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� ΕΕΕΕὐτυχοῦς ����ερομάρτυρος (β΄ α�.β΄ α�.β΄ α�.β΄ α�.). 

� ΚΚΚΚοσμᾶ ττττοῦ ννννέου ����ερομάρτυρος ττττοῦ ΑΑΑΑἰτωλοῦ (1779177917791779). 
� Μετάθεσις εἰς Ζάκυνθον τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγ. Διονυσίου,  

     ἐπισκόπου Αἰγίνης. 
    

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ (ΣΑΠΡΙΚΙΟΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ) (απόσπ.) 
Αγίου Κοσµά του Αιτωλού 

�� 

ΠΠΠΠρέπει, αδελφοί µου, να προσέχετε σε όλα τα νοήµατα του 
αγίου Ευαγγελίου, διότι είναι όλα διαµάντια, θησαυρός, χαρά, ευ-
φροσύνη, ζωή αιώνιος. Να στοχαστούµε τι έκαµε ο Χριστός µας. 
∆ε φύλαξε µίσος και έχθρα να µη µεταλάβει τον Ιούδα τον εχθρό 
του, αλλ’ όπως µετάλαβε και τους έντεκα µαθητές, τους φίλους 
του τους καλούς, έτσι και τον Ιούδα, τον εχθρό του. 

´ΗΗΗΗταν ένας άνθρωπος ονοµαζόµενος Σαπρίκιος, ο οποίος νή-
στευε πάντοτε, προσευχόταν, πάντρευε πτωχές γυναίκες, έκτιζε εκκλησίες, ποτέ του δεν 

έβλαψε, αλλ’ αγαπούσε το δίκαιο. Ήταν και ένας άλλος ονοµαζόµενος 
Νικηφόρος, ο οποίος ποτέ του καλό δεν έκαµε, µάλιστα έκλεπτε, αδικούσε τον κό-

σµο, πόρνευε, όλα τα κακά τα είχε κάµει. Ήθελε να φονεύσει και τον αδελ-
φό του Σαπρίκιο. Μία ηµέρα στέλλει ο βασιλεύς και παίρνει το 
Σαπρίκιο και του λέγει: Να αρνηθείς το Χριστό και να προσκυνή-
σεις τα είδωλα. Λέγει ο Σαπρίκιος: Εγώ το Χριστό µου δεν τον αρ-
νούµαι ποτέ. Τον βασάνισε ο βασιλεύς δυνατά και σαν είδε πως 
δεν είναι τρόπος να νικήσει τη γνώµη του, απεφάσισε να τον θα-
νατώσει. Παίρνοντάς τον λοιπόν ο δήµιος να τον υπάγει στον τό-
πο της καταδίκης, το έµαθε ο Νικηφόρος και πηγαίνει στο δρόµο 
και λέγει του Σαπρικίου: Εγώ, αδελφέ, σου έπταισα· και έµαθα ότι 
θα σε θανατώσουν. ∆ια τούτο σε παρακαλώ, αδελφέ, να µε συγχω-
ρήσεις· σου έσφαλα. Πάλι κύπτει ο Νικηφόρος, τον παρακαλεί, του 
φιλεί τα πόδια. Αδελφέ, λέγει, συγχώρησόν µε δια το Θεό. Αλλ’ ο 
αδελφός του δεν τον συγχωρεί. Έφθασαν και στον τόπο της κα- 
ταδίκης.   Τον   παρακαλούσε   ο   Νικηφόρος   µετά   δακρύων,   και   δεν     
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. θ΄ 2 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. θ΄ 2 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. θ΄ 2 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. θ΄ 2 ---- 12 12 12 12))))    
    

     ᾿ΑΑΑΑδελφοί, ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. Ἡ ἐμὴ 

ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί. Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φα-

γεῖν καὶ πιεῖν; Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς 

καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς; Ἢ μόνος ἐ-

γὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι; Τίς στρατεύε-

ται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; Τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ 

οὐκ ἐσθίει; Ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ 

ἐσθίει; Μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; Ἢ οὐχὶ καὶ ὁ νόμος ταῦτα λέγει; 

Ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται· «Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα». Μὴ 

τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; Ἢ δι᾿ ἡμᾶς πάντως λέγει; Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, 

ὅτι ἐπ᾿ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐ-

τοῦ μετέχειν ἐπ᾿ ἐλπίδι. Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡ-

μεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν; Εἰ ἄλλοι τῆς ἐξουσίας ὑμῶν μετέχουσιν, 

οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; Ἀλλ᾿ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα 

στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 
 

 

