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ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ  

ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΤΗ ΜΑΡΙΑ  

ΤΗ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ  

Ὁ πρῶτο̋ λόγο̋,  
ἡ ἀρχή τοῦ κηρύγµατο̋ τῆ̋ Ἀναστάσεω̋! 

 Ἕνα̋ λευκοντυµένο̋ Ἄγγελο̋  
ἀναγγέλλει στί̋ Μυροφόρε̋  

ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριο̋  
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καί τί̋ ἀποστέλλει νά τό ἀναγγείλουν 
στού̋ Μαθητέ̋ Του. 

Ἡ Μαγδαληνή Μαρία µέ τί̋ ἄλλε̋ Μυρο-
φόρε̋ πηγαίνουν τό πρωί τήν πρώτη ἡµέρα 
τῆ̋ ἑβδοµάδο̋ στόν τάφο τοῦ Ἰησοῦ, γιά νά 
Τόν ἁλείψουν µέ µῦρα. Βρίσκουν τόν τάφο 
κενό καί ἕνα νεανίσκο λευκοντυµένο, ὁ 
ὁποῖο̋ ἀναγγέλλει σ’ αὐτέ̋ τήν Ἀνάσταση 
καί τί̋ στέλνει νά ποῦν στού̋ Μαθητέ̋ του 
καί στόν Πέτρο, ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριο̋ καί νά 
τού̋ ὑπενθυµίσουν ὅτι θά τού̋ περιµένη 
στή συνάντηση πού ὁ ∆ιδάσκαλο̋ εἶχε ὁρί-
σει νά κάνη µαζύ του̋ στή Γαλιλαία, πρίν 
ἀκόµη ἀπό τά πάθη Του. 

16,1 ∆ιαγενοµένου τοῦ Σαββάτου  
Μαρία ἡ Μαγδαληνή  
καί Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καί Σαλώµη  
ἠγόρασαν ἀρώµατα  
ἵνα, ἐλθοῦσαι, ἀλείψωσι τόν Ἰησοῦν.  

Ὅταν πέρασε τό Σάββατο, 
ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή  
καί ἡ Μαρία, ἡ µητέρα τοῦ Ἰακώβου, (Ἡ 
Παναγία) 
καί ἡ Σαλώµη ἀγόρασαν ἀρώµατα  
γιά νά πᾶνε ν' ἀλείψουν τό σῶµα τοῦ 
Ἰησοῦ. 

2 Καί λίαν πρω˙ τῆ̋ µιᾶ̋ τῶν σαββάτων  
ἔρχονται ἐπί τό µνηµεῖον,  
ἀνατείλαντο̋ τοῦ ἡλίου.  
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3 Καί ἔλεγον πρό̋ ἑαυτά̋·  
- Τί̋ ἀποκυλίσει ἡµῖν τόν λίθον 
ἐκ τῆ̋ θύρα̋ τοῦ µνηµείου;  

   Καί πολύ πρωί τήν ἑπόµενη ἡµέρα  
µετά τό Σάββατο, µόλι̋ ἀνέτειλε ὁ ἥλιο̋, 
ἦρθαν στό µνῆµα. 
Ἔλεγαν µεταξύ του̋:  
Ποιό̋ θά µᾶ̋ κυλήσει τήν πέτρα  
ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ µνήµατο̋;  

4 Καί ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν  
ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθο̋·  
ἦν γάρ µέγα̋ σφόδρα· 

Μόλι̋ ὅµω̋ κοίταξαν πρό̋ τά ἐκεῖ, 
παρατήρησαν ὅτι ἡ πέτρα εἶχε κυλήσει 
ἀπό τόν τόπο τη̋.  
Ἦταν δέ πάρα πολύ µεγάλη. 

5 καί εἰσελθοῦσαι εἰ̋ τό µνηµεῖον,  
εἶδον νεανίσκον  
καθήµενον ἐν τοῖ̋ δεξιοῖ̋,  
περιβεβληµένον στολήν λευκήν  
καί ἐξεθαµβήθησαν.  

Μόλι̋ µπῆκαν στό µνῆµα  
εἶδαν ἕνα νέο µέ λευκή στολή  
νά κάθεται στά δεξιά, καί τρόµαξαν. 

6 Ὁ δέ λέγει αὐταῖ̋·  
Μή ἐκθαµβεῖσθε. 
Ἰησοῦν ζητεῖτε τόν Ναζαρηνόν,  
τόν ἐσταυρωµένον·  
ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε·  
ἴδε ὁ τόπο̋ ὅπου ἔθηκαν αὐτόν·  
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Αὐτό̋ ὅµω̋ τού̋ εἶπε:  
Μήν τροµάζετε!  
Τόν Ἰησοῦ ζητᾶτε ἀπό τήν Ναζαρέτ,  
τό σταυρωµένο.  
Ἀναστήθηκε. ∆έν εἶναι ἐδῶ.  
Νά καί τό µέρο̋ ὅπου Τόν εἶχαν βάλει. 

7 ἀλλ᾿ ὑπάγετε 
εἴπατε τοῖ̋ µαθηταῖ̋ αὐτοῦ  
καί τῷ Πέτρῳ  
ὅτι προάγει ὑµᾶ̋ εἰ̋ τήν Γαλιλαίαν  
ἐκεῖ αὐτόν ὄψεσθε, καθώ̋ εἶπεν ὑµῖν.  

