
  
ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  

Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 

ΤΟΥ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ  Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ  

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΩΝ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ» 
Ἐπιµελητή̋ ὕλη̋:  

Πρωτοπρεσβύτερο̋ Κων. Πλευράκη̋ 
T.Θ. 60060,  570 01  ΘΕΡΜΗ 

 Τηλ. 2310-462 744,  69 51 855 799 

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Ἦχο̋ β´.  Ἑωθινὸν γ´. 

Εὐφηµία̋ µεγαλοµάρτυρο̋ +451 
Ὄλγα̋ ἰσαποστόλου +969 

Ὁσίου Σωφρονίου τοῦ ἐν  Ἔσσεξ +1993 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Ἑορτέ̋ τῆ̋ Ἑβδοµάδο̋ 
14 Ἰουλίου Τετάρτη 

Τά ὀνοµαστήρια τοῦ Σεβασµιωτάτου  
Μητροπολίτου µα̋  

Κου Κου Νικοδήµου. 
Μνήµη 

Ὁσίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου +1809 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου 
Ἦχο̋ γ΄ Τήν ὡραιότητα 

Σοφία̋ χάριτι, Πάτερ, Κοσµούµενο̋ 
σάλπιγξ θεόφθογκο̋ ὤφθη̋ τοῦ Πνεύµατο̋ 
καί ἀρετῶν ὑφηγητή̋, Νικόδηµε, θεηγόρε! 
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Πᾶσι γάρ παρέθηκα̋ σωτηρία̋ διδάγµατα,  
βίου καθαρότητο̋ διεκφαίνων τήν ἔλλαψιν,  
τῷ πλούτω τῶν ἐνθέων σου λόγων,  
δι’ ὧν ὡ̋ φῶ̋ τῷ κόσµω ἔλαµψα̋. 

* * * 

17 Ἰουλίου Σάββατο 
Μαρίνη̋ µεγαλοµάρτρο̋ 
Ἀπολυτίκιον Ἧχο̋ πλ. α΄  

Τόν συνάναρχονΛόγον 
Μνηστευθεῖσα τῶ Λόγω, Μαρίνα ἔνδοξε, 
ἐπιγείων τήν σχέσιν πᾶσαν κατέλιπε̋ 
καί ἐνήθλησα̋ λαµπρῶ̋ ὡ̋ καλλιπάρθενο̋. 
Τόν γάρ ἀόρατον ἐχθρόν κατεπάτησα̋ στερρῶ̋, 
ὀφθέντα σοι, Ἀθληφόρε! 
Καί νῦν πηγάζει̋ τῷ κόσµω  
τῶν ἰαµάτων τά χαρίσµατα! 
 

* * * * * * * * * * * * * * * *  

 

ΤΟ Γ΄ ΕΩΘΙΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  

Μάρκ. 16,9-20.  

Ὁ ἐπίλογο̋  
τοῦ Κατά Μᾶρκον Εὐαγγελίου. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ  

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ  

ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ  
Ὁ Εὐαγγελιστή̋ Μᾶρκο̋ κατακλείει τό 

Εὐαγγέλιό του µέ µιά σύντοµη περιγραφή 
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τριῶν  ἐµφανίσεων τοῦ Ἀναστάντο̋ 
Χριστοῦ, τήν πρώτη µέρα τῆ̋ Ἑβδοµάδο̋. 

Πρώτη εἶναι τό πρωί στή Μαρία τή Μα-
γδαληνή. Αὐτή, τό ἀνήγγειλε στού̋ πεν-
θούντα̋ Μαθητέ̋ Του, ἀλλά δέν τήν πίστε-
ψαν. 

Ἡ δεύτερη ἐµφάνιση ἔγινε σέ δυό Μαθη-
τέ̋ πού πήγαιναν «στό χωράφι», «πορευοµέ-
νοι̋ εἰ̋ ἀγρόν». Εἶναι ἡ ἐµφάνιση πού περι-
γράφει ἐκτενέστερα ὁ Λουκᾶ̋ (24, 13-35) 
καί µνηµονεύεται ὡ̋ ἐµφάνισι̋ «ἐν ἑτέρᾳ 
µορφῇ» στού̋ περευοµένου̋ πρό̋ Ἐµµαού̋, ἤ 
ὡ̋ ἀναγνώριση  τοῦ Ἰησοῦ «ἐν τῇ κλάσει 
τοῦ ἄρτου». 

Ἡ τρίτη ἐµφάνιση ἔγινε τό ἴδιο βράδυ τήν 
ὥρα πού οἱ «ἔνδεκα» (ἀναφέρονται ἕνδεκα 
παρ’ ὅτι ἀπουσίαζε ὁ Θωµᾶ̋) ἀνέκειντο στό 
∆εῖπνο. Περιγράφεται κάπω̋ ἐκτενέστερα 
καί ὑπονοεῖται ὅτι δειπνοῦσαν στό ἴδιο 
ἀνώγαιω πού ἔγινε ὁ Μυστικό̋ ∆εῖπνο̋.  

Σ’αὐτή τήν ἐµφάνιση ὁ Κύριο̋ «ὠνείδισε 
τήν ἀπιστίαν καί σκληροκαρδίαν τῶν 
Μαθητῶν, ὅτι τοῖ̋ θεασαµένοι̋ αὐτόν 
ἐγηγερµένον οὐκ ἐπίστευσαν).  

Τότε τού ἀπέστειλε στον Κόσµον ὅλον, νά 
κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο καί νά βαπτίζουν. 
Τού εἶπε ἐπίση̋ ὅτι ὁ ἴδιο̋ θά τού̋ συνο-
δεύη στήν πορεία καί τό ἔργο του̋ καί θά 
φανερώνη τήν παρουσία Του µέ θαυµαστά 
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σηµεῖα τῆ̋ δυνάµεώ̋ Του. Τού̋ εἶπε 
ἐπίση̋ ὅτι ἡ πίστη ἐκείνων πού θά 
ἀποδέχωνται τό Εύαγγέλιο καί θά βαπτίζω-
νται, θά ἐπιµαρτυρῆται µέ θαυµαστά 
«σηµεῖα». 

 (Βλ. ὑποµν. Τρεµπ. καί Καραβιδόπουλου στό 
Μᾶρκο.) 

Τέλο̋ ὁ Εὐαγγελιστή̋ κλείνει τή µαρτυ-
ρία του γιά τό Χριστό µέ δύο πληροφορίε̋: α) 
ὅτι ὁ Κύριο̋ ἀνελήφθη στού̋ οὐρανού̋ καί 
ἐκάθισε στά δεξιά τοῦ Πατρό̋ καί β) ὅτι οἱ 
Μαθητέ̋ καί Ἀπόστολοι, µετά τή Ἀνάληψη 
τοῦ Χριστοῦ, ἐξεπλήρωσαν τλην παραγγελία 
Του. Ἐξῆλθον  στόν κόσµο καί ἒκήρυξαν τό 
Εὐαγγέλιο, ἐνῶ ὁ Κύριο̋ τού̋ συνώδευε καί 
συνεργοῦσε ἐπαληθεύοντα̋ τό κήρυγµά του̋ 
µέ τά ἀπακολουθοπυντα σηµεῖα!.  

 Ὁ ἐπίγειο̋ βίο̋ τοῦ Χριστοῦ καί τό ἐν τῷ 
κόσµῳ ἔργο Του τελειώνει µέ τήν Ἀνάληψή 
Του στού̋ οὐρανού̋, σαράντα µέρε̋ µετά 
τήν Ἀνάσταση.  

∆έκα µέρε̋ ἀργότερα, τήν Πεντηκοστή, 
µέ τήν κάθοδο τοῦ Παρακλήτου καί τά 
ἐγκαίνια τῆ̋ Ἐκκλησία̋, ἀρχίζει τό ἔργο 
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋ µέ τά χαρισµατικά 
Του ὄργανα, τού̋ Ἀποστόλου̋ καί τού̋ δια-
δόχου̋ των, τού̋ Ἐπισκόπου̋.  

«Ἐν τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ Χριστοῦ»: µέ τή 
µυστική καί ἀόρατη ἀλλά πραγµατική καί 
συνεχῆ παρουσία καί συνεργία Του, ὁ Ἴδιο̋ 
ἐπευλογεῖ καί ἐπικυρώνει τό ἔργο τῶν 
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Ἀποστόλων µέ τά σηµεῖα πού τού̋ δίδει νά 
ἐργάζωνται µέ τή δύναµη Του, τή χάρη τοῦ 
Ἁγίου Πνεύµατο̋. Αὐτό̋ «προσθέτει σωζο-
µένου̋ τῇ Ἐκκλησίᾳ». 

9 Ἀναστά̋ ὁ Ἰησοῦ̋  
πρω˙ πρώτῃ Σαββάτου  

Ἀφοῦ ἀναστήθηκε ὁ Ἰησοῦ̋, τό πρωί τῆ̋ 
πρώτη̋ ἡµέρα̋ τῆ̋ ἑβδοµάδο̋, 

 ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, 
ἀφ᾿ ἧ̋ ἐκβεβλήκει ἑπτά δαιµόνια. 

ἐµφανίστηκε πρῶτα στή Μαρία τή Μα-
γδαληνή, ἀπό τήν ὁποίαν εἶχε βγάλει 
ἑφτά δαιµόνια. 

10 Ἐκείνη πορευθεῖσα  
ἀπήγγειλε τοῖ̋ µετ᾿ αὐτοῦ γενοµένοι̋,  
πενθοῦσι καί κλαίουσι.  