τον συγχώρησε. Του λέγει πάλι ο Νικηφόρος: Ιδού, αδελφέ, τώρα θα σε 

κόψουν· γιατί δε µε συγχωρείς; Εσύ θα κολασθείς· εγώ σε συγχωρώ µε όλη µου την 

καρδιά. Λέγει του ο Σαπρίκιος: Εγώ δε σε συγχωρώ ποτέ! Και καθώς σή-
κωσε ο δήµιος το σπαθί να του κόψει το κεφάλι, βλέπων ο πανά-
γαθος Θεός την κακή του γνώµη, σηκώνει τη χάρη του, και ρωτά 
ο Σαπρίκιος το στρατιώτη: Γιατί θέλεις να µε φονεύσεις; Λέγει του 
ο στρατιώτης: Και δεν το ξέρεις τώρα τόσο καιρό; ∆ιότι δεν 
προσκυνάς τα είδωλα. Λέγει του ο Σαπρίκιος: ∆ια τούτο µε βασα-
νίζεις; Εγώ αρνούµαι το Χριστό και προσκυνώ τα είδωλα! Και ευ-
θύς λέγοντας το λόγο δεν τον φόνευσε, αλλ’ αρνήθηκε το Χριστό 
και πήγε µε το διάβολο. Βλέπων ο Νικηφόρος τους Αγγέλους που 
έστεκαν µε ένα στέφανο χρυσό, λέγει στο δήµιο: Εγώ είµαι χρι-
στιανός και πιστεύω στο Χριστό µου. Λέγει του Σαπρικίου: Συγχώ-
ρησόν µε, αδελφέ, και ο Θεός συγχωρήσοι σε. Και αµέσως έκοψε ο 
στρατιώτης το κεφάλι του Νικηφόρου και παρέλαβαν οι Άγγελοι 
την ψυχή αυτού και την πήγαν στον παράδεισο. 

∆∆∆∆ια τούτο και εµείς πρέπει να αγαπάµε τους εχθρούς µας 
και να τους συγχωρούµε· να τους τρέφουµε, να τους ποτίζουµε, να 
παρακαλούµε  το  Θεό  για  την  ψυχή  τους,  και  τότε  να  λέγουµε  στο 
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     Α     Α     Α     Αδελφοί, η ίδια η ύπαρξη της εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είµαι 
απόστολος. Να πώς απολογούµαι σ’ αυτούς που αµφισβητούν και συζητούν 
την αυθεντία µου ως αποστόλου: ∆εν έχω τάχα δικαίωµα να συντηρούµαι µε 
δαπάνη της εκκλησίας που υπηρετώ; Μήπως δεν έχω δικαίωµα να έχω µαζί 
στα ταξίδια µου αδελφή χριστιανή ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι από-
στολοι και τα αδέλφια του Κυρίου και ο Κηφάς; Ή µήπως είµαστε οι µόνοι, ε-
γώ κι ο Βαρνάβας, που δεν έχουµε δικαίωµα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να 
ζούµε µε την εργασία µας; Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεµο µε δικά 
του έξοδα; ποιος φυτεύει αµπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του; ή ποιος 
βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού; Μήπως αυτά που 
λέω είναι σύµφωνα µόνο µε την ανθρώπινη καθηµερινή πείρα; Κι ο νόµος δεν 
λέει τα ίδια; Πράγµατι, στον Μωσαϊκό νόµο είναι γραµµένο: Μη βάλεις φίµω-
τρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός; Μήπως αυ-
τά που λέει αναφέρονται πραγµατικά σ’ εµάς; Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για 
µας. Αυτός που οργώνει κι αυτός που αλωνίζει πρέπει να κάνουν τη δουλειά 
τους µε την ελπίδα της συµµετοχής στη συγκοµιδή. Εµείς σπείραµε ανάµεσά 
σας πνευµατικό σπόρο· σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερίσουµε από σας τα υ-
λικά, που είναι αναγκαία για τη συντήρησή µας; Αν άλλοι κάνουν χρήση αυ-
τού του δικαιώµατος απέναντί σας, δεν θα ταίριαζε να το κάνουµε περισσότε-
ρο µεις; Εµείς όµως δεν κάναµε χρήση του δικαιώµατος αυτού, αλλά υποµέ-
νουµε κάθε στέρηση, για να µη δηµιουργήσουµε κανένα εµπόδιο στη διάδοση 
του ευαγγελίου του Χριστού. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
Θεό: Θεέ µου, σε παρακαλώ να µε συγχωρήσεις καθώς και εγώ συγχωρώ τους 

εχθρούς µου. Εάν δε συγχωρήσουµε τους εχθρούς µας, και το αίµα µας 
να χύσουµε για την αγάπη του Χριστού, στην κόλαση πηγαίνουµε. 

ΚΚΚΚάµνετε εδώ αφορισµούς; Να προσέχετε, ποτέ σας να µη 
κάµνετε, διότι ο αφορισµός είναι ξεχωρισµός από το Θεό, από τον παράδεισο, και 

παραδοµός στο διάβολο, στην κόλαση. ∆ι’ εκείνον τον αδελφό σταυρώθηκε 
ο Χριστός να βγάλει από την κόλαση, και συ για µικρό πράγµα τον 
αφορίζεις και τον βάνεις στην κόλαση; Μα καλά στοχάσου· από 
τον καιρό που γεννήθηκες πόσες αµαρτίες έχεις πράξει µε το µάτι ή µε 

το αυτί ή µε το στόµα ή µε το νου; Μόνον ο Χριστός είναι αναµάρτητος, 
εµείς είµεθα όλοι αµαρτωλοί. Ώστε να µη κάµνετε αφορισµούς. 

