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� ����ουλιανοῦ µµµµάρτυρος (γ΄ - δ΄ αἰ.).  

� Τερεντίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἰκονίου (α΄ αἰ.),  

� Νικήτα νεομάρτ. τοῦ Νισυρίου (1732). 

� Μ ν ή μ η  π ά ν τ ω ν  τ ῶ ν  Ν ε ο μ α ρ τ ύ ρ ω ν.      
 

Πίστη στήν Πρόνοια 
 

 ΣΣΣΣτο Σύµβολο της Πίστεως, οµολογούµε την πίστη µας στη 
Θεία Πρόνοια, όταν λέµε «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα…». 
 ΠΠΠΠόση γαλήνη και ασφάλεια χαρίζει αυτή η πεποίθηση! Ο 
φόβος σκορπίζεται όπως τα µικρά σύννεφα από τον δυνατό άνεµο. 
∆εν είναι πια ο άνθρωπος σαν µια βάρκα έρµαιο των κυµάτων στο 
µανιασµένο πέλαγος. Είναι ακλόνητος πύργος, γερά στηριγµένος 
στο βράχο. Ας λυσσοµανά το κύµα. ∆εν το φοβάται. «Τεθεμελείω-

ται γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν». 
 «ΜΜΜΜη φοβηθείς, τραγουδά ο χριστιανός ποιητής, αυτόν που 
στήριξε την πίστη επάνω στην ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να µάχεται, 
µα πάντα ανίκητο τον είδα».  
 ΗΗΗΗ αντίληψη περί µοίρας ή ειµαρµένης ή περί τύχης δεν έχει 
θέση στη ζωή του πιστού. Ο άνθρωπος δεν είναι έρµαιο της τύχης ή 
των παθών του. Υπάρχει Θεός προνοητής, πατέρας στοργικός µέσ’ 
στη ζωή του. Υπάρχει βλέµµα πατρικό, χαµόγελο γεµάτο καλωσύνη 
που τον γεµίζει µε µια απερίγραπτη εσωτερική αγαλλίαση. 
 ΦΦΦΦυσικά η πίστη ότι ο Θεός φροντίζει για µας, δε σηµαίνει ό-
τι εµείς θα ξαπλώσουµε στην πολυθρόνα και θα περιµένουµε τα πά-
ντα ἐξ οὐρανοῦ. Αυτό θα αποτελούσε ύβρη κατά του Θεού και της 
λογικής µας. Ο Θεός επεµβαίνει στη ζωή µας, όχι για να θέσει σε α-
χρηστία τα προσόντα που µας έδωσε, αλλά για να πραγµατοποιήσουµε αυ-
τό που µε µόνες τις δικές µας δυνάµεις είναι αδύνατο να επιτύχουµε. Επεµβαίνει 
από το σηµείο εκείνο που σταµατούν τα όρια των δικών µας δυνατοτήτων. 
 ΗΗΗΗ πίστη στη θεία Πρόνοια µήπως κάνει να ατονίσει η δρα-
στηριότητα του ανθρώπου; Βεβαίως όχι! Ποτέ ο Κύριος δε θα συνη- 
γορούσε  µε  µια  τέτοια  άποψη.  Όταν  στρέφει  τη  σκέψη  µας   στα   «πε-  

Κυριακή Γ΄ του Ματθαίου (των Αγίων Νεοµαρτύρων) 



ΤΟ ΕΥΑΤΟ ΕΥΑΤΟ ΕΥΑΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. στ΄ 22 (Ματθ. στ΄ 22 (Ματθ. στ΄ 22 (Ματθ. στ΄ 22 ---- 33) 33) 33) 33) 
                ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος· Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀ-

φθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται. Ἐὰν δὲ ὁ ὀ-

φθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται· εἰ οὖν τὸ φῶς 

τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δου-

λεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, 

καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε· 

μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, 

καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι 

οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ Πα-

τὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; Τίς 

δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕ-

να; Καὶ περὶ ἐνδύματος, τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ 

πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει. Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πά-

σῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, 

σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμ-

φιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέ-

γοντες, τί φάγωμεν; ἢ τί πίωμεν; ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ 

ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁ-

πάντων. Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην 

αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.  
 
