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(13ος-14ος αιώνας, 1296 Κωνσταντινούπολη – 14 Νοεµβρίου 1359 Θεσσαλονίκη) 

�� 

 ΑΑΑΑφού ο Κύριος φάνηκε επάνω στη γη ως άνθρωπος, για να 
θεραπεύσει τις ψυχικές νόσους µας, θεράπευσε και ασθένειες (ό-
πως η λέπρα), τις οποίες ο νόµος ονόµαζε ακαθαρσίες. 
 ´ΟΟΟΟπως ο ευαγγελιστής θα πει σήµερα, «ενώ εισερχόταν σε 
κάποια πόλη, συνάντησαν τον Κύριο δέκα λεπροί, οι οποίοι στάθη-
καν από µακριά και ύψωσαν φωνή». Οι λεπροί Τον συνάντησαν 
όχι όταν µπήκε, αλλ’ όταν έµπαινε στην πόλη, γιατί αποµακρύνο-
νταν από τις πόλεις ως ακάθαρτοι. Αλλά και «στάθηκαν µακριά»· 
γιατί δεν επιτρεπόταν ούτε έξω να αναµιγνύονται µε τους υγιείς. 
Ύψωσαν όµως τη φωνή, εξ αιτίας του µήκους της αποστάσεως, 
λέγοντας, «Ιησού, επιστάτη, ελέησέ µας». Και ο Κύριος τους κα-
θαρίζει από τη λέπρα, λέγοντας, «πηγαίνετε, δείξατε τους εαυτούς 
σας στους ιερείς». Και επειδή υπάκουσαν, χορήγησε την κάθαρση. 
 «́ ΕΕΕΕνας από αυτούς επέστρεψε δοξάζοντας το Θεό και έπεσε 
στα πόδια Του για να Τον ευχαριστήσει· κι ήταν Σαµαρείτης». Ο 
Κύριος λέει· «δεν καθαρίσθηκαν οι δέκα; Οι εννέα που είναι; ∆εν 
έκριναν, ότι πρέπει να προσφέρουν δόξα στο Θεό, παρά µόνο ο αλ-
λοεθνής αυτός;». Λέγοντας, «παρά µόνο ο αλλοεθνής αυτός», δεί-
χνει την αχαριστία και σκληροκαρδία των Ιουδαίων και ότι τα έθνη 
ήταν έτοιµα για επιστροφή. Γι’ αυτό σ’ αυτόν που επέστρεψε, χάρι-
σε την ψυχική σωτηρία, που προτυπώνει τη δια πίστεως σωτηρία 
των εθνών, λέγοντας· «σήκω και πήγαινε· η πίστη σου σ’ έσωσε», 
ενώ εκείνους που δεν επέστρεψαν, αφού τους κατηγόρησε µόνο για 
τη σιωπή, έδειξε, ότι απέτυχαν ως προς την ψυχική σωτηρία.   
Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά, απόσπασµα από την οµιλία στη δωδεκάτη Κυριακή του Λουκά, Ε.Π.Ε.              
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΚΥΡΙΑΚΚΥΡΙΑΚΚΥΡΙΑΚΗΗΗΗΣΣΣΣ ((((Λουκ. ιζ΄ 12 Λουκ. ιζ΄ 12 Λουκ. ιζ΄ 12 Λουκ. ιζ΄ 12 ---- 19 19 19 19)))) 
ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντη-

σαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φω-

νὴν λέγοντες· ᾿Ιησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· Πο-

ρευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐ-

τοὺς ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φω-

νῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πό-

δας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ 

᾿Ιησοῦς εἶπεν· Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ εὑρέθη-

σαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; Καὶ 

εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. 
 

Γνωρίζοντας Γνωρίζοντας Γνωρίζοντας Γνωρίζοντας και ερµηνεύοντας και ερµηνεύοντας και ερµηνεύοντας και ερµηνεύοντας τη θεία Λειτουργίατη θεία Λειτουργίατη θεία Λειτουργίατη θεία Λειτουργία…  

 

Από σήµερα, θα ξεκινήσει µια προσπάθεια γνωριµίας και ερµηνείας της θ. Λειτουργίας σε 
συνέχειες, κάθε Κυριακή, µε αποσπάσµατα από το βιβλίο ‘Η θεία Λειτουργία - Σχόλια του 
Ιεροµ. Γρηγορίου’, αφού «ἀναγκαῖον μαθεῖν τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων τί ποτέ ἐστι, 

