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ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΛΟΥΚΑ 

Απόστολος: Γαλ. β΄ 16 - 20 
Ευαγγέλιον: Λουκ η΄41 - 56 

6 Νοεμβρίου 2022 
 

«Μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται» 

 
Έβδομη Κυριακή του Λουκά σήμερα και το Ιερό Ευαγγέλιο μας 

μιλά για δυο μεγάλα θαύματα, τα οποία έκανε ο Χριστός στην 

Καπερναούμ, αφού είχε γυρίσει από τη χώρα των Γαδαρηνών όπου Τον 
έδιωξαν, μετά την καταστροφή της αγέλης των χοίρων. Στη ζωή του 

ανθρώπου επικρατεί η σχετικότης των πραγμάτων. Όλα όσα του 
συμβαίνουν είναι σχετικά. Δηλαδή, από τη γέννηση ενός ανθρώπου τίποτε 
δεν είναι απόλυτο σίγουρο. Τίποτε δεν είναι γραμμένο.  Ο ίδιος ο 

άνθρωπος γράφει την ιστορία του, τα όσα του συμβαίνουν. Το μέλλον είναι 
άγραφο και άγνωστο, το παρόν γνωστό που γίνεται παρελθόν. 

Στην αναφορά της σημερινής ευαγγελικής περικοπής που 
ακούσαμε, μας παρουσιάζει τη θεραπεία μιας ταλαίπωρης γυναίκας, που 
ήταν άρρωστη δώδεκα ολόκληρα χρόνια αλλά και την ανάσταση της 

μονάκριβης δωδεκαετούς κόρης του Αρχισυνάγωγου Ιάειρου η οποία 
«απέθνησκε».  Δώδεκα ετών και από κάποια αιτία βρίσκεται στο τέλος της 

ζωής της. Η Εκκλησία μας, προβάλλοντας τα δυο αυτά θαύματα του 
Κυρίου, θέλει να μας υπενθυμίσει την άπειρη θεϊκή δύναμη του Ιησού 
Χριστού, την απεριόριστη αγάπη Του για μας τους ανθρώπους και τη 

συγκεκριμένη βοήθεια, που προσφέρει στους ανθρώπους, όταν αυτοί 
βρίσκονται σε δοκιμασίες και θλίψεις.  Τόσο ο Ιάειρος, αγαπητοί μου 
αδελφοί, όσο και η αιμορροούσα γυναίκα της σημερινής Ευαγγελικής 

περικοπής είναι και οι δύο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις ανθρώπων σε 
στενοχώρια και απελπισία.  Ζουν έντονα ένα προσωπικό τους πρόβλημα 

και δεν έχουν την δύναμη να το λύσουν.  Γι’ αυτό καταφεύγουν στον Κύριό 
μας και Του ζητούν η μεν τη θεραπεία της ασθένειάς της, ο δε τη θεραπεία 
της ασθενούσης και αποθνησκούσης θυγατέρας του. 

Η άρρωστη γυναίκα του ευαγγελίου είχε μέσα της μεγάλη πίστη.  
Είχε μια ακράδαντη βεβαιότητα πως όταν αγγίξει τον Κύριο, θα γίνει 

αμέσως καλά από την αρρώστια της. Ο Κύριος, σπλαχνίσθηκε και τους 
δυο για την εμπιστοσύνη τους σε Αυτόν. Την αιμορροούσα τη διαβεβαίωσε 
ότι θεραπεύθηκε από τη μεγάλη της πίστη και την ενθάρρυνε να συνεχίσει 

να εμπιστεύεται τον Θεό για τη λύση των προβλημάτων της.  Έτσι 
βραβεύει ο Κύριος πάντα την πίστη, την ταπείνωση και την υπακοή, όπου 
και να τη συναντήσει.  Με αυτό το θαύμα ο Κύριος φανερώνει πως είναι 

ο «ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών», όπως συχνά ακούμε στην 
Εκκλησία μας.  Οι θεραπείες που κάνει είναι θαύματα της θεϊκής 
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δυνάμεώς Του.  Αυτή τη δύναμη πρέπει πάνω απ’ όλα να ζητάμε από τον 

Κύριο, όταν τύχει και αρρωστήσουμε ή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια 
μεγάλη δοκιμασία. 

Ο Ιάειρος, είχε μέσα του μεγάλη και ζωντανή πίστη στον Χριστό.  
Πίστευε πως ο Χριστός μπορούσε να θεραπεύσει την άρρωστη κόρη του.  
Αυτή η πίστη τον στήριξε όταν έμαθε πως η άρρωστη κόρη του πέθανε.  

Ήταν απόλυτα βέβαιος πως ο Κύριος έχει τη θεϊκή δύναμη να την 
αναστήσει από τους νεκρούς.  Η περίπτωσή του μαρτυρεί πως η πίστη του 
είχε σαν αποτέλεσμα το θαύμα που ακολούθησε. 

Ο Κύριος κάλεσε τον Αρχισυνάγωγο Ιάειρο να μείνει σταθερός στην 
πίστη του προς Αυτόν.  «Μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται».  Μην 

χάνεις τις ελπίδες σου.  Ο καρπός της πίστης στον Χριστό είναι η νίκη του 
πιστού κατά του θανάτου.  Γι’ αυτό και οι άγιοι Μάρτυρες νίκησαν τον 
θάνατο με την πίστη στον Χριστό.  Ο άνθρωπος χωρίς πίστη μοιάζει με 

πλοίο χωρίς πυξίδα.  Η πίστη είναι η κινητήριος δύναμη, που οδηγεί τον 
άνθρωπο στην ενάρετη ζωή.  Εάν χωρίς πίστη, δεν μπορεί κανείς όχι 

μόνον να ανέβει το όρος των αρετών, αλλά και να υπερνικήσει τα 
παραμικρά προβλήματα της ζωής, πόσο μάλλον, εάν δεν έχει πίστη, πώς 
θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη φοβερή ώρα του θανάτου και τα όσα 

ακολουθούν τον θάνατον; 
Η ζωή του ανθρώπου εναλλάσσεται μεταξύ της χαράς και της 

λύπης.  Τα ευχάριστα διαδέχονται δυσάρεστα.  Γι’ αυτό και ο Απόστολος 
Παύλος μας διδάσκει λέγοντας ότι οφείλουμε να χαιρόμαστε με εκείνους 
που χαίρονται και να συμμετέχουμε στις λύπες των άλλων, διότι η ζωή 

μας είναι παροδική σαν το χορτάρι του αγρού. «Ανθρωπος, ωσεί χόρτος αι 
ημέραι αυτού, ωσεί άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει.» 

Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είμαστε πλασμένοι για τα λίγα χρόνια 
της επίγειας ζωής μας.  Ο θάνατος δεν είναι το τέλος μας αλλά η αρχή 
μιας άλλης, ατελεύτητης ζωής.  Η ζωή μας εδώ στη γη είναι ένα μικρό 

επεισόδιο μπροστά στην αιωνιότητα.  Κάποτε θα αναστήσει ο Κύριος και 
όλους εμάς.  Θα ακούσουμε όλοι μας τη φωνή Του να μας καλεί και πάλι 

στη ζωή, στην αιώνια ζωή.  Μη φοβόμαστε τον θάνατο.  Η ζωή μας έχει 
νόημα μόνο επειδή υπάρχει ο Χριστός, που είναι «ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασις 
ἡμῶν».  Ας ζούμε, λοιπόν, με προοπτική αιωνιότητας, προσμένοντας και 

τη δική μας ανάσταση. 
 

† Αρχιμανδρίτης Λάμπρος Στυλιανού 
  



 

~ 104 ~ 

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ 
Απόστολος: Εβρ. ζ’ 26 – 28, η’ 1 – 2 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ι΄ 25 - 37 
13 Νοεμβρίου 2022 
 

Ιδιαίτερα και σημαντικά ερωτήματα προβάλλουν στο σημερινό ευαγγέλιο. 
Δυο ερωτήματα υποβάλλονται από τον νομοδιδάσκαλο στον Χριστό όπως: «Τι 
πρέπει να κάμω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή»; και «τις έστι μου πλησίον;» 
Αντί απαντήσεως όμως ο Χριστός θέτει άλλα δυο ερωτήματα. Στα ερωτήματα 
αυτά θα κληθεί να απαντήσει ο ίδιος ο νομοδιδάσκαλος. «Τι γράφει ο νόμος του 
Θεού;» και μετά την παρεμβολή της παραβολής του καλού Σαμαρείτη θέτει το 
ερώτημα «ποιος από τους τρεις αποδείχθηκε πραγματικός πλησίον στον 
άνθρωπο που έπεσε στα χέρια των ληστών;». 

Ο νομοδιδάσκαλος μέσα από τα ερωτήματα θέλει είτε να φέρει σε 
δύσκολη θέση τον Κύριο, είτε να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Αντίθετα ο Χριστός 
με τις ερωτήσεις Του, καθώς και με την παραβολή, θέλει να υπογραμμίσει ότι ο 
νόμος του Θεού δίνει απάντηση σε όλα τα ερωτήματα και ότι ο άνθρωπος όταν 
τον μελετά πρέπει να αναζητά την ουσία και να μη στέκει μόνο στον εξωτερικό 
τύπο. Σ’ αυτή τη βαθύτερη κατανόηση του νόμου μπορεί να προχωρήσει και ο 
κάθε άνθρωπος για να διαπιστώσει ότι η ουσία του νόμου βρίσκεται στην 
αγάπη.  Στην αγάπη, που ξεπερνά τους στεγανούς τύπους και που προσφέρεται 
τόσο στον Θεό όσο και στους ανθρώπους. 

Η αγάπη δεν είναι στιγμιαία εκδήλωση ευσέβειας, ούτε και θεωρητική 
διδασκαλία. Είναι τρόπος ζωής «τούτο ποίει και ζήσει» και «πορεύου και συ ποίει 
ομοίως». Η θεωρία είναι εύκολη, είναι ανέξοδη. Η πράξη είναι δύσκολη, γιατί 
έχει κόστος. Απαιτεί θυσίες και ξεπέρασμα του εγώ. 

Ο Χριστός απάντησε με τρόπο σαφή. Η αιώνια ζωή κερδίζεται μέσα από 
τη γνώση και ιδιαίτερα μέσα από την εφαρμογή του Νόμου του Θεού που 
συμπυκνώνεται σε μια μόνο λέξη, τη λέξη αγάπη. Και η αγάπη δεν έχει όρια. Η 
αγάπη είναι πάνω από θρησκευτικούς, εθνικούς και φυλετικούς διαχωρισμούς. 
Η αγάπη προσφέρει και υποβάλλεται σε θυσίες χωρίς να ζητά κανένα 
αντάλλαγμα. Η αγάπη νεκρώνει τους τύπους και θεραπεύει τις πληγές. Η αγάπη 
είναι το αναρρωτήριο της κάθε πληγωμένης ψυχοσωματικής ύπαρξης. Η αγάπη 
είναι το ιατρείο του σώματος και της ψυχής. 

Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη επιβεβαιώνει τα πιο πάνω με τον πιο 
σαφή και κατηγορηματικό τρόπο. Στην αρχή παρουσιάζει δυο εκπροσώπους του 
νόμου του Θεού. Τον ιερέα και τον Λευίτη. Και οι δυο επέδειξαν αδιαφορία 
απέναντι στον τραυματία, ιδιαίτερα όμως εκδήλωσαν και περιφρόνηση στον 

Νόμο του Θεού που τους συνιστούσε το «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σ’ 
εαυτόν». Προσπέρασαν αδιάφορα και Θεό και συνάνθρωπο. Αδιαφόρησαν γιατί, 
είτε ήσαν βιαστικοί, είτε και εκδήλωσαν υποκριτικό σεβασμό στον Νόμο του 
Θεού αφού πιθανόν να θεώρησαν τον τραυματία νεκρό και με βάση τον Ιουδαϊκό 
νόμο δεν έπρεπε να πλησιάσουν για να μη μολυνθούν! Στην πραγματικότητα 
όμως προσπέρασαν αδιάφορα γιατί έθεσαν την αγάπη προς τον εαυτό τους πάνω 
από την αγάπη προς το συνάνθρωπο. 
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Αντίθετα με τους δυο ιερωμένους που θεώρησαν ίσως την ιερατική τους 
ιδιότητα ως επάγγελμα και όχι ως αποστολή, ο Σαμαρείτης προχωρεί σε μια 
υπέρβαση. Επειδή δεν έψαχνε για δικαιολογίες δεν επικαλέσθηκε ούτε τις 
θρησκευτικές, ούτε τις φυλετικές διαφορές με τον τραυματία. Δεν επικαλέσθηκε 
ακόμα το επείγον της εργασίας του, αλλά ούτε και τον σοβαρό κίνδυνο που 
διέτρεχε η ζωή του. 

Τα παραμέρισε όλα και παράλληλα προχώρησε διαδοχικά σε διάφορες 
θυσίες. Έπλυνε τις πληγές του τραυματία με λάδι και κρασί. Έδεσε τις πληγές. 
Τον ανέβασε στο ζώο του ενώ ο ίδιος αναγκάστηκε να περπατήσει. Τον οδήγησε 
σε πανδοχείο συνεχίζοντας την περιποίηση. Διανυκτέρευσε και την επομένη 
πλήρωσε τον πανδοχέα με δυο δηνάρια. Τέλος δεσμεύτηκε με επιστροφή και 
πληρωμή άλλων πιθανών εξόδων. Αν και αλλογενής στάθηκε ως πραγματικός 
«πλησίον» στον τραυματία συνάνθρωπό του. Παράλληλα υπέδειξε με τη στάση 
του, πέραν από την αγάπη, ότι τα όποια τραύματα, σωματικά ή ψυχικά, 
χρειάζονται το αναγκαίο «πανδοχείο» για την πλήρη αποθεραπεία. Και αυτό το 
Πανδοχείο είναι η Εκκλησία. 

Με την προσφορά των δηναρίων έδωσε στην Εκκλησία τα πάντα, που ήταν 
απαραίτητα για την αποθεραπεία. Με εφόδια τα δυο δηνάρια, την αλήθεια και 
τη Θεία Χάρη, δηλαδή το γραπτό λόγο του Θεού όπως προσφέρθηκε μέσα από 
την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, καθώς και τα μυστήρια της Εκκλησίας θα 
συνεχίζει τη θεραπεία ως την ώρα της επιστροφής του Χριστού κατά τη Δευτέρα 
Παρουσία. 

Μέσα στον χώρο της Εκκλησίας προσφέρεται στον καθένα η δυνατότητα 
να σωθεί μέσα από την αληθινή ιερωσύνη που έφερε ο Χριστός. Για τούτο 
υπόλογοι για την εισαγωγή, παραμονή και περίθαλψη στο πανδοχείο – ιατρείο 
της Εκκλησίας είμαστε όλοι. Πρώτιστα οι κληρικοί και ύστερα οι λαϊκοί. Γιατί, 
αν ο λαϊκός θα κάνει απολογισμό για τη δική του αποθεραπεία, οι κληρικοί, 
πέραν από τον εαυτό τους θα κάνουν απολογισμό και για όλες τις ψυχές που 
τους εμπιστεύτηκε η Εκκλησία, που τους εμπιστεύθηκε ο Θεός. 

Αδελφοί μου, τώρα είναι η ώρα του απολογισμού. Βρισκόμαστε στο 
πανδοχείο της Εκκλησίας και σε πιο  βαθμό γινόμαστε μέτοχοι των δυο 
δηναρίων; Πόσο γνωρίζουμε και ιδιαίτερα πόσο εφαρμόζουμε τον Νόμο του 
Θεού; Το σημερινό ευαγγέλιο μας δίνει τη δυνατότητα για σωστές απαντήσεις. 
Ιδιαίτερα όμως μας προσφέρεται η δυνατότητα για σωστή εφαρμογή του νόμου 
του Θεού. Γιατί, μόνο η γνώση του Νόμου του Θεού δεν είναι αρκετή. Τον Νόμο 
του Θεού τον γνώριζαν τέλεια ο νομικός, ο ιερέας και ο λευίτης, αλλά όλοι τους 
έμειναν στη γνώση. Την ώρα της πράξης προσπέρασαν αδιάφορα. Για τούτο και 
ο Κύριος υπέδειξε σήμερα στον νομικό «πορεύου και συ ποίει ομοίως». Πήγαινε 

και γίνου και συ ένας καλός Σαμαρείτης. Στο πρόσωπο του συνανθρώπου σου, 
ανεξάρτητα από φυλετική ή θρησκευτική καταγωγή βρίσκεται ως «πλησίον» ο 
Χριστός. Ας τον αναζητήσουμε, λοιπόν, ή τουλάχιστον ας μην τον αγνοήσουμε. 
 

π. Χριστόδουλος Σταυρινού 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ 
Απόστολος: Εφεσ. β΄4 - 10 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ιβ΄16 – 21    
20 Noεμβρίου 2020 

 
Στην πραγματικότητα, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε, ότι όλα όσα 

έχουμε στην παρούσα ζωή είναι προσωρινά, εξαιρουμένης της ψυχής. Ο Κύριος 
μάς τα εμπιστεύεται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να 
είμαστε οι διαχειριστές τους. Εμείς μπορούμε, είτε να τα χρησιμοποιήσουμε 
αποκλειστικά για το δικό μας συμφέρον ή για το κοινό συμφέρον, δηλαδή προς 
δόξα Κυρίου.      

Στον πλούσιο της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, δόθηκε η ευκαιρία 
να είναι διαχειριστής μιας μεγάλης περιουσίας. Όλα αυτά που απέκτησε δεν 
ήταν μέσα από αδικίες, αλλά ούτε και μέσα από ιδιαίτερους κόπους. Του 
δόθηκαν από την άμετρη αγάπη του Κυρίου. Έχοντας ο πλούσιος στην διάθεσή 
του όλα αυτά τα αγαθά, αναρωτιέται και ανησυχεί που θα τα φυλάξει. Οι 
υπάρχουσες αποθήκες του, δεν είναι ικανές να χωρέσουν μια τέτοια μεγάλη 
ποσότητα.   

Λησμονώντας παντελώς την πηγή των δωρεών, που δεν είναι άλλη από 
την αγάπη του Κυρίου, αποφασίζει να κτίσει μεγαλύτερες αποθήκες. Δηλαδή, 
να τα αφήσει όλα για τον εαυτό του. Μα ακόμη και τα χρόνια του Μαθουσάλα 
να ζούσε, δεν θα χρειαζόταν μια τόσο μεγάλη ποσότητα για την επιβίωσή του. 
Έτσι διακρίνουμε, ότι ο άνθρωπος αυτός έπασχε από το πάθος της πλεονεξίας,  
δηλαδή το να έχει περισσότερα από όσα χρειαζόταν. 

Αφθονία, υπήρχε και στο μάννα, που ο Κύριος επί σαράντα ολόκληρα 
χρόνια έστελνε στους Εβραίους μέσα στην έρημο. Ωστόσο, παρόλη τη δύσκολη 
θέση όπου βρίσκονταν, δεν τους επέτρεπε να μαζέψουν πέραν του αναγκαίου. 
Όχι μόνο για να μην είναι πλεονέκτες αλλά και για να αρκούνται μόνον στα 
απαραίτητα. Έτσι, θα έπρεπε να στηρίζονται πλήρως στην πρόνοια του Κυρίου, 
αποκόπτοντας κάθε αγωνιώδη έγνοια για το αύριο. 

Ο πλούσιος της σημερινής παραβολής, δεν στήριξε μόνο όλη του την 
επιβίωση στα υλικά αγαθά, αλλά το σημαντικότερο, τα συνέδεσε και με την 
ευτυχία του. Μα ο Κύριος μας το λέει ξεκάθαρα ότι «ὅπου ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, 
ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.». Δηλαδή, εκεί που είναι το κέντρο της καρδίας 
μας, εκεί είναι και η θέληση και η επιθυμία μας. Αυτού του ανθρώπου, όλη του 
η καρδία ήταν στραμμένη αποκλειστικά στα πλούτη και την διαφύλαξή τους.  

