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που αναφέρεται στην θεραπεία των δέκα λεπρών (απόσπ.) 
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�� 
ΕίναιΕίναιΕίναιΕίναι    δύσκολοδύσκολοδύσκολοδύσκολο    τοτοτοτο    «ε�χαριστ�»;«ε�χαριστ�»;«ε�χαριστ�»;«ε�χαριστ�»; 

ΚΚΚΚαι ενώ ήταν µακρυά, άρχισαν (οι δέκα λεπροί) να φωνά-
ζουν: «�ησο�, Υ	έ ∆αυ�δ, �λέησον �µ�ς». Ο Χριστός κατάλαβε αµέσως 
και τους είπε: «Πηγαίνετε να σας δουν οι ιερείς». Οι λεπροί, 
ξεκίνησαν αµέσως. Τι σηµαίνει «ξεκίνησαν αµέσως»; Είχαν πίστη! 
Ξεκίνησαν οι λεπροί και στη µέση του δρόµου, διαπίστωσαν ότι 
είχαν γίνει καλά. Ένας από αυτούς –Σαµαρείτης ήταν– γύρισε, έ-
ψαξε, βρήκε τον Χριστό και του είπε: «Ε�χαριστ�. Ε�χαριστ�». 
           ΈΈΈΈχοµε ένα κακό εµείς οι άνθρωποι... Όταν µας λείπει κάτι, 
χαλάµε τον κόσµο να το βρούµε. Όταν, το βρούµε όλα καλά. Και 
ποιο είναι το πιο κακό από όλα; Είναι µια νοοτροπία που κυβερνά 
τα συναισθήµατά µας, τις πράξεις µας και τις ενέργειές µας. Ποια; 
           ΑΑΑΑς το αναλύσοµε λίγο. Λέει ένα σλόγκαν της σύγχρονης ε-
ποχής: «πάνω από όλα η υγεία». Όµως, δεν είναι έτσι. 
           ΕΕΕΕκείνων των δέκα τούς έλλειπε η υγεία και έψαχναν να 
την βρουν. Όταν την βρήκαν και την διαπίστωσαν –χειροπιαστή πραγ-

µατικότητα– είναι φυσικό να γέµισαν χαρά. Απέραντη χαρά. Όµως 
δεν σκέφθηκαν σοβαρά: «ποιος µας την έδωσε»; «Ποιο είναι το 
πρώτο µας χρέος»; Αγνόησαν τα ερωτήµατα αυτά. Πήραν άλλους 
δρόµους. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί, έδειξαν πνευµατική φτώχεια. 
           ΓΓΓΓιατί ο πλούτος ο πνευµατικός είναι: Αγάπη, αναγνώριση, 
τιµή, ευγνωµοσύνη σ’ εκείνον που µας έκανε «ένα κουκουτσάκι» 
καλό. Και αν πάνω από όλα είναι, όπως νοµίζουν, η υγεία, πώς θα 
έπρεπε να φερθούν σ’ Αυτόν που τους έδωσε το «πάνω από όλα»; 
           ΑΑΑΑφού λοιπόν δεν εκδήλωσαν την ευγνωµοσύνη τους, απέ-
δειξαν   ότι   ήταν   απελπιστικά   φτωχοί.  Εσωτερικά  βέβαια·  πνευµα- 
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    ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν 

αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν 

λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέ-

ντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐ-

καθαρίσθησαν. Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς με-

γάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐ-

τοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 

εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθησαν ὑπο-

στρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; Καὶ εἶπεν αὐ-

τῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. 
 

 

τικά. Από πού το συµπεραίνοµε; 
ΝαΝαΝαΝα    µαςµαςµαςµας    πιάνειπιάνειπιάνειπιάνει    αγωνίααγωνίααγωνίααγωνία 

