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 Βαβύλα ἱερομάρτυρος (251), Μωυσέως προφήτου (1460 π.Χ.). 
 Ἑρμιόνης (117) θυγατρὸς τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου· 
 Ἰερουσαλὴμ καὶ τῶν υἱῶν αὐτῆς τῶν ἐν Βεροίᾳ μαρτύρων· 
 Ἀνθίμου ὁσίου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ (1781). 
 

[…] 

 άνθρωπος, αφού αμάρτησε και έπεσε από το βάρος του δι-
κού του παραπτώματος, κατάντησε άθλιο θύμα της απερισκε-
ψίας του. Μπαίνοντας η αμαρτία εμπόδιο ανάμεσα σ’ εκείνον 
και τον Θεό, του στέρησε τη θεοειδή χάρη που απορρέει από 
τη σχέση που έχει το πνεύμα του με τον Θεό. Οι δυνάμεις της 
ψυχής εξασθένησαν, ο νους δεν μπορούσε πλέον να κάνει α-
κριβή διάγνωση των αγαθών, γιατί η απομάκρυνση από τον 
Θεό επέφερε την πνευματική νέκρωση και την άγνοια του α-
ληθινά καλού, του αληθινά αγαθού. Η θέληση, επηρεαζόμενη 
από την αλλοιωμένη λογική, επιθυμούσε το κακό. Η δε συναί-
σθηση ευχαριστιόταν ασχολούμενη με το πονηρό. Μια τέτοια 
εκτρωματική κατάσταση του ανθρώπου σήμαινε ασφαλώς τον 
ολοκληρωτικό του όλεθρο. Και το τέλος αυτό του ανθρώπου θα 
ήταν αναπόφευκτο, εάν ο Θεός δεν έσπευδε να τον βοηθήσει.  
 

  ευσπλαχνία του Θεού έρχεται βοηθός στη σωτηρία 
των ανθρώπων. Τα μέσα με τα οποία μεριμνά και βοηθάει εί-
ναι ποικίλα: εμπνεύσεις, αποκαλύψεις, ενέργειες πάνω στην 
πνευματική και αισθητική φύση του ανθρώπου. Με αυτά ο εύ-
σπλαχνος Θεός παιδαγωγούσε και καθοδηγούσε την ανθρωπό- 
τητα.      Οι      προφητείες      και     όλα     τα     προλεγόμενα     ήταν    τέτοια    θεία 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. ιε΄ 1-11) 
 
 

    ᾽Αδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, 
ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, δι᾿ οὗ καὶ σώζεσθε, τίνι 
λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῆ ἐπιστεύ-
σατε. Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι 
Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γρα-
φάς, καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς 
γραφάς, καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα· ἔπειτα ὤφθη 
ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένου-
σιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν· ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, 
εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν· ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐ-
κτρώματι ὤφθη κἀμοί. Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστό-
λων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν 
ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ· χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ 
ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων 
ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλ᾿ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Εἴτε 
οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 
 
 

έργα με σκοπό την καθοδήγηση του ανθρώπου στον δρόμο της 
αλήθειας. Αλλά η ανθρωπότητα, παρόλο που διαπαιδαγωγού-
νταν κατ’ αυτόν τον τρόπο από τον Θεό, δεν μπορούσε όμως 
να έλθει με αυτή μόνο την παιδαγωγία σε τέτοια τελειότητα, 
ώστε να αποκαταστήσει την προηγούμενη σχέση και κοινωνία 
της μαζί Του. Γιατί η γνώση των απαιτήσεων του Θεού και η 
συναίσθηση της ελεεινής ηθικής καταστάσεως του ανθρώπου, 
δεν είχαν τη δύναμη να μεταμορφώσουν τον διεφθαρμένο από 
την αμαρτία άνθρωπο. […] Η ανθρωπότητα, λοιπόν, είχε την 
ανάγκη ενός αναμάρτητου, άμωμου και άγιου αρχιερέα «κεχω-
ρισμένου ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν» και ενός θυσιαστηρίου που να 
έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει τον διεφθαρμένο από την α-
μαρτία   άνθρωπο.   Αυτού   του   θυσιαστηρίου   ιδρυτής  έγινε  ο  Κύ- 
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ριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος γενόμενος θύτης και θύμα 
πρόσφερε τον εαυτό Του στον Πατέρα ως θυσία άσπιλη και 
«εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς»· συμφιλίωσε τον Θεό με την 
ανθρωπότητα, εισερχόμενος μια διά παντός στα άγια, με τη 
θυσία του δικού Του αίματος και προσφέροντας την αιώνια 
λύτρωση για την ανθρωπότητα. Το θυσιαστήριο εκείνο το βλέ-
πουμε να στέκεται ανάμεσά μας, έτοιμο να προσφέρει στην 
ανθρωπότητα τη Χάρη, τον αγιασμό και τη λύτρωση, έτοιμο 
να ανακαινίσει όλη την ανθρωπότητα. Ο Θεός ελέησε την αν-
θρωπότητα και έστησε το θυσιαστήριο αυτό εν μέσω αυτής. 
Τώρα πλέον, σε αυτήν εναπόκειται το να θέλει να σωθεί.  
 

