ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΝ ΔΕΙ ΘΕΩ ΜΑΛΛΟΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ
ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΙΜΑΙΑΣ
ρόσφατα σάς είχα μιλήσει γιά ένα θαύμα πού
0ι άπόστολοι Πέτρος
καί Ίωάννης έκαναν στό ναό
τών Ίεροσολύμων όταν, μέ τήν
έπίκλιση τού όνόματος τού Κυρίου Ίησού Χριστού, θεράπευσαν έναν άνθρωπο
χωλό έκ γενετής.
Τό θαύμα αύτό είχε
μεγάλη άπήχηση
στό λαό· πέντε χιλιάδες άνθρωποι
περίπου πίστεψαν
στόν Χριστό. Τό
θαύμα αύτό έκανε
μεγάλη έντύπωση
στούς Ίουδαίους.
Όλοι τους ρωτούσαν μέ ποιό όνομα
0ι άπόστολοι έκαναν τόν χωλό καλά. Καί αύτοί
τούς κήρυξαν τόν Χριστό. Αλλά
οί έχθροί τού Χριστού - 0ι γραμματείς, 0ι Φαρισαίοι καί 0ι άρχιερείς, τόν μισούσαν πολύ τόν
Χριστό.
Δέν άντεχαν ότι δοξαζόταν

τό όνομα τού Ίησού· έδωσαν διαταγή νά συλλάβουν τούς άποστόλους καί νά τούς βάλουν στή
φυλακή μέχρι τό πρωί. Τό πρωί
τούς κάλεσαν καί τούς ρώτησαν
μέ ποιά δύναμη καί ποιό όνομα
τό έκαναν αύτό. Ο άγιος Πέτρος μέ πολύ θάρρος τούς άπάντησε
τό έξής «Γνωστόν
έστω πάσιν ύμίν και
παντι τω λαώ Ισραήλ ότι έν τω όνόματι Ιησού Χριστού
του Ναζωραίου, όν
ύμείς έσταυρώσατε,
όν ό Θεός ήγειρεν
έκ νεκρών, έν τούτω
ούτος παρέστηκεν
ένώπιον ύμών ύγιής.
ούτος έστιν ό λίθος
ό έξουθενηθείς υφ’ ύμών τών
οίκοδομούντων, ό γενόμενος
είς κεφαλήν γωνίας» (Πράξ. 4,
10-11).
Δέν είναι τολμηρή αύτή ή
άπάντηση τού άποστόλου; Νά
μήν ξεχνάμε ότι στεκόταν μπρο-

στά στούς εχθρούς, άσπονδους
εχθρούς τού Σωτήρος πού μόλις
Τόν σταύρωσαν. Και μέ τέτοιο
θάρρος τούς μιλούσε, ελέγχοντας τους. Τό θάρρος καί ή δύναμη τού λόγου τού Αποστόλου
Πέτρου έκαναν μεγάλη εντύπωση στούς άρχιερείς καί τούς
γραμματείς. Έν τώ μεταξύ πρόσεξαν ότι 0ι άνθρωποι αύτοί είναι αγράμματοι καί παρά ταύτα
μιλάνε μέ τέτοια δύναμη καί
τέτοιο θάρρος καί τούς έλέγχουν, αύτούς πού ήταν ήγέτες
τού λαού. Έμειναν άφωνοι. Δέν
ήξεραν τί νά άπαντήσουν καί τί
νά κάνουν μέ τούς άποστόλους.
Διέταξαν νά τούς βγάλουν έξω
άπό τήν αίθουσα τού συνεδρίου
καί έκανάν συμβούλιο. Έλεγαν
μεταξύ τους τό έξής· "Τι ποιήσομεν τοις άνθρώποις τούτοις; ότι
μέν γάρ yvωστόν σημείον yέγονε δι' αυτών, πάσι τοις κατοικούσιν Ίερουσαλήμ φανερόν, καί
ού δυνάμεθα άρνήσασθαι»
(Πράξ. 4, 16). Άναστατώθηκαν, δέν μπόρεσαν νά άρνηθούν ένα τόσο φανερό θαύμα.
Σκέφτονταν πολλή ώρα καί στό
τέλος άποφάσισαν νά ξανακαλέσουν τούς άποστόλους καί νά
τούς άπαγορεύσουν αύστηρά νά
μιλάνε καί νά διδάσκουν γιά τόν
Κύριο Ιησού Χριστό.
Κάλεσαν, λοιπόν, ξανά τούς
άποστόλους καί τούς διέταξαν
νά μήν διδάσκουν γιά τόν Χριστό. Αλλά ό Πέτρος καί ό Ιωάννης τούς άπάντησαν μέ έναν

