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ΚΥΡΙΑΚΗ E΄ ΛΟΥΚΑ 

Απόστολος: Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄ 8 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ιστ΄ 19-31 
1 Νοεμβρίου 2015 

«Πτωχός δε τις ήν ονόματι Λάζαρος» 
 

Πολλοί από τους χριστιανούς που έχουν προσωπικούς λόγους να 
καταφέρονται εναντίον των πλουσίων παίρνουν τη σημερινή παραβολή και 
προσπαθούν να αποδείξουν ότι όλοι οι πλούσιοι είναι καταδικασμένοι «εις το 
πυρ το εξώτερο». Διακηρύττουν ότι ο Θεός τους πλούσιους θα αμείψει με 
αιώνια βάσανα και στους φτωχούς θα δώσει όλα τα πλούτη του ουρανού. Δεν 
έχουν όμως δίκαιο. Είναι βέβαια ο πλούτος ένα μεγάλο εμπόδιο για τη 

σωτηρία, όχι όμως και ανυπέρβλητο. «Δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εις την 
Βασιλείαν του Θεού εισελεύσονται» (Μάρκ. ι΄ 23) είπε ο Κύριος για να δείξει τη 
δυσκολία του πράγματος όχι όμως και το ακατόρθωτο αυτού. Δεν είναι ο 
πλούτος αυτός που καταδικάζει τον άνθρωπο, αλλά η διαχείριση του. Ούτε 
πάλι η φτώχεια είναι εκείνη που σώζει τον φτωχό, αλλά η υπομονή με την 
οποία ο άνθρωπος του Θεού την αντιμετωπίζει. Αν αντιστράφηκαν οι όροι στην 
άλλη ζωή για τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο είναι γιατί ο μεν πλούσιος 
έδειξε σκληροκαρδία και κράτησε μόνο για τον εαυτό του την ωφέλεια του 
πλούτου, ο δε Λάζαρος αγόγγυστα και καρτερικά υπέμεινε τη δοκιμασία του. 

Μεγάλο χάσμα υπήρχε ανάμεσα στον πλούσιο και στον φτωχό Λάζαρο 
όχι μόνο μετά τον θάνατο τους, αλλά ακόμα από την παρούσα ζωή. Ο πρώτος 
ζούσε μέσα στην χλιδή και στην καλοπέραση, ο δεύτερος μέσα στον πόνο και 
στην εγκατάλειψη. Ο πλούσιος είχε φίλους τους οποίους καλούσε στο 
ανάκτορο του και τους παρέθεσε πολυτελή γεύματα. Ο φτωχός δεν είχε κανένα 
άνθρωπο, είχε μόνο τα σκυλιά που περιτριγυρίζοντας τον έγλειφαν με 
συμπόνια τις πληγές του. Ο πλούσιος ήταν άνθρωπος στο σχήμα, αλλά 
μονοφάγο θηρίο στο φρόνημα. Ο πτωχός είχε καταντήσει σκελετός στην όψη, 
αλλά ήταν άγγελος στην ψυχή. Ο πρώτος ήταν πλούσιος στα κτήματα, 
πλούσιος και στα εγκλήματα, πλούσιος σο χρυσό και πλούσιος στο δηλητήριο 
της αμαρτίας. Ζούσε μέσα σε λαμπρά ανάκτορα, αλλά είχε σκοτάδι στην ψυχή. 
Είχε λαμπρή εσθήτα αλλά γυμνή ψυχή. Ο δεύτερος είχε πλούσια και λαμπρή 
ψυχή. Ποτέ δεν κατέκρινε τον σκληρό και σπάταλο πλούσιο. Και με τα 

ψίχουλα δόξαζε το Θεό και ευγνωμονούσε τον πλούσιο. Ήταν άνθρωπος 
αγάπης και υπομονής. Και γι’ αυτό το λόγο ο δικαιοκριτής Θεός με τιμή και 
δόξα του χάρισε τον Παράδεισο. 

Είχε τη δυνατότητα ο πλούσιος να κερδίσει τη Βασιλεία, του Θεού και 
να καταστήσει την ευτυχία του ατελεύτητη, με το να έδινε στον πάσχοντα 
αδελφό του. Η ελεημοσύνη, η θεϊκή αυτή αρετή, είναι ο μόνος βέβαιος δρόμος 
που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. «Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί 
ελεηθήσονται»(Ματθ. ε΄ 7), διεκήρυξε ο Κύριος. Εκείνος που αγαπά έμπρακτα 
τον συνάνθρωπο του κάνει φίλο τον ίδιο το Θεό. Άλλωστε κάθε ελεημοσύνη 
προς τον πλησίον μας είναι ελεημοσύνη προς τον Κύριον. «Εφόσον εποιήσατε 
ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων εμοί εποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40). 
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Ο μεγάλος ιεροκήρυκας της Εκκλησίας μας ο άγιος  Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος συμβουλεύει τον πιστό: «Ενώ κάθεσαι στο σπίτι σου έρχεται ο 
πτωχός να σου πωλήσει τον παράδεισο και σου λέει: Δώσε άρτο και λάβε 
παράδεισο. Δώσε παλιό και λάβε τη Βασιλεία των ουρανών. Όπως θέλεις 
αγόρασε τον παράδεισο. Δώσε άρτο. Ότι θέλεις δώσε, μόνο αγόρασε τον 
Παράδεισο. Ένδυσε το Χριστό για να σε ενδύσει εν ημέρα κρίσεως. Σκέπασε 
αυτόν για να σε σκεπάσει εν ημέρα οργής». 

Είναι αλήθεια, ότι όποιος βρίσκεται κοντά στους πονεμένους 
ανθρώπους, πάντα δίπλα του θα βρίσκεται ο Θεός. Γι’ αυτό ο Τωβίας 
συμβούλευε το παιδί του: «Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από παντός 
πτωχού και από σου ου μη αποστραφή το πρόσωπον του Θεού…» (Τωβ, δ΄ 7-
11). 

Η ευτυχία δεν βρίσκεται στο χρήμα, αλλά στην καρδιά μας. Δεν έχει 
καμιά αξία το χρήμα, αν είναι πτωχή η ψυχή μας. Και πάλι δεν παθαίνουμε 
τίποτα από την πενία, αν έχουμε πλούσια ψυχή. Από τη θέση που παίρνουμε 
απέναντι στον πλούτο ή στη φτώχεια ανάλογα ωφελούμεθα ή βλαπτόμεθα απ’ 
αυτά. 

Ο Ευαγγελικός λόγος περί αγάπης και ελεημοσύνης φαίνεται βαρύς 
στον άνθρωπο της σημερινής καταναλωτικής κοινωνίας που έχει μάθει να 
μετρά την ευτυχία με την ύλη και την ευδαιμονία με τα υλικά αγαθά. Όλοι οι 
άνθρωποι σήμερα στενεύουν την καρδιά τους και διογκώνουν τα ταμεία τους, 
αυξάνουν τις καταθέσεις τους, επενδύουν τις οικονομίες τους, συγκεντρώνουν 
χρήματα με την ελπίδα, ότι αυτά θα τους εξασφαλίσουν την ευτυχία. Με το 
άγχος της πλεονεξίας ποτέ δεν σταματούν για να απολαύσουν τον πλούτο τους, 
αλλά τρέχουν, αγωνιούν, κοπιάζουν. Κι οι πτωχοί δίκαιο αγανακτισμένοι τις 
περισσότερες φορές για τις αδικίες, δεν έχουν την υπομονή και την 
εμπιστοσύνη στον προνοητή Θεό. Δεν διαλέγουν το δρόμο της νομίμου 
διεκδικήσεως των δικαιωμάτων τους, αλλά επαναστατούν, γεμίζουν την ψυχή 
τους με μίσος και δηλητήριο, με αποτέλεσμα να αποδεικνύονται πιο 
πλεονέκτες από τους πλούσιους. 

Θανάσιμος εχθρός της ψυχής μας είναι η πλεονεξία, την οποία ο 
Απόστολος Παύλος ονομάζει «ειδωλολατρία» (Κολ. Γ΄ 5). Αυτή τον μεν πλούσιο 
κάνει σκληρό και αχόρταγο, τον δε πτωχό  μεμψίμοιρο και μισάνθρωπο. 
Στόχος όλων των ανθρώπων που θέτουν πάνω από τα φθαρτά τα άφθαρτα, 

πρέπει να είναι το «εις Θεόν πλουτείν». Κατά Θεόν δε πλούτος η κτήσις των 
αρετών» (Ζιγαβηνός). Θα υπάρχουν πάντοτε στην κοινωνία μας πλούσιοι και 
φτωχοί, «αμφοτέρους γαρ ο Κύριος εποίησεν» (Παροιμ. Κβ΄ 2). Με τον θεϊκό 
όμως πλούτο της αγάπης θα μπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν 
με πραότητα, διαλλακτικότητα και κατανόηση. Όταν ανάμεσα σε πλούσιους 
και πτωχούς υπάρχει η αγάπη του Χριστού, τότε οι μεν πλούσιοι γίνονται 
προστάτες των πτωχών, οι δε πτωχοί ευεργέτες των πλουσίων, αφού με την 
ελεημοσύνη γίνονται αιτία να κερδίσουν οι πλούσιοι τον άφθαρτο πλούτο του 
Παραδείσου. 

Γιώργος Σαββίδης 
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ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ 
Απόστολος: Πράξ. Ιβ΄ 1-11. 
Ευαγγέλιο: Ιωάν. Ιε΄ 17-27, ιστ΄ 1-2. 
3 Νοεμβρίου 2015. 
 

Ανάμεσα στους λαοφιλέστερους Αγίους που έχει αναδείξει η Εκκλησία μας 
κατά την δισχιλιόχρονη πορεία της, είναι και ο Άγιος Γεώργιος. Ίσως τα πολλά 
μαρτύρια τα οποία υπέστη, ίσως το νεαρό της ηλικίας του όταν μαρτύρησε ή 
ακόμη τα πολλά θαύματά του και η παρρησία του στον Θεό, τον ανέδειξαν ως έναν 
από τους πιο γνωστούς Αγίους μας σε όλο τον κόσμο. Πολλές Εκκλησίες, ανά τον 
κόσμο έχουν τον Άγιο Γεώργιο ως προστάτη τους, ενώ δεν υπάρχει γωνιά της γης 
που να μην υπάρχει ένας ναός, ένα ξωκλήσι ή έστω μια εικόνα του. 

Η ημέρα μνήμης του μαρτυρίου του, 23 Απριλίου τιμάται πάντοτε μετά το 
Πάσχα. Ακόμα και αν το Πάσχα συμπέσει με ημερομηνία μετά την 23η Απριλίου, 
η μνήμη του Αγίου μετατίθεται για την Δευτέρα της Διακαινησίμου. 

Μια δεύτερη εορτή του Αγίου Γεωργίου μέσα στον χρόνο είναι η σημερινή, 
στις 3 Νοεμβρίου που δεν υστερεί καθόλου της πρώτης. Ο απλός λαός την 
ονομάζει «του Αγίου Γεωργίου του Σπόρου» φανερώνοντας έτσι τον χρόνο της 
τελέσεώς της, τον καιρό που οι γεωργοί αρχίζουν την σπορά. Στην πραγματικότητα 
όμως είναι η εορτή της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Γεωργίου και η 
ανάμνηση των εγκαινίων του πρώτου ναού, αφιερωμένου στον Άγιο Γεώργιο. 

Η μνήμη του Αγίου Γεωργίου όπως ξέρουμε δεν έγινε αμέσως γνωστή, αφού 
οι διωγμοί και ο κατατρεγμός των Χριστιανών που κυριαρχούσε κατά τους 
πρώτους αιώνες, δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο. Αμέσως όμως μετά το διάταγμα της 
ανεξιθρησκίας, επίτευγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, άρχισαν οι Χριστιανοί να 
φανερώνουν την πίστη τους και να ανεγείρουν και ναούς προς τιμή των Αγίων και 
Μαρτύρων της Εκκλησίας. Το ίδιο συνέβηκε και με τον Άγιο Γεώργιο. Αμέσως μετά 
δηλαδή που επιτράπηκε στους Χριστιανούς να πιστεύουν ελεύθερα, αυτοί βρήκαν 
τα λείψανα του Αγίου Γεωργίου και τα μετέφεραν στη Λύδδα της Παλαιστίνης, 
τόπο καταγωγής του Αγίου Γεωργίου. Με τιμές και με ευλάβεια τα εναπόθεσαν 
στον πρώτο ναό που κτίστηκε προς τιμή του Αγίου Γεωργίου και την ίδια ημέρα 
έγιναν και τα εγκαίνια του ναού. Από τότε η μνήμη του Αγίου Γεωργίου 
εξαπλώθηκε και επικράτησε παντού. Η ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων και 
των εγκαινίων του ναού του Αγίου Γεωργίου, στις 3 Νοεμβρίου, πέρασε και μέσα 
στο εορτολόγιο της Εκκλησίας να τιμάται την ίδια ημέρα από όλο τον κόσμο. 