Ἐκείνη πῆγε καί τό εἶπε στού̋ δικού̋ 
Του, (τού̋ µαθητέ̋), πού ἦταν λυπηµένοι 
κι ἔκλαιγαν.  

11 Κἀκεῖνοι, ἀκούσαντε̋ ὅτι ζῇ   
καί ἐθεάθη ὑπ᾿ αὐτῆ̋, ἠπίστησαν. 

Αὐτοί ὅµω̋, ὅταν ἄκουσαν ὅτι ὁ Ἰησοῦ̋ 
ζεῖ καί τόν εἶδε ἡ Μαρία, δέν τήν πίστε-
ψαν.  

12 Μετά δέ ταῦτα  
δυσίν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν  
ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ,  
πορευοµένοι̋ εἰ̋ ἀγρόν.  

Κατόπιν ὁ Ἰησοῦ̋ ἐµφανίστηκε µέ διαφο-
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ρετική µορφή σέ δύο ἀπ’ αὐτού̋, καθώ̋ 
περπατοῦσαν καί πήγαιναν ἔξω στά χω-
ράφια.  

(Βλ. καί Λουκᾶ 24, 13- Τό βράδυ τῆ̋ 
ἴδια̋ ἡµέρα̋, ἐνῶ οἱ ἕνδεκα εἶχαν 

ἀνακλιθεῖ στό ∆εῖπνο.) 

13 Κἀκεῖνοι ἀπελθόντε̋  
ἀπήγγειλαν τοῖ̋ λοιποῖ̋ 
οὐδέ ἐκείνοι̋ ἐπίστευσαν. 

Ἐκεῖνοι πῆγαν καί τά διηγήθηκαν στού̋ 
ὑπολοίπου̋· ἀλλά οὔτε κι αὐτού̋ τού̋ πί-
στεψαν.  

14 Ὕστερον ἀνακειµένοι̋ αὐτοῖ̋,  
τοῖ̋ ἕνδεκα, ἐφανερώθη, 

Τέλο̋, ἐµφανίστηκε ὁ Ἰησοῦ̋ στού̋ 
ἕνδεκα µαθητέ̋ καθώ̋ ἔτρωγαν  

καί ὠνείδισε τήν ἀπιστίαν αὐτῶν  
καί σκληροκαρδίαν,  
ὅτι τοῖ̋ θεασαµένοι̋ αὐτόν ἐγηγερµένον  
οὐκ ἐπίστευσαν.  

καί τού̋ ἐπέπληξε γιατί ἀµφέβαλλαν κι 
ἐπέµεναν νά µήν πιστεύουν αὐτού̋ πού 
τόν εἶδαν ἀναστηµένο.  

15 Καί εἶπεν αὐτοῖ̋·  
- Πορευθέντε̋ εἰ̋ τόν κόσµον ἅπαντα  
κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον  
πάσῃ τῇ κτίσει.  

Μετά τού̋ εἶπε: Πορευθεῖτε σ’ ὁλόκληρο 
τόν κόσµο καί διακηρύξτε τό χαρµόσυνο 
µήνυµα σ’ ὅλη τήν κτίση. 

16 Ὁ πιστεύσα̋ καί βαπτισθεί̋ σωθήσεται,  
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ὁ δέ ἀπιστήσα̋ κατακριθήσεται.  
Ὅποιο̋ πιστέψει καί βαφτιστεῖ θά σωθεῖ· 
ὅποιο̋ δέν πιστέψει θά καταδικαστεῖ.  

17 Σηµεῖα δέ τοῖ̋ πιστεύσασι 
ταῦτα παρακολουθήσει·  

Νά καί τά θαύµατα πού θά κάνουν ὅποιοι 
πιστέψουν:  

ἐν τῷ ὀνοµατί µου δαιµόνια ἐκβαλοῦσι·  
Μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόµατό̋ Μου θά 
διώχνουν δαιµόνια, 

γλώσσαι̋ λαλήλουσι καιναῖ̋·  
ὄφει̋ ἀροῦσι· 

θά µιλοῦν νέε̋ γλῶσσε̋, κι ἄν παίρνουν 
φίδια στά χέρια του̋ 

18 κἄν θανάσιµον τι πίωσιν,  
οὐ µή αὐτού̋ βλάψει·  

ἤ πίνουν κάτι δηλητηριῶδε̋ δέ θά παθαί-
νουν τίποτε·  

ἐπί ἀρρώστου̋ χεῖρα̋ ἐπιθήσουσι  
καί καλῶ̋ ἕξουσιν. 

θά βάζουν τά χέρια του̋ πάνω σέ 
ἀρρώστου̋ καί θά τού̋ θεραπεύουν. 

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Ἀναστάντο̋ Κυρίου 

19 Ὁ µέν οὖν Κύριο̋  
µετά τό λαλῆσαι αὐτοῖ̋  
ἀνελήφθη εἰ̋ τόν οὐρανόν  
καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ.  

Ἀφοῦ τού̋ εἶπε αὐτά ὁ Κύριο̋, 
ἀναλήφθηκε στόν οὐρανό καί κάθισε στά 
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δεξιά τοῦ Θεοῦ. (Λουκ. 24,50 στό ΣΤ΄ Ἑωθινό) 

Ἡ ἱστορική ἐπιβεβαίωση 
τῆ̋ ἐµπειρία τῶν Μαθητῶν 

Ἐκεῖνοι δέ ἐξελθόντε̋  
ἐκήρυξαν πανταχοῦ,  
τοῦ Κυρίου συνεργοῦντο̋  
καί τόν λόγον βεβαιοῦντο̋  
διά τῶν ἐπακολουθούντων σηµείων. Ἀµήν. 

Οἱ µαθητέ̋ τότε ἔφυγαν καί ἐκήρυξαν τό 
χριστιανικό µήνυµα παντοῦ·  
ἐνῶ ὁ Κύριο̋ συνεργοῦσε µαζί του̋  
κι ἐπιβεβαίωνε τό λόγο του̋ 
µέ τά θαύµατα πού ἐπακολουθοῦσαν.  

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ µνήµη τοῦ ὁσίου πατρό̋ 
ἡµῶν Σοφρωνίου τοῦ Ἀθωνίτου, ἱδρυτοῦ καί 
κτίτορο̋ τῆ̋ ἐν Βρεττανίᾳ Ἱερᾶ̋ 
Πατριαρχικῆ̋  
καί Σταυροπηγιακῆ̋ Μονῆ̋ τοῦ Τιµίου 
ἐνδόξου Προφήτου Προδρόµου  
καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου,  
ἔνθα καί ἐκοιµήθη ὁσιακῶ̋ ἐν Κυρίῳ τῇ 
11η Ἰουλίου τοῦ σωτηρίου ἔτου̋ χιλιοστοῦ 
ἐννεακοσιοστοῦ ἐννενηκοστοῦ καί τρίτου. 
(1993) 

Στίχοι 
Θρῆνο̋ µετανοία̋  
ἐκ πηγῶν τῆ̋ καρδία̋ 
ρέει πνευµατέµφορο̋,  
µεστό̋ φωτοχυσία̋. 
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Θεσπεσίοιο πόλου ἑνδεκάτῃ  
Σωφρόνιο̋ ἔνδον εἰσῆλθε. 

Ταῖ̋ τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβεῖαι̋  
Χριστέ ὁ Θεό̋ 
ἐλέησον καί σῶσον ἡµᾶ̋. Ἀµήν. 

 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ Γ΄ 
Ὅτι Χριστό̋ ἐγήγερται µή τι̋ διαπιστείτω·  
ἐφάνη τῇ Μαρίᾳ γάρ, ἔπειτα καθωράθη  
τοῖ̋ εἰ̋ ἀγρόν ἀπιοῦσι· µύσται̋ σέ πάλιν ὤφθη  
ἀνακειµένοι̋ ἕνδεκα·  
οὕ̋ βαπτίζειν ἐκπέµψα̋, εἰ̋ οὐρανού̋,  
ὅθεν καταβέβηκεν, ἀνελήφθη,  
ἐπικυρῶν τό κήρυγµα πλήθεσι τῶν σηµείων. 

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ὁσίου Σωφρονίου 
Ἦχο̋ β΄ Τοῖ̋ µαθηταῖ̋ συνέλθωµεν. 

Ὁλοτελῆ µετάνοιαν ὁλοψύχω̋ βιώσα̋  
καί καταγράψα̋ ἅγιε  
ἅπερ πείρᾳ ἐπέγνω̋ 
φωστήρ ἐγένου τοῦ κόσµου 
ἐν ἐσχάτοι̋ τοῖ̋ χρόνοι̋. 
∆ιό σέ µακαρίζοµεν  
ὡ̋ φωτό̋ θείου γνώστην 
καί µιµητήν τοῦ Σωτῆρο̋ 
Ἅγιε ἐν τοῖ̋ πόνοι̋ 
µεθ' Οὗ νῦν συναγάλλεσαι 
ὑπέρ πάντων πρεσβεύων. 

Θεοτοκίον 
Ὁ ἀνατείλα̋ ἥλιο̋  
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ἐκ παστοῦ ὡ̋ νυµφίο̋  
ἀπό τοῦ τάφου σήµερον  
καί τόν ᾍδην σκυλεύσα̋  
καί θάνατον καταργήσα̋,  
Σέ τεκούση̋ πρεσβείαι̋  
φῶ̋ ἡµῖν ἐξαπόστειλον,  
φῶ̋ φωτίζον καρδία̋  
καί τά̋ ψυχά̋,  
φῶ̋ βαδίζειν ἅπαντα̋ ἐµβιβάζον  
ἐν τρίβοι̋ προσταγµάτων Σου  
καί ὁδοῖ̋ τῆ̋ εἰρήνη̋. 

