
               

          

   

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Β´ 5 - 11) 

 
5
 Αδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 

6
 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ 

ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 
7
 ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν 

δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 
8
 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς 

ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ 

σταυροῦ. 
9
 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν 

ὄνομα, 
10

 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ 

καταχθονίων, 
11

 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς 

δόξαν Θεοῦ πατρός.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Αδελφοί, να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε κι ο Ιησούς Χριστός, 

ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητα του με τον Θεό 

αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα και πήρε μορφή δούλου
.
 έγινε 

άνθρωπος, και όντας πραγματικός άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά 

υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι’ αυτό και ο 

Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω απ’ όλα 

τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα 

υποχθόνια θα προσκυνήσουν, και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι 

ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. 
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

Κοίμησις της Θεοτόκου 

“Μάθε λοιπόν, ότι το να στέκεσαι όρθιος και να μην πέφτεις στα 

πάθη, δεν οφείλεται στη δική σου αρετή, αλλά στη χάρη του Θεού, που 

σε βαστάζει στα χέρια του, για να μη φοβηθείς. Αυτά να σκέφτεσαι τον 

καιρό της πνευματικής χαράς σου, και όταν αρχίζεις να 

υψηλοφρονείς, είπε ο άγιος αυτός πατέρας μας, κλάψε και δάκρυσε 

και να θυμάσαι συνεχώς τα πρότερα παραπτώματα σου, στα όποια 

έπεσες με την παραχώρηση του Θεού. Κάνε έτσι, για να αποκτήσεις 

ταπείνωση και να γλιτώσεις από την πτώση. Όμως και πάνω στις 

πτώσεις σου, μην απελπισθείς, αλλά με ταπεινούς λογισμούς εξιλέωσε 

το Θεό και άφησε τον να συγχωρήσει τα αμαρτήματα σου.” 

 

Όσιος Ισαάκ ο Σύρος 

«Δεν μπορούν να μας συμφιλιώσουν με τον Θεό τόσο οι σωματικοί 

αγώνες και οι κόποι, όσο η συμπάθεια της ψυχής και η 

φιλανθρωπία και η προς τον πλησίον αγάπη». 

 

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης 

 

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, 

ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες 

Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ 

ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις 

ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

«Δεν είναι μόνον να εύχεσαι, είναι και να προσέχης. Να αγρυπνής 

εις τους λογισμούς, να τους κυβερνάς με πολλήν δεξιοτεχνίαν, 

αλλέως θα σε κυβερνήσουν αυτοί και εις το τέλος θα γίνης 

περίγελως των δαιμόνων.» 

 

                                                                Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης 

 

http://www.saint.gr/3200/saint.aspx


 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 38 – 42,  ΙΑ΄ 27 – 28) 

. 
38

 Τω καιρώ εκείνω,  εἰσῆλθεν ο Ιησούς εἰς κώμην τινά. Γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα 

ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἴκον αὐτῆς. 
39

 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ 

παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. 
40

 ἡ δὲ Μάρθα 

περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή 

μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 
41

 ἀποκριθεὶς 

δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· 
42

 ἑνὸς δέ 

ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ 

αὐτῆς.  
27

 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου 

εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 
28

 αὐτὸς δὲ 

εἶπε· Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 

Εκείνο τον καιρό, μπήκε ο Ιησούς σ’ ένα χωριό, και τον υποδέχτηκε σπίτι της 

κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδελφή που ονομαζόταν 

Μαρία, κι η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. 

Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν 

στον Ιησού και του είπε: «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε 

μόνη να σε περιποιούμαι; Πες της, λοιπόν, να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της 

αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι κι αγωνιάς για πολλά πράγματα, ενώ 

ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία, και δεν πρόκειται να της το 

αφαιρέσει κανείς». Ενώ έλεγε αυτά ο Ιησούς, κάποια γυναίκα από το πλήθος 

έβγαλε μια δυνατή φωνή και του είπε: «Χαρά στην μάνα που σε γέννησε και σε 

θήλασε!» Κι εκείνος είπε: «Πιο πολύ χαρά σ’ εκείνους που ακούν τον λόγο του 

Θεού και τον εφαρμόζουν!» 

 

«Μας συμφέρει σαν ζητιάνοι να ζούμε, αρκεί μόνο να είμαστε μαζί 

με τον Ιησού, διότι όποιος είναι με τον Ιησού, είναι πλούσιος και αν 

ακόμη υλικά είναι πτωχός. Αυτός που προτιμά τα γήινα από τα 

πνευματικά, θα χάση και τα δύο, ενώ εκείνος που επιθυμεί τα 

ουράνια, θα βρει οπωσδήποτε και επίγεια αγαθά» (Οσία Ευγενία). 

 

Γεροντικόν 

 

Η Παναγία αγάπησε τον Θεό. Τον αγάπησε όσο κανείς άλλος 

άνθρωπος. Τον αγάπησε όχι με λόγια αλλά με έργα, υπακούοντας 

τυφλά σε ότι έλεγε.  

Γιατί ήξερε πως αυτός που αγαπάει, εμπιστεύεται. Αυτός που 

αγαπάει, υπακούει. Αυτός που αγαπάει, παραδίδεται, χωρίς να 

φοβάται και χωρίς να αντιλέγει. Αυτός που αγαπάει, δέχεται από τα 

Χέρια του Θεού τα πάντα, ταπεινά και ευγνωμόνως. 

Η Παναγία ήξερε ότι αυτός που αγαπάει, δε ζει για τον εαυτό του, 

ζει για τον αγαπώμενο. Αυτό έκανε και Κείνη. Ζούσε γι’ Αυτόν που 

αγαπούσε, για το Θεό, δίπλα στον Χριστό, δίπλα στο Σταυρό, 

φυλάσσοντας στην καρδιά της κι αυτά που καταλάβαινε κι αυτά που 

δεν κατανοούσε.  

Μαρία Μουρζά από το βιβλίο «Αντίδωρο» 

 

«Ὅσο φέρνουμε διαρκῶς στὸ νοῦ μας τὰ κακὰ ποὺ τυχόν μας 

προξένησαν οἱ ἀδελφοί μας, ἔλεγε ὁ Ὅσιος Μακάριος, τόσο 

ἀπομακρύνουμε τὸν Θεὸ ἀπ᾿ αὐτόν. Ὅταν τὰ λησμονοῦμε 

παρευθύς, δὲν τολμοῦν οἱ δαίμονες νὰ μᾶς πειράξουν.» 

Γεροντικόν 


