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 Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως·  

 Εὐσιγνίου μάρτυρος (362). Εὐγενίου ὁσίου τοῦ Αἰτωλοῦ.  
 

�ἱ �πόστολοι�ἱ �πόστολοι�ἱ �πόστολοι�ἱ �πόστολοι    

 ΟΟΟΟι Απόστολοι αποτελούν το μεγαλύτερο θαύμα των αιώνων. 
Ένα θαύμα χειροπιαστό. Μπορεί κανείς ν’ αμφισβητήση την εξάπλω-
σι του Χριστιανισμού σ’ όλο τον κόσμο; Κανείς. Αλλά πώς συντελέ-
σθηκε αυτό το γεγονός; Με το θαύμα των Δώδεκα Αποστόλων. 
     ΠΠΠΠώς δώδεκα αγράμματοι άνθρωποι νίκησαν τους σοφούς 
και φιλοσόφους του αρχαίου κόσμου; Πώς οι αγράμματοι έγιναν 
πάνσοφοι; Πώς οι βραδύγλωσσοι έγιναν πολύγλωσσοι; Πώς οι αδύ-
νατοι έγιναν δυνατοί; Πώς οι άσημοι έγιναν ένδοξοι; Πώς οι μικροί 
νίκησαν τους μεγάλους; Πώς; … 
 ΑΑΑΑυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Μάθετε το «πώς;»: Με το Πνεύμα 
το Άγιον. Ο Μέγας Βασίλειος, μιλώντας για τη δύναμι του Αγίου Πνεύ-
ματος, λέει: «Δι᾿ αὐτοῦ οἱ ἀσθενεῖς ἰσχυροί, οἱ πτωχοί πλουτίζουσιν, 

οἱ ἰδιῶται τῷ λόγῳ σοφώτεροί εἰσι τῶν σοφῶν» (Ε.Π.Ε. 7,38). Και συ-
γκεκριμένα παρουσιάζει ο άγιος Πατήρ περιπτώσεις, όπου φάνηκε η έ-
κτακτη δύναμις του Αγίου Πνεύματος στους αδυνάτους Αποστόλους. 

* * * 
 ΟΟΟΟ απόστολος Παύλος περιγράφει πολύ παραστατικά τη μαρ-
τυρική ζωή των αγίων Αποστόλων: «Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καί πεινῶ-

μεν καί διψῶμεν καί γυμνητεύομεν καί κολαφιζόμεθα καί ἀστατοῦ-

μεν καί κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί» (Α΄ Κορ. δ΄ 11-
12). Η ζωή τους ήταν χ ρ ι σ τ ο μ ί μ η τ η .  Όπως έζησε ο Χριστός, 
έτσι και αυτοί. Όπως στερήθηκε εκούσια ο Χριστός και τα πλέον στοι-
χειώδη, έτσι και αυτοί. Όπως έπαθε ο Χριστός, έτσι και οι Απόστολοι. 
  «ΚΚΚΚαί πεινῶμεν». Ακόμα και το ψωμί στερούνταν οι άγιοι 
Απόστολοι. Δεν ήσαν όπως όσοι καπηλεύονται (Β΄ Κορ. β΄ 17) το 
λόγο του Θεού. Ζούσαν την  ε σ χ ά τ η  π ε ν ί α , ακολουθώντας Ε-
κείνον, «ὅστις ἐπτώχευσεν, ἵνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτί-

σωμεν»    (Β΄    Κορ.    η΄    9).    Το    αρχοντόπουλο    της    Ταρσού,    ο    ευκατάστα- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. δ΄ 9Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. δ΄ 9Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. δ΄ 9Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. δ΄ 9----16)16)16)16)    
    

    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐ-

πιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀν-

θρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς 

ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι 

ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα 

καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορού-

μενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακα-

λοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψη-

μα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ ὡς τέκνα μου ἀ-

γαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, 

ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐ-

γὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.   
 
