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«Ἐγώ εἶµαι ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ σου, πού σέ 
ἔβγαλα ἀπό τήν Αἴγυπτο, τόν τόπο τῆ̋ 
δουλεία̋.» (Πρώτη ἐντολή τοῦ ∆εκαλόγου Ἐξ. 

20,2)  
Γιά νά νικήσωµε  

στήν πάλη µέ τό ∆ιάβολο,  
 ὁ Χριστό̋ µᾶ̋ ἕνωσε µέ τόν Ἑαυτό Του,  

ἀφοῦ πιστέψαµε σ’ Αὐτόν  
καί βαφτιστήκαµε!
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 ΕΒ∆ΟΜΟ ΕΩΘΙΝΟ 

Ο ΚΕΝΟΣ ΤΑΦΟΣ 
 Ἰωάν. 20,1-10. 

Η ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ  
ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΠΡΩΤΗ  

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΙ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ,  
ΤΟΝ ΒΡΗΚΕ Α∆ΕΙΑΝΟ  

 ΕΤΡΕΞΕ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕ  
ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ.  

ΑΥΤΟΙ  ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΣΤΟ ΜΝΗΜΑ 
ΚΑΙ ΕΚΑΜΑΝ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 

Ἡ περικοπή τοῦ Ζ΄ Ἑωθινου  
Εὐαγγελίου  (Ἰωάν. 20,1-10)  

περιγράφει τήν πρώτη ἐπίσκεψη  
τῆ̋ Μαρία̋ τῆ̋ Μαγδαληνῆ̋  

στόν τάφο τοῦ Χριστοῦ,  
πού τόν βρῆκε ἄδειο  

κι ἔτρεξε καί εἰδοποίησε  
τόν Πέτρο καί τόν Ἰωάννη. 

Τήν πρώτη µέρα τῆ̋ ἑβδοµάδο̋, τή 
«Μία τῶν Σαββάτων», ἡ Μαρία ἡ Μαγδα-
ληνή ἔρχεται πρωί ἐνῶ ἀκόµη ἦταν σκοτει-
νά στόν Τάφο, πρίν φτάσουν ἐκεῖ οἱ ἄλλε̋ 
Μυροφόρε̋ καί βλέπει σηκωµένη τήν πέτρα 
ἀπό τό µνῆµα. Φοβήθηκε πώ̋ µετακινησαν 
τό σῶµα τοῦ Ἰησοῦ κι ἔτρεξε ἀµέσω̋ καί 
εἰδοποίησε τόν Πέτρο καί τόν Ἰωάννη καί 
τού̋ λέγει: «Σήκωσαν τόν Κύριο ἀπό τόν 
τάφο καί δέν ξέροµε ποῦ τόν πῆγαν!» Οἱ δυό 
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Μαθηταί σπεύδουν ἐπί τόπου καί διαπιστώ-
νουν ὅτι ὁ τάφο̋ ἦταν κενό̋! 

Ἡ διήγηση συνεχίζεται στό ὄγδοο 
Ἑωθινό.   

1 Τῇ µιᾷ τῶν Σαββάτων  
Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἔρχεται πρω˙  
σκοτία̋ ἔτι οὔση̋ εἰ̋ τό µνηµεῖον,  

Τήν πρώτη µέρα µετά τό Σάββατο, τό 
πρωί κι ἐνῶ ἀκόµα ἦταν σκοτεινά, 
ἔρχεται ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή στό 
µνῆµα 

καί βλέπει τόν λίθον  
ἠρµένον ἐκ τοῦ µνηµείου.  

καί βλέπει τήν πέτρα σηκωµένη ἀπό τό 
µνῆµα.  

2 Τρέχει οὖν  
καί ἔρχεται πρό̋ Σίµωνα Πέτρον  
καί πρό̋ τόν ἄλλον µαθητήν  
ὅν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦ̋, καί λέγει αὐτοῖ̋· 

Τρέχει λοιπόν καί ἔρχεται στό Σίµωνα 
Πέτρο καί στόν ἄλλο µαθητή πού 
ἀγαποῦσε ὁ Ἰησοῦ̋ καί τού̋ λέει: 

- ἦραν τόν Κύριον ἐκ τοῦ µνηµείου  
καί οὐκ οἴδαµεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.  

Πῆραν τόν Κύριο ἀπό τό µνῆµα καί δέν 
ξέρουµε πού τόν ἔβαλαν.  

3 Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρο̋  
καί ὁ ἄλλο̋ µαθητή̋,  
καί ἤρχοντο εἰ̋ τό µνηµεῖον.  
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Βγῆκαν λοιπόν ἔξω ὁ Πέτρο̋ κι ὁ ἄλλο̋ 
µαθητή̋ κι ἔρχονταν στό µνῆµα.  

4 Ἔτρεχον δέ οἱ δύο ὁµοῦ·  
Ἔτρεχαν κι οἱ δυό µαζί.  

καί ὁ ἄλλο̋ µαθητή̋ προέδραµε  
τάχιον τοῦ Πέτρου  
καί ἦλθε πρῶτο̋ εἰ̋ τό µνηµεῖον,  

Ὁ ἄλλο̋ µαθητή̋ ὅµω̋ ἔτρεξε 
γρηγορότερα ἀπό τόν Πέτρο καί ἔφτασε 
πρῶτο̋ στό µνῆµα.  

5 καί παρακύψα̋  
βλέπει κείµενα τά ὀθόνια·  
οὐ µέντοι εἰσῆλθεν. 

Ἔσκυψε µέσα καί βλέπει τά σάβανα στό 
ἔδαφο̋, δέν µπῆκε ὅµω̋ µέσα.  

6 Ἔρχεται οὖν Σίµων Πέτρο̋  
ἀκολουθῶν αὐτῷ  
καί εἰσῆλθεν εἰ̋ τό µνηµεῖον  

Ἔφτασε µετά κι ὁ Σίµων Πέτρο̋, πού 
ἐρχόταν πίσω του, καί µπῆκε µέσα στό 
µνῆµα. 

καί θεωρεῖ τά ὀθόνια κείµενα  
καί τό σουδάριον,  

7 ὅ ἦν ἐπί τῆ̋ κεφαλῆ̋ αὐτοῦ,  
Καί βλέπει τά σάβανα κάτω στό ἔδαφο̋ 
καί τό σουδάριο, µέ τό ὁποῖο εἶχαν δέσει 
τό κεφάλι τοῦ Ἰησοῦ, 



5 

  

οὐ µετά τῶν ὀθονίων κείµενον,  
ἀλλά χωρί̋,  
ἐντετυλιγµένον εἰ̋ ἕνα τόπον.  

νά µήν εἶναι µαζί µέ τά σάβανα, ἀλλά 
χωριστά σέ µιά µεριά τυλιγµένο. 

8 Τότε οὖν εἰσῆλθε καί ὁ ἄλλο̋ µαθητή̋  
ὁ ἐλθών πρῶτο̋ εἰ̋ τό µνηµεῖον 
καί εἶδε καί ἐπίστευσεν. 

Ἐκείνη τή στιγµή µπῆκε µέσα κι ὁ ἄλλο̋ 
µαθητή̋ πού εἶχε ἔρθει πρῶτο̋ στό 
µνῆµα τά εἶδε καί πίστεψε  

9 Οὐδέπω γάρ ᾔδεισαν τήν Γραφήν,  
ὅτι δεῖ αὐτόν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι.  

Γιατί ὥ̋ τότε δέν εἶχαν καταλάβει ἀκόµη 
τή Γραφή, πού λέει ὅτι ἔπρεπε σύµφωνα 
µέ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ ὁ Μεσσία̋ ν' 
ἀναστηθεῖ ἀπό τού̋ νεκρού̋.  

10 Ἀπῆλθον οὖν πάλιν  
πρό̋ ἑαυτού̋ οἱ µαθηταί.  

Οἱ µαθητέ̋ ἔφυγαν τότε καί γύρισαν 
πάλι στό σπίτι του̋.  

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

Ὠδή α ΄.   Ἦχο̋ δ΄. 
Ἀνοίξω τό στόµα µου  
καί πληρωθήσεται Πνεύµατο̋· 
καί λόγον ἐρεύξοµαι τῇ Βασιλίδι Μητρί· 
καί ὀφθήσοµαι φαιδρῶ̋ πανηγυρίζων· 
καί ἄσω γηθόµενο̋ ταύτη̋ τά θαύµατα. 
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Ὠδή γ ΄. 
Τού̋ Σού̋ ὑµνολόγου̋, Θεοτόκε, 
ὡ̋ ζῶσα καί ἄφθονο̋ Πηγή, 
θίασον συγκροτήσαντα̋  
πνευµατικόν στερέωσον 
καί ἐν τῇ θείᾳ δόξῃ 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  
ἐπί τῇ θείᾳ δόξῃ Σου, 
Σύ γάρ, Ἀπειρόγαµε Παρθένε, 
ἔσχε̋ ἐν µήτρᾳ τόν ἐπί πάντων Θεόν 
καί τέτοκα̋ ἄχρονον Υἱόν 
πᾶσι τοῖ̋ ὑµνοῦσι Σε  
σωτηρίαν βραβεύοντα. 

