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ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

Ἀγαπητέ ἀναγνώστη 
Οἱ εὐαγγελικές περικοπές πού διαβάζονται κάθε Κυριακή στήν Ἐκ-
κλησία, εἶναι τά θεόπνευστα λόγια τοῦ Κυρίου μας  καί περικλείουν 
μέσα τους  τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι καί διαλεγμένες ὤστε νά κα-
ταρτίζουν καί νά καθοδηγοῦν τούς πιστούς στόν προορισμό τους 
πού εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὄμως πολλοί ἀπ’ αὐτούς δέ κατανο-
οῦν τό κείμενο τῶν εὐαγγελίων καί δέν ὠφελοῦνται πάντοτε. Γιά νά 
βοηθήσουμε λοιπόν, μαζέψαμε τίς  περικοπές αὐτές τῶν εὐαγγελί-
ων, ὅλων τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους καί τίς παραθέσαμε μέ μετάφρα-
σι, τοῦ μακαριστοῦ θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου,καί μέ ἁπλᾶ 
σύντομα καί κατανοητά σχόλια, στό τεῦχος αὐτό.  
Ἔτσι ὅταν γνωρίζει, ὁ χριστιανός,  τό εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας, θά τό 
διαβάζει τήν προηγούμενη μαζί μέ τή μετάφρασι, καί  νομίζω ὅτι μέ 
τόν τρόπο αὐτό θά γνωρίζει τό περιεχόμενο καί θά τό καταλαμβαί-
νει ὅταν διαβάζεται τήν Κυριακή. 
  Γιά νά γνωρίζουμε πιό εὐαγγέλιο θά διαβασθῆ τήν ἐρχομένη Κυ-
ριακή, δέν ἔχουμε παρά νά  κυτάξουμε στό ἡμερολόγιο πού ἐκδί-
δουν κάθε ἔτος oἱ Μητροπόλεις μας καί ἐκεῖ θά τό βροῦμε ἀπέναντι 
στἠ σελίδα τοῦ κάθε μῆνα. 
Ἐλπίζω μέ τή μικρή αὐτή προσπάθεια νά βοηθηθοῦν ὅσοι ἀπό τούς 
χριστιανούς ἐπιθυμοῦν νά διορθώσουν τήν πνευματική τους πορεία 
καί νά προοδεύσουν πνευματικά, πρός ὄφελος τῶν ἰδίων καί τῆς οἰ-
κογένειας γενικά. 
 

Παπαχαράλαμπος Νεοφύτου 
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1.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

(Ἰωάν. α΄1) 

‘Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ 

Λόγος.  Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, 

καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ 

ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.  Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ 

ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.  Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος 

παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·  οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα 

μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ.  Οὐκ 

ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.  Ἦν τὸ φῶς 

τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.  

Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐ-

τὸν οὐκ ἔγνω.  Ἐἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.Ὅ-

σοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, 

τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,  Οἱ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ 

θελήματος σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεν-

νήθησαν.  Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐ-

θεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, 

πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.  Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέ-

κραγεν λέγων· Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπρο-

σθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.  Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐ-

τοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·  ὅτι ὁ νόμος διὰ 

Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 

Μετάφρασι 

Στήν ἀρχήν ἦταν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦταν μαζί μέ τό Θεό (Πατέ-

ρα), καί Θεός ἦταν ὁ Λόγος. Αὐτός ἦταν στήν ἀρχή μέ τόν Πατέρα).  

Ὅλα ἔγιναν δι’ αὐτοῦ, καί χωρίς αὐτόν δέν ἔγινε τίποτε, τό ὁποῖον 

ἔγινε. Δι’ αὐτοῦ ὑπῆρχε ζωή, καί ἡ ζωή ἦταν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων. 
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Καί τό φῶς μέσα στό σκοτάδι φωτίζει, ἀλλά οἱ σκοτεινοί ἄνθρωποι 

δέν τό κατάλαβαν. Ἦλθεν ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος ἀπό τό Θεό, τό 

ὄνομά του Ἰωάννης. Αὐτός ἦλθε γιά μαρτυρία, νά δώση μαρτυρία 

γιά τό φῶς, γιά νά πιστεύσουν ὅλοι δι' αὐτοῦ. Δέν ἦταν ἐκεῖνος τό 

φῶς, ἀλλ' ἦλθε γιά νά δώση μαρτυρία γιά τό φῶς Ἦταν τό φῶς τό ἀ-

ληθινό, πού φωτίζει κάθε ἄνθρωπο, πού ἔρχεται στόν κόσμο. Στόν 

κόσμον ἦταν, καί ὁ κόσμος ἀπ' αὐτόν ἔγινε, ἀλλ' ὁ κόσμος δέν τόν 

γνώρισε. στό σπίτι τοῦ ἦλθε, ἀλλ' οἱ δικοί του δέν  τόν δέχθηκαν. Σ' 

ὅσους δέ τόν δέχθηκαν, σ’  αὐτούς ἔδωκε δικαίωμα νά γίνουν τέκνα 

τοῦ Θεοῦ, σ’  ἐκείνους δηλαδή, πού πιστεύουν στό ὄνομά του. Αὐ-

τοί δέν γεννήθηκαν ἀπό αἵματα (γυναικῶν), οὔτε ἀπό σαρκική ἐπιθυ-

μία, οὔτε ἀπό τή θέλησι ἄνθρωπου, ἀλλά ἀπό τό Θεό. Ὁ δέ Λόγος ἔ-

γινε ἄνθρωπος, καί κατώκησε ἀνάμεσά μας, καί ἀπολαύσαμε ὡς ἔκ-

παγλο θέαμα τή δόξα του, δόξα ἔχει ὡς μονογενής υἱός ἀπό τόν 

Πατέρα. Γεμᾶτος χάρι καί ὀμορφιά! Ὁ Ἰωάννης δίνει μαρτυρία γι' 

αὐτόν καί φωνάζει δυνατά λέγοντας:«Αὐτός εἶναι, γιά τόν ὁποῖον εἶ-

πα: Αὐτός ἔρχεται μετά ἀπό μένα, προηγεῖται ἀπό μένα, διότι ὑπῆρ-

χε πρωτύτερα ἀπό μένα».Καί ἀπό τόν πλοῦτο του ἐμεῖς ὅλοι λάβα-

με, ἀκόμη καί ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν ἀπό εὐσπλαχνία. Διότι διά τοῦ 

Μωϋσέως δόθηκε ὁ νόμος, ἐνῶ ἡ ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν καί ἡ ἀλήθεια 

ἦλθαν διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙ  ΤΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ  ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙ 

Μέ τήν παράβασι τῶν πρωτοπλάστων ἦλθεν ὁ θάνατος σ’ ὅλο τό ἀν-

θρώπινο γένος. Σάν ἄλλη πανδημία ἁπλώθηκε στόν κόσμο ὁ θάνα-

τος. Ἔτσι ἔγινε αἰχμάλωτος ὁ ἄνθρωπος στόν ἄρχοντα τοῦ σκό-

τους, τό Διάβολο. Βρέθηκε ὁ ἄνθρωπος σέ ἀπελπιστική θέσι, σέ ἀδι-

έξοδο. Δέν μποροῦσε κανένας ἀπό τό γένος τοῦ Ἀδάμ νά διορθώση 

τά πράγματα, γιατί ὅλοι βρίσκονταν αἰχμάλωτοι, δέσμιοι τοῦ πονη-

ροῦ. Μακριά τοῦ  Θεοῦ ἦταν νεκροί καί ἀδύναμοι. Μόνον ἕνας νέος 
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Ἀδάμ ἐλεύθερος θά μποροῦσε νά  διορθώση τήν ἀστοχία τοῦ Ἀδάμ 

καί νά ἐπαναφέρη τόν ἄνθρωπο στόν πραγματικό του δρόμο καί νά 

τόν συμφιλιώση μέ τό Δημιουργό του. 

Ὁ παντογνώστης Δημιουργός, πρίν ἀκόμα πλάσει τόν ἄνθρωπο προ-

έβλεψε τά μέλλοντα νά συμβοῦν καί ἑτοίμασε τό διορθωτικό σχέδιο 

πού θά ἐφάρμοζε, γιά νά θεραπεύσει τίς πληγές, τῶν ἀνθρώπων καί 

νά ἐπαναφέρει τά πάντα στόν ἀρχικό τους προορισμό.   Ἔτσι, ὅταν 

ἔφτασε ὁ κατάλληλος καιρός, ἐφαρμόζεται τό σχέδιο τοῦ Δημιουρ-

γοῦ καί Πλάστη. Τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἀγίας Τριάδος, ὁ Υἱός 

καί Λόγος τοῦ Πατρός «Σάρξ ἐγένετο».Πῆρε σάρκα ἀπό τήν Παρ-

θένο Μαρία, ἔγινεν ἄνθρωπος καί «Ἐσκήνωσε ἀνάμεσά μας» Πάλαι-

ψε μέ τό Διάβολο, θανατώθηκε, σάν ἄνθρωπος, ἀλλά στόν τάφο 

«ζωοποιήθηκε» πῆγε στό βασίλειο τοῦ Διαβόλου, στόν Ἅδη,  καί ἀ-

φοῦ τόν κατατρόπωσε, τόν ἐξευτέλισε, τοῦ ἀφαίρεσε τή δύναμι, ἐ-

λευθέρωσε τούς δεσμίους καί ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος. Καί πολύ 

πρωΐ. «Ὄρθρου βαθέος» ἀναστήθηκε θριαμβευτής ἐναντίον τοῦ  

θανάτου, δίνοντας ἔτσι δικαίωμα ἀναστάσεως στό ἀνθρώπινο γέ-

νος. Ἔτσι ὅσοι θά βρίσκονται στούς τάφους τήν ἡμέρα τῆς Δευτέ-

ρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου θά ἀναστηθοῦν. Γιά νά ἔχει ὅμως ἀξία 

καί χαρά αὐτή ἠ ἀνάστασι θά πρέπει νά προηγηθῆ ἡ πρώτη ἀνάστα-

σι, ἡ πνευματική ἀνάστασι, στή ζωή αὐτή. Δηλαδή νά γνωρίση ὁ ἄν-

θρωπος τό Σωτῆρα του, ὅπως τόν περιγράφει στό σημερινό εὐαγγέ-

λιο ὁ Ἰωάννης· ὅτι δηλαδή εἶναι ὁ Θεός Λόγος, ἄναρχος καί συνά-

ναρχος μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, ὅτι ὅλη ἡ δημιουργία ἔ-

γινε δι’ Αὐτοῦ, Εἶναι ἡ δημιουργική Ἀρχή τοῦ κόσμου.Ὅτι εἶναι τό 

φῶς τοῦ κόσμου. Ἀλλά καί νά ἀποδεχθῆ καί νά ἐφαρμόση τή διδα-

σκαλία Του, νά γίνη μαθητής καί ἀκόλουθός Του 

  Ὅταν λοιπόν ἀκολουθοῦμε μέ τόν τρόπο αὐτό τόν  ἀναστη-

μένο Κύριο, σίγουρα καί ἐμεῖς θά τόν ἀκολουθήσουμε καί στήν ἀνά-

στασι μας καί θά μετέχουμε στή χαρά τῆς ἀναστάσεώς Του. 
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 Ἄς χαροῦμε σήμερα, χαρά μεγάλη, γιατί ἀπό τό τάφο τοῦ 

Χριστοῦ βγῆκε τό φῶς τῆς χαράς καί τῆς ἐλευθερίας καί τῆς  ζωῆς 

τῶν  ἀνθρώπων.Διά τοῦ Ἀδάμ ὁ θάνατος καί διά τοῦ Χριστοῦ ἦλθεν 

ἡ ζωή. Ἄς τή χαροῦμε χριστιανοί. 

2.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ  ( Ιωάννου  κ΄ 19-31) 

Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν 

κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν 

Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· 

Εἰρήνη ὑμῖν.Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν 

πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον.  Εἶ-

πεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν. Καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ 

πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.  καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐ-

τοῖς· Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον·  ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται 

αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδε-

κα ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. 

Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶ-

πεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, 

καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν 

χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ' ἡμέρας 

ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. Ἔρ-

χεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ 

εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν.  Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧ-

δε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν 

πλευράν  μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.  Καί ἀπεκρίθη Θω-

μᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου.  Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰη-

σοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πι-

στεύσαντες.  Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐ-

νώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ το-
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ύτῳ·  ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χρι-

στὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόμα-

τι αὐτοῦ. 

Μετάφρασι 

Τὴν ἡμέραν δὲ ἐκείνη, τὴν πρώτην τῆς ἑβδομάδος, ὅταν βράδυασε, 

καὶ ἐνῶ οἱ θύρες (τοῦ σπιτιού), ὅπου ᾖσαν συγκεντρωμένοι οἱ μαθη-

ταί, ἦταν κλειστὲς για τὸ φόβο τῶν Ἰoυδαίων ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ 

στάθηκε ἀνάμεσα τους καὶ τοὺς λέγει: «Εὐλογία σὲ σᾶς». Καὶ μόλις 

εἶπεν αὐτό, τοὺς ἔδειξε τὰ χέρια καὶ τὴν πλευρὰν του. Χάρηκαν δὲ 

οἱ μαθηταί, διότι εἴδαν τὸν Κύριο. Τοὺς εἶπε δὲ πάλιν ὁ Ἰησοῦς:«Εὐ-

λογία σὲ σᾶς. Ὅπως ὁ Πατέρας ἀπέστειλεν ἐμένα, ἔτσι καὶ ἐγὼ ἀπο-

στέλλω ἐσᾶς».Καὶ ἀφοῦ εἶπεν αὐτό, φύσηξε σ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς λέ-

γει: «Λάβετε ἅγια ἐξουσία (πνευματικὴ ἐξουσία): Σ’ ὅσους συγχωρή-

σετε τὶς ἁμαρτίες (λόγῳ μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως), σ’ αὐτοὺς 

συγχωρoῦvται σ’ ὅσους τὶς ἀφήνετε ἀσυγχώρητες ( λόγῳ ἀμετανο-

ησίας), μένουν ἀσυγχώρητες». Ὁ Θωμᾶς ὅμως, ἔνας ἀπὸ τοὺς δώ-

δεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, δέν ἦταν μαζὶ τοὺς ὅταν ἦλθε ὁ Ἰη-

σοῦς. τοῦ ἔλεγαν δὲ οἱ ἄλλοι μαθηταί:«Εἴδαμε τὸν Κύριο». Ἀλλ' αὐ-

τὸς τοὺς εἶπε: «Ἐὰν δέν δῶ στὰ χέρια του τὸ σημάδι ἀπὸ τὰ καρφιά, 

καὶ δὲ βάλω τὸ χέρι μου στην πλευρὰ του (τή λογχισμένη) δὲ θὰ πι-

στεύσω».  Μετὰ δὲ ὀχτώ ἠμέρες πάλιν οἱ μαθηταὶ ἦταν μέσα (στό 

σπίτι), καὶ ὁ Θωμᾶς μαζὶ τους. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, ἐνῶ οἱ θύρες ἦταν 

κλειστές, καὶ στάθηκε ἀνάμεσα τους καὶ εἶπε: «Εὐλογία σὲ σᾶς». Ἔ-

πειτα λέγει στὸ Θωμᾶ:«Φέρε τὸ δάχτυλό σου ἐδῶ, καὶ ἐξέτασε τὰ 

χέριά μου. Ἐπίσης φέρε τὸ χέρι σου καὶ βάλε στήν πλευρά μου, καὶ 

μὴ γίνεσαι ἄπιστος, ἄλλα πιστός.Καὶ ὁ Θωμᾶς τοῦ εἶπε τότε: «Εἶσαι 

ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου!». τοῦ λέγει ὁ Ἰησοῦς: «Διότι μὲ εἶδες, 

πίστευσες. Εὐτυχεῖς ἐκεῖνοι, ποὺ χωρὶς να μὲ ἴδουν θὰ πιστεύσουν. 
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«Μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πιστεύσαντες» 

 Τά λόγια αὐτά τοῦ Κυρίου ἀπευθύνονται πρός κάθε ἄνθρωπο 

ὅταν μελετᾶ τό θέμα περί τοῦ  Θεοῦ καί τῶν ἐνεργειῶν Αὐτοῦ. Γιατί 

ὑπάρχουν καί  θέματα πού πρέπει νά ἐρευνήση ὁ ἄνθρωπος καί νά 

διαπιστώση τήν ἀλήθεια γιά νά μήν πλανηθῆ.  Γιά τό ἄν ὑπάρχει Θε-

ός ὅμως, δέ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἐρευνήση ἐπειδή εἶναι πέραν 

τῶν δυνατοτήτων του, Ὅμως ὑπάρχουν τόσες ἀποδείξεις σ’ ὅλη τή 

δημιουργία πού κατά τόν Παῦλο μαρτυροῦν τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. 

(Ρωμ. α΄ 19-21) 

Ἡ ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ πού ἀναφέρεται στό σημερινό εὐαγγέλιο ἔγινε 

αἰτία νά ὁμολογήση μέ βεβαιότητα ὅτι ὁ  Ἰησοῦς ἀναστήθηκε ἀπό 

τόν τάφο καί ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ Κύριος καί Θεός αὐτοῦ καί ὅλων τῶν 

ἀνθρώπων. Γιά τούς Χριστιανούς ὑπάρχουν πράγματα καί γεγονότα 

πού δέν χωροῦν ἀμφιβολία ἤ ἀπιστία.  Τά Διάφορα θέματα, προφη-

τεῖες, θαύματα καί γεγονότα πού ἀναφέρονται στά κείμενα τῆς Ἁγί-

ας Γραφῆς δέν πρέπει νά τά βλέπουμε μέ ἀμφιβολία. Εῑναι τόσο βέ-

βαια ὅσο καί ἡ ὕπαρξη μας. 

Στή σημερινή μας κοινωνία εἶναι συνηθισμένο φαινόμενο νά ἀμφι-

σβητοῦνται τά πάντα καί μάλιστα ἀπό βαπτισμένους χριστιανούς, 

πού δέν πιστεύουν στή Θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ούτε στά θαύματα, ἀ-

κόμα καί στήν ἀνάστασι τῶν νεκρῶν καί στήν αἰώνια ζωή. Γιά τοῦτο 

πέφτουν θύματα τῶν διαφόρων αἱρέσεων καί παρασύρονται στήν 

πλάνη καί στήν ἀπιστία τῶν σωτήριων δογμάτων τῆς πίστεώς μας. 

Οἱ χιλιαστές, οἱ Εὐαγγελικοί, οἱ προστεστάντες καί τόσοι ἄλλοι πρό-

δρομοι τοῦ ἀντιχρίστου βρίσκουν τήν εὐκαιρία τῆς  ἀπιστίας ἤ ἀμφι-

βολίας τῶν χριστιανῶν καί τούς κάνουν ὁπαδούς καί συνοδοιπόρους 

τους στήν αἰώνια κόλαση. 
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 Αὐτή εἶναι μιά θλιβερή ἀλήθεια πού πρέπει νά μᾶς συγκλονίζει καί 

νά μᾶς ὑποκινεῖ σέ  δράση στούς γύρω μας, στό περιβάλλον μας, 

στήν οἰκογένειά μας. 

 Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι, ὅτι εἴμαστε ἄνθρωποι ἀτελεῖς καί ἴσως νά ὑ-

πάρχη καί σέ μᾶς κάποια ἀμφιβολία ἔστω καί σέ   μικρά θέματα·  ὅ-

πως ὁ Θωμᾶς καί  οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι, πρίν ἀπό τήν ἀνάστασι καί 

πού δέν πίστεψαν ὅταν ὁταν οἱ Μυροφόρες τούς ἀνάγγειλαν ὅτι ὁ 

Χριστός ἀναστήθηκε.Γιά τοῦτο πρέπει νά  ἑρευνήσουμε τόν ἑαυτό 

μας καί ἄν πράγματι ὑπάρχει κάτι τέτοιο στή ψυχή μας νά φροντί-

σουμε μέ κάθε τρόπο νά τό ξεκαθαρίσουμε καί νά  γίνουμε φρούριο 

πίστεως, ὅπως ἔγινε καί ὁ Θωμᾶς καί  βροντοφώναξε «ὁ Κύριος μου 

καί ὁ Θεός μου». 

Γιά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μας θά πρέπει νά ἔχουμε μεγάλη πίστι 

στά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως στή θεότητα τοῦ Χριστοῦ, 

στήν τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ μας, στή μετά θάνατο ζωή, στήν ἀνά-

στασι τῶν νεκρῶν, στήν ἡμέρα τῆς  δεύτερης παρουσίας τοῦ Κυρί-

ου καί τῆς κρίσεως ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀπό τόν Θεάνθρωπο Χρι-

στόν.  

Αὐτή ἡ πίστι σίγουρα θά μᾶς βοηθήσει νά ζοῦμε σωστά ὅπως θέλει 

ὁ Θεός. Μέ τέτοια πίστι θά ὁμολογοῦμε καθημερινά μαζί μέ τόν ἀ-

πόστολο Θωμᾶ, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι σίγουρα ὁ Κύριος καί 

Θεός ὅλου τοῦ κόσμου, καί ἡ ἀμοιβή θά εἶναι ἡ βασιλεία τῶν οὐρα-

νῶν, γιατί θά τύχουμε τοῦ μακαρισμοῦ πού εἶπεν ὁ Κύριος, ὅτι εἶ-

ναι« Μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πιστεύσαντες». 
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3.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (Μάρκου, ιε΄43-ιστ΄8) 

Τῷ καιρῷ ἐκεῖνῳ ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, εὐσχήμων βου-

λευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 

τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.  Ὁ 

δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν 

κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε·  καὶ γνοὺς ἀπὸ 

τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ.  Καὶ ἀγοράσας σιν-

δόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν 

ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐ-

πὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.Ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία Ἰω-

σῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώμα-

τα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. Καὶ λίαν πρωΐ τῆς μιᾶς σαββάτων 

ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς 

ἑαυτάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;  

Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέ-

γας σφόδρα.  Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον κα-

θήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξε-

θαμβήθησαν. Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε 

τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τό-

πος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.  Ἀλλ' ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 

καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψε-

σθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.  Καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· 

εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφο-

βοῦντο γάρ. 

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνον τόν καιρό (τῆς σταυρώσεως τοῦ Ἰησοῡ), ἦλθεν ὁ Ἰωσήφ, 

πού καταγόταν ἀπό τήν Ἀριμαθαία, σεμνός βουλευτής (μέλος τοῦ Ἰ-
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ουδαϊκοῦ συνεδρίου), καί αὐτός περίμενε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί 

τόλμησε καί ἐπισκέφτηκε τόν Πιλᾶτο καί ζήτησε τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 

Ὁ δέ Πιλάτος ἐξεπλάγη, διότι ἀπέθανε γρήγορα, καί κάλεσε τόν ἑ-

κατόνταρχο καί τόν ρώτησε ἐάν ἀπέθανε ἀπό ὥρα. Καί ὅταν τό ἔμα-

θε ἀπό τόν ἑκατόνταρχο, δώρισε τό σῶμα στόν Ἰωσήφ. Καί ἀφοῦ ἀ-

γόρασε σεντόνι καί τόν κατέβασε (ἀπό τό σταυρό), τόν τύλιξε στό 

σεντόνι καί τόν ἔθεσε σέ μνῆμα, πού  ἦταν λαξευμένο σέ βράχο, καί 

κύλησε ἕνα λίθο στήν εἴσοδο τοῦ μνήματος. Ἠ δέ Μαρία ἡ Μαγδα-

ληνή καί ἡ Μαρία ἡ μητέρα τοῦ Ἰωσῆ παρακολουθοῦσαν πού ἐνταφι-

άζεται. Καί ἀφοῦ πέρασε τό Σάββατο (ἡμέρα ἀργίας), ἡ Μαρία ἡ 

Μαγδαληνή καί ἡ Μαρία ἡ μητέρα τοῦ Ἰακώβου καί ἡ Σαλώμη ἀγό-

ρασαν ἀρώματα γιά νά πᾶνε νά τόν ἀλείψουν. Καί πολύ πρωί, τήν 

πρώτην ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος (τήν Κυριακή), μόλις ἀνέτειλε ὁ ἥλιος 

κάτω ἀπό τόν ὁρίζοντα (μόλις ἄρχισε τό λυκαυγές), ἔρχονται στό 

μνῆμα. Ἔλεγαν δέ μεταξύ τους. «Ποιός θά ἀποκυλήση γιά μᾶς τό 

λίθο ἀπ' τήν εἴσοδο τοῦ μνήματος;». Ἀλλά μόλις κοίταξαν, βλέπουν, 

ὅτι ὁ λίθος εἶχεν ἀποκυλησθῆ. Ἦταν δέ πάρα πολύ μεγάλος. Καί ἀ-

φοῦ μπῆκαν στό μνῆμα, εἶδαν ἕνα νέο νά κάθεται στά δεξιά ντυμέ-

νος μέ λευκή στολή, καί τρόμα ξαν. Αὐτός δέ τούς εἶπε: «Μή τρομά-

ζετε! Τόν Ἰησοῦ ζητεῖτε τό Ναζαρηνό τόν ἐσταυρωμένο; Ἀναστήθη-

κε, δέν εἶναι ἐδῶ. Νά ὁ τόπος ὅπου τόν ἐνταφίασαν. Πηγαίνετε δέ 

νά εἰπῆτε στούς μαθητάς του καί μάλιστα στόν Πέτρο: Πηγαίνει 

πρίν ἀπό σᾶς  καί σᾶς περιμένει στή Γαλιλαία, ἐκεῖ θά τόν δεῖτε, ὅ-

πως σᾶς εἶπε». Βγῆκαν καί ἔφυγαν ἀπό τό μνῆμα καί ἦταν συγκλονι-

σμένες καί ἐκστατικές (κατάπληκτες). Καί δέν εἶπαν τίποτε σέ κανέ-

να, διότι φοβοῦνταν. 

Χρειάζεται τόλμη καί ἀνδρεία. 

Ἦταν Παρασκευή ἀπόγευμα, παραμονή τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πάσχα. Εἶχε 

συντελεσθεῖ τό ἀνοσιούργημα, τό ἔγκλημα τῶν αἰώνων κατά τοῦ Ἰη-

σοῦ, καί τό νεκρό Του σῶμα, μετά τό «Τετέλεσται» κρεμόταν ἄψυ-
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χο πάνω στό σταυρό. Οἱ μαθητές Του διασκορπίστηκαν καί κρύφτη-

καν ἀπό φόβο τῶν Ἰουδαίων. Θά ἔμενε ἄραγε τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ 

πάνω στό σταυρό; Σίγουρα, ὄχι. Γιατί ὑπάρχουν καί γενναῖες ψυχές, 

πού ὅσο κι,  ἄν φαίνονται δειλοί καί ἀδύνατοι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, 

ξαφνικά ἀναδεικνύονται ἥρωες καί ἀψηφοῦν τά πάντα ὅταν τούς 

καλεῖ τό καθῆκο, ἄνδρες καί γυναῖκες. 

 Ἔτσι βλέπουμε σ’ αὐτή τήν περίπτωσι νά  φαίνονται πραγματικοί ἥ-

ρωες ὁ Ἰωσήφ καί ὁ Νικόδημος καί μερικές γυναῖκες, πρᾶγμα πού 

κανείς δέ θά  τό περίμενε. Αὐτό ἔγινε καί  ὲπαναλαμβάνεται κατά 

καιρούς, γιατί μέσα στή ψυχή τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν γιγαντώνεται ἡ 

πίστη καί ἡ ἀγάπη πρός τό Θεό καί γι’ αὐτούς δέν ὑπάρχει ἄλλο 

πρᾶγμα στόν κόσμο πιό  μεγάλο. Καί τό ἀπέδειξαν δύο ἄνδρες ὁ Ἰω-

σήφ μέ τό Νικόδημο. Ὁ μέν πρῶτος βουλευτής μέ πλοῦτο καί θέση 

στήν κοινωνία· καί ὁ δεύτερος μεγάλος δάσκαλος τῶν Ἰουδαίων μέ  

φήμη καί ὑπόληψη· τά θυσίασαν ὅλα καί ἀκολούθησαν τό καθῆκο καί 

τή φωνή τῆς  συνείδησεώς τους. Ἐνῶ ὅταν ζοῦσε ὁ Ἰησοῦς δέν τόλ-

μησαν νά τόν ὁμολογήσουν. Τώρα πού εἶδαν τήν ἀδικία καί τήν ἐγ-

κατάλειψι ἀπό τούς μαθητές του, ξύπνησε μέσα τους ἡ πίστι,  ἡ ἀ-

γάπη καί ἡ δικαιοσύνη· καί ἀπό δειλοί μεταμορφώθηκαν σέ  ἥρωες 

καί ἀψήφησαν τά πάντα καί ἔτρεξαν στόν Πιλάτο καί ζήτησαν τό 

σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, τό κατέβασαν ἀπό τό σταυρό καί τό ἔθαψαν καθώς 

πρέπει καί σύμφωνα μέ τήν παράδοσή τους. 

Καί δέν εἶναι μόνον οἱ ἄνδρες αὐτοί πού  ἔδειξαν ἡρωϊσμό τή δύσκο-

λη ἐκείνη ὥρα, ἀλλά καί γυναῖκες πού  ἀπό τή φύση τους  ἔχουν κά-

ποια δειλία, κινούμενες καί αὐτές ἀπό τήν ἀγάπη καί τή πίστι πρός 

τό Χριστό, δέ περιορίστηκαν στά σπίτια τους ὅπως οἱ  ἀπόστολοι, 

ἀλλά ἀπό κάποια ἀπόσταση πρακολουθοῦσαν τά  γενονότα καί εἶδαν 

τό μέρος πού  ἔθαψαν τό Ἰησοῦν. Πῆγαν καί ἀγόρασαν ἀρώματα καί 

ξεκίνησαν, ξημερώματα τῆς Κυριακῆς γιά τόν τάφο τοῦ  δασκάλου 

τους. Ὁ ἡρωϊσμός τους φαίνεται ἀπό τό ὅτι δέν  φοβήθηκαν τό σκο-
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τάδι καί τούς κινδύνους πού  κρύβει, οὔτε ὑπελόγισαν τούς φρου-

ρούς, ἀλλά μόνο ἡ ταφόπετρα τούς ἀπασχολοῦσε. Ὅταν ἔφτασαν 

στό τάφο τόν βρῆκαν ἀνοιχτό καί ἀντί τούς φρουρούς εῖδαν ἀγγέ-

λους οἱ ὁποῖοι τούς  βεβαίωσαν ὅτι ἀναστήθηκε ὁ Ἰησοῦς. Ἔτσι κα-

ταξιώθηκαν νά πληροφορηθοῦν πρῶτες τήν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου, 

ἀλλά ἀκόμα καί νά τόν δοῦν ἀναστημένο. 

Ἐπειδή σήμερα ἡ τόλμη, ἡ ἀνδρεία γιά τό  χριστιανικό μας καθῆκον 

ἔπαθαν κατάπτωσι χρειαζόμαστε τό παράδειγμα αὐτό γιά νά μᾶς ὑ-

πενθιμίζη τό καθῆκο. Αὐτό δέν εἶναι ὑπερβολή, γιατί ὅταν ντρέπεσαι 

νά βάλεις τό σταυρό σου σέ δημόσιο χῶρο, ὅταν ντρέπεσαι νά  ὁμο-

λογήσεις ὅτι πιστεύεις, ὅτι νηστεύει, ὅτι προσεύχεσαι κλπ, δέν εἶναι 

αὐτό δειλία; Ὅταν οἱ περισσότερες χριστιανές γυναῖκες, ἀντί τό θέ-

λημα τοῦ Θεοῦ, προτιμοῦν τό θέλημα τῆς μόδας καί τοῦ κόσμου, 

δέν εἶναι αὐτό παράληψη τοῦ καθήκοντος καί ἔλλειψη πίστεως καί 

ἀγάπης πρός τό Θεό; Εἶναι γι’ αὐτό πού χάθηκα οἱ ἀξίες καί ἀλλο-

τριώθησαν τά ἤθη τῶν χριστιανῶν. 

Ἔχουμε λοιπόν δύο παραδείγματα ἀνδρείας καί θάρρους, τόλμης 

καί ἀποφασιστηκότητας ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Παραδείγματα πού 

πρέπει νά μᾶς προβληματίσουν καί νά μᾶς διδάξουν πὼς πρέπει νά 

συμπεριφερόμαστε στήν πορεία τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς. Αὐτά 

τά παραδείγματα τόλμης καί ἀνδρείας μιμήθηκαν οἱ Ἀπόστολοι, οἱ 

Μάρτυρες καί οἱ Ὁμολογητές τῆς πίστεως μας καί ἔγραψαν σελίδες 

δόξης καί ἡρωϊσμοῦ. Αὐτά τά παραδείγματα πρέπει νά μιμηθοῦμε ὅ-

σοι ἀγαποῦμε τό Κύριο καί τήν Ἐκκλησία, τό σῶμα Του.Νά μιμηθοῦ-

με τό παράδειγμα τοῦ Ἰωσήφ καί Νικοδήμου, καί τῶν Μυροφόρων 

γυναικῶν. Καί σίγουρα ἄν τό θελήσουμε μπορεῖ ὁ καθένα ἀπό μᾶς 

νά γίνει ἕνας ἥρωας τῆς πίστεως καί τοῦ καθήκοντος, φτάνει νά  

ἀντισταθῆ στίς προκλήσεις τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου καί νά προτιμᾶ 

ἀπό κάθε ἄλλο πρᾶγμα, τό χριστιανικό του καθῆκο, τό νόμο τοῦ Θε-
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οῦ καί τό θέλημά Του,  καί ἡ ἀμοιβή εἶναι εὐλογία στά ἔργα μας, στή 

ζωή μας καί ἡ εἴσοδος μας στή βασιλεία Του. Ἀμήν. 

4.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ  ( Ιωάν. ε΄1-15) 

Τῷ καιρῷ ἐκεῖνῳ ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱε-

ροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη ἑβραϊστὶ 

Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα.  ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν 

ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος 

κίνησιν.  Ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, 

καὶ ἐταράσσε τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ 

ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι.  Ἦν δέ τις ἄν-

θρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. 

Τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρό-

νον ἔχει, λέγει αὐτῷ· Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;  Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀ-

σθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ 

με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ κα-

ταβαίνει.  λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου 

καὶ περιπάτει.  Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν 

κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. Ἦν δὲ Σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέ-

ρᾳ.  Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· Σάββατόν ἐστιν· 

οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον.  Ἀπεκρίθη αὐτοῖς· Ὁ ποιήσας με 

ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει.  Ἡ-

ρώτησαν οὖν αὐτόν· Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν 

κράβαττόν σου καὶ περιπάτει;  Ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· Ὁ γὰρ 

Ἰησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ.  Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει 

αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέ-

τι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν τί σοι γένηται. Ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ 

ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. 
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Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό ἀνέβηκε ὁ Ἰησοῦς στά Ἱεροσόλυμα. Ὑπάρχει δέ 

στά Ἱεροσόλυμα πλησίον της προβατικῆς πύλης δεξαμενή μέ πέντε 

στοές, ἡ ὁποία στά ἑβραϊκά ( ἀκριβέστερα στά ἀραμαϊκά) ἐπονομά-

ζεται Βηθεσδά. Σ' αὐτές (τίς στοές) ἦταν κάτω ἕνα μεγάλο πλῆθος 

ἀπό τούς ἀσθενεῖς, τυφλούς, κουτσούς, παράλυτους, καί περίμεναν 

τήν κίνηση τοῦ ὕδατος. Διότι ἄγγελος κατά διαστήματα κατέβαινε 

στή δεξαμενή, καί ταρασσόταν τό νερό. Ἐκεῖνος δέ πού  ἔμπαινε σ' 

αὐτή πρῶτος μετά τήν ταραχή τοῦ νεροῦ, γινόταν ὑγιής ἀπ' ὁποιο-

δήποτε νόσημα κατεχόταν.  Ἦταν δέ ἐκεῖ κάποιος ἄνθρωπος, πού ἦ-

ταν ἀσθενής τρανταχτώ ἔτη.  Βλέποντας αὐτόν Ἰησοῦς κατάκοιτο, 

καί γνωρίζοντας, ὅτι γιά πολύ ἤδη χρόνο ἦταν σ' αὐτή τήν κατάστα-

ση, τοῦ λέγει:«Θέλεις νά γίνῃς ὑγιής;». Ἀποκρίθηκε ὁ ἀσθενής: 

«Κύριε, δέν ἔχω ἄνθρωπο γιά νά μέ κατεβάσπ στή δεξαμενή, ὅταν 

τό νερό ταραχθῆ.'Ἔτσι, ἐνῷ προσπαθῶ νά  κατέβω ἐγώ, προλαμβά-

νει καί κατεβαίνει ἄλλος».Τοῦ λέγει ὁ Ἰησοῦς:«Σήκω ἐπάνω, πάρε τό 

κρεββάτι σου καί περιπάτει». Καί ἀμέσως ἔγινε ὑγιής ὁ ἄνθρωπος, 

πῆρε τό κρεββάτι του καί περιπατοῦσε. Ἦταν δέ Σάββατο ἐκείνη 

τήν ἡμέρα. Οἱ δέ Ἰουδαῖοι ἔλεγαν στό θεραπευμένο: «Εἶναι Σάββα-

το. Δέν σοῦ ἐπιτρέπεται νά σηκώσης τό κρεββάτι». Τούς εἶπε: «Ἐ-

κεῖνος, πού  μέ ἔκανε ὑγιῆ, ἐκεῖνος μου εἶπε, "Πάρε τό κρεββάτι σου 

καί περιπάτει". Τόν ρώτησαν τότε:«Ποιός εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού σοῦ 

εἶπε, "Πάρε τό κρεββάτι σου καί περιπάτει";». Ἀλλ' ὁ θεραπευμένος 

δέν ἤξερε ποιός εἶναι,- διότι ὁ Ἰησοῦς διέφυγε ἀπαρατήρητος λόγω 

τοῦ πλήθους, πού  ἦταν ἐκεῖ. Μετά ἀπό αὐτά ὁ Ἰησοῦς τόν βρῆκε 

στό ναό καί τοῦ εἶπε:«Κοίταξε, ἔγινες καλά. Νά μήν ἁμαρτάνῃς πλέ-

ον, γιά νά μή σοῦ συμβεῖ τίποτε χειρότερο».Πῆγε ὁ ἄνθρωπος καί ἀ-

νήγγειλε στούς Ἰουδαίους, ὅτι αὐτός, πού τόν ἔκανε ὑγιῆ εἶναι ὁ Ἰη-

σοῦς. 

Οἱ περισσότερες ἀσθένειες ἔχουν αἰτία τήν ἁμαρτία 
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 «Ἴδε ὑγιής γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε,  ἵνα μή  χεῖρον τί σοι 

γένηται». Δηλαδή, κύταξε, θεραπεύθηκες μή ξανά ἁμαρτήσει, γιά 

νά μή πάθεις καί χειρότερα.  

Τά λόγια αὐτά τοῦ Κυρίου φανερώνουν τήν τραγικότητα τοῦ  ἀν-

θρώπου καί βεβαιώνουν ὅτι πολλές ἀπό τίς σοβαρές ἀσθένειες πού  

μᾶς καθηλώνουν στό κρεββάτι τοῦ πόνου ὀφείλονται στήν  ἁμαρτία 

πού  διαπράττουμε.Αὐτό ἀποδεικνύεται τόσο ἀπό τό σημερινό πα-

ράλυτο ὅσο καί ἀπό τόν  παραλυτικό τῆς Καπερναούμ (Μάρκ. β΄ 1-

12), ὅτι ἡ ἁμαρτία, δηλαδή ἡ παράβασι τοῦ  νόμου τοῦ Θεοῦ, προκα-

λεῖ τό θάνατο (Ρωμ. ε΄ 12). Βεβαιώνεται ἔτσι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὅτι 

κάθε παράβασι καί παρακοή τοῦ θείου νόμου λάμβάνει καί τή δικαία 

μισθαποδοσία. Ἔτσι πληρώνει ἡ ἁμαρτία τούς ἐργάτες της. 

 Παραβαίνοντας ὁ ἄνθρωπος τό νόμο τοῦ Θεοῦ ἁμαρτάνει γιατί δια-

στρέφει καί ἀνατρέπει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἀστοχεῖ στόν προο-

ρισμό του. Στήν οὐσία της ἡ ἁμαρτία εἶναι σκοτάδι πού σκοτίζει τό 

νοῦ τοῦ  ἀνθρώπου καί δέ βλέπει πού πηγαίνει καί κάνει ἔργα πού εἶ-

ναι ἐναντίο τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου καί  τόν ὁδηγοῦν μακριά ἀπό 

τόν Παράδεισο τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί ὁ ἁγιος Χρυσόστομος λέγει· 

« Ἕνα πρᾶγμα εἶναι λυπηρό, ἡ ἁμαρτία μόνο». 

«Ἴδε ὑγιής γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε». Ἡ πολυχρόνια καί τρομερή 

παραλυσία τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου σίγουρα εἶχε αἰτία τήν ἁμαρτωλή 

ζωή. Αὐτό μήπως δέ βεβαιώνεται καί σήμερα; Αὐτοί πού λυώνουν 

σάν λαμπάδα στό κρεββάτι τοῦ πόνου μέ τό έϊτς δέν τό ὀφείλουν 

στήν ἔκλυτη ζωή τους;  Ἀλλά καί αὐτοί πού πεθαίνουν μέ μιά βελόνα 

στό χέρι δέν πεθαίνουν ἀπό τήν ἀμαρτωλή ἀπόλαυσι τῆς ζωῆς μέ τά 

ναρκωτικά; Ἀκόμα καί οἱ τόσες καρδιοπάθειες καί θάνατοι δέν ὀφεί-

λονται στήν κατάχρησι καί στην ἁμαρτία; Σίγουρα τά περισσότερα 

ἀπό αὐτά. Καί ἔχει μεγάλο δίκιο ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὅταν λέ-
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γει· «Τά περισσότερα τῶν νοσημάτων, ὀφείλονται στά ψυχικά ἁμαρ-

τήματα». 

Εἴμαστε λοιπόν βέβαι ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι ὁ χειρότερος ἐχθρός τοῦ 

ἀνθρώπινου γένους καί ἀπεργάζεται τό θάνατο τοῦ σώματος καί 

τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, καί γιά τοῦτο κατέβηκε ὁ Θεός στή γῆ 

μας, ἐγινε ἄνθρωπος γιά νά τήν καταργήση καί νά μᾶς βοηθήσει νά 

τήν ἀποφύγουμε. Μποροῦμε ἄν τό θέλουμε νά τήν ἀποφύγουμε, σί-

γουρα μέ τήν προσύλωσί μας στό θεῖο Του θέλημα καί στήν ἐφαρ-

μογή τῶν ἐντολῶν του. 

Ἄς θυμόμαστε πάντοτε τά λόγια τοῦ Κυρίου πρός τόν Παράλυ-

το·«Ἴδε ὑγιής γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε» καί ἄς ἀγωνιζόμαστε νά 

ἀποφεύγουμε τήν ἁμαρτία γιά νά εἴμαστε πάντοτε ὑγιεῖς στό σῶμα 

καί στή ψυχή καί μόνο ἔτσι θά χαροῦμε στήν αἰώνια ζωή μέ τούς δι-

καίους καί τούς ἀγγέλους. 

5.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ 
(Ἰωάν. Δ΄  5-42) 

Τῷ καιρῷ ἐκεῖνω ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγο-

μένην Συχὰρ, πλησίον τοῦ χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐ-

τοῦ.  Ἦν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. Ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς 

ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη.  Ἔρχε-

ται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· 

Δός μοι πιεῖν. οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵ-

να τροφὰς ἀγοράσωσι. Λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις· Πῶς 

σὺ Ἰουδαῖος ὢν παρ' ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς, οὔσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος 

; Οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶ-

πεν αὐτῇ· Εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, 

δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. Λέ-

γει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ βα-
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θύ· πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν;  Μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡ-

μῶν Ἰακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιε καὶ οἱ 

υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ;  Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· 

Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν·  ὃς δ' ἂν πίῃ ἐκ 

τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ 

τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου 

εἰς ζωὴν αἰώνιον.  Λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ 

ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ ἔρχομαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.  Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰη-

σοῦς· Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. Ἀπεκρίθη ἡ 

γυνὴ καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Καλῶς εἶπας 

ὅτι ἄν δρα οὐκ ἔχω· πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ 

ἔστι σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, 

θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ.Οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προ-

σεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅ-

που δεῖ προσκυνεῖν. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Γύναι, πίστευσόν μοι ὅτι 

ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προ-

σκυνήσετε τῷ πατρί. Ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προ-

σκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν· ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν.  Ἀλλ' ἔρ-

χεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνή-

σουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους 

ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προ-

σκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.  Λέγει 

αὐτῷ ἡ γυνή· Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅταν 

ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα.  Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι, 

ὁ λαλῶν σοι. Καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ  ἐθαύμασαν 

ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπε, τί ζητεῖς ἤ τί λαλεῖς 

μετ' αὐτῆς;  Ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς 

τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις·  Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ 

μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; Ἐξῆλθον οὖν ἐκ 

τῆς πόλεως καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν.  Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐ-

τὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· Ραββί, φάγε. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐγὼ βρῶ-
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σιν ἔχω φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. Ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς 

ἀλλήλους· Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐ-

μὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώ-

σω αὐτοῦ τὸ ἔργον.  Οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστι καὶ ὁ 

θερισμὸς ἔρχεται; Ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν 

καὶ θεάσασθε τὰς  χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισμόν ἤδη. Καὶ ὁ 

θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα 

καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. Ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐ-

στὶν ὁ ἀληθινὸς, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. Ἐ-

γὼ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιά-

κασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε. Ἐκ δὲ τῆς πόλε-

ως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν 

λόγον τῆς γυναικὸς, μαρτυρούσης ὅτι εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα.  

ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ' 

αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας.  καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν 

διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν 

λαλιὰν πιστεύομεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμε ὅτι οὗτος ἐστιν 

ἀληθῶς, ὀ σωτήρ τοῦ κόσμου. 

Μετάφρασι 

Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς σέ μιά πόλι τῆς Σαμαρείας ὀνομαζομένη Συχάρ, ἡ 

ὁποία ἦταν πλησίον τοῦ ἀγροκτήματος, πού ἔδωσε ὁ Ἰακώβ στόν υἱό 

του Ἰωσήφ. Ἦταν δέ ἐκεῖ ἕνα πηγάδι τοῦ Ἰακώβ. Ὁ δέ Ἰησοῦς, κου-

ρασμένος ἀπ' τήν ὁδοιπορία, κάθισε ὅπως ἦταν, ἁπλά κοντά στό πη-

γάδι. Ἠταν ὥρα δώδεκα περίπου τό μεσημέρι. Ἔρχεται κάποια γυ-

ναῖκα Σαμαρεῖτις γιά ν' ἀντλήσῃ νερό. Τῆς λέγει ὁ Ἰησοῦς: «Δῶς 

μου νά πιῶ». Ἄς σημειωθῇ, ὅτι οἱ μαθηταί του εἶχαν πάει στήν πόλι, 

γιά ν' ἀγοράσουν τρόφιμα.  Τοῦ λέγει δέ ἡ γυναῖκα ἡ Σαμαρεῖτις: 

«Πῶς σύ, ἐνῷ εἶσαι Ἰουδαῖος, ζητεῖς νά πιῇς ἀπό μένα, ἡ ὁποία εἶμαι 

γυναῖκα Σαμαρεῖτις;». Ἄς σημειωθῇ, ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι δέν ἔχουν σχέ-

σεις μέ τούς Σαμαρεῖτες. Ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς καί τῆς εἶπε: «Ἄν ἤ-
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ξερες τή δωρεά τοῦ Θεοῦ, καί ποιός εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος σοῦ λέ-

γει, "Δός μου νά πιῷ", σύ θά ζητοῦσες ἀπ' αὐτόν, καί θά σοῦ ἔδινε 

νερό ζωντανό».Τοῦ λέγει ἡ γυναῖκα:« Κύριε, οὔτε δοχεῖο ἔχεις γιά 

ν' ἀντλήσης, καί τό πηγάδι εἶναι βαθύ. Ἀπό ποῦ λοιπόν ἔχεις τό νερό 

τό ζωντανό; Μήπως εἶσαι ἀνώτερος ἀπό τόν πατέρα μας τόν Ἰακώβ, 

ὁ ὁποῖος ἔδωσε σ' μᾶς τό πηγάδι, καί αὐτός ἀπ' αὐτό ἔπιε καί τά παι-

διά του καί τά ζῷα του;»  ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς καί τῆς εἶπε: « Καθέ-

νας πού πίνει ἀπό τό νερό αὐτό, θά διψάσῃ πάλι.  Ἐκεῖνος ὅμως, πού  

θά πιῇ ἀπό τό νερό,  πού θά τοῦ δώσω ἐγώ, δέν θά διψάσῃ ποτέ, μά-

λιστα τό νερό, πού  θά τοῦ δώσω, θά γίνῃ μέσα του πηγή νεροῦ,  

πού θ' ἀναπηδᾷ γιά νά παρέχῃ ζωή αἰώνια». Τοῦ λέγει ἡ γυναῖκα: 

«Κύριε, δός μου αὐτό τό νερό, γιά νά μή διψῶ, μήτε νά ἔρχομαι ἐδῶ 

νά ἀντλῶ».Τῆς λέγει ὁ Ἰησοῦς: «Πήγαινε φώναξε τόν ἄνδρα σου καί 

ἔλα ἐδῶ». Εἶπε τότε ἡ γυναῖκα: «Δέν ἔχω ἄνδρα». Τῆς λέγει ὁ Ἰη-

σοῦς: «Καλά εἶπες, "Δέν ἔχω ἄνδρα". Διότι πῆρες πέντε ἄνδρες, καί 

αὐτός,  ἔχεις τώρα, δέν εἶναι ἄνδρας σου. Σ' αὐτό εἶπες ἀλήθεια. 

Τοῦ λέγει ἡ γυναῖκα: «Κύριε, βλέπω, ὅτι σύ εἶσαι προφήτης. Οἱ πα-

τέρες μας λάτρευαν τό  Θεό σ' αὐτό τό ὄρος, ἐνῷ σεῖς λέγετε, ὅτι 

στά Ἱεροσόλυμα εἶναι ὁ τόπος ὅπου πρέπει νά γίνεται ἡ  λατρεί-

α».Τῆς λέγει ὁ Ἰησοῦς: «Γυναῖκα, πίστευσέ με, ὅτι ἔρχεται ὥρα,  οὔ-

τε σ' αὐτό τό ὄρος, οὔτε στά  Ἱεροσόλυμα θά λατρεύετε τόν Πατέ-

ρα. Σεῖς ( οἱ Σαμαρεῖτες) λατρεύετε αὐτό πού δέν ξέρετε, ἐμεῖς (οἱ 

Ἰουδαῖοι) λατρεύουμε αὐτό ξέρουμε, γι' αὐτό ἡ σωτηρία προέρχεται 

ἀπό τούς Ἰουδαίους. Ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, καί ἤδη ἦλθε, ὁπότε οἱ ἀλη-

θινοί λάτρες θά λατρεύουν τόν Πατέρα πνευματικά καί ἀληθινά. Ἄλ-

λωστε ὁ Πατέρας ἔτσι θέλει νά εἶναι οἱ λάτρες του. Ὁ Θεός εἶναι 

πνεῦμα, καί ἐκεῖνοι,  τόν λατρεύουν, πρέπει νά τόν λατρεύουν πνευ-

ματικά καί ἀληθινά». Τοῦ λέγει ἡ γυναῖκα:«Γνωρίζω ὅτι ἔρχεται ὁ 

Μεσσίας - μεταφράζεται Χριστός - ὅταν θά ἔλθει ἐκεῖνος θά μᾶς τά  

εἰπῇ ὅλα». Τῆς λέγει ὁ Ἰησοῦς: «Ἐγώ εἶμαι (ὁ Μεσσίας), ὁ ὁποῖος ὁ-

μιλῷ μαζί σου». Αὐτή δέ τή στιγμή ἦλθαν οἱ μαθηταί του καί ἐξεπλά-
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γησαν, διότι μιλοῦσε μέ γυναῖκα. Κανείς ὅμως δέν εἶπαν,«Τί θέλεις;» 

ἤ «Γιατί ὁμιλεῖς μαζί της;». Ἄφησε τότε τή στάμνα της ἡ γυναῖκα 

καί πῆγε στήν πόλι καί λέγει τούς ἀνθρώπους: «Ἐλᾶτε νά ἰδῆτε ἕνα 

ἄνθρωπο,  μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔκανα. Μήπως αὐτός εἶναι ὁ Χριστός ( 

ὁ Μεσσίας);». Βγῆκαν ἀπό τήν πόλι καί ἔρχονταν πρός αὐτόν. Ἐν τῷ 

μεταξύ δέ οἱ μαθηταί τόν παρακαλοῦσαν λέγοντας: «Διδάσκαλε φά-

γε».Ἀλλ' αὐτός τούς εἶπε: «Ἔχω ἐγώ φαγητό νά φάγω, τό ὁποῖο 

σεῖς δέν ξέρετε». Οἱ μαθηταί ἔλεγαν μεταξύ τους:«Μήπως τοῦ ἔφε-

ρε κανείς νά φάγῃ;».Τούς λέγει ὁ Ἰησοῦς: «Δικό μου φαγητό εἶναι 

νά κάνω τό θέλημα ἐκείνου μέ ἔστειλε, καί νά τελειώσω τό ἔργο 

του. Ἐσεῖς δέν λέγετε, ὅτι τέσσερες μῆνες ὑπολείπονται ἀκόμη καί 

ὁ θερισμός φθάνει; Ἰδού λέγω σ' σᾶς,  σηκώσετε τά μάτια σας καί 

κοιτάξετε τά χωράφια, ὅτι εἶναι ἤδη λευκά γιά θερισμό.  Καί ὁ θερι-

στής λαμβάνει μισθό, καί συνάζει. Ἐγώ σᾶς ἀπέστειλα νά θερίζετε 

ἐκεῖνο, γιά τό ὁποῖο σεῖς δέν κοπιάσατε. Ἄλλοι κοπίασαν καί σεῖς 

δρέπετε τόν καρπό τοῦ κόπου τους» ἀπό τήν πόλι δέ ἐκείνη πολλοί 

ἀπό τούς Σαμαρεῖτες πίστευαν σ' αὐτόν ἐξ αἰτίας τοῦ λόγου τῆς γυ-

ναῖκας, ἡ ὁποία βεβαίωνε:«Μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔκανα». Ὅταν δέ οἱ 

Σαμαρεῖτες ἦλθαν πρός αὐτόν, τόν παρακαλοῦσαν νά μείνῃ μαζί 

τους. Καί ἔμεινε ἐκεῖ δύο ἡμέρες.  Καί πολύ περισσότεροι πίστευ-

σαν άπό τό λόγο του, καί στή γυναῖκα ἔλεγαν: «Ἡ πίστι μας δέν στη-

ρίζεται πλέον στά δικά σου λόγια. Διότι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἔχουμε ἀκούσει 

καί πεισθῆ, ὅτι αὐτός εἶναι ἀληθινά ὁ σωτήρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός 

(ὁ Μεσσίας)». 

Ο κόρακας πού ἔγινε περιστέρι. 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ  καλή πρόθεσι καί διάθεσι τῆς Σαμαρείτι-

δας τήν ἔσωσε. 

 Ὁ Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος παρουσιάζει τήν ἁμαρτία σάν«Ἔν-

δυμα τοῦ σκότους», τό ὀποῖο φορεῖ ὁ ἄνθρωπος πού ἁμαρτάνει. Βυ-
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θίζεται στό σκοτάδι μαυρίζει ἡ ψυχή τοῡ ἁμαρτωλοῦ σάν τόν μαυ-

ροκόρακα.Ἡ ἁμαρτία φτιάχνει ἕνα πέπλο χοντρό πού χωρίζει τόν 

ἄνθρωπο ἀπό τό Θεό. Καί ἄν δέν  σχισθεῖ τό πέπλο αὐτό δέ μπορεῖ 

νά πλησιάση τό Θεό καί σίγουρα μένει διαπαντός δοῦλος τοῦ Διαβό-

λου. Αὐτό εἶχε πάθει καί ἡ Σαμαρείτιδα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου· 

μιά γυναῖκα πού ἄλλαζε τούς ἄνδρες ὅπως τό φόρεμά της. 

 Αὐτῆς τῆς γυναῖκας ὅμως ὁ  Παντογνώστης Κύριος καί Θεός 

μας, πού ἐρευνᾶ καρδίες καί νεφρούς γνώριζε τή καλή διάθεσί της, 

τήν καρδιά καί τή ψυχική δύναμι της καί χωρίς νά λογαριάση κὀ-

πους,ἔσπευσε νά τήν συναντήση διαβαίνοντας τά σύνορα τῆς Ἰου-

δαίας καί νά τή κάνη σκεῦος ἐκλογῆς Του. Τήν συνάντησε λοιπόν 

στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ καί πάνω στό διάλογο μαζί της, τήν ψάρεψε 

στά δίχτυά Του  σάν  ἄλλος ψαρᾶς. Καί ὅπως ἀναφέρει ἡ ἱστορία, ἡ 

γυναῖκα ἔγινε ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ καί  ἔδωσε καί τή ζωή της γιά 

τό Χριστό καί συγκαταλέγεται τώρα στό χορό τῶν ἁγίων. 

 Ἀπό μαῦρο κοράκι ἔγινε λευκό περιστέρι, ἡ γυναῖκα αὐτή, 

γιατί εἶχε καλή διάθεσι καί συνέβαλε καί αὐτή στήν ἀπαλλαγή της ἀ-

πό τήν ἁμαρτία. Ἡ συμπεριφορά της  φανερώνει αὐτό. Γνώριζε ὅτι ὀ 

Ιησοῦς ἦταν Ἰουδαῖος, ὅμως παρ’ ὅλη τήν ἀντιπάθεια τῶν Σαμαρε-

τῶν πρός τούς Ἰουδαίους, δέν τόν ἀπόφυγε, ἀλλά ἄρχισε μαζί του 

διάλογο. Με ταπείνωσι ὁμολογεῖ τήν ἁμαρτία της, ὅταν ὁ Κύριος 

τήν ἀποκάλυψε ἀναγνωρίζει ἀμέσως ὅτι πρόκειται γιά τό Μεσσία καί 

ζητᾶ καί ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματά της καί τρέχει καί  καλεῖ τούς 

συμπολῖτες της νά δοῦν Μεσσία, μέ ἀποτέλεσμα πολλοί νά σωθοῦν. 

Ἤθελε νά γνωρίσουν καί ἄλλοι τό μέγαλο Εὕρημά της. Ἔγινε ἔτσι 

ἀπό τή στιγμή ἐκείνη ἔγιν ἱεραπόστολος καί αἰτία νά σωθοῦν πολλοί, 

μιά γυναῖκα βυθισμένη στό βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας.  

Δυστυχῶς σήμερα πολλοί ἀπό τούς ὀρθόξους χριστιανούς μας βρί-

σκονται πίσω ἀπό τό πέπλο, πού ὁ Διάβολος ἔφτιαξε, γιατί με τό βά-
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πτισμα ἔγιναν λευκοί σάν τό περιστέρι, ἀλλά μέ τόν καιρό, ἕνεκα ἤ 

τῆς ἄγνοιας ἤ τῆς ραθυμίας ἤ τῆς ὁλιγοπιστίας, φόρεσαν τό  «ἔνδυ-

μα τοῦ σκότους». Μέ τή διάπραξι τῆς ἁμαρτίας, παραβαίνοντας τό 

θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί τῆς Ἐκκλησίας Του, ἔγιναν μαυροκόρακες 

στή ψυχή ὅπως καί ἡ Σαμαρείτιδα.Ἡ γυναῖκα αὐτή ὅμως ἀνταποκρί-

θηκε ὅταν τήν κάλεσε ὁ Κύριος, καί σύμφωνα μέ τή διήγησι τοῦ εὐ-

αγγελίου συμπεριφέρθηκε μέ συναίσθησι τῶν πράξεων της καί με 

την ταπείνωσι καί προθυμία της ἔσχισε τό πέπλο πού τή χώριζε ἀπό 

τό Θεό. Καί σώθηκε. 

Ἀπό τήν περίπτωσι τῆς Σαμαρείτιδας γίνεται φανερό ὅτι ἡ σωτηρία 

τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀποτέλεσμα δύο παραγόντων· τοῦ Θεοῦ καί τοῦ 

ἀνθρώπου. Ὁ Θεός πάντα θέλει καί καλεῖ τόν ἄνθρωπο. Ἄν δέ θελή-

σει ὁ  ἄνθρωπος τότε δέ μπορεῖ ὀ Θεός μέ τό ζόρι νά τόν σώσει. 

Στή περίπτωσι ὅμως τὴς Σαμαρείτιδας, αὐτή ἀνταποκρίθηκε καί σώ-

θηκε. Καί δέν ντρεπόταν πλέον. 

Ὅσοι λοιπόν Θέλουμε νά πετάξουμε ἀπό πάνω μας τό σκοτεινό φό-

ρεμα τῆς ἁμαρτίας πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι μόνοι μας δέ θά τό κα-

ταφέρουμε γιατί μᾶς ἀφαίρεσε τή δύναμι αὐτή ἡ ἁμαρτία. Χρειάζε-

ται συνάντησι μέ τόν Κύριο γιά  νά πάρουμε τή δύναμι Του. Ποῦ θά 

τόν συναντήσουμε;  Μά στήν θερμή προσευχή μας, στή μελέτη τοῦ 

λόγου Του, καί προπαντός στήν Ἐκκλησία Του. Ἐκεῖ στό ἐξομολογη-

τήρι θά τόν βροῦμε. Ἐκεῖ μᾶς περιμένει ὅπως καί τή Σαμαρείτιδα, 

γιά νά παραδεχθοῦμε μέ πλήρη συναίσθησι τά ἁμαρτήματά μας καί 

μέ ταπείνωσι νά τοῦ τά ποῦμε νά ζητήσουμε τή συγνώμη Του, καί 

σίγουρα θά μᾶς καθαρίση ἀπό τό μαῦρο φόρεμα τοῦ Διαβόλου καί 

νά μᾶς ἐνδύση πάλιν μέ τό ὁλόλευκο φόρεμα σάν ἕνα περιστέρι. ὁ 

Ἴδιος τό ὑπόσχεται. «Ἄ οἱ ἁμαρτίες σας, (λέγει,) εἶναι κόκκινες σάν 

ροῦχο βύσσινο, ἐγώ θά τίς καθαρίσω καί θά σᾶς κάνω λευκούς σάν 

τό χιόνι» Λοιπόν. Τί περιμένουμε; 
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6.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 

 (Ἰωάν. Θ΄ 1-38) 

Τῷ καιρῶ ἐκείνῳ παράγων ὁ Ἰησοῦς, εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ 

γενετῆς· καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ραββί, 

τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ;  Ἀπεκρί-

θη Ἰησοῦς· Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ' ἵνα φα-

νερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. Ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα 

τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται 

ἐργάζεσθαι.  Ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου.  Ταῦτα εἰ-

πὼν ἔπτυσεν χαμαί καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρι-

σε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὕπα-

γε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλ-

μένος. Ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. Οἱ οὖν γείτονες 

καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· Οὐχ 

οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; Ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐ-

στιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. Ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι ἔ-

λεγον οὖν αὐτῷ· Πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί;  Ἀπεκρίθη ἐκεῖ-

νος καὶ εἶπεν·  Ἄνθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέ-

χρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι· ὕπαγε εἰς τὴν κολυμβήθραν 

τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα.  Εἶπον 

οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; Λέγει· οὐκ οἶδα.  Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς 

τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν. Ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν 

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς.  Πάλιν οὖν 

ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· 

πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω.  

Ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἐστι 

παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. Ἄλλοι ἔλεγον· πῶς δύνα-

ται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; Καὶ σχίσμα ἦν ἐν 

αὐτοῖς. Λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· Σὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ 
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σου τοὺς ὀφθαλμούς; Ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν. Οὐκ ἐπίστευ-

ον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅ-

του ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος καὶ ἠρώτησαν 

αὐτοὺς λέγοντες· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυ-

φλὸς ἐγεννήθη; Πῶς οὖν ἄρτι βλέπει;  ἀπεκρίθησαν δὲ αὐτοῖς οἱ γο-

νεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον· Οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι 

τυφλὸς ἐγεννήθη· πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐ-

τοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν 

ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς αὐ-

τοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους· ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰου-

δαῖοι ἵνα, ἐάν τις ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. Διὰ 

τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτόν ἐρωτήσατε. Ἐ-

φώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον ὃς ἦν τυφλὸς, καὶ εἶπον 

αὐτῷ· Δὸς δόξαν τῷ Θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁ-

μαρτωλός ἐστιν.  Ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· Εἰ ἁμαρτωλός ἐ-

στιν οὐκ οἶδα·  ἓν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω.Εἶπον δὲ αὐτῷ πά-

λιν· Τί ἐποίησέ σοι; Πῶς ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς;  Ἀπεκρίθη αὐ-

τοῖς· Εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; Μὴ 

καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι;  Ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ 

εἶπον· Σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου· ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθη-

ταί.  Ἡμεῖς  οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ Θεός· τοῦτον δὲ οὐκ 

οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. Ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐν γὰρ 

τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳ-

ξέ μου τοὺς ὀφθαλμούς. Οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀ-

κούει, ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀ-

κούει.  Ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις ὀφθαλμοὺς τυ-

φλοῦ γεγεννημένου·  Εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποι-

εῖν οὐδέν.  Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης 

ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; Καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω.  Ἤκουσεν Ἰη-

σοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ· Σὺ πι-

στεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ; 36 ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε· Καὶ τίς 
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ἐστι, Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν;  Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Καὶ ἑώ-

ρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. Ὁ δὲ ἔφη· Πιστεύ-

ω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. 

(Μετάφρασι) 

Ἐκεῖνο τον καιρό, προχωρώντας εἶδε ἄνθρωπο γεννημένο τυφλό. 

Καί τόν ρώτησαν οἱ μαθηταί του λέγοντας:«Διδάσκαλε, ποιός ἁμάρ-

τησε, αὐτός ἤ οἰ γονεῖς του, γιά νά γεννηθῇ τυφλός». Ἀποκρίθηκε ὁ 

Ἰησοῦς: « Οὔτε αὐτός ἁμάρτησε οὔτε οἱ γονεῖς του, ἀλλά γιά νά φα-

νερωθοῦν στό πρόσωπό του τά ἔργα τοῦ Θεοῦ. Ἐγώ πρέπει νά κάνω 

τά ἔργα ἐκείνου, πού μέ ἔστειλε, ἕως ὅτου εἶναι ἡμέρα. Ἔρχεται νύ-

κτα, ὁπότε κανείς δέν δύναται νά ἐργάζεται. Ἐφ' ὅσον εἶμαι στόν 

κόσμο, εἶμαι φῶς τοῦ κόσμου».  Ἀφοῦ εἶπε αὐτά, ἔφτυσε κάτω, καί 

ἔκανε πηλό μέ τό σάλιο, καί ἄλειψε μέ τόν πηλό τά μάτια τοῦ τυ-

φλοῦ,  καί τοῦ εἶπε:«Πήγαινε καί νίψου στή δεξαμενή τοῦ Σιλωάμ», - 

μεταφράζεται ἀπεσταλμένος -. Πῆγε λοιπόν καί νίφθηκε, καί ἐπέ-

στρεψε βλέποντας. Οἱ δέ γείτονες καί αὐτοί πού τόν ἔβλεπαν πρω-

τύτερα ὅτι ἦταν τυφλός, ἔλεγαν:« Δέν εἶναι αὐτός πού καθόταν καί 

ζητοῦσε ἐλεημοσύνη;». Ἄλλοι ἔλεγαν, «Αὐτός εἶναι»· ἄλλοι δέ, « Ὁ-

μοιάζει μ' αὐτόν». Ἐκεῖνος ἔλεγε,«Ἐγώ εἶμαι». Τότε τοῦ ἔλεγαν: « 

Πῶς ἄνοιξαν τά μάτια σου;». Ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε καί εἶπε: «Ἄνθρω-

πος ὀνομαζόμενος Ἰησοῦς ἔκανε πηλό, καί μοῦ ἄλειψε τά μάτια, καί 

μοῦ εἶπε: "Πήγαινε στή δεξαμενή τοῦ Σιλωάμ καί νίψου". Πῆγα δέ 

καί νίφθηκα καί εἶδα τό φῶς μου». Τοῦ εἶπαν τότε: «Ποῦ εἶναι ἐκεῖ-

νος;». Λέγει: «Δέν ξέρω». Τόν ὁδηγοῦν στούς Φαρισσαίους, τόν ἄλ-

λοτε τυφλό.Ἦταν δέ Σάββατο, ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔκανε τόν πηλό καί ἄ-

λειψε τά μάτια του. Τώρα δέ τόν ρωτοῦσαν καί οἱ Φαρισσαῖοι πῶς ἀ-

πέκτησε τό φῶς του. Ἐκεῖνος δέ τούς εἶπε:«Πηλό ἔθεσε πάνω στά 

μάτια μου, καί νίφθηκα καί βλέπω».Ἔλεγαν δέ μερικοί ἀπό τούς Φα-

ρισσαίους:«Αὐτός ὁ  ἄνθρωπος δέν εἶναι ἀπό τό Θεό, διότι δέν τη-

ρεῖ τό Σάββατο». Ἄλλοι δέ ἔλεγαν: «Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρ-
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τωλός (ἀσεβής) νά κάνῃ τέτοια θαύματα;». Καί διαιρέθηκαν. Λέγουν 

στόν τυφλό πάλι: «Σύ τί λέγεις γι' αὐτόν, γιά τό ὅτι σοῦ ἄνοιξε τά 

μάτια; ». 

 Ἐκεῖνος δέ εἶπε: «Εἶναι προφήτης». Ἀλλ' οἱ Ἰουδαῖοι δέν πίστευσαν 

γι' αὐτόν ὅτι ἦταν τυφλός καί ἀπέκτησε τό φῶς του, ἕως ὅτου φώ-

ναξαν τούς γονεῖς αὐτοῦ, πού ἀνέβλεψε, καί τούς ρώτησαν λέγον-

τας: «Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός σας, γιά τόν ὁποῖον σεῖς λέγετε, ὅτι γεννή-

θηκε τυφλός; Πῶς λοιπόν τώρα βλέπει; ». Οἱ δέ γονεῖς ἀποκρίθηκαν 

λέγοντας: « Ξέρουμε ὅτι αὐτός εἶναι ὁ υἱός μας, καί ὅτι γεννήθηκε 

τυφλός. Ἀλλά πῶς τώρα βλέπει δέν ξέρουμε, ἤ ποιός ἄνοιξε τά μά-

τια του ἐμεῖς δέν ξέρουμε. Αὐτός ἡλικία ἔχει, αὐτόν ρωτήσετε, αὐ-

τός θά σᾶς μιλήσῃ γιά τόν ἑαυτό του». Αὐτά εἶπαν οἰ γονεῖς του, δι-

ότι φοβοῦνταν τούς Ἰουδαίους. Διότι ἤδη οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν συμφω-

νήσει νά γίνῃ ἀποσυνάγωγος (ν' ἀφορισθῇ), ἐάν κανείς ὁμολογήσῃ 

αὐτόν Μεσσία. Γι' αὐτό οἱ γονεῖς του εἶπαν, «Ἡλικία ἔχει, αὐτόν ρω-

τήσετε».Φώναξαν γιά δεύτερη φορά τόν ἄνθρωπο, πού  ἦταν τυ-

φλός, καί τοῦ εἶπαν: «Δόξασε τό Θεό ὁμολογώντας τήν ἀλήθεια. Ἐ-

μεῖς ξέρουμε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι ἁμαρτωλός (ἀσεβής)». Ἐ-

κεῖνος δέ ἀπάντησε: «Ἐάν εἶναι ἁμαρτωλός, δέν ξέρω. Ἕνα ξέρω, ὅ-

τι, ἐνῷ ἤμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Τοῦ εἶπαν δέ πάλι:«Τί σοῦ ἔκα-

νε; Πῶς σοῦ ἄνοιξε τά μάτια;». Τούς ἀποκρίθηκε;« Ἤδη σᾶς εἶπα, 

ἀλλά δέν δώσατε σημασία. Γιατί θέλετε πάλι νά ἀκούσετε; Μήπως 

θέλετε καί σεῖς νά γίνετε μαθηταί του;».Τόν χλεύασαν λέγον-

τας:«Σύ εἶσαι μαθητής ἐκείνου, ἐνῷ ἐμεῖς εἴμεθα μαθηταί τοῦ Μωϋ-

σῆ. Ἐμεῖς ξέρουμε, ὅτι ὀ Θεός μίλησε στό Μωϋσῆ, ἐνῷ αὐτός δέν 

ξέρουμε ἀπό ποῦ εἶναι». Ὁ ἄνθρωπος τούς εἶπε τότε:«Ἐδῶ βεβαίως 

εἶναι τό ἀπορίας ἄξιο, ὅτι σεῖς δέν ξέρετε ἀπό ποῦ εἶναι, καί ὅμως 

μοῦ ἄνοιξε τά μάτια.  Ξέρουμε δέ, ὅτι ἁμαρτωλούς (ἀσεβεῖς) ὁ Θε-

ός δέν ἀκούει, ἀλλ' ἐάν κανείς εἶναι θεοσεβής καί ἐκτελῇ τό θέλημά 

του, αὐτόν ἀκούει.  Ἀφ' ὅτου ὑπῆρξε ὁ κόσμος, δέν ἀκούστηκε, ὅτι 
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ἄνοιξε κάποιος μάτια ἀνθρώπου γεννήθηκε τυφλός.  Ἄν δέν ἦταν 

αὐτός ἀπ' τό Θεό, δέν θά μποροῦσε νά κάνει τίποτε».Τοῦ εἶπαν τό-

τε:«Σύ ὁλόκληρος γεννήθηκες βουτηγμένος μέσα στίς ἁμαρτίες, 

καί σύ διδάσκεις ἐμᾶς;». Καί τόν πέταξαν ἔξω.  Ἄκουσε ὁ Ἰησοῦς, ὅ-

τι τόν πέταξαν ἔξω,  καί ὅταν τόν βρῆκε, τοῦ εἶπε:« Σύ πιστεύεις 

στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ; ».  Ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος καί εἶπε: « Καί ποιός εἶ-

ναι, κύριε, γιά νά πιστεύσω σ' αὐτόν;». Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Καί 

τόν εἶδες, καί αὐτός ὁμιλεῖ μαζί σου, αὐτός εἶναι». Καί ἐκεῖνος εἶπε:-

«Πιστεύω, «Κύριε». Καί τόν προσκύνησε. 

Τίς ἥμαρτεν, οὖτος ἤ  οἱ γονεῖς αὐτοῦ;». 

 Ἡ ἐρώτησι αὐτή τῶν μαθητῶν φαίνεται νά στηρίζεται σ’ ἕνα 

χωρίο τῆς Παλαιἀς Διαθήκης, πού φέρεται νά εἶπεν ὁ Θεός· « Εἶμαι 

Θεός ζηλότυπος καί ἐπιφέρω τήν ἁμαρτία τῶν γονέων ἐπί τά τέκνα 

ἕως τρίτης γενεάς». Καί  νόμιζαν οἱ ἄνθρωποι ὅτι ὁ Θεός τιμωρεῖ τά 

παιδιά γιά τίς ἁμαρτίες τῶν  γονιῶν. Αὐτό βέβαια δέ μπορεῖ νά τό 

κάνει ὁ Κύριος, γιατί εἶναι ἄδικο καί ὁ Θεός εἶναι δίκαιος «καί δικαιο-

σύνας ἡγάπησε», γι’ αὐτό δέν τό κάνει. Οἱ ἁμαρτίες τῶν γονιῶν με-

ταφέρονται στά παιδιά μέσω τοῦ φυσικοῦ νόμου τῆς κληρονομικό-

τητας. Δηλαδή ἄν ὁ πατέρας εἶναι πόρνος ἄσωτος, μέθυσος καί 

κληρονόμησε στόν ἑαυτό του ἀνίατες ἀσθένειες, αὐτές μεταδίδον-

ται στά παιδιά μέ τή κληρονομικήτητα καί ὄχι ὅτι τίς δίνει ὁ Θεός 

γιά τιμωρία τῶν παιδιῶν.   

 Ἀκόμα καί σήμερα πού τό φῶς τῆς Καινῆς Διαθήκης φωτίζει 

τούς χριστιανούς, ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού  ἀποδίδουν τά κακά στό  

εὔσπλαχνο Θεό καί Πατέρα μας, σίγουρα ἀπό ἄγνοια, καί παραμορ-

φώνουν τήν ἀγαθή καί σπλαχνική συμπεριφορά τοῦ Θεοῦ πρός τόν 

ἄνθρωπο. Τήν ἀκακία τοῦ Θεοῦ τήν  ἐπιβεβαιώνει ὁ ἀπόστολος Ἰά-

κωβος ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐπιστολῆς του μέ τά  ἑξῆς λόγια· «Μηδείς 

πειραζόμενος λεγέτω  ὅτι ἀπό Θεοῦ πειράζομαι· ὁ γάρ Θεός ἀπεί-
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ραστός ἐστι κακῶν, πειράζει δέ αὐτός οὐδένα». Δηλαδή κανείς πού 

ἔχει ἁμαρτωλό πειρασμό, νά μή λέγει,«ἀπό τό Θεό ἔχω τόν πειρα-

σμό». Διότι ὁ Θεός δέν ἔχει πεῖραν τῶν διαφόρων κακῶν, καί ὁ Ἴδιος 

δέν προκαλεῖ ἁμαρτωλό πειρασμό σέ κανένα. Ἀλλά μήπως αὐτοί πού 

λέγουν ὅτι πειράζονται ἀπό τό Θεό, μποροῦν οἱ ἴδιοι νά προκαλέ-

σουν κακό στά παιδιά τους; Ἀσφαλῶς ὄχι. Πολύ περισσότερο ὁ Θε-

ός Πατέρας μας δέ μπορεῖ νά προκαλέση κακό σέ κανένα. 

Πόθεν λοιπόν ἔρχεται τό κακό στόν ἄνθρωπο; 

Τήν ἀπάντησι τή δίνει πάλιν ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος στή συνέχεια· « 

Ἕκαστος δέ πειράζεται ἀπό τῆς  ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καί 

δελεαζόμενος·». Δηλαδή κάθε ἕνας μπαίνει σέ πειρασμό ἀπό τή δι-

κή του ἐπιθυμία πού τό ἐξωθεῖ καί  τραβᾶ στήν πράξι τῆς ἁμαρτίας 

πού φέρνει τόν πειρασμό. Αὐτό ἐπεληθεύεται ἀπό τή ζωή μας σήμε-

ρα.  Πόσοι νέοι μας ἔχασαν τή ζωή τους  μέ τή μανία νά τρέχουν, 

πόσοι νέοι, ἀλλά καί ἡλικιωμένοι δέν ἔχασαν τή ζωή τους μέ τήν ἐπι-

θυμία νά ἀπολαύσουν πιό πολύ τή ζωή καταντώντας στό κρεββάτι 

τοῦ πόνου καί στό θάνατο ἀργότερα, ἀπό τά ναρκωτικά καί τό Ἔϊτς; 

Καί πόσες μητέρες κλαίουν καί πενθοῦν γιά τό χαμό τους; Μήπως 

αὐτόν τό πειρασμό τούς τόν ἔδωκε ὁ Θεός; Σίγουρα ὄχι, ἀλλά τά ἁ-

μαρτωλά πάθη καί οἱ ἁμαρτωλές τους ἐπιθυμίες. 

 Ἑπομένως κάθε πειρασμός πού μᾶς ἔρχεται νά μήν τόν ἀπο-

δίδουμε στό Θεό, ἀλλά νά ἑρευνοῦμε τόν ἑαυτό μας καί νά βρίσκου-

με τήν αἰτία τοῦ πειρασμοῦ καί νά διορθώνουμε τή ζωή μας μέ τή 

μετάνοια καί ἐξομολόγησι.  

Εἶναι ὅμως καί  περιπτώσεις πού ὁ Θεός ἐπιτρέπει κάποιο πειρασμό 

στόν ἄνθρωπο, γιά τό γενικό καλό τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί 

πρός δόξα τοῦ Θεοῦ. Αὐτές οἱ περιπτώσεις εἶναι καί προέρχονται ἀ-

πό τό μισάνθρωπο διάβολο καί ἐπιτρέπονται ἀπό τό Θεό, γιά τό σκο-



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 34 ~ 

 

πό πού μόλις ἀναφέραμε. Μιά μεγάλη περίπτωση εἶναι τοῦ πολύα-

θλου Ἰώβ στήν Παλαιά Διαθήκη . Γι’ αὐτές τίς περιπτώσεις πού δέ 

συμβαίνουν ἀπό δική μας πράξι, ἀλλά ἀπό τό διάβολο, θά πρέπει νά 

τίς ὑπομένουμε ψύχραιμα καί νά χαιρόμαστε, συμβουλεύει Ὀ ἀπό-

στολος Ἰάκωβος,  στήν ἀρχή τῆς ἐπιστολῆς του. Ἔτσι καί ἡ περί-

πτωσι τοῦ τυφλοῦ συμπεριλαμβάνεται στούς ἀκούσιους πειρα-

σμούς, τούς ὁποίους ἄν τούς ἀντιμετωπίσει ὁ ἄνθρωπος μέ ὑπομο-

νή καί καρτερία σίγουρα στό τέλος θά ἔχει χαρά καί εὐτυχία, γιατί ὁ 

Κύριος θά ἀμείψη τήν ὑπομονή κάθε πειραζομένου ἀνθρώπου. 

Ἔτσι κι ἐμεῖς ὅταν μᾶς βρίσκουν πειρασμοί πού δέν τούς προκαλέ-

σαμε μέ τά ἔργα ἤ μέ τά λόγια μας, νά τούς ὑπομένουμε καί σίγου-

ρα ὁ Κύριος θά μᾶς δώση τή παρηγορία καί τήν  αἴσια ἔκβασι τῶν 

πειρασμῶν καί τή σωτηρία. Αὐτό εἶναι σίγουρο καί δέν πρέπει νά χω-

ρεῖ καμιά ἀμφιβολία. 

