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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Λουκ. ιηJ 10 J 14) 
28 Ἰανουαρίου 2018 

 
Ἡ παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, µὲ τὴν ὁποία ἀρχίζει ἡ 

περίοδος τοῦ Τριωδίου, εἶναι ≤να µάθηµα περὶ προσευχῆς. ∆ὲν εἶναι τυχαῖο 
ἄλλωστε ¬τι ἡ παραβολὴ αὐτὴ τοποθετεῖται στὴν ἀρχὴ αὐτῆς τῆς περιό-
δου. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ διάστηµα ἡ Ἐκκλησία µας µᾶς καλεῖ σὲ πε-
ρισσότερη καὶ ἐντατικότερη προσευχή, µᾶς διδάσκει ταυτόχρονα καὶ πῶς 
πρέπει νὰ προσευχόµαστε. 

Τὸ πρῶτο ποὺ ὑπογραµµίζει ὁ Κύριος στὴν παραβολὴ εἶναι ἡ σωστὴ 
στάση κατὰ τὴν προσευχή. Ὁ Φαρισαῖος «σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο». 
Στάθηκε ὄρθιος. Σὲ µέρος κεντρικὸ καὶ ἐµφανὲς γιὰ νὰ τὸν βλέπουν ¬λοι. 
Καὶ ἄρχισε νὰ προσεύχεται «πρὸς ἑαυτόν». ∆ηλαδὴ ἀπηύθυνε τὴν προσευχὴ 
στὸν ἑαυτό του καὶ ὄχι στὸν Θεό. Σὰν νὰ ἔστησε µπροστά του ≤να ἄγαλµα 
ἢ σὰν νὰ βρισκόταν µπροστὰ σ’ ≤να καθρέπτη, ἄρχισε νὰ προσκυνᾶ τὸν 
ἑαυτό του ἢ µᾶλλον τὸ εgδωλο τοῦ ἑαυτοῦ του. Ὁ Τελώνης ἀντιθέτως πῆρε 
ἄλλη στάση. Στάθηκε µακριά, παράµερα. ∆ὲν τολµοῦσε οὔτε τὰ µάτια του 
νὰ σηκώσει στὸν οὐρανό. Κρυµµένος ἀπὸ τὰ µάτια τῶν ἀνθρώπων κτυ-
ποῦσε τὸ στῆθος του καί, καθὼς προσευχόταν, ἦταν συγκεντρωµένος µέσα 
του. 

Αὐτὴ εἶναι ἡ σωστὴ στάση τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς. Ὁ ἄνθρωπος νὰ 
στέκεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ µὲ βαθύ σεβασµό, µὲ ἅγιο φόβο, µὲ συναί-
σθηση ἁµαρτωλότητος. Νὰ µὴν ἀφήνει οὔτε τὰ µάτια του οὔτε τὰ αὐτιά 
του οὔτε τοὺς λογισµούς του νὰ σκορπίσουν γύρω του, ἀλλὰ νὰ εἶναι συγ-
κεντρωµένος µέσα του. 

Ὑπάρχουν τρία εgδη προσευχῆς. Ἡ ἱκετευτική, ἡ εὐχαριστιακὴ καὶ ἡ 
δοξολογική. Ὁ Τελώνης αἰσθανόµενος ἀνάξιος προσευχήθηκε ἱκετευτικά. Ὁ 
Φαρισαῖος συναισθανόµενος πὼς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τίποτε, ἐπειδὴ τὰ εἶχε 
¬λα, προσευχήθηκε δοξολογικά. Μόνο ποὺ δὲν ἦταν εὐχαριστία πρὸς τὸν 
Θεὸ ἡ προσευχή του. Οὐσιαστικὰ ἦταν ≤νας αὐτοέπαινος. Μία ὑποκρισία 
καὶ µία εὐχαριστία στὸν ἑαυτό του. «Σὲ εὐχαριστῶ, Θεέ µου, ποὺ µὲ ἔκανες τόσο 
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καλὸ καὶ ξεχωριστὸ ἀπὸ τοὺς ἄλλους». Αὐτὸ ἔλεγε. Ἀντίθετα ἡ προσευχὴ τοῦ Τε-
λώνη ἦταν ἁπλῆ καὶ σύντοµη. «Ὁ Θεός, ἱλάσθητὶ µοι τῷ ἁµαρτωλῷ». Θεέ µου, 
λυπήσου µε τὸν ἁµαρτωλό, ἔλεγε. 

Ἡ εὐπρόσδεκτη στὸν Θεὸ προσευχή, εgτε ἱκεσία εἶναι εgτε εὐχαριστία 
εgτε δοξολογία, ἔχει ὡς βασικὸ χαρακτηριστικό της τὴ συντριβή, τὴν ταπεί-
νωση, τὴ συναίσθηση τῆς ἁµαρτωλότητος, καὶ τὴ συγκέντρωση τῆς προσο-
χῆς µέσα στὴν καρδιά. Ἀλλιῶς καταντᾶ µία συνήθεια, ≤νας τύπος ἢ ἀκόµη 
χειρότερα γίνεται ἐπίδειξη. 

Ἀθωωµένος καὶ δίκαιος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸν Ναὸ 
στὸ σπίτι του ὁ Τελώνης καὶ ὄχι ὁ Φαρισαῖος. Τὸ ἔλεος, τὴν εἰρήνη, τὴν ἀ-
γαλλίαση τῆς συµφιλιώσεως µὲ τὸν Θεὸ πῆρε ὁ Τελώνης καὶ ὄχι ὁ Φαρι-
σαῖος, ἐπειδὴ ἡ προσευχὴ τοῦ Φαρισαίου ἦταν µία αὐτοδικαίωση, ἐνῷ ἡ 
προσευχὴ τοῦ Τελώνη ἦταν µία αὐτοκαταδίκη. 

«Φαρισαίου φύγωµεν ὑψηγορίαν καὶ Τελώνου µάθωµεν τὸ ταπεινὸν ἐν στεναγµοῖς». 
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ προσευχή. Ἡ µόνη ποὺ µπορεῖ νὰ µᾶς δικαιώ-

σει, νὰ µᾶς ἑνώσει λυτρωτικὰ µὲ τὸν Θεὸ καὶ νὰ µᾶς δώσει τὴν ἰσορροπία 
στὴ ζωὴ καὶ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς µας, Ἀµήν. 
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

ΚΥΡΙΑΚΗ IB΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιζJ 12 J 19) 
21 Ἰανουαρίου 2018 

Ὁ πλούσιος ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος, τῆς σηµερινῆς Εὐαγγελικῆς περι-
κοπῆς δὲν ἦταν εὐτυχισµένος. Τὰ πλούτη καὶ τὰ ἀξιώµατα, ποὺ διέθετε, ναὶ 
µὲν τοῦ ἔδιδαν κοινωνικὴ ἐπιφάνεια, ¬µως τὸν ἄφηναν ἐσωτερικὰ ἄδειο, δὲν 
τὸν γέµιζαν καὶ δὲν τοῦ ἔδιναν τὴν πραγµατικὴ χαρά. Κάτι βαθύτερο τοῦ ἔ-
λειπε, κάτι ποὺ θὰ τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἀποδιώξει τὸ βάρος ἀπὸ τὴ συνείδησή 
του. Βάρος, τὸ ὁποῖο προερχόταν ἀπὸ τὶς ἀδικίες ποὺ ἐκ τῶν πραγµάτων δι-
έπραττε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἀρχιτελώνη. 

Αὐτὸ δὲ ποὺ ἔλειπε ἀπὸ τὸν ἀρχιτελώνη Ζακχαῖο ἦταν ὁ Θεός, γιt 
αὐτὸ καὶ ἡ ζωή του, ἡ ἐπιφανειακὰ πλήρης καὶ εὐτυχισµένη, ἦταν ἄνευ νοή-
µατος. Ἡ διέλευση ¬µως τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὴν Ἱεριχὼ θὰ ἀποτελέσει εὐκαι-
ρία ἐπανόρθωσης τῶν ἀδικιῶν του καὶ ἄρα προοπτικὴ λύτρωσης καὶ δυνα-
τότητα σωτηρίας. Τοῦτο τὸ γνωρίζει ὁ Ζακχαῖος, ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἀδικῶν 
καὶ ἁµαρτάνων, εἶχε κατὰ βάθος ἀγαθὴ διάθεση ἀλλὰ καὶ πόθο ἐξόδου ἀπὸ 
τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρισκόταν. ∆ιὰ τοῦτο σπεύδει µπροστὰ καὶ 
σκαρφαλώνει σὲ µία συκοµορέα, ὥστε νὰ πετύχει τὸ ποθούµενο. 

Ἡ αὐθόρµητη πράξη τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου, πράξη, ἡ ὁποία οὐσι-
αστικὰ καταδεικνύει τὴν ἀγαθή του διάθεση, δὲν διαφεύγει τῆς προσοχῆς 
τοῦ Κυρίου. Τὸν εἶδε ὁ Κύριος καὶ τοῦ ζήτησε νά µείνει καὶ νὰ φιλοξενηθεῖ 
στὴν οἰκία του. Ἡ τιµὴ ποὺ τοῦ κάνει ὁ Κύριος πυροδοτεῖ τὸ φιλότιµό του 
Ζακχαίου. Ὄχι µόνο τὸν ὑποδέχθηκε «χαίρων», ἀλλὰ καὶ τὸ σηµαντικό-
τεροJ ἔµπροσθεν πάντων καὶ παρὰ τὴν κοινωνική του θέση, µὲ συντριβὴ 
καρδίας ἐξοµολογεῖται καὶ ἐπιζητεῖ τὴν ἐπανόρθωση τῶν ἀδικιῶν ποὺ διέ-
πραξε: «ἰδοὺ τὰ ἡµίση τῶν ὑπαρχόντων µου, Κύριε, δίδωµι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἰ τινός τι ἐ-
συκοφάντησα, ἀποδίδωµι τετραπλοῦν». Ἔτσι, ταπεινούµενος ὁ Ζακχαῖος καὶ ἐπα-
νορθώνοντας τὶς ἀδικίες ποὺ ἐπετέλεσε, λαµβάνει τὴ λύτρωση τῆς ψυχῆς 
του. 

Ἡ περίπτωση τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου συνιστᾶ ≤να ἰδιαίτερα διδα-
κτικὸ παράδειγµα καὶ προσφέρεται ὡς ἠχηρὴ ὑπενθύµιση στὸν κάθε ≤να 
ἀπὸ ἐµᾶς. Τάχα ἐµεῖς δὲν ἀδικοῦµε τοὺς ἄλλους; ∆ὲν σφάλλουµε λίγο ἢ 
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πολύ; Εgµαστε µήπως ἄµεµπτοι στὶς διάφορες συναναστροφές µας; Ἂς θε-
λήσουµε νὰ ψάξουµε βαθειὰ µέσα µας καὶ θὰ ἀνακαλύψουµε ¬τι καὶ ἐµεῖς 
ἀδικοῦµε, τόσο τοὺς ἀνθρώπους τῆς οἰκογένειάς µας ¬σο καὶ τοῦ ἐπαγγελ-
µατικοῦ καὶ τοῦ κοινωνικοῦ µας χώρου. Ἡ δὲ ἀδικία ποὺ κάνουµε στοὺς 
ἄλλους εἶναι ποικίλη. Πικραίνουµε, κατακρίνουµε, συκοφαντοῦµε µὲ τὴν ἄ-
κριτη καὶ ἀπρόσεκτη συµπεριφορά µας. Κυριαρχούµενοι ἀπὸ τὸν φθόνο 
προσβάλουµε καὶ κατηγοροῦµε τοὺς ἄλλους. Ἡ ἀπληστία µᾶς κατακυριεύει 
καὶ κλέβουµε εgτε νοµίµως εgτε ἀνόµως. Πάντως κλέβουµε, τὴ στιγµὴ µάλι-
στα ποὺ µένουµε ἀσυγκίνητοι ἀπὸ τὶς πολλὲς ἀνάγκες τῶν φτωχῶν. Ἀδι-
κοῦµε βέβαια καὶ ¬ταν δὲν καταδεχόµαστε νὰ συναναστραφοῦµε µὲ ¬σους 
εἶναι κοινωνικὰ κατώτεροί µας. 

Ἄρα, ἀφοῦ λίγο ἢ πολύ, κατὰ τὸν ≤να ἢ τὸν ἄλλο τρόπο ἀδικοῦµε, 
πρέπει νὰ ἐνεργήσουµε κατὰ τὸν τρόπο τοῦ Ζακχαίου. Νά µετανοήσουµε 
δηλαδὴ εἰλικρινὰ καὶ νὰ διορθώσουµε θαρραλέα τὶς ¬ποιες ἀδικίες κάναµε, 
ὥστε νὰ ἀκούσουµε καὶ ἐµεῖς τὸ «σήµερον σωτηρία τῷ οJκῳ τούτῳ ἐγένετο». 
Καµµία ἁµαρτία καὶ κανένας ἁµαρτωλὸς ἄνθρωπος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐµ-
ποδίσει τὴ φιλανθρωπία τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος «ἦλθε ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπο-
λωλός». Ὁ Χριστὸς δὲν θὰ µᾶς ἀποδιώξει οὔτε θὰ µᾶς ἀποστραφεῖ. Ἡ ἀγάπη 
του ἀναµένει τὴ µετάνοια τοῦ ἀπωλολότος. Πρῶτος αὐτὸς µᾶς προσκαλεῖ 
νὰ τὸν προσεγγίσουµε, ὥστε νὰ µᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸ φορτίο τῶν ἁµαρτιῶν 

µας·>«∆εῦτε πρός µε πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισµένοι καγὼ ἀναπαύσω ὑµᾶς», 
µᾶς λέει. Μᾶς περιµένει νὰ µᾶς ἀνακουφίσει ἀπὸ τὸν καύσωνα τῆς ἀδικίας 
καὶ ἐν τέλει νὰ θεραπεύσει τὸ κενὸ τῆς ψυχῆς µας. 

Ἀπὸ ἐµᾶς ἀπαιτεῖται µόνο ἡ φιλότιµη καὶ ἔµπρακτη ἐπίδειξη τῆς µε-
τάνοιάς µας, ὥστε νὰ ἀνακουφίσουµε τὸ βάρος τῆς ψυχῆς µας καὶ ἡ ζωή 
µας νὰ χριστοποιηθεῖ.  

Ἀµήν.



 3  

Βυζαντίου & Θουκυδίδου 6, Τ.Θ. 1, Τ.Κ. 190 04, Σπάτα Ἀττικῆς 

℡: 2106632276, 2106632687, Fax: 2106025101, email: imml@imml.gr, Ἱστοσελίδα: www.imml.gr 

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (Μτθ. δ΄12-17) 

14 Ἰανουαρίου 2018 

«... Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ 
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν...». 

Mὲ αὐτὴ τὴ φράση ἀπὸ τὸ σύντοµο σηµερινὸ Εὐαγγελικὸ κείµενο 
τῆς πρώτης Κυριακῆς µετὰ τὰ ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου, ἡ Ἐκκλησία 
µᾶς εἰσάγει στὴ πραγµατικότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δὲν ἔχει τέλος, δὲν εἶναι ξένη καὶ 
µακρυνὴ πραγµατικότητα γιὰ τοὺς πιστούς, ἀλλὰ ἐσωτερικὴ κατάσταση 
ποὺ ἐκφράζεται µὲ τὸν ἱερὸ πόθο καὶ τὴν ἀνάγκη τῆς παρουσίας Του 
στὴ ζωή τους, καλλιεργεῖται στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς τους καὶ διαποτίζει 
τὸν πυρήνα τοῦ εἶναι τους.  

Τὶ εἶναι ἆραγε ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Εἶναι φαινοµενικότητα ἢ 
πραγµατικότητα; Εἶναι ἰδεολογικὴ στάση τοῦ ἀνθρώπου ἢ οὐσιαστικὴ 
κατάσταση τῆς ψυχῆς του; Εἶναι τόπος ἢ τρόπος γιὰ ¬σους τὴν ἀναζη-
τοῦν; 

Σίγουρα ¬σοι ἐπιφανειακὰ ψάχνουν µέσα ἀπὸ τὸν περιορισµὸ τῆς 
λογικῆς, ἀντιµετωπίζουν τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὡς ἀφηρηµένη καὶ εὐ-
ρύτερη χριστιανικὴ ἔννοια. Ὅσοι ¬µως τὴν ἀντικρύζουν µὲ τὰ µάτια τῆς 
πίστεως, διαπιστώνουν πὼς αὐτὴ ἀπεικονίζεται στὸν τρόπο τῆς δικῆς 
τους ζωῆς. Στὸ ≈φος καὶ στὸ ἦθος τους, στὴ ποιότητα δηλαδὴ τῆς 
ζωῆς τους. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ διαφαίνεται τότε ὡς ἐξωτερικὴ ἔκ-
φραση τῆς ἐσωτερικότητας τῆς ψυχῆς τους. Γι’αυτὸ οἱ συνειδητοὶ πι-
στοὶ εἶναι ἐπίγειοι ἄνθρωποι ἀλλὰ οὐράνιοι πολῖτες. Ζοῦν καὶ κινοῦνται 
στὴ γῆ, ἀλλὰ φρονοῦν καὶ συµµορφώνουν τὴν βιοτή τους µὲ τὸ πολί-
τευµα τοῦ οὐρανοῦ. Ἔχουν τὰ µάτια τους στὴ γῆ, µὰ κρατοῦν πάνω 
ἀπὸ αὐτὴν τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά. Ζοῦν τὰ πρόσκαιρα καὶ τὰ παροδικά, 
ἀλλὰ µαγνητίζονται καὶ κινοῦνται πρὸς τὰ αἰώνια καὶ ἀληθινά. Μοιρά-
ζονται τὴν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά µετέχουν στὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ. 
Ἔτσι βιώνουν τὴ Βασιλεία Του «ἐξαγοραζόµενοι τὸν καιρόν» τοῦ µε-
τρητοῦ τους χρόνου µὲ τὴν προσδοκία τῆς αἰωνιοποίησής τους. 
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Πιστοί, ἔτσι, γίνονται «οἱ ἀτενίζοντες διαπαντὸς ἐν τῷ οὐρανῷ».  
Κάθε ἄνθρωπος µέσα ἀπὸ τὴν ἀδυναµία τῆς φθαρτῆς φύσης του 

καὶ τῆς καθηµερινῆς πτώσης του ἔχει µόνον ≤ναν τρόπο νὰ ἀτενίζει τὸν 
οὐρανό. Τὸν ὑπέδειξε µὲ σαφήνεια στὴν σηµερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ 
ὁ Wδιος ὁ Κύριος µὲ τὴν προτροπὴ «Μετανοεῖτε».  

Προτροπὴ γιὰ ἐπιστράτευση τῶν ψυχικῶν δυνάµεων µὲ προθυµία 
γιὰ συµµόρφωση στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ ἔναντι τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς 
τῶν πιεστικῶν ἀναγκῶν τῆς φθαρτῆς φύσεως. Προτροπὴ γιὰ ἀδιάκοπη 
ἀναγνώριση τῶν σφαλµάτων µας καὶ ἀλλαγὴ τῆς νοοτροπίας µας. Προ-
τροπὴ γιὰ ἀντίσταση στὴν πτωτικὴ πορεία καὶ καλλιέργεια τῆς διαθέ-
σεως µετανοίας. 

 «Τὸ πίπτειν ἀνθρώπινον, τὸ ἐµµένειν σατανικὸν» µᾶς διευκρινίζουν οἱ 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µας. ∆ηλαδή, τὸ νὰ πέφτει κανεὶς στὴν ἁµαρτία 
εἶναι γνώρισµα τῆς κοινῆς µας φύσεως, τὸ νὰ στέκεται ¬µως ἀµετανό-
ητα ἀπὸ προτίµηση στὴν ἁµαρτία, εἶναι πιὰ γνώρισµα τῆς προσωπικῆς 
διαθέσεως. 

Ἔρχεται σήµερα ὁ Χριστὸς καὶ µᾶς ὑποδεικνύει «ξένης βιοτῆς τὴν ἀ-
παρχὴν» πρὸς τὶς συνήθειές µας. Μᾶς ὑποδεικνύει τὴν ὁδὸ τῆς µετα-
νοίας, δηλαδὴ τῆς µεταστροφῆς τοῦ δικοῦ µας τρόπου. 

Μακάρι µέσα στὸ νέο χρόνο ποὺ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπέτρεψε νὰ 
προστεθεῖ στὴ ζωή µας, νὰ ζήσουµε, νὰ βαδίσουµε ¬λοι µας τὴν ὁδὸ 
τῆς µετανοίας. ∆ηλαδὴ νὰ ἔχουµε τὴν ἑτοιµότητα νὰ δεχθοῦµε αὐτὸ τό 
µεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ, τήν µετάνοια, πού µεταµορφώνει καὶ ἱεροποιεῖ 
τὴ ζωή µας, σὲ ≤ναν κόσµο ποὺ καθηµερινά µετέρχεται ¬λα τὰ δυνατὰ 
µέσα νὰ ἀποϊεροποιήσει τὰ πάντα, καλλιεργῶντας τὴν ἐγωπάθειά µας, 
µὲ σκοπό τὴν ἀποµόνωσή µας ἀπὸ τὴν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων τοῦ 
Θεοῦ. 

Ἡ µετάνοια θά µεταµορφώσει τὴ ζωή µας, θὰ ἰσορροπήσει τὴν ≈-
παρξή µας, θὰ ἐξασφαλίσει τὴν σωτηρία µας καὶ θὰ σώσει τὸν κόσµο 
¬λο. Ἀµήν. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ (Ἰωάν. α΄ 29 ‐ 34)  

7 Ἰανουαρίου 2018 
 

Ἡ σηµερινὴ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου ἀποτελεῖ τὴ 
συνέχεια τῆς χθεσινῆς µεγάλης ἑορτῆς τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ. Γιατὶ 
στὴν εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ γεγονότος κεντρικὸ πρόσωπο καὶ κεντρικὸ ρόλο ἔχει 
καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου. 

Ἐκεῖ, στὴ Βάπτιση, ἑτοιµάζεται νὰ βαπτίσει τὸν Χριστό,Jἐδῶ κηρύττει 
γι’ ΑὐτὸνJ «Μετανοεῖτε... γιατὶ πλησίασε ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν». 

Χθὲς ὁ προφήτης Ἰωάννης βαπτίζει τόν Μεσσία,Jἐδῶ ἑτοιµάζει τὴν 
ὁδὸ γι’ Αὐτόν. « Ἔρχεται µετὰ ἀπὸ ἐµένα Ἐκεῖνος, ποὺ εἶναι ἰσχυρότερός µου». Στὴ 
χθεσινὴ ἑορτὴ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἐγγίζει µὲ δέος τὴν κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ,J 
στὴ σηµερινὴ ἑορτὴ ἀδυνατεῖ νὰ λύσει τὸν ἱµάντα τῶν ὑποδηµάτων Του. 
Ἐκεῖ τέλος, θαυµάζει τὰ ἀνεξήγητα ποὺ λαµβάνουν χώρα µπροστά του, ἐδῶ 
προσπαθεῖ νὰ ἑρµηνεύσει τὰ ὁρώµενα, καθὼς ἀρχίζουν νὰ ἀποκαλύπτονται 
µέσα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. 

«Καὶ ἐλάβαµε χάρη ἐπάνω στὴν ἄλλη χάρη καί µετὰ τὴ χάρη τῆς ἀφέσεως τῶν ἁµαρ-
τιῶν µας, ἐλάβαµε καὶ τὴν χάρη τῆς υἱοθεσίας καὶ τῆς µακαρίας ζωῆς καὶ ὁλονὲν προστίθεται 
νέα ὑπεράφθονος χάρη σ’ ἐκείνη ποὺ προηγουµένως ἐλάβαµε...», λέγει µὲ ἔµφαση ὁ ἀ-
πόστολος Παῦλος. Ἔτσι, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ κορυφαῖο βι-
βλικὸ πρόσωπο, τὸ ὁποῖο ἐγκωµιάστηκε ἀπὸ τὸ Θεὸ δύο φορές. Πρῶτα, 
στὴν ἐµφάνιση τοῦ Ἀγγέλου στὸν πατέρα του Ζαχαρία, ποὺ τοῦ ἀναγγέλλει 
τὴ γέννησή του καὶ τοῦ ἀποκαλύπτει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ ¬τι «θὰ εἶναι µεγάλος 
ἐνώπιον τοῦ Κυρίου». Καὶ ἡ δεύτερη φορὰ στὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ γιJ αὐτόν, 
¬ταν ἦταν στὴ φυλακή>«Μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ποὺ γεννήθηκαν µέχρι τώρα, µεγα-
λύτερος κατὰ τὴν ἀξία προφήτης ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν βαπτιστὴ δὲν εἶναι κανείς...». 

Οἱ δύο αὐτὲς ἐγκωµιαστικὲς ἀναφορές, ἡ µία στὴν ἀρχὴ καὶ ἡ ἄλλη 
στὸ τέλος τοῦ βίου του, καλύπτουν ὁλόκληρη τῆν ἁγία καὶ ἀσκητικὴ ζωή 
του. Σ’ αὐτὴ δὲ τὴ ζωὴ ὁ Προφήτης µας ἔρχεται «µὲ τὸ πνεῦµα καὶ τὴ δύναµη 
τοῦ προφήτου Ἠλία», κατὰ τὸν λόγο τοῦ Ἀγγέλου, γιὰ νὰ κατακαύσει ¬,τι αἰ-
σχρὸ καὶ ἄδικο καὶ νὰ ἑτοιµάσει «εὐθείας τὰς τρίβους...» τῶν ἀνθρώπων. 
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Ὁ προφήτης Ἰωάννης εἶναι ὁ µεγάλος καὶ τελευταῖος τῆς σειρᾶς τῶν 
Προφητῶν, µὲ τὸν ὁποῖο κλείνει ἡ περίοδος τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης. Αὐτὸς 
δὲ ὁ gδιος εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἀγγελία οὐράνια, 
πιστοποιῶντας τὴν παγκόσµια ἔλευση τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, µ’ αὐτὸν ξεκινάει 
ἡ περίοδος τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης. «Ἀρχὴ τοῦ χαροποιοῦ µηνύµατος περὶ τῆς ἐλεύ-
σεως εἰς τὸν κόσµο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ... καὶ ἔγινε ὁ Ἰωάννης ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου µὲ τὸ νὰ 
βαπτίζει στὴν ἔρηµο καὶ µὲ τὸ νὰ κηρύττει βάπτισµα µετανοίας...». 

Λιπόσαρκος, ἐραστὴς τῆς ἀσκήσεως καὶ αὐτάρκης στὴν λιτότητά του, 
µέσα στὴν ἀπόλυτη ἔνδεια. Βηµατίζει συµβολικῶς, ὡς ἄνθρωπος ἄλλου κό-
σµου, δεικνύει ἔντονα καὶ παραστατικὰ τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος «θὰ βαπτίζει 
¬λους µας εἰς τὸ διηνεκὲς µὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα». 

Προφήτης τῆς πραγµατικῆς µετανοίας τῆς καρδιᾶς, ζῶντας καθηµερι-
νῶς στὸ χῶρο τῆς ἐρήµου καὶ βιώνοντας καθ’ ὁλοκληρία τὴν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ, ἔχει τὸ δικαίωµα τοῦ ἐλέγχου τῶν ἀνθρωπίνων ἁµαρτωλῶν πράξεων. 
«Μετανοεῖτε, γιατὶ πλησίασε ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν...». 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὁ Πρόδροµος Ἰωάννης ἑτοιµάζει τὴν ὁδὸ Κυρίου 
καὶ ἀποκαλύπτει πὼς ἔρχεται ἀναζητῶντας τὸν πλανώµενο, αὐτὸν ποὺ ἐγκα-
τέλειψε τὴν πατρικὴ ἑστία καὶ ἀνέστιος καὶ ξένος περιφέρεται σὲ χώρους ξέ-
νους καὶ ἔρηµους. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς ἦλθε στὸν κόσµο καὶ ἔφυγε ἀπ’ αὐτὸν 
ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ. Ἄνθρωπος τῆς ἐρήµου καὶ τῆς ἀσκήσεως, ζῶντας τὴ 
σιωπὴ καὶ βιώνοντας τὴν ἐσωτερικὴ προσευχὴ τῆς καρδιᾶς, δώρησε τὸν 
ἑαυτόν του σ’ ¬λους µας καὶ δίδαξε πὼς µέσα στὴ σιωπὴ καὶ στὴν προ-
σευχὴ ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός. Μέσα στήν µετάνοια καὶ τὸν αὐτοέλεγχο 
βρίσκουµε τὸ ἄνοιγµα τῶν οὐρανῶν. Καὶ µέσα ἀπὸ τὴν καρτερία καὶ τὴν ὑ-
ποµονή µας µεγαλύνεται τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ. 

Μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ µιᾶς τέτοιας προσπάθειας µποροῦµε νὰ αἰσιο-
δοξοῦµε γιὰ καλὴ καὶ εὐλογηµένη χρονιά. Ἀµήν. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Μρκ. α΄ 1-8)  
31 ∆εκεµβρίου 2017 

 
Γιὰ τὸ λιοντάρι τῆς ἐρήµου, ¬πως ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὁ ἅγιος �Ιωάννης ὁ Πρό-

δροµος, κάνει λόγο σήµερα ἀδελφοί µου τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσµα. Λίγο πρὸ τῆς 
ἀρχῆς τοῦ νέου ἔτους παρουσιάζει τὴν προσωπικότητά του ἡ Ἐκκλησία µας, ἐπειδὴ 
αὐτὸς ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ �Ιησοῦ Χριστοῦ, διότι ὁ �Ιωάννης 
ἐστάλη ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ νὰ προετοιµάσει τὸν δρόµο τοῦ Μεσσία µὲ τὸ κήρυγµα καὶ 
τὸ βάπτισµα τῆς µετανοίας. Κι ἦταν ¬λη του ἡ ζωὴ ἀντίστοιχη πρὸς τὴν ἀποστολή 
του, τὴν ὁποία ἔφερε σὲ πέρας µὲ ζῆλο, ντυµένος µὲ τρίχες καµήλου καὶ τρεφόµενος 
µὲ ἀκρίδες καὶ ἄγριο µέλι. ῾Η ἀδιάκοπη κραυγὴ τοῦ Ἰωάννου καὶ ἡ προτροπή του 
πρὸς πάντας, ἦταν «ἑτοιµάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου», γι’αυτὸ εὔστοχα ἡ συνείδηση τῆς Ἐκ-
κλησίας τὸν χαρακτήρισε, ἀργότερα, Πρόδροµο. 

Ποιὰ εἶναι ¬µως αὐτὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Κυρίου τὴν ὁποία ἑτοίµαζε σὲ ¬λη του τὴ 
ζωὴ ὁ Ἰωάννης; Ὀπωσδήποτε δὲν ἀναφερόταν σὲ ἐπίγεια ὁδό, οὔτε σὲ «δρόµους» 
ποὺ καθορίζονται ὡς τρόπος ζωῆς ἀπὸ τὰ ποικίλα φιλοσοφικὰ καὶ κοινωνικὰ ρεύµα-
τα. ≠Ολα αὐτὰ εἶναι ἀνθρώπινα κατασκευάσµατα, ποὺ σηµαίνει ¬τι ἐµπεριέχουν τὸ 
στοιχεῖο τῆς ἀτέλειας ἢ καὶ τῆς πλάνης, ¬πως κάθε τι τὸ ἀνθρώπινο. ῾Οδὸς Κυρίου 
εἶναι ὁ τρόπος ζωῆς ποὺ ὑποδεικνύει ὁ mδιος ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, µὲ τὴν κλήση νὰ 
Τὸν ἀκολουθήσει γιὰ νὰ ζήσει. Εἶναι ἀκριβῶς ὁ mδιος δρόµος ζωῆς, τὸν ὁποῖο ἐξήγ-
γελλαν οἱ προφῆτες καὶ ἀποκάλυψε ὁ σαρκωθεὶς Θεός, ὁ �Ιησοῦς Χριστός. Ὁδὸς Κυ-
ρίου, ¬µως σαφέστερα, εἶναι ὁ mδιος ὁ Χριστός, ¬πως ὁ Ἴδιος τὸ ἀποκάλυψε καὶ τὸ 
διαβεβαίωσε «Ἐγὼ εἰµὶ ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». �Ετσι, ἡ συνέπεια στὸν κάθε λόγο καὶ 
θέληµά Του συνιστᾷ τὸν δρόµο ποὺ καθορίζει τὸν τρόπο τῆς ζωῆς καὶ µᾶς ὁδηγεῖ σὲ 
ἄµεση σχέση µαζί Του. 

῾Ο Κύριος, ¬µως, ἦλθε ὄχι ἁπλῶς νὰ µᾶς ὑποδείξει τὸν δρόµο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ 
νὰ µᾶς ἐνσωµατώσει στὸν ἑαυτό Του καὶ ἑποµένως γενόµενοι ≤να µ� �Εκεῖνον, νὰ γι-
νόµαστε κι ἐµεῖς ὁδὸς Κυρίου. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ κάθε σωστὸς χριστιανὸς εἶναι «ἐν ἑτέ-
ρᾳ µορφῇ» ἡ φανέρωση τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσµο. Στὸ πρόσωπο τοῦ πιστοῦ βλέπει ὁ 
κόσµος τὸν �Ιδιο τὸν Κύριο. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁµολογοῦσε τὴν ἐµπειρία αὐτή, 
¬ταν διεκήρυττε «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐµοὶ Χριστός», ἐνῶ ἤδη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ ∆ια-
θήκη εἶχε ἐξαγγελθεῖ αὐτὴ ἡ πνευµατικὴ πραγµατικότητα «gΕνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐµπε-
ριπατήσω...». 
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Ἡ ἀσύλληπτη γιὰ τὸν ἀνθρώπινο νοῦ ἐµπειρία, τὴν ὁποία χαρίζει στὸν πιστὸ ὁ 
Χριστός, προϋποθέτει ¬µως τὴν καρδιακὴ ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπου. ∆ὲν ἀρκεῖ 
µόνον ἡ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. Ἡ προτροπὴ τοῦ Κυρίου «iΕτοιµάσατε τὴν ὁδὸν...» ἀποκαλύ-
πτει ¬τι ἀπαιτεῖται καὶ ἡ ἑτοιµότητα τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ ἡ ἔµπρακτη ἐκδήλωση 
τῆς διαθέσεώς του γιὰ ἀποδοχὴ τῆς προσφορᾶς αὐτῆς, µὲ ἑτοιµότητα ποὺ δὲν πα-
ρουσιάζει κενά, δεδοµένου ¬τι ἡ ὁδὸς Κυρίου εἶναι µονίµως ἀνοικτὴ πρὸς τὸν ἄν-
θρωπο καὶ ἡ προσφορά του ἀδιάκοπη σ� αὐτόν. Χριστιανὸς ἔτσι, σηµαίνει ἄνθρωπος 
ποὺ ζεῖ µὲ ἐγρήγορση, γιὰ νὰ βιώνει τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου µέσα του, «Γίνεσθε ≤τοι-
µοι, ¬τι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε, ὁ Κύριος ἔρχεται». 

῾Ο Προφητικὸς λόγος προβλέποντας τὴν πραγµατικότητα ἑρµηνεύει τὴν κλή-
ση ποὺ ἀπευθύνει ὁ Ἰωάννης, γιὰ ἑτοιµασία τοῦ ἀνθρώπου πρὸς ὑποδοχὴ καὶ ἀποδο-
χὴ τοῦ Μεσσία, ὡς «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ». Ἡ κλήση δηλαδὴ αὐτὴ µέσα στοὺς αἰ-
ῶνες βρίσκει συνήθως κλειστὰ ὦτα, διότι οἱ πολλοὶ εἶναι ἀπρόθυµοι νὰ ἀκούσουν τὸν 
λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ εἶναι φορτωµένες οἱ καρδιές τους ἀπὸ τὰ πάθη καὶ φανερώ-
νουν τὴν ἐρηµιὰ ποὺ κυριαρχεῖ µέσα τους. Ἡ πνευµατικὴ αὺτὴ ξηρασία, ἔτσι, γίνεται 
ἀφιλόξενος χῶρος γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Πνεύµατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ λιµοκτονία γίνε-
ται χαρακτηριστικὸ γνώρισµα τῆς ζωῆς.  

Τὴν ἐλπίδα ¬µως γεννᾶ καὶ παρέχει πάντα ἡ �Εκκλησία, ποὺ συνεχίζει τὴν προ-
φητικὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσµο, ἐξακολουθώντας νὰ µᾶς προτρέπει 
«iΕτοιµάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου». Αὐτὴ καλλιεργεῖ συνειδήσεις ποὺ µὲ τὰ ἔργα τους βεβαι-
ώνουν γιὰ τὴν παρήγορη καὶ ἀδιάκοπη παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὴν σύγχρονη ἐρηµία 
τῶν ἀνθρώπων. 

Ἀδελφοί µου, ἂς φοβηθοῦµε τὴν ἐρηµία καὶ τὴν ξηρασία τῆς καρδιᾶς. �Ας συ-
νειδητοποιήσουµε τό µεγαλεῖο τῆς κλήσεώς µας καὶ ἂς θελήσουµε τὴ σωτηρία µας, ἡ 
ὁποία κερδίζεται µὲ τή µετάνοια. Ἄς ἀφήσουµε τὸν Χριστὸ νὰ περπατήσει µέσα µας 
καὶ τότε θὰ γίνουµε κι ἐµεῖς ἡ ὁδὸς Κυρίου, ποὺ θὰ θελήσουν νὰ περπατήσουν καὶ 
ἄλλοι ἀδελφοί µας. Ἀµήν. 
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24 ∆εκεµβρίου 2017 

 
Βρισκόµαστε στὴν παραµονὴ τῆς µεγάλης καὶ οἰκουµενικῆς ἑορτῆς τῶν Χρι-

στουγέννων. Αὔριο ἑορτάζουµε τὴν ἐγκόσµια παρουσία τοῦ Χριστοῦ µὲ τὴ γέννησή 
του στὴ Βηθλεὲµ, καὶ εmµαστε µάρτυρες τῆς ἐπιφανείας τοῦ Θεοῦ. Ὁλόκληρη ἡ ἀν-
θρωπότητα µὲ διάφορους τρόπους, ἄµεσα ἢ ἔµµεσα, ἑορτάζει τὰ Χριστούγεννα. 

Ἀνατρέχοντας στὸ ἱερὸ κείµενο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου στὸ σηµερινὸ 
Εὐαγγέλιο, στεκόµαστε ἀκριβῶς στὸ σηµεῖο ποὺ ὁ ἱερὸς συγγραφέας µᾶς περιγράφει 
τὸ γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.  

Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ξεκινάει νὰ καταγράφει τὸ γεγονὸς µὲ ≤να λιτὸ καὶ 
ἁπλὸ τρόπο. Τόσο λιτὸ καὶ τόσο ἁπλό, λὲς καὶ περιγράφει κάτι συνηθισµένο καὶ κα-
θηµερινό, ἀνθρώπινο. Λὲς καὶ τέτοια γεγονότα συµβαίνουν πολλὲς φορές. 

Αὐτὸς ¬µως ὁ λιτὸς καὶ ἁπλὸς τρόπος ἐκφράζει τὸ γνήσιο καὶ τὸ αὐθεντικό, τὸ 
δίχως ἀνθρώπινη ἐπέµβαση γεγονός, ποὺ καταγράφεται δίχως προσπάθεια ἀλλοιώσε-
ως τῆς ἀλήθειας. ∆ὲν ἔχει ἀνθρώπινες ἐπεµβάσεις οὔτε παχιὰ καὶ ἀνούσια λόγια. Γιατὶ 
¬λα αὐτὰ εἶναι ψεύτικα καὶ ἀπατηλά. 

Ἀνεπιτήδευτος ἡ περιγραφή,{ γνήσια καὶ αὐθεντικὴ ἡ παρουσίαση, δίχως ὄχλη-
ση καὶ ἀλλοίωση τοῦ περιεχοµένου τῶν γεγονότων. 

Ἄς παρακολουθήσουµε τὴν περιγραφὴ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου ποὺ γρά-
φει: «¬ταν ἡ µητέρα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Μαρία, µνηστεύτηκε τὸν Ἰωσήφ, προτοῦ συγκατοικήσουν, βρέθηκε 
ἡ Μαρία ἔγκυος µὲ τὴ δηµιουργικὴ ἐπενέργεια τοῦ ἁγίου Πνεύµατος». Στὸν προβληµατισµὸ δὲ 
τοῦ δικαίου Ἰωσὴφ µπροστὰ στὸ γεγονὸς τῆς κυήσεως τῆς Θεοτόκου, παρεµβαίνει ὁ 
Ἄγγελος, ποὺ τὸν πληροφορεῖ γιὰ τὴν ἐπέµβαση τοῦ ἁγίου Πνεύµατος. Ἔτσι ἀποδέ-
χθηκε τὸ Θεῖο θέληµα ὁ δίκαιος Ἰωσήφ καὶ παρέλαβε στὸ σπίτι του τὴ Θεοτόκο 
Μαρία. Αὐτὴ δὲ ἐγέννησε τὸν µονάκριβο υἱό της καὶ τοῦ δόθηκε τὸ ὄνοµα Ἰησοῦς. 

∆ὲν θὰ µποροῦσε mσως πιὸ λιτὰ καὶ πιὸ ἁπλᾶ νὰ περιγραφεῖ ≤να τόσο σηµαντι-
κὸ γεγονός, δηλαδὴ ἡ Θεϊκὴ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσµο. 

Ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς τονίζει µὲ σαφήνεια ¬τι ἡ κύηση τῆς Θεοτόκου Μαρίας 
ἦταν ἀπὸ τὴ δηµιουργικὴ ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. ∆ὲν χωρεῖ λοιπὸν καµµία 
ἀµφιβολία πὼς ὁ Χριστὸς γεννιέται ἀπὸ τὴ Θεοτόκο ὡς ἄνθρωπος καὶ µὲ τὴν ἐπέµ-
βαση τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἀποκαλύπτεται ἡ Θεότητά Του. 

Ἀναλογιζόµενοι τὸ µέγιστο καὶ ἀνεπανάληπτο γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χρι-
στοῦ, αἰσθανόµαστε πὼς εἶναι ἀνθρωπίνως ἀδύνατο νὰ καταγραφεῖ τὸ φαινόµενο. 
Πόσο λίγα καὶ πόσο ἀδύναµα εἶναι τὰ ἀνθρώπινα λόγια, ¬ταν ἀναφέρονται σὲ θεϊκὰ 
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γεγονότα. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, πόσο µεγάλη συγκατάβαση θεϊκὴ νὰ χωρέσει τὸ µέγεθός 
της στὰ ἀνθρώπινα µέτρα. Ἀδειάζει ὁ Χριστὸς τό µεγαλεῖο Του καὶ κατεβάζει τὴν 
οὐράνια δόξα Του, γιὰ νὰ συγκατοικήσει µὲ τὴν ἀνθρώπινη µικρότητα, προετοιµά-
ζοντας µὲ τὴ δική Του κάθοδο τὴ δική µας ἄνοδο καὶ τὴ συµµετοχὴ στὴν οὐράνια 
Βασιλεία Του. 

Ὁ ἱερὸς ὑµνωδὸς τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐκφράζεται ποιητικὰ 
γιὰ τὸ γεγονὸς καὶ διατυπώνει τὰ ἐρωτήµατά του, ποὺ δὲν µποροῦν ἀνθρωπίνως νὰ 
ἀπαντηθοῦν. Λέει λοιπόν: «Ἐκεῖνος ποὺ δὲν χωράει πουθενά, πῶς χώρεσε στὴ γαστέρα; Ἐκεῖνος 
ποὺ βρίσκεται στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Πατέρα, τώρα πῶς θὰ χωρέσει στοὺς κόλπους τῆς Μητέρας; Αὐτὸς ὁ 
ἄσαρκος πῆρε τὴν ἀνθρώπινη σάρκα καὶ ἔγινε γιὰ µᾶς ὁρατός, ἔχοντας ἐπάνω Του καὶ τὴ θεϊκὴ καὶ τὴν 
ἀνθρώπινη φύση». 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀκούσαµε ¬λοι τὸν Εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο νὰ µᾶς ἀναφέρει 
πὼς «ἡ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε κατὰ τὸν ἀκόλουθο τρόπο». Καὶ στὴ συνέχεια µᾶς περι-
γράφει µὲ τὸν ἀνθρώπινο λόγο τὸ κοσµοσωτήριο γεγονὸς τῆς Γεννήσεως. Τώρα εἶναι 
ἀναγκαῖο νὰ συνειδητοποιήσουµε πὼς ὁ Χριστὸς ποὺ γεννᾶται δὲν εἶναι κοινὸς ἄν-
θρωπος, δὲν εἶναι ≤νας φιλόσοφος, οὔτε ≤νας σπουδαῖος διδάσκαλος µόνο. ∆ὲν εἶναι 
πολιτικὸς ἡγέτης οὔτε κοινωνικὸς ἐπαναστάτης ἢ ἀναµορφωτής, ¬πως τὸν χαρακτη-
ρίζουν πολλοί. Τίποτε δὲν ἦταν ἀπ’ ¬λα{ αὐτά. Γεννήθηκε καὶ εἶναι ἀσυγκρίτως κάτι 
πολὺ περισσότερο, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὑπάρχει µέτρο σύγκρισης. Εἶναι ὁ Ἐµµανουήλ, ὁ 
Θεὸς µαζί µας. Καὶ ¬ταν ὁ Θεὸς εἶναι µαζί µας, τότε ¬λοι ἐµεῖς µετέχουµε στὴ δική 
Του δόξα καὶ τιµή. Αὐτὴ ἡ δυνατότητά µας δικαιολογεῖ τὸν ἑορτασµό µας καὶ κάνει 
τὴν αὐριανὴ ἡµέρα ἀληθινὸ πανηγύρι. ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ∆ΟΞΑΣΑΤΕ.
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιδ΄ 16-24 Μτθ. κβ΄ 14)  
17 ∆εκεµβρίου 2017 

 
Στὸ σηµερινὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσµα, ἀδελφοί µου, ἀκούσαµε τὴν παραβολὴ 

τοῦ µεγάλου δείπνου ποὺ ἐκφράζει τὴν οἰκονοµία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ἀποκα-
λύπτει «τὴν ἀνέκφραστον ἀπόλαυσιν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ». 

Εὑρισκόµενος ὁ Κύριος σὲ κάποιο δεῖπνο, ≤νας ἐκ τῶν συνδαιτυµόνων τοῦ 
εἶπε{ «Μακάριος ὃς φάγεται ἄρτον ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 14-15), δηλαδὴ εἶναι εὐτυ-
χὴς ἐκεῖνος ποὺ θὰ ἀξιωθεῖ νὰ καθίσει µαζὶ µὲ τόν µεσσία, τοὺς Πατριάρχες καὶ τοὺς 
προφῆτες στὴν τράπεζα τοῦ οὐρανοῦ καὶ θὰ ἔχει οὐράνια χαρὰ καὶ εὐφροσύνη. Ποιοὶ 
¬µως θὰ ἀπολαύσουν αὐτὴ τὴ µακαριότητα καὶ εὐτυχία; Μήπως, ἐνῷ ¬λοι προσκα-
λοῦνται, ὑπάρχουν µερικοὶ οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται τὴν συµµετοχή τους καὶ χάνουν τὸν 
οὐράνιο θησαυρό; Μήπως ὁ οὐράνιος οἰκοδεσπότης γνωστοποιεῖ σὲ ¬λους τὴν πρό-
σκληση, ἀλλὰ οἱ προσκαλούµενοι στρέφουν τὰ νῶτα καὶ παίρνουν ἄλλες κατευθύν-
σεις;  

Ὁ Θεὸς ἀδελφοί µου, προσκαλεῖ τὸν ἄνθρωπο συνεχῶς, ἀλλὰ ἐµεῖς εmµαστε 
ἀρνητὲς τῆς µεγάλης κλήσεως. ∆ὲν ἐπιλέγουµε τὴν ἐπιστροφὴ στὴν προπτωτικὴ κα-
τάσταση, τὴν συµµετοχή µας στὴν ζωοποιὸ χάρη, δὲν θέλουµε νὰ χορτάσουµε ἀπὸ 
τὸν ἄρτο τῆς ζωῆς, γι’{αὐτὸ καὶ µένουµε νηστικοὶ πνευµατικὰ καὶ πεινασµένοι.  

Σὲ τρεῖς κατηγορίες κατέταξε ὁ Κύριος ¬σους ἀρνοῦνται νὰ γευθοῦν τὰ ἀγαθὰ 
τοῦ δείπνου Του. Στὴν πρώτη ὁµάδα εἶναι οἱ δοῦλοι τῶν αἰσθητῶν. «Ἀγρὸν ἠγόρασα 
καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν». Ἐδῶ ἀνήκουν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ ἀρνοῦνται 
νὰ ἐκκλησιασθοῦν καὶ νὰ ἐκκλησιοποιηθοῦν, γιατὶ εἶναι ὑποδουλωµένοι στὴν ≈λη. 
∆ὲν τὴν βλέπουν ὡς δῶρο Θεοῦ καὶ δὲν τὴν ἀναφέρουν σὲ Αὐτόν. Τί κάνουµε στὴν 
Θεία Λειτουργία; Προσφέρουµε τοὺς καρπούς µας στὸν Θεὸ ποὺ τοὺς ἁγιάζει καὶ 
στὴν συνέχεια ἁγιαζόµαστε καὶ ἐµεῖς ἀπὸ αὐτούς. Ὅταν δὲν ζοῦµε εὐχαριστιακά, ¬ταν 
δὲν θεωροῦµε τὰ ἀγαθά µας ὡς δῶρο Θεοῦ, τότε ὑπηρετοῦµε δουλικὰ τὴ γῆ, ἀφή-
νοντας ἔρηµη τὴν καρδιά µας, πεινασµένη τὴν ψυχή µας.  

∆εύτερη ὁµάδα ἀρνητῶν καὶ πνευµατικὰ πεινασµένων εἶναι οἱ δοῦλοι τῆς ἐργα-
σίας. «Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύοµαι δοκιµάσαι αὐτά». Ὁµάδα ἀνθρώπων µὲ νοῦ 
καὶ καρδιὰ προσηλωµένα στὰ γήινα, στὴ δουλειὰ ποὺ γίνεται ἔτσι δουλεία, γιατὶ ὑπο-
χρεώνει αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους νὰ εἶναι ὑποταγµένοι στὸν χρόνο, νά µετρᾶνε τὴ ζωή 
τους µὲ ὀχτάωρα καὶ ἐργάσιµες µέρες, νὰ δυσκολεύονται νὰ καταλάβουν ¬τι ἐργάζον-
ται γιὰ νὰ ζοῦν καὶ ὄχι ¬τι ζοῦν γιὰ νὰ ἐργάζονται. Ἡ Ἐκκλησία ¬µως δὲν ἀρνεῖται τὴν 
ἐργασία, ἀλλὰ δὲν τὴν ἀπολυτοποιεῖ. Τὴν θεωρεῖ σὰν ἐργόχειρο στὴ ζωή µας. Ἔτσι 
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κέντρο καὶ στόχος τῶν ἐπιδιώξεών µας πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, ἡ ἀποδε-
σµευµένη ἀπὸ τὴν δουλεία τοῦ χρόνου, ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ κέρδους. 

