
ECUMENICAL PATRIARCHATE
ARCHDIOCESE OF 

THYATEIRA & GREAT BRITAIN

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ & Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ

ΛΟΓΟΣ  ΚΥΡΙΟΥ
THE  WORD OF OUR LORD

10th  SUNDAY OF LUKE
6 December 2020
1st Mode. No. 49

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ
6 Δεκεμβρίου 2020
Ἦχος α΄. Ἀριθμ. 49

Νικολάου Μύρων Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ, Νικολάου νεομάρτυρος
Nicholas of Myra the Wonderworker, Nicholas Neomartyr

AΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ AΝΑΓΝΩΣΜΑ
Ἑβρ. ιγ ΄, 17-21

Ἀδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις 
ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ 

ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, 
ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς 
τοῦτο ποιῶσιν, καὶ μὴ στενάζοντες· 
ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Προσεύχε-
σθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν 
συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλο-
ντες ἀναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δὲ 
παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον 
ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. Ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, 
ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν 
προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης 
αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, καταρ-
τίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ εἰς τὸ 
ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν 
τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀμήν.

EPISTLE READING
Heb. 13: 17-21

Brethren, obey your leaders and 
submit to them; for they are keeping 

watch over your souls, as men who will 
have to give account. Let them do this 
joyfully, and not sadly, for that would be 
of no advantage to you. Pray for us, for we 
are sure that we have a clear conscience, 
desiring to act honorably in all things. I 
urge you the more earnestly to do this in 
order that I may be restored to you the 
sooner. Now may the God of peace who 
brought again from the dead our Lord 
Jesus, the great Shepherd of the sheep, by 
the blood of the eternal covenant, equip 
you with everything good that you may 
do His will, working in you that which 
is pleasing in His sight, through Jesus 
Christ; to whom be glory for ever and 
ever. Amen.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ἦχος α΄

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν 
Ἰουδαίων καὶ στρατιωτῶν φυλασσό-

ντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, ἀνέστης τρι-
ήμερος, Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν 
ζωήν· διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 
ἐβόων σοι, Ζωοδότα· Δόξα τῇ Ἀναστάσει 
σου, Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ 
οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε.

RESURRECTION APOLYTIKION
1st Mode

When the stone had been sealed by 
the Jews, and while soldiers were 

guarding your most pure Body, you rose, 
O Saviour, on the third day, giving life to 
the world; therefore the heavenly Powers 
cried out to you, Giver of life: Glory to 
your Resurrection, O Christ! Glory to your 
Kingdom! Glory to your dispensation, 
only Lover of mankind!



ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Λουκ. ιγ ΄, 10-17

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων 
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 ᾿Ιησοῦς προσεφώνησε 
καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι 
τῆς ἀσθενείας σου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ 
τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη 
καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. ἀποκριθεὶς δὲ 
ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ 
σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ̓ Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ 
ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· 
ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, 
καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. ἀπεκρίθη 
οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, 
ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν 
βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ 
ἀπαγαγὼν ποτίζει; ταύτην δέ, θυγατέρα 
᾿Αβραὰμ 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.

GOSPEL READING
Luke 13: 10-17

At that time, Jesus was teaching in one 
of the synagogues on the sabbath. 

And there was a woman who had a spirit 
of infirmity for eighteen years; she was 
bent over and could not fully straighten 
herself. And when Jesus saw her, he called 
her and said to her, «Woman, you are 
freed from your infirmity». And he laid 
his hands upon her, and immediately she 
was made straight, and she praised God. 
But the ruler of the synagogue, indignant 
because Jesus had healed on the sabbath, 
said to the people, «There are six days on 
which work ought to be done; come on 
those days and be healed, and not on the 
sabbath day». Then the Lord answered 
him, «You hypocrites! Does not each of 
you on the sabbath untie his ox or his 
donkey from the manger, and lead it away 
to water it? And ought not this woman, a 
daughter of Abraham whom Satan bound 
for eighteen years, be loosed from this 
bond on the sabbath day?». As he said this, 
all his adversaries were put to shame; and 
all the people rejoiced at all the glorious 
things that were done by him.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΟΣ

Πλησιάζουμε με τη χάρη του Θεού στην μεγάλη εορτή των Χριστούγεννων και 
της Πρωτοχρονιάς. Όλοι προετοιμαζόμαστε εντατικά  για να τα υποδεχτούμε με 

χαρά.  Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι από μας στις μέρες αυτές κάνουμε το λάθος  
να ξεφεύγουμε από το πνευματικό μήνυμα των εορτών. Για τους χριστιανούς τά Χρι-
στούγεννα σημαίνουν ότι, «ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ», ενώ εμείς ακολουθούμε 
το κοσμικό πνεύμα και ενδιαφερόμενοι μόνο για την υλική απόλαυση.