7.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΕΒΔΟΜΗ ΤΩΝ  ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. 
(Ἰωάν. Ιζ΄1-13) 

Τῷ καιρῷ ἐκεῖνω, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς, τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν 

οὐρανὸν καὶ εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵ-
να καὶ ὁ υἱὸς σου δοξάσῃ σέ,  καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης 
σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.  Αὕτη 
δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν 
καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ 
ἔργον ἐτελειώσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω·  καὶ νῦν δόξασόν με σύ, 
πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ 
σοί.  Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ 
τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου 
τετηρήκασι. Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰ-
σιν· ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον 
καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ 



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 35 ~ 

 

με ἀπέστειλας. Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ 
ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι,  καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν 
καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς.  Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κό-
σμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅ-
γιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὕς δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν 
ἓν καθὼς ἡμεῖς.Ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐ-
τοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐ-
τῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.  Νῦν 
δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χα-
ρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὑτοῖς 
 

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνον τὸν καιρὸ ὁ Ἰησοῦς ὕψωσε τοὺς ὀφθαλμούς του πρὸς τὸν 

οὐρανὸν καὶ εἶπε: «Πατέρα, ἔφθασε ἡ ὤρα. Δόξασε τὸν υἱόν σου, 

για νὰ σὲ δοξάσῃ καὶ ὁ υἱός σου. Συμφώνως, μὲ τὴν ἐξουσία, πού ἔ-

δωσες σ' αὐτὸν πάνω σ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. ὥστε κάθε χάρι-

σμα, πού ἔδωσες σ' αὐτόν, νὰ δώσῃ σ' αὐτοὺς ζωὴν αἰώνια. Αὔτη δὲ 

εἶναι ἡ αἰώνια ζωὴ νὰ γνωρίζουν ( νὰ πιστεύουν, νὰ ἀγαποῦν, νὰ λα-

τρεύουν) ἐσἐνα, τὸν μόνο ἀληθινό Θεό, καὶ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν 

ὁποῖον ἀπέστειλες. Ἐγὼ σὲ δόξασα πάνω στή γῆ. Τὸ ἔργο τελείωσα, 

πού μοῦ ἀνέθεσες νὰ κάνω. Καὶ τώρα δόξασε μὲ σύ, Πατέρα, κοντὰ 

σὲ σένα τὸν ἴδιο μὲ τή δόξᾳ, τὴν ὁποίαν εἶχα κοντὰ σου πρὶν ὑπάρξει 

ὁ κόσμος.» Φανέρωσα τὸ ὄνομά σου στοὺς ἀνθρώπους, πού μου ἔ-

δωσες ἀπὸ τὸν κόσμο. Δικοὶ σου ἦταν καὶ τοὺς ἔδωσες σὲ μένα, καὶ 

τὸ λόγο σου ἔχουν τηρήσει. Τώρα πείσθηκαν ὅτι ὅλα, ὅσα μου ἔδω-

σες εἶναι ἀπὸ σένα. Διότι τὰ λόγια πού μοῦ ἔδωσες, ἔδωσα σ' αὐ-

τούς, καὶ αὐτοὶ τὰ δέχθηκαν, καὶ πείσθηκαν πραγματικά, ὅτι ἀπὸ σέ-

να προῆλθα, καὶ πίστευσαν, ὅτι σὺ μὲ ἀπέστειλες. Ἐγὼ γι' αὐτοὺς 

παρακαλῶ. Δὲν παρακαλῶ γιὰ τὸν κόσμο, ἀλλὰ γι' αὐτούς, πού μοῦ 

ἔδωσες, διότι εἶναι δικοὶ σου. Καὶ ὅλα τὰ δικά μου εἶναι δικὰ σου, καὶ 

τὰ δικὰ σου δικά μου, καὶ ἔχω δοξασθῇ δι' αὐτῶν. Καὶ δὲν εἶμαι πλέ-

ον στὸν κόσμο. ἐνῶ αὐτοὶ εἶναι στὸν κόσμο, ἐγὼ δὲ ἔρχομαι σὲ σέ-
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να. Πατέρα δυνατέ, «φύλαξε τοὺς μὲ τή δύναμί σου, τὴν ὁποία ἔδω-

σες σὲ μένα, γιὰ νὰ εἶναι ἕνα, ὅπως ἐμεῖς. Ὅταν εἴμουν μαζὶ τους 

στὸν κόσμο, ἐγὼ τοὺς φύλασσα μὲ τή δύναμί σου, τὴν ὁποίαν ἔδω-

σες σὲ μένα. Ὅσους μου ἔδωσες φύλαξα, καὶ κανεὶς ἀπ' αὐτοὺς Δὲν 

ἀπολέσθηκε, παρὰ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπωλείας (Ὁ Ἰούδας), καὶ ἔτσι 

ἐκπληρωθηκε ἡ Γραφή. Ἀλλὰ τώρα ἔρχομαι σὲ σένα, καὶ λέγω αὐτὰ 

στὸν κόσμο, γιὰ νὰ ἔχουν πλήρη τή χαρά μου μέσα τους. 

«Ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τούς ὀφθαλμούς εἰς τόν οὐρανό» 

Ἡ μεγάλη ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ γιά τούς  Μαθητές Του τόν ἀναγκάζει 

νά  ὑψώση τά μάτια του στόν οὐρανό, πού θεωρῆται ἠ κατοικία τοῦ 

Θεοῦ, καί σάν πραγματικός ἄνθρωπος προσεύχεται πρός τό Πατέρα 

Θεό, (Ἄλλωστε ἡ προσευχή ἦταν συνηθισμένο φαινόμενο γι’ Αὐτόν), 

τώρα ὅμως προσεύχεται γιά τούς Μαθητές του. Δίνοντας ἔτσι καί 

σέ μᾶς τήν ἀφορμή νά ποῦμε λίγα λόγια τό ἀπαραίτητο αὐτό ἔργο 

τῶν χριστιανῶν. 

Ἡ προσευχή εἶναι ἀναγκαία. 

 Τήν προσευχή πρέπει νά τή θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἀναγκαῖον ἐρ-

γο τῆς ψυχῆς μας μέσω τῆς ὁποίας ἐπικοινωνεῖ μέ τό  φυσικό της 

Πατέρα, τό Θεό, καί λαμβάνει δυνάμεις καί στηρίζεται γιά νά ἀντέ-

ξει στίς διάφορες δοκιμασίες καί τούς πειρασμούς τῆς ζωῆς. Ἡ προ-

σευχή εἶναι ἡ βακτηρία πού στηρίζει τόν ἄνθρωπο καί τόν προφυ-

λάσσει ἀπό τήν ἀπόγνωση καί τήν ἀπελπισία. Μέ τήν προσευχή δυ-

ναμώνει ἡ πίστη τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἐλπίδα του, γιατί αἰσθάνεται 

βοηθό του τό Θεό, καί κάνει μεγάλη ὑπομονή καί ἀντέχει καί ἀντι-

στέκεται στούς πειρασμούς τοῦ πονηροῦ.  Προσευχόμενος χριστια-

νός δείχνει ὅτι πιστεύει στό Θεό καί καταφεύγει σ’ Αὐτόν καί λαμ-

βάνει ἀπό Αὐτόν ὅλα ὅσα τόν ὠφελοῦν γιά τή σωτηρία του, ἀλλά καί 

γιά τή προσωρινή αὐτή ζωή. Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος λέγει ὅτι ἡ προ-
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σευχή εἶναι «τῶν πιστῶν ὀχύρωμα, ὅπλο ἀκαταμάχητο» Ἔτσι λοιπόν 

ἡ προσευχή εἶναι πολύ ὠφέλιμη ἄρα καί ἀναγκαία στό χριστιανό. Ἄν 

ὁ Κύριος καί Λυτρωτής μας Θεάνθρωπος Ἰησοῦς προσευχόταν συ-

χνά, καί αὐτό μαρτυρεῖ ἡ ζωή Του καί  τό Εὐαγγέλιο τό βεβαιώνει· « 

Ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 6. 12), ἐμεῖς 

γιατί νά μήν προσευχόμαστε; 

 Γιά νά ἔχουμε ὅμως καρποφόρα προσευχή, νά ἔχουμε ὠφέ-

λεια ἀπό τήν προσευχή μας θά πρέπει νά ὑπάρχουν καί οἱ ἀναγκαῖες 

προϋποθέσεις. Αὐτές εἶναι:1) νά ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό 

Θεό καί ὅτι τυγχάνουμε τῆς προσοχῆς Του. 2) Νά  μήν ἔχουμε ἔ-

χθρα, μνησικακία μέ κανένα. 3) νά εἴμαστε ἄνθρωποι μέ ἀγάπη καί 

σπλάχνα οἰκτιρμῶν καί νά προσευχόμαστε καί γιά αὐτούς πού μᾶς 

βλάπτουν καί μᾶς ἀδικοῦν.. Τότε σίγουρα θά ἀκούση τίς προσευχές 

μας καί θά  μᾶς ἀποδώση ὅτι εἶναι ὠφέλιμο στή ψυχή μας. Ὁ Κύριος 

μᾶς διαβεβαιώνει γιά τοῦτο λέγοντας«¨Ὅτι ζητήσετε στήν προσευ-

χή σας καί πιστεύετε ὅτι ὁ Θεός θά σᾶς τό δώση σίγουρα θά τό πά-

ρετε.» Ἐκτός πού ἄν ζητοῦμε καί πράγματα πού  ἐμεῖς τά νομίζουμε 

ὠφέλιμα, ἐνῶ Ἐκεῖνος νά γνωρίζει ὅτι θά μᾶς βλάψουν καί γι’ αὐτό 

δέ μᾶς ἀπαντᾶ.  Τό ὅτι θά μᾶς δώση αὐτά πού μᾶς ὠφελοῦν δέν 

πρέπει νά ἀμφιβάλλουμε .  

 Μιμούμενοι λοιπόν τόν Κύριό μας νά μήν περάση μέρα πού νά 

μήν προσευχηθοῦμε θερμᾶ, γιατί μέρα πού περνᾶ χωρίς προσευχή 

δέν ἔχει καλά ἀποτελέσματα. Ἄς κάνουμε τήν προσευχή σύντροφο 

τῆς ζωῆς μας καί νά μήν περάση ὥρα πού νά μή σκεφτώμαστε τό 

Θεό μας. Καί ἡ ἁπλή σκέψη ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἐνώπιόν μας καί μᾶς κυ-

βερνᾶ καί προνοεῖ γιά μᾶς εἶναι εἶναι καί μιά αἰτία νά Τοῦ ἐκφράσου-

με μέ τήν  προσευχή μας τό εὐχαριστῶ καί τήν εὐγνωμοσύνη μας. 

Καί ἕνα Κύριε ἐλέησον, εἶναι προσευχή καί μποροῦμε νά τό ἐπανα-

λαμβάνουμε κάθε ὥρα ἀκόμα καί στή δούλειά μας καί στό σπίτι μας 

καί στήν ἐκδρομή μας  παντοῦ καί πάντοτε. Αὐτή ἡ συχνή σκέψι τοῦ 
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Θεοῦ εἶναι μιά ἀδιάλειπτη προσευχή πού μᾶς ἁγιάζει τόσο ἐμᾶς ὅσο 

καί τά ἔργα μας. 

 Ἡ προσευχή εἶναι τό μόνο πρᾶγμα πού δέν χρειάζεται εἰδικό 

τόπο καί χρόνο γιά νά τήν ἀρχίσης, ἀλλά μπορεῖς παντοῦ καί πάντο-

τε νά ὑψώνης τό νοῦ στό Θεό καί νά προσεύχεσαι. Καί στήν ἀγορά 

καί στό λεωφορεῖο, καί στήν ἐργασία καί παντοῦ, φτάνει νά  τό ἐπι-

θυμῆ κάποιος. 

Ἐμπρός λοιπόν ὅσοι πραλείπουμε τήν προσευχή ἄς βάλουμε ἀρχή ἀ-

πό σήμερα καί ἡ ζωή μας  σίγουρα θά ἀλλάξη πρός τό καλλίτερο. 

Αὐτό πρέπει νά γίνη γιά ὡφέλεια δική μας καί δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ 

μας Θεοῦ. Ἀμήν. 

8.ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΓΔΟΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. 

                                           (Ἰωάν. Ζ΄37-52, η΄12) 

Tῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔ-

κραξε λέγων· Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. Ὁ πιστεύ-

ων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύ-

σουσιν ὕδατος ζῶντος.  Τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελ-

λον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅ-

γιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη.  πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκού-

σαντες τὸν λόγον ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· ἄλλοι 

ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον· Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλι-

λαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος 

Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυῒδ, ὁ Χριστὸς ἔρχε-

ται;  Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι' αὐτόν.Τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ 

αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ' οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας.Ἦλ-

θον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον 

αὐτοῖς ἐκεῖνοι· Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; Ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· 
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Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος. Ἀπε-

κρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι·Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; Μή τις 

ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων;  Ἀλλ’ ὁ 

ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι!  λέγει Νι-

κόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτὸν, εἷς ὢν ἐξ αὐ-

τῶν·  Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ' 

αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ. Μὴ 

καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ;  Ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς 

Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται.  Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέ-

γων· Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπα-

τήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 

Μετάφρασι 

 Κατά τήν τελευταία δέ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, τή μεγάλη,  ὁ Ἰησοῦς 

στεκόταν καί φώναξε δυνατά: «Ἐάν κανείς διψᾷ, νά ἔλθῃ σέ μένα 

καί νά πιῇ. Σ' ἐκεῖνον πού πιστεύει σέ μένα, θά συμβῇ ὅπως λέγει ἡ 

Γραφή:«Ἀπ' τήν καρδιά του θά ρεύσουν ποταμοί ζωντανοῦ νεροῦ». 

Αὐτό δέ εἶπε γιά τό Πνεῦμα, τό ὁποῖο θά λάμβαναν στό μέλλον οἱ πι-

στεύοντες σ'  αὐτόν. Διότι ἀκόμη δέν εἶχαν Πνεῦμα Ἅγιο, ἐπειδή ὁ Ἰ-

ησοῦς δέν εἶχε ἀκόμα δοξασθῇ. Πολλοί δέ ἀπό τό πλῆθος, ὅταν ἄ-

κουσαν τό λόγο, ἔλεγαν «Αὐτός εἶναι ἀληθινά ὁ προφήτης». Ἄλλοι 

ἔλεγαν: « Αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας». Ἄλλοι ἔλεγαν:«Ἀλλά μήπως ὁ 

Μεσσίας προέρχεται ἀπό τή Γαλιλαία; Δέν εἶπε ἡ Γραφή, ὅτι ὁ Μεσ-

σίας προέρχεται ἀπό τό γένος τοῦ Δαβίδ καί ἀπό τή Βηθλεέμ τήν 

κωμόπολι, ὅπου ἦταν ὁ Δαβίδ;».  Ἐξ αἰτίας του λοιπόν ἔγινε διχα-

σμός στό λαό.  καί μερικοί ἀπ' αὐτούς ἤθελαν νά τόν πιάσουν, ἀλλά 

κανείς δέν ἔβαλε ἐπάνω του τά χέρια. Ἐπέστρεψαν δέ τά ἀστυνομι-

κά ὄργανα στούς ἀρχιερεῖς καί στούς Φαρισαίους, καί τούς εἶπαν ἐ-

κεῖνοι: «Γιατί δέν τόν φέρατε;».  Ἀποκρίθηκαν τά ἀστυνομικά ὄργα-

να: Ποτέ ἄνθρωπος δέν μίλησε ἔτσι, ὅπως αὐτός ὁ ἄνθρωπος».Τούς 

εἶπαν τότε οἱ Φαρισαῖοι:«Μήπως καί σεῖς ἔχετε πλανηθῆ;  Μήπως πί-
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στευσε σ' αὐτόν κανείς ἀπό τούς ἄρχοντες ἤ ἀπό τούς  Φαρισαί-

ους; Αὐτός δέ ὁ ὄχλος, πού δέν γνωρίζει τό νόμο, εἶναι καταραμέ-

νοι!». Τούς λέγει ὁ Νικόδημος, πού ἦλθε σ' αὐτόν νύκτα, πού ἦταν 

ἕνας ἀπ' αὐτούς: « Μήπως ὁ νόμος μας καταδικάζει τόν ἄνθρωπο, 

ἐάν δέν τόν ἀκούσῃ προηγουμένως καί μάθη τί πράττει;».Ἀποκρίθη-

καν καί τοῦ εἶπαν:«Μήπως καί σύ εἶσαι ἀπό τή Γαλιλαία; Ἐρεύνησε 

καί θά ἰδῇς, ὅτι προφήτης ἀπό τή Γαλιλαία δέν ἔχει παρουσιασθῇ». 

Πάλι δέ ὁ Ἰησοῦς μίλησε σ’ αὐτούς λέγοντας: «Ἔγώ εἶμαι τό φῶς 

τοῦ κόσμου. 'Ὁποιος ἀκολούθει ἐμένα, δέν θά περιπατήση στό σκο-

τάδι, ἄλλα θά ἔχη τό ζωντανό φῶς».  

Τό  Πνεῦμα τό Ἅγιον πηγή ζωῆς. 

Ἡ γιορτή τῆς Σκηνοπηγίας ἦταν μεγάλη γιορτή τῶν Ἑβραίων. Χαρα-

κτηριστική δέ ἦταν ἡ τελετή τοῦ  ὕδατος κατά τήν ὁποίαν οἱ ἱερεῖς 

ἀντλοῦσαν νερό ἀπό τοῦ Σιλωάμ καί μέ λιτανεία τό μετέφεραν καί  

τό  ἔχυναν στό  θυσιαστήριο. Αὐτή ἡ πράξι ἦταν ὁ συμβολισμός τοῦ 

ὕδατος πού ἔτρεξε ἀπό τήν πέτρα, ὅταν βρίσκονταν στήν ἔρημο. 

Μέσα στήν πανηγυρικήν αὐτή ἀτμόσφαιρα καί μέ ἀφορμή τήν τελε-

τή τοῦ ὕδατος ἄρχισε νά φωνάζει ὁ Κύριος: «Ἐάν τις διψᾶ, ἐρχέσθῳ 

πρός με καί πινέτῳ». Ὅπως συμβολικά γινόταν ἡ τελετή τοῦ ὕδα-

τος, ἔτσι καί  Αὐτός μίλησε συμβολικά. Καί μάλιστα ἔλεγε, ὅτι τό νε-

ρό πού Ἐκεῖνος δίνει, γίνεται σ’ ὅποιο τό πιεῖ πηγή πού τρέχει νερό 

ζωντανό. Καί ὅπως διευκρινίζει ὁ Ἰωάννης, ἐννοοῦσε τό Ἅγιον Πνεῦ-

μα. 

Τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ὁ Παράκλητος, πού  εἶχε ὑποσχεθεῖ νά στεί-

λει στούς μαθητές Του μετά τήν Ἀνάληψι Του, καί τό  ἔστειλε τήν 

Πεντηκοστή ἡμέρα μετά τήν Ἀνάστασι Του. Τό Ἅγιον Πνεῦμα δέν ἦ-

ταν γνωστό στούς Ἰουδαίους, παρ’ ὅλο πού  ἡ  Παλαιά Διαθήκη κά-

νει πολλές φορές λόγο γι’ Αὐτό. Ἡ Ἁγία Γραφή κάνει λόγο γιά τό Ἅ-

γιον Πνεῦμα ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας ὅπου ἐπεφέρετο πάνω 
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ἀπό τά νερά καί συνεργοῦσε στή δημιουργία. ἀργότερα Αὐτό φώτι-

ζε τούς προφῆτες. Ἡ Παλαιά Διαθήκη μιλᾶ συνεσκιασμένα γιά τό Ἅ-

γιον Πνεῦμα σέ πολλά μέρη. 

Ὅπως στήν Παλαιά Διαθήκη φαίνεται καθαρά ὁ Πατέρας, ἔτσι καί 

στήν Καινή Διαθήκη φαίνονται καθαρά ὁ Υἱός μέ τό ἔργο τῆς σωτη-

ρίας τοῦ κόσμου, καί τό Ἅγιον Πνεῦμα νά ἀναλαμβάνη τό φωτισμό 

καί τήν καθοδήγησι τῶν σεσωσμένων, τῆς Ἐκκλησίας δηλαδή, μέχρι 

τό τέλος. Ἔτσι διακρίνονται ξεχωριστά ἀλλά καί μαζί καί σύμφωνοι 

καί ἑνωμένοι νά ἐργάζονται γιά τήν  ἀναγέννησι τοῦ κόσμου καί τά 

τρία πρόσωπα τῆς Παναγίας Τριάδος.Ἀπό τήν Ἀνάληψι τοῦ  Κυρίου 

καί μέχρι τά τέλη τῶν αἰώνων, τό Ἅγιον Πνεῦμα ἔχει σάν ἔργο Του 

τή καθοδήγησι τῆς Ἐκκλησίας καί τό φωτισμό τῶν πιστῶν της, γιά 

νά ὠριμάσουν πνευματικά καί νά ὁλοκληρωθοῦν γιά τή βασιλεία τοῦ 

Θεοῦ. 

Τά λόγια λοιπόν τοῦ Κυρίου πού ἀκούσαμε στήν ἀρχή τοῦ Εὐαγγελί-

ου ἔχουν αὐτό τό νόημα: Ὁ ἄνθρωπος πού θά πιστέψη σέ μένα καί 

στά λόγια μου, θά  λάβη μέσα του τό Ἅγιον Πνεῦμα καί  ὄχι μόνο θά 

φωτισθῆ ἀλλά θά γίνη καί πηγή φωτισμοῦ γιά τούς  ἄλλους. Παρά-

δειγμα ἔχουμε τούς  ψαράδες τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἀγράμματοι κα-

θώς ἦσαν κατετρόπωσαν σοφούς καί  φώτισαν τόν κόσμο. 

Τό Ἅγιον Πνεῦμα λοιπόν «ὀ ἕνας τῆς Τριάδος» εἶναι ἡ πηγή τοῦ  

φωτισμοῦ κάθε πιστοῦ. Τό Ἅγιον Πνεῦμα μετά τήν Ἀνάληψι τοῦ  Κυ-

ρίου κατῆλθε ἐπί τῶν κεφαλῶν τῶν ἀποστόλων, καί φώτισε καί κα-

τηύθυνε τήν πρώτη ἐκείνη Ἐκκλησία, και γι’  α’υτό σήμερα γιορτά-

ζουμε αυτό τον ἐρχόμό τοῦ  Παρακλήτου , όπου σάν φλόγες φωτιᾶς 

γέμισε το σπίτι πού ἦταν οἱ Ἀπόστολοι κάθισε στις κεφαλές τους 

φωτίζοντας το νοῦ και τη διάνοιά τους. 
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Ἀπό τότε μένει καί κατευθύνει στό δρόμο τῆς σωτηρίας ὅλη τήν Ἐκ-

κλησία, και  φωτίζει καί καθοδηγεῖ κάθε ἕνα πού πιστεύει στό Χρι-

στο. Αὐτό βέβαια, θά συνεχίση μέχρι τά τέλη τῶν αἰώνων το καθο-

δηγητικό Του έργο. 

 Γι’ αὐτό κάθε χριστιανός στήν προσευχή του  πρέπει νά ἀπευθύνε-

ται καί στό Ἅγιον Πνεῦμα καί νά ζητᾶ τό φωτισμό καί τήν καθοδήγη-

σι του Ἁγίου Πνεύματος στό δρόμο τῶν ἐντολῶν καί τή γνώσι τοῦ 

θείου θελήματος. Βλέπουμε ὅτι κάθε χριστιανός βαπτίζεται στό ὄ-

νομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί τά τρί-

α αὐτά πρόσωπα εἶναι ἴσα καί ἑνωμένα καί ἐργάστηκαν καί ἐργάζον-

ται μαζί γιά τή σωτηρία μας, καί γιά τοῦτο καί στά τρία καί ἴσα θά 

πρέπει νά ἐκφράσεται ἡ εὐγνωμοσύνη μας, ἡ δοξολογία μας, στούς 

αἰῶνες. Ἀμήν. 

9.ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 

(Ματθ.ι΄32,33,37,38.ιθ΄27-30) 

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς, πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν 

ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπρο-

σθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·  Ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ 

πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ 

οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι 

μου ἄξιος·  καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀ-

πίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐ-

τῷ· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔ-

σται ἡμῖν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀ-

κολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν-

θρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα 

θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.  Καὶ πᾶς ὅς ἀφῆ-

κεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ 
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τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψε-

ται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχα-

τοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος στούς μαθητάς του «Γιά καθένα δέ, πού θά κάνη ὁ-

μολογία για μένα μπροστά στούς ἀνθρώπους, θά κάνω καί ἐγώ ὁμο-

λογία γι' αὐτόν μπροστά στον Πατέρα μου τόν οὐράνιο.. Ἐκεῖνον δὲ 

πού θὰ μὲ ἀρνηθῆ μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, θὰ τὸν ἀρνηθῶ κι ἐ-

γὼ μπροστὰ στὸν Πατέρα μου τὸν οὐράνιον. 'Ὅποιος ἀγαπᾶ πατέρα 

ἡ μητέρα παραπάνω ἀπὸ μένα, δὲν μοῦ εἶναι ἄξιος. Καὶ ὅποιος ἀγα-

πήσει υἱόν ἡ θυγατέρα παραπάνω ἀπὸ μένα, δὲν μοῦ εἶναι ἄξιος. Καὶ 

αὐτὸς πού δὲν παίρνει τὸ σταυρό του καὶ δὲν μὲ ἀκολουθεῖ, δὲν μοῦ 

εἶναι ἄξιος. Τότε ὁ Πέτρος πῆρε τὸ λόγο καὶ τοῦ  εἶπε: «Ἰδού ἐμεῖς 

τὰ ἀφήσαμε ὅλα καὶ σὲ ἀκολουθήσαμε. Τί λοιπὸν θὰ συμβεῖ σ ‘ ἐμᾶς; 

Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε: «Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι σεῖς πού μὲ ἀκλου-

θήσατε, στὸν καινούργιο κόσμο, ὅταν καθίσει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

πάνω στὸν ἔνδοξο θρόνο του, θὰ καθίσετε καὶ σεῖς πάνω σὲ δώδεκα 

θρόνους, καὶ θὰ κρίνετε τὶς δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ καθένας, 

πού ἄφησε σπίτια ἡ ἀδελφοὺς ἡ ἀδελφὲς ἡ πατέρα ἡ μητέρα ἡ γυ-

ναῖκα ἡ τέκνα ἡ ἀγροὺς γιὰ τὸ ὄνομά μου, θὰ λάβη ἑκατονταπλάσια, 

καὶ θὰ κληρονομήση ζωήν αἰώνια. Πολλοὶ δὲ πρῶτοι θὰ γίνουν τε-

λευταῖοι, καὶ τελευταῖοι θὰ γίνουν πρῶτοι».  

Οἱ ἅγιοι πάντες  δίκαια τιμῶνται. 

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας  τιμᾶ ὅλους τούς  ἁγίους καί προπαντός ἐ-

κείνους πού ἔφυγαν ἀπό αὐτό τόν κόσμο καί ἔμεινα ἄγνωστοι· τόσο 

ἡ ζωή τους, τό ὄνομα, ἀλλά καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον εὐαρέστη-

σαν στό  Θεό.  Ἐπειδή δέν τούς ἔχει καταγραμμένους ἡ  Ἐκκλησία 



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 44 ~ 

 

δέν τούς  τιμᾶ. Ἔτσι ἡ σημερινή λοιπόν Κυριακή εἶναι ἀφιερωμένη σ’ 

αὐτούς, γνωστούς καί ἀγνώστους. 

Ἀπό τίς ἀναφορές τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας 

Παραδόσεως, ὁδηγήθηκε ἡ Ἐκκλησία νά τιμᾶ τούς φίλους τοῦ Θε-

οῦ, τούς ἁγίους, σάν τηρητές καί φύλακες τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου 

πού  μᾶς ἄφησαν λαμπρά παραδείγματα ἀρετῆς καί ἁγιότητας. Οἱ ἅ-

γιοι πού τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού εἶχαν με-

γάλη πίστι στό Χριστό καί τόν ὀμολόγησαν ἐνώπιον τῶν ἰσχυρῶν 

τῆς γῆς καί θυσίασαν τή ζωή τους, ἤ ὑπέστησαν βασανιστήρια, ἄλ-

λά καί ὅσοι ἐγκατέλειψαν τόν κόσμο καί τίς χαρές του καί  ἔζησαν 

μέ ταπείνωσι καί  στέρισι, μέ κόπους καί δάκρυα νίκησαν τό διάβολο 

καί τιμήθηκαν ἀπό τό  Θεό μέ χαρίσματα καί μέ τή δύναμι τῶν θαυ-

μάτων. Ὅλοι αὐτοί ἔγιναν φίλοι τοῦ Θεοῦ καί δικοί μας φίλοι καί 

προστᾶτες.  Αὐτούς λοιπόν προβάλλει ἡ Ἐκκλησία στούς πιστούς 

της γιά δυό λόγους, πρῶτον νά  μιμηθοῦμε τό παράδειγμά τους καί 

δεύτερο νά τούς τιμήσουμε. 

 Ἐπειδή οἰ αἱρετικοί Χιλιαστές καί Προτεστάντες ἀπορρίπτουν τήν 

τιμή πρός τούς ἁγίους καί  μᾶς κατηγοροῦν καί μᾶς συκοφαντοῦν, 

θά ποῦμε δυό λόγια στά σύντομα γιά στερεώσουμε τούς πιστούς 

μας καί νά μήν παρασύρονται στήν πλάνη αὐτῶν τῶν  αἱρετικῶν πού 

φάνηκαν στούς ἔσχατους αὐτούς χρόνους. 

Ὑπάρχουν βέβαια πολλά παραδείγματα στήν Παλαιά καί στήν Καινή 

Διαθήκη ὑπέρ τῆς τιμῆς τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ, τῶν ἁγίων, τά ὁποῖα 

καταγράψαμε σέ εἰδικό κείμενο· ἐδῶ λίγα πράγματα θά ποῦμε γιατί 

δέν μᾶς ἐπιτρέπει ὁ χρόνος.   Στήν Παλαιά Διαθήκη ἀναφέρεται ὅτι 

«τά παιδιά τά  προφητῶν πῆγαν καί προσκύνησαν τόν προφήτη Ἐ-

λισσαῖο, δηλαδή τόν τίμησαν» Ὁ Βασιλιάς καί προφήτης Δαβίδ λέ-

γει:«Τίμησα πάραπολύ τούς  φίλους σου Θεέ μου»  Ὁ Κύριος, στήν 

Καινή Διαθήκη, λέγει:«Ὅποιος δέχεται ἐσᾶς ἐμένα δέχεται» δέν εἶ-
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ναι τιμή αὐτή; Ὁ Παῦλος πάλιν· «Δόξα καί τιμή  σέ κάθε ἕνα πού 

ἐργάζεται τό ἀγαθό». 

Τήν πράξι αὐτή τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων ἐφάρμοσεν ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν 

ἀρχή τῆς ζωῆς της. Ἀπό τό δεύτερο αἰώνα ὑπάρχουν μαρτυρίες ὅτι 

οἱ χριστιανοί συγκεντρώνονταν καί μέ χαρά καί ἀγαλλίασι τιμοῦσαν 

τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. Ὁ Κυπριανός βεβαιώνει ὅτι καί 

στήν Ἀφρική ἀπό πολύ παλιά τιμοῦσαν τίς μνῆμες τῶν ἁγίων καί ἔ-

κτιζαν ναούς στό ὄνομά τους.  Αὐτά βεβαιώνουν στά συγγράμματά 

τους ὅλοι οἱ ἀρχαῖοι Πατέρες Βασίλειος Χρυσόστομος καί ἄλλοι. 

Ἀλλά ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶπε · «τούς δοξάσαντάς με δοξάσω» ἐμεῖς 

γιατί νά μή δοξάσωμε ἐκείνους πού ὁ Θεός ἐδόξασε;  Στήν Ἀποκά-

λυψι φαίνονται οἱ ἅγιοι νά τιμῶνται μέ λευκή στολή κοντά στό θρόνο 

τοῦ Θεοῦ. Ποῦ λοιπόν εἶναι τό κακό νά τιμοῦμε αὐτούς πού καί ὁ 

Θεός τιμᾶ;  Μᾶλλον ἐπιβάλλεται ἡ τιμή πρός τούς ἁγίους, γιατί ἔτσι 

δείχνουμε ὅτι ἔχουμε σχέσι μέ τή θριαμβεύουσαν Ἐκκλησία. Αὐτά ὅ-

μως οἱ αἱρετικοί δέν τά κατανοοῦν. Ἄς τούς ἀφήσουμε στήν αἵρεσί 

τους νά καυχῶνται. Ἐμεῖς ὄχι μόνο θά τιμοῦμε τούς ἁγίους μας, ἀλ-

λά καί θά τούς παρακαλοῦμε νά μεσιτεύουν γιά μᾶς στό Θεό γιατί ἔ-

χουν πολλή παρησία ἐπειδή εὐαρέστησαν στόν Κύριο.  Καί αὐτό πά-

λιν εἶναι παλιά παράδοση πού ἔχει τίς ρίζες της στήν Παλαιά Διαθή-

κη.Ὁ Ίδιος ὁ Θεός διέταξε τόν ἄρρωστο Ἀβιμέλεχ νά πάει στόν Ἀ-

βραάμ γιά νά προσευχηθῆ ὁ Ἀβραάμ γιά τόν Ἀβιμέλεχ καί θά ζήση. 

Ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος βεβαιώνει ὅτι «πολλά ἰχύει δέησι δικαίου...» ὁ 

ἀπόστολος Παῦλος ζητᾶ τίς προσευχές τῶν πιστῶν καί συμβουλεύ-

ει νά προσευχόμαστε ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο. Καί στήν περίπτωσι πού 

ἀναφέραμε, στήν Ἀποκάλυψι, φαίνονται οἱ ἅγιοι νά μεταφέρουν τίς 

προσευχές μας στό θρόνο τοῦ Θεοῦ ὑπό μορφή θυμιάματος. Ἡ Ἐκ-

κλησία λοιπόν σωστά πράττει καί διδάσκει τούς πιστούς της καί 

τούς βοηθᾶ νά πορεύονται σωστά στό δρόμο τοῦ Παραδείσου. 
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 Ἔχουμε ὅμως πεῖ ὅτι πρέπει νά ἀκολουθοῦμε καί τό παράδειγμά 

τους. Νά ζοῦμε τή ζωή τους καί νά  ἐφαρμόζουμε τό παράδειγμά 

τους. Αὐτό πού πρέπει να ἔχουμε στο νοῦ μας και, και εἶναι και ἡ 

προτροπή τῆς Ἐκκλησίας μας, δεν πρέπει να ξεχνοῦμε τό ρητό« Τι-

μή ἁγίου,σημαίνει μίμησι ἁγίου»Δηλαδή να ζοῦμε τη ζωή τῶν ἁγίων 

και το παράδειγμά τους,σέ κάθε ὥρα, κάθε μέρα, κάθε στιγμή σέ 

κάθε περίπτωσι ὅπως ἐκεῖνο συμπεριφέρθησαν, το ίδιο να κάνουμε 

κι’ ἐμεῖς.. Μόνο ἔτσι θά τούς τιμοῦμε σωστά καί θά .ἔχουμε καί τή 

βοήθειά τους στόν   ἀγῶνα τῆς ζωῆς μας, δόξάζοντας ἔτσι καί τό  

Θεό πού δόξασε τούς ἁγίους μας. Ἄς ἐφαρμόσουμε χωρίς καθυστέ-

ρησι τήν προτροπή τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί σίγουρα θά ἔχουμε 

καί τήν εὐλογία τοῦ  Θεοῦ στά ἔργα μας καί στή ζωή μας. Ἀμην. 

10.ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

(Δ΄ 18-23) 

 Τῷ ἐκείνῳ περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλι- λαίας εἶδεν 

δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀ-

δελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν 

γὰρ ἁλιεῖς.  Καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλι-

εῖς ἀνθρώπων.  Ο δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.  

Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν  τοῦ 

Ζεβεδαίου καί Ἰωάννην τόν ἀδελφόν αὐτοῦ, ἐν τῶ πλοῖο μετά τοῦ 

πατρός αὐτῶν καταρτίζοντες τά δίκτυα αὐτῶν, και ἐκάλεσεν αὐ-

τούς .Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολο-

ύθησαν αὐτῷ.  Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων 

ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλεί-

ας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.  
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Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ περιπατώντας ὁ Ἰησοῦς κοντὰ στὴ λίμνη τῆς Γαλι-

λαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, τὸ Σίμωνα πού λέγεται Πέτρος καὶ τὸν 

Ἀνδρέα τὸν ἀδελφόν αὐτοῦ, νὰ ρίχνουν δίχτυα στὴ λίμνη, διότι ἦ-

σαν ἁλιεῖς (ψαρᾶδες). Καὶ λέγει σ' αὐτούς; «Ἀκολουθῆστε μὲ καὶ θὰ 

σᾶς κάνω ἁλιεῖς ἀνθρώπων».Αὐτοὶ δὲ ἀμέσως ἄφησαν τὰ δίχτυα καὶ 

τὸν ἀκλούθησαν. Καὶ ὅταν προχώρησε ἀπ' ἐκεῖ, εἶδε ἄλλους δύο ἀ-

δελφούς, τὸν Ἰάκωβο τὸν υἱόν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ  τὸν ἀδελφό του, 

μέσα στὸ πλοῖο, μαζὶ μὲ τὸν   Ζεβεδαῖο τὸν πατέρα τους, νὰ ταχτο-

ποιοῦν τὰ  δίχτυά τους, και τοὺς κάλεσε. Καὶ αὐτοὶ ἀμέσως ἄφησαν 

τὸ πλοῖο καὶ τὸν πατέρα τους καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Καὶ περιόδευε 

σ' ὅλη τὴ Γαλιλαία ὁ Ἰησοῦς διδάσκοντας στὶς συναγωγές τους καὶ 

κηρύττοντας τὸ εὐαγγέλιο τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύοντας κάθε ἀ-

σθένεια καὶ ἀρρώστεια στὸ λαό. 

«Δεῦτε ὁπίσω μου...» 

Ἡ κλῆσι, τό κάλεσμα ἀπό κάποιο εἶναι μιά συνηθισμένη πράξι τῶν 

ἀνθρώπων, ἕνα μέρος τῶν διαπροσωπικῶν τους σχέσεων. Κάθε κά-

λεσμα σημαίνει τιμή καί ἐκτίμησι πρός τόν καλεσμένο. Καλεῖ ὅμως 

καί ὁ Θεός, καί ἄν  τό κάλεσμα τῶν ἀνθρώπων περιποιεῖ τιμή, ἀσφα-

λῶς, ἀσυγκρίτως μεγαλύτερη τιμή ἔχει τό κάλεσμα ἀπό τό Θεό, ὅση 

διαφορά ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό Δημιουργό του, ἄλλο τόσο μεγα-

λύτερη εἶναι ἡ θεία κλῆσι. Καί γιά τό λόγο αὐτό θά πρέπει νά  προ-

σέξουμε ἰδιαίτερα τό θεϊκό κάλεσμα καί νά ἀνταποκριθοῦμε σωστά. 

Τή θεϊκή κλῆσι πού ἔκαμε ὁ Χριστός στούς πρώτους μαθητές Του, 

μᾶς διηγεῖται σήμερα τό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε, καί μᾶς περιγρά-

φει καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀνταποκρίθηκαν οἱ καλεσμένοι. 

Οἱ ἡλιοκαμένοι ἀδελφοί Πέτρος καί Ἀνδρέας, ψάρευαν στή θάλασσα 

τῆς Γαλιλαίας ὅταν τούς πλησίασε ὁ  Χριστός, ὁ Ὁποῖος τούς κάλε-
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σε μέ τά λόγια· «Δεῦτε ὀπίσωμου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώ-

πων». Ἀμέσως αὐτοί ἄφησαν τά δίχτυα, τό πλοῖο καί τόν πατέρα 

τους καί ἀκολούθησαν τόν Χριστό. 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν  ἄνθρωπο καί ἡ ἐπιθυμία Του νά τόν 

κάνη εὐτυχισμένο, ἀναγκάζει τό Θεό νά καλεῖ συνεχῶς τούς ἀνθρώ-

πους κοντά Του. Αὐτή ἡ κλῆσι ἄρχισε μετά ἀπό τήν  ἀπομάκρυνσι 

τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Πλάστη του, Πρῶτα οἱ προφῆτες κατ’ ἐντο-

λή τοῦ Θεοῦ καί μετά ὁ Χριστός, οἱ ἀπόστολοι, καί στή συνέχεια μέ-

χρι σήμερα ἡ Ἐκκλησία καλοῦν τόν ἄνθρωπο νά πλησιάση τό Θεό 

γιά νά σωθῆ 

Αὐτό τό κάλεσμα γίνεται σέ κάθε ἀνθρωπο γιά νά ξεκουραστῆ ἀπό 

τό βάρος τῆς ἁμαρτίας καί νά σωθῆ κοντά στό Θεό. Ἰδού πῶς ὁ Κύ-

ριος καλεῖ «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι 

κἀγῶ ἀναπαύσω ὑμᾶς». Ὅλο τό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ ἦταν μιά συνε-

χής κλῆσι πρός τούς πλανεμένους ἀνθρώπους πού βρίσκονταν μα-

κριά ἀπό τό Θεό καί τή σωτηρία. 

Ἡ κλῆσι τοῦ Θεοῦ ἀπευθύνεται σ’ ὅλους, ἀλλά καί  σέ κάθε ἄνθρωπο 

ξεχωριστά. Αὐτό τό κάλεσμα ἔγινε  καί γίνεται στόν κάθε χριστιανό 

μέ τό βάπτισμα του, ἀλλά δυστυχῶς δέν τό προσέχουμε καθώς πρέ-

πει καί τρεπόμαστε σ’ ἄλλα ἐνδιαφέροντα καί ἀπομακρυνόμαστε ἀ-

πό τό Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του, γι’ αὐτό γίνεται καθημερινά ἡ 

κλῆσι τοῦ Θεοῦ σ’ ὅλους μας. Αὐτό τό κάλεσμα ἀπό τό Θεό μπορεῖ 

νά μᾶς γίνη ἀπό τό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τό διαβάσμα κάποι-

ου βιβλίου ἤ ἀπό κάποιο περιστατικό πού μπορεῖ νά μᾶς συμβῆ ἤ καί 

ἀπό τή συνομιλία μέ κάποιο πρόσωπο καί μέ τό παράδειγμα κάποιου 

ἀκόμα. Πρέπει νά γνωρίζουμε ἐμεῖς οἱ χαλαροί χριστιανοί ὅτι ὁ Θε-

ός δέν σταματᾶ ἀπό τοῦ νά μᾶς καλεῖ γιά σωτηρία καί καθημερινά 

κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας μέ διάφορους τρόπους καί θά πρέ-

πει νά εἴμαστε προσεκτικοί γιά νά διακρίνουμε αὐτή τήν κλῆσι καί νά 
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ἀνταποκριθοῦμε ἀμέσως, ὅπως καί ὁ Πέτρος καί ὁ Ἀνδρέας, οἱ ὁποῖ-

οι καθώς λέγει ὁ Ματθαῖος· «Ἀφέντες τά δίχτυα ἠκολούθησαν αὐ-

τόν». 

Γιά μᾶς τί σημαίνουν τά λόγια αὐτά;  Δέ θέλει ὁ Θεός νά ἀφήσουμε 

τή δουλειά μας, τήν οἰκογένειά μας, ὅπως ἔκαμαν ἐκεῖνοι, ἀλλά νά 

μή μᾶς γίνονται αἰτία καί ἐμπόδιο στό νά ἀκολουθήσουμε τό δρόμο 

τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Πρῶτα τό θέλημα τοῦ 

Θεοῦ, «κατά Χριστό ζωή» καί ὅλα τά ἄλλα μετά. Γιά νά εἴμαστε σω-

στοί ἀκόλουθοι τοῦ Ἰησοῦ. Γίνονται σίγουρα καί κλήσεις γιά ἱεραπο-

στολή, ἀλλά αὐτές εἶναι γιά ἐκείνους πού δόθηκε τό χάρισμα γιά να 

ἱερωθῆ ἤ να  γίνει Μοναχός κάποιος, καί οἰ γονεῖς δέ θά πρέπει νά 

ἀντιδροῦν καί  νά ἐμποδίζουν το σχέδιο τοῦ Θεοῦ 

Ὁ Θεός λοιπόν καλεῖ τόν ἄνθρωπο γιά νά τόν σώση ἀπό τήν ἁμαρτί-

α, ἀλλά καί νά τόν κάνη συνεργάτη Του  γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου 

καί γι’ αὐτό θά πρέπει νά ἀνταποκρινόμαστε μέ τό  σωστό τρόπο καί  

χρόνο καί θά πρέπει νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί γιά νά νά διακρί-

νουμε τήν κλῆσι τοῦ Θεοῦ καί νά ἀποφεύγουμε τίς παγῖδες πού πι-

θανό νά μᾶς φτιάχνει ὁ  ἐχθρός μας. Πάντοτε νά  εἴμαστε ἕτοιμοι 

καί νά λέμε ἰδού Κύριε, ἐδῶ εἶμαι καί θά ἀνταποκριθῶ στό κάλεσμά 

Σου  καί νά κάνω τό θέλημά Σου, ὅπως ἔκανα καί οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ 

ἄνθρωποι στήν πορεία τοῦ κόσμου. 

11.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΤΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

(στ΄22-33) 

Εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν 

ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· ἐὰν 

δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. 

Εἰ  οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον;  Οὐδεὶς δύ-
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ναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον 

ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνα-

σθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε 

τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύ-

σησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύ-

ματος; Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν 

οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ 

οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; Τίς δὲ 

ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν 

ἕνα; Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀ-

γροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει·  Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σο-

λομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.  Εἰ δὲ τὸν 

χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμε-

νον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπι-

στοι; Μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν ἤ τί πίωμεν ἤ τί πε-

ριβαλλωμεθα. Πάντα ταῦτα τά ἔθνη ἐπιζητεῖ. Οἶδε γάρ ὀ πατήρ ὑ-

μῶν ὁ οὐράνιος ὄτι χρήζετε τούτων ἁπάντων Ζητεῖτε δὲ πρῶτον 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάν-

τα προστεθήσεται ὑμῖν. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ λύχνος τοῦ σώματος εἶναι ὁ ὀφθαλμός. Ἐὰν ὁ ὀ-

φθαλμός σου εἶναι ὑγιής, ὅλο τὸ σῶμα σου θὰ εἶναι φωτεινό. Ἐὰν δὲ 

ὁ ὀφθαλμός σου εἶναι βλαμμένος τυφλωμένος, ὅλο τὸ σῶμα σου θὰ 

εἶναι σκοτεινό∙ ὰν δὲ τὸ ἐσωτερικό σου φῶς (ὁ νοῦς, συνείδησι) εἶ-

ναι σκοτάδι, τὸ σκοτάδι πόσο θὰ εἶναι;». Κανεὶς δὲν δύναται νὰ εἶναι 

δοῦλος σὲ δύο κυρίους (συγχρόνως), διότι ἡ τὸν ἕνα θὰ μισήση καὶ 

τὸν ἄλλο θ' ἀγαπήση, ἡ στὸν ἕνα θὰ προσκολληθῆ καὶ τὸν ἄλλο θὰ 

καταφρόνηση. Δὲν δύνασθε νὰ εἶσθε δοῦλοι τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ μα-

μωνᾶ (τοῦ χρήματος). Γι' αὐτὸ σᾶς λέγω, μὴν ἀγωνιᾶτε γιὰ τὴ ζωὴ 

σᾶς τί θὰ φᾶτε καὶ τί θὰ πιεῖτε, οὔτε γιὰ τὸ σῶμα σᾶς τί θὰ ντυθεῖτε. 
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Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴν τροφή, καὶ τὸ σῶμα ἀπὸ τὸ ἔνδυ-

μα; Κοιτάξετε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι δὲν σπείρουν οὔτε θερί-

ζουν οὔτε ἀποθηκεύουν, ἀλλ’ ὁ πατέρας σας ὁ οὐράνιος τὰ τρέφει. 

Σεῖς δὲ ὑπερέχετε πολὺ ἀπὸ αὐτά; Ποιὸς δὲ ἀπό σᾶς, ὅσο καὶ ἂν 

φροντίση, δύναται νὰ πρόσθεση στὸ ἀνάστημα του ἕνα πῆχυ; Καὶ 

γιὰ ἔνδυμα τί ἀγωνιᾶτε; Παρατηρήσατε τὰ ἄνθη τοῦ ἀγροῦ πόσο ὡ-

ραία εἶναι. Δὲν κοπιάζουν οὔτε γνέθουν. Σᾶς λέγω δέ, οὔτε Σολο-

μῶν παρ' ὅλη τὴ δόξα τοῦ ντύθηκε σὰν ἕνα ἀπὸ αὐτά. Καὶ ἂν τὸ 

χορτάρι τοῦ ἀγροῦ, πού σήμερα ὑπάρχει καὶ αὔριο ρίχνεται στὸν 

φοῦρνο (καὶ καίεται), ὁ Θεὸς τόσο ὡραία ντύνει, δὲν θὰ δώση ἔνδυ-

μα πολὺ περισσότερο σὲ σᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μὴ ἀγχώνεσθε λοιπὸν λέ-

γοντας, τί θὰ φᾶμε ἡ τί θὰ πιοῦμε ἡ τί θὰ ντυθοῦμε; Ὅλα δὲ αὐτὰ ἐ-

πιδιώκουν ( σὰν νὰ εἶναι μέγιστα ἀγαθὰ) οἱ ἐθνικοὶ (οἱ εἰδωλολά-

τρες). Γνωρίζει δὲ ὁ πατέρας σᾶς ὁ οὐράνιος, ὅτι ἔχετε ἀνάγκη ἀπὸ 

ὅλα αὐτά. Γι' αὐτὸ πρῶτα νὰ ζητεῖτε (γιὰ νὰ λάβετε) τὴ βασιλεία καὶ 

τὴ δόξα πού δίνει ὁ Θεός, καὶ  αὐτὰ θὰ σᾶς δοθοῦν ἐπιπροσθέτως..                                                                

   Ὄχι ἀγχώδη μέριμνα 

Ἀπό τό ὅρος τῶν  «Μακαρισμῶν», πού βρισκόταν ὁ  Κύριος, ἔβλεπε 

τήν ἀνθρωπότητα νά  εἶναι προσκολλημένη καί αἰχμάλωτη στό μαμ-

μωνᾶ, στήν ἀγωνία καί στήν ἁμαρτωλή μέριμνα, γιά τό τί θά φάει, τί 

θά ντυθῆ, καί νά βασανίζεται ἀπό τό ἆγχος. Βλέπει τόν ἄνθρωπο ὁ 

Κύριος νά σπαρταρᾶ σἀν ψάρι στό ἀγκίστρι τῆς ὀλιγοπιστίας πρός 

τή θεία Πρόνοια.Βλέποντας αὐτήν τήν κατάστασι ὁ  Σωτῆρας μας 

προσπαθεῖ μέ τή διδασκαλία Του νά σωφρονήση τόν ἄνθρωπο καί νά 

τοῦ ὑποδείξη τό  σωστό τρόπο γιά νά πορευθῆ καί νά ζήση ἥρεμη 

ζωή καί νά φθάση στό ποθητό λιμάνι μέ ἀσφάλεια. Ἔτσι συνεχίζει τή 

διδασκαλία Του ὅπως τήν ἀκούσαμε ἀπό τό σημερινό εὐαγγέλιο.Μέ-

σα ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου βγαίνουν τά  ἀκόλουθα συμπερά-

σματα:1)Ἡ ἀποκάθαρσι τοῦ πνευματικοῦ ὀφθαλμοῦ, τόν ὁποῖο πα-

ρομοιάζει μέ λυχνάρι τό ὁποῖο εἶναι προορισμένο νά  φέγγη πάντο-



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 52 ~ 

 

τε. Γιατί ἄν σβύσει τότε ὅλα γίνονται σκοτάδι. Δηλαδή ὁ  ὀφθαλμός 

τῆς ψυχῆς μας, ὁ νοῦς, ἠ διάνοια μας πρέπει νά  εἶναι φωτισμένες, 

νά βλέπουν καθαρά· καί γιά νά εἶναι καθαρά καί νά φωτίζουν πρέπει 

νά τροφοδοτοῦνται μέ τό λάδι τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή ὁ 

νοῦς μας νά φωτίζεται ἀπό τήν πίστι στό Θεό καί τά ἔργα μας νά εἶ-

ναι σύμφωνα μέ τίς ἐντολές Του, ἔτσι πού νά φαίνονται καθαρά καί 

νά   παραδειγματίζουν καί  νά φωτίζουν καί τούς  γύρω μας.  Διαφο-

ρετικά θά εἴμαστε σκοτάδι καί θά σκεπάζουμε καί τούς  γύρω μας  

μέσα σ’ αὐτό. 

2)Ἡ ἀπόλυτη πίστι στό Θεό καί τήν  Πρόνοιά Του.  Δηλαδή δέ μπο-

ρεῖς νά  λές; ὄτι πιστεύεις στό Θεό, τό δημιουργό σου καί προνοητή 

καί συντηρητή τῶν πάντων καί  τήν ἴδια ὥρα νά ἀμφιβάλλης καί νά 

βασανίζεσαι μέ τό ἆγχος καί τή μέριμνα τῶν ἀγαθῶν, καί νά λές τί 

θά φάω, μέ τί θά ντυθῶ; Αὐτή ἡ ἀμφιβολία σημαίνει ὀλιγοπιστία καί 

προέρχεται ἀπό τόν ἐχθρό μας τό διάβολο. Καί φαίνεται μέ τοῦτο ὅ-

τι ἔχουμε δύο κυρίους. Αὐτό δέ μπορεῖ νά φέρει καλό ἀποτέλεσμα, 

ἐπειδή θά καταλήξη στήν ἀγάπη ἐκείνου πού φαίνεται περισσότερο 

καί στήν περίπτωσι αὐτή φαίνεται ὁ μαμωνᾶς καί τά ὑλικά ἀγαθά 

στήν ἀγάπη τῶν ὁποίων θά αἰχμαλωτισθῆς. Συνεχίζοντας ὁ Κύριος 

θέλει νά μᾶς προφυλάξη μέ  σοβαρά ἐπιχειρήματα. Θέλει λοιπόν νά 

μᾶς πῆ ὅτι τό συμφέρον μας τό αἰώνιο εἶναι νά ἀνήκουμε μέ τό σῶ-

μα καί τή ψυχή στό Θεό Πατέρα μας καί γιά τοῦτο νά κόψουμε τήν 

πλεονεξία καί τήν ἀγωνιώδη μέριμνα γιά τό τί θά φᾶμε καί τί θά φο-

ρέσουμε καί πῶς θά  ζήσουμε γιά τό μέλλο, γιατί μήπως ἡ τροφή καί 

τά  ἐνδύματα εἶναι πιό πολύτιμα ἀπό τή ψυχή καί τό σῶμα;  Σίγουρα 

ὄχι.  Ὁ Θεός λοιπόν πού σᾶς ἔδωσε τό πολύτιμο καί ἀκριβό πρᾶγμα, 

δέ θά σᾶς δώση καί τή τροφή καί τό ἔνδυμα πού εἶναι πολύ λιγότε-

ρης ἀξίας; Ἀσφαλῶς θά μᾶς τά δώση.Λέγει και  ο λόγος του Θε-

ού:«επίρριψε στον Κύριο τη μέριμνά σου και α’υτός θα σε διαθρέ-

ψει». 
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Χριστιανέ μου, ἐσύ πού ξόδεψες τόσα πολλά χρήματα νά κτίσεις ἕ-

να σπίτι,  θά τό ἄφήσης ἀσυντήρητο γιά νά καταστραφῆ; Θά λυπη-

θῆς μερικά χρήματα γιά νά τό βάψεις; σίγουρα ὄχι, ἀλλά πάντοτε θά 

φροντίζης γιά τή συντήρισί του.  Γιά νά νά μᾶς πείση γιά τή θεία 

Πρόνοια τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο μᾶς φέρνει καί παραδείγματα 

ἀπό τή ζωή καί τή δημιουργία.  Λέγει λοιπόν, ἔλατε ἐσεῖς πού πνίγε-

στε ἀπό τήν ὀλιγοπιστία πρός τή θεία Πρόνοια, κοιτάξετε αὐτά πού 

συμβαίνουν στή φύσι γιά νά  πιστέψετε.  Ρίξετε μιά ματιά γύρω σας 

νά δεῖτε τά πουλάκια αὐτά τά ἀδύναμα πλάσματα τοῦ Θεοῦ πού  δέ 

σπέρνουν οὔτε θερίζουν οὔτε ἀποθηκεύουν κι  ὅμως τά βλέπουμε 

νά ἐπιδιώνουν καί νά κελαϊδοῦν ἀμέριμνα, γιατί τά φροντίζει ἡ  θεία 

Πρόνοια. Ἀκόμα καί τά κρίνα πού  φυτρώνουν στά χωράφια χωρίς 

καμιά ἀνθρώπινη φροντίδα τά βλέπουμε τόσο ὄμορφα καί ζωντανά 

νά στολίζουν τή τούς κάμπους καί τά βουνά.  Πιό χέρι ἄνθρωπέ μου 

τά φροντίζει; Δέν εἶναι ἡ  Πρόνοια τοῦ Πλάστη μας; Ἄν γι’ αὐτά τά  

πρόσκαιρα φυτά φροντίζει μέ τόση προσοχή ὁ Κύριος, δέ θά φρον-

τίση γιά σένα πού εἶσαι δική Του εἰκόνα; Δέ σέ προβληματίζει ἄν-

θρωπέ μου  ἡ φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἄψυχη φύσι καί γιά τήν ὀ-

μορφιά πού εἶναι στολισμένη;  

Ἕνας μεγάλος ἐξερευνητής στά βάθη τῆς Ἀφρικῆς κατάκοπος καί 

ἐξαντλημένος ἀπό τήν ὁδοιπορία δέν ἄντεξε καί ἔπεσε στό μέσον 

τῆς ἐρήμου καταδικασμένος νά ἀποθάνη.«Ἐνῶ εἴμουν σ’ αὐτή τή 

κατάστασι, διηγεῖται ὁ ἴδιος,  ξαφνικά τό μάτι μου ἔπεσε πάνω σ’ ἕ-

να μικρό φυτό μέ πολύ ὀμορφιά, καί ἀμέσως σκέφθηκα· ἄν ὁ Θεός 

φροντίζει γι’ αὐτό τό φυτό δέ θά φροντίση καί γιά μένα; Τότε πῆρα 

θάρρος σηκώθηκα καί  ἔφθασα μετά ἀπό λίγη ὥρα στό χωριό πού μέ 

περίμεναν οἱ σύντροφοί μου.  

Ἐκεῖνο λοιπόν πού χρειάζεται ἀπό μᾶς εἶναι νά ἔχουμε ἀπόλυτη πί-

στη καί ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη καί Πρόνοια τοῦ Κυρίου, καί ὅλα 

θά πᾶνε καλά. Ας εἶναι δοξασμένο το όνομά Του στούς αἰῶνες.Αμήν 
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12.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

 (η΄ 5-13) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσελθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν 

αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου 

βέβληται  ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.  Καὶ λέ-

γει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 

ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην 

εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. Καὶ γὰρ 

ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ 

λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχε-

ται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. Ἀκούσας δὲ ὁ Ἰη-

σοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ 

ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ 

ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ 

Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλεί-

ας ἐκβληθήσονται  εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθ-

μὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρ-

χῷ· Ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ 

ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ. 

Μετάφρασι 

'Ἐκεῖνο τόν καιρό μπῆκε δέ ὁ Ἰησοῦς στήν Καπερναούμ, καί ἦλθε σ’ 

αὐτόν ἕνας ἑκατόνταρχος, παρακαλώντας αὐτόν καί λέγοντας: 

«Κύριε, ὁ δοῦλος μου εἶναι κατάκοιτος στό σπίτι ὡς παραλυτικός, 

καί βασανίζεται φρικτά». Τοῦ λέγει δέ ὁ Ἰησοῦς:«'Ἐγώ θά ἔλθω καί 

θά τόν θεραπεύσω». Ἀλλ' ὁ ἑκατόνταρχος εἶπε τότε: «Κύριε δέν εἶ-

μαι ἄξιος γιά νά μπῆς κάτω ἀπό τή στέγη μου. Ἀλλα δῶσε διαταγή 

μέ λόγο, καί θά θεραπευθῆ ὁ δοῦλος μου. Διότι ἐγώ εἶμαι ἄνθρωπος 

κάτω ἀπό ἐξουσία, ἔχοντας στίς διαταγές μου στρατιῶτες, καί λέγω 
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σέ τοῦτον, "Πήγαινε" καί πηγαίνει, καί σ’ ἄλλο, «Ἔρχου" καί ἔρχεται, 

καί στό δοῦλο μου "Κᾶνε τοῦτο" καί τό κάνει». Ὅταν δέ ἄκουσεν ὁ 

Ἰησοῦς, θαύμασε, καί εἶπε σ’ αὐτούς, πού τόν ἀκολουθούσαν:«Ἀλη-

θινά σᾶς λέγω, οὔτε στόν Ἰσραήλ δέν βρῆκα τόσο μεγάλη πίστι. Καί 

σᾶς βεβαιώνω, ὅτι πολλοί ἀπό Ἀνατολή καί Δύση θά ἔλθουν, καί θά 

καθήσουν στό τραπέζι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν μαζί μέ τόν Ἀ-

βραάμ καί τόν Ἰσαάκ καί τόν Ἰακώβ, ἐνῶ οί ἄνθρωποι τῆς βασιλείας 

θά πεταχθοῦν ἔξω στό βαθύτερο σκοτάδι. 'Ἐκεῖ θά κλαῖνε καί θά 

τρίζουν τά δόντια ( ἀπό τόν πόνο). Εἶπε δέ ὁ Ἰησοῦς στόν ἑκατόν-

ταρχο:«Πήγαινε καί θά σοῦ γίνη ὅπως πίστεuσες». Καί θεραπεύτηκε 

ὁ δοῦλος τοῦ ἐκείνη στή στιγμή. 

Οἱ ἀρετές πού  σώζουν 

Διέρχεται ὁ Ἰησοῦς τίς πόλεις καί τά χωριά τῆς Παλαιστίνης «εὐρ-

γετῶν καί ἰώμενος τούς ἀνθρώπους», ὅπως συνήθως συνέβαινε. Καί 

κατεβαίνοντας ἀπό τό ὅρος, πού  συχνά πήγαινε, γιά προσευχή, 

μπῆκε στήν Καπερναούμ. Στό δρόμο, τόν πλησιάζει κάποιος Ρωμαῖ-

ος ἀξιωματικός καί τόν παρακαλεῖ μέ τοῦτα τά λόγια. «Κύριε, ὁ ὑπη-

ρέτης μου εἶναι ἄρρωστος βαριά καί βασανίζεται». Ὁ Κύριος ἀμέ-

σως τοῦ  λέγει· « θά ἔλθω στό σπίτι σου καί θά τόν θεραπεύσω.»Ὁ 

Ἑκατόνταρχος ὅμως τοῦ λέγει· «Κύριε ἐγώ δέν  ἀξίζω, δέν εἶμαι ἄ-

ξιος νά σέ δεχθῶ στό σπίτι μου, ἀλλά μπορεῖς νά πῆς ἕνα λόγο καί 

θά θεραπευθῆ ὁ ὑπηρέτης μου.» Αὐτό μπορεῖς νά τό κάνης, γιατί 

καί ἐγώ ἔχω ἀνθρώπους ὑπό τήν ἐξουσία μου καί διατάζω καί γίνε-

ται. Πές μόνο ἕνα λόγο καί θά θεραπευθῆ ὁ  ἄρρωστός δοῦλος 

μου.»Ἡ συμπεριφορά αὐτή τοῦ  Ρωμαίου ἐθνικοῦ εἰδωλολάτρη ἀξιω-

ματικοῦ, σίγουρα θά ξάφνιαζε πολλούς. Τό νά ἀγαπήση τότε κάποι-

ος τό παιδί του φαινόταν φυσικό. ἀλλά νά ἀγαπήση κάποιος τό δοῦ-

λο του, μέ τόσο πάθος καί ἐνδιαφέρον, ἦταν κάτι ξένο καί παράδοξο 

καί ὅμως συνέβη, πρᾶγμα πού ἔκαμε καί τόν Κύριο νά θαυμάση, τό-

σο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Ἑκατόνταρχου, ὅσο καί γιά τήν πίστι του,  στή 
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δύναμι τοῦ Ἰησοῦ. Καί σπουδαιότερο ἡ μεγάλη ταπεινοφροσύνη πού  

στόλιζε τόν ἑκατόνταρχο  καί τόν ἔκανε νά  παραγνωρίση τή φήμη 

καί τό  μεγαλεῖο τοῦ Ρωμαίου στρατιώτη, καί  νά  ὑποκληθῆ καί νά 

παρακαλῆ τόν  Ἰουδαῖο δάσκαλο νά θεραπεύση τό δοῦλο του.Ὦ! πό-

σο μεγαλεῖο ἔχει αὐτή ἡ συμπεριφορά αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου! 

Συμπεριφορά στολισμένη μέ χριστιανικές ἀρετές πού ἔκανε τόν Κύ-

ριο νά θαυμάση καί νά ὁμολογήση ὅτι δέ βρῆκε μέχρι τότε τέτοια 

δυνατή πίστι ἀνάμεσα στούς Ἰουδαίους. Δηλαδή πίστι πού τήν στό-

λιζαν ἡ μεγάλη ἀγάπη καί ἡ ταπεινοφροσύνη 

 Αὐτές τίς ἀρετές, τήν πίστι πού συνόδευαν ἡ ἀγάπη καί ἠ μεγάλη 

ταπείνωσι, δύσκολα καί  σήμερα ἀκόμα τίς  συναντοῦμε σέ πολλούς 

χριστιανούς τῆς ἐποχῆς μας. Αὐτές οἰ ἀρετές, τοῦ ἑκατοντάρχου ἔ-

καμαν τόν Κύριο νά στραφῆ πρός τόν εὐλαβῆ αὐτόν ἄνθρωπο καί 

τοῦ εἶπε∙ «Πήγαινε στό σπίτι σου καί  ὅπως ἐπίστευσες θά γίνη».Καί 

πραγματικά τήν  ὤρα ἐκείνη θεραπεύτηκε ὁ δοῦλος του. 

Στή ζωή μας αὐτή κάνουμε πολλές ἔρευνες, προσπαθοῦμε νά μάθω-

με γιά πολλά πράγματα πού ἀφοροῦν τήν  πρόσκαιρη καί ὑλική αὐτή 

ζωή μας, καί σίγουρα μαθαίνουμεν πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα ἡ 

γνώσεις γιά τήν ὑγεία, γιά τήν πρόοδο, τήν καλοπέραση καί τήν ἐπι-

στήμη, ἔχουν φθάσει σέ μεγάλα ὅρια. Καί νά σημειώσωμεν ὅτι αὐτή 

ἡ προσπάθεια γίνεται γιά μιά ζωή πού ἔχει ἡμερομηνία λήξεως. 

 Δυστυχῶς ὅμως, διαπιστώνουμεν ὅτι ἄφήνουμεν πίσω τίς ἔρευνες 

γιά τόν ἑαυτό μας πώς  θά ἀποκτήσωμε τήν ἄλλη ζωή τήν αἰώνια καί 

αληθινή πού δέν ἔχει τέλος. Μένει καθυστερημένη ἡ ἔρευνα στόν ἑ-

αυτό μας. Ἡ συμπεριφορά τῶν περισσότερων ἀνθρώπων, φανερώνει 

ὅτι ἀγνοοῦν ἀκόμα καί τόν ἑαυτό τους, δηλαδή δέν γνωρίζουν ὅτι 

εῖναι ἡ ἀτίμητη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πού δέ ἀγοράζεται μέ τοῦ κόσμου 

τό χρυσάφι. Δέν γνωρίζουν ὅτι εἶναι βασιλιάδες καί κυρίαρχοι ὅλης 
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τῆς φύσης,Δέν πιστεύουν ὅτι ἔχουν πλασθεῖ γιά νά  κληρονομήσουν 

τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἄν τά ἐρευνοῦσαν καί πίστευαν σ’ αὐτά, σί-

γουρα δέ θά  διέπρατταν τόσα βαριά ἁμαρτήματα, πού σήμερα βλέ-

πουμεν. 

Εἶναι ἀνάγκη ἐπίγουσα, ἐν ὅσω βρισκόμαστε στή ζωή αὐτή, νά ἀρχί-

σωμε νά ἑρευνοῦμε τόν ἑαυτό μας, νά δοῦμε ἄν ἔχουμε τά ἐφόδια 

καί τά μέσα γιά νά φτάσωμε στόν αἰώνιο μας προορισμό. Τά ἐφόδια 

αὐτά εἶναι οἱ διάφορες ἀρετές πού ὁ καλός Δημιουργός ἔβαλε μέσα 

μας, ἀλλά τίς σκέπασε καί τίς σκεπάζει ἠ ἁμαρτία. Αὐτἐς τίς ἀρε-

τές, τή πίστη τήν ἀγάπη τή ταπείνωση, τήν προσευχή κλπ. Θά πρέ-

πει χωρίς καθυστέριση νά  ἑρευνἠσωμε μέσα μας, στό εἶναι μας καί 

ἄν δέν τίς βροῦμε ζωντανές, νά φροντίσωμε νά τίς καλλιεργήσωμε, 

νά τίς ἀναζωογονήσωμε, ὅπως τίς εἶχε καί ὁ Ἑκατόνταρχος. Μόνο 

ἔτσι θά μᾶς δέχεται καί θά μᾶς ἀναγνωρίζει δικούς του, ὁ Κύριος. 

 Ὁ Ρωμαῖος ἀξιωματικός ἄς γίνει σέ μᾶς παράδειγμα πρός μί-

μησι, γιά θερμή πίστι, ἀγάπη, εὐσπλαχνία, καί ταπεινοφροσύνη, ἀλλά 

καί γιά μεγάλη ἐμπιστοσύνη πρός τήν παντοδυναμία τοῦ Κυρίου 

μας. Γιατί μόνο μέ  τέτοιες ἀρετές ὅταν στολίζουμε τόν ἑαυτό μας,  

τότε θά μᾶς προσέχει ὁ Κύριος καί θά  στέλλει σέ μᾶς τίς εὐλογίες 

Του καί ὄχι μόνο αὐτές ἀλλά καί στή βασιλεία Του θά μᾶς  εἰσαγάγει 

μέ πολλή χαρά . 

13 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. 

( η΄ 28-Θ΄1) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνω, ἐλθόντι  αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν 

Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι  ἐκ τῶν μνημείων 

ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς 

ὁδοῦ ἐκείνης. Καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ 
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τοῦ Θεοῦ; Ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; Ἦν δὲ μακρὰν ἀ-

π' αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη. Οἱ δὲ δαίμονες παρεκά-

λουν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν 

εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελ-

θόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα 

ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθα-

νον ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς 

τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. Καὶ ἰδοὺ 

πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν 

παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καί ἐμβάς εἰς 

πλοῖον διεπέρασε καί ἦλθεν εἰς τήν ἰδίαν πόλιν. 

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ἠλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν χώρα τῶν Γεργεσηνῶν, 

τὸν συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι πού ἔβγαιναν ἀπὸ τοὺς τάφους, 

φοβεροὶ πολύ, ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ πέραση κανεὶς ἀπὸ τὸ δρόμο 

ἐκεῖνο. Καὶ ἰδού ἔκραξαν λέγοντας;«Τί σχέση ἔχουμε ἐμεῖς μὲ σένα, 

Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ; "Ἦλθες ἐδῶ γιὰ νὰ μᾶς βασανίσεις προτοῦ ἔλ-

θει ὃ καιρός μας;’’ Μακριὰ δὲ ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν μία μεγάλη ἄγελη ἀ-

πὸ χοίρους πού ἔβοσκε. Οἱ δὲ δαίμονες τὸν παρακαλοῦσαν λέγον-

τας:«Ἐὰν πρόκειται νὰ μᾶς βγάλης ἄφησέ μας νὰ πᾶμε στὴν ἀγέλη 

τῶν χοίρων». Καὶ τοὺς εἶπε: «Πηγαίνετε». Καὶ βγῆκαν καὶ πῆγαν 

στὴν ἀγέλη τῶν χοίρων. Καὶ ἰδοὺ ὤρμησε ὅλη ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων 

καὶ γκρεμίστηκε στὴ λίμνη καὶ πνήγηκε στὰ νερά· οἱ δὲ βοσκοὶ ἔφυ-

γαν, καὶ πῆγαν στὴ πόλι, καὶ ἀνήγγειλαν πάντα τὰ συμβάντα, καὶ ἰδί-

ως τὰ σχετικὰ μὲ τοὺς δαιμονισμένους. Καὶ ἰδοὺ ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς 

πόλεως βγῆκαν νὰ συναντήσουν τὸν Ἰησοῦ, καί, ὅταν τὸν εἶδαν. τὸν 

παρεκάλεσαν νὰ φύγη ἀπὸ τὴν περιοχή τους. Τότε ἐπιβιβάσθηκε σὲ 

πλοῖο καὶ πέρασε ἀπέναντι στὴν πόλι του (Καπερναούμ.) 

Ἡ κακία τοῦ διαβόλου  καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 
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Μέσα ἀπό τό σημερινό εὐαγγέλιο φαίνεται καθαρά ἡ κακία τοῦ Δια-

βόλου καί ἡ παντοδυναμία καί ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας. Ὅπως τά 

ἔργα τοῦ  ἀνθρώπου φανερώνουν τόν ἄνθρωπο, ἔτσι καί τά ἔργα 

τοῦ Διαβόλου φανερώνουν τό Διάβολο, κι  ἄς μήν παραδέχονται τήν 

ὕπαρξι του πολλοί ἄνθρωποι. Ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει καί θά 

τόν περιγράψουμε γι’ αὐτούς πού ἀγνοοῦν τήν ὕπαρξί του ἤ καί ἀμ-

φιβάλλουν, γιά νά τούς προστατεύσουμε. 

¨Ο Διάβολος 

Ὁ Διάβολος ἦταν ἀρχάγγελος, δημιούργημα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ 

καί τό ὄνομά του Ἑωσφόρος, δηλαδή ἄστρο τῆς αὐγῆς, αὐγερινός. 

Ὅταν ὁ Θεός δημιούργησε τό οὐρανό μέ τά ἀστέρια καί φάνηκε  ὅ-

λη ἐκείνη ἡ μεγαλοπρέπεια τοῦ οὐρανοῦ, ὅλοι οἱ ἄγγελοι μ’ ἕνα στό-

μα ὕμνησαν τόν Δημιουργό. Ὁ Ἑωσφόρος ὅμως θολώθηκε καί μέ 

πολλήν ὑπερηφάνεια εἶπε: «Θά στήσω τό θρόνο μου πάνω ἀπό τά ἄ-

στρα καί  θά γίνω ὅμοιος μέ τόν Ὕψιστο, δηλαδή νά γίνη Θεός. ἀπό 

τότε ἀπό φωτεινός ἄγγελος πού ἦταν ἔγινε σκοτεινός δαίμονας καί 

διώχτηκε ἀπό τόν οὐρανό μαζί μέ τούς ἀγγέλους πού τόν ἀκολού-

θησαν.Ὄχι μόνο δέν ἔστησε θρόνο, ἀλλά ἔχασε καί τή δόξα πού εἶχε 

σάν ἀρχάγγελος. Ἀπό τότε ἔγινε ἀντίθεος καί τό ἔργο του εἶναι νά 

καταστρέψη τόν ἄνθρωπο καί τή δημιουργία, γιά νά ἐκδικηθῆ τό Θε-

ό, καί ἀφοῦ Ἐκεῖνον δέ μπορεῖ νά τόν βλάψη στρέφεται στά δημι-

ουργήματά Του. 

 Ἔτσι μέ τήν ἀποπλάνησι ὅμως τῶν πρωτοπλάστων κατάφερε νά βά-

λη ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος ὑπό τήν κυριαρχία του. Ἤλθεν ὅμως ὀ 

νέος Ἀδάμ, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, πού ἔμελλε νά καταρ-

γήση τό κράτος τοῦ Διαβόλου καί νά ἐλευθερώση τό ἀνθρώπινο γέ-

νος. Καί θυσίασε τήν ἀνθρώπινη Του φύσι ὁ Κύριος δεχόμενος τό 

σταυρό καί τόν θανάτο. Αὐτός ὁ θάνατος ἦταν ἡ αἰτία νά καταργη-

θῆ τό βασίλειο τοῦ Διαβόλου, γιατί κατά τή διάρκεια πού βρισκόταν 
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τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ στόν τάφο, ζωοποιήθηκε, κατά τόν  Παῦλο, καί 

πῆγε στό βασίλειο τοῦ Διαβόλου, στόν Ἅδη, καί  ἀφοῦ νίκησε κατά 

κράτος τό Διάβολο καί  τό στρατό του, ἐλευθέρωσε τούς δεσμίους 

καί τώρα ὁ Διάβολος ἔχασε τή δύναμί του. Εἶναι σάν λιοντάρι χωρίς 

δόντια. Ἡ δύναμί του εἶναι ἡ πανουργία, τό ψέμα καί ἡ ἀπάτη. Ἔτσι 

ξεγελᾶ τούς ἀνθρώπους καί τόν ἀκολουθοῦν. Αὐτό παθαίνει καί κά-

θε ἄνθρωπος πού τόν πιστεύει καί πλανιέται. Δυστυχῶς καὶ στὶς μέ-

ρες μας, μετασχηματήθηκε σὲ ἄγγελο φωτός, ὄπως λέγει καὶ ἡ Γρα-

φή, καὶ πλάνεψε τοὺς περισσότερους ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς ὀρθο-

δοξης Ἐκκλησίας, καὶ μὲ  συνθημα τὴν  κοσμικὴ ἀγάπη καὶ ἐνότητα, 

παραβλέπουν καὶ καταργοῦν Ἱεροὺς Κανόνες καὶ πιέζουν τοὺς  ὀρ-

θοδοξους χριστιανοὺς νὰ ἐνωθοῦν μὲ τὶς ἄλλες αἱρέσεις. Οὐσιαστι-

κὰ καταργοῦν τὴν  μία Ἅγια Καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία μας, 

καὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους αἱρετικοὺς νὰ βαδίσουμε τὸ δρόμο πρὸς 

τὴν κόλασι!Δυστυχῶς και στις μέρες μας, μετασχηματήθηκε σὲ ἄγ-

γελο φωτός, ὄπως λέγει και ἡ Γραφή, και πλάνεψε τοὺς περισσότε-

ρους ἀπὸ τοὺς ἀρχιερεῖς τῆς ὀρθοδοξης Ἐκκλησίας, και μὲ  συνθη-

μα τὴν  κοσμικὴ ἀγάπη και ἐνότητα, παραβλέπουν και καταργοὺν Ἱε-

ροὺς Κανόνες και πιέζουν τοὺς  ὀρθοδοξους χριστιανοὺς να ἐνω-

θοὺν μὲ τις ἄλλες αἱρέσεις. Οὐσιαστικὰ καταργουν τὴν  μία Ἅγια 

Καθολικὴ και ἀποστολικὴ Ἐκκλησία μας, και μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους αἱ-

ρετικοὺς να βαδίσουμε τὸ δρόμο προς τὴν κόλασι. Δυστυχῶς και 

στις μέρες μας, μετασχηματήθηκε σε άγγελο φωτός, όπως λέγει και 

η Γραφή, και πλάνεψε τους περισσότερους από τους αρχιερείς της 

ορθόδοξης Εκκλησίας, και με  σύνθημα την  κοσμική αγάπη και ἑνό-

τητα, παραβλέπουν και καταργούν Ἱερούς Κανόνες και πιέζουν 

τους  ορθόδοξους χριστιανούς να ενωθοῦν με τις άλλες αιρέσεις. 

Ουσιαστικά καταργουν την  μία Αγια Καθολική και αποστολική Εκ-

κλησία μας, και μαζί με τους άλλους αιρετικούς να βαδίσουμε το 

δρόμο προς την κόλασι! 
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Ἡ ἀδυναμία τοῦ Διάβολου καί ἡ παντοδυναμία τοῦ Κυρίου. 

Στήν πλάνη τοῦ Διαβόλου φαίνεται ἔπεσαν καί οἱ σημερινοί δαιμονι-

σμένοι καί τά πονηρά πνεύματα, οἱ δαίμονες, τούς μετέτρεψαν σέ 

φόβητρο τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί τούς κατατυραννοῦσαν χωρίς οἶ-

κτο.  Ἦταν ὅμως τυχεροί γιατί τούς ἐπισκέφθηκε ὁ Κύριος.Μόλις τά 

δαιμόνια ἀντίκρυσαν τόν Ἰησοῦ φοβήθηκαν τόσο πολύ πού ἀναγνώ-

ρισαν τόν δικαστή τους φοφισμένοι εἶπαν· «Τί κοινόν ὑπάρχει μετα-

ξύ μας Υἱέ τοῦ Θεοῦ καί ἦλθες ἐδῶ νά μᾶς βασανίσης πρίν τήν ὥρα 

σου;» Καί ἄρχισαν τά δαιμόνια νά παρακαλοῦν τόν Ἰησοῦ νά μήν 

τούς στείλη στήν ἄβυσσο τῆς κόλασης, ἀλλά νά τούς ἐπιτρέψη νά 

πᾶνε στό κοπάδι τῶν χοίρων. Τούς ἐπέτρεψε καί πῆγαν στούς χοί-

ρους καί  ἐλευθερώθηκαν οἱ ἄνθρωποι δοξάζοντας τό Θεό. 

Ἀπό αὐτά πού ἀναφέραμε φαίνεται καθαρά ὅτι οὐσιαστικά δέν ἔχει 

δύναμι ὁ σατανᾶς οὔτε μπορεῖ νά ἐξουσιάση κανένα ἄνθρωπο ὑπο-

χρεωτικά ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν τό θέλει. Ἄν  οἱ ἄνθρωποι ἔχουν κριτή-

ριο τό θέλημα καί τό νόμο τοῦ Θεοῦ, θά διακρίνουν τήν πλάνη τοῦ 

διαβόλου καί θά ἀποφύγουν τίς παγῖδες πού φτιάχνει καί  δέ θά δε-

χθοῦν τίς προφάσεις πού τούς ὑποβάλλει στό μυαλό. Ὁ Ἀπόστολος 

Ἰἀκωβος μᾶς συμβουλεύει. «Ἀντισταθεῖτε στό Διάβολο καί θά φύγη 

ἀπό ἀπό σᾶς, πλησιἀστε τό Θεό καί θά σᾶς πλησιάση.» Χρειάζεται 

λοιπόν ὅλοι μας νά ξέρουμε τί θέλει ἀπό ἐμᾶς ὁ Θεός μας καί τί εἶ-

ναι ἐκεῖνο πού  διώχνει τό Διάβολο, καί τό γνωρίζουμε. Αὐτό εἶναι ἡ 

τήρησι τών ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Αὐτό δείχνει ἀγάπη στό Θεό καί δι-

ώξιμο τῶν δαιμόνων. 

Δέ θά παύση νά ὑπάρχη ὁ Διάβολος ἔστω καί νικημένος.Αὐτό τό ἐ-

πιτρέπει ὁ Θεός γιά νά δοκιμάζονται καί νά φαίνονται οἱ πιστοί ἄν-

θρωποι πού θά πάρουν τό βραβεῖο τοῦ ἀγῶνα καί νά μποῦν στή βα-

σιλεία του. Θά παύση μιά γιά πάντα ἡ τυραννία τοῦ Πονηροῦ τή με-

γάλη ἡμέρα τῆς κρίσεως ὅπου θά  ἐφαρμοσθῆ ἡ δικαιοσύνη τοῦ  Κυ-
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ρίου, καί δέ θά  ξαναεμφανισθῆ ποτέ ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη καί 

στούς ἀτέλειωτους αἰῶνες. Θά βασιλεύη ὁ Θεός καί θά δοξάζεται 

ἀπό τούς πολῖτες τῆς βασιλείας Του στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀ-

μήν. 

14.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΕΚΤΗ   ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

    (Θ΄ 1-8) 

 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν 

εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλί-

νης βεβλημένον. καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παρα-

λυτικῷ· Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Καὶ ἰδού τι-

νες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. Καὶ εἰδὼς 

ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· Ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πο-

νηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέ-

ωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; Ἵνα δὲ εἰδῆτε 

ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτί-

ας,  τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ. Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕ-

παγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐ-

ξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 

Μετάφρασι 

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐπιβιβάσθηκε σέ πλοῖο καί πέρασε ἀπέναντι καί ἦλθε 

στήν πόλι του (τήν Καπερναούμ) Καί ἰδού ἔφεραν σ' αὐτόν ἕνα πα-

ραλυτικό πάνω σέ κρεββάτι, κι ὅταν εἶδε ὁ Ἰησοῦς τήν πίστι τους εἶ-

πε στόν παραλυτικό:«Ἔχε θάρρος παιδί μου! Σοῦ ἔχουν συγχωρεθῆ 

οἱ ἁμαρτίες σου». Καί ἰδού μερικοί ἀπό τούς γραμματεῖς εἶπαν μέσα 

τους: «Αὐτός βλασφημεῖ». Ὁ δέ Ἰησοῦς εἶδε τίς σκέψεις τους  καί 

εἶπε: «Γιατί σκέπτεσθε μέσα στίς διάνοιές σας πονηρά; Τί δέ εἶναι 

εὐκολώτερο νά εἴπω; " Ἔχουν συγχωρηθῆ οἱ ἁμαρτίες σου", ἡ νά εἰ-
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πῶ "Σήκω καί περπᾶτα". Γιά νά μάθετε δέ ὅτι ὁ Υἱός τοῦ ἄνθρωπου 

ἔχει ἐξουσία νά συγχωρῆ ἁμαρτίες πάνω στή γῆ», Τότε λέγει στόν 

παραλυτικό: «Σήκω πᾶρε τό κρεββάτι σου καί πήγαινε στό σπίτι 

σου». Καί σηκώθηκε καί πῆγε στό σπίτι του. Βλέποντας δέ τά πλή-

θη, θαύμασαν καί δόξασαν τό Θεό, πού ἔδωσε τέτοια ἐξουσία στούς 

ἄνθρωπους.                 

                         Εμπόδια στήν πορεία μας πρός τόν Ἰησοῦ. 

