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ΚΥΡΙΑΚΗ Ε´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Γαλ. Ε´ 22 – ΣΤ´ 2 
Ευαγγέλιο: Ματθ. Η´ 28 – Θ´ 1 
5 Ιουλίου 2015 
 

«Και ιδόντες αυτόν, παρεκάλεσαν όπως μεταβή από των ορίων αυτών.» 
 

Οταν ο Κύριος, μας λέει η σημερινή ευαγγελική περικοπή, έφυγε από την 
Καπερναούμ και έφτασε στην περιοχή των Γεργεσηνών, τον συνάντησαν δύο 
δαιμονισμένοι, που έρχονταν από τα μνήματα και ήσαν τόσο φοβεροί, που 
κανένας δεν μπορούσε να περάσει από εκείνο το δρόμο. Και με κραυγές, οι 
δαιμονισμένοι, του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ μ΄εμάς, Υιέ του Θεού; Ήρθες εδώ 
να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας»; Μακριά από αυτούς έβοσκε ένα μεγάλο 
κοπάδι χοίρων. Και οι δαίμονες Τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν είναι να μας 
διώξεις άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χοίρων». Κι ο Κύριος τους είπε: 
«Πηγαίνετε». Αυτοί αμέσως βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χοίρων. Και τότε όλο 
το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι 
βοσκοί τρομοκρατημένοι έφυγαν και πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα 
συμβάντα και ο, τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να 
συναντήσει τον Ιησού κι όταν Τον είδαν, Τον παρακάλεσαν να φύγει από την 
περιοχή τους. «Και ιδόντες αυτόν», μας λέει ο Ευαγγελιστής, «Τον παρακάλεσαν 
όπως μεταβή από των ορίων αυτών». Ο Ιησούς μετά που άκουσε αυτά, 
επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήλθε στην πόλη Του. Με αφορμή 
αυτή την αρνητική στάση των Γεργεσηνών, καλό είναι ν΄ασχοληθούμε κι εμείς 
σήμερα με το θέμα αυτό. 

Η αρνητική αυτή στάση των Γεργεσηνών δείχνει ότι δεν εγνώριζαν ποιος 
ακριβώς ήταν αυτός, που έβλεπαν μπροστά τους. Από το θαύμα, όμως, που είδαν 
αντιλήφθηκαν ότι ο Κύριος είχε δύναμη μεγάλη κι επειδή ήσαν ένοχοι 
φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν μήπως τιμωρηθούν και ζημιωθούν περισσότερο γιατί το 
χοιρεμπόριο στην πόλη αυτή ήταν παράνομο. Γι΄αυτό και θεώρησαν καλό να Τον 
παρακαλέσουν να φύγει από την χώρα τους. Κι εδώ ακριβώς, φαίνεται ολοκάθαρα 
τι κατορθώνει ο διάβολος με την αμαρτία. Εξαπατά και τυφλώνει τον άνθρωπο. Το 
άσπρο του το παρουσιάζει μαύρο. Και ό,τι πράγματι ωφελεί και συμφέρει στον 
άνθρωπο, το παριστάνει σαν ζημιά και συμφορά. Τη ζωή που είναι σύμφωνη προς 
το θέλημα του Κυρίου, την παρουσιάζει σαν δέσμευση της ελευθερίας. Αντίθετα, τη 
ζωή της αμαρτίας την παρουσιάζει σαν ελευθερία και συγχρονισμό και πρόοδο. 

Τόσο όμως, η Παλαιά Διαθήκη όσο και η Καινή Διαθήκη, μας βεβαιώνουν 
ότι όχι ζημιά, αλλά μεγάλο κέρδος αποκομίζουμε αν συνδεθούμε με τον Κύριο. 
«Είναι οι αμαρτίες σας κόκκινες σαν το αίμα, μα σαν το χιόνι, θα μπορούσαν να 
γίνουν λευκές. Έχουν το χρώμα της πορφύρας, μα σαν καθάριο θα μπορούσαν 
μαλλί να λευκανθούν αν μόνο θέλατε να υπακούσετε. Τότε θα απολαμβάνατε τα 
αγαθά της γης.» (Ησ. Α 18,19), αντηχεί η φωνή του Θεού. Η ευσέβεια, προσθέτει ο 
Απόστολος των Εθνών Παύλος, είναι ωφέλιμη για όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή, 
και την τωρινή και την μελλοντική. (Α Τιμ, Δ΄8). Η χριστιανική ζωή με άλλα λόγια, 
υπόσχεται και χαρίζει αγαθά και στην παρούσα και στη μέλλουσα ζωή. Αγαθά, 
τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Για τους πραγματικά πιστούς, επαληθεύεται 
καθημερινά ο λόγος του Θεού ο αιώνιος. «Πλούσιοι σε φτώχεια ξέπεσαν και 
πείνασαν, όμως αυτοί που αναζητούν τον Κύριο, κανένα δεν θα στερηθούν απ΄όλα 
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τα αγαθά» (Ψαλμ. ΛΓ΄11). Είναι αλήθεια ότι κανένας πραγματικά ευσεβής 
άνθρωπος έμεινε ποτέ εγκαταλελειμμένος ο ίδιος από το Θεό ή τα παιδιά του 
βρέθηκαν στην ανάγκη να ψωμοζητούν. «Νέος ήμουνα και γέρασα αλλά δεν είδα 
δίκαιο εγκαταλελειμμένο κι ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί», μας 
λέει και πάλιν ο Ψαλμωδός (Ψαλμ. ΛΣΤ΄25). 

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα όσοι μιμούμαστε τους Γεργεσηνούς, δεν 
βρισκόμαστε στην ίδια μοίρα μ΄εκείνους. Γιατί εμείς είχαμε το προνόμιο να 
γεννηθούμε στην Ευρώπη, τη χριστιανική Ευρώπη, που σήμερα, δυστυχώς,  
παραπαίει και δεν ξέρει τι πιστεύει. Όπως είναι σήμερα, δεν έχει ούτε αρχές, ούτε 
ιδανικά. Αυτή είναι η τραγική αλήθεια, και το δυστύχημα είναι ότι έχουμε την 
ιδέα ότι είμαστε άνθρωποι θρήσκοι και καλοί χριστιανοί. Στην ουσία όμως ζούμε 
μακριά από το Χριστό. Γιατί κι εμείς, ενώ λέμε πως αγαπούμε τον Χριστό, 
δείχνουμε με τον αμαρτωλό βίο μας, ότι δεν Τον θέλουμε να επεμβαίνει στη ζωή 
μας. Τον αναζητούμε μόνο όταν χρειαζόμαστε την βοήθειά Του. Και μόνο τότε. Τον 
άλλο καιρό δεν Τον θέλουμε να έχει λόγο στις υποθέσεις μας και στα σχέδιά μας. 
Με λίγα λόγια δεν Τον θέλουμε να κυβερνά τη ζωή μας. Δεν θέλουμε να ξυπνά τη 
συνείδησή μας και να μας καλεί σε μετάνοια και διόρθωση. Γι αυτό και 
ουσιαστικά Τον απωθούμε από τη ζωή μας. Και προτιμούμε να ζούμε σύμφωνα με 
τα αμαρτωλά θελήματά μας. Κι έτσι βλέπουμε χριστιανούς ούτε να προσεύχονται, 
ούτε να εκκλησιάζονται, ούτε να μελετούν τον λόγο του Θεού, ούτε να 
εξομολογούνται, ούτε να κοινωνούν των Αχράντων Μυστηρίων. 

