
               

          

   

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Πραξ.  Β´ 1 – 11) 

1
 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες 

ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 
2
 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ 

φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν 

καθήμενοι· 
3
 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ 

τε ἐφ’ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 
4
 καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ἁγίου, καὶ 

ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς 

ἀποφθέγγεσθαι. 
5
 Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες 

εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν· 
6
 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς 

ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ 

διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. 
7
 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες 

πρὸς ἀλλήλους· Οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 
8
 καὶ πῶς 

ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, 
9
 Πάρθοι καὶ 

Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ 

Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, 
10

Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον 

καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ρωμαῖοι, 

Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 
11

 Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων 

αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ;  

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Όταν έφτασε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με 

ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να 

φυσούσε δυνατός άνεμος, και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους 

παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς, που μοιράστηκαν και κάθισαν 

από μία στον καθένα απ’ αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και 

άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε 

το Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα 

μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος απ’ 

αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους αποστόλους να 

μιλάνε στη δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία 

έλεγαν μεταξύ  τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι; Πως, 

λοιπόν, εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα; Πάρθοι, 

Μήδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της 

Καππαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της 

Αιγύπτου, και από τα μέρη της λιβυκής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι 

εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε ιουδαϊκής 

καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα 

θαυμαστά έργα του Θεού». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενθ.51 

 

      Κυριακή 31 Μαϊου 2015 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς 

 

  

Προσευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου 

«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, 

περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. 

 

Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί 

ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. 

 

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά 

πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι 

εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν». 



 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (Ιωάν. 7,37-52,  8,12 ) 

37
 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε 

λέγων· Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 
38

 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς 

εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 

ζῶντος. 
39

 τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ 

πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω 

ἐδοξάσθη. 
40

 πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· Οὗτός 

ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· 
41

 ἄλλοι ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· οἱ δὲ 

ἔλεγον· Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 
42

 οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι 

ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυῒδ, ὁ 

Χριστὸς ἔρχεται; 
43

 σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι’ αὐτόν. 
44

τινὲς δὲ ἤθελον 

ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ’ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας. 
45

 Ἦλθον 

οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· 

Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 
46

 ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· Οὐδέποτε οὕτως 

ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος. 
47

 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ 

Φαρισαῖοι· Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; 
48

 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς 

αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; 
49

 ἀλλ’ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον 

ἐπικατάρατοί εἰσι! 
50

 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς 

αὐτὸν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· 
51

 Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ 

ἀκούσῃ παρ’ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 
52

 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· 

Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς 

Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται. 
12

 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· Ἐγώ 

εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, 

ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.  

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ  

Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά 

στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψάει, να ’ρθει σ’ εμένα και να πιεί. Μέσα 

από κείνον που πιστεύει σ’ εμένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό 

θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το Πνεύμα που θα έπαιρναν 

όσοι πίστευαν σ’ αυτόν. Γιατί, τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο 

Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από το πλήθος, 

που άκουσαν αυτά τα λόγια, έλεγαν: «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης που 

περιμένουμε». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Ενώ άλλοι έλεγαν: «Ο 

Μεσσίας θα ’ρθει από τη Γαλιλαία; Η Γραφή δεν είπε πως ο Μεσσίας θα 

προέρχεται από τους απογόνους του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, το 

χωριό καταγωγής του Δαβίδ;» Διχάστηκε, λοιπόν, το πλήθος εξαιτίας του. 

Μερικοί απ’ αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, κανείς όμως δεν άπλωνε χέρι πάνω 

του. Γύρισαν, λοιπόν, πίσω οι φρουροί στους αρχιερείς και τους Φαρισαίους, κι 

αυτοί τους ρώτησαν: "Γιατί δεν τον φέρατε;» Οι φρουροί απάντησαν: «Ποτέ 

άνθρωπος δεν μίλησε όπως αυτός». Τους ξαναρώτησαν τότε οι Φαρισαίοι: 

«Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς; Πίστεψε σ’ αυτόν κανένα μέλος του 

συνεδρίου ή κανείς από τους Φαρισαίους; Μόνον αυτός ο όχλος πιστεύει, που 

δεν ξέρουν τον νόμο του Μωυσή και γι’ αυτό  είναι καταραμένοι». Τους 

ρώτησε τότε ο Νικόδημος, που ήταν ένας απ’ αυτούς, εκείνος που είχε πάει 

στον Ιησού νύχτα λίγον καιρό πριν: «Μήπως μπορούμε σύμφωνα με τον νόμο 

μας να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο, αν πρώτα δεν τον ακούσουμε και δεν 

μάθουμε τι έκανε;» Αυτοί του είπαν: «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από τη 

Γαλιλαία; Μελέτησε τις Γραφές και θα δεις πως κανένας προφήτης δεν 

πρόκειται να έρθει από τη Γαλιλαία». Τότε ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους 

είπε: «Εγώ είμαι το φώς του κόσμου, όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο 

σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». 

«...Γι’ αυτό θέλω πιο πολύ να δοθείτε στη μελέτη της Παλαιάς και της 

Καινής  Διαθήκης αλλά και στο ψαλτήρια και στους κανόνες. Με την 

ίδια όρεξη που θα διαβάζετε τα τροπάρια και τους κανόνες, να 

διαβάζετε και τους Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά πρώτα την Αγία 

Γραφή. Διαβάστε το Ευαγγέλιο, την Παλαιά Διαθήκη. Είναι πλούτος, 

αφού εκεί στηρίχτηκαν όλοι τους. Είναι η πηγή, είναι η βάση. Ποτέ 

δεν χορταίνεται. Ασφαλώς θα νιώσετε κι εσείς τα λόγια του Ψαλμωδού: 

«…τα λόγια Σου υπέρ μέλι τω στόματί μου». Δεν λέει «σαν μέλι», αλλά 

«υπέρ μέλι τω στόματί μου», για να δείξει την εξαιρετικά μεγάλη 

γλυκύτητα, που έχουν τα λόγια του Θεού.» 

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης 

«Ημείς πρέπει να έχωμεν αγάπη. Το μεγαλύτερον κακό να μας 

κάνουνε πρέπει να τους αγαπούμε. Μόνον με την αγάπη θα μπορούμε 

να μπούμε στον Παράδεισον.» 

Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής 

 