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

Ὠδή ζ ΄. 
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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. 
 
Τήν Θεοτόκον  
καί Μητέρα τοῦ φωτό̋  
ἐν ὕµνοι̋ τιµῶντε̋ µεγαλύνωµεν. 

1. 
Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τόν Κύριον  
καί ἠγαλλίασε τό πνεῦµά µου  
ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί µου.   
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Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ  
καί ἐνδοξοτέραν  
ἀσυγκρίτω̋ τῶν Σεραφείµ,  
τήν ἀδιαφθόρω̋ Θεόν Λόγον τεκοῦσαν,  
τήν ὄντω̋ Θεοτόκον σέ µεγαλύνοµεν. 

2. 
Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσιν  
τῆ̋ δούλη̋ αὐτοῦ· 
ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν µακαριοῦσί µε  
πᾶσαι αἱ γενεαί.   

Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ ... 

3. 
Ὅτι ἐποίησέ µοι µεγαλεῖα ὁ δυνατό̋  
καί ἅγιον τό ὄνοµα αὐτοῦ  
καί τό ἔλεο̋ αὐτοῦ   
εἰ̋ γενεάν καί γενεάν  
τοῖ̋ φοβουµένοι̋ αὐτόν.   

Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ ... 

4. 
Ἐποίησε κράτο̋ ἐν βραχίονι αὐτοῦ·  
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνου̋  
διανοίᾳ καρδία̋ αὐτῶν.   

Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ ... 

5. 
Καθεῖλε δυνάστα̋ ἀπό θρόνων   
καί ὕψωσε ταπεινού̋·   
πεινῶντα̋ ἐνέπλησεν ἀγαθῶν·   
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καί πλουτοῦντα̋ ἐξαπέστειλε κενού̋.   

Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ ... 

6. 
Ἀντελάβετο Ἰσραήλ παιδό̋ αὐτοῦ   
µνησθῆναι ἐλέου̋,   
καθώ̋ ἐλάλησεν  
πρό̋ τού̋ πατέρα̋ ἡµῶν,   
τῷ Ἀβραάµ καί τῷ σπέρµατι αὐτοῦ  
ἕω̋ αἰῶνο̋.  

Ὠδή θ ΄. 
Ἅπα̋ γηγενή̋ 
σκιρτάτω τῷ πνεύµατι  
λαµπαδουχούµενο̋. 
Πανηγυριζέτω δέ 
ἀ˹λων Νόων φύσι̋ γεραίρουσα 
τήν ἱεράν πανήγυριν τῆ̋ Θεοµήτορο̋ 
καί βοάτω, χαίροι̋ παµµακάριστε 
Θεοτόκε, Ἁγνή, Ἀειπάρθενε. 

Ἐξαποστειλάρια 
Ἅγιο̋ Κύριο̋ ... 

Τό ζ΄ ἑωθινό 
Ὅτι ἦραν τόν Κύριον  
τῆ̋ Μαρία̋ εἰπούση̋  
ἐπί τόν τάφον ἔδραµον  
Σίµων Πέτρο̋ καί ἄλλο̋  
µύστη̋ Χριστοῦ, ὅν ἠγάπα·  
ἔτρεχον δέ οἱ δύο  
καί εὗρον τά ὀθόνια  
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ἔνδον κείµενα µόνα  
καί κεφαλῆ̋  
ἦν δέ τό σουδάριον χωρί̋ τούτων·  
διό πάλιν ἡσύχασαν,  
τόν Χριστόν ἕω̋ εἶδον. 

Τῶν µαρτύρων 
Ἦχο̋ β΄. Γυναῖκε̋ ἀκουτίσθητε  

Ἀρέθα παναοίδιµε,  
σὺν τοῖ̋ συνάθλοι̋ πρέσβευε,  
Χριστῷ βραβεῦσαι τῷ κόσµῳ,  
ὁµόνοιαν καὶ εἰρήνην,  
τῷ εὐσεβεία̋ κράτορι  
καὶ βασιλεῖ θεόφρονι,  
Μεγαλοµάρτυ̋ ἔνδοξε,  
καὶ ἱλασµὸν τοῖ̋ τελοῦσι,  
τὴν ἱερὰν ἡµῶν µνήµην.  

Θεοτοκίον ὅµοιον 
Φθαρεῖσαν ἀνεκαίνισα̋,  
τὴν φύσιν τοῦ Προπάτορο̋,  
ὑπερφυῶ̋ συλλαβοῦσα  
καὶ ἀπειράνδρω̋ τεκοῦσα,  
τὸν Ποιητὴν τῆ̋ κτίσεω̋,  
ὑφ’ Οὗ ῥωσθέντε̋ ἤθλησαν,  
χοροὶ Μαρτύρων µέλποντε̋,  
σὲ τῆ̋ ἡµῶν σωτηρία̋,  
τὴν ἀπαρχὴν Θεοτόκε. 

∆οξαστικόν ζ΄ 
 Ἦχο̋ βαρύ̋ 

Ἰδού σκοτία καί πρω˙  
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καί τί πρό̋ τό µνηµεῖον, Μαρία ἕστηκα̋,  
πολύ σκότο̋ ἔχουσα ταῖ̋ φρεσίν;  
ὑφ᾿ οὗ ποῦ τέθειται ζητεῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋.  
Ἀλλ᾿ ὅρα τού̋ συντρέχοντα̋ µαθητά̋,  
πῶ̋ τοῖ̋ ὀθονίοι̋ καί τῷ σουδαρίῳ  
τήν ἀνάστασιν ἐτεκµήραντο  
καί ἀνεµνήσθησαν  
τῆ̋ περί τούτου Γραφῆ̋.  
Μεθ᾿ ὧν καί δι᾿ ὧν  
καί ὑµεῖ̋ πιστεύσαντε̋  
ἀνυµνοῦµέν Σε τόν ζωοδότην Χριστόν. 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀπολυτίκια 

Τό ἀναστάσιµον. 
 Ἦχο̋ α΄ 

Τοῦ λίθου σφραγισθέντο̋  
ὑπό τῶν Ἰουδαίων  
καί στρατιωτῶν φυλασσόντων  
τό ἄχραντόν Σου σῶµα,  
ἀνέστη̋ τριήµερο̋, Σωτήρ,  
δωρούµενο̋ τῷ κόσµῳ τήν ζωήν.  
∆ιά τοῦτο αἱ δυνάµει̋ τῶν οὐρανῶν  
ἐβόων Σοι Ζωοδότα·  
∆όξα τῇ ἀναστάσει Σου Χριστέ·  
δόξα τῇ Βασιλείᾳ Σου·  
δόξα τῇ οἰκονοµίᾳ Σου,  
µόνε Φιλάνθρωπε. 

Τῶν µαρτύρων 
Ἦχο̋ α΄. Ταχὺ προκατάλαβε  
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Τὰ̋ ἀλγηδόνα̋ τῶν Ἁγίων,  
ἃ̋ ὑπὲρ σοῦ ἔπαθον,  
δυσωπήθητι, Κύριε,  
καὶ πάσα̋ ἡµῶν τὰ̋ ὀδύνα̋  
ἴασαι φιλάνθρωπε, δεόµεθα. 

Τοῦ ναοῦ: 

Ἀναστάσιµον τοῦ Θωµᾶ.   

Ἦχο̋ βαρύ̋. 

Ἐσφραγισµένου τοῦ µνήµατο̋,  
ἡ ζωή ἐκ τάφου ἀνέτειλα̋,  
Χριστέ ὁ Θεό̋, 
καί τῶν θυρῶν κεκλεισµένων, 
τοῖ̋ µαθηταῖ̋  
ἐπέστη̋ ἡ πάντων ἀνάστασι̋, 
Πνεῦµα εὐθέ̋ δι᾿ αὐτῶν  
ἐγκαινίζων ἡµῖν, 
κατά τό µέγα Σου ἔλεο̋. 

Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.  

Ἦχο̋ δ΄. 

Τοῦ Πέτρου συνέκδηµο̋  
καί κοινωνό̋ ἱερό̋, 
τοῦ Λόγου διάκονο̋  
καί ὑποφήτη̋ σοφό̋ 
ἐδείχθη̋, Ἀπόστολε, 
ὅθεν τό τοῦ Σωτῆρο̋  
Εὐαγγέλιον θεῖον,  
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Μᾶρκε, διαχαράττει̋  
ὡ̋ οὐράνιο̋ µύστη̋ 
διό, Εὐαγγελιστά Σε,  
πόθῳ γεραίροµεν. 

Τῆ̋ Ἁγία̋ Ἑρµιόνη̋. Ὅµοιον. 

