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� ∆∆∆∆ομετίου ����σιομάρτυρος ττττοῦ ΠΠΠΠέρσου (363363363363). 
� Νικάνορος ὁσίου, κτίτορος τῆς ἱ. μονῆς «Ζάβορδας» Γρεβενῶν·     

� Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν, προστάτου Ἀργολίδος. 
 

Η ΥΨΗΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ 
 

 …ΩΩΩΩς παράκλησιν απηύθυνε προς τον Κύριον ο Πέτρος (τον λόγον)· 
«Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι». Διατί είπε τον λόγον τούτον ο Πέτρος; 
Ευρίσκοντο εις όρος κατάξηρον. Ύδωρ δεν υπήρχεν εκεί. Ότε προ 150 περίπου 
ετών χριστιανός τις αρχιτέκτων επεχείρησε να κτίση ναόν επί της κορυφής του 
Θαβώρ, η έλλειψις ύδατος έφερε μεγάλην δυσκολίαν. Με καμήλους μετέφερε το 
ύδωρ. Ο χειμών εκεί είνε δριμύς. Το θέρος ανυπόφορον. Ο ήλιος πυρπολεί την 
κορυφήν του όρους. Και όμως εις τοιούτον τόπον επεθύμει ο Πέτρος να παρα-
μείνη. Διατί; Διότι η θεωρία του ακτίστου φωτός, το έκπαγλον θέαμα του θεαν-
δρικού προσώπου του Κυρίου λάμποντος υπέρ τον ήλιον ήτο δι’ αυτόν αρκετόν. 
Ας πίπτη η χιών. Ας καίη ο ήλιος. Ας είνε μακράν της μαγευτικής λίμνης Γεννη-
σαρέτ. Η δόξα του Ιησού αξίζει ασυγκρίτως περισσότερον πάσης άλλης αξίας 
και ωραιότητος. Η δόξα του Ιησού αναπαύει απολύτως και ευφραίνει την καρ-
δίαν· «Χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναί μοι τὴν δόξαν σου» ! (Ψαλμ. 16, 15). 
 

 ΩΩΩΩ Πέτρε! Είνε ωραίον να ζη τις και να ευφραίνεται εν τη θεωρία της 
θείας δόξης. Αλλά το Θαβώρ δεν είνε η παντοτεινή διαμονή. Σου εδόθη μία στιγ-
μιαία εικών της δόξης του Κυρίου, διά να ενισχυθής εις όσα μετά ταύτα φρικτά 
θα ίδης εις τον Διδάσκαλόν σου και εις σε. Υπεράνω του Θαβώρ είνε ο Γολγο-
θάς. Εκεί η δόξα. Εκεί, μεταξύ ουρανού και γης, θα υψωθή ο Κύριος. Εκεί θ’ α-
κουσθούν τα τελευταία ρήματα του Θεανθρώπου, τα οποία θα συγκλονίζουν 
τους αιώνας. Εκεί θα συντριβή η δύναμις του εχθρού. Εκεί θα τελεσθή η εξιλα-
στήριος θυσία. Εκεί θα δοθή η άφεσις. Και προς σταυρόν θα βαδίσης και συ.  
 

 ΚΚΚΚαι εις την ζωήν του πιστού υπάρχουν στιγμαί που αισθάνεται ούτος το 
ρίγος της Μεταμορφώσεως. Υπάρχουν στιγμαί που η καρδία συγκινείται από τα 
αγιώτερα των αισθημάτων. Η σκέψις ίπταται εις υψηλάς θεωρίας. Η θέλησις 
ηλεκτρίζεται και είνε έτοιμος να τολμήση το παν διά τον Ιησούν. Αλλ’ αι στιγμαί 
αυταί παρέρχονται. Και εντός ολίγου μυστική φωνή του Κυρίου ακούεται. Τον 
καλεί ν’ αφήση το Θαβώριον και να κατέλθη εις την πεδιάδα, να εισέλθη εις την 
Γεθσημανή και να πίη το πικρόν ποτήριον… 

Κυριακή Ζ΄ του Ματθαίου 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιεεεε΄ ΄ ΄ ΄ 1111    ----    7777))))    

    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων 

βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. Ἕκαστος γὰρ ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρε-

σκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, 

ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐ-

μέ. Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα 

διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. 

Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν 

ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε 

τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διὸ προσλαμβάνε-

σθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ. 
 