Πηγαίνετε τώρα καί πεῖτε στού̋ µαθητέ̋ 
του καί στόν Πέτρο: 
"Πηγαίνει πρίν ἀπό σᾶ̋ στήν Γαλιλαία 
καί σᾶ̋ περιµένει· ἐκεῖ θά Τόν δῆτε, ὅπω̋ 
σᾶ̋ εἶπε." 

8 Καί ἐξελθοῦσαι ταχύ  
ἔφυγον ἀπό τοῦ µνηµείου·  
εἶχε δέ αὐτά̋ τρόµο̋ καί ἔκστασι̋  
καί οὐδενί οὐδέν εἶπον·  
ἐφοβοῦντο γάρ. 

Αὐτέ̋ βγῆκαν κι ἔφυγαν γρήγορα  
ἀπό τό µνῆµα 
γεµᾶτε̋ τρόµο καί δέο̋ 
καί σέ κανέναν δέν εἶπαν τίποτε,  
γιατί ἦταν φοβισµένε̋. 

Ἐξαποστειλαριον β΄ 

Τόν λίθον θεωρήσασαι  
ἀποκεκυλισµένον  
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Μόλι̋ τό λίθο εἴδανε  
νἆν’ ἀποκυλισµένο̋ 

αἱ µυροφόροι ἔχαιρον·  
εἶδον γάρ νεανίσκον  

οἱ Μυροφόρε̋ χάρηκαν 
γιατ’ εἶδαν ἕνα Νέο 

καθήµενον ἐν τῷ τάφῳ·  
καί αὐτό̋ ταύται̋ ἔφη·  

νά κάθεται µέσ’ στόν Τάφο 
καί σ’ αὐτέ̋ νά µιλάη! 

Ἰδού Χριστό̋ ἐγήγερται·  
εἴπατε σύν τῷ Πέτρῳ  
τοῖ̋ µαθηταῖ̋·  

∆εῖτε! Ὁ Χριστό̋ σηκώθηκε 
πᾶτε πεῖτε στόν Πέτρο, 
στού̋ Μαθητέ̋: 

Ἐν τῷ ὄρει φθάσατε Γαλιλαία̋!  
Στό βουνό νά πᾶτε τῆ̋ Γαλιλαία̋! 

ἐκεῖ ὑµῖν ὀφθήσεται,  
ὡ̋ προεῖπε τοῖ̋ φίλοι̋. 

Ἐκεῖ θά σᾶ̋ ἐµφανιστῆ 
ὅπω̋ σᾶ̋ τό προεῖπε! 

Θεοτοκίον 
Ἄγγελο̋ µέν ἐκόµισε  
τῇ Παρθένῳ τό «χαῖρε» 

Ὁ Ἄγγελο̋ µέν ἔφερε  
στήν Παρθένο τό «Χαῖρε», 

πρό Σῆ̋ Χριστέ, συλλήψεω̋,  
ἄγγελο̋ δέ τόν λίθον 
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προτοῦ ἀκόµη συλληφθῆ̋!  
Ἄγγελο̋ καί τό λίθο 

ἐκύλισέ Σου τοῦ τάφου·  
Ἀντί λύπη̋ ὁ µέν γάρ  

ἐκύλισε ἀπ’ τόν Τάφο! 
Ἀντί τῆ̋ λύπη̋, ὁ ἕνα̋  

χαρᾶ̋ ἀφράστου σύµβολα,  
ὁ δέ ἀντί θανάτου  
Σέ χορηγόν 

σύµβολα ἔφερε χαρᾶ̋! 
Ὁ ἄλλο̋ γιά τό θάνατο 
Σέ ∆ωρητή 

τῆ̋ ζωῆ̋ κηρύττων καί µεγαλύνων 
τῆ̋ ζωῆ̋, κηρύττει Σε καί δοξάζει! 

καί λέγων τήν ἀνάστασιν  
γυναιξί καί τοῖ̋ µύσται̋. 

Καί λέει τήν Ἀνάσταση 
στί̋ γυναίκε̋ καί φίλου̋! 

 

∆οξαστικόν β΄  

 Ἦχο̋ β ΄  
Μετά µύρων προσελθούσαι̋  
ταῖ̋ περί τήν Μαριάµ γυναιξί  

Ὅταν οἱ γυναῖκε̋ 
πού ἦταν µαζί µέ τή Μαρία  
πήγανε µέ µῦρα στόν Τάφο 

καί διαπορουµέναι̋  
πῶ̋ ἔσται αὐταῖ̋ τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ,  
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καί ἐνῶ ἀποροῦσαν 
πῶ̋ θά µποροῦσαν νά ἐπιτύχουν  
αὐτό πού ποθοῦσαν, 

ὡράθη ὁ λίθο̋ µετηρµένο̋! 
εἶδαν τό λίθο µετακινηµένο!  

Καί θεῖο̋ νεανία̋  
καταστέλλων τόν θόρυβον  
αὐτῶν τῆ̋ ψυχῆ̋·  

Κι ἕναν Ἄγγελο νά καθησυχάζη 
τήν ψυχική του̋ ταραχή! 

