
Ἀνακομιδὴ Λειψάνων

Κύρου  καὶ  Ἰωάννου

Ἦχος β΄ -  Ἑωθινὸν Γ΄

73 
-��ΓΓ-Λ63573 
-��ΓΓ-Λ635

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

(Γ΄ Ματθαίου) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ρωμ. ε΄ 1-10

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. ς΄ 22-33

1. 76 Θ,Σ��/6;3�+-
Τὸ λυχνάρι ποὺ δίνει φῶς στὸ σῶμα, εἶπε 

ὁ Κύριος, εἶναι τὸ μάτι· καὶ τὸ λυ χνάρι ποὺ 
φωτίζει τὴν ψυχὴ εἶναι ὁ νοῦς. Ἐὰν λοιπὸν 
τὸ μάτι μας εἶναι ὑ  γιές, ὅλο τὸ σῶμα μας 
θὰ εἶναι γεμάτο φῶς. Ἐὰν ὅμως τὸ μάτι 
μας εἶναι τυφλό, ὅλο τὸ σῶμα μας θὰ εἶναι 
βυθισμένο στὸ σκοτάδι. Ἐὰν ἑπομένως 
ὁ νοῦς μας σκοτισθεῖ ἀπὸ τὴν προσκόλ-

ληση στὸν πλοῦτο, σὲ πόσο σκοτάδι θὰ 
βυθισθεῖ ἡ ψυχή μας;

Καὶ συνέχισε ὁ Κύριος λέγοντας: Κα  νεὶς 
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι συγχρόνως δοῦλος σὲ 
δυὸ κυρίους. Ἢ θὰ μι σήσει τὸν ἕνα καὶ θὰ 
ἀγαπήσει τὸν ἄλλο· ἢ θὰ προσκολληθεῖ 
στὸν ἕνα καὶ θὰ καταφρονήσει τὸν ἄλλο. 
Διότι δὲν μπορεῖτε νὰ εἶστε συγχρόνως 
δοῦλοι καὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πλούτου. Ἢ 
θὰ μισήσετε τὸν πλοῦτο γιὰ νὰ ἀγαπήσε-
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e   ἶπεν ὁ Κύριος· ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλ-
μός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός 
σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν 

σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ 
γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου 
καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, 
μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί 
ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν 
οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ 
ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι 
ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε 
τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ 
Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον 
τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως 
ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, 
τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· 
οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ 
πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα 
προστεθήσεται ὑμῖν.
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τε τὸν Θεό, ἢ θὰ προσκολληθεῖτε στὸν 
πλοῦτο καὶ θὰ καταφρονήσετε τὸν Θεό.

Γιατί ὅμως ὁ Κύριος μᾶς ζητεῖ νὰ διαλέ-
ξουμε ἕνα ἀπὸ τὰ δυό: ἢ τὸν Θεὸ καὶ τὸ θέ-
λημά του, ἢ τὸν πλοῦτο καὶ τὶς συνέπειές 
του; Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀγαπᾶ καὶ τὸν 
πλοῦτο καὶ τὸν Θεό; Ὄχι! Διότι ὅποιος ἔχει 
προσκόλλη ση στὸν πλοῦτο δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀγαπή σει ἀληθινὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν 
οὐρανό. Διότι ὁ πλοῦτος, ὅταν κυριεύσει 
τὸν ἄνθρω πο, ὑποδουλώνει τὶς ψυχὲς 
καὶ δὲν τὶς ἀφήνει νὰ στραφοῦν πρὸς τὰ 
οὐράνια ἀγαθά. Τὰ πλούτη, οἱ ἀνέσεις 
σκλαβώνουν τὸν ἄνθρωπο.

Στὰ λόγια τοῦ Κυρίου μάλιστα ὁ πλοῦ τος 
προσωποποιεῖται ὡς ἀνταγω νιστὴς καὶ 
ὡς ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ ἄν θρωπος 
μὲ τὰ πολλὰ χρήματα ἔχει τὴν αἴσθηση τῆς 
δυνάμεως. Καὶ ἀγορά  ζει διαρκῶς ὑλικὰ 
ἀγαθὰ καὶ ἀποξενώ νε  ται ἀπὸ τὰ πνευ-
ματικά. Ὅ   ποιος σκλαβώ θηκε στὸ χρῆμα, 
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι γνήσιος δοῦλος Ἰη   -
σοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁ ποῖος ζητᾶ ἀπὸ μᾶς ἀ  -
ποκλειστι κὴ ἀφοσίωση. Καὶ ἡ καθημερινὴ 
πρα γματικότητα αὐ    τὸ ἀ     ποδεικνύει. Σὲ ἐ   -
ποχὲς καὶ σὲ πε ριο χὲς ποὺ οἱ ἄνθρωποι 
ζοῦν μέσα στὶς ἀνέσεις, στὴν 
πολυτέλεια καὶ τὴν καλο-
πέραση, πολὺ εὔκολα 
ξεχνοῦν τὸν Θεὸ καὶ τὸ 
θέλημά του. Ἀντίθετα 
ὅταν ἔλθουν καιροὶ
δύσκολοι, καιροὶ 
στερήσεων καὶ πεί-
νας, οἱ ἄνθρωποι 
συν έρχονται, μετα  - 
νοοῦν, συναισθάνον- 
ται τὴ μι     κρότητά τους 
καὶ τὴν ἀνάγκη 
τοῦ Θεοῦ. Ἐ   -
πιπλέον ἡ 

