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ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ    
των Αγίων Θεολήπτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας,  

Ιωάννου του Χρυσοστόµου και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως    

�� 
«Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου  

ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου … καὶ τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν» 
 

ΘεολήΘεολήΘεολήΘεολήπτου πτου πτου πτου ΦιλαδελφείαςΦιλαδελφείαςΦιλαδελφείαςΦιλαδελφείας::::    Η αγάπη, αγαπητοί αδελφοί 
µου, είναι έργο, που τελείται µέσα στην ψυχή. Θερµαίνει την κα-
ρδιά, φωτίζει το νου, ξυπνά τη διάνοια στη µελέτη των λόγων του 
Θεού, διεγείρει όλο το σώµα στους κόπους των θείων εντολών. 
 Το δώρο της αγάπης το χάρισε εξ αρχής στον άνθρωπο ο 
Θεός· αυτήν λαµβάνοντας ο άνθρωπος, την ενδύθηκε σαν µία 
κοσµιωτάτη στολή, αλλά την έσχισε ο ληστής των ψυχών µας και 
άφησε τον άνθρωπο γυµνό. Πώς όµως σχίζεται ο χιτώνας της 
αγάπης και πως πάλι περισώζεται;    

Όταν ο άνθρωπος αγαπά το Θεό «ἐξ ὅλης καρδίας» και 
πράττει όσα είναι αρεστά σ’ Αυτόν, τότε όλη η αγάπη της ψυχής 
είναι αδιαµέριστος, επειδή όλη η αγαπητική δύναµη είναι προ-
σκολληµένη στο Θεό· τότε η ψυχή λαµπρύνεται ενδυόµενη την ο-
µορφιά της αγάπης. Όταν όµως αρχίσει να αγαπά το χρυσό και κά-
θε άλλη ύλη της γης, την τρυφή και τη δόξα των ανθρώπων, τότε 
διαµερίζεται ο χιτώνας της αγάπης και κατακόπτεται και ο άνθρω-
πος µένει γυµνός. Αυτή την αγάπη θέλοντας να φυτεύσει πάλι στις 
καρδιές των ανθρώπων ο Υιός του Θεού, ήλθε στη γη και αφού 
συνέρραψε και ενοποίησε την ψυχή, την ανύψωσε ολοκληρωτικά 
στην αγάπη του Θεού. Την ενέδυσε έτσι µε την προηγούµενη στο-
λή της. Γι’ αυτό λέει «πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέ-

λω εἰ ἤδη ἀνήφθη!» (Λουκ. ιβ΄, 49). Πυρ εδώ ονοµάζει την αγάπη, 
που είναι έµβληµα και γνώρισµα των χριστιανών (Ιω. ιγ΄, 35).                   

                              (Αγίου Θεολήπτου Έργα, «Περί αγάπης πνευµατικής», τόµος Β΄).  
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ΤΤΤΤΟ Ο Ο Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. κβ΄ (Ματθ. κβ΄ (Ματθ. κβ΄ (Ματθ. κβ΄ 35353535    ----    46)46)46)46) 
ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ πειράζων αὐτὸν 

καὶ λέγων· Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη 

αὐτῷ· «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ 

τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου». Αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη 

ἐντολή. Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· «Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυ-

τόν». Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέ-

μανται. Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς 

λέγων· Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; Λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ 

Δαυΐδ. Λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυῒδ ἐν Πνεύματι Κύριον αὐτὸν καλεῖ λέ-

γων, «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς 

ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου»; Εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν Κύ-

ριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον, 

οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. 
    

Ιωάννου ΧρυσοστόµουΙωάννου ΧρυσοστόµουΙωάννου ΧρυσοστόµουΙωάννου Χρυσοστόµου:::: Η αγάπη σου παρουσιάζει τον πλη-
σίον όπως τον εαυτό σου και σε διδάσκει να χαίρεσαι για τα καλά 
εκείνου, όπως για τα δικά σου και να ανέχεσαι τα ελαττώµατά 
του, όπως τα δικά σου. Η αγάπη κάνει τους πολλούς σαν να έχουν 
ένα σώµα και τις ψυχές τους δοχεία του Αγίου Πνεύµατος, διότι 
στους ενωµένους κατά την ψυχή επαναπαύεται το Πνεύµα της ει-
ρήνης. Η αγάπη κάνει κοινά σ’ όλους τα υπάρχοντα του καθενός, 
όπως λέει το βιβλίο των Πράξεων (δ΄, 32,35).(‘Περί τελείας αγάπης’ , Ε. Π. Ε.).    

