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ΜΗ ΖΗΤΑΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΙΑ 
Α γ ί ο υ   Ε φ ρ α ί µ   τ ο υ   Σ ύ ρ ο υ 

(4ος αιώνας, 306µ.Χ. Νίσιβη Μεσοποταµίας – 378 ή 379µ.Χ. Έδεσσα Μεσοποταµίας) 

�� 
(απόσπασµα) 

 ΑΑΑΑδελφέ, γιατί αφήνεσαι να σε παρασέρνει στην πλάνη ο διά-
βολος, επιθυµώντας προαγωγές και κοσµικές τιµές, από τις οποίες 
δεν πρόκειται να ωφεληθείς ψυχικά; Άκουσε τον Απόστολο που 
λέει: «δεν είναι δόκιµος όποιος αυτοπροβάλλεται, αλλ’ αυτός τον 
οποίον ο Κύριος συνιστά» (Β΄ Κορ. ι΄ 18). Λέει δε ο Κύριος: «πώς 
είναι δυνατόν να πιστέψετε, όσο δοξάζεστε από τους ανθρώπους, 
και δεν επιδιώκετε τη δόξα που προσφέρει ο Θεός;» (Ιω. ε΄ 44).  

ΣΣΣΣύνελθε λοιπόν, αγαπητέ, και αναλογίσου για ποιο λόγο α-
παρνήθηκες τη µάταιη ζωή, το διάβολο και την υπερηφάνειά του, 
και πάψε πλέον να έχεις κοσµικό φρόνηµα. ∆εν ξέρεις ότι, αν τα-
πεινώσεις τον πλησίον σου, διαπράττεις αµαρτία φιλαυτίας και 
κενοδοξίας; Σκέψου δε ότι αµαρτάνεις ενώπιον του Θεού, από 
την ώρα που παραγκωνίζεις τον άλλον δια της φιλονικίας σου και 
διότι δε θέλεις να ταπεινωθείς ενώπιον του αδελφού σου. Άραγε η 
κενοδοξία αυτή θα σε παρουσιάσει στο Θεό και θα σε προτιµήσει 
και εκεί ο Θεός; Καθόλου. ∆ιότι Αυτός είπε: «όποιος θέλει να είναι όποιος θέλει να είναι όποιος θέλει να είναι όποιος θέλει να είναι 
µεγάλος µεταξύ σας, να γίνει διάκονός σας· και όποιος θέλει να είναι πρώτος µεγάλος µεταξύ σας, να γίνει διάκονός σας· και όποιος θέλει να είναι πρώτος µεγάλος µεταξύ σας, να γίνει διάκονός σας· και όποιος θέλει να είναι πρώτος µεγάλος µεταξύ σας, να γίνει διάκονός σας· και όποιος θέλει να είναι πρώτος 

µεταξύ σας, να γίνει δούλος σαςµεταξύ σας, να γίνει δούλος σαςµεταξύ σας, να γίνει δούλος σαςµεταξύ σας, να γίνει δούλος σας» (Ματθ. κ΄ 26 - 27, Μάρκ. ι΄ 43 - 44). 
 ΠΠΠΠρόσεχε λοιπόν, αδελφέ, µήπως - θέλοντας να προηγείσαι 
από τον αδελφό σου - βρεθείς ελάχιστος (Ματθ. ε΄ 19) στο µέλλο-
ντα αιώνα, και ακούσεις αυτό που άκουσε ο φιλόδοξος εκείνος 
πλούσιος στο άσβεστο πυρ: «θυµήσου ότι εσύ απόλαυσες τα αγαθά 
σου κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής σου» (Λουκ. ιστ΄ 25), διό- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. θθθθ΄ 1΄ 1΄ 1΄ 11111    ––––    14141414))))    
    

᾽ΑΑΑΑδελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀ-

γαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾿ ἔ-

στιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ 

τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑρά-

μενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντί-

ζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πό-

σῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προ-

σήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔρ-

γων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;   
 

 

    

τι έχει γραφτεί «τα θεωρούµενα ως υψηλά µεταξύ των ανθρώπων, 
αυτά είναι µισητά ενώπιον του Θεού» (Λουκ. ιστ΄ 15).  

