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� ΠΠΠΠαραμόνου κκκκαὶ ττττῶν σσσσὺν ααααὐτῷ 370370370370 µ µ µ µαρτύρων (250250250250)· 

� Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου ἱερομάρτυρος.     
 

Περιγραφή του ανθρώπου που γνωρίζει τον Θεό  
και εκτελεί το θέλημά Του   

Ἦτε  γάρ  ποτε  σκότος,  νῦν  

δέ  φῶς  ἐν  Κυρίῳ·  ὡς  τέκνα  

φωτός  περιπατεῖτε. 
 

 ΗΗΗΗ πρώτη και σπουδαιότερη αρετή στον άνθρωπο είναι να 
γνωρίζει και να πραγματοποιεί τα καθήκοντά του προς τον Θεό. 
Αυτός που απόκτησε αυτή την αρετή, παραδέχεται ότι ο Θεός εί-
ναι δημιουργός όλου του κόσμου. Συνειδητοποιεί ότι δημιουργή-
θηκε ως ον με λογική και με ελευθερία, για την πραγματοποίηση 
αυτού του σκοπού. Μια μυστική φωνή απ’ τον εσωτερικό του κό-
σμο τον ωθεί να δοξάζει και να υμνεί τον Θεό.  
 ΗΗΗΗ ψυχή του προσελκύεται απ’ τον Θεό και στην καρδιά του 
αυξάνεται η αγάπη προς Αυτόν. Αυτομάτως η ψυχή του στρέφε-
ται προς τον Θεό και ευφραίνεται θεωρώντας τα δημιουργήματά 
Του. 
 ΑΑΑΑκούει μέσα του μια φωνή να του λέει ότι ο προορισμός 
του είναι να γνωρίσει τον Θεό και να θέλει να μοιάσει σ’ Αυτόν. 
Να δοξολογεί και να ευχαριστεί τον Θεό. Όσες φορές παραμελεί 
τα κορυφαία αυτά προς τον Θεό καθήκοντα, νιώθει πως απομα-
κρύνεται απ’ τον υψηλό προορισμό του και εκτρέπεται απ’ το 
δρόμο της αλήθειας και του δικαίου που είναι δρόμος που έχει χα-
ραχθεί γι’ αυτόν. 
 ΚΚΚΚαταλαβαίνει ότι πρέπει να ταυτίσει τη θέλησή του με τη 
θεία θέληση, γιατί έτσι γίνεται ηθικά ελεύθερος και ανεβαίνει πιο 
ψηλά απ’ την ανελεύθερη φύση. Πιστεύει ότι η αμέλεια των κα-
θηκόντων του προς τον Θεό είναι αγνωμοσύνη προς Αυτόν, ο Ο-
ποίος τον γεμίζει με τη Χάρη και τις δωρεές Του. 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ι(Λουκ. ι(Λουκ. ι(Λουκ. ιηηηη΄ ΄ ΄ ΄ 18181818    ––––    27272727))))    

                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄρχων τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων· Διδάσκαλε ἀ-

γαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί 

με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰμὴ εἷς, ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ 

μοιχεύσῃς· μὴ φονεύσῃς· μὴ κλέψῃς· μὴ ψευδομαρτυρήσῃς· τίμα τὸν πατέ-

ρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε· Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεό-

τητός μου. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι λείπει· πά-

ντα ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρα-

νῷ, καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα, περίλυπος ἐγένετο· ἦν 

γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον, εἶ-

πε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες, εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασι-

λείαν τοῦ Θεοῦ! Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος 

εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ ἀ-

κούσαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπε· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀν-

θρώποις, δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.  
 

 

ΑΑΑΑυτός που γνωρίζει τον Θεό Τον δοξάζει και Τον ευχαρι-
στεί για τις πολλές αποκαλύψεις Του, οι οποίες με πολλούς τρό-
πους δίνουν την ευκαιρία για διδασκαλία, καθοδήγηση και σωτη-
ρία και οι οποίες εκδηλώνονται απ’ τη δημιουργία του Κόσμου. 

 

 ∆∆∆∆ιακηρύττει σε όλους ότι αποκαλύφθηκε ο Θεός με την 
ενανθρώπιση του Υιού και αυτή πραγματοποιήθηκε για την σω-
τηρία του Κόσμου. Ως αποτέλεσμα τού όλου επί της γης έργου 
του Χριστού το Πανάγιο Πνεύμα επεφοίτησε στον κόσμο. Ο άν-
θρωπος ελευθερώθηκε και απαλλάχθηκε απ’ την τυραννία του 
διαβόλου. Ότι διά του Υιού του Θεού έγινε τέκνο του Θεού, λαμ-
βάνει την ειρήνη με τον Θεό και αξιώνεται να κληρονομήσει τα 
ουράνια αγαθά. Αυτός που δεν πιστεύει, στερείται της θείας χά-
ρης, υποδουλώνεται στην τυραννία του διαβόλου και μ’ αυτόν 
τον τρόπο αποκλείεται απ’ την σωτηρία. 
 