Ἠγέρθη γάρ φησίν, Ἰησοῦ̋ ὁ Κύριο̋· 
Ἀναστήθηκε τού̋ λέει Ἰησοῦ̋ ὁ Κύριο̋!  

∆ιό κηρύξατε τοῖ̋ κήρυξιν Αὐτοῦ 
µαθηταῖ̋  
εἰ̋ τήν Γαλιλαίαν δραµεῖν  

Γι’ αὐτό κηρύξετε  
στού̋ κήρυκε̋ Μαθητέ̋ Του 
νά τρέξουνε στή Γαλιλαία 

καί ὄψεσθαι Αὐτόν  
ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν  
ὡ̋ ζωοδότην καί Κύριον. 

καί νά Τόν δοῦν 
ἀναστηµένο ἐκ νεκρῶν! 
Ὡ̋ Ζωοδότην καί Κύριον! 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιµον.  
Τό φαιδρόν τῆ̋ Ἀναστάσεω̋ κήρυγµα 
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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. 
 

Θεοτοκίον. 
Ὁ τήν εὐλογηµένην  
καλέσα̋ Σου Μητέρα 
ἦλθε̋ ἐπί τό Πάθο̋ ἑκουσίᾳ βουλῇ  
λάµψα̋ ἐν τῷ Σταυρῷ, 
ἀναζητῆσαι θέλων τόν Ἀδάµ,  
λέγων τοῖ̋ Ἀγγέλοι̋· 
Συγχάρητέ Μοι,  
ὅτι εὑρέθη ἡ ἀπολοµένη δραχµή. 
Ὁ πάντα σοφῶ̋ οἰκονοµήσα̋, δόξα Σοι. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Σταυροῦ. 
 Ἦχο̋ α΄. 

Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν Σου 
καί εὐλόγησον τήν κληρονοµίαν Σου, 
νίκα̋ τοῖ̋ βασιλεῦσι  
κατά βαρβάρων δωρούµενο̋ 
καί τό Σόν φυλάττων 
διά τοῦ Σταυροῦ Σου πολίτευµα.  

Κοντάκιον.   
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Ἦχο̋ δ΄.  Αὐτόµελον. 
Ὁ ὑψωθεί̋ ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίω̋, 

Τῇ ἐπωνύµῳ Σου καινῇ πολιτείᾳ 

Τού̋ οἰκτιρµού̋ Σου δώρησαι,  
Χριστέ ὁ Θεό̋ 

Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάµει Σου 
τού̋ πιστού̋ βασιλεῖ̋ ἡµῶν 

Νίκα̋ χορηγῶν αὐτοῖ̋  
κατά τῶν πολεµίων· 

Τήν συµµαχίαν ἔχοιεν τήν Σήν 

Ὅπλον εἰρήνη̋, 

Ἀήττητον τρόπαιον. 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

Γαλ. 2, 16-20 

Προκείµενον  Ἦχο̋ πλ. β΄.   
(Κυριακῇ κα΄ ἑβδοµάδο̋) 

Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου καὶ 
εὐλόγησον τήν κληρονοµίαν σου.  

Πρό̋ σέ, Κύριε, κεκράξοµαι,  
ὁ Θεό̋ µου  

Πρό̋ Γαλάτα̋ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα. 
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Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
Στό κάλεσµα πού κάνει ὁ Κύριο̋ στό 

σηµερινό Εὐαγγέλιο «ὅστι̋ θέλει 
ὀπίσω Μου ἐλθεῖν...», ἀπαντοῦν οἱ 
Ἀπόστολο: Ναί Κύριε! Ἐµεῖ̋ Σέ 
ἀκολουθήσαµε, ἀφήσαντε̋ πίσω µα̋ 
τό Μὡσῆ καί τό Νόµο! 

Ἀδελφοί, 
16 εἰδότε̋ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπο̋  

ἐξ ἔργων νόµου 
ἐάν µή διά πίστεω̋ Ἰησοῦ Χριστοῦ,  
καί ἡµεῖ̋ εἰ̋ Χριστόν Ἰησοῦν 
ἐπιστεύσαµεν,  
ἵνα δικαιωθῶµεν ἐκ πίστεω̋ Χριστοῦ  
καί οὐκ ἐξ ἔργων νόµου,  
διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόµου  
πᾶσα σάρξ. 

γνωρίζοντε̋ ὅτι δέν µπορεῖ νά σωθῆ 
ὁ ἄνθρωπο̋ µέ τήν τήρηση τῶν 
διατάξεων τοῦ νόµου, παρά µόνο µέ 
τήν πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό, 
πιστέψαµε κι ἐµεῖ̋ στόν Ἰησοῦ 
Χριστό, γιά νά σωθοῦµε µέ τήν 
πίστη στό Χριστό κι ὄχι µέ τήν 
τήρηση τοῦ νόµου, γιατί µέ τά ἔργα 
τοῦ νόµου δέ σώζεται κανεί̋. 
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17 Εἰ δέ ζητοῦντε̋ δικαιωθῆναι  
ἐν Χριστῷ 
εὑρέθηµεν καί αὐτοί ἁµαρτωλοί,  
ἄρα Χριστό̋ ἁµαρτία̋ διάκονο̋;  
Μή γένοιτο. 