 

 

τεινὰ τοῦ οὐρανοῦ» είναι γιατί αυτά δεν αγωνιούν, αλλά και δεν 
τεµπελιάζουν. Απεναντίας πετούν οληµερίς και χρησιµοποιούν τις 
φτερούγες τους, το ράµφος τους, την παρατηρητικότητά τους, το έν-
στικτό τους. Το ίδιο τα κρίνα του αγρού. Ροφούν χυµούς από τη γη, 
οξυγόνο από τον αέρα. Το τελειότερο χηµικό εργαστήρι, λένε οι ει-
δικοί, βρίσκεται πάνω σ’ ένα πράσινο φύλλο! Αλλά όλα γίνονται α-
θόρυβα, απλά, φυσικά, ήρεµα. 
 «ΤΤΤΤί οὖν; Οὐ δεῖ σπείρειν; φησίν. Οὐκ εἶπεν, ὅτι σπείρειν οὐ 

δεῖ. Οὔδ᾿ ὅτι ἐργάζεσθαι οὐ χρή, ἀλλ᾿ ὅτι μικρόψυχον εἶναι καὶ κα-

τατείνειν ταῖς φροντίσιν οὐ χρή» εξηγεί ο ιερός Χρυσόστοµος. Τι 
λοιπόν; Μήπως είπε ο Κύριος ότι δεν πρέπει να σπέρνουµε; Όχι βέ-
βαια. ∆εν είπε να µη σπέρνουµε, ούτε να µην εργαζόµαστε, αλλά να 
µην είµαστε µικρόψυχοι και ολιγόπιστοι και ταλαιπωρούµαστε µε 
βιοτικές φροντίδες. 
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 ΤΤΤΤην ιεράρχηση υπογραµµίζει ο Κύριος. Το «ζητεῖτε πρῶ-

τον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ…», και το «ἑνός ἐστι χρεία» 
(Λουκ. ι΄ 42). Είναι θέση που δίνει το προβάδισµα στον Θεό και το 
πρωτείο στα πνευµατικά αγαθά. ∆ε συνιστά ο Θεός την αδράνεια, αλλά την 
ενεργοποίηση όλων των δυνάµεων και ευκαιριών που µας δίνει µέσα σ’ ένα κλίµα 
εµπιστοσύνης στην αγάπη Του. «Το µάννα δεν πέφτει απ’ τον ουρανό, αν 
στη γη µπορεί να φυτρώσει σιτάρι», λέει µια ξένη παροιµία. 
 

 ΟΟΟΟύτε πάλι η Πρόνοια του Θεού δίνει το δικαίωµα να µην εν-
διαφερόµαστε για τους άλλους. Λαθεµένη και πολύ φίλαυτη η θέση: 
«Ο καθένας για τον εαυτό του και ο Θεός για όλους». 
 

 ΟΟΟΟ ιερός Χρυσόστοµος µάς λέει πως η εµπιστοσύνη στην 
Πρόνοια του Θεού, επιλύει τα προβλήµατά µας: 
 «Μη φροντίσεις µε αγωνία για τα δικά σου θέµατα, αλλά άφη-
σέ τα στον Θεό. Γιατί, αν φροντίσεις εσύ, φροντίζεις σαν άνθρωπος. 
Αν όµως προνοήσει ο Θεός, προνοεί ως Θεός. Μη φροντίσεις γι’ αυ-
τά, αδιαφορώντας για τα σπουδαιότερα, γιατί ο Θεός δε θα δείξει µε-
γάλο ενδιαφέρον γι’ αυτά. Για να προνοεί λοιπόν, σε µεγάλο βαθµό ο 
Θεός γι’ αυτά, εµπιστεύσου όλα αυτά στον Θεό. Γιατί αν εσύ ο ίδιος 
ασχοληθείς µ’ αυτά αφήνοντας τα πνευµατικά, δε θα δείξει µεγάλο εν-
διαφέρον γι’ αυτά ο Θεός. Λοιπόν, για να πάνε καλά τα θέµατά σου και να α-
παλλαγείς από κάθε αγωνιώδη φροντίδα, φρόντισε για τα πνευµατικά και περιφρόνησε 
τα βιοτικά· γιατί έτσι και τη γη θα επιτύχεις µαζί µε τον ουρανό και τα µελλοντικά α-
γαθά θα κερδίσεις».  
 

 ΚΚΚΚαι αλλού µας υπογραµµίζει την ανάγκη να στηριζόµαστε 
µόνο στην Πρόνοια του Θεού και όχι σε ανθρώπους: 
 «Ας µην καταφεύγουµε στις ανθρώπινες εξουσίες, ούτε να επι-
διώκουµε την προστασία τους. Γιατί τίποτα δεν υπάρχει επισφαλέστερο από 

