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ΗΗΗΗ εικόνα αποτελεί ορατό σηµείο της αοράτου παρουσίας 
του Θεού και βεβαιώνει την παρουσία αυτή µεταξύ των ανθρώ-
πων (πρβλ. Ιω. 14, 9). Η τιµή, λοιπόν, των εικόνων στηρίζεται στο 
πλέον βασικό και σωτήριο δόγµα της πίστεώς µας, στην ενανθρώ-
πηση του Χριστού και στην αληθινή παρουσία Του ανάµεσά µας.  

ΗΗΗΗ εικόνα αποτελεί οµολογία πίστεως στη θεανθρωπότητα 
του Χριστού και µας οδηγεί, στο πρωτότυπο, στο Χριστό. Ταυτο-
χρόνως εκφράζει και το βαθύτατο εσωτερικό πόθο του ανθρώπου 
να φθάσει στο ύψος του Θεανθρώπου και αποτελεί άριστο κίνητρο 
για την εσωτερική στροφή του ανθρώπου προς το Θεάνθρωπο. 

´ΟΟΟΟπως διατυπώθηκε στη Ζ΄ Οικουµενική Σύνοδο στις εικό-
νες αποδίδουµε «ασπασµό και τιµητική προσκύνηση, όχι όµως την 
αληθινή λατρεία, η οποία αρµόζει µόνον στη Θεία φύση». 

ΗΗΗΗ Ορθόδοξος Εκκλησία δεν τιµά µόνον την εικόνα του 
Χριστού, αλλά και τις εικόνες των Αγίων. Οι Άγιοι έγιναν «σύµ-
µορφοι της εικόνος του Υιού». Είναι ο αγιασµένος κόσµος δια της 
χάριτος του Θεού, καθώς λέει ο άγιος Ιωάννης ο ∆αµασκηνός· η 
µαρτυρία και η αληθινή παρουσία του µεταµορφωµένου κόσµου 
και η εγγύηση της ολοκληρωτικής µεταµορφώσεως αυτού κατά την 
υπόσχεση του Κυρίου (Β΄ Πέτρου 3, 13. Αποκ. 21, 5). 

ΗΗΗΗ συνεχής παρουσία των Αγίων εικόνων αποτελεί άριστο 
τρόπο επικοινωνίας µετά των Αγίων οι οποίοι δε θεωρούνται πλέ-
ον ως άνθρωποι του µακρινού παρελθόντος, αλλά ως σύγχρονοι 
ηµών και προσωπικοί φίλοι των πιστών.  
π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, απόσπασµα από το ‘Εφόδιον Ορθοδοξίας’ 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ.    ιβιβιβιβ΄ ΄ ΄ ΄ 1111    ––––    10101010))))    

᾽ΑΑΑΑδελφοί, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, 

ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς 

τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 

ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέ-

μεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ 

κεκάθικεν. Ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁ-

μαρτωλῶν εἰς αὐτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυό-

μενοι. Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνι-

ζόμενοι, καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται· 

«Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐλεγχόμε-

νος. Ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέ-

χεται». Εἰ «παιδείαν» ὑπομένετε, ὡς «υἱοῖς» ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός· τίς 

γάρ ἐστιν υἱὸς ὃν οὐ «παιδεύει» πατήρ; Εἰ δὲ χωρίς ἐστε «παιδείας», ἧς μέ-

τοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστὲ καὶ οὐχ «υἱοί». Εἶτα τοὺς μὲν τῆς 

σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα· οὐ πολλῷ 

μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν; Οἱ μὲν 

γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ 

συμφέρον, εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. 
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(4ος αι., 329 (ή 330)µ.Χ. Νεοκαισάρεια του Πόντου – 1η Ιανουαρίου 378 (ή 379 ή 380)µ.Χ. Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας της Καππαδοκίας έγινε το 370µ.Χ.) 

�� 

ΕΕΕΕµείς δεν πρόκειται να θαυµάσουµε ένα, ούτε δύο, ούτε δέ-
κα, αλλά σαράντα άνδρες. Αφού κατά κάποιον τρόπο φέρουµε κά-
τω από τα µάτια σας τις πράξεις τους, θα παρακινήσουµε προς µί-
µηση. ∆ιότι αυτό σηµαίνει εγκωµιασµός µαρτύρων· προτροπή προς αρετή. προτροπή προς αρετή. προτροπή προς αρετή. προτροπή προς αρετή.     

