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ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ

Εὐελπιστοῦντες ὅτι ὁ κόπος ἡμῶν θὰ εὕρη ἀπήχησιν εἰς 
τὰς ψυχὰς τῶν μελετητῶν, παραδίδομεν τὴν Γ΄ σειρὰν 

κηρυγμάτων Κυριακῶν τοῦ Λουκᾶ ἐπὶ τῶν ἀποστολικῶν κει
μένων, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται Ἀποκάλυψις τῆς δοθείσης παρὰ 
τοῦ Κυρίου ἀληθείας πρὸς τοὺς συνεργοὺς Αὐτοῦ ὡς αὐτό
πτας μάρτυρας καὶ αὐτηκόους διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Πανα
γίου καὶ Τελεταρχικοῦ πνεύματος «ἐν ὑπερφώτῳ γνόφῳ» 

Καταθέτομεν τὸν βαθύτατον υἱικὸν σεβασμὸν πρὸς τὴν 
ΑΘΠ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Κον Κον ΒΑΡΘΟΛΟ
ΜΑΙΟΝ, ὁ ὁποῖος «ἐπεσκέψατο» ἡμᾶς διὰ τῆς χαριτοβρύ
του Τιμίας Αὐτοῦ εὐλογίας καὶ ἐν τῇ παρούσῃ ἐκδόσει 

Ἐν Κηφισιᾷ τῇ 6ῃ  Ἰανουαρίου 2021
Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων

Ὁ πονήσας
† Ἀρχιμ  Κ Γ Χ 



Τῇ ΑΘΠ τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ 
Κῳ Κῳ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙῼ

υἱικῶς καὶ βαθυσεβάστως

ὁ πονήσας

† Α Κ Χ
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Τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Άρχιμανδρίτῃ κυρίῳ Κωνσταντίνῳ 
Χαραλαμποπούλῳ, Πρωτοσυγκέλλῳ Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Με-
τριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν, εἰρήνην καὶ εὐλογίαν 
παρὰ Θεοῦ.

Ἀσμένως ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὸ αἴτημα ὑμῶν, ἀπο
στέλλομεν τὸν παρόντα Πατριαρχικόν χαιρετισμόν, ὡς 
εὐ λογίαν διὰ τὴν ἔκδοσιν κηρυγμάτων τῆς ὑμετέρας Ὁσιο
λογιότητος ἐπὶ Ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων, ὑπὸ τὸν 
ἐκφραστικώτατον τίτλον «Ἀποστολικαὶ ἐκχύσεις», πρῶτον, 
τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου καί, ἐν συνεχείᾳ, τῶν Κυ-
ριακῶν τοῦ Ματθαίου καὶ τοῦ Λουκᾶ, τοῦ Τριωδίου καὶ τοῦ 
Μηνολογίου, ὁλοθύμως εὐχαριστοῦντες διὰ τὴν ἀφιέρωσιν 
τοῦ ὅλου ἔργου εἰς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα.

Τὸ ἱερὸν κήρυγμα δὲν εἶναι μία ἀπλῆ ὁμιλία, κατὰ τὴν 
ὁποίαν ὁ ὁμιλητὴς ἔχει τὴν δυνατότητα νά πρωτοτυπήσῃ, 
ἀλλὰ μία μαρτυρία περὶ τῆς κοινῆς πίστεως ἡμῶν, καί, 
ὡς τοιαύτη, ὀργανικὸν μέρος τῆς λειτουργικῆς συνάξεως. 
Αὐτὴ θέτει τοὺς ὅρους καὶ τὰ ὅρια τῆς φαντασίας, αὐτὴ 
δεικνύει τὴν κατεύθυνσιν. Καὶ τὸ κήρυγμα τρέφεται ἀπὸ 
τὴν εὐχαριστιακήν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει καὶ 
αὐτὸ ἐσχατολογικὴν πνοὴν καὶ προσανατολίζει τοὺς πι-
στοὺς πρὸς τὴν πλήρωσιν καὶ πληρότητα τῶν πάντων ἐν 
τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.

Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, τὸ κήρυγμα εἶναι πάντοτε μήνυμα 
ἐλπίδος, ὁμολογία καὶ διακήρυξις τῆς ἐμπιστοσύνης μας 
εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ὕμνος εἰς τὴν Ζωήν, ἡ ὁποία 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
(Β΄ Κορ  θ΄ 611)

Τὸ σημερινὸν Ἀποστολικὸν Ἀνάγνωσμα ὑπομιμνή
σει τὸ θεάρεστον καθῆκον παντὸς χριστιανοῦ· τὴν 

ἐλεημοσύνην  Ὁ πραγματικὸς πλοῦτος διὰ πάντα ἑνά
ρετον χριστιανὸν καθίσταται ὁ ἀδελφός του, ὁ πλησί
ον του  Αὐτὸ διακηρύττει ὁ ἱδρυτὴς τῆς πίστεώς μας, ὁ 
Ὁποῖος ἐὰν καὶ πλούσιος κατέστη πτωχὸς διὰ νὰ πλου
τήσωμεν ἡμεῖς διὰ τῆς ἰδικῆς Του πτωχείας  Τὸ συνει
δησιακὸν καθῆκον τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι ἡ καλλιέργεια 
τῆς ἐμφύτου ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον ὁ ὁποῖος εἶναι 
«εἰκὼν Θεοῦ»  Ἡ ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι ἁπλὴ μετάδοσις 
ὑλικῶν ἀγαθῶν (κυρίως χρημάτων) ἀλλὰ συνδέεται διὰ 
τῶν ἀρετῶν τῆς προσευχῆς καὶ τῆς νηστείας  Ὁμιλοῦμε 
δηλαδὴ διὰ τὴν πνευματικὴν ἐλεημοσύνην  Ἡ προσευχὴ 
καὶ ἡ νηστεία εἶναι δύο ὑπερόπλα τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ 
ὁ Χριστιανός, ὁ γέρων, ὁ ἱερεύς, ἐν τέλει πᾶς πνευμα
τικὸς ἄνθρωπος διὰ νὰ συνδράμῃ καὶ νὰ βοηθήσῃ τοὺς 

ἔχει νικήσει τὴν φθοράν καὶ τὸν θάνατον. Τὸ κήρυγμα ἔχει 
ἄρωμα ἀναστάσεως, ὅπως καὶ τὰ βιβλικὰ κείμενα, εἰς τὰ 
ὁποῖα ἀναφέρεται. Εἶναι δοξολογία τοῦ «ἀεὶ μεθ’ ἡμῶν» 
Θεοῦ, εὐχαριστία περὶ τῆς ἐλθούσης χάριτος καὶ τῆς ἐσχα-
τολογικῆς «κοινῆς ἀναστάσεως» ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ ἐνδόξῳ 
παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης.

Διὰ τοῦ κηρύγματος, ἐνισχύεται εἰς τοὺς πιστοὺς αἴσθη-
σις περὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος ὡς σχέσεως καὶ 
κοινότητος ζωῆς. Συνεπῶς, ὀφείλει νὰ ἐγκαταλειφθῇ 
ὁριστικῶς ἡ δι’ αὐτοῦ ἐπιδίωξις τονώσεως τῆς ἀτομικῆς 
θρησκευτικότητος καὶ τῆς ἀτομικῆς σωτηρίας, ἡ ὁποία 
ὡδήγει συχνάκις εἰς τὴν μετατροπήν του εἰς ἠθικολογίαν 
καὶ μάθημα κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς. Ἐχάρημεν διὰ τὸ 
γεγονὸς ὅτι τὰ μετὰ χεῖρας κηρύγματα τῆς ὑμετέρας ἀγα-
πητῆς Ὁσιολογιότητος διασώζουν, μὲ θεολογικὴν γνῶσιν 
καὶ ποιμαντικήν εὐαισθησίαν, τὰ διαχρονικὰ μηνύματα 
τῆς Βίβλου εἰς σύγχρονον γλῶσσαν, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται 
«ἁλιευτικῶς» εἰς τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν τῶν πιστῶν.

Μὲ αὐτὰς τὰς σκέψεις, συγχαίρομεν ὑμῖν διὰ τὴν συμ-
βολὴν εἰς τὴν ὑπαρξιακὴν ἐξαγγελίαν τοῦ θείου λόγου, 
«ἐν τῷ νῦν καιρῷ», καὶ ἐπευλογοῦμεν τὴν παροῦσαν ἔκδο-
σιν, καταστέφοντες δὲ ὑμᾶς διὰ τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν 
εὐλογίας, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ τὴν ὑμετέραν Ὁσιολογιότη-
τα καὶ τὰ πνευματικὰ τέκνα ὑμῶν τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος 
τοῦ ἀεὶ δαψιλεύοντος πᾶσιν ἡμῖν τὰ σωτηριώδη δωρήματα 
Αὐτοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

´
βκ´ Μαρτίου ια´
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ἀναξιοπαθοῦντας, τὸν πτωχὸν ἀδελφὸν  Καθίστανται 
καὶ οἱ δύο πηγαὶ ἐλέους διὰ τὴν ψυχὴν τοῦ πτωχοῦ πλη
σίον  Ὁ μακαρισμὸς τοῦ Κυρίου «μακάριοι οἱ ἐλεήμονες 
ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» ἀναφέρεται καὶ εἰς τὴν ὑλικὴν 
καὶ εἰς τὴν πνευματικὴν ἐλεημοσύνην  Ἀνταποδίδοντας 
καὶ εἰς τὸν παρόντα κόσμον καὶ εἰς τὸν ὑπερουράνιον 
ἑκατονταπλασίως  Κυρίως μακαρίζομεν τὴν διάθεσιν 
τῆς ἐλεημοσύνης, ἡ ὁποία ὅταν καθίσταται ἐνεργὴς καὶ 
ζῶσα ἀναβαίνει πρὸς τὸν θρόνον τοῦ Θεοῦ καὶ καταβι
βάζει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον  Ὁ ἐλεήμων 
ἄνθρωπος ὅταν πράττει τὸ χρέος του πρὸς τὸν ἀναξιο
παθοῦντα πλησίον αἰσθάνεται ὡς ὁ Παῦλος τὴν μετα
στροφὴν τοῦ ἑαυτοῦ του εἰς Δαμασκόν, φλογίζεται ἐκ 
τῶν πυρφόρων χαρίτων τῆς θείας Πεντηκοστῆς διότι ἔχει 
ὑπερχορτάσει ἐκ τοῦ χωρητικοῦ δοχείου τῆς χάριτος τοῦ 
Θεοῦ  Ἐξ ἄλλου ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μαρτυρεῖ 
ὅτι ὁ Κύριος δὲν καθίσταται ἀτομικῶς Σωτὴρ ἑκάστου ἐξ 
ἡμῶν ἀλλὰ Σωτὴρ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία 
εἶναι Σῶμα Χριστοῦ καὶ ἡμεῖς σωζόμεθα εἰς τὸ μέτρον 
ὅπου μετέχομεν ἐνεργῶς εἰς τὴν ζωήν Της  «Ἡ καῦσις 
τῆς καρδίας ὑπὲρ ὅλης τῆς κτίσεως» καθίσταται ὑψίστη 
μορφὴ ἐλεημοσύνης κατὰ τὸν Ἅγ  Ἰσαάκ τὸν Σύρον  Ὁ 
παρηγορητικὸς λόγος εἶναι ἐλεημοσύνη, τὸ βλέμμα συ
μπαθείας καὶ ἀγάπης εἶναι ἐλεημοσύνη, ἡ θυσιαστικὴ 
ἀγάπη εἶναι ἐλεημοσύνη ἡ «φιλάνθρωπος γνώμη» δη
λαδὴ κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον εἶναι ἐλεημοσύνη  Εἰς 
τὴν παραβολὴν τῆς μελλούσης κρίσεως ἀναφέρεται ὡς 

βασικότερον κριτήριον ἡ ἔμπρακτος ἐκδήλωσις τῆς ἀγά
πης πρὸς τὸν πλησίον  Ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος προσφέ
ρει εἰς τὸν ἀδελφόν του φθαρτὰ ἀγαθὰ καὶ ταυτοχρόνως 
λαμβάνει παρὰ τοῦ θείου Δομήτορος ἀγαθὰ αἰώνια καὶ 
θεία  Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ καθίσταται βάλσαμον διὰ τοὺς 
κεκοιμημένους ἀδελφούς μας· ἀναπαύει τὴν ψυχή των 
μᾶς διαβεβαιοῦν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας  Ἀδελφοί 
μου, εἶναι ἐπιτακτικὸν χρέος νὰ συνειδητοποιήσωμεν 
ὅτι εἰς τὸν παρόντα βίον τίποτε δὲν μᾶς ἀνήκει καθόσον 
«τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς»  Ἠμποροῦμε 
νὰ ἐλαφρύνομε τὰς ἁμαρτίας διὰ τῆς θεαρέστου ἐλεημο
σύνης καὶ τότε νὰ εἴμεθα βέβαιοι κατὰ θείαν διαβεβαί
ωσιν καὶ τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Πίστεώς μας καὶ Τελειωτοῦ 
Ἰησοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Του «δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πα
τρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασι
λείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδωκατέ 
μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ 
συνηγαγετέ με, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα 
καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρὸς 
με» (Ματθ  25, 3436)  Αὐτῆς τῆς δωρεᾶς τῆς εἰσόδου 
πρὸς τὴν οὐράνιον βασιλείαν εἴθε διὰ τῆς ἐλεημοσύνης 
νὰ ἀξιωθῶμεν ἅπαντες 
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Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
(Β΄ Κορ  ια΄ 31ιβ΄ 9)

Διὰ τὰς πνευματικὰς ἀποκαλύψεις ποὺ ἐβίωσεν ὁ 
ἴδιος ὁμιλεῖ ὁ Παῦλος εἰς τὸ σημερινὸν ἀνάγνωσμα, 

ἐξαναγκασθεὶς διὰ νὰ στερεώσῃ τὴν πίστιν τῶν Κοριν
θίων ἔναντι ἐμφανιζομένων ψευδαποστόλων  Αὐτὸ τὸ 
μυστήριον τοῦ Παραδείσου, αὐτὴν τὴν ἔκχυσιν τοῦ θεί
ου φωτὸς τὴν ὁποίαν ἀναμένουν οἱ μετανοοῦντες Χρι
στιανοὶ διὰ νὰ εἰσέλθουν ἐντὸς, ἐγεύθη ὁ οὐρανοβάμων 
Παῦλος, ἐκεῖ ὅπου δεσπόζει ὁ Τριαδικὸς Θεὸς, ὁ ἄρτος 
τῆς ζωῆς (Ἰω  6, 35) τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν (Ἰω  4, 14) ἡ αἰώ
νιος ζωὴ (Ἰω  4, 14) ἐκεῖ ἀνῆλθε εἰς τὰ ἐπουράνια σκη
νώματα καὶ ἤκουσεν ἄλεκτα καὶ ἀνέκφραστα ρήματα  
Ἐκεῖ ὅπου δοξολογεῖται ὁ ποιητὴς τῶν Ἁπάντων ὁ Εἷς καὶ 
Μοναδικὸς, ὁ ἀπεριόριστος, τὸ φῶς τῆς ζωῆς, ἐκεῖ ὅπου 
ὑπάρχει διηνεκὴς χαρὰ καὶ εὐφροσύνη, ἐκεῖ ὅπου κατα
σκηνώνει ἡ εἰρήνη, ἐκεῖ ὅπου ἡ θέα τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ 