Η αγία Εκκλησία μας, ήδη από τον προηγούμενο μήνα μέσα από την υμνολο-
γία μας υπενθυμίζει το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων και μας προτρέπει για 
συνάντηση του βρέφους της Βηθλεέμ, δηλαδή την πνευματική μας προετοιμασία, με 
τό «Χριστός γεννάται δοξάσατε Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης 
υψώθητε ...». Όχι μόνον η υμνολογία και οι ευαγγελικές περικοπές των ημερών μας 
υπενθυμίζουν την πνευματική προετοιμασία, αλλά και οι άγιοι οι οποίοι εορτάζουν 
αυτές τις ημέρες, ο άγιος Νικόλαος, η αγία Βαρβάρα και ο άγιος Σάββας ο ηγιασμένος. 
Όλοι αυτοί  μας φωτίζουν τον δρόμο που οδηγεί δια της προσευχής, της φιλανθρω-



Οικον. Γεώργιος Ζαφειράκος

πίας, της ζωντανής πίστης με εξομολόγηση και θεία κοινωνία, στο νοερό σπήλαιο 
της Βηθλεέμ. Αξίζει να δούμε την ζωή των αγίων.

Ο άγιος  Νικόλαος είναι λίαν αγαπητός σε Ανατολή και Δύση. Προστάτης των ναυ-
τικών, καθώς δεν υπάρχει νησί ή λιμάνι ή παραθαλάσσια πόλη που να μην έχει ναό 
στο όνομά του. Γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκίας, στην Μικρά Ασία, το 270. Σε νεαρή 
ηλικία έμεινε ορφανός και κληρονόμος  μεγάλης περιουσίας. Από μικρός εκκλησι-
αζόταν, διάβαζε τα ιερά βιβλία και είχε πόθο να προσκυνήσει τους Αγίους τόπους. 
Όταν αξιώθηκε να εκπληρωθεί η επιθυμία του αυτή, επιστρέφοντας μοίρασε την 
περιουσία του στους άστεγους, ορφανά, φτωχούς, χήρες, προίκισε φτωχές κοπέλες, 
ενώ ο ίδιος αφιερώθηκε στον ασκητικό βίο. Εξαιτίας των αρετών του και της εκτί-
μησης που έχαιρε από τον κόσμο, χειροτονήθηκε ιερέας στην πόλη του και μετά από 
λίγο επίσκοπος Μύρων.

Από τη θέση αυτή  άρχισε ένα εκτενές φιλανθρωπικό του έργο χωρίς να παρα-
λείπει βεβαίως να κηρύττει εναντίον των αιρετικών. Έτσι συνελήφθη  από τους 
ειδωλολάτρες, ρίχτηκε στη φυλακή και βασανίστηκε. Όταν όμως έγινε αυτοκράτο-
ρας ο Μέγας Κωνσταντίνος τον αποφυλάκισε και συνέχισε το ποιμαντικό του έργο. 
Έλαβε μέρος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325, όπου ξεχώρισε για την σοφία του, 
τους πύρινους λόγους εναντίων των αιρετικών και την ηθική του τελειότητα. Επι-
στρέφοντας στην έδρα του, συνέχισε το φιλανθρωπικό του έργο μέχρι την κοίμησή 
του, στις 6 Δεκεμβρίου το 343. Ο άγιος Θεός τον προίκισε με το χάρισμα της θαυμα-
τουργίας, με το οποίο έσωσε πολλούς ανθρώπους από βέβαιο θάνατο και  εν ζωή και 
μετά την κοίμησή του.

Η αγία Βαρβάρα γεννήθηκε στην Ηλιούπολη του Λιβάνου το 286 . Ο πατέρας της 
ονομάζετο Διόσκορος ήταν διοικητής της πόλης και φανατικός ειδωλολάτρης. Η Βαρ-
βάρα ήταν μοναχοπαίδι, πανέμορφη, ενώ διδάχτηκε το χριστιανισμό από την υπη-
ρέτριά της. Ο πατέρας της για την προστατεύσει από τους μνηστήρες της έκτισε δικό 
της πύργο. Σύμφωνα με τα σχέδια έπρεπε να αφήσουν δύο παράθυρα στο δωμάτιό 
της, όμως η Βαρβάρα ζήτησε από τους κτίστες να αφήσουν τρία, για την Αγία Τριάδα. 
Όταν ο πατέρας της έμαθε τον λόγο έγινε έξαλλος από το θυμό του και την οδήγησε 
στον Έπαρχο  της πόλης, που με κολακείες προσπαθούσε να την πείσει να αλλά-
ξει  πίστη. Η Αγία αρνήθηκε και άρχισαν τα φρικτά βασανιστήριά της από τα οποία 
έβγαινε πάντα απείραχτη. Βλέποντας ο Διόσκορος αυτά τα παράδοξα που συνέβαι-
ναν την αποκεφάλισε ο ίδιος.

