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ΛΕΙ  

ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ. 

Ἡ Στό Ζ ΄Ἑωθινό, Ἰωάν. 20,1-10, 
ἱστορεῖται ὅτι ἡ Μαρία ἡ  Μαγδαληνή 
ἔτρεξε πρώτη τό πρωί τῆ̋ Μιᾶ̋ τῶν 
Σαββάτων στό τάφο καί τόν βρῆκε ἀδειο. 
Φοβήθηκε ὅτι σήκωσαν τό σῶµα τοῦ 
Ἰησοῦ καί τό ἔθαψαν σέ ἄλλο µέρο̋. 
Ἔτρεξε καί εἰδοποίησε τόν Πέτρο καί 
τόν Ἰωάννη, πού ἔτρεξαν ἀµέσω̋ στό 
µνῆµα καί ἔκαµαν τήν ἴδια διαπίστωση. 

Ἁπό τό σηµεῖο αὐτό καί µετά συννε-
χίζει τή διήγηση τό Η΄ Ἑωθινό Ἰωάν. 
20,11-18. 

Ἡ Μαρία ἀκολουθοῦσε τού̋ δύο Μα-
θητέ̋ καί ἀφού ἔφυγαν παρέµεινε κλαί-
ουσα στόν κῆπο ἔξω ἀπό τόν τάφο! «Ἐνῶ 
ἔκλαιε παρέκυψε εἰ̋ τό µνηµεῖον καί 
βλέπει δύο λευκοντυµένου̋ Ἀγγέλου̋, 
νά κάθωνται ὁ ἑνα̋ πρό̋ τή µεριά τῆ̋ 
κεφαλῆ̋ καί ἄλλο̋ πρό̋ τή µεριά τῶν 
ποδιῶν, ἐκεῖ πού εἶχαν τοποθετήσει τό 
σῶµα τοῦ Ἰησοῦ. Τήν ἴδια ὥρα γυρίζει 
και βλέπει πισω τη̋ νά στέκη ὁ Ἰησου̋, 
µά δέν Τόν ἀναγνωρίζει ἀµέσω̋. Νοµίζει 
πώ̋ εἶναι ὁ κηπουρό̋ καί τόν παρακαλεῖ 
νά τῆ̋ πῆ ἄν τόν σήκωσε αὐτό̋, ποῦ 
Τόν πῆγε καί αὐτή θά τόν πάρη! Ὁ 
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Ἰησοῦ̋ τήν φωνάζει µέ τό ὄνοµά τη̋, 
Τόν ἀναγνωρίζει καί Αὐτό̋ τήν στέλνει 
νά πῆ στού̋ ἀδελφού̋ Του ὅτι ἀναβαίνει 
πρό̋ τόν κοινό Πατέρα. 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
11 Μαρία εἱστήκει πρό̋ τό µνηµεῖον  

κλαίουσα ἔξω. 
Τόν καιρό ἐκεῖνο ἡ Μαρία στεκόταν 
ἔξω, κοντά στόν τάφο, κι ἔκλαιγε.  

12 Ὡ̋ οὖν ἔκλαιε,  
παρέκυψεν εἰ̋ τό µνηµεῖον  

Καθώ̋ λοιπόν ἔκλαιγε, ἔσκυψε νά 
δεῖ µέσα στό µνῆµα  

καί θεωρεῖ δύο ἀγγέλου̋ ἐν λευκοῖ̋  
καθεζοµένου̋,  

καί βλέπει δυό ἀγγέλου̋ ντυµένου̋ 
στά λευκά νά κάθονται  

ἕνα πρό̋ τῇ κεφαλῇ  
καί ἕνα πρό̋ τοῖ̋ ποσίν,  
ὅπου ἔκειτο τό Σῶµα τοῦ Ἰησοῦ.  

ὁ ἕνα̋ πρό̋ τό µέρο̋ τοῦ κεφαλιοῦ κι 
ὁ ἄλλο̋ πρό̋ τό µέρο̋ τῶν ποδιῶν, 
ἐκεῖ πού βρισκόταν πρίν τό σῶµα τοῦ 
Ἰησοῦ. 

13 Καί λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι·  
- Γύναι, τί κλαίει̋; 

Τῆ̋ λένε τότε ἐκεῖνοι: Γυναῖκα, γιατί 
κλαῖ̋;  

Λέγει αὐτοῖ̋·  
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- Ὅτι ἦραν τόν Κύριόν µου  
καί οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 

Τού̋ λέει αὐτή: Πῆραν τόν Κύριό 
µου καί δέν ξέρω πού τόν ἔβαλαν. 

14 Καί ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰ̋ τά ὀπίσω  
καί θεωρεῖ τόν Ἰησοῦν ἑστῶτα,  
καί οὐκ ᾔδει ὅτι ὁ Ἰησοῦ̋ ἐστι. 

Καί καθώ̋ τά εἶπε αὐτά, γύρισε πρό̋ 
τά πίσω καί βλέπει τόν Ἰησοῦ νά 
στέκεται ὄρθιο̋, δέν τό κατάλαβε 
ὅµω̋ πώ̋ ἦταν ὁ Ἰησοῦ̋. 

15 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦ̋·  
- Γύναι, τί κλαίει̋; Τίνα ζητεῖ̋; 

Τῆ̋ λέει ὁ Ἰησοῦ̋: Γυναῖκα, γιατί 
κλαῖ̋; Ποιόν ζητᾶ̋; 

Ἐκείνη, δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρό̋ ἐστι,  
λέγει αὐτῷ·  

Ἐκείνη νόµισε πώ̋ ἦταν ὁ κηπουρό̋ 
καί Τοῦ λέει:  

Κύριε, εἰ σύ ἐβάστασα̋ αὐτόν,  
εἰπέ µοι ποῦ ἔθηκα̋ αὐτόν,  
κἀγώ αὐτόν ἀρῶ. 

Κύριε, ἄν Τόν σήκωσε̋ ἐσύ, πέ̋ µου 
ποῦ Τόν ἔβαλε̋, κι ἐγώ θά Τόν πάρω 
ἀπό κεῖ. 

16 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦ̋· Μαρία. 
Τῆ̋ λέει ὁ Ἰησοῦ̋: - Μαρία! 

Στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ·  
Ραββουνί,  
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ὅ λέγεται ∆ιδάσκαλε. 
Γυρίζει ἐκείνη καί τοῦ λέει: - Ραββου-
νί!, πού σηµαίνει «∆ιδάσκαλε» 

17 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦ̋·  
- Μή µου ἅπτου· 
οὕπω γάρ ἀναβέβηκα  
πρό̋ τόν Πατέρα µου· 

Τῆ̋ λέει ὁ Ἰησοῦ̋: - Μή µ᾿ ἀγγίζει̋, 
δέν ἀνέβηκα ἀκόµα στόν Πατέρα·  

πορεύου δέ πρό̋ τού̋ ἀδελφού̋ µου  
καί εἶπέ αὐτοῖ̋·  

πήγαινε ὅµω̋ στού̋ ἀδερφού̋ µου 
καί πέ̋ του̋:  

ἀναβαίνω πρό̋ τόν Πατέρα µου  
καί Πατέρα ὑµῶν  
καί Θεόν µου καί Θεόν ὑµῶν. 

«Ἀνεβαίνω πρό̋ τόν Πατέρα Μου, 
πού εἶναι καί Πατέρα̋ σα̋, στόν Θεό 
Μου, πού εἶναι καί Θεό̋ σα̋.» 

18 Ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνή  
ἀπαγγέλουσα τοῖ̋ µαθηταῖ̋ 

Πηγαίνει τότε ἡ Μαρία ἡ Μαγδαλη-
νή στού̋ µαθητέ̋ καί τού̋ 
ἀναγγέλλει, 

ὅτι ἑώρακε τόν Κύριον  
καί ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 

ὅτι εἶδε τόν Κύριο καί τῆ̋ εἶπε αὐτά. 

Οἱ Καταβασίε̋ τῆ̋ περιόδου 
Ὠδή α΄.   Ἦχο̋ δ΄. 
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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  
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 
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τελοῦντε̋ ἑορτήν οἱ θεόφρονε̋  
τῆ̋ Θεοµήτορο̋ 
δεῦτε τά̋ χεῖρα̋ κροτήσωµεν 
τόν ἐξ αὐτῆ̋ τεχθέντα Θεόν δοξάζοντε̋. 

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

Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν  
καί προσκυνοῦµεν τόν Κύριον. 

Ὠδή η΄.  
Παῖδα̋ εὐαγεῖ̋ ἐν τῇ καµίνῳ 
ὁ τόκο̋ τῆ̋ Θεοτόκου διεσώσατο 
τότε µέν τυπούµενο̋,  
νῦν δέ ἐνεργούµενο̋· 
τήν οἰκουµένην ἅπασαν  
ἀγείρει ψάλλουσαν· 
Τόν Κύριον ὑµνεῖτε τά ἔργα, 
καί ὑπερυψοῦτε εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 
 
Τήν Θεοτόκον καί Μητέρα τοῦ φωτό̋  
ἐν ὕµνοι̋ τιµῶντε̋ µεγαλύνωµεν. 

1. 
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Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τόν Κύριον  
καί ἠγαλλίασε τό πνεῦµά µου  
ἐπί τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί µου.   

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 ... 
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5. 
Καθεῖλε δυνάστα̋ ἀπό θρόνων   
καί ὕψωσε ταπεινού̋·   

πεινῶντα̋ ἐνέπλησεν ἀγαθῶν·   
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.  

Ἀκολουθεῖ ἡ καταβασία τῆ̋ θ΄ ὠδῆ̋: 

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 η΄ 
∆ύο ἀγγέλου̋ βλέψασα  
ἔνδοθεν τοῦ µνηµείου,  
Μαρία ἐξεπλήττετο  
καί Χριστόν ἀγνοοῦσα  
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ὡ̋ κηπουρόν ἐπηρώτα·  
Κύριε, ποῦ τό σῶµα  
τοῦ Ἰησοῦ µου τέθεικα̋;  
Κλήσει δέ τοῦτον γνοῦσα εἶναι αὐτόν  
τόν Σωτῆρα, ἤκουσε· µή Μου ἅπτου·  
πρό̋ τόν Πατέρα ἄπειµι,  
εἰπέ τοῖ̋ ἀδελφοῖ̋ Μου. 

Θεοτοκίον 
Τριάδο̋, Κόρη, τέτοκα̋  
ἀπορρήτω̋ τόν Ἕνα  
διπλοῦν τῇ φύσει πέλοντα  
διπλοῦν καί ἐνεργείᾳ  
καί ἕνα τῇ ὑποστάσει·  
Τοῦτον οὖν ἐκδυσώπει  
ἀεί ὑπέρ τῶν πίστει Σε  
προσκυνούντων ἐκ πάση̋ ἐπιβουλῆ̋  
τοῦ ἐχθροῦ λυτρώσασθαι ὅτι πάντε̋  
πρό̋ Σέ νῦν καταφεύγοµεν,  
∆έσποινα Θεοτόκε. 

∆οξαστικόν η΄ 
Ἦχο̋ πλ. δ΄ 

Τά τῆ̋ Μαρία̋ δάκρυα  
οὐ µάτην χεῖται θερµῶ̋·  
ἰδού γάρ κατηξίωται  
καί διδασκόντων ἀγγέλων  
καί τῆ̋ ὄψεω̋ τῆ̋ Σῆ̋, ὦ Ἰησοῦ.  
Ἀλλ᾿ ἔτι πρόσγεια φρονεῖ  
οἷα γυνή ἀσθενή̋·  
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διό καί ἀποπέµπεται  
µή προσψαῦσαί Σοι, Χριστέ·  
ἀλλ᾿ ὅµω̋ κῆρυξ πέµπεται  
τοῖ̋ Σοῖ̋ µαθηταῖ̋,  
οἷ̋ εὐαγγέλια ἔφησε,  
τήν πρό̋ τόν πατρῷον κλῆρον  
ἄνοδον ἀπαγγέλουσα.  
Μεθ᾿ ἧ̋ ἀξίωσον καί ἡµᾶ̋  
τῆ̋ ἐµφανεία̋ Σου, ∆έσποτα Κύριε. 

{Τήν  ἑρµηνεύει  
καί τό Ἀναστάσιµο Ἀπολυτίκιον τοῦ πλ. β΄ 

ἤχου. 
Τό παραθέτοµε ὡ̋ ἑρµηνευτικό σχόλιο. 

 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.} 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀπολυτίκια  
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Τό Ἀναστάσιµον. Ἦχο̋ β΄  
Ὅτε κατῆλθε̋ πρό̋ τόν θάνατον, 
ἡ ζωή ἡ ἀθάνατο̋, 
τότε τόν ᾍδην ἐνέκρωσα̋ 
τῇ ἀστραπῇ τῆ̋ Θεότητο̋! 
Ὅτε δέ καί τού̋ τεθνεῶτα̋ 
ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησα̋, 
πᾶσαι αἱ δυνάµει̋  
τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον:  
Ζωοδότα Χριστέ, 
ὁ Θεό̋ ἡµῶν, δόξα Σοι. 

Τοῦ Ναοῦ...  