προσκόλληση στὸ χρῆμα καλλιεργεῖ μέσα 
μας τὴν πλεονεξία, ἡ ὁποία χαρακτηρίζε- 
ται ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ ὡς εἰδωλο-
λατρία. Τὸ βλέπει κανεὶς καὶ στὶς μέρες 
μας ὅτι κι ἐμεῖς οἱ πιστοὶ ἐπηρεαζόμαστε 
συχνὰ ἀπὸ τὸ κλίμα αὐτὸ τῆς πλεονεξί-
ας. Θέ λουμε διαρκῶς νὰ ἀγοράζουμε, νὰ   
ἀποκτοῦμε περισσότερα, ἔπιπλα, σκεύη, 
αὐτοκίνητα, σπίτια. Καὶ χωρὶς νὰ  τὸ κατα-
λαβαίνουμε γινόμαστε εἰδω λολάτρες. Δη- 
λαδὴ κινδυνεύουμε νὰ χά σουμε τὸν Θεὸ 
καὶ τὴν ψυ χή μας. 

2. -&3�+- Π�7-/�
Μὴ φροντίζετε, συνεχίζει ὁ Κύριος, μὲ 

ἀγωνία καὶ στενοχώρια γιὰ τὴ ζωή σας, 
τί θὰ φᾶτε καὶ τί θὰ πιεῖτε καὶ τί θὰ φορέ-
σετε. Δὲν ἀξίζει ἡ ζωὴ περισσότερο ἀπὸ 
τὴν τροφή, καὶ τὸ σῶμα πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸ 
ἔνδυμα; Ὁ Θεὸς ποὺ σᾶς ἔδωσε αὐτὰ τὰ 
ἀνώτερα, θὰ σᾶς δώσει καὶ τὰ κατώτερα.

Κοιτάξτε τὰ πουλιὰ ποὺ πετοῦν στὸν 
ἀέρα. Οὔτε σπέρνουν οὔτε θερίζουν οὔτε 
μαζεύουν τροφὲς σὲ ἀποθῆκες. Κι ὅμως ὁ 
ἐπουράνιος Πατέρας σας τὰ τρέφει. Ἐσεῖς 

δὲν ἀξίζετε πολὺ περισσότερο ἀ   -
πὸ αὐτά; Ἄλλωστε, ποιὸς ἀπὸ 

σᾶς μπορεῖ νὰ προσθέσει 
στὸ ἀνάστη μά του ἕναν 
πήχυ; Κανένας. Ἀλλὰ καὶ 
γιὰ τὸ ντύσιμό σας γιατί 
ἀγωνιᾶτε; Παρα τηρῆστε 

τὰ ἀγριολούλουδα, 
ποὺ φυτρώνουν μόνα 
τους στοὺς ἀγρούς· 

κι ὅ     μως οὔτε ὁ σοφὸς Σο-
λομῶν μὲ ὅλη τὴ βασιλι  κή 
του μεγαλοπρέπεια δὲν 
ντύ  θηκε μὲ ἔνδυμα τόσο 

ὡραῖο, ὅπως ἕ   -
 να ἀπὸ τὰ ἀ -



γριολούλουδα αὐτά. Κι ἂν ὁ Θεὸς ντύνει 
μὲ τόση μεγαλοπρέπεια τὰ ἀγριόχορτα, 
ποὺ σήμερα ὑπάρχουν καὶ αὔριο ρίχνον-
ται στὴ φωτιά, δὲν θὰ φροντίσει πολὺ πε-
ρισσότερο γιὰ σᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μὴν κυ-
ριευθεῖτε λοιπὸν ἀπὸ ἀγωνιώδη φροντίδα 
λέγοντας, τί θὰ φᾶμε, τί θὰ πιοῦμε καὶ τί 
θὰ ντυθοῦμε; Διότι γιὰ ὅλα αὐτὰ ἀγωνιοῦν 
ὅσοι δὲν ἐμπιστεύονται τὴ ζωή τους στὸν 
Θεό. Ἄλλωστε ὁ Πατέρας σας γνωρίζει τί 
ἔ   χετε ἀνάγκη καὶ θὰ σᾶς τὸ δώσει. Γι’ αὐτὸ 
πάνω ἀπὸ ὅλα νὰ ζητᾶτε τὰ πνευ ματικὰ 
ἀγαθὰ τῆς βασιλείας τοῦ Θε   οῦ. Καὶ τότε 
θὰ σᾶς δοθοῦν καὶ ὅλα τὰ ἐ  πίγεια.