τὴν τροφὴν καὶ ὁ θάνατος ἔχει ἀπωλεσθεῖ ἐκεῖ εἰς τὰ 
θεῖα σκηνώματα τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ ἐκεῖ ἐγεύθη 
ὁ θεῖος τῶν Ἀποστόλων ὁ ἔνδοξος Παῦλος τὰς παναρ
μονίους λατρευτικὰς δοξολογίας καὶ ἀποκαλύψεις τῶν 
τοῦ Θεοῦ Μυστηρίων  «Ἡρπάγη εἰς τὸν Παράδεισον» 
ἔνθα κατοικεῖ καὶ ἐμπεριπατεῖ ὁ Θεός  Ἐκ τοῦ Παραδεί
σου Αὐτοῦ ἔχομεν ἀποκλεισθεῖ ἅπαντες λόγῳ τῆς ἁμαρ
τίας καὶ ἡ κλεῖς διὰ τὴν εἴσοδόν μας εἶναι ἡ μετάνοια, τὰ 
δάκρυα καὶ ἡ προσευχή  Αὐτὴ ἡ ἐλπίδα τῆς μετανοίας 
πραγματοποιεῖται διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ «ὅς ἐρρύσατο 
ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν 
βασιλείαν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ» (Κολ  1, 12)  Ἡ ὁμολο
γία αὐτὴ τοῦ Παύλου δὲν ἀποτελεῖ ματαίαν καυχησι
ολογίαν καὶ μάλιστα μετὰ παρέλευσιν δέκα τεσσάρων 
ἐτῶν ἀλλὰ εὐλογία καὶ διὰ τοὺς Κορινθίους καὶ δι’ὅλους 
ἡμᾶς  Ὁ ταπεινὸς Ἀπόστολος ὁμολογεῖ τοὺς κεκρυμμέ
νους θησαυρούς του  Ἥρπαγη μέχρι τρίτον οὐρανὸν καὶ 
αἱ πνευματικαὶ ἐμπειρίαι του ὑπερβαίνουν τὴν ἐκφρα
στικὴν δυνατότητά του νὰ περιγράψῃ δηλαδὴ αὐτὰ τὰ 
«ἄρρητα ρήματα»  Τὰ φθονερὰ ὄργανα τοῦ Σατανᾶ οἱ 
ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι τὸν ἀμφισβητοῦν ἀναγκάζουν τὸν 
ταπεινὸν Ἀπόστολον ἐκτὸς τῶν θείων ἀποκαλύψεων νὰ 
προβῇ εἰς μίαν συγκλονιστικὴν περιγραφήν, τῆς ζωῆς, 
τῶν ἀγώνων, τῶν βασάνων, τῶν κατορθωμάτων ἐν τέλει 
τὰ ὁποῖα περιγράφονται εἰς τὰ τέσσαρα κεφάλαια τῆς 
Β΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς του  Διὰ τῶν ἀποκαλύ
ψεων αὐτῶν στηρίζει τὴν πίστιν τῶν ἀδυνάτων ψυχῶν 
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αἱ ὁποῖαι παρεσύρθησαν ὑπὸ τῶν παγίδων τοῦ σκότους 
καὶ τῶν φθονερῶν καὶ φθοροποιῶν ἀνθρώπων  Αἰσθάνε
ται ὁ ἴδιος τὴν ἐμπειρία τῆς θεώσεως, τὴν ὑπέρβασιν τῆς 
κτιστότητος τοῦ ἀνθρώπου, τὴν μετοχὴν εἰς τὰς ἀκτί
στους θείας ἐνεργείας, τὴν θεωρίαν ἐντέλει τῆς δόξης 
τοῦ Θεοῦ  Αὐτὴ καθίσταται Μυστικὴ θεολογία «κρυ
φιομύστου σιγῆς γνόφος» κατὰ τὸν Ἅγιον Διονύσιον 
τὸν Ἀρεοπαγίτην (PG τ  3 σελ  997 Α «Περὶ Μυστικῆς 
Θεολογίας» Κεφ  Α)  Αἰσθάνεται τὴν ἐλαχιστότητά του 
καυχώμενος διὰ τὰς ταλαιπωρίας καὶ ἀντιξοότητας τῆς 
ζωῆς του χάριν τῶν ὁποίων ἐνοίκησε καὶ ἐμπεριεπάτησεν 
ἐντός του ὀ Θεός  Ταπείνωσις, ἔλεος, θυσία  Χαρακτη
ριστικὰ γνωρίσματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου  Ὁ ἀόρα
τος πνευματικὸς κόσμος ἔχει ὡς σημεῖον ἀναφορᾶς τὴν 
ταπείνωσιν τῶν ἐνοίκων του  Ὁ διάβολος ἐξεβλήθη «τῶν 
οὐρανίων αὐλῶν» διότι «τετόλμηκεν εἰπεῖν ἔσομαι ὅμοι
ος τῷ Ὑψίστῳ», λέγει ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας  
Ὁ Μ  Ἀθανάσιος τονίζει ἰδιαίτατα τὸ εἶδος τῆς κακί
ας, τὸ ὁποῖον κατεκρήμνησεν τὸν Διάβολον ἐξ οὐρανοῦ  
Δὲν κατερρίφθη «ἕνεκεν πορνείας ἤ μοιχείας ἤ κλοπῆς» 
ἀλλὰ λόγῳ «ὑπερηφανείας καὶ ἀλαζονείας»  Ἡ ταπεί
νωσις τοῦ Παύλου καθίσταται συγκλονιστική! Ἀπέκρυ
ψεν ἐπὶ δέκα τέσσαρα ἔτη τὰ μεγαλεῖα τοῦ οὐρανοῦ, 
τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ! διότι δὲν ὑπῆρξεν ὑπερήφανος 
καὶ ἀλλαζών  Κληρονόμησε καὶ μετέσχε τῆς πνευμα
τικῆς ἐμπειρίας τοῦ Παραδείσου  Τρυφὴ καὶ Βασιλεία 
οὐρανῶν εἶναι ἡ μετὰ τοῦ Θεοῦ συνδιαγωγὴ καὶ ἡ διη

νεκὴς ἔλαμψις καὶ ἀνάβασις ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται 
διὰ τοὺς σεσωσμένους  Ἐπιθυμοῦμεν τὴν χάριν τῆς πνευ
ματικῆς ἰάσεως  Ἐπιθυμοῦμεν τὴν τρυφὴν τοῦ Παραδεί
σου  Ἐπιθυμοῦμεν νὰ εἴμεθα «εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου 
τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι» (Ἀπ  19, 10)  Ἐπιθυμοῦμεν νὰ 
κατοικήσωμεν εἰς οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινὴν» (Ἀπ  
21, 1)  Ἄς καταστῶμεν μιμηταὶ τοῦ Ἀποστόλου  Μικροὶ 
μὲν ἡμεῖς ἔμπροσθεν τοῦ γίγαντος Παύλου ἀλλὰ μὲ ζέσιν 
πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης θὰ ἀνέλθωμεν τὴν κλίμα
κα τῆς Παραδεισίου ζωῆς, ὅπου κάθε στιγμὴ θὰ κατέχῃ 
τὴν διάστασιν τῆς αἰωνιότητος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΄ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Γαλ  α΄ 1119)

Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων 
ἐκτὸς τῆς μεγίστης εὐλογίας ἑνίοτε καθίσταται 

καθοριστική  Εἰς τὴν ἀποστολικὴν περικοπὴν γίνεται 
μνεία διὰ τὴν ἀλλαγὴν πλεύσεως τῆς ζωῆς ἑνός διώκτου 
τοῦ Χριστιανισμοῦ τῆς «ἐν σπαργάνοις» θρησκείας τοῦ 
Ναζωραίου καὶ τὴν μετάλλαξίν του εἰς Ἄνθρωπον βα
θυτάτης θυσιαστικῆς καὶ συνειδησιακῆς προσφορᾶς 
πρὸς τὸν πλησίον καὶ διαπρυσίου κήρυκος τοῦ Εὐαγγε
λίου τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς νέας ἐξ Ἀποκαλύψεως θρησκείας  
Ὁ Σαοὺλ χθεσινὸς διώκτης τοῦ Χριστιανισμοῦ, σφοδρὸς 
πολέμιός του εἶναι ὁ σημερινὸς Παῦλος ὁ ὁποῖος ἀπευ
θύνει διὰ τῶν ἐπιστολῶν του νουθεσίας πρὸς τὰς ἐκ
κλησίας ποὺ ἵδρυσεν ἔχων τὴν ἀγωνίαν τοῦ ποιμένος 
διά τὴν πορείαν καὶ τὸν πνευματικὸν ἐφοδιασμὸν τῶν 
ποιμενομένων, τῶν πνευματικῶν του τέκνων, τοῦ λογι

κοῦ ἐν τέλει ποιμνίου τῶν νεοσυσταθεισῶν Ἐκκλησιῶν  
Ἡ ἀποκάλυψις τοῦ Κυρίου εἰς τὸν Παῦλον καθίσταται 
ὡς ἀλλαγὴ πλεύσεως εἰς τὴν ζωήν του  Ἀφίεται ὁ πα
λαιὸς ἄνθρωπος καὶ ἀναγεννᾶται ὁ νέος, ἐκεῖνος ποὺ 
ὑπομένει τὰ πάνδεινα διὰ τὴν διάδοσιν τοῦ εὐαγγε
λίου, διὰ τὸν πνευματικὸν καταρτισμὸν τῶν ἀδελφῶν 
του εἰς τὴν ἐν σπαργάνοις νέαν θρησκείαν  Κατεστάθη 
«ποιμὴν» τῆς Ἐκκλησίας, ἄγρυπνος φρουρὸς τῆς καθα
ρότητος τῆς ζωῆς της καὶ κατὰ τὸν λόγον του «στύλος 
καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ  γ΄ 15  Α΄ Κορ  
β΄ 711)  Ὁ Παῦλος ὁμολογεῖ τὸν Χριστόν, ἠσθάνθη 
τὴν παρουσίαν Του, τὴν χάριν Του, τὴν ἀγάπην Του  Ὁ 
Χριστὸς ἀποκαλύπτεται εἰς ὅσους εἰς τὰ τρίσβαθα τῆς 
ψυχῆς των ἐπιθυμοῦν νὰ τὸν συναντήσουν, νὰ πορευ
θοῦν μετ’ Αὐτοῦ, νὰ ἐννοήσουν τὴν ὕπαρξιν τοῦ μόνου 
ἀληθινοῦ Θεοῦ  Ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ἀποτέ
λεσμα ἀνθρωπίνης προσπαθείας ἀλλὰ δῶρον τοῦ ἰδίου 
τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον  Ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται 
εἰς τὸν ἄνθρωπον  Ὁ Θεὸς ἐπιλέγει εἰς Ποῖον καὶ πῶς 
θὰ ἐπισκηνώσῃ τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτός Του  Οὐδεὶς δύ
ναται ἐλθεῖν πρὸς με, ἐὰν μὴ ὁ Πατὴρ ὁ πέμπψας με 
ἐλκύσῃ αὐτὸν (Ἰω  6, 44)  Ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος ἀποκα
λύπτει ὅτι ὁ Θεὸς τὸν προόριζε δι’ ἀποστόλόν Του «ἐκ 
κοιλίας μητρός του» (Γαλ  1, 13 Α΄ Κορ  11, 1 Φιλιπ  
3, 12, Ἐφεσ  3, 3)  Χαρακτηρίζεται ὡς κορυφαῖος τῶν 
πρωτεργατῶν τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, ἴσως ἡ με
γαλυτέρα προσωπικότης τῆς ἐποχῆς τῆς νέας πίστεως   
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Τὸ σημαντικὸν τοῦ προσώπου του ἀναγνωρίζεται ἐξ 
ὅλων τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν ὡς «Πρῶτος μετὰ 
τὸν Ἕναν»  Ἀπετέλεσεν «σκεῦος ἐκλογῆς» τοῦ ἰδίου τοῦ 
Κυρίου  Δίκαιος ὁ χαρακτηρισμὸς καθ’ ὅσον ὁ μέγας 
αὐτὸς κήρυξ προσέφερεν εἰς τὴν «ἐν σπαργάνοις» θρη
σκείαν ἀνεκτίμητον ὑπηρεσίαν ὡς ὁ ἄμεσος θεμελιωτὴς 
της εἰς τὰ τότε γνωστὰ ἔθνη δίδων μίαν παγκοσμιότη
τα  Ἄνευ τῆς συνδρομῆς τοῦ Παύλου ἡ νέα θρησκεία 
δὲν θὰ ἐγκαθιδρύετο τοὐλάχιστον διὰ τοῦ ἰδίου τρό
που καθ’ὅσον ὁ ἴδιος ἔκαμε πρᾶξιν τὸ ὑπὸ τοῦ Κυ ρίου 
λεχθὲν ὑπὸ μορφὴν ἐντολῆς πρὸς τοὺς μαθητάς του 
«πορευθέντες μαθητεύσαμε πάντα τὰ ἔθνη» ὡς πραγ
ματικὸς Σταυροφόρος, θεωρεῖται ὁ πρῶτος χριστιανὸς 
θεολόγος καὶ πρὸς τοῦτο ἀπετέλεσαν διὰ τὴν μεταγενε
στέραν Ἐκκλησίαν αὐθεντία αἱ Ἐπιστολαί του  Ἀδελφοί 
μου ἐὰν ἔχομεν θερμουργὸν πίστιν, ἱερὰ φλόγα διὰ νὰ 
συναντήσωμεν Ἐκεῖνον τότε ὁ Θεὸς θὰ ἐπισκηνώσῃ τὸ 
Πνεῦμα τῆς χάριτός Του ἐφ’ ἡμᾶς θὰ τὸν ἴδωμεν, θὰ τὸν 
ἐγγίσωμεν, θὰ λαλήσῃ πρὸς ἡμᾶς ρήματα ζωῆς αἰωνί
ου θὰ μεταλλάξῃ τὴν ζωήν, τὴν ὕπαρξίν μας, θὰ μᾶς 
φωτοχύσῃ διὰ τῶν ὑπερλάμπρων ἀκτίνων τοῦ Ἀκτίστου 
Φωτός Του  Καὶ τότε ὡς ὁ διώκτης Σαοὺλ θὰ μεταμορ
φωθῶμεν εἰς Παῦλον μετὰ καθαροῦ συνειδότος καὶ θὰ 
εὕρωμεν ἐκ τῆς Δαμασκοῦ τὴν ὁδὸν τὴν ἀπαύγασα, τὴν 
ὁδὸν ἡ ὁποία θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ εἰς νομὰς σωτηρίους εἰς 
τὴν τρυφὴν τοῦ Παραδείσου  Προσευχόμεθα! καὶ ζη
τοῦμεν μίαν συνάντησιν μετ’ Αὐτοῦ  Μία!

Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
(Γαλ  Β΄ 1620)

Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος πασχίζει νὰ καταστῇ δίκαιος 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀπαραιτήτως πρέπει νὰ ἐμφο

ρεῖται ὑπὸ ἀκραδάντου πίστεως πρὸς Αὐτόν  Πρὸς τοῦτο 
ὑπομιμνήσκει ὁ Παῦλος εἰς τὴν παροῦσαν ἐπιστολήν 
του ὅι αὐτὸ δὲν κατορθοῦται μόνον διὰ τῆς τηρήσεως 
τῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ παλαιοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου 
ἀλλὰ πρωτίστως διὰ τῆς ἰσχυρᾶς καὶ στερρᾶς πίστεως 
πρὸς τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν  Τὸ ἐβίωσεν ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος 
ὅταν ἀπεκαλύφθη εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος ἡ ζωή του μετηλ
λάχθη· ἀπὸ διώκτης Σαοὺλ κατέστη ὁ διαπρύσιος κήρυξ 
τοῦ Εὐαγγελίου  Ὁμιλεῖ περὶ τῆς ἀνατροπῆς τοῦ παλαι
οῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν οἰκείωσιν μίας νέας ἐν 
Χριστῷ ζωῆς «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»  
Ἀληθὴς Χριστιανὸς δὲν καθίσταται ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος βι
ώνει ἐγωκεντρικὴν ζωὴν «ἐν τῷ κόσμῳ» ἀλλὰ ἐκεῖνος ὁ 
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ὁποῖος συσταυροῦται μετὰ τοῦ Χριστοῦ· πρῶτον διὰ τοῦ 
βαπτίσματος «τῆς πρώτης Ἀναστάσεως» καὶ δεύτερον 
διὰ τῆς μετανοίας, ἡ ὁποία τὸν εἰσαγάγει εἰς τὸν Πα
ράδεισον  Ἀναλύοντας τὸν λόγον τοῦ Ἀποστόλου Παύ
λου ὁ θεόπνευστος Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς σημειοῖ 
«Κτιστὸς ἦν ὁ Παῦλος, μέχρι ἄν ἔζη τὴν προστάγματι 
Θεοῦ ἐξ οὐκ ὄντων γεγονυῖαν ζωήν· ὅτε δὲ μηκέτι ταύ
την ἔζη, ἀλλὰ τὴν ἐνοικήσει τοῦ Θεοῦ προσγινομένην, 
ἄκτιστος γέγονε τῇ χάριτι»  Ἡ ὁδὸς αὐτὴ δὲν καθίσταται 
εὔκολος ἀλλὰ δύσβατος, λόγῳ τῶν παγίδων τοῦ «ποικί
λου καὶ πολυμερίστου» διαβόλου πρὸς τοῦτο χρειάζεται 
ἄσκησις καὶ μετάνοια  Ἡ ἀπογύμνωσις τοῦ ἑαυτοῦ μας 
ἐκ τῶν στερρῶν τυπικῶν διατάξεων καὶ ἡ ὁλοκληρωτι
κή του διάθεσις εἰς τὴν «Χριστοζωὴν» ἐνέχει πνεῦμα 
ἐλευθερίας καὶ ἡ ἐλευθερία αὐτὴ καθίσταται διαχρονικὴ 
ὅταν ὁ ἄνθρωπος πρὸς χάριν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς κα
θίσταται «δοῦλος  Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ  1,1)  Ἡ ἐλευ
θερία δηλαδὴ καθίσταται προσφερομένη ἀπολύτρωσις 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν ὁποίαν ἐὰν διαθέτει στερρὸν τῆς 
πίστεως ἔρισμα, ἀποδέχεται ὁ ἄνθρωπος καθ’ ὅσον «οὗ 
δὲ τὸ πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β΄ Κορ  3, 17)  
Ἡ πίστις σημαδοτεῖ τὴν ἀπάρνησιν τῆς ἁμαρτωλοῦ ζωῆς 
καὶ τὴν ἀποδοχὴν τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας  Οὕτως 
καθίσταται ὁ ἄνθρωπος «ἐν μυστηριακῇ κοινωνίᾳ μετὰ 
τοῦ Χριστοῦ, προάγεται ἐν ἀρετῇ καὶ τελειότητι καὶ κα
θίσταται κατὰ τὸν Μ  Βασίλειον «πιστὸν θησαυροφυλά
κιον τῶν ἀρετῶν» (Μ  Βασίλειος Λόγος ἀσκητικὸς Α΄ καὶ 

παραίνεσις περὶ ἀποταγῆς βίου καὶ τελειώσεως πνευμα
τικῆς, ΕΠΕ 8, 117)  Ὁ Χριστὸς διὰ τῆς Σταυρικῆς Του 
θυσίας ἠλευθέρωσεν τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς κυριαρχίας 
τοῦ νόμου  Αὐτὴ εἶναι ἡ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ  Ὁ Παῦλος 
προβάλλει τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερίαν ἡ ὁποία ἀπορρέει 
ἐκ τοῦ Σταυροῦ τε καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος  Ἐξ 
ἄλλου διὰ τὸν Παῦλον ἡ ἐλευθερία ἀποτελεῖ θεμελιῶδες 
μήνυμα, καθόσον αὐτὴ ἀποτελεῖ κεντρικὴν ἔννοιαν ὄχι 
μόνον τῆς θεολογίας του ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τοῦ βίου 
του  Ὅταν ἐνοικεῖ καὶ ἐμπεριπατεῖ μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεὸς κα
θιστάμεθα ἐλεύθεροι  Ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ χαρακτηρίζεται 
ἐξ ἀγάπης καὶ ἐλευθερίας  Ἐκεῖ ὅπου ἐνοικεῖ ὁ Χριστὸς 
ἐκεῖ ἐλευθερία καὶ ἀγάπη! Αὐτὴν τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευ
θερίαν ἄς ἀνεύρωμεν ἀδελφοί μου παλαίοντες μετὰ τῶν 
συμπληγάδων τῆς ζωῆς καὶ αὐτὴν τὴν ἐλευθερίαν εὐχό
μεθα ὁ Δωρεοδότης Θεὸς νὰ ἐνσταλάσσει εἰς τὰς καρ
δίας ἑκάστου ἐξ ἡμῶν μιμούμενοι τὸν «ἔντονον δρομέα 
τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ», «τὸν διδάσκαλον τῆς Οἰκου
μένης», τὸν Οὐρανοβάμωνα Παῦλον εἰσερχόμενοι, ὡς 
Ἐκεῖνος, εἰς τὴν χριστιανικὴν βίωσιν τοῦ Σαρκωθέντος, 
Σταυρωθέντος καὶ Ἀναστάντος Θεοῦ! ΑΜΗΝ!
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Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Γαλ  στ΄ 1118)

Τὸ σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα προβάλλει τὴν 
ἀξίαν τοῦ Σταυροῦ  Τὸ ἐπονείδιστον καὶ ἀτιμωτικὸν 

ξύλον κατέστη μετὰ τὸν θρίαμβον τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Σωτῆρος «τρισμακάριστον καὶ ἀήττητον τρόπαιον»  Ἐπὶ 
τοῦ Σταυροῦ ἐλύθη ἡ τραγωδία τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθε
ρίας, ἐνικήθη ὁ θάνατος, συνεπορεύθη ὁ ἄνθρωπος μετὰ 
τοῦ Κυρίου εἰς τὴν δόξαν τῆς Ἀναστάσεως, ἐχαρίσθη ἡ 
ζωή «ἐν ἀφθαρσίᾳ» ἐδέχθη τὴν ἄπειρον ἀγάπην, ἐν τέλει 
ἐφανερώθη ὅτι ὁ κόσμος δὲν εἶναι ἡ τελικὴ πραγματικό
τητς, ἀλλὰ ἡ ὁδὸς πρὸς τὴν τελικὴν πραγματικότητα  Ἡ 
δύναμις τοῦ Σταυροῦ ἔγκειται εἰς τὴν ἀκένωτον ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία διοχετεύεται εἰς τὴν ἀνθρωπότητα 
καὶ εἰς ὁλόκληρον τὴν δημιουργία μέσῳ τοῦ Σταυροῦ καὶ 
ἀποτελεῖ τὴν ἑνοποιὸν δύναμίν της  Αὐτὸ τὸ θαυμαστὸν 
φυλακτήριον τῶν πιστῶν, ἀντικατέστησεν πάντα τὰ δει

σιδαίμονα καὶ ἀναποτελεσματικὰ φυλακτήρια τοῦ πα
ρελθόντος  Αἱ δωρεαὶ τοῦ Σταυροῦ ἐκχύονται «ὡς δρόσος 
Ἀερμὼν» εἰς τὸν ταλαίπωρον ἄνθρωπον ὁ ὁποῖος διὰ νὰ 
τὶς λάβει πλουσιοπαρόχως ὑποχρεοῦται εἰς τὴν σταύ
ρωσιν τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ κακοῦ ἑαυτοῦ του «ἵνα καὶ 
συζήση αὐτῷ (τῷ Χριστῷ)»  Διὰ τῆς Σταυρικῆς θυσίας 
ὁ ἀναμάρτητος Κύριος σχίζει τὸ χειρόγραφο τῶν ἁμαρ
τιῶν, καθίσταται ὁ ἴδιος κατάρα διὰ νὰ ἐξαγοράσῃ τὸν 
ἄνθρωπον ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου, «ὁ θάνατος κατήρ
γηται, ἡ τοῦ προπάτορος ἁμαρτία λέλυται, ὁ Ἄδης ἐξέ
λιπεν, ἡ Ἀνάστασις δεδώρηται» σημειοῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Δαμασκηνός  Διὰ τῆς Σταυρικῆς θυσίας διαιωνίζεται 
τὸ μυστήριον τῆς θείας εὐχαριστίας ὅπου ὁ Ἀμνὸς τοῦ 
Θεοῦ προσφέρεται εἰς «βρῶσιν καὶ πόσιν τοῖς πιστοῖς»  
Διὰ τῆς Σταυρικῆς θυσίας «ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις» 
καὶ ἐγγίζομεν τὰ ἄφθαρτα, τὰ αἰώνια, τὴν πύλη τῶν 
οὐρανίων δωμάτων καὶ στερεωμάτων, ἑνοποιούμεθα καὶ 
εἰρηνεύομεν  Τὸ μυστήριον τοῦ Σταυροῦ, ἀποκαλύπτει 
τὴν δύναμιν καὶ σοφίαν τοῦ Θεοῦ, εἶναι μυστήριον ἀγά
πης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ἀποτελεῖ τὴν πηγὴν 
τῆς σωτηρίας, νικᾶ τὸν «εὔπορον εἰς κακίαν» διάβολον 
κατὰ τὸν  Ἅγ  Γρηγόριον Παλαμᾶ, ὑπερβαίνει τὸν θά
νατον καὶ τὴν φθοράν, δίδει ἐλπίδα αἰωνίου ζωῆς, καθί
σταται ὁ θρόνος δόξης τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ «ἵνα σωθεῖ 
ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ» (Ἰω  3, 17)  Ἐπὶ τοῦ Γολγοθᾶ ἱερουρ
γήθη ἡ πλέον ἀληθὴς καὶ πραγματικὴ θυσία διὰ τὴν σω
τηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους «… μία γὰρ προσφορὰ τε
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τελείωκεν εἰς τὸ διενεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους» (Ἑβρ  10, 
14)  Δι’αὐτὸ καυχώμεθα ἀδελφοί μου, ὡς ὁ Παῦλος εἰς 
τὴν σημερινὴν περικοπήν  Διότι διὰ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
ἠλευθερώθημεν, καυχώμεθα διότι ἡ πορεία τοῦ Σταυροῦ 
εἶναι συγχρόνως καὶ πορεία Ἀναστάσεως, καυχώμεθα δι
ότι ὁ Σταυρὸς εἶναι διακονία καὶ ὄχι ἐξουσία, καυχώμεθα 
διότι διὰ τοῦ Σταυροῦ εἴμεθα κεκλημένοι εἰς τὴν ζωὴν τῆς 
ἀγάπης καὶ τῆς ἐλευθερίας  Αὐτὴ ἡ καύχησις πάντοτε ἐν 
Κυρίῳ εἶναι ὅτι διὰ τοῦ Σταυροῦ ἐπῆλθεν «χαρὰ ἐν ὅλῳ 
τῷ κόσμῳ»  Ἐν ἐκστάσει ὁ Μέγας Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο
μος σημειοῖ «Ὁ γὰρ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ, ὁ τὴν οἰκου
μένην ὀρθώσας, ὁ τὴν πλάνην λύσας, ὁ τὴν γῆν ποιήσας 
οὐρανόν, ὁ τοῦ θανάτου τὰ νεῦρα ἐκκόψας, ὁ τὸν ἅδην 
ἄχριστον ἐργασάμενος, ὁ τοῦ διαβόλου τὴν ἀκρόπολιν 
καταλύσας, ὁ τοὺς δαίμονας ἐπιστομίσας, ὁ τοὺς ἀνθρώ
πους ἀγγέλων ποιήσας…» (PG 52, 515) αὐτὸς ὁ Σταυρὸς 
δίδει τὸ μήνυμα «οὐδεὶς ἐπὶ τῶν μνημάτων» καθόσον «ὁ 
Δεύτερος γενάρχης τῆς Χάριτος διὰ τῆς θυσίας του ἐπ’ 
Αὐτοῦ ἀντιπροσώπευσεν ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον γένος καὶ 
ἡμεῖς καλούμεθα νὰ ἀκολουθήσωμεν τὰ βήματα Ἐκείνου 
ἐπὶ τοῦ Γολγοθᾶ διὰ νὰ μᾶς ἀποκαλυφθεῖ διὰ μίαν εἰσέ
τι φορὰν κάτι αἰώνιον, κάτι σημαντικὸν εἰς τὰς ψυχάς 
μας» (π  Ἀλέξανδρος Σμέμαν) 

ΣΤ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
(Ἐφ  β΄ 410)

Τὸ σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα ἀναφέρεται 
εἰς τὸ γεγονὸς τῆς σωτηρίας ἐν Χριστῷ  Ἡ σωτηρία 

