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�� 
(απόσπασµα) 

Ο Ο Ο Ο µέγας Παύλος, δείχνοντας το θείο και κοινωφελές της πί-
στεως και διακηρύσσοντας τα έργα αυτής και τα κατορθώµατα και 
τους καρπούς και τη δύναµη, αρχίζει από τους αιώνες από τους ο-
ποίους δεν υπάρχει τίποτε αρχαιότερο, λέγοντας, «µε την πίστη 
κατανοούµε ότι οι αιώνες καταρτίσθηκαν µε το λόγο του Θεού, ώ-
στε τα βλεπόµενα να µη έχουν γίνει από αυτά που είναι ορατά» 
(Εβρ. 11, 3), και τελειώνει µε τη µελλοντική παγκόσµια ανάστα-
ση και την τελείωση των αγίων που θα συµβεί κατ’ αυτήν, από 
την οποία τίποτε δεν υπάρχει τελειότερο. Συντάσσοντας όµως τον 
κατάλογο εκείνων που θαυµάσθηκαν για την πίστη, λέγει και τού-
το, ότι «µε την πίστη έλαβαν γυναίκες µε την ανάσταση τους νε-
κρούς τους» (Εβρ. 11, 35). Και αυτές είναι η Σαραφθία και η Σου-
ναµίτιδα, από τις οποίες η µία έλαβε τον υιό της που είχε πεθάνει 
πάλι ζωντανό από τον προφήτη Ηλία (Γ΄ Βασ. 17, 23), ενώ η Σου-
ναµίτιδα έλαβε το δικό της από τον Ελισσαίο (∆΄ Βασ. 4, 30· 36). 

ΑΑΑΑλλά µολονότι οι προφήτες είχαν συνεργό την πίστη και 
την προς το Θεό ευαρέστηση των µητέρων, ο Ηλίας και προς το 
Θεό φώναξε λέγοντας, «αλλοίµονο, Κύριε, ο µάρτυρας της χήρας µε 
την οποία κατοικώ εγώ, εσύ θανάτωσες σκληρά τον υιό της; Και 
επικαλέσθηκε τον Κύριο και είπε· Κύριε Θεέ µου, ας επιστρέψει η ψυχή 
αυτού του παιδιού σ’ αυτό. Και έτσι έγινε» (Γ΄ Βασ. 17, 20 - 22). Ο 
Ελισσαίος όχι µόνο προσκολλήθηκε στο παιδί, ερχόµενος και φεύ-
γοντας µέχρι και επτά φορές, αλλά και προσευχήθηκε προς τον Κύριο και 
έτσι αναζωογόνησε τον υιό της Σουναµίτιδας (∆΄ Βασ. 4, 33 - 35). 

ΟΟΟΟ Κύριός µας όµως, σύµφωνα µε την περικοπή του Ευαγγε- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. ια΄ 31 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. ια΄ 31 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. ια΄ 31 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. ια΄ 31 –––– ιβ΄ 9) ιβ΄ 9) ιβ΄ 9) ιβ΄ 9)    
    

                ᾿ΑΑΑΑδελφοί, ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ 

ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. Ἐν Δαμασκῷ ὁ ἐθνάρχης 

Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με θέλων, 

καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον τὰς 

χεῖρας αὐτοῦ. Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας 

καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσ-

σάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς 

οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦ-

τον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶ-

δεν· ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐ-

ξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. Ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ 

οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου. Ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσα-

σθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λο-

γίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκα-

λύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, 

ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. Ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρε-

κάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ· καὶ εἴρηκέ μοι· Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ 

δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν 

ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.  
      
 
 

λίου που διαβάζεται σήµερα, σπλαχνίσθηκε τη χήρα, της οποίας ο 
υιός µεταφερόταν νεκρός, και χωρίς να αργοπορήσει ούτε να δια-
πραγµατευθεί ούτε να προσευχηθεί, αλλά µε πρόσταγµα µόνο, δί-
νοντας στη µητέρα που πενθούσε το µονογενή της ζωντανό από 
νεκρό, έδειξε ότι αυτός µόνο είναι κύριος της ζωής και του θανά-
του· γιατί λέγει, «την επόµενη ηµέρα πήγαινε ο Ιησούς στην πόλη 
που ονοµαζόταν Ναΐν». Ο Κύριος έρχεται για το µεγάλο αυτό 
θαύµα αυτόκλητος, για να δείξει όχι µόνο τη ζωοποιό δύναµη, 
αλλά και ότι έχει ασύγκριτη την αγαθότητα και την ευσπλαχνία.  

