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Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσίου, Κυπριανοῦ νέου ὁσιομάρτυρος ἐκ Κλειστοῦ
Athanasius of Athos, Lampadus, Stephen, Cyprian the New Martyr

AΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ AΝΑΓΝΩΣΜΑ

Ἀ

Γαλ. ε΄, 22-26 - στ ΄, 1-2

δελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ πνεύματός
ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη,
μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη,
πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν
τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος. Οἱ δὲ τοῦ
Χριστοῦ, τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς
παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν
πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν.
Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους
προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.
Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος
ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ
πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον
ἐν πνεύματι πρᾳότητος, σκοπῶν σεαυτόν
μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. Ἀλλήλων τὰ βάρη
βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε
τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ε

Ἦχος γ ΄.

ὐφραινέσθω
τὰ
οὐράνια,
ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε
κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ ὁ Κύριος·
ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον.
πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο,
ἐκ κοιλίας ᾍδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ
παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

EPISTLE READING

B

Gal. 5: 22-26 ; 6: 1-2

rethren, the fruit of the Spirit
is love, joy, peace, patience,
kindness, goodness, faithfulness,
gentleness, self-control; against such
there is no law. And those who belong
to Christ Jesus have crucified the
flesh with its passions and desires. If
we live by the Spirit, let us also walk
by the Spirit. Let us have no selfconceit, no provoking of one another,
no envy of one another. Brethren, if
a man is overtaken in any trespass,
you who are spiritual should restore
him in a spirit of gentleness. Look
to yourself, lest you too be tempted.
Bear one another’s burdens, and so
fulfill the law of Christ.
RESURRECTION APOLYTIKION

L

3rd Mode

et everything in heaven rejoice,
let everything on earth be glad,
for the Lord has shown strength with
his arm; by death he has trampled on
death; he has become the first-born
from the dead; from the belly of Hell he
has delivered us, and granted the world
his great mercy.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ματθ. η ΄, 5-13

Τ

ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσελθόντι δὲ
αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν
αὐτῷ
ἑκατόνταρχος
παρακαλῶν
αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου
βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός,
δεινῶς βασανιζόμενος. καὶ λέγει αὐτῷ
ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη·
Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ
τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ
λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. καὶ
γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν,
ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω
τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ
ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ
μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας
δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς
ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ
ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον.
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν
καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται
μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν
τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς
βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος
τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ
ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ εἶπεν ὁ
᾿Ιησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς
ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς
αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

GOSPEL READING

A

Matt. 8: 5-13

t that time, as Jesus entered
Capernaum, a centurion came
forward to him, beseeching him
and saying, «Lord, my servant is
lying paralyzed at home, in terrible
distress.» And he said to him, «I will
come and heal him.» But the centurion
answered him, «Lord, I am not worthy
to have you come under my roof; but
only say the word, and my servant
will be healed. For I am a man under
authority, with soldiers under me; and
I say to one, ‘Go,’ and he goes, and to
another, ‘Come,’ and he comes, and
to my slave, ‘Do this,’ and he does it.»
When Jesus heard him, he marveled,
and said to those who followed him,
«Truly, I say to you, not even in Israel
have I found such faith. I tell you, many
will come from east and west and sit at
table with Abraham, Isaac, and Jacob in
the kingdom of heaven, while the sons
of the kingdom will be thrown into the
outer darkness; there men will weep
and gnash their teeth.» And to the
centurion Jesus said, «Go; be it done
for you as you have believed.» And
the servant was healed at that very
moment.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΟΣ
«Κύριε, ουκ ειμί ικανός ίνα μου υπό της στέγην εισέλθης, αλλά μόνον ειπέ λόγον,
και ιαθήσεται ο παις μου»

Τ

α λόγια αυτά της σημερινής ευαγγελικής περικοπής ανήκουν στον Εκατόνταρχο,
ένα αξιωματικό του ρωμαϊκού στρατού με εξουσία σε εκατό στρατιώτες, όπως
προκύπτει από τον τίτλο του. Όταν ο Χριστός έφτασε στην πόλη της Καπερναούμ
τον πλησίασε ο εκατόνταρχος διστακτικά, χωρίς καθόλου έπαρση, ούτε δείχνοντας
την υπεροχή της κοσμικής εξουσίας που κατείχε. Πλησιάζει το Χριστό με Ταπείνωση
και Πίστη, αυτές τις δύο θεμελιώδεις αξίες που συνιστούν προϋπόθεση ώστε να
μπορέσουμε να ζητήσουμε την ευεργετική επέμβαση του Χριστού.
«Κύριε δεν είμαι άξιος για να έρθεις στο σπίτι μου αλλά είναι αρκετό να πεις έναν λόγo
για να θεραπευθεί το παιδί μου» του είπε ο εκατόνταρχος. Είναι συγκλονιστικά τα λόγια