ΕΕΕΕπανερχόµαστε στο «πάνω από όλα η υγεία». 
           ΑΑΑΑλλά η σωστή, η ρεαλιστική τοποθέτηση λέει: Το σώµα έ-
χει µια προθεσµία. Το πόδι, το µάτι, το χέρι έχουν µια προθεσµία. 
Έρχονται τα γηρατειά, και τίποτε πια δεν δουλεύει καλά. Κάποια 
στιγµή όλα τα µέλη µας, θα ακυρωθούν. Θα παύσουν να έχουν 
στο σύνολό τους, αξία για τον άνθρωπο. Μια µέρα, θα ρίξει πάνω 
στο σώµα ο παπάς µια φτυαριά χώµα και λίγο λάδι και θα πει: 
«γῆ εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύσῃ». «Τελείωσε η αποστολή σου». 
           ΑΑΑΑλλά για τον άνθρωπο δεν τελείωσε η αποστολή του. Α-
νοίγει από εκεί και πέρα άλλος δρόµος, άλλες προοπτικές, άλλη 
ζωή. Αιώνια ζωή. Μα όταν γι’ αυτή την αιώνια ζωή, ο άνθρωπος 
δεν κάνει τις πρέπουσες φροντίδες και µέριµνες; Όταν δεν την 
σκέπτεται όσο πρέπει καλά; Όταν την βάζει σε δεύτερη µοίρα από 
το σώµα; Ο άνθρωπος αυτός, έχει µυαλό σωστό; ∆εν έχει! Ή έχει 
λίγο. Λιγότερο από ότι πρέπει. 
           ΓΓΓΓι’ αυτό είπε ο Χριστός: «Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψα-

ντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ»; Λίγο ήταν αυτό που πήραν; Γιατί το 
είπε και το έγραψαν οι ευαγγελιστές; Γιατί το διαβάζοµε; Για να 
ανοίγουν τα µάτια του νου και της καρδιάς µας και να καταλαβαί-
νοµε ποίο είναι το πρώτο και ποιο είναι το δεύτερο. Τι πρέπει να 
προτιµάµε  και  τι  να  κάνοµε.  Και  όταν  διαπιστώνοµε,   ότι   δεν  έχο-  
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    Ε    Ε    Ε    Εκείνο τον καιρό, καθώς έµπαινε ο Ιησούς σ’ ένα χωριό, τον συνάντησαν 
δέκα λεπροί· στάθηκαν λοιπόν από µακριά και του φώναζαν δυνατά: «Ιησού, 
αφέντη, ελέησέ µας!» Βλέποντάς τους εκείνος τούς είπε: «Πηγαίνετε να σας 
εξετάσουν οι ιερείς». Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Ένας 
απ’ αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε δοξάζοντας µε δυνατή φωνή 
τον Θεό, έπεσε µε το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαριστούσε. Κι 
αυτός ήταν Σαµαρείτης. Τότε ο Ιησούς είπε: «∆εν θεραπεύτηκαν και οι δέκα; 
Οι άλλοι εννιά πού είναι; Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει 
τον Θεό παρά µόνο τούτος εδώ ο αλλοεθνής;» Και σ’ αυτόν είπε: «Σήκω και 
πήγαινε στο καλό· η πίστη σου σε έσωσε». (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)    
 

 

µε µυαλό, σκέψη και νοοτροπία όπως µας την υποδεικνύει το φως 
του κόσµου ο Χριστός, να µας πιάνει αγωνία για τον εαυτό µας. 

 Υπακοή.Υπακοή.Υπακοή.Υπακοή.    ΌχιΌχιΌχιΌχι    ερωτήσειςερωτήσειςερωτήσειςερωτήσεις 

ΉΉΉΉταν κάπου ένα λεπροκοµείο. Τότε που η λέπρα ήταν α-
νίατη. Ανάµεσα στους ασθενείς, ξεχώριζε κάποιος, γιατί όλη µέρα 
σκοτωνόταν να βοηθά τους άλλους. Είχε λίγο γερό σώµα. Από το 
πρωί µέχρι το βράδυ, δούλευε. 
           Τον ρώτησαν: 
           -Με όλα αυτά που κάνεις, κουράζεσαι τόσο πολύ! Είσαι 
και της Εκκλησίας από ότι φαίνεται... 
           -Για την αγάπη του Θεού τα κάνω όλα. Πιστεύω ότι όσο 
ζω, πρέπει να κάνω και εγώ κάτι, για τους ανθρώπους που πονούν 
σαν και µένα. 
           -Καλά. Αφού πιστεύεις στο Θεό, όταν θα σταθείς µπροστά 
Του, δεν του κάνεις καµιά ερώτηση; 
           -Σαν τι ερώτηση να κάνω εγώ του Θεού; 
           -Να του πεις: «Θεέ µου, το διαπίστωσες, ότι είχα τόσο κα-
λή διάθεση, να σκοτώνοµαι, να κάνω του κόσµου τις δουλειές και 
τις θυσίες για τους άλλους... Γιατί λοιπόν δεν µου έδινες υγεία, να 
έκανα ακόµη περισσότερα»; 
           -∆εν πρόκειται να ρωτήσω τέτοια πράγµατα τον Θεό! 
           -Γιατί; 
           -∆ιότι η σχέση µου και η θέση µου µε τον Θεό, δεν είναι 
να  του  κάνω  ερωτήσεις,  ούτε  να  του  ζητάω  τον  λόγο.  Η   δική   µου  
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σχέση και θέση απέναντι του Θεού, είναι να τον ακούω και να κά- 
νω εκείνο που µου λέει. Και αν µε ρωτά, τότε να του απαντώ. Με 
ταπείνωση, µε αγάπη, µε πίστη και µε υποµονή. 