καὶ διατί ἐδόθη καὶ τίς ἡ ὠφέλεια τοῦ πράγματος» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος)(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος) 
 

Σήµερα: Σήµερα: Σήµερα: Σήµερα: Η θεία Λειτουργία είναι ο ΧριστόςΗ θεία Λειτουργία είναι ο ΧριστόςΗ θεία Λειτουργία είναι ο ΧριστόςΗ θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός    
 

´ΟΟΟΟταν ο Χριστός µίλησε για πρώτη φορά στους ανθρώπους 
για το µυστήριο της θείας Ευχαριστίας, ονόµασε τον εαυτό Του 
ἄρτο τῆς ζωῆς, που κατέβηκε από τον ουρανό, για να προσφερθεί 
ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς: «Ἐγώ εἰμι», είπε, «ὁ ἄρτος τῆς 

ζωῆς...ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων…Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζή-

σεται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐ-

στιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ιω. στ΄, 48 - 51). 

 

 ΟΟΟΟ Χριστός είναι ο Άρτος της Ζωής, που κατέβηκε από τον 
ουρανό (ὁ καταβάς), τῇ δυνάμει του Αγίου Πνεύµατος. Κατέβη-
κε την ηµέρα του Ευαγγελισµού µέσα στην Υπερευλογηµένη Πα-
ρθένο, κι η Παρθένος έγινε γῆ ἀγαθὴ εὐλογημένη, που βλάστησε 
τον Άρτο της Ζωής. Ο Χριστός είναι ο Άρτος της Ζωής, που κα-
τεβαίνει διαρκώς από τον ουρανό (ὁ καταβαίνων), τῇ δυνάμει 
του Αγίου Πνεύµατος. Κατεβαίνει την ώρα του Ευχαριστιακού 
Ευαγγελισµού µέσα στην Παρθένο Εκκλησία, κι η αγία Εκκλησία  

Κυριακή ΙΒ΄ του Λουκά 



Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    
ΕΕΕΕκείνο τον καιρό, καθώς έµπαινε ο Ιησούς σ’ ένα χωριό, τον συνάντη-

σαν δέκα λεπροί· στάθηκαν λοιπόν από µακριά και του φώναζαν δυνατά: «Ιη-
σού, αφέντη, ελέησέ µας!» Βλέποντάς τους εκείνος τους 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 ευχαρι-
στούσε. 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)    
 

γίνεται γῆ ἀγαθὴ εὐλογημένη, που βλαστάνει τον Άρτο της Ζωής. 
Αυτό το γεγονός της καθόδου του Χριστού και της παρουσίας Του 
στην Εκκλησία ζούµε στη θεία Λειτουργία. Γιατί η θεία Λειτουργία 
είναι ο Χριστός ανάµεσά µας: «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας 

τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄, 20). 
 

 ΜΜΜΜια ερµηνεία, λοιπόν, της θείας Λειτουργίας είναι ένας λό-
γος για το Χριστό. Οι άγιοι Ευαγγελιστές και οι θεοφόροι Πατέρες 
µας µίλησαν για το Χριστό, όπως Τον έζησαν κοντά τους, όπως 
Τον έζησαν στη θεία Λειτουργία: «Ὃ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, 

ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες 

ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς, καὶ ἡ ζωὴ ἐφανε-

ρώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν 

τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον» (Α΄ Ιω. α΄, 1 - 2). Μια σηµερινή «ερµη-
νεία» της θείας Λειτουργίας θα έπρεπε, λοιπόν, να είναι η όραση, 
η ακοή, η ψηλάφηση του Χριστού από ένα σηµερινό άνθρωπο. 
Αυτός όµως που γράφει, είναι τυφλός και κωφός και αναίσθητος 
πνευµατικά. Γι’ αυτό κατέφυγε σ’  Εκείνους, που είδαν το Φως το 
αληθινό, που άκουσαν το Λόγο και ψηλάφησαν «τὴν ἀκήρατον 

κορυφὴν τοῦ Δεσπότου»: το βιβλίο αυτό είναι η θεία Λειτουργία, 
όπως την έζησαν οι Άγιοι. Όπως την έζησε και τη ζει η αγία Εκκλη-
σία. Γιατί και σήµερα υπάρχουν καρδιές, που ζουν την παρουσία 
Του κοντά στο θυσιαστήριο· υπάρχουν ψυχές, που συλλειτουργούν 
µε Αγγέλους και Αγίους, που ζουν µέσα στη Βασιλεία του Θεού. 

