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 Εὐδοκίμου δικαίου (θ΄ αἰ.),  
 προεόρτια τῆς προόδου τοῦ τιμίου Σταυροῦ.    
 

 

ταν βλέπομε τοὺς συνανθρώπους μας νὰ μὴν ἀγαποῦν τὸν 
Θεό, στενοχωρούμαστε. Μὲ τὴ στενοχώρια δὲν κάναμε ἀπο-
λύτως τίποτα. Οὔτε καὶ μὲ τὶς ὑποδείξεις. Οὔτε αὐτὸ εἶναι 
σωστό. Ὑπάρχει ἕνα μυστικό· ἂν τὸ καταλάβομε, θὰ βοηθή-
σομε. Τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ προσευχή μας, ἡ ἀφοσίωσή μας 
στὸν Θεό, ὥστε νὰ ἐνεργήσει ἡ χάρις Του. Ἐμεῖς, μὲ τὴν ἀ-
γάπη μας, μὲ τὴ λαχτάρα μας στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θὰ προ-
σελκύσομε τὴν χάρι, ὥστε νὰ περιλούσει τοὺς ἄλλους, ποὺ 
εἶναι πλησίον μας, νὰ τοὺς ξυπνήσει, νὰ τοὺς διεγείρει πρὸς 
τὸ θεῖο ἔρωτα. Ἤ, μᾶλλον, ὁ Θεὸς θὰ στείλει τὴν ἀγάπη Του 
νὰ τοὺς ξυπνήσει ὅλους. Ὅ,τι ἐμεῖς δὲν μποροῦμε, θὰ τὸ κά-
νει ἡ χάρις Του. Μὲ τὶς προσευχές μας θὰ κάνομε ὅλους ἀ-
ξίους τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. 
 

ὰ γνωρίζετε καὶ τὸ ἄλλο. Οἱ ψυχὲς οἱ πεπονημένες, 
οἱ ταλαιπωρημένες, ποὺ ταλαιπωροῦνται ἀπὸ τὰ πάθη τους, 
αὐτὲς κερδίζουν πολὺ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ. Κά-
τι τέτοιοι γίνονται ἅγιοι καὶ πολλὲς φορὲς ἐμεῖς τοὺς κατηγο-
ροῦμε. Θυμηθεῖτε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, τί λέγει: «Οὗ δὲ ἐ-
πλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. 5, 
20). Ὅταν τὸ θυμᾶστε αὐτό, θὰ αἰσθάνεσθε ὅτι αὐτοὶ εἶναι 
πιὸ    ἄξιοι    κι    ἀπό    σᾶς    κι    ἀπὸ   μένα.   Τοὺς   βλέπομε   ἀδύνατους,  
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 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. ιε΄ 1-7) 
 

    ᾽Αδελφοί, ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν 
ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. Ἕκαστος γὰρ 
ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· 
καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγρα-
πται, οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐμέ. Ὅ-
σα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγρά-
φη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν 
τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρα-
κλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χρι-
στὸν Ἰησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν 
Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διὸ προ-
σλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο 
ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ. 
 

 

ἀλλὰ ὅταν ἀνοίξουνε στὸν Θεό, γίνονται πλέον ὅλο ἀγάπη κι 
ὅλο θεῖο ἔρωτα. Ἐνῶ εἴχανε συνηθίσει ἀλλιῶς, τὴ δύναμη 
τῆς ψυχῆς τους τὴ δίδουν μετὰ ὅλη στὸν Χριστὸ καὶ γίνονται 
φωτιὰ ἀπὸ ἀγάπη Χριστοῦ. Ἔτσι λειτουργεῖ τὸ θαῦμα τοῦ 
Θεοῦ μέσα σὲ τέτοιες ψυχές, ποὺ λέμε «πεταμένες». 
 

ὰ μὴν ἀποθαρρυνόμαστε, οὔτε νὰ βιαζόμαστε, οὔτε 
νὰ κρίνομε ἀπὸ πράγματα ἐπιφανειακὰ κι ἐξωτερικά. Ἄν, γιὰ 
παράδειγμα, βλέπετε μία γυναίκα γυμνὴ ἢ ἄσεμνα ντυμένη, 
νὰ μὴ μένετε στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ νὰ μπαίνετε στὸ βάθος, 
στὴν ψυχή της. Ἴσως εἶναι πολὺ καλὴ ψυχὴ κι ἔχει ὑπαρξια-
κὲς ἀναζητήσεις, ποὺ τὶς ἐκδηλώνει μὲ τὴν ἔξαλλη ἐμφάνιση. 
Ἔχει μέσα της δυναμισμό, ἔχει τὴ δύναμη τῆς προβολῆς, θέ-
λει νὰ ἑλκύσει τὰ βλέμματα τῶν ἄλλων. Ἀπό ἄγνοια, ὅμως, 
ἔχει διαστρέψει τὰ πράγματα. Σκεφθεῖτε αὐτὴ νὰ γνωρίσει 
τὸν Χριστό. Θὰ πιστέψει, κι ὅλη αὐτὴ τὴν ὁρμὴ θὰ τὴ στρέ- 
ψει     στὸν     Χριστό.     Θὰ     κάνει     τὸ     πᾶν,     γιὰ    νὰ    ἑλκύσει    τὴν    χάρι 
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τοῦ Θεοῦ. Θὰ γίνει ἁγία. 
 

