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Πώς να προσεύχεστε με το Ροζάριο?

Τα Χαρμόσυνα Μυστήρια P 5
Τα Φωτεινά Μυστήρια P 19
Τα Οδυνηρά Μυστήρια P 33
Τα Ένδοξα Μυστήρια P 47
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Πιστεύω εις Θεον Πατερα 
Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα,
ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, 
τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.
Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα,
ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.

Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου
και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου
και παθόντα και ταφέντα.

Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους Ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του 
Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς,
Ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, 
το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον,
το λαλήσαν διά των Προφητών.

Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών,
Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. 

Αμήν. 
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Πατηρ ήμων
 
Πατηρ ήμων ο εν τοις ουρανοις, αγιασθήτω το ονομά
σου. Ελθέτω η Βασιλεία σου, γενηθήτω το θελημα σου
ως εν ουρανω και επι τις γης. 

Τον άρτον ημων τον επιούσιον δος ημιν σήμερον και
άφες ημιν τα οφειλήματα ημών ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν
τοῖς  ὀφειλέταις  ἡμῶν·  και  μη  εισενέγκης  ημας  εις
πειρασμόν αλλά ρύσαι ήμων απο του πονήρου. 
Αμήν. 

Χαίρε, Μαρία
Χαίρε, Μαρία, κεχαριτωμένη ο Κύριος είναι μαζί Σου, 
ευλογημένη Εσύ μεταξύ των γυναικών, και 
ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ο Ιησούς. 

Αγία Μαρία, Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους 
αμαρτωλούς, τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. 
Αμήν. 

Δόξα Πατρὶ   
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ

ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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 Τα Χαρμόσυνα Μυστήρια   

1 Ο Ευαγγελισμός 
   της Θεοτόκου από το Γαβριήλ P6

2 Η Επίσκεψη της Παναγίας στην Ελισάβετ
P8

3 Η Γέννηση του Ιησού P10

4 H παρουσίαση του Ιησού στο Ναό P12

5 Εύρεση του Ιησού στο Ναό P14

6 Kείμενα από Therese του παιδιού Ιησούς P16

Περιεχομενα
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1 Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου από το Γαβριήλ
Πατέρα μας 

26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ
θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ 27 πρὸς παρθένον
ἐμνηστευμένην  ἀνδρὶ  ᾧ  ὄνομα  Ἰωσὴφ  ἐξ  οἴκου  Δαυὶδ,  καὶ  τὸ
ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

28   καὶ  εἰσελθὼν  πρὸς  αὐτὴν  εἶπεν·  Χαῖρε,  κεχαριτωμένη,  ὁ
κύριος μετὰ σοῦ. 29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο
ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν
παρὰ τῷ θεῷ· 31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ
καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

32 οὗτος  ἔσται  μέγας  καὶ  υἱὸς  Ὑψίστου κληθήσεται,  καὶ  δώσει
αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ
βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας
αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

34 εἶπεν  δὲ  Μαριὰμ  πρὸς  τὸν  ἄγγελον·  Πῶς  ἔσται  τοῦτο,  ἐπεὶ
ἄνδρα  οὐ  γινώσκω;  35 καὶ  ἀποκριθεὶς  ὁ  ἄγγελος  εἶπεν  αὐτῇ·
Πνεῦμα  ἅγιον  ἐπελεύσεται  ἐπὶ  σέ,  καὶ  δύναμις  Ὑψίστου
ἐπισκιάσει  σοι·  διὸ  καὶ  τὸ  γεννώμενον  ἅγιον  κληθήσεται,  υἱὸς
θεοῦ· 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία
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38 εἶπεν δὲ Μαριάμ· Ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ
ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς
μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη
ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1 Χαίρε, Μαρία

19  Ἰωσὴφ  δὲ  ὁ  ἀνὴρ  αὐτῆς,  δίκαιος  ὢν  καὶ  μὴ  θέλων  αὐτὴν
δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1 Χαίρε, Μαρία

20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ’ ὄναρ
ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν
Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός
ἐστιν  ἁγίου·  21  τέξεται  δὲ  υἱὸν  καὶ  καλέσεις  τὸ  ὄνομα  αὐτοῦ
Ἰησοῦν,  αὐτὸς  γὰρ  σώσει  τὸν  λαὸν  αὐτοῦ  ἀπὸ  τῶν  ἁμαρτιῶν
αὐτῶν. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1 Χαίρε, Μαρία

24 ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν
αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· 25 καὶ
οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα
αὐτοῦ Ἰησοῦν.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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2 Η Επίσκεψη της Παναγίας στην Ελισάβετ
Πατέρα μας 

36 καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν
ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ
στείρᾳ· 37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα. 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς
τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, 40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς
τὸν  οἶκον  Ζαχαρίου  καὶ  ἠσπάσατο  τὴν  Ἐλισάβετ.  41  καὶ
ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ,
ἐσκίρτησεν  τὸ  βρέφος  ἐν  τῇ  κοιλίᾳ  αὐτῆς,  καὶ  ἐπλήσθη
πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ, 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

42 καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν· Εὐλογημένη σὺ
ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 43 καὶ
πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ;
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

44 ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά
μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 45
καὶ  μακαρία  ἡ  πιστεύσασα  ὅτι  ἔσται  τελείωσις  τοῖς
λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον, 47
καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου· 48
ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ, ἰδοὺ γὰρ
ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί· 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία
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49 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα
αὐτοῦ,  50 καὶ  τὸ  ἔλεος  αὐτοῦ  εἰς  γενεὰς  καὶ  γενεὰς  τοῖς
φοβουμένοις αὐτόν. 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

51 Ἐποίησεν  κράτος  ἐν  βραχίονι  αὐτοῦ,  διεσκόρπισεν
ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν· 52 καθεῖλεν δυνάστας
ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

53 πεινῶντας  ἐνέπλησεν  ἀγαθῶν  καὶ  πλουτοῦντας
ἐξαπέστειλεν κενούς. 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

54 ἀντελάβετο  Ἰσραὴλ  παιδὸς  αὐτοῦ,  μνησθῆναι  ἐλέους,
55 καθὼς ἐλάλησεν πρὸς  τοὺς  πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ
καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

56  Ἔμεινεν  δὲ  Μαριὰμ  σὺν  αὐτῇ  ὡς  μῆνας  τρεῖς,  καὶ
ὑπέστρεψεν  εἰς  τὸν  οἶκον  αὐτῆς.  57  Τῇ  δὲ  Ἐλισάβετ
ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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3 Η Γέννηση του Ιησού
Πατέρα μας

1  Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος
Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην· 4 Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ
ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ,  5
ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ, οὔσῃ ἐγκύῳ.
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν
αὐτήν, 7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν
αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ
καταλύματι.
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες
φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9 καὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη
αὐτοῖς  καὶ  δόξα  κυρίου  περιέλαμψεν  αὐτούς,  καὶ  ἐφοβήθησαν  φόβον
μέγαν· 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαρὰν  μεγάλην  ἥτις  ἔσται  παντὶ  τῷ λαῷ,  11  ὅτι  ἐτέχθη  ὑμῖν  σήμερον
σωτὴρ ὅς  ἐστιν  χριστὸς  κύριος  ἐν  πόλει  Δαυίδ·  12 καὶ  τοῦτο ὑμῖν  τὸ
σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

13  καὶ  ἐξαίφνης  ἐγένετο  σὺν  τῷ  ἀγγέλῳ  πλῆθος  στρατιᾶς  οὐρανίου
αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων· 14 Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς
εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 15 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ’ αὐτῶν εἰς
τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους· Διέλθωμεν
δὴ  ἕως  Βηθλέεμ  καὶ  ἴδωμεν  τὸ  ῥῆμα  τοῦτο  τὸ  γεγονὸς  ὃ  ὁ  κύριος
ἐγνώρισεν ἡμῖν. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία
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16 καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ
βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ· 17 ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ
λαληθέντος  αὐτοῖς  περὶ  τοῦ  παιδίου τούτου.  18  καὶ  πάντες  οἱ  ἀκούσαντες
ἐθαύμασαν περὶ  τῶν λαληθέντων ὑπὸ  τῶν ποιμένων πρὸς  αὐτούς,  19 ἡ δὲ
Μαρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

1 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ
βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα 2 λέγοντες·
Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν
τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2 Χαίρε, Μαρία

 3  ἀκούσας  δὲ  ὁ  βασιλεὺς  Ἡρῴδης  ἐταράχθη  καὶ  πᾶσα  Ἱεροσόλυμα  μετ’
αὐτοῦ,  4  καὶ  συναγαγὼν  πάντας  τοὺς  ἀρχιερεῖς  καὶ  γραμματεῖς  τοῦ  λαοῦ
ἐπυνθάνετο  παρ’ αὐτῶν  ποῦ  ὁ  χριστὸς  γεννᾶται.  5  οἱ  δὲ  εἶπαν  αὐτῷ·  Ἐν
Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας· 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2 Χαίρε, Μαρία

9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν
τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10
ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2 Χαίρε, Μαρία

11 καὶ  ἐλθόντες  εἰς  τὴν  οἰκίαν εἶδον  τὸ  παιδίον  μετὰ  Μαρίας  τῆς  μητρὸς
αὐτοῦ,  καὶ  πεσόντες  προσεκύνησαν  αὐτῷ,  καὶ  ἀνοίξαντες  τοὺς  θησαυροὺς
αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα,  χρυσὸν καὶ  λίβανον καὶ  σμύρναν.  12 καὶ
χρηματισθέντες  κατ’  ὄναρ  μὴ  ἀνακάμψαι  πρὸς  Ἡρῴδην  δι’  ἄλλης  ὁδοῦ
ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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4 H παρουσίαση του Ιησού στο Ναό
Πατέρα μας

21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ
ὄνομα  αὐτοῦ  Ἰησοῦς,  τὸ  κληθὲν  ὑπὸ  τοῦ  ἀγγέλου  πρὸ  τοῦ  συλλημφθῆναι
αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.  22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ  ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ
αὐτῶν  κατὰ  τὸν  νόμον  Μωϋσέως,  ἀνήγαγον  αὐτὸν  εἰς  Ἱεροσόλυμα
παραστῆσαι  τῷ  κυρίῳ,  23  καθὼς  γέγραπται  ἐν  νόμῳ  κυρίου  ὅτι  Πᾶν
ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται, 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

25 Καὶ  ἰδοὺ  ἄνθρωπος  ἦν  ἐν  Ἰερουσαλὴμ  ᾧ  ὄνομα  Συμεών,  καὶ  ὁ
ἄνθρωπος  οὗτος  δίκαιος  καὶ  εὐλαβής,  προσδεχόμενος  παράκλησιν  τοῦ
Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον
ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἂν ἴδῃ τὸν χριστὸν
κυρίου. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς
τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ
αὐτοῦ 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

καὶ εἶπεν· 29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου
ἐν εἰρήνῃ· 30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου 31 ὃ ἡτοίμασας
κατὰ  πρόσωπον  πάντων  τῶν  λαῶν,  32 φῶς  εἰς  ἀποκάλυψιν  ἐθνῶν  καὶ
δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

33 καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις
περὶ αὐτοῦ. 34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν
μητέρα αὐτοῦ· Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ
Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον, 35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν
διελεύσεται  ῥομφαία,  ὅπως  ἂν  ἀποκαλυφθῶσιν  ἐκ  πολλῶν  καρδιῶν
διαλογισμοί.
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία
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39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς
τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ.
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

13 Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ
τῷ  Ἰωσὴφ  λέγων·  Ἐγερθεὶς  παράλαβε  τὸ  παιδίον  καὶ  τὴν  μητέρα
αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει
γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2 Χαίρε, Μαρία

14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς
καὶ  ἀνεχώρησεν  εἰς  Αἴγυπτον,  15  καὶ  ἦν  ἐκεῖ  ἕως  τῆς  τελευτῆς
Ἡρῴδου·
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2 Χαίρε, Μαρία

16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν,
καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν
πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν
ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2 Χαίρε, Μαρία

19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’
ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ 20 λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον
καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ
ζητοῦντες  τὴν  ψυχὴν  τοῦ  παιδίου.  21  ὁ  δὲ  ἐγερθεὶς  παρέλαβε  τὸ
παιδίον  καὶ  τὴν  μητέρα  αὐτοῦ  καὶ  εἰσῆλθεν  εἰς  γῆν  Ἰσραήλ.  22
χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, 23
καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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5 Εύρεση του Ιησού στο Ναό
Πατέρα μας

40 Τὸ  δὲ  παιδίον  ηὔξανεν  καὶ  ἐκραταιοῦτο  πληρούμενον
σοφίᾳ, καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

41  Καὶ  ἐπορεύοντο  οἱ  γονεῖς  αὐτοῦ  κατ’  ἔτος  εἰς
Ἰερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 42 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν
δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς
ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν
οἱ γονεῖς αὐτοῦ. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας
ὁδὸν  καὶ  ἀνεζήτουν  αὐτὸν  ἐν  τοῖς  συγγενεῦσιν  καὶ  τοῖς
γνωστοῖς, 45 καὶ μὴ εὑρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ
ἀναζητοῦντες αὐτόν. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

46 καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ
καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν
καὶ  ἐπερωτῶντα  αὐτούς·  47 ἐξίσταντο  δὲ  πάντες  οἱ
ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία
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48 καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ
μήτηρ αὐτοῦ· Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ
σου καὶ ἐγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

49 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι
ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; 50 καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν
τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

51 καὶ  κατέβη  μετ’ αὐτῶν καὶ  ἦλθεν εἰς  Ναζαρὲθ,  καὶ  ἦν
ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

51 καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτῆς. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

52 Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ
θεῷ καὶ ἀνθρώποις. 
ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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Προσφέροντας του εαυτό μου ως θύμα του ολοκαυτώματος στην έλεος
αγάπη του Θεού.