Κατὰ ≤να περίεργο τρόπο ἡ τρίτη ὁµάδα ἀρνητῶν καὶ πεινασµένων προβάλλει 
ὡς δικαιολογία τῆς ἀρνήσεώς τους τὴν οἰκογενειακὴ ζωή. «Γυναῖκα ἔγηµα καὶ διὰ τοῦτο οὐ 
δύναµαι ἐλθεῖν». Ὁ γάµος ἔγινε ἐµπόδιο καὶ δὲν ἔλαβαν µέρος στό µεγάλο δεῖπνο. Συµ-
βαίνει καὶ σήµερα αὐτό. Ἀρκετοὶ θεωροῦν τὸν γάµο καὶ τὰ οἰκογενειακὰ βάρη ἐµπό-
διο. Ὅµως ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τὴ συζυγία καὶ τὴν οἰκογενειακὴ ζωή, ἡ ὁποία µὲ τή 
µετοχή της στὴ λατρεία ἐλαφρώνει τὸ βάρος της, ἀνανεώνεται καὶ διατηρεῖ τὴν ἑνό-
τητά της.  

Ἡ πρώτη ὁµάδα, ποὺ ἀρνοῦνται τὴ συµµετοχή τους στό µεγάλο ∆εῖπνο δεµέ-
νοι µὲ τὸν ἀγρὸ καὶ τὴν γῆ, ἀποκηρύσσουν τὴν πρόσκληση γιὰ σωτηρία. Ἄρνηση 
¬µως τῆς σωτηρίας σηµαίνει ἐπιλογὴ τοῦ θανάτου. Ἡ δεύτερη ὁµάδα εἶναι φορτωµέ-
νη ἀπὸ τὸν κόπο καὶ τὴν φροντίδα γιὰ τὰ ἐπαγγελµατικά, γι’ αὐτὸ µὲ πεῖσµα φροντί-
ζουν ὑπερβολικὰ τὶς ἐργασίες τους καὶ ὄχι τὴ σωτηρία τους. Ἀδιαφορία ¬µως γιὰ τὴ 
σωτηρία σηµαίνει θάνατο. Ἡ τρίτη ὁµάδα ἀνόητα ὑποστηρίζει πὼς δὲν συµβιβάζεται 
οἰκογενειακὴ ζωὴ καὶ θρησκευτικότητα, ἐνῷ οὐσιαστικὰ αὐτοστερεῖται τὸν πνευµατι-
κὸ ἀνεφοδιασµό. 

Ὅλοι, ἀδελφοί µου, καταλαβαίνουµε ¬τι ἡ σηµερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ 
Μεγάλου ∆είπνου καὶ τῶν προσκεκληµένων ἀφορᾷ στό µεγάλο ∆εῖπνο τῆς Θείας Εὐ-
χαριστίας, ¬που προσφέρεται «ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς» (Ἰωάν. 6-51), ποὺ 
µᾶς µεταγγίζει τὴ Ζωὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση. Αὐτὴ τὴν προοπτική, αὐτὴ τὴ διάσταση 
τὴ ζοῦµε µόνο στὴ Θεία Εὐχαριστία, γιατὶ ἐκεῖ ¬λα καὶ ¬λοι µεταµορφώνονται, ¬λα 
ἀλλάζουν. Τότε τὸ παρὸν γίνεται αἰώνιο καὶ τὸ αἰώνιο ἔρχεται τόσο κοντά µας µὲ τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ, ποὺ µᾶς καθιστᾶ συνδαιτυµόνες στὸ οὐράνιο δεῖπνο Του, δηλαδὴ 
κληρονόµους τῆς οὐράνιας Βασιλείας Του. Ἀµήν. 
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ιγ΄, 10-17) 

10 ∆εκεµβρίου 2017 
 

Ἡ ὑπόµνηση τοῦ ἀρχισυναγώγου πρὸς τὸ λαό, ἀδελφοί µου, τῆς ἀργίας τοῦ Σαββά-
του φαίνεται ἐν πρώτης ὄψεως «νόµιµη», ἀλλὰ στὴν πραγµατικότητα εἶναι ὑποκριτική, για-
τὶ ὁ τρόπος καὶ ὁ χρόνος τῆς διδασκαλίας δείχνουν ¬τι ὑπῆρχε ἐµπάθεια, ζήλεια, ἔλλειψη 
ἀγάπης καὶ τελικὰ ἄγνοια τοῦ σκοποῦ τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰτία ποὺ ὁ 
Χριστός, ποὺ εἶναι ἡ ἐνυπόστατη Ἀλήθεια, δηλαδὴ ὁ Λόγος καὶ ἡ πράξη µαζί, ξεσκέπασε 
τὴν ὑποκρισία του. 
 Στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη, ὁ ἄσαρκος Λόγος «νόµον ἔδωσε εἰς βοήθειαν» τῶν ἀνθρώπων, 
ὥστε νὰ µποροῦν νὰ διακρίνουν µεταξὺ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ. Μεταξὺ τῶν ἄλλων νό-
µων ἔδωσε καὶ τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου «µνήσθητι τὴν ἡµέραν τοῦ Σαββάτου ἁγιάζειν αὐτήν· ἓξ 
ἡµέρας ἐργᾶ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου τῇ δὲ ἑβδόµῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἐξ. 20-8). Ἡ ἀρ-
γία τοῦ Σαββάτου, ποὺ σηµαίνει ἀνάπαυση, εἶναι µίµηση τοῦ Θεοῦ ποὺ τὴν ἑβδόµη ἡµέρα 
«κατέπαυσε ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων Αὐτοῦ… καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡµέραν τὴν ἑβδόµην» (Γέν. 2, 3). Ὁ 
Ἰουδαῖος ἔπρεπε νὰ εὐχαριστήσει τὸν Θεὸ γιὰ τὴ δωρεὰ τῆς δηµιουργίας καὶ νὰ Τὸν δοξο-
λογήσει. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὴν ἡµέρα τοῦ Σαββάτου πήγαινε στὸν ναὸ ἢ τὴν συναγωγὴ 
καὶ ἀφιέρωνε τὸν χρόνο του στήν µελέτη τοῦ νόµου καὶ τὴν προσευχή.  

Ὅπως µᾶς διηγήθηκε ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς σήµερα, σὲ µιὰ συναγωγὴ τῆς Παλαιστί-
νης, ≤να Σάββατο, ὁ Χριστὸς διδάσκει. Τὰ λόγια Του µαγνητίζουν. Τὰ ρήµατά Του εὐερ-
γετοῦν «ὡς δρόσος Ἀερµών». Μύρο καὶ εὐωδία σταλάζουν τὰ χείλη Του καὶ σκορπίζουν ἀνέκ-
φραστη χαρά. Ἔχει συγκεντρωθεῖ στὴν συναγωγὴ κόσµος πολύς, γιὰ νὰ ἀκούσει «ρήµατα 
ζωῆς αἰωνίου» ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ ὁµιλεῖ, ¬πως ποτὲ ἄλλοτε δὲν µίλησε ἄνθρωπος στὶς καρδιὲς 
τῶν ἀνθρώπων. Ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, ἐπίσηµοι τοῦ Ἰσραὴλ καὶ µή, πιστοὶ στὴν ἐν-
τολὴ τοῦ ∆εκαλόγου «τὰ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» ἔχουν ἔλθει, γιὰ νὰ λάβουν µέρος στὴν 
κοινὴ προσευχή. 

Τὴν ἡµέρα αὐτὴ σὲ µιὰ γωνιὰ τῆς συναγωγῆς ≤να δύσµορφο πλάσµα κινεῖται µέσα 
στὴ συναγωγή. Μιὰ γυναίκα ποὺ ἦταν ἄρρωστη. Ἡ ἀρρώστια της προέρχεται ἀπὸ ἐνέργεια 
τοῦ σατανᾶ. Τὸ κεφάλι της ἦταν στραµµένο πρὸς τὰ κάτω «µὴ δυναµένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντε-
λές». Μιὰ ἀξιοθρήνητη καὶ ἀξιολύπητη ≈παρξη, ποὺ δεκαοκτὼ ὁλόκληρα χρόνια ὑπέµενε 
τὴν δοκιµασία της χωρὶς νὰ βαρυγκοµήσει, χωρὶς νὰ δειλιάσει, χωρὶς νὰ ἀπογοητευθεῖ. 
Ὅµως παρὰ τὶς δυσκολίες τῆς ἀσθένειάς της, µετέβαινε στὸν τόπο τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ, 
γιατὶ ἐπιθυµοῦσε νὰ θρέψει τὴν ψυχή της µὲ τὴ διδαχὴ τοῦ λόγου Του. Μιὰ τέτοια σακα-
τεµένη γυναίκα θὰ ἦταν δικαιολογηµένη ἂν δὲν πήγαινε στὴ συναγωγή, γιὰ νὰ προσευχηθεὶ. 
Ἔτρεφε ¬µως µέσα της ἀκτῖνα πίστεως καὶ ἐλπίδας γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας της 
ἀπὸ τὸν Θεό. Αὐτὸ τὸ Σάββατο τὴν βλέπει ὁ Χριστός. Ἔρριξε πάνω της ≤να βλέµµα γεµᾶ-
το στοργὴ καὶ συµπάθεια. Εἶδε τὴν εὐλάβειά της, εἶδε τὴν ὑποµονή της, µέτρησε τὴν δοκι-
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µασία της, τὴν σπλαγχνίστηκε καὶ ὡς παντοδύναµος προστάζει «Γῦναι ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας 
σου». Ἕνας ξερὸς τριγµὸς ἀκούστηκε µέσα ἀπὸ τὰ κόκκαλά της καὶ τὸ κυρτωµένο κορµί 
της, ποὺ ἔγινε lσιο σὰν κυπαρίσσι, καὶ τὸ κεφάλι τώρα πιὰ κοίταξε ψηλὰ καὶ ἐδόξασε τὸν 
Θεό.  

Τὴν εὐεργεσία αὐτὴ ¬µως, γιὰ τὴν ὁποία ¬λος ὁ λαὸς χάρηκε, διαβάλλει καὶ συκο-
φαντεῖ καὶ βρίζει µία ὑποκριτικὴ ψυχή, µιὰ καρδιὰ ποὺ κρύβει µέσα της δόλο καὶ φθόνο. Ὁ 
ἀρχισυνάγωγος. Ἐπειδὴ φθόνησε τό µεγάλο αὐτὸ θαῦµα τοῦ Κυρίου, ποὺ µὲ ≤να µόνο 
λόγο θεράπευσε τὴ γυναῖκα ἀπὸ τὴν πολυχρόνια ἀρρώστια, ὑποκρίνεται πὼς βεβηλώθηκε 
τὸ Σάββατο. Μὲ µάτια ἀγριεµένα, µὲ χείλη ποὺ τρέµουν ἀπὸ κακία, ὑψώνει τὰ χέρια ποὺ 
κρατοῦσαν τὸν Νόµο, τὴν Γραφὴ καὶ ἐπιτίθεται κατὰ τοῦ λαοῦ. «∆ὲν πρέπει νὰ ἔρχεσθε τὸ 
Σάββατο νὰ θεραπεύεσθε, ἀλλὰ τὶς ἄλλες µέρες». ∆ὲν τολµᾶ, ἀδελφοί µου, νὰ ἐπιτεθεῖ 
κατὰ πρόσωπο στὸν Χριστό. Τὰ βάζει µὲ τὸν λαὸ ποὺ ἀπολαµβάνει τὶς θεραπεῖες τὴν ἡµέ-
ρα τοῦ Σαββάτου, ὑποκρινόµενος ¬τι ἐνδιαφέρεται, γιὰ νὰ µὴ καταλυθεῖ ἡ καθορισµένη 
ἀργία.  

Μὰ ἡ ἀγαθοεργία, τοῦ λέει ὁ Κύριος, δὲν εἶναι κατάλυση τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου 
οὔτε βεβήλωσή του ἀλλὰ καλὴ χρησιµοποίηση τῆς ἡµέρας. «Τὸ Σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγέ-
νετο καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ Σάββατον (Μάρ. 2, 27). Μήπως τάχα, ὑποκριτὴ ἀρχισυνάγωγε, δὲν 
λύνεις τὸ βόδι σου ἢ τὰ ἄλλα ζῶα τῆς ἰδιοκτησίας σου καὶ τὰ βγάζεις ἀπὸ τὸ παχνί τους, 
γιὰ νὰ τὰ ποτίζεις τὸ Σάββατο; Ὅταν ὁ Θεὸς λύει ὄχι ὑποζύγιο ἀλλὰ «θυγατέρα τοῦ Ἀβραάµ», 
εἰκόνα Θεοῦ, τὴν ὁποία ὁ σατανᾶς γιὰ δεκαοκτὼ χρόνια τὴν εἶχε κλείσει στὸ σταῦλο τῆς 
θλίψεως, τοῦ µαρασµοῦ, τῆς παραµορφώσεως, τῆς δίνει χαρά, τὴν ὁδηγεῖ στὴν ἐλευθερία 
καὶ τὴν πνευµατικὴ χαρά, τότε βεβηλώνεται καὶ παραβιάζεται ἡ ἐντολὴ γιὰ τὴν ἀργία τοῦ 
Σαββάτου; Ὑποκριτή· ὁ φθόνος καὶ ἡ ὑποκρισία σου δὲν ἔχουν ¬ρια. Βόδι καὶ ὄνος µπο-
ροῦν νὰ ἀπολαµβάνουν φαγητό, νερό, ἔξοδο ἀπὸ τὸν σταῦλο τὸ Σάββατο, ὁ ἄνθρωπος 
¬µως, ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὸ δηµιούργηµα τοῦ Θεοῦ ὄχι;  

Ἀδελφοί µου, ὁ ἀρχισυνάγωγος προσευχόταν καὶ λάτρευε τὸν Θεό. Τὰ χείλη του, τὸ 
στόµα του χρησιµοποιοῦσαν λόγια τῆς Γραφῆς. Στὴν καρδιά του ¬µως φώλιαζε µῖσος, κα-
κία καὶ ὑποκρισία. Ἦταν εὐσεβοφανὴς ἀλλὰ ὄχι εὐσεβής. Τέτοι ἄνθρωποι ¬µως «Θεὸν ὁµο-
λογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται». (Τίτ. 1-16). Βδελύσσεται αὐτὴ τὴ συµπεριφορὰ ὁ Θεὸς 
καὶ λέει «ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιµῶσί µε, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπS ἐµοῦ» (Ἠσαΐας 29, 13). 
Οὐαὶ ὑµῖν, ὑποκριταί. 

Ἀγαπητοί µου, ἐνῷ «πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν» οἱ µορφωµένοι ὁδηγοὶ τοῦ λαοῦ, οἱ ὑπεύθυ-
νοι, γιὰ νὰ τὸν διαφωτίζουν, κλείνουν τὰ µάτια, γιὰ νὰ µὴν ἀντικρύσουν τὴν ἀλήθεια τοῦ 
προσώπου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου. Ὁ ἁπλὸς λαὸς χαίρεται, εὐαγγελίζεται, καταλαβαίνει, 
πανηγυρίζει, ἐνῷ οἱ ὑποκριτὲς θὰ προβάλλουν πάντα µιὰ ἀντίστοιχη ἀργία τοῦ Σαββάτου. 

Ἀδελφοί, ἡ οὐσιαστικὴ ἔννοια τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ νοῦ 
καὶ τῆς καρδιᾶς στὸν οὐρανό. Εἶναι ἡ ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς ἀπὸ αἰσχροὺς καὶ ρυπαροὺς 
λογισµοὺς καὶ ἀπὸ σκοτεινὰ ἔργα. Γιὰ µᾶς τοὺς χριστιανοὺς ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς ποὺ ἀν-
τικατέστησε τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου ἔχει νόηµα καὶ σκοπὸ σωτηριολογικό. Ἡ Κυριακάτι-
κη ἀργία δὲν προσφέρεται γιὰ ἐξωτερικὴ ἀνάπαυση καὶ φυγὴ ἀπὸ τὴν καθηµερινότητα, 
ἀλλὰ γιὰ ἐσωτερικὴ κατάπαυση µὲ προσφορὰ στὸν Θεὸ καὶ στὸν ἄνθρωπο. Προσφέρεται 
γιὰ «λόγῳ καὶ ἔργῳ» µετοχή µας στὴν κοινωνία τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων. Γένοιτο.  
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Ὁ Χριστός, ἀδελφοί µου, εἶναι τὸ φῶς τοῦ κόσµου, ὄχι µόνο ἐπειδὴ φωτίζει 
τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ χαρίζει καὶ τὸ αἰσθητὸ φῶς τῶν ὀφθαλ-
µῶν. Αὐτὸ βεβαιώνεται ἀπὸ τὴν σηµερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή.  

Ὁ τυφλὸς τῆς σηµερινῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς ἦταν πονεµένος καὶ µᾶλλον 
περιφρονηµένος ἄνθρωπος ἀπ’ τοὺς πολλούς. Περνοῦσε τὴν ἡµέρα του ὡς ταπεινὸς 
ζητιάνος στὴν ἄκρη τοῦ δρόµου, µὲ συντροφιὰ τὸ σκοτάδι καὶ τὴν ἐγκατάλειψη. Πί-
στευε ¬µως, ¬πως φαίνεται, ¬τι ὁ Χριστὸς µποροῦσε νὰ τὸν θεραπεύσει. Γι’ αὐτό, 
µόλις ἀντιλαµβάνεται ¬τι διέρχεται ἀπὸ τὸ σηµεῖο τοῦ δρόµου στὸ ὁποῖο στεκόταν, 
ὑψώνει φωνὴ ἱκεσίας «Ἰησοῦ, υἱὲ ∆αυΐδ, ἐλέησόν µε». Ὅµως ἀντὶ νὰ ἐνισχυθεῖ στὴν προ-
σπάθειά του νὰ βρεῑ τὸ φῶς, δέχεται ἀπροσδόκητα τὴν ἐπίθεση ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ συνόδευαν τὸν ∆ιδάσκαλο.  

Σώπα, τοῦ ἔλεγαν, διότι µὲ τὶς φωνές σου κουράζεις τὸν ∆ιδάσκαλο. «Ὁ δὲ πολ-

λῷ µᾶλλον ἔκραζεν· Ἰησοῦ, υἱὲ ∆αυΐδ, ἐλέησόν µε». 
Εἶναι ἀλήθεια, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, ¬τι τόσους αἰῶνες µετά, στὴν προσπά-

θειά µας νὰ φτάσουµε κοντὰ στὸν Χριστό, συναντοῦµε κι ἐµεῖς ἐµπόδια ἀκόµη καὶ 
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ περιµένουµε νὰ µᾶς στηρίξουν. 

 Ἐµπόδια στὴν κατὰ Χριστὸν προσπάθεια καὶ ζωὴ µᾶς βάζει πρῶτος ὁ διάβο-
λος, ὁ ὁποῖος εἶναι µισάνθρωπος καὶ ἀνθρωποκτόνος. Γνωρίζει πόσο ὠφελούµεθα, 
¬ταν συνδεόµαστε µὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του, καὶ κάνει τὸ πᾶν, γιὰ νὰ µᾶς 
χωρίσει ἀπὸ τὴν ἀγάπη Του, νὰ µᾶς ὠθήσει στὴν ἁµαρτία, νὰ ψυχράνει τὸ ζῆλο µας, 
νὰ µαράνει τὸν ἐνθουσιασµό µας. Ὅπως ἀκριβῶς πέτυχε νὰ βγάλει τοὺς Πρωτοπλά-
στους ἀπ' τὸν Παράδεισο, ἔτσι ἐπιχειρεῖ νὰ βγάλει κι ἐµᾶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ 
µᾶς ὁδηγήσει στὴν ἀπώλεια, δηλαδὴ στὴν αἰώνια Κόλαση. 

Ἐµπόδια στὴν κατὰ Χριστὸν ζωὴ συναντοῦµε καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ 
κόσµου, οἱ ὁποῖοι εmτε ἐν γνώσει τους εmτε καὶ ἐν ἀγνοίᾳ γίνονται ὄργανα τοῦ σατανᾶ 
καὶ µᾶς ἐπιτιµοῦν νὰ σιωπήσουµε. Ὁ κόσµος τῆς ἁµαρτίας ἄλλοτε προσπαθεῖ σὰν 
µαγνήτης νὰ µᾶς ἑλκύσει κοντά του κι ἄλλοτε γίνεται ἀπειλητικός. Ἀρχίζει τὶς εἰρωνεῖ-
ες, τὰ πικρόλογα, τὶς προκλήσεις, τὰ κάθε εmδους σκόπιµα τεχνάσµατα καὶ τὶς πάσης 
φύσεως ἀπειλές. 

 Ἐµπόδια στὴν κατὰ Χριστὸν ζωὴ συναντοῦµε καὶ ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς µας, 
¬ταν δὲν ἔχουν «νοῦν Χριστοῦ». Πάλι στὴν ἐκκλησία θὰ πᾶς; Κι ἄλλο παιδὶ θὰ κάνεις; 
∆ὲν σοῦ φτάνουν αὐτὰ ποὺ ἔχεις; Χρησιµοποιοῦν τέτοια δῆθεν λογικὰ ἐπιχειρήµατα 
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ἀναφερόµενοι σὲ πραγµατικὲς δυσκολίες, γιὰ νὰ κουράσουν τὴν πίστη µας καὶ νὰ 
ἀποθαρρυνθοῦµε στοὺς στόχους µας. Ὑπάρχουν βέβαια περιπτώσεις, ποὺ οἱ mδιοι οἱ 
συγγενεῖς µας γίνονται οἱ µεγαλύτεροι ἐχθροί µας, ἐπαληθεύοντας τὸν λόγο τῆς Γρα-
φῆς ¬τι «ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ». 

 Ἐµπόδια στὴν κατὰ Χριστὸν ζωὴ συναντοῦµε καὶ ἀπὸ τοὺς οἰκείους τῆς πί-
στεως, ¬σο κι ἂν αὐτὸ ἀκούγεται παράξενα. Στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ «οἱ προάγοντες» 
δὲν ἦταν ἄπιστοι. Ἦταν πιστοὶ καὶ ἀκολουθοῦσαν µὲ καλὴ διάθεση τὸν Χριστό. 
Ἀλλὰ δυστυχῶς µεσολαβοῦν ἀνθρώπινες µικρότητες. Ζηλοτυπίες, ἀρχοµανίες, κακίες 
κι ἀντὶ νὰ βοηθοῦµε νά µεταφέρεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ δοξάζεται µέσῳ τῶν 
ἄλλων, στοχεύουµε ἐναντίον τῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου µὲ σκοπὸ νὰ σιωπήσουν. 

Τέλος, ἐµπόδια στὴν κατὰ Χριστὸν ζωὴ συναντοῦµε καὶ ἀπὸ τὸν ἑαυτό µας, 
ποὺ ἔχει ροπὴ καὶ κλίση πρὸς τὸ κακό. Ὑποκύπτουµε στὴ ραθυµία καὶ στὴ νωθρότη-
τα. Ἐφησυχάζουµε στὸν νυσταγµὸ τῆς ψυχῆς. Μαγνητιζόµαστε ἀπὸ τὴν ἐξωστρέφεια, 
ἀπὸ τὶς µέριµνες τοῦ βίου καὶ ἀναλωνόµαστε στὶς σύγχρονες ἐπικοινωνίες, ποὺ δὲν 
µᾶς ἀφήνουν χρόνο γιὰ βαθύτερο καὶ οὐσιαστικὸ σύνδεσµο µὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν 
Ἐκκλησία Του. 

Πολλὰ τὰ ἐµπόδια ποὺ ὑπάρχουν, λοιπόν, στὴν κατὰ Χριστὸν ζωή. Ἀλλὰ κι 
ἐµεῖς καλούµαστε νὰ τὰ ἀντιµετωπίζουµε καὶ νὰ τὰ ὑπερνικοῦµε. 

Ὁ Χριστιανικὸς ἀγώνας, ποὺ διεξάγουµε, εἶναι εὐλογηµένος ἀγώνας, γιατὶ ἔχει 
ὡς πεδίο µάχης τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀγώνας δύσκολος, ἀλλὰ καὶ ποθητός. 
Ἀγώνας ἀπαιτεῑ νὰ παλαίψει ὁ ἄνθρωπος µὲ αὐτοθυσία, νὰ ἱδρώσει, νὰ µατώσει, νὰ 
δώσει τὰ πάντα γιὰ τὴ νίκη. Ἀλλ’ εἶναι ἀγώνας ποὺ ἐνισχύεται ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ 
καὶ στεφανώνεται κατὰ τὴν ἡµέρα τῆς Κρίσεως. 

Στὸν ἀγώνα αὐτὸ µᾶς συνιστᾷ ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίµακος νὰ χρησιµοποι-
οῦµε ὡς ¬πλο τὴν παντοδύναµη καὶ ἀποτελεσµατικὴ προσευχὴ «’Ιησοῦ ὀνόµατι µάστιζε 
πολεµίους». Μὲ τό µαςτίγιο τῆς προσευχῆς χτυποῦµε ἀλύπητα τοὺς δαίµονες. Ὅπως ὁ 
τυφλὸς φώναζε λέγοντας{ «’Ιησοῦ, υἱὲ ∆αυΐδ, ἐλέησόν µε», ἔτσι κι ἐµεῖς νὰ ἐπιµένουµε 
προσευχόµενοι{ νὰ κτυποῦµε ἀκούραστα τὴν πόρτα τοῦ θείου ἐλέους. 

 Ἀδελφοί, τὰ λεγόµενα ἐµπόδια τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς µποροῦµε νὰ τὰ δοῦµε 
ὡς σκαλοπάτια, ποὺ µᾶς ἀνεβάζουν µὲ κόπο, ἀλλὰ µᾶς ὁδηγοῦν ἐκεῖ ποὺ θέλουµε. Τὰ 
θεωρούµενα ἐµπόδια τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς «καθ’ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος 
δόξης κατεργάζονται» γιὰ τὸν καθένα µας. ∆ιότι, ¬πως λέει ὁ Μέγας Βασίλειος, «πόνοι γεν-
νῶσι δόξαν, κάµατοι δὲ προξενοῦσι στεφάνους». Ὅσο περισσότερο, δηλαδή, κοπιάζει ὁ ἀγωνι-
στὴς τοῦ καλοῦ ἀγῶνος, τόσο µεγαλύτερο στεφάνι θὰ πάρει. 

                                                              Γένοιτο. 
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιη΄ 18-27)  
26 Νοεμβρίου 2017 

 
Δὲν εἶχε εὃτυχῆ κατάληξη ἡ συνάντηση τοῦ πλούσιου ἐκείνου νεανίσκου 

μὲ τὸν Κύριο, τὴν Ἲποία μᾶς περιγράφει τὸ σημερινὸ Εὃαγγέλιο. ὣφυγε λυπη-
μένος Ἲ νέος, ὅταν Ἲ Χριστὸς τοῦ ζήτησε νὰ ἀποχωριστεῖ τὸ χρῆμα ποὺ κρα-
τοῦσε αἰχμάλωτη τὴν ψυχή του, γιὰ νὰ γίνει τέλειος. Ἡ ὄπέρβαση γιὰ τὴν τε-
λειότητα ἀποτελεῖ, ἀπὸ τότε, τὴν αἰώνια προτροπὴ τοῦ Κυρίου ἀλλὰ καὶ τὸν 
τελικὸ στόχο γιὰ κάθε χριστιανό. 

 Ἡ αὃτογνωσία καὶ Ἲ ἀγώνας προβάλλουν ὡς ἀναγκαῖες προϋποθέσεις 
γιὰ τὴν ἐπιτυχία αὃτοῦ τοῦ σκοποῦ. 

 ὶ πλούσιος νέος τοῦ σημερινοῦ Εὃαγγελίου νόμιζε ὅτι εἶναι καλός, 
ἐπειδὴ τηροῦσε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ἀποδείχθηκε ὅμως, ἡ θρησκευτι-
κότητά του ἦταν τυπικὴ καὶ ἐπιφανειακή. Νόμιζε ὅτι ἡ σχέση του μὲ τὸν Θεὸ 
καθορίζεται ἀπὸ τυπικὰ καλὲς πράξεις. ὗπέφευγε βέβαια τὶς σοβαρὲς παραβά-
σεις τοῦ νόμου, ἀλλὰ ζητοῦσε νὰ μάθει ἂν χρειάζεται νὰ κάνει καὶ κάτι ἄλλο, 
γι’ αὃτὸ καὶ ρώτησε «τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;». 

 Ἡ ἔλλειψη αὃτογνωσίας στερεῖ μέχρι καὶ σήμερα ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο τὴν 
δυνατότητα ἀνακάλυψης τῶν ἀγκαθιῶν, ὡς ἐμποδίων, ποὺ ὄπάρχουν βαθιὰ 
μέσα στὴν ψυχή του. ὗγκάθια, ποὺ ἂν ἐντοπίσει καὶ ξεριζώσει, θὰ τελεσφορή-
σει κάθε καλὴ διάθεση καὶ προσπάθεια. Χρειάζεται παράλληλα αὃτοκριτικὴ 
καὶ εἰλικρίνεια, γιὰ νὰ ἐντοπισθεῖ τὸ ζητούμενο ἀπὸ τὸν Χριστὸ «ἓν» ποὺ μᾶς 
χωρίζει. 

 Τὸ δεύτερο ἀπαραίτητο στοιχεῖο, γιὰ νὰ γίνουμε τέλειοι καὶ πιστοὶ μα-
θητές Του, εἶναι ἀδιαμφισβήτητα ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. ὶ δρόμος τῆς χριστια-
νικῆς ζωῆς ὡς πορεία γιὰ τὴν τελειότητα δὲν εἶναι εὅκολος. ὗπαιτεῖ θυσίες καὶ 
αὃταπάρνηση. Γιὰ τὸν πλούσιο, Ἲ Κύριος εἶπε ὅτι εἶναι εὃκολότερο νὰ περά-
σει μία καμήλα ἀπὸ τὴν τρύπα μιᾶς βελόνας, παρὰ νὰ εἰσέλθει ἕνας πλούσιος 
στὴ Βασιλεία τῶν οὃρανῶν. Κι ὅταν οἱ μαθητὲς ρώτησαν μὲ ἔκπληξη «τότε 
λοιπὸν ποιὸς μπορεῖ νὰ σωθεῖ;», Ἲ Κύριος ἀπάντησε ὅτι «ὅσα εἶναι ἀδύνατον 
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νὰ γίνουν μὲ τὴν ἀσθενικὴ ἀνθρώπινη δύναμη, εἶναι κατορθωτὰ μὲ τὴ χάρη 
καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ». 

 ὗδελφοί μου,  

 ἡ συμμετοχή μας στὴ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα ὅμως 
στὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως εἶναι ἡ εὃκαιρία νὰ ἐκδηλώσουμε 
τὴν εἰλικρινῆ μας μετάνοια καὶ νὰ καταθέσουμε ὅ,τι στέκεται πρόσκομμα στὸ 
δρόμο μας γιὰ νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε. Οἱ συμβουλὲς τοῦ πνευματικοῦ μας, 
μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, μποροῦν νὰ στηρίξουν τὸν πνευματικό μας ἀγῶνα γιὰ 
τὴν τελειότητα. 

 ὶ Κύριος δὲν μᾶς θέλει ἁπλῶς «καλοὺς ἀνθρώπους» ἀλλὰ ἀφοσιωμέ-
νους μιμητές Του. Θέλει νὰ γίνουμε τέλειοι, διότι αὃτὲς εἶναι οἱ προδιαγρα-
φὲς ποὺ μᾶς ἔδωσε, ὅταν μᾶς δημιούργησε. Μᾶς ἔπλασε «κατ’ εἰκόνα» καὶ 
«καθ’ Ἲμοίωσίν» Tου. ὣχουμε λοιπὸν τὴ δυνατότητα γιὰ πολὺ περισσότερα 
ἀπὸ ὅσα νομίζουμε ὅτι ἀπὸ μόνοι μας μποροῦμε νὰ καταφέρουμε. ὣχουμε τὶς 
προϋποθέσεις ν’ ἀνεβοῦμε ψηλότερα. ὗρκεῖ νὰ ἀνακαλύψουμε αὃτὸ τὸ «ἓν» 
ποὺ ζητεῖ σήμερα καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ κοντὰ Tου καὶ νὰ τὸ ξεπεράσουμε μὲ 
τὴ χάρη καὶ τὴ βοήθειά Tου. Τότε θὰ ἀποδειχθοῦμε ἄξιοι μαθητὲς καὶ κλη-
ρονόμοι τῆς Βασιλείας Του. ὗμήν. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. ιβ΄ 16-21)  

19 Νοεμβρίου 2017 
 

ὶ Χριστὸς μὲ μιὰ σύντομη παραβολή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μᾶς πα-
ρουσιάζει σήμερα τὴ ζωὴ ἑνὸς πλουσίου, τὸν Ἲποῖο Ἲ Ἴδιος χαρακτηρίζει 
ἄφρονα. Καὶ ἦταν πράγματι ἄφρων Ἲ ἄνθρωπος αὃτός, ἐπειδὴ πέρασε ὅλη του 
τὴ ζωὴ προσκολλημένος στὰ πλούτη του, ἐνῷ τελικὰ πέθανε, πρὶν προλάβει 
νὰ τὰ ἀπολαύσει. 

ὗξίζει λοιπὸν νὰ δοῦμε γιατί ἡ ἐπιδίωξη ἀποκτήσεως ἐπίγειων ἀγαθῶν 
καὶ μάλιστα πολλῶν εἶναι ἀφροσύνη. 

Πρῶτον, διότι γεμίζει τὸν ἄνθρωπο μὲ ἄγχος καὶ ἀγωνία. Αὃτοὶ ποὺ ἐν-
διαφέρονται μόνο γιὰ τὰ ὄλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὶς ἀπολαύσεις, νομίζουν ὅτι μὲ τὸν 
τρόπο αὃτὸ θὰ χαροῦν τὴ ζωή τους. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ἐντελῶς διαφορε-
τική.  

Ὑς δοῦμε τὸν πλούσιο τῆς Παραβολῆς. Τὴν ἐξαιρετικὴ εὃφορία καὶ τὴν 
πλούσια σοδειά του ἀκολούθησαν βασανιστικὲς σκέψεις καὶ ἀγωνιώδεις μέρι-
μνες, «Τί ποιήσω;» ἔλεγε. Καὶ στὴ συνέχεια ἡ πλεονεξία του τὸν Ἲδήγησε σὲ 
μιὰ ἀπόφαση ποὺ τὸν περιέπλεξε σέ μεγαλύτερες περιπέτειες. ὗποφάσισε νὰ 
γκρεμίσει τὶς ἀποθῆκες του καὶ νὰ κτίσει μεγαλύτερες, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει τὰ 
ὄπάρχοντά του. Στ’ ἀλήθεια, πόσες φασαρίες, ἔξοδα, πονοκεφάλους, προβλή-
ματα καὶ ἐντάσεις προκάλεσε αὃτὴ ἡ ἀπόφασή του; Κάτι παρόμοιο συμβαίνει 
μὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ μπαίνει στὴ λογικὴ τῆς καταναλωτικῆς ζωῆς. ὗρχίζει 
ἕνα ἀσταμάτητο κυνήγι χρημάτων μὲ ὅλα τὰ μέσα, χωρὶς νὰ ἡσυχάζει. Ὑν μά-
λιστα σὲ αὃτὰ προσθέσουμε τὴν ἀγωνία τῆς κλοπῆς τους, ποὺ τὸν διακατέχει, 
ἢ ἀκόμη τὴν ἀπώλειά τους ἀπὸ οἰκονομικὴ κρίση, τότε εὃκολότερα καταλα-
βαίνουμε ὅτι Ἲ ἄνθρωπος αὃτὸς ζεῖ μονίμως στὴν ἀβεβαιότητα καὶ στὴν ἀγω-
νία. Κάτω ἀπὸ αὃτὲς τὶς συνθῆκες πῶς εἶναι δυνατὸν κανεὶς νὰ ἀπολαύσει τὰ 
ἀγαθά του; 

Δεύτερον, διότι ἠ ψυχὴ ὡς πνεῦμα δὲν χορταίνει μὲ ὄλικὰ ἀγαθά. Οἱ πό-
θοι της εἶναι βαθύτεροι καὶ ἄπειροι καὶ μόνο Ἲ ἄπειρος καὶ τέλειος Θεὸς μπο-
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ρεῖ νὰ τὴν ἱκανοποιήσει. Γι’ αὃτὸ καὶ αὃτὴ ἐνστικτωδῶς διψάει τὴν ἕνωσή της 
μὲ τὸν Θεό. Τίποτα ἄλλο δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἱκανοποιήσει οὃσιαστικὰ παρὰ 
μόνο τὸ «ὄντως ἐφετόν» πρόσωπο τοῦ Κυρίου. 

Τρίτον, διότι Ἲ ἄνθρωπος λησμονεῖ τὸν θάνατο. Τὸ πιὸ διακριτὸ χαρα-
κτηριστικὸ τῆς ἀφροσύνης τῶν ὄλιστῶν εἶναι ἡ πεποίθηση ὅτι τὰ πλούτη 
τους θὰ τὰ ἔχουν διαρκῶς μαζί τους. Τὸν θάνατο οὅτε ποὺ τὸν σκέπτονται. 
Αὃτὸ ἀκριβῶς ἔπαθε κι Ἲ δυστυχὴς πλούσιος τῆς Παραβολῆς, Ἲ Ἲποῖος ἐνῷ 
Ἱνειρευόταν ἀνέσεις καὶ ἀπολαύσεις, τὸν ἐπισκέφθηκε Ἲ θάνατος. Τότε ἄκου-
σε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Δικαιοκρίτου Κυρίου « ὗνόητε ἄνθρωπε, ὅλα αὃτὰ ποὺ 
ἑτοίμασες, ποῦ θὰ πᾶνε;». 

ὗδελφοί μου, 

πολλοὶ ἄνθρωποι πέφτουν καθημερινὰ στὴν ἴδια παγίδα, ἐπειδὴ πιστεύ-
ουν ὅτι τὰ χρήματα καὶ τὰ κτήματα μποροῦν οἱ ἴδιοι νὰ τὰ διαχειρίζονται, ὡς 
δικά τους, χωρὶς ποτὲ νὰ τὰ ἀποχωριστοῦν. Δὲν σκεπτόμαστε ὅτι, ὅπως ὅταν 
γεννηθήκαμε δὲν εἴχαμε τίποτα, ἔτσι κι ὅταν φεύγουμε δὲν μποροῦμε νὰ πά-
ρουμε μαζί μας τίποτα. Δὲν εἶναι ἀφροσύνη λοιπὸν νὰ ἀγωνιοῦμε καὶ νὰ κοπι-
άζουμε γιὰ πράγματα ποὺ εἶναι ἐπίγεια καὶ φθαρτά; 

Ζοῦμε σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ προβάλλει τὸ χρῆμα καὶ τὴν λη ὡς προϋ-
ποθέσεις γιὰ τὴν εὃτυχία τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν ὄπάρχει ὅμως μεγαλύτερη ἀφρο-
σύνη ἀπὸ τὸ νὰ στηρίζεται κανεὶς στὴν λη.  

Κερδισμένοι ζοῦν σ’ αὃτὸν τὸν κόσμο ὅσοι τὰ διαχειρίζονται πρὸς ὄφε-
λος καὶ τῶν ἄλλων, ἐξασφαλίζοντας ἔτσι θησαυροὺς ποὺ ἀποτελοῦν γιὰ τοὺς 
ἴδιους τὴν καλύτερη ἐπένδυση καὶ γιὰ τὸ αἰώνιο μέλλον. ὗμήν. 
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Μὲ ἀφορμὴ τὰ ἐρωτήματα ποὺ δέχθηκε ἀπὸ ἕνα νομοδιδάσκαλο, Ἲ Κύ-
ριος διηγήθηκε τὴ θαυμάσια παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, ποὺ ἀκούσα-
με σήμερα, γιὰ νὰ ὄπογραμμίσει πόσο μεγάλη σημασία ἔχει νὰ ἐφαρμόζει κα-
νεὶς στὴν πράξη τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν πλησίον του, ἀνεξάρ-
τητα ἀπὸ ὅρια.  

 Ὑς κάνουμε λοιπὸν λίγες σκέψεις, γιὰ νὰ δοῦμε τί σημαίνει νὰ περνᾶμε 
ἀπὸ τὴ θεωρία στὴν ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ τῆς ἀγάπης. 

 ὶπωσδήποτε εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γνωρίζουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὴ 
ζωή μας. Νά μελετοῦμε τὴν γία Γραφή, γιὰ νὰ βρίσκουμε καθοδήγηση καὶ 
λύση στὰ προβλήματά μας. Ὡστόσο μόνη ἡ γνώση δὲν ἀρκεῖ. ὶ νομικὸς τοῦ 
σημερινοῦ Εὃαγγελίου ἤξερε νὰ ἀπαγγέλλει καλὰ, ὡς προσευχὴ πρωὶ καὶ βρά-
δυ, τὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης,‧ ἡ πρακτική της ὅμως τοῦ ἦταν ἄγνωστη. Νόμιζε 
πὼς ὄφειλε νὰ ἀγαπᾶ μόνο τοὺς Ἲμοεθνεῖς του ἢ τοὺς Ἲμοπίστους του, θὰ λέ-
γαμε. Μιὰ τέτοια συνείδηση, ὅμως, καταντᾶ ἀνώφελη φιλοσοφία καὶ εἶναι πί-
στη νεκρή, ἀφοῦ δὲν συνοδεύεται ἀπὸ ἔργα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν ἀποδέκτη 
κάθε ἄνθρωπο ἀνάγκης. 

ὣτσι κι ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ ἐκφράζουμε δυστυχῶς, ἐν πολλοῖς, τὴν θρη-
σκευτικότητά μας. Μιλᾶμε μὲ γνώση καὶ ἄνεση γιὰ θεολογικὰ θέματα, ἀναλύ-
ουμε ἁγιογραφικὰ χωρία, τονίζουμε στοὺς ἄλλους τὴν ἀξία τῆς διδασκαλίας 
τοῦ Κυρίου, ὅμως δὲν ἔχουμε ἐπίγνωση τῶν λόγων μας, ἀφοῦ δὲν ἀφήνουμε 
τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπηρεάσει δραστικὰ πρῶτα τὴ προσωπική μας ζωή.  

 ὗληθινὰ ὅμως εὃτυχεῖς καὶ μακάριοι γινόμαστε, μόνον ὅταν ἔμπρακτα 
ἐφαρμόσουμε τὸ θέλημά Του στὴ ζωή μας. Ποιὰ εἶναι ἡ κατεξοχὴν πρακτικὴ 
ἐφαρμογὴ τοῦ θελήματός Του; Ἡ ἔμπρακτη τήρηση τῶν δύο ἐντολῶν ποὺ 
προβάλλονται ὡς κορυφαῖες, ἐπειδὴ ἐμπεριέχουν ὅλες τὶς ἄλλες. Πρόκειται γιὰ 
τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον. Σ’ αὃτὲς τὶς δύο 
ἐντολὲς «ὅλος Ἲ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται». 
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 Καλούμαστε ν’ ἀγαπήσουμε πρῶτα τὸν Θεό, μὲ ὅλη μας τὴν καρδιὰ καὶ 
μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις. Κι ἡ ἀγάπη αὃτὴ νὰ μὴν εἶναι θεωρητική, ἀλλὰ νὰ 
ἐκδηλώνεται «ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ» (Α΄ Ὥω. γ΄ 18). Μᾶς τὸ ζήτησε Ἲ ἴδιος Ἲ 
Κύριος: «Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε» (Ὥω. ιδ΄ 15). Μὲ 
τὴν συνέπεια αὃτή, ἡ ἀγάπη κατόπιν πρὸς τὸν πλησίον θὰ προκύψει ὡς καρ-
πὸς τῆς ἀνάγκης μας καὶ ὄχι ὡς Ἱφειλή μας. Αὃτὴ εἶναι ἀπόδειξη ὅτι ἀγαποῦ-
με εἰλικρινὰ τὸν Θεό, σύμφωνα μὲ τὴ σαφῆ διευκρίνιση «ἐμοὶ ἐποιήσατε» 
(Ματθ. κε΄ 40). 

Τὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὃαγγέλιο προβάλλει τὸ ἐξαιρετικὰ πρακτικὸ παρά-
δειγμα τῆς ἀνιδιοτελοῦς καὶ θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἔμπρακτης ἐφαρμο-
γῆς της. Τὸν Καλὸ Σαμαρείτη. ὤναν ἄνθρωπο ποὺ δὲν λογάριασε κόπο καὶ 
χρόνο οὅτε ἐπηρεάστηκε ἀπὸ προκαταλήψεις καὶ τοπικισμούς, ἀλλὰ στάθηκε 
μὲ προσωπικὸ κίνδυνο δίπλα στὸν ξένο καὶ πληγωμένο συνάνθρωπό του ὡς 
ἄνθρωπος, ὡς φίλος, ὡς ἀδελφός. Ποιὸς μπορεῖ ἀλήθεια σήμερα νὰ συγκρίνει 
αὃτὸ τὸ ἐπίπεδο ἀγάπης μὲ τὴν δική του συμπεριφορά; 

ὗναρίθμητες εἶναι οἱ εὃκαιρίες ποὺ παρουσιάζονται στὴ δική μας ζωή, 
γιὰ νὰ δείξουμε τὴν ἀγάπη μας σὲ συγγενεῖς καὶ φίλους, σὲ γνωστοὺς καὶ 
ἀγνώστους, ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Ὑν ξεπεράσουμε τυχὸν ἐπιφυλάξεις, ἴσως καὶ 
ἐμπάθειες, τότε, μὲ ἐπίκεντρο ἐνδιαφέροντος τὸν ἄλλον καὶ ὄχι τὸν ἑαυτό μας, 
θὰ ἀποκαλύψουμε τὴν ποιότητα τῆς ἀγάπης μας καὶ τὴν γνησιότητα τῆς πί-
στεώς μας. 

  «Πορεύου καὶ σὺ καὶ ποίει Ἲμοίως».  

 Αὃτὸ παραγγέλλει σήμερα, ἀδελφοί μου, Ἲ Χριστὸς στὸν καθένα ἀπὸ 
ἐμᾶς. Μὴ μένεις, λέει, στὴ θεωρία. ὗκολούθησε τὸ παράδειγμα τοῦ Καλοῦ 
Σαμαρείτου. ὶ δρόμος γιὰ νὰ κληρονομήσεις τὴν αἰώνια ζωὴ ἔχει συγκεκρι-
μένο τρόπο. Τὴν ἔμπρακτη ἀγάπη. Ξεπέρασε τὸν ἑαυτό σου, γιὰ νὰ συναντή-
σεις τὸν ἀδελφό σου. Κι ὅταν τὸν βρεῖς, ἔχεις συναντήσει Ἐμένα, τὴν Ζωή. 
ὗμήν. 
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. στ΄, 19–31)  

  
5 Νοεμβρίου 2017 

Ἡ σημερινὴ Εὃαγγελικὴ περικοπὴ ὄπογραμμίζει τὴν πραγματικότητα 
τῆς καθημερινότητάς μας, σύμφωνα μὲ τὴν Ἲποία Ἲ πλοῦτος φαντάζει στὰ 
μάτια τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων ὡς κάτι καλό. Θὰ δοῦμε ὅμως ὅτι ἀπὸ 
μόνος του δὲν εἶναι καλό. Καλὸ γίνεται, μόνο ὅταν χρησιμοποιηθεῖ σωστὰ μὲ 
γνώμονα τὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης. Τότε, Ἲ πλοῦτος μᾶς βοηθεῖ νὰ ἔχουμε τὴν 
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς μας, κερδίζοντας καὶ τὴ Βασιλεία τῶν οὃρανῶν. Σὲ ἀντί-
θετη περίπτωση μεταμορφώνεται στόν μεγαλύτερο τύραννο τῆς παρούσας 
ζωῆς καὶ τῆς μέλλουσας πραγματικότητας. 

Δύο πρόσωπα προβάλλονται σήμερα, μὲ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη ζωή. ὶ 
ἀνώνυμος πλούσιος καὶ Ἲ πτωχὸς Λάζαρος. Αὃτὸς Ἲ πλούσιος χρησιμοποίησε 
τὸν πλοῦτο του ἐντελῶς ἀφιλάνθρωπα. Ζοῦσε μὲ συνεχεῖς καὶ καθημερινὲς δι-
ασκεδάσεις, χωρὶς νὰ τὸν ἐνδιαφέρουν οἱ ἀνάγκες τῶν ἄλλων. ὣτσι δὲν ἔδειξε 
τὸ παραμικρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν Λάζαρο, ὥστε νὰ τὸν συμπονέσει καὶ νὰ τὸν 
συνδράμει στὴ φτώχεια καὶ στὴν ἀσθένειά του. Οἱ διασκεδάσεις καὶ ἡ πολυ-
τέλεια τῆς ζωῆς του δὲν τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ σηκώσει τὸ βλέμμα σὲ αὃτὸν ποὺ 
οὃσιαστικὰ ζοῦσε δίπλα του ἐγκαταλελειμμένος καὶ ξεχασμένος ἀπὸ ὅλους, σὲ 
ἀπόλυτη ἔνδεια, ὄποσιτισμένος, μὲ πυορροοῦσες πληγές.  

