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 Θωμᾶ (τοῦ καὶ Διδύμου) ἀποστόλου ἐκ τῶν ιβ΄. 
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++++ό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς προέρχεται ἀπό τή Β΄ 
πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου καί ἀναφέρεται ἀφενός 
μέν στή διαλεκτική ἀντίθεση μεταξύ φαινομένων καί πραγματικότη-
τας τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί ἀφετέρου στή σωτηριολογική ἀξία 
τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς. […]. 

I 
ΘΘΘΘά σταματήσουμε πρῶτα στήν πτυχή τῶν ἀντιθέσεων πού ἰ-

σχύουν γιά τή ζωή τῶν ἀποστόλων καί κατ’ ἐπέκταση γιά τή ζωή 
τοῦ κάθε χριστιανοῦ. Τή ζωή αὐτή χαρακτηρίζει μία διαλεκτική 
ἀντίθεση ἀνάμεσα σ’ αὐτό πού νομίζουν οἱ πολλοί καί σ’ αὐτό πού 
ἀποτελεῖ τήν ἐσωτερική πραγματικότητα καί τό προσωπικό βίωμα 
τοῦ ἀποστόλου ἀλλά καί τοῦ πιστοῦ. Τό «ὡς ἀποθνήσκοντες καί ἰ-
δού ζῶμεν» (φτάνουμε στόν θάνατο, καί νά πού ζοῦμε) δείχνει ἀπό 
τή μία μεριά τή σχέση τοῦ χριστιανοῦ μέ τή ζωή τοῦ κόσμου καί ἀπό 
τήν ἄλλη τή συμμετοχή του σέ μία ἄλλη ποιότητα ζωῆς. Ἡ ἀπονέ-
κρωση τῶν ἐγωϊστικῶν ἐπιθυμιῶν, ἡ παραίτηση ἀπό αὐτονόητα δι-
καιώματα, ἡ ἀπαγκίστρωση ἀπό ὑλικά συμφέροντα μπορεῖ νά πα-
ρουσιάζουν τόν χριστιανό σάν νεκρό ἔναντι τοῦ κόσμου, ἀλλά ἡ νέ-
κρωση αὐτή δέν εἶναι παρά ἐξωτερική. Μέσα ἀπό αὐτή τή νέκρωση 
προβάλλει μία ζωή πού τροφοδοτεῖται ἀπό τό λόγο καί τό Πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ, μία δύναμη ζωῆς πού κάνει τόν χριστιανό νά ἀντιμετωπί-
ζει «στενοχώριες» ἀλλά νά μή καταβάλλεται, νά λυπᾶται γιά ὅσα 
δυσάρεστα συμβαίνουν μέσα στόν κόσμο ἀλλά καί νά χαίρει γιατί 
γνωρίζει ὅτι ὁ Θεός εἶναι Κύριος τῆς ἱστορίας πού ἔχει τόν τελευ-
ταῖο λόγο, νά εἶναι φτωχός ἀπό ὑλικά ἀγαθά ἀλλά συγχρόνως νά κά- 
νει   πλούσιους   τοὺς  ἀνθρώπους  τοῦ  περιβάλλοντός  του  μέ  τήν   ἀγάπη 

Κυριακή Γ΄ του Λουκά 



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ζ΄ 11(Λουκ. ζ΄ 11(Λουκ. ζ΄ 11(Λουκ. ζ΄ 11----16)16)16)16)    
    

    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν· 

καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος πολύς. Ὡς 

δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς υἱὸς μο-

νογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκα-

νὸς ἦν σὺν αὐτῇ. Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ 

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

τες ἔστησαν, καὶ εἶπε· Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ 

νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν 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.  
 
 

 

του, μέ τή ζωή του, μέ τή θυσία του. Τέλος ἡ δύναμη τῆς ζωῆς πού 
σφύζει μέσα του τόν κάνει, ἐνῶ δέν ἔχει φαινομενικά τίποτε, στήν 
οὐσία «νά κατέχει τά πάντα». Στά πάντα πρέπει νά ἐννοήσουμε τόν 
ἀπέραντο πλοῦτο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τῆς βασιλείας τῆς ἀγάπης. 

ΓΓΓΓιά τόν χριστιανό ὅμως πού διαβάζοντας τά παραπάνω διαπι-
στώνει ὅτι δέν διαθέτει τά περιγραφόμενα χαρακτηριστικά, ὁ Παῦ-
λος δέν ἀπευθύνει ἀπειλές θείας τιμωρίας ἀλλά μήνυμα ἀφυπνίσεως 
καί προσκλητήριο μετανοίας. Αὐτή ἡ σκέψη μᾶς ὁδηγεῖ στό δεύτερο 
σημεῖο πού θέλουμε νά ὑπογραμμίσουμε στήν ἀποστολική περικοπή. 