Όμως στην πραγματικότητα, η στάση του αυτή, δεν τον έκανε υπόδουλο 
των υπαρχόντων του; Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έχανε όλα, είτε από κάποια 

πλημμύρα ή πυρκαγιά ή κλοπή, τότε δεν θα ένιωθε ότι έχασε τον κόσμο όλο; 
Δεν Θα θεωρούσε ότι πλέον είναι δυστυχισμένος προκαλώντας έτσι μεγάλη 
ταραχή στην ψυχή του; Όμως, ακόμη και στην περίπτωση που τίποτα να μην 
έχανε, ο φόβος και η ανησυχία μήπως τα χάσει, θα του δημιουργούσαν μια 
συνεχόμενη ταραχή στην καρδιά του. Γι΄ αυτό και ο Κύριος μας λέει «Μὴ 
θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου 
κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι, θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, 
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ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ 

κλέπτουσιν». 
 Δεν είναι λίγοι από εμάς που θέτουμε ως προτεραιότητα στη ζωή μας, να 
αποκτήσουμε οικονομική ευχέρεια. Είτε με την πρόφαση μιας πιο ποιοτικής 
ζωής, είτε για να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Όμως αυτό δεν 
αποτελεί ταυτόχρονα και σκλαβιά; αφού θεωρούμε ότι η ευτυχία μας βασίζεται 
πάνω στην περιουσία μας. Και αν ακόμη τα καταφέρουμε και αποκτήσουμε όλα 
αυτά που θέσαμε ως στόχο, δεν αυξάνεται ταυτόχρονα και η αγωνία μας, για την 
διαφύλαξη και την διατήρησή τους; Έτσι αν τα πλούτη δεν μπορούν να γίνουν 
πραγματική πηγή ευτυχίας, πόσον μάλλον αυτά που αποκτήθηκαν μέσα από 
αδικίες και απάτες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που για ένα κομμάτι γης, 
διαλύονται ολόκληρες οικογένειες. Γι’ αυτό και θα πρέπει να έχουμε πάντα στο 
μυαλό μας τον λόγο Του Κυρίου «Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήση τόν κόσμον 
ὅλον, καί ζημιωθῆ τήν ψυχήν αὐτοῦ» 

Όμως αν τα πλούτη και η απόκτησή τους, μπορεί να φέρουν τέτοια ζημιά 
στην ψυχή του ανθρώπου, θα ήταν εύλογο να αναρωτηθούμε, αν υπάρχουν 
παραδείγματα ανθρώπων, που ενώ ήταν πλούσιοι, ήταν και ταυτόχρονα 
ελεύθεροι. Δηλαδή ήταν κύριοι των υπαρχόντων τους. Οι αγίες γραφές μας 
πληροφορούν για πολλούς τέτοιους ενάρετους ανθρώπους. Ένας από αυτούς 
ήταν και ο Ιώβ, όπου ήταν μεν πολύ πλούσιος αλλά ταυτόχρονα και πολύ 
ευσεβής. Ο Ιώβ, χάνοντας τα πάντα στην ζωή του, από την περιουσία, την 
οικογένεια μέχρι και την υγεία του, τον ακούμε να αναφωνεί αυτό που ακούμε 
στο τέλος κάθε Θείας λειτουργίας «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ 
νῦν, καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.» Δηλαδή όχι μόνον δεν γογγύζει απέναντι στον Θεό, αλλά 
Τον δοξολογεί, φανερώνοντας ότι ήταν απελευθερωμένος από όλα αυτά, και η 
αγάπη του προς τον Κύριο ήταν ανιδιοτελής.  

Έτσι στην πραγματικότητα, ο πλούτος μπορεί να αποτελέσει ευλογία και 
πηγή ευτυχίας στη ζωή κάθε ανθρώπου, αρκεί να διαχειριστεί Χριστοκεντρικά, 
δηλαδή προς δόξα Κυρίου. Αρκεί μόνον α σκεφτούμε πόση χαρά και ευτυχία 
μπορούμε να δώσουμε αλλά και να λάβουμε βοηθώντας συνανθρώπους μας που 
το έχουν ανάγκη. Ο ίδιος Ο Κύριος μας φανερώνει ότι χρειάζεται μεγάλος 
αγώνας για να είμαστε Χριστοκεντρικοί διαχειριστές, αφού μας λέει ότι 
«εὐκοπώτερον ἐστιν κάμηλον διὰ τρυμαλιάς ραφίδος εισελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν». Όμως ταυτόχρονα μας διαβεβαιώνει ότι θα είναι 
μαζί μας. Από εμάς θέλει έστω τη θέληση και «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις 
δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν».  

Πλούτο, όμως, δεν αποτελούν μόνον τα υλικά αγαθά, τα χρήματα και 
οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχουμε. Είναι όλα αυτά που ο Κύριος μας δίνει 

απλόχερα, από την υγεία, τα χαρίσματα, ευημερία κ.ο.κ. Όλοι εμείς οι 
Χριστιανοί, καλούμαστε να ζούμε και να συμπεριφερόμαστε ως οικονόμοι και 
διαχειριστές όσων μας εμπιστεύθηκε ο Θεός, για να ακούσουμε «ἐπὶ ὀλίγα ἦς 
πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω». 

 
π. Κωνσταντίνος Λαζάρου 
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ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
Απόστολος: Εβρ. θ΄ 1-7 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄, 27-28  
21 Νοεμβρίου 2022 
 

Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου συνιστούν μια από τις 
σημαντικότερες εορτές του Εκκλησιαστικού έτους. Από τη στιγμή της εισόδου 
της Θεοτόκου στον ναό του Σολομώντα, στα άγια των αγίων, ανοίγεται ο δρόμος 
για την υλοποίηση του Σχεδίου του Θεού να σώσει τον άνθρωπο. Άλλωστε αυτό 
κάνουν ξεκάθαρα όλοι οι ύμνοι που αναφέρονται στην εορτή από το απολυτίκιο 
μέχρι και τις καταβασίες των Χριστουγέννων που αρχίζουν από σήμερα να 
ψάλλονται στις εκκλησίες. Η εορτή περιβάλλεται από ένα ιστορικό υπόβαθρο 
στο οποίο όμως οι πατέρες έδωσαν και μια θεολογική εξήγηση των γεγονότων. 

 Η Παναγία ήρθε στον κόσμο μετά από μακρά περίοδο ατεκνίας των 

γονέων της Ιωακείμ και Άννας οι οποίοι όμως δεν έχασαν ποτέ τις ελπίδες 
τους στον Θεό. Τους χάρισε την Παναγία όταν βρίσκονταν στα γεράματά 
τους μετά από πολλή προσευχή αλλά και τάμα στον Θεό να την 
αφιερώσουν σε Αυτόν. Ο Θεός για την πίστη τους τούς αντάμειψε με το 
να λυθεί το όνειδος της ατεκνίας που είχαν, σύμφωνα με τα πιστεύω της 
εποχής, αλλά και να αξιωθούν να γίνουν γονείς της μέλλουσας να γίνει 
μητέρα του Θεού. Όταν συμπληρώθηκαν τα τρία έτη από την γέννησή της 
έπρεπε τότε να την οδηγήσουν στον ναό προς εκπλήρωση του τάματός 
τους. Αλλά και για τον λόγο ότι οι γονείς της ήταν προχωρημένης ηλικίας 
και σε λίγο θα έφευγαν από την ζωή. Ο ανθρώπινος αποχωρισμός είναι 
πολύ δύσκολος τόσο για τους γονείς όσο και για το παιδί. Γι’ αυτό, 
σύμφωνα με τα απόκρυφα κείμενα, από τα οποία δανείζεται και η 
αγιογραφία μας προσπαθούν να κάνουν αυτή την είσοδο στον ναό πιο 
ευχάριστη, συνοδεύοντας την Παναγία με πομπή από παρθένα 
κοριτσάκια με αναμμένες λαμπάδες στα χέρια. Εκεί την υποδέχθηκε ο 
προφήτης Ζαχαρίας, πατέρας του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και την 
εισήγαγε στα άγια των αγίων, χώρο που μόνο ο αρχιερέας εισερχόταν, 
άπαξ του έτους. Η Παναγία εκεί τρεφόταν από άγγελο τον οποίο συνδέει 
η παράδοση με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Εκεί παρέμεινε η Παναγία μέχρι 
και τα δεκαπέντε έτη της που έγινε ο Ευαγγελισμός και έτσι άρχισε να 
πραγματώνεται η ενανθρώπηση του Χριστού, μετά από τα χρόνια αυτά 
της προετοιμασίας, της κάθαρσης και της μυήσεως στην εν Αγίω 
Πνεύματι ζωή της μέσα στον ναό. Θεία οικονομία ήταν να παραμείνει εκεί 
η Παναγία για να κρατηθεί καθαρή από κάθε ρύπο αμαρτίας, ακόμα και 

αυτούς τους λογισμούς ή την πονηριά των ανθρώπων. Ο Θεός χρειαζόταν 
ένα καθαρό, αμόλυντο, χωρίς αμαρτίες άνθρωπο για να μπορέσει να 
σαρκωθεί και έτσι διατηρήθηκε η Παναγία. Η Παναγία όπως σημειώνεται 
στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι το μόνο πρόσωπο 
από τους ανθρώπους που δεν είχε ίχνος αμαρτίας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής της. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό να το δει κανείς σήμερα 
που δυστυχώς τα παιδιά μας από πολύ μικρά μαθαίνουν την πονηριά 
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και λερώνουν την ψυχή τους με ότι ακάθαρτο έχει αυτή η κοινωνία. Αν 
θέλουμε τα παιδιά μας να προκόψουν και να αξιωθούν των χαρισμάτων 
του Θεού θα πρέπει όσο το δυνατό να τα διαφυλάσσουμε από όλα αυτά. 

 Θεολογικά η Παναγία εισέρχεται στον ναό, στα άγια των αγίων γιατί η ίδια 
επρόκειτο να γίνει ναός που θα κυοφορούσε τον Χριστό. Εκεί 
φυλάσσονταν η κιβωτός της διαθήκης με τις πλάκες του νόμου, τη στάμνα 
με το μάννα, τη ράβδο του Ααρών η οποία βλάστησε. Η Παναγία θα 
γινόταν το δοχείο που θα κυοφορούσε και θα μας πρόσφερε τον ίδιο τον 
Νομοδότη Χριστό, Αυτόν που έδωσε το Μάννα, τον άρτο της ζωής. Από 
την Παναγία βλάστησε, και εξήνθησε το «άνθος το εύοσμον», ο Υιός και 
Λόγος του Θεού. Όλα αυτά συμβολικά προφητεύονται στην Παλαιά 
Διαθήκη και αποδίδονται πολύ ωραία στους ύμνους της εορτής, καθώς 
και στον γνωστό σε όλους Ακάθιστο Ύμνο με τους χαιρετισμούς της 
Παναγίας όπου αναφέρεται η Παναγία ως «ἔμψυχος ναός», ως «Κιβωτός 

χρυσωθείσα τω Πνεύματι», ως η «στάμνα, η μάννα φέρουσα», «η ράβδος 
η μυστική, άνθος το αμάραντον, η εξανθήσασα». Η Παναγία εισήλθε στο 
θυσιαστήριο όπου βρισκόταν η τράπεζα της προθέσεως. Συμβολικά η 
Παναγία έγινε η τράπεζα που βαστάζει πάνω της τον Χριστό – τον Άρτο 
της ζωής, «τράπεζα βαστάζουσα ευθηνίαν ιλασμών». Στα Άγια των Αγίων 
υπήρχε και η χρυσή λυχνία η οποία παρέπεμπε στην Παναγία, η οποία 
θα φέρει το Θείο Φως – τον Χριστό. Μέσα από όλους αυτούς τους 
συμβολισμούς και πολλούς άλλους υποκρίβονται όλες οι προφητείες για 
τον ερχομό του Χριστού δια μέσου της Παναγίας ως μητέρας Του. Για να 
μπορέσει κανείς να τα κατανοήσει όλα αυτά θα πρέπει να του εξηγηθούν 
αλλά και να βιωθούν από τον ίδιο ως εμπειρία ζωής μέσα στην χάρη του 
Αγίου Πνεύματος που προσφέρεται δια των μυστηρίων της Εκκλησίας. Η 
εορτή των Εισοδίων είναι το προοίμιο και το προανάκρουσμα της έναρξης 
του Θείου Σχεδίου για την σωτηρία των ανθρώπων. Κεντρικό πρόσωπο 
που καλείται να γίνει η «κλίμακα», η «γέφυρα» και το «όχημα» που θα 
μπορέσει ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Χριστό είναι η Παναγία μας. 