τοῦ ἀνθρώπου εἶναι χάρισμα τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι κατόρθω
μα ἰδικόν του  Τὸ μόνον τὸ ὁποῖον λόγῳ τῆς ἀνυπακοῆς 
του προσέφερεν εἰς τὸν ἑαυτόν του εἶναι ὁ θάνατος, ὅταν 
εἰσῆλθεν εἰς τὴν ζωήν του ἡ ἁμαρτία  Ἡ οὐσία τῆς ἁμαρ
τίας συνίσταται εἰς τὴν ἀποστασίαν του ἀπὸ τὸν θεὸν 
καὶ εἰς τὴν θέλησίν του νὰ αὐτονομηθῇ ἐκ τῆς κοινωνίας 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ  Οὕτως ἡ αὐτονομία κατέστη πα
ραχρῆμα ὁ θάνατός του  Ὁ Θεὸς ὅμως φιλεύσπλαγχνος 
ὤν δὲν τὸν ἀφήνει εἰς τὴν πτῶσιν ἀλλὰ τὸν ζωοποιεῖ ἐν 
Χριστῷ διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου Του, διὰ τῆς 
Ἀναστάσεώς Του καὶ διὰ τῆς Ἀναλήψεώς Του ὅπου συ
γκατατάσσεται μετ’ Αὐτοῦ «ἐν τοῖς ἐπουρανίοις θαλά
μοις», ἐπανερχόμενος «ὅπου τὸ πρότερον»  Ἐπανέρχεται 
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εἰς «τὸ ἀρχαῖον κάλλος  Καθίσταται Θεὸς «κατὰ χάριν»  
Γεύεται τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως ἐντὸς τοῦ Μυστι
κοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ὁποῦ κεφαλὴ εἶναι ὁ 
Χριστός, διὰ τῶν Μυστηρίων μεταγγίζεται ἡ ζωή του καὶ 
συνεγείρεται ἐκ τῆς Βασιλείας τῆς Ἀναστάσεως  Διὰ τοῦ 
Μυστηρίου τῆς θείας εὐχαριστίας κενοῦται Ἐκεῖνος διὰ 
νὰ πληρωθῇ διὰ τῆς ἰδικῆς Του πληρότητος, ὁ ἀγνώμων 
ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος καθίσταται κατὰ χάριν «κληρονό
μος μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμος δὲ Χριστοῦ» (Ρωμ  8, 16)  
Συνεζωοποιήθη ὁ ἄνθρωπος μετὰ τοῦ Χριστοῦ σημειοῖ 
ὁ Ἀπόστολος  Ἐντὸς τῆς λέξεως αὐτῆς ἐμπεριέχεται τὸ 
θαῦμα τῆς σωτηρίας, τὸ θαῦμα τῆς θείας ζωῆς  «Διὰ 
τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἥν ἠγάπησεν ἡμᾶς»  Ἀσύλ
ληπτος εἰς ἔκτασιν καὶ βάθος ἡ θεία ἀγάπη! Ἠγαπήθη
μεν παρ’Αὐτοῦ «πρὸ καταβολῆς κόσμου»! Καὶ κατέση 
ἄνθρωπος ἵνα δι’Αὐτοῦ «θεοποιηθῶμεν»  Μετέγγισεν τὸ 
πλήρωμα τῆς ἰδικῆς Του ζωῆς «ἵνα ζήσωμεν δι’ αὐτοῦ» 
(Α΄ Ἰω  4, 9)  Ἡ «ἐν Χριστῷ σωτηρία» πραγματοποιεῖται 
ὄχι ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ ὅπου κατακτᾶται «ὁ ἀρραβὼν τῆς 
κληρονομίας ἡμῶν» (Ἐφ  1, 14) ἀλλὰ κατὰ τὴν Δευτέραν 
Παρουσίαν ὅταν κατὰ τὴν κοινὴν ἐξανάστασιν θὰ γευ
όμεθα «ἐν ὁλοκληρώσει» τὸν «ὑπερβάλλοντα πλοῦτον 
τῆς χάριτος Αὐτοῦ» κατὰ τὸν ἱ  Χρυσόστομον  Κατεστά
θημεν μέλη τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ βαπτίσμα
τος ὅτε «ἀνεκτίσθημεν» καὶ «ἀνεκαινίσθημεν»  Ἰδοὺ τὸ 
πρῶτο θεμέλιον τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου  Ἡ ὁδὸς τῆς 
σωτηρίας ἐμπεριπατεῖται ἀπὸ τῆς ὥρας ὅπου ὁ ἄνθρω

πος ὡς ὑλικὸν «κτίζεται» ἐπὶ τοῦ ἀρραγοῦς θεμελίου 
δηλαδὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ Βαπτίσματος  Ἀπὸ 
τῆς ὥρας ἐκείνης καλεῖται εἰς τὴν ἀγαθοποίησιν δηλαδὴ 
τὴν φανέρωσιν τῆς ἐν Κυρίῳ ζωῆς του δι’ ἀγαθοποιῶν 
ἔργων μὲ ἀποτέλεσμα τὴν χριστοποίησίν του  Ἡ ἁμαρτία 
ὅμως ἐλοχεύει καὶ ὁ «υἱὸς τῆς ἀπωλείας» καραδοκεῖ  Ὁ 
ἄνθρωπος ὡς «υἱὸς τῆς ἀπειθείας» ( Ἐφ  2, 12) συνε
γείρεται ἐκ τῶν σειρήνων τοῦ ὑλικοῦ κόσμου ἀκολουθῶν 
τὸν «ἄρχοντα τοῦ ἀέρος» τουτέστιν τὸν Διάβολον, ποιεῖ 
«τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν» (Ἐφ  2, 3) 
καὶ καθίσταται συνένοχος τῆς ἀποστασίας  Ἀνήμπορος 
τότε καταφεύγει εἰς τὸν Μέγα Λυτρωτὴ καὶ ἐκζητεῖ τὴν 
Χάριν τοῦ Θεοῦ· πρὸς τοῦτο ὁ Ἀπόστολος ὁμολογεῖ «χά
ριτι ἔστε σεσωσμένοι» (Ἐφ  β΄ 5)  Αὐτὴ ἡ κεντρικὴ φρά
σις τῆς ἀποστολικῆς διηγήσεως καθίσταται καὶ τὸ ἅλας 
της  Μόνον ὅταν ὁ ἄνθρωπος κατανοήσει τὸ μέγεθος τῆς 
χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ τὶ ἔπραξε διὰ τὸ ἀνθρώπινον 
γένος, τότε καὶ μόνον τότε καὶ διὰ τῆς μετανοίας του θὰ 
ἐξέλθῃ ταῦ τάφου καὶ ἀφθαρτοποιημένος θὰ γεύεται τὴν 
αἰώνιον βασιλείαν τοῦΘεοῦ  «Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ 
ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν 
Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε» (Ρωμ  5, 8)  Αὐτὴν τὴν βα
σιλείαν καὶ ἐν τοῖς νῦν καὶ «ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχο
μένοις» δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν τὸν θεῖον Δομήτορα νὰ 
γευθῶμεν ἅπαντες, λελουσμένοι τῆς θείας ἐκχύσεως τοῦ 
φωτὸς τοῦ Παραδείσου!
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Ζ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Ἐφεσ  β΄ 1422)

Ὁ θεῖος Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν ἀπονέμει διὰ τῆς ση
μερινῆς περικοπῆς εὔσημον πίστεως πρὸς τοὺς 

Ἐφεσίους λέγων πρὸς αὐτοὺς ὅτι ἀπὸ ἀπαλλοτριωμένοι 
τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς 
ἐπαγγελίας «ἐγγὺς ἐγενήθητε διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»  
Αὐτὸς ὁ Χριστὸς ὁ ὁποῖος συνήνωσεν Ἰουδαίους καὶ ἐθνι
κοὺς κατόπιν ἐντόνου διαιρέσεώς των εἰς νέον λαὸν πε
ριούσιον, αὐτὸς ὁ Χριστὸς καθίσταται ἡ εἰρήνη τοῦ κό
σμου  Ἅπαν τὸ θεανθρώπινον ἔργον εἶναι ἔργον εἰρήνης 
ἀφοῦ ὁ θεάνθρωπος εἰρήνευσε τὸν ἄνθρωπον μετὰ τοῦ 
Θεοῦ, μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ του, μετὰ τῆς ὅλης Δημιουργίας  
Διὰ τῆς κορυφαίας θεολογίας του ὁ Παῦλος προβάλλει 
τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου, ὡς μοναδικὸν πρότυπον καὶ 
εἰκόνα προσωπικῆς ἑνώσεως τῶν ἀνθρώπων  «Ἄθεοι 
ἐν τῷ κόσμῳ» παραμένουν οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι στε

ροῦνται τοῦ πνεύματος τὸ ὁποῖον ἑνώνει καὶ εἰρηνεύει  
Ὅμως διὰ τῆς θυσίας τοῦ Σταυροῦ παρήχθη καινὴ δύ
ναμις, καινὸς ζωοποιὸς δεσμὸς τοῦ ἀπορρέοντος Αἵματος 
τοῦ Λυτρωτοῦ, τὸ ὁποῖον καὶ συνήνωσεν τὸν ἀπομεμα
κρυσμένον ἄνθρωπον μετὰ τοῦ Θεοῦ  Τὰ θεῖα ἰδιώματα 
τοῦ Ἰησοῦ κατεστάθησαν κοινὰ δι’ ὅλους τοὺς πιστοὺς 
οἱ ὁποῖοι μετέχουν τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καὶ τοῦ 
Αἴματός Του  «Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἰδίᾳ ἀνθρωπίνη 
φύσει Του τὴν ὁποίαν ἔλαβεν καθαρὰν ἀπὸ κάθε φθορὰ 
καὶ παλαιότητα ἁμαρτίας κατέστη ὁ κοινὸς τόπος ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων» λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδημος  Ἡ ἀναίμα
κτος θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου ἑνώνει Ἰησοῦν καὶ πιστὸν 
εἰς ἕν σῶμα καὶ Ἐκεῖνος τοὺς ἑνώνει μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ 
Πατρός Του  Αὐτὸ καθίσταται αἴτημα τοῦ Ἀρχιποίμενος 
Κυρίου ἐν τῇ Ἀρχιερατικῇ προσευχῆ ὀλίγον πρὸ τοῦ Πά
θους εἰς τὴν περίλαμπρον φράσιν «ἵνα πάντες ἑν ὧσιν» 
(Ἰω  17, 21), ἐν τῷ ὑπερόχῳ Εὐαγγελίῳ τῆς Διαθήκης  Ἡ 
ἕνωσις καθίσταται ἡνωμένη «ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρή
νης»  Αὐτὸ καθίσταται καὶ τὸ μήνυμά του εὐθὺς μετὰ 
τὴν Ἀνάστασίν Του λέγων πρὸς τοὺς Μαθητὰς «Εἰρή
νη ὑμῖν» (Ἰω  20, 19)  Καθίσταται ὁ ἴδιος Εἰρηνοποιὸς 
«ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνη ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς 
ἐγγὺς» (Ἐφεσ  2, 17)  Διὰ τοῦτο οἱ ἄγγελοι ψάλλουν 
«Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκίᾳ» (Λουκ  2, 14)  Εἶναι ἡ εἰρήνη μεταξὺ Θεοῦ καὶ 
ἀνθρώπων, ὄχι ἡ κακῶς ἐννοουμένη ἑρμηνεία «ὅπως ἐπι
κρατήσει εἰρήνη ἐν τῷ κόσμῳ κατόπιν σιγῆς πολέμων»  
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Ἡ εἰρήνη δέον νὰ εἶναι τὸ γνώρισμα ἑκάστου χριστιανοῦ 
«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοὶ ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσο
νται» διακηρύττει ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς· ὁ δὲ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ 
Ἀδελφόθεος λέγει «ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἀγνὴ 
ἐστιν, ἔπειτα δὲ εἰρηνικὴ» (Ἰακ  3, 16) ὁ Χριστὸς κομίζει 
μίαν διαφορετικὴν εἰρήνην ἐκείνην ἡ ὁποία ἔχει ἀφετη
ρία τὴν ἀνθρωπίνην καρδίαν καὶ ἐξαπλοῦται πανταχό
θεν  Ἡ χριστιανικὴ εἰρήνη οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μετὰ τῆς 
ἐγκοσμίου εἰρήνης καὶ μὲ τὴν ἀποφυγὴν τῆς δυστυχίας  
Αὐτὴ εἶναι μία ἐσωτερικὴ κατάστασις εἰρήνης τὴν ὁποί
αν προνομιακῶς τὴν ἀπολαμβάνουν οἱ ἄνθρωποι τῆς 
εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ· εἶναι «ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν» 
καὶ λειτουργεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον «ὡς φρουρὸς τῶν καρ
διῶν καὶ τῶν νοημάτων τοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλ  δ, 7)  
Ἀποτελεῖ εἰκόνα τῆς Τριαδικῆς θεϊκῆς εἰρήνης ἡ ὁποία 
συνυπάρχει μετὰ τῆς Τριαδικῆς ἀγάπης  Ἡ ἀληθὴς 
εἰρήνη εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ὡς Θεὸς ἀγάπης καὶ εἰρή
νης χορηγεῖ αὐτὴν τὴν εἰρήνην εἰς τὸν ἄνθρωπον μέσῳ 
τοῦ Εἰρηνοποιοῦ Χριστοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ  Ὁ Παῦλος 
παρουσιάζει ἐπίσης τὴν Ἐκκλησίαν ὡς πνευματικὸν 
οἰκοδόμημα τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ μὲ θεμέλιον καὶ ἀκρο
γωνιαῖον λίθον τὸν ἑαυτόν του καὶ πρώτους λίθους εἰς 
τὰ θεμέλια τοὺς Ἀποστόλους καὶ Προφήτας δηλαδὴ τὸ 
πνευματικὸν ὑπόβαθρον τῆς Ἐκκλησίας  Αὐτὴ ἡ οἰκοδό
μησις συνεχίζεται ἀνὰ τοὺς αἰῶνας καὶ πᾶς εἰρηνοποιὸς 
χριστιανὸς προστίθεται ὡς λίθος εἰς τὸ οἰκοδόμημα διὰ 
τῆς χάριτος τῶν Μυστηρίων, καὶ διὰ τῆς πνευματικῆς 

