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Τού̋ χαρίζει τήν εἰρήνη καί τό ἅγιο 
Πνεῦµα του καί τού̋ ἀποστέλλει στόν 
κόσµο δίδοντά̋ του̋ τήν ἐξουσία νά συγ-
χωροῦν τί̋ ἁµαρτίε̋ τῶν ἀνθρώπων. 

Ὁ Ἀναστά̋ Κύριο̋, µέ δύο ἐµφανίσει̋ 
του στού̋ Μαθητέ̋ Του α) τό βράδυ τῆ̋ 
πρώτη̋ ἡµέρα̋ ἀπουσιάζοντο̋ τοῦ 
Θωµᾶ καί β) µετά ὀκτώ ἡµέρε̋ παρό-
ντο̋ τοῦ Θωµᾶ, καθιερώνει τήν Πρώτη 
ἡµέρα ὡ̋ ἡµέρα δική Του, τήν «Κυρια-
κή» ἡµέρα. 

Τήν ἑσπερινή συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ 
µέ τού̋ Μαθητέ̋ Του περγράφουν καί οἱ  
Εὐαγγελιστέ̋ Μᾶρκο̋ 16,14-18, 
Λουκᾶ̋ 24,35-49, καί Ἰωάννη̋ 20,19-
24. 

19 Οὔση̋ ὀψία̋ τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ,  
τῇ µιᾷ τῶν Σαββάτων  

Τήν ἴδια ἐκείνη ἡµέρα, δηλαδή τήν 
πρώτη µέρα µετά τό Σάββατο, ὅταν 
βράδιασε  

καί τῶν θυρῶν κεκλεισµένων,  
ὅπου ἦσαν οἱ µαθηταί συνηγµένοι  
διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων,  

κι ἐνῶ οἱ µαθητέ̋ ἦταν συγκεντρω-
µένοι κάπου µέ κλειστέ̋ τί̋ πόρτε̋, 
ἐπειδή φοβοῦνταν τού̋ Ἰουδαίου̋, 

ἦλθεν ὁ Ἰησοῦ̋ καί ἔστη εἰ̋ τό µέσον 
καί λέγει αὐτοῖ̋· Εἰρήνη ὑµῖν. 
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ἦρθε ὁ Ἰησοῦ̋, στάθηκε στή µέση καί 
τού̋ λέει:  
- Εἰρήνη σ᾿ ἐσᾶ̋.  

20 Καί τοῦτο εἰπών ἔδειξεν αὐτοῖ̋  
τά̋ χεῖρα̋ καί τήν πλευράν αὐτοῦ.  

Κι ὅταν τό εἶπε αὐτό, τού̋ ἔδειξε τά 
χέρια καί τήν πλευρά του. 

Ἐχάρησαν οὖν οἱ µαθηταί  
ἰδόντε̋ τόν Κύριον. 

Οἱ µαθητέ̋ χάρηκαν πού εἶδαν τόν 
Κύριο. 

21 Εἶπεν οὖν αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋ πάλιν·  
- Εἰρήνη ὑµῖν. 

Ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ εἶπε πάλι:  
- Εἰρήνη σ᾿ ἐσᾶ̋.  

Καθώ̋ ἀπέσταλκέ µε ὁ Πατήρ,  
κἀγώ πέµπω ὑµᾶ̋.  

Ὅπω̋ ὁ Πατέρα̋ ἔστειλε ἐµένα, ἔτσι 
στέλνω κι ἐγώ ἐσᾶ̋. 

22 Καί τοῦτο εἰπών ἐνεφύσησε  
καί λέγει αὐτοῖ̋· 
Λάβετε Πνεῦµα Ἅγιον·  

Ἔπειτα ἀπό τά λόγια αὐτά, φύσηξε 
στά πρόσωπά του̋ καί τού̋ λέει:  
- Λάβετε Ἅγιο Πνεῦµα. 

23 ἄν τινων ἀφῆτε τά̋ ἁµαρτία̋,  
ἀφίενται αὐτοῖ̋·  
ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 

Σέ ὅποιου̋ συγχωρήσετε τί̋ ἁµαρτίε̋, 
θά τού̋ εἶναι συγχωρηµένε̋, σέ 
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ὅποιου̋ τί̋ κρατήσετε ἀσυγχώρητε̋, 
θά µείνουν ἀσυγχώρητε̋. 

24 Θωµᾶ̋ δέ, εἷ̋ ἐκ τῶν δώδεκα,  
ὁ λεγόµενο̋ ∆ίδυµο̋, 

Ὁ Θωµᾶ̋ ὅµω̋, ἕνα̋ ἀπό τού̋ δώδεκα 
µαθητέ̋, πού λεγόταν ∆ίδυµο̋, 

οὐκ ἦν µετ᾿ αὐτῶν, ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦ̋. 
δέν ἦταν µαζί του̋, ὅταν ἦρθε ὁ 
Ἰησοῦ̋. 

25 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι µαθηταί·  
- Ἑωράκαµεν τόν Κύριον. 

Τοῦ ἔλεγαν λοιπόν οἱ ἄλλοι µαθητέ̋: 
- Εἴδαµε τόν Κύριο µέ τά µάτια µα̋. 

Ὁ δέ εἶπεν αὐτοῖ̋·  
Αὐτό̋ ὅµω̋ τού̋ εἶπε:  

- ῾Ἐάν µή ἴδω ἐν ταῖ̋ χερσίν αὐτοῦ  
τόν τύπον τῶν ἥλων 

Ἐγώ ἄν δέν δῶ στά χέρια του τά ση-
µάδια ἀπό τά καρφιά,  

καί βάλω τόν δάκτυλόν µου  
εἰ̋ τόν τύπον τῶν ἥλων  

καί δέ βάλω τό δάχτυλό µου στά ση-
µάδια ἀπό τά καρφιά, 

καί βάλω τήν χεῖρά µου  
εἰ̋ τήν πλευράν αὐτοῦ,  
οὐ µή πιστεύσω. 

καί δέ βάλω τό χέρι µου στή λογχι-
σµένη πλευρά του, δέν θά πιστέψω. 

26 Καί µεθ᾿ ἡµέρα̋ ὀκτώ  
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πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ µαθηταί αὐτοῦ 
καί Θωµᾶ̋ µετ᾿ αὐτῶν. 

Ὀκτώ ἡµέρε̋ ἀργότερα οἱ µαθητέ̋ 
ἦταν πάλι µέσα στό σπίτι, µαζί του̋ 
κι ό Θωµᾶ̋.  

Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦ̋  
τῶν θυρῶν κεκλεισµένων 
καί ἔστη εἰ̋ τό µέσον καί εἶπεν· 
- Εἰρήνη ὑµῖν. 

Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦ̋, ἐνῶ οἱ πόρτε̋ ἦταν 
κλειστέ̋, στάθηκε στή µέση καί εἶπε: 
- Εἰρήνη σ᾿ ἐσᾶ̋.  

