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 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων.  

 Μνήμη πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων πατέρων. 
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ΣΣΣΣτις 30 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει με ξεχωριστή λα-
μπρότητα τη Σύναξη των Δώδεκα Αποστόλων. […]. 
 

���� λέξη απόστολος σημαίνει τον απεσταλμένο. Εν προκειμέ-
νω Απόστολοι ονομάσθηκαν οι εκλεγμένοι και καλεσμένοι από τον 
Κύριο μαθητές Του να συνεχίσουν το σωστικό Του έργο, μετά την 
εις τους ουρανούς Ανάληψή Του. Επίσης, σύμφωνα με την χαρακτη-
ριστική Του προτροπή έγιναν οι μάρτυρες της Αναστάσεώς Του  
«έως εσχάτου της γης» ( Πράξ.1,8). […]. 

 

����ι μαθητές ορίσθηκαν από τον Κύριο σε τρεις κύκλους ήτοι: 
τον στενό κύκλο των δώδεκα, τον ευρύτερο κύκλο των εβδομήκοντα 
και τον ευρύτατο κύκλο των πολυπληθών φίλων Του. Μεγαλύτερη 
σημασία είχε ο κύκλος των δώδεκα. Αυτοί βρισκόταν πλησίον Του 
και σ’ αυτούς αποκάλυψε τα μυστήρια του Θεού. Αυτοί έλαβαν την 
ειδική χάρη της ιεροσύνης να επιτελούν τις αγιαστικές και λειτουρ-
γικές πράξεις της Εκκλησίας και να τη μεταδίδουν στους διαδόχους 
τους. Αυτοί είχαν την τιμή να ορισθούν ως οι κατ’ εξοχήν συνεχι-
στές του έργου Του, διότι μόνο σε αυτούς είπε: «Εγώ εξελεξάμην υ-
μάς, και έθηκα υμάς ίνα υμείς υπάγετε και καρπόν φέρητε, και ο 
καρπός υμών μένη» (Ιωάν.15,16). Μετά τη Ανάσταση τούς κατέστη-
σε επίσημα διαδόχους του έργου Του:  «καθώς απέσταλκέ με ο Πα-
τήρ, καγώ πέμπω υμάς. Και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυ-
τοίς· λάβετε Πνεύμα Άγιον· αν τινών αφήτε τας αμαρτίας αφίενται 
αυτοίς, αν τινών κρατήτε, κεκράτηνται». Επίσης στο όρος της Γαλι-
λαίας, όπου είχαν συναχθεί οι έντεκα μαθητές, λίγο πριν την Ανάλη-
ψη τούς είπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζο-
ντας    αυτούς    εις    το    όνομα    του    Πατρός    και    του    Υιού   και   του   Αγίου   
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ(Ματθ(Ματθ(Ματθ. . . . θθθθ΄ ΄ ΄ ΄ 36363636, , , , ιιιι΄ 1΄ 1΄ 1΄ 1----8888))))    
 

    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ 

αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα 

ποιμένα. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν 

αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θε-

ραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστό-

λων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ 

Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ 

ἀδελφὸς αὐτοῦ, Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ 

τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδ-

δαῖος, Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς 

αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐ-

τοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ 

εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴ-

κου Ἰσραήλ. Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασι-

λεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, 

νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 
 
 

Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υ-
μίν» (Ματθ.28,19-20).    
 

���� Κύριος Ιησούς Χριστός δεν επέλεξε τους Αποστόλους Του 
από την ελίτ τής τότε αριστοκρατίας, ή από τις τάξεις των πολιτικά 
ισχυρών, των οικονομικά δυνατών, ή τους κλειστούς κύκλους της 
διανόησης, διότι η διαφθορά, η κατάπτωση και η έπαρση ήταν το 
κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Αντίθετα τους επέλεξε 
από τους άσημους, αδύναμους και αγράμματους ανθρώπους, οι οποίοι 
βίωναν την δυστυχία και την κακοδαιμονία της πτώσεως και της α-
μαρτίας καλλίτερα από τους πρώτους και καλλιεργούσαν έντονα 
στην ψυχή τους την προσδοκία τής από το Θεό απολυτρώσεως. […]. 

 





ο Άγιο Πνεύμα κατά την αγία ημέρα της Πεντηκοστής 
(Πράξ. 2ο κεφ.) μεταμόρφωσε τους άσημους, δειλούς και αγραμμά-
τους ψαράδες σε σοφούς άνδρες, σε πανίσχυρες προσωπικότητες, σε 
ολόφωτες υπάρξεις, οι οποίοι καταύγασαν την οικουμένη. Η συ-
γκλονιστική εμπειρία της Αναστάσεως του Κυρίου και η επέλευση 
της     δυνάμεως     του     Αγίου    Πνεύματος    έδωσαν    σε    αυτούς    αφάνταστη  
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ορμή. Διασκορπίστηκαν σε όλον τον κόσμο για να διαλαλήσουν το 
νέο, ελπιδοφόρο και σωτήριο μήνυμα της εν Χριστώ απολυτρώσεως 
του ανθρωπίνου γένους. Οι πυρωμένες από θείο ζήλο καρδιές τους 
και το φλογερό τους κήρυγμα έκαναν τις καρδιές των ανθρώπων να 
δονούνται από λαχτάρα για λύτρωση. Ο σπόρος του Ευαγγελίου ρί-
χνονταν από αυτούς τους άοκνους και θείους εργάτες σε κάθε μέρος 
της οικουμένης και αύξανε θεαματικά. 
 





