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Ὁ ἀναστά̋ Κύριο̋ τό ἀπόγευµα τῆ̋ 
πρώτη̋ ἡµέρα̋ ἐµφανίζεται «ἐν ἑτέρᾳ µορ-
φῇ» καί συνοµιλεῖ µέ τού̋ δύο µαθητέ̋ 
πού πορεύονται πρό̋ Ἐµµαού̋ καί τού̋ 
ἐξηγεῖ τί̋ προφητεῖε̋ γιά τά πάθη καί τή 
δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τελικά  «γνωρίζεται 
σ' αὐτού̋ ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου» στό 
∆εῖπνο, ἀνοίγουν τά µάτια του̋ καί Τόν 
ἀναγνωρίζουν! 
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12 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, 
ὁ Πέτρο̋ ἀναστά̋  
ἔδραµεν ἐπί τό µνηµεῖον  

Τόν καιρό ἐκεῖνο ὁ Πέτρο̋ σηκώθηκε κι 
ἔτρεξε στό µνῆµα. 

καί παρακύψα̋  
βλέπει τά ὀθόνια κείµενα µόνα  
καί ἀπῆλθε  
πρό̋ ἑαυτόν θαυµάζων τό γεγονό̋.  

Ὅταν ἔσκυψε, εἶδε τά σάβανα µόνα καί 
ἔφυγε γεµάτο̋ ἀπορία γιά τό συµβάν.  

13 Καί ἰδού δύο ἐξ αὐτῶν  
ἦσαν πορευόµενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡµέρᾳ  
εἰ̋ κώµην  
ἀπέχουσαν σταδίου̋ ἑξήκοντα  
ἀπό Ἰερουσαλήµ, ᾗ ὄνοµα Ἐµµαού̋. 

Τήν ἴδια µέρα δύο ἀπό τού̋ µαθητέ̋ του 
πήγαιναν σ᾿ ἕνα χωριό πού ἀπέχει 
ἑξῆντα στάδια ἀπό τήν Ἱερουσαλήµ καί 
λέγεται Ἐµµαού̋.  

14 Καί αὐτοί ὡµίλουν πρό̋ ἀλλήλου̋  
περί πάντων τῶν συµβεβηκότων τούτων.  

Αὐτοί µιλοῦσαν µεταξύ του̋ γιά ὅλα 
αὐτά πού συνέβησαν. 

15 Καί ἐγένετο ἐν τῷ ὁµιλεῖν αὐτού̋  
καί συζητεῖν  
καί αὐτό̋ ὁ Ἰησοῦ̋ ἐγγίσα̋  
συνεπορεύετο αὐτοῖ̋·  

Καθώ̋ µιλοῦσαν καί συζητοῦσαν, τού̋ 
πλησίασε ὁ ἴδιο̋ ὁ Ἰησοῦ̋ καί βάδιζε 
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µαζί του̋. 
16 οἱ δέ ὀφθαλµοί αὐτῶν ἐκρατοῦντο  

τοῦ µή ἐπιγνῶναι Αὐτόν.  
Τά µάτια του̋ ὅµω̋ ἐµποδίζονταν, ἔτσι 
πού νά µήν Τόν ἀναγνωρίζουν.  

17 Εἶπε δέ πρό̋ αὐτού̋·  
Ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ ρώτησε:  

- Τίνε̋ οἱ λόγοι οὗτοι,  
οὕ̋ ἀντιβάλλετε πρό̋ ἀλλήλου̋ 
περιπατοῦντε̋,  
καί ἐστέ σκυθρωποί;  

Γιά ποιό ζήτηµα µιλᾶτε µεταξύ σα̋ τόσο 
ἔντονα καθώ̋ περπατᾶτε καί εἶστε 
σκυθρωποί;  

18 Ἀποκριθεί̋ δέ ὁ εἷ̋, ᾧ ὄνοµα Κλεόπα̋,  
εἶπε πρό̋ αὐτόν·  

Ὁ ἕνα̋, πού τόν ἔλεγαν Κλεόπα, 
ἀποκρίθηκε:  

 - Σύ µόνο̋ παροικεῖ̋ ἐν Ἰερουσαλήµ  
καί οὐκ ἔγνω̋ τά γενόµενα ἐν αὐτῇ  
ἐν ταῖ̋ ἡµέραι̋ ταύται̋;  

Ἐσύ µονάχο̋ ζεῖ̋ στήν Ἱερουσαλήµ καί 
δέν ἔµαθε̋ τά ὅσα ἔγιναν ἐκεῖ αὐτέ̋ τί̋ 
ἡµέρε̋; 

19 Καί εἶπεν αὐτοῖ̋· - Ποῖα; 
Κι ἐκεῖνο̋ τού̋ ρώτησε: Ποιά;  

Οἱ δέ εἶπον αὐτῷ·  
Αὐτοί τοῦ εἶπαν:  

 - Τά περί Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου,  
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Αὐτά µέ τόν Ἰησοῦ ἀπό τή Ναζαρέτ,  
ὅ̋ ἐγένετο ἀνήρ προφήτη̋,  
δυνατό̋ ἐν ἔργῳ καί λόγῳ  
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καί παντό̋ τοῦ λαοῦ,  

πού ἦταν προφήτη̋ δυνατό̋ καί σέ ἔργα 
καί σέ λόγια µπροστά στό Θεό  
καί σ᾿ ὁλόκληρο τό λαό,  

20 ὅπω̋ τε παρέδωκαν Αὐτόν οἱ ἀρχιερεῖ̋  
καί οἱ ἄρχοντε̋ ἡµῶν  
εἰ̋ κρίµα θανάτου  
καί ἐσταύρωσαν Αὐτόν.  

καί πώ̋ Τόν παρέδωσαν οἱ ἀρχιερεῖ̋ καί 
οἱ ἄρχοντέ̋ µα̋ νά καταδικαστεῖ σέ 
θάνατο καί Τόν σταύρωσαν. 

21 Ἡµεῖ̋ δέ ἠλπίζοµεν  
ὅτι αὐτό̋ ἐστιν  
ὁ µέλλων λυτροῦσθαι τόν Ἰσραήλ·  

Ἐµεῖ̋ ἐλπίζαµε πώ̋ αὐτό̋ εἶναι Ἐκεῖνο̋ 
πού ἔµελλε νά ἐλευθερώσει τό λαό 
Ἰσραήλ.  

ἀλλά γε σύν πᾶσι τούτοι̋  
τρίτην ταύτην ἡµέραν ἄγει σήµερον  
ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο.  

Ἀντίθετα ὅµω̋, εἶναι ἡ τρίτη µέρα 
σήµερα ἀπό τότε πού ἔγιναν αὐτά, καί 
δέ συνέβη τίποτα. 