    

Νεκταρίου ΠενταπόλεωςΝεκταρίου ΠενταπόλεωςΝεκταρίου ΠενταπόλεωςΝεκταρίου Πενταπόλεως::::    Αγάπη! Θείον ιδίωµα· διότι «ὁ 

Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (Α΄ Ιω. δ΄, 8, 16), γι’ αυτό και «ὁ μένων ἐν τῇ 

ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ» (Α΄ Ιω. δ΄, 16). Ω, 
αγάπη, Συ είσαι το θεοειδές αγλάϊσµα της ψυχής και της καρδιάς, 
διότι αναδεικνύεις τους πιστούς υιούς του Θεού. Συ είσαι αιωνία. 
Ω αγάπη, γλυκύτατο οµοίωµα του γλυκυτάτου Ιησού, ιερώτατο έ-
µβληµα των µαθητών του Κυρίου. Πλήγωσε µε τον πόθο σου την 
καρδιά µου· πύρωσέ την µε τη θεία φλόγα σου, ώστε να καταφλέ-
ξει τα ταπεινά της πάθη· γέµισέ την από το γλυκασµό σου, για να 
αγαπώ το γλυκύτατο Ιησού και να Του αναπέµπω άπαυστον υµνω-
δία «ἐξ ὅλης ψυχῆς, ἐξ ὅλης καρδίας, ἐξ ὅλης ἰσχύος καὶ ἐξ ὅ-

λης τῆς διανοίας» (Ματθ. κβ΄, 37, Μαρκ. ιβ΄, 30, Λουκ. ι΄, 27).                                  
                                                        (Αγίου Νεκταρίου, Περί αγάπης, «Γνῶθι σαὐτὸν»). 
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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 ΣΜ 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 ΣΜ 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 ΣΜ 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    
ΕΕΕΕκείνο τον καιρό, κάποιος νοµοδιδάσκαλος πλησίασε τον Ιησού και, 

για να τον φέρει σε δύσκολη θέση, του είπε: «∆ιδάσκαλε, ποια είναι η πιο µε-
γάλη εντολή στον νόµο;» Αυτός του απάντησε: «Ν’ αγαπάς τον Κύριο τον Θεό 
σου µ’ όλη την καρδιά σου, µ’ όλη την ψυχή σου και µ’ όλο τον νου σου. Αυτή 
είναι η πρώτη και πιο µεγάλη εντολή. ∆εύτερη, εξίσου σπουδαία µ’ αυτήν: ν’ 
αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σ’ αυτές τις δύο εντολές συνοψί-
ζονται όλος ο νόµος και οι προφήτες». Εκεί που ήταν συγκεντρωµένοι οι Φα-
ρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι νοµίζετε για τον Μεσσία; Ποιανού απόγο-
νος είναι;» «Του ∆αβίδ», του απαντούν. Τους λέει: «Πώς τότε ο ∆αβίδ, οδη-
γηµένος από το Πνεύµα, τον ονοµάζει “Κύριο”; Λέει: Ο Κύριος είπε στον 
Κύριό µου: κάθισε στα δεξιά µου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω 
απ’ τα πόδια σου. Αν, λοιπόν, ο ∆αβίδ τον ονοµάζει “Κύριο”, πώς είναι από-
γονός του;» Κανένας δεν µπορούσε να του απαντήσει, ούτε τολµούσε πια κα-
νείς από κείνη τη µέρα να του θέσει ερωτήµατα. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)  
 

Γνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία ΛειτουργίαΓνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία ΛειτουργίαΓνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία ΛειτουργίαΓνωρίζοντας και ερµηνεύοντας τη θεία Λειτουργία… 
 

«Ἀναγκαῖον μαθεῖν τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων τί ποτέ ἐστι, καὶ διατί ἐδόθη καὶ τίς ἡ 

ὠφέλεια τοῦ πράγματος» (Άγιος Ιω(Άγιος Ιω(Άγιος Ιω(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)άννης ο Χρυσόστοµος)άννης ο Χρυσόστοµος)άννης ο Χρυσόστοµος)             
 

Σήµερα: Η πρωτοχριστιανική ΕυχαριστίαΣήµερα: Η πρωτοχριστιανική ΕυχαριστίαΣήµερα: Η πρωτοχριστιανική ΕυχαριστίαΣήµερα: Η πρωτοχριστιανική Ευχαριστία    
ΗΗΗΗ περιγραφή του πρώτου Ευχαριστιακού ∆είπνου είναι ταυτό-

χρονα η περιγραφή της Ευχαριστιακής Συνάξεως των αποστολι-
κών χρόνων. Στους χρόνους αυτούς πριν από το Μυστήριο ετελεί-
το το δείπνο της αγάπης, όπως ακριβώς το πασχαλινό δείπνο που 
έφαγε ο Χριστός µε τους µαθητές Του, ήταν το δείπνο της χωρίς 
τέλος αγάπης Του (Ιω. ιγ΄, 1).  

ΟΟΟΟ Κύριος δεν είναι τώρα ο ίδιος στη θέση του προκαθηµένου 
της Ευχαριστιακής Συνάξεως. Οι Απόστολοι όµως είναι η ζωντα-
νή εικόνα Του. Οι Ευχαριστιακές Συνάξεις γινόντουσαν τις βρα-
δινές ώρες, στο υπερώο ενός σπιτιού (Πράξ. κ΄, 7 και εξής). Σύ-
ντοµα η θ. Ευχαριστία αποχωρίστηκε από τα δείπνα της αγάπης, 
επειδή συνέβαιναν ορισµένα άτοπα (Α΄ Κορ.  ια΄, 17 και εξής).  

