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ΔΗΑΓΩΓΖ:
Ὑπάξρνπλ κεξηθνί ἅγηνη, παηδηά, πνύ ἄλ θαί εἶλαη ζπνπδαῖνη, ραξηζκαηηθνί,
παξακέλνπλ ζρεδόλ ἄγλσζηνη εἰο ηνύο πεξηζζνηέξνπο Υξηζηηαλνύο. Ἕλαο ἀπό αὐηνύο
εἶλαη θαί ὁ Δὐαγγειηζηήο Ινπθᾶο.

Προσωπικότης σπανία, ἀποστολική!

Γέλ ἀλῆθε εἰο ηόλ ζηελό θύθιν ηῶλ «δώδεθα» καζεηῶλ ηνῦ Θπξίνπ, ἀιιά
θαηέρεη ἐμαηξεηηθή ζέζη εἰο ηήλ Ἐθθιεζία η νῦ Υξηζηνῦ. Δἶλαη κία ἀπό ηίο κεγαιύηεξεο
κνξθέο ηνῦ Υξηζηηαληζκνῦ. Ἀμηώζεθε ἀπό ηόλ Θεόλ λά ζπγγξάςῃ ὄρη κόλνλ ηό
«Εὐαγγέιην» πού φέρει τό ὄνομά του ἀιιά θαί ηό ἄιιν ζπνπδαῖν βηβιίν ηῆο Θαηλῆο
Γηαζήθεο, ηό βηβιίν «ηῶλ Πξάμεωλ ηῶλ Ἀπνζηόιωλ».
Ἀιιά ἄο ηά πάξνπκε ἀπό ηήλ ἀξρή.
ΓΗΖΓΖΗ:
Ὁ Ἁγηνο, γξάθεη ὁ ζπλαμαξηζηήο ηνπ, « ἦταν Ἕλλην τό γένος καί κατήγετο ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς

Συρίας, μιά πόλι ὀνομαστή, πολυάνθρωπο καί μέ ἀξιόλογο πολιτισμό. Τήν πόλι πού τότε ἀνθοῦσαν
τά γράμματα». Ὁ Ινπθᾶο ἦηαλ ἄλζξσπνο κέ κεγάιεο ἱθαλόηεηεο θαί πινύζηα κόξθσζη. Γλώξηδε πνιύ θαιά ηήλ
Ἑιιεληθή, ηήλ Ἰνπδατθή θαί ηήλ Ἀξακατθή. πνύδαζε ηήλ ἰαηξηθή ἐπηζηήκε θαί ἐμαζθνῦζε ηό ἔξγνλ ηνῦ ἰαηξνῦ.
Δἰδσινιάηξεο θη αὐηόο ὅπσο ζρεδόλ ὅινη νἱ θάηνηθνη ηῆο Ἀληηνρείαο. Ἀθνινπζνῦζε πηζηῶο ηήλ εἰδσινιαηξία. Σό
πεξηβάιινλ πνύ δνῦζε δέλ ηνῦ εἶρε δώζεη κέρξη ηόηε θακκία εὐθαηξία λά γλσξίζῃ ηίπνηε ἀπό ηήλ ζείαλ ηνῦ
Θπξίνπ δηδαζθαιία. Σό θῶο ηῆο ἀιεζείαο δέλ εἶρε ἀθόκε θσηίζεη ηήλ ςπρήλ ηνπ. Κά ὁ Θύξηνο δέλ ἀθήλεη θαλέλα,
παηδηά. Ἦξζε ζηή γῆ γηά λά κᾶο ζώζῃ θαί κᾶο δίλεη πνιιέο εὐθαηξίεο λά Σόλ γλσξίζνπκε. Γεῖηε ηί ἔγηλε κέ ηόλ
Ινπθᾶ! Πόζν πνιύ ἐηηκήζε!
Κεηά ηόλ ιηζνβνιηζκό ηνῦ πξσηνκάξηπξνο ηεθάλνπ, ἄλδξεο κέ δῆινλ ἱεξαπνζηνιηθό θζάλνπλ ζηήλ
Ἀληηόρεηα, «εἰζειζόληεο εἰο Ἀληηόρεηαλ ἐιάινπλ πξόο ηνύο Ἑιιεληζηάο, εὐαγγειηδόκελνη ηόλ Κύξηνλ
Ἰεζνῦλ» (Πξαμ. ηα΄ 20). Σό θήξπγκά ηνπο ἐπεξεάδεη ηόλ Ινπθᾶ. Σό θῶο ηῆο ἀιεζείαο θσηίδεη ηήλ ςπρή ηνπ!
ύληνκα θαηαλνεῖ ηό ςεῦδνο ηῆο εἰδσινιαηξίαο. Πξνβιεκαηίδεηαη θαί ἀξρίδεη λά ζθέπηεηαη ηίο ἀπνθάζεηο πνύ
πξέπεη λά πάξῃ;
Θαί ηόηε θζάλνπλ ζηήλ πόιη ηνπ ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο κἐ ηόλ Βαξλάβα. Παξαθνινπζεῖ ηίο ὁκηιίεο ηνπο.
Ἡ ἰζρπξά πξνζσπηθόηεο ηνῦ ζείνπ Παύινπ, ἡ ζεξκή ηνπ πίζηηο ηόλ ζπγθινλίδνπλ. ηεξίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηήλ
πίζηη, παξαθνινπζεῖ ηό θήξπγκά ηνπ, ηό ἀπνδέρεηαη θαί πηζηεύεη εἰο ηόλ Θύξηνλ Ἰεζνῦλ Υξηζηόλ. Γέλ ηνῦ ἀξθεῖ
ὅκσο λά γίλεη ἁπιά Υξηζηηαλόο. Ἀπνθαζίδεη λά ἐγθαηαιείςῃ ηό πξνζνδνθόξν ἐπάγγεικά ηνπ, λά ἀθήζῃ ηίο
ἀλέζεηο ηῆο πόιεώο ηνπ. Λαί, πξνηηκᾶ κηά δσή ζηεξήζεσλ θαί δησγκῶλ ράξηλ ηνῦ Υξηζηνῦ. Ἀθηεξώλεη ηόλ ἑαπηόλ
ηνπ εἰο ηό ἔξγν ηῆο δηαδόζεσο ηνῦ Δὐαγγειίνπ θαί γίλεηαη ζρεδόλ ἀρώξηζηνο ζπλεξγάηεο ηνῦ Παύινπ. Σήλ
ἰαηξηθή ὅκσο πνηέ δέλ ἔπαςε λά ηήλ ἐμαζθῇ. Γηλόηαλ ρξήζηκνο θαί εὐεξγεηηθόο ζηνύο πάζρνληεο ἀδειθνύο
Υξηζηηαλνύο, ἰδηαηηέξσο δέ ζηό δηδάζθαιό ηνπ, ηόλ ἀπόζηνιν Παῦιν, πνύ ἦηαλ κόληκνο ἀθόινπζόο ηνπ.