22 Ἀλλά καί γυναῖκέ̋ τινε̋ ἐξ ἡµῶν  
ἐξέστησαν ἡµᾶ̋,  

Ἐπιπλέον, καί µερικέ̋ γυναῖκε̋ ἀπό τόν 
κύκλο µα̋, µᾶ̋ ἀναστάτωσαν, 
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γενόµεναι ὄρθριαι ἐπί τό µνηµεῖον,  
ὅταν πῆγαν πρωί-πρωί στόν τάφο  

23 καί µή εὑροῦσαι τό σῶµα Αὐτοῦ,  
ἦλθον λέγουσαι  
καί ὀπτασίαν Ἀγγέλων ἑωρακέναι, 
οἵ λέγουσιν Αὐτόν ζῆν.  

καί δέ βρῆκαν τό σῶµα Του, ἦρθαν καί µᾶ̋ 
ἔλεγαν ὅτι εἶδαν ὀπτασία Ἀγγέλων, οἱ 
ὁποῖοι εἶπαν ὅτι Αὐτό̋ ζεῖ.  

24 Καί ἀπῆλθόν τινε̋ τῶν σύν ἡµῖν 
ἐπί τό µνηµεῖον,  
καί εὗρον οὕτω  
καθώ̋ καί αἱ γυναῖκε̋ εἶπον·  
Αὐτόν δέ οὐκ εἶδον.  

Τότε µερικοί ἀπό τού̋ δικού̋ µα̋ πῆγαν 
στό µνῆµα καί διαπίστωσαν τά ἴδια πού 
εἶπαν καί οἱ γυναῖκε̋, Αὐτόν ὅµω̋ δέν 
Τόν εἶδαν. 

25 Καί Αὐτό̋ εἶπε πρό̋ αὐτού̋·  
Τότε ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ εἶπε:  

 - Ὦ ἀνόητοι καί βραδεῖ̋ τῇ καρδίᾳ  
τοῦ πιστεύειν ἐπί πᾶσιν,  
οἷ̋ ἐλάλησαν οἱ Προφῆται.  

Ἀνόητοι, πού ἡ καρδιά σα̋ ἀργεῖ νά 
πιστέψει σέ ὅλα ὅσα εἶπαν οἱ προφῆτε̋.  

26 Οὐχί ταῦτα ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν  
καί εἰσελθεῖν εἰ̋ τήν δόξαν Αὐτοῦ;  

Αὐτά δέν ἔπρεπε νά πάθει ὁ Μεσσία̋  
γιά νά δοξαστεῖ;  
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27 Καί ἀρξάµενο̋ ἀπό Μωσέω̋  
καί ἀπό πάντων τῶν προφητῶν  
διηρµήνευεν αὐτοῖ̋  
ἐν πάσαι̋ ταῖ̋ Γραφαῖ̋ τά περί Ἑαυτοῦ.  

Καί ἀρχίζοντα̋ ἀπό τά βιβλία τοῦ 
Μὡσῆ καί ὅλων τῶν προφητῶν,  
τού̋ ἐξήγησε ὅσα ἀναφέρονταν σ᾿ ὅλε̋  
τί̋ Γραφέ̋ γιά τόν ἑαυτό του.  

28 Καί ἤγγισαν εἰ̋ τήν κώµην,  
οὗ ἐπορεύοντο,  
καί Αὐτό̋ προσεποιεῖτο  
πορρωτέρω πορεύεσθαι.  

Ὅταν πλησίασαν στό χωριό πού 
πήγαιναν, Αὐτό̋ προσποιήθηκε πώ̋ 
πηγαίνει πιό µακριά. 

29 Καί παρεβιάσαντο αὐτόν, λέγοντε̋·  
- Μεῖνον µεθ᾿ ἡµῶν,  
ὅτι πρό̋ ἑσπέραν ἐστί  
καί κέκλικεν ἡ ἡµέρα.  

Ἐκεῖνοι ὅµω̋ Τόν πίεζαν καί Τοῦ 
ἔλεγαν: Μεῖνε µαζί µα̋, γιατί πλησίασε 
βράδυ καί ἔγειρε ἤδη ἡ ἡµέρα.  

Καί εἰσῆλθε τοῦ µεῖναι σύν αὐτοῖ̋.  
Μπῆκε λοιπόν στό χωριό γιά νά µείνει 
µαζί του̋. 

30 Καί ἐγένετο  
ἐν τῷ κατακλιθῆναι Αὐτόν µετ᾿ αὐτῶν, 
λαβών τόν ἄρτον εὐλόγησε 
καί κλάσα̋ ἐπεδίδου αὐτοῖ̋. 

Τήν ὥρα πού κάθισε µαζί µ᾿ αὐτού̋ γιά 
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φαγητό, πῆρε τό ψωµί καί τό εὐλόγησε 
καί ἀφοῦ τό ἔκοψε σέ κοµµάτια, ἔδωσε 
σ’ αὐτού̋. 

31 αὐτῶν δέ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλµοί  
καί ἐπέγνωσαν Αὐτόν·  
καί Αὐτό̋ ἄφαντο̋ ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν.  

Ἀνοίχτηκαν τότε τά µάτια του̋ καί 
κατάλαβαν Ποιό̋ εἶναι. Αὐτό̋ ὅµω̋ 
ἔγινε ἄφαντο̋. 

32 Καί εἶπον πρό̋ ἀλλήλου̋·  
Οὐχί ἡ καρδία ἡµῶν  
καιοµένη ἦν ἐν ἡµῖν,  
ὡ̋ ἐλάλει ἡµῖν ἐν τῇ ὁδῷ  
καί ὡ̋ διήνοιγεν ἡµῖν τά̋ Γραφά̋;  

Εἶπαν τότε µεταξύ του̋: 
 «Ἡ καρδιά µα̋ δέν ἔκαιγε µέσα µα̋ 
καθώ̋ µᾶ̋ µιλοῦσε στό δρόµο καί µᾶ̋ 
ἑρµήνευε τί̋ Γραφέ̋;» 

33 Καί ἀναστάντε̋ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, 
ὑπέστρεψαν εἰ̋ Ἰερουσαλήµ  
καί εὗρον συνηθροισµένου̋ τού̋ ἕνδεκα  
καί τού̋ σύν αὐτοῖ̋, λέγοντα̋ 
ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριο̋ ὄντω̋  

34 καί ὤφθη Σίµωνι. 
Τότε σηκώθηκαν τήν ἴδια ὥρα καί 
γύρισαν στήν Ἱερουσαλήµ. 
Ἐκεῖ βρῆκαν συγκεντρωµένου̋ τού̋ 
ἕνδεκα µαθητέ̋ καί ὅσου̋ ἦταν µαζί 
του̋, πού ἔλεγαν ὅτι πραγµατικά 
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ἀναστήθηκε ὁ Κύριο̋ καί φανερώθηκε 
στό Σίµωνα. 

