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Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η       1 2       Ι  Ο  Υ  Λ  Ι  Ο  Υ       2 0 2 0 
 Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων (β΄ αἰ.). 
 Παϊσίου ὁσίου τοῦ διορατικοῦ.  

 

 σημερινός άνθρωπος έχει παγιωθεί σε μια αυτοδικαίωση που συ-
νήθως εκφράζεται ως εξής: «Είμαι καλός άνθρωπος, δε σκότωσα 
κανέναν, δεν πείραξα κανέναν, δίνω και ελεημοσύνη πού και πού, ο-
πότε γιατί να μη με σώσει ο Θεός;». 
 

ολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο Θεός είναι ένας αιώνιος χω-
ροφύλακας και ότι η σωτηρία είναι μια κατάσταση που ο άνθρωπος 
κερδίζει μέσα από μια τήρηση εντολών του φαίνεσθαι. Μιλάμε για 
μια τρομερή πλάνη που οφείλουμε να θεραπεύσουμε ώστε ο άνθρω-
πος να μην κολυμπάει στο ψέμα και την υποκρισία. […] 
 

ι εντολές και οι καλές πράξεις είναι μέσο της σωτηρίας και 
όχι αυτοσκοπός για να κερδίσουμε κάτι. Συγκεκριμένα οι εντολές εί-
ναι σημεία συνάντησης και σχέσης με τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό. Το 
ότι κάποιος είναι εξωτερικά ένας καλός άνθρωπος δε σημαίνει τίπο-
τα, μπορεί να είναι η αρχή για κάτι αλλά μπορεί να είναι και ένα τί-
ποτα. Μπορώ δηλαδή να πω ένα καλημέρα και από μέσα μου να 
βρίζω, μπορεί να βοηθάω κάποιον γιατί έχω συμφέρον. Μπορεί να 
δίνω ελεημοσύνη και να προσδοκώ στο άμεσο μέλλον κάτι. Το θέμα 
είναι τι καρδιά υπάρχει πίσω από την πράξη ή τη σκέψη και αν αυτή 
η καρδιά έχει τροφοδότη τον Χριστό ή τον εγωισμό. 
 

ι πράξεις ωφελούν όταν είναι Χριστοκεντρικές με επιθυμία 
σταυρικής θυσίας (βλέπε παραβολή καλού Σαμαρείτη), αν όμως εί-
ναι ανθρωποκεντρικές τότε η ωφέλεια εξασθενεί στην φθαρτότητα 
του   χρόνου.   Μια   πράξη   που   απορρέει   από  την  Τριαδική  σχέση  δια- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. ι΄ 1-10) 
 

    ᾽Αδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας καὶ ἡ δέησις ἡ πρὸς τὸν 
Θεὸν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ ἐστιν εἰς σωτηρίαν· μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆ-
λον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾿ οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν. Ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ 
Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δι-
καιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν. Τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δι-
καιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. Μωϋσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσύνην 
τὴν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς· ἡ 
δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτω λέγει· Μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τίς ἀ-
ναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; Τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν καταγαγεῖν· ἢ τίς κα-
ταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; Τοῦτ᾿ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 
Ἀλλὰ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ 
καρδίᾳ σου· τοῦτ᾿ ἔστι τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. Ὅτι ἐὰν ὁ-
μολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρ-
δίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· καρδίᾳ γὰρ πι-
στεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν.  
 
 

 

περνά το θάνατο. 
 

ν το θέμα ήταν κάποιες εντολές, τότε δεν μας χρειάζεται η 
ενσάρκωση. Δεν χρειαζόταν να έρθει ο Θεός στο κόσμο. Οι εντολές 
είναι μια προπαρασκευαστική κατάσταση για να οικοδομηθεί η σω-
τηρία και η θεοειδής σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα οι εντο-
λές είναι σημεία που οδηγούν στην συνάντηση με τον Χριστό, αν 
μείνουμε σε αυτές απλά δεν θα τον συναντήσουμε και θα παραμέ-
νουμε σε σημείο μηδέν.  

 

« ν η καλοσύνη δεν συνδέεται με την Τριαδική αγάπη και την 
θυσία τότε είναι απλά μια νεκρή πράξη.» […] 
 

ι μας λέει πάνω σε αυτό το θέμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσό-
στομος: «Όσοι υπερηφανεύονται για τα καλά τους έργα και δεν έ-
χουν πίστη στο Θεό, μοιάζουν με λείψανα νεκρών, που είναι ντυμέ-
να με ωραία ρούχα, αλλά δεν αισθάνονται την ωραιότητά τους. Σε τι 
ωφελείται, δηλαδή, ο άνθρωπος, όταν έχει ψυχή ντυμένη με καλά 
έργα   αλλά   νεκρή;   Τα   έργα   γίνονται   για   τον   Κύριο   και  με  την  ελπίδα 
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των επουράνιων βραβείων. Αν, λοιπόν, αγνοείς Εκείνον που προκη-
ρύσσει τα βραβεία, τότε για ποιον αγωνίζεσαι; […] Για να ζήσει κα-
νείς αιώνια, πρέπει να έχει πίστη στο Χριστό, πίστη που τρέφεται 
και με τα καλά έργα. […]». […]  
 