Κηά πξνζεθηηθή καηηά ζηό ζεόπλεπζην βηβιίν «Πξάμεηο ηῶλ Ἀπνζηόισλ», κᾶο βεβαηώλεη, ὅηη ὁ Ινπθᾶο
ζπλνδεύεη ηόλ Παῦιν θαηά ηήλ δεπηέξα ἀπνζηνιηθή ηνπ πεξηνδεία ἀπό ηήλ Σξσάδα ζηνύο Φηιίππνπο ηῆο
Καθεδνλίαο, ὅπνπ θαί παξακέλεη θαη’ ἐληνιή ηνῦ ζείνπ Παύινπ. Ἀξγόηεξα, ζηό ηέινο ηῆο  ηξίηεο ἀπνζηνιηθῆο
πεξηνδείαο, ζπλαληᾶηαη θαί πάιη κέ ηόλ ἀπόζηνιν Παῦιν ζηνύο Φηιίππνπο θαί ηόλ ζπλνδεύεη θαηά ηό ηαμίδη ηνπ
εἰο ηά Ἱεξνζόιπκα. Κεηά ηά γεγνλόηα ηῶλ Ἱεξνζνιύκσλ θαί ηῆο Θαηζαξείαο ηόλ ζπλνδεύεη θαηά ηό δξακαηηθό
ἐθεῖλν ηαμίδη, ἀπό ηήλ πξία κέρξη ηήλ Ρώκε. Δἶλαη ηόηε πνύ εἶραλ ηό λαπάγην, πνύ ὁ ἱεξόο Δὐαγγειηζηήο κέ ηόζεο
ζπγθινληζηηθέο ιεπηνκέξεηεο πεξηγξάθεη ζηά δύν ηειεπηαῖα θεθάιαηα ηῶλ Πξάμεσλ ηῶλ Ἀπνζηόισλ. ηήλ
Ρώκε, ὅπνπ γηά δύν ὁιόθιεξα ρξόληα ὁ Παῦινο εἶλαη θιεηζκέλνο ζηή θπιαθή, ὁ Ινπθᾶο παξακέλεη θνληά ηνπ.
Σόλ ἀλαθνπθίδεη ὡο ἰαηξόο ζηή κόληκε ἀζζέλεηάλ ηνπ, ἀιιά θαί ηνῦ γξάθεη ηίο ἐπηζηνιέο πνύ ζηέιλεη ὁ ἀπόζηνινο
εἰο ηίο Ἐθθιεζίεο.
Ὁ Ινπθᾶο δέλ ζά ἀπνρσξηζζῇ ηόλ δηδάζθαιό ηνπ νὔηε ηώξα. Κεηά ηήλ ἀπνθπιάθηζί ηνπ ηόλ ζπλνδεύεη
εἰο ηήλ  λέα ηνπ πεξηνδεία. Ἐπηζθέπηνληαη ηίο Ἐθθιεζίεο. Ἐγθαζηζηνῦλ πξεζβπηέξνπο. Ἐξγάδνληαη λύθηα θαί
ἡκέξα καδί γηά λά ζηεξίμνπλ ηνύο πηζηνύο. Ὅκσο ὁ ἀπόζηνινο ζπιιακβάλεηαη θαί θιείλεηαη γηά δεπηέξα θνξά ζέ
θαηαζθόηεηλε θπιαθή ηῆο Ρώκεο. Ἡ θπιάθηζηο ηνπ αὐηή εἶλαη ζθιεξή θαί ηπξαλληθή. Θαί ηήλ θάλεη ἀθόκε
πεξηζζόηεξν ηπξαλληθή, ηό ὅηη, έθηόο ἀπό ηόλ Ινπθᾶ, δέλ ἔρεη ηώξα καδί ηνπ ἄιινπο ὁκνςύρνπο ζπλεξγάηεο.
Γξάθεη κέ θάπνην παξάπνλν πξόο ηόλ καζεηή ηνπ Σηκόζεν. «Λνπθᾶο ἐζηη κόλνο κεη’ ἐκνῦ» (Β΄ Σηκόζ. δ΄ 11).
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Θαί ἀπνηειεῖ ἡ θξάζηο αὐηή ηνῦ Ἀπνζηόινπ ηό ὡξαηόηεξν ἐγθώκηνλ πξόο ηόλ Ινπθᾶ, πνύ δέλ ζέιεζε πνηέ λά
ἀπνκαθξπλζῇ ἀπό θνληά ηνπ, ἀιιά ηόλ ζπλόδεπζε κέ ἀθνζίσζη κέρξη ηῆο ηειεπηαίαο ἡκέξαο ηῆο δσῆο ηνπ.
Γηά ηνύο θόπνπο, εἰο ηνύο ὁπνίνπο ὑπεβιήζε ράξηλ ηῆο ἐμαπιώζεσο ηνῦ Δὐαγγειίνπ θαί γηά ηήλ ηόζελ
πξόο ηόλ Παῦιν ἀγάπε θαί ἀθνζίσζη, ὁ Παῦινο ηόλ ὀλνκάδεη «ζπλεξγόλ» (Φηιήκ. 24) θαί «ἀγαπεηόλ» (Θνι. δ΄ 14).