Αντίθετα, όλοι όσοι δέχονται τον Χριστό σαν οδηγό στη ζωή τους, κερδίζουν 
όλα εκείνα τα πνευματικά αγαθά, που στερούνται όσοι αρνούνται στην πράξη τον 
Χριστό. Οι πιστοί στον Ιησού μένουν πάντοτε ήρεμοι και δεν ταράζονται και δεν 
αγωνιούν για το μέλλον. Δεν έχουν το άγχος των απίστων και δεν γνωρίζουν την 
ντροπή και την ανυποληψία, που δοκιμάζουν συχνά όσοι, εξουθενώνουν και 
περιφρονούν το νόμο του Θεού. Οι πιστές, οι χριστιανικές οικογένειες δεν 
αισθάνονται ποτέ τους κλυδωνισμούς, τον ανεμοστρόβιλο και τον σεισμό, που 
δονεί εκ θεμελίων τις χωρίς Χριστό μοντέρνες οικογένειες. Ο πιστός χριστιανός 
ακόμα και την έλλειψη των υλικών αγαθών, την βλέπει σαν σωτήρια παιδαγωγία 
του Κυρίου και μένει γι’ αυτό ήρεμος. Αληθινά χαρούμενοι είναι όλοι οι πιστοί, 
άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροντες, πλούσιοι και φτωχοί, επιστήμονες και 
επαγγελματίες. Όλοι αυτοί αισθάνονται χαρά που καν την εφαντάστηκαν ποτέ οι 
ασεβείς. Χαίρονται την αληθινή ελευθερία και ανεξαρτησία, που είναι η λύτρωση 
από την τυραννία της αμαρτίας. Χαίρονται ακόμα γιατί είναι βέβαιοι ότι έχουν 
Πατέρα και Κύριο στους ουρανούς, που φροντίζει γι αυτούς. 

Αδελφοί μου! Αν θέλουμε τον Χριστό κοντά μας, θα πρέπει να Τον 
αφήνουμε να διαμορφώνει τη ζωή μας. Ο λόγος Του να διαποτίζει τον νου και την 
καρδιά μας, ώστε να μας δίνει κριτήρια και στόχους. Η Χάρη Του να μας 
μεταγγίζει την αιώνια ζωή. Με άλλα λόγια, ο Χριστός και Κύριός μας να 
κατευθύνει την σκέψη μας, τις διαθέσεις μας, τα όνειρά μας, τη ζωή μας 
ολόκληρη. Ας ανοίξουμε, λοιπόν, την καρδιά μας στον Κύριο και ας κάμουμε το 
λόγο Του πυξίδα μας. 

Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης Διονύσιος 

 
  



 

~ 64 ~ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Ρωμ. Ιβ΄ 6-14 
Ευαγγέλιο: Ματθ. θ΄ 1-8 
12 Ιουλίου 2015 
«Και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών είπε τω παραλυτικώ· θάρσει τέκνον· 

αφέωνται σοι αι αμαρτίαι σου». (Ματθ. θ΄2). 
 

Σύντομο μεν, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό το σημερινό ευαγγέλιο λόγω των 
πολλών μηνυμάτων όπως: 1) Η δύναμη της πίστεως, η οποία μάλιστα ξεπερνά τα 
όρια του ατόμου και επεκτείνεται στο κοινωνικό σύνολο. 2) Η επιβεβαίωση ότι ο 
Ιησούς είναι ο Υιός του θεού και ότι ως «ο Υιός του Ανθρώπου» έχει την εξουσία να 
συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη» 3) Στέλνει μήνυμα θάρρους και ελπίδας προς 
κάθε αμαρτωλό άνθρωπο που θέλει να τον πλησιάσει και μάλιστα με πίστη 4) Η 
αγάπη με την οποία αγκαλιάζει τον αμαρτωλό άνθρωπο, όπως φανερώνεται από τη 
λέξη «τέκνον» παιδί μου. 5) Ότι για να ξεπεράσει ο άνθρωπος τις διάφορες 
δυσκολίες και ιδιαίτερα για να απελευθερωθεί από την αμαρτία χρειάζεται, εκτός 
από την πίστη και πάρα πολύ θάρρος. Και τέλος η πίστη πρέπει να είναι 
ειλικρινής και όχι υποκριτική. Ιδιαίτερα δε να είναι η «πίστις δι’ αγάπης 
ενεργούμενη» (Γαλ. ε΄ 6). 

Μεγάλα, λοιπόν, τα της πίστεως κατορθώματα όπως τα περιγράφουν με 
περισσότερη λεπτομέρεια οι ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς. Η πίστη είναι η 
απόλυτη βεβαιότητα ότι υπάρχει ο Θεός και ότι ο Θεός μπορεί να τον βοηθήσει 
και να τον ανταμείψει για την πίστη του, όπως έγινε σήμερα με τον παράλυτο 
καθώς και με τους τέσσερις που τον μετέφεραν. 

Η πίστη πρέπει να είναι πραγματική, ουσιαστική και ειλικρινής και να μην 
είναι τυπική ή φαινομενική. Η πίστη πρέπει να επιβεβαιώνεται μέσα από πράξεις 
και όχι με λόγια. Τη σπουδαιότητα της «ενεργούμενης» αγάπης υπογραμμίζει ο 
Απόστολος Ιάκωβος λέγοντας: «Ποιο είναι το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει 
ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα. Μήπως μπορεί μόνη της η 
πίστη να τον σώσει. Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδελφός ή κάποια 
αδελφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται και το καθημερινό τους 
φαγητό. Αν κάποιος από σας τους πει: «Ο Θεός μαζί Σας! Εύχομαι να βρείτε ρούχα 
και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος, αν δεν τους δώσει τα απαραίτητα που 
χρειάζονται για το σώμα. Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα είναι 
νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος: «Εσύ έχεις πίστη κι εγώ έχω έργα». Του απαντώ: 
«Δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη 
μου από τα έργα μου». Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις. Και τα 
δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν… Όπως, λοιπόν, το σώμα είναι νεκρό 
χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή.» (Ιάκ. Β΄ 14-26). 

Η πίστη, λοιπόν, εκφράζεται και επιβεβαιώνεται μέσα από τα έργα της 
αγάπης. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όροι 
μεθιστάνειν αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί» (Α΄ Κορ. ιγ΄2). «Κι αν έχω ακόμα όλη 
την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα». Οι 
τέσσερις που μεταφέρουν σήμερα τον παράλυτο, επιβεβαιώνουν με τα έργα τους 
ότι η πίστη τους δεν είναι τυπική αλλά έμπρακτη και ουσιαστική. Η πίστη τους 
ξεπέρασε τα όρια του εαυτού τους και επεκτάθηκε μέσα στο κοινωνικό σύνολο. 
Έτσι ο καθένας από άτομο μετατράπηκε σε πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο έρχεται 
να συναντήσει με αγάπη, το άλλο πρόσωπο, ανεξάρτητα αν αυτό είναι υγιές ή και 
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αμαρτωλό, όπως έκαναν σήμερα οι τέσσερις που μετέφεραν τον παράλυτο. Με τον 
τρόπο αυτό η πίστη τους συνέβαλε όχι μόνο στη δική τους σωτηρία, αλλά και στη 
σωτηρία του πονεμένου συνανθρώπου τους. 

Αυτή την πίστη διέκρινε σήμερα ο Ιησούς. Για τούτο και προχώρησε 
αμέσως στην επιβράβευση της με τη θεραπεία του παράλυτου. 

Η αληθινή πίστη κάνει τον άνθρωπο να απεγκλωβιστεί από τον εαυτό του, 
να δει τις ανάγκες του συνανθρώπου του και ξεπερνώντας τα διάφορα εμπόδια να 
βρει λύση σ’ αυτά. Όταν ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός των προβλημάτων του 
συνανθρώπου του, τότε, μέσα από την πίστη του και την «ενεργούμενη αγάπη», 
γίνεται και πηγή σωτηρίας για τον συνάνθρωπο. Το «θάρσει τέκνον· αφέωνται σοι αι 
αμαρτίαι σου», που απευθύνει σήμερα ο Ιησούς, αποτελεί από τη μια 
επιβράβευση αυτής της πιστης και από την άλλη ενθαρρυντικό μήνυμα προς τον 
άνθρωπο, ότι, πάρα το κακό που υπάρχει μέσα του και γύρω του, ο ίδιος ως 
νικητής του κακού θα βρίσκεται δίπλα του για να τον ελευθερώνει από το κακό 
και την αμαρτία. 

