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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος Α΄Κορ.Iστ΄13-24 
Ευαγγέλιο Ματθ. κα΄33-42 
6 Σεπτεμβρίου 2020 
 

«Τον αμπελώνα εκδώσεται άλλοις γεωργοίς» 
 

Πλούσια σε νοήματα και διδάγματα η σημερινή παραβολή. 
Οικοδεσπότης είναι ο Θεός κι αμπέλι ο Ισραηλιτικός λαός, που τον μετέφερε 
από την Αίγυπτο και τον «εφύτευσε» στην Παλαιστίνη. Φραγμός είναι ο νόμος 
του Θεού που δόθηκε στους Εβραίους, μέσω του Μωυσή, για να  τους 
προφυλάσσει από τις επιδράσεις των γύρω ειδωλολατρικών λαών και από κάθε 
εκτροπή. Πύργος ήταν ο ναός στον οποίο ελάτρευαν τον αληθινό Θεό και ληνός  
το θυσιαστήριο στο οποίο προσφέρονταν οι θυσίες. Γεωργοί, τέλος ήταν οι 
αρχιερείς και οι άρχοντες  των Ισραηλιτών στους οποίους ο Θεός εμπιστεύτηκε 
τον λαό του. 

Θα’ πρεπε, στον κατάλληλο καιρό οι Εβραίοι να επιδείξουν 
πνευματικούς καρπούς, γι’αυτό κι ο Θεός έστειλε, κατά καιρούς, σειρά 
ολόκληρη προφητών για να διαπιστώσουν την ύπαρξη αυτών των καρπών και 
να ωθήσουν προς ανώτερες πνευματικές επιτεύξεις. Η συμπεριφορά, όμως, της 
Ισραηλιτικής ηγεσίας απέναντι στους απεσταλμένους του Θεού ήταν 
απαράδεκτη. Όλοι ανεξαίρετα οι προφήτες μισήθηκαν, περιφρονήθηκαν, 
διώχτηκαν, φονεύτηκαν, σαν να ήσαν κακούργοι. 

Η ευσπλαχνία του Θεού στέλλει και τον ίδιο τον Υιό Του. Κι ενώ ο Υιός 
ήλθε με κύρος και αυθεντία μεγάλη, με εξουσία πολύ μεγαλύτερη από τους 
προφήτες, ενώ έκαμε θαύματα μοναδικά κι εφανέρωσε τη θεία καταγωγή του, 
εν τούτοις δεν τον δέχτηκαν. «Εξέβαλον αυτόν έξω του αμπελώνος και 
απέκτειναν». Τον έβγαλαν έξω από την Ιερουσαλήμ, τον οδήγησαν στον 
Γολγοθά και τον εσταύρωσαν. 

Την παραβολή αυτή την εξεφώνησε ο Χριστός μπροστά στους αρχιερείς 
και στους άρχοντες του λαού. Αυτούς έκαμε και  κριτές της υπόθεσης, 
ρωτώντας τους, τι θα έκανε, κατά τη γνώμη τους, ο κύριος του αμπελώνος 
στους κακούς γεωργούς. Κι αυτοί εξέδωσαν καταδικαστική απόφαση εναντίον 
τους. «Κακούς, κακώς απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσεται άλλοις 
γεωργοίς». Αφού συμπεριφέρθηκαν κακά, με κακό τρόπο θα τους καταστρέψει, 
ήταν η απάντησή τους, αγνοώντας ότι εξέφεραν καταδικαστική απόφαση κατά 
του εαυτού τους. 

Κι έγινε, πράγματι, όπως προφήτευσαν. Η καταδικαστική απόφαση 
εκτελέστηκε κατά γράμμα εναντίον τους. Λίγα χρόνια  μετά την ανάσταση και 
την ανάληψη του Χριστού, οι Ρωμαϊκές λεγεώνες περικύκλωσαν και 
κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ. Και τέλος πήρε ο Θεός τη χάρη του από τον 
Ιουδαϊκό αμπελώνα και φύτευσε άλλο, τη χριστιανική Εκκλησία, με γεωργούς, 
τους Αποστόλους, τους ποιμένες και διδασκάλους της. 

Πέρα από τη φανέρωση αληθειών που κρύβονται πίσω από τις εικόνες 
της σημερινής παραβολής και πέρα από τα γενικά διδάγματα και τις 
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προτροπές, υπάρχουν και επί μέρους διδάγματα από τη σημερινή περικοπή 
που αξίζει να επισημάνουμε : 

α) Διδασκόμαστε πρώτα πως ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον κόσμο, ούτε 
και παρακολουθεί με απάθεια αυτά που συμβαίνουν σ’αυτόν. Απλώς 
«απεδήμησεν», αποσύρθηκε πρόσκαιρα από τον κόσμο, για τον οποίον, όμως, 
αφού του ανήκει, μεριμνά. Η αποστολή των δούλων του των προφητών, κι 
ύστερα του Υιού Του, τι άλλο παρά την πατρική του μέριμνα δηλώνουν; Μα 
και στους ύστερους καιρούς, οι στρατιές των αγίων, που έζησαν σύμφωνα με το 
θέλημα του Θεού, δηλώνουν τη μέριμνά του για τον κόσμο. Ας είμαστε λοιπόν 
βέβαιοι για την πρόνοια του Θεού. Κι αυτό ας μας καθοδηγεί σε βίο ενάρετο. 

β)Μας διδάσκει ύστερα η παραβολή πως ο Θεός δεν αφήνει τους 
ανθρώπους, και μάλιστα εκείνους στους οποίους έδωσε εξουσίες, χωρίς έλεγχο. 
Μπορεί να φαίνεται ότι για χρόνια πολλά μένουν ανενόχλητοι οι κακοί. 
Μπορεί να παραβιάζουν βάναυσα θείους και ανθρώπινους νόμους. Όμως θα 
έλθει η ώρα της λογοδοσίας τους. Ανέχεται και μακροθυμεί ο Θεός, αλλά δεν 
ξεχνά. Στέλλει προειδοποιήσεις- όπως στους κακούς γεωργούς της παραβολής- 
αλλά τελικά θα έλθει ο ίδιος για να αποδώσει «εκάστω κατά τα έργα αυτού». 

Μπορεί ο Θεός να δώσει άμεση την τιμωρία στους παραβάτες. Όμως 
μακροθυμεί, αναμένοντας την επιστροφή μας. Όπως έκαμε και για τους 
Εβραίους. Έστειλε διαδοχικές ομάδες προφητών, έστειλε τον Υιόν Του και 
ύστερα ήλθε η τιμωρία. Παράδειγμα διδακτικότατο και για μας. Καλούμαστε 
να εγκαταλείψουμε τα αμαρτωλά έργα και τον εφησυχασμό. Γιατί τότε  η 
τιμωρία θα έλθει σίγουρα. 

γ) Μα κι η τύχη του Εβραϊκού  έθνους μας στέλλει ένα δίδαγμα. Οι 
Εβραίοι ευεργετήθηκαν με κάθε τρόπο από τον Θεό. Τους διάλεξε ο Θεός, 
λόγω της ευσέβειας και της αρετής του προπάτορά τους του Αβραάμ, ανάμεσα 
σε τόσα άλλα έθνη και τους ευεργέτησε ποικιλότροπα. Κι όταν ο Υιός του 
σαρκώθηκε , πήρε σάρκα από το γένος τους. Κι  όμως «διά την ακαρπίαν τους» 
τους αποστράφηκε. Εγκατέλειψε το έθνος τους « και τον αμπελώνα εξέδοτο 
άλλοις γεωργοίς» . 

Κι εμείς σήμερα κληθήκαμε από τον Θεό «εις σωτηρίαν». Σ’ εμάς, το 
Χριστιανικό έθνος, εμπιστεύτηκε τον αμπελώνα της χάριτός Του. Αν όμως 
αποδειχθούμε ανάξιοι αυτής της τιμής, αν αφήσουμε τον Θεό κι 
ακολουθήσουμε τον δρόμο της αμαρτίας, αν εγκαταλείψουμε την Εκκλησία 
και την ευσέβεια και ακολουθήσουμε δρόμους απιστίας και κακίας, τότε μας 
περιμένει η δίκαιη τιμωρία. Το πάθημα των κακών γεωργών θα πρέπει να μας 
γίνει μάθημα, πριν να είναι αργά. 

Ας μην αμελήσουμε την πνευματική καλλιέργειά μας. Ο Θεός περιμένει 
από μας καρπούς πνευματικούς. Ας  είμαστε πάντα έτοιμοι να Του τους 
προσφέρουμε.  

† ο Πάφου Γεώργιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ  

Απόστολος: Γαλ. στ' 11-18  
Ευαγγέλιο: Ιωάν. γ' 13-17  
13 Σεπτεμβρίου 2020  
«Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω,ούτως υψωθήναι δει τον 

Υιόν του Ανθρώπου, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυται, αλλ' 
έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάν.γ'14-15) 

Υπάρχουν γεγονότα που όχι μόνο προαναγγέλλονται, αλλά και 
προεικονίζονται στην Παλαιά Διαθήκη. Σε ένα τέτοιο γεγονός αναφέρεται 
σήμερα ο Ίδιος ο Χριστός. Πρόκειται για την Ύψωσή Του πάνω στον Σταυρό 
την οποία ο Ίδιος συσχέτισε με την ύψωση του χάλκινου φιδιού μέσα στην 
έρημο από τον Μωυσή. «Όπως  ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, 
έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του Ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σ' αυτόν να 
μη χαθεί αλλά να ζήσει αιώνια». 

Ο Χριστός, στη συνομιλία Του με τον Νικόδημο, αναφέρθηκε στο 
δραματικό γεγονός που συνέβη στους Ιουδαίους στην έρημο της Εδώμ, κατά 
τη διάρκεια της πορείας τους προς τη γη της Επαγγελίας (Εξόδ. κα΄ 6-9). Τότε, 
παρά την αμαρτωλότητα των ανθρώπων, λόγω της μετάνοιάς τους, αλλά και της 
κίνησης του Μωυσή, πρόβαλε και πάλιν η αγάπη του Θεού, με τη διάσωση των 
Ιουδαίων από τον θάνατο. Σήμερα, μας λέει ο Χριστός, πρόβαλε η 
αναγκαιότητα της σωτηρίας των ανθρώπων, όχι από τον φυσικό θάνατο, όπως 
τότε αλλά από τον αιώνιο θάνατο. Τον θάνατο της αμαρτίας. «Όπως ο Μωυσής 
ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του 
Ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σ' αυτόν να μη χαθεί αλλά να ζήσει αιώνια». 

