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1. 7 Σ�5-8,;7 -3� Δ,�;3Λ3�
Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα 

ἔχει ἐπιλεγεῖ πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου ἐν-
δόξου εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τοῦ ἰα τροῦ, 
τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη τιμᾶ σήμερα ἡ 
Ἐκκλησία μας. Τὸ ἱερὸ κείμενο εἶναι ἕνα 
τμῆμα ἀπὸ τὸ δικό του, «κατὰ Λουκᾶν», 
ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Ἀναφέ ρε ται στὴν ὥρα 
ἐκείνη ποὺ ὁ Κύριος ἀ    πέ στειλε τοὺς 
Ἑβδομήκοντα Ἀποστό λους του νὰ πε-
ριοδεύσουν στὴν Ἰου δαία, ἀ    φοῦ πρῶ-
τα τοὺς εἶπε: Ἐκεῖνος ποὺ ἀ  κούει ἐ-
σᾶς, ἐ   μένα ἀκούει. Κι ἐ   κεῖνος ποὺ πα-
ρακούει ἐσᾶς, ἐμένα πα  ρακού   ει. Κι ὅ -
ποιος παρακούει ἐμένα, παρακούει τὸν 

Θεὸ Πατέρα, ποὺ μὲ ἀ  πέστειλε στὸν κό   -
σμο.

Καὶ οἱ Ἑβδομήκοντα ξεκίνησαν τὸ με-
γάλο καὶ ἱερὸ ἔργο τους. Περιόδευσαν 
πόλεις καὶ χωριά, καὶ μετὰ ἀπὸ ἡμέ ρες, 
ἀφοῦ ἐπιτέλεσαν τὴν ἀποστολή τους, 
ἐπέστρεψαν μὲ χαρὰ μοναδικὴ καὶ ἔ     -
λεγαν μὲ ἔκπληξη: Κύριε, καὶ αὐτὰ ἀ  κό-
μη τὰ δαιμόνια ὑποτάσσονται σὲ μᾶς 
μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματός σου. 
Καὶ ὁ Χριστὸς τοὺς ἀποκρίθηκε: Ἀπὸ 
τότε ποὺ ἄρχισα τὸ ἔργο μου, ἀλλὰ καὶ 
ὅταν σᾶς ἔστειλα σὲ περιοδεία, ἔβλεπα 
τὸν σατανὰ νὰ χάνει τὴν ἐξουσία του· 
νὰ πέφτει καὶ νὰ συντρίβεται τόσο γρή-

3 /��ΓΓ/Λ,Σ-7Σ Λ3�"�Σ

e  ἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ 
ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά 
με. Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, καὶ τὰ 

δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. Εἶπε δὲ αὐτοῖς· ἐθεώ ρουν 
τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν 
ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν 
τοῦ ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι 
τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς. Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠ  γαλ                   λιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰη    σοῦς καὶ εἶπεν· 
ἐξομολο γοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας 
ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀ  πεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· ναί, ὁ πα-
τήρ, ὅτι οὕτως ἐ  γένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου. 
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γορα, ὅπως πέφτει ἡ ἀστραπή. Καὶ τώρα σᾶς δίνω πο   λὺ μεγαλύτερη ἐξουσία 
ἐναντίον τοῦ σατανᾶ. Σᾶς δίνω ἐξουσία νὰ νικᾶτε καὶ νὰ ποδοπατεῖτε τὰ ὄργανά 
του, ποὺ σὰν φίδια καὶ σκορπιοὶ χύνουν τὸ δηλητήριο ὕπουλα στὶς ψυχὲς τῶν 

ἀν  θρώπων, γιὰ νὰ τὶς θανατώσουν. Σᾶς δίνω ἐξουσία 
νὰ κατανικᾶτε ὅλη τὴ δύναμη ποὺ διαθέτει ὁ ἐχθρὸς 

τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ παρεμποδίσει τὸ ἔργο 
σας. Καὶ ἔτσι δὲν θὰ μπορεῖ σὲ τίποτε νὰ 

σᾶς βλάψει.
Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐξουσία ἐν  αν-
τίον τοῦ διαβόλου δέχθηκε, ἀρ       -