Ω Θεέ μου! Η περισσότερη ευλογημένη Τριάδα, επιθυμώ να σε αγαπήσω
και να σε κάνω αγαπημένη, να δουλέψω για τη δόξα της Ιερής Εκκλησίας,
σώζοντας ψυχές στη γη και απελευθερώνοντας εκείνους που υποφέρουν
από καθαρτήριο. Επιθυμώ να ολοκληρώσω τέλεια τη θέλησή σας και να
φτάσω στο βαθμό της δόξας που έχετε ετοιμάσει για μένα στο βασίλειό
σας. Επιθυμώ, με μια λέξη, να είμαι Άγιος, αλλά νιώθω την ανικανότητά
μου και σας ρωτώ, Θεέ μου! να είσαι ο εαυτός σου την Ιερότητα Μου! 
 
Επειδή με αγαπήσατε τόσο πολύ ώστε να μου δώσετε τον μοναδικό σας
Υιό ως ο Σωτήρας μου και ο σύζυγός μου, οι άπειρο θησαυροί των αρετές
του είναι δικό μου. τους προσφέρω σε σας με χαρά, παρακαλώντας σας να
με κοιτάξετε μόνο μέσα από το πρόσωπο του Ιησού και στην καρδιά του
που καίει με την αγάπη. Σας προσφέρω επίσης όλα τα αρετές των Αγίων
(στον Ουρανό και στη γη), τις πράξεις τους Αγάπης και εκείνες των Αγίων
Αγγέλων. Τέλος, σας προσφέρω, Ω ευλογημένη Τριάδα! την Αγάπη και τα
αρετές  της  Παναγίας,  αγαπητέ  μου  Μητέρα.  Δίνω  προσφορά  μου  σε
Παναγίας, ζητώντας της να σας το παρουσιάσει. 

Ο θεϊκός Υιός Του, αγαπητός μου σύζυγός, στις ημέρες της θνητής ζωής
του, μας είπε : «Ό, τι ζητάτε από τον Πατέρα μου, στο όνομά μου, θα σας
δώσει!»  Έτσι είμαι βέβαιος ότι θα παραχωρήσετε τις επιθυμίες μου. Το
ξέρω,  ο  Θεός  μου!  (όσο  περισσότερο  θέλετε  να  δώσετε,  τόσο
περισσότερο  εσείς  αυξήσει  επιθυμίες  μας  .)  Νιώθω  στην  καρδιά  μου
τεράστιες επιθυμίες και με σιγουριά σας ζητώ να έρθετε και να πάρετε την
κατοχή της ψυχής μου. Αχ! Εγώ δεν μπορεί να λάβει τη Θεία Κοινωνία
όσο συχνά θέλω, αλλά, Κύριε, δεν είσαι παντοδύναμος?  Παραμείνετε σε
μένα όπως σε μια σκηνή και  μην ξεχωρίζετε  ποτέ  από τον μικρό  σας
Αρτοφόριο......

Θέλω  να  σας  παρηγορήσω  για  τη  ατιμωρησία  των  ασεβών  και  σας
παρακαλώ να αφαιρέσετε την ελευθερία μου να σας πειράξει. Αν με την
αδυναμία κάποιες φορές πέφτω, μπορεί η θεία σου ματιά να καθαρίσει
αμέσως την ψυχή μου, καταναλώνοντας όλες μου τις ατέλειες όπως τη
φωτιά που μετατρέπει τα πάντα σε μόνη της ......
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Σας  ευχαριστώ,  Θεέ  μου!  για  όλες  τις  χάριν  που  μου  παραχωρήσατε,
ειδικά για τη χάρη που με έκανε να περάσω μέσα από, το χωνευτήρι του
πόνου.  Με  χαρά  θα  σας  μελετήσω  την  τελευταία  μέρα  φέρνοντας  το
σκήπτρο του Σταυρού σας.  Επειδή  καταφέρατε να μου δώσετε  το ένα
μερίδιο του πολύτιμο Σταυρό  σας, ελπίζω στον ουρανό να Σας μοιάσει
και να δούμε να λάμπει στο δοξασμένο σώμα μου τα ιερά στίγματα του
Πάθους  σας  ...  Μετά  την  εξορία  της  γης,  ελπίζω  να  πάω και  να  σας
απολαύσω  στην  Πατρίδα,  αλλά  δεν  θέλω  να  κάνω  αξιώσεις  για  τον
Ουρανό. Θέλω να εργαστώ για την αγάπη σας μόνο με το μοναδικό σκοπό
να  σας  ευχαριστήσω,  να  παρηγορίσετε  την  Ιερή  Καρδιά  σας  και  να
σώσετε ψυχές που θα σας αγαπούν αιώνια.
 
Μετά tο βράδυ αυτής της ζωής, θα εμφανιστεί σας μπροστά με άδειο χέρι,
γιατί δεν σας ζητώ, Κύριε, να υπολογίζετε τα έργα μου. Όλη η δικαιοσύνη
μας  χρωματίζεται  στα  μάτια  σας.  Επιθυμώ  λοιπόν  ντυθώ  με  τη  σας
δικαιοσύνη  και  να  λάβω  από  την  αγάπη  σας  την  αιώνια  κατοχή  του
εαυτού  σου.  Δεν  θέλω άλλο  Θρόνο,  κανένα  άλλο Στέμμα,  αλλά  Εσύ,
αγάπη μου! ...... Ο χρόνος δεν είναι τίποτα στα μάτια σου, και μια μέρα
είναι  σαν  χίλια  χρόνια.  Μπορείτε  λοιπόν  σε  μια  στιγμή  να  με
προετοιμάσετε να εμφανίζομαι μπροστά σας ... Για να ζήσω σε μία πράξη
τέλειας Αγάπης, προσφέρω τον εαυτό μου ως θύμα του ολοκαυτώματος
στην  αγάπη  σας,  ζητώντας  σας  να  με  καταναλώσετε  αδιάκοπα,
επιτρέποντας τα κύματα της άπειρης τρυφερότητας, που περιέχονται σε
εσάς, ξεχειλίσουν στην ψυχή μου και έτσι να γίνω μάρτυρας της  Ελεηκής
Αγάπης σας, Θεέ μου!
 
 ... Αυτό το μαρτύριο, αφού με προετοιμάσει να εμφανίσω μπροστά σου,
θα τελικά με προκαλεί να πεθάνω και η ψυχή μου να μπορέσει να πετάξει
χωρίς  καθυστέρηση  στην  αιώνια  αγκαλιά  της  Ελεηκής  Αγάπης  σας  ...
Θέλω, Αγαπημένη Μου, σε κάθε κτύπο της καρδιάς μου να ανανεώσω
αυτή την προσφορά σε σας αμέτρητες φορές, και Πότε τις σκιές αυτής της
ζωής θα εξαφανιστούν, Θα μπορούσα να σας πω αγάπη μου σε ένα αιώνιο
πρόσωπο με πρόσωπο!
 
Marie, Françoise, Therese του παιδιού Ιησούς και το άγιον πρόσωπο άξιος
θρησκευτικός CarmeliteThis 9η Ιουνίου, Γιορτή της Αγίας Τριάδας, στο
έτος της χάριτος, 1895
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1 Η Βάπτιση του Ιησού 
Πατέρα μας

2 ἐπὶ ἀρχιερέως Ἅννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην
τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 3 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν περίχωρον τοῦ
Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 2 καὶ
λέγων· Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
ΛΟΥΚΑΝ 3 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3 Χαίρε, Μαρία

5 τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ
πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ
ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3 Χαίρε, Μαρία

7 Ἔλεγεν  οὖν  τοῖς  ἐκπορευομένοις  ὄχλοις  βαπτισθῆναι  ὑπ’ αὐτοῦ·
Γεννήματα  ἐχιδνῶν,  τίς  ὑπέδειξεν  ὑμῖν  φυγεῖν  ἀπὸ  τῆς  μελλούσης
ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας· καὶ μὴ ἄρξησθε
λέγειν ἐν  ἑαυτοῖς·  Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ,  λέγω γὰρ ὑμῖν  ὅτι
δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 
ΛΟΥΚΑΝ 3 Χαίρε, Μαρία

7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων· Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ
οὐκ  εἰμὶ  ἱκανὸς  κύψας  λῦσαι  τὸν  ἱμάντα  τῶν  ὑποδημάτων  αὐτοῦ·
8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 
ΜΑΡΚΟΝ 1 Χαίρε, Μαρία

29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει·
Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 30 οὗτός
ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον· Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου
γέγονεν,  ὅτι  πρῶτός  μου  ἦν·  31 κἀγὼ  οὐκ  ᾔδειν  αὐτόν,  ἀλλ’ ἵνα
φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 1 Χαίρε, Μαρία
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13 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς
τὸν  Ἰωάννην  τοῦ  βαπτισθῆναι  ὑπ’ αὐτοῦ.  14 ὁ  δὲ  Ἰωάννης  διεκώλυεν
αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
15 ἀποκριθεὶς  δὲ  ὁ  Ἰησοῦς  εἶπεν  πρὸς  αὐτόν·  Ἄφες  ἄρτι,  οὕτως  γὰρ
πρέπον  ἐστὶν  ἡμῖν  πληρῶσαι  πᾶσαν  δικαιοσύνην.  τότε  ἀφίησιν  αὐτόν.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3 Χαίρε, Μαρία

16 βαπτισθεὶς  δὲ  ὁ  Ἰησοῦς  εὐθὺς  ἀνέβη  ἀπὸ  τοῦ  ὕδατος·  καὶ  ἰδοὺ
ἠνεῴχθησαν  οἱ  οὐρανοί,  καὶ  εἶδεν  πνεῦμα  θεοῦ  καταβαῖνον  ὡσεὶ
περιστερὰν  ἐρχόμενον  ἐπ’ αὐτόν·  17 καὶ  ἰδοὺ  φωνὴ  ἐκ  τῶν  οὐρανῶν
λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 3 Χαίρε, Μαρία

32 καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον
ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ,  καὶ  ἔμεινεν  ἐπ’ αὐτόν·  33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν
αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν· Ἐφ’ ὃν ἂν
ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων
ἐν πνεύματι ἁγίῳ· 
ΙΩΑΝΝΗΝ 1 Χαίρε, Μαρία

34 κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ θεοῦ.
6 καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην
περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 1 ΜΑΡΚΟΝ 1 Χαίρε, Μαρία

35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο,
36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι  λέγει· Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.
37 καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ  ἠκολούθησαν τῷ
Ἰησοῦ. 38 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας
λέγει  αὐτοῖς·  Τί  ζητεῖτε;  οἱ  δὲ  εἶπαν  αὐτῷ·  Ῥαββί  (ὃ  λέγεται
μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε), ποῦ μένεις; 39 λέγει αὐτοῖς· Ἔρχεσθε καὶ
ὄψεσθε. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 1 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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2 Ο Γάμος στην Κανά
Πατέρα μας

1 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ
μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ· 2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς
τὸν γάμον. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 2 Χαίρε, Μαρία

3 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν· Οἶνον
οὐκ ἔχουσιν. 4 καὶ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει
ἡ ὥρα μου.  5 λέγει  ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις·  Ὅ τι  ἂν λέγῃ ὑμῖν
ποιήσατε. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 2 Χαίρε, Μαρία