Ἄν λοιπόν ἐπιδιώκοντα̋ νά σωθοῦµε 
ἀπό τόν Χριστό φανήκαµε κι ἐµεῖ̋ 
ἁµαρτωλοί, δηλ. παραβάτε̋ τοῦ νόµου 
καί ἄρα χωρί̋ ἐλπίδα σωτηρία̋, ὅπω̋ 
οἱ ἐθνικοί, σηµαίνει τάχα πώ̋ ὁ 
Χριστό̋ ὁδηγεῖ στήν ἁµαρτία; Ὄχι 
βέβαια! 

18 Εἰ γάρ ἅ κατέλυσα  
ταῦτα πάλιν οἰκοδοµῶ,   
παραβάτην ἐµαυτόν συνίστηµι.  

19 Ἐγώ γάρ διά νόµου νόµῳ ἀπέθανον, 
ἵνα Θεῷ ζήσῳ.  

Γιατί, ἄν ὅ,τι γκρέµισα τό 
ξαναχτίζω, εἶναι σάν νά ὁµολογῶ 
πώ̋ ἔκανα λάθο̋ ὅταν τό γκρέµιζα. 
Ὅµω̋ δέν ἔκανα λάθο̋! 
∆ιότι ἐγώ, µέ κριτήριο τό νόµο, ἔχω 
πεθάνει γιά τή θρησκεία τοῦ νόµου,  
γιά νά βρῶ τή ζωή κοντά στό Θεό. 
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 Ἡ βασική ἀρχή τῆ̋ χριστιανικῆ̋ 
πίστεω̋ καί ζωῆ̋! 

Χριστῷ συνεσταύρωµαι·  
20 ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ,  

ζῇ δέ ἐν ἐµοί Χριστό̋·  
ὅ δέ νῦν ζῶ ἐν σαρκί,  
ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ Yἱοῦ τοῦ Θεοῦ 
τοῦ ἀγαπήσαντό̋ µε  
καί παραδόντο̋ Ἑαυτόν ὑπέρ ἐµοῦ.  

Μαζί µέ τό Χριστό σταυρώθηκα κι 
ἐγώ, Καί δέ ζῶ πιά ἐγώ, ἀλλά µέσα 
µου ζεῖ ὁ Χριστό̋. Κι ἡ τωρινή 
σωµατική µου ζωή εἶναι ζωή 
βασισµένη στήν πίστη µου στόν Υἱό 
τοῦ Θεοῦ, πού µέ ἀγάπησε καί 
πέθανε ἑκούσια γιά χάρη µου. 
 

Ἡ ἔννοια τῶν προηγούµενων στίχων  
Γαλ. 2,17-18 

«Θέλοντα̋ νά σωθῶ - ἐγώ ὁ 
Παῦλο̋, ἀλλά κι ἐσεῖ̋ οἱ πρώην 
Ἰουδαῖοι πού βαπτισθήκατε καί γίνατε 
Χριστιανοί - ἀρνηθήκαµε τήν ἰουδἀκή 
θρησκεία, τό µωσἀκό νόµο τῆ̋ περιτο-
µῆ̋, φύγαµε ἀπό τή Συναγωγή καί 
ἐνσωµατωθήκαµε στήν Ἐκκλησία. 
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Ἤρθαµε στό Χριστό.» 
Μήπω̋ λοιπόν µέ αὐτή τή στάση 

µα̋ ἁµαρτήσαµε καί παραβήκαµε τό 
Νόµο τοῦ Μὡσῆ; Ἐρωτᾶ ὁ Ἀπ. 
Παῦλο̋. 

Ὁ Χριστό̋, δηλαδή Αὐτό̋ πού 
προανήγγειλαν ὁ Μὡσῆ̋ καί οἱ προ-
φῆτε̋, ὁ Ὁποῖο̋ µᾶ̋ κάλεσε στήν πί-
στη καί στό βάπτισµα, µᾶ̋ ἔκαµε νά 
ἁµαρτήσωµε; Εἶναι λοιπόν ὑπηρέτη̋ 
τῆ̋ ἁµαρτία̋; «Ἄρα Χριστό̋ ἁµαρτία̋ 
διάκονο̋;» (στίχ. 17)  Ὄχι µή γένοιτο 
νά σκεφτῆ κανεί̋ τέτοιο πρᾶγµα! Ὁ 
ἴδιο̋ ὁ Μὡσῆ̋ καί οἱ ἄλλοι προφῆτε̋ 
προεκήρυτταν τόν ἐρχοµό τοῦ Χριστοῦ 
καί τή σωτηρία πού θά ἔφερνε στόν 
κόσµο καί παράγγελναν νά Τόν 
ἀκολουθήσωµε! 

