
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 

Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η    Τ  Ω  Ν    Π  Α  Τ  Ε  Ρ  Ω  Ν    
Τ  Η  Σ    Δ΄    Ο  Ι  Κ  Ο  Υ  Μ  Ε  Ν  Ι  Κ  Η  Σ    Σ  Υ  Ν  Ο  Δ  Ο  Υ  

 
«Ὑ  μ  ε  ῖ  ς    ἐ  σ  τ  ε    τ  ὸ    φ  ῶ  ς    τ  ο  ῦ    κ  ό  σ  μ  ο  υ.» 

 
1) Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟ 

Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου 
 

2) ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.  

- ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΣ.  

- ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΧΑΡΙΣ. 

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου 
 

3) Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

Φωτίου του Μεγάλου Πατριάρχου Κων/πόλεως 
 

 
 

 

 
ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ. Κ. 19003 

ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 

mailto:ag.nikolaosmark@yahoo.gr
http://www.agnikmark.gr/


ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η      1 4      Ι  Ο  Υ  Λ  Ι  Ο  Υ      2 0 1 3  
 «Τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄     
       Οἰκουμενικῆς συνόδου (451)». 

   Ἀκύλα ἀποστόλου (Πρξ. ιη΄ 2). 

   Ἰούστου μάρτυρος, Ἰωσὴφ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, 

   Νικοδήμου ὁσίου τοῦ Ἁγιορείτου (1809). 
 

Ὑ  μ  ε  ῖ  ς    ἐ  σ  τ  ε    τ  ὸ    φ  ῶ  ς    τ  ο  ῦ    κ  ό  σ  μ  ο  υ. 
 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟ 

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

 

 Ο θεόσοφος άγιος, ο Μεγάλος Μακάριος, αναφέρει: «Αυ-

τός, που βρήκε και έχει μέσα του τον επουράνιο θησαυρό του Α-

γίου Πνεύματος, μπορεί με τη δύναμή Του, να πραγματοποιεί κά-

θε έργο δικαιοσύνης, που απορρέει από τις εντολές του Θεού, και 

να εκτελεί κάθε έργο αρετής αγνά και καθαρά, εύκολα και αβίαστα. 

Ας παρακαλέσουμε κι εμείς το Θεό, ας προσευχηθούμε και ας 

Του ζητήσουμε να μας χαρίσει το θησαυρό του Αγίου Πνεύματος. 

Ο θησαυρός αυτός αποκτάται ύστερα από μεγάλη αναζήτηση, με 

πίστη και υπομονή». 

Πώς, όμως, αισθάνονται εκείνοι στους οποίους η χάρη του 

Αγίου Πνεύματος έχει αρχίσει να εκδηλώνεται φανερά; Να τι λέει 

ο άγιος Μακάριος: «Όσοι αξιώθηκαν “να γίνουν παιδιά του Θεού” 

(Ιω. α΄ 12) και να γεννηθούν από τον ουρανό, δηλ. από το Άγιο 

Πνεύμα, έχουν το Χριστό μέσα τους, που τους φωτίζει και τους α-

ναπαύει. Αυτοί οδηγούνται με πολλούς και διάφορους τρόπους α-

πό το Πνεύμα. Δέχονται μυστικά μέσα στην καρδιά τους τη θεία 

χάρη, που τους δίνει πνευματική ανάπαυση. Μερικές φορές αι-

σθάνονται σαν να βρίσκονται σε βασιλικό δείπνο, όπου χαίρονται 

και ευφραίνονται με τρόπο ανέκφραστο. Άλλοτε νιώθουν σαν τη 

νεόνυμφη γυναίκα, που η παρουσία του συζύγου της τής χαρίζει α- 
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σφάλεια και ανάπαυση. Άλλοτε, μολονότι ενωμένοι με το σώμα 

τους, νιώθουν σαν ασώματοι άγγελοι. Άλλοτε είναι σαν μεθυσμέ-

νοι από πιοτό, ενώ στην πραγματικότητα ευφραίνονται και μεθούν 

από το Πνεύμα με μια θεϊκή μέθη πνευματικών μυστηρίων. Άλλοτε 

καίγονται τόσο από τη μεγάλη αγαλλίαση που τους δίνει το Πνεύμα, 

ώστε, αν ήταν δυνατό, θα έβαζαν όλους τους ανθρώπους μέσα 

στην καρδιά τους, χωρίς να ξεχωρίζουν τους καλούς από τους κα-

κούς. Άλλοτε ταπεινώνονται τόσο πολύ, με την ταπεινοφροσύνη 

που τους χαρίζει το Πνεύμα, ώστε να θεωρούν τον εαυτό τους τε-

λευταίο και κατώτερο απ’ όλους τους ανθρώπους. Άλλοτε αναπαύ-

ονται σε πολύ μεγάλη ησυχία, γαλήνη και ειρήνη, μέσα σε μια μονα-

δική πνευματική ηδονή, μέσα σε μια ανέκφραστη πνευματική ευφο-

ρία. Άλλοτε αποκτούν τόσο μεγάλη σοφία, γνώση και σύνεση από 

τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι αδύνατο να τις εκφράσει 

γλώσσα ανθρώπινη. Άλλοτε, πάλι, γίνονται σαν απλοί άνθρωποι». 

