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Ἡ ἐµπειρία καί µαρτυρία τῶν Μυροφόρων  

Τό πρωί τῆ̋ Μιᾶ̋ τῶν Σαββάτων οἱ Μυρο-
φόρε̋ πῆγαν στόν τάφο τοῦ Ἰησοῦ καί βρῆκαν 
τήν πέτρα σηκωµένη καί τόν τάφο ἄδειο. ∆ύο  
ἄνδρε̋ µέ ἀστραφτερέ̋ στολέ̋ ὑπενθυµίζουν 
σ’αὐτέ̋ τού̋ λόγου̋ τοῦ Ἰησοῦ, πού προέλεγε 
τό θάνατο καί τήν ἀνάστασή Του.  

Οἱ Μυροφόρε̋ τρέχουν καί ἐνηµερώνουν 
τού̋ Μαθητέ̋ καί τού̋ ἄλλου̋ καί αὐτοί 
νοµίζουν ὅτι οἱ γυναῖκε̋ βρίσκονται σέ 
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παραλήρηµα. Ὁ Πέτρο̋ ὅµω̋ τρέχει στό 
µνῆµα, διαπιστώνει τά ἴδια καί θαυµάζει.  

1 Τῇ µιᾷ τῶν Σαββάτων ὄρθρου βαθέο̋  
ἦλθον γυναῖκε̋ ἐπί τό µνῆµα 

Τήν ἑποµένη ἡµέρα µετά τό Σάββατο ἀπό τά 
βαθιά χαράµατα 

φέρουσαι ἅ ἡτοίµασαν ἀρώµατα  
καί τινε̋ σύν αὐταῖ̋. 

ἦρθαν οἱ γυναῖκε̋ στόν τάφο ἔχοντα̋ Τά 
ἀρώµατα πού εἶχαν ἑτοιµάσει· ἦρθαν καί 
µερικέ̋ ἄλλε̋ µαζί του̋.  

2 Εὗρον δέ τόν λίθον  
ἀποκεκυλισµένον ἀπό τοῦ µνηµείου·  

Βρῆκαν τότε τήν πέτρα κυλισµένη ἀπό τό 
µνῆµα  

3 καί εἰσελθοῦσαι  
οὐχ εὗρον τό σῶµα τοῦ Κυρίου ᾿Ἰησοῦ. 

καί ὅταν µπῆκαν σ' αὐτό δέν βρῆκαν τό σῶµα 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 

4 Καί ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτά̋  
περί τούτου 

Καθώ̋ ἀποροῦσαν γι' αὐτό 
 καί ἰδού δύο ἄνδρε̋ ἐπέστησαν αὐταῖ̋  

ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαι̋.  
φάνηκαν µπροστά του̋ δυό ἄνδρε̋ µέ 
ἀστραφτερέ̋ στολέ̋. 

5 Ἐµφόβων δέ γενοµένων αὐτῶν  
καί κλινουσῶν τό πρόσωπον εἰ̋ τήν γῆν,  
εἶπον πρό̋ αὐτά̋·  

Κι ἐνῶ κατατροµαγµένε̋ εἶχαν σκυµµένο τό 
πρόσωπο του̋ πρό̋ τή γῆ, τί̋ ρώτησαν: 
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τί ζητεῖτε τόν ζῶντα µετά τῶν νεκρῶν;  
6 Οὐκ ἐστιν ὦδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· 

Τί ζητᾶτε τόν ζωντανό ἀνάµεσα στού̋ νεκρού̋; 
∆έν εἶναι ἐδῶ, ἀναστήθηκε! 

 µνήσθητε ὡ̋ ἐλάλησεν ὑµῖν  
ἔτι ὤν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων 

Θυµηθεῖτε τί σᾶ̋ εἶπε, ὅταν ἀκόµη ἦταν στή 
Γαλιλαία. 

7 ὅτι δεῖ τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου  
παραδοθῆναι εἰ̋ χεῖρα̋  
ἀνθρώπων ἁµαρτωλῶν,  

Σᾶ̋ εἶπε ὅτι ὁ Υἱό̋ τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά 
παραδοθεῖ στά χέρια τῶν ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ, 

 καί σταυρωθῆναι  
καί τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ ἀναστῆναι.  

νά σταυρωθεῖ καί τήν τρίτη ἡµέρα ν' 
ἀναστηθεῖ. 

8 Καί ἐµνήσθησαν τῶν ῥηµάτων αὐτοῦ   
Θυµήθηκαν τότε τά λόγια του. 

9 καί ὑποστρέψασαι ἀπό τοῦ µνηµείου 
ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖ̋ ἕνδεκα 
καί πᾶσι τοῖ̋ λοιποῖ̋.  

Ἐπέστρεψαν ἀπό τό µνῆµα κι ἀνήγγειλαν ὅλα 
αὐτά στού̋ ἕνδεκα µαθητέ̋ καί σ' ὅλου̋ τού̋ 
ἄλλου̋. 

10 Ἦσαν δέ ἡ Μαγδαληνή Μαρία  
καί Ἰωάννα καί Μαρία Ἰακώβου  
καί αἱ λοιπαί σύν αὐταῖ̋,  
αἵ ἔλεγον πρό̋ τού̋ ἀποστόλου̋ ταῦτα.  

Αὐτέ̋ πού τά ἔλεγαν αὐτά στού̋ ἀποστόλου̋ 
ἦταν ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Ἰωάννα, ἡ 
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Μαρία, ἡ µητέρα τοῦ Ἰακώβου καί οἱ 
ὑπόλοιπε̋ πού ἦταν µαζί του̋. 

11 Καί ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν  
ὡσεί λῆρο̋ τά ῥήµατα αὐτῶν  
καί ἠπίστουν αὐταῖ̋.  

Τά λόγια αὐτά τού̋ φάνηκαν σάν παραλήρηµα 
καί δέν τί̋ πίστευαν. 

12 Ὁ δέ Πέτρο̋ ἀναστά̋  
ἔδραµεν ἐπί τό µνηµεῖον  

Ὁ Πέτρο̋ ὅµω̋ σηκώθηκε κι ἔτρεξε στό 
µνῆµα. 

 καί παρακύψα̋  
βλέπει τά ὀθόνια κείµενα µόνα  

Ὅταν ἔσκυψε, εἶδε τά σάβανα µόνα  
 καί ἀπῆλθε  

πρό̋ ἑαυτόν θαυµάζων τό γεγονό̋.  
καί γύρισε σπίτι του γεµᾶτο̋ ἀπορία γι' αὐτό 
πού ἔγινε. 

 
Καταβασίαι. Ἦχο̋ δ΄. 

Ὠδή α΄.   
Ἀνοίξω τό στόµα µου  
καί πληρωθήσεται Πνεύµατο̋· 
καί λόγον ἐρεύξοµαι τῇ Βασιλίδι Μητρί· 
καί ὀφθήσοµαι φαιδρῶ̋ πανηγυρίζων· 
καί ἄσω γηθόµενο̋ ταύτη̋ τά θαύµατα. 

Ὠδή γ΄.   
Τού̋ Σού̋ ὑµνολόγου̋, Θεοτόκε, 
ὡ̋ ζῶσα καί ἄφθονο̋ Πηγή, 
θίασον συγκροτήσαντα̋  
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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 ἐκραύγαζεν·  
∆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΄.  
Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονε̋  
παρά τόν Κτίσαντα, ἀλλά πυρό̋ ἀπειλήν 
ἀνδρείω̋ πατήσαντε̋  
χαίροντε̋ ἔψαλλον. 
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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. 

Ἡ Τιµιωτέρα. 
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. 

Ἐξαποστειλάριον δ΄ 
Ταῖ̋ ἀρεταῖ̋ ἀστράψαντε̋,  
ἴδωµεν ἐπιστάντα̋  
ἐν ζωηφόρῳ µνήµατι  
ἄνδρα̋ ἐν ἀστραπτούσαι̋  
ἐσθήσεσι µυροφόροι̋  
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κλινούσαι̋ εἰ̋ γῆν ὄψιν·  
τοῦ οὐρανοῦ δεσπόζοντο̋  
ἔγερσιν διδαχθῶµεν  
καί πρό̋ ζωήν  
ἐν µνηµείῳ δράµωµεν σύν τῷ Πέτρῳ  
καί τό πραχθέν θαυµάσαντε̋  
µείνωµεν Χριστόν βλέψαι. 

Θεοτοκίον 
Τό Χαίρετε φθεγξάµενο̋  
διηµείψω1 τήν λύπην  
τῶν προπατόρων, Κύριε,  
τήν χαράν ἀντεισάγων  
ἐγέρσεώ̋ Σου ἐν κόσµῳ·  
ταύτη̋ οὖν, ζωοδότα,  
διά τῆ̋ κυησάση̋ Σε  
φῶ̋ φωτίζον καρδία̋,  
φῶ̋ οἰκτιρµῶν  
τῶν Σῶν ἐξαπόστειλον τοῦ βοᾶν Σοι·  
Φιλάνθρωπε, Θεάνθρωπε,  
δόξα τῇ Σῇ ἐγέρσει. 

∆οξαστικόν δ ΄  
 Ἦχο̋ δ΄. 

Ὄρθρο̋ ἦν βαθύ̋  
καί αἱ γυναῖκε̋ ἦλθον  
ἐπί τό µνῆµά Σου Χριστέ·  
ἀλλά τό σῶµα οὐχ εὑρέθη  
τό ποθούµενον αὐταῖ̋·  
διό ἀπορουµέναι̋  

                                       
1 Ἀντάλλαξε̋ 
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οἱ ταῖ̋ ἀστραπτούσαι̋ ἐσθήσεσιν ἐπιστάντε̋,  
Τί τόν ζῶντα µετά τῶν νεκρῶν ζητεῖτε;  
ἔλεγον· ἠγέρθη, ὡ̋ προεῖπε·  
τί ἀµνηµονεῖτε τῶν ῥηµάτων Αὐτοῦ;  
Οἷ̋ πεισθεῖσθαι τά ὁραθέντα ἐκήρυττον·  
ἀλλ᾿ ἐδόκει λῆρο̋ τά εὐαγγέλια. 
Οὕτω̋ ἦσαν ἔτι νωθεί̋2 οἱ µαθηταί.  
Ἀλλ᾿ ὁ Πέτρο̋ ἔδραµε καί ἰδών  
ἐδόξασέ Σου πρό̋ ἑαυτόν τά θαυµάσια. 
 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιµον 
Ἦχο̋ πλ. β΄  

Ἰωάν. 20, 11-18 Ὄγδοο Ἑωθινό 
Ἀγγελικαί δυνάµει̋ ἐπί τό µνῆµα Σου 
καί οἱ φυλάσσοντε̋ ἀπενεκρώθησαν· 
καί ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ,  
ζητοῦσα τό ἄχραντόν Σου Σῶµα· 
ἐσκύλευσα̋ τόν ᾍδην,  
µή πειρασθεί̋ ὑπ᾿ αὐτοῦ· 
ὑπήντησα̋ τῇ Παρθένῳ,  
δωρούµενο̋ τήν ζωήν. 
Ὁ ἀναστά̋ ἐκ τῶν νεκρῶν,  
Κύριε, δόξα Σοι. 
 

Ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχο̋ πλ. α’. Τό συνάναρχον 

                                       
2 Νωθροί, ἀποναρκωµένοι στό νοῦ. 
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Λόγον. 
Ἀγρευθεί̋ τῷ τοῦ Παύλου Πάτερ κηρύγµατι, 
ὑφηγητή̋ ἀνεδείχθη̋ τῶν ὑπέρ νοῦν δωρεῶν, 
διαvoίᾳ ὑψηλῇ καλλωπιζόµενο̋· τῶν γάρ 
ἀ˹λων οὐσιῶν, τά̋ ἀρχά̋ µυσταγωγεῖ̋, ὡ̋ 
µύστη̋ τῶν ἀπορρήτων, καί τῆ̋ σοφία̋ 
ἐκφάντωρ, Ἱεροµάρτυ̋ ∆ιονύσιε. 

Ἦχο̋ δ΄. 
Χρηστότητα ἐκδιδαχθεί̋,  
καὶ νήφων ἐν πᾶσιν,  
ἀγαθὴν συνείδησιν ἱεροπρεπῶ̋ ἐνδυσάµενο̋, 
ἤντλησα̋ ἐκ τοῦ Σκεύου̋  
τῆ̋ ἐκλογῆ̋ τὰ ἀπόῤῥητα,  
καὶ τὴν πίστιν τηρήσα̋,  
τὸν ἴσον δρόµον τετέλεκα̋,  
Ἱεροµάρτυ̋ ∆ιονύσιε.  
Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,  
σωθῆναι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν. 

Τά ἀπολυτίκια τοῦ ναοῦ 

Κοντάκιον.  
Ἦχο̋ πλ. δ΄ . Τῇ ὑπερµάχῳ. 

Ὡ̋ τῶν ἀρρήτων µυητήν καί ὑφηγήτορα 
Καί τῶν ἀ˹λων οὐσιῶν ἱεροφάντορα 
Ἀνυµνοῦµέν σε ἀξίω̋ Ἱεροµάρτυ̋. 
Ἀλλ’ ὡ̋ πλήρη̋ τῆ̋ τοῦ Πνεύµατο̋ 
ἐλλάµψεω̋ 
Τῆ̋ σῆ̋ χάριτο̋ µετάδο̋ ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν 
Τῶν βοώντων σοι, χαίροι̋ Πάτερ ∆ιονύσιε. 

Κοντάκιον. Ἦχο̋ β ΄  
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Προστασία τῶν χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, 
µεσιτεία πρό̋ τόν Ποιητήν ἀµετάθετε, 
µή παρίδῃ̋ ἁµαρτωλῶν δεήσεων φωνά̋, 
ἀλλά πρόφθασον, ὡ̋ ἀγαθή,  
εἰ̋ τήν βοήθειαν ἡµῶν, 
τῶν πιστῶν, 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  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  
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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,  
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  
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καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν.  

Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋...  

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. 
 

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΘΕΜΑ  

ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

ΕΧΕΙ ∆ΥΟ ΟΨΕΙΣ 

ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΜΥΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ – ΦΑΝΕΡΗ 

  

Παραθέτοµε ἐδῶ τήν ἀποστολική 
περικοπή πού συνδεόταν ἀρχικά µέ τήν Β΄ 
Κυριακή τοῦ Λουκᾶ (6,31-36) «Καθώ̋ θέ-
λετε ἵνα ποιῶσιν ὑµῖν...», τῆ̋ ΙΘ΄ (19

ης
) 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β Κορ. 11, 31-12,9) 
                                                       

Προκείµενον.  Ἦχο̋ β΄.  Ψαλµό̋ 117. 

 Ἰσχύ̋ µου καί ὕµνησί̋ µου ὁ Κύριο̋.  

 Παιδεύων ἐπαίδευσέ µε ὁ Κύριο̋. 
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Πρό̋ Κορινθίου̋ Β΄  Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα, 11,31 - 12,9. 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ  

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - 

Η ΑΥΤΟΣΥΝΕΙ∆ΗΣΙΑ ΤΟΥ. 

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ  

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 

Ὁ Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ µέ τή βοήθεια τῶν 
ἀποκαλύψεων πού τοῦ φανέρωσε ὁ Χριστό̋, 
ὁδηγεῖται στήν αὐτογνωσία καί κατανοεῖ 
τήν ἀνθρώπινη φτώχεια τοῦ ἑαυτοῦ του καί 
τόν πλοῦτο τῆ̋ θεία̋ δυνάµεω̋ πού τοῦ ἐµπι-
στεύεται ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ἀκριβῶ̋ εἶ-
ναι καί ἡ προσωπική του καύχηση: τό µεγα-
λεῖο τοῦ ἀποστολικοῦ του ἀξιώµατο̋, «ἡ ὑ-
περβολή τῶν ἀποκαλύψεων», πού εἶναι δῶρο 
τοῦ Θεοῦ, παρά τόν «σκόλοπα τῆ̋ σαρκό̋» ὁ 
ὁποῖο̋ τήν συνοδεύει.  

Ὁ Ἀπόστολο̋ καυχᾶται γιά τήν ἀδυναµία 
του, τήν ἐξουθενωµένη ἀνθρώπινη ὑπόστασή 
του, γιατί βλέπει ὅτι ὁ Θεό̋ εὐδοκεῖ νά τήν 
πλουτίζη καί νά τήν ἀξιοποιῆ γιά τό ἔργο T-
ου.  

Ὁ χριστιανό̋, ὅπω̋ καί ὁ Ἀπόστολο̋ 
Παῦλο̋, ζεῖ στόν κόσµο µέ τό φῶ̋ αὐτῆ̋ τῆ̋ 
Ἀποκαλύψεω̋ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστό̋ µᾶ̋ 
ἔδειξε τή δύναµη τῆ̋ Θεότητό̋ Του µέ τά 
θαύµατά Του καί κυρίω̋ µέ τό θάνατο καί 
τήν ἀνάστασή Του. Αὐτό̋ πού πιστεύει στό 
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Χριστό καί ἑνώνεται µαζί Του µέ τό 
βάπτισµα παίρνει τή δύναµή τῆ̋ Χάρητοτ̋ 
τοῦ Χριστοῦ, ὅπω̋ ἕνα κλῆµα παίρνει τή 
δύναµη καί καρποφορεῖ ἀπό τόν κόρµό καί 
τί̋ ρίζε̋ τῆ̋ ἀµπέλου. Αὐτή εἶναι ἡ 
συνείδηση τοῦ Ἀποστόλου καί αὐτό πρέπει 
νά ζῆ κάθε πιστό̋ ἄν ἡ πίστη του 
εἶναιἀλήθινή καί ζωντανή.  

Ὁ ἄνθρωπο̋ µέ τί̋ δυνάµει̋ πού τοῦ 
ἀπόµεινα µετα τήν πτώση, εἶναι ἀνίκανο̋ νά 
ἐργαστῆ τή σωτηρία του. Ἡ κάθοδο̋ ὅµω̋ 
τοῦ Θεοῦ πρό̋ αὐτόν, µέ τήν ἐνανθρώπηση 
τοῦ Υἱοῦ Του, ἡ συνεχή̋ παρουσία τοῦ 
Χριστοῦ, τήν ὁποίαν ζεῖ µέ τή βοήθεια τοῦ 
Ἁγίου Πνεύµατο̋, τόν ἐνισχύει καί κάνει τά 
ἀδύνατα δυνατά.  

Ἑνωµένο̋ µέ τόν Κ̔ριο Ἰησοῦ Χριστό ὁ 
Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋, ἀλλά καί κάθε πιστό̋, 
µπορεῖ νά ἐκτελέση τί̋ ἐντολέ̋ τοῦ Θεοῦ, νά 
εὐχαριστήση τόν Πατέρα καί Πλάστη του 
καί νά γίνη κοινωνό̋ τῆ̋ µακαριότητό̋ Του.  

Ἡ ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου ἐν 
Χριστῷ, ἡ ἕνωσή του µέ τόν Χριστό, στό 
Βάπτισµα, τήν ὁποίαν ἀπεργάζεται τό Ἅγιο 
Πνεῦµα, εἶναι τό µυστικό, γιά νά κατορθώση 
ὁ ἄνθρωπο̋ νά τηρῆ τί̋ ἐντολέ̋ τοῦ πολιτεύ-
µατο̋ τῆ̋ Βασιλεία̋ τῶν Οὐρανῶν, πού τόν 
καθιστᾶ υἱόν Ὑψίστου.  

Ἀδελφοί, 
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31 Ὁ Θεό̋ καί Πατήρ  
τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν,  
ὁ ὤν εὐλογητό̋ εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋,  
ὅτι οὐ ψεύδοµαι. 

Ὁ Θεό̋ καί Πατέρα̋ τοῦ Κυρίου µα̋ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ ξέρει, πού εἶναι αἰώνια εὐλογητό̋, ὅτι δέν 
λέω ψέµατα. 

32 Ἐν ∆αµασκῷ  
ὁ ἐθνάρχη̋ Ἀρέτα τοῦ βασιλέω̋  
ἐφρούρει τήν ∆αµασκηνῶν πόλιν  
πιάσαι µε θέλων 

Στή ∆αµασκό, ὁ ἐθνάρχη̋ τοῦ βασιλιά Ἀρέτα 
φρουροῦσε τήν πόλη τῆ̋ ∆αµασκοῦ, ἐπειδή ἤθε-
λε νά µέ πιάση 

33 καί διά θυρίδο̋ ἐν σαργάνῃ 
ἐχαλάσθην διά τοῦ τείχου̋ (Πρ. 9,23-25)  

καί ἐξέφυγον τά̋ χεῖρα̋ αὐτοῦ. 
ἀλλά µέ κατέβασαν ἀπό ἕνα παράθυρο µέσα σέ 
καλάθι, ἀπό τό τεῖχο̋, καί ξέφυγα ἀπό τά χέρια 
του. 