Τό πλῆθος τοῦ κόσμου πού εἶχε μαζευτεῖ γιά νά ἀκούση τό λόγο τοῦ 

Κυρίου στάθηκε ἐμπόδιο στούς τέσσερεις ἀνθρώπους νά 

μεταφέρουν τόν παραλυτικό μπροστά στόν Ἰησοῦ. Τό πλῆθος μιά 

ἄλλη φορά ἐμπόδιζε τούς τυφλούς νά πᾶνε κοντά στόν Ἰησοῦ, πού 

διάβαινε ἀπό τό δρόμο τους. Καί σ’ ἄλλες περιπτώσεις ἐμποδίζον-

ταν ἄνθρωποι νά πλησιάσουν τόν Κύριο. Αὐτά τά ἐμπόδια θά τά συ-

ναντήση καί σήμερα κάθε ἄνθρωπος πού θέλει νά συντήση τόν σω-

τῆρα Κύριο. Ἐμπόδια κάθε λογῆς θά ἐπιστρατεύση ὁ Διάβολος γιά 

νά ἐμποδίση τούς  ἀνθρώπους νά σωθοῦν ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἐμπό-

δια θά συναντήση ὁ νέος πού θέλει νά ζήση τήν κατά Χριστό ζωή, 

τήν ἀγνότητα,τήν παρθενία, τή σωφροσύνη. Ὁ Διάβολος μέσω τῶν 

φίλων, ψυθηρίζει,«ἔλα τώρα, θά γίνης καλόγερος;», Γλέντα τή ζωή 

σου, ἔχεις καιρό νά σκεφθῆς τό Θεό καί τήν ἐκκλησία. Δές πῶς  

περνᾶ σήμερα ὁ κόσμος· θά εἶσαι ὀπισθοδρομικός;» Καί ὄχι μόνο ὁ 

κόσμος ἀλλά καί στό περιβάλλον του. ὁ ἄνθρωπος. συναντᾶ δυσκο-

λίες. ὅταν πρόκειται νά θελήση νά πλησιάση τό Θεό. Πόσοι γονεῖς 

δέν ἐμπόδισαν τά παιδιά τους νά  ἀκολουθήσουν τό δρόμο τῆς ἱε-

ρωσύνης ἤ νά γίνουν μοναχοί; Ὁ Διάβολος διά μέσου αὐτῶν γίνεται 

ἐμπόδιο στήν σωτηρία τοῦ κόσμου καί  πρέπει ὅλοι νά τό  ἀντιλη-

φθοῦμε.Θέλει ὁ ἄνθρωπος νά ἀφήση τήν ἁμαρτία καί τόν ἐμποδί-

ζουν οἱ φίλοι του λέγοντάς του·«Ἔλα τώρα νά γλεντήσουμε τή ζωή, 

καί ἔχουμε καιρό. Ὅταν θά γεράσουμε πηγαίνουμε καί στήν ἐξομο-

λόγησι.» Ὁ Διάβολος μέ πολλήν τέχνη καί μαεστρία πλανᾶ τούς ἀν-
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θρώπους. Θέλει κάποιος νά νηστεύση καί τοῦ προβάλλει τήν ὑγεία, 

θέλει νά ἐκκλησιασθῆ καί τοῦ  ὑποβάλλει τή φτώχεια ἤ ὅτι θά  καθυ-

στερήσουν οἱ δουλειές του· κι  ἄν ἐκκλησιασθῆ ἀκόμα τοῦ  γυρίζει 

τό νοῦ σ’ ἄλλα ἐνδιαφέροντα μέ ἀποτέλεσμα νά βρίσκεται στό ναό 

μόνο τό σῶμα, γιατί ὁ νοῦς γυρίζει ἀλλοῦ. Καί ἀπό ἐξομολογητήρι 

ἀκόμα διώχνει τόν ἁμαρτωλό γιά νά μήν ἐξομολογηθῆ καί σωθεῖ. 

 Ἐμπόδια λοιπόν σέ κάθε βῆμα γιά κάθε χριστιανό πού θέλει 

νά πλησιάσει τό Θεό. Ἐμπόδια συνάντησαν ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει 

καί οἱ τέσσερεις ἄνθρωποι τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου, ἀλλά δέν 

σταμάτησαν. Ἦταν ἀποφασισμένοι, νά φτάση ὁ ἄνθρωπός τους, 

κοντά στόν Ἰησοῦ. Καί βρῆκαν τόν τρόπο. Καί ὅπως ἀναφ΄ρει ἄλλος 

εὐαγγελιστής, Τόν ἀνέβασαν στή στέγη μέ πολύ κόπο, ἀφαίρεσαν 

τά  κεραμίδια, ἄνοιξαν τρύπα καί  ἀπ’ ἐκεῖ κατέβασαν τόν παραλυτι-

κό μπροστά στόν Κύριο καί σέ πεῖσμα τοῦ διαβόλου ὁ ἄνθρωπος πῆ-

ρε ἄφεσιν ἁμαρτίῶν καί τή γιατρειά τῆς ἀρρώστειας του πού τόν εἶ-

χε καθηλωμένο στό κρεββάτι. 

Οἱ καιροί πού ζοῦμεν εἶναι εἶναι πολύ χειρότεροι τῆς ἐποχῆς ἐκεί-

νης, πού ἀναφέρει τό εὐαγγέλιο.Ἡ ἁμαρτία ἐκσυγχρονίστηκε, ἔλαβε 

νέα καί προκλητική μορφή, ἅπωσε παντοῦ τά πλοκάμια της καί σερ-

βίρεται καί μέ ἐπιστημονικό τρόπο, μέ προφάσεις πού φαίνονται σάν 

δικαιολογημένες, ἐνῶ εἶναι ἁμαρτωλές καί ἐμοδίζουν, καί ματαιώ-

νουν ἀκόμα τή θέλησι τοῦ ἀνθρώπου πού θέλει νά ζήση κατα Θεό. 

Ἡ ἐμπηρεία τῶν πατέρων μας λέγει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ  πολύ 

καιρό μέσα στήν ἁμαρτία, παθαίνει ἀλλοίωση καί ἡ κρίση του, καί νο-

μίζει τήν ἁμαρτία σαν φυσιολογικό γεγονός. Γιά παράδειγμα: Ὁ Θε-

ός λέγει, τήν Κυριακή πρέπει νά ἀργέῖς καί νά πηγαίνεις στήν ἐκκλη-

σία, ‘εσύ ὅμως λέγεις, ἡ δουλειά δέν εἶναι ἁμαρτία, καί τό θεωρεῖς 

φυσιολογικό. ἐνῶ εἶναι παράβαση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, καί ἁμαρ-

τάνεις. Καί πολλά ἄλλα τέτοια γίνονται. Εἶναι πολλά καί διάφορα τά 

πράγματα πού  σήμερα γίνινται ἐμπόδια στήν πορεία μας πρός τό 
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Θεό. Πρέπει κάθε τι πού μᾶς ἐμποδίζει στήν πνευματική μας πορεία 

νά τό παραμερίζομεν καί νά προχωροῦμε κοντα στόν Χριστό, ὅπως 

ἔπραξα καί  αὐτοί, πού παμέρισαν τά κεραμίδια καί ἔφτασαν μπρο-

στά στόν Κύριο καί θεραπεύθηκε Ὀ ἄνθρωπός τους.  

  Γιατί νά μήν μιμηθοῦμε κι  ἐμεῖς αὐτούς τούς ἀνθρώπους; Τή 

πίστι τους  στόν Κύριο, τήν ὑπομονή τους, τήν ἐπιμονή τους , τήν ἐ-

φευρετικότητα καί ἀποφασιστικότητά τους. Μέ τά ὅπλα αὐτά στή 

φαρέτρα μας νά πολεμήσουμε γιά νά πετύχουμε τό σκοπό μας, τή 

σωτηρία μας. Νά παραμερίσουμε τά κεραμίδια καί τά χώματα πού  

μᾶς ἐμποδίζουν, ὅ,τι κι  ἄν εἶναι αὐτά καί νά φθάσουμε κοντά στόν 

Κύριο καί Θεό μας καί νά ἀκούσουμε κι  ἐμεῖς ὅπως ὁ παραλυτικός¨« 

θάρσει τέκνον ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου ἐμπρός λοιπόν,νά πά-

ρωμε ὁριστική ἀπόφαση γιά παραμερισμό κάθε ἐμποδίου, ὅ, τι κι’ ἄν 

εἶναι αὐτό. Νά προχωροῦμε μέ  θάρρος καί πίστη καί νά μήν ἀπογο-

ητευόμαστε καί νά σταματοῦμε. Οí προσπάθειά μας  νά συνεχής νά 

παραμερίσουμε τά ἐμπόδια καί μέ τό ὅπλα πού ἀναφέραμε πιό πάνω 

καί μέ θερμή προσευχή σίγουρα θά νικήσουμε μέ τή χάρι τοῦ Νικητή 

Ἰησοῦ Χριστοῦ πού πάντοτε ἔρχεται βοηθός στό κάλεσμα κάθε πι-

στοῦ καί τόν ἐνισχύει καί βγαίνει νικητής στόν ἀγῶνα του κατά τοῦ 

Διαβόλου.  

15.ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΓΔΟΗ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

   (ιδ΄ -14-22) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῷ  εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐ-

π' αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν.  Ὀψίας δὲ γενο-

μένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Ἔρημός ἐστιν ὁ 

τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελ-

θόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς 

εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φα-
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γεῖν. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ 

δύο ἰχθύας.  Ὁ δὲ εἶπε· Φέρετέ μοι αὐτούς ὧδε.  Καὶ κελεύσας τοὺς 

ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους 

καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ 

κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄ-

χλοις. Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦ-

ον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν 

ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως 

ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ 

προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολύ λαό, καί τούς σπλαχvίσθηκε, 

καί θεράπευσε τούς ἀρρώστους των. Ὅταν δέ πλησίαζε νά βραδυά-

ση, προσῆλθαν σ' αὐτόν οἱ μαθητές του καί εἶπαν: «Ὁ τόπος εἶναι ἔ-

ρημος καί ἡ ὥρα ἤδη περασμένη.Δῶσε διαταγή νά φύγουν τά πλή-

θη, γιά νά πᾶνε  στά χωριά ν' ἀγοράσουν τρόψιμα νά φᾶνε» Ἄλλ' ὁ Ἰ-

ησοῦς τούς εἶπε: «Δέν χρειάζεται νά φύγουν, δῶστε τούς ἐσεῖς νά 

φᾶνε». Ἀλλ' αὖτοί τοῦ λέγουν:«Δέν ἔχουμεν ἐδῶ παρά πέντε ψωμιά 

καί δύο ψάρια». Αὐτός δέ εἶπε: «Φέρτε μου αὐτά ἐδῶ». Καί ἀφοῦ δι-

άταξε τά πλήθη νά ξαπλώσουν στά χορτάρια, πῆρε τά πέντε ψωμιά 

καί τά δυό ψάρια, ὕψωσε τά μάτια του στόν οὐρανό καί εὐλόγησε, 

καί ἔκοψε καί ἔδωσε στούς μαθητάς τά ψωμιά καί οἱ μαθηταί στά 

πλήθη. Καί ἔφαγαν ὅλοι καί χόρτασαν, καί σήκωσαν τό περίσσευμα 

ἀπό τά κομμάτια δώδεκα κοψίνια πλήρη. Ἐκεῖνοι δέ πού ἔφαγαν, ἦ-

ταν περίπου πέντε χιλιάδες ἄνδρες, ἐκτός ἀπό τίς γυναῖκες καί τά 

παιδιά. Ἀμέσως δέ ὁ Ἰησοῦς ἀνάγκασε τούς  μαθητές του νά μποῦνε 

στό πλοῖο καί νά πάνε πρωτύτερα ἀπ' αὐτόν στό ἀπέναντι  μέρος, 

γιά νά διαλύση ἐν τῷ μεταξύ τά πλήθη.  

Ἡ Θεία Πρόνοια γιά τόν ἄνθρωπο 
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Κατά τίς  περιοδείες του  στίς διάφορες πόλεις καί χωριά τῆς Πα-

λαιστίνης, ὁ Ἰησοῦς, συνοδευόταν πάντοτε ἀπό πολλούς, ἄνδρες 

γυναῖκες καί παιδιά, καί πού πολλές φορές δέν ἐπαρκοῦσε ὁ χῶρος. 

Στή σημερινή περίπτωσι πού ἀναφέρει τό Εὐαγγέλιο, τά πλήθη ξε-

πέρασαν κάθε ἄλλη φορά, καί ὁ Κύριος τούς ὁδήγησε στούς  ἀ-

γρούς μακριά ἀπό τά χωριά. Στό ἔρημο ἐκεῖνο μέρος θεράπευσε ὅ-

λους τούς  ἀρρώστους καί  δίδασκε τό λόγο τοῦ Θεοῦ, μέχρι πού  ὁ 

ἥλιος πήγαινε στή Δύση. Τά πλήθη ἀκόμα δέν εἶχαν φάει τίποτα καί 

τό θέμα συζητήθηκε μεταξύ τῶν μαθητῶν καί τοῦ Δασκάλου. Βρῆ-

καν μεταξύ τοῦ πλήθους κάποιο πού εἶχε μαζί του  πέντε ψωμιά καί 

δύο ψάρια. Τά παρέλαβε ὁ Κύριος καί ἀφοῦ προσευχήθηκε, τά μοί-

ρασε στό πλῆθος ἐκεῖνο οἱ ὁποῖοι ἐφαγαν καί χόρτασαν καί περίσσε-

ψαν καί  δώδεκα γεμάτα κοφίνια. Ἀπό τό πλῆθος ἐκεῖνο ὑπελογίσθη-

σαν μόνον οἱ ἄνδρες πέντε χιλιάδες ἔξω τά γυναικόπαιδα. 

Ἀπό τό γεγονός αὐτό, θαυμάζουμε τήν πίστι καί ἐμπιστοσύνη καί τή 

σιγουριά πού εἶχαν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι στόν Κύριο. Ὅλο ἐκεῖνο 

τό πλῆθος ἀκολούθησαν τό Χριστό μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη. Ἤθε-

λαν δηλαδή νά ἀκολουθήσουν τόν Ἰησοῦ καί δέν τούς ἐνδιέφερε οὔ-

τε ἡ πεῖνα, οὔτε ἡ δίψα ἤ καί τό σπίτι, ἴσως καί ἡ ἐργασία τους ἀκό-

μα. Ἤθελαν νά εἶναι μέ τόν Ἰησοῦν, νά ἀκούσουν τή διδασκαλία Του 

καί νά θεραπευθοῦν ἀπό τίς διάφορες ἀσθένειες οἱ δικοί τους. Αὐτό 

ἦταν τό πρῶτο τους  μέλημα,  Αὐτά τούς ὑπαγόρευε ἡ πίστι 

τους.Καί ἡ πίστη τους αὐτή τούς δικαίωσε μέ τό παραπάνω. 

Αὐτά τά γεγονότα μᾶς τά προτείνει ἡ Ἐκκλησία μας γιά νά μᾶς δι-

δάξει καί νά μᾶς προβληματίσει, γιά νά διορθώσουμε τή πορεία τῆς 

ζωῆς μας. Ἄς κάνουμε λοιπόν καί τό δικό μας ἔλεγχο. 

 Ἐμεῖς πού βαπτισθήκαμε στό ὄνομά τοῦ Κυρίου,  καί μάθαμε τόσα 

γι΄ Αὐτόν, καί συγκαταριθμηθήκαμε στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας Του, 

γίναμε πολῖτες τῆς βασιλείας του, τρέφομαστε ἀκόμα καί μέ τό Σῶ-
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μα Του,  δείχνουμε τέτοια συμπεριφορά; Σίγουρα οἱ περισσότεροι ὄ-

χι. Ἀντί νά ἀκολουθοῦμε Αὐτόν καί νά  ἐναποθέτουμε τίς ἐλπίδες 

μας σ’ Αὐτόν, ὅπως καί τό πλῆθος ἐκεῖνο,  ἀκολουθοῦμε τόν ἑαυτό 

μας καί στηριζόμαστε στίς δικές μας δυνάμεις καί παραγνωρίζουμε 

τή μεγαλωσύνη, τήν παντοδυναμία Του καί τή σωτηρία πού μᾶς  ἐ-

δωσε. Ἀγωνιοῦμε γιά τό μέλλον, γιά τή δουλειά μας γιά τά παιδιά 

μας καί γιά τόσα ἄλλα, σάν νά μήν ὑπάρχη Ἑκεῖνος. Ἀκολουθοῦμε 

κάποιον ἄλλο, πού μᾶς ὑποβάλλει πλανεμένες σκέψεις καί μᾶς  ἀπο-

μακρύνει ἀπό τόν Ἰησοῦ, γιά νά μᾶς ὁδηγήση στήν καταστροφή. Γι’ 

αὐτό καί σήμερα ὁλοι παραπονιῶνται γιά τό ἆγχος πού τούς διακα-

τέχει καί τήν  ἀβεβαιότητα πού ζοῦν σάν νά εἶναι στήν κόλασι καθη-

μερινά. Γιατί; Γιατί ἔχουν πρότυπα και  ἡγέτες με κοσμικά καί πρό-

σκαιρα ἐνδιαφέροντα και δεν ἔχουν πρότυπο στη ζωή τους ἀληθινά 

καί αἰώνια. Δέν ἀκολουθοῦν τόν Ἰησοῦ, δέν παραδίδονται σ’ Αὐτόν, 

δέν ἔχουν ἀπόλυτη πίστι σ’ Αὐτόν καί ἰδού τό ἀποτέλεσμα θλίψι καί 

στενοχωρία καί ἀβεβαιότητα. 

 Χριστιανέ, ρίξε μιά ματιά μέ τούς νοερούς ὀφθαλμούς σου 

στό ἀπέραντο ἐκεῖνο πλῆθος πού ἀκολουθοῦσε τόν Ἰησοῦ μέ τόση 

ἐμπιστοσύνη! Τόν ἀκολουθοῦσε καί  δέν ζημιώθηκε μἄλλον ὠφελή-

θηκε.  Μιμήσου κι  έσύ ἐκείνους καί  ἀκολούθησε τό Σωτῆρα σου μέ 

θερμή πίστι. Ἀνάθεσε σ’ Αὐτόν τόν ἑαυτό σου, τά παιδιά σου, τίς 

δυσκολίες τῆς ζωῆς καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά κερδίσης πολύ, θά ἡρε-

μήσης, θά εὐτυχίσης, γιατί Αὐτός προνοεῖ γιά σένα. Δέν εἶναι δυνα-

τό ἐκεῖνος πού θυσιάσε γιά σένα τή ζωή Του, νά μή φροντίσει νά ἔ-

χεις καί τά ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς. Εἶναι πρόθυμος ὁ Κύριος, σ’  ὅλους 

ἐκείνους πού τόν ἐμπιστεύονται, ὄχι μόνο τά πρός τό ζῆν νά χαρίση, 

ἀλλά καί ζωήν αἰώνιον νά τούς κληρονομήση, καί θά εἶσαι καί σύ  μέ-

σα σ’ αὐτούς ἄν τόν ἐμπιστευθεῖς. Μή ἀμφιβάλλεις λοιπόν. πίστευε 

ἀπόλυτα στή Πατρική Του ἀγάπη, στήν παντοδυναμία Του καί στήν 

μέρινα πού ἔχει γιά κάθε παιδί Του ξεχωριστά καί γιά ὅλο τόν κόσμο 
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γενικά. Δέν εἶναι δυνατό τέτοιος σπλαχνικός Πατέρας να σέ ἐγκα-

ταλείψει. Καί αὐτό τό ὑποσχέθηκε στά ἀγαπημένα Του παιδιά. 

16.ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΝΑΤΗ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

 (ιδ΄22-34) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνω ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι 

εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ 

τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ' ἰδί-

αν προσεύξασθαι. Ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. τὸ δὲ πλοῖον 

ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν 

γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε 

πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. Καὶ ἰδόντες 

αὐτὸν οἱ  μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέ-

γοντες ὅτι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. Εὐθέως δὲ 

ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. 

Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με 

πρὸς σὲ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα·  ὁ δὲ εἶπεν. Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ 

πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰη-

σοῦν.  Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος κα-

ταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς 

ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὀλιγόπιστε! εἰς 

τί ἐδίστασας;  Καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνε-

μος.  Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· Ἀ-

ληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ.  Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννη-

σαρέτ. 

Μετάφρασι 

Ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς ἀνάγκασε τούς μαθητές του νά μποῦν στό πλοῖο 

καί νά πᾶνε πρωτύτερα ἀπ' αὐτόν στό ἀπέναντι μέρος, γιά νά διαλύ-

ση ἐν τῷ μεταξύ τά πλήθη. Καί ἀφοῦ διέλυσε τά πλήθη, ἀνέβηκε στό 
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ὅρος γιά νά προσευχηθῆ μόνος. Καί ὅταν βράδυασε, ἦταν ἐκεῖ μό-

νος. Τό δέ πλοῖο ἤδη βρισκόταν στό μέσο τῆς λίμνης, καί πάλευε μέ 

τά κύματα, διότι ὁ ἄνεμος ἦταν ἀντίθετος. Κατά τήν τετάρτη δέ 

βάρδια τῆς νύχτας (3-6) πῆγε πρός αὐτούς ὁ Ἰησοῦς περιπατώντας 

πάνω στή λίμνη. Καί ὅταν οἱ μαθηταί τόν εἶδαν νά περιπατῆ πάνω σ-

τή λίμνη, ταράχθηκαν νομίζοντας ὅτι εἶναι φάντασμα, καί ἀπό τό 

φόβο τους ἔβγαλαν κραυγή. Ἀμέσως δέ ὁ Ἰησοῦς τούς μίλησε λέ-

γοντας: «Ἔχετε θάρρος! Ἐγώ εἶμαι. Μή φοβεῖσθε». Τότε ὁ Πέτρος 

τοῦ μίλησε καί τοῦ εἶπε:« Κύριε, ἐάν εἶσαι σύ, διάταξε μέ νά ἔλθω σέ 

σένα (περπατώντας) πάνω στά νερά.»  Αὐτός δέ εἶπε:«Ἔλα» . Τότε 

ὁ Πέτρος κατέβηκε ἀπό τό πλοῖο καί περπάτησε πάνω στά νερά, γιά 

νά πάη στόν Ἰησοῦ. Ἀλλά βλέποντας τόν ἄνεμο ἰσχυρό φοβήθηκε, 

ἀρχίζοντας νά βυθίζεται φώναξε δυνατά καί εἶπε:«Κύριε, σῶσε μέ!» 

Ἀμέσως δέ ὁ Ἰησοῦς ἅπλωσε τό χέρι, τόν ἐπίασε καί τοῦ λέγει: «Ὀλι-

γόπιστε ! Γιατί φοβήθηκες;» Και ὅταν μπῆκαν στό πλοῖο κόπασε ὁ ἄ-

νεμος. Καί ὅσοι ἦταν στό πλοῖο ἦλθαν καί τόν προσκύνησαν λέγον-

τας: «Ἀληθινά εἶσαι Υἱός τοῦ Θεοῦ». Καί ἀφοῦ διαπαιρεώθηκαν ἦλ-

θαν στήν περιοχή Γεννησαρέτ. 

Κοντά στό Χριστό ὑπάρχει σιγουριά καί ἀσφάλεια 

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο εἶναι συνέχεια ἐκείνου τῆς προηγούμενης 

Κυριακῆς. Παρουσιάζει ὅμως μιά  ἀντίθετη εἰκόνα. Στό προηγούμε-

νο ἦταν τά πλήθη μαζί μέ τό Χριστό ἥσυχα καί ὠφελιμένα, ἀπό τίς 

θεραπεῖες καί τόν χορτασμό τῆς πεῖνας τους,  ἐνώ τώρα εἶναι καί οἱ 

μαθητές χωρίς τόν  Κύριο μέσα στή μανιασμένη θάλασσα καί στό 

σκοτάδι τῆς νύχτας καί νά κινδυνεύουν νά καταποντισθοῦν στό βυ-

θό. Ἀντιλαμβανόμαστε λοιπόν τήν τρομάρα καί τό φόβο τους.  Ἡ 

συπλήρωση τῆς εἰκόνας καί στίς δυό περιπτώσεις εῖναι πρόνοια καί 

εὐεργεσία πού δίνει ὁ Κύριος, τόσο στά πλήθη ὄσο καί στούς μαθη-

τές Του.  Ἄς δοῦμε λοιπόν τά γεγονότα. 
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 Μετά τόν χορτασμό τοῦ πλήθους ἐκείνου, ἡ  νύχτα πλησίαζε 

καί ὁ Κύριος διάταξε τούς μαθητές του νά μποῦν στό πλοῖο καί νά 

περάσουν στήν ἄλλη πλευρά. Ὁ Ἴδιος δέ ἀνέβηκε στό ὄρος γιά νά 

προσευχηθῆ, αὐτό πού πάντοτε ἔκανε. Ὅπως βεβαιώνει ὁ Λουκᾶς: 

«Ἦν διανυχτερεύων ἐν τῆ προσευχῆ τοῦ Θεοῦ.» Δίνοντας ἔτσι πα-

ράδειγμα σ’ ὅλους γιά νά προσευχόμαστε πάντοτε χωρίς νά ἀμελοῦ-

με. 

Τό πλοῖο μέ τούς μαθητές προχώρησε ἀρκετά καί τό σκοτάδι ἁπλώ-

θηκε παντοῦ.  Ἐκεῖ πού ὅλα πήγαιναν καλά, ξαφνικά σηκώθηκε με-

γάλος ἄνεμος καί τά κύματα ἔγιναν πελώρια ὤστε τό πλοῖο νά κιν-

δυνεύει νά καταποντισθῆ. Σίγουρα οἱ ἄνθρωποι φοβήθηκαν. Ὁ Θε-

άνθρωπος ὅμως Ἰησοῦς γνώριζε τί θά γινόταν καί πρίν ἔλθει ἡ κατα-

στροφή βρίσκεται κοντά τους περπατώντας πάνω στά  ταραγμένα 

νερά. Οἱ μαθητές ὅταν τόν εἶδαν φοβήθηκαν, νόμισαν ὅτι εἶναι φάν-

τασμα. Ἐδῶ βλέπουμε ὅτι παρ’ ὅλο πού οἱ ἄνθρωποι ἦσαν κοντά στό 

Χριστό, δέ  ἀπελευθερώθησαν ἀπό τίς προκαταλήψεις καί  νόμισαν 

τόν Κύριο γιά τό φάντασμα τῆς θάλασσας. Ἐκεῖνος ὅμως τούς κα-

θησύχασε, λέγοντάς τους˚ «ἔχετε θάρρος, ἐγώ εἶμαι». Διαλύοντας 

ἔτσι τίς προκαταλήψεις τῶν μαθητῶν, ἀλλά καί  ἑμᾶς.  Δείχνοντας 

ἔτσι ὅτι ὁ Θεός ὑπάρχει καί πᾶρακολουθεῖ καί μεριμνᾶ γιά τόν κό-

σμο, ἀλλά καί γιά τόν καθένα ξεχωριστά.  

Πάνω ἀπό ὅλα ὑπάρχει ὁ Θεός πού προνοεῖ καί προσέχει, προπάν-

των, ὅσους βασίζονται σ’ Αὐτόν. Τό «Θαρσεῖτε» ὅμως τοῦ Κυρίου 

ἀπαιτεῖ πίστι ἡ ὁποία σίγουρα χρειάζεται γιά νά σωθῆ ὁ ἄνθρωπος. 

 Οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου ὅμως, πολλές φορές ἔδειξαν τήν ὀλιγοπι-

στία τους, καί θά συνεχίζουν ἔτσι μέχρι πού νά ἔλθει ὁ Παράκλητος, 

τό Ἅγιον Πνεῦμα δηλαδή γιά νά τούς στερεώση στή πίστι. Αὐτή ἡ ὀ-

λιγοπιστία, ἡ ἀμφιβολία, ἡ δυσπιστία, ἔχει συνέχεια μέ τόν Πέτρο. 

Αὐτός ὅταν εἶδε τόν Κύριο νά περπατᾶ πάνω στά νερά καί νά πηγαί-
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νει κοντά τους,  αὐθόρμητος καθώς ἦταν, λέγει στόν Κύριο˚ ἄν εἰ-

σαι σύ Κύριε διάταξε με νά ἔλθω κοντά σου».Ὅταν δέ τόν πρόσταξε 

ὁ Κύριος νά πάει κοντά Του καί κατέβηκε στή θάλασσα, περπάτησε, 

ἀλλά φοβήθηκε τόν ἄνεμο καί ἄρχισε νά βουλιάζη, ζητώντας βοή-

θεια.  Τότε ὁ Κύριος ἅπλωσε τό χέρι Του καί τόν  ἔπιασε λέγοντάς 

του· «Ὀλιγόπιστε γιατί δειλίασες;» Ὁ Κύριος μέ τόν Πέτρο ἀνέβη-

καν στό πλοῖο καί γαλήνεψε ἡ θάλασσα χαροποιώντας ἔτσι τούς  

μαθητές τοῦ Κυρίου γιά νά συνεχίσουν τό ταξίδι τους. 

Τά γεγονότα τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, φανερώνουν μερικές ἀλή-

θειες πού πρέπει πάντοτε νά θυμούμαστε. α) Ἡ παρουσία τοῦ Κυρί-

ου στή ζωή μας, μᾶς ἐμπνέει σιγουριά καί ἐλπίδα, β) Ἡ Πρόνοιά Του 

γιά τόν κόσμο καί γιά κάθε ἄνθρωπο χωριστά εἶναι δεδομένη καί σί-

γουρη. Καί γ) Ἡ παντοδυναμία Του δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητηθῆ. 

Ταυτόχρονα ὅμως φαίνεται καθαρά καί ἡ  ἀδυναμία καί μηδαμηνό-

τητα τοῦ ἀνθρώπου. Ὅλα αὐτά δείχνουν τό δρόμο πού πρέπει κάθε 

ἄνθρωπος νά ἀκολουθήση γιά τή δική του χαρά καί εὐτυχία καί πρέ-

πει πάντοτε κάθε μέρα καί κάθε ὥρα νά θυμᾶται τά πιό πάνω καί νά 

ἐνεργῆ ἀνάλογα. 

 Κι  ἐμεῖς λοιπόν ὡς ἀδύνατοι ἄνθρωποι νά ἔχουμε τά πιό πάνω βάσι 

στή ζωή μας καί μέλημα μας καί  φροντίδα ἄς εἶναι τό θέλημα τοῦ 

Θεοῦ ἐναποθέτοντας τόν  ἑαυτό μας  μέ πίστι στόν  Κύριο, γιατί σί-

γουρα Αὐτός νοιάζεται καί φροντίζει γιά μᾶς πρίν ἀκόμα ζητήσουμε 

τή βοήθειά Του. Κι  ἄν καμιά φορά ἀργεῖ λίγο νά κάνουμε ὑπομονή 

καί σίγουρα θά γίνη αἰσθητή ἡ βοήθειά Του τήν  ὥρα πού πρέπει. Ἄς 

τόν δοξάζουμε γι’ αὐτά καί γιά ὅλα πού ἔκαμε γιά μας, πάντοτε ὅσο 

είμαστε ζωντανοί. 
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17.ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΚΑΤΗ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

  (ιζ΄14-23) 

Τῷ καιρῷ ἐκεῖνω ἄνθρωπός τις προσῆλθεν τῷ Ἰησοῦ γονυπετῶν αὐ-

τὸν καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ κα-

κῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕ-

δωρ. Kαὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν 

αὐτὸν θεραπεῦσαι.  Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν·Ὦ γενεὰ ἄπιστος 

καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ' ὑμῶν; Ἕως πότε ἀνέξομαι 

ὑμῶν; Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε. Kαὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐ-

ξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας 

ἐκείνης.  Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ' ἰδίαν εἶπον· 

Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐ-

τοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν 

ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, 

καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.  Τοῦτο δὲ τὸ γένος 

οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.  Ἀναστρεφομένων 

δὲ αὐτῶν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Μέλλει ὀ Υἱός 

τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καί ἀποκτενοῦ-

σιν αὐτόν, καί τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἐγερθήσεται 

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό, πλησίασε τόν Ἰησοῦ κάποιος ἄνθρωπος, πού γονά-

τισε μπροστά του καί ἔλεγε: «Κύριε, ἐλέησε (Λυπήσου καί σῶσε) 

τόν υἱό μου, διότι σεληνιάζεται καί ὑποφέρει φοβερά. Πολλές φορές 

πέφτει στή φωτιά καί πολλές στό νερό. Καί τόν ἔφερα στούς μαθη-

τάς σου, ἀλλά δέν μπόρεσαν νά τόν θεραπεύσουν». Ὁ δέ Ἰησοῦς εἶ-

πε τότε;«Ὤ γενεά ἄπιστη καί διεστραμμένη! Ἕως πότε θά εἶμαι μαζί 

σας; Ἕως πότε θά σᾶς ἀνέχομαι; Φέρτε μου αὐτόν ἐδῶ. Καί στρε-

φόμενος πρός αὐτόν ἔδωσε αὐστηρό παράγγελμα ὁ Ἰησοῦς καί βγῆ-
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κε ἀπ' αὐτόν τό δαιμόνιο καί θεραπεύτηκε τό παιδί ἀπό τή στιγμή ἐ-

κείνη. Τότε πῆγαν οἱ μαθηταῖ στόν Ἰησοῦν Ἰδιαιτέρως καί τοῦ εἶπαν:  

«Γιατί ἐμεῖς δέν μπορέσαμε νά βγάλωμε (τό δαιμόνιο) ;». Ὅ δέ Ἰη-

σοῦς τούς εἶπε: «Λόγω τῆς ἀπιστίας σας. Ἀληθινά δέ σᾶς λέγω, ἄν 

ἔχετε πίστι (θερμή καί δυνατή) σάν τό σπόρο τοῦ σιναπιοῦ, θά πῆτε 

σ’ αὐτό τό ὅρος:"Μετατοπίσου ἀπό δῶ ἐκεῖ " καί  θά μετατοπισθῆ. 

Καί τίποτε δέ θά εἶναι ἀδύνατο σέ σᾶς. Αὐτοῦ δέ τοῦ εἴδους τά δαι-

μόνια δέν βγαίνουν, παρά μέ προσευχή καί νηστεία. Ἐνῶ δέ περιό-

δευαν τήν Γαλιλαία,τούς εἶπε ὁ Ἰησοῦς: «Μέλλει ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώ-

που νά παραδωθῆ σέ χέρια ἀνθρώπων. Καί θά τόν θανατώσουν, καί 

τήν Τρίτη ἡμέρα θά ἀναστηθῆ. 

«Ὦ γενεά ἄπιστη καί διεστραμμένη!» 

 Ἡ ἀπιστία καί ἡ διαστροφή χαρακτήριζε τήν  γενεά τῆς  ἐπο-

χῆς τοῦ Κυρίου. Ἀπιστία μέν,γιατί παρ’ ὅλα τά θαύματα καί τίς θε-

ραπεῖες πού διενεργοῦσε ὁ Ἰησοῦς ἔμεναν ἄπιστοι ὅτι «παρά Θεοῦ 

ἐξῆλθε»· διαστροφή δέ, γιατί ἐκεῖνα τά θαύματα πού ἔκαμνε μέ τήν  

δύναμι τῆς Θεότητάς Του τά διέστρεφαν καί τόν συκοφαντοῦσαν ὅ-

τι τά ἔκαμνε μέ τή δύναμι τοῦ «Βεελζεβούλ» τοῦ σατανᾶ δηλαδή.  

«Ὧ γενεά ἀπιστη και διεστραμμένη». Αὐτά τά  φοβερά λόγια τά εἶπε 

ἀπευθυνόμενος πρός τόν  πατέρα τοῦ δαιμονιζόμενου, γιατί ἦταν 

καί αὐτός μέρος τῆς γενεᾶς ἐκείνης. Ἀπόδειξη ὅτι τό παιδί του  ἀπό 

μικρό ὑπέφερε. Ἄκουε, καί ἴσως καί νά ἔβλεπε τά θαύματα τοῦ Χρι-

στοῦ, ἀλλά ἡ ἀπιστία του τόν κρατοῦσε μακριά ἀπό τόν  Κύριο.Ἴσως 

τώρα τό μαρτύριο τοῦ παιδιοῦ του νά ἔγινε πιό μεγάλο καί  ὑποχρε-

ώθηκε νά καταφύγη στόν Κύριο.Καί ἐδῶ ἀκόμα φαίνεται ἡ χαλαρή 

πίστι του ἀνθρώπου. ἀπευθύνεται στούς μαθητές,  γιατί ὁ Χριστός 

βρισκόταν στό Ὅρος τῆς Μεταμορφώσεως, καί οἱ μαθητές ἀδυνα-

τοῦσαν νά διώξουν τό δαιμόνιο ἀπό τό παιδί  
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 «Ὦ γενεά ἄπιστος καί διεστραμμέννη!»  Ἄραγε, μόνον ἡ τότε 

γενεά τῶν Ἰουδαίων ἦταν ἄπιστη καί διεστραμμένη; Σίγουρα ὄχι. Ὑ-

πῆρχαν καί θά ὑπάρχουν τέτοιες γενεές μέχρι τέλους τοῦ κόσμου, 

γιατί θά ὑπάρχει καί ὁ διαστροφέας διάβολος. Καί στήν ἐποχή μας 

σίγουρα ὑπάρχει ἡ ἀπιστία καί ἡ διαστροφή. Ὑπάρχει ὄχι μόνο 

στούς ἀλλόθρησκους, ἀλλά τό θλιβερό ὑπαρχει στήν γενεά τῶν  ἀν-

θρώπων πού λέγονται χριστιανοί.Βλέπεις χριστιανούς μέ τήν πρώτη 

δοκιμασία νά τρέχουν στούς μάγους γιά νά θεραπεύσουν τά ἄρρω-

στα παιδιά τους, ἀντί νά καταφεύγουν στό Χριστό καί στήν Ἐκκλη-

σία Του. Αὐτό δέν εἶναι ἀπιστία τοῦ χειρίστου εἴδους, μεγαλύτερη 

ἀπό ἐκείνην τῶν Ἰουδαίων; Ἄλλοι χριστιανοί καταφεύγουν στά Μέν-

τιουμ, ἄλλοι στήν παραψυχολογία, στίς  χαρτορίχτες, στίς καφετζι-

οῦδες, ἄλλοι βασίζονται στά  ζώδια, γιά νά μάθουν τό μέλλον, δέν 

εἶναι αὐτό ἀπιστία καί διαστροφή; Καί τί θά ποῦμε γιά νέους καί ἡλι-

κιωμένους χριστιανούς πού ἀπιστοῦν καί διαστρέφουν τή διδασκαλί-

α τοῦ Κυρίου, περί κρίσεως καί ἀνταποδώσεως. Δέν εἶναι λίγοι πού 

λένε: «Μά πιστεύεις ὅτι ἔχει κόλασι καί Παράδεισο· ὅλα ἐδῶ πληρώ-

νονται, πέθανες δέν  «ὑπάρχει τίποτα.» Καί μέ αὐτή τους τήν ἀπι-

στία καί διαστροφή πέφτουν μέ τά μοῦτρα στίς λογῆς λογῆς παρα-

νομίες καί διαφθορές καταντώντας ἔτσι τή γῆ μας κόλασι πρίν  τήν 

κόλασι. Ἑπομένως καί γιά τήν γενεά μας  ἰσχύει αὐτό πού εἶπεν ὁ 

Κύριος στούς  Ἰουδαίους· «Ὦ γενά ἄπιστος καί διεφθαρμένη! ἕως 

πότε ἔσομαι μεθ’ ὑμῶν; ως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;» ;«Ὤ γενεά ἄπιστη 

καί διεστραμμένη! Ἕως πότε θά εἶμαι μαζί σας; Ἕως πότε θά σᾶς ἀ-

νέχομαι; 

Αὐτό τό τελευταῖο εἶναι φοβερή ἀπειλή· «μέχρι πότε θά σᾶς ἀνέχο-

μαι ἄνθρωποι,  νά ἀπιστεῖτε καί νά μέ συκοφαντεῖτε διαστρέφοντες 

τή διδασκαλία μου;» 

Ἀδελφοί μου, ἡ ἀπιστία καί ἡ διαστροφή εἶναι καί στίς μέρες μας καί 

ἴσως καί στό περιβάλλον μας· καί γιά τοῦτο θά πρέπει νά ἐπιδοθοῦ-
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με σ’ ἕνα ἀγῶνα ἐπανόρθωσης τοῦ βίου καί τῆς συμπεριφοράς μας, 

νά  μελετήσουμε, νά γνωρίσουμε τό θέλημα τοῦ Κυρίου δυναμώνον-

τας ἔτσι τήν πίστι μας πρός τό Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας Ἰησοῦ καί 

πάντοτε νά καταφεύγουμε σ’ Αὐτόν, γιατί ἐκτός Αὐτοῦ δέν ὑπάρχει 

σωτηρία.  

Πολλές φορές στή ζωή μας ἴσως νά μιμηθήκαμε τήν ἀπιστία τοῦ δυ-

στυχισμένου ἐκείνου πατέρα· ἄς μιμηθοῦμε καί τή θερμή του πίστι 

καί ταπίνωσι πού ἔδειξε στή συνέχεια καί  πέτυχε τή θεραπεία τοῦ 

παιδιοῦ του. Ἄς ἀναφωνοῦμε κι  ἐμεῖς μαζί του κάθε μέρα, αὐτό πού 

ἀναφέρει γιά τό γεγονός αὐτό ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος, ὅτι μέ τά 

δακρύων ἔλεγε· «Πιστεύω Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστία». Καί σίγου-

ρα θά τύχουμε τῆς συγνώμης τοῦ Κυρίου καί θά εὐεργετηθοῦμε ὅ-

πως καί ὁ δυστυχισμένος ἐκεῖνος πατέρας. 

18.ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

 (ιη΄ 23-35) 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν 

δούλων αὐτοῦ. Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ 

εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.  Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι 

ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 

καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι.  Πεσὼν οὖν ὁ δοῦ-

λος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· Κύριε μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί, καὶ πάν-

τα σοι ἀποδώσω. Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀ-

πέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ.  Ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος 

ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν 

δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφεί-

λεις. Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκά-

λει αὐτὸν λέγων. Μακροθύμησον ἐπ' ἐμοί, καὶ ἀποδώσω σοι. Ὁ δὲ 
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οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ 

τὸ ὀφειλόμενον.  Ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυ-

πήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα 

τὰ γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει 

αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ πα-

ρεκάλεσάς με· οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐ-

γὼ σὲ ἠλέησα; Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς 

βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. Οὕτω καὶ ὁ 

πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀ-

δελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολή αὐτή. Ἤ βασιλεία τῶν οὐρανων ἔγινε 

ὅμοια μέ ἕνα ἄνθρωπο βασιλέα, πού θέλησε νά κάνη λογαριασμό μέ 

τούς δούλους του. Καί ὅταν ἄρχισε νά κάνη λογαριασμό, τοῦ ἔφε-

ραν ἕνα ὀφειλέτη δέκα χιλιάδων ταλάντων (πόσοῦ ἀοστρονομικοῦ). 

Καί ἐπειδή δέν μποροῦσε νά ἐξοφλήση, διέταξεν ὁ κύριός του νά  

πωληθῆ αὐτὀς καί ἡ γυναῖκα του καί τά παιδιά του καί ὅλα ὅσα εἶχε 

καί νά ἐξοφληθῆ τό χρέος.Τότε ἔπεσε ὁ δοῦλος καί τόν προσκυνοῦ-

σε λέγοντας: "Κάνε, κάνε ὑπομονή γιά μένα καί ὅλα θά σοῦ τά ἐξο-

φλήσω". Ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου τότε αἰσθάνθηκε εὐσπλαχνία 

καί τόν ἄφησε ἐλεύθερο, ἄλλα καί τοῦ χάρισε τό δάνειο. Ἀλλ' ὅταν 

βγῆκε ἔξω ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, βρῆκε ἕνα ἀπό τούς συνδούλους του, 

ὁ ὁποῖος τοῦ ὄφειλε ἕκατον δηνάριαι ( μικρό συγκριτικά ποσό. Καί 

τόν ἐπίασε καί τόν ἔπνιγε λέγοντας: "Ἐξόφλησέ μου ὅ,τι ὄφειλεις".-

Ἔπεσε τότε ὁ συνδουλός του στά πόδια του καί τόν παρακαλοῦσε 

λέγοντας: "Κάνε ὑπομονή γιά μένα, καί θά σ’ ἐξοφλήσω".Αὐτός ὅ-

μως δέν ἤθελε, ἄλλα πῆγε καί τόν ἔρριξε στή φυλακή, ἕως ὅτου ἐ-

ξόοφλήσει τό χρέος. 'Ὅταν δέ οἱ συνδουλοί του εἶδαν τά συμβάντα, 

ἀγανάκτησαν πάρα πολύ, Καί πῆγαν καί ἀνέφεραν στόν κύριό τους 

ὅλα ὅσα συνέβησαν.Τότε τόν κάλεσε ὁ Κύριός του καί τοῦ λέ-
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γει:"Δοῦλε, κακέ ὅλο ἐκεῖνο τό χρέος σοῦ  χάρισα, ἐπειδή μέ παρε-

κάλεσες. Δέν ἔπρεπε καί σύ νά λυπηθῆς καί νά κάνης ἔλεος στό 

συνδουλό σου; ὅπως καί ἐγώ λυπήθηκα καί ἔκανα ἔλεος σέ σένα;" 

Ὠργήσθηκε δέ ὁ κύριός του καί τόν παρέδωσε στούς δεσμοφύλα-

κες, ἕως ὅτου ἐξοφλήσει ὅλο τό χρέος. Ἔτσι καί ὁ Πατέρας μου ὁ 

ἐπουράνιος θά κάνη σέ  σᾶς, ἐάν δέν συγχωρήσετε ὁ καθένας τόν 

ἄδελφό του ἀπό τίς καρδιές σας τά  παραπτώματά τους. 

Συγχώριση καί  ἀχαριστία 

Ἀφορμή γιά λεχθεῖ ἡ σημερινή παραβολή πού  ἀκούσαμε, ἦταν ἡ ἐ-

ρώτησι τοῦ Πέτρου πρός τόν Ἰησοῦ, γιά τό πόσες φορές θά πρέπει 

νά συγχωροῦμε. Ὁ Ἰησοῦς λοιπόν γιά νά δείξη πόσο τιμωρεῖται ὁ 

μνησίκακος, αὐτός πού δέ συγχωρεῖ εἶπε τήν παραβολή αὐτή, ἀλλά 

καί γιά νά τονίση ὅτι πρέπει νά συγχωροῦμε, νά εἴμαστε ἀνεξίκακοι. 

Ἄς  δοῦμε ὅμως τήν παραβολή πῶς ἔχει.  

Ἕνας βασιλιάς θέλησε νά λογαριασθεῖ μέ τούς δούλους του οἱ ὁποῖ-

οι διαχειρίζονταν τά χρήματά του.  Ἀπό τόν πρῶτο ἔλεγχο βρέθηκε 

κάποιος νά  χρεωστοῦσε μύρια τάλαντα, ἕνα ὑπέρογκο ποσόν, τό ὁ-

ποῖο ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατοῦσε νά πληρώση. Τότε ὁ  βασιλιάς διάταξε 

νά  πουληθοῦν ὅλα τά ὑπάρχοντά του μαζί ἡ γυναῖκα καί τά παιδιά 

του.  Ἀμέσως ὁ δυστυχής ὀφειλέτης ἔπεσε στά γόνατα καί παρακα-

λοῦσε τόν  Κύριο του νά τόν λυπηθῆ καί νά τοῦ δώση χρόνο. Τότε 

ἀνεξίκακος καί σπλαχνικός βασιλιάς τοῦ χάρισε τό μεγάλο ἐκεῖνο 

ποσό καί τόν ἄφησε ἐλέυθερο. 

Ὁ εὐεργετηθείς αὐτός ἄνθρωπος, φεύγοντας ἀπό τό παλάτι τοῦ βα-

σιλιά, συνάντησε στό δρόμο κάποιο συνάδελφό του, πού τοῦ χρω-

στοῦσε ἑκατό δηνάρια, ἕνα ἀσήμαντο ποσόν.  Ἀμέσως τοῦ λέγει δώ-

σε μου  αὐτά πού μοῦ χρωστάς καί  πίεζε τόν  σύνδουλό του. Ὁ ἄν-

θρωπος δέν εἶχε χρήματα καί τοῦ ζητοῦσε λίγο χρόνο γιά νά τοῦ τά 
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πληρώση, ἀλλά αὐτός ἦταν ἀνένδοτος καί  παρέδωσε τόν  σύνδου-

λό του στό δικαστήριο καί τόν ἔβαλε φυλακή. Δέ σκέφτηκε καθόλου 

ὅτι ἐκείνου τοῦ χάρισαν τό  τεράστιο ποσόν καί κυκλοφοροῦσε ἐλέ-

υθερος. Μεγάλην ἀχαριστία καί ἀναλγησία ἔδειξεν ὁ  εὐεργετηθείς. 

 Τή συμπεριφορά του ἐκείνη τήν κατάγγειλαν ἄλλοι στόν  βασιλιά 

πού τοῦ χάρισε τόσο χρέος καί ὁ βασιλιάς θύμωσε καί τόν κάλεσε 

μπροστά του, καί τοῦ λέγει· « ἐγώ σοῦ χάρισα τόσο χρέος γιατί μέ 

παρακάλεσες, δέν ἔπρεπε καί ἐσύ νά χαρίσης στόν   σύνδουλό σου  

τόσο μικρό χρέος;  Εἶσαι λοιπόν πονηρός καί ἀχάριστος.» Γεμᾶτος 

λοιπόν θυμό καί ὀργή ὁ βασιλιάς γιά τή σκληρότητα τῆς  ψυχῆς του, 

τόν παρέδωσε στούς βασανισταῖς μέχρι πού νά ἐξοφλήση τό χρέος 

του. Πρᾶγμα ἀδυνατο καί πού σημαίνει ὅτι θά εἶναι αἰώνια φυλακι-

σμένος. Καί ἡ παραβολή καταλήγει μέ τή φοβερή ἀπειλή, ὅτι ἔτσι ἀ-

κριβῶς θά πάθη κάθε ἀνθρωπος πού δέ συγχωρεῖ τά σφάλματα τοῦ 

συνάνθρωπού του. Αὐτό εἶναι τό πνεῦμα τῆς βασιλείας τῶν οὐρα-

νῶν· ἡ ἀνεξικακία, ἡ συγχωρητικότητα.  

Ὁ Βασιλιάς τῆς παραβολῆς εἶναι ὁ Θεός στόν ὁποῖο καθημερινά ἁ-

μαρτάνουμε παραβαίνοντας τίς ἐντολές Του, καί ὅμως ὅταν ζητή-

σουμε συγνώμη καί παρακαλέσουμε καί ταπεινωθοῦμε μᾶς συγχω-

ρεῖ καί μᾶς δέχεται καί μᾶς ἀγκαλιάζει μέ χαρά. Ἑπομένως τήν ἴδια 

συμπεριφορά ὀφείλουμε νά δείχνουμε στούς συνανθρώπους μας 

πού μᾶς φταῖνε. Τά δικά μας ἁμαρτήματα στή θεία μεγαλωσύνη ἀξι-

οποιοῦνται σά ὑπέρογκο ποσό, γιατί γίνονται στό Θεό καί Πλάστη 

μας καί ἔχουν αἰώνια βαρύτητα, ἐνῶ τά ἁμαρτήματα τῶν συνθρώ-

πων μας ἔχουν μικρή ἀξία, γιατί γίνονται σέ  προσωρινούς ἀνθρώ-

πους καί σέ λίγα χρόνια τελειώνουν, ἔχουν σύντομη ζωή ὅπως ἐμεῖς 

. 

Ἡ  Ἐκκλησία παρουσιάζει τήν παραβολή αὐτή, γιά νά τονίση ὅτι ὁ 

μνησίκακος σίγουρα θά τιμωρηθῆ ὅπως τιμωρήθηκε ὁ ἀνελεήμονας 
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δοῦλος. Ἡ ἀνεξικακία εἶναι θεϊκή ἀρετή, καί δέ νοεῖται χριστιανός 

καί νά εἶναι μνησίκακος, τή στιγμή μάλιστα πού κάθε πρωΐ στήν 

προσευχή του λέγει· «Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡ-

μεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.» Τό συμφέρον τοῦ κάθε χριστια-

νοῦ εἶναι νά γίνη ἀνεξίκακος, νά συγχωρῆ τά σφάλματα, τά κακά 

πού οἱ ἄλλοι τοῦ προξενοῦν δικαίως ἠ ἀδίκως, ὅπως ὁ Θεός συγχω-

ρεῖ τούς μεγάλους καί μικρούς ἁμαρτωλούς. Ἀν κρατεῖς τό μῖσος 

στόν ἄλλο πού σέ ζήμιωσε πού σέ ἀδίκησε, τίποτε δέ θά κερδίσης, 

γιατί σέ λίγο θά φύγετε καί οἱ δυό ἀπό τή ζωή αὐτή. Ἄν ὅμως συγ-

χωρέσεις θά μοιάσης τοῦ  ἀνεξίκακου Πατέρα σου καί θά σοῦ χαρί-

ση καί σένα τίς δικές σου ὀφειλες πού ἔκαμες σ’ Εκεῖνο. 

Εἶναι λοιπόν ἡ συγχωρητικότητα θεμέλιο καί προϋπόθεσι γιά τή δική 

σου ἀπαλλαγή ἀπό τήν τιμωρία πού σέ περιμένει τήν ἡμέρα τῆς κρί-

σεως. Ἄν δέν συγχωρέσεις δέ θά συγχωρεθῆς· εἶναι ἀπόφασι τοῦ δι-

καιοκρίτου καί ἀνεξίκακου Κυρίου. Ὁ  πρῶτος ὀφειλέτης τῆς παρα-

βολῆς ἐπειδή ἔδειξε σκληρότητα καί μνησικακία κλείστηκε γιά πάν-

τα στή φυλακή. Καί ὁ Κύριος εἶπε τή φοβερή ἐκείνη ἀπειλή, ὅτι ἔτσι 

θά  κάνη καί  Θεός Πατέρας τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως σ’ ὅλους τούς 

ἀσπλάχνους καί μνησικάκους ἀνθρώπους.  

Ἄς μᾶς προβληματίσει αὐτό τό τελευταῖο γιά νά διορθώσουμε τή 

συμπεριφορά μας ἀπέναντι αὐτῶν πού μᾶς  ἔφταιξαν. Νά συγχω-

ροῦμε γιά νά πάρουμε συγχώρεσι τῆν ἡμέρα τῆς μεγάλης δίκης καί 

νά πάρουμε τό εἰσητήριο γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

19.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΔΩΔΕΚΆΤΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

   (ιθ΄16-26) 

Τῷ Καιρῷ ἐκεῖνῳ νεανίσκος τις προσῆλεθε τῷ Ἰησοῦ γονυπετῶν 

αὐτῷ καί λέγων: Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν 



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 81 ~ 

 

αἰώνιον;  Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τί μέ λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ 

εἷς ὁ Θεὸς. Εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν, τήρησον τὰς ἐντο-

λάς. Λέγει αὐτῷ ποίας; Ὁ δέ Ἰησοῦς εἶπεν: Τό·«οὐ φονεύσεις,οὐ μοι-

χεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τὸν πατέρα καὶ 

τὴν μητέρα, καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Λέγει αὐ-

τῷ ὁ νεανίσκος· Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι 

ὑστερῶ;  Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλη-

σόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐ-

ρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.  Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον 

ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.  Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσε-

λεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.  Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκο-

πώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.  Ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες· Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 

ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνα-

τόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.  

Μετάφρασι 

Κάποιος νεανίσκος πλησίασε τόν Ἰησοῦ καί τοῦ εἶπε: «Διδάσκαλε ἀ-

γαθέ, τί ἀγαθό νά κάνω γιά νά ἔχω ζωήν αἰώνια;». Αὐτός δέ τοῦ εἶ-

πε:«Γιατί μέ λέγεις ἀγαθό ( ἀφοῦ μέ θεωρεῖς ταπεινό ἄνθρωπο); Κα-

νείς δέν εἶναι ἀγαθός, παρά ἕνας, ὁ Θεός. Ἄν θέλεις δέ νά μπῆς 

στήν αἰώνια, ζωή τήρησε τίς ἐντολές».Τοῦ λέγει, «ποιές;» Ὁ δέ Ἰη-

σοῦς εἶπε: «Τό νά μή φονεύσης νά μή μοιχεύσης, νά μή κλέψης, νά 

μή ψευδομαρτυρήσης, νά τιμᾷς τόν πατέρα καί τή μητέρα, καί νά ἀ-

γαπᾶς τόν πλησίον σου ὡς τόν ἑαυτό σου» τοῦ λέγει ὁ νέος: «Ὅλα 

αὐτά τά φύλαξα ἀπό τήν παιδική μου ἡλικία. Σέ τί ἀκόμη ὑστερῶ» 

τοῦ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς:«Ἄν θέλῃς νά εἶσαι τέλειος, πήγαινε πώλησε τά 

ὑπάρχοντά σου καί δῶσε σέ πτωχούς, καί θά ἔχῃς θησαυρό στόν 

οὐρανό, καί ἔλα νά μέ ἀκολουθήσης».Ἄλλ' ὅταν ὁ νέος ἄκουσε αὐτό 
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τό λόγο, ἔφυγε λυπημένος, διότι εἶχε μεγάλη περιουσία. Τότε ὁ Ἴη-

σοῦς εἶπε στούς μαθητάς του: «Ἀληθινά σας λέγω, ὅτι δυσκόλως 

πλούσιος θά μπῇ στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Προχωρῶ δέ καί σᾶς 

λέγω: Εἶναι εὐκολώτερο καμήλα νά περάση ἀπό τρύπᾳ βελόνας, πα-

ρά πλούσιος νά μπῇ στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Στό ἄκουσμα δέ τέτοι-

ου λόγου οἱ μαθηταί τοῦ αἰσθάνθηκαν πολύ μεγάλη ἔκπληξι καί ἔλε-

γαν:«Ποιός  τότε δύναται νά σωθῆ;» Ὁ δέ Ἰησοῦς τούς κοίταξε ἐκ-

φραστικά καί τούς εἶπε:«Τοῦτο στούς ἀνθρώπους εἶναι ἀδύνατο, 

ἀλλά στό Θεό εἶναι ὅλα δυνατά.» 

«Τί ἀγαθόν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωήν αἰώνιον;» 

 Ἡ ἐρώτησι τοῦ νέου πρός τόν  Κύριον πῶς θά  γίνη κάτοχος 

τῆς αἰώνιας ζωῆς, φαίνεται εἰλικρινής καί ὅτι ἤθελε νά ἔχει ζωήν αἰ-

ώνια ὅπως καί οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς τούς  χριστιανούς. Γιά τοῦ-

το θά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέμα «Αἰώνια ζωή», τί εἶναι καί πῶς τήν 

κερδίζει ὀ  χριστιανός. 

1) Ἡ αἰώνια ζωή ἤ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἶναι μιά εὐλογημένη κα-

τάστασι πού θά κληρονομήσουν ὅσοι προσάρμοσαν τή ζωή τους μέ 

τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀπό τή ζωή τοῦ κόσμου τούτου καί δίκαια κέρ-

δισαν αὐτό τό ἀγαθό μέ τό δική τους θέλησι καί προθυμία. Αὐτό θά 

γίνει στό τέλος τοῦ κόσμου τούτου, ὅταν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος θά 

ἔλθη γιά νά κρίνη τόν κόσμο. Τότε θά ἀκούσουμε τόν Κριτή νά λέγη 

«Ἔλατε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατέρα μου κληρονομήσατε τήν βασι-

λεία πού ἑτοίμασε γιά σᾶς». Στήν κατάστασι αὐτή οἱ δικαιοι ἄνθρω-

ποι θά λάμπουν ἀπό τή χαρά τους, γιατί θά φωτίζονται ἀπό τόν Ἥ-

λιο τῆς δικαιοσύνης, τό Χριστό. Θά αἰσθάνονται μέσα τους τήν πα-

ρουσία τοῦ Θεοῦ καί ἡ χαρά τους θά εἶναι ἀνείπωτη.   Στήν αἰώνια 

αὐτή ζωή δέ θά ὑπάρχει ἀρσενικό καί θυληκό, γιατί θά βασιλεύη ἡ ἀ-

πάθεια καί θά ἐκλείψουν οἱ σαρκικές ἡδονές. Δέ θά ὑπάρχη νύχτα 

οὔτε θά ἔχουν ἀνάγκη φωτισμοῦ, γιατί θά φωτίζη τά πάντα ἡ πα-
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ρουσία τοῦ Θεοῦ. Δέ θά ὑπάρχουν βέβηλοι, ἀσεβεῖς, κακοποιοί, 

πόρνοι καί μέθυσοι, ἄλλά μόνον ἅγιοι καί ἐκλεκτοί πού ἀπό τή ζωή 

αὐτή λάτρευαν τό Θεό καί θυσίαζαν τά πάντα γιά τή δόξα τοῦ ὀνό-

ματός Του.  

Ὅ,τι κι  ἄν λεχθεῖ γιά τήν εὐλογημένη ἐκείνη κατάστασι δέ  μπορεῖ 

νά τήν περιγράψη ἀκριβῶς, γιατί εἶναι ἀπερίγραπτη, ὅπως λέγει καί 

ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Μάτι ἀνθρώπου δέν εἶδε καί αὐτί δέν ἄκου-

σε καί νοῦς ἀνθρώπου δέν μπορεῖ νά συλλάβη τά ἀγαθά πού ὁ Θεός 

ἑτοίμασε γιά ἐκείνους πού τόν ἀγαποῦν.» Εἶναι λοιπόν ἀπερίγραπτη 

ἠ αἰώνια ζωή καί ἀφάνταστη, γιατί ξεπερνᾶ ὅλα τά ἀνθρώπινα καλά. 

Πῶς ὅμως κερδίζεται αὐτή ἡ αἰώνια εὐτυχισμένη ζωή; Αὐτό γίνεται 

φανερό στό διάλογο τοῦ νέου μέ τόν Κύριο. 

Πρῶτος ὅρος ἡ τήρησι τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ μ’ ὅλη τή δύναμι τῆς  

ψυχῆς. Στήν ἐρώτησι τοῦ Κυρίου, ὁ ἄνθρωπος εἶπε ὅτι τηρεῖ τίς ἐν-

τολές ἀπό τήν νεανική του  ἡλικία, ἀλλά αὐτό δέν ἱκανοποίησε τόν 

Κύριο ὅπως φαίνεται. Δέν τόν ἱκανοποίησε,γιατί αὐτό γινόταν τυπο-

λατρικά, καί γιά νά καθυσυχάζη τή συνείδισί του, ἀλλά καί γιά τά μά-

τια τοῦ κόσμου, καί τοῦτο γιατί στήν καρδιά του ὑπῆρχαν δύο ἀφέν-

τες· ἡ ἀγάπη πρός τό Θεό καί ἡ ἀγάπη πρός τόν πλοῦτο. Καί τό 

κακό εἶναι ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ πλούτου ὑπερίσχυε τῆς ἀγάπης τοῦ Θε-

οῦ, ὅπως θά φανῆ στή συνέχεια. Αὐτό δηλαδή πού κάνουμε οἱ περι-

σότεροι χριστιανοί· ἐνῶ λέμε ὅτι τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ ἔ-

χουμε καί κάτι ἄλλο πού  μᾶς  ἐλκύει, ἄν ὄχι περισσότερο, ἔστω καί 

τό ἴδιο καί τό ἔχουμε σέ ἴση ἀξία μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ξεγε-

λώντας τόν ἑαυτό μας. Ἐφαρμόζεται δηλαδή ἐκεῖνο πού εἶπεν ὀ Κύ-

ριος· ὅταν ἔχεις δυό Κυρίους στήν καρδιά σου σίγουρα θά ἀκολου-

θήσης τόν ἕνα. Καί στήν περίπτωσί μας  ἀκολουθοῦμε τόν ἁμαρτω-

λό ἑαυτό μας  παρά τό Θεό. Αὐτό δέν πρέπει νά γίνεται ὅπως θά 

δοῦμε στή συνέχεια.  
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Ὁ νέος ἐρωτᾶ τόν Κύριο· ἀφοῦ τηρῶ τίς ἐντολές ἀπό παιδί σέ τί ὑ-

στερῶ; Καί ὁ  παντογνώστης Κύριος γιά νά τόν ἀφυπνήσει καί νά 

τόν διορθώση τοῦ λέγει:«Γιά νά γίνης τέλειος πρέπει νά πωλήσης 

τά ὑπάρχοντά σου, νά τά δώσης στούς φτωχούς καί νά μέ ἀκολου-

θήσης» Τότε φάνηκε ἡ ἀτέλεια τὴς τήρησης τῶν ἐντολῶν, τότε ἀ-

ποκαλύφθηκε τό ἐμπόδιο, τότε ἔδειξε ὅτι ὁ πραγματικός Κύριος πού 

λάτρευε δέν ἦταν ὁ Θεός ἄλλά τά πλούτη του, γιατί ἄμέσως ἔφυγε 

λυπημένος μακριά ἀπό τόν Ἰησοῦ. Σάν νά τοῦ ἔλεγε ὁ Κύριος, διώξε 

μακριά σου αὐτά πού σέ ἐμποδίζουν,  νά ἀπαλλαχθῆς ἀπό τά ἐμπό-

δια πού σοῦ κλείουν τό δρόμο πρός τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί προ-

σάρμοσε τή ζωή σου μέ τή ζωή μου, διώξε κάθε ἄλλο ἀφέντη ἀπό 

τήν ψυχή σου καί ἄφησε μόνο τό Θεό καί τότε θά κερδίσεις τήν αἰώ-

νια Ζωή. 

Τό πάθημα τοῦ νέου πού εἴδαμε θά πρέπει νά  μᾶς διδάξη τί πρέπει 

νά  κάνουμε γιά νά κερδίσουμε τήν αἰώνια ζωή. Νά προβληματι-

σθοῦμε σοβαρά καί νά ἀφήσουμε τίς τυπολατρεῖες· νά  διώξουμε ἀ-

πό τόν  ἑαυτό μας ὅ.τι μᾶς γίνεται ἐμπόδιο καί νά βάλουμε μοναδικό 

βασιλιά στό θρόνο τῆς ψυχῆς μας τό Χριστό ἐφαρμόζοντες τό θέ-

λημά Του μ’ ὅλη μας τή ψυχή. Μοναδικό μέλημά μας  ἡ δόξα τοῦ 

Θεοῦ διά μέσου τῆς  χριστιανικῆς μας συμπεριφορᾶς Νά γίνουμε 

ἄνθρωποι θυσίας, γιατί μόνο μέ τή θυσία τῶν ἐγκοσμίων στό βωμό 

τοῦ Κύρίου θά εἰσέλθουμε στή βασιλεία Του. Ὅλα τά ἐγκόσμια νά 

τά χρησιμοποιοῦμε σχετικά καί ὅσο εἶναι ἀναγκαῖα γιά νά μήν ἁμαρ-

τάνουμε μέ τήν κατάχρησή τους. Ἀξίζει κάθε θυσία γιά νά κερδίσου-

με τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
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20.ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

(κα΄33-42)       

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην∙ ἄνθρωπος τις ἦν οἰκοδε-

σπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε 

καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐ-

τὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρ-

πῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν 

τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ 

ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.  Πάλιν ἀπέ-

στειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς 

ὡσαύτως.  Ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέ-

γων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν 

εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν 

αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες αὐτὸν 

ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν.  Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύ-

ριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;  Λέγουσιν 

αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται 

ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς 

καιροῖς αὐτῶν.  Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς 

γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 

εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ 

ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;  

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος αὐτήν τὴν παραβολήν. Ἦταν κάποιος ἄνθρωπος νοι-

κοκύρης, ὁ ὁποιος φύτευσε ἀμπέλι, καὶ τὸ περίφραξε, καὶ ἔσκαψε 

καὶ ἔκανε σ' αὐτό πατητήρι, καὶ ἔκτισε πύργο, καὶ τὸ νοίκιασε σὲ γε-

ωργούς, καὶ ἔφυγε σὲ ἄλλο τόπο. Ὅταν δὲ πλησίασε ὁ καιρὸς τῆς ἐ-

σοδείας, ἀπέστειλέ τούς δούλους του πρὸς τοὺς γεωργούς, γιὰ νὰ 
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πάρουν τὸ μερίδιόν του ἀπό τούς καρπούς. Ἂλλ’ οἱ γεωργοὶ ἔπιασαν 

τοὺς δούλους του, καὶ ἄλλον μὲν κτύπησαν, ἄλλον δὲ φόνευσαν, καὶ 

ἄλλον λιθοβόλισαν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, περισσότε-

ρους ἀπό τούς πρώτους, ἀλλ’ ἔκαναν καί σ’ αὐτούς τά ἴδια.Ὕστερα 

δέ ἀπέστειλε τόν υἱόν του λέγοντας: «Θά σεβασθοῦν τόν υἱόν μου. 

'Αλλ' οἱ γεωργοί, ὅταν εἶδαν τόν υίόν, εἶπαν μεταξύ τους: "Αύτός εἶ-

ναι ο κληρονόμος" Έμπρός νά τόν σκοτώσωμε, καί νά άρπάξωμε τήν 

κληρονομίαν του. Καί τόν ἔπιασαν, καί τόν ἔβγαλαν ἔξω άπό τό άμ-

πέλι, καί τόν σκότωσαν. Ὅταν λοιπόν ἔλθη ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἀμπε-

λιοῦ, τί θά κάνη στούς γεωργούς ἐκείνους;» Τοῦ λέγουν: «Σάν κα-

κούς μέ κακό τρόπο θά τούς ἐξοντώση, καί τό ἀμπέλι θά τό νοικιά-

ση, σέ ἄλλους γεωργούς, οἱ ὁποῖοι θά τοῦ δώσουν τούς ὀφειλόμε-

νους καρπούς στόν καιρό τους.» Τούς λέγει ὁ Ἰησοῦς:«Δέ διαβάσα-

τε ποτέ στίς Γραφές, ὁ λίθος, τόν ὁποῖον ἀπέρριψαν οἱ οἰκοδόμοι 

αὐτός ἔγινε ἀκρογονιαῖος λίθος ἀπό τόν Κύριο ἔγινε αὐτό, καί εἶναι 

θαυμαστό στά μάτια μας"; 

Μάθημα πρός ἄρχοντες καί ἀρχομένους 

Ἡ σημερινή παραβολή περιγράφει τήν κακή καί ἀνάρμοστη συμ-

περιφορά τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, 

ἀλλά καί τήν ἀγάπη, τή μακροθυμία καί τή δικαιοκρισία Αὐτοῦ, ἀ-

πέναντι στή διαστροφή τῶν Ἰουδαίων, ὅπως καί κάθε ἀνθρώπου. 

Ὁ οἰκοδεσπότης τῆς παραβολῆς εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός καί ἄμπελος 

τό Ἰσραηλίτικο ἔθνος, ὅπως βεβαιώνει ἡ Γραφή. « Ἄμπελον ἐξ Αἰ-

γύπτου μετῆρας, ἐξέβαλες ἔθνη καί κατεφύτευσας αὐτήν» Δηλα-

δή Σάν ἄλλο ἀμπέλι ἔβγαλες τούς Ἑβραίους ἀπό τήν Αἴγυπτο, ἔ-

διωξε τά  εἰδωλολατρικά ἔθνη τῆς Παλαιστίνης καί τούς ἐφύτευ-

σες ἐκεῖ. Αὐτό ἔθνος τό  ὀχύρωσε μέ τό νόμο Του, σάν ἄλλο πύρ-

γο εἶχαν τό ναό καί σάν πατητήρι τό θυσιαστήριο πάνω στό ὁποῖο 

γινόνταν οἱ θυσίες. Αὐτό τό ἔθνος, ὁ Θεός τό  ἀνέθεσε σάν σέ 

ἄλλους γεωργούς, στούς ἄρχοντες, ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς τῶν  Ἑ-
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βραίων γιά νά τό διαπαιδαγωγοῦν σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ Θεοῦ 

καί νά  κάμει καρπούς εὐσέβειας καί δικαιοσύνης. 

Ἀντί τούτου ὅμως οἱ  ἄρχοντες ἀπολάμβαναν οἱ ἴδιοι τούς καρ-

πούς μέ τό σύστημα πού ἐφάρμοζαν καί δέν τούς ἐνδιέφερε ὁ  ἰ-

διοκτήτης τῆς ἀμπέλου. Παραμόρφωσαν τό νόμο καί τίς ἐντολές 

γιά δικό τους ὄφελος, καί ὅταν ὁ Θεός ἔστελλε προφῆτες καί 

τούς ἔκανα σφοδρό ἔλεγχο καί κριτική, οἱ κακοί αὐτοί γεωργοί 

τούς  ἐφόνευαν μέ διάφορους τρόπους. Αὐτό διάρκεσε μερικές 

χιλιάδες χρόνια μέχρι πού  ἔστειλε τόν Υἱό Του ὁ Ἰδιοκτήτης τοῦ 

ἀμπελιοῦ,τόν Χριστό, καί οἱ κακοί γεωργοί τόν ἐφόνευσαν μέ 

σταυρικό θάνατο. 

 Μετά τήν κατάληξι αὐτή τῆς παραβολῆς, Ὁ Ἰησοῦς, ρώτη-

σε τού Ἰουδαίους,ποιά θά εἶναι ἡ τιμωρία τῶν γεωργῶν ἐκείνων, 

καί  ἀπάντησαν· «Κακῶς κακούς ἀπολέσει αὐτούς, καί τόν ἀμπε-

λῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ 

τούς καρπούς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν» « Δηλαδή τούς κακούς γε-

ωργούς μέ κακό τρόπο θά τούς ἐξοντώση, καί τό ἀμπέλι θά τό 

νοικιάση, σέ ἄλλους γεωργούς, οἱ ὁποῖοι θά τοῦ δώσουν τούς ὀ-

φειλόμενους καρπούς στόν καιρό τους.» Ἐπροφήτευσαν ἔτσι τή 

δική τους τιμωρία. 

  Πάνω ἀπό πέντε χιλιάδες χρόνια ὁ Κύριος μακροθυμοῦσε 

καί ἀνεχόταν τίς ἀνομίες τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἑβραϊκοῦ ἔθνους ἀ-

νατέλλοντας τόν ἥλιο Του  ἐπί δικαίους καί ἀδίκους, καί στέλλον-

τας τή βροχή Του σέ ἁμαρτωλούς καί δίκαιους, γιατί εἶναι «Θεός 

ἐλέους καί οἰκτιρμῶν» Ἀλλά εἶναι καί δίκαιος «δικαιοσύνας ἠγά-

πησε» καί δέ θά ἀνεχόταν ἐπ’ ἄπειρο τήν κακία καί ἀδικία τῶν γε-

ωργῶν ἐκείνων.  Ἔτσι τό 40 μ.Χ. οἱ Ρωμαῖοι κατάστρεψαν ἐκ θε-

μελίων τήν Ἱερουσαλήμ καί πλήρωσαν ὅλη τήν κακία καί ἀδικία 

πού διέπρατταν στό Θεό. Καί τότε μιά νέα ἄμπελος ἀναπτύχθη-
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κε, καί δόθηκε σ’ ἄλλους γεωργούς οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν στόν Κύ-

ριο καρπούς πλουσίους, ἔργα ἀγάπης καί δικαιοσύνης. Αὐτοί εἶ-

ναι οἱ ἐξ ἐθνῶν Χριστιανοί, ἐνῶ οἱ Ἑβραῖοι ἔχασαν καί τό ἔθνος 

τους καί τό Σωτῆρα πού σταύρωσαν.Οἱ Ἑβραῖοι τόν ἀπεδοκίμα-

σαν, ἀλλά Αὐτός ἔγινε τό θεμέλιο τῆς  Ἐκκλησίας πού μένει στόν 

αἰῶνα καί ἀποδίδει στό Θεό καρπούς εὐσέβειας, ἐργα ἀγάπης καί 

δικαιοσύνης καί ὑπακοῆς. 

Ἀπό τή σημερινή παραβολή θά πρέπει νά βγάλουμε καί τά ἀνάλο-

γα συμπεράσματα, τόσο σάν ἔθνος ὅσο καί σάν ἄτομα. Σάν ἄτο-

μα· ὁ κάθε χριστιανός εἶναι καί ἕνα φυτό ἀμπέλι καί πρέπει νά κά-

μνει καρπό καλό καί ἀνάλογο μέ τήν περιποίησι πού ἔχει. Οἱ χρι-

στιανοί ἔχουμε τή μεγαλύτερη περιποίηση. Καλλιεργούμαστε μέ 

τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί διατρεφόμαστε μέ τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. ἑ-

πομένως καί οἱ καρποί μας πρέπει νά εἶναι ἀνάλογοι καί γνωρίζου-

με τί καρποί πρέπει νά εἶναι. Σάν ἔθνος εἴμαστε ἡ νέα κατά χάρι 

ἄμπελος τοῦ Κυρίου καί θά πρέπει νά παράγουμε καρπούς κατά 

Θεόν· ἔργα ἀγάπης καί εὐσέβειας καί ὑπακοῆς στόν Κύριο, γιατί 

θά μᾶς ζητηθοῦν τόν καιρό πού Ἑκεῖνος ὤρισε.Περισσότερη εὐ-

θύνη ἔχουν ὅσοι εἶναι ἄρχοντες τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καί θά τούς ζη-

τηθῆ ἀνάλογη εὐθύνη καί ἀνάλογα θά ἔχουν καί τήν ἀμοιβή. 

Τό πάθημα τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους ἄς γίνει παράδειγμα στούς ἄρ-

χοντές μας  λαϊκούς καί κληρικούς. Νά πολιτευθοῦμε ὅπως θέλει 

ὁ Θεός μέ νόμους ἠθικούς καί δίκαιους πού θά ἀποδώσουν καρ-

πούς πού θά  εὐχαριστήσουν τόν Κύριο, γιατί ἄν δέν διαφέρουμε 

ἀπό τους τότε Ἰουδαίους μᾶς περιμένει ἡ ἴδια μοῖρα. Νόμιζω τέ-

τοια δείγματα ἔχουμε στό παρελθόν καί πρέπει νά μᾶς συνετί-

σουν. Ἡ μακροθυμία τοῦ Κυρίου κάποτε θά τελειώση. Ἄς τήν 

χρησιμοποιήσουμε ἔν ὅσω ὑπάρχει χρόνος, πρίν ὁ κριτής καθήσει 

ἐπί θρόνου, γιατί τότε θά εἶναι ἀργά. «Σάν κακούς μέ κακό τρόπο 

θά τούς ἐξοντώση, καί τό ἀμπέλι θά τό νοικιάση, σέ ἄλλους γε-
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ωργούς, οἱ ὁποῖοι θά τοῦ δώσουν τούς ὀφειλόμενους καρπούς 

στόν καιρό τους.» 

21.ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

(κβ΄2-14) 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην ὠμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 

Καὶ ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους 

εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλ-

λους δούλους λέγων· Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις· ἰδοὺ τὸ ἄριστόν 

μου ἡτοίμασα, οἱ ταῦροι μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα 

ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. Oἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς 

μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ εἰς τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ·  οἱ δὲ λοι-

ποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν.  

‘Aκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατε-

ύματα αὐτοῦ ἀπώλεσε τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν 

ἐνέπρησε.  Tότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ· ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός 

ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι· πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς δι-

εξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γά-

μους. Kαὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς   ὁδοὺς συνήγα-

γον πάντας ὅσους εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη 

ὁ γάμος ἀνακειμένων.Eἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀ-

νακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γά-

μου·  καὶ λέγει αὐτῷ· ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα 

γάμου; “O δὲ ἐφιμώθη. Tότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις· δή-

σαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε εἰς τὸ 

σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀ-

δόντων. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.  
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Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν αὐτήν·  Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 

ἔγινε ὄμοια μέ ἄνθρωπο βασιλέα, πού ἔκανε τό γάμο τοῦ υἱοῦ 

του.Καί ἔστειλε τούς δούλους του γιά νά είδοποιήσουν τούς προ-

σκεκλημένους νά ἔλθουν στό γάμο, ἀλλά δέν ἤθελαν νά ἔλθουν. 

Πάλιν ἔστειλε ἄλλους δούλους λέγοντας :’’Νά εἰπῆτε στούς προ-

σκεκλημένους: ἰδού ἑτοίμασα τό συμπόσιό μου, ἔχουν σφαγῆ οἱ 

ταῦροι μου καί τά θρεφτάρια, καί εἶναι ὅλα ἕτοιμα. Έλατε στό γά-

μο.Αλλ' αύτοί ἀδιαφόρησαν καί πῆγαν, άλλος μέν στόν ἀγρό του, 

άλλος δέ στήν έμπορική του έπιχείρησι. Οί δέ ύπόλοιποι ἔπιασαν 

τούς δούλους του, καί τούς κακοποίησαν, καί τούς σκότωσαν. Ὅ-

ταν δέ πληροφορήθηκε ό βασιλεύς έκεῖνος, ώργίσθηκε, καί ἔστει-

λε τό στρατό του καί έξωλόθρευσε έκείνους τούς φονεῖς, καί τήν 

πόλι τους πυρπόλησε.Τότε λέγει στούς δούλους του: ‘’Τό μέν 

τραπέζι τοῦ γάμου εἶναl ἔτοιμο, οί δέ προσκεκλημένοι δέν ἦταν 

άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν κατά μῆκος τῶν όδῶν, καί ὅσους θά βρῆ-

τε, καλέσετε στό γάμο"  Τότε οί δοῦλοι ἐκεῖνοι βγῆκαν στούς 

δρόμους, καί συγκέντρωσαν ὅλους, ὅσους βρῆκαν, καί δυστυχεῖς 

καί εὐτυχεῖς. Καί γέμισε ἡ αἴθουσα τοῦ γάμου συνδετυμόνες. Ὅ-

ταν δέ μπῆκε ὁ βασιλεύς νά δῆ τούς συνδαιτυμόνες, εἶδε ἐκεῖ ἕνα 

ἄνθρωπο, πού δέν ἦταν ντυμέvος μέ ἔνδυμα γάμου. Καί τοῦ λέ-

γει:"Φίλε, πῶς μπῆκες ἐδῶ μή ἔχοντας ἔνδυμα γάμου;" Αὐτός δέ 

ἔμεινε ἄναυδος.Τότε ὁ βασιλεύς εἶπε στά πρόσωπα, πού διακο-

νοῦσαν (στό γάμο). "Δέστε τοῦ πόδια καί χέρια, καί σηκώστε τόν 

καί πετάξετε τόν ἔξω στό βαθύτερο σκοτάδι". 'Ἐκεῖ θά κλαίη καί 

θά τρίζη τά δόντια (ἀπό τόν πόνο). Πολλοί δέ εἶναι οἱ καλεσμένοι, 

ἀλλ' ὀλίγοι εἶναι οἱ ἐκλεκτοί 

Τό ἔνδυμα τοῦ γάμου 
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Οἱ  συνθῆκες πού  πού ἀντιμετωπίζουμε ὄταν ἐρχόμαστε σ’ αὐτή 

τή ζωή καί ζοῦμε μ’ αὐτές, δέν εἶναι ἐκεῖνες γιά τίς ὁποῖες μᾶς 

προόρισε ὁ Δημιουργός μας.  Μᾶς δημιούργησε ὁ Θεός μιά παρα-

δεισένια ζωή, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος τήν  μετέτρεψε σέ κόλασι μέ τήν 

παρακοή του στό θέλημα τοῦ Πλάστη του καί ἔκλεισε τό δρόμο 

γιά τόν Παράδεισο. 

Μέ τήν ὑπέρτατη θυσία τοῦ Υἱοῦ Του, πάλιν ἄνοιξεν ὁ δρόμος γιά 

τήν αἰώνια χαρά καί εὐτυχία τοῦ  ἀνθρώπου. Αὐτός λοιπόν πού 

θυσιάστηκε καί ἀποκατάστησε τά πράγματα, γιά τρία χρόνια βρί-

σκεται ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους καί τούς καλεῖ μέ διάφορους 

τρόπους καί μεθόδους νά  γίνουν πολῖτες τῆς βασιλείας Του, πο-

λῖτες τοῦ Παραδείσου. 

