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     ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΚΑΙ  ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ  ΜΑΡΙΑΣ.  

 Τερεντίου, Νεονίλλης, Εὐνίκης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων·  

 Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου.  
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ΗΗΗΗ σημερινή Ευαγγελική περικοπή, που ακούσαμε, αγαπητοί 
μου, μας περιγράφει δύο θαύματα του Κυρίου μας. 

Το θαύμα της θεραπείας της αιμορροούσης και το θαύμα της 
ανάστασης της θυγατέρας του Ιαείρου. 

Η αιμορροούσα ήταν μια απλή γυναίκα, ο Ιάειρος ήταν ο άρ-
χοντας της συναγωγής. 

Ο καθένας τους πλησιάζει τον Χριστό, με διαφορετικό τρόπο: 
Η αιμορροούσα δεν τολμά καν να ζητήσει από τον Κύριο να 

την θεραπεύσει, απλά Τον πλησιάζει και ακουμπά την άκρη των ι-
ματίων Του, και το θαύμα γίνεται. 

Ο αρχισυνάγωγος, ζητά από τον Διδάσκαλο να έλθει στο σπί-
τι του και να θεραπεύσει την μονάκριβη κόρη του. 

O Χριστός πηγαίνει και ανασταίνει το κορίτσι, το οποίο στο 
μεταξύ είχε πεθάνει. 

Και οι δύο όμως, και η αιμορροούσα και ο Ιάειρος, έχουν δυο 
κοινά στοιχεία: διαθέτουν πίστη και τόλμη. 

Πιστεύουν ότι, ο Χριστός μπορεί να τους δώσει την θεραπεία. 
Και τολμούν, ο μεν να το ζητήσει,  η δε να αγγίξει τον Κύριο. 
Δεν ήταν μικρό πράγμα για έναν αρχισυνάγωγο το να μιλήσει 

με τον Χριστό. 
Οι Γραμματείς και οι φαρισαίοι, είχαν απαγορεύσει στον λαό 

να πλησιάζει τον Χριστό και να ακούει την διδασκαλία Του. 
Ο Ιάειρος, όχι μόνο τολμά να βρίσκεται ανάμεσα στο πλήθος 

που ακούει τους λόγους του Κυρίου, αλλά και συζητάει μαζί Του 
και Του ζητάει να έλθει στο σπίτι του, γιατί; γιατί πιστεύει ότι ο 
μόνος που μπορεί να σώσει το παιδί του είναι ο Χριστός. 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (‘(‘(‘(‘Εβρ. θ΄ 1Εβρ. θ΄ 1Εβρ. θ΄ 1Εβρ. θ΄ 1----7)7)7)7)    

    ᾽ΑΑΑΑδελφοί, εἶχεν ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε ἅγιον κοσμι-

κόν. Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ 

πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ῞Αγια. Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτα-

σμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ῞Αγια ἁγίων, χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν 

κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος 

χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος ᾿Ααρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες 

τῆς διαθήκης, ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστή-

ριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστι νῦν λέγειν κατὰ μέρος. Τούτων δὲ οὕτω κατεσκευα-

σμένων εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας 

ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ 

χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων. 
 

 

Η πίστη του, λοιπόν, υπερνικά τον οποιοδήποτε φόβο, όπως 
ακριβώς και η πίστη της γυναίκας, η οποία, απλά αγγίζει τα ρούχα 
του Κυρίου, με την ελπίδα ότι θα θεραπευθεί. 

 

ΤΤΤΤο πόσο απαραίτητη είναι η πίστη, προκειμένου να γίνει ένα 
θαύμα, το επισημαίνει και το τονίζει ο ίδιος ο Χριστός. 

Στην αιμορροούσα λέει: “θυγατέρα, η πίστις σου σε έσωσε” 
και στον Ιάειρο, που τον ειδοποίησαν ότι η κόρη του πέθανε και να 
μην ταλαιπωρεί άλλο τον Διδάσκαλο, του απαντά: “μη φοβού, μόνο 
πίστεψε, και θα σωθεί”. 

Την διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που πιστεύει ότι ο Χριστός 
θα κάνει το θαύμα, και σε εκείνους που δεν το πιστεύουν, την βλέ-
πουμε στους συγγενείς του μικρού κοριτσιού, που γέλασαν με τον 
Χριστό, όταν τους είπε να μην κλαίνε, γιατί το κορίτσι δεν πέθα-
νε. Η απελπισία τους είχε εξαφανίσει κάθε ελπίδα και πίστη προς 
τον Θεό, και θεωρούσαν πως όλα πια είχαν χαθεί. 

“Μόνο πίστεψε, και θα σωθεί”. 
Τα λόγια αυτά του Χριστού είναι καθοριστικά, όχι μόνο για τον 

πατέρα του άρρωστου κοριτσιού, αλλά και για τον καθένα από εμάς. 
Μέσα στο πέλαγος της βιοπάλης και της καθημερινότητας, 

συχνά αισθανόμαστε ανίσχυροι, αδύναμοι και νικημένοι. 
Νιώθουμε ότι δεν έχουμε από πού να κρατηθούμε, πού να στηρι-

