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 Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου (532).  
 Διογένους μάρτυρος. 
 

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ» 
 

ολλές φορές ακούμε το ερώτημα…Χρειάζεται ο Ναός; Το ακούμε 
από ανθρώπους που ενοχλούνται από την καμπάνα και τις άλλες εκ-
δηλώσεις του Ναού. Και μόνον η παρουσία του Χριστού μέσα στον 
Ναό αρκεί ως απάντηση. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι ο 
Κύριος είχε συνήθεια να πηγαίνει κάθε Σάββατο στην Συναγωγή, 
που ήταν το αντίστοιχο του Ναού. Πήγαινε στην Συναγωγή για να 
μελετήσει τον νόμο. 
 

ι χρειάζεται λοιπόν ο Ναός; Το ερώτημα αυτό δεν θα το α-
πευθύνουμε σε εκείνους που δεν εκκλησιάζονται αλλά σε εκείνους 
που εκκλησιάζονται τακτικά. Και αυτό, διότι το σκηνικό του σημε-
ρινού ευαγγελίου εκτυλίσσεται σε θρησκευτικό χώρο, την ώρα λα-
τρευτικής συνάξεως, μέσα σε Ιουδαϊκή Συναγωγή. 
 

αντασθείτε κάποιον να είναι χρεωμένος, δεμένος με χρέη 
μέχρι τον λαιμό, να πηγαίνει σε μία υπηρεσία ταυτοποιήσεως χρεών 
και να βλέπει εκεί κατάπληκτος, ότι του χαρίζονται όλα τα χρέη του, 
ότι του σβήνονται όλες οι οφειλές. Και όχι μόνον αυτό, αλλά να του 
δίνουν και από πάνω μια επιταγή πολλών χιλιάδων ευρώ. 
 

πίθανο! Αν υπήρχε τέτοια υπηρεσία, όλοι οι χρεωμένοι θα 
έτρεχαν. Και όμως υπάρχει αδελφοί μου. Χρεωμένοι μπαίνουμε όλοι 
στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η υπηρεσία ρυθμίσεως χρεών. 
Μπαίνουμε χρεωμένοι και βγαίνουμε ξεχρεωμένοι. Χρέη μας και 
βάρος   μας,   οι   αμαρτίες   μας.   Και   όχι   απλώς   βγαίνουμε  ξεχρεωμένοι,  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιγ΄ 10-17) 
 
 

    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν 
ἐν τοῖς σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη 
δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς 
τὸ παντελές. Ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· 
Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖ-
ρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. Ἀποκριθεὶς 
δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ 
Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν 
ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββά-
του. Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· Ὑποκριτά, ἕκαστος ὑ-
μῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτ-
νης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, 
ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ 
τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; Καὶ ταῦτα λέγοντος 
αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 
ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.  
  
 
 

 

αλλά παίρνουμε και μια επιταγή ο καθένας. Είναι η επιταγή της αιώ-
νιας ζωής. Χρεωμένοι μπαίνουμε, ξεχρεωμένοι βγαίνουμε. Ένοχοι 
μπαίνουμε, ελεημένοι βγαίνουμε. Αιχμάλωτοι μπαίνουμε, ελεύθεροι 
βγαίνουμε. Φορτωμένοι μπαίνουμε, ανάλαφροι βγαίνουμε. Κυρτω-
μένοι μπαίνουμε, όρθιοι βγαίνουμε… 
 

πόδειξη η σημερινή γυναίκα του Ευαγγελίου, η συγκύπτου-
σα. Πραγματικό θαύμα, αλλά και συμβολικό. Σωματικό αλλά και 
πνευματικό. Παντού κάνει θαύματα ο Ιησούς Χριστός. Περισσότερο 
μέσα στον Ναό. Διότι στον Ναό προσέρχεται με πίστη ο άνθρωπος. 
Εκείνη η συγκύπτουσα προσερχόταν με πίστη κάθε Σάββατο στην 
Συναγωγή. Και ξαφνικά άκουσε τον θαυματουργικό λόγο: Γύναι α-
πολέλυσαι της ασθενείας σου…και τότε αμέσως…Έχετε δει πως πε-
τάγεται το ελατήριο; Σαν ελατήριο πετάχτηκε το σώμα της προς τα 
πάνω. Τα μάτια της κοιτάζουν πλέον προς τα πάνω και τον πρώτο 
που ατενίζουν είναι ο Ιησούς Χριστός. 
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Μ 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 
 