Ύψιστη η αναγκαιότητα, αλλά και ύψιστη η προσφορά του Θεού προς 
τον κόσμο. Μια προσφορά που επέβαλλε η αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη του 
Θεού προς τον κόσμο ήταν μεγαλύτερη από την αγάπη προς τον Υιόν Του. Τη 
μεγάλη αυτή αλήθεια την  επιβεβαιώνει σήμερα ο Ίδιος ο Χριστός λέγοντας: 
«Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή 
έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ' έχη ζωήν αιώνιον». 

Στόχος, λοιπόν, η σωτηρία όλων των ανθρώπων, αλλά και η δυνατότητα 
της σωτηρίας του καθενός ξεχωριστά, μέσα από την ενεργοποίηση της πίστεώς 
του. Ναι μεν, ο «Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν 
αλαθείας ελθείν» (Α' Τιμ.β΄ 4), αλλά, όπως ακούσαμε σήμερα, είναι 
απαραίτητη και η δική του συνεισφορά  μέσα από την πίστη του. Μόνο 
σήμερα, ο Χριστός υπογράμμισε δυό φορές την αναγκαιότητα της πίστεως 
λέγοντας: «ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται». Αλλά και ο Απόστολος 
Παύλος υπογραμμίζει ότι: «Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς 
τον Θεό, γιατί αυτός που πλησιάζει τον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει 
Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν» (Εβρ.ια'6). 

Ιδιαίτερα, όμως, αναγνωρίζοντας ο άνθρωπος την πανανθρώπινη αξία 
της Σταυρικής θυσίας του Χριστού, αλλά και το γεγονός ότι αυτή είναι 
διαχρονικά παρούσα, όπως και οι ευεργετικές ακτίνες του ήλιου, τότε, αν κατά 
κάποιο τρόπο δεν μπορεί να γίνει δέκτης και μέτοχος αυτής της δωρεάς του 
Θεού θα πρέπει να προβληματιστεί. Και τούτο γιατί την ευθύνη δεν τη φέρει ο 
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Θεός, αλλά ο Ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος επιμένει να εμποδίζει την 
προσφερόμενη δωρεά του Θεού να φτάσει κοντά του, τόσο με την απιστία του, 
όσο και με το «σύννεφο» των αμαρτιών του. 

Δικαιολογημένο, λοιπόν, το «παράπονο» του Χριστού στη συνέχεια της 
συνομιλίας Του με τον Νικόδημο: «Το φως ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι όμως 
αγάπησαν το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές. Κάθε 
άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, γιατί 
φοβάται μήπως φανούν τα έργα του και κριθούν. Όποιος, όμως, κάνει πράξεις 
σύμφωνες με την αλήθεια του Θεού, αυτός έρχεται στο φως. Έτσι θα φανεί πως 
οι πράξεις του έχουν γίνει από υπακοή στον Θεό»(Ιωαν.γ΄ 19-20). 

Κατά συνέπεια, ο ενάρετος άνθρωπος, σε αντίθεση με τον αμαρτωλό, 
ενεργεί μέσα στα πλαίσια του θελήματος του Θεού. Κι αν κάποτε ως άνθρωπος 
απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού και το αντιληφθεί ή του υποδειχθεί, 
τότε προχωρεί άμεσα σε διόρθωση. Αντιλαμβάνεται ότι, ο Χριστός είναι το 
κέντρο της ζωής του και όχι ο εαυτός του. Σκοπός της ζωής του είναι να φανεί 
αντάξιος της θυσίας του Χριστού, συσταυρούμενος μαζί του και προσπαθώντας 
να τον μιμηθεί μέσα από την προσφορά και τη θυσία. Μέσα του ο καθένας από 
μας θα μπορεί να βιώνει και να μεταμορφώνεται, όπως και ο Απόστολος 
Παύλος: «Χριστώ συνεσταύρωμαι. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός, ο δε 
ζω εν σαρκί, εν πίστει ζω τη του υιού του Θεού του αγαπήσαντός με και 
παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Ουκ αθετώ την χάριν του Θεού» (Γαλ.β'19-21). 

Αδελφοί μου, όταν το συναίσθημα μετατραπεί, μέσα από την πίστη, σε 
βίωμα και στη συνέχεια καταλήξει σε τρόπο ζωής, όπως και του Αποστόλου 
Παύλου, τότε βιώνει και συνειδητοποιεί το μέγεθος της αποκάλυψης του 
Χριστού για την αναγκαιότητα της υψώσεώς Του πάνω στον Σταυρό. Ο Χριστός, 
από αγάπη υψώνεται πάνω στον Σταυρό. Κι όταν τον βλέπουμε πάνω στον 
Σταυρό να θυμόμαστε τα πιο πάνω λόγια του Παύλου. «που με αγάπησε και 
πέθανε εκούσια για μένα». Όταν, λοιπόν, η «αναγκαιότητα» έγινε πράξη και 
αυτή η πράξη αποκαλύφθηκε και ερμηνεύθηκε σαν έργο της αγάπης του 
Θεού, τότε δε μας αφήνει κανένα περιθώριο να την υποτιμήσουμε ή να την 
απορρίψουμε. Γιατί  είναι ανιδιοτελής. Γιατί αυτή η αγάπη φάνηκε πιο δυνατή 
από τις αμαρτίες, τις δικές μας καθώς και των αμαρτιών όλων των ανθρώπων. 
Γιατί, αυτή  η αγάπη, από εχθρούς μας έκανε φίλους με τον Θεό. Μας 
διαβεβαιώνει ο Χριστός ότι: «Μείζονα ταύτης αγαπην ουδείς έχει, ίνα τις την 
ψυχήν αυτού θη υπέρ των φίλων αυτού. Υμείς φίλοι μου εστέ» (Ιωάν.ιε'13-14). 
Ας υποκλιθούμε με σεβασμό σ' αυτήν την αγάπη του Κυρίου και Θεού μας. Ας 
τον ευχαριστήσουμε θερμά. Αύριο, γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, 
ας στρέψουμε την προσοχή μας  τόσο στον Τίμιο Σταυρό όσο και σ' Εκείνον 
που υψώθηκε για  χάρη  μας πάνω στον Σταυρό. Ας τον ευχαριστήσουμε 
θερμά για την αγάπη Του. Ας ομολογήσουμε. Ναι, Κύριε, Εσύ Είσαι ο 
μοναδικός Λυτρωτής και Σωτήρας μας. Ομολογούμε ότι στ' αλήθεια, «Ουκ 
έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία» (Πράξ. δ' 12 ). 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΎΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Απόστολος: Γαλ. β΄ 16 – 20 
Ευαγγέλιον: Μάρκου η΄ 34 – θ΄ 1 
20 Σεπτεμβρίου 2020 
 

«Χριστῷ συνεσταύρωμαι, ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» 
 

Δια του βαπτίσματος έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό.  Τώρα πλέον 
αυτός ο άνθρωπος, με τις συνήθειες και τις επιθυμίες του, που ήταν πριν το 
βάπτισμα, πριν αποφασίσω να γίνω χριστιανός και να ακολουθώ τον Χριστό, 
δεν υπάρχει πια, έχει πεθάνει. Τώρα πλέον ζει μέσα μου ο Χριστός, σημειώνει 
ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή του προς τους Γαλάτες. 

Το μήνυμα που θέλει να περάσει ο απόστολος στους Γαλάτες, και 
φυσικά και σε μας, με αφορμή και την προ ολίγων ημερών ανάμνηση της 
υψώσεως του Τιμίου Σταυρου, είναι να ετοιμάσουμε την ψυχή μας, να 
καθαρίσουμε τον εαυτό μας, από πράξεις, συνήθειες και επιθυμίες που 
αντίκεινται στον νόμο του Θεού, για να κατοικήσει ο Θεός. Μεταφέρει και 
ερμηνεύει πάντοτε ο Παύλος το κήρυγμα του Θεανθρώπου Χριστού, σε 
πρακτικό επίπεδο, διαμορφώνοντας τη χριστιανική βιοθεωρία, χαράσσοντας τα 
πλαίσια στα οποία πρέπει να κινείται η καθημερινότητά μας. 

Προϋποτίθεται, λοιπόν, η γνώση του θελήματος του Θεού. Ως πιστοί 
χριστιανοί, αγαπητοί μου αδελφοί, γνωρίζουμε, ή οπωσδήποτε οφείλουμε να 
γνωρίζουμε το θείο θέλημα. Μετά, θα προσπασθήσουμε με καθημερινό αγώνα, 
να το μετατρέψουμε, σε τρόπο ζωής. Κάθε πτυχή της ζωής μας, πρέπει να 
δείχνει ότι είμαστε χριστιανοί. Η συμπεριφορά μας, τα λόγια μας, θα 
καθοδηγούνται από τις εντολές του Κυρίου μας. Δεν σταματά η ιδιότητα του 
χριστιανού, σε έναν τυπικό εκκλησιασμό, που οπωσδήποτε είναι ο συνδετικός 
κρίκος μεταξύ των πιστών και με τον Κύριο μας. Απαίτηση του σταυρωθέντος 
Χριστού από τους πιστούς ακόλουθούς Του, είναι: Η ανακαίνιση της ψυχής 
μας. Τη μεταφέρει σε μας ο Παύλος, ως βασική οδηγία. Δεν είναι τόσο εύκολη. 
Η αλλαγή στη ζωή μας, όπως και κάθε αλλαγή, δεν είναι μια απλή απόφαση. 
Θα απαιτηθεί προσπάθεια, αγώνας διαρκής. Υπάρχουν δυνατές συνήθειες, που 
αποκτήσαμε και συν τω χρόνω ισχυροποιήθηκαν τόσο πολύ, που έχουν 
καταστεί δευτέρα φύση. 