35 Καί αὐτοί ἐξηγοῦντο τά ἐν τῇ ὁδῷ  
καί ὡ̋ ἐγνώσθη αὐτοῖ̋  
ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 

Καί αὐτοί ἐξηγοῦσαν ὅσα τού̋ 
συνέβησαν στό δρόµο καί πῶ̋ Τόν 
ἀναγνώρισαν, ὅταν τεµάχιζε τό ψωµί. 

Ἐξαποστειλάριον Ε΄ 
Ἡ ζωή καί ὁδό̋ Χριστό̋  
ἐκ νεκρῶν τῷ Κλεόπᾳ  
καί τῷ Λουκᾷ συνώδευσεν,  
οἷσπερ καί ἐπεγνώσθη  
εἰ̋ Ἐµµαού̋ κλῶν τόν ἄρτον·  
ὧν ψυχαί καί καρδίαι  
καιόµεναι ἐτύγχανον,  
ὅτε τούτοι̋ ἐλάλει ἐν τῇ ὁδῷ  
καί Γραφαῖ̋ ἡρµήνευεν, ἅ ὑπέστη·  
µεθ᾿ ὧν, ἠγέρθη, κράξωµεν,  
ὤφθη τε καί τῷ Πέτρῳ. 

Θεοτοκίον 
Ὑµνῶ σου τό ἀµέτρητον  
ἔλεο̋, ποιητά µου,  
ὅτι σαυτόν ἐκένωσα̋  
τοῦ φορέσαι καί σῶσαι  
φύσιν βροτῶν κακωθεῖσαν·  
καί Θεό̋ ὤν ἠνέσχου  
ἐκ τῆ̋ ἁγνῆ̋ Θεόπαιδο̋  
κατ᾿ ἐµέ τοῦ γενέσθαι  
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καί κατελθεῖν  
µέχρι̋ ᾍδου θέλων µε,  
Λόγε, σῶσαι  
πρεσβείαι̋ τῆ̋ τεκούση̋ Σε,  
∆έσποτα πανοικτίρµον. 

∆οξαστικόν ε΄. Ἦχο̋ πλ. α΄ 
Ὤ τῶν σοφῶν Σου κριµάτων, Χριστέ!  
Πῶ̋ Πέτρῳ µέν τοῖ̋ ὀθονίοι̋ µόνοι̋  
ἔδωκα̋ ἐννοῆσαί Σου τήν ἀνάστασιν·  
Λουκᾷ δέ καί Κλεόπᾳ  
συµπορευόµενο̋ ὡµίλει̋·  
καί ὁµιλῶν οὐκ εὐθέω̋ ἑαυτόν φανεροῖ̋.  
∆ιό καί ὀνειδίζῃ  
ὡ̋ µόνο̋ παροικῶν ἐν Ἱερουσαλήµ  
καί µή µετέχων  
τῶν ἐν τέλει βουλευµάτων αὐτῆ̋.  
Ἀλλ᾿ ὁ πάντα  
πρό̋ τό τοῦ πλάσµατο̋ συµφέρον 
οἰκονοµῶν  
καί τά̋ περί Σοῦ προφητεία̋ ἀνέπτυξα̋  
καί ἐν τῷ εὐλογεῖν τόν ἄρτον  
ἐγνώσθη̋ αὐτοῖ̋·  
ὧν καί πρό τούτου αἱ καρδίαι  
πρό̋ γνῶσιν σου ἀνεφλέγοντο.  
Οἵ καί τοῖ̋ µαθηταῖ̋ συνηθροισµένοι̋  
ἤδη τρανῶ̋ ἐκήρυττόν Σου τήν ἀνάστασιν·  
δι᾿ ἧ̋ ἐλέησον ἡµᾶ̋. 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Εἰ̋ τήν Εἴσοδον 
Ἀπολυτίκια 

1) 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. 

2) Τῆ̋ Ἁγία̋ Ἄννη̋   
Ἦχο̋ δ΄.  Ταχύ προκατάλαβε. 

Ζωήν τήν κυήσασαν, ἐκυοφόρησα̋, 
ἁγνήν Θεοµήτορα, θεόφρον Ἄννα· διό  
πρό̋ λῆξιν οὐράνιον, 
ἔνθα εὐφραινοµένων κατοικία ἐν δόξῃ, 
χαίρουσα νῦν µετέστη̋,  
τοῖ̋ τιµῶσί σε πόθῳ, 
πταισµάτων αἰτουµένη ἱλασµόν, 
ἀειµακάριστε. 

3) Τῆ̋ Ἁγία̋ Ὀλυµπιάδο̋  
Ὅµοιον 

Τὸν πλοῦτον σκορπίσασα  
τὸν σὸν τελείῳ νο˙,  
Χριστῷ ἠκολούθησα̋,  
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δι’ ἐναρέτου ζωῆ̋, 
Ὁσία πανεύφηµε·  
σὺ γὰρ ἐφεποµένη,  
τῷ σοφῷ Χρυσοστόµῳ,  
χρύσεον ὤφθη̋ σκεῦο̋,  
τῆ̋ Χριστοῦ Ἐκκλησία̋·  
διό σε Ὀλυµπιά̋,  
ὁ Κύριο̋ ἐδόξασε. 

Τά Ἀπολυτίκια τοῦ Ναοῦ 

Κοντάκιον. Ἦχο̋ β΄. 
Προστασία τῶν χριστιανῶν 
ἀκαταίσχυντε, 
µεσιτεία πρό̋ τόν Ποιητήν ἀµετάθετε, 
µή παρίδῃ̋ ἁµαρτωλῶν δεήσεων φωνά̋, 
ἀλλά πρόφθασον, ὡ̋ ἀγαθή,  
εἰ̋ τήν βοήθειαν ἡµῶν, 
τῶν πιστῶ̋, κραυγαζόντων Σοι· 
τάχυνον εἰ̋ πρεσβείαν  
καί σπεῦσον εἰ̋ ἱκεσίαν, 
ἡ προστατεύουσα ἀεί,  
Θεοτόκε, τῶν τιµώντων Σε. 

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  
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εὐαγγελιζόµενοι πᾶσιν εἰρήνην. 

Ἡ Εὐχή τοῦ Τρισαγίου  

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

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

Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋... (γ) 

∆όξα... Καί νῦν... 

Ἅγιο̋ ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋. 

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

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

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Ρωµ. 10,1-10 
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(Παράλληλα: Ρωµ. 9,33. Ἠσ. 8,14. 28,16.  

Α΄ Πέτρου 2,6-8. Ἰωήλ 3,3-5  

ἔκχυση τοῦ Πνεύµατο̋.) 

Προκείµενον.  Ἦχο̋ δ΄.  Ψαλµό̋ 103. 

Ὡ̋ ἐµεγαλύνθη τά ἔργα Σου Κύριε 
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησα̋. 

 Εὐλόγει ἡ ψυχή µου τόν Κύριον. 

Πρό̋ Ρωµαίου̋ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα. 