12,1Καυχᾶσθαι δή οὐ συµφέρει µοι·  
ἐλεύσοµαι γάρ εἰ̋ ὀπτασία̋  
καί ἀποκαλύψει̋ Κυρίου. 

Τό νά καυχῶµαι λοιπόν δέν εἶναι συµφέρον µου, 
ἀλλά θά ἔλθω σέ ὀπτασίε̋ καί ἀποκαλύψει̋ τοῦ 
Κυρίου. 

2 Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ  
πρό ἐτῶν δεκατεσσάρων· 

Ξέρω ἕναν ἄνθρωπο χριστιανό, ὁ ὁποῖο̋ πρό δε-
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κατεσσάρων ἐτῶν,  
εἴτε ἐν σώµατι οὐκ οἶδα,  
εἴτε ἐκτό̋ τοῦ σώµατο̋ οὐκ οἶδα,  
ὁ Θεό̋ οἶδεν· 

εἶτε µέ τό σῶµα, δέν ξέρω, εἴτε ἐκτό̋ τοῦ σώµα-
το̋, δέν ξέρω, ὁ Θεό̋ ξέρει, 

ἁρπαγέντα τόν τοιοῦτον  
ἕω̋ τρίτου οὐρανοῦ. 

ἁρπάχτηκε ὥ̋ τόν τρίτο οὐρανό. 
3 Καί οἶδα τόν τοιοῦτον ἄνθρωπον·  

εἴτε ἐν σώµατι, εἴτε ἐκτό̋ τοῦ σώµατο̋  
οὐκ οἶδα, ὁ Θεό̋ οἶδεν· 

Καί ξέρω ὅτι ὁ ἄνθρωπο̋ ἐκεῖνο̋, εἶτε µέ τό σῶ-
µα, εἴτε ἐκτό̋ τοῦ σώµατο̋, δέν ξέρω, ὁ Θεό̋ ξέ-
ρει 

4 ὅτι ἡρπάγη εἰ̋ τόν παράδεισον  
καί ἤκουσεν ἄρρητα ρήµατα,  
ἅ οὐκ ἐξόν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. 

ἁρπάχτηκε στόν Παράδεισο καί ἄκουσε λόγια ἀ-
νέκφραστα, τά ὁποῖα δέν ἐπιτρέπεται νά ἐπανα-
λάβη ἄνθρωπο̋. 

5 Ὑπέρ τοῦ τοιούτου καυχήσοµαι,  
Γιά ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο θά καυχηθῶ, 

ὑπέρ δέ ἐµαυτοῦ οὐ καυχήσοµαι  
εἰ µή ἐν ταῖ̋ ἀσθενείαι̋ µου. 

γιά τόν ἑαυτό µου ὅµω̋ δέν θά καυχηθῶ, παρά 
µόνο γιά τί̋ ἀδυναµίε̋ µου. 

6 Ἐάν γάρ θελήσω καυχήσασθαι,  
οὐκ ἔσοµαι ἄφρων· ἀλήθειαν γάρ ἐρῶ· 
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Ἀλλά κι ἄν θελήσω νά καυχηθῶ, δέν θά εἶµαι 
ἀνοητο̋, διότι θά πῶ τήν ἀλήθεια·  

φείδοµαι δέ µή τι̋ εἰ̋ ἐµέ λογίσηται  
ὑπέρ ὅ βλέπει µε ἤ ἀκούει τι ἐξ ἐµοῦ. 

τό ἀποφεύγω ὅµω̋ µήπω̋ µέ θεωρήσει κανεί̋ 
ἀνώτερο ἀπό ὅ,τι βλέπει σέ µένα ἤ ἀκούει ἀπό ἐ-
µένα.  

7 Καί τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα 
µή ὑπεραίρωµαι,  

Καί γιά νά µήν ὑπερηφανεύωµαι γιά τί̋ πολλέ̋ 
ἀποκαλύψει̋, 

ἐδόθη µοι σκόλοψ τῇ σαρκί,  
ἄγγελο̋ σατάν,  
ἵνα µε κολαφίζῃ, ἵνα µή ὑπεραίρωµαι. 

µοῦ δόθηκε ἕνα ἀγκάθι στό σῶµα, ἕνα̋ ἄγγελο̋ 
τοῦ σατανᾶ γιά νά µέ ραπίζη, γιά νά µήν ὑπερη-
φανεύωµαι. 

8 Ὑπέρ τούτου, τρί̋ τόν Κύριον παρεκάλεσα  
ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐµοῦ. 

Τρεῖ̋ φορέ̋ παρεκάλεσα τόν Κύριο γι' αὐτό, γιά 
νά φύγη ἀπό µένα. 

9 Καί εἴρηκέ µοι· Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρι̋ Μου·  
ἡ γάρ δύναµί̋ Μου  
ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. 

Καί µοῦ εἶπε: Σοῦ εἶναι ἀρκετή ἡ χάρι̋ Μου· δι-
ότι ἡ δύναµή Μου φανερώνεται πλήρω̋ ἐκεῖ 
πού ὑπάρχει ἀδυναµία.  

Ἥδιστα οὖν µᾶλλον  
καυχήσοµαι ἐν ταῖ̋ ἀσθενείαι̋ µου, 
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Πολύ εὐχαρίστω̋ λοιπόν θά καυχηθῶ µᾶλλον 
γιά τί̋ ἀδυναµίε̋ µου, 

ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐµέ  
ἡ δύναµι̋ τοῦ Χριστοῦ. 

γιά νά κατασκηνώση σέ µένα ἡ δύναµη τοῦ 
Χριστοῦ. 

Ἀλληλοὐάριον  
Ψαλµό̋ 19. Ἧχο̋ β 

Ἐπακοῦσαι σου Κύριο̋  
ἐν ἡµέρᾳ θλίψεω̋, 
ὑπερασπίσαι σου τό ὄνοµα  
τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ.  

Εἴθε ν’  ἀκούση ὁ Θεό̋, 
Ρήγα, τό αἴτηµά Σου, 
τή µέρα πού χρειάζεσαι 
καί Τοῦ ζητᾶ̋ βοήθεια! 
Εἴθε ὁ Θεό̋ τοῦ Ἰακώβ 
νἆν’ ὑπερασπιστή̋ σου.  

3 Ἐξαποστεῖλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου 
καί ἐκ Σιών ἀντιλάβοιτό σου.  

Ἀπό τόν Ἅγιο Του Ναό 
βοήθεια νά σοῦ στείλη, 
ἀπό τό λόφο τῆ̋ Σιών 
νά σέ διαφυλάξη. 

4 Μνησθείη πάση̋ θυσία̋ σου  
καί τό ὁλοκαύτωµά σου πιανάτω.  

Νά θυµηθῆ τί̋ προσφορέ̋, 
τά ὁλοκαυτώµατά σου, 
ν’ ἀποδεχτῆ εὐχάριστα  
ὅλε̋ σου τί̋ θυσίε̋. 

{Θεµελιώδη̋ ὅρο̋ τῆ̋ δικαιοσύνη̋  
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τοῦ Θεοῦ, προκειµένου νά ἀνταποκριθῆ 
 στά αἰτήµατα τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι  

νά ἔχη ἐκπληρώση ὁ ἄνθρωπο̋  
τί̋ ὑποχρεώσει̋ του πρό̋ Αὐτόν} 

∆ιάψαλµα. 

5 ∆ῴη σοι Κύριο̋ κατά τήν καρδίαν σου  
καί πᾶσαν τήν βουλήν σου πληρῶσαι.  

Εἴθε νά δώση ὁ ὁ Θεό̋ 
ὅτι ποθεῖ ἡ καρδιά σου,  
εἴθε ὅλα σου τά σχέδια 
νά παραγµατοποιήση. 

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

Ἡ νίκη Σου ἀγαλλίαση 
µεγάλη νά µᾶ̋ δώση, 
µέ τοῦ Θεοῦ µα̋ τ’  Ὄνοµα  
ἐµεῖ̋ νά δοξαστοῦµε. 

 Πληρῶσαι Κύριο̋  
πάντα τά αἰτήµατά σου.  
         Ὅλα σου τά αἰτήµατα 
     ὁ Θεό̋ ἄ̋ ἐκπληρώση. 

7 Νῦν ἔγνων ὅτι ἔσωσε Κύριο̋  
τόν Χριστόν Αὐτοῦ. 

Τό ξέρω ἤδη! Ὁ Θεό̋  
θά σώση τό Χριστό του. 

 Ἐπακούσεται αὐτοῦ  
ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου Αὐτοῦ· (Γ΄ Βα̋. 8,27) 
ἐν δυναστείαι̋  
ἡ σωτηρία τῆ̋ δεξιᾶ̋ Αὐτοῦ.  

Ἀπό τά ὕψη τ’ οὐρανοῦ,  
τόν Ἅγιο Ναό Του,  
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ἤδη σέ ἄκουσε ὁ Θεό̋ 
καί θά σοῦ ἀπαντήση. 
Μέ δύναµη θαυµατουργή,  
νίκη θά σοῦ χαρίση. 

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

Ἄλλοι ἄ̋ ἐλπίζουν στ’ ἅρµατα 
κι ἄλλοι στό ἱππικό του̋, 
µά ἐµεῖ̋ µόνο µέ τ’ ὄνοµα  
τοῦ Θεοῦ θά δοξαστοῦµε. 

9 Αὐτοί συνεποδίσθησαν καί ἔπεσαν,  
ἡµεῖ̋ δέ ἀνέστηµεν καί ἀνωρθώθηµεν.  

Θά µπερδευτοῦν τά πόδια του̋  
καί µόνοι του̋ θά πέσουν· 
µά ἐµεῖ̋ θά σηκωθοῦµε ὀρθοί, 
καί θά στερεωθοῦµε! 

10 Κύριε, σῶσον τόν βασιλέα  
καί ἐπάκουσον ἡµῶν  
ἐν ᾗ ἄν ἡµέρα ἐπικαλεσώµεθά Σε. 

Σῶζε, Θεέ, τό βασιλιά, 
Θεέ ἐπάκουσέ µα̋, 
κάθε φορά πού ὁ λαό̋ 
γι’ αὐτόν παρακαλεῖ Σε. 