[…] 
 

α δικά μας καθήκοντα προς το άγιο θυσιαστήριο εί-
ναι ο αγιασμός του θυσιαστηρίου. Το θυσιαστήριο το αγιά-
ζουμε, πρώτον εάν προσφέρουμε σ’ αυτό ως θυσία ζώσα, α-
γία και ευάρεστη στον Θεό, τη λογική λατρεία μας και δεύτε-
ρον, εάν προσερχόμαστε στη Μετάληψη του θείου Σώματος 
και Αίματος του Σωτήρα μας, ο Οποίος θυσιάστηκε επάνω σ’ 
αυτό για τη σωτηρία μας, με πλήρη συναίσθηση ότι προσερ-
χόμαστε αξίως· διότι κάθε άλλη προσφορά και ανάξια προ-
σέλευση θεωρείται περιφρόνηση των θείων και βεβήλωση 
του θυσιαστηρίου. Και ο Κύριος τιμωρεί εκείνους που προ-
σέρχονται αναξίως (βλ. Αρ. 16, 31-35). 

 

[…] 
 

  συμμόρφωσή μας στις απαιτήσεις της Εκκλησίας εί-
ναι απολύτως αναγκαία· γιατί αν το άγιο και ιερό θυσιαστήριο 
υψώθηκε επειδή είχαμε χάσει τη σωτηρία, συνεπάγεται ότι δεν 
πρέπει να την περιμένουμε από πουθενά αλλού. Εάν όμως α-
ποφεύγουμε το άγιο θυσιαστήριο, απομακρυνόμαστε από την 
οδό της σωτηρίας μας, γιατί ο Σωτήρας μας μάς είπε ρητώς και  
σαφώς·  «ἐὰν  μὴ  φάγητε  τὴν  σάρκα  τοῦ  υἱοῦ  τοῦ ἀνθρώπου καὶ  
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πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων 
μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ 
ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (Ιω. στ΄ 53-54). Συ-
νεπώς, το ζήτημα τίθεται καθαρά και με σαφήνεια: ή αρετή και 
ζωή αιώνια, ή αμαρτία και θάνατος ψυχικός και σωματικός. 
Διότι είτε αναξίως τρώμε το σώμα και πίνουμε το αίμα του 
Χριστού είτε το αποφεύγουμε, δεν έχουμε μέσα μας ζωή. Η αι-
ώνια ζωή παρέχεται μόνο σ’ αυτούς που ζουν κατά Θεόν. Επο-
μένως, ή ενάρετος βίος με ουράνια Βασιλεία ή ακάθαρτος με 
αιώνια κόλαση. Μέση οδός δεν υπάρχει· ή θα γίνουμε αληθινοί 
οπαδοί του Σωτήρα μας Χριστού και εραστές του αληθινά χρι-
στιανικού τρόπου ζωής ή, αλλιώς, σωτηρία δεν υπάρχει. […] 
 

(Πηγή: Περί επιμελείας ψυχής) 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, Παναγία Βαραμπά & Άγ. Νικόλαος  
                                         Μαρκ/λου 7:00 π.μ.  
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.    
2)   ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ   ΕΚΔΡΟΜΗ   
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας 
διοργανώνει την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 Ημερήσια 
Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος 
(Αγίου Νεκταρίου) Αιγίνης. Ώρα αναχώρησης 7:00 π.μ. από 
τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 40 €.  
3)           ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΒΑΡΑΜΠΑ 
                    (Γενέθλιο  της  Υπεραγίας  Θεοτόκου)   
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, 6:30 μ.μ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός 
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική  
                                                          Θεία Λειτουργία 
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