Ὅταν ὅμως Ἲ πλούσιος καὶ Ἲ Λάζαρος πεθαίνουν, τὰ πράγματα ἀλλά-
ζουν. ὶ πτωχὸς Λάζαρος, ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὸν πόνο καὶ τὶς ἀνάγκες ἀγάλ-
λεται στὸ φῶς καὶ στὴν εὃφροσύνη τοῦ Παραδείσου, ἐνῷ Ἲ πλούσιος ὄποφέ-
ρει καὶ βασανίζεται. ὶ Λάζαρος δὲν εἶναι πιὰ μόνος του, ξεχασμένος καὶ ἐγκα-
ταλελειμμένος, ἀλλὰ βρίσκεται σὲ κοινωνία μὲ ἄλλους ἀνθρώπους, ἀναπαυό-
μενος στοὺς κόλπους τοῦ ὗβραάμ, δηλαδὴ στὴν ποθητὴ κατάσταση τοῦ Πα-
ραδείσου. ὗπὸ τὴν ἄλλη, Ἲ πλούσιος Ἱδυνᾶται καὶ βιώνει τὴν ἀπόλυτη μονα-
ξιά. Πουθενὰ δὲν φαίνεται νὰ ὄπάρχει ἄλλος γιὰ νὰ τὸν παρηγορήσει, ἔστω 
καὶ μὲ τὴν παρουσία του.  
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ὶ πλούσιος δὲν τιμωρεῖται, ἐπειδὴ ἦταν πλούσιος, ἀλλὰ διότι δὲν ἀγά-
πησε καὶ δὲν ἐλέησε τὸν συνάνθρωπό του. Δὲν θέλησε ποτὲ νὰ δεῖ τὴν ἀνάγκη 
αὃτοῦ ποὺ ὄπέφερε. Προτίμησε νὰ ζήσει εὃφραινόμενος Ἱ ἴδιος, κλείνοντας 
τὰ μάτια στὸν πόνο τοῦ πτωχοῦ καὶ ἀσθενοῦς. Αὃτὴ τὴν ἀλήθεια ἀπέδειξε Ἲ 
θάνατός του, ὅτι δηλαδὴ κανεὶς δὲν ἐλεεῖται, ἐὰν δὲν ἐλεήσει, κανεὶς δὲν ἀνα-
παύεται, ἐὰν δὲν ἀναπαύσει καὶ κανεὶς δὲν γεύεται τὴ χάρη τοῦ γίου Πνεύ-
ματος, ἐὰν δὲν κοινωνήσει τὴν ἀνάγκη τοῦ ἄλλου. 

Ἡ Εὃαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ ἀφιλάνθρωπου πλουσίου καὶ τοῦ πτωχοῦ 
Λαζάρου ἀποκαλύπτει τί εἶναι Παράδεισος καὶ  Κόλαση. ὶπωσδήποτε δὲν εἶ-
ναι τόποι. ὗντίθετα, Ἲ Παράδεισος καὶ ἡ Κόλαση εἶναι τρόποι ἀτελεύτητης 
καταστάσεως τῶν ψυχῶν. ήνομάζεται ζωή, ὅταν εἶναι συνέχεια τῆς σχέσεως 
μὲ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς, ποὺ εἶναι Ἲ Θεός, καὶ εἶναι θάνατος, ὅταν Ἲδηγεῖ σὲ 
ἀκοινωνησία τῶν προσώπων, ὡς ἐκούσια ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸν χρόνο τοῦ βίου 
μας. 

ὗδελφοί μου, 

Ἲ τρόπος ποὺ βαδίζουμε στὴ ζωή μας καὶ διαχειριζόμαστε τὶς δυνατό-
τητές μας νὰ γνωρίζουμε ὅτι εἶναι Ἲ τρόπος ποὺ θὰ ἀπολαύσουμε καὶ στὴν αἰ-
ώνια κατάστασή μας, ἐπειδὴ Ἲ Θεὸς θά σεβαστεῖ αὃτὴν τὴν ἐπιλογή μας.  
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. η΄ 41-56)  
29 ήκτωβρίου 2017 

 
Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἀγαπητοί μου 

ἀδελφοί, ἡ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ ἀποτελεῖ πρᾶγμα παράδοξο. Προκαλεῖ τὴν ἀν-
θρώπινη λογικὴ σήμερα ἡ ἐμπειρία καὶ Ἲμολογία του, ὅταν γράφει «Χριστῷ 
συνεσταύρωμαι, ζῶ δὲ οὃκέτι ἐγώ, ζῈ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός». Ἐσωτερικὸ ὅμως 
χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῇς ζωῇς τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ διὰ τοῦ βαπτίσμα-
τος πνευματικὴ ἀναγέννηση καὶ ἐξωτερικὸ χαρακτηριστικό της ἡ ἀγάπη καὶ ἡ 
ταπείνωση. 

Αὃτὰ ἀκριβῶς τὰ χαρακτηριστικὰ διαπιστώνουμε στὰ ἀναφερόμενα 
πρόσωπα τῇς σημερινῇς Εὃαγγελικῇς περικοπῇς. ὶ ἲδιος Ἲ Χριστός, ὡς ἀρχέ-
τυπη εἰκόνα καὶ παράδειγμα τῇς ἀνθρωπότητας, προσφέρει τὸ μέτρο ποὺ 
Ἱφείλουμε νὰ τηροῦμε, ὥστε νὰ δικαιολογεῖται καὶ ἡ προσωνυμία τοῦ χριστι-
ανοῦ στὸ πρόσωπό μας. ὶ Χριστός, μετὰ τὸ θαῦμα τῇς θεραπείας τοῦ δαιμο-
νισμένου στὴ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν, πορευόταν στὸ σπίτι τοῦ ἀρχισυνάγωγου 
Ὥαείρου, γιὰ νὰ θεραπεύσει τὴ δωδεκάχρονη ἑτοιμοθάνατη θυγατέρα του. Ἐνῷ 
βρισκόταν καθ᾽ Ἲδὸν ἀκολουθούμενος ἀπὸ πλήθη ἀνθρώπων, τὰ Ἲποῖα «συ-
νέπνιγον αὃτόν», κάποια γυναίκα, ἡ Ἲποία ὄπέφερε ἀπὸ αἱμορραγία ἐπὶ δώδε-
κα χρόνια, κατάφερε νὰ Τὸν πλησιάσει καὶ διακριτικὰ νὰ ἀγγίξει τὴν ἄκρη τῶν 
ἐνδυμάτων του. «Καὶ παραχρῇμα ἔστη ἡ ρύσις τοῦ αἳματος αὃτῇς», ὅμως, ἡ 
ἐνέργειά της δὲν διέλαθε τῇς προσοχῇς τοῦ Κυρίου, Ἲ Ἲποῖος ἐρώτησε ποιὸς 
Τὸν εἶχε ἀγγίξει. 

Τὸ ἐρώτημα τοῦ Χριστοῦ αὃθόρμητα προκάλεσε τὴν λογικὴ τῶν γύρω 
του καὶ τὴν ἀπορία τῶν μαθητῶν του. «Τόσος κόσμος Σὲ περιβάλλει, Κύριε, 
ἀσφυκτικά. ὶ ἕνας σπρώχνει τὸν ἄλλο καὶ Σὲ πιέζουν. Σὲ ἀγγίζουν ἀπὸ παν-
τοῦ καὶ Σὺ ρωτᾶς ποιὸς Σὲ ἄγγιξε;» 

Στ’ ἀλήθεια παράξενο τὸ ἐρώτημα τοῦ Χριστοῦ. Δὲν τὴν ἄφησε νὰ δια-
φύγει τῇς προσοχῇς κανενός, ὅπως ἡ ἲδια ἤθελε, ἀλλὰ τὴ φέρνει στὸ κέντρο 
καὶ τὴ φανερώνει γιὰ πολλὲς αἰτίες. ὶ ἱερὸς Χρυσόστομος δίνει τὴν δική του 
ἐρμηνεία γιαυτό. Πρῶτα, λέει, διαλύει τὸν φόβο τῇς γυναίκας, γιὰ νὰ μὴν τὴν 
ἐνοχλεῖ ἡ συνείδησή της, σὰν νὰ ἔχει κλέψει τὴ χάρη καὶ ζεῖ σὲ ἀγωνία. Δεύτε-
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ρον τὴν βγάζει ἀπὸ τὴν πλάνη της, ποὺ νομίζει ὅτι πέρασε ἀπαραίτητη καὶ 
τρίτον παρουσιάζει σ’ ὅλους τὴν πίστη της, Ἲμολογῶντας τὴν θαυματουργικὴ 
ἐπέμβαση τῇς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ τὴν μιμηθοῦν καὶ οἱ ἄλλοι.  

Αὃτὴν ἀκριβῶς τὴν ταπείνωσή της ἐπαινεῖ καὶ προβάλλει. Δέχεται ἡ γυ-
ναίκα ἀδιαμαρτύρητα ὅτι τῇς συμβαίνει, χωρὶς νά μετρᾶ τὸν ἑαυτό της, τὸ θέ-
λημά της, ὄπομένουσα ἀκόμη σχόλια καὶ χαρακτηρισμοὺς ἀλλὰ καὶ ἀμφισβη-
τήσεις τῇς στάσης της. 

Δυστυχῶς ἡ σημερινὴ ἐποχὴ διακρίνεται γιὰ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Οἱ 
ἄνθρωποι δὲν δέχονται κουβέντα ἀπὸ κανένα, δὲν ἀνέχονται οὅτε τὴν καλόπι-
στη κριτικὴ σὲ ὅ,τι κάνουν καὶ λένε. Ἡ αὃτοπροβολὴ καὶ ἡ ἀνάδειξη τοῦ προ-
σωπικοῦ ἀλάθητου ἔχουν καθιερωθεῖ ὡς τὰ ἰδεώδη τῇς ἐποχῇς. ὶ καθένας αἰ-
σθάνεται ἀλάνθαστος καὶ ἀλλοίμονο σὲ αὃτὸν ποὺ θὰ τὸν ἐλέγξει. Καὶ ἔτσι 
πορεύονται οἱ ἄνθρωποι στὴ ζωή τους, μὲ ἐγωισμὸ καὶ αὃτάρκεια, χωρὶς νὰ 
αἰσθάνονται ὅτι χρειάζονται τὴ συμβουλὴ τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων. 

Ἡ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τέτοια. Ἡ θεάρεστη τα-
πείνωση γίνεται σὲ κάθε ἐποχὴ Ἲ μαγνήτης ποὺ μαγνητίζει τὸ ἔλεος καὶ τὴν 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἲποία «ταπεινοῖς δίδωσι χάριν».  

Αὃτὴ ἡ ἀρετὴ θὰ γίνεται πάντοτε ἀπὸ μέρους μας τὸ δυνατότερο καὶ 
σωτήριο ἄγγιγμα τοῦ ἱματίου τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ μᾶς κάνει ἀποδέκτες τῶν θε-
ραπευτικῶν του ἐνεργειῶν. ὗμήν. 
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. η΄ 27-39)  
22 ήκτωβρίου 2017 

 
Τὴν τραγικὴ πραγματικότητα τῇς ἐπιρροῇς τοῦ σατανᾶ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώ-

που ἀλλὰ καὶ τὴ δυνατότητα ἀπελευθέρωσης ἀπὸ τὸ κακὸ, ποὺ παρέχει πάντα ἡ πα-
ρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας, ἀποκαλύπτει ἡ σημερινὴ Εὃαγγελικὴ περικοπὴ.  

ὶ Εὃαγγελιστὴς Λουκᾶς ἀναφερόμενος στὸ γεγονὸς τῇς μετάβασης τοῦ Κυρί-
ου στὴ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν καὶ τῇς συνάντησεώς του μὲ ἄνδρα «ὃς εἶχε δαιμόνια 
ἐκ χρόνων ἱκανῶν», διαπιστώνει τὸ διαβρωτικὸ καὶ καταστρεπτικὸ ρόλο τῶν δαιμονι-
κῶν δυνάμεων στὸ ἀνθρώπινο γένος μέσα στοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ παράλληλα φανερώνει 
τὴν καταλυτικὴ ἐξουσία ποὺ ἔχει Ἲ Χριστὸς κατὰ τοῦ διαβόλου. Εἶναι ἀνάγκη νὰ 
ὄπογραμμίσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν ἀλήθεια ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὅταν κάνει λόγο στὸν 
σύγχρονο κόσμο γιὰ τὸν δαίμονα καὶ τὶς δυνάμεις του, δὲν παραπέμπει τὸν Ἱρθολογι-
στὴ ἄνθρωπο νὰ ψάξει στὶς τερατόμορφες παραστάσεις ἄλλων ἐποχῶν, γιὰ νὰ τὸν ἐκ-
φοβίσει, ἀλλὰ ἀπευθύνεται μὲ σκοπὸ νὰ τὸν βοηθήσει νὰ ἀνιχνεύσει μέσα ἀπὸ τὰ γε-
γονὸτα τῇς ζωῇς του τὴν κρυπτόμενη παρουσία καὶ ἐπέμβασή του, τονίζοντας πα-
ράλληλα τὴν παρήγορη ἀλήθεια ὅτι Ἲ Κύριος ἦλθε «ἳνα καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος 
ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον». Εἶναι ἀδιαμφισβήτητη πραγματικό-
τητα πὼς ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχή, κατὰ τὴν Ἲποία Ἲ ἄνθρωπος κομπάζει γιὰ τὸ ἐπίπεδο 
τοῦ πολιτισμοῦ του, γιὰ τὴν πολύπλευρη ἐπιστημοσύνη του, γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα τῇς 
τεχνολογίας του, γιὰ τὰ κατοχυρωμένα δικαιώματά του, καὶ Ἲπωσδήποτε γιὰ τὴν 
ἀσύδοτη ἐλευθερία του καὶ τὴν ἀσύλληπτη δυνατότητά του σὲ κάθε τομέα τῇς ζωῇς. 
Στὸν κόσμο αὃτὸ Ἲ λόγος τῇς Ἐκκλησίας σήμερα περὶ δαιμονίων ξενίζει, προκαλεῖ, 
ἀμφισβητεῖται, παραπέμποντας σὲ σκοταδιστικὸ παρελθόν.  

ὗπὸ τὴν ἄλλη ὅμως, τὰ σκληρὰ περιστατικὰ τοῦ καθημερινοῦ ἀβίωτου πλέον 
βίου μας, δηλαδὴ ἡ ἀπουσία τῇς ἀνθρωπιᾶς, ἡ ἔλλειψη τῇς ἀγάπης, ἡ ἀποκαθήλωση 
τῶν ἰδεωδῶν, τὸ ἀναποδογύρισμα τῶν ἀξιῶν, τὸ γκρέμισμα τῶν θεσμῶν, ἡ ἀποτυχία 
τῶν πολιτικοκοινωνικῶν μας συστημάτων, ἡ διάλυση τῇς οἰκογένειας, ἡ ἐπίμονη ἄρ-
νηση τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν νομιμοποίηση καὶ θεώρηση κάθε ἁμαρτίας καί διαστροφῇς ὡς 
ἀνθρωπίνου δικαιώματος, μᾶς βοηθοῦν νὰ ἐντοπίσουμε τὴ διαβρωτικὴ παρέμβαση 
τοῦ προαιώνιου ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῇς ζωῇς, δηλαδὴ τοῦ διαβόλου. Εἶναι 
χαρακτηριστικὴ ἡ ἀναφορὰ τῇς Εὃαγγελικῇς περικοπῇς στὸ ἀλλοιωμένο ἀνθρώπινο 
πρόσωπο τοῦ δαιμονισμένου μὲ τὴν διάθεση ἐπίδειξης τῇς γυμνότητας, τὴν ἔλλειψη 
μέτρου, τὴν ἀπροθυμία κοινωνικότητας, τὸν πόθο παραμονῇς σὲ σκοτεινοὺς καὶ δυ-
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σώδεις τόπους, τὴν ἀφηνιασμένη δύναμη, ὥστε νὰ σπάζει ἀκόμη καὶ ἁλυσίδες, τὴν 
θορυβώδη ἐμφάνιση, τὴν μανιώδη ἐπίθεση καὶ τέλος τὸν φόβο τοῦ δαίμονα νὰ ἀντι-
κρύσει τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.  

Σήμερα ποὺ μὲ σκοπιμότητα πολεμεῖται καί γελιοποιεῖται ἡ πίστη στὴν παρξη 
τοῦ σατανᾶ ἀπὸ τοὺς δῇθεν προοδευτικοὺς ποὺ ἀποκλείουν ἐπιστημονικῶς (!!!) τὴν 
μεθοδεία τοῦ διαβόλου, ποιὸς ἀμφισβητεῖ ὅτι δὲν ὄφίστανται στὴν πολιτισμένη, 
κατὰ τὰ ἄλλα, κοινωνία μας τὰ ἲχνη τῶν ἔργων του μὲ κύρια χαρακτηριστικὰ τὶς κα-
θημερινὲς συμπεριφορὲς ἀναρχικῶν, τρομοκρατῶν, δολοφόνων, ἀπατεώνων, βιαστῶν, 
ἐμπόρων ναρκωτικῶν καὶ ὅλων ὅσοι ἐργάζονται γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ κακοῦ καὶ 
τὴν διάσπαση κάθε δυνατῇς κοινωνίας προσώπων;  

 Ἡ Θεολογία τῇς Ἐκκλησίας μας, θεμελιωμένη στὴν ἁγιογραφικὴ μαρτυρία καὶ 
στὴν Πατερικὴ σοφία, δίνει πειστικὲς ἐρμηνεῖες γιὰ ὅσα συμβαίνουν, γνωρίζοντάς μας 
πὼς τὰ δαιμόνια εἶναι προσωπικὲς ὄπάρξεις τοῦ πνευματικοῦ κόσμου μὲ συνείδηση 
καὶ ἐλευθερία. Μᾶς διδάσκει ἐπίσης ὅτι τὸ κακὸ προϋποθέτει ὄπευθυνότητα, ἐπειδὴ 
δὲν εἶναι αὃθύπαρκτο, δὲν εἶναι δηλαδὴ ἀφηρημένη πραγματικότητα ἀλλὰ καρπὸς 
ἐλεύθερης πράξης καὶ ἀποτέλεσμα συνειδητοῦ σκοποῦ. Γι’αὃτὸ καὶ σκοπός του ἔκτο-
τε ἔγινε ἡ κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔργο του ἡ διάσπαση τῇς κοινωνίας του μὲ 
τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο.   

Τὸ Εὃαγγέλιο τῇς Ἐκκλησίας μας ἀναφέρεται σὲ πολλὲς περιπτώσεις, κατὰ τὶς 
Ἲποῖες Ἲ διάβολος ἐπιδιώκει τὴν προσωρινὴ ἢ καὶ τὴν αἰώνια ἐξόντωση τοῦ πλάσμα-
τος τοῦ Θεοῦ. ὗνέλαβε, ἐπίσης, τόν ρόλο τοῦ ὄποβολέα τοῦ κακοῦ στὴν ἐλεύθερη 
συνείδηση καὶ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου, μισῶντας τὴν ἁρμονία, τὴν Ἱμορφιὰ καὶ τὴν 
τάξη τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Ὅμως οἱ ἐνέργειές του, οἱ σκοποί του καὶ οἱ δυνάμεις του 
καταλύονται ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων του. Τὸ ἔργο αὃτὸ τοῦ 
Χριστοῦ κατὰ τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων συνεχίζει στὸν κόσμο ἡ Ἐκκλησία, ὡς τὸ 
παρατεινόμενο στὴν ἱστορία ἀναστημένο σῶμα του. Μέσα στὸ πνευματικὸ αὃτὸ ἐρ-
γαστήριο Ἲ Θεὸς ἐπιστρατεύει τοὺς ἁγίους του, οἱ Ἲποῖοι διεξάγουν ἀόρατο πόλεμο 
κατὰ τοῦ διαβόλου.  

ὗδελφοί μου, Ἲ πιστὸς ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ διασώσει καὶ νὰ διαφυλάξει τὴν 
παρξή του συνειδητὰ καὶ ἐλεύθερα μόνο μέσα στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ στὴ 
ζωὴ τῇς Ἐκκλησίας, ὅπου ὄπερνικᾶται ἡ διάσπαση καὶ βιώνεται ἡ ἑνότητα μέσα στὴν 
Θεία Λειτουργία μὲ παράλληλη ἄσκηση ἔργων εὃποιΐας καὶ τὴν διακονία τῇς ἀγάπης. 
Γένοιτο. 
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Κατὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα, ἑορτὴ τῶν ἁγίων Πατέρων τῇς Ζ΄ Οἰκουμενι-
κῇς Συνόδου, ἔχει καθορισθεῖ ὡς Εὃαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἡ πολὺ γνωστὴ ἀλλὰ 
καὶ διδακτικὴ παραβολὴ τοῦ καλοῦ σπορέως. Ἡ παραβολὴ ὅπου Ἲ Κύριος 
Ὥησοῦς παρομοιάζει τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ σπόρο. Σὰν τὸ σπόρο καὶ Ἲ λό-
γος τοῦ Θεοῦ σπείρεται πλουσιοπάροχα στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Δὲν καρ-
ποφορεῖ ὅμως παντοῦ καὶ πάντα. Σύμφωνα μὲ τὴν παραβολή, μόνο Ἲ σπόρος 
Ἲ Ἲποῖος ἔπεσε σὲ καλὴ γῇ καρποφόρησε. 

Γι’ αὃτὴ τὴν καλὴ γῇ θὰ κάνουμε λόγο σήμερα. Γιὰ τὴν ψυχὴ δηλαδὴ 
τοῦ ἀνθρώπου Ἲ Ἲποῖος ἀκούει μὲ προσοχὴ καὶ συναίσθηση τὰ θεῖα λόγια καὶ 
ἀγωνίζεται νὰ τὰ ἐφαρμόσει στὴ ζωή του. 

Εἶναι πάρα πολλὲς οἱ εὃκαιρίες μέσα ἀπὸ τὶς Ἲποῖες Ἲ Οὃράνιος Γεωρ-
γὸς ρίχνει τὸ σπόρο τοῦ θείου λόγου στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Πολλοὶ δὲν 
τὸν δέχονται. Ἄλλοι ὅμως ἀντίθετα ἀπολαμβάνουν πλούσιους καρπούς, διότι 
ἀκοῦν μὲ προσοχὴ καὶ ἱερὴ συναίσθηση τὰ θεῖα λόγια. Γι’ αὃτοὺς Ἲ Κύριος 
εἶπε «οὗτοι εἰσὶν οἳτινες... ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι». 

 Ἡ λέξη «κατέχουσι» δηλώνει συνειδητὸ ἀκροατὴ Ἲ Ἲποῖος, ὅταν ἀκού-
ει καί μελετᾶ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, συναισθάνεται ὅτι πρόκειται γιὰ θεῖα καὶ 
ἱερὰ λόγια καὶ ἡ συναίσθηση αὃτὴ τοῦ προκαλεῖ δέος. Αἰσθάνεται ὅτι τὴν 
ὥρα αὃτὴ τοῦ μιλάει Ἲ Θεός. Καὶ ἡ σκέψη αὃτὴ δημιουργεῖ μέσα του ἕνα κλῖ-
μα ἱεροπρέπειας καὶ σοβαρότητας. Αὃτὴ ἡ συναίσθηση τὸν κάνει νὰ προσεύ-
χεται, πρὶν ἀκούσει ἢ μελετήσει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ παρακαλεῖ τὸν 
Φωτοδότη Κύριο νὰ τὸν φωτίσει νὰ ἐννοήσει τὴ θεία διδασκαλία. 

Ἡ ἲδια συναίσθηση τὸν παρακινεῖ κατὰ τὴν ὥρα τῇς θείας διδαχῇς νὰ 
ἐντείνει τὴν προσοχή του, γιὰ νὰ μὴ χάσει τίποτα ἀπὸ τὴν οὃράνια διδασκα-
λία. ὗκολουθεῖ δηλαδὴ τὴ συμβουλὴ τῶν ἁγίων Πατέρων, οἱ Ἲποῖοι σημειώ-
νουν: Ὅπως πλησιάζεις μὲ εὃλάβεια νὰ κοινωνήσεις τὰ Ἄχραντα Μυστήρια 
προσέχοντας νὰ μὴν ἐκπέσει θεῖος μαργαρίτης, μὲ τὸν ἲδιο ἀκριβῶς τρόπο νὰ 
προσέχεις στὴν ἀκρόαση τοῦ θείου λόγου καὶ στή μελέτη τῇς γίας Γραφῇς, 
ὥστε νὰ μὴ σοῦ ξεφύγει κανένα ἀπὸ τὰ θεῖα νοήματά της. 
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Ὑπάρχει ὅμως κι ἕνα δεύτερο βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῶν καλλιεργημέ-
νων καὶ δεκτικῶν ψυχῶν. Εἶναι Ἲ καθημερινὸς ἀγώνας γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ 
θείου λόγου. ὶ λόγος τοῦ Θεοῦ τότε μόνο καρποφορεῖ, ὅταν Ἲ ἄνθρωπος 
ἀγωνίζεται «ἐν ὄπομονῈ» νὰ τὸν ἐφαρμόζει στὴ ζωή του. Γι’ αὃτὸ καὶ Ἲ ἅγιος 
ἀδελφόθεος Ὥάκωβος μᾶς προτρέπει: «Γίνεσθε ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον 
ἀκροαταὶ» (Ὥακ. α΄ 22). 

Εἶναι σημαντικὸ λοιπὸν μετὰ τὴ μελέτη ἢ τὴν ἀκρόαση τοῦ θείου λόγου 
νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐπαναφέρουμε στὴ μνήμη μας ἐκεῖνο ποὺ διαβάσαμε ἢ 
ὅ,τι ἀκούσαμε καὶ νὰ σκεπτόμαστε πὼς αὃτὸ μποροῦμε νὰ τὸ ἐφαρμόσουμε 
στὴ ζωή μας. ὣχουμε καὶ τώρα θέμα προσευχῇς. Ὅπως πρὶν ἀπὸ τή μελέτη ἢ 
τὴν ἀκρόαση τοῦ θείου λόγου προσευχόμαστε, γιὰ νὰ φωτιστεῖ Ἲ νοῦς μας καὶ 
νὰ ἐννοήσουμε τὸ βάθος τῶν θείων νοημάτων, ἔτσι καί μετὰ ἀπὸ αὃτὴν προ-
σευχόμαστε στὸν Θεὸ νὰ ἐνισχύσει Ἐκεῖνος τὴ θέλησή μας στὸν ἀγῶνα γιὰ 
τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ θελήματός του. 

ὗδελφοί μου, εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ζητοῦμε τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
διότι ὄπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ συναντήσουμε θλίψεις καὶ δοκιμασίες, δυσκο-
λίες καὶ ἐμπόδια, τὰ Ἲποῖα μπορεῖ νὰ μᾶς κλονίσουν, ἂν δὲν μᾶς ἐνισχύσει 
Ἐκεῖνος νὰ θέσουμε ὡς γερὴ βάση καὶ στήριγμά μας τὸ θέλημά του. 

«Καλὴ γῇ». ὣτσι μᾶς θέλει καὶ αὃτὴν ψάχνει Ἲ Οὃράνιος Γεωργός. Νὰ 
ἔχουμε ψυχὲς δεκτικὲς ποὺ θὰ ἀκοῦν μὲ προσοχὴ τὰ θεῖα λόγια καὶ θὰ προ-
σπαθοῦν νὰ τὰ ἐφαρμόζουν στὴν καθημερινὴ ζωή.  

Ὑς Τὸν παρακαλέσουμε θερμὰ νὰ μᾶς χαρίσει καὶ κατὰ τὴ νέα ἱεραπο-
στολικὴ χρονιὰ πλούσια τὴ σπορὰ τοῦ θείου λόγου καὶ ἀκόμη πλουσιότερη 
τὴν πνευματικὴ καρποφορία στὶς ψυχὲς ὅλων μας. ὗμήν. 
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ὶ Εὃαγγελιστὴς Λουκᾶς μᾶς διηγήθηκε σήμερα μὲ σύντομο καὶ παραστα-
τικὸ τρόπο τὸ θαῦμα τῇς ἀναστάσεως τοῦ μοναδικοῦ παιδιοῦ μιᾶς γυναίκας χή-
ρας ποὺ ζοῦσε στὴν κωμόπολη τῇς Ναΐν. Ἡ κωμόπολη αὃτὴ βρίσκεται στὰ νό-
τια τοῦ ὄρους Θαβώρ, στὴν Γαλιλαία. 

Ἐκεῖ πήγαινε Ἲ Κύριος συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς μαθητές του καὶ ἀπὸ 
πολὺ κόσμο. Μόλις πλησίασε τὴν πύλη, ἀπὸ τὴν Ἲποία ἔμπαιναν στὴν πόλη, 
βρέθηκε μπροστὰ στὴν νεκρικὴ πομπή. Ἡ θλίψη ὅλων καὶ ἰδιαίτερα τῇς μητέ-
ρας, ἀβάστακτη. 

Τὰ πράγματα ὅμως μὲ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἀλλάζουν τροπή. ὶ 
ὗρχηγὸς τῇς ζωῇς συναντιέται μὲ τὸν θάνατο. Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ 
κόσμου, ἔρχεται ἀντιμέτωπος μὲ ἕνα γεγονὸς ποὺ ἔσβηνε κάθε ἀνθρώπινη ἐλπί-
δα. Εἶναι ὅμως Ἐκεῖνος ποὺ ἀφανίζει τὴν θλίψη καὶ τὸν πόνο καὶ φέρνει στὸν 
κόσμο τὴν χαρά. Εἶναι Ἲ μόνος ποὺ ἔχει ἐξουσία νὰ λέει: «Νεανίσκε, σοὶ λέγω 
ἐγέρθητι» καὶ ἡ ἐντολὴ τῇς ζωῇς νὰ ἐνεργοποιεῖται αὃτοστιγμεί. Τὸ νεκρὸ παιδὶ 
σηκώνεται καὶ παραδίδεται ζωντανὸ στὴν ἀπελπισμένη μητέρα. 

Μὲ αὃτὸν τὸν θαυματουργικὸ τρόπο Ἲ Θεὸς ἐπισκέφθηκε τὸν λαό του. 
Δὲν ἦταν καθόλου μικρὸ γεγονὸς αὃτὸ ποὺ εἶδαν ὅλοι. ὤνας νεκρὸς ἀναστήθηκε 
μὲ τὸ πρόσταγμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ λύπη ποὺ εἶχε κυριεύσει τὴν ψυχή τους ἔφυγε 
καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν χαρά. 

ὶ θάνατος, ἀδελφοί μου, εἶναι ἀδιαμφισβήτητα φοβερὸς γιὰ τὸν ἄνθρω-
πο. Εἶναι ἕνα ἀφύσικο γεγονὸς ποὺ δὲν ἐπινοήθηκε ἀπὸ τὸν Δημιουργό, ἀλλὰ 
προέκυψε ὡς συνέπεια τοῦ χωρισμοῦ ἀπὸ τὴν ζωή, ποὺ εἶναι Ἲ Ἴδιος. ὶ Θεὸς 
μᾶς ἔπλασε γιὰ νὰ ζοῦμε, ὄχι νὰ πεθαίνουμε. Μᾶς ἔδωσε τὴν ζωή, γιὰ νὰ τὴν 
ἀπολαμβάνουμε καὶ ὄχι γιὰ νὰ τὴν ἀκυρώνουμε. 

ὶ θάνατος ἔρχεται στὴ ζωή μας, ὅταν ἡ ψυχὴ χωρίζεται ἀπὸ τὸ σῶμα. 
Μόλις ἡ ἀθάνατη ψυχὴ ἐγκαταλείψει τὸ φθαρτό μας σῶμα, αὃτὸ διαλύεται, 
μαρτυρῶντας ὅτι ἡ ζωὴ εἶχε ἀξία συζευγμένη μόνο μὲ τὴν πνοὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
εἶναι ἡ ψυχή μέσα μας. Ἡ ἀθάνατη ψυχὴ ὅμως ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ περιμένοντας 
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τὴν κοινὴ ἀνάσταση. Τὸ σῶμα μετὰ τὴν ἀνάσταση δὲν εἶναι πλέον φθαρτό, 
ἀλλὰ ἀφθαρτοποιημένο χωρὶς ὄλικὲς ἀνάγκες. Μὲ τὸ σῶμα αὃτὸ ἡ ψυχὴ θὰ ζή-
σει αἰώνια, χωρὶς τὸν φόβο νὰ τὸ ἀποχωριστεῖ ξανά. 

Ἡ ἐπανασύσταση αὃτὴ τῇς ἀνθρώπινης Ἱντότητας καὶ ἡ ἐκ νέου ἑνοποίη-
σή της εἶναι τὸ μεγάλο δῶρο τοῦ Νικητοῦ τοῦ θανάτου, Χριστοῦ, καὶ τὸ ἀπο-
τέλεσμα τῇς ὗναστάσεώς του. 

Πολλοὶ ἄνθρωποι δυσκολεύονται νὰ πιστέψουν στὴν ὗνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ, καὶ ἑπομένως στὴν ἀνάσταση καὶ τῶν δικῶν μας σωμάτων, ἐπειδὴ παρα-
μένουν δοῦλοι τῇς φθορᾶς καὶ τῶν παθῶν. ὣτσι χάνεται ἡ προοπτικὴ τῇς αἰωνι-
ότητας, καὶ ἡ ζωή μας κυριεύεται ἀπὸ τὴν ἀγωνία καὶ τὸν τρόμο τοῦ θανάτου.  

Τὴν πίστη μας ὅμως στηρίζει Ἲ ἄδειος τάφος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ήρθόδοξη 
Ἐκκλησία μας Ἱνομάζεται καὶ εἶναι Ἐκκλησία τῇς ὗναστάσεως. Ἡ λειτουργική 
μας ζωὴ ἔχει ὡς ἐπίκεντρό της τὸ γεγονὸς αὃτό, ἀπὸ τὸ Ἲποῖο ἀντλεῖται ἡ ἐλπί-
δα καὶ προσφέρεται ἡ ζωή. 

Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ ποὺ γίνονται τὰ πρότυπά μας, ἐπειδὴ 
ἀπέκτησαν αὃτὴν τὴν πεῖρα τῇς ἀναστάσεως, ἀψηφῶντας τὰ πάντα καὶ θυσιαζό-
μενοι γιὰ τὸν Χριστὸ μὲ φρικτὰ βασανιστήρια. Δὲν ὄπολόγισαν πλούτη, νειᾶτα 
οὅτε κι αὃτὴ τὴν ζωή τους, προκειμένου νὰ κερδίσουν τὴν χαρὰ τῇς αἰωνιότη-
τας. ὣζησαν τὴν χαρὰ τῇς ἀναστάσεως ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο, ἐπειδὴ πίστε-
ψαν ὅτι Ἲ θάνατος εἶναι πνος ποὺ θὰ μᾶς ξημερώσει στὴν ποθητὴ ἡμέρα τῇς 
ὄντως ζωῇς. 

 «Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι». ὶ παντοδύναμος λόγος τοῦ Κυρίου ποὺ 
ἀνέστησε τὸ νεκρὸ γιὸ τῇς χήρας τῇς Ναῒν ἀντηχεῖ σὲ κάθε χρόνο καὶ ἐποχὴ καὶ 
διαλαλεῖ τὸ μήνυμα ὅτι πλέον Ἲ θάνατος ἔχει νικηθεῖ. Μέσα στὴν Ἐκκλησία δὲν 
ὄπάρχουν νεκροί. Ὅλοι εἲμαστε ζωντανοί. Ἄλλοι στὴ γῇ κι ἄλλοι στὸν οὃρανό. 

Ὑς μὴ λυπόμαστε λοιπὸν ὄπερβολικὰ γιὰ τοὺς ἀγαπημένους μας κεκοιμη-
μένους. Πρέπει νὰ μᾶς παρηγορεῖ ἡ βεβαιότητα ὅτι ζοῦν στὴν φιλάνθρωπη ἀγ-
καλιὰ τοῦ Θεοῦ. Ἄς προσευχόμαστε γι’ αὃτοὺς καὶ ἂς ἀγωνιζόμαστε νὰ τοὺς συ-
ναντήσουμε, γιὰ νὰ ζήσουμε μαζί τους καινὴ καὶ ἀναστημένη ζωή. ὗμήν. 
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Στὴ σημερινὴ Εὃαγγελικὴ περικοπὴ Ἲ Κύριος Ἲμιλεῖ γιὰ τὴν ἐντο-
λὴ τῇς ἀγάπης, προτρέποντάς μας νὰ συμπεριφερόμαστε στοὺς συναν-
θρώπους μας ὅπως ἀκριβῶς ἐπιθυμοῦμε νὰ συμπεριφέρονται κι αὃτοὶ 
σὲ μᾶς. Εἶναι προϋπόθεση, μᾶς λέει, ἂν θέλουμε οἱ ἄνθρωποι νὰ μᾶς 
ἀγαποῦν, νὰ μᾶς σέβονται καὶ νὰ μᾶς συγχωροῦν, τότε κι ἐμεῖς πρῶτοι 
νὰ συμπεριφερόμαστε ἔτσι.  

Ἄν ἀγαπᾶτε, διευκρινίζει, αὃτοὺς ποὺ σᾶς ἀγαποῦν, ὅπως κάνουν 
οἱ ἁμαρτωλοί, καὶ κάνετε καλὸ μόνο σὲ ἐκείνους ποὺ σᾶς φέρονται 
καλά, τότε μέσα σας δὲν ὄπάρχει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Ὑν δανείζετε σ’ 
ἐκείνους ἀπὸ τοὺς Ἲποίους περιμένετε νὰ ἔχετε ἀπολαβές, ὅπως κάνουν 
οἱ ἁμαρτωλοί, τότε ἡ ἀγάπη γίνεται δοσοληψία καὶ ἡ φιλανθρωπία ἰδι-
οτέλεια. Γι’ αὃτό, πάλι μᾶς προτρέπει, νὰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς σας καὶ 
νὰ πράττετε τὸ ἀγαθὸ καὶ νὰ δανείζετε χωρὶς νὰ περιμένετε ἀνταπόδοση, 
καὶ τότε Ἲ μισθός σας θὰ εἶναι πολὺς καὶ θὰ εἶσθε γνήσια παιδιὰ τοῦ 
Θεοῦ, ἀφοῦ Ἲ ἲδιος εὃεργετεῖ ἀκόμα καὶ τοὺς ἀχάριστους καὶ πονηροὺς 
ἀνθρώπους.  

 Μὲ τοὺς λόγους αὃτοὺς Ἲ Κύριος ἀναλύει πρακτικὰ τὶ σημαίνει ἡ 
ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ τὴν διαστέλλει ἀπὸ κάθε ἐνέργεια ποὺ 
ἀποβλέπει στὸ συμφέρον μας. Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι γιὰ τὸν Χριστὸ μία κί-
νηση ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τῶν ἄλλων γύρω μας, ἀλλὰ 
ἀντλεῖ τὴν καταγωγή της καὶ τὴ δύναμή της ἀπὸ τὸν ἲδιο τὸ Θεό. Γι’ 
αὃτὸ καὶ ἡ νέα ἐντολή, ἡ μοναδικὴ ἐντολὴ τῇς Καινῇς Διαθήκης, εἶναι 
τὸ «ὗγαπᾶτε ἀλλήλους», καθὼς σ’ αὃτὴ στηρίζονται καὶ Ἲ Νόμος καὶ 
οἱ Προφῇτες, καὶ κάθε ἔκφραση τῇς ἐν Χριστῷ ζωῇς. Γι’ αὃτὸ καὶ Ἲ 
Κύριος δίνει σαφῇ ἐντολὴ θέλοντας νὰ διεγείρει τὴν ψυχή μας πρὸς τὴν 
πραγμάτωση τῇς ἀληθινῇς κοινωνίας μὲ τὸν πλησίον, μᾶς λέει πὼς ση-
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μάδι ὅτι εἲμαστε γνήσιοι μαθητές του εἶναι ὄχι ἡ θαυματουργία ἀλλὰ ἡ 
ἀγάπη. Δὲν ζήτησε Ἲ Χριστὸς ἀπὸ τοὺς ὗποστόλους νὰ κάνουν σημεῖα 
καὶ θαύματα, παρόλο ποὺ Ἲ ἲδιος τοὺς ἔδωσε αὃτὴ τὴν δωρεὰ καὶ 
χάρη, ἀλλὰ ταυτίζει τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν 
ἲδιο τὸν Θεό. Ἐπείνασα, μᾶς λέει, καὶ μοῦ δώσατε νὰ φάω. Καὶ τοῦτο, 
ἐπειδὴ συνδέεται ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό. 

Δὲν εἶναι σπάνιο φαινόμενο, μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἀτέλεια καὶ 
ἀδυναμία μας, καὶ ἔχοντας ἀνάγκη νὰ εἰσπράξουμε τὴν ἀγάπη τῶν συ-
νανθρώπων μας, νὰ ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ἀγάπη ὡς μιὰ κίνηση συναι-
σθηματική, ποὺ περιορίζεται σὲ στενὸ κύκλο ἀνθρώπων γύρω μας, καὶ 
συχνά μεταβάλλεται ἀνάλογα μὲ τὴ συμπεριφορά τους. Ὅμως γιὰ τὸν 
Χριστὸ ἡ ἀγάπη εἶναι κοινωνία προσώπων καί, ἐπειδὴ ὡς κοινωνία προ-
σώπων καὶ ὡς σχέση ἑνότητας μὲ τὸν συνάνθρωπο καὶ μὲ τὸν Θεὸ δὲν 
μπορεῖ νὰ ὄπάρξει μὲ ὅρους ἰδιοτελεῖς, τὸ χαρακτηριστικό της γνώρισμα 
δὲν εἶναι ἡ ἀντιπροσφορὰ ἀλλὰ ἡ προσφορὰ δίχως ἀνταλλάγματα. Πιὸ 
ἁπλᾶ, ἂν περιμένουμε ὅλοι μας πρῶτα οἱ ἄλλοι νὰ μᾶς φερθοῦν μὲ ἀγά-
πη, ὥστε κι ἐμεῖς νὰ πράξουμε ἀνάλογα, τότε μοιραῖα οἱ ἄνθρωποι ἀπο-
ξενωνόμαστε μεταξύ μας, κλεινόμαστε στὴ φυλακὴ τοῦ ἐγώ μας καὶ 
ζοῦμε ἀπὸ τώρα τὴν ἀπομόνωση, ποὺ εἶναι ἡ Κόλαση.  

Ἡ κοινωνία σήμερα χαρακτηρίζεται, ὅσο ποτέ, ἀπρόσωπη, οἱ ἄν-
θρωποι ὡς μονάδες, ζοῦμε ἀπομονωμένοι, σκυθρωποί, δίχως ἐνδιαφέ-
ρον γιὰ τὸν πλησίον, δίχως πραγματικὴ ἀγάπη καὶ χαρὰ μέσα μας. 

ὣξοδο φυγῇς ἀπὸ τὴν κόλαση τῇς καθημερινότητας ἀποτελεῖ ἡ 
προτροπὴ τοῦ Χριστοῦ, σήμερα, νὰ περάσουμε ἀπὸ τὴν παθητικὴ ἐγωι-
στικὴ στάση στὴν ἐνεργητικὴ καὶ πραγματικὴ ἔκφραση τῇς ἀγάπης, ποὺ 
προσφέρει καὶ προσφέρεται καὶ θυσιάζεται χωρὶς ὅρους, ὅπως ἔκανε Ἲ 
Ἴδιος, φωτίζοντας τὴν προοπτικὴ τῇς ὄντως Ζωῇς καὶ τῇς ἀνάστασης 
ποὺ χρειαζόμαστε. ὗμήν. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. ε΄, 1–11) 
24 Σεπτεµβρίου 2017 

 
Τὸ γεγονὸς τῆς κλήσης τῶν πρώτων µαθητῶν διηγοῦνται ¬λοι οἱ 

εὐαγγελιστές, ἐνῶ ὁ Λουκᾶς, στὴ σηµερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀφηγεῖται 
ἐπιπλέον καὶ τὸ ἐκπληκτικὸ ψάρεµα ποὺ ἔγινε ἀπὸ τοὺς µαθητὲς µὲ τὴν 
ὑπόδειξη τοῦ Ἰησοῦ. Αὐτὸ γίνεται ὄχι γιατὶ ἐνδιαφέρονται νὰ µᾶς 
περιγράψουν, ὡς ἱστορικοί, τὸ ξεκίνηµα τοῦ Ἰησοῦ στὸ ἐπὶ γῆς ἔργο Του, 
ἀλλὰ γιατί, στὸν τρόπο ποὺ δέχτηκαν οἱ  ψαράδες τὴν πρόσκληση καὶ 
ἀνταποκρίθηκαν ἀµέσως, βλέπουν τὸ πρότυπο γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ δέχεται ὁ 
ἄνθρωπος τὸ θεῖο κάλεσµα.  

Ἔτσι, ἐρµηνεύοντας τὴ σηµερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, µποροῦµε νὰ 
σταθοῦµε πρῶτα στὸ ¬τι τὸ προσκλητήριο ἀπευθύνεται στοὺς  ὑποψήφιους 
ἀποστόλους, τὴν ὥρα ἀκριβῶς ποὺ αὐτοὶ βρίσκονταν στὶς ἐργασίες τους καὶ 
µάλιστα στὸ πέρας µιᾶς κοπιαστικῆς νύχτας χωρὶς ἀποτελέσµατα. 

Ἡ πράξη αὐτὴ τοῦ Κυρίου µᾶς βοηθεῖ νὰ κατανοήσουµε τὴν ἐκτίµησή 
του στὴν ἐργασία καὶ τὴν ἐµπιστοσύνη Του στοὺς ἀνθρώπους τοῦ 
καθηµερινοῦ µόχθου. Ὅταν ἀποφάσισε νὰ ἐκλέξει τοὺς ἀποστόλους Του, δὲν 
ἦλθε στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ βρεῖ σοφούς, δὲν πῆγε στὴ Ρώµη γιὰ νὰ ζητήσει 
ἰσχυρούς, δὲν ἀνέβηκε κἂν στὰ Ἱεροσόλυµα γιὰ νὰ καλέσει ἱερεῖς καὶ νοµικούς, 
ἀλλὰ «ἑστὼς παρὰ τὴν λίµνην Γεννησαρέτ» κάλεσε πρῶτα µερικοὺς ψαράδες, 
δηλαδὴ ἁπλοὺς ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ, ποὺ ζοῦσαν µὲ τὴν καθηµερινή τους 
ἐργασία. «Τὰ µωρὰ καὶ τὰ ἀσθενῆ του κόσµου ἐξελέξατο ὁ Θεός… ἵνα ἡ 
πίστις ἡµῶν φανερωθῇ µὴ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ’ ἐν δυνάµει Θεοῦ» τονίζει 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος.  

Ἐὰν ὁ Χριστὸς ἐξέλεγε γιὰ τὸ ἔργο Του σοφοὺς καὶ δυνατούς, θὰ 
θεωροῦνταν ἀνθρώπινο κατόρθωµα ἡ νίκη τοῦ Σταυροῦ. Ἀλλὰ «¬πως µὴ 
καυχήσηται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πᾶσα σάρξ» καὶ «ἵνα πᾶν στόµα φραγῇ», ὁ 
Ἰησοῦς προνόησε καὶ κάλεσε τοὺς ἀποστόλους ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν ψαράδων 
καὶ τῶν ἐργατῶν. 

Ὑπάρχει ¬µως καὶ ≤νας ἄλλος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ¬λοι σχεδὸν οἱ 
ἀπόστολοι ὑπῆρξαν ἐργάτες. Ὅταν τοὺς καταρτίζει ὁ Ἰησοῦς γιὰ τὸ ἔργο τοῦ 
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εὐαγγελίου, τοὺς ὁµιλεῖ γιὰ κόπους, γιὰ στερήσεις, γιὰ διωγµοὺς καὶ ἀγῶνες 
ποὺ τοὺς περιµένουν στὴν ἀποστολή τους. ∆ὲν θέλει, λοιπόν, σοφοὺς καὶ 
γραµµατεῖς καὶ µωροὺς συζητητές, ποὺ µετροῦν τὰ πράγµατα µὲ τὸν πῆχυ τῆς 
λογικῆς καὶ ἐξαρτοῦν τὰ πάντα ἀπὸ ἀνθρώπινους παράγοντες, ἀλλὰ ζητεῖ 
ἀνθρώπους µαθηµένους νὰ παλεύουν καὶ νὰ ἀγωνίζονται, ποὺ νὰ γνωρίζουν 
ἀπὸ φτώχεια καὶ κόπο, ἀπὸ κινδύνους καὶ κακοπέραση, ἀνθρώπους ποὺ ἡ ζωὴ 
καὶ ἡ ψυχή τους εἶναι ἡ ἐργασία. Ἐργάτες τοῦ εὐαγγελίου ἤθελε ὁ Χριστὸς καὶ 
ἐργάτες τῆς ζωῆς ἐκάλεσε. 

Ἕνα δεύτερο σηµεῖο, ποὺ θέλει νὰ τονίσει ἡ διήγηση, εἶναι ἡ 
ἐµπιστοσύνη τῶν µαθητῶν στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ προθυµία 
ὑπακοῆς στὰ λόγια του. Ἐνῶ ἡ ὥρα ἦταν ἀκατάλληλη γιὰ ψάρεµα καὶ οἱ 
µαθητὲς κουρασµένοι, ὁ Πέτρος ἀπαντᾶ στὸ Χριστὸ «∆ιδάσκαλε, ¬λη τὴ 
νύχτα παιδευόµασταν καὶ δὲν πιάσαµε τίποτε, ἐπειδὴ ¬µως τὸ λὲς ἐσὺ θὰ ρίξω 
τὸ δίχτυ». Ἡ θαυµατουργικὴ ἁλιεία ἦταν ἀποτέλεσµα τῆς πίστης τῶν 
µαθητῶν. Ὁ Χριστὸς δὲν κάνει τὸ θαῦµα γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσει ἀλλὰ γιὰ νὰ 
δείξει προκαταβολικὰ πόσους καρποὺς θὰ ἀποφέρει ἡ ὑπακοὴ στὸ πρόσταγµά 
του καὶ ἡ ὁλοπρόθυµη ἀφοσίωση σ’ αὐτό.  

Πραγµατικά, ἡ ἁλιεία τῆς οἰκουµένης ἀπὸ τοὺς µαθητὲς τοῦ Χριστοῦ 
ἀργότερα δὲν ὑπῆρξε λιγότερο ἐκπληκτικὴ καὶ θαυµατουργική, ἐπειδὴ δὲν 
κοπίασαν µόνοι τους ἀλλὰ µὲ συµπαραστάτη τὸν Χριστὸ καὶ καθοδηγὸ τὸ 
Ἅγιο Πνεῦµα. 

