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ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ 

Απόστολος: Εφεσ. Ε΄8-19 

Ευαγγέλιο: Λουκ. ΙΓ΄10-17 

7 Δεκεμβρίου 2014  

 

«Και ιδού γυνή ήν πνεύμα έχουσα ασθενείας έτη 
δέκα και οκτώ, και ήν συγκύπτουσα» 

 

Παράδειγμα πολύ διδακτικό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, η συγκύπτουσα 

γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου. Παράδειγμα αγάπης και ζήλου προς το Θεό και 

τη λατρεία του. Μια άρρωστη γυναίκα, ένας πονεμένος άνθρωπος, μια αξιολύπητη 
ύπαρξη, είναι η συγκύπτουσα της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. Για δεκαοκτώ 

ολόκληρα χρόνια είναι δεμένη από το μισάνθρωπο δαιμονικό πνεύμα, με το σώμα 

κυρτωμένο προς τη γη. Πνεύμα πονηρό την καθήλωσε και την έκαμε να είναι διαρκώς 

σκυμμένη προς τα κάτω και να μη μπορεί να σηκώσει καθόλου το κεφάλι της προς τα 

πάνω για να ατενίσει τον ουρανό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η γυναίκα αυτή δεν μπορεί 

να βαδίσει με φυσικότητα και άνεση και δεν έχει την δυνατότητα να δράσει μέσα στην 
κοινωνία. Παρά ταύτα μένει στην ιστορία σαν ένα πρόσωπο θαυμαστό και μάλιστα 

πολύ περισσότερο θαυμαστό από άλλους υγιείς και δραστήριους ανθρώπους. Και 

τούτο γιατί η κατάστασή της δεν την εμποδίζει από του να συμμετέχει στη Θεία 

λατρεία. Η ασθένειά της δεν στέκεται εμπόδιο και δεν την επηρεάζει τι θα πει ο κόσμος 

γι’ αυτήν. Η ψυχή της διψά να λατρεύει τον Θεό και δε λογαριάζει κανένα εμπόδιο. Γι’ 
αυτό και τη βλέπουμε κάθε Σάββατο να βρίσκεται στη συναγωγή για να προσευχηθεί 

με τους άλλους πιστούς και ν’ ακούσει το Λόγο του Θεού. Η σχεδόν καθημερινή 

παρουσία της στο Ναό, μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε και εμείς σήμερα για το 

καθήκον του εκκλησιασμού για τον κάθε χριστιανό. 

Το παράδειγμα της συγκύπτουσας γυναίκας, μας λέει ότι ο εκκλησιασμός θα 

πρέπει να γίνεται με θερμό πόθο και σφοδρή επιθυμία. Θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει 
η προσήλωση και η ευλάβεια. Θα πρέπει να εκκλησιαζόμαστε για να λατρεύουμε τον 

Κύριο με φόβο, σεβασμό και ευλάβεια (Ψαλμ. Ε΄,8 και Ιησ. Ναυή ΚΒ΄,5). Γιατί ο ναός 

είναι ιερός τόπος κοινής, δημόσιας προσευχής όπου όλοι προσερχόμαστε για να 

προσευχηθούμε στο Θεό, να Τον δοξολογήσουμε, να Τον ευχαριστήσουμε και να Τον 

παρακαλέσουμε. Κι αν στη λατρεία των Ιουδαίων επιβαλλόταν σεβασμός και αφοσίωση 
και προσήλωση, πόση άραγε προσήλωση χρειάζεται τώρα; Τώρα δεν έχουμε μόνο 

προσευχή και μελέτη και ανάλυση του Λόγου του Θεού, όπως γινόταν στις συναγωγές. 

Τώρα δεν έχουμε προσφορά αίματος τράγων και μόσχων (Εβρ. Θ΄,12), όπως γινόταν 

στο ναό του Σολομώντος. Τώρα στους ιερούς ναούς μας τελεσιουργείται θυσία 

ανέκφραστη και ανερμήνευτη. Τώρα θυσιάζεται και προσφέρεται κατά το μεγάλο 

μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος. Τώρα ο άγιος και 
ορθόδοξος ναός μας  γίνεται ουρανός πολύφωτος, γιατί σ’ αυτόν είναι σωματικά ο 

Κύριος του ουρανού και της γης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. 

Είναι ανάγκη, λοιπόν, όχι μόνο να μη θορυβούμε και να μη μιλούμε και 

πολλές φορές να συζητούμε μέσα στο ναό, αλλά να θέτουμε κατά μέρος κατά την ώρα 

της Θείας Λειτουργίας κάθε βιοτική μέριμνα και να μη σκεπτόμαστε τίποτε το γήϊνο, 
όπως μας λεει και ο Χερουβικός Ύμνος. Από τη στιγμή που ο ιερός ναός μας γίνεται 

επίγειος ουρανός και άδουμε και ψάλλουμε με τα Σεραφείμ, πρέπει να γίνει και ο 

νους μας ουράνιος. Χρειάζεται ν’ αποκτήσουμε κι εμείς κάτι από την αφοσίωση και 

προσήλωση των Αγίων Αγγέλων, που πετούν γύρω από το θρόνο του Θεού και ψάλλουν 

ακατάπαυστα το «άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ» (Ησ. ΣΤ΄,3). Αυτή η στροφή του 
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νου και του είναι μας προς τον ουρανό, είναι και ο καλύτερος τρόπος, για να λυθούν 

όλα τα γήϊνα προβλήματα, εφ’ όσον τα αναθέτουμε όλα στον Ουράνιο Πατέρα μας. 