Τι υπέροχη, τι ποθητή κατάσταση! Να και μια σύντομη πε-

ριγραφή της ψυχής που έχει φωτιστεί από τη χάρη του Αγίου 

Πνεύματος: «Όταν η ψυχή φτάσει στην τελειότητα του Πνεύμα-

τος, αφού καθαριστεί εντελώς απ’ όλα τα πάθη και ενωθεί με τον 

Παράκλητο σε μιαν ανέκφραστη κοινωνία, αξιώνεται και η ίδια, 

ως ενωμένη με το Πνεύμα, να πνευματοποιηθεί. Τότε γίνεται όλη 

φως, όλη οφθαλμός, όλη χαρά, όλη ανάπαυση, όλη αγαλλίαση, όλη 

αγάπη, όλη ευσπλαχνία, όλη αγαθότητα, όλη καλοσύνη». 

Να τι αγωνίζονταν να κατορθώσουν - και κατόρθωναν - οι 

άγιοι ασκητές! Δεν αξίζει ν’ αγωνιστούμε κι εμείς γι’ αυτό; Η είσο-

δος στον κόσμο της χάριτος, τον κόσμο του Αγίου Πνεύματος, 

είναι ανοιχτή στον καθένα. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι «κήπος       

κλεισμένος» (Άσμα δ΄ 12). Τα αγαθά της τα έχει υποσχεθεί ο Κύ-

ριος σε όλους μας, και μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Προκατα-

βολή της αποκτήσεώς τους είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που 

μας δίνεται στα Μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος. Ε-

μείς δεν έχουμε παρά να «σκάψουμε» μέσα μας, στον κήπο της ψυ-

χής μας, όπου είναι θαμμένος αυτός ο θησαυρός, για να τον βρού-

με και να τον οικειοποιηθούμε. Ας πιάσουμε το φτυάρι  κι ας αρχί- 
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Τ Ο  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ (Ματθ. ε΄ 14 - 19) 
 

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς 

τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 

οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐ-

πὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω 

τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ 

καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· 

οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕ-

ως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ 

παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. Ὃς ἐὰν οὖν λύ-

σῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω 

τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐ-

ρανῶν· ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν 

τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 
 

 ·  
 

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

Είπε ο Κύριος στους μαθητές του: «Εσείς είστε το φως για 

τον κόσμο· μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό, δεν μπορεί να κρυ-

φτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λυχνάρι, δεν το βάζουν κάτω α-

πό το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν 

στον λυχνοστάτη, για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. 

Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για 

να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέ-

ρα σας. Μη νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους 

προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγμα-

τοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέ-

λειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μία οξεία από τον 

νόμο. Όποιος, λοιπόν, καταργήσει ακόμα και μία από τις πιο μικρές 

εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί 

ελάχιστος στη βασιλεία του Θεού, ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και 

διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη βασι-

λεία του Θεού». (ΕΚΛΟΓΑΔΙΟΝ) 
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σουμε να βγάζουμε το χώμα. Με τις πρώτες φτυαριές το χρυσάφι 

και το ασήμι θ’ αρχίσουν να λαμποκοπούν. Έπειτα από λίγο όλος 

ο θησαυρός θα βγει στο φως. Τότε η χαρά μας δε θα έχει όρια. 
(απόσπασμα από το βιβλίο του οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – γράμματα σε μια ψυχή», εκδ. Ι. Μ. Παρακλήτου)     

 

Στις εντολές είναι κρυμμένος ο Χριστός. - Κατά το μέτρο της εργασίας των εντολών 
ενεργεί και η χάρις. - Με τις εντολές φανερώνεται στον άνθρωπο η κρυμμένη χάρις. 

Α γ ί ο υ   Ν ι κ ο δ ή μ ο υ   τ ο υ   Α γ ι ο ρ ε ί τ ο υ 
(18ος - 19ος αιώνας, 1749 Νάξος – 14 Ιουλίου 1809 κελί Σκουρταίων, Καρυές Αγίου Όρους) 