Τὸ τρίτο σηµεῖο ποὺ πρέπει νὰ σχολιαστεῖ εἶναι πὼς ἡ παρουσία τοῦ 
Χριστοῦ καὶ ἡ θαυµατουργικὴ ἁλιεία ὁδηγοῦν τὸν Πέτρο στὴ συναίσθηση 
τῆς µηδαµινότητάς του καὶ τῆς γύµνιας του καὶ τὸν κάνουν νὰ ὁµολογήσει: 
«βγὲς ἀπὸ τὸ καΐκι µου, Κύριε, γιατὶ εἶµαι ἄνθρωπος ἁµαρτωλός». Ἡ ὑψηλὴ 
ἰδέα ποὺ ἔχουµε γιὰ τὸν ἑαυτό µας δηµιουργεῖ ≤να τεῖχος ποὺ ἐµποδίζει τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ µᾶς ἀγγίξει, ἀντίθετα ἡ συναίσθηση τῆς ἁµαρτωλότητάς 
µας προκαλεῖ τὴν ἐνέργεια τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἡ ὁλονύκτια µάταιη ἐργασία τῶν ψαράδων τῆς 
Γεννησαρὲτ δείχνει καθαρὰ τὴν ἀδυναµία νὰ σωθεῖ ὁ κόσµος µὲ ἀνθρώπινα 
µέσα. Τὸ θαῦµα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ λόγια Του στὸν Πέτρο φανερώνουν τὸ 
ἔργο τῆς θείας οἰκονοµίας, ποὺ µὲ τοὺς ἀποστόλους καὶ τὴν Ἐκκλησία, 
κατακτᾶ καὶ σώζει τὸν κόσµο. Ἡ κατάκτηση αὐτὴ καὶ ἡ σωτηρία θὰ 
συντελεῖται σὲ κάθε ἄνθρωπο, γιὰ νὰ ἀνανεώνεται καὶ νὰ ἐπαληθεύεται µέσα 
στὴν ἱστορία ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν Πέτρο «ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους 
ἔση ζωγρῶν». Ἀµήν. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (Μαρκ. η΄, 34 – θ΄,1) 

17 Σεπτεµβρίου 2017 
 

Τρεῖς ἀπαραίτητες πρϋποθέσεις ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ἐκεῖνος ποὺ θέλει 
νὰ ἀκολουθήσει τὸν Χριστό, ἀδελφοί µου, διευκρινίζονται στὴν σηµερινὴ 
εὐαγγελικὴ περικοπή, γιὰ νὰ εἶναι κανεὶς σωστὸς χριστιανὸς καὶ µαθητής 
τοῦ Κυρίου. Ἀντίθετα µὲ τὴν συνήθεια τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσµου αὐτοῦ, 
ποὺ προκειµένου νὰ προσελκύσουν ὀπαδοὺς ὑπόσχονται παροχές, τιµὲς καὶ 
ἀπολαύσεις, ὁ Κύριος µᾶς προτρέπει νὰ ἀπαρνηθεῖ ὁ πιστὸς τὸν ἑαυτό του, 
≈στερα νὰ σηκώσει τὸν προσωπικό του σταυρὸ καὶ τέλος νὰ ὑπακούσει στὶς 
ἐντολές του. 

 Ὁ Χριστὸς δὲν ἀναγκάζει καὶ δὲν ὑποχρεώνει κανένα. Ζητεῖ ¬µως ἀπὸ 
τὸν καθένα µας ἐλεύθερα νὰ ἀκολουθήσει µὲ συνέπεια, ἀποφασιστικότητα 
καὶ ἡρωϊσµό. 

Τὸ «ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν» ἰσοδυναµεῖ µὲ νέκρωση πρὶν τὸ θάνατο. 
Ἀπαρνοῦµαι τὸν ἑαυτό µου σηµαίνει ταπεινώνοµαι γιὰ χάρη τῆς ἀγάπης 
τῶν ἄλλων. Χάνω γιὰ νὰ κερδίσει ὁ ἄλλος. Στεροῦµαι γιὰ νὰ πλουτίσει ὁ 
συνάνθρωπός µου. Ἀρνοῦµαι κάθετὶ ποὺ µὲ χωρίζει ἀπὸ τὸν Θεό. 
Ἀγωνίζοµαι νὰ ὑποτάξω τὶς ἐπιθυµίες καὶ τὶς ἀνάγκες τῆς σάρκας µου. 
Γυρίζω τὴν πλάτη στὴν πονηρία. Νεκρώνω ¬,τι µὲ κρατάει δέσµιο µὲ τὴ γῆ. 
Ὑπερβαίνω τὸν ἐγωϊσµὸ καὶ προσπαθῶ νὰ γίνω σωστὸ µέλος τῆς 
Ἐκκλησίας. Αὐτὸ  προϋποθέτει δύναµη καὶ ἀποφαστικότητα. Πάνω ¬µως 
ἀπὸ τὴ δική µας δύναµη ὑπάρχει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ποὺ µᾶς δυναµώνει γιὰ 
νὰ τὸ καταφέρουµε, ἐπειδὴ µόνοι µας δὲν µποροῦµε νὰ παλαίψουµε κατὰ 
τοῦ διαβόλου. 

Τὸ «ἀράτω τὸν Σταυρὸν αὐτοῦ» ἀφορᾶ στὸν βαρὺ Σταυρὸ ποὺ 
ἐπωµίζεται κάθε πιστός. Ὁ πόνος εἶναι σὰν τὸ Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Μετὰ 
¬µως ἀπὸ τὸν πόνο τῆς Σταυρώσεως ὑπάρχει ἡ λύτρωση καὶ ἡ δόξα τῆς 
ἀναστάσεως. Ὅπως ὁ Χριστὸς ὑπέφερε πάνω στὸν Σταυρό, ἔτσι ὑποφέρει 
κάθε πιστὸς καθὼς σταυρώνεται κάθε µέρα γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του. 
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Τὶς ἀλήθειες τῆς σταυρώσεώς µας θὰ τὶς βιώσουµε στὴν καθηµερινή 
µας ζωή. Ὅπως Ἐκεῖνος προδόθηκε ἀπὸ τὸ µαθητή του, ἔτσι κι ἐµεῖς 
προδινόµαστε ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπηµένους καὶ ἔµπιστους ἀνθρώπους µας. 
Ὅπως ὁ Κύριος παράνοµα δικάστηκε καὶ κατακρίθηκε, ἔτσι κι ἐµεῖς 
καταδικαζόµαστε µὲ εὐκολία ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους. Ὅπως Ἐκεῖνος 
περιφρονήθηκε, ὑβρίσθηκε, χλευάστηκε, ἔτσι κι ἐµεῖς γινόµαστε στόχος τῶν 
εἰρωνειῶν καὶ τῶν ≈βρεων τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀφέθηκαν δοῦλοι στὴν 
ἁµαρτία. Κλῆρος τοῦ µαθητοῦ εἶναι ἡ µίµηση τοῦ ∆ιδασκάλου καὶ 
κληρονοµιὰ τοῦ πλάσµατος ἡ ζωὴ τοῦ ∆ηµιουργοῦ. 

Ἐκτὸς ¬µως ἀπὸ τὰ παθήµατα ποὺ µᾶς προκαλεῖ ὁ κόσµος, ἔχουµε 
καὶ τὰ παθήµατα ποὺ µᾶς προκαλεῖ ὁ cδιος µας ὁ ἑαυτός. Εἶναι οἱ πονηροὶ 
λογισµοὶ καὶ οἱ ἄτακτες ἐπιθυµίες ποὺ σὰν ἀγκάθια καὶ καρφιὰ προκαλοῦν 
τὴν θλίψη καὶ ἀνισορροποῦν τὸν ἀγῶνα µας.  

Καὶ τέλος τὸ «καὶ ἀκολουθείτω µοι». Ἡ ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ µας 
καὶ ἡ καθηµερινὴ σταύρωση µᾶς ἑνώνει µὲ τὸν Χριστό. Ἐκεῖνος ποὺ 
κατόρθωσε νὰ νεκρώσει τὰ πάθη του καὶ νὰ σταυρώσει τὶς ἐπιθυµίες του 
χαριτώνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ µὲ τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης, τῆς βαθειᾶς χαρᾶς, τῆς 
εἰρήνης, τὰ ὁποῖα γεµίζουν τὴν ψυχή του καὶ ἔτσι νοιώθει τὴν ἀξία τῆς 
ζωῆς, ἀφοῦ γίνεται δοχεῖο ἁγιασµένο τοῦ Θεοῦ.  

Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, 

ἡ δύναµη τῶν ἀπολαύσεων τοῦ κόσµου τούτου νικᾶ καὶ παρασύρει 
καθηµερινὰ πολλοὺς ἀνθρώπους ποὺ τυφλὰ παραδίδονται στὴν ἐξουσία της 
καὶ γίνονται χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν θύµατα τῆς ζωῆς.  

Σήµερα ὁ Χριστός µᾶς ὑποδεικνύει ὁδὸν σωτηρίας. Εἶναι ὁ δρόµος 
ποὺ ὁδηγεῖ στὸν προσωπικό µας Γολγοθᾶ, σκληρὸς καὶ ἀνηφορικὸς 
δρόµος, ἀλλὰ ἀποτελεσµατικὸς καὶ σωτήριος. Στὴν πορεία τοῦ δρόµου 
αὐτοῦ θὰ κουρασθοῦµε καὶ θὰ ὑποφέρουµε, ὥσπου νὰ φθάσουµε στὸ 
τέρµα, ποὺ εἶναι ἡ κατάκτηση τῆς ζωῆς καὶ ὁ θρίαµβός της. 

Ὁ Σταυρὸς ποὺ ἐπιλέγουµε ὡς τρόπο πορείας, νὰ ἔχουµε τὴν 
βεβαιότητα ¬τι εἶναι ζωὴ καὶ ἀνάσταση. Εἶναι ὁ πόνος ποὺ φέρνει χαρὰ καὶ 
ἡ νέκρωση ποὺ φέρνει αἰώνια ζωή. Ἀµήν. 
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«Ο≈τω γαρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσµον …..» 

 

Ὁ Θεὸς Πατέρας «δὲν ἀπέστειλε τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ στὸν κόσµο 
γιὰ νὰ κρίνει τὸν κόσµο, ἀλλὰ γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ κόσµος δι’ Αὐτοῦ». 
Αὐτὸν τὸν λόγο, ἀγαπητοί µου, ἀκοῦµε στὴ σηµερινὴ εὐαγγελικὴ 
περικοπή, ποὺ ἀναγινώσκεται µέσα στὴ Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν 
Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως. Ὁ σταυρικὸς θάνατος τοῦ Κυρίου εἶναι 
τὸ µέγα µυστήριο τῆς θείας φιλανθρωπίας, τὸ ἐνέχυρο τῆς θείας 
εὐσπλαγχνίας καὶ σωτηρίας, ἡ πιὸ γήινη καὶ ψηλαφητὴ εἰκόνα τοῦ 
οὐράνιου σταυροῦ τῆς ἀγάπης. Τὸ κήρυγµα τῆς Ἐκκλησίας ποὺ δὲν 
εἶναι µιὰ ἰδεολογία ἢ µιὰ φιλοσοφία, ἀλλὰ µιὰ πραγµατικὴ ἱστορία, 
εἶναι ὁ πραγµατικὸς καὶ ἱστορικὸς θάνατος τοῦ Θεοῦ, ποὺ φέρνει 
ἀκριβῶς τὴν πραγµατικὴ καὶ ἱστορικὴ ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου. 

«Ἰδοὺ γὰρ διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ¬λῳ τῷ κόσµῳ». ∆ιὰ 
τοῦτο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «κηρύσσει Χριστὸν ἐσταυρωµένον» 
καὶ καυχᾶται «ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». 
Ἔτσι γιὰ νὰ δείξουµε τὴν ἀγάπη µας στὸν Κύριο κάνουµε τὸ σηµεῖο 
τοῦ Σταυροῦ. Ὑµνοῦµε καὶ δοξάζουµε «τὸ µακάριον ξύλον», τὸ 
ξύλο τῆς ζωῆς τὸ καινό, ποὺ ἐπάνω σ’ αὐτὸ ἀπέθανε ὁ βασιλεὺς τῆς 
∆όξης, γιὰ νὰ σκορπίσει αἰώνια ζωὴ σ’ ὁλόκληρη τὴν κτίση. Ὁ 
Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ κορύφωµα µαζὶ καὶ τὸ κλειδὶ τῆς 
εὐαγγελικῆς ἱστορίας. Ὁ σταυρικὸς θάνατος εἶναι τὸ Πάσχα τῆς 
Καινῆς ∆ιαθήκης. 

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι βρισκόµαστε γύρω ἀπὸ τὸν Χριστὸ πάνω 
στὸ σταυρό µας, στὸ σταυρὸ τῶν δοκιµασιῶν καὶ τοῦ πόνου µας. 
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Ἐκεῖνο ¬µως ποὺ διακρίνει τοὺς ἀνθρώπους δὲν εἶναι ἡ 
ἁµαρτωλότητα καὶ ἡ καθαρότητα, ἀλλὰ ἡ σχέση µὲ τὸν Χριστὸ καὶ 
τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ.  

Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου γίνεται ζυγὸς δικαιοσύνης, ¬πως 
θαυµάσια ψάλλει ἡ Ἐκκλησίας µας καὶ ὁ ἄνθρωπος κρίνεται ἀπὸ τὴν 
στάση του ἀπέναντι στὸ Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἀποδοχὴ ἢ τὴν 
ἄρνηση. Ἕνα τροπάριο τῆς ἐνάτης ὥρας γράφει θαυµάσια: «ἐν µέσῳ 

δύο ληστῶν ζυγὸς δικαιοσύνης εὑρέθη ὁ σταυρός σου˙ τοῦ µὲν 
καταγοµένου εἰς ἅδην τῷ βάρει τῆς βλασφηµίας, τοῦ δὲ 
κουφιζοµένου πταισµάτων πρὸς γνῶσιν θεολογίας». 

Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ὑπενθυµίζει σ’ ¬λο τὸν κόσµο καὶ σ’ 
ἐµᾶς ¬τι, ¬ταν διαλέξουµε τὸν Σταυρὸ ὡς τρόπο τῆς ζωῆς µας, ὡς 
πολίτευµα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ µας βίου, τότε ἔχουµε τὴν 
Ἀνάσταση, τὴν ἀληθινή µας ἐλευθερία, τὴν οὐσιαστικὴ ἀνάπαυσή 
µας µέσα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν µας καὶ 
τὴν ἀληθινὴ εἰρήνη τῆς ψυχῆς. Καὶ ¬ταν περιστάσεις καὶ θλίψεις καὶ 
ἀνάγκες τοῦ βίου µᾶς κυκλώνουν, ὑψώνουµε τὰ µάτια τῆς ψυχῆς 
µας καὶ ἀτενίζουµε µὲ πίστη τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ µας, καὶ µὲ 
ἐλπίδα προχωρᾶµε, σταυρωµένοι καὶ ἀναστηµένοι. Συσταυρωµένοι 
καὶ συναναστηµένοι µὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό.  

Ἀδελφοί µου, 
προσδοκῶντας τὴν ἑορτὴ τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, 

ἔχουµε µιὰ ἀκόµα εὐκαιρία νὰ ἀναλογισθοῦµε τὶς ἄπειρες δωρεὲς 
τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖες διοχετεύτηκαν στὴ ζωή µας διὰ τοῦ Σταυροῦ. 
Στὴν ἀναµονὴ αὐτὴ ἂς στρέψουµε τὸ βλέµµα µας στὸν Σταυρὸ τοῦ 
Κυρίου, ἀπὸ ¬που πηγάζει ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωὴ καὶ ἡ 
ἀνάστασή µας, προκειµένου νὰ φωτισθοῦν τὰ βάθη τῆς ψυχῆς µας 
µὲ τὴν ὁλόθερµη ἱκεσία «Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ σκέπε, φρούρει, 
φύλαττε καὶ σῶζε τοὺς δούλους σου». Ἀµήν. 



X 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Βυζαντίου & Θουκυδίδου 6, Τ.Θ. 1, Τ.Κ. 190 04, Σπάτα Ἀττικῆς 

℡: 2106632276, 2106632687, Fax: 2106025101, email: imml@imml.gr, Ἱστοσελίδα: www.imml.gr 

 

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13-24) 
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Μέσα στὸ διάβα τῆς ζωῆς µας συναντᾶµε, ἀδελφοί µου, πολλοὺς 
ἀνθρώπους. Ὑπάρχουν ¬µως καὶ µερικοὶ οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιὰ τὴν ἀρετή 
τους, τὴν καλοσύνη τους, τὴν διακριτικότητά τους καὶ γιὰ τὸ χαρισµατικό τους 
χαρακτῆρα. Αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς ἀνθρώπους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς 
Κορινθίους ἐπιστολὴ συνιστᾶ νὰ τοὺς ἐντοπίζουµε καὶ νὰ τοὺς ἐκτιµᾶµε µὲ ¬λη 
µας τὴν ψυχή. «Ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους» (Α΄ Κορ. ιστ΄ 18). 

Στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὑπῆρξαν τέτοιοι ἄνθρωποι ποὺ 
βοήθησαν τὸ ἀποστολικό του ἔργο. Ἔθεσαν στὴ διάθεσή του τὰ σπίτια τους, τὶς 
ὑπηρεσίες τους, τὰ χρήµατά τους. Σὲ σηµεῖο µάλιστα ποὺ ¬πως ὁµολογοῦσε ὁ 
Iδιος ἀνέπαυσαν τὸ πνεῦµα του καὶ συµπλήρωσαν τὸ κενὸ ποὺ εἶχε ἀφήσει µέσα 
του ἡ ἀπουσία ἄλλων προσφιλῶν συνεργατῶν του. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ 
διακρίνονταν γιὰ τὴν αὐταπάρνηση καὶ γιὰ τὸν ζῆλο τους. Ἔβλεπαν τὸν 
Ἀπόστολο ὡς ἀπεσταλµένο τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπέναντι στὰ πνευµατικὰ ποὺ τοὺς 
χάριζε, αὐτοὶ ἀνελάµβαναν νὰ καλύψουν τὶς ὑλικές του ἀνάγκες καὶ νὰ 
ἐξασφαλίζουν τὶς  προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου του. Στὰ πρόσωπα 
αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ὁ Ἀπόστολος Παῦλος βρῆκε τοὺς πρώτους συνεργάτες 
του, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ποὺ ἦταν ἡ ἀρχικὴ ζύµη σὲ κάθε τόπο γιὰ τὴν κατὰ 
τόπους ἐγκαθίδρυση τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ ¬λους αὐτοὺς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 
διατηροῦσε στενὸ σύνδεσµο, γι’ αὐτὸ καὶ στὶς ἐπιστολές του, κάθε φορὰ 
θυµᾶται τὰ πρόσωπα αὐτὰ καὶ στέλνει τοὺς ἀσπασµούς του καὶ ἐκδηλώνει τὴν 
ἀγάπη του. Ἀλλὰ καὶ τὰ πρόσωπα αὐτὰ διατηροῦσαν µέσα τους ἀνάλογα 
αἰσθήµατα γιὰ τὸν πνευµατικό τους Πατέρα ποὺ τὸν σέβονταν καὶ ἐκτελοῦσαν 
πρόθυµα τὶς συµβουλές του. 

Ἀνάµεσά τους εἶχε δηµιουργηθεῖ ≤νας ἅγιος σύνδεσµος ποὺ µόνο ἡ 
ἁµαρτία µποροῦσε νὰ διασπάσει. Ὁ πνευµατικὸς αὐτὸς δεσµὸς ἔγινε, ἔκτοτε, γιὰ 
¬λους µας πρότυπο στὶς σχέσεις ποὺ πρέπει νὰ ἔχουµε µὲ τοὺς πνευµατικούς 
µας πατέρες. 

Τέτοια πρόσωπα συναντᾶµε καὶ σήµερα ἐµεῖς οἱ κληρικοί, ¬που 
ἐργαζόµαστε πνευµατικά. Εἶναι τὰ πρόσωπα ποὺ ἐκτιµοῦν τὸν κόπο µας καὶ µὲ 
τὴν ἀγάπη καὶ τὴ στοργή τους ἐνθαρρύνουν ἠθικὰ τὴν προσπάθειά µας.  Πάντα 
αἰσθάνονται εὐγνωµοσύνη γιὰ τὸν Κύριο καὶ ≈στερα γιὰ µᾶς ποὺ γίναµε τὰ 
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ὄργανα γιὰ τὴ σωτηρία τους καὶ γιὰ τὸν προσανατολισµὸ στὴ ζωή τους. Ἔτσι 
στὰ πρόσωπά τους οἱ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου βρίσκουµε τοὺς ἐθελοντὲς 
συνεργάτες καὶ τοὺς πρόθυµους συµπαραστάτες στὰ καλὰ ἔργα. 

Ἤδη ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ ἐποχὴ καὶ ≈στερα στὸ πέρασµα πολλῶν αἰώνων, 
τέτοια πρόσωπα διεδραµάτισαν σπουδαῖο ρόλο στὴν διάδοση τῆς ἀλήθειας τοῦ 
Εὐαγγελίου, ἀνακουφίζοντας τοὺς κήρυκας τοῦ Λόγου ἢ ὑποβοηθῶντας τὸ 
δύσκολο ἔργο τους. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὰ πρόσωπα αὐτὰ ἦσαν ἀφιερωµένα 
στὸ ἀποστολικὸ ἔργο κι ἄφησαν ἄλλες ἀσχολίες γιὰ νὰ ἀφοσιωθοῦν σ’ αὐτό. 
Ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας µας εἶναι γνωστὰ τέτοια πρόσωπα ποὺ 
βοήθησαν ἀποφασιστικὰ τὴν Ἱεραποστολή. 

Σήµερα ὁ θεσµὸς ἐπιβιώνει, ¬που παρατηρεῖται ἱερὸς ζῆλος  καὶ 
πνευµατικὴ καθοδήγηση ἀπὸ µέρους καλῶν κληρικῶν. Καὶ εἶναι στ’ ἀλήθεια µία 
πραγµατικὴ ὄαση στὴν ἐρηµιὰ τῶν ποικίλων ἀντιξοοτήτων ἡ παρουσία τέτοιων 
ἁγιασµένων ψυχῶν, ποὺ ἀφοῦ σώθηκαν καὶ προσανατολίσθηκαν στὸ δρόµο τοῦ 
Χριστοῦ, ἀγωνίζονται νὰ κρατηθοῦν πιστὲς στὴ διακονία τους, ἐκδηλώνοντας 
τὰ εὐγενικά τους αἰσθήµατα πρὸς τοὺς πατέρες τους, ἀναπαύοντας τὸ πνεῦµα 
τους.  

Εἶναι ἔργο καὶ καρπὸς τῆς θείας οἰκονοµίας ποὺ ἀπὸ τὴν µιὰ ἐπιτρέπει νὰ 
δοκιµάζουµε οἱ πνευµατικοὶ ἐργάτες τὶς πίκρες τῆς σπορᾶς καὶ τὶς 
ἀπογοητεύσεις τῆς ἀκαρπίας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ βρίσκουµε ¬ργανα φωτισµένα 
ἀπὸ τὸ πνεῦµα τοῦ Θεοῦ, µὲ προθυµία καὶ αὐταπάρνηση γιὰ τὴν πνευµατικὴ 
σπορά. 

Τὸ παράδειγµα αὐτῶν πρέπει νὰ τονίζεται γιὰ νὰ βρεῖ µιµητές. Εἶναι 
παράδειγµα ὡραίων ψυχῶν µὲ αἰσθήµατα ἀγάπης καὶ εὐγενείας. Καὶ τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου ἡ προτροπὴ εἶναι νὰ ἐκτιµᾶµε τὰ πρόσωπα αὐτὰ καὶ νὰ 
ἀναγνωρίζουµε τὴν ἀξία τους καὶ τὴν προσφορά τους. Γιατὶ τὸ ἔργο τοῦ 
Χριστοῦ εἶναι δύσκολο.  

∆ὲν θὰ παύσουν βέβαια ποτὲ νὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐπιλήσµονες. Αὐτοὶ ποὺ 
κινοῦν τὴν πτέρνα τους κατὰ τοῦ εὐεργέτου καὶ ποὺ µὲ τὴν διαγωγή τους 
λογχίζουν τὴν καρδιά µας, ¬πως ἔγινε καὶ στοὺς ἁγίους  Ἀποστόλους. Ἡ 
πρόνοια ¬µως τοῦ Θεοῦ µᾶς παρέχει ἀνθρώπους ποὺ κοπιάζουν στὰ καλὰ ἔργα, 
καὶ οἱ ὁποῖοι σηκώνουν µαζί µας τὸ βάρος στοὺς ὥµους τους, ἀναπληρώνοντας 
τὸ ὑστέρηµα τῶν πρώτων. 

Ἂς εἶναι εὐλογηµένοι οἱ ἐν Χριστῷ συνεργοί µας καὶ ἂς σελαγίζει παντοῦ 
τὸ παράδειγµά τους. 
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Ἡ σηµερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, µᾶς διηγεῖται τὸ 
θαῦµα τοῦ πολλαπλασιασµοῦ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δύο ἰχθύων, διὰ τοῦ 
ὁποίου ἔκανε νὰ χορτάσουν πέντε χιλιάδες ἄνδρες χωρὶς γυναῖκες καὶ παιδιά. 

Γιὰ πολλοὺς ἀνθρώπους τὸ θαῦµα εἶναι ≤νας µαγικὸς τρόπος, µὲ τὸν 
ὁποῖο µποροῦµε νὰ ἀπαλλαγοῦµε ἀπὸ τὶς δυσάρεστες συνέπειες τῆς «παρὰ 
φύσιν» ζωῆς µας, χωρὶς ¬µως νὰ σταµατήσουµε νὰ ζοῦµε αὐτὴ τὴν ζωή. 
Ὅµως, τὸ θαῦµα εἶναι µία µετάβαση ἀπὸ τὴν ψεύτικη καὶ παραχαραγµένη 
πραγµατικότητα, στὴν ἀληθινή της εἰκόνα. Αὐτὴ δὲν γνωρίζει τὴν 
ἀνεπάρκεια καὶ τὴν ἔλλειψη, οὔτε τὴν ἀρρώστια, τὴ φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. 
Ἡ πραγµατικότητα αὐτὴ δὲ βρίσκεται ἀλλοῦ, ἀλλὰ βρίσκεται ἀλλιῶς. ∆ὲν 
εἶναι ≤νας ἄλλος χῶρος, ἀλλὰ µία ἄλλη κατάσταση. Εἶναι ἡ κυριαρχία τῆς 
ἀγάπης καὶ ἡ ἀπουσία τῆς ἁµαρτίας, ≤νας κόσµος ποὺ ἀποκαλύπτεται σὲ 
¬ποιον καὶ ¬ποτε τὸν ἀναζητήσει πραγµατικά. 

Οἱ µαθητὲς βλέπουν τὸν τόπο ἔρηµο καὶ τὴν ὥρα περασµένη. Οἱ 
πέντε ἄρτοι καὶ τὰ δύο ψάρια ποὺ ἔχουν µαζί τους ἀµφιβάλλουν ἂν θὰ 
φτάσουν νὰ χορτάσουν καὶ αὐτοὺς τοὺς iδιους. Γι’ αὐτὸ ζητοῦν ἀπὸ τὸν 
Κύριο νὰ ἀφήσει τοὺς ὄχλους νὰ φύγουν γιὰ νὰ βροῦν καὶ νὰ ἀγοράσουν 
τρόφιµα χορταίνοντας τὴν πείνα τους. Ὁ Χριστὸς ¬µως, ποὺ ἔχει περάσει 
¬λη τὴν ἡµέρα δείχνοντας τὴν ἀγάπη του καὶ θεραπεύοντας τοὺς 
ἀρρώστους, δὲν συµµερίζεται τὴ γνώµη τῶν µαθητῶν. Θεωρεῖ ¬τι τὰ 
λιγοστὰ αὐτὰ τρόφιµα µετὰ ἀπὸ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ θεία εὐλογία 
ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ χορτάσουν τόσο κόσµο. 

Γιὰ τὸ Χριστό, ποὺ ἔβλεπε τὸν κόσµο γῦρο του φωτισµένο ἀπὸ τὸ 
φῶς τῆς ἀγάπης του, τὰ πέντε ψωµιὰ καὶ τὰ δύο ψάρια ἦταν ἀρκετὰ νὰ 
θρέψουν τοὺς πέντε χιλιάδες ἀνθρώπους ποὺ τὸν περιστοίχιζαν. Γιὰ τοὺς 
µαθητές, ¬µως, ποὺ ἔβλεπαν τὰ iδια ὑλικὰ µέσα ἀπὸ τὸ σκοτάδι τῆς 
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ἐγωκεντρικῆς τους ἀπληστίας, µόλις ποὺ ἔφταναν γιὰ νὰ γεµίσουν τὰ δικά 
τους στοµάχια. 

Αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός, νὰ θρέψει πέντε χιλιάδες ἀνθρώπους µὲ 
πέντε ψωµιὰ καὶ δύο ψάρια, δὲν ἦταν ὑπερφυσικό. Ἀντίθετα, αὐτὸ ποὺ 
συνέβη µὲ τοὺς µαθητὲς ἦταν ἀφύσικο. Ὁ πραγµατικὸς κόσµος εἶναι αὐτὸς 
ποὺ βλέπουµε πληµµυρισµένο ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἀγάπης καὶ ὄχι αὐτὸς ποὺ 
βλέπουµε βυθισµένοι στὸ σκοτάδι τοῦ ἐγωκεντρισµοῦ. Ὅποιος δεῖ τὸν 
κόσµο ¬πως τὸν βλέπει ὁ Χριστὸς θὰ µπορεῖ κι αὐτός, ὄχι µόνο νὰ θρέψει 
πέντε χιλιάδες ἀνθρώπους µὲ πέντε ψωµιὰ καὶ δύο ψάρια, ἀλλὰ «καὶ µείζονα 
τούτων ποιήσει». 

Σήµερα, µὲ τόσο πλοῦτο καὶ ἀναρίθµητες παραγωγικὲς πηγὲς στὸν 
κόσµο, ἑκατοµµύρια ἄνθρωποι ὑποσιτίζονται καὶ πεθαίνουν ἀπὸ πεῖνα. 
Κυριαρχεῖ στὴν κοινωνία µας ἡ ἀπληστία καὶ ἡ ἀδικία, ἐπειδὴ περίσσεψε τὸ 
µίσος καὶ ἡ κακία. 

Μέσα στὸ µυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, ¬µως, τὸ θαῦµα τοῦ 
πολλαπλασιασµοῦ τῶν ἄρτων καὶ τοῦ χορτασµοῦ χιλιάδων ψυχῶν 
συνεχίζεται. Πρῶτος προσφέρει τὰ µεγάλα καὶ ἀνεκτίµητα ὁ iδιος ὁ 
Χριστὸς χαρίζοντας τὸν τὸν ἑαυτό του, ὡς ἄρτον ζωῆς. Μετατρέποντας τὸ 
ψωµὶ καὶ τὸ κρασὶ τῆς προσφορᾶς µας σὲ τίµιο Σῶµα του καὶ σὲ ζωοποιὸ 
Αἷµα του, ἁγιάζει τοὺς πιστούς. Ὅποιος τρώει ἀπ’ αὐτὴν τὴν τροφὴ ζεῖ 
αἰώνια, χωρὶς νὰ φοβᾶται τὴν πεῖνα καὶ τὸν θάνατο. Ὅπως ὁ οὐράνιος 
Ἄρτος τρέφει τὸ κάθε µέλος χωριστὰ ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ Σῶµα τῆς 
Ἐκκλησίας, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ὁ ἁγιασµὸς τοῦ χριστιανοῦ ἐπιδρᾶ στὴν 
κοινωνία ποὺ ἀνήκει. 

Ὁ πιστὸς χριστιανός, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὡς µέτοχος τῶν θείων 
µυστηρίων, δὲν κλείνει τὰ µάτια στὴν ἀδικία, δὲν µένει ἀδιάφορος στὸν 
πόνο, δὲν φθονεῖ στὴ χαρὰ τοῦ ἄλλου καὶ δὲν χαίρεται στὴν δυστυχία. ∆ίνει 
ἀπ’ τὸ ψωµί του, ἀπὸ τὸ χρόνο καὶ τὴ βολή του, ἀπὸ τὰ χρήµατά του, ἀπὸ 
τὴν ἀγάπη του. Καὶ ¬σο δίνει ἀπὸ τὴν ἀγάπη του, τόσο περισσεύει ἡ χάρη 
καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου στὴ δική του ζωὴ καὶ στὴ ζωὴ τῆς κοινωνίας µας.  

Ἀµήν. 



X 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Βυζαντίου & Θουκυδίδου 6, Τ.Θ. 1, Τ.Κ. 190 04, Σπάτα Ἀττικῆς 

℡: 2106632276, 2106632687, Fax: 2106025101, email: imml@imml.gr, Ἱστοσελίδα: www.imml.gr 

 

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

ΚΥΡΙΑΚΗ Z΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. θ΄ 27-35) 

23 Ἰουλίου 2017 

 

 Οἱ θαυµατουργικὲς θεραπεῖες δύο τυφλῶν καὶ ἑνὸς κωφοῦ ποὺ 
περιγράφει τὸ σηµερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσµα εἶναι ἀντιπροσωπευτικὲς  
ἀνάλογων περιστατικῶν ποὺ συναντᾶµε συχνὰ στὰ ἱερὰ κείµενα τῆς Καινῆς 
∆ιαθήκης. Θεµελειώδεις παράµετροι καὶ αὐτῶν τῶν θαυµάτων εἶναι ἡ ζωντανή, 
ἐπίµονη καὶ δυνατὴ πίστη τῶν ἀσθενῶν, ἡ µοναδικότητα τοῦ προσώπου τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ ἐκζήτηση τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ  καὶ ἡ δίψα τῆς σωτηρίας.  

 Τὸ θαῦµα δὲν εἶναι µόνο ≤να ἔκτακτο καὶ ὑπερφυσικὸ γεγονὸς ποὺ  µᾶς 
ἐντυπωσιάζει. Εἶναι ἀποτέλεσµα τῆς δύναµης καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ 
εὐεργετήσει, νὰ θεραπεύσει, νὰ παρηγορήσει καί νὰ τονώσει τὸν πάσχοντα καὶ 
ἀδύνατο ἄνθρωπο. Τὸ πραγµατικὸ θαῦµα εἶναι σηµάδι καὶ γνώρισµα τῆς 
ἀληθινῆς πίστης,  ἀλλά καὶ ἐγγύηση τῆς ἀλήθειας τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγµατος. 
Ἀπαλλαγµένο ἀπὸ καθετὶ ἐγωιστικὸ καὶ ἰδιοτελές,  δὲν ἔχει καµία σχέση µὲ τὴν 
ἐπίδειξη καὶ τὴν ἐκµετάλλευση, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν γελοιοποίηση τῆς πίστης. 
Τὸ θαῦµα εἶναι καρπὸς τῆς πίστης καὶ συνέπεια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τοῦ 
Θεοῦ, ποὺ οἰκοδοµεῖ πνευµατικὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν στερεώνει στὴ δύσβατη 
χριστιανικὴ ζωή. Ἡ πίστη ὁδηγεῖ στὸ θαῦµα καὶ ὄχι τὸ θαῦµα στὴν πίστη. Ἀρκεῖ 
νὰ θυµηθοῦµε τὴν ἄρνηση τοῦ Κυρίου νὰ κάνει θαύµατα στοὺς κατοίκους τῆς 
Ναζαρὲτ ἐξαιτίας τῆς ἀπιστίας τους. Ἕνα τέτοιο θαῦµα θαµπώνει τὸ βλέµµα, 
ξαφνιάζει, δηµιουργεῖ ἀπορία καί, κάποτε, ἀντίδραση. Γιὰ τὸν πιστὸ, ¬µως, κάθε 
θαῦµα εἶναι ≤να παράθυρο ποὺ ἀνοίγει στὸν οὐρανό, γιὰ νὰ δεῖ κανεὶς τὸν 
ὑπερβατικὸ κόσµο  τοῦ Θεοῦ. Μοιάζει µὲ µιὰ ἀστραπὴ µέσα στὸ σκοτάδι τῆς 
λογικῆς καὶ τῆς φθορᾶς αὐτοῦ τοῦ κόσµου, ποὺ µᾶς ἀφήνει νὰ δοῦµε γιὰ λίγο 
αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο δηµιουργηθήκαµε καὶ αὐτὸ στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ φθάσουµε 
στὴν αἰωνιότητα. Τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν, µιὰ ≈παρξη καὶ ζωὴ χωρὶς πόνο 
δάκρυα, ἀρρώστια, φθορά, θάνατο. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ οὐρανοῦ στὴν 
ἀγωνία καὶ τὰ δάκρυα τῆς γῆς. Τὸ θαῦµα  µπορεῖ νὰ στερεώνει καὶ νὰ οἰκοδοµεῖ 
τὴν πίστη, εἶναι, ¬µως, προσωρινὸ, γιατί, ἔστω καὶ ἂν θεραπευθοῦµε ἀπὸ µιὰ 
ἀρρώστια, ἔστω καὶ ἂν ὑπερνικήσουµε µιὰ δυσκολία, θὰ ἀρρωστήσουµε ξανὰ 
καὶ θὰ συναντήσουµε καὶ ἄλλη δυσκολία. Ὅµως ἐµεῖς πήραµε δύναµη νὰ 
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συνεχίσουµε. Συνειδητοποιήσαµε ¬τι τὸ κάθε   θαῦµα στὴ ζωὴ µας εἶναι 
ἀποτέλεσµα τῆς  σοφίας καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Μιᾶς ἀγάπης ποὺ δὲν 
µποροῦµε νὰ καταλάβουµε καὶ µιᾶς σοφίας ποὺ δὲν µποροῦµε νὰ ἑρµηνεύσουµε, 
ἀλλὰ ποὺ καλούµαστε, ὡστόσο,  νὰ πιστεύσουµε,  γιατί µόνο ἐκείνη ξέρει πότε 
καὶ τί πρέπει νὰ δίνει στὸν καθένα µας. Μιὰ τέτοια πίστη, ≤να τέτοιο βίωµα 
ἐµπιστοσύνης στὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ εἶναι πηγὴ δυνάµεως, ¬ταν πρόσωπα, 
καταστάσεις καὶ γεγονότα µᾶς ἀπογοητεύουν, µᾶς πτοοῦν καὶ µᾶς λυγίζουν. Καὶ 
πορευόµαστε περιµένοντας νὰ ἀκούσουµε «κατὰ τὴν πίστιν ὑµῶν γενηθήτω 
ὑµῖν».  

  Ὅταν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ συναντᾷ τὴν πίστη τοῦ ἄνθρωπου, τότε δὲν 
πραγµατώνεται µόνο τὸ θαῦµα τῆς θεραπείας, ἀλλὰ καὶ τὸ µυστήριο τῆς 
σωτηρίας. Ἡ ἀντίδραση τῶν φαρισαίων ἀπέναντι στὸ θαῦµα εἶναι 
ἀξιοπρόσεκτη. Οἱ φαρισαῖοι δὲν ἀρνοῦνται τὸ θαῦµα, ἀλλὰ διαστρεβλώνουν τὴν 
ἀλήθεια. Ἀναποδογυρίζουν τὴν πραγµατικότητα, ποὺ εἶναι ἡ φανέρωση τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ταλαιπωρηµένο καὶ ἀγνώριστο ἀπὸ τὴν φθορὰ τῆς 
ἁµαρτίας ἄνθρωπο,  ἀποδίδοντας τὶς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ στὶς δαιµονικὲς 
δυνάµεις. Θὰ ἦταν, ¬µως, παιδαριῶδες καὶ ἁπλοϊκὸ νὰ δοῦµε στὴ συµπεριφορὰ 
τῶν φαρισαίων µόνο τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ ἀδίκησαν, κατηγόρησαν καὶ 
συκοφάντησαν ἀδίστακτα τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ στάση τους 
ἀποκαλύπτει τοὺς ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν µιὰ ἀντεστραµµένη 
συνείδηση τοῦ κόσµου καὶ τῆς ζωῆς. Εἶναι ¬λοι ἐκεῖνοι ποὺ ἐγκλωβισµένοι µέσα 
στὸν ὀρθολογισµό τους ἀπορρίπτουν ἀκόµη καὶ τὰ πιὸ ὀφθαλµοφανῆ καὶ 
ὁλοφάνερα θαύµατα. Αὐτοὶ ποὺ σὲ κάθε θαῦµα βλέπουν ψυχολογικὰ αbτια καὶ 
φαινόµενα, φαντασιώσεις καὶ αὐθυποβολές, φυσικὰ αbτια, τυχαῖες συµπτώσεις 
καὶ ἀνεξήγητες συγκυρίες. Ὄχι, δὲν ὑπάρχουν ἀποδείξεις «λογικῆς» γιὰ τὰ 
θαύµατα. Τὰ θαύµατα τὰ ἀναγνωρίζουν οἱ καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι ἐκεῖ ¬που 
οἱ ἄλλοι δὲν θέλουν νὰ τὰ δοῦν. 

 Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, µόνο ἂν νεκρώσουµε τὴν ἀλαζονεία τῆς λογικῆς µας 
καὶ τὴν ἐµπάθεια τοῦ ἐγωισµοῦ µας, θὰ µπορέσουµε νὰ ἀναστηθοῦµε σὲ µιὰ νέα 
ζωή, ¬που θὰ βλέπουµε καὶ θὰ καταλαβαίνουµε τὰ συνεχῆ θαύµατα τοῦ 
µυστηρίου τοῦ Θεοῦ.  

Ἀµήν.  
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Στὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἀληθινῶν µαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἀναφέρεται, 
ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἡ σηµερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. Εἶναι ἀπὸ τὴν ἐπὶ τοῦ 
Ὄρους ὁµιλία τοῦ Κυρίου καὶ µὲ ἁπλὲς ἀλλὰ δυνατὲς εἰκόνες θυµίζει στὸν 
ἀκροατὴ τόσο τὰ θεωρητικὰ ¬σο καὶ τὰ πρακτικά του καθήκοντα. ∆ιαβάζεται 
σήµερα αὐτὴ ἡ περικοπή, γιατὶ σήµερα ἡ Ἐκκλησία τιµᾶ τὴ µνήµη τῶν 
Πατέρων ποὺ συγκρότησαν τὴν ∆΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο (451 µ.Χ. στὴ 
Χαλκηδόνα), καὶ διετράνωσαν τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ¬τι ὁ Χριστὸς ὑπῆρξε 
τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος, χωρὶς ἁµαρτία. Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
στάθηκαν µὲ λόγια καὶ ἔργα ἀληθινοὶ µαθητὲς τοῦ Χριστοῦ. 

Στὴν ἀρχὴ ὁ Κύριος λέγει στοὺς µαθητές του ¬τι εἶναι τὸ «φῶς τοῦ 
κόσµου». Πιὸ τιµητικὸς χαρακτηρισµὸς δύσκολα βρίσκεται. Τοὺς ὀνόµασε µὲ 
τὸ δικό του ὄνοµα, διότι Αὐτὸς εἶναι «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα 
ἄνθρωπον ἐρχόµενον εἰς τὸν κόσµον». Ὅταν θέλησε νὰ ἀποκαλύψῃ τὴν οὐσία 
τῆς ἀποστολῆς Του διεκήρυξε: «Ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσµον ἐλήλυθα». Φυσικὰ 
αὐτὸ τὸ φῶς οἱ µαθητὲς δὲν τὸ ἔχουν ἀπὸ µόνοι τους, ἀλλὰ τὸ παίρνουν ἀπὸ τὸ 
Χριστὸ ποὺ εἶναι τὸ «φῶς τὸ ἀληθινόν». Ἀπὸ τὸ Χριστὸ παίρνουν τὸ φῶς οἱ 
πιστοὶ καὶ τὸ καθρεπτίζουν πρὸς τοὺς ἄλλους. Γίνονται ἔτσι τὸ πνευµατικὸ φῶς 
τοῦ κόσµου. Μὲ τὸ φῶς τους καθοδηγοῦν, κρίνουν καὶ σώζουν τὸν κόσµο. Ἔτσι 
ἦταν οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐφώτισαν τὸν κόσµο, ὄχι µόνο στὴν ἐποχή 
τους ἀλλὰ πάντοτε. 

Ὁ µαθητὴς τοῦ Χριστοῦ ¬µως δὲν κρύβει τὸ φῶς, ἀλλὰ µεταδίδει τὸ φῶς 
καὶ στοὺς ἄλλους µὲ τὴν ἱεραποστολή. Τὸ φῶς ἄναψε µέσα µας, δὲν δόθηκε 
ἀποκλειστικὰ γιὰ µᾶς, γιὰ νὰ τὸ ἀπολαµβάνουµε τελείως προσωπικά. Ἂν τὸ 
κρύψουµε «ὑπὸ τὸν µόδιον», ἂν τοῦ στερήσουµε τὸν ὁρίζοντα ἀκτινοβολίας, ὄχι 
µόνο δὲν θὰ ἀνταποκριθῆ στὸ σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς του, ἀλλὰ καὶ τελικὰ θὰ 
σβήση. Κάθε φῶς πρέπει νὰ λάµπη. Εἶναι στὴ φύση του νὰ διακρίνεται, νὰ 
φαίνεται. Μιὰ φωτισµένη ἀπὸ τὸ Χριστὸ ψυχὴ θὰ φανῆ ἀπὸ τὸν τρόπο µὲ τὸν 

ὁποῖο ἐκφράζεται˙ ἀπὸ τὸ πῶς συµπεριφέρεται, πῶς κινεῖται, πῶς ἀντιδρᾶ. Τὸ 
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φῶς ἀποκαλύπτει ¬,τι κρύβει τὸ σκοτάδι. Προειδοποιεῖ γιὰ τοὺς κινδύνους, 
βοηθεῖ στὸν καθορισµὸ τῆς σωστῆς πορείας, διαλύει τὴν ἀβεβαιότητα. 

Ὁ πραγµατικὸς µαθητὴς τοῦ Χριστοῦ φωτίζει µὲ τὴν ἀρετή του. Ἡ ζωή 
του εἶναι ≤να φωτεινὸ παράδειγµα γιὰ µίµηση. ∆ὲν ἔχει σηµασία ἡ κοινωνική του 
θέση. Εbτε βρίσκεται στὴ βάση, εbτε στὴν κορυφὴ τῆς κοινωνικῆς πυραµίδας 
ἐπιβάλλεται µὲ τὴν τιµιότητα, τὴν εἰλικρίνεια, τὴ σοβαρότητα καὶ τὴ σεµνότητά 
του. ∆ὲν παίρνει ἀξία τὸ πρόσωπο ἑνὸς τέτοιου χριστιανοῦ ἀπὸ τὸ ἀξίωµα του ἢ 
τὴ θέση ποὺ κατέχει, ἀλλὰ ἡ θέση καὶ τὸ ἀξίωµα παίρνουν ἀξία ἀπὸ αὐτόν. 
Ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει δὲν εἶναι τὸ ποῦ θὰ φθάσει, ἀλλὰ ἂν θὰ ἀκτινοβολεῖ. 

 ∆ὲν εbµαστε οἱ χριστιανοὶ ἁπλῶς φῶς γιὰ τὸν ἑαυτό µας, πρέπει νὰ 
εbµαστε «φῶς τοῦ κόσµου» καὶ νὰ λάµπουµε στὴν καρδιὰ τῆς ἀνθρωπότητας, 
«ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», εἶπε ὁ Χριστός. Ὄχι µὲ θεωρίες ἀλλὰ µὲ «καλὰ 
ἔργα» ποὺ στρέφουν τὴν προσοχὴ στὸ Θεό. Στὴν ἐποχὴ ἐκείνη τῶν εὐαγγελίων 
ἡ λέξη «καλός» δὲν σήµαινε ἁπλῶς ἀντίθετος τοῦ «κακός». Εἶχε εὐρύτερη ἔννοια 
καὶ εἶχε τὴν ἔννοια τοῦ ὡραίου, τοῦ ἐλκυστικοῦ, τοῦ χαριτωµένου. Τὰ «καλὰ 
ἔργα» ἑποµένως ποὺ ζητᾶ ὁ Χριστός, δὲν εἶναι µιὰ ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεση 
καθήκοντος. Εἶναι ἔργα χαριτωµένα, γεµάτα ἀγάπη καὶ χαρά. Ὄχι παγερὴ 
ἐξυπηρέτηση, εὐγένεια κατὰ παραγγελία, ἀλλὰ αὐθόρµητη καλωσύνη, γεµάτη 
φῶς στὴν καρδιὰ καὶ στὸ πρόσωπο. Στὴν καλωσύνη τῶν ἁγίων ὑπάρχει πάντα 
κάτι ἤρεµο, θελκτικὸ στὴν συµπεριφορὰ τῶν ἁγίων, στὰ λόγια, στὶς πράξεις, στὴ 
σιωπή τους. «Ο≈τω λαµψάτω τὸ φῶς ὑµῶν ἔµπροσθεν τῶν ἀνθρώπων».  

Καὶ ἐδῶ ἔρχεται τὸ ἑπόµενο χαρακτηριστικὸ τοῦ ἀληθινοῦ µαθητῆ τοῦ 
Χριστοῦ, αὐτοῦ ποὺ εἶναι πραγµατικὸ φῶς ποὺ φωτίζει πνευµατικὰ τὸν κόσµο. 
Ὁ πραγµατικὸς µαθητὴς ζεῖ καὶ διδάσκει ὁλόκληρη τὴν ἀλήθεια τοῦ 
Εὐαγγελίου, χωρὶς περικοπὲς ἢ προσθέσεις, ἀνόθευτη. Φαίνεται εὐκολο αὐτό, 
ἀλλὰ δὲν εἶναι. Γιατὶ τὸ ἄπλετo φῶς κουράζει τὰ ἀσθενικὰ µάτια καὶ ὁ ≥λιος 
ξεσκεπάζει τὰ ἐλαττώµατα ποὺ κρύβει τὸ µισοσκόταδο. Γι' αὐτὸ καὶ οἱ 
ἄνθρωποι ἀγαποῦν τὸ σκότος καὶ ὄχι τὸ φῶς, ἐπειδή, ¬πως λέγει ἀλλοῦ ὁ 
Χριστός, εἶναι πονηρὰ τὰ ἔργα τους. 

∆ύσκολος ὁ δρόµος τῆς ἀλήθειας, ἀλλὰ λυτρωτικός. Τὸ πλησίασµα στὸ 
φῶς εἶναι στὴν ἀρχὴ δύσκολο, ≈στερα ¬µως τὰ µάτια τῆς ψυχῆς συνηθίζουν, ὁ 
ἄνθρωπος καθαρίζεται καὶ γίνεται ὁ bδιος φῶς ποὺ φωτίζει καὶ τοὺς ἄλλους. 
Ἔτσι ἔγινε µὲ τοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς Πατέρες, ἔτσι µπορεῖ νὰ γίνει µὲ ¬λους 
µας. Ἀρκεῖ νὰ δεχθοῦµε τὸ φῶς, νὰ τὸ κρατήσουµε ἀναµµένο, γιὰ νὰ τὸ 
µεταδώσουµε ἀνόθευτο σ' αὐτοὺς ποὺ περιµένουν νὰ τὸ παραλάβουν ἀπὸ ἐµᾶς.  

Ἀµήν.
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 Ἡ σηµερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀποκαλύπτει τὴν 

πραγµατικότητα τοῦ Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος καταδυναστεύει τὴν ἀνθρώπινη 

ψυχὴ καὶ τὴν σπρώχνει στὴν  ἀποµόνωση καὶ σὲ µιὰ σειρὰ ἄλλων 

ἀντικοινωνικῶν ἐκδηλώσεων. 

