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�� 
(απόσπασµα) 

Ο Ο Ο Ο Κύριος όργωσε τον αγρό ζώντων και νεκρών κι έσπειρε 
και στους δυο τον καινούργιο σπόρο της ζωής. Οι νεκροί µπροστά 
Του είναι όπως οι ζωντανοί, οι ζωντανοί όπως οι νεκροί. Ο θάνα-
τος δεν είναι εµπόδιο στη βασιλεία Του. Παραµέρισε το εµπόδιο 
αυτό κι άνοιξε τη βασιλεία Του στην ιστορία, από τον Αδάµ και 
την Εύα ως τον τελευταίο άνθρωπο που θα γεννηθεί στη γη. «Ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσο-

νται τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται» 
(Ιω. ε΄ 25). Πολλοί νεκροί άκουσαν τη φωνή Του και αναστήθη-
καν. Ένα τέτοιο παράδειγµα έχουµε από το σηµερινό ευαγγέλιο. 

ΤΤΤΤο περιστατικό έγινε λίγο µετά τη θαυµατουργική θεραπεία 
του δούλου του Ρωµαίου εκατόνταρχου στην Καπερναούµ. Ο Κύ-
ριος είχε σφοδρή επιθυµία και βιαζόταν να κάνει όσο το δυνατό πε-
ρισσότερα καλά έργα και να δώσει έτσι υπέροχο παράδειγµα στους 
πιστούς Του. Μ’ αυτόν το σκοπό ξεκίνησε από την Καπερναούµ 
µε κατεύθυνση το όρος Θαβώρ. Εκεί, πέρα από το όρος, στις πλα-
γιές του όρους Ερµών, βρίσκεται ως τις µέρες µας η Ναΐν. Ο Κύ-
ριος ταξίδευε µε τη συνοδεία πολλών µαθητών και πλήθους λαού.  

ΜΜΜΜόλις είχε προσεγγίσει την πύλη της πόλης µαζί µε το 
πλήθος που Τον ακολουθούσε, όταν συνάντησε µια ποµπή να βγαί-
νει από την πόλη, συνοδεύοντας ένα νεκρό παιδί. Ο χορηγός της 
ζωής συνάντησε το νεκρό. Η µητέρα του παιδιού πρέπει να προ-
ερχόταν από πλούσια κι επιφανή οικογένεια, όπως φαίνεται από 
το µεγάλο πλήθος που τη συνόδευε στην κηδεία. 
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ΟΟΟΟ Κύριος ένιωσε ιδιαίτερη συµπάθεια για τη θλιµµένη µη-
τέρα και γι’ αυτό της είπε: μὴ κλαῖε. Ο σύζυγός της είχε πεθάνει. 
Τώρα πέθανε κι ο µοναχογιός της και βρέθηκε ολοµόναχη. Πού ή-
ταν ο ζωντανός Θεός; Μπορεί να νιώθει µόνος του κανείς όταν έ-
χει συντροφιά το Θεό; Μπορεί ο αληθινός άνθρωπος να βρει καλ-
λίτερη συντροφιά, πιο εγκάρδια, από τη συντροφιά του Θεού; ∆εν 
είναι πιο κοντά µας ο Θεός ακόµα κι από τον πατέρα και τη µητέρα 
µας, από τους αδελφούς και τις αδελφές µας, από τους γιους και τις 
θυγατέρες µας; Μας δίνει παιδιά κι ύστερα µας τα παίρνει, µα δε 
µας εγκαταλείπει. Το µάτι Του δεν κουράζεται να µας παρακολου-
θεί, ούτε κι η αγάπη Του για µας έχει αλλοιωθεί.  

