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Τήν πρώτη µέρα τῆ̋ ἑβδοµάδο̋, τή 
«Μία τῶν Σαββάτων», ἡ Μαρία ἡ 
Μαγδαληνή ἔρχεται πρωί ἐνῶ ἀκόµη 
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ἦταν σκοτεινά στόν Τάφο πρίν φτάσουν 
ἐκεῖ οἱ ἄλλε̋ Μυροφόρε̋ καί βλέπει 
σηκωµένη τήν πέτρα ἀπό τό µνῆµα. 
Τρέχει λοιπόν ἀµέσω̋ καί εἰδοποιεῖ τόν 
Πέτρο καί τόν Ἰωάννη καί τού̋ λέγει: 
«Σήκωσαν τόν Κύριο ἀπό τόν τάφο καί 
δέν ξέροµε ποῦ τόν πῆγαν!» Οἱ δυό 
Μαθηταί σπεύδουν ἐπί τόπου καί 
διαπιστώνουν ὅτι ὁ τάφο̋ ἦταν κενό̋! 

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

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

καί βλέπει τόν λίθον  
ἠρµένον ἐκ τοῦ µνηµείου.  

καί βλέπει τήν πέτρα σηκωµένη ἀπό τό 
µνῆµα.  

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

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

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

Πῆραν τόν Κύριο ἀπό τό µνῆµα καί δέν 
ξέρουµε πού τόν ἔβαλαν.  
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3 Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρο̋  
καί ὁ ἄλλο̋ µαθητή̋,  
καί ἤρχοντο εἰ̋ τό µνηµεῖον.  

Βγῆκαν λοιπόν ἔξω ὁ Πέτρο̋ κι ὁ ἄλλο̋ 
µαθητή̋ κι ἔρχονταν στό µνῆµα.  

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

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

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

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

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

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

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

καί θεωρεῖ τά ὀθόνια κείµενα  
καί τό σουδάριον,  

7 ὅ ἦν ἐπί τῆ̋ κεφαλῆ̋ αὐτοῦ,  
Καί βλέπει τά σάβανα κάτω στό ἔδαφο̋ 
καί τό σουδάριο, µέ τό ὁποῖο εἶχαν δέσει τό 
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κεφάλι τοῦ Ἰησοῦ, 
οὐ µετά τῶν ὀθονίων κείµενον,  
ἀλλά χωρί̋,  
ἐντετυλιγµένον εἰ̋ ἕνα τόπον.  

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

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

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

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

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

10 Ἀπῆλθον οὖν πάλιν  
πρό̋ ἑαυτού̋ οἱ µαθηταί.  

Οἱ µαθητέ̋ ἔφυγαν τότε καί γύρισαν πάλι 
στό σπίτι του̋.  

Καταβασίαι. Ἦχο̋ δ΄. 
Ὠδή α΄.  

Σταυρόν χαράξα̋ Μωσῆ̋,  
ἐπ᾿ εὐθεία̋ ῥάβδῳ,  
τήν Ἐρυθράν διέτεµε  
τῷ Ἰσραήλ πεζεύσαντι· 
τήν δέ ἐπιστρεπτικῶ̋  
Φαραώ τοῖ̋ ἅρµασι κροτήσα̋ ἥνωσεν, 
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ἐπ᾿ εὔρου̋ διαγράψα̋  
τό ἀήττητον ὄπλον.  
∆ιό Χριστῷ ἄσωµεν,  
τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται. 

Ὠδή γ΄. 
Ράβδο̋ εἰ̋ τύπον  
τοῦ µυστηρίου παραλαµβάνεται· 
τῷ βλαστῷ γάρ προκρίνει τόν ἱερέα. 
Τῇ στειρευούση δέ πρῴην  
Ἐκκλησίᾳ νῦν ἐξήνθησε, 
ξύλον Σταυροῦ,  
εἰ̋ κράτο̋ καί στερέωµα. 

Ὠδή δ΄. 
Εἰσάκήκοα Κύριε, 
τῆ̋ οἰκονοµία̋ Σου τό µυστήριον, 
κατενόησα τά ἔργα Σου 
καί ἐδόξασά Σου τήν Θεότητα. 

Ὠδή ε΄. 
Ὦ τρισµακάριστον ξύλον!  
ἐν ᾧ ἐτάθη Χριστό̋,  
ὁ Βασιλεύ̋ καί Κύριο̋· 
δι᾿ οὗ πέπτωκεν ὁ ξύλῳ ἀπατήσα̋  
τῷ ἐν Σοί δελεασθεί̋  
Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί, 
τῷ παρέχοντι  
τήν εἰρήνην ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν. 

Ὠδή στ΄. 
Νοτίου θηρό̋ ἐν σπλάγχνοι̋ 
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παλάµα̋ Ἰωνᾶ̋  
σταυροειδῶ̋ διεκπετάσα̋, 
τό σωτήριον πάθο̋ προδιετύπου σαφῶ̋. 
Ὅθεν, τριήµερο̋ ἐκδύ̋, 
τήν ὑπερκόσµιον Ἀνάστασιν 
ὑπεζωγράφησε 
τοῦ σαρκί προσπαγέντο̋  
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 
καί τριηµέρῳ ἐγέρσει  
τόν κόσµον φωτίσαντο̋. 

Ὠδή ζ΄. 
Ἔκνοον πρόσταγµα τυράννου δυσσεβοῦ̋ 
λαού̋ ἐκλόνησε, πνέον ἀπειλῆ̋  
καί δυσφηµία̋ θεοστυγοῦ̋. 
ὅµω̋ τρεῖ̋ Παῖδα̋ οὐκ ἐδειµάτωσε 
θυµό̋ θηριώδη̋, οὗ πῦρ βρόµιον· 
ἀλλ᾿ ἀντηχοῦντι δροσοβόλῳ πνεύµατι 
πυρί συνόντε̋ ἔψαλλον·  
Ὁ ὑπερύµνητο̋  
τῶν Πατέρων καί ἡµῶν,  
Θεό̋, εὐλογητό̋ εἶ. 

Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν  
καί προσκυνοῦµεν τόν Κύριον. 

Ὠδή η΄. 
Εὐλογεῖτε, Παῖδε̋,  
τῆ̋ Τριάδο̋ ἰσάριθµοι, 
∆ηµιουργόν Πατέρα Θεόν· 
ὑµνεῖτε τόν συγκαταβάντα Λόγον 
καί τό πῦρ εἰ̋ δρόσον µεταποιήσαντα 
καί ὑπερυψοῦτε τό πᾶσι ζωήν παρέχον 
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Πνεῦµα πανάγιον εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

Ὠδή θ΄.  
Ἦχο̋ πλ. δ΄. 

Μυστικό̋ εἶ Θεοτόκε Παράδεισο̋, 
ἀγεωργήτω̋ βλαστήσασα Χριστόν, 
ὑφ᾿ οὗ τό τοῦ Σταυροῦ ζωηφόρον ἐν γῇ 
πεφυτούργηται δένδρον. 
∆ι᾿ οὗ νῦν ὑψουµένου,  
προσκυνοῦντε̋ Αὐτόν Σέ µεγαλύνοµεν. 

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

 [Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἁγίου 
Ἦχο̋ β΄. Τοῖ̋ Μαθηταῖ̋ 

Ὅτε ὁ θὴρ ἐφώρµησε,  
κατὰ τῆ̋ Ἐκκλησία̋,  
Λέων ὁ µιξοβάρβαρο̋  
ὁ ἀκόρεστο̋ ᾍδη̋,  



 8

µὴ προσκυνεῖσθαι κελεύσα̋,  
τὰ̋ πανσέπτου̋ Εἰκόνα̋,  
τότε στερρῶ̋ διήλεγξα̋,  
µάκαρ Αἰµιλιανέ, τὴν βδελυράν,  
θεόµαχον αἵρεσιν τοῦ τυράννου,  
ὑφ’ οὗ πικρὰ̋ ὑπήνεγκα̋,  
ἐξορία̋ καὶ θλίψει̋.] 

Ἐξαποστειλάριον τῆ̋ Ἑορτῆ̋ 
Ὅµοιον 

Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε,  
Μαθητῶν τοὺ̋ προκρίτου̋,  
λαβὼν µετεµορφώθη̋ νῦν,  
ἐν Θαβὼρ τῷ ἁγίῳ,  
ἐν ᾧ Μωσῆ̋ καὶ Ἠλία̋,  
παρειστήκεισαν τρόµῳ,  
δουλοπρεπῶ̋ σοι ∆έσποτα,  
συλλαλοῦντε̋, µεθ' ὧν σε,  
Χριστὲ Σωτήρ,  
σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύµατι προσκυνοῦµεν, 
τὸν ἐκ Παρθένου λάµψαντα,  
εἰ̋ βροτῶν σωτηρίαν. 

