
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  (ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Θ´ 11 - 14) 

11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ 

τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ’ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, 12 οὐδὲ δι’ 

αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἅγια, 

αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. 13 Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς 

δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς 

καθαρότητα, 14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν 

προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ 

λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Αδελφοί, ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών πραγμάτων που προσμένουμε. Η 

σκηνή στην οποία μπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. Δεν είναι ανθρώπινο 

κατασκεύασμα, μέρος δηλαδή αυτής της δημιουργίας. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα 

στα άγια των αγίων, για να προσφέρει αίμα όχι ταύρων και μοσχαριών, αλλά το δικό 

του αίμα, κι έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία. Το αίμα των ταύρων και των 

τράγων, και το ράντισμα με τη στάχτη του δαμαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά 

ακάθαρτους καθαρίζοντας τους εξωτερικά. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού! Αυτός, 

έχοντας το Πνεύμα του Θεού, πρόσφερε τον εαυτό του άψογη θυσία στον Θεό, κι έτσι 

θα καθαρίσει τη συνείδηση σας από τα έργα που οδηγούν στον θάνατο, για να 

μπορείτε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό. 

                                                                                      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Κυριακή Ε΄Νηστειών 

Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας 

   Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 

 

Ενθ.41 

Αλήθεια στα χείλη, αγάπη στην καρδιά, ειλικρίνεια στην 

ψυχή. Να είστε δίκαιοι, να είστε ελεήμονες. 

Ο Κύριος για όλους τους ευθείς ανθρώπους, έχει ετοιμάσει 

τη σωτηρία, τη Βασιλεία του Θεού την αιωνία. 

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης 

 

  
Ο κόσμος στέκεται με την προσευχή. Και όταν αδυνατίσει η 

προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί. 

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης 

 

« Όθεν πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να στοχασθώμεν τι 

είμεθα, δίκαιοι ή αμαρτωλοί; Και ανίσως είμεθα δίκαιοι, 

καλότυχοι και τρισμακάριοι. Ανίσως δε και είμεθα αμαρτωλοί, 

πρέπει τώρα οπού έχομεν καιρόν να μετανοήσωμεν από τα κακά 

και να πράξωμεν τα καλά. Η κόλασις μας καρτερεί. Πότε θα 

μεταναοήσωμεν; Όχι αύριον, μεθαύριον και του χρόνου, αλλ’ 

αυτήν την ώραν. Διότι δεν ηξεύρομεν εως αύριον τι έχομεν να 

πάθωμεν. Ο Χριστός μας λέγει να είμεθα πάντοτε έτοιμοι. 

Πόσον κακόν πράγμα είνε, χριστιανοί μου, να πέση ο άνθρωπος 

εις αμαρτίαν και να μη μετανοήση! Στοχασθήτε!» 
 

Αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός 
 

 



 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Εκείνο τον καιρό, πήρε ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητές του κι άρχισε να τους λέει τα όσα 

ήταν να του συμβούν. «Ακούστε», τους έλεγε, «τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, 

ο Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς, οι οποίοι θα 

τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον 

περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν, και την 

Τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Πλησιάζουν τότε τον Ιησού ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοί 

του Ζεβεδαίου, και του λένε: «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου 

ζητήσουμε». «Τι θέλετε να κάνω για σας;» τους ρώτησε εκείνος. «Όταν θα εγκαταστήσεις 

την ένδοξη βασιλεία σου», του αποκρίθηκαν, «βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά 

σου κι ο άλλος στα αριστερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. 

Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαφτιστείτε με το 

βάπτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ;» «Μπορούμε», του λένε. Κι ο Ιησούς τους 

απάντησε: «Το ποτήρι που θα πιω εγώ θα το πιείτε, και με το βάπτισμα των παθημάτων 

μου θα βαφτιστείτε, το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ 

να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σ’ αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Όταν τ’ 

άκουσαν αυτά οι υπόλοιποι δέκα μαθητές, άρχισαν ν’ αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον 

Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει: «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται 

ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους, και οι άρχοντες τους τα 

καταδυναστεύουν. Σ’ εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει 

μεγάλος ανάμεσα σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας, και όποιος από σας θέλει να είναι 

πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του Ανθρώπου δεν ήρθε για να τον 

υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ  ( ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ  Ι´ 32 - 45) 

32 Τω καιρώ εκείνω, παραλαμβάνει ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού και ήρξατο 

αυτοίς λέγειν τα μέλλοντα αυτώ συμβαίνει,  33 ὅτι Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ 

κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, 34 καὶ ἐμπαίξουσιν 

αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτὸν, καὶ τῇ 

τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 35 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης υἱοὶ 

Ζεβεδαίου λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. 36 ὁ δὲ 

εἶπεν αὐτοῖς· Τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; 37 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν 

καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. 38ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ 

οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ 

βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; 39 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τὸ 

μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι 

βαπτισθήσεσθε·40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, 

ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται.41 καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ 

Ἰωάννου. 42 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· Οἴδατε ὅτι οἱ 

δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν 

κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. 43 οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι 

μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 44 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται 

πάντων δοῦλος· 45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ 

διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.  

 
Το παιδί θέλει κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Όχι ν’ 

αρκείται η μητέρα στο αισθητό χάδι για το παιδί της, αλλά να 

προσφέρει συγχρόνως και το χάδι της προσευχής. Το παιδί 

αισθάνεται στο  βάθος της ψυχής του το πνευματικό χάδι, που 

μυστικά στέλνει η μητέρα του, και έλκεται προς αυτήν. Νιώθει 

ασφάλεια, σιγουριά, όταν η μητέρα με τη συνεχή, την επίμονη και 

θερμή προσευχή της αγκαλιάζει το παιδί της μυστικά και το 

ελευθερώνει απ’ ότι το σφίγγει. 

Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, 

αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και 

υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια 

χτυπάνε στ’ αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Προσευχή 

χρειάζεται, με πίστη δίχως άγχος, αλλά και καλό παράδειγμα….. 

Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στον Θεό κι ο Θεός να 

μιλάει στο παιδί… 

Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης  
 

 

 

Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψις, διότι είναι στην 

εξορία. Μη ζητής τελείαν ανάπαυσιν. Ο Χριστός μας σήκωσε τον 

σταυρόν, και ημείς θα σηκώσωμεν. Όλας τα θλίψεις εάν τας 

υπομένωμεν ευρίσκωμεν Χάριν παρά Κυρίου. Δι’ αυτό μας αφήνει 

ο Κύριος να πειραζώμεθα. δια να δοκιμάζη τον ζήλον και την 

αγάπην προς αυτόν όπου έχομεν. Δι’ αυτό χρεία υπομονής. Χωρίς 

υπομονήν δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μανθάνει τα 

πνευματικά, δεν φθάνει εις μέτρα αρετής και τελειώσεως. 

 

Γέρων Ιωσήφ Ησυχαστής 

 


