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(απόσπασµα) 

∆∆∆∆ε φορεί µόνο σάρκα ο Κύριος µας Ιησούς Χριστός, αλλά 
και περιτέµνεται σύµφωνα µε το Μωσαϊκό νόµο, για να µην έχει 
πρόφαση η απιστία των Ιουδαίων. Γιατί έρχεται προς το νόµο για 
χάρη του ίδιου του νόµου, για να ελευθερώσει τους µαθητές Του 
µέσω της πίστεως που βασιζόταν στο νόµο.  

«ΚΚΚΚαι όταν συµπληρώθηκαν οι ηµέρες του καθαρισµού τους 
σύµφωνα µε το νόµο του Μωυσέως» (Λουκ. β΄ 22). Τίνος καθαρι-
σµού; Της Μαρίας και του Ιωσήφ - καίτοι δεν υφίστατο τέτοια α-
νάγκη για την Παρθένο, αλλ’ εκπληρωνόταν ο νόµος - «τον ανέ-
βασαν στα Ιεροσόλυµα, για να τον προσφέρουν στον Κύριο, όπως 
έχει γραφτεί στο νόµο του Κυρίου». Όπου ο λόγος είναι για σωµα-
τικό καθαρισµό, λέει «σύµφωνα µε το νόµο του Μωυσέως»· όπου 
για προσφορά του Αγίου, «όπως έχει γραφτεί στο νόµο του Κυ-
ρίου». Όχι ότι ο νόµος του Μωυσέως δεν ήταν νόµος του Κυρίου. 
Επειδή όµως και ο καθαρισµός είχε χαρακτήρα σωµατικό, γι’ αυτό 
λέει «νόµο του Μωυσέως». Όταν όµως προσφερόταν το πρωτότο-
κο, λέει «κατά το νόµο του Κυρίου» τιµώντας έτσι το νεογέννητο. 

«ΌΌΌΌπως είναι γραµµένο στο νόµο του Κυρίου: κάθε αρσενι-
κό που διανοίγει µήτρα να ονοµασθεί άγιο και αφιερωµένο στον 
Κύριο». Όλα τα πρωτότοκα ζώων και ανθρώπων ουδέποτε διήνοι-
ξαν µήτρα. Εκείνος που γεννήθηκε από µητέρα Παρθένο, Αυτός 
µόνο διήνοιξε µήτρα. Η διατύπωση αυτή έγινε για Εκείνον µόνο. 
Ανεβαίνουν «για να προσφέρουν θυσία, σύµφωνα µε αυτό που λέει 
ο νόµος του Κυρίου, ένα ζευγάρι από τρυγόνια ή δύο νεοσσούς από 
περιστέρια» (Λευϊτ. ε΄ 11, ιβ΄ 8). Έγιναν και αυτά κατά το νόµο. 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ζ΄ 7 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ζ΄ 7 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ζ΄ 7 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ζ΄ 7 ---- 17) 17) 17) 17)    

᾽ΑΑΑΑδελφοί, χωρὶς πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττο-

νος εὐλογεῖται. Καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβά-

νουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. Καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ Ἀβραὰμ καὶ 

Λευῒ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται· ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς 

ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ. Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊ-

τικῆς ἱερωσύνης ἦν· ὁ λαὸς γὰρ ἐπ᾿ αὐτῇ νενομοθέτητο· τίς ἔτι χρεία «κα-

τὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ» ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν 

Ἀαρὼν λέγεσθαι; Μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νό-

μου μετάθεσις γίνεται. Ἐφ᾿ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχη-

κεν, ἀφ᾿ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ. Πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ Ἰού-

δα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης Μωϋ-

σῆς ἐλάλησε. Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότη-

τα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκι-

κῆς γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου· μαρτυρεῖ γὰρ «Ὅτι 

σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ». 
 

 «ΚΚΚΚαι να, υπήρχε ένας άνθρωπος στην Ιερουσαλήµ που ονο-
µαζόταν Συµεών. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν δίκαιος και ευλαβής 
και το Πνεύµα του Θεού ήταν επάνω του. Αυτός είχε λάβει αποκά-
λυψη από το Άγιο Πνεύµα ότι δε θα τελείωνε τη ζωή του προτού δει 
το Χριστό του Κυρίου». Γέροντας ήταν ο Συµεών και περίµενε την 
εκπλήρωση της υποσχέσεως. «Ήλθε κατ’ έµπνευσιν του Πνεύµα-
τος στο ναό» εκείνη την ώρα που οι γονείς έφερναν εκεί το παιδί.  

