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 Ὀλυμπᾶ, Τερτίου κ.λπ. ἐκ τῶν 70 (α΄ αἰ.)· 

 Ὀρέστου μάρτυρος τοῦ Τυανέως (304). 

 Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Καππαδόκου (1924). 
    

 
 

" ΖΗ Δ’ ΕΝ ΕΜΟΙ ΧΡΙΣΤΟΣ"  
 […] 

ΌΌΌΌλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, αισθανόμαστε βαθιά μέσα μας μια ακα-
τανίκητη δίψα, ένα πάθος για τη ζωή. Αυτό φανερώνει ότι ο άνθρω-
πος πλάστηκε από τον Θεό για να ζήσει αιώνια και ότι ο θάνατος υ-
πήρξε ένα γεγονός παρέμβλητο μέσα στη δημιουργία, καρπός της α-
μαρτίας, συνέπεια της αποστασίας του ανθρώπου από τον ζώντα και 
αληθινό Θεό (Ρωμ. 5, 12, 17· Α΄ Κορ. 15, 21). 
 

 ����η δυνατότητα να ζήσουμε αιώνια σε κοινωνία με τον Θεό 
και πατέρα μας, που στερηθήκαμε εξαιτίας της αμαρτίας, μας χαρί-
ζει εκ νέου ο Ιησούς Χριστός. Ο σταυρός και η ανάσταση του Κυ-
ρίου νίκησε τον θάνατο και τη φθορά και άνοιξε στον άνθρωπο τον 
δρόμο τής όντως ζωής. Η ουσία αυτής της ζωής, όπως μας λέει ο 
Παύλος στην περικοπή […], είναι η ένωση του ανθρώπου με τον 
Χριστό. Να κατοικήσει ο Χριστός στην καρδιά του χριστιανού· «ζῶ 
οὐκέτι ἐγώ, ζῇ ἐν ἐμοί Χριστός». 
 

 ����υτής της ζωής, που συνιστά ένα απέραντο μυστήριο –«τό 
μυστήριον τοῦ Χριστοῦ» (Κολ. 1, 27· 4, 3)–, γινόμαστε μέτοχοι με 
το βάπτισμά μας. Συναποθνήσκουμε μαζί με τον Χριστό και συνα-
νασταινόμαστε μαζί του για να μετάσχουμε στη δική του ζωή. Μέσα 
μας νεκρώνεται η αμαρτία και αρχίζει να ζει η χάρη. Ενώ εξακολου-
θούμε να ζούμε «ἐν σαρκί» –δηλαδή βιολογικά–, όμως δεν ζούμε 
πλέον οι ίδιοι και μόνοι. Ζούμε κάτω από τη μεταμορφωτική επενέρ-
γεια της χάριτος. Ενοικεί και ζει μέσα μας ο ίδιος ο Χριστός. 
 

 ΠΠΠΠώς θα μπορούσαμε πιο συγκεκριμένα να περιγράψουμε τη 
μετοχή   μας   στη   ζωή   του   Χριστού,   την  παρουσία  του  Χριστού  μέσα 
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    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ἐκπειράζων αὐ-

τὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Ὁ 

δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; Ὁ 

δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρ-

δίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ 

ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Εἶπε δὲ αὐτῷ· 

Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. Ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν 

εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; Ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς 

εἶπεν· Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχώ, καὶ λῃ-

σταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀ-

πῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις 

κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. Ὁμοίως 

δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλ-

θε. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐ-

σπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων 

ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐ-

τὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, 

ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἐπιμελήθητι 

αὐτοῦ, καὶ ὅ τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀπο-

δώσω σοι. Τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ 

ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; Ὁ δὲ εἶπεν· Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐ-

τοῦ. Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως. 
 
 

σε κάθε χριστιανό; Ζω τη ζωή του Χριστού ή έχω μέσα μου τον Χρι-
στό σημαίνει ότι μιμούμαι τον Χριστό. Αυτή την εξήγηση στον λόγο 
του Παύλου «ζῇ ἐν ἐμοί Χριστός» δίνει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης: 
«Ο Παύλος μιμήθηκε τόσο καθαρά τον Χριστό, ώστε να δείχνει μέ-
σα του σχηματισμένο τον Κύριο. Με την ακριβέστατη μίμηση η ψυ-
χή του έγινε όμοια με το πρωτότυπο, ώστε να νομίζουμε πως δεν εί-
ναι πλέον ο Παύλος εκείνος που ζει και ομιλεί, αλλά ότι ο ίδιος ο 
Χριστός ζει μέσα του». 
 