 

 

 

τος φαρισαίος, ο ρωμαίος πολίτης, ο Παύλος, πεινούσε, διότι δεν ή-
θελε να δώση αφορμή να μεμφθούν το ευαγγέλιο. Πεινούσε αυτός, 
που χόρτασε τόσους με τον  Ά ρ τ ο  της ζωής, τον Ιησού Χριστό, 
«την Τροφή του παντός κόσμου». 

 «ΚΚΚΚαί διψῶμεν». Δρόσισαν τόσες ψυχές, που καίγονταν από 
τη φλόγα της αμαρτίας. Αλλ’ οι ίδιοι έφταναν στο σημείο να διψάνε 
σωματικά, χωρίς ένα ποτήρι «ψυχρού ύδατος». 
    «ΚΚΚΚαί γυμνητεύομεν». Βάδιζαν σε αντίξοες συνθήκες. Ο-
δοιπόροι της αγάπης, αλλά και των στερήσεων. Ας συγκριθούμε οι 
χριστιανοί της εποχής μας, που δεν ξέρουμε κυριολεκτικά τι έχουμε. 
Μπορούμε π.χ. να φανταστούμε τους Αποστόλους ντυμένους με      
χ ρ υ σ ο ΰ φ α ν τ ε ς  αρχιερατικές στολές; 
  «ΚΚΚΚαί κολαφιζόμεθα». Ο Διδάσκαλός τους, ο Κύριος Ιησούς 
Χριστός δέχτηκε μάστιγες, εμπτυσμούς και κολαφισμούς (Ματθ. 
κστ΄ 67. Μάρκ. ιδ΄ 65). Πώς θα μπορούσαν οι γνήσιοι μαθητές Του 
να έχουν καλύτερη μεταχείρισι; 
  «ΚΚΚΚαί ἀστατοῦμεν». Ακολουθώντας το παράδειγμα του ακτή-
μονος Ιησού, και οι πνευματοκίνητοι πλέον μαθητές Του, οι θεοφόροι 
Απόστολοι, δεν είχαν «ποῦ τήν κεφαλήν κλίνῃ» (Ματθ. η΄ 20). Το «ἀ-

στατοῦμεν» δεν αναφέρεται μόνο στην  α κ τ η μ ο σ ύ ν η , αλλά και 
στους  αδιάκοπους  δ ι ω γ μ ο ύ ς  των  Αποστόλων. Οι άγιοι ζουν «τόπον 
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ἐκ τόπου συνεχῶς διαμείβοντες καί πλανώμενοι ἐν σπηλαίοις καί ὄρε-

σι» (απολυτίκιο οσίων). Οι Απόστολοι ήξεραν, ότι εδώ είναι «ὁδῖται» 
και «σκηνῖται»· εκεί, στη βασιλεία των ουρανών, θα είναι «πολῖται». 
 

  «ΚΚΚΚαί κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν». Ο από-
στολος Παύλος εργαζόταν με τα χέρια του, ως  σ κ η ν ο π ο ι ό ς . 
Είχε βεβαίως το δικαίωμα να τρέφεται από την εκκλησία, από την 
οικογένεια των πιστών (Α΄ Κορ. θ΄ 4. 7). Ποτέ όμως δεν θέλησε να 
κάνη χρήσι του δικαιώματός του αυτού! Γιατί; Για να μην επιβαρύ-
νη κανένα, για να μην εισπράξη από το έργο του ευαγγελίου ούτε ο-
βολό, για να προσφέρη «ἀδάπανον τό εὐαγγέλιον» (Α΄ Κορ. θ΄ 18). 
Έδειχνε τα εργατικά του χέρια και έλεγε: «Ταῖς χρείαις  μου καί τοῖς 

οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ  χ ε ῖ ρ ε ς  αὗται» (Πράξ. κ΄ 34).  
 

      Α Α Α Α π ό σ τ ο λ ο ι ! Αιώνιο υπόδειγμα  α ν ι δ ι ο τ ε λ ε ί α ς , 
αλλά συγχρόνως και έλεγχος εκείνων, που την Εκκλησία του Σταυ-
ρού και της Αναστάσεως την μετατρέπουν σε θρησκεία του κόσμου 
και σε «ευσέβεια» πλουτισμού, επιδείξεως και εγκόσμιας δόξας.  