Κοντάκιον  
Ἦχο̋ β΄ Αὐτόµελον 

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. 

Ὁ εἱρµό̋ τῆ̋ ε΄ὠδῆ̋  
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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  
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  
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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  
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. 
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Προκείµενον.  Ἦχο̋ β΄.  Ψαλµό̋ 117. 

 Ἰσχύ̋ µου καί ὕµνησί̋ µου ὁ Κύριο̋.   
 Παιδεύων ἐπαίδευσέ µε ὁ Κύριο̋.  

Πρό̋ Κορινθίου̋ Β΄  Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα, 11,31 - 12,9. 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, 

Η ΑΥΤΟΣΥΝΕΙ∆ΗΣΙΑ ΤΟΥ. 

Ὁ Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ µέ τή βοήθεια 
τῶν ἀποκαλύψεων πού τοῦ φανέρωσε ὁ 
Χριστό̋, ὁδηγεῖται στήν αὐτογνωσία 
καί κατανοεῖ τήν ἀνθρώπινη πτωχεία 
τοῦ ἑαυτοῦ του καί τόν πλοῦτο τῆ̋ θεία̋ 
δυνάµεω̋ πού τοῦ ἐµπιστεύεται ἡ χάρη 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ἀκριβῶ̋ εἶναι καί ἡ προ-
σωπική του καύχηση: τό µεγαλεῖο τοῦ 
ἀποστολικοῦ του ἀξιώµατο̋, «ἡ ὑπερβο-
λή τῶν ἀποκαλύψεων» πού εἶναι δῶρο 
τοῦ Θεοῦ, παρά τόν «σκόλοπα τῆ̋ σαρ-
κό̋» ὁ ὁποῖο̋ τήν συνοδεύει. Ὁ Ἀπόστο-
λο̋ καυχᾶται γιά τήν ἀδυναµία του, τήν 
ἐξουθενωµένη ἀνθρώπινη ὑπόστασή του, 
τήν ὁποίαν ὡστόσο βλέπει ὅτι ὁ Θεό̋ εὐ-
δοκεῖ νά τήν πλουτίζη καί νά ἀξιοποιῆ 
γιά τό ἔργο Tου.  

Μ’ αὐτή τήν αὐτοσυνειδησία ὁ χρι-
στιανό̋ ζεῖ στόν κόσµο. Ὁ ἴδιο̋ µέ τί̋ 
δυνάµει̋ του εἶναι ἀνίκανο̋ νά ἐργαστῆ 
τή σωτηρία του. Ἡ κάθοδο̋ ὅµω̋ τοῦ 



 

 

16

Θεοῦ πρό̋ αὐτόν, µέ τήν ἐνανθρώπηση 
τοῦ Υἱοῦ Του, τόν ἐνισχύει καί κάνει τά 
ἀδύνατα δυνατά. Ἀκολουθῶντα̋ τό πα-
ράδειγµα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καί ἑνωµέ-
νο̋ µυστικά µαζί Του, µπορεῖ νά ἐκτελέ-
ση τί̋ ἐντολέ̋ τοῦ Θεοῦ, νά εὐχαριστή-
ση τόν Πατέρα καί Πλάστη του καί νά 
γίνη κοινωνό̋ τῆ̋ µακαριότητό̋ Του. Ἡ 
ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου διά τῆ̋ δυνά-
µεω̋ τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τό µυστικό, γιά 
νά κατορθώση ὁ ἄνθρωπο̋ νά τηρῆ τί̋ 
ἐντολέ̋ τοῦ πολιτεύµατο̋ τῆ̋ Βασιλεία̋ 
τῶν Οὐρανῶν, πού τόν καθιστᾶ υἱόν Ὑ-
ψίστου.  

Σηµείωση: Στήν ἀρχική διάταξη 
τῶν περικοπῶν ὁ Ἀπόστολο̋ τῆ̋ 19η̋ 
Κυριακῆ̋ συνδέεται µέ τό Εὐαγγέλιο 
τῆ̋ Β΄ Κυριακῆ̋ τοῦ Λουκᾶ (6,31-36) 
«Καθώ̋ θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑµῖν...» 

Ἀδελφοί, 
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 Χριστοῦ ξέρει, πού εἶναι αἰώ-
νια εὐλογητό̋, ὅτι δέν λέω ψέµατα. 

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

Στή ∆αµασκό, ὁ ἐθνάρχη̋ τοῦ βασι-
λιά Ἀρέτα φρουροῦσε τήν πόλη τῆ̋ 
∆αµασκοῦ, ἐπειδή ἤθελε νά µέ πιά-
ση 

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

καί ἐξέφυγον τά̋ χεῖρα̋ αὐτοῦ. 
ἀλλά µέ κατέβασαν ἀπό ἕνα παράθυ-
ρο 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 ὀ-
πτασίε̋ καί ἀποκαλύψει̋ τοῦ Κυρίου. 

2 Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ  
πρό ἐτῶν δεκατεσσάρων· 

Ξέρω ἕναν ἄνθρωπο χριστιανό, ὁ ὁ-
ποῖο̋ πρό δεκατεσσάρων ἐτῶν,  

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

εἶτε µέ τό σῶµα, δέν ξέρω, εἴτε ἐκτό̋ 
τοῦ σώµατο̋, δέν ξέρω, ὁ Θεό̋ ξέρει, 

ἁρπαγέντα τόν τοιοῦτον  
ἕω̋ τρίτου οὐρανοῦ. 
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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, εἶ-
τε µέ τό σῶµα, εἴτε ἐκτό̋ τοῦ σώµα-
το̋, δέν ξέρω, ὁ Θεό̋ ξέρει 

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

ἁρπάχτηκε στόν Παράδεισο καί ἄ-
κουσε λόγια ἀνέκφραστα, τά ὁποῖα 
δέν ἐπιτρέπεται νά ἐπαναλάβη ἄν-
θρωπο̋. 

5 Ὑπέρ τοῦ τοιούτου καυχήσοµαι,   
Γιά ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο θά καυχη-
θῶ, 

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

γιά τόν ἑαυτό µου ὅµω̋ δέν θά καυ-
χηθῶ, παρά µόνο γιά τί̋ ἀδυναµίε̋ 
µου. 

6 Ἐάν γάρ θελήσω καυχήσασθαι,  
οὐκ ἔσοµαι ἄφρων· ἀλήθειαν γάρ ἐρῶ·  

Ἀλλά κι ἄν θελήσω νά καυχηθῶ, δέν 
θά εἶµαι ἀνοητο̋, διότι θά πῶ τήν ἀ-
λήθεια·  

φείδοµαι δέ µή τι̋ εἰ̋ ἐµέ λογίσηται  
ὑπέρ ὅ βλέπει µε ἤ ἀκούει τι ἐξ ἐµοῦ. 
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τό ἀποφεύγω ὅµω̋ µήπω̋ µέ θεωρή-
σει κανεί̋ ἀνώτερο ἀπό ὅ,τι βλέπει 
σέ µένα ἤ ἀκούει ἀπό ἐµένα.  

