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…ΑΑΑΑλλά καιρός είναι να συναγάγωμεν τα πρακτικά συμπερά-
σματα από την υμνολογία της εορτής του αγίου Νικολάου και να συ-
γκροτήσουμε την ευαγγελική διδαχή της ταπεινοφροσύνης και της πρα-
ότητας, που είναι τα κύρια γνωρίσματα της ιερής προσωπικότητας, που 
εορτάζει και τιμά σήμερα η Εκκλησία. Δεν είναι λοιπόν ο εξωτερικός 
θόρυβος και η κοσμική επίδειξη, που επιβάλλουν και καθιερώνουν τον 
ιερό ποιμένα στη συνείδηση του εκκλησιαστικού ποιμνίου του· δεν εί-
ναι η κοινωνική λαμπρότητα και επιβολή, που τον αναδεικνύουν. Είναι 
«ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια». Τούτο πάντα το ξεχνάμε και οι εκκλη-
σιαστικοί ποιμένες και ο λαός, γιατί μας ξεγελά η επιφάνεια και δεν 
προσέχομε στο βάθος των πραγμάτων. Εκεί στο βάθος είναι η αλήθεια, 
μα για να τη βρη κανείς και να την αγαπήση πρέπει να έχη ταπεινό 
φρόνημα. Να μην τον ξεγελά ό,τι λάμπει κι ό,τι κάνει θόρυβο, κι αλοί-
μονο, αν πιστέψουμε και οι ποιμένες και ο λαός πως η ιερατική μας 
διακονία είναι ζήτημα κοσμικών συνθηκών και προσωπικών μας μόνο 
ικανοτήτων. Τότε θα μας αφήση η θεία χάρη και θα μείνουμε κενοί και 
άχρηστοι, γιατί ο Θεός «ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δί-

δωσι χάριν» (Παροιμ. 3,34. Ιακ. 4,6). 
 

ΗΗΗΗ πρώτη ευαγγελική αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη. Όχι το συ-
ναίσθημα της μειονεξίας, για το οποίο κάνουν λόγο η σύγχρονη παιδα-
γωγική και η ψυχολογία. Ούτε πολύ περισσότερο η ταπεινολογία, που 
είναι υποκρισία και ψεύδος. Αλλά η ταπεινοφροσύνη, που είναι η βα-
θειά και αγία αρετή στον πιστό άνθρωπο, να θέλη να γνωρίζη καλά τον 
εαυτό του. Ένα τέτοιο φρόνημα είναι η βάση και η αρχή της προκοπής· 
της πνευματικής προκοπής, γιατί αυτό μάς ενδιαφέρει πάντα. Κανένας 
δεν πηγαίνει πιο πάνω στη σκάλα της αγιωσύνης, αν δεν ομολογήση 
στον   εαυτό   του  πως  είναι  χαμηλά,  πως  του  λείπουν  ακόμα  πολλά,  πως  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΤΟ ΕΥΑΓΓΕΤΟ ΕΥΑΓΓΕΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιγ΄ 10 (Λουκ. ιγ΄ 10 (Λουκ. ιγ΄ 10 (Λουκ. ιγ΄ 10 –––– 17) 17) 17) 17)    

    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν Συναγωγῶν ἐν 

τοῖς Σάββασι. Καὶ ἰδού, γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀ-

κτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα, καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. Ἰ-

δὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς, προσεφώνησε, καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυσαι 

τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρ-

θώθη, καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανα-

κτῶν ὅτι τῷ Σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· Ἓξ ἡμέραι 

εἰσίν, ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ 

μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Σαββάτου. Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος, καὶ εἶπεν· Ὑπο-

κριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ Σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ, ἢ τὸν ὄνον ἀ-

πὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖ-

σαν, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς, ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ 

τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Σαββάτου; Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ 

κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ 

πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.  
 

 
 
 

δεν είναι εκείνος που έπρεπε και μπορούσε να είναι. Ο Ιησούς Χριστός 
το είπε επιγραμματικά· «πᾶς ὁ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται» (Λουκ. 
14,11)· υψοποιός αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη. 
 

