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* * * 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Τά ἀναστάσιµα Εὐλογητάρια 
Ἦχο̋ πλ. α΄. 

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε,  

δίδαξόν µε τά δικαιώµατά σου. 
Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆµο̋  
κατεπλάγη ὁρῶν σε  
ἐν νεκροῖ̋ λογισθέντα,  
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τοῦ θανάτου δέ, σωτήρ,  
τήν ἰσχύν καθελόντα  
καί σύν ἑαυτῷ τόν Ἀδάµ ἐγείραντα  
καί ἐξ ᾍδου πάντα̋ ἐλευθερώσαντα. 

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε... 
Τί τά µύρα συµπαθῶ̋ τοῖ̋ δάκρυσιν,  
ὦ µαθήτριαι, κιρνᾶτε;  
ὁ ἀστράπτων ἐν τῷ τάφῳ ἄγγελο̋  
προσεφθέγγετο ταῖ̋ µυροφόροι̋·  
ἴδετε ὑµεῖ̋ τόν τάφον καί ἤσθητε·  
ὁ Σωτήρ γάρ ἐξανέστη τοῦ µνήµατο̋.  

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε... 
Λίαν πρωί µυροφόροι ἔδραµον  
πρό̋ τό µνῆµά σου θρηνολογοῦσαι·  
ἀλλ᾿ ἐπέστη πρό̋ αὐτά̋  
ὁ ἄγγελο̋ καί εἶπε·  
θρήνου ὁ καιρό̋ πέπαυται· µή κλαίετε·  
τήν ἀνάστασιν δέ Ἀποστόλοι̋ εἴπατε. 

Εὐλογητό̋ εἶ, Κύριε... 
Μυροφόροι γυναῖκε̋  
µετά µύρων ἐλθοῦσαι  
πρό̋ τό µνῆµά σου, Σῶτερ,  
ἐνηχοῦντο Ἀγγέλου  
πρό̋ αὐτά̋ φθεγγοµένου·  
τί µετά νεκρῶν τόν ζῶντα λογίζεσθε;  
ὡ̋ Θεό̋ γάρ ἐξανέστη τοῦ µνήµατο̋. 

∆όξα. Τριαδικόν. 
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Προσκυνοῦµεν Πατέρα  
καί τόν τούτου Υἱόν τε  
καί τό ἅγιον Πνεῦµα·  
τήν Ἁγία Τριάδα ἐν µιᾷ τῇ οὐσίᾳ,  
σύν τοῖ̋ Σεραφείµ κράζοντε̋ τό ἅγιο̋,  
ἅγιο̋, ἅγιο̋ εἶ, Κύριε. 

Καί νῦν. Θεοτοκίον. 
Ζωοδότην τεκοῦσα  
ἐλυτρώσω Παρθένε,  
τόν Ἀδάµ ἁµαρτία̋  
χαρµονήν δέ τῇ Εὔα  
ἀντί λύπη̋ παρέσχε̋·  
ῥεύσαντα ζωῆ̋,  
ἴθυνε πρό̋ ταύτην δέ  
ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθεί̋ Θεό̋ καί ἄνθρωπο̋.  

Ἀλληλού̓α, Ἀλληλού̓α, Ἀλληλού̓α.  

∆όξα σοι, ὁ Θεό̋ (γ΄). 

Ἡ Ὑπακοή 
Τά τῆ̋ Σῆ̋ παραδόξου Ἐγέρσεω̋ 
προδραµοῦσαι αἱ Μυροφόροι 
τοῖ̋ Ἀποστόλοι̋ ἐκήρυττον, Χριστέ, 
ὅτι ἀνέστη̋ ὡ̋ Θεό̋, 
παρέχων τῷ κόσµῳ τό µέγα ἔλεο̋. 

Οἱ ἀναβαθµοί  

Ἀντίφωνον α ΄ .  
Ἐκ νεότητό̋ µου  
πολλά πολεµεῖ µε πάθη 
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ἀλλ᾿ αὐτό̋ ἀντιλαβοῦ  
καί σῶσον, Σωτήρ µου. 

Οἱ µισοῦντε̋ Σιών,  
αἰσχύνθητε ἀπό τοῦ Κυρίου 
ὡ̋ χόρτο̋ γάρ πυρί ἔσεσθε 
ἀπεξηραµµένοι. 

∆όξα. Καί νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύµατι πᾶσα ψυχή ζωοῦται 
καί καθάρσει ὑψοῦται, λαµπρύνεται 
τῇ τριαδικῇ Μονάδι ἱεροκρυφίω̋. 

Ἀντίφωνον β ΄ .  
Ἐκέκραξά Σοι, Κύριε, 
θερµῶ̋ ἐκ βάθου̋ ψυχῆ̋ µου 
κἀµοί γενέσθω πρό̋ ὑπακοήν  
τά θεῖά Σου ὦτα. 

Ἐπί τόν Κύριον ἐλπίδα 
πᾶ̋ τι̋ κεκτηµένο̋  
ὑψηλότερό̋ ἐστι 
πάντων τῶν λυπούντων. 

∆όξα καί νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύµατι ἀναβλύζει 
τά τῆ̋ χάριτο̋ ῥεῖθρα 
ἀρδεύοντα  
ἅπασαν τήν κτίσιν πρό̋ ζωογονίαν. 

Ἀντίφωνον γ ΄ .  
Ἡ καρδία µου πρό̋ Σε,  
Λόγε ὑψωθήτω  
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καί οὐδέν θέλξει µε  
τῶν τοῦ κόσµου τερπνῶν 
πρό̋ χαµαιζηλίαν. 

Ἐπί τήν µητέρα αὐτοῦ  
ὡ̋ ἔχει τι̋ στοργήν, 
ἐπί τῷ Κυρίῳ θερµότερον  
φίλτρον χρεωστοῦµεν. 

∆όξα. Καί νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύµατι  
θεογνωσία̋ πλοῦτο̋, 
θεωρία̋ καί σοφία̋· 
πάντα γάρ ἐν τούτῳ  
τά πατρῷα δόγµατα  
ὁ Λόγο̋ ἐκκαλύπτει. 

Προκείµενον. Ψαλµό̋ 43. 
Ἀνάστα Κύριε, βοήθησον ἡµῖν   
καί λύτρωσαι ἡµᾶ̋  
ἕνεκεν τῆ̋ δόξη̋ τοῦ ὀνόµατό̋ Σου. 

Ὁ Θεό̋, ἐν τοῖ̋ ὠσίν ἡµῶν ἠκούσαµεν 

καί οἱ πατέρε̋ ἡµῶν ἀνήγγειλαν ἡµῖν ἔργον, 

ὅ εἰργάσω ἐν ταῖ̋ ἡµέραι̋ αὐτῶν, 

ἐν ἡµέραι̋ ἀρχαίαι̋. 
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∆ΕΚΑΤΟ ΕΩΘΙΝΟ 

 Ἰωάν. 21, 1-14. 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ  

ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Η ΤΡΙΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ  
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ  

ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ  
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΙΒΕΡΙΑ∆ΟΣ 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΟΥ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ  

∆Ι∆ΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ 

Τό µυστικό τῆ̋ ἐπισυναγωγῆ̋ τῶν 
ἀνθρώπων στήν Ἐκκλησία. 

Ὁ ἀναστά̋ Κύριο̋ Ἰησοῦ̋ φανερώ-
νεται σέ ἑπτά µαθητέ̋ του στήν παρα-
λία τῆ̋ λίµνη̋ Τιβεριάδο̋. Ὁ ἀριθµό̋ 
ἑπτά εἶναι συµβολικό̋ καί σηµαίνει τό 
σύνολο τῆ̋ Ἐκκλησία̋! Ὁ Ἰησοῦ̋ λοιπόν 
µέ τό «σηµεῖο» - θαῦµα τῆ̋ πλούσια̋ ἁ-
λιεία̋ δείχνει παραστατικά, διαβεβαιώνει 
τήν Ἐκκλησία, ὅτι αὐτό̋ θά εἶναι ὁ Κύ-
ριο̋ καί Ἐργάτη̋ τοῦ ἔργου τῆ̋ 
Ἱεραποστολῆ̋! Αὐτό̋ θά ψαρεύει, διά 
τῶν Ἀποστόλων τού̋ ἀνθρώπου̋ καί θά 
αὐξάνει τήν Ἐκκλησία του. Οἱ 
Ἰεραπόστολοι ἔχουν χρέο̋ νά 
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ἐµπιστεύωνται τό λόγο Του καί νά 
ὑπακούουν, νά τόν ἐκτελοῦν.  

Ἡ θάλασσα τῆ̋ Τιβεριάδο̋ εἶναι ὁ κό-
σµο̋, στόν ὁποῖον ὁ Κύριο̋ ἀποστέλλει 
τού̋ Μαθητέ̋ Του. Ἡ θαυµατουργική 
ἁλιεία δείχνει τό µυστικό τῆ̋ 
ἐπιτυχία̋τοῦ ἔργου τῆ̋ Ἀποστολικῆ̋ 
Ἐκκλησία̋, τήν ὁποίαν ὁ Χριστό̋ 
ἀποστέλλει στόν κόσµο. Τό µυστικό 
εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ ὡ̋ Πρω-
τεργάτου καί Κυρίου τοῦ ἔργου καί ἡ µε-
τά πίστεω̋ ὑπακοή στό λόγο Του, τήν 
ἐντολή Του. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
Τόν καιρό ἐκεῖνο  

1 ἐφανέρωσεν ἑαυτόν ὁ Ἰησοῦ̋  
τοῖ̋ µαθηταῖ̋ αὐτοῦ,  
ἐγερθεί̋ ἐκ νεκρῶν,  

ὁ Ἰησοῦ̋ ἐµφανίστηκε πάλι στού̋ µα-
θητέ̋ του, ἀφοῦ ἀναστήθηκε 

ἐπί τῆ̋ θαλάσση̋ τῆ̋ Τιβεριάδο̋·  
ἐφανέρωσε δέ οὕτω̋. 

στήν ὄχθη τῆ̋ λίµνη̋ τῆ̋ Τιβεριάδα̋. 
Ἐµφανίστηκε δέ ὡ̋ ἑξῆ̋: 

2 Ἦσαν ὁµοῦ Σίµων Πέτρο̋  
καί Θωµᾶ̋, ὁ λεγόµενο̋ ∆ίδυµο̋,  
καί Ναθαναήλ  
ὁ ἀπό Κανᾶ τῆ̋ Γαλιλαία̋  
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καί οἱ τοῦ Ζεβεδαίου 
καί ἄλλοι ἐκ τῶν µαθητῶν αὐτοῦ δύο. 

Ἦταν µαζί ὁ Σίµων Πέτρο̋, ὁ Θωµᾶ̋ 
πού λεγόταν ∆ίδυµο̋, ὁ Ναθαναήλ 
πού καταγόταν ἀπό τήν Κανᾶ τῆ̋ Γα-
λιλαία̋, οἱ δύο γιοί τοῦ Ζεβεδαίου κι 
ἄλλοι δύο ἀπό τού̋ µαθητέ̋ του.  

Λέγει αὐτοῖ̋ Σίµων Πέτρο̋·  
3 - Ὑπάγω ἁλιεύειν. 

Τού̋ λέει ὁ Σίµων Πέτρο̋: Πηγαίνω 
νά ψαρέψω.  

Λέγουσιν αὐτῷ· 
- Ἐρχόµεθα καί ἡµεῖ̋ σύν σοί. 

Τοῦ λένε: - Ἐρχόµαστε κι ἐµεῖ̋ µαζί 
σου. 

Ἐξῆλθον  
καί ἀνέβησαν εἰ̋ τό πλοῖον εὐθύ̋  
καί ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτί ἐπίασαν οὐδέν. 

Βγῆκαν ἔξω κι ἀµέσω̋ ἀνέβηκαν στό 
πλοῖο, κι ὅλη ἐκείνη τή νύχτα δέν 
ἔπιασαν τίποτα. 

4 Πρω˙α̋ δέ ἤδη γενοµένη̋  
ἔστη ὁ Ἰησοῦ̋ εἰ̋ τόν αἰγιαλόν·  
οὐ µέν τοι ᾔδησαν οἱ µαθηταί,  
ὅτι Ἰησοῦ̋ ἐστι. 