Καί ἡ σημερινή παραβολή πού διηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖ-

ος, εἶναι μέρος αὐτῆς τῆς προσπάθειας τοῦ σαρκωθέντος Λόγου 

καί Θεοῦ. Ἀπό τό περιεχόμενο τῆς παραβολῆς ἀντιλαμβανόμαστε 

ὅτι ὁ Θεός καλεῖ ἰδιαίτερα τόν λαό Του  τόν Ἰσραήλ ὁ ὁποῖος, ὅ-

πως μαρτυρεῖ καί ἡ ἱστορία, περιφρόνησε τήν πρόσκλησι αὐτή 

τοῦ Θεοῦ μέ τά ἐπακόλουθα πού ὅλοι γνωρίζουμε. Καί τότε 

στράφηκε στά ἄλλα ἔθνη τῆς γῆς, στούς ἐθνικούς καί εἰδολωλά-

τρες οἱ ὀποῖοι δέχτηκαν τήν πρόσκλησι, ὅπως καί τό δικό μας ἔ-

θνος, καί μέ τό βάπτισμα γίναμε πολῖτες τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Καί γιά τοῦτο καλούμαστε στούς γάμους τοῦ Υἱοῦ Του. Νυμφίος 

λοιπόν εἶναι αὐτός ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί νύμφη ἡ Ἐκκλησία, 

ὅλοι δηλαδή ἐκεῖνοι πού τόν πιστεύουν καί τόν παραδέχονται Θε-

ό. Μ’ ὅλους αὐτούς πού ἀποτελοῦν τήν ΄Εκκλησία, τή νύμφη, ἑ-

νώνεται ὁ Χριστός ὅπως ὁ νυμφίος μέ τή νύμφη. Οἱ γάμοι ἄρχι-

σαν ἀπό τόν κόσμο τοῦτο καί θά ὁλοκληρωθοῦν στά τέλη τῶν αἰ-

ώνων. Τά  ἔδέσματα πού παρατίθενται στούς γάμους αὐτούς, καί 

τό κατ’ ἐξοχή ἔδεσμα εἶναι ἡ ἀναίμακτη θυσία, ἡ Θεία Κοινωνία, 

τό Σῶμα καί τό Αἵμα τοῦ σταυρωθέντος Χριστοῦ, καί πού προ-
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σφέρεται συνεχῶς μέσα στούς ναούς μας κατά τή Θεία Λειτουρ-

γία, καί παρέχει σ’ ὅσους τό παίρνουν ἀθανασία· ἐπειδή δέν τρέ-

φει τό  στομάχι, ἀλλά τήν  ψυχή καί  τῆς παρέχει ἀθανασία καί αἰ-

ώνια εὐτυχία. 

Ἀφοῦ δεχτήκαμε τήν κλήσι τοῦ Θεοῦ συμμετέχουμε καί στό τρα-

πέζι τῶν γάμων, στή Θεία Κοινωνία. Καί ὅπως στούς κοσμικούς 

γάμους φορᾶμε καλά καί καθαρά ροῦχα, ἔτσι καί στούς γάμους 

τοῦ Υἱοῦ τοῦ βασλέως θά πρέπει νά ντυνόμαστε κατάλληλα, ὄχι 

καί τόσο τό σῶμα ὅσο τήν ψυχή μας. Τό πνευματικό μας ἔνδυμα 

θά πρέπει νά τό φροντίζουμε πολύ γιά νά ἀρέση στόν Βασιλέα 

Χριστό. 

Ἀναφέρει ἡ παραβολή ὅτι μεταξύ αὐτῶν πού συμμετεῖχαν στό  

γάμο ἦταν καί κάποιος μέ άκατάλληλη ἐνδυμασία, καί διάταξε ὁ 

οἰκοδεσπότης καί τόν  συνέλαβαν καί τόν τιμώρησαν, γιατί μέ τήν 

ἀμέλειά του νά μήν ντυθῆ κατάλληλα πρόσβαλε τό βασιλέα.  

 Τό γεγονός αὐτό πρέπει νά προβληματίση πολύ σοβαρά ὅ-

σους ἀπό τούς χριστιανούς τρέχουν μέ ἐπιπολαιότητα ἤ ἀπό συ-

νήθεια καί κοινωνοῦν τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά 

καθαρίσουν τήν ψυχή τους μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγησι. 

Γιατί αὐτό τό μήνυμα θέλει νά στείλη τό μέρος αὐτό τῆς παραβο-

λῆς. 

 Ἀφοῦ δεχτήκαμε τήν κλῆσι καί συμμετέχουμε στό γάμο 

τοῦ Κυρίου μέ τήν Ἐκκλησία, νά προετοιμαζόμαστε κατάλληλα μέ 

τή σωστή χριστιανική ζωή, μέ τή μετάνοια καί ἐξομολόγησι, νά 

καθαρίζουμε τό ἔνδυμα τῆς ψυχῆς μας γιά νά συμμετέχουμε ἄξια 

στή θεία Κοινωνία, τό φαγητό πού θά μᾶς ἐξασφαλίση τή χαρά 

καί ἀπόλαυσι τοῦ παραδείσου. Νά μήν ἀμελοῦμε γιά νά μήν κλαύ-

σουμε πικρά, ὁπως καί ὁ  κακοντυμένος συνδαιτυμόνας. 
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22.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΔΕΚΑΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ   ΜΑΤΘΑΙΟΥ- 

(κβ΄ 35-46) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐ-

τόν καὶ  λέγων· Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; Ὁ δὲ 

Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ 

καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· αὕ-

τη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.  Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγα-

πήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντο-

λαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. Συνηγμένων δὲ τῶν 

Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς  λέγων· Τί ὑμῖν δοκεῖ 

περὶ τοῦ Χριστοῦ; Τίνος υἱός ἐστι; Λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ Δαυῒδ. 

Λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυῒδ ἐν Πνεύματι Κύριον καλεῖ αὐτὸν λέ-

γων,  εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν 

θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;  Εἰ οὖν Δαυῒδ 

καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; Καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο αὐ-

τῷ ἀποκριθῆναι λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας 

ἐπερωτῆσαι αὐτόν οὐκέτι.  

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τὸν καιρό, πλησίασε τόν Ἰησοῦ ἕνας νομοδιδάσκαλος καὶ 

δοκιμάζοντας τόν ρώτησε: «Διδάσκαλε, ποιά εἶναι ἡ μεγαλύτερη 

ἐντολή στό νόμο; Ὁ δέ Ἰησοῦς τοῦ Εἶπε: «Ν’ ἀγαπᾷς τὸν Κύριο τὸ 

Θεό σου μ’ ὅλη τὴν καρδιά σου καὶ μ’ ὅλη τὴ ψυχή σου, καὶ μ’ ὅλο 

τὸ νοῦ σου. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη καὶ μεγαλύτερη ἐντολή. Δεύτερη 

δέ, ὅμοια μὲ αὐτή, εἶναι: «Ν’ ἀγαπᾶς τόν πλησόν σου σάν τόν ἑ-

αυτό σου.Σ’ αὐτὲς τὶς δυὸ ἐντολές στηρίζονται ὅλος ὁ νόμος καὶ 

οἱ προφῆτες» Ὅταν δὲ οἱ Φαρισσαῖοι ἦταν συγκεντρωμένοι, ὁ Ἰη-

σοῦς τοὺς ρώτησε λέγοντας: «Τί νομίζετε γιὰ τὸν Μεσσία; Τίνος  

εἶναι ἀπόγονος;». Τοῦ λέγουν: «Τοῦ Δαβὶδ»Τότε τοὺς λέγει: «Ἀλ-
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λά πῶς ὁ Δαβὶδ μὲ τὴν ἔμπνευσι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὸν ὀνο-

μάζει Κὺριον ὅταν λέγει: "Εἶπεv ὁ Κύριος στὸ Κύριό μου, κάθησε 

στὰ δεξιά μου ἕως ὅτου κάνω τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιο τῶν 

ποδῶν σου"; Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ Δαβὶδ τὸν ὀνομάζει Κύριο, πῶς εἶναι 

ἀπόγονός του;» Καὶ κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ τοῦ ἀπαντήση λέξι, 

οὔτε τόλμησε κανεὶς ἀπ' ἐκείνη τὴν ἡμέρα νὰ τοῦ ὑποβάλῃ πλέον 

ἐρώτησι. 

Ποῖος  εἶναι ὁ Χριστός; 

  Τί νομίζετε, σεῖς οἱ φαρισσαῖοι, γιά τόν Χριστό; Ποίου εἶναι 

ἀπόγονος;  Ἰδού μιά ἐρώτηση τοῦ Ἰησοῦ πρός τούς Φαρισσαίους, 

στήν ὁποία δέν ἀπάντησαν σωστά, γιατί ἡ μισαλλοδοξία τους δέν 

τούς ἄφηνε νά γνωρίζουν τήν πραγματικήν ἀλήθεια. Μιά ἐρώτησι 

πού ἀπευθύνεται καί στούς σημερινούς Χιλιαστές οἱ ὁποῖοι εἶναι 

ἐκπαιδευμένοι ἀπό τούς ἀπογόνους ἐκείνων τῶν Φαρισσαίων, 

τῶν ὁποίων τό μῖσος πρός τόν  Ἰησοῦ τούς  ἔκαμε νά διαστρέ-

φουν τά πάντα πού ἀφοροῦσαν τόν Κύριον. Ὅπως οἱ Φαρισσαῖοι 

τότε ὰποστομώθησαν ἀπό τόν  Κύριο, ἔτσι καί οἱ συνεχιστές τους 

ἀποστομώνονται. Μέ τή διαφορά ὅμως ὅτι ἐκεῖνοι σιώπησαν, ἐνῶ 

αὐτοί σήμερα εἶναι περισσότερο τυφλωμένοι καί δέν  ἀναγνωρί-

ζουν τήν ἀδυναμία τους καί προσπαθοῦν μέ    διαστροφή τῶν κει-

μένων τῆς  Γραφῆς νά  μειώσουν τόν  Κύριο. 

Ἄς δοῦμε ὅμως τό περιστατικό πῶς ἔχει:  Ρώτησε ὁ Χριστός 

τούς Φαρισσαίους τί νομίζουν γιά τόν  Χριστό καί ποίου εἶναι ἀ-

πόγονος· καί  εἶπαν ὅτι εἶναι ἀπόγονος τοῦ Δαυΐδ. Βέβαια αὐτό 

ἀναφέρεται καί στά κείμενα τῆς Γραφῆς, τά ὁποῖα μιλοῦν καί γιά 

τήν ἀνθρώπινη φύσι τοῦ Μεσσία, ἀλλά καί  γιά τή Θεότητά Του. 

Αὐτό τό τελευταῖο δέν τό χωροῦσε τό μυαλό τῶν Φαρισσαίων ἤ 

μἄλλον δέν τούς ἐσύμφερε καί ἔτσι περίμεναν ἕνα Μεσσία στά 

δικά τους μέτρα. Γι’ αὐτό πίστευα ὅτι θά εἶναι ἕνας ἀπόγονος τοῦ 
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Δαυΐδ, ἄνθρωπος δυνατός πού θά γινόταν παγκόσμιος κυβερνή-

της. Αὐτά δηλαδή πού πιστεύουν σήμερακαί οἰ  Χιλιαστές. 

 Οἱ Φαρισσαῖοι εἶπαν τή μισή ἀλήθεια καί  ὅταν ὁ Κύριος 

τούς ἀποκάλυψε ὁλόκληρη τήν ἀλήθεια, δηλαδή ὅτι ὁ Μεσσίας 

θά εἶναι καί Θεός τότε βούλωσαν τό στόμα τους.Στήν ἐρώτηση 

τοῦ Χριστοῦ εἶπαν ὅτι ὁ Μεσσίας θά εἶναι ἀπόγονος τοῦ Δαυΐδ, 

καί ὁ Κύριος τούς  ἐρωτᾶ πάλιν·  ἀφοῦ εἶναι ἀπόγονος τοῦ Δαυΐδ, 

γιατί ὁ Δαυΐδ τόν ἀποκαλεῖ Κύριό του;  Ὁ Δαυΐδ ἐν πνεύματι ἀνα-

φέρει στό  ψαλμό του· «εἶπεν ὁ Κύριος τῶ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ  

δεξιῶν μου...;» Καί σιώπησαν καί δέν ξαναρώτησαν οἱ Φαρισσαῖοι. 

Ἐνῶ οἱ σημερινοί Χιλιαστές ἐπιμένουν μέ διάφορες σοφιστίες καί 

παρερμηνεῖες τῶν Γραφῶν νά θέλουν τόν Χριστό σάν ἕνα δημι-

ούργημα τοῦ Θεοῦ, σάν ἕνα δοῦλο τοῦ Θεοῦ ὅπως γράφουν στά 

βιβλία τους. Την ἀλήθεια γιά τόν Χριστό μᾶς τήν ἀποκαλύπτει ὁ 

εὐαγγελιστής Ἰωάννης στά κείμενά του. Στήν ἀρχή τοῦ Εὐαγγε-

λίου του, γράφει: « Ἐν ἀρχή ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν 

Θεόν, καί Θεός ἦν ὁ Λόγος.» Δηλαδή στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας 

ὑπῆρχεν ὁ Λόγος μαζί μέ τό Θεό Πατέρα, καί  Αὐτός ὁ Λόγος ἦ-

ταν Θεός. 

Καί πιό κάτω στό στίχο 14, γράφει: «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο 

καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ...κλπ.» 

Δηλαδή ὁ Λόγος πού σᾶς προανάφερα καί ἦταν Θεός,  ἔλαβε 

σάρκα, ἔγινε ἄνθρωπος καί κατοίκησε ἀνάμεσά μας. Ἰδού λοιπόν 

καί μόνον αὐτοί οἱ δύο στίχοι φανερώνουν τί   καί ποιός εἶναι ὁ 

Μεσσίας,καί μπορεῖ εὔκολα κάποιος νά εἰπῆ· Ὀ Μεσσίας Χριστός, 

εἶναι Υἱός καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καί Θεός, ὁ Ὁποῖος πῆρε ἀνθρώ-

πινη σάρκα ἀπό τήν Παρθένο Μαρία ἔγινε καί ἄνθρωπος. Ὁ Θεός 

Λόγος φόρεσε τήν ἀνθρώπινη σάρκα γιά νά γίνη προσιτός στόύς 

ἀνθρώπους καί νά τούς σώση ὅπως καί ἔκαμε. Ἡ Παρθένος Μαρί-

α ἧταν ἀπόγονος τοῦ Δαυΐδ καί γιά τοῦτο καί ὁ Μεσσίας Χριστός 
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γενεαλογήθηκε ἀπό τόν Δαυΐδ. Υἱός Θεοῦ καί ἀπόγονος ἄνθρώ-

που ὁ Χριστός πού σημαίνει Θεάνθρωπος. 

Ὅσοι μελετοῦν καλόπιστα τά κείμενα τῶν Γραφῶν καί τίς ἑρμη-

νεῖες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας,  βλέπουν ὅλην τήν ἀλή-

θεια γιά τό Σωτῆρα μας Χριστό καί κλείνουν εὐλαβικά τά γόνατα 

καί τόν δοξολογοῦν. Θά δανιστοῦμε ἀκόμα ἕνα στίχο ἀπό τήν Α΄ 

ἐπιστολή τοῦ μαθητή τῆς ἀγάπης, τοῦ Ἰωάννη γιά νά ὁλοκληρώ-

σουμε τό θέμα μας. 

Στό τελευταῖο κεφάλαιο τῆς Α΄ ἐπιστολῆς στόν στίχο 20, ὁ Ἰωά-

νης ἀναφέρεται στόν Κύριο καί γράφει: «. Οὗτος ἐστιν ὁ ἀληθι-

νός Θεός καί ζωή αἰώνιος.» Δηλαδή Αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός 

(Ὁ Ἰησοῦς Χριστός)  καί ζωή αἰώνια. 

Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ πίστι μας ἡ ὀρθόδοξη αὐτήν κηρύττομεν καί 

προβάλλουμε. Χωρίς αὐτή τή πίστι καί ὁμολογία δέν ὑπάρχει σω-

τηρία, ἀλλά αἰώνια κόλασι. 

23.ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΚΑΤΗ  ΕΚΤΗ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

(κε΄ 14-30) 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην,  ἄνθρωπος τις ἀποδη-

μῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑ-

πάρχοντα αὐτοῦ,  καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ 

ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. Πο-

ρευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐ-

ποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα·  Ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε 

καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. Ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν ἐν τῇ γῇ 

καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Μετὰ δὲ χρόνον 

πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει μετ' αὐ-

τῶν λόγον. Καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγ-
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κεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέ-

δωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ' αὐτοῖς.  ἔφη αὐτῷ ὁ 

κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ 

πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου.  

Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαβὼν εἶπε· κύριε, δύο τά-

λαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ' αὐ-

τοῖς. Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀ-

λίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν 

τοῦ κυρίου σου.  Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶ-

πε· κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ 

ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας·  καὶ φοβηθεὶς ἀπελ-

θὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν.  Ἀποκρι-

θεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ! ᾔ-

δεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπι-

σα!  ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλ-

θὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ.  Ἄρατε οὖν ἀπ' αὐτοῦ 

τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. Τῷ γάρ ἔχοντι 

παντί δοθήσεται καί περισσευθήσεται, ἀπό δέ τοῦ μή ἔχοντος καί 

ὅ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ· καί τόν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς 

τό σκότος τό ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός καί ὁ βρυγμός 

τῶν ὀδόντων. Ταῦτα λέγων, ἐφώνει. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέ-

τω. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος αὐτὴν τὴν παραβολὴν· Ἕνας ἄνθρωπος προκειμέ-

νου νὰ φύγη γιὰ τὰ ξένα, κάλεσε τοὺς δούλους του καὶ τοὺς πα-

ρέδωκε τὰ ὑπάρχοντά του. Καὶ σ'  ἄλλον μὲν ἔδωσε πέντε τάλαν-

τα, σ' ἄλλο δὲ δύο, καὶ σ' ἄλλο ἕνα, ἀναλόγως μὲ τὴν ἱκανότητα 

τοῦ καθενός. Καὶ ἔφυγε γιὰ τὰ ξένα ἀμέσως (γιὰ νὰ δώση ἀρκετό 

χρόνο νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὰ τάλαντα). Ἔκεῖνος δὲ ποὺ πῆρε τὰ 

πέντε τάλαντα, πῆγε καὶ ἐργάσθηκε μ’ αὐτά καὶ κέρδισε ἄλλα 
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πέντε τάλαντα. Ὁμοίως καὶ ἐκεῖνος ποὺ πῆρε τὰ δύο, κέρδισε καὶ 

αὐτός ἄλλα δύο. Ἂλλ' ἐκεῖνος ποὺ πῆρε τὸ ἕνα, πῆγε καὶ ἔσκαψε 

στὴν γῆ  καὶ ἔχωσε τὸ χρῆμα τοῦ κυρίου του. Μετὰ δὲ ἀπὸ πολὺ 

χρόνο ἦλθεν ὁ Κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ ἔκανε μαζί τους 

λογαριασμό. Καὶ προσῆλθεν ἐκεῖνος, ποὺ ἔλαβε τὰ πέντε τάλαν-

τα, καὶ τοῦ ἔφερε, ἄλλα πέντε τάλαντα, καὶ εἶπε: "Κύριε, πέντε 

τάλαντά μου παρέδωσες. Κοίταξε, ἄλλα πέντε τάλαντα κέρδισα 

μ' αὐτά". τοῦ εἶπεν ὁ Κύριός του: "Εὖγε, δοῦλε καλὲ καὶ φιλόπονε! 

Σὲ ὀλίγα ὑπῆρξες φιλόπονος, πολλὰ θὰ σοῦ ἔμπιστευθῶ.Πέρασε 

μέσα στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίoύ σου".Προσῆλθε δὲ καὶ ἐκεῖνος, ποὺ 

πῆρε τὰ δύο τάλαντα καὶ εἶπε:"Κύριε, δύο τάλαντά μοῦ παρέδω-

σες. Κοίταξε, ἄλλα δύο τάλαντα κέρδισα μ' αὐτά". τοῦ εἶπεν ὁ 

Κύριος τoυ. "εὖγε δοῦλε καλὲ καὶ φιλόπονε! Σὲ ὁλίγα ὑπῆρξες φι-

λόπονος, πολλά θὰ σοῦ ἔμπιστευθῶ. Πέρασε μέσα στὴ χαρὰ τοῦ 

Κυρίου σου". Πρσῆλθε δὲ καὶ ἐκεῖνος ποὺ εἶχε πάρει τὸ ἕνα τά-

λαντο, καὶ εἶπε:’'Κύριε, σὲ κατάλαβα ὅτι εἶσαι πλεονέκτης ἄνθρω-

πος, καὶ θερίζεις ἐκεῖ πού δὲν ἔσπειρες, καὶ μαζεύεις ἀπ' ἐκεῖ ποὺ 

δὲν σκόρπισες σπόρο. Γι' αὐτό φοβήθηκα, καὶ πῆγα καὶ  ἔκρυψα 

τὸ τάλαντό σου στὴ γῆ (γιὰ νὰ μὴ χαθῆ). Νά, ἔχεις τὸ χρῆμα 

σου". Τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ Κύριός του καὶ τοῦ εἶπε; "Κακὲ δοῦλε καὶ 

ὀκνηρέ! ἤξερες, ὅτι θερίζω ἐκεῖ ποὺ δὲν ἔσπειρα, καὶ συνάγω ἀπ' 

ἐκεῖ ποὺ δὲν σκόρπισα σπόρο. Γι' αὐτό ἔπρεπε νὰ καταθέσης τό 

χρῆμά μου στοὺς τραπεζῖτες, καὶ ὅταν ἔγω θὰ ἐπέστρεφα, θὰ ἔ-

παιρνα τὸ δικό μου μαζὶ μὲ τόκο. Πᾶρτε λοιπὸν τὸ τάλαντο ἀπ’ 

αὐτον, καὶ δῶστε τὸ σ’ αὐτον, ποὺ ἔχει τὸ δέκα τάλαντα. Ναὶ σὲ 

καθένα, ὁ ὁποῖος ἔχει θὰ τοῦ  δοθῆ ἀκόμη, ὥστε νὰ ἔχῃ καὶ περἰ-

σευμα, ἐνῷ ἀπ’ αὐτόν, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει, καὶ αὐτό (τὸ λίγο), ποὺ 

ἔχει θὰ ἀφαιρεθῇ. Τὸν ἀνάξιο δὲ δοῦλο πετάξετε ἔξω στὸ βαθύ-

τερο σκοτάδι. ἐκεΐ θὰ κλαίῃ καὶ θὰ τρίζῃ τὰ δόντια (ἀπὸ τὸν πόνο 

Τά  «τάλαντα», δῶρα τοῦ Θεοῦ 
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Ἡ σημερινή παραβολή πού ἀκούσαμε εἶναι μιά  εὐγλωττη εἰκόνα 

τῆς κρίσεως πού θά γίνη κατά τήν δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου, 

κατά τήν ὁποία θά γίνη ὁ ἔλεγχος κάθε ἀνθρώπου καί θά πάρη 

τήν ἀμοιβή του ἀνάλογα μέ τό ἔργο πού ἔκαμε στήν παροῦσα ζω-

ή. Ἡ παραβολή αὐτή εἶναι καί μιά προειδοποίηση πρός τόν κάθε 

ἄνθρωπο ξεχωριστά, γιά νά προσέξη καί νά χρησιμοποιήση τά τά-

λαντα, τά χαρίσματα καί τίς δυνάμεις πού  ἔχει πάρει ἀπό τό Θεό. 

Σύμφωνα μέ τήν παραβολή,  ὄλοι μας ἔχουμε πάρει ἀπό τό  Πλά-

στη μας τάλαντα, χαρίσματα ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις πού  ἔχου-

με γιά νά τά ἐργασθοῦμε καί νά τά αὐξήσουμε. Δέ μπορεῖ κανέ-

νας νά εἰπῆ ὅτι ἐγώ δέν ἔχω πάρει τάλαντο, χάρισμα, γιατί ἔστω 

καί ἕνα, ἔχει πάρει σύμφωνα μέ τήν παραβολή.Ἕνας ἔχει τή δυ-

νατότητα νά ἐμπορευθῆ καί νά κερδίση, γι’ αὐτό πῆρε τά ἀνάλο-

γα,  ὁ ἄλλος ἔχει τήν ἰκανότητα τοῦ λόγου, στό βαθμό πού τήν ἔ-

χει πῆρε καί ἀνάλογο χάρισμα, ἄλλος ἔχει ἰκανότητα νά ὑπομένη, 

ἄλλος νά παρηγορῆ, νά βοηθᾶ νά στηρίζη, ἄλλος νά ὑπηρετῆ, νά 

διακονῆ στήν κοινωνία, τήν Ἐκκλησία, ἄλλος νά ἐλεεῖ καί ἄλλος 

νά ἔχει τό τάλαντο τῆς φωνῆς, τῆς ἐξυπνάδας καί πολλά ἄλλα. 

Αὐτά τά χαρίσματα τά τάλαντα πού ἔχουμε δέν εἶναι δικά μας, 

ἀλλά δῶρο Θεοῦ καί δέν πρέπει νά τά οἰκοιοποιηθοῦμε, νά τά 

κρατήσουμε γιά τόν ἑαυτό μας, ἀλλά νά τά αὐξήσουμε. Δηλαδή 

νά τά χρησιμοποιήσουμε γιά τό  καλό τοῦ  συνανθρώπου μας. 

 Τά τάλαντα αὐξάνονται μέ τόν ἑξῆς τρόπο· ὁ πλούσιος νά 

δίνη ἀπό τόν πλοῦτο του,· αὐτός πού ἔχει τήν ἱκανότητα τοῦ λό-

γου νά  διδάσκει πάντοτε τό καλό καί νά χρησιμοποιεῖ τήν πέννα 

του πρός δόξα Θεοῦ. Ὁ καλλίφωνος νά  ὑμνεῖ τόν Κύριο καί ὄχι 

νά τραγουδᾶ πορνικά ἄσματα πού διέγείρουν πρός τήν ἀκολασία.  

Ὁ ἐπιστήμονας, ὁ δάσκαλος, ὁ τεχνίτης, νά μεταδίδουν καί  σ’ ἄλ-

λους τήν  ἐπιστήμη τους ἤ τήν τέχνη τους. Καί ὁ φτωχότερος 

τῶν ἀνθρώπων ἀκόμα ἔχει κάποιο τάλαντο πού πρέπει νά  τό χρη-
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σιμοποιήση γιά τό καλό· ὅπως ἔκαμε ἡ χήρα τοῦ εὐαγγελίου πού 

εἶχε τό τάλαντο τῆς ἐλεημοσύνης καί ἔρριξε στό ταμεῖο τῶν φτω-

χῶν τό δίλεπτό της, καί ὁ Κύριος εἶπε ὅτι ἔβαλε περισσότερα ἀπό 

τούς πλούσιους. Κι’ ἄν ἀκόμα δέν ἔχει λεφτά κάποιος ἄς κάμει ὑ-

πομονή στίς προκλήσεις τῶν ἄλλων, ἄς δείξει συμπάθεια στόν πο-

νεμένο, ἄς  ἐνδιαφερθεῖ καί νά εἲπῆ δυό λόγια παρηγοριᾶς στό 

θλιβόμενο ἄνθρωπο κλπ.  Ὁ Κύριος, ἂκόμα συμβουλεύει, γιά νά 

αὐξήσουμε τά τάλαντά μας, νά τά καταθέτουμε στούς τραπεζῖ-

τες γιά πάρουμε καί τόκο. Οἱ τραπεζῖτες εἶναι οἱ συνάνθρωποί 

μας πού  ἔχουν κάποια χρεία ὑλική ἤ πνευματική καί ὅταν τούς 

βοηθοῦμε εἶναι σάν νά καταθέτουμε λεφτά στήν τράπεζα τῶν οὐ-

ρανῶν, τά ὁποῖα σίγουρα θά μᾶς τά ἐπιστρέψη ὁ Θεός μέ τόκο. 

Πρέπει νά ποῦμε ὅτι αὐτά πού  θέλει ὁ Θεός νά πράξουμε στή 

ζωή αὐτή, σίγουρα μποροῦμε νά τά πράξουμε, γιατί μέ δικαιοσύ-

νη ἐνεργεῖ. Βλέπετε ἔδωσε στόν κάθε ἄθρωπο καί τόν χρέωσε μέ 

τάλαντα ἀνάλογα μέ τή δύναμί του, νά τά  ἐργσθῆ καί νά τά αὐ-

ξήση. Ἓπομένως ἀνάλογη θά εἶναι καί ἡ ἀπαίτησι Του. Βλέπουμε 

ὅτι οἱ δοῦλοι τῆς παραβολῆς,  ὁ ἕνας ἔδωσε στόν κύριό του πέν-

τε τάλαντα κέρδος καί ὁ ἄλλος δύο κι ὅμως ἔβαλε καί τούς δύο 

στή βασιλεία Του        

        Σημασία λοιπόν ἔχει νά ἐργασθῆς σωστά μ’ ἐκεῖνα πού ἔ-

χεις.Στήν ἐξομολόγησι ἐξετάζουμε καί τά ἁμαρτήματα τά λεγό-

μενα τῆς  ἐλλείψεως· δηλαδή μποροῦσες νά βοηθήσης κάποιο καί 

τό ἀπόφυγες, μποροῦσες νά εἰπῆς ἕνα καλό λόγο καί δέν τόν εἶ-

πες .μποροῦσες νά παρηγορήσης, νά στηρίξης κάποιο εἴτε ὑλικά 

εἴτε πνευματικά καί δέν τό ἔκαμες, ἤ μέ λίγα λόγια δέν ἔκαμες τό 

καθῆκο σου  σέ κάποια στηγμή καί παρέλειψες τό ἕνα ἤ τό  ἄλλο. 

Αὐτά εἶναι σίγουρα εἶναι μέρος τῶν ταλάντων πού δέν τά  ἀξιολό-

γησε κάποιος καί θά πρέπει νά προσεχθεῖ καί αὐτή ἡ περίπτωσι. 
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Αδελφοί μου,  πρέπει νά ἐργαζόμαστε τό καλό καί νά ἀξιοποιοῦμε 

τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ, γιά τό κοινό καλό καί τό συμφερον τῶν 

ἀδελφῶν μας. Τό μόνο ἐμπόδιο πού μᾶς στερεῖ αὐτή τή σωστή 

ἐργασία καί μᾶς  απομακρύνει ἀπό τή σωτηρία, εἶναι ὀ ἐγωϊσμός 

καί ἡ φιλαυτία μας, καί πρέπει χωρίς καθυστέρησι νά τά διορθω-

θοῦμε, γιά νά ἀποφύγουμε καί τή φοβερή κατάκρισι πού ἔπαθε ὀ 

πονηρός καί τεμπέλης δοῦλος τῆς παραβολῆς ὁ ὁποῖος κέρδισε 

τό σκότος τῆς κολάσεως. Ἐμεῖς λοιπόν πιστοί καί ὑπάκουοι δοῦ-

λοι τοῦ Θεοῦ νά ἀξιοποιοῦμε σωστά τά τάλαντά μας γιά νά ἀκού-

σουμε τό « εὖ δοῦλε ἀγαθέ εἴσελθε εἰς τήν χαρά τοῦ Κυρίου 

σου.»Ἀμήν.  

24.ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

(ιε΄ 21-28) 

(Τῆς Χαναναίας) 

 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶ-

νος.  καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα 

ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυ-

γάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.  Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. 

Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀ-

πόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.  Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· 

Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσρα-

ήλ.  Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει 

μοι.  Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν 

τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.  Ἡ δὲ εἶπε· Ναί, Κύριε, καὶ γὰρ 

τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέ-

ζης τῶν κυρίων αὐτῶν.  Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Ὦ 

γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ 

θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.  
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Μετάφρασι 

Εκεῖνο τὸν καιρό, ἀνεχώρησε ὁ Ἰησοῦς γιὰ τά μέρη τῆς Τύρου καὶ 

Σιδῶνος. Καὶ δοὺ μία γυναῖκα Χαναναία βγῆκε ἀπὸ τὴν Περιοχὴ ἐ-

κείνη καὶ τοῦ φώναζε δυνατὰ λέγοντας: «Ἐλέησε μὲ  (λυπήσου μὲ 

καὶ βοήθησε μέ), Κύριε, Υἱὲ Δαβίδ. ἡ θυγατέρα μου δαιμονίζεται 

καὶ βασανίζεται φρικτά». Ἀλλ’ αὐτός δὲν τῆς ἀποκρίθηκε λέξι. 

Τότε πλησίασαν οἱ μαθηταί του καὶ τὸν παρακαλοῦσαν λέγοντας: 

Κάνε τὸ αἴτημά της γιὰ νὰ φύγη, διότι μᾶς ἀκολούθει φωνάζον-

τας». Ἀλλ’ αὐτός ἀποκρίθηκε καὶ εἶπε: «Δὲν στάλθηκα, παρὰ στὸ 

πρόβατα τὸ χαμένα τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ ἔθνους». Αὐτὴ δὲ ἦλθε καὶ 

τὸν προσκύνησε λέγοντας:«Κύριε, βοήθησε μέ». Ἀλλ’ αὐτὀς ἀπο-

κρίθηκε καὶ εἶπε: «Δὲν εἶναι σωστὸ νὰ πάρω τὸ ψωμὶ τῶν παιδιῶν 

καὶ νὰ τὸ ρίξω στὸ σκυλάκια». Αὐτὴ δὲ εἶπε: «Ναὶ Κύριε. Ἀλλὰ καὶ 

τὸ σκυλάκια τρῶνε ἀπὸ τὸ ψίχουλα, ποὺ πέφτουν ἀπὸ τὸ τραπέζι 

τῶν κυρίων τους». Τότε ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπε σ’ αὐτή: 

«Ὦ γυναῖκα, εἶναι μεγάλη ἡ πίστι σου Ἂς γίνῃ σὲ σένα ὅπως θέ-

λεις». Καὶ θεραπεύτηκε ἡ θυγατέρα της ἀπὸ τήν ὥρα ἐκείνη.   

Ἡ ἀγάπη τῆς μάνας 

 Εἶχε περάσει τά σύνορα τῆς Ἰουδαίας ὁ Θεάνθρωπος Ἰη-

σοῦς μέ τή συνοδεία Του, ὅταν παρουσιάστηκε μιά  γυναῖκα συ-

ροφοίνισσα, εἰδωλολάτρισσα, μέ τήν ὁποῖα ἔκαμε ἕνα διάλογο 

σύμφωνα μέ τό κείμενο τοῦ σημερινού εὐαγγελίου, καί μέσα ἀπ’ 

αὐτόν τό διάλογο ἀποκαλύπτονται μεγάλες χριστιανικές ἀρετές 

πού λίγοι χριστιανοί τίς ἔχουν. α) Μεγάλη πίστι. β) μεγάλη ταπει-

νοφροσύνη.γ) Ἡ μεγάλη της ἀγάπη καί τό ὑψηλό ἄισθημα τῆς μά-

νας. Πάνω στίς ἀρετές αὐτές ἄς κάνουμε λίγες ἁπλές καί σύντο-

μες σκέψεις. 
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 α)¨Η μεγάλη της πίστι προϋπόθετε σίγουρα φωτισμό τοῦ 

νοῦ καί τῆς δοιάνοιας. Φαίνεται ὅτι ὁ Παντογνώστης Θεός βλέ-

ποντας τήν ἀγαθή διάθεσι τῆς εἰδωλολάτρισσας γυναῖκας, φώτι-

σε τό νοῦ καί τή δοιάνοιά της, δυνάμωσε τήν πίστι της καί  ἔτσι 

ὁμολόγησε τόν Ἰησοῦ μέ τίς λέξεις (Ἰησοῦ υἰέ Δαβίδ) Εἶδε τόν Ἰη-

σοῦ ἀπόγονο τοῦ Δαβίδ καί Μεσσία τοῦ  κόσμου. 

β)Ἡ ταπεινοφροσύνη της  φαίνεται ἀπό τόν ἐξευτελισμό πού τῆς 

ἔκανε ὁ Ἰησοῦς, ἀποκαλώντας την σκυλλάκι, καί αὐτή δέχθηκε 

τόν ἐξευτελισμό (λέγε ταπείνωσι)  μέ τήν ἀπάντησι πού ἔδωκε 

στόν Κύριο «Ναί Κύριε, καί τά σκυλιά περιμένουν νά πάρουν κά-

ποια ψίχουλα πού πέφτουν ἀπό τά τραπέζια τῶν κυρίων τους). 

Δέν εἶναι ἄξια θαυμασμοῦ ἡ γυναῖκα αὐτή καί ἡ ἀπάντισι νά δεχθῆ 

τόν ἐξευτελισμό; 

γ) Ἡ μεγάλη της ἀγάπη καί τό ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης γιά τό παι-

δί της  ἐκφράζεται μέ τήν παράκλησί της πρός τόν Χριστό· «Ἰη-

σοῦ υἱέ Δαβίδ ἐλέησέ με.» Τό πρόβλημα τοῦ παιδιοῦ της  εἶναι καί 

στό δικό της σῶμα καί ὅταν θεραπευόταν ἡ κόρη της  θά γινόταν 

καί αὐτή καλά. 

Θαυμάστε γυναῖκες, φιλοτεκνία καί ἀγάπη πού δέν λογαριάζει κό-

πους καί θυσίες γιά νά σώση τό παιδί της. Ἄς τή θαυμάσουν καί 

νά τή μιμηθοῦν οἱ σημερινές γυναῖκες, πού πολλές ἀποφεύγουν 

τήν τεκνογονία, ἄλλες γεννοῦν καί τά  ἐγκαταλείπουν στίς πόρ-

τες ἰδρυμάτων καί δέν εἶναι καί λίγες ἐκεῖνες πού τά  σφάζουν μέ 

τά μαχαίρια τῶν ἀσυνειδήτων γιατρῶν μέσα στήν κοιλιά τους καί 

τά πετᾶνε στούς ὑπονόμους καί στά σκουπίδια. 

Ἡ πλειονότητα τῶν σημερινῶν γυναικῶν ξέχασαν τόν  προορισμό 

τους ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τόν Πλάστη τους. Οὑσιαστικά λένε:« 

Θεέ μου δέ σέ θέλω, φεῦγε ἀπό μπροστά μου, δέ θέλω ν’ ἀκολου-
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θήσω τό δικό σου δρόμο» Ἡ  γυναῖκα σήμερα θέλει νά ξεπεράση 

τόν ἄνδρα, θέλει νά ἀνατρέψη τό νόμο τῆς δημιουργίας, θέλει 

χειραφέτησι! Ξεχνᾶ ὅτι εἶναι «γῆ καί σποδός» καί διαλύεται εἰ τά 

«ἐξ ὦν συνετέθη». Γιά τοῦτο πληρώνει ἀκριβά ὄχι μόνο ἡ γυναῖ-

κα, ἀλλά καί ὅλη οἱ κοινωνία. 

Ὅσοι φοβᾶστε τό Θεό καί ἀγαπᾶτε τή ζωή καί τόν ἄνθρωπο μιμη-

θῆτε τή συροφοίνισα γυναῖκα, μιμηθῆτε τίς ἀρετές της πού σάν 

ἄλλα ἀστέρια λάμπουν καί φωτίζουν τόν πνευματικό μας ούρανό 

καί μᾶς ὑποδεικνύουν τό δρόμο τῆς ζωῆς καί τοῦ Παραδείσου. Ἀ-

κολουθήστε την  λοιπόν. 

 

25.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 

(Ἰωάν.  γ΄ 13-17) 

Εἶπεν ὁ Κύριος· οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ.  

Καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆ-

ναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,  ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ 

ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.  Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν 

κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πι-

στεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.  Οὐ γὰρ ἀ-

πέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν 

κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν  ὁ Κύριος·  καί  (γιά νά γνωρίζῃ καί νά σᾶς πεῖ τά ἐπουρά-

νια) κανείς δέν ἀνέβηκε στόν οὐρανό, παρά ἐκεῖνος, πού κατέβη-

κε ἀπό τόν οὐρανό, ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος (συγχρόνως) 
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εἶναι στόν οὐρανό. Ὅπως δέ ὁ Μωϋσῆς στήν ἔρημο ὕψωσε τόν ὄ-

φι, ἔτσι καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου πρόκειται νά ὑψωθῇ,  ὥστε κα-

θένας, πού πιστεύει σ' αὐτόν, νά  μή πεθάνῃ (πνευματικά), ἀλλά 

νά ἔχῃ ζωή αἰώνια. Ναί! Τόσο ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε 

τόν Υἱό του τόν μονογενῇ ἔδωσε γιά θυσία, ὥστε καθένας, πού 

πιστεύει σ' αὐτόν, νά μή πεθάνη (πνευματικά),  ἀλλά νά ἔχῃ ζωήν 

αἰώνια. Ναί! Δέν ἀπέστειλε ὁ Θεός τόν Υἱό του στόν κόσμο γιά νά 

τιμωρήση τόν κόσμο, ἀλλά γιά νά σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ.   

Τό  σταυρωμένο φίδι, 

Τό γεγονός στό ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ Κύριος στό σημερινό Εὐαγ-

γέλιο συνέβη ὅταν οἱ Ἰσραηλίτες βάδιζαν γιά τή γῆ τῆς ἐπαγγελί-

ας καί παρ’ ὅλο πού ὁ Θεός τούς ἐφοδίαζε μέ τόσα ἀγαθά καί 

τούς σκέπαζε μέ τή Χάρι Του, αὐτοί μεμψιμοιροῦσαν ἐναντίον 

τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Μωϋσῆ, γιατί πεθύμησαν τά πράσα καί τά κρεμ-

μύδια τῆς τυραννικῆς Αἰγύπτου. Γιά νά τιμωρήση ὁ Θεός τήν ἀ-

χαριστία τους αὐτή καί νά τούς ὁδηγήση στή μετάνοια, ἔστειλε 

φίδια φαρμακερά καί  τούς δάγκωναν. 

Πολλοί θάνατοι καί πολύς ὁδυρμός καί θρῆνος, μέ ἀποτέλεσμα νά 

μετανοιώωσουν γιά τήν ἁμαρτία τους. Τὀτε παρεκάλεσαν τό Θεό 

διά τοῦ Μωϋσῆ νά τού λυπηθῆ. Ὁ Θεός διάταξε τόν Μωϋσῆ νά  

κάνη ἕνα χάλκινο φίδι, νά τό  βάλη σ’ ἕνα κοντάρι καί νά τό κρα-

τοῦν πάντοτε ψηλά καί ὅταν κάποιος πληγωνόταν ἀπό φίδι νά  

κοιτάζη τό χάλκινο αὐτό φίδι γιά νά ἐξουδετερώνεται τό δηλητή-

ριο. Μόνον τότε γλύτωσαν οἱ ὁδοιπόροι ἀπό τά φίδια.  

Αὐτό εἶναι ἕνα γεγονός. Εἶναι ὅμως καί ἕνα σύμβολο. Τά δηλητη-

ριώδη φίδια συμβόλιζαν τό Διάβολο. Θανατηφόρο δηλητήριο εἶ-

ναι ἡ ἁμαρτία πού προκαλεῖ στόν ἄνθρωπο μεγάλη δυστυχία καί 

πνευματικό θάνατο, ἀπομακρύνοντάς τον ἀπό τό Θεό. Καί τό ὐ-
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ψωμένο φίδι πού ἡ θέα του καταργοῦσε τό δηλητήριο, ἐσυμβόλι-

ζε τό Χριστό στό σταυρό, στόν Ὁποῖο ἄν ὁ ἁμαρτωλός ἄνθρωπος 

ἀτενίσει σ’ Αὐτόν μέ πίστι,  ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀ-

ποφεύγει τό θάνατο καί τήν αἰώνια καταδίκη καί ζεῖ τήν εὐτυχι-

σμένη ζωή τοῦ Παραδείσου.  

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος κάμνει μιά πολύ καλή σύγκρισι τοῦ συμβο-

λικοῦ ἐκείνου γεγονότος.«Ἐκεῖ -λέγει –  διέφυγαν οἱ Ἰουδαῖοι τόν 

πρόσκαιρο, τό σωματικό θάνατο. Ἐδῶ διαφεύγουν οἱ πιστοί τόν 

αἰώνιο θάνατο. Ἐκεῖ, τό κρεμασμένο στό ξύλο φίδι θεράπευε τά 

δαγκώματα ἀπό τά δηλητηριώδη φίδια. Ἐδῶ ὁ σταυρωθείς Ἰη-

σοῦς θεραπεύει τίς φοβερές πληγές πού προκαλεῖ ὁ Διάβολος 

(μέ τήν ἁμαρτία). Ἐκεῖ καθένας πού μέ τά σωματικά του μάτια ἀ-

τένιζε τό χάλκινο φίδι θεραπευόταν. Ἐδῶ ἐκεῖνος πού  μέ τά μά-

τια τῆς  ψυχῆς ἀτενίζει τόν Κύριο, βγάζει ἀπό πάνω του τά ἁμαρ-

τήματά του....» Τό  ὑψωμένο ἐκεῖνο φίδι ἐσυμβόλιζε τό σταυρό 

τοῦ Κυρίου πρίν ἀπό τόσα χρόνια, καί  ἔγινε γεγονός ἀδιαμφισβή-

τητο πλέον. 

Ὁ Σταυρός πού ὑψώθηκε στό Γολγοθᾶ, καί  ἐπάνω του ἄφησε τήν 

τελευταία του πνοή ὁ Κύριος, καί ὅλη ἡ ἄλλη σκηνή τοῦ πάθους, 

ἔγινε γιά κάθε ἁμαρτωλό, γιά σένα καί γιά μένα,τό καταλυτικό 

ὄργανο τῆς ἁμαρτίας  

Σήμερα πού προεορτάζουμε τήν ὕψωση τοῦ τιμίου Σταυροῦ, καί 

πάντοτε ὅταν ἀντικρύζουμε τό Σταυρό νά θυμόμαστε ὅτι εἶναι τό 

σύμβολο τοῦ πάθους ἀλλά καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν 

ἄνθρωπο. Αὐτή ἡ ἀγάπη θά πρέπει νά εἶναι γιά κάθε χριστιανό τό 

κίνητρο τῶν πράξεων καί τῶν σκέψεών του Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ ση-

μαία κάθε χριστιανοῦ καί ἡ ἀπόδειξι τῆς  ἀπέραντης ἀγάπης τοῦ 

Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Εἶναι ἀκόμα τό σύμβολο τῆς  ἀναγέννη-

σις καί τῆς  σωτηρίας μας, καί θά πρέπει νά τόν τιμοῦμε καί νά τό 



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 107 ~ 

 

σεβόμαστε καί νά τόν σχηματίζουμε στό σῶμα μας, γιά νά φυλα-

γόμαστε ἀπό τήν ἐπιβουλή τῶν δαιμόνων. Πρέπει ὅμως ὁ Σταυ-

ρός νά γίνεται σωστά ἥρεμα καί ὄχι μέ βεβιασμένες κινήσεις ὅ-

πως κάνουν μερικοί χριστιανοί καί δέν καταλαμβαίνεις τί ἀκριβῶς 

κάνουν, μερικοί φαίνονται σάν νά παίζουν μαντολῖνο. 

Τελειώνοντας ἄς  φωνάξουμε κι ἐμεῖς μέ τόν ὑμνωδό «Σταυρέ 

τοῦ Χριστοῦ σῶσον ὑμᾶς τῇ δυνάμει σου». Ἀμήν. 

 

26.ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΗ ΛΟΥΚΑ   (ε΄1-11) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, 

καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάν-

τες ἀπ’ αὐτῶν ἀπέπλυνον τὰ δίκτυα.  ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, 

ὁ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλί-

γον· καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους.  Ὡς δὲ ἐ-

παύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος 

καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων 

εἶπεν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, δι' ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβο-

μεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. Καὶ τοῦτο ποιήσαν-

τες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον 

αὐτῶν. Καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ 

ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα 

τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπε-

σε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων· Ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτω-

λός εἰμι, Κύριε· θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς 

σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον,  ὁμοίως δὲ καὶ Ἰά-

κωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. 

καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀν-
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θρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.  Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπί τήν γῆν, 

ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.  

Μετάφρασι 

Τῷ καιρῶ ἐκείνω,  ὁ Ἰησοῦς στεκόταν δίπλα στή λίμνη Γεννησα-

ρέτ, εἶδε δυό πλοῖα, πού ἦταν στήν ἄκρη τῆς λίμνης. Οἱ δέ ἀλιεῖς 

εἶχαν κατεβῆ ἀπ’ αὐτά καί εἶχαν πλύνει τό δίχτυα. Ἀφοῦ δέ μπῆκε 

σ’ ἕνα ἀπό τό πλοῖα, πού ἦταν τοῦ Σίμωνος τόν παρεκάλεσε νά τό 

τραβήξη λίγο σπό τή ξηρά πρός Τή λίμνη. Καί ἀφοῦ κάθησε, δίδα-

σκε ἀπό τό πλοῖο τά πλήθη. Ὅταν ἔπαυσε νά ὁμιλῆ , εἶπε στό Σί-

μωνα: «Φέρε πάλιν τό πλοῖο στό βαθειά καί ρίξετε τό δίχτυά σας 

γιά ψάρεμα». ‘Ο δέ Σίμων τοῦ εἶπε τότε: «Διδάσκαλε, ὅλη τή νύ-

χτα κοπιάσαμε καί δέν πιάσαμε τίποτα, ἀλλά γιά τό λόγο σου θά 

ρίξω τό δίχτυα.» Καί ἀφοῦ τό ἔκαναν, ἐπιασαν πάρα πολλά ψάρια, 

καί τά δίχτυά τους ἄρχισαν νά σχίζωνται. Καί μέ νεύματα προ-

σκάλεσαν τούς συνεταίρους, πού ἦταν στό ἄλλο πλοῖο γιά νά ἔλ-

θουν νά τούς βοηθήσουν καί ἦλθαν καί γέμισαν καί τά δυό πλοῖα, 

ὥστε νά κινδυνεύουν νά βυθισθοῦν. “Οταν δέ ὁ Σίμων Πέτρος εἶ-

δε τί ἔγινε, ἔπεσε στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ καί εἶπε, «Νά βγῆς καί νά 

φύγης ἀπό μένα, Κύριε, διότι εἶμαι ἄνθρωπος ἁμαρτωλός». Αὐτό 

εἶπε διότι δέος κυρίευσε αὐτόν, ἀλλά καί ὅλους, ὅσοι ἦταν μαζί 

του, γιά τά πολλά ψάρια πού ἐπίασαν, ὁμοίως δέ καί τόν  Ἰάκωβο 

καί τόν Ἰωάννη, τούς υἱούς Ζεβεδαίου πού ἦταν συνέταιροι τοῦ 

Σίμωνος. ‘Ο δέ Ἰησοῦς εἶπε πρός τό Σίμων: «Μή φοβᾶσαι! ἀπό τώ-

ρα καί στό ἑξῆς θά ψαρεύης ἀνθρώπους». Καί ἀφοῦ ἔφεραν τό 

πλοῖο στή ξηρά, ἄφησαν τά πάντα καί τόν ἀκολούθησαν.  

Ὑπακοή στο θέλημα τοῦ Θεοῦ 

Ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ και ἡ  συμόρφωσι μέ τίς ὑποδεί-

ξεις καί τίς προτροπές Του  καί ἀποφέρουν στόν χριστιανό εὐερ-
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γεσίες πολλές καί ποικίλες. Ἕνα ἀπό τά πολλά παραδείγματα πού 

ὑπάρχουν εἶναι και το γεγονός πού ἀναφέρει το σημερινό εὐαγ-

γέλιο. 

Οἱ φτωχοί ψαράδες τῆς Γαλιλαίας παρ’ ὅλο πού  κοπίασαν σκλη-

ρά ὅλη τη νύχτα δέν κατάφεραν να πιάσουν οὔτε ἕνα ψάρι.  Τό 

πρωΐ  ἀνέβηκε στό πλοῖο τοῦ Σίμωνα ὁ Μεγάλος Ψαράς, ὁ Ἰησοῦς 

και μίλησε στά πλήθη καί ὅταν τέλειωσε εἶπε στό Σίμωνα νά ὁδη-

γήση τό πλοῖο στά βαθιά νερά καί νά ρίξει τά δίχτυα. Καί ὁ Σίμω-

νας λέγει στόν Κύριο, παρ’ ὅλο πού καταβάλαμε τόσους κόπους 

ὅλη τή νύχτα και δεν πήραμε τίποτα, ὅμως ἐπειδή το λέγεις,  Ἐ-

σύ, Δάσκαλε θά ὑπακούσω στή συμβουλή σου. Ἔριξε λοιπόν τά 

δίχτυα στή θάλασσα ὀ  Σίμωνας καί σέ λίγο γέμισαν τά δίχτυα καί  

ἄρχισαν νά σχίζονται ἀπό τό πλῆθος τῶν ψαριῶν. Αὐτή λοιπόν ἡ 

ἀρετή τῆς ὑπακοῆς πού στόλιζε τίς ψυχές τῶν ταπεινῶν ψαρά-

δων ἐπιβραβεύτικε πλούσια ἀπό τον Κύριο. Τους ἀπεκόμισε καλό 

μεροκάματο, ἀλλά καί πολλήν εὐλογία πνευματική. Ἡ ὑπακοή 

τους τούς καταξίωσε νά γίνουν ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ καί κήρυ-

κες τοῦ εὐαγγελίου Του, ψαράδες ἀνθρώπων και ἀναμορφωτές 

τῆς οἰκουμένης και ἀστέρες πολύφωτοι στό νοητό στερέωμα τῆς 

Ἐκκλησίας μας. 

Γι’ αὐτή τήν εὐλογημένη ἀρετή τῆς ὑπακοῆς θά ποῦμε λίγα λόγια 

σήμερα γιά νά ἀναζωοπυρώσουμε τό ἐνδιαφέρο μας καί νά προ-

σπαθήσουμε νά τήν ἐφαρμόζουμε στή ζωή μας. 

Ἡ ὑπακοή ἔχει συστατικά καί περιεχόμενο τήν ὑποταγή, τή συμ-

μόρφωσι, τήν ταπείνωσι, τήν πίστι καί τήν ἀγάπη πρός τό Θεό καί 

τό θέλημά Του. Ὅταν στολίζει τούς ἀνθρώπους αὐτή ἡ ἀρετή ὀ-

μορφαίνει τή ζωή καί τόν κόσμο. Ἡ ἔλλειψή της προκαλεῖ ἀναρχί-

α, ἀναστάτωσι, γιατί ὁ ἄνθρωπος πού δέν ὑποτάσσεται στό Θεό, 

προβάλλει πάντοτε τό δικό του ἐγώ καί συγκρούεται καί μέ τούς 
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ἄλλους συνθρώπους του. Αὐτό φάνηκε ἀπό τόν Παράδεισο. Οἱ 

πρωτόπλαστοι παράκουσαν στήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ μέ  ἀποτέλε-

σμα νά διαταραχθῆ ἡ  ἀγαθή σχέσι πού εἶχαν μέ τήν ὅλη δημιουρ-

γία, ἀλλά καί μέχρι σήμερα ἡ  ἀναρχία καί ἡ  ἀκαταστασία τοῦ κό-

σμου μέ τά τόσα κακά, σίγουρα προέρχεται ἀπό τήν ἀνυπακοή 

τῶν ἀνθρώπων στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἐκκλησίας Του.  

Παραδείγματα ὑπακοῆς καί ἀνυπακοῆς τῶν ἀνθρώπων ἔχουμε 

πάρα πολλά, τόσο στήν Παλαιά Διαθήκη ὄσο καί τή Καινή Διαθή-

κη καί  εἶναι σέ πολλούς γνωστά. Ἀλλά γιατί νά ἀνατρέχουμε πίσω 

στήν ἰστορία καί νά ζητοῦμε παραδείγματα; Ἄς ἔλθουμε στά δικά 

μας στή σημερινή χριστιανική κοινωνία μας. Ἡ οἰκογένεια εἶναι 

σήμερα προβληματική νά μήν ποῦμε καί διαλυμένη ἐπειδή ἀπου-

σιάζει ἡ ἀρετή  τῆς ὑπακοῆς. 

Παραπονοῦνται σχεδόν ὅλοι οἱ γονεῖς, γιατί τά παιδιά τους δέν ὑ-

πακούουν οὔτε δέχονται τίς συμβουλές τους καί τήν πεῖρα τους, 

ἀλλά ἀκολουθοῦν τίς δικές τους  ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες μέ ἀποτέ-

λεσμα νά πέφτουν στά δίχτυα τῶν  ἐμπόρων τοῦ θανάτου, νά γί-

νονται διαρρήκτες, ναρκομανεῖς και νά καταλήγουν ἄλλοι στίς 

φυλακές καί ἄλλοι στά ψυχιατρικά ἱδρύματα καί νά καταστρέ-

φουν ἄδικα τή ζωή τους, γιατί δέν ἀνέχονται νά ὑπακούσουν 

στούς γονεῖς τους καί στό Θεό τους. 

  Γιατί ὅμως νά παραπονοῦνται οἱ γονεῖς αφοῦ πρῶτα αὐτοί 

δέν ὑπακούουν στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας;  Λόγῳ 

χρόνου ἀποφεύγω νά ἀναφερθῶ μέ λεπτομέρειες γιά τήν τραγω-

δία αὐτή τοῦ ἀνθρώπου.  Ὁ μισθός τῆς ἀνυπακοῆς στό  θέλημα 

τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ βέβαιη καταστροφή τοῦ ἀνθρώπου καί νά μή γε-

λιώμαστε. 
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Εὐτυχῶς ὅμως δέ λείπουν καί μερικές οἰκογένειες πού ἐφαρμό-

ζου τήν ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τό παράδειγμά τους ἀ-

κολουθοῦν καί τά παιδιά τους ὑποτασσόμενοι στό Θεό καί στούς 

γονεῖς τους καί χαίρονται ἀμφότεροι καί ἔχουν πολύ μισθό ἀπέ-

ναντι στό δικαιοκρίτη Κύριο. 

Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἄν ὐπάκουομε στό Θεό σίγουρα θά ὐ-

πακούουν σέ μᾶς καί τά παιδιά μας καί θά εἰρηνεύουμε μ’ ὅλη τή 

κτίση. Διαφορετικά θά συναντοῦμε πάντοτε μπροστά μας τήν ἀ-

νυπακοή σέ κάθε μας βῆμα. Ὅσο χρόνο οἱ πρωτόπλαστοι ὑπάκου-

αν στό Θεό τους  ὅλη ἡ δημιουργία ὑποτασσόταν σ’ αὐτούς. Ὅ-

ταν ὅμως παράκουσαν τότε διαταράχθηκε ἡ σχέση τους  καί φο-

βόντουσαν οἱ μέν τούς δέ. καί αὐτό θά γίνεται μέχρι τό τέλος. 

Ἑπομένως, γιά τό συμφέρον μας  ἀπό σήμερα νά πάρουμε τήν ἀ-

πόφαση γιά τελείαν ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Κυρίου καί νά λέμε 

«ἐπί τῶ ρήματί σου» Κύριε θά κάνω αὐτό καί ἐκεῖνο ὅπως θέλεις 

ὅπως διατάζεις. Γιά μᾶς πού ἀκόμα συνεχίζεται ἡ πάλη μέ τόν 

πειρασμό ἐπιβάλλεται ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιά  τόν ἔ-

χουμε στρατηγό καί ὑπερασπιστή καί κυβερνήτη στή ζωή μας  

γιά νά πορευτοῦμε πιό σίγουρα στήν  αἰώνια Του βασιλεία. Ἀμήν. 

27.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΛΟΥΚΑ 

(στ΄ 31-36) 

Εἶπεν ὁ Κύριος· καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ 

ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑ-

μᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας 

αὐτοὺς ἀγαπῶσι.  Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑ-

μᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 

Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ' ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐ-
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στί; Καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι 

τὰ ἴσα.  Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ 

δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς  ὑμῶν πολύς, 

καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρί-

στους καὶ πονηρούς.  Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες  καθὼς καὶ ὁ πα-

τὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.  

Μετάφρασι. 

Εἶπεν ὁ Κύριος· Καθώς θέλετε νά κάνουν oἱ ἄνθρωποι σέ σᾶς, ἔ-

τσι νά κάνετε καί σεῖς σ’ αὐτούς. ‘Εάν δέ ἀγαπᾶτε ἐκείνους, οἱ ὁ-

ποῖοι σᾶς ἀγαποῦν, ποιός μισθός ἀνήκει σέ σᾶς; Διότι καί οἱ ἀσε-

βεῖς ἀγαποῦν ἐκείνους οἱ ὀποῖοι τούς ἀγαποῦν. Καί ἐάν εὐεργε-

τῆτε ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι σᾶς εὐργετοῦν, ποιός μισθός ἀνήκει σέ 

σᾶς; Διότι καί οἱ ἀσεβεῖς τό αὐτό πράττουν. Καί ἐάν δανίζετε σ’ 

ἐκείνους, ἀπό τούς ὁποίους ἐλπίζετε νά πάρετε πίσω, ποιός μι-

σθός ἀνήκει σέ σᾶς; Διότι καί οἱ ἄσεβεῖς δανίζουν σέ ἀσεβεῖς γιά 

νά πάρουν πίσω τό αὐτά. Ναί, νά ἀγαπᾶτέ τούς ἐχθρούς σας, καί 

νά εὐεργετῆτε, καί νά δανίζετε, χωρίς νά περιμένετε νά λάβετε 

πίσω τίποτε. Καί ἔτσι θά εἶναι ὁ μισθός σας πολύς, καί θά εἶσθε 

παιδιά τοῦ ‘Ὑψίστου, διότι αὐτός φέρεται μέ καλωσύνη στούς ἀ-

χάριστους καί κακούς. Νά εἶσθε λοιπόν σπλαχνικοί, ὅπως καί ὁ 

(οὐράνιος) πατέρας σας εἶναι σπλαχνικός. 

Ὁ  χρυσοῦς κανόνας  συμπεριφορᾶς  διά τῶν τριῶν ἀρε-

τῶν∙ δικαιοσύνης, ἀνεξικακίας, ἐλεημοσύνης. 

Ἡ κατ’ ἐξοχή χριστιανική συμπεριφορά προβάλλει σήμερα μέσα 

ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου πού μᾶς διηγεῖται τό σημερινό Εὐ-

αγγέλιο. «Καθώς θέλετε  ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καί ὑμεῖς 

ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.» Δηλαδή, ὅπως θέλετε νά κάμνουν οἱ ἄλ-

λοι ἄνθρωποι σέ σᾶς, ἔτσι ἀκριβῶς καί ἐσεῖς νά κάμνετε σ’ αὐ-
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τούς. Τί πιό ἁπλό καί ὠραῖο, δέ θέλεις νά σέ μισοῦν, οὔτε ἐσύ νά 

μισᾶς. Δέ θέλεις νά σέ διασύρουν καί νά σέ  κατηγοροῦν,   οὔτε 

ἐσύ νά κατηγορήσης κανένα. Δέ θέλεις νά σέ ἀδικοῦν, οὔτε ἐσύ 

νά ἀδικίσης κανένα. Αὐτή εἶναι ἡ χριστιανική συμπεριφορά πού 

θά ὀμορφαίνη τή ζωή μας.   

Τό περιεχόμενο τοῦ χρυσοῦ αὐτοῦ κανόνα εἶναι οἱ ἀρετές, ἡ δι-

καιοσύνη, ἡ ἀνεξικακία καί ἡ εὐσπλαχνία, τίς ὁποῖες ἀποκαλύπτει 

μέ τή ὁμιλία Του ὁ Κύριος. 

Ἡ δικαιοσύνη ἐφαρμόζεται μέ τό «Καθώς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν 

οἱ ἄνθρωποι ποιεῖτε καί αὐτοῖς ὁμοίως». 

Ἡ ἀνεξικακία ἀναπτύσεται ἀπό τόν Κύριο στή συνέχεια τοῦ κειμέ-

νου, ἀφοπλίζοντας κάθε δικαιολογία πού  κάποιοι προβάλλουν. 

Εἴμαστε, λέγουν μέσα σ’ ἕνα κόσμο ἄδικο καί κακό, καί σίγουρα 

καί ἀδικούμαστε καί κατηγορούμαστε καί διασυρόμαστε, ἐμεῖς θά 

πρέπει νά εἴμαστε πάντα τά θύματα; Εἶναι δίκαιο αὐτό; 

Πιό πίσω στόν στίχο 27 λέγει στούς ἀκροατές Του: «Λέγω σέ σᾶς 

πού μέ ἀκοῦτε ὅτι πρέπει νά ἀγαπᾶτε τούς  ἐχθρύς σας». Τώρα 

στό στίχο 32, διευκρινίζει∙ « Διότι ἄν ἀγαπᾶτε αὐτούς πού σᾶς ἀ-

γαποῦν ποιός μισθός ἀνήκει σέ σᾶς;» Ἑπομένως εἴμαστε ὑποχρε-

ωμένοι νά ἀγαποῦμε τούς ἐχθρούς μας, αὐτούς πού μᾶς ἀδίκη-

σαν ἤ μᾶς συκοφάντησαν ἤ μᾶς ἔβλαψαν μέ διάφορους τρόπους, 

ἄν ποθοῦμε τή σωτηρία μας. Γιατί ἄν ἀγαπᾶς τό φίλο σου, τό 

συγγενή σου ἤ κάποιο πού δέ σέ ζήμιωσε τότε δέν κάνεις τίποτα 

περισσότερο ἀπό αὐτό πού κάνουν καί οἱ ἁμαρτωλοί οἱ ὁποῖοι ἀ-

γαποῦν αὐτούς πού συναναστρέφονται καί μοιάζουν στή ψυχή 

καί στή συμπεριφορά. Ἄν ἔτσι συμπεριφέρεσαι χριστιανέ μήν πε-

ριμένεις καμιά ἀνταπόδοσι ἀπό τό Θεό, γιατί τήν πῆρες ἀπό τούς 

συναμαρτωλούς σου ἀνθρώπους. 
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Ἡ αἰώνια ζωή, ἀλλά καί ἡ παροῦσα ἐπίγεια μᾶς ἐπιβάλλουν, μαζί 

μέ τήν ἀρετή τῆς δικαιοσύνης νά ἐφαρμοόζουμε καί τήν ἀρετή 

τῆς ἀνεξικακίας. Αὐτό ἀπαιτεῖ ὁ Κύριος ἀπό κάθε χριστιανό, γιατί 

αὐτό ἐφάρμοσε στήν πράξι ὁ Ἴδιος ὅταν «λοιδορούμενος οὐκ ἀν-

τελοιδόρει», ἀλλά εὐεργετοῦσε τούς συκοφάντες Του καί συγ-

χωροῦσε τούς σταυρωτές Του, γενόμενος πρώτυπο γιά κάθε χρι-

στιανό. 

Γιά νά ἔχει βάρος καί ἀξία ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ἀνεξικακία πρέπει 

νά συνοδεύεται καί ἀπό τήν ἐλεημοσύνη. Ἔτσι καταλήγει ἡ σημε-

ρινή περικοπή τοῦ εὐαγγελίου. «Νά ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς σας, 

ἀλλά καί  νά  τούς εὐεργετεῖτε χωρίς νά περιμένετε καμιά ἀντα-

πόδοση. Μόνο ἔτσι θά ἔχετε πολύ μισθό ἀπό τό Θεό Πατέρα. Γί-

νεσθε λοιπόν σπλαχνικοί ὅπως εἶναι καί ὁ οὐράνιος πατέρας 

σας.»  

Σήμερα δυστυχῶς, ἡ συμπεριφορά και τά έργα μας δεν φανερώ-

νουν, ὄτι ἔχουμε το Θεό Πατέρα μας, και δεν τον ἐμπιστευόμα-

στε και δεν τον τιμοῦμε ὅπως ἀκριβῶς πρέπει, και δια τοῦ προφή-

τη ἐκφράζει το παραπόνο του:  «Ἄν  εἶμαι πατέρας σας,  ποῦ εἶ-

ναι ἠ τιμή μου και ἡ δόξα μου; Ποῦ εἶναι ἡ αγάπη σας προς ἐμέ-

να;» 

 Κάθε γνήσιο παιδί μοιάζει τοῦ πατέρα του. Ἑπομένως ἄν κάποιος 

θέλει νά  εἶναι γνήσιο παιδί τοῦ Θεοῦ, θά πρέπει νά  ἀκολουθήση 

τίς ἐντολές καί τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου.Δέν ὑπάρχει ἄλλος 

δρόμος 

Ἰδού λοιπόν ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἄς τόν 

βαδίσουμε κι  ἐμεῖς γιά νά γίνουμε μέτοχοι καί συμμέτοχοι  μέ 

τούς ἁγίους στό Παράδεισο τοῦ Θεοῦ.. Ἀμην 

****** 



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 115 ~ 

 

28.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΤΗ  ΛΟΥΚΑ   (ζ΄11-16) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς  εἰς πόλιν καλουμένην Να-

ΐν· καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ καὶ ὄχλος 

πολύς.  ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο 

τεθνηκὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ 

ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. Καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος 

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ· Μὴ κλαῖε·  καὶ προσελθὼν 

ἥψατο τῆς  σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν, καὶ εἶπε· Νεανί-

σκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι.  Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λα-

λεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.  Ἔλαβε δὲ φόβος πάντας, 

καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν, λέγοντες ὅτι Προφήτης μέγας ἠγήγερται 

ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.  

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό ὁ Ἰησοῦς πήγαινε σέ μία πόλι ὀνομαζόμενη Να-

ΐν. Καί πήγαιναν μαζί του ἀρκετοί μαθηταί του καί λαός πολύς. 

“Οταν δέ πλησίασε στήν πύλη τῆς πόλεως, ἰδού γινόταν ἡ ἐκφορά 

ἑνός νεκροῦ, καί ἦταν υἷος μονογενής στή μητέρα του, αὐτή δέ 

ἦταν χήρα, καί λαός πολύς ἀπό τήν πόλι τήν συνόδευε. “Οταν δέ 

ὁ Κύριος τήν εἶδε τήν σπλαχνίστηκε καί τῆς εἶπε: «Μή κλαῖς !» Ἔ-

πειτα πλπσίασε καί ἄγγιξε τό φέρετρο, αὐτοί  δέ πού τό βάστα-

ζαν σταμάτησαν, καί εἶπε: «Νεανίσκε, σέ σένα ἀπευθύνομαι, σή-

κω!» Καί ἀνασηκώθηκε ὁ νεκρός καί ἄρχισε νά μιλάη καί τόν πα-

ρέδωσε στή μητέρα του, καί δέος κυρίευσε ὅλους, Καί δόξαζαν 

τό Θεό λέγοντας, «Μεγάλος προφήτης ἐμφανήσθηκε σέ μᾶς». 

Καί, « Ὁ Θεός ἐνδιαφέρθηκε γιά τό λαό του.» 

Ἡ ζωή δέν τελειώνει μέ τήν πλάκα τοῦ τάφου 
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Δυό συνοδεῖες ἀνθρώπων, μᾶς ἀναφέρει τό σημερινό εὐαγγέλιο, 

νά  συναντῶνται κοντά στήν πύλη τῆς πόλεως Ναΐν. Στήν πρώτη 

ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς μέ τούς μαθητές Του, εἰσέρχονταν στήν 

πόλι.Στή δεύτερη συνοδεία, μιά χαροκαμένη μάνα συνοδευόμενη 

ἀπό πολύ κόσμο μετέφερε τό μοναχογιό της στόν τάφο, στό κοι-

μητήριο τῆς πόλεως γιά νά τόν θάψουν. Ἡ γυναῖκα αὐτή πρίν εἶχε 

συνοδεύσει τόν ἄνδρα της στόν  τάφο.  Τώρα φεύγει καί  τό παιδί 

της,ἀντιλαμβανόμαστε ποιά ἀτμόσφαιρα ἐπικρατοῦσε, θρῆνος 

καί ὀδυρμός πολύς. Τότε ὁ πανάγαθος Κύριος ἐσπλαχνίσθηκε τή 

γυναῖκα, καί χωρίς νά τόν παρακαλέση κανένας, ὅπως συνήθως 

γινόταν, πλησίασε τή σορό, καί απευθύνεται πρός τή μάνα πού ἔ-

κλαιε καί τῆς λέγει:«Σταμάτησε νά κλαίης».Ἔπειτα στρέφεται 

πρός τό νεκρό νέο καί τοῦ λέγει:«Νεανίσκε σοῦ λέγω σήκω ἐπά-

νω»  καί ὦ τοῦ θαύματος! Σηκώθηκε ὁ νεκρός καί ἄρχισε νά ὁμι-

λῆ. 

Ἔὔκολα ἀντιλαμβάνεται κάποιος τό πῶς ἔννοιωσε ἡ  χαροκαμένη 

μάνα. Ἀλλά καί τό πλῆθος τῶν ἀθρώπων πού ἦταν ἐκεῖ, δόξαζαν 

τό Θεό πού ἐπισκέφθηκε μέ τέτοιο θαῦμα τό λαό Του.  

Από αὐτό τό γεγογονός γίνεται φανερό, ὅτι ὁ Ἰησοῦς τόν Ὁποῖο 

δέν παραδέχονταν οἱ  ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων, και πολλοί ἀπό 

τους σημερινούς σοφούς, εἶναι Θεός παντοδύναμος, κύριος τῆς 

ζωῆς καί τοῦ θανάτου, καί ἡ ἀγαθότητά Του καί ἡ εὐσπλαχία Του 

πρός κάθε ἄνθρωπο εἶναι δεδομένη. Ἑπομένως κάθε ἄνθρωπος 

πού πιστεύει καί ἀναθέτει τόν ἑαυτό του στήν Πρόνοιά Του εἶναι 

εὐτυχισμένος καί ἀσφαλισμένος ἀπό τίς ἐπιβουλές τοῦ Διαβόλου.  

Γι’ αὐτό οἱ ἄνθρωποι που ζοῦν μακριά ἀπό τό Χριστό καί τήν Ἐκ-

κλησία Του, πού ζοῦν στήν ἀπιστία καί ἀκολουθοῦν τή ζωή τῆς  

ἁμαρτωλῆς ἀπόλαυσης καί  δίνουν τόν ἑαυτό τους σ’ αὐτή στήν 

πρόσκαιρη ζωή, γι’ αὐτούς τά πράγματα εἶναι τραγικἀ. Γιά τό λό-
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γο αὐτό θά πρέπει ἀπό τή ζωή αὐτή νά φροντίσουν νά γίνουν φί-

λοι καί πιστοί στόν θεάνθρωπο καί σωτήρα Χριστόν. 

 Ἐπίσης μιά ἄλλη ἀλήθεια φαίνεται μέσα ἀπό τό σημερινό 

εὐαγγέλιο·  βεβαιωνόμαστε ὅτι οἱ ψυχές τῶν ἀνθρώπων δέ χά-

νονται μέ τό χωρισμό τους ἀπό τό σῶμα. Ζοῦνε καί αἰσθάνονται 

καί ἔχουν λογικό καί σκέψι.Γι’ αὐτούς πού  ἔφυγαν μετανοημένοι 

καί δικαιωμένοι ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς βεβαι-

ώνει ὅτι βρίσκονται στά χέρια τοῦ Θεοῦ. «Δικαίων ψυχαί ἐν χειρί 

Θεοῦ».Ὑπάρχουν πολλές ἀποδείξεις στή Γραφή ὅτι δέν  χάνονται 

οἱ ψυχές μετά τόν θάνατο, ἀλλά ζοῦνε καί ἀπολαμβάνουν, προ-

γεύονται τά ἀγαθά ἤ τά  κακά, ἀνάλογα μέ τή ζωή πού ἔκαναν ἐ-

δῶ στή γῆ.  

Ὄχι μόνο ἡ ψυχή δέν χάνεται, ἀλλά οὔτε τά σώματα πού λυώνουν 

μέσα στό χῶμα δέ θά χαθοῦν, ἀλλά καί αὐτά θά ἀναστηθοῦν. Ὁ 

θάνατος εἶναι σπορά, και κάθε σπόρος δεν βλαστάνει ἄν δεν λυώ-

σει πρώτα. Ἔτσι και τά σώματα των ἀνθρώπων, ἀφού λυώσουν 

στο χῶμα θα προέλθη ἀπό αὐτά δυνάμει Θεοῦ το νέο σῶμα Ὁ 

προφήτης Ἠσαΐας μᾶς βεβαιώνει γιά τοῦτο· «Ἀναστήσονται οἱ νε-

κροί καί ἐγερθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ» Θά άναστηθοῦν οἱ νεκροί μέ 

τά σώματά τους πού θά ἔχουν τό ἴδιο σχῆμα, ἀλλά δέ θά εἶναι 

πλέον φθαρτά, θά εἶναι ἀθάνατα ὅπως καί ἡ ψυχή καί θά ζοῦν 

αἰωνίως. Τέτοιες μαρτυρίες καί διαβεβαιώσεις γι’ αὐτά πού λέμε, 

θά βρῆ  κάθε χριστιανός πού μελετᾶ τήν Ἁγία Γραφή. 

 Αὐτή εἶναι ἡ διδασκαλία τῶν προφητῶν, τῶν ἀποστόλων καί γενι-

κά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καί αὐτό πιστεύουμε μέχρι σήμε-

ρα καί γιά τοῦτο τά  νεκροταφεία μας τά ὀνομάζουμε κοιμητήρια. 

Αὐτός πού κοιμάται σίγουρα θά ξυπνήση. 
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Μέ τή πίστι σ’ αὐτά πού ἀναφέραμε ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα νά 

συνοδεύσουμε κάποιο δικό μας στόν τάφο, ἡ λύπη μας  δέν πρέ-

πει νά ξεφεύγη ἀπό τά χριστιανικά συναισθήματα καί νά μή μᾶς 

κυριεύη ἡ ἀπελπισία, ἀλλά μέ χριστιανοπρέπεια καί μέ τή πίστι ὄτι 

ὁ ἄνθρωπός μας δέ  χάνεται νά τόν συνοδεύουμε στόν τάφο καί 

ὅτι σίγουρα θά ἀκουληθήση ἡ ἀνάστασι. 

Μ’ αὐτή τήν πίστη ὅταν ζοῦμε καί πολιτευόμαστε στή ζωή αὐτή, 

σίγουρα καί γιά τούς δικούς μας θά ἐνδιαφερόμαστε, ἀλλά καί 

τόν ἑαυτό μας θά προσέχουμε γιά νά πορευόμαστε στό σωστό 

δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν οὐράνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία 

ἑτοίμασε γιά τά παιδιά Του ὁ Κύριος.. Σ’ Αὐτόν ἀνήκει κάθε δόξα, 

τιμή καί προσκύνησι τώρα καί πάντοτε και εἰς τούς αἰῶνες. Ἀμήν. 

******* 

29.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΟΥΚΑ  (η΄ 5-15) 

 Εἶπεν ὀ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ 

σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε 

παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κα-

τέφαγεν αὐτό·  καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξη-

ράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα·  καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀ-

κανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό·  καὶ ἕτερον ἔ-

πεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατον-

ταπλασίονα. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τίς 

εἴη ἡ παραβολή αὕτη; Ὁ δὲ εἶπεν· Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστή-

ρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα 

βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. Ἔστι δὲ αὕτη 

ἡ παραβολή· Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ·  οἱ δὲ παρὰ τὴν 

ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν 
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λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν.  Οἱ 

δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν 

λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ 

ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, 

οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδο-

νῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφοροῦσι.  

Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ 

ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομο-

νῇ. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὤτα ἀκούειν ἀκουέτω. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολή αὐτή· «Βγῆκε ὁ σπορεύς γιά νά 

σπείρῃ τό σπόρο του. Καί ὅταν ἔσπερνε, ἄλλοι μέν σπόροι ἔπεσαν 

στό δρόμο, καί καταπατήθηκαν, καί τούς κατέφαγαν τά πετεινά 

τοῦ ούρανοῦ. ‘Αλλοι δέ ἔπεσαν στό πετρῶδες ἔδαφος, καί ἀφοῦ 

φύτρωσαν, ξεράθηκαν, διότι δέν εἶχαν ὑγρασία.Ἄλλοι δέ ἔπεσαν 

ἀνάμεσα στά ἀγκάθια, καί φύτρωσαν μαζί τους τά ἀγκάθια καί 

τούς ἔπνιξαν τελείως. Καί ἄλλοι ἔπεσαν στό ἔδαφος τό ἐκλεκτό, 

καί φύτρωσαν καί ἔκαναν καρπό ἑκατονταπλάσιο.» Τόν ρωτοῦσαν 

δέ οἱ μαθηταί του λέγοντας: «Τί σημαίνει ἡ παραβολή αὐτή;» Αὐ-

τός δέ εἶπε: «Σέ σᾶς ἔχει δοθῆ τό προνόμιο νά γνωρίζετε τό μυ-

στήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἐνῷ στούς λοιπούς ὁμιλῶ μέ πα-

ραβολές, ὤστε, ἐνῷ βλέπουν, νά μή βλέπουν, καί ἐνῷ ἀκούουν νά 

μή καταλαβαίνουν. Ἡ σημασία δέ τῆς παροβολῆς εἶναι αὐτή: «Ὁ 

σπόρος εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. ΟΙ δέ σπόροι πού ἔπεσαν στό 

δρόμο, ἀναφέρονται στούς ἄνθρωπους, πού ἄκουσαν (τό λόγο 

τοῦ Θεοῦ), ἄλλ’ ἔπειτα ἔρχεται ὁ Διάβολος καί παίρνει τό λόγο ἀ-

πό τή ψυχή τους, γιά νά μή πιστεύσουν καί νά σωθοῦν. ΟΙ δέ 

σπόροι, πού ἔπεσαν στό πετρῶδες ἔδαφος, ἀναφέρονται σ’ ἐκεί-

νους, οἱ ὁποῖοι, ὅταν ἀκούουν μέ χαρά δέχονται τό λόγο, ἄλλ’ αὐ-

τοί δέν ἔχουν ρίζα (ρίζα βαθειά). Αὐτοί πιστεύουν πρός καιρόν, 
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καί τόν καιρό τῆς δοκιμασίας ἀπομακρύνονται. ΟΙ δέ σπόροι πού 

ἔπεσαν στ’ ἀγκάθια, ἀναφέρονται σ’ αὐτούς, πού ἄκουσαν τό λό-

γο, ἀλλά, καθώς προχωροῦν στό δρόμο τῆς ζωῆς, ἔπεσαν σ’  ἀ-

γωνιώδης φροντίδες καί ὁ πλοῦτος καί οἱ ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς 

τούς συμπνίγουν, καί  δέν καρποφοροῦν. Τέλος οἱ σπόροι πού ἔ-

πεσαν στό ἔκλεκτο ἔδαφος, ἀναφέρονται σ’ αὐτούς, πού μέ καλή 

καί ἀγαθή καρδιά ἀκούουν τό λόγο, καί τόν κρατοῦν, καί καρπο-

φοροῦν μέ ὑπομονή. Λέγοντας αὐτά φώναζε «Ὅποιος ἔχει αὐτιά 

γιά νά ἀκούῃ, ἀς ἀκούη.  

Προσοχή ἀπό τά ἀγκάθια (Τά πάθη μας) 

 Τήν εἰκόνα τοῦ σπόρου καί τοῦ χωραφιοῦ διάλεξε ὁ Κύριος 

γιά νά  ὁμιλήση παραβολικά γιά τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ 

λόγου τοῦ Θεοῦ.’Παρομοιάζει τή ψυχή μέ τό χωράφι καί τό λόγο 

τοῦ Θεοῦ μέ τό σπόρο. Ὅπως ὁ γεωργός σπέρνει τό σπόρο στό 

χωράφι γιά νά βλαστήση καί νά φέρη καρπούς ἔτσι ὁ  λόγος τοῦ 

Θεοῦ σπείρεται στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων γιά νά αὐξηθῆ καί νά 

παράξη καρπούς ἀγαθούς, οἱ ὁποῖοι θά εἶναι τό εἰσιτήριο γιά τή 

βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Ἐδῶ ὅμως ὁ Κύριος, ἐκτός τῶν ἄλλων, ὁμιλεῖ 

γιά σπόρο πού ἔπεσε σέ χωράφι πού εἶχε σπόρους ἀγκαθιῶν πού 

βλάστησαν μαζί μέ τό σπόρο καί ἔπνιξαν τό φυτό καί δέν ἐκαρπο-

φόρησε. Δηλαδή, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἔπεσε σέ  ψυχές πού εἶχαν 

μέσα τους τούς σπόρους,  ἀγκαθιῶν,  καταβολές διαφόρων πα-

θῶν καί παρ’ ὅλο πού οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέχτηκαν τόν λόγο τοῦ 

Θεοῦ, ἄφησαν καί τά πάθη νά βλαστήσουν μέσα τους καί στό τέ-

λος τά πάθη νίκησαν τήν προσπάθεια νά ἐφαρμόση ὁ ἄνθρωπος 

τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀπέτυχε ἡ ψυχή νά κάνη καρπούς ἀγαθούς 

νά ἔχει τό δικαίωμα νά καταταγῆ μαζί με τούς δικαίους στόν Πα-

ράδεισο. 
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Σέ ἐρώτηση τῶν μαθητῶν του ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πού 

ἀνήκουν στήν κατηγορία αὐτή , ἀπάντησε: Αὐτοί εἶναι οἱ ἄνθρω-

ποι ἐκεῖνοι πού στή ζωή τους καταγίνονται μέ τίς  μέριμνες τοῦ 

βίου,  τίς ἐπιθυμίες τοῦ πλούτου καί τῶν ἠδονῶν καί γιά τοῦτο 

αὐτά τά πάθη, ἀγκάθια,  τούς αἰχμαλωτίζουν καί δέν καρποφο-

ροῦν ἔργα ἀγαθά καί θεάρεστα. 