Ήταν δε ευλογία αυτή η ημέρα, αφού ο Άγιος Γεώργιος και η μνήμη του θα 
εορταζόταν στη συνέχεια ανά την οικουμένη. Μεταφέρθηκε παντού η χάρη του 
ώστε ο κάθε άνθρωπος να επικαλείται τις πρεσβείες του, αλλά παράλληλα να τον 
έχει ως οδηγό στη ζωή του, βλέποντας την αγία ζωή του Αγίου Γεωργίου, βλέποντας 
την ομολογία της πίστεώς του και την εγκαρτέρηση του στα μαρτύρια. Διαισθάνεται 
ακόμα κανείς ότι όταν ο άνθρωπος πιστεύει αληθινά στο Θεό, πόσο ο Θεός μπορεί 
να τον αναδείξει και πόση χάρη μπορεί να λάβει από τον Θεό. 

Οι εορτές της Εκκλησίας μας, οι μνήμες των Αγίων και μαρτύρων της, δεν 
τοποθετήθηκαν απλά για να θυμόμαστε κάποια ιστορικά γεγονότα ή έστω να τα 
θαυμάζουμε. Είχαν υπόψη τους οι πατέρες που όριζαν αυτές τις εορτές, ότι ο 
άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτό τον κόσμο, καθημερινά έρχεται αντιμέτωπος 
με πολλούς πειρασμούς στη ζωή του. Πολύ εύκολα ένας ρέπει προς το κακό προς 
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την αμαρτία, είναι δε πολύ δύσκολο και χρειάζεται πολλές προσπάθειες να 
κρατηθεί μακριά από την αμαρτία και να μείνει κοντά στον Θεό. Σε όλα αυτά 
πρέπει οι Χριστιανοί να έχουν οδηγούς και στηρίγματα. Και καλύτεροι οδηγοί δεν 
είναι άλλοι από τους Αγίους μας, που με την χάρη και τις πρεσβείες τους 
στέκονται πάντοτε δίπλα μας. Η εορτή της μνήμης ενός Αγίου μας υπενθυμίζει τον 
προορισμό του καθενός μας και μας ενθαρρύνει να παραμείνουμε πιστοί στον 
αγώνα μας, αντλώντας αυτή τη δύναμη από το παράδειγμα του Αγίου που 
εορτάζουμε. 

Έτσι και η σημερινή ημέρα αυτό τον σκοπό έχει: Αν είμαστε χλιαροί στην 
πίστη, να μετανοήσουμε και να στραφούμε κοντά στο Θεό. Αν είμαστε πιστοί και 
μέσα στην Εκκλησία, να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα μέχρι τέλους όπως ο Άγιος 
Γεώργιος υπέμεινε τα μαρτύριά του μέχρι τέλους. Να μας δώσει η σημερινή εορτή 
το πρότυπο του Αγίου Γεωργίου, ενός ανθρώπου που καταφρόνησε τα πάντα, και 
τη νεότητα του και τα πλούτη, τη δόξα των ανθρώπων, την ίδια του τη ζωή για κάτι 
ανώτερο στο οποίο πίστευε. Γνωρίζοντας ότι μέσα από μια πορεία μέσα από το 
μαρτύριο θα ανατείλει μια καινούρια ζωή, δόξας και μακαριότητας μέσα στη 
βασιλεία του Θεού. Αυτός δε που επιζητεί τον Θεό και αγωνίζεται να μείνει κοντά 
Του, ποτέ δεν θα εγκαταλειφθεί από το Θεό. 

Μας στέλνει ακόμα το μήνυμα ο Άγιος Γεώργιος σήμερα της εγκαρτέρησης 
στις θλίψεις και στις δοκιμασίες που μας έρχονται. Να θυμόμαστε πόσα υπέφερε ο 
Άγιος Γεώργιος με το μαρτύριό του και να παίρνουμε δύναμη, να δεχόμαστε με 
υπομονή τις όποιες δυσκολίες μας παρουσιάζονται. Η ζωή ενός Χριστιανού είναι 
γεμάτη εμπόδια, γεμάτη πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες που επιτρέπονται από 
το Θεό για να φανερωθούν οι δικοί του άνθρωποι. Οι θλίψεις και οι δοκιμασίες να 
γίνουν ακόμα αφορμή ένας Χριστιανός να αναδειχθεί και να καταξιωθεί της 
αγιότητας. Ο αγώνας μας και η σταθερότητά μας μέχρι τέλους, θα στεφανωθούν 
από τον Θεό. Ακόμη δε θα αποτελέσουμε παράδειγμα και για τους άλλους, ώστε 
και άλλοι να οδηγηθούν προς τη Θεοσέβεια. 

Η εορτή και μνήμη της σημερινής ημέρας θα πρέπει να μας παρακινήσει 
να βάλουμε αρχές και προτεραιότητες στη ζωή μας. Η εορτή των εγκαινίων που 
εορτάζουμε σήμερα, μαζί με την ανακομιδή των ιερών του λειψάνων, να 
αποτελέσει και για μας ένα εγκαινιασμό της δικής μας ζωής για ένα νέο ξεκίνημα. 
Καθρεπτίζοντας τον εαυτό μας με τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου, να 
προσπαθούμε να τον μιμηθούμε, να αντλούμε δύναμη από αυτόν, αλλά και να τον 
επικαλούμαστε ως συμπαραστάτη στις δοκιμασίες μας. Ο άνθρωπος που 
αγωνίζεται να παραμείνει κοντά στον Θεό και στα προστάγματά του, στο τέλος 
στεφανώνεται από τον Θεό, όπως και ο Άγιος Γεώργιος. Ας γίνει λοιπόν ο Άγιος 
Γεώργιος φως, που θα καθοδηγεί τη ζωή μας, αλλά και με τις πρεσβείες του, όταν 
τον επικαλούμαστε, να έρχεται πάντοτε και να στέκεται δίπλα μας. 
 

† Αρχιμανδρίτη Τυχικού 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ 
Απόστολος:Εβρ. β΄ 2-10 
Ευαγγέλιο:Λουκ. η΄ 41-56 
8 Νοεμβρίου 2015 

«Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσεται» (Λουκ. η΄ 50). 
 

Διπλό θαύμα μας περιγράφει σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Το θαύμα 
της θεραπείας της αιμορροούσης γυναικός και την ανάσταση της κόρης του 
Ιαείρου. Μέσα από αυτή τη διπλή περιγραφή ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν 
αποβλέπει στην προσθήκη δυο ακόμα θαυμάτων στον μακρύ κατάλογο των 
θαυμάτων του Ιησού αλλά στην προβολή του μηνύματος ότι ο Ιησούς προβάλλει 
σαν η ελπίδα του κόσμου που θα τον απαλλάξει οριστικά από τη φθορά και το 
θάνατο. Αρκεί ο άνθρωπος να αποδεχθεί αυτή την ελπίδα και παράλληλα να 
εκδηλώσει έμπρακτα αυτή την αποδοχή μέσα από την αμεσότητα της επαφής, 
αλλά και της πραγματικής πίστης. 

«Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσεται», είπε σήμερα στον Ιάειρο, την 
ώρα που απεσταλμένος του ανάγγειλε το θάνατο της δωδεκάχρονης κόρης του. 
Αλλά και το «Θάρσει θύγατερ, η πίστις σου σέσωκέ σε», που είπε στην 
αιμορροούσα γυναίκα, ήταν αρκετά για να διαβεβαιώσουν τους ανθρώπους, όχι 
μόνον της εποχής του, αλλά και κάθε εποχής, ότι ο ίδιος είναι ο κυρίαρχος της 
ζωής και του θανάτου. Έτσι η ασθένεια και ο θάνατος αποκτούν πια μια 
προσωρινότητα, όπως και αυτή του ύπνου, ως την ώρα της απαλλαγής του 
ανθρώπου από τις συνέπειες της φθοράς και του θανάτου. 

Ασθένεια και θάνατος είναι οι πιο τραγικές συνέπειες της πτώσεως και της 
φθοράς που ακολούθησε γιατί προκαλούν αφάνταστη οδύνη στον άνθρωπο τόσο 
σαν λέξεις, όσο ιδιαίτερα όταν καταστούν γεγονός. Φρίττει και τρέμει ο άνθρωπος 
στο άκουσμα οποιασδήποτε ασθένειας, πόσο μάλλον όταν η ασθένεια είναι σοβαρή 
ή ανίατη. Φρίττει και τρέμει, γιατί αντιλαμβάνεται το μέγεθος της αδυναμίας του. 

Όμως, πέραν από την οποιαδήποτε αδυναμία του, εκείνο που τον 
καταπονεί περισσότερο είναι η απουσία της πίστεως. Γιατί η πίστη είναι η δύναμη 
εκείνη που θα μετατρέψει τον πόνο και την απόγνωση σε ελπίδα, με επακόλουθο 
τη θεραπεία και το θαύμα ή και σε δύναμη υπομονής που του προσφέρει ο Θεός. 
«Όταν γαρ ασθενώ τότε δυνατός εμί» (Β΄ Κορ. ιβ΄ 10) τονίζει ο Απόστολος Παύλος. 
Είναι τούτο σημαντικό, γιατί εκεί που υποχωρεί ο ανθρώπινος εγωισμός, τότε ο 
άνθρωπος στρέφει την προσοχή και τις προσπάθειες του προς το Θεό, όπως 
έκαναν σήμερα, τόσο η αιμορροούσα γυναίκα, όσο και ο Ιάειρος. 

Η αιμορροούσα γυναίκα υπέφερε για δώδεκα χρόνια και είχε ξοδέψει όλη 
της την περιουσία στους γιατρούς χωρίς κανένας να μπορέσει να την κάνει καλά. 
Την ώρα που η επιστήμη ύψωσε τα χέρια από αδυναμία, τότε πρόβαλε η πίστη 
που την παρακίνησε να ακολουθήσει τον Ιησού  για να αγγίξει την άκρη του 
ρούχου του. Έτσι και έγινε. Την ώρα που βάδιζαν προς το σπίτι του Ιάειρου και τα 
πλήθη περιέβαλλαν ασφυκτικά τον Ιησού, αυτή «άγγιξε την άκρη του ρούχου του 
Ιησού, κι αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία της. Τότε ο Ιησούς είπε «Ποιος με 
άγγιξε;». Ενώ όλοι αρνούνταν, ο Πέτρος και όσοι ήταν μαζί του είπαν:» Διδάσκαλε 
οι όχλοι έχουν στριμωχτεί κοντά σου και σε πιέζουν κι εσύ λες ποιος με άγγιξε;» Ο 
Ιησούς όμως είπε: «κάποιος με άγγιξε, γιατί εγώ ένιωσα να βγαίνει από μένα 
δύναμη». Μόλις η γυναίκα είδε ότι δεν ξέφυγε της προσοχής του, τρέμοντας ήρθε 
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κι έπεσε στα πόδια του και του είπε μπροστά σε όλο τον κόσμο για ποια αιτία τον 
άγγιξε και ότι είχε γιατρευτεί αμέσως. Εκείνος της είπε «Έχε θάρρος κόρη μου, η 
πίστη σου σε έσωσε πήγαινε στο καλό». 

«Τις ο αψάμενος μου»;Με την ερώτησε του αυτή ο Ιησούς απέβλεπε στο να 
τονίσει ότι δεν διέφυγε της προσοχής του η γυναίκα, ούτε και αγνόησε την 
ενέργεια, τη δύναμη, καθώς και το σκοπό της που βγήκαν από μέσα του. Στη 
συνέχεια ήθελε να αποκαλύψει τη βαθειά πίστη της γυναίκας και να επιβεβαιώσει 
τη θαυματουργική του δύναμη, αφού η γυναίκα «ιάθη παραχρήμα». 

Από τότε οι άνθρωποι συμπορευόμαστε με τον Ιησού. Κάποτε κι εμείς 
νομίζουμε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, είτε την ώρα της προσευχής, είτε την ώρα 
της λατρείας. Κι όμως μόνο σωματικά είμαστε παρόντες γιατί ο νους μας βρίσκεται 
αλλού. Πολυλογούμε ακόμα την ώρα της προσευχής. Προσευχόμαστε με τα χείλη, 
αλλά ο νους και η καρδιά μας δεν έχουν καμιά επαφή με το Θεό. Αν ο νους και η 
καρδιά μας δεν «αγγίξουν» τον Θεό τότε ματαιοπονούμε. Μας προτρέπει ο 
Απόστολος Ιάκωβος: «Εγγίσατε τω Θεώ και εγγιεί υμίν» (Ιάν. Δ΄ 8). Πλησίασε το 
Θεό και θα σας πλησιάσει. 