γότερα, καὶ ὁ ἴδιος ὁ εὐαγγε-
λι     στὴς Λουκᾶς ὁ ἰα  τρὸς, ὁ ὁ   -
ποῖος καταγόταν ἀ       πὸ τὴν Ἀν -
τιόχεια τῆς Συρίας καὶ ἦταν 
ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ στενοὺς 
καὶ προσφιλεῖς συν εργάτες 
τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Καὶ 
μαζὶ μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο 
τὸ ἴδιο ἔργο τῆς ἱερουργίας 
τοῦ Εὐαγ γε λίου ἐπετέλεσε. 

Περιόδευσε πολλὲς χῶρες 
γιὰ νὰ κηρύξει τὸ Εὐαγγέλιο 

τοῦ Χριστοῦ. Ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια 
μέχρι τοὺς Φιλίππους, καὶ ἀπὸ 

τὴν Καισάρεια μέχρι τὴ Ρώμη. Καὶ 
μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἀποστόλου Παύ-

λου κήρυξε «Χριστὸν ἐσταυρωμένον» στὴ 
Δαλματία, τὴν Ἰτα λία, τὴ Γαλλία, τὴν Ἀχαΐα.

Καὶ ὁ ἴδιος λοιπὸν ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἔνιωθε καὶ 
στὴ δική του πορεία τὰ ἴδια αἰσθήματα ποὺ εἶχαν οἱ ἄλλοι μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ. 
Πόσες φορὲς ἐ   πέστρεφε ἀπὸ τὶς ἀποστολικές του πε ριοδεῖες πλημμυρισμένος 
ἀπὸ χαρά! Πόσες φορὲς ἔβλεπε ὅτι μέσα ἀπὸ τὴ δική του ἀποστολὴ ἐνεργοῦσε 
ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ καὶ θεράπευε ἀσθένειες καὶ κατανικοῦσε τὴν ἐξουσία τοῦ 
διαβόλου! Διότι ἔβλεπε καὶ ὁ ἅγιος Λουκᾶς τὴν κα ταστροφὴ τῆς κοσμοκρατορίας 
τοῦ διαβόλου, τὴν πτώση τῆς κυριαρχίας του ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων μὲ 
τὴν ἐξάλειψη τῆς εἰδωλολατρίας καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἀνθρώπων στὴν πίστη 
τοῦ Χριστοῦ. Καὶ αἰσθανόταν ὅτι οἱ δαίμονες, οἱ ὁποῖοι ὡς φίδια καὶ σκορπιοὶ 
πλήγωναν τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, τώρα καταπατοῦνται μὲ τὴ δύναμη τοῦ 
Κυρίου. Ἔβλεπε τὴ νίκη τοῦ Χριστοῦ.

2. 3536�-� Σ-3�Σ 3�8�53�Σ
Ὁ Κύριος στὴ συνέχεια τῶν λόγων του εἶπε πρὸς τοὺς Ἑβδομήκοντα: Μὴ χαί-

ρεσθε τόσο ἐπειδὴ τὰ πονηρὰ πνεύματα ὑποτάσσονται σὲ σᾶς, ἀλ λὰ περισσό-
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τερο διότι τὰ ὀνόματά σας γράφτηκαν 
στοὺς οὐρανούς.

Τὴν ὥρα μάλιστα ἐκείνη ὁ Κύριος ἔ -
νιω σε πολὺ μεγάλη χαρὰ στὰ βάθη τῆς 
ψυχῆς του καὶ εἶπε: Σὲ εὐχαριστῶ, Πά -
τερ, Κύριε τοῦ οὐρα νοῦ καὶ τῆς γῆς. Σὲ 
εὐχαριστῶ, διότι ἐνεργώντας μὲ παν-
σοφία καὶ μὲ δικαιοσύνη ἀπέκρυψες 
τὶς οὐράνιες αὐτὲς ἀλήθειες ἀπὸ τοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ νομίζουν ὅτι εἶναι σο    -
φοὶ καὶ συνετοί, καὶ τὶς φανέρωσες σὲ 
ἁπλούς, ἄδολους καὶ ταπεινοὺς ἀν θρώ-
πους. Σὲ εὐχαριστῶ, Πάτερ, διότι τέ-
τοια ὑπῆρξε ἡ ἀγαθὴ καὶ δίκαιη θέλησή 
σου.