Όμως, ενώ ο Ιησούς επαινεί και επιβραβεύει την πίστη που εκδηλώνεται με 
έργα αγάπης, την ίδια στιγμή επικρίνει την πίστη που περιορίζεται στους τύπους 
και στερείται της αγάπης. Παράλληλα τονίζει ότι ο κλονισμός της πίστης στην 
παντοδυναμία, την χρηστότητα» και την πρόνοια του Θεού ζημιώνουν από τη μια 
και από την άλλη αποθαρρύνουν τον άνθρωπο. Για τούτο ο Ιησούς είναι 
επικριτικός σήμερα προς τους Γραμματείς και εξουδετερώνει τα αρνητικά 
συναισθήματα τους προτού αυτά εκδηλωθούν με έργα. Πίστη που σπείρει το 
σπόρο της αμφιβολίας γύρω από τη Θεότητα του είναι όχι μόνο ανώφελη, αλλά και 
επικίνδυνη. Η πίστη πρέπει να έχει σαν αφετηρία και σαν θεμέλιο τη Θεότητα και 
την αγαθότητα του Ιησού. Κατά τον Απόστολο Παύλο «θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς 
δύναται θείναι παρά τον κείμενον, ος εστίν Ιησούς χριστός». Γιατί κανένας δεν 
μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει κα που είναι ο Ιησούς 
Χριστός. Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σ’ αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασήμι ή 
πολύτιμα πετράδια, με ξυλεία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. 
Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως» (Α΄ Κορ. γ΄11-13). 

Αδελφοί μου, βρισκόμαστε σε μια εποχή που το κακό κυριαρχεί στο χώρο 
της κοινωνίας, ακόμα και μέσα μας, με αποτέλεσμα να εξασθενεί η πίστη και μέσα 
από το σπόρο της αμφιβολίας και της απογοήτευσης να δημιουργείται η εντύπωση 
ότι μας έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Κατά συνέπεια, «μάταια» ελπίζουμε σ’ Αυτόν! 
Μπροστά σ’ αυτό το ενδεχόμενο και αυτό τον κίνδυνο καλούμαστε να 
ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας. Καλούμαστε να γκρεμίσουμε τη στέγη της 
αμφιβολίας για να μπορέσουμε να αντικρύσουμε τον ουρανό και να διακρίνουμε 
την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο και σε μας. Σε μια εποχή, λοιπόν, που 
κλονίζεται η πίστη, εξαιτίας δικών μας παθών και λαθών καθώς και παραλείψεων, 
τόσο δικών μας, όσο και εκπροσώπων της θρησκείας και που δίνουν τροφή σε 
όσους αμφισβητούν την πίστη, σήμερα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή, 
καλούμαστε να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας. Είναι καιρός να δώσουμε στην 
πίστη μας την απαραίτητη σαφήνεια και βεβαιότητα. Είναι καιρός να 
παραμερίσουμε κάθε αμφιβολία που τυχόν να υπάρχει μέσα μας, για να 
μπορέσουμε να  διακρίνουμε τη συγκατάβαση και την αγάπη του Θεού σ’ εμάς. 
Στη δύσκολη αυτή προσπάθεια ας μην ξεχνούμε τους γεμάτους θάρρος λόγους του 
Ιησού: «Θάρσει τέκνον». Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης  
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ) 
Απόστολος: Τίτ. γ΄ 8-15 
Ευαγγέλιο: Ματθ. ε΄14-19 
19 Ιουλίου 2015 
 

«Υμείς εστέ το φως του κόσμου» 
 

Η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, συνεκλήθη από τους αυτοκράτορες 
Μαρκιανό και Πουλχερία στη Χαλκηδόνα, εναντίον του αιρεσιάρχου Ευτυχούς. Οι 
εργασίες της διήρκεσαν από την 8η Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου  του 451 
και παραβρέθηκαν σ’ αυτήν 630 πατέρες. Κατεδίκασε τον Μονοφυτισμό και τον 
Νεστοριανισμό και διετύπωσε το Χριστολογικό δόγμα, κατά το οποίο στο πρόσωπο 
του Ιησού Χριστού υπάρχουν δυο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη, ενωμένες 
«ασυγχύτως και αδιαιρέτως». Όσοι δεν δέχθηκαν αυτό το δόγμα της Χαλκηδόνας 
απεσχίσθησαν από τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και 
συνεκρότησαν τις «Αντιχαλκηδόνειες Εκκλησίες», την Αρμενική, Κοπτική, 
Αιθιοπική, Συροϊακωβιτική και του Μαλαμπάρ στην Ινδία. 

Και πάλι η Ορθόδοξη πίστη διατηρήθηκε χάρη στους αγώνες των αγίων 
Πατέρων. Και πάλι ως αστέρες πολύφωτοι εφώτισαν το νοητό στερέωμα της 
Εκκλησίας και απεδίωξαν της πλάνης το σκότος. Και σήμερα οι ίδιοι Πατέρες 
σαλπίζουν σ’ όλους εμάς της αληθινής Θεολογίας τα δόγματα και επισημαίνουν 
τους κινδύνους που διατρέχουμε από τις νέες αιρέσεις, οι οποίες με διαφορετικές 
απ’ ότι τότε μεθόδους υποσκάπτουν της Εκκλησίας τα θεμέλια. 

Οι Άγιοι Πατέρες ομολόγησαν «την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών 
μαρτύρων» (Α΄ Τίμ. Στ΄12). Αντιστάθηκαν «μέχρις αίματος» σ’ εκείνους που 
ετόλμησαν να εισαγάγουν στη Θεολογία καινοφανείς διδασκαλίες. Ετήρησαν 
απαρέγκλιτα την Αποστολική Παράδοση  και αυτή μετέδωσαν στους διαδόχους 
των. Πολλοί εθηριομάχησαν, άλλοι εξορίσθησαν,  άλλοι πέρασαν τη ζωή τους «εν 
ερημίαις πλανώμενοι και όρεσι και σπηλαίοις και ταςι οπαίς της γης, θλιβόμενοι, 
κακουχούμενοι…» (Έβρ. Ια΄ 38), περιφέροντες «τον ονειδισμόν του Χριστού» (Έβρ. 
Ια΄ 16). 

Η ορθοδοξία είναι επίτευγμα των Πατέρων της Εκκλησίας. Αυτοί 
αγωνίσθηκαν για να έχουμε εμείς σήμερα αυτό που κατέχουμε. Με τα 
συγγράμματα τους διασαφήνισαν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και 
αποκρυστάλλωσαν σε σχήματα ανθρώπινα την υπερκόσμια διδασκαλία του 
Χριστού, την οποία εστερέωσαν επάνω στα ατράνταχτα θεμέλια των Οικουμενικών 
Συνοδών. Έτσι η αλήθεια την οποία κατέχουμε ως Ορθόδοξοι, φέρει την σφραγίδα 
των Επτά Οικουμενικών συνόδων. Χάρη στους Αγίους Πατέρες έχουμε εξασφαλίσει 
την ορθή πίστη και τη σωστή θεώρηση του Χριστιανισμού. 

