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AΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ AΝΑΓΝΩΣΜΑ
Φιλιππ. δ΄, 4-9

Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν κυρίῳ πάντοτε· 
πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν 

γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. Ὁ κύριος 
ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλʼ ἐν παντὶ τῇ 
προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας 
τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν 
θεόν. Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα 
πάντα νοῦν, φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν 
καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, 
ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα 
προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ 
εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε. Ἃ καὶ 
ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ 
εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ θεὸς 
τῆς εἰρήνης ἔσται μεθʼ ὑμῶν.

EPISTLE READING
Phil. 4: 4-9

Brethren, rejoice in the Lord always; 
again I will say, Rejoice. Let all men 

know your forbearance. The Lord is at 
hand. Have no anxiety about anything, but 
in everything by prayer and supplication 
with thanksgiving let your requests be 
made known to God. And the peace of 
God, which passes all understanding, 
will keep your hearts and your minds in 
Christ Jesus. Finally, brethren, whatever 
is true, whatever is honorable, whatever 
is just, whatever is pure, whatever is 
lovely, whatever is gracious, if there is any 
excellence, if there is anything worthy of 
praise, think about these things. What you 
have learned and received and heard and 
seen in me, do; and the God of peace will 
be with you.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ἦχος α΄.

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ 
τῶν Ἰουδαίων καὶ στρατιωτῶν 

φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, 
ἀνέστης τριήμερος, Σωτήρ, δωρούμενος 
τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν· διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις 
τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι, Ζωοδότα· 
Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου, Χριστέ, δόξα τῇ 
βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε 
φιλάνθρωπε.

RESURRECTION APOLYTIKION
1st  Mode

When the stone had been sealed by 
the Jews, and while soldiers were 

guarding your most pure Body, you rose, 
O Saviour, on the third day, giving life to 
the world; therefore the heavenly Powers 
cried out to you, Giver of life: Glory to 
your Resurrection, O Christ! Glory to your 
Kingdom! Glory to your dispensation, only 
Lover of mankind!



ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ἰωάν. ιβ΄, 1-18

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν 
Ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν 

Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ 
νεκρῶν. ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, 
καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν 
τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. ἡ οὖν Μαρία, 
λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς 
πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ 
καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας 
αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς 
τοῦ μύρου. λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν 
αὐτοῦ, ᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, ὁ 
μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· διατί τοῦτο τὸ 
μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων 
καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι 
περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι 
κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε 
καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. εἶπεν οὖν ὁ 
᾿Ιησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ 
ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό. τοὺς 
πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, 
ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. ῎Εγνω οὖν ὄχλος 
πολὺς ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ 
ἦλθον οὐ διὰ τὸν ̓Ιησοῦν μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ 
τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 
ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν 
Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, ὅτι πολλοὶ δι᾽ 
αὐτὸν ὑπῆγον τῶν ̓ Ιουδαίων καὶ ἐπίστευον 
εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν. Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς 
ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι 
ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, ἔλαβον 
τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς 
ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, 
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 
Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. εὑρὼν 
δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό, 
καθώς ἐστι γεγραμμένον· μὴ φοβοῦ, 
θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται 
καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. Ταῦτα δὲ οὐκ 
ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ 
ὅτε ἐδοξάσθη ὁ ᾿Ιησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν 
ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ 
ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. ᾿Εμαρτύρει οὖν ὁ 
ὄχλος ὁ ὢν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον 
ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν 
αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν 
αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν 
πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

GOSPEL READING
John 12: 1-18

Six days before Passover, Jesus came to 
Bethany, where Lazaros was, whom 

Jesus had raised from the dead. There 
they made him a supper; Martha served, 
and Lazaros was one of those at table 
with him. Mary took a pound of costly 
ointment of pure nard and anointed the 
feet of Jesus and wiped his feet with her 
hair; and the house was filled with the 
fragrance of the ointment. But Judas 
Iscariot, one of his disciples (he who 
was to betray him), said «Why was this 
ointment not sold for three hundred 
denarii and given to the poor?» This he 
said, not that he cared for the poor but 
because he was a thief, and as he had the 
money box he used to take what was put 
into it. Jesus said, «Let her alone, let her 
keep it for the day of my burial. The poor 
you always have with you, but you do not 
always have me.» When the great crowd 
of the Jews learned that he was there, 
they came, not only on account of Jesus 
but also to see Lazaros, whom he had 
raised from the dead. So the chief priests 
planned to put Lazaros also to death, 
because on account of him many of the 
Jews were going away and believing in 
Jesus. The next day a great crowd who 
had come to the feast heard that Jesus 
was coming to Jerusalem. So they took 
branches of palm trees and went out to 
meet him, crying, «Hosanna! Blessed is 
he who comes in the name of the Lord, 
even the King of Israel!» And Jesus found 
a young donkey and sat upon it; as it is 
written, «Fear not, daughter of Zion; 
behold, your king is coming, sitting on 
a donkey’s colt!» His disciples did not 
understand this at first; but when Jesus 
was glorified, then they remembered 
that this had been written of him and had 
been done to him. The crowd that had 
been with him when he called Lazaros 
out of the tomb and raised him from the 
dead bore witness. The reason why the 
crowd went to meet him was that they 
heard he had done this sign.



ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΟΣ

Εἰσερχόμενοι στη Μεγάλη Εβδομάδα και ζώντας λειτουργικώς και πνευματικώς τα 
Ιερά Πάθη του Κυρίου, οδηγούμαστε με θεϊκή ακρίβεια στην ζωηφόρο Ανάστασή 

Του. Ο συμβολισμός της θεοπνεύστου αυτής παρακαταθήκης των θείων Ευαγγελίων μας 
βοηθά κάθε χρόνο να βιώνουμε τις φοβερές στιγμές τοῦ θείου Πάθους, συνεχιζόμενες στο 
πέρασμα των αιώνων, ως διάδοχοι μάρτυρες! Δεν εορτάζουμε απλώς κάποιες ιστορικές 
στιγμές που χάνονται, παρερμηνεύονται ή αλλοιώνονται στο πέρασμα των χρόνων, 
αλλά βιώνουμε ως αυτόπτες μάρτυρες τα Πάθη Του, νοιώθοντας βαθειά την Άκρα 
Ταπείνωσή Του, αισθανόμαστε τον θάνατό Του, το βροντερό «τετέλεσται». Μας διαπερνά 
ως Ρομφαία ο πικρός αλλά γεμάτος προσδοκία Αναστάσεως θρῆνος της Θεοτόκου, και 
συμμετέχουμε στην Ανάστασή Του και αυτήν του σύμπαντος κόσμου! Στην Ανάσταση της 
οποίας γινόμαστε εμείς οι ίδιοι Ευαγγελιστές, αναφωνώντας με πάθος και συγκίνηση το 
χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο «Χριστός Ανέστη»!

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας οδηγεί στην σημερινή περικοπή στην πόλη της Βηθανίας, 
έξι μέρες πριν την εορτή του Πάσχα, όπου ο Κύριος συντρώγει με τον ήδη αναστημένο 
Λάζαρο και τις αδελφές του. Γεμάτοι ευγνωμοσύνη για το μέγιστο θαύμα, του ετοιμάζουν 
το δείπνο. Η Μάρθα Τον διακονεί, ενώ η Μαρία με πανάκριβο μύρο αλείφει τα πόδια Του 
και, γεμάτη ταπείνωση και αγάπη, τα σκουπίζει με τα λυμένα μαλλιά της. Το σπίτι έχει 
μοσχοβολήσει από την ευωδία του πολυτίμου μύρου. Την στιγμή αυτή έρχεται να διακόψει 
ο μέλλων προδότης, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, κατακρίνοντας υποκριτικώς την Μαρία για 
την αφειδή χρήση του μύρου, κάνοντας στην ουσία υπόδειξη «μάθημα» στον ίδιο τον 
Κύριο περί της ανάγκης των φτωχών. Ο Κύριος, βέβαια, δίκαιος Κριτής ων, επιπλήσσει 
τον Ιούδα λέγοντάς του να αφήσει ήσυχη τη Μαρία, απαντώντας του ότι το μύρο αυτό 
θα χρειαστεί για τον ενταφιασμό Του. Δίνει έτσι το στίγμα για το επερχόμενο Πάθος, τον 
θάνατο και την Ανάστασή Του, και υπενθυμίζει στον Ισκαριώτη, αλλά και σε όλους εμάς, 
πως γνωρίζει ήδη και τα πιο σκοτεινά καλντερίμια της ψυχής μας. Έτσι, και η μέλλουσα 
προδοσία δεν θα ξέφευγε ποτέ από τον παντεπόπτη οφθαλμό Του. Επιβραβεύει όμως την 
ταπείνωση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της Μαρίας προς τον Θεό, προτρέποντάς μας 
να πράξουμε το ίδιο. Να μην υπολογίζουμε την κατάκριση των ανθρώπων, τον φανατισμό 
και την απολυταρχία τους, εφόσον έχουμε αφιερωθεί και αφεθεί στην αγκάλη και την 
δικαία προστασία του Κυρίου μας.

