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� ΚΚΚΚαλλιστράτου µµµµάρτυρος (304304304304)· 

� Ἀριστάρχου ἀποστόλου, Ἀκυλίνης νεομάρτυρος (1764).  
 

Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ 
ΑΑΑΑγαπητοί χριστιανοί,  
Γνώρισµα και χρέος των χριστιανών είναι η αγιωσύνη. Χρι-

στιανός θα πη άνθρωπος άγιος. Και άγιος θα πη αγνός, καθαρός, ει-
λικρινής και φωτεινός στο σώµα και στην ψυχή, δηλαδή στα φρονή-
µατα και τα αισθήµατά του, στα λόγια και τις πράξεις του, στις επι-
θυµίες και τους πόθους του, στις αναστροφές και τις σχέσεις του. Ο 
χριστιανός, κάθε ηµέρα που λέγει το «Πάτερ �µ�ν...», θυµάται το χρέ-
ος του να είναι άγιος· γιατί όποιος θέλει να είναι παιδί του Θεού δεν 
πρέπει να ξεχνά πως ο Θεός δεν ξέρει για παιδιά του εκείνους που α-
µετανόητα αµαρταίνουν.  

Η Η Η Η Εκκλησία µας, αγαπητοί µου αδελφοί, τιµά τους Αγίους, ε-
κείνους δηλαδή που διακρίθηκαν για την πίστη και για την καθαρό-
τητα του βίου των. Κάθε χρόνο η Εκκλησία εορτάζει τις µνήµες των 
Αγίων, επικαλείται τις ευχές και την πρεσβεία τους κοντά στο Θεό 
και τους παρουσιάζει εµπρός στα µάτια µας για ζωντανά παραδείγ-
µατα της πίστεως και της αρετής. Οι εορτές και οι µνήµες των Α-
γίων είναι σε µας οι άριστες ευκαιρίες, για να καταλάβουµε τη συνέ-

χεια και την ενότητα της Εκκλησίας εδώ και στους ουρανούς, στα περασµέ-
να χρόνια και στα τωρινά, και για να µαθητέψουµε στο σχολείο της έµπρακτης 

εφαρµογής των διδαγµάτων του Ευαγγελίου. Ο βίος και η πείρα των Αγίων εί-
ναι ο οδηγός µας για να γινώµαστε κι εµείς άγιοι και συγχρόνως εί-
ναι η βεβαίωση πως το Ευαγγέλιο δεν είναι ανεφάρµοστο κι η αγιω-
σύνη δεν είναι ακατόρθωτη. Οι Άγιοι, που τους τιµά η Εκκλησία, εί-
ναι πολύ περισσότερο από απλά παραδείγµατα για να τα µιµηθούµε· 
είναι, όπως το γράφει ο Απόστολος σήµερα, ναοί «Θεο+ ζ�ντος»· και, 
καθώς το διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος, οι Άγιοι είναι «ε-κόνες .µψυχοι» 

του Θεού. Κι αν θες να δης τι είναι εκείνο που λέγει η θεία Γραφή, 
πως ο άνθρωπος δηλαδή πλάσθηκε «κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίω-

σιν Θεοῦ», το βλέπεις λοιπόν στους Αγίους της Εκκλησίας. 
Κυριακή Α΄ του Λουκά 



´ΟΟΟΟµως, ενώ η Εκκλησία µάς φέρνει κοντά µας τους Αγίους, 
αφιερώνοντας την κάθε ηµέρα του χρόνου στη µνήµη τους, για να α-
γιάση το βίο µας και για να µας θυµίση το χρέος µας, εµείς µένουµε 
µάλλον µε την εντύπωση πως η αγιωσύνη τώρα είναι πολύ µακρυά 
από µας, πως είναι κατόρθωµα του παλιού καιρού, πως έκλεισε πια 
ο αριθµός των Αγίων µε όσους εµαρτύρησαν και µε όσους ασκήτε-
ψαν στα περασµένα χρόνια. Έτσι η αγιωσύνη στο λογισµό µας είναι 
σαν εκείνα τα παληά αντικείµενα, που τα βλέπουµε, τα µελετούµε ή 
και τα θαυµάζουµε στα διάφορα µουσεία. Μα η αγιωσύνη, χριστια-
νοί µου, δεν είναι κειµήλιο στο µουσείο· είναι το «σήµερα» στην Εκκλησία, 
είναι το γνώρισµα και το χρέος των πιστών πάντα σε κάθε εποχή· είναι η Εκκλησία, 
που δεν είναι µόνο «µία», «καθολική» και «αποστολική», µα είναι 
και «αγία». Πιστεύουµε και οµολογούµε αγία την Εκκλησία σ’ όλους τους καιρούς, 
στους περασµένους και στους τωρινούς· και σ’ όλους τους τόπους, στον ουρανό και στη 
γη. Σε πειράζει τάχα που πλεονάζει στον κόσµο η αµαρτία; Σε σκαν-
δαλίζει που βλέπεις ελλείψεις, και µεγάλες ελλείψεις, στους πιστούς 
ή και στους ποιµένας της Εκκλησίας; Μην κρίνεις «κατ᾿ ὄψιν» και 
µη γελιέσαι· είναι και σήµερα µεταξύ µας πολλοί άγιοι, κι ας µην 
τους βλέπουµε, µάρτυρες και όσιοι, που επιτελούν αγιωσύνη. Γιατί 
η αγιωσύνη εδώ στη γη δεν υπάρχει ποτέ στην τέλεια µορφή της, ε-
πειδή δεν υπάρχει όριο και τέλος στην πνευµατική και ηθική τελείω-
ση των αγίων. Το «6πιτελο+ντες», που γράφει ο Απόστολος, αυτό θα 
πη, να γινώµαστε κάθε µέρα όλο και πιο άγιοι. Η αγιωσύνη δεν έχει τέλος και τέρµα, 