ΕΕΕΕπάνω στην ταπεινοφροσύνη στηρίζεται όλο το οικοδόμημα 
του χριστιανικού βίου. Γι’ αυτό ο Ιησούς Χριστός άρχισε την «ἐπί τοῦ 

ὄρους» ομιλία με το μακαρισμό των ταπεινοφρόνων ανθρώπων· «Μα-

κάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι…» (Ματθ. 5,3). Χαρά σε κείνους που έ-
χουν ταπεινό φρόνημα, μικρή γνώμη για τον εαυτό τους· που δεν βλέ-
πουν τους άλλους ανθρώπους παρακάτω απ’ αυτούς, που δεν έχουν την 
αξίωση όλος ο κόσμος να τους προσκυνά και να τους υπηρετή· αντίθε-
τα αισθάνονται χρέος τους αυτοί να διακονήσουν τους άλλους· «οὐκ 

ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι…» (Ματθ. 20,28), είπεν ο Ιη-
σούς Χριστός. Κι όχι μόνο το είπε, αλλά και το έπραξε. Το ίδιο ο μεγά-
λος Απόστολος το έγραψε με αυτά τα λόγια· «Μηδείς τό ἑαυτοῦ ζητή-

τω, ἀλλά τό τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» (Α΄ Κορ. 10,24). Αυτό είναι η ταπει-
νοφροσύνη σε μια θετική και ευεργετική της έκφραση, συνδυασμένη 
με την αγάπη· και δεν υπάρχει αμφιβολία πως από τούτο εδώ το σημείο 
αρχίζει η λύση όλων των προβλημάτων, που απασχολούν πάντα την 
κοινωνική ζωή των ανθρώπων, και ίσως περισσότερο σήμερα. 
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    Ε    Ε    Ε    Εκείνον τον καιρόν, εδίδασκε ο Ιησούς εις μίαν από τας συναγωγάς κατά 
την ημέρα του Σαββάτου. Και ήτο εκεί μια γυναίκα, που είχε πνεύμα ασθε-
νείας επί δέκα οκτώ χρόνια και ήτο σκυμμένη και δεν μπορούσε να σταθή ό-
λως διόλου ορθή. Όταν την είδε ο Ιησούς, την εκάλεσε και της είπε, «Γυναί-
κα, είσαι ελευθερωμένη από την αρρώστεια σου»· και έβαλε επάνω της τα χέ-
ρια, αυτή δε αμέσως ανορθώθηκε και εδόξαζε τον Θεόν. Έλαβε τότε τον λό-
γον ο αρχισυνάγωγος, αγανακτισμένος διότι ο Ιησούς εθεράπευσε κατά το 
Σάββατον, και είπε εις εκείνους που παρευρίσκοντο εκεί, «Υπάρχουν έξη η-
μέρες που επιτρέπεται η εργασία· τότε να έρχεσθε και να θεραπεύεσθε και όχι 
την ημέραν του Σαββάτου». Ο Κύριος τού απεκρίθη, «Υποκριτά, δεν λύνει 
καθένας από σας, κατά το Σάββατον, το βόδι του ή τον όνον του από τον 
σταύλον και τον φέρνει να τον ποτίση; Αυτή δε που είναι θυγατέρα του Α-
βραάμ και την είχε δεμένη ο Σατανάς επί δέκα οκτώ χρόνια, δεν έπρεπε να 
λυθή από τα δεσμά αυτά την ημέραν του Σαββάτου;». Με τα λόγια αυτά, όλοι 
οι αντίπαλοί του εντροπιάζοντο, ενώ όλον το πλήθος έχαιρε δι’ όλα τα ένδοξα 
πράγματα που αυτός έκανε. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
   
 

ΕΕΕΕντοπίζοντας το λόγο στους ιερούς ποιμένες και στην εκκλη-
σιαστική διακονία, βρίσκομε εύκαιρο να επαναλάβωμε τα λόγια αυτά 
του Μεγ. Βασιλείου. «Μή σέ βαθμός κλήρου ἐπαιρέτω, ἀλλά μᾶλλον 

