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� ΕΕΕΕὐδοκίμου δδδδικαίου (θ΄ αἰ.),  

� προεόρτια τῆς προόδου τοῦ τιμίου Σταυροῦ.  
 

ΕΙΜΕΘΑ ΣΣΣΣΩΜΑ ΧΧΧΧΡΙΣΤΟΥ 
    

«Οἱ πολλοί ἕν σῶμα ἐσμέν ἐν Χριστῷ» (Ρωμ. ιβ΄ 5). 
ΗΗΗΗ εικόνα του σώματος, που ο Παύλος χρησιμοποιεί εδώ, του είναι λίαν 

προσφιλής. Και σε άλλες επιστολές ο Παύλος, όπως στην Α  ́προς Κορινθίους, 
στην προς Εφεσίους, στην προς Κολοσσαείς, χρησιμοποιεί την ίδια εικόνα, για 
να τονίσει την υποχρέωση της αγάπης που πρέπει να έχουμε ο ένας στον άλλο. 

«ΟΟΟΟἱ πολλοί ἕν σῶμα ἐσμέν ἐν Χριστῷ». Εδώ βγαίνει μία πρώτη βασική 
αλήθεια ότι όλοι όσοι πιστεύουμε στον Χριστό είμαστε ένα σώμα. Η αλήθεια 
αυτή επεξηγεί σε όλους μας και το τι είναι η Εκκλησία. Εκκλησία είναι το μυστι-
κό σώμα του Χριστού. Αυτού του σώματος, όλοι όσοι πιστεύουμε εις Χριστόν, 
είμαστε μέλη. Και αμέσως έχουμε μια δεύτερη βασική αλήθεια: Αφού είμαστε 
μέλη όλοι του ιδίου σώματος, δεν είμαστε ξένοι μεταξύ μας, όπως δεν είναι ξένο 
το χέρι προς το πόδι, αφού είναι μέλος του ιδίου σώματος. 
 ΟΟΟΟι άλλοι, λοιπόν, δεν είναι απλώς οι διπλανοί, πολύ δε περισσότερο δεν 
είναι οι ξένοι. Είναι κομμάτι του ίδιου του εαυτού μας, αφού και εκείνος και εμείς 
είμαστε μέλη του ιδίου σώματος, που είναι η Εκκλησία. Έτσι η υποχρέωση της 
αγάπης προς τους άλλους είναι εντελώς φυσική. Αφύσικη είναι η κατάσταση της 
απονιάς τού ενός μέλους του σώματος προς το άλλο. 
 ΌΌΌΌταν πονά το ένα χέρι όλα τα μέλη του σώματος νοιώθουν τον πόνο. Έ-
τσι και μέσα στην χριστιανική κοινότητα, την Εκκλησία, όταν πονάει κάποιος, 
πρέπει όλοι να πονούν. Δεν μπορείς να αδιαφορείς για τον διπλανό σου και να 
λες ότι ζεις φυσιολογικά. Εάν αδιαφορείς, δείχνεις ότι είσαι αποκομμένος από το 
Σώμα της Εκκλησίας. Αυτή η έννοια του σώματος δίνει την πλήρη εξήγηση του 
βάθους και της ρίζας της αγάπης. Αλλά και διώχνει την υψηλοφροσύνη και καλ-
λιεργεί την ταπείνωση, αφού όλοι είμαστε μέλη του ιδίου σώματος και έχουμε 
την υποχρέωση το ένα μέλος να υπηρετεί το άλλο.  
 ΘΘΘΘα αναφέρω ένα παράδειγμα από αυτά, που ο ιερός Χρυσόστομος ανα-
φέρει: Εάν μπει ένα αγκάθι στο πέλμα του ποδιού, πονάει ολόκληρο το σώμα. 
Και το κεφάλι, που είναι υψηλότερη θέση και θεωρείται το  εντιμότερο μέλος του  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιβ΄ 6 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιβ΄ 6 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιβ΄ 6 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιβ΄ 6 ---- 14) 14) 14) 14)    

    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε 

προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ 

διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδούς, ἐν 

ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. 

Ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους 

φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι 

ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προ-

σευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν 

διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε. 
 
 