ἀγάπης ἑνοῦται μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ καθίσταται μέτοχος 
τῆς Βασιλείας του  Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τῆς ἀλη
θοῦς εἰρήνης, ἐντὸς αὐτῆς ὑπερβαίνονται αἱ ἐθνικαὶ καὶ 
φυλετικαὶ διακρίσεις καὶ εἶναι «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι 
Χριστὸς» καὶ ὁ πιστὸς ἐντὸς αὐτῆς ὁ ἀποκτῶν τὴν εἰρή
νην τοῦ Θεοῦ  «Ἡ ἐκκλησία εἶναι πολυτιμωτέρα παντὸς 
θησαυροῦ, πάσης χαρᾶς καὶ ἀπολαύσεως ἐπὶ τῆς γῆς» 
(Σωφρόνιος  Ἔσσεξ)  Αὐτὴν τὴν θεοποιὸν εἰρήνην καλού
μεθα νὰ ἐντάξωμεν εἰς τὴν ζωὴν καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
ἡμῶν, ὡς θεόσδοτον ἄνθος, μυρίπνοον, προσφερθὲν ὑπὸ 
τοῦ ἑνὸς καὶ μοναδικοῦ εἰρηνοποιοῦ, καθόσον «Αὐτός 
ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν…» 
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Η΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Ἐφ  δ΄ 17)

Ὅπου πνεῖ ὁ γλυκὺς ἦχος τῆς ἀγάπης ἐκεῖ κατοι
κεῖ ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἑνότης  Τοῦτο μαρτυρεῖ τὸ ση

μερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα διὰ τῆς γραφῆς τοῦ 
Παύλου πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς Ἐφέσου τοὺς ὁποί
ους παρακαλεῖ ὅπως φανοῦν ἄξιοι τῆς μεγάλης κλήσε
ως τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου  Τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας 
ἐὰν μὴ τι ἄλλον πρέπει νὰ διαπνέεται ἐκ τῆς εἰρήνης καὶ 
τῆς ἑνότητος  Δυστυχῶς ὅμως τοῦτο δὲν εἶναι πάντοτε 
ἐφικτὸν καθόσον ναὶ μὲν ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεοΐδρυτος 
ὀργανισμὸς ἔχουσα ὡς κεφαλὴν τὸν Δομήτορα Αὐτῆς 
Κύριον Ἰησοῦν πλὴν ὅμως οἱ διοικοῦντες ἄνθρωποι πλει
στάκις δι’ ἀτοπημάτων των σκανδαλίζουν τὸ πλήρωμα 
Αὐτῆς καὶ δὲν φυλάττουν στερρὸν τὸ πολίτευμά της  
Ὑπενθυμίζεται διὰ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Παυλείου Λόγου 
καὶ κατ’ ἐπέκτασιν εἰς ὅλους ἕως σήμερον τοὺς ἀποτε

λοῦντας τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας κληρικοὺς τε καὶ 
λαϊκοὺς ὅτι τοῦτο ἐπιτυγχάνεται μόνον διὰ τῆς ἑνώσεως, 
τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς μακροθυμίας, τῆς πραότη
τος τῆς ἑνότητος ἐν τέλει ὅταν «ἀνεχόμεθα ἀλλήλους ἐν 
ἀγάπη»  Ὅπως ὁ Παῦλος ἐξηρτάτο διὰ πνευματικοῦ δε
σμοῦ μετὰ τοῦ Κυρίου οὕτως ἅπαντες ἡμεῖς τὰ μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας ὀφείλομεν τὴν διατήρησιν τῶν πνευματικῶν 
δεσμεύσεων ἔναντι τοῦ Θεοῦ καλλιεργοῦντες πρῶτον 
τὴν ἀρετὴν τῆς ταπεινοφροσύνης (Ἐφ  4, 2)  Ἡ ἀρετὴ 
αὐτὴ καθίσταται κατὰ τὸν Ἅγιον Νικόδημον «θεμέλιον 
πασῶν τῶν ἀρετῶν»  Διὰ τῆς ταπεινώσεως ἀποκτῶμε 
τὴν πραότητα, τὴν μακροθυμίαν, καθιστάμεθα ἄτρωτοι 
ἐκ τῶν ἀκοντίων τοῦ Ἑωσφόρου καὶ κτίζομε τὸν πύρ
γον τῆς κορωνίδος τῆς ἀγάπης  Διὰ τοῦ βαπτίσματος 
ἀποκτῶμε τὴν σωτηρίαν τῶν μελῶν τοῦ ἀδιασπάστου 
Σώματος τῆς Ἐκκλησίας  Ἡ ἑνότης πρέπει νὰ καθίστα
ται ἀδιάσπατος ἐντὸς τῆς λειτουργίας τοῦ Μυστικοῦ 
Σώματος καὶ τοῦτο θὰ πρέπει νὰ καθίσταται ἡ ἐπιδίωξις 
ἁπάντων τῶν μελῶν Της  Ἀλληλοπαραχώρησις, ὑπακοή, 
διακονία ὑπὸ τὴν στερρὰν σκέπην τοῦ οἰκείου Ἐπισκό
που ἑκάστης τοπικῆς Ἐκκλησίας  Μὴ λησμονῶμεν ὅτι ἡ 
ἑνότης εἶναι ὁ καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  Τὸ κοινὸν 
Ποτήριον καθίσταται τὸ ὅραμα ἑκάστου χριστιανοῦ  
Συμμετέχων ὁ Χριστιανὸς τοῦ Ποτηρίου τῆς ζωῆς ἐν τῇ 
θείᾳ εὐχαριστίᾳ ἑνοῦται μετὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ μετὰ τοῦ 
ἀδελφοῦ του  Καὶ τὸ ὅραμα ἑκάστου Χριστιανοῦ διὰ τῆς 
προετοιμασίας του ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ τῶν πνευματικῶν 
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ἀξιῶν καὶ τοῦ σωτηριώδους ἔργου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 
νὰ φθάσῃ εἰς τὴν θεοπτίαν (π  Ἰωάννης Ρωμανίδης)  
Αὐτὴν τὴν μυστικὴν καὶ μυστηριακὴν συνάντησιν ἠξιώ
θησαν μέγιστα πνευματικὰ ἀναστήματα τῆς Ἐκκλησίας 
μετὰ τοῦ Κυρίου  Ἐμπεριπάτησεν εἰς αὐτοὺς ἡ μυστικὴ 
αὔρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ κατέστη ἡ σωτηριώδης 
κλίμαξ διὰ τὴν μετ’ Αὐτοῦ συνάντησίν των, γευόμενοι 
τὴν αἰώνιον ζωήν, τὴν ἀθανασίαν, τὸν μυστικὸν κρουνὸν 
τῶν ἁγιασμάτων τῆς θείας χάριτος  Αὐτὸ καθίσταται 
ὄνειρον τοῦ Παύλου καὶ διὰ τῆς ἐπιστολῆς του ζητεῖ τὴν 
ἑνότητα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ δηλαδὴ ζητεῖ τὸ αὐτονόητον· ἡ 
ἑνότης εἶναι τὸ κύριον συστατικὸν τοῦ οἰκοδομήματος τὸ 
ὁποῖον ἐθεμελίωσεν ὁ Κύριος διὰ τῆς πνοῆς τοῦ Παρα
κλήτου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς, τὴν γέννεσιν τῆς 
Ἐκκλησίας, τὴν πρώτην γενέθλιον ἡμέραν Αὐτῆς  Αὐτὴν 
τὴν  Ἐκκλησίαν ὁραματιζόμεθα ἀδελφοί μου «ἵνα ὧσιν 
ἕν» (Ἰω  17, 22) ἄνευ τρικυμιῶν πρὸς δόξαν τοῦ Κυρί
ου ὁ ὁποῖος ὑπὲρ Αὐτῆς ἀπέθανεν καὶ «περιποιήσατο 
διὰ τοῦ ἰδίου Αἵματος» (Πραξ  20, 28)  Ἐντὸς τῆς θείας 
εὐχαριστίας ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν ὁρατὴν ἔκφρασιν τῆς 
ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας θὰ συναντήσωμεν τὸν θεὸν τῆς 
ἀγάπης  Τὸν θεὸν «ἐπὶ πάντων» «διὰ πάντων» καὶ «ἐν 
πᾶσιν ὑμῖν» 

Θ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Ἐφ  ε΄ 819)

Ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι πλήρης ἐκφράσεων ἀναφερο
μένων εἰς τὸ «φῶς» εἰς τὴν θείαν φωτοχυσίαν, 

εἰς τὸν θεόν, ὁ ὁποῖος καλεῖται «ΦΩΣ»  Ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος παροτρύνει τοὺς πιστοὺς διὰ τῆς σημερινῆς του 
ἐπιστολῆς νὰ καταστοῦν «τέκνα φωτός»  Νὰ λάβουν τὴν 
ἐκχυθεῖσα λάμψιν τοῦ φωτὸς τοῦ Κυρίου εἰς τὰς καρδίας 
των, νὰ μεταμορφωθοῦν διὰ νὰ ἐνοικήσῃ καὶ νὰ ἐμπε
ριπατήσῃ εἰς αὐτοὺς ὁ Χριστός  « Ἐὰν ἡ ζωὴ ἐντὸς τῆς 
ἁμαρτίας εἶναι ἑκουσίως πάντοτε ἀσυνείδητος, ἡ ζωὴ ἐν 
τῇ χάριτι εἶναι μιὰ συνεχὴς πρόοδος τῆς γνώσεως, μιὰ 
αὐξανομένη ἐμπειρία τοῦ θείου φωτὸς» (Vladimir Lossky 
 Ἡ μυστικὴ θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας)  Ἡ 
ἐπιστολὴ τοῦ Παύλου, ἐξυψώνει τὴν αὐτοπεποίθησιν 
τῶν χριστιανῶν διότι πρέπει νὰ θεωρούμεθα τέκνα φωτὸς 
τοῦ Θεοῦ  Δὲν κατέχομε αὐτὸ τὸ φῶς, θὰ τὸ ἀποκτήσω
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μεν διὰ τῆς ἀγαθωσύνης, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀλη
θείας  Ἡ φράσις τοῦ Παύλου ὡς τέκνα φωτὸς εἶναι μια 
διαρκὴς ἀναζήτησις  Νὰ ἐννοήσομεν τὶ εἶναι εὐάρεστον 
εἰς τὸν θεὸν νὰ ἀναζητήσωμεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα διὰ νὰ 
παραμείνῃ διαρκῶς εἰς τὴν ζωήν μας  Ὁ Θεὸς ζητεῖ ἐκ 
τοῦ ἀνθρώπου τὴν ἀλήθειαν  Τὴν ἰδικὴν του ἀλήθειαν  
Δὲν ὑπάρχει ἀναζήτησις ἄνευ δικαιοσύνης  Ἀναζητεῖται 
ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀνταμείβεται 
πλουσιοπαρόχως  Ὁ Θεὸς γνωρίζει τί ζητεῖ ὁ ἄνθρωπος  
Δὲν ἐξαπατᾶται ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν κα
τάλληλον στιγμὴν θὰ τοῦ δώσει ὁ Θεὸς· θὰ ἀνταποκριθῇ 
εἰς τὸ αἴτημά του ἤ θὰ δώσῃ εἰς τὸν ἄνθρωπον νὰ ἐννοή
σῃ ὅτι δὲν πρέπει νὰ τὸ λάβῃ  Εἶναι μιὰ ἐνεργητικὴ κα
τάστασις ὅταν ἐκζητοῦμεν νὰ βιώσωμεν τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ διὰ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀγάπης  Ὁ Θεὸς ὡς ἀγά
πη προτείνει ρήματα καὶ μεγέθη ζωῆς  Ἡ ζωὴ τοῦ Χρι
στιανοῦ εἶναι μιὰ διαρκὴς ἀναζήτησις τοῦ θείου ἡ ὁποία 
διέρχεται ἐκ τῶν συμπληγάδων τοῦ σκότους τῆς ζωῆς  
Δὲν νιώθει τὴν πληρότητα τῆς Παρουσίας τοῦ Θεοῦ, 
πρὸς τοῦτο χρειάζεται διαρκὴς ἀγὼν διὰ νὰ λάβῃ εἰς τὰ 
ὦτα του τὴν φωνὴν ἡ ὁποία θὰ τὸν ἐγείρῃ ἐκ τοῦ ληθάρ
γου τῆς ψυχικῆς κοπώσεως καὶ δοκιμασίας «ἀνάστα ἐκ 
τῶν νεκρῶν καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστὸς» (Ἐφεσ  ε΄14)  
Αὐτὰ τὰ ἔργα τοῦ σκότους καθίστανται ἄκαρπα, στε
ροῦνται τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ  Πρὸς τοῦτο ὁ Παῦλος 
ἀπευθύνει τὴν προτροπὴν νὰ καταστῶμεν «τέκνα φω
τός», διὰ νὰ μὴν καταστῶμεν «υἱοὶ τῆς ἀπειθείας»  Ἡ 

ζωὴ τῶν Ἐφεσίων προτοῦ γνωρίσουν τὸν θεὸν ἦτο ζωὴ 
σκότους, ἔζων «ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ» κατόπιν κατεστάθησαν 
«φῶς ἐν Κυρίῳ» ἡ ζωή των ἐθεραπεύθη διότι ἐμπεριε
πάτησεν εἰς τὰς καρδίας των ὁ Θεός  «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς 
τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήση ἐν τῇ 
σκοτίᾳ ἀλλ’ ἔξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰω  8, 12)  Ὁ διαρκὴς 
ἀγὼν πρέπει νὰ δίδεται πάντοτε ἐν Κυρίῳ διότι ὑπάρ
χει, ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νὰ μεταπηδήσῃ ὁ ἄνθρωπος 
ἐπιρρεπὴς ὤν εἰς τὴν ἁμαρτίαν καὶ πάλιν εἰς τὰ ἔργα 
τοῦ σκότους  Τὸ φῶς εἶναι ἀγών, ἀγὼν πρὸς ἀναζήτησιν 
τελειότητος ἡ ὁποία παρέχεται «δυνάμει Χριστοῦ» τέ
κνον φωτὸς σημαίνει ἄνθρωπος θεογνωσίας, ἄνθρωπος 
πιστός, ὁρᾶται ἐκ τῶν πάντων, καθίσταται «Πόλις ἐπά
νω ὄρους κείμενος»  Ἀδελφοί μου καιρὸς ἐφέστηκεν τῆς 
σωτηρίας ἡμῶν  Ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν ὅτι αἱ ἡμέ
ραι πονηραὶ εἰσίν  Αὐτὸς ὁ Χρόνος ποὺ δίδεται ἐκ Θεοῦ 
εἰς τὸν καθένα ἐξ ἡμῶν καθίσταται καιρὸς εὐπρόσδεκτος 
διὰ τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας ἡμῶν  Αὐτὸς ὁ Χρόνος ἀπο
τελεῖ χῶρον ἀθλήσεως πνευματικῆς «καιρὸν μετανοίας» 
καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ θείου θελήματος  «Κύριε σημειωθεί
τω ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου Σου» ἵνα καταστῶμεν 
«τέκνα φωτὸς» τέκνα τῆς ἰδικῆς σου φωτεινῆς ἀληθείας 
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Ι΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Ἐφ  στ 1017)

Τὸ σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα θέτει ὡς θέμα 
τὸν ἀδιάκοπον ἀγῶνα ποὺ καλεῖται νὰ δώσῃ ὁ Χρι