Θεοτοκίον 
Μεγάλα καί παράδοξα  
δι᾿ ἐµέ κατειργάσω,  
Χριστέ µου πολυέλεε,  
ἐκ παρθένου γάρ κόρη̋  
ἐτέχθη̋ ἀνερµηνεύτω̋  
καί Σταυρόν κατεδέξω  
καί θάνατον ὑποµείνα̋  
ἐξανέστη̋ ἐν δόξῃ  
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καί τήν ἡµῶν  
φύσιν ἠλευθέρωσα̋ τοῦ θανάτου.  
∆όξα, Χριστέ, τῇ δόξῃ Σου·  
δόξα τῇ Σῇ δυνάµει. 

∆οξαστικόν Ζ΄.  

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

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ἀντίφωνον α΄.  Ἦχο̋ β΄. Ψαλµό̋ 47 
Μέγα̋ Κύριο̋ καί αἰνετό̋ σφόδρα  Ψαλ. 144,3 

ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ Αὐτοῦ. 

Ταῖ̋ πρεσβείαι̋ τῆ̋ Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡµᾶ̋. 

Ὄρη Σιών τά πλευρά τοῦ βορρᾶ,  

ἡ πόλι̋ τοῦ Βασιλέω̋ τοῦ µεγάλου. 
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Καθάπερ ἠκούσαµεν, οὕτω καί εἴδοµεν 

ἐν πόλει Κυρίου τῶν δυνάµεων, 

ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡµῶν· 

ὁ Θεό̋ ἐθεµελίωσεν αὐτήν εἰ̋ τόν αἰῶνα. 

Κατά τό ὄνοµά Σου, ὁ Θεό̋, 

οὕτω̋ καί ἡ αἴνεσί̋ Σου  

ἐπί τά πέρατα τῆ̋ γῆ̋·  

δικαιοσύνη̋ πλήρη̋ ἡ δεξιά Σου. 

Ὅτι οὖτό̋ ἐστιν ὁ Θεό̋ ὁ Θεό̋ ἡµῶν 

εἰ̋ τόν αἰῶνα καί εἰ̋ τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνο̋·  

αὐτό̋ ποιµανεῖ ἡµᾶ̋ εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

∆όξα.  Καί νῦν. 
Ἀντίφωνον β΄.   

Ἦχο̋ β΄.  Ψαλµό̋ 86. 
Οἱ θεµέλιοι Αὐτοῦ ἐν τοῖ̋ ὄρεσι τοῖ̋ ἁγίοι̋.  

Σῶσον ἡµᾶ̋, Υἱέ Θεοῦ, 
ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ µεταµορφωθεί̋, 
ψάλλοντά̋ Σοι· Ἀλληλού̓α. 

Ἀγαπᾷ Κύριο̋ τά̋ πύλα̋ Σιών  

ὑπέρ πάντα τά σκηνώµατα Ἰακώβ. 

∆εδοξασµένα ἐλαλήθη περί Σοῦ  

ἡ πόλι̋ τοῦ Θεοῦ. 

Μήτηρ Σιών ἐρεῖ ἄνθρωπο̋  

καί ἄνθρωπο̋ ἐγεννήθη ἐν αὐτῇ 

καί Αὐτό̋ ἐθεµελίωσεν αὐτήν ὁ Ὕψιστο̋. 

∆όξα.  Καί νῦν. 
Ὁ Μονογενή̋ Υἱό̋ ... 
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Ἀντίφωνον γ΄.   
Ἦχο̋ βαρύ̋.  Ψαλµό̋ 88. 

Τά ἐλέη Σου, Κύριε, εἰ̋ τόν αἰῶνα ᾄσοµαι 

εἰ̋ γενεάν καί γενεάν ἀπαγγελῶ 

τήν ἀλήθειάν Σου ἐν τῷ στόµατί µου. 2 

Μετεµορφώθη̋  
ἐν τῷ ὄρει, Χριστέ ὁ Θεό̋, 
δείξα̋ τοῖ̋ Μαθηταῖ̋ Σου 
τήν δόξαν Σου, καθώ̋ ἠδύναντο. 
Λάµψον καί ἡµῖν τοῖ̋ ἁµαρτωλοῖ̋, 
τό φῶ̋ Σου τό ἀ˙διον, 
πρεσβείαι̋ τῆ̋ Θεοτόκου· 
Φωτοδότα, δόξα Σοι. 

Κύριε,  

ἐν τῷ φωτί τοῦ προσώπου Σου πορεύσονται  16β 

καί ἐν τῷ ὀνόµατί Σου ἀγαλλιάσονται  

ὅλην τήν ἡµέραν. 

Εὐλογητό̋ Κύριο̋ εἰ̋ τόν αἰῶνα. 

Γένοιτο, γένοιτο. 

Εἰσοδικόν. 
Ψαλµό̋ 35,10 

Ὅτι παρά Σοί πηγή ζωῆ̋, Κύριε,  Ψαλ. 35,10 
ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόµεθα φῶ̋. 

Σῶσον ἡµᾶ̋, Υἱέ Θεοῦ, 
ὁ ἀναστά̋ ἐκ νεκρῶν 
ψάλλοντά̋ Σοι, Ἀλληλού̓α. 
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Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιµον 
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.  Ἦχο̋ βαρύ̋. 
Μετεµορφώθη̋ ... 

Κοντάκιον αὐτόµελον.  Ἦχο̋ βαρύ̋. 
Ἐπί τοῦ ὄρου̋ µετεµορφώθη̋ 
καί ὡ̋ ἐχώρουν οἱ Μαθηταί Σου 
τήν δόξαν Σου,  
Χριστέ ὁ Θεό̋, ἐθεάσαντο· 
ἵνα ὅταν Σε ἴδωσι σταυρούµενον, 
τό µέν πάθο̋ νοήσωσιν ἑκούσιον, 
τῷ δέ κόσµῳ κηρύξωσιν, 
ὅτι Σύ ὑπάρχει̋ ἀληθῶ̋ 
τοῦ Πατρό̋ τό ἀπαύγασµα. 

 
Ὁ εἱρµό̋ τῆ̋ ε΄ὠδῆ̋  

τῆ̋ Μ. Πέµπτη̋ 
Τῷ συνδέσµῳ τῆ̋ ἀγάπη̋ 
συνδεόµενοι οἱ Ἀπόστολοι 
τῷ δεσπόζοντι τῶν ὅλων  
ἑαυτού̋ Χριστῷ ἀναθέµενοι 
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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  
καί δοξολογίαν προσάγειν·  
Αὐτό̋, ∆έσποτα, πρόσδεξαι  
καί ἐκ στόµατο̋ ἡµῶντῶν ἁµαρτωλῶν  
τόν τρισάγιον ὕµνον  
καί ἐπίσκεψαι ἡµᾶ̋ ἐν τῇ χρηστότητί Σου.  
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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... (γ) 

∆όξα... Καί νῦν... 

Ἅγιο̋ ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋. 

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

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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Προκείµενον.  Ἦχο̋ πλ. β΄.  Ψαλµό̋ 27. 

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

Πρό̋ Σέ, Κύριε, κεκράξοµαι ὁ Θεό̋ µου. 

Πρό̋ Ρωµαίου̋ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα (15,1-7) 

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Α∆ΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ 

Ὁ λόγο̋ αὐτό̋ τοῦ Ἀποστόλου καί 
τῆ̋ Ἐκκλησία̋ ἀπευθύνεται πρό̋ τά µέλη 
τοῦ σώµατο̋ τοῦ Χριστοῦ, τά µέλη καί 
τέκνα τῆ̋ Ἐκκλησία̋.  

«Πιστεύω εἰ̋ Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν  
καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». 
«Ὁ Πατήρ ἀπέσταλκε τόν Υἱόν  

Σωτῆρα τοῦ κόσµου!». 
«Καθώ̋ ἀπέσταλκέ Με ὁ Πατήρ 

κἀγώ πέµπω ὑµᾶ̋!» 
∆ύο εἶναι οἱ θεµελιώδει̋ στόχοι, οἱ ὁ-

ποῖοι καί καθορίζουν τί̋ κατευθυντήριε̋ 
γραµµέ̋ τῆ̋ ζωῆ̋ καί τοῦ ἔργου τη̋. 

  Ὁ πρῶτο̋ εἶναι ἡ στερέωσι̋ τῆ̋ οἰ-
κοδοµῆ̋, ἡ πρόοδο̋ καί ὁ ἐξαγιασµό̋ τῶν 
µελῶν τη̋, αὐτή ἡ ἴδια δηλαδή ἡ ἐσωτερι-
κή ζωή τῶν µελῶν τοῦ σώµατο̋ µέ τήν 
ἁρµονική λειτουργία καί συνεργασία τῆ̋ 
κοινωνία̋ του̋ στή βίωση τῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ 
Χριστοῦ. Αὐτή τού̋ τήν ἐξασφαλίζει τό 
Ἅγιο Πνεῦµα µέσα στήν Ἐκκλησία. 
«Μείνατε ἐν Ἐµοί Κἀγώ ἐν ὑµῖν. Ἐάν µεί-



 16

νητε ἐν Ἐµοί καί τά ρήµατά Μου ἐν ὑµῖν 
µείνῃ...» (Ἰωάν. 15,1-17).  