II 
ΣΣΣΣτήν ἀρχή τῆς περικοπῆς ὁ Παῦλος παραθέτει μία φράση ἀ-

πό τόν προφήτη Ἠσαΐα καί τήν σχολιάζει: «ἡ Γραφή λέει· Στόν και-
ρό τῆς χάρης σέ ἄκουσα, καί τήν ἡμέρα τῆς σωτηρίας σέ βοήθησα. 
Νά, τώρα εἶναι ὁ καιρός τῆς χάρης, τώρα εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς σωτη-
ρίας». Στή φράση τοῦ προφήτη καί στό σχόλιο τοῦ Ἀποστόλου προ-
βάλλεται ἡ θετική ἀξιολόγηση τοῦ χρόνου ἀπό χριστιανικῆς πλευρᾶς. 

////χει ἰδιαίτερη σημασία γιά τή ζωή μας νά γνωρίζουμε μέ ποιά 
βαθύτερη σωτηριολογική σπουδαιότητα εἶναι φορτισμένη ἡ κάθε χρο-
νική στιγμή καί ποιές ἐπιπτώσεις μπορεῖ νά ἔχει ἡ ἀνέμελη σπατάλη 
τοῦ χρόνου. Πολλές φορές ὁρισμένοι χριστιανοί, ἐπηρεασμένοι ἀπό 
κάποια φιλοσοφική ἀντίληψη ἀρνητικῆς ἀξιολόγησης τοῦ χρόνου, δεί-
χνουν νά περιφρονοῦν τόν χρόνο, ἔχοντας στραμμένα τά βλέμματά τους 
πρός    τήν   αἰωνιότητα.   Ξεχνοῦν   ὅμως   ὅτι   ἡ   αἰωνιότητα   κερδίζεται   ἤ   χά-        
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    Ε    Ε    Ε    Εκείνον τον καιρόν ο Ιησούς επήγε εις μίαν πόλιν που ωνομάζετο Ναΐν και 
μαζί του επήγαιναν και οι μαθηταί του και πολύς κόσμος. Μόλις επλησίασε εις 
την πύλην της πόλεως, μετεφέρετο έξω ένας νεκρός που ήτο το μόνο παιδί της 
μητέρας του η οποία ήτο χήρα. Και πολλοί από την πόλιν ήσαν μαζί της. Μόλις 
ο Κύριος την είδε, την σπλαγχνίσθηκε και της είπε, “Μην κλαις”. Επροχώρησε 
και έπιασε το φέρετρον, εκείνοι δε που το εβάσταζαν εστάθηκαν. Αυτός είπε, 
“Νεανίσκε, σου λέγω, σήκω”. Και ανεκάθησε ο νεκρός και άρχισε να μιλή και 
ο Ιησούς τον παρέδωκε εις την μητέρα του. Όλους δε τους κατέλαβε φόβος και 
εδόξαζαν τον Θεόν και έλεγαν, “Προφήτης μεγάλος εμφανίσθηκε μεταξύ μας” 
και “Ο Θεός επισκέφθηκε τον λαόν του”. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)  
 

 

νεται ἀπό τόν τρόπο πού χρησιμοποιεῖ κανείς τόν χρόνο του, τήν κάθε    

ἀνεπανάληπτη στιγμή τῆς ζωῆς του, τήν κάθε μικρή καί ἀσήμαντη χρο-
νική μονάδα πού φεύγει μέ ἀσύλληπτη ταχύτητα, γιά νά μεταβληθεῖ   
σέ παρελθόν, τό ὁποῖο δέν βρίσκεται πλέον ὑπό τόν ἔλεγχό μας, ἀλλ’ 
ἀπεναντίας μᾶς ἐλέγχει καί μᾶς κυβερνᾶ διά μέσου τῆς μνήμης μας.    

0000 χρόνος εἶναι τό πεδίο τῆς ζωῆς καί δράσης τοῦ ἀνθρώπου, καί 
κάθε προσπάθεια φυγῆς ἀπό τόν χρόνο εἶναι τελείως ἀντίθετη μέ τόν 
Χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος ἔχει σάν κεντρικό πυρήνα τή Γέννηση τοῦ Χρι-
στοῦ μέσα στόν χρόνο καί τή συγκεκριμένη ἱστορική στιγμή. Γι’ αὐτό 
καί τό χριστιανικό μήνυμα δέν εἶναι ἡ ἀπάθεια καί ἀταραξία γιά τόν χρό-
νο πού περνᾶ ἀλλά τό πάθος γιά τή σωτηριολογική ἐκμετάλλευση τοῦ 
χρόνου. Ἡ σωτηρία, κατά τή διδασκαλία τοῦ Ἀπ. Παύλου, εἶναι βέβαια 
δῶρο τοῦ Θεοῦ ἀλλά δῶρο πού ὁ ἄνθρωπος τό δέχεται καί προσπαθεῖ 
νά τό διατηρήσει μέσα στόν χρόνο τῆς ζωῆς του. Ἡ σωτηρία δέν εἶναι 
κάποια ἀσαφής μελλοντική ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ ἀλλά μία νέα ζωή πού 
ἀρχίζει ἀπό τώρα, ἀπό τή στιγμή πού λέγει κανείς τό Ναί στή θεία δωρεά. 