ἶναι ἕνα εἶδος προβολῆς τοῦ ἑαυτοῦ μας νὰ ἐπιμένο-
με νὰ γίνουν οἱ ἄλλοι καλοί. Στὴν πραγματικότητα, θέλομε ἐ-
μεῖς νὰ γίνομε καλοὶ κι ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε, τὸ ἀπαιτοῦμε 
ἀπ’ τοὺς ἄλλους κι ἐπιμένομε σ’ αὐτό. Κι ἐνῶ ὅλα διορθώ-
νονται μὲ τὴν προσευχή, ἐμεῖς πολλὲς φορὲς στενοχωρούμε-
θα κι ἀγανακτοῦμε καὶ κατακρίνομε. 
 

ολλὲς φορὲς μὲ τὴν ἀγωνία μας καὶ τοὺς φόβους μας 
καὶ τὴν ἄσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρὶς νὰ τὸ θέλομε 
καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνομε, κάνομε κακὸ στὸν ἄλλον, ἔ-
στω κι ἂν τὸν ἀγαπᾶμε πάρα πολύ, ὅπως, παραδείγματος χά-
ριν, ἡ μάνα τὸ παιδί της. Ἡ μάνα μεταδίδει στὸ παιδὶ ὅλο τὸ 
ἄγχος της γιὰ τὴ ζωή του, γιὰ τὴν ὑγεία του, γιὰ τὴν πρόοδό 
του, ἔστω κι ἂν δὲν τοῦ μιλάει, ἔστω κι ἂν δὲν ἐκδηλώνει αὐ-
τὸ ποὺ ἔχει μέσα της. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη, ἡ φυσικὴ ἀγάπη δηλα-
δή, μπορεῖ κάποτε νὰ βλάψει. Δὲν συμβαίνει, ὅμως, τὸ ἴδιο 
μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ συνδυάζεται μὲ τὴν προσευ-
χὴ καὶ μὲ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ κάνει ἅγιο 
τὸν ἄνθρωπο, τὸν εἰρηνεύει, διότι ἀγάπη εἶναι ὁ Θεός. 
 

 ἀγάπη νὰ εἶναι μόνον ἐν Χριστῷ. Γιὰ νὰ ὠφελήσεις 
τοὺς ἄλλους, πρέπει νὰ ζεῖς μέσα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀλ-
λιῶς δὲν μπορεῖς νὰ ὠφελήσεις τὸν συνάνθρωπό σου. Δὲν 
πρέπει νὰ βιάζεις τὸν ἄλλο. Θὰ ἔλθει ἡ ὥρα του, θὰ ἔλθει ἡ 
στιγμή, ἀρκεῖ νὰ προσεύχεσαι γι’ αὐτόν. Μὲ τὴ σιωπή, τὴν ἀ-
νοχὴ καὶ κυρίως μὲ τὴν προσευχὴ ὠφελοῦμε τὸν ἄλλον μυ-
στικά. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καθαρίζει τὸν ὁρίζοντα τοῦ νοῦ του 
καὶ τὸν βεβαιώνει γιὰ τὴν ἀγάπη Του. Ἐδῶ εἶναι τὸ λεπτὸ 
σημεῖο. Ἅμα δεχθεῖ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη, τότε ἕνα ἄπλετο 
φῶς   θὰ   ἔλθει   πάνω   του,  ποὺ  δὲν  τὸ  ἔχει  δεῖ  ποτέ.  Θὰ  βρεῖ  ἔ- 
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τσι τὴ σωτηρία. 
 (Πηγή: https://orthodoxfathers.com, από «Βίος και Λόγοι»)  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Δευτέρα 1η Αυγούστου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 3 Αυγούστου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 6 Αυγούστου, Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος στη Χαμολιά & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.    
2) ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ 
Κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου θα γίνεται στο 
Ναό μας κάθε απόγευμα εσπερινός & παράκληση (6:30 
μ.μ. - 8:00 μ.μ.). Παράκληση δε θα γίνεται το Σάββατο, κα-
θώς και την παραμονή των εορτών της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
3) Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΜΑΣ  ΣΤΟ  ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ 
Την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022, στον Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεο-
τόκου στο Πόρτο Ράφτη θα χοροστατήσει στην παράκληση 
(7:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ.) ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.  
4)        ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  Ι.  Ν.  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ  
                   ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ  ΣΤΗ  ΧΑΜΟΛΙΑ   
Παρασκευή 5 Αυγούστου, 6:30 μ.μ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός  
Σάββατο 6 Αυγούστου, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική                                    
                                                        Θεία Λειτουργία 
5)    ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας 
διοργανώνει την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 Απογευματινή 
Προσκυνηματική Εκδρομή στο Ιερό Προσκύνημα Αγίου 
Νεκταρίου Καμαρίζης για Παράκληση. Ώρα αναχώρησης 
5:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 12 €.  
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