Οι Άγιοι Πατέρες, οι «Οικουμενικοί Διδάσκαλοι» όπως τους ονόμασε η 
συνείδηση της Εκκλησίας συνεδύασαν το τεράστιο κύρος με την αγιοσύνη. «Υπό 
πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι» (Β΄ Πέτρ. Α΄21). 
Πρώτα είχαν βιώσει την αληθινή Θεολογία μέσα στην Εκκλησία με την 
καθημερινή πράξη και ύστερα ανέβηκαν στο βήμα να θεολογήσουν. Γι’ αυτό και η 
Θεολογία τους ήταν γνήσια και αληθινή. Μιλούσε με τα χείλη τους ο Χριστός και η 
Εκκλησία. Είχαν τις προϋποθέσεις για να ακούσουν στην καρδιά τους τη φωνή του 
Θεού και να συλλάβουν με τις αισθήσεις του πνεύματος την ερμηνεία των θείων 
Μυστηρίων. Η προσωπική τους ζωή ήταν συνέχεια του Ευαγγελίου και μέσα στην 
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καρδιά τους ζούσε ο Χριστός. Με το φως του Χριστού φωτιζόμενοι και 
ελλαμπόμενοι διεσάφησαν τα ακατάλληλα μυστήρια. Αντίθετα, όσοι θέλησαν να 
πλησιάσουν τη Θεολογία με εμπαθή καρδιά, κρημνίσθηκαν στην άβυσσο της 
απωλείας και προξένησαν  μεγάλο κακό στην Αγία, Καθολογική και Αποστολική 
Εκκλησία. Για τον αιρεσιάρχη Ευτύχιο το ιερό Συναξάριο γράφει: «Ο δε Ευτύχιος 
χρησάμενος βοηθοίς τοις του βασιλέως αθέοις ευνούχοις, ούκ επαύσατο 
στασιάζειν, και ενέδρας ποιείν…» (Συναξ. ΙΓ΄Ιουλίου). Η αίρεση ήταν απόρροια της 
αναιδούς και συγκεχυμένης ζωής του. 

Η μεγαλύτερη αμαρτία του συγχρόνου ανθρώπου είναι η αίρεση. Και 
φυσικά δεν ομιλούσε μόνο για την αίρεση σαν παραχάραξη και αναίρεση των 
δογμάτων της πίστεως, αλλά σαν ξεχώρισμα, σαν αποκοπή από τη ζωή της 
εκκλησίας. Πολλοί κατ’ όνομα χριστιανοί ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. Ζουν 
μακριά από την αλήθεια, αποκομμένοι από το Μυστικό Σώμα του Χριστού, μέσα 
στο ψεύδος και στην αμαρτία. Το ψεύδος, δηλ. η άνευ Χριστού ζωή, συσσωρεύει 
νέφη για να καλύψει τον αίθριο της αλήθειας ουρανό, επιφέρει έχθρα προς τη 
δικαιοσύνη και πόλεμο προς την αλήθεια. «Η αλήθεια είναι επιστήμη αρετής, η δε 
έξις της αρετής επιστήμη της αληθείας» (Αγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως). Όταν ο 
άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία, όταν πορεύεται τον δρόμο της ζωής του 
εγωιστικά και αθεϊστικά, όταν θεοποιεί την ύλη και υποβιβάζει τον πνεύμα, όταν 
κολακεύει την σάρκα του και ταλαιπωρεί την ψυχή του, φυσικό είναι να 
απομακρύνεται από την αλήθεια και να ενδίδει στις σκοτεινές θεωρίες της 
αιρέσεως. Όποιος έχει τον Θεό, έχει την αλήθεια της αιρέσεως. Όποιος έχει τον 
θεό, έχει την αλήθεια, ότι αυτός είναι «η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. ιδ΄ 6) Συνεπώς 
ο μόνος τρόπος προφυλάξεως κάθε πιστού από τον πειρασμό της αιρέσεως είναι η 
κατά Χριστόν ζωή. Στην καρδιά του πιστού και συνειδητού χριστιανού  δεν έχει 
θέση καμιά πλάνη και δεν υπάρχει καμιά σύγχυση. Βασιλεύει και ακτινοβολεί το 
φως της θεότητας το οποίο καταβάλλει και φιμώνει τα στόματα των αιρετιζόντων. 

Αδελφοί, 
Πρόξενος της αιρέσεως είναι η αμαρτία. Όταν αυτή συνοδεύεται από 

αμετανοησία, τότε γίνεται αιτία μεγάλου κακού και απωλείας. Η εγωιστική  
θεώρηση των αληθειών της πίστεως μας ανοίγει διάπλατα τη θύρα της πλάνης, δια 
της οποίας διαπερνούμε στη χώρα της δυσεβείας. Μόνο μέσα στη ζωή της 
Εκκλησίας υπάρχει η αληθινή Ορθοδοξία. Όταν υποτασσόμεθα στη δική της 
γνώμη, όταν πιστεύουμε ότι πιστεύει εκείνη, όταν απορρίπτουμε ότι απορρίπτει 
εκείνη, τότε μόνο, αν και αμαρτωλοί, ποτέ δεν θα παρεκκλίνουμε, αλλά θα 
μένουμε εδραίοι και αμετακίνητοι σ’ εκείνα που ο Κύριος εδίδαξε, οι Απόστολοι 
παράδωκαν και οι Άγιοι Πατέρες με πόνους και κόπους διεφύλαξαν. 

Οι υπέρλαμπροι φωστήρες της αλήθειας του Χριστού με ιδρώτες και 
πόνους έσβησαν τις φλογώδεις συγχύσεις των βλασφήμων και παρέδωσαν σ’ εμάς 
ανόθευτη και αμώμητη την ορθοδοξία. Αυτή την αγία πίστη έχουμε χρέος να 
διαφυλάξουμε «ως κόρην οφθαλμού». Είναι η μοναδική ελπίδα του κόσμου. 
 

Γιώργος Σαββίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Α΄ Κορ. α΄ 10 – 17 
Ευαγγέλιον: Ματθ. ιδ΄ 14 – 22 
26 Ιουλίου 2015 
 

«Ακούσαντες οι όχλοι, ηκολούθησαν αυτώ πεζή από των πόλεων» 
 

Το γεγονός του θαυματουργικού χορτασμού των πεντακισχιλίων, σημειώνει 
ο ευαγγελιστής Ματθαίος και ακούσαμε σήμερα στην ευαγγελική περικοπή. 
Συνέβη, αγαπητοί μου αδελφοί, λίγο μετά την αναγγελία από τους μαθητές, στον 
Κύριο, της ταφής του Ιωάννη του Βαπτιστή. 

Πέρασε λοιπόν με πλοίο απέναντι ο Κύριος, έμεινε για λίγο μόνος Του, για 
να προσευχηθεί. Αλλά «ακουσαντες οι όχλοι» προφανώς για την παρουσία Του 
εκεί, «ηκολούθησαν αυτώ πεζή από των πόλεων». 

Η διδασκαλία και τα θαύματα του Χριστού ήταν ήδη πολλά και κόσμος 
πολύς είχε ακούσει το κήρυγμά Του. Είχε ακούσει το κήρυγμα που έφτανε στα 
αυτιά του, δονούσε την καρδία του και ειρήνευε την βασανισμένη του ψυχή. 
Γιαυτό ενώ ο Κύριος πέρασε με το πλοιάριο που βρέθηκε εκεί, στην απέναντι 
όχθη, ο κόσμος που ήταν πολύς, έσπευσε να Τον ακολουθήσει περπατώντας μια 
μεγάλη απόσταση για να φτάσει στο σημείο που είχε πάει ο Κύριος με τους 
μαθητές Του. 