είναι πορεία τελειώσεως· η πορεία των αµαρτωλών στο δρόµο της σωτηρίας. Γι’ αυτό 
η Εκκλησία µας, όταν εορτάζη µνήµη αγίου Μάρτυρος, λέγει· «Ξίφει 

τελειο+ται»· κι όταν εορτάζη µνήµη οσίου Ασκητού, λέγει· «9ν ε-ρήν: 

τελειο+ται». Αυτό το «τελειο+ται» δεν θέλει να πη πως ο Άγιος έφθασε 
στο τέλος του βίου του, αλλά πως πήρε το βαθµό της τελειώσεώς του στην πο-
ρεία της πνευµατικής και ηθικής του ζωής. 

 

ΑΑΑΑλλά ο Απόστολος, αγαπητοί µου αδελφοί, στο «ἐπιτελοῦ-

ντες ἁγιωσύνην» προσθέτει το «6ν φόβ< Θεο+». Το ίδιο πράγµα γρά-
φει σε µια του επιστολή ο απόστολος Πέτρος, λέγοντας· «ἐν φόβῳ 

τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε»· δηλαδή, να πε-
ράσετε τον χρόνο τής εδώ ζωής σας µε φόβο. Αυτά θέλουνε να πού-
νε   πως   η  αγιωσύνη  δεν  κατορθώνεται  παρά  µε  το  φόβο  του  Θεού.    Γιατί    και     η    α- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ((((Λουκ.Λουκ.Λουκ.Λουκ.    εεεε΄ ΄ ΄ ΄ 1111    ––––    11111)1)1)1)    

                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 κοπιάσα-

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

ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διεῤῥήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον 

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

ντας 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. 
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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, «∆ιδάσκαλε, 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 ∆ΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής ∆ιακονίας)  
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µαρτία, δηλαδή το αντίθετο από την αγιωσύνη, όπως διδάσκει κάπου 
ο Μέγας Βασίλειος, «κατ᾿ ἀπουσίαν τοῦ θείου φόβου γίνεται». 
Όταν λείψη ο φόβος του Θεού, τότε µήτε αγιωσύνη µήτε αρετή στέ-
κει, και οι άνθρωποι αδίσταχτοι δεν ξέρουνε και δεν έχουνε όριο 
στις αµαρτωλές επιθυµίες τους και φραγµό στις εγκληµατικές τους 
πράξεις. Γι’ αυτό πάλι η θεία Γραφή λέγει πως «ἀρχὴ σοφίας φό-

βος Κυρίου»· αρχή και βάση της ευσέβειας και της αρετής, δηλαδή 
της αγιωσύνης, είναι ο φόβος του Κυρίου. Γνώρισµα των Αγίων εί-
ναι ότι φοβούνται· όλοι οι Άγιοι έχουν µέσα τους ριζωµένο το φόβο 
του Θεού. Ο φόβος βέβαια δεν είναι ευγενικό συναίσθηµα, παρεκτός 

όµως από το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού γλυτώνει τον άνθρωπο α-
πό κάθε άλλο φόβο, όποιος δηλαδή φοβάται το Θεό δεν έχει να φοβηθή τίποτ’ 
άλλο. Συµβαίνει όµως να µη φοβούνται οι άνθρωποι το Θεό και γι’ αυτό είναι κυριευ-
µένοι από πολλούς άλλους φόβους. Οι φόβοι αυτοί δεν είναι οι φόβοι της 
αγιωσύνης, είναι οι φόβοι της αµαρτίας. Ο φόβος της αγιωσύνης 
προηγείται και µας συγκρατεί, για να µην πέσουµε και να µην αµαρτήσουµε· ο φόβος 
της αµαρτίας ακολουθεί, έρχεται ύστερα από την παράβαση του θείου νόµου, εί-
ναι έλεγχος και συναίσθηµα ενοχής και προσµονή της δίκαιης τιµω-
ρίας που έρχεται. Ο φόβος γράφει ο ευαγγελιστής Ιωάννης, «κόλα-