 
Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Ἔλλαµψον ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ἡµῶν,  
Λάµψε µέσα στί̋ καρδιέ̋ µα̋,  

φιλάνθρωπε ∆έσποτα,  
∆έσποτα φιλάνθρωπε, 

τό τῆ̋ Σῆ̋ Θεογνωσία̋ ἀκήρατον φῶ̋  
τῆ̋ θεογνωσία̋ Σου τό καθαρό φῶ̋ 



 

 

21

 

καί τού̋ τῆ̋ διανοία̋ ἡµῶν ὀφθαλµού̋ διά-
νοιξον  

κι ἄνοιξε διάπλατα τοῦ νοῦ µα̋ τά µάτια, 
εἰ̋ τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγµάτων  
κατανόησιν.  

γιά νά κατανοήσωµε τά εὐαγγελικά Σου κη-
ρύγµατα. 

ἔνθε̋ ἡµῖν  
Φύτεψε µέσα µα̋ ἀκόµη 

καί τόν τῶν µακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, 
τό φόβο τῶν θείων Σου ἐντολῶν,  

ἵνα, τά̋ σαρκικά̋ ἐπιθυµία̋  
πάσα̋ καταπατήσαντε̋  

ὥστε ὅλε̋ τί̋ σαρκικέ̋ ἐπιθυµίε̋ νά  
καταπατήσωµε,  

πνευµατικήν πολιτείαν µετέλθωµεν,  
γιά νά ζήσωµε ζωή πνευµατική,  

πάντα τά πρό̋ εὐαρέστησιν τήν Σήν  
καί ὅλα ὅσα εὐχαριστοῦν Ἐσένα  

καί φρονοῦντε̋ καί πράττοντε̋.  
νά φρονοῦµε καί νά πράττωµε. 

Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισµό̋  
Γιατί Ἐσύ ᾿σαι πού φωτίζει̋  

τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων ἡµῶν,  
τά σώµατα καί τί̋ ψυχέ̋ µα̋,  

Χριστέ, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
Θεέ µα̋ Χριστέ, 

καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν  
καί σέ Σένα ἀναφέροµε τή δόξα,  

σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί  
καθώ̋ καί στόν Πατέρα Σου τόν ἄναρχο  

καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
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καί στό συνάναρχο καί συνα˙διο  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι,  

καί ζωοποιό Σου Πνεῦµα, 
νῦν καί ἀεί καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν 
αἰώνων.  

τώρα καί πάντοτε καί στού̋ αἰῶνε̋ τῶν 
αἰώνων. 

 
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν. 6,(27-30) 31-36. 

Προσοχή: Ἡ περικοπή, πού διαβάζεται στή 
Θεία Λειτουργία, ἀρχίζει ἀπό τό στ. 31, ἡ ἑ-
νότητα ὅµω̋ τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου ἀρχίζει 
ἀπό τόν στ. 27. Γιά νά διευκολύνωµε τού̋ πι-
στού̋ νά κατανοήσουν τήν ἔννοια τῆ̋ περικο-
πῆ̋ παραθέτοµε καί τού̋ στ. 27-30.  

{6,27 Ὑµῖν λέγω τοῖ̋ ἀκούουσιν· 
Σ' ἐσᾶ̋ πού µ' ἀκοῦτε λέω: 

 ἀγαπᾶτε τοὺ̋ ἐχθροὺ̋ ὑµῶν,  
νά ἀγαπᾶτε τού̋ ἐχθρού̋ σα̋, 

καλῶ̋ ποιεῖτε τοῖ̋ µισοῦσιν ὑµᾶ̋,  
νά εὐεργετῆτε ἐκείνου̋ πού σᾶ̋ µισοῦν, 

28 εὐλογεῖτε τοὺ̋ καταρωµένου̋ ὑµῖν,  
νά εὐλογῆτε ἐκείνου̋ πού σᾶ̋ 
καταριοῦνται, 

προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑµᾶ̋.  
νά προσεύχεσθε γιά κείνου̋  
πού σᾶ̋ κακοµεταχειρίζονται. 

29 Τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα  



 

 

23

 

Σέ κεῖνον πού σε χτυπᾶ στό σαγόνι 
πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην,  

δῶσε καί τό ἄλλο, 
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντό̋ σου τὸ ἱµάτιον  

καί κεῖνον πού σοῦ παίρνει τό πανωφόρι, 
καὶ τὸν χιτῶνα µὴ κωλύσῃ̋.  

µήν τόν ἐµποδίση̋ νά σοῦ πάρη καί τό 
πουκάµισο. 

30 Παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου,  
∆ίδε σ' ὅποιον σοῦ ζητεῖ, 

καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντο̋ τὰ σὰ µὴ ἀπαίτει.  
καί ἀπό κεῖνον πού σοῦ πῆρε ὅ,τι σοῦ 
ἀνήκει µή ζητήση̋ νά σοῦ τό ἐπιστρέψη.} 

Ὁ χρυσό̋ κανόνα̋  
Τῆ̋ Χριστιανικῆ̋ Ἠθικῆ̋ 

Ἡ βάση τῆ̋ συµπεριφορᾶ̋ µα̋  
καί τῆ̋ εἰρηνικῆ̋ διαβιώσεω̋  

τῶν κοινωνιῶν. 
Τό µέτρο εἶναι ὁ ἴδιο̋ ὁ ἑαυτό̋ µα̋. 

Εἶπεν ὁ Κύριο̋· 
Εἶπε ὁ Κύριο̋: 

31 Καθώ̋ θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑµῖν  
οἱ ἄνθρωποι  
καί ὑµεῖ̋ ποιεῖτε αὐτοῖ̋ ὁµοίω̋. 

Ὅπω̋ θέλετε νά σᾶ̋ συµπεριφέρωνται οἱ 
ἄνθρωποι ἔτσι ἀκριβῶ̋ νά τού̋ 
συµπεριφέρεστε καί σεῖ̋. 

32 Καί εἰ ἀγαπᾶτε τού̋ ἀγαπῶντα̋ ὑµᾶ̋,  
ποία ὑµῖν χάρι̋ ἐστί;        
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∆ιότι ἄν ἀγαπᾶτε αὐτού̋ πού σᾶ̋ ἀγαποῦν 
ποιά εἶναι ἡ χάρι̋ σα̋ (ποιά χάρη ἔχετε 
πού σᾶ̋ διακρίνει ἀπό τού̋ ἁµαρτωλού̋;) 

Καί γάρ οἱ ἁµαρτωλοί  
τού̋ ἀγαπῶντα̋ αὐτού̋ ἀγαπῶσι.  

Ἀφοῦ καί οἱ ἁµαρτωλοί ἀγαποῦν αὐτού̋ 
πού τού̋ ἀγαποῦν. 

33 Καί ἐάν ἀγαθοποιῆτε  
τού̋ ἀγαθοποιοῦντα̋ ὑµᾶ̋, 
ποία ὑµῖν χάρι̋ ἐστί; 

Κι ἄν κάνετε καλό σ᾿ αὐτού̋ πού σᾶ̋ 
κάνουν καλό ποιά εὔνοια περιµένετε ἀπό 
τό Θεό; 

Καί γάρ οἱ ἁµαρτωλοί τό αὐτό ποιοῦσι.  
Καί οἱ ἁµαρτωλοί τό ἴδιο κάνουν. 

34 Καί ἐάν δανείζητε  
παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, 
ποία ὑµῖν χάρι̋ ἐστί; 

Ἄν δανείζετε σ᾿ ὅσου̋ ἐλπίζετε νά σᾶ̋ τά 
ἐπιστρέψουν ποιά εὔνοια περιµένετε ἀπό τό 
Θεό; 

Καί γάρ οἱ ἁµαρτωλοί  
ἁµαρτωλοῖ̋ δανείζουσιν, 
ἵνα ἀπολάβωσι τά ἴσα. 

Καί οἱ ἁµαρτωλοί δανείζουν στού̋ ὁµοίου̋ 
του̋ γιά νά τά πάρουν πίσω. 

35 Πλήν ἀγαπᾶτε τού̋ ἐχθρού̋ ὑµῶν, 
Ἀντίθετα ἐσεῖ̋ ν᾿ ἀγαπᾶτε τού̋ ἐχθρού̋ 
σα̋, 
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καί ἀγαθοποιεῖτε καί δανείζετε,  
µηδέν ἀπελπίζοντε̋· 

νά κάνετε τό καλό καί νά δανείζετε, 
χωρί̋ νά περιµένετε νά πάρετε πίσω 
τίποτε. 

καί ἔσται ὁ µισθό̋ ὑµῶν πολύ̋  
Κι ἔτσι, ὁ Θεό̋, θά σᾶ̋ ἀνταµοίψη µέ τό 
παραπάνω 

καί ἔσεσθε υἱοί τοῦ Ὑψίστου·  
καί θά σᾶ̋ κάνει παιδιά Του. 

ὅτι Αὐτό̋ χρηστό̋ ἐστιν  
ἐπί τού̋ ἀχαρίστου̋ καί πονηρού̋.  

Γιατί Αὐτό̋ εἶναι καλό̋ ἀκόµα καί µέ 
τού̋ ἀχάριστου̋ καί τού̋ κακού̋. 

36 Γίνεσθε οὖν οἰκτίρµονε̋, 
Νά εἶστε λοιπόν σπλαγχνικοί, 

καθώ̋ καί ὁ Πατήρ ὑµῶν  
οἰκτίρµων ἐστίν.  

ὅπω̋ σπλαγχνικό̋ εἶναι κι ὁ Θεό̋ Πατέρα̋ 
σα̋. 

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ  

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  

ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ  

ΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥΣ 

 ΜΕ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΧΡΙΣΤΟ 

ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΝΩΘΗΚΑΝ  

ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ 

 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ  
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ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ  

ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΟΣΜΟ  

ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ  

TOY ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ 

«Ἀγαπᾶτε τού̋ ἐχθρού̋ σα̋» 
Πῶ̋ θά ἀναδειχτοῦµε παιδιά τοῦ Θεοῦ  

στόν παρόντα κόσµο. 

Ἡ περικοπή τῆ̋ Β΄ Κυριακή̋ τοῦ Λουκᾶ 
εἶναι ἀπό τήν ἑνότητα 6, 17-49, πού 
ἀντιστοιχεῖ πρό̋ τήν «ἐπί τοῦ Ὄρου̋ ὁµιλία», 
τήν ὁποίαν ὁ Ματθαῖο̋ ἔχει στά κεφάλαια 5-
7. Ὁ λόγο̋ γιά τήν ἀγάπη πρό̋ τού̋ ἐχθρού̋ 
ἔχει τό παράλληλό τυ στό Ματθ. 5,38-48. 
Καί ὁ Ματθαῖο̋ ἀντί οἰκτίρµωνε̋, ἔχει 
τέλειοι. 