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, ἕ-
να̋ ἄγγελο̋ τοῦ σατανᾶ γιά νά µέ 
ραπίζη, γιά νά µήν ὑπερηφανεύωµαι. 

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 χά-
ρι̋ Μου· διότι ἡ δύναµή Μου φανε-
ρώνεται πλήρω̋ ἐκεῖ πού ὑπάρχει ἀ-
δυναµία.  

Ἥδιστα οὖν µᾶλλον  
καυχήσοµαι ἐν ταῖ̋ ἀσθενείαι̋ µου, 

Πολύ εὐχαρίστω̋ λοιπόν θά καυχη-
θῶ µᾶλλον γιά τί̋ ἀδυναµίε̋ µου, 

ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐµέ  
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ἡ δύναµι̋ τοῦ Χριστοῦ. 
γιά νά κατασκηνώση σέ µένα ἡ δύ-
ναµη τοῦ Χριστοῦ. 

«Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Ϊ Α ΡΙ Ο Ν»   
Ἦχο̋ β΄.  Ψαλµό̋ 19. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

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

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Κύριε, σῶσον τόν βασιλέα  
καί ἐπάκουσον ἡµῶν. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἐξαποστεῖλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου 
καί ἐκ Σιών ἀντιλάβοιτό σου.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 
 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  
ΤΗΣ Ε΄(5ης) ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ  

 16,19-31 
῾Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου  

καί τοῦ Λαζάρου. 

« Ἔχουσι Μωσέα καί τού̋ Προφήτα̋·  
ἀκουσάτωσαν αὐτῶν.» 

Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν Ἁγίου 
Εὐαγγελίου τό ἀνάγνωσµα. 

 Πρόσχωµεν! 
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Εἶπεν ὁ Κύριο̋·  
19 ἄνθρωπό̋ τι̋ ἦν πλούσιο̋  

Κάποιο̋ ἄνθρωπο̋ ἦταν πλούσιο̋ 
καί ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καί βύσσον  
εὐφραινόµενο̋ καθ᾿ ἡµέραν λαµπρῶ̋. 

φοροῦσε πολυτελῆ ροῦχα καί τό τρα-
πέζι του κάθε µέρα ἦταν λαµπρό. 

20 Πτωχό̋ δέ τι̋ ἦν, ὀνόµατι Λάζαρο̋, 
Κάποιο̋ φτωχό̋ ὅµω̋, πού τόν λέ-
γαν Λάζαρο, 

 ὅ̋ ἐβέβλητο πρό̋ τόν πυλῶνα αὐτοῦ 
ἡλκωµένο̋ 

ἦταν πεσµένο̋ κοντά στήν πόρτα τοῦ 
σπιτιοῦ τοῦ πλουσίου γεµᾶτο̋ πλη-
γέ̋. 

21 καί ἐπιθυµῶν χορτασθῆναι  
Αὐτό̋ προσπαθοῦσε νά χορτάση 

 ἀπό τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων  
ἀπό τῆ̋ τραπέζη̋ τοῦ πλουσίου·  

ἀπό τά ψίχουλα πού ἔπεφταν ἀπό τό 
τραπέζι τοῦ πλουσίου. 

ἀλλά καί οἱ κύνε̋ ἐρχόµενοι  
ἀπέλειχον τά ἕλκη αὐτοῦ.  

Ἔρχονταν καί τά σκυλιά καί τοῦ ἔ-
γλειφαν τί̋ πληγέ̋. 

22 Ἐγένετο δέ ἀποθανεῖν τόν πτωχόν  
καί ἀπενεχθῆναι αὐτόν  

Πέθανε ὁ φτωχό̋ 
ὑπό τῶν Ἀγγέλων  
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εἰ̋ τόν κόλπον τοῦ Ἀβραάµ.  
καί οἱ Ἄγγελοι τόν πῆγαν κοντά 
στόν Ἀβραάµ. 

Ἀπέθανε δέ καί ὁ πλούσιο̋ καί ἐτάφη.  
Πέθανε καί ὁ πλούσιο̋ καί θάφτηκε. 

23 Καί ἐν τῷ ᾍδῃ  
ἐπάρα̋ τού̋ ὀφθαλµού̋ αὐτοῦ,  
ὑπάρχων ἐν βασάνοι̋, 

Στόν Ἅδη πού ἦταν καί βασανιζόταν 
σήκωσε τά µάτια του 

 ὁρᾷ τόν Ἀβραάµ ἀπό µακρόθεν  
 καί Λάζαρον ἐν τοῖ̋ κόλποι̋ αὐτοῦ. 

καί εἶδε ἀπό µακριά τόν Ἀβραάµ καί 
τόν Λάζαρο κοντά του. 

24 Καί αὐτό̋ φωνήσα̋ εἶπε·   
Τότε φώναξε ὁ πλούσιο̋ καί εἶπε: 

- Πάτερ Ἀβραάµ, ἐλέησόν µε  
καί πέµψον Λάζαρον,  

Πατέρα µου Ἀβραάµ σπλαγχνίσου µε 
καί στείλε τό Λάζαρο 

ἵνα βάψῃ τό ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ 
ὕδατο̋, 

νά βρέξη µέ νερό τήν ἄκρη τοῦ δάχτυ-
λου του 

καί καταψύξῃ τήν γλῶσσάν µου· 
καί να µοῦ δροσίση τήν γλῶσσα, 

ὅτι ὀδυνῶµαι ἐν τῇ φλογί ταῦτῃ.  
γιατί ὑποφέρω µέσα σ᾿ αὐτή τή φωτιά. 

25 Εἶπε δέ Ἀβραάµ·   
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Κι ὁ Ἀβραάµ τοῦ ἀπάντησε: 
- Τέκνον, µνήσθητι ὅτι ἀπέλαβε̋ σύ  
τά ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου,  

Παιδί µου, θυµήσου ὅτι ἐσύ ἀπόλαυ-
σε̋ τήν εὐτυχία στή ζωή σου 

καί Λάζαρο̋ ὁµοίω̋ τά κακά· 
ὅπω̋ ὁ Λάζαρο̋ τή δυστυχία.  

νῦν δέ ὧδε παρακαλεῖται,  
σύ δέ ὀδυνᾶσαι.  

