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 Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας μαρτύρων. Θεοφίλου ὁσίου (η΄ αἰ.).  

 

 

Ἰωὴλ Φραγκᾶκος (Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας) 
 

«Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτῇ» 
 

πως οἱ διδάσκαλοι τῶν μικρῶν παιδιῶν τὰ μορφώνουν μὲ σύστη-
μα, δηλαδὴ προσπαθοῦν νὰ μάθουν τοὺς μαθητὲς τὸ ἀντικείμενο τῆς 
γνώσεως ἀρχίζοντας ἀπ’ τὰ πιὸ μικρὰ καὶ προχωρώντας στὰ πιὸ με-
γάλα, ἔτσι καὶ ὁ Κύριος ἔκανε μὲ τοὺς μαθητές Του. Πρῶτα πρῶτα 
ἐνώπιόν τους θεράπευσε ἁπλὲς ἀσθένειες, μετὰ ἔβγαλε δαιμόνια ἀπὸ 
τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, μετὰ ἄνοιξε τὰ μάτια τυφλῶν, ὕστερα χά-
ρισε τὴν ὑγεία αὐτῶν ποὺ εἶχαν πλησιάσει τὸ θάνατο καὶ στὸ τέλος 
ἔκανε τὶς ἀναστάσεις, ὅπως π.χ. τῆς θυγατέρας τοῦ Ἰαείρου ἢ τοῦ 
παιδιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναΐν ποὺ περιγράφεται στὸ σημερινὸ Εὐαγγε-
λικὸ ἀνάγνωσμα. Ὁ Κύριος ἀνέστησε τοὺς νεκρούς, προκειμένου νὰ 
«προοδοποιήσῃ», δηλαδὴ νὰ προετοιμάσει τὸ δρόμο γιὰ τὴ διδασκα-
λία τῆς ἀναστάσεως τῆς δικῆς Του καὶ γενικὰ τῶν νεκρῶν, τονίζει ὁ 
Θεοφάνης ὁ Κεραμεύς. «Ἄς δοῦμε μερικὲς πτυχὲς τοῦ θαύματος τῆς 
ἀναστάσεως τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας γυναικός». 
 

Ἡ εὐσπλαχνία καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ 
 

ὰν παρατηρήσουμε τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, θὰ δοῦμε 
πὼς στὸ πένθος τῆς χήρας γυναικὸς συμμετεῖχε ὅλη ἡ πόλη· «καὶ ὄ-
χλος ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ» (Λουκ. 7,12). Συναλγοῦσαν μαζί της, γρά-
φει ὁ Εὐθύμιος Ζιγαβηνός, γιατί δὲν ἔχασε μόνον τὸν ἄνδρα της, ἀλ-
λὰ κηδεύει τώρα καὶ τὸ γιό της «καὶ τοῦτον μονογενῆ». Ἐὰν ὁ κό-
σμος συναλγοῦσε μαζί της καὶ τὴν ἐλεοῦσε μὲ τὴν παρουσία τόσων 
ἀνθρώπων, «πολλῷ μᾶλλον αὐτός, ἡ τοῦ ἐλέους πηγή», πολὺ περισ-
σότερο ἔδειξε τὴν ἀγάπη Του ἡ πηγὴ τοῦ ἐλέους καὶ τῆς ἀγαθότητας 
ποὺ     εἶναι     ὁ     Κύριος.     Τὴν     εὐσπλαχνία     Του     πρὸς    τὴ    δυστυχισμένη    ἐ- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ζ΄ 11-16) 
 

    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 τε-
θνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄ-
χλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος ἐ-
σπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· Μὴ κλαῖε· καὶ προσελθὼν ἥ-
ψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· Νεανίσκε, σοὶ 
λέγω, ἐγέρθητι. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔ-
δωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. Ἔλαβε δὲ φόβος πάντας καὶ ἐδόξα-
ζον τὸν Θεόν, λέγοντες ὅτι προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν, καὶ 
ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.  
 

 
 
 

κείνη γυναίκα τὴ δείχνει μὲ πολλοὺς τρόπους ὁ Χριστός. Δὲ ζήτησε 
ἀπ’ αὐτὴν νὰ ἐκδηλώσει τὴν πίστη της πρὸς τὸ σεπτὸ πρόσωπό Του, 
οὔτε διαπραγματεύτηκε μαζί της τίποτε, οὔτε κἄν προσευχήθηκε, 
ἀλλὰ μὲ τὸ πρόσταγμά του ἀνέστησε τὸ νεαρὸ παιδὶ τῆς χήρας. 
 