Ερώτηµα: Όποιος σκέπτεται κάπως έτσι, δεν πιο υγιής α-
πό εκείνον που είναι υγιέστατος στο σώµα;  

∆∆∆∆εν είναι προτιµότερο να σκεπτόµαστε περισσότερο και 
πιο σωστά, για την αιώνια ύπαρξή µας και για τον Θεό, από όσο 
σκεπτόµαστε για το πόδι, το µπράτσο, το στοµάχι µας; Είναι χί-
λιες φορές προτιµότερο να είναι ο άνθρωπος σωστός στην ψυχή 
και στα µυαλά, παρά σε µερικά µέλη του σώµατός του. 
            ΤΤΤΤι θέλοµε να πούµε; Να προσέχοµε, εµείς που νοµίζοµε 
πως βλέποµε τα πράγµατα πιο καλά. Πολλούς, που τους καταδι-
κάζοµε και τους θεωρούµε άξιους για περιφρόνηση, µπορεί να εί-
ναι πιο καλοί από µας. Έχοµε δουλειά να κάνοµε. Να ανοίξοµε τα 
µάτια µας να βλέποµε πιο καλά και πιο σωστά, για πόσα πρέπει να ευχαριστούµε 
τον Κύριο. Και πόσο να τον ευχαριστούµε. 

(Πηγή: Ζωηφόρος) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1) ΚΚΚΚΟΠΗ ΠΠΠΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΚΚΚΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΣΣΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ & ΣΣΣΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  
Σήµερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015, στις 1:30 µ.µ. θα γίνει στο Πνευ-
µατικό Κέντρο του Ναού µας η κοπή της πίτας των Κατηχητικών Συ-
ντροφιών της ενορίας µας & συνεστίαση γονέων, παιδιών και κατηχητών. 
2)  ΟΟΟΟΜΙΛΙΑ & ΚΚΚΚΟΠΗ ΠΠΠΠΙΤΑΣ ΤΤΤΤΗΣ ΕΕΕΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΦΦΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΑΑΑ∆ΕΛΦΟΤΗΤΟΣ 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότης του Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Μαρκ/λου 
σάς προσκαλεί στον απολογισµό του παρελθόντος έτους, στην κοπή της 
πίτας και στην οµιλία του π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη µε θέµα: ««««Η κατά Η κατά Η κατά Η κατά 

Χριστόν χαρά στη ζωή µαςΧριστόν χαρά στη ζωή µαςΧριστόν χαρά στη ζωή µαςΧριστόν χαρά στη ζωή µας»»»»,,,, σήµερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 
2015 και ώρα 6:00 µ.µ. στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου. Θα ακολουθήσει 
δεξίωση. Θα έχει προηγηθεί ο Εσπερινός στις 5:30 µ.µ. 
3)         ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος ΜαρκοπΜαρκοπΜαρκοπΜαρκοπούλου ούλου ούλου ούλου 7:00π.µ. 
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015, Άγιος Ελευθέριος Κοιµητηρίου Άγιος Ελευθέριος Κοιµητηρίου Άγιος Ελευθέριος Κοιµητηρίου Άγιος Ελευθέριος Κοιµητηρίου 7:00π.µ. 
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
4)                              � � �   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο   Ι Ε Ρ Ο  Ε Υ Χ Ε Λ Α Ι Ο   � � � � 
Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015, στις 5:30 µ.µ. Ιερό ΕυχέλαιοΙερό ΕυχέλαιοΙερό ΕυχέλαιοΙερό Ευχέλαιο στο Ναό 
µας. Θα προηγηθεί του Ιερού Ευχελαίου ο Εσπερινός στις 5:00 µ.µ. 
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