 Μιὰ ἀπὸ τὶς λίγες φορὲς ποὺ οἱ δαίµονες εἶπαν τὴν ἀλήθεια,  

ἦταν στὴν ἔρηµο τῶν Γεργεσηνῶν. Ἐκεῖ τυραννοῦσαν δυὸ δυστυχεῖς 

ἀνθρώπους. Πραγµατικὰ ράκη πού εἶχαν ἀποµονωθεῖ ἀπὸ τὴν κοινωνία καὶ 

ἦταν ὁ φόβος τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. 

 Μόλις ὁ Κύριος παρουσιάστηκε, τὰ δαιµόνια ἀναγνώρισαν τὸν 

Λυτρωτὴ τοῦ κόσµου καὶ ὁµολόγησαν ¬τι τοὺς χωρίζει ἀγεφύρωτο χάσµα 

µὲ τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι ἡ ἀλήθεια, τὸ φῶς καὶ ἡ ἀγάπη. «Ποιὰ σχέση 

ὑπάρχει ἀνάµεσα σὲ σένα καὶ σὲ µᾶς; µᾶς χωρίζει χάσµα ἀγεφύρωτο, 

τρέµουµε τὴν παρουσία σου» ὁµολόγησαν. 

 Ἡ ἀντίθεση ἀνάµεσα στὸν Κύριο καὶ στὸν πονηρὸ εἶναι 

συνέπεια τῆς βαθειᾶς καὶ οὐσιαστικῆς ἀλλαγῆς, τὴν ὁποία ὑπέστη ὁ 

διάβολος µετὰ τὴν ἀνταρσία του ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ κατόπιν τὴν πτώση 

του. Ἀγγελικὴ ≈παρξη ἦταν πρίν. Μποροῦσε νὰ  ἀκούει τὸν Θεό, νὰ τὸν 

νοιώθει, νὰ τὸν ὑπηρετεῖ καὶ ἔπειτα βυθίστηκε στὴν πονηρία. Ἔγινε ἡ πηγὴ 

καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ κακοῦ. Αὐτόµατα δηµιουργήθηκε τὸ χάσµα. 

«Ἐγὼ εἰµὶ ἡ ἀλήθεια» βεβαιώνει µὲ τὴν θεϊκή Του αὐθεντία  ὁ 

Χριστός.  Μιλάει τὴ γλῶσσα τῆς ἀπόλυτης ἀλήθειας καὶ ἀπαιτεῖ ὡς 

ἀνταπόκριση τὴν ὁλοπρόθυµη προφορά της.  Στὸ ἄλλο ἄκρο ὁ διάβολος.  

Ἔµπνευσή του εἶναι τὸ ψέµα. «Εἶναι ὄχι µόνον ψεύτης, ἀλλὰ ὁ πατέρας τοῦ 



 2  

Βυζαντίου & Θουκυδίδου 6, Τ.Θ. 1, Τ.Κ. 190 04, Σπάτα Ἀττικῆς 

℡: 2106632276, 2106632687, Fax: 2106025101, email: imml@imml.gr, Ἱστοσελίδα: www.imml.gr 

ψεύδους».  Αὐτὸς γεµίζει τὶς διαθέσεις µας µὲ τὸ ψέµα καὶ τὴν ἀπάτη, ἐνῶ 

τὸ παρουσιάζει στὰ µάτια τῶν ἀνθρώπων ὡς τὴν πιὸ καθαρὴ καὶ 

ἀδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα. 

 «Ὁ Θεός φῶς ἐστί».  Ὁ Θεὸς ὁρίζεται µὲ αὐτὸ τὸ ὄνοµα ποὺ 

δηλώνει καθαρότητα, ἀστραφτερὴ ἀγνότητα καὶ γλυκειὰ παρηγοριά.  

Ἀντίθετα, τὸ βασίλειο τοῦ διαβόλου ἁπλώνεται στὸ ἀπόλυτο σκοτάδι.  

Μισεῖ τὸ φῶς.  Ἀγωνίζεται γιὰ τὴν κυριαρχία τοῦ σκότους καὶ τῆς  

συγχύσεως στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ στὰ διαβήµατα τῶν κοινωνιῶν. 

 «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί».  Ἡ τέλεια ἀγάπη.  Ὁ διάβολος, ἀντίθετα, 

εἶναι ἡ προσωποποίηση τοῦ µίσους, ἑστία καὶ πηγή του.  Μισεῖ χωρὶς νὰ 

µπορεῖ νὰ κάνει κάτι ἄλλο.  Τὸ εiδαµε στὴν ἀφήγηση τοῦ Ἱεροῦ 

Εὐαγγελίου, ποὺ βασανίζει τὰ θύµατά του. 

 Ἡ σηµερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀδελφοί µου, παρὰ τὸ γεγονὸς 

¬τι βεβαιώνει µὲ τρόπο συνταρακτικὸ γιὰ τὶς διασπαστικὲς ἐπεµβάσεις τοῦ 

σατανᾶ καὶ τὰ ὁλέθρια ἀποτελέσµατα τῆς παρουσίας του, τελικὰ µᾶς 

τροφοδοτεῖ µὲ βεβαιότητα τὴν πίστη, ¬τι οὔτε παντοδύναµος εἶναι ὁ 

πονηρός, οὔτε τὸν τελευταῖο λόγο ἔχει.  Ἀλλ' ¬πως γράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς 

Ἰωάννης ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς εἶναι ἐκείνη ποὺ κυβερνᾶ τὰ 

σύµπαντα καὶ µᾶς «καταδιώκει πάσας τὰς ἡµέρας τῆς ζωῆς ἡµῶν» πρὸς 

σωτηρίαν.  

Τέλος, ἀκαταίσχυντη ἐλπίδα στὴν ἀδυναµία µας νὰ νικήσουµε µόνοι 

µας τοὺς πειρασµοὺς, εἶναι αὐτὴ ἡ iδια ἡ παρουσία τοῦ θεοῦ στὴ ζωή µας, 

ὁ Ὁποῖος «εἰς τοῦτο ἐφανερώθη, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου» καὶ 

σώσει τὸν ἄνθρωπον. 

Ἀµήν. 
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Σὲ κάθε θαῦµα τοῦ Χριστοῦ θαυµάζουµε τὴν δύναµή του καὶ τὴν 

ἀγάπη Του πρὸς ἐµᾶς καὶ Τὸν δοξάζουµε γιαυτό. Σὲ µερικὰ θαύµατά του 

¬µως, βλέπουµε καὶ τὸν Χριστὸ νὰ θαυµάζει µερικοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ 

τοὺς δοξάζει. 

Ἕνα τέτοιο περιστατικὸ εἶναι καὶ τὸ θαῦµα τῆς θεραπείας τοῦ δούλου 

τοῦ ἑκατοντάρχου.  

Ἕνας ρωµαῖος ἀξιωµατικός, ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἦταν κἂν Ἰσραηλίτης, 

ζητάει ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ θεραπεύσει τὸν κατάκοιτο δοῦλο του. Καὶ ¬ταν 

ὁ Χριστὸς δέχεται νὰ πάει στὸ σπίτι του, γιὰ νὰ τὸν θεραπεύσει, ὁ 

ἀξιωµατικὸς τοῦ ἀπαντάει: «Κύριε, δὲν εἶµαι ἄξιος νὰ µπεῖς κάτω ἀπὸ τὴν 

στέγη τοῦ σπιτιοῦ µου. Πὲς µόνο ≤να λόγο καὶ θὰ θεραπευθεῖ ὁ δοῦλος 

µου. Φτάνει ἡ ἐντολή σου. Καὶ ἐγὼ ἔχω στρατιῶτες κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία 

µου. Καὶ ¬ταν λέω σὲ κάποιον ἔλα, ὑπακούει καὶ ἔρχεται· καὶ ¬ταν λέω σὲ 

ἄλλον κάνε αὐτό, τὸ κάνει». 

Ὁ Χριστὸς θαυµάζοντας τὴ µεγάλη πίστη του εἶπε πρὸς αὐτοὺς ποὺ 

Τὸν ἀκολουθοῦσαν: «Σᾶς βεβαιώνω, ¬τι τόση πίστη, οὔτε ἀνάµεσα στοὺς 

Ἰσραηλίτες δὲν βρῆκα». 

∆ὲν εἶναι µικρὸ πρᾶγµα νὰ θαυµάζει ὁ Χριστὸς ≤ναν ἄνθρωπο; 

Ὑπάρχει ἆραγε µεγαλύτερη δόξα καὶ τιµή;  

Ὁ Θεὸς πρέπει νὰ γνωρίζουµε ¬τι δὲν δοξάζει τὸν ἄνθρωπο γιὰ τὰ 

χαρίσµατα ποὺ ὁ Ἴδιος τοῦ ἔχει δώσει. Τὸν θαυµάζει καὶ ἀξιολογεῖ τὶς 

ἀρετές, τὶς ὁποῖες καλλιέργησε µὲ δική του προσπάθεια καὶ ἀγῶνα. Γιὰ τὸν 

Θεό, ἡ ὀµορφιὰ τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἑστιάζεται στὰ ἐξωτερικὰ 

χαρακτηριστικά, ἀλλὰ στὰ δικά του ἐσωτερικὰ δῶρα. Ὁ Θεὸς πάνω ἀπὸ 

¬λα τιµᾶ τὸν  κόπο µας καὶ τὴ φιλότιµη διάθεσή µας, µὲ τὰ ὁποῖα  
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καλλιεργήσαµε ¬σο περισσότερο ἦταν δυνατὸν τὰ χαρίσµατα ποὺ µᾶς 

ἔδωσε. 

Καὶ ὁ ρωµαῖος ἑκατόνταρχος, εἶναι φανερό, ¬τι εἶχε δουλέψει πάνω 

στὸν ἑαυτό του µὲ καθαρὴ συνείδηση. Γνώριζε τὴν ἀδυναµία του καὶ τὶς 

ἀτέλειές του. Καὶ αὐτὴ ἡ αὐτογνωσία τὸν ἔκανε ταπεινὸ καὶ ἰσορροπηµένο. 

Γι' αὐτό, βλέποντας τὸ µεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ, δὲν αἰσθάνθηκε τὸν 

ἑαυτό του ἄξιο νὰ Τὸν δεχθεῖ οὔτε κάτω ἀπὸ τὴν στέγη τοῦ σπιτιοῦ του. 

Μπορεῖ ποτὲ νὰ ἔχει ταπείνωση καὶ αὐτογνωσία ὁ σηµερινὸς 

ἄνθρωπος, ποὺ ἔµαθε νὰ θυµᾶται τὸν Θεὸ µόνο γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν 

πρόσκαιρων ἀναγκῶν του, ἀπαιτῶντας µάλιστα νὰ τοῦ φανερώσει ἢ νὰ τοῦ 

δώσει  ὑγεία, χρήµατα, εὐτυχία καὶ δουλειά; 

Ἀπαιτοῦν σήµερα οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν Θεὸ σηµεῖα καὶ θαύµατα, µὲ 

ἀντάλλαγµα νὰ τὸν πιστέψουν. 

∆ὲν γίνονται αὐτὰ ἀδελφοί µου. Τέτοιες συµπεριφορὲς δὲν 

φανερώνουν πίστη καὶ δὲν προδίδουν ἰσορροπία.  

Οἱ ἅγιοι µᾶς δίδαξαν ¬τι ποτὲ δὲν θεωροῦσαν τὸν ἑαυτό τους ἄξιο, νὰ 

λάβουν ἀπὸ τὸν Θεὸ δῶρα. Τὸ µόνο ποὺ Τοῦ ζητοῦσαν µὲ ἐπιµονὴ καὶ 

ὑποµονὴ στὴν προσευχή τους, ἦταν τὸ ἔλεος Του, τὴν συγχώρηση τῶν 

ἁµαρτιῶν τους καὶ τὴν λύτρωσή τους ἀπὸ τὴν αἰώνια κόλαση. 

Καὶ ¬ταν κάποτε ὁ Θεὸς τοὺς ἔδινε ≤να ἰδιαίτερο χάρισµα, πολλοὶ 

Τὸν παρακαλοῦσαν µὲ συναίσθηση νὰ τοὺς τὸ πάρει πίσω, φοβούµενοι τὴν 

πτώση στὴν ἔπαρση καὶ στὴν ὑπερηφάνεια. 

Τὸ µεγαλύτερο, λοιπόν, αiτηµά µας πρὸς τὸν Θεό, ἂς διδαχθοῦµε 

σήµερα µὲ ἀφορµὴ τὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ ἀκούσαµε, εἶναι νὰ Τὸν 

παρακαλοῦµε νὰ προσθέσει πίστη στὴν πίστη µας, γιατὶ αὐτὴ θὰ γεννήσει 

µέσα µας τὴν ταπείνωση τοῦ ἑκατοντάρχου, ἡ ὁποία θὰ γίνει µὲ τὴ σειρά 

της αἰτία νὰ εἰσέλθει, νὰ χωρέσει καὶ νὰ παραµείνει ὁ Χριστὸς κάτω ἀπὸ τὴν 

στέγη τῆς ψυχῆς µας. Ἀµήν. 
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Τὸ σημερινὸ εὃαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἔχει πολλαπλὰ μηνύματα. ΜᾹς 
καλεῖ νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἑρμηνεύσουμε μέσα στὸ φῶς τῆς βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς δικαιοσύνης Του πολλὰ μεγέθη τῆς καθημερινότητάς 
μας. Τὶς βιοτικὲς μέριμνες καὶ τὸ ἀσφυκτικὸ ἄγχος ποὺ μᾹς διαπερνᾺ: «μὴ 
μεριμνᾹτε». Τὴν λαχτάρα τῆς ¬ποιας ἐπιθυμίας καὶ τὴν πλεονεξία μέσα 
στὴν Ἲποία βυθιζόμαστε: «ἐὰν δὲ Ἲ Ἱφθαλμὸς πονηρὸς ᾝ, ¬λον τὸ σῶμα 
σκοτεινὸν ἔσται», ἐὰν τὸ μάτι σου εἶναι πονηρό, ¬λος σου Ἲ λογισμὸς θὰ 
εἶναι σκοτεινός. Τὴν ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ χρῆμα καὶ τὶς συνέπειές του, ποὺ 
γίνεται μία ἄλλου ε-δους εἰδωλολατρία μέσα στὴν Ἲποία παγιδευόμαστε: 
«οὃ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾺ», δὲν μπορεῖτε νὰ δουλεύετε καὶ 
στὸν Θεὸ καὶ στὸν μαμωνᾹ.  

Μαζὶ μὲ ¬λα αὃτά, ¬μως, θὰ ἦταν σκόπιμο νὰ κάνουμε καὶ μιὰ 
οἰκολογικὴ ἀνάγνωση τοῦ εὃαγγελικοῦ μηνύματος. Καὶ αὃτό, γιατὶ στὶς 
μέρες μας ζοῦμε, μαζὶ μὲ ¬λο τὸν κόσμο, μέσα στὸν φόβο καὶ στὴν «σκιὰ» 
ἐνὸς οἰκολογικοῦ θανάτου, ποὺ προκαλεῖ ἡ αὃξημένη μόλυνση καὶ 
καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ φράση τοῦ Χριστοῦ: 
«ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὃρανοῦ, ¬τι οὃ σπείρουσιν οὃδὲ θερίζουσιν 
οὃδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ Ἲ πατὴρ ἡμῶν Ἲ οὃράνιος τρέφει αὃτά» 
εἶναι ἀσφαλῶς μιὰ ἠχηρὴ διακήρυξη τῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ. Εὔκολα 
καταλαβαίνουμε ¬τι ἡ φύση ὄχι μόνο προέρχεται, ἀλλὰ καὶ κυβερνᾹται ἀπὸ 
τὸν Θεό. Ἡ φροντίδα καὶ ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν φύση εἶναι 
διαρκής. Ἡ λειτουργία τῶν φυσικῶν νόμων κινεῖται ἀποκλειστικὰ μέσα στὰ 
πλαίσια τῆς θέλησης, τῆς δύναμης, καὶ τῆς κυριαρχίας τοῦ Θεοῦ. ὺλα 
λειτουργοῦν τέλεια, γιατί δημιουργήθηκαν νὰ εἶναι τέλεια. Ἡ γία Γραφὴ 
εἶναι κατάμεστη ἀπὸ ἐκφράσεις ποὺ ἀναφέρονται στὴν ὑραιότητα, τὴν 
ἁρμονία καὶ τὴν σκοπιμότητα τῆς φυσικῆς δημιουργίας. Ὁ -διος Ἲ Χριστὸς 
μᾹς δίνει τὸ παράδειγμα τῆς ἀγάπης στὴν δημιουργία, ἀλλὰ καὶ τοῦ 
σεβασμοῦ στὴν οἰκολογικὴ ἰσορροπία. Οἱ ὄπέροχες παραβολές Του, ἀλλὰ 
καί, γενικότερα, Ἲ διδακτικός Του λόγος, τὶς περισσότερες φορὲς ἔχουν 
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ἀφετηρία μιὰ εἰκόνα ἀπὸ τὸ φυσικὸ περιβάλλον. Ἡ τρικυμία τῆς θάλασσας, 
οἱ ἄνεμοι, τὰ πετεινὰ τοῦ οὃρανοῦ, τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, τὸ καρπερὸ ἀμπέλι, 
ἡ ἄκαρπη συκιὰ εἶναι εἰκόνες ἀπὸ τὴν δημιουργία τοῦ Θεοῦ. ὺλα αὃτὰ ἀπὸ 
τὰ Ἲποῖα ξεκινᾺ Ἲ Χριστὸς τὴν διδασκαλία Του, γιὰ νὰ προχωρήσει στὰ 
βαθύτερα πνευματικὰ μηνύματα, μαρτυροῦν τὴν ἀγάπη Του καὶ τὴν 
ἀνύσταχτη φροντίδα Του γιὰ τὰ ἔμψυχα καὶ ἄψυχα δημιουργήματά Του.  

 Ὁ Χριστός, βέβαια, δὲν μᾹς καλεῖ ἀπλὰ νὰ ἀγαπᾹμε καὶ νὰ 
θαυμάζουμε τὴν φύση. Ὓλλωστε, «οὃκ ἐλάτρευσαν τὴν κτίσιν οἱ θεόφρονες 
παρὰ τὸν Κτίσαντα». Ἐκεῖνο τὸ «καταμάθατε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς 
αὃξάνει» μᾹς λέει κάτι ἄλλο πολὺ πιὸ σημαντικό, ποὺ πρέπει νὰ 
προσέξουμε. Νὰ μάθουμε νὰ μελετᾹμε τὸ ἀνοικτὸ βιβλίο τῆς φύσης καὶ νὰ 
ἀποκρυπτογραφοῦμε τὰ σήματα ποὺ μᾹς ἐκπέμπει κάθε στιγμὴ καὶ ὥρα. 
Κάθε φορὰ ποὺ μολύνουμε τὴν φύση καὶ καταστρέφουμε τὸ περιβάλλον, 
γκρεμίζουμε τὸ σπίτι ποὺ Ἲ Θεὸς μᾹς ἔδωσε, γιὰ νὰ ζήσουμε. μαρτάνουμε, 
γιατὶ ξεχνᾹμε ¬τι ἡ ὄποχρέωση τοῦ ἀνθρώπου στὸν παράδεισο ἦταν τὸ 
«ἐργάζεσθαι αὃτὸν καὶ φυλάσσειν». Δύο χαρακτηριστικὲς λέξεις ποὺ 
τονίζουν τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ὄποχρεώσεις μας ἀπέναντι στὸ περιβάλλον 
ποὺ ζοῦμε. Ἡ γία Γραφὴ ἀναφέρει διάφορα περιστατικὰ καταστροφῆς τοῦ 
φυσικοῦ περιβάλλοντος, συμπτώματα καὶ αὃτὰ τοῦ πεσμένου κόσμου μας. 
Βέβαια, τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ καὶ οἱ εἰκόνες τῆς ὗποκάλυψης ἀναφέρονται  
στὴν Ἲλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῆς γῆς καὶ στὴ συντέλεια τῶν αἰώνων. 
ὗλλά ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ τὴν ἀπόγνωση τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς, 
ἀλλὰ γιὰ τὴν ἐλπίδα τῆς μεταμόρφωσης καὶ ἀνακαίνισης τοῦ κόσμου. 

 ὗγαπητοὶ ἀδελφοί, καὶ ἐμεῖς, ὑς «σάρκα φοροῦντες καὶ τὸν 
κόσμον οἰκοῦντες», ἐμπλεκόμαστε στὸ οἰκολογικὸ πρόβλημα τῆς ἐποχῆς 
μας. ὗλλὰ  δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾹμε ¬τι ἡ κλήση μας καὶ Ἲ ἀγώνας μας 
ἀποβλέπουν στὴν ἀντιμετώπιση κάθε μορφῆς κακοῦ, ἀκόμη καὶ τοῦ 
οἰκολογικοῦ, ἀφοῦ καὶ αὃτὸ εἶναι μιὰ μορφὴ ἁμαρτίας (λανθασμένη σχέση 
τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴν δημιουργία). Γι’ αὃτό, ¬σο διαρκεῖ ἡ 
ἱστορία, ἂς προσπαθοῦμε νὰ μεταβάλλουμε καὶ νὰ μεταμορφώνουμε 
συνεχῶς τὸ ἀνθρώπινο ἁμαρτωλὸ περιβάλλον μας, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπειλούμενο 
μὲ καταστροφὴ φυσικὸ περιβάλλον, μέχρι νὰ ἔρθει Ἲ Κύριος  καὶ νὰ 
ἀκουσθεῖ ἡ φωνή Του: «Ὥδοὺ καινὰ ποιῶ τὰ πάντα».  

ὗμήν.   
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. δ΄ 18-23) 

18 Ἰουνίου 2017 

«∆εῦτε ὀπίσω µου καί ποιήσω ὑµᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» 

Οἱ ἄνθρωποι ἀνάλογα µὲ τὸν προσανατολισµὸ τῆς ψυχῆς τους 

ἀποδέχονται τὸν Χριστὸ ἢ τὸν ἀπορρίπτουν. Ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὴ διαφορὰ 

εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἄδολης καρδιᾶς, ἐπειδὴ αὐτὴ ἀναγνωρίζει τὸν Θεὸ 

«Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδία ¬τι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται».  

Ἡ καρδιὰ κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τὸ κέντρο τῆς 

≈παρξης τοῦ ἀνθρώπου. Ὄχι βεβαίως ἡ σωµατικὴ καρδιὰ ἀλλὰ ἡ 

πνευµατική. «Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει 

ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει 

πονηρά... ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας τὸ στόµα λαλεῖ » (Ματθ. ιβ, 

35) µᾶς πληροφορεῖ ἡ Γραφή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ κάθαρση τῆς καρδίας 

εἶναι τὸ πρῶτο στάδιο τῆς πνευµατικῆς ζωῆς. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ κάνει 

τὴν πνευµατικὴ ἐκείνη πορεία ὥστε στὴν θέση τοῦ θυµοῦ νὰ ἐγκατασταθεῖ 

ἡ ἀγάπη, στὴ θέση τῆς ἐπιθυµίας ἡ ταπείνωση καὶ ἡ ἀνιδιοτέλεια καὶ στὴ 

θέση τοῦ ἄκαρπου λογισµοῦ ὁ Θεός. Ἡ ἀγάπη, ἡ ἀνιδιοτέλεια καὶ ἡ 

µονολόγιστη εὐχὴ τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξαν τὰ βιώµατα τῶν Ἁγίων κάθε 

ἐποχῆς.  

Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ ξεκαθαρίσει στὸ νοῦ του ¬τι ὁ Θεὸς 

εἶναι ἡ πρώτη ἀγάπη. Ὅλα τὰ ἄλλα ≤πονται. Ἡ καθηµερινότητα καὶ ἡ 

βιοπάλη νὰ µὴν ἀποτελοῦν τὸ κέντρο τῆς ζωῆς καὶ τῶν διαλογισµῶν ἀλλὰ 

µὲ βάση τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ νὰ ἐξηγοῦνται οἱ χαρές, οἱ λύπες, ἡ 

καθηµερινότητα, νὰ ἀντιµετωπίζονται τὰ προβλήµατα. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ 

ἔχει τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς του ἔχει ἰσορροπία καὶ 

δὲν διακατέχεται ἀπὸ ἄγχος ἢ πανικό. Ἡ ζωή του ἔχει  σκοπὸ τὴν ≤νωση µὲ 
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τὸν Θεό. Σὲ κάθε ἄλλη περίπτωση ἡ ζωὴ εἶναι ἄσκοπη καὶ αἰτία δυστυχίας 

καὶ ἀποπροσανατολισµοῦ. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βγάλει ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς 

καρδιᾶς του τὸν Θεὸ τότε στρέφεται στὰ κτίσµατα ἀντὶ στὸν Κτίστη καὶ 

δὲν βρίσκει λύτρωση στὴν ἀναζήτησή του γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ἔχει πλασθεῖ 

ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ τὸν Θεὸ προκειµένου νὰ ζήσει µὲ τὸν Θεό. Κανένα 

ὑποκατάστατο δὲν γεµίζει τὸν ἄδειο χῶρο τῆς καρδιᾶς του καὶ εἶναι 

δυστυχισµένος. Σήµερα, δισεκατοµµύρια ἄνθρωποι βρίσκουν τὴν 

ἰσορροπία τους µὲ ψυχοφάρµακα, χωρὶς ¬µως στὴν οὐσία νὰ ἐπιλύουν τὸ 

πρόβληµα τῆς ψυχῆς τους, ἐπειδὴ αὐτὸ  δὲν εἶναι  ἀποτέλεσµα χηµικῆς 

ἐπεµβάσεως, ἀλλὰ πνευµατικῆς καταστάσεως.  

Στὴν Εὐαγγελικὴ διήγηση οἱ ἁπλοῖ ψαράδες τῆς λίµνης Γεννησαρὲτ 

ἀναγνώρισαν τὸν Κύριο καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Τὸ κριτήριο ἦταν ἡ 

ἁπλότητα καὶ ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τους. Τὸ κήρυγµά τους ἦταν 

ἔκφραση τῆς ἐµπειρίας τους ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδιοσύστασης τοῦ χαρακτήρα 

τους. ∆ὲν ἐκήρυξαν µὲ βάσει τὴν διαλεκτικὴ ἢ ἀλλη µέθοδο ἀπόδειξης ἀλλὰ 

µὲ βάσει τὴν ἁπλότητα τοῦ νοῦ τους.  

Κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο: «οὐκ ἔγνω ὁ κόσµος διὰ τῆς σοφίας τὸν 

Θεὸν ἀλλὰ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς µωρίας τοῦ κηρύγµατος σῶσαι τοὺς 

πιστεύοντας...¬τι τὰ µωρὰ τοῦ κόσµου ἐξελέξατο ὁ Κύριος ἵνα τοὺς σοφοὺς 

καταισχύνει» (Α΄Κορ. α, 21 κ.ἑ.). Ἂν ὁ Θεὸς προσεγγίζετο γνωστικῶς µόνον, 

τότε µόνον οἱ ἔξυπνοι αὐτοῦ τοῦ κόσµου θὰ τὸν γνώριζαν. Ὅµως ἀποζητᾶ 

«καρδίαν καθαρὰν καὶ πνεῦµα εὐθές» ἐπειδὴ  στὶς καθαρὲς καρδιὲς ζεῖ ὁ 

Θεός.  

Σήµερα ὁ κόσµος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἁγίους ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ 

καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τους, τὸ ἀποστολικὸ κήρυγµά τους καὶ ἀσφαλῶς 

ἡ εὐδοκία τοῦ Κυρίου θὰ ἁλιεύσει καὶ πάλι τὴν ψυχὴ τοῦ κόσµου καὶ θὰ 

τὴν ὁδηγήσει ἀπὸ τὴν ἁµαρτία στὴν εὐθεία ὁδὸ τοῦ φωτός, τῆς ἀλήθειας 

καὶ τῆς ζωῆς. 

 Ἀµήν.
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 
ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄27-30) 

11 Ἰουνίου 2017 

Στὴ ζωντανὴ ὁµολογία πίστεως ¬λων τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, 
«πάντων τῶν Ἁγίων» κάθε χρόνου καὶ τόπου, ἀναφέρεται ἡ σηµερινὴ 
εὐαγγελικὴ περικοπή. Ἐπειδὴ ἡ µαρτυρία τῆς χριστιανικῆς πίστεως εἶναι 
ἀπαίτηση τοῦ Θεοῦ, ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς γνήσιας χριστιανικῆς ζωῆς. 
Αὐτὴ ἡ ὁµολογία καὶ µαρτυρία πίστεως συνίσταται σὲ λόγια, ἔργα καὶ 
συµπεριφορές. Ἀπὸ τὰ µικρὰ καὶ ἀσήµαντα τῆς καθηµερινότητάς µας µέχρι 
τὰ µεγάλα καὶ βαρυσήµαντα, τὰ δύσκολα διλήµµατα, τὶς µεγάλες ἀποφάσεις 
καὶ τὶς καθοριστικὲς ἐπιλογές µας.  

Ἡ αὐθεντικὴ ὁµολογία πίστεως δὲν ἔχει σχέση µὲ τὴν ἐπίδειξη καὶ τὴν 
µισαλλοδοξία. ∆ὲν εἶναι ὑπεράσπιση µίας ἰδεολογίας µὲ ἐµπάθεια καὶ 
φανατισµὸ πρὸς καθετὶ ἀντίθετο µὲ τὴν ἀλήθεια ποὺ πιστεύουµε. ∆ὲν 
καταδικάζει καὶ δὲν ἀπορρίπτει τὸν ἄλλον, ἔστω καὶ ἂν βρίσκεται στὴν 
πλάνη καὶ στὴν ἄρνηση. Ὅποιος ὁµολογεῖ τὸν Χριστὸ µὲ λόγια καὶ µὲ ἔργα 
ἀγαπᾷ πραγµατικὰ τὸν Θεὸ, ἀλλὰ καὶ τὴν εἰκόνα Του, τὸν ἄνθρωπο, γιατὶ 
γνωρίζει καλὰ ¬τι γιὰ τὸν κάθε ἄνθρωπο «Χριστὸς ἀπέθανε». Ἀγαπᾷ τὸν 
ἄνθρωπο µὲ µία ἀγάπη ποὺ δὲν εὐχαριστεῖ, ἀλλὰ ὠφελεῖ τὸν ἄλλο, γι’ αὐτὸ  
καὶ συχνὰ τὸν δυσαρεστεῖ ἐν ἀληθείᾳ. Ὑποµένει καὶ περιµένει τὴν ἐπιστροφὴ 
τοῦ ἄλλου. Ὅποιος ὁµολογεῖ τὸν Χριστό δὲν συµβιβάζεται κάθε φορὰ ποὺ 
ἡ ἀλήθεια παραµερίζεται καὶ ποικίλες ἀρνητικὲς ἰδεολογίες κλονίζουν τὴν 
πίστη. Ὅταν οἱ σταθερὲς ἀξίες τῆς ζωῆς ὑπονοµεύονται, ἐνῶ ἡ διαφθορὰ 
καὶ ἡ διαπλοκὴ ἀποθρασύνονται ¬πως συχνὰ συµβαίνει στὶς µέρες µας. 
Ἴσως, βέβαια, στὶς σηµερινὲς συνθῆκες ζωῆς ἡ  ὁµολογία τῆς πίστεως νὰ 
µὴν ἀπαιτεῖ µαρτύρια καὶ θάνατο. Ὅµως καὶ σήµερα κοστίζει πολλὰ σὲ 
¬ποιον δὲν ἐφησυχάζει νωχελικὰ στὴν βολεµένη ζωή του. Ὁ πιστὸς καλεῖται 
πάντα νὰ ἀντιστέκεται καὶ νὰ διαφοροποιεῖται ἀπέναντι σὲ πρόσωπα, 
γεγονότα, καταστάσεις καὶ σχέσεις ποὺ εἶναι διαβρωµένες ἀπὸ τὴν ἁµαρτία 
καὶ ἀντιστρατεύονται τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ.  Τὸ θάρρος τῆς ὁµολογίας 
πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὸν φωτισµὸ τοῦ Χριστοῦ, ¬πως τονίζει ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ: «ἐγὼ γὰρ δώσω ὑµῖν στόµα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται 
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ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείµενοι ὑµῖν» (Λουκ. 21.15), γιατί ἐγῶ 
θὰ σᾶς δώσω λόγια καὶ σοφία καὶ σ’ αὐτὰ δὲν θὰ µπορέσουν νὰ 
ἀντισταθοῦν καὶ νὰ τὰ ἀντικρούσουν οἱ ἀντίπαλοί σας. Αὐτὸ σηµαίνει 
διάκριση καὶ σύνεση, γιὰ νὰ ξέρουµε πότε καὶ τί πρέπει νὰ λέµε, ἀλλὰ καὶ 
πότε καὶ ποῦ πρέπει νὰ σιωποῦµε, ἂν αὐτὸ ὠφελεῖ περισσότερο, µὲ µία 
σιωπὴ δυνατή, ποὺ λέει πιὸ πολλὰ. 

Ἂν ὁµολογία πίστεως εἶναι νὰ ἀκολουθοῦµε τὸν Χριστὸ καὶ στὴν 
Γεθσηµανὴ καὶ στὸν Γολγοθᾶ, τότε µποροῦµε νὰ ἔχουµε τὴν βεβαιότητα 
τῆς συνάντησης µαζί Του στὴν Ἀνάσταση. Ὅµως πρὶν ἀπὸ τὸ ἔπαθλο 
ὑπάρχει ὁ ἀγῶνας καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνάσταση ὁ σταυρός. Ἐδῶ ἡ δύναµη 
τοῦ πιστοῦ «τελειοῦται ἐν ἀσθενείᾳ». Αἰσθάνεται ἀδύναµος στὶς σκληρὲς 
ἀπαιτήσεις τοῦ Εὐαγγελίου,  γι’ αὐτὸ καὶ ἐµπιστεύεται τὸν ἑαυτό του στὴν 
ἀγαπῶσα ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Σηκώνει µὲ αὐταπάρνηση τὸν προσωπικό του 
καθηµερινὸ σταυρὸ καὶ συσταυρώνεται ἐσωτερικὰ µὲ τὸν Χριστό. 
Ὁµολογεῖ τὴν δύναµη τοῦ Χριστοῦ µέσα του, γιατί ζεῖ τὴν µετάνοια, τὴν 
ἀφάνεια καὶ τὴν ταπείνωση. Αὐτὸ καταδεικνύουν τὰ συναξάρια καὶ τὰ 
µαρτυρολόγια ¬λων τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας µας. ∆ὲν ἔκαναν ¬λοι 
θαύµατα, ἀγάπησαν, ¬µως, ¬λοι τὸν Χριστὸ καὶ ἀγωνίσθηκαν σιωπηλὰ καὶ 
ὑποµονετικὰ στὸ ὄνοµά Του. Τὸν ὁµολόγησαν γενναία µὲ τὸν λόγο τους 
καί, κυρίως, µὲ τὸ παράδειγµά τους. ∆ὲν τελείωσαν ¬λοι τὴν ζωὴ τους 
µαρτυρικὰ για τὸν Χριστό, ἔζησαν, ¬µως, ¬λοι µὲ τὸν Χριστὸ καὶ γιὰ τὸν 
Χριστό. «Ἰδοὺ ἀφήκαµεν τὰ πάντα καὶ ἠκολουθήσαµέν σοι» (Ματθ.19,27), 
ἀφήσαµε τὰ πάντα καὶ σὲ ἀκολουθήσαµε, ἀκοῦµε νὰ λέει ὁ Ἀπόστολος 
Πέτρος καὶ µέσω αὐτοῦ ¬λοι οἱ ἅγιοι  ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν 
στὴν κλήση τους. Ἄς προσέχουµε, γιατί ἀξιώµατα, χρήµατα, περιουσίες, 
συγγενικοὶ δεσµοὶ καὶ ἀνθρώπινες σχέσεις γίνονται κάποτε ἐµπόδια  σ’ αὐτὸ 
ποὺ ὁ Θεὸς ζητᾷ ἀπὸ ἐµᾶς.  Ὅλοι οἱ Ἄγιοι δὲν ἔγιναν γνωστοί,  πλούτισαν, 
¬µως, ¬λοι τὴν χριστιανικὴ ἐµπειρία καὶ φώτισαν τὸν δρόµο τοῦ ἀγῶνα 
µας. Ἔπεσαν στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ παραδόθηκαν µὲ ἐµπιστοσύνη στὸ 
θέληµά Του, γι’ αὐτὸ καί µπόρεσαν νὰ πετύχουν τὰ ἀκατόρθωτα.  

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἡ µαρτυρία πίστεως φανερώνει τὴν οὐσιαστική 
µας σχέση µὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸ βάθος τῆς χριστιανικῆς µας συνείδησης. Ἂς 
προσπαθοῦµε νὰ τὴν ἐπιβεβαιώνουµε καθηµερινά µὲ τὴν ζωή µας καὶ µὲ  
τὸν ἀγῶνα µας. Ἀµήν. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Ἰωάν. ζ΄ 37-52, η΄18) 

4 Ἰουνίου 2017 

Σήµερα, ἑορτάζουµε τὴν κάθοδο καὶ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου 

Πνεύµατος στοὺς Ἀποστόλους καὶ δι' αὐτῶν σὲ ¬λη τὴν οἰκουµένη. 

Σήµερα, ἐγκαινιάζεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Σήµερα, οἱ ἄνθρωποι 

δύνανται νὰ µετέχουν στὰ µείζονα, δηλαδὴ στὴν ἀθανασία καὶ στὴν 

ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ. 

Πρὶν τὴν ἔλευση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Ἐνανθρώπησή του, τὸ Ἅγιο 

Πνεῦµα δὲν βρισκόταν ἀνάµεσα στοὺς ἀνθρώπους. Χορηγοῦσε µὲν τὰ 

χαρίσµατά του, τὴν ἔλλαµψη καὶ τὸν ἁγιασµὸ σὲ κάποιους ἀνθρώπους, 

¬πως ἦταν οἱ Προφῆτες, ὥστε αὐτοὶ νὰ ἱκανωθοῦν νὰ γνωρίσουν τὸν Θεό, 

νὰ κηρύξουν καὶ νὰ ὁµιλήσουν γιὰ τὰ µέλλοντα, ¬µως αὐτὸ (τὸ Ἅγιο 

Πνεῦµα) ἀπουσίαζε, ὡς µόνιµη καὶ διαρκὴς παρουσία, ἀπὸ τὸν κόσµο. 

Ὁ ἄνθρωπος δηµιουργήθηκε ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τὸν Θεό, ὥστε νὰ µετέχει 

τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας Του. Τὴ δυνατότητα αὐτὴ θὰ τὴν 

προσέφερε τὸ Ἅγιο Πνεῦµα, µὲ τὴν προϋπόθεση βέβαια ¬τι ὁ 

πρωτόπλαστος θὰ τηροῦσε τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐπιλογὴ ¬µως τοῦ 

ἀνθρώπου νὰ παρακούσει τὸν Θεό, εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα νὰ ἀπωλέσει κάθε 

ἀγαθὸ καὶ συνεπῶς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα. Πλέον ὁ ἄνθρωπος ἔγινε φθαρτός, 

θνητὸς καὶ εὔκολος πρὸς τὴν ἁµαρτία. 

Ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε γιὰ νὰ ἐπανέλθει ὁ ἄνθρωπος 

στὴν ἀρχαία του δόξα. Α_τιο αὐτῆς τῆς ἀναγέννησης καὶ τοῦ ἁγιασµοῦ εἶναι 

τὸ Ἅγιο Πνεῦµα, γι` αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς ἐπαγγέλεται ¬τι θὰ τὸ δώσει στοὺς 

ἀνθρώπους. Πρῶτος δὲ ὁ Χριστὸς λαµβάνει, κατὰ τὴ Βάπτιση, στὴν 

ἀνθρώπινή του φύση, τὸ Ἅγιο Πνεῦµα καὶ ἔτσι γίνεται ἡ ἀπαρχὴ τῆς 

καινούργιας ζωῆς καὶ τῆς νέας φύσης τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν ὁ Χριστὸς 
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βρισκόταν σωµατικὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ Ἅγιο Πνεῦµα  ἐνεργοῦσε δι' Αὐτοῦ. 

Μετὰ τὴν Ἀνάληψη ¬µως ἀποστέλλεται ἀπὸ τὸν Χριστό, ὡς Παράκλητος, 

στοὺς ἀνθρώπους καὶ παραµένει  γιὰ νὰ τοὺς ἁγιάζει καὶ νὰ τοὺς χαριτώνει. 

Ἔτσι  κατὰ τὴν Πεντηκοστή, τὸ Ἅγιο Πνεῦµα ἔρχεται καὶ κατοικεῖ 

ἀνάµεσα στοὺς ἀνθρώπους. Ὁ τρόπος τῆς ἔλευσής του, ἐν ε_δει πυρίνων 

γλωσσῶν, οἱ ὁποῖες στάθηκαν ἐπὶ τῶν µαθητῶν στὸ ὑπερῶο τῆς 

Ἱερουσαλήµ, βεβαιώνει  τὸ µεγαλεῖο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καὶ 

ἀποκαλύπτει ≤ναν βαθύτερο συµβολισµό: Πρῶτον, οἱ γλῶσσες 

παρουσιάζονται ὡς πύρινες. Τοῦτο σηµαίνει ¬τι ὁ Θεὸς εἶναι πῦρ, τὸ ὁποῖο 

κατακαίει τὴν ἁµαρτία καὶ τὴ µοχθηρία τῶν ἀνθρώπων, δεῦτερον, οἱ 

πύρινες γλῶσσες µερίστηκαν στοὺς παρευρισκοµένους, δείχνοντας τὸ 

διάφορο τῶν χαρισµάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, τρίτον, τὸ ¬τι τὸ πῦρ 

στάθηκε στὶς κεφαλὲς τῶν µαθητῶν δείχνει ¬τι τὸ Ἅγιο Πνεῦµα ἀναπαύεται 

στὴν ἁγιότητα τῶν ἐκλεκτῶν καὶ τῶν ἀγωνιστῶν στὴν τήρηση τοῦ 

θελήµατος τοῦ Θεοῦ, τέταρτον, ¬ταν οἱ πύρινες γλῶσσες τοῦ Ἁγίου 

Πνεύµατος κατῆλθαν, οἱ µαθητὲς βρίσκονταν στὸ ὑπερῶο, δηλαδὴ σὲ ≤να 

ὑψηλὸ µέρος. Τοῦτο ὑποδηλώνει τὸν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου νὰ τηρήσει τὶς 

ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀποµακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν βοῦρκο τῆς ἁµαρτίας καὶ νὰ 

ἀνυψωθεῖ πρὸς τὸν Θεό. Ἄλλωστε καὶ τὸ µυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας 

δόθηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ στὸ ὑπερῶο, δείχνοντας ¬τι ἡ µετοχὴ σὲ αὐτὸ 

ἀπαιτεῖ τὴν ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἡ γενέθλιος ἡµέρα τῆς Ἐκκλησίας ἀδελφοί µου, δηλαδὴ ἡ 

Πεντηκοστὴ, θὰ ἑορτάζεται  οὐσιαστικὰ ¬ταν ἐµεῖς οἱ ἄνθρωποι 

ἑτοιµαζόµαστε ἔµπρακτα γιὰ τὸν ἐρχοµό του κατὰ τὸν τρόπο ποὺ θέλει τὸ 

Ἅγιο Πνεῦµα. Νὰ ἐνεργοῦµε δηλαδὴ καὶ νὰ ζοῦµε ἐν µετανοίᾳ, νὰ 

ἀγωνιζόµαστε κατὰ Θεὸν καὶ νὰ προσπαθοῦµε νὰ τηρήσουµε τὶς ἐντολὲς 

τοῦ Χριστοῦ, ὥστε Αὐτὸ νὰ ἀποθησαυρίσει στὴν ψυχή µας τὰ ἀµετάβλητα 

ἀγαθὰ καὶ τὰ χαρίσµατά Του. Ἀµήν. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Ἰωάν. ιζ΄1-13 ) 

28 Μαΐου 2017 

Ἡ σηµερινὴ περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου ἀποτελεῖ τµῆµα τῆς µεγάλης 
ἀρχιερατικῆς προσευχῆς, ποὺ ὁ Χριστὸς ἀπηύθυνε πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα 
λίγο πρὸ τοῦ Πάθους του. Σὲ αὐτὴ διευκρινίζει ὁ Κύριος, ¬τι ἡ αἰώνιος 
ζωὴ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ ἡ ζωὴ τοῦ µέλλοντος αἰῶνος, ὡς γνώση καὶ 
σχέση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ ὡς µετοχὴ στὴ ζωή, στὸ πάθος καὶ στὴ δόξα 
τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ στὴ ζωὴ καὶ στὴν ἀνάστασή Tου. 

Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν αἰώνιο ζωὴ εἶναι ἔµφυτη στὸν ἄνθρωπο καὶ γι’ αὐτὸ 
¬λοι σὲ ¬λο τὸν κόσµο πιστεύουν σὲ αὐτή. ΕQτε εἶναι πιστοὶ κάποιας 
θρησκείας εQτε ἄπιστοι, ¬λοι ἔχουν ἀντίληψη µιᾶς µετὰ θάνατον συνέχειας 
τῆς ζωῆς καὶ ἐπιβίωσης τῆς ≈παρξης τοῦ ἀνθρώπου. 

Στὸν Χριστιανισµό, σύµφωνα µὲ ¬σα ὁ Κύριος ἀναφέρει στὰ 
Εὐαγγέλια καὶ ¬πως ἡ παράδοση τῶν Πατέρων τὰ ἑρµήνευσε, ἡ αἰώνιος 
ζωὴ δὲν ἀφορᾶ µόνο σὲ µία µετὰ θάνατον συνέχιση τῆς ζωῆς, ἀλλὰ σὲ κάτι 
πιὸ βαθὺ καὶ πιὸ οὐσιαστικό. Πρῶτα πρῶτα στὸν Χριστιανισµὸ δὲν 
ὑπάρχει πλέον θάνατος. Αὐτὸς νικήθηκε διὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. 
Ἔπειτα, αὐτὸ ποὺ λέµε αἰώνιος ζωὴ εἶναι ἡ ζωὴ κοινωνίας µὲ τὸν Θεό, ἡ 
ὁποία ¬µως ἀρχίζει ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ συνεχίζεται, ὡς τέλεια, καὶ ὡς 
µακαρία καὶ ἀληθινὴ ζωὴ κοντὰ στὸν µόνο ἀληθινὸ Θεό. Ἀφορᾶ στὴ γνώση 
τοῦ Qδιου τοῦ Θεοῦ, ὡς συµµετοχὴ στὴ ζωὴ καὶ τὴ δόξα Του. Ἡ αἰώνιος 
ζωὴ εἶναι τελικὰ ἡ κοινωνία ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ, εἶναι ἡ δωρεὰ τῆς δόξας 
Του στὸν ἄνθρωπο. 

Οἱ ἄνθρωποι στὴ µακαριότητα τῆς αἰωνότητας θὰ συµµετέχουν στὴ 
δόξα τοῦ Χριστοῦ, στὴν ἀνεκλάλητη χαρὰ τοῦ Παραδείσου, κατὰ τὸν 
Ἀπόστολο Παῦλο. Ἐκεῖ, στὴν ἄνω Ἱερουσαλήµ, δὲν θὰ ὑπάρχει θλίψη καὶ 
πόνος καὶ ταλαιπωρία καὶ ἀσθένεια καὶ θάνατος καὶ πένθος καὶ δάκρυα. 
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Στὴν κατάσταση τῆς αἰωνίου ζωῆς τὰ πάντα θὰ εἶναι καινά. Θὰ βασιλεύει ἡ 
δικαιοσύνη, ἡ ἀρετή, ἡ ὁµόνοια, ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη: «τὰ πάντα ἐν εἰρήνῃ 
καὶ εὐφροσύνῃ καὶ χαρᾷ ἔσται. Πάντα εὔδια καὶ γαληνά, πάντα ἡµέρα καὶ 
λαµπρότης καὶ φῶς», ¬πως γράφει ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος. 

Ὅταν ὁ Χριστὸς ἀποκάλυπτε τὴν πραγµατικότητα τῆς αἰωνίου ζωῆς 
¬δευε πρὸς τὸ Πάθος καὶ πρὸς τὸν τὸν θάνατο. Παρόλα αὐτὰ ὁµιλεῖ γιὰ 
χαρά, τὴν ὁποία ὁ Qδιος ἔχει καὶ µπορεῖ νὰ µεταδώσει καὶ στοὺς µαθητές 
του. Ἡ χαρὰ αὐτὴ δὲν ἔχει σχέση µὲ τὴν ψεύτικη καὶ ἐπιφανειακὴ χαρὰ τοῦ 
κόσµου, ἡ ὁποία οὐδέποτε διαρκεῖ γιὰ πολὺ καὶ εἶναι πάντοτε συνυφασµένη 
µὲ τὸν πόνο. Ἡ χαρὰ τοῦ Θεοῦ περνᾶ µὲν ἀπὸ τὸν πόνο τοῦ Σταυροῦ, 
¬µως, ἐγκαθίσταται ἀδιατάρακτη πλέον στὴν ψυχὴ τοῦ κάθε γνήσιου 
µαθητὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ προσφέρεται ὡς ἀτελεύτητη στὴ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. 

Ἡ χαρὰ τοῦ Χριστοῦ εἶναι καρπὸς ἀγῶνα καὶ δωρίζεται ἀπὸ τὸ Ἅγιο 
Πνεῦµα, ὡς ἐσωτερικὴ εἰρηνικὴ καὶ εὐφρόσυνη κατάσταση. Ὁ 
προαπαιτούµενος ἀγῶνας χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν πίστη στὸ πρόσωπο τοῦ 
Χριστοῦ καὶ κατ’ ἐπέκταση ἀπὸ τὴν ὑπακοὴ στὶς ἐντολές του, τὴν τήρηση 
τῆς συνείδησης, τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον καὶ τὴ φιλανθρωπία πρὸς 
τοὺς δυστυχοῦντας. Ὁ κόσµος οὐδεµία σταθερὴ χαρὰ  προσφέρει, διότι 
¬λες οἱ τέρψεις µεταβάλλονται σὲ λύπες καὶ στεναγµούς. Τὸ µόνο σταθερὸ 
στοιχεῖο αὐτῆς τῆς ζωῆς εἶναι ὁ Σωτῆρας Χριστὸς καὶ ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι 
παραµονή του στὸν κόσµο. Ζῶντας κανεὶς σὲ κοινωνία µαζί του µπορεῖ νὰ 
χαρεῖ πραγµατικά, νὰ χαρεῖ δηλαδὴ «ἐν Κυρίῳ» κατὰ τὸν Ἀπόστολο 
Παῦλο. 