Ὁ Κύριό̋ µα̋ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋ µέ τό λό-
γο Του στά Εὐαγγέλια καθορίζει τόν τρόπο 
ζωῆ̋ τῶν Μαθητῶν Του, τῶν χριστιανῶν, 
ὡ̋ «υἱῶν τοῦ Θεοῦ» καί ὡ̋ µελῶν τῆ̋ Ἐκ-
κλησία̋. Ἐπειδή ὅµω̋ τό προσκλητήριό Του 
ἀπευθύνεται πρό̋ ὅλου̋ τού̋ ἀνθρώπου̋, ὁ 
λόγο̋ Του εἶναι Νόµο̋ καθολικό̋ και 
πανανθρώπινο̋! 

Πῶ̋ πρέπει νά συµπεριφέρεται κάθε 
ἄνθρωπο̋ πρό̋ τόν ἀπέναντί του.  

Οἱ χριστιανοί εἶναι τά παιδιά τοῦ Θεοῦ, οἱ 
µάρτυρέ̋ Του ἀνάµεσα στού̋ ἀνθρώπου̋ τοῦ 
παρόντο̋ κόσµου. Ὀφείλουν νά ζοῦν στή γῆ 
ὡ̋ πολίτε̋ τῆ̋ Βασιλεία̋ τῶν Οὐρανῶν. Νά 
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φανερώνουν µέ τήν συµπεριφορά του̋ τήν 
ταυτότητά του̋, ὅτι εἶναι υἱοί τοῦ Ὑψίστου 
καί φέρονται ὅπω̋ ὁ Πατέρα̋ του̋. Παράλλη-
λα, ἡ ἄµεση χρησιµότητα τοῦ Νόµου τοῦ 
Χριστοῦ γιά τού̋ πιστού̋, εἶναι ὅτι προσφέ-
ρει στόν κόσµο τό µοναδικό θεµέλιο γιά τήν 
εἰρήνη. Καµµιά ἄλλη θρησκεία δέν δίδει 
στού̋ ἀνθρώπου̋ παρόµοια βάση τῆ̋ κοινω-
νικῆ̋ συµβιώσεω̋.  

Αὐτή ὅµω̋ ἡ ἐξωτερική, ἡ φανερή ὄψη τοῦ 
χριστιανικοῦ πολιτεύµατο̋, ἡ ἐξωτερική 
συµπεριφορά µα̋, ἡ ἐπιφάνεια τῆ̋ ζωῆ̋ µα̋, 
δέν ρυθµίζεται ἀπό ἐξωτερικού̋ 
ἀναγκαστικού̋ νόµου̋, πού ἐπιβάλλονται µέ 
τή βία, ἐκπηγάζει, ἀνβλ΄ζει φυσικά ἀπό τήν 
νεκραναστηµένη, τήν ἀναγεννηµένη φύση 
τοῦ βαπτισθέντο̋ πιστοῦ, ἀπό τόν ἴδιο τό 
Χριστό, τήν πέτρα τῆ̋ ζωῆ̋, πάνω στόν 
Ὁποῖον εἶναι θεµελιωµένη ἡ ζωή µα̋! 

Εἶναι νά ἀπορῆ κανεί̋ µπροστά στή σοφία 
τῶν πολιτικῶν καί τῶν ἄλλων ἡγεσιῶν τῆ̋ 
ἀνθρωπότητοτο̋ πού ἐνδιαφέρονται δῆθεν 
γιά τήν εἰρήνη καί τήν ἀσφάλεια τοῦ κόσµου 
καί δέν βλέπουν τήν ἀποτελεσµατικότητα 
καί τή χρησιµότητα τοῦ Νόµου τοῦ  
Χριστοῦ!  

Ἡ εἰρήνη τοῦ κόσµου ἐξαρτᾶται άπό τόν 
κάθε ἄνθρωπο χωριστά. Εἶναι ἁπλό τό 
σχέδιο καί τό θεµέλιο τῆ̋ εἰρήνη̋ καί τῆ̋ 
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Βασιλεία̋ τῶν οὐρανῶν. Βρίσκεται µέσα 
στήν καρδιά καί στή διάθεση κάθε 
ἀνθρώπου. Τό κήρυγµα τοῦ Χριστοῦ ἦταν 
σαφέ̋! Στράφηκε στόν ἄνθρωπο! Τόν κάθε 
ἄνθρωπο. Καί µάλιστα τόν φτωχό καί 
ἀδύναµο. ∆έν ἀπευθύνθηκε στού̋ ἰσχυρού̋ 
γιά νά ἀλλάξη τόν κόσµο, γιατί γνωρίζει πώ̋ 
εἶναι µεθυσµένοι ἀπό τή δύναµή του̋ καί δέν 
δίδουν σηµασία στά λόγια Του. Καί ὁ 
Ψαλµωδό̋ ἄλλω̋ τε χίλια χρόνια νωρίτερα, 
ἐκφράζοντα̋ µέ τήν ψαλµωδία πολιτικέ̋ 
θέσει̋ διεκήρυττε: 

«Μή πεποίθατε απ’ ἄρχοντα̋, 
ἐπί υἱού̋ ἀνθρώπων,  
οἷ̋ οὐκ ἔστι σωτηρία!»  

Βέβαια, ἡ ἐξωτερική εἰκόνα τοῦ πολιτεύ-
µατο̋ τῶν χριστιανῶν, ὁ Νόµο̋ τῆ̋ ἀγάπη̋ 
καί τοῦ ἐλέου̋, παρ’ ὅτι φαίνεται ἁπλό̋ καί 
εὔκολο̋, εἶναι ἀνεφάρµοστο̋ γιά τόν κόσµο 
καί παραβιάζεται ἀπό τού̋ πεπτωκότε̋ ἀν-
θρώπου̋, ὅπω̋ ἀποδεικνύει ἡ ἱστορία τῆ̋ ἀν-
θρωπότητο̋. Ἡ αἰτία πού φταίει εἶναι ἡ 
κακία, ἡ νόσο̋ πού ὑπάρχει µέσα στήν 
ὕπαρξη τῶν ἀνθρώπων, πού ἀντιστρατεύεται 
τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, τό καλό καί ὠφέλιµο, 
καί ἐπιβάλλει τό θέληµα τοῦ ∆ιαβόλου.  

Τά πολιτειακά κοινοβούλια ψηφίζουν συ-
χνά καλού̋ καί ἐπωφελεῖ̋ νόµου̋, ἀλλά δέν 
κατορθώνουν νά φέρουν τήν εἰρήνη, διότι κά-
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θε πολίτη̋ ἔχει µέσα του τά δικά του ἐσωτε-
ρικά κίνητρα, τί̋ δικέ̋ του ἐπιθυµίε̋.  

Τό µυστικό τῆ̋ εἰρήνη̋ καί τῆ̋ τηρήσεω̋ 
τῶν ἐντολῶν τοῦ πολιτεύµατο̋, µᾶ̋ τό ἐξη-
γεῖ ὁ Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ στήν περικοπή τῆ̋ 
19η̋ Κυριακῆ̋. Εἶναι ἡ ἀναγέννηση τοῦ ἀν-
θρώπου, ἡ δύναµη τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐκτέλεση 
τοῦ καλοῦ καί τοῦ δικαίου ἀπό τού̋ ἀνθρώ-
που̋ παρ’ ὅτι κατανοεῖται, δέν µπορεῖ νά ἐ-
φαρµοστῆ λόγῳ ἀδυναµία̋ τοῦ ἀνθρώπου. 
Λόγῳ τοῦ ἐσωτερικοῦ του διχασµοῦ, τόν ὁ-
ποῖον περιγράφει ὁ Παῦλο̋ στήν Πρό̋ Ρω-
µαίου̋ Ἐπιστολή (κεφ. 7). Πρὁπόθεση τῆ̋ 
εἰρήνη̋ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ πίστη, ἡ οὐσι-
αστική σύνδεση τοῦ ἀνθρώπου µέ τόν ἀληθι-
νό Θεό. Ὁ Χριστό̋ ἔλεγε: « Ἐάν µπορεῖ̋ νά 
πιστέψη̋, ὅλα εἶναι δυνατά γι’ αὐτόν πού πι-
στεύει.» «Τά ἀδύνατα τοῖ̋ ἀνθρώποι̋, εἶναι 
δυνατά γιά τό Θεό (Ματ. 19,16-30, Λουκᾶ 
18, 18-30). Μέ τήν πίστη καί τό βάπτισµα 
ἀναγεννᾶται ὁ ἄνθρωπο̋ καί καρποφορεῖ τά 
ἔργα τοῦ Θεοῦ. Τό πρόβληµα λοιπόν τῶν 
ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν δέν εἶναι ἡ ψήφιση 
νόµων, ἀλλά ἡ ἀλλαγή, ἡ ἀναγέννηση τῶν 
άνθρώπων, τῶν πολιτῶν. Αὐτό πρέπει νά 
κατανοήσουν οἱ χριστιανοί πού πολιτεύονται 
καί πρέπει νά τού̋ τό ὑποδείξουν οἱ πιστοί 
πού τού̋ ψηφίζουν καί τού̋ ἐκλέγουν!  

Ὁ λόγο̋ τοῦ Χριστοῦ εἶνα σαφή̋ καί 
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ξεκάθαρο̋. Τό µόνο πού χρειάζεται εἶναι ἡ 
καλή διάθεση τοῦ ἀνθρώπου νά τόν 
ἐφαρµόση ὅταν βρεθῆ στί̋ συγκεκριµένε̋ 
περιστάσει̋.  Ὁ Χριστιανό̋ πρέπει νά 
διαφέρη ἀπό τού̋ ἀνθρώπου̋ τοῦ κόσµου.   