 Ὁ Μωυσῆ̋, ὡ̋ Ἐλευθερωτή̋ τοῦ 
Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τή δουλεία τῶν 
Αἰγυπτίων, εἶναι τύπο̋ καί 
προεικόνιση τοῦ Σωτῆρο̋ Χριστοῦ. Ὁ 
Χριστό̋ µέ τό Αἷµα Του καί µέ τό 
πέρασµά Του ἀπό τό θάνατο στή ζωή 
ἐλευθέρωσε ὅλο τό ἀνθρώπινο γένο̋ 
ἀπό τή δουλεία στό νοητό Φαραώ,  τό 
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∆ιάβολο, καί τό θάνατο.   
Ἄλλω̋ τε ὁ ἴδιο̋ ὁ Μωυσῆ̋ 

προεφήτευσε τόν ἐρχοµό τοῦ Χριστοῦ 
στόν κόσµο! Νά πῶ̋ τό διατυπώνει στό 
∆ευτερονόµιο σέ ὁµιλία του πρό̋ τό 
Λαό:  
«Προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου,  
ὡ̋ ἐµὲ,  
ἀναστήσει σοι Κύριο̋ ὁ Θεό̋ σου,  
αὐτοῦ ἀκούσεσθε!»  
(∆ευτερ. 18, 15-19. Πράξ. 3,22-23 καί 
Πράξ. 7,37). 

 Ὅλα ὅσα νοµοθετοῦσε ὁ Νόµο̋ 
καί οἱ προφῆτε̋, ἦταν παιδαγωγική 
προετοιµασία τῶν ἀνθρώπων γιά νά 
ὑποδεχθοῦν τόν σωτῆρα Χριστόν. Μέ 
αὐτή τήν ἀλήθεια ὡ̋ ὁδηγό πρέπει νά 
µελετοῦµε καί νά κατανοοῦµε τά 
βιβλία τῆ̋ Παλαιᾶ̋ ∆ιαθήκη̋, αὐτά 
πού ἔγραψε ὁ Μὡσῆ̋ καί οἱ ἄλλοι 
προφῆτε̋.  

Ὁ Μωσἀκό̋ νόµο̋ καταργήθηκε. 
Ὁ Χριστό̋ µέ τό αἷµα Του µᾶ̋ ἐξαγό-
ρασε «ἀπ' τήν κατάρα τοῦ Νόµου». Ἄν 
παραδεχτῶ ὅτι ὁ Χριστό̋ ἔκανε λάθο̋ 
καί δέν ἔπρεπε νά καταργήσει τό Νόµο 
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τοῦ Μὡσῆ, ξαναστηρίζω αὐτό ἀκρι-
βῶ̋ πού γκρέµισα, τόν Μωσἀκό Νόµο!  

Αὐτήν ἀκριβῶ̋, τήν ἰσχύ τοῦ 
Νόµου τοῦ Μωυσῆ, ἐπεδίωκαν οἱ αἱρε-
τικοί, οἱ ὁποῖοι δέν µποροῦσαν νά 
ἀρνηθοῦν τόν ἐθνικό του̋ φανατισµό, 
τήν γή̓νη, κοσµική νοοτροπία του̋, 
τήν ὑπερήφανη δηλαδή ἀντίληψη καί 
τό καύχηµα πού ἔχουν σάν ἄνθρωποι 
γιά τήν ἐθνική καταγωγή καί τό γένο̋ 
του̋. Γι’ αὐτό  πολεµοῦσαν τή κήρυγµα 
τῆ̋ σωτηρία̋ πού πρόσφερε ὁ Χριστό̋ 
µέ τή σταυρική θυσία Του.  

Οἱ «ἰουδἀζοντε̋» αὐτοί  ἦταν αἱ-
ρετικοί, πού τριγυρνοῦσαν µέσα στί̋ 
Ἐκκλησίε̋ πού ἵδρυε ὁ Παῦλο̋ καί 
προσπαθοῦσαν νά διαλύσουν τό ἔργο 
του. Νά πείσουν τού̋ πιστού̋ ὅτι ἔκα-
ναν παράβαση τοῦ θελήµατο̋ τοῦ Θε-
οῦ, ἀθετῶντα̋ τό νόµο τοῦ Μὡσῆ καί 
ὅτι ἔπρεπε οἱ χριστιανοί καί µετά τό 
βάπτισµά του̋ νά τηροῦν τό Νόµο τοῦ 
Μὡσῆ.  

Αὐτή ὅµω̋ ἡ αἱρετική κακοδοξία  
ἀκύρωνε τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ! Ἐάν 
ἔπρεπε νά ἐξακολουθῆ νά ἰσχύη ὁ 
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Μωσἀκό̋ Νόµο̋, ἐάν δηλαδή 
µποροῦσαν νά σωθοῦν οἱ  ἄνθρωποι µέ 
τή Μωσἀκή θρησκεία, ποιό̋ λόγο̋ 
ὑπῆρχε νά ἔλθη στόν κόσµο ὁ Υἱό̋ καί 
Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ, νά φέρη τό Λόγο τοῦ 
Θεοῦ καί νά σταυρωθῆ; Ἄν ὁ Νόµο̋ 
ἐξακολουθοῦσε νά ἰσχύη, αὐτό θά 
ἐσήµαινε ὅτι ὁ Χριστό̋ δέν ἔφερε 
τίποτε καινούριο, ἀφού οἱ ἄνθρωποι θά 
µποροῦσαν νά σωθοῦν καί χωρί̋ τό 
Χριστό, κάνοντα̋ τήν περιτοµή καί 
ἐκτελῶντα̋ τί̋ ἐντολέ̋ τοῦ Μωσἀκοῦ 
Νόµου, ἄρα θά ἐσώζοντο µέ τόν κόπο 
καί τή δική του̋ δύναµη!  