«ΠΠΠΠορευόταν» λέγει, «ο Ιησούς και µαζί µ’ αυτόν πορεύο-
νταν αρκετοί µαθητές του και πλήθος πολύ». Ο Κύριος, έχοντας 
την εξουσία ζωής και θανάτου, δε χρειάζεται καθόλου προσευχή 
για να ζωοποιήσει το παιδί, όχι µόνο τους µαθητές του είχε µαζί 
του, αλλά και πολύ πλήθος. Και ενώ όλοι έβλεπαν και άκουαν, µε 
µόνο το πρόσταγµά του ζωοποίησε το νεκρό, κάµνοντας  αυτό  από 
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    Α    Α    Α    Αδελφοί, ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου µας Ιησού Χριστού – ας είναι 
ευλογηµένο το όνοµά του στους αιώνες – ξέρει ότι δεν λέω ψέµατα. Στη ∆α-
µασκό, ο διοικητής - εκπρόσωπος του βασιλιά Αρέτα έβαλε φρουρούς σε όλη 
την πόλη για να µε συλλάβει. Μέσα όµως από ένα άνοιγµα του τείχους µε κα-
τέβασαν µε καλάθι και ξέφυγα από τα χέρια του. ∆εν µε συµφέρει βέβαια να 
καυχηθώ· θα το κάνω όµως, γιατί πρόκειται για οράµατα κι αποκαλύψεις που 
µου χάρισε ο Κύριος. Ξέρω έναν άνθρωπο πιστό, ο οποίος πριν από δεκατέσ-
σερα χρόνια ανυψώθηκε µέχρι και τον τρίτο ουρανό – δεν ξέρω αν ήταν µε το 
σώµα του ή χωρίς το σώµα, αυτό ο Θεός το ξέρει. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος 
– ή ήταν µε το σώµα ή χωρίς το σώµα δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει – µετα-
φέρθηκε ξαφνικά στον παράδεισο κι άκουσε λόγια που δεν µπορεί ούτε επι-
τρέπεται να τα πει άνθρωπος. Γι’ αυτόν τον άνθρωπο θα καυχηθώ· για τον 
εαυτό µου όµως δεν θα καυχηθώ, παρά µόνο για τις ταλαιπωρίες µου. Άµα 
θελήσω, λοιπόν, να καυχηθώ, δεν θα φανώ ανόητος, γιατί θα πω την αλήθεια. 
Το αποφεύγω όµως, µήπως εξαιτίας τού µεγαλείου των αποκαλύψεων, µε θε-
ωρήσει κανείς παραπάνω απ’ αυτό που βλέπει ή ακούει από µένα. Για να µην 
υπερηφανεύοµαι όµως, ο Θεός µού έδωσε ένα αγκάθι στο σώµα µου, έναν υ-
πηρέτη του σατανά να µε ταλαιπωρεί, ώστε να µην υπερηφανεύοµαι. Γι’ αυτό 
το αγκάθι τρεις φορές παρακάλεσα τον Κύριο να το διώξει από πάνω µου. Η 
απάντησή του ήταν: «Σου αρκεί η χάρη µου, γιατί η δύναµή µου φανερώνεται 
στην πληρότητά της µέσα σ’ αυτή την αδυναµία σου». Με περισσότερη ευχα-
ρίστηση, λοιπόν, θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες µου, για να κατοικήσει µέ-
σα µου η δύναµη του Χριστού. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
 
 

φιλανθρωπία δηµόσια, για να προσελκύσει όλους στην προς αυτόν 
σωτήρια πίστη. Γιατί λέγει, «καθώς πλησίασε στην πύλη της πό-
λεως, µεταφερόταν πεθαµένος»· δηλ. προγνωρίζοντας και της µε-
ταφοράς την ώρα έφθασε στην κατάλληλη ώρα. «Μεταφερόταν 
πεθαµένος ο µονογενής υιός της µητέρας του· και αυτή ήταν χήρα». 