σιν ἔχει»· πρόκειται για το φόβο της αµαρτίας, φοβόµαστε δηλαδή 
τη δίκαιη τιµωρία που µας περιµένει, φοβόµαστε και ντρεπόµαστε 
ακριβώς όπως οι Πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο µετά την παρακοή. 
Τέλος πάντων είναι κι αυτός ο φόβος ωφέλιµος, γιατί µπορεί να ο-
δηγήση στη µετάνοια. Μα τι να πης για κείνους, που ξεπέρασαν τα 
όρια του φόβου; Για κείνους που µήτε πρώτα µήτε ύστερα φοβού-
νται; Αυτοί πια είναι πωρωµένοι άνθρωποι, έγινε πέτρα η καρδιά 
τους. Άλλοι όµως ακούνε τον Ευαγγελιστή που λέγει ότι «φόβος 

οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ» και ότι «ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν 

φόβον», ότι δηλαδή όποιος αγαπά δεν φοβάται, γιατί η αληθινή α-
γάπη διώχνει το φόβο, ακούνε λοιπόν τον Ευαγγελιστή να λέγη ε-
τούτα τα λόγια και θαρρούνε πως µπορούνε να πετάξουνε τον φόβο 
του Θεού, επειδή έχουνε τάχα την αγάπη. Μα κανένας, χριστιανοί µου, δεν 
φθάνει στην αγάπη, αν δεν ξεκινήση από το φόβο· όχι τον κάθε φόβο, µα το φόβο του 
Θεού. Η αγάπη είναι η αγιωσύνη, η αρετή δηλαδή των Αγίων· µα 
κανένας  δεν προάγεται σε αγιωσύνη και δεν φθάνει στην τέλεια αγά- 
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πη, αν δεν έχη µέσα του το φόβο του Θεού. Το λέγει καθαρά ο Από-
στολος και δεν χωρεί αντιλογία· «6πιτελο+ντες @γιωσύνην 6ν φόβ< Θεο+». 

ΑΑΑΑγαπητοί χριστιανοί,  
Η αγιωσύνη δεν είναι µόνο ανθρώπινο κατόρθωµα· είναι καρ-

πός του Αγίου Πνεύµατος, που τον παράγει το δένδρο του φόβου του Θεού, ριζωµένο 
στον αγρό της πίστεως. Εσύ πίστευε κι έχε φόβο Θεού κι ο Θεός θα σου 
δώση τη δύναµη να είσαι άγιος. Όπου δεν υπάρχει φόβος Θεού οι 
άνθρωποι δεν επιτελούν αγιωσύνη, δεν προάγονται στην αρετή, δεν 
ανεβαίνουν ένα ένα τα σκαλοπάτια της τελειώσεώς των. Αντίθετα 
δικαιολογούνε την αµαρτία για φυσικό πράγµα κι αντί να ανεβαί-
νουν και να γίνονται όλο και πιο άγιοι, πέφτουν και κάθε µέρα κατα-
ντούνε όλο και πιο αµαρτωλοί. Μην έχοντας µέσα τους το θείο φό-
βο, µένουνε αµετανόητοι, και µένοντας αµετανόητοι, δεν έχουνε τη 
θεία χάρη· η αµετανοησία κλείνει τη θύρα της θείας χάριτος. Η αγιω-

σύνη είναι σωτηρία γιατί κανένας δεν σώζεται, αν δεν είναι άγιος. Ας έχουµε λοιπόν 
κι εµείς φόβο Θεού, για να επιτελούµε αγιωσύνη, για να βρούµε σω-
τηρία µαζί µε όλους τους Αγίους. Αµήν. 
∆ιονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης, από την ιστοσελίδα «Αγία Ζώνη» 

�  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)           ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2015, Παναγία Βαραµπά Παναγία Βαραµπά Παναγία Βαραµπά Παναγία Βαραµπά 7:00π.µ.     
Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ.                                            
2)                                          � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ � 
Την Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2015 (8:00 µ.µ.) προς Πέµπτη 1η Ο-
κτωβρίου 2015 (12:30 π.µ.) θα τελεστεί στο Ναό µας Ιερά Αγρυπνία 
επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γορ-

γοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
3) ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ   Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ω   Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ω   Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ω   Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ω Ν   2 0 1 5 Ν   2 0 1 5 Ν   2 0 1 5 Ν   2 0 1 5        ----        1111 6 6 6 6 
Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015, 10:30 π.µ. µετά τη Θ. Λειτουργία 
θα γίνει στο Ναό µας ο Αγιασµός Έναρξης Κατηχητικών 2015 - 16. 
4)      � ΗΗΗΗΜΕΡΗΣΙΑ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα του Ιερού Ναού µας διοργανώνει 
Ηµερήσια Προσκυνηµατική Εκδροµή στον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδώρας Βάστα στον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδώρας Βάστα στον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδώρας Βάστα στον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδώρας Βάστα 

Αρκαδίας,Αρκαδίας,Αρκαδίας,Αρκαδίας, την Πέµπτη 8 Οκτωβρίου 2015. Ώρα αναχώρησης 7:00 π.µ. α-
πό τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 20 €. �   

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
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