Βγήκε λοιπόν ο Κύριος, είδε όλον αυτό τον κόσμο, «πεντακισχίλιους» 
σημειώνει  ο ευαγγελιστής. Χωρίς να υπολογίζει γυναίκες και παιδιά. Ίσως θα 
πρέπει να πλησίαζαν, αν δεν περνούσαν, τις είκοσι χιλιάδες. Τους είδε, τους 
σπλαχνίστηκε  και θεράπευσε τους αρρώστους τους. Έτσι απλά το καταγράφει ο 
Ματθαίος. Γιατί ήταν γι αυτούς, που τον ακολουθούσαν, ένα απλό και 
συνηθισμένο γεγονός. Να διδάσκει αλλά και να θεραπεύει το πλήθος των ασθενών 
που έφταναν από παντού και απολάμβαναν τα δώρα της αγάπης Του. Την ειρήνη 
της ταλαίπωρης ψυχής τους, την απαλλαγή από τις αρρώστιες που τους βασάνιζαν. 

Ωστόσο, αγαπητοί μου αδελφοί, το σημαντικότερο γεγονός που αναφέρεται 
στη σημερινή περικοπή είναι ο χορτασμός τους τεραστίου πλήθους των ανθρώπων 
που συνέρρευσαν εκεί, με τον πρωτοφανή θαυματουργικό πολλαπλασιασμό των 
πέντε ψωμιών και των δύο ψαριών, που είχαν μαζί τους. Όταν λοιπόν πέρασε η 
ώρα, μετά τη διδασκαλία και τη θεραπεία των αρρώστων, νύχτωνε πια, πήγαν οι 
μαθητές στον Κύριο και Του είπαν: «Απόλυσον τους όχλους, ίνα απελθόντες  εις 
τας κώμας αγοράσωσιν εαυτοίς βρώματα.» Άφησέ τους να φύγουν και να πάνε στα 
γύρω χωριά να βρούν να αγοράσουν τροφές. 

Πολύ λογική η ανησυχία των μαθητών. Την λύση την έδωσε άμεσα στους 
έκπληκτους μαθητές Του ο Κύριος. Δώστε τους να φάνε, είπε. Πήρε τα ψωμιά και 
τα ψάρια, τα ευλόγησε, τα έδινε στους μαθητές και αυτοί στον κοσμό, που τους 
περιέβαλε. Έφαγε το μεγάλο πλήθος, χόρτασε και περίσσεψαν κοφίνια με ψάρια 
και ψωμιά. 

Αποδείχτηκε ότι η ανησυχία των μαθητών ήταν αβάσιμη, αλλά ανθρώπινη. 
Ωστόσο πολύ λογική είναι κάποτε και η δική μας ανησυχία, όταν ενώ έχουμε 
κάποιες ανάγκες για μας και για την οικογένειά μας, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι 
αδυνατούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Η ανησυχία και ανασφάλεια αυτή 
μεταφέρεται και στην οικογένεια μας και στους γύρω μας. Και τότε υποφέρουμε 
όλοι με το άγχος, να μας καταβάλει. Και όχι μόνο αυτό αλλά η αγωνία μας δεν 
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μας αφήνει να βρούμε ή απλώς να δούμε κάποιες διεξόδους, που υπάρχουν για το 
οξύ πρόβλημά μας. Συνήθως περιορίζουμε την έρευνα επίλυσής του και τις 
προσπάθειές μας στις προσωπικές μας δυνατότητες και στον περίγυρό μας. Και 
χάνουμε γρήγορα τις ελπίδες μας, διαπιστώνοντας πόσο δύσκολα θα μπορούσαμε 
να ξεπεράσουμε τα προβλήματά, που βρίσκουμε  μπροστά μας. Είναι αλήθεια ότι 
αντιλαμβανόμαστε απογοητευμένοι, την προσωπική αδυναμία μας. Σκεφτείτε 
όμως, όταν αυτά τα προβλήματα, υλικά, οικονομικά, ψυχικά και υγείας δεν 
επηρεάζουν μόνο εμάς και την οικογένειά μας, αλλά και τους άλλους, τους 
συμπολίτες μας, τον τόπο μας. Τότε τα προβλήματα, είναι πολύ σοβαρότερα και 
δυσκολότερα, για να φτάσουν σε κάποια λύση. Ζούμε σε μια παρόμοια 
κατάσταση. Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα, κυρίως 
οικονομικά. Η διεθνής κρίση μας έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό. Ϊσως δε θα 
ήταν τόσο εύκολο να δούμε ένα θαύμα σαν αυτό που περιγράφει ο ευαγγελιστής 
Ματθαίος, αλλά δεν θα αποκλείαμε μια θεία παρέμβαση. Μια παρέμβαση που 
συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας και μας κάνει να ξαφνιαζόμαστε και να 
ομολογούμε: Μόνο σαν θαύμα μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που μου συνέβη. Κι 
όμως λίγη σημασία δίνουμε σε κάποια εξωλογικά περιστατικά που μας 
συμβαίνουν ξαφνιάζοντάς μας και δίνοντας λύση σε δύσκολα προβλήματα. Πολύ 
λιγότερες φορές σκεφτόμαστε να ευχαριστήσουμε τον Πανάγαθο Δωρεοδότη. 

Θαύματα, αγαπητοί αδελφοί, συμβαίνουν. Είναι γεγονότα που δεν 
εξηγούνται με την συνληθη και κοινή λογική. Είναι φαινόμενα που είναι αντίθετα 
προς τους φυσικούς και άλλους νόμους, που και αυτοί, είναι προϊόν της 
ανθρώπινης παρατήρησης. Είναι ανατροπή εκείνου που φυσικά περιμένουμε και 
αλλάζει χωρίς να έχει συμβάλλει ο ανθρώπινος παράγων. Θα πρέπει ωστόσο να 
προσέχουμε και να αποφεύγουμε κάποιους επιτήδειους που εκμεταλλευόμενοι 
την θρησκευτική πίστη μας, μας προσφέρουν ή μάλλον μας “πωλούν” ψεύτικα και 
φτιαχτά θαύματα. 

Ο ευαγγελιστής, αγαπητοί μου αδελφοι, αναφέρει το μοναδικό, τόσο υλικό 
θαύμα, όπως και εκείνο της μετατροπής του νερού σε κρασί στον γάμο της Κανά, 
ενώ τις άλλες πολλές θεραπείες που έκαμε ο Κύριος, εκείνη την ημέρα, στο 
τεράστιο πλήθος που Τον ακολούθησε, το σημειώνει σχεδόν μονολεκτικά: 
“εθεράπευσε”. Ήταν τόσο συνηθισμένο και πολυεπαναλαμβανόμενο, ώστε να 
περιττεύει η καταγραφή και η λεπτομερής περιγραφή. Για τον κάθένα όμως, από 
αυτούς που δέχτηκαν τη θαυματουργική θεραπεία, ήταν ένα μοναδικό και 
σπουδαίο γεγονός που σημάδεψε τη ζωή τους. 

Ασφαλώς, λοιπόν, ο καθένας μας, ερευνώντας τη ζωή του, θα ανακαλύψει 
κάποια παράξενα περιστατικά, που αποδίδουμε συνήθως στην τύχη. Με 
περισσότερη ευαισθησία, θα πρέπει με ευγνωμοσύνη, να τα αποδίδουμε στον Θεό, 
ευχαριστώντας Τον και δοξάζοντας το όνομά Του. 

Αδελφοί μου! Αν θέλουμε τον Χριστό κοντά μας, θα πρέπει να Τον 
αφήνουμε να διαμορφώνει τη ζωή μας. Ο λόγος Του να διαποτίζει τον νου και την 
καρδιά μας, ώστε να μας δίνει κριτήρια και στόχους. Η Χάρη Του να μας 
μεταγγίζει την αιώνια ζωή. Με άλλα λόγια, ο Χριστός και Κύριός μας να 
κατευθύνει την σκέψη μας, τις διαθέσεις μας, τα όνειρά μας, τη ζωή μας 
ολόκληρη. Ας ανοίξουμε, λοιπόν, την καρδιά μας στον Κύριο και ας κάμουμε το 
λόγο Του πυξίδα μας. 