Εορτάζοντας αυτή τη μέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου καλούμαστε και εμείς 
να δούμε με δέος το πρόσωπο της Παναγίας ως μητέρας του Θεού. Να 
εντρυφήσουμε στις προρρήσεις της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στην 
Παναγία και διατυπώνονται ωραιότατα μέσα από την σημερινή εορτή αλλά και 
από τον Ακάθιστο Ύμνο, βλέποντας μέσα από αυτές τα μηνύματα του Θεού, που 
δίνει στον άνθρωπο, για να αποδεχθεί το δώρο Του που είναι η σωτηρία. 
Χρειάζεται όμως αγώνας για να το επιτύχει κανείς αυτό. Όπως η Παναγία 
αποστασιοποιήθηκε από τα του κόσμου με την είσοδό της στον Ναό για να 

προετοιμαστεί να γίνει η μητέρα του Θεού θα πρέπει και ο καθένας μας να 
φυλάει τον εαυτό του από κάθε ρύπο αμαρτίας. Και αν καμιά φορά περιπέσαμε 
σε αμαρτίες ή απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, υπάρχει ελπίδα. Με την 
εξομολόγηση, την μετάνοια και την ταπείνωση καθαρίζεται η ψυχή μας και με 
τις πρεσβείες της Παναγίας μας, όταν την επικαλούμαστε με πίστη θα 
μπορέσουμε να γίνουμε δοχείο της χάρης του Αγίου Πνεύματος. 

† Πρωτοσύγκελος Ι.Μ.Π. Τυχικός  
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ 
Απόστολος: Εφεσ. β΄ 14 - 22 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ιη΄18 - 27  
27 Νοεμβρίου 2022 

 
Κάποιος άρχοντας, όπως μας αναφέρει σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, 

ήταν γνώστης των εντολών του Θεού και τις τηρούσε. Είχε όμως ένα ελάττωμα, 
είχε το πάθος για τα πλούτη του, γι’ αυτό όταν ο Χριστός του είπε να τα μοιράσει 
στους φτωχούς και να Τον ακολουθήσει, αυτός απομακρύνθηκε 
στενοχωρημένος και έφυγε από κοντά Του. Προτίμησε τα γήινα από τα Ουράνια 
αγαθά. 

Έκπληκτο τότε το ακροατήριο ακούει τον Χριστό να λέει ότι είναι πιο 
εύκολο να περάσει καμήλα από την τρύπα του βελονιού, παρά να περάσει 
πλούσιος στη βασιλεία του Θεού. Δικαιολογημένα τότε αυτοί Τον ρωτούν, ποιος 
θα σωθεί αφού όλοι μας έχουμε πάθος για τα πλούτη και τα γήινα αγαθά; Και ο 
Κύριος τους απαντά «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν . Ότι 

είναι αδύνατο να κάνει ο άνθρωπος, γίνονται δυνατά με τη Χάρη του Θεού. 
Και έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα, τόσο στην Παλαιά αλλά και 

στην Καινή διαθήκη. Όπως, ότι καμία ανθρώπινη δύναμη δεν θα μπορούσε να 
γυρίσει τα νερά του Ιορδάνη ποταμού προς τα πίσω και όμως γύρισαν κατά την 
είσοδο των ιερέων με την κιβωτό της διαθήκης σ’ αυτόν, και ότι καμιά ανθρώπινη 
δύναμη δεν θα άνοιγε στην μέση την Ερυθρά Θάλασσα, όπως την χώρισε ο Θεός, 
χρησιμοποιώντας τον Μωυσή ο οποίος σχημάτισε το σημείο του Σταυρού, για να 
περάσει ο Ισραηλιτικός λαός μετά την φυγή του από την Αίγυπτο, με προορισμό 
την γη της Επαγγελίας. Όπως, επίσης, κανένας άνθρωπος δεν θεράπευσε 
ανάπηρους και δεν ανάστησε νεκρούς παρά μόνο ένας, ο Χριστός. 

Όπως τον πλούσιο του Ευαγγελίου, υπάρχουν πολλοί σήμερα και 
ανάμεσα τους, δυστυχώς, και εμείς. Ενώ έχουμε βαπτισθεί και λεγόμαστε 
Χριστιανοί, έχουμε πολλά πάθη που μας αμαυρώνουν την καρδιά με κίνδυνο 
να χάσουμε την σωτηρία μας, να απομακρυνθούμε από τον Χριστό και την 
Εκκλησία Του, και να στερηθούμε της Θείας Χάριτος, που μας αγιάζει και σώζει. 
Με τα αμαρτωλά μας πάθη κινδυνεύουμε να χάσουμε το «καθ' ὁμοίωσιν», για το 
οποίο έχουμε πλασθεί. Ο σωστός όμως Χριστιανός δεν πρέπει να μένει ήσυχος, 
και να μην επαναπαύεται, αλλά να αγωνίζεται για να διορθώσει τα ελαττώματα 
του, να γίνει δίκαιος και έντιμος, να γίνει ΑΝΘΡΩΠΟΣ της αγάπης και της 
θυσίας, να διαφυλάξει το «κατ' εἰκόνα».  

Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι ο αγώνας αυτός είναι δύσκολος και 
μακροχρόνιος, γιατί δεν παλεύουμε μόνο εναντίον του κακού μας εαυτού, αλλά 

και του σύγχρονου περιβάλλοντός μας. Είναι δύσκολος γιατί αποβλέπει σε κάτι 
το μεγάλο και υπέροχο. Αποβλέπει στο ξερίζωμα των παθών μας και την 
απόκτηση των αρετών. Ακόμα ο αγώνας αυτός είναι απαραίτητος γιατί αποβλέπει 
στην προσωπική μας τελείωση, στην ανύψωση και στήριξη της κοινωνίας και 
κατάκτηση της αιωνιότητας. 

Μιλάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, για το πάθος. Όμως τι είναι πάθος; 
Είναι μια κακή συνήθεια που στην αρχή ξεκινά μικρό, λίγο – λίγο. Με το πάθος 
ο άνθρωπος εγκαταλείπει την αρετή και προσκολλάται στο κακό και στην 
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αμαρτία. Είναι το πάθος του αλκοολισμού, του καπνίσματος, των τυχερών 
παιχνιδιών. Το πάθος της φιλοδοξίας, της φιληδονίας, της υπερηφάνειας, της 
οργής, της φιλαυτίας, του εγωισμού, της επιθυμίας, της φιλαργυρίας. Σιγά – 
σιγά το πάθος μας αιχμαλωτίζει και μας κάνει δούλους του, κάνει την ψυχή μας 
νεκρή και αδύνατη να αντιδράσει. Είναι ένα αμάρτημα του ηθικού νόμου από 
το οποίο είναι δύσκολο να απαλλαγούμε. 

Δυστυχώς, όμως, το πάθος της φιλαργυρίας έχει κυριεύσει και εμάς. 
Μας έχει κάνει άσπλαχνους και κακούς ανθρώπους χωρίς αγάπη. Μένουμε 
προσκολλημένοι στα χρήματα και προσπαθούμε να τα πολλαπλασιάσουμε με 
θεμιτά και αθέμιτα μέσα, με αποτέλεσμα να πάθουμε όπως τον πλούσιο του 
Ευαγγελίου, για χάρη των επιγείων να χάσουμε τα επουράνια, τα αιώνια. Η 
μετοχή μας στην αιωνιότητα προϋποθέτει θυσίες αυτών που αγαπούμε και 
είμαστε δεμένοι. Ο Χριστός μας προτρέπει να υπερβούμε τα κοσμικά όρια, και 
αυτά δεν αναφέρονται μόνο στους πλούσιους, αλλά και στους φτωχούς και σε 
κάθε άνθρωπο που γνωρίζει τι πρέπει να κάνει περισσότερο για να συναντηθεί 
μαζί Του. 

Δεν αρκεί να έχουμε πνευματικά ενδιαφέροντα, να πιστεύουμε και να 
ποθούμε τα αιώνια, να τηρούμε μερικές από τις εντολές του Θεού, αλλά σαν 
γνήσιοι μαθητές Του πρέπει να τον ακολουθήσουμε και να θυσιάσουμε τα πάντα 
γι’ Αυτόν όσο και αν μας φαίνεται ακατόρθωτο και δύσκολο. Να προσέχουμε 
γιατί κάποιο πάθος μπορεί να αποβεί καταστροφικό για τη σωτηρία μας αν δεν 
έχουμε διάθεση να κάνουμε υπακοή και θυσία. Να το συνειδητοποιήσουμε ότι 
στον δρόμο προς τη Βασιλεία του Θεού για να κόψουμε και να ξεπεράσουμε τα 
πάθη μας εκτός από τη δική μας θέληση και δύναμη χρειαζόμαστε και τη Χάρη 
του Θεού 

Ο Άγιος Παΐσιος τόνιζε στους προσκυνητές που τον επισκέπτονταν : 
Μην αφήνετε τα πάθη να σκλαβώνουν την ψυχή σας και να την κάνουν σκληρή. 
Μην αφήνετε την προσευχή στον Χριστό και τα πνευματικά σας καθήκοντα γιατί 
ο εχθρός σιγά – σιγά σας κατακτάει μέσω της σάρκας και μέσω της σκέψης σας. 
Αποδυναμώνει όλες τις πνευματικές και φυσικές σας δυνάμεις και διακόπτει 
την επικοινωνία με τον Θεό, με αποτέλεσμα η ψυχή να σκλαβώνεται από τα 
πάθη. Όταν γνωρίζετε τα πάθη σας και κάνετε τον καλόν αγώνα, τότε ο Χριστός 
σας βοηθάει για το ξερίζωμά τους. 

Ας αγωνιστούμε, λοιπόν, να απαλλαγούμε από τα πάθη μας είτε αυτά 
είναι μικρά είτε είναι μεγάλα. Το μαχαίρι για να τα κόψουμε το κρατάμε στα 
χέρια μας. Χρειαζόμαστε μόνο δυνατή και αποφασιστική θέληση. Μοναδικός 
σκοπός: με τα φθαρτά να αγοράσουμε τα άφθαρτα, με τα πρόσκαιρα τα αιώνια. 
Χρησιμοποιώντας τα χρήματα σωστά να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ας 

κάνουμε, λοιπόν, εμείς το ελάχιστο, για να μας προσφέρει ο Θεός το άπειρο, την 
παντοδύναμη Χάρη Του. 

