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� «ΤΤΤΤῶν ����γίων κκκκαὶ θθθθεοφόρων ππππατέρων ττττῆς ����ν ΧΧΧΧαλκηδόνι ∆΄∆΄∆΄∆΄   
       ΟΟΟΟἰκουμενικῆς σσσσυνόδου (451451451451)».  
�   Ἡ σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, 

�    Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου (794794794794), μάρτυρος Γολινδούχ. 
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π.  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  ∆ ο ρ µ π α ρ ά κ η 
�� 

ΤΤΤΤο ευαγγελικό ανάγνωσµα της ηµέρας, από το κατά Ματ-
θαίον ευαγγέλιο, απόσπασµα και αυτό από την επί του Όρους οµι-
λία του Κυρίου, έχει τεθεί από την Εκκλησία µας, σε σχέση και 
αναφορά µε τους αγίους Πατέρες που εορτάζουµε σήµερα, της ∆΄ �ν 

Χαλκηδόνι (451 µ.Χ.) Οικουµενικής Συνόδου. Τους Πατέρες εκείνους, που 
ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ διατύπωσαν την ορθόδοξη πίστη περί του Ιη-
σού Χριστού, ως «διπλοῦ τὴν φύσιν, ἀλλ᾿ οὐ τὴν ὑπόστασιν», 
και κατεδίκασαν τους αιρετικούς µονοφυσίτες. Η Εκκλησία µας 
επέλεξε το συγκεκριµένο ανάγνωσµα, για να τονίσει ότι και οι 
Πατέρες αυτοί ανήκουν σ’ εκείνους που, κατά τον Κύριο, υπήρξαν 
και είναι φώτα του κόσµου, καθοδηγητικά για τη δοξολογία του 
Θεού, ενώ προφανώς στη Βασιλεία του Θεού ευρίσκονται σε πε-
ρίοπτη θέση, διότι πραγµάτωσαν αυτό που υποσχέθηκε ο Κύριος: 
«�ς δ� �ν ποιήσ κα� διδάξ, ο�τος µέγας κληθήσεται �ν τ� Βασιλεί! τ"ν Ο$ραν"ν». 

Όταν µιλάµε για τη Βασιλεία του Θεού, δε µιλάµε για µία 
απρόσωπη κατάσταση ή για έναν τόπο, αλλά για τον Ίδιο τον 
Κύριο Ιησού Χριστό. Εκείνος αποτελεί τη Βασιλεία του Θεού, 
διότι τα πάντα προσδιορίζονται και ζουν σε σχέση προσωπική µαζί 
Του. Ένταξη λοιπόν στη Βασιλεία του Θεού σηµαίνει στην πραγ-
µατικότητα θετική σχέση µε το Χριστό, «πρόσωπον προς πρόσω-
πον» θέα του προσώπου Του, φωτισµό από το φως Εκείνου. Ο χα-
ρακτηρισµός λοιπόν «µέγας» από τον Κύριο - «µέγας κληθήσεται» - 
πρέπει να εννοηθεί ως κοντινή και άµεση σχέση µε τον Ίδιο, όπως 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Τίτ. γ΄ 8 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Τίτ. γ΄ 8 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Τίτ. γ΄ 8 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Τίτ. γ΄ 8 ---- 15) 15) 15) 15)    

    Τ    Τ    Τ    Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦ-

σθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θε-

ῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις 

καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφε-

λεῖς καὶ μάταιοι. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν 

παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατά-

κριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός 

με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ 

Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν 

δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵ-

να μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φι-

λοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν. 

και το «ελάχιστος» δηλώνει το αντίθετο: άνθρωπος που σχετίζεται 
µε τον Κύριο, αλλά αρνητικά, δηλαδή, µέσα σ’ Αυτόν, αλλά µε α-
ποστροφή του προσώπου Του για τον άνθρωπο αυτό. Κατανοεί 
λοιπόν κανείς εύκολα ότι βρισκόµαστε µπροστά σ’ αυτό που ονο-
µάζουµε Παράδεισο και Κόλαση. Η κοντινότητα και η αµεσότητα 
δηλώνει τον Παράδεισο, η αποµάκρυνση δηλώνει την κόλαση. 