Στ. 29 καί 30: Τά τέλεια ὑποδείγµατα τῶν 
πιστῶν πού ἐφαρµόζουν πλήρω̋ τόν εὐαγ-
γελικό λόγο, εἶναι οἱ µοναχοί. 
Ἐγκαταλείπουν τά πάντα, ὄχι µόνο 
περιουσίε̋ καί κτήµατα, ἀλλά ἀγαπηµένα 
πρόσωπα καί ὅλη τή ζωή τοῦ κόσµου καί 
φεύγουν στήν ἔρηµο, γιά νά ἀκολουθήσουν 
τόν δρόµο τῆ̋ τελειότητο̋ καί τῆ̋ 
ἀπαλλαγῆ̋ ἀπό τά γή̓να. Ἡ ἀρχική αἰτία 
καί ἡ κινητήριο̋ δύναµη αὐτῆ̋ τῆ̋ φυγῆ̋ 
τῶν µοναχῶν εἶναι ὁ ἔρωτα̋ πρό̋ τόν 
Χριστόν καί ἡ διάθεση ἐφαρµογῆ̋ τῶν 
ἐντολῶν Του. Αὐτό τού̋ κάνει ὑπόδειγµα γιά 
τή ζωή τῶν Χριστιανῶν. Οἱ ἴδιοι οἱ µοναχοί 
ἔχουν ὑπόδειγµα γιά τή ζωή του̋ τού̋ 
Ἀγγέλου̋ τοῦ Θεοῦ, ὅπω̋ καί οἱ Ἄγγελοι µέ 
τή σειρά του̋ καταυγάζονται ἀπό τό φῶ̋ τῆ̋ 
Ἁγία̋ Τριάδο̋.  

Στίχο̋ 36. Οἰκτίρµων εἶναι ὁ πατέρα̋ πρό̋ τό 
παιδί του, πού τό ἀγαπᾶ καί τό προστατεύει καί 
εἶναι πρόθυµο̋ νά κάµη κάθε θυσία γιά νά τό 
βοηθήση. Αὐτή τήν πατρική στάση τῶν 
οἰκτιρµῶν πού ἔδειξε γιά τού̋ ἀνθρώπου̋ ὁ Θεό̋, 
ὀφείλει νά δείχνη ὁ χριστιανό̋ γιά κάθε 
ἄνθρωπο, ὡ̋ ἐκπρόσωπο̋ καί γόνο̋ τοῦ Θεοῦ! 
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Πράξεις Ἀποστόλων 

16,11-17,34 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Ἔτος 51 µ.Χ. 

Ὁ Παῦλο̋ στού̋ Φίλιππου̋ 
  
16,11Ἀπό τήν Τρωάδα ἀποπλεύσαµε 
καί πήγαµε κατευθείαν στή Σαµο-
θράκη καί τήν ἑποµένη στή Νεάπο-
λη. 12Ἀπό κεῖ πήγαµε στού̋ Φιλίπ-
που̋, πού εἶναι ἡ σπουδαιότερη πόλη 
τῆ̋ περιοχῆ̋ ἐκείνη̋ τῆ̋ Μακεδονί-
α̋, ἀποικία τῶν Ρωµαίων. Σ’ αὐτή 
τήν πόλη παραµείναµε µερικέ̋ µέρε̋ 
13καί, ὅταν ἦρθε τό Σάββατο, βγή-
καµε ἔξω ἀπό τήν πόλη, στό ποτάµι, 
ὅπου σκεφτήκαµε ὅτι θά ἦταν τόπο̋ 
προσευχῆ̋ τῶν Ἰουδαίων. Ἐκεῖ καθί-
σαµε καί µιλούσαµε στί̋ γυναῖκε̋ 
πού εἶχαν συγκεντρωθεῖ. 14Μιά γυ-
ναίκα ἀπό τά Θυάτειρα πού λεγόταν 
Λυδία, ἔµπορο̋ πορφυρῶν 
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ὑφασµάτων, προσήλυτη, ἄκουγε, καί 
ὁ Κύριο̋ ἄνοιξε τήν καρδιά τη̋ ὥστε 
νά δίνει προσοχή σ’ αὐτά πού ἔλεγε ὁ 
Παῦλο̋. 15Ὅταν βαφτίστηκε αὐτή 
καί ὅλη ἡ οἰκογένειά τη̋, µᾶ̋ παρα-
κάλεσε: «Ἄν µέ κρίνετε πιστή στόν 
Κύριο, ἐλᾶτε νά µείνετε στό σπίτι 
µου»· καί µᾶ̋ τό ζήτησε µέ πολλή 
ἐπιµονή. 
  
Ὁ Παῦλο̋ καί ὁ Σίλα̋ στή φυλακή 
  
16Μιά µέρα, καθώ̋ πηγαίναµε στόν 
τόπο τῆ̋ προσευχῆ̋, συνέβη νά συνα-
ντήσουµε µιά δούλη πού εἶχε µαντικό 
πνεῦµα καί µέ τί̋ µαντεῖε̋ τῆ̋ 
ἀπέφερε πολλά κέρδη στού̋ κυρίου̋ 
τη̋. 17Αὐτή ἀκολουθοῦσε τόν Παῦλο 
καί τό Σίλα καί φώναζε: «Αὐτοί οἱ 
ἄνθρωποι εἶναι δοῦλοι τοῦ ὕψιστου 
Θεοῦ, πού σᾶ̋ κηρύττουν τήν ὁδό τῆ̋ 
σωτηρία̋!» 18Αὐτό τό ἔκανε πολλέ̋ 
µέρε̋. Ὁ Παῦλο̋ ἀγανάκτησε· γύρισε 
πίσω καί εἶπε στό πνεῦµα: «Σέ διατά-
ζω στό ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νά 
βγεῖ̋ ἔξω ἀπ’ αὐτήν». Τήν ἴδια στιγ-
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µή τό πνεῦµα βγῆκε. 19Ὅταν εἶδαν 
τά ἀφεντικά τη̋ ὅτι µαζί µέ τό 
πνεῦµα χάθηκε κι ἡ ἐλπίδα τοῦ κέρ-
δου̋ πού εἶχαν ἀπό τήν ἐργασία τη̋, 
ἐπίασαν τόν Παῦλο καί τό Σίλα καί 
τού̋ ἔσυραν στήν ἀγορά γιά νά τού̋ 
παρουσιάσουν στί̋ ἀρχέ̋. 20Τού̋ 
ὁδήγησαν µπροστά στού̋ ἀνώτατου̋ 
ἄρχοντε̋ τῆ̋ πόλη̋ καί εἶπαν: «Αὐτοί 
οἱ ἄνθρωποι εἶναι Ἰουδαῖοι 21καί 
προκαλοῦν ταραχέ̋ στήν πόλη. Θέ-
λουν νά εἰσαγάγουν ἔθιµα πού δέν 
ἐπιτρέπεται σ’ ἐµᾶ̋, πού εἴµαστε 
Ρωµαῖοι, νά τά δεχτοῦµε ἤ νά τά 
τηροῦµε». 22Ἐναντίον τού̋ ξεσηκώ-
θηκε καί ὁ λαό̋. Οἱ ἄρχοντε̋ τού̋ 
ἔσκισαν τά ροῦχα καί ἔδωσαν διατα-
γή νά τού̋ ραβδίσουν. 23Ἀφοῦ τού̋ 
ἔδωσαν πολλά χτυπήµατα, τού̋ 
ἔβαλαν στή φυλακή κι ἔδωσαν ἐντολή 
στό δεσµοφύλακα νά τού̋ φυλάει 
ἀσφαλισµένου̋ καλά. 24Αὐτό̋, 
ἐφόσον πῆρε µιά τέτοια ἐντολή, τού̋ 
ἔβαλε στό πιό ἐσωτερικό κελί καί γιά 
λόγου̋ ἀσφάλεια̋ ἕσφιξε τά πόδια 
του̋ στήν ξυλοπέδη. 
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25Γύρω στά µεσάνυχτα, ὁ Παῦλο̋ 
καί ὁ Σίλα̋ προσεύχονταν καί 
ἔψελναν ὕµνου̋ στό Θεό. Οἱ φυλακι-
σµένοι τού̋ ἄκουγαν. 26Ξαφνικά 
ἔγινε σεισµό̋ µεγάλο̋, τόσο πού σα-
λεύτηκαν τά θεµέλια τη̋ φυλακῆ̋. 
Ἀµέσω̋ ἄνοιξαν ὅλε̋ οἱ πόρτε̋ καί τά 
δεσµά ὅλων των φυλακισµένων λύ-
θηκαν. 27Ὁ δεσµοφύλακα̋ ξύπνησε· 
κι ὅταν εἶδε τί̋ πόρτε̋ τῆ̋ φυλακῆ̋ 
ἀνοιχτέ̋, ἔβγαλε τό σπαθί του κι 
ἤθελε νά σκοτωθεῖ, νοµίζοντα̋ ὅτι οἱ 
φυλακισµένοι εἶχαν δραπετεύσει. 
28Τότε ὁ Παῦλο̋ φώναξε δυνατά: 
«Μήν κάνει̋ κανένα κακό στόν ἑαυτό 
σου, γιατί ὅλοι εἴµαστε ἐδῶ!» 29Ὁ 
δεσµοφύλακα̋ ζήτησε νά τοῦ φέρουν 
φῶτα, πήδηξε µέσα στό κελί, καί 
τροµαγµένο̋ ἔπεσε στά πόδια τοῦ 
Παύλου καί τοῦ Σίλα. 30Ὕστερά του̋ 
ἔβγαλε ἔξω καί τού̋ ρώτησε: «Κύριοι, 
τί πρέπει νά κάνω γιά νά σωθῶ;» 
31Κι αὐτοί τοῦ εἶπαν: «Πίστεψε στόν 
Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί θά σωθεῖ̋ 
καί ἐσύ καί τό σπίτι σου». 32Καί κή-
ρυξαν σ’ αὐτόν καί σ’ ὅσου̋ ἦταν στό 
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σπίτι τοῦ τό λόγο τοῦ Κυρίου. 
  
33Ὁ δεσµοφύλακα̋ τού̋ πῆρε τήν 
ἴδια ὥρα µέσα στή νύχτα κι ἔπλυνε 
τί̋ πληγέ̋ τού̋ ὕστερα βαφτίστηκε 
ἀµέσω̋ ὁ ἴδιο̋ καί ὅλη ἡ οἰκογένειά 
του. 34Κατόπιν τού̋ ἀνέβασε στό 
σπίτι του καί τού̋ ἔστρωσε τραπέζι. 
Ἦταν εὐτυχή̋ πού κι αὐτό̋ καί ὅλη ἡ 
οἰκογένειά του εἶχαν βρεῖ τήν πίστη 
στό Θεό.  
35Ὅταν ξηµέρωσε, οἱ ἄρχοντε̋ 
ἔστειλαν τού̋ κλητῆρε̋ στό δεσµοφύ-
λακα καί τοῦ εἶπαν: Ἀπόλυσε τού̋ 
ἀνθρώπου̋ ἐκείνου̋». 36Ὁ δεσµοφύ-
λακα̋ µετέφερε τά λόγια αὐτά στόν 
Παῦλο, λέγοντα̋: «Οἱ ἄρχοντε̋» τοῦ 
εἶπε, «ἔστειλαν ἐντολή ν’ ἀπολυθεῖτε. 
Τώρα λοιπόν βγεῖτε καί πηγαίνετε 
στό καλό». 37Ὁ Παῦλο̋ ὅµω̋ εἶπε 
στού̋ κλητῆρε̋: «Μᾶ̋ ἔδειραν δηµο-
σίω̋ χωρί̋ νά µᾶ̋ δικάσουν, ἄν καί 
εἴµαστε Ρωµαῖοι πολίτε̋, καί µᾶ̋ 
ἔκλεισαν στή φυλακή. Καί τώρα µᾶ̋ 
διώχνουν στά κρυφά; Ὄχι βέβαια! Νά 
’ρθούν νά µᾶ̋ βγάλουν αὐτοί οἱ ἴδιοι». 



