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 Η διαφορά των Χριστιανών από τους μη Χριστιανούς δεν έγκει-
ται εις την εξωτερικήν εμφάνισιν, αλλ’ εις την εσωτερικήν ζωήν της ψυ-
χής. Δεν επηρεάζονται από τα υλικά πράγματα του κόσμου. Είναι πάντο-
τε ανώτεροι αυτών, εις όλας δε τας αντιξοότητας γνωρίζουν να αντι-
δρούν κατά τρόπον, όστις είναι αποτέλεσμα των βιωμάτων της ευαγγελι-
κής διδασκαλίας. Συμμετέχουν εις τας εκδηλώσεις του ανθρωπίνου βίου, 
αλλά προσπαθούν να συμπεριφέρωνται και επιδρούν επί του τρόπου ζω-
ής της ανθρωπότητος, εις τρόπον ώστε το παράδειγμα αυτών να αποτελή 
την καλλιτέραν απάντησιν εις τους ανθρώπους του κόσμου. 
 Τοιουτοτρόπως αποδεικνύονται ότι είναι η ζωτική δύναμις, η ο-
ποία διαπερνά την ζωήν ολοκλήρου της ανθρωπότητος και συντηρεί αυ-
τήν εις την ύπαρξιν. 
 

 ΟΟΟΟι Χριστιανοί, βεβαίως, δεν διαφέρουν των άλλων ανθρώπων 
ούτε κατά τον τόπον της καταγωγής, ούτε κατά την γλώσσαν, ούτε κα-
τά τα έθιμα. Όπως γνωρίζομεν δε, ουδαμού (καθόλου δεν) κατοικούν 
εις ιδιαιτέρας πόλεις, ούτε μεταχειρίζονται κάποια διαφορετική διάλε-
κτο, ούτε ζουν βίον διακεκριμένον· αλλ’ ούτε έχουν εφεύρει κάποια δι-
δασκαλία με κοπιώδεις και φανταστικάς σκέψεις ανθρώπων, εις πολλά 
και ποικίλα ασχολουμένων, ούτε είναι εισηγηταί κάποιας ανθρωπίνης 
διδασκαλίας, όπως πράττουν μερικοί. Ενώ δε κατοικούν πόλεις ελληνι-
κάς και βαρβάρους, εκεί ένθα έτυχεν εις έκαστος, και συμμορφούνται 
προς τα επιτόπια έθιμα, και ως προς την ενδυμασίαν, και ως προς την 
διατροφήν, και ως προς την υπόλοιπον καθημερινήν ζωήν, εμφανίζουν, 
εν τούτοις, την κατάστασιν της συμπεριφοράς των, αξιοθαύμαστον και, 
ομολογουμένως, παράδοξον. 
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             ᾽ΕΕΕΕν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διασπαρέντες οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γε-

νομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λα-

λοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι 

καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, 

εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν. Καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ᾿ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθ-

μὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκ-

κλησίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως 

Ἀντιοχείας· ὃς παραγενόμενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει 

πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ 

πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ πίστεως· καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. Ἐ-

ξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι Σαῦλον, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν 

αὐτὸν εἰς Ἀντιόχειαν. Ἐγένετο δὲ αὐτοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλη-

σίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς 

Χριστιανούς. Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς 

Ἀντιόχειαν· ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἄγαβος ἐσήμανε διὰ τοῦ Πνεύματος 

λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ  ̓ὅλην τὴν οἰκουμένην· ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυ-

δίου Καίσαρος. Τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν εἰς 

διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς· ὃ καὶ ἐποίησαν ἀπο-

στείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου. 
 

 
    