6 ἦσαν  δὲ  ἐκεῖ  λίθιναι  ὑδρίαι  ἓξ  κατὰ  τὸν  καθαρισμὸν  τῶν  Ἰουδαίων
κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. 7 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·
Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος· καὶ  ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω.  8 καὶ  λέγει
αὐτοῖς· Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 2 Χαίρε, Μαρία

9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ
ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ
τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος 10 καὶ λέγει αὐτῷ· Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον
τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας
τὸν  καλὸν  οἶνον  ἕως  ἄρτι.  11 ταύτην  ἐποίησεν  ἀρχὴν  τῶν  σημείων  ὁ
Ἰησοῦς ἐν  Κανὰ τῆς  Γαλιλαίας  καὶ  ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν  αὐτοῦ,  καὶ
ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 2 Χαίρε, Μαρία

19 Ἀπεκρίνατο οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ
δύναται  ὁ  υἱὸς  ποιεῖν  ἀφ’ ἑαυτοῦ  οὐδὲν  ἐὰν  μή  τι  βλέπῃ  τὸν  πατέρα
ποιοῦντα· ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 20 ὁ γὰρ
πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς ποιεῖ, καὶ μείζονα
τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα,  ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε.  21 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ
ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζῳοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οὓς θέλει ζῳοποιεῖ. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 5 Χαίρε, Μαρία
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18 Ταῦτα  αὐτοῦ  λαλοῦντος  αὐτοῖς  ἰδοὺ  ἄρχων  εἷς  ἐλθὼν
προσεκύνει  αὐτῷ  λέγων  ὅτι  Ἡ θυγάτηρ  μου  ἄρτι  ἐτελεύτησεν·
ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ’ αὐτήν, καὶ ζήσεται. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9 Χαίρε, Μαρία

51 ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινα σὺν αὐτῷ εἰ
μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς
καὶ τὴν μητέρα. 52 ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ
εἶπεν· Μὴ κλαίετε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 
ΛΟΥΚΑΝ 8 Χαίρε, Μαρία

53 καὶ  κατεγέλων  αὐτοῦ,  εἰδότες  ὅτι  ἀπέθανεν.  54 αὐτὸς  δὲ
κρατήσας  τῆς  χειρὸς  αὐτῆς  ἐφώνησεν  λέγων·  Ἡ  παῖς,  ἔγειρε.
55 καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ
διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 56 καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς·
ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 
ΛΟΥΚΑΝ 8 Χαίρε, Μαρία

2 Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ
πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 3 εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ
ἕτερον προσδοκῶμεν; 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11 Χαίρε, Μαρία

4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε
Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε· 5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ
περιπατοῦσιν,  λεπροὶ  καθαρίζονται  καὶ  κωφοὶ  ἀκούουσιν,  καὶ
νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· 6 καὶ μακάριός ἐστιν
ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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3 Η διακήρυξη της Βασιλείας του Θεού
Πατέρα μας

12 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 17 Ἀπὸ
τότε  ἤρξατο  ὁ  Ἰησοῦς  κηρύσσειν  καὶ  λέγειν·  Μετανοεῖτε,  ἤγγικεν  γὰρ  ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 23 Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ, διδάσκων ἐν ταῖς
συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων
πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4 Χαίρε, Μαρία

42 Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον· καὶ οἱ ὄχλοι
ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι
ἀπ’  αὐτῶν.  43 ὁ  δὲ  εἶπεν  πρὸς  αὐτοὺς  ὅτι  Καὶ  ταῖς  ἑτέραις  πόλεσιν
εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην.
ΛΟΥΚΑΝ 4 Χαίρε, Μαρία

26 Καὶ  ἔλεγεν·  Οὕτως  ἐστὶν  ἡ  βασιλεία  τοῦ  θεοῦ  ὡς  ἄνθρωπος  βάλῃ  τὸν
σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς  27 καὶ καθεύδῃ καὶ  ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ
σπόρος  βλαστᾷ  καὶ  μηκύνηται  ὡς  οὐκ  οἶδεν  αὐτός.  28 αὐτομάτη  ἡ  γῆ
καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρης σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ.
29 ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν
ὁ θερισμός. 14 ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 
ΜΑΡΚΟΝ 4 Χαίρε, Μαρία

31 Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·
32 ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ μεῖζον τῶν
λαχάνων ἐστὶν καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ
κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13 Χαίρε, Μαρία

23 Ὁ δὲ Ἰησοῦς  εἶπεν τοῖς  μαθηταῖς  αὐτοῦ·  Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι  πλούσιος
δυσκόλως εἰσελεύσεται  εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν·  24 Οὐδεὶς δύναται
δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 31 μὴ οὖν
μεριμνήσητε  λέγοντες·  Τί  φάγωμεν;  ἤ·  Τί  πίωμεν;  ἤ·  Τί  περιβαλώμεθα;
32 πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
ὅτι  χρῄζετε  τούτων ἁπάντων.  33 ζητεῖτε  δὲ  πρῶτον τὴν  βασιλείαν  καὶ  τὴν
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6 Χαίρε, Μαρία
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20 λέγω γὰρ  ὑμῖν  ὅτι  ἐὰν  μὴ  περισσεύσῃ  ὑμῶν  ἡ  δικαιοσύνη  πλεῖον  τῶν
γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
21 ἔσωθεν  γὰρ  ἐκ  τῆς  καρδίας  τῶν  ἀνθρώπων  οἱ  διαλογισμοὶ  οἱ  κακοὶ
ἐκπορεύονται,  πορνεῖαι,  κλοπαί,  φόνοι,  22 μοιχεῖαι,  πλεονεξίαι,  πονηρίαι,
δόλος,  ἀσέλγεια,  ὀφθαλμὸς  πονηρός,  βλασφημία,  ὑπερηφανία,  ἀφροσύνη·
23 πάντα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5  ΜΑΡΚΟΝ 7 Χαίρε, Μαρία

41 πλὴν  τὰ  ἐνόντα  δότε  ἐλεημοσύνην,  καὶ  ἰδοὺ  πάντα  καθαρὰ  ὑμῖν  ἐστιν.
25 ἀκούσαντες  δὲ  οἱ  μαθηταὶ  ἐξεπλήσσοντο  σφόδρα  λέγοντες·  Τίς  ἄρα
δύναται σωθῆναι; 26 ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Παρὰ ἀνθρώποις
τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά. 
ΛΟΥΚΑΝ 11 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19 Χαίρε, Μαρία

13  Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν·  28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ
πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ
μάθετε  ἀπ’  ἐμοῦ,  ὅτι  πραΰς  εἰμι  καὶ  ταπεινὸς  τῇ  καρδίᾳ,  καὶ  εὑρήσετε
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου
ἐλαφρόν ἐστιν.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11 Χαίρε, Μαρία

46 Τί  δέ  με  καλεῖτε·  Κύριε  κύριε,  καὶ  οὐ ποιεῖτε  ἃ  λέγω;  13 εἰ  οὖν ὑμεῖς
πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ
μᾶλλον  ὁ  πατὴρ  ὁ  ἐξ  οὐρανοῦ  δώσει  πνεῦμα  ἅγιον  τοῖς  αἰτοῦσιν  αὐτόν.
48 Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν. 
ΛΟΥΚΑΝ 6 ΛΟΥΚΑΝ 11 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5 Χαίρε, Μαρία

66 Ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι
μετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν. 67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· Μὴ καὶ ὑμεῖς
θέλετε  ὑπάγειν;  68 ἀπεκρίθη  αὐτῷ  Σίμων  Πέτρος·  Κύριε,  πρὸς  τίνα
ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις, 
ΙΩΑΝΝΗΝ 6 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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4 Η Μεταμόρφωση του Ιησού
Πατέρα μας

20 Ἐπερωτηθεὶς  δὲ ὑπὸ  τῶν Φαρισαίων πότε  ἔρχεται  ἡ  βασιλεία τοῦ θεοῦ
ἀπεκρίθη  αὐτοῖς  καὶ  εἶπεν·  Οὐκ  ἔρχεται  ἡ  βασιλεία  τοῦ  θεοῦ  μετὰ
παρατηρήσεως, 21 οὐδὲ ἐροῦσιν· Ἰδοὺ ὧδε ἤ· Ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ
θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.  20 οὗ γάρ εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν
ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. 
ΛΟΥΚΑΝ 17 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18 Χαίρε, Μαρία

13 Ἐλθὼν δὲ  ὁ  Ἰησοῦς  εἰς  τὰ  μέρη Καισαρείας  τῆς  Φιλίππου ἠρώτα τοὺς
μαθητὰς  αὐτοῦ  λέγων·  Τίνα  λέγουσιν  οἱ  ἄνθρωποι  εἶναι  τὸν  υἱὸν  τοῦ
ἀνθρώπου; 14 οἱ δὲ εἶπαν· Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν,
ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 15 λέγει αὐτοῖς· Ὑμεῖς δὲ τίνα με
λέγετε εἶναι; 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16 Χαίρε, Μαρία

16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν· Σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ
ζῶντος. 17 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ,
ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω
μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς· 19 δώσω σοι τὰς
κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16 Χαίρε, Μαρία

20 τότε  διεστείλατο  τοῖς  μαθηταῖς  ἵνα  μηδενὶ  εἴπωσιν  ὅτι  αὐτός  ἐστιν  ὁ
χριστός. 21 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ
αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ
ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι.
22 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων· Ἵλεώς
σοι, κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16 Χαίρε, Μαρία

23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ· Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· σκάνδαλον εἶ
ἐμοῦ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 24 Τότε ὁ Ἰησοῦς
εἶπεν  τοῖς  μαθηταῖς  αὐτοῦ·  Εἴ  τις  θέλει  ὀπίσω  μου  ἐλθεῖν,  ἀπαρνησάσθω
ἑαυτὸν καὶ  ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ  ἀκολουθείτω μοι.  25 ὃς γὰρ ἐὰν
θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν
αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16 Χαίρε, Μαρία
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27 λέγω  δὲ  ὑμῖν  ἀληθῶς,  εἰσίν  τινες  τῶν  αὐτοῦ  ἑστηκότων  οἳ  οὐ  μὴ
γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 28 Ἐγένετο δὲ
μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ καὶ παραλαβὼν Πέτρον καὶ
Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 
ΛΟΥΚΑΝ 9 Χαίρε, Μαρία

29 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ
ἕτερον καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 30 καὶ ἰδοὺ ἄνδρες
δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας, 31 οἳ ὀφθέντες
ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήμ. 
ΛΟΥΚΑΝ 9 Χαίρε, Μαρία

32 ὁ  δὲ  Πέτρος  καὶ  οἱ  σὺν  αὐτῷ  ἦσαν  βεβαρημένοι  ὕπνῳ·
διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς
συνεστῶτας  αὐτῷ.  5 καὶ  ἀποκριθεὶς  ὁ  Πέτρος  λέγει  τῷ Ἰησοῦ·  Ῥαββί,
καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ
Μωϋσεῖ  μίαν  καὶ  Ἠλίᾳ μίαν.  6 οὐ γὰρ ᾔδει  τί  ἀποκριθῇ,  ἔκφοβοι  γὰρ
ἐγένοντο. 
ΛΟΥΚΑΝ 9  ΜΑΡΚΟΝ 9 Χαίρε, Μαρία

7 καὶ  ἐγένετο  νεφέλη  ἐπισκιάζουσα  αὐτοῖς,  καὶ  ἐγένετο  φωνὴ  ἐκ  τῆς
νεφέλης·  Οὗτός  ἐστιν  ὁ  υἱός  μου  ὁ  ἀγαπητός,  ἀκούετε  αὐτοῦ.  8 καὶ
ἐξάπινα περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον μεθ’
ἑαυτῶν. 
ΜΑΡΚΟΝ 9 Χαίρε, Μαρία

9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ ἃ
εἶδον διηγήσωνται, εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ.
31 ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι Ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου παραδίδοται  εἰς  χεῖρας  ἀνθρώπων,  καὶ  ἀποκτενοῦσιν  αὐτόν,
καὶ  ἀποκτανθεὶς  μετὰ  τρεῖς  ἡμέρας  ἀναστήσεται.  32 οἱ  δὲ  ἠγνόουν  τὸ
ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 
ΜΑΡΚΟΝ 9 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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5 Ο Μυστικός Δείπνος
Πατέρα μας

19 καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ
πάσχα. 20 Ὀψίας  δὲ  γενομένης  ἀνέκειτο  μετὰ  τῶν  δώδεκα  μαθητῶν  .
4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν
ἑαυτόν· 5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας
τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 ΙΩΑΝΝΗΝ 13 Χαίρε, Μαρία