ταπεινούτω. Προκοπή γάρ ψυχῆς, προκοπή ταπεινώσεως· ὑστέρησις 

καί ἀτιμία ἐξ ὑψηλοφροσύνης τίκτεται. Ὅσον ἐγγίζειν σε τῶν ἱερατι-

κῶν βαθμῶν τοῖς μείζοσι συμβαίη, τοσοῦτον ταπείνου σεαυτόν…». 
Δηλαδή, «μη σε κάνη να υπερηφανεύεσαι ο ιερατικός βαθμός, αλλά 
μάλλον να σου γίνεται υπόμνηση για να ταπεινοφρονής. Γιατί όσο πε-
ρισσότερο κανείς ταπεινοφρονεί, τόσο περισσότερο πνευματικά προκό-
βει· η πνευματική κενότητα και εσωτερική φτώχεια γεννιέται από την 
υψηλοφροσύνη. Όσο περισσότερο και συμβή να πλησιάζης στους ανώ-
τερους ιερατικούς βαθμούς, τόσο πιο πολύ να ταπεινοφρονής». Αυτές 
είναι άγιες αλήθειες, που τις ενσαρκώνει η έμψυχη εικόνα της ταπεινο-
φροσύνης με πρώτο της καρπό την πραότητα, ο άγιος Νικόλαος, ο επί-
σκοπος Μύρων της Λυκίας ο θαυματουργός. 
 

ΛΛΛΛίγοι κέρδισαν τόση αγάπη και τόση συμπάθεια στις συνειδή-
σεις των ανθρώπων, όσο ο άγιος Νικόλαος, του οποίου σήμερα η Εκ-
κλησία εορτάζει και τιμά τη μνήμη. Στον άγιο Νικόλαο πραγματοποιή-
θηκε   κατά    λέξη    ο    λόγος    του    Κυρίου    Ιησού    Χριστού·    «Μακάριοι    οἱ  
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πραεῖς, ὅτι αὐτοί κληρονομήσουσι τήν γῆν» (Ματθ. 5,5). «Πρᾶος καί  
ταπεινός τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. 11,29), καθώς ο Ιησούς Χριστός, ο άγιος 
Νικόλαος είναι γνωστός και τιμάται σε κάθε τόπο. Το όνομά του είναι 
γνωστό σ’ όλο τον κόσμο, και σχεδόν δεν υπάρχει χριστιανική οικογέ-
νεια, που να μην το τιμά σ’ ένα της πρόσωπο. Η Εκκλησία, καθώς το α-
κούσαμε, τον ονομάζει «μυροθήκην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», «κανόνα 

πίστεως» και «εἰκόνα πραότητος». Η υμνολογία της εορτής του αγίου 
σήμερα είναι πλούσια σε πνευματικά άνθη και ιερό ποιητικό λυρισμό, 
που φανερώνει ακριβώς την ευλάβεια της Εκκλησίας προς τον «κατ᾿ ἐ-

ξοχήν» οικογενειακό, προστάτη και πατέρα άγιο. «Μνήμη δικαίου μετ᾿ 

ἐγκωμίων» (Παροιμ. 10,7), λέει η θεία Γραφή, και πραγματικά η μνή-
μη του αγίου επισκόπου των Μύρων με πολλά εγκώμια διατηρείται και 
σώζεται στο πέρασμα του χρόνου μέσα στις συνειδήσεις των χριστια-
νών. Κι εμείς σήμερα, στην εορτή του αγίου μας, επαναλαμβάνομε το 
γνωστό μας τροπάριο. «Κανόνα πίστεως καί εἰκόνα πραότητος ἐγκρα-

τείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλή-

θεια· διά τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά τῇ πτωχείᾳ τά πλού-

σια· Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τάς 

ψυχάς ἡμῶν». Αμήν. 
 

Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, από 
το βιβλίο «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ τόμ. Α΄», σελ. 552 - 555, Έκδοση Α΄ 2007, Απ. Διακονία  
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1)                                         � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ � 
Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 (8:00 μ.μ.) προς Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 
2015 (1:00 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της 
Συλλήψεως της Αγίας Άννης. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
2) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, 5:00 μ.μ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός. ֠  
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία. ֠ 
3)        � ΣΣΣΣΧΟΛΗ  ΓΓΓΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΟΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ � 
Σας καλούμε την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 στις 6.30 μ.μ. στη Σχολή 
Γάμου και Οικογένειας. Ομιλήτρια θα είναι η κ. Μαρία Αλεξανδρή, ψυ-
χολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, με θέμα: «Μαθαίνω κοντά στα παιδιά μου 
να είμαι καλύτερος άνθρωπος». Παράλληλα θα υπάρχει δημιουργική απα-
σχόληση παιδιών. Σας περιμένουμε με χαρά. 
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