ΚΚΚΚατοικούν βεβαίως εις τας ιδικάς των πατρίδας, αλλ’ ως να ή-
σαν περαστικοί ταξιδιώται· συμμετέχουν εις όλας τας υποθέσεις, ως 
δημόται της πόλεως εις την οποίαν κατοικούν, και, εν τούτοις, υπομέ-
νουν τα πάντα, ως να ήσαν φιλοξενούμενοι· θεωρούν πάσαν ξένην πα-
τρίδα ως ιδικήν των, και την ιδικήν των πατρίδα ως ξένην… 
 ΕΕΕΕίναι άνθρωποι έχοντες σάρκα, αλλά δεν ζουν κατά τρόπον υ-
λιστικόν· διέρχονται τον καιρόν των επί της γης, αλλ’ ο τρόπος της ζω-
ής των είναι ως να ζουν εις τον ουρανόν· υποτάσσονται εις τους καθω-
ρισμένους νόμους, και, εν τούτοις, με τον τρόπον της ζωής των, νικούν 
τους νόμους· αγαπούν τους πάντας, και όμως διώκονται υπό πάντων· 
δεν είναι γνωστοί και παρά ταύτα κατακρίνονται· υφίστανται την ποι-
νήν του θανάτου, και μολαταύτα λαμβάνουν ζωήν· είναι πτωχοί, και εν 
τοσούτω (ταυτόχρονα) πλουτίζουν πολλούς, διά του παραδείγματός 
των· στερούνται των πάντων, και εν τούτοις έχουν περίσσειαν αγαθών 
εις πάσαν περίστασιν· υφίστανται προσβολάς, και όμως και εις αυτάς 
ακόμη δοξάζονται· βλασφημούνται, αλλ’ ευρίσκουν την δικαίωσιν· ε-
μπαίζονται,  και,  παρά ταύτα, εύχονται αγαθά υπέρ των εμπαιζόντων· υ- 
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     Τ     Τ     Τ     Τις ημέρες εκείνες, εκείνοι που είχαν διασπαρή ένεκα του διωγμού, που έγινε εξ 
αιτίας του Στεφάνου, έφθασαν μέχρι της Φοινίκης και της Κύπρου και της Αντιο-
χείας, αλλά δεν εκήρυτταν τον λόγον σε κανένα παρά μόνον σε Ιουδαίους. Μερικοί 
από αυτούς ήσαν Κύπριοι και Κυρηναίοι, οι οποίοι, όταν εμπήκαν εις την Αντιόχειαν, 
εμιλούσαν εις τους ελληνιστάς κηρύττοντες το χαρμόσυνον άγγελμα περί του Κυρίου 
Ιησού. Και το χέρι του Κυρίου ήτο μαζί τους και μεγάλος αριθμός επίστεψε και επέ-
στρεψε εις τον Κύριον. Έφθασε δε η είδησις γι’ αυτούς εις τα αυτιά της εκκλησίας 
των Ιεροσολύμων και έστειλαν τον Βαρνάβαν έως την Αντιόχειαν. Όταν αυτός έφθα-
σε και είδε την χάριν του Θεού, εχάρηκε και παρώτρυνε όλους να παραμένουν πιστοί 
εις τον Κύριον με σταθερή καρδιά, διότι ήτο πραγματικά άνθρωπος αγαθός και γεμά-
τος Πνεύμα Άγιον και πίστιν. Αρκετός δε λαός προσετέθη εις τον Κύριον. Τότε ο 
Βαρνάβας ανεχώρησε εις την Ταρσόν διά να ζητήση τον Σαύλον και όταν τον ευρήκε 
τον έφερε εις την Αντιόχειαν. Έμειναν δε ένα ολόκληρον χρόνον εις την εκκλησίαν 
και εδίδαξαν πλήθος πολύ. Εις την Αντιόχειαν οι μαθηταί ωνομάσθησαν διά πρώτην 
φοράν Χριστιανοί. Κατά τας ημέρας αυτάς κατέβηκαν προφήται από τα Ιεροσόλυμα 
εις την Αντιόχειαν. Ένας δε από αυτούς, ονομαζόμενος Άγαβος, εσηκώθηκε και προ-
είπε διά του Πνεύματος, ότι θα εγίνετο μεγάλη πείνα εις όλην την οικουμένην, η ο-
ποία και έγινε επί Κλαυδίου Καίσαρος. Απεφάσισαν δε οι μαθηταί να στείλη ο καθέ-
νας, ανάλογα προς την οικονομικήν του κατάστασιν, βοήθειαν εις τους αδελφούς που 
κατοικούσαν εις την Ιουδαίαν. Αυτό και έκαναν και την απέστειλαν εις τους πρεσβυ-
τέρους διά του Βαρνάβα και του Σαύλου. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  
 
 

