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 Λουκᾶ  τοῦ  ἀποστόλου  καὶ  εὐαγγελιστοῦ. 
 Μαρίνου μάρτ. τοῦ γέροντος. 

 

 

Η λέξη Λουκάς προέρχεται από τη ρίζα λουξ (lux) της λατινικής 
γλώσσης που σημαίνει φως. Λουκάς = φωτεινός, λαμπρός.  
 

«Ἀ σ π ά ζ ε τ α ι  ὑ μ ᾶ ς  Λ ο υ κ ᾶ ς  ὁ  ἰ α τ ρ ό ς  ὁ  ἀ γ α π η τ ό ς» 
 Η αποστολική περικοπή, που διαβάστηκε πριν λίγο, είναι το 
τέλος τής προς Κολοσσαείς επιστολής του αποστόλου Παύλου. Ο Α-
πόστολος γράφει από τη φυλακή στη Ρώμη κι όλη σχεδόν η περικο-
πή, καθώς ακούσαμε, είναι συστάσεις και χαιρετισμοί για τους συ-
νεργάτες του… Μαζί με τους άλλους βοηθούς και συνεργάτες του, 
που ονομαστικά αναφέρει ο μεγάλος Απόστολος, είναι και ο Λουκάς 
«ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός», του οποίου η Εκκλησία σήμερα εορτάζει και τι-
μά την μνήμη… 
 

 Το Συναξάριο, το σύντομο δηλαδή γραπτό κήρυγμα της Εκ-
κλησίας για τη σημερινή σύναξη, για τον απόστολο και ευαγγελιστή 
Λουκά, μας παραδίδει τα εξής· Καταγότανε από την Αντιόχεια κι ή-
ταν γιατρός· ύστερ’ από την ανάληψη του Κυρίου έγινε συνέκδημος 
του αποστόλου Παύλου κι είναι ο συγγραφέας του Ευαγγελίου, που 
φέρει το όνομά του και των πράξεων των Αποστόλων. Θα πρέπει να 
πούμε ότι στα νεώτερα χρόνια υποστηρίχθηκε με δυνατή και σπου-
δαία επιχειρηματολογία πως ο ευαγγελιστής Λουκάς ήταν από τους 
Φιλίππους της Μακεδονίας. Μα είτε από την Αντιόχεια είτε από 
τους Φιλίππους, ο Λουκάς ήταν Έλληνας, καθώς φαίνεται από το 
Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων, που ως προς το περιεχό-
μενό τους βέβαια είναι θεόπνευστα βιβλία, μα ως προς τη γλώσσα 
τους είναι Ελληνικά. Είναι και τα δυο γραμμένα από άνθρωπο, που 
η ελληνική ήταν η μητρική του γλώσσα· για το Ευαγγέλιο μάλιστα 
είπαν πως είναι «το ωραιότερο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ». Τα ιερά Ευαγγέ-
λια δεν είναι βέβαια συστηματικά ιστορικά βιβλία παρά μόνο, κα-
θώς λέγονται, υπομνήματα των Αποστόλων, τα έγραψαν δηλαδή πε-
ριστατικά    οι    Απόστολοι,    για    να    θυμίζουν    στους    χριστιανούς   εκείνα 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ι΄ 16 - 21) 
    Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς∙ Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, 
καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά 
με. Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ 
δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. Εἶπε δὲ αὐτοῖς· ἐθεώρουν 
τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. Ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν 
ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύνα-
μιν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. Πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, 
ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγρά-
φη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς 
καὶ εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι 
ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νη-
πίοις· ναί, ὁ Πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου.  
 

   