Ὅταν πιά ξηµέρωσε, στάθηκε ὁ Ἰησοῦ̋ 
στό γιαλό· οἱ µαθητέ̋ ὅµω̋ δέν ἤξεραν 
ὅτι ἦταν ὁ Ἰησοῦ̋.  
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5 Λέγει οὖν αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋·  
- Παιδία, µή τι προσφάγιον ἔχετε;  

Τού̋ λέει τότε ὁ Ἰησοῦ̋: -Παιδιά, µή-
πω̋ ἔχετε κάτι γιά προσφάγι;  

Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ·  
6 - Οὐ.  

Τοῦ ἀποκρίθηκαν: - Ὄχι.  
Ὁ δέ εἶπεν αὐτοῖ̋·  
- Βάλετε εἰ̋ τά δεξιά µέρη τοῦ πλοίου 
τό δίκτυον καί εὑρήσετε. 

Ἐκεῖνο̋ τότε τού̋ λέει: - Ρῖξτε τό δί-
χτυ στή δεξιά µεριά τοῦ πλοίου καί θά 
βρῆτε.  

Ἔβαλον οὖν  
καί οὐκέτι αὐτό ἑλκύσαι ἴσχυσαν  
ἀπό τοῦ πλήθου̋ τῶν ἰχθύων.  

Πραγµατικά, ἔριξαν τό δίχτυ, καί τά 
ψάρια ἦταν τόσο πολλά, πού δέν 
µποροῦσαν νά τό τραβήξουν. 

7 Λέγει οὖν ὁ µαθητή̋ ἐκεῖνο̋,  
ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦ̋, τῷ Πέτρῳ·  
- Ὁ Κύριο̋ ἐστι. 

Λέει τότε στόν Πέτρο ὁ µαθητή̋ 
ἐκεῖνο̋ πού ὁ Ἰησοῦ̋ τόν ἀγαποῦσε: - 
Ὁ Κύριο̋ εἶναι!  

Σίµων οὖν Πέτρο̋  
ἀκούσα̋ ὅτι ὁ Κύριό̋ ἐστι,  
τόν ἐπενδύτην διεζώσατο  
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(ἦν γάρ γυµνό̋) 
καί ἔβαλεν ἑαυτόν εἰ̋ τήν θάλασσαν. 

Μόλι̋ ἄκουσε ὁ Σίµων Πέτρο̋ πώ̋ 
εἶναι ὁ Κύριο̋, ζώστηκε τό ἱµάτιό του, 
ἐπειδή ἦταν γυµνό̋, καί ρίχτηκε στό 
νερό.  

8 Οἱ δέ ἄλλοι µαθηταί  
τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον,  
(οὐ γάρ ἦσαν µακράν ἀπό τῆ̋ γῆ̋, 
ἀλλ᾿ ὡ̋ ἀπό πηχῶν διακοσίων),  
σύροντε̋ τό δίκτυον τῶν ἰχθύων. 

Οἱ ἄλλοι µαθητέ̋ ἦρθαν µέ τό πλοιά-
ριο, γιατί δέν ἀπεῖχαν πολύ ἀπό τή 
στεριά, παρά µόνο ἑκατό περίπου µέ-
τρα, σέρνοντα̋ τό δίχτυ µέ τά ψάρια. 

9 Ὡ̋ οὖν ἀπέβησαν εἰ̋ τήν γῆν,  
βλέπουσιν ἀνθρακιάν κειµένην  
καί ὀψάριον ἐπικείµενον καί ἄρτον. 

Ὅταν ἀποβιβάστηκαν στή στεριά,  
βλέπουν ἐκεῖ ἀναµµένα κάρβουνα  
κι ἕνα ψάρι πάνω στή φωτιά καί ψωµί.  

10 Λέγει αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋·  
- Ἐνέγκατε ἀπό τῶν ὀψαρίων  
ὧν ἐπιάσατε νῦν. 

Τού̋ λέει ὁ Ἰησοῦ̋: - Φέρτε ἀπό τά ψά-
ρια πού πιάσατε τώρα. 

11 Ἀνέβη Σίµων Πέτρο̋  
καί εἵλκυσε τό δίκτυον ἐπί τῆ̋ γῆ̋,  
µεστόν ἰχθύων µεγάλων  
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ἑκατόν πεντήκοντα τριῶν· 
καί τοσούτων ὄντων  
οὐκ ἐσχίσθη τό δίκτυον. 

Ἀνέβηκε τότε στό πλοῖο ὁ Σίµων Πέ-
τρο̋ καί τράβηξε τό δίχτυ στή στεριά 
γεµάτο µεγάλα ψάρια, γιά τήν 
ἀκρίβεια ἑκατόν πενῆντα τρία. Κι ἐνῶ 
ἦταν τόσο πολλά τά ψάρια, τό δίχτυ 
δέν σκίστηκε.  

Λέγει αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋·  
12 - ∆εῦτε ἀριστήσατε. 

Τού̋ λέει ὁ Ἰησοῦ̋: - Ἐλᾶτε νά φᾶτε.  
Οὐδεί̋ δέ ἐτόλµα τῶν µαθητῶν  
ἐξετάσαι αὐτόν· σύ τί̋ εἶ;  
Εἰδότε̋ ὅτι ὁ Κύριό̋ ἐστιν.  

Καί κανεί̋ ἀπό τού̋ µαθητέ̋ δέν 
τολµοῦσε νά Τόν ρωτήσει, «Ἐσύ ποιό̋ 
εἶσαι;», γιατί ἤξεραν πώ̋ εἶναι ὁ Κύ-
ριο̋. 

13 Ἔρχεται οὖν ὁ Ἰησοῦ̋,  
καί λαµβάνει τόν ἄρτον 
καί δίδωσιν αὐτοῖ̋  
καί τό ὀψάριον ὁµοίω̋.  

Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦ̋, παίρνει τό ψωµί καί 
τού̋ τό µοιράζει. Τό ἴδιο ἔκανε καί µέ 
τό ψάρι.  

14 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ Ἰησοῦ̋  
τοῖ̋ µαθηταῖ̋ αὐτοῦ  
ἐγερθεί̋ ἐκ νεκρῶν.  
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Αὐτή ἦταν ἡ τρίτη ἐµφάνιση τοῦ 
Ἰησοῦ στού̋ µαθητέ̋ µετά τήν 
ἀνάστασή Του.  

Εὐχή Ι΄ τοῦ Ὄρθρου 

Ἡ ἱκεσία τῆ̋ Ἐκκλησία̋ πού ἀποτελεῖ 
τήν καρδιά τοῦ Ὄρθρου κορυφώνεται 

στήν παρακάτω προσευχή  
µετανοία̋ καί ἐξοµολογήσεω̋ 

Kύριε, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
ὁ τήν διά µετανοία̋ ἄφεσιν  
τοῖ̋ ἀνθρώποι̋ δωρησάµενο̋  
καί τύπον ἡµῖν ἐπιγνώσεω̋  
ἁµαρτηµάτων καί ἐξοµολογήσεω̋  
τήν τοῦ προφήτου ∆αβίδ µετάνοιαν  
πρό̋ συγχώρησιν ὑποδείξα̋,  

Κύριε καί Θεέ µα̋,  
Ἐσύ που ἐχάρισε̋ στού̋ ἀνθρώπου̋ 
τή δωρεά τῆ̋ ἀφέσεω̋ ὅταν µετανοοῦν  
καί µᾶ̋ ὑπέδειξε̋  
τή µετάνοια τοῦ ∆αβίδ,  
ὥστε νά κατανοοῦµε  
καί νά ἐξοµολογούµαστε  
τά ἁµαρτήµατα µα̋, 
γιά νά συγχωρούµαστε, 

Αὐτό̋, ∆έσποτα,  
πολλοῖ̋ ἡµᾶ̋ καί µεγάλοι̋  
περιπεπτωκότα̋ πληµµελήµασιν,  
ἐλέησον κατά τό µέγα σου ἔλεο̋· 
καί κατά τό πλῆθο̋ τῶν οἰκτιρµῶν Σου  
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ἐξάλειψον τά ἀνοµήµατα ἡµῶν.  
Ἐσύ, ∆έσποτα, ἐλέησε κι ἐµᾶ̋  
πού ἔχοµε περιπέσει σέ πολλά 
καί µεγάλα ἁµαρτήµατα, 
µέ τό µεγάλο Σου ἔλεο̋   
καί µέ τήν πολλή εὐσπλαγχνία Σου  
σβῆσε τά ἀνοµήµατά µα̋. 

Ὅτι σοί ἡµάρτοµεν, Κύριε,  
τῷ καί τά ἄδηλα καί τά κρύφια  
τῆ̋ καρδία̋ τῶν ἀνθρώπων γινώσκοντι  
καί µόνῳ ἔχοντι ἐξουσίαν  
ἀφιέναι ἁµαρτία̋.  

Γιατί σέ Σένα ἁµαρτήσαµε, Κύριε,  
πού καί τά κρυφά καί τά φανερά  
τῆ̋ καρδιᾶ̋ τῶν ἀνθρώπων γνωρίζει̋ 
καί εἶσαι ὁ µόνο̋  
πού ἔχει̋ τήν ἐξουσία 
νά συγχωρῆ̋ ἁµαρτίε̋. 

Καρδίαν δέ καθαράν κτίσα̋ ἐν ἡµῖν  
καί πνεύµατι ἡγεµονικῷ  
στηρίξα̋ ἡµᾶ̋  
καί τήν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου  
γνωρίσα̋ ἡµῖν,  
µή ἀπορρίψῃ̋ ἡµᾶ̋  
ἀπό τοῦ προσώπου σου·  

Χτίσε µέσα µα̋ καθαρή καρδιά.  
Στήριξέ µα̋  
µέ τό ἡγεµονικό Σου Πνεῦµα. 
Χάρισέ µα̋ τή χαρά  
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καί τήν ἀγαλλίαση τῆ̋ σωτηρία̋ Σου 
καί µή µᾶ̋ ἀπορρίψη̋  
ἀπό τό πρόσωπό Σου. 

ἀλλ᾿ εὐδόκησον,  
ὡ̋ ἀγαθό̋ καί φιλάνθρωπο̋,  
µέχρι τῆ̋ ἐσχάτη̋ ἡµῶν ἀναπνοῆ̋  
προσφέρειν σοι θυσίαν δικαιοσύνη̋  
καί ἀναφοράν  
ἐν τοῖ̋ ἁγίοι̋ σου θυσιαστηρίοι̋. 

Ἀλλά δέξου µα̋, καθώ̋ εἶσαι ἀγαθό̋  
καί φιλάνθρωπο̋ Θεό̋ 
νά Σοῦ προσφέρωµε,  
ὡ̋ τήν τελευταία µα̋ ἀναπνοή, 
στά ἅγια θυσιαστήριά Σου  
τήν εὐχαριστήρια θυσία καί Ἀναφορά 
γιά τή σωτηρία πού µᾶ̋ χάρισε̋  
διά τοῦ Μονογενοῦ̋ Υἱοῦ  
καί Λόγου Σου. 

Ἐλέει καί οἰκτιρµοῖ̋  
καί φιλανθρωπίᾳ  
τοῦ µονογενοῦ̋ σου Υἱοῦ,  
µεθ᾿ οὗ εὐλογητό̋ εἶ,  
σύν τῷ παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ σου Πνεύµατι,  
νῦν καί ἀεί καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν 
αἰώνων.  

Ὅλα αὐτά Σοῦ τά ζητοῦµε,  
ὄχι γιατί τά δικαιούµαστε,  
ἤ γιατί µᾶ̋ ἀξίζουν,  
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ἀλλά γιά τό ἔλεο̋, τού̋ οἰκτιρµού̋  
καί τή φιλανθρωπία  
τοῦ Μονογενοῦ̋ Σου Υἱοῦ.  
Μαζί µέ Αὐτόν Σέ εὐλογοῦµε, 
καί µέ τό πανάγιο, τό ἀγαθό  
καί ζωοποιό Σου Πνεῦµα,  
τώρα καί πάντοτε  
καί στού̋ αἰῶνε̋ τῶν αἰώνων.  

Ἀµήν. 

Κοντάκιον .  Ἐπεφάνη̋ σήµερον. 
Ὁ Σωτήρ καί ῥύστη̋ µου ἀπό τοῦ τάφου 
ὡ̋ Θεό̋ ἀνέστησεν 
ἐκ τῶν δεσµῶν τού̋ γηγενεῖ̋ 
καί πύλα̋ ᾍδου συνέτριψε 
καί ὡ̋ ∆εσπότη̋ ἀνέστη τριήµερο̋. 