Οἱ Χριστιανοί πρέπει νὰ ζοῦµε καθὼς ἁρµόζει στὴν κλήση µας, δὲν 
ἐπηρεαζόµαστε ἀρνητικὰ ἀπὸ τὰ δυσάρεστα τοῦ κόσµου καὶ δὲν 
πασχίζουµε νὰ βροῦµε παρηγοριὰ στὰ ἐφήµερα τῆς καθηµερινότητας, τοῦ 
πλούτου καὶ τῆς ἡδονῆς. Ἡ προσοχὴ καὶ ἡ ἐλπίδα µας βρίσκονται στὸν 
ἀγῶνα µίµησης τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι χαιρόµαστε καὶ ταυτόχρονα ἀναµένουµε 
τὴ συνέχεια τῆς ζωῆς µας στὴν αἰωνιότητα τῆς κοινωνίας µας µὲ τὸν Θεό. 
Ἀµήν. 
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΜΑΪΟΥ 2017 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Ιωάν. θ΄ 1-38) 

21 Μαΐου 2017 
 

Ὅλα τὰ θαύµατα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἶναι µεγάλα, 

¬λα φανερώνουν τὴν θεότητα τοῦ Κυρίου· οἱ θεραπεῖες τῶν ἀσθενῶν µὲ τὴν 
ἐπίθεση τῶν χειρῶν του, οἱ ἰάσεις τῶν παραλύτων µὲ ≤να µόνο λόγο Του «σήκω 
ἐπάνω καὶ περπάτα», οἱ ἀναστάσεις τῶν νεκρῶν. Κάθε θαῦµα ἔχει καὶ ≤να 
ξεχωριστὸ σηµεῖο, ποὺ τὸ διακρίνει ἀπὸ τὰ ἄλλα. Τὸ ἀναφερόµενο σήµερα 
διαφέρει ἀπὸ τὰ ἄλλα θαύµατα σὲ τοῦτο: βλέπουµε τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ 

παίρνει ἀπὸ τὴ γῆ χῶµα καὶ µὲ πτύσµα νὰ φτιάχνει µάτια στὸν ἀόµµατο τυφλό. 
Ὁ τυφλὸς αὐτὸς ὄχι ἁπλῶς δὲν ἔβλεπε, ἀλλὰ εἶχε γεννηθεῖ χωρὶς µάτια, καὶ 
ἀκριβῶς αὐτὸ εἶναι τὸ θαυµαστὸ ἐδῶ τοῦ Κυρίου: ¬τι φτιάχνει µάτια ἀπὸ τὸ 
χῶµα τῆς γῆς. 

Τὸ θαῦµα αὐτὸ τοῦ Κυρίου µᾶς παραπέµπει στὴν ἀρχὴ τῆς δηµιουργίας 
τοῦ ἀνθρώπου: «….καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν λαβὼν ἀπὸ τῆς γῆς, 

καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς 
ψυχὴν ζῶσαν». Ἐδῶ πάλι «ἔπτυσε χαµαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσµατος, 
καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς τοῦ τυφλοῦ». ∆ὲν τoῦ ἔδωσε ξένα 
µάτια, ἀλλὰ ἔφτιαξε δικά του µάτια ἀπὸ τὸ χῶµα τῆς γῆς, ¬πως ἔπλασε ¬λο τὸ 
ἀνθρώπινο σῶµα. Καὶ ἀκόµη δὲν ἔφτιαξε τὸν πηλὸ µὲ νερό, ἀλλὰ µὲ τὸ πτύσµα 

του, «ἔπτυσε χαµαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσµατος». 

Στὴν ἀρχὴ τῆς δηµιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ἔλαβε τὸ χῶµα ὁ Θεός καὶ 
ἔφτιαξε ἄνθρωπο καὶ ἐµφύσησε στὸ πρόσωπό του χορηγῶν πνοὴν ζωῆς. Ἐδῶ 
«ἔπτυσε χαµαὶ», καὶ τὸ πτύσµα αὐτὸ ἔχει µέσα καὶ τὴ θεία πνοή, τὸ θεῖο 

φύσηµα. Βεβαίως τὸν προτρέπει νὰ πλυθεῖ στὴν κολυµβήθρα τοῦ Σιλωὰµ˙ 

πηγαίνει νίβεται καὶ βλέπει τὸ φῶς. Τοῦτο δὲν σηµαίνει ¬τι τὸ νερὸ τῆς 
κολυµβήθρας εἶχε τὴν θαυµατουργικὴ δύναµη ποὺ τὸν θεράπευσε, ἀλλὰ ἡ 
συνέπειά του στὴν Θεϊκὴ προτροπὴ ἔφερε τὸ ἐπιθυµητὸ ἀποτέλεσµα. Τὸ νερὸ 

δὲν ἔδωσε τὴ ζωὴ στὸ χῶµα, ἀλλὰ φανέρωσε τὴ νέα ζωή, τὰ νέα µάτια τοῦ 
τυφλοῦ ποὺ βλέπουν τὸ φῶς: «ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων». 

Οἱ Φαρισαῖοι τυφλωµένοι ἀπὸ τὸν ἐγωϊσµό τους δὲν µποροῦσαν νὰ δοῦν 
τὴν ἀλήθεια καὶ κυρίως νὰ δεχτοῦν τὸ ὁλοφάνερο θαῦµα τοῦ Χριστοῦ· ἔλεγαν 
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καὶ ξαναρωτοῦσαν αὐτοὺς ποὺ γνώριζαν τὸν πρώην τυφλὸ «πῶς ἀνέβλεψεν;». 
Καὶ ἐνῶ αὐτὸς φώναζε µὲ ¬ση δύναµη εἶχε: «ἄνθρωπος λεγόµενος Ἰησοῦς πηλὸν 
ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ µου τοὺς ὀφθαλµοὺς καὶ εἶπέ µοι· ≈παγε εἰς τὴν 
κολυµβήθραν τοῦ Σιλωὰµ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάµενος ἀνέβλεψα», δὲν 
ἔβλεπαν καὶ δὲν ἄκουγαν τὴν ἀλήθεια, ἐπιµένοντας νὰ λέγουν µὲ ὑπερηφάνεια καὶ 
ἐγωϊσµό: «ἡµεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσµὲν µαθηταί. ἡµεῖς οYδαµεν ¬τι Μωϋσεῖ 

λελάληκεν ὁ Θεός· τοῦτον δὲ οὐκ οYδαµεν πόθεν ἐστίν». Καὶ ἀκόµη ἔλεγαν γιὰ 
τὸν ἀναµάρτητο Χριστό: «ἡµεῖς οYδαµεν ¬τι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁµαρτωλός 
ἐστίν», στηρίζοντας τὴν ἁµαρτωλότητα τοῦ Κυρίου στὴν ἐκ µέρους Του 
κατάλυση τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου «ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὗτος 
ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ¬τι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ», «ἦν δὲ 

σάββατον ¬τε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς 
ὀφθαλµούς». 

Μεγάλο κακὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἐµπόδιό του στὸ ἀντίκρυσµα τῆς 
ἀλήθειας ὁ ἐγωϊσµὸς καὶ ἡ ὑπερηφάνεια. Ὁδηγεῖ στὴν πλάνη καὶ στηρίζει τὴν 
ἀπιστία, ¬πως στὴν περίπτωση τῶν φαρισαίων. Ἑνῶ ≤νας ἀπελευθερωµένος ἀπὸ 
τὴν φυλακὴ τοῦ ἐγωϊσµοῦ του, ἄν καὶ σωµατικὰ τυφλός, µπορεῖ καὶ βλέπει τὴν 

ἀλήθεια: «δὲν µπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ αὐτὸς ποὺ µὲ 
θεράπευσε, γιατί ὁ Θεὸς δὲν ἀκούει τοὺς ἁµαρτωλούς, οὔτε ποτὲ ἀκούστηκε 
στὸν κόσµο πὼς ἄνοιξε κανεὶς τὰ µάτια κάποιου ἀνθρώπου ποὺ γεννήθηκε 
τυφλὸς». Καὶ ἡ ἀλήθεια ὁδηγεῖ πάντοτε στὴν ἀποδοχή της καὶ στὴ δοξολογία 
τοῦ ὀνόµατος τοῦ Θεοῦ «πιστεύω Κύριε» καὶ «προσεκύνησεν αὐτῷ». 

Ἀδελφοί µου, ἂς κρατήσουµε ἀνοιχτὰ τὰ µάτια τῆς ψυχῆς µας, 

ἐκριζώνοντας τὸν ἐγωϊσµὸ ποὺ µᾶς κάνει νὰ βλέπουµε µόνο τὸν ἑαυτό µας, γιὰ 
νὰ ἀντικρύσουµε καὶ µεῖς τὸ φῶς ποὺ εἶδε ὁ τυφλός, ¬ταν οἱ ἄλλοι πεισµατικὰ 
παραµένουν στὸ σκοτάδι. Αὐτὸ τό Φῶς τὸ ἀληθινὸ ποὺ ζωογονεῖ καὶ 
νοηµατίζει τὴ ζωή µας, ἐπειδὴ µᾶς συνδέει µὲ τὸν ἀδελφό µας. Αὐτὸ τὸ Φῶς 
ποὺ µᾶς ἀποκαλύπτει  αἰῶνες ἡ Ἐκκλησία  «Ἐγὼ εἰµὶ ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ 
ἡ Ζωή» καὶ τὸ ὁποῖο ἀντικρύζοντας ἀναφωνοῦµε καὶ ἐµεῖς «πιστεύω Κύριε» καὶ 

δοξολογοῦµε τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν «ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων».  

 Ἀµήν. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ∆ΟΣ (Ἰωαν. δ΄ 5-42) 
14 Μαΐου 2017 

Τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ἐκκλησίας µας σήµερα, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, 
ἀναφέρεται στήν συνάντηση ποὺ εἶχε ὁ Κύριος µὲ µιὰ Σαµαρείτιδα γυναῖκα, 
ἡ ὁποία παρὰ τὴν ἁµαρτωλή της βιωτή, ἦταν ¬πως ἀποδεικνύεται 
ἄνθρωπος πίστεως καὶ ποιότητας. Ἡ συνοµιλία ποὺ εἶχε µὲ τὸν Κύριο 
ἀποκαλύπτει ¬τι ἡ γυναῖκα αὐτή, ἐνῶ ἦταν ἁµαρτωλὴ καὶ ἀσχολεῖτο µὲ τὰ 
καθηµερινά, ¬πως µαρτυρεῖ ἡ ἄντληση καὶ µεταφορὰ ≈δατος, ἐντούτοις 
µελετοῦσε, καὶ ἄρα γνώριζε, τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἐπαγγελίες τῶν 
προφητῶν γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία. Τὸ ¬τι νικήθηκε ἀπὸ τὴ σαρκικὴ 
ἡδονή, καθὼς λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, αὐτὸ δὲν τὴν κατέστησε 
ἀκάθαρτη καὶ ἀπόβλητη στὰ µάτια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπιβεβαίωσε 
¬τι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἦλθε γιὰ αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς 
ἁµαρτωλούς. «Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς 
ἔχοντες». 

Ἡ Σαµαρείτιδα ἀποδείχθηκε κρυµµένος µαργαρίτης, ≤να πολύτιµο 
πετράδι, ποὺ ἂν καὶ ἀναµεµιγµένο µὲ τὴν ἁµαρτία δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ 
διαφύγει τῆς προσοχῆς τοῦ ∆εσπότη. Εἶχε εὐγένεια ψυχῆς καὶ µεγάλη 
δεκτικότητα καὶ προσφερόταν γιὰ σπορὰ καὶ καρποφορία τοῦ λόγου τοῦ 
Θεοῦ. Ἂν καὶ γυναῖκα χωρὶς ¬ρια ἠθικῆς δὲν χαρακτηριζόταν ἀπὸ τὴν 
ἄρνηση καὶ τὴν ἀπιστία, ἀλλὰ εἶχε συναίσθηση τοῦ ποιὰ ἦταν καὶ πῶς 
ζοῦσε. Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἐπιλέγει νὰ µεταβεῖ στὸ πηγάδι. 
Ἡ Σαµαρείτιδα πηγαίνει γιὰ νερὸ τὴν ὥρα τοῦ µεγάλου καύσωνος, ¬ταν 
δηλαδὴ ἐκ τῶν πραγµάτων δὲν βρισκόταν κανεὶς ἄλλος ἐκεῖ, ἐχοντας τὴν 
διάθεση νὰ ἀποφύγει τὰ σκωπτικὰ καὶ προσβλητικὰ σχόλια γιὰ τὴν ἄστατη 
καὶ ἁµαρτωλὴ ζωή της. Φαίνεται ἀπὸ τὸν διάλογό της µὲ τὸν Χριστό, νὰ 
εἶχε πίστη καὶ νὰ µελετοῦσε τοὺς προφῆτες. Γι’ αὐτὸ καὶ τελικά, ¬ταν 
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συνάντησε τὸν Κύριο καὶ γνώρισε τὴν ἀποκάλυψή Του στὴν ψυχή της, 
πίστεψε εἰλικρινά. 

Αὐτὸς εἶναι ἄλλωστε καὶ ὁ λόγος ποὺ ὁ Χριστός, γνωρίζοντας ποιὰ 
ἦταν ἡ Σαµαρείτιδα καὶ τὴ δεκτικότητα ποὺ εἶχε, πάει στὸ φρέαρ τὴ 
συγκεκριµένη ὥρα τῆς ἡµέρας καὶ ἀποµακρύνει καὶ τοὺς µαθητές του, ὥστε 
ἀπερίσπαστα νὰ συνοµιλήσει µαζί της, στοχεύοντας νὰ τὴν ἀγρεύσει στὴ 
σωτηρία. Μάλιστα ἡ Σαµαρείτιδα ἁλιεύτηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ ἔγινε 
σκεῦος ἐκλογῆς, κατὰ τὸν Qδιο τρόπο ποὺ καὶ ὁ Παῦλος ἐπιλέγηκε γιὰ τὴ 
διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἁµαρτωλὸς ὁ Παῦλος καὶ διώκτης τοῦ 
Χριστοῦ, ἁµαρτωλὴ καὶ ἡ Σαµαρείτιδα, ποὺ διὰ τῶν ἁµαρτιῶν της ἔβλαπτε 
ὄχι µόνο τὸν ἑαυτό της, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους. Παρόλα αὐτὰ οὔτε ὁ 
Παῦλος οὔτε ἡ Σαµαρείτιδα ἀπορρίφθηκαν ἀπὸ τὸν Χριστό, ἀλλὰ ἀντίθετα 
ἐπιλέγηκαν καὶ ἐν τέλει πιάστηκαν στὰ δίκτυα τῆς ἀγάπης Του καὶ 
καταστάθηκαν κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ ὄχι µόνο αὐτό, ἀλλὰ 
εἰδικότερα ἡ Σαµαρείτιδα γίνεται µέτοχος µεγαλύτερων ἀποκαλύψεων ἀπὸ 
¬,τι οἱ Ἀπόστολοι. Ἡ θεότητα τοῦ Κυρίου ἀποκαλύφθηκε σὲ αὐτοὺς καὶ 
ἔγινε πιστευτὴ µετὰ τὴν Ἀνάσταση, ὁπότε καὶ στερεώθηκε καὶ ἡ πίστη τους. 
Στὴ Σαµαρείτιδα, ¬µως, τὴν ἁµαρτωλὸ γυναῖκα, ἡ ὁποία οὔτε θαύµατα 
εἶδε, οὔτε ἦταν παροῦσα σὲ θαύµατα ἀναστάσεως ἢ θεραπεῖες, τῆς 
ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν προτέρων ἡ µεσσιανικότητά του καὶ τὸν κηρύσσει 
Προφήτη. 

Εἶναι ὄντως θαυµαστὴ ἡ µεταβολὴ ποὺ ἐπῆλθε στὴ Σαµαρείτιδα. 
Προϋπόθεση, ¬µως, τῆς ριζικῆς µεταστροφῆς της δὲν ἦταν µόνο ἡ 
ἐσωτερική της δίψα γιὰ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ καὶ ἡ διάκριση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ 
Χριστὸς τῆς ἀποκαλύπτει τὸν τρόπο ζωῆς της καὶ τοὺς ἄνοµους δεσµούς 
της, χωρὶς νὰ τὴν κατακρίνει ἢ νὰ τὴν ἐξουδενώσει ἢ νὰ δείξει φθόνο καὶ 
ἀποστροφὴ πρὸς αὐτή. Γι’ αὐτὸ καὶ µίλησε κατευθείαν στὴν καρδία της, 
συγκινῶντας την καὶ ἑλκύοντάς την στὴν πίστη καὶ τὴ σωτηρία. Τὸ ζῶν 
≈δωρ ποὺ τῆς προσέφερε, τὸ ζωογόνο, τὸ ἄφθονο, τὸ ἀνεξάντλητο, δὲν τὸ 
ἔλαβε ὡς ἄντληµα ἀπὸ τὸ παρακείµενο φρέαρ, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. 
Ἔτσι ἡ ἁµαρτωλὴ γυναῖκα ἀπὸ τὴ Σαµάρεια κοινωνεῖ τοῦ ζῶντος ≈δατος, 
ἐγκαταλείπει τὸ παρελθόν της καὶ γίνεται ἔκτοτε καὶ ἡ Qδια «πηγή ≈δατος 
ἁλλοµένου εἰς ζωὴν αἰώνιον» γιὰ τοὺς ἄλλους. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (Ἰωαν. ε΄1-15 ) 

7 Μαΐου 2017 

Τριανταοκτὼ ὁλόκληρα χρόνια ὁ παράλυτος τοῦ σηµερινοῦ 
Εὐαγγελίου ἐταλαιπωρεῖτο µὲ τὴν δική του δοκιµασία. Ἴσως νὰ πέρασε τὸ 
µεγαλύτερο µέρος τῆς ζωῆς του στὴ στοὰ τῆς θαυµατουργικῆς 
κολυµβήθρας τοῦ Σιλωάµ. Μάταια ¬µως περίµενε ≤ναν ἄνθρωπο ποὺ θὰ 
τὸν συµπονοῦσε καὶ θὰ τὸν βοηθοῦσε νὰ µπεῖ στὴν κολυµβήθρα µόλις θὰ 
ταρασσόταν τὸ ≈δωρ. 

Τὴ στιγµὴ ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ εἶχε χάσει κάθε ἐλπίδα ὁ παραλυτικὸς 
τῆς περικοπῆς µας, συνάντησε τὸν Χριστό. Ὁ µόνος Φιλάνθρωπος, ὁ 
Κύριος καὶ Θεός µας, ποὺ κάθε χρόνο ἔστελνε ἐκεῖ τὸν ἄγγελό του γιὰ νὰ 
ταράσσει τὸ νερὸ καί νά σώζεται ὁ πρῶτος ποὺ ριχνόταν σὲ αὐτό, ἦλθε 
τώρα ὁ Qδιος. Ἀπευθύνεται στὸν παράλυτο καὶ τοῦ λέει: «Θέλεις ὑγιὴς 
γενέσθαι;» Ὁ Κύριος ὁπωσδήποτε δὲν ἀπηύθυνε τὴν ἐρώτηση αὐτὴ ἔχοντας 
ἀµφιβολία, ἀλλὰ διότι θέλησε νὰ παρακινήσει τὸν πάσχοντα ἄνθρωπο νὰ 
συνειδητοποιήσει τὴν πραγµατικότητα τῆς σωτηρίας του. Ὁ παραλυτικὸς 
δὲν ἀπήντησε εὐθέως στὴν ἐρώτηση, ἀλλὰ ἐµµέσως ἐξέφρασε τὸ παράπονο 
ποὺ τὸν πληµµύριζε: «Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ¬ταν ταραχθῇ τὸ 
≈δωρ, βάλῃ µε εἰς τὴν κολυµβήθραν, ἐν ᾧ δὲ ἔρχοµαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐµοῦ 
καταβαίνει». Τὸ θαῦµα ἔγινε. Ὁ Κύριος ἔδωσε ἀµέσως τὴν ὑγεία στὸν 
παραλυτικὸ καὶ τοῦ συνέστησε νὰ σηκώσει στὸν ὦµο τὸ κρεβάτι του καὶ νὰ 
περπατήσει. «Ἔγειρε, ἄρον τὸν κράββατόν σου καὶ περιπάτει». Ὁ µέχρι 
ἐκείνη τὴ στιγµὴ παράλυτος γίνεται ὑγιὴς καὶ µὲ συνέπεια στὴν προτροπὴ 
τοῦ Κυρίου, τὸ διαπιστώνει ὄχι µόνον ὁ Qδιος, ἀλλὰ καὶ τόσοι ἄλλοι ποὺ 
παρευρίσκονταν κοντά του. Πῆρε στὸν ὦµο του τὸ κρεβάτι πάνω στὸ 
ὁποῖο τόσα χρόνια ἦταν κατάκοιτος.  
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Τὸ βαθὺ παράπονο τοῦ Παραλυτικοῦ, ἀδελφοί µου, «Κύριε, 
ἄνθρωπον οὐκ ἔχω», ἀντηχεῖ µέχρι καὶ σήµερα στὴ σύγχρονη κολυµβήθρα 
τῆς κοινωνίας µας. Αὐτὸ δηµιουργεῖ τὸ δικό µας χρέος  νὰ 
συµπαραστεκόµαστε µὲ κάθε τρόπο καὶ νὰ ἐκφράζουµε τὴν ἀγάπη µας σὲ 
κάθε πονεµένο συνάνθρωπό µας. Ἡ ἀδιαφορία τῶν συνανθρώπων τοῦ 
Παραλυτικοῦ, εἶχε παραλύσει τὴν ψυχή του καὶ τὶς ἀντοχές της βαθύτερα 
ἀπὸ τὸ σῶµα του. Ὅπως ἀκριβῶς κάνει καὶ σὲ µᾶς ὁ πόνος, ἡ θλίψη καὶ 
κάθε ἄλλου εQδους δοκιµασία ποὺ παρουσιάζονται στὴ ζωή µας καὶ µᾶς 
ἀφήνουν πιὸ µόνους. Σήµερα οἱ «παραλυτικοὶ» αὐξήθηκαν ¬σο ποτέ. Καὶ 
εἶναι ὀδυνηρὴ ἀλήθεια,  ἐπειδὴ δὲν χρειάζονται τόσο τὴν ὑλικὴ βοήθειά 
µας, ¬σο τὸ οὐσιαστικὸ νοιάξιµό µας. Ἂς συνειδητοποιήσουµε ¬τι ἡ 
θεραπεία ποὺ πρόσφερε ὁ Χριστὸς δὲν ἀφοροῦσε µόνο τὸ σῶµα, ἀλλὰ 
πάντοτε καὶ κυρίως τὴν ψυχή. ∆ηλαδὴ τὴν ἀπαλλαγή της ἀπὸ τὴν ἁµαρτία 
καὶ τὶς συνέπειες ποὺ αὐτὲς ἔφερναν καὶ στὸ σῶµα. 

Στὴν ἐποχή µας ποὺ ἰδιαίτερα ὑπάρχει πνευµατικὴ ἐρηµιά, στὸν 
κόσµο αὐτὸ ποὺ χρεωκόπησε σὲ ἀρετὲς καὶ ἀξίες, ἀνοίγει µπροστά µας ὁ 
δρόµος γιὰ νὰ βοηθήσουµε συναθρώπους µας ποὺ βρίσκονται βυθισµένοι 
στὸ σκοτάδι τῆς ἁµαρτίας, ὥστε νὰ βροῦν τὸν δρόµο τους καὶ νὰ φθάσουν 
στὸν Χριστό. Τὸν Μόνο ποὺ µπορεῖ νὰ µᾶς θεραπεύσει ἀπὸ κάθε ἀσθένεια 
ἀποκαθιστῶντας τὴν ψυχοσωµατική µας ὑγεία. Νὰ τοὺς βοηθήσουµε νὰ 
ἐνταχθοῦν στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ γίνουν ζωντανὰ µέλη τοῦ Σώµατος τοῦ 
Χριστοῦ, ὥστε µέσα ἀπὸ τὰ Μυστήρια νὰ βιώνουν τὴ Χάρη Του. 

Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, τὸ παράπονο τοῦ παραλυτικοῦ «ἄνθρωπον 
οὐκ ἔχω», ἀποτυπώνει τὴν συνεχιζόµενη πραγµατικότητα καὶ στὴ δική µας 
ἐποχή. Περιδιαβαίνοντας τοὺς δρόµους τῆς ζωῆς µας, ἂς πλησιάσουµε 
κάθε συνάνθρωπο, στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου πρέπει νά ἀντικρύζουµε τὴν 
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο µέσα ἀπὸ τὴν κοινωνία ἀγάπης 
µποροῦµε νὰ διαφυλάξουµε καὶ τὸν ἑαυτό µας, προκειµένου νὰ παύσει νὰ 
ἐπιβεβαιώνεται ἡ µοναξιά µας. Ἀµήν. 
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Τὸ θάρρος ποὺ πηγάζει καὶ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἀγάπη, ὑπερνικᾶ 

φόβους καὶ δισταγµούς, ἐµπόδια καὶ κινδύνους. Αὐτὸ µᾶς ὑπενθυµίζει µὲ 
τὸν πιὸ εὔγλωττο τρόπο τὸ περιστατικὸ τῶν τολµηρῶν Μυροφόρων 
γυναικῶν. Ἀψηφώντας φόβους καὶ κινδύνους «ἠγόρασαν ἀρώµατα, ἵνα 
ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν». Ξεκινοῦν νύχτα, γιὰ νὰ προσφέρουν τὶς 
ἐντάφιες τιµὲς στὸ νεκρὸ διδάσκαλό τους. 

Μᾶς συγκινεῖ καὶ µᾶς ἐκπλήσσει τὸ φρόνηµα καὶ ἡ συµπεριφορὰ τῶν 
Μυροφόρων γυναικῶν ἐπειδὴ ξεπερνοῦν τὶς φοβίες καὶ τὶς δειλίες τῆς 
ἀνθρώπινης φύσης καὶ τοῦ φύλου τους. Καὶ ¬µως αὐτές οἱ ἡρωίδες τῆς 
πίστης γίνονται ταυτόχρονα τύπος καὶ εἰκόνα τῆς ἁπλῆς ἀνθρώπινης 
εὐαισθησίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφοσίωσης καὶ ἀκλόνητης 
ἀγάπης. Ἡ διακριτική τους παρουσία εἶναι χαρακτηριστική. Βρίσκονται 
ἀθόρυβα στὴ σκιὰ τοῦ Χριστοῦ. Στέκονται πλάι του στὶς τραγικὲς ὧρες 
τοῦ σταυρικοῦ πάθους «εἰστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ 
µήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφή τῆς µητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ 
Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ» (Ἰω. 19,25). Τότε ποὺ οἱ µαθητὲς Του Τὸν 
ἐγκατέλειψαν. Τότε ποὺ τράπηκαν σὲ φυγὴ καὶ Τὸν ἄφησαν µόνο. Ὅταν 
στὸν κῆπο τῆς Γεθσηµανῆ ἀποκοιµήθηκαν, ἐνῶ ὁ ἱδρώτας τῆς ἀγωνίας τοῦ 
Χριστοῦ γινόταν «ὡσεὶ θρόµβοι αἵµατος» λίγο πρὶν τὸ ἐπερχόµενο 
µαρτύριο. Ὅταν ὁ ἐνθουσιώδης καὶ παρορµητικὸς Πέτρος Τὸν ἀρνήθηκε 
καὶ ὁ ἀπογοητευµένος Ἰούδας Τὸν πρόδωσε. 

Καὶ ¬µως ἡ γενναιότητα καὶ ἡ ἀφοσίωση τῶν Μυροφόρων γυναικῶν 
στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι συγκλονιστική, ἔστω καὶ ἂν τὸ Εὐαγγέλιο 
ἀναφέρει ἐλάχιστες µόνο φράσεις γιὰ αὐτές. Ἡ ἐµπιστοσύνη καὶ ἡ ἀγάπη 
τους στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ δυναµισµοῦ τους. 
Ἀγαποῦν καὶ ἐµπιστεύονται. Ἀνοίγουν τὴν καρδιά τους καὶ µέσα στὴν 
ἁπλότητά τους παραδίδουν τὸν ἑαυτό τους στὸν Χριστό. Πιστεύουν, 
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τολµοῦν καὶ προχωροῦν. Ἄλλωστε ¬ποιος πιστεύει γνωρίζει ¬τι µπορεῖ νὰ 
ἐπιτύχει καὶ αὐτὰ ποὺ φαίνονται ἀκατόρθωτα. Ὑπερνικοῦν ἐµπόδια καὶ 
δυσκολίες καὶ ζοῦν τὸ θαῦµα τῆς ὑπέρβασης. Αὐτὲς ποὺ πόνεσαν τόσο 
πολὺ γιὰ τὸ σταυρὸ καὶ τὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ, γίνονται πρῶτες µάρτυρες 
καὶ διάκονοι τῆς χαρᾶς τῆς Ἀνάστασής Του. Τὸ πιὸ πυκνὸ σκοτάδι εἶναι 
λίγο πρὶν ξηµερώσει. Ἔτσι λοιπὸν στὸ σκοτάδι τῆς ὀδύνης τοῦ θανάτου, 
ἀνατέλλει τὸ φῶς τῆς ἀνάστασης καὶ τῆς ζωῆς. Οἱ Μυροφόρες ζοῦν τὴ 
νύχτα τοῦ θανάτου, ἀλλὰ πορεύονται µὲ πίστη καὶ θάρρος καὶ βλέπουν νὰ 
ξηµερώνει ἡ µυστικὴ ἡµέρα τῆς ζωῆς. 

Ἡ τόλµη καὶ τὸ θάρρος τῶν Μυροφόρων ἐλέγχει τὴ δειλία καὶ τὴν 
ἀτολµία µας στὴν πραγµάτωση τοῦ θελήµατος τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ἀπαιτεῖται 
ψυχικὴ δύναµη καὶ θάρρος γιὰ τὴ µαρτυρία τῆς πίστης στὴν ἐπικίνδυνη 
ἐποχή µας. Χρειάζεται θάρρος στὰ δύσκολα διλήµµατα καὶ στὶς κρίσιµες 
ἐπιλογὲς τῆς ζωῆς µας ποὺ ἀποδεικνύουν τὴ γνησιότητα τῶν χριστιανικῶν 
µας ἀξιῶν. Χρειάζεται τόλµη ποὺ κοστίζει πολλὰ γιὰ µία στάση ζωῆς ποὺ 
ἀντιστέκεται στὶς ποικίλες προκλήσεις τοῦ κόσµου, ποὺ δὲν ὑποκύπτει στὸν 
τυραννικὸ ὀρθολογισµὸ καὶ δὲν παρασύρεται στὴν παραζάλη τοῦ 
παραλογισµοῦ καὶ τοῦ µηδενισµοῦ τοῦ καιροῦ µας. Χρειάζεται θάρρος, γιὰ 
νὰ ὑπερνικοῦµε τὴν ἡττοπάθεια κάθε πνευµατικῆς προσπάθειας. Γιὰ νὰ 
µποροῦµε, ἀκόµη, νὰ πιστεύουµε, νὰ ἐλπίζουµε καὶ νὰ ἀγαπᾶµε σὲ ≤ναν 
κόσµο ποὺ δὲν πιστεύει ὀρθά, δὲν ἀγαπάει οὐσιαστικὰ καὶ ἔπαυσε πλέον νὰ 
ἐλπίζει πραγµατικά. 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εἶναι αὐτονόητο ¬τι τὸ θάρρος ἀποτελεῖ τὸ 
ἀπαραίτητο ¬πλο τοῦ ἀνθρώπου στὸ δύσκολο ἀγώνα τῆς ζωῆς. Ἡ λογικὴ 
τοῦ κόσµου ἰσχυρίζεται ¬τι, γιὰ νὰ ἀποκτήσουµε αὐτὴ τὴν ἀρετή, 
χρειάζεται νὰ ἐνισχύσουµε τὴν αὐτοπεποίθησή µας. Νὰ ἐµπιστευθοῦµε τὸν 
ἑαυτό µας καὶ τὶς δυνατότητές του. Νὰ ἔχουµε ψύχραιµη καὶ θετικὴ σκέψη. 
Νὰ ἰσχυροποιήσουµε τὴ θέληση καὶ τὸ χαρακτήρα µας, ὥστε νὰ µὴ 
δειλιάζουµε, νὰ µὴ πανικοβαλλόµαστε καὶ νὰ µὴ µεµψιµοιροῦµε µπροστὰ 
στοὺς κινδύνους καὶ τὰ προβλήµατα. Ἡ πίστη καὶ ἡ στάση ζωῆς τῶν 
µυροφόρων µας λέει κάτι ἀκατανόητο γιὰ τὸν κόσµο. Ἡ ἀγάπη ποὺ 
θυσιάζεται, ἡ ἀφοσίωση ποὺ προσφέρει εἶναι ἡ δύναµη τοῦ θάρρους, ποὺ 
ξεπερνᾶ ἀκόµη καὶ τὴ σκιὰ καὶ τὸ φόβο τοῦ θανάτου καὶ ὁδηγεῖ στὴ νίκη 
καὶ τὸ θρίαµβο τῆς ζωῆς.  

Ἀµήν. 
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Ἡ σηµερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ µᾶς πληροφορεῖ ¬τι ὁ Ἀπόστολος 
Θωµᾶς, τοῦ ὁποίου τὴν σωτήρια ὁµολογία ἑορτάζουµε σήµερα, 
ἀδυνατοῦσε νὰ πιστεύσει αὐτὸ ποὺ οἱ ἄλλοι µαθητὲς τοῦ ἔλεγαν ¬τι συνέβη 
κατὰ τὴν ἀπουσία του. Ὅτι δηλαδὴ ὁ Κύριος εἶχε ἀναστηθεῖ, ἦταν 
ζωντανὸς καὶ ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ, «τῇ µιᾷ τῶν σαββάτων», εἰσῆλθε στὸν 
χῶρο ποὺ ἦσαν συνηγµένοι «τῶν θυρῶν κεκλεισµένων», καὶ τοὺς ἔδειξε τὰ 
σηµάδια ἀπὸ τὰ καρφιὰ στὰ χέρια καὶ στὰ πόδια του. Ἀντ’ αὐτοῦ ὁ Θωµᾶς, 
ζητοῦσε νὰ δεῖ γιὰ νὰ πιστεύσει. Ἤθελε πρῶτα νὰ ψηλαφίσει τὰ µέρη τοῦ 
σώµατος τοῦ Κυρίου ποὺ ἔπαθαν, τὴν πλευρά του, τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια, 
ποὺ τρυπήθηκαν, καὶ ἔπειτα νὰ ἀποδεχθεῖ ¬τι πράγµατι αὐτὰ ποὺ τοῦ 
ἔλεγαν ἦταν ἀληθινά. Ὁ Χριστὸς τότε, συγκαταβαίνοντας στὴν ἀδυναµία 
τοῦ Θωµᾶ, ἐπανέρχεται µετὰ ἀπὸ ὀκτὼ ἡµέρες καὶ µὲ τὸν Kδιο θαυµαστὸ 
τρόπο, παρουσίᾳ ¬λων τῶν µαθητῶν του, ἐπιδεικνύει τὰ χέρια, τὰ πόδια καὶ 
τὴν πλευρά του. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα ὁ µὲν Θωµᾶς νὰ τὸν ὁµολογήσει 
ὡς Κύριο καὶ Θεό, ὁ δὲ Ἰησοῦς νὰ πεῖ τό «µακάριοι οἱ µὴ ἰδόντες καὶ 
πιστεύσαντες». 

Ὁ Θωµᾶς πάντως δὲν ἦταν ἄπιστος. Ἦταν ἁπλῶς δύσπιστος, Kσως 
ἐξαιτίας καὶ τῶν ¬σων εἶχαν προηγηθεῖ καὶ ἀφοροῦσαν τὴν ταπείνωση καὶ 
τὸν ἐξευτελισµὸ τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοὺς Ῥωµαίους καὶ τοὺς Ἰουδαίους. Εἶναι 
χαρακτηριστικὸ ¬τι τὴν Kδια δυσπιστία µὲ τὸν Θωµᾶ ἐπέδειξαν καὶ οἱ ἄλλοι 
δέκα µαθητὲς ἐνώπιον τῆς ἀναγγελίας τῶν Μυροφόρων γυναικῶν ¬τι εἶδαν 
τὸν Κύριο. Αὐτοὶ θεώρησαν τὰ λόγια τῶν γυναικῶν ὡς παραλήρηµα καὶ 
ἀποκύηµα τῆς φαντασίας τους. Ἀκόµα καὶ ¬ταν ὁ Κύριος ἐµφανίστηκε «ἐν 
µέσῳ αὐτῶν» καὶ τοὺς ἔδειξε τὰ σηµάδια τοῦ Πάθους του, αὐτοὶ πάλι δὲν 
πίστευαν. Μόνο ¬ταν ὁ Χριστὸς ἔφαγε ἐνώπιόν τους πίστεψαν στὴν 
πραγµατικότητα τῆς Ἀνάστασης. Βέβαια οἱ µαθητὲς δὲν ἦσαν 
κακοπροαίρετοι ἄνθρωποι. Ἤθελαν µὲν νὰ πιστεύσουν, ἀλλὰ πρῶτα 
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ἐπιθυµοῦσαν νὰ βεβαιωθοῦν γιὰ τὸ ὑπερφυὲς µυστήριο ποὺ εἶχαν µπροστά 
τους. 

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, καὶ δὴ µετὰ τὴν Πεντηκοστή, ¬ταν ἔλαβαν τὴ 
Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύµατος καὶ κατ’ ἐπέκταση τὴν πιστοποίηση ποὺ 
ζητοῦσαν σὲ σχέση µὲ τὸν Χριστό, οἱ µαθητὲς καὶ Ἀπόστολοι µὲ 
εἰλικρίνεια, µὲ ζῆλο καὶ ἀξιοπιστία, κήρυξαν τὴν πραγµατικότητα τῆς 
Ἀνάστασης καὶ τῆς καινῆς βιωτῆς. Μὲ θάρρος καὶ παρρησία πλέον 
ἀντιµετώπιζαν τὴν ἄρνηση τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν Ἐθνικῶν καὶ διακήρυσσαν 
τὸ «οὐ δυνάµεθα ἡµεῖς ἃ εKδοµεν καὶ ἠκούσαµεν µὴ λαλεῖν». 

Ἀπὸ τότε καὶ µέχρι σήµερα, ἡ δική τους µαρτυρία προσφέρεται σὲ 
ἐµᾶς, µέσα ἀπὸ τὴν παρακαταθήκη τους, τὰ γραπτὰ τῶν Εὐαγγελίων καὶ τὴν 
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας µας, ὥστε καὶ ἐµεῖς νὰ πιστεύσουµε στὸν Κύριο 
καὶ νὰ καταξιωθοῦµε τοῦ µακαρισµοῦ του: «Μακάριοι, οἱ µὴ ἰδόντες καὶ 
πιστεύσαντες». Αὐτὸς ὁ χαρακτηρισµὸς ἀφορᾶ σὲ ¬λους, οἱ ὁποῖοι χωρὶς νὰ 
δοῦν τὸν Κύριο, νὰ ἀκούσουν τὴ διδασκαλία του, νὰ δοῦν τὰ θαύµατά του, 
ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ψηλαφίσουν, πιστεύουν εἰς αὐτόν. Αὐτὴ εἶναι ἡ πίστη, τὴν 
ὁποία ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἑρµηνεύει ὡς «ἐλπιζοµένων ὑπόστασις, 
πραγµάτων ἔλεγχος οὐ βλεποµένων». 

Εἰδικότερα, γιὰ ἐµᾶς σήµερα ἡ πίστη µας δὲν πρέπει νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
τὸ ἐὰν θὰ δοῦµε τὸν Kδιο τὸν Κύριο ἢ θὰ παραστοῦµε µάρτυρες κάποιου 
θαύµατος. Τὸ πρώτιστο πρέπει νὰ εἶναι ἡ φιλοτιµία τοῦ καθενός µας, ἡ 
ἀγαθή του διάθεση, ἡ φύλαξη τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ὁ πόθος τῆς 
οὐρανίας βασιλείας καὶ ἡ ἁπλότητα. Οἱ Γραµµατεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἦσαν 
µάρτυρες θαυµάτων, ἀκροατὲς τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ 
συνδαιτήµονές του σὲ τράπεζες. Ἐπειδή, ¬µως, τοὺς ἔλειπε ἡ ἁπλότητα καὶ 
ἡ ἀγαθότητα δὲν πίστευσαν στὸν Κύριο καὶ συνεπῶς δὲν τὸν ἀκολούθησαν, 
µένοντας ἔτσι ἐκτὸς τῆς βασιλείας του. Ἐµεῖς, ¬µως, ἂς προσέξουµε µὲ 
ἀγαθὴ διάθεση στὸ κήρυγµα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἂς ἀγωνιστοῦµε νὰ τὸ 
ἐφαρµόσουµε µὲ προθυµία. Ἔτσι θὰ ἐπιδεικνύουµε ἔµπρακτα τὴν πίστη µας 
καὶ δίχως ἄλλο θὰ λάβουµε ὡς καρπό της τὴ σωτηρία µας. ∆ιότι δὲν 
ψεύδεται ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ὑποσχέθηκε νὰ σώζει τοὺς ἀνθρώπους µὲ µόνη 
προϋπόθεση τὴν πίστη τους πρὸς αὐτόν. (Ἰωάν. 3, 15) 
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Εἶναι γνωστὸ σὲ ¬λους ¬τι ἡ µεγαλειώδης εKσοδος τοῦ Χριστοῦ στὰ 
Ἱεροσόλυµα ἀποτελεῖ προανάκρουσµα τῆς θριαµβευτικῆς νίκης τῆς 
Ἀνάστασής Του. Προαναγγελία τοῦ θριάµβου τῆς ζωῆς πάνω στὸν θάνατο. 
Στὴν σηµερινὴ γιορτὴ καλούµαστε νὰ ἀνακαλύψουµε τὸ βαθύτερο νόηµα 
τῆς λυτρωτικῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ. Τὰ εὐαγγέλια τονίζουν τὴν 
µεσσιανικὴ ἰδιότητα τοῦ Χριστοῦ. Πρώτη φορὰ ὁ Χριστὸς µπῆκε στὰ 
Ἱεροσόλυµα µ’ αὐτόν τρόπο. Πρώτη φορὰ ἀποδέχθηκε τὸν ἐνθουσιασµὸ 
καὶ τὶς ἐπευφηµίες τοῦ λαοῦ, τὴ δηµόσια ἐπιδοκιµασία καὶ ἀναγνώριση. Καὶ 
αὐτὸ γιατί γνώριζε πόσο θολὰ καὶ ἐπιφανειακὰ εἶναι συνήθως τὰ αἰσθήµατα 
τοῦ κόσµου. Πόσο ἀσταθὴς καὶ εὐµετάβλητη εἶναι ἡ ψυχολογία τῆς µάζας. 
Πόσο εὔκολα στὴν ἱστορία τοῦ κόσµου καὶ τὴν προσωπική µας ζωὴ τὸ 
«ὡσαννὰ εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος» ἐξελίσσεται καὶ µεταβάλλεται σὲ «ἆρον 
ἆρον σταύρωσον αὐτόν». Μιὰ χαρακτηριστικὴ καὶ ἀντιπροσωπευτικὴ 
συµπεριφορὰ τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων, ποὺ πρέπει νὰ µᾶς συνετίζει. 
Μέσα στὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας  κάθε χρόνο θυµόµαστε καὶ 
γιορτάζουµε αὐτὸ τὸ γεγονός. Καθὼς ψάλλουµε τὸ «σήµερον ὁ Χριστὸς 
εἰσέρχεται εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν», συνδέουµε τὸ χθὲς τῆς ἱστορίας ποὺ πέρασε 
µὲ τὸ σήµερα τῆς καθηµερινότητας ποὺ ζοῦµε. Ἐπαναλαµβάνουµε  τὰ Kδια 
τροπάρια καὶ ἀναγνώσµατα, τὶς Kδιες ἀκολουθίες καὶ τελετές. Καὶ ¬µως τὸ 
περιεχόµενο καὶ τὸ πνευµατικό τους µήνυµα µᾶς ἀγγίζει καὶ µᾶς συγκινεῖ 
πάντοτε. Ἔχουµε ἀνάγκη νὰ γινόµαστε µάρτυρες τῆς ὀδύνης τῶν παθῶν τοῦ 
Χριστοῦ ἀλλὰ καὶ µέτοχοι τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεώς Του. Ἐδῶ 
ἀποκαλύπτεται τὸ ἅγιο καὶ βαθὺ µυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, ποὺ 
ὑπερβαίνει κάθε τόπο καὶ χρόνο.  

Ἕξι ἡµέρες πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα ὁ Χριστὸς «ἐπείγεται τοῦ παθεῖν 
ἀγαθότητι». Σ’ αὐτὴν τὴν πορεία µᾶς δείχνει ποιὰ εἶναι ἡ βασιλεία Του καὶ 
µᾶς καλεῖ νὰ γίνουµε πολίτες της. Ὁ Χριστὸς µιλᾶ γιὰ ἐνίσχυση καὶ 
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ὑποµονὴ στὶς θλίψεις, γιὰ εἰρήνη καὶ ἐλπίδα. Μᾶς λέει γιὰ τὸν ἀγῶνα τῆς 
ἁγιότητας  µὲ τιµιότητα καὶ ταπείνωση, µέ κόπο καὶ θυσία.  

«…Ὅθεν καὶ ἡµεῖς ὡς οἱ παῖδες τὰ τῆς νίκης σύµβολα φέροντες σοὶ 
τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶµεν· Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις εὐλογηµένος ὁ 
ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου…» Καθὼς ψάλλουµε τὸ τροπάριο, 
ἐπιβεβαιώνουµε τὴν ὁµολογία τῆς πίστης µας ¬τι ἑνωµένοι µὲ τὸν Χριστό, 
ἔστω καὶ ἂν πεθάνουµε, δὲν θὰ χαθοῦµε, ἀλλὰ θὰ ζήσουµε στὸ φῶς τῆς 
Ἀνάστασής Του. Ἀναγνωρίζουµε ¬τι ὁ Σωτῆρας Χριστὸς εἶναι ὁ Κύριος 
τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Ἀποδεχόµαστε ¬τι ὁ θάνατός Του εἶναι 
ἀπόδειξη καὶ φανέρωση τῆς κυριότητάς Του. 

Ζοῦµε σ’ ≤να κόσµο ποὺ γκρεµίζει τὰ χριστιανικὰ θεµέλια τοῦ 
πολιτισµοῦ. Μιὰ ἐποχὴ ποὺ προδίδει τὶς χριστιανικὲς ῥίζες καὶ ἀρχές. 
Κυβερνήσεις, πολιτικοοικονοµικά συστήµατα καί µέσα ἐνηµέρωσης, στὴ 
θρησκευτική τους ἀδιαφορία καὶ οὐδετερότητα θέλουν τὴν ἀποχριστιανο-
ποίηση τῆς κοινωνίας. Ἀγωνίζονται, γιὰ νὰ διατηρήσουν  τὴν ἐξουσία τους.  
Ἀνταγωνίζονται, γιὰ νὰ αὐξήσουν τὴν ἐπιρροή τους. Συγκρούονται σφοδρὰ 
γιὰ νὰ προωθήσουν τὰ συµφέροντά τους. Ἡ πίστη ἀµφισβητεῖται, 
ἐµπαίζεται καί παραµερίζεται. Αὐτὸ δὲν εἶναι σηµεῖο τῶν καιρῶν µας, ποὺ 
µπορεῖ νὰ µᾶς φοβίζει καὶ νὰ µᾶς ἀπογοητεύει. Εἶναι βαθιὰ κατανόηση τῆς 
φύσης τῶν πραγµάτων τοῦ κόσµου σὲ σχέση µὲ τὸν διαχρονικὸ ἀγῶνα τῆς 
πίστης. Οἱ πανίσχυρες καὶ διαπλεκόµενες «βασιλεῖες τοῦ κόσµου» δὲν 
ἄφηναν ποτὲ καὶ δὲν ἀφήνουν καὶ σήµερα τόπο γιὰ τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Καὶ ¬µως ὁ Θεός ἔχει τόν δικό Του παράδοξο καί µυστηριώδη τρόπο νὰ 
ἐνεργεῖ στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἀνυποψίαστος ὁ σηµερινὸς κόσµος δὲν 
καταλαβαίνει τοὺς πιστοὺς ποὺ καὶ σήµερα διακηρύττουν στὶς κάθε εKδους 
βασιλεῖες τῆς ἐποχῆς µας «ὡσαννά, ζεῖ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὶς καρδιές 
µας». Ἀµήν. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρκ. ι΄ 32-45) 

2 Ἀπριλίου 2017 
Τελευταῖα Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν σήµερα, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, 

καὶ ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τὸν βίο µιᾶς µεγάλης Ἁγίας, τῆς Ὁσίας Μαρίας 
τῆς Αἰγυπτίας, ἐπειδὴ πλησιάζει τὸ τέλος τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καὶ 
πρέπει οἱ χριστιανοὶ νὰ καθαρισθοῦµε ἀπὸ τὴν ἁµαρτία, ἔχοντας σὰν 
παράδειγµα τὸ πρότυπό της. Παράλληλα ¬µως, προετοιµάζει  καὶ  τὴν 
εKσοδο µας στὴ Μεγάλη Ἑβδοµάδα, µὲ σκοπὸ νὰ ζήσουµε, ¬σο γίνεται 
µυστηριακά, τὶς ἅγιες ἡµέρες καὶ νὰ βιώσουµε τὰ σωτηριολογικὰ γεγονότα 
ποὺ θὰ ἐξελιχθοῦν. 

Σήµερα ἀκούσαµε νὰ ἀποκαλύπτει ὁ Κύριος στοὺς µαθητές Του «τὰ 
µέλλοντα αὐτῷ συµβαίνειν». Μὲ αὐτὴ τὴν προαναγγελία τοῦ πάθους Του, 
ἐξηγεῖ ¬τι θὰ παραδοθεῖ στοὺς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ 
Τὸν καταδικάσουν σὲ θάνατο. 