Δύσκολο το «πλησιάστε το Θεό», γιατί παρεμβάλλονται ο αδυναμίες μας και 
ιδιαίτερα η ολιγοπιστία και ο φόβος μας. Επιπρόσθετα δε με αυτά έχουμε, να 
αντιμετωπίσουμε και την «ειρωνεία» του κόσμου, όπως συνέβη σήμερα και με τον 
Ιησού, όταν τους έλεγε ότι η κόρη του Ιάειρου δεν πέθανε αλλά κοιμάται, αυτοί 
όπως ακούσαμε «κατεγέλων αυτώ», εκείνοι, τον περιγελούσαν. 

Αδελφοί μου, αν η καρδιά δεν ανυψωθεί στο θεό και τα γεγονότα δε 
λυγίσουν από πίστη και όχι από απόγνωση, τότε δεν μπορεί να υπάρξει θαύμα. 
Για να γίνει το θαύμα, όπως ακούσαμε και σήμερα, χρειάζεται η δύναμη της 
πίστης που θα ξεπεράσει κάθε αμφιβολία, κάθε ανασφάλεια και φόβο, αλλά και 
την όποια ειρωνεία των ανθρώπων. Η πίστη είναι ένα μικρό αντάλλαγμα στη 
μεγάλη αγάπη του Θεού σε μας. 

Κάποτε όμως, έστω κι αν υπάρχει η πίστη, μπορεί να μην έρθει το θαύμα ή 
και να καθυστερήσει. Κι όμως και τότε συντελείται ένα άλλο θαύμα. Το θαύμα της 
εσωτερικής γαλήνης, λόγω και της αίσθησης της παρουσίας της Χάριτος του Θεού, 
αλλά και το θαύμα της υπομονής. Το «ερκεί σοι η χάρις μου» (Β΄ Κορ. ιβ΄ φ) που 
ελέχθει προς τον Απόστολο Παύλο, γίνεται και για μας οδηγός, πυξίδα αλλά και 
βεβαιότητα. Μπροστά σ’ αυτό το γεγονός υποκλινόμαστε ευλαβικά στην αγάπη του 
Θεού, τον ευχαριστούμε για όλες τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες του, ακόμα 
και για την παρουσία της ασθένειας που επέτρεψε να εκδηλωθεί, ίσως και σε μας. 
Το «Γεννηθήτω το θέλημά σου», που επαναλαμβάνεται σαν προσευχή, αποτελεί και 
την έμπρακτη απόδειξη της πίστεως μας. 

Αδελφοί μου, σε μια εποχή φλύαρη και φαινομενικά λογική, αλλά στην 
πράξη παράλογη, έρχεται η πίστη γι να αποκαλύψει όχι μόνο τις αδυναμίες, αλλά 
και τις δυνατότητες του ανθρώπου. Έτσι η πίστη δίνει δύναμη και αντοχή και 
υπομονή την ώρα της δοκιμασίας και της λύπης και επιτυγχάνει το ακατόρθωτο. 
Με τη δύναμη της μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό, να θεραπευθούμε από την 
ασθένεια όπως έγινε με την αιμορροούσα γυναίκα και να ελευθερωθούμε από το 
θάνατο, όπως έγινε με την κόρη του Ιάειρου. Αυτή την πίστη ας αποκτήσουμε κι 
εμείς παραμερίζοντας τις δικές μας αμφιβολίες καθώς και τα ειρωνικά σχόλια του 
κόσμου. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης  
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ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ 

Απόστολος: Β΄ Κορ. δ΄ 6 – 15 
Ευαγγέλιον: Λουκ. ι΄ 25  – 37 
15 Νοεμβρίου 2015 
 

Νομικός ονομάζεται, από τον ευαγγελιστή Λουκά, ό Ισραηλίτης 
θεολόγος που γνώριζε και δίδασκε τον Μωσαϊκό νόμο.  Πλησίασε τον Χριστό 
και προσπάθησε  να δυσκολέψει ή και να εκθέσει τον Κύριο μας, με την 
απάντηση που νόμιζε ότι θα του έδινε, ζητώντας υποκριτικά να μάθει πως θα 
κληρονομήσει την βασιλεία των ουρανών. Περιορίζεται ο Κύριος, αγαπητοί μου 
αδελφοί, να του υποδείξει, να αναφέρει τι είναι γραμμένο στον νόμο και που 
φυσικά πρέπει να τηρήσει στη ζωή του. Εκτός λοιπόν από την απόλυτη αγάπη 

που οφείλεται στον Κύριο και Θεό του, πρέπει σημειώνεται στον νόμο, να 
αγαπήσεις «και τον πλησίον σου ως σεαυτόν», συμπληρώνει ο νομικός. 

Ωστόσο θέλοντας και πάλι να προκαλέσει τον Κύριο, ερωτά 
παρουσιάζοντας άγνοια για το «τις εστι μου πλησίον;». 

Ευκαιρία στον Κύριο μας, να καθορίσει την έννοια «πλησίον», αγαπητοί 
μου αδελφοί, με την ανάπτυξη της καταπληκτικής παραβολής του καλού 
Σαμαρείτη. Διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζουν τον 
«πλησίον» συνάνθρωπό τους, αυτόν που βρίσκεται κοντά μας και έχει κάποια 
ανάγκη. Ανάγκη πρώτα υλική. Έπειτα προβλήματα σχέσης με τους άλλους 
ανθρώπους. Προβλήματα οικογενειακά, ψυχολογικά. Ποικίλα, μικρά και 
μεγάλα. Κάποια είναι εύκολα και χωρίς μεγάλη και σοβαρή βοήθεια, λύνονται 
και άλλα απαιτούν σύνθετη ή και πολύχρονηπροσπάθεια. 

Τον τραυματισμένο της παραβολής, ένας ιερέας και έπειτα ένας λευίτης 
πέρασαν αδιάφορα ή ίσως και επειδή φοβήθηκαν, συνέχισαν τον δρόμο. Ο 
Σαμαρείτης, που πολύ λίγο τον εκτιμούσαν οι Ιουδαίοι, δηλαδή και ο ιερέας 
και ο λευίτης, σταμάτησε, φρόντισε με κάθε μέσο, που διέθετε, τα τραύματά 
του. Και όχι μόνο αυτό. Κατέβηκε από το ζώο του, τον τοποθέτησε πάνω σ’ 
αυτό. Τον μετέφερε στο πανδοχείο που έμεινε. Πλήρωσε για τη διαμονή του 
και ανέλαβε την υποχρέωση για τα πιθανά επιπλέον έξοδα της νοσηλείας του, 
να πληρώσει κατά την επιστροφή του. Ο Σαμαρείτης αποδείχτηκε, όπως 
παραδέχτηκε ο νομικός, ότι αυτός είναι ο πλησίον. 

Εμείς όμως πως βλέπουμε σήμερα τον «πλησίον»; Ή ακόμη ποιος είναι, 

ποιος θεωρείται, ο πλησίον; Η εποχή μας, αγαπητοί μου, χαρακτηρίζεται 
κυρίως από την αδιαφορία των ανθρώπων για το τι συμβαίνει γύρω μας. 
Βασανιστικά μας απασχολούν τα καθημερινά πολύπλοκα προβλήματα μας. 
Βέβαια δεν λείπει η οργανωμένη ενσυνείδητη, ειλικρινής φιλανθρωπία, αλλά 
και η επιδεικτική, υποκριτική, προς το θεαθήναι. Φυσικά οποιαδήποτε μορφή 
φιλαλληλίας δεν κάνει κακό. Αλλά η φροντίδα για τον πλησίον, όταν 
συνοδεύεται από την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας, έχει πραγματική αξία 
και ενώπιον του Θεού, και ικανοποιεί και αυτόν που την προσφέρει. Γιατί το 
να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως ακριβώς τον εαυτό σου, είναι εντολή του 
Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν, να αδιαφορείς για πλάσματα του Θεού, που έχουν 
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ανάγκες, που ίσως μόνο εσύ σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να 
αντιμετώπισεις. 

Και όμως εύκολα έρχεται στο νου μας η δικαιολογία, όταν μας 
ζητήσουν βοήθεια ή να βοηθήσουμε κάποιους αναξιοπαθούντες. Λέμε λοιπόν: 
Το κράτος τι κάνει; Εγώ πληρώνω φόρους. Ας φροντίσουν οι αρμόδιοι. Ή. Ας 
δώσει και η Εκκλησία! Πως διαχειρίζεται τις εισφορές των πιστών; Έχει τόση 
περιουσία! Ασφαλώς τόσο το κράτος με τα αρμόδια όργανά του, όσο και η 
Εκκλησία πρέπει να φροντίζουν εκείνους που έχουν ανάγκη. Το καθήκον 
όμως, το δικό μας, παραμένει. Η υποχρέωσή μας να βλέπουμε τους αδελφούς 
μας, τους συνανθρώπους μας, δεν μπορεί να παραλείπεται. Το ενδιαφέρον και 
η αγάπη μας για τον πλησίον, η ευθύνη μας να σκύψουμε με ειλικρινές 
ενδιαφέρον στα προβλήματα του, αλλά και το καθήκον τήρησης των εντολών 

του Θεού, βρίσκονται πάντοτε μπροστά μας. 
Να σημειώσουμε επίσης, αγαπητοί μου, ότι η αξία της φροντίδας για 

τον πλησίον δεν εξαρτάται από το είδος ή την ποσότητα υλικών αγαθών. 
Εύκολα μπορούμε να διαθέσουμε από το περίσσευμά μας, αλλά περισσότερη 
αξία έχει όταν στερούμεθα για να δώσουμε, ή οπωσδήποτε όταν δίνουμε χωρίς 
να διαθέτουμε και τόσο πολλά. Ακόμη δεν είναι μόνο η υλική ή οικονομική 
βοήθεια αναγκαία. Το ενδιαφέρον μας για την επίλυση προβλημάτων, μπορεί 
να ανακουφίσει τον συνάνθρωπό μας, περισσότερο από λίγα χρήματα! Η 
προσφορά μιας συμβουλής, που συνοδεύεται από την ειλικρινή, ανυπόκριτη 
αγάπη μας, μπορεί να βγάλει τον άλλον από μια φοβερά δύσκολη κατάσταση. 
Εκτός των άλλων ο καλός Σαμαρείτης, ίσως κινδύνεψε, βοήθησε όμως 
οικειοθελώς, κάποιον που δεν του ζήτησε τίποτε, πρόσφερε υλικά μέσα και δεν 
περίμενε καμιά ανταπόδοση. Είναι αλήθεια στην σημερινή δύσκολη εποχή, 
δεν ανοίγουμε εύκολα την πόρτα μας, όταν κάποιος την κτυπά, φοβούμενοι 
από επικίνδυνους κακούς ανθρώπους. Υπάρχουν πολλοί που ενώ πράγματι 
υποφέρουν, δυστυχούν, αλλά λόγω της αξιοπρέπειάς τους, ντρέπονται να 
ζητήσουν. Αυτούς πρέπει να τους βρούμε και να τους συνδράμουμε. Ενώ άλλοι 
υποκρινόμενοι ότι δυστυχούν, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν  την 
φιλαλληλία μας. Σημειώνει ο λόγος του Θεού ότι όπως ιδρώνει το χέρι σου για 
να αποκτήσεις κάτι, έτσι πρέπει να προσέχεις όταν το δίνεις. Όμως αυτά δεν θα 
περιορίσουν το καθήκον μας να βοηθούμε. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν ο 
καθένας με διαφορετικό τρόπο. Σχεδόν όλοι μας, πρέπει να το παραδεχτούμε, 

έχουμε ανάγκη για κάποιο είδος βοήθειας. Γιατί δεν είναι μόνο υλικές οι 
ανάγκες των  ανθρώπων. Κι αν αυτή τη στιγμή, δε μας λείπει τίποτε, θα έρθει 
κάποια άλλη, που θα ζητούμε και εμείς βοήθεια και συμπαράσταση. 