27 Εἶτα λέγει τῷ Θωµᾷ·  
Ἔπειτα λέει στό Θωµᾶ:  

- Φέρε τόν δάκτυλόν σου ὦδε  
καί ἴδε τά̋ χεῖρά̋ µου 

- Φέρε ἐσύ τό δάχτυλό σου ἐδῶ καί δέ̋ 
τά χέρια µου, 

καί φέρε τήν χεῖρά σου  
καί βάλε εἰ̋ τήν πλευράν µου 

καί φέρε τό χέρι σου καί βάλ᾿ το στήν 
πλευρά µου.  

καί µή γίνου ἄπιστο̋, ἀλλά πιστό̋.  
Καί µήν ἀµφιβάλλει̋, ἀλλά πίστευε. 

28 Καί ἀπεκρίθη ὁ Θωµᾶ̋  
καί εἶπεν αὐτῷ·  
- Ὁ Κύριό̋ µου καί ὁ Θεό̋ µου. 

Ὁ Θωµᾶ̋ τοῦ ἀποκρίθηκε:  
Ἐσύ εἶσαι ὁ Κυριό̋ µου καί ὁ Θεό̋ 
µου. 
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29 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦ̋·  

Τοῦ λέει τότε ὁ Ἰησοῦ̋: 
- Ὅτι ἑώρακά̋ µε, πεπίστευκα̋·  
µακάριοι οἱ µή ἰδόντε̋  
καί πιστεύσαντε̋. 

Πείστηκε̋, ἐπειδή µέ εἶδε̋ µέ τά µά-
τια σου. Μακάριοι ἐκεῖνοι πού χωρί̋ 
νά µέ ἔχουν ἰδεῖ πιστεύουν. 

30 Πολλά µέν οὖν καί ἄλλα σηµεῖα  

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦ̋  
ἐνώπιον τῶν µαθητῶν αὐτοῦ,  

Ὁ Ἰησοῦ̋ ἔκανε βέβαια καί πολλά 
ἄλλα θαύµατα µπροστά στού̋ µαθη-
τέ̋ του, 

ἅ οὐκ ἔστι γεγραµµένα  
ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.  

πού δέν εἶναι γραµµένα σ᾿ αὐτό ἐδῶ τό 
βιβλίο. 

31 Ταῦτα δέ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε  
ὅτι ὁ Ἰησοῦ̋ ἐστιν ὁ Χριστό̋  
ὁ Υἱό̋ τοῦ Θεοῦ 

Αὐτά ὅµω̋ γράφτηκαν γιά νά πιστέ-
ψετε πώ̋ ὁ Ἰησοῦ̋ εἶναι ὁ Χριστό̋ ὁ 
Υἱό̋ τοῦ Θεοῦ, 

καί ἵνα πιστεύοντε̋  
ζωήν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ. 

καί πιστεύοντα̋ νά ἔχετε δι᾿ Αὐτοῦ 
τή ζωή. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
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Ὠδή α ΄.   Ἦχο̋ δ΄. 
Ἀνοίξω τό στόµα µου  
καί πληρωθήσεται Πνεύµατο̋· 
καί λόγον ἐρεύξοµαι τῇ Βασιλίδι Μητρί· 
καί ὀφθήσοµαι φαιδρῶ̋ πανηγυρίζων· 
καί ἄσω γηθόµενο̋ ταύτη̋ τήν Εἴσοδον. 

Ὠδή γ΄. 
Τού̋ Σού̋ ὑµνολόγου̋, Θεοτόκε, 
ὡ̋ ζῶσα καί ἄφθονο̋ Πηγή, 
θίασον συγκροτήσαντα̋  
πνευµατικόν στερέωσον 
καί τῇ σεπτῇ Εἰσόδῳ 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΄. 
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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. 
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  
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ἐν ὕµνοι̋ τιµῶντε̋ µεγαλύνωµεν. 

1. 
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.   
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Τήν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ ... 

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.  

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 θ΄ 
Συγκεκλεισµένων, ∆έσποτα,  
τῶν θυρῶν ὡ̋ εἰσῆλθε̋,  
τού̋ ἀποστόλου̋ ἔπλησα̋  
Πνεύµατο̋ παναγίου  
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εἰρηνικῶ̋ ἐµφυσήσα̋·  
οἷ̋ δεσµεῖν τε καί λύειν  
τά̋ ἁµαρτία̋ εἴρηκα̋·  
καί ὀκτώ µεθ᾿ ἡµέρα̋  
τήν Σήν πλευράν  
τῷ Θωµᾷ ὑπέδειξα̋ καί τά̋ χεῖρα̋.  
Μεθ᾿ οὗ βοῶµεν· Κύριο̋  
καί Θεό̋ Σύ ὑπάρχει̋. 

Ἦχο̋ β' 
Τοῖ̋ Μαθηταῖ̋ συνέλθωµεν 

Ἐκ µητρικῆ̋ ἡγίασε,  
σὲ νηδύο̋ ὁ Πλάστη̋,  
καὶ Πνεύµατο̋ εἰργάσατο,  
σκήνωµα τοῦ Ἁγίου·  
ὅθεν φωστὴρ ἀνεδείχθη̋,  
Μοναζόντων θεόφρον,  
ἐκ σκότου̋ παραπτώσεων,  
ὁδηγῶν πρὸ̋ τὸ φέγγο̋ τῶν τοῦ Θεοῦ,  
ἐνταλµάτων Λάζαρε καὶ προσάγων,  
Χριστῷ Ὃν καθικέτευε,  
τοὺ̋ ὑµνοῦντά̋ σε σῶσαι. 

Θεοτοκίον ὅµοιον 
Ὄρο̋ ποτὲ ἑώρακεν,  
ὁ Προφήτη̋ σε Κόρη,  
ἐξ οὗ βροτείων ἄνευθεν,  
χειρῶν λίθο̋ ἐτµήθη,  
καὶ τοὺ̋ βωµοὺ̋ τῶν εἰδώλων,  
καὶ δαιµόνων τὰ̋ στήλα̋,  
ἐλέπτυνε Θεόνυµφε·  
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Ὃν δυσώπει συντρῖψαι, τὰ ἐµπαθῆ,  
τοῦ νοό̋ µου εἴδωλα καὶ τὴν Τούτου,  
εἰκόνα ἀνεγεῖραί µου,  
νοερῶ̋ ἐν καρδίᾳ. 