Ὁ Κύριος πορεύεται πρὸς τὸ ἑκούσιο πάθος. Γνωρίζει ¬τι 
ἀντιµετωπίζει τό πικρὸ ποτήριο τοῦ σταυρικοῦ θανάτου καὶ τὸ βάπτισµα 
τοῦ φρικτοῦ µαρτυρίου µέσα στὸ Αἷµά Του. Στὸ δρόµο, ποὺ βαδίζουν, 
προσπαθεῖ νὰ προετοιµάσει καὶ νὰ ἐµψυχώσει γιὰ ¬λα αὐτὰ τοὺς µαθητές. 
Ἡ πορεία διαρκεῖ, ὁ Χριστὸς διδάσκει καὶ οἱ µαθητές ἀκοῦνε, χωρὶς ¬µως 
νὰ κατανοοῦν. Τοὺς προλέγει τὸ σταυρικό Του θάνατο, µὰ ἐκεῖνοι χωρὶς νὰ 
ἀντιλαµβάνονται τὴν ἀποκάλυψη, ποθοῦν καὶ ἀναµένουν τιµητικὲς 
διακρίσεις. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου ἦταν ἁπλῆ καὶ αὐστηρή: «οὐκ οKδατε 
τί αἰτεῖσθε», δὲν ξέρετε τί ζητᾶτε, καὶ ἡ διευκρίνιση σαφὴς· «¬στις θέλει 
εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος», δηλαδὴ αὐτὸς 
ποὺ προηγεῖται στὴν ἄσκηση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς θυσίας, ἐκεῖνος θὰ 
ἀποδειχθεῖ µεγάλος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 
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Ἀδελφοί µου· µήπως κι ἐµεῖς κάποιες στιγµὲς στὴ ζωή µας, δὲν ζοῦµε 
τὴν Kδια κατάσταση καὶ σύγχυση ποὺ εἶχαν καὶ οἱ µαθητές τοῦ Κυρίου; 
Σκεφθήκαµε ποτὲ πόσο κατανοοῦµε καὶ πόσο συµµετέχουµε σὲ ¬σα 
τελεσιουργοῦνται καθηµερινὰ στὴν Ἐκκλησία µας; Ποιά εἶναι ἡ δική µας 
πορεία θυσίας καὶ ταπείνωσης στὴ διακονία τοῦ ἄλλου; ∆ιότι θυσία γιὰ τὸν 
χριστιανὸ εἶναι ἡ προσπάθεια νὰ νικήσει τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν ἁµαρτία γιὰ 
νὰ µπορέσει νὰ ἀγαπήσει τοὺς ἀδελφούς.  

Πρὶν ἔλθει ὁ Χριστὸς στὴ γῆ, τὸ µεγαλεῖο µετριόταν µὲ τὸ πόσους 
κανεὶς µποροῦσε νὰ ἐξουσιάζει. Κατόπιν ¬µως µὲ τὸ πόσους µπορεῖ νὰ 
διακονεῖ. ∆ηλαδὴ, κριτήριο τῆς ἀγάπης πλέον δὲν εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ δύναµη 
ποὺ ἐπιβάλλεται, ἀλλὰ ἡ ἐσωτερικὴ διάθεση θυσίας καὶ διακονίας, τῆς 
ὁποίας ὁ καρπὸς εἶναι πολύς. 

Ὁ Χριστὸς καὶ πάλι σήµερα «ἐπείγεται τοῦ παθεῖν». Πῶς εἶναι 
δυνατὸν ἐµεῖς ὡς χριστιανοὶ νὰ βαδίζουµε τὸν δρόµο τοῦ συµβιβασµοῦ µὲ 
κάθε τι ἀντίθεο καὶ ἀπάνθρωπο; Πορεία µας πρὸς τὸ Πάθος καὶ 
συµπόρευση µὲ τὸν Χριστό σηµαίνει µόνον προσωπικὴ θυσία, ἀλλιῶς δὲν 
ὑπάρχει χριστιανικὴ ζωή. Καὶ θυσία εἶναι ἡ καταπολέµηση τῶν ἀδυναµιῶν 
µας. Καλούµαστε νὰ νικήσουµε τὰ πάθη µας, νὰ ἀποβάλλουµε τὸν ἐγωϊσµό 
µας καὶ νὰ ὑποτάξουµε τὸ θέληµά µας στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ. Μόνον τότε 
θὰ ἔχει ἀντίκρυσµα πάνω µας ὁ λόγος τοῦ Κύριου: «Ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι 
µέγας ἐν ὑµῖν ἔσται ὑµῶν διάκονος». Ἂς θυµηθοῦµε τοὺς ἁγίους τῆς 
Ἐκκλησίας µας, οἱ ὁποῖοι µὲ αὐτὸ τὸ πνεῦµα καὶ αὐτὴ τὴ βιοτὴ 
ζωογόνησαν τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες, ὁµολογῶντας ἔµπρακτα τὸ ὄνοµά 
Του καὶ τὴν ταυτότητά τους. 

Ἀδελφοί, φθάσαµε στὶς ἡµέρες τοῦ θείου Πάθους.  

«∆εῦτε οὖν καὶ ὑµεῖς κεκαθαρµέναις διανοίαις συµπορευθῶµεν αὐτῷ 
καὶ συσταυρωθῶµεν καὶ νεκρωθῶµεν δι’ αὐτὸν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς», µὲ 
τὴν συνείδηση ¬τι ἡ πορεία πρὸς τὴν ἀληθινὴ δόξα καὶ τὴν Ἀνάσταση ποὺ 
ποθοῦµε, περνᾶ ἀποκλειστικὰ µέσα ἀπὸ τὸ µονοπάτι τοῦ πόνου τοῦ 
Σταυροῦ. 
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρκ. θ΄ 17-31) 

26 Μαρτίου 2017 
Τὸ Εὃαγγέλιο σήμερα μᾶς παρουσιάζει ≤να ταλαίπωρο πατέρα ποὺ 

ζητᾶ βοήθεια ἀπὸ τὸν Χριστό, ἐπειδὴ τὸ παιδί του ἦταν δαιμονισμένο. 
Στὴν ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου Ἲ δαίμονας ρίχνει κάτω τὸν νέο σὲ μιὰ 
προσπάθεια νὰ κάνει ¬σο περισσότερο κακὸ ἀκόμη μπορεῖ, ἐπειδὴ 
καταλαβαίνει ¬τι ἡ ἐξουσία του τελειώνει. 

ὶ Χριστὸς ἀνταποκρίνεται στὸ α-τημα τοῦ πατέρα, ἀλλὰ ζητᾶ πρῶτα 
τὴν πίστη του. Ὅλα μποροῦν νὰ γίνουν τοῦ λέει, ἐφόσον ὄπάρχει ἡ πίστη. 
Ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ εἶναι δεδομένη, ¬μως τὸ ἐὰν θὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἢ ὄχι 
ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν πίστη τοῦ ἀνθρώπου. Ἄρα λοιπὸν ἀπὸ τὸν 
ἄνθρωπο ἐξαρτᾶται ἐὰν θὰ λάβει ἢ ὄχι αὃτὸ ποὺ ζητᾶ. Τὸ διαπιστώνουμε 
στὴ στάση τοῦ πατέρα Ἲ Ἲποῖος τότε φωνάζει δυνατὰ  «Πιστεύω, Κύριε· 
βοήθει μου τῈ ἀπιστίᾳ». Βοήθησέ με νὰ πιστέψω ¬πως πρέπει καὶ Ἲ 
Χριστὸς μὲ δεδομένη τὴν ἀνάγκη τῇς πίστεως προστάζει τὸν δαίμονα: «Τὸ 
πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὃτοῦ καὶ μηκέτι 
εἰσέλθῃς εἰς αὃτόν». Τὸ δαιμόνιο ἐξέρχεται καὶ τὸ παιδὶ ἀπελευθερώνεται 
ἀπὸ τὴν τυραννία του. Ὅταν ἀργότερα οἱ μαθητὲς ζήτησαν νὰ μάθουν τὴν 
αἰτία ποὺ οἱ -διοι δὲν μπόρεσαν νὰ ἐκδιώξουν τὸν δαίμονα, Ἲ Χριστὸς τοὺς 
εἶπε ¬τι τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων δὲν μπορεῖ νὰ ἐλευθερωθεῖ χωρὶς προσευχὴ 
καὶ νηστεία. 

Κατ’ ἀναλογία μὲ τὴν εὃαγγελικὴ διήγηση πρέπει νὰ ἐνεργήσουμε καὶ 
ἐμεῖς, ἐφόσον βέβαια ἐπιθυμοῦμε νὰ νικήσουμε τὰ πάθη μας ποὺ σὰν 
δαίμονες μᾶς ταλαιπωροῦν καὶ μᾶς βασανίζουν. Καὶ αὃτὸ θὰ γίνει μόνο μὲ 
τὴν προσευχὴ στὸν Θεὸ καὶ τὴ νηστεία. Εἶναι σημαντικὸ νὰ 
συνειδητοποιήσουμε ¬τι ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι τυπικὴ ὄποχρέωση. 
ὗντιθέτως, ἡ προσευχὴ εἶναι ἀνάγκη ἔκφρασης τῇς ψυχῇς. Ὅπως τὸ 
λουλούδι μαραίνεται ¬ταν τὸ ποτίζουμε ἀραιά, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ στεγνώνει 
καὶ μαραίνεται ¬ταν δὲν ζητᾶμε ἀκατάπαυστα τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν 
προσευχή. Οἱ Πατέρες λένε συνιστοῦν «μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἢ 
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ἀναπνευστέον». Δηλαδὴ πιὸ πολὺ χρειάζεται νὰ θυμᾶται κανεὶς τὸν Θεὸ 
κάθε ὥρα καὶ στιγμή, παρὰ νὰ ἀναπνέει. Ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι 
τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴν προσευχή, ἡ Ἲποία μᾶς Ἲδηγεῖ σὲ κοινωνία μὲ τὸν 
Θεό. 

Καὶ βέβαια ἡ προσευχὴ εἶναι χρέος καὶ ὄποχρέωση  ¬λων τῶν πιστῶν 
οἱ Ἲποῖοι στὴν καθημερινότητά τους Ἱφείλουν νὰ προσεύχονται ἀδιάκοπα 
γιὰ νὰ χαριτώνονται καὶ νὰ ἰσορροποῦν. Ἐὰν ἡ ἀδιάλειπτη προσευχὴ ἦταν 
κάτι ποὺ δὲν θὰ μποροῦσαν ¬λοι νὰ ἐφαρμόσουν Ἲ ὗπόστολος Παῦλος δὲν 
θὰ μᾶς ζητοῦσε τὸ «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε». Καὶ γιὰ τὴν ἀδιάλειπτη 
προσευχὴ δὲν ἀπαιτοῦνται ἰδιαίτερες συνθῇκες, παρὰ μόνο ζῇλος, πίστη καὶ 
προσοχή. ὣτσι μπορεῖ κάποιος νὰ ζεῖ μέσα στὶς μέριμνες καὶ στὶς φροντίδες 
τῇς καθημερινότητας, νὰ δουλεύει καὶ νὰ ἀσχολεῖται μὲ διάφορα πράγματα 
καὶ νὰ διαπιστώνει ¬τι ἡ προσευχὴ προσκομίζει περισσότερα Ἱφέλη καὶ 
καρποὺς ἀπὸ τὴν προσπάθεια. 

Ἐκτὸς ¬μως ἀπὸ τὴν προσευχή, ἀναγκαῖο στοιχεῖο τῇς πνευματικῇς 
ζωῇς καὶ ¬πλο κατὰ τοῦ διαβόλου, ¬πως διευκρίνισε Ἲ Κύριος στοὺς 
ἀποροῦντες ὗποστόλους, εἶναι καὶ ἡ νηστεία. Αὃτὴ μᾶς βοηθᾶ στὴν 
ἄσκηση, στὴν ταπείνωση, ἀλλὰ καὶ στὴ συγκέντρωση τοῦ νοῦ κατὰ τὴν 
προσευχή. Διδάσκοντας τὰ πολὺ μεγάλα Ἱφέλη τῇς νηστείας Ἲ ἀββᾶς 
Ὥωάννης Ἲ Κολοβὸς ἀναφέρει ¬τι: «¬ταν ≤νας βασιλιὰς θελήσει νὰ 
καταλάβει μία ἐχθρικὴ πόλη αὃτὸ ποὺ κάνει πρῶτα εἶναι νὰ δεσμεύσει τὸ 
νερὸ καὶ τὸ φαγητό. Οἱ κάτοικοι τῇς πόλης, δηλαδὴ οἱ ἐχθροί, γιὰ νὰ μὴν 
τὰ στερηθοῦν καὶ πεθάνουν ἀπὸ τὴν πεῖνα, παραδίδονται καὶ ὄποτάσσονται 
στὸν βασιλιά. Τὸ -διο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ ποικίλα πάθη τοῦ ἀνθρώπου. Ἐὰν Ἲ 
ἄνθρωπος ζήσει μὲ νηστεία καὶ στέρηση καὶ ἐγκράτεια, τὰ πάθη του 
ἐξασθενίζουν καὶ εὔκολα καταβάλλονται καὶ δὲν ἀποτελοῦν πλέον κίνδυνο 
γι’ αὃτόν».  

ὗδελφοί μου,  
ἄς ἐμπιστευθοῦμε ἐπιτέλους τὴν προσευχὴ καὶ τὴν νηστεία, ὡς τὰ ¬πλα καὶ 
τὶς προϋποθέσεις ποὺ συνιστᾶ σήμερα Ἲ -διος Ἲ Χριστὸς, γιὰ τὴν ἀλλαγὴ 
τῶν καταστάσεων τῇς ζωῇς μας, ἀφοῦ μέχρι τώρα ἔχοντας ἀγνοήσει ἤ 
ὄποτιμήσει τὴν μεταμορφωτικὴ δύναμή τους, συνεχίζουμε 
τρομοκρατημένοι νὰ ἀντιμετωπίζουμε καθημερινὰ τὴν δαιμονισμένη 
πραγματικότητα τῇς ζωῇς καὶ τῇς κοινωνίας μας. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (Μρκ. η’ 34-θ΄1) 
19 Μαρτίου 2017 

 
Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα, ἀδελφοί μου, ὄψώνει καὶ ἑορτάζει τὸν Τίμιο 

Σταυρὸ τοῦ Κυρίου, ὄπενθυμίζοντάς μας τὴν ἀναγκαιότητά του γιὰ τὴ 
σωτηρία μας. ὶ Σταυρὸς τὸν Ἲποῖο καλούμεθα νὰ προσκυνήσουμε δὲν 
εἶναι ἁπλῶς ≤να σύμβολο, ἀλλὰ ἀποτελεῖ τὸ μυστήριο διὰ τοῦ Ἲποίου 
καταργεῖται ἡ ἁμαρτία καὶ σώζεται Ἲ κόσμος. ὶ Σταυρὸς εἶναι ἡ φύση τῇς 
ἀποστολῇς τῇς Ἐκκλησίας στὸν κόσμο, Ἲ τρόπος τοῦ ἀγῶνα τοῦ πιστοῦ 
κατὰ τῶν σαρκικῶν παθῶν, τῶν ἐπιθυμιῶν, τοῦ ἐγωισμοῦ, τῇς 
ὄπερηφανείας, τῇς κενοδοξίας, τῇς φιλοδοξίας καὶ κάθε ἄλλης καταστάσεως 
ποὺ εἶναι ἐνάντια στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.  

Τὸ σημερινὸ Εὃαγγέλιο μᾶς ὄπενθυμίζει τὴν αἰώνια προτροπὴ τοῦ 
Χριστοῦ στὸν ἄνθρωπο νά ἀνακαλύψει τὸν τρόπο τῇς σωτηρίας του: 
«Ὅστις θέλει Ἱπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὃτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι», δηλαδὴ ¬ποιος θέλει νὰ μὲ 
ἀκολουθήσει πρέπει νὰ ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ νὰ σηκώσει τὸν 
σταυρό του. Ἡ πρόσκληση νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Χριστὸ δὲν εἶναι τίποτε 
ἄλλο ἀπὸ τὴν προσπάθεια τῇς συνέπειάς μας μὲ τὶς ἐντολὲς Του. Αὃτὸ 
¬μως σημαίνει ὄχι μόνον τὴ ἄρση τοῦ σταυροῦ μας, ἀλλὰ κυρίως τὴν 
προϋπόθεση ἀρνήσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας. Μὲ ἄλλα λόγια ἡ προσπάθειά μας 
ἀφορᾶ στὴν ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, διὰ τῇς 
ἀποβολῇς τῶν παθῶν καὶ τῇς νέκρωσης τῶν φθοροποιῶν λογισμῶν ποὺ 
Ἲδηγοῦν στὴν διάπραξη τῇς ἁμαρτίας. Παράλληλα ἀφορᾶ καὶ στὸν 
ἐσωτερικὸ ἀγῶνα οὃσιαστικῇς μας μετανοίας, μὲ τὴν καλλιέργεια τῇς ψυχῇς 
μας στὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν ἔμπρακτη καταπολέμηση 
τῇς ἁμαρτίας. Αὃτὸ ἀπαιτεῖ ἐπίμονη καὶ ἐπίπονη προσπάθεια, ποὺ ¬μως 
εἶναι ἀναγκαῖα προϋπόθεση γιὰ τὴ μετοχή μας στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ διευκρίνιση τοῦ Κυρίου στὴν συνέχεια «...¬ς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν 
αὃτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὃτήν· ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ≤νεκεν 
ἐμοῦ καὶ τοῦ εὃαγγελίου, οὗτος σώσει αὃτήν...» ἀφορᾶ στὴν προσπάθεια 
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ποὺ Ἱφείλουμε νά καταβάλουμε στὸν πόθο καὶ στὸν στόχο νὰ κερδίσουμε 
τὴν ψυχή μας. Ὅποιος δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδεσμευθεῖ ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια ποὺ 
παρέχουν στὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο τὰ σχήματα καὶ τὰ πρόσκαιρα πράγματα τοῦ 
κόσμου, τελικὰ ζημιώνει τὴν -δια του τὴν ψυχή, ἀφοῦ τὴν ἀποστερεῖ ἀπὸ 
τὴν ὄντως ζωή, ἡ Ἲποία εἶναι ἀσύμβατη μὲ τὴ φθαρτότητά τους. 
ὗντιθέτως, αὃτὸς Ἲ Ἲποῖος ≤νεκεν τοῦ Ἱνόματος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν 
ἐντολῶν του, ἀπομακρύνεται ἀπὸ κάθε τὶ ἁμαρτωλό,  νεκρώνεται γιὰ τὴν 
ἁμαρτία καὶ ταυτόχρονα ἀγωνίζεται νὰ ἀνακαινίσει τὸν ἑαυτό του, 
ἐνδυναμούμενος ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ θεοῦ, διὰ τῇς Ἲποίας σώζει τὴν ψυχή 
του. 

Ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἄπειρη ἀξία. «...τί δώσει ἄνθρωπος 
ἀντάλλαγμα τῇς ψυχῇς αὃτοῦ;». Οὔτε Ἲ κόσμος Ἲλόκληρος δὲν εἶναι 
ἀντάξιός της. Γι᾽ αὃτὸ καὶ ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τόσο σημαντικὸ 
πρᾶγμα, γιὰ τὸ Ἲποῖο καὶ Ἲ -διος Ἲ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐνανθρώπησε.  

ὗδελφοί μου,  
Ἲ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου ὄψώνεται σήμερα στὸ μέσον τῇς Ἐκκλησίας ἀλλὰ 
καὶ τῇς εὃλογημένης αὃτῇς ἐκκλησιαστικῇς περιόδου καὶ προσπαθείας μας, 
γιὰ νὰ προβληθεῖ ὡς Ἲ ἰδανικὸς τρόπος ποὺ μποροῦμε νὰ ἐπιλέξουμε γιὰ νὰ 
ἐξυψώσουμε καὶ νὰ διαφυλάξουμε τὴν ψυχή μας. ὣτσι θὰ καταδείξουμε τὴν 
μοναδική της ἀξία, γιὰ τὴν Ἲποία πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε καὶ νὰ θυσιάσουμε 
τὰ πάντα, α-ροντας πρόθυμα τὸν σταυρὸ τῶν δυσκολιῶν μας σ’αὃτὴ τὴν 
προσπάθεια, μὲ σκοπὸ νὰ ἀξιωθοῦμε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, νὰ πετύχουμε 
τὴν αἰωνιότητά της, ποὺ εἶναι ἡ ὄντως ζωή μας. ὗμήν. 
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Ὥδιαίτερη ἐντύπωση στὴν σημερινὴ Εὃαγγελικὴ Περικοπὴ κάνει, ¬τι Ἲ 
Χριστὸς θεραπεύοντας τὸν παραλυτικὸ δὲν ἀναφέρεται στὴν πίστη τοῦ 
ἀρρώστου, ποὺ τελικὰ γίνεται καλά, ἀλλὰ στὴν πίστη ἐκείνων ποὺ τὸν 
μεταφέρουν. Στὸ θαῦμα ποὺ περιγράφεται στὸ σημερινὸ Εὃαγγέλιο εἶναι 
ὄπαρκτὴ μιὰ πίστη συλλογική, ποὺ προϋποθέτει συνεργασία, κοινὸ 
προγραμματισμό, κοινὴ ἐνέργεια. 

Στὸ σπίτι ποὺ βρέθηκε Ἲ Χριστὸς νὰ μιλᾶ στὰ πλήθη τῶν 
συγκεντρωμένων, ἡ ἀδιαφορία τῶν πολλῶν ἔφραξε σὰν τεῖχος τὴν πόρτα 
στὴν ἀνάγκη τοῦ παραλύτου νὰ περάσει γιὰ νὰ συναντήσει τὸν Λυτρωτή. ὶ 
πόθος ¬μως καὶ ἡ ἐπιμονὴ τῶν Ἲλίγων ποὺ τὸν μετέφεραν τοὺς ἔκανε νὰ 
καταφέρουν νὰ ἀνοίξουν πέρασμα ἀπὸ τὸ πιὸ ἀπίθανο μέρος. ὗνεβαίνουν 
στὴ στέγη, δημιουργοῦν ≤να μεγάλο ἄνοιγμα στὴν Ἱροφὴ καὶ κατεβάζουν 
τὸν παραλυτικὸ ἀνάμεσα στὸ πλῇθος, μπροστὰ στὸν Διδάσκαλο. 

Ὅταν μὲ κίνητρο τὴν ἀγάπη ἡ προσωπικὴ πίστη τοῦ ἑνὸς συνταιριάζει 
μὲ ἐκείνη τῶν ἄλλων, ἡ ἔντασή της πολλαπλασιάζεται. Οἱ μαθητὲς τοῦ 
Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ δὲν ἔμειναν μονάδες, ἀλλὰ συγκεντρώθηκαν γύρω 
Του καὶ ἀποτέλεσαν ≤ναν ἱερὸ σύλλογο. Στὴ συνέχεια, μὲ τὴν παρουσία τοῦ 
Παρακλήτου συνέστησαν τὴν Ἐκκλησία. Στὴ μεγάλη αὃτὴ Ἱργανικὴ 
ἑνότητα ἡ πίστη, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ κάθε πιστοῦ ἐνισχύονται ἀπὸ 
τὴν παρουσία τῶν ἄλλων. 

Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Χριστοῦ στὴ συλλογικὴ πίστη τῶν ἀνθρώπων 
αὃτῶν εἶναι ἄμεση, θεραπεύει τὸν ἀσθενή, ἀλλὰ τὰ λόγια Του δημιουργοῦν 
ἔκπληξη. ὗπευθυνόμενος στὸν παραλυτικὸ τοῦ λέγει: «Τέκνον, ἀφέωνταί 
σοι αἱ ἁμαρτίαι σου». ὶ Χριστὸς δὲν στέκει στὴν ἐπιφάνεια. ὶ λόγος Του 
εἰσχωρεῖ στὴν καρδιὰ τοῦ προβλήματος. Πηγαίνει σ’ ≤να βαθύτερο ἐπίπεδο, 
πηγαίνει κατ’ εὃθεῖαν στὴν οὃσία.  

Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση τοῦ παραλυτικοῦ, ἡ συνάφεια ἀσθενείας 
καὶ ἁμαρτίας, καὶ συνεπῶς ἡ σχέση συγχωρήσεως καὶ θεραπείας ἦταν 
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ἄμεση. ὗπὸ κεῖ ἔπρεπε νὰ ἀρχίσει ἡ θεραπεία, ἀπὸ τὴν ἀπομάκρυνση τῇς 
νοσογόνου αἰτίας, μὲ τὴ συγχώρηση.  

Ἡ πρώτη λέξη, «τέκνον», ἀποκαθιστᾶ τὴ διαταραγμένη σχέση τοῦ 
παραλυτικοῦ μὲ τὸ Θεάνθρωπο καὶ ἀποτελεῖ τὸν πρόλογο τῇς ἀφέσεως τῶν 
ἁμαρτιῶν καὶ τῇς Ἲριστικῇς θεραπείας. 

Οἱ θεραπεῖες αὃτὲς ἀποτελοῦν «σημεῖα» ποὺ δείχνουν ¬τι «νενίκηνται 
τῇς φύσεως οἱ ¬ροι»  καὶ προμηνύματα τῇς γενικότερης ὄπέρβασης τῇς 
ἀνθρώπινης Ἱδύνης, καὶ ἀντιφεγγίζουν τὴν τελικὴ καὶ παγκόσμια νίκη τοῦ 
Χριστοῦ πάνω στὴν ἁμαρτία καὶ στὴν κάθε λογῇς ἀρρώστια. 

Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν φανερώνει ἐπίσης τὴν δυνατότητα τοῦ 
κτιστοῦ ἀνθρώπου νὰ ζήσει τὴν ζωὴ τοῦ ἀκτίστου Θεοῦ. Αὃτὸ εἶναι τὸ 
ἀφετηριακὸ καὶ θεμελιῶδες θαῦμα τοῦ Κυρίου. Ἐνῶ ἡ Θεϊκὴ προτροπὴ 
«ὣγειρε, ἆρον τὸν κράββατόν σου καὶ ≈παγε εἰς τὸν οἶκον σου» 
ἀποκαλύπτει τὴν βοήθεια ποὺ προσφέρει Ἲ Κύριος στὸν ἄνθρωπο, νὰ 
ἀνακαλύψει τὴν ἔμπρακτη πατρική Του ἀγάπη. 

ὶ ἑορταζόμενος σήμερα μεγάλος ἅγιος Γρηγόριος Ἲ Παλαμᾶς 
στηρίζει, μὲ τὸ ἐκκλησιαστικό του φρόνημα καὶ τὴν θεολογική του 
συνεισφορὰ τὴν διδασκαλία τῇς Ἐκκλησίας, ¬τι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου 
δὲν ἐπιτυγχάνεται μόνον μὲ τὴν ἠθική του τελείωση, ἀλλὰ μὲ τὴν μετὰ 
πίστεως καὶ ἀγάπης προσωπική του κοινωνία μὲ τὸν Χριστό. 

Αὃτὴ τὴ βάση τῇς Ἱρθοδόξου πίστεως προσφέρει ἡ σημερινὴ 
εὃαγγελικὴ περικοπὴ καὶ βεβαιώνει τὴν ἔλευση τῇς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τῇς 
βασιλείας τῇς ἀγάπης, πού ἄρχισε μέσα στήν ἱστορία μὲ τὴν ἐπὶ γῇς ἔλευσή 
Του, γιὰ νὰ Ἲλοκληρωθεῖ στὴν Δευτέρα ἔνδοξη Παρουσία Του. ὗμήν. 
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Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸ θρίαμβο τῇς ήρθοδοξίας, τῇς 
ἀλήθειας γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν ζωή. 
Θυμᾶται τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς τῇς ἀναστήλωσης τῶν εἰκόνων. Μὲ τὸν 
τρόπο αὃτὸ διακηρύσσει τὴν συνείδησή της, δηλαδὴ φανερώνει τὸ 
πρόσωπό Της,μὲ τὸ Ἲποῖο ἐκφράζουμε τὸ βαθύτερο εἶναι μας, τὸ 
περιεχόμενο τῇς καρδιᾶς μας. Γι’ αὃτὸ καὶ τὸ σημερινὸ εὃαγγελικὸ 
ἀνάγνωσμα ἀναφέρεται στὴν προτροπὴ τοῦ Φιλίππου στὸ φίλο του 
Ναθαναὴλ νὰ γνωρίσει προσωπικὰ τὸν Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι 
τίποτε ἄλλο παρὰ Ἲ Χριστὸς παρατεινόμενος στοὺς αἰῶνες καὶ Ἱρθόδοξη 
πίστη εἶναι ἡ προσωπικὴ ἐπαφὴ μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸ 
μυστήριο τῇς Ἐκκλησίας. 

Στὴν ἱστορία πολλοὶ ἀναζήτησαν καὶ ἀνακάλυψαν ἀποσπασματικὲς 
ἀλήθειες γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν κόσμο. Κάποιοι ἄλλοι ἰσχυρίσθηκαν ¬τι ἦταν 
ἀπεσταλμένοι τοῦ Θεοῦ καὶ ἔτσι ἐπινόησαν θρησκεῖες. Δημιούργησαν τὸ 
«ε-δωλο τοῦ θεοῦ», ὄχι ¬μως τὸν ἀληθινὸ Θεό. ὶ Χριστὸς φέρνει τὸν Θεὸ 
ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους γιατὶ εἶναι Ἲ Ἴδιος Θεός. Δὲν μιλάει ἁπλῶς γιὰ 
τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ εἶναι Αὃτὸς ἡ ἀλήθεια. Ἡ πίστη στὸ θεανθρώπινο 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀπὸ μόνη της ≤να θαῦμα. Μία τέτοια πίστη 
εἶναι ≤να δῶρο τοῦ γίου Πνεύματος στὸν ἄνθρωπο, μία προσωπικὴ 
ἀποκάλυψη καὶ ἐμπειρία μέσα στὸ σῶμα τῇς Ἐκκλησίας. Ἡ θεολογία τῇς 
Ἐκκλησίας τονίζει ¬τι στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἡ θεϊκὴ καὶ ἡ ἀνθρώπινη 
φύση ἑνώθηκαν  χωρὶς νὰ συγχέονται καὶ χωρὶς νὰ διαιροῦνται. ὤνα 
μυστήριο ποὺ δὲν μποροῦμε κατανοήσουμε, πολὺ δὲ περισσότερο νὰ τὸ 
ἑρμηνεύσουμε, ἐπειδὴ ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ δὲν χωράει στὴ λογικὴ τοῦ 
ἀνθρώπου. Δὲν μπαίνει στὸ μικροσκόπιο τῇς ἔρευνας καὶ τοῦ πειράματος. 
Τὰ δόγματα ποὺ μὲ τὴν εὃκαιρία τῇς σημερινῇς ἑορτῇς καλούμαστε νὰ 
διαφυλάξουμε, χαράζουν τὰ ¬ρια τοῦ περιεχομένου τῇς πίστεως, ἀλλὰ δὲν 
ἐξηγοῦν τὸ μυστήριο τοῦ Θεοῦ. Μᾶς προτρέπουν νὰ ἐμπιστευθοῦμε καὶ νὰ 
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ζήσουμε μὲ τὴν καρδιὰ μας αὃτὸ ποῦ Ἲ Θεὸς μᾶς ἀποκάλυψε, ὄχι ¬μως νὰ 
ἀναλύσουμε μὲ τὸ μυαλὸ αὃτὸ ποὺ ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρέδωσε. 

Τὸ μυστήριο τοῦ Χριστοῦ συνίσταται μεταξὺ ἄλλων στὸ γεγονὸς ¬τι, 
Ἲ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ «κρύβεται» πάντοτε πίσω ἀπὸ τὸν Υἱὸ τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἐδῶ βρίσκεται τὸ σημεῖο ποὺ σκοντάφτει ἡ ἀνθρώπινη λογικὴ τότε καὶ 
σήμερα. Ἐδῶ ἀρχίζει ἡ τραγικὴ ἱστορία τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων αἱρέσεων 
οἱ Ἲποῖες νοθεύουν τὴν πίστη καὶ ἀκυρώνουν τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἡ αἵρεση εἶναι Ἲ πειρασμὸς τῇς λογικῇς πάνω στὴν ἀποκάλυψη τῇς 
πίστεως. Ὅσα στοιχεῖα τῇς πίστεως τὰ κατανοεῖ, τὰ ἀποδέχεται καὶ τὰ 
ὄπερτονίζει. Τὰ ὄπόλοιπα τὰ προσπερνᾶ καὶ τὰ ὄποτιμᾶ. Διαχωρίζει τὸν 
Ὥησοῦ τῇς ἱστορίας ἀπὸ τὸν Ὥησοῦ τῇς Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε ἂς μὴν ξεχνᾶμε 
¬τι, τὸν Χριστὸ τὸν συνάντησαν ἀναρίθμητοι ἄνθρωποι στὴν ἐπίγεια 
διαδρομή του. Τὸν γνώρισαν ὡς «υἱὸ τῇς Μαρίας», ὡς προφήτη, ὡς 
χαρισματικὸ διδάσκαλο τῇς Ναζαρέτ. Δὲν μπόρεσαν ¬μως ¬λοι νὰ 
διακρίνουν πίσω ἀπὸ Αὃτὸν τὸν Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, τὸν 
θεάνθρωπο Χριστὸ τῇς Ἐκκλησίας. Ἡ ἱστορία ἀποδεικνύει τὸ πέρασμά του 
ἀπὸ τὸν κόσμο. Ψηλαφίζει τὰ τεκμήρια τῇς παρουσίας Του. ὗναγνωρίζει τὸ 
μεγαλεῖο καὶ ἄλλοτε ἀμφισβητεῖ τὴν ὄπεροχή Του. Δὲν μπορεῖ ¬μως μὲ τὴν 
ἔρευνα καὶ τὴν ἐπιστημοσύνη νὰ ἀποδείξει τὴν θεότητά Του. Τὸ μυστήριο 
τοῦ θεανθρώπινου προσώπου τοῦ Χριστοῦ τὸ βιώνουμε «ἐν πίστει» μέσα 
στὴν Ἐκκλησία. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ ἀναζητοῦμε τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στὴν ἀσυδοσία ἢ στὴν χυδαιότητα τῇς τέχνης, στὴν 
τόλμη ἢ στὴν βλασφημία τῇς διανόησης, στὰ πολύκροτα βιβλία ἤ στὶς 
κινηματογραφικὲς ὄπερπαραγωγές.  

Δὲν μποροῦμε νὰ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὰ ἀχαλίνωτα στοιχεῖα τοῦ κόσμου 
νὰ γίνονται κήρυκες τῇς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ. Ὑν «κόσμος» εἶναι καθετὶ 
ποὺ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὴν χάρη καὶ τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, τότε «τὰ τοῦ 
κόσμου» θὰ συγκρούονται πάντοτε μὲ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν πραγματικότητα 
τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς ¬μως γνωρίζουμε ¬τι «α≈τη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν 
κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Ὥωαν. Α΄ 5,4), ἀφοῦ τὸν τελευταῖο λόγο γιὰ 
¬λους καὶ γιὰ ¬λα τὸν ἔχει Ἲ Θεός. 
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (Μτθ. στ΄14-21) 

26 Φεβρουαρίου 2017 

Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ βρισκόμαστε ξανὰ ἐμπρὸς στὴ Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή. Σὲ μιὰ ἐκκλησιαστικὴ περίοδο, τὴν Ἲποία πρέπει νὰ 
ἀφιερώσουμε στὸ Θεό μὲ προσοχή, προσευχή καὶ νηστεία γιὰ τὴν ψυχική 
μας ἀναγέννηση.  

Γιὰ τὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι μόνον ἀποχὴ ἀπὸ τὰ φαγητά, ἀλλὰ κυρίως 
ἄσκηση χαρισμάτων ποὺ τροφοδοτοῦν τὴν ψυχή.  

Ἡ νηστεία ἀφορᾶ τὸν ¬λον ἄνθρωπο. Νηστεία θὰ πεῖ ἐγκράτεια τοῦ 
στομάχου, ἀλλὰ καὶ τῶν κακιῶν, καθαρμὸς τοῦ σώματος καὶ τῇς ψυχῇς.  

Ἡ νηστεία εἶναι κυρίως ἡ πνευματική προσπάθεια, ποὺ ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
τὴν διάθεση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀφορᾶ στὶς ἐπιθυμίες καὶ στὶς ἀνάγκες τοῦ 
σώματος καὶ τῇς ψυχῇς. Νηστεύω πνευματικὰ θὰ πεῖ ἀγωνίζομαι νὰ κόψω 
τὰ πάθη μου, προσπαθῶ νὰ καθαρίσω τὴν ψυχή μου. «ὗληθὴς νηστεία ἡ 
τῶν κακῶν ἀλλοτρίωση, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, καταλαλιᾶς, 
ψεύδους καὶ ἐπιορκίας» ψάλλουμε σήμερα στὴν Ἐκκλησία μας. Τί ἀξία 
μπορεῖ νὰ ἔχει μιὰ νηστεία τροφική, ἔστω καὶ ἂν εἶναι ἐξαντλητική, ἂν δὲν 
συνοδεύεται ἀπὸ τὸν ἀγώνα ἀπαλλαγῇς μας ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς κακίες;  

Γιὰ νὰ εἶναι Ἲλοκληρωμένη ἡ νηστεία πρέπει νὰ συνδέεται μὲ ἀρετές, 
καὶ ἰδίως ἀπὸ τὶς ἀρετὲς τῇς προσευχῇς καὶ τῇς ἐλεημοσύνης. ὺπως τὸ 
πτηνό, ἐὰν δὲν ἔχει φτερά, δὲν μπορεῖ νὰ πετάξει, ἔτσι καὶ ἡ νηστεία, ἂν δὲν 
ἔχει προσευχὴ καὶ ἐλεημοσύνη, δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἀνυψώσει στὸ Θεό.  

Στὸ Εὃαγγέλιο τῇς Κυριακῇς μᾶς δίνει Ἲ Κύριος πολύτιμες Ἲδηγίες 
γιὰ νὰ πετύχουμε ψυχικὴ καλλιέργεια καὶ καρποφορία, μᾶς συνιστᾶ νὰ μὴ 
θησαυρίζουμε «θησαυροὺς ἐπὶ τῇς γῇς». ὗγωνίζεται Ἲ ἄνθρωπος νὰ 
θησαυρίσει. Βασανίζεται ἀπὸ τὸν πυρετὸ τῇς πλεονεξίας. Θέτει ὑς σκοπὸ 
τῇς ζωῇς του νὰ κερδίσει ¬σο τὸ δυνατὸν περισσότερα γιὰ νὰ θησαυρίσει. 
Ἐργάζεται, κοπιάζει, ἀγωνίζεται γιὰ πολλά, ¬λο καὶ πιὸ πολλά. Βλέπει τὸ 
χρῇμα καὶ τὸ λατρεύει. ὗλλὰ τελικὰ ὄποδουλώνει τὴν ψυχὴ του στὸ χρῇμα. 
Μιὰ τέτοια ὄποδουλωμένη ψυχὴ δὲν ἔχει βαθύτερο περιεχόμενο. Δὲν 
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γνωρίζει Θεό. Καταδικάζει ἡ -δια τὸν ἑαυτό της σὲ μαρασμὸ καὶ θάνατο. Γι’ 
αὃτό, λέγει Ἲ Κύριος «θησαυρίζετε μέσα στὴν ψυχή σας τὴν πίστη. Τὴν 
ταπείνωση, τὴν δικαιοσύνη, τὴν ὄπομονή, τὴν ἀγάπη. Θησαυρίζετε θησαυ-
ροὺς καλῶν ἔργων». 

Μᾶς συνιστᾶ ἀκόμη μὲ ποιὸ τρόπο θρησκεύουμε παρουσιάζοντας τὴν 
ὄποκριτικὴ θρησκευτικότητα τῶν Φαρισαίων, οἱ Ἲποῖοι νήστευαν, ὄχι γιὰ 
νὰ γυμνασθοῦν στὴν ἐγκράτεια, ὄχι γιὰ νὰ ὐφελήσουν στὴν ψυχή τους, 
ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπιδειχθοῦν στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. ὺταν νήστευαν, ἔμειναν 
ἀπεριποίητοι καὶ ἀκάθαρτοι, γιὰ νὰ φαίνονται ἀδύνατοι στὸ πρόσωπο καὶ 
καταβαβλημένοι ἀπὸ τὴν νηστεία. όχι τέτοια θρησκευτικότητα. ὶ Θεὸς 
ζητᾶ εἰλικρίνεια στὶς διαθέσεις μας καὶ πολὺ περισσότερο στὰ θέματα τῇς 
πίστεώς μας. Σκοπὸς τῇς νηστείας, τὴν Ἲποία θέτει, ὄποδεικνύει ἡ 
Ἐκκλησία μας, εἶναι ἡ ψυχική μας ὐφέλεια. Δὲν εἶναι ἡ ἐπίδειξη γιὰ 
καύχηση. Κατ’ ἀναλογίαν πρέπει νὰ προσέχουμε κάθε ἐκδήλωσή μας. 

Ἡ νηστεία καὶ ἡ ἐγκράτεια, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐξευγενίζουν τὸν 
ἄνθρωπο, καθαρίζουν τὴν ψυχὴ ἀπὸ κάθε πάθος καὶ ἐλευθερώνουν τὸν 
ἀνθρώπινο πρόσωπο ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν κακῶν συνηθειῶν μας. ὗκόμη 
συντελοῦν στὴν καλὴ ὄγεία τοῦ σώματος. Κανεὶς ποτὲ δὲν ἀρρώστησε ἀπὸ 
τὴν ἐγκράτεια. ὗπεναντίας ἡ ἀκράτεια γίνεται πρόξενος πολλῶν ψυχοσω-
ματικῶν ἀσθενειῶν, ποὺ σήμερα ἰδιαίτερα βασανίζουν πολλούς. 

ὶ σύγχρονος ἄνθρωπος δεμένος στὸ ὄχημα τῇς καταναλωτικῇς καὶ 
ὄλιστικῇς κοινωνίας ἔχει μεταβάλει τὴν καρδιά του σὲ κέντρο χαμηλῶν 
ἐπιθυμιῶν μέσα στὶς Ἲποῖες καθημερινὰ κυλιέται, μὲ τὴν λαιμαργία πάχυνε 
τὸν λογισμό του καὶ ἄναψε στὴν σάρκα του τὴν πύρωση τῶν ἐπιθυμιῶν. 

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει σήμερα νὰ ἀναλάβουμε τὸν καλό τῇς 
νηστείας ἀγώνα. Ὓς ἀποφύγουμε, λοιπόν, τὸν χορτασμὸ γιὰ νὰ μὴν 
ἀνάψουμε περισσότερο τὴ φωτιὰ τῇς σάρκας. ς ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Θεό 
μας φωτισμὸ καὶ δύναμη γιὰ χριστιανικὴ ζωή. «Ὥδοὺ καιρὸς εὃπρόσδεκτος. 
Ὥδοὺ καιρὸς μετανοίας. ὗποθώμεθα τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα 
τὰ ¬πλα τοῦ φωτός», ¬πως ἀξίως «εἰς τὴν τριήμερον ἀνάστασιν 
καταντήσωμεν τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῇρος ἡμῶν Ὥησοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
σώζοντος τᾶς ψυχὰς ἡμῶν». ὗμήν. 
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (Ματθ. κεʹ 31 ‐ 46) 

19 Φεβρουαρίου 2017 

Τὸ Εὃαγγελικὸ ἀνάγνωσμα σήμερα κάνει λόγο οὃσιαστικὰ γιὰ τήν 
φιλανθρωπία. Δηλαδὴ γιὰ τὴν ἀρετὴ τοῦ νὰ ἀγαπᾶ κανείς, νὰ νοιάζεται καὶ 
νὰ φροντίζει τὸν συνάνθρωπό του. Συνάνθρωπός μας εἶναι βέβαια Ἲ κάθε 
ἄνθρωπος, συγγενής ἢ  ξένος, Ἲ πάσχων, Ἲ καταφρονημένος τῇς κοινωνίας, 
Ἲ περιθωριακός, καὶ γενικὰ Ἲ κάθε ≤νας ποὺ ἔχει ἀνάγκη. Ἡ ἀγάπη ποὺ 
ἐπιδεικνύουμε ἢ ποὺ ἀρνιόμαστε στοὺς συνανθρώπους μας, ἀποτελεῖ τὸ 
κριτήριο τῇς  αἰωνιότητας μας στὸν Παράδεισο ἤ στὴν Κόλαση. 

Κατὰ τὴ Δευτέρα Παρουσία, ¬ταν Ἲ Κύριος ἔλθει ξανὰ ὄχι ὑς ἄσημος 
καὶ ταπεινός, ἀλλὰ ἔνδοξος ἐπὶ θρόνου καὶ ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὃρανοῦ, 
γιὰ νὰ κρίνει τὸν κάθε ≤να ἀνάλογα μὲ τὰ ἔργα του, θὰ χωρίσει τοὺς 
δίκαιους καὶ φιλάνθρωπους ἀπὸ ¬σους ἀρνήθηκαν νὰ βοηθήσουν τοὺς 
πάσχοντες. Τὰ ἔργα τῇς ἀγάπης τῶν δικαίων πρὸς τοὺς ἀδυνάτους καὶ 
πτωχοὺς θὰ τὰ θεωρήσει ¬τι ἔγιναν στὸν άδιο «πείνασα καὶ μοῦ δώσατε νὰ 
φάω», μᾶς λέει στὸ Εὃαγγέλιο Ἲ Χριστός, «δίψασα καὶ μοῦ φέρατε νερὸ νὰ 
πιῶ, ἤμουν ξένος καὶ μὲ φιλοξενήσατε στὸ σπίτι σας, ἤμουν γυμνὸς καὶ  μοῦ 
δώσατε ροῦχα νὰ φορέσω. ὺταν ἀρρώστησα ἤρθατε καὶ μὲ ἐπισκεφθήκατε. 
Ἤμουν στὴ φυλακὴ καὶ μὲ ἐπισκεφθήκατε». 

Αὃτὴ ἀκριβῶς ἡ φροντίδα πρὸς ¬λους ¬σους ἔχουν ἀνάγκη, εἶναι ἡ 
αἰτία μετοχῇς μας στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν μακαριότητα τοῦ 
Παραδείσου. Ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τὸ συγκερασμὸ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. 
Χωρὶς αὃτὴ καμία πράξη τῶν ἀνθρώπων καὶ κανένα ἀσκητικὸ ἀγώνισμα δὲν 
ἔχει νόημα ἀπὸ μόνο του. Αὃτὴ νοηματοδοτεῖ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τῶν 
ἀνθρώπων, ὥστε νὰ μὴν γίνονται φαρισαϊκά. ὺπου αὃτὴ ὄπάρχει, ὄπάρχουν 
παράλληλα ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ δικαιοσύνη, ἡ πραότητα, ἡ μακροθυμία, ἡ 
σεμνότητα, Ἲ ἀλληλοσεβασμὸς καὶ ἡ θυσία ὄπὲρ τοῦ ἄλλου. Αὃτὴ ἀποτελεῖ 
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καὶ τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῶν  μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ: «Ἐν τούτῳ 
γνώσονται πάντες ¬τι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε», μᾶς λέει Ἲ Κύριος, «ἐὰν ἀγάπην 
ἔχητε ἐν ἀλλήλοις».  

 Βέβαια τὰ ἔργα ἀγάπης εἶναι δύσκολα καὶ ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερη 
προσπάθεια. ὶ μαθητὴς τῇς ἀγάπης, Ἲ Ὥωάννης Ἲ θεολόγος, γράφει 
ἀπευθυνόμενος σὲ ¬λους μας: «τεκνία μου, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ, μηδὲ τῈ 
γλώσσῃ, ἀλλ᾽ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ». ὶ δὲ Ὥάκωβος Ἲ ὗδελφόθεος 
παρατηρεῖ: «ἐὰν σὲ ≤να γυμνὸ καὶ πεινασμένο πεῖ κάποιος: “ὶ Θεὸς μαζί 
σου. Εὔχομαι νὰ βρεῖς ροῦχα νὰ φορέσεις καὶ φαγητὸ γιὰ νὰ χορτάσεις”, 
τότε ποιὸ τὸ ὄφελος ἐφόσον δὲν τοῦ δώσει τὰ ἀπαραίτητα ποὺ 
χρειάζεται;». Ὓρα ἐὰν μείνουμε Χριστιανοὶ τῶν λόγων, χωρὶς ἔμπρακτη 
ἀγάπη, δὲν θὰ ἀξιωθοῦμε τοῦ Παραδείσου. Ἐπιπλέον, τὸ νὰ δοῦμε μὲ 
ἀγάπη, συγκατάβαση καὶ φιλανθρωπία τὸν πλησίον μας, καλύπτοντας τὶς 
πολὺ ἁπλὲς καθημερινές του ἀνάγκες, εἶναι δύσκολο. ὺμως δὲν ἀπαιτοῦνται 
ἰδιαίτερες συνθῇκες ἢ δυνατότητες, οὔτε ὄλικὸς πλοῦτος, γιὰ νὰ βοηθήσει 
κάποιος τὸν ἀδελφό του. Τὸ σημαντικὸ εἶναι κυρίως τὸ περίσσευμα τῇς 
καρδιᾶς μας. Αὃτὸ ἀρκεῖ νὰ ἐξαντλήσουμε γιὰ νὰ ἀγαπήσουμε, ¬πως Ἲ Θεὸς 
θέλει.  

Τὰ ἔργα πρὸς τοὺς πτωχοὺς καὶ καταφρονεμένους, τὰ Ἲποῖα 
ἀπαριθμεῖ Ἲ Χριστός, εἶναι πολὺ ἁπλὰ καὶ δὲν ἀπαιτοῦν παρὰ μόνο τὴν 
ἐκδήλωση τῇς ἀγάπης μας. Ἡ πτωχὴ χήρα ἐπαινέθηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ γιὰ 
τὴ μεγάλη της καρδιά, διότι ἐνῷ εἶχε ἡ -δια ἀνάγκη,  προσέφερε τὰ πάντα 
της, δηλαδὴ τὸ δίλεπτο, γιὰ νὰ ἀνακουφίσει ἄλλους. 

ὗδελφοί μου, ὑς Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἀναλογιστοῦμε ἔμπρακτα τὶς 
ἀνάγκες τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν μας καὶ ἀνοίγοντας τὴν καρδιά μας νὰ τοὺς 
συνδράμουμε καὶ νὰ τοὺς ἀνακουφίσουμε ἀπὸ τὴν πεῖνα, τὴ δίψα, τὴ 
γυμνότητα καὶ τὴ μοναξιά τους. Ἡ προσφορά μας αὃτὴ νὰ θυμόμαστε πὼς 
δὲν ἔχει συνάρτηση μὲ τὴν δυνατότητά μας, ἀλλὰ ἐξάρτηση ἀπὸ τὴ διάθεση 
τῇς καρδιᾶς μας.  

