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� ΧΧΧΧριστίνης µµµµεγαλομάρτυρος (300300300300). 

� Ἀθηναγόρου τοῦ ἀπολογητοῦ,  

� Θεοφίλου τοῦ Ζακυνθίου τοῦ ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντος (1635). 
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 ΠΠΠΠρο καιρού, ένας δυνατός σεισμός συνεκλόνησε εκ βάθρων και τα 
δήθεν… ατράνταχτα κτίρια των Αθηνών. Κατ’ εκείνην την στιγμήν, ευρέ-
θημεν, σχεδόν εις το κέντρον των Αθηνών, εις τον 7ον όροφον ενός κολοσ-
σιαίου Μεγάρου μαζί με έξι φίλους μας. Το Μέγαρον εσείσθη εκ θεμελίων 
και ο φόβος εξηπλώθη μεγαλοπρεπέστατα εις όλους μας. 
 ΜΜΜΜετά όμως από την κάπως αποκατάστασιν της ψυχραιμίας μας, με-
ταξύ αστείου και σοβαρού, εθέσαμεν εις τους φίλους μας, την εξής ερώτη-
σιν. Αγαπητοί, εάν ο σεισμός ούτος εκρήμνιζε το Μέγαρον τούτο και εθα-
πτώμεθα υπό τα ερείπιά του (ως δυστυχώς έγινε προ ετών εις το Αργοστό-
λι) τι λέτε, πώς θα ευρισκώμεθα ενώπιον του Κυρίου και βάσει, ποίων στοι-
χείων, έχετε την γνώμην, ότι θα ερυθμίζετο η αιωνία μας κατάστασις;  
 ΟΟΟΟι δύο από την συντροφιά έσπευσαν να κτυπήσουν ξύλο και μ’ ένα 
στόμα να πουν: «Χριστός και Παναγία»!! Οι δε άλλοι τέσσαρες, με μια φω-
νή και αυτοί είπον· «Κουνήσου από την θέσιν σου, Χριστιανέ μου», τι είναι 
αυτά που λες;… Ας σημειωθή δε, ότι όλοι ήσαν άνθρωποι των γραμμάτων, 
διανοούμενοι δηλαδή… 
 ΕΕΕΕις την επιμονήν μας λοιπόν, παρά την θορύβησιν, να έλεγον που 
θα εστηριζώμεθα κατά την εμφάνισίν μας ενώπιόν Του, επηκολούθησε νε-
κρική σιγή. Μόνον βλέμματα ερευνητικά αντηλλάγησαν εκατέρωθεν και 
τίποτε άλλο.  
 ΑΑΑΑφού πέρασαν αρκετά δευτερόλεπτα εις εκ των φίλων, ο κύριος του 
Γραφείου, που ευρισκόμεθα, λύσας την σιωπήν είπεν: «Εγώ τουλάχιστον 
(δεν ξέρω σεις), θα ευρισκόμην εν τάξει απέναντι του Θεού…». Ομολογού-
μεν, ότι με πολλήν χαράν ηκούσαμεν την διαβεβαίωσιν αυτήν, διότι εις εξ 
ημών, των επτά, ήτο έτοιμος, μη φοβούμενος τον σεισμόν και την Κρίσιν.  
 ΕΕΕΕις        την      ερώτησίν       μας      όμως·      Πότε      είχεν     εξομολογηθή,      πότε      είχε        κοι-  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ι΄ 1 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ι΄ 1 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ι΄ 1 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ι΄ 1 ---- 10) 10) 10) 10)    

    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ 

τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν· μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, 

ἀλλ᾿ οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν. Ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰ-

δίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. 

Τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. Μωϋσῆς γὰρ 

γράφει τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσε-

ται ἐν αὐτοῖς· ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει· Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ 

σου, τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; Τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν· ἢ τίς κα-

ταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; Τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. Ἀλλὰ τί 

λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τοῦτ᾿ 

ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. Ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί 

σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ 

νεκρῶν, σωθήσῃ· καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖ-

ται εἰς σωτηρίαν.  
 