αυτά. Όμως, τί ήταν αυτό που ζήτησε από το Χριστό ο εκατόνταρχος; Του ζήτησε να
θεραπευθεί ο δούλος του που ήταν παράλυτος, τον οποίο μάλιστα τον αποκαλεί, «ο παις
μου», δείχνοντας την αγάπη που είχε σε αυτόν ως πρόσωπο και όχι σαν αντικείμενο.
Ο εκατόνταρχος αναγνώριζε την αμαρτωλότητά του, απέναντι στον Βασιλέα Χριστό
που ακτινοβολεί αγιότητα, λέγοντας: πως να σε δεχθώ Χριστέ μου στο σπίτι μου, εγώ
που είμαι ανάξιος να σε πλησιάσω; Ένας λόγος σου είναι αρκετός για να θεραπευτεί
το παιδί μου. Ο εκατόνταρχος δείχνει απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Χριστός μπορεί μόνο
με ένα λόγο να θεραπεύσει τον δούλο του, και αυτό το στηρίζει στο γεγονός ότι και ο
ίδιος έχει στην εξουσία του στρατιώτες οι οποίοι υπακούουν στις εντολές του – πόσω
μάλλον δεν θα υπακούσει η ίδια η φύση στο θέλημα του Δεσπότη και Δημιουργού της;
Ο Ιησούς θαύμασε την πίστη του εκατόνταρχου με τα εξής λόγια: «αληθινά σας
λέγω ότι αυτή την πίστη δεν τη βρήκα σε κανέναν Ισραηλίτη», και συνεχίζει: «σας λέγω
ότι πολλοί θα έλθουν από την Ανατολή και την Δύση και θα καθίσουν στο τραπέζι μαζί
με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στην βασιλεία των ουρανών, ενώ τα παιδιά
της βασιλείας θα ριφθούν έξω εις το σκοτάδι. Εκεί που είναι το κλάμα και το τρίξιμο
των δοντιών». Να δούμε με πολύ προσοχή αυτά τα λόγια του Ιησού, όσοι ζούμε σε
περιβάλλον εκκλησιαστικό και θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι ανήκουμε στον
«περιούσιο λαό» του Θεού και νομίζουμε ότι είμαστε καθαροί πνευματικά και έχουμε
εξασφαλίσει την βασιλεία Του. Δεν είναι αρκετό να διατηρούμε μόνο καθαρό το
«έξωθεν» του ποτηρίου, αλλά κυρίως το έσωθεν. Η Ταπείνωση και η βαθιά Πίστη να
εισχωρήσουν βαθιά στη ψυχή μας, να την καθαρίσουν να την λευκάνουν και να
την αγιάσουν. Χρειάζεται ο αυτοέλεγχος και η αυτογνωσία, χρειάζεται η Ταπείνωση
και η αληθινή Πίστη για να γκρεμίσουμε τα διαχωριστικά τείχη που μας κρατούν
σε παγερή απόσταση από το Θεό, αλλά και από τον συνάνθρωπό μας. Μόνο τότε θα
μπορέσουμε να κατανοήσουμε πόσο μακριά βρισκόμαστε από την ταπεινή και άδολη
πίστη του εκατόνταρχου.
Μια πίστη που απουσιάζει στις μέρες μας και την έχει αντικαταστήσει ο εγωισμός
και η έπαρση που δημιουργούν έλλειμα ταπείνωσης. Χωρίς Ταπείνωση και Πίστη ό,τι
και να ζητήσουμε από το Θεό θα είναι μόνο απαίτηση και ικανοποίηση των δικών
μας αξιώσεων, καθώς χάνεται η συμπόνια για τον πάσχοντα αδελφό μας. Η γεμάτη
έπαρση προσευχή προς το Θεό γίνεται υποκρισία και αιτία κατακρίσεως, γίνεται
Φαρισαϊσμός. Ερχόμαστε στον ναό για να επικοινωνήσουμε με τους αδελφούς μας,
αλλά κυρίως να κοινωνήσουμε, μέσω του κοινού αγίου Ποτηρίου, και να λάβουμε
το Σώμα και το Αίμα του Σταυρωμένου και Αναστημένου Χριστού. Πώς θα λάβουμε
το Χριστό χωρίς Ταπείνωση και βαθιά πίστη; πώς θα γίνουμε μέτοχοι των Αχράντων
μυστηρίων; και, πώς θα κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού; Η σημερινή Ευαγγελική
περικοπή μας διδάσκει τις σπουδαίες αρετές της Εκκλησίας μας. Την Ταπείνωση, την
Πίστη και ως επιστέγασμα την Αγάπη, προς το πρόσωπο του πονεμένου αδελφού,
αρετές που οδηγούν στο θαύμα και καθορίζουν την πορεία στη ζωή. Η πολυπόθητη
θεραπεία σε κάθε περίσταση και η απαλλαγή από τους φόβους και τις αγωνίες μας
επιτυγχάνεται μόνο με την αγάπη και την παρουσία του Χριστού, διότι «η τελεία αγάπη
έξω βάλλει τον φόβον» (Α΄ Ιωάν. 4, 18).
Πρωτοπρεσβ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