Γιαυτό, αγαπητοί μου, να ενδιαφερόμαστε για τους γύρω μας. Με 
ειλικρίνεια να συμπαραστεκόμαστε στα προβλήματά τους. Με τον τρόπο αυτό, 
εκτός του ότι τηρούμε την σημαντικότερη εντολή του Θεού, βοηθούμε τον 
συνάνθρωπό μας και νοιώθουμε την θεία ικανοποίηση ότι κάνουμε κάποιο 
καλό, ανακουφίζουμε τον πόνο του πλησίον. Και ο Θεός θα είναι πάντοτε μαζί 
μας και στις δύσκολες στιγμές θα έρχεται συμπαραστάτης και βοηθός. Αμήν 

 
Δ.Γ.Σ. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ 

Απόστολος: Εφεσ. δ΄ 1-7 

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιβ΄ 16-21 

22 Νοεμβρίου 2015 

 

«Άφρων, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου· α δε ητοίμασας 
τίνι έσται» (Λουκ. ιβ΄ 20). 

 

Τα υλικά αγαθά, όπως και η ίδια η ζωή, είναι δώρα του Θεού προς τον 

άνθρωπο. Ως εκ τούτου ο άνθρωπος είναι μόνο διαχειριστής και όχι ιδιοκτήτης αυτών 

των αγαθών και τα οποία έρχονται και παρέρχονται. Αυτά τα αγαθά, όπως και η ζωή 
αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή γιατί «ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός» είναι 

ο ίδιος ο Θεός. 

Δικαιολογημένα, λοιπόν, ο Θεός απευθυνόμενος σήμερα στον πλούσιο τον 

χαρακτήρισε άφρονα – άμυαλο και του υπέδειξε ότι ο ίδιος είναι κυρίαρχος της ζωής 

και του θανάτου. Κατά συνέπεια είναι λανθασμένη η αντίληψη που έχει ο ίδιος ως 

άνθρωπος, ότι τα αγαθά είναι πηγή ευτυχίας και ότι ο ίδιος πάλι είναι ρυθμιστής της 
διάρκειας της ζωής του. Σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του «ψυχή μου έχεις πολλά 

αγαθά κείμενα εις έτη πολλά», του προβάλλει το «ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου 

απαιτούσιν από σου». 

Άγνωστη η ώρα του θανάτου του καθενός. Ιδιαίτερα δε για εκείνους που 

στήριξαν την ευτυχία τους στα «αγαθά» τους και τη μακροζωία τους ο απρόοπτος 
θάνατος γίνεται νύκτα αγωνίας και τρόμου καθώς το σκοτάδι της απόγνωσης καλύπτει 

την ύπαρξη τους και επιπρόσθετα στερημένοι οποιασδήποτε ελπίδας οδηγούνται στον 

άδη. Εκείνο δε που τους στενοχωρεί ιδιαίτερα είναι ότι αφήνουν πίσω τους τα «αγαθά» 

τους χωρίς να μπορέσουν να τα απολαύσουν και για τα οποία μόχθησαν αγωνιωδώς. 

Ακόμη θα διερωτούνται ποιοι θα απολαύσουν τα «αγαθά» τους. Θα είναι πραγματικοί 

κληρονόμοι; Θα είναι συγγενείς, εχθροί ή φίλοι; Θα τους μακαρίζουν ή θα τους 
καταριούνται; Όλα αυτά τα ερωτήματα, καθώς και πολλά άλλα θα κάνουν οδυνηρές τις 

τελευταίες τους στιγμές. Και καταλήγει σήμερα ο Ιησούς.  «Αυτό, λοιπόν παθαίνει 

όποιος μαζεύει  πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με ότι θέλει ο 

Θεός». Γιατί, όπως τόνισε και πριν την παραβολή: «Να προσέχετε και να φυλάγεστε 

από κάθε πλεονεξία, γιατί τα πλούτη, όσο περίσσια κι αν είναι δε δίνουν την αληθινή 
ζωή στον άνθρωπο» (Λουκ. ιβ΄ 15). 

Στα πιο πάνω λόγια του Ιησού διακρίνουμε μια προτροπή «προσέχετε και 

φυλάγεστε από κάθε πλεονεξία»,  αλλά διακρίνουμε επίσης και μια διαπίστωση ότι τα 

πλούτη δεν εξασφαλίζουν μακροζωία και προ παντός αθανασία, ούτε και αποτελούν 

εγγύηση για μια ευτυχισμένη ζωή. 

Η ρίζα του κακού, κατά την πιο πάνω προτροπή, είναι η πλεονεξία. Η 
ασταμάτητη επιθυμία του ανθρώπου είναι να αποκτήσει τα πάντα και να τα 

οικειοποιηθεί, να τα κάμει όλα δικά του. Ο Μέγας Βασίλειος παρομοιάζει τον 

πλεονέκτη με τον άδη. Όπως ο άδη δε λέει ποτέ «δε θέλω άλλους νεκρούς»,  έτσι και ο 

πλεονέκτης δε λέει «δε θέλω άλλα πλούτη». 

Ο πλεονέκτης, δε θέλει κάτι παραπάνω από τις ανάγκες του για ασφάλεια, 
αλλά τα θέλει όλα δικά του. Ο πλεονέκτης κινείται πέρα από τη σφαίρα των αναγκών 

και μέσω του εγωισμού οικοδομεί μια ολόφρονη ζωή που αγνοεί τόσο τους άλλους 

ανθρώπους, όσο και τον ίδιο το Θεό. Γι’ αυτό δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την ύλη και 

τον εαυτό του, με αποτέλεσμα, μέσα από την υλική απόλαυση, να υποβιβάζεται στο 
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επίπεδο του ζώου. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η αφελής εντύπωση, είτε της 

απόλυτης κυριαρχίας, είτε της απόλυτης αυτάρκειας. 

Κι όμως ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά μόνον διαχειριστής, αφού δεν 

του ανήκουν όχι μόνο τα υλικά αγαθά, αλλά ούτε και το υπέρτατο αγαθό που είναι η 

ζωή. Τα γεγονότα που διαδραματίζονται από καιρό σε γειτονικές προς εμάς περιοχές, 

καθώς τα πολλά θύματα, οι τεράστιες καταστροφές και τα καραβάνια των προσφύγων 
επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. 

Ο Ιώβ που απέκτησε αρχικά πολλά και τα έχασε όλα στη συνέχεια, εν τούτοις 

είπε μια μεγάλη αλήθεια «Γυμνός εξήλθα εκ της κοιλίας της μητρός και γυμνός 

απελεύσομαι». Γεννήθηκα γυμνός και απογυμνωμένος θα φύγω. Τίποτε δεν έφερα και 

τίποτε δεν θα πάρω φεύγοντας από τον κόσμο. 
Όσο κι αν είναι αδύνατο για τον υλόφρονα άνθρωπο που θησαύριζε για τον 

εαυτό του, να πάρει μαζί του οτιδήποτε από τα υλικά αγαθά του, εντούτοις είναι 

δυνατόν για τον άνθρωπο που πλουτίζει «εις Θεόν». Κατά τον Ζιγαβηνό «ο κατά Θεόν 

πλούτος είναι η απόκτηση των αρετών» και αυτός ο πλούτος είναι ο μόνος αρεστός στο 

Θεό με σημαντικότερη την αρετή της αγάπης. Ο «εις Θεόν πλουτών» είναι ο άνθρωπος 

ο οποίος δέχεται τα θεία χαρίσματα και τις δωρεές του Θεού και τα αξιοποιεί για το 
καλό των συνανθρώπων του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται κοινωνός του μέγιστου 

χαρίσματα του Θεού που είναι «Ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών» (Ρωμ. 

Στ΄ 23). 

Σε πήρη αντίθεση με τον «εις Θεόν πλουτών» βρίσκεται σήμερα ο πλούσιος του 

ευαγγελίου, γιατί πίστεψε ότι η υλική ευτυχία είναι ατέλειωτη  και ότι τόσο αυτή όσο 
και τη ζωή του δε θα μπορέσει κανείς να του τις αφαιρέσει. Για τούτο και καταστρώνει 

σχέδια με μεγαλύτερες αποθήκες με τα πολλά αγαθά του για πολλά χρόνια. Έτσι η 

ευτυχία του που οικοδομήθηκε σε ένα όνειρο απατηλό στο τέλος μετατράπηκε σε 

εφιάλτη, αφού εγκλωβίστηκε στα τείχη τόσο του εγωισμού, όσο και των αποθηκών του. 

Είναι για τούτο που ο Ιησούς τον χαρακτήρισε «άφρονα», γιατί όχι μόνο διέγραψε κάθε 

τι το πνευματικό, καθώς το συνάνθρωπο και το Θεό, θεμελιώνοντας τη ζωή του μόνο 
στην ύλη, αλλά και θεώρησε τον εαυτό του σαν τον μοναδικό συντελεστή αυτής της 

ευλογίας. 

Αδελφοί  μου,  αναγκαία, αλλά και επιβαλλόμενη η προσπάθεια του ανθρώπου 

όμως για να καρποφορήσει, είναι αναγκαία και η βοήθεια του Θεού. Κατά τον 

ψαλμωδό: «ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος 
αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται» (Ψαλμ. Ργ΄ 28). Αλλά και ο 

Απόστολος Ιάκωβος τονίζει με βεβαιότητα ότι «πάσα δόσις  αγαθή και παν δώρημα 

τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον από του πατρός των φώτων» (Ιακ. α΄16-17). 

Αναγνωρίζοντας αυτό το γεγονός, τότε όχι μόνο θα εκτιμήσουμε αυτή την προσφορά, 

αλλά και έμπρακτα θα αναγνωρίσουμε το δικαίωμα συμμετοχής και απόλαυσης στα 

αγαθά σε όλους τους συνανθρώπους γιατί αυτά θα θεωρούνται παγκόσμια και όχι 
προσωπικά αγαθά. Εμείς έχουμε εκτιμήσει αυτό το γεγονός; Αν, ναι, τότε ας το 

επιβεβαιώσουμε στην πράξη. Γιατί, κανένας δεν μπορεί να ευτυχεί από μόνος του όταν 

τριγύρω του οι άλλοι δυστυχούν. Όταν το επιτύχουμε αυτό, πέραν από τη χαρά που θα 

προσφέρουμε στους άλλους ανθρώπους, τότε θα μπορέσουμε, όχι μόνο να 

αποφύγουμε το σημερινό καταδικαστικό λόγο του Ιησού «Άφρων ταύτη τη νυκτί των 
ψυχήν σου απαιτούσιν από σου, αλλά θα ακολουθούμε το χαρμόσυνο λόγο «είσελθε 

εις την χαράν του κυρίου σου» (Ματθ. κε΄ 21). Αμήν. 

 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ 
Απόστολος: Εφεσ. Ε΄ 8 – 19  
Ευαγγέλιο: Λουκ. ΙΗ΄ 18 – 27 
29 Νοεμβρίου 2015 

«Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» 
 

Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου αδελφοί, που πλησιάζει τον Κύριο, όπως μας 
τον περιγράφει το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, είναι ένας άρχοντας της 
ιουδαϊκής συναγωγής, νέος στην ηλικία και πλούσιος πολύ. Από τα παιδικά του 
χρόνια αγωνίζεται να τηρεί τις εντολές του Θεού. Είναι υπάκουος στους γονείς του 
και δεν παρουσιάζει σοβαρά ατοπήματα και δεν έχει αξιόλογες ηθικές πτώσεις. Δεν 
συμβιβάζεται με την αμαρτία κι έχει μάλιστα υψηλές αναζητήσεις. Τον ενδιαφέρει 
η αιώνια ζωή που θα ήθελε να την κληρονομήσει. Στην ψυχή του ο ευγενικός 
αυτός νέος, που προσφωνεί τον Κύριο με τις λέξεις «διδάσκαλε αγαθέ», κρύβει 
πόθους υψηλούς. Γι’ αυτό και ρωτά τι πρέπει να κάμει για να κληρονομήσει την 
αιώνια ζωή. Και η συμβουλή του Κυρίου είναι ότι για να κληρονομήσει την αιώνια 
ζωή οφείλει να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Κι ο Κύριος του απαριθμεί 
μερικές όπως να μη μοιχεύσεις, να μη φονεύσεις, να μη κλέψεις, να μη 
ψευδομαρτυρήσεις και να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Από αυτό 
φαίνεται ότι μια από τις βασικές εντολές, που οδηγούν στον ουρανό, είναι και η 
τιμή προς τους γονείς μας. Εντολή σαφής και γνωστή σ’ όλους μας. Εντολή με 
αιώνιο και πανανθρώπινο κύρος. Αυτήν ακριβώς την εντολή θα μελετήσουμε κι 
εμείς σήμερα για να δούμε γιατί επιβάλλεται η τιμή αυτή προς τους γονείς μας. 

