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Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η       1 1       Ι  Ο  Υ  Ν  Ι  Ο  Υ       2 0 1 7  

 « Τ Ω Ν   Α Γ Ι Ω Ν   Π Α Ν Τ Ω Ν ». 
 Ναθαναὴλ τοῦ Βαρθολομαίου (υἱοῦ τοῦ Θολομᾶ) ἐκ τῶν 12  
     καὶ Βαρνάβα τῶν ἀποστόλων (α΄ αἰ.). 
 Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Παναγίας Ἄξιον ἐστίν». 
 Λουκᾶ ἀρχιεπ. Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ.   
 

«ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος» 

 Πανηγυρίζει σήμερα η Εκκλησία μας. Γιορτάζει και ευφραίνεται 
για ό,τι εκλεκτότερο έχει αποστείλει στον ουρανό.  

Για τα πιστά παιδιά της, που μέσα στους αιώνες βγήκαν νικητές 
στον αγώνα της αρετής και αγιότητας.  

Για τους αγίους της. Τους ομολογητές και αγωνιστές και μάρτυ-
ρες της Ορθόδοξης Πίστεώς μας, που απολαμβάνουν τη δόξα και την α-
γαλλίαση της Βασιλείας των Ουρανών με τον στέφανο της νίκης στα χέρια.  
 Στρατιά αναρίθμητη φωτεινών μορφών μάς προβάλλει. Και μας προτρέπει 
«κατ̓  ἴχνος τούτοις πολιτεύεσθαι», δηλαδή να ζήσουμε βαδίζοντας στα ίχνη τους!  

Μας προτρέπει να τους μιμηθούμε. Όπως εκείνοι ακολούθησαν 
τον Κύριο και έζησαν κατά το παράδειγμά Του, να γίνουμε και μεις όμοιοί 
τους. Να βαδίσουμε στα ίχνη τους. Να γίνουμε και μεις άγιοι. 
 ‒Σου φαίνεται μεγάλο αυτό; Και όμως το ζητεί ο Κύριος. Το απαιτεί! 
 ‒Όποιος θέλει να είναι οπαδός μου, λέγει, πρέπει να είναι αποφασισμέ-
νος να με ακολουθεί πιστά. Να κάνει το θέλημά μου, χωρίς ποτέ να ντραπεί ή να 
φοβηθεί είτε την ειρωνεία είτε την απειλή των άλλων ανθρώπων. Εκείνος που θα 
με αρνηθεί «οὐκ ἔστι μου ἄξιος». Δεν πρόκειται να τον αναγνωρίσω ως δικό μου… 
 Βλέπεις λοιπόν! Έχουμε δρόμο μεγάλο και ανηφορικό να βαδίσου-
με. Αυτόν που βάδισε πρώτος ο Αρχηγός της πίστεώς μας. Ο Ιησούς Χριστός.  
 Αγώνισμα εκλεκτό. Αλλά και δύσκολο. Να ατενίζουμε στο τέρμα 
το φωτεινό, όπου λάμπει η θεία μορφή του μόνου τελείου. Του μόνου 
Αγίου! Του λατρευτού μας Κυρίου! 
 Αλλά και να προσέχουμε πού πατάμε μέσα στον κόσμο που ζούμε. 
Και είναι αυτός ο κόσμος! Ώ, πώς να τον χαρακτηρίσουμε… «Γενεὰν 
σκολιὰν καὶ διεστραμμένην» τον λέγει η Αγία Γραφή. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30) 
 

    Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπρο-
σθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσο-
μαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα 
ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ 
οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπί-
σω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀ-
φήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, 
ὅταν καθίσῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑ-
μεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς ὃς 
ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ 
ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώ-
νιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 
 
 