Η ∆ΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡΙΑ  
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 

ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ  
ΤΟΥ ΜΩΫΣΗ  

Ἡ ἰδέα τήν ὁποίαν ἀναλύει ὁ Ἀπόστο-
λο̋ στό Ρωµ. Κεφ. 9-11 εἶναι «ἡ στάση 
τοῦ Ἰσραήλ ἔναντι τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ εὐ-
αγγελικοῦ κηρύγµατο̋ τῶν Ἀποστόλων».  

Ἡ κεντρική ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου 
πού κηρύττει ὁ Παῦλο̋ στήν «Πρό̋ Ρω-
µαίου̋» Ἐπιστολή εἶναι «ἡ διά τῆ̋ πίστε-
ω̋ εἰ̋ τόν Χριστόν σωτηρία τοῦ ἀνθρώ-
που» καί ὄχι διά τῆ̋ τηρήσεω̋ τῶν διατά-
ξεων καί τῶν ἐντολῶν τοῦ Νόµου τοῦ Μω-
̔σέω̋. Ὁ ἄνθρωπο̋ θά σωθῆ ἄν ἀποδεχθῆ 
τό κάλεσµα τοῦ Χριστοῦ καί πιστέψη ὅτι 
ὁ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋ ἀπέθανε καί ἀνεστήθη 
γιά χάρη του καί ὅτι τόν ἐξαγόρασε ἐκ τῆ̋ 
κατάρα̋ τοῦ Νόµου καί ἐργάστηκε τή σω-
τηρία του. ∆έν θά σωθῆ ὁ ἄνθρωπο̋ µέ 
τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Νόµου τοῦ 
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Μὡσέω̋, γιατί δέν µπορεῖ νά τί̋ τηρήση· 
αὐτό συνεπάγεται κατάρα. Γι’ αὐτό ὁ Θεό̋ 
µᾶ̋ δίδει χάρη, µᾶ̋ διευκολύνει προσφέρον-
τά̋ µα̋ τή σωτηρία δωρεάν πρό̋ ὅλου̋ 
τού̋ ἀνθρώπου̋, τήν ὁποίαν προεκήρυξε ἤ-
δη ὁ ἴδιο̋ ὁ Μὡσῆ̋.  

Προσοχή: Οἱ Ἰουδαῖοι πού ἀντιδροῦν 
στό Εὐαγγέλιο ἀπό ἀγάπη καί εὐλάβεια 
πρό̋ τό Νόµο πού ἔδωκε ὁ Θεό̋ στό Μὡ-
σῆ, ἔχουν ζῆλο Θεοῦ, ἀλλά δέν κατανοοῦν 
σωστά αὐτά πού τού̋ λέει καί κατά συνέ-
πειαν ἀσεβοῦν γιατί δέν τά τηροῦν. Τό ἴδιο 
ἀκριβῶ̋ συµβαίνει καί σήµερα µέ πολλού̋ 
χριστιανού̋ ἀδελφού̋ µα̋.  Ἔχουν ζῆλο, ἴ-
σω̋ καί φανατισµό. Ἀλλά δέν γνωρίζουν 
τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ γνώση του̋ εἶναι 
ἐπιπόλαιη γιατί δέν διαθέτουν λίγο χρόνο 
νά µελετήσουν µέ προσοχή καί εὐλάβεια 
τή Βίβλο καί νά ἐµβαθύνουν στά θεῖα 
νοήµατα πού ἀποκαλύπτει. Ὁ Θεό̋ µέ τό 
λόγο Του σάν Ἥλιο̋ τῆ̋ δικαιοσύνη̋ φω-
τίζει τό νοῦ, καθαρίζει καί ζωογονεῖ τήν 
καρδιά µέ τό Φῶ̋ καί τή Χάρη τῆ̋ ἀλή-
θεια̋ τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό Φῶ̋ τῆ̋ ἀλή-
θεια̋ ἐλευθερώνει τόν πιστό ἀπό κάθε φό-
βο καί κάθε δεισιδαιµονία.  

Ἀπό τί̋ πρῶτε̋ κιόλα̋ µέρε̋ τοῦ Χρι-
στιανισµοῦ παρουσιάστηκε τό πρόβληµα 
τῆ̋ διαφορᾶ̋ του µέ τόν Ἰουδἀσµό ὡ̋ πρό̋ 
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τόν τρόπο τῆ̋ σωτηρία̋. Τό πρόβληµα δη-
µιουργήθηκε ἀπό τήν ἐγὠστική στάση 
καί τόν ἐθνικισµό τῶν Ἰουδαίων, πού παρε-
ξηγῶντα̋ τή ζωή τοῦ παρόντο̋ κόσµου, ἔ-
διδαν µεγαλύτερη βαρύτητα στήν ἐπιβίω-
ση τοῦ Ἰουδἀκοῦ ἔθνου̋, παρά στή σωτη-
ρία τῆ̋ ἀνθρωπότητο̋ µέ τό Αἷµα τοῦ 
Χριστοῦ. Ἤθελαν οἱ ἄνθρωποι πού προσήρ-
χοντο στό Χριστό νά σωθοῦν ὡ̋ Ἰουδαῖοι. 
Νά ἐµφανιστῆ δηλαδή ὅτι ὁ Ἰουδἀσµό̋ εἶ-
ναι ἐκεῖνο̋ πού προσφέρει τή σωτηρία στόν 
κόσµο καί ὄχι ὁ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋ διά τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋.  

Τό θέµα ἦταν σπουδαιότατο. Πρόκει-
ται γιά τήν οὐσία τῆ̋ σωτηρία̋ τοῦ ἀν-
θρώπου! Γι’ αὐτό τό λόγο ἀκριβῶ̋ ἦρθε 
στόν κόσµο ὁ Μονογενή̋ Υἱό̋ τοῦ Θεοῦ. 
Ἄν ὁ ἄνθρωπο̋ µπορεῖ νά σωθῆ µέ τά ἔργα 
τοῦ Νόµου, πού ὑπῆρχε ἤδη ἀπό τήν ἐποχή 
πού ὁ Θεό̋ ἔκανε τή διαθήκη Του στό Σι-
νᾶ τό 1225π.Χ., ποιό̋ λόγο̋ ὑπῆρχε νά 
στείλη ὁ Θεό̋ τόν Γιό Του στόν κόσµο καί 
νά σταυρωθῆ; Ἄρα µαταίω̋ ἔγινε ἡ θυσία 
τοῦ Χριστοῦ!  