ΑΑΑΑλλά συ, αδελφέ, θεώρησε ότι πέθανες για τον κόσµο και 
η ζωή σου έχει κρυφτεί ἐν τῷ Θεῷ µαζί µε το Χριστό· «όταν 
λοιπόν φανερωθεί ο Κύριος, ο Οποίος είναι η αληθινή ζωή µας, 
τότε κι εσείς θα φανερωθείτε δοξασµένοι» (Κολ. γ΄ 3 – 4). Όµως 
τώρα µην αγαπάς τη δόξα των ανθρώπων, αφού αυτή δεν πρόκει-
ται να διατηρηθεί αιωνίως, σύµφωνα µε το λόγο: «κάθε σάρκα εί-
ναι σαν το χόρτο, και η ανθρώπινη δόξα είναι σαν το λουλούδι που 
γρήγορα µαραίνεται» (Α΄ Πέτρ. α΄ 24).  

ΠΠΠΠέταξε στ’ απορρίµµατα λοιπόν, αγαπητέ, το ζυγό του ε-
χθρού µαζί µε την υπερηφάνειά του και υπόταξε τον τράχηλό σου 
υπό το γλυκύ ζυγό του Χριστού µας. ∆ιότι Αυτός είπε ότι «καθέ-
νας που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί, ενώ όποιος υψώνει 
τον εαυτό του, θα ταπεινωθεί», και αλλού λέει «ο Κύριος αντιτάσ-
σεται στους υπερηφάνους, ενώ δίνει χάρη στους ταπεινούς» (Λουκ. 
ιδ΄ 11, Ιακ. δ΄ 6). 
 ΑΑΑΑς φοβηθούµε λοιπόν, αγαπητέ, µήπως πει και για µας «ότι 
αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο, παρά τη δόξα του 
Θεού» (Ιω. ιβ΄ 43). Ας ταπεινώσουµε τον εαυτό µας σε όλους για 
χάρη του Κυρίου, για ν’ αναπαυθούµε και εδώ και εκεί, διότι 
Αυτός είπε: «Μάθετε από µένα, πως είµαι πράος και ταπεινός στην καρδιά 

(όχι επιφανειακά), και θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας» (Ματθ. ια΄ 29). 
Αγίου Εφραίµ του Σύρου, απόσπασµα από το βιβλίο «ο Πνευµατικός Ευεργέτης», Ιεροµ. π. Μα-
ξίµου Αγιορείτου του Γέροντος Ιωσήφ, Άγιον Όρος Άθως 1995 
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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    
    

ΑΑΑΑδελφοί, ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών πραγµάτων που 
προσµένουµε. Η σκηνή στην οποία µπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. ∆εν 
είναι ανθρώπινο κατασκεύασµα, µέρος δηλαδή αυτής της δηµιουργίας. Ο 
Χριστός µπήκε µια για πάντα στα άγια των αγίων, για να προσφέρει αίµα όχι 
ταύρων και µοσχαριών, αλλά το δικό του αίµα· κι έτσι µας εξασφάλισε την 
αιώνια σωτηρία. Το αίµα των ταύρων και των τράγων, και το ράντισµα µε τη 
στάχτη του δαµαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά ακάθαρτους καθαρίζοντάς 
τους εξωτερικά. Πόσο µάλλον το αίµα του Χριστού! Αυτός, έχοντας το Πνεύ-
µα του Θεού, πρόσφερε τον εαυτό του άψογη θυσία στον Θεό, κι έτσι θα κα-
θαρίσει τη συνείδησή σας από τα έργα που οδηγούν στον θάνατο, για να µπο-
ρείτε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 

Η οσία Μαρία η Αιγυπτία, υπόδειγµα µετανοίας 

Αγίου Νικολάου Βελιµίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος 
(19ος-20ος αιώνας, 1880 Σερβία - 1956 Ι. Μ. Αγίου Τύχωνος Η.Π.Α. Ονοµάστηκε Χρυσόστοµος της Σερβικής Εκκλησίας) 

�� 
(απόσπασµα)  

ΚΚΚΚάποτε, κατά τη διάρκεια της Μ. Τεσσαρακοστής, ένας ιε-
ροµόναχος, ο Γέρων Ζωσιµάς, αποσύρθηκε στην έρηµο πέραν του 
Ιορδάνου. Οδοιπορούσε επί είκοσι ηµέρες, χωρίς να δει ψυχή, ό-
ταν, ξαφνικά, µια ανθρώπινη φιγούρα µε ζαρωµένο γυµνό σώµα 
και κατάλευκα µαλλιά πέρασε φευγαλέα από µπροστά του. Ο Γέ-
ροντας έτρεχε ξοπίσω της, µέχρι που η φιγούρα στάθηκε σε ένα 
ρυάκι και τον κάλεσε µε το όνοµά του: «Αββά Ζωσιµά», του είπε, 
«συγχώρεσέ µε χάριν του Κυρίου· δεν µπορώ να εµφανιστώ σε σέ-
να, διότι είµαι µια γυναίκα γυµνή». Ο Ζωσιµάς τής πέταξε το εξώ-
ρασό του, εκείνη τυλίχτηκε µ’ αυτό και εµφανίστηκε µπροστά του. 
Ύστερα από επιµονή του, η γυναίκα διηγήθηκε την ιστορία της. 