Ὁ δεύτερο̋ καί ἐξ ἴσου σπουδαῖο̋ εἶ-
ναι ἡ πρόσληψη καί ὁ ἐξαγιασµό̋ τοῦ κό-
σµου, διά τῆ̋ ἑνώσεώ̋ του µέ τόν Χριστό, 
διά τῆ̋ ἐνσωµατώσεώ̋ του στό σῶµα τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋. 

Ἐπιµένω στήν διατύπωση τῶν δύο 
αὐτῶν στόχων γιά νά κατανοηθοῦν πλη-
ρέστερα. 

Ἄν ἡ ἐσωτερική ζωή τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 
εἶναι ἡ ζέουσα βίωση τῆ̋ πίστεω̋ µέ τήν 
φλόγα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋ καί βράζει 
δυνατά σάν ἕνα καζάνι, ἡ ἐξωτερική ἐκδή-
λωση αὐτῆ̋ τῆ̋ ἐσωτερικῆ̋ καύσεω̋ θά 
εἶναι µιά δυναµική ἐξόρµηση γιά τήν κα-
τάκτηση καί τή σωτηρία τοῦ κόσµου. «Ὑ-
µεῖ̋ ἐστέ τό ἅλα̋ τῆ̋ γῆ̋... Ὑµεῖ̋ ἐστέ τό 
φῶ̋ τοῦ κόσµου...Οὕτω λαµψάτω τό φῶ̋ 
ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπω̋ ἴ-
δωσιν ὑµῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι 
τόν Πατέρα ὑµῶν τόν ἐν τοῖ̋ οὐρανοῖ̋» 
(Ματθ. 5, 13-16). 

Ἡ ἐσωτερική ζωή τῶν µελῶν τῆ̋ Ἐκ-
κλησία̋ ἀρδεύεται µυστικά ἀπό τό Ἅγιο 
Πνεῦµα µέ τό Λόγο καί τή ∆ύναµη τοῦ 
Χριστοῦ, καί ἔτσι ἡ Ἐκκλησία ὡ̋ σύνολο, 
ἀλλά καί οἱ µεµονωµένοι πιστοί ὡ̋ ἄτο-
µα, ἀχτινοβολοῦν τόν ἁγιασµό καί τή χά-
ρη, τό ἄρωµα, τήν «εὐωδία» τοῦ Χριστοῦ. 



 

 

17

Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ κόσµο̋ φωτίζεται, 
βλέπει τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή ζω-
ή του παροῦσα καί ἑλκύεται πρό̋ τόν Χρι-
στό καί τήν Ἐκκλησία. Ἔτσι ἔρχονται οἱ 
ἄνθρωποι κοντά στό Θεό καί τόν δοξάζουν 
καί σώζονται καί αὐξάνονται, ὥσπου νά 
εἰσέλθουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί νά σω-
θοῦν µέσα στήν κιβωτό τῆ̋ Ἐκκλησία̋.  

Στήν πνευµατική αὐτή βάση στηρίζε-
ται καί ἀπό αὐτήν ξεκινᾶ τό Ἱεραποστολι-
κό ἔργο τῆ̋ Ἐκκλησία̋. 

 Τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆ̋ Ἐκκλησία̋  
εἶναι τό χρέο̋ πού τῆ̋ ἀνέθεσε ὁ Θεό̋  

γιά τή σωτηρία τοῦ κόσµου.  
Τό χρέο̋ πού ἀνέθεσε ὁ Θεό̋  

σέ ἐκείνου̋ πού κάλεσε κοντά Του  
καί ἔσωσε:  

Νά στραφοῦν πρό̋ τού̋ ἄλλου̋  
γιά νά τού̋ ἐλκύσουν  
καί νά τού̋ σώσουν. 

Ὅσοι πίστεψαν στό Εὐαγγέλιο τοῦ 
Χριστοῦ καί βαπτίστηκαν, ἑνώθηκαν µέ 
τόν Χριστό. Μέ τήν ἕνωσή του̋ ἀκριβῶ̋ 
αὐτή µέ τόν Χριστό ἐθεραπεύθηκε ἡ 
ἀσθένεια τῆ̋ φύσεω̋ πού ἐκληρονόµησαν 
ἀπό τού̋ γενάρχε̋, τόν Ἀδάµ καί τήν 
Εὔαν, πού ἁµάρτησαν. Στή νέα ζωή του̋ 
τώρα µετά τό Βάπτισµα οἱ χριστιανοί, 
ἑνωµένοι µέ τόν Χριστό  συνεχίζουν τήν 
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ἀποστολή Του στόν κόσµο καί παρα-
τείνουν ἔτσι πάνω στή γῆ τήν παρουσία 
Του. Εἶναι ἐντελῶ̋ φυσικό, νά συνεχίζουν 
τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, πορευό-
µενοι εὐεργετικά πρό̋ τού̋ ἄλλου̋.  

Τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ εἶναι πρόσληψη 
τοῦ ἄλλου, ἕνωση καί ἁγιασµό̋. Πλησι-
άζουν οἱ χριστιανοί δηλαδή πού ἐργά-
ζονται τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, πού λειτουρ-
γοῦν ὡ̋ µέλη τοῦ σώµατό̋ Του, τού̋ 
ἄλλου̋ ἀνθρώπου̋ µέ ἀγάπη καί τού̋ 
κερδίζουν. Κατορθώνουν νά τού̋ πάρουν 
µέ τό µέρο̋ του̋, χαρίζοντά̋ του̋ τή 
σωτηρία. Αὐτή τήν κίνηση καί πορεία 
τῆ̋ ζωῆ̋ τῶν  χριστιανῶν πρό̋ τού̋ 
ἄλλου̋, καί µάλιστα πρό̋ τού̋ ἀσθενεῖ̋, ὁ 
ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ τήν χαρακτηρίζει 
«πρόσληψη», δηλαδή ἁρπαγή, κατά-
κτηση, ὅπω̋ τό προζύµι «ζυµώνει», 
δηλαδή µεταδίδει τή δύναµή του στό 
ἀλεύρι καί τό µεταβάλλει κάνοντα̋ το 
βρώσιµο ψωµί. Πρόκειται γιά µιά ἄλλη 
δυναµική, παραστατική εἰκόνα τοῦ ρόλου 
τῶν Χριστιανῶν µέσα στόν κόσµο. Ἄλλε̋ 
τέτοιε̋ εἰκόνε̋ πού χρησιµοποιεῖ ὁ 
Χριστό̋ στό Εὐαγγέλιο, εἶναι τό φῶ̋ καί 
τό ἁλάτι.  

Στή σηµερινή ἀποστολική περικοπή ὁ 
Ἀπόστολο̋ Παῦλο̋ µᾶ̋ διδάσκει ὅτι 
ἔχοµε χρέο̋ οἱ χριστιανοί νά βοηθοῦµε 
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τού̋ ἀσθενεῖ̋ ἀδελφού̋ µα̋. Ἀλλά αὐτή 
τή βοήθεια δέν πρέπει νά τήν προσφέρωµε 
περιµένοντα̋ τήν εὐγνωµοσύνη καί 
ἀνταπόδοση ἀπό αὐτού̋. Ὅπω̋ οἱ 
ἄνθρωποι πού εὐεργετήθηκαν ἀπό τόν 
Χριστό, τόν ὕβρισαν, ἔτσι οἱ σηµερινοί πού 
θά εὐεργετηθοῦν ἀπό µᾶ̋ θά µᾶ̋ ὑβρίσουν 
κι ἐµᾶ̋.  

Στήν εὐαγγελική περικοπή πού 
διαβάζεται σήµερα, φαίνεται καθαρά πῶ̋ 
ἀντιµετώπισαν οἱ φαρισαῖοι, οἱ κατ’ 
ἐξοχήν ἄνθρωποι τῆ̋ θρησκεία̋, τόν 
Χριστό, ὅταν Τόν εἶδαν νά κάνη θαύµατα 
καί νά εὐεργετῆ τού̋ ἀδελφού̋ του̋. Τόν 
κατήγγειλαν ὅτι συνεργάζεται µέ τό 
σατανᾶ, τόν ἄρχοντα τῶν δαιµόνων.  

Παρά ταῦτα τό δικό µα̋ χρέο̋ εἶναι ἡ 
µίµηση τοῦ Χριστοῦ. Νά συµπαραστεκό-
µαστε στού̋ ἀδελφού̋ µα̋. Ὑπόδειγµα τῆ̋ 
ζωῆ̋ µα̋ εἶναι ὁ Κύριο̋ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋. 
Καί Αὐτό̋ δέν ἦρθε γιά νά κάνη ὅ,τι Τοῦ 
ἀρέσει, ἀλλά νά ἐκτελέση τή συγκεκρι-
µένη ἀποστολή πού Τοῦ ἀνέθεσε ὁ 
Πατέρα̋ Του: νά δείξη πόσο ὁ Θεό̋ ἀγαπᾶ 
τού̋ ἀνθρώπου̋ καί  νά ἐργαστῆ τή 
σωτηρία του̋.  