Τώρα ὅµω̋ αὐτό̋ χαίρεται ἐδῶ κι σύ 
ὑποφέρει̋. 

26 Καί ἐπί πᾶσι τούτοι̋, 
µεταξύ ἡµῶν καί ὑµῶν  
χάσµα µέγα ἐστήρικται, 

Καί ἐκτό̋ ἀπ᾿ ὅλα αὐτά, ὑπάρχει ἀ-
νάµεσά µα̋ µεγάλο χάσµα, 

ὅπω̋ οἱ θέλοντε̋ διαβῆναι  
ἐντεῦθεν πρό̋ ὑµᾶ̋ 

ὥστε αὐτοί πού θέλουν νά διαβοῦν ἀ-
πό ᾿δῶ σέ σᾶ̋ 

µή δύνωνται,  
µηδέ οἱ ἐκεῖθεν πρό̋ ἡµᾶ̋ διαπερῶσιν. 

νά µή µποροῦν, οὔτε οἱ ἀπό ᾿κεῖ νά 
περάσουν σέ µᾶ̋. 

Εἶπε δέ·  
27  - Ἐρωτῶ οὖν σε, Πάτερ,   

ἵνα πέµψῃ̋ αὐτόν 
εἰ̋ τόν οἶκον τοῦ πατρό̋ µου· 

Εἶπε πάλι ὁ πλούσιο̋: Τότε σέ παρα-
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καλῶ, πατέρα, στεῖλε τον στό σπίτι 
τοῦ πατέρα µου 

28 ἔχω γάρ πέντε ἀδελφού̋, 
ὅπω̋ διαµαρτύρηται αὐτοῖ̋,  

νά προειδοποιήση τού̋ πέντε ἀδελ-
φού̋ µου 

ἵνα µή καί αὐτοί ἔλθωσιν  
εἰ̋ τόν τόπον τοῦτον τῆ̋ βασάνου. 

ὥστε να µήν ἔρθουν κι αὐτοί σ᾿ αὐτό 
τόν τόπο τῶν βασάνων. 

29 Λέγει αὐτῷ Ἀβραάµ·  
- Ἔχουσι Μωσέα καί τού̋ Προφήτα̋·  
ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 

Ὁ Ἀβραάµ τοῦ λέει: Ἔχουν τά λόγια 
τοῦ Μὡσῆ καί τῶν προφητῶν· ἄ̋ ὑ-
πακούσουν σ᾿ αὐτά. 

30 Ὁ δέ εἶπεν· - Οὐχί, Πάτερ Ἀβραάµ· 
Ἐκεῖνο̋ τότε τοῦ εἶπε: Ὄχι πατέρα 
µου Ἀβραάµ, 

 ἀλλ᾿ ἐάν τι̋ ἀπό νεκρῶν  
 πορευθῇ πρό̋ αὐτού̋, µετανοήσουσιν.  

ἄν ὅµω̋ κάποιο̋ ἀπό τού̋ νεκρού̋ 
πάει σ᾿ αὐτού̋, θά µετανοήσουν. 

31 Εἶπε δέ αὐτῷ·  
Τότε τοῦ εἶπε ὁ Ἀβραάµ: 

- Εἰ Μωσέω̋ καί τῶν Προφητῶν 
οὐκ ἀκούουσιν,  

Ἄν δέν ἀκοῦνε στά λόγια τοῦ Μὡ-
σῆ καί τῶν προφητῶν 
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οὐδέ ἐάν τι̋ ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ,  
πεισθήσονται. 

δέ θά πειστοῦν οὔτε κι ἄν ἀναστηθῆ 
κάποιο̋ ἀπό τού̋ νεκρού̋. 

 
ΣΧΟΛΙΑ  

ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Τό σηµερινό Εὐαγγέλιο ἀποκαλύπτει 
τήν ἀληθινή πραγµατικότητα τοῦ κό-
σµου καί µᾶ̋ βοηθᾶ νά τήν κατανοήσω-
µε, γιά νά ρυθµίσωµε ἐγκαίρω̋ τή συ-
µπεριφορά µα̋ καί νά σωθοῦµε! Μᾶ̋ λέ-
ει λοιπόν ὅτι ἡ ζωή δέν εἶναι µόνο αὐτά 
πού ζοῦµε καί βλέποµε, ἀλλά ὅτι ἡ ζωή 
καί µετά τό θάνατό µα̋ συνεχίζεται. Ἡ 
ἀποκάλυψη λοιπόν τοῦ Θεοῦ µᾶ̋ ἀνοίγει 
τά µάτια καί µᾶ̋ δείχνει τί̋ πραγµατι-
κέ̋ διαστάσει̋ τοῦ κόσµου,τήν ἀληθινή, 
τήν αἰώνια προοπτική του. 

Κάθε παραβολή τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι 
λόγο̋ τοῦ Θεοῦ καί κρύβει µέσα τη̋ καί 
προβάλλει ἁπλά καί παραστατικά πολ-
λέ̋ καί µεγάλε̋ ἀλήθειε̋.  

Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ 
Λαζάρου σέ πρῶτο πλᾶνο προβάλλει τή 
τί̋ δυό χαραχτηριστικέ̋ καταστάσει̋ 
τῆ̋ ζωῆ̋ τῶν ἀνθρώπων, τῶν πλουσίων 
καί τῶν φτωχῶν σ’ αὐτό τόν προσωρινό 
καί µάταιο κόσµο. Παρουσιάζει ἀπό τή 
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µιά τήν προσωρινότητα τῆ̋ παρούση̋ 
ζωῆ̋, πού φαίνεται ἄµεσα µέ τά σωµα-
τικά µάτια! Μᾶ̋ δείχνει τόν ἐγωισµό, 
τήν ἀδιαφορία καί τήν  κραιπάλη τῶν 
πλουσίων καί τῶν ἰσχυρῶν, πού τά 
θεωροῦν ὅλα δικά του̋! Ὅτι ὁ κόσµο̋ 
ἔγινε µόνο γι αὐτού̋!  

∆είχνει ἐπίση̋ ἀπό τήν ἄλλη, τήν 
ἀθλιότητα τοῦ φτωχοῦ, τή δυστυχία καί 
τά βάσανά του.  

Σέ δεύτερο πλᾶνο ὅµω̋ ἡ παραβολή 
προβάλλει τήν αἰώνια, τήν ἀληθινή 
πραγµατικότητα, στήν ὁποίαν προε-
κτείνεται ἡ παρούσα ζωή!  