Παρθένο̋ ἀκήρατο̋  
διατελοῦσα, σεµνή, 
τῷ Λόγῳ νενύµφευσαι  
τῷ ἐκ Παρθένου Ἁγνῆ̋  
σαρκί ὁµιλήσαντι· 
ὅθεν τήν σοί δοθεῖσαν  
θεοπάροχον χάριν 
ἄθλοι̋ τῆ̋ εὐσεβεία̋  
τού̋ ἐν πλάνῃ φωτίζει̋· 
διό σε, Ἑρµιόνη, Χριστό̋  
ἀξίω̋ ἐδόξασε. 

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 
Ἦχο̋ β'  Αὐτόµελον  
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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. 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΤΗΣ ΚΓ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 (Ἐφεσ. 2,4-10) 
Παραθέτοµε ἐδῶ τήν ἀποστολική 

περικοπή τῆ̋ κγ΄ (23η̋) Κυριακῆ̋, Ἐφ. 2, 4-
10: «Ὁ Θεό̋ πλούσιο̋ ὤν ἐν ἐλέει, διά τήν 
πολλήν ἀγάπην ἥν ἠγάπησεν ὑµᾶ̋ ... χάριτι 
ἐστέ σεσωσµένοι ... καί τοῦτο οὐκ ἐξ ὑµῶν, 
Θεοῦ τό δῶρον», µέ τήν ὁποία συνδυαζόταν 
στήν ἀρχική διάταξη τῶν περικοπῶν ἡ 
εὐαγγελική περικοπή τῆ̋ στ΄ (6η̋) 
Κυριακῆ̋ τοῦ Λουκᾶ. 

Προκείµενον.  Ἦχο̋ πλ. β΄.  Ψαλµό̋ 27. 

Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν Σου 
καί εὐλόγησον τήν κληρονοµίαν Σου. 

Πρό̋ Σέ, Κύριε, κεκράξοµαι ὁ Θεό̋ µου. 
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Πρό̋ Ἐφεσίου̋ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα.  

Ο ΜΕΓΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ∆ΟΞΑΣ  

ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

 ΕΧΕΙ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ 

ΩΣ ΑΙΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Ὁ Θεό̋ ἔστειλε 
τό Μονογενῆ Υἱό καί Λόγο Του 

νά φέρη τή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
στόν κόσµο.  

 Ὁ ἐνανθρωπήσα̋ Υἱό̋,  
ὁ Κύριο̋ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋,  

ἐργάστηκε τή σωτηρία µα̋,  
πάλαιψε γιά λογαριασµό µα̋ 

ὡ̋ Νέο̋ Ἀδάµ,  
φορέα̋ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, 
 µέ τό ∆ιάβολο, τόν νίκησε,  

κατήργησε τό θάνατο, 
καί ἀνέβασε τόν ἄνθρωπο στού̋ οὐρανού̋.  

Μᾶ̋ κάλεσε νά πιστέψωµε σ’ Αὐτόν,  
νά ἀρνηθοῦµε τό ∆ιάβολο  

καί νά βαπτιστοῦµε, 
 γιά νά ἑνωθοῦµε µαζί Του,  

νά γίνωµε µέλη τοῦ σώµατό̋ Του,  
τῆ̋ Ἐκκλησία̋ Του,  

γιά νά κληρονοµήσωµε  
τήν αἰώνια Βασιλεία Του,  

µέ τόν ἀνεξερεύνητο πλοῦτο τῆ̋ δόξα̋ Του.  
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Ὁ πολυέλεο̋ Θεό̋, πού εἶναι πλούσιο̋ σέ 
εὐσπλαγχνία καί ἀγάπη, µᾶ̋ χαρίζει δωρεάν 
τή σωτηρία, ὅπω̋ δωρεάν ἐλευθέρωσε ὁ 
Χριστό̋ τόν Γαδαρηνό ἀπό τά διαµόνια πού 
τόν εἶχαν κυριεύσει.  

Καί δέν µᾶ̋ ἐλευθέρωσε µόνο ἀπό τή 
σκλαβιά, ἀλλά καί µᾶ̋ υἱοθέτησε καί µᾶ̋ 
ἔκανε τέκνα καί κληρονόµου̋ τῆ̋ Βασιλεία̋ 
Του.  

Ἡ δωρεά αὐτή, τήν ὁποίαν ἐργάστηκε ὁ 
Χριστό̋, µέ τό λυτρωτικό ἔργο Του, 
περιλαµβάνει ὅλα τά ἀγαθά τοῦ Οὐρανοῦ 
καί τῆ̋ γῆ̋, καί µεταβάλλει ἀπό τώρα τόν 
τραγικό κόσµο µα̋ σέ Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν. Αὐτό εἶναι τό ἔργο πού ἐργάστηκε 
ὁ Χριστό̋! Ἡ ἀπελευθέρωση τῶν ἀνθρώπων 
ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ ∆αίµονα. Αὐτό δείχνει 
τό σηµερινό Εὐαγγέλιο! Αὐτό βεβαιώνει ὁ 
Ἀπ. Παῦλο̋ µέ τήν περικοπή αὐτή τῆ̋ πρό̋ 
Ἐφεσίου̋. «Ὁ Θεό̋ πλούσιο̋ ὤν ἐν ἐλέει ... 
καί ὄντα̋ ἡµᾶ̋ νεκρού̋ τοῖ̋ παραπτώµασι, 
συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ ... καί συνήγειρε 
καί συνεκάθισεν ἐν τοῖ̋ ἐπουρανίοι̋ διά τοῦ 
Χριστοῦ». (Ἐφ. 2, 5-6.) 

 « Ὁ Κύριο̋ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋ φανερώνει 
τήν ἐξουσία Του, τήν κυριότητά Του, πάνω 
καί στί̋ ὑπερφυσικέ̋ δυνάµει̋ τοῦ ἀοράτου 
κόσµου» πού ἐξουσιάζουν τόν ἄνθρωπο. (Π. 
Τρεµπέλα̋.)  
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Τό κοινό σηµεῖο τῶν δύο περικοπῶν εἶναι 
ὅτι ὁ παντοδύναµο̋ Κύριο̋ µᾶ̋ χαρίζει τή 
σωτηρία µα̋. Ἡ κραυγή τοῦ ἀνθρώπου, πού 
ζητᾶ τό «µέγα ἔλεο̋» τοῦ Θεοῦ καί τήν 
ἐκφράζει ὁ Ν΄ Ψαλµό̋, εἶναι ὁ Χριστό̋ - ἡ 
σωτηρία. « Ἐλέησόν µε ὁ Θεό̋ κατά τό µέγα 
ἔλεό̋ Σου...»  

Ἡ µέγιστη τιµή πού µᾶ̋ ἑτοίµασε ὁ Θεό̋ 
εἶναι τό ὅτι: πρῶτον, µᾶ̋ ἐνσωµατώνει στό 
Σῶµα τοῦ Χριστοῦ καί µᾶ̋ συνανασταίνει 
µαζύ Του καί ἐν συνεχείᾳ µᾶ̋ κάνει ὄργανά 
Του καί µᾶ̋ χρησιµοποιεῖ στό ἀνακαινιστι-
κό ἔργο τῆ̋ σωτηρία̋ τοῦ κόσµου (στ. 10). 

Μέ τήν περικοπή Ἐφ. 2, 4-10, εἰσάγεται 
στήν Ἐκκλησία ἡ ἀνάγνωση τῆ̋ πρό̋ 
Ἐφεσίου̋ Ἐπιστολῆ̋.  

Γιά νά διευκολύνωµε τού̋ πιστού̋ στή 
µελέτη καί κατανόηση τῆ̋ ὅλη̋ Ἐπιστολῆ̋, 
παραθέτουµε µαζί µέ τή µικρή ἀποστολική 
περικοπή καί ὁλόκληρη τήν ἑνότητα ἀπό 
τήν ὁποίαν εἶναι ἀπεσπασµένη, τό κοµµάτι 
δηλαδή πού προηγεῖται τῆ̋ περικοπῆ̋ ἀπό 
τήν ἀρχή τῆ̋ Ἐπιστολῆ̋. Ἐπίση̋ 
προσφέρουµε στό ἐκκλησίασµα ἕνα 
αὐτόνοµο βιβλικό τεῦχο̋ µέ τήν ἀνάλυση 
τοῦ περιεχοµένου ὁλόκληρη̋ τῆ̋ Ἐπιστολῆ̋. 

Πρόλογο̋  - Ἕνα̋ πρωτοχριστιανικό̋ ὗµνο̋                                                                                                                                                                                                                           

1,1 Παῦλο̋, ἀπόστολο̋ Ἰησοῦ Χριστοῦ  
διὰ θελήµατο̋ Θεοῦ,  
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Ὁ Παῦλο̋, ἀπόστολο̋ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ  
σύµφωνα µέ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, 

τοῖ̋ ἁγίοι̋ τοῖ̋ οὖσιν ἐν ᾿Εφέσῳ  
καὶ πιστοῖ̋ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·  

πρό̋ τού̋ Χριστιανού̋ πού ζοῦν στήν 
Ἔφεσο καί τού̋ ἑνώνει ἡ πίστη στόν 
Ἰησοῦ Χριστό. 