Η άρρωστη αυτή γυναίκα με την παρουσία της στη λατρεία της συναγωγής, μας 

διδάσκει ακόμα ότι δεν πρέπει καμιά δυσκολία να μας εμποδίζει από του να 

συμμετέχουμε στη Θεία λατρεία. Γιατί, δυστυχώς, πολλοί από εμάς υστερούμε και δεν 

έχουμε το ζήλο της γυναίκας αυτής. Για να μη πάμε στην Εκκλησία την Κυριακή, 
επικαλούμαστε πλήθος δικαιολογιών και πολλές φορές με το παραμικρό είμαστε 

έτοιμοι να απουσιάσουμε από τη Θεία λατρεία. Μια ελάχιστη αδιαθεσία, η κάποια 

απασχόληση, που μας φαίνεται βιαστική, είναι ικανά να μας κρατήσουν μακριά από 

την κοινή λατρεία της Εκκλησίας. Έπειτα έχουμε τις περιπτώσεις εκδρομών, του 

κυνηγίου, του ύπνου, των εργασιών στο σπίτι, που κάμνουν πολλούς να μένουν 
μακριά από την Εκκλησία τις Κυριακές και μεγάλες γιορτές. Τούτο είναι πολύ κακό 

και πρέπει να φροντίσουμε να το διορθώσουμε. Γι’ αυτό κάθε Κυριακή με ζήλο και 

προθυμία θα πρέπει να πηγαίνουμε στους ναούς για να λατρεύουμε τον Κύριο. Όπως 

είπαμε και πιο πάνω, εμείς οι Χριστιανοί έχουμε λατρεία ανώτερη και σπουδαιότερη 

από εκείνη της συναγωγής. Γιατί τις Κυριακές και γιορτές στους ιερούς ναούς μας 

επαναλαμβάνεται κατά τρόπο αναίμακτο η θυσία του Γολγοθά και πάνω στην Αγία 
Τράπεζα βρίσκεται αυτός ο Κύριος ο Σταυρωθείς και Αναστάς, έτοιμος να εκχύσει τις 

δωρεές Του και τις Θείες Του ευλογίες στους Χριστιανούς που Τον λατρεύουν. Αλλά 

που Τον λατρεύουν, με συναίσθηση, με αφοσίωση και με λατρευτική διάθεση. Γι’ αυτό 

και με την καρδιά μας και όχι τυπικά θα πρέπει να εκκλησιαζόμαστε. 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης, ο της Κλίμακος, λέει ότι ο τρόπος της προσευχής 
μας, μαρτυρεί την κατάσταση της ψυχής μας (Κλίμαξ Ιωάνν. ΚΗ΄,λη). Από το πώς, 

δηλαδή, συμμετέχουμε στην κοινή προσευχή της Εκκλησίας, θα φανεί ποιοί είμαστε 

και πόσο ζυγίζουμε πνευματικά. Με τον εκκλησιασμό, όπως ορίζει η Αγία Εκκλησία 

μας και όπως τον θέλει ο Θεός, πλουτιζόμαστε με Θείο πλούτο, οπλιζόμαστε και 

γινόμαστε πιο ισχυροί. Κι έτσι έχουμε τις εγγυήσεις να νικήσουμε τους εχθρούς μας 

και να λύσουμε όλα τα προβλήματά μας. Ξεκινώντας, λοιπόν, για το ναό τις Κυριακές 
ή τις γιορτές, ας κάμνουμε σκέψεις πνευματικές, ας ετοιμάζουμε τον εαυτό μας, ας 

κάμνουμε ευλαβικά τον σταυρό μας, ας παίρνουμε τη θέση μας στο ναό, ας 

στεκόμαστε ευλαβικά μέχρι το τέλος, ας αποφεύγουμε κάθε συζήτηση και όταν θα 

βγαίνουμε απ’ εκεί να αισθανόμαστε ανανεωμένοι, γεμάτοι χάρη και δύναμη για να 

συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την απόκτηση της αιώνιας βασιλείας. 
Αδελφοί μου! Η λατρεία της Κυριακής, είναι το οξυγόνο, είναι η τροφή της 

ψυχής, το νερό που θα την ξεδιψάσει, είναι το λιμάνι της, στο οποίο θα βρεί την 

ειρήνη, τη γαλήνη και την ανάπαυσή της. Αν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε 

πόσο αναγκαία είναι για τη πνευματική μας ζωή η λατρεία της Κυριακής, τότε κανένα 

εμπόδιο, καμιά εργασία, καμιά απασχόληση και καμιά κοινωνική υποχρέωση δεν θα 

μας παρέσυραν στο να μη συμμετέχουμε στη λατρεία της Κυριακής. Ας 
εμπνευσθούμε, λοιπόν, από την συγκύπτουσα και ας ανάψει περισσότερο μέσα μας ο 

πόθος του εκκλησιασμού. Και ας γίνει ο εκκλησιασμός μας όχι μια τυπική συνήθεια, 

αλλά μια ευκαιρία πνευματικής ανάτασης και ουσιαστικής επικοινωνίας με τον Κύριο, 

από τον Οποίο πηγάζει κάθε δώρημα τέλειο και κάθε χάρη και ευλογία. Γένοιτο. 