Ἀγκάθια – Πάθη 

 Ἄς δοῦμε ποιά εἶναι αὐτά τά ἀγκάθια, τά πάθη, πού κατα-

στρέφουν τό λόγο τοῦ Θεοῦ στίς ψυχές;  

(α) Ἡ ἀγχώδης μέριμνα πῶς θά ζήσω, πῶς θά ἀποκαταστήσω τά 

παιδιά μου κλπ , χωρίς νά λογαριάζω τόν Πατέρα Θεό, εἶναι ἀπι-

στία τοῦ χειρίστου εἴδους. Ἰδού ἕνα μεγάλο ἀγκάθι πού  καταπνί-

γει τό λόγο τοῦ Θεοῦ σέ  πάραπολλές ψυχές, μιά ἀρρώστεια πού 

τυραννεῖ τή σημερινή καταναλωτική κοινωνία, ἡ ἀγχώδης μέριμνα 

τοῦ αὔριο, πού ἀφαιρεῖ τόν ὕπνο ἂπό τά μάτια τῶν ἀνθρώπων καί 

καταντοῦν ράκη κυριολεκτικά.  

 Θά θέλαμε νά ποῦμε στούς ἀνθρώπους αὐτούς. Γιατἰ ξεχνᾶς ἄν-

θρωπε τόν Πλάστη σου, πού καθημερινά «ἀνατέλλει τόν ἥλιο Του  

ἐπί ἀγαθούς καί πονηρούς καί βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους;» 

Γιατί δέν ἀναθέτεις τόν ἑαυτό σου στή θεία πρόνοια; Δέ διδάσκε-

σαι ἀπό τή φύσι; Μέ τή συμπεριφορά σου αὐτή ὁμολογεῖς τήν ἀμ-

φιβολία σου καί τήν ὁλιγοπιστία σου στόν παντοδύναμο Θεό σου;  

Αὐτό σίγουρα εἶναι μεγάλο κακό πού  πού καταπνίγει κάθε καλό 

σπόρο καί ἀφαιρεῖ κάθε ἰκμάδα ἀπό τή ψυχή σου.  

(β)Ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούτου εἶναι μεγάλο ἀγκάθι. Λέγει ὁ λόγος 

τοῦ Θεοῦ: «οἱ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσι σέ παγίδες καί 

πειρασμούς». Δέν τα βλέπουμε καθημερινά; Οἱ ἅνθρωποι κυνη-

γώντας τόν εὔκολο πλουτισμό δημιουργοῦν τόσα κακά καί ἀνα-
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στατώνουν τήν κοινωνία μας.  Γιά νά μαζέψουν χρήματα γίνονται 

ἔμποροι ναρκωτικῶν καί κταστρέφουν τή νεολαία μας. Γίνονται 

ἔμποροι τῆς λευκῆς σάρκας, καί στέλλουν τόσες ψυχές στή δια-

φθορά καί στόν ἐξευτελισμό.Τό κακό αὐτό ἄλλους στέλλει στή 

φυλακή, ἄλλους στό θάνατο ἀκόμη, ἄλλοι γίνονται ἄδικοι, κλέ-

φτες καταχραστές καί  ἀνάλγητοι χωρίς σπλάχνα οἰκτοιρμῶν. 

Πῶς θά εὐδοκιμήσει σέ τέτοιες ψυχές ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ; Σίγου-

ρα ἐξαφανίζεται ἀπό τόν καύσωνα τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ πάθους. 

(γ)Οἱ ἡδονές τοῦ βίου εἶναι τό δέλεαρ πού παρασύρει τόν ἄνθρω-

πο καί τόν ἐξευτελίζει. Τά ξενύχτια, οἱ διασκεδάσεις στά καταγώ-

για τῆς νύχτας, ἡ σαρκολατρεία, εἶναι ἀγκάθια πού κεντοῦν και 

αἱματώνουν τούς ἰδίους πού τά φιλοξενοῦν. Πόσα ἀνδρόγυνα χώ-

ρισαν καί πόσα παιδιά ἔμεινα ἔρημα στούς δρόμους. Πόσοι νέοι 

ἄνθρωποι αὐτή τήν ὥρα λυώνουν στό κρεββάτι κάποιου νοσοκο-

μείου καί πόσοι πέθαναν γιατί ἤθελαν ά ἀπολαύσουν τήν ἡδονή 

ξεχνώντας ὅτι ἡ ἡδονή ἀκολουθεῖται ἀπό τήν ὀδύνη καί τόν πόνο;  

Καί τό λυπηρό εἶναι ὅτι ὁ διάβολος ἐπιστρατεύει τή φιλαυτία καί 

τόν ἐγωϊσμό καί δέν ἀφήνει τούς πελάτες του νά ἀνανήψουν καί 

νά σωθοῦν.  Αὐτά εἶναι τά ἀγκάθια πού ὁ διάβολος σπέρνει στίς 

ψυχές καί τίς αἰχμαλωτίζει καί τίς παρασύρει μαζί του στό σκό-

τος τῆς κόλασης. 

 Αὐτά τά ἀγκάθια, αὐτά τά πάθη, προσπαθεῖ σίγουρα ὁ μισόκαλος 

διάβολος νά σπείρει καί στίς ψυχές μας ὅταν ἐμεῖς ἀδιαφοροῦμε, 

ὅταν ἐμεῖς κοιμόμαστε τόν πνευματικό ὕπνο τῆς ἀμελείας.  

 Προσοχή, λοιπόν, ἐμεῖς πρέπει νά ἀγρυπνοῦμε ἄν θέλουμε νά 

προφυλαχθοῦμε. Μᾶς προειδοποιεῖ ὁ Κύριος λέγοντας μιά ἄλλη 

παραβολή. Κάποιος, λέγει, ἑτοιμασε σωστά τό χωράφι του καί ἔ-

σπειρε καλό σπόρο. Ὅμως ὅταν βλάστησε ὁ σπόρος βλάστησαν 
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καί πολλά ζιζάνια καί  ἀπορημένος ὁ ἄνθρωπος εἶπεν·«ἐχθρός 

μου ἦλθε τή νύχτα καί ἔσπειρε τά ζιζάνια.» Ἑπομένως ὅλοι μας 

θά πρέπει νά ἀγρυπνοῦμε, νά φυλάγουμε τήν ψυχή μας. Κάθε 

βράδυ νά κάνουμε ἀπολογισμό τῶν ἔργων καί τῶν σκέψεων μας 

καί ἄν διαπιστώσουμε τήν εἰσδοχή ἀγκαθιῶν στή ψυχή μας νά 

τρέξουμε στό Ἐξομολογητήρι καί μέ τή θεία Χάρι καί τή βοήθεια 

τοῦ Πνευματικοῦ μας νά καθαρίζουμε τό χωράφι τῆς ψυχῆς μας. 

Μακριά ἡ ἀμέλεια καί ἡ ἀδιαφορία, ἀλλά καί·  μέ καλή διάθεσι με-

λετοῦμε καί τρέχουμε καί ἀκούουμε τό λόγο τοῦ Θεοῦ, μέ περισ-

σότερη ἀκόμα προθυμία θά πρέπει νά  διαφυλάξουμε καί νά αὐξή-

σουμε τό σπόρο νά βρῆ πρόσφορο ἔδαφος γιά νά καρποφορήση 

ἐκατονταπλασίονα καί νά νά καταξιωθοῦμε καί τῆς αἰωνίου ζωῆς. 

Ἀμήν. 

30.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΛΟΥΚΑ  (ιστ΄ 19-31) 

 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ 

βύσσον εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν λαμπρῶς. Πτωχὸς δέ τις ἦν 

ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμέ-

νος  καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀ-

πὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέ-

λειχον τὰ ἕλκη αὐτοῦ.  Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀ-

πενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον  Ἀβραάμ· ἀ-

πέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. Καὶ ἐν τῷ ᾅδῃ ἐπάρας τοὺς 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ μα-

κρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ.  Καὶ αὐτὸς φωνήσας 

εἶπε· Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ 

τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσ-

σάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.  Εἶπε δὲ Ἀβραάμ· Τέ-

κνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ 

Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· Νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυ-
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νᾶσαι·  Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐ-

στήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι  ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύ-

νωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν.  Εἶπε δέ· ἐρωτῶ 

οὖν σε, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου·  

ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ 

αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου.  Λέγει αὐτῷ Ἀ-

βραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν.  

Ὁ δὲ εἶπεν· Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ' ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευ-

θῇ πρὸς αὐτοὺς, μετανοήσουσιν. Εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ 

τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ 

πεισθήσονται. 

                                               Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος· ἦταν κάποιος ἄνθρωπος πλούσιος, καί φοροῦσε 

πολυτελῆ ἐνδύματα, καί διασκέδαζε καθημερινῶς μέ λαμπρά συμ-

πόσια. Ἦταν καί κάποιος φτωχός ὀνομαζόμενος Λάζαρος, πού ἦ-

ταν ριγμένος κοντά στήν ἐξώπορτα τοῦ μεγάρου τοῦ γεμᾶτος 

πληγές. Καί προσπαθοῦσε νό χορτάση ἀπό τό ψίχουλα, πού ἔπε-

φταν ἀπό τό τραπέζι τοῦ πλουσίου. ‘Ερχόνταν ἀκόμη καί τό σκυ-

λιά καί ἔγλυφαν τίς πληγές του. Ἀπέθανε δέ ὁ πτωχός καί τόν πῆ-

ραν οἱ ἄγγελοι καί τόν ἔφεραν στήν ἀγκαλιά του Ἀβραάμ. Ἀπέθα-

νε δέ καί ὁ πλούσιος καί κηδεύτηκε μέ τιμές. Στό δέ Ἅδη βασανι-

ζόμενος σήκωσε τό μάτια του καί βλέπει τόν Ἀβραάμ ἀπό μακριά 

καί τό Λάζαρο στήν ἀγκαλιά του, καί φώναξε καί εἶπε: “Πάτερ Ἀ-

βραάμ, λυπήσου με καί στείλε τό Λάζαρο νά βρέξη μέ νερό τήν ἄ-

κρη τοῦ δαχτύλου του καί νά δροσίση τή γλῶσσα μου, διότι βα-

σανίζομαι μέσα σ’ αὐτή τή φλόγα”. Ἀλλ’ ὁ Ἀβραάμ τοῦ εἶπε: “Παιδί 

μου, Θυμήσου, ὅτι εἶχες σύ τό ἀγαθά σου μέ τό παραπάνω στή 

ζωή σου, ὅπως καί ὁ Λάζαρος τά κακά. Γι’ αὐτό τώρα ἐδῶ ἔχει ἀ-

πόλαυσι καί σύ ὀδύνη. Καί ἐκτός ἀπό ὅλα αὐτά, μεταξύ σ’ ἐμᾶς 

καί σέ σᾶς ὑπάρχει μονίμως  χάσμα μεγάλο, ὥστε ἐκεῖνοι, πού θέ-
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λουν νά διαβοῦν ἀπ’ δῶ πρός ἐσᾶς νά μήν μποροῦν, οὔτε ἀπ’ ἐκεῖ 

νά περνοῦν πρός ἐμᾶς. Εἶπε τότε (ὁ κολασμένος πλούσιος): Σέ 

παρακαλῶ, τότε, πάτερ, νά τόν στείλης στό σπίτι τοῦ πατέρα 

μου, διότι ἔχω πέντε ἀδελφούς νά τούς μιλήσῃ ἐντόνως καί νά 

τούς διαβεβαιώση (ὡς αὐτόπτης μάρτυς γιά τήν ἐδῶ κατάστασι), 

γιά νά μήν ἔλθουν καί αὐτοί σ’ αὐτόν τόν τόπο τοῦ βασανισμοῦ’) 

Τοῦ λέγει ὁ Ἀβραάμ: Ἔχουν τό Μωϋσῆ καί τούς προφῆτες· ἄς ἀ-

κούσουν αὐτούς Ἀλλ’ αὐτός εἶπε. Ὄχι, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ’ ἐάν 

κάποιος ἐκ νεκρῶν μεταβῆ  πρός αὐτούς Θά μετανοήσουν.” Τοῦ 

εἶπε τότε: Ἐάν δέν ἀκούουν τόν Μωϋσῆ καί τούς προφῆτες οὔτε 

ἐάν κάποιος ἀναστηθῆ ἐκ νεκρῶν θά πεισθούν 

Παράδεισος ἤ κόλασι μετά θάνατο 

Μέ τίς διάφορες παραβολές πού ἐκφωνοῦσε ὁ Κύριος ἤθελε νά 

φανερώση ἀλήθειες καί  πραγματικότητες γιά νά προβληματίση 

τούς ἀνθρώπους γιά τή σωτηρία τους.  Ἔτσι καί ἡ σημερινή πα-

ραβολή τοῦ πλούσιου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου φανερώνει μερι-

κές σπουδαῖες ἀλήθειες πού διδάσκουν καί  φωτίζουν τό δρόμο 

γιά τή σωτηρία μας. Ποιές εἶναι ὅμως αὐτές οἱ ἀλήθειες θά τίς 

δοῦμε στή συνέχεια. 

α)Στόν κόσμο μας, στήν κοινωνία μας ὑπάρχει ἀνισότητα, ἀδικία 

ἀσπλαχνία μέ ἐκπρόσωπο τόν πλούσιο τοῦ εὐαγγελίου, καί ὅτι αὐ-

τή ἡ συμπεριφορά εἶναι ἀπεχθής ἀπό τό Θεό καί γιά τοῦτο θά τι-

μωρηθῆ ὅπως καί ἔγινε στήν περίπτωσι τοῦ πλούσιου. 

 β)Ὅτι ἡ ζωή δέν τελειώνει μέ τήν πλάκα τοῦ τάφου, ἀλλά 

συνεχίζεται σ’ ἄλλο κόσμο. 

 γ)Μετά τήν ἔξοδό της ἡ ψυχή πηγαίνει σ’ ἕνα κόσμο πού 

ἀπολαμβάνει ἀνάλογα μέ τή συμπεριφορά της στή ζωή αὐτή. 
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 Μερικά σύντομα σχόλια θά κάνουμε στή συνέχεια γιά νά 

δοῦμε τήν πραγματική ἀλήθεια καί νά κανονίσουμε τή συμπεριφο-

ρά μας καί τό πιστεύω μας. 

1) Δέ μπορεῖ κανένας νά ἀρνηθῆ ὅτι ὑπάρχει στήν κοινωνία 

μας ἀνισότητα, ἀδικία καί ἀσπλαχνία. Αὐτή ἡ ἀνισότητα εἶναι πα-

ραπάνω ἀπό φανερή στή  κοινωνία, χθές, σήμερα καί θά ὑπάρχη 

πάντοτε ἐφ’ ὅσο ὀ κόσμος δέν ἐφαρμόζει τό νόμο καί τίς ἐντολές 

τοῦ Θεοῦ 

Αὐτό ἀκόμα βεβαιώνει καί ἡ παραβολή, μέ τόν ὑλόφρονα καί ἄ-

σπλαχνο πλούσιο πού καθημερινά ντυνόταν σάν βασιλιάς καί δια-

σκέδαζε, καί τόν φτωχό καί καταπληγωμένο Λάζαρο πού δέν τόν 

πρόσεχε κανένας παρά μόνο τά σκυλιά τοῦ πλουσίου, πού τόν 

συμπαθοῦσαν καί τοῦ ἔγλυφαν τίς πληγές του γιά νά τοῦ ἀνακου-

φίζουν τούς πόνους. τέτοιες παρόμοιες εἰκόνες ἔχουμε δεῖ στή 

ζωή μας. 

2)Ἡ ἄγνοια καί ἡ ἀπιστία κάνουν πολλούς ἀνθρώπους νά μήν πι-

στεύουν στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς μας∙ πιστεύουν ὅτι μέ τήν 

πλάκα τοῦ τάφου τελειώνουν τά πάντα, ἐνῶ πλανῶνται γιατί ἡ 

παραβολή, μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Λάζαρος καί ὁ πλούσιος βρίσκον-

ται σέ  ζωή καί μάλιστα συνομιλοῦν. κάνουν διάλογο. Ἄν  δέ ζοῦ-

σαν πῶς θά συνομιλοῦσαν; Ἀποδείξεις γιά τήν ἀθανασία τῆς  ψυ-

χῆς ὑπάρχουν πολλές στήν Ἁγία Γραφή, γι’ αὐτούς πού μελε-

τοῦν. Ὁ Κύριος μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Ἀβραάμ εἶδε τήν ἡμέρα τοῦ 

ἐρχομοῦ Του στόν κόσμο μας καί χάρηκε, παρ’ ὄλο πού ἀπέθανε 

πρό πολλῶν αἰώνων. Ἄν δέ ζοῦσε πῶς θά ἔβλεπε τήν ἡμέρα τοῦ 

Κυρίου;  Ἀκόμα καί στήν Μεταμόρφωσι τοῦ Κυρίου στό ὅρος Θα-

βώρ, δέν  ἐμφανίστηκαν ὁ Μωϋσῆς καί ὁ Ἠλίας; Ἄν δέν ὑπῆρχαν 

πῶς θά ἐμφανιζονταν;  Τρανή ἀπόδειξη λοιπόν ἡ σημερινή παρα-

βολή γιά τήν ἀθανασία τῆς  ψυχῆς.  
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3)Ἡ παραβολή παρουσιάζει τό φτωχό Λάζαρό νά μεταφέρεται ἀ-

πό τούς ἀγγέλους στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, φανερώνοντας ἔ-

τσι ἡ παραβολή, ὅτι σίγουρα ὁ ἄνθρωπος ζεῖ καί μετά τήν ἔξοδό 

του ἀπό τή ζωἠ αὐτή καί ὅτι ἀπολαμβάνει τά καλά ἤ τά κακά ἀνά-

λογα μέ τήν συμπεριφορά του στή ζωή αὐτή.  

Θά πρέπει νά προσέξουμε τή συμπεριφορά τοῦ  Λαζάρου∙ παρ’ ὅ-

λο πού  ζοῦσε σ’ ἐκείνη τή δυστυχία καί ἀντιμετώπιζε τήν ἀπάν-

θρωπη συμπεριφορά τοῦ πλούσιου,  δέν ἀκούστηκαν ἀπό τό στό-

μα του παράπονα καί κατηγορίες ἐναντίον κανενός. Αὐτή του  ἡ 

ὑπομονή καί ἡ καρτερία λήφθηκαν σοβαρά ὑπ’ ὄψη ἀπό τό Θεό 

καί  μετά τό θάνατό του τόν ἄμειψε τοποθετώντας τον στούς 

κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, δηλαδή στό μέρος ἐκεῖνο τῆς  χαρᾶς καί 

τῆς εὐτυχίας. Ἐνῶ ὁ πλούσιος ὁ ὁποῖος ἔζησε τή ζωή του μέσα 

στήν κραιπάλη καί στήν ἀπόλαυσι τῶν ἀγαθῶν καί χωρίς ἴχνος 

συμπάθειας στό φτωχό Λάζαρο καί σ’ ἄλλους συνανθρώπους 

του, πού σίγουρα χρειάζονταν τή βοήθειά του. 

 Κλεισμένος στό ἐγώ του νομιζόμενος ὅτι  τά ἀγαθά πού εἶχε τά 

ἔκαμε μέ τίς δικές του  δυνάμεις καί δέν ὑπελόγιζε κανένα, σκλη-

ρός καί σαρκολάτρης, μετά τό θάνατό του πηγαίνει στόν τόπο 

τῶν βασάνων καί πονεῖ καί ὁδυνᾶται καί ζητᾶ ἔλεος καί βοήθεια 

τήν ὁποία ὁ ἴδιος ἀρνήθηκε νά δώση ὅταν ζοῦσε. Σίγουρα τά κλά-

ματα καί τά παρακάλια του δέν τά ἔλαβε ὑπόψη κανένας. Ἡ ἀ-

πάντησι πού πῆρε ἀπό τόν Ἀβραάμ ἦταν∙ «Θυμίσου παιδί μου ὅτι 

ἀπόλαυσες τά ἀγαθά σου ὅταν ζοῦσες, ἐνῶ ὁ Λάζαρος ὑπόφερε 

στή ζωή,γιά τοῦτο ἐδῶ αὐτός παρηγορεῖται καί ἐσύ ὑποφέρεις.» 

Πολλά μποροῦν νά  γραφτοῦν γιά τήν παραβολή αὐτή τοῦ Κυρί-

ου. Ἐμεῖς ἄς περιοριστοῦμε στό βασικό δίδαγμα. Ἐνῶ ἀκόμα ζοῦ-

με στή ζωή αὐτή νά κανονίσουμε τή συμπεριφορά μας ὅπως θέλει 

ὁ Κύριος. Νά  πιστέψουμε βαθιά ὅτι ἡ ζωή μας συνεχίζεται καί 
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πέραν τοῦ τάφου καί ἡ εὐτυχία ἤ  ἡ δυστυχία τῆς αἰώνιας μας ζω-

ῆς ἐξαρτᾶται ἀπό τή συμπεριφορά μας στή ζωή αὐτή. Νά εἴμαστε 

σπλαχνικοί ἐλεήμονες νά ἔχουμε ὑπομονή στίς δυσκολίες τῆς ζω-

ῆς καί νά προσαρμόζουμε τή συμπεριφορά μας μέ τίς ἐντολές 

τοῦ Θεοῦ καί τά προστάγματα τῆς Ἐκκλησίας μας. καί σίγουρα ἡ 

χαρά καί ἡ εὐτυχία εἶναι δική μας. Ἀμήν 

31.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΕΚΤΗ  ΛΟΥΚΑ   (η΄ 27-39) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρη-

νῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια 

ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ 

ἔμενεν, ἀλλ' ἐν τοῖς μνήμασιν. Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀνακράξας 

προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ 

τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.  Παρήγγει-

λε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. 

Πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι 

καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑ-

πὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους.  Ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰη-

σοῦς λέγων· Τί σοί ἐστιν ὄνομα; Ὁ δὲ εἶπε· Λεγεών· ὅτι δαιμόνια 

πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ 

αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.  Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκα-

νῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ 

αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς.  Ἐξελθόντα 

δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ 

ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη.  

Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν 

εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.  Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς, 

καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, 

ἀφ' οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα πα-

ρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν.  Ἀπήγγειλαν δὲ αὐ-

τοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.  Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν 



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 129 ~ 

 

ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ' αὐ-

τῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· Αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον 

ὑπέστρεψεν.  Ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ, ἀφ' οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαι-

μόνια, εἶναι σύν αὐτῷ· ἀπέλυσεν δέ αὐτόν ὀ Ἰησοῦς λέγων· Ὑπό-

στρεφε εἰς τόν οἶκον σου,  καί διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὀ Θεός. 

Καί ἀπῆλθε καθ’ ὄλην τήν πόλι κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰ-

ησοῦς. 

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό ἠλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τήν χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. 

Καί ὅταν βγῆκε στήν ξηρά, βρέθηκε μπροστά του κάποιος ἄν-

δρας ἀπό τήν πόλι, πού εἶχε δαιμόνια ἀπό πολλά χρόνια, καί ροῦ-

χο δέ φοροῦσε καί σέ σπίτι δέν ἔμενε, ἀλλά στά μνήματα. Ὅταν 

δέ εἶδε τόν Ἰησοῦ, ἔβγαλε κραυγή, Καί ἔπεσε στά πόδια του, Καί 

μέ φωνή μεγάλη εἶπε: «Τί κοινό ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ μένα καί σέ 

σένα, Ἰησοῦ Υἷέ του Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου; Σέ παρακαλῶ μή μέ βα-

σανίσης» .Διότι διέταξε τό Πνεῦμα τό ἀκάθαρτο νά βγῇ ἀπό τόν 

ἄνθρωπο. Πολλές δέ φορές τόν εἶχε πιάσει Καί τόν ἔδεναν μέ ἁ-

λυσίδες καί μέ δεσμᾶ στά πόδια, ἀλλ’ ἔσπαζε τό δεσμᾶ καί φερό-

ταν ἀπό τό δαίμονα στούς ἔρημους τόπους. Τόν ρώτησε δέ ὁ Ἰη-

σοῦς: «Ποιό εἶναι τό ὄνομά σου;» Αὐτός δέ εἶπε «Λεγεών», διότι 

πολλά δαιμόνια εἶχαν μπεῖ μέσα του. Καί τόν παρακαλοῦσαν νά 

μήν τά διάταξη νά πᾶνε στήν ἄβυσσο (στό τρίσβαθα τοῦ ᾅδη).Ἦ-

ταν δέ ἐκεῖ μία ἀγέλη ἀπό πολλούς χοίρους, πού ἔβοσκαν στό 

βουνό. Καί τόν παρακαλοῦσαν νά τούς ἐπιτρέψη νά μποῦν σ’ ἐ-

κείνους. Καί τούς ἐπέτρεψε. Καί βγῆκαν τά δαιμόνια ἀπό τόν ἄν-

θρωπο καί μπῆκαν στούς χοίρους, καί ὤρμησε ἠ ἀγελη τῶν χοί-

ρων καί γκρεμίστηκε στή λίμνη καί πνίγηκε. Ὅταν δέ εἶδαν οἱ βο-

σκοί τό γεγονός, ἔφυγαν δρομαίως, καί τό ἀνήγγειλαν στήν πόλι 

καί στά χωριά. Καί βγῆκαν γιά νά δοῦν τό γεγονός, καί  ἦλθαν 

στόν Ἰησοῦ, καί βρῆκαν τόν ἄνθρωπο, ἀπό τόν ὁποῖον εἶχαν βγεῖ 
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τά δαιμόνια νά κάθεται στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ, ντυμένος καί φρόνι-

μος, καί φοβήθηκαν.Οἱ δέ αὐτόπτες διηγήθηκαν σ' αὐτούς πώς 

σώθηκε ὁ δαιμονισμένος. Καί ὅλο τό πλῆθος τῆς περιοχῆς τῶν 

Γαδαρηνῶν τόν παρεκάλεσαν νά φύγη ἀπ' αὐτούς, διότι ἦταν κυ-

ριευμένοι ἀπό μεγάλο φόβο. Τότε αὐτός μπῆκε στό πλοῖο καί ἐπέ-

στρεψε. Ὁ δέ ἄνθρωπος, ἀπό τόν ὁποῖο εἶχαν βγεῖ τά δαιμόνια, 

τόν παρακαλοῦσε νά τόν κρατήση κοντά του. Ἀλλ' ὁ Ἰησοῦς τόν 

ἐδίωξε λέγοντας: « Γύρισε σπίτι σου, καί διηγήσου ὅσα σοῦ ἔκανε 

ὁ Θεός». Καί ἔφυγε, καί διεκήρυττε σ’ ὅλη τή πόλι ὅσα τοῦ ἔκανε 

ὁ Ἰησοῦς. 

Γιά μιά εἰρηνική κοινωνία 

Ἡ εἰκόνα πού παρουσιάζει ὀ δαιμονιζόμενος τοῦ σημερινοῦ Εὐαγ-

γελίου, μποροῦμε χωρίς δυσκολία νά τήν παραβάλουμε μέ τήν εἰ-

κόνα τῆς σημερινῆς κοινωνίας μας. Ταλαιπωρημένος, δυστυχισμέ-

νος καί ἐξαντλημένος ὁ φτωχός ἐκεῖνος ἄνθρωπος, γιατί ἦταν αἰχ-

μάλωτος στά πονηρά δαιμόνια, ὅπως ἀκριβῶς καί ἡ σημερινή κοι-

νωνία, ἀνάστατη καί δυστυχισμένη ἀπό τά πολλά κακά πού τήν μα-

στίζουν. Δυό εἰκόνες ὅμοιες πού τίς  βασανίζει ἡ ἴδια κακή δύναμι 

τῶν λεγεώνων τῶν δαιμόνων. 

Ἐκεῖνο το  δυστυχισμένο πλάσμα, αἰχμαλώτισε ὁ δαίμονας καί το  

τυραννοῦσε ὅπως ἤθελε καί  σκορποῦσε τό φόβο καί τόν τρόμο 

στούς ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς του. Ἀκριβῶς τό ἴδιο συμβαίνει 

καί σήμερα μέ  ἀρκετά μέλη τῆς κοινωνίας μας, πού μέ τίς  πρά-

ξεις τους καί τή συμπεριφορά τους βλάπτουν καί καταστρέφουν 

τόν ἑαυτό τους, ἀλλά καί φόβος καί τρόμος γίνονται στούς ἄλ-

λους. Δικαιολογημένα λοιπόν ἀναρωτιώμαστε, γιατί αὐτή ἡ κατά-

στασι; Πόθεν, λοιπόν καί γιατί τόσο κακό στήν κοινωνία μας; 
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Ἡ ἀπάντησι δέν εἶναι δύσκολη.  Ἡ δυστυχία τόσο τῶν ἀνθρώπων 

τῆς παραβολῆς ὅσο καί τῆς σημερινῆς μας κοινωνίας, εἶναι ἡ ἀπο-

μάκρυνσι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό καί ἡ  ὑποταγή του στό διά-

βολο. Τό βεβαιώνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ⁻ « Οἱ  ἄνθρωποι πού ἀπομα-

κρύνονται ἀπό τό Θεό χάνονται» καί «Θλίψη καί στενοχωρία στόν 

καθένα πού ἐργάζεται τό κακό»  Ὅπου δέν ὑπάρχει ἡ παρουσία 

τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ κατασκηνώνει ὁ διάβολος καί καθοδηγεῖ τούς ἀν-

θρώπους σύμφωνα μέ τίς καταστρεπτικές του  ἐπιθυμίες. Θά πρέ-

πει νά προσέξουμε αὐτό πού λέγει ὁ Λουκᾶς ὅτι «ἡλαύνετο ὑπό 

τοῦ δαίμονος εἰς τάς ἐρήμους» Ὅταν αἰχμαλωτισθεῖ ὁ ἄνθρωπος 

ἀπό τό δαίμονα γίνεται δοῦλος του  καί ἐνεργεῖ ὅπως ἐκεῖνος θέ-

λει, μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο σέ ἄγριο θηρίο ὥστε νά  εἶναι φό-

βος καί τρόμος στούς ἄλλους ἀνθρώπους . 

Μήπως αὐτό δέν τό βλέπουμε σήμερα σχεδόν καθημερινά;  Αὐτοί 

πού πορνεύουν, αὐτοί πού φονεύουν, αὐτοί πού κταγίνονται μέ 

τήν χρήσι καί ἐμπορία τῶν ναρκωτικῶν, αὐτοί πού μέσα στό σκο-

τάδι τῆς νύχτας ἐπιβουλεύονται τήν τιμή καί τή ζωή τῶν συναν-

θρώπων τους, αὐτοί πού καταστρέφουν τήν περιουσία τῶν ἄλλων 

καί πᾶνε χαμένοι κόποι μιᾶς ζωῆς, τί ἄλλο εἶναι, παρά δαιμονισμέ-

νοι; Αὐτοί καθοδηγούμενοι ἀπό τούς δαίμονες σκορποῦν τό φόβο 

καί τόν τρόμο στούς ἀθώους ἀνθρώπους καί τούς τυραννοῦν, ὅ-

πως ὁ δαιμονισμένος τοῦ εὐαγγελίου πού σκορποῦσε τό φόβο καί 

τόν τρόμο στούς Γεργεσηνούς.   

Ἀλλά δέν εἶναι μόνο οἱ δολοφόνοι καί οἱ πόρνοι καί οἱ ναρκομανεῖς 

πού σύροννται ἀπό τούς δαίμονες καί  ταλαιπωροῦν τήν κοινωνία⁻  

εἶναι καί ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἔταξαν σκοπό τῆς ζωῆς τους νά ἱκανο-

ποιοῦν τά  ἁμαρτωλά πάθη τους μέ διάφορους τρόπους καί ἁμαρ-

τωλές ἐπιθυμίες ὅπως μέ  ἀτέλειωτες διασκεδάσεις, μέ ἄσεμνους 

χορούς, πολύ ποτό, κάπνισμα,  χαρτοπαίγνιο καί ἄλλα, πού καταν-

τοῦν μάστιγα γιά τήν οἰκογένειά τους καί τούς γύρω τους μέ τίς 
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παρεκτροπές τους. Ὅλα αὐτά βεβαιώνουν τήν ἀποστασία τοῦ ἀν-

θρώπου ἀπό τό Θεό. καί ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπό τό Θεό κατα-

στρέφονται βεβαιώνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 

   Τί πρέπει νά γίνη; 

Δικαιολογημένη ἡ ἐρωτήσι καί πρέπει νά  τύχη ἀπαντήσεως. Ἐκεῖ-

νο πού πρέπει νά γίνη δίχα ἀργοπορία καί νά εἰρηνεύση ὁ κόσμος 

μας εἶναι ἡ ἐπιστροφή ὅλων αὐτῶν καί ἡ ὑποταγή τους στό νόμο 

τοῦ Κυρίου, γιατί ἐκεῖ πού βρίσκεται ὁ Θεός καί γίνεται τό θέλημά 

Του ἐξαφανίζεται ὁ πονηρός καί ἔρχεται ἡ γαλήνη καί ἡ ἡσυχία ὅ-

πως στήν περίπτωση τοῦ σημερινοῦ δαιμονισμένου ὁ ὁποῖος μετά 

τήν  φυγή τῶν δαιμόνων ἀπό μέσα του, κάθισε στά πόδια τοῦ Κυ-

ρίου ἱματισμένος μέ σωφροσύνη καί γαληνεμένος. Ἐπιβάλλεται ἡ 

ἀντίστασι τῶν ἀνθρώπων στό δαίμονα. ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος συμ-

βουλεύει: «Ὑποτάγητε οὖν τῷ Θεῷ, ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καί 

φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν, ἐγγίσατε τῷ Θεῷ καί ἐγγιεῖ ὑμῖν.»(δ΄7-8). Ἰδού 

λοιπόν ἡ θεραπεία τοῦ κακοῦ.  ‘Υποταγή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί  

συνάντησι  μέ τό   Χριστό. Ὁ  δαιμονισμένος ἦταν ὁ φόβος καί ὁ 

τρόμος τῆς περιοχῆς. Ὅταν ὅμως συναντήθηκε μέ τόν Κύριο καί 

τό δαιμόνιο τρόμαξε τήν παρουσία Του, ὁ  ἄνθρωπος ἔγινε ἤρεμος 

καί ἥσυχος σάν ἀρνάκι. 

Τόν Κύριο μποροῦμε παντοῦ νά τόν συναντήσουμε στήν προσευχή 

μας, στή μελέτη τοῦ θείου λόγου, στή Θεία Λειτουργία μέ τή συμ-

μετοχή μας στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί προπάντων στό  

ἐξομολογητήρι μέ τή μετάνοια καί ἐξομολόγησι μας. Ἄν γίνει αὐτό 

τότε σώζεται ἡ κοινωνία μας  καί εἰρηνεύει ἡ ζωή μας. Ἄς προσπα-

θήσουμε ὅλοι στήν κατεύθυνση αὐτή καί τό  ἀποτέλεσμα θά εἶναι 

εὐχάριστο καί καρποφόρο 
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32.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΕΒΔΟΜΗ  ΛΟΥΚΑ   (Η΄ 41-56) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνω ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ᾧ ὄνομα Ἰάει-

ρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε· καὶ πεσὼν παρὰ 

τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον 

αὐτοῦ, ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὕτη 

ἀπέθνησκε. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν.  

καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς 

προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ' οὐδενὸς θεραπευ-

θῆναι,  προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου 

αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς.  Καὶ εἶπεν 

ὁ Ἰησοῦς· Τίς ὁ ἁψάμενός μου; Ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέ-

τρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλί-

βουσι καὶ λέγεις τίς ὁ ἀψάμενός μου; Ὁ δέ  Ἰησοῦς εἶπεν· Ἥψατό 

μου τις· ἐγώ γάρ   ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ' ἐμοῦ. Ἰδοῦσα δέ 

ἡ γυνή ὅτι οὔκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι' 

ἥν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἂπήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λα-

οῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα.  Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· Θάρσει, θύγατερ, ἡ 

πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.  Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 

ἔρχεταί τις παρὰ τἀ ἀρχισυναγώγου λέγων αὐτῷ ὅτι τέθνηκεν ἡ 

θυγάτηρ σου· μὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον. Ὁ δὲ  Ἰησοῦς ἀκούσας ἀ-

πεκρίθη αὐτῷ λέγων· Μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται.  

Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα εἰ μή Πέ-

τρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τόν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν 

μητέρα, ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο  αὐτήν.  Ὁ δέ εἶπε Μή 

κλαίετε· οὐκ ἀπέθανε, ἀλλά καθεύδει, καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδό-

τες ὅτι ἀπέθανεν. Αὐτὸς δέ ἐκβαλὼν ἐξω πάντας καὶ κρατήσας 

τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε λέγων· Ἡ παῖς, ἐγείρου. καί ἐπέστρεψε 

τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆ-
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ναι φαγεῖν. Καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς· Ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐ-

τοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.  

Μεταφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό ἦλθεν ἕνας ἄνθρωπος πού ὀνομαζόταν Ἰάειρος, 

πού ἦταν ἄρχων τῆς Συναγωγῆς. Καί ἔπεσε στά πόδια τοῦ  Ἰησοῦ, 

καί τόν παρακαλοῦσε νά ἔλθη στό σπίτι του, διότι εἶχε θυγατέρα 

μονογενῆ δώδεκα ἐτῶν, πού πέθαινε. Ὅταν δέ πήγαινε, τά πλήθη 

τόν περιέβαλλαν ἀσφυκτικά. Κάποια δέ γυναῖκα, πού ὑπέφερε ἀπό 

αἰμορραγία ἐπί δώδεκα ἤδη ἔτη, καί δαπάνησε ὅλη τήν περιουσία 

της σέ ἰατρούς, καί δέν μπόρεσε νά θεραπευτῆ ἀπό κανένα, πλησί-

ασε ἀπό πίσω καί ἄγγιξε τήν ἄκρη τοῦ  ἐνδύματος του, καί ἀμέσως 

σταμάτησε ἡ αἰμορραγία της. Ὁ Ἰησοῦς εἶπε τότε: «Ποιός με ἄγγι-

ξε;» Ἐνῶ δέ ὄλοι ἀρνοῦνταν, ὁ Πέτρος καί αὐτοί πού ἦταν μαζί 

του εἶπαν:«Διδάσκαλε,  τά πλήθη εἶναι συνωστησμένα γύρω σου 

καί σέ συνθλίβουν, καί σύ λέγεις: “Ποιός μέ ἄγγιξε;’’  Ἀλλ’ ὁ Ἰησοῦς 

εἶπε: «Μέ ἄγγιξε κάποιος. Διότι ἐγώ κατάλαβα, ὅτι βγῆκε δύναμι ἀ-

πό μένα». Ὅταν δέ εἶδεν ἡ γυναῖκα, πώς δέ διέφυγε τήν προσοχή 

του, τρέμοντας ἦλθε καί ἔπεσε στά πόδια του, μπροστά σ’ ὅλο τό 

λαό εἶπε τήν αἰτία, γιά τήν ὁποία τόν ἄγγιξε, καί θεραπεύτηκε ἀμέ-

σως. Αὐτός δέ τῆς εἶπε: «  Ἔχε θάρρος κόρη μου!  Ἡ πίστι σου σέ 

ἔσωσε. Φύγε ἥσυχη.» Ἐνῶ δέ  ἀκόμη μιλοῦσε ἔρχεται κάποιος ἀπό 

τό σπίτι τοῦ ἀρχισυνάγωγου καί τοῦ λέγει: «Πέθανε ἡ θυγατέρα 

σου, μήν ἐνοχλῆς τό δάσκαλο.». Ἀλλ’ ὅταν τό ἄκουσε ὁ Ἰησοῦς, 

τοῦ εἶπε:«Μή φοβᾶσε! Μόνο πίστευε καί θά σωθῆ (Θά ἀναστηθῆ)». 

Ὅταν δέ ἦλθε στό σπίτι, δέν ἄφησε νά μπῆ κανένας μέσα, παρά ὁ 

Πέτρος καί ὁ Ἰωάννης καί ὁ Ἰάκωβος καί ὁ πατέρας τῆς κόρης καί 

ἡ μητέρα. Ἔκλαιαν δέ ὅλοι καί θρηνοῦσαν. Ἀλλ’ αὐτός εἶπε:«Μή 

κλαῖτε! Δέν πέθανε ἀλλά κοιμᾶται». Τότε, γνωρίζοντας ὅτι πέθανε, 

ἄρχισαν νά γελοῦν εἰς βάρος του. Αὐτός δέ ἀφοῦ ἔβγαλε ὅλους ἔ-

ξω καί τήν ἔπιασε ἀπ’ τό χέρι, φώναξε λέγοντας:«Κόρη, σήκω ἐπά-
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νω!»  Καί ἐπέστρεψε τό πνεῦμα της, καί ἀμέσως σηκώθηκε ἐπάνω, 

καί διέταξε νά τῆς δώσουν νά φάγη. Καί οἱ γονεῖς της ἔμειναν ἐκ-

στατικοί. ἐκεῖνος δέ τούς ἔδωσε ἐντολή νά μήν εἰποῦν τό γεγονός 

σέ κανένα. 

Ἡ πίστι πού σώζει 

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἀναφέρει δύο θαύματα τοῦ Κυρί-

ου. Δύο ὑπερφυσικά θαύματα πού ὀφείλονταν στή θερμή πίστι τῶν 

ἀνθρώπων.Γιατί ἡ θερμή πίστι εἶναι ἐκείνη πού ἐλκύει τή Χάρι τοῦ  

Θεοῦ στόν κόσμο . 

Τό πρῶτο θαῦμα ἔγινε σέ μιά γυναῖκα μέ πολύχρονη αἱμορραγία. Ἡ 

αἱμορροοῦσα αὐτή γυναῖκα δέν ἦταν Ἰουδαία, ἀλλά Συροφοίνισσα. 

Ξόδεψε πολλά ἀλλά θεραπεία καμιά.Ὅπως φαίνεται εἶχε ἀκούσει 

γιά τόν Κύριο καί  ἄναψε στή ψυχή της μιά πίστι θερμή κι ἕνας πό-

θος γι’ Αὐτον. Ἀφοῦ ἔλεγε: ″καί μόνο νά ἀγγίξω γιά λίγο τήν ἄκρη 

τοῦ ἐνδύματός Του καί θά θεραπευθῶ‶. Καί πράγματι, μόλις κα-

τόρθωσε καί ἄγγιξε τήν ἄκρη τοῦ χιτώνα τοῦ Κυρίου σταμάτησε ἡ 

χρόνια αἱμορραγία καί ἀνακουφίστηκε ἡ γυναῖκα. Ἡ θερμή της πί-

στι ἔκανε τό θαῦμα. 

Τό δεύτερο θαῦμα ἔγινε στό σπίτι τοῦ Ἰαείρου, ἄρχοντα τῆς Συνα-

γωγῆς τῶν Ἑβραίων. Καί αὐτοῦ ἡ θερμή πίστι τράβηξε τόν Χριστό 

στό σπίτι του καί ἀνέστησε τή  δωδεκαετή θυγατέρα του. Βλέπου-

με λοιπόν ὅτι ἡ θερμή καί ζωντανή πίστι κάνει ὑπερφυσικά θαύμα-

τα. 

Γιά τόν ὀρθόδοξο χριστιανό αὐτά δέν εἶναι οὔτε ξένα οὔτε παρά-

ξενα, ἐπειδή διαβάζοντας τό λόγο τοῦ Θεοῦ, τή Γραφή, ἀκούει 

τόν Κύριο νά βεβαιώνει ″ ὅσα ἄν ζητήσετε στήν προσευχή σας μέ 

πίστι  καί χωρίς ἀμφιβολία θά τά πάρετε‶  καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά 
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καί πολλά παραδείγματα διαβάζουμε ἐκεῖ, ἀλλά πού δέν εἶναι τοῦ 

παρόντος. 

Ἄς δοῦμε ὅπως μέ δυό λόγια τί  πρᾶγμα εἶναι αὐτή ἡ πίστι πού τό-

σο πολύ εὐεργετεῖ τόν ἄνθρωπο. 

Ὁ Απ. Παῦλος ὁρίζοντας τήν πίστι, λέγει: ″ ἕστι δέ πίστις ἐλπιζο-

μένων ὑπόστασις, παραγμάτων ἔλεγχος μή βλεπομένων‶ . Δηλαδή, 

ἡ πίστι εἶναι ἡ δύναμι στή ψυχή, πού δίνει ὑπόστασι, κάνει ὑπαρκτά 

καί βεβαιώνει ὅτι ὑπάρχουν ἐκεῖνα πού ἐλπίζουμε νά ἀπολαύσουμε 

στό μέλλον, ἀλλά δέν μποροῦμε νά τά δοῦμε μέ τούς σωματικούς 

μας ὀφθαλμούς. Ἕνα παράδειγμα: ἐλπίζουμε νά εἰσέλθουμε στή 

βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν ἔχουμε ἀπτές ἀποδείξεις πώς εἶναι. 

Ἡ πίστι εἶναι ἐκείνη πού θά ἀνοίξη τά μάτια τῆς ψυχής καί θά πα-

ρουσιάση ζωντανά τά ἀγαθά τῆς βασιλείας αὐτῆς. Γιά νά τό κατα-

λάβουμε αὐτό ἀρκεῖ νά ρίξουμε μιά ματιά στό βίο ἑνός μάρτυρα 

τῆς  Ἐκ κλησίας μας. Τί ἦταν ἐκεῖνο πού τόν ἔκανε νά ἀψηφήση 

τόν κόσμο καί τά καλά του καί νά θυσιαστῆ γιά τό Θεό; Ἀσφαλῶς 

ἦταν ἡ πίστι πού τόν πληροφοροῦσε καί ἔβλεπε τά αἰώνια ἀγαθά 

τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὑπαρκτά, καί θυσίαζε τά παρόντα, τά ἐ-

φήμερα γιά νά ἀπολαύση τά αἰώνια. Ἔτσι λοιπόν, ἡ θερμή πίστι εἶ-

ναι ἐκείνη πού θά μᾶς βοηθήση νά δοῦμε τά μή βλεπόμενα καί νά 

κατανοήσουμε τά ἀκατανόητα. 

Αὐτή ἠ περφυσική δύναμι πού λέγεται πίστι δίνεται ἀπό τό Θεό 

στόν ἄνθρωπο πού τήν ἐπιθυμεῖ καί εἶναι ἕτοιμος νά βαδίση ἀταλά-

ντευτα τό δρόμο τῆς  βασιλείας τοῦ  Θεοῦ. Εἶναι ἡ δύναμι πού κά-

νει τόν ἄνθρωπο θεία εὶκόνα καί τόν ἐξομοιώνει μέ τό Θεό καί τοῦ 

ἀποκαλύπτει μυστήρια. Εἶναι ἡ δύναμι πού πραγματοποιεῖ καί ἐμ-

παιδώνει στή ψυχή τοῦ ἀνθρώπου τά ἀόρατα καί ἀκατάληπτα καί 

τά κάνει πραγατικότητα. Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει τέτοια πίστι παρα-

δίνεται ὅλος στή θεία πρόνοια, ἔχει ἐμπιστοσύνη στό Θεό πατέρα 
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καί εἶναι γαλήνιος στή ψυχή, ἀπαλλαγμένος ἀπό τίς ἀγχώδεις μέ-

ριμνες τοῦ βίου πού καταπονοῦν καί καταβάλλουν τό σῶμα καί τήν 

ψυχή του. Στό πρόσωπο τοῦ πιστοῦ εἶναι ζωγραφισμένη ἡ ἠρεμία, 

ἡ σιγουριά καί ἡ καρδιά του εἶναι γεμᾶτη πεποίθηση πρός τό Θεό· 

δέν ἀνησυχεῖ δέν ταράσεται, δέν ἀμφιβάλλει γεμᾶτος θάρρος καί 

πεποίθηση ψάλλει μέ τόν Δαυίδ: ″Κύριος ἐμοί βοηθός καί οὐ φοβη-

θήσομαι τή ποιήσει μοι ἄνθρωπος.‶  Αὐτή εἶναι ἡ εἶναι μιά σύντομη 

περιγραφή τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου. 

Τοῦ ἀπίστου ἀνθρώπου ἡ εὶκόνα εἶναι καθημερινά γνωστή, δέ θά 

τήν περιγράψουμε, μόνο τοῦτο θά ποῦμε. Ἐπειδή δέν ἔχει στήρι-

γμα τήν πίστι καί τό Θεό ἀγωνιᾶ, φοβᾶται, καί βασανίζεται μέ σύν-

τροφο τό καθημερινό ἄγχος καί τη θλίψι, βρίσκεται δηλαδή καθη-

μερινά στόν προθάλαμο τῆς κολάσεως.  

Εἶδαμε τά εὐεργετικά ἀποτελέσματα τῆς θερμῆς πίστεως καί δέν 

εἶναι ἀσφαλῶς μόνο αὐτά , εἶναι πολλά καί θά  μποροῦσε νά μιλᾶ 

κάποιος γιά πολλή ὥρα, γι αὐτά. Ὅμως αὐτά τά λίγα πού εἴπαμε εἶ-

ναι γιά νά προβληματησθοῦμε καί νά ἀναζωοπυρώσουμε τήν πίστι 

μας, νά ἀναζητήσουμε τή σωτηρία μας.  

 Αὐτό πού πρέπει νά κάνουμε εἶναι, στήν καθημερινή προσευχή 

μας, ἄν προσευχόμαστε, καί πρέπει νά προσευχόμαστε, νά ζητᾶμε 

ἀπό τό Θεό, Πρόσθες ἡμῖν πίστι Κύριε, πίστι θερμή ζωντανή. Πίστι 

πού θά κατεβάζη τή χάρι τοῦ Θεοῦ στή ψυχή μας καί ὅπως τήν αἱ-

μορροοῦσα νά θεραπεύουμε τίς λογῆς λογῆς ἀνάγκες τῆς ζωῆς. 

Νά μελετοῦμε τό λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν Ἁγ. Γραφή γιά νά βλέπουμε 

τά παραδείγματα καί τίς νουθεσίες πού ὑπάρχουν ἐκεῖ καί χωρίς ἀ-

μέλεια, ἀλλά μέ πόθο νά προχωροῦμε στή δυνάμωσι τῆς πίστεως 

μας πρός τό Θεό, γιατί στίς μέρες μας εἶναι ἀπαραίτητο ὅπλο νά 
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ἀντισταθοῦμε στά σχέδια καί τίς ἐπιβουλές κάθε ἐχθροῦ πού θέλει 

νά μᾶς ὑποτάξη καί νά μᾶς σύρη πρός τήν καταστροφή.  

Ἀκόμα καί οἱ βίοι τῶν ἁγίων μας εἶναι λαμπρό παράδειγμα πρός μί-

μηση. Μόνον ἔτσι θά ἀποκτήσουμε θερμή πίστι πού θά  ἔχει σάν 

καρπό τή  σωτηρίας μας. Ἀμήν. 

33.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΟΓΔΟΗ  ΛΟΥΚΑ   (Ι΄ 25-37) 

Τῷ καιρῷ ἐκεῖνῳ νομικός τις προσῆλθε ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέ-

γων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;  ὁ δὲ εἶπε 

πρὸς αὐτόν· Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;  Ὁ δὲ ἀ-

ποκριθεὶς εἶπεν· «Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς 

καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος 

σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυ-

τόν·» Εἶπε δὲ αὐτῷ· Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει  καὶ ζήσῃ.  Ὁ 

δὲ θέλων δικαιοῦν  ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Καὶ τίς ἐστί μου 

πλησίον; Ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν 

ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύ-

σαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ 

τυγχάνοντα.  Κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ 

ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν.  Ὁμοίως δὲ καὶ Λευῒτης γε-

νόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε.  Σαμαρεί-

της δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ' αὐτὸν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη,  

καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ 

οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς 

πανδοχεῖον καὶ  ἐπεμελήθη αὐτοῦ· καί ἐπί τήν αὔριον ἐξελθών, ἐκ-

βαλών δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ, καί εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθη-

τι αὐτοῦ, καί ὅ,τι ἄν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με 

ἀποδώσω σοι.Τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέ-

ναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; Ὁ δὲ εἶπεν· Ὁ ποιήσας τὸ ἔ-
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λεος μετ' αὐτοῦ. Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πορεύου καὶ σὺ ποίει 

ὁμοίως. 

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό κάποιος νομοδιδάσκαλος πλησίασε τόν Ἰησοῦ καί 

γιά νά τόν δοκιμάση εἶπε: «Διδάσκαλε, τί νά κάνω γιά νά κληρονο-

μήσω αἰώνια ζωή;». Αὐτός δέ τοῦ εἶπε: «Τί εἶναι γραμμένο  στό νό-

μο; Τί διαβάζεις;» Καί ἐκεῖνος ἀπαντώντας εἶπε: «Ν’ ἀγαπᾷς τόν 

Κύριο τό Θεό σου μέ ὅλη τήν καρδιά σου καί μέ ὅλη τή ψυχή σου 

καί μέ ὅλη τή διάνοιά σου καί μέ ὅλο τό νοῦ σου, καί τόν πλησίον 

σου σάν τόν ἑαυτό σου». Τότε (ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Ὀρθά ἀπάντη-

σες τοῦτο νά κάνῃς, καί θά κληρονομήσης τήν (αἰώνια) ζωή). Ἀλλ’ 

αὐτός θέλοντας νά δικαίωση τόν ἑαυτό του, εἶπε στόν Ἰησοῦ: «Καί 

Ποιός εἶναι ὁ πλησίον μου;» Ἀπαντώντας δέ ὁ Ἰησοῦς εἶπε:«Κάποι-

ος ἄνθρωπος κατέβαινε ἀπό τήν ‘Ἱερουσαλήμ στήν Ἱεριχώ, καί ἔπε-

σε σέ ἐνέδρα λῃστῶν. αὐτοί δέ, ἀφοῦ τόν ἔγδυσαν καί τοῦ κατά-

φεραν πλήγματα, ἔφυγαν ἀφήνοντας τόν μισοπεθαμένο.Κατά σύμ-

πτωσι δέ κάποιος ἱερεύς κατέβαινε στό δρόμο ἐκεῖνο, καί ἐνῷ τόν 

εἶδε, τόν προσπέρασε. ‘Ομοίως δέ καί κάποιος Λευΐτης, ὅταν ἔ-

φθασε στό τόπο ἐκεῖνο, Πλησίασε καί εἶδε, καί προσπέρασε. Ἀλλά 

κἀποιος Σαμαρείτης, διαβάτης ἔφθασε κοντά του, καί ὅταν τόν εἶ-

δε, τόν σπλαχνίσθηκε, καί πλησίασε καί ἔδεσε τά τραύματά του, 

χύνοντας ἐπάνω λάδι καί κρασί. Έπειτα τόν ἀνέβασε στό δικό του 

ζῷο, τόν μετέφερε σ’ ἕνα πανδοχεΐο, καί τόν περιποιήθηκε. Καί 

τήν ἄλλη ἡμέρα ἀναχωρώντας ἔβγαλε δύο δηνάρια καί ἔδωσε σ-

τόν πανδοχέα, καί τοῦ εἶπε «Φρόντισε τόν, καί ὅ,τι ἐπί πλέον δα-

πανήσης ἐγώ, ὅταν ἐπανέλθω, θά σέ πληρώσω”. Λοιπόν Ποιός ἀπό 

τούς τρεῖς νομίζεις ὅτι ἀποδείχθηκε πλησίον σ’ αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἔ-

πεσε στούς λῃστές;» Καί ἐκεῖνος (ὁ νομοδιδάσκαλος) εἶπε: «Αὐ-

τός πού τοῦ ἔκανε τό ἔλεος». Τοῦ  εἶπε τότε ὁ ‘Ἰησοῦς: « Πήγαινε 

καί κάνε καί σύ ὁμοίως».  



 

 

Ὁ καλός Σαμαρείτης 

          Σκοπὀς τῆς σημερινῆς παραβολῆς εἶναι νά διδάξει φυσικά 

καί πνευματικά νοήματα στούς ἀκροατές της, μέ σαφεῖς καί παρα-

στατικές ἀναλογίες καί παρομοιώσεις πού ὑπάρχουν μεταξύ τοῦ 

φυσικοῦ καί πνευματικοῦ κόσμου. Ἡ σημερινή παραβολή εἶναι μιά 

εἰκόνα πού μπορεῖ νά εἶναι μιά πραγματικότητα στόν καθημερινό 

βίο τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ἔχει καί τό πνευματικό της νόημα καί τίς 

πνευματικές ἀναλογίες. Στή φυσική εἶκόνα, στό πρόσωπο τοῦ κα-

λοῦ Σαμαρείτη, διδάσκει τήν ἀγάπη καί τή εὺσπλαχνία πού πρέπει 

νά ἔχουν οἱ ἀληθινοί χριστιανοί καί γι’ αὐτή ἀναφέρονται οἰ περισ-

σότεροι ὁμιλητές. Ὅμως ὑπάρχει καί τό πιό βαθύ νόημα πού κρύ-

βεται μέσα στήν παραβολή, ἡ πνευματική εἰκόνα, στήν ὁποῖα θά ἀ-

ναφερθοῦμε στή συνέχεια. 

Ἡ παραβολή. 

 Ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτη, μᾶς παρουσιάζει ἕνα ἂν-

θρωπο πού φεύγει ἀπό τήν Ἰερουσαλήμ καί πηγαίνει στήν Ἰεριχώ. 

Στό δρόμο ἔπεσε σέ ληστές καί ἀφοῦ τόν λήστεψαν τοῦ ἀφαίρε-

σαν τά χρήματά του, τόν κακοποίησαν σοβαρά καί τόν ἄφησαν κα-

ταπληγωμένο καί ἀνήμπορο ξαπλωμένο στό χῶμα. 

 Ἀπό τό μέρος πέρασε πρῶτα ἕνας ἱερέας τῶν Ἰουδαίων, εἶ-

δε τά χάλια τοῦ  ἀνθρώπου ἀλλά ἔφυγε βιαστικά. Σέ λίγο πέρασε 

καί  ἕνας Λευϊτης, ἀλλά καί αὐτός ἔφυγε βιαστικά χωρίς νά βοηθή-

σουν καθόλου τόν τραυματία . 

  Στή συνέχεια περνᾶ καί ἕνας Σαμαρείτης ἀπό τό μέρος ἐ-

κεῖνο καί ὅταν εἶδε τόν ἄνθρωπο ξαπλωμενό στή γῆ, πλησίασε, καί 

ἀψηφόντας τόν κίνδυνο, περιποιήθηκε τίς πληγές του ἀλοίφοντάς 

τες μέ λάδι καί κρασί καί ἀνεβάζοντας τον στό ζῶο του τόν μετέ-

φερε σέ  Πανδοχεῖο. Παρέδωσε τόν τραυματισμένο ὁδοιπόρο στόν 

πανδοχέα καί τοῦ πλήρωσε δύο δηνάρια, λέγοντας του νά  περι-
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ποιηθεῖ τόν ἄνθρωπο καί ὅταν θά ἐπανέλθω θά σοῦ πληρώσω ὅσα 

θά ξοδέψης γιά τή θεραπεία του. 

Ἡ πνευματική ἑρμηνεία τῆς παραβολῆς. 

Σίγουρα ἡ παραβολή αὐτή εἶναι πλατειά γνωστή καί πολλές φορές 

ἔχουμε ἀκούσει γιά τήν πρακτική ἐφαρμογή τοῦ περιεχομένου 

της. Ἐκεῖνο πού δέν ἀκοῦμε καθαρά εἶναι γιά τήν πνευματική σημ-

μασία τῆς Παραβολῆς καί αὐτό θά κάνουμε ὄπως ἔχουμε πεῖ πιό 

πίσω. 

Θά πρέπει πρῶτα νά ποῦμε ὅτι Ἰερουσαλήμ εἶναι ἡ ζωή κοντά στό 

Θεό μέ τήν ἀσφάλεια, τή χαρά καί τήν εὐτυχία πού  τή διακρίνει. Ἰ-

εριχώ σημαίνει κατακλυσμός, κατακλυσμός τοῦ κακοῦ,  τῶν παθῶν 

καί τῆς ἁμαρτίας, μέ τούς κακοποιούς καί ληστές δαίμονες πού 

καιροφυλακτοῦν στό δρόμο κάθε διαβάτη πού τήν ἐπισκέπτεται. 

Καί δρόμος εἶναι αὐτή ἡ ζωή τοῦ καθενός μας. 

Ὁ ἄνθρωπος τῆς Παραβολῆς πού φεύγει ἀπό τήν Ἰερουσαλήμ εἶναι 

αὐτός ὁ Ἀδάμ, πού μέ τήν παρακοή του  ἔφυγε ἀπό τόν Παράδεισο 

τοῦ Θεοῦ καί πῆρε τό δικό του δρόμο, τόν ἐκτός Παραδείσου, τό 

δρόμο πού ὁδηγεῖ στόν ψεύτικο παράδεισο τοῦ σατανᾶ, ὁ ὁποῖος 

αἰχμαλώτισε τόν προπάτορα μας τοῦ ἀφαίρεσε κάθε καλό, κάθε 

στολίδι τῆς ψυχῆς καί τόν τραυμάτησε μέ τό βαθύ τραῦμα τῆς ἁ-

μαρτίας καί ἔτσι ἀδύναμος καί τρυματισμένος μένει ξαπλωμένος 

στό δρόμο, στή ζωή αὐτή καί μαζί του ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα. 

Ὁ ἱερέας καί ὁ Λευϊτης πού πέρασαν πλησίον τοῦ πληγωμένου ἀν-

θρώπου, συμβολίζουν τό Μωσαϊκό νόμο καί τούς προφῆτες, πού 

δέν μποροῦσαν νά βοηθήσουν τόν τραυματισμένο ἀπό τήν ἁμαρτί-

α ἄνθρωπο. Ἡ ἀνθρωπότητα βρισκόταν δέσμια, καταπληγωμένη 

καί ἀνίκανη νά σηκωθῆ καί νά ἀνανήψη ἀπό τίς πληγές της περιμέ-

νοντας ἐκεῖνο πού θά τῆς ἔδινε χέρι βοηθείας. 



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 142 ~ 

 

Ὁ καλός Σαμαρείτης πού ἔσκυψε μέ τόση ἀγάπη καί συμπόνια πά-

νω ἀπό τόν δυστυχισμένο ἄνθρωπο πού ἀψήφισε τόν κίνδυνο τῶν 

ληστῶν, πού δέ λογάριασε οὔτε κόπο, οὔτε χρήματα καί μετέφερε 

τόν τραυματισμένο ἄνθρωπο σέ ἀσφαλές μέρος, εἶναι ὁ Χριστός, 

ὁ Θεός Λόγος, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς ἁγίας Τριάδος πού ντύ-

θηκε τό δικό μας σῶμα καί ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος καί πού οἱ Ἑ-

βραῖοι τόν εἶπαν καί Σαμαρείτη. Αὐτός σπλαχνίσθηκε τόν πληγω-

μένο ἄνθρωπο καί περιποιήθηκε τίς πληγές του πού αἱμορραγοῦ-

σαν, ἀλοίφοντάς τες μέ λάδι καί κρασί, δηλαδή, μέ τήν ἀγάπη καί 

τήν εὐσπλαχνία, ἀλλά καί μέ τή θυσία, μέ τό αἷμα Του  καθαρίζει 

τά τραύματα τῆς ἁμαρτίας. 

Τό Πανδοχεῖο εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί πανδοχέας ὁ κλῆρος. Τά δύο 

δηνάρια εἶναι οἱ δύο Διαθῆκες, ἡ Παλαιά καί ἡ Καινή. Ἡ δέ ἐπι-

στροφή του Σαμαρείτη πάλιν στό Πανδοχεῖο σημαίνει τή Δεύτερη 

Του Παρουσία. 

  Ἐφαρμογή τῆς παραβολῆς 

Στό πρόσωπο τοῦ τραυματία καί ληστεμένου ἄνθρώπο τῆς παρα-

βολῆς, συμβολίζεται καί κάθε ἄνθρωπος πού φεύγει ἀπό τήν Ἰε-

ρουσαλήμ τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία καί πορεύεται τό δρόμο τῆς ἁ-

μαρτίας καί αἰχμαλωτίζεται ἀπό τό ληστή διάβολο. Ὅμως τώρα τά 

πράγματα ἄλλαξαν ἡ παντοδυναμία τοῦ διαβόλου πέρασε χωρίς ἐ-

πιστροφή. Ἡ δύναμί του εἶναι φαινομενική.  Καί στόν αἰῶνα μας  ὑ-

πάρχουν πολλοί Σαμαρεῖτες, ἀλλά καί κάθε ἕνας πού προσβάλλε-

ται ἀπό τήν ἁμαρτία, μπορεῖ καί μόνος του νά πάει στό πνευματικό 

Πανδοχεῖο, τήν Ἐκκλησία καί νά ἐπουλώσει τά τραύματά του. 

Φτάνει νά τό θελήση. 

Ἡ ἀγάπη καί ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ εἶναι πέλαγος ἀνεξάντλητο 

καί πρέπει κάθε ἄνθρωπος πού  ἔχει τραυματισθεῖ ἀπό τά βέλη τῆς 
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ἁμαρτίας νά τρέχει μέ θάρρος καί πίστι στό Ἐξομολογητήρι καί ἐ-

κεῖ θά βρῆ τόν καλό πανδοχέα πού θά τόν περιποιηθῆ νά θεραπεύ-

ση τίς πληγές τῆς ἁμαρτίας καί νά γίνη πάλιν κάτοικος τῆς νέας Ἰ-

ερουσαλήμ. 

Ἱδού λοιπόν μέσα ἀπό τό κείμενο τῆς παραβολῆς φαίνεται ἡ ἱστο-

ρική πορεία τοῦ κόσμου. Βλέπουμε μέσα ἀπό τήν παραβολή αὐτή 

νά ἐπαληθεύει ἐκεῖνο πού ἡ Γραφή λέγει,  ὅτι δέν ἄντεχε ἡ σπλα-

χνική καρδιά τοῦ Θεοῦ νά βλέπει τό γένος τῶν ἀνθρώπων νά τό 

τυραννεῖ ὁ διάβολος καί ἔστειλε τόν Υἱό Του γιά νά  ἐλευθερώση 

τόν κόσμο ὅπως καί ἔγινε. 

Βλέπουμε ἀκόμα μέσα ἀπό αὐτή τήν παραβολή νά ἐπαληθεύη καί 

νά ἐπιβεβαιώνεται ὁ σωστός τρόπος καθοδήγησης τοῦ ἁμαρτωλοῦ 

ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία, μέ τούς ἱερεῖς 

της πού διά τῆς χειροτονίας τους καθίστανται ὑπεύθυνοι καί ἀρ-

μόδιοι νά περιποιοῦνται καί νά θεραπεύουν ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου, 

τοῦ πληγωμένους ἀπό τήν ἁμαρτία ἀνθρώπους, τό Πανδοχεῖο αὐ-

τό τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τίς δυσκολίες πού  δημιουργεῖ ὁ σατανᾶς,  

κάνει ἀθόρυβα τήν  δουλειά του καί περιμένει τόν Κύριο νά ἐπα-

νέλθη καί νά ἀποδώση στόν κάθε πανδοχέα κληρικό ὅσα δαπάνησε 

γιά τούς πληγωμένους ἀδελφούς, κόπους, φροντίδες καί προσπά-

θειες. 

Ἂς ἐργασθοῦν μέ  πίστι καί ὑπομονή ὅλοι οἱ καλοί Σαμαρεῖτες καί 

πνευματικοί Πανδοχεῖς τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ Κύριος θά ἐπανέλθη 

γιά νά τούς ἄμείψη γιά τούς κόπους τους καί γιά τά ἔξοδά τους 

καί ὅ,τι ἄλλο ἔχουν κάνει γιά τούς ἁμαρτωλούς ἀδελφούς. Νά εἶ-

ναι βέβαιοι γι’ αὐτό. 

Ἀκόμα καί ἐμεῖς οἱ ὁδοιπόροι τῆς ζωῆς πρέπει μέ προσοχή καί σο-

φία Θεοῦ νά  διανύουμε τό δρόμο τῆς ζωῆς μας. Νά μήν ἀφήνουμε 
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τήν Ἱερουσαλήμ τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία μέ τή Μυστηριακή της 

ζωή καί τόν ἀσφαλισμένο βίο καί νά πορευόμαστε στό δρόμο τῆς 

Ἰεριχοῦς, τήν κοσμική ζωή μέ τίς πολλές της παρακτροπές ἀπό τό 

θέλημα τοῦ Κυρίου, γιατί σἰγουρα θά γίνουμε θύμα τῶν ληστῶν, 

τῶν δαιμόνων πού καιροφυλακτοῦν καί παρακολουθοῦν νά παρα-

βοῦμε τίς ἐντολές τοῦ  Πλάστη μας,γιά νά μᾶς ἐπιτεθοῦν καί νά 

μᾶς   ληστέψουν πνευματικά καί νά μᾶς ὁδηγήσουν στόν πνευμα-

τικό θάνατο, τή κόλασί τους.  

Ἄν παρ’ ἐλπίδα γίνουμε τέτοιο θῦμα νά μήν ἀπελπισθοῦμε, γιατί ὑ-

πάρχουν οἱ καλοί Σαμαρεῖτες γιά νά μᾶς περιποιηθοῦν τά πνευμα-

τικά μας  τραύματα μέ τό φάρμακο τῆς ἐξομολόγησης. Προσοχή 

λοιπόν, ἀλλά καί θάρρος καί ἐλπίδα στήν ἀγάπη τοῦ Σωτῆρα μας 

Χριστοῦ, τοῦ κατ’ ἐξοχήν καλοῦ Σαμαρείτη. Σ’  Αὐτόν πρέπει κάθε 

δόξα καί τιμή μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, τώρα καί 

πάντοτε καί στούς  αἰῶνες. Ἀμήν. 

 

34.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΕΝΑΤΗ  ΛΟΥΚΑ  (ιβ΄ 16-21) 

Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· Ἀνθρώπου τινὸς πλουσί-

ου εὐφόρησεν ἡ χώρα·  καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, 

ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;  Καὶ εἶπε· Τοῦτο ποιή-

σω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνά-

ξω ἐκεῖ πάντα τὰ γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου,  καὶ ἐρῶ τῇ 

ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπα-

ύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· Ἄφρον, ταύτῃ τῇ 

νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔ-

σται; Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. Ταῦτα 

λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὤτα ἀκούειν ἀκουέτω.. 
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Μετάφρασι 

Εἶπε ὁ Κύριος αὐτήν τήν παραβολή. Κάποιου πλουσίου ἀνθρώπου 

καρποφόρησαν πλούσια τά χωράφια. Καί σκεπτόταν μέσα τοῦ λέ-

γοντας: "Τί νά κάνω, διότι δέν ἔχω ποῦ νά συνάξω τούς καρπούς 

μου; "Ἔπειτα εἶπε: "τοῦτο θά κάνω' θά γκρεμίσω τίς ἀποθῆκες 

μου, καί θά οἰκοδομήσω μεγαλύτερες, καί θά συνάξω ἐκεῖ ὅλα τά 

γεννήματά μου καί τά ἀγαθά μου, καί θά πῶ στόν ἑαυτό μου: Ἐαυ-

τέ μου, ἔχεις πολλά ἀγαθά, πού ἀρκοῦν γιά ἔτη πολλά " ἀναπαύου, 

φᾶγε, πίε, εὐφραίνουν". 'Ἀλλά ὁ Θεός τοῦ εἶπε: "Ἀνόητε! Αὐτή τή 

νύχτα ἀπαιτοῦν ἀπό σένα τή ζωή σου. Αὐτά δέ, ποῦ ἑτοίμασες, τί-

νος εἶναι;" 'Ἔτσι παθαίνει ὅποιος θησαυρίζει γιά τόν ἑαυτό τοῦ καί 

δέν πλουτίζει (γιά νά κάνῃ καλά ἔργα) γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ.  Λέ-

γοντας αὐτά, φώναζε· Αὐτός πού ἔχει αὐτιά νά ἀκούη, ἄς ἀκούη.  

Κακή ἡ κατάληξι τοῦ πλεονέκτη 

῞Ενας λογικός ἄνθρωπος πού  διαβάζει τήν παραβολή,πού ακούσα-

με μόλις τώρα,   καί βλέπει τό συλλογισμό αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπουν 

δέ θά τόν ἀποκαλέσει ἄφρονα, ἄμυαλο;  Πρῶτον, ἀντί νά χαρῆ γιά 

τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί νά δώση τά παλιά γεννήματα στούς 

φτωχούς, καί ἔτσι νά ἔχει χῶρο γιά τή νέα σοδειά του, αὐτός ἀγω-

νιᾶ καί στενοχωριέται πῶς νά βρῆ τρόπο νά τά μαζέψη ὅλα, ὄλα γι-

ά τόν ἑαυτό του. Καί δεύτερο πῶς ἦταν σίγουρος ὅτι θά ζοῦσε γιά 

πολύ καί θά χαιρόταν τά ἀγαθά του; Δέν ἔβλεπε τήν  ἀλήθεια, δηλ. 

πόσο προσωρινός εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Εἶναι φανερό ὅτι ἡ πλεονεξία 

του τόν ἔκαμε, ἄσπλαχνο σκληρό καί ἀνάλγητο, ἐγωκεντρικό, ἀλ-

λά καί ἄφρονα νομίζοντας τα  ὅλα δικά του, ἰδιοκτησία του.  

Αὐτό εἶναι τό λάθος πού κάνει κάθε πλεονέκτης.  Τά διάφορα ἀγα-

θά καί πλούτη πού στέλλει ὁ Θεός γιά συντήρησι τοῦ κόσμου,  τά 
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νομίζει ἀποκλειστικά δικά του. Δέ σκέφτεται πώς ἄν δέν βρέξει ὁ 

οὐρανός καί ἄν δέ ἀνατείλει ὁ ἥλιος χάνονται τά πάντα;  Ἀντί νά 

εῦχαριστήση τόν Κύριο πού εἶναι ὁ δοτὴρας τῶν πάντων, παρα-

βλέπει καί τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους. Ἡ πλεονεξία του τόν ἔκα-

με ἀνόητο,   τοῦ σκότισε τή λογική καί ἐξαρτοῦσε τήν εὐτυχία τῆς 

ζωῆς του ἀπό τά πλούτη . Δέν τόν ἄφηνε τό πάθος του νά δῆ ὅτι ἡ 

ζωή τοῦ εἶναι σάν ἀτμίδα καπνοῦ πού φεύγει καί χάνεται. Θά δια-

σκεδάζε λέγει γιά πολλά χρόνια, ἀλλά ποιός τοῦ ἔκαμε τέτοιο ἔ-

γραφο; Βλέπετε τήν κατάντια τοῦ πλεονέκτη;  

 Δυστυχῶς, δέν εἶναι λίγοι καί στίς μέρες μας οἱ πλεονέκτες ἄν-

θρωποι πού ἀδικοῦν καί ἀδελφούς τους ἀκόμα,  γιά νά πάρουν πε-

ρισσότερη κληρονομιά μέ  δόλια μέσα καί νά ἰκανοποιήσουν τήν 

πλεονεξία τους και νά δημιουργοῦν μίση ἔχθρες σ’ ὄλη τους τή 

ζωή. Δέ σκέφτονται οὐτε τό θάνατο πού κανένας δέν ἀμφησβητεῖ.  

Νά περιγράψουμε κι’ ἄλλους δέ χρειάζεται γιατί συναντοῦμε τέ-

τοιους τύπους συχνά καί γνωρίζουμε τήν κατάντια τους. Στό φτω-

χό δέ δίνουν πεντάρα μήπως λιγοστέψουν τά πλούτη τους. Πλα-

νοῦνται, γιατί νομίζουν ὅτι τά πολλά πλούτη τούς χαρίζουν τή μα-

κροζωΐα. Μέ τέτοιο σκότος στό νοῦ πού νά δοῦν τήν πραγματικό-

τητα; Ἀφοῦ ἔγιναν ἄπιστοι καί εὶδωλολάτρες, ναί, εἰδωλολάτρες, 

γιατί ἔδωσαν τήν καρδιά τους στά ὑλικά πράγματα καί ὄχι στό Θε-

ό, ξεχνώντας Θεό καί ἀνθρώπους ἔκαναν εἴδωλο τόν ἑαυτό τους 

καί κοιμοῦνται τόν ὑπνο τῆς ἁμαρτίας καί ξυπνοῦν ὅταν ἔλθει ἡ ὥ-

ρα τοῦ θανάτου καί ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ὅταν δηλαδή εἶναι ἀργά 

πλέον. 

Μέ τήν κατάληξι τῆς παραβολῆς βγαίνουν συμπεράσματα πολύ δι-

δακτικά. Ὁ πλεονέκτης ἄνθρωπος εἶναι δυστυχισμένος καί στή ζω-

ή αὐτή καί στήν πέραν τοῦ τάφου, τήν αἰώνια. Εἶναι δυστυχισμέ-

νος στή ζωή αὐτή, ἐπειδή κλείνεται στόν ἑαυτό του χωρίς ἀγάπη 

καί εὐσπλαχνία, γίνεται μισητός, τόν ἀποφεύγουν καί δέν τόν συμ-
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παθεῖ κανένας, δέ νοιώθει τήν χαρά τῆς ἐλεημοσνης καί τῆς ἀγά-

πης, ἔννοια του πῶς θά μεγαλώσει τό χρῆμα, τήν περιουσία του 

καί δέ διστάζει ἀκόμα καί να ἀδικήσει γι’ αὐτό, ἀπομονώνεται γιά 

νά μήν ξοδευτεῖ καί ἔτσι ζεῖ πραγματικά στή δυστυχία. Ἀλλά καί 

στήν ἄλλη ζωή εἶναι δυστυχισμένος γιατί ἐργάστηκε τό θέλημα 

τοῦ διαβόλου καί μαζί μέ τό διάβολο θά ζῆ στό σκότος τῆς κόλα-

σεως, δέ θά δῆ ποτέ τό φῶς τοῦ Θεοῦ καί τή χαρά τοῦ Παραδεί-

σου. Εἶναι γιά τοῦτο πού ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέ-

γει:«μήν κλαῖς αὐτό πού πέθανε ἀλλά νά κλαῖς τόν πλεονέκτη, τόν  

ἅρπαγα καί ἀχόρταγο.» Δέν ὑπάρχει ἀκαθαρτότερο πρᾶγμα ἀπό 

τήν πλεονεξία γιατί παραδίνει τόν ἄνθρωπο στό σατανᾶ. Ὁ πλεο-

νέκτης, λέγει ὁ ἴδιος ἅγιος, «μοιάζει μέ θηρίο», καί διερωτᾶται:  

«μέχρι πότε θά μοιάζομε μέ τά θηρία καί θά ἀγνοοῦμε τή φύσι μας 

ἐξ αἰτίας τῆς πλεονεξίας;» 

Εἶναι ξεκάθαρο τό πρᾶγμα·  ἡ πλεονεξία εἶναι μεγάλο κακό στή ζω-

ή μας. Πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι ἡ ζωή μας  δέν ἐξαρτᾶται οὔτε 

ρυθμίζεται ἀπό τό πόσα πλούτη ἔχουμε στή ζωή αὐτή, ἀλλά τή ζω-

ή μας  ρυθμίζει ὁ κατά Θεό βίος πού ζοῦμε. Κύριος ρυθμιστής εἶ-

ναι ὁ Θεός καί δημιουργός μας. Τό πάθημα τοῦ πλουσίου τῆς πα-

ραβολῆς πρέπει νά μᾶς διδάξει πολλά. Τό κυριώτερο πού πρέπει 

νά κάνουμε εἶναι ἐργαζόμαστε κατά Θεό, νά βοηθοῦμε καί τούς ἀ-

δελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη, νά ἔχουμε σπλάχνα οἰκτοιρμῶν 

καί  νά ἀναθέτουμε τόν ἑαυτό μας μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στή 

θεία Πρόνοια καί  τίποτα δέ θά στερηθοῦμε. Φτάνει νά κάνουμε τό 

θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά μήν ἀνησυχοῦμε γιά τίποτε. 

 Νά ἀποφεύγουμε τήν πλεονεξία καί ἄν κάποτε μᾶς ἔλθει λογισμός 

γιά ἀγάπη τῆς πλεονεξίας, νά θυμόμαστε ὅτι δέν τή θέλει ὁ Θεός 

καί θά μᾶς φανῆ δυσάρεστη. Ἄς ἀποφύγομε τήν πλεονεξία γιά νά 

χαροῦμε τή ζωή  ἐδῶ στή γῆ, ἀλλά καί νά κερδίσομεν καί τή βασι-
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λεία τῶν οὐρανῶν. Ἂλλωστε καί ὁ Κύριος μᾶς συμβουλεύει:«óρᾶτε 

καί φυλάσσεσθε ἀπό πάσης πλεονεξίας» 

 

35.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΔΕΚΑΤΗ ΛΟΥΚΑ    (ιγ΄ 10-17) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς 

σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ 

ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παν-

τελές. Ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύ-

ναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου·  καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖ-

ρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη  καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν.  Ἀποκριθεὶς 

δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ 

Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι. Ἐν 

ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββά-

του.  Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· Ὑποκριτά· ἕκαστος ὑ-

μῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτ-

νης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; αύτην δὲ, θυγατέρα  Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν 

ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ 

τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;  Καὶ ταῦτα λέγοντος 

αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 

ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ' αὐτοῦ.  

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό, κάποιο Σάββατο (ὁ Ἰησοῦς) δίδασκε σέ μία ἀπό 

τίς συναγωγές. Καί ἰδού, ἦταν ἐκεῖ μία γυναῖκα, ἡ ὁποία εἶχε πνεῦ-

μα (δαιμόνιο) ἀσθενείας ἐπί δεκαοκτώ ἔτη, ἐξ αἰτίας αὐτοῦ ἦταν 

κυρτωμένη, καί δέν μποροῦσε νά σηκώση καθόλου τό κεφάλι της. 

'Ὅταν δέ τήν εἶδε ὁ Ἰησοῦς, ἀπευθύνθηκε σ' αὐτή καί τῆς εἶπε: 

«Γυναῖκα, ἔχεις ἐλευθερωθῆ ἀπό τήν ἀσθένειά σου». Καί ἔθεσε 
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πάνω της τά χέρια του,  καί ἀμέσως τό σῶμα τῆς ἐπανῆλθε στήν 

ὄρθια στάση, καί δόξαζε τό Θεό. Ὁ δέ ἀρχισυνάγωγος ἔλαβε τό 

λόγο, καί πλήρης ἀγανακτήσεως, διότι ὁ Ἰησοῦς θεράπευσε κατά 

τό Σάββατο, ἔλεγε στό πλῆθος τοῦ λαοῦ: «Ἔξι ἡμέρες εἶναι, κατά 

τίς ὁποῖες ἐπιτρέπεται ἡ ἐργασία. Κατ' αὐτές λοιπόν τίς ἡμέρες νά 

ἔρχεσθε νά θεραπεύεσθε, καί ὄχι τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου». Τοῦ 

ἀπάντησε ὁ Κύριος: «Ὑποκριτά! Καθένας ἀπό σᾶς τό Σάββατο δέ 

λύει τό βόδι του ἤ τόν ὄνο ἀπό τόν στάβλο καί ὁδηγεῖ ἔξω καί πο-

τίζει; Καί αὐτή πού εἶναι θυγατέρα τοῦ Ἀβραάμ, καί ὁ Σατανᾶς τήν 

ἔχει δεμένη ἐπί δεκαοκτώ ἤδη ἔτη, δέν ἔπρεπε νά ληθῆ ἀπό τά δε-

σμά αὐτά τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου;» 'Ὅταν δέ ἔλεγε αὐτά, καται-

σχύνονταν ὅλοι οἱ ἀντίθετοι σ' αὐτόν, ἐνῷ ὅλος ὁ λαός ἔχαιρε γιά 

ὅλα τά θαυμαστά ἔργα, πού γίνονταν ἀπ’ αὐτον. 