2 χάρι̋ ὑµῖν καὶ εἰρήνη  
ἀπὸ Θεοῦ πατρὸ̋ ἡµῶν  
καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Εὔχοµαι ὁ Θεό̋ Πατέρα̋ µα̋ καί ὁ Κύ-
ριο̋ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋ νά σᾶ̋ δίνουν τή χά-
ρη καί τήν εἰρήνη. 

Ἡ ἔννοια τοῦ παρακάτω κειµένου  
1, 3-14: 

Εὐλογητό̋ ὁ Θεό̋, πού µᾶ̋ διάλεξε πρό 
καταβολῆ̋ κόσµου νά εἴµαστε ἅγιοι, 
καθαροί µπροστά Του! Ἡ εὐδοκία τῆ̋ 
χάριτό̋ Του, δηλαδή ἡ καλή Του διάθεση, 
ἐπειδή µᾶ̋ ἀγαπᾶ, µᾶ̋ προώρισε νά µᾶ̋ 
υἱοθετήση διά τοῦ Χριστοῦ καί τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋. Μέ τό πού ἔγινε ἄνθρωπο̋ καί 
θυσιάστηκε δηλαδή ὁ Χριστό̋, ἐµᾶ̋ ὅλου̋ 
πού πιστέψαµε στό Εὐαγγέλιό Του καί 
βαπτισθήκαµε µᾶ̋ ἔπλυνε κι ἔσβησε τί̋ 
ἁµαρτίε̋ µα̋ καί µᾶ̋ ἕνωσε στό Σῶµα Του. 

3 Εὐλογητὸ̋ ὁ Θεὸ̋  
καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ,  
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Εὐλογηµένο̋ νά εἶναι ὁ Θεό̋, ὁ Πατέρα̋ 
τοῦ Κυρίου µα̋ Ἰησοῦ Χριστοῦ,  

ὁ εὐλογήσα̋ ἡµᾶ̋  
ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευµατικῇ  
ἐν τοῖ̋ ἐπουρανίοι̋ ἐν Χριστῷ,  

πού µᾶ̋ δώρισε µέσω τοῦ Χριστοῦ πλού-
σιε̋ τί̋ εὐλογίε̋ Του, πνευµατικέ̋ καί 
οὐράνιε̋. 

4 καθὼ̋ καὶ ἐξελέξατο ἡµᾶ̋ ἐν αὐτῷ  
πρὸ καταβολῆ̋ κόσµου  

Μᾶ̋ διάλεξε πρίν θεµελιώσει τόν κόσµο 
εἶναι ἡµᾶ̋ ἁγίου̋ καὶ ἀµώµου̋ 
κατενώπιον αὐτοῦ, ἐν ἀγάπῃ  

νά γίνουµε δικοί Του διά τοῦ Χριστοῦ, 
ἀψεγάδιαστοι στήν τελική Του κρίση. 

5 προορίσα̋ ἡµᾶ̋ εἰ̋ υἱοθεσίαν  
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰ̋ αὐτόν,  
κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήµατο̋ αὐτοῦ,  

Μᾶ̋ προόρισε µέ τήν ἀγάπη Του νά γί-
νουµε παιδιά Του διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
σύµφωνα µέ τό καλόβουλο γιά µᾶ̋ θέλη-
µά Του,  

6 εἰ̋ ἔπαινον δόξη̋ τῆ̋ χάριτο̋ αὐτοῦ,  
ἐν ᾗ ἐχαρίτωσεν ἡµᾶ̋ ἐν τῷ ἠγαπηµένῳ,  

ὥστε νά Τόν ὑµνοῦµε γιά τήν πλούσια 
χάρη Του, πού µᾶ̋ δώρισε διά τοῦ 
ἠγαπηµένου Του Υἱοῦ. 

7 ἐν ᾧ ἔχοµεν τὴν ἀπολύτρωσιν  
διὰ τοῦ  αἵµατο̋ αὐτοῦ,  
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τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωµάτων,  
κατὰ τὸν πλοῦτον τῆ̋ χάριτο̋ αὐτοῦ,  

Μᾶ̋ λύτρωσε µέ τό Αἷµα τοῦ Χριστοῦ, 
συγχώρησε τί̋ ἁµαρτίε̋ µα̋ µέ τήν 
πλούσια χάρη  

8 ἧ̋ ἐπερίσσευσεν εἰ̋ ἡµᾶ̋  
ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει, 

πού µᾶ̋ τή σκόρπισε περίσεια, µαζύ µέ 
κάθε λογῆ̋ φρόνηση καί γνώση. 

9 γνωρίσα̋ ἡµῖν  
τὸ µυστήριον τοῦ θελήµατο̋ αὐτοῦ 

Μᾶ̋ ἔκανε γνωστό τό µυστήριο τοῦ θε-
λήµατό̋ Του 

κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ,  
ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ  

10 εἰ̋ οἰκονοµίαν τοῦ πληρώµατο̋ τῶν καιρῶν,  
πού µέ ἀγαθότητα προσχεδίασε νά πραγ-
µατοποιήση µέ τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ στήν 
καθωρισµένη στιγµή, 

ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα  
ἐν τῷ Χριστῷ,  
τὰ ἐπὶ τοῖ̋ οὐρανοῖ̋ καὶ τὰ ἐπὶ τῆ̋ γῆ̋,  
ἐν αὐτῷ,  

δηλαδή νά ἑνώση ὅλα, οὐράνια καί 
ἐπίγεια στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. 

11 ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθηµεν  
∆ιά τοῦ Χριστοῦ ἀποκτήσαµε µερίδιο 
στήν κληρονοµία τοῦ Θεοῦ, 

προορισθέντε̋ κατὰ πρόθεσιν  



21 

  

τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντο̋  
κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήµατο̋ αὐτοῦ,  

διότι αὐτό ἦταν ἀπ’ ἀρχῆ̋ τό σχέδιό Του, 
σύµφωνα µέ τό ὁποῖο πραγµατοποίησε τό 
θέληµά Του. 

12 εἰ̋ τὸ εἶναι ἡµᾶ̋ εἰ̋ ἔπαινον δόξη̋ αὐτοῦ,  
τοὺ̋ προηλπικότα̋ ἐν τῷ Χριστῷ·  

Γιά νά εἴµαστε ἐκεῖνοι πού ὑµνοῦµε τή 
δόξα τοῦ Θεοῦ, ἐµεῖ̋ πού ἀπό πρίν στηρί-
ξαµε τήν ἐλπίδα µα̋ στό Χριστό. 

13 ἐν ᾧ καὶ ὑµεῖ̋  
ἀκούσαντε̋ τὸν λόγον τῆ̋ ἀληθεία̋,  
τὸ εὐαγγέλιον τῆ̋ σωτηρία̋ ὑµῶν,  

Ἔτσι κι ἐσεῖ̋ ἀκούσατε τό λόγο τῆ̋ 
ἀληθεία̋, τό χαρµόσυνο µήνυµα πού σᾶ̋ 
φέρνει τή σωτηρία. 

ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντε̋  
ἐσφραγίσθητε  
τῷ Πνεύµατι τῆ̋ ἐπαγγελία̋ τῷ Ἁγίῳ,  

Κι ἀφοῦ πιστέψατε στό Χριστό, σᾶ̋ 
ἐσφράγισε ὁ Θεό̋ µέ τό Ἅγιο Πνεῦµα πού 
εἶχε ὑποσχεθεῖ. 

14 ὅ̋ ἐστιν ἀρραβὼν τῆ̋ κληρονοµία̋ ἡµῶν,  
εἰ̋ ἀπολύτρωσιν τῆ̋ περιποιήσεω̋,  
εἰ̋ ἔπαινον τῆ̋ δόξη̋ αὐτοῦ.  