 ΑΑΑΑυτός που γνωρίζει τον Θεό υμνεί τη σοφία Του, που τη 
βλέπει σ’ όλα Του τα δημιουργήματα. Τον ευχαριστεί για τη θεία 
αγάπη Του, η οποία τον ελκύει και τον φέρνει σε επικοινωνία με 
την ανεξάντλητη πηγή της αγάπης. Αυτός που δεν πιστεύει στο 
Θεό   αρνείται   το  καθήκον  της  ευγνωμοσύνης  προς  τον  Θεό,  θεω- 
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                ΕΕΕΕκείνον τον καιρόν, κάποιος άρχων πλησίασε τον Ιησού και του είπε, «Δι-
δάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω διά να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον;». Ο Ιησούς 
τού είπε, «Γιατί με ονομάζεις αγαθόν; Κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνος ο 
Θεός. Τας ξέρεις τας εντολάς, Να μη μοιχεύσης, να μη φονεύσης, να μη κλέ-
ψης, να μη ψευδομαρτυρήσης, να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου». 
Εκείνος δε είπε, «όλα αυτά τα εφύλαξα από την νεανικήν μου ηλικίαν». Όταν 
άκουσε αυτό ο Ιησούς, του είπε, «Ένα ακόμη σου λείπει· πώλησε όλα όσα έ-
χεις και μοίρασέ τα εις τους πτωχούς και θα έχης θησαυρόν εις τους ουρανούς 
και έλα, ακολούθησέ με». Αλλ’ αυτός όταν το άκουσε, ελυπήθηκε πολύ, διότι 
ήτανε πολύ πλούσιος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσον λυπημένον, είπε, «Πόσον 
δύσκολον είναι δι’ εκείνους που έχουν τα χρήματα να μπουν εις την βασι-
λείαν του Θεού. Είναι ευκολώτερον να περάση μια καμήλα από την τρύπα 
μιας βελόνας παρά να μπη ένας πλούσιος εις την βασιλείαν του Θεού». Εκεί-
νοι που το άκουσαν είπαν, «Τότε ποιος μπορεί να σωθή;». Αυτός δε είπε, «Ε-
κείνα που είναι αδύνατα εις τους ανθρώπους είναι δυνατά εις τον Θεόν».  

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

ρείται ως αχάριστη ψυχή. Αυτός που δεν ευλογεί κάθε ημέρα τον 
Θεό αρνείται τις πολλές θείες ευεργεσίες.  
 

 ΑΑΑΑυτός όμως που ευγνωμονεί τον Θεό, πραγματοποιεί τα 
θρησκευτικά του καθήκοντα, πιστεύει και ελπίζει χωρίς αμφιβο-
λίες. Τηρεί το θείο νόμο, αγαπάει με όλη του την ψυχή τον Θεό 
και τον πλησίον του. Εκπληρώνει τα καθήκοντά του προς τον 
Θεό, προσφέρει αληθινή (όχι μόνο εξωτερική) λατρεία σ’ Αυτόν. 
Ζητεί να ομοιωθεί προς τον Θεό, αναζητεί την τελειότητα και δια-
τηρεί τον εαυτόν του καθαρό από κάθε μολυσμό σώματος και ψυ-
χής. 
 

 ΑΑΑΑυτός που εκπληρώνει τα καθήκοντά του προς τον Θεό, ε-
πιθυμεί να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού πάνω στη γη και αγωνί-
ζεται για την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού επί της γης, ώ-
στε και στη γη, όπως ακριβώς και στον ουρανό, να υμνείται και 
να δοξάζεται ο Θεός και να εφαρμόζεται το θέλημά Του. 
 

ΑΑΑΑυτός που γνωρίζει τον Θεό με τις ιδιότητές Του, παρακι-
νείται για δοξολογία. Τότε απ’ την καρδιά του αναβλύζει θερμή 
αγάπη   προς   τον   Θεό   και   τον   πλησίον.   Δοξάζει  τις  πολλές  και  τέ- 

Κυριακή ΙΓ΄ του Λουκά 



λειες ιδιότητες του Θεού και μεγαλύνει τη λαμπρότητα και μεγα-
λειότητα της Θείας φύσης. 
 

 ΑΑΑΑυτός που γνωρίζει τον Θεό, θεωρεί  κ α θ ή κ ο ν  τ ο υ  
να ζει  ό χ ι  για τον  ε α υ τ ό ν  τ ο υ  α λ λ ά  γ ι α  τ ο ν  Θ ε ό. 

(ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως, «Γνῶθι σαὐτόν», αποσπάσματα  
σε νεοελληνική απόδοση) 

�  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)             � AAAAΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ  ΤΤΤΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ναού μας διοργανώνει την 
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, ανήμερα της εορτής του Αγ. Πορφυρίου, 
Απογευματινό Προσκύνημα στο Ι. Γυναικείο Ησυχαστήριο Η Μετα-
μόρφωσις του Σωτήρος του Αγ. Πορφυρίου στο Μήλεσι Αττικής, 
όπου θα τελεστεί Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ώρα αναχώρησης 3:30 μ.μ. 
από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €. 
2)                                                        ֠    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ ΜΑΣ ΜΑΣ ΜΑΣ ֠ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία (Επέτειος Εγκαινίων) 
 
6:00 μ.μ. Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατού- 
                ντος του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής  
                κ. Νικολάου και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου   
                Νικολάου 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
 
5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας στον Άγιο  
                Νικόλαο 
 

ΤΡΙΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
8:00 μ.μ. - 1:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Συλλήψεως της  
                                   Αγίας Άννης. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
7:00 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο  
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