Στιχηρά Σωφρονίου 
Ἦχο̋ α΄ Τῶν οὐρανίων ταγµάτων. 

∆εῦτε πιστοί συνελθόντε̋ ἀνευφηµήσωµεν 
Ὀρθοδοξία̋ στῦλον, φαεσφόρον ἀστέρα, 
κανόνα µετανοία̋ καί ἐντολῶν 
τοῦ Κυρίου θεράποντα 
ἄρσιν ἐντέλοντα τῶν πταισµάτων 
τῶν ἀδελφῶν 
ἐν ταπεινώσει διαλάµποντα. 

Φωτό̋ ἀκτίστου ἐγένου µέτοχο̋, ὅσιε, 
Ὅ τοῖ̋ σοφοῖ̋ σου λόγοι̋  
δι' ἡµᾶ̋ καταγράφει̋. 
Αὐτοῦ τῆ̋ κοινωνία̋ αὐγήν ἀµυδράν 
ὑπερεύχου, πανάριστε,  
τῶν σοῦ τιµώντων τήν µνήµην  
τήν ἀγαθήν,  
ὦ Σωφρόνιε µακάριε. 

Ὁ σωφρονῶν τῷ Κυρίῳ  
λόγοι̋ καί πράξεσιν, 
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ὁ καρτερών Ἐκεῖνον  
γεθσηµανίῳ τρόπῳ, 
ὁ πάσχων ὑπέρ πάντων ἐν προσευχῇ, 
ἐν καρδίᾳ, ἐν δάκρυσι, 
ὁ ἑαυτόν παραδίδων θείᾳ βουλῇ,  
ὑπέρ ἡµῶν εὔχου, Σωφρόνιε! 

∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ Γ΄ 
Ἦχο̋ γ΄ 

Τῆ̋ Μαγδαληνῆ̋ Μαρία̋  
τήν τοῦ Σωτῆρο̋ εὐαγγελιζοµένη̋  
ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν καί ἐµφάνειαν  
διαπιστοῦντε̋ οἱ µαθηταί,  
ὠνειδίζοντο τό τῆ̋ καρδία̋ σκληρόν·  
ἀλλά τοῖ̋ σηµείοι̋ καθοπλισθέντε̋  
καί θαύµασι  
πρό̋ τό κήρυγµα ἀπεστέλλοντο.  
Καί σύ µέν, Κύριε,  
πρό̋ τόν ἀρχίφωτον ἀνελήφθη̋ Πατέρα·  
οἱ δέ ἐκήρυττον πανταχοῦ τόν λόγον  
τοῖ̋ θαύµασι πιστούµενοι.  
∆ιό οἱ φωτισθέντε̋ δι᾿ αὐτῶν  
δοξάζοµέν σου τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν,  
φιλάνθρωπε Κύριε. 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιµον.  
Ἦχο̋ β΄. 

Ὅτε κατῆλθε̋ πρό̋ τόν θάνατον, 
ἡ ζωή ἡ ἀθάνατο̋, 
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τότε τόν ᾍδην ἐνέκρωσα̋ 
τῇ ἀστραπῇ τῆ̋ Θεότητο̋· 
ὅτε δέ καί τού̋ τεθνεῶτα̋ 
ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησα̋, 
πᾶσαι αἱ δυνάµει̋  
τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· 
Ζωοδότα Χριστέ, ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

Ἀπολυτίκια τοῦ ὁσίου Σωφρονίου 
Ἦχο̋ γ΄ Θεία̋ πίστεω̋. 

Πλήρη̋ χάριτο̋ καί ἀληθεία̋ 
φῶ̋ γενόµενο̋ Θεολογία̋ 
προφητικῶ̋ ἐν τῷ κόσµῳ διέλαµψα̋.  
Τόν ἐνυπόστατον Λόγον ἑώρακα̋ 
καί σωτηρία̋ ὁδού̋ ἡµῖν ἤνοιξα̋. 
Πάτερ πρέσβευε  
ἀεί τῷ Θεῷ δωρήσασθαι, 
Σωφρόνιε, ἡµῖν τό µέγα ἔλεο̋. 
 

Ἕτερον. Ἦχο̋ δ΄ Ὁ ὑψωθεί̋. 
Πατρό̋ ὁσίου ποθεινότατον τέκνον 
Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου ἐδείχθη̋ 
Σωφρόνιε χριστόνοε καί θεῖο̋ ἑρµηνεύ̋ 
σοφίᾳ τῇ τῶν λόγων σου 
ἐν τῷ κόσµῳ ἐκλάµψα̋  
καί ένθέῳ βίῳ σου  
πρό̋ τό φῶ̋ ὁδηγήσα̋ 
τού̋ αἱρουµένου̋ πάτερ τόν Θεόν, 
Ὅνπερ εὐχαῖ̋ σου ὀψόµεθα πώποτε. 
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Κοντάκιον .  Ἦχο̋ β .  
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε,  
µεσιτεία πρὸ̋ τὸν Ποιητὴν ἀµετάθετε,  
µὴ παρίδῃ̋ ἁµαρτωλῶν δεήσεων φωνά̋· 
ἀλλὰ πρόφθασον ὡ̋ ἀγαθή,  
εἰ̋ τὴν βοήθειαν ἡµῶν,  
τῶν πιστῶ̋ κραυγαζόντων σοι· 
τάχυνον εἰ̋ πρεσβείαν 
καὶ σπεῦσον εἰ̋ ἱκεσίαν,  
ἡ προστατεύουσα ἀεί,  
Θεοτόκε τῶν τιµώντων σε. 

 Ἡ Εὐχή τοῦ Τρισαγίου  

Ὁ Θεό̋, ὁ Ἅγιο̋,  
ὁ ἐν Ἁγίοι̋ ἀναπαυόµενο̋,  
ὁ τρισαγίῳ φωνῇ  
ὑπό τῶν Σεραφείµ ἀνυµνούµενο̋  
καί ὑπό τῶν Χερουβείµ δοξολογούµενο̋  
καί ὑπό πάση̋ ἐπουρανίου δυνάµεω̋  
προσκυνούµενο̋·  
ὁ ἐκ τοῦ µή ὄντο̋  
εἰ̋ τό εἶναι παραγαγών τά σύµπαντα·  
ὁ κτίσα̋ τόν ἄνθρωπον  
κατ' εἰκόνα Σήν καί ὁµοίωσιν  
καί παντί Σου χαρίσµατι κατακοσµήσα̋·  
ὁ διδού̋ αἰτοῦντι σοφίαν καί σύνεσιν  
καί µή παρορῶν ἁµαρτάνοντα,  
ἀλλά θέµενο̋ ἐπί σωτηρίᾳ µετάνοιαν·  
ὁ καταξιώσα̋ ἡµᾶ̋,  
τού̋ ταπεινού̋ καί ἀναξίου̋ δούλου̋ Σου  
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καί ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ  
στῆναι κατενώπιον τῆ̋ δόξη̋  
τοῦ ἁγίου Σου θυσιαστηρίου  
καί τήν ὀφειλοµένην Σοι προσκύνησιν  
καί δοξολογίαν προσάγειν·  
Αὐτό̋, ∆έσποτα, πρόσδεξαι  
καί ἐκ στόµατο̋ ἡµῶντῶν ἁµαρτωλῶν  
τόν τρισάγιον ὕµνον  
καί ἐπίσκεψαι ἡµᾶ̋ ἐν τῇ χρηστότητί Σου.  
Συγχώρησον ἡµῖν πᾶν πληµµέληµα,  
ἑκούσιόν τε καί ἀκούσιον·  
ἁγίασον ἡµῶν τά̋ ψυχά̋ καί τά σώµατα  
καί δό̋ ἡµῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν Σοι  
πάσα̋ τά̋ ἡµέρα̋ τῆ̋ ζωῆ̋ ἡµῶν,  
πρεσβείαι̋ τῆ̋ Ἁγία̋ Θεοτόκου  
καί πάντων τῶν Ἁγίων,  
τῶν ἀπ' αἰῶνό̋ Σοι εὐαρεστησάντων, 

Ὅτι ἅγιο̋ εἶ ὁ Θεό̋ ἡµῶν  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν,  
τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ  
καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.  

Ἀµήν.  

Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋... (γ) 

∆όξα... Καί νῦν... 

Ἅγιο̋ ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋. 

Εὐλογηµένο̋ ὁ ἐρχόµενο̋  
ἐν ὀνόµατι Κυρίου. 
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Θεό̋, Κύριο̋ καί ἐπέφανεν ἡµῖν!  

Εὐλογηµένο̋ εἶ,  
ὁ ἐπί θρόνου δόξη̋ τῆ̋ βασιλεία̋ Σου,  
ὁ καθήµενο̋ ἐπί τῶν Χερουβείµ,  
πάντοτε νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 
 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Προκείµενον.  Ἦχο̋ β΄.  Ψαλµό̋ 117. 

Ἰσχύ̋ µου καί ὕµνησί̋ µου ὁ Κύριο̋.  

 Παιδεύων ἐπαίδευσέ µε ὁ Κύριο̋. 