Τί κάνει ὅμως ὁ Λουκᾶς μετά τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ διδασκάλου του; Συνεχίζει τόν ἀγῶνα;
Θαηά ηήλ παξάδνζη ηῆο Ἐθθιεζίαο καο ἐθήξπμε ηόλ ζεῖν ιόγν ζηήλ Αἴγππην, ηήλ Γαικαηία, ηήλ Γαιιία,
ηήλ Ἰηαιία, ηήλ Ἑιιάδα. Ὑπάξρνπλ πιεξνθνξίεο ὅηη πῆγε ζηήλ Ἀηηηθή, ηήλ Βνησηία, ηήλ Ἀραΐα, ὅπνπ ζπλέρηζε ηό
ἔξγν ηνῦ κεγάινπ δηδαζθάινπ ηνπ. Ὑπάξρεη κάιηζηα θαί ἡ πιεξνθνξία, ὅηη ἐδῶ ζηήλ Ἑιιάδα βξῆθε θαί
καξηπξηθό ζάλαην, θξεκάζηεθε ἀπό κία ἐιηά.
Κπνξεῖ λά κήλ εἶλαη γλσζηό πνῦ ἀθξηβῶο ἐθήξπμε, πνῦ ἐκαξηύξεζε θαί πνῖνη ἀμηώζεθαλ λά ἀθνύζνπλ
ηήλ πξνθνξηθή ηνπ δηδαζθαιία, ἀιιά ὅινη πξέπεη λά γλσξίδνπκε, ὅηη ὁ Ινπθᾶο δέλ παύεη θαί κεηά ηόλ ζάλαηό ηνπ
λά δηδάζθῃ ηνύο πηζηνύο ὅιεο ηῆο νἰθνπκέλεο. Σά δύν ζπγγξάκκαηα πνύ ἄθεζε ζηήλ Ἐθθιεζία, δηαθξίλνληαη γηά
ηό ὡξαῖν ὕθνο θαί ηήλ ἀξηζηνηερληθή πεξηγξαθή. Δἶλαη δέ ἰδηαηηέξσο πνιύηηκα, δηόηη εἰο κέλ ηό Δὐαγγέιηόλ ηνπ
κᾶο δηέζσζε  γεγνλόηα ἀπό ηόλ βίν ηνῦ Θπξίνπ θαί δηδαζθαιίεο Αὐηνῦ, ηίο ὁπνῖεο δέλ ἀλαθέξνπλ νἱ ἄιινη
Δὐαγγειηζηέο, ἀιιά θαί  ηίο ζαπκάζηεο παξαβνιέο ηνῦ ἀζώηνπ πἱνῦ (Ινπθ. ηε΄ 11-32),  ηνῦ θαινῦ ακαξείηνπ
(η΄ 30-37),  ηνῦ πινπζίνπ θαί ηνῦ Ιαδάξνπ (ηζη΄ 19-31),  ηνῦ ἄθξνλνο πινπζίνπ (ηβ΄ 16-21),  ηνῦ Σειώλνπ θαί
ηνῦ Φαξηζαίνπ (ηε΄ 10-14), πνύ ηόζα κᾶο δηδάζθνπλ θαί ζά κᾶο ἦηαλ ἄγλσζηεο ἄλ ἔιεηπε ηό Δὐαγγέιην ηνῦ ἱεξνῦ
Ινπθᾶ. Σί δέ λά πνῦκε γηά ηίο Πξάμεηο ηῶλ Ἀπνζηόισλ; Θά κᾶο ἦηαλ ἐληειῶο ἄγλσζηνο ἡ ἵδξπζηο θαί ἡ δξᾶζηο
ηῆο πξώηεο Ἐθθιεζίαο, θαζώο θαί ἀξθεηέο δεκεγνξίεο (πνιηηηθέο ἀγνξεύζεηο κπξνζηά ζηό ιαό) ηῶλ Ἀπνζηόισλ, κεηαμύ
ηῶλ ὁπνίσλ εἶλαη θαί ἡ ὑπέξνρε ὁκηιία ηνῦ Παύινπ εἰο ηόλ Ἄξεηνλ Πάγνλ (Πξάμ. ηδ΄ 22-31), ἐάλ δέλ ἐρξεζηκνπνηνῦζε
ὁ Θεόο ὄξγαλόλ ηνπ ηόλ Ινπθᾶ λά ηά ἱζηνξήζῃ.