6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει αὐτῷ· Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς
πόδας;  8 λέγει αὐτῷ Πέτρος· Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα.
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ· Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ. 9 λέγει
αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ
τὴν κεφαλήν.  10 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ
τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ’ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ’
οὐχὶ πάντες. 3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν· 
ΙΩΑΝΝΗΝ 13 ΙΩΑΝΝΗΝ 15 Χαίρε, Μαρία

12 Ὅτε  οὖν  ἔνιψεν  τοὺς  πόδας  αὐτῶν  καὶ  ἔλαβεν  τὰ  ἱμάτια  αὐτοῦ  καὶ
ἀνέπεσεν, πάλιν εἶπεν αὐτοῖς· Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;  13 ὑμεῖς φωνεῖτέ
με Ὁ διδάσκαλος καὶ Ὁ κύριος,  καὶ καλῶς λέγετε,  εἰμὶ γάρ.  14 εἰ οὖν ἐγὼ
ἔνιψα  ὑμῶν  τοὺς  πόδας  ὁ  κύριος  καὶ  ὁ  διδάσκαλος,  καὶ  ὑμεῖς  ὀφείλετε
ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας·  15 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ
ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 13 Χαίρε, Μαρία

34 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς
ἵνα  καὶ  ὑμεῖς  ἀγαπᾶτε  ἀλλήλους.  35 ἐν  τούτῳ  γνώσονται  πάντες  ὅτι  ἐμοὶ
μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 13 Χαίρε, Μαρία

12 Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς·
13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν
φίλων αὐτοῦ.  14 ὑμεῖς  φίλοι  μού  ἐστε  ἐὰν ποιῆτε  ἃ  ἐγὼ ἐντέλλομαι  ὑμῖν.
15 οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος·
ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα
ὑμῖν. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 15 Χαίρε, Μαρία
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27 Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς
ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.  28 πάτερ,
δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· Καὶ ἐδόξασα
καὶ πάλιν δοξάσω. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 12 Χαίρε, Μαρία

26 Ἐσθιόντων  δὲ  αὐτῶν  λαβὼν  ὁ  Ἰησοῦς  ἄρτον  καὶ  εὐλογήσας
ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν· Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ
σῶμά μου. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 Χαίρε, Μαρία

27 καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· Πίετε
ἐξ αὐτοῦ πάντες, 28 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ
πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 Χαίρε, Μαρία

29 λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς
ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν
τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 19 τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26   ΛΟΥΚΑΝ 22 Χαίρε, Μαρία

21 Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ
εἶπεν·  Ἀμὴν  ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  εἷς  ἐξ  ὑμῶν  παραδώσει  με.
22 ἔβλεπον εἰς  ἀλλήλους οἱ  μαθηταὶ  ἀπορούμενοι  περὶ  τίνος λέγει.
26 ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς· Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ
δώσω  αὐτῷ·  βάψας  οὖν  τὸ  ψωμίον  δίδωσιν  Ἰούδᾳ  Σίμωνος
Ἰσκαριώτου.  30 λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς. ἦν δὲ
νύξ. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 13 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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ΙΗΣΟΥΣ, ΜΟΝΟ ΦΙΛΟΙ

Ιησού, είσαι ο ένας και ο αληθινός φίλος. Όχι μόνο μοιράζεστε
κάθε  ένα  από  τα  βάσανα  μου,  αλλά  το  παίρνετε  στον  εαυτό  σας  και
γνωρίζετε  το  μυστικό  της  μετατροπής  της  σε  ευλογίες.  Μου  ακούτε
ευγενικά όταν σας λέω για τις θλίψεις μου και ποτέ δεν αποτυγχάνετε να
τις  μαλακώσετε.  Σε  βρίσκω  πάντα  και  παντού,   ποτέ  δεν  περπατάτε
μακριά και αν αναγκασθώ να αλλάξω κατοικία, συνεχίζω να σας βρίσκω
όπου πάω.

Ποτέ  δεν βαρεθείτε να με ακούτε, ποτέ δεν έχετε κουραστεί να
με κάνετε καλό. Είμαι βέβαιος ότι αν Σας αγαπώ, θα είμαι αγαπούσε. Τα
αγαθά μου δεν είναι τίποτα για σας, και με την παραχώρηση της δικής
Σου σε μένα, ποτέ δεν μεγαλώνεις φτωχός. 

Ανεξάρτητα  από  το  πόσο  άθλια  είμαι,  κανένας  ένα  άτομο
ευγενέστερος ή πιο έξυπνος ή ακόμα πιο ιερός δεν μπορεί να με στερήσει
από τη φιλία σου. Kαι ο θάνατος, που μας κρατά μακριά από όλους τους
άλλους φίλους, θα με συνενώσει μαζί σου.  Όλες οι δυστυχίες της ηλικίας
ή αντιστροφή της τύχης δεν μπορούν να σας  κρατήστε μακριά από μένα.
Αντίθετα, δεν θα είσαι ποτέ πιο κοντά από όταν όλα είναι εναντίον μου.

εσείς  Υποφέρετε  τα  ελαττώματά  μου  με  αξιοθαύμαστη
υπομονή.  Oι  απιστίες  μου  και  οι  ατάλειές,  ακόμα  και  αν  σας
προσβάλλουν, δεν σας εμποδίζουν να είστε πρόθυμοι να μου δώσετε τη
χάρη σας και την αγάπη σας, αν τους επιθυμώ. O Ιησού,  παραχωρήστε
μου να το επιθυμώ, έτσι ώστε να είμαι δικός σας , για χρόνο και για την
Αιωνιότητα.

Προσευχή της Εμπιστοσύνης στο Θεό

Θεέ  μου,  είμαι  τόσο  σίγουρος  ότι  φροντίζεις  όλους  όσους
ελπίζουν  σε  Σένα  και  ότι  τίποτα  δεν  μπορεί  να  λείπει  για  όσους
περιμένουν τα πάντα από Σένα, ότι αποφάσισα, για το μέλλον, να ζήσω
χωρίς ανησυχίες και δώστενα σένα κάθε ανησυχία μου. : "Για μένα, Θεέ
μου, θα κοιμηθώ και θα ξεκουραστώ στην ειρήνη που βρίσκω μέσα σου."
(Ψαλ. IV, 9) Yιατί εσύ, Κύριε, με ενδυναμώσατε με πολύ μοναδικό τρόπο
με την ελπίδα που έχω στην θεία σου καλοσύνη.
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Οι  άνδρες  μπορούν  να  με  ληστέψουν  πλούτη  και  τιμή,  οι
ασθένειες μπορούν να με στερήσουν τη δύναμη και τα μέσα για να σε
υπηρετήσω, Εγώ ο ίδιος μπορώ να χάσω τη χάρη σας για την αμαρτία,
αλλά  ποτέ  δεν  θα  χάσω  ποτέ  την  εμπιστοσύνη  μου  σε  σας,  Θα  το
κρατήσω μέχρι το τέλος της ζωής μου και όλοι οι δαίμονες της κόλασης
δεν θα μπορέσει να την απομακρύνει από μένα.  "Για μένα, Θεέ μου, θα
κοιμηθώ και θα ξεκουραστώ στην ειρήνη που βρίσκω μέσα σου." (Ψαλ.
IV, 9) 
 

Κάποιοι  περιμένετε  ευτυχία  τους  από  τον  πλούτο  τους  ή  τα
ταλέντα τους, άλλοι μπορούν να βασίζονται στην αθωότητα της ζωής τους
ή  στην  αυστηρότητα  των  μετάνοια  τους,  άλλοι  στον  αριθμό  των
ελεημοσύνη τους ή στο ζήλος του προσευχές. Όσο για μένα, Κύριε, όλη
μου η ελπίδα είναι στην εμπιστοσύνη μου. Aυτή η εμπιστοσύνη ποτέ δεν
εξαπάτησε κανέναν. «Γνωρίστε ότι κανείς που ελπίζει στον Κύριο έχει
δεν  μπερδευτεί   ποτέ  στην  ελπίδα  του» (ECCL.  ΙΙ,  11).  Είμαι  λοιπόν
διαβεβαίωσε ότι θα είμαι αιώνια ευτυχισμένος, γιατί ελπίζω σθεναρά αυτό
και όλη μου η ελπίδα είναι μέσα σε σένα: "Είναι στο εσείς ότι εγώ ελπίζω,
Κύριε, μη μου επιτρέπετε να είναι μπερδευτώ για πάντα »(PS. ΧΧΧ, 2).

Ξέρω,  δυστυχώς!  Ξέρω  πολύ  καλά  ότι  είμαι  εύθραυστη  και
ασταθής, Ξέρω τη δύναμη του πειρασμού ενάντια στην ισχυρότερη αρετή.
έχω δει  τα αστέρια και  στήλες του ουρανού κατάρρευσητις,  αλλά όλα
αυτά δεν με φοβίζουν. Eφ 'όσον ελπίζω ότι, θα είμαι προστατευμένος από
κάθε  κακοτυχία  και  είμαι  βέβαιος  ότι  η  ελπίδα  μου  θα  αντέξει,  γιατί
βασίζομαι στο Thee για μου διατηρήσω με την ελπίδα. 
 

Τελικά, ξέρω ότι μπορώ να βάλω την ελπίδα μου σε σας, και ότι
θα δίνεις πάντα πάνω από αυτό που ελπίζω. Έτσι λοιπόν, ελπίζω ότι θα με
υποστηρίξεις κατά τους πιο βίαιους πειρασμούς και ότι θα το κάνετε την
αδυναμία μου θριαμβευμένη στους ισχυρότερους εχθρούς μου.  Ελπίζω
ότι πάντα θα με αγαπάς και ότι θα σε αγαπώ και ακούραστα. Kαι να φέρει
την ελπίδα μου στο μέτρο που μπορεί να πάει, ελπίζω να εσείς επίσης,
θέλετε τον εαυτό σας δίνεις μου. O Δημιουργός μου, για χρόνο και για
όλη την αιωνιότητα.

ΑμήνΟ 

Άγιος Κλοντ ντε ΛΑ Κολομπιρέ (1641-1682)
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1 Αγωνία του Ιησού στον Κήπο
Πατέρα μας

36  Τότε  ἔρχεται  μετ’  αὐτῶν  ὁ  Ἰησοῦς  εἰς  χωρίον  λεγόμενον
Γεθσημανὶ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς· Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν
ἐκεῖ προσεύξωμαι. 37 καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς
Ζεβεδαίου  ἤρξατο  λυπεῖσθαι  καὶ  ἀδημονεῖν.  38  τότε  λέγει  αὐτοῖς·
Περίλυπός  ἐστιν  ἡ  ψυχή  μου  ἕως  θανάτου·  μείνατε  ὧδε  καὶ
γρηγορεῖτε μετ’ ἐμοῦ. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 Χαίρε, Μαρία

35 καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ
δυνατόν  ἐστιν  παρέλθῃ  ἀπ’ αὐτοῦ  ἡ  ὥρα,  36  καὶ  ἔλεγεν·  Αββα  ὁ
πατήρ, πάντα δυνατά σοι· παρένεγκε τὸ ποτήριον [au]τοῦτο ἀπ’ ἐμοῦ·
ἀλλ’ οὐ τί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ. 
ΜΑΡΚΟΝ 14 Χαίρε, Μαρία

37 καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ·
Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 38 γρηγορεῖτε
καὶ  προσεύχεσθε,  ἵνα  μὴ  ἔλθητε  εἰς  πειρασμόν·  τὸ  μὲν  πνεῦμα
πρόθυμον ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής.
ΜΑΡΚΟΝ 14 Χαίρε, Μαρία

 42 πάλιν ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων· Πάτερ μου, εἰ οὐ
δύναται τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου.
40 καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ
ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι, καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 ΜΑΡΚΟΝ 14 Χαίρε, Μαρία

41 καὶ  αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ’ αὐτῶν ὡσεὶ  λίθου βολήν,  καὶ  θεὶς  τὰ
γόνατα προσηύχετο 42 λέγων· Πάτερ, εἰ βούλει παρένεγκε τοῦτο τὸ
ποτήριον ἀπ’ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω. 
ΛΟΥΚΑΝ 22 Χαίρε, Μαρία
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43 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ’ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν. 44 καὶ γενόμενος 
ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο· καὶ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ 
θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. 
ΛΟΥΚΑΝ 22 Χαίρε, Μαρία