την ανθρώπινη βοήθεια. Κι αυτό είναι ικανή να µας το διδάξει η πείρα των 
πραγµάτων. Γιατί βλέπουµε καθηµερινά απότοµες µεταβολές και ότι 
όλα στρέφονται σε αντίθετες κατευθύνσεις και εκείνον που πριν από 
λίγο απολάµβανε την πιο µεγάλη ευηµερία, ξαφνικά τον βλέπουµε να 
γκρεµίζεται στην πιο µεγάλη δυστυχία, και πολλές φορές να υποφέρει, 
όσα υποφέρουν οι κατάδικοι… Ας µεταφέρουµε λοιπόν ολόκληρη την ελπίδα 
µας και ας τη στηρίξουµε στον Θεό. Γιατί αυτή είναι σταθερή και αµετακίνητη και δεν 
επιδέχεται καµιά µεταβολή, σαν εκείνη που στηρίζεται σε ανθρώπους». 
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ΆΆΆΆµεση και έµµεση είναι η επέµβαση του Θεού στην προσω-
πική µας ζωή. Μπορεί να µην επεµβαίνει πάντοτε θαυµατουργικά, 
αλλά µας παρακολουθεί στοργικά και κατευθύνει τα γεγονότα της 
ζωή µας. Εφ’ όσον φυσικά κι εµείς συνεργασθούµε µαζί Του, «εἰς 

τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ» (Εβρ. ιβ΄ 10). 
 ΗΗΗΗ Πρόνοιά Του ανάβει στο δρόµο µας το λυχνάρι του θείου Νό-
µου Του. Μας αποκαλύπτει την αλήθειά Του. Μας γνωρίζει το θέληµά Του. Μας 
µαθαίνει τον υψηλό προορισµό µας. Τίποτε δεν είναι τυχαίο στη ζωή µας. 
Ένα βιβλίο που θα πέσει στα χέρια µας, µια συµβουλή που θα ακού-
σουµε, ένα χριστιανικό παράδειγµα, µια απροσδόκητη επιτυχία, µια 
θλίψη, ένα συναπάντηµα… όλα είναι επεµβάσεις της θείας Πρό-
νοιας, για να κατευθύνει τη ζωή µας στον θείο προορισµό της. 
 ΠΠΠΠόσες φορές, σε στιγµές αδιεξόδου, δεν άνοιξε µπροστά µας 
φωτεινή λεωφόρος! Και πόσες άλλες «ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὡς στρου-

θίον ἐρρύσθη ἐκ τῆς παγίδος τῶν θηρευόντων…»! (Ψαλ. ρκγ΄ 
7). Χωρίς να αχρηστεύει το λογικό και τις άλλες ικανότητες που µας 
έχει δώσει, ο Θεός επεµβαίνει, εκεί που σταµατούν οι δικές µας δυνατότητες. Και ε-
πεµβαίνει έτσι που και η κοινή λογική αποκλείει τη σύµπτωση. 

 «ΚΚΚΚυβερνήτην ἔχετε τὸν Θεὸν καὶ ἡνίοχον· καὶ τὰ κατ᾿ αὐ-

τοὺς τῆς προνοίας ἐκείνης ἐξαρτήσατε», λέει ένας από τους ερµη-
νευτές, ο Θεοδώρητος. Οι άνθρωποι, γνωστοί, φίλοι, συγγενείς, τέ-
κνα… µπορεί να µας ξεχάσουν ή να βρεθούν σε αδυναµία να µας 
βοηθήσουν· ο Θεός όµως ποτέ. Από τα πρώτα µας βήµατα ως τα βαθιά µας γερά-
µατα, µας συνοδεύει η αγάπη Του.             

(ἡμερολόγιο 2014 ἀδελφότητος «Ζωῆς») 
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Πέµπτη 25 Ιουνίου 2015, Ευαγγελίστρια (Κέντρο Υγείας Μαρκ/λου)Ευαγγελίστρια (Κέντρο Υγείας Μαρκ/λου)Ευαγγελίστρια (Κέντρο Υγείας Μαρκ/λου)Ευαγγελίστρια (Κέντρο Υγείας Μαρκ/λου) 7:00π.µ. 
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, Παρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δΠαρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δ    7:00π.µ. 
Σάββατο 27 Ιουνίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου     
                                                                                                                                                    & Άγιος Σπυρίδωνας στο Πόρτο & Άγιος Σπυρίδωνας στο Πόρτο & Άγιος Σπυρίδωνας στο Πόρτο & Άγιος Σπυρίδωνας στο Πόρτο ---- Ράφτη  Ράφτη  Ράφτη  Ράφτη 7:00π.µ. 
2) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ        (εντός του Ιερού Ναού µας) 
Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, 7:00µ.µ.7:00µ.µ.7:00µ.µ.7:00µ.µ. ΑΑΑΑγιασµός & ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγ. ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
Τετάρτη 1η Ιουλίου 2015, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘεία ΛΛΛΛειτουργία & 
7:00µ.µ. 7:00µ.µ. 7:00µ.µ. 7:00µ.µ. ΜΜΜΜεθέορτος ΕΕΕΕσπερινός &  Ι Ι Ι Ι ε ρ ό  Ε Ε Ε Ε υ χ έ λ α ι ο. ֠    
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Κυριακή Γ΄ του Ματθαίου (των Αγίων Νεοµαρτύρων) 