 

 

36

 

38Οἱ κλητῆρε̋ µετέφεραν στού̋ 
ἄρχοντε̋ τά λόγια αὐτά. Ἐκεῖνοι ὅταν 
ἄκουσαν ὅτι εἶναι Ρωµαῖοι, φοβήθη-
καν. 39Ἦρθαν καί τού̋ ζήτησαν συ-
γνώµη, τού̋ ἔβγαλαν ἔξω καί τού̋ 
παρακαλοῦσαν νά φύγουν ἀπό τήν 
πόλη. 40Αὐτοί, βγῆκαν ἀπό τή φυ-
λακή καί πῆγαν στό σπίτι τῆ̋ Λυδί-
α̋. Ἐκεῖ εἶδαν τού̋ ἀδελφού̋, τού̋ 
ἐνθάρρυναν καί ἀναχώρησαν. 
  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

Στή Θεσσαλονίκη 
  
    Πέρασαν ἀπό τήν Ἀµφίπολη καί 
τήν Ἀπολλωνία καί ἦρθαν στή Θεσ-
σαλονίκη, ὅπου ὑπῆρχε συναγωγή 
τῶν Ἰουδαίων. 2Ὁ Παῦλο̋ σύµφωνα 
µέ τή συνήθειά του πῆγε στή συνα-
γωγή, καί τρία Σάββατα συνέχεια 
συζητοῦσε µαζί του̋, 3ἐρµηνεύοντα̋ 
τή Γραφή καί δείχνοντα̋ πώ̋ σύµφω-
να µ’ αὐτήν ὁ Μεσσία̋ ἔπρεπε νά πά-
θει καί ν’ ἀναστηθεῖ ἀπό τού̋ νε-
κρού̋. «Καί αὐτό̋ ὁ Μεσσία̋ εἶναι ὁ 
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Ἰησοῦ̋, αὐτό̋ πού ἐγώ σᾶ̋ κηρύττω», 
τού̋ ἔλεγε. 4Μερικοί ἀπό αὐτού̋ πεί-
στηκαν καί ἔγιναν µαθητέ̋ τοῦ Παύ-
λου καί τοῦ Σίλα· ἀπό τού̋ Ἕλληνε̋ 
πού ἦταν προσήλυτοι πίστεψε πλῆθο̋ 
πολύ, καί ἀπό τί̋ γυναῖκε̋ πού εἶχαν 
ἐπιρροή στήν κοινωνία πίστεψαν ὄχι 
καί λίγε̋. 
5Τότε οἱ Ἰουδαῖοι πού δέν πίστεψαν, 
προσέλαβαν µερικού̋ πονηρού̋ 
ἀνθρώπου̋, ἀπό κείνου̋ πού τριγυρί-
ζουν στήν ἀγορά, ξεσήκωσαν τόν ὄχλο 
καί δηµιούργησαν ταραχέ̋ στήν πό-
λη. Στάθηκαν µπροστά στό σπίτι τοῦ 
Ἰάσονα καί ἤθελαν νά φέρουν τόν 
Παῦλο καί τό Σίλα στή λἀκή συνέ-
λευση. 6Ἐπειδή ὅµω̋ δέν τού̋ 
βρῆκαν, ἔσυραν τόν Ἰάσονα καί µερι-
κού̋ ἄλλου̋ χριστιανού̋ µπροστά 
στού̋ ἄρχοντε̋ τῆ̋ πόλη̋ καί κραύ-
γαζαν: «Αὐτοί πού ἀναστάτωσαν τήν 
οἰκουµένη ἦρθαν κι ἐδῶ! 7Αὐτού̋ 
τού̋ φιλοξενεῖ ὁ Ἰάσων. Ὅλοι του̋ πα-
ραβαίνουν τού̋ νόµου̋ τοῦ 
αὐτοκράτορα καί ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ 
πραγµατικό̋ βασιλιά̋ εἶναι ἄλλο̋, ὁ 
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Ἰησοῦ̋». 8Μ’ αὐτά τά λόγια 
ἀναστάτωσαν τό λαό καί τού̋ 
ἄρχοντε̋ τῆ̋ πόλη̋ πού τ’ ἄκουγαν. 
9Οἱ ἄρχοντε̋, ἀφοῦ πῆραν χρηµατικά 
ἐγγύηση ἀπό τόν Ἰάσονα καί ἀπό τού̋ 
ἄλλου̋, τού̋ ἄφησαν ἐλεύθερου̋. 
  
Στή Βέροια 
  
10Μόλι̋ νύχτωσε, οἱ χριστιανοί φυ-
γάδευσαν τόν Παῦλο καί τό Σίλα στή 
Βέροια. Αὐτοί ὅταν ἔφτασαν ἐκεῖ, 
πῆγαν στή συναγωγή τῶν Ἰουδαίων. 
11Οἵ Ἰουδαῖοι στή Βέροια ἦταν πιό 
καλοπροαίρετοι ἀπό ὅ,τι στή Θεσσα-
λονίκη. ∆έχτηκαν τό κήρυγµα µέ 
πολλή προθυµία καί κάθε µέρα 
ἐξέταζαν τή Γραφή γιά νά ἐλέγξουν ἄν 
ἦταν ἔτσι ὅπω̋ τά ἔλεγε ὁ Παῦλο̋. 
12Πολλοί, λοιπόν, ἀπ’ αὐτού̋ πίστε-
ψαν, καί ἀπό τί̋ Ἑλληνίδε̋ τῆ̋ 
ἀνώτερη̋ τάξη̋ καί ἀπό τού̋ ἄντρε̋ 
ὄχι καί λίγοι. 
13Ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι τῆ̋ Θεσσαλονί-
κη̋ ἔµαθαν ὅτι καί στή Βέροια κήρυ-
ξε ὁ Παῦλο̋ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ἦρθαν 
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κι ἐκεῖ ἀναστατώνοντα̋ τόν κόσµο. 
14Οἱ χριστιανοί τότε ἔστειλαν 
ἀµέσω̋ τόν Παῦλο νά πάει ὡ̋ τή θά-
λασσα. Ὁ Σίλα̋ καί ὁ Τιµόθεο̋ ὅµω̋ 
ἔµειναν ἐκεῖ. 15Οἱ συνοδοί ἔφεραν τόν 
Παῦλο ὡ̋ τήν Ἀθήνα. Ἀπό κεῖ γύρι-
σαν πίσω, µέ τήν ἐντολή νά ποῦν στό 
Σίλα καί στόν Τιµόθεο νά ἔρθουν νά 
τόν συναντήσουν ὅσο γίνεται πιό 
γρήγορα. 
  