    Εκείνον τον καιρόν, εδίδασκε ο Ιησούς εις μίαν από τας συναγωγάς 
κατά την ημέρα του Σαββάτου. Και ήτο εκεί μια γυναίκα, που είχε 
πνεύμα ασθενείας επί δέκα οκτώ χρόνια και ήτο σκυμμένη και δεν μπο-
ρούσε να σταθή όλως διόλου ορθή. Όταν την είδε ο Ιησούς, την εκάλε-
σε και της είπε, “Γυναίκα, είσαι ελευθερωμένη από την αρρώστεια 
σου”· και έβαλε επάνω της τα χέρια, αυτή δε αμέσως ανορθώθηκε και 
εδόξαζε τον Θεόν. Έλαβε τότε τον λόγον ο αρχισυνάγωγος, αγανακτι-
σμένος διότι ο Ιησούς εθεράπευσε κατά το Σάββατον, και είπε εις εκεί-
νους που παρευρίσκοντο εκεί, “Υπάρχουν έξη ημέρες που επιτρέπεται 
η εργασία· τότε να έρχεσθε και να θεραπεύεσθε και όχι την ημέραν του 
Σαββάτου”. Ο Κύριος τού απεκρίθη, “Υποκριτά, δεν λύνει καθένας από 
σας, κατά το Σάββατον, το βόδι του ή τον όνον του από τον σταύλον 
και τον φέρνει να τον ποτίση; Αυτή δε που είναι θυγατέρα του Αβραάμ 
και την είχε δεμένη ο Σατανάς επί δέκα οκτώ χρόνια, δεν έπρεπε να λυ-
θή από τα δεσμά αυτά την ημέραν του Σαββάτου;”. Με τα λόγια αυτά, 
όλοι οι αντίπαλοί του εντροπιάζοντο, ενώ όλον το πλήθος έχαιρε δι’ 
όλα τα ένδοξα πράγματα που αυτός έκανε.  
 

 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 
 

 

 Αρχισυνάγωγος ήθελε να βάλει ωράριο στην λειτουργία 
της αγάπης. «Μη τη ημέρα του Σαββάτου». Την κατεξοχήν ημέρα 
του Κυρίου απαγόρευσε στον Κύριο να λειτουργεί. Αλλά η αγάπη 
του Θεού θαυματουργεί ακατάπαυστα. Ο Διάβολος δεν γνωρίζει αρ-
γίες και απεργίες. Κάνει μόνον καταλήψεις. Δουλεύει επί 24ώρου 
βάσεως. Πολύ περισσότερο ο Ιησούς Χριστός δεν γνωρίζει αργία 
και διακοπή στις ενέργειες της αγάπης του. Ποτέ δεν διακόπτει το 
ρεύμα της αγάπης του έστω και εάν εμείς είμαστε κακοπληρωτές και 
του χρωστάμε τόσους λογαριασμούς. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει 
όρια και ώρες, είναι απλώς ωραία και ακατάπαυστη. 
 

 Ήλιος έχει αργίες; Παίρνει ποτέ άδεια; Κάνει απεργίες; Έ-
τσι και ο Ήλιος της αγάπης που ονομάζεται Ιησούς Χριστός, ο λυ-
τρωτικός ήλιος της αφέσεως των αμαρτιών μας ποτέ δεν παύει να 
λειτουργεί και ειδικότερα στον χώρο της Ορθοδόξου λατρείας. 
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ροσοχή όμως! Λειτουργεί μεν πάντοτε ο ήλιος αλλά εμείς 
φωτιζόμαστε μόνον όταν στο δικό μας ημισφαίριο ρίχνει τις ακτίνες 
του. Η ζωή έχει δύο ημισφαίρια. Το ένα της παρούσης ζωής, και το 
άλλο της μετά θάνατον ζωής. Ο ήλιος της αφέσεως και σωτηρίας φω-
τίζει μόνο τώρα, σε τούτη την ζωή, όσο βρισκόμαστε στο ημισφαίριο 
της παρούσης ζωής. Τώρα είναι η ευκαιρία για μετάνοια και εξομολό-
γηση. Μετανοήσετε και εξομολογηθείτε όλοι τώρα για να μπορέσετε 
όλοι αξίως να μεταλάβετε τα Χριστούγεννα το Σώμα και το Αίμα του 
Κυρίου μας. Η αμαρτία, μας κύρτωσε, μας κατέβασε χαμηλά. Η μετά-
νοια και η εξομολόγηση θα μας κάνει αναστημένους και χαρούμενους. 

(Πηγή: https://www.i-m-paronaxias.gr) 
🌿 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)      ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΜΑΣ   

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία  
                (11η Επέτειος Εγκαινίων του Ιερού Ναού) 
6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος  
                του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας και  
                Λαυρεωτικής κ. Νικολάου                   

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
5:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός και Παρακλητικός Κανόνας  
                στον Άγιο Νικόλαο 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
7:30 μ.μ. - 12:30 π.μ. Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Συλλήψεως  
             της Αγίας Άννης. Θα ψάλλει πολυμελής Βυζαντινός χορός 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
7:00 π.μ. Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο 
 

2)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  
Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021, 5:00 μ.μ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός. 
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική 
                                                                            Θεία Λειτουργία. 
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