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 Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.  
 Μαρίνου μάρτυρος τοῦ γέροντος.     
 

 
 

« ρέπει να επισημάνουμε πως, ενώ το μυστήριο του Βαπτίσμα-
τος βρίσκεται στο σύνορο, στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ χρι-
στιανών και μη χριστιανών, και δημιουργεί μέσα στην ανθρώπινη 
κοινωνία μια καινούργια κοινότητα ουσιωδώς διαφορετική, το 
μυστήριο της ιερωσύνης τοποθετείται εντός της Εκκλησίας. Αυτό 
που υπάρχει στη βάση ως πρωταρχική πραγματικότητα είναι ο 
Λαός του Θεού: η Εκκλησία που συγκροτείται διά του Βαπτίσμα-
τος, ζωοποιείται διά του χρίσματος, τρέφεται διά της Ευχαριστίας. 
Για να μπορεί όμως αυτή η Εκκλησία να ζει εν χρόνω, να φυλάτ-
τει την ορθή κατεύθυνση, να οδοιπορεί ακριβώς προς τους Ουρα-
νούς, έχει ανάγκη από μια συγκεκριμένη οργάνωση και μια ιεραρ-
χία. Αυτή δε η οργάνωση της Εκκλησίας δεν είναι ένα εξωτερικό 
πράγμα, απλά και μόνο ανθρώπινο. Κάτι τέτοιο θα ήταν ανεπαρ-
κές και καθόλου δεν θα διέκρινε την Εκκλησία από άλλες κοινω-
νικές ομαδοποιήσεις. 
 

 Χριστός δεν εμπιστεύεται στον άνθρωπο την οργάνωση 
της Εκκλησίας, την φυλάσσει για τον εαυτό του. Καλεί λοιπόν 
συγκεκριμένα μέλη του λαού του και με το μυστήριο της ιερωσύ-
νης τούς κάνει να ενσωματωθούν στην ιερωσύνη του, όχι με εντο-
νώτερο τρόπο σε σχέση με τους άλλους πιστούς, αλλά περισσότε-
ρο ενεργητικό και οικείο. Έτσι διά μέσου αυτών ή μαζί μ’ αυτούς 
είναι Εκείνος που ενεργεί σ’ όλες τις λεπτομέρειες της ζωής της 
Εκκλησίας και τοιουτοτρόπως εγγυάται την διαρκή και αποτελε- 
σματική παρουσία του μέσα στον λαό του. Εξ άλλου, ενωμένος 
με   τα   ανθρώπινα   πρόσωπα  και  ενεργώντας  διά  των  δικών  του  θε- 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Κολ. δ΄ 5-11, 14-18) 
 

 

    ᾽Αδελφοί, ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν 
ἐξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρ-
τυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. Τὰ 
κατ᾿ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς 
καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ, ὃν ἔπεμψα πρὸς 
ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῷ τὰ περὶ ὑμῶν καὶ παρακαλέσῃ 
τὰς καρδίας ὑμῶν, σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀ-
δελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε. Ἀ-
σπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου, καὶ Μᾶρ-
κος ὁ ἀνεψιὸς Βαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς· ἐὰν ἔλθῃ 
πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν, καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, 
οἱ ὄντες ἐκ περιτομῆς, οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν μοι παρηγορία. Ἀσπάζεται ὑ-
μᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς. Ἀσπάσασθε 
τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νυμφᾶν καὶ τὴν κατ᾿ οἶκον 
αὐτοῦ ἐκκλησίαν· καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾿ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, 
ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ 
τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. Καὶ εἴπατε Ἀρχίπ-
πῳ· βλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν 
πληροῖς. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Μνημονεύετέ μου 
τῶν δεσμῶν. Ἡ χάρις μεθ᾿ ὑμῶν· ἀμήν. 
 
 

λήσεων, δεν διακινδυνεύει να απορριφθεί από την ανθρώπινη ε-
λευθερία. Η «αποστολική διαδοχή» εκδηλώνεται έτσι ως ο τόπος 
όπου έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι πιστός και όπου α-
νταποκρίνεται στις επικλήσεις μας. 
 

υρισκόμενο εντός της Εκκλησίας το μυστήριο της ιερω-
σύνης έχει ως συνέπεια ότι και οι κληρικοί ευρίσκονται επίσης 
πλήρως μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα. Δεν κατέχουν μια 
θέση μεταξύ του λαού και του Χριστού». 