Ποιό̋ ἦταν ὁ τρόπο̋ τοῦ Χριστοῦ; 
Ποιά ἦταν ἡ µέθοδο̋ µέ τήν ὁποίαν 
ἐργάστηκε τήν ἀποστολή Του καί 
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ἐξετέλεσε τήν ἐντολή τοῦ Πατέρα Του; 
Ἦρθε κοντά µα̋ κι ἔγινε ἕνα µ’ ἐµᾶ̋. «Ὁ 
Θεό̋ ἐπί τῆ̋ γῆ̋ ὤφθη καί τοῖ̋ 
ἀνθρώποι̋ συνανεστράφη.» Αὐτή ἡ 
συνάντηση, τό πλησίασµα τοῦ ἄλλου, 
εἶναι ἡ θἐκή µέθοδο̋, τήν ὁποίαν 
ὑποδεικνύει ὁ Χριστό̋ γιά τή σωτηρία 
τῶν ἀδελφῶν µα̋. Ὁ ἴδιο̋ ἦλθε στό 
πέλαγο̋ τοῦ κόσµου, ὡ̋ ναυαγοσώστη̋ 
τῶν ἀνθρώπων πού πνίγονται στόν 
κοσµικό κατακλυσµό. Ἀπό τού̋ ψαράδε̋ 
διάλεξε τού̋ ἀποστόλου̋ Του. Ψαράδε̋ 
καί ναυαγοσῶστε̋ θέλει ν’ ἀναδειχθοῦµε 
κι ἐµεῖ̋ µέ τό δικό Του τρόπο, τό 
πλησίασµα καί τήν ἕνωση, τή συνανα-
στροφή µέ τόν ἄλλο. Πρῶτα πραγµα-
τοποίησε τήν συνάντησή Του µέ τόν 
ἄνθρωπο στά σπλάγχνα τῆ̋ Παρθένου 
Μαρία̋ καί ἔκαµε τήν ἀσύγχυτη ἕνωση 
τῆ̋ θεία̋ Φύσεώ̋ Του µέ τή δική µα̋ 
ἀνθρώπινη φύση. Καί καθώ̋ τήν προσέ-
λαβε ἐπάνω Του, τήν ἁγίασε καί τῆ̋ 
µετέδωσε τά ἰδιώµατα τῆ̋ θεία̋ Του 
Φύσεω̋.  

Στό ἑπόµενο στάδιο τῆ̋ ζωῆ̋ Του, 
ὅταν γεννήθηκε, µεγάλωσε καί συνανα-
στράφηκε µ’ ἐµᾶ̋, πῆρε κοντά Του 
ἀνθρώπου̋, τού̋ ἔκανε φίλου̋ Του, ἔφαγε 
καί ἤπιε µαζί του̋. Κι αὐτό τό ἔκανε 
συνεχῶ̋ καί ἀδιακρίτω̋ µέ ὅσου̋ Τόν 
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πλησίαζαν· ὄχι µόνον τού̋ καλοπρο-
αίρετου̋ καί εὐσεβεῖ̋, ἀλλά καί τού̋ 
ἁµαρτωλού̋, τού̋ τελῶνε̋, τού̋ φαρισαί-
ου̋ καί τί̋ πόρνε̋, κι αὐτόν ἀκόµη τόν 
µαθητή πού τόν πρόδωσε. 

Μέ τήν ἴδια ἀγάπη προσέλαβε κι ἐµᾶ̋ 
µέ τό Βάπτισµα, µᾶ̋ ἕνωσε στόν Ἑαυτό 
Του καί µέ αὐτήν τήν «πρόσληψη», µέ τό 
πού µᾶ̋ πῆρε ἐπάνω Του, µᾶ̋ ἐγιάτρεψε. 
Γιά νά διατηρῆ µέσα µα̋ αὐτή τή ζωή καί 
τήν ὑγεία Του, µᾶ̋ δίδει συνεχῶ̋ νά 
τρῶµε καί νά πίνωµε τό Σῶµα Του καί τό 
Αἷµα Του, τόν Ἄρτο τῆ̋ Εὐχαριστία̋, καί 
µᾶ̋ ποτίζει πνευµατικά µέ τόν 
εὐαγγελικό λόγο τῆ̋ Ἀλήθεια̋ καί τῆ̋ 
∆υνάµεώ̋ Του, τόν ὁποῖον ἀκοῦµε κάθε 
φορά στή Θεία Λειτουργία καί τόν 
µελετοῦµε µόνοι µα̋ στή Βίβλο. Ἐπί 
πλέον ὅµω̋, µᾶ̋ κάνει τήν τιµή νά 
συνοµιλῆ µαζί µα̋ µέ τήν προσευχή 
συνεχῶ̋ τόσο στήν ἀτοµική µα̋ 
προσευχή, ὅσο καί στή δηµόσια λατρεία 
τῆ̋ Ἐκκλησία̋.  

Ὅσοι Τόν πλησιάσαµε ἔτσι πραγµα-
τικά, µέ πίστη στή Θεότητά Του καί στή 
θέλησή Του, ὅτι µπορεῖ νά µᾶ̋ ἁγιάση, 
γιατρευτήκαµε καί γίναµε τό προζύµι 
Του. Ἔχοµε χρέο̋ λοιπόν κι ἐµεῖ̋ νά 
συνεχίζωµε τό ἔργο Του, νά πορευόµαστε 
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πρό̋ τού̋ ἄλλου̋ ἀνθρώπου̋, ὅπω̋ 
Ἐκεῖνο̋ ἦλθε πρό̋ ἐµᾶ̋. Νά τού̋ 
µεταδίδωµε µέ τήν ἀγάπη µα̋, τή 
σωτήρια πίστη µα̋ καί τά χαρίσµατα πού 
Ἐκεῖνο̋ µᾶ̋ ἔδωσε.  

Ἡ ζωή λοιπόν τοῦ χριστιανοῦ εἶναι 
µιά εὐεργετική, ζυµωτική πορεία 
ἀγάπη̋, γιά νά συναντήση καί νά ἑνωθῆ 
µέ τού̋ ἀδελφού̋ του. Στόχο̋ µα̋ εἶναι, 
νά ζυµώσωµε ὡ̋ προζύµι ὅλου̋ τού̋ 
ἀνθρώπου̋. Νά τού̋ προσλάβωµε στό 
σῶµα µα̋· σέ ἕνα γάµο µυστικό, σάν 
ἐκεῖνο πού ἔκαµε ὁ Χριστό̋ µ’ ἐµᾶ̋, νά 
τού̋ µεταδώσωµε τήν πίστη µα̋ καί τή 
ζωή µα̋. Ἄν δέν τό κατορθώσωµε αὐτό, δέ 
θά εἴµαστε τό ἁλάτι τῆ̋ γῆ̋ καί τό φῶ̋ 
τοῦ κόσµου, ὅπω̋ θέλει ὁ Κύριο̋. Αὐτή 
τήν ἀποστολή µα̋ δέν πρέπει ποτέ, οὔτε 
µιά στιγµή τῆ̋ ζωῆ̋ µα̋ νά τή 
λησµονοῦµε! Καί τό τελικό ἀποτέλεσµα 
τῆ̋ ζωῆ̋ καί τοῦ ἔργου µα̋, τό τελικό 
κατόρθωµα πού ἔχοµε νά ἐπιτελέσωµε 
πάνω στή γῆ, εἶναι ἡ ὁµόνοια, ἡ 
συµβίωση καί συνεργασία, µέ τήν ὁποίαν 
εὐχαριστεῖται καί δοξάζεται ὁ Θεό̋. Αὐτό 
ἀκριβῶ̋ εἶναι καί τό οὐσιαστικό περιε-
χόµενο τῆ̋  λατρεία̋ µα̋ (Βλ. στίχο 5 τῆ̋ 
ἀποστολικῆ̋ περικοπῆ̋ καί τόν πρόλογο 
τῆ̋ κατηχήσεω̋ τοῦ Φωτίου πρό̋ τόν 
Βόριδα.)  
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Τό φάρµακο πού µᾶ̋ στηρίζει εἶναι ὁ 
παρηγορητικό̋ λόγο̋ τῶν Γραφῶν, ὁ 
λόγο̋ τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἐντολή τοῦ Πατέρα. 
«Ἀπέστειλε τόν λόγον Αὐτοῦ καί ἰάσατο 
αὐτού̋» (Ψαλµό̋ 106, 20). Μελετῶντα̋ 
τί̋ Γραφέ̋ ἀντλοῦµε ὑποµονή, παρηγο-
ρούµεθα καί Τόν δοξάζοµε (βλ. στίχο 4 
τοῦ κειµένου). Πρό̋ ἡµᾶ̋ µίλησαν οἱ 
προφῆτε̋. Καί τελικά γιά νά µιλήση σέ 
µᾶ̋ ὁ Πατέρα̋ Θεό̋, ἔστειλε τό Γιό Του. 
«Πολυµερῶ̋ καί πολυτρόπω̋ πάλαι ὁ 
Θεό̋, λαλήσα̋ τοῖ̋ Πατράσιν ἐν τοῖ̋ 
Προφήται̋, ἐπ᾿ ἐσχάτων ἡµερῶν τούτων 
ἐλάλησεν ἡµῖν ἐν Υἱῷ.» (Ἑβρ. 1,1) 

1 Ἀδελφοί, ὀφείλοµεν ἡµεῖ̋ οἱ δυνατοί  
τά ἀσθενήµατα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν,  
καί µή ἑαυτοῖ̋ ἀρέσκειν. 