ΠΠΠΠρέπει ακόμη ν’ αποκτήσουμε «νοῦν Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 2, 
16). Να σκεπτόμαστε και να φρονούμε όπως ο Χριστός (Φιλ. 2, 5). 
Να   ενεργούμε   και   να   πράττουμε  όπως  ενεργούσε  και  έπραττε  Εκεί- 
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                ΕΕΕΕκείνον τον καιρόν, ένας νομικός πλησίασε τον Ιησού με τον σκοπόν 
να τον πειράξη και του είπε, «Διδάσκαλε, τι να κάνω διά να κληρονομήσω 
ζωήν αιώνιον;». Αυτός δε του είπε, «Εις τον νόμον τι είναι γραμμένον; Τι 
διαβάζεις;». Εκείνος απεκρίθη, «Να αγαπήσης Κύριον τον Θεόν σου με ό-
λην την καρδιά σου και με όλην την ψυχήν σου και με όλην την δύναμίν 
σου και με όλην την διάνοιάν σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν 
σου». «Ορθά αποκρίθηκες», είπε ο Ιησούς, «κάνε αυτό και θα ζήσης». Ε-
κείνος όμως ήθελε να δικαιώση τον εαυτόν του και είπε εις τον Ιησούν, 
«Και ποιος είναι ο πλησίον μου;». Ο Ιησούς απήντησε, «Κάποιος κατέβαι-
νε από την Ιερουσαλήμ εις την Ιεριχώ και έπεσε σε ληστάς, οι οποίοι αφού 
τον έγδυσαν και τον ετραυμάτισαν, έφυγαν και τον άφησαν μισοπεθαμέ-
νον. Κατά σύμπτωσιν ένας ιερεύς κατέβαινε εις τον δρόμον εκείνον αλλ’ 
όταν τον είδε, επέρασε από το απέναντι μέρος. Ομοίως και ένας Λευΐτης, 
όταν έφθασε εις τον τόπον και τον είδε, επέρασε από το απέναντι μέρος. 
Ένας όμως Σαμαρείτης, ενώ εβάδιζε, έφθασε κοντά του και όταν τον είδε, 
τον σπλαγχνίσθηκε. Τον επλησίασε, έδεσε τα τραύματά του, αφού τα άλει-
ψε με λάδι και κρασί, τον ανέβασε εις το δικό του ζώον και τον έφερε εις 
ένα ξενοδοχείον και τον περιποιήθηκε. Όταν έφυγε, την επομένην ημέραν, 
έβγαλε δύο δηνάρια και τα έδωκε εις τον ξενοδόχον και του είπε, “Περι-
ποιήσου τον και ό,τι δήποτε δαπανήσης επί πλέον, εγώ θα σου το αποδώ-
σω όταν επιστρέψω”. Από τους τρεις αυτούς ποιος σου φαίνεται ότι έγινε 
πλησίον εις εκείνον που έπεσε εις τους ληστάς;». Εκείνος δε είπε, «Αυτός 
που του έδειξε την ευσπλαγχνίαν». Και ο Ιησούς τού είπε, «Πήγαινε και 
κάνε και συ το ίδιο». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  

 

 

νος. «Περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ», μας λέει ο Απόστολος, «καθώς καί ὁ 
Χριστός» (Εφ. 5, 2). Κέντρο της ζωής μας, πνευματικός καθρέφτης 
μας να είναι η θεανθρώπινη ζωή του Κυρίου μας· «Γίνεσθε οὖν μι-
μηταί τοῦ Θεοῦ» (Εφ. 5, 1).  
 

 ����άτι άλλο που αποδεικνύει ότι ο Χριστός ζει μέσα μας είναι 
και η υποταγή του θελήματός μας στο δικό του θέλημα. Είμαστε μα-
θητές Ιησού Χριστού. Αν θέλουμε επομένως να είμαστε γνήσιοι μα-
θητές του, οφείλουμε να εναρμονίσουμε το θέλημά μας με το θέλη-
μα του Κυρίου. Να φτάσουμε στην επίγνωση του θελήματός του 
(Κολ. 1, 9· Ρωμ. 12, 2) και παράλληλα να προχωρούμε στην τήρησή  
του, στην οποία και έγκειται κυρίως η χριστιανική ζωή (Εβρ. 13, 21). 
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����ν, λοιπόν, σύμφωνα με τον άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, ο «Ἰ-
ησοῦς ἐστι ἡ ζωή τῶν πιστῶν» και θάνατος «ἡ ἄνευ Χριστοῦ ζωή», 
τότε δεν έχουμε παρά στην ένωσή μας με τον Χριστό ν’ αναζητή-
σουμε την αυθεντική ζωή. Και όταν αυτό γίνει, θα μπορέσουμε να 
εννοήσουμε εκ πείρας τη συγκλονιστική αποστολική μαρτυρία: «ζῶ 
δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός». 
 

(από το βιβλίο «ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ» του Συμεών Κούτσα, 
Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης, σελ. 55-57, έκδοση α΄ 2002, Απ. Διακονία)  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ.  
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ.   
Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΕΤΗΣΙΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ   

          ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας και το συμβούλιο 
της Φιλοδασικής, σας προσκαλούν σε ετήσιο μνημόσυνο στη μνή-
μη του Νικολάου Σωτηρίου, εμπνευστού και ιδρυτού της Φιλοδασι-
κής, που θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό μας την Κυριακή 17 Νοεμ-
βρίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ. Μετά την τέλεση του μνημοσύνου θα 
προσφερθεί καφές στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού. 
3)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  

(ε ν τ ό ς  τ ο υ  Ι ε ρ ο ύ  Ν α ο ύ  μ α ς) 
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 

6:00 μ.μ. Προβολή του ντοκιμαντέρ «Η ζωή του οσίου Ιακώβου του  
                εν Ευβοία» στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού 

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 
6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός / 9:00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία 

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 
7:00 π.μ. Όρθρος & Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος 
του Επισκόπου Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντας κ. Σιλβέστρου 
5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός & Ιερά Παράκληση στην Αγία 
                Αικατερίνη 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040,  
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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