λόγο πραγματικά γενναίο καί
θαυμαστό. «Εί δίκαιόν έστιν
ένώπιον του Θεού ύμών άκούειν μάλλον ή του Θεού, κρίνατε»
(Πράξ. 4, 19).
Αργότερα πάλι 0ι έχθροί τής
άληθείας προσπάθησαν νά σταματήσουν τούς άποστόλους καί
νά τούς έμποδίσουν νά κηρύττουν τόν Κύριο Ιησού Χριστό,
τούς συνέλαβαν ξανά καί τούς
έριξαν μέσα στήν φυλακή. «Αγγελος δέ Κυρίου διά τής νυκτός
ήνοιξε τάς θύρας της φυλακής,
έξαγαγών τε αύτούς είπε· πορευεσθε, καί σταθέντες λαλείτε
έν τώ ιερώ τώ λαώ πάντα τά ρήματα τής ζωής ταύτης» (Πράξ. 5,
19-20). Οι άπόστολοι άκουσαν
αύτό πού τούς είπε ό άγγελος
καί τό πρωί πήγαν στό ναό καί
άρχισαν νά διδάσκουν. Εντω μεταξύ ό άρχιερέας καί 0ι άλλοι
μαζί του συγκάλεσαν τό συνέδριο καί όλη τήν γερουσία τών
Ισραηλιτών καί έστειλαν τούς
ύπηρέτες στήν φυλακή γιά νά
φέρουν τούς άποστόλους. Έκείνοι όμως δέν τούς βρήκαν στήν
φυλακή καί όταν γύρισαν είπαν·
«Τό μέν δεσμωτήριον εύρομεν
κεκλεισμένον έν πάση άσφαλεία καί τούς φύλακας έστώτας
πρό τών θυρών, άνοίξαντες δέ
έσω ούδένα εύρομεν» (Πράξ. 5,
23). Όταν τό άκουσαν 0ι άρχιερείς καί ό διοικητής τής φρουράς άπορούσαν καί έλεγαν τί
σήμαιναν όλα αύτά. Τότε ήλθε
κάποιος καί τούς είπε· «Ιδού 0ι

άνδρες, ούς έθεσθε έν τη φυλακή, εισίν έν τω ίερώ έστώτες καί
διδάσκοντες τόν λαόν» (Πράξ.
5, 25). Τότε ό άρχηγός τής φρουράς πήγε μαζί μέ τούς ύπηρέτες
στό ναό καί έφερε τούς άποστόλους, όχι μέ τή βία, γιατί φοβούνταν νά μήν τούς λιθοβολήσουν. Όταν τούς έφεραν τούς
έβαλαν μπροστά στό συνέδριο
καί ό άρχιερέας τούς ρώτησε·
«Ού παραγγελία παρηγγείλαμεν
ύμίν μή διδάσκειν έπί τω όνόματι τούτω; καί ιδού πεπληρώκατε τήν Ίερουσαλήμ τής διδαχής
ύμών, καί βούλεσθε έπαγαγείν
έφ’ ήμας τό αίμα του άνθρώπου
τούτου» (Πράξ. 5, 28).
Αλλά ό άπόστολος Πέτρος
καί οί άλλοι άπόστολοι μαζί του
τού είπαν τό έξής «Πειθαρχείν
δει Θεώ μάλλον ή άνθρώποις»
(Πράξ. 5, 29).
Καί άλλη μιά φορά, μετά τό
φόνο τού άγίου άποστόλου Ιακώβου, τού άδελφού τού Ιωάννου, έριξαν 0ι Ίσυδαίοι τόν
άπόστολο Πέτρο στήν φυλακή
καί έβαλαν πολλούς φύλακες νά
φυλάγουν τήν Πόρτα. Αλλά ό άγγελος τού Κυρίου τόν έβγαλε τή
νύχτα άπό τήν φυλακή.
Βλέπετε πώς ή δύναμη τού Χριστού βοηθούσε καί προστάτευε
τούς άποστόλους; Βλέπετε ότι πράγματικά άκαταμάχητο ήταν τό όνομα
τού Χριστού πού τούς προστάτευε;
Κανείς δέν μπορούσε νά τούς κάνει
τίποτα καί κανείς δέν μπορούσε νά
τούς έμποδίζει νά κηρύσσουν τόν

