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ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ʺΤων δε δώδεκα αποστόλων τα ονόµατα εστίν ταύτα”
Ή Εκκλησία µας σήµερα γιορτάζει τη σύναξη των δώδεκα Αποστόλων: του Σίµωνος, του
λεγοµένου Πέτρου, και του Ανδρέα του αδελφού του, του Ιακώβου και Ιωάννη, των υιών
Ζεβεδαίου, Φιλίππου και Βαρθολοµαίου, Θωµά καί Ματθαίου του τελώνη, Ιακώβου του
Άλφαίου καί Θαδδαίου, καί Σίµωνα του Κανανίτη. Στη θέση του Ιούδα µπήκε ό Ματθίας.
“Ας δούµε πώς έγινε ή κλήση τους.
Πώς έγινε ή εκλογή των δώδεκα Αποστόλων
Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος µε τον οποίο ό Χριστός ξεχώρισε από το πολύ πλήθος τους
δώδεκα µαθητές, πού ονόµασε Αποστόλους. Ό Λουκάς µας λέγει πως η εκλογή έγινε
µετά από ολονύκτια προσευχή που έκανε µόνος Του ο Κύριος (Λουκ.6,12)· “καί ότε
έγένετο ηµέρα, προσεφώνησεν τους µαθητάς αυτού, καί έκλεξάµενος άπ’ αυτών δώδεκα,
ούς και αποστόλους ώνόµασεν” (όπ. π. στίχ.13). Ήθελε να εκλεγούν οι άριστοι. Επίσης
ήθελε να διδάξει τους ανθρώπους να αναθέτουµε στο Θεό πρώτα κάθε εργασία που
πρόκειται να κάνουµε. Ό άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας τονίζει πως “πνευµατικής
πολιτείας εικόνα τρόπον τινά τα καθ’ εαυτόν αναθείς”, δηλ. µας δίνει µια εικόνα της
πνευµατικής ζωής προβάλλοντας τον εαυτό Του. Ή εκλογή των Αποστολών από τον
Κύριο δείχνει και τη γνησιότητα του αξιώµατός Του. Δεν το πήραν µόνοι τους, αλλά
κλήθηκαν σ’ αυτό από το Χριστό. Στη διάρκεια των αιώνων πολλοί προσπάθησαν να
αποκτήσουν τον τίτλο αυτό µε δόλια µέσα. “Οι γαρ τοιούτοι ψευδαπόστολοι, εργάται
δόλιοι, µετασχηµατιζόµενοι εις αποστόλους Χριστού” (Β’ Κορ.11,13), επεξηγεί ο
απόστολος Παύλος.
ΟΙ εξουσίες των Αποστόλων
Τους έδωσε εξουσία κατά πνευµάτων ακαθάρτων καί τη δύναµη να θεραπεύουν
ασθένειες (Ματθ. 10,1). Όχι µόνον ο ίδιος είχε αυτήν την εξουσία, αλλά την χάρισε και
στους µαθητές Του. Ό Μεσσίας δε διαθέτει µόνο ο ίδιος πλησµονή και περίσσεια
υπέρµετρης δύναµης, αλλά είναι σε θέση να τη µεταγγίζει πανίσχυρη καί στους
Αποστόλους του. Ή κυριαρχία επί των πονηρών πνευµάτων καί η κατάλυση της
σκοτεινής δυναστείας τους είναι αποκλειστικό καί απόλυτο έργο του Θεού, θα µας πεϊ
ένας σοφός Επίσκοπος. Αυτό το εξαιρετικό προνόµιο το έδωσε καί στους Αποστόλους.
Ακόµη τους απέστειλε να κηρύξουν το λόγο του Θεού στις ιουδαϊκές πόλεις. Να
αναγγέλλουν την έλευση της Βασιλείας του Θεού, να κάνουν θαύµατα. Όλα αυτά
δωρεάν. “Δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε” (Ματθ. 10,8). Τα θαύµατα πού έκαναν οί
Απόστολοι, δεν ήταν αποτέλεσµα της δικής τους ικανότητος ούτε ήταν χαρίσµατα δικά
τους για τους ανθρώπους. Τα θαύµατα ήταν δώρο του Θεού στους έχοντες ανάγκη. 0ι
Απόστολοι δεν κοπίασαν για να τα αποκτήσουν. Όλα ήταν δώρα του θεού. Το “θείον
είναι άπρατον”, δηλ. δεν πωλείται, γράφει ένας άγιος. Ή αποστολή αυτή των Δώδεκα
είναι περιορισµένη. Ό Κύριος ήθελε να τους δείξει πώς θα είναι αργότερα ή µεγάλη
αποστολή τους. Μετά την Ανάσταση Του τους έστειλε σ όλο τον κόσµο· “Πορευθέντες
µαθητεύσατε πάντα τα έθνη” (όπ. Π.28,19). Το θαυµαστό είναι ότι άνθρωποι
αγράµµατοι, ιδιώτες τώ λόγω, αλιείς, πτωχοί, τελώνες και χωρίς επιφανή καταγωγή
διαχειρίσθηκαν τη χάρη του Θεού κι έγιναν κήρυκες της Βασιλείας Του.