Αὃτὴ ἡ καρδιακὴ συμπαράσταση καὶ προσφορά μας, ¬πως  γίνεται 
σαφὲς σήμερα, θὰ ἀναστήσει τὴ χαρὰ ποὺ θὰ μᾶς ζωοποιήσει καὶ θὰ 
θερμάνει τὴν ψυχραμένη ἀγάπη τῶν ἀποδεκτῶν της, ὥστε νὰ καταλήξουμε 
¬λοι μαζὶ στὴν ἑνότητα τῇς πίστεως καὶ στὴν κοινωνία τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος μετὰ πάντων τῶν ἁγίων. ὗμήν. 
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

ΚΥΡΙΑΚΗ  IΖ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)  (Λουκ. ιεʹ 11 ‐ 32) 

12 Φεβρουαρίου 2017 

ὗκούσαμε, ἀδελφοί μου, τὴν περασμένη Κυριακὴ γιὰ τὴν ταπεινὴ προσευχή, ἡ 
Ἲποία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐπίγνωση τῇς ἁμαρτίας, θέτει τὸν ἄνθρωπο στὴ 
διαδικασία τῇς μετάνοιας καὶ στὸ νὰ ἐμπιστεύεται τὴν ζωή του στὸ Θεό. 

Σήμερα ἡ παραβολὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ μᾶς βοηθᾶ νὰ συνειδητοποιήσουμε 
συνειδητοποιοῦμε αὃτὴ τὴν μεγάλη ἀλήθεια. 

Ἡ κακοπάθεια τοῦ ἀσώτου υἱοῦ καὶ ἡ νοσταλγία τῇς πατρικῇς ἑστίας, σὲ 
συνδυασμὸ μὲ τὴ βέβαιη πίστη, ¬τι Ἲ πατέρας ἐπειδὴ ἀκόμη τὸν ἀγαπᾶ, θὰ τὸν 
συγχωρήσει καὶ θὰ τὸν δεχθεῖ, ἀνοίγουν τὰ μάτια τῇς ψυχῇς του καὶ αἰσθάνεται, πὼς 
Ἲ δρόμος τῇς ἐπιστροφῇς εἶναι πλέον Ἲ μόνος δρόμος τῇς ζωῇς του. Ἡ ἀπόφαση 
λοιπὸν καὶ ἡ πραγμάτωση τῇς ἐπιστροφῇς του Ἱνομάζεται μετάνοια.  

Ἡ Μετάνοια πάντοτε Ἲριοθετεῖ τὴ σχέση τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸν Θεό. Γιὰ 
τὸν λόγο αὃτὸ ἡ ἀναγκαιότητα τῇς μετανοίας ἀποτελεῖ πάντοτε τὸν σκοπὸ τοῦ 
κηρύγματος τῇς Ἐκκλησίας. Ἡ μετάνοια εἶναι Ἲ τρόπος γιὰ νὰ ἀνακαινίζει Ἲ 
Χριστιανὸς τὴν ψυχή του καὶ νὰ τὴν καθαρίζει ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες, ποὺ διαπράχθηκαν 
μετὰ τὸ βάπτισμα γι’ αὃτὸ Ἱνομάζεται καὶ «δεύτερο βάπτισμα». Ἡ μετάνοια 
διαφυλάσσει καὶ διατηρεῖ τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο ἀπὸ τὴν δουλεία τῇς ἁμαρτίας καὶ 
τοῦ διαβόλου. Γιὰ τὸν λόγο αὃτὸ ἀφορᾶ ¬λους τοὺς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως 
ἀξιωμάτων ἢ θέσεων, ἐκκλησιαστικῶν ἢ κοινωνικῶν. 

Ἡ μετάνοια, στὴν Ἲποία μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία, δὲν εἶναι μιὰ ψυχαναγκαστικὴ 
λειτουργία. Δὲν εἶναι ≤να σύνολο κανόνων ἠθικῇς καὶ τιμωρίας. Ἡ μετάνοια εἶναι τὸ 
δικαίωμα στὴν ἀληθινὴ ζωή, ¬πως τὸ προσφέρει Ἲ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, καθὼς τὸν 
καλεῖ νὰ ἐπιστρέψει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ Τὸν συναντήσει μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ τῇς 
Ἐκκλησίας καὶ κυρίως μέσα ἀπὸ τὸ μυστήριο τῇς Μετανοίας.  

Τὸ μυστήριο τῇς μετανοίας, ¬πως καὶ τὰ ἄλλα μυστήρια διενεργεῖται ἀπὸ τὸν 
-διο τὸν Χριστό, διὰ τῇς Ὦερωσύνης, ποὺ ἐμπιστεύεται στοὺς Ἐπισκόπους καὶ δι’ 
ἐκείνων στοὺς Ὦερεῖς. ὗπο κοινοῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες θεωροῦν ¬τι ἡ ἀπελευθέρωση τῶν 
ψυχῶν ἀπὸ τὸ δεσμωτήριο τοῦ διαβόλου διὰ τοῦ μυστηρίου τῇς μετανοίας εἶναι ἀπὸ 
τὰ κυριώτερα ἔργα τοῦ Ὦερέως. 
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Ἐκεῖ Ἲ πιστὸς ἀνοίγει τὴν καρδιά του, ὄχι στὸν ἐξομολόγο, ἀλλὰ στὸν -διο τὸν 
Χριστό, Ἲ Ἲποῖος εἶναι ἀοράτως Παρών. ὶ Χριστὸς ἀναδέχεται τὴν ἐξομολόγηση 
τοῦ πιστοῦ, ¬πως ἀκριβῶς συνέβαινε κι ¬ταν κάθε ἁμαρτωλὸς Τὸν συναντοῦσε.  Ἡ 
εὃχή, ποὺ διαβάζεται στὴ συνέχεια ἀπὸ τὸν Ἐξομολόγο, ποὺ ἔχει τὸ χέρι του πάνω 
στὸ κεφάλι τοῦ ἐξομολογουμένου ἀποτελεῖ τὸ ἁπτὸ σημεῖο τῇς παρουσίας τῇς 
Χάριτος τοῦ γίου Πνεύματος. Τοῦτο συνεπάγεται τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τὴν 
ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου, κάτι ποὺ ἐπιβεβαιώνεται πανηγυρικὰ μὲ τὴ θεία 
Κοινωνία, καθὼς ¬ταν μεταλαμβάνουμε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων ἀκοῦμε τὸν Ὦερέα 
νὰ λέει: «...εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον». 

Ἡ ἀληθὴς μετάνοια ¬μως γιὰ νὰ καρποφορήσει χρειάζεται τὴν συνέργεια τῇς 
ἐλεημοσύνης, τῇς νηστείας, τῇς προσευχῇς καὶ γενικῶς τῇς προσπάθειας νὰ ζεῖ Ἲ 
Χριστιανὸς σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

ὶ πιστὸς Χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ στηρίζεται στὸν ἑαυτό του καὶ νὰ 
ἀναβάλλει τὴν μετάνοιά του, οὔτε νὰ περιμένει νὰ ἀρρωστήσει ἢ νὰ γηράσει γιὰ νὰ 
ἐξομολογηθεῖ. ὺπως δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ἀπελπίζεται ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν του!  

ὶ ἅγιος Ὥωάννης Ἲ Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά, ¬τι ¬σο μεγάλη κι ἂν 
εἶναι ἡ ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου, πάντως εἶναι μικρότερη ἀπὸ τὴν φιλανθρωπία τοῦ 
Θεοῦ καὶ χάνεται μέσα σ’αὃτήν, ¬πως ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τὴ σπίθα τῇς φωτιᾶς, 
ποὺ χάνεται μέσα στὸ πέλαγος τῇς θάλασσας. Καὶ σκεφθεῖτε συνεχίζει, πὼς τὸ 
πέλαγος ¬σο μεγάλο κι ἂν εἶναι μετριέται, ἐνῶ ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ἀπεριόριστη. Γι’ αὃτό, ¬σο ζοῦμε πάνω στὴ γῇ ἔχουμε τὴν δυνατότητα τῇς 
μετανοίας.  

Ἡ ήρθόδοξη Ἐκκλησία μας πέρα ἀπὸ τοὺς λόγους καὶ τὶς συμβουλὲς 
χειραγωγεῖ τὶς ψυχὲς στὴν μετάνοια μέσα καὶ ἀπὸ τὴν λατρευτική της ζωή. Ἡ 
Κυριακὴ προσευχὴ «Πάτερ ἡμῶν...» ζητεῖ τὴν ἄφεση καὶ τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν, 
ἀνάλογα μὲ τὸ κατὰ πόσο συγχωροῦμε κι ἐμεῖς τοὺς ἄλλους. ὶ Πεντηκοστὸς ψαλμὸς 
τοῦ Δαϋὶδ «Ἐλέησόν με Ἲ Θεός...» δὲν ἀπουσιάζει σχεδὸν ἀπὸ καμμία μικρότερη ἢ 
μεγαλύτερη ἀκολουθία. Οἱ πρεσβεῖες τῇς Θεοτόκου καὶ τῶν γίων εὄρίσκονται 
συνεχῶς στὰ χείλη τῶν πιστῶν, μὲ σκοπὸ νὰ γίνουν καὶ τῇς καρδιᾶς τους ἡ φωνή, ἡ 
ἀπαραίτητη συνοδεία τῇς ἱκετήριας κραυγῇς «Κύριε ἐλέησον», μὲ τὴν Ἲποίαν κατὰ 
συρροὴν τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐκλιπαρεῖ γιὰ τὸ μέγα καὶ θεῖο ἔλεος. 

ὶ Χριστὸς μὲ τὴ σταυρική του θυσία μᾶς ξεχρέωσε μιὰ γιὰ πάντα ἀπὸ τὸ 
βάρος τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ ἄνοιξε τὸν Παράδεισο στὸν Ἲποῖον πρῶτος εἰσῇλθε 
≤νας Ληστής, Ἲ Ἲποῖος  ἐξομολογήθηκε πάνω στὸ σταυρό του, ζήτησε καὶ ἔλαβε τὸ 
θεῖο ἔλεος. 

Ὑς προβληματισθοῦμε λοιπόν, ποιὸς εἶναι ἀλήθεια αὃτός, ποὺ ἂν τοῦ χάριζαν 
τὸ χρέος ἢ τὴν Ἱφειλή του, δὲν θὰ ἔτρεχε νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν δωρεὰ καὶ νὰ 
εὃχαριστήσει τὸν δωρητή. 
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Ὑς σκεφθοῦμε τέλος ¬τι Ἲ ἱερὸς Εὃαγγελιστὴς χρησιμοποίησε τὴν ἔκφραση 
«ἀναστὰς πορεύσομαι», γιὰ νὰ δείξει πὼς ἡ μετάνοια δὲν εἶναι μιὰ ἁπλὴ πορεία 
ἐπιστροφῇς, ἀλλὰ ἀνάσταση, νίκη τῇς ἀληθινῇς ζωῇς πάνω στὴν ἁμαρτία καὶ στὸν 
θάνατο. Εἶναι τὸ δῶρο τοῦ Χριστοῦ πρὸς ¬λους μας τὸ πολύτιμο καὶ ἀνεκτίμητο.
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

ΚΥΡΙΑΚΗ IΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ) (Λουκ. ιη΄ 10-14) 

5 Φεβρουαρίου 2017 

Ἡ παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου εἶναι ἰδιαίτερα διδακτικὴ 

γιὰ ¬λους μας, διότι δείχνει ¬τι ¬ταν Ἲ ἄνθρωπος συναισθανθεῖ τὰ σφάλματά 

του καὶ μετανοήσει, δικαιώνεται ἀπὸ τὸν Θεό, ἐνῷ ¬ταν θεωρήσει τὸν ἑαυτό 

του δίκαιο, ἀναμάρτητο καὶ κριτὴ ¬λων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, κατακρίνεται. 

Οἱ Τελῶνες, ὑς φοροεισπράκτορες  ἦταν πρόσωπα ἰδιαίτερα μισητὰ γιὰ 

τὸν λαὸ τοῦ Ὥσραήλ. Κατὰ τὴν ε-σπραξη τῶν φόρων προέβαιναν σὲ αὃθαιρεσίες, 
ἐκμεταλλευόμενοι τὸν ἁπλὸ λαό. Γι’ αυτὸ καὶ Ἲ χαρακτηρισμός τους ὑς μεγάλων 

ἁμαρτωλῶν. ὶ Τελώνης, ¬μως, τῇς σημερινῇς παραβολῇς φαίνεται ¬τι εἶχε 
συναίσθηση τῶν ἀδικιῶν του, γι᾽ αὃτὸ καὶ ἀνέβηκε στὸν Ναὸ γιὰ νὰ 

προσευχηθεῖ καὶ μετανοημένος ἐπικαλέστηκε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 

Στὸν Ναό, ¬μως, ἀνέβηκε καὶ Ἲ Φαρισαῖος, Ἲ εὃυπόληπτος στὰ μάτια 

τοῦ λαοῦ, Ἲ δίκαιος, Ἲ ἄμεμπτος καὶ ἀναντίρρητα πιστὸς τηρητὴς τοῦ Νόμου. 

Φτάνοντας στὸν Ναὸ δὲν προσευχήθηκε στὸν Θεό, ζητῶντας τὸ ἔλεός του. 

ὗντιθέτως, ἀφοῦ στάθηκε ἐπιδεικτικὰ σὲ μία περίοπτη καὶ διακεκριμένη θέση 

τοῦ Ναοῦ, ἄρχισε μεγαλοφώνως νὰ αὃτοεγκωμιάζεται, νὰ ἐπαινεῖ τὸν ἑαυτό του, 

νὰ τὸν δικαιώνει, νὰ ἀπαριθμεῖ τὶς καλές του πράξεις: «νηστεύω», ἔλεγε, «δὶς τοῦ 

σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ¬σα κτῶμαι», καὶ νὰ κατακρίνει ¬λους τοὺς 
ἄλλους. Εὃχαριστοῦσε μάλιστα τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἀναμαρτησία του καί 
ξεχωρίζοντας αὃτάρεσκα τὸν ἑαυτό του ἀπὸ ¬λους τοὺς ἄλλους καὶ βέβαια καὶ 
ἀπὸ τὸν Τελώνη, ἔλεγε: «οὔκ εἰμι ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων... ἢ καὶ ὑς 
οὗτος Ἲ τελώνης». 

Εἶναι προφανὲς ¬τι Ἲ Φαρισαῖος ἀνέβηκε στὸν Ναὸ γιὰ νὰ αὃτοδικαιωθεῖ 
καὶ νὰ προβληθεῖ στοὺς ἀνθρώπους, ὑς Ἲ τέλειος καὶ ἀναμάρτητος, σὲ ἀντίθεση 

μὲ ¬λους τοὺς ἄλλους, οἱ Ἲποῖοι ἦταν ἁμαρτωλοί, φαῦλοι, διεφθαρμένοι, 
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«ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί». Διαφημίζοντας τὴν ἐκ μέρους του τήρηση τοῦ 

Νόμου, δηλαδὴ τῇς δικαιοσύνης, τῇς φιλανθρωπίας, τῇς νηστείας καὶ τῇς 
ἐλεημοσύνης, ἀποδεικνύεται ≤νας ἐπιφανειακὸς ἄνθρωπος, γεμάτος ἐγωισμὸ καὶ 
φιλαρέσκεια. Στὴν προκειμένη περίπτωση, ἡ τήρηση τοῦ Νόμου, ἂν καὶ 
ἀναγκαία ὑς ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ἐν τούτοις ἀποδεικνύεται ἀνώφελη καὶ καταλήγει 
νὰ εἶναι μία ἁπλὴ ἐφαρμογὴ κάποιων ἐξωτερικῶν τύπων. Ἡ οὃσία, ἡ Ἲποία 

ἀφορᾶ στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἄλλο καὶ στὴ συναίσθηση τῇς ἀνεπάρκειάς μας, 
πρᾶγμα βέβαια ποὺ Ἲδηγεῖ καὶ στὴν ἐπίκληση τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, ἀπουσίαζε 
ἀπὸ τὸν Φαρισαῖο. Γι᾽ αὃτὸ καὶ ἐν τέλει κατακρίθηκε ἀπὸ τὸν Θεό. 

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ὄποκρισία καὶ τὴν αὃτοδικαίωση τοῦ Φαρισαίου, Ἲ 

Τελώνης ἐπιδεικνύει οὃσιαστικὴ μετάνοια. Συναισθανόμενος τὰ μεγάλα 

σφάλματά του, καθὼς καὶ τὶς πάμπολλες ἀδικίες ποὺ ἔκανε, ἐλεεινολογεῖ τὸν 

ἑαυτό του. Στέκεται κάπου ἀπόμερα καὶ μὲ τὸ βλέμμα κάτω λυπᾶται, μετανοεῖ 
πραγματικὰ καὶ ζητεῖ μὲ συντριβὴ καὶ αὃτοεξουδένωση τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ: «Ἲ 

Θεός, ἰλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ», λέει. Καὶ ἐπιτυγχάνει τὸ ζητούμενο. Ἡ 

προσευχή του εἰσακούεται καὶ λαμβάνει τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν του, τὴ 

δικαίωση καὶ τὴν υἱοθεσία τοῦ Θεοῦ. 

Αὃτὸ ποὺ οὃσιαστικὰ μετράει στὸν Θεὸ δὲν εἶναι ἡ μικρὴ ἢ ἡ μεγάλη 

ἁμαρτία, ἀλλὰ ἡ μετάνοια. Αὃτὴ εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω στὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου 

μὲ τὸν Θεό. ὶ Χριστὸς ξεκινῶντας τὸ κήρυγμά του δὲν ζήτησε ἀπὸ τοὺς 
ἀνθρώπους ἀναμαρτησία, ἀλλὰ τὴ μετάνοιά τους καὶ τὴ συναίσθηση τῇς 
ἁμαρτωλότητας. 

Βαδίζοντας καὶ ἐμεῖς πρὸς τὴ νοητὴ Ὦερουσαλὴμ τοῦ ἐφετινοῦ Πάσχα, ἂς 
ἐλέγξουμε τὸν ἑαυτό μας μὲ εἰλικρίνεια, ὥστε νὰ δοῦμε σὲ ποιὸν μοιάζουμε 
περισσότερο, στὸν Τελώνη ἢ στὸν Φαρισαῖο καὶ ἂς ἔχουμε μόνιμα στὸ νοῦ καὶ 
στὴν καρδιὰ τὸν ≈μνο ποὺ σήμερα ψάλλαμε: «Φαρισαίου φύγωμεν ὄψηγορίαν, 

καὶ Τελώνου μάθωμεν, τὸ ταπεινὸν ἐν στεναγμοῖς, πρὸς τὸν Σωτῇρα 

κραυγάζοντες· ὲλαθι μόνε ἡμῖν εὃδιάλλακτε». ὗμήν. 
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ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 
ΚΥΡΙΑΚΗ IΖ΄ ΜΑΤΘ. (Μτθ. ιε* 21 * 28) 

29 Ἰανουαρίου 2017 

Ἡ σηµερινὴ Εὐαγγελικὴ διήγηση, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, περιγράφει τὴν 
ἀποκαλυπτικὴ συνάντηση τοῦ Κυρίου µὲ µιὰ ἄγνωστη Χαναναία γυναῖκα. Ὁ 
Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος στὴν περικοπὴ αὐτὴ ἀναφέρεται σ’ ≤να ἔργο τοῦ Ἰησοῦ 
ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς Παλαιστίνης, θέλοντας νὰ τονίσει µ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ¬τι 
¬λα τὰ ἔθνη καὶ οἱ λαοὶ τῆς γῆς βρίσκονται στὸ σχέδιο τῆς θείας Οἰκονοµίας 
γιὰ τὴ σωτηρία.  

Ἡ γυναῖκα αὐτὴ εἶχε ἀκούσει γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ἔσπευσε νὰ Τὸν 
συναντήσει ἐκµεταλλευόµενη τὴ ἐπίσκεψή Του στὰ µέρη της. ∆οκίµαζε µεγάλη 
συµφορὰ καὶ ὁ πόνος συνέτριβε τὴν καρδιὰ της, γιατὶ ἡ θυγατέρα της ἦταν σὲ 
πολὺ ἄσχηµη κατάσταση ὑποφέροντας ἀπὸ τὶς δαιµονικὲς δυνάµεις. Θὰ ἦταν 
πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ ὠφέλιµο νὰ παρακολουθήσουµε τὸν διάλογο τοῦ Κυρίου 
µὲ τὴν Χαναναία, γιὰ νὰ περιγράψουµε τὰ στάδια ἀπὸ τὰ ὁποῖα πέρασε ἡ 
προσωπικὴ σχέση της µαζὶ Του, ὥσπου νὰ λάβει ¬τι ζήτησε, δηλαδὴ τὴ 
θεραπεία τοῦ παιδιοῦ της.  

  Ἀρχικὰ ἀκούγεται ἡ θερµὴ ἱκεσία της «Ἐλέησόν µε Κύριε, Υἱὲ ∆αβίδ, ἡ 
θυγάτηρ µου κακῶς δαιµονίζεται». Πρόκειται γιὰ ὁµολογία ποὺ µόνο τὸ 
Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ µποροῦσε νὰ ἀποκαλύψει στὴ καρδιά της. Ὁµολογεῑ τὴν 
θεότητα τοῦ Χριστοῦ καὶ ζητεῖ τὸ ἔλεός Του γιὰ τὴν Oδια καὶ ὄχι γιὰ τὴν κόρη 
της.  

 Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἀρχίζει ἡ σκληρὴ δοκιµασία της. Τὸ πρῶτο σκαλοπάτι 
ποὺ καλεῖται νὰ ἀνεβεῖ εἶναι αὐτὸ τῆς σιωπῆς τοῦ Θεοῦ. «Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη 
αὐτῇ λόγον». Μερικὲς φορὲς µοιάζει ὁ οὐρανὸς νὰ εἶναι κλειστός. Μερικὲς 
φορὲς εὔσπλαγχνος Θεὸς µοιάζει νὰ µὴν ἀκούει, σὰν νὰ µὴν Τὸν ἀγγίζουν τὰ 
προβλήµατά µας, σὰν νὰ µὴν βλέπει ¬τι πονάει ἡ ψυχή, ¬τι ὑποφέρει, ¬τι ἔχει 
µεγάλη ἀνάγκη. 

Ἀκολουθεῖ ≤να δεύτερο στάδιο. Μετὰ τὴν παρέµβαση τῶν µαθητῶν καὶ 
τὴν παράκλησή τους νὰ τὴν ἀπολύσει, ὁ Κύριος λύει τὴν σιωπή Του. «Ἐγὼ δὲν 
ἦλθα στὸν κόσµο παρὰ µόνο γιὰ τοὺς Ἑβραίους καὶ αὐτὴ εἶναι ξένη καὶ 
ἀλλόθρησκη». Ἐδῶ πλέον καλεῖται ἡ Χαναναία νὰ ἀνέβει ≤να ἀκόµα σκαλοπάτι 
πιὸ δύσκολο ἀπὸ τὸ πρῶτο, αὐτὸ τῆς ἀπορρίψεως. Ἔρχονται στιγµὲς ποὺ 
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αἰσθάνεται κανεὶς βαθιὰ µέσα του τὴν στιγµὴ ποὺ προσεύχεται ἐνῶ παρακαλεῖ, 
σὰν νὰ ἀπορρίπτεται, σὰν νὰ µὴν εἶναι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ ἀγαπᾶ ὁ Θεός. 

       Μεγάλος πειρασµὸς καὶ µεγάλη δυσκολία. Τί κάνει ¬µως ἡ Χαναναία; 
Ἐπιµένει στὴν προσωπικὴ κοινωνία της µὲ τὸν Χριστό. ∆ηλαδὴ ἐνῶ µέχρι τώρα 
πήγαινε πίσω ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ, τώρα ἔρχεται µπροστά Του, πέφτει στὰ πόδια 
Του καὶ τοῦ λέγει «Κύριε, βοήθει µοι». Καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου ποὺ 
φαίνεται καθοριστικὴ γιὰ τὴν σωτηρία καὶ τὴν ὑπερύψωση τῆς Χαναναίας, τὴν 
ἀνεβάζει στὸ τρίτο σκαλοπάτι τῆς δοκιµασίας της. Ὁ Κύριος κάνει µιὰ φοβερὴ 
διάκριση. Μιλεῖ γιὰ «τέκνα» καὶ γιὰ «κυνάρια». «Τέκνα» εἶναι ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ 
καὶ «κυνάρια» ὁ κόσµος τῶν Ἐθνικῶν. Ἄρτος, οἱ δωρεὲς τοῦ Θεοῦ. Ἡ Χαναναία 
οὔτε θίγεται οὔτε ἀποθαρρύνεται, ἀλλά ἀντιστρέφει τὸ παράδειγµα τοῦ Χριστοῦ 
καὶ ἀπαντᾶ µὲ τρόπο ποὺ φανερώνει τὸ ἐπίπεδο τῆς πνευµατικῆς πορείας καὶ 
ζωῆς της. 

      «Ναί, Κύριε, καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν 
πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν». Καὶ µόλις ὁ Κύριος ἄκουσε 
αὐτὸν τὸν λόγον ἀνεφώνησε µὲ θαυµασµό: «Ὦ γύναι, µεγάλη σου ἡ πίστις! 
Γενηθήτω σοι ὡς θέλεις». Καὶ ἡ δαιµονισµένη θυγατέρα τῆς Χαναναίας 
θεραπεύθηκε ἀµέσως. 

    Καθὼς σταµατᾶ ἐδῶ ἡ διήγηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, ἐµεῖς µένουµε 
κατάπληκτοι µὲ τὴν ἀπόλυτη καὶ ἰσχυρὴ πίστη τῆς γυναίκας ποὺ ξέρει καὶ ἔχει 
τὴ δύναµη νὰ ταπεινώνεται, νὰ παρακαλεῖ τὸν Θεό, νὰ ἐπιµένει καὶ νὰ ὑποµένει, 
µέχρις ¬του λάβει τὸ ζητούµενο. 

    Παρουσιάζεται µπροστὰ στὸν Ἰησοῦ ταπεινὰ χωρὶς θράσος καὶ 
ἀπαιτητικότητα, χωρὶς ἐγωϊστικὸ θέληµα. Αἰσθανόταν ἀσήµαντη µπροστὰ στὴν 
ἁγιότητα τοῦ Κυρίου, ἄξια ἀπόρριψης καὶ περιφρόνησης µὰ µὲ ἀκλόνητη τὴν 
πίστη ¬τι ὁ λόγος Του, ¬ποιος καὶ νὰ ἦταν, ἦταν γι’ αὐτὴν λόγος ζωοποιός. 
Ἔτσι γίνεται ἄξια νὰ ζήσει τὸ θαῦµα στὴ ζωὴ τὴ δική της καὶ τῆς πάσχουσας 
θυγατέρας της. 

     Ἀδελφοί µου, ἄν θέλουµε καὶ ἐµεῖς νὰ βροῦµε τὸν Θεὸ καὶ νὰ 
ἔχουµε λυτρωτικὴ συνάντηση µαζί Του, νὰ εOµαστε ἀποφασισµένοι ¬τι ἡ ψυχή 
µας  θὰ περάσει τὰ στάδια τῆς σιωπῆς, τῆς περιφρονήσεως καὶ τῆς προσβολῆς 
τοῦ Θεοῦ, µὲ τὴν ἔννοια ποὺ τὰ εἰσέπραξε ἡ Χαναναία. 

Στὴ δύσκολη αὐτὴ ὥρα πρέπει νὰ ὁπλισθοῦµε µὲ τὰ πνευµατικὰ ἐφόδια 
αὐτῆς τῆς γυναίκας, τὴν ἀληθινὴ πίστη καὶ τὴ βαθειὰ ταπείνωση. Ἔτσι θὰ 
ἐπιτύχουµε νὰ συναντήσουµε τὸν Κύριο, νὰ ἔχουµε αOσθηση τῆς Χάριτός Του 
στὴ ζωή µας καὶ ἡ καρδιά µας νὰ ἀρχίσει νὰ γίνεται τόπος Θεοφανείας. 

 Ἀµήν. 
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22 Ἰανουαρίου 2017 

Ἡ σηµερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀναφέρεται στὴ 
συνάντηση τοῦ Ζακχαίου µὲ τὸ Χριστό. Ὁ Ζακχαῖος ἦταν ἀρχιτελώνης. 
Οἱ τελῶνες ἐκείνη τὴν ἐποχὴ προπλήρωναν τοὺς φόρους στοὺς Ρωµαίους 
κατακτητὲς καὶ στὴ συνέχεια ἀνελάµβαναν νὰ τοὺς εἰσπράξουν οἱ Tδιοι ἀπὸ 
τὸ λαό, ἐπιβαρύνοντας ¬µως τοὺς φορολογούµενους µὲ ἐπιπλέον ποσὰ 
ἀποσκοπῶντας στὸν δικό τους πλουτισµό. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ τελῶνες 
θεωροῦνταν ἐξ ὁρισµοῦ ἁµαρτωλοὶ καὶ ἦταν ἀποκλεισµένοι ἀπὸ τὴν 
κοινότητα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Ζακχαῖος, ὡστόσο, ἂν καὶ τελώνης, εἶχε τὴν ἀγαθὴ ἐπιθυµία νὰ δεῖ 
τὸν Κύριο. Ἐπειδὴ ¬µως ἦταν κοντός, τὸ πλῆθος ποὺ συνόδευε τὸ Χριστὸ 
δὲν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ Τὸν ἀντικρύσει. Γιὰ νὰ µπορέσει λοιπὸν νὰ Τὸν δεῖ 
σκαρφάλωσε σ’ ≤να δέντρο. 

Ἡ πράξη αὐτὴ τοῦ Ζακχαίου ἦταν πράξη ταπεινωτική. Πρῶτον, διότι 
≤νας πλούσιος ἀξιωµατοῦχος τῆς ἐποχῆς σκαρφάλωνε σὰν µικρὸ παιδὶ πάνω 
σ’ ≤να δέντρο. ∆εύτερον, διότι, ἀνεβαίνοντας στὸ δέντρο, ἐξέθετε ἀκόµη 
περισσότερο τὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ µικροῦ του ἀναστήµατος, πρᾶγµα ποὺ 
τὸν ἐξέθετε ἀκόµα πιὸ πολὺ στὰ εἰρωνικὰ σχόλια τοῦ πλήθους. Ὁ Ζακχαῖος 
¬µως ταπεινώνεται ἑκουσίως, ἐπειδὴ θέλει νὰ δεῖ τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος 
ἐπίσης πρόκειται σὲ λίγο νὰ ταπεινωθεῖ, ἀνεβαίνοντας κι Ἐκεῖνος σ’ ≤να 
ξύλο, στὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ. Ἡ ταπείνωση τοῦ Ζακχαίου συγκροτεῖ σηµεῖο 
ἐπαφῆς µὲ τὸ Χριστό, ποὺ βαδίζει τὸ δρόµο πρὸς τὰ Ἱεροσόλυµα, 
τὸ  δρόµο δηλαδὴ τῆς ταπείνωσης καὶ τοῦ µαρτυρίου. 

Γι’ αὐτὸ λοιπόν, ¬ταν ὁ Ζακχαῖος βλέπει τὸ Χριστό, δέχεται τὴν 
πρόσκληση νὰ κατεβεῖ ἀπὸ τὸ δέντρο, γιὰ νὰ µείνει στὸ σπίτι του. 
Ὁ Ζακχαῖος κατεβαίνει καὶ Τὸν ὑποδέχεται µὲ χαρά, ἐνῷ τὸ πλῆθος, 
ἀνίκανο νὰ κατανοήσει τὸ µήνυµα καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Χριστοῦ, γογγύζει 
καὶ ἐναντίον τοῦ ἁµαρτωλοῦ, ¬πως τὸν χαρακτηρίζει, Ζακχαίου, ἀλλὰ καὶ 
ἐναντίον τοῦ Tδιου τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐπέλεξε νὰ καταλύσει στὸ σπίτι του. 
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Ἀντίθετα ὁ Ζακχαῖος, ἀλλοιωµένος ἀπὸ τὴν ἀπρόσµενη ἀποδοχὴ καὶ 
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, δηλώνει ἑκουσίως καὶ αὐτοβούλως ¬τι θὰ δώσει τὴ 
µισή του περιουσία στοὺς φτωχοὺς καὶ ¬τι, ἐὰν ἀδίκησε κάποιον, θὰ τοῦ 
ἐπιστρέψει τὰ τετραπλάσια. Ἔχοντας ταπεινωθεῖ καὶ διαπιστώσει πόσο πολὺ 
ἀποδέχεται καὶ ἀγαπᾶ τὸν ἄνθρωπο ὁ Χριστός, ἐµφανίζεται πρόθυµος νὰ 
ἀνταποκριθεῖ ἔµπρακτα στὴν ἀγάπη Του, υἱοθετώντας µία ἀντίστοιχη 
στάση ἀγάπης πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. 

Μετὰ τὴ γνωστοποίηση τῆς ἀπόφασης τοῦ Ζακχαίου νὰ διανείµει τὴν 
περιουσία του, ὁ Χριστὸς ὁµολογεῖ ¬τι ἡ σωτηρία ἦρθε σ’ ἐκεῖνο τὸ σπίτι. 
διότι καὶ ὁ Ζακχαῖος εἶναι παιδὶ τοῦ Ἀβραάµ. Εἶναι, καὶ ἐκεῖνος, τὸ χαµένο 
πρόβατο ποὺ ἦλθε νὰ ζητήσει καὶ νὰ σώσει ὁ καλὸς ποιµένας. Ὁ Υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἦρθε νὰ ζητήσει τὴ σωτηρία τοῦ Ζακχαίου ἤδη πρὶν ὁ Tδιος 
ὁ Ζακχαῖος ζητήσει νὰ δεῖ ποιὸς εἶναι ὁ Χριστός. Ἡ σωτηρία αὐτὴ 
περιλαµβάνει τὴν ἀποκατάσταση τῆς σχέσης τοῦ Ζακχαίου τόσο µὲ τὸν 
Tδιο τὸ Θεό, ¬σο καὶ µὲ τὴν κοινότητα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν ὁποία 
τὸν εἶχε ἀποκλείσει ἡ προγενέστερη ἁµαρτωλὴ ζωή του. 

Ἡ σηµερινή περικοπὴ µᾶς φανερώνει, µεταξὺ ἄλλων, τὰ στάδια µέσα 
ἀπὸ τὰ ὁποῖα συχνὰ διέρχεται ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου µὲ τὸν Θεό. 
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἁµαρτωλὸς καὶ ἄδικος. Ὁ Χριστὸς ¬µως στοχεύει στὴ 
σωτηρία του. Πολλὲς φορὲς ἡ σωτηρία αὐτή, ἡ συνάντηση δηλαδὴ µὲ 
τὸ Χριστό, παρεµποδίζεται ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους, ἀκόµα καὶ ἀπὸ πλήθη 
ποὺ περιστοιχίζουν τὸ Χριστό, χωρὶς στὴν πραγµατικότητα νὰ κατανοοῦν 
ἤ νὰ ἀποδέχονται τὸ µήνυµα καὶ τὴν ἀποστολή Του. 

Γιὰ νὰ συναντήσει κανεὶς τὸ Χριστό, θὰ πρέπει πρῶτα νὰ τὸ θέλει καὶ 
µετὰ νὰ τὸ προσπαθήσει. Στὴ συνέχεια θὰ πρέπει νὰ ταπεινωθεῖ, ὥστε νὰ 
ὁµοιάσει ἐσωτερικὰ πρὸς ἐκεῖνον ποὺ ταπεινώθηκε πάνω στὸ Σταυρὸ γιὰ τὴ 
σωτηρία µας. Μὲ τὴν ταπείνωση ἀνοίγει ὁ δρόµος τῆς συνάντησης µὲ τὸν 
Χριστό. Ἡ συνάντηση ¬µως αὐτὴ δὲν ἐξαντλεῖται σὲ ἐσωτερικὰ βιώµατα 
καὶ εὐσεβεῖς σκέψεις. Ἐὰν εἶναι γνήσια, µετουσιώνεται σὲ πράξεις. Ὁδηγεῖ 
στὴν ἀλλαγὴ τῆς στάσης τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τοὺς συνανθρώπους του καὶ 
καταλήγει  στὴν οὐσιαστικὴ καὶ πλήρη ἔνταξή του στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, στὴν 
Ἐκκλησία. ∆ηλαδὴ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγωνίζονται καθηµερινὰ µὲ 
θυσία, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὴ χαρὰ τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ 
συνανθρώπου στὴ ζωή τους.  

Γένοιτο.
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Ἡ σηµερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀδελφοί µου, µᾶς βεβαιώνει 
¬τι ὁ Θεὸς δὲν ἀνήκει σὲ κανένα ἀποκλειστικά. Εἶναι Θεὸς ¬λων 
τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξάρτητα ἐὰν αὐτοὶ τὸν γνωρίζουν ἢ τὸν ἀγνοῦν. 
Πολλὲς φορὲς αὐτοὶ ἐπιδεικνύουν τέτοια πίστη,  ἀγάπη, ζῆλο καὶ 
τέτοια εὐγνωµοσύνη, ποὺ ὑπερβαίνουν κατὰ πολὺ τὴν ἠθικὴ 
ποιότητα καὶ τὴν ἀρετὴ αὐτῶν ποὺ θεωρητικὰ µόνο γνωρίζουν τὸν 
Θεὸ καὶ τὸν νόµο Του. Αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ θεραπευθεὶς λεπρός, 
ὁ ὁποῖος ἂν καὶ ἀλλογενής, ὡς Σαµαρείτης, ἐπιστρέφει γιὰ νὰ 
εὐχαριστήσει τὸν Κύριο. Οἱ ὑπόλοιποι ἐννέα, Ἑβραῖοι στὴν 
καταγωγή, ἀποδεικνύονται ἀγνώµονες στὸν εὐεργέτη τους. 

Εἶναι πολύ σηµαντικὸ νὰ προσέξουµε ¬τι ὁ Χριστὸς δὲν 
περιορίζει τὴ φροντίδα καὶ τὸ ἔλεός Του µόνο στοὺς Ἰουδαίους. 
Οἱ  Gδιοι ¬µως, ¬πως καὶ ἐµεῖς πάντα, δὲν µποροῦσαν νά κατανοή-
σουν ἐπ’ οὐδενὶ καὶ νὰ ἀποδεχτοῦν ¬τι καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι εἶναι 
δυνατὸν νὰ εἶναι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτούς. Αὐτὴ 
ἡ  ἀντίληψη τοὺς ὁδηγοῦσε στὸ νὰ βλέπουν µὲ ὑπεροψία κάθε 
ἀλλογενῆ, θεωρώντας ¬τι πλησίον τους καὶ ἄρα ἀποδέκτης τοῦ 
ἐλέους καὶ τῆς φροντίδας τους, ἦταν µόνο οἱ ὁµοεθνεῖς τους καὶ 
κυρίως οἱ ἐνάρετοι. Ὅµως ὁ Χριστὸς µὲ τὴν Ἐνανθρώπησή Του 
βεβαιώνει ¬τι δὲν ὑπάρχουν ¬ρια στὴν ἔννοια τοῦ πλησίον, οὔτε 
περιορισµοὶ στὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης. Τοῦτο πολὺ ἁπλᾶ σηµαίνει 
¬τι ἐὰν ὁ κάθε ἄνθρωπος κατανοήσει ¬τι ὀφείλει πρωτίστως νὰ 
προσφέρει ἀγάπη καὶ ὄχι µόνο νὰ τὴν ἀπαιτεῖ, τότε ἡ ἀγάπη του θὰ 
εἶναι ἀπεριόριστη καὶ θὰ ἐκτείνεται πρὸς ¬λους. Ὅποιος ἀγαπᾶ µόνο 
τοὺς οἰκείους του καὶ τοὺς ὁµοεθνεῖς του καὶ ¬λους ¬σους 
διακρίνονται γιὰ τὴν ἠθική τους τελειότητα, τότε αὐτὸς 
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συµπεριφέρεται ἀνθρώπινα. Ὅποιος, ¬µως, δὲν διακρίνει συγγένεια 
καὶ φιλία καὶ ἁµαρτωλότητα καὶ ἀντ' αὐτοῦ ἀγκαλιάζει τοὺς πάντες, 
συµπεριφέρεται θεϊκά. Ἀποδεικνύει  ¬τι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄλλο 
προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀγαθὴ διάθεση καὶ τὴν ὀρθὴ τήρηση τοῦ νόµου 
τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ἀπὸ συναισθηµατισµοὺς καὶ συµφέροντα. Αὐτὸς 
ποὺ ἀγαπᾶ χωρὶς προϋποθέσεις µιµεῖται τελικὰ τὸν ἀγαθὸ καὶ 
φιλάνθρωπο Θεό, ὁ Ὁποῖος µὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του ὑπέδειξε 
στοὺς ἀνθρώπους τὴν καινὴ ἐντολὴ  «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». 

Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι «προσωπολήπτης», κατὰ τὴ µαρτυρία τοῦ 
ἀποστόλου Πέτρου, ὁ ὁποῖος µετὰ τὸ ἀποκαλυπτικὸ ¬ραµα στὴν 
Ἰόππη κατανόησε τὴν ἰσότητα καὶ τὴν Gση ἀξία ¬λων τῶν ἀνθρώπων 
µπροστὰ στὸ Θεό. ∆ὲν ἀγαπᾶ ὁ Θεὸς πιὸ πολὺ κάποιον ἐπειδὴ 
ἀνήκει σὲ συγκεκριµένη ἐθνότητα, ἀπορρίπτοντας ἄλλον ἐπειδὴ 
ἀνήκει σὲ διαφορετικὸ ἔθνος. Τὸ κριτήριο ἀποδοχῆς τῶν ἀνθρώπων 
εἶναι πάντοτε ἡ ποιότητα τῆς πίστεως στόν Θεὸ καὶ ἡ χρηστότητα, 
ἡ συµπάθεια καὶ ἡ φιλανθρωπία πρὸς τὸν συνάνθρωπο, ἀκόµα καὶ 
¬ταν αὐτὸς εἶναι ἁµαρτωλός, ἢ ἀνήκει σὲ ἄλλη θρησκεία ἢ εἶναι 
ἐχθρός. 

Ἡ γνώση τοῦ νόµου τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀνώφελη ¬ταν δὲν 
ἐκφράζεται µὲ ἔργα ἀγάπης, καί, ἀφοῦ δὲν βοηθεῖ τὴ σωτηρία τοῦ 
πλησίον, δὲν ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα οὔτε τὴν δική µας.  

Ἀντίθετα ¬ταν µὲ ταπείνωση καταφέρουµε νὰ ἐξέλθουµε τῶν 
δικῶν µας ὁρίων, τότε ἀπελευθερωνόµαστε ἀπὸ τὴν φυλακὴ τοῦ 
ἐγωκεντρικοῦ ἑαυτοῦ µας, συναντοῦµε τὸν κάθε ἀδελφὸ ποὺ µᾶς 
ἔχει ἀνάγκη καὶ γινόµαστε µὲ ἔργα χρήσιµοι γιὰ αὐτόν.   

Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαµαρείτη ἀποτελεῖ  πάντοτε ἠχηρὸ 
µήνυµα  ἀποδοχῆς τοῦ ἄλλου χωρὶς προϋποθέσεις, προκειµένου 
ὁ ἄνθρωπος µέσα ἀπὸ τὴν οὐσιαστικὴ σχέση του µὲ τὸν 
συνάνθρωπο, νὰ µετέχει στὴ σωστικὴ κοινωνία τῆς ἀγάπης τοῦ 
Θεοῦ. 
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Ὁ Ἰησοῦς ἀρχίζει τὸ κήρυγµά του προτρέποντας σὲ µετάνοια, 
ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «µετανοεῖτε˙ ἤγγικε γὰρ 
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ὄντως, ἡ µετάνοια καὶ ἡ συναίσθηση τῆς 
ἁµαρτωλότητάς µας, ἀποτελεῖ τὴ βάση τῆς πνευµατικῆς ζωῆς καὶ 
κατ' ἐπέκταση τῆς σωτηρίας.  

Στὸν δρόµο τῆς ζωῆς προβάλλουν µπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους 
δύο ἐπιλογές. Ἡ πλατεῖα ὁδός, ἡ γεµάτη ἀνέσεις καὶ εὐκολίες καὶ 
ἡ στενή, τῆς ὁποίας τὸ πέρασµα συνοδεύεται ἀπὸ θλίψεις. Ἡ ἐπιλογὴ 
τῆς µίας ἢ τῆς ἄλλης ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ αὐτεξούσιό µας, δηλ. ἀπὸ τὴν 
ἐλευθερία µας. Συµβουλὲς καὶ προτροπὲς εἶναι δυνατὸν νὰ δεχθοῦµε 
ἀπὸ πολλούς, ¬µως, στὴν ἐξουσία καὶ στὴ θέλησή µας ἔγκειται τελικὰ 
νὰ ἀποφασίσουµε τὴν ὁδὸ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουµε. 

Ἡ ἐπιλογὴ τῆς στενῆς ὁδοῦ σηµαίνει τὴ ζωὴ τῆς µετανοίας. Ὅσο 
µεγάλες καὶ φοβερὲς καὶ νὰ εἶναι οἱ ἁµαρτίες µας, ἐκµηδενίζονται µπρὸς 
στὸ πέλαγος τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ, ἐφόσον βέβαια ἐµεῖς 
προσπαθήσουµε νὰ παύσουµε νὰ ἐπιτελοῦµε τὸ κακὸ καὶ καταφύγουµε, 
µὲ ταπείνωση καὶ συντετριµµένη καρδία, στὸ µυστήριο τῆς ἐξοµολό-
γησης. Ἡ δική µας εἰλικρίνεια, συντριβὴ καὶ ταπείνωση, κάµπτει τὸν 
ἀγαθό, φιλάνθρωπο καὶ εὐδιάλλακτο Θεό, ὥστε νὰ µᾶς σπλαχνιστεῖ καὶ 
νὰ µᾶς συγχωρέσει. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα ἀποτελεῖ 
ὁ βασιλιὰς ∆αβὶδ. Ἡ καταφυγὴ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἔδωσε τὴν ἄφεση 
στὸν ταπεινὸ ἁµαρτωλό. Τὸ Mδιο συνέβη καὶ µὲ τὸν ληστή, ¬που 
ἡ ἐπίγνωση τῆς ἁµαρτωλότητάς του καὶ ἡ συνεπακόλουθη ταπείνωση, 
προκάλεσαν τὸν οἶκτο τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ τὸν εἰσαγάγει πρῶτον στὸν 
Παράδεισο. Ἔργα ἀγαθὰ δὲν εἶχε ὁ ληστής, παρὰ µόνο ἁµαρτίες καὶ 
κακότητα. Ὅµως διακρινόταν ἀπὸ τὴν ἐπίγνωση τῆς ἁµαρτίας του, 
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ἀλλὰ καὶ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ κέρδισε τὴ µακαριότητα 
τοῦ Παραδείσου. 

Ἀντιθέτως, ¬ταν ἀπουσιάζει ἡ συναίσθηση τῆς ἁµαρτωλότητας 
καὶ ἐπιµένουµε στή χωρὶς ντροπή ἁµαρτία, µοιάζουµε µὲ τοὺς χοίρους, 
οἱ ὁποῖοι δὲν θέλουν καὶ δὲν µποροῦν νὰ σηκώσουν τὸ κεφάλι τους ἀπὸ 
τὸ βόρβορο καὶ τὴ δυσωδία, διότι οἱ ἀκαθαρσίες, µέσα στὶς ὁποῖες 
ζοῦν, τοὺς προσφέρουν ἡδονὴ καὶ εὐχαρίστηση. Τὸν οὐρανὸ τὸν 
βλέπουν µόνο ¬ταν φτάσει ἡ ὥρα τῆς µάχαιρας, ¬ταν δηλαδὴ τοὺς 
γυρίσουν ἀνάποδα γιὰ νὰ τοὺς σφάξουν. Τὸ Mδιο ἀκριβῶς συµβαίνει καὶ 
µὲ µᾶς τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι παραµένουµε ἀµετανόητοι, µέσα στὸ 
βόρβορο τῆς ἁµαρτίας, µὴ θέλοντες νὰ ἀναβλέψουµε στὸν οὐρανό. 
Παραµένουµε µακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ χαιρόµαστε µὲ κάθε τὶ 
τὸ ἁµαρτωλό, µίση, φθόνους, ἡδονές, πορνεῖες, φαγοπότια καὶ 
ἀσέβειες. Χωρὶς νὰ µποροῦµε νὰ χορτάσουµε ἀπὸ τὴν ἁµαρτία, 
ἀναλώνουµε τὴ ζωὴ ἀναζητῶντας τρόπους ἡδονῆς καὶ παροδικῆς 
εὐτυχίας.  

Ἡ τραγικότητα ¬µως µᾶς ἀποκαλύπτεται ¬ταν ψάχνοντας ἡδονὲς 
παραµένουµε ἐσωτερικὰ ἄδειοι. Τὶς ἁµαρτωλές συνήθειές µας, τὶς 
διακόπτουµε µόνο ¬ταν µᾶς συναντᾶ ἡ ἀσθένεια καὶ ἡ φυσικὴ 
ἀδυναµία. Τότε µπορεῖ  νὰ θυµηθοῦµε τὸν Θεὸ καὶ νὰ µετανοήσουµε. 
Ἐὰν ¬µως µᾶς προφτάσει ὁ θάνατος, ἡ πλατεῖα ὁδός, ἡ γεµάτη χαρὰ 
καὶ ἡδονή, δὲν θὰ καταλήξει στὴν αἰωνιότητα τῆς ζωῆς µας, ἀλλὰ στὴν 
αἰώνια τιµωρία. Ἐκεῖνες τὶς στιγµὲς δὲν θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα 
µετάνοιας. 

Ἀδελφοί µου, ὁ παρὼν καιρὸς προσφέρεται γιὰ ἀλλαγὴ τρόπου 
ζωῆς. Ὁ χρόνος ποὺ ξεκινᾶ γίνεται χρῆµα στά χέρια µας γιὰ νὰ 
ἐξαγοράσουµε τὴν ζωή µας. Μόνο τὸ τώρα µᾶς προσφέρεται ἀπὸ τὸν 
Θεὸ γιὰ νὰ µετανοήσουµε, νὰ ἐξοµολογηθοῦµε καὶ νὰ ζητήσουµε 
τὸ ἔλεός Του γιὰ τὶς ἁµαρτίες µας. Ὁ καθένας µας  ἂς ἀναλογιστεῖ τὴν 
παροῦσα καὶ τὴν µέλλουσα πραγµατικότητα, ὥστε διακρίνοντας τὸ 
βαθύτερο καὶ οὐσιαστικὸ συµφέρον του, νὰ ἐπικαλεστεῖ τὴ Χάρη καὶ 
τὴν µακροθυµία τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ γίνει µέτοχος τῆς Βασιλείας Του, 
δηλαδὴ κοινωνὸς τῆς ὄντως ζωῆς. 