Σχέσεις που δημιουργήσαμε, και δεν είναι οι καλύτερες, δύσκολα 
διακόπτονται. Η μέθοδος που διαμορφώσαμε με τα χρόνια, για τον σχεδιασμό 
της ζωής, της δικής μας και της οικογένειας μας, δε μεταβάλλονται, χωρίς 
σοβαρές, επώδυνες, δυσάρεστες πολλές φορές, ανατροπές στη ζωή μας. 
Έχουμε μάθει να ρυθμίζουμε τα προβλήματα, που παρουσιάζονται στις 
σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, χωρίς πολλές φορές να λογαριάζουμε, αν 
είναι αρεστό στον Κύριο μας. Ή αν προσπαθώντας να λύσουμε το δικό μας 
πρόβλημα, δημιουργούμε μεγαλύτερο στον πλησίον μας. Φερόμαστε πάντοτε 
εγωιστικά, σκόπιμα ή και όχι,. Θεωρούμε τον εαυτό μας, το κέντρο του 
κόσμου. Απαιτούμε, οι άλλοι να μας ακολουθούν, να μας παραδέχονται 
αδιαμαρτύρητα. Έμμεσα ή άμεσα επιδιώκουμε με κάθε δυνατό τρόπο, κάποτε 
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και ασυναίσθητα, να πετύχουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, στον 
σχεδιασμό μας. Φυσικά η τακτική μας αυτή στηρίζεται στη σοβαρή έμφυτη 
ενστικτώδη αντίδραση της αυτοσυντήρησης, που εκτός των άλλων, 
προφυλάσσει την ύπαρξή μας. Αλλά είναι ένας απλός ενστικτώδης μηχανισμός 
για όλα τα δημιουργήματα, με στοιχεία αυτοματισμού! Ο άνθρωπος, όμως, 
ξεχωρίζει. Θωρακίζεται από το ένστικτο, αλλά καθοδηγείται από τη λογική. Ο 
λογικός άνθρωπος δαμάζει ζωώδεις ή και θεμιτές ακόμη, τάσεις και επιθυμίες, 
με βάση τη λογική. Ενώ επιπλέον, ο πιστός χριστιανός αναχαιτίζει επιθυμίες 
και περιορίζει συνήθειες, με οδηγό την πίστη του. 

«Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός».  Η ακράδαντη πίστη στον 
Κύριο και η παρουσία του Χριστού εντός μας, είναι μυστηριακή και δυναμική. 
Η αυτοτελής προσωπικότητα, η θέληση μας, υποχωρεί. Παύει, το θέλω μας να 
υφίσταται ανεξάρτητα, από το θείο θέλημα. Είναι φανερή η πνευματική 
παρουσία του Χριστού, ο οποίος, κατοικεί στην ψυχή μας, ως βοηθός και 
οδηγός. Η υλοποίηση της εσωτερικής παρουσίας του Χριστού ολοκληρώνεται 
και με το μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Παρίσταται ως ο συμπαραστάτης, ο 
Κύριος. Ωστόσο, αγαπητοί μου, το δύσκολο παραμένει. Λέγει ο Κύριος: «Ἀράτω 
τόν σταυρόν αὐτοῦ, καί ἀκολουθείτω μοι». Να είναι έτοιμος ακόμη και σταυρό 
να σηκώσει, για να Με ακολουθήσει. Η υποταγή μας στο θέλημα ενός άλλου, 
δεν είναι ανεκτή. Η διαμόρφωση της συμπεριφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
ενός, ακόμη και πολύ σεβαστού και αξιόλογου, συναντούν έντονες τις 
αντιλογίες του εγώ μας. Προβάλλουμε πάντα αντιδράσεις, υπερασπίζοντας με 
φανατισμό τις θέσεις μας. Εδώ όμως πρόκειται να ακολουθήσουμε το θέλημα  
του Θεού. Γι’ αυτό ακριβώς, έχει μεγάλη αξία η απάρνηση του εαυτού μας. 
Ακούσαμε στην ευαγγελική περικοπή: «Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήσῃ 
τόν κόσμον ὅλον και ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ;» Ας υποθέσουμε, ότι 
επιμένουμε και πετυχαίνουμε να κερδίσουμε πολλά, «τόν κόσμον ὅλον», 
σημειώνει ο Κύριος, αλλά χάσαμε την ψυχή μας. Τί κερδίσαμε; Και 
συμπληρώνει: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν … καί 
ἀκολουθείτω μοι». Όποιος θέλει να με ακολουθήσει πιστά, να απαρνηθεί τα 
προσωπικά του «θέλω» και να Με ακολουθήσει, χωρίς ενδοιασμούς. Εδώ 
ακριβώς είναι η μεγάλη ανατρεπτική αλλαγή. Φυσικά δε θα γίνει 
θαυματουργικά η αλλαγή. Ωστόσο η ελεύθερη απόφαση και συμμετοχή μας 
είναι απαραίτητη. Απαρνούμεθα τον εαυτό μας. Δηλαδή, παραμερίζουμε, ό,τι 
έχουμε και αγωνιζόμαστε να διατηρήσουμε και να επαυξήσουμε. Ακόμη, 
απαρνούμαστε συνήθειες, δεσμευτικές σχέσεις, απαιτητικές φιλίες, που δεν 
υπηρετούν τον τελικό μας στόχο και που είναι η απόλυτη προσφορά της 
θέλησης, της ψυχής μας στον Κύριο. Πρόκειται, λοιπόν, αγαπητοί μου, για 
σοβαρή, αγωνιστική απόφαση ζωής. Είναι η ουσιαστική αλλαγή, που θα γίνει 
στη ζωή μας. Είναι η χαρακτηριστική αλλαγή νοοτροπίας, στην αντιμετώπιση 
της καθημερινότητας. Και κάτι ακόμη: Αυτή η ανανεωτική ριζική αλλαγή της 
ζωής, γίνεται φανερή και στους γύρω μας. Γινόμαστε παράδειγμα προς 
μίμηση, αλλά κυρίως ακολουθούμε τον Κύριο, τον οποίο αγαπούμε και που 
μας οδηγεί στην κληρονομία της βασιλείας Του. 

Δ.Γ.Σ.  
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ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ 

Απόστολος: Α΄ Κορ. ιστ΄ 13-24 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ε΄ 1-11 
27 Σεπτεμβρίου 2020 
 

Άμεση και αποφασιστική ήταν η ανταπόκριση των ψαράδων της 
Γαλιλαίας στο κάλεσμα του Χριστού. Άφησαν τα πάντα και Τον ακολούθησαν 
χωρίς δεύτερη σκέψη· «ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ». Δεν ήταν, ωστόσο, 
η πρώτη φορά που έβλεπαν και άκουγαν τον Χριστό. 

Συνήθως, πιστεύουμε, ότι η πρώτη ενέργεια του Χριστού, πριν αρχίσει 
τη δημόσια δραστηριότητά Του, ήταν η κλήση των μαθητών Του ως βοηθών και 
συνεργατών στο σωτηριολογικό Του έργο. Ο ευαγγελιστής Λουκάς, όμως, μας 
παρουσιάζει μιαν άλλη, πιο λεπτομερή εικόνα των γεγονότων. Κήρυγμα και 
διδαχή, θαύματα και σημεία έχουν προηγηθεί της κλήσεως των μαθητών. Ήδη 
στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Κύριος είχε επισκεφθεί το σπίτι του Πέτρου στη 
γειτονική Καπερναούμ και είχε θεραπεύσει την πεθερά του, η οποία υπέφερε 
από υψηλό πυρετό. 

Οι μαθητές, λοιπόν, είχαν ήδη γνωρίσει τον Χριστό και είχαν μιαν 
πρώτη εμπειρία του προσώπου και της διδασκαλίας Του. Εντούτοις, αυτοί, οι 
μετ’ ολίγον απόστολοι, δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να Τον ακολουθήσουν 
ολοκληρωτικά. Εξακολουθούσαν να ζουν σύμφωνα με τις συνηθισμένες 
καθημερινές τους ασχολίες, αναμένοντας το αποφασιστικό εκείνο γεγονός που 
θα τους έπειθε να ακολουθήσουν τον Χριστό οριστικά. 

Ο Κύριος, αφού πρώτα δίδαξε τους όχλους, επανέρχεται προς τη 
συνήθη μεγαλουργία Του και «δια των αλιευτικών επιτηδευμάτων αλιεύει τους 
μαθητάς». Τους ζητά να επιστρέψουν στη θάλασσα και να ξαναρίξουν τα 
δίκτυα. Η προσταγή Του Χριστού, να ξεκινήσουν για ψάρεμα μια τέτοια 
ακατάλληλη ώρα, ακούγεται εξωπραγματική στους επαγγελματίες ψαράδες, τη 
στιγμή που «δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἔλαβον». Γνώριζαν ότι η 
αλιεία αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα το βράδυ αφού, λόγω του σκότους, τα 
ψάρια δεν βλέπουν τα δίκτυα και έτσι πιο εύκολα παγιδεύονται σε αυτά. Παρά 
ταύτα έκαναν υπακοή στο θέλημα του Κυρίου που αντιστρατευόταν την πείρα 
και τη λογική τους. 

Η χάρις, όμως, του Θεού ξεπερνάει τα όρια της φύσεως και της λογικής· 
«Θεὸς ὅπου βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις». Γι’ αυτό κι η απόφασή τους να 
εμπιστευτούν τον Χριστό δικαιώθηκε κατά τρόπο θαυμαστό, πέρα από κάθε 
προηγούμενο. Έγινε η αφορμή για να πεισθούν να ακολουθήσουν 
ολοκληρωτικά τον Χριστό αφού μέσα από αυτήν αποκαλύφθηκε η μεσσιανική 
ιδιότητά Του. Έτσι ο Κύριος, χρησιμοποιώντας τον τρόπο της εργασίας τους, 
τους καλεί από αλιείς αλόγων ιχθύων να γίνουν ψαράδες και των λογικών· «ἀπὸ 
τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν» είπε στον Πέτρο. 

