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� �πόδοσις ττττῆς ����ψώσεως ττττοῦ ΤΤΤΤιμίου ΣΣΣΣταυροῦ. 

� Κοδράτου ἱερομ. ἐπισκόπου Ἀθηνῶν (130130130130)· Ἰωνᾶ προφήτου (880 π.Χ.880 π.Χ.880 π.Χ.880 π.Χ.).  
 

Πώς θα πολεµήσουµε τη φιλαυτίαΠώς θα πολεµήσουµε τη φιλαυτίαΠώς θα πολεµήσουµε τη φιλαυτίαΠώς θα πολεµήσουµε τη φιλαυτία    
Ο σ ί ο υ  Θ ε ο φ ά ν ο υ ς  τ ο υ  Ε γ κ λ ε ί σ τ ο υ 

(19ος αι., 10 Ιανουαρίου 1815 Τσερνάφσκα, Ορλώφ, Ρωσία – 6 Ιανουαρίου 1894 έρηµος Βισένσκ) 

�� 
(απόσπασµα από επιστολές) 

ΗΗΗΗ φιλαυτία είναι επικίνδυνη, ή µάλλον ολέθρια! Αν είστε 
συγκαταβατικός µε τη σάρκα εξαιτίας τής ασθένειάς σας, τότε δεν 
πειράζει. Αν, όµως, η ασθένεια είναι η πρόφαση γι’ αυτή τη συ-
γκαταβατικότητα, τότε, µολονότι µπορείτε να ξεγελάτε τον εαυτό 
σας, δεν µπορείτε να ξεγελάσετε το Θεό.  
 ΤΤΤΤη φιλαυτία την αντιµετωπίζετε, καθώς φαίνεται, επιπό-
λαια. Εύκολα υποχωρείτε µπροστά της. Και τις υποχωρήσεις σας 
τις θεωρείτε ασήµαντες. Αλλά κάνετε µεγάλο λάθος. Όσο µικρή 
κι αν είναι µια υποχώρηση, οι συνέπειές της είναι σοβαρότατες, 
για τον απλούστατο λόγο ότι συντηρεί το πάθος στην ψυχή. Η συ-
νείδηση, όταν δεν είναι πωρωµένη, αντιλαµβάνεται την υποχώρη-
ση και ανησυχεί, διαµαρτύρεται, ελέγχει.  
 ΓΓΓΓενικά και σε κάθε περίσταση, να ενεργείτε αντίθετα στις 
απαιτήσεις της φιλαυτίας, αντίθετα στο φρόνηµα της σάρκας. Και 
για κάθε δυσκολία, για κάθε αµφιβολία, για κάθε δίληµµα, να 
συµβουλεύεστε τον πνευµατικό σας. Έτσι η συνείδησή σας θα εί-
ναι αναπαυµένη. Ειδάλλως, εύλογα και δίκαια θα σας ταλανίζει. 
 ΠΠΠΠροκοπή, λέτε, δεν έχετε κάνει στην πνευµατική ζωή. Και 
δε θα κάνετε, όσο θα υπάρχει µέσα σας φιλαυτία. Αυτή µαρτυρεί 
πως την πρώτη θέση στην καρδιά σας την κατέχει το “εγώ” και 
όχι ο Κύριος. Η αγάπη προς τον εαυτό µας είναι η ζωντανή «�ντός 

�µ	ν» αµαρτία, από την οποία προέρχεται όλη η αµαρτωλότητά µας.  
 ΗΗΗΗ παρουσία της φιλαυτίας στην ψυχή µας δείχνει πως η 
πρώτη απόφασή µας να µετανοήσουµε και να υπηρετήσουµε τον 
Κύριο   ήταν   ελλιπής,   χλιαρή,   επιπόλαιη.   Η   απόφαση   αυτή   είναι    η 

Κυριακή µετά την Ύψωσιν 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β΄ 16 ---- 20) 20) 20) 20)    

     ᾿ΑΑΑΑδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ 

διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵ-

να δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δι-

καιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν 

Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; 

Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυ-

τὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χρι-

στῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ 

ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ πα-

ραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. 
 