ΟΟΟΟι άγιοι τάχθηκαν να υπηρετούν στις στρατιωτικές τάξεις. 
Όταν εξαγγέλθηκε εκείνο το άθεο και ασεβές διάταγµα (*) να µην 
οµολογούν πίστη στο Χριστό ή διαφορετικά να τιµωρούνται, τότε οι 
γενναίοι στρατιώτες του Χριστού παρουσιασθέντες µε θάρρος ο-
µολόγησαν ότι είναι Χριστιανοί. Ο καθένας είπε· είµαι Χριστιανός.  

ΤΤΤΤι λοιπόν έπραττε ο τότε κυρίαρχος; Τους δελέαζε µε κο-
λακείες, υποσχόταν χρήµατα, προσέφερε βασιλικές τιµές και απο-
νοµές αξιωµάτων. Επειδή όµως δεν κάµπτονταν, τους απειλούσε 
(*) Πρόκειται περί του διωγµού, τον οποίο υποκίνησε ο Λικίνιος κατά τις αρχές του 4ου αιώνος. 
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ΑΑΑΑδελφοί, έχοντας γύρω µας µια τόσο µεγάλη στρατιά µαρτύρων, ας 
τινάξουµε από πάνω µας κάθε φορτίο, και την αµαρτία που εύκολα µας ε-
µπλέκει, κι ας τρέχουµε µε υποµονή το αγώνισµα του δύσκολου δρόµου που 
έχουµε µπροστά µας. Ας έχουµε τα µάτια µας προσηλωµένα στον Ιησού, που 
µας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί. Αυτός, αντί για τη χαρά που 
θα µπορούσε να έχει, υπέµεινε τον σταυρικό θάνατο περιφρονώντας την ατί-
µωση, και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αναλογιστείτε, λοιπόν, αυ-
τόν που υπέµεινε µια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από µέρους των αµαρτω-
λών, και µην αποκάµετε και χάσετε το θάρρος σας. Στον αγώνα σας κατά της 
αµαρτίας δεν αντιµετωπίσατε ακόµα το ενδεχόµενο να χύσετε το αίµα σας· κι 
όµως λησµονήσατε τη νουθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους: Παιδί µου, µην 
περιφρονείς τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου, και µη χάνεις το θάρρος σου όταν 
ελέγχεσαι απ’ αυτόν. Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον διαπαιδαγωγεί, και 
µαστιγώνει καθένα που παραδέχεται για παιδί του. ∆είξτε υποµονή κατά τη 
διαπαιδαγώγησή σας· ο Θεός σάς µεταχειρίζεται σαν παιδιά του. Γιατί ποιο 
παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του; Αν πάλι δεν έχετε τη διαπαιδαγώ-
γηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα κι όχι γνήσια παιδιά. Έπειτα, οι 
σαρκικοί µας πατέρες µάς διαπαιδαγωγούσαν µε τιµωρίες, κι όµως τους σεβό-
µασταν· δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούµε στον Πατέρα των 
πνευµάτων για να κερδίσουµε την πραγµατική ζωή; Οι πρώτοι µάς διαπαιδα-
γώγησαν όπως αυτοί νόµιζαν για λίγο χρόνο· εκείνος για το καλό µας, για να 
µετάσχουµε στην αγιότητά του. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 

µε πληγές και θανάτους. Ποια όµως ήταν τα έργα των µαρτύρων; 
Μισώ, λέγουν, τη δωρεά που προξενεί ζηµία. ∆ε δέχοµαι την τιµή 
που είναι µητέρα της ατιµίας. Μία χάρη ποθώ· το στεφάνι της δι-
καιοσύνης. Μία δόξα λαχταρώ· αυτήν της ουρανίου βασιλείας.  

´ΟΟΟΟταν εκείνος ο αλαζών άκουσε αυτά, τους διέταξε, αφού 
ξεγυµνωθούν στο ύπαιθρο να πεθάνουν από την παγωνιά· καταδι-
κάσθηκαν να διανυκτερεύουν υπαίθριοι, όταν η µεν λίµνη, στην 
οποία αγωνίζονταν, από το κρύο είχε µεταβληθεί σε ξηρά. Σφο-
δρά δε φυσήµατα του βοριά έσπρωχναν κάθε τι το έµψυχο στο 
θάνατο. Τότε ο καθένας έβγαλε και τον τελευταίο χιτώνα. Σε ευ-
χαριστούµε, Κύριε, έλεγαν, διότι µαζί µε το ιµάτιο αποβάλλουµε και 
την αµαρτία. Αφού εξαιτίας του φιδιού το φορέσαµεΑφού εξαιτίας του φιδιού το φορέσαµεΑφού εξαιτίας του φιδιού το φορέσαµεΑφού εξαιτίας του φιδιού το φορέσαµε ( ( ( (Γεν. 3, 21Γεν. 3, 21Γεν. 3, 21Γεν. 3, 21),),),), ας το βγάας το βγάας το βγάας το βγά----