 
Δ.Γ.Σ  
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ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Α΄ Κορ. γ΄ 9-17 
Ευαγγέλιο: Ματθ. ιδ΄ 22-34 
2 Αυγούστου 2015 

«Θαρσείτε, εγώ ειμί· μη φοβείσθε» (Ματθ. ιδ΄27). 
Απάντηση στα πολλά και καθημερινά προβλήματα του ανθρώπου δίνει ο 

Ιησούς, τόσο μέσα από το ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής με τον 
πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων και της διατροφή των πεντακιοχιλίων, όσο και 
με τη διάσωση σήμερα των Μαθητών από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Παρά το 
ότι ο ίδιος δεν είναι δημιουργός αυτών των προβλημάτων εν τούτοις δεν τα 
υποτιμά, αλλά ούτε και τα προσπερνά αδιάφορα. Δηλώνει παρών και παράλληλα 
τονίζει την αναγκαιότητα της συμμετοχής και συμβολής του ιδίου του ανθρώπου. 
Ο Ιησούς καλεί τον άνθρωπο να γίνει κοινωνός αυτών των προβλημάτων και μέσα 
από την προσευχή να επικαλεσθεί τη βοήθεια του Θεού. Με τον τρόπο αυτό θέλει, 
από τη μια να ενισχύσει την πίστη του και από την άλλη να αξιοποιήσει όλες τις 
δυνατότητας που έχει, έστω κι αν αυτές είναι περιορισμένες. 

Έτσι ο συνδυασμός της χάριτος του Θεού από τη μια και της ελεύθερης 
προσπάθειας του ανθρώπου από την άλλη, θα οδηγήσει στο θαύμα με τη λύση 
προβλημάτων, που με βάση τα ανθρώπινα δεδομένα φαίνονται δύσκολα και 
αξεπέραστα, όπως έγινε και σήμερα. 

Μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων  και των δυο ιχθύων 
και το χορτασμό των πεντακιοχιλίων στην έρημο, ο μεν Ιησούς «ανέβη εις το όρος 
κατ’ ιδίαν προσεύξασθαι», οι δε Μαθητές με πλοίο ταξίδευσαν για να περάσουν 
στην απέναντι όχθη και να περιμένουν τον Ιησού. Συνθήκες απόλυτης γαλήνης 
και ηρεμίας εις το όρος, ενώ κάτω στη θάλασσα οι Μαθητές περνούν στιγμές 
αγωνίας και φόβου, λόγω της φουρτουνιασμένης θάλασσας και των δυνατών 
ανέμων. Η ζωή τους βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Ο Διδάσκαλος τους απουσιάζει 
για να επέμβει και να τους βοηθήσει, όπως έκανε πριν λίγες ώρες στην έρημο. 

Κι όμως, μπορεί ο Ιησούς να βρισκόταν μακριά από τους Μαθητές Του, 
αλλά ούτε αγνοούσε ότι αυτοί κινδύνευαν. Πολύ περισσότερο δεν αδιαφορούσε. 
Αντίθετα, παρακολουθεί, αγρυπνεί και προσεύχεται για τους Μαθητές του και 
επεμβαίνει στην πιο κρίσιμη στιγμή, στέλλοντας με τον τρόπο αυτό και σε μας το 
μήνυμα, ότι γνωρίζει τα προβλήματα μας και θα επέμβει στην κατάλληλη στιγμή, 
όταν μάλιστα κι εμείς ζητήσουμε τη βοήθεια Του. 

Ο Ιησούς, λοιπόν, ανέβηκε μόνος του στο βουνό για να προσευχηθεί. Με 
τον τρόπο αυτό τονίζει την αναγκαιότητα της προσευχής και ιδιαίτερα της 
ατομικής ή προσωπικής προσευχής. Με τη συμβολική μάλιστα ανάβαση στο 
βουνό θέλει να τονίσει ότι και η προσευχή πρέπει να ανυψώνει τον άνθρωπο από 
τη γη στον ουρανό και αποδεσμεύοντας τον από τα γήινα να τον ανυψώνει στα  
ουράνια και πνευματικά. Οδοδείκτης σ’ αυτή την πορεία, σ’ αυτή την «ανάβαση» 
και η αρχή της Κυριακής προσευχής: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς», ενώ ακόμα 
πιο ξεκάθαρος και ο λόγος του ψαλμωδού: «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως 
θυμίαμα ενώπιον σου». Με τον τρόπο αυτό μετατρέπει την προσευχή σε θυμίαμα 
λατρείας, σε ευχαριστήρια δοξολογία και τις πιο πολλές φορές, σε παράκληση – 
ικεσία ελπίδας, βοήθειας και σωτηρίας. Κι αν ακόμα καθυστερήσει να επέμβει και 
μεσολαβήσει η δοκιμασία δε σημαίνει ότι μας ξέχασε ή μας αγνόησε, γιατί η 
δοκιμασία θα είναι προσωρινή. Και η δοκιμασία καλλιεργεί την πίστη και αυξάνει 
την ελπίδα. 
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Μπορεί ο Θεός να αργεί να απαντήσει στις προσευχές μας, αλλά ούτε μας 
ξεχνά, ούτε και θα μας εγκαταλείψει. Μας τονίζει ο Απόστολος Πέτρος: «Ο Θεός ο 
οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην 
παντοτινή δόξα του δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία, θα 
σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας 
στερεώσει πάνω στη σωστή βάση» (Α΄ Πέτρ. Ε΄10). 

Η στήριξη και βοήθεια, για την οποία μιλά ο Απόστολος Πέτρος δεν είναι 
θεωρητική. Ο  ίδιος την ένιωσε πολλές φορές, όπως για παράδειγμα σήμερα μαζί 
με τους υπόλοιπους Μαθητές. Και σε ώρες ακόμα ολιγοπιστίας ο Ιησούς είναι 
παρών, έτοιμος να βοηθήσει και μάλιστα κατά τρόπο ουσιαστικό και 
συγκεκριμένο. Όπως ακούσαμε σήμερα, σε πρώτο στάδιο εμψυχώνει καταλυτικά 
τους Μαθητές του. «Θαρσείτε, εγώ ειμί μη φοβείσθε». Στη συνέχεια, την ώρα του 
καταποντισμού, επεμβαίνει σωστικά αρπάζοντας τον Πέτρο από το χέρι. 
Παράλληλα είναι επικριτικός γιατί, ενώ ο Πέτρος επικαλείται τη βοήθεια του 
Ιησού, την ίδια στιγμή εκδηλώνει ολιγοπιστία. «Ολιγόπιστε! Εις τι εδίσασας»; 
Ολιγόπιστε, γιατι σ’ έπιασε η αμφιβολία. 

Δυο σημαντικοί παράγοντες συνέβαλαν στην εκδήλωση ολιγοπιστίας από 
τον Πέτρο. Πρώτον, ο ισχυρός άνεμος και δεύτερον, όταν άρχισε να 
καταποντίζεται. Και οι δυο αυτοί παράγοντες είχαν την ίδια πηγή, το φόβο. 
Φοβήθηκε γιατί ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός. Φοβήθηκε ακόμα ότι θα πνιγεί, όταν 
άρχισε να καταποντίζεται. Αγνόησε, αλά ουσιαστικά και υποτίμησε τόσο την 
παρουσία όσο και τις δυνατότητες του Διδασκάλου του. Πρόταξε την ανθρώπινη 
λογική και υποτίμησε την πίστη. Ιδιαίτερα όμως, μέσα από τις πράξεις του, 
φανέρωνε ότι δεν είχε αποδεχθεί πραγματικά τον Ιησού ως Υιόν του Θεού, γεγονός 
που θα επιβεβαιωθεί αργότερα και με την τριπλή άρνηση. 

