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(13ος-14ος αιώνας, 1296 Κωνσταντινούπολη – 14 Νοεµβρίου 1359 Θεσσαλονίκη) 

�� 

        …ΛΛΛΛέγοµε λοιπόν εµείς για ποιο λόγο ο Θεός ευλόγησε και 
αγίασε ιδιαιτέρως αυτήν, λαµβάνοντας αφορµές από τους ιδίους 
τούς λόγους του Μωσέως. ∆ιότι λέγει, «κατέπαυσε ο Θεός την 
εβδόµη ηµέρα από όλα τα έργα του που εξετέλεσε». Έπειτα προ-
σθέτοντας, ότι «και ευλόγησε ο Θεός την ηµέρα την εβδόµη και 
την αγίασε», αναφέρει ευθύς αµέσως και την αιτία της ευλογίας, 
λέγοντας πάλι αυτό το ίδιο, ότι «κατ’ αυτήν κατέπαυσε ο Θεός α-
πό όλα τα έργα του τα οποία άρχισε να εκτελή». Εποµένως υπάρ-
χουν έργα του Θεού που ούτε άρχισε να εκτελή ούτε έπαυσε να εκτε-
λή, όπως ο ίδιος ο Κύριος µάς απεκάλυψε λέγοντας, «ο Πατήρ 
µου εργάζεται έως τώρα, κι’ εγώ εργάζοµαι» (Ιω. 5, 17)… 
 

 ΒΒΒΒλέπεις το ακατάπαυστο έργο. Έπειτα λαµβάνοντας στο 
νου τους λόγους (…) της διδασκαλίας του Πνεύµατος και εµµελε-
τώντας τους και προκρίνοντάς τους µε το λογικό της ψυχής από 
κάθε εµπαθή και γήινο λογισµό και ρυθµίζοντας µε αυτούς τον 
βίο σου προς την σωτηρία, θα έχης και συ έργο στην καρδιά σου 
την αλήθεια και την κρίσι, κατά τον ψαλµωδό προφήτη, λέγοντας 
την αλήθεια (Ψαλµ. 14, 2). Αν δε αποµακρύνης τον νου σου από 
κάθε λογισµό, έστω και αγαθόν, και τον στρέψης όλον προς τον 
εαυτόν του µε επίµονη προσοχή και αδιάλειπτη προσευχή, πραγ-
µατικά εισήλθες κι’ εσύ στην θεία κατάπαυσι κι’ επέτυχες την ευλογία κατά την εβδό-

µη,  βλέποντας  ο  ίδιος  τον  εαυτό  σου  και  διά  του  εαυτού   σου   ανυ- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν.(Ιωάν. κ΄ 19  κ΄ 19  κ΄ 19  κ΄ 19 ---- 31) 31) 31) 31) 
    Ο    Ο    Ο    Οὔσης ὀψίας, τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν 

κεκλεισμένων, ὅπου ἦσαν οἱ Μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰου-

δαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. 

Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. Ἐχά-

ρησαν οὖν οἱ Μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πά-

λιν· Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ 

τοῦτο εἰπών, ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον. Ἄν τινων 

ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 

Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾿ αὐτῶν, ὅ-

τε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι Μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν 

Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν 

ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν 

χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτὼ 

πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ᾿ αὐτῶν· ἔρχεται ὁ Ἰη-

σοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑ-

μῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς 

μου· καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου· καὶ μὴ γίνου ἄ-

πιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου 

καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μα-

κάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐ-

ποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν Μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα 

ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. Ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι Ἰησοῦς ἐ-

στιν ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ 

ὀνόματι αὐτοῦ.  
 
 

ψούµενος προς την θεοπτία· διότι το τέλος της προσευχής, λέγει, 
είναι η αρπαγή προς τον Κύριο. Αυτό είναι το ένα αίτιο της ευλογίας κα-

τά την εβδόµη ηµέρα, το οποίο δεικνύοντας και ο Μωυσής παρήγγειλε 
να τηρήται αργία κατά την εβδόµη, αλλά µόνο από τα έργα που βοηθούν το 
σώµα, ενώ ως προς κατάλληλα για την ψυχή παρήγγειλε ενέργεια. 
 