Τί μᾶς λέει λοιπὸν ὁ Κύριος; Ὅτι τὸ ἄγ-
χος, ποὺ στὶς μέρες μας ἔχει καταντήσει 
ἀληθινὴ μάστιγα, θεραπεύεται ὅταν ἐ μπι-
στευθοῦμε τὴ ζωή μας στὰ χέρια τοῦ 
Θεοῦ. Δὲν λέει βέβαια ὁ Κύριος νὰ μὴν 
ἐρ   γαζόμαστε ἢ νὰ μὴ νοιαζόμαστε γιὰ τὰ 
κα  θημερινά μας προβλήματα. Ἀλλὰ λέει 
νὰ μὴν ἀγωνιοῦμε ἀρρωστημένα γι’ αὐτά. 
Θὰ ἐργαστοῦ με βέβαια, θὰ κουραστοῦμε, 
ἀλλὰ χω  ρὶς ὑπερβολές. Ὄχι ἐξοντωτικὲς 
δι πλὲς καὶ τριπλὲς ἐργασίες μόνο καὶ μόνο 
γιὰ νὰ ἔχουμε πολλὲς ἀνέσεις· καὶ τελι κὰ 
γινόμαστε νευρικοὶ καὶ τρέχουμε στοὺς 
γιατροὺς νὰ μᾶς ἠρεμήσουν καὶ νὰ μᾶς θε-
ραπεύσουν. Θὰ φροντίζουμε ἐμεῖς γιὰ τὰ 
ἀπαραίτητα μὲ σύνεση, ἐργατικότητα καὶ 
ὑπομονή. Καὶ θὰ φροντίζει πολὺ περισσό-
τερο γιὰ μᾶς ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Θὰ μᾶς δώσει 
τὰ ἀγαθὰ ποὺ χρειαζόμαστε ἐκεῖ ποὺ δὲν 
τὸ περιμένουμε. Ἰδιαιτέρως θὰ φροντίσει 
γιὰ τοὺς ἀδικημένους, τοὺς φτωχούς, τοὺς 
πεινασμένους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐκεῖνες τὶς πο-
λύτεκνες οἰκογένειες ποὺ κάποιες στιγ   μὲς 
βρίσκονται σὲ οἰκονομικὰ ἀδι έξοδα καὶ 
μεγάλες στερήσεις καὶ προβλήματα ποὺ 
φαίνονται ἄλυτα. Δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει 
ὁ Θεός. Αὐτὸς ποὺ τρέφει τὰ πουλιὰ καὶ 
ντύνει τὰ λουλούδια, πολὺ περισσότερο 
θὰ φροντίσει γιὰ μᾶς. Μὲ μία ὅμως προϋ-
πόθεση. Νὰ ζητοῦμε ἐμεῖς πάνω ἀπ’ ὅλα, 
τὰ πνευ ματικὰ ἀγαθὰ τῆς Βασιλείας του.
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Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. ΜπεράτηἈρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη
• «ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ, Ο ΘΕΟΣ...»                 4,00  ̦
• «ΕΝ ΘΛΙΨΕΙ ΕΜΝΗΣΘΗΜΕΝ ΣΟΥ»         5,00  ̦

✼   ✼   ✼

† Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
• ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ                                             7,00  ̦
• ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ                                             6,00  ̦
• «ΕΛΠΙΣΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ»                          3,50  ̦
• «ΟΙ ΣΠΕΙΡΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΑΚΡΥΣΙΝ...»          3,50  ̦
• ΔΙΑ ΠΟΝΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥΣ   6,00  ̦

✼   ✼   ✼

† Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παπαγιάννη Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παπαγιάννη
• ΔΙΑΤΙ ΣΤΕΝΟΧΩΡΕΙΣΑΙ;                                       3,00  ̦
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ
     ΣΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΑΔΕΛΦΟ                                 1,00  ̦

✼   ✼   ✼

† Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου
• ΥΠΟΜΟΝΗ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ                  1,00  ̦

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ

«Ο ΣΩΤΗΡ»

ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ

• Μὲ τὰ οἰκοδομητικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα.
• Μὲ τὶς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τῶν Πατέρων.
• Μὲ τοὺς βίους διαφόρων Ἁγίων.
• Μὲ τὸ ἑλκυστικὸ καὶ διδακτικὸ διήγημα 
   καὶ πλῆθος ὠφελίμων σκέψεων.

Ἕκαστος τόμος 12,00  ̦.

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.

Βιβλία ποὺ παρηγοροῦν
κάθε θλιβόμενο Χριστιανὸ