Κι εἶναι τό Πνεῦµα ἐγγύηση γιά τήν 
κληρονοµιά µα̋, γιά τόν µελλούµενο λυ-
τρωµό µα̋. Ἔτσι θά ὑµνῆται καί θά δοξά-
ζεται τό µεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ. 
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Ἀδελφοί, 
2,4 ὁ Θεό̋ πλούσιο̋ ὤν ἐν ἐλέει,  

διά τήν πολλήν ἀγάπην Αὐτοῦ,  
ἥν ἠγάπησεν ἡµᾶ̋ 

Ὁ Θεό̋ πού εἶναι πλούσιο̋ σέ ἔλεο̋ ἐξ 
αἰτία̋ τῆ̋ µεγάλη̋ Του ἀγάπη̋, µέ τήν 
ὁποία µᾶ̋ ἀγάπησε, 

5 καί ὄντα̋ ἡµᾶ̋  
νεκρού̋ τοῖ̋ παραπτώµασι 
συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ, 

καί ἐνῶ ἤµασταν πεθαµένοι στά 
παραπτώµατα µα̋ µᾶ̋ ἀνέστησε µαζί µέ 
τό Χριστό, 

- χάριτί ἐστε σεσωσµένοι· -  
- µέ τή χάρη Του ἔχετε σωθεῖ - 

6 καί συνήγειρε καί συνεκάθισεν  
ἐν τοῖ̋ ἐπουρανίοι̋ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

καί µᾶ̋ ἐσήκωσε καί µᾶ̋ ἔβαλε νά 
καθίσωµε στά ἐπουράνια διά τοῦ 
Χριστοῦ, 

7 ἵνα ἐνδείξηται  
ἐν τοῖ̋ αἰῶσι τοῖ̋ ἐπερχοµένοι̋ 
τόν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον  
τῆ̋ χάριτο̋ Αὐτοῦ 
ἐν χρηστότητι ἐφ᾿ ἡµᾶ̋ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

γιά νά φανερώση στού̋ αἰῶνε̋ πού  
ἔρχονται τόν ἀνυπέρβλητο πλοῦτο τῆ̋ 
χάριτό̋ Του µέ τήν καλωσύνη πού ἔδειξε 
σέ µᾶ̋ ὁ Χριστό̋. 
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8 Τῇ γάρ χάριτί ἐστε σεσωσµένοι  
διά τῆ̋ πίστεω̋· 
καί τοῦτο οὐκ ἐξ ὑµῶν, Θεοῦ τό δῶρον, 

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἔχετε σωθεῖ ἐπειδή 
πιστέψατε καί αὐτό δέν προέρχεται ἀπό 
σᾶ̋, τοῦ Θεοῦ εἶναι δῶρο 

9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα µή τι̋ καυχήσηται.  
ὄχι ἀπό ἔργα, γιά νά µή µπορῆ νά 
καυχηθῆ κανεί̋. 

10 Αὐτοῦ γάρ ἐσµεν ποίηµα, 
κτισθέντε̋ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
ἐπί  ἔργοι̋  ἀγαθοῖ̋ ,  
οἷ̋ προητοίµασεν ὁ Θεό̋     

Γιατί δικό Του πλάσµα εἴµαστε· 
δηµιουργηµένοι διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
γιά ἔργα καλά, γιά τά ὁποῖα µᾶ̋ ἑτοίµασε 
ὁ Θεό̋ 

ἵνα ἐν  αὐτοῖ̋  περιπατήσωµεν . 
ὥστε νά ἀποτελέσουν τόν τρόπο τῆ̋ ζωῆ̋ 
µα̋. 

«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ» 
Ἦχο̋ πλ. β΄.  Ψαλµό̋ 90. 

Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου.    
ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ 
αὐλισθήσεται.   

Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· Ἀντιλήπτωρ µου εἶ  
καί καταφυγή µου ὁ Θεό̋ µου,  
καί ἐλπιῶ ἐπ᾿ Αὐτόν.   
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν 8,27-39. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, 
Ἐκεῖνο τόν καιρό, 

27 ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ  
εἰ̋ τήν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, 

φτάνοντα̋ ὁ Ἰησοῦ̋ στή περιοχή τῶν 
Γαδαρηνῶν, 

ὑπήντησεν Αὐτῷ ἀνήρ τι̋  
ἐκ τῆ̋ πόλεω̋,  

Τόν συνάντησε κάποιο̋ ἄντρα̋ ἀπό τήν 
πόλη 

ὅ̋ εἶχε δαιµόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν  
πού εἶχε µέσα του δαιµόνια ἀπό πολύ και-
ρό· 

καί ἱµάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο  
δέν ἤτανε ντυµένο̋  

καί ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔµενεν,  
ἀλλ᾿ ἐν τοῖ̋ µνήµασιν.  

καί δέν ἔµενε σέ σπίτι ἀλλά στά µνήµατα. 
28 Ἰδών δέ τόν Ἰησοῦν καί ἀνακράξα̋,  

Ὅταν λοιπόν αὐτό̋ εἶδε τόν Ἰησοῦ, ἔβγαλε 
µιά κραυγή, 

προσέπεσεν Αὐτῷ  
καί φωνῇ µεγάλῃ εἶπε·  

ἔπεσε στά πόδια Του καί µέ δυνατή φωνή 
Τοῦ εἶπε: 

-Τί ἐµοί καί Σοί, Ἰησοῦ  
Υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου;  
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- Τί δουλειά ἔχει̋ Ἐσύ µ᾿ ἐµένα Ἰησοῦ, Υἱέ 
τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου; 

δέοµαί Σου, µή µε βασανίσῃ̋. 
Σέ παρακαλῶ µή µέ βασανίση̋. 

29 Παρήγγειλε γάρ  
τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ 
ἐξελθεῖν ἀπό τοῦ ἀνθρώπου.  

Αὐτά τά εἶπε, γιατί ὁ Ἰησοῦ̋ εἶχε διατά-
ξει τό διαµόνιο νά βγῆ ἀπό τόν ἄνθρωπο. 

Πολλοῖ̋ γάρ χρόνοι̋ συνηρπάκει αὐτόν,  
Ἀπό πολλά χρόνια τόν εἶχε στήν ἐξουσία 
του 

καί ἐδεσµεῖτο ἁλύσεσι  
καί πέδαι̋ φυλασσόµενο̋ 

καί γιά νά τόν συγκρατήσουν τόν εἶχαν 
δεµένο µέ ἁλυσίδε̋ καί τοῦ ἔβαζαν σιδερέ-
νια δεσµά στά πόδια. 

καί διαρρήσσων τά δεσµά  
Ἐκεῖνο̋ ὅµω̋ ἔσπαζε τά δεσµά  

ἠλαύνετο ὑπό τοῦ δαίµονο̋  
εἰ̋ τά̋ ἐρήµου̋.  

καί ἐφέρετο ἀπό τό δαίµονα στί̋ ἐρηµιέ̋. 
30 Ἐπηρώτησε δέ αὐτόν ὁ Ἰησοῦ̋ λέγων·  

Τόν ρώτησε λοιπόν ὁ Ἰησοῦ̋: 
-Τί σοί ἐστιν ὄνοµα;  

- Ποιό εἶναι τ᾿ ὄνοµά σου; 
Ὁ δέ εἶπε· - Λεγεών· 

Ἐκεῖνο̋ ἀπάντησε:  - Λεγεών·  
ὅτι δαιµόνια πολλά εἰσῆλθεν εἰ̋ αὐτόν·  
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γιατί εἶχαν µπεῖ µέσα του πολλά δαιµό-
νια. 

31 καί παρεκάλει αὐτόν  
ἵνα µή ἐπιτάξῃ αὐτοῖ̋ 
εἰ̋ τήν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 

Τόν παρακαλοῦσαν λοιπόν νά µήν τά δια-
τάξη νά πᾶνε στήν ἄβυσσο. 

32 Ἦν δέ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν 
βοσκοµένων ἐν τῷ ὄρει· 

Ἐκεῖ κοντά ἦταν ἕνα κοπάδι χοίρων 
πολλῶν πού ἔβοσκαν στό βουνό 

καί παρεκάλουν αὐτόν  
ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖ̋  
εἰ̋ ἐκείνου̋ εἰσελθεῖν·  
καί ἐπέτρεψεν αὐτοῖ̋. 

καί τά δαιµόνια παρακαλοῦσαν τόν Ἰησοῦ 
νά τού̋ ἐπιτρέψη νά µποῦν στού̋ χοίρου̋ 
καί τού̋ τό ἐπέτρεψε. 

33 Ἐξελθόντα δέ τά δαιµόνια  
ἀπό τοῦ ἀνθρώπου 
εἰσῆλθεν εἰ̋ τού̋ χοίρου̋·  

Βγῆκαν λοιπόν τά δαιµόνια ἀπό τόν 
ἄνθρωπο καί µπῆκαν στού̋ χοίρου̋. 

καί ὥρµησεν ἡ ἀγέλη  
κατά τοῦ κρηµνοῦ  
εἰ̋ τήν λίµνην καί ἀπεπνίγη. 

Τότε τό κοπάδι ὅρµησε πρό̋ τόν γκρεµό 
καί πνίγηκε στή λίµνη. 

34 Ἰδόντε̋ δέ οἱ βόσκοντε̋  
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τό γεγενηµένον, 
Μόλι̋ οἱ βοσκοί εἶδαν αὐτό πού ἔγινε 

ἔφυγον καί ἀπελθόντε̋ ἀπήγγειλαν  
εἰ̋ τήν πόλιν καί εἰ̋ τού̋ ἀγρού̋.  

ἔφυγαν καί τό εἶπαν στή πόλη καί στήν 
ὕπαιθρο. 

35 Ἐξῆλθον δέ ἰδεῖν τό γεγονό̋,  
Βγῆκαν οἱ ἄνθρωποι νά δοῦν τί ἔγινε 

καί ἦλθον πρό̋ τόν Ἰησοῦν  
καί ἦρθαν κοντά στόν Ἰησοῦ. 