Δυστυχώς. Η ολιγοπιστία δεν εκδηλώθηκε μόνο από τον Πέτρο. 
Εκδηλώνεται καθημερινά και από μας. Λόγω πολλών και δύσκολων προβλημάτων 
νιώθουμε τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια μας, εμείς δε οι ίδιοι αρχίζουμε να 
καταποντιζόμαστε, λόγω της ολιγοπιστίας μας. Στις δύσκολες εκείνες ώρες παρά 
την ολιγοπιστία μας, πολλές φορές αισθανθήκαμε την παρουσία και σωστική 
επέμβαση του Κυρίου. Όπως σήμερα με τον Πέτρο, έτσι και στη δική μας 
περίπτωση ν ‘μαστε σίγουροι ότι ο Ιησούς θα ανταποκριθεί στην παράκληση μας. 
«Κύριε, σώσον με» και θα μας σώσει. Αρκεί να αναθερμάνουμε την πίστη μας. 

Αδελφοί μου, η πίστη μοιάζει με άγκυρα και σανίδα σωτηρίας. Η παρουσία 
τους και μόνον δεν βοηθούν σε τίποτε. Για να λειτουργήσουν σωστικά, πρέπει να 
ενεργοποιηθούν. Έτσι και με την πίστη, πρέπει να ελευθερωθεί σαν άγκυρα και 
ευρισκόμενοι στη θάλασσα της δοκιμασίας να αγκαλιάσουμε τη σωστική σανίδα 
της πίστης. Μετά από τη δική μας προσωπική συμβολή θα μπορούμε να 
ακούσουμε τα παρήγορα λόγια του Ιησού. «Θαρσείτε, εγώ ειμί· μη φοβείσθε». 
Ανάμεσα στην πρώτη και τελευταία προτροπή που στοχεύει στο να καλλιεργήσει 
την αυτοπεποίθηση μας, προβάλλει σαν εγγύηση τη δύναμη της δικής του 
παρουσίας. Σαν επιβεβαίωση αυτής της σωστικής δύναμης θα απλώσει το χέρι, 
όπως έκανε σήμερα και με τον Πέτρο. Ας απλώσουμε κι εμείς το χέρι μας στον 
Ιησού σαν σύμβολο επιθυμίας να σωθούμε, αλλά και σαν έκφραση της πίστεως 
μας σ’ Αυτόν να ‘μαστε βέβαιοι ότι ο Ιησούς θα μας κρατήσει από το χέρι και θα 
μας σώσει. Όπως έκανε σήμερα και με τον Πέτρο. Αμήν. 
 

Θεόδωρος Αντωνιάδης  
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Α΄ Κορ. Δ΄ 9 – 16 
Ευαγγέλιο: Ματθ. ΙΖ΄ 14 – 23  
9 Αυγούστου 2015 
 

«Τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή και νηστεία. » 
 

Ο δυστυχισμένος πατέρας του σημερινού Ευαγγελίου, αγαπητοί μου 
αδελφοί, είναι απογοητευμένος πολύ. Έχει οδηγήσει το δαιμονισμένο παιδί του 
στους Μαθητές του Κυρίου, για να το θεραπεύσουν. Αλλά εκείνοι δεν το 
κατορθώνουν. Γι’ αυτό κι όταν έρχεται ο Κύριος, τον πλησιάζει, γονατίζει μπροστά 
του και του λεει: «Κύριε σπλαχνίσου το γιο μου, γιατί είναι επιληπτικός και 
υποφέρει· πολλές φορές πέφτει στη φωτιά και στο νερό. Τον έφερα στους Μαθητές 
σου αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Κι ο Ιησούς τότε απαντώντας, του 
λέει: «Γενεά άπιστη και διεφθαρμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας; Ως πότε θα σας 
ανέχομαι; Φέρτε τον εδώ.» Ο Ιησούς επιτιμά το δαιμόνιο και βγαίνει απ’ αυτόν και 
απ’ εκείνη τη στιγμή το παιδί γιατρεύεται. Τότε οι Μαθητές, πηγαίνουν ιδιαίτερα 
στον Ιησού και τον ρωτούν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε;» «Εξ αιτίας 
της απιστίας σας», τους λεει. «Σας βεβαιώνω», συνεχίζει, «πώς αν έχετε πίστη, έστω 
και σαν κόκκο του σιναπιού, θα λέτε σ’ αυτό το βουνό πήγαινε από εδώ εκεί και 
θα πηγαίνει και τίποτε δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν 
βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία.» Οι λόγοι αυτοί φανερώνουν πόση 
δύναμη έχει η προσευχή και η νηστεία στον αγώνα κατά του Διαβόλου. Γι’ αυτό κι 
εμείς σήμερα, θα επιμείνουμε στο ένα από τα δύο σπουδαία αυτά όπλα, δηλαδή 
στη νηστεία, για να δούμε πως καθορίστηκε και πόση σπουδαία σημασία έχει. 

Η νηστεία είναι εντολή του Θεού. Είναι αιωνόβιος θρησκευτικός θεσμός. 
Όπως λένε οι Ιεροί Πατέρες της εκκλησίας μας, είναι η πρώτη εντολή που δόθηκε 
στον άνθρωπο. Ο Θεός, όπως μας λεει η Παλαιά Διαθήκη, όταν έπλασε τον Αδάμ 
και τον εγκατέστησε στον Παράδεισο, του έδωσε την εντολή να τρώει απ’ όλα τα 
δέντρα του Παραδείσου, εκτός από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του 
κακού. (Γεν. Β΄ , 16). Και δεν είναι αυτή η μόνη φορά που γίνεται λόγος στην Αγία 
Γραφή για τη νηστεία. Επανειλημμένα, τόσο στην Παλαιά, όσο και στην Καινή 
Διαθήκη, αναφέρεται η νηστεία. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος άλλωστε ενήστευσε. Κι όχι 
μόνο ενήστευσε ο ίδιος, αλλά έδωσε και συγκεκριμένες οδηγίες για το πως πρέπει 
να γίνεται η νηστεία, για να είναι θεάρεστη και να διαφέρει από τη φαρισαϊκή. 
«Όταν νηστεύεις», μας λέει, «…. νίψε το πρόσωπό σου, για να μην φανεί στους 
ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον Πατέρα σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις». 
( Ματθ. ΣΤ΄ 16, 18). Αρχαία η εντολή της νηστείας, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο 
Θεολόγος κι ο Μέγας Βασίλειος προσθέτει ότι, η νηστεία ενομοθετήθη στον 
Παράδεισο. Κι αν στον Παράδεισο η νηστεία ήταν αναγκαία, πολύ περισσότερο 
είναι αναγκαία εκτός του Παραδείσου, συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. 

Επομένως, δεν είναι ανθρώπινη εφεύρεση η νηστεία, όπως νομίζουν και 
υποστηρίζουν μερικοί. Είναι θεσμός της Εκκλησίας βασισμένος στο νόμο του 
Θεού. Όπως μας πληροφορεί η Αγία Γραφή, οι πρώτοι χριστιανοί ενήστευαν και τα 
χρήματα που τους περίσσευαν τα έδιναν στους Αποστόλους για τους πάσχοντες. Κι 
όταν επρόκειτο να αναλάβουν κάποιο σπουδαίο έργο ενήστευαν (Πράξ. ΙΓ΄ 2). Κι 
έτσι από την πρώτη εκείνη εποχή έχουμε ιερούς Κανόνες που καθορίζουν και 
εξηγούν ορισμένες Νηστείες. Η νηστεία για παράδειγμα της Τετάρτης, ορίσθη γιατί 
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κατά την ημέρα εκείνη ελήφθη από το παράνομο συνέδριο των Ιουδαίων η 
απόφαση να θανατωθεί ο Κύριος. Η Παρασκευή ορίσθη γιατί την ημέρα αυτή 
εσταυρώθη ο Βασιλιάς της Δόξης. Αλλά και οι υπόλοιπες νηστείες, δηλαδή της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, των Χριστουγέννων και του Δεκαπενταύγουστου που 
βρισκόμαστε τώρα, έχουν λόγο και νόημα σπουδαίο. 