∆∆∆∆ια τούτο, αν θέλετε να σας συγχωρήσει ο Θεός όλα σας 
τα αµαρτήµατα και να σας γράψει για τον παράδεισο, πείτε για 
τους εχθρούς σας τρεις φορές: Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτούς. Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτούς. Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτούς. Ο Θεός συγχωρήσοι και ελεήσοι αυτούς.     
Αγίου Κοσµά του Αιτωλού, απόσπ. από τη ∆ιδαχή ∆΄, από το βιβλίο «Κοσµάς ο Αιτωλός», του Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου 
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Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣΟ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣΟ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣΟ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ    
ΓΓΓΓεννήθηκε στο χωριό Ταξιάρχης της Ναυπακτίας (το 1714) 

από ευσεβή οικογένεια που φρόντισε να αποκτήσει από νεαρή η-
λικία παιδεία και νουθεσία Κυρίου.  

ΕΕΕΕίκοσι χρονών µετέβη στο Άγιο Όρος, όπου σπούδασε 
στο νεοσύστατο σχολείο του Βατοπεδίου. Μετά την αποφοίτησή 
του, εκάρη µοναχός στη Μονή Φιλοθέου.  

ΑΑΑΑλλά ο Άγιος φλεγόταν από τον πόθο να διδάξει στους 
σκλαβωµένους Έλληνες την αλήθεια του Ευαγγελίου. ∆ιακρινό-
µενος όµως από εν Χριστώ ταπεινότητα και µετριοφροσύνη θεω-
ρούσε εαυτόν ακόµη ανέτοιµο. Γι’ αυτό πήγε στην Κων/πολη, ό-
που συνάντησε τον αδελφό του Χρύσανθο, ο οποίος του παρέδω-
σε µαθήµατα ρητορικής, προκειµένου να γίνει ικανός στο κήρυγµα.  

ΑΑΑΑφού πήρε την άδεια του Πατριάρχη, περιόδευσε στην Ή-
πειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, διδάσκοντας το λόγο του 
Θεού και θέλοντας να αποκτήσει ο απλός κόσµος εν Χριστώ παι-
δεία. Παρακινούσε τους Έλληνες να κτίζουν σχολεία και εκκλη-
σίες, ενώ πλήθος κόσµου συνέρεε στα φλογερά κηρύγµατά του.  

ΦΦΦΦθονώντας την απήχηση του κηρύγµατός του οι Εβραίοι 
τον συκοφάντησαν. Έτσι τον συνέλαβαν οι Τουρκαλβανοί στο 
χωριό Καλκουτάς και τον απαγχόνισαν το 1779. (Αποστολική ∆ιακονία) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)        ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τρίτη 26 Αυγούστου 2014, Κοίµηση Θεοτόκου Πόρτο Κοίµηση Θεοτόκου Πόρτο Κοίµηση Θεοτόκου Πόρτο Κοίµηση Θεοτόκου Πόρτο ---- Ράφτη  Ράφτη  Ράφτη  Ράφτη 7:00π.µ. 
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014, Άγιος ΝικΆγιος ΝικΆγιος ΝικΆγιος Νικόλαοςόλαοςόλαοςόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Πέµπτη 28 Αυγούστου 2014, Άγιος ∆ηµήτριος Βραυρώνας Άγιος ∆ηµήτριος Βραυρώνας Άγιος ∆ηµήτριος Βραυρώνας Άγιος ∆ηµήτριος Βραυρώνας 7:00π.µ. 
Σάββατο 30 Αυγούστου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
2)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ        
ε π ί  τ η  ε ο ρ τ ή  τ η ς  Κ α τ α θ έ σ ε ω ς  της Τιµίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου 
Σάββατο 30 Αυγούστου 2014, 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. 6:00µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
Κυριακή 31 Αυγούστου 2014, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία. ֠  
3)         �ΗΗΗΗΜΕΡΗΣΙΑ Π Π Π ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΤΤΤΗΣ Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.� 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Ηµερήσια Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στο Ι. Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδοςστο Ι. Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδοςστο Ι. Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδοςστο Ι. Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος    ––––    Αγίου Νεκταρίου Αγίου Νεκταρίου Αγίου Νεκταρίου Αγίου Νεκταρίου 

στην Αίγιναστην Αίγιναστην Αίγιναστην Αίγινα,,,, την Τετάρτη 3 Σεπτεµβρίου 2014. Τιµή εισιτηρίου 40 €.� 
 

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 ΙΑ΄ του Ματθαίου  