«ΑΑΑΑυτός δέχτηκε στην αγκαλιά του τον Ιησού και ευλόγησε το 
Θεό και είπε: Σήµερα αφήνεις ελεύθερο το δούλο σου, ∆έσποτα, να 
πεθάνει κατά το λόγο σου µε ειρήνη». Από πού τον αφήνεις ελεύ-
θερο; Από το στίβο της ζωής. Η ζωή είναι φυλακή. «Σήµερα α-
φήνεις ελεύθερο το δούλο σου, ∆έσποτα, να πεθάνει κατά το λόγο 
σου µε ειρήνη». ∆ιότι ο ειρηνοποιός έχει έλθει - εκείνος που συν-
δέει τον ουρανό µε τη γη και µετατρέπει τη γη σε ουρανό µε την 
ευαγγελική διδασκαλία έχει καταφθάσει. «Γιατί είδαν τα µάτια 
µου τη σωτηρία σου. Αυτήν που ετοίµασες ενώπιον όλων των λα-
ών». Αυτός που γεννήθηκε είναι διδάσκαλος όλων των ανθρώπων. 

«ΦΦΦΦως που θα είναι αποκάλυψη για τους εθνικούς και δόξα 
για  το  λαό  σου  τον  Ισραήλ».  Γιατί  φως;  Επειδή  οι  εθνικοί  βρίσκο- 
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ΑΑΑΑδελφοί, αναντίρρητα, αυτός που ευλογεί είναι ανώτερος απ’ αυτόν 
που ευλογείται. Κι ενώ οι λευίτες που συγκεντρώνουν τη δεκάτη είναι κοινοί 
θνητοί, ο Μελχισεδέκ, όπως µαρτυρούν οι Γραφές, ζει. Θα µπορούσε µάλιστα 
να πει κανείς πως, δίνοντας ο Αβραάµ το ένα δέκατο, έδωσε τη δεκάτη και ο 
Λευί, αυτός δηλαδή που είχε πάρει την εντολή να την εισπράττει. ∆εν ήταν 
βέβαια γεννηµένος ακόµα, ήταν όµως στο σώµα του προπάτορά του Αβραάµ, 
όταν τον τελευταίο τον συνάντησε ο Μελχισεδέκ. Αν η λευιτική ιεροσύνη ο-
δηγούσε στην τελειότητα – γιατί από τον νόµο αυτή η ιεροσύνη δόθηκε στον 
λαό – ποια ανάγκη υπήρχε να εµφανιστεί νέο είδος ιεροσύνης όπως εκείνη του 
Μελχισεδέκ; ∆εν αρκούσε η ιεροσύνη από τη γενιά του Ααρών; Όταν όµως 
αλλάζει ο φορέας της ιεροσύνης, τότε αναγκαστικά αλλάζει και ο νόµος. Και 
ο Κύριός µας, για τον οποίο λέγονται τα παραπάνω, ανήκε σε άλλη φυλή, απ’ 
την οποία κανείς δεν υπηρέτησε ως ιερέας το θυσιαστήριο. Όλοι ξέρουµε πως 
γεννήθηκε απ’ τη φυλή Ιούδα, για την οποία ο Μωυσής δεν έκανε καθόλου 
λόγο για ιεροσύνη. Αυτό γίνεται ακόµη σαφέστερο· εµφανίζεται ένας άλλος ι-
ερέας, όµοιος µε τον Μελχισεδέκ, όχι σύµφωνα µε τις επιταγές του ανθρώπι-
νου νόµου, αλλά µε τη δύναµη που δίνει µια δίχως τελειωµό ζωή. Όπως µαρ-
τυρεί η Γραφή, Εσύ είσαι ιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)    

 

νταν στο σκοτάδι. Εδώ η δόξα και εκεί η αποκάλυψη. Εκεί η αρχή 
της διδασκαλίας, εδώ η πρόοδος της µαθήσεως. Θα ρωτήσει κά-
ποιος: Και πού είναι οι Ισραηλίτες; Έχεις τον Πέτρο, τον Παύλο, 
τον Ιωάννη, την Εκκλησία της Ιερουσαλήµ, αυτούς που πίστεψαν 
από τις τάξεις των Ιουδαίων. Μέσα στους πιστούς βρισκόταν το 
έθνος. «∆όξα για το λαό σου τον Ισραήλ». Ήταν δόξα γι’ αυτούς 
που προσδοκούσαν, η συνάντηση εκείνου τον οποίο προσδοκούσαν. 