ὀφείλοµε ἐµεῖ̋ πού εἴµαστε δυνατοί 
στήν πίστη νά ἀνεχώµαστε τί̋ 
ἀδυναµίε̋ τῶν ἀδυνάτων καί νά µήν 
κάνωµε ὅ,τι ἀρέσει σ᾿ ἐµᾶ̋. 

2 Ἕκαστο̋ ἡµῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω  
εἰ̋ τό ἀγαθόν πρό̋ οἰκοδοµήν· 

Καθένα̋ µα̋ ἄ̋ φροντίση νά εἶναι 
ἀρεστό̋ καί εὐχάριστο̋ στόν πλησίον 
γιά τό καλό κι ἔτσι νά συντελῆ στήν 
οἰκοδοµή τῆ̋ Ἐκκλησία̋. 

3 καί γάρ ὁ Χριστό̋ οὐχ Ἑαυτῷ ἤρεσεν,   
Ἄλλωστε καί ὁ Χριστό̋ δέν ἐφρόντιζε 
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γιά κεῖνα πού ἦσαν ἀρεστά στόν Ἑαυτό 
Του, 

ἀλλά καθώ̋ γέγραπται,  
ἀλλά ἔγινε αὐτό πού λέει ἡ Γραφή: 

οἱ ὀνειδισµοί τῶν ὀνειδιζόντων Σε  
ἐπέπεσον ἐπ᾿ Ἐµέ. 

«οἱ ὕβρει̋ ἐκείνων πού Σέ ἔβριζαν, Θεέ 
µου, ἔπεσαν πάνω Μου». 

4 Ὅσα γάρ προεγράφη,  
εἰ̋ τήν ἡµετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, 

Γιατί ὅσα γράφτηκαν στί̋ Γραφέ̋, 
γράφτηκαν γιά νά διδασκώµαστε ἐµεῖ̋  

ἵνα διά τῆ̋ ὑποµονῆ̋  
καί τῆ̋ παρακλήσεω̋ τῶν Γραφῶν  
τήν ἐλπίδα ἔχωµεν. 

ὥστε µέ τήν ὑποµονή καί τήν 
παρηγοριά πού δίνουν οἱ Γραφέ̋ νά 
ἔχωµε σταθερή τήν ἐλπίδα µα̋. 

5 Ὁ δέ Θεό̋ τῆ̋ ὑποµονῆ̋  
καί τῆ̋ παρακλήσεω̋  

Ὁ Θεό̋ πού χαρίζει ὑποµονή καί 
παρηγοριά, 

δῴη ὑµῖν τό αὐτό φρονεῖν ἐν ἀλλήλοι̋ 
κατά Χριστόν Ἰησοῦν, 

εὔχοµαι νά σᾶ̋ δώση τήν ὁµόνοια 
µεταξύ σα̋ σύµφωνα µέ τό θέληµα τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

6 ἵνα ὁµοθυµαδόν ἐν ἑνί στόµατι  
δοξάζητε τόν Θεόν καί Πατέρα  
τοῦ Κυρίου ὑµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

ὥστε ὅλοι µαζί καί µ᾿ ἕνα στόµα νά 
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δοξάζετε τό Θεό, τόν Πατέρα τοῦ 
Κυρίου µα̋ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

7 ∆ιό προσλαµβάνεσθε ἀλλήλου̋,  
Γι᾿ αὐτό νά παίρνετε πάνω σα̋, νά 
ἀναλαµβάνετε ὁ ἕνα̋ τόν ἄλλο, 

καθώ̋ καί ὁ Χριστό̋  
προσελάβετο ὑµᾶ̋ εἰ̋ δόξαν Θεοῦ.  

ὅπω̋ σᾶ̋ πῆρε πάνω Του κι ἐσᾶ̋ ὁ 
Χριστό̋, γιά νά δοξάζεται ὁ Θεό̋. (Ἡ 
ἔννοια τοῦ "προσλαµβάνω" ἐδῶ, εἶναι 
περιµαζεύω καί σώζω, ὅπω̋ π.χ. ἕνα σωστικό 
πλοῖο τού̋ ναυαγού̋.) 

 
«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ» 

Ψαλµό̋ 106. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἀπέστειλε τόν λόγον Αὐτοῦ καί ἰάσατο αὐτού̋. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ἐξοµολογησάσθωσαν τῷ Κυρίῳ τά ἐλέη Αὐτοῦ  
καί τά θαυµάσια Αὐτοῦ τοῖ̋ υἱοῖ̋ τῶν ἀνθρώπων. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Θυσάτωσαν θυσίαν αἰνέσεω̋  
καί ἐξαγγειλάτωσαν τά ἔργα Αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ΤΗΣ Ζ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον 9,27-35. 

Ἡ θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν  
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καί ἑνό̋ κωφάλαλου δαιµονισµένου. 

«Ἀπέστειλε τόν λόγον Αὐτοῦ καί ἰάσατο 
αὐτού̋» (Ψαλµό̋ 106, 20). 

Οἱ ἄνθρωποι εἶναι τυφλωµένοι  
ἀπό τήν ἁµαρτία,  

ζοῦν στό σκοτάδι καί τό θάνατο  
καί δέν εἶναι ἱκανοί νά δοῦν  

καί νά ἀναγνωρίσουν  
οὔτε τόν γιατρό πού τού̋ ἔστειλε ὁ Θεό̋. 

Ἐµβληµατική εἰκόνα τῆ̋ ἀνθρωπό-
τητο̋ ἔναντι τοῦ Εὐεργέτου καί λυτρωτοῦ 
τη̋, ἔναντι τοῦ Φωτοδότου τη̋ ἠλίου τῆ̋ 
δικαιοσύνη̋, εἶναι οἱ τυφλοί: «Εἰ̋ κρίµα 
ἐγώ εἰ̋ τόν κόσµον τοῦτον ἦλθον,  ἵνα οἱ 
µή βλέποντε̋ βλέπωσι καί οἱ βλέπωντε̋ 
τυφλοί γένωνται!» (Ἰωάν. 9,39). Νά ὁ 
ἰατρό̋ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ Ο ΘΕΟΣ  
ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ  

ΥΙΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΤΟΥ 

Οἱ περικοπέ̋ πού διάλεξαν οἱ Ἅγιοι 
Πατέρε̋ γιά νά διαβάζωνται κατά τί̋ 
Κυριακέ̋ στή Θεία Λειτουργία, εἶναι 
χαρακτηριστικά ἀποσπάσµατα τῆ̋ 
Ἁγία̋ Γραφῆ̋, τά ὁποῖα δείχνουν καθαρά 
τήν συνολική εἰκόνα τῆ̋ ζωῆ̋ καί τοῦ 
ἔργου τοῦ Κυρίου µα̋ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
στόν κόσµο· γιά ποιό σκοπό ἦρθε στόν 
κόσµο. Τήν ἴδια ὥρα ὅµω̋ δείχνουν 
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καθαρά καί τήν κατάσταση τῆ̋ 
ἀνθρωπότητο̋ ἡ ὁποία Τόν ὑποδέχτηκε 
καί τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖον αὐτή 
ἀνταποκρίθηκε στό κάλεσµά Του.  

Αὐτό ἀκριβῶ̋ θέλει νά µᾶ̋ δείξη τό 
περιστατικό πού διαβάζεται σήµερα ἀπό 
τό Εὐαγγέλιο. ∆είχνει τού̋ διαφορετικού̋ 
τρόπου̋ µέ τού̋ ὁποίου̋ ἀνταποκρίθηκαν 
οἱ ἄνθρωποι στόν Χριστό πού ἦλθε ὡ̋ 
ἀπεσταλµένο̋ τοῦ Θεοῦ εὐεργέτη̋ των. 
Ποιά στάση πῆραν ἀπέναντί Του.   