Οι Πατέρες της Εκκλησίας σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι πριν από 
την έλευση του Χριστού,  πολλοί ήταν οι προφήτες πού κοπίασαν για τη 
διάδοση του λόγου του Θεού. Επικρατούσε, όµως, η νύκτα της πλάνης και η 
απουσία της ορθής πίστεως, γι’αυτό και τα αποτελέσµατα ήταν πενιχρά· 
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«κακούργων όντων των λογικών ιχθύων και φευγόντων», αναφέρει, προσφυώς, ο 
Ευθύµιος Ζιγαβηνός. Οι άνθρωποι ζούσαν µέσα στις κακουργίες των 
αµαρτηµάτων τους και ξέφευγαν από τη σαγήνη του Θεού. Όταν, όµως, ανέτειλε 
ο Ήλιος της δικαιοσύνης «εχαλάσθη το δίκτυον της Ευαγγελικής διδασκαλίας», 
δηλαδή έπεσε στη θάλασσα της πλάνης και της άγνοιας το δίκτυ του 
Ευαγγελίου και αλιεύθηκαν πολλοί άνθρωποι, αγέλες εθνών, όλη η οικουµένη. 

Μία ανάλογη κλήση απευθύνει ο Κύριος και στον σημερινό άνθρωπο. 
Το «δεύτε οπίσω μου» απευθύνεται προς τους ανθρώπους κάθε εποχής. Άλλον 
τον καλεί να αφήσει τα πάντα και να τον ακολουθήσει. Άλλον να αγωνιστεί 
μέσα στις σκληρές συνθήκες του κόσμου, της οικογένειας, της κοινωνίας. Οι 
μορφές της κλήσεως ποικίλουν και είναι τόσες όσοι και οι άνθρωποι. Οι 
δρόμοι είναι πολλοί, το τέρμα, όμως, ένα: ο Χριστός. 

Πώς, όμως, απαντά ο άνθρωπος του 21ου αιώνα σ’ αυτό το κάλεσμα  
του Θεού; Ο άνθρωπος σήμερα, απορροφημένος από έναν άνευ προηγουμένου 
ευδαιμονισμό, απορρίπτει πολλές φορές αυτή την κλήση. Νομίζει ότι δεν 
χρειάζεται τον Θεό. Οι απολαύσεις και ικανοποιήσεις που προσφέρει η ζωή τον 
απορροφούν ολοκληρωτικά. Κυνηγά την πληρότητα στον πλούτο. 
Απολυτοποιεί τα υλικά αγαθά και τις εφήμερες ηδονές. Δεν βλέπει ότι κάθε 
ομορφιά στον κόσμο είναι ατελής  και παροδική. Κάθε φως έχει σκιές,  κάθε 
μεγαλείο κρύβει τραγικότητα. Ο πλούτος της ζωής είναι πεπερασμένος, έχει 
όρια. Όταν ο άνθρωπος δοθεί σ’αυτόν έρχεται γρήγορα η στιγμή του κόρου και 
της απογοήτευσης. 

Αποδοχή της κλήσης του Χριστού σημαίνει υιοθεσία συγκεκριμένου 
τρόπου ζωής, βίωση συγκεκριμένης σχέσης με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Η 
μαθητεία κοντά  στον Χριστό σημαίνει μεταστροφή σε άλλη διάσταση ζωής. 
Πρόκειται για ισόβιο άθλημα του ανθρώπου, ώστε να καταξιώσει την κλήση του 
Θεού, να γίνει και να μείνει παιδί Του. Ο Χριστός μας καλεί σε μιαν 
θεανθρώπινη συμβίωση, μια καθολική ένδυση του Ιδίου. Μόνο τότε ο 
άνθρωπος θα αποκτήσει αληθινή ζωή με νόημα, ελπίδα και προοπτική και όχι, 
απλώς, επιβίωση. 

Η θετική ανταπόκριση του ανθρώπου στην κλήση του Θεού είναι 
ιδιαιτέρως επίκαιρη και επιτακτική σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε. Ο Χριστός καλεί 
και εμάς να τον ακολουθήσουμε και να γίνουμε μαθητές Του. Περιμένει να 
ανταποκριθούμε θετικά στο κάλεσμά Του και να Του απαντήσουμε κι εμείς 
«ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον». Όσο κι αν αμφιβάλλουμε για τις 
δυνατότητές μας, όσο κι αν απογοητευόμαστε από τις προσπάθειές μας, η 
θαυμαστή αλιεία του Πέτρου είναι και για εμάς η καλύτερη εγγύηση. 
 

Ιεροδιάκονος Δημήτριος Κυριακίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ 

Απόστολος: Β' Κορ. στ΄16- ζ'1 
Ευαγγέλιο: Λουκ. στ'31-36 
4 Οκτωβρίου 2020 

«Και έσεσθε υιοί υψίστου» (Λουκ.στ'35 ) 
Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Μέσα από την ηθική τελείωση 

να κατορθώσει να καταστεί «υιός του  υψίστου». Να γίνει κατά χάριν παιδί του 
Θεού. Αυτή η «υιοθεσία», είναι δώρο του Θεού και προσφέρεταί ως δυνατότητα 
για όλους τους ανθρώπους, αλλά και στον καθένα ξεχωριστά, ως πράξη 
ελεύθερης επιλογής. Για τούτο και ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει: «Ο 
Θεός, λοιπόν, αδελφοί μου, σας κάλεσε για να ζήσετε ελεύθεροι. Μόνο να μη 
γίνει η ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή, αλλά με αγάπη να 
υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Άλλωστε όλος ο νόμος συνοψίζεται σε μια φράση, 
στο ν' αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αν, όμως, δαγκάνετε ο 
ένας τον άλλον, προσέξτε μήπως αλληλοεξοντωθείτε» (Γαλ. ε'13-15). 

Όπως η υιοθεσία είναι προσφορά του Θεού και έκφραση της μέγιστης 
αγάπης Του προς  εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους, έτσι και η υλοποίησή 
της,  περνά μέσα από την αγάπη και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Αν 
αυτό το γεγονός αγνοηθεί ή και το χειρότερο υποτιμηθεί, τότε δεν θα υπάρχει 
η δυνατότητα της υιοθεσίας και κατ' επέκταση και της αληθινής Θεογνωσίας. 
Και τούτο γιατί,  κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη: «Η αγάπη προέρχεται από τον 
Θεό. Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από τον Θεό. Όποιος δεν 
αγαπάει δε γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχθηκε η 
αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό Του το μονογενή στον κόσμο για 
να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε μ’ Αυτόν. Αυτό είναι το 
χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι 
αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό Του για να μας ελευθερώσει από τις 
αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε κι εμείς 
ν’ αγαπάμε ο ένας τον άλλο» (Α' Ιωάν.δ'7-11). 

Για να γίνουμε, λοιπόν, «υιοί του υψίστου», χρειάστηκε η Ενανθρώπηση 
και η Σταυρική θυσία του Χριστού. Με θεμέλιο αυτή τη συγκατάβαση, 
προσφορά και αγάπη του Θεού προς εμάς, μπορούμε να οδηγηθούμε στην 
κατά χάριν υιοθεσία, μέσα από μια διαρκή ενότητα με τον Χριστό, καθώς και 
ένα σταθερό αγώνα για την ηθική τελείωσή μας. Μόνο διά του Χριστού αποκτά 
αξία η οποιαδήποτε ηθική πρόοδος, καθώς και η ενάρετη ζωή. Ο Χριστός 
χάραξε τον δρόμο. Μας αποκάλυψε ότι: «Είναι στενή η πύλη και γεμάτη 
δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή, και λίγοι είναι εκείνοι που τη 
βρίσκουν», αλλά και μας προέτρεψε: «Μπείτε από τη στενή πύλη γιατί είναι 
πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στον χαμό, και πολλοί 
μπαίνουν απ' αυτήν» (Ματθ.ζ'13-14). Όμως, ο Ίδιος δεν περιορίστηκε μόνο 
στην αποκάλυψη των δυσκολιών, ούτε και σε απλές προτροπές. Πρώτος τον 
ακολούθησε. Μάτωσε. Με τις πληγές Του γιατρευτήκαμε (Α' Πέτρ. β' 24). 

Ο Χριστός, λοιπόν, χάραξε τον δρόμο και τον ακολούθησε, όσο 
δύσκολος και ανηφορικός κι αν ήταν, έστω κι αν αυτός οδηγούσε στον Σταυρό. 
Το ομολόγησε ήδη στους Μαθητές Του, που επίμονα ζητούσαν την 
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πρωτοκαθεδρία, ότι: « όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει 
δούλος. Όπως κι ο Υιός του Ανθρώπου δεν ήρθε για να Τον υπηρετήσουν, αλλά 
για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή Του λύτρο για όλους» (Ματθ. κ'27-
28). Έδωσε ο Ίδιος ο Χριστός το παράδειγμα και κάλεσε όσους θέλουν να τον 
ακολουθήσουν να τον μιμηθούν. Ζήτησε θυσίες και πρώτιστα τη θυσία του 
«εγώ». Όμως, δεν σταμάτησε ως εδώ. Προχώρησε, χαράσσοντάς τους την πορεία 
προς την τελείωση. Μέσα από το σημερινό Ευαγγέλιο πρόσφερε όλα τα 
αναγκαία εφόδια για να μπορεί  να γίνει κατορθωτός αυτός ο στόχος. 

Ο Χριστός ξεκίνησε με μιαν προτροπή, που φαινομενικά είναι εύκολη 
και η οποία με την εφαρμογή της προσφέρει ένα τέλειο πρότυπο ζωής  και  
συμπεριφοράς: «Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι 
ακριβώς να τους συμπεριφέρεστε κι εσείς». Ένα πρότυπο κανόνα που ξεπερνά 
όλους τους ανθρώπινους νόμους και  κανόνες και που οριοθετεί την έννομη 
τάξη και θεμελιώνει την ενάρετη ζωή. Και το σημαντικότερο, για  την εφαρμογή 
του, δεν χρειάζεται εξαναγκασμός και επιβολή, αλλά μόνο η ελευθερία και η 
αγάπη. Για τούτο και ονομάστηκε «χρυσούς κανόνας». 

