
ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ 



ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ 

 Ακίνητες γιορτές 

 
 Χριστούγεννα 

 Περιτομή  

 Υπαπαντή 

 Θεοφάνεια 

 Μεταμόρφωση 

 

 Κινητές γιορτές 

 
 Είσοδος στα Ιεροσόλυμα 

 Μυστικός Δείπνος 

 Πάθη 

 Ανάσταση  

 Ανάληψη 



 Μέρες ανάμνησης γεγονότων 

 

 Μέρες βίωσης γεγονότων  

 

 μέρες χαράς 

 

 Συνοδοιπορίας με το Χριστό 

Μέρες –γεγονότα σωτηριολογικής 

σημασίας 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈς ΕΥΧΈς  -ΑΝΑΦΟΡΈς  ΓΙΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ 

 Και ἐμπολιτευσάμενος τῷ κόσμῳ, δούς 

προστάγματα σωτηρίας, ἀποστήσας ἡμᾶς 

τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων, προσήγαγε τῇ 

ἐπιγνώσει σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί 

Πατρός». 

(Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ευχή της 

Αναφοράς) 

 

 2. «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν... ὁ 

ἐλθών εἰς τόν κόσμον ἳνα ζητήσῃς καί 

σώσῃς τό απολωλός, ὁ τούς κοπιῶντας 

καί πεφορτισμένους πρός σεαυτόν  

 καλῶν καί ἀναπαύων, ὁ τούς 

συντετριμμένους τήν καρδίαν ἀνορθῶν 

καί τοῖς πτωχοῖς εὐαγγελιζόμενος 

εἰρήνην...». 

(Ευχή του Ευχελαίου). 

 (Ο Χριστός), αφού έγινε πολίτης αυτού 

του κόσμου, αφού έδωσε οδηγίες 

σωτηρίας και μας απομάκρυνε από την 

πλάνη της ειδωλολατρίας, (μας) 

οδήγησε στη δική του επίγνωση, του 

αληθινού Θεού και Πατέρα. 

 

 2. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας..., 

εσύ που ήρθες στον κόσμο για να 

ζητήσεις και να σώσεις το χαμένο 

(άνθρωπο), εσύ που προσκαλείς και 

αναπαύεις τους κουρασμένους και  

 φορτωμένους, εσύ που στηρίζεις τους 

ψυχικά συντετριμμένους και που 

αναγγέλλεις στους πτωχούς το 

χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης... 



ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ 

 κήρυγμα σωτηρίας 

 

 Απαλλαγής από την πλάνη της ειδωλολατρίας 

 

 Κήρυγμα ανακούφισης 

 

 Εσωτερικής ειρήνης 

 

 Αποκάλυψης του Πατέρα και της Βασιλείας Του 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈς ΑΝΑΦΟΡΈς ΣΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ 

 «Δια γάρ τοῦτο παραγέγονας ἐν δούλου 

μορφῇ … ὑγείαν τῷ σώματι ἀληθῆ 

ὀρέγων καί λέγων· ἲδε ὑγιής γέγονας. 

μηκέτι ἁμάρτανε. Ἀλλά καί ἐκ πηλοῦ 

ζῶντας ὀφθαλμούς εἰργάσω καί, 

νίψασθαι κελεύσας, τό φῶς οἰκῆσαι 

παρεσκεύασας λόγῳ». 

(Ευχή του Μικρού Αγιασμού) 

 

 2. «Ἂναρχε, ἀδιάδοχε, Ἃγιε ἁγίων, ὁ τόν 

μονογενῆ σου Υἱόν ἐξαποστείλας, 

ἰώμενον πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν 

μαλακίαν τῶν ψυχῶν καί των σωμάτων 

ημών». 

(Ευχή τον Ευχελαίου)  

 . Διότι γι’ αυτό ήρθες (Χριστέ) στον 

κόσμο με μορφή δούλου... δίνοντας την 

αληθινή υγεία στο (ανθρώπινο) σώμα 

και λέγοντας· βλέπεις ότι έγινες υγιής, 

να μην αμαρτάνεις πλέον. Αλλά και 

από τον πηλό κατασκεύασες ζωντανούς 

οφθαλμούς και αφού διέταξες (τον 

τυφλό) να πλυθεί, προετοίμασες με το 

λόγο σου ώστε να κατοικήσει (σ’ αυτόν) 

το φως. 