Στήν Ἀθήνα 
  
16Ἐνῶ ὁ Παῦλο̋ τού̋ περίµενε στήν 
Ἀθήνα, ἀναστατωνόταν ἐσωτερικά 
πού ἔβλεπε τήν πόλη νά εἶναι γεµάτη 
εἴδωλα. 17Συζητοῦσε, λοιπόν, γι’ 
αὐτό στή συναγωγή µέ τού̋ Ἰουδαίου̋ 
καί τού̋ προσήλυτου̋, καί στήν 
ἀγορά κάθε µέρα µ’ αὐτού̋ πού 
συναντοῦσε. 18Μερικοί ἀπό τού̋ 
ἐπικούρειου̋ καί τού̋ στωικού̋ φιλο-
σόφου̋ συζητοῦσαν µαζί του, καί κά-
ποιοι ἀπ’ αὐτού̋ ἔλεγαν: «Σάν τί θέ-
λει νά πεῖ ἐτοῦτο̋ ὁ παραµυθά̋;» κι 
ἄλλοι ἔλεγαν: «φαίνεται πώ̋ κηρύτ-
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τει τίποτα ξένου̋ θεού̋». Κι αὐτά τά 
’λεγαν, γιατί κήρυττε σ’ αὐτού̋ τόν 
Ἰησοῦ καί τήν ἀνάσταση. 19Τόν 
πῆραν, λοιπόν, καί τόν ἔφεραν στόν 
Ἄρειο Πάγο, λέγοντα̋: «Μποροῦµε νά 
µάθουµε ποιά εἶναι ἡ καινούρια αὐτή 
διδασκαλία πού κηρύττει̋: 20Γιατί 
µερικά παράξενα φέρνει̋ στ’ αὐτιά 
µα̋. Θέλουµε λοιπόν νά µάθουµε σάν 
τί µπορεῖ νά εἶναι αὐτά». 21Γιατί οἱ 
Ἀθηναῖοι ὅλοι καί οἱ ξένοι πού ἔµεναν 
στήν Ἀθήνα γιά τίποτε ἄλλο δέν 
εἶχαν καιρό, παρά γιά νά λένε ἤ γιά ν’ 
ἀκοῦνε κάτι τό καινούριο. 
22Στάθηκε, λοιπόν, ὁ Παῦλο̋ στή 
µέση του Ἀρείου Πάγου καί εἶπε: 
«Ἀθηναῖοι! Σᾶ̋ βλέπω εὐλαβέστατου̋ 
ἀπό κάθε ἄποψη. 23Πράγµατι, ἐνῶ 
περιδιάβαζα τήν πόλη σα̋ καί ἔβλεπα 
τού̋ ἱερού̋ σα̋ τόπου̋, βρῆκα 
ἀνάµεσα ὁ αὐτού̋ κι ἕνα βωµό, µέ τήν 
ἐπιγραφή: “στόν Ἄγνωστο Θεό”. 
Αὐτόν, λοιπόν, πού ἐσεῖ̋ τόν λατρεύ-
ετε χωρί̋ νά τόν γνωρίζετε, αὐτόν 
ἐγώ τώρα σᾶ̋ τόν κάνω γνωστό. 
24Εἶναι ὁ Θεό̋ πού δηµιούργησε τόν 
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κόσµο κι ὅλα ὅσα ὑπάρχουν σ’ αὐτόν. 
Ὡ̋ Κύριο̋ του οὐρανοῦ καί τῆ̋ γῆ̋, 
δέν κατοικεῖ σέ χειροποίητου̋ ναού̋, 
25οὔτε ὑπηρετεῖται ἀπό χέρια 
ἀνθρώπινα σάν νά ’χε ἀνάγκη ἀπό 
κάτι, ἀφοῦ αὐτό̋ δίνει σέ ὅλα ζωή καί 
πνοή καί τά πάντα. 26Ἀπό ἕναν 
ἄνθρωπο ἔκανε ὅλα τα ἔθνη τῶν 
ἀνθρώπων γιά νά κατοικοῦν πάνω σ’ 
ὅλη τή γῆ, καί ὅρισε πόσον καιρό θά 
ὑπάρχουν καί σέ ποιά σύνορα θά 
κατοικοῦν. 27Θέλησε νά ζητοῦν τόν 
Κύριο καί νά προσπαθοῦν νά τόν 
βροῦν ψηλαφώντα̋ στό σκοτάδι, ἄν 
καί δέν εἶναι µακριά ἀπό τόν καθένα 
µα̋. 28Γιατί µέσα σ’ αὐτόν ζοῦµε καί 
κινούµαστε καί ὑπάρχουµε, ὅπω̋ λένε 
καί µερικοί ἀπ’ τού̋ δικού̋ σα̋ ποιη-
τέ̋: 
“∆ική τοῦ γενιά εἴµαστε”. 
29Ἀφοῦ, λοιπόν, εἴµαστε γενιά τοῦ 
Θεοῦ, δέ θά πρέπει νά νοµίζουµε ὅτι ἡ 
θεότητα εἶναι κάτι ὅµοιο µέ χρυσάφι 
ἤ ἀσήµι ἤ πέτρα, δηλαδή µέ γλυπτό 
ἔργο τῆ̋ τέχνη̋ ἤ τῆ̋ φαντασία̋ τοῦ 
ἀνθρώπου. 30Ὁ Θεό̋ παρέβλεψε τά 
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χρόνια τη̋ ἄγνοια̋, τώρα ὅµω̋ 
ἀπαιτεῖ ἀπ’ ὅλου̋ του̋ ἀνθρώπου̋ σέ 
κάθε τόπο νά µετανοήσουν. 31Γιατί 
καθόρισε µιά µέρα πού θά κρίνει τήν 
οἰκουµένη µέ δικαιοσύνη, µέσω ἑνό̋ 
ἀνδρό̋ πού τόν ὅρισε γι’ αὐτό. Κι 
ἔδωσε βέβαιη ἀπόδειξη σέ ὅλου̋, ὅτι 
αὐτό̋ θά εἶναι ὁ κριτή̋, 
ἀνασταίνοντα̋ τόν ἀπό τού̋ νεκρού̋». 
32Ὅταν ἄκουσαν γιά ἀνάσταση 
νεκρῶν, ἄλλοι κορόιδευαν κι ἄλλοι 
εἶπαν: “Θά µᾶ̋ τά ξαναπεῖ̋ µίαν 
ἄλλη φορᾶ». 33Τότε ὁ Παῦλο̋ ἔφυγε 
ἀπ’ ἀνάµεσά του̋. 34Μερικοί ὅµω̋ 
ἄντρε̋ προσκολλήθηκαν σ’ αὐτόν κι 
ἔγιναν χριστιανοί κι ἀνάµεσά του̋ 
καί ὁ ∆ιονύσιο̋ ὁ Ἀρεοπαγίτη̋, κα-
θώ̋ καί µιά γυναίκα πού λεγόταν 
∆άµαρι̋, καί ἄλλοι µαζί µ’ αὐτού̋. 
  
 

17,22 Σταθεὶ̋ δὲ ὁ Παῦλο̋  
ἐν µέσῳ τοῦ ᾿Αρείου πάγου ἔφη·  
 «Ἄνδρε̋ ᾿Αθηναῖοι,  
κατὰ πάντα  
ὡ̋ δεισιδαιµονεστέρου̋ ὑµᾶ̋ θεωρῶ.  
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23 διερχόµενο̋ γὰρ  
καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσµατα ὑµῶν  
εὗρον καὶ βωµὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο,  
ἀγνώστῳ Θεῷ.  
ὃν οὖν ἀγνοοῦντε̋ εὐσεβεῖτε,  
τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑµῖν.  
24 ὁ Θεὸ̋  
ὁ ποιήσα̋ τὸν κόσµον καὶ πάντα τὰ ἐν 
αὐτῷ, οὗτο̋ οὐρανοῦ καὶ γῆ̋ Κύριο̋ 
ὑπάρχων  
οὐκ ἐν χειροποιήτοι̋ ναοῖ̋ κατοικεῖ,  
25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων 
θεραπεύεται προσδεόµενό̋ τινο̋,  
αὐτὸ̋ διδοὺ̋ πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν 
κατὰ πάντα·  
26 ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸ̋ αἵµατο̋  
πᾶν ἔθνο̋ ἀνθρώπων  
κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆ̋ 
γῆ̋, ὁρίσα̋ προστεταγµένου̋ καιροὺ̋  
καὶ τὰ̋ ὁροθεσία̋ τῆ̋ κατοικία̋ 
αὐτῶν,  
27 ζητεῖν τὸν Κύριον,  
εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν  αὐτὸν καὶ 
εὕροιεν,  
καί γε οὐ µακρὰν ἀπὸ ἑνὸ̋ ἑκάστου 
ἡµῶν ὑπάρχοντα.  
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28 ἐν αὐτῷ γὰρ ζῶµεν  
καὶ κινούµεθα καὶ ἐσµέν,  
ὡ̋ καί τινε̋ τῶν καθ᾿ ὑµᾶ̋ ποιητῶν 
εἰρήκασι· τοῦ γὰρ καὶ γένο̋ ἐσµέν.  
29 γένο̋ οὖν ὑπάρχοντε̋ τοῦ Θεοῦ  
οὐκ ὀφείλοµεν νοµίζειν  
χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ,  
χαράγµατι τέχνη̋ καὶ ἐνθυµήσεω̋ 
ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅµοιον.  
30 τοὺ̋ µὲν οὖν χρόνου̋ τῆ̋ ἀγνοία̋  
ὑπεριδὼν ὁ Θεὸ̋  
τανῦν παραγγέλλει  
τοῖ̋ ἀνθρώποι̋ πᾶσι πανταχοῦ 
µετανοεῖν,  
31 διότι ἔστησεν ἡµέραν  
ἐν ᾗ µέλλει κρίνειν τὴν οἰκουµένην  
ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισε,  
πίστιν παρασχὼν πᾶσιν  
ἀναστήσα̋ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.» 
 
32 ἀκούσαντε̋ δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν  
οἱ µὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπον·  
ἀκουσόµεθά σου πάλιν περὶ τούτου.  
33 καὶ οὕτω̋ ὁ Παῦλο̋  
ἐξῆλθεν ἐκ µέσου αὐτῶν.  



 

 

45

 

34 τινὲ̋ δὲ ἄνδρε̋  
κολληθέντε̋ αὐτῷ ἐπίστευσαν,  
ἐν οἷ̋ καὶ ∆ιονύσιο̋ ὁ ᾿Αρεοπαγίτη̋  
καὶ  γυνὴ ὀνόµατι ∆άµαρι̋  
καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖ̋.  
 

Στήν Κόρινθο 

18,1- 
18,1 Μετὰ δὲ ταῦτα  
χωρισθεὶ̋ ὁ Παῦλο̋ ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν  
ἦλθεν εἰ̋ Κόρινθον·  
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΤΩΝ  

ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

 

∆ευτέρα 4 Ὀκτωβρίου 

Ἱεροθέου ἀρεοπαγίτου, πρώτου Ἀποστόλου 
Ἀθηνῶν (α΄ αἰών) 

Ἀπολυτίκιον 

Ἦχο̋ δ΄. 

Χρηστότητα ἐκδιδαχθεί̋,  
καὶ νήφων ἐν πᾶσιν,  
ἀγαθὴν συνείδησιν ἱεροπρεπῶ̋ ἐνδυσάµενο̋,  
ἤντλησα̋ ἐκ τοῦ Σκεύου̋ τῆ̋ ἐκλογῆ̋  
τὰ ἀπόῤῥητα,  
καὶ τὴν πίστιν τηρήσα̋,  
τὸν ἴσον δρόµον τετέλεκα̋, 
Ἱεροµάρτυ̋ Ἱερόθεε.  
Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,  
σωθῆναι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν. 

 

Τετάρτη 6 Ὀκτωβρίου 

Θωµᾶ Ἀποστόλου ἐκ τῶν 12 

Ἀπολυτίκιον   
Ἦχο̋ δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ὡ̋ θεῖο̋ Ἀπόστολο̋, θεολογία̋ κρουνού̋, 
ἐνθέω̋ ἐξήντλησα̋,  
ἐκ λογχονύκτου πλευρᾶ̋,  
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἠµῶν.  
Ὅθεν τῆ̋ εὐσέβεια̋,  
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κατασπείρα̋ τὸν λόγον,  
ἔλαµψα̋ ἐν Ἰνδίᾳ, ὡ̋ ἀκτὶ̋ οὐρανία,  
Θωµὰ τῶν Ἀποστόλων,  
τὸ θεῖον ἀγλάισµα. 

 

Σάββατο 9 Ὀκτωβρίου 

Ἰακώβου Ἀποστόλου, υἱοῦ τοῦ Ἀλφαίου  
(α΄ αἰών) 

Ἀπολυτίκιον   
Ἦχο̋ δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Τὴν χάριν τοῦ Πνεύµατο̋,  
γλωσσοπυρσεύτῳ πνοῇ,  
ὡ̋ θεῖο̋ ἀπόστολο̋, ὑποδεχθεί̋ τῇ ψυχῇ, 
Ἰάκωβε ἔνδοξε, ἔλαµψα̋ ἐν τῷ κόσµῳ,  
ὡ̋ ἀστὴρ ἑωσφόρο̋,  
ἔλυσα̋ τῶν εἰδώλων, τὴν πολύθεον νύκτα.  
Καὶ νῦν ἀπαύστω̋ δυσώπει,  
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠµῶν. 