Οἱ βασανισµένοι καί οἱ φτωχοί πού 
καταλαβαίνουν Ποιό̋ εἶναι, τρέχουν πρό̋ 
τόν ἀπεσταλµένο τοῦ Θεοῦ, ∆ηµιουργό, 
Θεραπευτή καί Ἀνακαινιστή τοῦ 
ἀνθρώπου καί θεραπεύονται.  

Κάποιοι ἄλλοι πού ἐπίση̋ Τόν 
ἀναγνωρίζουν ὡ̋ ἀπεσταλµένο τοῦ Θεοῦ, 
φέρνουν σ’ Αὐτόν ἕναν κουφό δαιµο-
νισµένο καί τόν θεραπεύει.  

Οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι θαυµάζουν καί 
ἀποροῦν. Ἀντίθετα, οἱ φαρισαῖοι µέ τή 
στάση του̋ δείχνουν πώ̋ εἶναι στήν 
πραγµατικότητα τελείω̋ τυφλοί. Βλέ-
πουν µέ τά µάτια του̋ τά σηµεῖα τῶν 
θαυµάτων, τά ὁποῖα ἐργάζεται ὁ Κύριο̋, 
γιά νά τού̋ δώση τήν εὐκαιρία νά 
ἀναγνωρίσουν στό Πρόσωπό Του τόν 
Ἀπεσταλµένο τοῦ Θεοῦ Πατρό̋ καί ὅµω̋ 
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πεισµατικά Τόν ἀρνοῦνται καί Τόν 
ὑβρίζουν. Ἡ στάση του̋ αὐτή ἔναντι τῆ̋ 
σωτηρία̋ πού τού̋ προσφέρει τό Ἅγιον 
Πνεῦµα εἶναι ἡ περιφρόνηση, «βλασφη-
µία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύµατο̋»· 
ἀρνοῦνται νά δεχθοῦν τήν δωρεά τοῦ 
Θεοῦ καί τήν συκοφαντοῦν λέγοντα̋ ὅτι 
ὁ Κύριο̋ κάνει θαύµατα µέ τήν βοήθεια 
τοῦ ἄρχοντα τῶν δαιµόνων. 

Ἡ περικοπή δείχνει τό ἔργο τοῦ Κυρίου 
ἡµῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ: ὅτι ἀνοίγει τά µά-
τια τῶν ἀνθρώπων, δηλαδή τού̋ φωτίζει, 
διώχνει τό ∆αίµονα καί θεραπεύει τί̋ ἀρ-
ρώστειε̋ πού τού̋ βασανίζουν. Ἐπίση̋ 
δείχνει καί τήν στάση τῶν ἀνθρώπων 
ἀπέναντι στόν Ἀπεσταλµένο τοῦ Θεοῦ. 
Στό στίχο 35 ἔχοµε µιά τελευταία 
ἐπισήµανση τῆ̋ περικοπῆ̋, γιά τό ἔργο 
πού ἦρθε νά ἐπιτελέση ὁ Χριστό̋ στόν 
κόσµο. Ἦρθε νά κηρύξη τό Εὐαγγέλιο τῆ̋ 
Βασιλεία̋ καί νά θεραπεύση κάθε 
ἀρρώστια καί ἀδυναµία τοῦ λαοῦ. 

Σκέψει̋ γιά ἐκτενέστερη ἀνάπτυξη  
τοῦ θέµατο̋: 

Τό ἔργο τῆ̋ Ἱεραποστολῆ̋ 
ὡ̋ κύρια̋ ἀποστολῆ̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋. 

Οἱ κίνδυνοι πού καραδοκοῦν γιά τού̋ 
ἐργάτε̋ τῆ̋ ἱεραποστολῆ̋ µποροῦν νά 
προληφθοῦν ἔγκαιρα µέ τήν εἰδική 
πρόνοια τῶν ποιµένων του̋, ἀπό τόν καιρό 
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ἀκόµη πού τού̋ καταρτίζουν ὡ̋ 
χριστιανού̋ καί συγχρόνω̋ νά 
προετοιµάζουν καί τήν ἀνάδειξή του̋ σέ 
ἄξια καί ἱκανά στελέχη τοῦ ἱεραποστο-
λικοῦ ἔργου. 

Μιά τελευταῖα παρατήρηση πού 
πρέπει νά ἔχωµε ὑπ’ ὄψη µα̋ ὡ̋ 
χριστιανοί στί̋ συναναστροφέ̋ µα̋, γιά νά 
ἀποβαίνουν  ἱεραποστολικέ̋: Πρέπει νά 
εἴµαστε καταδεκτικοί, εὐγενεῖ̋, ἀλλά καί 
προσεκτικοί. ∆έν πρέπει νά ἐµπιστευ-
ώµαστε τού̋ ἑαυτού̋ µα̋ στού̋ 
ἀνθρώπου̋ πού εὐεργετοῦµε, ἐπειδή 
νοµίζοµε ὅτι δέχτηκαν τόν λόγο µα̋, διότι 
µπορεῖ νά µᾶ̋ προδώσουν. ∆έν θά 
περιµένωµε τήν εὐγνωµοσύνη του̋. 
«αὐτὸ̋ δὲ ὁ Ἰησοῦ̋ οὐκ ἐπίστευεν ἑαυτὸν 
αὐτοῖ̋ διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντα̋» 
(Ἰω. 2, 24). 

 Ὀφείλοµε ὅµω̋ νά δίδωµε στού̋ 
ἄλλου̋ τό δικό µα̋ λόγο µέ τό ζωντανό 
µα̋ παράδειγµα, ἀλλά νά µήν παίρνοµε 
ἀπό αὐτού̋ τί̋ δικέ̋ του̋ συνήθειε̋ καί 
τού̋ τρόπου̋ του̋, γιατί εἶναι δυνατόν νά 
µᾶ̋ ζηµιώσουν καί ὄχι µόνο νά µήν τού̋ 
σώσουµε, ἀλλά νά χαθοῦµε κι ἐµεῖ̋ µαζί 
του̋. Ἔτσι δυστυχῶ̋ ἐκκοσµικεύεται ὁ 
Χριστιανισµό̋ καί οἱ ἄνθρωποι τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋ µεταβάλλονται σέ ἀνθρώπου̋ 
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τοῦ κόσµου µέ χριστιανικά ὀνόµατα.  
Ἕνα σύνηθε̋ πρόβληµα πού παρουσιά-

ζεται στό ἱεραποστολικό ἔργο τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋, εἶναι ἡ ἐλλιπή̋ κατάρτιση 
τῶν προσώπων πού ἀσκοῦν τήν ἱεραπο-
στολή, προτοῦ καθαρθοῦν καί φωτιστοῦν 
οἱ ἴδιοι.  

Ἀπό τό σηµεῖο αὐτό ξεκινᾶ ἕνα ἄλλο 
θέµα, τό ὁποῖο χρειάζεται νά µελετηθῆ 
ἐπαρκῶ̋. Τό ἐπισηµαίνουµε µόνο: Ποιά 
εἶναι ἡ περαιτέρω κατάρτιση πού πρέπει 
νά ἔχη ὁ χριστιανό̋; Πῶ̋ θά ἀποκτήση 
αὐτή τήν εἰδικότητα, πού ἀπαιτεῖ ὁ 
ζυµωτικό̋ ἱεραποστολικό̋ ρόλο̋ του µέσα 
στόν κόσµο καί ποιό̋ θά φροντίση νά τόν 
καταρτίση σωστά, γιά νά ἀνταποκριθῆ 
στό ρόλο του; Ἐδῶ πρέπει νά τονίσωµε 
ὅτι, ἀρχή καί τέλο̋ τῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ 
χριστιανοῦ εἶναι ἡ µελέτη τοῦ λόγου τοῦ 
Θεοῦ, ἡ σπουδή τοῦ θελήµατό̋ Του,  ὁ 
φωτισµό̋ του καί ἡ ἀκτινοβολία τῆ̋ 
ζωντανῆ̋ ἀγάπη̋ του. Αὐτό ἀρχίζει ἀπό 
τήν πρώτη στιγµή τῆ̋ ἀναγεννήσεώ̋ του.  

Ὅλα τά ζωντανά µέλη τῆ̋ Ἐκκλησία̋ 
ἀποτελοῦν ἕνα λογικό ποίµνιο. ∆έ νοεῖται 
χριστιανό̋ χωρί̋ ἐξάρτιση καί σύνδεση µέ 
ἕναν ἀληθινό καί κανονικό  ποιµένα, ὡ̋ 
ἰδιαίτερο προσωπικό πνευµατικό του 
Πατέρα, διδάσκαλο, πνευµατικό ὁδηγό. 

Ἔπειτα τά λογικά πρόβατα τῆ̋ 
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Ἐκκλησία̋ σέ κάθε συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή διακρίνονται σέ τάξει̋. 

 Οἱ ἁπλοί χριστιανοί εἶναι λἀκοί. 
Αὐτοί φωτίζονται καί προάγονται. 