σώματος δεν αδιαφορεί για το πόδι που πάσχει και υποφέρει. Αλλά σκύβει με 
στοργή στο πονεμένο πόδι, θέτει τα χέρια σε κίνηση και τα μάτια σε έρευνα, για 
να βγάλει το αγκάθι από το πέλμα του ποδός και να θεραπεύσει το πάσχον μέ-
λος. Και δεν λέει ποτέ η κεφαλή: «Εγώ είμαι ψηλά, δεν έχω ανάγκη το πόδι, που 
είναι χαμηλά». «Εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη», βεβαιώνει 
αλλού ο θείος απόστολος Παύλος. 
 ΑΑΑΑυτή η εικόνα του σώματος δείχνει ότι η αγάπη είναι φυσική κατάστα-
ση. Η απονιά, ο ατομισμός, η αδιαφορία και η ασυμπάθεια προς τους άλλους εί-
ναι αφύσικη κατάσταση. Δεν είναι νοητό να πονά ένα μέλος του σώματος και να 
αδιαφορούν τα υπόλοιπα μέλη. Και φανερώνει, όπως προηγουμένως σημειώσα-
με, την ρίζα της χριστιανικής αγάπης. Συνεπώς εκείνος που δεν νοιώθει τον πόνο 
του άλλου δικό του πόνο, είναι αφύσικος άνθρωπος. 
 ΌΌΌΌλοι οι πιστεύοντες στον Χριστό αποτελούμε ένα Σώμα. Κεφαλή του 
σώματος είναι ο Κύριος. Μας ενώνει η πίστις στον Χριστό και μας εμπνέει και 
κατευθύνει το Άγιον Πνεύμα, που όλον συγκροτεί τον θεσμόν της Εκκλησίας. Ο 
Χριστός είναι το κέντρον της ενότητος όλων μας. 
 «ΤΤΤΤά δέ μέλη τοῦ σώματος οὐ τήν αὐτήν ἔχει πρᾶξιν». Με τα λόγια αυτά 
ο θείος Παύλος θίγει ακόμη και το θέμα της διαφοράς των χαρισμάτων που έχει ο 
καθένας μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε μεν όλοι μέλη του αυτού σώματος, αλλά 
δεν είμαστε όλοι κεφαλή, ούτε όλοι χέρια ούτε όλοι πόδια ούτε όλοι μάτια. Και ε-
πειδή ο Παύλος αναφέρεται κυρίως για τα εντός της Εκκλησίας έργα, θα πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι ο καθένας μας έχει τη θέση του μέσα στο Σώμα της Εκκλη-
σίας, ανάλογα με το χάρισμα που ο Θεός τού έδωσε. Λέγει ο άγ. Οικουμένιος ερ-
μηνεύοντας το χωρίο αυτό: «Όπως στα διάφορα μέλη του σώματος έχει δοθεί ξε-
χωριστό έργο, έτσι το Πνεύμα το Άγιον έδωσε στον καθένα μας διάφορα χαρίσματα». 
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                ΑΑΑΑδελφοί, έχοντες χαρίσματα διαφορετικά, σύμφωνα με την χάριν που μας εδόθηκε, 
ας τα χρησιμοποιήσωμεν, εάν προφητείαν, ανάλογα με την πίστιν μας, εάν υπηρεσίαν, εις 
το έργον της υπηρεσίας, ο διδάσκαλος, εις την διδασκαλίαν, εκείνος που παρηγορεί, εις 
την παρηγορίαν, εκείνος που δίνει κάτι, ας το κάνη με γενναιοδωρίαν, εκείνος που είναι 
προϊστάμενος, ας εργάζεται με ζήλον, εκείνος που ελεεί, ας ελεή με χαράν. Η αγάπη να 
είναι ειλικρινής. Μισείτε το κακόν και προσκολλάσθε εις το καλόν. Ως προς την αδελφι-
κήν αγάπην, να είσθε γεμάτοι στοργήν ο ένας προς τον άλλον· ως προς την αμοιβαίαν 
εκτίμησιν, ο ένας να ξεπερνά τον άλλον· να μη είσθε οκνηροί ως προς τον ζήλον, να εί-
σθε κατά το πνεύμα θερμοί, να υπηρετήτε τον Κύριον, να χαίρετε διά την ελπίδα σας, να 
έχετε υπομονήν εις την θλίψιν, να επιμένετε εις την προσευχήν, να συμμετέχετε εις τας 
ανάγκας των χριστιανών, την φιλοξενίαν να επιδιώκετε. Ευλογείτε εκείνους που σας διώ-
κουν, ευλογείτε και μη καταράσθε. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

ΤΤΤΤοιουτοτρόπως λοιπόν, ανάλογα με εκείνο, που είναι καθένας, κι ανάλο-
γα με τα χαρίσματα, που του εδόθησαν, πρέπει να υπηρετεί τον πλησίον και να 
διακονεί το όλο έργο της Εκκλησίας. Ούτε πρέπει να υπεισέρχεται μέσα μας φθό-
νος και ζήλεια, για τα τυχόν υπέρτερα χαρίσματα, που εδόθησαν στους άλλους.  