π. Μάριος Πολυκάρπου 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ 

Απόστολος: Α΄ Κορ. δ΄ 9 - 16 
Ευαγγέλιο: Ιωάν. α΄ 36 - 52 

30 Νοεμβρίου 2022 
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία τη μνήμη του 

Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Εκτιμά το γεγονός πως, ως ο πρώτος 
που κλήθηκε στο αποστολικό αξίωμα, είχε να ριψοκινδυνέψει πολλά με το 

να αποδεχτεί την πρόσκληση του Χριστού. Ιδιαίτερα τον τιμά ο Ελληνισμός 
γιατί σε ελληνικά μέρη κήρυξε: στη Μ. Ασία, στον Πόντο, στο Βυζάντιο, και 

σε ελληνικό μέρος μαρτύρησε, στην Πάτρα της Αχαΐας. Κι ακόμα οι Έλληνες 
τον τιμούμε ιδιαίτερα, περισσότερο από τους άλλους αποστόλους, γιατί έχει 

και ελληνικό όνομα. Είναι επώνυμος της ανδρείας, λέξης ελληνικότατης. Τον 
τιμούμε ξεχωριστά και στην Κύπρο γιατί το μοναστήρι του, στην κατεχόμενη 

Καρπασία, ταυτίστηκε με τον αγώνα μας για απελευθέρωση και επιστροφή 
στα κατεχόμενα εδάφη μας. 

Παρόλο που τα Ευαγγέλια δεν αναφέρονται στις λεπτομέρειες της ζωής 
των αποστόλων, εν τούτοις κάποια γεγονότα κατά την εξιστόρηση της ζωής 

και της δράσης του Χριστού, δείχνουν καθαρά το χαρακτήρα τους. Έτσι 
μανθαίνουμε ότι:  

α) Ο Απόστολος Ανδρέας, έστω και αν ήταν ένας φτωχός, 
ολιγογράμματος ψαράς, που καθημερινά εργαζόταν για τον επιούσιο, είχε 

και πνευματικά ενδιαφέροντα. Όπως μας πληροφορεί ο ευαγγελιστής 
Ιωάννης, λίγους μήνες πριν την έναρξη του δημόσιου έργου του Χριστού, ο 

Ιωάννης ο Πρόδρομος πήρε εντολή από τον Θεό και ξεκίνησε το έργο του, 
προετοιμάζοντας τον δρόμο του Χριστού, κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Γύρω 

από τον Πρόδρομο μαζεύτηκαν και μερικοί ευσεβείς Ισραηλίτες που 
μελετούσαν τις Γραφές και περίμεναν τον Μεσσία. Ανάμεσα σ’αυτούς ήταν 

και ο Ανδρέας. Σ’αυτό το περιβάλλον έγινε και η πρώτη συνάντηση του 
Ανδρέα με τον Χριστό, πριν τον καλέσει στο αποστολικό αξίωμα. 

Διδάσκει με τον τρόπο του αυτόν ο Ανδρέας ότι όποιο και να’ναι το 
επάγγελμά μας, όσο και αν για την επιβίωσή μας σπαταλούμε αρκετό χρόνο 

της ζωής μας, θα πρέπει να μη γινόμαστε είλωτες της ζωής. Θα πρέπει να 
διαθέτουμε και κάποιο χρόνο για την πνευματική καλλιέργειά μας. 

β) Μανθαίνουμε ακόμα ότι ο Απόστολος Ανδρέας ήταν άνθρωπος 
γεμάτος αγάπη προς τον πλησίον του. Πριν ακόμα ο Χριστός τού το ζητήσει, 

σπεύδει να μοιραστεί τα πνευματικά αγαθά της γνωριμίας Του μαζί του, με 
τον αδελφό του, τον Πέτρο. Κοντά στον Ιωάννη τον Πρόδρομο διδάκτηκε πως 

«ο έχων δύο χιτώνας» πρέπει να δίδει και σ’εκείνον που δεν έχει. Και 
κατάλαβε σωστά την υπόδειξη. Αν αυτό ισχύει για τα υλικά αγαθά, πολύ 

περισσότερο ισχύει για τα πνευματικά  που είναι ανώτερα από τα υλικά. Όταν 
ο Ανδρέας συνάντησε τον Χριστό αντελήφθη ότι βρήκε θησαυρόν ανεκτίμητο 

που δεν μπορούσε να τον κρατήσει μόνο για τον εαυτό του. Έρχεται, λοιπόν, 
αυτόβουλα προς τον αδελφό του, τον Πέτρο, και τον προσκαλεί και εκείνο 

κοντά στον Χριστό. «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν», του λέει. 
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Δίδαγμα και πάλιν σ’εμάς. Θα πρέπει να φέρουμε κοντά στον Χριστό 

και στην Εκκλησία τους γύρω μας, τους συγγενείς και γενικά τους 
συνανθρώπους μας. 

γ) Πληροφορούμαστε πάλι από τα Ευαγγέλια ότι ο Απ.Ανδρέας ήταν 
άνθρωπος βαθύτατης πίστης. Αυτή του η πίστη φάνηκε ιδιαίτερα στην έρημο, 

στο θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων. Όταν ο Χριστός ζήτησε από 
τους μαθητές του να δώσουν τροφή στα πλήθη εκείνα που παρακολούθησαν 

το κήρυγμά του (πέντε χιλιάδες άνδρες και πολύ περισσότερα 
γυναικόπαιδα), οι Απόστολοι θορυβήθηκαν. Πού θα βρίσκονταν τόσες 

τροφές; Μέσα σ’εκείνη την απόγνωση, ήταν ο Απόστολος Ανδρέας, όπως μάς 
περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που οδήγησε στον Χριστό ένα 

«παιδάριο», ένα μικροπωλητή που είχε λίγα ψωμιά και ελάχιστα ψάρια. 
Άνθρωπος πίστεως ο Ανδρέας, ήξερε πως ο Χριστός μπορούσε να τα 

ευλογήσει και να χορτάσει τα πλήθη, όπως και έγινε. 
Διδασκόμαστε, πάλιν, πως στις δυσκολίες θα πρέπει με πίστη να 

«επιρρίπτουμε επί Κύριον την μέριμναν ημών». 
δ) Τα Ευαγγέλια, τέλος, μάς παρουσιάζουν τον Απ.Ανδρέα ως άνθρωπο 

με ευρείς ορίζοντες. Παρόλο που ήταν Εβραίος, κατάλαβε, πολύ πριν την 
Πεντηκοστή και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, ότι η σωτηρία που 

έφερε στη γη ο Χριστός απευθυνόταν προς όλους τους ανθρώπους και όχι 
μόνο στους ομοεθνείς του. Έτσι όταν κάποιοι Έλληνες ζήτησαν από τον 

Απόστολο Φίλιππο να τους οδηγήσει στον Χριστό, εκείνος δίσταζε. Ήλθε στον 
Ανδρέα και μαζί τούς έφεραν στον Χριστό. Ίσως αυτή η προσαγωγή των 

Ελλήνων από τον Ανδρέα στον Χριστό να προμήνυε και την κατοπινή δράση 
του Αποστόλου στον Ελληνικό κόσμο. 

Μετά την Ανάστασή του Χριστού και την Πεντηκοστή, ο Απόστολος 
Ανδρέας κήρυξε στην Μ. Ασία, στη Νίκαια, στον Πόντο, στα μέρη της 

Γεωργίας και στο Βυζάντιο, στο μέρος όπου αργότερα κτίστηκε η 
Κωνσταντινούπολη. Έτσι, θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας της 

Κωνσταντινουπόλεως. Κήρυξε, ακολούθως, στην Αχαΐα και μαρτύρησε πάνω 
σε χιαστό σταυρό στην Πάτρα, όπου φυλλάσεται μέχρι σήμερα η αγία Κάρα 

του. 
Η παράδοση φέρει τον Απ.Ανδρέα να έχει επισκεφθεί, έστω και για 

λίγο, λόγω θαλασσοταραχής και την Κύπρο, το ανατολικότερο άκρο της, εκεί 
που βρίσκεται σήμερα το σκλαβωμένο μοναστήρι του. 

Τιμώντας τη μνήμη του, την τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου, ας τον 
παρακαλέσουμε, με την παρρησία που έχει προς τον Θεό, να μεσιτεύσει για 

την γρήγορη απελευθέρωση της νήσου μας, ώστε ελεύθεροι, χωρίς 
ταπεινωτικές αναφορές προς τον κατακτητή, να μεταβαίνουμε στο μοναστήρι 

του, να τον τιμούμε με κάθε μεγαλοπρέπεια και να λατρεύουμε τον Θεό μας. 
 

† Ο Πάφου Γεώργιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ  
Απόστολος: Εβρ. ιγ' 17-21  
Ευαγγέλιο: Λουκ. ιγ' 10-17  
4 Δεκεμβρίου 2022 
«Ταύτην δε, θυγατέρα Αβραάμ ούσαν…ουκ έδει λυθήναι…τη ημέρα του 

Σαββάτου;» (Λουκ. ιγ’16) 
Ο νόμος του Θεού, αν και είναι σαφής, εντούτοις ετύγχανε και 

εξακολουθεί να τυγχάνει διαχρονικά διαφορετικής ερμηνείας από μέρους των 
ανθρώπων. Και τούτο γιατί, οι μεν ερμηνεύουν τον νόμο βασισμένοι στο γράμμα 
του νόμου, οι δε βασισμένοι στο πνεύμα του νόμου. Η επιμονή στον τύπο και 
όχι στην ουσία του νόμου τον καθιστά πολλές φορές βαρύ, καταναγκαστικό και 
κατ' επέκταση δύσκολο ή και ανεφάρμοστο από το σύνολο των ανθρώπων. Όταν 
ο ίδιος νόμος ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο από τους ίδιους ανθρώπους με 
προσωπικά κίνητρα, τότε η ερμηνεία είναι υποκριτική και άρα και επικίνδυνη.  