∆οξαστικόν θ ΄  
Ἦχο̋ πλ.  α ΄  

Ὡ̋ ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων,  
οὔση̋ ὀψία̋ Σαββάτων,  
ἐφίστασαι τοῖ̋ φίλοι̋, Χριστέ,  
καί θαύµατι θαῦµα βεβαιοῖ̋,  
τῇ κεκλεισµένῃ εἰσόδῳ τῶν θυρῶν,  
τήν ἐκ νεκρῶν σου ἀνάστασιν·  
ἀλλ᾿ ἔπλησα̋ χαρᾶ̋ τού̋ µαθητά̋  
καί Πνεύµατο̋ ἁγίου µετέδωκα̋ αὐτοῖ̋. 
Καί ἐξουσίαν ἔνειµα̋ ἀφέσεω̋ ἁµαρτιῶν  
καί τόν Θωµᾶν οὐ κατέλιπε̋  
τῷ τῆ̋ ἀπιστία̋  
καταβαπτίζεσθαι κλύδωνι.  
∆ιό παράσχου καί ἡµῖν γνῶσιν ἀληθῆ  
καί ἄφεσιν πταισµάτων,  
εὔσπλαγχνε Κύριε. 

 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχο̋ γ΄  
Εὐφραινέσθω τά οὐράνια! 
Ἀγαλλιάσθω τά ἐπίγεια! 
Ὅτι ἐποίησε κράτο̋  
ἐν βραχίονι Αὐτοῦ ὁ Κύριο̋, 
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ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τόν θάνατον, 
πρωτότοκο̋ τῶν νεκρῶν ἐγένετο, 
ἐκ κοιλία̋ ᾍδου ἐῤῥύσατο ἡµᾶ̋ 
καί παρέσχε τῷ κόσµῳ τό µέγα ἔλεο̋. 

 
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου 

Ἦχο̋ πλ. δ' 
Ταῖ̋ ἐπαγρύπνοι̋ προσευχαῖ̋,  
ἐν ὀχετοῖ̋ δακρύων τὸν στῦλον 
κατέβρεχε̋,  
καὶ τοῖ̋ ἐκ βάθων στεναγµοῖ̋,  
εἰ̋ ἑκατὸν τοὺ̋ πόνου̋ ἐκαρποφόρησα̋,  
καὶ γέγονα̋ ποιµήν,  
τοῖ̋ προσιοῦσι νέµων συγχώρησιν,  
Ὅσιε Πατὴρ ἡµῶν Λάζαρε,  
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ  
σωθῆναι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν. 

Τοῦ Ναοῦ... 

Κοντάκιον τῆ̋ περιόδου: 
τό προεόρτιο τῶν Εἰσοδίων 

Ἦχο̋ δ΄.  Ὁ ὑψωθεί̋. 
Ὁ καθαρώτατο̋ ναό̋ τοῦ Σωτῆρο̋, 

Ἡ πολυτίµητο̋  
παστά̋ καί Παρθένο̋, 

Τό ἱερόν θησαύρισµα  
τῆ̋ δόξη̋ τοῦ Θεοῦ, 

Σήµερον εἰσάγεται  
ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου 
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Τήν χάριν συνεισάγουσα 
τήν ἐν Πνεύµατι θείῳ· 

Ἥν ἀνυµνοῦσιν ἄγγελοι Θεοῦ· 

Αὕτη ὑπάρχει σκηνή Ἐπουράνιο̋. 
 

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΤΗΣ Κ∆΄ (24ης) ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Ἐφεσ. 2,14-22  

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ  
ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Ὁ πραγµατικό̋ κόσµο̋ πρό̋ τόν 

ὁποῖον ἀπευθύνει τό κήρυγµα τοῦ Εὐαγ-
γελίου του ὁ Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋, εἶναι  
διχασµένο̋ σέ δύο ἐχθρικά καί ἀντιµα-
χόµενα µέρη. Τό ἕνα εἶναι ὁ Ἰουδἀσµό̋, 
πού πιστεύει στόν ἕνα καί µοναδικό 
ἀληθινό Θεό καί τό ἄλλο τά «Ἔθνη», 
«οἱ Ἕλληνε̋», οἱ πολυθἐστέ̋ 
εἰδωλολάτρε̋, πού λατρεύουν τά ἄψυχα 
εἴδωλα. 

Οἱ Ἰουδαῖοι εἶναι ὁ διαλεγµένο̋ καί 
καλεσµένο̋ ἀπό τό Θεό  λαό̋, ἀπό τήν 
ἐποχή τοῦ Ἀβράµ, τό 2000-1800 
περίπου πρό Χριστοῦ, ἀνάµεσ’ ἀπ’ ὅλα 
τά ἔθνη τῆ̋ γῆ̋, νά γίνη ὁ περιούσιο̋ 
λαό̋ τοῦ Θεοῦ, ἔθνο̋ τό ἅγιον, βασιλική 
ἱερατεία, ἀγαπηµένη σύζυγο̋ καί τέκνα 
τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεό̋ τού̋ ἀπεκάλυψε τόν 
Ἑαυτό Του καί τό θέληµά Του, µέ 
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σκοπό νά ἀποτελέσουν τό προζύµι γιά νά 
ζυµώσουν ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα 
µέ τήν πίστη καί νά τήν µεταβάλουν σέ 
ἕνα Ἄρτο, µιά οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ. 
Ἔχουν τή σφραγίδα τῆ̋ περιτοµῆ̋ στό 
σῶµα του̋, σηµάδι τῆ̋ διαθήκη̋ – 
συµφωνία̋ πού ἔχει κάµει ὁ Θεό̋ µαζί 
του̋. Οἱ ὅροι αὐτῆ̋ τῆ̋ συµφωνία̋ εἶναι 
οἱ ἐντολέ̋ τοῦ Νόµου  Του, πού 
ὑποσχέθηκαν νά τόν τηροῦν στή ζωή 
του̋ καί ζοῦν µέσα στο φῶ̋ τῆ̋ 
ἀποκαλύψεω̋ τοῦ Θεοῦ.  

Τό ἄλλο µέρο̋ εἶναι τά «Ἔθνη», οἱ 
«Ἕλληνε̋», τά ἄλλα ἔθνη τοῦ κόσµου, 
πού λατρεύουν τά εἴδωλα καί ζοῦνε µέσα 
στό σκοτάδι τῆ̋ ἄγνοια̋ τῆ̋ πολυθε˙α̋ 
καί µέσα στήν ἀκαθαρσία τῆ̋ 
ἀνηθικότητα̋. Εἶναι οἱ «µακράν» τοῦ 
Θεοῦ, οἱ εἰδωλολάτρε̋, καθώ̋ τά  
ὀνόµατα «ἕλληνα̋» καί «εἰδωλολάτρη̋» 
ἦταν ταυτόσηµα ἐκείνη τήν ἐποχή.  

