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 «Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς 

       συνόδου (325 μ.Χ.)». 
    Θαλλελαίου μάρτυρος (284). Λυδίας τῆς Φιλιππησσίας      

       (α΄ αἰ.)· Νικήτα, Ἰωάννου καὶ Ἰωσὴφ ὁσίων (ια΄ αἰ.).   
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 ����ο τμήμα αυτό συγκεντρώνει κατά θαυμαστόν τρόπον πολ-
λάς αρετάς του Αποστόλου Παύλου δοκιμαζομένας και διά τούτο 
περισσότερον λαμποκοπούσας. Ας ίδωμεν ταύτας και κατόπιν τον 
εαυτόν μας.  
 

 �)�)�)�) ���� ι  α ρ ε τ α ί  τ ο υ  Α π ο σ τ ό λ ο υ  Π α ύ λ ο υ : Όπως 
ο χρυσός και ο άργυρος εις το χωνευτήρι λαμποκοπούν, κατά παρό-
μοιον τρόπον και αι αρεταί του Αποστόλου φαίνονται ωραιότεραι 
εις το χωνευτήρι της δοκιμασίας. Ας ίδωμεν πρώτον τας αρετάς και 
κατόπιν το χωνευτήρι. 
 

 ����ι αρεταί του. Ως πατέρας πνευματικός πριν χωρισθή από τα 
παιδιά του λαμβάνει το θάρρος να τους είπη τους αγώνας του, τα δά-
κρυά του, τους πειρασμούς του, την «πᾶσαν», ήτοι την προς όλας τας 
διευθύνσεις ταπεινοφροσύνην του, προς διδασκαλίαν. Πριν όμως αρχί-
ση, μετριάζει την εντύπωσιν τού ότι θα ομιλήση διά τον εαυτόν του με 
την δήλωσιν : «Ὑμεῖς ἐπίστασθε» σεις γνωρίζετε, πώς εδούλευσα τον 
Κύριον από της πρώτης ημέρας, καθ’ ην επάτησα το πόδι μου εν τη Μ. 
Ασία. Πόση λεπτότης ! Κατόπιν απαριθμεί την προς αυτούς και προς ε-
αυτόν στάσιν του, ήτοι το μεγάλον ενδιαφέρον του δι’ αυτούς και την 
μεγάλην αδιαφορίαν διά τον εαυτόν του. Το προς αυτούς ενδιαφέρον 
του συνοψίζεται εις τα εξής : «Τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυ-

σάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον». Τι να μη θαυμάση  
τις ; Την τριετίαν ή την νύκτα, την οποίαν έκαμε ημέραν, ή την ιδιαιτέ-
ραν δι’ ένα έκαστον εξ αυτών φροντίδα ή τα δάκρυα που έχυνε δι’ ένα 
έκαστον ; Ενώ λοιπόν είχε τόσον ενδιαφέρον δι’ εκείνους, είχε αδιαφο-
ρίαν διά τα περί  τον  εαυτόν του. Και λέγει  : «Ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. κ  ́16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. κ  ́16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. κ  ́16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. κ  ́16----18, 2818, 2818, 2818, 28----36)36)36)36)    

             ᾽ΕΕΕΕν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἔκρινεν ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔ-

φεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γάρ, 

εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱερο-

σόλυμα. Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς 

πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν 

αὐτοῖς· Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ 

Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυ-

ρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. Ἐγὼ γὰρ οἶδα 

τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ 

φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες 

λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. 

Διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐ-

παυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. Καὶ τὰ νῦν παρατί-

θεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυ-

ναμένῳ ἐποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμέ-

νοις πᾶσιν. Ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα· αὐτοὶ 

γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ 

χεῖρες αὗται. Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμ-

βάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τὸν λόγον τοῦ Κυρίου Ἰ-

ησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· Μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν. Καὶ 

ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.  
 