 Οἱ «προάγοντε̋». Μερικοί προοδεύ-
ουν καί διακρίνονται, οἱ προαγόµενοι. Ἡ 
ποιµαίνουσα Ἐκκλησία, µέ τή «συµµαρ-
τυρία», τήν εὐθύνη καί ὑπόδειξη τοῦ 
Πνευµατικοῦ του̋ Πατέρα, τού̋ ἀναθέτει 
διάφορα καθήκοντα, διακονίε̋, στή 
λειτουργία τοῦ σώµατό̋ τη̋. Ἄλλου̋ τού̋ 
κάνει ποιµένε̋ καί διδασκάλου̋ τη̋. Ὅλοι 
ὡστόσο, ὀφείλουν νά συνδέονται 
πρωταρχικά µέ τόν πνευµατικό του̋ 
πατέρα πού εἶναι ὁ ὑπεύθυνο̋ γιά τήν 
πνευµατική του̋ κατάρτιση καί ἡ ὅλη 
ζωή καί τό ἔργο του̋, θετικό ἤ ἀρνητικό 
χρεώνεται στό ὄνοµά Του.  

Μερικοί ἐκδηλώνουν κατ’ ἀρχήν µιά 
ἰδιαίτερη  φιλοτιµία νά θέλουν νά 
µεταδώσουν καί στού̋ ἄλλου̋ πνευµατικά 
χαρίσµατα. Ἐδῶ ἀκριβῶ̋ καραδοκεῖ ὁ 
πλᾶνο̋ γιά νά δηµιουργήση προβλήµατα 
καί πλάνε̋ στή ζωή τῆ̋ Ἐκκλησία̋. Εἶναι 
ἄραγε ἱκανοί καί εἶναι ἡ κατάλληλη ὥρα 
νά τό πράξουν; Τί ὁδηγίε̋ δίδει γι’ αὐτή 
του̋ τή διάθεση ὁ πνευµατικό̋ του̋ 
ὁδηγό̋; Ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ ἀπό ποιόν 
θά ἐπικυρωθῆ στή ζωή του̋; Ὁ ρόλο̋ τῆ̋ 
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πνευµατικῆ̋ καθοδηγήσεω̋ τῶν πιστῶν 
ἀπό τού̋ ποιµένε̋ του̋ εἶναι 
σηµαντικότατο̋. Πρέπει νά ὁµολογήσωµε 
ὅτι ἐλάχιστα καί ἐλάχιστοι ἱερεῖ̋ 
ποιµένε̋, ἐνδιαφέρονται γιά τήν 
πνευµατική τροφοδοσία καί κατάρτιση 
τῶν ἀνθρώπων πού ὁ Χριστό̋ ἔχει 
ἐµπιστευθεῖ στήν διαποίµανσή του̋. 
Ἄλλο τόσο πρέπει νά παραδεχτοῦµε, ὅτι 
ἐλάχιστα καί ἐλάχιστοι χριστιανοί 
ἐνδιαφέρονται νά καταρτιστοῦν, 
ἀκολουθοῦντε̋ τί̋ ὁδηγίε̋ τῶν 
πνευµατικῶν του̋ πατέρων. Αὐτέ̋ εἶναι 
οἱ δυό βασικέ̋ πρὁποθέσει̋, γιά τήν 
πνευµατική προκοπή τῶν χριστιανῶν καί 
τήν ἄρτια τελείωσή του̋, ὥστε νά γίνουν 
ἱκανοί καί σωστά νά βαδίζουν µέ 
ὑποδειγµατική ζωή, ἀλλά καί σωστά νά 
ὁδηγοῦν καί τού̋ ἄλλου̋ µέ τό 
παράδειγµά του̋ καί τήν ἀγάπη του̋. 
Βλέποµε συνήθω̋ Ἐκκλησιαστικέ̋ Κοι-
νότητε̋, Ἐνορίε̋, πού ἔχουν καλό ποιµένα 
ὁδηγό, νά ἀναδεικνύουν ἀπό τά µέλη του̋ 
πολλά πνευµατικά ἀναστήµατα, λἀκού̋  
καί κληρικού̋. 

Χωρί̋ πάντω̋ αὐτή τήν εἰδική 
ἐπιµέλεια καί κατάρτιση καί τήν ἄδεια 
καί εὐλογία τοῦ πνευµατικοῦ του, µέ τόν 
ὁποῖον εἶναι σέ συνεχῆ ἐπαφή ὁ χριστι-
ανό̋, δέν πρέπει νά ἀναλαµβάνη µόνο̋ του 
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ἱεραποστολικέ̋ πρωτοβουλίε̋, γιατί 
κινδυνεύει καί τού̋ ἄλλου̋ νά µή σώση, 
ἀλλά καί ὁ ἴδιο̋ νά χαθῆ. Οἱ συνήθει̋ 
ἐγωιστικέ̋ ἐκτροπέ̋ χριστιανῶν καί 
ἐκκλησιαστικῶν ἐργατῶν στό ἔργο τῆ̋ 
ἱεραποστολῆ̋ εἶναι πολλέ̋ καί οἱ ζηµιέ̋ 
πού προκαλοῦν στή ζωή καί τό ἔργο τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋  εἶναι πολλέ̋ καί δύσκολα 
ἐπισηµαίνονται γιατί καλύπτονται κάπω̋ 
ἀπό τήν  «κατ’ ἀρχήν καλή πρόθεση τοῦ 
ξεκινήµατο̋», ἀλλά οἱ µυστικοί Ἅγιοι τῆ̋ 
Ἐκκλησία̋ µα̋ διδάσκουν ὅτι  «τό καλό, 
ἄν δέν γίνη καλῶ̋, δέν εἶναι καλό». 

Θά πρέπει πάντω̋ νά προσθέσωµε καί 
µιά ἄλλη ἐκτροπή, στήν ὁποίαν ὁδηγεῖ ἡ 
φιλοτιµία τοῦ ἀνθρώπου πού δέν εἶναι 
ἀναγεννηµένο̋ χριστιανό̋ καί δέν 
συνδέεται σωστά µέ τόν πνευµατικό του 
ὁδηγό, δηλαδή δέν βρίσκεται κάτω ἀπό 
τόν συνεχῆ ἔλεγχό του, τήν ἀλαζονεία. 
Νοµίζει ὅτι εἶναι σπουδαῖο̋, ἐνῶ στήν 
πραγµατικότητα τόν ἔχει κλέψει ὁ 
διάβολο̋ καί τόν ἔχει διδάξει νά  µιµῆται 
τόν εὔκολο καί ἐπιπόλαιο τρόπο 
συµπεριφορᾶ̋ τῶν κοσµικῶν ἀνθρώπων. 
Πλούσια ἐξωτερική ἐµφάνιση, δηµόσιε̋ 
σχέσει̋ ἀλλά ἐσωτερική ἁγιότητα καί 
ἀγάπη µηδέν. Ἡ σχέση του µέ τόν 
πνευµατικό του ὁδηγό εἶναι ἐπιπόλαια,  
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οὐσιαστικά ἀνύπαρκτη, γιατί, καί χωρί̋ ὁ 
ἴδιο̋ νά τό ἀντιλαµβάνεται ἀποκρύπτεται, 
δέν φανερώνεται πλήρω̋ καί γνήσια στόν 
Πνευµατικό του, καθώ̋ προσπαθεῖ νά 
ἐµφανιστῆ πάντοτε µπροστά του µέ τόν 
ψεύτικο θώρακα τῆ̋ εὐσεβεία̋, τήν 
ὁποίαν θέλει νά δείξη ὅτι ἔχει. Καί  ὅµω̋ 
ὁ ἴδιο̋ θέλει νά κάνη τόν πνευµατικό 
ὁδηγό στού̋ ἄλλου̋. 