λουµε για το Χριστόλουµε για το Χριστόλουµε για το Χριστόλουµε για το Χριστό. . . . ∆ριµύς ο χειµών, αλλά γλυκύς ο παράδεισος∆ριµύς ο χειµών, αλλά γλυκύς ο παράδεισος∆ριµύς ο χειµών, αλλά γλυκύς ο παράδεισος∆ριµύς ο χειµών, αλλά γλυκύς ο παράδεισος. Όλων δε 
µία ήταν η ευχή. Σαράντα µπήκαµε, σαράντα να στεφανωθούµε.  
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ΕΕΕΕκείνος που είχε αναλάβει τη φρούρηση των µαρτύρων, εί-
δε δυνάµεις να κατεβαίνουν από τον ουρανό και τρόπον τινά να 
διανέµουν στους στρατιώτες µεγάλα δώρα από το βασιλέα. Σε ό-
λους µεν τους άλλους µοίραζαν τα δώρα, ένα δε µονάχα άφησαν α-
βράβευτο. Αυτός αµέσως αφού λύγησε στα βασανιστήρια, λιποτά-
κτησε προς τους αντιπάλους· αµέσως η σάρκα µε την επαφή του 
θερµού διαλύθηκε. Ο δήµιος όµως, µόλις τον είδε να τρέχει προς 
το λουτρό, έλαβε ο ίδιος τη θέση του λιποτάκτη και αφού απέ-
βαλε τα ρούχα του αναµίχθηκε µε τους γυµνούς, κραυγάζοντας·  
είµαι Χριστιανός! Βαπτίστηκε όχι στο νερό, αλλά στο αίµα του.                
 ΚΚΚΚαι έτσι όταν ξηµέρωσε, ενώ ζούσαν ακόµη ρίφθηκαν στη 
φωτιά και τα λείψανα από τη φωτιά τα έρριψαν στο ποτάµι. Η µη-
τέρα κάποιου, όταν αντίκρισε τους άλλους να έχουν πεθάνει, το 
παιδί της ακόµη να αναπνέει, και ενώ οι δήµιοι το άφηναν, το σή-
κωσε, το έβαλε στο αµάξι, στο οποίο ευρισκόµενοι και οι υπόλοι-
ποι, οδηγούνταν στη φωτιά, φανείσα πράγµατι µητέρα µάρτυρος. 
Ο διάβολος έφυγε ντροπιασµένος. Όλοι, αφού ύψωσαν ένα τρόπαιο υ-
πέρ της πίστεως, µε ένα και το αυτό στεφάνι της δικαιοσύνης στεφανώθηκανµε ένα και το αυτό στεφάνι της δικαιοσύνης στεφανώθηκανµε ένα και το αυτό στεφάνι της δικαιοσύνης στεφανώθηκανµε ένα και το αυτό στεφάνι της δικαιοσύνης στεφανώθηκαν.   
Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, απόσπ. από την οµιλία εις τους αγίους τεσσαράκοντα µάρτυρας, Ε. Π. Ε. τόµ. 7ος                 
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σκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή στην Ιερά Μονή στην Ιερά Μονή στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος ΤΑΩ (ΝΤΑΟΥ) ΠεΠαντοκράτορος ΤΑΩ (ΝΤΑΟΥ) ΠεΠαντοκράτορος ΤΑΩ (ΝΤΑΟΥ) ΠεΠαντοκράτορος ΤΑΩ (ΝΤΑΟΥ) Πε----
ντέληςντέληςντέληςντέλης,,,, την Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014. Ώρα αναχώρησης 4:30µ.µ. από 
τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 10 €.  � 
3) ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ‘ΜΑΜΑ – ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ’  
Σας προσκαλούµε στην οµιλία του Αρχιµ. π. Χρυσοστόµου Μαϊδώνη, Πρω-
τοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους & Αρδαµερίου µε 
θέµα: «Η ιεραποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήµεραΗ ιεραποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήµεραΗ ιεραποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήµεραΗ ιεραποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήµερα» και στην παρουσίαση 
του βιβλίου «Μάµα Μάµα Μάµα Μάµα ---- Σταυρίτσ Σταυρίτσ Σταυρίτσ Σταυρίτσαααα» από τον κύριο Βασίλη Σπυρόπουλο, που θα 
πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 και ώρα 6:30µ.µ. στο 
Πνευµατικό Κέντρο του Ναού µας. Θα προηγηθεί ο Εσπερινός στις 5:30µ.µ. 

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 Α΄ των Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 