 
Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης Διονύσιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ (ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ) 

Απόστολος: Κολ. γ΄ 4-11 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ιδ΄ 16-24 
14 Δεκεμβρίου 2014 
 

«Και ήρξαντο από μιάς παραιτείσθαι πάντες». 
 

Ήταν αχαρακτήριστη η συμπεριφορά των σημερινών προσκεκλημένων. 
Ο οικοδεσπότης δεν είχε φεισθεί πόνων και κόπων, δεν λογάριασε έξοδα και 
φροντίδες για να ετοιμάσει το «μέγα δείπνον». Κι ενώ πάντα η πρόσκληση σε 
επίσημα γεύματα περιποιεί τιμή για τους καλεσμένους, κι ενώ θα ανέμενε 

κανείς άμεση αποδοχή της, κατά τρόπον παράξενο «ήρξαντο από μιάς 
παραιτείσθαι πάντες». Αρνήθηκαν όλοι να παρευρεθούν στο δείπνο. Οι 
δικαιολογίες πολλές και διάφορες, αλλά το αποτέλεσμα ένα: Δεν θέλησαν να 
παρακαθήσουν στο δείπνο. Ο ένας αγόρασε χωράφι κι έπρεπε να πάει να το 
δει, ο άλλος απόκτησε βόδια και ήθελε να τα δοκιμάσει, και ο τρίτος 
δημιούργησε οικογένεια και ήταν απασχολημένος με οικογενειακές φροντίδες. 

Η σημερινή παραβολή δέκτηκε πολλές ερμηνείες. Η τοποθέτησή της, 
όμως, από την Εκκλησία, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, μάς κάνει να 
δεχτούμε πως τραπέζι και δείπνο είναι η Χριστιανική διδασκαλία, ο 
χριστιανικός τρόπος ζωής, που έφερε στον κόσμο ο Χριστός. Σ’αυτό τον τρόπο 
ζωής κλήθηκαν και καλούνται όχι μόνο πολλοί, αλλά όλοι οι άνθρωποι. Η 
ετοιμασία του δείπνου κράτησε για πολλά χρόνια. Από τότε που διώχτηκαν οι 
πρωτόπλαστοι από τον παράδεισο. Η προετοιμασία γινόταν από τους 
Προφήτες, και όλους τους Προπάτορες του Χριστού, με το κήρυγμα και την 
όλη βιωτή τους. 

Ο ερχομός του Χριστού σήμανε την ώρα του δείπνου. Κλήθηκαν, τότε, 
πρώτα αυτοί που ανέμεναν τον Μεσσία, οι Εβραίοι. Αυτοί, όχι μόνο απέρριψαν 
την πρόσκληση του Θεού, αλλά και αυτόν «τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν». 
Κλήθηκαν, ύστερα, και όλοι οι άλλοι άνθρωποι, εμείς οι εθνικοί, οι «εις τας 
πλατείας και τας ρύμας» της ειδωλολατρίας ευρισκόμενοι. Οι πτωχοί ως προς 
την κατοχή των προφητειών και οι τυφλοί και ανάπηροι ως προς τη γνώση του 

αληθινού Θεού. 
Και τότε και σήμερα, άρνηση είναι η κύρια απάντηση στην πρόσκληση 

του Θεού. Τρεις ήσαν οι προφάσεις στην παραβολή. Πολλές οι προφάσεις 
σήμερα, που συνοψίζονται, όμως, και αυτές σε τρεις κατηγορίες όπως και στην 
παραβολή. 

«Αγρόν ηγόρασα» ήταν η απάντηση ενός από τους καλεσμένους. Έχω 
αγοράσει χωράφια, είμαι απασχολημένος με τα κτήματα και την περιουσία 
μου. Μα και σήμερα η μανία για απόκτηση κτημάτων και συγκέντρωση 
χρημάτων και υλικών αγαθών συνιστά δικαιολογία για πολλούς. Μέριμνά τους 
διαρκής είναι να αγοράσουν ακίνητα, να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους, να 
κάμουν επενδύσεις. Αγωνία να βρουν τα χρήματα, αγωνία να βρουν την 
κατάλληλη επένδυση, αγωνία να εξοφλήσουν, μέριμνες για νέες συναλλαγές. 
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Και αυτή η αγωνία και η μέριμνα υποκλέπτουν τον χρόνο και τη ψυχική τους 
ικμάδα. Δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε και όρεξη για πνευματική ενασχόληση. 

«Ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε και πορεύομαι δοκιμάσαι αυτά» ήταν η 
απάντηση του δεύτερου καλεσμένου. Στα πέντε ζεύγη βοών οι Πατέρες διείδαν 
τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Και πράγματι˙ στην ικανοποίηση των 
αισθήσεων τους σπαταλούν όλο τον χρόνο και όλη τη διάθεσή τους πολλοί 
άνθρωποι. Στο τι θα φαν και τι θα πιουν για ικανοποίηση της γεύσης. Στο τι θα 
δούν και στο τι θα ακούσουν-άσεμνα θεάματα και ακούσματα- για 
ικανοποίηση της όρασης και της ακοής. Τα πάντα για τον υλικό, τον σωματικό 
άνθρωπο. Κάθε παρότρυνση, προς ένα τέτοιο άνθρωπο, για πνευματική ζωή 
συναντά την απάντηση «Παρακαλώ σε έχε με παρητημένον». 

«Γυναίκα έγημα» ήταν η δικαιολογία του τρίτου. Έχω δημιουργήσει 
οικογένεια, έχω αυξημένες υποχρεώσεις, έχω γυναίκα, παιδιά, πώς μπορώ να 
παραμελήσω όλα αυτά χάριν του δείπνου; Όσο και αν η δικαιολογία του τρίτου 
προσκεκλημένου φαίνεται να διαφέρει από τις προηγούμενες, κατά βάθος 
ταυτίζεται μ’αυτές. Γυναίκα, παιδιά, έξοδα, υποχρεώσεις κρατούσαν και αυτόν 
δέσμιο στη γη, αρνητή της πρόνοιας του Θεού. 

Είναι, όμως, αδύνατο να ενδιαφέρεται κάποιος για όσα αναφέραμε πιο 
πάνω και συγχρόνως να ενδιαφέρεται για το δείπνο του Θεού, τις υποχρεώσεις 
της σωτηρίας; Αντιτίθεται ο Χριστός στην ιδιοκτησία, στην οικογένεια, στις 
απολαύσεις της ζωής; Ασφαλέστατα όχι. Θέτει, όμως, προτεραιότητες. Θα 
μπορούσε ο πρώτος καλεσμένος να πήγαινε στο δείπνο και μετά να 
επισκεπτόταν το χωράφι του. Το ίδιο και ο άλλος με τα βόδια. Και ο τρίτος θα 
μπορούσε και στο δείπνο να παρευρεθεί και τις οικογένειακές του 
υποχρεώσεις να μην παραμελήσει. 

Ποια ήταν η βαθύτερη αιτία της απόρριψης της πρόσκλησης τότε, και 
γιατί και σήμερα οι άνθρωποι είναι απρόθυμοι να ακολουθήσουν τον 
Χριστιανικό τρόπο ζωής; 

Οι καλεσμένοι τότε δεν ήξεραν τι μεγαλείο θα συναντούσαν στο δείπνο. 
Και οι σημερινοί άνθρωποι δεν έχουν πείρα της γλυκύτητας της Χριστιανικής 
ζωής. Ακούν για τον Χριστό, μα δεν τον έχουν ζήσει. Γι’αυτό και η Εκκλησία 
φωνάζει «γεύσασθε και ίδετε». Γευτείτε για να καταλάβετε. Χωρίς άμεση 

αντίληψη δεν είναι δυνατή η εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων. 
Ίσως οι τρεις καλεσμένοι να ήσαν και χορτασμένοι, γι’αυτό και δεν 

αισθάνονταν την ανάγκη για το δείπνο. Και οι σημερινοί άνθρωποι 
χορτασμένοι από τις χοιρώδεις τροφές του κόσμου τούτου δεν έχουν όρεξη για 
κάθε τι το πνευματικό. 

Ωστόσο, θα είναι πάντα απαραίτητη η συμμετοχή μας στο δείπνο του 
Θεού, η βίωση της Χριστιανικής ζωής, προκειμένου να σωθούμε. Ας 
αποδεχτούμε την πρόσκλησή Του και ας πάρουμε την απόφαση, τώρα που 
πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, να μείνουμε κοντά στη διδασκαλία και στο 
θέλημά Του, για να μένει και η Χάρις Του κοντά μας παντοτινά. 
 

†Ο Πάφου Γεώργιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

Απόστολος: Εβρ. ια΄9-10, 32-40 

Ευαγγέλιο: Ματθ. α΄ 1-25 

21 Δεκεμβρίου 2014 

 

«Το γαρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου˙ τέξεται δε υιόν και 
καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν˙ αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από τών 

αμαρτιών αυτών» (Ματθ. α΄ 20-21). 