χτούμε και να πάρουμε δύναμη για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της ζωής. 
Συχνά      μια      ασθένεια,      μια     αξεπέραστη     δυσκολία,     μας     βυθίζει  
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    ΑΑΑΑδελφοί, είχε η πρώτη διαθήκη διατάξεις περί της λατρείας και γήινον αγια-
στήριον. Κατασκευάσθηκε δηλαδή το πρώτον μέρος της σκηνής, εις το οποίον υ-
πήρχε η λυχνία και η τράπεζα και οι άρτοι της προθέσεως, το οποίον λέγεται Ά-
για. Ύστερα από το δεύτερον καταπέτασμα, ήτο το μέρος της σκηνής, το οποίον 
ωνομάζετο Άγια αγίων. Εκεί υπήρχε ένα χρυσό θυμιατήριον και η κιβωτός της 
διαθήκης, η οποία ήτο από όλα τα μέρη σκεπασμένη με χρυσάφι και μέσα σ’ αυ-
τήν ήτο η χρυσή στάμνα, που περιείχε το μάννα, η ράβδος του Ααρών, που είχε 
βλαστήσει, και αι πλάκες της διαθήκης. Επάνω δε από την κιβωτόν ήσαν απα-
στράπτοντα Χερουβείμ, τα οποία επεσκίαζαν το ιλαστήριον. Γι’ αυτά δεν είναι 
δυνατόν να μιλήσωμεν τώρα λεπτομερώς. Υπό αυτήν την διάταξιν, εις το πρώτον 
μέρος της σκηνής εισέρχονται πάντοτε οι ιερείς, όταν εκτελούν τα καθήκοντα της 
υπηρεσίας των, αλλ’ εις το δεύτερον μέρος μπαίνει μόνον ο αρχιερεύς, μια φορά 
τον χρόνο, και όχι χωρίς αίμα, το οποίον προσφέρει διά τον εαυτόν του και διά 
τας εξ αγνοίας αμαρτίας του λαού. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστ. Διακονίας) 
 

 

στην απόγνωση και στην απελπισία.  
Κι όμως, ο Χριστός μάς προσκαλεί να πιστέψουμε, και η 

βοήθειά Του θα έλθει. 
Τι σημαίνει να πιστέψουμε; 
Είναι μια απλή λέξη, αλλά χρειάζεται τόλμη και απαιτεί υ-

πέρβαση του εαυτού μας, προκειμένου να γίνει πράξη στην ζωή μας. 
Είναι απαραίτητο, πρώτα από όλα, να κατανοήσουμε και να 

παραδεχτούμε, ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι. 
Ότι, πέρα από την δική μας προσπάθεια, έχει μεγάλη σημα-

σία και η παρουσία του Θεού στην ζωή μας, η προστασία Του και η 
ευλογία Του. 

Μέσα στις δυσκολίες, τις αστοχίες και τις αποτυχίες, μας μέ-
νουν δύο επιλογές: ή να βυθιστούμε στην απόγνωση και να κατα-
στραφούμε πνευματικά, ή να αποδεχτούμε την δική μας αδυναμία 
και να στραφούμε με πίστη στον Θεό. 

Αν καταφέρουμε επομένως, να κάνουμε αυτή την υπέρβαση του 
εγωισμού μας και αποδεχτούμε την παντοδυναμία, αλλά και την αγάπη 
του Θεού προς εμάς, τότε μπορούμε με ταπείνωση πλέον, να απευθυνθού-
με προς Αυτόν και με πίστη, να Του ζητήσουμε να έλθει σε βοήθειά μας. 

Ο Θεός δεν είναι χαιρέκακος, ούτε θέλει να μας βλέπει να τα-
λαιπωρούμαστε.   Επειδή   όμως   μας  έπλασε  ελεύθερους,  περιμένει  α- 
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πό μόνοι μας, ελεύθερα να Τον βάλουμε στην ζωή μας. 
Και στο μεταξύ, διακριτικά, μας σκεπάζει και μας προσφέρει 

τις ευκαιρίες να πιστέψουμε σ’ Αυτόν. 
Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μόλις προστρέξουμε με πί-

στη, σπεύδει και πραγματοποιεί το θαύμα στην προσωπική μας ζωή, 
όχι όμως πάντα σύμφωνα με την δική μας επιθυμία, αλλά με γνώμο-
να το πνευματικό μας καλό και συμφέρον. 

‒ Είναι πράγματι δύσκολο να στηρίξουμε την ελπίδα μας 
στον Θεό. Χρειάζεται ταπείνωση, χρειάζεται τόλμη, χρειάζεται πίστη. 

‒ “Μη φοβάσαι, μόνο πίστεψε, και θα σωθείς”. 
Μ’ αυτά τα λόγια μάς προσκαλεί σήμερα ο Χριστός, προκει-

μένου να κάνει το θαύμα και στην δική μας ζωή. 
Αρκεί να Τον εμπιστευτούμε, να του δώσουμε χώρο για να 

σταθεί μέσα στην καρδιά μας. 
Αυτή είναι και η προσευχή μας, σε κάθε Λειτουργία και σε 

κάθε ακολουθία της Εκκλησίας: “ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν 
τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα”.  

 (Πηγή: http://pathanasios.gr) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ   
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, Παρεκκλήσι Οσίου Δαυίδ 7:00 π.μ. 
Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.                                
2)      ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ  
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, 6:00 μ.μ. Αγιασμός & Μέγας  
                                                                              Πανηγυρικός Εσπερινός  
Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία 
& 5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός & Ιερά Παράκληση στον Όσιο Δαυίδ 
3)   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 Ημερήσια Προσκυνηματική Εκ-
δρομή στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ Γέροντος & στο Ιερό Προσκύ-
νημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια. Ώρα αναχώρησης 
7:00 π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 25 €.  
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