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Αδελφοί Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ
μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, 15 τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον
τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα
καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, 16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ
σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· 17 καὶ ἐλθὼν
εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς, 18 ὅτι δι’ αὐτοῦ ἔχομεν
τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ Πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. 19 ἄρα οὖν
οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ
Θεοῦ, 20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν,
ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, 21 ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ
συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· 22 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς
συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αδελφοί, ο Χριστός πραγματικά είναι για μας η ειρήνη. Αυτός έκανε
τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους έναν λαό και γκρέμισε με τον
σταυρικό του θάνατο ότι σαν τείχος τους χώριζε και προκαλούσε έχθρα
μεταξύ τους. Κατήργησε δηλαδή τον ιουδαϊκό νόμο των εντολών και
των διατάξεων, για να δημιουργήσει με το έργο του από τα δύο εχθρικά
μέρη, από τους Ιουδαίους και τους εθνικούς, μια νέα ανθρωπότητα,
φέρνοντας την ειρήνη. Κι αφού θανάτωσε με τον σταυρό του την έχθρα,
ένωσε τους δυο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε με τον
Θεό. Έτσι, ο Χριστός ήρθε κι έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης
σ’ εσάς τους εθνικούς, που ήσασταν μακριά από τον Θεό, και σ’ εσάς
τους Ιουδαίους, που ήσασταν κοντά του. Πραγματικά, δια του Χριστού
μπορούμε μ’ ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να
πλησιάσουμε τον Πατέρα. Δεν είστε, λοιπόν, πια ξένοι και χωρίς
δικαιώματα, αλλά ανήκετε στον λαό του Θεού, στην οικογένεια του
Θεού. Προστεθήκατε κι εσείς στο οικοδόμημα που έχει θεμέλιο τους
αποστόλους και τους προφήτες, κι ακρογωνιαίο λίθο αυτόν τον ίδιο τον
Χριστό. Μ’ αυτόν ολόκληρο το οικοδόμημα δένεται και μεγαλώνει,
ώστε να γίνει ναός άγιος για τον Κύριο. Ο Κύριος οικοδομεί κι εσάς μαζί
με τους άλλους, για να γίνετε πνευματική κατοικία του Θεού.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Κυριακή Η' Λουκᾶ (Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου)
Άγιοι Γουρίας, Σαμωνάς και Άβιβος οι Ομολογητές

«Επιθυμούμε και δημιουργούμε ένα νεοχριστιανισμό στα μέτρα μας,
στις ανάγκες μας, άκοπο, άμοχθο, πρόχειρο, εύκολο, δίχως κανέναν
κόστος, αντιασκητικό, τελικά αντιευαγγελικό. Σε αυτή την προοπτική η
Θ. Λειτουργία στο ναό είναι μια απλή ακρόαση των λεγομένων, μία
θέαση των τελουμένων, που θα μπορείς να την παρακολουθείς πιο
ήσυχα και από την πολυθρόνα σου στο σπίτι από την τηλεόραση ή το
ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Δεν είναι θυσία, συμμετοχή, εγρήγορση, επί
τω αυτώ πάντων των αδελφών συγκοινωνούντων και θερμά δεομένων.
Εντός των χριστιανικών κοινοτήτων ο ανέστιος (περιπλανώμενος), ο
ανέραστος, ο αφιλόξενος, ο απομονωμένος και ταλαίπωρος άνθρωπος
ζητά να θερμανθεί από την αγάπη και την αλήθεια. Αν ερχόμενος
συναντήσει τη δική μας απροθυμία, αφιλοξενία κι αδιαφορία, την
κόπωση, την αναβολή, την αδιαθεσία και αναποφασιστικότητα, τότε θα
είναι τραγικό και για εμάς και για εκείνον. Αν δεν έχουμε φως και χαρά,
βίωμα και ζωή, τι να προσφέρουμε; Τ΄ άλλα τα βρήκε αλλού κι ίσως
καλύτερα. Αν εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε τη χαρά της προσωπικής
συναντήσεώς μας με τον Χριστό τότε τι νόημα έχει η αναγραφή της
χριστιανικής μας ιδιότητας στην ταυτότητα κι ένας τυπικός
εκκλησιασμός;»
Γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ( ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 25 - 37)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Τω καιρώ εκείνω, νομικός τις προσήλθε τω Ιησού ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ
λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 26 ὁ δὲ εἶπε πρὸς
αὐτόν· Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν·
Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς
ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν
πλησίον σου ὡς σεαυτόν· 28 εἶπε δὲ αὐτῷ· Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ
ζήσῃ. 29 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Καὶ τίς ἐστί μου
πλησίον; 30 ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ
Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ
πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. 31κατὰ συγκυρίαν δὲ
ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. 32ὁμοίως
δὲ καὶ Λευῒτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν
ἀντιπαρῆλθε. 33Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ’ αὐτὸν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν
ἐσπλαγχνίσθη, 34 καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον
καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον
καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· 35 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθὼν, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια
ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν
προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 36 τίς οὖν τούτων
τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 37 ὁ δὲ
εἶπεν· Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ’ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πορεύου καὶ
σὺ ποίει ὁμοίως.

Εκείνο τον καιρό, κάποιος νομοδιδάσκαλος πλησίασε τον Ιησού, και για
να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω
για να κερδίσω την αιώνια ζωή;» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι
γράφει;» Εκείνος απάντησε: «Ν’ αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου μ’ όλη
την καρδιά σου και μ’ όλη την ψυχή σου, μ’ όλη τη δύναμη σου και μ’
όλο τον νου σου. και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ
σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς. «αυτό κάνε και θα ζήσεις».
Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον
Ιησού: « Και ποιος είναι ο πλησίον μου;» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς
και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την
Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν
και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από κείνο τον δρόμο έτυχε
να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον
προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος λευϊτης,
που περνούσε από κείνο το μέρος. παρ’ όλο που τον είδε κι αυτός, τον
προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρείτης
που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε.
Πήγε κοντά του, άλειψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε
καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο
πανδοχείο και φρόντισε γι’ αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας έβγαλε κι
έδωσε στον πανδοχέα δύο δηνάρια και του είπε: ‘‘φρόντισε τον, κι ότι
παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω’’. Ποιος
λοιπόν απ’ αυτούς τους τρείς κατά την γνώμη σου αποδείχτηκε
‘‘πλησίον’’ εκείνου που έπεσε στους ληστές;» Ο νομοδιδάσκαλος
απάντησε: «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε:
«Πήγαινε και να κάνεις κι εσύ το ίδιο».
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«Προκειμένου να εκπληρώσετε τις εντολές του Χριστού, θα πρέπει να
τις αναγνωρίζετε. Αυτές αναφέρονται στα Ευαγγέλια. Διαβάζετε το
Άγιο Ευαγγέλιο εμβαθύνετε στο πνεύμα του, κάντε το κανόνα της
ζωής σας, το βιβλίο που θα έχετε στο προσκέφαλο σας. Σε κάθε σας
ενέργεια και ζήτημα της ζωής σας, να ενεργείτε σύμφωνα με τις
διδαχές του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το μοναδικό φως της ζωής μας.»
Όσιος Νίκων