Τό χάσµα πού χωρίζει τού̋ δύο 
κόσµου̋ εἶναι µέγα. Ἀπό τή µιά εἶναι οἱ 
Ἰουδαῖοι πού θεωροῦν τού̋ ἑαυτού̋ του̋ 
«καθαρού̋», πού δυσκολεύονται ὅµω̋  
νά κατανοήσουν καί νά ἐκτελέσουν τήν 
ἀποστολή πού τού̋ ἔχει ἀναθέσει ὁ 
Θεό̋, νά µεταδώσουν σέ  ὅλα τά ἔθνη 
τήν πίστη στόν ἕνα Θεό, ὥστε νά τά 
προσελκύσουν στή θεογνωσία καί νά 
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ἀποτελέσουν µαζί του̋ ἕναν ἑνιαῖο 
κόσµο, µιά κοινωνία, ἕνα λαό τοῦ Θεοῦ· 
µιά ποίµνη µέ ἕνα Ποιµένα, τόν Θεό. 

Ἀπό τήν ἄλλη οἱ εἰδωλολάτρε̋, οἱ 
ὁποῖοι θεωροῦνται ἀκάθαρτοι, ἔχουν 
θεοποιήσει τήν ὕλη καί φθείρονται µέσα 
στό σκοτάδι τῆ̋ πλάνη̋ καί τό βόρβορο 
τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν, γιατί ἀκολου-
θοῦν τί̋ φυσικέ̋ ἐπιλογέ̋, πού τού̋ 
ὑπαγορεύεουν ἡ λογική του̋ ἀπό τή µιά 
καί οἱ ἐπιθυµίε̋ του̋ ἀπό τήν ἄλλη.  

Μερικέ̋ ἀκτῖνε̋ σοφία̋ καί 
ἀνθρωπιᾶ̋ πού φαίνονταν µέσα στόν 
ἑλληνικό κόσµο καί προσπαθοῦσαν νά 
ἐκφράσουν µιά οὐσιαστικώτερη ἀναζή-
τηση τοῦ ἀνθρώπου, καθώ̋ καί οἱ φωνέ̋ 
τῶν προφητῶν πού ἀκούονταν µέσα στό 
λαό τοῦ Θεοῦ, δέν ἄλλαζαν τήν κατά-
σταση.  

Πρό̋ ἀυτόν τόν διχασµένο κόσµο 
ἀπηύθυναν τό κήρυγµά του̋ οἱ Ἀπό-
στολοι τοῦ Χριστοῦ καί καλοῦσαν τού̋ 
δύο κόσµου̋ νά ἑνωθοῦν στό ἕνα σῶµα 
τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, νά εἰρη-
νεύσουν καί νά γίνουν ναό̋ καί 
κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
ὁ ἀκρογωνιαῖο̋ λίθο̋ πάνω στόν ὁποῖο 
στηρίζεται τό οἰκοδόµηµα τῆ̋ Ἐκκλη-
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σία̋. Ὁ Χριστό̋ σταυρώθηκε γιά νά 
λυτρώση καί νά ἑνώση ὅλου̋ τού̋ 
ἀνθρώπου̋ στό σῶµα Του, νά τού̋ 
κάµη τέκνα τοῦ Θεοῦ καί ἀδελφού̋ 
µεταξύ του̋, ἕνα σῶµα, ἕνα Λαό, Λαό 
τοῦ Θεοῦ, ἕνα Ναό τῆ̋ Ἁγία̋ Τριάδο̋. 
Στήν πρό̋ Ρωµαίου̋ ἐπιστολή του ὁ 
Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ δείχνει καθαρά πόσο 
εἶχαν ἀνάγκη καί οἱ µέν καί οἱ δέ ἀπό 
τή λύτρωση τοῦ Χριστοῦ. Στήν Πρό̋ 
Ἐφεσίου̋ τονίζει τόν κοινωνικό, τόν Ἐκ-
κλησιαστικό χαρακτήρα αὐτῆ̋ τῆ̋ ἑνώ-
σεω̋. 

Προκείµενον.  Ἦχο̋ βαρύ̋.   
Ψαλµό̋ 28. 

Κύριο̋ ἰσχύν τῷ λαῷ Αὐτοῦ δώσει. 11 

Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοί Θεοῦ. 1 

ΓΒ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα 

Ἀδελφοί, 
14 Χριστό̋ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡµῶν, 

ὁ ποιήσα̋ τά ἀµφότερα ἕν 
Ὁ Χριστό̋ εἶναι ἡ εἰρήνη µα̋, πού 
ἔκανε τά δύο µέρη, δηλ. τού̋ 
εἰδωλολάτρε̋ καί τού̋ Ἰουδαίου̋ ἕνα. 

15 καί τό µεσότοιχον τοῦ φραγµοῦ λύσα̋, 
τήν ἔχθραν, 
ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ  
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Τού̋ ἔκανε χριστιανού̋, µιά 
Ἐκκλησία καί µέ τό σταυρικό Του 
θάνατο γκρέµισε καί κατέλυσε τό 
µεσότοιχο τοῦ φράχτη πού τού̋ 
χώριζε καί δηµιουργοῦσε ἔχθρα 
ἀνάµεσά του̋, 

 τόν νόµον τῶν ἐντολῶν  
ἐν δόγµασι καταργήσα̋, 

δηλ. τόν ἰουδἀκό Νόµο µέ τί̋ 
αὐθεντικέ̋ προσταγέ̋, "τά δόγµατα" 
τῶν ἐντολῶν,  

ἵνα τού̋ δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ 
εἰ̋ ἕνα καινόν ἄνθρωπον 
ποιῶν εἰρήνην, 

γιά νά κτίση πάνω στόν ἑαυτό Του 
καί τού̋ δυό, δηµιουργῶντα̋ ἕναν 
καινούργιο ἄνθρωπο (τήν Ἐκκλησία), 
καί φέρνοντα̋ εἰρήνη, 

16 καί ἀποκαταλλάξῃ τού̋ ἀµφοτέρου̋ 
ἐν ἑνί σώµατι τῷ Θεῷ διά τοῦ σταυροῦ, 
ἀποκτείνα̋ τήν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. 

γιά νά συµφιλιώση καί τού̋ δυό στό 
ἕνα σῶµα µέ τό Θεό διά τοῦ 
σταυρικοῦ Του θανάτου, 
θανατώνοντα̋ µέσα σ᾿ αὐτό τό 
θάνατο τήν ἔχθρα. 

17 Καί ἐλθών εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑµῖν 
τοῖ̋ µακράν καί τοῖ̋ ἐγγύ̋, 

Ἦλθε λοιπόν καί ἔφερε τό Εὐαγγέλιο 



 

 

19

τῆ̋ εἰρήνη̋ σέ ὅλου̋ µα̋ καί στού̋ 
µακριά εὑρισκόµενου̋ εἰδωλολάτρε̋ 
καί στού̋ κοντινού̋ Ἰουδαίου̋, 

18 ὅτι δι᾿ Αὐτοῦ ἔχοµεν τήν προσαγωγήν 
οἱ ἀµφότεροι ἐν ἑνί Πνεύµατι  
πρό̋ τόν Πατέρα.   

διότι Αὐτό̋ εἶναι πού µᾶ̋ 
"προσήγαγε" καί µᾶ̋ καί κείνου̋ στόν 
Πατέρα µέ τό ἕνα ἅγιο Πνεῦµα. 