Πρό̋ Ρωµαίου̋ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα. (5,1-10) 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΟΨΗ  

ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  

ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

Ὁ Πατέρα̋ Θεό̋ χαρίζει στού̋ 
Χριστιανού̋ τή δωρεά τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατο̋ καί τό κατέχουν µόνιµα 
συγκάτοικο µέσα του̋. Αὐτό τού̋ κάνει 
εἰρηνικού̋, παρ’ ὅλο πού ἡ ζωή του̋ 
διέρχεται µέσα ἀπό πειρασµού̋, διωγµού̋ 
καί θλίψει̋. 

Ἡ πίστη στό Εὐαγγέλιο τῆ̋ Βασιλεία̋, 
τό ὁποῖον ἐξαγγέλλει ὁ Ἰησοῦ̋ µέ τό λόγο 
Του, µᾶ̋ βοηθᾶ νά ἀντιµετωπίζοµε τί̋ θλί-
ψει̋ τῆ̋ παρούση̋ ζωῆ̋, γιατί γνωρίζοµε 
ὅτι πάνω ἀπ’ ὅλα ὁ Θεό̋ µᾶ̋ ἀγαπᾶ. Ὁ Χρι-
στό̋ µᾶ̋ ὁδήγησε σ’ αὐτή τή χάρη, στήν ὁ-
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ποίαν στεκόµαστε. Καί καυχώµαστε γιά 
τήν ἐλπίδα πού µᾶ̋ χάρισε, ὅτι θά κληρονο-
µήσωµε τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καυχώ-
µαστε γιά τί̋ θλίψει̋ τῆ̋ παρούση̋ ζωῆ̋, 
διότι γνωρίζοµε ὅτι ὁ Θεό̋ µέ τό Ἅγιο 
Πνεῦµα Του ἔχυσε τήν ἀγάπη Του µέσα 
στί̋ καρδιέ̋ µα̋. Ἡ ἱστορική ἀπόδειξη τῆ̋ 
ἀγάπη̋ τοῦ Θεοῦ τήν ὁποία ζοῦµε, εἶναι τό 
γεγονό̋ ὅτι, παρά τό ὅτι εἴµαστε ἁµαρτω-
λοί, ὁ Χριστό̋ πέθανε γιά µᾶ̋. 

Ὁ ἄνθρωπο̋ πού πίστεψε στό Εὐαγγέλιο 
καί βαφτίστηκε, ἔγινε µέλο̋ τῆ̋ οἰκογένεια̋ 
τοῦ Θεοῦ καί ζεῖ µέσα στήν πνευµατική ἀ-
σφάλεια τῆ̋ Ἐκκλησία̋ καί ὠφελεῖται ἀπό 
τά λυτρωτικά ἀποτελέσµατα τοῦ ἔργου καί 
τῆ̋ θυσία̋ τοῦ Χριστοῦ. Ἡ καρδιά του εἶναι 
πληµµυρισµένη ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, 
τήν ὁποία ἔχυσε ὁ Πατήρ µέσα µα̋ µέ τή 
δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋. Τό Ἅγιο 
Πνεῦµα τό ἔλαβε ὁ Χριστιανό̋ στό Βάπτι-
σµα µέ τό Χρῖσµα. Γι’ αὐτό τώρα τό οὐσια-
στικό περιεχόµενο τῆ̋ ζωῆ̋ πού ζεῖ, εἶναι ἡ 
εἰρήνη µέ τό Θεό καί ἡ καύχηση γιά τήν ἐ-
πουράνια δόξα, τήν ὁποία ἐλπίζει νά κληρο-
νοµήση στό µέλλον, ἀλλά καί ἡ καρτερία µέ 
τήν ὁποία ὑποµένει τί̋ θλίψει̋ τῆ̋ παρού-
ση̋ ζωῆ̋.  

Τό µήνυµα τῆ̋ περικοπῆ̋ γιά τόν 
σηµερινό ἄνθρωπο: Ἀκόµη εἴµαστε στόν 
παρόντα κόσµο καί ἡ ζωή µα̋ ἔχει θλίψει̋. 
∆έν ἔχοµε ὄµω̋ πίστη καί γι’ αὐτό δέν 
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ζοῦµε τήν εἰρήνη καί τήν ἀσφάλεια πού 
φέρνει. Ἡ εἰρήνη ὅµω̋ ἀπαιτεῖ θυσίε̋, 
ἄρνηση τοῦ ἑαυτοῦ, θάνατο! Ὁ Χριστό̋ 
σταυρώθηκε γιά τήν εἰρήνευση Θεοῦ - 
ἀνθρώπων. Τί νόηµα ἔχει γιά µᾶ̋ ὁ θάνατό̋ 
Του; 

Ἡ ἀνωτέρω περικοπή συνδυάζεται µέ τό 
Παλαιοδιαθηκικό Ἀνάγνωσµα «∆ικαίων 
ψυχαί...», τό ὁποῖο διαβάζεται στού̋ 
ἑσπερινού̋ τῶν ἑορτῶν τῶν Μαρτύρων. Τό 
παραθέτοµε στό τέλο̋ αὐτοῦ τοῦ τεύχου̋. 

Ἀδελφοί,  
1 δ ι κ α ι ω θ έ ν τ ε ̋  ἐ κ  π ί σ τ ε ω ̋  εἰρήνην 

ἔχοµεν πρό̋ τόν Θεόν 
διά τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  

Ἀδελφοί, ἀφοῦ δικαιωθήκαµε µέ τό πού 
πιστέψαµε, ἔχοµε εἰρήνη µὲ τὸ Θεὸ  
διὰ τοῦ Κυρίου µα̋ Ἰησοῦ Χριστοῦ,  

2 δι᾿ Οὗ καί τήν προσαγωγήν ἐσχήκαµεν τῇ 
πίστει 
εἰ̋ τήν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαµεν, 
καί καυχώµεθα  
ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆ̋ δόξη̋ τοῦ Θεοῦ. 

ὁ Ὁποῖο̋ καί µᾶ̋ προσήγαγε µέ τήν πίστη 
στὴ χάρη αὐτή, στὴ ὁποία στεκόµαστε 
καὶ καυχώµαστε γιὰ τὴν ἐλπίδα πού 
ἔχοµε νά ἀπολαύσωµε τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ.  

3 Οὐ µόνον δέ, 
ἀλλά καί καυχώµεθα ἐν ταῖ̋ θλίψεσιν,  
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εἰδότε̋ ὅτι ἡ θλίψι̋  
ὑποµονήν κατεργάζεται,  

Καί ὄχι µόνο αὐτό,  
ἀλλὰ καί καυχώµαστε γιὰ τί̋ θλίψει̋,  
ἐπειδή γνωρίζοµε ὅτι ἡ θλίψη παράγει 
ὑποµονή,  

4 ἡ δέ ὑποµονή δοκιµήν, 
ἡ δέ δοκιµή ἐλπίδα,  

5 ἡ δέ ἐλπί̋ οὐ καταισχύνει, 
ἡ δὲ ὑποµονὴ δοκιµασµένο χαρακτῆρα,  
ὁ δὲ δοκιµασµένο̋ χαρακτῆρα̋ ἐλπίδα,  
ἡ δὲ ἐλπὶδα δὲν ντροπιάζει,  

ὅτι  ἡ  ἀγάπη τοῦ  Θεοῦ   
ἐκκέχυται  ἐν  ταῖ̋  καρδίαι̋  ἡµῶν 
διά Πνεύµατο̋ Ἁγίου   
τοῦ δοθέντο̋ ἡµῖν.  

διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔχει χυθεῖ στὶ̋ 
καρδιέ̋ µα̋  
µέ τό Ἅγιο Πνεῦµα ποὺ µᾶ̋ ἐδόθηκε. 

6 Ἔτι γάρ Χριστό̋ ὄντων ἡµῶν ἀσθενῶν 
κατά καιρόν ὑπέρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. 

Γιατί καί ὅταν ἀκόµη ἐµεῖ̋ ἤµασταν 
ἀδύνατοι, ὁ Χριστὸ̋ στὸν ὁρισµένο καιρὸ 
πέθανε γιά µᾶ̋ τού̋ ἀσεβεῖ̋. 

7 Μόλι̋ γάρ ὑπέρ δικαίου τι̋ ἀποθανεῖται· 
ὑπέρ γάρ τοῦ ἀγαθοῦ  
τάχα τι̋ καί τολµᾷ ἀποθανεῖν. 

∆ιότι µέ δυσκολία µπορεῖ νὰ πεθάνη 
κανεὶ̋ γιά ἕναν δίκαιο,  
ἀφοῦ γιὰ τὸν ἀγαθὸ µπορεῖ νὰ τολµήση 
κανεί̋ νὰ πεθάνη.  
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8 Συνίστησι δέ τήν ἑαυτοῦ ἀγάπην  
εἰ̋ ἡµᾶ̋ ὁ Θεό̋, 
ὅτι ἔτι ἀµαρτωλῶν ὄντων ἡµῶν  
Χριστό̋ ὑπέρ ἡµῶν ἀπέθανε. 

Ἀποδεικνύει ὅµω̋ τὴν ἀγάπη Του σ' ἐµᾶ̋ 
ὁ Θεὸ̋ 
διότι, ἐνῶ ἀκόµη ἤµασταν ἁµαρτωλοί,  
ὁ Χριστὸ̋ πέθανε γιὰ χάρη µα̋.  

9 Πολλῷ οὖν µᾶλλον δικαιωθέντε̋ νῦν 
ἐν τῷ αἵµατι Αὐτοῦ 
σωθησόµεθα δι᾿ Αὐτοῦ ἀπό τῆ̋ ὀργῆ̋. 