Μια τέτοια τέτοια ερμηνεία προβάλλει σήμερα από τον αρχισυνάγωγο 
σχετικά με τον νόμο του Θεού, που αφορά την αργία του Σαββάτου και που 
ελέγχεται από τον Χριστό ως υποκριτική. Όπως ακούσαμε στο σημερινό 
Ευαγγέλιο, όταν ο Χριστός θεράπευσε μια κυρτωμένη γυναίκα, που για 
δεκαοχτώ χρόνια ήταν άρρωστη από δαιμονικό πνεύμα και δεν μπορούσε 
καθόλου να ορθώσει το σώμα της, τότε ο αρχισυνάγωγος αντέδρασε με 
αγανάκτηση, λέγοντας: «Υπάρχουν έξι μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται 
κανείς. Μέσα σ'αυτές, λοιπόν, να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και όχι το 
Σάββατο». Αρνείται να αποδεχθεί το θαύμα ,θεωρώντας το ως αποτέλεσμα 
εργασίας και άρα και ως παραβίαση της αργίας του Σαββάτου. Όμως, το πιο 
παράδοξο είναι ότι θεωρεί τη θεραπεία μέρος της καθημερινότητας της 
συναγωγής και ότι ο καθένας μπορεί να θεραπεύεται όποτε θέλει, αρκεί να 
πηγαίνει στη συναγωγή καθημερινά… εκτός Σαββάτου! Υπερασπίζεται ο Χριστός 
την αργία του Σαββάτου. Επικρίνοντας δε τον αρχισυνάγωγο, του υποδεικνύει 
πως, ενώ στην καθημερινότητά του παραβιάζει την αργία του Σαββάτου για 
λιγότερο σοβαρούς λόγους,όπως το τάισμα και το πότισμα των ζώων, τώρα γιατί 
αδιαφορεί για μια απόγονο του Αβραάμ, που υποφέρει μάλιστα με σατανική 
παρέμβαση;  

Ο Χριστός, λοιπόν, όσο στοργικός υπήρξε προς την κυρτωμένη γυναίκα, 
άλλο τόσο αυστηρός και επικριτικός υπήρξε προς τον αρχισυνάγωγο. Γιατί, ο 
αρχισυνάγωγος, διέστρεψε από φθόνο, τόσο την ουσία, όσο και την 
πραγματικότητα του θαύματος. Πέραν από την προσβολή προς το πρόσωπο του 
Χριστού, αγνόησε τη θεραπεία μιας ταλαιπωρημένης γυναίκας, τη στιγμή 
μάλιστα που αυτή,παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας, εκδήλωνε τον σεβασμό 

της προς τον νόμο του Θεού για την αργία του Σαββάτου.  
Ο Χριστός, τόσο με την παρουσία Του στη συναγωγή, όσο και με το 

θαύμα, υπέδειξε ότι η παρουσία μας, κατά την καθιερωμένη ημέρα της λατρείας 
του Θεού, δεν είναι μόνο πράξη ατομική, αλλά και πράξη κοινωνική. Γιατί στον 
χώρο της λατρείας έχουμε παρουσία πολλών ανθρώπων, οι οποίοι προσεύχονται 
όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά την ίδια στιγμή προσεύχονται και για τους 
άλλους ανθρώπους. Έτσι, η λατρεία σαν κατ' εξοχήν πράξη αγάπης, σε 
συνδυασμό με την αγαθοεργία, περνά μέσα από τον συνάνθρωπο για να φτάσει 
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στον Θεό. Για τούτο και η λατρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν μια εκδήλωση, 
που απλά συμμορφώνεται με κάποιους εξωτερικούς τύπους. Η λατρεία είναι το 
μέσο της εξόδου από το εγώ μας και την ίδια στιγμή ο βασικός συνδετικός κρίκος 
του εαυτού μας με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται ο αγιασμός της έβδομης ημέρας, με τον ταυτόχρονο δικό μας 
αγιασμό, όπως έγινε σήμερα και με τη συγκύπτουσα. Αυτή, με την παρουσία 
της στην συναγωγή, αγίασε την έβδομη ημέρα και ο Χριστός της πρόσφερε τη 
θεραπεία λέγοντάς της: «Γύναι, απολέλυσαι της ασθενείας σου»και στη συνέχεια, 
αφού «έβαλε πάνω της τα χέρια Του, αμέσως εκείνη ανορθώθηκε και εδόξαζε τον 
Θεόν».  

Άμεση η θεραπεία της συγκύπτουσας,γιατί ο Χριστός διέγνωσε ότι αυτή 
έπασχε χωρίς να φέρει η ίδια προσωπκή ευθύνη. Για τούτο και ο Χριστός δεν 
της ζήτησε, ούτε την πίστη της να επιβεβαιώσει, αλλά ούτε και άφησε να εννοηθεί 
ότι αυτή υποφέρει εξαιτίας των αμαρτιών της. Μέσα από τη θεραπεία ο Χριστός 
αποκάλυψε ότι, το πνεύμα του νόμου του Θεού είναι η αγάπη που ελευθερώνει 
και όχι ο «τύπος» που σκοτώνει μέσα από τη σκληρότητα. Μπροστά στον κίνδυνο 
να νοθευτεί η πίστη από το προσωπείο του τύπου και της υποκρισίας και να 
επικρατήσει, τόσο στη λατρεία, όσο και στη θρησκευτική ζωή των ανθρώπων ο 
τύπος και όχι η ουσία, τότε ο Χριστός επεμβαίνει αποφασιστικά λέγοντας σε 
παρόμοια περίπτωση ότι: «Το σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο, ούχ ο 
άνθρωπος δια το σάββατον,ώστε κύριός εστιν ο Υιός του ανθρώπου και του 
σαββάτου». (Μάρκ. β' 27-28 ).  

Τόσο μέσα από τα πιο πάνω λόγια, όσο και μέσα το σημερινό θαύμα 
καθώς και τον επικρικτικό λόγο του Χριστού προς τον αρχισυνάγωγο, 
διαπιστώνουμε ότι προτεραιότητα για τον Χριστό έχει η αγάπη, που είναι και η 
ουσία και όχι η τυπική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου. Με αυτό δεν 
σημαίνει ότι ο Χριστός αποκλείει και την εφαρμογή των τυπικών διατάξεων του 
νόμου του Θεού. Αντίθετα, την θεωρεί ως δεδομένη, συνιστώντας, στους 
γραμματείς και τους Φαρισαίους: «Ταύτα έδει ποιήσαι κακείνα μη αφιέναι» 
(Ματθ. κγ'23).  

Πρώτιστο καθήκον, λοιπόν, όπως μας υπέδειξε σήμερα ο Χριστός, είναι 
ο σεβασμός του νόμου Του και κατ' επέκταση και ο σεβασμός της έβδομης 
ημέρας. Ένας σεβασμός που ξεκινά από το καθήκον της λατρείας σε 
καθορισμένο χώρο και χρόνο. Εκεί αγιάζεται ο άνθρωπος με τη συμμετοχή του 
στη λατρεία και ειδικότερα στα Μυστήρια. Όμως δεν μπορεί να υπάρξει 
αγιασμός της Κυριακής ή οποιασδήποτε γιορτής, όταν αυτή τυπικά περιορίζεται 
σε έναν εκκλησιασμό, ενώ την ίδια στιγμή φωλιάζει στην καρδιά το μίσος και η 
σκληρότητα. Αυτός ο τρόπος του αγιασμού της έβδομης ημέρας δεν διαφέρει 

καθόλου από αυτόν του αρχισυνάγωγου και ο οποίος καταδικάστηκε έντονα από 
τον Χριστό. Ένας τρόπος που εξαντλήθηκε στον τύπο και αγνόησε την ουσία. 
Όταν η ουσία μετατρέπεται σε τυπικό καθήκον και ο τύπος γίνεται αυτοσκοπός, 
τότε έχουμε εκτροπή από την ουσία της Χριστιανικής διδασκαλίας. Παράλληλα 
με την όλη στάση και συμπεριφορά μας, δυσφημούμε την πίστη που, όπως 
ισχυριζόμαστε εκφράζουμε. Ας το αποφύγουμε για να προστατέψουμε τόσο την 
πίστη, όσο και τους άλλους. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης  
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ) 

Απόστολος: Κολ. γ΄4 - 11 

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιδ΄16 - 24    

11 Δεκεμβρίου 2022 

 
Το μέγα δείπνο που παραθέτει ο οικοδεσπότης της σnμερινής ευαγγελικής 

περικοπής δεν είναι άλλο από την τράπεζα του Μυστικού Δείπνου, τη θεία Ευχαριστία, 

το μυστήριο τnς συνάξεως των πιστών και τnς αναφοράς τους στον Θεό. Αυτή αποτελεί 

την ουσία και την κορύφωση τnς εκκλησιαστικής λατρείας και ζωής. Είναι η καρδιά και 

o πυρήνας της Εκκλησίας. 
Ονομάζεται θεία Ευχαριστία, γιατί εκφράζει την ευγνωμοσύνη τnς Εκκλησίας 

προς τον Θεό. Φανερώνει τις ευεργεσίες του Θεού και συγκεφαλαιώνει το έργο τnς 

πρόνοιάς Του για τον κόσμο. Όλα τα άλλα μυστήρια και οι ακολουθίες της Εκκλησίας 

αποτελούν προπαρασκευή ή προέκταση του μυστηρίου τnς θείας Ευχαριστίας. 

Βαπτιζόμαστε και χριόμαστε με το Άγιο Μύρο για να μπορέσουμε ως μέλη της 

Εκκλησίας να λάβουμε μέρος στο ευχαριστιακό δείπνο. Το μυστήριο της Ιερωσύνης 
γίνεται, ώστε να υπάρξουν οι Επίσκοποι, που θα τελούν τη θεία Λειτουργία και θα 

χειροτονήσουν Πρεσβυτέρους για να τελούν εξ ονόματός τους τη θεία Ευχαριστία. Τα 

μυστήρια της Εξομολογήσεως και του Ευχελαίου γίνονται για να μας προετοιμάσουν να 

συμμετάσχουμε πραγματικά στη θεία Ευχαριστία. Μα και το μυστήριο του Γάμου 

τελείται ώστε το ανδρόγυνο να μπορεί να συμμετάσχει στη θεία Ευχαριστία, να 
αισθάνεται την ενότητά του όχι απλώς σ’ ένα βιολογικό επίπεδο, αλλά ως ενότητα με τον 

Χριστό. 

Η θεία Ευχαριστία είναι «θαύμα θαυμάτων και μυστήριον μυστηρίων». Σ’ αυτήν 

επαναλαμβάνεται ολόκληρη η επίγεια πορεία  του Κυρίου. Το κήρυγμα των προφητών, 

που προανήγγειλαν την έλευση του Χριστού, η γέννηση, η βάπτιση και η δημόσια δράση 

Του, το πάθος, η σταυρική θυσία, η ταφή, η εκ νεκρών ανάσταση και η εις ουρανούς 
ανάληψή Του.  

Κορυφαία στιγμή της θείας Λειτουργίας είναι όταν, διά της ευχής του ιερέα, 

κατέρχεται η χάρις του αγίου Πνεύματος και μεταβάλλει τα στοιχεία του άρτου και του 

οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Η μεταβολή και μεταποίηση γίνεται στην ουσία των 

φυσικών στοιχείων. Χάνουν δηλαδή τα στοιχεία τη δική τους ουσία, και τη θέση της 
καταλαμβάνουν το άχραντο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού. Φυσικά διατηρούν τα 

υλικά χαρακτηριστικά τους, όσα υπάρχουν περί την ουσία, δηλαδή τις φυσικές τους 

ποιότητες του βάρους, του χρώματος, της οσμής, της γεύσεως, της οξύτητος (του οίνου).  