που τους είχαν κηρύξει προφορικά. Όμως το Ευαγγέλιο του Λουκά 
έχει περισσότερο από τα άλλα μια συστηματική σειρά, που φαίνεται 
πως οφείλεται σε δυο λόγους· πρώτα, γιατί ο Λουκάς, γράφοντας το 
Ευαγγέλιό του και τις Πράξεις, σαν δυο επιστολές προς κάποιον Θε-
όφιλο, που πρέπει να ήταν επίσημο πρόσωπο, απευθύνεται στον ελ-
ληνικό κόσμο, δηλαδή σε καλλιεργημένους και σε ανθρώπους της 
κλασσικής παιδείας. Ύστερα, ενώ ο ίδιος δεν είναι από τους δώδεκα 
Αποστόλους, τους «αὐτόπτας καί ὑπηρέτας τοῦ λόγου», καθώς 
γράφει στο προοίμιο του Ευαγγελίου, όμως συμβουλεύτηκε κάθε α-
ξιόπιστο μάρτυρα, που θα μπορούσε να βεβαιώση για όσα δίδαξε 
και έκαμε ο Ιησούς Χριστός. Φαίνεται μάλιστα, καθώς είναι και η 
παράδοση, πως όσα γράφει για τον Ευαγγελισμό και την νηπιακή 
και την παιδική ηλικία του Ιησού Χριστού τα ξέρει από την ίδια την 
υπεραγία Θεοτόκο. Δεν θα πούμε το ίδιο και για το βιβλίο των Πρά-
ξεων, γιατί εκεί από ωρισμένο σημείο και πέρα είναι παρών και ξέ-
ρει προσωπικά όσα διηγείται και γράφει.    

 Στις επιστολές του αποστόλου Παύλου υπάρχουν τρεις ρητές 
μαρτυρίες για τον ευαγγελιστή Λουκά. Η μία είναι στην προς Κο-
λοσσαείς επιστολή, αυτή που ακούσαμε σήμερα· «Ἀσπάζεται ὑμᾶς 
Λουκᾶς ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός». Μια δεύτερη μαρτυρία του αποστό-
λου Παύλου για τον ευαγγελιστή Λουκά είναι στη δεύτερη επιστολή 
προς τον Τιμόθεο· κι είναι πολύ αξιοπρόσεκτη αυτή η μαρτυρία, για- 
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Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ 
 

    Είπε ο Κύριος στους μαθητές του: «Όποιος σάς ακούει, ακούει εμέ, και ό-
ποιος σάς απορρίπτει, απορρίπτει εμέ. Εκείνος δε που απορρίπτει εμέ, απορρί-
πτει εκείνον που με έστειλε». Οι εβδομήντα επέστρεψαν με χαράν και είπαν, 
«Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μάς υποτάσσονται εις το όνομά σου». Αυτός 
τούς είπε, «Έβλεπα τον Σατανάν να πέφτη σαν αστραπή από τον ουρανόν. 
Σας δίνω την εξουσίαν να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και επάνω σ’ 
όλην την δύναμιν του εχθρού και τίποτε δεν θα σας βλάψη. Και όμως, μη χαί-
ρετε διά το ότι σας υποτάσσονται τα πνεύματα, αλλά να χαίρετε, διότι τα ονό-
ματά σας είναι γραμμένα εις τους ουρανούς». Εκείνην την ώραν αισθάνθηκε 
ο Ιησούς μέσα του αγαλλίασιν και είπε, «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ου-
ρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από σοφούς και ευφυείς και τα εφανέ-
ρωσες σε νήπια. Ναι, Πατέρα, διότι αυτό ήτο το θέλημά σου». (Κ. Δ. έκδ. Απ. Διακονίας) 
 

 

τί δείχνει την αφοσίωση του ιατρού στον μεγάλο Απόστολο· «Λουκᾶς 
ἐστι μόνος μετ᾿ ἐμοῦ», ο Λουκάς μόνο είναι μαζί μου. Μια τρίτη μαρτυρία είναι 
στην επιστολή προς τον Φιλήμονα, όπου ο Λουκάς αναφέρεται μαζί 
με άλλους συνεργάτες του αποστόλου Παύλου· «Μᾶρκος, Ἀρίσταρ-
χος, Δημᾶς, Λουκᾶς οἱ συνεργοί μου» (Φιλήμ. 24)… 
 

 Ας αρκεσθούμε στην παράδοση του Συναξαρίου και στις 
τρεις ρητές μαρτυρίες του αποστόλου Παύλου στις επιστολές του κι 
ας μείνωμε στο «ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός», 
που ακούσαμε σήμερα. Μπορούμε να καταλάβωμε τι σημασία έχει 
αυτός ο λόγος για τον μεγάλο Απόστολο, τον ασθενικό σωματικά 
άνθρωπο· ο Θεός είχε παραχωρήσει να του δοθή «σκόλοψ τῇ σαρ-
κί» (Β΄ Κορ. 12, 7), κάποια ανίατη αρρώστια, που σαν τριβέλι τον 
ταλαιπωρούσε σωματικά… Ούτε οι αρχαίοι ούτε οι νεώτεροι μπόρε-
σαν να εξηγήσουν ποια τάχα ήταν η αρρώστια του Αποστόλου. Αλλ’ 
αυτό δεν έχει σημασία… 
 