ΗΗΗΗ θλιµµένη χήρα όµως δε γνώριζε ούτε το Χριστό ούτε τη 
δύναµη του Θεού. Θρηνούσε χωρίς ελπίδα, όπως όλοι οι Ιουδαίοι 
τότε, που είτε δεν είχαν ολότελα πίστη στην ανάσταση των νεκρών 
είτε την είχαν χάσει. Σ’ αυτήν την ανώφελη θλίψη, ο Κύριος αντα-
ποκρίθηκε µε τα λόγια: Μὴ κλαῖε! Και προχώρησε στο έργο. Με 
τη θεϊκή εξουσία που είχε, έδωσε εντολή στο παιδί να σηκωθεί και 
να ξαναγυρίσει στη ζωή. Το πλάσµα άκουσε τη φωνή του ∆ηµιουρ-
γού και υπάκουσε την εντολή Του. Ο Χριστός πήρε από το χέρι το 
παιδί και το έδωσε στη µητέρα του για να της δείξει πως της το έ-
δινε χάρισµα, όπως κι όταν το γεννούσε. Η ζωή είναιΗ ζωή είναιΗ ζωή είναιΗ ζωή είναι    δώρο του Θεούδώρο του Θεούδώρο του Θεούδώρο του Θεού.  

´ΟΟΟΟταν ο Κύριος έρθει στη συντέλεια του κόσµου και της ι-
στορίας για ν’ αναστήσει τους νεκρούς από τους τάφους και να κρί-
νει όλους τους ανθρώπους, που έζησαν στη γη από τον Αδάµ ως το 
τέλος του κόσµου, θ’ αποδειχτεί για µια ακόµα φορά και µάλιστα 
στην πληρότητά της, η αλήθεια των λόγων του Σωτήρα µας: «Ἀμὴν 

λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσο-

νται τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται» 
(Ιω. ε΄ 25). Το θαύµα της ανάστασης του υιού της χήρας στη Ναΐν 
έγινε τόσο από αγάπη για τη θλιµµένη µάνα, όσο και για να ενισχύ-
σει την πίστη στην έσχατη και καθολική ανάσταση, στο Θαύµα των 
θαυµάτων, στην κρίση των κρίσεων, στη χαρά κάθε χαράς. 
Αγίου Νικολάου Βελιµίροβιτς, απόσπασµα από την οµιλία στην Κυριακή Γ΄ του Λουκά (Το θαύµα 
της νεκρανάστασης), Κυριακοδρόµιο Β΄, Οµιλίες Ε΄ 
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Η  ανάσταση  του  υιού  της  χήρας  στην  πόλη  Ναΐν 
 

ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν καλου-

μένην Ναΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκα-

νοὶ καὶ ὄχλος πολύς. Ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰ-

δοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, 

καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 

Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν 

αὐτῇ· Μὴ κλαῖε· καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βα-

στάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 

Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐ-

τὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. Ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξαζον 

τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, 

καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 
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ΕΕΕΕκείνο τον καιρό, πήγε ο Ιησούς σε µια πόλη που λεγόταν 
Ναΐν. Μαζί του ήταν αρκετοί µαθητές του και πολύ πλήθος. Την 
ώρα που πλησίαζαν στην πύλη της πόλης, έβγαζαν έναν νεκρό, 
τον µονάκριβο γιο µιας µάνας, που µάλιστα ήταν χήρα. Κόσµος 
πολύς από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χήρα ο Κύριος, τη 
σπλαχνίστηκε και της είπε: «Μην κλαις». Έπειτα προχώρησε, α-
κούµπησε τη σορό, και αφού στο µεταξύ αυτοί που βαστούσαν το 
φέρετρο σταµάτησαν, είπε: «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο 
νεκρός ανακάθισε κι άρχισε να µιλάει. Ο Ιησούς τότε τον παρέ-
δωσε στη µητέρα του. Όλους τους κυρίεψε δέος και δόξαζαν τον 
Θεό: «Μεγάλος προφήτης», έλεγαν, «εµφανίστηκε ανάµεσά µας!» 