νώ ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς μας λέει για τους «καλούς» 
που λένε όμως ότι δεν πιστεύουν: «Λένε: υπάρχουν και άθεοι καλοί 
άνθρωποι. Ναι, οι άθεοι μπορούν να είναι προσωρινά καλοί, επιφα-
νειακά καλοί, φαρισαϊκά καλοί. Αλλά ο άθεος δεν μπορεί να είναι α-
ληθινά καλός, διαρκώς καλός, βαθειά καλός, αθάνατα καλός, επειδή 
γι’ αυτό χρειάζεται να είσαι σε πνευματική σχέση, σε πνευματική 
συγγένεια με τον πραγματικά Μοναδικό Αγαθό και Αιώνια Αγαθό: 
με τον Θεό και Κύριο Χριστό. Είναι αληθινός δι’ όλων των αιώνων 
ο θείος λόγος του Σωτήρος: “χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν” 
(Ιωάν. ιε´ 5)». 
 

έλος ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός μας αναφέρει:  
 

«Μεταξύ των ανθρώπων που ζουν γύρω μας υπάρχουν και 
αυτοί που δεν πιστεύουν στον Θεό και όμως κάνουν πολλά καλά έρ-
γα. Συχνά ακούω την εξής ερώτηση: «Αυτό δεν είναι αρκετό, δεν θα 
σωθούν αυτοί οι άνθρωποι με τα καλά τους έργα»; Πρέπει οπωσδή-
ποτε να δώσω την απάντηση. Όχι, δεν θα σωθούν μόνο με τα καλά 
έργα. Γιατί δεν θα σωθούν; Γιατί έτσι είπε ο Κύριος και Θεός μας Ι-
ησούς Χριστός, όταν «επηρώτησε... νομικός, πειράζων αυτόν και λέ-
γων "διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τω νόμω;" ο δε Ιησούς έφη 
αυτώ: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου... αύτη 
εστί πρώτη και μεγάλη εντολή, δευτέρα δε όμοια αυτή: αγαπήσεις 
τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Μτ. 22, 35-39). 
 

Αν η πίστη στον Θεό και η αγάπη προς Αυτόν είναι "η πρώτη 
και σπουδαιότερη εντολή του νόμου", αν η δεύτερη εντολή για την 
αγάπη προς τον πλησίον πηγάζει απ’ αυτή την πρώτη, και αν η αγά-
πη προς τον πλησίον παίρνει την δύναμή της από την αγάπη προς 
τον Θεό, τότε αυτό σημαίνει, ότι για να σωθεί κανείς πρέπει με όλη 
την καρδιά του να αγαπήσει τον Θεό, διότι αυτή είναι η πρώτη και η 
σπουδαιότερη εντολή του νόμου.» […] 
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 άνθρωπος που αγαπά τον Θεό ως φυσικό αποτέλεσμα της 
αγάπης του Θεού έχει την αγάπη εις τον αδελφό του. Για αυτό και α-
ναφέρει ότι η δεύτερη εντολή είναι όμοια με την πρώτη. Αγαπώ τον 
πλησίον όχι ηθικιστικά ή εξωτερικά αλλά θυσιαστικά ακόμα και να 
μπορέσω να πάρω τον καρκίνο που έχει και να γίνει δικός μου για να 
θεραπευτεί ο πλησίον. Διότι στα μάτια του πλησίον που μπορεί να εί-
ναι και ο εχθρός μου βλέπω το δημιούργημα του Θεού και τον ίδιο τον 
Θεό μέσα από αυτή την συγκλονιστική ύπαρξη που μπορεί να με πο-
λεμά αλλά εγώ την αγαπώ και προσεύχομαι. Διότι γνωρίζω ότι κανέ-
νας άνθρωπος δεν είναι κακός από την φύση του και όλοι έχουν πρό-
σκληση μετανοίας και σωτηρίας, οπότε μπορεί η δική μου προσευχή 
να είναι πρόδρομος και βοήθεια σωτηρίας μέσα από ένα θυσιαστικό 
γεγονός που απορρέει από τη σχέση μου με τον ίδιο τον Χριστό. […] 

 

πλά πράγματα αδερφοί μου χωρίς Χριστό ο άνθρωπος είναι 
μια ζωντανή βιολογική οντότητα αλλά μια νεκρή ύπαρξη, με Χριστό 
είναι Άγιος Ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Οπότε δεν έχει 
σημασία να είμαι απλά ένας ηθικά "καλός άνθρωπος" αλλά Άγιος άν-
θρωπος για όλους τους ανθρώπους καλούς και κακούς χωρίς συμφέ-
ροντα και εγωϊσμούς, αλλά με μετοχή στον Χριστό. Φυσικά η πορεία 
αυτή περνά μέσα από τα μυστήρια και ιδιαίτερα από το μυστήριο της 
μετανοίας και εξομολογήσεως. (Πηγή: https://choratouaxoritou.gr) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 
Κυριακή 19 Ιουλίου 2020, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός.  
Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία  
                                                            Λειτουργία.  
3)                                      ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ    
Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, 8:30 μ.μ. προς Σάββατο 25 Ιου-
λίου 2020, 1:00 π.μ. θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία επί τη 
εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 

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