καί εὗρον καθήµενον τόν ἄνθρωπον  
ἀφ᾿ οὗ τά δαιµόνια ἐξεληλύθει  

Βρῆκαν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν ὁποῖο εἶχαν 
βγεῖ τά δαιµόνια  

ἱµατισµένον καί σωφρονοῦντα  
παρά τού̋ πόδα̋ τοῦ Ἰησοῦ 

νά 'ναι ντυµένο̋ καί νά φέρεται λογικά κα-
θισµένο̋ δίπλα στόν Ἰησοῦ 

καί ἐφοβήθησαν.  
καί φοβήθηκαν. 

36 Ἀπήγγειλαν δέ αὐτοῖ̋ οἱ ἰδόντε̋,  
Ὅσοι εἶχαν δεῖ τί ἔγινε τού̋ εἶπαν  

πῶ̋ ἐσώθη ὁ δαιµονισθεί̋.  
γιά τό πῶ̋ σώθηκε ὁ διαµονισµένο̋. 

37 Καί ἠρώτησαν Aὐτόν ἅπαν τό πλῆθο̋  
τῆ̋ περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν,  

Τότε παρακάλεσαν τόν Ἰησοῦ ὅλο τό 
πλῆθο̋ ἀπό τά περίχωρα τῶν Γαδάρων  

ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν,  
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ὅτι φόβῳ µεγάλῳ συνείχοντο.  
νά φύγη ἀπό τήν περιοχή, γιατί τού̋ 
ἔπιασε µεγάλο̋ φόβο̋. 

Αὐτό̋ δέ ἐµβά̋ εἰ̋ τό πλοῖον ὑπέστρεψεν.  
Ἐκεῖνο̋ µπῆκε στό πλοιάριο καί γύρισε 
πίσω. 

38 Ἐδέετο δέ Αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, 
Ὁ ἄνθρωπο̋ Τόν παρακαλοῦσε, ὅµω̋,  

ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τά δαιµόνια,  
εἶναι σύν Αὐτῷ·  

ἀπό τόν ὁποῖο εἶχαν βγεῖ τά δαιµόνια, νά 
τόν πάρη µαζί Του. 

ἀπέλυσε δέ αὐτόν ὁ Ἰησοῦ̋, λέγων·  
Ὁ Ἰησοῦ̋ ὅµω̋ τόν ἄφησε νά φύγη µέ τά 
ἑξῆ̋ λόγια: 

39 Ὑπόστρεφε εἰ̋ τόν οἶκόν σου 
Γύρισε στό σπίτι σου  

καί διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεό̋.  
καί νά διηγῆσαι ὅσα σοῦ ἔκανε ὁ Θεό̋. 

Καί ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τήν πόλιν  
κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦ̋. 

Κι ἔφυγε διαλαλῶντα̋ σ᾿ ὅλη τήν πόλη 
ὅσα ἔκανε σ᾿ αὐτόν ὁ Ἰησοῦ̋. 

* * *  

Η ΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

Ὁ Χριστό̋ θεραπεύει  
τόν δαιµονισµένο  

στά Γάδαρα. 
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Ὁ χριστιανό̋ πού ἑνώθηκε µέ τό Χριστό  

στό βάπτισµα,  

ἔγινε ἕνα µέ τό Χριστό,  

υἱοθετήθηκε ἀπό τόν Πατέρα, 

καί καταγράφτηκε στού̋ καταλόγου̋ τῆ̋ 

Βασιλεία̋ τῶν οὐρανῶν. 

Ὅπω̋ λοιπόν ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ  

στόν κόσµο  

 ἦταν µιά συνεχή̋ πάλη µέ τό ∆ιάβολο,  

ἔτσι καί ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ,  

εἶναι µιά ἰσόβια πάλη µέ τό ∆αίµονα!  

 Γιά νά νικήσωµε ἀκριβῶ̋  

στήν πάλη αὐτή τό ∆ιάβολο,  

 µᾶ̋ ἑνωσε µέ τόν Ἑαυτό Του ὁ Χριστό̋,  

ἀφοῦ πιστέψαµε σ’Αὐτόν  

καί βαφτιστήκαµε! 

Μποροῦµε λοιπόν νά παλαίψωµε  

µέ τό φοβερό εχθρό  

καί νά τόν νικήσωµε, 

ὅπω̋ τόν νίκησε ὁ Χριστό̋,  

«Θανάτῳ θάνατον πατήσα̋!» 

Ἔχοµε τή δύναµη τοῦ Χριστοῦ, 

ὅσο εἴµαστε ἑνωµένοι µαζί Του. 

Ὁ Θεό̋ µα̋   

εἶναι Θεό̋ τῆ̋ Ἀγάπη̋,  

τῆ̋ Ἐλευθερία̋ καί τῆ̋ Εἰρήνη̋!  
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Ἐπιθυµία Του εἶναι  

καί οἱ ἄνθρωποι  

νά προσέρχωνται κοντά Του µέ ἀγάπη, 

ἐλεύθερα, καί νά ζοῦν εἰρηνικά.  

Ὁ Ἴδιο̋ µπορεῖ νά µᾶ̋ φερη κοντά Του µέ τή 

δύναµή Του, ἀλλά δέν τό κάνει γιατί σέβε-

ται τήν ἐλευθερία µα̋ καί φεύγει ἀπό ἐκεῖ 

πού δέν Τόν θέλουν νά µείνει. 
Αὐτό̋ ἐλευθερώνει τού̋ ἀνθρώπου̋, καί 

ἀπό κάθε δουλεία καί ἀπό τού̋ δαίµονε̋ καί 
χαρίζει τήν ἐλευθερία στά πλάσµατά Του. 

Αὐτό̋ ἄλλω̋ τε εἶναι καί ὁ σκοπό̋  τῆ̋ 
ἐλεύσεώ̋ Του στόν κόσµο.  
«Εἰ̋ τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸ̋ τοῦ Θεοῦ, ἵνα 
λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.» (Α΄Ἰωάν. 3,8) . 
 
Τό πρῶτο µάθηµα πού δίδαξε στό Λαό Του 
ὁ Θεό̋ εἶναι τοῦτο:!  
«Ἐγώ εἶµαι ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ σου, πού σέ 
ἔβγαλα ἀπό τήν Αἴγυπτο, τόν τόπο τῆ̋ 
δουλεία̋.»  
(Πρώτη ἐντολή τοῦ ∆εκαλόγου Ἐξ. 20,2) 

«Εἴδατε τά ὅσα ἔκανα στού̋ Αἰγυπτίου̋, 
καί πῶ̋ σᾶ̋ σήκωσα  
πάνω σε φτεροῦγε̋ ἀετοῦ  
καί σᾶ̋ ἔφερα κοντά Μου.» (Ἐξ. 19, 4) 

«Ἐγώ εἶµαι ὁ ἐλευθερωτή̋ σα̋!» µᾶ̋ λέει 
συνεχῶ̋!  
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«Ἐάν ὁ Υἱό̋ ἐλευθερώση ὑµᾶ̋, ὄντω̋ 
ἐλεύθεροι ἔσεσθε!»( Ἰωάν. 8,32-36) 

Οἱ Εὐαγγελικέ̋ Περικοπέ̋ πού 
ἀναγινώσκωνται στί̋ λειτουργικέ̋ συνάξει̋ 
προβάλλουν τά θέµατα τοῦ ἀναλυτικοῦ προ-
γράµµατο̋ τῆ̋ διδαχῆ̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋. 
Εἶναι, θά λέγαµε, τό βοήθηµα τοῦ διδασκά-
λου τῆ̋ Ἐκκλησία̋ – ἱεροκήρυκα.  

Τό θέµα πού ἡ παρούσα περικοπή εἰσάγει 
στή ζωή τῆ̋ Ἐκκλησία̋ εἶναι ὅτι: ὁ Χριστό̋ 
εἶναι ὁ ἀπελευθερωτή̋ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ 
πραγµατική δέ σκλαβιά ἡ ὁποία  βασανίζει 
τού̋ ἀνθρώπου̋, εἶναι ἡ  ὑποταγή µα̋ στήν 
ἁµαρτία καί τό ∆ιάβολο. Ἀπό αὐτήν πρόέρ-
χονται ὅλα τά κακά πού µᾶ̋ βασανίζουν, 
ἀλλά δέ θέλοµε νά τό παραδεχτοῦµε, γιατί ὁ 
∆άβολο̋ κρύβεται καί µᾶ̋ ἔχει πείσει ὅτι 
δέν ὑπάρχει, καί ὅτι εἴµαστε ἐλεύθεροι, ἐνῶ 
µᾶ̋ ἔχει δούλου̋ του, δεµένου̋ µέ τήν 
ἁµαρτία καί µᾶ̋ ὁδηγεῖ στό θάνατο! 