νωνήσει και πώς κατάφερε τόσο ωραία (διότι δυστυχώς είναι άνθρωπος της 
θεωρίας και όχι της Εκκλησίας) μας διέκοψε λέγων: «Μη με πλέκεις με τέ-
τοια πράγματα, εξομολογήσεις, παπάδες και κοινωνίες. Εγώ δεν έχω κάμει 
κακό σε κανένα και γιαυτό δεν έχω ανάγκη απ’ αυτά· με την συνείδησίν 
μου είμαι εν τάξει, και έτσι δεν φοβούμαι την Κρίσιν. Μου είναι αρκετά αυ-
τά τα δύο ατού και εις αυτά στηρίζω όλας μου τας ελπίδας». 
 ΩΩΩΩς ήτο φυσικόν, όταν ηκούσαμεν τα ατού του φίλου μας εθλίβημεν 
και ηρκέσθημεν προς στιγμήν να κινήσωμεν μελαγχολικά την κεφαλήν μας.  
 ΠΠΠΠάλιν σιγή εξηπλώθη και οι φίλοι μας ανέμενον απάντησιν, με εν-
διαφέρον πλέον, διότι καθώς απεδείχθη εκ των υστέρων περίπου τα ίδια «α-
τού» είχον και οι λοιποί. 
 ΑΑΑΑφού τον παρακαλέσαμεν να καθήση (…) του λέγομεν, αγαπητέ· 
δυστυχώς πλανάσθε, πλάνην οικτράν, και βλέπομεν, με πολλήν μας λύπην, 
ότι είσθε και σεις ένα θύμα της γνωστής, της μοντέρνας πλάνης, της αυτοδι-
καιώσεως… Οι τίτλοι σας και τα δικαιολογητικά σας δυστυχώς, δεν έχουν 
την αξίαν και την δύναμιν που φαντάζεσθε, και επί των οποίων επαναπαύε-
σθε σεις και πολλοί άλλοι, καθ’ ότι η πεποίθησί σας όσον και ειλικρινής και 
εάν είναι, δεν σας εξασφαλίζει σωτηρίαν, αλλά θείαν αποδοκιμασίαν… 
 ΗΗΗΗμείς δεν στηριζόμεθα εις την ιδικήν μας, δήθεν καλωσύνην, ότι δη-
λαδή δεν εκάμαμεν κακό και ότι εκάμαμεν το καλό κ.τ.τ. (αν και αποφεύγο-
μεν,  με  την  χάριν  του  Κυρίου,  την  αμαρτίαν), αλλά στηριζόμεθα εις το ότι ο  

Κυριακή Ε΄ του Ματθαίου 



Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    
    

                ΑΑΑΑδελφοί, η επιθυμία της καρδιάς μου και η προσευχή μου εις τον Θεόν είναι υ-
πέρ των Ισραηλιτών, διά να σωθούν. Μαρτυρώ γι’ αυτούς ότι έχουν ζήλον Θεού 
αλλά όχι με επίγνωσιν. Διότι, επειδή αγνοούν την δικαίωσιν που δίνει ο Θεός 
και προσπαθούν να στήσουν τον δικόν τους τρόπον δικαιώσεως δεν υπετάχθη-
σαν εις την δικαίωσιν που προέρχεται από τον Θεόν. Διότι το τέλος του νόμου 
είναι ο Χριστός, διά να δικαιωθή καθένας που πιστεύει. Ο Μωϋσής γράφει διά την 
δικαίωσιν που προέρχεται από τον νόμον ότι ο άνθρωπος που ετήρησε τας εντολάς 
θα ζήση δι’ αυτών. Η δικαίωσις όμως που προέρχεται από την πίστιν, λέγει, Μη 
πης εις την καρδιά σου ποιος θα ανεβή εις τον ουρανόν; διά να κατεβάση δηλαδή 
τον Χριστόν, ή Ποιος θα κατεβή εις την χώραν των νεκρών; διά να ανεβάση δηλα-
δή τον Χριστόν από τους νεκρούς. Αλλά τι λέγει; Κοντά σου είναι ο λόγος, είναι εις 
το στόμα σου και εις την καρδιά σου. Ο λόγος δηλαδή της πίστεως, τον οποίον κη-
ρύττομεν. Εάν ομολογήσης με το στόμα σου ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και πιστέ-
ψης με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, τότε θα σωθής. Διότι 
με την καρδιά ο άνθρωπος πιστεύει ό,τι οδηγεί εις δικαίωσιν, με το στόμα δε ομο-
λογεί ό,τι οδηγεί εις σωτηρίαν. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

Ιησούς Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας μας και τον δεχόμεθα ως Σωτή-
ρα μας, υπακούοντες εις Αυτόν και εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν Του, 
πράττοντες κατά το δυνατόν, με την βοήθειάν Του, το θέλημά Του. 