Στὸ δεύτερο αὐτὸ μέρος τοῦ ἱεροῦ 
κειμένου ὁ Κύριος τονίζει στοὺς μαθη-
τές του ὅτι μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὴν 
ἐκδίωξη τῶν δαιμονίων ἔχει ἡ ἀπελευ-
θέρωση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν ἁμαρ-
τία καὶ ἡ πολιτογράφησή τους στὴ Βα-
σιλεία τῶν οὐρανῶν.

Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ μεγάλη, τὴν ὑψίστη 
χαρὰ ἔνιωσε ἀμέτρητες φορὲς καὶ ὁ εὐ -
αγγελιστὴς Λουκᾶς. Διότι αἰσθανό ταν 
καὶ ὁ ἴδιος ὅτι μὲ τὸ ἀποστολικό του 
ἔρ  γο κατέγραφε ὀνόματα πιστῶν στὴν 
αἰ   ωνιότητα. Σκιρτοῦσε καὶ ἡ δική του 
καρδιὰ κάθε φορὰ ποὺ ἔβλεπε ψυχὲς 

νὰ πιστεύουν στὸν Κύριο Ἰησοῦ, νὰ με-
τανοοῦν, νὰ βαπτίζονται, καὶ ἔτσι νὰ 
πολιτογραφοῦνται στοὺς οὐρανούς. 
Μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε τὴ χαρά 
του, ὅταν ἔβλεπε ἀνθρώπους ποὺ μέ-
χρι τότε πελαγοδρομοῦσαν μέσα στὴν 
ἄγνοια καὶ τὴν πλάνη, νὰ ἀνίστανται 
πνευματικῶς καὶ μὲ τὴ νέα ζωή τους 
νὰ καταγράφονται ὡς οὐρανοπολίτες 
στὴν αἰωνιότητα;

Ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου εὐαγ-
γελιστοῦ Λουκᾶ γράφτηκε στοὺς οὐρα-
νούς. Γράφτηκε ὡς ὄνομα ξεχωριστό, 
ὄνομα Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ 
τοῦ τρίτου Εὐαγγελίου καὶ συγγραφέ-
ως τῶν «Πράξεων τῶν Ἀποστόλων». 
Ὄνομα ἀφοσιωμένου καὶ ἐξαγιασμέ-
νου Ἀποστόλου, ποὺ περιόδευσε τὴν 
οἰκουμένη μὲ κόπους καὶ θυσίες,  ἱ δρῶ-
τες καὶ δάκρυα, στερήσεις καὶ μαρ τύ -
ριο. Ὄνομα ποὺ ἀξίζει τὴν τιμή μας καὶ 
τὴν ἀγάπη μας.

Ἂς μελετοῦμε λοιπὸν μὲ δίψα πνευ-
ματικὴ τὰ δύο θεόπνευστα βιβλία του κι 
ἂς τὸν παρακαλοῦμε νὰ πρεσβεύει καὶ 
γιὰ μᾶς, ὥστε καὶ τὰ δικά μας ὀνόματα 
νὰ μένουν γραμμένα στοὺς οὐρανοὺς 
αἰωνίως.

᾿Εξιστορεῖ τὰ δραματικὰ γεγονότα τῆς ψευδοσυνόδου Φερράρας - Φλω-
ρεντίας καὶ τοὺς γενναίους ἀγῶνες τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ᾿Ε-

πισκόπου ᾿Εφέσου, προκειμένου νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη γνήσια, καθαρὴ καὶ 
ἀλώβητη. Βιβλίο κατ᾿ ἐξοχὴν ἐπίκαιρο ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἀνακινήσεως καὶ πάλι τοῦ διαλόγου 
᾿Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν. Σελίδες 288. Τιμᾶται 9  ̦. Ταχ. ἐσωτ. 3  ̦.

Νικολάου Π. Βασιλειάδη
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