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� ����νακομιδὴ ττττῶν ����ερῶν λλλλειψάνων ΚΚΚΚύρου καὶ ����ωάννου  

     Τ Τ Τ Τ ῶ ν  ἀ ν α ρ γ ύ ρ ω ν.      
 

«πολλο� �π� �νατολ�ν κα� δυσµ�ν �ξουσι, κα� �νακλιθ�σονται µετ� �βρα�µ κα� 

�σα�κ κα� �ακ�β �ν τ� βασιλε ! τ�ν ο"ραν�ν…………» 
 

ΣΣΣΣε δυο µόνο περιπτώσεις το Ευαγγέλιο µάς λέει ότι ο Ιη-
σούς εθαύµασε για κάτι. Και στις δύο πρόκειται για την πίστη. 

ΤΤΤΤο πρώτο επεισόδιο: Στη Ναζαρέτ, όταν ο Ιησούς ξαναγύ-
ρισε εκεί ως διδάσκαλος. Κηρύσσει στη συναγωγή των Ναζαρη-
νών. Αλλά εκείνοι δεν δέχονται ούτε τον ίδιο ούτε το µήνυµά του. 
Γι’ αυτό και «οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν… 

Καὶ ἐθαύμαζε διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν» (Μάρκ. 6, 5-6). 
ΤΤΤΤο δεύτερο επεισόδιο: Στην Καπερναούµ. Ο Ρωµαίος εκα-

τόνταρχος ικετεύει για τη θεραπεία του παραλύτου δούλου του. 
«Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν», λέει ο Ιησούς. Ο εκατόνταρ-
χος διαµαρτύρεται: «Κύριε, οὔκ εἰμι ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν 

στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ…». «Ἀκούσας δὲ ὁ 

Ἰησοῦς ἐθαύμασε…» (Ματθ. 8, 7-13). Θεραπεύει το δούλο εξ α-
ποστάσεως και διακηρύσσει ότι ακόµη και στον Ισραήλ δεν βρή-
κε µια τόσο µεγάλη πίστη.  

ΑΑΑΑς φέρουµε τα δυο επεισόδια κοντά κοντά. Θα µείνουµε 
έκπληκτοι. Και θα έχουµε λόγο γι’ αυτό. Οι άνθρωποι της Ναζα-
ρέτ: Ισραηλίτες που είχαν το Νόµο και τους Προφήτας. Που διέ-
θεταν µια σωστή πίστη και ένα ορθό τελετουργικό. Ο εκατόνταρ-
χος: ξένος προς το λαό της επαγγελίας (το πολύ πολύ να ήταν 
προσήλυτος). Εν τούτοις ο Ιησούς θαυµάζει για την απιστία της 
Ναζαρέτ και θαυµάζει για την πίστη του εκατοντάρχου. Η ορθο-
δοξία της Ναζαρέτ δεν ήταν η ζωντανή πίστη, η πίστη που σώζει. 
Εάν διέθεταν µια τέτοια πίστη ζωντανή οι άνθρωποι της Ναζαρέτ, 
θα είχαν ανοίξει την καρδιά τους στον Ιησού. Η καρδιά τους όµως 
έµενε   κλειστή.   Η  πίστη   τους   ήταν   ορθή,   αλλά   στείρα.    Αγνοούµε  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. η(Ματθ. η(Ματθ. η(Ματθ. η΄ ΄ ΄ ΄ 5555    ----    11113)3)3)3) 
                ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ 

Ἑκατόνταρχος, παρακαλῶν αὐτόν, καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται 

ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· 

Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύ-

ριε, οὔκ εἰμι ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λό-

γῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, 

ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας· καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύε-

ται· καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται· καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ 

ποιεῖ. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς, ἐθαύμασε, καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· Ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι 

πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀ-

βραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς 

βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθ-

μὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ Ἑκατοντάρχῳ· Ὕ-

παγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ 

ἐκείνῃ. 
 
 

τι ακριβώς συνιστούσε την πίστη του εκατοντάρχου. Ασφαλώς 
δεν ήξερε για τον Ιησού αυτά που γνωρίζουµε εµείς. Αλλά ανοί-
γεται ολόκληρος στον Ιησού. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζει ένανένανένανέναν 
ΚύριοΚύριοΚύριοΚύριο    κικικικι    έναέναέναένα    ΣωτήραΣωτήραΣωτήραΣωτήρα. Η πίστη του είναι ένα κράµα εµπιστοσύνης και 
υπακοής (όχι συναισθηµατισµού). Είναι µια ορµητική κίνηση ό-
λης της υπάρξεως. ∆εν αµφιβάλλει ότι ο Ιησούς θα θελήση και θα 
µπορέση να γιατρέψη τον άρρωστο δούλο. Κατά κάποιο τρόπο 
εξαρτά τη ζωή του από το λόγο του Ιησού: «ἀλλὰ μόνον εἰπὲ 

λόγῳ…». Ταπεινή και φλογερή προσδοκία. 
ΤΤΤΤώρα πια γνωρίζουµε καλά αυτό που ο Ιησούς αποκαλεί 