Ἐπανάληψι̋ ἐν χορῷ: 

καί ὡ̋ ∆εσπότη̋ ἀνέστη τριήµερο̋. 

Οἶκο̋ .  
Τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν 
Χριστόν τόν ζωοδότην  
τριήµερον ἐκ τάφου 
καί πύλα̋ τοῦ θανάτου  
σήµερον συνθλάσαντα 
τῇ δυνάµει τῇ Αὐτοῦ,  
τόν ᾍδην τε νεκρώσαντα 
καί τό κέντρον τοῦ θανάτου  
συντρίψαντα 
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καί τόν Ἀδάµ σύν τῇ Εὔᾳ 
ἐλευθερώσαντα 
ὑµνήσωµεν πάντε̋ οἱ γηγενεῖ̋, 
εὐχαρίστω̋ βοῶντε̋ αἶνον ἐκτενῶ̋. 
Αὐτό̋ γάρ ὡ̋ µόνο̋ κραταιό̋ 
Θεό̋ καί ∆εσπότη̋ ἀνέστη τριήµερο̋. 

Ἐπανάληψι̋ ἐν χορῷ: 

Θεό̋ καί ∆εσπότη̋ ἀνέστη τριήµερο̋. 
 

Κοντάκιον 
 Τοῦ Ἀγίου Ἀποστόλου Φιλίππου 

Ἦχο̋ πλ. δ'. Ὡ̋ ἀπαρχὰ̋ 
Ὁ µαθητὴ̋ καὶ φίλο̋ σου 
καὶ µιµητὴ̋ τοῦ πάθου̋ σου 
τῇ οἰκουµένῃ Θεὸν σε ἐκήρυξεν 
ὁ θεηγόρο̋ Φίλιππο̋ 
ταῖ̋ αὐτοῦ ἱκεσίαι̋ 
ἐξ ἐχθρῶν παρανόµων 
τὴν Ἐκκλησίαν σου 
διὰ τῆ̋ Θεοτόκου συντήρησον Πολυέλεε.  

Ὁ Οἶκο̋ 
Ῥεῖθρα λόγου παράσχου µοι Κύριε 
ὁ ὑδάτων τὴν φύσιν δειµάµενο̋ 
τὴν καρδίαν µου στήριξον ∆έσποτα 
ὁ τὴν γῆν στερεώσα̋ τῷ λόγῳ Σου 
καὶ φώτισον µου τὴν διάνοιαν 
ὁ τὸ φῶ̋ ὡ̋ χιτῶνα ἀναβαλλόµενο̋ 
ἵνα λέγω καὶ ψάλλω τὰ πρέποντα 
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καὶ ἀξίω̋ ὑµνήσω  
τὸν Σὸν Μαθητὴν Πολυέλεε.  

Συναξάριον 

Τῇ Ι∆' τοῦ αὐτοῦ µηνό̋ 
Μνήµη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ 
πανευφήµου Ἀποστολου Φιλίππου 
ἑνὸ̋ τῆ̋ πρώτη̋ χορεία̋ τῶν δώδεκα.  

Ἀρθεὶ̋ Φίλιππο̋ ἐκ ποδῶν ἐπὶ ξύλου 

τὰ τῶν ποδῶν σοι νίπτρα Σῶτερ ἐκτίνει.  

Ἤρθη̋ κἀκκεφαλῆ̋ δεκάτῃ Φίλιππε τετάρτῃ.  

Τῇ αὐτη ἡµέρᾳ 
Μνήµη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεοµάρτυρο̋ 
Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου 
τοῦ ἐν Ῥόδῳ δι᾿ ἀγχόνη̋  
µαρτυρικῶ̋ τελειωθέντο̋  
ἐν ἔτει αω΄ (1800) 
ἐπὶ τῆ̋ Ἀρχιερατεία̋  
τοῦ Μητροπολίτου Ἀγαπίου. 

Ὁ Κωνσταντῖνο̋ ὑψωθεὶ̋ τῇ ἀγχόνῃ, 

πρὸ̋ Παραδείσου πλατυσµὸν ἀνυψώθη. 

Βρόχον Κωνσταντῖνο̋ δεκάτῃ τέτληκε τετάρτῃ. 

Ταῖ̋ αὐτῶν ἁγίαι̋ πρεσβείαι̋ 
ὁ Θεὸ̋ ἐλέησον ἡµᾶ̋. Ἀµήν.  

Καταβασίε̋  
Ὠδή α ΄.   Ἦχο̋ δ΄. 

Ἀνοίξω τό στόµα µου  
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καί πληρωθήσεται Πνεύµατο̋· 
καί λόγον ἐρεύξοµαι τῇ Βασιλίδι Μητρί· 
καί ὀφθήσοµαι φαιδρῶ̋ πανηγυρίζων· 
καί ἄσω γηθόµενο̋  
ταύτη̋ τήν Εἴσοδον. 

Ὠδή γ ΄. 

Τού̋ Σού̋ ὑµνολόγου̋, Θεοτόκε, 
ὡ̋ ζῶσα καί ἄφθονο̋ Πηγή, 
θίασον συγκροτήσαντα̋  
πνευµατικόν στερέωσον 
κἄν τῇ σεπτῇ Εἰσόδῳ Σου  
στεφάνων δόξη̋ ἀξίωσον. 

Ὠδή δ ΄.  

Τήν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν, 
τῆ̋ ἐκ τῆ̋ Παρθένου σαρκώσεω̋ 
Σοῦ τοῦ ὑψίστου,  
ὁ Προφήτη̋ Ἀββακούµ  
κατανοῶν ἐκραύγαζε·  
∆όξα τῇ δυνάµει Σου, Κύριε. 

Ὠδή ε ΄. 

Ἐξέστη τά σύµπαντα  
ἐν τῇ σεπτῇ Εἰσόδῳ Σου 
Σύ γάρ, Ἀπειρόγαµε Παρθένε, 
ἔνδον εἰσῆλθε̋ ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ 
ὥσπερ καθαρώτατο̋ Ναό̋  
πᾶσι τοῖ̋ ὑµνοῦσί Σε  
τήν εἰρήνην βραβεύουσα. 

Ὠδή στ ΄. 
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Τήν θείαν ταύτην καί πάντιµον 
τελοῦντε̋ ἑορτήν οἱ θεόφρονε̋  
τῆ̋ Θεοµήτορο̋ 
δεῦτε τά̋ χεῖρα̋ κροτήσωµεν 
τόν ἐξ αὐτῆ̋ τεχθέντα Θεόν δοξάζοντε̋. 

Ὠδή ζ ΄. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονε̋  
παρά τόν Κτίσαντα, ἀλλά πυρό̋ ἀπειλήν 
ἀνδρείω̋ πατήσαντε̋ χαίροντε̋ ἔψαλλον. 
Ὑπερύµνητε, ὁ τῶν πατέρων Κύριο̋ 
καί Θεό̋ εὐλογητό̋ εἶ. 

Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν  

καί προσκυνοῦµεν τόν Κύριον. 

Ὠδή η ΄.  

Παῖδα̋ εὐαγεῖ̋ ἐν τῇ καµίνῳ 
ὁ τόκο̋ τῆ̋ Θεοτόκου διεσώσατο 
τότε µέν τυπούµενο̋,  
νῦν δέ ἐνεργούµενο̋· 
τήν οἰκουµένην ἅπασαν  
ἀγείρει ψάλλουσαν· 
Τόν Κύριον ὑµνεῖτε τά ἔργα, 
καί ὑπερυψοῦτε εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

Τιµιωτέρα.   
Ὠδή θ ΄. 

Ἅπα̋ γηγενή̋ 
σκιρτάτω τῷ πνεύµατι  
λαµπαδουχούµενο̋. 
Πανηγυριζέτω δέ 



 

 

20

ἀ˹λων Νόων φύσι̋ γεραίρουσα 
τά ἱερά Εἰσόδια τῆ̋ Θεοµήτορο̋ 
καί βοάτω, χαίροι̋ παµµακάριστε 
Θεοτόκε, Ἁγνή, Ἀειπάρθενε. 

Ἐξαποστειλάριον ι΄ 
Τιβεριάδο̋ θάλασσα  
σύν παισί Ζεβεδαίου  
Ναθαναήλ τῷ Πέτρῳ τε,  
σύν δυσίν ἄλλοι̋ πάλαι  
καί Θωµᾶν εἶχε πρό̋ ἄγραν·  
οἵ Χριστοῦ τῇ προστάξει  
ἐν δεξιοῖ̋ χαλάσαντε̋  
πλῆθο̋ εἷλκον ἰχθύων·  
Ὅν Πέτρο̋ γνού̋  
πρό̋ αὐτόν ἐνήχετο·  
οἷ̋ τό τρίτον  
φανεί̋ καί ἄρτον ἔδειξε  
καί ἰχθύν ἐπ᾿ ἀνθράκων. 

Θεοτοκίον 
Τόν ἀναστάντα Κύριον  
τριήµερον ἐκ τάφου,  
Παρθένε, καθικέτευε  
ὑπέρ τῶν Σε ὑµνούντων  
καί πόθῳ µακαριζόντων·  
Σέ γάρ ἔχοµεν πάντε̋  
καταφυγήν σωτήριον  
καί µεσῖτιν πρό̋ Τοῦτον·  
κλῆρο̋ γάρ Σό̋  
καί οἰκέται πέλοµεν, Θεοτόκε,  
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καί πρό̋ τήν Σήν ἀντίληψιν  
ἅπαντε̋ ἀφορῶµεν. 

ΑΙΝΟΙ 

Ψαλµό̋ ρµη'  148  
Πᾶσα πνοή  
αἰνεσάτω τόν Κύριον .   
Αἰνεῖτε τόν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν,   
αἰνεῖτε αὐτόν ἐν τοῖ̋ ὑψίστοι̋. 
Σοί  πρέπει  ὕµνο̋  τῷ Θεῷ .  

Αἰνεῖτε αὐτόν,  
πάντε̋ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ·  
αἰνεῖτε αὐτόν,  
πᾶσαι αἱ δυνάµει̋ αὐτοῦ. 
Σοί  πρέπει  ὕµνο̋  τῷ Θεῷ. 

Στιχηρά Ἀναστάσιµα. 
1 

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖ̋ κρίµα ἔγγραπτον·  

δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖ̋ ὁσίοι̋ Αὐτοῦ. 

Ὁ Σταυρόν ὑποµείνα̋ καί θάνατον 
καί ἀναστά̋ ἐκ τῶν νεκρῶν, 
παντοδύναµε Κύριε, 
δοξάζοµέν Σου τήν Ἀνάστασιν. 

2 

Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖ̋ ἁγίοι̋ Αὐτοῦ,  

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν στερώµατι τῆ̋ δυνάµεω̋ Αὐτοῦ·  

Ἐν τῷ Σταυρῷ Σου, Χριστέ, 
τῆ̋ ἀρχαία̋ κατάρα̋  
ἠλευθέρωσα̋ ἡµᾶ̋ 
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καί ἐν τῷ θανάτῳ Σου  
τόν τήν φύσιν ἡµῶν τυρρανήσαντα 
διάβολον κατήργησα̋·  
ἐν δέ τῇ Ἐγέρσει Σου  
χαρᾶ̋ τά πάντα ἐπλήρωσα̋ 
διό βοῶµέν Σοι· 
Ὁ ἀναστά̋ ἐκ τῶν νεκρῶν,  
Κύριε, δόξα Σοι. 

3 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐπί ταῖ̋ δυναστείαι̋ Αὐτοῦ, 

αἰνεῖτε Αὐτόν κατά τό πλῆθο̋ 

τῆ̋ µεγαλωσύνη̋ Αὐτοῦ. 

Τῷ Σῷ Σταυρῷ, Χριστέ Σωτήρ, 
ὁδήγησον ἡµᾶ̋ ἐπί τήν ἀλήθειάν Σου 
καί ῥῦσαι ἡµᾶ̋ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ· 
ὁ ἀναστά̋ ἐκ τῶν νεκρῶν, 
ἀνάστησον ἡµᾶ̋ πεσόντα̋ τῇ ἁµαρτίᾳ, 
ἐκτείνα̋ τήν χεῖρά Σου,  
φιλάνθρωπε Κύριε, 
τῇ πρεσβείᾳ τῶν Ἁγίων Σου. 