ΗΗΗΗ θετική ή η αρνητική, κοντινή ή µακρινή σχέση µε το 
Χριστό, εξαρτάται από τη ζωή του ανθρώπου στον κόσµο αυτό. 
Ανάλογα µε το πώς ο άνθρωπος ζει εδώ, απολαµβάνει κ α ι την 
ποιότητα του εδώ, αλλά κ α ι τη συνέχειά του, στην άλλη λεγόµε-
νη ζωή. Κι ο Κύριος είναι σαφής: «ο ποιήσας και διδάξας µέγας 
κληθήσεται». ∆ηλαδή, θα έχει καλή σχέση µαζί Του, θα ζει την 
παρουσία Του ως παράδεισο, εκείνος που έπραξε πρώτα και δίδα-
ξε στη συνέχεια. Προηγείται η πράξη και ακολουθεί η διδασκαλία. 

ΗΗΗΗ διδαχή µόνη, χωρίς την πράξη, συνιστά αυτό που ονο-
µάζει ο Ίδιος υποκρισία και που το έλεγξε στους Φαρισαίους: «λέ-

γουσι γάρ κα� ο$ ποιο)σι». Τα επιπλέον λόγια του Κυρίου, που είναι συ-
γκλονιστικά και προκαλούν και φόβο, είναι εκείνα, πάλι από την 
επί του Όρους οµιλία, κατά τα οποία, µπορεί κάποιος να κηρύσσει, 
και µάλιστα ορθά, το λόγο του Θεού, να κάνει και θαύµατα ακόµη 
στο όνοµα Εκείνου, αλλά τελικώς αυτός να είναι ξένος και άγνω-
στος για τον Κύριο, και µάλιστα εργάτης της ανοµίας (Ματθ. ζ΄ 22 – 23).  
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    Π    Π    Π    Παιδί µου Τίτε, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις 
µε την προσωπική σου µαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό, να 
φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσι-
µα στους ανθρώπους. Από το άλλο µέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζη-
τήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαµάχες γύρω α-
πό τις διατάξεις του ιουδαϊκού νόµου, γιατί όλα αυτά είναι ανώφελα και µά-
ταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανερές διδασκαλίες συµβούλεψέ τον µια 
δυο φορές, κι αν δεν ακούσει άφησέ τον, µε τη βεβαιότητα πως αυτός έχει πια 
διαστραφεί και αµαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν 
θα σου στείλω τον Αρτεµά ή τον Τυχικό, έλα το συντοµότερο να µε συναντή-
σεις στη Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειµώνα. Τον Ζηνά 
τον νοµικό και τον Απολλώ, να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα µε ό,τι χρειά-
ζονται για το ταξίδι τους, ώστε να µην τους λείψει τίποτα. Ας µαθαίνουν και 
οι δικοί µας να πρωτοστατούν σε καλά έργα, για ν’ αντιµετωπίζουν τις επεί-
γουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να µην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν 
όλοι όσοι είναι µαζί µου. Χαιρέτησε τους πιστούς που µας αγαπούν. Η χάρη 
να είναι µαζί µε όλους σας. Αµήν. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)          

ΤΤΤΤι σηµαίνει λοιπόν πράξη, που αυτή και µόνη µπορεί να 
οδηγεί και στην ορθή διδασκαλία; Μα τίποτε περισσότερο από την 
τήρηση του θελήµατος του Θεού, δηλ. την τήρηση των αγίων Του ε-
ντολών. Σ’ αυτήν την πράξη διαπιστώνει εµπειρικά ο πιστός ότι 
γεύεται ολόκληρη την παρουσία και γίνεται κατοικητήριο του Θεού. 
Ο πιστός ζώντας το Θεό στην ύπαρξή του βλέπει και τη δύναµη του λό-

γου του, ο οποίος λειτουργεί µε «σαρκωµένο» τρόπο στις καρδιές των ανθρώπων. 
ΣΣΣΣτην κατάσταση αυτή της πράξης και της διδασκαλίας µπορεί να 

φτάσει µόνον αυτός που έχει τη χάρη του Θεού, δηλ. που έχει εντα-
χθεί στο σώµα του Χριστού, την Εκκλησία, και τροφοδοτείται αδιά-
κοπα από τα µυστήριά της, και µάλιστα της Θ. Ευχαριστίας. Μόνο 
µε το Χριστό µπορεί να ζήσει κανείς το Χριστό. Οι άγιοι Πατέρες της ∆΄ 

Οικουµενικής Συνόδου έρχονται σήµερα και µας υπενθυµίζουν: Είµαστε 
καλεσµένοι για να είµαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, ήδη από τη ζωή αυτή, δηλ. 