* * * 
 ΑΑΑΑς αντιστρέψουμε για λίγο τα πράγματα. Φαντασθήτε τους 
Αποστόλους όχι με την αγία τρέλλα της ιεραποστολής και της θυ-
σίας, αλλά με τη σατανική σύνεσι και σκοπιμότητα τη δική μας, που 
όλα τα ζυγίζουμε με το συμφέρον! Στα παραγγέλματα του Χριστού 
θα φέρναμε αντιρρήσεις λογικοφανείς, σαν κι αυτές:  
 

    ΠΠΠΠού μας στέλνεις; Μέσα σε λύκους; Όχι. Άνισος είναι ο α-
γώνας. Θα μείνουμε εδώ, στην ήσυχη ακρογυαλιά της Γαλιλαίας. 
Καλά είμαστε. Άλλωστε κανείς δεν μας ενοχλεί. Και γιατί; Δεν μπο-
ρούμε κι από δω να Σ’ αγαπάμε; Πρέπει να ριχτούμε σε περιπέτειες 
φοβερά επικίνδυνες; 

 

     ΤΤΤΤι μας επιστρατεύεις, να δουλέψουμε χωρίς λεφτά, χωρίς 
ασφάλιστρα, χωρίς συντάξεις; Α, όχι! Όλα κι όλα. Θα δουλεύουμε 
μεν, αλλά θα πληρωνώμαστε με ικανοποιητικό μισθό. 
 

     ΤΤΤΤι μας λες; Να θυσιάσουμε τη ζωή μας; Να χύσουμε το αί-
μα μας; Και γιατί; Είναι ανάγκη; Καλά δεν είναι, που είμαστε τίμιοι 
βιοπαλαιστές, καλοί ψαράδες; 
 

ΑΑΑΑν έλεγαν όλα αυτά οι Δώδεκα; Θα ήσαν ίσως καλοί νοικοκυ- 
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ραίοι της Γαλιλαίας. Δεν θα ήσαν όμως Απόστολοι. Δεν θα ήσαν ή-
ρωες. Θα ήσαν οι μέτριοι της γης, αλλά δεν θα ήσαν οι μεγάλοι του 
Ουρανού. Δεν θα ήσαν οι μάρτυρες Απόστολοι. 
 

 ΉΉΉΉρωες! Μάρτυρες! Αποστόλους! Αυτό ζητάει και η εποχή 
μας. Χορτάσαμε από ψευδαποστόλους. Ζητάμε Αποστόλους, αν-
θρώπους με την αγία τρέλλα της αγάπης του Χριστού. 
 

Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη, από το ημερολόγιο 2015 του Ορθ. Χρ. Συλλόγου 
«Ιωάννης ο Βαπτιστής», σελ. 3-7 & 15-16 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ           
                 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΑΜΟΛΙΑ 
Κυριακή 5 Αυγούστου 2018, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. 
Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία. 
2)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ     
Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου  
          & Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Χαμολιά 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Σάββατο 11 Αυγούστου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)                         ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ι. Ναού μας διοργανώνει την 
Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή στην Ι. 
Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη για Εσπερινό & Παράκληση. Ώ-
ρα αναχώρησης 4:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.  
4)                            Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο             
Την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018 στο Ναό μας, στις 5:30 μ.μ. Ιερό 
Ευχέλαιο και στις 7:00 μ.μ. Παράκληση. 
5)   ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   
Την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018, 9:00 μ.μ. προς Σάββατο 11 
Αυγούστου 2018, 01:00 π.μ. Ιερά Αγρυπνία στο παρεκκλήσιο του Α-
γίου Σπυρίδωνος στο Πόρτο Ράφτη. 
6)         Ο  ΣΕΒ.  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ 
Την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018, στο παρεκκλήσιο της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στο Πόρτο Ράφτη θα χοροστατήσει στην παράκληση 
(7:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ.) ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.   
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e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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