Γιά ποιό σκοπό ἔγραψε τά δύο αὐτά συγγράμματα ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς;

σζηά! Κᾶο ηό ιέεη ὁ ἴδηνο ζηήλ ἀξρή ηνῦ Δὐαγγειίνπ ηνπ. Ἤζειε λά ζηεξεώζῃ είο ηήλ πίζηη θάπνην
ἐπηθαλῆ Υξηζηηαλό, ηόλ Θεόθηινλ. Ἀιιά βεβαίσο, καδί κέ ἐθεῖλνλ, ἤζειε λά ἐληζρύζῃ θαί λά ζηεξίμῃ εἰο ηήλ
ἀιήζεηα θαί ὅινπο ηνύο Υξηζηηαλνύο πνύ ζά κειεηνῦζαλ ηά δύν αὐηά ζαπκάζηα ζεόπλεπζηα βηβιία. Ἀθόκε δέ, ζά
ἤζειε ἴζσο λά δηαθσηίζῃ θαί εἰδσινιάηξεο, ὥζηε λά πξνζειθπζζνῦλ θαί αὐηνί εἰο ηήλ ἀιεζηλή πίζηη. Γειαδή
κέ δπό ιόγηα, ζθνπόο ηνπ ἦηαλ λά ὁδεγήζῃ θαί λά ζηεξίμῃ θαί ἄιινπο εἰο ηήλ πίζηη ηνῦ Υξηζηνῦ. Παηδηά,
αὐηό ἄο γίλεη θαί δηθόο καο ζθνπόο θαί δηθό καο ζύλζεκα.
ΤΛΘΖΚΑ:
ΡΖΣΟΛ:

«Πξέπεη λά ὁδεγνῦκε θαί ἄιινπο εἰο ηήλ πίζηηλ ηνῦ Χξηζηνῦ».

«Ἔξγνλ πνίεζνλ εὐαγγειηζηνῦ» (Β΄ Σηκ. δ΄ 5)
(Θνπίαζε, θάλε ἔξγν εὐαγγειηζηνῦ), παξαγγέιιεη ὁ ἀπόζηνινο Παῦινο ζηόλ καζεηήλ ηνπ Σηκόζεν).

Ἐμεῖς, τί ἔργο μποροῦμε νά κάνουμε;
Πνιιά, πάξα πνιιά! Ἄο ἀξθεζζνῦκε ὅκσο ηώξα κόλνλ ζέ αὐηά. Λά δνμάζνπκε ηόλ Θεό γηά ὅιεο αὐηέο ηίο
ζεόπλεπζηεο ζπγγξαθέο, λά ηίο θάλνπκε θαζεκεξηλό ὁδεγό ηῆο δσῆο καο, θαί λά ἐθηηκήζνπκε πεξηζζόηεξν ηήλ
ἀμία ηῆο πίζηεώο καο, ηήλ ὁπνία δηέδσζαλ κέ ηό αἷκα ηνπο Ἀπόζηνινη θαί Κάξηπξεο. Ἔρνπκε ὅκσο θαί θαζῆθνλ λά
κεηαδώζνπκε ηίο ρξηζηηαληθέο ἰδέεο, π. ρ. ηά καζήκαηα ηνῦ Θαηερεηηθνῦ εἰο ηνύο γνλεῖο καο, ηνύο γλσζηνύο,
ηνύο θίινπο, ηνύο ζπκκαζεηέο καο … θαί λά πξνζειθύζνπκε θαί ἄιινπο καζεηέο, ζηό Θαηερεηηθό θαί γεληθά
ζηήλ ρξηζηηαληθή δσή.
ΠΡΟΔΤΥΖ:
Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ, Σέ εὐραξηζηνῦκε γηά ηά ηόζα πνιιά πνύ κᾶο δίδαμεο κέ ηόλ
βίν ηνῦ ἁγίνπ εὐαγγειηζηνῦ Σνπ Λνπθᾶ. Σέ παξαθαινῦκε, Κύξηε, θώηηζέ καο γηά λά
ἐθηηκήζνπκε θη ἐκεῖο ηήλ ἀιήζεηά ζνπ θαί ἀμίωζέ καο λά ζπληειέζνπκε κέ ηνύο ιόγνπο
καο θαί κέ ηό ρξηζηηαληθό καο παξάδεηγκα, ὥζηε λά γλωξίζνπλ θαί ἄιινη ἄλζξωπνη ηήλ
ἀιήζεηά Σνπ θαί λά πηζηεύζνπλ εἰο Σέ.
Ἀκήλ.
ΒΟΖΘΖΚΑΣΑ:
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Ὁ Πνηκήλ ὁ Θαιόο. (Ἀδειθ. ζενιόγσλ ἡ «Εσή»). Ἀπό ηήλ δσή ηῶλ Ἁγίσλ. (Ἀξρηκ. Γεσξγίνπ Η. Γεκνπνύινπ).