 Πώς λοιπόν, θα βαδίσουμε τον δρόμο μας; Πώς θα τον τρέξουμε; 
 Θα έχετε προσέξει πώς ετοιμάζεται ο στίβος για τους δρομείς. Υπάρχει 
σημειωμένη με φωτεινή γραμμή λευκή, η αφετηρία και το τέρμα. Όμως, είναι 
σημειωμένη και η γραμμή επάνω στην οποία είναι υποχρεωμένος να τρέξει ο 
δρομέας, για να μη συγκρουσθεί με άλλον. Ούτε να εμποδίσει ούτε να εμποδισθεί. 
 Έχει και ο χριστιανός αγωνιστής ολοφώτεινο τον δρόμο του. Τον 
έχει χαράξει ο Κύριος με το πανάγιο παράδειγμά Του. Και μένουν τα ίχνη 
Του ανεξίτηλα μέσα στους αιώνες. Αναλλοίωτα. Ολοφώτεινα. Ακριβώς 
πάνω σ’ αυτά βάδισαν και τα αναρίθμητα πλήθη των αγίων! 
 Πρωτοπόροι οι άγιοι Απόστολοι! «Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ 
ἠκολουθήσαμέν σοι» ομολόγησε εκ μέρους όλων των μαθητών ο Απόστολος 
Πέτρος. Έγιναν οι πρώτοι μιμητές του Κυρίου στην αρετή και την αγία ζωή.  
 Τον ακολούθησαν έπειτα οι μάρτυρες με τον πρωτομάρτυρα νεα-
νία Στέφανο. Όχι ένας και δέκα και εκατό… «Νέφος μαρτύρων» μας περι-
βάλλει. Μπορούμε να μετρήσουμε τα σταγονίδια του νέφους;! 
 Είναι οι μάρτυρες των τριών πρώτων αιώνων των σκληρών διωγμών. 
 Οι μάρτυρες του Βυζαντίου, με αντιπρόσωπο τον Χρυσόστομο, 
«τὸν ἡρωικότερον τῶν ἁγίων»… 
 Οι νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας… 
 Οι μάρτυρες του 20ου αιώνα των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που 
διώκονταν οι χριστιανοί…  
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Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ 
 

    Είπε ο Κύριος στους μαθητές του· «Καθέναν που θα με ομολογήση εμπρός στους 
ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρός στον Πατέρα μου τον ουράνιον. Εκεί-
νον όμως που θα με αρνηθή εμπρός στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ εμπρός 
στον Πατέρα μου τον ουράνιον. Εκείνος, που αγαπά πατέρα ή μητέρα περισσότερον 
από εμέ, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος, που αγαπά υιόν ή θυγατέρα περισσότερον 
από εμέ, δεν μου είναι άξιος. Και εκείνος, που δεν παίρνει τον σταυρόν του και δεν με 
ακολουθεί δεν μου είναι άξιος». Τότε έλαβε τον λόγον ο Πέτρος και του είπε, «Να ε-
μείς που αφήκαμε όλα και σε ακολουθήσαμε· τι λοιπόν θα απολαύσωμεν;». Ο δε Ιη-
σούς τούς είπε, «Αλήθεια σάς λέγω, ότι σεις, οι οποίοι με ακολουθήσατε, όταν ο Υιός 
του ανθρώπου θα καθήση εις τον θρόνον της δόξης του εις την Νέαν Δημιουργίαν, θα 
καθήσετε και σεις σε δώδεκα θρόνους, διά να κρίνετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. 
Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή 
παιδιά ή χωράφια διά το όνομά μου, θα πάρη εκατό φορές περισσότερα και θα κληρο-
νομήση ζωήν αιώνιον. Πολλοί δε, οι οποίοι είναι πρώτοι, θα γίνουν τελευταίοι, και ε-
κείνοι που είναι τελευταίοι, θα γίνουν πρώτοι». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

Πατέρες της Εκκλησίας και Ιεράρχες. Άνδρες εξαίσιοι και γυναί-
κες σοφές και άγιες. Παρθένοι και μητέρες, λαός και κλήρος… 
 Η ζωή όλων αυτών έχει αφήσει επάνω στη γη τα ίχνη τους. Ποικιλία α-
πό πνευματικά ίχνη, που ακολουθούν πιστά τα αιματοπότιστα ίχνη του Κυρίου.  
 Όμως τα ίχνη των αγίων δε χάνουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. 
Και είναι δυνατό να μας ταιριάζουν…  
 Σε μας μένει να τα προσέξουμε και να τα ακολουθήσουμε. 
 Είναι ίχνη αγίων που βρέθηκαν σε παρόμοιες περιστάσεις με μας 
και στην ίδια ηλικία.  
 Ίχνη αιματόβρεκτα από ανθρώπους, που περιφρόνησαν πλούτη και 
ανέσεις και τιμές και δόξες και απολαύσεις, για να μείνουν πιστοί στον Χριστό. 