Ή Εκκλησία ταµιοϋχος της χάριτος
Εκείνος που µετέχει στη χάρη του Θεού, είναι χρεώστης να τη µεταδώσει και στους
άλλους. Η Εκκλησία του Χριστού συνεχίζουσα το έργο των Αποστόλων είναι ταµιούχος

της θείας χάριτος. Είναι το άµισθο ιατρείο που θεραπεύει τις ψυχικές ασθένειες και τα
σωµατικά πάθη. Στην εποχή του Χριστού πολλοί άνθρωποι Τον κατηγορούσαν ότι είναι
φίλος των αµαρτωλών Τον θεωρούσαν πλάνο, φάγο, οίνοπότη και δαιµονισµένο. Παρ’
όλα αυτά ό Χριστός δεν παρέλειψε να στείλει τους µαθητές Του και δωρεάν να χαρίσουν
στους ασθενείς την ίαση ψυχής καί σώµατος.
Αδελφοί µου,
Ή Εκκλησία στίς ήµερες µας είναι αντικείµενο ύβρεων και υποτιµητικών σχολίων, όµως
δεν παραλείπει να ευεργετεί καί να θεραπεϋει τίς ασθένειες των παιδιών της µε πολλή
αγάπη προσφέρουσα δωρεάν το µεγάλο φάρµακο της Ευχαριστίας του Θεοϋ. Επίσης
σιτίζει τους πάντες µε τα θρεπτικά σπέρµατα του λόγου του Θεού· κηρύσσει το Χριστό
και θεραπεύει τις ανάγκες των ανθρώπων, δηλ. κάνει το έργο των αγίων Άποστόλων. Γι’
αυτό ας παρακαλέσουµε τον Κύριο να ορίζει διαδόχους των Αποστόλων µέσα στην
Εκκλησία Του αξίους ανθρώπους που θα έκπληρούν καθηµερινά µε πνεύµα θυσίας καί
αύταπαρνήσεως το θέληµα Του.
Αρχιµ. Ι.Δ.Φ.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. Θ’ 36 – ι’ 8)
Δωρεάν έλάβετέ, δωρεάν δότε
Τώ καιρώ έκείνω, ιδών ο Ιησούς τους όχλους, έσπλαγχνίσθη περί αυτών, ότι ήσαν
έκλελυµένοι και έρριµένοι ώσεί πρόβατα µή έχοντα ποιµένα. Και προσκαλεσάµενος τους
δώδεκα µαθητάς αύτού, έδωκεν αύτοίς έξουσίαν κατά πνευµάτων ακαθάρτων, ώστε
έκβάλλειν αυτά, και θεραπεύειν πάσαν νόσον καί πάσαν µαλακίαν. Τών δε δώδεκα
Αποστόλων τα ονόµατα έστι ταύτα πρώτος, Σίµων ό λεγόµενος Πέτρος, και Ανδρέας ό
αδελφός αύτού Ιάκωβος ό του Ζεβεδαίου, και Ιωάννης ό αδελφός αυτού· Φίλιππος, και
Βαρθολοµαίος· Θωµάς, και Ματθαίος ό τελώνης· Ιάκωβος ό του Άλφαίου, και Λεββαίος ό
επικληθείς Θαδδαίος, Σίµων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς
αυτόν. Τούτους τους δώδεκα άπέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλας αύτοίς, λέγων Εις οδόν
εθνών µή άπέλθητε, και εις πόλιν Σαµαρειτών µη είσέλθητε. Πορεύεσθε δέ µάλλον πρός
τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. Πορευόµενοι δέ κηρύσσετε, λέγοντες· Ότι
ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Άσθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε,
νεκρούς εγείρετε, δαιµόνια έκβάλλετε δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Εκείνο τον καιρό, όταν είδε ό Ίησούς τον πολύ κόσµο, τους σπλαχνίστηκε, διότι ήταν
κατακουρασµένοι και παρατηµένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό. Τότε λέγει στους
µαθητές του: “Ό µέν θερισµός είναι πολύς, οι εργάτες λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον
Κύριο του θερισµού για να στείλει εργάτες στο θερισµό του”. Και αφού προσκάλεσε τους
δώδεκα µαθητές του, τους έδωσε εξουσία επάνω στα ακάθαρτα πνεύµατα, να τα
βγάζουν και να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναµία. Των δώδεκα
αποστόλων τα ονόµατα είναι τα εξής: Πρώτος ό Σίµων, ο οποίος ονοµάζεται Πέτρος,
και Ανδρέας ο αδελφός του κα( Ιάκωβος ο υιός του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός του
Φίλιππος καί Βαρθολοµαίος, Θωµάς και Ματθαίος ο τελώνης, Ιάκωβος ο υιός του
Άλφσίου και Λεββαίος, ο οποίος ονοµάστηκε Θαδδαίος, Σίµων ό Κανανίτης και Ιούδας ο
Ισκαριώτης, ο οποίος και τον παρέδωσε. Αυτούς τους δώδεκα έστειλε ο Ιησούς και τους
παράγγειλε τα εξής: “Προς τους εθνικούς µη πηγαίνετε και σε πόλη των Σαµαρειτών
µην εισέρχεστε, αλλά πηγαίνετε µάλλον στα χαµένα πρόβατα του λαού του Ισραήλ”.
“Καθώς πηγαίνετε, να κηρύττετε και να λέγετε ότι πλησίασε ή βασιλεία των ουρανών.
Ασθενείς να θεραπεύετε, νεκρούς να ανασταίνετε, λεπρούς να καθαρίζετε, δαιµόνια να
διώχνετε. Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώσατε”.