 

ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα. Ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ 

ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. Μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ 

λαμβάνειν». Ποίον ύψος αυταπαρνήσεως ! Πόσον βάθος στοργής ! 
Πόση λεπτότης ! Το χωνευτήρι των αρετών του ; Είναι πολύ καυτερόν. 
Είναι διπλό το κάψιμό του. Ακούσατέ το. Έπειτα από αυτάς τας αρετάς 
θα επερίμενε τις να είχε απαίτησιν αμοιβής. Και όμως ! Ομολογεί ο ί-
διος «δεδεμένος τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλὴμ τὰ ἐν αὐτῇ 

συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς». Σπρώχνομαι από το Άγιον Πνεύμα να 
μεταβώ, ίνα θλιβώ εις Ιερουσαλήμ μη γνωρίζων ακριβώς τι πρόκειται 
να πάθω. «Δεσμὰ καὶ θλίψεις μὲ μένουσι» με περιμένουσι αλυσσίδες 
στο σώμα και βάσανα στην ψυχήν. Ιδού και η ηρωική απάντησις : «Οὐ-

δενὸς     λόγου     ποιοῦμαι     τὴν     ψυχὴν     τιμίαν     ἐμαυτῷ     ὡς    τελειώσω    τὸν 
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                ΕΕΕΕκείνες τις ημέρες, ο Παύλος είχε αποφασίσει να προσπεράσωμεν την Έφε-
σον διά να μη χρονοτριβήση εις την Ασίαν. Ήτο βιαστικός διά να βρίσκεται εις 
τα Ιεροσόλυμα, εάν του ήτο δυνατόν, την ημέραν της Πεντηκοστής. Από την 
Μίλητον έστειλε εις την Έφεσον και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλη-
σίας. Όταν δε ήλθαν προς αυτόν, τους είπε, «Προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς 
σας και ολόκληρον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σάς ετοπο-
θέτησε επισκόπους, διά να ποιμαίνετε την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, την 
οποίαν απέκτησε με το δικό του αίμα. Διότι ξέρω τούτο, ότι μετά την αναχώρη-
σίν μου θα μπουν μεταξύ σας λύκοι άγριοι και δεν θα φεισθούν το ποίμνιον, και 
από σας τους ιδίους θα εγερθούν άνδρες οι οποίοι θα διαστρέψουν την αλή-
θειαν διά να παρασύρουν τους μαθητάς ώστε να ακολουθήσουν αυτούς. Διά 
τούτο να είσθε άγρυπνοι και να θυμάσθε ότι, επί τριετίαν νύχτα και ημέραν, δεν 
έπαυσα να νουθετώ τον καθένα από σας με δάκρυα. Και τώρα, αδελφοί, σας α-
φιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτός του, ο οποίος έχει την δύ-
ναμιν να αυξήση την οικοδομήν σας και να σας δώση κληρονομίαν μεταξύ ό-
λων των αγιασμένων. Δεν επεθύμησα κανενός το χρήμα ή το χρυσάφι ή τον 
ρουχισμόν. Ξέρετε σεις οι ίδιοι ότι τας ανάγκας τας δικάς μου και των συντρό-
φων μου εξυπηρέτησαν τα χέρια μου αυτά. Σας έδειξα, με κάθε τρόπον, ότι 
έτσι με τον κόπον της εργασίας σας πρέπει να βοηθάτε τους αδυνάτους και να 
θυμάσθε τα λόγια του Κυρίου Ιησού που είπε αυτός ο ίδιος: “Είναι ευτυχέστε-
ρον να δίνη κανείς παρά να παίρνη”». Και όταν είπε αυτά, εγονάτισε με όλους 
και προσευχήθηκε. (ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ & ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  
 
 

δρόμον». Δεν με ενδιαφέρει η ζωή μου, όσον με ενδιαφέρει πώς να τε-
λειώσω την αποστολήν μου. Πόσον ηρωική γίνεται η υψηλή, η λεπτή, η 
βαθεία αρετή του ! Ουδεμίαν αμοιβήν ζητεί να λάβη εδώ. Ζητεί να μαρ-
τυρήση διά τον Χριστόν, ίνα ολοκληρώση το έργον του. Το χωνευτήρι 
της μαρτυρικής διαθέσεως πόσον λαμπρύνει τον χρυσόν του χαρακτήρα !  
 