4 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγο̋,   

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθάρᾳ· 

Τῶν πατρικῶν Σου κόλπων 
µή χωρισθεί̋, Μονογενέ̋  
Λόγε τοῦ Θεοῦ, 
ἦλθε̋ ἐπί γῆ̋ διά φιλανθρωπίαν, 
ἄνθρωπο̋ γενόµενο̋ ἀτρέπτω̋· 
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καί Σταυρόν καί θάνατον  
ὑπέµεινα̋ σαρκί 
ὁ ἀπαθή̋ τῇ θεότητι·  
ἀναστά̋ δέ ἐκ νεκρῶν 
ἀθανασίαν παρέσχε̋  
τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων 
ὡ̋ µόνο̋ παντοδύναµο̋. 

Τά τρία ἑπόµενα τοῦ Ἁγίου Φιλίππου 
5 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυµπάνῳ καί χορῷ,   

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖ̋ καί ὀργάνῳ·  

Ἦχο̋ α΄. Τῶν οὐρανίων ταγµάτων. 

Τήν µακαρίαν ἐν κόσµῳ  
ζωήν διήνυσα̋ 
καί νῦν τῶν µακαρίων  
συνευφραίνῃ τοῖ̋ δήµοι̋ 
καί γῆν τήν τῶν πραέων 
ὡ̋ πρᾶο̋ οἰκεῖ̋, 
ἱεράρχα Γρηγόριε· 
χάριν θαυµάτων  
πλουτεῖ̋ δέ παρά Θεοῦ, 
ἥν παρέχει̋ τοῖ̋ τιµῶσί σε. 

6 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ εὐήχοι̋,   

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ ἀλαλαγµοῦ.  

Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον.   

Ὀρθοδοξία̋ τά δόγµατα  
κατεφύτευσα̋ 
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κακοδοξία̋, µάκαρ,  
ἐκτεµών τά̋ ἀκάνθα̋· 
καί πίστεω̋ τόν σπόρον  
πληθύνα̋ καλῶ̋ 
ἐποµβρίᾳ τῶν λόγων σου 
ἑκατοστεύοντα στάχυν  
ὡ̋ πρακτικό̋  
γεωργό̋, Θεῷ προσήνεγκα̋. 

7 

Ἀνάστηθι, Κύριε, ὁ Θεό̋ µου,  

ὑψωθήτω ἡ χείρ Σου,  

µή ἐπιλάθῃ τῶν πενήντων Σου εἰ̋ τέλο̋. 

Τήν τοῦ ἀµέµπτου σου βίου,  
µάκαρ, λαµπρότητα 
ἐθαύµασαν Ἀγγέλων  
καί ἀνθρώπων οἱ δῆµοι· 
καί γάρ τῇ προαιρέσει  
στερρό̋ ἀθλητή̋  
ἀσκητή̋ ἀναδέδειξαι 
καί ἱεράρχη̋ καί ἄξιο̋  
λειτουργό̋  
τοῦ Θεοῦ καί φίλο̋ γνήσιο̋. 

Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ, 
ὅµοια 

8 

Ἐξοµολογήσοµαί Σοι, Κύριε,  

ἐν ὅλῃ καρδίᾳ µου, 

διηγήσοµαι πάντα τά θαυµάσιά Σου. 
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Τήν µακαρίαν ἐν κόσµῳ  
ζωήν διήνυσα̋ 
καί νῦν τῶν µακαρίων  
συνευφραίνῃ τοῖ̋ δήµοι̋ 
καί γῆν τήν τῶν πραέων 
ὡ̋ πρᾶο̋ οἰκεῖ̋, 
ἱεράρχα Γρηγόριε· 
χάριν θαυµάτων  
πλουτεῖ̋ δέ παρά Θεοῦ, 
ἥν παρέχει̋ τοῖ̋ τιµῶσί σε.  

9 

Ὀρθοδοξία̋ τά δόγµατα  
κατεφύτευσα̋ 
κακοδοξία̋, µάκαρ,  
ἐκτεµών τά̋ ἀκάνθα̋· 
καί πίστεω̋ τόν σπόρον  
πληθύνα̋ καλῶ̋ 
ἐποµβρίᾳ τῶν λόγων σου 
ἑκατοστεύοντα στάχυν  
ὡ̋ πρακτικό̋  
γεωργό̋, Θεῷ προσήνεγκα̋. 

10 

Τήν τοῦ ἀµέµπτου σου βίου,  
µάκαρ, λαµπρότητα 
ἐθαύµασαν Ἀγγέλων  
καί ἀνθρώπων οἱ δῆµοι· 
καί γάρ τῇ προαιρέσει  
στερρό̋ ἀθλητή̋  
ἀσκητή̋ ἀναδέδειξαι 
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καί ἱεράρχη̋ καί ἄξιο̋  
λειτουργό̋  
τοῦ Θεοῦ καί φίλο̋ γνήσιο̋. 

∆οξαστικόν ι΄ 

Ἦχο̋ πλ. β΄ 

Μετά τήν εἰ̋ ᾍδου κάθοδον  
καί τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν,  
ἀθυµοῦντε̋ ὡ̋ εἰκό̋,  
ἐπί τῷ χωρισµῷ σου, Χριστέ, οἱ µαθηταί  
πρό̋ ἐργασίαν ἐτράπησαν·  
καί πάλιν πλοῖα καί δίκτυα  
καί ἄγρα οὐδαµοῦ!  
Ἀλλά σύ, Σῶτερ, ἐµφανισθεί̋,  
ὡ̋ ∆εσπότη̋ πάντων,  
δεξιοῖ̋ τά δίκτυα κελεύει̋ βαλεῖν.  
Καί ἦν ὁ λόγο̋ ἔργον εὐθύ̋  
καί πλῆθο̋ τῶν ἰχθύων πολύ.  
Καί δεῖπνον ξένον ἕτοιµον ἐν γῇ!  
Οὗ µετασχόντων τότε Σου τῶν µαθητῶν  
καί ἡµᾶ̋ νῦν, νοητῶ̋, 
καταξίωσον ἐντρυφῆσαι,  
φιλάνθρωπε Κύριε. 

Καί νῦν. 
Ὑπερευλογηµένη ὑπάρχει̋ ... 
  
∆οξολογία µεγάλη. 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀπολυτίκια 

Τό Ἀναστάσιµον. Ἦχο̋ δ΄ 
Τό φαιδρόν τῆ̋ Ἀναστάσεω̋ κήρυγµα 
ἐκ τοῦ Ἀγγέλου µαθοῦσαι  
αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι 
καί τήν προγονικήν ἀπόφασιν 
ἀπορρίψασαι, 
τοῖ̋ Ἀποστόλοι̋ καυχώµεναι ἔλεγον· 
Ἐσκύλευται ὁ θάνατο̋,  
ἠγέρθη Χριστό̋ ὁ Θεό̋, 
δωρούµενο̋ τῷ κόσµῳ τό µέγα ἔλεο̋. 

Ἀπολυτίκιον Ἦχο̋ γ' 
Ἀπόστολε Ἅγιε Φίλιππε 
πρέσβευε τῷ ἐλεήµονι Θεῷ 
ἵνα πταισµάτων ἄφεσιν 
παράσχῃ ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν.  

Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ 
Ἦχο̋ πλ. δ΄. 

Ὀρθοδοξία̋ ὁ φωστήρ,  
Ἐκκλησία̋ τὸ στήριγµα καὶ διδάσκαλε, 
τῶν Μοναστῶν ἡ καλλονή,  
τῶν θεολόγων ὑπέρµαχο̋ ἀπροσµάχητο̋,  
Γρηγόριε θαυµατουργέ,  
Θεσσαλονίκη̋ τὸ καύχηµα,  
κῆρυξ τῆ̋ χάριτο̋,  
ἱκέτευε διὰ παντό̋,  
σωθῆναι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν. 
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Ἕτερον Ἀπολυτίκιον 
Ἦχο̋ πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τὸ πολύφωνον στόµα τῆ̋ θεία̋ χάριτο̋,  
τῶν Ὀρθοδόξων δογµάτων  
τὸν ἀληθῆ θησαυρόν,  
ἀνυµνοῦµέν σε πιστῶ̋ Πάτερ Γρηγόριε·  
τῆ̋ Ἐκκλησία̋ γὰρ φωστήρ,  
ἀνεδείχθη̋ φαεινό̋,  
καὶ κλέο̋ Θεσσαλονίκη̋·  
ἥτι̋ ἐν σοὶ καυχωµένη,  
λαµπρῶ̋ γεραίρει τοὺ̋ ἀγῶνά̋ σου. 

Τοῦ νεοµάρτυρο̋ 
Ἦχο̋ α΄. Τῆ̋ ἐρήµου πολίτη̋. 

Ἀνανήψα̋ τῆ̋ πλάνη̋ 
θεολήπτῳ φρονήµατι 
τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ ἀνεδέξω 
Κωνσταντῖνε µαρτύριον 
καὶ ἤθλησα̋ ἐν Ῥόδῳ ἀνδρικῶ̋ 
βασάνου̋ ὑποµείνα̋ χαλεπά̋ 
καὶ µανίᾳ τῶν τυράννων ἀγχονισθεί̋· διό 
σοι ἀναβοῶµεν· ∆όξα τῷ σὲ ἰσχύσαντι 
Θεῷ 
δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι 
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ 
πᾶσιν ἰάµατα. 

Ἕτερον.  
Ἦχο̋ πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον. 

Εὐσεβεία̋ τὸ ῥόδον 
τὸ εὐωδέστατον 
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τὸ µέγα κλέο̋ τῆ̋ Ῥόδου 
καὶ πολιοῦχον στεῤῥόν 
Κωνσταντῖνον οἱ πιστοὶ ἀνευφηµήσωµεν 
ὅτι Μαρτύρων τὴν ὁδόν 
διανύσα̋ ἐπὶ γῆ̋ 
ἐν οὐρανοῖ̋ ἐδοξάσθη 
καὶ πρεσβεύει νῦν τῇ Τριάδι 
ἐν παῤῥησίᾳ ὑπὲρ πάντων ἡµῶν. 

Καί τῶν ἁγίων τοῦ ναοῦ. 

Ὁ εἱρµό̋ τῆ̋ ε΄ ὠδῆ̋  
τῆ̋ Μ. Πέµπτη̋. 

Τῷ συνδέσµῳ τῆ̋ ἀγάπη̋ 
συνδεόµενοι οἱ Ἀπόστολοι, 
τῷ δεσπόζοντι τῶν ὅλων 
ἑαυτού̋ Χριστῷ ἀναθέµενοι, 
ὡραίου̋ πόδα̋ ἐξαπενίζοντο, 
εὐαγγελιζόµενοι πᾶσιν εἰρήνην. 

Κοντάκιον τῆ̋ περιόδου: 
τό προεόρτιο τῶν Εἰσοδίων 

Ἦχο̋ δ΄.  Ὁ ὑψωθεί̋. 
Ὁ καθαρώτατο̋ ναό̋ τοῦ Σωτῆρο̋, 

Ἡ πολυτίµητο̋  
παστά̋ καί Παρθένο̋, 

Τό ἱερόν θησαύρισµα  
τῆ̋ δόξη̋ τοῦ Θεοῦ, 

Σήµερον εἰσάγεται  
ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου 

Τήν χάριν συνεισάγουσα 
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τήν ἐν Πνεύµατι θείῳ· 

Ἥν ἀνυµνοῦσιν ἄγγελοι Θεοῦ· 

Αὕτη ὑπάρχει  

Σκηνή Ἐπουράνιο̋. 

* * * 
ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ  

ΤΗΣ Η΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ 

Ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαµαρείτη 
καί τοῦ Πανδοχείου τῆ̋ Ἐκκλησία̋, πού 
διαβάζεται κατά τήν σηµερινή Η΄ Κυ-
ριακή τοῦ Λουκᾶ (10,25-37), συνδέεται 
µέ τήν Ἀποστολική περικοπή τῆ̋ 25η̋ 
Κυριακῆ̋: «Παρακαλῶ ὑµᾶ̋ ἐγώ ὁ δέ-
σµιο̋ ἐν Κυρίῳ ἀξίω̋ περιπατῆσαι τῆ̋ 
κλήσεω̋ ᾗ̋ ἐκλήθητε», τῆ̋ Πρό̋ 
Ἐφεσίου̋ ἐπιστολῆ̋ τοῦ Ἀποστόλου 
Παύλου (Ἐφ. 4,1-7) τήν ὁ�οῖα παραθέ-
τοµε ἐδῶ.  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ 25 ΚΥΡΙΑΚΗΣ  

Ἤ ΤΗΣ 8
Ης

 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗ-

ΣΙΑΣ. 