Πράγματι, η τιμή και ο σεβασμός προς τους γονείς μας είναι ιερό χρέος 
ευγνωμοσύνης απέναντί τους. Μετά τον Θεό οι γονείς μας είναι εκείνοι, που μας 
αγάπησαν και μας αγαπούν περισσότερο από κάθε άλλο. Στερούνται πολλές φορές 
οι ίδιοι, για να μη στερηθούμε εμείς. Μοχθούν, για να μας δουν επιτυχημένους 
στη ζωή. Κάμνουν το πάν για να μας μορφώσουν και να μας αναδείξουν. Μένουν 
άγρυπνοι στο προσκέφαλό μας, όταν είμαστε άρρωστοι. Δεν βρίσκουν ανάπαυση 
και ηρεμία, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή μας. Είναι δύσκολο να 
μετρηθούν τα όσα χρωστούμε στον καλό πατέρα και στη στοργική μητέρα. Για 
τούτο και ο λόγος του Θεού μας προτρέπει: «Μ’ όλη σου την καρδιά να τιμάς τον 
πατέρα σου· και της μητέρας σου το κοιλοπόνεμα να μην το ξεχνάς. Θυμήσου πως 
από τους γονείς αυτούς γεννήθηκες· και τι θα τους ανταποδώσεις για ό, τι έκαναν 
για σένα;» (Σοφ. Σειρ. Ζ΄ 27 – 28). 

Η τιμή όμως προς τους γονείς επιβάλλεται ακόμα γιατί μόνο όταν τους 
τιμούμε θα έχουμε την ευλογία τους. Οσονδήποτε και αν υψωθεί ο άνθρωπος, αν 
δεν έχει την ευχή των γονιών του, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν τους 
τίμησε, αργά ή γρήγορα θα πέσει και θα κρημνισθεί. Κι έχουμε άπειρα 
παραδείγματα οικογενειών που ξεκληρίστηκαν και περιουσιών που 
διασκορπίστηκαν στους πέντε ανέμους, γιατί έλειπε η ευχή των γονιών. «Των 
γονιών η ευχή», μας λέει και πάλιν ο λόγος του Θεού, «στηρίζει των παιδιών τα 
σπίτια, ενώ η κατάρα τους τα ξεθεμελιώνει» (Σοφ. Σειρ. Γ΄ 9). «Εσείς παιδιά», μας 
λέει ο Απόστολος Παύλος, «να υπακούετε στους γονείς σας, σύμφωνα με το θέλημα 
του Κυρίου, αυτό άλλωστε είναι το σωστό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, 
αυτή είναι η μόνη εντολή, που περιέχει υπόσχεση, για να ευτυχήσεις και να ζήσεις 
πολλά χρόνια πάνω στη γη» (Εφεσ. ΣΤ΄ 1 – 3). 
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Κι ερχόμαστε τώρα στο πως πρέπει να εκδηλώνεται η τιμή και ο σεβασμός 
αυτός προς τους γονείς μας. Ο λόγος του Θεού, μας λέει και πάλιν, ότι η τιμή 
προς τους γονείς μας πρέπει να εκδηλώνεται με λόγους και με έργα. «Με έργα και 
με λόγια να τιμάς τον πατέρα σου, για να έρθει πάνω σου η ευχή του», γράφει ο 
σοφός Σειράχ (Σοφ. Σειρ. Γ΄ 8). Να μην κακολογούμε και ούτε να υβρίζουμε ποτέ 
τους γονείς μας. Να μιλούμε με σεβασμό απέναντί τους και να δίνουμε βαρύτητα 
στη γνώμη τους. Να φροντίζουμε να μη τους λείπει τίποτε στη ζωή τους. Άλλο που 
πρέπει να προσέχουμε είναι να μη αδιαφορούμε ποτέ για την υγεία και διατροφή 
τους. Ούτε και να τους πικραίνουμε και να τους αφήνουμε μόνους, χωρίς τη 
συμπαράστασή μας. Θα πρέπει να τους φροντίζουμε μάλιστα με χαρά και 
ευχαρίστηση και όχι με δυσαρέσκεια και μουρμουρητά. Ο παροιμιαστής, λεει, ότι 
«αυτός που κλέβει τον πατέρα και τη μητέρα του και λεει δεν είναι αμαρτία, αυτός 
είναι όμοιος με ληστή» (Παρ. ΚΗ΄ 24). Γι’ αυτό δεν πρέπει ποτέ να φερόμαστε με 
σκληρότητα και ασέβεια έναντι των γονιών μας. 

Μαζί με όλα αυτά θα πρέπει να προσέξουμε και για την καλλιέργεια του 
εσωτερικού κόσμου των ηλικιωμένων γονιών μας. Μαζί με τον αγώνα, που 
κάμνουμε οι ίδιοι, για να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός, κάτι που ευχαριστεί 
τους πιστούς γονείς μας, συγχρόνως, θα πρέπει να φροντίζουμε και την αιώνια 
ευτυχία τους. Αυτού του είδους η τιμή, είναι δυνατό να εκδηλωθεί με πολλούς 
τρόπους. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να τους εφοδιάσουμε με κατάλληλα 
χριστιανικά βιβλία για να μελετούν ή να τους διαβάζουμε εμείς για να ακούσουν 
εκείνοι για να τρέφεται έτσι η ψυχή τους με το θείο λόγο. Επίσης πολύ θα τους 
βοηθούσε αν τους δημιουργούσαμε τις ευνοϊκές εκείνες συνθήκες για να βρίσκουν 
την ησυχία και να προσεύχονται και να στρέφουν την καρδιά τους προς τον 
ουρανό. Και τέλος αν τους διευκολύναμε να εκκλησιάζονται τακτικά, να 
εξομολογούνται και να κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων, όσο το δυνατό 
συχνότερα. Με λίγα λόγια να τους βοηθήσουμε να ζουν τη ζωή της αρετής και να 
ετοιμάζονται για τον ουρανό. 

Τι γίνεται όμως μ’ εμάς σήμερα; Τρέχουμε στην Εκκλησία, διψούμε για 
λόγο του Θεού, αλλά μένουμε ανικανοποίητοι. Ποθούμε να ακούμε διαρκώς νέα 
πράγματα. Μερικοί μάλιστα θέλουμε να κερδίσουμε άκοπα και εύκολα τη 
βασιλεία των ουρανών, χωρίς να τηρούμε κάποιες εντολές του Θεού, που μας 
κοστίζουν ή μας φαίνονται δύσκολες. Δεν πρέπει να εξαπατούμε τον εαυτό μας, 
νομίζοντας πως θα κερδίσουμε τον ουρανό απλώς και μόνο επειδή έχουμε ψηλές 
αναζητήσεις και συμμετέχουμε σε πολλές εκκλησιαστικές ακολουθίες. Ο Χριστός 
ζητά σαν βασικό στοιχείο της πνευματικής μας ζωής, να αγωνιζόμαστε, να τηρούμε 
τις εντολές Του και να τις σεβόμαστε όλες χωρίς κανένα δισταγμό. 

Αδελφοί μου! Εκείνος που εφάρμοσε σε άριστο βαθμό την τιμή προς τους 
γονείς Του, είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος. Σεβόταν και τιμούσε όσον ουδείς άλλος 
την Παναγία Μητέρα Του. Κι όταν βρισκόταν στο Σταυρό κι εδοκίμαζε τους 
φρικτούς πόνους, έλαβε πρόνοια για τη Μητέρα Του. Το τέλειο, λοιπόν, 
παράδειγμά Του, ας ακολουθούμε όλοι μας. Τότε να είμαστε βέβαιοι, ότι στην 
επίγεια ζωή μας θα έχουμε την ευχή των γονιών μας και στον Ουρανό το ωραίο 
βραβείο του Ουράνιου Πατέρα μας. 
 

Ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης Διονύσιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ 

Απόστολος:Εβρ. ιγ΄ 17-21 

Ευαγγέλιο: Λουκ. ιγ΄ 10-17 

6 Δεκεμβρίου 2015  

 

«Ταύτην δε, θυγατέρα Αβραάμ ούσαν… ουκ έδει λυθήναι… τη ημέρα του 
Σαββάτου;» (Λουκ. ιγ΄ 16). 

 

Μια από τις πολυσυζητημένες εντολές του Θεού αλλά και ταυτόχρονα 

παρεξηγημένη, είναι η εντολή που αφορά την αργία του Σαββάτου ή της εβδόμης 

ημέρας. Είναι απαραίτητη η εφαρμογή αυτής της εντολής; Αν, ναι, τότε πως 
επιτυγχάνεται αυτή η εφαρμογή; Παράλληλα προβάλλει το ερώτημα: Ποιος είναι ο 

σωστός τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος θα εφαρμόσει αυτή την εντολή; Απάντηση στα 

ερωτήματα αυτά μας δίνει το σημερινό Ευαγγέλιο και μάλιστα με το πιο αξιόπιστο 

πρόσωπο, τον Ιησού. 

Ο Ιησούς επιβεβαιώνει, τόσο με τον τρόπο της ζωής του, όσο και με τη 

διδασκαλία του, το σεβασμό του προς την αργία του Σαββάτου. Και το σεβασμό αυτό 
τον εκδηλώνει τόσο με την παρουσία του στη συναγωγή κατά την καθιερωμένη λατρεία 

του Σαββάτου, όσο και με την θεραπεία της κυρτωμένης  γυναίκας. Η λατρεία του 

Θεού ενώ φαίνεται ότι είναι πράξη ατομική, στην ουσία είναι πράξη κοινωνική. Γιατί, 

από τη μια είναι προσευχή του συνόλου των πιστών και από την άλλη είναι πράξη 

αγάπης που περνά από το συνάνθρωπο και καταλήγει στο Θεό. Η λατρεία είναι πράξη 
ουσίας και όχι μια εκδήλωση τυπικής εφαρμογής του νόμου του Θεού, Η λατρεία σαν 

πράξη ουσίας αποβλέπει στον αγιασμό του ανθρώπου. Μάλιστα για να τον επιτύχει ο 

άνθρωπος παραμερίζει τα οποιαδήποτε εμπόδια. 

Η συγκύπτουσα γυναίκα δεν επικαλέσθηκε την αναπηρία της για να μην 

προσέλθει στη συναγωγή ή και για εκδήλωση της πικρίας της στο Θεό. Αντίθετα αυτή η 

σωματική αναπηρία της ενίσχυε τόσο την υπομονή της όσο και ιδιαίτερα την πίστη της. 
Μέσα από αυτή τη σταθερότητα των αρετών της βρέθηκε στη συναγωγή και στο τέλος 

δικαιώθηκε. 

Ο Ιησούς αναγνώρισε την πίστη της και της πρόσφερε τη θεραπεία. «Γύναι 

απολέλυσαι της ασθενείας σου». Της είπε «Γυναίκα απαλάσσεσαι από την αρρώστια 

σου». Ο Ιησούς διέγνωσε την πίστη της για τούτο και την αντάμειψε με τη θεραπεία. 
Μέσα από την όλη συμπεριφορά της, δηλαδή την υπομονή, την πίστη και ιδιαίτερα το 

σεβασμό της προς το νόμο του θεού, έδωσε απάντηση στο κάθε ένα που δοκιμάζεται. 

Αναπτέρωσε τις ελπίδες του, λέγοντάς του ότι ο Θεός είναι και παρών και  ότι θα δώσει 

και σε εκείνον την απάντηση στο αίτημα του που προβάλλει επίμονα μέσα από την 

προσευχή του. Για τούτο μας προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος «Εγγίσατε τω Θεώ και 

εγιεί υμίν» (Ιακ. δ΄ 8). Πλησιάστε το Θεό και θα σας πλησιάσει κι εκείνος. 
Ιησούς και συγκύπτυοσα μας αποκάλυψαν σήμερα τους σωστούς τρόπους 

μέσα από τους οποίους επιτυγχάνεται το πλησίασμα του θεού από τον άνθρωπο. Και 

αυτοί οι τρόποι είναι η συνειδητή συμμετοχή στη λατρεία του Θεού, η πίστη, η 

προσευχή και η αγάπη. Η λατρεία σαν πράξη ουσίας έχει σαν στόχο τον αγιασμό της 

έβδομης ημέρας, που για μας είναι η Κυριακή, η ημέρα δηλαδή της Αναστάσεως του 
Κυρίου. Και αυτός ο αγιασμός επιτυγχάνεται με την συνειδητή συμμετοχή που 

εξυπακούει το σεβασμό προς το νόμο του Θεού και την εφαρμογή του από αγάπη και 

όχι τυπικά και από ανάγκη. Μάλιστα αυτή η αγάπη προς το Θεό πρέπει να 

επιβεβαιωθεί με έργα και όχι με λόγια προς το συνάνθρωπο. Είπε ο Ιησούς: «Όταν 

προσφέρεις στο ναό κι εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε 
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εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου, και πήγαινε να συμφιλιωθείς 

πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου» (ματθ. ε΄ 23 – 

24). 