ΚΚΚΚαι αναλογίζονταν ο Ιωσήφ και η Μαρία αυτά που άκου-
γαν. «Και ο Συµεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάµ τη µητέρα 
του: Αυτός πρόκειται να γίνει πτώση και έγερση για πολλούς µέσα 
στον Ισραήλ και σηµείο αντιλεγόµενο». Πτώση για ποιους; Γι’ αυ-
τούς που απιστούν, που αντιλέγουν, που Τον σταυρώνουν. Και έ-
γερση για ποιους; Αυτούς που Τον αναγνωρίζουν και Τον οµολο-
γούν µε ευγνωµοσύνη. «Και σηµείο αντιλεγόµενο». Ποιο σηµείο 
αντιλεγόµενο; Το σηµείο του Σταυρού, που η Εκκλησία το θεωρεί  
σωτηρία του κόσµου, που οι Ιουδαίοι το εχθρεύονται.  

ΚΚΚΚαι συ, λέει, θεωρείσαι µητέρα. Άραγε εσύ θα µείνεις εκτός 
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πειρασµού; Ούτε κι εσύ θα µείνεις εκτός πειρασµού, αλλά «κι εσέ-
να µια ροµφαία θα σου διαπεράσει την ψυχή». Όταν Τον δεις κρε-
µασµένο στο Σταυρό, τότε θα αρχίσεις να αµφιβάλλεις και να λες: 
Αυτός είναι εκείνος για τον οποίο µου µίλησε ο άγγελος; Παρθέ-
νος ήµουν και γέννησα και έµεινα πάλι παρθένος. Γιατί λοιπόν 
αυτός σταυρώνεται; Ώστε, σύµφωνα µε την προφητεία του δι-
καίου Συµεών, κανένας δεν έµεινε εκτός πειρασµού. Και αυτής την 
ψυχή τη διαπέρασε η ροµφαία: ο πειρασµός δηλ. και η αµφιβολία. 

«ΏΏΏΏστε να αποκαλυφθούν από πολλές καρδιές οι λογισµοί». 
Πάσχει λοιπόν ο Ιησούς, για να ελέγξει την απιστία και για να γε-
µίσει από ευγνωµοσύνη τις καρδιές αυτών που Τον πιστεύουν. 
Αντιλέγεται το σηµείο, για να ελεγχθούν αυτοί που αντιλέγουν 
από κακία. Γιατί, αν η αλήθεια ήταν από κάθε άποψη αναντίρρη-
τη για τους ανθρώπους, τότε η ευσέβεια θα έµενε αδοκίµαστη.  

ΘΘΘΘα έλθει όµως εποχή που δε θα υπάρχει καµιά αντίρρηση. 
Όταν δηλ. το σηµείο του Σταυρού θα λάµψει σαν προάγγελος του 
Κυρίου από τον ουρανό, «τότε θα κλίνει κάθε γόνυ στα επουράνια 
και στα επίγεια και στα καταχθόνια και κάθε γλώσσα θα οµολογή-
σει ότι ο Χριστός είναι Κύριος προς δόξαν του Θεού Πατρός» (Φι-
λιπ. β΄ 10 - 11). Και αυτό θα είναι το τέλος της αντιλογίας, το τέλος 
της πλάνης, το τέλος της αµφιβολίας, το τέλος της απιστίας, η αρχή 
δε των βραβείων και των στεφάνων. ΑυτάΑυτάΑυτάΑυτά µακάρι όλοι να τα επιτύχουµε. µακάρι όλοι να τα επιτύχουµε. µακάρι όλοι να τα επιτύχουµε. µακάρι όλοι να τα επιτύχουµε.        
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου, απόσπασµα από το λόγο ‘Εἰς τὴν ὑπαπαντὴν τοῦ 
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Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014, Άγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
2)� ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  Π  Π  Π  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ  Τ Τ Τ ΤΗΣ  Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α. � 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μακρυστην Ιερά Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μακρυστην Ιερά Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μακρυστην Ιερά Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μακρυ----
µάλλη στα µάλλη στα µάλλη στα µάλλη στα Ψαχνά αχνά αχνά αχνά Ευβοίαςυβοίαςυβοίαςυβοίας,,,, την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014. Ώρα ανα-
χώρησης 3:00µ.µ. από τον ΆΆΆΆγιο ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 20 €.  � 
 

 

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 2 Φεβρουαρίου - Η Υπαπαντή του Κυρίου 