Περί ἐκκλησιασμοῦ. 

Στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς 

μᾶς  διηγεῖται, ὅτι ὁ Κύριος, ἕνα Σαββάτο, βρέθηκε σέ κάποια Συ-

ναγωγή τῶν Ἑβραίων καί ἐκεῖ θεράπευσε μιά δυστυχισμένη γυναῖ-

κα τήν ὁποία γιά 18 χρόνια κρατοῦσε καμπουριασμένη ὁ  δαίμονας 

καί τή βασάνιζε. Παρ’ ὅλο, πού αὐτή ἡ γυναῖκα βρισκόταν σέ τέ-

τοια χάλια δέν ἀμελοῦσε νά πάει στή Συναγωγή γιά νά ἀκούση τά 

λόγια τοῦ Θεοῦ καί νά προσευχηθῆ. Βλέποντας ὁ Κύριος τήν εὐ-

λάβεια καί τήν πίστι της τήν ἄμειψε χαρίζοντάς της τήν ὑγεία της. 

Ἄν ἡ γυναίκα ἐκείνη ἀμείφθηκε ἀπό τόν Κύριο μέσα στή Συναγωγή 

τῶν Ἰουδαίων, πού ἦταν ἕνας ἁπλός τύπος τῆς Ἐκκλησίας, φαντα-

σθῆτε πόση ὠφέλεια ἔχουν οἱ χριστιανοί μέσα στήν ὀρθόδοξη μας 

Ἐκκλησία μέ τά μυστήρια καί τίς ἀκολουθίες της  καί, κατά κύριο 

λόγο ὅταν τελεῖται ἡ ἀναίμακτη θυσία τοῦ Κυρίου κατά τή θεία 

Λειτουργία, ὅπου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μαζί μέ Ἀγγέλους καί Ἀρχαγγέ-

λους εἶναι παρών καί εὐλογεῖ τούς πιστούς, πού μετέχουν και στη 
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θεία Κοινωνία και «ενώνονται με τον Κύριο. Ναί θά μοῦ πεῖτε, ὁ 

Θεός ὅμως  εἶναι πανταχοῦ παρών και μπορεῖς να προσευχηθείς 

ὅταν θἐλεις 

Θά σᾶς ἀποδείξω ὅμως στή συνέχεια, ὅτι κατ’ ἐξοχήν βρίσκεται εἰ-

δικά στό χῶρο τοῦ ναοῦ. Ἐξ’ ἄλλου στό Ναό δέν πηγαίνομε γιά νά 

προσευχηθοῦμε μόνο, ἐπειδή παντοῦ μποροῦμε νά προσευχόμα-

στε, ἀλλά πηγαίνομε στό Ναό γιά νά λειτουργηθοῦμε και να 

μετάσχουμε στη θεία Κοινωνία, πρᾶγμα πού δέ μποροῦμε νά κά-

νουμε ἀλλοῦ. 

Πηγαίνουμε στην Ἐκκλησία γιά νά προσφέρουμε τήν ἀναίμακτη 

θυσία, νά προσφέρομε αὐτόν τό Χριστό θυσία στό Πατέρα Θεό,  

κατ’ ἐντολή τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ « τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἑμήν ἀ-

νάμνηση», ἀλλά καί νά  μεταλάβουμε ἀπό τό Σῶμα καί τό Αἷμα 

Του, γιά καθαρισμό τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἀκόμα εἴμαστε ὑποχρεωμέ-

νοι νά πᾶμε στήν Ἐκκλησία ἐπειδή ἀποτελοῦμε τό Σῶμα τοῦ Χρι-

στοῦ καί σάν μέλη αὐτοῦ τοῦ σώματος δέν πρέπει οὔτε μιά φορά 

νά ἀπουσιάζουμε, ἐπειδή ἀπό τό σῶμα μας ὅταν λείπει κάποιο μέ-

λος, ἔστω κι’ ἕνα δάχτυλο, τό σῶμα εἶναι ἐλλιπές.  

Θά δοῦμε ἀκόμα ὅτι,  ἄν θέλουμε νά εἴμαστε σωστοί χριστιανοί, εἴ-

μαστε ὑποχρεωμένοι νά ἐκκλησιαζόμαστε τήν Κυριακή,  γιατί εἶναι 

ἐντολή τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί ἡ συγκύπτουσα πήγαινε στή Συνα-

γωγή τακτικά καί  κέρδισε τήν ὑγεία της. Μέσα στο ναό συναντᾶ ὁ 

ἄνθρωπος τό Θεό, και ἡ συναντησι αὐτή εἶναι ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπου 

πάντοτε 

Στό πρῶτο βιβλίο τῆς Γραφῆς, στή Γένεσι, γράφει ὅτι τόν ἁγιασμό 

τῆς ἑβδόμης ἡμέρας ἐφάρμοσε ὁ Κύριος, «καί κατέπαυσε τῇ ᾑμέ-

ρα τῃ ἑβδόμη ἀπό πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ἅ ἐποίησεν. Καί εὐλό-

γησεν ὁ Θεός τήν ἡμέραν τήν ἑβδόμην καί ἡγίασεν αὐτήν.»  (Γέν.  
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2, 2). Καί ὅταν ἔδιδε τό νόμο στό Μωσῆ, στήν τετάρτην ἐντολήν ἔ-

λεγεν: « Μνήσθητι τήν ἡμέραν τῶν Σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν.  Ἕξ 

ἡμέρες ἐργᾶ καί ποιήσεις πάντα τά ἔργα σου, τῃ δέ ἡμέρα τῇ ἑ-

βδόμη Σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, οὐ ποιήσεις πᾶν ἔργον σύ καί 

ὁ υἱός σου καί ἡ θυγάτηρ σου» ( Ἔξοδος, 20. 9,11). Φαίνεται κα-

θαρά ἐδῶ ἡ  ἐντολή τοῦ Κυρίου· Μᾶς ὑποχρεώνει νά  ἀργοῦμε τήν  

ἕβδομη ἡμέρα, ἀλλά καί νά τήν ἁγιάζουμε. Πῶς, δηλαδή; Μέ τή, 

προσέλευσί μας στό ναό καί τή συμμετοχή μας στή Θεία Λειτουρ-

γία τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Θείας Κοινωνίας, γιά νά ἑνωθοῦμε μέ 

τό Χριστό, νά γίνουμε χριστοφόροι καί θεοφόροι καί φοβεροί 

στούς δαίμονες. 

Ὅπως φαίνεται καί ἀπό τήν  προσταγή τοῦ Θεοῦ πρός τόν Μωϋσῆ, 

ὁ ἐκκλησιασμός εἶναι παραγγελία Θεοῦ: «Ἐκκλησίασον (σύναξε) 

πρός με τόν λαόν καί ἀκουσάτωσαν τά ρήματά μου, ὅπως μάθωσι 

φοβεῖσθαι με πᾶσας τάς ἡμέρας ἅς αὐτοί ζῶσιν ἐπί τῆς γῆς καί 

τούς υἱούς αὐτων διδάξωσιν» ( Δευτ.4.10). ,  πρέπει νά ἁγιάζεται 

μέ τόν ἐκκλησιασμό ἡ ἑβδόμη ἡμέρα. Δηλαδή,  προστάζει ὁ Θεός 

τόν Μωυσῆ νά μαζεύη τό λαό, ποῦ; Φυσικά κάπου στή Συναγωγή 

τότε καί τώρα στό Ναό, γιά  νά μανθαίνουν τά λόγια τοῦ Θεοῦ, νά 

τόν φοβοῦνται, ἀλλά καί νά διδάξουν καί τά παιδιά τους.  

Ξεχωριστή ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στό ναό  

Τό ὅτι εἶναι ἰδιαίτερα παρών στήν Ἐκκλησία ὁ Θεός, τό  ἀντιλαμ-

βανόμαστε ἀπό τίς λέξεις ″Εκκλησίασον πρός με τό λαό‶.  Ἀκόμα 

στό βιβλίο της Γραφῆς (Γ. Βασ. 9, 3),  ὑπόσχεται ὁ Θεός ὅτι στόν 

Ναό πού θά τοῦ ἔκτιζε ὁ Σολομών, θά εἶναι οἱ ὀφθαλμοί του  καί ἡ 

καρδία του  ἐκεῖ. «ἁγίασα τόν οἶκον τοῦτον τόν ὁποῖον τόν ὁποῖον 

ἔκτισες στό ὄνομά μου καί θά εἶναι ἐκεῖ οἱ ὀφθαλμοί μου καί ἡ καρ-

δία μου παντοτινά»  
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Ἀπό αὐτά πού εἴπαμε νομίζω ὅτι, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε σωστοί ἀ-

πέναντι στό Θεό καί τόν ἑαυτό μας δέν πρέπει νά  παραμελοῦμε 

τόν ἐκκλησιασμό τῆς Κυριακῆς χωρίς σοβαροτάτην αἰτία καί καμιά 

πρόφασι δέ δικαιολογεῖ τήν ἀπουσία μας ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἐπειδή 

ἀσεβοῦμε πρός τό Θεό καί ἁμαρτάνουμε, ἀλλά καί ζημιώνουμε τόν 

ἑαυτό μας χάνοντας τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἀπό τή Θεία Λειτουρ-

γία. 

Ἀφοῦ ὁ Θεός καί πλάστης μας ζητᾶ τόν ἐκκλησιασμό ὅπως εἴδαμε 

πρέπει να προετοιμαζόμαστε σωστά και να  ἐκκλησιαζόμαστε τα-

κτικά. Ἡ Ἐκκλησία σάν ἄλλη πνευματική μας Μητέρα μᾶς ἁναγεν-

νᾶ μέ τή Χάρι τοῦ Παναγίου Πνεύματος διά τῶν Μυστηρίων της 

καί θά πρέπει σάν φιλόστοργα τέκνα νά τῆς ἀποδίδουμε τόν ἀνά-

λογο σεβασμό. Ὅποιος δέν ἔχει τήν Ἐκκλησία μητέρα δέν ἔχει οὐ-

τε τό Θεό Πατέρα. Ἀκόμα πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει καί 

Κανόνας πού λέγει, ὅτι ἀποκόπτεται ἀπό τήν Ἐκκλησία, κάποιος, 

πού γιά τρεῖς συνέχεια Κυριακές ἀπουσιάζει ἀπό τήν Ἐκκλησία.  

Ἄς μιμηθοῦμε ὅλοι τή  καμπουριασμένη γυναῖκα τοῦ σημερινοῦ εὐ-

αγγελίου μέ τόν τακτικό ἐκκλησιασμό μας, γιά νά ἔχουμε τήν  εὐ-

λογία καί τή βοήθεια τοῦ Πλάστη καί Θεοῦ μας,και να προετοιμα-

ζόμαστε για την εἴσοδό μας στην αἰώνια βασιλεία Του. Ἀμήν. 

36. ΚΥΡΙΑΚΗ  ΕΝΔΕΚΑΤΗ  ΛΟΥΚΑ    (ιδ΄ 16-24) 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε 

δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐ-

τοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη 

ἕτοιμά ἐστι πάντα.  Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες, Ὁ 

πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ 

ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.Καὶ ἕτερος εἶπε· Ζεύ-

γη  βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ 
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σε, ἔχε με παρῃτημένον.  Καὶ ἕτερος εἶπε· Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ 

τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.  Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀ-

πήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης 

εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας 

τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυ-

φλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.  Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέ-

ταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. Καὶ εἶπεν ὁ Kύριος πρός τόν δοῦλον οὐ-

δεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δεί-

πνου. Πολλοί γαρ εἰσίν οἱ κλητοί, ὀλίγοι δέ οἱ ἐκλεκτοί. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολή αὐτή. Κάποιος ἄνθρωπος ἑτοίμασε 

μεγάλο δεῖπνο καί κάλεσε πολλούς. Καί ἀπέστειλε τό δοῦλο τοῦ 

τήν ὥρα τοῦ δείπνου νά εἰπῆ στούς καλεσμένους: “’Ἐλᾶτέ, διότι ὅ-

λα εἶναι πλέον ἔτοιμα”. Ἄλλ’ ἄρχισαν ἀμέσως ὅλοι νά προβάλλουν 

ἄρνησι. Ὁ πρῶτος του εἶπε: “Ἀγόρασα χωράφι, καί πρέπει νά βγῶ 

νά τό δῶ. Σέ παρακαλῶ νά μή μέ ὑπολογήσης”. ‘Άλλος δέ εἶπε: “Ἀ-

γόρασα πέντε ζεύγη βόδια, καί πηγαίνω νά τά δοκιμάσω. Σέ παρα-

καλῶ, νά μή μέ ὑπολογίσης”. Καί ἄλλος εἶπε: “Νυμφεύθηκα γυναῖ-

κα, καί γι’ αὐτό δέν δύναμαι νά ἔλθω”. Πῆγε ὁ δοῦλος ἐκεῖνος καί 

ἀνέφερε αὐτά στόν κύριό του. Ὠργήσθηκε τότε ὁ οἰκοδεσπότης 

καί εἶπε στό δοῦλο: “Πήγαινε ἔξω γρήγορα στούς δρόμους καί στά  

στενά τῆς πόλεως, καί τούς πτωχούς καί ἀναπήρους καί κου-

τσούς, καί τυφλούς φέρε ἐδῶ μέσα,’’ Εἶπε δέ ὁ δοῦλος (ὅταν ἐπέ-

στρεψε):«Κύριε, ἔγινε ὅπως διέταξες καί ἀκόμα ὑπάρχει τόπος». 

Καί ὀ Κύριος εἶπε στό δοῦλο: «Πήγαινε ἔξω στούς δρόμους καί 

στά στενά καί ἀνάγκασέ τους νά ἔλθουν μέσα, γιά νά γεμίση τό 

σπίτι μού”. Σᾶς βεβαιώνω δέ, ὅτι κανείς ἀπό τους ἀνθρώπους ἐκεί-

νους τούς προσκεκλημένους δέ θά γευθῆ τό δεῖπνο μου». Διότι εἶ-

ναι πολλοί οἱ καλεσμένοι, ἀλλά λίγοι εἶναι οἱ ἔκλεκτοι (πού θά ἀντα-
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ποκριθοῦν καί θά παρευρεθοῦν στό Δεῖπνο τοῦ Θεοῦ, τή βασιλεία 

Του). 

Θεία Κοινωνία –Σῶμα καί Αἵμα Χριστοῦ 

Πολλοί πλούσιοι τοῦ κόσμου τούτου ὀργανώνουν μεγάλα δεῖπνα 

καί συμπόσια, ἀλλά κανένα ἀπό αὐτά δέν εἶναι πιό μεγάλο ἀπό τό 

δεῖπνο αὐτο, πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑτοιμάζει σέ κάθε Θεία Λειτουρ-

γία της, και πού ἀναφέρει παραβολικά τό εὐαγγέλιο πού 

ἀκούσαμε. 

Δέν εἶναι μεγάλα τά δεῖπνα τῶν ἀρχόντων τοῦ κόσμου τούτου, ἐ-

πειδή τά ὀργανώνουν ἄνθρωποι, πού ὄσο μεγάλοι κι’ ἄν εἶναι, εἶναι 

φθαρτοί καί θνητοί.  Ἀλλά καί τά ἀγαθά πού παρατίθενται δίνουν 

προσωρινή ἱκανοποίησι καί ὠφέλεια καί σέ λίγες ὧρες διαλύονται 

καί χάνονται.Τό δεῖπνο ὅμως πού προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας (ἡ 

Θεία Κοινωνία) εἶναι ἀσύγκριτα μεγάλο ὠφέλιμο. Ἐπειδή στό δεῖ-

πνο αὐτό, ἐμεῖς ἔχουμε ἰδιαίτερη πρόσκλησι θά δοῦμε γιατί εἶναι 

μεγάλο τό δεῖπνο καί ποιά εἶναι ἡ συμπεριφορά μας στήν τιμητική 

αὐτήν πρόσκληση. 

Α´    Τό δεῖπνο πού παραθέτει ἡ Ἐκκλησία εἶναι μεγάλο ἐπειδή Αὐ-

τός πού τό ἑτοιμάζει εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς ὁ αἰώνιος κυβερ-

νήτης τοῦ κόσμου, πού ἔλαβε δούλου μορφή, ἔγινε ἄνθρωπος καί 

ὑπερύψωσε τήν ἀνθρώπινη φύση ″ Ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγα-

λωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς‶ (Ἑβρ. η´,1) . Εἶναι μεγάλο τό δεῖπνο 

αὐτό, ἐπειδή τά παρατιθέμενα ἐδέσματα εἶναι τό σῶμα καί τό αἷμα 

τοῦ  Κυρίου πού τρέφει τήν ἀθάνατη ψυχή καί τήν ἑνώνει μέ τόν 

Ἴδιο, μέ τήν πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς αἰώνιας εὐτυχίας, ″εἶναι ὁ ἄρ-

τος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς‶ ( Ἰωάν.στ´ 51).Αὐτό τό δεῖπνο δέν 

εἶναι πρόσφατο ἀλλά προτυπώθηκε, συμβολίσθηκε αἰώνες πρίν ἔλ-

θει ὁ Χριστός. Ὁ Ἠσαῒας ἒβλεπε τό Θεό καθήμενο ἐπί θρόνου ὑ-
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ψηλοῦ καί τόν ἄγγελον νά λαμβάνη μέ τή μυστική λαβίδα ἀπό τό 

θυσιαστήριο τόν ἂνθρακα Χριστόν, καί νά τό φέρη στά χείλη του. 

Τό μυστικό αὐτό δεῖπνο τό συνέστησεν ὁ ἴδιος τό βράδυ ἐκεῖνο 

τοῦ  Μυστικοῦ Δείπνου, λίγο πρίν τό πάθος Του. ( Μάρκον ιδ´ 22, 

24) Καί διέταξε νά ἐπαναλαμβάνεται αὐτό μέχρι πού θά ἔλθη, τή 

Δευτέρα παρουσία Του.″ Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἑμήν ἀνάμνησην‶ 

(Λουκᾶ κβ´   19). Στό μεγάλο αὐτό δεῖπνο δέν καλοῦνται μόνον οἱ 

στενοί φίλοι, ὅπως συνήθως κάνουν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά καλοῦνται 

πολλοί νά συμμετάσχουν καί νά  ὠφεληθοῦν.Οἱ ὠφέλειες πού προ-

έρχονται ἀπό τό δεῖπνο αὐτό, τή Θεία Κοινωνία, εἶναι ἄπειρες. 

Β´ Eἶναι μεγάλο, έπειδή ἡ Θεία Κοινωνία, κυρίως τήν ψυχή ὠφελεῖ, 

ἐπειδή τήν τρέφει καί την ἀναζωογονεῖ, τῆς μεταδίδει τήν χάρι 

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος · ὅταν ὁ ἄνθρωπος κοινωνεῖ ἀξίως ἐξαγιάζε-

ται,   ἐνισχύεται καί γίνεται ἱκανός νά βαδίση τόν δρόμο τῆς βασι-

λείας τοῦ Θεοῦ.  Ἡ Θ. Κοινωνία χαρίζει πνευματικήν ὑγεία στήν 

ψυχή, γιατί ὅπως λέγει καί ὁ Ἀπ. Παῦλος ″  τό αἷμα τοῦ  Ἰησοῦ Χρι-

στοῦ καθαριεῖ τήν συνείδησιν ἡμῶν ἀπό νεκρῶν ἔργων‶.  Καί ὁ Ἰω-

άννης προσθέτει :  ″τό αἷμα Ἰ. Χριστοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπό πάσης 

ἁμαρτίας‶. Ἡ Θ. Κοινωνία ἐξασφαλίζει τήν αἰωνιότητα σ’ αὐτούς 

πού κοινωνοῦν ἀξίως, ὅπως βεβαιώνει ὁ Κύριος: ″ ἐάν τις φάγῃ ἐκ 

τοῦ ἄρτου τούτου ζήσεται εἰς τόν αἰῶνα‶.  Θά πρέπει ὅμως νά 

προσέξουμε καί τήν προειδοποίησι τοῦ Ἀπ. Παῦλου, ἄν θέλουμε νά 

φυλαχθοῦμε καί νά ἀποφύγουμε τή ζημιά: ″ ὅς ἄν ἐσθίῃ τόν ἄρτον 

τοῦτον καί πίνῃ τό ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται 

τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου‶. Δηλαδή, ὅποιος κοινω-

νεῖ, ἀνάξια, θά τιμωρηθῆ σάν ἔνοχος τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου, ὅ-

πως καί οἱ σταυρωτές του. Εἶναι λοιπόν πολύ ἐπικίνδυνο πρᾶγμα 

νά προσερχόμαστε στό δεῖπνο τῆς Ἐκκλησίας χωρίς τήν ἀπαιτού-

μενη προετοιμασία, χωρίς τό κατάλληλο ἔνδυμα τῆς ψυχῆς. 
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Γ ´. Στό μεγάλο αὐτό δεῖπνο, λοιπόν, ὁ Κύριος καλεῖ πολλούς. Πῶς 

ἀντιμετωπίζουν ὅμως τήν πρόσκλησι αὐτή οἱ καλεσμένοι; Ὅπως 

φαίνεται ἀπό τή διήγησι τοῦ Κυρίου,  ἕνα μέρος τῶν καλεσμένων 

εἶναι ἀπασχολημένο μέ τά κτήματα καί τίς ἐργασίες τους καί δέν 

ἔχουν χρόνο γιά νά προσέλθουν στό δεῖπνο τοῦ Θεοῦ καί ἀπορρί-

πτουν τήν πρόσκλησι.  Τούς ἀπασχολοῦν τά ὑλικά τῆς παρούσας 

ζωῆς, τά πρόσκαιρα καί φθειρόμενα πράγματα καί παραβλέπουν 

τά ἄφθαρτα καί αἰώνια ἀγαθά. Τούς καλεῖ κάθε Κυριακή ἡ Ἐκκλη-

σία νά προσέλθουν στό μεγάλο δεῖπνο τοῦ Θεοῦ καί αὐτοί τρέ-

χουν στά χωράφια τους καί στίς ἐργασίες τους, λές καί  αὐτά θά 

τούς συνοδεύουν γιά πάντα. Δέν βλέπουν ὅτι σήμερα ζεῖ κάποιος 

καί σέ λίγο ἀναχωρεῖ ἀπό τή ζωή μόνος καί ἀβοήθητος. Ὅλα γιά ὅ-

σα κοποιάζει καί μοχθεῖ μένουν στά χέρια ἄλλων. Εἶναι καί ἄλλο 

μέρος τῶν καλεσμένων, οἱ φιλόσαρκοι, φιλήδονοι, αἰχμάλωτοι τῶν 

παθῶν τους καί τῶν ἀδυναμιῶν τους. Ξενυχτοῦν στίς διασκεδά-

σεις, ἐκδαπανῶνται στήν ἀσωτία  καί  τήν ὥρα πού ἡ καμπάνα 

τούς καλεῖ νά τρέξουν νά συμμετάσχουν στήν Τράπεζα τῆς ζωῆς, 

αὐτοί, κατάκοποι ἀπό τήν ἁμαρτία ξαπλώνουν νά ξεκουρασθοῦν. 

Καί ποιός ξέρει πόσοι ἀπό αὐτούς δέν ξαναξυπνοῦν καί φεύγουν 

ἀπό τή ζωή συνοδευόμενοι ἀπό τούς ἀγγέλους τοῦ σατανά;  Τί 

τούς ὠφέλησαν αὐτά πού ἀπόλαυσαν;   

Εἶναι καί ἄλλοι αἰχμάλωτοι τῶν  ἀδυναμιῶν τους. Καί αὐτοί, ξημε-

ρώνει ἡ μέρα τοῦ Κυρίου, κτυπᾶ ἡ καμπάνα,  τούς προσκαλεῖ, ἀλλά 

αὐτοί πού νά ἀκούσουν; Ὁ νοῦς τους εἶναι στήν ἐκδρομή, στό κυ-

νήγι, στή θάλασσα, ἀνταλάσσοντας τήν ζωή τοῦ Θεοῦ μέ τήν κό-

λασι τοῦ διαβόλου. 

Κι’   ὅμως, ὅταν ἔλθει ἡ στιγμή νά βρεθοῦν ἀνήμποροι στό κρεβάτι 

τοῦ πόνου, ὅλοι αὐτοί, τρέχουν οἱ συγγενεῖς νά πάρουν τόν παπᾶ 

νά τούς κοινωνήσει· ἀλλά εἶναι σέ θέσι νά μετανοήσουν τή στιγμή 

πού δέ μποροῦν οὔτε τή Θεία Κοινωνία νά πάρουν κάτω;  Τί τό 



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 157 ~ 

 

κέρδος τους ἀπό τή ζωή πού ἔκαναν;  Φεύγουν μέ ἀνυπολόγιστη 

ζημιά, καταλήγουν ἐκεῖ πού δέν ἤθελαν ποτέ νά πᾶνε. 

Εὐτυχῶς ὅμως ὑπάρχουν καί ταπεινοί καί σώφρονες πού ἀνταπο-

κρίνονται θετικά στήν πρόσκλησι αὐτή τοῦ Θεοῦ καί προετοιμά-

ζονται μέ τό λουτρό τῆς ψυχῆς, στήν ἐξομολόγησι καί προσέρχο-

νται στό δεῖπνο μέ ἐνδύματα κατάλληλα καί μετέχουν ἀξίως τῆς 

τράπεζας αὐτῆς τοῦ Θεοῦ καί ἁγιάζονται καί φωτίζονται καί εὐλο-

γοῦνται καί θά συνεχίσουν τό δεῖπνο καί στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Ἄς ἐξετάσουμε, λοιπόν, ὁ καθένας τόν ἑαυτό του σέ ποιά κατήγο-

ρία τῶν καλεσμένων εἴμαστε, γιατί ἡ πρόσκλησι ἀπευθύνεται σ’ ὅ-

λους τούς χριστιανούς, καί ἄν  βρισκόμαστε στήν κατηγορία τῶν 

φιλοπλούτων, τῶν σαρκολατρῶν ἤ τῶν ἀμελῶν, νά λάβουμε τά μέ-

τρα μας. Νά ἀφήσουμε τά πρόσκαιρα καί σέ δεύτερη μοῖρα. Νά ἑ-

τοιμαζόμαστε μέ τή μετάνοια καί τήν ἐξομολόγησι καί μέ καθαρό 

τό ἔνδυμα τῆς ψυχῆς μας νά  προσερχόμαστε στή Τράπεζα τοῦ 

Θεοῦ, στή Θεία Κοινωνία, νά συμμετέχουμε ἀξίως. 

 Μόνον ἔτσι, ἁγιασμένοι καί εὐλογημένοι ἀπό τήν ἕνωσή μας μέ 

τόν Χριστό καί μεταξύ μας, θά χαιρόμαστε καί στή ζωή αὐτή καί 

στήν ἄλλη, μαζί μέ τούς ἁγίους καί τούς ἀγγέλους δοξάζοντας 

τόν πλάστη καί  Θεό μας στόν αἰῶνα τόν ἅπαντα.Ἀμήν. 

37.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΔΕΚΑΤΗ  ΤΡΙΤΗ  ΛΟΥΚΑ  (ιη΄  18-27) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονυπετῶν 

αὐτῳ καί λέγων. Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρο-

νομήσω;  Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγα-

θὸς εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός.  Τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονε-

ύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 

τὴν μητέρα σου.  Ὁ δὲ εἶπε· Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότη-
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τός μου.  Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἔτι ἕν σοι λεί-

πει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ  διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θη-

σαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.  Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα 

περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.  Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰη-

σοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔ-

χοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ!  εὐκοπώτερον 

γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.  εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· Καὶ 

τίς δύναται σωθῆναι;  ὁ δὲ εἶπε· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυ-

νατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.  

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό ἕνας ἄνθρωπος πλησίασε τόν Ἰησοῦ, γονάτισε 

καί ρώτησε λέγοντας: «Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί νά κάνω γιά νά κληρο-

νομήσω ζωήν αἰώνια; Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Γιατί μέ λέγεις ἀγα-

θό ἀφοῦ μέ θεωρεῖς ἁπλῶς ἄνθρωπο); Κανείς δέν εἶναι ἀγαθός, 

παρά ἕνας, ὁ Θεός.Τίς ἐντολές γνωρίζεις: Νά μή μοιχεύσης, νά μή 

φονεύσης, νά μή κλέψης, νά μή ψευδομαρτυρήσης, νά τιμᾶς τόν 

πατέρα σου καί τή μητέρα σου. Αὐτός δέ εἶπε: «Ὅλα αὐτά τά φύ-

λαξα ἀπό τήν παιδική μου ἡλικία». Ὅταν δέ ἄκουσε αὐτά τά  λόγια 

ὁ ‘Ἰησοῦς τοῦ εἶπε: «Ἀκόμη ἕνα σοῦ λείπει. Πώλησε ὅλα, ὅσα ἔχεις 

καί διαμοίρασε τά σέ πτωχούς, καί θά ἔχης θησαυρό στόν οὐρανό, 

καί ἔλα νά μέ ἀκολούθησης». Ἀλλ’ ὅταν ἐκεῖνος ἄκουσε αὐτά τά 

λόγια, λυπήθηκε πολύ, διότι ἦταν πλούσιος πολύ. Ὅταν δέ ὁ Ἰη-

σοῦς τόν εἶδε λυπημένο, εἶπε: «Πόσο δύσκολο εἶναι αὐτοί, πού ἔ-

χουν τά χρήματα, νά μποῦν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ! Εὐκολώτερο 

δέ εἶναι νά περάση καμῆλα ἀπό βελονότρυπα, παρά πλούσιος νά 

μπῆ στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Εἶπαν δέ αὐτοί πού ἄκουσαν: «Τότε 

ποιός δύναται νά σωθῆ;».Αὐτός δέ εἶπε: «Τά ἀδύνατα στούς ἀν-

θρώπους εἶναι δυνατά στό Θεό». 



 

 

Πόθος Παραδείσου 

Πάνω ἀπό τή ζωή αὐτή τήν πρόσκαιρη καί μεταβαλλόμενη, πάνω 

ἀπό τά καλά καί τά εὐχάριστα, ἀλλά καί τά λυπηρά καί τά δυσάρε-

στα τοῦ κόσμου τούτου, ὑπάρχει ἡ αἰώνια καί ἀμετάβλητη ζωή τοῦ 

Παραδείσου. Ὑπάρχει ἡ αἰώνια χαρά καί εὐτυχία στή βασιλεία τοῦ 

Θεοῦ πού  ἔχει ἑτοιμάσει πρίν ἀκόμα πλάσει τόν ἄνθρωπο. 

Αὐτήν τήν αἰώνια βασιλεία νοσταλγοῦσαν ἀνέκαθεν ὅλοι οἱ ἄνθρω-

ποι τοῦ Θεοῦ. Αὐτήν ποθοῦμε καί νοσταλγοῦμε καί ἐμεῖς. 

Αὐτήν ποθοῦσε καί ὁ νέος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου, καί γι’ αὐτό 

ὅταν παρουσιάστηκε μπροστά στόν Κύριο τόν ρώτησε,″  Τί ποιή-

σας ζωήν αἰώνιον κληρονομήσω‶ ;  

Ὁ Ἰησοῦς τοῦ  ὑπέδειξε νά τηρήση τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Καί 

ἁὐτός ἀμέσως λέγει στόν Κύριο, ὅτι ἐφαρμόζει τίς ἐντολές ἀπό μι-

κρῆς ἡλικίας. Ὁ παντογνώστης Κύριος, ὄμως, πού γνώριζε τήν  ἀ-

δυναμία του στά πλούτη, τοῦ εἶπε νά  ἀπαλλαχθῆ ἀπό αὐτά καί νά 

τόν ἀκολουθήση. Ἐδῶ φάνηκε τό πρόβλημά του. Μόλις ἄκουσε 

τήν ὑπόδειξι αὐτή τοῦ Κυρίου ἔφυγε σκυθρωπός καί λυπημένος 

χάνοντας ἔτσι τήν αἰώνια ζωή, ἀλλά καί ἀφίνοντας κενή τήν 

καρδιά του. 

 Ὁ ἄνθρωπος εἶχε εὔφορη γῆ στήν  ψυχή του, ἀλλά τά ἀγκάθια 

πού εἶχε μέσα ἔπνιγαν τόν καλό σπόρο. Ποθεῖ τήν αἰώνια ζωή, ἀλ-

λά εἶναι καί προσκολλημένος στόν πλοῦτο του. Ἐργάζεται σέ δύο 

κυρίους στό Θεό καί στό μαμμωνᾶ καί στή περίπτωση του νίκησε ὁ 

μαμμωνᾶς. 

Ἡ συμπεριφορά τοῦ νέου τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς 

θά πρέπει νά μᾶς  βάλη σέ σοβαρές σκέψεις, γιατί ἄλλος λίγο καί 

ἄλλος πολύ ἴσως τοῦ μοιάζουμε. Ὁ ἄνθρωπος εἶχε τό ἕνα πόδι 

στόν κόσμο καί τό ἄλλο στό Θεό. Δούλευε γιά δύο κυρίους πρᾶ-

γμα πού στό τέλος φάνηκε ἀδύνατο.Ἡ προσκόλλησί του στά ἀγα-
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θά τῆς ζωῆς τοῦ στέρησε τά  αἰώνια ἀγαθά τῆς βασιλείας. Τίς ἐ-

ντολές τοῦ Θεοῦ τίς σεβόταν συναισθηματικά καί ὄχι θετικά. Δέν 

ἔκανε τό κακό, ἀλλά ἀπόφευγε νά κάνει τό καλό. Δέ μισοῦσε, ἀλλά 

καί ἀπόφευγε νά ἐφαρμόση τήν ἀγάπη μέ τά ἔργα του, δέν ἐλεοῦ-

σε. Ζοῦσε μέσα σέ  στεγανό καί ἐγωκεντρικό κύκλο προσκολλημέ-

νος στόν πλοῦτο του, αἰχμάλωτος τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, δέ μπόρεσε 

νά ὑπερβῆ τήν ἀδυναμία του καί ἔχασε τόν Παράδεισο, ἄντάλλαξε 

τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέ τόν πρόσκαιρο πλοῦτο.  

Ἐμεῖς ἔχουμε νά σκεφθοῦμε διπλά στήν ἐποχή τῆς Καινῆς Διαθή-

κης, γιατί γνωρίζουμεν περισσότερα γιά τό θέμα τῆς σωτηρίας 

μας, εἶμαστε καί βαπτισμένοι στό ὅνομα τοῦ Κυρίου καί ἔχουμε ὑ-

ποχρέωσι νά τηροῦμε τίς ἐντολές σωστά, νά καθαρίζουμε τήν ψυ-

χή μας ἀπό τά ζιζάνια πού  μπορεῖ νά  μᾶς ἔσπειρε ὁ ἐχθρός μας, 

νά  ἐρευνοῦμε τόν ἑαυτό μας σχολαστικά, ποιές εἶναι οἱ πραγματι-

κές μας  διαθέσεις πρός τόν Χριστό καί πρός τούς ἀδελφούς μας 

καί ποῦ ἀκριβῶς ἔλκεται ἡ καρδιά μας, στόν παρόντα κόσμο ἤ 

στόν μέλλοντα καί ἀνάλογα νά διορθώνουμε τή πορεία τῆς ζωῆς 

μας σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Να ἱεραρχοῦμε τίς προτε-

ραιότητές μας· νά δίνουμε τήν ἀνάλογη ἀξία στά πράγματα πού 

μᾶς παρουσιάζονται καί νά τά συγκρίνουμε μέ  τό θέλημα καί τή 

διδασκαλία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ τήν ὁποία πρέπει νά προσπαθίσουμε 

νά μάθουμε σωστά μελετώντας τό λόγο Του.  

Θά πρέπει νά μας φοβίσει τό γεγονός ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός τοῦ 

Εὐαγγελίου, ἄν καί δέν παρέβηκε καμιά ἐντολή ἀπαγορευτική τοῦ 

νόμου, δηλαδή, δέν σκότωσε, δέν  ἐμοίχευσε κλπ., κι’ ὅμως ἔχασε 

τήν αἰώνια ζωή, τί θά ποῦμε σήμερα γιά ἐκείνους τούς χριστιανούς 

πού  καί τό νόμο τοῦ Θεοῦ διδάχθησαν καί τόν Χριστό γνώρισαν 

Σωτῆρα καί Λυτρωτή καί  ἀπό τή νεότητά τους  συνεχίζουν νά λε-

ρώνουν τήν ψυχή τους μέ ἀπᾶτες, ἀδικίες, μέθες, ἀκαθαρσίες ἀ-

θετώντας συνεχῶς τό νόμο Του; 
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  Τά  λόγια τῆς Γραφῆς πού  ἀναφέρουμε ἐδῶ πρέπει νά ἀντηχοῦν 

συνεχῶς στά αὐτιά μας: ″ Πλοῦτος ἐάν ρέει μή προστήθεσθε καρ-

δίαν‶ Δηλαδή,  ὁ πλοῦτος ἄν τρέχει σάν τό ποτάμι μήν τοῦ δώσεις 

τήν καρδιά σου. Καί ″οἱ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσι σέ παγί-

δες καί πειρασμούς‶ Ὅσοι θέλουν, δηλαδή, μέ πόθο νά πλουτίσουν 

πέφτουν σέ παγίδες καί πειρασμούς.  Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου δέ 

γεμίζει ὅσα πλούτη κι’ ἀν ἔχει, πάντα θά ἔχει ἕνα κενό, πάντα θά 

ἀναζητᾶ ἐκεῖνο πού θά τή γεμίση νά τήν ἀναπαύση κι’ αὐτό εἶναι ἡ 

Χάρι τοῦ Κυρίου πού  γεμίζει τίς καθαρές καρδιές. Δέν εἶδατε τόν 

πλούσιο τοῦ Εὐαγγελίου; Τά εἶχε ὅλα, ἀλλά δέ γεμιζαν τήν  ἀθάνα-

τη του ψυχή καί γι’ αὐτό πῆγε στό Χριστό.  

Ἐμεῖς πρέπει νά μή δώσουμε τό χῶρο τῆς ψυχῆς μας σέ τίποτα τό 

ἐγκόσμιο, παρά μόνο στό Χριστό, αὐτόν νά κάνουμε ἔνοικο καί βα-

σιλιά τῆς ψυχῆς μας γιά νά μας ὁδηγήση σίγουρα μέ ἀσφάλεια 

στόν Παράδεισο. ″ Οὔκ ἔχομεν ὦδε μένουσαν πόλιν ἀλλά τήν μέλ-

λουσαν ἐπιζητοῦμε‶  μή μας τήν στερήσουν τά φθειρόμενα ἀγαθά 

τοῦ κόσμου. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μᾶς περιμένει. Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶ-

ται.Ἔμπρός λοιπόν και με τη βοήθεια τοῦ Κυρίου θα τα καταφέ-

ρουμε σίγουρα.  

 

      39.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  ΛΟΥΚΑ (ιη΄ 35-43) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχὼ τυ-

φλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν.  Ἀκούσας δὲ ὄχλου 

διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα.  Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅ-

τι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.  Καὶ ἐβόησε λέγων· Ἰησοῦ, υἱὲ 

Δαυῒδ, ἐλέησόν με.  Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπή-

σῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· Υἱὲ Δαυῒδ, ἐλέησόν με. Στα-

θείς δέ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτόν ἀχθῆναι πρός αὐτόν· Ἐγγίσαν-
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τος δέ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν λέγων·Τί σοι θέλεις ποιήσω; ὁ δὲ 

εἶπε· Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Ἀνάβλεψον· ἡ 

πίστις σου σέσωκέ σε.  Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει 

αὐτῷ δοξάζων τὸν Θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ 

Θεῷ. 

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό ὅταν ὁ Ἰησοῦς πλησίαζε στήν Ἱεριχώ, κάποιος τυ-

φλός καθόταν στό δρόμο καί ζητιάνευε. Καί ὅταν ἄκουσε τό θόρυ-

βο τοῦ λαοῦ, πού περνοῦσε, ρωτοῦσε τί συμβαίνει. Καί τοῦ εἶπαν 

τί συμβαίνει. Καί τοῦ εἶπαν, ὅτι ὁ ‘Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος διαβαίνει. 

Τότε φώναξε δυνατά λέγοντας: «Ἰησοῦ, Υἱέ Δαβίδ, ἐλέησε με». 

Ἀλλ’ αὐτοί, πού περνοῦσαν ἀπό μπροστά του, τόν ἐπέπλητταν νά 

σιωπήση. Αὐτός ὅμως πολύ περισσότερο φώναζε: «Υἱέ Δαβίδ ἐλέ-

ησε μέ,». Ὁ δέ Ἰησοῦς σταμάτησε καί διέταξε νά τόν φέρουν πρός 

αὐτόν. Καί ὅταν πλησίασε τόν ρώτησε: «Τί θέλεις νά σοῦ κάνω;». 

ἐκεῖνος δέ εἶπε: «Κύριε, νά ἀποκτήσω τό φῶς μου». Καί ὁ Ἰησοῦς 

τοῦ εἶπε: «Ἀπόκτησε τό φῶς σου! Ἡ πίστι σου σέ ἔσωσε». Καί ἀμέ-

σως ἀπέκτησε τό φῶς του, καί τόν ἀκολουθοῦσε δοξάζοντας τό 

Θεό. Καί ὁ λαός ὅταν εἶδε τό θαῦμα, δόξασε τό Θεό. 

Ὁ Χριστός Πηγή φωτός 

Ὁ τυφλός τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου, ποιός ξέρει πόσο καιρό στε-

κόταν στό δρόμο τῆς Ἰεριχοῦς ζητιανεύοντας, ἐκτεθειμένος στό 

κρύο καί στή ζέστη!   Τυφλός καί φτωχός, δύο κακά, διπλή δυστυ-

χία.  Νά ὅμως πού  ἔφθασε ἡ ὥρα νά τελειώσουν τά βάσανά του. 

Περνοῦσε ἀπό τό δρόμο του ὁ ἱατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμά-

των, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Μόλις πληροφορήθηκε ὁ τυφλός ὅτι ἐκεί-

νη τήν ὥρα περνᾶ ὁ Κύριος, ἄρχισε νά φωνάζη: «Ἰησοῦ Υἱέ Δαυΐδ, 

ἐλέησόν με.» 
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Μερικοί ὁμοεθνείς του, τοῦ ἔλεγαν νά σιωπήση, νά μή φωνάζη, ἀλ-

λά αὐτός, ″πολλῷ μᾶλλον ἔκραζε‶,, δηλ.  φώναζε πιό δυνατά. Πλη-

σιάζοντας ὁ παντογνώστης Κύριος ἄκουσε τήν ἱκεσία του καί ἀμέ-

σως διάταξε καί τόν ὁδήγησαν κοντά του. Τόν ρώτησε τί θέλει. Ὁ 

τυφλός συγκινημένος λέγει στό Χριστό,″ Κύριε, ἴνα ἀναβλέψω‶   

καί ὁ Κύριος τοῦ λέγει, «ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε» καί 

ὁ λόγος ἔγινε ἔργο καί τά μάτια τοῦ τυφλοῦ γέμισαν φῶς καί ἀκο-

λούθησε τό Χριστό γεμᾶτος χαρά καί εὐγνωμοσύνη. 

Θά προσπαθήσουμε νά προσεγγίσουμε μέ λίγες σκέψεις τό  θαῦμα 

αὐτό καί πιστεύω, ὁτι ὑπάρχουν στοιχεῖα πού  θά φωτίσουν καί τά 

δικά μας πνευματικά σκοτάδια, γιά νά  δοῦμε τό δρόμο καί νά ἀ-

κουληθήσουμε κι’ ἐμεῖς τόν Κύριο γεμᾶτοι χαρά καί εὐγνομωσύνη, 

ὅπως καί ὁ Τυφλός.  

1) Ἡ συμπεριφορά τοῦ Τυφλοῦ: 

Ὅπως φαίνεται ὁ Τυφλός εἶχε ἀκούσει γιά τόν Ἰησοῦ καί τά θαύμα-

τά Του καί μόλις ἔμαθε ὅτι θά περάση ὰπό κοντά του, ἄναψε μέσα 

του ὁ πόθος νά ἀναβλέψη, ἀλλά καί μιά δυνατή πίστι πρός τόν Ἰη-

σοῦν. Εἶδε τόν Ἰησοῦ ὄχι σάν ἕνα μεγάλο δάσκαλο, ὅπως τόν ἔβλε-

παν οἱ ἄλλοι, ἀλλά σάν ἕνα θεϊκό πρόσωπο, σάν τό Μεσσία. Ἀπό-

δειξι, τά λόγια του, ″ Ἰησοῦ Υἱέ Δαυΐδ, ἐλέησόν με‶.  Αὐτή του ἡ πί-

στι καί ὁ πόθος ἔγιναν τό λάδι πού τροφοδοτοῦσε τή λυχνία τῆς 

ἐλπίδας καί ἡ ἐλπίδα τοῦ γιγάντωνε τήν  ἐπιμονή γιά τό αἴτημά 

του. Αὐτά τά στοιχεῖα συνέβαλαν στήν ἐκπλήρωσι τοῦ πόθου καί 

τοῦ αἰτήματός τοῦ τυφλοῦ. Ἀξιοσημείωτη εἶναι καί ἡ εὐγνωμοσύνη 

του νά ἀκολουθήση τόν  Ἰατρό του στό δρόμο πρός τήν Ἰερουσα-

λήμ .  

2) Ἡ στάσι τοῦ Ἰησοῦ ἀπέναντι ὅλων. 
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Ὁ Κύριος πέρασε τό σύντομο βίο Του στή γῆ  « εὐεργετῶν καί ἱώ-

μενος»  τούς ἄθρώπους. Ἔλεγε: «ἔλατε κοντά μου ὅλοι οἱ κουρα-

σμένοι καί φορτωμένοι ἀπό τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν, καί ἐγώ θά 

σᾶς ξεκουράσω καί θά σᾶς ἀναπαύσω» «ζητεῖτε καί θά σᾶς δοθῆ, 

κτυπᾶτε τήν θύρα τοῦ ἐλέους μου καί θά σᾶς ἀνοίξω»  Ὑπόσχεται, 

«αὐτόν πού ἔρχεται σέ μένα δέ θά τόν βγάλω ἔξω» Καί ἀκόμα μᾶς 

διαβεβαιώνει ὅτι:«Ὅταν ζητήσετε κάτι στήν προσευχή σας, μέ τήν 

πίστι ὅτι θά τό λάβετε, σίγουρα θά τό λάβετε.» Ἀκόμα λέγει, ὅτι 

ἄν τοῦ ἀνοίξουμε τή θύρα τῆς ψυχῆς μας θά ἔλθει νά κατοικήσει 

μέσα μας καί τόσα ἄλλα. Τί σημαίνουν ὅλες αὐτές οἱ ὑποσχέσεις 

τοῦ  Κυρίου;  Σημαίνουν ὅτι ἡ ἀγάπη Του καί ἡ βοήθειά Του εἶναι 

δεδομένα ἀναμφισβήτητα. Φτάνει μόνο νά ὑπάρχη ἀπό μέρους 

μας ὁ πόθος καί ἡ πίστι καί ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἐπιμονή τοῦ Τυφλοῦ τῆς 

Ἰεριχοῦς.  Πρίν ἀκόμα ὁ Τυφλός ἐκδηλώσει τό αἴτημα του, ὁ Κύρι-

ος γνώριζε τήν πίστι καί τόν πόθο τοῦ Τυφλοῦ καί περίμενε τήν ἐκ-

δήλωση του καί ἀμέσως τόν κάλεσε κοντά Του θεραπεύοντάς τον. 

Σίγουρα γνωρίζει τούς πόθους μας καί τίς ἀνάγκες μας πρίν ἀκό-

μα ἐμεῖς τίς ἀντιληφθοῦμε, ἀλλά περιμένει ἐμᾶς νά δείξουμε τήν 

ἐπιθυμία καί τήν προθυμία καί τότε θά ἔλθει νά μᾶς ἰκανοποιήσει 

ὅπως καί τόν Τυφλό. Μετά ἀπό αὐτά, ποιά ψυχή δέν παίρνει θάρ-

ρος νά πλησιάσει τόν Κύριο μέ τήν τόση ἀγάπη καί εὐσπλαχνία 

πού δείχνει γιά τόν ἁμαρτωλό καί ἀνάξιο ἄνθρωπο; 

3) Ἡ  δική μας θέσι. 

Ἐμεῖς σήμερα ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς Κ.Δ. τήν ἐποχή πού τό  πνευ-

ματικό φῶς τοῦ Χριστοῦ φωτίζει τά σκοτάδια καί ξεσκεπάζει τήν 

ἁμαρτία. Ἐμεῖς γεννηθήκαμε Χριστιανοί, βαπτισθήκαμε στό ὄνομα 

τοῦ Ἰησοῦ, διδασκόμαστε ἀπό μικροί τή διδασκαλία Του, τρεφόμα-

στε μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του, τόν ψηλαφοῦμε ὅπως καί ὁ Θω-

μᾶς, διερωτηθήκαμε καμιά φορά ἄν  τόν πιστεύομε, ἄν τον ποθοῦ-

με καί ἄν τόν ἀκολουθοῦμε ὅπως ὁ Τυφλός; Ἤ μήπως μᾶς ἀπερό-
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φησε ἡ ὑλική ζωή καί  ἀφήσαμε τόν Χριστό σάν ἕνα ἁπλό συναι-

σθηματικό πρᾶγμα πού  τό θυμούμαστε ὅταν βρεθοῦμε σέ πολύ 

δύσκολες στιγμές; Πολύ φοβοῦμαι, ὅτι γίνεται τό  δεύτερο καί 

πρέπει νά προβληματισθοῦμε σοβαρά. Ἄν πραγματικά γίνεται αὐ-

τό, ἄς μή χάσουμε χρόνο· ἄς φωνάξουμε καί ἐμεῖς μέ πόθο ὅπως 

καί ὁ Τυφλός, ″ Ἰησοῦ Υἱέ Δαυΐδ ἐλέησόν με‶  καί σίγουρα θά ἔχου-

με τήν ἀπάντησι. 

Ὁ Κύριος, σήμερα, δέν περιορίζεται σέ χωριά καί δρόμους ὅπως 

τότε, ἄλλά σήμερα ὁ Κύριος εἶναι κοντά μας, συνοδοιπόρος μας, 

φτάνει νά  ἀνοίξουμε τά πνευματικά μας μάτια καί  θά τόν δοῦμε 

δίπλα μας·  σέ κάθε βῆμα μας, ἄν θέλομε,  συνομιλοῦμε μαζί Του, 

Αὐτός εἶναι πρόθυμος νά  ἀνταποκριθεῖ, φτάνει νά ἔχομε τόν πόθο 

καί τήν πίστι τοῦ Τυφλοῦ.  Ὁ Τυφλός τήν ὥρα ἐκείνη στό νοῦ του   

μόνο τόν Ἰησοῦν εἶχε, δέ λογάριαζε κανένα, δέν ἄκουε τούς ἀν-

θρώπους πού τό μάλλωναν νά μή φωνάζη,  ἄν καί βρισκόταν ἀνά-

μεσα σέ τόση φασσαρία τοῦ ὄχλου, αὐτός ἕνα εἶχε στήν  ψυχή 

του, τόν Ἰησοῦ καί τόν πόθο τοῦ φωτός. Ἔτσι καί σύ ἀδελφέ μου, 

ὅπου κι’ ἄν εἶσαι, εἴτε στό λεωφορεῖο, εἴτε στήν  ἀγορά, εἴτε στό 

σπίτι,  διῶξε ἀπό τόν νοῦ σου κάθε ἄλλη σκέψι δῶσε στόν Κύριο 

τή σκέψι σου,  τήν καρδιά σου,  τόν πόθο σου καί ξεπέρασε κάθε 

ἐνάντιο λογισμό, ἤ πρόκλησι ἀπ’ ὅπου κι’ ἄν προέρχεται καί νά εἶ-

σαι βέβαιος ὅτι θά σέ προσέξη ὁ Ἰησοῦς καί θά   ἀκούση τούς πό-

θους σου καί θά θεραπεύση τίς ἀνάγκες σου καί τότε σάν τόν Τυ-

φλό τῆς Ἰεριχοῦς πρέπει νά τόν ἀκολουθήσης στό δρόμο τῆς σω-

τηρίας καί σίγουρα ἀπό εὐγνωμοσύνη θά τόν ὑπηρετῆς καί θά τόν 

εὐγνωμονῆς σέ ὅλη σου τή ζωή. Μαζί μέ τόν Τυφλό ἄς δοξάζομε 

κι’ ἐμεῖς τό Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας  πάντοτε ὅσο ζοῦμε, γιά τήν 

ἀγάπη πού δείχνει σ’ ὅλο τόν κόσμο καί σέ μᾶς 
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40.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ  ΛΟΥΚΑ 

(ιθ΄ 1-10)(Ζακχαίου) 

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ·  καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλού-

μενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλού-

σιος,  καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ 

τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.  Καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀ-

νέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι δι' ἐκείνης ἤμελλε διέρχε-

σθαι. Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐ-

τόν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον 

γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέ-

ξατο αὐτὸν χαίρων.  Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι 

παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι.  Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος 

εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· Ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, 

δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τε-

τραπλοῦν.  Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ 

οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν·  Ἦλθε 

γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.  

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό, ὁ Ἰησοῦς μπῆκε στήν Ἱεριχῶ καί περνοῦσε διά 

μέσου αὐτῆς. Καί ἰδού ἦταν ἐκεῖ ἕνας ἄνδρας, πού ὠνομαζόταν 

Ζακχαῖος.Ἦταν δέ ἀρχιτελώνης, Ἐπίσης ἦταν πλούσιος. Καί προ-

σπαθοῦσε νά δῆ τόν Ἰησοῦ ποιός εἶναι, ἀλλά δέν μποροῦσε, λόγω 

τοῦ πλήθους τοῦ λαοῦ, διότι στό ἀνάστημα ἦταν κοντός. Γι’ αὐτό 

ἔτρεξε μπροστά καί ἀνέβηκε σέ μία συκομουριά γιά νά τόν δῆ, διό-

τι θά περνοῦσε ἀπ’ ἐκεῖ. Καί ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔφθασε σ’ αὐτό τό μέ-

ρος, κοίταξε ἐπάνω τόν εἶδε καί τοῦ εἶπε: «Ζακχαῖε, κατέβα γρή-

γορα, διότι σήμερα πρόκειται νά μείνω στό σπίτι σου». Καί κατέβη-

κε γρήγορα, καί τόν ὑποδέχθηκε μέ χαρά. Ἀλλ' ὅταν εἶδαν αὐτό, ὅ-
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λοι σχολίαζαν λέγοντας: «Στό σπίτι ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου πῆγε νά 

μείνη». Ὁ δέ Ζακχαῖος στάθηκε καί εἶπε στόν κύριο: «Ἰδού, κύριε, 

τά μισά ἀπό τά ὑπάρχοντά μου θά δώσω στούς πτωχούς, καί ἄν 

κάτι ἀδίκησα κάποιον, θά τό ἐπιστρέψω τετραπλάσιο». Τότε ὁ Ἰη-

σοῦς εἶπε γι' αὐτόν; «Σήμερα σ’ αὐτό τό σπίτι ἦλθε σωτηρία, διότι 

καί αὐτός εἶναι υἱός του Ἀβραάμ».Ὁ δέ Υἱός του ἄνθρωπου ἦλθε ν' 

ἀναζήτηση καί νά σώση τό χαμένο 

Tό προσωπεῖο πού   βλάπτει 

Στό σημερινό εὐαγγέλιο ἀγαπητοί μου, ἡ συμπεριφορά τοῦ Ζακ-

χαίου μᾶς διδάσκει πῶς πρέπει νά ἀποφεύγουμε μιά κακή συμπερι-

φορά πού μᾶς ζημιώνει πάρα πολύ.Δηλαδή «συνήθεια, νά    θέλου-

με νά φαινόμαστε ὅπως ἀρέσει στούς ἄλλους καί ὄχι ὅπως εἴμα-

στε. Γι’ αὐτό ἀλλάζουμε τήν ἐμφάνισή μας, τή συμπεριφορά μας, 

τήν ἐνδυμασία μας, φορᾶμε ἕνα προσωπεῖο. Ἡ λέξη «προσωπεῖο» 

σημαίνει μάσκα πού κρύβει το πραγματικό πρόσωπο, σημαίνει προ-

σποίηση καιί τελικά εἶναι μιά μεγάλη καταστροφική πράξι.   

Ἄς δοῦμε λοιπόν τή συμπεριφορά τοῦ Ζακχαίου καί τό κέρδος πού 

ἀπεκόμισε ἀπό τήν ἀπλότητά του 

Ὁ  Ζακχαῖος ἦταν ἐπίσημος ὑπάλληλος τοῦ  κράτους, ἦταν ἐπί κε-

φαλῆς τῶν εἰσπρακτόρων τῶν κρατικῶν φόρων. Μέσα του ἄναψε ὁ 

πόθος νά δεῖ τόν Ἰησοῦν. Αὐτός ὁ  μεγάλος πόθος ἔγινε ὁ καταλύ-

της τοῦ προσωπείου. Ἀφοῦ δέ μποροῦσε μέ κανένα ἄλλο τρόπο νά 

δῆ τόν  Κύριο, ἀποφάσισε νά ἀνέβη σέ δένδρο γιά νά τόν δῆ  ἀπό 

ψηλά, καί ἡ σκέψι του ἔγινε πράξι. Δέν σκέφθηκε τίς κρίσειςτῶν 

ἄλλων ἀνθρώπων καί τί θά λέγανε, ὅταν ἔβλεπαν ἕνα ἐπίσημο νά 

σκαρφαλώνη στό δένδρο, πού ἀσφαλῶς θά γελοῦσαν καί θά τόν 

κοροΐδευαν, ἀλλά ἀδιαφορώντας γιά τίς κρίσεις καί τά σχόλια τῶν 

ἀνθρώπων ἀνέβηκε στή συκομορέα καί γιά αὐτή του τή γνήσια 
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πράξι ὁ παντογνώστης Ἰησοῦς μόλις πλησίασε τόν κάλεσε μέ τό ὄ-

νομά του· «Ζακχαῖε σπεύσας κατάβηθι..» Τί τιμητικό πράγμα στ’ ἀ-

λήθεια: Νά τόν καλέση ὁ μεγάλος διδάσκαλος καί νά τόν ἀμείψη 

μάλιστα μέ ἐπίσκεψι στό σπίτι του· «σήμερον ἐν τῷ οἶκῳ σου δεῖ 

με μεῖναι». Σήμερα θά μείνω στό σπίτι σου Ζακχαίε;  

Ἰδού λοιπόν, ὁ Ζακχαῖος μᾶς διδάσκει καί μᾶς δείχνει τό δρόμο τῆς 

σωστῆς συμπεριφορᾶς. Ἐμεῖς συνήθως τί κάνουμε; Νά  ἀρχίσουμε 

ἀπο τίς γυναίκες; 

Ξεκινᾶ κάποια χριστιανή γυναίκα νά  πάη στήν Ἐκκλησία καί  βάφε-

ται, στολίζεται, βάζει τά χρυσαφικά της σάν νά πηγαίνη σέ  χορό 

ἐνῶ πάει νά  συναντήση τό Θεό, γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς της. 

Μήπως θέλει αὐτά ὁ Κύριος;  Ἀσφαλῶς ὄχι. Ἀλλά ἡ γυναίκα σκέ-

φτεται τίς κρίσεις τῶν ἀνθρώπων· αὐτά τά  χρησιμοποιεῖ γιά τά 

μάτια τῶν ἄλλων γιά νά τήν ἐπαινέσουν. Δέν εἶναι αὐτό ἕνα προ-

σωπεῖο, τό ὁποῖο καί γίνεται τεῖχος πού χωρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό 

τό Θεό; Ἀλλά καί πόσοι ἄνδρες ἐνῶ εἶναι θυμώδεις καί  ἐριστικοί, 

γιά νά ἀρέσουν, κατηγοροῦν κάποιο ἄλλο, καί  αὐτοί προσποιοῦν-

ται τούς πράους, τούς  εἰρηνικούς; Ἄλλοι ἐνῶ εἶναι φίλαυτοι καί ὑ-

περήφανοι προσποιοῦται τούς ταπεινούς, ταπεινολογοῦν δηλαδή. 

Καί ἄλλοι ἐνῶ εἶναι φτωχοί προσπαθοῦν νά φαίνονται πλούσιοι, καί 

ἄλλοι ἐνῶ εἶναι λιγογράμματοι θέλουν νά φαίνονται ὅτι τά γνωρί-

ζουν ὅλα. Καί τό πράγμα ἔχει συνέχεια καί καταντοῦμε σήμερα νά 

φορᾶμε ὁ καθένας κι  ἕνα προσωπεῖο. Αὐτό βέβαια εἶναι μεγάλο 

κακό καί πρέπει νά τό  σταματίσουμε 

Ἄν θέλουμε νά ἔχουμε τά ἀγαθά ἀποτελέσμα πού εἶχε ὁ  Τελώνης 

Ζακχαῖος, τή σωτηρία τῆς ψυχῆςτου, δηλαδή,θά πρέπει πρῶτα ὰπ’ 

ὅλα νά ἀνάψη στήν ψυχή μας  μεγάλος πόθος καί ἀγάπη γιά τόν 

Κύριο, καί νά συμπεριφερόμαστε ἁπλᾶ καί γνήσια, καί  νά ποθοῦμε 

πάντοτε τή συνάντισι μαζί Του,.  Ὅπως εἴμαστε νά φαινόμαστε, 
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καί θά τά καταφέρουμε ὅταν ἀποβάλουμε τή φιλαυτία μας καί  νά 

μήν  λαμβάνουμε ὑπόψι μας,  πῶς θά μᾶς κρίνη ὁ κόσμος στήν 

ἐμφάνισί μας, ἤ στήν κατά Θεό συμπεριφορά μας. Νά σκεφτώμα-

στε ὅτι μοναδικός κριτής εἶναι ὁ Θεός μας καί σ’ Αὐτόν καί μόνο ἔ-

χουμε νά ἀποδώσουμε λόγο. Οἱ κρίσεις τῶν ἀνθρώπων δέν ἔχουν 

καί σπουδαία ἀξία γιατί εἶναι ἀτελεῖς καί  τά κριτήριά τους εἶναι 

κοσμικά καί ἐφήμερα. Κάθε μας σκέψι καί ἐνέργεια καί πράξι θά 

πρέπει νά μετριέται καί νά κρίνεται πάντοτε μέ τό θέλημα τοῦ Θε-

οῦ καί τῶν ἐντολῶν του. Ἄν θέλει κάποιος νά μέ  κοροϊδέψει ἐπει-

δή ντύνομαι ἁπλά καί πηγαίνω στήν Ἐκκλησία, ἄς τό κάνει· ἐμένα 

δέ θά με ἐπηρεάσει καθόλου, γιατί, λόγο θά δώσω μόνο στό Θεό. 

Οἱ κρίσεις τῶν ἀνθρώπων γιά τήν κατά Θεό συμπεριφορά μας, εἶ-

ναι σάν γαυγίσματα σκύλλων χωρίς ἀποτέλεσμα.  

Νά ἀφήσουμε τόν κόσμο νά  κάνη ὅ,τι θέλει φτάνει ἐμεῖς νά  εἴμα-

στε προσαρμοσμένοι στό Θεό ὅπως ἡ χορδή στήν κιθάρα. Μόνο ἔ-

τσι θά ἀποβάλουμε τό προσωπεῖο καί θά συναντοῦμε τόν Κύριο σέ 

κάθε φάσι τῆς ζωῆς μας ὅπως καί ὁ ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος, καί μό-

νον ἔτσι θά  καταδεχθῆ νά  ἔρχεται καί νά μένη στό σπίτι τῆς ψυ-

χῆς μας  ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου,βλέποντας τήν  ἀ-

γάπη μας γι’ Αὐτόν, ἄλλά καί τήν ἀπλότητά μας.Μόνο μέ τέτοια 

συμπεριφορά θά ἔρχεται στό σπίτι μας καί στή ψυχή μας.Ἄς εἶναι 

εὐλογημένο τό ὄνομά Του στούς αἰῶνες . Ἀμήν. 

41.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΥ 

(Λουκᾶ ιη΄ 10-14) 

Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρι-

σαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης.  Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν 

ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ 

λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ 
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τελώνης·  νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶ-

μαι.  Καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλ-

μοὺς εἰς τὸν οὐρανόν ἐπᾶραι, ἀλλ' ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ 

λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.  Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗ-

τος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑ-

ψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.  

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολή αὐτή.«Δύο ἄνθρωποι ἀνέβηκαν στό 

ναό νά προσευχηθοῦν, ὁ ἕνας Φαρισσαῖος καί ὁ ἄλλος Τελώνης. 

‘Ο Φαρισσαϊος στάθηκε μόνος καί ἔκανε αὐτή τή προσευχή: “Θεέ, 

σ’ εὐχαριστῶ, διότι δέν εἶμαι ὅπως οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι, πού εἶ-

ναι ἐκβιασταί, ἄδικοι, μοιχοί, ἡ καί ὅπως αὐτος ὁ Τελώνης. Νη-

στεύω δυό φορές τήν ἑβδομάδα, δίνω τό ἕνα δέκατο ἀπ’ ὅλα ὅσα 

ἀποκτῶ”. ‘Ο δέ Τελώνης στάθηκε μακριά (πολύ πίσω), καί δέν τολ-

μοῦσε οὔτε τά μάτια νά σηκώση πρός τόν οὐρανό. Κτυποῦσε δέ 

τό στῆθος τοῦ λέγοντας: “Θεέ μου, σπλαχvίσoυ με καί συγχώρεσε 

με τόν ἁμαρτωλό”. Σᾶς βεβαιώνω: Κατέβηκε αὐτός δικαιωμένος 

στό σπίτι του, καί ὄχι ἐκεῖνος. ‘Όπωσδήποτε καθένας, πού ὑψώνει 

τόν ἑαυτό του, θά ταπεινωθῆ, ἐνῷ ἐκεῖνος, πού ταπεινώνει τόν ἑ-

αυτό του, θά ὑψωθῆ». 

Αὐτογνωσία καί ταπείνωσι 

Οἱ πρωταγωνιστές τῆς σημερινῆς παραβολῆς, ὁ Φαρισσαῖος καί ὁ 

Τελώνης, εἶναι δύο ἐκπρόσωποι, τῶν δύο καταστάσεων πού ὑπάρ-

χουν στό χριστιανικό μας κόσμο. Τόσο ἡ συμπεριφορά τῶν ἀνθρώ-

πων αὐτῶν ὅσο καί  ἡ  τελική διαπίστωσi τοῦ Κυρίου, μᾶς δίνει τήν 

εὐκαιρία νά ἐξετάσουμε τή  δική μας  συμπεριφορά, γιά νά προ-

βλημαστισθοῦμε καί νά διορθώσουμε τή πνευματική μας πορεία ἄν 
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διαπιστώσουμε ὅτι ὑστεροῦμε, ἤ ἔχουμε ἐλλείψεις στήν ὅλη χρι-

στιανική μας συμπεριφορά. 

Ἄς  δοῦμε λοιπόν τή συμπεριφορά τῶν δύο ἀνθρώπων τοῦ εὐαγγε-

λίου, τοῦ Τελώνη καί τοῦ Φαρισσαίου. 

Ὁ  Φαρισσαῖος, ἄνθρωπος φίλαυτος∙ τοῦ ἄρεσε νά  αὐτοφημίζεται 

καί νά ἐπαινεῖται καί νά προβάλλεται, ἀλλά καί νά περιφρονῆ καί νά 

κατηγορῆ. Κορδόνει μέσα στό ναό καί λέγει· ἐγώ νηστεύω κάνω ἐ-

λεημοσύνες, ἐκεῖνο καί τοῦτο,καί δέν εἶμαι σάν αὐτόν τόν Τελώνη, 

τόν ἁμαρτωλό. Λές καί τοῦ ζήτησε κάποιος νά ἀπολογηθῆ, καί ἔ-

πρεπε νά δικαιολογηθῆ.Σωστός ἐκπρόσωπος ὅλων τῶν  ὑπερηφά-

νων καί ἐγωϊστῶν καί αὐτολιβανιζόμενων ἀνθρώπων τῆς κοινωνίας 

μας, τούς ὁποίους συναντοῦμε καί σήμερα. 

Ὁ Τελώνης ὅμως μέ τή σωστή αὐτογνωσία του διαπιστώνει ὅτι εἶ-

ναι ἁμαρτωλός ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί μέ πολλήν ταπείνωσι στέκε-

ται παράμερα καί  κλαίει καί πενθεῖ μέ σκυμένη τήν κεφαλή του 

στή γῆ κτυπᾶ τό στῆθος του καί ψυθιρίζει· «ὁ θεός ἰλάσθητί μοι 

τῷ ἁμαρτωλῷ.» Παράδειγμα ταπεινοφροσύνης καί πένθους γιά τίς 

ἁμαρτίες τοῦ ἀνθρώπου. Καί φεύγει ὁ Τελώνης ἀπό τό ναό 

δικαιωμένος, παρά ὁ Φαρισσαῖος, πού θεωροῦσε τόν ἑαυτό του 

δίκαιο. 

Καί τελειώνει τό εὐαγγέλιο μέ τίς λέξεις,«Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτόν τα-

πεινωθήσεται, ὁ δέ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται.» 

Ἀπό τούς δύο, ὁ Κύριος, δικαιώνει τόν ταπεινό Τελώνη καί καλεῖ 

καί ὅλους ἐμᾶς ἔμμεσα νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα του ἄν 

θέλουμε νά δικαιωθοῦμε ἀπό τό Θεό.Δηλαδή πάντοτε νά εἴμαστε 

ταπεινοί καί νά ἔχουμε τήν αὐτογνωσία. 
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Ἡ ἐγωπάθεια καί ὁ ἐγωϊσμός κατάστρεψαν τόν Φαρισσαῖο, ὅπως 

καί κάθε ἐγωπαθῆ καί φίλαυτο καί ὑπερήφανο ἄνθρωπο, καί ὄχι μό-

νο, ἀλλά καί λαούς καί ἔθνη ἐσβησε ἀπό προσώπου τῆς γῆς. Κι  ὅ-

μως, παρ’ ὅλα αὐτά συνεχίζουν ἄνθρωποι νά ἔχουν αὐτά τά κακά 

καί νά καταστρέφουν ἑαυτούς καί τήν κοινωνία. 

Ἡ  ταπεινοφροσύνη ὅμως ἔσωσε μυριάδες ἁμαρτωλούς καί τούς 

ἀνέδειξε καί ἁγίους. Παραδείγματα ὑπάρχουν πάρα πολλά τόσο 

στήν Ἁγία Γραφή ὅσο καί στή καθημερινή μας ζωή. Ὁ ταπεινός ἄν-

θρωπος μέ τήν αὐτογνωσία του  γνωρίζει τή ἀδυναμία του, τήν ἁ-

μαρτία του, τήν ἀτέλειά του. ἐξαρτᾶ τόν ἑαυτό του ἀπό τό Θεό 

καί δέν τολμᾶ νά  ὑψηλοφρονήση, οὔτε νά περιφρονήση, ἀλλ’ οὔτε 

καί νά κατηγορήση κανένα. Καί τό δίκαιο του θυσιάζει μέ ὑπομονή. 

Γίνεται ἄνθρωπος ἀγάπης καί συμπάθειας στόν καθένα ἔστω καί 

ἄν γνωρίζει ὅτι ὁ ἄλλος τόν ἀντιπαθεῖ καί τόν ὑποσκάπτει. Μπορεῖ 

μερικοί νά τόν θεωροῦν τιποτένιο, ἀλλά θά ἔλθη ἡ ὥρα πού ὁ Κύ-

ριος θά τόν ὑψώση θά τόν ἀναδείξη καί θά βραβεύση σίγουρα τήν 

ἀρετή τῆς ταπείνωσης καί ὑπομονῆς του. Καί θά ἐπαληθεύση ὁ 

λόγος τοῦ Κυρίου· «Ὁ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται». 

Κάθε εὐσεβής ὁπαδός τοῦ  Ἰησοῦ, πρέπει νά μιμῆται τή ζωή καί τή 

συμπεριφορά Του, γιατί πρῶτος Ἐκεῖνος ἐφάρμοσε τήν ταπείνω-

ση. Ἀπό Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, Θεός Ἄναρχος καί συνάναρχος 

μέ τόν Πατέρα, ἔλαβε τήν ταπεινή ἀνθρώπινη μας φύση καί ἔπαθε 

τόσα, ἔφτασε στήν  τελευταία μορφή ταπείνωσης, ἔγινε κορόϊδο 

ἀπό τούς  φανατικούς Ἰουδαίους, καί πέθανε πάνω στό σταυρό γιά 

τή σωτηρία μας. 

Ἔτσι κι  ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε πραγματικοί 

χριστιανοί, ἄς  ἐφαρμόσουμε στή ζωή μας τήν εὐλογημένη ἀρετή 

τῆς αὐτογνωσίας καί τῆς ταπείνωσης, μιμούμενοι τόν Τελώνη, ἔ-

στω κι ἄν  μᾶς θεωροῦν οἱ ἄλλοι τιποτένιους, θά ἔλθη ἡ ὥρα πού ὁ 
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Κύριος θά ἐφαρμόση τό λόγο Του. «Ὁ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσε-

ται» καί θά  ἀμείψη τήν ταπεινή συμπεριφορά μας,  ἐνώπιον ἀγγέ-

λων καί ἄνθρώπων, εἰσάγοντάς μας στή αἰώνια βασιλεία Αὐτοῦ. Ἀ-

μήν. 

42.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ    (Λουκ  ιε΄ 11-32) 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱ-

ούς.  Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπι-

βάλλον μέρος τῆς οὐσίας. Καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον.  Καὶ μετ' οὐ 

πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν 

εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀ-

σώτως.  Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κα-

τὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.  Καὶ πορευ-

θεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν 

αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. Καὶ ἐπεθύμει γεμί-

σαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ 

οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ.  Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε· πόσοι μίσθιοι τοῦ 

πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι! ἀ-

ναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥ-

μαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου· οὐκέτι εἰμί ἄξιος  

κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.  Καὶ ἀνα-

στὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ.Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχον-

τος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέ-

πεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. Εἶπε δὲ αὐ-

τῷ ὁ υἱὸς· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ 

οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.  Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς 

δούλους αὐτοῦ· Ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε 

αὐτόν, καὶ δότε  δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς 

τοὺς πόδας,  καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν θύσατε, καὶ 

φαγόντες εὐφρανθῶμεν,  ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέ-
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ζησεν, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι.  

Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος 

ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν,  καὶ προσκαλεσάμε-

νος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα.  Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι 

ὁ ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σι-

τευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν.  Ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθε-

λεν εἰσελθεῖν. Ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. Ὁ δὲ 

ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρὶ· Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέ-

ποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα 

μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος, ὁ κατα-

φαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μό-

σχον τὸν σιτευτὸν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ' ἐ-

μοῦ εἶ, καὶ πάντα τά ἐμά σά ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔ-

δει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολω-

λὼς ἦν καὶ εὑρέθη. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολή αὐτήν’ «Ἕνας ἄνθρωπος εἶχε δύο 

υἱούς. Καί ὁ νεώτερος ἀπ’ αὐτούς εἶπε στόν πατέρα: “Πατέρα δός 

μου τό μερίδιο τῆς περιουσίας πού μοῦ πέφτει”. Καί τούς διένειμε 

τήν περιουσία. Καί ἔπειτα ἀπό λίγες μέρες ὁ νεώτερος υἱός, ἀφοῦ 

τά μάζεψεν ὅλα, ἔφυγε σέ μακρινή χώρα, καί ἐκεῖ σκόρπισε τήν 

περιουσία τοῦ ζώντας ἀσώτως. Καί ὅταν τά δαπάνησε ὅλα, ἔπεσε 

μεγάλη πεῖνα στή χώρα ἐκείνη, καί αὐτός ἄρχισε νά στερῆται. Καί 

πῆγε καί προσκολλήθηκε σ’ ἕνα ἀπό τους πολῖτες τῆς χώρας ἐκεί-

νης καί τόν ἔστειλε στούς ἀγρούς γιά νά βόσκη χοίρους. Καί πρo-

σπαθοῦσε νά γεμίση τήν κοιλιά του ἀπό τά ξυλοκέρατα, πού ἔτρω-

γαν οἱ χοῖροι, διότι κανείς δέν τοῦ ἔδινε τροφή. Τότε ἦλθε στόν ἑ-

αυτό του καί εἶπε: «Πόσοι ἐργάτες τοῦ πατέρα μου   ἔχουν περίσ-

σευμα ἄρτων, ἐνῷ ἐγώ πεθαίνω ἀπό πεῖνα! Θά σηκωθῶ καί θά πάω 

στόν πατέρα μου καί θά τοῦ εἰπῶ: Πατέρα ἁμάρτησα στό Θεό καί 
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σέ σένα. Δέν εἶμαι πλέον ἄξιος νά λέγωμαι υἱός σου. Κᾶνε μέ σάν 

ἕνα ἀπό τους ἐργάτες σου”. Καί σηκώθηκε καί ἦλθε στόν πατέρα 

του. Ἐνῷ δέ ἀκόμη ἦταν μακριά, τόν εἶδε ὁ πατέρας του καί σπλα-

χνίσθηκε, καί ἔτρεξε καί τόν ἀγκάλιασε σφικτά καί τόν φίλησε θερ-

μά. Καί τοῦ εἶπεν ὁ υἱός: “Πατέρα ἁμάρτησα στό Θεό καί σέ σένα, 

καί δέν εἶμαι πλέον ἄξιος νά λέγωμαι υἱός σου”. Ἀλλ’ ὁ πατέρας εἶ-

πε στούς δούλους. “Βγάλετε τήν καλλίτερη ἐνδυμασία καί ἐνδύσε-

τε αὐτόν, καί δῶστε δακτυλίδι γιά τό χέρι του καί ὑποδήματα γιά 

τά πόδια. Καί φέρετε καί σφάξετε τό καλοθρεμμένο μοσχάρι, καί 

ἄς φᾶμε καί ἄς εὐφρανθοῦμε, διότι αὐτός ὁ υἱός μου νεκρός ἦταν 

καί ἀνέζησε, καί θανατωμένος ἦταν καί σηκώθηκε”. Καί ἄρχισαν νά 

διασκεδάζουν. Ὁ μεγαλύτερος δέ υἱός του ἦταν στό χωράφι Καί ὅ-

ταν ἐπιστρέφοντας πλησίασε στό σπίτι, ἄκουσε μουσικά ὄργανα 

καί χορούς. Καί ἀφοῦ κάλεσε ἕνα ἀπό τους ὑπηρέτες ρωτοῦσε νά 

μάθη τί συμβαίνει. Αὐτός δέ τοῦ εἶπε: “Ὁ ἀδελφός σου ἔχει ἔλθει 

καί ἔσφαξε ὁ πατέρας σου τό καλοθρεμμένο μοσχάρι, διότι τοῦ ἐ-

πέστρεψε σῶος”. Τότε ὠργίστηκε καί δέν ἤθελε νά μπῆ μέσα. Ὁ δέ 

πατέρας του βγῆκε καί τόν παρακαλοῦσε. Ἀλλ’ αὐτός τότε εἶπε 

στόν πατέρα: “’Ἰδού τόσα ἔτη σοῦ δουλεύω, καί ποτέ δέν ἔκανα ἀ-

νυπακοή σέ ἐντολές σου. Κι ὅμως σέ μένα δέν ἔδωσες ἕνα κατσίκι, 

γιά νά διασκεδάσω μέ τούς φίλους μου. Ἀλλ’ ὅταν ἦλθε αὐτός ὁ υἱ-

ός σου, πού κατέφαγε τήν περιουσία σου μέ πόρνες, ἔσφαξες γι’ 

αὐτόν τό καλοθρεμμένο μοσχάρι’ Ἐκεῖνος δέ τοῦ εἶπε: “Παιδί μου, 

σύ πάντοτε εἶσαι μαζί μου, καί ὅλα τά δικά μου εἶναι δικά σου. ‘Έ-

πρεπε δέ νά εὐφρανθῆς καί νά χαρῆς, διότι αὐτός ὁ ἀδελφός σου 

νεκρός ἦταν καί ἀνέζησε, θανατωμένος ἦταν καί σώθηκε”. 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 

Ἄν οἱ ἄνθρωποι κατανοοῦσαν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ προς αὐτούς, 

σίγουρα δέ θά εἴχαμε τήν εἰκόνα πού παρουσιάζει σήμερα ἡ κοινω-
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νία μας, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι, θά διακατέχονταν ἀπό μιά  μεγάλη συγ-

κίνηση καί εὐγνωμοσύνη καί θά  ἀνταπέδιδαν αὐτή την ἀγάπη μέ 

μιά καλύτερη συμπεριφορά ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλο, καί δέ θά εἴχαμε 

τά κακά πού σήμερα μαστίζουν τή ζωή μας καί τήν κάνουν κόλα-

σι.Ὁ Θεός ἀγαπᾶ τόσο πολύ τόν ἄνθρωπο μέ μιά ἀγάπη πού δέν 

μπορεῖ ὁ  ἄνθρωπος νά τή συλλάβη στήν πληρότητά της, ὅπως 

φαίνεται ἀπό τή σημερινή παραβολή τοῦ Ἄσωτου Υἱοῦ. Ὁ στίχος 

20 τοῦ κειμένου φανερώνει αὐτό τό μεγαλεῖο τῆς  θεϊκῆς ἀγάπης.  

Ἄς τό δοῦμε λοιπόν. «Ἔτι δέ  αὐτοῦ μακράν ἀπέχοντος εἶδεν αὐ-

τόν ὁ πατήρ αὐτοῦ καί εὐσπλαχνίσθη, καί δραμών ἐπέπεσεν ἐπί 

τόν τράχηλον αὐτοῦ καί κατεφίλησεν αὐτόν.» Αὐτόν τό στίχο θά 

σχολιάσουμε, γιατί σ’ αὐτόν κρύβεται ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 

γιά κάθε ἁμαρτωλό.  Ἀπό πολύ μακριά εἶδεν ὁ πατέρας τό παιδί 

του νά ἔρχεται· Τί σημαίνει αὐτό; Μποροῦμε νά συμπαιράνουμε ὅ-

τι Αὐτός ὁ Πατέρας ἀπό τήν ἡμέρα πού  τό παιδί του ἔφυγε, καθη-

μερινά ἀνέβαινε σέ κάποιο ὕψωμα καί ἀγνάντευε τό δρόμο περιμέ-

νοντας τό παιδί του νά γυρίση, τό παιδί πού χωρίς κανένα λόγο γέ-

μισε πίκρα τόν Πατέρα του. (Αὐτό φανερώνει τόν πόθο πού ἔχει ὁ 

Θεός γιά τήν ἐπιστροφή κάθε ἁμαρτωλοῦ).Ποιός πατέρας ἀπό μᾶς 

διακατέχεται ἀπό τόση καθημερινή ἔννοια καί ἀγάπη γιά ἕνα παιδί 

πού τόσο τόν πίκρανε; Κι ὅμως ὅ Θεός μέ τόση ἀγάπη καί ὑπομονή 

χωρίς νά βαριέται περιμένει κάθε ἁμαρτωλό, κάθε φονιά, κάθε ἐγ-

κληματία,· καί αὐτόν ἀκόμα πού βρίσκεται στήν τελευταία στιγμή 

τῆς ἐκτέλεσής του τόν περιμένει.)  