Ο άνθρωπος για να προσευχηθεί πρέπει να είναι απαλλαγμένος από το μίσος, 

τα πάθη και την κακία. Για τούτο ακούμε στη Θεία Λειτουργία, να επαναλαμβάνεται 

συχνά η προτροπή: «Εν ειρήνη του κυρίου δεηθώμεν». Και όχι μόνον επαναλαμβάνεται 
η πρόταση «εν ειρήνη», αλλά αυτή η κατ’ εξοχήν εκδήλωση της χριστιανικής λατρείας 

αρχίζει με το «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Ας προσευχηθούμε με εσωτερική 

γαλήνη, που υπάρχει μόνο όταν ο άνθρωπος είναι απαλλαγμένος από την κακία και 

είναι συμφιλιωμένος με το Θεό και το συνάνθρωπο. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή στη λατρεία είναι όχι μόνο τυπική, αλλά 
και υποκριτική και σαν τέτοια καταδικάζεται σήμερα από τον Ιησού. Στην αντίδραση 

του αρχισυναγώγου, που πρόταξε τον τύπο, ο Ιησούς πρόβαλε την αγάπη, στην άρνηση 

του δε να τον αναγνωρίσει ως Θεό πρόβαλε το θαύμα με τη θεραπεία της 

συγκύπτουσας που υπέφερε για δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια. Προσκολλημένος στο 

γράμμα του νόμου ο αρχισυνάγωγος αρνήθηκε να διακρίνει το θαύμα, την 

υπερφυσική δηλαδή, θεραπεία και θεωρώντας τη θεραπεία σαν αποτέλεσμα εργασίας, 
επέκρινε έμμεσα τόσο τη συγκύπτουσα, όσο και τον Ιησού σαν παραβάτες της αργίας  

του Σαββάτου λέγοντας: «Υπάρχουν έξι μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς, 

μέσα σε αυτές, λοιπόν, να έρχεστε και να θεραπεύεστε και όχι το Σάββατο. 

Αλήθεια, τι παράδοξο σκεπτικό. Ο αρχισυνάγωγος όχι μόνο απορρίπτει, στην 

περίπτωση της συγκύπτουσας, τη συγκατάβαση του Θεού, με την εκδήλωση ενός 
θαύματος, αλλά και θεωρεί τη θεραπεία ενός ασθενούς σαν ένα «κατά παραγγελίαν» 

γεγονός, αρκεί να γίνεται τις καθημερινές και όχι την έβδομη ημέρα. 

Άμεση και ξεκάθαρη η απάντηση του Ιησού: «Υποκριτή! Ο καθένας σας δε 

λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το παχνί το Σάββατο να πάει να το ποτίσει; Κι 

αυτή, που είναι απόγονος του Αβραάμ και ο σατανάς την είχε δεμένη δεκαοκτώ 

χρόνια, δεν έπρεπε να λυθεί απ’ αυτά τα δεσμά το Σάββατο»; Σε άλλη περίπτωση πάλι 
θα ξεκαθαρίσει ότι «το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το 

Σάββατο» (Μάρκ. β΄ 27). Αυτό σημαίνει ότι προτεραιότητα έχει η ουσία και όχι ο 

τύπος. Και ο τύπος έχει αξία, όμως προτεραιότητα έχει η αγάπη για τον άνθρωπο. 

Χωρίς την αγάπη ο νόμος αχρηστεύεται. Όπως είπε και στο νομικό, ο Νόμος και οι 

Προφήτες συνοψίζονται σε δυο εντολές, που είναι η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη 
προς το συνάνθρωπο (Ματθ. κβ΄ 36-40). 

Αδελφοί μου, πρώτιστο καθήκον για κάθε Χριστιανό, είναι ο σεβασμός της 

έβδομης ημέρας που ξεκινά με το καθήκον της συμμετοχής στη λατρεία, σε 

καθορισμένο χώρο και χρόνο, και που ολοκληρώνεται με τα έργα της αγάπης. Τούτο 

το καθήκον όχι μόνο το υπέδειξε ο Ιησούς, αλλά το επιβεβαίωσε, τόσο με τη δική του 

συμμετοχή στη λατρεία και την παρουσία του στη συναγωγή, όσο και με το θαύμα της 
θεραπείας της συγκύπτουσας. Το επιβεβαίωσε και η συγκύπτουσα με τη δική της 

παρουσία, παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας της. Μέσω της λατρείας ο άνθρωπος 

γίνεται κοινωνός των αγαθών της χάριτος και της αγάπης του Θεού και τα οποία στη 

συνέχεια επιστρέφει μέσα  από την αγάπη στο συνάνθρωπο. Ας γίνουμε, λοιπόν, 

πειστικοί προς τους γύρω μας για το σεβασμό του Νόμου του Θεού, μέσα από την 
πίστη, τον καθημερινό τρόπο της ζωής μας, ζώντας στη γη, αλλά σαν πολίτες του 

ουρανού. 

Αμήν. 

 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ) 

Απόστολος: Κολ. Γ΄4 – 11 

Ευαγγέλιο: Λουκ. ΙΔ΄ 16 – 24 

13 Δεκεμβρίου 2015 

 

«Άνθρωπός τις εποίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς» 
 

Πλησιάζει και φέτος, αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη γιορτή της αγάπης και 

της φιλανθρωπίας του Θεού. Κατά τη σημερινή Κυριακή, που είναι αφιερωμένη στους 

Αγίους Προπάτορες του Κυρίου, διαβάζεται στην Εκκλησία μας το Ευαγγέλιο της 

Παραβολής του Μεγάλου Δείπνου. Η Παραβολή αυτή, που συμβολίζει τη μέρα της 
Γέννησης του Θείου Σωτήρος και Λυτρωτού μας, αναμενόταν με θερμή πίστη και 

πόθο, από τους κατά σάρκα προγόνους του Χριστού, δηλαδή από τον Αβραάμ, μέχρι 

τον Δαβίδ και τον Ιωσήφ. Γι’ αυτό και ο οικοδεσπότης της Παραβολής αυτής δεν είναι 

ένας απλός άνθρωπος. Αυτός που ετοίμασε και προσκαλεί στο Δείπνο είναι ο Άπειρος 

και Αληθινός Θεός και το Δείπνο είναι η Βασιλεία Του, που αρχίζει από τώρα με τη 

Εκκλησία και ολοκληρώνεται στον Παράδεισο, με την δεύτερη έλευση του Χριστού. 
Την ουράνια Βασιλεία Του, στην παραβολή αυτή, ο Κύριος την ονομάζει «Δείπνο 

Μέγα», στο οποίο καλεί όλους μας να προσέλθουμε. Κι’ επειδή σε λίγες μέρες, θα 

γιορτάσουμε τη γιορτή των Χριστουγέννων, και θα κληθούμε να προσέλθουμε στη Θεία 

Μετάληψη και Κοινωνία, γι’ αυτό και διαβάζεται σήμερα το Ευαγγέλιο αυτό, ώστε να 

υπάρχει καιρός για προετοιμασία, με την οποία θα ασχοληθούμε κι εμείς σήμερα. 
Και ας δούμε τώρα ποιο είναι το Μεγάλο Δείπνο. Είπαμε ότι είναι η κατά 

σάρκα Γέννηση και παρουσία του Υιού του Θεού και Σωτήρος Ιησού Χριστού, στο 

γήινο αυτό κόσμο. Είναι επίσης η Πίστη, η Αλήθεια και η Αγιοτάτη Θρησκεία που 

έφερε και παρέδωσε ο Κύριος σ’ εμάς τους ανθρώπους. Είναι δε ακόμα και το Μεγάλο 

Δείπνο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που παραθέτει η αγάπη του Θεού στον 

άνθρωπο. Και είναι Δείπνο, γιατί σ’ αυτό καλούμαστε να δειπνήσουμε, να φάμε και να 
πιούμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου και Θεού μας. Κι επειδή, αυτά που 

παρατίθενται στο Δείπνο είναι ανυπέρβλητης και ανεκτίμητης αξίας, γι’ αυτό και 

χαρακτηρίζεται Μεγάλο Δείπνο. Όταν, λοιπόν, προσερχόμαστε να κοινωνήσουμε των 

Αχράντων Μυστηρίων, από τον ιερέα, δεν μας μεταδίδεται απλός άρτος και απλός 

οίνος, αλλά μας προσφέρεται αυτό τούτο το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου, που για 
εμάς τους ανθρώπους έγινε άνθρωπος, εσταυρώθη, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους 

ουρανούς. 

Ανάλογη, επομένως, προς το Δείπνο θα πρέπει να είναι και η προετοιμασία, 

λόγω του ότι, όπως είπαμε και πιο πάνω, είναι μεγάλο και ανεκτίμητης αξίας. 

Δυστυχώς, έχει επικρατήσει η άποψη σε πολλούς, ότι για να κοινωνήσει κάποιος 

χρειάζεται μόνο σωματική προετοιμασία, δηλαδή καθαριότητα του σώματος και καλά 
και καθαρά ρούχα. Βέβαια είναι καλό και αυτό, όμως μαζί μ’ αυτά θα πρέπει να 

κοιτάξουμε και την ψυχή μας. Γιατί η ψυχή είναι ο κυρίως άνθρωπος και επομένως 

και η ψυχή κυρίως θα δεχτεί τον Χριστό. Γι’ αυτό και η ετοιμασία της ψυχής αποτελεί 

προτεραιότητα, που θα πρέπει να είναι η πρέπουσα. Χρειάζεται, λοιπόν, πολλή 

προσευχή, τέλεια μετάνοια και ειλικρινής εξομολόγηση, αδελφική συμφιλίωση, 
εγκράτεια παθών και βοήθεια και συνδρομή στους πάσχοντες αδελφούς μας. Μόνο 

έτσι θα πρέπει να προσερχόμαστε στην Θεία Κοινωνία, τελείως καλά προετοιμασμένοι 

για να κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, για την άφεση των αμαρτιών μας 

και την αιώνια ζωή και ευφροσύνη. 
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Κι ενώ συγκαταβαίνει ο μοναδικός Άρχοντας, ο Παντοκράτωρ, ο 

Μεγαλοδύναμος Κυβερνήτης του Σύμπαντος, ο Άπειρος Θεός και τιμά και προσκαλεί, 

όχι σε κάποιο συνηθισμένο δείπνο, αλλά σε ουράνια πνευματική ευτυχία, τη Βασιλεία 

των Ουρανών, πολλοί προσκεκλημένοι και σήμερα αρνούνται την πρόσκληση. Κι ενώ 

πιστεύουν στον Χριστό και στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εν τούτοις δεν 

κοινωνούν όπως πρέπει ή δεν συμμετέχουν καθόλου στο Δείπνο. Περνούν τα χρόνια, 
από παιδιά γίνονται άνδρες, καταντούν γέροντες. Έρχονται τα Χριστούγεννα, έρχεται το 

Πάσχα και αυτοί μένουν ακοινώνητοι. Χωρίς τον Χριστό, χωρίς τον Θεό. Ζουν σαν 

άπιστοι και σαν άθεοι στον κόσμο αυτό. Μερικοί μάλιστα προβάλλουν τις προφάσεις 

των αρνητών του Δείπνου της παραβολής κι έτσι μένουν μακριά από το άγιον Ποτήριο 

σ’ όλη τους τη ζωή. Μαζί μ’ αυτούς είναι και μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που κακώς 
κοινωνούν. Τώρα, μάλιστα, τα Χριστούγεννα, πάρα πολλοί χριστιανοί προσέρχονται 

στην Θεία Κοινωνία, χωρίς να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Είναι οι άνθρωποι 

που κοινωνούν με βέβηλα χείλη, με στόμα ελεεινό, με γλώσσα που λέει πάντοτε το 

ψέμα και ποτέ την αλήθεια, με χέρια άδικα, με μάτια γεμάτα πονηριά, με ψυχή και 

ζωή ακάθαρτη, ένοχη και αμαρτωλή. Είναι οι άνθρωποι οι ανάπηροι, οι χωλοί και 

ψυχικά τυφλοί. 
Δυστυχώς, μετά από την απροσμέτρητα τιμητική πρόσκληση, που δεχόμαστε, 

δεν έχουμε πλέον περιθώρια να πούμε ότι «δεν γνώριζα», «δεν με κάλεσε κανείς». Έχει 

συγκαταβεί, όπως είπαμε πιο πάνω, ο Ίδιος ο Θεός και μας έχει καλέσει. Ασυγχώρητα 

αγενείς και εξοργιστικά ασεβείς θα αποδειχτούμε όσοι τυχόν από μας αρχίσουμε και 

πάλιν «από μιας παραιτείσθαι». Η μόνη ενδεδειγμένη στάση εκ μέρους μας, είναι να 
σταθούμε και να προσέξουμε τη μεγάλη κλήση. Να εμβαθύνουμε στο περιεχόμενο και 

τη σημασία του Θεϊκού Δείπνου. Να πλησιάσουμε στη συνέχεια πρόθυμα και «να 

προχωρήσουμε με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά 

καθαρή από τις κακές διαθέσεις» (Εβρ. Ι΄ 22). Τώρα, μάλιστα, που οι μέρες καλούν σε 

πνευματικό αναβαπτισμό. Ιδίως, με το άγιο Μυστήριο της Μετάνοιας και τη συνειδητή 

συμμετοχή στις γιορτινές θείες λειτουργίες. Να νοιώσουμε με τη Χάρη του Θεού 
βαθειά τι θα πει να καθόμαστε να τρώμε και να πίνουμε στο Τραπέζι Του, στη 

Βασιλεία Του (Λουκ. ΚΒ΄ 30) και να μεταλαμβάνουμε Σώμα και Αίμα Χριστού, 

ενωμένοι μαζί Του κι Εκείνος με μας (Ιωάνν. ΣΤ΄ 56). 