ανταπόκριση στην κλήση του Ιησού: «Ε� τις θ�λει �π�σω µου �λθε�ν, �-

παρνησ�σθω  αυτ!ν… κα$ �κολουθε�τω µοι». Βλέπετε πως η πεµπτουσία 
της κλήσεως είναι το «�παρνησ�σθω  αυτ!ν». Και τούτο σηµαίνει ολο-
κληρωτική εξαφάνιση του εγωισµού και της φιλαυτίας, ασυγκατά-
βατο αγώνα ενάντια στη φιληδονία και την αυτοϊκανοποίηση.  
 ΑΑΑΑπό τη µια θέλουµε να σωθούµε. Κι από την άλλη συγκα-
ταβαίνουµε στα θελήµατά µας. ∆εν µπορούµε, όµως, να υποτασ-
σόµαστε και στο Θεό και στον εαυτό µας. «Ο'δε$ς δ)ναται δυσ$ κυρ�οις 

δουλε)ειν» (Ματθ. 6, 24). Ο κύριος, λοιπόν, της δικής σας καρδιάς 
ποιος είναι; Ο Χριστός ή ο εαυτός σας; Αφού απαντήσετε µε ειλι-
κρίνεια σ’ αυτό το ερώτηµα, σκεφθείτε στα σοβαρά τι θα κάνετε. 
 ΜΜΜΜου γράφετε να προσευχηθώ για την απαλλαγή σας από 
τη φιλαυτία. Αλλά γιατί να προσευχηθώ; Άσκοπο θα είναι. Ο 
Θεός δε θα µε ακούσει. Ακούει µόνο τις προσευχές που γίνονται 
για όσους και απ’ όσους αγωνίζονται εναντίον της φιλαυτίας. Η 
αφιλαυτία δε χαρίζεται από τον Κύριο. Προαπαιτείται για την α-
ποστολή της χάριτος και όλων των άλλων θείων ευεργεσιών.  
 ΜΜΜΜε ρωτάτε, τι πρέπει να κάνετε για να σωθείτε. Βλέπετε, 
όµως, ότι µέσα σας βασιλεύει η φιλαυτία. Αφού, λοιπόν, ο Κύριος 
είπε, «2στις θ�λει �π�σω µου �κολουθε�ν, �παρνησ�σθω  αυτ!ν», καταλαβαί-
νετε ότι δεν µπορείτε να σωθείτε διαφορετικά, παρά µόνο µε την 
αυταπάρνηση. Και αυταπάρνηση σηµαίνει ανυπακοή στον εαυτό 
µας και υπακοή στο Θεό, στο νόµο Του και τις εντολές Του. 
Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, απόσπ. από το βιβλίο «Χειραγωγία στην πνευµατική ζωή», Ι. Μ. Παρακλήτου 

  Κυριακή µετά την Ύψωσιν 



Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    

     Α     Α     Α     Αδελφοί, ξέρουµε πως ο άνθρωπος δεν µπορεί να σωθεί µε την τήρηση 
των διατάξεων του νόµου. Αυτό γίνεται µόνο µε την πίστη στον Ιησού Χρι-
στό. Γι’ αυτό κι εµείς πιστέψαµε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούµε µε 
την πίστη στον Χριστό κι όχι µε την τήρηση του νόµου· γιατί µε τα έργα του 
νόµου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όµως, ζητώντας να σωθούµε από 
τον Χριστό, βρεθήκαµε να είµαστε κι εµείς αµαρτωλοί όπως οι εθνικοί, ση-
µαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αµαρτία; Όχι βέβαια! Γιατί, αν ό,τι 
γκρέµισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να οµολογώ πως έκανα λάθος όταν το γκρέ-
µιζα. Κι αληθινά, µε κριτήριο τον νόµο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νό-
µου, για να βρω τη ζωή κοντά στον Θεό. Έχω πεθάνει στον σταυρό µαζί µε 
τον Χριστό. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό µου ο Χριστός. Κι η 
τωρινή σωµατική µου ζωή είναι ζωή βασισµένη στην πίστη µου στον Υιό του 
Θεού, που µε αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη µου. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
 