Αὐτός ὁ πατέρας, μόλις κάποια μέρα τόν διέκρινε νά ἔρχεται ὁ ὁ 

Ἄσωτος γιός του, τόν σπλαχνίζεται ἡ καρδιά του, καί  δέν τόν πε-

ρίμενε νά ἔλθη κοντά του, ἀλλά ὁ Πατέρας ὁ στοργικός, τρέχει, 

τόν ἀγκαλιάζει καί τόν πνίγει στά φιλιά. Ξεχνᾶ τόν πόνο πού τοῦ 

προξένησε, ξεχνᾶ τόν πλοῦτο πού  σκόρπισε στήν ἀσωτία, ξεχνᾶ 

τήν παρακοή του. Ἡ ἀπέραντή πατρική ἀγάπη, τόν σκεπάζει, τόν 



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 177 ~ 

 

συμπαθεῖ, τόν συγχωρεῖ. καί  πατρική εὐσπλαχνία γεμίζει χαρά την 

ψυχή του, πού ἐπέστρεψε ὁ χαμένος του γιός. Ἀλά καί τά ἐπακό-

λουθα τῆς παραβολῆς μαρτυροῦν τήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 

γιά τόν ἀποστάτη καί ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Δέ σέ συγκινεῖ ἀδελφέ 

μου αὐτή ἁγάπη τοῦ Κυρίου; Δέ σοῦ γεμίζει τά μάτια δάκρυα χα-

ρᾶς καί εὐγνωμοσύνης γιατί ἔχεις τέτοιο ἀγαθό καί φιλόστοργο 

πατέρα;  Αύτό γεγονός θά πρέπει νά μᾶς δίνη θάρρος, καί μέ προ-

θυμία νά τρέχουμε πρός τό Θεό μας, καί νά μᾶς γεμίζει τήν ψυχή 

ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη γιά τήν τόση ἀγάπη πού μᾶς ἔχει ὁ Πλά-

στης μας γιά κάθε ἕνα ἁμαρτωλό. Περιμένει τή μετάνοια καί ἐπι-

στροφή τοῦ κάθε ἁμαρτωλοῦ μέχρι τήν τελευταία στιγμή ἕτοιμος 

νά  τόν δεχθεῖ καί νά τόν ἀγκαλιάση καί νά τόν καταφιλήση ὅπως 

τόν ἄσωτο τῆς παραβολῆς. Τί περιμένεται συναμαρτωλοί ἀδελφοί 

μου;Γιατί ἀναβάλλετε μερικοί τή  μετάνοια καί τήν ἐπιστροφή σας 

στόν Κύριο; Μᾶς περιμένει ὅλους καί μᾶς ποθεῖ καί μᾶς καλεῖ σή-

μερα νά τρέξουμε κοντά Του, ἀφοῦ περάσουμε πρῶτα ἀπό τό ἐξο-

μολογητήρι. 

Θάρρος λοιπόν καί ἐλπίδα φαίνεται σήμερα μέσα ἀπό τό Εὐαγγέ-

λιο γιά κάθε ἁμαρτωλό καί ἀποστάτη χριστιανό. Μακριά ἡ ἀπαγοή-

τευσι. Μετάνοια χρειάζεται, μεταμέλεια καί ἡ ἐπιστροφή μέ τήν ἐ-

ξομολόγηση  ἀρχίζει ἡ σωτηρία τοῦ καθενός μας. Καί μέ τή Θεία 

Μετάληψι  ὁλοκληρώνεται. Δέν πρέπει νά ἀμελοῦμε, ἀλλά νά μετα-

νοοῦμε καί ὁ Θεός πάντοτε μᾶς δέχεται καί μᾶς συγχωρεῖ ὅπως 

τόν Ἄσωτο τῆς παραβολῆ. Εὐλογημένο τό ὄνομα Του Ἀμήν. 

43.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ   (Ματθ. Κε΄ 31-46) 

 Εἶπεν ὀ Κύριος· ὅταν  ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐ-

τοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρό-

νου δόξης αὐτοῦ· καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔ-
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θνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ 

πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν 

αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δε-

ξιῶν αὐτοῦ.  Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομή-

σατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· Ἐ-

πείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, 

ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθέ-

νησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με. 

Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· Κύριε, πότε σε εἴ-

δομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; Πότε 

δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 

Πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; Καὶ 

ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον ἐποι-

ήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσα-

τε. Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατη-

ραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ 

τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· Ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐ-

δίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, 

γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπε-

σκέψασθέ με. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· Κύ-

ριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθε-

νῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;  Τότε ἀποκριθήσεται αὐ-

τοῖς λέγων· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων 

τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς 

κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος ὅταν δέ ἔλθη ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου μέ τή δόξα του 

καί ὅλοι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μαζί του, τότε θά καθήση στόν ἔνδοξο 

θρόνο του, καί θά συναχθοῦν μπροστά του ὅλα τά ἔθνη, καί θά 

χωρίση τούς μέν ἀπό τούς δέ, ὅπως ὁ βοσκός χωρίζει τά πρόβατα 
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ἀπό τά γίδια, καί θά θέση τά μέν πρόβατα στά δεξιά του, τά δέ γί-

δια στά ἀριστερά. Τότε ὁ βασιλεύς θά εἰπῆ σ' αὐτούς στά δεξιά 

του:" Ἐλατέ σεῖς οἱ εὐλογημένοι ἀπό τόν Πατέρα μου, καί κληρο-

νομήσετε τή βασιλεία, πού ἔχει ἑτοιμασθῆ γιά σᾶς ἄπ' ἀρχή τοῦ 

κόσμου ( τῆς δημιουργίας). Διότι πείνασα καί μοῦ δώσατε νά φά-

γω, δίψασα καί μέ ποτίσατε, ξένος ἤμουν καί μέ πήρατε στό σπίτι 

σας, γυμνός καί μέ ντύσατε, ἀσθένησα καί μέ ἐπισκεφθήκατε, ἤ-

μουν στή φυλακή καί ἤλθατε νά μέ ἰδῆτε". Τότε οἱ εὐσεβεῖς θά τοῦ 

ἀποκριθοῦν λέγοντας: "Κύριε, πότε σέ εἴδαμε πεινασμένο καί σέ 

θρέψαμε, ἤ διψασμένο καί σέ ποτίσαμε; Πότε ἐπίσης σέ  εἴδαμε 

ξένο καί σε πήραμε στό σπίτι μας, ἤ γυμνό καί σέ ντύσαμε; Πότε 

πάλι σέ εἴδαμε ἀσθενῆ ἡ φυλακισμένο καί σέ ἐπισκεφθήκαμε;". Ὁ 

δέ βασιλεύς θ' ἀποκριθῆ καί θά τούς πῆ:"Ἀληθινά σας λέγω, ἀφοῦ 

κάνατε αὐτά σ' ἕνα ἀπ' αὐτούς τους μικρούς καί ἀσήμαντους ἀ-

δελφούς μου, σέ  μένα τά κάνατε". Τότε θά εἰπῆ καί σ' ἐκείνους, 

πού θά εἶναι στά ἀριστερα: "Φύγετε ἀπό μένα σεῖς, οἱ καταραμέ-

νοι, καί πηγαίνετε στό πῦρ τό αἰώνιο, πού ἔχει ἑτοιμασθῆ γιά τό δι-

άβολο καί τούς ἀγγέλους του. Διότι πείνασα καί δέν μοῦ δώσατε 

νά φάγω, δίψασα καί δέν μέ ποτίσατε, εἴμουν ξένος καί δέν μέ πή-

ρατε στό σπίτι σας, γυμνός καί δέν μέ ντύσατε, ἀσθενής καί φυλα-

κισμένος καί δέν μέ ἐπισκεφθήκατε". Καί θά τοῦ ἀποκριθοῦν καί 

αὐτοί λέγοντες: "Κύριε, πότε σέ εἴδαμε πεινασμένο ἤ διψασμένο ἤ 

ξένο ἤ γυμνό ἤ ἀσθενή ἤ φυλακισμένο καί δέν φροντίσαμε γιά σέ-

να;". Θά ἀποκριθῆ δέ σ' αὐτούς λέγοντας:"Ἀληθινά σᾶς λέγω, ἀ-

φοῦ δέν κάνατε αὐτά σέ ἕνα ἀπ' αὐτούς τούς μικρούς καί ἀσήμαν-

τους, οὔτε σέ μένα τά κάνατε". Καί θά πᾶνε αὐτοί σέ  κόλασι αἰώ-

νια, οἱ δέ εὐσεβεῖς σέ  ζωή αἰώνια" . 
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Ἡμέρα κρίσεως 

Τρομερή ἡ περιγραφή τῆς ἡμέρας τῆς κρίσεως μέ τόν κριτή νά κά-

θεται ἐπί θρόνου ὑψηλοῦ περιτριγυρισμένος μέ τίς μυριάδες τῶν 

ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων καί  παρισταμένων ὅλω τῶν ἀνθρώπων 

δικαίων καί ἁμαρτωλῶν.  Ἄρχιζει ἡ δίκη καί τελικά ἡ δικαιοσύνη 

τοῦ Θεοῦ χώριζει τούς  ἄνθρώπους σέ δύο μέρη σύμφωνα μέ τήν  

συμπεριφορά τους  ὅταν βρίσκονταν στή ζωή αὐτή. Στό ἕνα μέ-

ρος, στά δεξιά τοῦ κριτή τοποθετήθηκαν οἱ δίκαιοι, ὅσοι δηλαδή ὑ-

ποτάχθηκαν στή ζωή τους στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μιμήθηκαν τή 

ζωή τοῦ Χριστοῦ. Στό ἄλλο μέρος, στά ἀριστερά τοῦ κριτή,τοπο-

θετήθηκαν οἱ ἁμαρτωλοί αὐτοί πού  ἔστησαν τή δική τους δικαιο-

σύνη καί πορεύτηκαν κατά τό θέλημα καί τίς ἐπιθυμίες τους  ἀκο-

λουθώντας τόν  διάβολο.Ἡ τελική ἑτοιμηγορία τοῦ κριτή ἦταν γιά 

τούς ἐκ δεξιῶν νά «ἀπέλθουν εἰς ζωήν αἰώνιον» καί στούς ἐξ ἀρι-

στερῶν· νά «ἀπέλθουν εἰς κόλασιν αἰώνιον.» Στή συνέχεια θά δοῦ-

με τί σημαίνουν αὐτές οἱ ἀποφάσεις τοῦ  Κυρίου, καί μέ ποιά κρι-

τήρια τίς ἐπέβαλε. 

 α)  Τί σημαίνει « εἰς ζωήν αἰώνιον»;  Ἡ ζωή ἡ αἰώνιος, εἶναι μιά κα-

τάστασι ἀπερίγραπτης χαρᾶς καί εὐτυχίας πού θά ἀπολαμβάνουν 

οἱ δίκαιοι μετά τό μεγάλο δικαστήριο τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μιά κατάστα-

ση εὐτυχίας πού κατά τόν  Παῦλο, «ὀφθαλμός ἀνθρώπου οὐ εἶδε 

καί οὖς οὐκ ἤκουσε καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη...» καί ὅ-

λα αὐτά εἶναι προετοιμασμένα γιά τούς  δούλους τοῦ Θεοῦ, πρίν 

ἀκόμα γίνει ὁ κόσμος. Μέσα στή χαρά αὐτή θά ζοῦνε αἰωνίως, χω-

ρίς τελειωμό, στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων  αὐτοί πού  τήρησαν τίς 

ἐντολές καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

β) Τί σημαίνει «εἰς κόλασιν αἰώνιον»; Εἶναι γιά τούς ἐξ ἀριστερῶν, 

ἁμαρτωλούς, αὐτή ἡ κατάστασι καί ἑτοιμάσθηκε γιά τό διάβολο 

καί αὐτούς πού τόν ἀκολούθησαν. Εἶναι μιά κατάστασι τραγική καί 
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ἀνυπόφορη, μακριά ἀπό τό Θεό, συντροφιά μέ τούς δαίμονες, μιά 

κατάστασι πού θά ὑποφέρουν αἰώνια οἱ ἁμαρτωλοί στερούμενοι 

καί αὐτό τό φῶς ἀκόμη. Ἡ δυστυχία τους θά εἶναι τόσο μεγάλη· 

καί ἀπό τόν καϋμό τους θά τρίζουν τά δόντια τους σάν νά τούς 

κατακαίει ἄσβεστη φλόγα.Θά πρέπει νά ποῦμε ὅτι ἡ λέξι «ζωή αἰώ-

νιος καί κόλασι αἰώνιος» σημαίνουν καταστάσεις πού δέ θά ἔχουν 

τελειωμό. Ἕνα παράδειγμα: Ἄν ἦταν δυνατό νά μαζέψουμε τήν 

ἄμμο τῆς θάλασσας σ’ ἕνα μέρος, καί νά παίρνουμε ἕνα κόκκο κά-

θε μέρα, κάποτε θά τέλειωνε. Ἐνῶ ἐδῶ μέ τό «αἰώνιος» σημαίνει 

τό ἀτέλειωτο. Ποιά ἦταν ὅμως τά κριτήρια αὐτῆς τῆς ἀπόφασης 

τοῦ Κριτή; Τά κριτήρια εἶναι πολύ ἁπλᾶ· εἶναι ἡ ἀγάπη καί ἡ 

εὐσπλαχία πρός τόν συνάνθρωπό μας ὅπως ἀναφέρει  ἡ συνέχεια.. 

Ἀπευθυνόμενος πρός τού δίκαιους ὁ Κριτής ἔδιξε ἱκανοποιημένος, 

εὐχριστημένος, γιατί ἔθρεψαν πεινασμένους ἔντυσαν γυμνούς ἐ-

λέησαν μέ κάθε τρόπο καί ἀνακούφησαν τή φτώχεια καί τή δυστυ-

χία καί  παρηγόρησαν θλιβομένους καί στήριξαν τούς συνθρώπους 

τους καί ὅλα αὐτά τούς εἶπε ἄν καί τά κάμετε στούς  φτωχούς τά 

κάμετε σ’ Ἐμένα καί τώρα σᾶς τά ἐπιστρέφω μέ τόκο, μέ ἀμοιβή 

τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Ἀπευθυνόμενος καί πρός τούς ἐξ ἀριστερῶν, τούς  καταδίκασε 

γιατί δέν ἔδειξαν τό ἔλεος καί τή συμπάθεια πρός τό συνάνθρωπό 

τους καί προπάντων στού φτωχούς ἀδελφούς τους. Καί  ἀφοῦ δέν 

ἐδείξετε αὐτό τό ἔλεος στούς φτωχούς καί  τούς περιφρονήσατε 

σάν νά  περιφρονήσατε καί Ἐμένα καί για τοῦτη τήν ἀσπλαχνία 

σας  καταδικάζεσθε ἀπό μόνοι σας στήν αἰώνια κόλασι, ἐγώ δέν ἔ-

χω νά σᾶς  δώσω καμιά ἀμοιβή ἄλλη. 

Ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ ἀγάπη καί ἡ πίστη μας στό Σωτήρα Χριστό πρέπει 

νά δεδομένη, συνεχής καί ἀναμφισβήτη, χρειάζεται ὅμως καί ἡ ἀ-

γάπη καί ἡ εὐσπλαχνία πρός τούς συνθρώπους μας.Πρέπει καθη-
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μερινά νά ἐκδηλώνεται μέ ἔργα ἀγάπης στήριξης, ἐλεημοσύνης 

καί παρηγορίας στόν κάθε ἕνα πού ἔχει ἀνάγκη. Καί ἄν δέν ἔχεις 

χρήματα, ὑλικά ἀγαθά, ἔχεις νά πῆς δυό λόγια παρηγοριᾶς καί νά 

στηρίξεις, τή χήρα καί τόν ὀρφανό καί τόν δυστυχισμένο. Μάλιστε 

δέ ἡὁ λόγος τοῦ Θεοῦ λέγει ὅτι αὐτό εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τά ὑλι-

κά ἀγαθά . Λέγει, «λόγος ἀγαθός ὑπέρ δόμα πολύ» Δηλαδή ἕνας 

λόγος καλός,ἀξίζει περισσότερο ἀπό ὑλικά πράγματα πού δίνεις. 

Τώρα τά πράγματα εἶναι ξεκάθαρα· ἡ σωτηρία τοῦ καθενός μας 

περνᾶ μέσα ἀπό τό συνάνθρωπο μας. Ἁπλά καί ξεκάθαρα καί κατα-

νοητά γεγονότα, πού τά καταλαμβαίνει κάθε πιστός καί δέν ἰσχύει 

καμιά δικαιολογία, καμιά πρόφασι 

Ὅλα αὐτά πού θά προσφέρεις στόν συνάνθρωπό σου, χριστιανέ 

μου, χρεώνεις τόν Κύριο, ὁ Ὁποῖος ἀναλαμβάνει Αὐτός τό χρέος 

καί θά τό πληρώση μέ τόκο μάλιστα, γιατί τά θεωρεῖ ὡς γινόμενα 

σ’ Αὐτόν.  Εἶναι καί τό γραφικό· « ὁ ἐλεῶν πτωχό, δανίζει Θεόν». 

Ἡ φιλαργυρία καί ὁ ἀτομικισμός ἤ καί ἡ ἀδιαφορία πού  ἔδειξαν οἱ 

καταδικασθέντες τῆς παραβολῆς δυστυχῶς ἐφαρμόζεται καί σή-

μερα καί πρέπει νά συνετισθοῦμε ὅσοι μένουμεν ἀσυγκίνητοι στίς 

δυσκολίες τῶν ἀδελφῶν μας. Τό πάθημα ἐκείνων ἄς γίνει μάθημα 

σέ μᾶς γιά νά μήν κλαίουμε τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως. Τά ἀγαθά πού 

εμεῖς ἔχουμε πλούσια καί ἄλλοι τά στεροῦνται δέν εἶναι μόνο δικά 

μας, εἶναι τοῦ Θεοῦ, ὅπως κι  ἐμεῖς δέν  ἤλθαμε στή ζωή αὐτή μέ 

τή δική μας δύναμι, ἀλλά μέ τοῦ Θεοῦ τή δύναμι, καί πρέπει νά λει-

τουργοῦμε ἀδελφικά καί νά χρησιμοποιοῦμε τά ἀγαθά μας δίκαια 

γιά νά δικαιωθοῦμε καί θά δικαιωθοῦμε ἄν  λειτουργοῦμε σωστά. 

Δέν ἀρκεῖ μόνο ἡ γυμνή πίστι, ἀλλά χρειάζεται νά ντύνεται μέ ἔρ-

γα ἀγάπης γιά νά ἔχει ἀξία καί βραβεῖο ἀπό τόν Κύριο.Ἄς εἶναι δο-

ξασμένο τό ὄνομά Του. Ἀμήν. 
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44.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ  ΤΥΡΙΝΗΣ  (Ματθ. Στ΄  14-21) 

Εἶπεν ὁ Κύριος· ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐ-

τῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε 

τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφή-

σει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ 

οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως 

φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχου-

σιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.  Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν 

καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,  ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νη-

στεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ 

βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.  Μὴ θησαυρίζε-

τε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ 

ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν 

θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ 

ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·  ὅπου γάρ ἐστιν ὁ 

θησαυρός ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.  

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος ἐὰν συγχωρήσετε δὲ τοὺς ἀνθρώπους τὰ ἁμαρτή-

ματα τους (πρὸς ἐσᾶς), θὰ συγχωρήση καὶ σὲ σᾶς ὁ πατέρας σας 

ὁ οὐράνιος, Ἀλλ' ἐὰν δὲν συγχωρήσετε στοὺς ἀνθρώπους τὰ ἁ-

μαρτήματά τους, οὔτε ὁ πατέρας σας θὰ συγχωρήση τὰ ἁμαρτή-

ματά σας. 'Ὀταv δὲ νηστεύετε, μὴν γίνεσθε ὅπως οἱ ὑποκριταὶ 

σκυθρωποί, διότι ἄφηνουν ἄπλυτα καὶ ἀτημέλιτα τὰ πρόσωπά τους 

γιὰ νὰ φανοῦν στοὺς ἀνθρώπους ὅτι νηστεύουν. Ἀληθινά σας λέ-

γω, ὅτι ἔχουν λάβει πλήρως τὸ μισθό τους. Σὺ δὲ ὅταν νηστεύης, 

ἄλειψε τὸ κεφάλι σου (περιποιήσου τὰ μαλιά σου) καὶ νίψε τὸ πρό-

σωπό σου, γιὰ νὰ μὴν φανῆς στοὺς ἀνθρώπους ὅτι νηστεύης, ἀλλά 

στὸ πατέρα σου, ποὺ εἶναι παρὼν στὰ κρυφὰ (καὶ βλέπει). Ὁ δὲ πα-
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τέρας σου ποὺ βλέπει τὰ κρυφά, θὰ σοῦ ἀποδώση στὰ φανερά. Μὴ 

θησαυρίζετε γιὰ τοὺς ἑαυτούς σας θησαυροὺς πάνω στὴ γῆ, ὅπου 

σκόρος καὶ σκουλήκι τοὺς ἀφανίζουν, καί ὅπου κλέπτες κάνουν δι-

άρρηξι καὶ τοὺς κλέβουν. Ἀλλὰ νὰ θησαυρίζετε γιὰ τοὺς ἑαυτούς 

σας θησαυροὺς στὸν οὐρανό, ὅπου οὔτε σκόρος οὔτε σκουλήκι ἀ-

φανίζει, καὶ ὅπου κλέπτες δὲν κάνουν διάρρηξι καὶ δὲν κλέβουν.Ὅ-

που δὲ εἶναι ὁ θησαυρός σας, ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιά σας. 

Ἡ ὠφέλιμη νηστεία 

 Μέ  τή σημερινή Κυριακή τελειώνει ἡ πνευματική προπαρα-

σκευή. Ἀπό αὔριο μπαίνουμε στόν κυρίως ἀγῶνα. Ἀρχίζουμε τή νη-

στεία καί ἐγκράτεια. Καί ἐπειδή μ’ ἕνα μόνο ὅπλο δέν κερδίζεις κα-

νένα πόλεμο, ἄν δέν ἔχεις ὅλα τά  εἴδη ὅπλων πού χρειάζεται νά 

πολεμήσης, ἔτσι καί στόν πνευματικό ἀγῶνα μέ μόνη τή νηστεία 

δέ μπορεῖς νά νικήσης τόν ἔχθρό. Μέ τή νηστεία βέβαια θά μαρά-

νης τό σῶμα, θά κάνης μιά ἐγκράτεια τροφῶν, ἀλλά μέ τήν ἐγκρά-

τεια τῶν τροφῶν μόνο δέν καταβάλλεται ὀ ἐχθρός.  

Βλέπουμε στό σημερινό εὐαγγέλιο τόν Κύριο νά μᾶς ὑποδεικνύη 

καί ἄλλα ὅπλα πού θά στηρίξουν τό ὅπλο τῆς νηστείας. Στό ἕνα 

πλευρό τῆς νηστείας τοποθέτησε τή συγχωρητικότητα∙ «Ἐάν συγ-

χωρήσετε θά συγχωρηθῆτε.» Πού σημαίνει πώς πρέπει μαζί μέ τή 

νηστεία νά πολεμήσης τή μνησικακία μέ τή συγχωρητηκότητα. Καί 

στό ἄλλο πλευρό τῆς νηστείας,  μᾶς λέγει νά πολεμήσουμε τή φι-

λαργυρία καί τήν ἐπιθυμία τοῦ πλουτισμοῦ μέ τήν ἐλεημοσύνη.  

Ἡ Ἐκκλησία  μέ τόν ὁρισμό νηστεία, ἐννοεῖ ἕνα πλατύ φάσμα ἐρ-

γασίας πνευματικῆς, καί δέν περιορίζεται μόνο στήν ἀποχή ἀπό τίς 

τροφές μόνο, ἀλλά ἀνοίγει ἐνώπιον τῶν πιστῶν της ἕνα μεγάλο 

στάδιο πού  μᾶς καλεῖ νά ἐργασθοῦμε ὅλες τίς ἀρετές. Γιά παρά-

δειγμα∙ μέ τήν νηστεία τῶν τροφῶν νά στερήσουμε ἀπό τό σῶμα 
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τίς ἄτακτες ὀρμές καί νά πολεμήσουμε τή φιληδονία, τήν πορνεία 

καί ὅλα τά συναφῆ πάθη∙ μέ τήν ἀγάπη νά πολεμήσουμε τή μνησι-

κακία, τήν ἀδικία, τήν ἀσπλαχνία κλπ. Μέ τήν ἐλεημοσύνη νά πολε-

μήσουμε τή φυλαργυρία, τήν ἀδικία κλπ. Μέ τήν ταπεινοφροσύνη 

νά νικήσουμε τή φιλαυτία, τήν  ὑπερηφάνεια. Μέ τήν προσευχή νά 

ἀποβάλουμε τήν ὁλιγοπιστία, τήν ἀμέλεια, τή ραθυμία. Καί τ’ ἄλλα 

πάθη. Ὅλες αὐτές οἱ ἀρετές εἶναι ὅπλα καί ἐργαλεῖα, πού πρέπει 

νά τά χρησιμοποιοῦμε ὅλα μέ τή σειρά καί ὅπου χρειάζονται γιά νά 

φέρουμε ἕνα καλό ἀποτέλεσμα τόν καιρό τῆς νηστείας. Δέν πρέ-

πει νά περιορίσουμε τήν περίοδο τῆς νηστείας μόνο στήν ἀποχή ἀ-

πό τίς τροφές,ἀλλά καί τήν ἀποχή ἀπό κάθε πάθος, ἐλάττωμα καί 

συνήθεια κακή. 

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος γράφει: «ἡ νηστεία καί ἡ παρθενεία, αὐτές 

καθ’ἑαυτές δἐν εἶναι τίποτα, γιατί, νηστεύουν...... καί οἱ μουσουλ-

μάνοι καί οἱ εἰδωλολάτρες, ἀλλά δέ σώζονται»,ἀλλά γιά νά ὑπάρξη 

σωτηρία ἀπό τή νηστεία, θἀ πρέπει νά τοποθετηθῆ ἡ νηστεία μαζί 

μέ τίς ἄλλες ἀρετές. Τή ὀρθή πίστι, τό ὀρθό δόγμα, καί τίς ἀρε-

τές, τήν ἀγάπη, τήν ἐλεημοσύνη, τήν προσευχή, τή εὐσπλαχνία, 

τή συγχωρητικότητα κλπ. Μόνο ἄν ἐντάξουμε τή νηστεία μέσα 

στό πλαίσιο αὐτό, μποροῦμε νά ἔχουμε ὠφέλεια καί πνευματικό 

κέρδος.  Μόνη της ἡ ἀποχή ἀπό τίς τροφές  δέν κάνει τίποτα.  

 Λέγεται ἐπίσης ἀπό μερικούς ὅτι εἶναι ὑποχρεωτική ἡ νηστεία. 

Αὐτό δέν ἀληθεύει, γιατί τούς διαψεύδει ἡ πραγματικότητα. ὅλοι 

οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι τό ἴδιο.   Ὑπάρχου οἱ αδύνατοι στήν κρᾶσι, 

ὑπάρχουν οἱ ἀσθενεῖς μέ ἀσθένειες πού  δέν μποροῦν νά τρέφον-

ται μέ νηστήσιμα φαγητά, εἶναι καί οἱ βαριά ἐργαζόμενεοι σέ πολύ 

σκληρές ἐργασίες, κ.ἄ. 
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Ἑπομένως ἡ νηστεία ἐξατομικεύεται ἀνάλογα μέ τήν κατάστασι 

τοῦ χριστιανοῦ καί κανονίζεται μέ τή βοήθεια τοῦ πνευματικοῦ κα-

θοδηγητή του.  

 Ἕνα μέτρο θά σᾶς  δώσω ἀπό τούς Νηπτικούς Πατέρες. «Ὅσο ἀ-

φορᾶ τή νηστεία τῶν  φαγητῶν θά πρέπει νά ἔχουμε ὑπόψι μας τό 

ἑξῆς: «Ἐκεῖνο πού χρειάζεται τό σῶμα καί τό δώσουμε, δέν στερεῖ 

τήν ἁγιότητα τῆς ψυχῆς» Ἐκεῖνο πού δίνουμε στό σῶμα ἀπό λαι-

μαργία ἤ κοιλιοδουλεία ἐκεῖνο εἶναι ἁμαρτία.  

Καί ‘ἄλλο:Ὁταν τό σῶμα σου ὑποφέρει καί ἀδυνατίζει ἀπό τήν ἀ-

σθένεια, νά τό τονόσεις μέ λίγο φαγητό. Καί ὅταν το σῶμα σου 

χαίρει ἄκρας ὑγείας καί σέ  ὁδηγεῖ στήν ἁμαρτία, νά τοῦ στερή-

σεις τό φαγητό γιά νά  τό κυβερνήσεις. 

 Ὁ προφήτης Ἡσαϊας, λέγει, ὅτι δέν πρέπει νά περιορίζουμε τό κα-

λό τῆς νηστείας στήν ἀποχή ἀπό τά φαγητά, ἀλλά ἡ ἀληθινή νη-

στεία εἶναι ἡ ἀποξένωση ἀπό τά ἁμαρτήματα. Ἀὐτά ἀπαναλαμβά-

νουν καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει:«Τιμή τῆς νηστείας δέν εἶναι μόνο ἡ ἀ-

ποχή ἀπό τά φαγητά, ἀλλά ἡ ἀποχή ἀπό τά ἁμαρτήματα. Ἀληθινή 

νηστεία εἶναι ἡ ἀποφυγή τοῦ κακοῦ, ἡ ἐγκράτεια τῆς γλώσσας, ἡ 

ἀποχή ἀπό τό θυμό, ἡ ἀποφυγή ἀπό τίς ἐπιθυμίες, τήν καταλαλιά, 

τό ψεῦδος καί τά πάθη.» 

Ὅσοι ἀπό σήμερα θά ἀρχίσουμε τή θεοφιλἠ νηστεία, θά πρέπει νά 

ἀρχίσουμε τήν προσπάθεια μέ τήν  μετάνοιά μας καί τήν ἐξομολό-

γησι. Ταυτόχρονα νά καλλιεργήσουμε τήν προσευχή μέ τίς ἄλλες 

ἀρετές, τή μελέτη τοῦ θείου λόγου, νά ἐλέγχουμε καί νά προσαρ-

μόζουμε τή ζωή μας σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου. Μαζί μέ 

τό στομάχι νά νηστεύει καί τό μάτι, τό αὐτί καί ἡ γλώσσα καί ὅλος 

ὁ ψυχοσωματικός μας κόσμος. Ἰδιαίτερα ἡ γλώσσα γιατί εἶναι με-
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γάλο κολαστήριο ὅταν δέν τή  προσέχουμε.  Ὁ σοφός Σειράχ στήν 

Παλαιά Διαθήκη γράφει:«Ἡ γλώσσα ἔστειλε περισσότερους ἀν-

θρώπους στό θάνατο, ἀπό ἐκείνους πού φονεύθηκαν στόν πόλε-

μο.» 

Ἔχετε στό νοῦ σας αὐτά τά λίγα, προσέξετε τή ζωή καί τά ἔργα 

σας, τίς σκέψεις καί τίς ἀποφάσεις σας, καί ἄν θέλετε νά ὠφελη-

θῆτε ἀπό τόν  πνευματικό ἀγώνα πού ἀρχίζει ἀπό αὔριο,ἐπισκευ-

θῆτε τόν πνευματικό καθοδηγητή σας καί μαζί τακτοποιεῖτε τή νη-

στεία σας μέ τή συμβουλή του καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐ-

σπλαχνίας θά σᾶς ἀνταμείψη πλούσια Ἀμήν. 

******** 

45.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΩΤΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. 

( Ἰωάν. Α΄44-52) 

Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ 

εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι.  Ἦν δὲ ὁ Φίλιπ-

πος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.  Εὑρίσκει 

Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν 

τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ 

τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.  καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί 

τι ἀγαθὸν εἶναι; Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Ἔρχου καί ἴδε. Εἶδεν ὁ Ἰη-

σοῦς τόν Ναθαναήλ ἐρχόμενον πρός αὐτόν καί λέγει περί αὐτοῦ· 

Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει  αὐτῷ Ναθανα-

ήλ· Πόθεν με γινώσκεις; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ 

σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.  Ἂπεκρίθη Να-

θαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασι-

λεὺς τοῦ Ἰσραήλ.  Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν σοι, 

εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ.  Καὶ 
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λέγει αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ' ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀ-

νεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαί-

νοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 

Μετάφρασι. 

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ· ἀποφάσισε ὁ Ἰησοῦς νὰ πάη στὴ Γαλιλαία. Καὶ 

βρίσκει τὸ Φίλιππο καὶ τοῦ λέγει: «Ἀκολούθησε με». ὁ δὲ Φίλιππος 

ἦταν ἀπὸ τὴ Βησθαϊδά, ἀπὸ τὴν πόλι τοῦ Ἀνδρέα καὶ τοῦ Πέτρου. 

Βρίσκει ὁ Φίλιππος τὸ Ναθαναὴλ καὶ τοῦ Λέγει:«Αὐτόν γιά τόν ὁ-

ποῖο ἔγραψεν ὁ Μωϋσῆς στό νόμο καί οἱ προφῆτες, τόν βρήκαμε, 

Εἶναι ὁ Ἰησοῦς ὁ υἱός τοῦ Ἰωσήφ ἀπό τή Ναζαρέτ.» Ἀλλ’ ὁ Ναθανα-

ήλ τοῦ εἶπε: Εἶναι δυνατό νά προέλθη τίποτε καλό ἀπὸ τὴ Ναζα-

ρέτ;» τοῦ λέγει ὁ Φίλιππος: «Ἔλα νὰ ‘Iδῆς». Εἶδε ὁ Ἰησοῦς τὸ Να-

θαναὴλ νὰ ἔρχεται πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει γι' αὐτόν: « Νὰ ἕνας ἀλη-

θινὸς Ἰσραηλίτης, στὸν ὁποῖο δὲν ὑπάρχει δόλος». Τοῦ λέγει ὁ Να-

θαναήλ:«Ἀπὸ ποῦ μὲ γνωρίζεις;». Ἀποκρίθηκε ὁ 'Ἰησοῦς καὶ τοῦ εἶ-

πε: « Προτοῦ νὰ σὲ φωνὰξη ὁ Φίλιππος, σὲ εἶδα κάτω ἀπὸ τὴ συ-

κιά». Τοῦ λέγει τότε ὁ Ναθαναήλ; « Διδάσκαλε, σὺ εἶσαι ὁ Υἱός 

τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶσαι ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ». Καὶ ὁ Ἰησοῦς τοῦ εἶ-

πε: « Διότι σοῦ εἶπα, σὲ εἶδα κάτω ἀπὸ τὴ συκιά, πιστεύεις; Θὰ δῆς 

μεγαλύτερα ἀπ' αὐτά». Ἐπίσης του λέγει: « Ἀληθινὰ ἀληθινά σας 

λέγω, ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ βλέπετε τὸν  οὐρανό ἀνοικτό, καὶ 

τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ν' ἀνεβαίνουν καιὶ νὰ κατεβαίνουν πρὸς 

τὸν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου». 

Ἡ παντογνωσία καί πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ. 

Κατά τή συνομιλία τοῦ Κυρίου μέ τόν Φίλιππο, ὅπως τήν περιγρά-

φει ὁ  Ἰωάννης φαίνεται καθαρά ἡ παντογνωσία καί ἡ πανταχοῦ πα-

ρουσία,  τοῦ Κυρίου, καί Θεοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ . Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 

φαίνεται,ἀλλά καί εἶναι τέλειος ἄνθρωπος καί Θεός, Λόγος ἀχώρι-
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στος ἀπό τόν Πατέρα καί τό ἅγιον Πνεῦμα. Ὁ λόγος πού εἶπε στό 

Ναθαναήλ, «Πρό τοῦ σε Φίλιππο φωνῆσαι, ὄντα ὑπό τήν συκῆν εἶ-

δον σε» ἐπιβεβαιώνει τά λεγόμενά μας, ὅτι ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ 

παρών καί γνωρίζει τά πάντα καί ἐρευνᾶ κατά τήν Γραφή,  τίς καρ-

διές καί τίς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων, ὅπως στή παροῦσα περίπτωσι, 

πού γνώριζε, τί ἔκαμε καί ποῦ βρισκόταν ὁ  Ναθαναήλ πρίν νά τόν 

φωνάξει ὁ  Φίλιππος. Αὐτήν τήν  πανταχοῦ παρουσία καί παντο-

γνωσία τοῦ Θεοῦ, ἔχει ὑπόψι του ὁ βασιλιάς Δαυΐδ ὅταν λέ-

γει:«Ποῦ πορευθῶ ἀπό τοῦ πνεύματός σου καί ἀπό τοῦ προσώπου 

σου ποῦ φύγω;»  

Τό γεγονός αὐτό τῆς  παντογνωσίας καί πανταχοῦ παρουσίας τοῦ  

Θεοῦ στή ζωή μας, δημιουργεῖ δύο ὠφέλιμα συναισθήματα. Τό φό-

βο, ἀλλά καί τήν ἐλπίδα. Τό φόβο πού ὅταν σκέφτεσαι ὅτι σέ βλέ-

πει ὁ Θεός σέ ἐμποδίζει νά διαπράξης τήν ἁμαρτία· ὅταν ἡ θέλησι 

κινεῖται γιά νά διαπράξη τήν ἁμαρτία, τότε ἡ συνείδησι ἐναντιώνε-

ται λέγοντας · ἐφ’ ὅσο μέ βλέπει ὁ Θεός πῶς μπορῶ νά  παραβῶ 

τό νόμο Του; Καί ἔτσι γλυτώνει ὀ ἄνθρωπος ἀπό τήν ἐνοχή τῆς ἁ-

μαρτίας. Ἐνώπιον τοῦ ἐπίγειου βασιλέα τολμᾶ ὁ ἄνθρωπος νά πα-

ρανομήση; Σίγουρα ὄχι., γιατί φοβᾶται τήν τιμωρία. Τότε πῶς θά 

τολμήσει νά παρανομήση ὅταν εἶναι βέβαιος ὅτι τόν βλέπει ὁ Θε-

ός;  Ἡ  σιγουριά γιά τήν πανταχοῦ παρουσία καί παντογνωσία τοῦ 

Θεοῦ, ἔχει πάντοτε ἀγαθά ἀποτελέσματα. Ὅπως ὅταν ἕνας ἐργά-

της ἐργάζεται μέ προθυμία στήν παρουσία τοῦ  ἄρχοντα του καί 

παράγει καλό ἔργο, ἐλπίζοντας καί στόν ἔπαινο ἀκόμα, κατά τόν ἴ-

διο λόγο καί ὁ χριστιανός ὅταν πιστεύει στήν πανταχοῦ παρουσία 

καί παντογνωσία τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται τό  ἀγαθό καί ἀποφεύγει τό 

κακό ἐπειδή τόν συνετίζει ὁ φόβος τῆς τιμωρίας . Ἡ παρουσία τοῦ  

Θεοῦ στή ζωή μας, μᾶς γεμίζει μέ δέος, ἀλλά καί μέ ἐλπίδα. 

Ἐπειδή συμβαίνουν στή ζωή μας πολλές δυσκολίες, προβλήματα 

δοκιμασίες πού   κάποτε φέρνουν τόν ἄνθρωπο σέ ἀδιέξοδο. Κάτω 
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ἀπό τό βάρος αὐτό τῶν δυσκολιῶν τῆς ζωῆς πού ἀπαγοητεύεται 

καί κλονίζεται ὁ ἄνθρωπος,χρειάζεται στήριγμα, χρειάζεται ἐνί-

σχυσι, παρηγοριά. Μποροῦν βέβαια καί οἱ συνάνθρωποί του νά βο-

ηθήσουν, πολύ λίγο ὅμως, γιατί εἶναι ἄνθρωποι θνητοί καί ἀδύνα-

τοι καί ὁ λόγος τους  λίγη ἐπίδρασι ἔχει στήν ψυχή τοῦ δοκιμαζό-

μενου. Μέ τήν πίστι ὅμως τήν ἀκλόνητη στή Θεία παντογνωσία τά 

πράγματα ἀλλάζουν πολύ. Σκεπτόμενος ὁ δοκιμαζόμενος ὅτι ὅλα 

τά βλέπει ὁ Θεός καί σάν Πατέρας σπλαχνικός πού εἶναι θά  βοη-

θήση τόν ἄνθρωπο κάνη ὑπομονή,  ἐλπίζει στή θεία βοήθεια καί τό 

κέρδος ἀπό τό γεγονός αὐτό εἶναι μεγάλο καί πολύ ὠφέλιμο. Αὐτή 

τήν πίστι εἶχα ὅλοι ὅσοι εὐαρέστησαν στό Θεό ἀλλά καί πού πέρα-

σαν μέσα ἀπό τό καμίνι τῶν δοκιμασιῶν. 

  Ἔτσι κι  ἐμεῖς ἄς   ἀποκτήσουμε αὐτό τό θεῖο φόβο καί τήν 

βέβαιη πίστι στήν παντογνωσία καί πανταχοῦ παρουσία τοῦ Κυρί-

ου, γιατί ἔτσι μέ τό πρῶτο θά ἔχουμε φρένο γιά τή διάπραξι τῆς ἁ-

μαρτίας, ὅπως καί ὁ Ἰωσήφ ἀπέφυγε τήν ἁμαρτία ἀπό τή γυναίκα 

τοῦ Φαραώ, λέγοντας «Δέ θά διαπράξω αὐτή τήν ἁμαρτία ἐνώπιον 

τοῦ Θεοῦ», γιατί αἰσθανόταν ὅτι βρίσκεται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου,  

ἀλλά καί θά παρηγούμαστε στίς δύσκολες περιστάσεις τῆς  ζωῆς 

αὐτῆ. 

Ἡ  δόξα καί ἡ εὐχαριστία ἄς εἶναι στόν Τριαδικό μας Θεό πού μέ 

τόν ἀκοίμητο ὀφθαλμό Του  ἐποπτεύει καί  καθοδηγεῖ τά πάντα κα-

θώς πρέπει καί σώζει τόν ἀδύνατο δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο. 

46.ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μάρκ. β΄ 1-12) 

Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι' ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς 

οἶκόν ἐστι. Καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοὶ, ὥστε μηκέτι χωρεῖν 

μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. Καὶ ἔρχον-

ται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσά-
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ρων.Καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγα-

σαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον 

ἐφ' ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν 

λέγει τῷ παραλυτικῷ· Τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν 

δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν 

ταῖς καρδίαις αὐτῶν· Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύνα-

ται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός;  Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ Ἰη-

σοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς 

εἶπεν αὐτοῖς· Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί ἐ-

στιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτί-

αι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; Ἵνα 

δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς 

γῆς ἁμαρτίας - λέγει τῷ παραλυτικῷ· Σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον 

τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ ἠγέρθη εὐθέ-

ως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξί-

στασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕ-

τως εἴδομεν. 

Μετάφρασι 

Ἔκεῖνο τὸν καιρό  μπῆκε ὁ Ἰησοῦς στὴν Καπερναούμ, καὶ ἀκούστη-

κε ὅτι βρίσκεται σὲ κάποιο σπίτι. Καὶ ἀμέσως μαζεύτηκαν πολλοί, 

ὥστε νὰ μὴν τοὺς χωράη πλέον ὁ χῶρος ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα. Καὶ 

κήρυττε σ' αὔτους τὸ λόγο. Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτόν φέροντας ἕ-

να παραλυτικό, ποὺ τὸν βάσταζαν τέσσερες. Καὶ ἐπειδὴ δὲν μπο-

ροῦσαν νὰ φθάσουν σ' αὐτον λόγω τοῦ πλήθους τοῦ λαοῦ, ἔβγα-

λαν τὴ στέγη πάνω ἀπὸ τὸ μέρος ποὺ βρισκόταν, καί, ἀφοῦ ἔτσι ἔ-

καναν ἄνοιγμα, κατέβασαν τὸ κρεββάτι πάνω στὸ ὁποῖο ἦταν κα-

τάκοιτος ὁ παραλυτικός. Βλέποντας δὲ ὁ ’Ιησοῦς τὴν πίστι τους  

λέγει στὸν παραλυτικό: «Παιδί μου, σοῦ ἔχουν συγχωρεθῆ οἱ ἁ-

μαρτίες σου.» Κάθονταν δὲ ἐκεῖ μερικοὶ ἀπό τους γραμματεῖς καὶ 

σκέπτονταν μέσα τους: «Γιατί αὐτός ὁμιλεῖ ἔτσι καὶ ἐκστομίζει 
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βλασφημίες; Ποιὸς δύναται νὰ συγχωρῆ ἁμαρτίες παρὰ ἕνας, ὁ 

Θεός;». Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀμέσως γνώρισε μὲ ἐσωτερικὴ ὑπερφυσικὴ 

πληροφορία ὅτι σκέπτονταν μέσα τους ἔτσι, καὶ τοὺς εἶπε: «Γιατί 

σκέπετεσθε μέσα σας αὐτά; Τί εἶναι εὐκολώτερο, νὰ εἰπῶ στὸν πα-

ραλυτικό,’’Ἔχουν συγχωρεθῆ οἱ ἁμαρτίες σου", ἡ νὰ εἴπω, "Σήκω 

καὶ πάρε τὸ κρεββάτι σου καὶ βάδιζε";  Γιὰ νὰ μάθετε δέ, ὅτι ὁ ΥΙος 

τοῦ  ἀνθρώπου ἔχει ἐξουσία νὰ συγχωρεῖ ἁμαρτίες πάνω στὴ γῆ, - 

λέγει στὸν παραλυτικό:«Σὲ σένα ἀπευθύνομαι: «Σήκω καὶ πάρε τὸ 

κρεββάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου». Καὶ σηκώθηκε ἀμέσως 

καὶ πῆρε τὸ κρεββάτι του καὶ ἀναχώρησε μπροστὰ στὰ μάτια ὅλων, 

ὥστε νὰ ἐκπλήσσονται ὅλοι καὶ νὰ δοξάζουν τὸ Θεὸ λέγον-

τας:«Ποτὲ δὲν εἴδαμε τέτοια φαινόμενα».  

Μαζί μέ τόν Ἰησοῦ. 

Στήν περιοδεία τοῦ  Κυρίου σέ πόλεις καί χωριά πάντα συνοδευό-

ταν ἀπό πλήθη λαοῦ. Κάποτε ὅταν ἔχαναν τά ἴχνη Του τόν ἀναζη-

τοῦσαν κάι μόλις γινόταν γνωστό τό μέρος πού βρισκόταν, ἄρχι-

ζαν τά πλήθη νά   καταφθάνουν ὅπως τά ἐλάφια στίς πηγές τῶν ὑ-

δάτων. Αὐτά περιγράφει καί τό σημερινό εὐαγγέλιο πού διηγεῖται 

ὁ Μᾶρκος.  

Μόλις ἔγινε γνωστό ὅτι ὁ Ἰησοῦς βρισκόταν σέ κάποιο σπίτι στήν 

Καπερναούμ, ἀμέσως μαζεύτηκε τόσο πολύ πλῆθος πού  δέ χω-

ροῦσε τό σπίτι, γέμισε μέχρι τή θύρα. Ποιός ἦταν ὁ λόγος ἐκείνης 

τῆς κοσμοσυρροῆς; Ἐπειδή ὁ  Κύριος ἦταν ἡ πηγή κάθε εὐλογίας, 

θεραπείας ἀσθενῶν καί παρηγορίας θλιβομένων καί ἐλπίδα σωτη-

ρίας τῶν ἀνθρώπων, γιατί εἶχαν ἀπαγοητευθεῖ ἀπό τή θρησκευτη-

κή τους ἡγεσία, τούς Γραμματεῖς καί Φαρισσαίους.Ὅσοι μποροῦ-

σαν πήγαιναν μόνοι τους καί ἄλλους τούς μετέφεραν συγγενεῖς ἤ 

γείτονες καί φίλοι, ὅπως οἱ τέσσερεις πού μετέφεραν σήμερα τόν 

παραλυτικόν πάνω σέ  φορεῖο καί μέ πολλή δυσκολία τόν κατέβα-
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σαν ἀπό τή στέγη τοῦ σπιτιοῦ μπροστά στό Κύριο καί τοῦ δώρησε 

τήν ἄφεσι τῶν ἁμαρτιῶν καί τοῦ θεράπευσε τήν παραλυσία του. 

Βλέπουμε ὅτι ὅσοι πήγαιναν κοντά στό Χριστό ὠφελοῦντο διπλά 

καί σίγουρα.  

Ἔτσι ἡ συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, πού μόνο 

μέ τό νόμο ζοῦσαν, κι ὄμως κατάλαβαν ήν ἀξία τοῦ  Ἰησοῦ καί τόν 

ἔτρεχαν ξωπίσω καθημερινά, πρέπει νά μᾶς προβληματίση 

σοβαρά, γιατί ἐμεῖς γνωρίζουμε τό Χριστό, βαπτιστήκαμε στ’ ὄνο-

μά Του, εἶναι ὁ Σωτῆρας καί Λυτρωτής μας ἀπό τήν ἁμαρτία, μᾶς 

τρέφει καί μᾶς ζωοποιεῖ μέ τό ἄχραντο σῶμα Του  καί τό τίμιο αἷμα 

Του. Ξέρουμε ὅτι ἔπαθε γιά μᾶς καί ἔδωσε τή ζωή Του γιά νά ζή-

σουμε, μᾶς εὐεργετεῖ καθημερινά, εἶναι τό στήριγμα καί ἡ βοήθεια 

ὅσων τόν πλησιάζουν καί  τόν ἀναζητοῦν. Σήμερα γιά μᾶς ὁ  Ἰη-

σοῦς Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή τοῦ σώματος τῆς ὀρθόδοξης μας 

Ἐκκλησίας καί ἡ πηγή σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων πού τόν 

ποθοῦν, πού τόν ἀγαποῦν,  πού τόν πιστεύουν καί τόν ἀναγνωρί-

ζουν Θεό καί Λυτρωτή τους. 

Γι’ αὐτό διερωτόμαστε ἀκολουθοῦμε τό  Χριστό, τόν ἀναζητοῦμε, 

ἤ   δέν ἔχουμε τήν ἀνάγκη Του  καί δέν  τόν θυμόμαστε καθό-

λου.Ἀπό μιά πρώτη ματιά στή χριστιανική μας κοινωνία τό πρᾶγμα 

εἶναι ἀπογοητευτικό καί θλιβερό. Βέβαια ὑπάρχει καί τό μικρό ποί-

μνιο, μιά μειονότητα πού  πιστεύει, ἀγαπᾶ καί ἀναζητᾶ τό Κύριο 

καί θέλει νά βρίσκεται πάντα κοντά Του, ἀλλά τό ὑπόλοιπο τῆς 

χριστιανικῆς Κοινωνίας, ἡ πλειοψηφία φαίνεται ὅτι νομίζει ὅτι δέν 

ἔχει ἀνάγκη τόν Ἰησοῦ. Ἡ γενική συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων αὐ-

τῶν δείχνει ἀπομάκρυνσι ἀπό τό Σωτῆρα Χριστό. Μερικούς ἡ ρα-

θυμία, ἄλλους ἡ φιλήδονή ζωή, καί κάποιους ἄλλους ἡ φιλαργυρία 

καί οἱ ἁμαρτωλές ἀπολαύσεις τούς ἀπομακρύνουν σταθερά ἀπό 

τόν Κύριο καί  στεροῦνται τῶν  αἰωνίων ἀγαθῶν τοῦ Θεοῦ, ἀντα-

λάσσοντές τα αἰώνια μέ τά πρόσκαιρα καί τά ἐφήμερα.Καί δέν ἀρ-
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κοῦνται γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά γίνονται ἐμπόδιο καί γιά τούς 

ἄλλους, δικούς τους καί ξένους. 

 Αὐτούς θά τούς κατακρίνουν οἱ κάτοικοι τῆς Παλαιστίνης κατά 

τήν ἡμέρα τῆς μεγάλης δίκης καί θά τούς ντροπιάσουν ἐνώπιον 

τῶν ἀγγέλλων. 

Χριστιανέ μου, ἐν ὅσω ζεῖς ὑπάρχει καιρός νά διορθώσης τή ζωή 
σου. Βάλε στόχο σου ἀπό δῶ καί μπρός νά ἀναζητήσης τόν Ἰησοῦν 
νά τόν πλησιάσης, νά  ἀφουκρασθῆς τήν ἀγωνία καί τήν ἀγάπη 
Του γιά σένα, καί νά ἀνταποκριθῆς στό κάλεσμά Του. Σέ καλεῖ γιά 
νά σέ σώση, νά σέ  θεώση, νά σέ κάνη εὐτυχίσμένο παντοτινά. Θά 
τόν πλησιάσης μἐ τή μετάνοια καί ἐξομολόγησί σου. Μέ τόν τακτι-
κό ἐκκλησιασμό σου, μέ τό  νά μελετᾶς τό λόγο του καί νά  προ-
σαρμόζης τή ζωή σου σύμφωνα με τό θέλημά Του. Μέ τή θερμή 
σου προσευχή θά εἶσαι πάντοτε συνδεδεμένος μαζί Του καί θά ἀ-
πολαμβάνης τῶν  δωρεῶν Του καί θά χαίρεσαι καί στή ζωή αὐτή 
καί στήν ἄλλη. Ἄν αἰσθάνεσαι ραθυμία βίασε τόν ἑαυτό σου μήν 
τόν λυπηθεῖς. Ὁ Ἐχθρός θά σοῦ προβάλλη τίς χαρές δῆθεν τοῦ 
κόσμου τούτου, μήν τοῦ ἀκούσεις, περιφρόνησέ τον καί πές του·  
σύ εἶσαι ἄδικος καί ψεύτης καί δολοφόνος ψυχῶν, ἡ χαρά μου καί 
ἡ σωτηρία μου εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός καί ἀυτόν πο-
θῶ καί λατρεύω μ’ ὅλη μου τή ψυχή. Μή φοβηθῆς τά ἐμπόδια, ὅ-
πως καί  δέν τα λογάριασαν οἱ φίλοι τοῦ παραλυτικοῦ καί τό  κατέ-
βασαν μπροστά στό Χριστό καί σώθηκε Ἔτσι καί σύ παραμέρισε 
τά ἐμπόδια πλησίασε τόν Ἰησοῦ καί θά σωθῆς καί θά νοιώθεις πάν-
τοτε τή χαρά καί τήν ἀγαλλίασι πού φέρνει στή ψυχή ἡ παρουσία 
τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι θά χαίρεσαι καί ἐδῶ καί περισσότερο στήν ἄλλη 
ζωή, στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν. 
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47.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΤΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. 

(Μάρκ. η΄ 34-θ΄ 1) 

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησά-

σθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.  
Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν 
ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗ-
τος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κό-
σμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;  Ἤ τί δώσει ἄνθρωπος 
ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;  Ὅς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ 
τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, 
καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ 
δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν 
αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων, οἵτινες 
οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐ-
ληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος «Ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθῆ, ἂς ἀπαρνηθῆ τὸν 

ἑαυτό του καὶ ἂς σηκώση τὸ σταυρό του, καὶ ἔτσι ἂς μὲ ἀκολουθῆ. 

Διότι ὅποιος θὰ ἐπιδιώκη νὰ σώση τὸν ἑαυτὸ τοῦ (ἀποφεύγοντας 

τὸ μαρτύριο), θὰ τὸν χάση. Ἀντιθέτως, ὅποιος θὰ θυσιάση τὸν ἑ-

αυτό του γιὰ μένα καὶ τὸ εὐαγγέλιο, αὐτός θὰ τὸν σώση. Τί δὲ ὠ-

φελεῖται ὁ ἄνθρωπος, ἐὰν κερδίση ὁλόκληρο τὸν κόσμο,ἀλλά χάση 

τον ἑαυτό του; 'Ἡ τί δύναται νὰ δώση ὁ ἄνθρωπος ἀντίτιμο γιὰ τὸν 

ἑαυτό του; Ὅποιος βεβαίως ἐντραπῆ γιὰ μένα καὶ τοὺς λόγους 

μου σ' αὐτη τὴ γενεὰ τὴ μοιχαλίδα ( Τὴν ἄπιστη στὸν οὐράνιο Νυμ-

φίο) καὶ ἁμαρτωλή, καὶ ὁ Υἱός του ἄνθρωπου θὰ ἐντραπῆ γι' αὐτόν 

ὅταν θὰ ἔλθη μὲ τὴ δόξα τοῦ Πατέρα του μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους ἀγ-

γέλους». Καὶ τοὺς ἔλεγε ἀκόμη: «Ἀληθινά σας λέγω, ὅτι εἶναι με-

ρικοὶ ἀπ' αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται ἐδῶ, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ γευθοῦν θά-

νατο μέχρι νὰ ἴδουν τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχη ἔλθει δυναμικὰ 

καὶ ἀποτελεσματικὰ (πρᾶγμα ποὺ συνέβη τὸ 70 μΧ μὲ τὴν ἅλωσι 
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τῆς Ἱερουσαλήμ, τὴ συντριβὴ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ τὴ κατίσχυσι τῆς 

Ἐκκλησίας. 

Ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ πηγή  δυνάμεως. 

Τρίτη Κυριακή τῶν νηστειῶν σήμερα. Βρισκόμαστε στό μέσον τῆς 

περιόδου τῆς νηστείας καί γιά ὅσους ἀγωνίζονται ἐναντίον τῶν 

παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας γενικά, καί ταλαιπωροῦν τό σῶμα μέ ξη-

ροφαγία καί ἐγκράτεια, καί περιορίζουν τίς ἀπολαύσεις τοῦ  σύν-

τομου τούτου βίου, εἶναι φυσικό νά  νοιώθουν κἀποια κόπωσι. Γιά 

νά τονώση ἡ Ἐκκλησία μας, αὐτούς τούς ἀγωνιστές της, προβάλ-

λει σήμερα τόν τίμιο καί ζωοποιό σταυρό τοῦ Χριστοῦ,πού εἶναι 

πηγή δύναμης καί ἐλπίδας, γιά νά τόν προσκυνήσουν καί νά πά-

ρουν δύναμι γιά νά συνεχίσουν τόν καλό ἀγῶνα τῆς ἐγκράτειας ἐ-

ναντίον τῆς ἁμαρτίας.  

Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι πηγή δυνάμεως καί στήριγμα τῶν πι-

στῶν, μάστιγα ἐναντίον τῶν δαιμόνων καί δόξα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶ-

ναι τό λάβαρο πού πρέπει νά σηκώνει κάθε χριστιανός παντοῦ καί 

πάντοτε χωρίς ντροπή ἤ φόβο. 

Ὅταν ἀναφερόμαστε στό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ δέν ἐννοοῦμε μόνο 

τό σχῆμα, ἀλλά καί τό περιεχόμενο πού εἶναι ἡ ζωή τοῦ Κυρίου, οἱ 

κόποι καί τά παθήματά Του, οἱ ἐμπτυσμοί καί τά ραπίσματα, τό ἀ-

κάνθινο στεφάνι, ὁ Γολγοθᾶς, ὁ σταυρός, ὁ θάνατος, ἀλλά καί ἡ 

ἔνδοξη Ἀνάστασί Του, πού σημαίνει θρίαμβος ἐναντίο τοῦ Διαβό-

λου καί ἄνοιγμα τοῦ Παραδείσου γιά κάθε σταυροφόρο πιστό. 

Κάθε χριστιανός πού θέλει νά ζήση κατά Θεό θά  πρέπει νά σηκώ-

ση τό σταυρό πού τοῦ δημιουργεῖ ὁ Διάβολος. Μᾶς ἔχει προειδο-

ποιήσει ὁ  λόγος τοῦ Θεοῦ λέγοντας· «Αὐτοί πού θέλουν νά ζή-
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σουν μέ εὐσέβεια θά διωχθοῦν» θά ἔχουν σταυρό δηλαδή, καί πρέ-

πει νά τόν σηκώσουν μέ τόλμη καί παρρησία 

Σταυρούς πού διαφέρουν στό βάρος καί στό μέγεθος ἔχουν ὄλοι, 

ὅσοι θέλουν νά ζήσουν κατά Θεό σήμερα, γιατί ἐκεῖνος πού ἔφτια-

ξε τό Σταυρό τοῦ  Κυρίου ὑπάρχει καί σήμερα καί προσπαθεῖ νά  

φτιάχνη σταυρούς στόν καθένα μας μέ σκοπό νά μᾶς λυγίση καί 

νά μᾶς παρασύρη στή σκοτεινή κόλασί του.Σίγουρα εἶναι πολλοί 

καί διάφοροι οἱ σταυροί πού φτιάχνει γιά τόν κάθε πιστό ὁ Διάβο-

λος. Σταυρό φτιάχνει γιά τό νέο καί τή νέα πού θέλει νά ἀκολου-

θήση τό δρόμο τῆς ἀγνοίας καί τῆς σωφροσύνης, σταυρό θά βρῆ 

ὁ χριστιανός πού  θέλει νά μετανοήση καί νά ἐξομολογηθῆ, ἀλλά 

καί κάθε χριστιανός πού θά ἀρχίση πόλεμο ἐναντίον τῆς ἁμαρτω-

λῆς καί παράνομης ζωῆς. Σταυρούς πού φέρνουν θλίψι.. Μᾶς προ-

ειδοποίησε ὅμως ὁ Κύριος· «ἐν τῶ κόσμω θλῖψιν ἐξετε» θά ἔχετε 

θλῖψι μέσα στόν κόσμο, ἀλλά μᾶς ἔδωκε καί  θάρρος συνεχίζον-

τας· « ἀλλά θαρσεῖτε ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμο» πού σημαίνει ὅτι 

καί ἐμεῖς μποροῦμε νά νικήσουμε τά κακά τοῦ κόσμου. Θά νική-

σουμε τόν κόσμο τόν ἁμαρτωλό καί θά γίνουμε ἀκόλουθοι τοῦ Κυ-

ρίου ἄν αὐτό τό σταυρό τόν σηκώσουμε μέ ὑπομονή. Τόν ἀκούσα-

με στό σημερινό εὐαγγέλιο νά  μᾶς συμβουλεύη. «Αὐτός πού θέ-

λει νά μπῆ στήν ἀκολουθία μου, νά γίνη ἀκόλουθός μου, ἄς ἀπαρ-

νηθεῖ τό θέλημά του, νά σηκώση τό σταυρό του καί  τότε νά μέ ἀ-

κολουθήσει.. 

Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν προβάλλοντας σήμερα τόν τίμιο Σταυρό, Θέλει 

νά μᾶς πῆ Χριστιανοί! Πάρτε θάρρος, συνεχίστε νά ἀγωνίζεστε ἐ-

ναντίον τῆς ἁμαρτίας, ἐναντίο τοῦ Διαβόλου, συνεχίστε, καί ὅσο 

δύσκολος εἶναι ὁ ἀγῶνας αὐτός, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἠ ὠφέλεια 

καί τό κέρδος. Ἀκόμα μπορεῖτε νά ζητήσετε τή βοήθεια τοῦ Πρώ-

του σταυροφόρου καί σίγουρα θά σᾶς βοηθήση νά τόν σηκώσετε 

νικηφόρα. 
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 Στόν πνευματικό μας ἀγῶνα δέν εἴμαστε μόνοι ἀλλά μᾶς παρακο-

λουθεῖ ἀπό κοντά καί μᾶς βοηθᾶ ὁ Κύριος φτάνει ἐμεῖς νά ἔχουμε 

πίστι στή θεότητά Του καί παντοδυναμία Του. 

Μή φοβόμαστε τό σταυρό πού μᾶς ἑτοιμάζει ὁ Διάβολος, δέν εἶναι 

ὑπέρβαρος. Δέν ἐπιτρέπει ὁ πρῶτος Σταυροφόρος νά εἶναι περισ-

σότερο βαρύς ἀπό τό βάρος πού μποροῦμε νά σηκώσουμε,  γιατί 

Ἐκεῖνος σήκωσε ὅλο τό βάρος. Ὁ δικός μας σταυρός σέ σύγκρισι 

μ’ ἐκεῖνο τοῦ Κυρίου εἶναι μικρός. Ἄς τό σηκώσουμε μέ ὑπομονή 

καί ἐπιμονή μέ προθυμία χωρίς παράπονα. Νά ἀντιστεκόμαστε σέ 

κάθε προσβολή σέ κάθε σκέψι, σέ κάθε πράξη, πού μπορεῖ νά  μᾶς 

παρασύρει στήν  παράβαση τοῦ θείου θέλήματος καί νά ἁμαρτή-

σουμε. Νά μήν ὑποκύπτουμε στούς πειρασμούς ὅσο εὐχάριστοι 

φαίνονται. Νά α.ντισεκόμαστε στόν κακό μας ἑαυτό μέχρι τέλους,  

καί σίγουρα θά γιορτάσουμε νικητές καί μέ χαρά τή ἔνδοξη Ἀνά-

στασι τοῦ Κυρίου πού βεβαιώνει καί τή δική μας ἀνάστασι. 

Ἐμπρός λοιπόν, μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς μας  καρφωμένα στό Σταυ-

ρό τοῦ Χριστοῦ, καί μέ  πίστη καί ἐλπίδα στόν  Λυτρωτή, Κϋριο καί 

Θεό μας, ἄς ἀνανεώσουμε τίς  δυνάμεις μας γιά νά συνεχίσουμε 

τή θεάρεστη ἐγκράτειά μας  καί τή νηστεία μας, ὅσοι βέβαια μπο-

ροῦν καί νηστεύουν, μέ ὑπομονή , μέ πίστι καί θάρρος ἀποβλέπον-

τες στήν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί στήν ἀνάστασι τῆς δικῆς 

μας ψυχῆς πρός  δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ.Ἀμήν 

48.ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

(Μάρκ. θ΄ 17-31) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνω ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ  Ἰησοῦ, γονυπετῶν 

καί λέγων· Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦ-

μα ἄλαλον. Καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρί-
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ζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς 

μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. Ὁ δὲ ἀποκρι-

θεὶς αὐτῷ λέγει· Ὦ γενεὰ  ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕ-

ως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετε αὐτὸν πρός με. Καὶ ἤνεγκαν αὐ-

τὸν πρὸς αὐτόν. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐ-

τόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο  ἀφρίζων. Καὶ ἐπηρώτησε τὸν 

πατέρα αὐτοῦ· Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; Ὁ δὲ 

εἶπε· Παιδιόθεν. Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδα-

τα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ' εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγ-

χνισθεὶς ἐφ' ἡμᾶς. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦ-

σαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. Καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ 

παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· Πιστεύω, Κύριε. Βοήθει μου τῇ ἀπι-

στίᾳ. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει  ὄχλος ἐπετίμησε τῷ πνε-

ύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν, 

ἐγὼ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι  εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 

Καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτόν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ 

νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατή-

σας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα 

αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ  αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτόν κατ' ἰδίαν, ὅτι 

ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ 

γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. 

Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ 

ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώ-

πων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀ-

ναστήσεται. 

Μετάφρασι 

Ἐκεῖνο τόν καιρό· κάποιος ἄνθρωπος πλησίασε τόν Ἰησοῦ, γονάτι-

σε μπροστά του λέγοντας:«Διδάσκαλε, ἔφερα τὸν υἱό μου σὲ σένα 

ποὺ ἔχει, πνεῦμα (δαιμόνιο), ποὺ τοῦ ἀφήρεσε τὴ λιαλιά του. Καὶ 
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ὅπου τὸν πιάση, τὸν ρίχνει κάτω καὶ ἀφριζει καὶ τρίζει τὰ δόντια 

του καὶ ξηραίνεται. Καὶ εἶπα στοὺς μαθῆτες σου νὰ τὸ βγάλουν, 

ἀλλά δὲ μπόρεσαν. Αὐτός δὲ ἀποκρινόμενος σ’ αὐτόν λέγει: Ὢ γε-

νεὰ ἄπιστη, ἕως πότε θὰ εἶμαι μαζί σας. «Ἕως πότε θὰ σᾶς ἀνέχω-

μαι; Φέρτε τὸν σὲ μένα». Καὶ τὸν ἔφεραν σ’ αὐτόν. Καὶ ὅταν τὸ  

πνεῦμα (τὸ δαιμόνιο) τὸν εἶδε, ἀμέσως τὸν τάραξε μὲ σπασμούς, 

καὶ ἔπεσε στὴ γῆ καὶ κυλιόταν καὶ ἄφριζε. Ρώτησε δὲ ὁ Ἰησοῦς) 

τὸν πατέρα του: «Ἀπὸ πότε τοῦ συμβαίνει αὐτό». Αὐτός δὲ εἶπε: 

«Ἀπὸ τὴ παιδική του ἡλικία». Πολλὲς φορὲς τὸν ἔρριξε καὶ στὴ 

φωτιὰ καὶ στὰ νερά, γιὰ νὰ τὸν θανατώση. Ἀλλ' ἂν μπορεῖς νὰ κά-

νης.κάτι, λυπήσου μας καὶ βοήθησέ μας». Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε τὸ 

ἂν δύνασαι νὰ πιστεύσης, ὅλα εἶναι δυνατὰ σὲ ἐκεῖνον ποὺ πιστεύ-

ει. Ἀμέσως τότε ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ φώναξε δυνατὰ καὶ εἶπε μὲ 

δάκρυα: «Πιστεύω Κύριε, βοήθησε τὴν ἀπιστία μου». Ὅταν δὲ εἶδε 

ὁ Ἰησοῦς, ὅτι ἔτρεχε καὶ συγκεντρωνόταν πλῆθος, πρόσταξε τὸ 

πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτο λέγοντας σ’ αὐτό: «Πνεῦμα ἄλαλο  καὶ κωφό, 

ἐγώ σὲ διατάσσω νὰ βγῆς ἀπ' αὐτόν καὶ νὰ μὴ ξαναμπῆς σ' αὐτόν». 

Καὶ ἀφοῦ  ἔβγαλε κραυγὴ καὶ τὸν συντάραξε πολύ, βγῆκε, καὶ ἔγι-

νε σὰν νεκρός, ὥστε πολλοὶ νὰ λέγουν, ὅτι πέθανε. Ὁ δὲ Ἰησοῦς 

τὸν ἐπίασε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ τὸν σήκωσε καὶ ἀνωρθώθηκε. Κι' ὅταν 

αὐτος (ὁ 'Ἰησοῦς) μπῆκε σὲ κάποιο σπίτι τὸν ρώτησαν οἱ μαθηταὶ 

τοῦ ἰδιαιτέρως: «Γιατί ἐμεῖς δὲν μπορέσαμε νὰ τὸ βγάλωμε;». Καὶ 

τοὺς ἀπάντησε: «Αὐτό τὸ εἶδος (τῶν δαιμόνων) δὲν εἶναι δυνατὸ 

νὰ βγῆ μὲ τίποτε, παρὰ μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία». Καὶ ἀφοῦ ἔφυ-

γαν ἀπ' ἐκεῖ, πορεύονταν διὰ μέσου της Γαλιλαίας καὶ δὲν ἠθελε 

νά τό μάθη Κανείς. Μιλοῦσε δὲ στοὺς μαθητάς του καὶ τοὺς ἔλε-

γε, ὅτι ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου σέ λίγο θά παραδοθῆ σέ χέρια 

ἀνθρώπων, καί θά τόν θανατώσουν, καί τήν Τρίτη ἡμέρα μετά τό 

θάνατο θ’ ἀναστηθῆ. 

Ἡ κατά Θεόν παιδεία σώζει 
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 Μεγάλος καί ἀνυπόφορος ὁ πόνος καί ἀβάσταχτη ἡ θλίψη 

τοῦ  πατέρα γιά τό δαιμονισμό τοῦ παιδιοῦ του· ἄλλωστέ γιά τοῦ-

το ἔφερε τό ἄρρωστο παιδί του στόν Κύριο γιά θεραπεία. Ἦταν 

μεγάλη δυστυχία νά βλέπει τό παιδί του νά  βασανίζεται ἀπό τόν 

δαίμονα, νά πέφτει στή γῆ, νά τρίζει τά δόντια του και νά βγάζει ά-

φρούς ἀπό τό στόμα του. Γι’ αὐτό ἔφταιγε βέβαια καί ἡ ἀμέλεια 

τοῦ πατέρα πού δέ φρόντισε γιά δυόμιση χρόνια καί ἐνῶ ἄκουγε 

γιά τόν Ἰησοῦ, ἀδιαφοροῦσε καί  ἀπιστοῦσε στά θαύματα καί στίς 

θεραπεῖες ἀσθενῶν καί δαιμονιζομένων καί γιά τόσο χρόνο ἄφηνε 

τό παιδί του νά ὑποφέρει. Μέ τό πέρασμα ὅμως τοῦ χρόνου ὁ πό-

νος καί ἡ θλίψη τοῦ  ράγισαν τήν καρδιά καί  φέρνει τό παιδί στόν 

Ἰησοῦ ἤ μᾶλλον πρῶτα στούς μαθητές οἱ ὁποῖοι ὅμως δέ μπόρεσαν 

νά  τό θεραπεύσουν, μέχρι πού κατέβηκε ὁ Κύριος ἀπό τό ὄρος 

τῆς Μεταμορφώσεως καί τό θεράπευσε ἀφοῦ πρῶτα καταδίκασε 

τήν Ἰουδαϊκή ἀπιστία, καί μετά ἔδιωξε τό δαιμόνιο ἀπό τόν νέο.. 

 Ὅπως τότε ἔτσι καί σήμερα ἐξακολουθεῖ ὁ διάβολος νά τυραννεῖ 

τούς ἀνθρώπους, ἀλλά μέ διαφορετικό τρόπο δαιμονίζει σήμερα 

τόν ἄνθρωπο.Ὁ τρόπος πού χρησιμοποιεῖ σήμερα εἶναι ὕπουλος 

καί κακοῦργος.. Δέν ἔχουμε σήμερα αὐτοπρόσωπη τήν παρουσία 

τοῦ σατανᾶ στόν ἄνθρωπο,  γιατί ἄλλαξε τακτική καί αἰχμαλωτίζει 

ἀοράτως τίς αἰσθήσεις καί τίς ἐπιθυμίες τοῦ ἀνθρώπου καί χωρίς 

νά γίνεται φανερή ἡ παρουσία του ὁδηγεῖ τούς νέους πρός τήν κα-

ταστροφή. Πόσα παιδιά δέν ἔγιναν κλέφτες καί δολοφόνοι καί σα-

πίζουν στή φυλακή;  Πόσοι δέ ἀκολούθησαν τήν ἀκολασία καί  μο-

λύνθησαν μέ τό Εΐτς καί λυώνουν στά κρεβάτια τῶν νοσοκομείων; 

Καί πόσοι ἄλλοι δέν ἐγκλωβίστηκαν στά πλοκάμια τῶν ναρκωτικῶν 

οὐσίων καί παιθαίνουν μέ μιά σύριγγα στό χέρι; Ὅλοι αὐτοί εἶναι 

δαιμονισμένοι μέ ἄλλη μορφή καί ὅλων αὐτῶν οἱ γονεῖς, ὑποφέ-

ρουν μέ τό μαχαῖρι τῆς θλίψης βυθισμένο στά σπλάχνα τους καί 
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βιώνουν καθημερινά τό μαρτύριο, χειρότερα ἀπό τόν πατέρα τοῦ 

εὐαγγελίου.  

Τί φταίει ὅμως γιά τήν κατάντια αὐτή τῶν παιδιῶν μας; Ἡ ἀπάντησι 

ὑπάρχει καί  ἐνοχοποιεῖ τούς γονεῖς.  Οἱ γονεῖς ἀδιαφοροῦν νά δώ-

σουν τή σωστή κατά Θεό παιδεία στά παιδιά τους. Ἒπειδή καί  οἱ ἴ-

διοι δέν ζοῦν κατά Θεό.  Δέν δίνουν πρότυπα στά παιδιά τους καί 

αὐτά μιμοῦνται τή ζωή τῶν γονιῶν. Γιατί παραπονοῦνται; 

 Εἶναι πολλοί γονεῖς πού  ἀμφιβάλλουν γιά τήν πίστι, δέν  παραδέ-

χονται τήν κατά Θεό παιδαγωγία∙ ὅμως δέν παραλείπουν νά φρον-

τίζουν τήν κατά κόσμο παιδαγωγία, τήν μόρφωσι, τή γυμναστική, 

τόν ἀθλητισμό κλπ. Καί ἔτσι τά παιδιά μένουν μακριά ἀπό τή γνώσι 

τοῦ θείου θελήματος καί παραδίνονται στή  γνώσι τοῦ κοσμικοῦ 

φρονήματος, πού ὅδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἀπόλαυσι, στήν ἡδονή 

καί στή φυλαργυρία. Ἐνῶ στέλλουν τά παιδιά τους σέ ἄλλα κέν-

τρα, γυμναστήρια, προσκοπισμό καί σ’ ἄλλα σωματεῖα, ἀποφεύ-

γουν νά τά στέλλουν στά κατηχητικά καί στήν Ἐκκλησία καί ἀπο-

λαμβάνουν ἔτσι τούς καρπούς πού οἱ ἴδιοι καλλιέργησαν. Ἀντί νά 

ἔχουν συνεχή ἐπιτήρησι τῶν παιδιῶν τους  τ’ ἀδιαφοροῦν καί σιγά 

σιγά μπλέκονται στά  πλοκάμια τοῦ σατανᾶ καί δαιμονίζονται. Για-

τί τί ἄλλο παρά δαιμονισμός εἶναι ὁ ἐθισμός στά ναρκωτικά,  στίς 

γυναῖκες, στίς δολοφονίες καί στίς κλεψιές. Εἶναι πραγματικός 

δαιμονισμός χωρίς νά μποροῦν νά τόν θεραπεύσουν πλέον. 

Καί τό χειρότερο εἶναι πού  καί τά ὀργανωμένα σύνολα καί κυβέρ-

νησι ἀκόμα λειτουργοῦν μέ τή συμβουλή τοῦ διαβόλου.  Γιά νά 

σταματήσουν τό Ἔϊτς μοιράζουν προφυλακτικά! Ἀντί νά συστή-

σουν ἐγκράτεια καί γρήγορο γάμο, ὁδηγοῦν τούς νέους στήν ἁ-

μαρτία ἀπό ἄλλο δαιμονικό μονοπάτι. Νά εἶναι βέβαιοι ὅτι τίποτα 

δέ θά πετύχουν καί τούς γελοιοποιεῖ ὁ Διάβολος. 
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Οἰκογένειες πού δίνουν τήν κατά Θεό παιδαγωγία στά παιδιά 

τους, πολύ σπάνια ἤ καί καθόλου δέν θά βρεθοῦν στή θέσι αὐτή νά 

λυώνη ἡ ψυχή τους ἀπό τήν κατάντια τοῦ παιδιοῦ τους. Δέν  εἶδα 

κανένα παιδί τοῦ κατηχητικοῦ νά πλεχτῆ στά ναρκωτικά καί  σέ ἄλ-

λα μεγάλα κακά, γιατί πρόλαβαν οἱ γονεῖς καί φρόντισαν ἐνωρίς 

γιά τά παιδιά τους καί τά παιδαγώγησαν σωστά. Ἄς μήν κατηγο-

ροῦμε μόνο τήν κοινωνία, ἀλλά νά παραδεχτοῦμε τήν εὐθύνη μας 

καί νά κατηγορήσουμε τήν ἀρρωστημένη ἀγάπη πού μερικοί γο-

νεῖς ἔχουν στά παιδιά τους καί δέν τά  παδαγωγοῦν σωστά. Ἄν ἀ-

γαπᾶς τό παιδί σου, καθοδήγησέ το  ἀπό τήν κούνια του καί ὅταν 

μεγαλώσει, νά μάθης καί νά τό τιμωρῆς ἀνάλογα μέ τήν ἀγάπη πού 

χρειάζεται. Ἡ Γραφή λέγει: «ὅς φείδεται βακτηρίας μισεῖ τόν υἱόν 

αὐτοῦ, ὁ δέ ἀγαπῶν παιδεύει.» (Παρ. γ΄24) Καί «Παίδευε τόν υἱόν 

σου καί ἀγαπήσει σε.» (Σοφία Σολομ. κθ΄17). 

Ἡ κατά Θεόν παιδεία καί τό συνεχές ἐνδιαφέρον γιά τά παιδιά μας  

εἶναι ἡ σωτηρία τῆς κοινωνίας μας. Ἄς τό προσέξουμε σοβαρά ἄν 

θέλομε νά μήν θρηνοῦμε γιά τό χαμό τῶν παιδιῶν μας, καί ἄν 

θέλμε κοινωνία εὐτυχισμένη καί εὐημεροῦσα. 

49.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

(Μάρκ.  ι΄ 32-45 

Τῷ καιρῷ ἐκεῖνω παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς  τοὺς δώδεκα μαθητάς 

αὐτοῦ καί ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι 

Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παρα-

δοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐ-

τὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαίξουσιν 

αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτε-

νοῦσιν αὐτὸν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύον-

ται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· Διδάσκα-
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λε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· 

Τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δε-

ξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. Ὁ δὲ Ἰη-

σοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτή-

ριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; Οἱ 

δὲ εἶπον αὐτῷ· Δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τὸ μὲν ποτή-

ριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτι-

σθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν 

ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο 

ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.  Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσά-

μενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐ-

θνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιά-

ζουσιν αὐτῶν·  οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ' ὃς ἐὰν θέλῃ γενέ-

σθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος,  καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν 

γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν-

θρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν  

Μετάφρασι 

'Ἐκεῖνο τὸν καιρό, ὁ Ἰησοῦς, πῆρε μαζί του τοὺς δώδεκα μαθητάς 

του, καὶ ἄρχισε νὰ τοὺς λέγει ὅσα ἔμελλε νὰ τοῦ συμβοῦν: «Ἰδοὺ 

ἀναβαίνουμε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θὰ παρα-

δοθῆ στοὺς ἀρχιερεῖς καὶ στοὺς γραμματεῖς, καὶ θὰ τὸν καταδικά-

σουν σὲ  θάνατο, καὶ θὰ τὸν παραδώσουν στοὺς ἐθνικούς (εἰδωλο-

λάτρες) , καὶ θὰ τὸν ἐμπαίξουν, καὶ θὰ τὸν μαστιγώσουν, καὶ θὰ 

τὸν φτύσουν, καὶ θὰ τὸν θανατώσουν, καὶ τὴν Τρίτη ἡμέρα θ' ἀνα-

στηθῆ». Τὸν πλησιάζουν τότε ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰωάννης οἱ υἷοι του 

Ζεβεδαίου, καὶ τοῦ λέγουν: «Διδάσκαλε, θέλουμε, αὐτό ποὺ θὰ ζη-

τήσουμε, νὰ μᾶς κάνης». Αὐτός δὲ τοὺς εἶπε: «τί θέλετε νὰ σᾶς 

κάνω;». Καὶ αὐτοί του εἶπαν: «'Ὅταν θὰ ἀναλάβης τὴν ἔνδοξη βα-

σιλεία σου, δῶσε τὸ δικαίωμα νὰ καθίσουμε ἕνας ἀπὸ τὰ δεξιά σου 
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καὶ ἕνας ἀπὸ τὰ ἀριστερά σου». Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε; «Δὲν ξέ-

ρετε τί ζητεῖτε. Δύνασθε νὰ πιῆτε τὸ ποτήριο, τὸ ὁποῖο θὰ πιῶ ἐ-

γώ, καὶ νὰ βαπτισθῆτε μὲ τὸ βάπτισμα, μὲ τὸ ὁποιῖο θὰ βαπτισθῶ 

ἐγώ;». Αὐτοὶ δὲ τοῦ εἶπαν: «Δυνάμεθα». τότε ὁ 'Ἰησοῦς τοὺς εἶπε: 

«Τὸ μὲν ποτήριο, ποὺ θὰ πιῶ ἐγώ, θὰ πιῆτε, καὶ μὲ τὸ βάπτισμα 

ποὺ θὰ βαπτισθῶ, θὰ βαπτισθῆτε. Ἀλλά τὶς θέσεις ἀπὸ τὰ δεξιά 

μου καὶ ἀπὸ τὰ ἀριστερά μου δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ μένα νὰ δώσω, 

ἀλλά θὰ δωθοῦν σ' αὐτοὺς γιὰ τοὺς ὁποίους ἔχουν ὁρισθη ἀπὸ τὸν 

Πατέρα μου». Ὅταν δὲ ἄκουσαν οἱ ἄλλοι δέκα μαθηταί, ἄρχισαν 

νὰ ἀγανακτοῦν ἐξ  αἰτίας του 'Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωάννου. Ὁ δὲ 'Ἰη-

σοῦς τοὺς κάλεσε καὶ τοὺς λέγει: «Ξέρετε, ὅτι ἐκεῖνοι, ποὺ ἀρέ-

σκovται νὰ κυβερνοῦν τὰ ἔθνη, ἀσκοῦν ἀπόλυτη κυριαρχία ἐπάνω 

τους, καὶ οἱ μεγάλοι ἀξιωματοῦχοι τοὺς  καταδυναστεύουν. Σὲ 

σᾶς ὅμως δὲν πρέπει νὰ συμβῆ ἔτσι. Ἀλλ' ὅποιος θέλει νὰ γίνη με-

γάλος μεταξύ σας, πρέπει νὰ εἶναι ὑπηρέτης σας, καὶ ὅποιος ἀπό 

σας θέλει νὰ γίνη πρῶτος πρέπει νὰ γίνη δοῦλος ὅλων. Καὶ ὁ υἷός 

του ἄνθρωπου δὲν ἦλθε νὰ ὑπηρετηθῆ, ἄλλα νὰ ὑπηρετήση καὶ νὰ 

δώση τὴ ζωή του σὰν λύτρο γιὰ πολλοὺς (γιὰ ὅλους  δηλαδή). 