ΓΓΓΓεννήθηκε στην Αίγυπτο και σε ηλικία δώδεκα ετών άρχι-
σε να ζει ακόλαστο βίο στην Αλεξάνδρεια, επί δεκαεπτά χρόνια α-
κολουθούσε διεστραµµένο τρόπο ζωής. Ακολούθησε κάποιους νέ-
ους και επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο µε προορισµό τα Ιεροσόλυµα. 
Φθάνοντας στην Αγία Πόλη, θέλησε να επισκεφθεί την εκκλησία 
για να προσκυνήσει τον Τίµιο Σταυρό. Όµως µια αόρατη δύναµη 
την εµπόδιζε να εισέλθει στο Ναό της Αναστάσεως. Στήλωσε το 
βλέµµα της στην εικόνα της Θεοτόκου στο νάρθηκα και προσευ-
χήθηκε θερµά να της επιτραπεί να ασπαστεί τον Τίµιο Σταυρό. Της 
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επετράπη η είσοδος στην εκκλησία. Αφού προσκύνησε το Σταυ-
ρό, επέστρεψε στο νάρθηκα και ευχαρίστησε τη Θεοτόκο. Άκου-
σε µια φωνή: «Εάν περάσεις τον Ιορδάνη, θα βρεις την αληθινή ειρήνη!».  

ΤΤΤΤην εποµένη µετέλαβε και πέρασε τον Ιορδάνη ποταµό. 
Παρέµεινε σαράντα οκτώσαράντα οκτώσαράντα οκτώσαράντα οκτώ    χρόνια στην έρηµο, µε ακρότατη άσκηση. 

 ΑΑΑΑφού τελείωσε την αφήγησή της, ο Ζωσιµάς την είδε να 
αιωρείται πάνω από το έδαφος. Η Μαρία τον παρακάλεσε να έλ-
θει ξανά τον επόµενο χρόνο να της φέρει τη Θ. Ευχαριστία· στις 
όχθες του Ιορδάνη. Ένα χρόνο αργότερα, ο Ζωσιµάς κατέφθασε 
µε τη Θ. Κοινωνία· ήταν βράδυ. Μέσα στο φεγγαρόφωτο διέκρινε 
τη µορφή της να πλησιάζει το ποτάµι, να κάνει το σηµείο του 
Σταυρού επάνω του και να βαδίζει επάνω στο νερό! Αφού την κοι-
νώνησε, η οσία τον παρακάλεσε να ξανάρθει µετά από ένα χρόνο.  

ΟΟΟΟ καιρός πέρασε, ο αββάς επέστρεψε και ανακάλυψε το ά-
ψυχο σώµα της. Πάνω απ’ το κεφάλι της ήταν γραµµένο στην άµ-
µο: «Αββά Ζωσιµά, θάψε εδώ το σώµα της ταπεινής Μαρίας, α-
πόδος χουν εις χουν. Απεβίωσα την 1η Απριλίου, το ίδιο βράδυ του 
σωτηρίου µαρτυρίου του Χριστού, αφού κοινώνησα των Αχράντων 
Μυστηρίων». Από την επιγραφή αυτή πληροφορήθηκε ο Ζωσιµάς 
το όνοµα της οσίας. Ο άγιος έθαψε το σώµα της. Η Εκκλησία την 
έχει ως υπόδειγµα µετανοίας. Αναπαύθηκε περί το έτος 530530530530.  
Αγίου Νικολάου Βελιµίροβιτς, απόσπασµα από το βιβλίο «Ο Πρόλογος της Αχρίδος - Απρίλιος», εκδ. Άθως 
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Τρίτη και Πέµπτη πρωί µετά την ακολουθία, ο πατήρ Ιωάννης Ορφανός. 
Τρίτη απόγευµα στις 4:30µ.µ., ο πατήρ Νικόδηµος Ηλιόπουλος. 
Πέµπτη απόγευµα στις 4:00µ.µ., ο πατήρ Ιωάννης Ορφανός. 
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Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα κάνει έκκληση για συλλογή τρο έκκληση για συλλογή τρο έκκληση για συλλογή τρο έκκληση για συλλογή τροφίµωνφίµωνφίµωνφίµων που θα 
δοθούν στους αδελφούς που δυσκολεύονται την περίοδο του Π ά σ χ α Π ά σ χ α Π ά σ χ α Π ά σ χ α.  
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