να είµαστε συνδεδεµένοι µε το Χριστό, που σηµαίνει να παραµένουµε στην 
Εκκλησία εν υπακοή προς τη διδασκαλία και την πνευµατική της 
ζωή. Η χαρά των αγίων µας είναι να ακουστεί και για εµάς η φωνή 
του Θεού ότι είµαστε µεγάλοι, κάτι που συνιστά και τη  δ ι κ ή  Του επιθυµία.  
π. Γ. ∆ορµπαράκη, απόσπ. από την οµιλία στην Κυριακή των Πατέρων της ∆΄ Οικ. Συνόδου, Ακολουθείν 
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 ΑΑΑΑνεψιός του Αγίου Ιωάννου του ∆αµασκηνού ο Στέφανος, 
γεννήθηκε στη ∆αµασκό το 725 µ.Χ.725 µ.Χ.725 µ.Χ.725 µ.Χ. Τον πατέρα του τον έλεγαν 
Θεόδωρο Μανσούρ και ήταν αδελφός του αγίου Ιωάννη. 
 ΣΣΣΣε ηλικία 10 ετών, ο Στέφανος εισήχθη από το θείο του 
στη Λαύρα του Αγίου Σάββα, όπου για 15 χρόνια εκπαιδεύτηκε 
στη µοναχική ζωή. Μετά το θάνατο του θείου του, αποσύρθηκε 
στην έρηµο και εντρυφούσε ακόµα περισσότερο στη µελέτη του 
λόγου του Θεού. Εκεί ασχολήθηκε και µε την ποίηση, στην οποία δια-

κρίθηκε και αναδείχθηκε ένας από τους µεγαλύτερους ποιητές της Εκκλησίας µας. 
ΑΑΑΑγαπούσε τους αγώνες για την ορθόδοξη αλήθεια, και πρό-

θυµα µετείχε στον πόλεµο κατά των αιρέσεων. 
 ΈΈΈΈλαβε από το Θεό και χάρη παραδόξων θαυµάτων. Ιάτρευσε 
κόρη δαιµονισµένη δια της προσευχής του. Ευρισκόµενος πάντο-
τε στην έρηµο, παραδόξως ηµέρωνε τα άγρια ζώα. Και στα πλη-
σιάζοντα προς αυτόν ζαρκάδια, έδιδε τροφή µε τα χέρια του. Μία 
φορά, επειδή δίψασε ο µαθητής του, κτύπησε ο Όσιος τη γη µε τη 
ράβδο του, και έβγαλε νερό. Και άλλα σηµεία εποίησε και θαύµατα. 
 ΤΤΤΤέλος ο ερηµοπολίτης Στέφανος ο Σαββαΐτης, βάσταξε 
και τα βάρη του επισκόπου, µετά από επίµονες παρακλήσεις. 

ΑΑΑΑφού διέλαµψε παντού ως ήλιος, µε την άσκηση και µε 
τα θαύµατα, και παράδειγµα γενόµενος αρετής στους µαθητές του, το 794 µ.Χ.794 µ.Χ.794 µ.Χ.794 µ.Χ. 
(κατά άλλους το 807 µ.Χ.807 µ.Χ.807 µ.Χ.807 µ.Χ.) εν ειρήνη προς Kύριον εξεδήµησεν. 

(Συναξαριστής Αγίου Νικοδήµου & Ορθόδοξος Συναξαριστής) 
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2) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Σάββατο 19 Ιουλίου 2014, 7:30µ.µ.7:30µ.µ.7:30µ.µ.7:30µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
Κυριακή 20 Ιουλίου 2014, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία. ֠    
3)ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ ΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ ΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ ΟΥ  ΑΓ.  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ –––– ΡΑΦΤΗ ΡΑΦΤΗ ΡΑΦΤΗ ΡΑΦΤΗ    

  ε π ί  τ η  µ ν ή µ η  τ ο υ  Α γ ί ο υ  κ α ι  Ι α µ α τ ι κ ο ύ  Π α ν τ ε λ ε ή µ ο ς 
Σάββατο 26 Ιουλίου 2014, 7:00µ.µ.7:00µ.µ.7:00µ.µ.7:00µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
Κυριακή 27 Ιουλίου 2014, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία. ֠    

 

 

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 των Πατέρων της ∆΄ Οικουµενικής Συνόδου 