19 Ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστέ ξένοι καί πάροικοι, 
ἀλλά συµπολῖται τῶν ἁγίων  
καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ,   

Ἄρα λοιπόν δέν εἶστε πιά ξένοι καί  
πάροικοι (χωρί̋ δικαιώµατα), ἀλλά 
εἶστε συµπολῖτε̋ τῶν Ἁγίων καί 
σπιτικοί τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἀνήκετε στό 
Λαό Του 

20 ἐποικοδοµηθέντε̋ ἐπί τῷ θεµελίῳ   

τῶν ἀποστόλων καί προφητῶν,  
γιατί χτιστήκατε πάνω στό θεµέλιο 
τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Προφητῶν, 

ὄντο̋ ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ  
Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

οἱ ὁποῖοι, καί αὐτοί, ἑδράζονται πάνω 
στόν ἀκρογωνιαῖο λίθο, Ἰησοῦ Χριστό. 

21 ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδοµή 
συναρµολογουµένη αὔξει  
εἰ̋ ναόν ἅγιον ἐν Κυρίῳ·   

Πάνω σ᾿ Αὐτόν συναρµολογεῖται καί 
αὐξάνει ὁλόκληρη ἡ οἰκοδοµή καί 
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γίνεται ἅγιο̋ Ναό̋ τοῦ Κυρίου. 
22 ἐν ᾧ καί ὑµεῖ̋ συνοικοδοµεῖσθε 

εἰ̋ κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύµατι. 
Καί πάνω σ᾿ Αὐτόν χτίζεστε καί σεῖ̋, 
γιά νά γίνετε κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ 
διά τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋. 

« Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Ϊ Α ΡΙ Ο Ν »  

Ἦχο̋ βαρύ̋.  Ψαλµό̋ 91. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἀγαθόν τό ἐξοµολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ  
καί ψάλλειν τῷ ὀνόµατί Σου, Ὕψιστε.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Τοῦ ἀναγγέλλειν τό πρω˙ τό ἔλεό̋ Σου  
καί τήν ἀλήθειάν Σου κατά νύκτα.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ὅτι εὔφρανά̋ µε, Κύριε, ἐν τῷ ποιήµατί Σου, 
καί ἐν τοῖ̋ ἔργοι̋ τῶν χειρῶν Σου 
ἀγαλλιάσοµαι. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ὡ̋ ἐµεγαλύνθη τά ἔργα Σου, Κύριε·  
σφόδρα ἐβαθύνθησαν οἱ διαλογισµοί Σου.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Σύ δέ ὕψιστο̋ εἰ̋ τόν αἰῶνα, Κύριε.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ὅτι ἰδού οἱ ἐχθροί Σου, Κύριε,  
ὅτι ἰδού οἱ ἐχθροί Σου, ἀπολοῦνται 
καί διασκορπισθήσονται πάντε̋  
οἱ ἐργαζόµενοι τήν ἀνοµίαν.  
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Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ  
ΤΗΣ Ζ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ  

Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν 
(8,41-56)  

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ  

ΚΑΙ  

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΗΣ 

Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ  

ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣ 

ΕΙΝΑΙ Η ΡΙΖΑ, ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ  

ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΣ. 

ΜΑΣ ΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ. 

ΕΙΝΑΙ 

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ, 

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ  

ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΙ 

Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ,  

ΤΟΝ ΥΙΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, 

ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,  

ΠΟΥ ΗΛΘΕ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΗ  

ΚΑΙ ΣΩΣΗ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

(Ματθ. 9,18-26 καί Μάρκ. 5,21-43.) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  
Ἐκεῖνο τόν καιρό 

41 ἄνθρωπό̋ τι̋ προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ,  
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ᾧ ὄνοµα Ἰάειρο̋, 
κάποιο̋ ἄνθρωπο̋ πλησίασε τόν 
Ἰησοῦ, πού τόν ἔλεγαν Ἰάειρο. 

καί αὐτό̋ ἄρχων τῆ̋ Συναγωγῆ̋ 
ὑπῆρχε·  

Αὐτό̋ ὁ ἄνθρωπο̋ ἦταν ἄρχοντα̋ τῆ̋ 
Συναγωγῆ̋.  

καί πεσών παρά τού̋ πόδα̋ τοῦ Ἰησοῦ, 
παρεκάλει Αὐτόν  
εἰσελθεῖν εἰ̋ τόν οἶκον Αὐτοῦ· 

Ἔπεσε λοιπόν στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ 
καί Τόν παρακαλοῦσε νά πάη στό 
σπίτι του, 

42 ὅτι θυγάτηρ µονογενή̋ ἦν αὐτῷ,  
ὥ̋ ἐτῶν δώδεκα καί αὕτη ἀπέθνησκεν.  

γιατί εἶχε µιά µοναχοκόρη δώδεκα 
χρόνων, πού ἦταν ἑτοιµοθάνατη. 

Ἐν δέ τῷ ὑπάγειν αὐτόν  
οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 

Τήν ὥρα πού ὁ Ἰησοῦ̋ βάδιζε πρό̋ τό 
σπίτι, τά πλήθη τόν περικύκλωναν 
ἀσφυκτικά. 

43 Καί γυνή οὖσα ἐν ῥύσει αἵµατο̋ 
ἀπό ἐτῶν δώδεκα,  

Κάποια γυναίκα, πού ὑπέφερε ἀπό 
αἱµορραγία δώδεκα χρόνια 

ἥτι̋ ἰατροῖ̋ προσαναλώσασα  
ὅλον τόν βίον,  
οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾿ οὐδενό̋ θεραπευθῆναι,  
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καί εἶχε ξοδέψει ὅλη τη̋ τήν περιου-
σία στού̋ γιατρού̋, χωρί̋ κανένα̋ νά 
µπορέσει νά τήν κάνει καλά, 

44 προσελθοῦσα ὄπισθεν,  
ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱµατίου 
Αὐτοῦ καί παραχρῆµα  
ἔστη ἡ ῥύσι̋ τοῦ αἵµατο̋ αὐτῆ̋.    

πλησίασε ἀπό πίσω τόν Ἰησοῦ,  
καί ἄγγιξε τήν ἄκρη τοῦ ρούχου Του, 
κι ἀµέσω̋ ἡ αἱµορραγία τη̋ σταµά-
τησε. 