ΟΙ ∆ΥΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ  

ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Τό Εὐαγγέλιο λέει: Ὁ Χριστό̋, ὁ ἐκ 
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τοῦ οὐρανοῦ καταβά̋ γιά νά σώση τόν 
κόσµο, ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία µέ τή 
σταυρική θυσία Του καί ἔδωκε στού̋ 
Ἱερού̋ Ποιµένε̋ τά δύο δηνάρια τῆ̋ 
Ἀλήθεια̋ καί τῆ̋ ∆υνάµεω̋ γιά νά θε-
ραπεύσουν καί νά σώσουν τόν ἄνθρωπο. 

Ὁ Ἀπόστολο̋ συµπληρώνει: Ὁ Χρι-
στό̋ ἔδωκε σέ κάθε µέλο̋ τοῦ Σώµατό̋ 
Του χαρίσµατα µέ τό µέτρο πού Ἐκεῖνο̋ 
προσφέρει τί̋ δωρεέ̋ Του στόν καθένα. 
Στόν καθ’ ἕνα λοιπόν ἔδωκε µιά θέση 
στήν Ἐκκλησία, ἀλλά σέ ὅλου̋ µέ ἕνα 
καί µόνο σκοπό: τόν καταρτισµό τῶν 
Ἁγίων, τή διακονία στήν οἰκοδοµή τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋ καί στήν ἑνότητα τῆ̋ πί-
στεω̋, νά γίνουν ὅλοι ὅµοιοι µέ τόν Χρι-
στό, τό Νέο Ἀδάµ, ἀπό τόν ὁποῖον 
ἀναγεννηθήκαµε! 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Ἐφεσίου̋ 4,1-7 

Προκείµενον.  Ἦχο̋ πλ. δ΄.  Ψαλµό̋ 75. 

Εὔξασθε καί ἀπόδοτε  
Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡµῶν.  

Γνωστό̋ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεό̋! 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

Ἡ ζωή τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 
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 εἶναι τό µέγα µυστήριο τοῦ κόσµου! 
 Ὁ ἀπρόσιτο̋ Θεό̋, ὁλόκληρη ἡ  

Ἁγία Τριάδα, κατέβηκε καί συγκατοικεῖ 
µέ τού̋ ἀνθρώπου̋. Ἡ  Βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν ἦλθε καί εἶναι παροῦσα ἐδῶ 
στή γῆ!  

Μέσα στήν Ἐκκλησία οἱ πιστοί 
ζοῦν καί κοινωνοῦν τό µυστήριο τῆ̋ 
ἑνότητο̋ καί τῆ̋ ἁρµονία̋, τῆ̋ ἀγάπη̋ 
τῆ̋ Ἁγία̋ Τριάδο̋, συµφιλιωµένοι καί 
ἑνωµένοι µέ τό Ἅγιο Πνεῦµα, ὡ̋ µέλη 
τοῦ ἑνό̋ σώµατο̋ τοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
Μονογενοῦ̋ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, 
πού εἶναι ἀχώριστο̋ ἀπό τά δύο ἄλλα 
Πρόσωπα τῆ̋ Ἁγία̋ Τριάδο̋.  

Αὐτό τό µυστήριο τῆ̋ ἑνότητο̋ 
εἶναι ὁ  Ἴδιο̋ ὁ Χριστό̋, τό Σῶµα Του, ἡ 
Ἐκκλησία, ὁ Οἶκο̋ τοῦ Θεοῦ, ἡ κατοικία 
τῆ̋ Ἁγία̋ Τριάδο̋ ἀνάµεσα στού̋ 
ἀνθρώπου̋! Ἡ πρόγευση τῆ̋ Βασιλεία̋ 
τῶν οὐρανῶν. Μέσα στήν Ἐκκλησία, ὁ 
θησαυρό̋ καί ὁ πλοῦτο̋ τῆ̋ Θεία̋ Ζωῆ̋ 
τῆ̋ Βασιλεία̋ τῶν οὐρανῶν, πού ἔφερε ὁ 
Χριστό̋ ἀπό τόν οὐρανό στού̋ 
ἀνθρώπου̋, βιώνεται ἀπ’ αὐτού̋ σ’ αὐτόν 
τόν κόσµο ἀπό τώρα!  

Γιά νά πολιτευτοῦµε ἀντάξια σ’ 
αὐτό τό κάλεσµα τοῦ Θεοῦ καί νά 
ἀξιοποιήσωµε αὐτή τή δωρεά Του, µᾶ̋ 
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συµβουλεύει καί µᾶ̋ παρακαλεῖ ὁ 
Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ µέ τό λόγο του στήν 
Πρό̋ Ἐφεσίου̋ ἐπιστολή.   

Στό κάθε µέλο̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 
προσωπικά ἐδόθη ἡ χάρι̋ µέ τό µέτρο 
πού ὁ Χριστό̋ δωρίζει τά χαρίσµατά Του.  

Ἀλλά καί στήν Ἐκκλησία ὡ̋ σῶµα 
Αὐτό̋ ὁ Ἴδιο̋, ὁ Χριστό̋, ἐχάρισε τά 
ὄργανα, τού̋ ἀξιωµατούχου̋ πού ἦταν 
ἀπαραίτητοι. Αὐτό̋ ὅρισε, ἄλλου̋ 
Ἀποστόλου̋, ἄλλου̋ Προφῆτε̋, ἄλλου̋ 
Εὐαγγελιστέ̋ καί ἄλλου̋ Ποιµένε̋ καί 
∆ιδασκάλου̋! Καί σέ ὅλου̋ αὐτού̋ ὅρισε 
ἕνα σκοπό: Νά διακονοῦν καί νά καταρ-
τίζουν τού̋ Ἁγίου̋, τού̋ Χριστιανού̋, 
καί ἔτσι νά οἰκοδοµοῦν τό Σῶµα τοῦ 
Χριστοῦ, ὥσπου νά φτάσωµε ὅλοι στόν 
τελικό σκοπό: στήν πλήρη τελειότητα 
τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή νά εἴµαστε 
ἑνωµένοι στήν ἴδια πίστη, στήν πλήρη 
γνώση τοῦ Χριστοῦ καί νά ἔχωµε γίνει 
τέλειοι ἄνδρε̋, ὅµοιοι καί ἕνα µέ τό Χρι-
στό πού εἶναι τό µέτρο τῆ̋ τελειότητο̋! 

Τό µυστήριο αὐτό, τῆ̋ ἑνότητο̋, 
ἱερουργεῖται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦµα καί 
ἐκφράζεται, φαίνεται, ὡ̋ ἐνσωµάτωση 
καί ζωή εἰρήνη̋ καί συνεργασία̋ τῶν 
πιστῶν µελῶν τοῦ σώµατο̋ τοῦ Χριστοῦ 
πού ζοῦν καί ἀξιοποιοῦν τή δωρεά τοῦ 



 

 

34

Χριστοῦ α) γιά τό καλό καί τή σωτηρία 
τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ κόσµου καί β) 
γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ!  

Αὐτόν τόν θεοπαράδοτο πλοῦτο, τόν 
οὐράνιο θησαυρό καί τήν ἁρµονική τάξη, 
ἔχοµε τήν εὐθύνη καί τήν ὑποχρέωση 
ἐµεῖ̋ νά τόν ζήσωµε, νά τόν διαφυλάξωµε, 
νά τόν ἀξιοποιήσωµε. Νά µεταδώσωµε τή 
σωτηρία σέ κάθε ἄνθρωπο, νά 
ἐργαστοῦµε τή σωτηρία τοῦ κόσµου!  

Εἶναι ἡ δεύτερη εὐκαιρία πού µᾶ̋ δί-
νεται µετά τήν ἀποτυχία τῶν πρωτοπλά-
στων. Θά τήν διαφυλάξωµε καί θά τήν 
περιφρουρήσωµε µέ τή ζωή µα̋, µέ τή 
νήψη, τήν ἁγιότητα καί τήν ἀγάπη µα̋ 
καί µέ τήν µεγάλη προσοχή µα̋. Ὁ ∆ιά-
βολο̋ καραδοκεῖ!   

Ἀδελφοί, 
1 παρακαλῶ ὑµᾶ̋,  
ἐγώ ὁ δέσµιο̋ ἐν Κυρίῳ,   
ἀξίω̋ περιπατῆσαι  
τῆ̋ κλήσεω̋ ᾗ̋ ἐκλήθητε  

Σᾶ̋ παρακαλῶ 
ἐγώ ὁ φυλακισµένο̋ γιά τόν Κύριο, 
νά ζήσετε ὅπω̋ ἀπαιτεῖ ἡ κλήση  
πού σᾶ̋ ἔγινε ἀπό τό Θεό, 

2 µετά πάση̋ ταπεινοφροσύνη̋  
καί πρᾳότητο̋· 
µετά µακροθυµία̋,   
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ἀνεχόµενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ,  
3 σπουδάζοντε̋ τηρεῖν 
τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύµατο̋  
ἐν τῷ συνδέσµῳ τῆ̋ εἰρήνη̋. 

µέ κάθε ταπεινοφροσύνη καί πραότη-
τα, µέ µακροθυµία καί ὑποµονή, νά 
ἀνέχεσθε ὁ ἕνα̋ τόν ἄλλο µέ ἀγάπη, 
3 προσπαθώντα̋ νά διατηρῆτε τήν 
ἑνότητα πού δηµιουργεῖ µέσα στήν 
Ἐκκλησία τό Ἅγιο Πνεῦµα τό ὁποῖο 
σᾶ̋ συνδέει µέ τό σύνδεσµο τῆ̋ 
εἰρήνη̋. 

4 Ἕν σῶµα καί  ἕν  Πνεῦµα,    
καθώ̋ καί ἐκλήθητε ἐν µιᾷ ἐλπίδι  
τῆ̋ κλήσεω̋ ὑµῶν· 

Ἕνα σῶµα εἶστε τῆ̋ Ἐκκλησία̋ καί 
ἕνα Πνεῦµα Ἅγιο ἔχετε, ὅπω̋ µιά 
εἶναι καί ἡ ἐλπίδα τῆ̋ Βασιλεία̋ γιά 
τήν ὁποία σᾶ̋ κάλεσε ὁ Θεό̋· 

5 Εἷ̋ Κύριο̋, µία πίστι̋, ἕν βάπτισµα·   
6 εἷ̋ Θεό̋ καί πατήρ πάντων,    
ὁ ἐπί πάντων καί διά πάντων  
καί ἐν πᾶσιν ὑµῖν. 

ἕνα̋ εἶναι ὁ Κύριο̋, µιά ἡ πίστη, ἕνα 
τό Βάπτισµα· ἕνα̋ ὁ Θεό̋ καί Πατέρα̋ 
ὅλων, πού κυριαρχεῖ πάνω πάνω ἀπό 
ὅλου̋ καί ἐνεργεῖ µέσα ἀπ᾿ ὅλου̋ καί 
κατοικεῖ µέσα σέ ὅλου̋ σα̋. 

7 Ἑνί δέ ἑκάστῳ ἡµῶν ἐδόθη ἡ χάρι̋   
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κατά τό µέτρον  
τῆ̋ δωρεᾶ̋ τοῦ Χριστοῦ. 

7 Καί σέ καθένα ἀπό µᾶ̋ δόθηκε ἡ χά-
ρη Του σύµφωνα µέ τό µέτρο πού µοι-
ράζει τί̋ δωρεέ̋ Του ὁ Χριστό̋. 

Ἡ περικοπή πού διαβάζοµε στήν Ἐκκλησία 
σταµατᾶ ἐδῶ. Τό νόηµά τη̋ ὅµω̋ ἐπεκτείνε-
ται καί ὁλοκληρώνεται στού̋ στίχου̋ 8-13, 
τού̋ ὁποίου̋ παραθέτοµε στή συνέχεια γιά 
νά µπορέσουµε νά κατανοήσωµε τήν ἔννοιά 
τη̋. 

8 ∆ιό λέγει·   
Ἀναβά̋ εἰ̋ ὕψο̋  
ᾐχµαλώτευσεν αἰχµαλωσίαν 
καί ἔδωκε δόµατα τοῖ̋ ἀνθρώποι̋.  

Γι᾿  αὐτό λέει στήν Ἁγία Γραφή (Ψαλ. 