Ἡ αἰτία πού προκάλεσε τό µεγάλο αὐτό 
ζήτηµα, εἶναι τό γεγονό̋ ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι 
πού ἔγιναν χριστιανοί, δέν πρόσεξαν τό νό-
ηµα τῶν λόγων τοῦ Μὡσέω̋, πού προε-
κήρυττε τόν ἐρχοµό τοῦ Χριστοῦ. ∆έν κα-
τενόησαν τό πνεῦµα τοῦ Νόµου κι ἔµεναν 
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προσηλωµένοι σ’ αὐτόν µέ ἐθνικό φανατι-
σµό καί ὑπερηφάνεια. Γι’ αὐτό πρώτιστο 
καθῆκον τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ καθηµερι-
νή µελέτη τῆ̋ Βίβλου µέ τρόπο συστηµα-
τικό, ὥστε νά κατανοήση πλήρω̋ τό θέλη-
µα τοῦ Θεοῦ καί νά πιστέψη τελείω̋, ὅτι 
µόνο̋ του εἶναι ἀδύνατον νά σωθῆ. Ὅτι ἡ 
σωτηρία τοῦ προσφέρεται δωρεάν ὡ̋ ἀντα-
πόκριση στήν πίστη του στόν ὑπέρ ἡµῶν 
σταυρωθέντα, παθόντα, ταφέντα καί ἀνα-
στάντα Κύριο. 

1 Ἀδελφοί  
ἡ µέν εὐδοκία τῆ̋ ἐµῆ̋ καρδία̋ 

ἡ σφοδρή ἐπιθυµία  τῆ̋ καρδιᾶ̋ µου  
καί ἡ δέησι̋ ἡ πρό̋ τόν Θεόν  

καί ἡ δέησή µου στό Θεό  
ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰ̋ σωτηρίαν· 

εἶναι γιά τού̋ Ἰσραηλῖτε̋ νά ὁδηγηθοῦν 
στή σωτηρία. 

2 Μαρτυρῶ γάρ αὐτοῖ̋  
ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν,  

Μπορῶ νά βεβαιώσω γι’ αὐτού̋  
πώ̋ ἔχουν ζῆλο Θεοῦ,  

ἀλλ᾿ οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν.  
ἀλλά ὄχι µέ σωστή καί πλήρη γνώση. 

3 Ἀγνοοῦντε̋ γάρ  
τήν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην 

∆ιότι παραθεωροῦν τόν τρόπο σωτηρία̋ 
πού ὁρίζει ὁ Θεό̋ (νά ποιό εἶναι τό λάθο̋ 
πού κάνουν). 
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καί τήν ἰδίαν δικαιοσύνην  
ζητοῦντε̋ στῆσαι,  

καί προσπαθοῦν µέ τή δική του̋ 
δύναµη, µέ τά ἔργα του̋, νά σωθοῦν  

τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ  
οὐχ ὑπετάγησαν. 

κι ἔτσι δέν ὑποτάχτηκαν στόν τρόπο 
σωτηρία̋ καί δικαίωση̋ πού προσφέρει 
ὁ Θεό̋, ὁ ὁποῖο̋ καλεῖ τού̋ ἀνθρώπου̋ 
νά πιστέψουν στό Χριστό γιά νά 
σωθοῦν. 

4 Τέλο̋ γάρ νόµου Χριστό̋ 
Γιατί ὁ σκοπό̋ καί τό τέλο̋ τοῦ Νόµου 
εἶναι ὁ Χριστό̋,  

εἰ̋ δικαιοσύνην παντί τῷ πιστεύοντι. 
γιά τή δικαίωση καί σωτηρία κάθε 
ἀνθρώπου πού πιστεύει στή σωτηρία 
πού προαναγγέλλει.  

Ὁ σκοπό̋ τοῦ Νόµου ὁλοκληρώνεται µέ 
τήν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ, τόν Ὁποῖον 
προκηρύττει µέ τό στόµα καί τά γραπτά 
τοῦ Μὡσέω̋ ὡ̋ µέλλοντα Σωτῆρα. 

5 Μὡσῆ̋ γάρ γράφει τήν δικαιοσύνην 
τήν ἐκ τοῦ νόµου,  

Ὁ Μὡσῆ̋ περιγράφει τή δικαίωση – 
σωτηρία - πού προέρχεται ἀπό τό Νόµο, 
λέγοντα̋ ὅτι:  

 ὅτι ὁ ποιήσα̋ αὐτά ἄνθρωπο̋  
ζήσεται ἐν αὐτοῖ̋ 

ὁ ἄνθρωπο̋ πού ἐκτελεῖ αὐτέ̋ τί̋ 
ἐντολέ̋ τοῦ Νόµου, θά βρῆ σ’ αὐτέ̋ τή 
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ζωή.  
Λεὐτικό 18,5: 

Φυλάξεσθε πάντα τὰ προστάγµατά µου καὶ 
πάντα τὰ κρίµατά µου 
καὶ ποιήσετε αὐτά, 
ἃ ποιήσα̋ αὐτά ἄνθρωπο̋ 
ζήσεται ἐν αὐτοῖ̋· 
ἐγὼ Κύριο̋ ὁ Θεὸ̋ ὑµῶν. 

6 ἡ δέ ἐκ πίστεω̋ δικαιοσύνη οὕτω λέγει· 
Γιά τήν ἐκ πίστεω̋ ὅµω̋ δικαίωση,  
λέει τά ἑξῆ̋:  

 µή εἴπῃ̋ ἐν τῇ καρδίᾳ σου,  
«Μήν ἀναρωτηθεῖ̋ µέσα στήν καρδιά 
σου  

 τί̋ ἀναβήσεται εἰ̋ τόν οὐρανόν;  
ποιό̋ µπορεῖ ν᾿ ἀνέβη στόν οὐρανό;»  

 Τοῦτ᾿ ἔστι Χριστόν καταγαγεῖν·  
δηλαδή γιά νά κατεβάση τό Χριστό· 

7 ἤ τί̋ καταβήσεται εἰ̋ τήν ἄβυσσον;  
ἤ «ποιό̋ µπορεῖ νά κατεβῆ στόν Ἅδη;»  

 Τοῦτ᾿ ἔστι Χριστόν  
ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.  

γιά ν᾿ ἀνεβάση δηλαδή τό Χριστό ἀπό 
τού̋ νεκρού̋. 

8 Ἀλλά τί λέγει;  
Ἀλλά προσέξετε τί λέει ἡ Γραφή, 
(∆ευτερ. 6, 4-9. 30, 11-14) 

 Ἐγγύ̋ σου τό ῥῆµά ἐστιν,  
κοντά σου εἶναι ὁ λόγο̋,  

 ἐν τῷ στόµατί σου καί ἐν τῇ καρδία σου·  
στό στόµα σου καί στήν καρδιά σου,  
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 τοῦτ᾿ ἔστι τό ῥῆµα τῆ̋ πίστεω̋,  
ὅ κηρύσσοµεν. 

κι ἐννοεῖ τό λόγο τῆ̋ πίστεω̋ πού 
κηρύττοµε. 