 

Η Γέννηση του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού αποτελεί γεγονός μοναδικό στην 

ιστορία. Είναι τόσο μοναδικό που με την Γέννηση του χωρίζει την ιστορία σε περίοδο 
πριν και μετά από Αυτόν. Η Γέννηση του Ιησού, που είναι έκφραση της αγάπης του 

Θεού προς τον άνθρωπο, αποτελεί ταυτόχρονα και εκπλήρωση των προαιώνιων 

υποσχέσεων του Θεού προς τους ανθρώπους. Μέσα από τον αγγελικό λόγο προς τον 

Ιωσήφ τονίζεται ότι η Γέννηση είναι υπερφυσική, είναι «εκ Πνεύματος Αγίου». Επίσης 

προαναγγέλλεται το όνομα – Ιησούς – δηλαδή σωτήρας και αποκαλύπτεται με 

λεπτομέρειες ο σκοπός της ενανθρώπησης, «γιατί Αυτός θα σώσει το λαό του από τις 
αμαρτίες τους». 

Ο Θεός, λοιπόν, μπαίνει στην ιστορία. Κατά τον Απόστολο Παύλο: «Ότε δε ήλθε 

το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, 

γεγόμενον υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» 

(Γαλ. δ΄ 4-5). Δηλαδή, «Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε 
τον Υιό του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχτηκε στο νόμο, για να εξαγοράσει 

τους υποδούλους στο νόμο, για να γίνουμε παιδιά του Θεού». 

Έκφραση αγάπης και πράξη ταπείνωσης η Γέννηση του Ιησού με στόχο τη 

σωτηρία του ανθρώπου και την επαναφορά στην πορεία προς τη Θέωση. Χρονικά 

καθορισμένη η ενανθρώπηση του Ιησού. Η αναφορά από τους διαφόρους συγγραφείς 

της Αγίας Γραφής, για είσοδο του Θεού στον κόσμο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
έχει ιδιαίτερη σημασία. Ότι δηλαδή έχουμε πραγματική σωτηρία. 

Η Εκκλησία αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός της Ενανθρώπησης 

και μάλιστα και σαν γεγονός ιστορικό, μας παρουσιάζει σαν επιβεβαίωση την τιμή των 

προπατόρων του Ιησού. Έτσι, ενώ την περασμένη Κυριακή τιμήθηκαν γενικά οι 

προπάτορες του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, σήμερα γίνεται και ονομαστική 
αναφορά σ’ αυτούς. Κύριο χαρακτηριστικό τους, όπως αναφέρεται και στο σημερινό 

Απόστολος, ήταν η δύναμη της πίστεως τους. Το ότι ανάμεσα τους υπήρξαν και 

πρόσωπα αμαρτωλά, αυτό δεν εμπόδισε το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των 

ανθρώπων, αλλά ούτε και επηρέασε την αγιότητα του Λυτρωτή. Άλλωστε όπως 

προαναγγέλθηκε «αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». 

Ετοιμαζόμαστε σε λίγες μέρες να γιορτάσουμε την ενανθρώπηση του Υιού και 
Λόγου του Θεού. Αυτή η ενανθρώπηση καθώς και η Σταυρική θυσία που θα 

ακολουθήσει αποτελούν την έκφραση της ύψιστης αγάπης του Θεού προς τον 

αμαρτωλό άνθρωπο και άρα της αγάπης για τον καθένα από μας ξεχωριστά. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι από τη στιγμή της ενανθρώπησης ο 

Θεός από απρόσιτος – απλησίαστος, γίνεται όχι μόνο προσιτός αλλά κατά το σημερινό 
ευαγγέλιο γίνεται και Εμμανουήλ που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι απαριθμούνται σήμερα 42 γενεές που 

ξεκινούν από τον Αβραάμ και καταλήγουν στο Χριστό. Ο γενεαλογικός κατάλογος 

σταματά στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί από τώρα, στο πρόσωπο του Χριστού και με 

αφετηρία το  Χριστό θα αρχίσει η γενεά της σωτηρίας και της χάριτος. Όλοι οι πιο 
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πάνω αγιάζονται δια του Ιησού Χριστού. Δια του Σταυρού δε και της Αναστάσεως του 

Κυρίου η Θεία Χάρις ολοκληρώνει τον  αγιασμό όλων των ανθρώπων, τόσο της Παλαιάς 

όσο και της Καινής Διαθήκης. Μέτοχοι αυτού του αγιασμού και μέλη της νέας γενεάς 

μπορούν να είναι όλοι οι άνθρωποι, που θα είναι όμως κοινωνοί των Παθών και της 

Αναστάσεως του Κυρίου. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα είναι κοινωνοί του αγιασμού και 

της λυτρωτικής χάριτος που εγκαινιάσθηκε με την ενανθρώπηση και ολοκληρώθηκε με 
τη Σταυρική θυσία του Κυρίου. 

Από την ημέρα της ενανθρώπησης ο Θεός δια του Ιησού γίνεται Εμμανουήλ, 

που σημαίνει, ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτή τη διαβεβαίωση – υπόσχεση δίνει ο ίδιος ο 

Ιησούς στους Μαθητές του, όταν λίγο πριν την Ανάληψη τους αποστέλλει  για κήρυγμα 

σε όλο τον κόσμο. Τους είπε: «Και ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της 
συντελείας του αιώνος». Κι εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου. 