41 καὶ  ἔρχεται  τὸ  τρίτον  καὶ  λέγει  αὐτοῖς·  Καθεύδετε  τὸ  λοιπὸν  καὶ
ἀναπαύεσθε· ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὥρα, ἰδοὺ παραδίδοται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 42 ἐγείρεσθε ἄγωμεν· ἰδοὺ ὁ παραδιδούς
με ἤγγικεν. 
ΜΑΡΚΟΝ 14 Χαίρε, Μαρία

47 Ἔτι  αὐτοῦ  λαλοῦντος  ἰδοὺ  ὄχλος,  καὶ  ὁ  λεγόμενος  Ἰούδας  εἷς  τῶν
δώδεκα  προήρχετο  αὐτούς,  καὶ  ἤγγισεν  τῷ  Ἰησοῦ  φιλῆσαι  αὐτόν.
48 Ἰησοῦς  δὲ  εἶπεν  αὐτῷ·  Ἰούδα,  φιλήματι  τὸν  υἱὸν  τοῦ  ἀνθρώπου
παραδίδως; 
ΛΟΥΚΑΝ 22 Χαίρε, Μαρία

50 τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν
αὐτόν. 51 καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν
μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ
ὠτίον. 52 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἀπόστρεψον τὴν μάχαιράν σου εἰς
τὸν  τόπον  αὐτῆς,  πάντες  γὰρ  οἱ  λαβόντες  μάχαιραν  ἐν  μαχαίρῃ
ἀπολοῦνται·
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 Χαίρε, Μαρία

52 εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ’ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ
στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ  πρεσβυτέρους· Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ
μαχαιρῶν καὶ ξύλων; 53 καθ’ ἡμέραν ὄντος μου μεθ’ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ
ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ’ ἐμέ· ἀλλ’ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία
τοῦ σκότους.56 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν
προφητῶν. τότε οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον.
ΛΟΥΚΑΝ 22 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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2 Ο Ιησούς μαστιγώνεται στον Πυλώνα
Πατέρα μας

53 Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ συνέρχονται πάντες
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς. 54 καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ
μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως καὶ
ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν καὶ  θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς.
55 οἱ  δὲ  ἀρχιερεῖς  καὶ  ὅλον  τὸ  συνέδριον  ἐζήτουν  κατὰ  τοῦ  Ἰησοῦ
μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν, καὶ οὐχ ηὕρισκον· 
ΜΑΡΚΟΝ 14 Χαίρε, Μαρία

63 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ· Ἐξορκίζω σε κατὰ
τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.
64 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ
τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 
 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 Χαίρε, Μαρία

65 τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων· Ἐβλασφήμησεν· τί
ἔτι  χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;  ἴδε  νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν·  66 τί
ὑμῖν δοκεῖ; οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν· Ἔνοχος θανάτου ἐστίν. 
 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 Χαίρε, Μαρία

63 Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες, 64 καὶ
περικαλύψαντες  αὐτὸν  ἐπηρώτων  λέγοντες·  Προφήτευσον,  τίς  ἐστιν  ὁ
παίσας σε; 65 καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν.
ΛΟΥΚΑΝ 22 Χαίρε, Μαρία

73 μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ· Ἀληθῶς καὶ
σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ,  καὶ  γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ·  74 τότε  ἤρξατο
καταθεματίζειν  καὶ  ὀμνύειν  ὅτι  Οὐκ  οἶδα  τὸν  ἄνθρωπον.  καὶ  εὐθέως
ἀλέκτωρ  ἐφώνησεν·  75  καὶ  ἐμνήσθη  ὁ  Πέτρος  τοῦ  ῥήματος  Ἰησοῦ
εἰρηκότος ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με,  καὶ  ἐξελθὼν
ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.
 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 Χαίρε, Μαρία
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1  Πρωΐας  δὲ  γενομένης  συμβούλιον  ἔλαβον  πάντες  οἱ  ἀρχιερεῖς  καὶ  οἱ
πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν· 2 καὶ δήσαντες
αὐτὸν  ἀπήγαγον  καὶ  παρέδωκαν  Πιλάτῳ  τῷ  ἡγεμόνι.  29  ἐξῆλθεν  οὖν  ὁ
Πιλᾶτος  ἔξω  πρὸς  αὐτοὺς  καὶ  φησίν·  Τίνα  κατηγορίαν  φέρετε  κατὰ  τοῦ
ἀνθρώπου τούτου; 30 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Εἰ μὴ ἦν οὗτος κακὸν
ποιῶν, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν. 
 ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27 ΙΩΑΝΝΗΝ 18 Χαίρε, Μαρία

2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες· Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ
ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα αὑτὸν χριστὸν
βασιλέα εἶναι. 31 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ
τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν
ἀποκτεῖναι οὐδένα· 
ΛΟΥΚΑΝ 23  ΙΩΑΝΝΗΝ 18 Χαίρε, Μαρία

33 Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν
καὶ εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; 36 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς·  Ἡ
βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν
ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς
Ἰουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 
 ΙΩΑΝΝΗΝ 18 Χαίρε, Μαρία

37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· Σὺ
λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς
τὸν κόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου
τῆς φωνῆς. 
 ΙΩΑΝΝΗΝ 18 Χαίρε, Μαρία

38 λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· Τί ἐστιν ἀλήθεια;Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν
πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν·
39 ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν
ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 40 ἐκραύγασαν οὖν πάλιν λέγοντες·
Μὴ τοῦτον  ἀλλὰ  τὸν  Βαραββᾶν.  ἦν  δὲ  ὁ  Βαραββᾶς  λῃστής.  1   Τότε  οὖν
ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν. 
 ΙΩΑΝΝΗΝ 18  ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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3 Ο Ιησούς στέφεται με αγκάθια
Πατέρα μας

4 ὁ δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς  καὶ  τοὺς ὄχλους·  Οὐδὲν
εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. 5 οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι
Ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθ’ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος
ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε. 6 Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ
ἄνθρωπος  Γαλιλαῖός  ἐστιν,  7  καὶ  ἐπιγνοὺς  ὅτι  ἐκ  τῆς  ἐξουσίας
Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην,
ΛΟΥΚΑΝ 23 Χαίρε, Μαρία

8 ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων
θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον
ἰδεῖν  ὑπ’ αὐτοῦ  γινόμενον.  9 ἐπηρώτα δὲ  αὐτὸν  ἐν  λόγοις  ἱκανοῖς·
αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 
ΛΟΥΚΑΝ 23 Χαίρε, Μαρία

10 εἱστήκεισαν  δὲ  οἱ  ἀρχιερεῖς  καὶ  οἱ  γραμματεῖς  εὐτόνως
κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 11 ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν καὶ ὁ Ἡρῴδης σὺν
τοῖς  στρατεύμασιν  αὐτοῦ καὶ  ἐμπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν
ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. 12 ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε Ἡρῴδης καὶ ὁ
Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ’ ἀλλήλων· προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ
ὄντες πρὸς αὑτούς. 
ΛΟΥΚΑΝ 23 Χαίρε, Μαρία

27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ
πραιτώριον  συνήγαγον  ἐπ’  αὐτὸν  ὅλην  τὴν  σπεῖραν.  28 καὶ
ἐκδύσαντες  αὐτὸν  χλαμύδα  κοκκίνην  περιέθηκαν  αὐτῷ,  29 καὶ
πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ
κάλαμον ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27 Χαίρε, Μαρία

29 καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες·
Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων, 30 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον
τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27 Χαίρε, Μαρία
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4 καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω ὁ Πιλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἴδε ἄγω ὑμῖν
αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

5 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ
τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

6 ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ  ἀρχιερεῖς  καὶ οἱ  ὑπηρέται ἐκραύγασαν
λέγοντες· Σταύρωσον σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Λάβετε
αὐτὸν  ὑμεῖς  καὶ  σταυρώσατε,  ἐγὼ  γὰρ  οὐχ  εὑρίσκω  ἐν  αὐτῷ
αἰτίαν. 7 ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ
κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν.
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

8 Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη,
9 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ· Πόθεν
εἶ σύ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

10 λέγει  οὖν  αὐτῷ  ὁ  Πιλᾶτος·  Ἐμοὶ  οὐ  λαλεῖς;  οὐκ  οἶδας  ὅτι
ἐξουσίαν  ἔχω  ἀπολῦσαί  σε  καὶ  ἐξουσίαν  ἔχω  σταυρῶσαί  σε;
11 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς· Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν
εἰ  μὴ ἦν  δεδομένον σοι  ἄνωθεν·  διὰ  τοῦτο  ὁ παραδούς  μέ σοι
μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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4 Ο Ιησούς μεταφέρει το Σταυρό Toy
Πατέρα μας

14 καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις· Ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. 15 ἐκραύγασαν
οὖν  ἐκεῖνοι·  Ἆρον  ἆρον,  σταύρωσον  αὐτόν.  λέγει  αὐτοῖς  ὁ
Πιλᾶτος·  Τὸν  βασιλέα  ὑμῶν  σταυρώσω;  ἀπεκρίθησαν  οἱ
ἀρχιερεῖς· Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

24 ἰδὼν  δὲ  ὁ  Πιλᾶτος  ὅτι  οὐδὲν  ὠφελεῖ  ἀλλὰ  μᾶλλον  θόρυβος
γίνεται  λαβὼν  ὕδωρ  ἀπενίψατο  τὰς  χεῖρας  ἀπέναντι  τοῦ  ὄχλου
λέγων· Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε. 25 καὶ
ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν· Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ
τέκνα  ἡμῶν.  26  τότε  ἀπέλυσεν  αὐτοῖς  τὸν  Βαραββᾶν,  τὸν  δὲ
Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27 Χαίρε, Μαρία

25 ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακὴν
ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν. 26 Καὶ
ὡς  ἀπήγαγον  αὐτόν,  ἐπιλαβόμενοι  Σίμωνά  τινα  Κυρηναῖον
ἐρχόμενον ἀπ’ ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὄπισθεν
τοῦ Ἰησοῦ.
ΛΟΥΚΑΝ 23 Χαίρε, Μαρία

27 Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ
ἐκόπτοντο  καὶ  ἐθρήνουν  αὐτόν.  28  στραφεὶς  δὲ  πρὸς  αὐτὰς  ὁ
Ἰησοῦς εἶπεν· Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμέ·
ΛΟΥΚΑΝ 23 Χαίρε, Μαρία

πλὴν  ἐφ’ ἑαυτὰς  κλαίετε  καὶ  ἐπὶ  τὰ  τέκνα  ὑμῶν,  29 ὅτι  ἰδοὺ
ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι
αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν. 
ΛΟΥΚΑΝ 23 Χαίρε, Μαρία
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30 τότε ἄρξονται  λέγειν τοῖς  ὄρεσιν·  Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς,  καὶ  τοῖς
βουνοῖς·  Καλύψατε  ἡμᾶς·  31 ὅτι  εἰ  ἐν  τῷ  ὑγρῷ  ξύλῳ  ταῦτα
ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται; 
ΛΟΥΚΑΝ 23 Χαίρε, Μαρία

 22  καὶ  φέρουσιν  αὐτὸν  ἐπὶ  τὸν  Γολγοθᾶν  τόπον,  ὅ  ἐστιν
μεθερμηνευόμενον  Κρανίου  Τόπος.  32  Ἤγοντο  δὲ  καὶ  ἕτεροι
κακοῦργοι δύο σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 
ΜΑΡΚΟΝ 15 ΛΟΥΚΑΝ 23 Χαίρε, Μαρία

19 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ·
ἦν  δὲ  γεγραμμένον·  Ἰησοῦς  ὁ  Ναζωραῖος  ὁ  βασιλεὺς  τῶν
Ἰουδαίων. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

20 τοῦτον  οὖν τὸν τίτλον  πολλοὶ  ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων,  ὅτι
ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν
γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

21 ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων· Μὴ γράφε·
Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς τῶν
Ἰουδαίων εἰμί. 22 ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· Ὃ γέγραφα γέγραφα. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 

41



5 Η Σταύρωση του Ιησού
Πατέρα μας

23 καὶ  ἐδίδουν  αὐτῷ  ἐσμυρνισμένον  οἶνον,  ὃς  δὲ  οὐκ  ἔλαβεν.  24 καὶ
σταυροῦσιν αὐτὸν καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον
ἐπ’ αὐτὰ τίς τί ἄρῃ. 25 Ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.  18 ὅπου
αὐτὸν ἐσταύρωσαν,  καὶ  μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ  ἐντεῦθεν,
μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν. 34 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν· Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ
οἴδασιν τί ποιοῦσιν. 
ΜΑΡΚΟΝ 15 ΙΩΑΝΝΗΝ 19 ΛΟΥΚΑΝ 23 Χαίρε, Μαρία