Ὅµω̋ ὁ Νόµο̋, οἱ ἐντολέ̋ του καί 
οἱ διατάξει̋ του ἦταν ἀδύνατο νά 
τηρηθοῦν καί αὐτό συνεπήγετο 
κατάρα!  

Γι’ αὐτό ὁ Χριστό̋, ὡ̋ Νέο̋ Ἀδάµ 
καί ἐκπρόσωπο̋ ὅλου τοῦ ἀνθρώπινου 
Γένου̋, δηλαδή ἐξ ὀνόµατο̋ καί γιά 
λογαριασµό ὅλων τῶν ἀνθρώπων, 
ἐτήρησε ἀπολύτω̋, «ἐπλήρωσε», 
«ἐτελείωσε» τόν Νόµο! Ὑπήκουσε 
ἀπόλυτα στό θέληµα τοῦ Θεοῦ. 
Εὐχαρίστησε µέ τήν ὑπακοή Του τόν 
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Πατέρα καί ἐξαγόρασε µέ τό Αἷµα Του 
τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων! Ἔπλυνε 
τήν ἁµαρτία τῆ̋ ἀνθρώπινη̋ φύσεω̋ 
µέ τό αἷµα Του καί κατήργησε τήν 
κατάρα τοῦ Νόµου, «γενόµενο̋ ὑπέρ 
ἡµῶν κατάρα!» 

Ὅσοι πίστεψαν στόν Χριστό καί 
βαπτίστηκαν, δέν ἔχουν ἀνάγκη νά 
τηροῦν πιά τήν περιτοµή, τού̋ 
καθαρµού̋ καί τί̋ διατάξει̋ τῶν 
θυσιῶν καί ἐθίµων τοῦ Μωσἀκοῦ 
Νόµου, γιατί τού̋ ἐλευθέρωσε ὁ 
Χριστό̋ ἀπό αὐτά.  

Τή θέση τῆ̋ Ἰουδἀκῆ̋ περιτοµῆ̋ 
πῆρε τό Χριστιανικό Βάπτισµα. Τό 
Βάπτισµα τοῦ ἀνθρώπου πού πίστεψε 
στό Χριστό εἶναι ἀπόδειξη καί 
µαρτυρία καί ἕνωση πίστεω̋ µέ τό 
Χριστό! Μυστική, ἀλλά παγµατική 
συµµετοχή στά πάθη Του καί τήν 
ἀνάστασή Του! Συσταύρωση, θάνατο̋ 
καί ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου µαζί µέ 
τό Χριστό. Τό Χρῖσµα, πού γίνεται 
ἀµέσω̋ µετά τό Βάπτισµα, προσφέρει 
στόν βαπτισθέντα τή δωρεά τῶν 
χαρισµάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋, 
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πού εἶναι προκαταβολή τῆ̋ Βασιλεία̋ 
τῶν οὐρανῶν καί πρόγευση τοῦ 
Παραδείσου.  

Ἄν ἡ περιτοµή ἦταν σφραγίδα τοῦ 
Θεοῦ πάνω στό σῶµα τοῦ Ἰσραηλίτη, 
πού σήµαινε τήν ὑποχρέωσή του νά 
εἶναι καθαρό̋ ἀπό τήν ἁµαρτία καί νά 
ἀποβάλη τήν κακία ἀπό τήν καρδιά 
του, τό Χριστιανικό Βάπτισµα, εἶναι 
µυστικό̋ ἂλλά πραγµατικό̋ θάνατο̋ 
τοῦ πιστοῦ. Ὁ πιστό̋ παραδίδεται 
ὁλόκληρο̋ στό θάνατο µαζί µέ τό 
Χριστό καί ὁ Θεό̋ τόν ἑνώνει µέ τό 
Χριστό, τόν Υἱό καί Λόγο Του, τόν 
θεώνει καί τόν ἀνασταίνει, 
µεταδίδοντά̋ του τήν καινούργια θεία 
ζωή τῆ̋ Βασιλεία̋ Του καί εἰσάγοντά̋ 
τον ἀπό τώρα στήν αἰωνιότητα! 

 Οἱ αἱρετικοί λοιπόν αὐτοί, οἱ «ἰου-
δα˙ζοντε̋», πού παρόλο πού ἔγιναν 
Χριστιανοί κλίνουν πρό̋ τόν 
Ἰουδἀσµό, εἶναι σέ πλάνη.  

Ἐγώ πού βαφτίστηκα καί ἀκολού-
θησα τό Χριστό, µέ αὐτό πού ἔκαµα ὑ-
πήκουσα στόν Νόµο τοῦ Μωυσῆ, πού 
προεκήρυττε τό Χριστό, πέθανα γιά τή 
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θρησκεία τοῦ Νόµου γιά νά ζήσω µέ τό 
Χριστό κοντά στό Θεό.  

Ὁ ἴδιο̋ ὁ Μὡσῆ̋ µοῦ ὑποδεικνύει 
µέσα στό βιβλίο τοῦ Νόµου τό χρέο̋ 
µου νά ὑπακούσω στόν Χριστό, 
λέγοντά̋ µου ὅτι:  
«Προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν σου,  
ὡ̋ ἐµὲ,  
ἀναστήσει σοι Κύριο̋ ὁ Θεό̋ σου,  
αὐτοῦ ἀκούσεσθε!»  
(∆ευτερ. 18, 15-19. Πράξ. 3,22-23 καί 
Πράξ. 7,37). 

