
               

          

   

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΣ Ρωμ. Ι΄ 1-10) 

ΑΔΕΛΦΟΙ, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ τοῦ ᾿Ισραήλ 

ἐστιν εἰς σωτηρίαν·2 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾿ οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν. 3 

ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ 

δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. 4 τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ 

πιστεύοντι. 5 Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ 

ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς· 6 ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει· μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ 

σου, τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν· 7 ἢ τίς καταβήσεται εἰς τὴν 

ἄβυσσον; τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 8 ἀλλὰ τί λέγει; ἐγγύς σου τὸ ρῆμά ἐστιν, ἐν 

τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτ᾿ ἔστι τὸ ρῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. 9 ὅτι ἐὰν 

ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον ᾿Ιησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς 

αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· 10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ 

ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.  

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Αδελφοί, η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μου και η δέηση μου στον Θεό είναι 

να οδηγηθούν οι Ιουδαίοι στη σωτηρία. Μπορώ να σας βεβαιώσω πως έχουν 

ζήλο Θεού, αλλά χωρίς τη σωστή γνώση. Γι’ αυτό, στην πράξη αγνοούν το 

γεγονός πως μόνο ο Θεός μπορεί να δικαιώσει τον άνθρωπο, και προσπαθούν 

με κάθε τρόπο να δικαιωθούν με τα έργα τους. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν 

αποδέχτηκαν τη δικαίωση που προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού. Γιατί ο 

Χριστός είναι το τέλος του νόμου, αφού εκπληρώνει τον σκοπό του, δίνοντας 

τη σωτηρία σ’ όποιον πιστεύει. Ο Μωυσής γράφει για τη δικαίωση που 

προέρχεται από τον νόμο, ότι όποιος πράττει σύμφωνα με τις εντολές του 

νόμου, θα βρει σ’ αυτές τη ζωή. Για τη δικαίωση όμως που πηγάζει από την 

πίστη, λέει: Μην αναρωτηθείς, ποιος μπορεί ν’ ανέβει στον ουρανό; για να 

κατεβάσει δηλαδή τον Χριστό. Ούτε να πεις, μπορεί να κατεβεί στον άδη; για 

ν’ ανεβάσει δηλαδή τον Χριστό από τους νεκρούς. Αλλά τι λέει; Κοντά σου 

είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου, και εννοεί τον λόγο της 

πίστεως που κηρύττουμε. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι 

ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους 

νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Πραγματικά, όποιος πιστεύει με την καρδιά του, 

οδηγείται στη δικαίωση, κι όποιος ομολογεί με το στόμα, οδηγείται στη 

σωτηρία.  
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Κυριακὴ Ε' Ματθαίου (Θεραπεία δύο δαιμονιζομένων) 

 Όσιος Αθανάσιος ο εν Άθω και οι συν αυτώ έξι μαθητές του 

«Πρέπει να γνωρίζεις και να θυμάσαι πάντα πως είσαι μια πεσμένη 

ύπαρξη. Και καθώς έπεσες με τη λογική και την ελεύθερη βούλησή 

σου, με τα ίδια αυτά όπλα, φωτισμένα από το φως του Λόγου του 

Θεού και ενισχυμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εν Χριστώ 

Ιησού, να σηκωθείς από τη πτώση σου.» 

 

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης 

 



 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Η´ 28 – 34, Θ´ 1 - 1 ) 

28 Τω καιρώ εκείνω, ἐλθόντι τω Ιησού εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο 

δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ 

τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. 29 καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε 

πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 30 ἦν δὲ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.31 οἱ δὲ 

δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν εἰς τὴν 

ἀγέλην τῶν χοίρων. 32 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν 

χοίρων · καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ 

ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 33 οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν 

πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, 

καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Και εμβάς εις πλοίον 

διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλιν. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Εκείνο τον καιρό, όταν έφτασε ο Ιησούς στην περιοχή των Γεργεσηνών, τον 

συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα, τόσο φοβεροί, 

που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από κείνο τον δρόμο. Και με κραυγές 

του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ μ’ εμάς, Υιέ του Θεού; Ήρθες εδώ να μας 

βασανίσεις πριν την ώρα μας;» Μακριά απ’ αυτούς έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι 

χοίρων. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσα λέγοντας: «Αν είναι να μας διώξεις, 

άφησε μας να πάμε στο κοπάδι των χοίρων». Κι εκείνος τους είπε: 

«Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χοίρων. Και όλο το 

κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι 

βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ότι έγινε 

με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού, κι 

όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Ο Ιησούς 

επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. 