 Κύριος ἦλθε αὐτόκλητος «ἐπὶ τὸ μέγα τοῦτο θαῦμα τῆς ἀ-
ναστάσεως», παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὄχι μόνο γιὰ 
νὰ δείξει τὴ ζωοποιό Του δύναμη, ἀλλὰ «καὶ τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν 
εὐσπλαγχίαν ἀσύγκριτον ἔχων», δηλαδὴ γιὰ νὰ φανερώσει καὶ τὴν 
ἀσύγκριτη καὶ μοναδική Του ἀγαθότητα καὶ εὐσπλαχνία. Ὁ Κύριος, 
ποὺ ἀπέναντι στὸ θάνατο ἦταν περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον ψύχραι-
μος, σπλαχνίζεται τὴ χήρα. 
 

ὸ ρῆμα σπλαχνίζομαι σημαίνει βαθύτατη συγκίνηση, καὶ μά-
λιστα συγκίνηση ποὺ συγκλονίζει τὸ ἐσωτερικὸ κάποιου. Ὁ Θεάν-
θρωπος Ἰησοῦς συγκλονίσθηκε ἀπ’ τὸ θέαμα τῆς κηδείας τοῦ νέου. 
Πόσο παρηγορητικὲς εἶναι οἱ λέξεις ποὺ εἶπε ὁ Χριστός· «μὴ κλαῖε» 
(Λουκ. 7,13). Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Κυρίου ἦταν γεμάτος χάρη καὶ δύ-
ναμη. Ἡ γυναίκα ἔνιωσε μέσα της παράκληση καὶ δύναμη. Μία σπί-
θα ἐλπίδας ἄναψε στὴν ψυχή της. Ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ μέσα 
στὴν καρδιά της. Χαρακτηριστικὴ ἀκόμη εἶναι καὶ ἡ κίνηση ποὺ ἔ-
κανε     μετὰ     τὴν    ἀνάσταση    τοῦ    νέου.    Τὸν    ἔπιασε    ἀπὸ    τὸ    χέρι,    γιὰ    νὰ  
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    Εκείνον τον καιρόν ο Ιησούς επήγε εις μίαν πόλιν που ωνομάζετο 
Ναΐν και μαζί του επήγαιναν και οι μαθηταί του και πολύς κόσμος. Μό-
λις επλησίασε εις την πύλην της πόλεως, μετεφέρετο έξω ένας νεκρός 
που ήτο το μόνο παιδί της μητέρας του η οποία ήτο χήρα. Και πολλοί α-
πό την πόλιν ήσαν μαζί της. Μόλις ο Κύριος την είδε, την σπλαγχνίσθη-
κε και της είπε, “Μην κλαις”. Επροχώρησε και έπιασε το φέρετρον, εκεί-
νοι δε που το εβάσταζαν εστάθηκαν. Αυτός είπε, “Νεανίσκε, σου λέγω, 
σήκω”. Και ανεκάθησε ο νεκρός και άρχισε να μιλή και ο Ιησούς τον πα-
ρέδωκε 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. Απ. Δ.)  
 
 

 

δείξει πὼς εἶναι ὁ κυρίαρχος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, καὶ μὲ τρυ-
φερότητα τὸν ἔδωσε «τῇ μητρὶ αὐτοῦ» (ὅπ. π. 7,15). Τὸ ἄγγιγμα τοῦ 
Κυρίου εἶναι ζωοποιό. Ὁ Θεὸς ἐκδηλώνεται, γράφει ἕνας Ἐπίσκο-
πος, ὡς παντοδύναμος καὶ ὡς πανάγαθος. Ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ καὶ ἐπειδὴ 
μπορεῖ, μὲ τὴ δύναμή Του ἐκδηλώνει τὴν ἀγάπη Του. «Ἡ θεϊκὴ δύ-
ναμη δὲν εἶναι μιὰ δύναμη αὐτὴ καθ’ αὑτή, ἀλλὰ εἶναι δύναμη τῆς 
ἀγάπης· ἢ μᾶλλον ἡ ἀγάπη εἶναι δύναμη» (Ἀλ. Σμέμαν). Ἄλλωστε 
ἀπὸ ἀγάπη καὶ εὐσπλαχνία πρὸς τὸ ἀνθρώπινο γένος ἔγινε ὁ Θεὸς 
ἄνθρωπος καὶ σταυρώθηκε. Ἔγινε νεκρὸς γιὰ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς. 
 