Ἐκεῖ στήν αίώνια πραγµατικότητα 
ὅµω̋ τά πράγµατα ἀντιστρέφονται. 
Ἀλλάζουν οἱ θέσει̋ τῶν ἀνθρώπων! 
Ἐκεὶ δέν µετρᾶνε τά πλούτη πού συγκέ-
ντρωσε κάποιο̋ στήν παροῦσα ζωή! Ἐκεῖ 
ἀναταµοίβεται ἡ ἀγάπη καί ἡ καλώσύνη 
πού ἔδειξε στού̋ ἄλλου̋ ὅταν ζοῦσε στόν 
παρόντα κόσµο. Ἐκεῖ οἱ κακοί, οἱ 
ἄσπλαγχνοι, πού ζοῦσαν προηγουµένω̋ 
στά πλούτη καί τί̋ ἀπολαύσει̋, 
τιµωροῦνται καί βασανίζονται αἰώνια, 
ἐνῶ οἱ εὐσεβεῖ̋, ἐκεῖνοι πού βασανίζο-
νταν ὑποµονητικά ἀπό τήν ἀδικία, τή 
φτώχεια καί τήν ἀδιαφορία τῶν πλου-
σίων καί τῶν ἰσχυρῶν, τώρα εὐτυχοῦν 
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καί µακαρίζονται αἰώνια. 
Ἡ ἄνεση, ἡ ἀσωτία κάι ἡ ἀδιαφορία 

πού ἔχουν οἱ ἀσεβεῖ̋ πλούσιοι στήν ἐδῶ 
προσωρινή ζωή, ἀντιστρέφεται στήν 
ἄλλη ζ,ωή τή µετά θάνατον,  σέ ζωή 
αἰώνια̋ δυστυχία̋ καί θλίψη̋. Καί πάλι 
ἡ θλίψη καί ἡ δυστυχία τῶν εὐσεβῶν 
πτωχῶν, πού ὑποφέρουν ὑποµονετικά 
στήν ἐδῶ ζωή, µετατρέπεται στήν µετά 
θάνατον ζωή σέ αἰώνια ἄνεση καί µακα-
ριότητα.  

Ἡ παραβολή παραστατικοποιεῖ τό λό-
γο πού εἶπε ὁ Θεό̋ στήν παλαιά ἐποχή:  
«Νά ἔβαλα µπροστά σου τή ζωή καί τό 
θάνατο. ∆ιάλεξε µόνο̋ σου τί προτιµᾶ̋.» 
(∆ευτερ. 30, 15-20) Στήν καθηµερινή ζωή 
ἕνα̋ λόγο̋ συµβουλεύει «κάλιο πέντε 
καί στό χέρι, παρά δέκα καί καρτέρει», 
πού σηµαίνει ὅτι καλύτερα νά παίρνη̋ 
ἀµέσω̋ ἔστω καί λίγα, παρά νά 
καρτερῆ̋ νά πάρη̋ ἀργότερα πολλά, 
πρᾶγµα πού δέν τό ἔχει̋ βεβαιο. Αὐτό̋ 
εἶναι λογο̋ τῶν ἀπίστων, πού δέν ἰσχύει 
στήν ἀληθινή ζωή τῶν πιστῶν καί 
ἀντιστρατεύεται τό λόγο τοῦ  
Εὐαγγελίου.  

Ὑπάρχει ὅµω̋ καί µιά τρίτη ἀλήθεια 
τῆ̋ παραβολῆ̋, πού δέν εἶναι τόσο φανε-
ρή ἀπό τήν ἀρχή, ἀλλά εἶναι πολύ σπου-
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δαία. Τί εἶναι αὐτό πού προσδιορίζει τήν 
καλή ἤ κακή κατάσταση, τήν εὐτυχία ἤ 
τή δυστυχία τοῦ ἀνθρώπου στήν παρού-
σα καί τή µέλλουσα ζωή;  

Τί εἶναι αὐτό πού κάνει τόν ἄνθρωπο 
νά παίρνη τή σωστή θέση; Εἶναι τό 
φῶ̋, ἡ σοφία πού χαρίζει στόν 
ἄνθρωπο ὁ λόγο̋ τοῦ Θεοῦ, τό προφη-
τικό βλέµµα µέ τό ὁποῖον οἱ προφῆτε̋ 
καί οἱ διδάσκαλοι τῆ̋ Ἐκκλησία̋ βλέ-
πουν καί δείχνουν τήν ἀληθινή 
πραγµατικότητα.  

Ἀπό τήν ἄποψη αὐτῆ̋ τῆ̋ τρίτη̋ 
ἀλήθεια̋, τό πρόβληµα πού θέτει καί 
προβάλλει στήν τραγική δραµατικότητά 
του ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ 
Λαζάρου, εἶναι: πῶ̋ θά σωθοῦν οἱ ἄν-
θρωποι; Ποιό̋ θά τού̋ πῆ τήν ἀλήθεια 
γιά τή µετά θάνατον ζωή καί γιά τόν 
τρόπο µέ τόν ὁποῖο µπορεῖ νά τήν κερδί-
ση ὁ ἄνθρωπο̋; Ἡ ἀπάντηση τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά σωθοῦν 
ὑπακούοντα̋ στό λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν ὁ-
ποῖον κηρύττουν οἱ κατά καιρού̋ ἀπε-
σταλµένοι Του στόν κόσµο, οἱ Μάρτυ-
ρέ̋ Του, οἱ Προφῆτε̋ καί κυρίω̋, ὁ Μο-
νογενή̋ Υἱό̋ καί Λόγο̋ Του. Ἡ µαρτυρί-
α του̋, δηλαδή ἡ παραγγελία τοῦ Θεοῦ 
πρό̋ τού̋ ἀνθρώπου̋, εἶναι ἀποθησαυρι-
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σµένη στήν Ἁγία Γραφή, τήν ὁποίαν κα-
τέχει, µελετᾶ, ἑρµηνεύει καί κηρύττει 
συνεχῶ̋ ἡ Ἐκκλησία. ∆ιότι ἡ Ἐκκλησία 
ἱερουργεῖ µέ τή ζωή καί τό ἔργο τη̋ τό 
λόγο τοῦ Θεοῦ πρό̋ τού̋ ἀνθρώπου̋. Ἔ-
τσι θά κατανοήσωµε τήν ἀπάντηση τοῦ 
Θεοῦ πρό̋ τόν πλούσιο τῆ̋ Παραβολῆ̋ 
πού βρίσκεται στήν κόλαση:     « Ἔχουσι 
Μωσέα καί τού̋ Προφήτα̋· ἀκουσάτω-
σαν αὐτῶν.» ∆ηλαδή: Ἔχουν τού̋ λόγου̋ 
τοῦ Μωϋσῆ καί τῶν ἄλλων προφητῶν 
καταγεγραµµένου̋ µέσα στήν Ἁγία 
Γραφή, οἱ ὁποῖοι µαρτυροῦν τήν ἀλήθεια 
καί δείχνουν στού̋ ἀνθρώπου̋ τόν δρόµο 
τῆ̋ ζωῆ̋. Ἄ̋ τού̋ µελετήσουν.  