Αυτός που κοινωνεί δέχεται αυτούσιο το σώμα και το αίμα του Χριστού, αυτό 

που γεννήθηκε, αυξήθηκε, έπαθε στον σταυρό, αναστήθηκε εκ των νεκρών και, θεωμένο, 

αναλήφθηκε στους ουρανούς. Κοινωνεί ολόκληρης της ανθρώπινης φύσεως του Κυρίου 
και συνημμένως της θεότητός Του, που είναι αχώριστα ενωμένη με αυτή. Δεν κοινωνεί 

τόσο μόνο από το σώμα και το αίμα του Χριστού, όσο αναλογεί στον όγκο και την 

ποσότητα του αγίου μεριδίου που δέχεται. Όπως σ’ ένα μεγάλο καθρέφτη ανακλάται 

ολόκληρος ο ήλιος, αν θραύσουμε τον καθρέφτη σε πολλά κομμάτια σε κάθε ένα από 

αυτά θα ανακλάται πάλι ο ίδιος ήλιος, έτσι και ο Χριστός βρίσκεται ολόκληρος και στο 
πιο μικρό τεμάχιο της θείας κοινωνίας. Συγχρόνως είναι παρών και σε όλα τα άγια 

ποτήρια των ορθοδόξων ναών, όπου τελείται το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας.  

Με τη θεία κοινωνία οι διασπασμένοι άνθρωποι ενώνονται με τον Θεό και μεταξύ 

τους.  Ο χοϊκός άνθρωπος αξιώνεται να γευθεί του ξύλου της ζωής που είναι ο Χριστός. 

Ο Αδάμ στον Παράδεισο είχε μεν κοινωνία με τον Θεό, αλλά δεν είχε φτάσει στο σημείο 

να κοινωνήσει του Σώματος του Χριστού, αφού δεν είχε ενανθρωπήσει το δεύτερο 
πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εμείς, όμως, έχουμε τη δυνατότητα, με την ενανθρώπηση 
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του Χριστού, τη θυσία του Γολγοθά και την Ανάστασή Του να γευόμαστε αυτού του 

ευλογημένου Σώματος. Μέσα από αυτή την τροφή όλες οι ενέργειές μας, οι πράξεις, 

αλλά και όλα τα γεγονότα στη ζωή μας λαμβάνουν άλλη έννοια, αποκτούν άλλον σκοπό. 

Μετά τη θεία κοινωνία όλα είναι αλλαγμένα, μεταμορφωμένα, εξαγιασμένα. Ο άνθρωπος 

αποκτά φρόνημα και ήθος Χριστού, γίνεται χριστοειδής. Η φύση του ανθρώπου 
ζυμώνεται μυστηριακώς με τη θεότητα. Γεμίζει από Θεό, θεοποιείται κατά χάριν. Ο 

κοινωνών λαμβάνει «άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον». Αθανατίζεται, αφθαρτοποιείται.  

Ωστόσο για να μπορέσουμε να εισδύσουμε στο «πνεύμα» της θείας Λειτουργίας, 

εκτός από τις σωματικές απαιτούνται κι άλλες αισθήσεις. Δεν είναι θέμα μιας λογικής 

κατανόησης των όσων λέγονται και τελούνται, αλλά μιας εμπειρικής και βιωματικής 
μετοχής. Μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά είναι αληθινό, ότι μερικές φορές 

πραγματική μετοχή στα όσα γίνονται στη θεία Λειτουργία, μπορεί να έχει ένα μικρό 

παιδάκι ή μια αμόρφωτη γριούλα, παρά ο επιστήμονας, που έχει φιλολογικές γνώσεις 

και μπορεί να εξηγήσει και να καταλάβει τις λέξεις της θείας Λειτουργίας. Η μετοχή στη 

θεία Λειτουργία είναι υπαρξιακή μετοχή και όχι απλώς υπόθεση λογικής κατανόησης. 

Γι’ αυτό και προϋπόθεση της συμμετοχής στην ευχαριστιακή κοινωνία είναι η 
αλληλοσυγχώρησn των πιστών και η μεταξύ τους καταλλαγή. 

Η θεία Ευχαριστία δεν αποτελεί μη επαναλαμβανόμενο μυστήριο, όπως είναι το 

βάπτισμα, αλλά τελείται καθημερινά «υπέρ της του κόσμου ζωής». Η τακτική συμμετοχή 

στο μυστήριο αυτό είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και ανάπτυξη της χριστιανικής 

ζωής. 
Κάθε φορά που τελείται η θεία Λειτουργία, ο ιερέας καλεί όλους τους πιστούς να 

προσέλθουν στη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού. Δικαιολογούνται 

να απέχουν μόνον όσοι έχουν πνευματικό κώλυμα ή επιτίμιο από τον πνευματικό τους 

πατέρα. Η αδικαιολόγητη αποχή από τη θεία Ευχαριστία αποτελεί σοβαρή παράλειψη 

στην πνευματική ζωή. Είναι προσβολή του Θεού, που σαν τον οικοδεσπότη της 

ευαγγελικής διηγήσεως, παραθέτει πλουσιοπάροχα το σώμα και το αίμα Του κι εμείς 
αρνούμαστε.  

Η θεία Ευχαριστία δεν είναι περιστασιακή υπόθεσn, χρονικά καθοριζόμενη. 

Κατά τις μεγάλες εορτές τnς Εκκλησίας, όπως τα Χριστούγεννα που πλησιάζουν, πολλοί 

προσέρχονται στη θεία κοινωνία, συνήθως απροετοίμαστοι πνευματικά και ίσως με τη 

διάθεση να εκπληρώσουν ένα θρησκευτικό έθιμο ή καθήκον. Η θεία κοινωνία δεν είναι 
ούτε εορταστικό έθιμο, ούτε ευκαιριακή κατάσταση. Είναι απαραίτητο συστατικό της 

πνευματικής ζωής, όπως το οξυγόνο και το φως για το σώμα. Έχει δικαίωμα ο άνθρωπος 

να στερεί τον εαυτό του από τη ζωογόνο ενέργεια του αέρα και του ήλιου; Πώς, λοιπόν, 

στερεί τον εαυτό του, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, από τη ζωοποιό κοινωνία του 

σώματος και του αίματος του Χριστού; 

Η Θεία Κοινωνία είναι «Φάρμακον αθανασίας και αντίδοτον του μη αποθανείν» 
και κάθε φορά που κοινωνούμε λαμβάνουμε μια αίσθηση αθανασίας, έως ότου 

θεραπευθούμε και γίνουμε κατά χάρη αθάνατοι, όπως για παράδειγμα λαμβάνουμε, 

κατά χρονικά διαστήματα, το αντιβιοτικό για να θεραπευθούμε και να αποκτήσουμε την 

υγεία. 

† Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Κυριακίδης 
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Οι προφητείες που για χρόνια πολλά  προετοίμαζαν τους ανθρώπους να 

δεχτούν τον Χριστό, τερματίζονται σήμερα. Η προφητεία του Ησαΐα «Ιδού η 
Παρθένος εν γαστρί έξει» εκπληρώνεται. «Ιδού η παρθένος γαρ, τον 
απερίγραπτον, περιγραφόμενον   σώματι εν μήτρα φέρει και εν σπηλαίω τεκείν 
επείγεται.» Η προφητεία του Βαρούχ ότι «ο Θεός επί της γης ώφθη και τοις 
ανθρώποις συνανεστράφη» πραγματοποιείται. «Ο Θεός γαρ σαρκούται και λόγος 
παχύνεται». Κι ο χρόνος  κατά τον οποίο ο Δανιήλ προφήτευσε ότι «αναστήσει ο 
Θεός βασιλείαν ετέραν ήτις εις τον αιώνα ου διαφθαρήσεται» έφθασε. 

Βρισκόμαστε ήδη στα πρόθυρα της μεγάλης γιορτής κι η Εκκλησία, 
θέλοντας να μας προετοιμάσει, μας στέλλει κατάλληλα μηνύματα. Η ευαγγελική 
περικοπή που ακούσαμε πριν από λίγο, μοναδική στο είδος της με τον μεγάλο 
κατάλογο της γενεαλογίας του Χριστού, έχει πολλά μηνύματα, χρήσιμα για μας 
που αξίζει τον κόπο να τα επισημάνουμε: 

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έγραψε το Ευαγγέλιό του απευθυνόμενος 
κυρίως στους Εβραίους. Κι ήθελε  να τους διδάξει ότι ο Χριστός είναι Εκείνος 
που «προκατήγγειλε των προφητών ο σύλλογος». Ο Χριστός ως άνθρωπος 
προφητεύθηκε ότι θα προέλθει από τη φυλή του Ιούδα και την πατριά του Δαβίδ. 
Δίνοντας λοιπόν τον κατάλογο των προπατόρων του Χριστού, ο Ευαγγελιστής 
διαμηνύει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτός που έρχεται να γεννηθεί, κατά 
τρόπο παράδοξο, είναι Εκείνος που κήρυξαν οι προφήτες. Ο Υιός του Θεού 
καταδέχεται να γίνει και απόγονος του ανθρώπου, απόγονος του Αβραάμ και 
του Δαβίδ. Το γένος του Αβραάμ, παρόλο που είχε προπάτορά του άνθρωπο 
πίστεως, ευλογημένον από τον Θεό, κατάληξε στην αιχμαλωσία. Και την 
εξωτερική, των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων, αλλά και την εσωτερική, της 
αμαρτίας. Ένας νέος Αβραάμ γεννιέται τώρα στον κόσμο, ο γενάρχης του νέου 
Ισραήλ, της Εκκλησίας, στο πρόσωπο του οποίου θα εκπληρωθούν όλες οι 
υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. 

Στην εποχή του Δαβίδ το Ισραηλιτικό έθνος έφτασε στον κολοφώνα της 
δόξης του. Κι όμως εκείνη η δόξα υποχώρησε μπροστά στη λαίλαπα των 
Βαβυλωνίων κι ο Ισραηλιτικός λαός γνώρισε, όχι μόνο τη δουλεία, αλλά και τον 
βίαιο εκπατρισμό στη Βαβυλώνα. Έρχεται, όμως, ένας άλλος βασιλιάς, ο 
Χριστός, λαμπρότερος του Δαβίδ. Η δόξα στην οποία οδηγεί τον λαό του ο νέος 
Δαβίδ, ο Χριστός, είναι άφθαρτη, είναι η δόξα της βασιλείας του. 

Ο μεγάλος γενεαλογικός κατάλογος χωρίζεται σε τρεις περιόδους που 
περιλαμβάνει 14 γενεές η κάθε μια. Δεν είναι τυχαία αυτή η υποδιαίρεση. Σε 
κάθε μια από τις περιόδους αυτές οι Εβραίοι είχαν διαφορετικό πολίτευμα. Στην 
πρώτη περίοδο- όσο καιρό ήταν ελεύθεροι- τους διοικούσαν οι κριτές. Στη 
δεύτερη είχαν βασιλεία. Στην τρίτη η εξουσία κατέληξε σιγά σιγά στους 
Αρχιερείς. Ούτε όμως οι κριτές, ούτε οι βασιλείς, ούτε οι Αρχιερείς διοίκησαν 
χρηστά τον λαό του Θεού. Έρχεται τώρα κάποιος που θα ναι ταυτόχρονα και 
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κριτής και βασιλεύς και Αχιερεύς, που θα διοικήσει εις το διηνεκές τον λαό του 
Θεού και θα τον οδηγήσει σε λιμάνια σωτηρίας. 