και: «Ο Θεός ήρθε να σώσει τον λαό του!» (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)    
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Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΟ ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΟ ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΟ ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    ΘΩΜΑΣΘΩΜΑΣΘΩΜΑΣΘΩΜΑΣ    
∆ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης∆ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης∆ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης∆ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης    

(20ος αι., γεν. στην Άνδρο το 1912. Στις 7 – 12 – 1997 εξεδήµησε εις Κύριον. Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης 1957 – 1997) 
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ΣΣΣΣήµερα η Εκκλησία εορτάζει και τιµά την ιερή µνήµη του 
Αγίου Αποστόλου Θωµά. Η µνήµη του Αγίου Αποστόλου Θωµά 
είναι σήµερα κι όχι την πρώτη Κυριακή µετά το Άγιο Πάσχα. Τότε 
δεν είναι η µνήµη του Αποστόλου, αλλά η ψηλάφηση του Αναστά-
ντος Κυρίου από τον Απόστολο. Ο Θωµάς ή ∆ίδυµος ήταν Εβραίος 
από τη Γαλιλαία, ένας από τους δώδεκα Αποστόλους, τους οποίους 
κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Στον κατάλογο των δώδεκα Αποστό-
λων, έβδοµος ή όγδοος στη σειρά είναι ο Απόστολος Θωµάς, ο ο-
ποίος κατά την παράδοση της Εκκλησίας, κήρυξε το Ευαγγέλιο 
και βρήκε µαρτυρική τελείωση στις Ινδίες. Στο Μαλαµπάρ των 
Ινδιών υπάρχουν σήµερα οι λεγόµενοι χριστιανοί του Αγίου Θωµά. 

ΑΑΑΑξίζει να θυµηθούµε και να επαναλάβουµε τη διήγηση του 
Ευαγγελίου για την εκλογή και καθιέρωση των δώδεκα Αποστό-
λων, ένας από τους οποίους είναι ο Θωµάς. Ο Ευαγγελιστής Λου-
κάς γράφει: «Εκείνες τις ηµέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για 
να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχότανε στο Θεό κι όταν ξηµέ-
ρωσε, φώναξε κοντά του τους µαθητές του κι απ’ αυτούς διάλεξε 
δώδεκα, τους οποίους ονόµασε αποστόλους…». Η ολονύκτια εκεί-
νη προσευχή του Χριστού, όταν πρόκειται να ξεχωρίσει µεταξύ των 
µαθητών Του τους δώδεκα και να τους δώσει το όνοµα του απο-
στόλου, δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν το έργο που τους ανέθετε και 
πόση ήταν η φροντίδα Του γι’ αυτούς στους οποίους θα το ανέθετε. 

ΤΤΤΤρεις φορές στο Ευαγγέλιο του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 
κάνει λόγο για τον Απόστολο Θωµά, και βλέπουµε ότι ο Θωµάς 
ήταν αφοσιωµένος στο θείο ∆ιδάσκαλο. Την πρώτη φορά ήταν, ό-
ταν ο Χριστός πληροφορήθηκε πως ο Λάζαρος ήταν άρρωστος 
και ξεκίνησε µε τους Αποστόλους για τη Βηθανία. Στο δρόµο 
ξαφνικά τους είπε «Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται». Κι ύστε-
ρα πιο καθαρά «Λάζαρος ἀπέθανε… ἀλλ᾿ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν». 
Τότε ο Θωµάς είπε στους συµµαθητές «Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀ-

ποθάνωμεν μετ᾿ αὐτοῦ», πάµε κι εµείς να πεθάνουµε µαζί Του. 
Κυριακή Γ΄ του Λουκά 