λόγο τού Χριστού. Σ’ όλο τόν τότε
γνωστό κόσμο κήρυξαν οί άπόστολοι τό Εύαγγέλιο. Καί ή δόξα τού Κυρίου Ιησού καί τό κήρυγμα τού Εύαγγελίου άπλωνόταν άπό τή μία ώς
τήν άλλη άκρη τού είδωλολατρικού
κόσμου.
Βλέπετε πώς τό όνομα τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήταν ή προστασία τών άποστόλων, τούς σκέπαζε στούς διωγμούς καί τούς έσωζε
άπό τό θάνατο; Νά μήν νομίζουμε,
όμως, ότι μόνο 0ι άπόστολοι είχαν
αύτή τήν προστασία. Όλοι έμείς 0ι
χριστιανοί μπορούμε καί πρέπει νά
έχουμε στή ζωή μας ώς βοήθεια καί
προστασία τό όνομα τού Χριστού.
Άν είμαστε άξιοι, τότε τό όνομα καί
ή δύναμη τού Χριστού εΙναι ό ύπερασπιστής μας καί μάς σώζει άπό
διάφορες έπιθέσεις τών έχθρών
τού Θεού, μόνο νά είμαστε άξιοι.
Ποιός μπορεί νά έχει μία τέτοια βοήθεια; Μόνο αύτός πού μέ όλη τήν
καρδιά όμολογεί μπροστά στούς
άνθρώπους τό όνομα τού Χριστού,
όπως τό έκαναν 0ι άγιοι άπόστολοι.
Νά τό θυμόμαστε λοιπόν καί νά
ξέρουμε ότι σ’ όλες τις δυσκολίες
καί τίς θλίψεις μάς προστατεύει τό
όνομα καί ή δύναμη τού Χριστού,
τότε, όταν έμείς είμαστε άξιοι καί
μπορούμε νά φέρουμε τό όνομα
τών φίλων τού Χριστού. Τό νά γίνει
όμως κανείς φίλος τού Χριστού καί
νά φέρει αύτό τό όνομα πρέπει μέ
όλη τήν καρδιά νά Τόν άγαπήσει καί
νά στρέψει όλες τίς δυνάμεις του
στό νά πραγματοποιεί στή ζωή του
τίς έντολές τού Χριστού. Άμήν.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
Εσπερινός 6:30 μ.μ.

Όρθρος 6:15 π.μ.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΓΡΥΠΝΙΑ
(Πέμπτη 8:30 μ.μ. - Παρασκευή 1.00
μετά τα μεσάνυ τα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣχΑ
Κατάλυσις ι θύος
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ χΡΙΣΤΟΥ
Κατάλυσις εις πάντα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
Αγίου Λουκά του Ιατρού
Αρ ιεπισκόπου Συμφερουπόλεως
Κριμαίας της Ρωσίας
Κατάλυσις οίνου και ελαίου
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
Των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων
της εν Νικαία Α' Οικουμενικής
Συνόδου
ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος
και της μητρός αυτού Αγίας Μόνικας
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΨΥχΟΣΑΒΒΑΤΟ
Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου
Οι αρτοκλασίες για την εορτή του αγίου
Αποστόλου Ιούδα του Θαδδαίου θα
γίνουν το πρωί του Ψυ οσαββάτου μετά
την οπισθάμβωνον ευ ή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Όρθρος 6.15π.μ.

Αρ ιερατική Θεία Λειτουργία
υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου
Κιτίου κ.κ. Νεκταρίου 7.15 π.μ.
Κατά την παρούσα εβδομάδα γίνεται
κατάλυσις εις πάντα

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
Το Γενέσιον του
Τιμίου Προδρόμου
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
Κατάλυσις εις πάντα
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κατάλυσις οίνου και ελαίου
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.ayioslazaros.org
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@ayioslazaros.οrg
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