 ´ΑΑΑΑλλο αίτιο είναι ότι, αυτός που συνέστησε το σύµπαν σε 
έξι ηµέρες, προέβλεπε και την εκτροπή του ανθρώπου προς το 
χειρότερο και την εξ αιτίας αυτής στροφή προς τη γη και την κα-
ταστροφή έως τον άδη και την κάθειρξι σ’ αυτόν, την παλαίωσι 
και αχρήστευσι όλου του κόσµου τούτου για τον άνθρωπο, αλλά 
και  τον  µελλοντικό  ανακαινισµό  τούτου    διά   της  αναστάσεώς  του.  Αυτή  
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δε η ανακαίνισις ενεργήθηκε κατά την κατάβασι του ενανθρωπήσαντος Θεού 
στον άδη διά του θανάτου και την εκεί µαρτυρουµένη ανάκλησι των ψυχών από αυτόν 
το Σάββατο· και αυτό λοιπόν προέβλεπε το έργο της εβδόµης η-
µέρας, και γι’ αυτό ευλόγως αυτήν µόνο αξίωσε της ευλογίας αυ-
τής. Αλλά προετοιµάσθηκε µεν τούτο αδήλως κατά την εβδόµη ηµέ-
ρα, δηλαδή το Σάββατο, εφάνηκε δε κι’ εκτελέσθηκε το όλο καθαρώς, µε ανά-

κλησι και του σώµατος στην αφθαρσία, κατά την ογδόη ηµέρα διά της δεσποτικής ανα-

στάσεως, γι’ αυτό αυτή ονοµάζεται από εµάς καταλλήλως Κυριακή. Ώστε 
ό,τι είναι η Παρασκευή απέναντι στο Σάββατο, τούτο είναι ως 
προς την Κυριακή το Σάββατο, διότι υπερέχει αυτού σαφώς·  όσο 
η τελειότης και η αλήθεια υπερέχουν από την αρχή και τον τύπο 
και την σκιά, τόση υπεροχή και ιερότητα έχει η Κυριακή εξ αιτίας τού υ-
περευλογηµένου τέλους κατ’ αυτήν και της ελπιζοµένης κατ’ αυ-
τήν κοινής αναστάσεως όλων, την τελεία είσοδο των αξίων στη 
θεία κατάπαυσι και την αναστοιχείωσι όλου του κόσµου… 
 

´ΩΩΩΩστε και αυτός ετίµησε έτσι την εβδόµη, διότι οδηγεί 
στην ογδόη την πραγµατικά τιµία. Και, όπως ο δοσµένος δι’ αυ-
τού νόµος είναι τίµιος, απλώς ως εισηγητής στον Χριστό, έτσι και 
η εβδόµη είναι τιµία διότι εισάγει στην ογδόη, κατά την οποία έγινε 
η ανάστασις του Κυρίου, σαν να είναι και αυτή ογδόη. Καθώς δη-
λαδή µετά την εβδόµη αριθµείται η ογδόη ηµέρα, έτσι εξετάζο-
ντας θα εύρης, µετά την εβδόµη των αναστάσεων νεκρών από α-
νέκαθεν, ότι ογδόη είναι η ανάστασις του Κυρίου, όχι µόνο διότι 
ετελέσθηκε την ογδόη ηµέρα, αλλά και διότι αυτή είναι η ογδόη 
στον αριθµό ως προς εκείνες που συνέβηκαν πριν από αυτήν, η ί-
δια δε και πρώτη ως προς την ελπιζοµένη ανάστασι όλων των πι-
στών στο Χριστό ή εξανάστασι, εξ αιτίας τής οποίας ο Χριστός α-
νυµνείται ως απαρχή των κοιµηµένων και πρωτότοκος των νε-
κρών (Α΄ Κορ. 15, 20. Αποκ. 1, 5). Κατά τον ίδιο δε τρόπο η Κυ-
ριακή ηµέρα δεν είναι µόνο ογδόη από τις αριθµούµενες πριν από 
αυτήν, αλλά και πρώτη των έπειτα από αυτήν, ώστε αυτή να είναι 
εκ περιτροπής εκείνη η ιδία, η καινή και πρώτη όλων των ηµερών, την οποία 
εµείς µεν καλούµε Κυριακή, ο δε Μωυσής ωνόµασε όχι ‘πρώτη’ 
αλλά    «µία»,   ως   υπερυψωµένη    από    τις     άλλες    και    ως    προοίµιο     της   
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µιας και ανέσπερης ηµέρας του µέλλοντος αιώνος.  
 