απιστία. Και γνωρίζουµε επίσης καλά τι ονοµάζει πίστη, «τοσαύτην 

πίστιν» (Ματθ. 8, 10). 
ΟΟΟΟ Ιησούς βλέπει τι έχουµε µέσα µας. Βρίσκει άραγε σε µας 

την πίστη του εκατοντάρχου ή την απιστία της Ναζαρέτ; Θαυµά-
ζει για την πίστη ή για την απιστία µας; 

«ΠΠΠΠιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ» (Μάρκ. 9, 24). 
Αυτή   η   αντίθεση,  αυτή   η   παράξενη   κραυγή,   η  ικεσία  του   πατέρα  

Κυριακή ∆΄ του Ματθαίου 
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                ΤΤΤΤον καιρόν εκείνον όταν ήλθε ο Ιησούς εις την Καπερναούµ, ήλθε προς 
αυτόν ένας εκατόνταρχος, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε, «Κύριε, 
ο δούλος µου είναι κατάκοιτος εις το σπίτι, παράλυτος, και υποφέρει τροµε-
ρά». Ο Ιησούς τού λέγει, «Εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω». Απεκρίθη ο 
εκατόνταρχος, «Κύριε, δεν είµαι άξιος διά να µπης κάτω από την στέγην µου, 
αλλά µόνον πες έναν λόγον και θα θεραπευθή ο δούλος µου. ∆ιότι και εγώ, 
που είµαι ένας άνθρωπος υπό την εξουσίαν άλλων, έχω υπό τας διαταγάς µου 
στρατιώτες και λέγω εις τούτον «Πήγαινε», και πηγαίνει και εις άλλον «Έλα», 
και έρχεται και εις τον δούλον µου, «Κάνε τούτο» και το κάνει». Όταν άκου-
σε αυτά ο Ιησούς, εθαύµασε και είπε εις εκείνους, που τον ακολουθούσαν, 
«Σας βεβαιώ ότι ούτε εις τους Ισραηλίτας δεν ευρήκα τόσον µεγάλην πίστιν. 
Σας λέγω, ότι πολλοί θα έλθουν από την Ανατολήν και την ∆ύσιν και θα κα-
θήσουν εις το τραπέζι µαζί µε τον Αβραάµ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις 
την βασιλείαν των ουρανών, ενώ τα παιδιά της βασιλείας θα ριφθούν έξω εις 
το σκοτάδι. Εκεί θα είναι το κλάµα και το τρίξιµο των δοντιών». Και είπεν ο 
Ιησούς εις τον εκατόνταρχον, «Πήγαινε και ας σου γίνη όπως επίστεψες». Και 
εθεραπεύθηκε ο δούλος κατά την ώραν εκείνην. (ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής ∆ιακονίας) 
 

 

ενός   δαιµονιζοµένου   παιδιού   προς   τον   Ιησού!   Μήπως   η    φράση 
τούτη ταιριάζει και στη δική µου κατάσταση;  

ΝΝΝΝα πιστεύουµε στον Ιησού Χριστό. Μα γιατί; Είναι προ-
σωπικό θέµα του καθενός να προσδιορίση τους λόγους που τον 
κάνουν να πιστεύη. Οι δρόµοι που οδηγούν στον Ιησού παρου-
σιάζουν τόση ποικιλία, όση και οι άνθρωποι. 

ΚΚΚΚύριε, όσο για µένα, ανήκω στην κατηγορία εκείνων που 
πιστεύουν σε σένα εξ αιτίας σούσούσούσού    τουτουτουτου    ιδίουιδίουιδίουιδίου. Πιστεύω σε σένα, διότι (µε 
τη χάρη σου) καµµιά εικόνα δεν µπορεί να σβήση ή ν’ αντικατα-
στήση την εικόνα σου µέσα µου. ∆ιότι κανείς λόγος εκτός από το 
δικό σου δεν µπορεί να εισχωρήση ως τα κατάβαθα της καρδιάς 
µου. Πιστεύω σε σένα, διότι µε αξίωσες να γνωρίσω την άρρητη ο-
µορφιά του προσώπου σου. Πιστεύω σε σένα, διότι –για να επαναλά-
βω τη φράση των υπηρετών των αρχιερέων– «οὐδέποτε οὕτως 

ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος» (Ιωάν. 7, 46). 
Πιστεύω σε σένα. ∆ιότι έξω από σένα δεν υπάρχει για µένα τίποτα.     
Ενός µοναχού της Εκκλησίας της Ανατολής, από το βιβλίο «ΙΗΣΟΥΣ, 
Ἀτενίζοντας τὸν Σωτῆρα», σελ. 37 – 39, εκδόσεις ∆όµος, Αθήνα 1994             
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ΟΟΟΟ    ΙΙΙΙ        ∆∆∆∆    ΩΩΩΩ    ∆∆∆∆    ΕΕΕΕ    ΚΚΚΚ    ΑΑΑΑ        ΑΑΑΑ    ΠΠΠΠ    ΟΟΟΟ    ΣΣΣΣ    ΤΤΤΤ    ΟΟΟΟ    ΛΛΛΛ    ΟΟΟΟ    ΙΙΙΙ    
     ΠΠΠΠρώτος Απόστολος είναι ο Πέτροςο Πέτροςο Πέτροςο Πέτρος, ο οποίος προηγουµένως ονο-
µαζόταν Σίµων. Ήταν έγγαµος ψαράς, αγράµµατος, αδελφός του 
Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, υιός 
του Ιωνά. ∆∆∆∆εύτερος είναι ο Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος,ο Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος,ο Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος,ο Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος, ο αδελφός του 
Πέτρου. ΤΤΤΤρίτος Απόστολος είναι ο Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίουο Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίουο Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίουο Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίου,,,, αδελφός 
του Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. ΤΤΤΤέταρτος είναι ο ο ο ο 

Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος,Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος,Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος,Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος, αδελφός του Ιακώβου. ΠΠΠΠέµπτος 
Απόστολος του Χριστού είναι ο Φίλιπποςο Φίλιπποςο Φίλιπποςο Φίλιππος ο από Βηθσαϊδά της Γαλιο από Βηθσαϊδά της Γαλιο από Βηθσαϊδά της Γαλιο από Βηθσαϊδά της Γαλι----

λαίας,λαίας,λαίας,λαίας, συµπατριώτης του Ανδρέου και Πέτρου. ΈΈΈΈκτος είναι ο Βαρθοο Βαρθοο Βαρθοο Βαρθο----

λοµαίος ή Ναθανλοµαίος ή Ναθανλοµαίος ή Ναθανλοµαίος ή Ναθαναήλαήλαήλαήλ. ΈΈΈΈβδοµος Απόστολος είναι ο Θωµάς που λεγόταν ο Θωµάς που λεγόταν ο Θωµάς που λεγόταν ο Θωµάς που λεγόταν 

και ∆ίδυµοςκαι ∆ίδυµοςκαι ∆ίδυµοςκαι ∆ίδυµος. ΌΌΌΌγδοος είναι ο Ματθαίος, ο Τελώνης,ο Ματθαίος, ο Τελώνης,ο Ματθαίος, ο Τελώνης,ο Ματθαίος, ο Τελώνης, αδελφός του Ιακώ-
βου του Αλφαίου. ΈΈΈΈνατος είναι ο Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου,ο Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου,ο Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου,ο Ιάκωβος ο υιός του Αλφαίου, αδελφός 
του Λευί δηλ. του Ματθαίου. ∆∆∆∆έκατος Απόστολος είναι ο Σίµων ο ο Σίµων ο ο Σίµων ο ο Σίµων ο 

Κανανίτης δΚανανίτης δΚανανίτης δΚανανίτης δηλ. ο Ζηλωτής,ηλ. ο Ζηλωτής,ηλ. ο Ζηλωτής,ηλ. ο Ζηλωτής, από την Κανά της Γαλιλαίας. ΕΕΕΕνδέκατος 
είναι ο Ιούδας Ιακώβου,ο Ιούδας Ιακώβου,ο Ιούδας Ιακώβου,ο Ιούδας Ιακώβου, τον οποίο ο Ματθαίος ονοµάζει Λεββαίο ή 
Θαδδαίο. ∆∆∆∆ωδέκατος Απόστολος του Χριστού είναι ο Ματθίας,ο Ματθίας,ο Ματθίας,ο Ματθίας, στη 
θέση του προδότη Ιούδα.  (πρεσβ. Γεωργίου Κουγιουµτζόγλου, από το βιβλίο «Λατρευτικό Εγχειρίδιο») 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)         ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
∆ευτέρα 29 Ιουνίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Τετάρτη 1η Ιουλίου 2015, Παρεκκλήσι Αγίων ΑνΠαρεκκλήσι Αγίων ΑνΠαρεκκλήσι Αγίων ΑνΠαρεκκλήσι Αγίων Αναργύρωναργύρωναργύρωναργύρων 7:00π.µ. 
Πέµπτη 2 Ιουλίου 2015, Παναγία ΒαραµπάΠαναγία ΒαραµπάΠαναγία ΒαραµπάΠαναγία Βαραµπά 7:00π.µ. 
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015, Παναγία ΒαραµπάΠαναγία ΒαραµπάΠαναγία ΒαραµπάΠαναγία Βαραµπά 7:00π.µ. 
Σάββατο 4 Ιουλίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου    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. ֠    
3) � ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  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 Ναού µας διοργανώνει Απο-
γευµατινή Προσκυνηµατική Εκδροµή στοστοστοστο Ιερ Ιερ Ιερ Ιερόόόό    Ησυχαστήριο Αναστάντος Ησυχαστήριο Αναστάντος Ησυχαστήριο Αναστάντος Ησυχαστήριο Αναστάντος 
Χριστού στον Βαρνάβα ΑττικήςΧριστού στον Βαρνάβα ΑττικήςΧριστού στον Βαρνάβα ΑττικήςΧριστού στον Βαρνάβα Αττικής, την Πέµπτη 2 Ιουλίου 2015. Ώρα αναχώ-
ρησης 4:30 µ.µ. από τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 15 €.     � 

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 
 

Κυριακή ∆΄ του Ματθαίου 