(Πηγή: amethystos) 
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    Αδελφοί, συμπεριφέρεσθε προς τους έξω με σοφίαν, επωφε-
λούμενοι του χρόνου που έχετε. Ο λόγος σας να είναι πάντοτε με 
χάριν, αρτυμένος με αλάτι, και να ξέρετε πώς πρέπει να απαντάτε 
εις τον καθένα. Όλα τα σχετικά με εμέ θα σας τα γνωρίση ο Τυχι-
κός, ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν 
Κυρίω, τον οποίον έστειλα σ’ εσάς δι’ αυτόν ακριβώς τον σκο-
πόν, διά να μάθη νέα σας και να σας ενθαρρύνη. Θα είναι μαζί 
του ο Ονήσιμος, ο πιστός και αγαπητός αδελφός, ο οποίος είναι 
συμπατριώτης σας. Αυτοί θα σας πληροφορήσουν πώς έχουν τα 
πράγματα εδώ. Σας χαιρετά ο Αρίσταρχος, ο οποίος είναι μαζί 
μου εις την φυλακήν, και ο Μάρκος ο ανηψιός του Βαρνάβα – διά 
τον οποίον ελάβατε ήδη εντολάς, εάν έλθη σ’ εσάς, να τον δεχθή-
τε – και ο Ιησούς, ο καλούμενος Ιούστος. Αυτοί είναι οι μόνοι α-
πό τους Ιουδαίους χριστιανούς, που έγιναν συνεργάται μου διά 
την βασιλείαν του Θεού, και μου εστάθηκαν παρηγοριά. Σας χαι-
ρετά ο Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός, και ο Δημάς. Χαιρετήστε 
τους αδελφούς που βρίσκονται εις την Λαοδίκειαν, και τον Νυμ-
φάν και την εκκλησίαν του σπιτιού του. Όταν διαβάσετε την επι-
στολήν, φροντίστε να διαβασθή και εις την εκκλησίαν των Λαοδι-
κέων και να διαβάσετε και σεις την επιστολήν από την Λαοδί-
κειαν. Να πήτε εις τον Άρχιππον: «Πρόσεχε την υπηρεσίαν που 
παρέλαβες εν Κυρίω, διά να την εκπληρώνης». Ο χαιρετισμός 
γράφεται με το χέρι εμού του Παύλου. Να θυμάσθε ότι είμαι φυ-
λακισμένος. Η χάρις να είναι μαζί σας. Αμήν.  

 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας)   
 

 

 

 Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής καταγόταν από την Αντιόχεια 
της Συρίας και η εθνικότητα του ήταν Ελληνική. Ήταν γιατρός 
στο επάγγελμα, όμως γνώριζε πολύ καλά τη ζωγραφική τέχνη. 
Μάλιστα σε αυτόν αποδίδονται οι πρώτες εικόνες της Θεοτόκου 
με  τον  Ιησού  Χριστό  βρέφος  στην  αγκαλιά της (μία υπάρχει μέχρι  



σήμερα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου), καθώς και αυτές των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 
 

τη χριστιανική πίστη κατηχήθηκε από τον Απόστολο Παύ-
λο, τον οποίο συνάντησε στη Θήβα και έκτοτε αφοσιώθηκε στο 
κήρυγμα του Ευαγγελίου. Περιόδευσε στη Δαλματία, Ιταλία, Γαλ-
λία, Αχαΐα, Βοιωτία κ.α. Συνέγραψε το τρίτο κατά σειρά Ευαγγέ-
λιο της Καινής Διαθήκης, καθώς και τις πράξεις των Αποστόλων. 
 

έγεται ότι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο (κατ’ άλλους ειρη-
νικά σε ηλικία 80 ετών), και το 357 μ.Χ., το λείψανο του μετακο-
μίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων. 
 
Σημείωση: Όπως ιστορεί ο Nικόλαος Mαλαξός, σύμφωνα με ένα 
βασιλικό χρυσόβουλλο της Mονής του Mεγάλου Σπηλαίου, ο Ευ-
αγγελιστής Λουκάς έγραψε το Ευαγγέλιο του δεκαπέντε χρόνια 
μετά την Aνάληψη του Κυρίου. Ο Ιππόλυτος ο Θηβαίος όμως το-
ποθετεί την συγγραφή του Ευαγγελίου στην Aλεξάνδρεια. 

 

(Πηγή: Ορθόδοξος Συναξαριστής) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Τρίτη 20   Οκτωβρίου  2020,  Άγιος   Νικόλαος     Μαρκ/λου   7:00  π.μ. 
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, Παρεκκλήσι Αγίων Αναργύρων   
         (εντός του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαρκ/λου) 7:00 π.μ. 
Σάββατο 24   Οκτωβρίου  2020,    Άγιος   Νικόλαος     Μαρκ/λου   7:00   π.μ. 
2)                                     ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

  ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 Όρθρος και Θεία Λειτουργία 
στις 7:00 π.μ. στο Ναό μας, που διοργανώνει η Φιλόπτωχος Α-
δελφότητα. Μετά θα προσφερθεί κέρασμα στο Πνευματικό Κέντρο, 
στο ισόγειο του Ναού. 
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