ΌΌΌΌταν, τα τελευταία χρόνια του πρώτου αιώνος, η θεία Ευχαρι-
στία άρχισε να ιερουργείται ανεξάρτητα από το δείπνο της αγά-
πης, οι πιστοί διάβαζαν πρώτα µία Επιστολή αποστολική. Μετά 
γινόταν ο ασπασµός της αγάπης (Β΄ Κορ. ιγ΄, 12, Ρωµ. ιστ΄, 16). 
Μετά τον ασπασµό ο λειτουργός ευλογούσε τους πιστούς: «Ἡ χά- 
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ρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοι-

νωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν» (Β΄ Κορ. ιγ΄, 
13). Ακολουθούσε η ευχαριστήριος ευχή και οι λόγοι του Κυρίου: 
«Λάβετε φάγετε… Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες». Μετά πρέπει να λε-
γόταν η ευχή της επικλήσεως του Αγίου Πνεύµατος. Τέλος το ά-
γιο σώµα του Χριστού ετεµαχίζετο και ακολουθούσε η θεία Κοι-
νωνία του σώµατος και αίµατος του Κυρίου (Α΄ Κορ. ια΄, 27 - 29). 
Έτσι γινότανε η θεία Ευχαριστία στους αποστολικούς χρόνους.  

(από την εισαγωγή του βιβλίου ‘Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σχόλια του Ιεροµονάχου Γρηγορίου’, εκδ. Περιοδικό «Σύναξη», Αθήνα 1982) 
�  

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ    -    ΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟ∆ΟΧΟΣΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟ∆ΟΧΟΣΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟ∆ΟΧΟΣΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟ∆ΟΧΟΣ    - ΑΝΝΑ Η ΠΡΟΦΗΤΙ∆ΑΑΝΝΑ Η ΠΡΟΦΗΤΙ∆ΑΑΝΝΑ Η ΠΡΟΦΗΤΙ∆ΑΑΝΝΑ Η ΠΡΟΦΗΤΙ∆Α 
    ΑΑΑΑφού πέρασαν 40 ηµέρες από την ενανθρώπηση του Κυρίου, 
προσφέρθηκε ο Κύριος στο ιερό (ηµέρα της Υπαπαντής) από τη Μητέρα 
Του και τον Ιωσήφ, το Μνήστορα.    Τότε ο γέροντας Συµεών, στον 
οποίο είχε αποκαλυφθεί από το Άγιο Πνεύµα, ότι δε θα δει θάνα-
το, προτού να δει το Χριστό, δέχτηκε τον Κύριο εἰς τὰς ἀγκάλας 

του και είπε· «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ 

ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ» και πληροφορηθείς από το Άγιο Πνεύµα τα 
περί Αυτού µέλλοντα, έλαβε το τέλος της ζωής του.    Η    Προφήτισσα 
Άννα, χήρα που παρέµενε στο Ναό, προφήτευε τα περί του Χρι-
στού σ’ όλους, που βρέθηκαν τότε στο Ναό.(Αγ. ΝικοδήµουΑγ. ΝικοδήµουΑγ. ΝικοδήµουΑγ. Νικοδήµου, ΣυναξαριστήςΣυναξαριστήςΣυναξαριστήςΣυναξαριστής)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)  ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ  κ.  Μ Α Ρ Ι Α Σ  Μ Ο Υ Ρ Ζ Α  ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ  -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας προσκαλούµε, επ’ ευκαιρία της εορτής της µητέρας (της Υπαπαντής της Υπαπαντής της Υπαπαντής της Υπαπαντής 

του Κυρίουτου Κυρίουτου Κυρίουτου Κυρίου), σήµερα και ώρα 6:30µ.µ. στην οµιλία της κ. Μαρίας Μου-
ρζά µε θέµα: «Σε καιρούς απαράκλητουςΣε καιρούς απαράκλητουςΣε καιρούς απαράκλητουςΣε καιρούς απαράκλητους». Θα προηγηθεί ο Εσπερινός  Εσπερινός  Εσπερινός  Εσπερινός στις 6:00µ.µ.6:00µ.µ.6:00µ.µ.6:00µ.µ. 
2)  �  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.  � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στη ΓΓΓΓυναικεία ΙΙΙΙερά ΜΜΜΜονή του Οσίου 
Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου στον Άγιο Στέφανο Αττικής, αύ-
ριο, ∆ευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Ώρα αναχώρησης 3:30µ.µ. από τον 
Άγιο Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 15€. �   
3)                                          � � � ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ � � � � 
Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013, στις 6:00µ.µ. Ιερό Ευχέλαιο στο 
Ναό 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 ΙΕ΄ του Ματθαίου 