 Σημασία έχει αυτό που γράφει και το ακούσαμε σήμερα για 
το Λουκά, τον αγαπητό του γιατρό. Δεν είναι απλή φιλοφρόνηση, 
αλλά λόγος ευγνωμοσύνης για το γιατρό του, που τον ακολουθούσε παντού, φροντί-
ζοντας πάντα για την επισφαλή σωματική του υγεία… 
 

 Για την επιστήμη της ιατρικής και για το πρόσωπο του γιατρού μάς μιλάει η 
θεία Γραφή με τα εξής λόγια· «Τίμα ἰατρόν… καί γάρ αὐτόν ἔκτισε 
Κύριος.   Κύριος   ἔκτισεν   ἐκ    γῆς    φάρμακα…    καί    αὐτός    ἔδωκεν    ἀν- 
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θρώποις ἐπιστήμην» (Σειρ. 38, 1-6)· είναι λόγια της Παλαιάς Δια-
θήκης από το λη΄ κεφάλαιο της Σοφίας Σειράχ, που ολόκληρο είναι 
αφιερωμένο στην ιατρική και στα φάρμακα…   

Η Εκκλησία τιμά και ευλογεί το ανθρώπινο σώμα. Το έφτια-
ξαν τα χέρια του Θεού κι είναι το ένα μέρος του ανθρώπου. Ούτε 
μόνη η ψυχή είναι ο άνθρωπος ούτε μόνο το σώμα, αλλά και τα δυο 
μαζί. Η αρτιμέλεια του σώματος και η υγεία του είναι από τα αγαθά 
του βίου, γι’ αυτό χρέος έχομε να αγαπούμε το σώμα και να φροντί-
ζουμε για την υγεία του… Στην κοινή ανάσταση θα σταθούμε μπρο-
στά στο δίκαιο κριτή, για να λάβωμε ο καθένας τον μισθό του «πρός 
ὅσα ἔπραξε διά τοῦ σώματος» (Β΄ Κορ. 5, 10)· δηλαδή για όσα έκα-
με με το σώμα του, που θα πη πως το σώμα υπηρετεί στον προορι-
σμό μας. Έτσι εννοούμε και την αξία και την ιερότητα της ιατρικής 
επιστήμης και την παρουσία ενός καλού γιατρού κοντά μας. Κι εν-
νοούμε ακόμα και τη σημασία που έχουν τα λόγια του μεγάλου Α-
ποστόλου για το γιατρό του, που είναι μαρτυρία και έπαινος για την 
αφοσίωση και το ήθος του αληθινού επιστήμονα και του ανώτερου 
ανθρώπου. Με τον ίδιο τρόπο, που το γράφει ο άγιος Παύλος στην 
επιστολή του, η Εκκλησία το επαναλαμβάνει σ’ εμάς και προβάλλο-
ντας πρεσβευτή τον ευαγγελιστή και γιατρό, εύχεται σε όλους υγεία 
ψυχής και σώματος μέσα στην ευλογία και τη χάρη του Θεού. Αμήν. 
Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης, από το βιβλίο «Ο ΛΟ-
ΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α΄», σελ. 383 - 390, έκδοση Α΄ 2007, Αποστολική Διακονία 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                          ΟΜΙΛΙΕΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ  

Κάθε Παρασκευή και ώρα 5:00 μ.μ. ομιλίες στο Ναό μας σχετικές με 
λειτουργικά θέματα.  
2)           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.μ. 
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, Άγιος Δημήτριος Βραυρώνας 7:00π.μ. 
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015, Άγιος Νεκτάριος Μαρκοπούλου 7:00π.μ. 
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυΐδ 7:00π.μ. 
Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.μ. 
3) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ 
Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015, 5:30μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.  
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015, 7:00π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θ. Λειτουργία.  
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