Την επόμενη ημέρα, ο Κύριος μπαίνει στην αγία Πόλη των Ιεροσολύμων καθισμένος, 
όπως προφητεύει ο προφήτης Ζαχαρίας, πάνω σε ένα πουλάρι. Ουσιαστικώς, εισέρχεται 
με μεγάλη ταπείνωση στο Πάθος Του. Η φαινομενικώς θριαμβευτική είσοδος που του 
επιφυλάσσουν όλοι όσοι είχαν ακούσει ότι ανέστησε τον νεκρό Λάζαρο, αναφωνώντας 
«Ωσαννά», ταλαντεύοντας τα βάγια των φοινίκων, γνώριζε ο Κύριος πολύ καλά ότι, θα 
έδινε τη σειρά της στο μίσος και στην βροντερή και αήθη σύσσωμη λαϊκή εντολή, «άρον, 
άρον, σταύρωσον Αυτόν». Αυτή η μεταπτωτική συμπεριφορά των κατοίκων ουσιαστικά 
θυμίζει και προέρχεται από την πτώση του ανθρώπου από τον Παράδεισο, ο οποίος από 
την χαρά και την ευφροσύνη της, γεμάτης ζωής αιωνίου, αγκάλης του Θεού βυθίζεται 
στο σκότος της ανυπαρξίας του θανάτου. Θυμίζει ακόμη την αφέλειά μας, η οποία αγγίζει 
τα όρια του δόλου, καθώς νομίζουμε ότι ο Θεός έρχεται για να ικανοποιήσει τα ιδιοτελή 
συναισθήματά μας, και δεύτερον, την αλαζονεία μας, αφού θεωρούμε τον μηδαμινό εαυτό 
μας ικανό ακόμη και να καταδικάσει υβριστικώς τον Θεό – όταν αυτό που περιμένουμε 
δεν συμβεί όπως θα θέλαμε. 

`Ο Κύριος δεν χάρηκε ποτέ αυτή τη φαινομενικώς θριαμβευτική είσοδο, όχι μόνο 
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γιατί οι δόξες και ο πλούτος του κόσμου τούτου δεν ταίριαξαν ποτέ σε Αυτόν, αλλά γιατί 
γνώριζε ότι οι κάτοικοι της αγίας Πόλεως περίμεναν τον «θαυματοποιό» για να τους 
σώσει από τον Ρωμαίο κατακτητή. Κι απογοητεύτηκαν πολύ όταν, αντί αυτού, είδαν έναν 
ταπεινό και αδύναμο «άνθρωπο», χωρίς καμία «αντίδραση» να οδηγείται και να πεθαίνει 
στον Σταυρό. Γιατί η προσδοκία τους για εγκόσμια και υλική ικανοποίηση τους τύφλωσε 
τόσο πολύ που ξεπέρασε ακόμη και το σωτήριο μήνυμα της επερχόμενης Αναστάσεως, της 
οποίας δεν θέλησαν ουδέποτε να γίνουν κοινωνοί και αυτόπτες μάρτυρες.

Ας γίνουμε εμείς, λοιπόν, αδελφοί μου και αυτή τη φορά κοινωνοί του Πάθους, του 
Θανάτου και της Αναστάσεώς του, ακολουθώντας τα βήματά Του, την Ταπείνωση, την 
Συγχώρεση και την Αγάπη προς τον πλησίον μας, ας είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για 
όλα όσα έχουμε και για το θαύμα της ζωής που μας έχει χαρίσει, και ας αφήσουμε τη θεία 
Δικαιοσύνη και το Έλεός Του να οδηγήσουν τις ψυχές μας στο δρόμο της σωτηρίας που 
άνοιξε για μάς! Καλή Ανάσταση!

SERMON ON THE GOSPEL READING

How strange it seems to be celebrating a joyful feast before this evening when the 
church will be plunged into gloom as we bring out the icon of the Bridegroom with 

the divine head surrounded by thorns! We chanted at Friday Vespers: We have completed 
the forty days which profit our souls.  Now let us beg the Lover of the human race, “Enable 
us to see the holy week of your passion so that we may glorify your mighty work.” The 
Great Forty Days have passed; we celebrate the raising of Lazaros as a foretaste of the 
Resurrection and wave our palms in spirit with the children as we proclaim, “Hosanna in 
the Highest!  Blessed is the one who come in the name of the Lord.”

We do well to muse on the apolytíkion, “O Christ God, you confirmed the universal 
resurrection by raising Lazarus from the dead before your passion.  O Vanquisher of 
Death, we cry out to you like the children with their palms of victory, “Hosanna in the 
highest!  Blessed is the one who comes in the name of the Lord.” Even in the midst 
of sorrow for our sins and the contemplation of the Divine Passion there is joy in the 
ultimate victory of Christ over the powers of darkness.

We may have worried about our besetting sins over the last forty days. We may have 
despaired about the state of the world. We may have been overwhelmed by a family 
problem. The words of the Apostle Paul in today’s apóstolos give us a way of coping. 
“Have no anxiety about anything, but in everything let your requests be made known to God 
through prayer and pleas with thanksgiving.” We pour out our hearts before an icon at 
home, we tearfully light our candles in church and we make our penitential requests to 
God. But we make them with thanksgiving, realising with the Apostle Paul, “No trial has 
overtaken you that is not common to man.  God is faithful, and he will not let you be tried beyond 
your strength, but with the trial will also provide the way of escape so that you may be able to 
endure it.”  (1 Cor. 10)

Let us with the children greet the Saviour, “Hosanna in the Highest!”
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