Τη φωνή τοῦ Μωυσῆ στήν ὁποία πα-
ραπέµπει ὁ Ἀβραάµ τού̋ ἀδελφού̋ τοῦ 
πλουσίου πού βρίσκονται ἀκόµη στή 
ζωή γιά νά προετοιµαστοῦν, παραθέτοµε 
στή συνέχεια. Καί εἶναι νά θαυµάσωµε 
τήν ἐνάργεια καί τή σαφήνεια τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ πρό̋ τόυ̋ ἀνθρώπου̋. Τελικά 
ἡ σωτηρία µα̋ εἶναι θέµα νά πιστέψωµε 
ἤ νά ἀπορρίψωµε τό λόγο τοῦ Θεοῦ! Καί 
ἡ εύθύνη εἶναι  ὁλόκληρη δική µα̋! 

  
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ 

1225 π.Χ 

∆ευτερονοµίου 30, 1-20 
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(Μετάφραση τῆ̋ Βιβλικῆ̋ Ἑταιρεία̋) 

Τήν εὐλογία καί τήν κατάρα  
θέτει µπροστά στό Λαό Του ὁ Θεό̋! 

Ὁ Θεό̋ εἶναι Θεό̋ τῶν µετανοούντων 
 καί εἶναι πρόθυµο̋ νά προστατεύση  

τό Λαό πού  µετανοεῖ. 

Οἱ ὅροι µέ τού̋ ὁποίου̋ ὁ Θεό̋  
προσφέρει τήν εὐλογία Του  

στόν ἄνθρωπο  
(Ὁ ὅρο̋ «εὐλογία» Θεοῦ  

εἶναι ταυτόσηµο̋ τῆ̋ εὐεργεσία̋,  
τῆ̋ δωρεᾶ̋, τῆ̋ προστασία̋,  

πού προσφέρει ὁ Θεό̋) 

30,1 «Ὅλα αὐτά πού σᾶ̋ εἶπα  
θά πραγµατοποιηθοῦν.  
Κι ἐκεῖ πού θά βρίσκεστε,  
ἀνάµεσα στά ἔθνη  
ὅπου θά σᾶ̋ ἔχει διασκορπίσει 
ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ σα̋,  
θά θυµηθεῖτε  
αὐτήν τή δυνατότητα ἐκλογῆ̋ 
ἀνάµεσα στήν εὐλογία καί στήν κατάρα 
πού σᾶ̋ ἔδωσα.  
2 Ἄν, λοιπόν, τότε ἐσεῖ̋  
καί οἱ ἀπόγονοί σα̋  
ἐπιστρέψετε στόν Κύριο, τό Θεό σα̋,  
καί θελήσετε µ’ ὅλη σα̋ τήν καρδιά  
καί τήν ψυχή  
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νά ὑπακούσετε στί̋ ἐντολέ̋ Του,  
πού ἐγώ σᾶ̋ δίνω σήµερα,  
3 τότε ὁ Κύριο̋ θά σᾶ̋ σπλαχνιστεῖ  
καί θ’ ἀλλάξει τήν κατάστασή σα̋.  
Θά σᾶ̋ συνάξει πάλι  
µέσα ἀπ’ ὅλου̋ του̋ λαού̋  
ὅπου θά σᾶ̋ ἔχει διασκορπίσει.  
4 Ἀκόµα καί στήν ἄκρη τοῦ κόσµου  
ἄν ὑπάρχουν  
διασκορπισµένοι Ἰσραηλίτε̋,  
ἀκόµη κι ἀπό ’κει θά σᾶ̋ πάρει,  
θά σᾶ̋ συνάξει  
5 καί θά σᾶ̋ φέρει ὁ Κύριο̋, ὁ Θεό̋ σα̋,  
στή χώρα τῶν προγόνων σα̋.  
Θά τήν ξαναπάρετε ἰδιοκτησία σα̋  
κι ὁ Κύριο̋ θά σᾶ̋ κάνει  
πιό εὐτυχισµένου̋ καί πιό πολυάριθµου̋  
ἀπό τού̋ προγόνου̋ σα̋. 
6 «Ὁ Κύριο̋, ὁ Θεό̋ σα̋  
θά µαλακώσει τήν καρδιά  
τή δική σα̋ καί τῶν ἀπογόνων σα̋,  
γιά νά τόν ἀγαπᾶτε  
µ’ ὅλη σα̋ τήν καρδιά καί τήν ψυχή  
καί νά µπορέσετε νά ζήσετε ἀσφαλεῖ̋.  
7 Κι ὅλε̋ τί̋ κατάρε̋ πού σᾶ̋ περιέγραψα,  
θά τί̋ ρίξει ὁ Κύριο̋ ὁ Θεό̋ σα̋  
ἀπάνω στού̋ ἐχθρού̋ σα̋,  
σ’ ἐκείνου̋ πού θά σᾶ̋ µισήσουν  
καί θά σᾶ̋ καταδιώξουν,  
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8 ἐνῶ ἐσεῖ̋ θά ξαναρχίσετε  
νά ὑπακοῦτε τόν Κύριο  
καί νά ἐφαρµόζετε ὅλε̋ τί̋ ἐντολέ̋ Του  
πού ἐγώ σᾶ̋ δίνω σήµερα.  
9 Τότε ὁ Κύριο̋, ὁ Θεό̋ σα̋,  
θά σᾶ̋ δίνει ἐπιτυχία σ’ ὅ,τι ἐπιχειρεῖτε·  
θά σᾶ̋ δώσει πολλά παιδιά καί πολλά ζῶα,  
καί στά χωράφια σᾶ̋ ἄφθονη σοδειά.  
Ὁ Κύριο̋ θά χαίρεται  
νά σᾶ̋ ξανακάνει εὐτυχισµένου̋,  
ὅπω̋ χαιρόταν  
ὅταν ἔκανε εὐτυχισµένου̋ του̋ προγόνου̋ σα̋.  
10 Ἀρκεῖ ἐσεῖ̋ νά ἐπιστρέψετε σ’ αὐτόν  
µ’ ὅλη σα̋ τήν καρδιά καί τήν ψυχή,  
νά τόν ὑπακοῦτε  
καί νά ἐκτελεῖτε τί̋ ἐντολέ̋ Του  
καί τί̋ διατάξει̋ Του,  
τί̋ γραµµένε̋ σ’ αὐτό τό βιβλίο τοῦ νόµου». 
 