Αδελφοί μου! Ήδη με τη βοήθεια του Θεού, φτάσαμε στην Κυριακή των 

Προπατόρων. Σε ελάχιστες μέρες θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Αυτό που οι Άγιοι 
Προπάτορες πόθησαν βαθειά και πεθύμησαν νοσταλγικά, εμείς το έχουμε, το ζούμε 

και θα το απολαύσουμε σ’ όλο του το μεγαλείο ακόμα μια φορά. Ας αισθανθούμε, 

λοιπόν, την τιμή και ας συγκλονιστούμε από την ευλογία. Η Μεγάλη γιορτή των 

Χριστουγέννων μας καλεί και αυτή στο Μεγάλο Δείπνο. Πρώτα στο Μυστικό Δείπνο της 

Θείας Κοινωνίας, την ένωσή μας, δηλαδή, με τον Βασιλέα και Σωτήρα Χριστό κι έπειτα 

αφού ζήσουμε τη ζωή της μετανοίας και των καλών έργων, στο Αιώνιο Δείπνο της 
Βασιλείας των Ουρανών. Μη αμελήσουμε, λοιπόν, και μη χάσουμε την μεγάλη 

ευκαιρία. Η μητέρα μας Εκκλησία, μας περιμένει. Όλα είναι έτοιμα. Ας σπεύσουμε 

στο κάλεσμά της. Καλά Χριστούγεννα. 

 

Ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης Διονύσιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

Απόστολος: Εβρ. ια΄ 9-10, 32-40 

Ευαγγέλιο: Ματθ. α΄ 1-15 

20 Δεκεμβρίου 2015 

 

«Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών» 
 

Ο καιρός των Χριστουγέννων έφτασε. Μια εβδομάδα μας χωρίζει από την 

κοσμοχαρμόσυνη ημέρα της Γεννήσεως του Θεανθρώπου. Τα χαράματα  της άλλης 

Κυριακής θα αντιλαλήσει η Ορθοδοξία από τις χαρμόσυνες κωδοκρουσίες των ναών 

που μαζί με τους Αγγέλους θα δοξολογούν το μέγα και παράδοξο μυστήριο της 
σαρκώσεως του ανάρχου Θεού. 

Αν για τον πολύ κόσμο, που πιστεύει επιφανειακά και βλέπει τη θρησκεία σαν 

μια ωραία παράδοση, το γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού είναι μέγα και συγκινεί 

τις καρδιές, για τον συνειδητό χριστιανό, που γνωρίζει τι πιστεύει και γιατί ζει, το 

μυστήριο της σαρκώσεως είναι συγκλονιστικό όχι μόνο γιατί φανερώνει τη άφατη 

κένωση του Θεού για το δικό μας πλουτισμό, αλλά κυρίως γιατί σαν διαρκές μέσα στην 
Εκκλησία γεγονός, δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους όλων των εποχών να το 

βιώσουν στην εποχή τους. «Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου. 

Σήμερον ο άναρχος άρχεται και ο λόγος σαρκούταο». 

Αυτό το «σήμερον» δεν είναι λογοτεχνική έκφραση. Είναι μια πραγματικότητα. 

Σήμερα, μέσα στην Εκκλησία γεννάται ο Χριστός. Σήμερα μέσα σε ένα κόσμο που 
μαστίζεται από τη βία και την τρομοκρατία, «ο ειρήνης πρύτανις προέρχεται Χριστός, 

ειρηνεύσαι τα σύμπαντα». 

Μέγα το μυστήριο. Κάθε έννοια και πολυπραγμοσύνη υπερβαίνει η 

παραδοξότητα του ένθεου τούτου γεγονότος. Με τα μέτρα του φυσικού ανθρώπου δεν 

μπορεί να εκτιμηθεί και κατανοηθεί. Οι άγιοι πατέρες αισθάνονται φόβο και τρόμο. Ο 

Ιερός Χρυσόστομος στην ομιλία του «περί του Σαρκωθέντος Χριστού»νιώθει αδύναμος 
να εμβαθύνει στο υπέρλογο μυστήριο: «φοβούμαι να προχωρήσω στην έρευνα, δεν 

κατέχω τον τρόπο, δεν ξέρω που να στρέψω το ρυάκι του λόγου. Τι να πω, για ποιο να 

μιλήσω; Βλέπω τη μητέρα, αντικρίζω το παιδί, όμως τον τρόπο της γεννήσεως δεν 

καταλαβαίνω. Νικιέται ο φυσικός νόμος, νικιέται και η τάξη του κόσμου, όπου η 

βούληση εκφράζεται του Θεού. Ο Μονογενής που υπάρχει πριν αρχίσουν να 
μετριούνται οι αιώνες, αυτός που δεν εμπίπτει στις ανθρώπινες αισθήσεις, ο ασύνθετος 

ο ασώματος περιβλήθηκε το σώμα μου που υπόκειται στη φθορά…». 

Τα Χριστούγεννα «Θεός εφανερώθη εν σαρκί»(Α΄ τιμ. γ΄ 16). Γεννήθηκε ο Θεός 

ως άνθρωπος. 

Γιατί εναθρώπισε ο Θεός; Ο θεοφώτιστος ερμηνευτής των Γραφών ιερός 

δαμασκηνός και όλοι οι πατέρες που εγκωμίασαν με ιερές συγγραφές το γεγονός της 
Γεννήσεως του Χριστού καταλήγουν στην ακόλουθη απάντηση: «Ο Υιός του Θεού 

ενηνθρώπησε για να χαρίσει ξανά στον άνθρωπο εκείνο για το οποίο δημιουργώντας 

τον, τον προόρισε. Τον δημιούργησε σύμφωνα με τη δική του εικόνα, λογικό και 

ελεύθερο, προορισμένο να είναι όπως και ο δημιουργός του, τέλεια ενάρετος, πράγμα 

κατορθωτό για την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός, λοιπόν, δημιούργησε τον άνθρωπο σε 
πλήρη κοινωνία μαζί του για  να μείνει άφθαρτος, τον ανέβασε στην αθανασία. Εμείς 

όμως αυτά τα γνωρίσματα της θείας φύσεως τα αλλοιώσαμε με την παράβαση της 

εντολής και περάσαμε στην παράταξη της κακίας με αποτέλεσμα να χάσουμε την 

κοινωνία με το Θεό. 
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Επειδή, λοιπόν ο Θεός μας πρόσφερε το ύψιστο και δεν το διαφυλάξαμε, 

χρειάσθηκε να κατέβει αυτός στο χείριστο, δηλ. να προσλάβει τη δική μας φύση, ώστε 

να μας ξαναδώσει τον αρχαίο προορισμό. Κι ακόμα να μας διδάξει το ενάρετο ήθος της 

βιωτής, αυτό το ήθος που ο ίδιος με την επίγεια ζωή του κατέστησε συγκεκριμένο. Και 

ακόμα να μας ελευθερώσει από τη φθορά, φέρνοντας μας πάλι σε κοινωνία με τη ζωή 

του, με τη δική του ανάσταση. Ποιος λοιπόν να μη θαυμάσει του Κυρίου την 
συγκατάβαση; ‘Θαύμα πάσαν έννοιαν εκπλήττον και συνέχον’ (Ιδιομ. ΣΤ΄ Παραμονής 

Χριστουγέννων) είναι το μέγιστο τούτο γεγονός. Ο δημιουργός της κτίσεως πλάθεται 

μέσα στα σπλάχνα της αγίας κόρης. «Ο άναρχο άρχεται και ο Λόγος σαρκούται». 

Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Χριστού δεν είναι μόνο το εφάπαξ ιστορικό 

γεγονός το «εν ημέραις ηρώδου του Βασιλέως» (Ματθ. ιβ΄ 1). Είναι το γεγονός της 
καθημερινής ζωής της Εκκλησίας που λαμβάνει χώρα μέσα στο μυστήριο της Θείας 

Λειτουργίας. Ο καθαγιασμός του άρτου και του οίνου και η μεταβολή τους σε σώμα 

και αίμα Χριστού είναι μια νέα πράξη ενανθρωπήσεως. «Επειδή δεν μπορούμε εμείς 

να ανεβούμε και να ενωθούμε μαζί του, αυτός κατεβαίνει· παίρνει ότι του 

προσφέρουμε και μας το ξαναδίνει κάνοντας το σώμα Θεού και αίμα Θεού (Άγιος 

Νικόλαος Καβάσιλας). Όχι μόνο στην ιερή φάτνη της Βηθλεέμ, αλλά και επάνω στο 
ιερό θυσιαστήριο όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών θα ξαναγεννηθεί ο Χριστός. Εκεί 

μέσα στην «κοινή των επουρανίων και των επιγείων πανηγύρι» δεν θα ζήσουμε την 

Γέννηση σαν ένα ιστορικό μακρινό γεγονός, αλλά σαν μια συγκλονιστική 

πραγματικότητα, η οποία θα μας καταστήσει μετόχους των δώρων που έφερε στη γη ο 

Χριστός. Παίρνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού θα λάβουμε «φως και ειρήνη 
και χαρά, ζωή, τροφή και πόση, ένδυμα, περιβόλαιον ήλιον όντων άδυτον, άστρον 

αειλαμπές…»(Συμεών Νέος Θεολόγος). 

Στολίστηκε και φέτος η Γέννηση στις βιτρίνες, στα πάρκα, στους δρόμους και 

στα καταστήματα. Εκατομμύρια χριστιανοί σε όλο τον κόσμο προετοιμάζονται να 

γιορτάσουν με τα παραδοσιακά τους έθιμα το μεγάλο γεγονός. Πολύχρωμες επιγραφές 

διαφημίζουν στους δρόμους τα «Καλά Χριστούγεννα». Το ραδιόφωνο και η Τηλεόραση 
με εορταστικά προγράμματα μας παρουσιάζουν ήθη και έθιμα, ιστορίες και διηγήματα 

για τη θεία Γέννηση. Τις παραμονές θα ξεχυθούμε στις αγορές για τας ψώνια των 

εορτών και για τα δώρα. Έτσι όμως θα ετοιμαστούμε για τα Χριστούγεννα; Θα 

ετοιμάσουμε το σπίτι και θα αμελήσουμε την ευπρέπεια της ψυχής; 

Ο Θεός θέλει ψυχική προετοιμασία. Ζητεί από εμάς να ευτρεπίσουμε «των 
Γενεθλίων τας εισόδους επί των ψυχικών θησαυρισμάτων». Ο Μέγας Αθανάσιος μας 

λέγει ότι με σωφροσύνη, με άγνοια, με ακακία, με συμπάθεια, με πίστη πρέπει να 

υποδεχθούμε τον Χριστό. «Ούτω Χριστόν θεοπρεπώς εναγκαλισώμεθα». Εδώ και 

σαράντα μέρες η Εκκλησία συνεχώς μας προτρέπει να υψωθούμε από τα γήινα στα 

ουράνια, να εγκαταλείψουμε τα μάταια και να ποθήσουμε τα αιώνια. «Χριστός 

γεννάται, δοξάσατε· Χριστός εξ’ ουρανών, απαντήσατε· Χριστός επί γης, υψώθητε…». Ας 
μη μείνουμε, λοιπόν, μόνο στην εξωτερική προετοιμασία. Ας ευπρεπίσουμε την καρδιά 

μας με την αγάπη και τη μετάνοια. Ας ετοιμαστούμε την ημέρα εκείνη να 

κοινωνήσουμε. Μακριά από την Εκκλησία χωρίς Θεία Λειτουργία και Θεία Κοινωνία, 

τα Χριστούγεννα είναι χωρίς Χριστό. 

