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Ἱερό Σαρανταλείτουργο ἀπό
15-11-2011 7:30 – 9:30 π.μ.
Στο παρεκλήσιο τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν.

4 Δεκεμβρίου Κυριακή πρός
Δευτέρα 08:00-1:00
Ἱερά Ἀγρυπνία πρός τιμή Σάββα τοῦ
Ἡγιασμένου τοῦ θαυματουργοῦ.

10 Δεκεμβρίου 2011
Ἱερό προσκύνημα
στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Παταπίου, Ἁγίου Γερασίμου
καί Ἱερό Ναό Παναγίας Γιάτρισσας Λουτρακίου.
Φέρεται είς γνῶσιν τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος,
ὃτι τήν Κυριακή 18/12/2011 καί ὣρα 5 μ.μ. είς τόν
Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί
Παύλου Πεύκης, θά τεθεῖ εἰς προσκύνησιν τεμάχιον
Ἱερού Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκά τοῦ Ἰατροῦ καί
θαυματουργοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας.
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Κυριακή Ι’ Λουκά.
Κάποιο Σάββατο ο Κύριος, όπως συνήθιζε, δίδασκε σε μία απ’
τις Συναγωγές. Ανάμεσα στο πλήθος μόλις που ξεχώριζε μία
γυναίκα σκυμμένη διαρκώς με κυρτωμένο το σώμα της τόσο
πολύ, που δεν μπορούσε καθόλου να σηκώσει όρθιο το κεφάλι
της. Βασανιζόταν η δύστυχη δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια από
σατανική ενέργεια. Όταν λοιπόν την είδε ο Κύριος, της φώναξε:
Γυναίκα, είσαι ελεύθερη από την αρρώστια σου. Άπλωσε πάνω
της τα χαριτόβρυτα χέρια του και την ίδια στιγμή έγινε καλά,
σηκώθηκε ολόρθη και δόξαζε τον Θεό για τη θεραπεία της.
Γιατί όμως ο Κύριος σπλαχνίσθηκε και θεράπευσε τη γυναίκα
αυτή χωρίς η ίδια να ζητήσει τη θεραπεία της; Διότι η γυναίκα
αυτή ήταν ευσεβής, αν και είχε μία τόσο βασανιστική και
παραμορφωτική ασθένεια, που καθιστούσε δύσκολη και
επίπονη κι αυτήν ακόμη τη μετακίνησή της, δεν απουσίαζε
όμως από τη Συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου. Επιπλέον η
γυναίκα αυτή, ενώ ήταν άρρωστη δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια,
δεν σκληρύνθηκε η καρδιά της, δεν έγινε άπιστη. Αντίθετα
μέσα στη δοκιμασία της έμεινε σταθερή στην πίστη της. Και
προσήλθε στη Συναγωγή με τόσο κόπο, διότι είχε πόθο να
ακούει το λόγο του Θεού. Φαίνεται μάλιστα ότι άκουγε το
κήρυγμα του Κυρίου με ενδιαφέρον πολύ κι εκδήλωνε βαθιά
εμπιστοσύνη σ’ Αυτόν. Γι’ αυτό και ο Χριστός δεν της ζήτησε
πίστη για να κάνει το θαύμα, διότι διέκρινε την εσωτερική της
διάθεση. Ούτε της είπε «σου συγχωρούνται οι αμαρτίες».
Κατόπιν μάλιστα την ονόμασε και «κόρη του Αβραάμ», για να
αποκαλύψει την ευσέβειά της.
Φαίνεται λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή είχε εξαγνισθεί με την
ασθένειά της, είχε αποκτήσει βαθύτερη ευσέβεια και πίστη.
Ήλθε στη Συναγωγή για να διδαχθεί και να ωφεληθεί
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πνευματικώς. Και ο Κύριος μαζί με την ωφέλεια της ψυχής της
της χάρισε και τη θεραπεία του σώματος.
Η γυναίκα αυτή έγινε σ’ όλους παράδειγμα που μας διδάσκει
πολύ. Μας διδάσκει να συμμετέχουμε κάθε Κυριακή στη
λατρεία του Θεού. Και μάλιστα εμείς που δεν πηγαίνουμε
απλώς σε Συναγωγή για την ακρόαση του λόγου του Θεού,
αλλά πηγαίνουμε στους ιερούς Ναούς μας, όπου τελείται η
φοβερή και αναίμακτη θυσία του Κυρίου μας, άγγελοι και άγιοι
και ο ίδιος ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Πόσο αδικαιολόγητοι
λοιπόν είμαστε να απουσιάζουμε, όταν μία συγκύπτουσα με
τόσο κόπο δεν παρέλειπε το ιερό της καθήκον. Και τι απολογία
θα δώσουμε στο Θεό την ώρα της Κρίσεως, όταν ο Κύριος θα
κρίνει μπροστά μας κι εκείνη κι εμάς; Κάθε Κυριακή λοιπόν
στο Ναό του Θεού, για να παίρνουμε χάρη και δύναμη, φως και
ζωή. Κάποτε και το θαύμα, εάν ο Θεός το κρίνει.