 Καί εἶπεν ὁ Ἰησοῦ̋·  
45 - Τί̋ ὁ ἁψάµενό̋ Μου; 

Τότε ὁ Ἰησοῦ̋ εἶπε:  
- Ποιό̋ µέ ἄγγιξε; 

Ἀρνουµένων δέ πάντων 
 εἶπεν ὁ Πέτρο̋ καί οἱ σύν αὐτῷ· 

Ἐνώ ὅλοι ἀρνιοῦνταν,  
ὁ Πέτρο̋ καί ὅσοι ἦταν µαζί του 
εἶπαν: 

 - Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί Σε  
καί ἀποθλίβουσι  

    καί λέγει̋, τί̋ ὁ ἁψάµενό̋ Μου; 
- ∆ιδάσκαλε οἱ ὄχλοι ἔχουν 
στριµωχτεῖ κοντά Σου καί σέ πιέζουν 
καί ρωτᾶ̋ ποιό̋ µέ ἄγγιξε; 

46 Ὁ δέ Ἰησοῦ̋ εἶπεν· 
 - Ἥψατό Μου τι̋ ·  
 Ἐγώ γάρ ἔγνων δύναµιν  
ἐξελθοῦσαν ἀπ᾿  Ἐµοῦ .     
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Ὁ Ἰησοῦ̋ ὅµω̋ εἶπε: - Κάποιο̋ µέ 
ἄγγιξε, γιατί ἐγώ κατάλαβα πώ̋ δύνα-
µη βγῆκε ἀπό Μένα. 

47 Ἰδοῦσα δέ ἡ γυνή ὅτι οὐκ ἔλαθε,  
Μόλι̋ ἡ γυναίκα εἶδε ὅτι δέν ἔµεινε 
ἀπαρατήρητη,   

τρέµουσα ἦλθε καί προσπεσοῦσα Αὐτῷ 
δι᾿ ἥν αἰτίαν ἥψατο Αὐτοῦ  
ἀπήγγειλεν Αὐτῷ  
ἐνώπιον παντό̋ τοῦ λαοῦ 
καί ὡ̋ ἰάθη παραχρῆµα. 

τρέµοντα̋ ἦρθε κι ἔπεσε στά πόδια 
Του καί Τοῦ εἶπε γιά ποιά αἰτία Τόν 
ἄγγιξε, µπροστά σ᾿ ὅλο τόν κόσµο κι 
ὅτι γιατρεύτηκε ἀµέσω̋. 

Ὁ δέ εἶπεν αὐτῇ· 
-  Θάρσει ,  θύγατερ ,   
ἡ  πίστι̋  σου  σέσωκέ σε ·  
πορεύου εἰ̋ εἰρήνην. 

Ἐκεῖνο̋ τῆ̋ εἶπε: - Ἔχε θάρρο̋, κόρη 
µου, ἡ πίστη σου σέ ἔσωσε· πήγαινε 
στό καλό. 

49 Ἔτι Αὐτοῦ λαλοῦντο̋,  
ἔρχεταί τι̋ παρά τοῦ ἀρχισυναγώγου,  
λέγων αὐτῷ·  
ὅτι τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου·  
µή σκύλλε τόν ∆ιδάσκαλον. 

Ἐνῶ ὁ Ἰησοῦ̋ ἀκόµα µιλοῦσε, ἤρθε 
κάποιο̋ ἀπό τό σπίτι τοῦ ἄρχοντα τῆ̋ 
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συναγωγῆ̋ καί τοῦ λέει: - Ἡ κόρη σου 
πέθανε· µήν ἐνοχλεῖ̋ πιά τό δάσκαλο. 

50 Ὁ δέ Ἰησοῦ̋ ἀκούσα̋ 
 ἀπεκρίθη αὐτῷ, λέγων·  
-Μή φοβοῦ ·  
µόνον  πίστευε καί  σωθήσεται .   

Ὅταν τό ἄκουσε ὁ Ἰησοῦ̋, τοῦ εἶπε:   
- Μή φοβᾶσαι, µόνο πίστευε, καί θά 
σωθῆ. 

51 Εἰσελθών δέ εἰ̋ τήν οἰκίαν 
 οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα,  
εἰ µή Πέτρον καί Ἰάκωβον  
καί Ἰωάννην  
καί τόν πατέρα τῆ̋ παιδό̋  
καί τήν µητέρα.   

Φτάνοντα̋ στό σπίτι, δέν ἄφησε κανέ-
να νά µπῆ µέσα µαζί Του,παρά µόνο 
τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν 
Ἰωάννη, καθώ̋ καί τόν πατέρα καί τή 
µητέρα τοῦ κοριτσιοῦ. 

52 Ἔκλαιον δέ πάντε̋  
καί ἐκόπτοντο αὐτήν.   

Ὅλοι ἔκλαιγαν καί τή 
θρηνολογοῦσαν. 

Ὁ δέ εἶπε·  
- Μή κλαίετε·  
οὐκ ἀπέθανεν,  ἀλλά καθεύδει .  

Ὁ Ἰησοῦ̋ ὅµω̋ τού̋ εἶπε:  
- Μήν κλαῖτε· δέν πέθανε ἀλλά 
κοιµᾶται. 
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53 Καί κατεγέλων Αὐτοῦ,  
εἰδότε̋ ὅτι ἀπέθανεν. 

Ἐκεῖνοι τόν περιγελοῦσαν, βέβαιοι 
πώ̋ εἶχε πεθάνει. 

54 Αὐτό̋ δέ ἐκβαλών ἔξω πάντα̋  
καί κρατήσα̋ τῆ̋ χειρό̋ αὐτῆ̋ 
ἐφώνησε, λέγων·  Ἡ παῖ̋, ἐγείρου. 

Ὁ Ἰησοῦ̋, ἀφοῦ τού̋ ἔβγαλε ὅλου̋ 
ἔξω, τήν ἔπιασε ἀπό τό χέρι καί τῆ̋ 
εἶπε δυνατά: - Παιδούλα, σήκω! 

55 Καί ἐπέστρεψε τό πνεῦµα αὐτῆ̋  
καί ἀνέστη παραχρῆµα 
καί διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν.  

Καί ξαναγύρισε τό πνεῦµα τη̋ καί 
σηκώθηκε ἀµέσω̋. Τότε ὁ Ἰησοῦ̋ 
διέταξε νά τῆ̋ δώσουν νά φάη. 

56 Καί ἐξέστησαν οἱ γονεῖ̋ αὐτῆ̋. 
Οἱ γονεῖ̋ τη̋ ἔµειναν κατάπληκτοι. 

Ὁ δέ παρήγγειλεν αὐτοῖ̋,  
µηδενί εἰπεῖν τό γεγονό̋. 

Ἐκεῖνο̋ ὅµω̋ τού̋ παρήγγειλε 
νά µήν ποῦν σέ κανέναν αὐτό πού 
ἔγινε. 

ΣΧΟΛΙΑ  
ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ  

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ  ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
Ὁ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋  εἶναι ὁ Μονογε-
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νή̋ Υἱό̋ καί Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ καί Θεό̋, ἡ 
πηγή τῆ̋ δυνάµεω̋, τῶν ἰάσεων καί τῆ̋ 
ζωῆ̋, ὁ νικητή̋ τοῦ Θανάτου!  