SERMON ON THE GOSPEL READING
Faith and veneration prove to be the source of spiritual and physical health and salvation
ollowing the Sermon on the Mount (Mt chapters 5-7), Jesus proceeded to Capernaum where a
Centurion approached Him to ask that his servant who was very ill might be healed and not die.
Before looking at the whole incident we need to see what a centurion meant at that time and what
role centurions played in the New Testament.
A Centurion was an army officer, usually in charge of one hundred foot-soldiers and although he
was an officer, he was often an ordinary soldier who was promoted to this rank. His duties included
field command and the supervision of capital punishments. In the New Testament we see a Centurion
three more times: once in the crucifixion of Christ (Mk 15:39), once in the book of Acts (Acts 27:1)
when he conducts Paul safely to Rome and once when the Centurion Cornelius is converted to the
faith and Luke devotes a whole chapter to him (Acts ch. 10). The Centurion who, in the world was the
most recognizable symbol of the capital punishment - a law enforced murder - became a symbol of
devotion and supplication of the Gentiles when he came to meet Christ. He is the proof that “where
sin abounded, grace did much more abound” (Rom 5:20).
Such a man approaches Jesus and asks that the Lord, as he calls Him, heal the Centurion’s
servant. Jesus’s question on whether he should go to the officer’s house is met with humbleness
and self-consciousness. The Centurion knows that he is a sinful man and not worth of the honour
of accepting Jesus in his house. This echoes John the Baptist who initially tried to abscond baptizing
Jesus because He was not worthy even to “stoop down and untie” His laces. (cf. Mt 3:14; Mk 1:7). The
Centurion acknowledges the authority and the power of Jesus over life and death giving an analogy to
his own authority an officer. He commands his soldiers and they obey. In the same way the Centurion
believes that Jesus can command life and death without being present as distance is not an obstacle
of authority.
Indeed, the servant was healed at that very moment because of the Centurion’s faith in Jesus, the
Son of God. Once more the key to the healing of any man is love and faith. The Centurion loved his
servant so much that any kind of pride, any idea of attitude which could nurture a sense of authority,
or pomposity and selfishness vanished. There is no sense of superiority and pride in a sensible man
before anguish and the fear of death. Only trust in God (i.e. faith) and prayer can be the steadfast
allies of a prudent and rational man in the quest for health both physical and spiritual.
We hear from Jesus Himself that it is not the fact that someone thinks or says that he is a
member of a religion or a “church” that can bring salvation to man. The Jews, who had the sign of
the religion of the One God on their body rather than their soul, by being circumcised, had not had
the indelible stamp of faith in their hearts, where it should have been engraved. What awaits such
people is alienation from God, as they have chosen. The periscope we have just heard says: “They will
be thrown into the extreme darkness and there will be weeping and grinding of the teeth” (Mt 8:12). This is not
a punishment from God, but the result of their own choice, the fruit of their own free will, because
they saw and used religion and faith as a vehicle for saliency.
However, for those who do not see faith under this light, but they see it as the only hope of
love in the world, a means of communication with the Triune God and the source of spiritual and
physical health, it offers the greatest and most satisfactory blessing in life. This is the blessing and
sanctification of their very existence. Faith offers man a healthy physical and spiritual life and turns
this world to a foretaste of the heavenly peace and absolute rightfulness of God with whom we are
meant to live in eternity. Amen
Protοpresbyter Ioakeim Oureilidis
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