Πώς γίνεΠώς γίνεΠώς γίνεΠώς γίνεται µέσα στην καρδιά µας η Ύψωση του Τιµίου Σταυρούται µέσα στην καρδιά µας η Ύψωση του Τιµίου Σταυρούται µέσα στην καρδιά µας η Ύψωση του Τιµίου Σταυρούται µέσα στην καρδιά µας η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού    (απόσπ.)    
Ο σ ί ο υ  Θ ε ο φ ά ν ο υ ς  τ ο υ  Ε γ κ λ ε ί σ τ ο υ 

(19ος αι., 10 Ιανουαρίου 1815 Τσερνάφσκα, Ορλώφ, Ρωσία – 6 Ιανουαρίου 1894 έρηµος Βισένσκ) 

��    

ΤΤΤΤον 7ο αιώνα υψώθηκε πανηγυρικά ο Τίµιος Σταυρός στα 
Ιεροσόλυµα, για να τον δει και να τον προσκυνήσει όλος ο λαός.  

ΑΑΑΑυτή η ύψωση, όµως, είναι εξωτερική. Υπάρχει, θα λέγα-
µε, και µιαµιαµιαµια πνευµατική ύψωση του Σταυρούπνευµατική ύψωση του Σταυρούπνευµατική ύψωση του Σταυρούπνευµατική ύψωση του Σταυρού, που συντελείται µέσα στην 
καρδιά του ανθρώπου. Πότε; Όταν κάποιος σταθερά αποφασίζει 
να αυτοσταυρωθεί, νεκρώνοντας τα πάθη του. Όποιος δεν το κά-
νει, δεν είναι αληθινός χριστιανός. Το λέει ξεκάθαρα ο απόστο-
λος: «Ο3 το4 Χριστο4 τ6ν σ�ρκα �στα)ρωσαν σ7ν το�ς παθ8µασι κα$ τα�ς �πιθυ-

µ�αις» (Γαλ. 5, 24). Οι Χριστιανοί, λοιπόν, υψώνουν µέσα τους αυ-
τόν το σταυρό και τον κρατούν υψωµένο σε όλη τους τη ζωή.  

ΜΜΜΜετά την αποκαθήλωση του νεκρού σώµατος του Χριστού, 
ο Τίµιος Σταυρός έµεινε στο Γολγοθά. Οι Ιουδαίοι τον πήραν και 
τον έριξαν σε ένα σκουπιδόλακκο. Μετά την Ανάσταση του Κυ-
ρίου, πάλι, δε δίστασαν να επιχώσουν µε πέτρες και χώµατα τον 
Πανάγιο Τάφο Του, για να τον εξαφανίσουν. Τέλος, όταν οι Ρω-
µαίοι κυρίεψαν την Ιερουσαλήµ, το 70, κατέσκαψαν όλη την πό-
λη. Αργότερα, κατά την ανοικοδόµησή της, στον τόπο όπου πρώτα ήταν ο 

Πανάγιος Τάφος, έχτισαν ναό της Αφροδίτης, της ειδωλολατρικής θεάς της ασέλγειας. 
  Κυριακή µετά την Ύψωσιν 



ΚΚΚΚάτι παρόµοιο γίνεται και µε τον εσωτερικό σταυρό µας. 
Όταν ο εχθρός κυριέψει και κατασκάψει τη νοητή Ιερουσαλήµ, την 
ψυχή µας, ο σταυρός αυτός γκρεµίζεται από τον καρδιακό Γολγοθά στο σπουπι-

δόλακκο των αµαρτωλών επιθυµιών και ηδονών. Στη θέση του τότε βάζουµε 
και προσκυνάµε το είδωλο της Αφροδίτης… ώσπου να µας επι-
σκεφθεί η θεία χάρη, αν µετανοήσουµε ειλικρινά, η οποία θα τσακίσει το 