Νά το̋ λοιπόν ὁ µελλοντικό̋ προφή-
τη̋ πού προαναγγέλλει ὁ Μὡσῆ̋. Εἶ-
ναι ὁ Κύριο̋ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋. Αὐτόν ἄ-
κουσα. Καί Αὐτό̋ µέ κάλεσε λέγοντά̋ 
µου: «ὅστι̋ θέλει ὀπίσω µου ἀκολου-
θεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω 
τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω 
µοι.» (Μάρκ. 8,34). Πίστεψα καί Τόν 
ἀκολούθησα. Μέ τήν πίστη µου καί τό 
βάπτισµά µου σταυρώθηκα µαζί Του, 
πέθανα καί ἀναστήθηκα. Τώρα πιά δέ 
ζῶ ἐγώ, ἀλλά ζεῖ ὁ Χριστό̋ µέσα µου. 
Αὐτή τήν ἀλλαγή µοῦ ἐπέφερε ἡ πί-
στη στό Χριστό καί ἡ βάπτισή µου. Ἡ 
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ζωή πού ζῶ τώρα µέ τό σῶµα µου εἶναι 
ἡ νέα ζωή τῆ̋ πίστεω̋ καί τῆ̋ ἀφοσι-
ώσεω̋ στό Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Θεό 
πού µέ ἀγάπησε τόσο, ὥστε παρέδωσε 
ἑκούσια τόν ἑαυτό Του στό θάνατο. 

«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ» 
Ἦχο̋ δ΄.  Ψαλµό̋ 44. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἔντεινε καί κατευοδοῦ καί βασίλευε    
ἕνεκεν ἀληθεία̋ καί πρᾳότητο̋  
καί δικαιοσύνη̋, 
καί ὁδηγήσει σε θαυµαστῶ̋  
ἡ δεξιά Σου.  
Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 

Ἐκ τοῦ κατά Μᾶρκον, 8,34 - 9,1. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
Ἐκεῖνο τόν καιρό 

προσκαλεσάµενο̋ τόν ὄχλον ὁ Ἰησοῦ̋  
σύν τοῖ̋ Μαθηταῖ̋ Αὐτοῦ  
εἶπεν αὐτοῖ̋·  

34 ὅστι̋ θέλει ὀπίσω Μου ἐλθεῖν,  
ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν 
καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ 
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καί ἀκολουθείτω Μοι.  
ὁ Ἰησοῦ̋ κάλεσε τόν κόσµο µαζί µέ 
τού̋ Μαθητέ̋ Του καί τού̋ εἶπε· 
ὅποιο̋ θέλει νά Μέ ἀκολουθήση, ἄ̋ 
ἀπαρνηθῆ τόν ἑαυτό του, ἄ̋ σηκώσει 
τό σταυρό του κι ἄ̋ Μέ ἀκολουθεῖ. 

35 ὅ̋ γάρ ἄν θέλῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι, 
ἀπολέσει αὐτήν·  
ὅ̋ δ᾿ ἄν ἀπολέσῃ τήν ἑαυτοῦ ψυχήν,  
ἕνεκεν Ἐµοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου,  
οὗτο̋ σώσει αὐτήν.  

Γιατί ὅποιο̋ θέλει νά σώση τή ζωή 
του θά τή χάση, ὅποιο̋ ὅµω̋ χάσει 
τή ζωή του ἐξ αιτία̋ Μου καί 
ἐξαιτία̋ τοῦ Εὐαγγελίου, αὐτό̋ θά 
τή σώση. 

36 Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον,   
ἐάν κερδήσῃ τόν κόσµον ὅλον  
καί ζηµιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ;  

37 Ἤ τί δώσει ἄνθρωπο̋   
ἀντάλλαγµα τῆ̋ ψυχῆ̋ αὐτοῦ;  

Γιατί τί θά ὠφεληθῆ ὁ ἄνθρωπο̋, ἄν 
κερδήση ὁλόκληρο τόν κόσµο ἀλλά 
χάση τή ζωή του; Τί µπορεῖ νά δώση 
ὁ ἄνθρωπο̋ σάν ἀντάλλαγµα γιά τή 
ζωή του; 
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38 Ὅ̋ γάρ ἐάν ἐπαισχυνθῇ Με    
καί τού̋ Ἐµού̋ λόγου̋ 
ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ  
τῇ µοιχαλίδι καί ἁµαρτωλῷ  
καί ὁ Υἱό̋ τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, 
ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ  
τοῦ Πατρό̋ Αὐτοῦ,  
µετά τῶν Ἀγγέλων τῶν ἁγίων.  

Ὅποιο̋ ντραπεῖ γιά Μένα καί τή 
διδασκαλία Μου ζῶντα̋ µέσα σ᾿ 
αὐτή τή γενιά τήν ἄπιστη κι 
ἁµαρτωλή, θά ντραπῆ γι᾿  αὐτόν κι ὁ 
Υἱό̋ τοῦ Ἀνθρώπου, ὅταν ἔρθη µέ 
ὅλη τή λαµπρότητα τοῦ Πατέρα Του 
µαζί µέ τού̋ Ἀγγέλου̋. 