Ὁ λόγο̋ τοῦ Θεοῦ  
εἶναι προσιτό̋ σέ ὅλου̋ 

Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ  
δέν εἶναι ἀκατόρθωτη! 

εἶναι ἀκριβῶ̋ στά µέτρα τῶν ἀνθρώπων! 
Βλέπε καί Ρωµ. 10, 6-8 

30, 11 «Ἡ ἐντολή αὐτή,  
πού ἐγώ σᾶ̋ δίνω σήµερα  
δέν εἶναι ἀκατόρθωτη γιά σᾶ̋,  
οὔτε καί εἶναι δύσκολο νά ἐκπληρωθεῖ.  
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12 ∆έ βρίσκεται στόν οὐρανό,  
ὥστε νά πεῖτε,  
“ποιό̋ θ’ ἀνεβεῖ γιά µᾶ̋ στόν οὐρανό,  
νά πάει νά µᾶ̋ τή φέρει  
γιά νά τήν ἀκούσουµε  
καί νά τήν ἐφαρµόσουµε;”  
13 Οὔτε βρίσκεται πέρα ἀπό τή θάλασσα,  
ὥστε νά πεῖτε  
 “ποιό̋ θά διαβεῖ γιά µᾶ̋ τή θάλασσα,  
νά πάει νά µᾶ̋ τή φέρει,  
γιά νά τήν ἀκούσουµε  
καί νά τήν ἐφαρµόσουµε;”  
14 Κάθε ἄλλο!  
Ἡ ἐντολή εἶναι πολύ κοντά σα̋·  
µπορεῖτε νά τήν ἀπαγγείλετε  
µέ τό στόµα  
καί νά τή βάλετε στήν καρδιά σα̋.  
Πρέπει ὅµω̋ καί νά τήν κάνετε πράξη». 

Ὁ Θεό̋ δηλώνει στό Λαό Του:  
Μπροστά σα̋ βάνω τή ζωή καί τό θάνατο, 

τήν εὐλογία καί τήν κατάρα!  
(στίχοι 15 καί 19)  
καί καλῶ µάρυρε̋  

τόν οὐρανό καί τή γῆ! 
 

Ἀνάλογη µέ τό σεβασµό  
πού θά δείξετε σεῖ̋ στό Νόµο Μου,   

θά εἶναι καί ἡ δική µου συµπεριφορά 
ἀπέναντί σα̋! 
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Ἔχετε νά ἐπιλέξετε 
ἀνάµεσα στό θάνατο καί στή ζωή! 

15 «Κοιτάξτε·  
ἐγώ βάζω σήµερα µπροστά σα̋  
τή ζωή καί τήν εὐτυχία  
ἀπό τή µιά µεριά,  
τό θάνατο καί τήν δυστυχία  
ἀπό τήν ἄλλη.  
16 ∆ῶστε προσοχή  
σ’ αὐτό πού σᾶ̋ διατάζω σήµερα.  
∆ηλαδή ν’ ἀγαπᾶτε τόν Κύριο,  
τό Θεό σα̋,  
καί νά βαδίζετε στό δρόµο του 
τηρώντα̋ τί̋ ἐντολέ̋ Του,  
τού̋ νόµου̋ Του  
καί τά προστάγµατά Του.  
Τότε θά ζήσετε  
καί θά γίνετε πολυάριθµοι.  
Ὁ Κύριο̋ θά σᾶ̋ εὐλογήσει  
στή χώρα πού µπαίνετε  
γιά νά τήν πάρετε ἰδιοκτησία σα̋.  
17 Ἄν ὅµω̋ ἀλλάξετε διάθεση  
καί δέν ὑπακοῦτε σ’ αὐτόν,  
ἄν παρασυρθεῖτε στήν πλάνη  
νά προσκυνήσετε ἄλλου̋ θεού̋  
καί νά τού̋ λατρέψετε,  
18 τότε σᾶ̋ τό δηλώνω ἀπό σήµερα, 
ὅτι ἐξάπαντο̋ θ’ ἀφανιστεῖτε,  
καί δέ θά µείνετε γιά πολύ  
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στή χώρα πού πηγαίνετε νά πάρετε γιά 
ἰδιοκτησία σα̋,  
διαβαίνοντα̋ τόν Ἰορδάνη. 
19 »Καλῶ γιά µάρτυρε̋ σήµερα 
ἐναντίον σα̋ τόν οὐρανό καί τήν γῆ, ὅτι 
ἔβαλα µπροστά σα̋  
τή ζωή καί τό θάνατο,  
τήν εὐλογία καί τήν κατάρα.  
∆ιαλέξτε λοιπόν τή ζωή  
γιά νά ζήσετε,  
ἐσεῖ̋ καί οἱ ἀπόγονοί σα̋.  
20 Νά ἀγαπᾶτε τόν Κύριο, τό Θεό σα̋,  
νά τόν ὑπακοῦτε  
καί νά εἶστε ἀφοσιωµένοι σ’ αὐτόν, για-
τί αὐτό̋ εἶναι ἡ ζωή σα̋  
κι αὐτό̋ εἶναι πού θά σᾶ̋ δώσει  
νά ζήσετε πολλά χρόνια  
ἐγκατεστηµένοι στή χώρα,  
πού τήν ὑποσχέθηκε µέ ὅρκο  
στού̋ προγόνου̋ σα̋,  
τόν Ἀβραάµ, τόν Ἰσαάκ καί τόν Ἰακώβ». 
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΤΩΝ  

ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 
 

∆ευτέρα 1η Νοεµβρίου 
Κοσµᾶ καί ∆αµιανοῦ τῶν Ἀναργύρων 

καί τῆ̋ µητρό̋ αὐτῶν Θεοδότη̋.  
∆αβίδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ (16ο̋ αἰών) 

 
Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 

Ἦχο̋ πλ δ΄. 
Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυµατουργοί, 
ἐπισκέψασθε τὰ̋ ἀσθενεία̋ ἡµῶν, 
δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡµῖν. 
 

Ἀπολυτίκιον τοῦ ὁσίου ∆αβίδ  
Ἦχο̋ γ΄. Θεία̋ πίστεω̋. 

Μέγαν εύρατο, Εὔβοια κλέο̋,  
τόν πανένδοξον, ∆αβίδ τόν θεῖον,  
ὡ̋ ἱερᾶ̋ ἀρετῆ̋ καταγώγιον,  
καί τοῦ Χριστοῦ ὀπαδόν ἀληθέστατον, 
καί τῶν Ὁσίων ἁπάντων ἐφάµιλλον.  
∆ιό Πάτερ Ὅσιε,  
Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε,  
δωρήσασθε ἡµῖν τό µέγα ἔλεο̋. 