 

«Όταν εμείς, τηρώντας τις εντολές του Θεού, θέλουμε να 

θεραπεύσουμε το θέλημά μας από όλες τις αδυναμίες, από όλες τις 

αρρώστιες του, από όλο τον θάνατό του, στην πραγματικότητα 

θεραπεύουμε τον εαυτό μας από κάθε αμαρτία και εξορίζουμε από 

τον εαυτό μας κάθε τι εφάμαρτο. Ναί! Όσο ολόκληρος ο άνθρωπος 

επιποθεί τον Θεό, όσο στ' αλήθεια αγωνίζεται να απαρνηθεί τον 

εαυτό του και να ακολουθεί τον Χριστό, να σηκώνει τον Σταυρό, να 

σηκώνη τον Σταυρό του Χριστού, τότε αληθινά λαμβάνει από τον 

Κύριο Ιησού Χριστό την θεία δύναμη. Διότι, όπως έχει λεχθεί, ο 

Σταυρός «ημίν τοις σωζομένοις δύναμις Θεού εστί» (Α' Κορ. α' 18). 

Ημίν, για μένα και για σένα και για κάθε άνθρωπο. Όταν 

αποφασίσεις να βιάσης τον εαυτό σου να σηκώσεις τον σταυρό σου, 

να! εσύ την ίδια στιγμή λαμβάνεις θεία δύναμη. Αυτή την δύναμη την 

δίνει ο Κύριος για να μπορέσεις να νικήσεις κάθε αμαρτία μέσα σου, 

να μπορέσεις να νικήσεις κάθε κακό, κάθε κακή συνήθεια, να 

μπορέσεις να παιδαγωγήσεις την γλώσσα σου να μη λέγει άπρεπα 

λόγια, να παιδαγωγήσεις το μάτι σου να μη βλέπει εκείνα που δεν 

πρέπει να βλέπει. Όλη η ζωή σου να γίνει χριστοειδής. Χάριν τίνος; 

Χάριν του Χριστού. Για να εγκατοικίσης τον Χριστό μέσα σου! Να, 

αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτό είναι το όραμά μας, αυτό είναι η 

ανάπαυσις και η ειρήνη και ο αιώνιος παράδεισος της ψυχής μας, 

κάθε ανθρώπινης ψυχής. Χωρίς τον Χριστό η ανθρώπινη ψυχή δεν 

ειρηνεύει...» 

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς 

 

Ο Θεός θέλει να βοηθήσει τους κεκοιμημένους, γιατί πονάει για τη 

σωτηρία τους, αλλά δεν το κάνει, γιατί έχει αρχοντιά. Δεν θέλει να 

δώσει δικαίωμα στο διάβολο να πει: Πως τον σώζεις αυτόν, ενώ 

δεν κοπίασε; Όταν εμείς προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, 

Του δίνουμε το δικαίωμα να επεμβαίνει. Περισσότερο μάλιστα 

συγκινείται ο Θεός όταν προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους 

παρά για τους ζώντες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει τα 

κόλλυβα, τα μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα είναι ο καλύτερος 

δικηγόρος για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Έχουν τη δυνατότητα 

και από την κόλαση να βγάλουν τη ψυχή. Κι εσείς σε κάθε Θεία 

Λειτουργία να διαβάζετε κόλλυβα για τους κεκοιμημένους. Έχει 

νόημα το σιτάρι: Σπείρετε εν φθορά, εγείρεται εν αφθαρσία (Α' 

Κορινθ, κεφ 15, εδ 42) (δηλαδή συμβολίζει το θάνατο και την 

ανάσταση του ανθρώπου), λέει η Γραφή ... 

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης 

http://www.saint.gr/3200/saint.aspx