67,19): Ἀνέβηκε στόν οὐρανό (µέ τήν 
Ἀνάληψή Του) παίρνοντα̋ 
αἰχµαλώτου̋ Του (αὐτού̋ πού ὁ ∆ιά-
βολο̋ εἶχε ὑποδουλώσει, γιά νά τού̋ 
ἐλευθερώση) καί ἔδωκε δῶρα στού̋ 
ἀνθρώπου̋. 

9 Τό δέ ἀνέβη τί ἐστιν  
εἰ µή ὅτι καί κατέβη πρῶτον 
εἰ̋ τά κατώτερα µέρη τῆ̋ γῆ̋;   

Τό "ἀνέβηκε" ὅµω̋ τί ἄλλο σηµαίνει, 
παρά ὅτι προηγουµένω̋ κατέβηκε µέ 
τό σταυρικό Του θάνατο στά κατώτε-
ρα µέρη τῆ̋ γῆ̋, δηλ. στόν ᾍδη; 

10 Ὁ καταβά̋  
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Αὐτό̋ ἐστι καί ὁ ἀναβά̋  
ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν,  
ἵνα πληρώσῃ τά πάντα. 

10 Αὐτό̋ πού κατέβηκε Αὐτό̋ εἶναι 
καί πού ἀνέβηκε πάνω ἀπό ὅλου̋ τού̋ 
οὐρανού̋, γιά νά πληρώση µέ τήν πα-
ρουσία Του τό σύµπαν. 

11 Καί Αὐτό̋ ἔδωκε  
τού̋ µέν Ἀποστόλου̋,  
τού̋ δέ Προφῆτα̋,  
τού̋ δέ Εὐαγγελιστά̋,  
τού̋ δέ ποιµένα̋ καί ∆ιδασκάλου̋ 

12 πρό̋ τόν καταρτισµόν τῶν Ἁγίων  
εἰ̋ ἔργον διακονία̋,   

13 εἰ̋ οἰκοδοµήν  
τοῦ Σώµατο̋ τοῦ Χριστοῦ,  
µέχρι καταντήσωµεν οἱ πάντε̋ 
εἰ̋ τήν ἑνότητα τῆ̋ πίστεω̋   
καί τῆ̋ ἐπιγνώσεω̋ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,  

Καί Αὐτό̋ ἔδωκε τά χαρίσµατα 
ἀναδεικνύοντα̋ ἄλλου̋ Ἀποστόλου̋, 
ἄλλου̋ Προφῆτε̋,  
ἄλλου̋ Εὐαγγελιστέ̋, 
καί ἄλλου̋ Ποιµένε̋ καί ∆ασκάλου̋, 
γιά νά καταρτίζουν τού̋ ἁγίου̋ 
νά διακονοῦν, ὥστε νά οἰκοδοµῆται  
τό σῶµα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία,  
µέχρι̋ ὅτου φτάσωµε ὅλοι νά εἴµαστε 
ἑνωµένοι στήν ἴδια πίστη  
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καί στήν τέλεια γνώση  
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 

εἰ̋ ἄνδρα τέλειον,  
εἰ̋ µέτρον τοῦ πληρώµατο̋ τοῦ Χριστοῦ. 

καί νά γίνωµε τέλειοι ἄνδρε̋  
στό µέτρο τῆ̋ πλήρου̋ τελειότητο̋ 
τοῦ Χριστοῦ. 

* * * 

«Σπουδάζωµεν τηρεῖν  
τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύµατο̋  
ἐν τῷ συνδέσµῳ τῆ̋ εἰρήνη̋.» (στ. 3) 

«Ἑνί ἑκάστῳ ἡµῶν ἐδόθη ἡ χάρι̋ 
κατά τό µέτρον τῆ̋ δωρεᾶ̋ τοῦ Χριστοῦ.» (7) 

«Αὐτό̋ ἔδωκε τού̋ µέν Ἀποστόλου̋... 
πρό̋ τόν καταρτισµόν τῶν Ἁγίων 
εἰ̋ ἔργον διακονία̋, εἰ̋ οἰκοδοµήν  
τοῦ Σώµατο̋ τοῦ Χριστοῦ...» (στ. 12) 

Τελικό̋ µα̋ στόχο̋ εἶναι, νά:  
«καταντήσωµεν οἱ πάντε̋ 
εἰ̋ τήν ἑνότητα τῆ̋ πίστεω̋   
καί τῆ̋ ἐπιγνώσεω̋ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,  
εἰ̋ ἄνδρα τέλειον,  
εἰ̋ µέτρον τοῦ πληρώµατο̋ τοῦ 
Χριστοῦ!» (στ. 13) 

«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ» 

Ἦχο̋ βαρύ̋.  Ψαλµό̋ 94. 
∆εῦτε ἀγαλλιασώµεθα τῷ Κυρίῳ 
ἀλαλάξωµεν τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι ἡµῶν. 
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Προφθάσωµεν τό πρόσωπον αὐτοῦ  
ἐν ἐξοµολογήσει. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν, 10,25-37. 
Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ 

ΣΑΜΑΡΕΙΤΟΥ  

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ  

ΤΟ ΠΑΝ∆ΟΧΕΙΟ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ  

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, 

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ 

25Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
νοµικό̋ τι̋ προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, 
πειράζων Αὐτόν καί λέγων· 

Ἐκεῖνο τόν καιρό κάποιο̋ 
νοµοδιδάσκαλο̋ πλησίασε τόν Ἰησοῦ 
γιά νά Τόν φέρη σέ δύσκολη θέση καί 
τοῦ εἶπε: 

 - ∆ιδάσκαλε, τί ποιήσα̋ 
ζωήν αἰώνιον κληρονοµήσω;  

∆ιδάσκαλε, τί πρέπει νά κάνω γιά νά 
κληρονοµήσω τήν αἰώνια ζωή; 

26 Ὁ δέ εἶπε πρό̋ αὐτόν·  
- Ἐν τῷ νόµῳ τί γέγραπται;  
Πῶ̋ ἀναγινώσκει̋; 

Κι ὁ Ἰησοῦ̋ τοῦ εἶπε: Τί γράφει ὁ 
νόµο̋; Τί διαβάζει̋; 

27 Ὁ δέ ἀποκριθεί̋ εἶπεν·  
- Ἀγαπήσει̋ Κύριον τόν Θεόν σου  
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ἐξ ὅλη̋ τῆ̋ καρδία̋ σου  
καί ἐξ ὅλη̋ τῆ̋ ψυχῆ̋ σου  
καί ἐξ ὅλη̋ τῆ̋ ἰσχύο̋ σου  
καί ἐξ ὅλη̋ τῆ̋ διανοία̋ σου·  
καί τόν πλησίον σου ὡ̋ σεαυτόν. 

Ἐκεῖνο̋ ἀπάντησε: 
Ν᾿ ἀγαπᾶ̋ τόν Κύριο τό Θεό σου µ᾿ ὅλη 
τήν καρδιά σου καί µ᾿ ὅλη τήν ψυχή σου, 
µ᾿ ὅλη τή δύναµή σου καί µ᾿ ὅλο τό νοῦ 
σου· καί τόν πλησίον σου ὅπω̋ τόν ἑαυτό 
σου. 

28 Εἶπε δέ αὐτῷ· - Ὀρθῶ̋ ἀπεκρίθη̋·  
τοῦτο ποίει καί ζήσῃ.  

Τοῦ εἶπε ὁ Ἰησοῦ̋: Πολύ σωστά 
ἀπάντησε̋· αὐτό κάνε καί θά ζήση̋. 

29 Ὁ δέ θέλων δικαιοῦν ἑαυτόν  
εἶπε πρό̋ τόν Ἰησοῦν· 
- Καί τί̋ ἐστί µου πλησίον;  

Ἐκεῖνο̋ ὅµω̋ θέλοντα̋ νά 
δικαιολογήση τόν ἑαυτό του, εἶπε στόν 
Ἰησοῦ: Καί ποιό̋ εἶναι ὁ πλησίον µου; 

30 Ὑπολαβών δέ ὁ Ἰησοῦ̋, εἶπεν·   
Πῆρε τότε ἀφορµή ὁ Ἰησοῦ̋ καί εἶπε: 

 - Ἄνθρωπό̋ τι̋ κατέβαινεν  
ἀπό Ἰερουσαλήµ εἰ̋ Ἱεριχώ  
καί λῃσταῖ̋ περιέπεσεν· 

Κάποιο̋ ἄνθρωπο̋ κατεβαίνοντα̋ ἀπό 
τά Ἱεροσόλυµα γιά τήν Ἱεριχώ, ἔπεσε 
πάνω σέ ληστέ̋. 
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 οἵ καί ἐκδύσαντε̋ αὐτόν 
καί πληγά̋ ἐπιθέντε̋ ἀπῆλθον, 
ἀφέντε̋ ἡµιθανῆ τυγχάνοντα. 

Αὐτοί τόν ξεγύµνωσαν, τόν 
τραυµάτισαν κι ἔφυγαν παρατώντα̋ 
τον µισοπεθαµένο. 

31 Κατά συγκυρίαν ἱερεύ̋ τι̋  
κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ,  
καί ἰδών αὐτόν ἀντιπαρῆλθεν. 

Κατά σύµπτωση ἕνα̋ ἱερέα̋ κατέβαινε 
ἀπό κεῖνο τό δρόµο καί ὅταν τόν εἶδε, 
τόν προσπέρασε κι ἔφυγε. 

32 Ὁµοίω̋ δέ καί Λευ˙τη̋,  
γενόµενο̋ κατά τόν τόπον 
ἐλθών καί ἰδών ἀντιπαρῆλθε. 

Τό ἴδιο καί κάποιο̋ Λευ˙τη̋ πού 
περνοῦσε ἀπό κεῖνο τό µέρο̋ ὅταν 
ἦλθε καί τόν εἶδε, προσπέρασε κι 
ἔφυγε. 

33 Σαµαρείτη̋ δέ τι̋ ὁδεύων,  
ἦλθε κατ᾿ αὐτόν 
καί ἰδών αὐτόν ἐσπλαχνίσθη 

34 καί προσελθών  
κατέδησε τά τραύµατα αὐτοῦ 
ἐπιχέων ἔλαιον καί οἶνον. 
Ἐπιβιβάσα̋ δέ αὐτόν ἐπί τό ἴδιον κτῆνο̋  
ἤγαγεν αὐτόν εἰ̋ πανδοχεῖον  
καί ἐπεµελήθη αὐτοῦ· 

Ἕνα̋ Σαµαρείτη̋ ὅµω̋ πού ἦρθε κοντά 
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του καί καθώ̋ τόν εἶδε, τόν 
σπλαγχνίστηκε. 
Ἐπλησίασε λοιπόν, ἔδεσε τά τραύµατά 
του ἀφοῦ πρῶτα ἄλειψε τί̋ πληγέ̋ του 
µέ λάδι καί κρασί, κι ἔπειτα τόν 
ἀνέβασε στό δικό του ζῶο καί τόν 
ὁδήγησε στό πανδοχεῖο φροντίζοντά̋ 
τον γιά κάθε τι. 

35 Καί ἐπί τήν αὔριον ἐξελθών 
ἐκβαλών δύο δηνάρια  
ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καί εἶπεν αὐτῷ· 
- «Ἐπιµελήθητι αὐτοῦ  
καί ὅ,τι ἄν προσδαπανήσῃ̋,  
ἐγώ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί µε  
ἀποδώσω σοι.» 

Καί τήν ἄλλη µέρα φεύγοντα̋ ἔβγαλε 
δύο δηνάρια κι ἔδωσε στόν πανδοχέα 
καί τοῦ εἶπε: - Φρόντισέ τον κι ὅ,τι 
παραπάνω ξοδέψει̋, ἐγώ ὅταν 
ξαναπεράσω θά σέ πληρώσω. 

36 Τί̋ οὖν τούτων τῶν τριῶν  
πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι 
τοῦ ἐµπεσόντο̋ εἰ̋ τού̋ λῃστά̋;  

Ποιό̋ λοιπόν ἀπ᾿ αὐτού̋ τού̋ τρεῖ̋ σοῦ 
φαίνεται ὅτι ἀποδείχτηκε «πλησίον» 
ἐκείνου πού ἔπεσε στού̋ ληστέ̋; 

37 Ὁ δέ εἶπεν·  
-Ὁ ποιήσα̋ τό ἔλεο̋ µετ᾿ αὐτοῦ. 

