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Ο

Άγιος Λουκάς δεν ανήκει σε κάποια μακρινή
εποχή. Είναι ο δικός μας Άγιος, ο Άγιος των
ημερών μας. Η ζωή του είναι και μία καταγραφή
της σύγχρονης ιστορίας και της ταυτότητας
καθεστώτων που κάποτε θεωρήθηκαν και
προβλήθηκαν σαν πρότυπα και τα οποία όμως
επειδή ήσαν «έργα χειρών ανθρώπων» ήσαν
βαθύτατα αντιανθρώπινα και γι` αυτό κατέρρευσαν.
Η πορεία του ήταν πραγματικά μία πορεία μέσα
στον πόνο και την ίδια στιγμή μία συγκλονιστική
εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Δια τούτο αυτός
ο πόνος και οι δοκιμασίες δεν έκαμψαν το φρόνημα
του Αγίου, αλλά τον χαλύβδωσαν και καλλιέργησαν
μέσα στην ψυχή του μία ρωμαλέα πίστη, μία
απόλυτη δηλαδή εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του
Χριστού.
† Ο Μητροπολίτης Σισανίου & Σιατίστης
Παύλος
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Μ

ε τα έργα αυτά που ζωγράφισα για τον
Άγιο Λουκά θέλω να μεταφέρω σ’ όλους
τους ανθρώπους το βαθύτερο νόημα της τέχνης
και ιδιαίτερα της ιερής τέχνης και να φανερώσω
τη μυστική σύνδεση του ανθρώπου με το Θεό,
τον Πατέρα μας, τον Πατέρα της αγάπης και της
ευσπλαχνίας.
Πιστεύω ότι η θέαση και το ζωντανό βίωμα των
έργων μπορεί να βοηθήσει στην άμεση επιστροφή
κάθε ανθρώπου που απομακρύνθηκε από το
ζωντανό θρησκευτικό βίωμα, από την έντονη
αναγκαιότητα της αναγνώρισης της αγάπης, της
πραότητας, της ταπεινότητας, της χριστιανικής
πίστης.
Ευθύμιος Βαρλάμης
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Εδώ είμαι,
Είμαι νέος, γεμάτος ενέργεια κι η ζωή βρίσκεται
μπροστά μου. Είμαι αδιάρρηκτα δεμένος με τους
ανθρώπους και μ’ Εσένα, Θεέ μου.
Η νεότητα είναι γεμάτη έπαρση και υπερηφάνεια,
αλλά τα εμπόδια, που σαν πέτρες μπαίνουν στο
δρόμο μου, θυμίζουν την αδυναμία μου.
Εκεί, στην ταπείνωση, στη διακονία των φτωχών,
στην κοινωνία του γάμου, στον πόνο της χηρείας, Σε
αναζητώ Κύριε.
Σε ευχαριστώ γιατί είσαι δίπλα μου και με καλείς
κοντά Σου.
Έτσι θέλω να Σε δοξάζω.