 ����λλά υπάρχει και δεύτερον χωνευτήρι καυστικώτερον του μαρ-
τυρίου. Είναι ο χωρισμός του. «Οἶδα, ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσω-

πόν μου». Εκείνους τους οποίους τόσον ηγάπησε, ώστε μετά δακρύων 
νύκτα και ημέραν επί τριετίαν ενουθέτει, δεν θα ξαναΐδη. Πόσος πό- 
νος ! Ο πόνος αυτός φθάνει εις το ύψιστον σημείον και το χωνευτήρι 
γίνεται υψικάμινος, όταν δηλοί, ότι θα ενσκήψωσι λύκοι βαρείς εις το 
ποίμνιόν του και εξ αυτών των παρευρισκομένων θα γίνωσι τινές εργά-
ται  της   πλάνης,  οπαδοί  του  Ιούδα   !  Πόσος πόνος   !  Ιδού  η  μεγάλη    του  
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ψυχή εις τον πόνον του χωρισμού και εις την επιδρομήν των λύκων και 
την προδοσίαν τινων: «Τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ Κυρίῳ καὶ τῷ 

λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι». Σας εμπιστεύ-
ομαι εις τον Θεόν και εις τον λόγον Του, ο οποίος δύναται να σας οικο-
δομήση ! Πόσον υπέροχον ψυχήν είχε ! Ως επιστέγασμα όλων αυτών 
«θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο». Στεφανώνει δηλαδή την συμβουλήν 
διά προσευχής ! Ιδού η δοκιμασθείσα αρετή του Αποστόλου ! 
 

 �)�)�)�) ���� μ ε ί ς ; Τι έχομεν να είπωμεν έναντι των αρετών και του 
χωνευτηρίου του Αποστόλου Παύλου ; Αλλοίμονον ! Έναντι της λεπτό-
τητος, της αυταπαρνήσεως, της τρυφερότητος του Αποστόλου τίθεται η 
ιδική μας αγροικότης, ιδιοτέλεια και σκληρότης. Εκείνος δηλαδή ο Παύ-
λος ως πατήρ θέτει ως μάρτυρας αυτόπτας των αρετών του τα πνευμα-
τικά του παιδιά. Πόση επίδειξις αρετών όμως παρ’ ημίν, πόση κομπορ-
ρημοσύνη ενώπιον όχι πνευματικών μας τέκνων και ουχί προς διδασκα-
λίαν αλλά προς φλυαρίαν ενώπιον του τυχόντος ! Εκείνος ανεμίγνυε την 
συμβουλήν του με τα δάκρυά του και τα ξενύχτιά του. Ημείς, όταν συμ-
βουλεύωμεν, εδακρύσαμεν εις τα μάτια του σώματος ή έστω και της ψυ-
χής; Πόσας φοράς εξενυχτίσαμεν να δώσωμεν μίαν συμβουλήν εις τον 
άλλον γραπτήν ή προφορικήν; Εκείνος μετά την συμβουλήν κατέφυγεν 
εις την προσευχήν. Ποίος εξ ημών μετά την συμβουλήν καταφεύγει εις 
την προσευχήν, ίνα επιδράση η συμβουλή ; Ποίος εγονάτισε να προσευ-
χηθή δι’ εκείνον, τον οποίον συνεβούλευσε ; Πόση σκληρότης υπάρχει 
εις τας συμβουλάς μας, αι οποίαι ευκόλως μεταπίπτουσι εις απειλάς !... 
 

Αρχιμ. Ιωήλ Ν. Γιαννακόπουλου, από το βιβλίο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΩΝ, ΜΕΡΟΣ ΒΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», σελ. 348-350, ΚΑΛΑΜΑΙ 1954      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ                  
Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.  
Τρίτη 22 Μαΐου 2018, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ.  
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 26 Μαΐου 2018 (Ψυχοσάββατο), Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου  
                                          & Άγιος Ελευθέριος Κοιμητηρίου 7:00 π.μ.   
2)            ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  &  Π Π Π Π Α Ν Ν Υ Χ Ι Δ Α   ΚΚΚΚ Ο Λ Λ Υ Β Ω Ν 
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, 6:30 μ.μ. Εσπερινός & Παννυχίδα Κολλύβων. 

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