29 Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς
αὐτῶν καὶ λέγοντες· Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν
ἡμέραις, 30 σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 31 ὁμοίως καὶ οἱ
ἀρχιερεῖς  ἐμπαίζοντες  πρὸς  ἀλλήλους  μετὰ  τῶν  γραμματέων  ἔλεγον·
Ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι· 32 καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι
σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν.
ΜΑΡΚΟΝ 15 Χαίρε, Μαρία

39 Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν λέγων· Οὐχὶ
σὺ εἶ  ὁ  χριστός;  σῶσον σεαυτὸν καὶ  ἡμᾶς.  40 ἀποκριθεὶς  δὲ  ὁ ἕτερος
ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη· Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ;
ΛΟΥΚΑΝ 23 Χαίρε, Μαρία

41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως, ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος
δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 42 καὶ ἔλεγεν· Ἰησοῦ, μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀμήν σοι λέγω σήμερον μετ’ ἐμοῦ
ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 
ΛΟΥΚΑΝ 23 Χαίρε, Μαρία

25 Εἱστήκεισαν  δὲ  παρὰ  τῷ  σταυρῷ τοῦ  Ἰησοῦ  ἡ  μήτηρ  αὐτοῦ  καὶ  ἡ
ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.
26 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα
λέγει τῇ μητρί· Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου· 27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· Ἴδε ἡ
μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια.
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία
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33 Καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ’ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας
ἐνάτης. 34 καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ· Ἐλωῒ ἐλωῒ
λεμὰ σαβαχθάνι; ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Ὁ θεός μου ὁ θεός μου, εἰς τί
ἐγκατέλιπές με; 
ΜΑΡΚΟΝ 15 Χαίρε, Μαρία

28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται ἵνα τελειωθῇ ἡ
γραφὴ λέγει· Διψῶ. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ
περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος ὁ
Ἰησοῦς εἶπεν· Τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

45 τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος,  ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον.
46 καὶ  φωνήσας  φωνῇ μεγάλῃ ὁ  Ἰησοῦς  εἶπεν·  Πάτερ,  εἰς  χεῖράς  σου
παρατίθεμαι  τὸ  πνεῦμά μου.  τοῦτο δὲ  εἰπὼν ἐξέπνευσεν.  39 ἰδὼν δὲ  ὁ
κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν·
Ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν. 
ΛΟΥΚΑΝ 23 ΜΑΡΚΟΝ 15 Χαίρε, Μαρία

32 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ
τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ· 33 ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς
εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα, οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, 34 ἀλλ’ εἷς τῶν
στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ
ὕδωρ.  35 καὶ  ὁ  ἑωρακὼς  μεμαρτύρηκεν,  καὶ  ἀληθινὴ  αὐτοῦ  ἐστιν  ἡ
μαρτυρία, καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύητε. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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Η Μίμηση του Χριστού,  Θωμάς ο Κεμπήσιος 

ΧΡΙΣΤΟΣ:-Τέκνο μου, ή υπομονή κι ή ταπείνωση στίς έναντιότητες μ εύχαριστοΰν
περισσότερο άπ5 8σο ή χαρά κι δ ένθουσιασμός σέ στιγμές εύτυχίας.

βιβλίο III κεφάλαιο 57

ΧΡΙΣΤΟΣ : —Τέκνο μου, κατέβηκα άπό τον ούρανό γιά τή σωτηρία σου. Πήρα
πάνω μου τίς  ταλαιπωρίες σου γιά νά σέ κάμω μέ τό παράδειγμά μου νά είσαι
καρτερικός ^ιαί νά σέ μάθω νά ύποφέρης τίς δυστυχίες αδτής τής ζωής χωρίς νά
γογγύζης. Γιατί άπό τή στιγμή πού γεννήθηκα ώς τή στιγμή πού ξεψύχησα πάνω
στό σταυρό, δέν έμεινα ούτε λεπτό χωρίς θλίψη.
Έζησα  μέ  τήν  πιό  μεγάλη  στέρηση  τών  πρόσκαιρων  πραγμάτων  τοΟ  κόσμου
τούτου.  Πολλές  φορές  άκουσα παράπονα  έναντίον  μου.  Ύπόφερα  μέ  πραότητα
χλευασμούς  καί  προσβολές  καί  τδ  ευχαριστώ  ήταν  για  τις  ευεργεσίες  μου  ή
άχαριστία' γιά τά θαύματά μου βλαστήμιες καί γιά τή διδασκαλία μου έπικρίσεις
καί κατηγορίες.

βιβλίο III κεφάλαιο 18

Από το ημερολόγιο της Αγίας Faustina Kowalska

186/187 Σήμερα ο Ιησούς μου είπε: 
"Θέλω να ξέρεις πιο βαθιά την αγάπη με την οποία καίει  η καρδιά μου. θα το
καταλάβεις όταν μελετάς πάνω στο Πάθος Μου. Kαλέστε στο έλεός Μου για τους
αμαρτωλούς, θέλω τη σωτηρία τους. Όταν απαγγέλτετε αυτή την προσευχή με μια
μετανοημένη καρδιά και γεμάτο πίστη για την πρόθεση κάποιον αμαρτωλό, θα του
δώσω τη χάρη της μετατροπής. Εδώ είναι αυτή η μικρή προσευχή: 187. "Ω το αίμα
και το νερό, που ξεπήδησε από την καρδιά του Ιησού ως πηγή έλεος για εμάς,
εμπιστεύομαι σε σένα!».

369 Έχω ακούσει στην ψυχή μου μια φωνή: 
"Μια ώρα διαλογισμού στο επώδυνο Πάθος μου έχει περισσότερη αξία από, να
μαστίγω τον εαυτό σας ένα ολόκληρο έτος. Ο διαλογισμός των επώδυνων πληγών
μου είναι πολύ ωφέλιμη για σένα και mε χαρίζει μεγάλη χαρά".

1396. Ο Κύριος μου είπε: 
"Η  απώλεια  κάθε  ψυχής  με  βυθίζει  σε  θανάσιμη  θλίψη.  Πάντα  με  κάνεις
ευτυχισμένη  όταν  προσεύχεσαι  για  αμαρτωλούς.  Η  προσευχή  που  μου  είναι
περισσότερο ευχάριστη είναι  η προσευχή για τη μετατροπή αμαρτωλών ψυχών.
Γνωρίστε, κόρη Μου, ότι αυτή η προσευχή ακούγεται και απαντά πάντα.
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1485 Η Καλοσύνη του Θεού.
Έλεος του Θεού που είναι κρυμμένος στο Άγιο Άγιο άρτος, Φωνή του Κυρίου που
μας λέει από το θρόνο της Έλεος: "Ελάτε σε Μένα! "

Ιησούς: Μη φοβάσαι τον Σωτήρα σου, αμαρτωλή ψυχή. Εγώ είμαι ο
οποίος  παίρνει  τα πρώτα βήματα,  γιατί  ξέρω ότι  από της  δεν μπορείς  μόνη να
ανυψωθείτε  προς  Μένα.  Παιδί,  μην  ξεφύγεις  από  τον  πατέρα  σου.  Mαρακαλώ
μπείτε  σε  συνομιλία,  μόνος  του  με  τον  Θεό  του  Έλεος,  που  θέλει  να  σας  πει
προσωπικά τα λόγια της συγχώρεσης και να σας γεμίσει με τις χάρες Του. Πόσο
πολύτιμη είναι η ψυχή σου σε μένα!  Έχω γράψει εσείς επάνω στο χέρια  Μου και
είσαι χαραγμένος στην Καρδιά Μου με μια βαθιά πληγή. "

Ιησούς:  "Εγώ είμαι  εγώ,  η  δύναμή σας,  θα σας  δώσω τη δύναμη να
παλεύουν! "

Ιησούς:" Παιδί Μου, γιατί φοβάσαι τον Θεό του ελέους; Η Αγιότητά μου
δεν με εμποδίζει  να είμαι ελεήμων. Ψυχή, κοίταξε, για εσάς έχω καθιερώσει το
θρόνο του έλεος στη γη. Aυτός ο θρόνος είναι η δισκοπότηρο - και από αυτό, το
θρόνο του ελέους, θέλω να έρθω στην καρδιά σας. δεν έχω περικυκλώσει τον εαυτό
μου  είτε  με  μια  αυλή  ή  με  κηδεμόνες,  έχετε  πρόσβαση σε  Μένα  οποιαδήποτε
στιγμή, κάθε στιγμή της ημέρας. θέλω να μιλήσω μαζί σου και να σου δώστε η θεία
χάρη.

Ιησούς:  "Το  έλεός  μου  είναι  μεγαλύτερο  από  τις  αμαρτίες  σας  και
εκείνες του κόσμου. Ποιος μπορεί να μετρήσει την έκταση της καλοσύνης μου;  
Για σένα, κατέβηκα από τον ουρανό στη γη, Για σένα, έχω επιτρέψει να καρφώ
στον εαυτό μου στο σταυρό, Για σένα, έχω επιτρέψει να τρυπηθεί η Άγια Καρδιά
Μου με ένα δόρυ, ανοίγοντας έτσι την πηγή έλεος για εσάς. Ελάτε, να από την
πηγή αυτή λάβετε θεία χάρη!  Είναι εμπιστοσύνη που επιτρέπει να πίνετε από την
πηγή αυτή. Ποτέ δεν θα απορρίψω μια μετανοημένη καρδιά, η δυστυχία σου έχει
βυθιστεί στην άβυσσο του έλεος μου .  Γιατί πρέπει να συζητήσετε μαζί σας μου
δυστυχία σας; Κάνε μου την χάρη, δώσε μου όλες τις θλίψεις σου και όλη σου τη
δυστυχία,  και Θα Εγώ γεμίσω σας με τους θησαυρούς των χάριτάς Μου. "

 
Ιησούς: Παιδί, μην μιλάτε για τη δυστυχία σας πια γιατί δεν το θυμάμαι

πια! Ακούστε, παιδί μου, αυτό που θέλω να σας πω:  Έλα Κρύψτε Εσύ στα πληγές
μου και τραβήξτε από την πηγή της ζωής όποια επιθυμεί  η καρδιά σας! Πιείτε
άφθονα από τη συντριβάνι της ζωής και δεν θα σταματήσετε κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού!  Ρυθμίστε  το βλέμμα σας στη μεγαλοπρέπεια του Έλεος  Μου και μην
φοβάστε τους εχθρούς της σωτηρίας σας. Δοξάστε το Έλεός Μου ".
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1 Η Ανάσταση του Ιησού
Πατέρα μας

57 Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας, τοὔνομα
Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ· 58 οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ
ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι. 59 καὶ
λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, 60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ
ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον
μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. 61 ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ
ἡ ἄλλη Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27 Χαίρε, Μαρία

62 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς
καὶ  οἱ  Φαρισαῖοι  πρὸς  Πιλᾶτον  63  λέγοντες·  Κύριε,  64  κέλευσον  οὖν
ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ· Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν,  65 ἔφη
αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Ἔχετε κουστωδίαν· ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε. 66 οἱ
δὲ  πορευθέντες  ἠσφαλίσαντο  τὸν  τάφον  σφραγίσαντες  τὸν  λίθον  μετὰ  τῆς
κουστωδίας.
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27 Χαίρε, Μαρία

1 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαριὰμ ἡ
Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2 εὗρον δὲ τὸν λίθον
ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, 3 εἰσελθοῦσαι δὲ οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ
κυρίου Ἰησοῦ. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28 ΛΟΥΚΑΝ 24 Χαίρε, Μαρία

2 τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν
ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ
οἴδαμεν  ποῦ  ἔθηκαν  αὐτόν.   12  Ὁ  δὲ  Πέτρος  ἀναστὰς  ἔδραμεν  ἐπὶ  τὸ
μνημεῖον· καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς αὑτὸν
θαυμάζων τὸ γεγονός.
ΙΩΑΝΝΗΝ 20  ΛΟΥΚΑΝ 24 Χαίρε, Μαρία

11 Μαρία  δὲ  εἱστήκει  πρὸς  τῷ  μνημείῳ  ἔξω  κλαίουσα.  ὡς  οὖν  ἔκλαιεν
παρέκυψεν  εἰς  τὸ  μνημεῖον,  12 καὶ  θεωρεῖ  δύο  ἀγγέλους  ἐν  λευκοῖς
καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ
σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 20 Χαίρε, Μαρία
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5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν· Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ
ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· 6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς
εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο· 7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς
μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν
Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28 Χαίρε, Μαρία