Όμως, οι άνθρωποι, η μετά τον Ιησού γενεά, έχουμε αντιληφθεί αυτή την 

παρουσία του Θεού; Αν ναι, τότε πόσοι γίναμε συνειδητά αποδέκτες αυτής της χάριτος 

του Θεού και πόσο η ζωή μας είναι επηρεασμένη από το γεγονός της Ενανθρώπησης; 

Αν και γνωρίζουμε, έστω και θεωρητικά ότι πλασθήκαμε για την αιωνιότητα, για τη 

βασιλεία του Θεού, πόσοι από μας θυμόμαστε ότι η βασιλεία του Θεού είναι βασιλεία 
δικαιοσύνης και αγάπης; Πόσοι από μας παρακαλούμε «ελθέτω η βασιλεία σου» αλλά 

όταν προχωρήσουμε στο «γεννηθήτω το θέλημα σου ως εν ουρανώ και επί της γης», 

αφαιρούμε από τον εαυτό μας τη δυνατότητα να γίνουμε συμμέτοχοι στον ερχομό της 

βασιλείας του Θεού, αφού τον εξαιρούμε από  τη συμμόρφωση στο Θέλημα του Θεού; 

Ετοιμαζόμαστε σε λίγες ημέρες να γιορτάσουμε το γεγονός της ενανθρώπησης 
του Θεού. Αναγνωρίζουμε ότι από τότε που ο αιώνιος και άναρχος θεός έγινε άνθρωπος 

και μπήκε στην ιστορία έφερε μια αναγέννηση στον κόσμο. Πολλές φορές με αγώνα, 

με πολύ πόνο, ακόμα με αίμα και δάκρυ, βελτιώθηκε ο κόσμος. Όμως εξακολουθεί 

και σήμερα να είναι βελτιωμένος; Δυστυχώς όχι. Το πνεύμα της εποχής είναι πνεύμα 

υλοφροσύνης, ακόμα και απιστίας. Γιατί απιστία δεν είναι μόνο η θεωρητική άρνηση 

της πίστεως, αλλά και η επιμονή να αρνούμαστε να ζούμε στην καθημερινή μας ζωή 
με βάση τις αρχές της πίστεως. Μας είπε ο Κύριος ότι «Στη βασιλεία του θεού δε θα 

μπει όποιος μου λέει «Κύριε, κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του Ουράνιου 

Πατέρα μου» (Ματθ. ζ΄ 21). 

Αδελφοί μου, δύσκολος ο δρόμος, αλλά όχι αδιάβατος. Ο ίδιος ο Κύριος μας 

τονίζει πως «είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή, και 
λίγοι, είναι εκείνοι που τη βρίσκουν» (Μτθ. ζ΄14). Είμαστε διατεθειμένοι να βαδίσουμε 

αυτό το δρόμο και να περάσουμε από τη στενή πύλη; Αν ναι, ας τον βαδίσουμε με 

πίστη και υπομονή. Αν έχουμε τα μάτια μας προσηλωμένα στον Ιησού ο οποίος έγινε 

για μας άνθρωπος, τότε να ‘μαστε σίγουροι ότι θα επιτύχουμε. Ο άγγελος 

επιβεβαιώνοντας, τη Γέννηση του Ιησού τονίζει στον καθένα από μας «ότι ετέχθη ημίν 

σήμερον σωτήρ, ος εστί Χριστός Κύριος εν πόλει Δαυίδ» (Λουκ. β΄ 11). Αυτό το Σωτήρα 
ας σπεύσουμε να τον προσκυνήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Αμήν. 

 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ 

Απόστολος: Γαλ. α΄ 11-19 
Ευαγγέλιο: Ματθ. β΄ 13-23 

28 Δεκεμβρίου 2014  
 

«Τότε Ηρώδης ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των μάγων…» 
 

Οι Μάγοι, αγαπητοί αδελφοί, που ήλθαν να προσκυνήσουν το Θείο 
Βρέφος και να του προσφέρουν τα πολύτιμα δώρα τους, είναι ίσως τα πιο 

μυστηριώδη και αινιγματικά πρόσωπα από όσα αναφέρονται μέσα στο 
Ευαγγέλιο. 

Παρ’ όλο που γίνεται αρκετός λόγος γι’ αυτούς στη σχετικά σύντομη 
ευαγγελική αφήγηση της Γέννησης, το ιερό κείμενο δεν μας δίνει καμιά 

πληροφορία για τον αριθμό τους, την ταυτότητα τους και τον τόπο της 
προέλευσης τους. Το μόνο που αναφέρεται, είναι ότι ήλθαν στη Βηθλεέμ 

από κάποια ανατολική  χώρα και ότι τους οδήγησε ως εκεί ένα 
πρωτοφανέρωτο άστρο, που παρατήρησαν στον ουρανό. 

Η Χριστιανική παράδοση, στο κύλημα των αιώνων, άντλησε πολλά γι’ 
αυτούς από τη φαντασία. Καθόρισε έτσι διάφορους τόπους, όπως η Μειδία, 

η Χαλδαία, οι Ινδίες, η Αραβία, από όπου αφωρμήθηκαν. Ανακάλυψε ότι 
ήταν τρεις. Τους χάρισε από ένα όνομα: Γάσπαρ, Μελχιώρ και Βαλτάσαρ. 

