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 Κυριακοῦ ὁσίου (556). Πετρωνίας μάρτυρος. 
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1. Το θαύμα της επεκτάσεως 
���� πολέμιος του Χριστιανισμού ο Ρουσσώ, αναγκάστηκε να ονομά-
σει την ιστορία της ιδρύσεως και εξαπλώσεως του Χριστιανισμού έ-
να «συνεχές θαύμα». Είναι πολύ χαρακτηριστική η ομολογία του: 
«μετά τον θάνατο του Ιησού Χριστού, γράφει, δώδεκα πτωχοί ψαρά-
δες και αγράμματοι επιχείρησαν να διδάξουν και να επιστρέψουν 
τον κόσμο. Απλή ήταν η μέθοδός τους. 

����ήρυτταν χωρίς τέχνη, αλλά με καρδιά γεμάτη κατάνυξη. 
Και το καταπληκτικότερο από όλα τα θαύματα... είναι η αγιότητα 
της ζωής τους. Οι μαθητές ακολούθησαν το παράδειγμά τους και η 
επιτυχία υπήρξε θαυμαστή... 

����ι φιλόσοφοι, οι οποίοι δεν έβρισκαν το συμφέρον τους στην 
θρησκεία αυτή που δίδασκε την ταπείνωση, ενώθηκαν με τους ιερείς 
τους. Οι περίγελοι και οι βρισιές έπεφταν από παντού στη νέα αυτή 
θρησκεία. Ξεσηκώθηκαν οι διωγμοί και οι διώκτες δεν έκαναν τίπο-
τε άλλο από το να επιταχύνουν την εξάπλωση της θρησκείας εκεί-
νης, την οποία ήθελαν να καταπνίξουν. Όλοι οι Χριστιανοί έτρεχαν 
στο μαρτύριο και όλοι ζητούσαν το βάπτισμα. Η ιστορία των πρώ-
των χρόνων είναι ένα διαρκές θαύμα». 

........................... 

����μείς οι χριστιανοί που ζούμε στο τέλος του 20ου αιώνα, έχουμε 
συνηθίσει το θαύμα της ιδρύσεως της Εκκλησίας. Δεν μας κάνει ίσως την  
εντύπωση που προκάλεσε στον κόσμο των πρώτων χριστιανικών αιώνων. 

........................... 

����ς μεταφερθούμε για λίγο στην ιστορικές εκείνες στιγμές 
της παρουσίας του Κυρίου στη γη μας για να παρακολουθήσουμε το 
θαύμα της εξαπλώσεως του Χριστιανισμού. 

ΌΌΌΌταν ο Κύριος ζούσε τα πλήθη ενθουσιάζονταν μεν από τα 
θαύματα    και    τις    διδασκαλίες   του   και   έτρεχαν   πίσω   του   για   να   απο-  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΑΚΗΣΑΚΗΣΑΚΗΣ (Λουκ. ς΄ 31(Λουκ. ς΄ 31(Λουκ. ς΄ 31(Λουκ. ς΄ 31----36)36)36)36)    
    

                ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος· Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι καὶ ὑμεῖς 

ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν 

χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. Καὶ 

ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ 

γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ  ̓ὧν ἐλπίζετε ἀ-

πολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζου-

σιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθο-

ποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, 

καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ 

πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί. 
 
 

λαύσουν τις ευεργεσίες του. Δεν ήταν όμως πολλοί εκείνοι που έμε-
ναν αφοσιωμένοι κοντά του. Λίγοι μόνο μαθητές και λίγες γυναίκες. 
Και στο τέλος της ζωής του Κυρίου θα έλεγε κανείς ότι τα πράγματα 
χειροτερεύουν ακόμη. Ο ένας από τους πιο στενούς μαθητές του όχι 
μόνον τον εγκαταλείπει, αλλά και τον προδίδει και γίνεται αιτία της 
συλλήψεως και της καταδίκης του. Άλλος ένας ακόμη, και μάλιστα 
ο περισσότερο θερμός και φλογερός, ο Πέτρος, αρνείται με όρκο ε-
πανειλημμένως ότι τον γνωρίζει. Και όταν ο Κύριος συλλαμβάνεται 
από τους εχθρούς του, οι υπόλοιποι δέκα τον εγκαταλείπουν και 
φεύγουν. Έτσι όλο το έργο που επί τρία χρόνια ο Χριστός επιτέλεσε 
στους μαθητές του φαίνεται να καταρρέει και να καταστρέφεται. 

����λλά και ο ίδιος πώς τελειώνει τη ζωή του;  
ΠΠΠΠροδομένος,   εγκαταλελειμμένος   ανέρχεται   στο     θανατικό  και   πλέον 

εξευτελιστικό όργανο. Στο σταυρό. Και γεμάτος αγωνία, πληγωμένος, δι-
ψασμένος, μέσα σε βρισιές και εξευτελισμούς, πεθαίνει σαν κακούργος. 

���� Κύριος βεβαίως πεθαίνει, αλλά μετά τον θάνατο ακολουθεί 
η ανάσταση. Το σκηνικό αλλάζει τελείως τώρα. Αλλάζουν τα δεδο-
μένα που υπήρχαν. Αντίθετα με κάθε ανθρώπινη πρόβλεψη. 