Τό θέµα τό ὁποῖο προηγεῖται λογικά τοῦ 
παρόντο̋, βρίσκεται στό τρίτο κεφάλαιο τοῦ 
βιβλίου τῆ̋ Γενέσεω̋: Ἐκεῖ βλέποµε τό πῶ̋ 
καί πότε οἱ ἄνθρωποι ὑπήχθησαν στήν κα-
ταδυνάστευση τοῦ σατανᾶ µέ τήν πτώση 
του̋ στήν ἁµαρτία.  

 Ἡ παραβολή τοῦ «ἐµπεσόντο̋ εἰ̋ τού̋ 
ληστά̋» ἐξηγεῖ πλήρω̋ τό θέµα. Ἡ συνέχεια 
ὅµω̋ τοῦ θέµατο̋ καί ἡ ὁλοκλήρωση του 
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εἶναι ὁ σταυρικό̋ θάνατο̋ τοῦ Χριστοῦ, µέ 
τόν ὁποῖον ἐνίκησε τό ∆ιάβολο καί 
ἐλευθέρωσε τού̋ ἀνθρώπου̋. Γιαὐτόν 
ἀκριβῶ̋ τό λόγο ἔγινε ἄνθρωπο̋ ὁ Υἱό̋ καί 
Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ καί ἦλθε στόν κόσµο! Γιά 
νά καταλύση τά ἔργα τοῦ ∆ιαβόλου. Ὅλη 
Του ἡ ζωή ἦταν νά µᾶ̋ δείξη πῶ̋ µέ τήν 
ὑπακοή στό θέληµα τοῦ Θεοῦ καί τήν 
ἐργασία τῆ̋ ἐντολῆ̋ τοῦ Πατέρα, νίκησε τό 
∆ιάβολο καί κατήργησε τό κράτο̋ τοῦ θα-
νάτου. Αὐτήν δέ τήν ἐξουσία νά διώχνουν τά 
πονηρά καί ἀκάθαρτα πνεύµατα πού βασα-
νίζουν τού̋ ἀνθρώπου̋, γιά νά θεραπεύουν 
τού̋ ἀνθρώπου̋ καί νά τού̋ ἐλευθερώνουν 
ἀπό τήν  καταδυνάστευση τῶν δαιµόνων 
παρέδωκε ὁ Χριστό̋ στού̋ Ἀποστόλου̋ Του 
καί διά τῶν Ἀποστόλων στήν Ἐκκλησία. 
(Ματθ. 10, 1-)  

Τήν ἐξουσία αὐτή, τήν ἔδωκε στού̋ 
Ἀποστόλου̋ Του ὁ Κύριο̋, τήν πρώτη φορά, 
τότε πού τού̋ ἔστειλε στήν δοκιµαστική 
ἀποστολή στά περιορισµένα ὅρια τῆ̋ Πα-
λαιστίνη̋.  Ὁ  Λουκᾶ̋ διασώζει τήν 
ἔκπληξη τῶν Μαθητῶν ἀπό τό γεγονό̋ πού 
εἶδαν νά φεύγουν τά ∆αιµόνια µέ τή χρήση 
τοῦ Ὀνόµατο̋ τοῦ Ἰηοῦ! 

 Ἡ ἀποστολική δύναµη καί ἐξουσία. 

Λουκ. 10, 17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα  
µετὰ χαρᾶ̋ λέγοντε̋·  
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Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν  
ἐν τῷ ὀνόµατί σου.  

18 Εἶπε δὲ αὐτοῖ̋·  
ἐθεῴρουν τὸν σατανᾶν  
ὡ̋ ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.  

19 ἰδοὺ δίδωµι ὑµῖν τὴν ἐξουσίαν  
τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων   
καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναµιν τοῦ ἐχθροῦ,  
καὶ οὐδὲν ὑµᾶ̋ οὐ µὴ ἀδικήσῃ. (Λουκ. 10, 
17-19) 

Μετά τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριο̋, γιά 
δεύτερη φορά, ἔδωκε στού̋ Ἀποστόλου̋ τήν 
ἐξουσία κατά τῶν ∆αιµόνων. ¨Ο 
Εὐαγγελιστή̋ Ματθαῖο̋ διασώζει τά λόγια 
τοῦ Χριστοῦ! 

 «Ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία  
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆ̋.  

19 Πορευθέντε̋ µαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη,  
βαπτίζοντε̋ αὐτοὺ̋  
εἰ̋ τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸ̋ καὶ τοῦ Υἱοῦ  
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋,  

20 διδάσκοντε̋ αὐτοὺ̋ τηρεῖν  
πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν·  
καὶ ἰδοὺ ἐγὼ µεθ᾿ ὑµῶν εἰµι  
πάσα̋ τὰ̋ ἡµέρα̋  
ἕω̋ τῆ̋ συντελεία̋ τοῦ αἰῶνο̋. Ἀµήν.» 

Ὁ Μάρκο̋ στό Εύαγγέλιό του διατυπώνει 
πιό καθαρά τό λόγο τοῦ Κυρίου πρό̋ τού̋ 
Μαθητέ̋ Του, µέ τόν ὁποῖον τύ̋ δίδει τήν 
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ἐξουσία κατά τῶν πονηρῶν πνευµάτων.   
«15 καὶ εἶπεν αὐτοῖ̋·  

πορευθέντε̋ εἰ̋ τὸν κόσµον ἅπαντα 
κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει.  

16 ὁ πιστεύσα̋ καὶ βαπτισθεὶ̋ σωθήσεται, ὁ δὲ 
ἀπιστήσα̋ κατακριθήσεται.  

17 σηµεῖα δὲ τοῖ̋ πιστεύσασι ταῦτα 
παρακολουθήσει·  
ἐν τῷ ὀνόµατί µου δαιµόνια ἐκβαλοῦσι·  
γλώσσαι̋ λαλήσουσι καιναῖ̋·  

18 ὄφει̋ ἀροῦσι· κἂν θανάσιµόν τι πίωσιν,  
οὐ µὴ αὐτοὺ̋ βλάψει·  
ἐπὶ ἀρρώστου̋  χεῖρα̋ ἐπιθήσουσι,  
καὶ καλῶ̋ ἕξουσιν.  

19 ῾Ο µὲν οὖν Κύριο̋  
µετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖ̋  
ἀνελήφθη εἰ̋ τὸν οὐρανὸν  
καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ 

20 ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντε̋ ἐκήρυξαν πανταχοῦ,  
τοῦ Κυρίου συνεργοῦντο̋  
καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντο̋  
διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σηµείων. ἀµήν.» 
(Μάρκ. 16,  15-20) 

Οἱ Ἀπόστολοι µεταβίβασαν τήν ἐξουσία 
στού̋ Ἱερού̋ Ποιµένε̋, τού̋ Ἐπισκόπου̋ τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋ καί αὐτοί στού̋ Πρεσβυτέρου̋, 
τού̋ Ποιµένε̋ τῶν µικροτέρων ποιµνίων 
τῶν Ἐνοριῶν. Οἱ Ἱερεῖ̋ τῶν ἐνοριῶν τήν 
ἀσκοῦν καθηµερινά στού̋ προσερχοµένου̋ 



35 

  

µέ πίστη. Ἐξορκίζουν τά ἀκάθαρτα καί πο-
νηρά πνεύµατα στό Ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ, τά 
ἐκδιώκουν καί ἐλευθερώνουν καί θεραπεύ-
ουν τού̋ πιστού̋. 

Κάθε Ἱερεύ̋, ἀπό τήν ὥρα πού 
χειροτονεῖται, εἶναι φορέα̋ καί ἱερουργό̋ 
αὐτῆ̋ τῆ̋ ἐξουσία̋! Μπορεῖ νά διαβάζη τού̋ 
«Ἐξορκισµού̋», δηλαδή νά «ἐξορκίζη» τά 
πονηρά πνεύµατα καί νά ἐλευθερώνη τού̋ 
ἀνθρώπου̋ ἀπό τό ∆αίµονα.  

“Οἱ ἐξορκισµοί”. Εἶναι ἱερά κείµενα µέ 
ἐξορκιστικού̋ λόγου̋ κατά τῶν ∆αιµόνων, 
µέ τού̋ ὁποίου̋ ὁ ἱερεύ̋ ἐξ ὀνόµατο̋ τοῦ Κυ-
ρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ διατάσσει – ἐξορκίζει – 
ἐκδιώκει τού̋ δαίµονε̋ ἀπό τού̋ ἀνθρώπου̋ 
καί τού̋ χώρου̋ τού̋ ὁποίου̋ ἔχουν 
εἰσέλθει.  