Ο άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος γεννήθηκε από γονείς χριστιανούς το 440. Από μικρό 
παιδί επέμενε να μείνει σε μοναστήρι με νηστεία, εγκράτεια, προσευχή. Μετά από δέκα 
χρόνια πήγε στα Ιεροσόλυμα στον όσιο Ευθύμιο, ο οποίος τον έστειλε  σε άλλο τόπο, 
όπου έγινε υπόδειγμα ταπείνωσης και υποταγής στον Θεό. Η φήμη του  ως πνευματι-
κού  και θαυματουργού διαδόθηκε σε όλον τον χριστιανικό κόσμο. Ίδρυσε την αγία 
Λαύρα όπου μόνασαν οι μεγαλύτεροι και σοφότεροι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας, 
όπως οι Ιωάννης Δαμασκηνός, Ανδρέας Κρήτης, Κοσμάς Μαϊουμά και πληθώρα αγίων.

Αυτοί οι Άγιοι των ημερών μάς δείχνουν τον δρόμο προς στο σπήλαιο της Βηθλεέμ 
να συναντήσουμε το Σωτήρα μας, που μας χαρίζει και την δύναμη να υπερβούμε 
όλες δυσκολίες στην επίγεια πνευματική πορεία μας που στοχεύει στην αιώνια ζωή.
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SERMON ON THE GOSPEL READING

These six weeks of the Nativity Fast, of which we are in the midst, may be regarded 
as an anticipation. An anticipation, an expectation, of the Incarnation – the 

entry of Christ God into His Creation. At this coming Feast, we will rejoice, for the 
appearance of the Saviour brings with it healing. He comes and heals us from our 
sins and from our bodily ailments in preparation for that eternal life which is His 
promise. Sins and sickness are inextricably linked. Everywhere in the Gospels we 
find the Lord forgiving sins as he heals physical infirmity. In the present passage 
from Saint Luke’s Gospel we find an old woman who has been crippled for half a 
lifetime, bent over so far she might only get around on all fours like an animal or 
perhaps with a stick. The Lord calls her to Him, places his hands on her and she is 
immediately straightened up. He says to her: Woman, you are loosed from your infirmity 
and immediately she glorifies God. Now you might say there is nothing about ‘sins’ 
in this act as Saint Luke records it.

But read on! The ruler of the synagogue immediately makes a fuss about healing 
on the Sabbath – For shame! Jesus rebuffs him immediately. What does He say? ‘So 
ought not this woman,  being a daughter of Abraham, whom Satan has bound (think of it) 
for eighteen years, be loosed from this bond on the Sabbath?’ The Lord makes it clear to 
the Pharisee that this woman’s physical infirmity, one that has caused her to crawl 
around for so many years is the result of demonic activity, of a sinful life, such that 
she has allowed herself to be caught up in the nets of the demons. Her bent back is 
the price of a sinful life.

In this passage we find no overt reference to repentance, which is the requirement 
for healing from sin (and physical infirmity, if that is God’s will) but we are told that 
immediately she ‘glorified God’. She could not truly glorify God without a heartfelt 
repentance, one such that the Lord could readily discern. A good reminder, if we 
need it, that Jesus Christ knows all that is in our hearts; good, bad and indifferent. 
Remember, there is no hiding place for any of us. Silently repenting of her sins by 
glorifying God, she was healed of the infirmity of both body and soul. As we approach 
the Feast of the Nativity there is an opportunity to examine our hearts and see what 
unsavoury things are lurking there. He knows, and he waits to see if we are prepared 
to face up to our sins, however deeply they may be buried. And what about our 
state of health. Is there something about us that is not quite right; something that 
has caused us pain over time. Did we commit some foul deed and looking back we 
realise that our illness began at the same time? There is no certainty that because 
we have sinned and not repented there is also a sickness within us. Of course not! 
But there may be!

There is one sure-fire way for us all and that is to follow the example of this bent-
over woman and like her to glorify God by repenting of our sins. For us, Jesus is not 
physically in front of us but the priest is there in His stead. Don’t delay to begin your 
repentance for tomorrow might be too late.