στιανὸς ἐναντίον τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους  Ὁ ἀγὼν 
αὐτὸς καλεῖται πνευματικὸς ἀγὼν καὶ οἱ ἐχθροὶ εἶναι 
ἀόρατοι, φθονεροί, καταστροφικοί  Εἶναι αἱ σατανικαὶ 
δυνάμεις  Κατὰ μόνας εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰς ἀντιμετω
πίσωμεν, καθίσταται ἀνάγκη ἐπιτακτικὴ νὰ εὑρίσκεται 
πλησίον ἡμῶν ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου, ὁ δυνατὸς καὶ 
κραταιὸς ἐν πολέμοις Κύριος  Ἡ ραθυμία καὶ ἡ ἀμέλεια, 
ἡ μὴ ἐγρήγορσις καθίσταται πρόσφορον ἔδαφος διὰ νὰ 
κινηθοῦν ἐναντίον ἡμῶν αἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, τοῦ 
Ἑωσφόρου  Ἡ πανοπλία τὴν ὁποίαν ἀπαραιτήτως θὰ 
πρέπῃ νὰ διαθέτωμεν εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ ἀλήθεια τῆς πί
στεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ βίος μετὰ τοῦ θώρακος τῆς δικαι
οσύνης, ἡ περικεφαλαία τῆς ἐλπίδος τῆς σωτηρίας καὶ 

οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου ἐν τῷ στόματι ἡμῶν κατευθυνόμενοι 
ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὸ κήρυγμα, οἱ σωτηριώδεις 
λόγοι τοῦ Κυρίου οἱ ὁποῖοι θὰ πλήξουν διὰ τῆς θερ
μουργοῦ προσευχῆς τὸν Διάβολον καὶ θὰ λιπάνουν τοὺς 
σκληροκαρδίους καὶ ἀπεριτμήτους τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς 
ὠσὶν (Πράξ  7, 51)  Μόνον στήριγμα ὁ Θεὸς ὁ ὁποῖος καὶ 
παρέχει τὰ προαναφερθέντα ὅπλα διὰ τὴν μάχην εἰς τὸν 
πνευματικὸν κόσμον  Τὰ βέλη τοῦ Ἑωσφόρου κινοῦνται 
καὶ στοχεύουν τὸν ἄνθρωπον, τὴν κτίσιν τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὸν ἴδιον τὸν θεόν  Θέτει ὡς ἄξονα εἰς τὸν ἀνθρώπινον 
νοῦν ὅτι ἡ κτίσις τοῦ Θεοῦ εἶναι κακή, τὸ κακὸ ἔρχεται 
εἰς τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς φύσεως καὶ ὄχι ἐκ τῶν πονηρῶν 
πνευμάτων τὰ ὁποῖα ἐξέπεσαν ἐκ τοῦ Θεοῦ  Τὰ πάντα 
ἀνήκουν εἰς τὸν θεὸν καὶ ὁ ὁρατὸς καὶ ὁ ἀόρατος κόσμος  
«Πάντα γὰρ ταῦτα ἐποίησεν ἡ χείρ μου» λέγει ὁ Θεὸς διὰ 
στόματος τοῦ Προφήτου Ἠσαΐου  Ὁ Παῦλος ἐπιπροσθέ
τει καὶ ἕν ἀκόμη ἐφόδιον τοῦ Χριστιανοῦ διὰ τὴν μάχην 
του ἐντὸς τοῦ πνευματικοῦ κόσμου «τὸ εὐαγγέλιον τῆς 
εἰρήνης», αὐτῆς τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, τοῦ καρποῦ τοῦ 
Παναγίου πνεύματος, τοῦ σημείου τῆς παρουσίας τοῦ 
Θεοῦ ἐφ’ ὅσον ὁ Θεὸς εἶναι «Θεὸς τῆς εἰρήνης» (Ρωμ  
15, 33) καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ὄχι μόνον αὐτὸς ὁ ὁποῖος 
«εὐηγγελίσατο εἰρήνην ἡμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγὺς» 
(Ἐφεσ  2, 17) ἀλλὰ εἶναι καὶ ὁ ἴδιος εἰρήνη  «Αὐτός ἐστιν 
ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν καὶ τὸ με
σότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας» (Ἐφεσ  2, 14)  Μεγίστην 
σημασίαν δίδει ὁ Παῦλος εἰς τὴν εἰρήνην διότι ἀποτελεῖ 
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ἔννοια συνδεομένη ἀδιαρρήκτως μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς 
σχέσεώς του μετὰ τοῦ ἀνθρώπου  Ὁ εἰρηνοποιὸς ἀνθρω
πος εἶναι ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία ἐκδιώκει τὰ 
ἔργα καὶ τὰς δυνάμεις τοῦ σκότους  «Ἐν εἰρήνῃ κέκληκε 
ἡμᾶς ὁ Θεὸς (Α΄ Κορ  7, 15)  Αὐτὴν τὴν εἰρήνη προσφέ
ρει ὡς φιλόστοργος Μήτηρ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ Χρι
στοῦ  Ἡμεῖς ὡς τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἀγαθοποιοῦμε τὴν 
εἰρήνην τὴν «ἐκμεταλλευόμεθα» διὰ νὰ προικισθοῦμε δι’ 
ὅλων τῶν χαρισμάτων τὰ ὁποῖα ἔφερεν διὰ τῆς Σαρκώ
σεως καὶ τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ Χριστός  
Οὕτως μετέχομεν τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ  Ἡ διασφάλισις 
καὶ ἡ ἐκτίμησις τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου φανερώ
νει ὅτι ἡ εἰρήνη συντελεῖται εἰς τὸν καθένα ἐξ ἡμῶν κατ’ 
ἰδίαν καὶ εἰς ἡμᾶς ἐναπόκειται νὰ ἐμπεριπατήσωμεν τὴν 
ὁδὸν τῆς κατὰ θεὸν συναντήσεώς μας θὰ ἀποδέσωμεν 
«τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπι
θυμίας τῆς ἀπάτης» (Ἐφεσ  4, 22) καὶ θὰ ἐνδυθῶμεν τὸν 
νέον χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ τὸν ὁποῖον θὰ ἔχωμεν καθη
μερινῶς ὡς ἀήττητον τρόπαιον ἐναντίον τῶν δυνάμεων 
τοῦ σκότους, ἐναντίον τοῦ Διαβόλου, τὸν ὁποῖον θὰ συ
ντρίψωμεν ἀκολουθῶντας τὰς ἱερὰς καὶ νουνεχεῖς διδα
σκαλίας τοῦ Κυρίου  Εἰς Αὐτὸν τὸν πνευματικὸν ἀγῶνα 
ἀδελφοί μου εἴθε νὰ καταστῶμεν νικηταί, τροπαιοῦχοι 
κρατοῦντες εἰς χεῖρας τὴν ζωοποιὸν δύναμιν τοῦ Σταυ
ροῦ, τοῦ Τάφου, τῆς Τριημέρου Ἀναστάσεως καὶ νὰ ἀξι
ωθῶμεν τῆς Δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν Παρουσίας 

ΙΑ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Κολ  α΄ 1218)

Τὸ σημερινὸν Ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα ἀπευθύνε
ται πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Κολοσσῶν, καὶ ἔχει 

σκοπὸν νὰ τὴν προφυλάξῃ ἐκ τῆς «ἀγγελολατρείας» τὴν 
ὁποίαν καὶ καταπολεμᾶ διὰ τοῦ χριστοποιοῦ λόγου του 
ὁ Παῦλος, προτρέπων τοὺς πιστοὺς νὰ ἀκολουθοῦν τοὺς 
χριστιανικοὺς κανόνας συμπεριφορᾶς ἀναπτύσσων τὸ 
ἀληθινὸν νόημα τῆς προσωπικότητος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
εἰς αὐτούς  Ὅλοι οι χριστιανοὶ ἔχομεν μερίδιον καὶ εἴμε
θα συγκληρονόμοι τῆς χάριτος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 
ὁ ὁποῖος ἀπελευθέρωσε τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ἐξουσίας 
τοῦ σκότους, ἐκ τῶν δεσμῶν τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς κυρι
αρχίας τοῦ θανάτου  Διὰ τῆς Σταυρώσεως καὶ τῆς Ἐνδό
ξου Ἀναστάσεώς Του παρέσχε ἄφεσιν εἰς τὰ παραπτώ
ματα ἡμῶν  Μέσῳ τοῦ Κυρίου ἀποκαλύπτεται πλήρως 
ὁ ἀληθὴς καὶ ἀόρατος Θεός  Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁμοούσιος 
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τοῦ Πατρὸς καὶ δημιουργὸς τῶν ἁπάντων  Σύμπαν καὶ 
δημιουργήματα ἔλαβον τὴν ὕπαρξίν των μέσῳ Αὐτοῦ  
Δὲν εἶναι δυνατὸν αὐτὰ τὰ δημιουργήματά του νὰ καθί
στανται ἀνώτερα Αὐτοῦ  Ἐδῶ ἔχομεν αἱρέσεις καὶ κακο
δοξίας ἀπὸ τὰς ὁποίας πρέπει νὰ ἀπέχωμεν πλήρως  Ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ μοναδική  Εἶναι ὁ Χριστὸς «πα
ρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας»  Ἔχει κεφαλὴ τὸν Ἰησοῦν 
καὶ τὰ μέλη της Βεβαπτισμένα ἐν τῷ ὀνόματι Κυρίου  
Ἐκκλησία ἄνευ Χριστοῦ δὲν νοεῖται  Αὐτὸς τὴν ζωοποιεῖ, 
τὴν ἑνώνει, τὴν αὐξάνει  Ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ἡ Ἐκκλησία 
ἐκινδύνευσεν καὶ ἀπώλεσεν ἑνίοτε τὴν ἑνότητάν Της ἐξ 
αἰτίας τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν κακοδοξιῶν  Μεγάλα ἀνα
στήματα τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα καὶ ἠξιώθησαν θεο
πτίας, ἔρριψαν τὰ βέλη των ἐναντίον τῶν αἱρεσιαρχῶν 
καὶ τοῦς κατετρόπωσαν παραδίδοντες τὴν εἰρήνην εἰς 
Αὐτήν  Ἡ ζωοποιὸς δύναμις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χρι
στός ὁμολογεῖ ὁ Παῦλος  Διὰ τῆς ἀνυπερβλήτου διδα
σκαλίας του ἐξέπληττε ἅπαντας διότι ἐδίδασκεν «ὡς 
ἐξουσίαν ἔχων» (Μάρκ  1, 22), διὰ τῆς θαυματουργικῆς 
δράσεώς του ἐθάμβωνε τὰ πλήθη τὰ ὁποῖα παρέμεναν 
ἐκστατικὰ ἐκ τῆς δυνάμεώς του (Ματθ  9, 8 – Μάρκ  
1, 27) «δαιμόνια ἐκβάλλοντο, ἀσθενεῖς ἐθεραπεύοντο, 
λεπροὶ ἐκαθαρίζοντο, νεκροὶ ἐγείροντο»  Τὸ ἦθος, ἡ δι
δασκαλία του, τὰ θαύματά του, τὸ ἀσύγκριτον πνεῦμα 
του Τὸν ἀναδεικνύουν ὡς μεγίστη καὶ τελειοτάτη μορφὴ 
τῆς παγκοσμίου σκηνῆς καὶ ἱστορίας εἰς αἰῶνας αἰώνων  
Τὸ πλῆθος τῶν μαρτυριῶν διὰ τὴν ὑπερφυσικὴν ἐπὶ γῆς 

παρουσίας του, ἡ ἁγιότης καὶ ἡ δόξα Του, ἡ Σταυρική 
Του θυσία καὶ ἡ Ἀνάστασις ὁδηγοῦν εἰς τὸ συμπέρα
σμα ὄχι μεγαλειώδους ἱστορικῆς προσωπικότητος ἀλλὰ 
τοῦ Μεσσίου καὶ τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ  Τὸ δεύτερον 
πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος  Τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος 
ἄνθρωπος  ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ  Ἐν τῷ προσώπῳ του ἡνώ
θησαν ἁρμονικῶς, ἀσυγχύτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως 
ἡ θεία καὶ ἀνθρωπίνη φύσις  Ἡ πίστις εἰς τὸν Χριστὸν 
διαλύει τὰς κακοδοξίας, τὰς αἱρέσεις, τὴν πλάνην καὶ 
καθιεροῦται ὡς ὅπλον τῆς ἀληθείας  Οὕτως κατενόησαν 
οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ μάρτρες τὴν πίστιν των εἰς τὸν θεὸν 
δηλαδὴ ὡς πραγμάτωσιν τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου εἰς τὴν 
ἰδικὴν των ζωήν  Διὰ τοῦτο σημειοῖ ὁ Ταρσεὺς Ἀπόστο
λος «Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστός… Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δὲ 
ἐν ἐμοὶ Χριστός»  Ἡ θεία ἀγάπη κατέστη τὸ ὀντολογικὸ 
θεμέλιον τῆς ζωῆς καὶ τῆς πορείας τοῦ κόσμου  Εἰς τὸ 
πρόσωπον τοῦ Κυρίου (τὴν προσωπικότητα τοῦ ὁποί
ου θίγει ὁ Παῦλος εἰς τὴν ἐπιστολήν του) συναντοῦμε 
μίαν ἀπαστράπτουσα λάμψιν ὅπως λέγει ὁ Μακάριος 
ὁ Αἰγύπτιος «ὅλος φῶς, ὅλος πνεῦμα, ὅλος χαρά, ὅλος 
ἀγαλλίασις, ὅλος ἀγάπη, ὅλος εὐσπλαγχνία, ὅλος ἀγα
θότης καὶ χρηστότης» (ΒΕΠ 41: 252)  Ἐδῶ τοποθετεῖται 
ἡ ἀναγκαιότης τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ θυσιαζομένου διη
νεκῶς Σώματος τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς θείας 
εὐχαριστίας «ἵνα ζήσῃ καὶ σωθῇ ὁ κόσμος δι’ Αὐτοῦ» 
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ΙΒ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Κολ  γ΄ 411)

Ἡ μετάλλαξις τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου» ὅταν κατοική
σει καὶ ἐμπεριπατήσει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος 

εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς ἀποτελεῖ τὸ κεντρικὸν σημεῖον τῆς 
σημερινῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς  Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ 
ἱδρυτὴς τοῦ Μυστικοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν 
ὁποίαν ἅπαντες θεωρούμεθα μέλη Του  Αὐτὸν ἐνδυώ
μεθα κατὰ τὴν ἱερὰν στιγμὴν τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βα
πτίσματος καὶ καθιστάμεθα Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύμα
τος ἀναγεννόμενοι διαρκῶς διὰ τῆς μετοχῆς ἡμῶν εἰς 
τὴν λειτουργικήν, ἀσκητικὴν καὶ μυστηριακὴν ζωὴν 
τῆς Ἐκκλησίας  Διὰ τῆς Ἀναστάσεώς Του κατέστη ὁ 
Νικητὴς τῆς ζωῆς  «Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι 
ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει» (Ρωμ  6, 9)  
Ὡς ἐσχατολογικὴ ὕπαρξις ὁ Κύριος δὲν ἐξεπλήρωσε μό
νον τὸ παρελθόν, ἀλλὰ καθόρισε καὶ τὸ μέλλον  Ἥνωσε 