Στό σηµεῖο αὐτό χρειάζεται ἕνα 
σχόλιο: Πολλοί ἄνθρωποι ταλαιπωρη-
µένοι ἀπό τά βάσανα τῆ̋ ζωῆ̋ ἤ καί ἀπό 
τά λάθη του̋, ἀνακαλύπτουν κάποτε τή 
στοργή τῆ̋ Ἐκκλησία̋ καί τρέχουν µέ 
ἐνθουσιασµό πρό̋ αὐτήν. Ὁ ἐνθουσιασµό̋ 
του̋ αὐτό̋ τού̋ ὑπαγορεύει νά βροντο-
φωνάξουν σέ ὄλου̋ τά θαυµαστά πού 
βρῆκαν στήν Ἐκκλησία, ὅµω̋ οἱ ἴδιοι δέν 
εἶναι ἀκόµη ἕτοιµοι νά δώσουν τή σωστή 
χριστιανική µαρτυρία, πρῶτον γιατί δέν 
εἶναι ἀκόµη ὁλοκληρωµένη ἡ παιδεία 
του̋ ἐν Χριστῷ καί δεύτερον ἐπειδή εἶναι 
καραβοτσακισµένοι οἱ ἴδιοι καί δέν ἔχουν 
δυνάµει̋ νά δείξουν τό σωστό παράδειγµα 
χριστιανικῆ̋ ζωῆ̋. Ἔτσι, ἀντί νά γίνονται 
εὐεργετικό προζύµι γιά τού̋ ἄλλου̋, 
γίνονται τό χείριστο παράδειγµα πρό̋ 
ἀποφυγήν καί δυσφηµίζουν, χωρί̋ νά τό 
καταλαβαίνουν, τήν εἰκόνα πού ἔχει ὁ 
µέσο̋ ἄνθρωπο̋ γιά τήν Ἐκκλησία καί 
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τού̋ πιστού̋ τη̋.  
Θά πρέπει λοιπόν κάθε πιστό̋ πού 

θέλει νά ἐργαστῆ ἀποτελεσµατικά καί 
κατά Θεόν τήν ἐντολή τῆ̋ ἱεραπο-
στολῆ̋, νά ἔχη τήν ἐπικύρωση, τή 
σφραγίδα, τή «συµµαρτυρία» τοῦ πνευ-
µατικοῦ του γιά δύο βεβαιώσει̋ ἀξιο-
σύνη̋ του: πρῶτον ὅτι εἶναι οὐσιαστικά 
συνδεδεµένο̋ µέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί 
ζεῖ σέ ἁρµονική συνεργασία µέ τά ἄλλα 
µέλη τῆ̋ Ἐκκλησία̋, καί δεύτερον ὅτι 
µέσα στήν Ἐκκλησία ἔχει ἤδη 
«παιδευτεῖ» καί καταρτισθῆ ἀξίω̋ καί 
εἶναι ἱκανό̋ νά ἀσκῆ τό ἔργο τῆ̋ 
ἱεραποστολῆ̋ στό βαθµό πού τοῦ 
ἐπιτρέπει «ὁ κανόνα̋» πού ἔχει ἀπό τόν 
πνευµατικό του. «Χωρί̋ ἐµοῦ οὐ δύνασθε 
ποιεῖν οὐδέν». 

Αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική, οὐσιαστική, 
πνευµατική καί κανονική σύνδεση τοῦ 
πιστοῦ µέ τήν Ἐκκλησία καί τόν 
πνευµατικό ὁδηγό Ποιµένα εἶναι ἡ βασική 
καί ἀπαραίτητη πρὁπόθεση προκειµένου 
νά ἀσκήση ὁποιοδήποτε ἱεραπο-στολικό 
ἔργο. ∆έν µπορεῖ κάποιο̋ µέσα σ’ ἕνα 
σπίτι νά κάµη κάτι, χωρί̋ τήν ἔγκριση 
τοῦ νοικοκύρη τοῦ σπιτιοῦ. Ὁ νοικοκύρη̋ 
ἀπό τόν ὁποῖο πρέπει νά πάρη τήν ἄδεια 
καί τόν τρόπο κάθε ἐργασία̋ ὁ πιστό̋ 
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εἶναι ὁ Πνευµατικό̋ του. Ἄν δέν ὑπάρχη 
πνευµατικό̋ ὁδηγό̋ ὑπεύθυνο̋, δέν 
συζητοῦµε κάν γιά δυνατότητα πνευµα-
τικῆ̋ ἐργασία̋. Ὅ,τι κι ἄν κάνη κάποιο̋ 
χωρί̋ εὐλογία καί ἐν ἁγνοίᾳ τοῦ 
πνευµατικοῦ του, µοιάζει µέ τή ζωή τῶν 
Ἑβραίων στήν ἔρηµο (Ψαλµό̋ 106). Ὁ 
πραγµατικό̋ χριστιανό̋ ἐκµυστηρεύεται 
τί̋ σκέψει̋ του στόν πνευµατικό του 
ὁδηγό, κουβεντιάζει µέ αὐτόν τά σχέδιά 
του γιά τό πῶ̋ µελετᾶ νά προσεγγίση 
κάποιου̋ ἀδελφού̋, ὥστε νά παίρνη καί 
τί̋ κατάλληλε̋ κατευθύνσει̋ γιά 
συντονισµένο καί περιεκτικό ἐφοδιασµό 
του µέσα ἀπό τή µελέτη τῶν σοφῶν 
ἑρµηνευτῶν τῆ̋ Ἁγία̋ Γραφῆ̋ θείων 
Πατέρων.  

 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ Ἰησοῦ  
ἠκολούθησαν Αὐτῷ δύο τυφλοί  
κράζοντε̋ καί λέγοντε̋· 

Ἐκεῖνο τόν καιρό, ἐκεῖ πού περνοῦσε ὁ 
Ἰησοῦ̋ Τόν ἀκολούθησαν δύο τυφλοί, 
πού φώναζαν κι ἔλεγαν: 

- Ἐλέησον ἡµᾶ̋, Υἱέ ∆αυ˙δ. 
Σπλαγχνίσου µα̋, Υἱέ τοῦ ∆αβίδ! 

28 Ἐλθόντι δέ εἰ̋ τήν οἰκίαν 
Κι ὅταν ἔφτασε στό σπίτι,  

προσῆλθον Αὐτῷ οἱ τυφλοί  
πῆγαν κοντά Του οἱ τυφλοί 

καί λέγει αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋· 
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- Πιστεύετε ὅτι δύναµαι τοῦτο ποιῆσαι; 
καί ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ λέει: Πιστεύετε πώ̋ 
µπορῶ νά τό κάνω αὐτό; 

Λέγουσιν Αὐτῷ· - Ναί, Κύριε. 
Τοῦ λένε: Ναί, Κύριε. 

29 Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλµῶν αὐτῶν λέγων·  
Τότε ἄγγιξε τά µάτια του̋ λέγοντα̋: 

-Κατά τήν πίστιν ὑµῶν  
γενηθήτω ὑµῖν. 

Ὅπω̋ τό πιστεύετε νά σᾶ̋ γίνη. 
30 Καί ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλµοί·  

Κι ἀνοίχτηκαν τά µάτια του̋.  
καί ἐνεβριµήσατο αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋ λέγων· 

Τότε ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ πρόσταξε λέγοντα̋: 
- Ὁρᾶτε µηδεί̋ γινωσκέτω. 

Προσέξτε νά µήν τό µάθη κανένα̋. 
31 Οἱ δέ ἐξελθόντε̋ διεφήµισαν Αὐτόν  

ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 
Αὐτοί ὅµω̋, µόλι̋ βγῆκαν ἔξω, διέδωσαν 
τή φήµη Του σ᾿ ὅλη τήν περιοχή ἐκείνῃ. 

32 Αὐτῶν δέ ἐξερχοµένων  
ἰδού προσήνεγκαν Αὐτῷ ἄνθρωπον  
κωφόν δαιµονιζόµενον· 

Ἐνῶ ἔβγαιναν ἔξω οἱ δύο τυφλοί,  
Τοῦ ἔφεραν ἕναν κωφάλαλο δαιµονισµένο. 

33 καί ἐκβληθέντο̋ τοῦ δαιµονίου   
ἐλάλησεν ὁ κωφό̋ 

Καί µόλι̋ ἔδιωξε τό δαιµόνιο, µίλησε ὁ 
κωφάλαλο̋.  

καί ἐθαύµασαν οἱ ὄχλοι λέγοντε̋ 
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- ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτω̋ ἐν τῷ Ἰσραήλ.  
Κι ὁ κόσµο̋ θαύµασε καί εἶπε: Ποτέ ὥ̋ 
τώρα δέν εἶδαν οἱ Ἰσραηλῖτε̋ τέτοια 
πράγµατα! 

34 Οἱ δέ Φαρισαῖοι ἔλεγον· 
Οἱ Φαρισαῖοι ὅµω̋ ἔλεγαν: 

- Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων  
ἐκβάλλει τά δαιµόνια. 

Μέ τή δύναµη τοῦ ἄρχοντα τῶν 
δαιµονίων διώχνει τά δαιµόνια. 

35 Καί περιῆγεν ὁ Ἰησοῦ̋  
Ὁ Ἰησοῦ̋ περιόδευε  

τά̋ πόλει̋ πάσα̋ καί τά̋ κώµα̋  
σ᾿ ὅλε̋ τί̋ πόλει̋ καί στά χωριά,  

διδάσκων ἐν ταῖ̋ συναγωγαῖ̋ αὐτῶν  
καί δίδασκε στί̋ Συναγωγέ̋ του̋,  

καί κηρύσσων τό Εὐαγγέλιον  
τῆ̋ Βασιλεία̋  

κήρυττε τό χαρµόσυνο µήνυµα γιά τόν 
ἐρχοµό τῆ̋ Βασιλεία̋ τοῦ Θεοῦ  

καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον  
καί πᾶσαν µαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 

καί γιάτρευε κάθε ἀσθένεια καί κάθε 
ἀδυναµία στό λαό. 

∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. 
 