9 Ὅτι ἐάν ὁµολογήσῃ̋  
ἐν τῷ στόµατί σου Κύριον Ἰησοῦν 

∆ιότι ἄν ὁµολογήση̋ µέ τό στόµα σου 
πώ̋ ὁ Ἰησοῦ̋ εἶναι ὁ Κύριο̋  

 καί πιστεύσῃ̋ ἐν τῇ καρδία σου  
καί πιστέψει̋ µέ τήν καρδιά σου  

 ὅτι ὁ Θεό̋ Αὐτόν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, 
σωθήσῃ· 

πώ̋ ὁ Θεό̋ Τόν ἀνέστησε ἀπό τού̋ 
νεκρού̋, θά σωθῆ̋! 

10 καρδία γάρ πιστεύεται εἰ̋ δικαιοσύνην, 
Γιατί ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἐµπι-
στεύεται καί ὁδηγεῖται στή δικαίωση,  

 στόµατι δέ ὁµολογεῖται εἰ̋ σωτηρίαν. 
καί τό στόµα του ὁµολογεῖ καί 
ὁδηγεῖται στή σωτηρία. 

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆ̋ Ε΄ 
Κυριακῆ̋ σταµατᾶ ἐδῶ. Ἡ ἑνότητα 
ὅµω̋ τοῦ θέµατο̋ συνεχίζεται ὡ̋ τό 
τέλο̋ τοῦ κεφαλαίου 11. Γιά νά 
διευκολύνωµε τόν ἀναγνώστη, 
παραθέτουµε ἐν συνεχείᾳ ἕνα µέρο̋ ἀπό 
τό ὑπόλοιπο τῶν σκέψεων τοῦ Παύλου 
καί κυρίω̋ µερικά σηµεῖα πού 
σπονδυλώνουν τή σκέψη του. Ὁ ἐνδια-
φερόµενο̋ νά κατανοήση τό περιεχόµενο  
τῆ̋ «πρό̋ Ρωµαίου̋», θά πρέπει µαζύ µέ 
τή βοήθεια πού τοῦ προσφέροµε ἐδῶ, νά 
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µελετήση ὁλόκληρη τήν ἑνότητα τῶν 
κεφαλαίων 9 – 11 τῆ̋ Ἐπιστολῆ̋. 

11 Λέγει γὰρ ἡ Γραφή·  
Ὅπω̋ λέει ἡ Γραφή:  

πᾶ̋ ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ  
οὐ καταισχυνθήσεται.  

Ὅποιο̋ πιστέψει σ' αὐτόν δέ θά 
ντροπιαστεῖ. (βλ. Ρωµ. 9,33.  Ἠσ. 8,14. 
28,16. Α΄ Πέτρου 2, 6-8. Ἰωήλ 3, 3-5) 

12 Οὐ γὰρ ἔστι διαστολὴ  
Ἰουδαίου τε καὶ ῞Ελληνο̋·  

Καµιά διάκριση δέν γίνεται  
ἄν εἶναι Ἰουδαῖο̋ ἤ ὄχι. 

ὁ γὰρ αὐτὸ̋ Κύριο̋ πάντων,  
πλουτῶν εἰ̋ πάντα̋  
τοὺ̋ ἐπικαλουµένου̋ αὐτόν·  

Γιατί ὁ ἴδιο̋ εἶναι Κύριο̋ γιά ὅλου̋, πού 
σκορπᾶ πλούσια τή χάρη Του σ' ὅλου̋ 
ὅσοι Τόν ἐπικαλοῦνται. 

13 πᾶ̋ γὰρ ὃ̋ ἂν ἐπικαλέσηται  
τὸ ὄνοµα  Κυρίου, σωθήσεται.  

Γιατί, ὁποιοσδήποτε ἐπικαλεσθῆ τό 
ὄνοµα τοῦ Κυρίου, θά σωθῆ. 

14 Πῶ̋ οὖν ἐπικαλέσονται  
εἰ̋ ὃν οὐκ ἐπίστευσαν;  

Πῶ̋ ὅµω̋ θά Τόν ἐπικαλεστοῦν, ἄν δέν 
Τόν πιστέψουν; 

Πῶ̋ δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν;  
Καί πῶ̋ θά Τόν πιστέψουν, ἄν δέν ἔχουν 
ἀκούσει γι' Αὐτόν; 
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Πῶ̋ δὲ ἀκούσουσι χωρὶ̋ κηρύσσοντο̋; 
Καί πῶ̋ πάλι θ' ἀκούσουν γι' Αὐτόν, ἄν 
κάποιο̋ δέν τού̋ Τόν κηρύξει; 

15 Πῶ̋ δὲ κηρύξουσιν ἐὰν µὴ ἀποσταλῶσι;  
Καί πῶ̋ θά κηρύξουν, ἄν δέν τού̋ 
ἀποστείλει ὁ Κύριο̋; 

Καθὼ̋ γέγραπται·  
Γι᾽  αὐτό προφήτεψε ἡ Γραφή: 

ὡ̋ ὡραῖοι οἱ πόδε̋  
τῶν εὐαγγελιζοµένων εἰρήνην,  

Πόσο ὅµορφο̋ εἶναι ὁ ἐρχοµό̋ αὐτῶν πού 
φέρνουν τήν εἴδηση γιά τήν ειρήνη,  

τῶν εὐαγγελιζοµένων τὰ ἀγαθά!  
τή χαρµόσυνη εἴδηση γιά τά ἀγαθά τοῦ 
Θεοῦ! 

16 Ἀλλ᾿ οὐ πάντε̋ ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ·  
Καί πάλι ὅµω̋, τό χαρµόσυνο αὐτό 
µήνυµα τοῦ Εὐαγγελίου δέν τό 
δέχτηκαν ὅλοι. 

῾Ησαΐα̋ γὰρ λέγει·  
∆ιότι ὁ Ἠσαΐα̋ λέει µέ παράπονο: 

Κύριε, τί̋ ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡµῶν;  
Κύριε, ποιό̋ πίστεψε στό κήρυγµά µα̋; 

17 Ἄρα ἡ πίστι̋ ἐξ ἀκοῆ̋.  
Ἑποµένω̋, γιά νά πιστέψει κανεί̋, 
χρειάζεται ν' ἀκούσει τό λόγο τοῦ 
Εὐαγγελίου  

ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήµατο̋ Θεοῦ. 
καί γιά ν’ ἀκούση κανεί̋, πρέπει νά 
φτάση στ’ αὐτιά του ὁ λόγο̋ τοῦ Θεοῦ.  
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18 Ἀλλά λέγω· µή οὐκ  ἤκουσαν ; ... 
19 Ἀλλά λέγω· µή οὐκ  ἔγνω Ἰσραήλ ; ... 
11,1 Λέγω οὐν·  

µή ἀπώσατο ὁ Θεό̋ τόν λαόν Αὐτοῦ; ... 
11 Λέγω οὐν· µή ἔπταισαν ἵνα πέσωσι; ... 
21 Εἴ γάρ ὁ Θεό̋ τῶν κατά φύσιν κλάδων οὐκ 