είδωλο της αµαρτίας και θα υψώσει µέσα µας το σταυρό της νεκρώσεως των παθών. 
Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, απόσπ. από το βιβλίο «Χειραγωγία στην πνευµατική ζωή», Ι. Μ. Παρακλήτου 

�  
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                                                                                                                                       ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»   ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»   ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»   ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» 
Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής και η Οµάδα της «ΓΑ-
ΛΙΛΑΙΑΣ»  σ α ς  π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν  σε εκδήλωση µε θέµα: «ΓΑΛΙΓΑΛΙΓΑΛΙΓΑΛΙ----
ΛΑΙΑ: Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, Στήριξη, Ανακούφιση, ΛΑΙΑ: Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, Στήριξη, Ανακούφιση, ΛΑΙΑ: Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, Στήριξη, Ανακούφιση, ΛΑΙΑ: Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας, Στήριξη, Ανακούφιση, 

ΕλπίδαΕλπίδαΕλπίδαΕλπίδα». Η εκδήλωση περιλαµβάνει παρουσίαση του έργου της «ΓΑ-
ΛΙΛΑΙΑΣ» µέσα από σύντοµες εισηγήσεις, σχετικό βίντεο και συζήτη-
ση. Θα ακολουθήσει κέρασµα. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 21 Σεπτεµβρίου 
2014, στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου. Ώρα: 7:00µ.µ. Για 
πληροφορίες: 210 6635955, www. galilee.gr, galilee@galilee.gr   
2)        ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τρίτη 23 Σεπτεµβρίου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Τετάρτη 24 Σεπτεµβρίου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Πέµπτη 25 Σεπτεµβρίου 2014, Άγιος Άγιος Άγιος Άγιος Ελευθέριος ΚοιµητηρίοΕλευθέριος ΚοιµητηρίοΕλευθέριος ΚοιµητηρίοΕλευθέριος Κοιµητηρίουυυυ    7:00π.µ. 
Παρασκευή 26 Σεπτεµβρίου 2014, ΆγιοςΆγιοςΆγιοςΆγιος    ΝικόλαοςΝικόλαοςΝικόλαοςΝικόλαος    ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου    7:00π.µ. 
Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
3)                                       � Ι Ε Ρ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α Ι Ε Ρ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α Ι Ε Ρ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α Ι Ε Ρ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α � 
Την Τρίτη 30 Σεπτεµβρίου προς Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2014, 8:00 
µ.µ. - 12:30 π.µ. ΙΙΙΙερά ΑΑΑΑγρυπνία στο Ναό µας, επ’ ευκαιρία της Συνά-

ξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου. Θα ψάλλει πολυµε-
λής Βυζαντινός χορός. Στην Ιερά Αγρυπνία θα τεθούν προς προσκύνη-
σιν Ιερά Λείψανα του Αγίου Ιεροµάρτυρος Φιλουµένου. 
4)         �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 Προσκυ-
νηµατική Εκδροµή στην Ι. Μονή Οσ. ∆αυ˙δ Γέροντος & στο Ι. Προσκύνηµα του Οσ. στην Ι. Μονή Οσ. ∆αυ˙δ Γέροντος & στο Ι. Προσκύνηµα του Οσ. στην Ι. Μονή Οσ. ∆αυ˙δ Γέροντος & στο Ι. Προσκύνηµα του Οσ. στην Ι. Μονή Οσ. ∆αυ˙δ Γέροντος & στο Ι. Προσκύνηµα του Οσ. 

Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια ΕύβοιαΙωάννου του Ρώσου στη Βόρεια ΕύβοιαΙωάννου του Ρώσου στη Βόρεια ΕύβοιαΙωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια,,,, την Πέµπτη 2 Οκτωβρίου 2014. Ώρα 
αναχώρησης 7:00π.µ. από τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 25 €. � 

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 µετά την Ύψωσιν 