  
Θέλεις να βρεις, αδελφέ μου Χριστιανέ, τον ποθούμενο 

Χριστό; Τήρησε με προθυμία τις εντολές Του και το απολαμβά-

νεις· διότι όταν τηρείς τις εντολές, μέσα σ’ αυτές βρίσκεις και το 

Χριστό που τις πρόσταξε. Θέλεις να αποκτήσεις ενεργητικά και με 

νοερή αίσθηση τη φωτοφόρο και ουράνια και απόρρητη χάρη του 

Αγίου Πνεύματος, την οποία έλαβες μυστικά στην καρδιά σου, ό-

ταν βαπτίσθηκες; Τήρησε με προθυμία τις εντολές του Χριστού 

και είναι σίγουρο, ότι θα το απολαύσεις· διότι η χάρις του Αγίου 

Πνεύματος, που χαρίσθηκε μυστικά σε κάθε Χριστιανό, όταν βα-

πτίσθηκε, ενεργεί και φαίνεται κατά το μέτρο της εργασίας των ε-

ντολών του Κυρίου· δηλαδή, εάν ο Χριστιανός εργασθεί περισσό-

τερο τις εντολές, περισσότερο και η χάρις ενεργεί σ’ αυτόν· εάν 

τις εργασθεί λιγότερο, λιγότερο ενεργεί και η χάρις. Διότι η χάρις 

που δόθηκε σε κάθε Χριστιανό δια του αγίου Βαπτίσματος είναι 

κρυμμένη μέσα στην καρδιά και χωσμένη από τα πάθη και τις α-

μαρτίες· και όσο ο άνθρωπος τηρεί τις εντολές του Χριστού, τόσο 

καθαρίζεται από τα πάθη και τόσο ανάβει στην καρδιά του το πυρ 

της θείας χάριτος, με το οποίο φωτίζεται, λαμπρύνεται, θεούται. 
(απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου «Χρηστοήθεια των Χριστιανών», εκδ. Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Νέα Σκήτη Αγίου Όρους) 

    
Η   Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η   Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ 

Φωτίου του Μεγάλου Πατριάρχου Κων/πόλεως 
(9

ος
 αι., 810 ή 820 Κων/πολη – 891 Ιερά Μονή των Αρμενιανών. Πατριάρχης Κων/πόλεως: 858-867, 877-886) 

 

Η τέταρτη αγία οικουμενική σύνοδος(
1
), που είχε συμπα-

ραστάτη τον ευσεβέστατο βασιλέα Μαρκιανό, έδρα όπου συζητή-

θηκαν τα αληθινά δόγματα διάλεξε τη Χαλκηδόνα, επίσημη πόλη 
(1)Το 451 στη Χαλκηδόνα, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Κύριο θέμα ο Μονοφυσιτισμός. 
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της Βιθυνίας. Τα μέλη της ανέρχονταν σε 630 άνδρες, με προκρί-

τους τον Ανατόλιο που είχε τον αρχιερατικό θρόνο της βασιλίδος 

πόλεως, καθώς και τους επισκόπους Πασκασίνο και Λουκίνσιο 

που μαζί με τον πρεσβύτερο Βονιφάτιο αντιπροσώπευαν τον α-

γιώτατο πάπα της Ρώμης Λέοντα· μαζί τους ήταν και ο Μάξιμος 

Αντιοχείας και ο Ιουβενάλιος Ιεροσολύμων.  

Αυτοί οι σύνεδροι καταδίκασαν το δυστυχή Ευτυχή και τον 

υπερασπιστή του, τον αλαζόνα Διόσκορο(
2
), για τα δυσσεβήματά 

τους. Τον ένα Κύριό μας Ιησού, που αναγνωρίζεται ότι συνίστα-

ται από θεότητα και ανθρωπότητα και προσκυνείται σ’ αυτές τις 

δύο φύσεις, αυτοί Τον ανέμιξαν και Τον σύγχυσαν σε μια φύση.  

Γι’ αυτό έγιναν απόβλητοι από την Εκκλησία, και μαζί με 

αυτούς αποδιώχθηκε και η χριστομάχος αίρεσις· ενώ το ορθό και 

γνήσιο φρόνημα της ορθοδοξίας ανακηρύχθηκε και διέλαμψε· οι 

τρισμακάριστοι αρχιερείς θεολόγησαν ολοφάνερα και παρέδωσαν 

να ομολογούμε σε όλα τα πέρατα της οικουμένης ένα Χριστό, δη-

λαδή μία υπόστασή Του και δύο φύσεις, θεότητα και ανθρωπότητα, 

θεωρούμενες ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Με τις πράξεις δια των ο-

ποίων ορθώνονταν τα πόδια των χωλών, το πάθος των τυφλών 

βλάσταινε από κάτω μάτια, οι νεκροί ανασύρονταν από τις πύλες 

του Άδη και μετατάσσονταν στη ζωή, και επιτελούνταν όλα τα 

άλλα θαύματα, δηλωνόταν σαφώς η αξία της θείας φύσεως· με τις 

πράξεις δια των οποίων υφίστατο κόπους και πόνους, δίψα και 

πείνα, και τα παρόμοια προς αυτά, φανερωνόταν η ιδιότης της αν-

θρωπίνης φύσεως. Ο Χριστός επιτέλεσε και έπραξε τα πρώτα θεο-

πρεπώς, τα δεύτερα ανθρωποπρεπώς· και με αυτό παρέστησε και 

επιβεβαίωσε τη μία ενιαία υπόστασή Του και τις δύο διαφορετικές 

φύσεις σε ασύγχυτη ένωση. Αυτά για την τέταρτη σύνοδο. 
Φωτίου του Μεγάλου, Η τετάρτη Σύνοδος (απόσπ.), από την ‘Ἐπιστολὴ πρὸς Βούλγαρον Ἡγεμόνα’  
 (

2
)Ο Ευτυχής, αρχηγός της αιρέσεως των Μονοφυσιτών ήταν αρχιμανδρίτης στην Κων/πολη, ο Διόσκορος πατριάρχης Αλεξανδρείας. 
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22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
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