Ὁ Ἰησοῦ̋ εἶναι ὁ ἀγαπηµένο̋, ὁ πρω-
τότοκο̋ ἀδελφό̋ πού ἔτρεξε νά ἀναζητή-
ση καί νά βοηθήση τό χαµένο ἀδελφό. Ὁ 
ἄνθρωπο̋ ἀπό τήν οὐσιαστική ἕνωσή 
του µέ τό Χριστό ἀντλεῖ δύναµη, ζωή, 
θεραπεία. 

Τό µυστικό τῆ̋ ζωῆ̋ τῶν 
χριστιανῶν εἶναι ὁ Χριστό̋! Αὐτό̋ εἶ-
ναι ἡ θεραπεία, ἡ ζωή καί ἡ ἀνάσταση 
τῶν ἀνθρώπων.  

Ὁ ἄνθρωπο̋ ἀπό τήν οὐσιαστική ἕ-
νωσή του µέ τό Χριστό ἀντλεῖ δύναµη, 
ζωή, θεραπεία 

 Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου συντελεῖ-
ται µέ τήν προσέγγισή του στό Χριστό, 
µέ τήν προσωπική γνωριµία καί σύνδε-
ση τῆ̋ πίστεω̋, τῆ̋ ἐλπίδο̋ καί τῆ̋ ἀ-
γάπη̋. 

* * *  
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 

Ὁ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋  εἶναι ὁ Μονογε-
νή̋ Υἱό̋ καί Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ καί Θεό̋! 
Εἶναι ὁ Παντοδύναµο̋ Λόγο̋ τοῦ Θεοῦ! 
Αὐτό̋ πού δηµιούργησε τόν κόσµο καί 
δίδει σέ ὅλου̋ τή ζωή. Εἶναι ἡ πηγή τῆ̋ 
ζωῆ̋, ὁ νικητή̋ τοῦ Θανάτου! 
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Ὁ Ἰησοῦ̋ ὡ̋ Νέο̋ Ἀδάµ εἶναι ὁ Πα-
τέρα̋ καί συγχρόνω̋ ὁ πρωτότοκο̋, ὁ ἀ-
γαπηµένο̋  ἀδελφό̋, πού κατέβηκε  
στόν κόσµο νά ἀναζητήση καί νά βοηθή-
ση τό χαµένο Του παιδί καί τόν ἀδελφό 
Του.  

Στή σηµερινή περικοπή τοῦ 
Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ ὁ Ἰησοῦ̋ Χρι-
στό̋ ἐπιτελεῖ δύο θαύµατα:  

Ἕνα̋ Ἀρχισυνάγωγο̋, σήµερα θά 
ἦταν, ἄ̋ ποῦµε ἕνα Ἱερεύ̋ Πρὀστάµενο̋ 
µιᾶ̋ Ἐνορία̋, Τόν παρακαλεῖ νά ἔρθη νά 
θεραπεύση τήν δωδεκάχρονη κορούλα 
του, πού εἶναι βαρειά ἄρρωστη καί κιν-
δυνεύει νά πεθάνη. Ὁ Κυριο̋ τόν 
ἀκολουθεῖ καί παίρνει τό δρόµο γιά τό 
σπίτι του, ὅπου βρίσκεται τό κορίτσι πού 
χαροπαλεύει. 

Στό δρόµο, πηγαίνοντα̋ στό σπίτι 
τοῦ ἀρχισυναγώγου, Τόν πλησιάζει 
ἀθόρυβα µιά γυναίκα ἄρρωστη, µέ µιά 
µυστική ἀρρώστεια.  ∆ώδεκα χρόνια 
ἔτρεχε τό αἷµα τη̋ ἀσταµάτητα. Εἶχε  
ξοδέψει ὅλη τήν περιουσία τη̋ στού̋ 
γιατρού̋, ἀλλά χωρί̋ κανένα 
ἀποτέλεσµα.  

Ἀπελπισµένη ἀπό τού̋ ἀνθρώπου̋, 
ἔµαθε γιά τό Χριστό καί κατάλαβε 
ποιό̋ εἶναι, καί καί πόσο µεγάλη εἶναι ἡ 
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δύναµή Του. Πίστεψε πώ̋ φτάνει µόνο 
νά ἀκουµπήση τήν ἄκρη τοῦ ἐνδύµατό̋ 
Του, γιά νά γίνη θεραπευτῆ!  Αὐτό 
ἔκαµε! Τόν πλησίασε κρυφά, ἔπιασε τήν 
ἄκρη τοῦ ἐνδύµατό̋ Του καί θεραπεύ-
τηκε ἀµέσω̋! 

Ὁ Κύριο̋ τό κατάλαβε καί ρωτᾶ!  
 Ποιό̋ µ’ ἄγγιξε; 
Ὁ Πέτρο̋ ἀπάντησε. ∆ιδάσκαλε, 

βλέπει̋ πόσο̋ κόσµο̋ εἶναι γύρω σου 
καί σέ ἀκουµπᾶ καί ρωτᾶ̋ Ποιό̋ Σέ 
ἄξιξε;  Ὅλοι Σέ ἀκουµποῦνε!  

Ὁ Ἰησοῦ̋ ὅµω̋ ἐπιµένει: Κάποιο̋ 
µέ ἄγγιξε! Ἐγώ κατάλαβα ὅτι ἔφυγε φύ-
ναµη ἀπό µένα! 

Τότε κατάλαβε ἡ γυναίκα πού θε-
ραπεύτηκε, ὅτι αὐτό πού ἔκαµε ἔγινε 
ἀντιληπτό. Ἦλθε λοιπόν κι ἔπεσε µπρο-
στά στό Χριστό καί τοῦ εἶπε ὅλη τήν 
ἀλήθεια καί ὅτι γιατρεύτηκε ἀµέσω̋!  

Ὁ Κύριο̋ τῆ̋ εἶπε µέ στοργή!   
«- Ἔχε θάρρο̋, κόρη µου.  
Ἡ πίστη σου σέ ἔσωσε.  
Πήγαινε στό καλό.» 

Ἐνῶ ἀκόµη µιλοῦσαν, ἔρχεται κά-
ποιο̋ ἀπότό σπίτι τοῦ Ἀρχισυναγώγου 
καί τοῦ λέει: 
«Τέλειωσε! Τό κορίτσι πέθανε!  
Μήν κουράζει̋ τό ∆άσκαλο!» 
Ὁ Κύριο̋ τότε λέει στόν πατέρα: 
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«- Μή φοβᾶσαι!  
Μόνο πίστευε, καί θά σωθῆ.» 