∆∆∆∆εύτερη φορά, που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης οµιλεί για 
τον Απόστολο Θωµά, είναι µετά το µυστικό δείπνο. Εκεί, στη µε-
γάλη Του οµιλία προς τους Αποστόλους, ο Χριστός λέει «Να έχε-
τε εµπιστοσύνη στο Θεό και σ’ έµενα. Στο σπίτι του πατέρα µου υ-
πάρχουν πολλοί τόποι, αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα πως πηγαίνω 
για να σας ετοιµάσω τόπο. Αλλά κι αν πάω να σας ετοιµάσω τόπο, 
πάλι θα ’ρθω και θα σας πάρω κοντά µου, ώστε όπου είµ’ εγώ να 
είστε και σεις. Ξέρετε βέβαια το δρόµο, που οδηγεί εκεί που εγώ 
πηγαίνω». Τότε ο Θωµάς Τού είπε: «Κύριε, δεν ξέρουµε πού πη-
γαίνεις και πώς µπορούµε να ξέρουµε το δρόµο;». Κι ο Χριστός εί-
πε στο Θωµά: «Εγώ είµαι ο δρόµος κι η αλήθεια κι η ζωή, κανένας 
δεν πηγαίνει στον Πατέρα, αν δεν περάσει από µένα». 

ΣΣΣΣτο τρίτο σηµείο, όπου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης οµιλεί για 
τον Απόστολο Θωµά, είναι οι δύο εµφανίσεις του Αναστάντος Κυ-
ρίου, η µία το βράδυ της πρώτης ηµέρας και η άλλη «μεθ᾿ ἡμέρας 

ὀκτὼ». Ο Θωµάς όχι από απιστία, αλλ’  από αγάπη προς το ∆ιδά-
σκαλο, έγινε ο πρώτος κήρυκας της Ανάστασης. Η νοµιζόµενη απι-
στία του Θωµά «πίστιν βεβαίαν ἐγέννησε», ψάλλει η Εκκλησία.  

ΟΟΟΟ Θωµάς, όταν είδε και άκουσε το Χριστό, ούτε που τόλ-
µησε να αγγίσει και να ψηλαφήσει την άχραντη πλευρά, αλλ’ α-
µέσως οµολόγησε «Ο Κύριός µου και ο Θεός µου!». Πολλοί άν-
θρωποι, «μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες» όπως είπε ο Αναστάς Κύριος, έ-
πειτ’ από πάλη µέσα τους, είδαν το φως της αλήθειας και οµολό-
γησαν όπως ο Θωµάς - «Ο Κύριός µου και ο Θεός µου!». Αµήν. 

(απόσπασµα από το βιβλίο του ∆ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, «Εικόνες έµψυχοι», Κηρύγµατα αγιολογικά, εκδ. Αποστολική ∆ιακονία) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)  ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ   Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ω Ν  2 0 1 3  1)  ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ   Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ω Ν  2 0 1 3  1)  ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ   Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ω Ν  2 0 1 3  1)  ΑΓΙΑΣΜΟΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ   Κ Α Τ Η Χ Η Τ Ι Κ Ω Ν  2 0 1 3  ----  1 4  1 4  1 4  1 4    

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013, 9:30π.µ. στο τέλος της Θ. Λειτουργίας 
θα γίνει στο Ναό µας ο Αγιασµός Έναρξης Κατηχητικών 2013 - 14.  
2)   2)   2)   2)   ֠  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ     ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ     ΑΑΑΑ    ΓΓΓΓ    ΙΙΙΙ    ΟΟΟΟ Υ Υ Υ Υ        ΘΘΘΘ    ΩΩΩΩ    ΜΜΜΜ    ΑΑΑΑ  ֠     

∆ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013, την επόµενη ηµέρα της µνήµης του ΑΑΑΑγίου    

ΑΑΑΑποστόλου Θ Θ Θ Θωµά, 7:00 - 10:00π.µ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία.    
3) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ & ΟΜΙΛΙΑ3) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ & ΟΜΙΛΙΑ3) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ & ΟΜΙΛΙΑ3) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ & ΟΜΙΛΙΑ    

Κάθε Πέµπτη, µετά τον Εσπερινό, τελείται στο Ναό µας Παρακλητι-

κός Κανών στον Άγιο Νικόλαο και εν συνεχεία γίνεται οµιλία.  
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    