Ο
φθόνος
παραλογισμό.

οδηγεί

σε

Μόλις η γυναίκα θεραπεύτηκε, τα έκπληκτα μάτια όλων
στράφηκαν προς τον Κύριο. Ένας όμως δεν άντεχε την
κατάσταση αυτή. Ο Αρχισυνάγωγος! Αυτός δεν μπόρεσε να
κρύψει τη ζήλεια του, και γεμάτος αγανάκτηση άρχισε να
διαμαρτύρεται: Έξι μέρες μπορούμε να εργαζόμαστε, φώναξε.
Αυτές τις εργάσιμες ημέρες να έρχεστε να θεραπεύεστε, κι όχι
το Σάββατο.
Ο Κύριος όμως βλέποντας τη φοβερή υποκρισία και το φθόνο
του Αρχισυναγώγου, τον ξεσκέπασε μπροστά σε όλους:
Υποκριτή, του λέει. Ο καθένας σας την ημέρα του Σαββάτου
δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδουράκι του από τη φάτνη και δεν
το πηγαίνει να το ποτίσει; Και το κάνει αυτό χωρίς να θεωρείται
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παραβάτης της αργίας του Σαββάτου. Αυτή όμως η γυναίκα,
που είναι κόρη του Αβραάμ και την έδεσε ο σατανάς με τέτοια
αρρώστια, ώστε να μην μπορεί να σηκωθεί όρθια δεκαοκτώ
ολόκληρα χρόνια, δεν έπρεπε να θεραπευτεί την ημέρα του
Σαββάτου; Κι ενώ τα έλεγε αυτά ο Κύριος, ντροπιάζονταν όλοι
οι αντίθετοί του και ιδιαιτέρως ο Αρχισυνάγωγος.
Διότι αυτός ήταν τόσο πολύ κυριευμένος από το φθόνο, ώστε
παραλογίστηκε. Επειδή δεν τολμούσε να ελέγξει κατευθείαν τον
Κύριο, τα έβαλε πονηρά και υποκριτικά με το λαό. Τους
κατηγόρησε ότι παρέβαιναν το Σάββατο, ενώ καμία σχέση δεν
είχε ο λαός με τη θεραπεία που έγινε. Αλλά ούτε η γυναίκα που
θεραπεύτηκε παρακάλεσε τον Κύριο να τη θεραπεύσει. Έπρεπε
λοιπόν να διαμαρτυρηθεί και να αρνηθεί τη θεραπεία της;
Τέλος, αντί να αναγνωρίσει ο Αρχισυνάγωγος το θαύμα που
έγινε, το παρουσιάζει ως μια απλή ανθρώπινη ενέργεια! Εάν
ήταν όμως μία φυσική θεραπεία, τότε γιατί δεν την έκανε ο
ίδιος στη συγκύπτουσα κάποια άλλη μέρα; Τόσα χρόνια την
είχε κοντά του.
Ο φθόνος λοιπόν παραλογίζει και εξευτελίζει τον άνθρωπο.
Είναι μία ασθένεια που όταν μας κυριεύσει, μας κάνει
ανεξέλεγκτους. Κάποτε οδηγεί και σε πράξεις αποτρόπαιες και
εγκληματικές. Πάντοτε όμως αναστατώνει και συχνά διαλύει τις
ανθρώπινες σχέσεις. Γίνεται τείχος ακόμη κι ανάμεσα σε
συγγενείς. Διαλύει οικογένειες, φιλίες, καταστρέφει ψυχές.
Χρειάζεται επομένως πολλή προσοχή. Εάν βλέπουμε μέσα στην
ψυχή μας το παραμικρό ίχνος ζήλειας, μην το αφήνουμε να
εξελιχθεί. Αλλά να προστρέχουμε στο έλεος του Θεού, στο
Μυστήριο της ιεράς Εξομολογήσεως και να ζητούμε τη Χάρη
του Θεού για να το καταπολεμήσουμε αμέσως, πριν να είναι
πολύ αργά.