Φτάνουν λοιπόν στό σπίτι, καί  ὁ 
Κύριο̋ δέν ἄφησε νά µπῆ µέσα κανεί̋ 
µόνο οἱ  τρεῖ̋ Μαθητέ̋ Του, ὁ Πέτρο̋, ὁ 
Ἰάκωβο̋ καί ὁ  Ἰωάννη̋ καί ὁ πατέρα 
τοῦ κοριτσιοῦ καί ἡ µητέρα. 
Ὅλοι βέβαια ἐκλαιαν καί ὁ Κύριο̋ τού̋ 
λέει  
« - Μήν κλαῖτε! ∆έν πέθανε! Κοιµᾶται!». 
Ἐκεῖνοι ὅµω̋ Τόν περγελοῦσαν γιατί 
ἤξεραν πώ̋ εἶχε πεθάνει.  
Ἀφού τού̋ ἔβγαλε ὅλου̋ ἔξω, ἔπιασε τό 
χέρι τοῦ κοριτσιοῦ καί λέει:  
«Παιδούλα, σήκω!»  
Ἀµέσω̋ σηκώθηκε τό κορίτσι καί ὁ 
Κύριο̋ τού̋ εἶπε νά τῆ̋ δώσουν νά φά-
γη.  
Οἱ γονεῖ̋ ἔµειναν κατάπληκτοι. Ὁ κύ-
ριο̋ παράγγειλε  νά µήν ποῦν σέ κανένα 
αὐτό πού ἔγινε.   

Ἀξιοσηµείωτο εἶναι τό γεγονό̋ ὅτι 
ἡ κορούλα πού ἀνασταίνει ὁ Χριστό̋ 
εἶναι ἐτῶν δώδεκα καί ἡ γυναίκα πού 
θεραπεύει, αἱµορροαγεῖ δώδεκα χρόνια. 

Τά παράλληλα τῆ̋ περικοπῆ̋ εἶναι: 
Ματθ. 9,18-26 καί Μάρκ. 5,21-43.  

 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΤΩΝ ΤΗΣ 

ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 
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∆ευτέρα 8 Νοεµβρίου 
Ἡ σύναξι̋ τῶν Ἀρχαγγέλων 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχο̋ δ΄.  Ὁ ὑψωθεί̋. 

Τῶν οὐρανίων στρατιῶν 
ἀρχιστράτηγοι, 
δυσωποῦµεν ὑµᾶ̋ ἡµεῖ̋ οἱ ἀνάξιοι, 
ἵνα, ταῖ̋ ὑµῶν δεήσεσι, τειχίσητε ἡµᾶ̋ 
σκέπῃ τῶν πτερύγων τῆ̋ ἀ˹λου ὑµῶν δόξη̋, 
φρουροῦντε̋ ἡµᾶ̋ προσπίπτοντα̋  
ἐκτενῶ̋ καί βοῶντα̋·  
ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡµᾶ̋, 
ὡ̋ ταξιάρχαι τῶν ἄνω ∆υνάµεων. 

 
Τρίτη 9 Νοεµβρίου 

Νεκταρίου Πενταπόλεω̋  
τοῦ ἐν Αἰγίνῃ (+1920) 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχο̋ α΄. Τῆ̋ ἐρήµου πολίτη̋  

Σηλυβρία̋ τὸν γόνον  
καὶ Αἰγίνη̋ τὸν ἔφορον,  
τὸν ἐσχάτοι̋ χρόνοι̋ φανέντα,  
ἀρετῆ̋ φίλον γνήσιον,  
Νεκτάριον τιµήσωµεν πιστοί,  
ὡ̋ ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ·  
ἀναβλύζει γὰρ ἰάσει̋ παντοδαπὰ̋,  
τοῖ̋ εὐλαβῶ̋ κραυγάζουσι·  
δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ,  
δόξα τῷ σὲ θαυµαστώσαντι, 
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 δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ,  
πᾶσιν ἰάµατα. 
 

Πέµπτη 11 Νοεµβρίου 
Τῶν µαρτύρων Μηνᾶ (+304),  

Βίκτωρο̋ (β΄ αἰών)  
καί Βικεντίου διακόνου (+304). 
Θεοδώρου ὁσίου, τοῦ Στουδίτου 

Ἀπολυτίκια  

Τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ  
Ἦχο̋ δ' Ταχὺ προκατάλαβε  

Στρατείαν κατέλιπε̋  
τὴν κοσµικήν ἀθλητά 
οὐράνιον εἴληφα̋  
τὴν κληρουχίαν σοφέ 
καὶ στέφο̋ ἀµάραντον 
δόξαν ἀποδιώξα̋  
βασιλέω̋ γηΐνου 
ἄθλου̋ δὲ διανύσα̋  
µαρτυρίου γενναίου.  
∆ιό, µεγαλοµάρτυ̋ Μηνᾶ, 
πρέσβευε σωθῆναι ἡµᾶ̋. 

Τῶν Μαρτύρων 
Ἦχο̋ δ' Ταχὺ προκατάλαβε 

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

Καὶ τοῦ Ὁσίου. Ἦχο̋ πλ. δ'  
Ὀρθοδοξία̋ ὁδηγέ 
εὐσεβεία̋ διδάσκαλε καὶ σεµνότητο̋ 
τῆ̋ οἰκουµένη̋ ὁ φωστήρ 
τῶν Μοναζόντων θεόπνευστον 
ἐγκαλλώπισµα,  
Θεόδωρε σοφέ, 
ταῖ̋ διδαχαῖ̋ σου πάντα̋ ἐφώτισα̋ 
λύρᾳ τοῦ Πνεύµατο̋·  
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ 
σωθῆναι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµών.  

 
Παρασκευή 12 Νοεµβρίου 
Ἰωάννου τοῦ ἐλεήµονο̋,  

Πατριάρχου Ἀλεξανδρεία̋ (+616-620) 
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱεράρχου 

Ἦχο̋ πλ. δ'΄ 
Ἐν τῇ ὑποµονῇ σου ἐκτήσω  
τὸν µισθόν σου Πάτερ, Ὅσιε,  
ταῖ̋ προσευχαῖ̋ ἀδιαλείπτω̋ 
ἐγκαρτερήσα̋,  
τοὺ̋ πτωχοὺ̋ ἀγαπήσα̋,  
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καὶ τούτοι̋ ἐπαρκέσα̋·  
Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,  
Ἰωάννη Ἐλεῆµον µακάριε,  
σωθῆναι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν. 
 

Σάββατο 13 Νοεµβρίου 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, 

Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεω̋ 
(+407) 

Ἀπολυτίκιον  Ἦχο̋ πλ. δ΄ 
Ἡ τοῦ στόµατό̋ σου καθάπερ πυρσὸ̋ 
ἐκλάµψασα χάρι̋ 
τὴν οἰκουµένην ἐφώτισεν 
ἀφιλαργυρία̋ τῶ κόσµω  
θησαυροὺ̋ ἐναπέθετο 
τὸ ὕψο̋ ἡµῖν  
τῆ̋ ταπεινοφροσύνη̋ ὑπέδειξεν.  
Ἀλλὰ σοῖ̋ λόγοι̋ παιδεύων 
Πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστοµε 
πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῶ Θεῷ 
σωθῆναι τὰ̋ ψυχὰ̋ ἡµῶν.  

 