8 καὶ  ἀπελθοῦσαι  ταχὺ  ἀπὸ  τοῦ  μνημείου  μετὰ  φόβου  καὶ  χαρᾶς  μεγάλης
ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 9 καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς
λέγων·  Χαίρετε·  αἱ  δὲ  προσελθοῦσαι  ἐκράτησαν  αὐτοῦ  τοὺς  πόδας  καὶ
προσεκύνησαν αὐτῷ. 10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε
ἀπαγγείλατε τοῖς  ἀδελφοῖς  μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς  τὴν Γαλιλαίαν,  κἀκεῖ  με
ὄψονται. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28 Χαίρε, Μαρία

17 πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· Ἀναβαίνω πρὸς τὸν
πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν. 18 ἔρχεται Μαριὰμ
ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι Ἑώρακα τὸν κύριον καὶ ταῦτα
εἶπεν αὐτῇ. 11 καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ
ἠπίστουν αὐταῖς. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 20  ΛΟΥΚΑΝ 24 Χαίρε, Μαρία

19 Οὔσης  οὖν  ὀψίας  τῇ  ἡμέρᾳ  ἐκείνῃ  τῇ  μιᾷ  σαββάτων,  καὶ  τῶν  θυρῶν
κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ
Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 20 Χαίρε, Μαρία

37 πτοηθέντες  δὲ  καὶ  ἔμφοβοι  γενόμενοι  ἐδόκουν  πνεῦμα θεωρεῖν.  38  καὶ
εἶπεν αὐτοῖς· Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διὰ τί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν τῇ
καρδίᾳ ὑμῶν; 39 ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός·
ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ
θεωρεῖτε ἔχοντα. 41 αὐτοῖς· Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν
αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος· 43 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.
 ΛΟΥΚΑΝ 24 Χαίρε, Μαρία
 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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2 Η Ανάληψη του Ιησού
Πατέρα μας

24 Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’
αὐτῶν  ὅτε  ἦλθεν  Ἰησοῦς.  25 ἔλεγον  οὖν  αὐτῷ  οἱ  ἄλλοι  μαθηταί·
Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν
αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον
τῶν ἥλων καὶ  βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς  τὴν  πλευρὰν αὐτοῦ,  οὐ μὴ
πιστεύσω.
ΙΩΑΝΝΗΝ 20 Χαίρε, Μαρία

26 Καὶ  μεθ’ ἡμέρας  ὀκτὼ  πάλιν  ἦσαν  ἔσω  οἱ  μαθηταὶ  αὐτοῦ  καὶ
Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ
ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ  εἶπεν·  Εἰρήνη ὑμῖν.  27 εἶτα λέγει  τῷ Θωμᾷ·
Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ  ἴδε τὰς χεῖράς μου,  καὶ  φέρε  τὴν
χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ
πιστός. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 20 Χαίρε, Μαρία

28 ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου.
29 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας; μακάριοι οἱ μὴ
ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 20 Χαίρε, Μαρία

44 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς
ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ
Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 45 τότε διήνοιξεν
αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, 
ΛΟΥΚΑΝ 24 Χαίρε, Μαρία

46  καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς  ὅτι  οὕτως  γέγραπται  παθεῖν  τὸν  χριστὸν  καὶ
ἀναστῆναι  ἐκ  νεκρῶν  τῇ  τρίτῃ  ἡμέρᾳ,  47  καὶ  κηρυχθῆναι  ἐπὶ  τῷ
ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη—
ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ· 48 ὑμεῖς ἐστε μάρτυρες τούτων. 
ΛΟΥΚΑΝ 24 Χαίρε, Μαρία
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31 Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν
σῖτον·  32 ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου· καὶ σύ
ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου. 17 Βόσκε τὰ πρόβατά μου.
ΛΟΥΚΑΝ 22 ΙΩΑΝΝΗΝ 21 Χαίρε, Μαρία

20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων
τοῦ  κυρίου  αὐτοῦ·  εἰ  ἐμὲ  ἐδίωξαν,  καὶ  ὑμᾶς  διώξουσιν·   33  ταῦτα
λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ
θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.
ΙΩΑΝΝΗΝ 15  ΙΩΑΝΝΗΝ 16 Χαίρε, Μαρία

21 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ
πατήρ,  κἀγὼ  πέμπω  ὑμᾶς.  22 καὶ  τοῦτο  εἰπὼν  ἐνεφύσησεν  καὶ  λέγει
αὐτοῖς· Λάβετε πνεῦμα ἅγιον· 23 ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται
αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 20 Χαίρε, Μαρία

18 καὶ  προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς  λέγων· Ἐδόθη μοι  πᾶσα
ἐξουσία  ἐν  οὐρανῷ καὶ  ἐπὶ  τῆς  γῆς·  19 πορευθέντες  οὖν  μαθητεύσατε
πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ
καὶ  τοῦ  ἁγίου  πνεύματος,  20 διδάσκοντες  αὐτοὺς  τηρεῖν  πάντα  ὅσα
ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς
συντελείας τοῦ αἰῶνος. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28 Χαίρε, Μαρία

50 Ἐξήγαγεν δὲ αὐτοὺς ἕως πρὸς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ
εὐλόγησεν αὐτούς. 51 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη
ἀπ’  αὐτῶν  [καὶ  ἀνεφέρετο  εἰς  τὸν  οὐρανόν].  52  καὶ  αὐτοὶ
[προσκυνήσαντες  αὐτὸν]  ὑπέστρεψαν  εἰς  Ἰερουσαλὴμ  μετὰ  χαρᾶς
μεγάλης,  14  οὗτοι  πάντες  ἦσαν  προσκαρτεροῦντες  ὁμοθυμαδὸν  τῇ
προσευχῇ σὺν γυναιξὶν  καὶ  Μαριὰμ  τῇ  μητρὶ  τοῦ  Ἰησοῦ  καὶ  σὺν  τοῖς
ἀδελφοῖς αὐτοῦ.
ΛΟΥΚΑΝ 24 ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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3 Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος την Πεντηκοστή
Πατέρα μας

49 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς· ὑμεῖς
δὲ  καθίσατε  ἐν  τῇ  πόλει  ἕως  οὗ  ἐνδύσησθε  ἐξ  ὕψους  δύναμιν.   26  ὁ  δὲ
παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος
ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. 26 Ὅταν ἔλθῃ ὁ
παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ
παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 27 καὶ ὑμεῖς δὲ
μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε.
ΛΟΥΚΑΝ 24   ΙΩΑΝΝΗΝ 14   ΙΩΑΝΝΗΝ 15 Χαίρε, Μαρία

1 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ
ἐπὶ τὸ αὐτό, 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς
βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι, 
ΠΡΑΞΕΙΣ 2 Χαίρε, Μαρία

3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ’
ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο
λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. 
ΠΡΑΞΕΙΣ 2 Χαίρε, Μαρία

5 Ἦσαν  δὲ  ἐν  Ἰερουσαλὴμ  κατοικοῦντες  Ἰουδαῖοι,  ἄνδρες  εὐλαβεῖς  ἀπὸ
παντὸς  ἔθνους  τῶν  ὑπὸ  τὸν  οὐρανόν·  6 γενομένης  δὲ  τῆς  φωνῆς  ταύτης
συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ
λαλούντων αὐτῶν· 7 ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες· Οὐχ ἰδοὺ πάντες
οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 
ΠΡΑΞΕΙΣ 2 Χαίρε, Μαρία

8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν;
11  Ἰουδαῖοί  τε  καὶ  προσήλυτοι,  Κρῆτες  καὶ  Ἄραβες,  ἀκούομεν λαλούντων
αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ. 12 ἐξίσταντο δὲ πάντες
καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες· Τί θέλει τοῦτο εἶναι; 13 ἕτεροι δὲ
διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν.
ΠΡΑΞΕΙΣ 2 Χαίρε, Μαρία
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14 Σταθεὶς  δὲ  ὁ  Πέτρος  σὺν  τοῖς  ἕνδεκα  ἐπῆρεν  τὴν  φωνὴν  αὐτοῦ  καὶ
ἀπεφθέγξατο  αὐτοῖς·  Ἄνδρες  Ἰουδαῖοι  καὶ  οἱ  κατοικοῦντες  Ἰερουσαλὴμ
πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου. 15 οὐ γὰρ
ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν, 16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον
διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ· 17 Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ θεός,
ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ
ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ
πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται· 
ΠΡΑΞΕΙΣ 2 Χαίρε, Μαρία

22 Ἄνδρες  Ἰσραηλῖται,  ἀκούσατε  τοὺς  λόγους  τούτους.  Ἰησοῦν  τὸν
Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ τέρασι
καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν δι’ αὐτοῦ ὁ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς αὐτοὶ οἴδατε,
23 τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ  προγνώσει  τοῦ θεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸς
ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε, 32 τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ θεός, οὗ
πάντες ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες. 
ΠΡΑΞΕΙΣ 2 Χαίρε, Μαρία

33 τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεοῦ ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
λαβὼν  παρὰ  τοῦ  πατρὸς  ἐξέχεεν  τοῦτο  ὃ  ὑμεῖς  βλέπετε  καὶ  ἀκούετε.
36 ἀσφαλῶς  οὖν  γινωσκέτω  πᾶς  οἶκος  Ἰσραὴλ  ὅτι  καὶ  κύριον  αὐτὸν  καὶ
χριστὸν ἐποίησεν ὁ θεός, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 
ΠΡΑΞΕΙΣ 2 Χαίρε, Μαρία

37 Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν, εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ
τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους· Τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί; 38 Πέτρος δὲ πρὸς
αὐτούς· Μετανοήσατε, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ
Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν, καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου
πνεύματος· 
ΠΡΑΞΕΙΣ 2 Χαίρε, Μαρία

41 οἱ  μὲν  οὖν  ἀποδεξάμενοι  τὸν  λόγον  αὐτοῦ  ἐβαπτίσθησαν,  καὶ
προσετέθησαν  ἐν  τῇ  ἡμέρᾳ  ἐκείνῃ  ψυχαὶ  ὡσεὶ  τρισχίλιαι.  42 ἦσαν  δὲ
προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ
ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 
ΠΡΑΞΕΙΣ 2 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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4 Η Ανάληψη της Θεοτόκου στον Ουρανό
Πατέρα μας

16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα
ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ,
26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ
εἰς  πόλιν  τῆς  Γαλιλαίας  ᾗ  ὄνομα  Ναζαρὲθ  27 πρὸς  παρθένον
ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυὶδ, καὶ τὸ ὄνομα
τῆς παρθένου Μαριάμ. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 15 ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν
με·  ὁ  δὲ  ἀγαπῶν  με  ἀγαπηθήσεται  ὑπὸ  τοῦ  πατρός  μου,  κἀγὼ
ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς
αὐτὴν εἶπεν· Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ.
ΙΩΑΝΝΗΝ 14 ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

23 Ἐάν  τις  ἀγαπᾷ  με  τὸν  λόγον  μου  τηρήσει,  καὶ  ὁ  πατήρ  μου
ἀγαπήσει  αὐτόν,  καὶ  πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ  μονὴν παρ’ αὐτῷ
ποιησόμεθα.  35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἅγιον
ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· 
ΙΩΑΝΝΗΝ 14 ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν,  ὃς  ἂν  μὴ δέξηται  τὴν  βασιλείαν  τοῦ θεοῦ ὡς
παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ
θεοῦ πᾶν ῥῆμα. 38 εἶπεν δὲ Μαριάμ· Ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό
μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.
ΛΟΥΚΑΝ 18 ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι· Κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν
τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς
οὐρανοῖς. 5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις·  Ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν
ποιήσατε. 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7  ΙΩΑΝΝΗΝ 2 Χαίρε, Μαρία
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7 ἐὰν  μείνητε  ἐν  ἐμοὶ  καὶ  τὰ  ῥήματά  μου  ἐν  ὑμῖν  μείνῃ,  ὃ  ἐὰν  θέλητε
αἰτήσασθε  καὶ  γενήσεται  ὑμῖν·  51 καὶ  κατέβη  μετ’ αὐτῶν  καὶ  ἦλθεν  εἰς
Ναζαρὲθ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ
ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 15  ΛΟΥΚΑΝ 2 Χαίρε, Μαρία