Στον  γενεαλογικό κατάλογο του Χριστού περιλαμβάνονται και τέσσερις 
γυναίκες. Κι είναι χαρακτηριστικό πως όλες τους είναι διαβλημένες. Η Ραάβ ή 
Ραχάβ είναι πόρνη. Η Θάμαρ είναι αμαρτωλή, αφού ξεγελά και παγιδεύει τον 
πεθερό της και τεκνοποιεί μαζί του. Η Βηρσαβεέ, η «του Ουρίου», είναι 
μοιχαλίδα και η Ρούθ είναι αλλόφυλη, δεν είναι Ισραηλίτισσα. Κι όμως ο Χριστός 
καταδέχεται να προέλθει από αυτές. Όπως οι προπάτορες του Χριστού πήραν ως 
συζύγους τους γυναίκες πόρνες, έτσι και ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση, 
την «εκπορνεύσασαν», αυτήν που εγκατέλειψε και πρόδωσε τον αληθινό Θεό και 
την ένωσε μαζί του. Κι όπως εκείνοι δεν δίστασαν να νυμφευθούν ξένες, 
αλλόφυλες γυναίκες, έτσι κι ο Χριστός, δεν δίστασε να αναζητήσει εμάς τους 
αλλοφύλους και εθνικούς, τους ειδωλολάτρες, και να μας συμφιλιώσει με τον 
Θεό. 

Μα κι οι περισσότεροι από τους άνδρες, που αναφέρονται στον κατάλογο, 
είναι αμαρτωλοί, φίλοι των ψευδοπροφητών, διώκτες των αληθινών προφητών. 
Κι όμως, από την αμαρτία και τα αγκάθια «εξήνθησε το άνθος, ο Χριστός». Θέλει 
ο Θεός να μας διδάξει πως δεν είναι η αξία μας, ούτε και η ανθρώπινη 
προσπάθεια που μας έσωσε, αλλά το έλεος και η ευσπλαχνία του Θεού. «Ήλθε» 
, λέγει ο Χρυσόστομος, «ουχ ίνα τα ονείδη ημών φύγη, αλλ’ίνα αυτά εξαλείψη». 

Ερωτηματικά δημιουργούνται σε πολλούς κι από το γεγονός ότι ο 
γενεαλογικός κατάλογος τελειώνει στον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Υπεραγίας 
Θεοτόκου. Μα είναι γνωστό πως ο Ιωσήφ ουδεμία σχέση είχε προς τον Χριστό. 
Ο Χριστός προήλθε «εκ της παρθένου Μαρίας και εκ Πνεύματος Αγίου». Τι 
λοιπόν κι αν ο Ιωσήφ καταγόταν από τον Αβραάμ και τον Δαβίδ; Της Παναγίας 
θα’ πρεπε να μας δώσει ο ευαγγελιστής την καταγωγή. Δεν είναι δύσκολη η 
απάντηση στο ερώτημα αυτό: Στο Ισραηλιτικό έθνος για να επιτραπεί ο γάμος 
έπρεπε και οι δύο σύζυγοι να ανήκουν στην ίδια φυλή και στην ίδια πατριά. Ο 
Ιωσήφ είχε αυτή την καταγωγή, όπως μας εξιστόρησε η ευαγγελική περικοπή. 
Για να μπορούσε να τελέσει γάμο με την παρθένο Μαρία, όπως ήταν οι 
ανθρώπινοι σχεδιασμοί, θα’ πρεπε και η Μαρία να έχει την ίδια καταγωγή. Από 
τον Ιούδα, λοιπόν, και τον Δαβίδ ο Ιωσήφ, από τον Ιούδα και τον Δαβίδ η Μαρία, 
το ίδιο και ο Χριστός «κατά σάρκα». 

Είναι, επομένως, χωρίς αμφιβολία ο Χριστός απόγονος του Ιούδα, 
απόγονος του Δαβίδ, είναι εκείνος που εκήρυξαν οι προφήτες και που 
επεθύμησαν «ιδείν» τόσοι δίκαιοι και δεν τα κατάφεραν. Κι αξιωθήκαμε εμείς να 
ψηλαφούμε αυτό το μεγάλο μυστήριο. Την έλευση του Χριστού στη γη μαρτυρεί 
κι ο διάκοσμος των πόλεων και των χωριών μας, οι προετοιμασίες μικρών και 

μεγάλων, η αλλαγή των ύμνων στην Εκκλησία. Πέραν όμως από τον 
συναισθηματικό διάκοσμο, την εμπορική εκμετάλλευση και την επιφανειακή 
θρησκευτικότητα, η γέννηση του Χριστού φέρει πολλά και βαθύτερα μηνύματα. 
Καλούμαστε να εγκύψουμε στα μηνύματα αυτά και να τα εφαρμόσουμε. Μόνο 
έτσι θα ωφεληθούμε πραγματικά από τη μεγάλη μας γιορτή. 
 

† Ο Πάφου Γεώργιος  
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ 

 
Το γύρισμα του χρόνου μας έφερε και πάλι μπροστά στο μεγάλο 

και ανεπανάληπτο γεγονός της γέννησης του Χριστού. Κι είναι αλήθεια 
πως νιώθουμε το λογικό μας να σταματά μπροστά σ' ένα γεγονός που 
δεν είναι για τα μέτρα του. Δεν είναι μόνο μια παρθενική γέννηση, 
είναι κυρίως μια θεϊκή γέννηση. Ο Άναρχος λαμβάνει αρχή χρονική, 

ο Πλάστης γίνεται πλάσμα, ο «Παλαιός των Ημερών» νηπιάζει. Ο 
υμνωδός της Εκκλησίας αφήνει την απορία του να εκσπάσει: 
 

«Θεός το τεχθέν η δε μήτηρ παρθένος. 
τι μείζον άλλο καινόν είδεν η κτίσις;» 
 

Όλα τα ιστορικά γεγονότα έχουν κάποιο ανάλογό τους στο 

πέρασμα του χρόνου. Η γέννηση του Χριστού στη γη είναι «το μόνον 
καινόν υπό τον ήλιον» σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Κι 
όχι μόνον υπό τον ήλιο. Θα μπορούσε να πει κανείς «και υπέρ τον 
ήλιον». 

Να ερευνήσουμε το μυστήριο δεν μπορούμε. «Ως οίδεν, ως 
ηθέλησε και ως ηυδόκησε» μόνος Εκείνος, «μετέσχε του ημετέρου 
φυράματος». Μπορούμε όμως να επισημάνουμε κάποια μηνύματα της 

μεγάλης γιορτής που μέσα στον εορταστικό διάκοσμο της 
καταναλωτικής μας κοινωνίας δεν γίνονται αντιληπτά. 

Η γέννηση του Χριστού, πρώτα απ'  όλα, από την Παρθένο Μαρία 
διαλαλεί τις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσεως. Δημιούργημα του 

Θεού η ανθρώπινη φύσις, αν δεν αμαυρωθεί από την αμαρτία, μπορεί 
να περιχωρήσει την  ίδια  τη   θεότητα,  να γίνει «χώρα  του  αχώρητου». 
Μπορούμε κι εμείς με τη μυστηριακή ζωή και τη συνεχή άσκηση να 
μιμηθούμε   την   Παναγία.   Οι   αρχαίοι  έλεγαν   «Θεός   ανθρώποις  

ου μείγνυται». Στον Χριστιανισμό ο Θεός όχι μόνο «μείγνυται» με τους 
ανθρώπους αλλά και «ενοικεί» εις αυτούς. 

Παίρνουμε, ύστερα, και τη διαβεβαίωση για την αξία της υλικής 

μας υπόστασης,  του   σώματος  μας.   Στον  προ - Χριστιανικό  κόσμο,   
οι φιλόσοφοι επηρεασμένοι από τις πτήσεις του πνεύματος 
υποτιμούσαν το σώμα, το θεωρούσαν ως φυλακή της ψυχής. 
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Θεωρούσαν την ύλη ως δαιμονιώδη. Αυτήν την ύλην όμως καταδέχεται 

να την πάρει ο Θεός και να την κάνει σώμα του και επομένως αυτή 
ούτε δαιμονιώδης είναι, ούτε και αντιμάχεται το έργο του Θεού. Με τη 
σάρκωση του Θεού παίρνουμε την πληροφόρηση ότι το σώμα είναι «το 

τη ψυχή δοθέν όχημα προς τον βίον», άγιον και ναός Θεού. 
Τα Χριστούγεννα είναι και μήνυμα ειρήνης. Η έννοια της 

ειρήνης είναι παρεξηγημένη σήμερα. Πολλοί της δίνουν το νόημα της 
ανακωχής, της μη ύπαρξης πολέμου, αδιαφορώντας αν αυτή η 

ανακωχή εδράζεται στην αδικία. Ακόμα και αυτή η  βάρβαρη 
Τουρκική εισβολή  στην Κύπρο χαρακτηρίστηκε από μερικούς (τους 
Τούρκους και τους προστάτες τους) ως ειρηνευτική επιχείρηση. Δεν 
είναι αυτήν την ειρήνη που ήλθε να φέρει στη γη ο Υιός του Θεού, ούτε 

κι αυτήν υπαινίσσονταν οι άγγελοι εκείνη την ανεπανάληπτη νύκτα 
ψάλλοντας το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη». Η ειρήνη του 
Θεού έχει την έννοια της καταλλαγής με τον Θεό και τους 

συνανθρώπους μας. Προϋποθέτει τη δικαιοσύνη και την ήρεμη 
συνείδηση. Έχοντας αυτή την ήρεμη συνείδηση μπορεί κάποιος να ζει 
ακόμα και στο κέντρο πολεμικών συρράξεων κι όμως να είναι 
ειρηνικός. 

Τα Χριστούγεννα είναι και μήνυμα εναντίον κάθε φυλετικής 
διάκρισης. Ο Χριστός με την ενανθρώπησή του πήρε την κοινή 
ανθρώπινη φύση και την εθέωσε. Αυτή την κοινή σε όλους, λευκούς 
και μαύρους, κίτρινους και εσκιμώους, άνδρες και γυναίκες, δούλους 

και ελεύθερους, ανθρώπινη φύση την ανύψωσε στον σταυρό, την 
ανέστησε από τον τάφο, την πήρε μαζί του στους ουρανούς και την 
έκανε συγκάθεδρο με τη θεότητα. Έτσι όλοι οι άνθρωποι έχουν κοινούς 

δεσμούς και είναι αδέλφια από την κοινή αυτή σωτηρία. 
Πολλά λοιπόν και σπουδαία τα μηνύματα της γιορτής των 

Χριστουγέννων. Καλούμαστε να εγκύψουμε με ταπείνωση και προσοχή 
σ' αυτά. Μόνο έτσι θα ωφεληθούμε από τη γιορτή. Διαφορετικά το 

«κέρδος» απ' αυτή θα είναι ένα μεγάλο κενό στη ψυχή μας. 
 

† Ο Πάφου Γεώργιος 
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