ΘΘΘΘ’ αντιληφθής δε καλύτερα την υπεροχή της Κυριακής απέναντι 
στις άλλες εορτάσιµες ηµέρες και από το εξής. Κάθε άλλη εορτά-
σιµη ηµέρα το έτος φέρει µόνο µια φορά, ενώ την Κυριακή µάς 
την επαναφέρει και ο κάθε µήνας µόνος του τέσσερις φορές· έτσι 
αυτή µε την τόσο συχνή επάνοδο µάς καθιστά όλο το έτος της α-
ληθινής αφέσεως, έτος ευπρόσδεκτο από τον Κύριο. Γι’ αυτό και 
ο Κύριος διδάσκοντάς µας να την εορτάζωµε εµπράκτως µε το 
πέρασµα κάθε εβδοµάδος ηµερών, εµφανίσθηκε πρώτα στους µα-
θητάς σε οικία, ενώ απουσίαζε ο Θωµάς, και παρουσίασε τον εαυ-
τό του ζωντανόν, τους πρόσφερε την ειρήνη…  
 
 

ΒΒΒΒλέπετε ότι Κυριακή συνέβηκαν και η συνάθροισις των 
µαθητών του Χριστού και ο ερχοµός του Κυρίου προς αυτούς; 
∆ιότι Κυριακή ήταν, όταν για πρώτη φορά ήλθε σε συνάθροισί 
τους, και µετά οκτώ ηµέρες πάλι Κυριακή έρχεται σε σύναξί τους. 
Εκείνες τις συνάξεις εικονίζει διαρκώς η Εκκλησία του Χριστού µε 
το να επιτελή κυρίως κατά Κυριακή τις συνάξεις, όπου κι’ εµείς ευ-
ρισκόµαστε ανάµεσά σας και κηρύττοµε δηµοσία τα χρήσιµα για 
την σωτηρία και οδηγούµε προς την ευσέβεια και τον ευσεβή βίο. 

 (Γρηγορίου Παλαµά Έργα 9, σελ. 493 - 495, 499 - 501, 503 - 505, 507, εκδ. οίκος «Το Βυζάντιον», Θεσ/νίκη, Απρίλιος 2004)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)            ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 

Τρίτη 21 Απριλίου 2015,    Άγιος ΝεκτάριοςΆγιος ΝεκτάριοςΆγιος ΝεκτάριοςΆγιος Νεκτάριος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Πέµπτη 23 Απριλίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου  Μαρκοπούλου  Μαρκοπούλου  Μαρκοπούλου      
                                                                                                                                                                                        & Άγιος Γεώργιος Βραυρώνας & Άγιος Γεώργιος Βραυρώνας & Άγιος Γεώργιος Βραυρώνας & Άγιος Γεώργιος Βραυρώνας 7:00π.µ.    
Σάββατο 25 Απριλίου 2015,    Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
2)   ΠΠΠΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΠΠΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΑΑΑΓΙΟΥ ΓΓΓΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΒΒΒΡΑΥΡΩΝΑΣ 

(ε ν τ ό ς   τ ο υ   α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ύ   χ ώ ρ ο υ) 

Πέµπτη 23 Απριλίου 2015, 7:00 π.µ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία. ֠  
3)  �  ∆ΙΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ  Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ  � 
∆ευτέρα 11 - Τρίτη 12 Μαΐου 2015 η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα 
του Ναού µας διοργανώνει ∆ιήµερη Προσκυνηµατική Εκδροµή στην Τήνο. 
Ώρα αναχώρησης 6:30 π.µ. της ∆ευτέρας της 11ης Μαΐου 2015 από τον Άγιο 
Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 115 € (στην τιµή συµπεριλαµβάνονται µετακινή-
σεις, ξενοδοχείο και πρωινό). Πρωί της Τρίτης: ֠ Όρθρος και Θ. Λειτουργία 
στην Παναγία. Επιστροφή το βράδυ της Τρίτης της 12ης Μαΐου 2015. 
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