Επειδή ο νόμος του Θεού δεν περιορίζεται μόνο στα εφήμερα, αλλά 
κινείται και στην προοπτική της αιωνιότητας, για τούτο και προετοιμάζει τους 
ανθρώπους για να γίνουν «υιοί του Υψίστου». Για την επίτευξη δε αυτού του 
στόχου, συνεχίζει σήμερα ο Χριστός με τριπλή προτροπή και που έχει σαν 
μοναδικό κίνητρο την ανιδιοτελή αγάπη, όπως την επιβεβαίωσε έμπρακτα ο 
Ίδιος: «Άγαπάτε τους εχθρούς υμών», «αγαθοποιείτε» και «Γίνεσθε οικτίρμονες, 
καθώς και ο Πατήρ υμών οικτίρμων εστί». Μέσα από αυτό το τρίπτυχο, ο 
Χριστός χαράσσει την πορεία προς την τελείωση που έχει ως κατάληξη το 
«έσεσθε υιοί του Υψίστου». 

Αν για τους Ιουδαίους, το «αγαπήσεις τον πλησίον σου»,ήταν πράξη 
αρετής και ισοδύναμη με την αγάπη προς τον εαυτό τους ,το «άγαπάτε τους 
εχθρούς υμών», αποτελεί υπέρβαση αλλά και θυσία του εαυτού μας  για χάρη 
των συνανθρώπων μας. Μια υπέρβαση και μια θυσία ,που μας εξυψώνει και 
μας κάνει μιμητές του Χριστού. Αυτή η υπέρβαση του εγωισμού, μέσα από τη 
συγχώρεση, θα ανοίξει διάπλατα την πόρτα στην ανιδιοτελή αγάπη και θα μας 
κάνει μιμητές του Θεού, «που είναι καλός ακόμα και με τους αχαρίστους και 
τους κακούς». 

Αδελφοί μου, αν ο πύργος της Βαβέλ, υπήρξε η απαρχή για τη σύγχυση 
των γλωσσών και κατ'επέκταση και του διαχωρισμού των ανθρώπων και των 
λαών, τότε η γλώσσα, που ένωσε και που ενώνει εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια 
τους ανθρώπους, συμπυκνώνεται στη λέξη «αγάπη». Γιατί, είναι ειλικρινής και 
ανιδιοτελής. Γιατί, αγκαλιάζει χωρίς διακρίσεις, όλους τους ανθρώπους, αλλά 
και χωρίς προϋποθέσεις όλους τους λαούς. Σε μιαν εποχή,  που ο άνθρωπος 
αγωνίζεται να γίνει «γλωσσωμαθής»,την ίδια στιγμή καθίσταται «αμαθής» και 
κατ’ επέκταση. και «απαθής». Και τούτο γιατί αποξενώθηκε από τη γλώσσα της 
αγάπης, και κατά συνέπεια αποξενώθηκε από τον Θεό και τον  συνάνθρωπο . 
Λοιπόν, «Στώμεν καλώς. Στώμεν μετά φόβου». Ιδιαιτέρως δε και μετά πάσης 
αγάπης. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ (ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ´ ΟΙΚ.ΣΥΝΟΔΟΥ) 
Απόστολος: Τίτον γ΄ 8 – 15 
Ευαγγέλιον: Λουκά η΄ 5 – 15  
11 Οκτωβρίου 2020 
 

Πάνσοφος ο δημιουργός Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, έπλασε τον άνθρωπο 
και τον τοποθέτησε μέσα στην πλούσια και ποικίλη δημιουργία Του. Και όπως 
αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη «εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα ὅσα ἐποίησε, καί ἰδού καλά 
λίαν». Με την απέραντη αγάπη Του, και το απύθμενο ενδιαφέρον Του, 
δημιούργησε τα πάντα πολύ καλά, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις.  Έδωσε σε όλα 
τις ίδιες ευκαιρίες συντήρησης και ανάπτυξης. Κι όταν ακόμη μετά την παρακοή, 
έχασαν οι πρωτόπλαστοι τον παράδεισο, εξακολούθησε να ενδιαφέρεται για τα 
δημιουργήματά Του και να αγαπά τον άνθρωπο, που είναι η κορωνίδα της 
δημιουργίας, όπως την γνωρίσαμε. Την τεράστια αγάπη Του για τον άνθρωπο, για 
μας, την απέδειξε στέλνοντας τον μονογενή Υιό Του, να σταυρωθεί για τις αμαρτίες 
μας. Μάς έδωσε άλλη μιαν ευκαιρία σωτηρίας. Ωστόσο, μάς έπλασε ελεύθερους 
και αυτεξούσιους. Να διαλέξουμε, αν θα δεχτούμε τη δωρεά της σωτηρίας. 
Παρέμεινε το δικαίωμα να αποφασίζουμε μόνοι μας. Όμως, οι πρωτόπλαστοι 
εκμεταλλευόμενοι την ελευθερία τους, παρέβησαν την εντολή του Θεού, και 
φυσικά αυτό είχε και ως συνέπεια να χάσουν τον παράδεισο με τα προνόμια του.  
Τον έπλασε ακόμη «κατ’ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν του», δηλαδή να έχει τη 
δυνατότητα αλλά και την ελευθερία, να ομοιωθεί με τον Δημιουργό του, 
ακολουθώντας τον λόγον που είναι αξιόπιστος, όπως ανέφερε ο Απόστολος Παύλος 
στον Τίτο. Αλλά δεν επεμβαίνει για να καταργήσει την ελεύθερη ανάπτυξη και 
διαμόρφωση της ιδιαίτερης προσωπικότητας του καθενός. 
 

«Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ». 
 

Βγήκε ο γεωργός-σπορέας να σπείρει στα χωράφια του τον σπόρο. 
Όταν, αγαπητοί μου, ο Κύριος αναπτύσσοντας την παραβολή του σπορέως, 

αναφέρει τις τέσσερις χαρακτηριστικές ομάδες ανθρώπων, αυτή την ελεύθερη 
επιλογή του καθενός μας, θέλει να τονίσει. Ελεύθερη επιλογή, που φυσικά και 
λογικά συνεπάγεται και την ευθύνη για τις όποιες πράξεις, σχέσεις και συνέπειες, 
θα έχει η επιλογή μας. 

Η οποιαδήποτε επιλογή μας, προφανώς θα είναι και ο μελλοντικός οδηγός, 
στις πράξεις της καθημερινής μας ζωής. Αυτές θα διαμορφώσουν τον χαρακτήρα 
μας. Με βάση αυτή, θα επικοινωνήσουμε με τους γύρω μας. Αυτή θα καθορίσει 
τους στόχους για τη ζωή μας. Αλλά αυτή θα δείξει, ποια σχέση επιλέξαμε να 
έχουμε με τον Θεό. Άρα η επιλογή μας είναι μια τρίπλευρη πραγματικότητα. Η 
μια σε ότι αφορά τον εαυτό μας, τη διαμόρφωση της ζωή μας, η άλλη τις σχέσεις 
μας προς τον πλησίον, την κοινωνία μέσα στην οποία επιλέξαμε να ζούμε, και η 
τρίτη τη συμμόρφωση της ζωής μας, με το θέλημα του Θεού. 

Καιρός της σποράς, αγαπητοί μου αδελφοί, και ο γεωργός, συγκέντρωσε τα 
εργαλεία του, ξεχώρισε τον εκλεκτό σπόρο, που είχε φυλάξει, τα φόρτωσε όλα, και 
πήγε στο χωράφι του. Ωστόσο, το χωράφι του, όπως και κάθε χωράφι, δεν ήταν 
τέλειο, για εξαιρετική απόδοση και καρποφορία. Όμως, αυτό υπήρχε, και 
οπωσδήποτε κάποιο καρπό θα παρήγε. Λίγο ή πολύ! «Ὅ μέν ἔπεσε παρά τήν ὁδόν», 
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«ἕτερον ἐπί τήν πέτραν», «ἕτερον ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν», αλλά ευτυχώς «καί ἕτερον 
ἔπεσεν ἐπί τήν γῆν τήν ἀγαθήν». Γειτόνευε το χωράφι με τον δρόμο και ένα μέρος 
του σπόρου, όπως το έρριχνε, έπεσε στο δρόμο. Οι περαστικοί το πάτησαν και τα 
πουλιά, το έφαγαν. Υπήρχε και ένα πετρώδες τμήμα, που ο σπόρος μόλις 
φύτρωσε, δεν άντεξε και ξεράθηκε. Κάτι ανάλογο έπαθε και ο σπόρος που έπεσε 
μέσα στα αγκάθια. Έπνιξαν το φυτό, μόλις βγήκε. Αλλά υπήρχε και η «ἀγαθή γῆ». 
Ο σπόρος που έπεσε σε παχιά, καθαρή και υγρή γή, είχε μεγάλη απόδοση. 
«Ἐποίησε καρπόν ἑκατονταπλασίονα». 

«Τίς εἴη ἡ παραβολή αὕτη;» Οι μαθητές δεν μπόρεσαν να καταλάβουν 
αμέσως το νόημα της παραβολής. Απαντά λοιπόν ο Κύριος, στους μαθητές Του, 
αλλά και σε μας, που ακούσαμε τη σημερινή παραβολή. Ο σπόρος είναι «ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ». Επιπόλαιοι και μάλλον αδιάφοροι ακούνε τον λόγο του Θεού, αλλά 
είναι σα να έπεσε στον δρόμο. Έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγο του Θεού 
από την καρδιά τους. Υπάρχουν και εκείνοι, όπως ο σπόρος στις πέτρες, που 
εύκολα ενθουσιάζονται ακούγοντας τον λόγο του Θεού, αλλά γρήγορα τον ξεχνούν. 
Άλλοι, είναι ο σπόρος που έπεσε στα αγκάθια. Ακούνε με ενδιαφέρον τον λόγο του 
Θεού, αλλά τα προβλήματα, οι διασκεδάσεις της ζωής, τους παρασύρουν και 
ξεχνούν τον λόγο του Θεού. Αλλά, αγαπητοί μου, υπάρχει, ευτυχώς, και η «ἀγαθή 
γῆ», το καρποφόρο χωράφι. Είστε εσείς, που ακούτε με προσοχή τον λόγο του 
Θεού. Είμαστε όλοι εμείς που αποδεχόμαστε τον λόγο του Θεού, ως ρυθμιστή της 
ζωής μας. Η ζωή μας γίνεται καρποφόρα σε έργα αγαθά. Φροντίζουμε να 
εναρμονίζουμε τη ζωή με το ευαγγέλιο. Οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους, 
καθοδηγούνται από τις εντολές του Κυρίου μας. Και συνεπώς και η σχέση μας με 
τον Θεό, τον οποίο αγαπούμε, είναι αυτή που τους προσφέρει την ειρήνη της 
ψυχής, τη βοήθεια στα έργα τους, τη συμπαράσταση στα προβλήματα και τις 
δυσκολίες μας. 

