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� Θεοτόκου τῆς «Μυρτιδιωτίσσης» ἐν Κυθήροις, 

� Θέκλης μεγαλομάρτυρος. Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου.    
  

Το αγκάθινο στεφάνι γίνεται φωτοστέφανο 
  

«Οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» 
(Απ. Παύλος, Β΄ Τιμοθ. γ΄, 12) 

 

 ΦΦΦΦαίνεται εκ πρώτης όψεως σχήμα οξύμωρον, είναι όμως πι-
κρή πραγματικότης. Προσωπική πείρα της πραγματικότητος αυτής 
είχε ο μέγας αγωνιστής Απόστολος Παύλος, και γι’ αυτό προετοιμά-
ζει τον μαθητή του Τιμόθεο, προς τον οποίον απευθύνει τα λόγια αυ-
τά, αλλά και προς όλους εμάς, ώστε με θάρρος να αντιμετωπίζουμε 
τις δυσκολίες και τους διωγμούς που θα συναντήσουμε εις τον αγώ-
να της Χριστιανικής μας ζωής. 
 ΑΑΑΑυτό βεβαιώνει η πανανθρώπινη ιστορία. Ο δίκαιος Άβελ 
φονεύεται από τον μοχθηρόν αδελφό του Κάιν. Ο σώφρων Ιωσήφ 
πωλείται ως δούλος από τους αδελφούς του εις ξένους εμπόρους. Ο 
Βαπτιστής και Πρόδρομος Ιωάννης, ο μεγαλύτερος των Προφητών, 
αποκεφαλίζεται από διεφθαρμένην βασιλική οικογένεια. Ο Δίκαιος 
Αριστείδης εκτοπίζεται, ενώ ο μεγαλύτερος φιλόσοφος των αιώνων, 
ο Σωκράτης, καταδικάζεται σε θάνατο. Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, 
μετά την καταδίκη και τον μαρτυρικό θάνατο του Υιού του Θεού, υ-
πό των ασεβών αρχόντων του Ιουδαϊκού λαού, ισχύει η ίδια θεωρία: 
Οι ευσεβείς, οι άνθρωποι της αρετής και της τιμιότητος, είτε κρυφά 
είτε φανερά, πολλές φορές διώκονται και σήμερα, παραγκωνίζονται, 
συκοφαντούνται, αδικούνται. Το προείπεν ο Κύριος: «Εἰ ἐμὲ ἐδίω-

ξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν» και «ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων 

διὰ τὸ ὄνομά μου» (Ιωάν. ΙΕ΄ 20 και Ματθ. Ι΄ 22).  
 ΓΓΓΓιατί όμως να συμβαίνει αυτό; Το εξήγησε ο Κύριος στους 
Μαθητάς Του: «Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· 

ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ 

κόσμου    διὰ    τοῦτο    μισεῖ    ὑμᾶς   ὁ   κόσμος»   (Ιωάν.   ΙΕ΄   19).   Δηλαδή: 
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                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, εἶδε 

δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν ἀ-

πέπλυναν τὰ δίκτυα. Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώ-

τησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ 

τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· 

Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. Καὶ ἀ-

ποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαν-

τες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. Καὶ τοῦτο 

ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον 

αὐτῶν. Καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόν-

τας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥ-

στε βυθίζεσθαι αὐτά. Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν Ἰη-

σοῦ λέγων· Ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε. Θάμβος 

γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων 

ᾗ συνέλαβον, ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦ-

σαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβοῦ· 

ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ 

τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
 
 

 

Εάν είσαστε από τον κόσμο και είχατε και σεις τα αμαρτωλά φρονή-
ματα του κόσμου, ο κόσμος θα σας αγαπούσε όπως τους δικούς του. 
Επειδή όμως δεν είσθε από τον κόσμο αλλά εγώ σας διάλεξα μέσα 
απ’ τον κόσμο, και σας ξεχώρισα απ’ αυτόν, γι’ αυτό σας μισεί ο κό-
σμος.  
 ΥΥΥΥπάρχουν συνεπώς δύο κόσμοι: Ο ένας της αρετής, της αλη-
θείας, του φωτός του Χριστού, και ο άλλος της αμαρτίας, του σκό-
τους του Διαβόλου. Τι συμβαίνει λοιπόν; Οι άνθρωποι του κακού 
θέλουν συνενόχους και συμμάχους διά να καλύπτονται και δικαιο-
λογούν τη συνείδησή τους. Και όταν δεν τους βρίσκουν σύμφωνους 
τους υβρίζουν, τους συκοφαντούν και τους καταδιώκουν. Το είπε 
και αυτό το αψευδές στόμα του Κυρίου: «Πᾶς ὁ φαῦλα πράσσων 

μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔρ-

γα αὐτοῦ» (Ιωάν. Γ΄, 20). Δεν θέλουν το φως της αληθείας, της ηθι-
κής, της τιμιότητος, της Χριστιανικής ζωής, για να ανεβαίνουν ανε-
μπόδιστοι σε αξιώματα που δεν τους ανήκουν, να αποκτούν χρήμα-
τα,   περιουσίας   και   θέσεις   και   να    ακούουν   επαίνους,   καθ’  ον   χρόνον 
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                ΕΕΕΕκείνο τον καιρό ο Ιησούς εστεκότανε κοντά εις την λίμνην της Γεννησα-
ρέτ, είδε δύο πλοιάρια κοντά εις την λίμνην, αλλ’ οι ψαράδες είχαν βγη και έ-
πλεναν τα δίχτυα. Εμπήκε εις ένα από τα πλοιάρια το οποίον ανήκε εις τον Σί-
μωνα και τον παρεκάλεσε να απομακρυνθή λίγο από την ξηράν. Τότε εκάθη-
σε και εδίδασκε τα πλήθη από το πλοιάριον. Μόλις έπαυσε να μιλή, είπε εις 
τον Σίμωνα, «Πήγαινε εις τα βαθειά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Και 
ο Σίμων απεκρίθη, «Διδάσκαλε, όλην την νύχτα εκοπιάσαμε χωρίς να πιάσω-
με τίποτε. Αλλ’ επειδή συ το λες, θα ρίξω το δίχτυ». Όταν το έκαναν, έπιασαν 
πολλά ψάρια, και το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται. Και έκαναν νεύματα εις 
τους συντρόφους των που ήσαν εις το άλλο πλοιάριον, να έλθουν να τους 
βοηθήσουν· και ήλθαν και εγέμισαν και τα δύο πλοιάρια, ώστε να κινδυ-
νεύουν να βυθισθούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε εις τα γόνατα 
του Ιησού και είπε, «Φύγε απ’ εδώ, Κύριε, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». 
Αυτό το είπε διότι εξεπλάγη και αυτός και όλοι όσοι ήσαν μαζί του με τα ψά-
ρια που έπιασαν, επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι υιοί του Ζεβεδαίου, 
οι οποίοι ήσαν συνεταίροι του Σίμωνος. Και είπεν ο Ιησούς εις τον Σίμωνα, 
«Μη φοβάσαι· από τώρα και εις το εξής θα πιάνης ανθρώπους». Και όταν έ-
φεραν τα πλοιάρια εις την ξηράν, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν.   

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  
 

 

οι άξιοι, οι τίμιοι, οι ευσεβείς παραγκωνίζονται, παραθεωρούνται 
και διώκονται. 
 ΚΚΚΚαι, φυσικά, γεννάται τώρα το ερώτημα, που πριν χιλιάδες 
χρόνια διετύπωσε ο Προφήτης Ιερεμίας: «Τί ὅτι ὁδὸς ἀσεβῶν εὐο-

δοῦται;». Γιατί επιτρέπει ο Θεός οι ασεβείς και κακοί να προοδεύ-
ουν και να ευτυχούν, ενώ οι δίκαιοι και οι ευσεβείς να υποφέρουν 
και να ταλαιπωρούνται; Αλλά δεν πρέπει να βιαζόμεθα. Δεν είναι α-
ληθινή πρόοδος, ευτυχία, αληθινή χαρά και δόξα αυτή. Είναι επιφα-
νειακή και ψεύτικη που αργά ή γρήγορα οδηγεί στην καταστροφή. 
«Πονηροὶ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλα-

νῶντες καὶ πλανώμενοι», λέει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια. 
Ανέχεται ο Θεός. Δεν τους συντρίβει αμέσως, μήπως συνέλθουν και 
μετανοήσουν. Αλλά δεν λησμονεί. Και είναι φοβερό να εμπέση ο 
άνθρωπος στην οργή του Θεού. Πόσο παραστατικά το περιγράφει 
αυτό ο Προφήτης Δαυΐδ στον ψαλμό ΛΣΤ΄: «Μην ζηλεύεις άνθρω-
πε. Δεν βλέπεις την ευτυχία εκείνων που ζουν στην παρανομία; Η 
ευτυχία   τους   είναι   προσωρινή.   Γιατί   σαν   το  χορτάρι  γρήγορα  θα  ξε-  
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ραθούν, και σαν την χλόη σύντομα, πρόκειται να μαραθούν. Είδα 
τον ασεβή να ακμάζη, να υψώνεται πανίσχυρος σαν τις κέδρους του 
Λιβάνου. Και μόλις πέρασα από κει, αυτός είχε εξαφανισθεί. Και 
σαν πέρασα και πάλι και εζήτησα αυτόν, όχι μόνον εκείνος δεν βρέ-
θηκε, αλλά ούτε και ο τόπος όπου βρισκόταν προτύτερα υψωμένος 
και αγέρωχος. Κάθε ίχνος του είχε χαθεί». Η ιστορία και η καθημερι-
νή πείρα είναι οι αδιάψευστοι μάρτυρες της πραγματικότητος αυτής.  
 ΓΓΓΓια τους ασεβείς όμως και δικαίους, η δοκιμασία είναι προ-
σωρινή. Μετά έρχεται η δικαίωσι, η αμοιβή, η νίκη, η ικανοποίησις. 
Ο πάσχων και διωκόμενος ευσεβής, μέσα στον άδικο διωγμό, δυνα-
μώνει ψυχικώς, ακτινοβολεί από ηθικόν και ψυχικό μεγαλείο, από 
πίστι και υπομονή και ελπίδα προς τον Θεό και αγάπη προς τους αν-
θρώπους. Η θλίψη μεταβάλλεται σε χαρά και το αγκάθινο στεφάνι 
γίνεται φωτοστέφανο αιώνιας δόξας και παντοτινής τιμής. 
Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Παπουτσοπούλου, από το βιβλίο «ΛΟ-
ΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ», σελ. 45-46, Αθήνα 2004   
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)  ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος  
                                                                            Πόρτο Ράφτη 7:00 π.μ. 
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                                     � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ    � 
Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 (8:00 μ.μ.) προς Τετάρτη 27 Σε-
πτεμβρίου 2017 (1:00 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία 
προς τιμήν της Αγίας Ακυλίνας της Ζαγκλιβερινής. 
3)          ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ  2017 - 18 
Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2017, μετά το τέλος της Θείας Λειτουρ-
γίας θα γίνει στο Ναό μας ο Αγιασμός Έναρξης Κατηχητικών 2017-18. 
4)    ֠ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ֠ 
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, 5:30 μ.μ. Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου  
                                                              Νικολάου Μαρκοπούλου. 
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017, 7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία 
                                           στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά Μαρκοπούλου. 
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