Πολὺ περισσότερο λοιπόν τώρα πού 
δικαιωθήκαµε µέ τό αἷµά Του,  
θὰ σωθοῦµε µέ τή χάρη Του ἀπὸ τὴν ὀργή.  

10 Εἰ γάρ ἐχθροί ὄντε̋  
 κατηλλάγηµεν τῷ Θεῷ  

διά τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, 
πολλῷ µᾶλλον καταλλαγέντε̋  
σωθησόµεθα ἐν τῇ ζωῇ Αὐτοῦ. 

Ἐάν, ἐνῶ ἤµασταν ἐχθροί, 
συµφιλιωθήκαµε µὲ τὸ Θεὸ, µέ τό θάνατο 
τοῦ Υἱοῦ Του,  
πολὺ περισσότερο, τώρα πού 
συµφιλιωθήκαµε,  
θὰ σωθοῦµε µέ τή ζωή Του. 

«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ» 
Ἦχο̋ β΄.  Ψαλµό̋ 19. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἐπακούσαί σου Κύριο̋ ἐν ἡµέρᾳ θλίψεω̋.   2 
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ὑπερασπίσαι σου τό ὄνοµα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου  
καί ἐκ Σιών ἀντιλάβοιτό σου.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἀγαλλιασόµεθα ἐπί τῇ σωτηρίῳ Σου  
καί ἐν ὀνόµατι Θεοῦ ἡµῶν µεγαλυνθησόµεθα.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Οὗτοι ἐν ἄρµασι καί οὗτοι ἐν ἵπποι̋,  
ἡµεῖ̋ δέν ἐν ὀνόµατι Κυρίου Θεοῦ ἡµῶν  
µεγαλυνθησόµεθα.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Αὐτοί συνεποδίσθησαν καί ἔπεσαν,  
ἡµεῖ̋ δέ ἀνέστηµεν καί ἀνωρθώθηµεν.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 
 

Η ΕΥΧΗ  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ἔλλαµψον ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ἡµῶν,  
φιλάνθρωπε ∆έσποτα,  
τό τῆ̋ Σῆ̋ Θεογνωσία̋ ἀκήρατον φῶ̋  
καί τού̋ τῆ̋ διανοία̋ ἡµῶν ὀφθαλµού̋ 
διάνοιξον εἰ̋ τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου 
κηρυγµάτων κατανόησιν.  
Ἔνθε̋ ἡµῖν καί τόν τῶν µακαρίων Σου 
ἐντολῶν φόβον, 
ἵνα, τά̋ σαρκικά̋ ἐπιθυµία̋  
πάσα̋ καταπατήσαντε̋  
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πνευµατικήν πολιτείαν µετέλθωµεν,  
πάντα τά πρό̋ εὐαρέστησιν τήν Σήν  
καί φρονοῦντε̋ καί πράττοντε̋.  
Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισµό̋  
τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων ἡµῶν,  
Χριστέ, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν  
σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί  
καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι, νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων.  

Ἀµήν. 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον. 
 (6, 22-33) 

(Ἡ περικοπή εἶναι ἀπόσπασµα  
ἀπό τήν ἐπί τοῦ Ὄρου̋ Ὁµιλία) 
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ. 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ  

ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ. 

ΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΗ! 
Ἡ περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου πού 

διαβάζεται σήµερα περιγράφει τόν τρόπο µέ 
τόν οποῖον ἐκδηλώνεται  ἐξωτερικά ή πίστη 
πού βρίσκεται ὡ̋ µυστικό̋ θησαυρό̋ µέσα 
στήν ψυχή µα̋. Οὐσιαστικά εἶναι ὁ 
πρακτικό̋ δρόµο̋ τῆ̋ ζωῆ̋! Ἄ̋ τό 
διαβάσωµε µέ προσοχή νά τό µάθωµε να τό 
τηροῦµε. Εἶναι ὁ δρόµο̋ τῆ̋ ζωῆ̋ καί τῆ̋ 
ἐπιτυχία̋, ὁ δρόµο̋ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ 
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Χριστοῦ! Τό Εὐαγγέλιο τῆ̋ Βασιλεία̋ εἶναι 
τό περιεχόµενο τῆ̋ νέα̋ ζωῆ̋ τῶν Χριστια-
νῶν. Χρειάζεται ἐπαγρύπµηση καί µάτι τοῦ 
νοῦ καθαρό νά µή χάσωµε τό δρόµο! 

Τό πρῶτο καί κυριώτερο πού πρέπει νά 
ἀναζητοῦµε στή ζωή µα̋ εἶναι ἡ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, ἡ κοινωνία πού εἶχαν ἀρχικά οἱ 
πρωτόπλαστοι µέ τό Θεό στόν Παράδεισο 
καί τήν ἔχασαν. Ἡ ἐνασχόλησή µα̋ 
ἀποκλειστικά µέ τί̋ µέριµνε̋ τοῦ βίου 
φανερώνει ἀπιστία!  

Τό πρῶτο πρᾶγµα γιά τό ὁποῖο πρέπει νά 
ἐνδιαφέρονται οἱ ἄνθρωποι κατά τήν ἐπίγεια 
ζωή του̋, εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 
Αὐτήν ἀκριβῶ̋ κηρύττει τό Εὐαγγέλιο τοῦ 
Θεοῦ, τό ὁποῖον ἔφερε στόν κόσµο ὁ Μονογε-
νή̋ Υἱό̋ καί Λόγο̋ Του. Οἱ ἄνθρωποι πού 
πίστεψαν στό Χριστό καί βαπτίσθηκαν, ἐ-
φωτίσθηκαν, ἔλαβαν τή θεραπεία τῶν ὀ-
φθαλµῶν του̋ καί ζοῦν πλέον ὡ̋ βλέποντε̋ 
καί διακρίνοντε̋ τό Θεό, ἀλλά καί τό σκοτά-
δι, στό ὁποῖο εἶναι βυθισµένο̋ ὁ κόσµο̋. Ἀ-
φοῦ βλέπουν λοιπόν ὀρθῶ̋ µέ τό Ἅγιο Πνεῦ-
µα πού ἔλαβαν καί ζοῦν, δέν µεριµνοῦν ἀγω-
νιῶντε̋ γιά τά ἐφήµερα πράγµατα, ὅπω̋ οἱ 
ἄνθρωποι τοῦ κόσµου, ἀλλά ἐπιδιώκουν τή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ! 

Ἄν ἐµπιστευτοῦµε τή ζωή µα̋ στό Θεό 
καί τηρήσωµε τό θέληµά Του, Αὐτό̋̋ 
θάφροντίση γιά ὅλα τά ἄλλα.  
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 «Ἐπίρριψον ἐπί Κύριον τήν µέριµνάν σου 
καί Αὐτό̋ σέ διαθρέψη!» (Ψαλµ. 54,23) 

22 Εἶπεν ὁ Κύριο̋·  
ὁ  λ ύ χ ν ο ̋  τ ο ῦ  σ ώ µ α τ ό ̋   
ἐ σ τ ι ν  ὁ  ὀ φ θ α λ µ ό ̋ ·  

Τό λυχνάρι πού φωτίζει τό σῶµα εἶναι τὸ 
µάτι. 

ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλµό̋ σου ἁπλοῦ̋ ᾖ,  
ὅλον τὸ σῶµά σου φωτεινὸν ἔσται· 

Ἐὰν τὸ µάτι σου εἶναι σωστό,  
ὅλο σου τὸ σῶµα θὰ εἶναι φωτεινό. 

23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλµό̋ σου πονηρὸ̋ ᾖ, 
ὅλον τὸ σῶµά σου σκοτεινὸν ἔσται.  

Ἐὰν ὅµω̋ τὸ µάτι σου εἶναι πονηρό,  
τότε ὅλο τὸ σῶµά σου θὰ εἶναι σκοτεινό.  

Εἰ οὖν τὸ φῶ̋ τὸ ἐν σοὶ σκότο̋ ἐστί,  
τὸ σκότο̋ πόσον; 

Ἐὰν λοιπόν τὸ φῶ̋ πού φέγγει µέσα σου 
εἶναι σκοτάδι, πόσο µεγάλο θά εἶναι τὸ 
σκοτάδι µέσα στό ὁποῖο ζεῖ̋; 

24 Οὐ δ ε ί ̋  δ ύ ν α τ α ι   
δ υ σ ὶ  κ υ ρ ί ο ι ̋  δ ο υ λ ε ύ ε ι ν ·  

Κανεὶ̋ δὲν µπορεῖ νὰ ὑπηρετῆ δύο 
κυρίου̋,  

ἢ γὰρ τὸν ἕνα µισήσει  
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει,  

διότι ἤ θὰ µισήση τὸν ἕνα καὶ θὰ 
ἀγαπήση τὸν ἄλλο, 

ἢ ἑνὸ̋ ἀνθέξεται  
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καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει·  
ἤ θὰ προσκολληθῆ στὸν ἕνα καὶ θὰ 
περιφρονήση τὸν ἄλλο.  

ο ὐ  δ ύ ν α σ θ ε  Θ ε ῷ  δ ο υ λ ε ύ ε ι ν   
κ α ὶ  µ α µ ω ν ᾷ .  

∆ὲν µπορεῖτε νὰ ὑπηρετῆτε καί τὸν Θεὸ 
καὶ τὸν διάβολο. 