6

Ο Βαλεντίν Βόινο Γεσενέτσκι
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Άγιε
βράδιασε, στο βάθος ο χτύπος μιας καμπάνας.
Μια πόρτα είναι ανοιχτή και μέσα απ’ αυτή πέφτει μια
φωτεινή ακτίνα. Είσαι μόνος. Είναι το τέλος μιας ακόμη
μέρας.
Ήσουν γιατρός, θεράπευες και έκανες θαύματα.
Ήσουν και ζωγράφος. Ζωγράφισες πανέμορφες εικόνες.
Και στα δυο ακολούθησες τα βήματα του Θεού, που είναι
ο Σωτήρας και ο Δημιουργός. Τη δημιουργική σου δύναμη
τη μετέτρεψες σε αγάπη, στην ουσία του Θεού.
Προσεκτικά αγγίζω την άκρη της κάτασπρης στολής σου,
κλείνω τα μάτια μου και σε παρακαλώ, δώσε μου την
αφοσίωση και την πίστη ενός παιδιού.
Αφήνω τη θεραπεία μου εξολοκλήρου στα χέρια σου. Με
γνωρίζεις, επειδή είσαι πάντα δίπλα στους πονεμένους.
Αφουγκράσου τα εσώτερά μου, βάλε το χέρι σου πάνω
μου.
Σηκώνομαι απ’ το κρεβάτι της νοσηλείας μου και σ’
ακολουθώ πέρα απ’ τα όρια του χώρου, βαθιά μέσα στο
χρόνο, στο φως του Χριστού.
Εκεί που ήσουν πάντα, Άγιε Λουκά, στο φως.
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Ο Ιατρός & Καθηγητής
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Άγιε
όταν σε βλέπω, γαληνεύει η ψυχή μου και χαίρομαι.
Ειρήνη βασιλεύει στην καρδιά μου.
Το πρόσωπό σου λούζεται στο φως της ευγένειας.
Tο βλέμμα σου ακλόνητο, έρχεται σαν βέλος, με
φωτίζει και φανερώνει τις πλάνες της ζωής. Δεν
περιφέρεται αριστερά και δεξιά, αλλά ακτινοβολεί
απ’ τα βάθη της ψυχής σου απευθείας στη δική μου.
Τώρα κλείνω τα μάτια μου. Η ηρεμία της ψυχής σου
μαλακώνει τα μέσα μου.
Μη με ξεχνάς, Άγιε Λουκά,
οδήγησέ με και πάλι στο δρόμο της ευτυχίας.
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Ο Μοναχός Λουκάς
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Άγιε
παραλίγο να μη σε διακρίνω. Συγχώρεσέ με.
Μπορείς να μένεις σιωπηλός μέσα στον θορυβώδη
κόσμο, να είσαι ήρεμος ανάμεσα στα πράγματα που
στροβιλίζονται.
Είσαι ο μόνος στον οποίο μπορώ να στραφώ, γιατί
είσαι εκεί για μένα. Ακτινοβολείς το φως του Χριστού.
Βλέπω ότι δεν είμαι μόνος. Είμαι κι εγώ ανάμεσα σ’
εκείνους που έχουν ανάγκη και ζητώ την παρηγοριά
σου.
Βοήθησέ με, όπως βοηθάς τους φτωχούς.
Βοήθησέ με, όπως βοηθάς τους αρρώστους.
Βοήθησέ με, όπως βοηθάς τους κατατρεγμένους.
Μέσα από σένα, Άγιε Λουκά, παίρνω τη θεία αγάπη.
Κοντά σου η καρδιά μου στρέφεται στα ουράνια.
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Με τους ταπεινούς & δυστυχισμένους
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Ο δρόμος του Σταυρού
είναι κοπιαστικός. Πότε πάνω και κάτω, πότε
εμπρός και πίσω.
Σταματώ μπροστά Σου Κύριε, στο βαθύ μαύρο του
ράσου της Ιερωσύνης.
Μπροστά στα χαλάσματα του θεϊκού Οίκου Σου
αξίωσε με να κάνω αυτό το τάμα, με πραότητα 		
και χαρά: Τα συντρίμμια του ναού Σου θέλω να 		
μαζέψω και να ξανακτίσω πάνω στα ερείπιά του.
Θέλω να οικοδομήσω στέρεα τις πέτρες, έτσι ώστε
ο οίκος Σου να ακτινοβολεί με καινούργια λάμψη,
να έχεις και πάλι μια κατοικία στη γη.
Δώσε μου δύναμη και φώτιση,
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Ο Δρόμος του Σταυρού
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Άγιε
πόσο πολύ έχεις υποφέρει
		