Ὅλη ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων εἶναι καθηµε-
ρινή ἀναστροφή µέ τό ∆ιάβολο. Ἄλλοι 
ἀγνοοῦν τήν ὑποδούλωσή του̋, γιατί ζοῦν 
βυθισµένοι στό σκοτάδι τῆ̋ πλάνη̋, τῆ̋ 
ἀθἐα̋ καί τῆ̋ ἀνηθηκότητο̋. Νοµίζουν 
πώ̋ εἶναι ἐλεύθεροι π.χ. νά διαχειριζωνται 
ἀνεξέλεγκτοι τά πλούτη του̋, νά 
ἀπολαµβάνουν τί̋ ἡδονέ̋, ἤ νά 
χρησιµοποιοῦν τή δύναµη τῆ̋ ἐξουσία̋ του̋ 
στό νά ἀδικοῦν τοῦ̋ ἄλλου̋. Περιφρονοῦν 
καί ἀρνοῦνται τό Θεό καί τό θέληµά Του, τό 
Νόµο Του.  
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Ἄλλοι ὅµω̋, οἱ πιστοί χρισταιανοί,  γνω-
ρίζουν καλῶ̋ τήν πραγµατικότητα, 
ἀκολουθοῦν τό Χριστό καί τηροῦν τί̋ 
ἐντολέ̋ Του καί νικοῦν καθηµερινά τό ∆ιά-
βολο, ὁπλισµένοι µέ τή χάρη τοῦ Χριστοῦ 
καί τή δύναµη τοῦἉγίου Πνεύµατο̋.   

Τί̋ πραγµατικέ̋ διαστάσει̋ τοῦ πολέµου 
τῶν ∆αιµόνων κατά τοῦ ἀνθρώπου, τί̋ πε-
ριγράφει ζωντανά ὁ Εὐαγγελιστή̋ καί Προ-
φήτη̋  Ἰωάννη̋ στή Ἀποκάλυψη! 

Ἕνα ἄλλο θέµα τῆ̋ σηµερινῆ̋ περικοπῆ̋ 
εἶναι ἡ ἀνάθεση τοῦ Χριστοῦ σέ κάθε 
ἄνθρωπο πού ἔρχεται κοντά Του, µιᾶ̋ 
εἰδικῆ̋ ἀποστολῆ̋. ∆έν καλεῖ στό ἀξίωµα 
τοῦ Ἀποστόλου ὅλου̋, ὅσου̋ Τόν γνωρίζουν 
ἀπό τί̋ θαυµατουργικέ̋ εὐεργεσίε̋ Του πρό̋ 
αὐτού̋, σέ ὅλου̋ ὅµω̋ ἀναθέτει περιορισµέ-
νη̋ κλίµακα̋ ἀποστολή µέσα στό οἰκογενει-
ακό καί τό φιλικό περιβάλλον τῆ̋ ζωῆ̋ του̋. 

 
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 

ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

Τρίτη 26 Ὀκτωβρίου 
∆ηµητρίου µεγαλοµάρτυρο̋ 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχο̋ γ΄. 
Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖ̋ κινδύνοι̋, 
σέ ὑπέρµαχον ἡ οἰκουµένη, 
ἀθλοφόρε, τά ἔθνη τροπούµενον. 
Ὡ̋ οὖν Λυαίου καθεῖλε̋ τήν ἔπαρσιν 
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ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύνα̋ τόν Νέστορα, 
οὕτω̋, Ἅγιε µεγαλοµάρτυ̋ ∆ηµήτριε, 
Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, 
δωρήσασθαι ἡµῖν τό µέγα ἔλεο̋. 
 

Πέµπτη 28 Ὀκτωβρίου 

Μνήµη τῆ̋ φωτοφόρου Σκέπη̋  
τῆ̋ ὑπεραγία̋ Θεοτόκου  
καί ἀειπαρθένου Μαρία̋ 

Τῶν ἐν Ρεθύµνῃ τεσσάρων Νεοµαρτύρων 
(+1824) 

Στό Ἵδρυµά µα̋  
τιµᾶται ἰδιαιτέρω̋ ἡ µνήµη του̋ 

Ἐθνική ἑορτή  
ἐπί τῷ νικηφόρῳ πολέµῳ τῶν Ἑλλήνων  

ἐν Βορείῳ Ἠπείρῳ 

Ἀπολυτίκιον  
Ἦχο̋ α΄. Τῆ̋ ἐρήµου πολίτη̋ 

Τῆ̋ Σκέπη̋ σου Παρθένε,  
ἀνυµνοῦµεν τά̋ χάριτα̋,  
ἣν ὡ̋ φωτοφόρον νεφέλην,  
ἐφαπλοῖ̋ ὑπὲρ ἔννοιαν,  
καὶ σκέπει̋ τὸν λαόν σου νοερῶ̋,  
ἐκ πάση̋ τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλῆ̋.  
Σὲ γὰρ σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν,  
κεκτήµεθα βοῶντέ̋ σοι·  
∆όξα τοῖ̋ µεγαλείοι̋ σου Ἁγνή,  
δόξα τῇ θείᾳ Σκέπῃ σου,  
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δόξα τῇ πρὸ̋ ἡµᾶ̋ σου, προµηθείᾳ Ἄχραντε.  

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  
Ἦχο̋ πλ. δ΄. Θεοτόκε Ἀειπάρθενε 

Θεοτόκε Ἀειπάρθενε,  
τὴν ἁγίαν σοῦ Σκέπην,  
δι' ἧ̋ περισκέπει̋, τοὺ̋ εἰ̋ σὲ ἐλπίζοντα̋,  
κραταιὰν τῷ Ἔθνει σου  
καταφυγὴν ἐδωρήσω  
ὅτι ὡ̋ πάλαι καὶ νῦν  
θαυµαστῶ̋ ἡµᾶ̋ ἔσωσα̋,  
ὡ̋ νοητὴ νεφέλη,  
τὸν σὸν λαὸν περιβαλοῦσα.  
∆ιὸ δυσωποῦµεν σε,  
εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι,  
καὶ ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν τὸ µέγα ἔλεο̋.  

Θεοτοκίον  
Ἦχο̋ πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον  

Τὴν ἁγίαν σου Σκέπην, ἁγνὴ Πανύµνητε,  
ἣν ἐν Βλαχέρναι̋ κατεῖδον  
τοὺ̋ πιστοὺ̋ σκέπουσαν,  
ὁ Ἀνδρέα̋ ὁ σοφὸ̋ καὶ Ἐπιφάνιο̋,  
ἀνευφηµοῦµεν εὐλαβῶ̋,  
προσκυνοῦντε̋ ἐν χαρᾷ,  
ὡ̋ σκέπουσαν καὶ φρουροῦσαν  
καὶ ἀπήµονα̋ συντηροῦσαν,  
τοὺ̋ προσκαλοῦντα̋ τὴν ἀρωγὴν αὐτῆ̋. 

Ἀπολυτίκιον τῶν Νεοµαρτύρων. 
Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ρεθύµνη̋. 
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Ἦχο̋ δ΄.  Ὡ̋ στύλο̋ ἀκλόνητο̋. 
Μελάµπων γεννήµατα,  
Κρήτη̋ ὡραίου̋ βλαστού̋ 
τού̋ τέσσαρα̋ Μάρτυρα̋  
πάντε̋ ὑµνήσωµεν 
πιστῶ̋ ἐναθλήσαντα̋  
πόλει ἐν τῇ Ρεθύµνῳ  
Μανουήλ τόν γενναῖον 
Γεώργιον ὁµοῦ τε Ἀγγελῇ, Νικολάῳ, 
πρεσβεύοντα̋ ἀεί  
ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Τό Ἐκκλησιαστικό Ἵδρυµα «Ὁ Εὐαγγελιστή̋ 

Μᾶρκο̋» σᾶ̋ ἀπευθύνει πρόσκληση γνωριµία̋ καί 

συνεργασία̋ καί περιµένει τήν ἐπίσκεψή σα̋. 

Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύµατο̋ στηρίζεται:  

στό θέληµα καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν ἀγάπη 

καί τήν οἰκονοµική ἐνίσχυση τῶν φίλων του, στήν 

ἐνεργό συµπαράσταση τῶν συνδροµητῶν καί τῶν 

συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀναπέµπονται καθη-

µερινά εὐχαριστήριε̋ εὐχέ̋ καί δεήσει̋. 

Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά στέλ-

νουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά του̋ µέ ταχυδροµική 

ἐπιταγή στή διεύθυνση: 
᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα  

«῾Ο Εὐαγγελιστή̋ Μᾶρκο̋» 

Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001  

Θέρµη  Θεσσαλονίκη̋ 

Μποροῦν ἐπίση̋ νά κάµουν κατάθεση στού̋ τραπε-

ζικού̋ λογαριασµού̋ τοῦ Ἱδρύµατο̋: 

στήν ᾿Εθνική Τράπεζα: 863/001512-13 

(IBAN: GR97 0110 8630 0000 8630 0151 213) 

στή Eurobank: 0026.0336.77.0200822241 

(IBAN: GR2602603360000770200822241) 

στήν Τράπεζα Πειραιῶ̋: 5233-020163-600  

(IBAN: GR59 0172 2330 0052 3302 0163 600) 

Ὁ δωρητή̋ µπορεῖ νά στείλη στό Ἵδρυµα ἀντί-

γραφο τῆ̋ ἀποδείξεω̋ τῆ̋ καταθέσεω̋ στήν Τράπε-

ζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη. 
 