1 Καί ἔλεγεν αὐτοῖ̋· 
Ἀµήν λέγω ὑµῖν,  
ὅτι εἰσί τινε̋ τῶν ὦδε ἑστηκότων,  
οἵτινε̋ οὐ µή γεύσωνται θανάτου,  
ἕω̋ ἄν ἴδωσι τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ  
ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάµει .  

Καί τού̋ ἔλεγε ἀκόµη· Σᾶ̋ βεβαιώνω 
πώ̋ ὑπάρχουν µερικοί ἀνάµεσα σ᾿ 
αὐτού̋ πού βρίσκονται ἐδῶ, οἱ ὁποῖοι 
δέ θά γευτοῦν τό θάνατο, πρίν δοῦν 
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τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ νά ἔρχεται 
δυναµικά. 

ΣΧΟΛΙΑ  

ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

 «Ὁ βασικό̋ ὅρο̋ πού θέτει ὁ 
Χριστό̋ γιά ὅποιον θέλει νά Τόν 
ἀκολουθήση καί νά σωθῆ». Ποιά 
ἔννοια ἔχει ὁ λόγο̋ τοῦ Χριστοῦ στό 
στίχο 34; Τί σηµαίνει αὐτό τό 
κάλεσµα τοῦ Χριστοῦ καί πῶ̋ 
ἐφαρµόζεται στήν πράξη;  

Αὐτό̋ πού ἀποφασίζει νά 
ἀκολουθήση τό Χριστό µιµεῖται τό 
παράδειγµά Του! Τήν ὑπακοή Του στό 
θέληµα τοῦ Θεοῦ!  Ἐργάζεται  ὅπω̋ ὁ 
Χριστό̋ µέ τά ἔργα καί τή θυσία τήν 
Ἀγάπη Του πρό̋ τού̋ ἀδελφού̋ Του! 

Πόσο µεγάλη ἀξία ἔχει ἡ ψυχή τοῦ 
ἀνθρώπου! ἐγώ, ὁ σηµερινό̋ πιστό̋ 
ἔχω ἀντιληφθῆ, γνωρίζω τήν ἀξία µου; 
Γιά µένα ὁ Θεό̋ ἔδωκε τό Γιό Του!  

Μπροστά στόν Ἐσταυρωµένο Χριστό 
ἄ̋ διερωτηθῆ κάθε πιστό̋! Ἐγώ 
ἀκολουθῶ τό Χριστό; Ὑπακούω στό 
θέληµα τοῦ Θεοῦ; Ἀγαπῶ τού̋ 
ἀδελφού̋ µου; Ἐργάζοµαι τήν ἀγάπη 
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πρό̋ τού̋ ἄλλου̋ µέ κόπο καί θυσίε̋; 
Πεθαίνω γιά τό Χριστό̋; Εἶµαι 
πρόθυµο̋ νά θυσιαστῶ γιά τήν Π̓στη 
Μου; 

Ὁµολογῶ καί κηρύττω µέ τή ζωή 
καί τά ἔργα µου τό Χριστό; 

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΤΩΝ  

ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

∆ευτέρα 20 Σεπτεµβρίου 
Εὐσταθίου µεγαλοµάρτυρο̋ 

Ἀπολυτίκιον   

Ἦχο̋ α. Τῆ̋ ἐρήµου πολίτη̋. 

Ἀγρευθεῖ̋ οὐρανόθεν πρὸ̋ εὐσέβειαν ἔνδοξε, 

τῇ τοῦ σοὶ ὀφθέντο̋ δυνάµει,  

δι’ ἐλάφου Εὐστάθιε,  

ποικίλου̋ καθυπέστη̋ πειρασµού̋,  

καὶ ἤστραψα̋ ἐν ἄθλοι̋ ἱεροῖ̋, σὺν τὴ θεία 

σου συµβίᾳ καὶ τοῖ̋ υἱοῖ̋,  

φαιδρύνων τοὺ̋ βοώντα̋ σοι.  

∆όξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ,  

δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι,  

δόξα τῷ δείξαντι σὲ ἐν παντί,  

Ἰὼβ παµµάκαρ δεύτερον. 
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Πέµπτη 23 Σεπτεµβρίου 
Σύλληψι̋ τοῦ Τιµίου Προδρόµου. 
Ὁ ἥλιο̋ εἰσέρχεται εἰ̋ τόν ζυγόν. 

Ἀρχή τοῦ Φθινοπώρου 

Ἀπολυτίκιον.   
Ἦχο̋ δ΄.  Ταχύ προκατάλαβε. 

Ἡ πρῴην οὐ τίκτουσα,  
στεῖρα εὐφράνθητι· 
ἰδού γάρ συνέλαβε̋,  
Ἡλίου λύχνον σαφῶ̋  
φωτίζειν τόν µέλλοντα  
πᾶσαν τήν οἰκουµένην  
ἀβλεψίαν νοσοῦσαν· 
χόρευε Ζαχαρία ἐκβοῶν παρρησίᾳ· 
Προφήτη̋ τοῦ Ὑψίστου ἐστίν 
ὁ µέλλων τίκτεσθαι. 

Σάββατο 25 Σεπτεµβρίου 
Εὐφροσύνη̋ ὁσία̋ καί Παφνουτίου 

τοῦ Πατρό̋ αὐτῆ̋ (ε΄αἰών) 