ΓΓΓΓια να εμβαθύνουμε περισσότερο στα λόγια του Παύλου, θα έλθουμε 
πάλι στην εικόνα των μελών του σώματος. Όλα τα μέλη του σώματος είναι έντι-
μα, όπως όλα τα μέλη του σώματος είναι απαραίτητα και άξια αγάπης και τιμής. 
Και το πόδι είναι εξίσου έντιμο μέλος του σώματος, όπως είναι το κεφάλι και το 
χέρι εξίσου έντιμο μέλος όπως είναι το μάτι. Απλούστατα άλλη διακονία και άλ-
λη δουλειά κάνει το κεφάλι, άλλη κάνει το χέρι και άλλη κάνει το πόδι. Όταν ό-
μως κάθε μέλος του σώματος κάνει το έργο του σωστά, έχουμε την αρμονία του 
σώματος και την υγεία του σώματος. Δεν είναι υγιές το σώμα, όταν ένα μέλος εί-
ναι άχρηστο ή αρρωστημένο. Και το κοινωνικό σύνολο ισορροπεί, όταν καθένας 
με αγάπη προσφέρει αυτό που δύναται, και όταν ο ένας πονά τον άλλον. Αλλά 
στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Παύλος με τα λόγια του «τά μέλη 

τοῦ σώματος οὐ τήν αὐτήν ἔχει πρᾶξιν», δίδει απάντηση και στο θέμα της φαι-
νομενικής ανισότητος των ανθρώπων και της ανισότητος των χαρισμάτων.    

ΟΟΟΟ Πανάγαθος Θεός δεν έχει αδικήσει κανένα. Όλοι ελάβαμε τάλαντα, 
όπως είπε και ο Κύριος στην παραβολή των ταλάντων· άλλος έλαβε πέντε, άλ-
λος δύο και άλλος ένα τάλαντο. Εμείς, τότε είμαστε εντάξει, όταν τα τάλαντα, 
που μας έδωσε ο Θεός, τα χρησιμοποιούμε προς το αγαθόν. 

ΚΚΚΚαι κατ’ αρχήν δεν πρέπει να παραπονούμαστε ότι έχουμε λιγότερα τά-
λαντα. Θα μας ζητηθεί λόγος από τον Θεό γι’ αυτό, που έχουμε, και γι’ αυτό, που 
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είμαστε. Όταν αυτό που είμαστε, το ζούμε σωστά, είμαστε ισορροπημένοι άν-
θρωποι και ευτυχείς. Όλοι δεν μπορούν να προσφέρουν το ίδιο. «Ἕκαστος ἐφ ̓ᾧ 

ἐτάχθη». Η φαινομενική ανισότης εξισορροπείται με την αγάπη.  
ΚΚΚΚαι η κοινωνία η ανθρώπινη ηρεμεί και ισορροπεί, όταν όλα τα μέλη 

της Εκκλησίας εργάζονται με αγάπη, με σεβασμό ο ένας στον άλλο, με πραγ-
ματικό πόνο ο ένας για τον άλλο… 
Καλλινίκου Καρούσου, Μητρ. πρώην Πειραιώς, από το βιβλίο: «Η Ορθόδοξη 
Ζωή στην Πράξη», σελ. 68-70 & 73-75, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Χρυσοπηγή 

Το Αναστάσιμο Απολυτίκιο της Κυριακής 

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου 

τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν, πιστοὶ καὶ προσκυνήσω-

μεν· ὅτι ηὐδόκησε, σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπο-

μεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ. 
� 

Τὸν Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὑπάρχει προαιωνίως, χωρὶς 

νὰ λάβη ποτὲ ἀρχή, εἶναι ὁμοούσιος δηλαδὴ μὲ τὸν Πατέρα Θεὸ καὶ τὸ 

Ἅγιο Πνεῦμα, αὐτὸν ποὺ ἐγεννήθη τέλειος ἄνθρωπος, παίρνοντας 

σάρκα ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία γιὰ τὴν σωτηρία μας, ἂς τὸν ἀνυμνή-

σωμε οἱ πιστοί, κι ἂς τὸν προσκυνήσωμε εὐλαβικά· καὶ τοῦτο, διότι ἐ-

δέχθη ἀπὸ μεγάλη ταπείνωσι νὰ καρφωθῇ ἐπάνω στὸν Σταυρὸ καὶ νὰ 

ὑπομείνῃ τὸν θάνατο, καὶ νὰ ἀναστήσῃ ἔτσι αὐτοὺς ποὺ εἶχαν πεθά-

νει, μὲ τὴν δική του ἔνδοξη καὶ τριήμερη Ἀνάστασι. 
�  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)       ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Σάββατο 6 Αυγούστου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
2)       Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΥΠΕΡΑΓΙΑ  ΘΕΟΤΟΚΟ 
Κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου θα γίνεται στο Ναό μας κάθε 
απόγευμα εσπερινός & παράκληση (6:30 - 8:00). Παράκληση δε θα γίνε-
ται το Σάββατο, καθώς και την παραμονή των εορτών της Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
3)    Ο  ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΣ  Σ Τ Ο  Π Ο Ρ Τ Ο  Ρ Α Φ Τ Η 
Την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016, στο παρεκκλήσιο της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Πόρτο Ράφτη θα χοροστατήσει στην παράκληση (7:00 μ.μ. - 
8:00 μ.μ.) ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.   

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 
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