1111 κάθε στιγμή πού περνάει γρήγορα καί χάνεται μέσα στό 
παρελθόν εἶναι ἀποφασιστική, γιατί μπορεῖ νά ὁδηγήσει εἴτε στή λύ-
τρωση εἴτε στόν χαμό. Γεννιέται ὅμως ἐδῶ τό ἐρώτημα: Δέν ἔχει ἀ-
λήθεια ὁ ἄνθρωπος τή δυνατότητα νά ἀναθεωρήσει ἕνα προηγούμε-
νο χρονικό διάστημα τῆς ζωῆς του ποὺ χάθηκε ἄκαρπο; Ἡ ἀπάντηση 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι σαφής: Ὁ ἄνθρωπος εἶναι βέβαια δεσμευ-
μένος καί περιορισμένος στά ἀσφυκτικά πλαίσια τοῦ χρόνου, συγ-
χρόνως   ὅμως    εἶναι   καί    ἐλεύθερος    ἔναντι   τοῦ   χρόνου.   Καί   ἡ   ἐλευθε- 
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ρία του αὐτή φαίνεται ἀπό τό ὅτι ἔχει τή δυνατότητα νά ἀναθεωρεῖ 
προηγούμενες ἀπερίσκεπτες καί ἀρνητικές πράξεις του καί νά ξα-
ναρχίζει μία καινούργια δημιουργική ζωή. Εἶναι αὐτό πού ἡ Ἐκκλη-
σία μας ὀνομάζει μυστήριο τῆς μετανοίας, δηλαδή ἡ δυνατότητα νά 
ξανακερδίσει κανείς τόν χαμένο χρόνο τοῦ παρελθόντος καί νά δη-
μιουργήσει τίς προϋποθέσεις γιά ἕνα πιό ἐλπιδοφόρο μέλλον. 
 

0000 φόβος γιά τό ἐπερχόμενο μέλλον ἁπαλύνεται καί γίνεται 
αὐτό τό μέλλον μία εὐχάριστη προσμονή, ὅταν κανείς χρησιμοποιεῖ 
δημιουργικά τό παρόν ἤ μετανοεῖ γιά τό χαμένο παρελθόν του. Ἀρ-
κεῖ νά καταλάβει καλά ὅτι ἡ κάθε χρονική στιγμή εἶναι δῶρο τοῦ 
Θεοῦ πού τό χάσιμό της μπορεῖ νά τοῦ στοιχίσει ἀκριβά γιά τό μέλ-
λον του. Ἡ ἀναζήτηση τοῦ «χαμένου χρόνου» πού ἀπασχολεῖ ὁρι-
σμένους φιλοσόφους μπορεῖ νά βρεῖ τήν ἀπάντηση στή δυνατότητα 
ἐπανεύρεσης τοῦ χαμένου χρόνου πού προτείνει ἡ Ἐκκλησία. 

(Πηγή: Αγία Ζώνη) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.  
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργα-
νώνει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 ημερήσια προσκυνηματική 
εκδρομή στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ και στον Ιερό Ναό Αγίου 
Ιωάννου του Ρώσου στη Βόρεια Εύβοια. Ώρα αναχώρησης 7:00 
π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 25 €.  
2)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, Ι. Ν. Αγίου Θωμά Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, Παρεκκλήσι Αγ. Αικατερίνης 7:00 π.μ. 
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
3)      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΩΝ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ  
                                      ΤΗΣ  ΕΝΟΡΙΑΣ  ΜΑΣ 
4 - 5 ετών (μεικτό) Παρασκευή 5:30 - 6:30 μ.μ. 
6 - 7 ετών (μεικτό) Σάββατο 11 π.μ. - 12 μ. 
8 - 11 ετών (κορίτσια) Σάββατο 10 - 11 π.μ. 
8 - 11 ετών (αγόρια) Σάββατο 1 - 2 μ.μ.  
Γυμνάσιο (μεικτό) Σάββατο 1 - 2 μ.μ.  
Τμήμα Λυκείου (μεικτό) 
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