  

ΑΑΑΑλλ’ ο Πέτρος λησμονεί, ότι εις τους πρόποδας του όρους έμειναν οι υ-
πόλοιποι εννέα μαθηταί. Δεν θα έπρεπεν ο Πέτρος να τους ενθυμηθή; Η αγάπη 
δεν θα έπρεπε να τον παρακινήση να είπη εις τον Κύριον· «Κύριε! Το θέαμα, του 
οποίου απολαύομεν οι τρεις μας, είνε μοναδικόν. Δεν πρέπει να στερηθούν να το 
ίδουν και εκείνοι. Κοινή πρέπει να είνε η χαρά και η ευφροσύνη. Κύριε! Επίτρε-
ψον να ειδοποιήσωμεν τάχιστα να ανέλθουν και αυτοί εις το όρος. Ω πόσον θα 
χαρούν, πόσον θα ενισχυθούν εν τη πίστει!»; Αλλ’ ο Πέτρος, εν τη εγωιστική, ας 
επιτραπή να είπωμεν, απολαύσει του μοναδικού εκείνου θεάματος, λησμονεί 
τους συμμαθητάς του. Τους λησμονεί δε εις στιγμάς, κατά τας οποίας έχουν ανά-
γκην βοηθείας. Διότι, εάν εδώ, επάνω εις την κορυφήν του Θαβώρ, το παν λά-
μπη, γαλήνη και ασφάλεια και δόξα επικρατούν, και ο Ιησούς Χριστός δεσπόζη 
ζώντων και νεκρών, εκεί κάτω, εις τους πρόποδας του όρους, πόσον αντίθετος ει-
κών παρουσιάζεται! Εκεί σκότος, σύγχυσις, ταραχή και θόρυβος. Εκεί η δυστυ-
χία θρηνεί. Εκεί η μοχθηρία χύνει πικρίαν. Εκεί τα δαιμόνια αφρίζουν. Εκεί ο ε-
χθρός θριαμβεύει. Νυξ βαθεία κακίας και πλάνης εν αντιθέσει προς το φως, το ο-
ποίον εις πάμφωτον ημέραν μετέβαλε την κορυφήν του Θαβώρ. Εις διάφορον 
κατάστασιν από τους τρεις ευρίσκοντο οι εννέα. Πόσον ησθάνοντο την ανάγκην 
βοηθείας! Εάν ήτο δυνατόν να φθάση η φωνή των εις το ύψος του Θαβώρ, θα έ-
λεγον· «Πέτρε, Ιωάννη και Ιάκωβε, τι κάθεσθε εκεί επάνω; Διατί βραδύνετε; Η-
μείς εδώ συνηντήσαμεν αντίστασιν σφοδράν. Τα δαιμόνια μάς επιτίθενται μετά 
σφοδρότητος ασυνήθους. Ηττώμεθα. Και η ήττα θα έχη δυσμενή αντίκτυπον εις 
όλην την συνοδείαν μας. Είπατε εις τον Κύριον να κατέλθη. Μη βραδύνετε. Διό-
τι κάθε στιγμή που παρέρχεται καθιστά την θέσιν μας πλέον δραματικήν». 

 

 ΑΑΑΑλλ’ εάν ο Πέτρος ουδεμίαν είχεν ιδέαν και αίσθησιν της δυσχερούς θέ-
σεως,   εις   την   οποίαν   ευρίσκοντο   οι   εννέα   μαθηταί,   ο   Κύριος   όμως   ως   Θεός   δεν  
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                ΑΑΑΑδελφοί, εμείς οι δυνατοί πρέπει να βαστάζωμεν τας αδυναμίας των αδυ-
νάτων και να μη περιοριζώμεθα εις όσα είναι αρεστά εις τον εαυτόν μας. Ο 
καθένας από μας ας φροντίζη να είναι αρεστός εις τον πλησίον διά το καλόν 
του και την οικοδομήν του, διότι και ο Χριστός δεν εζήτησε εκείνα που ήσαν 
αρεστά εις τον εαυτόν του, αλλά, καθώς είναι γραμμένον, Αι ύβρεις των υβρι-
στών σου έπεσαν επάνω μου. Διότι όσα προεγράφησαν, εγράφησαν για την 
διδασκαλίαν μας ώστε διά της υπομονής και της παρηγορίας που δίνουν αι 
γραφαί να διατηρούμεν την ελπίδα. Και είθε ο Θεός που είναι η πηγή της υπο-
μονής και της παρηγορίας να σας αξιώση να έχετε το ίδιο φρόνημα μεταξύ 
σας κατά το υπόδειγμα του Ιησού Χριστού, ώστε όλοι μαζί με μια ψυχή και 
με ένα στόμα να δοξάζετε τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χρι-
στού. Διά τούτο ο ένας να δέχεται τον άλλον, όπως και ο Χριστός σάς εδέχθη-
κε διά να δοξασθή ο Θεός. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

ημποδίζετο εκ της αποστάσεως να βλέπη τι εγίνετο εις τους πρόποδας του όρους. 
Ο οφθαλμός της Θεότητος εφορά το σύμπαν εν πάση στιγμή και εν παντί τόπω. 
Η δε αγάπη του Κυρίου δεν ήτο δυνατόν ν’ αφήση τους εννέα μόνους, όπως δεν 
αφήκε τους μαθητάς μόνους και όταν εκινδύνευον από τα άγρια κύματα εις την 
λίμνην της Γεννησαρέτ. Όπως εκεί έσπευσεν, ούτω και εδώ…  
 

 ΟΟΟΟ Κύριος κατήλθεν εκ του όρους. Ο ευαγγελιστής Μάρκος περιγράφων την 
κάθοδον αυτήν σημειώνει την εξής λεπτομέρειαν· «Καὶ εὐθέως πᾶς ὁ ὄχλος ἰδόντες 

αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν» (Μάρκ. 9, 15). Τι σημαίνει το «ἐξεθαμβήθησαν»; Κατά 
την ερμηνείαν διδασκάλων της Εκκλησίας, το πρόσωπον του Κυρίου διετήρει ακόμη 
μαρμαρυγήν. Διετήρει κάποιαν λάμψιν εκ του φωτός της θείας Μεταμορφώσεως… 
 

 ´ΕΕΕΕνας εκ του όχλου πλησιάζει τον Κύριον, γονατίζει ενώπιόν του και διη-
γείται την συμφοράν του. Είχεν υιόν, εις τον οποίον είχε φωλιάσει πνεύμα πονηρόν, 
δαιμόνιον… Οι Μαθηταί επεχείρησαν να εκδιώξουν το δαιμόνιον, πλην εις μάτην. 
Το δαιμόνιον εις την περίπτωσιν αυτήν απεδεικνύετο ισχυρότερον των Αποστόλων…  
 

ΤΤΤΤο θέαμα του κόσμου, ως παρουσιάζεται την στιγμήν αυτήν ενώπιον του 
Χριστού, προξενεί εις αυτόν θλίψιν. Θα προετίμα ο Κύριος ν’ αποθάνη και να ε-
ξέλθη εκ του απίστου τούτου κόσμου, παρά να ζη εν μέσω αυτού. «Οὐ τὸ σταυ-

ρωθῆναι, ἀλλὰ τὸ εἶναι μετ  ̓αὐτῶν βαρύ», παρατηρεί ο ιερός Χρυσόστομος. 
Αυτό το νόημα δεν περικλείει και η κραυγή, η οποία εξήλθεν εκ των παναχράντων 
χειλέων του Κυρίου κατά την ημέραν εκείνην; «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμ-

μένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ  ̓ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» (Ματθ. 17, 17).      
Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου, Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης, από το βιβλίο «ΑΚΟ-
ΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ», σελ. 193-195 & 197-201, Έκδ. Γ΄ Αθήναι 1989, Έκδ. Ορθ. Ιεραποστ. Αδελφότητος «Ο Σταυρός» 
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Το Αναστάσιμο Απολυτίκιο της Κυριακής 

Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες, ἀπενε-

κρώθησαν· καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. 

Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ᾿ αὐτοῦ· ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, 

δωρούμενος τὴν ζωήν. Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. 
� 

Τὴν ὥρα τῆς θριαμβευτικῆς Ἀναστάσεώς σου, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἀγγε-

λικαὶ Δυνάμεις ἐνεφανίσθησαν ἐπάνω στὸ μνῆμα σου, καὶ οἱ στρατιῶτες ποὺ σὲ ἐφύ-

λασσαν ἔπεσαν κάτω σὰν νεκροὶ ἀπὸ τὴν δύναμί σου καὶ τὴν ἀστραπὴ τοῦ θαύματος· 

καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο στεκόταν μπροστὰ στὸν τάφο σου ἡ μαθήτριά σου ἡ Μαρία ἡ Μαγ-

δαληνὴ καὶ ἀναζητοῦσε τὸ ἅγιο καὶ ἄχραντο σῶμα σου. Σὺ ὅμως εἶχες πλέον κατεβῆ 

στὸν Ἅδη, τὸν ὁποῖον ἐνίκησες καὶ ἐταπείνωσες, χωρὶς νὰ πειραχθῆς καθόλου ἀπὸ αὐ-

τόν, ἀμέσως δὲ μετὰ τὴν Ἀνάστασί σου συνήντησες τὴν Παρθένο ποὺ σὲ ἀναζητοῦσε, 

δωρίζοντας σ  ̓αὐτὴν τὴν νέα ζωὴ τῆς Ἀναστάσεως. Γιὰ ὅλα αὐτά, Κύριε Ἰησοῦ, σένα 

ὁ ὁποῖος ἀνεστήθης πρῶτος ἀπὸ τοὺς νεκρούς, σὲ δοξολογοῦμε! 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)       ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Τρίτη 9 Αυγούστου 2016, Παναγία Βαραμπά 7:00π.μ. 
Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016, Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Ράφτη 7:00π.μ. 
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016, Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Ράφτη 7:00π.μ. 
Σάββατο 13 Αυγούστου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου & 
                                                Κοίμηση Θεοτόκου Πόρτο Ράφτη 7:00π.μ. 
2)                         � � �   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο         � � � � 
Την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 στο Ναό μας, στις 6:00 μ.μ. Ιερό Ευ-
χέλαιο και στις 7:00 μ.μ. Παράκληση. 
3)  � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  � 
Την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 (8:30 μ.μ.) προς Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016 
(12:30 π.μ.) Ιερά Αγρυπνία στο παρεκκλήσιο του Αγ. Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράφτη.  
4)         � AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας διοργανώνει την 
Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκδρομή 
στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου Νεκταρίου στην Καμάριζα Λαυρίου. Ώ-
ρα αναχώρησης 4:30 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 10 €. � 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: agnikmark.gr 
Κυριακή Ζ΄ του Ματθαίου 