Ανέφερε, αγαπητοί μου, η παραβολή τις τέσσερις χαρακτηριστικές 
κατηγορίες ανθρώπων, ώς προς τη σχέση τους με τον θείο λόγο. Δεν σημαίνει ότι 
ποσοτικά οι άνθρωποι χωρίζονται σ’ αυτές τις τέσσερις κατηγορίες. Πολλοί είναι οι 
πιστοί ακόλουθοι του Κυρίου, που μπορεί να μην παράγουν «ἑκατονταπλασίονα» 
καρποφορία καλών έργων στη ζωή τους, αλλά προσπαθούν. Προσπαθούμε όλοι, 
πολλές φορές, κάνοντας λάθη. Πολλοί είναι εκείνοι, που ενώ «αἱ ἄκανθοι 
ἀπέπνιξαν» τον λόγο του Θεού, στη ψυχή τους, κάποια στιγμή ξύπνησαν, 
κατάλαβαν το λάθος τους και επέστρεψαν στον δρόμο του Θεού. Είναι και εκείνοι, 
που ενώ επιπόλαια και αδιάφορα άκουσαν τον λόγο του Θεού, όταν βρέθηκαν 
μπροστά σε ανυπέρβλητα εμπόδια, δύσκολα προβλήματα, θυμήθηκαν τον Θεό και 
έτρεξαν να ζητήσουν βοήθεια και προστασία. Γιατί τελικά ο λόγος του Θεού,  είναι 
«πιστός», πρέπει να τον εμπιστευόμαστε. Αλλά, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι 
απλώς ένα ευχάριστο ακρόαμα, που αναμφίβολα ειρηνεύει την ψυχή μας. 
Αποτελεί τον πρακτικό και ηθικό οδηγό, που μετατρέπει, με προσπάθεια και 
κόπο, την άκαρπη ζωή μας σε εκατονταπλάσια καρποφόρα. Διαμορφώνει την 
κοινωνία στην οποία ζούμε. Οικοδομεί νέο υψηλό πολιτισμό, πάνω σε στέρεες 
ηθικές βάσεις και απόλυτες αξίες. Αυτόν τον θείο λόγο, καλούμαστε σήμερα, ως «ἡ 
ἀγαθή γῆ», πρακτικοί αποδέκτες του, με την βοήθεια πάντοτε του Κυρίου μας, να 
τον μετατρέψουμε σε ζωντανό, ρυθμιστή μιας πολλαπλά καρποφόρας καθημερινής 
ζωής. 

Δ.Γ.Σ. 
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ΛΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ  
Απόστολος: Κολ. δ' 5 – 18  
Ευαγγέλιο: Λουκ. ι' 16 – 21 
18 Οκτωβρίου 2020 

«Ασπάζεται υμάς Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός» (Κολ. δ' 14 ) 
Μέσα από την πρόσφατη πανδημία του κορωνοΐού, καθώς και από άλλες 

προσωπικές περιπτώσεις, νιώσαμε την αξία του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού και πολλές φορές αισθανθήκαμε την ανάγκη να τους  εκφράσουμε το 
δικό μας ευχαριστώ. Όμως, όταν ο ιατρός δεν περιορίζεται μόνο στην άσκηση του 
λειτουργήματός του, αλλά για κάποιον γίνεται και «συνεργός εις την Βασιλείαν του 
Θεού» και τον ακολουθεί, ακόμα και «μόνος» (Β' Τιμ.δ΄11 ) μέχρι τέλους, τότε 
οποιοδήποτε εγκώμιο είναι ευπρόσδεκτο. Όταν μάλιστα αυτό γίνεται από τον 
Απόστολο των Εθνών Παύλο, τότε το περιεχόμενο του εγκωμίου ξεπερνά την απλή 
φιλοφρόνηση. Αυτό συμβαίνει με τον σημερινό εορταζόμενο Απόστολο και 
Ευαγγελιστή Λουκά ο οποίος κατέκτησε την αγάπη του Αποστόλου Παύλου. Τον 
ακούσαμε σήμερα να λέει γι' αυτόν: «Ασπάζεται υμάς Λουκάς ο ιατρός ο 
αγαπητός». Σας χαιρετά ο αγαπητός μου γιατρός Λουκάς. 

Ο Λουκάς, είναι ο μόνος από τους Ευαγγελιστές ο οποίος δεν ήταν 
Ιουδαίος. Ήταν Έλληνας και καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας. Σπούδασε 
ιατρική στην Ταρσό της Κιλικίας όπου και γνωρίστηκε με τον Παύλο. 
Προσηλυτίστηκε στην Ιουδαϊκή Θρησκεία, γεγονός  που προετοίμασε το έδαφος 
για την αποδοχή της Χριστιανικής διδασκαλίας. Η παράδοση της Εκκλησίας, τον 
θεωρεί σαν ένα από τους εβδομήντα μαθητές του Χριστού, στους οποίους και 
αναφέρεται το σημερινό Ευαγγέλιο. Γεγονός που επιβεβαιώνεται ίσως και μέσα 
από την περιγραφή της πορείας προς την πόλη Εμμαούς και τη συνάντηση με τον  
Αναστημένο Χριστό. Όμως, το σημαντικότερο για τον Λουκά είναι ότι, θέτοντας τον 
εαυτό του στην υπηρεσία του Χριστού και του Ευαγγελίου το όνομά του «εγράφη 
εν τοις ουρανοίς». 

Αργότερα, όταν ο Απόστολος Παύλος θα βρίσκεται σε πλήρη ιεραποστολική 
δράση και θα ετοιμάζεται για τη δεύτερη Αποστολική περιοδεία με αφετηρία την 
Αντιόχεια, τότε θα γίνει και η πιο καθοριστική συνάντηση. Από εκείνη τη στιγμή ο 
Λουκάς, δε θα είναι απλά αυτόπτης μάρτυρας του κηρύγματος του Ευαγγελίου, 
αλλά θα είναι  και «συνεργός» του Παύλου στη διάδοση του Ευαγγελίου. Η 
παρουσία του επιβεβαιώνεται από την Τρωάδα και στο εξής με τη χρήση, κατά την 
περιγραφή, του πρώτου πληθυντικού αριθμού. Όπως, «εζητήσαμεν», 
«ευθυδρομήσαμεν», «ήμεν», «καθίσαντες ελαλούμεν», «πορευομένων ημών εις την 
προσευχήν» (Πράξ. ιστ' 10-16). Το σημαντικότερο αποτέλεσμα αυτής της 
περιοδείας ήταν η διάδοση του Ευαγγελίου στον  Ελληνικό και κατ' επέκταση και 
στον Ευρωπαϊκό χώρο. 

Η έναρξη του εκχριστανισμού της Ελλάδος, καθώς και της Ευρώπης είναι 
τόσο σημαντική, που θα συνεχιστεί και με την Τρίτη Αποστολική περιοδεία. Ο 
Λουκάς, πιστός συνοδός του Παύλου, θα ζήσει στιγμή προς στιγμή, τόσο την 
πρώτη όσο και τη δεύτερη φυλάκισή του στη Ρώμη. Κατά τη δεύτερη μάλιστα 
φυλάκισή του, ο Λουκάς θα είναι ο μόνος από τους  μαθητές και συνεργάτες του 
που είναι μαζί του. Γράφει ο ίδιος ο Παύλος στη Δεύτερη επιστολή του στον 
Τιμόθεο, ότι: «Λουκάς εστι μόνος μετ' εμού»(Β'Τιμ.δ'11). 
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Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Παύλου, κατά τον διωγμό του 
Νέρωνα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς κήρυξε τον λόγο του Θεού στην Ιταλία, τη Γαλλία, 
την Αίγυπτο, την Μικρά Ασία, την Ελλάδα και κατέληξε στη Βοιωτία, όπου και 
βρήκε μαρτυρικό θάνατο στις Θήβες. Όμως ,παρά τον μαρτυρικό θάνατό του, 
μέσα από το Ευαγγέλιο του, καθώς και τις Πράξεις των Αποστόλων, θα συνεχίσει 
να μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης του Θεού προς τον αμαρτωλό άνθρωπο, 
καθώς και το μήνυμα της Χριστιανικής ζωής, που είναι η ισότητα και η αγάπη στα 
πλαίσια του συνδέσμου της Μυστηριακής ζωής. 

Το Ευαγγέλιο του Λουκά, αποτελεί, κατά τον ίδιο: «διήγηση για τα 
γεγονότα, που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα 
παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες 
αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος (Λουκ. α'1-4). Έτσι, μέσα από το Ευαγγέλιό του 
μεταφέρει μεν γεγονότα αυτοπτών μαρτύρων, αλλά, αφού τα ερεύνησε με ακρίβεια 
από την αρχή ότι αυτά είναι αυθεντικά. Μέσα από το Ευαγγέλιο του μεταφέρει το 
ελπιδοφόρο μήνυμα της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους με μια αμφίδρομη 
κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον Θεό. Το μαρτυρεί 
με την Σταυρική θυσία του Χριστού και το επιβεβαιώνει μέσα από τις  παραβολές 
του «απολωλότος προβάτου», της «απωλεσθείσης δραχμής», «του ασώτου υιού» και 
«του καλού Σαμαρείτη». Τέλος τη σωτηρία, σαν αμφίδρομη κίνηση την 
επισφραγίζει με την περίπτωση του Ζακχαίου. Το Ευαγγέλιο του Λουκά 
περιγράφει ακόμα τη Γέννηση, τη ζωή, τη διδασκαλία και τα θαύματα  του 
Χριστού και καταλήγει με τη Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση και την Ανάληψη 
Του στους ουρανούς. 