τὸν χρόνον μετὰ τῆς αἰωνιότητος  Κατέστη ἡ «καινὴ κτί
σις»  Ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Κυρίου ὁ θάνατος «ὁ ἔσχατος 
ἐχθρὸς» (Α΄ Κορ  15, 26) τοῦ ἀνθρώπου καθίσταται ὡς 
θρίαμβος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ εἴσοδος εἰς τὴν νέαν 
ζωὴν (Β΄ Κορ  5, 18)  Ἀναγεννᾶ τὸν παλαιὸν ἄνθρω
πον «τὸν φθειρόμενον κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀπάτης» 
καὶ «ἐνδύει τὸν νέον» διότι ἐμπεριπατεῖ ἡ μυρίπνος χάρις 
Του  Αὐτὴ εἶναι ἡ νέα ἐν Χριστῷ ζωή, τὴν ὁποίαν θαυ
μασίως περιγράφει ὁ Ταρσεὺς Ἀπόστολος  «Νεκρώσατε 
τὰ πάθη τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου» ἐκζητεῖ μετ’ ἐπιτάσε
ως ὁ Παῦλος «ἀπόθεσθε τὰ πάντα» ἥτοι (θυμόν, κακί
αν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν) καὶ ἐνδυθεῖτε τὸν νέον 
ἄνθρωπον τὸν «ἀνακαινούμενον» ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι  
Αὐτὸν τὸν Ἀναστάντα Κύριον συναντᾶ ὁ χοϊκὸς ἄνθρω
πος ἐντὸς τοῦ ποτηρίου τῆς ζωῆς κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς 
θείας εὐχαριστίας  Ἡ πραγματικότης τῆς Ἀναστάσεως 
συνδέεται μετὰ τῆς πραγματικότητος τῆς ἀληθοῦς με
ταβολῆς τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου εἰς Σῶμα καὶ Αἷμα 
Χριστοῦ, παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος ἐπίσκοπος Λουγ
δούνου καὶ ὁ κοινωνὼν τοῦ ἀναστημένου καὶ ἀφθαρτο
ποιημένου Σώματος τοῦ Κυρίου, καθίσταται καὶ ὁ ἴδιος 
δυνάμει ἀναστηθεὶς καὶ ἀφθαρτοποιηθεὶς ἐν Χριστῷ  
Αὐτὴ ἡ νέα κατάστασις ζωοποιεῖ καὶ μεταλλάσσει τὸν 
παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν ὁδηγεῖ εἰς «νομὰς σωτηρί
ους»  Ἡ νέα ἀναδημιουργηθεῖσα ἐν Χριστῷ ἀνθρωπίνη 
φύσις εἶναι ἡ ἰδία ἡ ἔνδοξος μεταναστάσιμος ἀνθρωπίνη 
φύσις τοῦ Χριστοῦ  Ὁ «κολλώμενος τῷ Κυρίῳ» (Α΄ Κορ  
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6, 17) μετέχων αὐτῆς τῆς θεωμένης καὶ δεδοξασμένης 
φύσεως καθίσταται ἄνθρωπος «κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίω
σιν τοῦ ἀγεννήτου Θεοῦ» (Εἰρην  C H IV, 38, 3)  Ἐντὸς 
τοῦ νοητοῦ φρέατος τοῦ Ἰακώβ ἐκεῖ ὅπου ἀναβλύζει ἡ 
ζωντανὴ πηγὴ ἀλλομένου ζωῆς αἰωνίου ὕδατος, ἐπέρχε
ται ἡ θεία χάρις εἰς τὰ μύχια τῆς καρδίας τοῦ παλαιοῦ 
ἀνθρώπου, τὸν ἀνακαινεῖ, τὸν ζωοποιεῖ, τὸν χαριτώνει, 
τὸν τοποθετεῖ εἰς τὴν «νέαν κτίσιν» τοῦ ἀνακαινουμένου 
εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτοῦ» (Κολ  4, 
10) καὶ οὕτως καθίσταται ταμειοῦχος τῆς θείας χάριτος  
Ὁ «φθειρόμενος» ἄνθρωπος παραδίδεται εἰς τὴν ἀνα
καινιστικὴν πνοὴν τοῦ Παρακλήτου, ἀπαραίτητος δὲ 
καθίσταται ἡ προσωπικὴ συνάντησις ἑκάστου ἐξ ἡμῶν 
μετὰ τοῦ Λυτρωτοῦ ὁ ὁποῖος μεταφέρει τὸν καρπὸν τῆς 
θείας χάριτος  Αὐτὸ τὸ «φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω  4, 12) 
ὅπως ὑπογραμμίζεται ἐν τοῖς τροπαρίοις τοῦ Κανόνος 
τῆς θείας Μεταλήψεως ἐνοικεῖ ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου, 
παράσχη τὴν συντριβήν, τὴν συναίσθησιν τῆς ἁμαρτω
λότητος, σπογγίζει τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας, καθαίρει 
τὰς ἁμαρτίας, ἀναγάγει εἰς τὴν βασιλείαν Του χαρίζων 
τὴν μέλλουσαν ζωήν  Αὐτὴν τὴν νέαν ἐν Χριστῷ ζωὴν 
ἐπιποθοῦμεν ἀδελφοί μου ἡμεῖς τὰ ἐκλεκτά μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ  Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου ἵνα 
καταστῶμεν «χριστοφόροι» καταθέτοντες πάντα «τὰ 
μέλη» τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐνδυθῶμεν «σπλάχνα 
οἰκτιρμοῦ» εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Χριστοῦ «εἰς πάσας τὰς 
γενὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων» (Ἐφεσ  γ, 21) 

ΙΓ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Κολ  γ΄ 1216)

Ἡ «εἰρήνη τοῦ Θεοῦ» ἔχει θέσιν εἰς τὴν ἀνθρωπί
νην καρδίαν ὅταν ὁλοκληροῦνται ἐντὸς αὐτῆς 

τὰ θεῖα προστάγματα τῶν ἀρετῶν τὰ ὁποῖα κατα
δεικνύει ὁ σημερινὸς Ἀποστολικὸς Λόγος  Ἡ «εἰρήνη 
τοῦ Θεοῦ» συμβαδίζει μετὰ τῆς «θείας ἀγάπης» Του  
Αὐτὴν τὴν ἄκτιστον ἐνέργειαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ 
τὴν εἰρήνην ἀγωνιζόμεθα ἐν τῇ ζωῇ ἡμῶν νὰ εὕρωμεν 
ἵνα πληρωθῇ ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδία  Αὐτὴν τὴν εἰρήνην 
ἐντὸς τῆς ὁποίας ὑπάρχει ἡ δοξολογία τοῦ Ἁγίου ὀνό
ματος τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ «ἀκατάληπτον» Αὐτοῦ, ἐπε
πόθουν στρατιαὶ Ἁγίων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως 
νὰ κατακτήσουν εἰσερχόμενοι εἰς τὴν Βασιλείαν Του  
Ἐν τῷ Παραδείσῳ ἡ εἰρήνη ἦτο ἀπόλυτος  Μεταπτω
τικῶς ἐξηφανίσθη καὶ τὴν ἐπανεμφάνισίν της εἰς τὴν 
ἀνθρωπίνην καρδίαν πραγματοποίησεν ὁ Χριστὸς «ἡ 
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εἰρήνη ἡμῶν» διὰ τῆς Σταυρικῆς θυσίας Του καὶ τῆς 
πνοῆς τοῦ σωτηριώδους λόγου Του  Ἡ «εἰρήνη τοῦ 
Θεοῦ» χορηγεῖται εἰς τὸν ἄνθρωπον μέσῳ τοῦ εἰρη
νοποιοῦ Χριστοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι  Ὅπως ἡ βασι
λεία τοῦ Θεοῦ θὰ ἐμφανισθῇ «ἐν πληρότητι» κατὰ 
τὸν μέλλοντα αἰῶνα, οὕτως καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Χρι
στοῦ θὰ ὑπάρξῃ ἐν τῇ «πληρότητι» αὐτῆς ὁμοίως ἐν 
τῷ μέλλοντι αἰῶνι  Δηλαδὴ ἡ εἰρήνη ἐμφανίζεται εἰς 
τὴν ζωὴν τοῦ Χριστιανοῦ ὡς δεδομένου καὶ ὡς ζητού
μενου  Παλαίει εἰς τὰς δοκιμασίας τοῦ βίου μὴ τα
ραττόμενος διότι γνωρίζει νὰ κάμῃ τὴν ὑπέρβασιν καὶ 
τὴν μεταμόρφωσιν ἐν Χριστῷ  Τὴν προσωπικότητα 
τοῦ Ἰησοῦ κοσμεῖ ἀναμφιβόλως καθ’ ὁμολογίαν τῶν 
Πατέρων ἡ εἰρηνοποιός Του διάθεσις «συναγαγεῖν τὰ 
διεστῶτα καὶ καταλλάξας τὰ ἐκπεπολεμωμένα» (ἱ  
Χρυσόστομος) «μεμακαρισμένος εἰρηνοποιὸς ὁ εἰρη
νεύσας τὸ θέλημα τῆς ἰδίας σαρκὸς…» (Εὐθύμιος ὁ 
Ζιγαβηνός)  Ἡ θεοφόρος ἡμέρα τῶν Βαΐων δηλοῖ τὴν 
εἰρηνοποιὸν διάθεσιν τοῦ Κυρίου  Εἰσέρχεται εἰς τὴν 
Ἁγίαν Πόλιν ἵνα εἰρηνεύσει τὰς ἀνθρωπίνους καρδί
ας  Νὰ ἑνώσῃ τὸν ἄνθρωπον μετὰ τοῦ ΘεοῦΠατρός, 
νὰ διαλαλήσῃ τὴν εἰρήνην Του ὡς εἰρήνην ταπεινώ
σεως καὶ ἐμπιστοσύνης  «Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ υπε
ρέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ 
τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ  4, 7)  Οἱ 
προφῆται «ὡς εἶπον» περὶ τῆς εἰρήνης εἰς τὸ κήρυγ
μά των τὴν ὁποίαν ἔμελλε νὰ φέρῃ ὁ προσδοκώμενος 

Μεσσίας καὶ τοῦτο ἀπετέλει τὴν κεντρικὴν ἔννοιαν 
ἐπ’ αὐτοῦ  Ἐν τῇ γεννήσει οἱ Ἄγγελοι ἐξυμνοῦν διὰ 
τοῦ δοξολογικοῦ ὕμνου τῆς εἰρήνης τὸ θεῖον Βρέφος  
Ἐν τῇ δημοσίᾳ δράσει Του ὁ Κύριος προτρέπει πάντας 
εἰς λόγον εἰρήνης  Ἐν τῇ Ἀναστάσει Του διακηρύτ
τει «Εἰρήνη ὑμῖν»  Ἐν τῇ Ἀναλήψει Αὐτοῦ ὁμοίως  Ὁ 
εἰρηνοποιὸς Θεὸς παρουσιάζει τὴν εἰρήνην ὡς δῶρον 
τοῦ Ἰδίου καὶ τοῦ Υἱοῦ Του «χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη 
ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ  
α΄ 7, Α΄ Κορ  α΄ 3)  Τὴν στέφει καὶ ὡς δῶρον τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος «ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστιν 
ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη…» (Γαλ  ε΄ 22)  Ἡ ἔννοια τῆς 
εἰρήνης ἐκχέεται πανταχόθεν εἰς τὰς ἐπιστολὰς τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου διὰ τῶν ὁποίων νουθετεῖ, προ
τρέπει, διδάσκει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ ἐννοήσουν τὰ 
βασικὰ δόγματα τῆς νεάς θρησκείας τοῦ Ναζωραίου  
Τὸ πνευματικὸν δῶρον τῆς εἰρήνης ἐμφανίζεται εἰς 
τὸν Χριστιανὸν ὅταν καταβάλλει προσπάθεια εἰς τὸ 
ἔργον τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλπίδος, τὸ ὁποῖον 
εἶναι ἔργον Κυρίου  Τότε τοῦ ἀποδίδεται ὁ στέφανος 
τῆς εἰρήνης  Τῆς εἰρηνοποιοῦ διαθέσεως, τῆς εἰρηνο
ποιοῦ ἀγαλλιάσεως, τῆς εἰρηνοποιοῦ τελειώσεως  Οἱ 
Χριστιανοὶ εἴμεθα κατὰ τὸν Κλήμεντα τὸν Ἀλεξαν
δρέα «εἰρηνικὸν γένος» ἡ δὲ Ἐκκλησία Του τῆς ὁποί
ας εἴμεθα ἐκλεκτὰ μέλη προεβλήθη ὡς «ἡ ὅρασις τῆς 
Εἰρήνης» τῆς πραγματικῆς καὶ καθολικῆς εἰρήνης τὴν 
ὁποίαν εὐαγγελίσθη ὁ Χριστός  Ἄς καταστῶμεν καὶ 
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ἡμεῖς ἀδελφοί μου εἰρηνοποιοὶ κατὰ τὴν παρότρυνσιν 
τοῦ Ἀποστολικοῦ Λόγου διὰ προσευχῆς ὑποχωρήσε
ως, ἀγαθότητος, χρηστότητος «ἀνεχόμενοι ἀλλήλων», 
«ἄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ» (Κολ  γ΄ 16) 

ΙΔ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Α΄ Τιμ  α 1517)

Ἐκπλήσσει ὁ Ἀποστολικὸς λόγος σήμερον  Τὸ 
«σκεῦος τῆς ἐκλογῆς» τοῦ Θεοῦ ὁ Παῦλος ὁμολο