Σχεδιάσε με όλες τις λεπτομέρειες το δρομολόγιο τους ως την Ιουδαία. Και 
έπλασε μερικούς ποιητικότατους θρύλους για την κατοπινή ιστορία τους. 

Καταλαβαίνετε, βέβαια, πως τίποτε από όλα αυτά δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα, δεν είναι εξακριβωμένο. Αποτελούν μια ωραία μεν, 

αλλά αστήρικτη επινόηση. 
Οι Μάγοι, που κατέθεσαν στα πόδια του Θείου Νηπίου το χρυσάφι, 

τον λίβανο και τη σμύρνα, θα παραμένουν για πάντα πρόσωπα κατά 
μέγιστο μέρος ανεξακρίβωτα. 

Το μόνο, για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι είναι το ζήτημα 
της πραγματικής τους ιδιότητας. Μάγοι δεν σημαίνει, στο ευαγγελικό 

κείμενο, αγύρτες ή θαυματοποιοί. Απεναντίας πρόκειται για ένα υψηλό 
αξίωμα, θρησκευτικό, πολιτικό και, όπως θα λέγαμε σήμερα, επιστημονικό. 

Σε ορισμένες αρχαίες χώρες, Μάγοι λέγονταν οι σύμβουλοι των βασιλέων. 
Οι σύμβουλοι αυτοί είχαν μια διπλή σοφία: ήξεραν τους θείους νόμους και 

τους νόμους της κρίσεως. Ήταν δηλαδή ένα είδος ιερέων και επιστημόνων 
και με τις υποδείξεις τους ο βασιλεύς κυβερνούσε το λαό. 

Αυτό, λοιπόν, μας αρκεί, αγαπητοί αδελφοί, για να καταλάβουμε τη 
σημασία του ταξιδιού τους προς τη Βηθλεέμ, καθώς και το συμβολικό 

νόημα της προσφοράς τους στον αρτιγέννητο Ιησού. Οι άνθρωποι αυτοί, 
που μελετούσαν την κτίση, είδαν σ’ αυτήν ένα σημάδι που φανέρωνε τον 

ερχομό Εκείνου που θα επανέφερε τη κτίση στο αρχαίο καθεστώς. Οι 
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άνθρωποι αυτοί, που είχαν δύναμη σ’ αυτόν τον κόσμο, έτρεξαν να 

δηλώσουν υποταγή στον ιδιοκτήτη του κόσμου, όταν Αυτός επισκέφτηκε 
την περιουσία του. Οι άνθρωποι αυτοί, που γνώριζαν μονάχα ένα μέρος και 

μάλιστα τόσο μικρό και αμυδρό της αλήθειας, ήλθαν να δουν και να 
προσκυνήσουν την ίδια την Αλήθεια, όταν αυτή ολόκληρη κατέβηκε στη 

γη. 
Η προσφορά των δώρων τους είχε ένα συμβολικό και ένα προφητικό 

νόημα. Τα δυο πρώτα απ’ αυτά, ο χρυσός και ο λίβανος, αναφέρονταν στη 
διπλή ιδιότητα του Χριστού. Με το χρυσάφι, τον τίμησαν ως βασιλέα του 

κόσμου. Με τον λίβανο, ως Θεό. Όσον αφορά το τρίτο δώρο τους, αυτό είχε 
προφητική σημασία. Η σμύρνα ήταν ένα άρωμα που έβγαινε από κάποιο 

φυτό της Ανατολής, χρησίμευε κατά τους αρχαίους καιρούς, για να 
αλείφουν τους νεκρούς πριν από τον ενταφιασμό. Η προσφορά, λοιπόν, της 

σμύρνας είχε την προφητική έννοια, ότι το βρέφος εκείνο θα θανατωνόταν 
αργότερα από τον λαό του πάνω στον Σταυρό. 

Αδελφοί μου, πόσοι χριστιανοί και σήμερα θα επιθυμούσαν να 
βρίσκονταν στη θέση των Μάγων! Και με την καθοδήγηση αστεριού να 

οδηγούνταν στη Φάτνη, για να δουν την Παναγία Μητέρα και να 
προσκυνήσουν τον ενανθρωπήσαντα Θεό. Να προσφέρουν κι εκείνοι τα 

δώρα τους, να απολαύσουν την παρουσία Του! 
Αλλά και για κάθε πιστή ψυχή υπάρχει Αστέρας οδηγός, αρκεί να το 

θελήσει και να ακολουθήσει την αλάνθαστη πορεία του, για να βρει το 
Χριστό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας αποτελεί αυτό το αείφωτο πνευματικό 

αστέρι, που δείχνει και προσφέρει Αυτόν τον Ίδιο τον Κύριο Ιησού, με τα 
θεία Μυστήρια. Κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει τον Χριστό πάνω στην Αγία 