κι εγώ είμαι μια χαρά.
Πόσες φορές έχεις υποστεί διωγμούς
		
κι εγώ είμαι μια χαρά.
Πόσα έχεις χάσει
		
κι εγώ είμαι μια χαρά.
Είχες υπομείνει τα πάντα
		
κι εγώ είμαι μια χαρά.
Η πίστη σου ήταν ακλόνητη
		
κι η δική μου;
Εγώ παραπονιέμαι, αμφιβάλλω κι είμαι αιχμάλωτος
της απερισκεψίας μου.
Ήσουν ο πιο ελεύθερος μέσα στο πιο στενό κελί.
Ήσουν ικανοποιημένος μοναχά με ψωμί και νερό.
Ήσουν ακλόνητος στο μεγαλύτερο πόνο.
Κι εγώ;
Εγώ συνεχώς παραπονιέμαι, αμφιβάλλω κι είμαι
προσκολλημένος στα υλικά αγαθά.
Άγιε Λουκά, συγχώρεσέ με.
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Στη Φυλακή
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Σ’ ευχαριστώ,
απ’ τα βάθη της καρδιάς μου.
Στις σκοτεινές ώρες της μοναξιάς μου είσαι για
μένα το φέγγος και η σκέπη που με περιβάλλουν με
θαλπωρή.
Στους άδειους χώρους του μηδενισμού είσαι για μένα
η Αλήθεια.
Είσαι η πηγή κάθε φωτός.
Εμφανίζεσαι αθόρυβα και λάμπεις.
Δεν τολμώ να κοιτάξω στο πρόσωπό Σου.
Είσαι κρυμμένος απ’ όλους κι όμως ορατός στον
καθένα, σε κάθε τόπο και κάθε στιγμή.
Σε ικετεύω, Κύριε,
μείνε κοντά μου, όπου κι αν βρίσκομαι.
Κοίτα, τα χέρια μου είναι άδεια, αφήνω πίσω μου
κάθε άλλη σκέψη και φροντίδα και είμαι έτοιμος να
υποδεχθώ το δώρο Σου:
Το ιλαρό και ανέσπερο φώς Σου.
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Εσύ Κύριε!
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Άγιε
πολλοί άνθρωποι έρχονται και ζητούν τη
συμπαράστασή σου. Εσύ που, σαν καλός ποιμένας,
συγκεντρώνεις γύρω σου τους πιστούς, επέτρεψε και
σε μένα να είμαι κοντά σου.
Κοντά στο Χριστό είμαστε όλοι ένα σώμα που ζει και
θα ζει για πάντα. Όταν δυο ή τρεις είναι μαζί στο όνομά
Μου, λέει ο Κύριος, είμαι κι Εγώ ανάμεσά τους.
Είσαι για μένα το ακλόνητο παράδειγμα της εν Χριστώ
ζωής και μου δείχνεις το δρόμο να είμαι πράος και
γεμάτος υπομονή.
Σ’ ευχαριστώ που μπαίνεις μπροστά και προχωράς,
γιατί εγώ δεν κατάφερα να ξεφύγω από τις πλάνες. Σε
παρακαλώ να γίνεις ο σύντροφός μου σε όλους τους
δρόμους της ζωής μου.
Άγιε Λουκά,
εσύ που έγινες δεκτός στην κοινωνία των Αγίων,
προσευχήσου για μένα και τους δικούς μου.
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Ο Καλός Ποιμένας
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Άγιε
μακάριε. Εσύ που βλέπεις τους αγγέλους και μιλάς μ’
αυτούς, σε εμπιστεύομαι επειδή είσαι ένας διαλεκτός
του Θεού. Σηκώνεις τα χέρια προς τον ουρανό για να
καλωσορίσεις τους αγγελιοφόρους του Θεού.
Η παιδική σου πίστη είναι ειλικρινής, η προσευχή σου
γεμάτη αγάπη και το κεφάλι σου είναι κατάλευκο- γιατί
αντανακλά την καθαρή ψυχή σου.
Η ζωή σου ήταν μια ένθερμη προσευχή που ντροπιάζει
τη σοφία των μορφωμένων.
Δίδαξε και σε μένα να προσεύχομαι χωρίς ψεύτικη
σεμνότητα, χωρίς να ζητώ τα δικά μου και χωρίς να
δικαιολογώ τον εαυτό μου.
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Μέγας ει Κύριε
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Γονατίζω
μπροστά στο Σταυρό Σου και χαμηλώνω το βλέμμα
μου.
Δώσε μου δύναμη για να μπορώ να σταθώ κοντά
στους συνανθρώπους μου, να μοιραστώ τον
πόνο τους, να ανακουφίσω την πείνα τους, να
θεραπεύσω τις ασθένειές τους και να ενισχύσω την
πίστη τους. Κάθε μέρα θέλω να είμαι μαζί τους, με
αρμονία, χαρά και ανοιχτή καρδιά.
Σου προσφέρω τη ζωή μου, γιατί την προσφέρω
στους ανθρώπους. Την αμοιβή από τις πράξεις μου
την εναποθέτω στα πόδια Σου. Ο σταυρός Σου δεν
είναι για μένα ο θάνατος, αλλά η ανάσταση κι η
αρχή της ζωής.
Σε ικετεύω με όλη μου την καρδιά και ζητώ τη
συμπαράστασή Σου για όλα τα πλάσματα που
χάνονται.
Σε παρακαλώ φώτισε ως τα βάθη της καρδιάς μου
και ζέστανε την ψυχή μου και τώρα και για πάντα.
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Η Παράκληση
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Άγιε
αυτό που τα μάτια μου αντικρύζουν και τα χέρια
μου αγγίζουν, είναι ασύλληπτο. Το χρυσό φως,
η λευκή σαν χιόνι φορεσιά σου, η όψη σου που
ακτινοβολεί! Μου είναι αδύνατο να μιλήσω γι’ αυτή
την παρουσία.
Στην καρδιά μου, όλες αυτές οι εικόνες ανατρέχουν
σε μια μοναδική πρώτη εικόνα, στην ώρα της
δημιουργίας, τότε που ο Μέγας Δημιουργός Θεός
μάς έπλασε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν Του.
Φώτισέ με, ω Κύριε.
Κάνε με άξιο, στην ώρα του σκότους να
ακτινοβολώ το φώς Σου και να γίνω κι εγώ δική Σου
αντάξια εικόνα.
Πατέρα, Υιέ και Άγιο Πνεύμα!
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Λουκάς - Lux - Φως

