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 Χριστίνης μεγαλομάρτυρος (300).  
 Ἀθηναγόρου τοῦ ἀπολογητοῦ, Θεοφίλου νεομάρτυρος (1635).   
 

ια να φτάσουμε στην αγάπη του Θεού, πρέπει να τηρούμε 
όλα όσα παρήγγειλε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να συ-
μπάσχει η καρδιά μας και όχι μόνο τον άνθρωπο να αγα-
πούμε, αλλά να συμπονούμε και κάθε πλάσμα, κάθε κτίσμα 
του Θεού. 
 

α, ένα πράσινο φύλλο στο δέντρο, κι εσύ το έκοψες 
χωρίς λόγο. Αν και δεν είναι αμαρτία, όμως, πώς να το πω, 
προκαλεί τον οίκτο· η καρδιά που έμαθε να αγαπά λυπάται 
και το φύλλο, και όλη την κτίση. Και ο άνθρωπος είναι με-
γάλο δημιούργημα. Αν βλέπεις ότι παραπλανήθηκε και θα 
καταστραφεί, προσευχήσου γι’ αυτόν και κλάψε, αν μπορείς, 
αλλιώς, στέναξε τουλάχιστον γι’ αυτόν ενώπιον του Θεού. 
Και την ψυχή που ζει έτσι την αγαπά ο Κύριος, γιατί έγινε ό-
μοια με Αυτόν. 
 

τσι προσευχόταν ο όσιος Παΐσιος ο Μέγας για να 
συγχωρήσει ο Κύριος το μαθητή του, που αρνήθηκε τον 
Χριστό και παντρεύτηκε μια Εβραία. Αυτή του η προσευ-
χή ευχαρίστησε τόσο πολύ τον Κύριο, ώστε ο Ίδιος θέλησε 
να παρηγορήσει το δούλο Του και εμφανίστηκε σε αυτόν και 
του είπε: «Παΐσιε, γιατί προσεύχεσαι γι’ αυτόν που με απαρ-
νήθηκε;» Αλλά ο Παΐσιος απάντησε: «Κύριε Εσύ ως ελεή-
μων, συγχώρεσέ τον». Τότε λέει ο Κύριος: «Παΐσιε, έγινες ό- 
μοιος    μ’   Εμένα   στην   αγάπη».   Τόσο   ευπρόσδεκτη   είναι   στον 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. ιβ΄ 6-14) 
 

    ᾽Αδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν 
ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πί-
στεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ 
διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδι-
δούς, ἐν ἁπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱ-
λαρότητι. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. Ἀποστυγοῦντες τὸ πονη-
ρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φι-
λόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀ-
κνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπί-
δι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρ-
τεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλο-
ξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε 
καὶ μὴ καταρᾶσθε. 
 
 

Κύριο η προσευχή για τους εχθρούς. 
 

γώ ο ίδιος είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά γράφω για 
την ευσπλαχνία του Θεού, που την γνώρισε η ψυχή μου με το 
Άγιο Πνεύμα. 

* * * 
 

 ψυχή δεν μπορεί να έχει ειρήνη, αν δεν προσεύχε-
ται για τους εχθρούς. Η ψυχή που διδάχθηκε από τη χάρη του 
Θεού να προσεύχεται, αγαπά και λυπάται όλη τη δημιουργία, 
και προπαντός τον άνθρωπο, για τον οποίο (ο Κύριος) έπαθε 
επάνω στο σταυρό και πονούσε βαθιά για όλους μας. 
 

 Ελεήμων Κύριος με δίδαξε με τη χάρη Του να αγα-
πώ τους εχθρούς. Χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να 
αγαπούμε τους εχθρούς. Το Άγιο Πνεύμα, όμως, εμπνέει α-
γάπη, και τότε η ψυχή λυπάται ακόμη και τους δαίμονες, 
γιατί    εξέπεσαν    από    το    αγαθό    και    έχασαν    την    ταπείνωση    και  
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την αγάπη για τον Θεό. 
 