25 ∆ιὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν, 
µ ὴ  µ ε ρ ι µ ν ᾶ τ ε  τ ῇ  ψ υ χ ῇ  ὑ µ ῶ ν   
τί φάγητε καὶ τί πίητε,  
µηδὲ τῷ σώµατι ὑµῶν τί ἐνδύσησθε·  

Γιὰ αὐτό σᾶ̋ λέγω,  
µὴ µεριµνᾶτε γιὰ τὴ ζωή σα̋  
τί θὰ φάγετε ἤ τί θὰ πιῆτε,  
οὔτε γιὰ τὸ σῶµά σα̋ τί θὰ φορέσετε.  

οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆ̋ τροφῆ̋  
καὶ τὸ σῶµα τοῦ ἐνδύµατο̋; 

∆ὲν εἶναι ἡ ζωὴ κάτι πού ὑπερέχει τῆ̋ 
τροφῆ̋; Καὶ τὸ σῶµα δέν εἶναι κάτι πού 
ὑπερέχει ἀπὸ τὸ ἔνδυµα;  

26 Ἐµ β λ έ ψ α τ ε  ε ἰ ̋  τ ὰ  π ε τ ε ι ν ὰ  τ ο ῦ  
ο ὐ ρ α ν ο ῦ ,  
ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν  
οὐδὲ συνάγουσιν εἰ̋ ἀποθήκα̋,  
καὶ ὁ Πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιο̋  
τρέφει αὐτά·  

Κοιτάξτε τὰ πτηνὰ τοῦ οὐρανοῦ·  
οὔτε σπείρουν οὔτε θερίζουν  
οὔτε µαζεύουν στί̋ ἀποθήκε̋ 
καὶ ὁ Πατέρα̋ σα̋ ὁ ἐπουράνιο̋ τὰ 
διατρέφει.  
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οὐχ ὑµεῖ̋ µᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 
27 Τί̋ δὲ ἐξ ὑµῶν µεριµνῶν  

δύναται προσθεῖναι  
ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 

28 Καὶ περὶ ἐνδύµατο̋ τί µεριµνᾶτε; 
∆ὲν ἔχετε σεῖ̋ µεγαλύτερη ἀξία ἀπ’ αὐτά;  
Καί ποιό̋ ἀπό σᾶ̋, ὅσο καὶ ἄν φροντίζη, 
µπορεῖ νὰ προσθέση στὸ ἀνάστηµά του 
ἕνα πῆχυ;  
Γιατί λοιπόν µεριµνᾶτε γιὰ τά ἐνδύµατα;  

Καταµάθετε τὰ κρίνα τοῦ  ἀγροῦ   
πῶ̋ αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· 

29 λέγω δὲ ὑµῖν ὅτι οὐδὲ Σολοµὼν  
ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ  
περιεβάλετο ὡ̋ ἓν τούτων. 

Παρατηρῆστε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ  
πῶ̋ αὐξάνουν· οὔτε κοπιάζουν,  
οὔτε γνέθουν· 
σᾶ̋ βεβαιώνω ὅµω̋, ὅτι οὔτε ὁ Σολοµὼν 
σ' ὅλη του τὴν δόξα δὲν ντύθηκε σὰν ἕνα 
ἀπὸ αὐτά. 

30 Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ,  
σήµερον ὄντα  
καὶ αὔριον εἰ̋ κλίβανον βαλλόµενον, 
ὁ Θεὸ̋ οὕτω̋ ἀµφιέννυσιν,  
οὐ πολλῷ µᾶλλον ὑµᾶ̋, ὀλιγόπιστοι; 

Καί ἄν τὸ χορτάρι τοῦ ἀγροῦ, ποὺ σήµερα 
ὑπάρχει καὶ αὔριο τὸ ρίχνουν στή φωτιά, 
ὁ Θεὸ̋ τὸ ντύνει τόσο ὡραῖα,  
δέν θά ἐνδιαφερθῆ πολύ περισσότερο  
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νά ντύση  ἐσᾶ̋, ὀλιγόπιστοι;  
31 Μὴ οὖν µεριµνήσητε λέγοντε̋, 

τί φάγωµεν ἢ τί πίωµεν  
ἢ τί περιβαλώµεθα; 

32 Π ά ν τ α  γ ὰ ρ  τ α ῦ τ α   
τ ὰ  ἔ θ ν η  ἐ π ι ζ η τ ε ῖ ·  

Μὴ µεριµνᾶτε λοιπὸν καὶ µὴ λέτε,   
τί θὰ φᾶµε, ἤ τί θὰ πιοῦµε, ἤ τί θὰ ντυθοῦµε.  
∆ιότι ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιδιώκουν οἱ 
εἰδωλολάτρε̋.  

οἶδε γὰρ ὁ Πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιο̋  
ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 

Γνωρίζει ὁ Πατέρα̋ σα̋ ὁ οὐράνιο̋  
ὅτι ἔχετε ἀνάγκη ἀπ' ὅλα αὐτά.  

33 Ζητεῖτε δὲ πρῶτον  
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὴν δικαιοσύνην Αὐτοῦ,  
καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑµῖν. 

Νά ζητᾶτε πρῶτα τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ  
καὶ τὴ δικαιοσύνη Του  
καὶ τότε ὅλα αὐτὰ θὰ σᾶ̋ χορηγηθοῦν.  
 

Σοφία̋ Σολοµῶντο̋ τό ἀνάγνωσµα.  
3,1-9. 

1 ∆ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ  
καὶ οὐ µὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανο̋.  

Οἱ εὐσεβεῖ̋ προστατεύονται ἀπό τό Θεό  
καί κανεί̋ δέ θά τού̋ βλάψη. 

2 ἔδοξαν ἐν ὀφθαλµοῖ̋ ἀφρόνων τεθνάναι  
καὶ ἐλογίσθη κάκωσι̋ ἡ ἔξοδο̋ αὐτῶν 

3 καὶ ἡ ἀφ᾿ ἡµῶν πορεία, σύντριµµα· 
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Στά µάτια τῶν ἀσεβῶν φαίνονται ὅτι 
πέθαναν· ὁ θάνατό̋ του̋ θεωρεῖται 
τιµωρία του̋. Καί τό ὅτι ἔφυγαν ἀπ᾿ 
αὐτόν τόν κόσµο θεωρεῖται καταστροφή.  

 οἱ δὲ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ.  
Αὐτοί ὅµω̋ ζοῦν στήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. 

4 Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων  
ἐὰν κολασθῶσιν,  
ἡ ἐλπὶ̋ αὐτῶν ἀθανασία̋ πλήρη̋· 

Στά µάτια τῶν ἄλλων φαίνονται ὅτι 
τιµωροῦνται, ἀλλά αὐτοί ἔχουν τή 
βεβαιότητα πού τού̋ δίνει ἡ σταθερή του̋ 
ἐλπίδα ὅτι θά ζήσουν αἰώνια. 

5 καὶ ὀλίγα παιδευθέντε̋  
µεγάλα εὐεργετηθήσονται.  

Καί ἄν ὑπέφεραν γιά λίγο, πολύ θά 
εὐεργετηθοῦν,  

 Ὅτι ὁ Θεὸ̋ ἐπείρασεν αὐτοὺ̋  
καὶ εὗρεν αὐτοὺ̋ ἀξίου̋ ἑαυτοῦ· 

γιατί ὁ Θεό̋ τού̋ δοκίµασε καί τού̋ 
βρῆκε ἄξιου̋ νά τού̋ πάρη µαζί Του. 

6 ὡ̋ χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ  
ἐδοκίµασεν αὐτοὺ̋  

Σάν χρυσάφι στό χωνευτήρι τού̋ 
δοκίµασε 

 καὶ ὡ̋ ὁλοκάρπωµα θυσία̋ 
προσεδέξατο αὐτοὺ̋.  

καί σάν θυσία ὁλοκαυτώµατο̋ τού̋ 
καλοδέχτηκε. 

7 Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆ̋ αὐτῶν 



 28

ἀναλάµψουσι  
καὶ ὡ̋ σπινθῆρε̋ ἐν καλάµῃ διαδραµοῦνται· 

Στό συγκεκριµένο χρόνο πού ὁ Θεό̋ θά 
δώση τήν ἀνταµοιβή πού ἔχει νά δώση 
στού̋ εὐσεβεῖ̋, αὐτοί θά ἀναλάµψουν. Καί 
σάν σπίθε̋ θά τρέξουν καί θά 
πυρπολήσουν τί̋ καλαµιέ̋·  

8 κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν,  
καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριο̋  
εἰ̋ τοὺ̋ αἰῶνα̋. 

θά κρίνουν τά ἔθνη καί θά ἐξουσιάσουν 
τού̋ λαού̋ καί ὁ Κύριο̋ θά εἶναι ὁ 
παντοτινό̋ του̋ βασιλιά̋. 

9 Οἱ πεποιθότε̋ ἐπ ᾿  αὐτῷ  
συνήσουσιν  ἀλήθειαν,   
καὶ  οἱ  πιστοὶ  ἐν  ἀγάπῃ  
προσµενοῦσιν  Αὐτῷ,  

Αὐτοί πού ἔχουν στηρίξει τήν ἐµπιστοσύνη 
του̋ σ᾿ Αὐτόν, θά κατανοήσουν τήν 
ἀλήθεια καί οἱ πιστοί Του θά τόν 
προσµένουν µέ ἀγάπη, 

 ὅτι χάρι̋ καὶ ἔλεο̋  
ἐν τοῖ̋ ὁσίοι̋ Αὐτοῦ,  
καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖ̋ ἐκλεκτοῖ̋ Αὐτοῦ. 

γιατί χάρη καί ἀγάπη περιµένει τού̋ 
ἐκλεκτού̋ Του. 