γεῖ πρὸς τὸν μαθητήν του Τιμόθεον ὁτι εἶναι ὁ ἁμαρτω
λότερος ἄνθρωπος ἐν τῷ κόσμῳ  Ἡ ὁμολογία αὐτὴ τοῦ 
Παύλου δεικνύει βαθυτάτην συναίσθησιν  Ἐνθυμεῖται 
ὅτι ὑπῆρξεν «διώκτης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ» (Α΄ 
Κορ  15, 89)  Αἰσθάνεται βαθυτάτην τὴν ἁμαρτω
λότητά του  Αἰσθάνεται ὅτι ναὶ μὲν ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ 
ἐπεσκίασεν τὸ πρόσωπόν του, ἡ ὕπαρξίς του ἐφωτίσθη 
ὑπὸ τοῦ ἀπείρου ἐλέους τοῦ Θεοῦ ὁ Ὁποῖος παραβλέ
ψας τὸν ἀνεβίβασεν «ἕως τρίτου οὐρανοῦ» (Β΄ Κορ  
12, 3) ἀλλὰ ὁ ἴδιος συντρίβων πᾶν ἴχνος ὑψηλοφροσύ
νης προβαίνει εἰς τὴν ὁμολογίαν τῆς ἁμαρτωλότητός 
του  Ἡ ταπεινοφροσύνη αὐτὴ τοῦ Παύλου καθίσταται 
ἡ μεγάλη θεμελιώδης ἀρχὴ τῆς χρστιανικῆς πίστεως  
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Αὐτὴν τὴν μητέρα τῶν ἀρετῶν ἐβίωσαν οἱ Μεγάλοι 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰς τὴν ψυχήν των ἐκαρ
ποφόρησεν ἡ δύναμις καὶ ἡ πνοὴ τοῦ Παρακλήτου  Ἡ 
ψυχὴ τοῦ Παύλου ἐζωογονήθη ὑπὸ τοῦ ἀπείρου ἐλέους 
τοῦ Θεοῦ τὸ ὁποῖον θερμαίνει πᾶσαν ἁμαρτωλὸν ψυ
χήν  Ἡ δυναμικὴ ἐπέμβασις τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ζωὴν τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου δὲν ἀπεκάλυψεν μόνον τὸ ἔλεος 
καὶ τὴν μακροθυμίαν του, ἀλλὰ ἦτο καὶ μιὰ διδακτικὴ 
ἐνέργεια διὰ τὴν ἐνθάρρυνσιν ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι 
θὰ ἐπίστευον εἰς τὸ Εὐαγγέλιον  Ὁ Θεὸς ἐλεεῖ τοὺς 
ἁμαρτωλοὺς καὶ οὐδόλως τοὺς ἀποστρέφεται  «Τοῦ 
ἐλέους Κυρίου πλήρης ἡ γῆ» διαλαλεῖ ὁ Προφητάναξ  
«Τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς 
καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους» (Ματθ  5, 45)  
Εὐεργετεῖ, ἐπισκέπτεται, ἀγκαλιάζει, σθενώνει, θεμε
λιώνει  Αὐτὴ ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ συνεκλόνισε τὴν 
ὕπαρξιν τοῦ Παύλου ὁ ὁποῖος ἔθεσε τὸν ἑαυτόν του εἰς 
τὴν ὑπηρεσίαν τῆς «ἐν σπαργάνοις» νέας θρησκείας  
Ἐκρηκτικὴ προσωπικότης μετέτρεψεν τὸν ἀρχικόν του 
ζῆλον διὰ τὴν πατρῷαν θρησκείαν εἰς κήρυγμα διὰ τὴν 
ἀποκαλυφθεῖσα πίστιν  Αὐτὸς ὁ Ἀπόστολος τῆς καινῆς 
κτίσεως, «ὁ θεσπέσιος Παῦλος» κατὰ τὸν Γερμανὸν 
Κωνσταντινουπόλεως ἔδωκε τὸν ἐπιτυχέστερον χαρα
κτηρισμὸν τῆς οὐσίας τῆς Ἐκκλησίας, εἰσαγαγὼν ἡμᾶς 
εἰς τὸ μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, ὡς μυστικοῦ σώματος 
τοῦ Χριστοῦ, ἐμψυχωμένου ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  
Σκοπὸς τῆς ζωῆς του εἶναι νὰ ἐξάρῃ τὴν τιμὴν τοῦ ὀνό

ματος τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῆς ταπεινοφροσύνης του καὶ 
τῆς μετανοίας του νὰ ὁδηγήσῃ εἰς τὸν λιμένα αὐτὸν τῆς 
σωτηρίας καὶ λοιποὺς ἀδελφούς του νὰ μετανοήσουν, 
νὰ ἀσπαθοῦν τὴν νέαν θρησκείαν καὶ νὰ δοξάσουν τὸ 
Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ χρησιμεύει ὡς ὑπόδειγμα εἰς ἐκεί
νους οἱ ὁποῖοι διὰ μετανοίας εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἐγγίσουν 
τὸν Κύριον  Διὰ τῆς ταπεινοφροσύνης του ὁδηγεῖται 
εἰς μίαν ἀτέρμονον δοξολογίαν πρὸς τὸ μεγαλεῖον τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ὁ Ὁποῖος λυτρώνει τὸν ἄνθρωπον ἐκ 
τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία καθίσταται τὸ ἐμπόδιον τῆς συ
ναντήσεώς των  Ἀδελφοί μου, λέγει ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ 
νέος θεολόγος «ὅταν πάντων κατώτερος γένωμαι, τότε 
ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν ἀναφέρομαι»  Ὅταν ὁ ἄνθρω
πος καθίσταται κοινωνὸς τῶν μεγαλείων τοῦ Θεοῦ 
ὡς ὁ διώκτης Παῦλος, μεταστρέφεται καὶ ἀναφύεται 
ἐντὸς τῆς ὑπάρξεώς του μιὰ νέα καινὴ ζωὴ τὴν ὁποί
αν καλεῖται μετ’ἐπιτάσεως νὰ ἀκολουθήσῃ  Τὸ κόσμη
μα τοῦ Παύλου διὰ τοῦ ὁποίου στολίζει τὴν ψυχήν του 
ἡ ταπεινοφροσύνη ἀνήκει κατὰ τὸν Ἅγιον Ἐφραὶμ τὸν 
Σῦρον εἰς τὴν στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸ «τὴν ἀπάγουσα 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»  Ταπεινόφρων θεωρεῖται 
ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος διὰ τῆς διανοίας του ταπεινώνει 
τὰ κατορθώματά του  Ὅπως ὁ Παῦλος ὁ ὁποῖος δὲν φα
ντάζεται διὰ τὸν ἑαυτόν του ὅτι ἔπραξεν κάτι τὸ ἔνδοξον 
ἀλλὰ ὁμολογεῖ ὅτι τυγχάνει ὁ πρῶτος τῶν ἁμαρτωλῶν  
Διὰ τῆς ὁμολογίας αὐτῆς πιστοποιεῖται ἡ πραγματικὴ 
ἠθικὴ σχέσεις του μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ καθίσταται μετ’ 
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Αὐτοῦ νικητὴς τοῦ θανάτου  Ἀδελφοί μου, ἡ ἠθικὴ καὶ 
πνευματικὴ κρίσις ποὺ διερχόμεθα σήμερον «ἐν καιροῖς 
ἀμφισήμοις» οὐδόλως σημαίνει τὸν θρίαμβον καὶ τὴν 
ἑδραίωσιν τοῦ κακοῦ ἀλλὰ τὴν ἔκφρασιν τῆς ἀπελπι
σμένης ἀγωνίας του 

ΙΕ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
(Α΄ Τιμ  δ 915)

Ἡ ἐλπὶς εἰς τὴν ἀξιοπιστίαν τοῦ θείου Λόγου ὡς 
Ἀποκάλυψιν, δίδει τὴν δυνατότητα καὶ τὴν χαρὰν 

εἰς τὸν ἄνθρωπον νὰ κοπιάζῃ καὶ νὰ ὑπομένῃ πᾶσαν δο
κιμασίαν πόνου καὶ θλίεως πρὸς χάριν τῆς ἀληθείας καὶ 
ἀρετῆς  Τὸ σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα δίδει τὰς 
κατευθυντηρίους γραμμὰς εἰς τὸν μαθητὴν τοῦ Παύλου 
Τιμόθεον διὰ νὰ καταστῇ ἀξιομίμητον παράδειγμα τό
σον κατὰ τὴν δημοσίαν διδασκαλίαν του ἤ τὸν κατ’ ἰδίαν 
διάλογον μετὰ τοῦ κάθε πιστοῦ, ὅσον καὶ εἰς τὸν τρόπον 
τῆς συμπεριφορᾶς του λαμβάνων δύναμιν ἐκ τοῦ ἀθα
νάτου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὅπου ἀποτυποῦται ὁ 
αἰώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ μὲ σκοπὸν τὴν ἐσωτερικήν του 
ἀνακαίνισιν διὰ τῆς ζωοποιοῦ χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύ
ματος  Εἰς αὐτὸ τὸ ἀθάνατον βιβλίον κέκρυπται τὸ βαθύ
τερον νόημα τῆς ζωῆς τὸ ὁποῖον καλεῖται ὁ Τιμόθεος ὡς 
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καὶ πᾶς πνευματικὸς ἄνθρωπος δι’ ἐπιμελοῦς μελέτης, 
ἑρμηνείας καὶ φόβου Θεοῦ νὰ ἐφαρμόσῃ πρῶτον μὲν εἰς 
τὴν ζωὴν καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν του δεύτερον δὲ πρὸς 
τοὺς τεθλιμμένους ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς, τοὺς πιστοὺς 
δηλαδὴ διὰ τῆς χειραγωγήσεώς των εἰς τὴν χριστιανικὴν 
ζωὴν καὶ ὁμολογίαν  Ὁ Παῦλος ἀναφέρεται εἰς τὰς δο
κιμασίας τῆς ἀποστολικῆς ζωῆς καὶ ἔργου  Ἡ ἐλπὶς ὅμως 
εἰς τὴν αἰώνιον ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος τὴν ὁποίαν 
ἐγγυᾶται «ὁ ζῶν Θεὸς» παράσχῃ δύναμιν εἰς τὸ νὰ ὑπο
μένωμεν τοὺς ὀνειδισμοὺς καὶ τὰς περιφρονήσεις χάριν 
τοῦ Χριστοῦ  Ἐξ ἀπαρχῆς τῆς νεάς θρησκείας τοῦ Να
ζωραίου ἡ χριστιανικὴ ζωὴ καθίσταται αἰτία ὀνειδισμοῦ 
καὶ διωγμῶν ὑπὸ ἀντιθέτων ἀνθρώπων ἐμφορουμένων 
ὑπὸ τοῦ σκότους τῆς ἀνομίας  Ὁ ποιμὴν ἢ ἐν τέλει πᾶς 
πνευματικὸς ἄνθρωπος ἔχων εὐθύνην διὰ τὴν ἀνθρωπί
νην ψυχὴν γνωρίζει ὅτι κατὰ τὸν βίον του θὰ δοκιμάσῃ 
παθήματα καὶ θυσίας  Αἱ περιπέτειαι τῶν Ἀποστόλων, 
οἱ διωγμοὶ, αἱ ταπεινώσεις, ὁ θάνατος διὰ τὸν στέφανον 
τοῦ οὐρανοῦ καθίστανται γνωσταὶ εἰς τὸν Τιμόθεον πλὴν 
ὅμως οὐδέποτε ἐγκατελείφθησαν ὑπὸ τοῦ θείου ἐλέους  
Ἡ πίστις εἰς τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἰς τὴν 
Ἀνάστασίν Του οὐδέποτε τοὺς ἔφερε πρὸ ἀπελπισίας  Ἡ 
ἐν Χριστῷ εὐσέβεια παλαίει μετὰ ἐσωτερικοὺ καὶ ἐξωτε
ρικοῦ ἀγῶνος  Ὡς διδάσκαλοι τῆς πίστεως δέον ἵνα ἔχωσι 
καθαρὰς προθέσεις, κίνητρα καὶ ἐπιδιώξεις  Ἡ πίστις, ἡ 
μακροθυμία πρὸς ἀντιπάλους, πρὸς τὰς ἀδυναμίας τῶν 
ἀδελφῶν, ἡ ἀγάπη, ἡ ὑπομονή, ἡ ἐν θεῷ ταπείνωσις κα

θίστανται τὰ κοσμήματα τῆς ψυχῆς των  Ὄπισθεν τοῦ 
βιβλίου τῆς ζωῆς κρύπτεται ὁ Χριστός  Ἐὰν οἱ ἄνθρωποι 
καθίστανται «συνιέντες» (Ματθ  13, 23) καὶ «παραδε
χόμενοι» (Μαρ  4, 20) θὰ ἔχουν πλουσίαν καρποφορίαν 
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἰς τὰς καρδίας των  Τὸ Εὐαγγέλιον 
ἑδραιώνει τὴν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ ἐντὸς τῆς ἀνθρωπίνης 
ψυχῆς  Ἡ ἐκκλησία προτρέπει τὸν θεῖον Λόγον νὰ καρπο
φορήσῃ εἰς πάντα ἄνθρωπον  Καὶ ἡ πλήρης καρποφορία 
συνίσταται εἰς τὸ νὰ ἴδῃ τὸν θεὸν «καθὼς ἐστιν» (Α΄ Ἰω  
3, 2)  Ἡ σάρκωσις τοῦ Θεοῦ καθίσταται ὁ νέος κόσμος 
τῆς Ἀποκαλύψεως ἡ οποία διαβιοῖ ἐπὶ τοῦ χρόνου τῆς 
ἱστορίας καὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας  Κηρύσσει 
τὸν Ἐσταυρωμένον Λυτρωτὴν  Καρποφορεῖ τὰ ρήματα 
τῆς αἰωνίου ζωῆς ἐντέλλεται τὴν διάστασιν τῆς ἀθανα
σίας, δίδει τὸ μυρίπνοον τοῦ Παραδείσου καὶ ὡς μυστή
ριον δὲν ἑρμηνεύει βάσει τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου ἀλλὰ τοῦ 
χρόνου τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ «ἧς οὐκ ἔσται τέλος»  
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ ἐνοικήσῃ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην 
ψυχὴν δέον ὅπως συνοδεύεται ὑπὸ προσευχῆς, συντριβῆς 
καὶ ταπεινώσεως, ἀρετῶν διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἀνοιχθοῦν 
ὑπὸ τοῦ θείου Παρακλήτου οἱ ὀφθαλμοὶ τῆς ψυχῆς καὶ 
θὰ ἀποκαλυφθοῦν αἱ θεῖαι Ἀλήθειαι  Τὸ φῶς τῆς χάρι
τος ἐκχέεται ὑπὸ τοῦ θείου Λόγου  Ὁ Παῦλος ἐπιθυμεῖ 
νὰ ἀναφωνήσῃ πρὸς τὸν Τιμόθεον «ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ 
ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως» περαίνων δὲ τὰς νουθεσίας 
εἰς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἐμελλεν νὰ καταστῇ Ἐπίσκοπος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου, καθοδηγεῖ αὐτὸν εἰς τὸ νὰ δια
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τηρῇ ἀσφαλὲς τὸ εὐαγγελικόν του ἔργον  Τοῦτο ἀποτελεῖ 
ἔργον ἑκάστου πνευματικοῦ ἀνθρώπου  Ἡ δια σφάλισις 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ «ἐν δυνάμει» ( Ἰγν  Θεο  
φόρου PG 5, 748 B) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
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