α σκοτάδια της πλάνης διαλύονταν με το άκουσμα της ευ-
αγγελικής αλήθειας. Οι δεισιδαίμονες τυραννικές αντιλήψεις παρα-
μερίζονταν μπροστά στην πνευματική ελευθερία του χριστιανικού 
μηνύματος. Οι ασήμαντοι αυτοί αλιείς της Γαλιλαίας έστρεψαν την 
ιστορία του κόσμου στον δρόμο της ανθρωπιάς, του πολιτισμού και 
της προόδου. Οι ταπεινοί και καταφρονημένοι άνθρωποι της πα-
λαιάς εποχής, οι οποίοι δεν είχαν μεγαλύτερη αξία από εκείνη των 
ζώων και των πραγμάτων, αναδείχτηκαν, χάρις στο κήρυγμα εκεί-
νων, για πρώτη φορά ως ανθρώπινες αξίες και ακόμα περισσότερο, 
ως ζωντανές εικόνες του Θεού! Πολλοί ισχυροί κατάλαβαν ότι η ε-
γκόσμια ισχύς τους δεν είχε πραγματική αξία και γι’ αυτό την απο-
ποιήθηκαν. Μια νέα πρωτόγνωρη παγκόσμια αδελφότητα γεννήθηκε 
στον κόσμο, η Εκκλησία του Χριστού, ως μια νέα πραγματικότητα 
αγάπης και συναδελφώσεως των ανθρώπων και των λαών μέσα στον 
απάνθρωπο κόσμο της αμαρτίας και του κακού, ως μέσον σωτηρίας 
και απολυτρώσεως από την δουλεία της αμαρτίας και της φθοράς. 

���� ανθρωπότητα και ο σύγχρονος πολιτισμός οφείλει μεγάλη 
ευγνωμοσύνη στους αγίους Αποστόλους. Ό,τι δεν κατόρθωσε η δια-
νόηση και η δύναμη του αρχαίου κόσμου, το κατόρθωσε η χορεία 
των Μαθητών και Αποστόλων του Χριστού. Όμως ο κόσμος, δυστυ-
χώς, όχι μόνο δεν εκτίμησε την προσφορά τους, αλλά το αντίθετο, έ-
καμε ό,τι μπορούσε για να ματαιώσει και να γκρεμίσει ό,τι εκείνοι 
έκτιζαν. Ο απόστολος Παύλος περιέγραψε πολύ παραστατικά τις δυ-
σκολίες της αποστολής τους […] (Α΄Κορ.4,9-13). Οι μύριες αυτές 
δυσκολίες, οι κακουχίες, οι κόποι και προπαντός οι απάνθρωποι 
διωγμοί δεν τους πτόησαν. Το έργο τους καρποφορούσε, διότι το αύ-
ξανε το ενοικούν στην Εκκλησία Άγιο Πνεύμα (Ιωάν.15,26). 





ο   έργο   των   αγίων   Αποστόλων   συνεχίστηκε   και  συνεχίζεται  
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διά των διαδόχων αυτών. Σε κάθε μέρος, όπου ίδρυαν τοπικές εκ-
κλησίες, χειροτονούσαν επισκόπους και πρεσβυτέρους για να συνε-
χίσουν το έργο τους. Γράφει ο άγιος Λουκάς στο βιβλίο των Πρά-
ξεων, το κατ’ εξοχήν βιβλίο της ιεραποστολής της Εκκλησίας μας: 
«Χειροτονήσαντες δε αυτοίς πρεσβυτέρους κατ’ εκκλησίαν και προ-
σευξάμενοι μετά νηστειών παρέθετο αυτούς τω Κυρίω, εις ον πεπι-
στεύκασι» (Πράξ.14,23). Αυτή η αδιάκοπη διαδοχή συνεχίζεται ως 
σήμερα και χαρακτηρίζεται ως αδιάκοπη διαδοχή προσώπων και πί-
στεως και γι’ αυτό ονομάζεται η Εκκλησία μας Αποστολική.  Όλοι 
λοιπόν όσοι εργάζονται στην Εκκλησία του Χριστού, κληρικοί και 
λαϊκοί συνεχίζουν κατ’ ουσίαν το έργο των αγίων Αποστόλων. Τόσο 
μεγάλο είναι το έργο που επιτελούν! 
 

ΌΌΌΌλοι εμείς οι πιστοί του Χριστού και προσκυνητές της σε-
πτής εορτής των Αγίων Αποστόλων, των «Συνεργών του Χριστού» 
(Β΄Κορ.6,1), έχουμε χρέος να αποδίδουμε σε αυτούς την αρμόζουσα 
τιμή, διότι η αγία μας Εκκλησία είναι θεμελιωμένη πάνω σε αυτές 
τις μεγάλες προσωπικότητες. Αυτό το βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιω-
άννης, ο οποίος είδε στην Αποκάλυψη την θριαμβεύουσα εν ουρα-
νοίς Εκκλησία του Χριστού, θεμελιωμένη επί «θεμελίους δώδεκα και 
επ’ αυτών δώδεκα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Αρνίου». 

(Πηγή: Αποστολική Διακονία) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)     ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ    
(εντός του Ιερού Ναού μας) 

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019, 7:30 μ.μ. Αγιασμός και Μέγας  
                                                             Πανηγυρικός Εσπερινός  
Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019, 7:00 π.μ.   Όρθρος και Πανηγυρική       
                                                              Θεία Λειτουργία                                                          
                                       &  7:00 μ.μ.    Μεθέορτος Εσπερινός και    

                                       Ιερό Ευχέλαιο    
2)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 6 Ιουλίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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