Τὸ ἄγγιγμα τοῦ Χριστοῦ 
 

τὸ βιβλίο τῆς «Φιλοκαλίας» ἀναφέρεται ἕνας λόγος κά-
ποιου νηπτικοῦ πατρός. Λέγει, ἐὰν ἕνας ἄνθρωπος ἔλθει σὲ ἐπαφὴ 
μαζί μας καὶ μᾶς σπρώξει, τότε θὰ αἰσθανθοῦμε τὴν ὕπαρξή του ἀπ’ 
τὸ ἄγγιγμα καὶ τὸ σπρώξιμο. Ἄς σκεφθοῦμε τί γίνεται ὅταν ἔλθουμε 
σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ Θεό. Ἀσφαλῶς θὰ αἰσθανθοῦμε τὴν παρουσία τοῦ 
Θεοῦ. Θὰ νιώσουμε τὴν εὐσπλαχνία Του. Ἡ μετάληψη τοῦ σώματος 
καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ μᾶς δίνει αὐτὴ τὴ δυνατότητα. Κατα-
λαβαίνουμε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ μέσα μας. Νιώθουμε τὴν ἕνωσή 
μας μαζί Του. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας αἰσθα-
νόντουσαν τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα στὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐ-
χαριστίας. Ἔνιωθαν νὰ ἑνώνεται τὸ αἷμα τους μὲ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ.  
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τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος καὶ τῆς δυστυχίας ποὺ ζοῦμε, 
ἡ μόνη μας ἐλπίδα εἶναι ἡ ἄνευ ἀνταλλαγμάτων ἀγάπη καὶ εὐσπλα-
χνία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ νὰ ἐπιδιώξουμε. Νὰ δεχθοῦμε τὴν παρουσία 
καὶ τὸ ἄγγιγμα τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ ἀποτινάξουμε ἀπὸ πάνω μας 
τὴν ἀπειλὴ τοῦ θανάτου καὶ νὰ ζήσουμε αἰώνια στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

(Πηγή: http://kirigmata.blogspot.com) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΩΝ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ  
                        ΤΗΣ  ΕΝΟΡΙΑΣ  ΜΑΣ  -  ΤΜΗΜΑΤΑ 
Νηπίου ΜΙΚΤΟ Σάββατο 11 π.μ. - 12 μ. 
Α΄-Β΄-Γ΄ Δημοτικού ΜΙΚΤΟ Σάββατο 10 - 11 π.μ. 
Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού ΑΓΟΡΙΑ Σάββατο 4 - 5 μ.μ. 
Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού ΚΟΡΙΤΣΙΑ Σάββατο 11 π.μ. - 12 μ.  
Γυμνασίου ΜΙΚΤΟ Σάββατο 4 - 5 μ.μ.  
Λυκείου ΜΙΚΤΟ Σάββατο 5 - 6 μ.μ. 
2)      ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο Ναό λειτουργούν: 
Χορωδία: Κυριακή 11 π.μ. - 12 μ. 

Αρμόνιο: Παρασκευή 4 - 6 μ.μ. 
Αγιογραφία-Ζωγραφική (για παιδιά): Τετάρτη 7 - 8 μ.μ. 

Μαγειρέματα (για παιδιά): Τρίτη 7 - 8 μ.μ. 
Σχολή Γάμου & Οικογένειας: μία φορά το μήνα κατόπιν ενημερώσεως 

Συμβουλευτική Γονέων & Νέων Ζευγαριών: κατόπιν 
συνεννοήσεως με υπεύθυνη κα Μωραϊτάκη (τηλ. 6938388827) 

για ρύθμιση προσωπικής συνάντησης 
Διδασκαλία Αγγλικών (6942795012 & 6946728906) 

Διδασκαλία Γερμανικών (6946051484) 
Διδασκαλία Ιταλικών (2299024463) 

Διδασκαλία Μαθηματικών (6984907986) 
Διδασκαλία Φυσικής (6984907986) 

3)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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