 
* * * 
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Ἀπολυτίκιον τῆ̋ ἁγία̋ Ἀλίκη̋, 
τελευταία̋ αὐτοκράτειρα̋  

τῆ̋ Ρωσία̋. 
Ἦχο̋ γ΄. Μέγαν εὕρατο 

Μέγα καύχηµα πάση̋ Ρωσία̋ 
καί καλλίστευµα Ὀρθοδοξία̋ 
αὐτοκράτειραν Ἀλίκην ὑµνήσωµεν 
ἥ παθηφόρω̋ τά πάντα ὑπέµεινε 
καί καρτερία̋ ἐδείχθη ὑπόδειγµα. 
Καί πρεσβεύει νῦν  
Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡµῶν 
δωρήσασθαι ἡµῖν τό µέγα ἔλεο̋. 

 

Ἦχο̋ πλ. α΄. Χαίροι̋ ἀσκητικῶν. 
Ἄνασσα τῆ̋ Ρωσία̋ σεµνή 
ἡ δι' αἱµάτων µαρτυρίου ἀθλήσασα, 
πολλῶν γάρ βασάνων λύπαι̋ 
καί τῶν πληγῶν στεναγµοῖ̋ 
ἐκουσίω̋ πάθο̋ δεινόν ἤνεγκα̋. 
∆ιωγµοῖ̋, ἐξορίαι̋ τε,  
ἐµπαιγµοῖ̋, περιστάσεσι, 
πόνου̋ ποικίλου̋  
τοῦ ἀλάστορο̋ εἴληφα̋ 
καί παρέδωκα̋  
τό σόν πνεῦµα τῷ Κτίσαντι. 
Ὅθεν τήν παναγίαν σου 
δοξάζοντε̋ ἄθλησιν, 
Ἀλίκη µῆτερ ἁγία, 
ὑπέρ ἡµῶν πάντων πρέσβευε 
Χριστῷ τῷ Κυρίῳ  
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ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν δοθῆναι  
τό µέγα ἔλεο̋. 

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙ∆ΑΣ 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ  ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ  
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ  
ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ 

11-7-2021 
 

Πρό̋  
τού̋ ἀδελφού̋ πού τροµάζουν  

µπροστά στί̋ δυσκολίε̋,  
τού̋ κινδύνου̋ καί τού̋ πειρασµού̋, 

µέ τού̋ ὁποίου̋  
δοκιµάζεται στί̋ µέρε̋ µα̋  

ἡ ἀνθρωπότητα 
καί πρό̋ αὐτού̋ πού θέλουν  

νά τού̋ στηρίξουν στήν πίστη  
τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ 

καί νά συµβάλουν  
στήν εἰρήνη τοῦ κόσµου! 

Ἡ ἀσφάλειά µα̋,  
ἡ βεβαιότητα τῆ̋ σωτηρία̋ µα̋  

εἶναι ὁ Χριστό̋, 
ὁ Νικητή̋ τοῦ θανάτου,  

ὁ ∆ηµιουργό̋ καί Κυβερνήτη̋  
τοῦ κόσµου! 

Ἀδελφοί,  
πιστέψετε στά λόγια τοῦ Χριστοῦ  
καί στηριχτῆτε  πάνω Του. 
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Ζοῦµε µέσα σ’ ἕνα κόσµο ταραγµένο 
καί ἀνήσυχο.  

Φόβο̋ καί ἀνασφάλεια κατακλύζουν 
καί τροµάζουν τί̋ ψυχέ̋ µα̋.  

Ἀπειλητικοί ἐχθροί, κίνδυνοι καί 
ἀπειλέ̋ πολέµου µᾶ̋ κυκλώνουν ἀπό 
παντοῦ καί βοηθό̋ σίγουρο̋ κανεί̋! Κανένα̋ 
ἄνθρωπο̋, ὅσο κι ἄν εἶναι δυνατό̋, δέν 
µπορεῖ νά µᾶ̋ βοηθήση. Κανεί̋ ὀργανισµό̋ 
δέν εἶναι σίγουρα σταθερό̋ σύµµαχο̋. Κανέ-
να µέσο, ὅπλο ἤ πλοῦτο̋ δέ µᾶ̋ χρησιµεύει 
σέ τίποτε. Εἴµαστε ἀπελπισµένοι. Βλέποµε 
µπροστά µα̋ τόν ἔσχατο κίνδυνο.  

Ὁ µόνο̋ πού µπορεῖ νά µᾶ̋ στηρίξει µέ 
τό δυνατό καί παρήγορο λόγο Του, νά µᾶ̋ 
χαρίση ἀσφάλεια καί σιγουριά, εἶναι ὁ πα-
ντοδύναµο̋ ∆ηµιουργό̋ καί κυβερνήτη̋ τοῦ 
κόσµου, ὁ Κύριο̋ καί Θεό̋ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋, 
ὁ Υἱό̋ καί Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ. Αὐτόν ἔστειλε ὁ 
Πατέρα̋ στόν κόσµο Σωτῆρα! Αὐτό̋ καλεῖ 
κάθε ἄνθρωπο, νά πιστέψη τό λόγο Του καί 
νά Τόν ἀκολουθήση!  

Αὐτό̋ εἶναι ὁ µόνο̋ πού ἀγαπᾶ τού̋ 
ἀνθρώπου̋, χωρί̋ κανένα συµφέρον, ἀκόµη 
καί αὐτού̋ πού Τόν ἀρνοῦνται καί Τόν 
πολεµοῦν! Ὁ µόνο̋ πού καί θέλει καί µπορεῖ 
νά µᾶ̋ προστατέψη! Ὁ µόνο̋ πού µπορεῖ νά 
µᾶ̋ χαρίση, νά µᾶ̋ µεταδώση τή δική Του 
εἰρήνη! Νά µᾶ̋ χορτάση µέ τή δική Του χα-
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ρά καί ἀνάπαυση. Νά µᾶ̋ βεβαιώση ὅτι 
εἴµαστε ἀσφαλισµένοι γιά τό αἰώνιο µέλλον 
µα̋ κοντά Του. Αὐτό̋ εἶναι ἡ πηγή! 

Αὐτό̋, τήν ὡρισµένη ἡµέρα καί ὥρα, 
θά ἔρθη στήν ἔνδοξη ∆ευτέρα Παρουσία Του 
νά µᾶ̋ παραλάβη, γιά νά ζοῦµε καί νά βασι-
λεύοµε µαζί Του εἰ̋ τού̋ αἰῶνε̋, ὡ̋ βασιλεῖ̋ 
καί ἱεροί λειτουργοί καί συµµέτοχοι τῆ̋ δό-
ξα̋ Του.  

Αὐτό̋ λοιπόν, ὁ Σωτήρα̋ µα̋, µᾶ̋ 
καλεῖ νά ποῦµε στού̋ ἄλλου̋ γύρω µα̋, 
συγγενεῖ̋ καί γνωστού̋, ἐχθρού̋ καί φίλου̋, 
νά µή φοβοῦνται, νά χαίρωνται καί νά 
εἰρηνεύουν! Αὐτά ἀκριβῶ̋ εἶναι τά µηνύµα-
τα τῆ̋ Ἀναστάσεώ̋ Του. 

Ἡ σφραγίδα πού µᾶ̋ βεβαιώνει γιά τήν 
ἀλήθεια Του εἶναι ὁ Σταυρό̋ καί ἡ 
Ἀνάστασή Του! 

Ὅποιο̋ συνδέεται µαζί Του µέ πίστη 
ζωντανή, ζεῖ ἀπό τώρα τή χαρά, τήν εἰρήνη 
καί τή βεβαιότητα τῆ̋ αἰώνια̋ Βασιλεία̋ 
Του παροῦσα, µυστική, ζωντανή πραγµατι-
κότητα µέσα στήν ψυχή του. 

- Ὁ Ἄγγελο̋ πού ἀποκύλισε τήν πλά-
κα, γιά νά δοῦν οἱ τροµαγµένε̋ Μυροφόρε̋ 
πώ̋ ὁ τάφο̋ τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἀδειανό̋, 
τού̋ εἶπε: «Μή φοβεῖσθε ὑµεῖ̋!» (Ματθ. 
28,5). 

 - Ἀµέσω̋ µετά ἀπό λίγο συνάντησαν 
τόν Ἴδιο τόν Ἀναστάντα Κύριο καί ἄκουσαν 
ἀπό τό στόµα Του τό «Χαίρετε!» Εἶναι τό 
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µήνυµα τῆ̋ χαρᾶ̋ πού ἔσβησε τή λύπη τῆ̋ 
κατάρα̋ τῆ̋ Εὔα̋!  

- Τό ἴδιο βράδυ ὁ Χριστό̋ ἦλθε στό 
ἀνώγαιο πού ἦταν κλειδαµπαρωµένοι οἱ 
Μαθητέ̋ Του, «στάθηκε ἀνάµεσά του̋ καί 
τού̋ εἶπε:  

Εἰρήνη ὑµῖν! 
τί τεταραγµένοι ἐστέ,  
καὶ διατί διαλογισµοὶ  
ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ὑµῶν;» 
(Λουκ. 24,36-37). 