27

Η Ανύψωση

Άγιε
με τα ανοιχτά χέρια σου, αγκάλιασέ με πατρικά, για
να νιώσω την παρουσία του Θεού.
Όσο ακόμα κατοικώ στη γη, θέλω να πηγαίνω στο
μικρό λευκό εκκλησάκι του Θεού και ταπεινά να
ικετεύω τη θεία αγάπη Του. Αυτό είναι για μένα η
πύλη προς τον ουρανό.
Ω, Κύριε!
Γη και ουρανός ενώνονται στην αγάπη Σου!
Όλα γίνονται δυνατά με την αγάπη Σου!
Όλη η συγκεντρωμένη αγάπη είσαι Εσύ!
Και συ, Άγιε Λουκά, φωτεινό μου παράδειγμα, πάρε
και μένα στην ολάνοιχτη αγκαλιά σου και οδήγησέ με
στο φώς Του.
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ

Ο Καθηγητής Ευθύμιος Βαρλάμης
(Βέροια 1942 - Αυστρία 2016) ήταν
ένας πολύμορφος καλλιτέχνης.
Με τη βαθιά του πίστη, το πάθος και
την αγάπη του για τους ανθρώπους,
δημιούργησε μνημειώδεις εικαστικές συλλογές που υποστηρίζουν την
πνευματικότητα, το θρησκευτικό
συναίσθημα και την οικουμενικότητα του ελληνισμού.
Το έργο του μιλάει στην καρδιά των ανθρώπων χωρίς
διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Προς το τέλος της ζωής του δημιούργησε το έργο
αυτό για τον Άγιο Λουκά τον ιατρό. Ήταν η τελευταία
εικαστική του συλλογή την οποία ολοκλήρωσε παρόλα τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Δημιούργησε μια πολύ στενή σχέση με τον Άγιο ο οποίος τον
παραστάθηκε στην περιπέτεια της υγείας του.
Η συλλογή του Βαρλάμη για τον Άγιο Λουκά θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.
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Η έκδοση αυτή έγινε με την ευκαιρία της παρουσίασης
της συλλογής “Άγιος Λουκάς ο Θαυματουργός” του
Ευθύμιου Βαρλάμη στο εκκλησιαστικό Μουσείο της
Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου & Σιατίστης. Η συλλογή
αυτή φιλοξενείται μόνιμα στο ναό του Αγίου Λουκά
στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά στη Βέροια και για
κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το
Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας που έχει την επιμέλεια
της παρουσίασης και τον κ. Παύλο Τροχόπουλο στα
τηλέφωνα: 2331092108 & 6978009085.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΒΕΡΓΙΝΑΣ
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