∆∆∆∆εν έχουμε πλέον φυγή και απογοήτευση μαθητών, αλλά το αί-
σθημα της νίκης και του θριάμβου. Οι μαθητές συναθροίζονται και δια-
κηρύσσουν ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως. Οι ψυχές τους πλημμυρίζουν 
από χαρά μεγάλη και περνούν τις μέρες τους «αινούντες και ευλογού- 
ντες  τον  Θεόν». Δεν  έχουμε  λοιπόν  απλή μεταβολή  ψυχικής  διαθέσεως 
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των μαθητών, αλλά ριζική αλλαγή. Έχουμε επανάσταση στο εσωτερικό 
τους, η οποία τους μεταβάλλει τελείως και τους παρουσιάζει καινούρ-
γιους ανθρώπους, εντελώς διαφορετικούς απ’ ότι ήταν προηγουμένως. 
 

����πό την ιστορική ημέρα της Πεντηκοστής, τη γενέθλια ημέ-
ρα της εκκλησίας, το θαύμα της εξαπλώσεως της χριστιανικής πί-
στεως έχει πλέον αρχίσει. 

∆∆∆∆ώδεκα ψαράδες ξεκινούν για την πνευματική κατάκτηση 
της Οικουμένης. Ποιός τους αποστέλλει; 

���� Διδάσκαλός τους, που τερμάτισε τη ζωή του πάνω στο 
σταυρό. Ποια τα εφόδια των αποστόλων; 

«����δού εγώ αποστέλω υμάς ως άρνας εν μέσω λύκων» (Λουκ. ι 3) 
«µµµµη κτήσησθε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τας ζώ-

νας υμών, μη πήραν εις οδόν μηδέ δύο χιτώνας μηδέ υποδήματα, μη-
δέ ράβδον» (Ματθ. ι 9-10). 

∆∆∆∆ώδεκα άνθρωποι, χωρίς κανένα υλικό εφόδιο, έπαιρναν την ε-
ντολή, το μεγάλο σύνθημα, να κατακτήσουν την οικουμένη, να αιχμαλω-
τίσουν στην χριστιανική πίστη και αλήθεια τις ψυχές των ανθρώπων, να ε-
πεκτείνουν παντού την πνευματική βασιλεία, την εκκλησία του Χριστού. 

 

����ι απόστολοι έπρεπε να κατακτήσουν πνευματικώς την οι-
κουμένη, που την είχε υποτάξει πνευματικώς η Ρώμη με τους λεγεω-
νάριούς της. Οι άοπλοι και αγράμματοι ψαράδες να αντιμετωπίσουν 
τον κολοσσό της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Είναι αδύνατο να κριθεί 
με ανθρώπινα κριτήρια το ασύλληπτο σε τόλμη εγχείρημά τους. Οι 
ψαράδες της Παλαιστίνης να αλλάξουν την θρησκεία της Ρώμης και 
όλων των λαών της εποχής τους. Αυτό ακριβώς ζητούσαν. Οι εθνικοί 
έπρεπε να αρνηθούν τους θεούς τους, τους οποίους η μεγαλοφυής 
φαντασία ενός Ομήρου παρέστησε ως αθανάτους και να δεχθούν ως 
Θεό τους ένα σταυρωμένο. Μιλούσαν βέβαια οι απόστολοι και για 
την ανάστασή του. Διέτρεχαν όμως τον κίνδυνο να χλευασθούν, ό-
πως ο Παύλος στο βράχο του Αρείου Πάγου από τους Αθηναίους. 

 

ΠΠΠΠώς να αντιμετωπίσουν έπειτα οι απόστολοι τους έλληνες φι-
λοσόφους, στους οποίους το κήρυγμα του Εσταυρωμένου φαινόταν 
τρέλλα. Και ήταν εύκολο να πείσουν οι κήρυκες του Ευαγγελίου τους 
ειδωλολάτρες    να    εγκαταλείψουν   θρησκεία,   ήθη,   έθιμα,   νοοτροπία,   ο- 
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λόκληρο το παρελθόν τους, και προ πάντων την ελκυστική ζωή της α-
μαρτίας, για να πιστεύσουν στον Χριστό, που προέβαλλε δόγματα και 
θαύματα και ανώτερη ηθική και πειθαρχημένη ζωή, που απαιτεί κόπους, 
αγώνες, θυσίες και αυτό ακόμη το μαρτύριο σε ορισμένες περιπτώσεις; 

����άν έβλεπαν ανθρώπινο το έργο τους οι απόστολοι, ή δεν θα 
ανελάμβαναν την εξάπλωση του Χριστιανισμού, ή θα διαλύονταν με 
το πρώτο εμπόδιο και θα επέστρεφαν απογοητευμένοι στις βάρκες 
και τα δίχτυα τους. 

���� Μέγας Ναπολέων έλεγε χαρακτηριστικά: 
«∆∆∆∆εν υπάρχουν στον κόσμο παρά μόνο δύο δυνάμεις, το 

σπαθί και ο λόγος. Καθώς περνά ο χρόνος, ο λόγος νικά το σπαθί». 
Και δεν είχε καθόλου άδικο. Το βλέπουμε στην ιστορία της επεκτά-
σεως του Χριστιανισμού. Οι απόστολοι χωρίς όπλα και βία, με μο-
ναδικό όπλο τον παντοδύναμο λόγο του εσταυρωμένου, όρμησαν 
και κατέκτησαν πνευματικώς τον κόσμο. 

(εκ του περιοδικού «Προς τη Νίκη») 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                                      ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ     

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (7:30 μ.μ.) προς Τρίτη 1η Ο-
κτωβρίου 2019 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυ-
πνία επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γορ-
γοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
2)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)          ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ  2019-20 
Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας 
θα γίνει στο Ναό μας ο Αγιασμός Έναρξης Κατηχητικών 2019-20. 
4)ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.  
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργα-
νώνει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 ημερήσια προσκυνηματική 
εκδρομή στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ και στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια. Ώρα αναχώρησης 7:00 
π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 25 €.  
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