βρίζονται, και όμως αυτοί απευθύνουν τιμητικούς λόγους· ενώ πράτ-
τουν το αγαθόν, τιμωρούνται ως να είναι κακοί· καθ’ ην στιγμήν βασα-
νίζονται, χαίρουν ως να λαμβάνουν ζωήν· υπό των Ιουδαίων καταπολε-
μούνται ως αλλόφυλοι και καταδιώκονται υπό Ελλήνων ειδωλολατρών, 
και εν τούτοις, όσοι τους μισούν, δεν είναι εις θέσιν να παρουσιάσουν 
τίποτε, ως δικαιολογίαν της εχθρότητος. 
 ΚΚΚΚαι, διά να ομιλήσωμεν απλούστερον και εν συντομία, οποίαν 
σημασίαν και σπουδαιότητα έχει η ψυχή διά το σώμα, παρομοίαν ακρι-
βώς έχουν και οι Χριστιανοί διά τον κόσμον. Όπως ακριβώς η ψυχή εί-
ναι διεσκορπισμένη εις όλα τα μέλη του σώματος, κατά παρόμοιον τρό-
πον και οι Χριστιανοί ευρίσκονται εις τας πόλεις του κόσμου. Και κα-
τοικεί μεν η ψυχή εις το σώμα, δεν προέρχεται όμως εκ του σώματος· 
και οι Χριστιανοί, λοιπόν, κατοικούν εις τον κόσμον, αλλά δεν έχουν 
τα φρονήματα του κόσμου. Η ψυχή είναι αόρατος, αλλά είναι δεσμία 
του ορατού σώματος· και οι Χριστιανοί αναγνωρίζονται μεν ότι ζουν 
εις τον κόσμον, αλλ’ η προς τον Θεόν ευσέβεια αυτών μένει αόρατος. 
Η       σαρξ,      επειδή      εμποδίζεται      υπό      της      ψυχής      να      κάμνη      χρήσιν      των      υλι-  
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κών απολαύσεων, διάκειται εχθρικώς προς αυτήν και την καταπολεμεί, 
μολονότι ουδόλως βλάπτεται υπ’ αυτής· και ο κόσμος μισεί ομοίως 
τους Χριστιανούς, μολονότι ουδόλως αδικείται υπ’ αυτών, μόνον και 
μόνον διότι ούτοι αντιτίθενται προς τας υλικάς απολαύσεις. Η ψυχή αι-
σθάνεται εκ φύσεως αγάπην προς την μισούσαν αυτήν σάρκα και προς 
τα μέλη του σώματος· και οι Χριστιανοί δεικνύουν αγάπην απεριόρι-
στον προς εκείνους, οι οποίοι τους μισούν. Η ψυχή είναι περιωρισμένη 
εντός του σώματος, αλλ’ αυτή συγκρατεί εις ενότητα το σώμα· και οι 
Χριστιανοί κρατούνται υπό του κόσμου, ως να είναι φυλακισμένοι, 
αλλ’ αυτοί συγκρατούν εις συνοχήν τον κόσμον. Ενώ η ψυχή είναι αθά-
νατος, κατοικεί εντός θνητού σώματος· και οι Χριστιανοί κατοικούν ως 
παρεπίδημοι εντός υλικού και φθαρτού περιβάλλοντος, αλλ’ αναμένουν 
εν υπομονή την ουράνιον αφθαρσίαν, την αιωνιότητα. Οσάκις η ψυχή 
υποφέρει από τα άνοστα και άσχημα φαγητά και ποτά, τα οποία λαμβά-
νει διά του σώματος, καθίσταται καλλιτέρα πνευματικώς. Και οι Χρι-
στιανοί τιμωρούμενοι καθημερινώς, δεικνύουν αφθονίαν αγαθών έρ-
γων. Ο Θεός ετοποθέτησεν αυτούς εις τόσον μέγα και υψηλόν πνευμα-
τικόν επίπεδον, ώστε δεν επιτρέπεται να παραιτηθούν από αυτό.   
 

(από την προς Διόγνητον επιστολή) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)       ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Τρίτη 31 Μαΐου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Τετάρτη 1η Ιουνίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Σάββατο 4 Ιουνίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ.     
2)                         � ΑΑΑΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ  Ι  Ι  Ι  ΙΕΡΑ  ΑΑΑΑΓΡΥΠΝΙΑ � 
Την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 (8:30 μ.μ.) προς Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 
(12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Αναστάσιμη Ιερά Αγρυπνία επ’ ευ-
καιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα. Θα ψάλλει Βυζαντινός χο-
ρός. Σας περιμένουμε με  Α ν α σ τ ά σ ι μ η  χ α ρ ά. 
3)          � ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ � 
Τρίτη 21 - Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφό-
τητα του Ναού μας διοργανώνει Τετραήμερο Θρησκευτικό Προσκύνημα 
σε Θράκη - Αδριανούπολη (Νέα Καρβάλη Καβάλας - Ξάνθη - Αλεξαν-
δρούπολη - Σουφλί - Διδυμότειχο). Ώρα αναχώρησης 7:00 π.μ. της Τρίτης 
της 21ης Ιουνίου 2016 από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 220 € (στην 
τιμή συμπεριλαμβάνονται μετακινήσεις, ξενοδοχείο, πρωινό και 1 γεύμα). 
Επιστροφή το βράδυ της Παρασκευής της 24ης Ιουνίου 2016. � 
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