 

 2. (Θεέ), εσύ που δεν έχεις αρχή και 

διαδοχή, Άγιε αγίων, που έστειλες το 

Μονογενή σου Υιό να θεραπεύσει τις 

ψυχές και τα σώματά μας από κάθε 

ασθένεια και αδυναμία. 



ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ 

 Θεραπεία σωμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση της υγείας του σώματος  

                  με την υγεία της ψυχής. 

 Θεραπεία ψυχών 

 
 Βλέπε ότι έγινες υγιής, μην αμαρτάνεις 

πλέον  

 

 

 

 

 Συνειδητοποίηση αμαρτωλότητας 

 Ανάγκη πνευματικής προόδου 



ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΜΑΡΤΩΛΌΤΗΤΑς 

 « Tήν ψυχήν μου, Κύριε, ἐν ἁμαρτίαις 

παντοίαις, καί ἀτόποις πράξεσι δεινῶς 

παραλελυμένην, ἒγειρον τῇ θεϊκῇ σου 

ἐπιστασίᾳ, ὣσπερ καί τον παράλυτον 

ἤγειρας πάλαι, ἳνα κράζω σεσωσμένος· 

Οἰκτίρμον, δόξα, Χριστέ, τῷ κράτει 

σου». 

 (Κοντάκιο της Κυριακής του 

Παραλύτου) 

 

 2. «Τῆς ψυχής τά ὂμματα πεπηρωμένος, 

σοί Χριστέ προσέρχομαι, ὡς ὁ τυφλός ἐκ 

γενετῆς, ἐν μετάνοιᾳ κραυγάζων σοι· Σύ 

τῶν ἐν σκότει, τό φῶς τό ὑπέρλαμπρον». 

(Κοντάκιον της Κυριακής τον Τυφλού) 

 Την ψυχή μου. Κύριε, η οποία είναι 

τελείως παράλυτη λόγω των ποικίλων 

αμαρτιών και των κακών πράξεων, 

ανόρθωσέ την με τη θεϊκή σου 

φροντίδα, όπως κάποτε θεράπευσες και 

τον παράλυτο, ώστε να σου φωνάξω 

έχοντας σωθεί: Δόξα στην εξουσία σου, 

φιλεύσπλαχνε Κύριε. 

 

 2. Με τυφλωμένα, αναίσθητα τα μάτια 

της ψυχής, σε σένα έρχομαι, Χριστέ, 

όπως εκείνος ο τυφλός εκ γενετής. Και 

σου φωνάζω με βαθιά συναίσθηση της 

αμαρτωλότητάς μου: για όσους στα 

σκοτάδια βρίσκονται, το φως το 

υπέρλαμπρο είσαι εσύ. 



ΑΝΑΜΝΉΣΕΙς ΤΩΝ ΘΑΥΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ 

 

1. Κυριακή των 10 λεπρών 

2. Κυριακή του Παραλύτου 

3. Κυριακή της Σαμαρείτιδος 

4. Κυριακή του Τυφλού 

5. Κυριακή Δ΄ Ματθαίου (θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου) 

6. Κυριακή Ε΄ Ματθαίου (θεραπεία του δαιμονιζόμενου) 

7. Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου (θεραπεία των δυο τυφλών) 

8. Κυριακή Η΄ Ματθαίου (εορτασμός των 5.000)   

9. Κυριακή Θ΄ Ματθαίου (ο Χριστός περπατά πάνω στα κύματα) 

10. Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (θεραπεία του σεληνιαζόμενου νέου) 

11. Κυριακή Α΄ Λουκά (η θαυμαστή αλιεία) 

12. Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά (το θαύμα στη χώρα των Γαδαρηνών) 

13. Κυριακή Ζ΄ Λουκά (η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου) 

14. Κυριακή Ι΄ Λουκά (θεραπεία της συγκύπτουσας)  