Ίχνη από πόδια που ρόζιασαν και σκλήρυναν και μάτωσαν, για να φέ-
ρουν το μήνυμα της χαράς και της ειρήνης του Ευαγγελίου του Χριστού μέχρι 
τα πέρατα της γης. Σε ειδωλολάτρες και ανθρωποφάγους και απολίτιστους… 
 Ίχνη από γυναίκες ηρωίδες του καθήκοντος, που δεν υπολόγισαν 
τον κόπο και το μόχθο και την αγρυπνία, για να σπογγίσουν του πονεμέ-
νου το δάκρυ, να νοσηλεύσουν τον άρρωστο με τη θανατηφόρο μολυσμα-
τική ασθένεια, να περιποιηθούν τον γέροντα και το ορφανό…  
 Ίχνη από ανθρώπους που έζησαν τη ζωή τους πειθαρχημένη. Όχι άτακτα. 
Που δεν πηγαίνουν μία μπρος και μία πίσω. Αλλά «όλο εμπρός και πάντα εμπρός»! 

Ίχνη  όχι  λιποτάκτη  με  βήματα  δειλά  που οπισθοχωρούν. Αλλά βή- 
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ματα σταθερά ήρωα αγωνιστή. 
 Ίχνη σπουδαστών και φοιτητών, που μέσα στο μεγαλύτερο εκπαιδευ-
τικό κέντρο της εποχής του 4ου αιώνα, την Αθήνα, δύο μόνο δρόμους έχουν 
χαραγμένους… Τα βήματα των δύο επιστηθίων φίλων, του Βασιλείου και 
του Γρηγορίου. Τον ένα προς τον ναό. Τον άλλον προς το διδακτήριο. 
 Τα Ίχνη τα πνευματικά των αγίων μιλούν. Αυτά γράφουν την ι-
στορία. Φανερώνουν την ποιότητα του νου και της καρδιάς τους. Λά-
μπουν και φωτίζουν. Δείχνουν τον δρόμο τον φωτεινό, του Χριστού τον 
δρόμο, σ’ εκείνους που έρχονται κατόπιν. 
 Και έχει η εποχή μας ανάγκη από νέους φωτεινούς, από αγίους, 
για να μπορέσει να επιζήσει. Να γράψει Ιστορία αντάξια με εκείνη των η-
ρώων προγόνων μας, ιστορία χριστιανικής ομολογίας με τα λόγια και με 
τα έργα, αλλά και με τον θάνατο, αν χρειασθεί! 
 Κάποτε τα Ίχνη μας θα κριθούν. Θα τα κρίνουν οπωσδήποτε τα α-
δέλφια μας. Θα τα κρίνει η Ιστορία… Ο Θεός να φυλάξει από παραστρά-
τημα, από λοξοδρόμημα, από ξέφρενο τρέξιμο...! 
 Πόση η ευθύνη μας! 
 Αλλά γιατί ο φόβος; 
 Όλοι στα Ίχνη των αγίων! Για να γίνει ο καθένας ένας νέος άγιος και να 
αφήσει πίσω του νέα ίχνη φωτεινά, και ανεξίτηλα για τον κόσμο, που βρίσκεται 
μέσα σε χάος ιδεών, μέσα σε σύγχυση πνευματική και γυρεύει να βρει τον δρόμο. 
 Ο Κύριος περιμένει να στεφανώσει και τη δική μας νίκη. 
 

Ελένης Χιώτου, από το βιβλίο «Κάθε Κυριακή ένα μήνυμα!», σελ. 33-35, Έκδοση 
Περιοδικού «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ», Αθήνα 2007 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   Προβολή των ταινιών «“ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΟΒΟ” ΑΓΙΟΣ   
          ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ» & «Ψάχνοντας την Ντόρι» στο Ναό μας  
Σήμερα, Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 και ώρα 7:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέ-
ντρο του Ναού μας θα προβληθούν παράλληλα οι ταινίες, «“ΘΕΡΑΠΕΥΟ-
ΝΤΑΣ ΤΟ ΦΟΒΟ” ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ» για τους μεγάλους και 
για τα παιδιά «Ψάχνοντας την Ντόρι». Σας περιμένουμε με πολύ χαρά! 
2)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ   
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Σάββατο 17 Ιουνίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ.                            
3)                              Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο      
Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στις 7:00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο στο Ναό μας. 
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