ΤΤΤΤα ίδια πράγµατα στην πενθούσα και τη λύπη αύξησαν 
πολλαπλάσια, και τη λύση πρόσφεραν εξαίσια. Γιατί βλέποντας ο 
Κύριος µια µητέρα, και µάλιστα χήρα µητέρα, που στήριζε τις ελπί-
δες της σε ένα παιδί, να το χάνει µε πρόωρο θάνατο, ν’ ακολουθεί 
τη σορό του παιδιού και να θρηνεί ελεεινά, «ευσπλαγχνίσθηκε», λέ-
γει, «και είπε προς αυτήν» παρηγορώντας την και προβλέποντας 
το µέλλον, «µη κλαις». Εκείνος βέβαια γνώριζε τι επρόκειτο να 
κάνει,  ενώ  η  γυναίκα  ούτε  αυτόν  γνώριζε,  και  πολύ  περισσότερο  
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ούτε το µέλλον, γι’ αυτό ούτε και πίστη είχε, ούτε ζητούσε κάτι α-
πό αυτόν· ούτε αυτός απαιτούσε πίστη από αυτήν, αλλά µπορώ-
ντας τα πάντα και µη έχοντας ανάγκη ούτε από τη συνέργεια αυ-
τών που πιστεύουν, «πλησιάζοντας άγγισε τη σορό», για να δείξει 
ότι και το σώµα του ως οµόθεο έχει ζωοποιό δύναµη· «και είπε, 
νεανίσκε, σου λέγω, σήκω· και ανακάθισε ο νεκρός». Και όχι µόνο 
«ανακάθισε ο νεκρός», αλλά «και άρχισε να οµιλεί». ∆εν ανέστησε 
το παιδί για τον εαυτό του, αλλά για τη µητέρα «από ευσπλαχνία γι’ 
αυτήν»· γι’ αυτό, αφού το ανέστησε, το έδωσε στη µητέρα του. 

ΑΑΑΑλλά βλέπετε πως ο Κύριος από ευσπλαχνία προς τη χήρα 
δε χρησιµοποίησε µόνο παρηγορητικούς λόγους, αλλά και την πα-
ρηγόρησε µε έργα; Έτσι να κάνουµε και εµείς. Να µην είµαστε µό-
νο µε λόγια συµπονετικοί, αλλά να δείχνουµε και µε έργα τη συµπά-
θειά µας. Γιατί δεν προσφέρουµε και την ίδια τη ζωή µας για χάρη 
των αδελφών µας, αν χρειασθεί, κατά µίµηση του ∆εσπότη για να 
λάβουµε από αυτόν αντάλλαγµα την αιώνια ζωή; «Γι’ αυτό πέθανε ο 

Χριστός για χάρη µας, αφήνοντας σε µας παράδειγµα, για να ακολουθήσουµε τα ίχνη 

του και να είµαστε έτοιµοι, αν χρειασθεί, να θυσιάσουµε και τη ζωή µας» (Α΄ Πετρ. 2, 

21. Ιω. 13, 37) προς εκπλήρωση των εντολών του· γιατί έτσι θα γίνου-
µε µέτοχοι και της ζωής και βασιλείας αυτού που διαρκεί αιώνια. 
Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά, απόσπ. από την Οµιλία στο Ευαγγέλιο της τρίτης Κυριακής του Λουκά, Ε.Π.Ε.  

�  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)         ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 

∆ευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Πέµπτη 23 Οκτωβρίου 2014,Πέµπτη 23 Οκτωβρίου 2014,Πέµπτη 23 Οκτωβρίου 2014,Πέµπτη 23 Οκτωβρίου 2014,    Άγ. ΑνάργυΆγ. ΑνάργυΆγ. ΑνάργυΆγ. Ανάργυροι σε Άγ. Νεκτάριοροι σε Άγ. Νεκτάριοροι σε Άγ. Νεκτάριοροι σε Άγ. Νεκτάριο Μαρκ/λου 7:00π.µ.Μαρκ/λου 7:00π.µ.Μαρκ/λου 7:00π.µ.Μαρκ/λου 7:00π.µ.    
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014, Παναγία Βαραµπά  Παναγία Βαραµπά  Παναγία Βαραµπά  Παναγία Βαραµπά 7:00π.µ. 
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
2)                        ֠  ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ  ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ  ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ  ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ  ֠ 
Σας γνωρίζουµε, ότι κάθε Τετάρτη απόγευµα στις 5:30 µ.µ. θα γίνεται στο 
Ναό µας Εσπερινό Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Εσπερινό Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Εσπερινό Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο Εσπερινό Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο 

ΗλιόπουλοΗλιόπουλοΗλιόπουλοΗλιόπουλο. Θα προηγείται η τέλεση του Εσπερινού στις 5:00 µ.µ. 
3) ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ     
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014, 5:30µ.µ. 5:30µ.µ. 5:30µ.µ. 5:30µ.µ. ΜΜΜΜέγας ΠΠΠΠανηγυρικός ΕΕΕΕσπερινός. ֠  
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014, 7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ.7:00π.µ. ΌΌΌΌρθρος & ΠΠΠΠανηγυρική ΘΘΘΘ. ΛΛΛΛειτουργία. ֠  

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 

Κυριακή Γ΄ του Λουκά 