Κι ἐκεῖνο̋ ἀπάντησε: Αὐτό̋ πού τόν 
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σπλαγχνίστηκε. 
 Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦ̋·  
- Πορεύου καί σύ ποίει ὁµοίω̋. 

Τοῦ εἶπε λοιπόν ὁ Ἰησοῦ̋: Πήγαινε κι 
ἐσύ καί κάνε τό ἴδιο.  

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

  Τό Μυστήριο τῆ̋ Ἐκκλησία̋  
στήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαµαρείτου 

Ἡ σηµασία  
τοῦ µυστηρίου τῆ̋ Ἐκκλησία̋  

στή σωτηρία τοῦ κόσµου  
Προεικόνιση τη̋ Ἐκκλησία̋  

στήν Κιβωτό τοῦ Νῶε. 
Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία  

δέν ὑπάρχει σωτηρία· 
κανεί̋ δέ µπορεῖ νά σωθῆ  

(Ἅγιο̋ Αὐγουστῖνο̋). 

Ὁ Κόσµο̋ εἶναι ἀκαθαρσία ἁµαρτία̋,  
µολυσµατικέ̋ ἀρρώστειε̋ - πανούκλα  

καί κατακλυσµό̋! 
Τρικυµισµένο πέλαγο̋! 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι µοναδική Κιβωτό̋ 
σωτηρία̋ γιά τόν ἄνθρωπο 

µέσα στόν κατακλυσµό τοῦ κόσµου. 

Μήν πλανἀσθε! Μή σᾶ̋ ξεγελᾶ  
ὁ κόσµο̋ - ὁ ∆ιάβολο̋ ὁ Ψεύτη̋! 

Ἡ παραβολή µᾶ̋ διδάσκει ὅτι: 
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Α)  
ὁ Χριστό̋,  

ὁ Καλό̋ Σαµαρείτη̋, ὁ ἐκ Μαρία̋, 
εἶναι ὁ µοναδικό̋ Σωτήρα̋. 

Β)  
ἡ  Ἐκκλησία  

εἶναι τό µοναδικό καταφύγιο,  
µέσα στό ὁποῖο µπορεῖ νά καταφύγη  

καί νά θεραπευθῆ ὁ ἄνθρωπο̋,  
ὁ ὁποῖο̋ εἶναι τραυµατισµένο̋  

καί καταληστευµένο̋ ἀπό τό ∆ιάβολο.  

Γ)  
στόν Πανδοχέα, τού̋ Ἱερού̋ ποιµένα̋,  

ὁ ἱδρυτή̋ τη̋ Χριστό̋  
ἔχει δώσει τά δύο φάρµακα, 

πού εἶναι ἀπαραίτητα γιά τή θεραπεία 
τοῦ ἀνθρώπου:  

τή Χάρη καί τήν Ἀλήθεια Του! 

∆)   
Ἀφοῦ κάθε χριστιανό̋  

εἶναι µέλο̋ τοῦ σώµατο̋ τοῦ Χριστοῦ, 
ἑνωµένο̋ µέ τό Χριστό  

καί ὀφείλει νά τόν µιµῆται, 
ἔχει χρέο̋ νά φερθῆ πρό̋ κάθε ἀσθενῆ  

καί ἀνυπεράσπιστο ἄνθρωπο  
ὡ̋ Καλό̋ Σαµαρείτη̋.  
Ὁ Χριστό̋ µᾶ̋ θέλει 
 ἐργάτε̋ τῆ̋ ἀγάπη̋,  

διακόνου̋ τῆ̋ σωτηρία̋ τοῦ ἀνθρώπου  
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πού χαροπαλεύει! 
Ἱεραπόστολοι χρειάζονται·    

Καλοί Σαµαρεῖτε̋! 

Η ΕΚΚΗΣΊΑ  

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ  

ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ 

«Ἐκκλησία̋ οὐδέν ἴσον . . . .  
Ἐκκλησία̋ δέ οὐδέ ∆αίµονε̋ 
περιγίνονται. . .   
Τοιοῦτον ἔχει µέγεθο̋ ἡ Ἐκκλησία! 
Πολεµουµένη νικᾶ! 
Ἐπιβουλευοµένη περιγίνεται! 
Ὑβριζοµένη, λαµπροτέρα καθίσταται. 
∆έχεται τραύµατα  
καί οὐ καταπίπτει ὑπό τῶν ἑλκῶν!  
Κλυδωνίζεται ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται! 
Χειµάζεται, ἀλλά ναυάγιον  
οὐχ ὑποµένει! 
Παλαίει, ἀλλ’ οὐχ ἡττᾶται! 
Πυκτεύει, ἀλλ’ οὐ νικᾶται! 
∆ιατί οὖν συνεχώρησε τόν πόλεµον; 
Ἵνα δείξη λαµπρότερον τό τρόπαιον!» 
(Λόγο̋ Εἰ̋ Εὐτρόπιον, Ε.Π.Ε 33, σελ.110-)  

«Μή ἀπέχου Ἐκκλησία̋!  
Οὐδέν γάρ Ἐκκλησία̋ ἰσχυρότερον! 
Ἡ ἐλπί̋ σου ἡ Ἐκκλησία! 
Ἡ σωτηρία σου ἡ Ἐκκλησία! 
Ἡ καταφυγή σου ἡ Ἐκκλησία! 
Τοῦ οὐρανοῦ ὑψηλοτέρα ἐστι, 
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τῆ̋ γῆ̋ πλατυτέρα ἐστίν.  
Οὐδέποτε γηρᾶ, ἀεί δέ ἀκµάζει! 
∆ιό τό στερρόν αὐτῆ̋ καί ἀσάλευτον 
δηλοῦσα ἡ Γραφή, ὄρο̋ αὐτήν καλεῖ!» 
(Λόγο̋ Εἰ̋ Εὐτρόπιον, Ε.Π.Ε 33, σελ.124-) 

* * *  
Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ  

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΟΥ, 

ΤΟ ΠΑΝ∆ΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ  

ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Ἡ Παραβολή τοῦ καλοῦ Σαµαρείτου 
συνοψίζει µέ τό πιό καλό καί παραστα-
τικό τρόπο τήν ἱστορία τῆ̋ 
ἀνθρωπότητο̋ καί δείχνει τό µοναδικό 
καταφύγιο τῆ̋ σωτηρία̋.  

Μέ τήν παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαµα-
ρείτου ὁ Κύριο̋ µᾶ̋ ἐξηγεῖ τήν τραγωδία 
τῆ̋ ἀνθρωπότητο̋! Πῶ̋ καί γιατί φτά-
σαµε νά ζοῦµε σ’ αὐτή τήν κατάσταση, 
τοῦ ἀλληλοσπαραγµοῦ καί τοῦ θανάτου. 
Μέ τήν παραβολή ἐπίση̋ µᾶ̋ δίδει τή 
λύση τῆ̋ τραγωδία̋ µα̋, τήν λύτρωση 
ἀπό τά δεινά πού µᾶ̋ βασανίζουν!  

Ἡ  Ἐκκλησία προβάλλεται ἀπό τόν 
Κύριο, τόν ἀρχηγό καί ἱδρυτή τη̋, ὡ̋ 
µοναδικό καταφύγιο, Κιβωτό̋ σωτηρία̋, 
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πανδοχεῖο – θεραπευτήριο τῆ̋ 
ἀνθρωπότητο̋. Εἶναι ἡ ἀντήχηση τῆ̋  
Κιβωτοῦ µέ τήν ὁποία σώθηκαν τήν πα-
λαιά ἐποχή µόνο ὀκτώ ψυχέ̋ ἀπό τόν 
κατακλυσµό ἐπί Νῶε! 

Ἡ ἀρχή τῆ̋ τραγικῆ̋ περιπέτεια̋ 
τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ἡ συνάντησή του µέ 
τό ∆ιάβολο, τόν ἀρχηγό τοῦ ψεύδου̋ καί 
τῆ̋ ἀπάτη̋. Αὐτό̋ παραπλάνησε καί τόν 
ἄνθρωπο καί τόν παρέσυρε στήν 
ἀποστασία κατά τοῦ Θεοῦ. Οὐσιαστικά 
τόν καταλήστεψε. Τοῦ πῆρε τά 
χαρίσµατα πού τοῦ ἔδωκε ὁ Θεό̋ καί τόν 
ἄφησε µισοπεθαµένο.  

Τήν εἰκόνα τῆ̋ καταστάσεω̋ τοῦ 
ἀνθρώπου µετά τήν καταλήστευσή του 
ἀπό τού̋ ∆αίµονε̋ δείχνει ἡ παραβολή 
τοῦ Καλοῦ Σαµαρείτη στό πρόσωπο τοῦ 
ἀνθρώπου πού ἔπεσε στά χέρια τῶν 
ληστῶν! 

Ἡ κατάστασή του εἶναι ἄθλια! 
Σχεδόν νεκρό̋. ∆έν ἔχει τή δύναµη νά 
φύγη νά κρυφτῆ, νά γλυτώση! 

Οἱ προπαιδευτικέ̋ προσπάθειε̋ τῆ̋ 
Παλαιᾶ̋ ∆ιαθήκη̋ δέν ἀπέδωκαν! Οὔτε 
ὁ Νόµο̋ τοῦ Μωυσῆ τόν βοήθησε, οὔτε 
τό κήρυγµα τῶν Προφητῶν! 
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Ἡ Λύση 
Τή λύση τοῦ ἀνθρωπίνου δράµατο̋ 

ἐργάστηκε ὁ Ἴδιο̋ ὁ Πλάστη̋ τοῦ 
ἀνθρώπου, ὁ Μονογενή̋ Υἱό̋ καί Λόγο̋ 
τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο Πρόσωπο τῆ̋ 
Ἁγία̋ Τριάδο̋!  

Αὐτή τή λύση ἐργάστηκαν καί κή-
ρυξαν στόν κόσµο καί οἱ Ἀπόστολοι τοῦ 
Χριστοῦ. Ὁ Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ τήν πε-
ρασµένη Κυριακή (Κ∆΄ Κυριακή, Ἐφ. 2, 
14-22) µᾶ̋ τήν παρέστησε ὡ̋ καταλλα-
γή καί συµφιλίωση τῶν ἀνθρώπων µε-
ταξύ του̋ σέ  Ἕνα Σῶµα τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 
- Νύµφη̋ τοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποίαν ὁ Υἱό̋ 
προσήγαγε στόν Πατέρα Του. Ἔτσι 
ἔκαµε τού̋ ἀνθρώπου̋ συµπολίτε̋ τῶν 
Ἁγίων καί οἰκείου̋ τοῦ Θεοῦ.  

Ἡ Νέα αὐτή Κοινωνία, εἶναι ἕνα̋ 
Ἅγιο̋ Ναό̋, θεµελιωµένο̋ πάνω στού̋ 
Προφῆτε̋ καί τού̋ Ἀποστόλου̋, µέ 
πρωταρχικό, ἀκρογωνιαῖο λίθο, τόν 
Ἰησοῦν Χριστόν. Τό τελικό ἀποτέλεσµα, 
δηλαδή, τῆ̋ λύση̋ τοῦ Χριστοῦ εἶναι µιά 
κοινωνία ἀνθρώπων πού συγκατοικοῦν 
µέ τό Θεό, πού εἶναι κατοικητήριο τοῦ 
Θεοῦ καί ὁ Θεό̋ κατοικεῖ ἀνάµεσά του̋! 

Ἡ διδασκαλία αὐτή, γιά τή λύση 
τῆ̋ ἀνθρώπινη̋ τραγωδία̋, παρουσιάζε-
ται στήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαµαρεί-
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του ὡ̋ πανδοχεῖο καί θεραπευτήριο τῆ̋ 
ἀνρωπότητο̋. 

 Τό ∆εύτερο πρόσωπο τῆ̋ Ἁγία̋ 
Τριάδο̋, ὁ Υἱό̋ καί Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ, κα-
τέβηκε στόν κόσµο, ὅπω̋ τότε πού τόν 
ἐδηµιούργησε καί ἐπλασε τόν Ἀδάµ. Τώ-
ρα ὅµω̋ ἔγινε ὁ Ἴδιο̋ Νέο̋ Ἀδάµ! Πῆρε 
ἀπό τά σπλάγχα τῆ̋ Παρθένου Μητέρα̋ 
Του ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση, τό 
ἀνθρώπινο φύραµα, καί τό κρατεῖ στό 
Σῶµα Του.  