- Καί ὁ τελευταῖο̋ λόγο̋ Του πρό̋ τού̋ 
Μαθητέ̋, ὅταν τού̋ συνάντησε στή Γαλι-
λαία, στό ραντεβοῦ πού τού̋ εἶχε ὁρίσει πρίν 
ἀπό τό Πάθο̋, ἦταν ὁ ἑξῆ̋: 
 «Ὁ Θεό̋ Μοῦ ἔδωσε ὅλη τήν ἐξουσία  
στόν οὐρανό καί στή γῆ.  
Πηγαίνετε λοιπόν καί διδάξετε σ’ ὅλα τά 
ἔθνη, βαφτίζοντά̋ του̋ στό ὄνοµα τοῦ Πα-
τρό̋ καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋  
καί διδάξτε του̋ νά τηροῦν ὅλε̋ τί̋ ἐντολέ̋ 
πού σᾶ̋ ἔδωσα.  
Κι ἐγώ θά εἶµαι µαζί σα̋ πάντα,  
ὡ̋ τή συντέλεια τοῦ κόσµου». Ἀµήν. 
(Ματθ. 28, 18-20).  

Ποιό̋ χριστιανό̋ πού πιστεύει πραγµα-
τικά στό Χριστό, τό Νικητή τοῦ θανάτου 
καί τοῦ ∆ιαβόλου, τόν Παντοδύναµο Κτίστη 
καί ∆ηµιουργό καί Ἀνακαινιστή τοῦ σύ-
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µπαντο̋, µπορεῖ νά φοβᾶται ὕστερα ἀπό τέ-
τοιε̋ διαβεβαιώσει̋ γιά τήν παντοδύναµη 
παρουσία Του στόν κόσµο καί στή ζωή µα̋; 

Ἄ̋ Τόν πλησιάσωµε καί ἄ̋ 
ἀφιερωθοῦµε σ’ Αὐτόν, µέ εἰλικρινῆ πίστη, 
ἀδελφοί!  

Καί ὅταν πληµµυρίσουν µέσα µα̋ τά 
δῶρα Του, ἡ ἀφοβία, ἡ χαρά καί εἰρήνη, ἡ 
πίστη καί ἡ ἐλπίδα ὅτι Τόν περιµένοµε 
«Ἐρχόµενον κρῖναι ζῶντα̋ καί νεκρού̋», τό-
τε «ἄ̋ στηρίξωµε τού̋ ἀδελφού̋ µα̋» µέ τή 
δική µα̋ ἐµπειρική βεβαιότητα!  

Τότε θα ἔρθη στήν ψυχή καί στή ζωή 
τοῦ καθενό̋ µα̋ ὁ Χριστό̋, «ἡ εἰρήνη, ἡ 
πάντα νοῦν ὑπερέχουσα», ἡ  ἀσφάλεια καί 
ἡ χαρά! 

Τότε θά µποροῦµε νά ἐλπίσουµε σέ 
ἕνα καλύτερο αὔριο γιά µᾶ̋ καί τά παιδιά 
µα̋! Γιατί ὁ Χριστό̋ θά εἶναι ἡ ζωή µα̋!  

 

ΨΑΛΜΟΣ ΙΑ΄ 11   [12] 

Εἰ̋ τό τέλο̋, ὑπέρ τῆ̋ ὀγδόη̋·  

 ψαλµό̋ τῷ ∆αυ˙δ. 

Ἡ ἀρχή τοῦψαλµοῦ 

«Σῶσον µε, Κύριε,  

ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιο̋»,  

 Ὁ Νέο̋ Ἀδάµ προσεύχεται καί 

ἑρµηνεύει τή θέση τοῦ εὐσεβοῦ̋ µέσα 

στόν παρόντα κόσµο τῆ̋ ἀσεβεία̋. Ὁ 
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πιστό̋ πού ζεῖ πολεµούµενο̋ ἀνάµεσα 

σέ ψεῦτε̋ καί δόλιου̋ ἀνθρώπου̋ κα-

ταφεύγει στό Θεό προσευχόµενο̋: 

Στό λόγο Σου τόν ἀψευδῆ  

ἐπίστεψα, Θεέ µου. 

Σῶσε µε γιατί χάνοµαι!  

οἱ ψεῦτε̋ µέ κυκλώνουν!  

«Ὁ Ζιγαβηνό̋ ἑρµηνεύει τό «ὑπέρ τῆ̋ 

ὀγδόη̋» ὅτι εἶναι δέησι̋ νά ἔλθη ἡ ὄγδοη 

ἡµέρα, ἐκείνη ἡ τῆ̋ Ἀναστάσεω̋ τοῦ 

Χριστοῦ, γιά νά γίνη ἐκδίκησι̋ τῶν ὑπό τοῦ 

∆ιαβόλου τυραννουµένων ἀνθρώπων καί δε-

δουλωµένων εἰ̋ τήν ἁµαρτίαν» (Τρ.) 

 Ὁ ∆αβίδ συνέταξε τόν ψαλµό ἤ ὅταν 

διωκόµενο̋ ἀπό τό Σαούλ καί τόν πρόδωσαν 

σ’αὐτόν οἱ Ζιφαῖοι, Α΄Βασιλ . 23,19. 26,1, ἤ 

κατά τή συνοµοσία τοῦ Ἀβεσαλώµ, ὅταν ὁ 

σύµβουλό̋ του Ἀχιτόφελ  προσεχώρησε στού̋ 

συνοµότε̋, Β΄ Βασιλ. 15,11 – 19,1. 

 στ. 1-5  

 Ἡ δέηση γιά σωτηρία καί τό παράπο-

νο - ἡ πικρία – τοῦ Μεσσία γιά τά «χείλη 

τά δόλια». 

2Σῶσε µε, Κύριε, δέοµαι, 

ὅσιο̋ δέν ὑπάρχει 
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στόν κόσµο, πού νά σέβεται  

τό Ἅγιο Ὄνοµά Σου. 

Χάθηκε κι ἡ ἀλήθεια  

ἀπ’ τά χείλη τῶν ἀνθρώπων! 

3Καθένα̋ µόνο ψέµµατα  

λέει στό διπλανό του. 

∆όλια τά χείλη τῆ̋ καρδιᾶ̋ 

κι ὅλο ψέµατα λεέι. 

4Ἅ̋ ἀφανίση Κύριο̋  

τά χείλη τῆ̋ ἀπάτη̋  

τί̋ γλῶσσε̋ πού ἀλζονικά 

µεγάλα λόγια λένε! 

5Καυχῶνται γιά τή γλώσσα του̋:  

«Γλώσσα µου δόξα νἄχη̋! 

∆ικά µου εἶναι τά χείλη µου, 

ποιό̋ µᾶ̋ ἐξουσιάζει;» 

στίχ. 6-7 

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ. 

 Ὁ Θεό̋  

ἀποκρίνεται στήν προσευχή µα̋,  

εἶναι ἀληθινό̋ καί βέβαιο̋. 

6 «Ταλαιπωροῦνται οἱ φτωχοί, 

οἱ πένητε̋ στενάζουν! 

Εἶναι καιρό νά σηκωθῶ- 

λέει ὁ Θεό ὁ ἴδιο̋-  

νά ἐργαστῶ γιά χάρη του̋  
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ἕνα οἶκο σωτηρία̋, 

ἐκεῖ νά παρουσιαστῶ 

νά δοῦν τή δύναµή Μου!» 

7  Ὅλοι οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ 

εἶναι ἁγνοί, καθάριοι, 

σάν τό ἀσῆµι στή φωτιά 

ἑφταδοκιµασµένο! 

Στίχοι 8-9:  

Ὁ πιστό̋ 

 ἀναπαύεται µέ τήν προσευχή! 

Κι ὅπω̋ τό εἶπε̋, Κύριε,  

Ἐσύ θά µᾶ̋ φυλάξη̋ 

θά µᾶ̋ τηρήση̋ ἀβλαβεῖ̋  

ἀπ’τή γενηά ἐτούτη 

κι ἀκόµη πέρα ἀπ’αὐτή,  

σέ ὅλου̋ τού̋ αἰῶνε̋.   

9Γιατί τριγύρω περπατοῦν 

ἄνοµοι, µᾶ̋ κυκλώνουν,  

µά Ἐσύ, ἀπό τά ὕψη Σου 

ἐποπτεύει̋ τού̋ ἀνθρώπου̋!  

   

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Τώρα τό καλοκαίρι πού φεύγµε στά 

ἐξοχικά µα̋, πολλοί ἀπό µᾶ̋ δυσκολεύονται 
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νά συνδεθοῦν µέσω τοῦ διαδικτύου, τόσο µέ 
τήν πλατφόρµα τῆ̋ Βιβλικῆ̋ µελέτη̋ πού 
ὀργανώνει τό Ἵδρυµα κάθε Πέµπτη βράδυ 
10-11, ὅσο καί µέ τή Θεία Λειτουργία.  
Ἔτσι χάνουµε τήν ἐπικοινωνία µέ τόν Ἅγιο 
Μᾶρκο καί µεταξύ µα̋.  

Σκεφτόµαστε λοιπόν τό ἐνδεχόµενο, νά 
δηµιουργήσουµε ἕνα "τοπικό" δίκτυο πού θά 
συνδέη ἀσύρµατα τά σπίτια µα̋ καί θά ἔχει 
κεντρικό κόµβο στό Ἵδρυµα, οὕτω̋ ὥστε νά 
διευκολυνθοῦµε ὅλοι.  

Ὅποιο̋ ἐνδιαφέρεται γιά τή σύνδεση, 
πρέπει νά δηλώση στήν ἀδελφή Χρύσα 
(Τηλεφ. 2310-345 596 καί 69 56 17 30 
55) τήν ἀκριβή διεύθυνση, πού βρίσκεται τό 
σπίτι του ἤ τό ἐξοχικό του καί τό τηλέφωνο 
στό ὁποῖο θά ἐπικοινωνήσωµε µαζί του. 