ας ικετεύω, δοκιμάστε. Αν κάποιος σας προσβάλει 
ή σας ατιμάσει ή σας πάρει κάτι από τα υπάρχοντά σας ή και 
αν καταδιώκει την Εκκλησία ακόμη, προσευχηθείτε στον  Κύ-
ριο λέγοντας: «Κύριε, όλοι είμαστε πλάσματά Σου. Λυπήσου 
τους πλανημένους δούλους Σου και κάλεσέ τους σε μετά-
νοια». Και τότε θα έχεις αισθητά τη χάρη στην ψυχή σου. 
Στην αρχή βίαζε την καρδιά σου να αγαπά τους εχθρούς, 
και ο Κύριος, βλέποντας την αγαθή σου προαίρεση, θα σου 
δώσει κάθε βοήθεια. Η ίδια η πείρα σου θα σε πείσει γι’ αυ-
τό. Όποιος όμως σκέφτεται το κακό για τους εχθρούς του, 
σημαίνει πως δεν έχει την αγάπη του Θεού και δεν γνώρισε 
ακόμα τον Θεό. Σημαίνει μάλλον πως κάποιο πονηρό πνεύμα 
εισήλθε στην καρδιά και της φέρνει κακούς λογισμούς, γιατί, 
κατά τα λόγια του Κυρίου, από την καρδιά εξέρχονται αγα-
θοί ή πονηροί διαλογισμοί. 
 

ν προσευχηθείς για τους εχθρούς σου, τότε θα έρθει 
η ειρήνη σ’ εσένα. Και όταν αγαπάς τους εχθρούς σου, γνώ-
ριζε πως είναι μεγάλη η χάρη που ζει μέσα σου· δεν λέω βέ-
βαια πως είναι τέλεια, αλλά είναι αρκετή για τη σωτηρία. 
 

 καλός άνθρωπος σκέφτεται: Όποιος παρεκκλίνει από 
την αλήθεια, χάνεται, και γι’ αυτό το λόγο είναι αξιολύπητος. 
Όποιος διδάχτηκε την αγάπη από το Άγιο Πνεύμα, πενθεί ό-
λη του τη ζωή για τους ανθρώπους που δεν βρήκαν την οδό 
της σωτηρίας, και χύνει πολλά δάκρυα για το λαό, και η χάρη 
του Θεού τού δίνει τη δύναμη να αγαπά τους εχθρούς. 
 

ν δεν έχεις αγάπη, τουλάχιστον μην τους διαβάλ-
λεις και μην τους καταριέσαι· και τότε καλύτερο θα είναι. Αν 
όμως   κάποιος   καταριέται   και  βρίζει  είναι  φανερό  ότι  μέσα  του  
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ζει πονηρό πνεύμα, και αν δεν μετανοήσει, τότε μετά το θά-
νατο θα πορευθεί εκεί όπου διαμένουν τα πονηρά πνεύματα. 
Είθε να γλιτώσει ο Κύριος κάθε ψυχή από τέτοια συμφορά. 
 

ατάλαβέ το. Είναι τόσο απλό. Είναι αξιολύπητοι οι 
άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό και εναντιώνονται προς 
Αυτόν· η καρδιά πονάει γι’ αυτούς και τρέχουν δάκρυα από 
τα μάτια. Σ’ εμάς είναι φανερά και ο Παράδεισος και η κόλα-
ση·  το γνωρίσαμε αυτό διά του Αγίου Πνεύματος. Να και ο 
Κύριος είπε «η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστι» (Λουκ. 
ιζ΄ 21). Λοιπόν από εδώ ακόμη αρχίζει η αιώνια ζωή και η 
αιώνια κόλαση. 

(Αρχιμ. Σωφρονίου, Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                            ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ    
Σήμερα, Κυριακή 24 Ιουλίου, 8:30 μ.μ. προς Δευτέρα 25 
Ιουλίου, 1:00 π.μ. θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία 
επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης. Θα ψάλλει 
Βυζαντινός χορός. 
2)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Τρίτη 26 Ιουλίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 27 Ιουλίου, Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Ράφτη & 
                                    Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 30 Ιουλίου, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)                 ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  
       ΑΓΙΟΥ  ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΠΟΡΤΟ  ΡΑΦΤΗ   
   (επί τη μνήμη του αγίου και ιαματικού Παντελεήμονος) 
Τρίτη 26 Ιουλίου, 7:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 
Τετάρτη 27 Ιουλίου, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία  
                                                    Λειτουργία 
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