ἐφείσατο ...  
23 ... δυνατό̋ γάρ ὁ Θεό̋ ἐστίν, πάλιν 

ἐγκεντρίσαι αὐτού̋ ... 
25 Οὐ γάρ θέλω ὑµᾶ̋ ἀγνοεῖν ἀδελφοί,  

τό µυστήριον τοῦτο,  
ἵνα µὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖ̋ φρόνιµοι,  
ὅτ ι  πώρωσι̋  ἀπὸ  µέρου̋   
τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν   
ἄχρι̋  οὗ  τὸ  πλήρωµα τῶν  ἐθνῶν  
ε ἰσέλθῃ,  

26 καὶ  οὕτω πᾶ̋  ᾿ Ισραὴλ σωθήσεται ,  
καθὼ̋  γέγραπται ·  
ἥξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόµενο̋  
καὶ ἀποστρέψει ἀσεβεία̋ ἀπὸ ᾿Ιακώβ· 

27 καὶ αὕτη αὐτοῖ̋ ἡ παρ᾿ ἐµοῦ διαθήκη, ὅταν 
ἀφέλωµαι τὰ̋ ἁµαρτία̋ αὐτῶν. 

«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ»  

Ἦχο̋ δ΄.  Ψαλµό̋ 44. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ὡραῖο̋ κάλλει  

παρά τού̋ υἱού̋ τῶν ἀνθρώπων, 

ἐξεχύθη χάρι̋ ἐν χείλεσί Σου· 

διά τοῦτο εὐλόγησέ Σε ὁ Θεό̋ εἰ̋ τόν αἰῶνα. 
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Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Περίζωσαι τήν ῥοµφαίαν Σου 

ἐπί τόν µηρόν Σου, ∆υνατέ, 

τῇ ὡραιότητί Σου καί τῷ κάλλει Σου. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 
 

Η ΕΥΧΗ  ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Ἔλλαµψον ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ἡµῶν,  
φιλάνθρωπε ∆έσποτα,  
τό τῆ̋ Σῆ̋ Θεογνωσία̋ ἀκήρατον φῶ̋  
καί τού̋ τῆ̋ διανοία̋ ἡµῶν  
ὀφθαλµού̋ διάνοιξον  
εἰ̋ τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγµάτων 
κατανόησιν.  
῎Ενθε̋ ἡµῖν  
καί τόν τῶν µακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, 
ἵνα, τά̋ σαρκικά̋ ἐπιθυµία̋  
πάσα̋ καταπατήσαντε̋  
πνευµατικήν πολιτείαν µετέλθωµεν,  
πάντα τά πρό̋ εὐαρέστησιν τήν Σήν  
καί φρονοῦντε̋ καί πράττοντε̋.  
Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισµό̋  
τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων ἡµῶν,  
Χριστέ, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν  
σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί  
καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι,  
νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
Ματθ. 8,28 - 9,1 

Ἡ θεραπεία τῶν διαµονισµένων τῶν Γεργεσηνῶν 
Μία ἀπό τί̋ ἀλήθειε̋ πού ἀποκάλυψε  

ὁ Κύριο̋ καί µαρτυρεῖται ἀπό τό Εὐαγγέλιο: 
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ  

ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ 

Στήν Εὐαγγελική αὐτή περικοπή τῆ̋ Ε΄ 
Κυριακῆ̋ τοῦ Ματθαίου, ὁ Ἴδιο̋ ὁ Χριστό̋ 
ἀποδεικνύει παραστατικότατα τήν ἀλή-
θεια πού κηρύττει ὁ Παῦλο̋ στήν Πρό̋ 
Ρωµαίου̋ Ἐπιστολή. Ἐπαληθεύει πλήρω̋ 
τό κήρυγµα τοῦ Παύλου πρό̋ τού̋ Ρωµαί-
ου̋ µέ ἕνα χαρακτηριστικό περιστατικό 
τῆ̋ ζωῆ̋ Του: Ἡ σωτηρία τῶν δαιµονισµέ-
νων τῶν Γεργεσηνῶν ἀπό τήν καταδυνα-
στεία τῶν δαιµόνων, δέν ἐπετεύχθηκε µέ 
τή δική του̋ δύναµη ἤ µέ τήν ἐνέργεια κά-
ποιου ἄλλου, ἀλλά εἶναι δωρεά τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, πράξη ἀγάπη̋ τοῦ ἀπεσταλµένου 
ἀπό τό Θεό Σωτῆρα. Εἶναι τό ἔλεο̋ τοῦ 
Θεοῦ, ὁ Ὁποῖο̋ ἔστειλε τόν Υἱό Του τόν 
Κύριό µα̋ Ἰησοῦ Χριστό, τόν παντοδύναµο 
Λόγο Του, στόν κόσµο καί κατέλυσε τά ἔρ-
γα τοῦ Σατανᾶ. Παρόλο πού ὁ ἀπόστολο̋ 
Παῦλο̋ δέν ὑπῆρξε µαθητή̋ τοῦ Κυρίου 
κατά τό χρόνο πού ἐδίδασκε πάνω στή γῆ, 
τό κήρυγµά του εἶναι ἀπολύτω̋ βασισµένο 
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στό λόγο τοῦ Χριστοῦ, γιατί ὁ Ἴδιο̋ τοῦ τό 
ἀπεκάλυψε (Α΄ Κορ. 11,23: «Ἐγώ γάρ πα-
ρέλαβα ἀπό τοῦ Κυρίου ὅ καί παρέδωκα ὑ-
µῖν.») 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ  
Ἐκεῖνο τόν καιρό 

8,28 ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ  
εἰ̋ τήν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν 

ὅταν ὁ Ἰησοῦ̋ ἔφτασε στήν ἀπέναντι 
ὄχθη, στήν περιοχή τῶν Γεργεσηνῶν,  

ὑπήντησαν Αὐτῷ δύο δαιµονιζόµενοι 
ἐκ τῶν µνηµείων ἐξερχόµενοι,  
χαλεποί λίαν, 

Τόν συνάντησαν δύο δαιµονισµένοι πού 
ἔρχονταν ἀπό τά µνήµατα, τόσο φοβεροί, 

ὥστε µή ἰσχύειν τινά παρελθεῖν  
διά τῆ̋ ὁδοῦ ἐκείνη̋. 

ὥστε κανένα̋ δέν τολµοῦσε νά περάση 
ἀπό κεῖνον τό δρόµο. 