∆∆∆∆ηλαδή, δεν βασιζόμεθα εις την ιδικήν μας δικαιοσύνην, ως βασίζε-
σθε σεις, αλλά βασιζόμεθα εις την τακτοποίησιν την οποίαν έκαμεν ο Κύριος 
επί του Σταυρού εις τον Γολγοθάν δι’ όλον τον κόσμον και δι’ ημάς. Βασιζό-
μεθα ἐν τῷ Χριστῷ, αναπαυώμεθα ἐν τῷ Χριστῷ και ελπίζομεν ἐν Χριστῷ, 
ίνα σωθώμεν (εάν σωθώμεν) ἐν τῇ ἡμέρᾳ Εκείνη. Αυτή δε, είναι η μεγάλη, η 
τεραστία διαφορά μας. Ότι σεις εξαρτάτε την σωτηρίαν σας από τον εαυτόν 
σας και αγωνίζεσθε μόνοι, ενώ ημείς εξαρτώμεν την σωτηρίαν μας από την 
Σταυρικήν θυσίαν του Ιησού, και αγωνιζόμεθα όσον το δυνατό μαζί Του. 
 ΑΑΑΑκόμη, εσείς πιστεύετε εις την δικαιοσύνην σας και την αυτο-δικαί-
ωσίν σας, ενώ ημείς πιστεύομεν εις την αμαρτωλότητά μας και εις την Χρι-
στο-δικαίωσίν μας.  
 ΕΕΕΕσείς ετοιμάζεσθε να παρουσιασθήτε μόνοι σας εις την Κρίσιν, ο-
χυρούμενοι όπισθεν των καλών σας έργων, ενώ ημείς αγωνιζόμεθα, να πα-
ρουσιασθώμεν με τον Ιησούν, οχυρούμενοι όπισθεν του Σταυρού Του. Διό-
τι η ημέρα της Κρίσεως, δεν έχη ως θέμα τα καλά ή τα κακά έργα ημών, 
αλλά την ζωήν ή τον θάνατον της ψυχής μας. Διότι εις τι δύνανται να χρη-
σιμεύσουν   ενός   νεκρού  κατά   το   πνεύμα   τα  καλά  έργα;  Οποίαν  αξίαν   ημπο- 
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ρεί να έχουν εις τους οφθαλμούς του Θεού τα καλά έργα ενός απίστου καθ’ 
ην στιγμήν υπάρχει η ρητή διαβεβαίωσις ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ ότι: «Χωρίς πί-

στεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ» (Εβρ. ια  ́6). Διότι όλοι κατ’ εξο-
χήν, όσοι στηρίζονται εις την δήθεν αναμαρτησίαν των και τας καλάς των 
πράξεις απορρίπτουν τον Ιησούν, την προς Αυτόν πίστιν, την δι’ Αυτού σω-
τηρίαν και την διδασκαλίαν Του γενικώς. 
 ΕΕΕΕις το σημείον αυτό οι καλοί μας φίλοι διέκοψαν… Πάντως, σιω-
πηρώς παρεδέχθησαν, ότι έχουν ανάγκην κατηχήσεως…     
Δ. Παναγόπουλου, από το βιβλίο «Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο χριστιανός», σελ. 13-16, 
Ι΄ Έκδοσις, Εκδόσεις Νεκτ. Παναγόπουλος  
    

Το Αναστάσιμο Απολυτίκιο της Κυριακής 

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦ-

σαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψα-

σαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἡγέρ-

θη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 
� 

Ἀφοῦ οἱ Μαθήτριες τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπληροφορήθησαν 

ἀπὸ τὸν Ἄγγελο τὸ χαρούμενο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεώς του, καὶ ἀπε-

κήρυξαν τὴν προγονικὴ ἀπόφασι (τῆς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἀποστασίας τῶν ἀν-

θρώπων) ἀνήγγελλαν στοὺς Ἀποστόλους μὲ περισσὴ εὐχαρίστησι· Ἔχει 

νικηθῆ πλέον ὁ θάνατος, ἀφοῦ ἀνεστήθη ὁ Χριστὸς καὶ Θεός μας, χαρί-

ζοντας ἔτσι σ᾿ ὁλόκληρο τὸν κόσμο τὸ ἀπέραντο καὶ πλούσιο ἔλεός του. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)      ֠     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Τρίτη 26 Ιουλίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016, Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Ράφτη 
                                                       & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Σάββατο 30 Ιουλίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ.    
2)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 

(επί τη μνήμη του αγίου και ιαματικού Παντελεήμονος) 
Τρίτη 26 Ιουλίου 2016, 7:00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. ֠  
Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016, 7:00π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θ. Λειτουργία. ֠     
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