Τράπεζα, στο Πανάγιο της θείας Ευχαριστίας Μυστήριο! Εκεί βρίσκεται ο 
Κύριός μας και περιμένει τους πιστούς Του να Τον συναντήσουν, για να 

Τον προσκυνήσουν, να Του προσφέρουν τα δώρα τους· τα δώρα της αγάπης 
τους, της καθαρότητας της καρδίας τους, της λατρείας τους. Να λάβουν 

ουράνια, θεία, αιώνια, αναφαίρετα αγαθά. Να λάβουν την άφεση και την 
συγχώρεση των αμαρτιών τους· να λάβουν την ειρήνη που εκπορεύεται από 

τον Άρχοντα της ειρήνης, να λάβουν Αυτόν τον Ίδιο μέσα στις καρδιές τους, 
για να Τον απολαύσουν και για να γίνεται πραγματικότητα ο λόγος Του ο 

άγιος· «ο τρώγων μου τήν σάρκα και πίνων τό αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν 
αυτώ» (Ιω. στ΄ 56). 

Επομένως, όσοι πιστοί «μετά φόβου Θεού, πίστεως καί αγάπης» ας 
προσερχόμαστε στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Διότι τότε έχομε τη θέση 

των Μάγων! Εφόσον τότε- με την άξια μετάληψη της φρικωδεστάτης θυσίας- 
η καρδία μας προσκυνεί τον Κύριο και Τον ενθρονίζει στην ψυχή μας! 

Ακόμη περισσότερο, εφ ' όσον τότε γινόμαστε «σύσσωμοι καί σύναιμοι 
Χριστού»! 

Γιώργος Σαββίδης 
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Γρηγορίου Νύσσης, Στους μακαρισμούς, Λόγος Ζ΄  22, 58, 82 
Γρηγορίου Νύσσης, Στους Μακαρισμούς, Λόγος Η΄   106 

Γρηγορίου του Θεολόγου, Ειρηνικός Α΄, Λόγος Στ΄   46 
Γρηγορίου του Θεολόγου, Ειρηνικός Β΄, Λόγος ΚΒ΄    118  

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 

ΜΗΝΑΣ         Σελ. 
Ιανουάριος         12 

Φεβρουάριος         24 
Μάρτιος         36 

Απρίλιος         48 
Μάιος          60 

Ιούνιος         72 
Ιούλιος         84 

Αύγουστος         96 
Σεπτέμβριος         108 

Οκτώβριος         120 
Νοέμβριος         132 

Δεκέμβριος          144 
 



 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 

 

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου (Εσπερινός)  : ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου   : ΣΑΛΑΜΙΟΥ 

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, (Εσπερινός) : ΠΑΦΟΣ,Αγ.Νικόλαος παραλιακού 

Σάββατο  6 Δεκεμβρίου    : ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Κυριακή  7 Δεκεμβρίου   : ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 

Τρίτη  9 Δεκεμβρίου   : ΑΛΕΚΤΟΡΑ 
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου(Εσπερινός) : ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,Αγ.Σπυρίδωνας 

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου   : ΠΙΣΣΟΥΡΙ 

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου   : ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ 

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου(Εσπερινός) : ΚΟΙΛΙΝΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ    : ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος 
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου   : ΛΕΜΠΑ 

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου  :  ΣΙΜΟΥ 

 

ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου (Εσπερινός) : ΑΡΜΟΥ 

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου   : ΑΡΓΑΚΑ 
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, (Εσπερινός) : ΛΑΡΝΑΚΑ 

Σάββατο  6 Δεκεμβρίου    : ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ,Αγ.Νικόλαος 

Κυριακή  7 Δεκεμβρίου   : ΔΡΥΜΟΥ 

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου   : ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,Αγ.Σπυρίδωνας 

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου   : ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου   : ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου   : ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ    : ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου   : ΑΡΟΔΕΣ 

 

ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ.ΤΥΧΙΚΟΥ 
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου   : ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ,Ι.Μ.Αγ.Σάββα 

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου   : ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ 

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου (Εσπερινός) : ΜΕΣΑΝΑ 

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου   : ΜΕΣΑΝΑ 

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου   : ΠΕΓΕΙΑ 
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου   : ΤΑΛΑ 

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου   : ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, Αγ.Παρασκευή 

 

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: ΕΜΠΑ 
Κυριακή   21 Δεκεμβρίου : ΠΛΑΤΡΕΣ ΚΑΤΩ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ 

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου: ΚΟΙΛΗ  
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου : ΣΤΑΤΟΣ-ΑΓ.ΦΩΤΙΟΣ 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΚΟΥ 
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου : ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ 

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου : ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου : ΤΙΜΗ 

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: ΑΧΕΛΕΙΑ 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θεόδωρος Αντωνιάδης Θεολόγος, Γεώργιος Σαββίδης, 

Θεολόγος, Δημήτριος Σμυρλής  Θεολόγος, Φιλόλογος. 

 

Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους υπάρχει αυτούσιο και στην ιστοσελίδα 

της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου www.impaphou.org 