29 Καί ἰδού ἔκραξαν λέγοντε̋· 
- Τί ἡµῖν καί Σοί, Ἰησοῦ Υἱέ τοῦ Θεοῦ;  

Καί µέ κραυγέ̋ Τοῦ εἶπαν: Τί δουλειά 
ἔχει̋ Ἐσύ µ᾿ ἐµᾶ̋, Υἱέ τοῦ Θεοῦ;  

Ἦλθε̋ ὦδε πρό καιροῦ βασανίσαι ἡµᾶ̋;  
Ἦρθε̋ ἐδῶ πρίν τήν ὥρα τῆ̋ κρίσεω̋ 
γιά νά µᾶ̋ βασανίση̋; 

30 Ἦν δέ µακράν ἀπ᾿ αὐτῶν 
Μακριά ἀπ᾿ αὐτού̋  

ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκοµένη.  
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ἔβοσκε ἕνα κοπάδι χοίρων. 
31 Οἱ δέ δαίµονε̋ παρεκάλουν Αὐτόν 

λέγοντε̋· 
Καί οἱ δαίµονε̋ Τόν παρακαλοῦσαν 
λέγοντα̋: 

- Εἰ ἐκβάλλει̋ ἡµᾶ̋ 
ἐπίτρεψον ἡµῖν ἀπελθεῖν 
εἰ̋ τήν ἀγέλην τῶν χοίρων.  

Ἄν εἶναι νά µᾶ̋ διώξη̋, ἄφησέ µα̋ νά 
πᾶµε στό κοπάδι τῶν χοίρων. 

32 Καί εἶπεν αὐτοῖ̋· ὑπάγετε. 
Κι Ἐκεῖνο̋ τού̋ ἀπάντησε: Πηγαίνετε. 

Οἱ δέ ἐξελθόντε̋ ἀπῆλθον  
εἰ̋ τήν ἀγέλην τῶν χοίρων·  

Αὐτοί βγῆκαν καί πῆγαν στό κοπάδι 
τῶν χοίρων.  

καί ἰδού ὥρµησε  
πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων  

Καί ὅλο τό κοπάδι τῶν χοίρων ὅρµησε 
κατά τοῦ κρηµνοῦ εἰ̋ τήν θάλασσαν καί 
ἀπέθανον ἐν τοῖ̋ ὕδασιν. 

καί γκρεµίστηκε στή λίµνη καί 
πνίγηκαν µέσα στά νερά. 

33 Οἱ δέ βόσκοντε̋ ἔφυγον 
Τότε οἱ βοσκοί ἔφυγαν,  

καί ἀπελθόντε̋ εἰ̋ τήν πόλιν  
ἀπήγγειλαν πάντα  
καί τά τῶν δαιµονιζοµένων.  

πῆγαν στήν πόλη καί ἀνάγγειλαν ὅλα 
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τά συµβάντα καί ὅ,τι ἔγινε µέ τού̋ 
δαιµονισµένου̋. 

34 Καί ἰδού πᾶσα ἡ πόλι̋  
ἐξῆλθεν εἰ̋ συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ  

Βγῆκε τότε ὅλη ἡ πόλη  
νά συναντήση τόν Ἰησοῦ,  

καί ἰδόντε̋ Αὐτόν παρεκάλεσαν 
κι ὅταν Τόν εἶδαν, Τόν παρεκάλεσαν 

ὅπω̋ µεταβῇ ἀπό τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
νά φύγη ἀπό τήν περιοχή του̋. 

9,1Καί ἐµβά̋ εἰ̋ πλοῖον διεπέρασε 
Ὁ Ἰησοῦ̋ ἐπιβιβάστηκε στό πλοῖο, 
διέσχισε τή λίµνη 

καί ἦλθεν εἰ̋ τήν ἰδίαν πόλιν. 
καί ἦρθε στήν πόλη Του. 
 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΤΩΝ  
ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

26 Ἰουλίου 
Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρο̋  

Ἑρµολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 
Ἑρµίππου καὶ Ἑρµοκράτου̋, 
καὶ τῆ̋ Ἁγία̋ Ὁσιοµάρτυρο̋ 

Παρασκευῆ̋. 

Ἀπολυτίκια 
 Ἦχο̋ δ' 

Οἱ Μάρτυρέ̋ σου Κύριε,  
ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν,  
στεφάνου̋ ἐκοµίσαντο τῆ̋ ἀφθαρσία̋  
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ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν,  
σχόντε̋ γὰρ τὴν ἰσχύν σου,  
τοὺ̋ τυράννου̋ καθεῖλον,  
ἔθραυσαν καὶ δαιµόνων,  
τὰ ἀνίσχυρα θράση,  
Αὐτῶν ταῖ̋ ἱκεσίαι̋ Χριστὲ ὁ Θεό̋,  
σῶσον τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν.  

Ἦχο̋ α' 
Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει κατάλληλον,  
ἐργασαµένη φερώνυµε,  
τὴν ὁµώνυµόν σου πίστιν  
εἰ̋ κατοικίαν κεκλήρωσαι,  
Παρασκευὴ ἀθλοφόρε,  
ὅθεν προχέει̋ ἰάµατα,  
καὶ πρεσβεύει̋ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  

 
27  Ἰουλίου 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 

Ἀπολυτίκιον.  Ἦχο̋ γ' 
Ἀθλοφόρε ἅγιε,  
καί ἰαµατικέ Παντελεῆµον, 
πρέσβευε τῷ ἐλεήµονι Θεῷ, 
ἵνα πταισµάτων ἄφεσιν, 
παράσχῃ ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν. 
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28 Ἰουλίου 

Ἀποστόλων Προχόρου, Νικάνωρο̋,  
Τίµωνο̋ καί Παρµενᾶ  
ἐκ τῶν ἑπτά ∆ιακόνων  

τῆ̋ πρώτη̋ Ἐκκλησία̋ (Πράξ. 6,1-7) 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχο̋ δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ὡ̋ θεῖοι συνέκδηµοι,  
τῶν Ἀποστόλων Χριστοῦ,  
θεόθεν ἐκρίθητε διακονεῖν εὐσεβῶ̋,  
τῷ θείῳ πληρώµατι,  
Πρόχορε θεηγόρε, σὺν Νικάνορι ἅµα,  
Τίµων ὁ θεοκήρυξ, Παρµενᾶ̋ τὲ ὁ θεῖο̋, 
πρεσβεύοντε̋ τῷ Κυρίῳ,  
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠµῶν. 
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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 συνδροµη-
τῶν καί τῶν συνεργατῶν του. Ὑπέρ αὐτῶν ἀνα-
πέµπονται καθηµερινά εὐχαριστήριε̋ εὐχέ̋ καί 
δεήσει̋. 

Ὅσοι θέλουν νά συνδράµουν, µποροῦν νά 
στέλνουν τή συνδροµή ἤ τή δωρεά του̋ µέ ταχυ-
δροµική ἐπιταγή στή διεύθυνση: 

᾿Εκκλησιαστικό ῞Ιδρυµα  
«῾Ο Εὐαγγελιστή̋ Μᾶρκο̋» 

Τ.Θ. 60060, Τ.Κ. 57001  
Θέρµη  Θεσσαλονίκη̋ 

Μποροῦν ἐπίση̋ νά κάµουν κατάθεση στού̋ 
τραπεζικού̋ 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 Τρά-
πεζα, γιά νά τοῦ ἀποσταλῆ ἡ ἀπόδειξη. 
 

 

 