 
Γιώργος Σαββίδης 
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«Ινα πληρωθή το ρηθέν» 

να πραγματοποιηθεί, να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού μέσω των 
απεσταλμένων θεόπνευστων προφητών, αυτό σημαίνει η φράση αυτή. 

Τρεις φορές αναφέρεται αυτή η έκφραση στη σημερινή ευαγγελική 
περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί. Προφητεία που φανερώνει την μετάβαση 
και επιστροφή από την  Αίγυπτο, η πρώτη. Την σφαγή των  νηπίων από τον 
Ηρώδη, η δεύτερη, που πίστευε ότι θα απαλλασσόταν από τον Ιησού Χριστό. 

Και την προσωνυμία του Κυρίου, Ναζωραίος, η τελευταία, από τον τόπο όπου 
εγκαταστάθηκε και μεγάλωσε. Η αναφορά, σε προφητείες, κυρίως  από τους 
ευαγγελιστές, δηλώνει και επιβεβαιώνει τη σταθερή διαχρονική επαλήθευση 
της υπόσχεσης του Θεού, με βάση το σχέδιό Του για τη σωτηρία του 
ανθρώπου. Ωστόσο η αναφορά των ονομάτων του Ηρώδη και Αρχέλαου 
καθορίζουν και τον χρόνο της ενανθρώπισης του Κυρίου μας, τοποθετώντας 
την σε ιστορικά πλαίσια. 

Δεν είναι όμως οι μοναδικές περιπτώσεις που αναφέρονται σε 
προφητείες, οι θεόπνευστοι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, μελετητές και 
γνώστες των βιβλίων των προφητών. Διακηρύττουν ιδιαίτερα τα σοβαρά 
γεγονότα της επίγειας ζωής του Κυρίου. Διαπιστώνουν την εκπλήρωση 
προφητειών με προεξάρχουσες τις προφητείες του μεγαλοφωνότατου των 
προφητών Ησαϊα. 

Εκινδύνευσε το παιδίον, ο θεάνθρωπος Ιησούς, από την δολοφονική 
μανία του Ηρώδη, σημειώνει η σημερινή περικοπή. Ασφαλώς ο Θεός 
μπορούσε να Τον προφυλάξει και να μη Τον φτάσει το φονικό μαχαίρι του 
Ηρώδη, χωρίς να χρειαστεί η μετάβαση στην Αίγυπτο. Δεν ήταν όμως καιρός 
ακόμη να δηλωθεί η θεία προέλευση και ιδιότητα του Ιησού. 

Το γεγονός όμως που δεσπόζει αυτές τις μέρες και που πριν δυο μέρες, 
αναπολήσαμε και ευγνώμονες γιορτάσαμε, αγαπητοί μου, είναι η αναγγελία 
του αγγέλου κατά την γέννηση  του Χριστού: «Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ». 
Ναι για χάρη μας, όχι γιατί το αξίζουμε. Γεννήθηκε για μας ο Σωτήρας 

Χριστός. 
Η αγγελία αυτή έφερε την ελπίδα στον άνθρωπο που εξ αιτίας της 

απομάκρυνσής του από τον δρόμο του Θεού, υποφέρει απελπισμένος. Η 
έλευση και ενανθρώπιση του Σωτήρος Χριστού, πραγματοποίησε την προ 
αιώνων υπόσχεση του Θεού, στους πρωτόπλαστους πρώτα, και μέσω των 
προφητών, στο ανθρώπινο γένος. Πλάσματα του Θεού, αγαπητά από τον 
Δημιουργό τους δεν ήταν δυνατόν να μείνουν χωρίς την πλούσια και πρακτική 
εμφάνιση της άπειρης αγάπης του Θεού. Προηγήθηκε η συνεχής στους αιώνες 
υπενθύμιση του Θεού για την τήρηση των εντολών Του. Έστειλε φωτισμένους 
ανθρώπους, τους προφήτες, στον αγαπημένο Του λαό, τον Ισραήλ. Άνθρωποι 
σοφοί και φωτισμένοι παρουσιάστηκαν και στους άλλους λαούς, τους εθνικούς 
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ειδωλολάτρες, για να τους καθοδηγήσουν κοντά στον Θεό. «Καθεύοντες 
διατελειτε αν, έως αν ο Θεός κηδόμενος υμών πέμψειε άλλον τινα σώσαι υμάς». 
Θα κοιμάστε αδιαφορώντας για την αρετή, αν ο Θεός που σας φροντίζει δεν 
στείλει κάποιον άλλον να σας σώσει, έλεγε ο φιλόσοφος Σωκράτης. Είχε 
συνεπώς η ανθρωπότητα σαφείς και διαχρονικές προειδοποιήσεις και 
υπομνήσεις, όταν ήταν φανερό ότι είχε εκτραπεί από την ευθεία οδό τους θείου 
θελήματος. Και όμως οι άνθρωποι δεν άκουσαν. Δεν πρόσεξαν τις ειδοποιήσεις. 
Ίσως θα έπρεπε να μας εγκαταλείψει και να μας τιμωρήσει, αφού εμείς 
παρακούσαμε και τον αγνοήσαμε. Η αγαθότητα όμως του Θεού έδειξε για άλλη 
μια φορά την απέραντη αγάπη στα πλάσματα Του. 

Πριν δυο μέρες λοιπόν, γιορτάσαμε για άλλη μια φορά, την εκπλήρωση 
της σωτηριώδους υπόσχεσης του Θεού. 

Η έλευση του Σωτήρος Χριστού, ήταν η τελευταία ευκαιρία. Τώρα πλέον 
γνωρίζουμε με ακρίβεια το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Δεςν 
δικαιούμαστε να προφασιστούμε άγνοια. Ήλθε, έγινε άνθρωπος, όπως εμείς, 
απέδειξε την αγάπη του και με τη διδασκαλία Του και με τα θαύματα. Όλα 
αυτά σαν ανάμνηση τα διατηρήσαμε στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο. 

Είναι φανερή όχι μόνο η αγάπη Του, για τα ανάξια πλάσματα Του, αλλά 
και η ανοχή Του. Παρακολουθεί και βλέπει τα σφάλματα μας. Περιμένει να 
καταλάβουμε τα λάθη μας. Κάποτε επιτρέπει να υποφέρουμε ή και να 
υφιστάμεθα κακά, μήπως αντιληφθούμε τα λάθη μας. Γνωρίζει μέχρι ποίου 
σημείου μπορούμε να αντέξουμε. Γιαυτό ποτέ δεν επιτρέπει κάτι που είναι 
αδύνατο να αντιμετωπίσουμε με τις περιορισμένες δυνάμεις και ικανότητες 
μας. 

Η επιθυμία του Θεού είναι να σωθούμε. Και μπορούμε να σωθούμε 
όταν ακολουθούμε τις εντολές Του. Η σωτηρία της ψυχής μας είναι 
κυριολεκτικά στο χέρι μας.! Αρκεί να το θελήσουμε. Σε λίγες μέρες, αγαπητοί 
μου, αρχίζει ένας νέος χρόνος. Ας βάλουμε ένα και μοναδικό στόχο. Την 
αλλαγή της ζωής μας προς το καλύτερο. Την απαλλαγή από κακές συνήθειες 
και λάθη. Την αξιοποίηση της δωρεάν ευκαιρίας για σωτηρία. Την 
εκμετάλλευση της μεγάλης αγάπης του Θεού για να πετύχουμε τη σωτηρία της 
ψυχής μας, αλλά και να ζούμε στην επίγεια ζωή με ειρήνη και την ευλογία του 
Κυρίου. Αμήν. 

Δ.Γ.Σ. 
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Πα. 20/11 ΠΑΦΟΣ, Παναγία Παντάνασσα (Εσπ.) 
Σα. 21/11 ΠΕΓΕΙΑ 

Κυ. 22/11 ΓΙΟΛΟΥ 
Τρ. 24/11 ΤΑΛΑ, Αγία Αικατερίνη (Εσπ.) 
Τε. 25/11 ΠΕΝΤΑΛΙΑ, Άγιος Στυλιανός (Εσπ.) 
Κυ. 29/11 ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ 

Κυ. 29/11 ΕΜΠΑ (Εσπ.) 
Δε. 30/11 ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
 

Πε.   3/12 ΑΡΜΟΥ 

Πα.   4/12 ΣΑΛΑΜΙΟΥ 
Σα.   5/12 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Κυ.   6/12 ΝΑΤΑ (Εσπ.) 
Σα. 12/12 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, Άγιος Σπυρίδωνας 

Κυ. 13/12 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Δημήτριος 
Κυ. 20/12 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, Αγία Παρασκευή 
Τρ. 22/12 ΚΟΙΛΙΝΙΑ 
Πα. 25/12 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος 

Κυ. 27/12 ΛΕΜΠΑ 

 

ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 
 

Κυ.   1/11 ΝΕΟΝ ΧΩΡΙΟΝ 
Δε.   2/11 ΠΡΟΔΡΟΜΙ (Εσπ.) 

Πε.   5/11 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ (Εσπ.) 
Κυ.   8/11 ΛΕΜΟΝΑ 
Δε.   9/11 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 

Τρ. 10/11 ΝΕΟΝ ΧΩΡΙΟΝ (Εσπ.) 
Πα. 13/11 ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ 
Κυ. 15/11 ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πα. 20/11 ΓΙΟΛΟΥ (Εσπ.) 

Σα. 21/11 ΠΑΦΟΣ, Παναγία Παντάνασσα 
Κυ. 22/11 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Τρ. 24/11 ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ, Αγία Αικατερίνη (Εσπ.) 
Τε. 25/11 ΑΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 

Κυ. 29/11 ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ 
Κυ. 29/11 ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (Εσπ.) 
Δε. 30/11 ΕΜΠΑ 
 

 

Πε.   3/12 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (Εσπ.) 
Πα.   4/12 ΑΡΓΑΚΑ, Αγία Βαρβάρα 

Σα.   5/12 ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (Εσπ.) 
Κυ.   6/12 ΧΡΥΣΟΧΟΥ 
Δε.   7/12 ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 

Τε.   9/12 ΑΛΕΚΤΟΡΑ 
Πα. 11/12 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ, Άγιος Σπυρίδωνας (Εσπ.) 
Κυ. 13/12 ΑΧΕΛΕΙΑ 
Κυ. 20/12 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Κενδέας 

Πα. 25/12 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 
Κυ. 27/12 ΚΙΝΟΥΣΑ 

ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΤΥΧΙΚΟΥ 
 

Κυ.   1/11 ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ, Άγιοι Ανάργυροι 

Δε.   2/11 ΑΧΕΛΕΙΑ (Εσπ.) 
Τρ.   3/11 ΤΡΟΖΕΝΑ 
Σα.   7/11 ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ, Αρχάγγελοι (Εσπ.) 
Κυ.   8/11 ΚΟΙΛΙΝΙΑ 

Τε. 11/11 ΠΕΝΤΑΛΙΑ (Εσπ.) 
Κυ. 15/11 ΜΑΛΙΑ 
Πα. 20/11 ΚΟΙΛΗ (Εσπ.) 
Κυ. 22/11 ΣΤΕΝΗ 

Τρ. 25/11 ΚΟΥΚΛΙΑ, Αγία Αικατερίνη 
Κυ. 29/11 ΠΑΝΑΓΙΑ 

Σα.   5/12 ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ, Άγ. Νικόλαος Παρ. Μέτωπο 

Κυ.   6/12 ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ, Άγ. Νικόλαος Παρ. Μέτωπο 
Κυ.   7/11 ΜΕΣΑΝΑ 
Τε.   8/11 ΜΕΣΑΝΑ 
Κυ. 13/12 ΦΥΤΗ 

Κυ. 20/12 ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ 
Τρ. 22/12 ΚΟΙΛΙΝΙΑ 
Πα. 25/12 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΡΟΪΑΤΙΣΣΗΣ 
Κυ. 27/12 ΠΡΑΙΤΩΡΙ 

Πε. 31/12 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ (Αγρυπνία) 
 

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 
 

        ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΚΟΥ          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ 

  8/11 ΓΟΥΔΙ 

15/11 ΑΡΜΟΥ 

22/11 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ 

  6/12 ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ 

13/12 ΔΟΡΑ 

 

   1/11 ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ 

8/11 ΑΡΓΑΚΑ 

22/11 ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ 

  6/12 ΧΛΩΡΑΚΑ 

13/12 ΜΕΣΟΓΗ 

 

 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 
  8/11 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ 

22/11 ΚΟΝΙΑ 

  6/12 ΑΧΕΛΕΙΑ 

13/12 ΤΙΜΗ 

 

 

 

Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους υπάρχει αυτούσιο και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 
www.impaphou.org 