Αν το Ευαγγέλιο του το έγραψε βασισμένος σε πληροφορίες αυτοπτών 
μαρτύρων, όπως της Παρθένου Μαρίας και  άλλων αξιόπιστων προσώπων, το 
βιβλίο των  Πράξεων των Αποστόλων  το έγραψε, βασισμενος στις δικές του 
προσωπικές εμπειρίες. Μέσα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων καταγράφει, 
την ίδρυση και τη ζωή της Πρώτης Εκκλησίας, καθώς και τη δράση των Αποστόλων 
Πέτρου, Παύλου και Βαρνάβα. Μέσα από τα κείμενά του, μιλά ιδιαίτερα το Άγιον 
Πνεύμα, που φωτίζει τον νουν και καθοδηγεί το χέρι του Λουκά. Ο ίδιος, 
υποτάσσει την άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας στην υπηρεσία του 
Ευαγγελίου και ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα της ψυχής του αφήνει τη Χάρη 
του Θεού να τον φωτίζει και να τον καθοδηγεί. 

Αδελφοί μου, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς από τη στιγμή που 
δέχθηκε το μήνυμα του Ευαγγελίου, ως αληθινός υπηρέτης του Θεού και των 
ανθρώπων, δεν πέρασε απλά στην ιστορία μέσα από μια ληξιαρχική πράξη, αλλά 
προχώρησε και πέραν από αυτή φτάνοντας στην αιωνιότητα. Ο ίδιος είχε το 
προνόμιο να καταγράψει στιγμιότυπα από τη ζωή και  το έργο του Χριστού, μέσα 
στο Ευαγγέλιο του,  αλλά και να γίνει ο πρώτος ίστορικός της Εκκλησίας, με τη 
συγγραφή του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Μέσα από αυτό μας 
κατέγραψε το τελευταίο επίγειο γεγονός της ζωής του Χριστού, την Ανάληψη και 
απαθανάτισε με τον πιο παραστατικό τρόπο την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος 
κατά την ημέρα της Πεντηκοστής (Πράξ. α'1-11 και β'1-13).Επειδή δε ,υπηρέτησε 
τον Θεό με προθυμία, με ταπείνωση και αυταπάρνηση και τον άνθρωπο με στοργή 
και αγάπη, για τούτο και αξιώθηκε της υπέρτατης τιμής και χαράς, κατά το 
σημερινό Ευαγγέλιο, το όνομά του «να γραφτεί στον ουρανό». Ας τον μιμηθούμε. 
Αμήν.         Θεόδωρος Αντωνιάδης  
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ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ   
Απόστολος: Γαλ. α' 11 - 19 
Ευαγγέλιο: Ματθ. ιγ' 54 – 58 
23 Οκτωβρίου 2020 

«Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος» ( Ιακ.α' 1) 
 

Τιμά σήμερα η  Εκκλησία μιαν από τις πρώτες και μεγάλες μορφές της. 
Τιμά τον πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων, τον Αδελφόθεο Ιάκωβο. Κατά την 
παράδοση, ονομάστηκε «Αδελφόθεος» γιατί, όπως ακούσαμε και στο σημερινό 
Ευαγγέλιο, ο Ιάκωβος μαζί με τον Ιωσή, τον Σίμωνα και τον Ιούδα, ήταν παιδιά του 
Ιωσήφ τα οποία απέκτησε προτού μνηστευθεί την Παρθένο Μαρία. Αν μάλιστα 
κρίνουμε από τα σημερινά λόγια του Χριστού ότι : «Δεν υπάρχει  Προφήτης που να 
μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του και η οικογένειά του», τότε 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι και ο Ιάκωβος περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων 
των «συγγενών», που αρχικά δεν τον αποδέχθηκαν. 

Όμως, παρά την αρχική «αδιάφορη» στάση του, γεγονός που επιβεβαιώνει η 
μη συμπερίληψη του στην ομάδα των Μαθητών του Χριστού, εντούτοις στη 
συνέχεια κάποια γεγονότα τον επηρέασαν καθοριστικά, όπως η Σταύρωση και η 
Ανάσταση του Χριστού. Ενδεικτική είναι η δήλωσή του στην αρχή της «Καθολικής» 
επιστολής του. «Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος». Είναι τόσο 
συγκλονισμένος από αυτά τα γεγονότα που, την ιδιότητα του «δούλου του Χριστού» 
την θεωρεί σαν τον πιο επίσημο και τιμητικό τίτλο του. Όπως οι δούλοι την εποχή 
εκείνη, όταν εξαγοράζονταν από κάποιον εθεωρείτο ότι του ανήκαν, έτσι και ο 
Ιάκωβος ομολογεί ότι τον εξαγόρασε ο Χριστός με τη Σταυρική Του θυσία και άρα 
ανήκει σ' Αυτόν. Κατανοεί, ότι η σχέση που έχει με τον Χριστό είναι λυτρωτική για 
τούτο και αποδίδει σ' αυτήν ανεκτίμητη αξία. Κατά συνέπεια, αισθάνεται ότι 
οφείλει πλήρη υποταγή σ' Αυτόν που τον έχει εξαγοράσει από τη δουλεία της 
αμαρτίας και άρα ότι πρέπει να φανεί αντάξιος αυτής της «ελευθερίας», αλλά και 
της πρόσθετης τιμής, μετά την Ανάσταση, να εμφανιστεί και σ' αυτόν (Α' Κορ. ιε' 3 
-8 ). 

Ιδιαίτερα σημαντική η μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου για τις εμφανίσεις 
του Χριστού μετά την Ανάσταση και τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισαν στη 
ζωή  όλων των Αποστόλων και κατ' επέκταση και στη ζωή του Αδελφοθέου 
Ιακώβου. Οι συναντήσεις που είχε ο Απόστολος Παύλος στα Ιεροσόλυμα με τον 
Αδελφόθεο Ιάκωβο, φανερώνουν και τη σπουδαιότατη θέση που είχε στην 
Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Μάλιστα κατά την Αποστολική Σύνοδο των 
Ιεροσολύμων, όχι μόνο προΐσταται της Συνόδου, αλλά και γεφυρώνει τις αντίθετες 
θέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται δεκτοί οι ειδωλολάτρες στη 
Χριστιανική πίστη. Η παρέμβασή του ήταν τόσο καταλυτική ,που με τις θέσεις του, 
προφύλαξε τον Χριστιανισμό από του να μετατραπεί σε ένα  «παρακλάδι» του 
Ιουδαϊσμού, αλλά και απάλλαξε τους εθνικούς από αχρείαστες επιβαρύνσεις. 
Είπε, ο Αδελφόθεος Ιάκωβος ενώπιον της Αποστολικής Σύνοδου, μεταξύ άλλων και 
τα εξής: «Διό εγώ κρίνω μη παρενοχλείν τοις από των εθνών επιστρέφουσιν επί τον 
Θεόν, αλλά επιστείλαι αυτοίς του απέχεσθαι από των αλισγημάτων των ειδώλων και 
της πορνείας και του πνικτού και του αίματος…» (Πράξ. ιε'19-20). Σε λίγο η 
Αποστολική Σύνοδος αποφάσισε: «Έδοξε τω Αγίω Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον 
επιτίθεσθαι υμίν βάρος πλην των επάναγκες τούτων, απέχεσθαι ειδωλοθύτων και 
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αίματος και πνικτού και πορνείας. Εξ ων διατηρούντες εαυτούς ευ πράξετε. 
Έρρωσθε» (Πράξ. ιε' 28 – 29 ). 

Ο Αδελφόθεος Ιάκωβος, ως πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων, διακρίθηκε 
για την αρετή και την αγιότητα, ιδιαίτερα δε για την δικαιοσύνη του. Χάρη σ' 
αυτήν, ονομάστηκε «ο Δίκαιος». Άνθρωπος απλός και ασκητικός. Άνθρωπος της  
πίστεως και της προσευχής. Λέγεται ότι προσευχόταν συνεχώς γονατιστός ζητώντας 
συγχώρεση για τον λαό, με αποτέλεσμα να σκληρυνθούν τα γόνατά του. Όμως, η 
Άγια αυτή μορφή, προκάλεσε την οργή των Ιουδαίων. Τον ανέβασαν στο πτερύγιο 
του ναού και τον κάλεσαν να μιλήσει εναντίον του Χριστού. Αυτός μίλησέ 
εγκωμιαστικά για τον Χριστό, γεγονός που τους εξόργισε και αφού τον κατέβασαν 
τον λιθοβόλησαν. Αλλά και πάλι η ανεξικακία του, όπως και του Κυρίου και Θεού 
του, πρόβαλαν μέσα από την τελευταία επί γης προσευχή του: «Παρακαλώ, Κύριε, 
Θεέ Πάτερ. Άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι». 

Μπορεί να σίγησε η φωνή του, αλλά εξακολουθεί να φωτίζει και να 
καθοδηγεί μέσα από το πρότυπο της ζωής του, καθώς και την πολύτιμη 
παρακαταθήκη της καθολικής επιστολής του. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε 
ότι: «πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθέν εστι καταβαίνον από του 
πατρός των φώτων»(Ιακ.α'17). Ότι δεν πρέπει να μεροληπτούμε έναντι των 
ανθρώπων και ότι πρέπει να τηρούμε όλες τις διατάξεις του νόμου, διαφορετικά: 
«Όποιος  τηρήσει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία, θεωρείται 
παραβάτης όλου του νόμου» (Ιακ.β'1-10). Η πίστη, αν δεν επιβεβαιώνεται μέσα 
από έργα, τότε είναι νεκρή και μοιάζει με νεκρό σώμα χωρίς την ψυχή (Ιακ.β'14-
26). 

Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι μας αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον 
ορισμό, αλλά και την έννοια της «θρησκείας»: Θρησκεία καθαρά και αμίαντος 
παρά τω Θεώ και Πατρί αύτη εστίν, επισκέπτεσθαι ορφανούς και  χήρας εν τη 
θλίψει αυτών, άσπιλον εαυτόν τηρείν από του κόσμου» ( Ιακ. α΄ 26-27 ). Διπλός ο 
στόχος της θρησκείας. Κοινωνικός και ατομικός. Δύο μορφές άρρηκτα 
συνδεδεμένες μεταξύ τους σε σημείο που να μην νοείται η ύπαρξη του ενός χωρίς 
τον άλλο. Μέσα από την κοινωνικότητα διασφαλίζεται, ότι η πίστη είναι 
πραγματική και ζωντανή και όχι άκαρπη και νεκρή. Μέσα δε από την ατομικότητα 
επιτυγχάνεται η αναμαρτησία και κατ' επέκταση η ομοίωση με τον Θεό. 
Παράλληλα, με την υπομονή στις δοκιμασίες « θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας 
ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σ' όσους τον αγαπούν». Τέλος, σημαντική είναι η 
αναφορά του στη συμβολή της προσευχής της Εκκλησίας διά του «ελαίου» (Αγίου 
Ευχελαίου), στην ψυχοσωματική θεραπεία του ανθρώπου. «Ασθενεί τις εν υμίν; 
Προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και προσευξάσθωσαν επ' 
αυτόν αλείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως 
σώσει τον κάμνοντα, και εγερεί αυτόν ο Κύριος  καν αμαρτίας η πεποιηκώς 
αφεθήσεται αυτώ» (Ιακ.ε'14-15). 

Αδελφοί μου, πολύπλευρη η προσφορά του Αδελφοθέου Ιακώβου, τόσο 
μέσα από την ενάρετη ζωή του, όσο και μέσα από τη μαρτυρία της πίστεως και το 
μαρτύριο της ζωής του. Ο λόγος του φάρος καθοδηγητικός και βάλσαμο ψυχής 
στον δύσκολο δρόμο της καθημερινής μας  πορείας προς την τελείωση. Ας τον 
παρακαλέσουμε να μεσιτεύει για  μας και να μας καθοδηγεί. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ 

Απόστολος: Γαλ. α΄11- 19 
Ευαγγέλιο: Λουκ. η΄ 27-39 
25 Οκτωβρίου 2020 
 

«Και εύρον καθήμενον τον άνθρωπον αφ’ ου τα δαιμόνια εξεληλύθει, 
ιματισμένον και σωφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού» 

 
Ένα από τα αναρίθμητα θαύματα του Θεανθρώπου, τα οποία επετέλεσε 

κατά την επίγεια ζωή του, είναι το θαύμα θεραπείας του δαιμονιζόμενου 
Γαδαρηνού. Με τον θεϊκό του λόγο εξέβαλε τη λεγεώνα των δαιμόνων από  τον 
άνθρωπο και τον απάλλαξε από το φοβερό μαρτύριο, το οποίο μας περιγράφει 
ο ιερός Ευαγγελιστής. Ενδύματα δεν φορούσε, ούτε έμενε ποτέ σε σπίτι, αλλά 
στα μνήματα. Για πολλά χρόνια βασανιζόταν από το διάβολο. Τον έδεναν με 
αλυσίδες και χειροπέδες, αλλά εκείνος τα έσπαγε όλα και έφευγε κυνηγημένος 
από το διάβολο στα βουνά και στις ερήμους. Το μαρτύριον του έλαβε τέλος, 
όταν συνάντησε τον Χριστό. Τον συμπόνεσε με πατρική αγάπη και τον 
ελευθέρωσε από τα σατανικά δεσμά. «Ιματισμένον και σωφρονούντα παρά τους 
πόδας του Ιησού», γαλήνιο και ήρεμο, τον βρήκαν οι συμπατριώτες του, οι 
οποίοι αντί να χαρούν και να δοξάσουν τον Θεό για την ευεργεσία, τυφλωμένοι 
από το συμφέρον και οργισμένοι για την καταστροφή του εμπορεύματός τους, 
ζήτησαν να φύγει από την περιοχή τους ο Ιησούς. Μόνο ο θεραπευθείς, που 
ζούσε τη χαρά της ιάσεώς του, αντίθετα από ότι έπραξαν οι άλλοι, τον 
παρακαλούσε να μην τον εγκαταλείψει. Εκείνος έγινε ο πρώτος ευαγγελιστής 
του Χριστού. «Απήλθε καθ’ όλην την πόλιν κηρύσσων όσα επόιησεν αυτώ ο 
Ιησούς». 

Πολλοί σημερινοί άνθρωποι, βασανισμένοι από διάφορες ασθένειες, θα 
επιθυμούσαν να είχαν την ίδια τύχη με τον πρώην δαιμονιζόμενο. Νιώθουν, ότι 
το βάρος της δοκιμασίας τους είναι αβάστακτο και μόνο ένα θαύμα 
περιμένουν για τη λύτρωση. Κι όταν μάλιστα η επιστήμη τους εγκαταλείψει, 
μη μπορώντας να πράξει τίποτα, τότε μοναδική τους παρηγοριά είναι το 
θαύμα, το οποίο νύκτα και μέρα επιζητούν. Τους βλέπουμε να καταφεύγουν 
στους αγίους και στα ιερά προσκυνήματα, να υποβάλλονται σε νηστείες και 
σωματικές ταπεινώσεις, να περιμένουν με λαχτάρα την επέμβαση του Θεού. 
Δεν αγωνίζονται άδικα. Την κατάλληλη ώρα, πάντα προς το συμφέρον της 
ψυχής, ενεργεί ο Θεός και χαρίζει το ζητούμενο. Κι εκεί όπου παρατείνει την 
παιδαγωγία και δεν απαντά στις αιτήσεις, χαρίζει την εσωτερική δύναμη της 
υπομονής και πλουτίζει τον αγωνιζόμενο πιστό με τα δώρα του Αγίου 
Πνεύματος, τα οποία αξίζουν πολύ περισσότερο από την θεραπεία των χοϊκών 
και φθαρτών μελών του εφήμερου σώματος. 

Για να γίνει το θαύμα του Θεού χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Το 
θαύμα δεν είναι μια μαγική επέμβαση της θείας δυνάμεως, αλλά αποτέλεσμα 
συνεργασίας Θεού και ανθρώπου. Είναι το σημείο της συναντήσεως της θεϊκής 
φιλανθρωπίας και της ανθρώπινης πίστεως.  Όταν το άγιο Πνεύμα εισέλθει 
στον πάσχοντα και ο πιστός εισχωρήσει στη ζωή του Θεού, τότε μεταδίδονται οι 
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θεϊκές δωρεές. Τότε ο ασθενής αποκτά υπεράνθρωπη δύναμη, η λερωμένη 
εικόνα καθαρίζεται, οι ψυχικές δυνάμεις ανακαινίζονται, ο άνθρωπος 
αποκαθιστάται στο πρωτόκτιστο κάλλος, στην κατάσταση εκείνη, όπου δεν 
υπάρχει φθορά και θάνατος, αλλά αδιάλειπτη επικοινωνία με τη θεία φύση. 

Πρώτη προϋπόθεση για το θαύμα είναι η προσευχή. Ο ίδιος ο Κύριος 
είπε «πάντα όσα αν αιτήσητε εν τη προσευχή, πιστεύοντες λήψεσθε» (Ματθ. κα΄ 
22). Να προσευχόμαστε με πίστη, με ταπείνωση, με απλότητα και ανεξικακία. 
Να ζητούμε από τον Θεό να γίνει το θέλημά του και να παραδινόμαστε στην 
αγάπη Του. Είναι δυνατό ποτέ ο εύσπλαχνος Θεός να παραθεωρήσει τα  
αιτήματα μας; 

Η προσευχή, σαν ζωντανή σχέση και μόνιμη κοινωνία με τον Θεό, δεν 
αφορά μόνο τον νου. Αφορά όλο τον άνθρωπο. Τότε προσευχόμαστε σωστά, 
όταν έχουμε θεοφιλή βίο, όταν ολόκληρη η ζωή μας είναι προσευχή. Εάν δεν 
επέλθει κάθαρση της ψυχής, το θαύμα δεν επισκέπτεται την ύπαρξή μας. Σε 
ανθρώπους εμπαθείς και ακαθάρτους δεν κατέρχεται η Θεία Χάρις. 

Χωρίς δάκρυα μετάνοιας θαύμα δεν γίνεται. Τα δάκρυα καθαρίζουν τον 
όλο άνθρωπο και τον ετοιμάζουν να δεχθεί την ευεργετική παρουσία του Θεού. 
Αστείρευτες βρύσες είχαν γίνει τα μάτια του Ιωακείμ και της Άννας, της 
Χαναναίας και του Ιαείρου, και όλων εκείνων των ευλογημένων ανθρώπων που 
έγιναν μάρτυρες της θαυματουργικής δυνάμεως του Θεού. Αυτονόητο είναι, ότι 
για να επιτελεσθεί το μυστήριο της θεανθρώπινης ζωής στον πάσχοντα, πρέπει 
να ζει μέσα στην Εκκλησία και να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα ιερά 
Μυστήρια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι τα θαύματα επιτελούνται κυρίως 
μετά τη Θεία Μετάληψη. Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού θεραπεύει την 
ψυχή και το σώμα, αποτρέπει κάθε ενάντιο, φωτίζει τους νοητούς οφθαλμούς, 
χαρίζει ψυχική ειρήνη, χαρά, υγεία και ευφροσύνη. Μέσα στο θαύμα της 
Θείας Ευχαριστίας η ζωή μας γίνεται ένα αδιάκοπο θαύμα. 

Τα πραγματικά θαύματα που έχουν σωτηριολογικές διαστάσεις μόνο 
μέσα στην Εκκλησία επιτελούνται. Κάθε άλλη θαυματουργική θεραπεία εκτός 
Εκκλησίας, γίνεται με τη μεσολάβηση των πονηρών πνευμάτων, τα οποία με το 
δόλωμα μιας θεραπείας κατακυριεύουν την ψυχή και οδηγούν στον όλεθρο 
της αιώνιας καταδίκης. Με τη μαγεία κατορθώνονται πράγματα υπερφυσικά. 
Αλλοίμονο όμως σε εκείνους που θα παραδώσουν την ψυχή τους στα χέρια το 
σατανά. Θα το μετανιώσουν και θα κλάψουν πικρά για το κατάντημα τους. 

Αδελφοί μου, 
Είναι πολύ σκληρό να λες σε έναν που υποφέρει να περιμένει. Αυτή 

όμως είναι η αλήθεια. Να περιμένουμε υπομονετικά την επέμβαση του Θεού 
Και αν αργεί, να μη χάνουμε την ελπίδα, αλλά να ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη 
στιγμή της θείας επισκέψεως. Ο Θεός θα κάνει το θαύμα Του. 

 
Γεώργιος Σαββίδης 
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