Ὡ̋ Νέο̋ Ἀδάµ, ἐργάστηκε τήν 
ὑπακοή στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, πού δέν 
κατόρθωσε ὁ Πρῶτο̋ Ἀδάµ, καί 
εὐχαρίστησε τόν Πατέρα! Ἡ ἐντολή τοῦ 
Θεοῦ  ἦταν ἡ ἀγάπη! Μέ τήν Ὑπακοή 
καί τήν ταπείνωσή Του νίκησε τό ∆ιά-
βολο. Θανατώθηκε, κατέβηκε στόν Ἅδη 
καί ἀναστήθηκε καί ἐλευθέρωσε τού̋ 
ἀνθρώπου̋, πού τού̋ εἶχε παραπλανήσει 
καί ὑποτάξει ὁ ∆ιάβολο̋. Μέ ὅσου̋ τόν 
ἀκολούθησαν κατά τόν ἐπίγειο βίο Του 
καί µέ κείνου̋ πού Τόν δέχτηκαν καί 
Τόν ἀκολούθησαν ἀπό τόν Ἅδη, ἵδρυσε 
τό Σῶµα Του, τή Βασιλεία Του, τό Λαό 
Του, τό Ναό, τό Κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ,  
τόν Καινούριο Κόσµο τῆ̋  Ἐκκλησία̋, 
τό Νέο Παράδεισο!  

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Μυστήριο 
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τῆ̋ σωτηρία̋ τοῦ κόσµου! Εἶναι ὁ Οἶκο̋ 
τοῦ Θεοῦ! Εἶναι ἡ κατοικία Του ἐδῶ, στό 
χῶρο πού ἑκούσια µετανάστεψαν  τά 
παιδιά Του, ἀνάµεσα στού̋ 
αὐτοεξόριστου̋, καί πλανωµένου̋, γιά νά 
µποροῦν νά προστρέχουν εὔκολα καί 
γρήγορα στό καταφύγιο τῆ̋ σωτηρία̋, 
στό σπίτι τοῦ Πατέρα του̋!  

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἔνα̋ θεῖο̋ 
ὀργανισµό̋ µέ θεµέλιο τόν Ἴδιο τό Χρι-
στό καί πάνω Του, χτισµένου̋ σάν ζω-
ντανού̋ λίθου̋, τού̋ πιστού̋, σέ Οἶκο, 
Ναό Θεοῦ, Ἁγιαστήριο, Πανδοχεῖο, Θε-
ραπευτήριο τῶν ἀνθρώπων. Αὐτόν τόν 
Οἶκο τόν ἐµπιστεύτηκε στόν Παράκλη-
το, τό τρίτο Πρόσωπο τῆ̋ Ἁγία̋ Τριά-
δο̋.  

Οἱ Ἰατροί πού Τόν ἐκπροσωποῦν  

Ὁ Παράκλητο̋ τοποθετεῖ στήν 
Ἐκκλησία, ὡ̋ ὄργανά Του, τού̋ 
Ἐπισκόπου̋, ἐκπροσώπου̋ τοῦ Χριστοῦ, 
Πανδοχεῖ̋, πού ἀναλαµβάνουν νά συνε-
χίζουν τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, τή διαποί-
µανση καί σωτηρία τῶν ἀνθρώπων!  

Σ’ αὐτού̋ ὁ ἀρχηγό̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 
ἐµπιστεύτηκε τά σωτήρια φάρµακα, 
τού̋ θησαυρού̋ τῆ̋ Βασιλεία̋ των 
οὐρανῶν, γιά νά περιποιοῦνται καί νά 
σώζουν τού̋ ἀνθρώπου̋! 
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Ἡ Χάρι̋ καί ἡ Ἀλήθεια  
Τά φάρµακα 

µέ τά ὁποῖα θεραπεύουν τόν ἄνθρωπο  
οἱ Ἱεροί Ποιµένε̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 

Ὁ Πανδοχέα̋ 
Τά σωτήρια αὐτά φάρµακα εἶναι δύ-

ο, τά δύο δηνάρια τῆ̋ παραβολῆ̋ πού 
ἔδωκε στόν πανδοχέα ὁ Καλό̋ Σαµαρί-
τη̋. Εἶναι ἡ Χάρι̋ καί ἡ Ἀλήθεια (Ἰωάν. 
1,18), Ἡ ∆ύναµη τῆ̋ θεία̋ Ζωῆ̋ καί Ἀ-
ληθεία̋. Αὐτά τά δύο στοιχεῖα εἶναι 
ἀπαραίτητα γιά τή σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπου· εἶναι ὁ ἀληθινό̋, ὁ Ὅλο̋ Χρι-
στό̋.  

Ἡ «Χάρι̋ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ» τήν ὁποίαν ἔστειλε στού̋ 
ἀνθρώπου̋ ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πα-
τρό̋, εἶναι ὁ Ἴδιο̋, ὁ Χριστό̋ ὁ Θεό̋, τόν 
ὁποῖον µεταδίδει στού̋ πιστού̋ ἡ κοινω-
νία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋». Αὐτή ἡ δω-
ρεά τοῦ Θεοῦ, αὐτό τό κεφάλαιο, πού µᾶ̋ 
µεταδίδει τό Ἅγιο Πνεῦµα καί τό ζοῦµε 
καί τό κοινωνοῦµε κάθε Κυριακή στή 
Θεία Λειτουργία καί κάθε στιγµή τῆ̋ 
ζωῆ̋ µα̋, ἀναλύεται σέ δύο στοιχεῖα: Τό 
ἕνα εἶναι ὁ λόγο̋, ἡ Ἀλήθεια, τό φῶ̋, ἡ 
Σοφία, ἡ ∆ιδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, τό 
Εὐαγγέλιο! Τό ἄλλο εἶναι ἡ Χάρη, ἡ 
Ζωή, ἡ ∆ύναµη τοῦ Χριστοῦ µέ τήν 
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ὁποίαν ἐνεργοῦσε τά θαύµατα! (Ἰωάν. 
1,18). 

Αὐτά προσφέρει ἡ Ἐκκλησία κάθε 
φορά στή θεία Λειτουργία: Στό πρῶτο 
µέρο̋ τήν Ἀλήθεια, πού φωτίζει τόν 
ἄνθρωπο νά βλέπη ποῦ πορεύεται, ἐνῶ 
στό δεύτερο τή Χάρη, τή δύναµη τῆ̋ 
ζωῆ̋ νά περπατᾶ καί νά ἐκτελῆ τό δρό-
µο τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, πού τόν 
ὁδηγοῦν στήν τελείωση καί στή Βασι-
λεία τῶν Οὐρανῶν. 

 Ἐδῶ µέσα στήν Ἐκκλησία, τό Νέο 
Παράδεισο, τόν καινούριο κόσµο, µέ 
αὐτέ̋ τί̋  πρὁποθέσει̋, ἱερουργεῖται τό 
Μυστήριο τῆ̋ σωτηρία̋ τοῦ Ἀνθρώπου. 
Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σω-
τηρία! Πουθενά ἀλλοῦ δέν µπορεῖ κανεί̋ 
νά σωθῆ! 

Πῶ̋ ἀναγεννᾶται  
µέσα στό Νέο Κόσµο,  

τόν Νέο Παράδεισο τῆ̋ Ἐκκλησία̋, 
 ὁ ἄνθρωπο̋ 

Τό κάλεσµα τοῦ Χριστοῦ εἶναι: 
«Μετανοεῖτε! Ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν!» καί «Ὅστι̋ θέλει ὀπίσω 
Μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί 
ἀράτω τόν Σταυρόν αὐτοῦ καί 
ἀκολουθήτω Μοι!» 

Ἄν πιστέψωµε στό Λόγο τοῦ 
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Χριστοῦ καί τόν ἀκολουθήσωµε καί 
βαπτισθοῦµε, σωζόµαστε!  Ἔτσι µπαίνο-
µε στό σῶµα Του, τόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, τό 
Πανδοχεῖο – Θεραπευτήριο, τήν 
Ἐκκλησία.  

Στήν Ἐκκλησία, τό Σῶµα τοῦ 
Χριστοῦ, τόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, δυνάµει 
ἀνήκουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀφού ἀπό τά 
σπλάγχνα τῆ̋ Παρθένου ὁ Χριστό̋ προ-
σέλαβε ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση. Γιά νά 
γίνη ὅµω̋ πραγµατικότητα ἡ 
ἀναγέννηση κάθε ἀνθρώπου µέσα στόν  
Καινούριο Κόσµο τῆ̋ Ἐκκλησία̋ πρέπει 
νά τό θελήση καί νά προσέλθη µέ πίστη 
στό Βάπτισµα, ἐλεύθερα, µόνο̋ του κα-
θένα̋ καί νά συνεχίση νά ζῆ στό ἑξῆ̋ 
ἐργαζόµενο̋ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ καί 
προσδοκῶντα̋ τόν Χριστό στήν ∆ευτέρα 
ἔλευσή Του, πού θά κρίνη τόν κόσµο καί 
θά παραλάβη τού̋ πιστού̋ Του στήν 
αἰώνια Βασιλεία Του. 

Γιά νά κατανοηθῆ αὐτό θά χρησι-
µοποιήσωµε τό παράδειγµα τοῦ Πατέρα 
πού καταθέτει στήν Τράπεζα τήν κλη-
ρονοµιά τοῦ παιδιοῦ του. Τό παιδί εἶναι 
πλούσιο̋, ἀλλά γιά νά χρησιµοποιήση 
τά πλούτη του, γιά πάρη στά χέρια του 
τήν περιουσία τοῦ πατέρα του, πρέπει νά 
δείξη τήν ταυτότητά του. Νά ἀποδείξη 
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ὅτι εἶναι πραγµατικό παιδί τοῦ πατέρα 
του. Αὐτό ἀκριβῶ̋ κάνει ὁ ἄνθρωπο̋ µέ 
τό Βάπτισµα! Ὁµολογεῖ τήν πίστη του 
καί τήν ἐπισφραγίζει, τήν ἐπικυρώνει µέ 
τό Βάπτισµά του. 

 
Αὔριο 15 Νοεµβρίου 

Ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων 

Ἀπὸ αὔριο ἄρχεται ἡ τεσσαρακοστὴ 
νηστεία τῶν Χριστουγέννων, εἰ̋ ἥν ἐπι-
τρέπεται, ἐκτὸ̋ Τετάρτη̋ καί Παρασκευ-
ῆ̋, µέχρι µὲν τῆ̋ 17η̋ ∆εκεµβρίου κα-
τάλυσι̋ ἰχθύο̋, ἀπὸ δὲ τῆ̋ 18η̋ ἕω̋ τῆ̋ 
24η̋ ∆εκεµβρίου κατάλυσι̋ οἴνου καὶ ἐ-
λαίου. Βλέπε σχετικῶ̋ καὶ Πηδάλιον, Ἀ-
θῆναι 1982, ὑποσ. εἰ̋ ἑρµηνείαν ξθ' κα-
νόνο̋ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων, σελ. 93-94, 
περὶ τὸ τέλο̋ τῆ̋ ὁποία̋ σηµειοῦται: 
«Πρέπει δὲ νὰ φυλάττουν ταύτα̋ (τὰ̋ 
νηστεία̋) ὄχι µέ ξηροφαγίαν καθώ̋ τὴν 
µεγάλην µ΄, ἀλλὰ µέ οἰνέλαιον καὶ ἰχθυ-
οφαγίαν, ἔξω µόνον τῶν Τετράδων καὶ 
Παρασκευῶν, ὅπου τυγχάνουν ἀναµεταξὺ 
εἰ̋ τὰ̋ νηστεία̋ αὐτά̋, καὶ ἔξω τῆ̋ νη-
στεία̋ τοῦ Αὐγούστου, κατά τὴν ὁποίαν 
ἅπαξ µόνον, ἐν τῇ ἑορτῇ τῆ̋ Μεταµορ-
φώσεω̋, ἰχθύο̋ µεταλαµβάνοµεν». 

 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ  
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ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ  

Τρίτη 16 Νοεµβρίου 
Ματθαίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχο̋ γ΄. 
Ἀπόστολε ἅγιε  
καί Εὐαγγελιστά Ματθαῖε, 
πρέσβευε τῷ ἐλεήµονι Θεῷ, 
ἵνα πταισµάτων ἄφεσιν, 
παράσχῃ ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν. 