23 ἀλλὰ  ἔρχεται  ὥρα  καὶ  νῦν  ἐστιν,  ὅτε  οἱ  ἀληθινοὶ  προσκυνηταὶ
προσκυνήσουσιν  τῷ  πατρὶ  ἐν  πνεύματι  καὶ  ἀληθείᾳ,  καὶ  γὰρ  ὁ  πατὴρ
τοιούτους  ζητεῖ  τοὺς  προσκυνοῦντας  αὐτόν·  24 πνεῦμα  ὁ  θεός,  καὶ  τοὺς
προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 4 Χαίρε, Μαρία

46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον, 47 καὶ ἠγαλλίασεν
τὸ  πνεῦμά  μου  ἐπὶ  τῷ  θεῷ  τῷ  σωτῆρί  μου·  48 ὅτι  ἐπέβλεψεν  ἐπὶ  τὴν
ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ, ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ
γενεαί·  49 ὅτι  ἐποίησέν μοι  μεγάλα ὁ δυνατός,  καὶ  ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 
ΛΟΥΚΑΝ 1 Χαίρε, Μαρία

25 Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ
τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26 Ἰησοῦς
οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί·
Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου· 34 ἀλλ’ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν
ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

3  οἷς  καὶ  παρέστησεν  ἑαυτὸν  ζῶντα  μετὰ  τὸ  παθεῖν  αὐτὸν  ἐν  πολλοῖς
τεκμηρίοις, δι’ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ
τῆς  βασιλείας  τοῦ  θεοῦ·  13  ὅ  τε  Πέτρος  καὶ  Ἰωάννης  καὶ  Ἰάκωβος  καὶ
Ἀνδρέας,  Φίλιππος  καὶ  Θωμᾶς,  Βαρθολομαῖος  καὶ  Μαθθαῖος,  Ἰάκωβος
Ἁλφαίου καὶ Σίμων ὁ ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου. 14 οὗτοι πάντες ἦσαν
προσκαρτεροῦντες  ὁμοθυμαδὸν  τῇ  προσευχῇ  σὺν  γυναιξὶν  καὶ  Μαριὰμ  τῇ
μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ 
ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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5 Η Στέψη της Παναγίας ως Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης
Πατέρα μας

38 Ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ
τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν. 39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη
Μαριάμ, ἣ καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουεν τὸν
λόγον αὐτοῦ. 
ΛΟΥΚΑΝ 10 Χαίρε, Μαρία

40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν·
Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλειπεν διακονεῖν; εἰπὲ
οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ κύριος·
Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ θορυβάζῃ περὶ πολλά, 42 ὀλίγων δέ ἐστιν
χρεία  ἢ  ἑνός·  Μαριὰμ  γὰρ  τὴν  ἀγαθὴν  μερίδα  ἐξελέξατο  ἥτις  οὐκ
ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς. 
ΛΟΥΚΑΝ 10 Χαίρε, Μαρία

3  ἡ  οὖν  Μαριὰμ  λαβοῦσα  λίτραν  μύρου  νάρδου  πιστικῆς  πολυτίμου
ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας
αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 38 καὶ στᾶσα ὀπίσω
παρὰ τοὺς  πόδας  αὐτοῦ  κλαίουσα,  τοῖς  δάκρυσιν  ἤρξατο  βρέχειν  τοὺς
πόδας αὐτοῦ καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν, καὶ κατεφίλει
τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 12  ΛΟΥΚΑΝ 7 Χαίρε, Μαρία

8 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες· Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη;
9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς. 10 γνοὺς δὲ ὁ
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί;  ἔργον γὰρ καλὸν
ἠργάσατο εἰς ἐμέ· 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26 Χαίρε, Μαρία

7 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε δύνασθε
αὐτοῖς  εὖ  ποιῆσαι,  ἐμὲ  δὲ  οὐ  πάντοτε  ἔχετε·  8 ὃ  ἔσχεν  ἐποίησεν,
προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. 9 ἀμὴν δὲ λέγω
ὑμῖν,  ὅπου  ἐὰν  κηρυχθῇ  τὸ  εὐαγγέλιον  εἰς  ὅλον  τὸν  κόσμον,  καὶ  ὃ
ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 
ΜΑΡΚΟΝ 14 Χαίρε, Μαρία
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39 ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων· Οὗτος εἰ ἦν
προφήτης,  ἐγίνωσκεν  ἂν  τίς  καὶ  ποταπὴ  ἡ  γυνὴ  ἥτις  ἅπτεται  αὐτοῦ,  ὅτι
ἁμαρτωλός ἐστιν. 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· Σίμων, ἔχω
σοί τι εἰπεῖν. ὁ δέ· Διδάσκαλε, εἰπέ, φησίν.44 καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα
τῷ Σίμωνι ἔφη· Βλέπεις  ταύτην τὴν γυναῖκα; εἰσῆλθόν σου εἰς  τὴν οἰκίαν,
ὕδωρ μοι ἐπὶ  πόδας οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ τοῖς  δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς
πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 45 φίλημά μοι οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ ἀφ’
ἧς εἰσῆλθον οὐ διέλιπεν καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας. 46 ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν
μου οὐκ ἤλειψας· αὕτη δὲ μύρῳ ἤλειψεν τοὺς πόδας μου. 
ΛΟΥΚΑΝ 7 Χαίρε, Μαρία

47 οὗ χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν
πολύ· ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ. 48 εἶπεν δὲ αὐτῇ· Ἀφέωνταί σου αἱ
ἁμαρτίαι. 50  Ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.
ΛΟΥΚΑΝ 7 Χαίρε, Μαρία

21 Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες
καὶ  ποιοῦντες.  50 ὅστις  γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ  θέλημα τοῦ πατρός  μου τοῦ ἐν
οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.
ΛΟΥΚΑΝ 8  ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12 Χαίρε, Μαρία

25 Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ
τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26 Ἰησοῦς
οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί·
Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου· 27 εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· Ἴδε ἡ μήτηρ σου. 
ΙΩΑΝΝΗΝ 19 Χαίρε, Μαρία

9 Ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ,
παρ’ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 10 ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ’
αὐτοῦ γενομένοις πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν· 11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ
ἐθεάθη ὑπ’ αὐτῆς ἠπίστησαν.
ΜΑΡΚΟΝ 16 Χαίρε, Μαρία

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, 
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 
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Εγώ αφιέρωση εαυτού Ιησού Χριστό, την ενσαρκωμένη Σοφία,
μέσω της Μαρία.

Ω αιώνια και ενσαρκωμένη Σοφία, ω αγαπητό και αξιολάτρευτο Ιησού,
αληθινό Θεό και αληθινό άνθρωπο, μόνο Υιός του αιώνιου Πατέρα και
της Μαρίας, πάντοτε Παρθένος!  Σας λατρεύω βαθιά στο στήθος και τα
μεγαλείο του Πατέρα, κατά τη διάρκεια της αιωνιότητας, και στο παρθένο
στήθος  της  Μαρίας,  την  πιο  άξια  Μητέρα  σας,  κατά  τη  στιγμή  της
ενσάρκωσης.  Σας  ευχαριστώ που  εσένα  καταστρέψατε,  τον  εαυτό  σας
υποθέτοντας την κατάσταση ενός σκλάβου, για να με αφήσετε ελεύθερο
από τη σκληρή δουλεία του διαβόλου. Σας ευχαριστώ και  Σας δοξάζω ότι
υποβάλατε ελεύθερα και εντελώς στη Μαρία, την άγια μητέρα σας, για να
με κάνει να είμαι ο πιστοί σας δούλος μέσω της.

Αλλά,  δυστυχώς!  Mρέπει  να  ομολογήσω  ότι  δεν  έχω  κρατήσει  τους
όρκους και  τις  υποσχέσεις που σας έκανα τόσο επίσημα στο βάπτισμα
μου. Δεν εκπλήρωσα τις υποχρεώσεις μου και δεν αξίζω να λέγεται το
παιδί σας ή ο δούλος σας. Και επειδή όλα μέσα μου προκαλούν τον θυμό
και  την  απόρριψή  σας,  δεν  τολμούμαι  πλέον,  από  τον  εαυτό  μου,  να
προσεγγίσω στην άγια και πανέμορφη Μεγαλειότητα σας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εγώ προσφύγει στη μεσολάβηση της
Παναγίας,  που  μου  δώσατε  για  να  μεσολαβήσω  μαζί  σας.  Και  μέσω
αυτής,  ελπίζω  να  λάβω από  εσάς  τη  συστολή και  τη  συγχώρεση  των
αμαρτιών μου, την απόκτηση και τη διατήρηση της Σοφίας.

Σας χαιρετώ, Μαρία άμωμος, ζωντανή αρτοφόριο του Θεού, στην οποία η
κρυμμένη αιώνια σοφία θέλει να λατρεύεται  από αγγέλους και  άντρες.
Σας χαιρετώ, Βασίλισσα του Ουρανού και της γης! όλα όσα βρίσκονται
κάτω από τον Θεό έχουν υπαχθεί στην κυριαρχία σου.    Σας χαιρετώ,
ασφαλές καταφύγιο αμαρτωλών, των οποίων το έλεος δεν έχει αρνηθεί σε
κανέναν.  Ακούστε  την  επιθυμία  μου  για  θεϊκή  σοφία  και  λάβετε  τους
όρκους  και  τα  δώρα  που  Εγώ  τολμούν  να  σας  προσφέρουν  στον
ταπεινοφροσύνη.
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Εγώ,  NN...,  απιστος  αμαρτωλός,  ανανεώστε  και  επιβεβαιώστε
σήμερα, στα χέρια σας, τους όρκους του βαπτίσματος μου. Απορρίπτω
για  πάντα  τον  Σατανά,  τις  κενές  του  υποσχέσεις  και  τα  κακά του
σχέδια  και  δίνω  τον  εαυτό  μου  εντελώς  στον  Ιησού  Χριστό,  την
ενσαρκωμένη Σοφία, να φέρει το σταυρό μου μετά από αυτόν κάθε
μέρα της ζωής μου και για να μπορώ να είμαι πιο πιστός από όσο
ήμουν μέχρι  τώρα.  Σας διαλέγω σήμερα,  παρουσία ολόκληρου του
ουράνιου δικαστηρίου, όπως η Μητέρα και η Κυρία. Σας σας δίνω
και σας επιφορτίζω με σώμα μου και την ψυχή μου, τα εσωτερικά και
εξωτερικά μου αγαθά, και αξίας όλων των καλών ενεργειών μου, του
παρελθόντος, του παρόντος και του ερχομού αφήνοντας σας με πλήρη
και πλήρη εξουσία πάνω μου και όλη ιδιοκτησία μου, χωρίς εξαίρεση,
για την ευχαρίστησή σας, για τη μεγαλύτερη δόξα του Θεού στο χρόνο
και στην αιωνιότητα.

Λάβετε,  καλοήθης  Παρθένος,  αυτή  τη  μικρή  προσφορά  μου   για  να
τιμήσω και να μιμηθώ την υπακοή την οποία η αιώνια Σοφία είχε επιλέξει
πρόθυμα να έχει για εσένα, τη Μητέρα του. Προς τιμήν της εξουσίας που
έχετε  και  τα  δύο,  πάνω  από  αυτό  το  αμαρτωλό   που  είμαι,  και  για
ευχαριστήσω τον Θεό για τα προνόμια με τα οποία η Αγία Τριάδα σας
ευνοήσει. Δηλώνω ότι τώρα θέλω, ως αληθινό σου δούλο, επιδιώξω  τιμή
σου και θα σε υπακούσω σε όλα. 

  Ω θαυμάσια μητέρα! Με παρουσιάστε στο αγαπητό σας Υιό, ως αιώνιος
σκλάβος,  έτσι  ώστε,  αφού  μου  έδωσε  τη  διάσωση  μέσω  της
διαμεσολάβησης σας, θα με δεχθεί τώρα από το χέρι σας.  Ω Μητέρα του
ελέους, δώσε μου τη χάρη να αποκτήσω την αληθινή σοφία του Θεού,
τοποθετώντας  μου  με  εκείνους  που  αγαπάτε,  διδάσκετε,  κατευθύνετε,
φροντίζετε και προστατεύετε, όπως τα αληθινά παιδιά και οι δούλοι σας.
Ω πιστή Παρθένος, με κάνει σε τέλειο μαθητή, μιμητή και σκλάβο της
ενσαρκωμένης  Σοφίας,  Ιησού  Χριστού  Υιού  Σου,  ώστε  να  μπορώ  να
φτάσω,  μέσα  από  τη  μεσολάβησή  σας  και  το  παράδειγμά  σας,  την
πληρότητα της ηλικία του στη γη και τη δόξα του στον ουρανό .

Αμήν
Άγιος Λουίς Μαρί Γκριγκόν ντε Μονστρ 1673 – 1716

Περιεχομενα
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