(από τον πρόλογο του βιβλίου ‘Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σχόλια του Ιεροµονάχου Γρηγορίου’, εκδ. Περιοδικό «Σύναξη», Αθήνα 1982) 
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Ο  Ο Σ Ι Ο Σ  Ε Ο  Ο Σ Ι Ο Σ  Ε Ο  Ο Σ Ι Ο Σ  Ε Ο  Ο Σ Ι Ο Σ  Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ  Ο  Μ Ε Γ Α ΣΥ Θ Υ Μ Ι Ο Σ  Ο  Μ Ε Γ Α ΣΥ Θ Υ Μ Ι Ο Σ  Ο  Μ Ε Γ Α ΣΥ Θ Υ Μ Ι Ο Σ  Ο  Μ Ε Γ Α Σ    
(από τον Ορθόδοξο Συναξαριστή και το Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήµου) 

��    

 Ο Όσιος Ευθύµιος ο Μέγας γεννήθηκε στη Μελιτηνή της 
Αρµενίας το έτος 377µ.Χ., στα χρόνια του βασιλέως Γρατιανού. Ή-
ταν υιός ευσεβών γονέων, του Παύλου και της ∆ιονυσίας.  

Η µητέρα του ήταν στείρα και οι γονείς του παρακαλούσαν 
το Θεό να τους δώσει τέκνο. Άκουσαν φωνή Αγγέλου, που έλεγε, 
να ευθυµούν όλοι, διότι µε τη γέννηση του παιδιού θα καταλυθεί 
κάθε αίρεση. Έτσι ο Όσιος ονοµάστηκε Ευθύµιος. 

ΑΑΑΑφού πέθανε ο πατέρας του προσφέρθηκε ο Όσιος από τη 
µητέρα του στον Ευτρώιο, τον Επίσκοπο Μελιτηνής. Έγινε Ανα-
γνώστης και µετά Πρεσβύτερος και ανέλαβε την επιµέλεια ασκη-
τηρίων και Μοναστηρίων. Στην ηλικία των 29 ετών πήγε στα Ιερο-
σόλυµα και συγκατοίκησε µε τον Όσιο Θεόκτιστο σ’ ένα σπήλαιο. 
Εκεί ελευθέρωσε πολλούς ανθρώπους από πάθη και ασθένειες.  

ΟΟΟΟ Όσιος µε την αγιότητά του συνετέλεσε στο να επιστρέψουν 
στην πατρώα ευσέβεια πολυάριθµοι αιρετικοί. Λέγεται, ότι από 
λίγα ψωµιά έθρεψε 400 ανθρώπους. Στείρες γυναίκες απέδειξε γό-
νιµες δια της προσευχής του. Άνοιξε τις πύλες του ουρανού και έ-
φερε βροχή. Στύλος πυρός φανέρωσε τη λαµπρότητα της ψυχής 
του, που κατέβηκε από τους ουρανούς, όταν κάποτε λειτουργούσε 
και τον έλαµπε. Απόδειξη της καθαρότητας του ήταν, να βλέπει, 
ποιος µεταλαµβάνει µε καθαρή συνείδηση και ποιος µε µολυσµένη. 

ΟΟΟΟ Όσιος κοιµήθηκε ἐν εἰρήνῃ το 473µ.Χ. σε ηλικία 96 ετών. 
  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Ε. Φ. Α. 

& ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ π. ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΟΝΑΝΟΥ 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότης σας προσκαλεί στον απολο-
γισµό της του παρελθόντος έτους, στην κοπή της πίτας και στην ο-
µιλία του π. Ανδρέα Κονάνου µε θέµα: «εεεε����ς ς ς ς ����ασιν ψυχασιν ψυχασιν ψυχασιν ψυχς τες τες τες τε κακακακα���� 

σώµατοςσώµατοςσώµατοςσώµατος», σήµερα, Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 
7:00µ.µ., στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου. Θα ακολουθήσει δεξίωση. 
Θα έχει προηγηθεί ο Εσπερινός στις 6:30µ.µ. 

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 ΙΒ΄ του Λουκά 