Ἀγκάθια τοῦ Διαβόλου 

Ἀνάμεσα στά μεγάλα καί βλαβερά ἀγκάθια πού ὁ διάβολος σπέρνει 

στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, γιά νά καταπνίξουν τά καλά σπέρματα 

καί τίς καλές καταβολές πού ὑπάρχουν, εἶναι καί  ἡ φιλοδοξία. Δέν 

πρόκειται βέβαια γιά τήν καλή ὠφέλιμη ἄμιλλα γιά πρόοδο, ἀλλά 

πρόκειται γιά μιά  ἄσχημη κατάστασι πού γίνεται αἰτία νά διαταρα-

χθοῦν ἀκόμα καί οἱ ἀγαθές σχέσεις τῶν ἀνθρώπων. 

Στό σημερινό Εὐαγγέλιο συναντοῦμε αὐτό τό κακό μέ τή συμπερι-

φορά τῶν δύο μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία  ἔγινε αἰτία νά  ἀγα-

νακτίσουν οἱ ὑπόλοιποι μαθητές καί νά  διαταραχθῆ ἡ ἁρμονική 

σχέσι τους. Λέγει λοιπόν ὁ Εὐαγγελιστής·  ὁ Κύριος μέ τούς μαθη-
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τές Του πορεύονται πρός τά Ἱεροσόλυμα. Σέ κάποια στιγμή τούς 

μιλᾶ γιά  τήν προδοσία καί τό πάθος Του, τήν ταφή καί τήν ἀνά-

στασί Του. Αὐτό τό τελευταῖο κέντρισε τό ἐνδιαφέρον τῶν δύο ἀ-

δελφῶν, τοῦ Ἰακώβου καί τοῦ Ἰωάννη καί ἄναψε μέσα τους ἡ φιλο-

δοξία καί ἡ ἀρχομανία. Σκέφθηκαν ὅτι μετά τήν ἀνάστασί Του, πού 

σύντομα θά γινόταν, σύμφωνα μέ τούς ὑπολογισμούς τους, θά βα-

σίλευε ὁ δάσκαλός τους  καί θά ἤθελαν νά εἶναι αὐτοί πρῶτοι ἄρ-

χοντες στά δεξιά καί ἀριστερά τοῦ  νέου βασιλιά. Παραμέρισαν 

τούς ἄλλους μαθητές καί  πῆγαν κοντά στό Κύριο καί τοῦ ζήτησαν 

τούς δύο θρόνους δεξιά καί ἀριστερά, προλαμβάνοντας ἔτσι τούς 

ἄλλους μαθητές. Οἱ ἄλλοι 10 μαθητές ὅταν εἶδαν αὐτή τή φιλόδο-

ξη ἐνέργεια τῶν συμμαθητῶν τους «ἀγανάκτησαν» ἔχασαν τήν 

ψυχραιμία τους καί ἄν δέν ἐπέμβαινε ὁ Κύριος μέ τά γεμᾶτα γαλή-

νη λόγια Του, οἱ μαθητές θά χωρίζονταν στά δυό στρατόπεδα.  

Ἀντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο εὔκολα τό πάθος αὐτό τῆς φιλο-

δοξίας καί ἀρχομανίας διατάραξε τίς σχέσεις τῶν μαθητῶν τοῦ 

Χριστοῦ, ἀλλά καί πόσα δεινά ἐπιφέρει στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώ-

πων.  

Ἐπειδή ἡ  φιλοδοξία μέ τήν ἀρχομανία πού ξύπνησε στίς καρδιές 

τῶν δύο μαθητῶν θόλωσε τό λογικό τους, καί ἀντί νά  ἐκφράσουν 

τή συμπάθεια καί τή λύπη τους πρός τό δάσκαλό τους γιά τό πά-

θος πού πρόκειτο νά  ὑποστῆ, ὅπως τούς ἔλεγε, αὐτοί σκέφτονταν 

τούς θρόνους καί τήν τιμή τῆς ἐξουσίας, μέ ἀποτέλεσμα αὐτή ἡ 

συμπεριφορά νά διαταράξη τίς  σχέσεις τῶν μαθητῶν. 

Δυστυχῶς καί σήμερα αὐτή ἡ φιλοδοξία καί ἀρχομανία ταλαιπωρεῖ 

καί τή δική μας κοινωνία. Δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού κυνηγοῦν πο-

λιτικούς θώκους καί ἀξιώματα καί μεταχειρίζονται κάθε πανουργία 

καί γίνονται ἄδικοι, ἄσπλαχνοι, ἐγωϊστές καί πατοῦν ἐπί πτωμάτων 

νά  φτάσουν στό σκοπό τους, μέ δόλο καί ὑποκρισία. Καί στήν Ἐκ-
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κλησία δυστυχῶς ὑπάρχει αὐτή ἡ τάση καί βλέπουμε τούς  ἐκπρο-

σώπους τοῦ ταπεινοῦ Κυρίου μας νά προσπαθοῦν νά ὑποσκάψουν 

ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά δημιουργεῖται μιά φαύλη κατάστασι, μιά ἀ-

νωμαλία πού κάθε ἄλλο παρά στήν Ἒκκλησία ἁρμόζει. 

Ἡ τάση αὐτή εἶναι μιά ἀρρώστεια ψυχική, τήν ὁποίαν ὁ διάβολος 

στολίζει καί ὑποβάλλει στούς ἀνθρώπους, μέ φανταχτερά ὄνειρα 

καί προσδοκίες· μέ δόξα καί πλούτη, μέ ἀπόλαυσι ἀγαθῶν. Πλα-

νῶνται ὅμως οἱ ἄνθρωποι, γιατί τό θολωμένο λογικό τους δέ βλέ-

πει τήν πραγματικότητα καί τή ματαιότητα τῶν προσκαίρων.  

Ἐμεῖς λοιπόν πού γνωρίζουμε τό κακό αὐτό θά πρέπει νά φροντί-

ζουμε νά μήν ἀφήσουμε αὐτό τό σκουλίκι τῆς  ἀρχομανίας. τῆς φι-

λοδοξίας καί ὑπερηφάνειας νά μᾶς καταλάβη. Γιά νά τό πετύχουμε 

αὐτό θά πρέπει νά μελετοῦμετή ζωή τοῦ Κυρίου μας καί τό λόγο 

Του, καί νά θυμόμαστε αὐτό πού εἶπε σήμερα στούς μαθητές Του. 

«Ἄν κανείς ἀπό σᾶς θέλει νά γίνει μέγας, θά πρέπει πρῶτα νά γίνει 

ταπεινός διάκονος, ὑπηρέτης, καί αὐτός πού θέλει νά εἶναι πρῶ-

τος πρέπει πρῶτα νά γίνει δοῦλος καί ὑπηρέτης τῶν ἄλλων», μι-

μούμενος τό δάσκαλο του πού τό ἐφάρμοσε στή ζωή Του. 

Ἄς ἐλέγχουμε καθημερινά τή συμπεριφορά μας γιά νά μή λυπή-

σουμε κανένα, ἐφαρμόζοντας τό παραδειγμα τοῦ Κυρίου μας, θυ-

σιάζοντας τόν ἐγωϊσμό μας,  τό θέλημά μας,  στήν ἀγάπη τοῦ  ἀ-

δελφοῦ μας καί τήν ἐξυπηρέτησί του. Νά  ἐπιδιώκουμε παράλληλα 

μέ τό δικό μας καί τό συμφέρον τῶν ἄλλων ἀνθρώπων . Νά προσέ-

χουμε νά μή λυπήσουμε κανένα, ἀλλά νά ὠφελοῦμε τόν συνάθρω-

πό μας. Αὐτό θά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τή ἀρχομανία καί φιλοδοξία 

καί αὐτό ἀρέσει στό Θεό ὁ Ὀποῖος θά μᾶς  ἀμείψη στό τέλος ὅπως 

πρέπει. Στήν καθημερινή μας προσευχή, ἄς  προσθέσομε καί 

τό,Κύριε φύλαξε με ἀπό τήν ἀρχομανία καί τήν καταστρεπτική φι-

λοδοξία, καί χάρισε μου  ταπείνωση καί αὐτογνωσία, γιά νά μήν ξε-



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 208 ~ 

 

φεύγω ἀπό τό δρόμο Σου. Ἅς εἶναι εὐλογημένο και δοξασμένο τό  

πανάγιο ὄνομά Σου, τώρα καί πάντοτε καί εἰς τούς αἰῶνες. Ἀμήν.  

50.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. 

(Ἰωάν. Ιβ΄ 1-18) 

Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅ-

που ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.  Ἐποίησαν οὖν 

αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ 

τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. Ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου 

νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέ-

μαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ 

τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.  Λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰού-

δας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι·  Διατί τοῦ-

το τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 

Εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι κλέ-

πτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.  

Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· Ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ 

μου τετήρηκεν αὐτό.  Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ' ἑαυ-

τῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.  Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰου-

δαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ' ἵνα καὶ 

τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ 

ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, ὅτι πολλοὶ δι' αὐτὸν 

ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. Τῇ ἐπαύριον ὁ 

ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται Ἰη-

σοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον 

εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἐκραύγαζον· Ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρ-

χόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Εὑρὼν δὲ ὁ Ἰ-

ησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· Μὴ 

φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ 

πῶλον ὄνου. Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, 
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ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη ὁ Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ' 

αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.  Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄ-

χλος ὁ ὢν μετ' αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον φώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου 

καί ἤγειρεν αὐτόν ἐκ νεκρῶν.Δια τοῦτο καί ὑπήντησεν αὐτῷ ὀ 

ὄχλος, ὅτι ἤκουσε τοῦτο αὐτό πεποιηκέναι τό σημεῖο. 

Μετάφρασι 

Ὁ δέ Ἰησοῦς ἔξι ἡμέρες πρό τοῦ Πάσχα ἦλθε στή Βηθανία, ὅπου ἦ-

ταν ὁ Λάζαρος, ποὐ εἶχε πεθάνει καί τόν ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν. τοῦ 

ἔκαναν δέ δεῖπνο ἐκεῖ καί ἡ Μάρθα διακονοῦσε, ὁ δέ Λάζαρος ἦ-

ταν ἕνας ἀπ' αὐτους, πού κάθονταν στό τραπέζι μαζί του. Ἡ Μαρί-

α τότε πῆρε μιά λίτρα μύρο (τριακόσια εἰκοσπέντε γραμμάρια πε-

ρίπου), πού ἦταν νάρδος ὁλοκάθαρη πανάκριβη, καί ἄλειψε τά πό-

δια τοῦ Ἰησοῦ, καί σκούπισε μέ τά μαλιά τῆς τά πόδια του. τό δέ 

σπίτι γέμισε ἀπό τήν εὐωδία τοῦ μύρου. Ἀλλ' ἕνας ἀπό τους μαθη-

τάς του, ὁ Ἰούδας τοῦ Σίμωνος ὁ Ἰσκαριώτης, πού ἔμελλε νά τόν 

παραδώσπ, λέγει: «Γιατί αὐτό τό μύρο δέν πωλήθηκε ἀντί τριακο-

σίων δηναρίων καί δέν δόθηκε (ὡς χρηματική ἄξια) στούς πτω-

χούς;». Εἶπε δέ τοῦτο, ὄχι διότι ἐνδιαφερόταν γιά τούς πτωχούς, 

ἄλλα διότι ἦταν κλέπτης καί κρατοῦσε τό ταμεῖο καί ἔκλεπτε ἀπό 

τίς εἰσφορές. Εἶπε τότε ὁ Ἰησοῦς:« Ἀφησέ τήν. Φύλαξε αὐτό (τό 

μύρο, γιά νά μέ ἀλείψπ προκαταβολικῶς) γιά τήν ἡμέρα τοῦ ἐντα-

φιασμοῦ μου, διότι τούς πτωχούς τούς ἔχετε πάντοτε μαζί σας, 

ἀλλ' ἐμένα δέν θά μέ ἔχετε πάντοτε.. Πολύς δέ λαός άπό τούς Ἰ-

ουδαίους ἔμαθε, ὅτι εἶναι έκεῖ, καί ἦλθαν όχι μόνο γιά τόν 'Ιησοῦ, 

άλλά γιά νά ίδοῦν καί τό Λάζαρο, πού άνέστησε έκ νεκρῶν. Γι' αύ-

τό οί άρχιερεῖς άποφάσισαν νά θανατώσουν τό Λάζαρο, διότι έξ 

αίτίας του πολλοί άπό τούς 'Ιουδαίους πήγαιναν στό 'Ιησοΰ καί πί-

στευαν σ' αύτόν. Τήν ἄλλη ήμέρα λαός πολύς, πού ἦλθε γιά τήν ἑ-

ορτή, ὅταν άκουσαν, ὅτι έρχεται ό 'Ιησοῦς στά 'Ιεροσόλυμα, πῆραν 

κλάδους άπό φοίνικες καί βγῆκαν νά τόν προϋπαντήσουν, καί 
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κραύγαζαν:« Εύλογημένος ό έρχόμενος έκ μέρους του Κυρίου, ό 

βασιλεύς του Ισραήλ ». Βρῆκε δέ ό 'Ιησοῦς ἕνα γαϊδουράκι καί κά-

θησε έπάνω του, ὅπως εἶναι γραμμένο: «Μή φοβᾶσαι, θυγατέρα 

Σιών! 'Ιδού ό βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος σ' ένα πουλάρι ό-

νου. Άλλά  τί σήμαιναν αύτά δέν καταλάβαιναν οί μαθηταί του 

στήν άρχή, άλλά ὅταν δοξάσθηκε ό 'Ιησοῦς, τότε θυμήθηκαν, ὅτι 

αύτά ἦταν γι' αύτόν γραμμένα, καί αύτά έκαναν σ' αύτόν. Οἱ δέ ἄν-

θρωποι τοῦ λαοῦ πού ἦταν μαζί του ὅταν φώναξε τό Λάζαρο νά 

βγῆ άπό τό μνῆμα καί τόν άνέστησε έκ νεκρῶν, ἔδιναν μαρτυρία 

(γιά τό θαῦμα). Γι' αύτό καί τόν προϋπάντησε ό λαός, διότι ἄκου-

σαν, ὅτι εἶχε κάνει αύτό τό θαῦμα 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, 

Ἡ  ἀρχή τοῦ τέλους 

Ἀπό σήμερα ἀρχίζει τό τέλος τῆς σύντομης ζωῆς τοῦ Σωτῆρα τῆς 

ἀνθρωπότητος, πού ἔζησε στόν ἐφήμερο τοῦτο κόσμο, μέ μοναδι-

κό σκοπό νά καταργήση τό κράτος τοῦ διαβόλου καί νά ἀποκατα-

στήση τό σύνδεσμο τοῦ  ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου μέ τό  Δημιουργό 

του. Αὐτό  θά τό ἔφερνε σέ πέρας σέ λίγες μέρες  καί θά  τέλειω-

νε τό ἔργο αὐτό μέ τόν σταυρικό θάνατο, ἀλλά μέ ἀπόλυτη ἐπιτυ-

χία. 

 Τό μεγάλο θαῦμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ  φίλου του Λαζάρου 

ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποθάνει καί ταφεῖ πρίν τέσσερεις ἡμέρες ἐνθουσία-

σε τά πλήθη, ἀλλά ὑπεδαύλισε καί τό μῖσος τῶν Γραμματέων καί  

Φαρισαίων πού ζητοῦσαν εὐκαιρία νά  συλλάβουν τόν Ἰησοῦν καί 

νά τόν θανατώσουν. 

Βρισκόταν ὁ Ἰησοῦς στήν οἰκία τοῦ Λαζάρου ἔξω ἀπό τήν Ἱερου-

σαλήμ. Τήν ἐπαύριον ἔπρεπε νά βαδίση τό δρόμο καί θά τελείωνε 

τό ἔργο Του, γνωρίζοντας ὅλο τό πάθος, τό μαρτυρίο καί τό θάνα-
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το πού θά ὁλοκλήρωνε τό σκοπό Του. Στό μεταξύ πλησίαζε καί τό 

Πάσχα τῶν Ἑβραίων καί  μαζεύτηκε πολύ πλῆθος Ἰουδαίων γιά νά 

γιορτάση τή μεγάλη αὐτή γιορτή. Ὅταν ἔγινε γνωστό ὅτι ὁ Ἰησοῦς 

μπαίνει στήν πόλι τότε τά πλήθη τόν ὑποδέχθηκαν μέ πολύ ἐν-

θουσιασμό καί ἐκδηλώσεις. Μερικοί ἅπλωναν τά  ἐνδύματά τους 

στό δρόμο πού περνοῦσε ὁ Ἰησοῦς, ἄλλοι ἀνέβαιναν στά δένδρα ἔ-

κοβαν κλάδους καί τόν ὑποδέχονταν θριαμβευτικά σάν βασιλέα, 

.ἐνῶ τό  Συνέδριο καί οἱ Φαρισσαῖοι βυσοδομοῦσαν ἐναντίο τοῦ  

Κυρίου. 

Ὅμως αὐτή τή θριαμβευτική ὑποδοχή τοῦ πλῆθους, σέ λίγες μέ-

ρες θά ἀνταλασσόταν μέ μιά ἄλλη συμπεριφορά πού φανερώνει 

τήν ἀστάθεια τοῦ ἀνθρωπίνου χαρακτήρα. Τό ἴδιο πλῆθος ἐπηρεα-

σμένο ἀπό τούς  ἄρχοντες τῶν Ἑβραίων, ἀντί τοῦ «ὡσαννά» θά 

φώναζαν «σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν»! 

Ἔχουμε λοιπόν ἐνώπιόν μας δύο συπεριφορές, δύο παραδείγματα, 

ἀπό τή μιά τόν Κύριο νά βαδίζη μέ σταθερότητα στό σκοπό Του, 

χωρίς νά  ἐμποδίζεται ἀπό τά γεγονότα, καί ἀπο τήν ἄλλη ἔχουμε 

τό πλῆθος τοῦ λαοῦ πού μεταβάλλεται ἀνάλογα μέ τίς περιστά-

σεις.  Ὁ μέν Ἰησοῦς πού βάδισε μέ  πίστι στό τελικό του σκοπό χω-

ρίς νά  τόν ἐμποδίση καμιά δυσκολία καί δοκιμασία πέτυχε νά ἐ-

λευθερώση τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τή δουλεία τοῦ σατανά καί νά 

μποροῦμε ἐμεῖς σήμερα ἄν τό θελήσουμε νά  ζήσουμε στήν οἰκο-

γένεια τοῦ Θεοῦ αἰώνια μέσα στή χαρά καί τήν εὐτυχία. Ὁ δέ ὄ-

χλος πού μεταβαλλόταν ἀνάλογα μέ τίς περιστάσεις νά προχωρή-

ση στό φόνο καί στό ἔγκλημα ἐναντίον τοῦ Εὐεργέτη τῆς ἀνθρω-

πότητας καί γιά τοῦτο νά τιμωρηθῆ μέ τήν καταστροφή τῆς χώρας 

του καί τό διασκορπισμό τοῦ λαοῦ στίς πέντε Ἠπείρους. Παρά-

δειγμα πού πρέπει νά ἀποφύγουμε, ἄν θέλουμε νά μας προστα-

τεύει ὁ Κύριος. 
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Ἐμεῖς δέν ἔχουμε παρά νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τοῦ  

Σωτῆρα μας  Χριστοῦ, νά βαδίσουμε μέ σταθερότητα καί προσύ-

λωσι στό σκοπό τῆς σωτηρίας μας καί  νά πολεμοῦμε ἐναντίον κά-

θε ἐμποδίου,  πού εἶναι ἐναντίον τοῦ θείου θελήματος καί τῆς σω-

τηρίας μας. 

Μέ  ζωντανή πίστη καί ἐπιμονή νά ἐπιμένουμε στήν ἐφαρμογή τοῦ 

θείου θελήματος, θά φθάσουμε στό ποθητό τέρμα τῆς σωτηρίας 

καί τῆς  εἰσόδου μας στήν αἰώνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού ὁ Κύριος 

μέ τό Πάθος καί τήν Ἀνάστασί Του μᾶς κληρονόμησε. Νά μένουμε 

στό «ὠσαννά» καί νά μήν προχωροῦμε μέ τά έργα τῆς ἁμαρτίας 

στό «σταύρωσον». Νά προσέχουμε λοιπόν.  

51.ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 

(Ἰωάν.  γ΄ 13-17) 

Εἶπεν ὁ Κύριος· οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ.  

Καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι 

δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,  ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπό-

ληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.  Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κό-

σμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστε-

ύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.  Οὐ γὰρ ἀπέ-

στειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κό-

σμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν ὁ Κύριος·  καί  (γιά νά γνωρίζῃ καί νά σᾶς πεῖ τά ἐπουράνια) 

κανείς δέν ἀνέβηκε στόν οὐρανό, παρά ἐκεῖνος, πού κατέβηκε ἀπό 

τόν οὐρανό, ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος (συγχρόνως) εἶναι 

στόν οὐρανό. Ὅπως δέ ὁ Μωϋσῆς στήν ἔρημο ὕψωσε τόν ὄφι, ἔτσι 
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καί ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου πρόκειται νά ὑψωθῇ,  ὥστε καθένας, πού 

πιστεύει σ' αὐτόν, νά  μή πεθάνῃ (πνευματικά), ἀλλά νά ἔχῃ ζωή αἰ-

ώνια. Ναί! Τόσο ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, ὥστε τόν Υἱό του τόν 

μονογενῇ ἔδωσε γιά θυσία, ὥστε καθένας, πού πιστεύει σ' αὐτόν, 

νά μή πεθάνη (πνευματικά),  ἀλλά νά ἔχῃ ζωήν αἰώνια. Ναί! Δέν ἀ-

πέστειλε ὁ Θεός τόν Υἱό του στόν κόσμο γιά νά τιμωρήση τόν κό-

σμο, ἀλλά γιά νά σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ.   

Τό  σταυρωμένο φίδι, 

Τό γεγονός στό ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ Κύριος στό σημερινό Εὐαγγέ-

λιο συνέβη ὅταν οἱ Ἰσραηλίτες βάδιζαν γιά τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας 

καί παρ’ ὅλο πού ὁ Θεός τούς ἐφοδίαζε μέ τόσα ἀγαθά καί τούς 

σκέπαζε μέ τή Χάρι Του, αὐτοί μεμψιμοιροῦσαν ἐναντίον τοῦ Θε-

οῦ καί τοῦ Μωϋσῆ, γιατί πεθύμησαν τά πράσα καί τά κρεμμύδια 

τῆς τυραννικῆς Αἰγύπτου. Γιά νά τιμωρήση ὁ Θεός τήν ἀχαριστία 

τους αὐτή καί νά τούς ὁδηγήση στή μετάνοια, ἔστειλε φίδια φαρ-

μακερά καί  τούς δάγκωναν. 

Πολλοί θάνατοι καί πολύς ὁδυρμός καί θρῆνος, μέ ἀποτέλεσμα νά 

μετανοιώωσουν γιά τήν ἁμαρτία τους. Τὀτε παρεκάλεσαν τό Θεό 

διά τοῦ Μωϋσῆ νά τού λυπηθῆ. Ὁ Θεός διάταξε τόν Μωϋσῆ νά  κά-

νη ἕνα χάλκινο φίδι, νά τό  βάλη σ’ ἕνα κοντάρι καί νά τό κρατοῦν 

πάντοτε ψηλά καί ὅταν κάποιος πληγωνόταν ἀπό φίδι νά  κοιτάζη 

τό χάλκινο αὐτό φίδι γιά νά ἐξουδετερώνεται τό δηλητήριο. Μόνον 

τότε γλύτωσαν οἱ ὁδοιπόροι ἀπό τά φίδια.  

Αὐτό εἶναι ἕνα γεγονός. Εἶναι ὅμως καί ἕνα σύμβολο. Τά δηλητηρι-

ώδη φίδια συμβόλιζαν τό Διάβολο. Θανατηφόρο δηλητήριο εἶναι ἡ 

ἁμαρτία πού προκαλεῖ στόν ἄνθρωπο μεγάλη δυστυχία καί πνευμα-

τικό θάνατο, ἀπομακρύνοντάς τον ἀπό τό Θεό. Καί τό ὐψωμένο 

φίδι πού ἡ θέα του καταργοῦσε τό δηλητήριο, ἐσυμβόλιζε τό Χρι-
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στό στό σταυρό, στόν Ὁποῖο ἄν ὁ ἁμαρτωλός ἄνθρωπος ἀτενίσει 

σ’ Αὐτόν μέ πίστι,  ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀποφεύγει 

τό θάνατο καί τήν αἰώνια καταδίκη καί ζεῖ τήν εὐτυχισμένη ζωή 

τοῦ Παραδείσου.  

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος κάμνει μιά πολύ καλή σύγκρισι τοῦ συμβολι-

κοῦ ἐκείνου γεγονότος.«Ἐκεῖ -λέγει –  διέφυγαν οἱ Ἰουδαῖοι τόν 

πρόσκαιρο, τό σωματικό θάνατο. Ἐδῶ διαφεύγουν οἱ πιστοί τόν αἰ-

ώνιο θάνατο. Ἐκεῖ, τό κρεμασμένο στό ξύλο φίδι θεράπευε τά δαγ-

κώματα ἀπό τά δηλητηριώδη φίδια. Ἐδῶ ὁ σταυρωθείς Ἰησοῦς θε-

ραπεύει τίς φοβερές πληγές πού προκαλεῖ ὁ Διάβολος (μέ τήν ἁ-

μαρτία). Ἐκεῖ καθένας πού μέ τά σωματικά του μάτια ἀτένιζε τό 

χάλκινο φίδι θεραπευόταν. Ἐδῶ ἐκεῖνος πού  μέ τά μάτια τῆς  ψυ-

χῆς ἀτενίζει τόν Κύριο, βγάζει ἀπό πάνω του τά ἁμαρτήματά του.-

...» Τό  ὑψωμένο ἐκεῖνο φίδι ἐσυμβόλιζε τό σταυρό τοῦ Κυρίου 

πρίν ἀπό τόσα χρόνια, καί  ἔγινε γεγονός ἀδιαμφισβήτητο πλέον. 

 Ὁ Σταυρός πού ὑψώθηκε στό Γολγοθᾶ, καί  ἐπάνω του ἄφησε τήν 

τελευταία του πνοή ὁ Κύριος, καί ὅλη ἡ ἄλλη σκηνή τοῦ πάθους, ἔ-

γινε γιά κάθε ἁμαρτωλό, γιά σένα καί γιά μένα,τό καταλυτικό ὄρ-

γανο τῆς ἁμαρτίας  

Σήμερα πού προεορτάζουμε τήν ὕψωση τοῦ τιμίου Σταυροῦ, καί 

πάντοτε ὅταν ἀντικρύζουμε τό Σταυρό νά θυμόμαστε ὅτι εἶναι τό 

σύμβολο τοῦ πάθους ἀλλά καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄν-

θρωπο. Αὐτή ἡ ἀγάπη θά πρέπει νά εἶναι γιά κάθε χριστιανό τό κί-

νητρο τῶν πράξεων  καί τῶν σκέψεών του Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ ση-

μαία κάθε χριστιανοῦ καί ἡ ἀπόδειξι τῆς  ἀπέραντης ἀγάπης τοῦ 

Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Εἶναι ἀκόμα τό σύμβολο τῆς  ἀναγέννη-

σις καί τῆς  σωτηρίας μας, καί θά πρέπει νά τόν τιμοῦμε καί νά τό 

σεβόμαστε καί νά τόν σχηματίζουμε στό σῶμα μας, γιά νά φυλα-

γόμαστε ἀπό τήν ἐπιβουλή τῶν δαιμόνων. Πρέπει ὅμως ὁ Σταυρός 
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νά γίνεται σωστά ἥρεμα καί ὄχι μέ βεβιασμένες κινήσεις ὅπως κά-

νουν μερικοί χριστιανοί καί δέν καταλαμβαίνεις τί ἀκριβῶς κάνουν, 

μερικοί φαίνονται σάν νά παίζουν μαντολῖνο. 

Τελειώνοντας ἄς  φωνάξουμε κι ἐμεῖς μέ τόν ὑμνωδό «Σταυρέ τοῦ 

Χριστοῦ σῶσον ὑμᾶς τῇ δυνάμει σου». Ἀμήν. 

52.ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙ 

(Μάρκ. η΄ 34-θ΄1) 

Εἶπεν ὀ Κύριος˚· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησά-

σθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.  

Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν 

ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ  καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗ-

τος σώσει αὐτήν.  Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κό-

σμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;  Ἤ τί δώσει ἄνθρωπος 

ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὅς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ 

τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ 

δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν 

αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων, οἵτινες 

οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐ-

ληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 

Μετάφρασι 

Εἶπεν ό Κύριος «Ὅποιος θέλει νά μέ άκολουθῆ, ἄς άπαρνηθη τόν 

έαυτό του καί ας σηκώση τό σταυρό του, καί έτσι ἄς μέ άκολουθη. 

Διότι ὅποιος θά έπιδιώκη νά σώση τόν έαυτό του (άπoφεύγovτας 

τό μαρτύριο), θά τόν χάση. Αντιθέτως, ὅποιος θά θυσιάση τόν έ-

αυτό του γιά μένα καί τό εύαγγέλιο, αυτός θά τόν σώση. Τί δέ ώ-

φελεῖται ό ἄνθρωπος, έάν κερδίση ὁλόκληρο τον κόσμο, άλλά 
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χάση τόν έαυτό του; 'Ή τί δύναται νά δώση ό ανθρωπος άντίτιμο 

γιά τόν έαυτό του; Ὅποιος βεβαίως έντραπῆ γιά μένα καί τούς λό-

γους μου σ' αυτή τή γενεά τή μοιχαλίδα ( Τήν ἄπιστη στόν ούρά-

νιο Νυμφίο) καί άμαρτωλή, καί ό Υίός τοῦ άνθρώπου θά έντραπῆ 

γι' αυτόν ὄταν θά ἔλθη μέ τή δόξα τοῦ Πατέρα του μαζί μέ τούς ἁ-

γίους άγγέλους». Καί τούς έλεγε άκόμη: «Ἀληθινά σας λέγω, ὄτι 

εἶναι μερικοί άπ' αὐτούς πού βρίσκονται έδῶ, οἱ ὁποῖοι δέν θά γευ-

θοῦν θάνατο μέχρι νά ίδουν τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ νά ἔχη ἔλθει δυ-

ναμικά καΙ άποτελεσματικά (πρᾶγμα πού συνέβη τό 70 μΧ μέ τήν 

ἅλωσι τῆς'Ιερουσαλήμ, τή συντριβή τοῦ Ίουδαϊσμοῦ καί τή κατί-

σχυσι τῆς'Εκκλησίας. 

Ὁ πραγματικός ἠγέτης 

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν ἦταν ἕνας συνηθισμένος ἡγέτης, πού  γιά 

νά δελεάση καί νά προσελκύση ὁπαδούς ὑπόσχεται ὑλικά ἀγαθά, 

εὐημερία πλοῦτο καί ἀξιώματα. Καί τό ἀποδεικνύει αὐτό μέ τούς 

ὅρους πού βάζει σ’ ὅσους θέλουν νά τόν ἀκολουθήσουν. Λέγει 

λοιπόν σ’ αὐτούς ὅτι θά πρέπει νά ἐφαρμόσουν δύο κανόνες. Πρῶ-

το νά ἀρνηθοῦν τόν ἑαυτό τους καί δεύτερο νά σηκώσουν τό  

σταυρό τους καί τότε νά τόν ἀκολουθήσουν. Ἄς δουμε λοιπόν τό 

περιεχόμενο τῶν δύο αὐτῶν προϋποθέσεων γιά νά γίνη κάποιος ἀ-

κόλουθος τοῦ  Ἰησοῦ. 

«’Απαρνησάσθω ἑαυτόν....» 

1) Γιά νά ἀπαρνηθη κάποιος τόν ἑαυτό του θά πρέπει πρῶτα 

ἀπ’ ὄλα νά ὑπάρχη ἡ θέλησι τοῦ  ἀνθρώπου καί μάλιστα νά ὑπάρχη 

μιά  ἰσχυρή θέλησι, θέλησι πού νά  μπορεῖ νά δέχεται τίς θυσίες 

πού ἐπιβάλλονται. Γιατί,  σέ πολλές περιπτώσεις τό θέλημα τοῦ 

Θεοῦ συγκρούεται μέ  τό θέλημα τοῦ κόσμου καί τό θέλημα τοῦ  

ἀνθρώπου. Διαφορετικά θέλει νά συμπεριφερόμαστε ὁ Θεός, καί 
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διαφορετικά συμπεριφέρεται ὁ  σαρκικός ἄνθρωπος μέ τίς διάφο-

ρες ἁμαρτωλές του ἐπιθυμίες. Σίγουρα ὑπάρχει ἕνας ἀγώνας μέ-

σα στόν ἄνθρωπο, γιατί δυό δυνάμεις τόν διεκδικοῦν· ἀπό τή μιά ὁ 

Θεός καί ἀπό τήν ἄλλη ὁ διάβολος μέ τά κοσμικά θέλγητρα καί ὑ-

ποσχέσεις καί τήν κοσμική συμπεριφορά. Δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος 

πάντοτε ρέπει πρός τά  σαρκικά πράγματα καί ἐπιθυμεῖ αὐτά, ἀνα-

ζητᾶ τή δόξα, τήν ἡδονή καί τήν ἀνάπαυσι τῆς σάρκας του. Ὅλα 

αὐτά ἀπομακρύνουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Κύριο καί ἄν θέλει νά 

Τόν ἀκολουθήση πρέπει ὅλα αὐτά νά τά ἀπαρνηθῆ καί νά ἔλθη σέ 

σύγκρουσι μέ τόν κόσμο καί μέ τό σαρκικό ἑαυτό του,  καί αὐτό 

σημαίνει «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν»• ν’ ἀπαρνηθῆ τά  ἁμαρτωλά 

σαρκικά φρονήματα 

«Καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ» 

Ἐφαρμόζοντας τή ζωή τοῦ Χριστοῦ στό βίο του ὁ ἄνθρωπος, θά 

ἔλθη ἀναπόφευκτα σέ σύγκρουσι μέ τό περιβάλλο του, μέ τούς δι-

κούς του, μέ τόν σαρκικό κόσμο, ἀλλά καί μέ τόν ἑαυτό του. Τότε 

θά δοκιμάση πειρασμούς, περιφρονήσεις. συκοφαντίες καί ταπει-

νώσεις πού σίγουρα δημιουργοῦν ἕνα σταυρό, μιά δοκιμασία· καί 

δέν εἶναι μόνο αὐτά, ἀλλά καί ὀ διάβολος θά ἐπιτείνη αὐτό τό 

σταυρό μέ τά διάφορα βάσανα πού  δημιουργεῖ στόν ἄνθρωπο σέ 

τέτοιες περιπτώσεις. Ὅλα αὐτά ὁ πραγματικός ἀκόλουθος τοῦ Ἰη-

σοῦ θά πρέπει νά τά ἀνεχθῆ μέ ὑπομονή καί καρτερία καί  μέ ἀπό-

φασι σταθερή νά σηκώση τόν σταυρό αὐτό καί νά ἀκολουθήση τόν 

σταυροφόρο Ἰησοῦ πού πρῶτος σήκωσε αὐτά τά βάρη μέχρι πού 

καί τή ζωή Του ἔδωκε γιά μᾶς. 

 «Καί ἀκολουθήτω μοι» 

Μετά ἀπό τήν γενναία αὐτή ἀπόφασι νά σηκώση ὁ ἄνθρωπος αὐτό 

τό σταυρό θά ἀκολουθήση τό Χριστό; Γιά νά ἀκολουθήση τό Χρι-
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στό πρέπει νά μιμηθῆ τό παράδειγμά Του καί νά ἐφαρμόση ὅ,τι Αὐ-

τός ἔπραξε, χωρίς νά λαμβάνη ὑπόψι τί θέλει ὁ ἑαυτός του καί οἱ 

γύρω σου. Νά γίνη δηλαδή ἄνθρωπος μεγάλης ἀγάπης, ἄνθρωπος 

θυσίας ὅπως καί ὁ Χριστός Τότε ἀπαρνῆται τόν ἑαυτό του καί ἀ-

κολουθεῖ ἀπό πίσω τό Χριστό, οὔτε ἀπό τά δεξιά οὔτε ἀπό τά ἀρι-

στερά Του, πίσω του πατώντας μέσα στά βήματά Του.  Ἔτσι γίνε-

ται ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ ὁ ἄνθρωπος. Τί σημαίνει ἀκόλουθος 

τοῦ Χριστοῦ;  Ἂκόλουθος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐκεῖνος πού μιμεῖται 

τή ζωή τοῦ Κυρίου, ἐκεῖνος πού  τηρεῖ σωστά τίς ἐντολές Του καί 

μένει μέσα στή διδασκαλία καί τό παράδειγμά Του· ἐκεῖνος πού 

προκειμένου νά γίνη τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ θυσιάζει τά πάντα καί 

τούς πάντες, τόν κόσμο καί τίς χαρές του καί τίς κρίσεις του. Ὁ 

χριστιστιανός πού δέ μένει μέσα στή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, δέν 

ἔχει οὔτε τό Θεό, λέγει ὁ Εὐαγγελιστής   Ἰωάννης στή δεύτερη 

του ἐπιστολή, καί μόνον ὅσοι μένουν καί ἐφαρμόζουν τή διδασκα-

λία τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν καί τόν Υἱόν καί τόν Πατέρα. Αὐτό πρέπει 

νά τό λάβουμε σοβαρά ὑπόψι.   

ἀδελφοί μου  

Χριστιανισμός σημαίνει, «Θείας φύσεως μίμησις.» 

Μετά ἀπό αὐτά, καθένας ἀπό μᾶς πού θέλουμε νά ἀκολουθήσουμε 

τό Χριστό, θά πρέπει νά μελετήσουμε σοβαρά τό θέμα νά πάρουμε 

σταθερή ἀπόφασι, νά ἀπαρνηθοῦμε τόν ἑαυτός μας, νά μήν κά-

νουμε τά θελήματα τῆς σάρκας, καί τίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες τοῦ 

ψεύτικου τούτου κόσμου, νά ἀκολουθήσουμε τά βήματα τοῦ 

σταυροφόρου Χριστοῦ, γιά νά καταξιωθοῦμε ὅπως ἐκεῖνος τῆς  ἀ-

ναστάσεως μας  κα;i τῆς εἰσόδου μας στή βασιλεία Του. Ἀμήν. 
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53.ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

(Ματθ. α΄ ) 

 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.  Ἀ-

βραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰα-

κὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,  Ἰούδας 

δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐ-

γέννησεν τὸν Ἑσρώμ, Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ,  Ἀρὰμ δὲ ἐ-

γέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, 

Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών,  Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν 

Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, Ὠ-

βὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί,  Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυῒδ τὸν 

βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου,  

Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀ-

βιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσά,  Ἀσὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, 

Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν,  

Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωάθαμ, Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχαζ, 

Ἀχαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν,  Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μα-

νασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμών, Ἀμὼν δὲ ἐγέννησεν 

τὸν Ἰωσίαν,  Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 

αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.  Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν 

Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέν-

νησεν τὸν Ζοροβάβελ,  Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ, Ἀ-

βιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακείμ, Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀ-

ζώρ,  Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀ-

χείμ, Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ,  Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐ-

λεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννη-

σεν τὸν Ἰακώβ,  Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, 

ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ 

ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως 
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τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς με-

τοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες Τοῦ 

δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν· μνηστευθείσης τῆς μητρὸς 

αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γα-

στρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου.  Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος 

ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦ-

σαι αὐτήν. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου 

κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς πα-

ραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ 

πνεύματός ἐστιν ἁγίου·  τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐ-

τοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 

αὐτῶν.  Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυ-

ρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·  Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει 

καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐ-

στιν μεθερμηνευόμενον Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.  Διεγερθεὶς δὲ ὁ Ἰω-

σὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυ-

ρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕ-

ως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνο-

μα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 

Μετάφρασι 

Βιβλίο τῆς 'Ιστορίας τοῦ 'Ιησοῦ Χριστοῦ, άπογόνου τοῦ Δαβίδ, πού 

ἦταν άπόγονος τοῦ Ἀβραάμ. ‘Αβραάμ δέ ἐγέννησε τόν 'Ισαάκ ......       

Συνέχεια ἀπό το στίχο 15. ... 

ὁ δέ Ἐλεάζαρ ἐγέννησε τόν Ματθάν, ὁ δέ Ματθάν ἐγέννησε τόν 

'Ἰακώβ, ὁ δέ 'Ἰακώβ, ἐγέννησε τόν Ἰωσήφ τόν ἄνδρα τῆς Μαρίας, 

ἀπό τήν ὁποία γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος λέγεται Χριστός. ὅ-

λες οἱ γενεές ἀπό τόν Ἀβραάμ μέχρι τοῦ Δαβίδ εἶναι γενεές δεκα-

τέσσερες, καί ἀπό τόν Δαβίδ μέχρι τήν ἐξορία στή Βαβυλῶνα γε-

νεές δεκατέσσερες, καί ἀπό τήν ἐξορία στή Βαβυλῶνα μέχρι τό 



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 221 ~ 

 

Χριστό γενεές δεκατέσσερες. Ἡ δέ γέννησι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔ-

γινε ὡς ἑξῆς: Ἀφοῦ δηλαδή ἡ μητέρα τοῦ Μαρία μνηστεύθηκε τόν 

Ἰωσήφ, προτοῦ συγκατοικήσουν βρέθηκε ἔγκυος ἀπό τό Πνεῦμα 

τό Ἅγιο. Ὁ δέ Ἰωσήφ ὁ ἄνδρας της, ἐπειδή ἦταν σπλαχνικός καί 

δέν ἤθελε νά τήν διαπομπεύση, σκέφθηκε νά τῆς δώση κρυφά δια-

ζύγιο. Ἀλλ' ἐνῷ σκεφτόταν αὐτά, ἰδού ἕνας ἄγγελος Κυρίου ἐμφα-

νίσθηκε σ' αὐτόν σέ  ὄνειρο καί εἶπε: «Ἰωσήφ άπόγονε του Δαβίδ, 

μή διστάσης νά παραλάβης (στό σπίτι σου) τή Μαριάμ τή γυναlκα 

σου· διότι τό παιδί, πού συνελήφθη μέσα της, εἶναι άπό τό Πνεῦμα 

τό 'Άγιο. Καί θά γεννήση υίό, καί θά τόν όνομάσης 'Ιησοῦν (πού 

σημαίνει, ό Γιαχβέ σώζει) . διότι αύτός (ό'Ιησοῦς, ό Γιαχβέ σωτήρ) 

θά σώση τό λαό του άπό τίς άμαρτίες τους. Μέ όλο δέ αύτό, πού 

έγινε, ἄρχισε νά έκπληρώνεται ό λόγοςτου Κυρίου διά τοῦ προφή-

του, 'Ιδού ή Παρθένος θά συλλάβη στήν κοιλιά της, καί θά γεννή-

ση υἱόν, καί θά τόν όνομάσουν Έμμανουήλ». Αύτό (τό όνομα Έμ-

μανουήλ) μεταφραζόμενο σημαίνει, ό Θεός εἶναι μαζί μας. Άφου 

δέ ό 'Ιωσήφ σηκώθηκε άπό τόν ὕπνο, ἔκανε ὅπως έδιέταξε ό ἄγγε-

λος Κυρίου, καί παρέλαβε (τό σπίτι του) τή γυναῖκα του. Καί δέν 

εἶχε σαρκική σχέσι μαζί της ἕως ὅτου γέννησε τόν Υἱό της τό πρω-

τογέννητο καί έκλεκτό καί τόν ώνόμασε 'Ιησοῦ. 

«Βίβλος Γενέσεως  Ἰησοῦ  Χριστοῦ.» 

Διαβάζοντας κάποιος ἤ ἀκούοντας το σημερινό εὐαγγέλιο με την 

ἀναφορά τόσων ὀνομάτων και μάλιστα ὅταν μάθει ὅτι μερικοί ἀπό 

αὐτούς ἦταν μεγάλοι ἁμαρτωλοί, θά  διερωτηθῆ γιατί ὁ εὐαγγελι-

στής Ματθαῖος ἀραδιάζει τόσα ὀνόματα καί   σέ  τί  ἀποσκοποῦσε 

αὐτή ἡ ἀναφορά  

Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος λέγει, ὅτι ὁ Ματθαῖος ἔγραψε τό Εὐαγγέλιό 

του  εἰδικά για τους Ἑβραίους καί σκοπός του ἦταν νά ἀποδείξη 

στούς Ἑβραίους ὅτι ὁ Χριστός πού γεννήθηκε ἀπό την Παρθένο 
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Μαρία καταγόταν σίγουρα ἀπό τήν γενεά τοῦ Δαυΐδ καί εἶναι υἱός 

τοῦ Ἀβραάμ και ὅτι εἶναι ἐκεῖνος πού ὁ Θεός ὑποσχέθηκε στούς 

πρωτόπλαστους ὅτι θά συντρίψη τό  κεφάλι τοῦ φιδιοῦ καί θά ἀ-

παλλάξη τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν τυραννία τοῦ διαβόλου. 

Ἤθελε ἀκόμα ὁ  Ματθαῖος νά  ἀποδείξη καί τή  μεγάλη ταπείνωσι 

τοῦ Κυρίου, γιατί ἐνῶ ὑπῆρχε Θεός καταδέχτηκε νά γίνη ἄνθρω-

πος καί νά  γενεαλογηθῆ μαζί μέ πόρνους καί φονιάδες καί μοι-

χούς χωρίς νά  ντραπῆ. 

Θά πρέπει ἀκόμα νά  ποῦμε ὅτι ἡ γενεαλογία, ἐνῶ στήν περίπτωσι 

ὅλων τῶν ἀπογόνων τοῦ  Ἰησοῦ, ἀναφέρεται ὅτι ὀ ἕνας ἄνδρας 

γεννᾶ τόν ἄλλο, στἠν περίπτωσι τοῦ Κυρίου δέ φαίνεται πουθενά 

πατέρας, ἀλλά ἀναφέρεται ὅτι γεννήθηκε ἀπό τήν Παρθένο Μαρία 

πού σάν  ἄνδρας της ἀναφέρεται ὁ Ἰωσήφ. Ἀπό αὐτό γίνεται φανε-

ρό ὅτι ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ δέν  ἔγινε ἀπό σπορά ἀνδρός, ἀλλά 

ὑπερφυσικά ἀπό το Ἅγιο Πνεῦμα. 

Ἔτσι λοιπόν ὁ τελευταῖος κατά σάρκα ἀπόγονος τοῦ Δαυΐδ δέν  ἔ-

χει καθόλου σχέσι μέ τή  σαρκική σύλληψη τῶν ἄνθρώπων, ἀλλά 

συνελήφθη ὑπερφυσικά, πρᾶγμα πού δέν εἴδαμε σέ κανένα ἄνθρω-

πο καί  αὐτό μαρτυρεῖ καί ἐπιβεβαιώνει ὅτι αὑτός εἶναι ὁ ἀναμενό-

μενος Μεσσίας. Καί  σύμφωνα μέ τήν κατάληξι τῆς περικοπῆς τοῦ 

εὐαγγελίου, Αὐτός θά  σώση τό λαό Του ἀπό τίς ἁμαρτίες τους. 

Ὅσοι λοιπόν ἀπό τούς Ἑβραίους ἔχουν πεισθεῖ μέ τά λόγια καί τήν 

προσπάθεια τοῦ  Ματθαίου καί πίστεψαν ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Μεσσί-

ας σίγουρα ἔχουν σωθῆ καί καθαρισθεῖ ἀπό τίς ἀνομίες τους. 

 Αὐτά ἀπευθύνει καί σέ μᾶς σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιά νά σιγου-

ρευτοῦμε, νά βεβαιωθοῦμε ὅτι ὁ  Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Σωτῆρας 

τοῦ κόσμου πού βλάστησε σάν ἄνθρωπος ἀπό τή  φυλή τοῦ Δαυίδ. 

καί  ἔτσι ἐκπληρώθηκαν ὅλες οἱ προφητεῖες. 
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Ἐπειδή καί ἀπό ἐμᾶς τούς χριστιανούς ὑπάρχουν μερικοί πού  ἔ-

χουν χαλαρή αὐτή τήν πίστι ἄς μελετήσουν τά κείμενα αὐτά τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος γιά νά  βοηθηθοῦν στήν πίστι τους. 

Ἐμεῖς εἴμαστε βέβαιοι ὅτι Αὐτοῦ πού θά γιορτάσουμε τή γέννησι 

σέ λίγες μέρες εἶναι ὁ Σωτῆρας τοῦ κόσμου καί τῆς δικῆς μας ψυ-

χῆς . Ἄς τόν γιορτάσουμε, ἄς τόν τιμήσουμε ἐπάξια καί καθώς 

πρέπει τό μεγάλο εὐεργέτη μας. Ἄς τό γιορτάσουμε μέ καθαρή τή 

ψυχή καί τό σῶμα. Γιά νά τό πετύχουμε αὐτό πρέπιει νά  ἔχουμε ἄ-

νοιχτά τά μάτια τῆς ψυχῆς μας νά διακρίνουμε τίς παγῖδες τοῦ 

Σατανᾶκαί νά τίς ἀποφύγουμε. Κι   ἄν  ἀκόμα νοιώθουμε λερωμέ-

νοι ἀπό ἁμαρτήματα νά τά καθαρίσουμε μέ τή μετάνοια καί ἐξομο-

λόγησί μας, καί ἔτσι καθαροί νά γιορτάσουμε καθαροί τά Χριστού-

γεννα. 

54.ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ 

(Ματθ. β' 13-23) 

Ἀναχωρησάντων τῶν Μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' 

ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μη-

τέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· 

μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.  Ὁ δὲ ἐ-

γερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀ-

νεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον.  Καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου· 

ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος . 

Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαί-

χθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ  ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας 

τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ δι-

ετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μά-

γων. Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγον-

τος· Φωνὴ ἐν Ραμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ραχὴλ 



 

Τά  Εὐαγγέλια ταῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους 

~ 224 ~ 

 

κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ 

εἰσί. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνε-

ται κατ' ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ 

παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνή-

κασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. ὁ δὲ ἐγερθεὶς πα-

ρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσ-

ραήλ. Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· Χρηματισθεὶς δὲ 

κατ' ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,  καὶ ἐλθὼν κα-

τῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 

διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται. 

Μετάφρασι 

Ἀφοῦ δέ ἀνεχώρησαν (οἱ μάγοι) ἰδού ἄγγελος κυρίου ἐμφανίζεται 

σέ ὄνειρο στόν Ἰωσήφ καί λέγει: «Σήκω καί πᾶρε τό παιδί καί τή 

μητέρα του καί φύγε γιά τήν Αἴγυπτο, καί νά μένῃς ἐκεῖ, μέχρι νά 

σού εἴπω. Διότι Ἡρώδης πρόκειται νά ἀναζήτηση τό παιδί γιά νά τό 

θανατώση» .Αὐτός δέ σηκώθηκε καί πῆρε νύχτα τό παιδί καί τή 

μητέρα του καί ἀνεχώρησε γιά τήν Αἴγυπτο. Καί ἦταν ἐκεῖ, ἕως ὅ-

του πέθανε ὁ  Ἡρώδης, καί ἔτσι ἐκπληρώθηκε λόγος τοῦ Κυρίου 

διά τοῦ προφήτου,  ποῖος εἶπε: Ἀπό τήν Αἴγυπτο κάλεσα τόν υἱό 

μου. Τότε ὁ Ἡρώδης, ἐπειδή εἶδε, ὅτι τόν κοροΐδεψαν οἱ μάγοι, ἐ-

ξωργίσθηκε καί ἔστειλε (στρατιῶτες καί θανάτωσε ὅλα τά ἀρσενι-

κά παιδιά στή Βηθλεέμ καί σ’ ὅλα τά περίχωρά της ἀπό δύο ἐτῶν 

καί κάτω, σύμφωνα μέ τό χρόνο, ποῦ ἐξακρίβωσε ἀπό τούς μά-

γους. Τότε ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ 'Ἱερεμίου τοῦ προφήτου,ὁ 

ποῖος εἶπε: «Σπαρακτική φωνή ἀκούστηκε στή  ραμά, θρῆνoς καί 

κλαυθμός καί ὀδυρμός μεγάλος.  Ἡ  Ραχήλ ἔκλαιε τά τέκνα της, 

καί δέν  ἤθελε νά παρηγορηθῆ διότι δέν ὑπῆρχαν» (πλέον στή ζωή 

αὐτή) Ὅταν δέ πέθανε ὁ Ἡρώδης, ἰδού ἄγγελος κυρίου ἐμφανίζε-

ται σέ ὄνειρο στόν Ἰωσήφ στήν Αἴγυπτο καί λέγει: «Σήκω καί πᾶρε 
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τό παιδί καί τή μητέρα του καί πήγαινε στήν γῆ τοῦ Ἰσραήλ. Διότι 

ἐκεῖνοι, ποῦ ζητοῦσαν τή ζωή τοῦ παιδιοῦ, πέθαναν». Αὐτός δέ 

σηκώθηκε καί πῆρε τό παιδί καί  τή μητέρα του καί ἦλθε στή γῆ 

τοῦ Ἰσραήλ. Ὅταν δέ ἄκουσε ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει στήν Ἰουδαί-

α ὡς διάδοχός του Ἡρώδη τοῦ πατέρα του, φοβήθηκε νά μετάβη 

ἐκεῖ. Καί ἀφοῦ ἔλαβε ὁδηγία μέ θεία ἀποκάλυψι σέ ὄνειρο, ἀνεχώ-

ρησε γιά τά μέρη τῆς Γαλιλαίας. Καί ἦλθε καί ἐγκατεστάθηκε σέ 

πόλι ὀνομαζομένη Ναζαρέτ, καί ἔτσι ἐκπληρώθηκε ἐκεῖνο, ποῦ εἶ-

παν οἱ προφῆτες, ὅτι θά ὀνομασθῆ Ναζωραῖος. 

Ἡ κακία τοῦ Ἡρώδη 

Ἀπό τή στιγμή πού οἱ πρωτόπλαστοι παράβηκαν τήν ἐντολή τοῦ 

Θεοῦ παραδόθηκαν στό διάβολο ὁ ὁποῖος στή συνέχεια ἐπέκτεινε 

τήν  ἐξουσία του σ’ ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος. Ἕνεκα αὐτού τοῦ γε-

γονότος, κατά καιρούς ἀναδείχθηκαν ἄνθρωποι τέρατα κακίας καί 

μίσους καί ἐπέφεραν πολλά δεινά στόν κόσμο. Μεταξύ αὐτῶν 

συγκαταλέγεται καί ὁ  Ἡρώδης στήν Ἱερουσαλήμ, τοῦ ὁποίου τό ὄ-

νομα ἔγινε συνώνυμο μέ τήν κακία καί τό φόνο τῶν ἀθώων νηπίων 

.Ὁ Ἡρώδης δέν ἦταν Ἰουδαῖος, ἀλλά Ἰδουμαῖος. Σε συνεργασία μέ 

τούς  Ρωμαίους σφετερίστηκε τήν  ἐξουσία καί κατάργησε τήν ἐ-

λευθερία τῶν Ἑβραίων καί φόνευσε ὅσους δέν  ἀναγνώριζαν τήν 

ἐξουσία του, καί ἔσφαξε γυναῖκες καί παιδιά. Καί τόν ξάδελφό του  

ἀκόμα ἔπνιξε μέσα στό λουτρό ἐπειδἠ δέν ἦταν δημοφιλής 

Ὅταν ὁ κακοῦργος αὐτός πληροφορήθηκε ὰπό τούς Μάγους γιά 

τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία, σάν ἄλλη πονηρή ἀλεπού, ὁ Ἡρώδης, 

προσποιήθηκε τόν  εὐγενή καί εἶπε ὅτι θέλει νά  ἰδῆ τόν Χριστό καί 

νά τόν τιμήση. Οἱ Μάγοι ὅμως εἶχαν πληροφορηθεῖ ἀπό τόν Κύριο 

γιά τίς προθέσεις τοῦ κακοῦ βασιλιά καί ἔφυγαν χωρίς νά τόν πλη-

ροφορήσουν, πού θά βρεῖ τό Μεσσία. Τότε ὁ Ἡρώδης ἄναψε ἀπό 

θυμό καί κακία τρίζοντας τά δόντια, συνέλαβε τό βδελυρό σχέδιο 
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νά φονεύση ὅλα τά παιδιά κάτω τῶν δύο χρόνων νομίζοντας ἔτσι 

ὅτι θά  φόνευε καί τό Μεσσία. Ἐφάρμοσε τό σατανικό του σχέδιο 

ἀμέσως σφάζοντας 14 χιλιάδες παιδιά πνίγοντας τό κράτος του 

στό  αἷμα καί βυθίζοντας στό πένθος ὁλόκληρο τό γένος τῶν Ἑ-

βραίων ὁ αἱμοσταγής βασιλιάς χωρίς ὅμως νά πετύχη τό  σκοπό 

του, γιατί ὁ Κύριος εἰδοποίησε τόν Ἰωσήφ καί ἔφυγε μέ τήν μητέρα 

καί τό παιδί στήν Αἰγυπτο.  

Βλέπουμε λοιπόν τό ἀποτέλεσμα τοῦ θυμοῦ καί τῆς κακίας πόσα 

κακά φέρνουν στούς ἀνθρώπους∙ καί δυστυχῶς δέ θά λείψουν ἀπό 

τόν κόσμο, τόσο μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ὅσο καί τῶν ἀνθρώπων ἐ-

ναντίο τοῦ   Ἰησοῦ ὅπως ἔκαμε ὁ Ἡρώδης. Ὁ Ἡρώδης ἐφόνευσε τά 

σώματα τῶν νηπίων καί τούς στέρησε τή ζωή αὐτή, ἀλλά τούς ἔ-

στειλε στόν Παράδεισο.  

Οἱ σύγχρονοι μας Ἡρώδες πού εἶναι πολλοί σήμερα, καί μπορεῖ νά 

πεῖ κάποιος ὅτι πλεονάζει ἡ κακία  στίς μέρες μας, εἶναι πολλοί 

αὐτοί πού διάφορους τρόπους καί μεθόδους φονεύουν τίς ἀθάνα-

τες ψυχές τῶν χριστιανῶν καί τίς στέλλουν στήν κόλαση τοῦ σα-

τανᾶ. Εἶναι οἱ διάφοροι αἱρετικοί πού ἀλωνίζουν σήμερα τόν τόπο 

μας καί προπάντων οἱ χιλιαστές. Εἶναι κι  ἄλλοι πού μέ τήν πέννα 

τους δηλητηριάζουν τίς ψυχές τῶν νέων μας καί τούς κάνουν ὑλό-

φρονες καί ἄπιστους καί τούς ὁδηγοῦν στά καταγώγια τῆς ἁμαρτί-

ας καί τούς πνίγουν στά νερά τῶν ἀφροδισιακῶν νοσημάτων καί 

στό ἔϊτς. Τί νά ποῦμε καί  γιά τούς ἐμπόρους τοῦ θανάτου πού δη-

λητηριάζουν τούς νέους μέ τίς διάφορες ναρκωτικές οὐσίες καί 

τούς σπρώχνουν στό βέβαιο θάνατο τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς. 

Καί τό πιό ἐπαίσχυντο καί βδελυρό καί κακοῦργο εἶναι πού οἱ ἴδιοι 

οἱ γονεῖς σάν ἄλλοι καί πιό χειρότεροι Ἠρώδες, σκοτώνουν τά ἴδια 

τους τά παιδιά ἀπό τήν κοιλιά τῆς μάνας. Αὐτά τά ἀνυπεράσπιστα 

καί ἀθῶα βρέφη πρίν ἀκόμα ἀναπτυχθοῦν, πρίν ἀκόμα δοῦν τό 
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φῶς τά δολοφονοῦν μέσα στά σπλάχνα τῶν γυναικῶν, μέ τίς 

ἐκτρώσεις,ἀσυνείδητοι καί δολοφόνοι γιατροί, μέ τή συγκατάθεσι 

τῶν γονιῶν, γιατί φοβοῦνται ὅτι θά τούς δυσκολέψουν τή ζωή, καί 

δέ λογαριάζουν τήν αἰώνια κόλασι πού οἱ ἴδιοι ἐπιλέγουν νά ζήσουν 

στόν αἰῶνα τόν ἅπαντα. 

 Ἔτσι ἡ κακία πληθαίνει καί ἐξελίσσεται καί  βασιλεύση στόν κό-

σμο. Πλανᾶται ὅμως ὁ πατέρας της ὁ διάβολος, γιατί τά πάντα 

βρίσκονται κάτω ἀπό τό ἄγρυπνο μάτι τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος σίγου-

ρα θά προστατεύση τόν κόσμο καί δέ θά  ἀφήση ἀπροστάτευτους, 

ὅπως προστάτευσε τό βρέφος Χριστό, καί τόν Ἰωάννη τόν Πρό-

δρομο, ἔτσι θά προστατεύση κάθε χριστιανό πού  βασίζεται στή 

Πρόνοιά Του.Ὅπως ὁ Ἡρώδης ἔγινε σκολικόβρωτος καί παράδωσε 

τήν ἁμαρτωλή του ψυχή στά χέρια τοῦ διάβόλου καί ἐλευθερώθη-

κε ὁ κόσμος, ἔτσι καί τό τέλος τῆς κακίας θά εἶναι ἄδοξο καί θά ἀ-

φανισθῆ ἀπό τόν κόσμο. 

¨Ἄς ἔχουμε θάρρος βασιζόμενοι στόν Κύριό μας. Νά γίνουμε πι-

στοί στό θέλημά Του καί στίς ἐντολές του καί σίγουρα δέν ἔχουμε 

νά φοβηθοῦμε τή δύναμι τῆς κακίας, γιατί θά ἔχουμε τήν προστα-

σία Του. Ὅπως λέγει καί ὁ Δαβίδ, « εἰ  ὀ Θεός μεθ’ἡμῶν, οὐδείς 

καθ’ ἡμῶν Ἄν εἶναι μαζί μας Ὁ Θεός, δέ θά εἶναι κανένας ἐναντίον 

μας, γιατί ὁ Θεός εἶναι ὁ παντοδύναμος καί κυρίαρχος τοῦ κό-

σμου. Ἀμήν. 

55.ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 

(Μάρκ.  α΄ 1-8) 

Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.  Ὡς γέγρα-

πται ἐν τοῖς προφήταις,«Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου 

πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν 
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σου·  φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ». Ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων 

ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτι-

ῶν.  Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱε-

ροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ' 

αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης ἐν-

δεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν 

αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καί μέλι ἄγριο. Καί ἐκήρυσσε λέ-

γων·Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὁπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμί ἱκανός λῦ-

σαι τόν ἰμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.. Ἐγώ μέν ἐβάπτισα ὑμᾶς 

ἐν ὕδατι , αὐτός δέ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. 

Μετάφρασι 

Ἀρχή του χαρμοσύνου μηνύματος γιά τόν Ίησοῦ Χριστό, τόν Υίό 

τοῦ Θεοῦ (αύτή ή άρχή γίνεται μέ τόν Πρόδρομο 'Ιωάννη). Σύμφω-

να μέ τά γραμμένα στούς προφῆτες (Μαλαχία καί Ήσαΐα),«Ἰδού έ-

γώ ἀποστέλλω τόν ἀγγελιοφόρο μου πρίν  ἀπό σένα, γιά νά προε-

τοιμάση τό δρόμο σου. «Φωνή ένός, πού φωνάζει δυνατά στήν έ-

ρημο. Έτοιμάσατε τήν όδό γιά νά διαβῆ ό Κύριος, ίσιάξετετούς 

δρόμους του γιά νά περάση». ἦλθε ό   Ἰωάννης καί  βάπτιζε στήν 

έρημο καί κήρυττε βάπτισμα μετανοίας γιά ἄφεσι των άμαρτιῶν. 

Καί ἔβγαιναν καί πήγαιναν πρός αύτόν οἱ κάτοικοι  ὅλης τῆς  Ἰου-

δαίας καί οί Ίεροσολυμῖτες, καί βαπτίζονταν ὅλοι άπ' αυτόν στόν Ι-

ορδάνη ποταμό ἐξομολογούμενοι ( συγχρόνως) τίς άμαρτίες τους. 

Φοροῦσε  δέ ὁ 'Ιωάννης ένδυμα άπό τρίχες καμήλου καί ζώνη δερ-

ματίνη γύρω άπό τή μέση του, καί έτρωγε άκρῖδες καί μέλι άπό 

ἄγρια μελίσσια. Καί κήρυττε λέγοντας «Μετά άπό μένα  ἔρχεται ό 

ίσχυρότερός μου, τοῦ όποίου δέν εἶμαι  ἄξιος νά σκύψω καί νά λύ-

σω τό λουρί άπό τά ύποδήματά του. Έγώ μέν σᾶς ἐβάπτισα μέ 

νερό, ένῶ αύτός θά σᾶς βαπτίση μέ Πνευμα 'Άγιον. 
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Τό  βάπτισμα 

Στό σημερινό εὐαγγέλιο, ὁ εὐαγγελιστἠς Μᾶρκος μᾶς ἀναφέρει 

δύο βαπτίσματα·  τό βάπτισμα τοῦ  Ἰωάννου «Ἐν ὕδατι» καί τό βά-

πτισμα τοῦ  ἐρχομένου Ἰησοῦ «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». Στή συνέχεια 

θά δοῦμε τή διαφορά, τήν ἀξία τους  καί τή χρησιμότητά τους στή 

διαμόρφωσι τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς. Καί ὅτι ὑπαρχουν ἀκόμα 

δύο ἄλλα βαπτίσματα πού  ὁλοκληρώνουν τήν πορεία τοῦ  χριστια-

νοῦ πρός τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου «ἐν ὕδατι» 

Τό βάπτισμα αὐτό ἦταν βάπτισμα δούλου πρός συνδούλους, βά-

πτισμα μετανοίας. Δέ συγχωροῦσε ἁμαρτίες. ἀλλά ἕνα βάπτισμα 

προετοιμασίας γιά  δεχθοῦν οἱ ἄνθρωποι τόν ἐρχόμενο Μεσσία. Ὁ 

Ἰωάννης  μέ ἐντολή τοῦ Θεοῦ πῆγε στόν Ἰορδάνη καί καλοῦσε 

τούς ἀνθρώπους νά μετανοήσουν, νά ἐξομολογηθοῦν τίς ἁμαρτί-

ες τους καί μετά τούς βάπτιζε συμφιλιώνοντάς τους μέ τό Θεό, 

χωρίς ὅμως νά ἀπαλειφθοῦν  οἱ  ἁμαρτίες τους. Ἦταν ἕνα βάπτι-

σμα προετοιμασίας πού ὁδηγοῦσε στό  τέλειο βάπτισμα τοῦ Μεσ-

σία, τό χριστιανικό βάπτισμα. Ἡ ἀποστολή τοῦ Ἰωάννου ἦταν νά 

προετοιμάση τούς  ἀνθρώπους γιά τόν ἐρχομό τοῦ  Μεσσία καί τό 

βάπτισμα πού  ἔκαμνε αὐτή τήν ὠφέλεια εἶχε καί γι’ αὐτό εἶναι κα-

τώτερο τοῦ βαπτίσματος πού διέτασσε ὁ Χριστός ὅπως θά δοῦμε 

στή συνέχεια. 

Τό βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.»  

Τό βάπτισμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι βάπτισμα τοῦ Δεσπότου πρός τούς 

δούλους. Καί διαφέρει ἀπό τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου, ὅσο διαφέ-

ρει τό φῶς τοῦ λύχνου ἀπό τό φῶς τοῦ ἥλιου. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης 

παραδέχεται τή διαφορά αὐτή ὅταν λέγει: «ἐγώ βαπτίζω μέ νερό, 

ἀλλά ὁ ἐρχόμενος θά σᾶς βαπτίση ἐν Πνεύματι ἁγίῳ» Ἡ ὑπεροχή 
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τοῦ χριστιανικοῦ βαπτίσματος εἶναι φανερή ἀπό τίς εὐεργεσίες 

πού προσφέρει στό βαπτιζόμενο. Καθαρίζει τήν προπατορική ἁ-

μαρτία καί ὅσες ἄλλες διέπραξε ὁ ἄνθρωπος μέχρι τότε.Ἡ βύθισι 

τοῦ  βαπτιζόμενου μέσα στό νερό συμβολίζει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει 

πεθάνει ὡς πρός τήν ἁμαρτία καί ἡ ἀνάδυσί του ἀπό τό νερό συμ-

βολίζει τήν ἀναγέννησί του, ὅτι πλέον εἶναι νέος ἄνθρωπος κατά 

Θεό. Κάθε βαπτιζόμενος ἐνδύεται σάν ἄλλο ἔνδυμα τό Χριστό καί 

ἔχει ὑποχρέωσει νά  ζῆ  τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι πλέον πολίτης 

τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καταργήθηκε πλέον ἡ ἀναγκαστική δου-

λεία στό σατανᾶ. Εἶναι ἐλεύθερος νά βαδίση τό δρόμο τῆς  αἰωνιό-

τητος ἄν τό  θέλει ἐκ βάθους ψυχῆς, καί  μπορεῖ νά  προχωρίση, ἐ-

νῶ πρίν  ὁ δρόμος αὐτός ἦταν κλειστός. Τώρα τόν ἄνοιξε ὁ Κύριος 

γιά ὅλους μας.Τό χριστιανικό βάπτισμα μέ τήν ἐπίκλησι τοῦ ὀνόμα-

τος τῆς Ἁγίας Τριάδος ἁγιάζονται τά νερά καί γίνονται γιά τόν βα-

πτιζόμενο λουτρό καθαρισμοῦ ἀπό κάθε ἁμαρτία. Τό βάπτισμα αὐ-

τό συνέστησε ὁ Κύριος στού μαθητές Του  λέγοντας:« Πηγαίνετε 

σ’ ὅλα τά ἔθνη καί νά τούς βαπτίζεται στό ὄνομα τοῦ Πατρός, καί 

τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· καί¨ὅποιος πιστέψει καί βαπτι-

σθεῖ θά σωθῆ.» Αὐτό παρέλαβε καί ἡ ἐκκλησία μας ἀπό τούς ἀπο-

στόλους καί τό συνεχίζει ἀπαράλλακτα μέχρι σήμερα.Ἐνῶ ἡ ἐκ-

κλησία τῆς Ρώμης καινοτόμησε καί ἄλλαξε αὐτή τήν παράδοση. 

Στήν πορεία τῆς  ὁλοκλήρωσης τοῦ χριστιανικοῦ βίου ἀνεφάνησαν 

καί ἄλλα δύο βαπτίσματα τά ὁποῖα ἐφάρμοσαν ἑκατομύρια πιστοί 

τοῦ Ναζωραίου.Ἀπό τόν πρῶτο κιόλας αἰώνα φάνηκε τό βάπτισμα 

τοῦ αἵματος πού ἐλάμβαναν αὐτοί πού γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ 

τελείωναν τό βίο τους μέ τό μαρτύριο.Κι ἀκόμα ἄν δέν  εἶχαν βα-

πτισθεῖ μέ νερό καθάριζαν τίς ἁμαρτίες τους μέ τό λουτρό τοῦ δι-

κοῦ τους αἵματος. Αὐτό τό βάπτισμα κατά τόν Γρηγόριο τό θεολό-

γο εἶναι σεβασμιώτερο τῶν ἄλλων, γιατί δέν μπορεῖ νά τό μολύνη 

καμιά ἁμαρτία. 
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Ἕνα ἄλλο βάπτισμα πού ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί ἔχουμε στή διάθεσί μας 

καί στά μέτρα μας εἶναι καί τό βάπτισμα τῶν δακρύων, μέ τό ὁποῖο 

πολλοἰ ἁμαρτωλοί ἔπλυναν τόν λερωμένο χιτῶνα τῆς ψυχῆς τους 

καί εὐαρέστησαν στό Θεό μέ τή μετάνοια καί τά δάκρυά τους.Αὐ-

τό τό βάπτισμα εἶναι διαθέσιμο γιά κάθε ἁμαρτωλό ὅπως καί στό 

καθένα μας ξεχωριστά. ὅλοι μας  ἁμαρτάνουμε καί λερώνουμε σί-

γουρα τό χιτῶνα τοῦ βαπτίσματός μας, γιατί λοιπόν νά μήν μετα-

νοήσουμε καί νά κλαύσουμε γιά νά σωθοῦμε;  

Αὐτά τά βαπτίσματα εἶναι τά μέσα πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας γιά νά 

καθαρίζη, νά φωτίζη, καί νά ὁλοκληρώνη τά μέλη της καί νά τά 

ὁδηγῆ στήν αἰώνια χαρά, στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  

56.ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 

(Ματθ. δ΄ 12-17) 

Ἐκεῖνο τόν καιρό ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν 

εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νε-

φθαλείμ· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγον-

τος· Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰ-

ορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς 

εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀ-

νέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· 

Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Μετάφρασι. 

Έκεῖνο τόν καιρό δέ ἄκουσε ό 'Ιησοῦς, ότι ό 'Ιωάννης φυλακίσθη-

κε, άνεχώρησε γιά τή Γαλιλαία. Καί άφοῦ ἄφησε τή Ναζαρέτ, πη-

γεκαί κατοίκησε στήν Καπερναούμ, πού ἦταν κοντά στή λίμνη, στά 

σύνορα τῶν φυλων Ζαβουλών καί Νεφθαλείμ, καί ἔτσι όλοκληρώ-
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θηλε ό λόγος τοῦ Ήσαΐα τοῦ προφήτου, ό όποῖος λέγει: Ή χώρα 

τῆς φυλῆς Ζαβουλών καί ή χώρα τῆς φυλῆς Νεφθαλείμ, πού ἐκτεί-

νεται κοντά στή λίμνη, πέρα άπό τόν 'Ιορδάνη, ἡ  Γαλιλαία τῶν έ-

θνῶν (είδωλολατρῶν), ό λαός ό καθήμενος στό σκοτάδι εἶδε ἥλιο -

μεγάλο, ναί, στούς καθηλωμένους στή χώρα μέ τό βαθύ σκοτάδι 

τοῦ θανάτου, σ' αυτούς ό ἥλιος άνέτειλε. Ἀπό τότε ἄρχισε ό 'Ιη-

σοῦς νά κηρύττει καί νά λέγη: «Mετανoεῖlτε, διότι ἔφθασε ἡ βασι-

λεία τῶν οὐρανῶν». 

«Καί καταλιπών τήν Ναζαρέτ,...» 

Πολύ ἁπλή ἡ  ἀφήγησι τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου. Φαίνεται νά εἶ-

ναι μιά σύντομη πληροφορία γιά τίς κινήσεις καί τό δρομολόγιο 

τοῦ Ἰησοῦ. Ὅσο ὅμως κι  ἄν μᾶς φαίνεται ἁπλή πληροφορία, κρύ-

βει μέσα της μιά τραγική ἔγκατάλειψι πολύ ζημιογόνα γιά τούς κα-

τοίκους τῆς Ναζαρέτ, ἀλλά καί μιά σοβαρή προειδοποίησι πρός ὅ-

λους τούς χριστιανούς καί τίς χριστιανικές κοινότητες ὅπως θά 

δοῦμε στή συνέχεια.Τά ἁπλᾶ αὐτά λόγια τοῦ  Ματθαίου φέρνουν 

στήν ἐπιφάνεια ἕνα σοβαρό γεγονός πού συνέβηκε στή Ναζαρέτ 

καί ἔφυγε ὁ Κύριος καταδικάζοντας ἔτσι τούς συμπατριῶτες του 

νά μήν γευθοῦν τήν  Χάρι τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῶν θαυμά-

των . 

«Καταλιπών τήν Ναζαρέτ, ἐλθών κατώκοισε στήν Καπερναούμ.» 

Γιατί ὅμως φεῦγει ἀπό τήν Ναζαρέτ;  Τί νά συνέβηκε;  Στό ἐρώτη-

μα αὐτό θά μᾶς ἀπαντήση ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς πού συμπληρώ-

νει τόν Ματθαῖο. Λέγει λοιπόν ὁ Λουκᾶς (4ο κεφ.) ὅτι ὅταν ἐπρό-

κειτο νά ἀρχίση τό ἔργο του ὁ Ἰησοῦς, ἔφυγε ἀπό τήν Γαλιλαία καί 

πῆγε στή πατρίδα του γιά νά ξεκινήση ἀπ’ ἐκεῖ τό σώτήριο κήρυγ-

μά Του. Στήν πόλι «οὐ ἦν τεθραμμένος».   
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Ὅπως συνήθιζε, τό Σάββατο πῆγε στή Συναγωγή. Σηκώθηκε νά δι-

αβάση καί τοῦ ἔδωκαν τό βιβλίο τοῦ Προφήτη Ἠσαΐα. Τό ἄνοιξε 

καί βρῆκε τό κείμενο πού μιλοῦσε γιά τόν ἐρχόμενο Μεσσία καί τό 

ἔργο του. Συγκεκριμμένα ἀπό τό στίχο· «Πεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ οὐ 

ἕνεκεν ἔχρισέ  με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με.» Ὅταν 

τέλειωσε καί ἄρχισε νά ἀναλύη τήν προφητεία μιλοῦσε μέ τέτοια 

χάρι καί γλυκύτητα ὥστε ὅλοι θαύμαζαν καί κρέμονταν ἀπό τά χεί-

λη του. Ὅταν ὅμως χρειάστηκε νά  ἐλέγξη τήν ἀπιστία τους καί νά 

καυστηριάση τήν συμπεριφορά τους, τότε ἄλλαξε τό σκηνικό·  ἔ-

ξαλλοι σάν ἄλλοι μαινόμενοι ταῦροι ὄρμησαν ἐναντίον του καί τόν 

ἔβγαλαν ἀπό τή Συναγωγή καί τόν ὁδηγοῦσαν πρός τόν κρημνό 

γιά νά τόν φονεύσουν. Οἱ θεομάχοι πήγαιναν νά γίνουν καί θεο-

κτόνοι.  Ἀλλά ὁ Κύριος, ὅπως ἀναφέρει καί ὁ Λουκᾶς « Διῆλθε διά 

μέσου αὐτῶν», ἔφυγε καί  πῆγε στήν Καπερναούμ. Αὐτή εἶναι ἡ 

περίπτωσι πού ἀναφέρει τό σημερινό εὐαγγέλιο. 

Ἡ ἀπάντηση λοιπόν, στό γιατί ὁ Ἰησοῦς ἄφησε γιά πάντα τή Ναζα-

ρέτ ἦταν ἡ κακία καί ἡ μισαλλοδοξία τους ἡ ὁποία τούς καταδίκα-

σε στήν ἐγκατάλειψι ἀπό τό Σωτῆρα Χριστό. Ὑπάρχει μεγαλύτερη 

δυστυχία ἀπό αὐτή; Νά σέ ἐγκαταλείψη ὁ Θεός;  Οἱ Ναζαρινοί ἔ-

χασαν. Φεύγοντας ὁ Ἰησοῦς ἀπό τήν πόλι τους, ἔχασαν καί τίς εὐ-

εργεσίες ἀπό τά θαύματά Του, ἀλλά καί τήν αἰώνια ζωή. 

Ἄν ἔμενε ὁ Ἰησοῦς στήν πόλι τους,  θά θεράπευε τούς ἀσθεενεῖς 

τους καί θά ευεργετοῦσε τήν πόλι τους μέ τή χάρι καί τήν εὐλογία 

Του, ἀλλά καί πολλές ψυχές θά ἔβρισκαν τόν δρόμο τῆς σωτηρίας, 

τώρα ὅμως στερήθηκαν ὅλα αὐτά.  

Τό πάθημα αὐτό τῶν  Ναζαρηνῶν θά πρέπει νά  γίνη μάθημα στό 

χριστιανικό κόσμο, γιατί δέν εἶναι λίγοι χριστιανοί πού μέ τή συμ-

περιφορά τους διώχνουν τό Σωτῆρα Χριστό ἀπό τή ζωή τους, καί 

χάνουν τή σωτηρία τους, ἀλλά καί ἔθνη χριστιανικά πού δέν ὁδη-
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γοῦνται ἀπό τό Χριστό ἀλλά ἀπό τόν ἀντίχριστον καί πορεύονται 

τό δρόμο τῆς κολάσεως. Παράδειγμα τά χριστιανικά ἔθνη τῆς Εὐ-

ρώπης πού συνασπίσθηκα σέ  μιά Εὐρωπαϊκή ἕνωσι καί ἐφαρμό-

ζουν νόμους ἀντίθεους, πάνω ἀπό κάθε ἡθική καί δικαιοσύνη ἔδιω-

ξαν τήν  χριστιανική ἠθική καί ἐφαρμόζουν ἐκείνην τοῦ διαβόλου.  

Ἄξονας τῆς ζωῆς τους εἶναι ἡ ὑλοφροσύνη καί ἡ ἀπιστία, καί θέ-

λουν νά λέγονται καί χριστιανοί. Χριστιανοί μέ ζωή ἀνήθικη καί 

βδελυχτή ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Καί τό τραγικό γιά μᾶς εἶναι πού  

σμίξαμε μαζί τους  καί νομιμοποιοῦμε τή  μοιχεία, τήν πορνεία, τήν 

ὁμοφυλοφιλία, τίς ἐκτρώσεις καί ἄλλα. Κακά. Πῶς  θά  μείνουμε 

χριστιανοί μέ τέτοιους νόμους ἀντίθεους;. Δυστυχῶς ἡ μικρή μας 

νῆσος τῶν ἁγίων καί μαρτύρων, ἀπομακρύνεται ὅλο καί περισσό-

τερο ἀπό τό Σωτῆρα Χριστό καί φοβοῦμαι μήπως κάποια στιγμή τό 

διώξουμε ἀπό κοντά μας.  Αὐτή ἡ σταδιακή ἀπομάκρυνσι μας ἀπό 

τόν Ἰησοῦ μᾶς ἔφερε τόσα κακά καί δυστυχία καί ἀκόμα δέ συνετι-

ζόμαστε· τί νά πῆ κανείς; Καί ὁ πρόεδρος μας ἀκόμα περιφρονεῖ 

τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, γιά  ἀργία τῆς Κυριακῆς, χωρίς νά διαμαρ-

τύρεται κανένας οὔτε καί οἱ ταγοί τῆς ἐκκλησίας ἀκόμα καί  αὐτοί 

σιωποῦν. 

 Δέν σκεφτόμαστε καθόλου πώς ἡ περιφρόνησι τῶν ἐντολῶν τοῦ 

Θεοῦ, σημαίνει ἐγκατάλειψη ἀπό τό Θεό, καί προσκόλλησι στόν 

ἄρχοντα τοῦ κακοῦ, πού θά μᾶς ὁδηγήσει τελικά στήν καταστρο-

φή; Μέ τέτοια πορεία δέ θά λυθεῖ τό πρόβλημα πού προσπαθοῦμε 

νά λύσουμε, ἀλλά θά περιπλέκεται περισσότερο. 

 Μέ μαθηματική ἀκρίβεια πληρώνεται ἡ ἀποστασία καί θά ἔλθη ἡ 

καταστροφή, σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου· «Οἱ μακρύνοντες 

ἑαυτούς ἀπό τοῦ Κυρίου ἀπολοῦνται.» Δέ χωρεῖ καμιά ἀμφιβολία. 

Ἀδελφοί μου!  
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 Ὁ Χριστός εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου καί αὐτός πού μένει 

κοντά Του  ζεῖ μέσα στό φῶς, καί ὅποιος ἀπομακρύνεται ἀπό Αὐ-

τόν θά ζήση γιά πάντα στό σκοτάδι τῆς κόλασεως μέ τό διάβολο. 

Ἄς τό  λάβουμε σοβαρά ὑπόψιν αὐτό καί ἄς προσαρμοζόμαστε μέ 

τό θέλημά Του, γιά  νά μένη γιά πάντα κοντά μας γιά νά μᾶς θωρα-

κίζη ἐναντίον τοῦ Διαβόλου.  

 

 

 