Όλα αυτά μαρτυρούν ότι η νηστεία είναι θεσμός ιερός και Θεία εντολή. 
Θεσμός μάλιστα που έχει μεγάλη σημασία. Γιατί όταν νηστεύουμε, ομολογούμε 
έμπρακτα ότι ανήκουμε στην Εκκλησία. Σημαίνει τούτο ότι παρακολουθούμε την 
ζωή και την πορεία της Εκκλησίας στον κόσμο αυτό και συντασσόμαστε με αυτή. 
Δεν ανήκουμε στους αδιάφορους και κατ’ όνομα μόνο χριστιανούς, ούτε πολύ 
περισσότερο, στους εχθρούς και πολέμιους της Εκκλησίας. Δεν φτιάχνουμε ένα 
χριστιανισμό και μία θρησκεία της αρεσκείας μας, που να μη ενοχλεί και να μη 
θίγει την άνεσή μας, αλλά συμμορφωνόμαστε ευχάριστα προς αυτά που η 
Εκκλησία αποφασίζει. 

Το πιο σημαντικό, όμως και το πιο σπουδαίο είναι ότι η νηστεία εξυπηρετεί 
και βοηθά τον εσωτερικό μας κόσμο γιατί ενώ με τη νηστεία δεν τρέφεται το σώμα, 
τρέφεται και ενισχύεται η ψυχή. Είναι παραδεκτό από πολλούς ότι η νηστεία είναι 
εξάσκηση και εκγύμναση της θέλησης και προετοιμασία για τους πνευματικούς 
αγώνες. Όταν μπορεί ο πιστός να λεει όχι σε ορισμένα φαγητά, θα μπορεί να το 
λεει και στις πονηρές σκέψεις του Διαβόλου. Δίκαια θεωρείται σαν το όπλο με το 
οποίο αποκρούομε τους πειρασμούς και το φάρμακο με το οποίο ο νους γίνεται 
λαμπρότερος και η καρδία μας καθαρότερη. Δεν είναι επομένως η νηστεία μας 
σκοπός, αλλά μέσο για κάποιο σκοπό ανώτερο, που είναι η ωφέλεια και πρόοδος 
της ψυχής μας. Δίκαια λοιπόν, αποκαλούν οι ιεροί Πατέρες της Εκκλησίας μας τη 
νηστεία σαν μητέρα της σωφροσύνης, σαν παιδαγωγία ψυχής και σαν θύρα του 
Παραδείσου. 

Σύμφωνα με κορυφαίους καθηγητές της Ιατρικής Επιστήμης, η 
χριστιανική νηστεία είναι σοφά φτιαγμένη. Σαν συμπέρασμα, λένε ότι μια απλή 
συνταγή για να βελτιώσει κανείς την υγεία του και να ελαττώσει τον κίνδυνο από 
τις σύγχρονες ασθένειες, είναι να ακολουθήσει τις νηστείες της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Και αυτή η νηστεία, όπως τονίζεται, συνιστάται για όλες τις ηλικίες και 
μάλιστα και σε άτομα με χρόνιες παθήσεις. Δυστυχώς, η μεγάλη πρόοδος που 
παρουσιάζεται στην εποχή μας και η αλλαγή στον τρόπο της ζωής μας, μαζί με την 
απομάκρυνση από τη θρησκευτική ζωή, έγιναν αφορμή πολλοί να σβήσουμε από 
τις συνήθειες μας, την σπουδαία αυτή εντολή της πίστεώς μας. Κι έτσι, ενώ σε 
παλαιότερες εποχές τηρούσαμε με ευλάβεια τη νηστεία και οι γονείς μας, μας 
μετέδιδαν την ιερή αυτή συνήθεια, σήμερα ο ιερός αυτός θεσμός έχει καταργηθεί 
ή τείνει να καταργηθεί. 

Αδελφοί μου! Οι πιστοί δεν μιμούμαστε τους ανθρώπους του κόσμου. Οι 
πιστοί νηστεύουμε γιατί το θέλει ο Θεός, γιατί το καθορίζει η εκκλησία και το 
απαιτεί η υγεία και πρόοδος της ψυχής μας. Και νηστεύουμε, βέβαια, μόνο οι 
υγιείς. Γιατί οι άρρωστοι απαλλάσσονται βάσει των ιερών κανόνων. Ας 
αγαπήσουμε, λοιπόν, την νηστεία και ας την κάνουμε με ευχάριστη διάθεση. Τότε 
θα βλέπουμε πόσο ωφελεί και πόση σημασία έχει για τον αγώνα μας ο ιερός αυτός 
θεσμός της νηστείας. 

 
Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης Διονύσιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Α΄ Κορ. θ΄ 2-12 
Ευαγγέλιο: Ματθ. ιη΄ 23-35 
16 Αυγούστου 2015 
 

«Κύριε, μακροθύμησον επ’ εμοί» 
 

Χαρά και ικανοποίηση αισθανόμαστε καθώς βλέπουμε τον μακρόθυμο 
Κύριο. Να χαρίζει το χρέος των «μυρίων ταλάντων» στον πτωχό δούλο του. 
Συγχρόνως όμως το αίσθημα της αποστροφής και της οργής καταλαμβάνει την 
ψυχή μας καθώς ακούμε τον αχάριστο και σκληρόκαρδο δούλο, να πνίγει τον 
σύνδουλό του, για να του επιστρέψει το ασήμαντο χρέος των εκατό δηναρίων. Ο 
πρώτος, με κατανόηση και επιείκεια αντιμετώπισε το πρόβλημα του δούλου του. Ο 
δεύτερος, με σκληρότητα και απανθρωπιά «έπνιγε λέγων· απόδος μοι ει τι 
οφείλεις». Οι ερμηνευτές εξηγούν, ότι ο σπλαχνικός κύριος είναι ο Θεός, ο οποίος 
στις παρακλήσεις των δούλων του παραγράφει το χρέος και συγχωρεί τους 
οφειλέτες του. Δούλος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος αν και έχει ελεηθεί από τον Θεό, 
δεν επιδεικνύει την ίδια συμπεριφορά προς τους συνανθρώπους του, αλλά φέρεται 
με σκληρότητα και ανελεημοσύνη στα σφάλματα τους. Ότι συνέβη με τον ευγενή 
κύριο και τον αγενή δούλο επαναλαμβάνεται και σήμερα στις σχέσεις του 
ανθρώπου με τον θεό και τον πλησίον του. 

Απέναντι στο Θεό είμαστε οφειλέτες μυρίων αγαθών. Άπειρες είναι οι 
ευεργεσίες με τις οποίες μας πλουτίζει σε όλη μας τη ζωή. Ποια είναι όμως η δική 
μας ανταπόδοση; Εάν καθίσουμε να αναλογιστούμε ποια είναι η δική του 
αγαθότητα και ποιά είναι η δική μας αγνωμοσύνη, θα πρέπει αυθόρμητα από την 
καρδιά μας να ανέβει η ικεσία του δούλου της παραβολής: «Κύριε, μακροθύμησον 
επ’εμοί». Στην πατρική του αγαθότητα συμπεριφερόμαστε με επιπολαιότητας και 
αχαριστία. Ξεχνιόμαστε βυθισμένοι στις χαρές του κόσμου και λησμονούμε τον 
ευεργέτη μας. Έρχεται όμως η ώρα της λογοδοσίας, κατά την οποία ο Κύριος ζητεί 
τον λόγο από τους δούλους του. Τότε, αλλοίμονο, δεν έχουμε τι να πούμε για να 
δικαιολογήσουμε την αγενή συμπεριφορά μας στο δίκαιο κριτή. Η τιμωρία που 
μας περιμένει είναι φρικτή. Μοναδική λύση είναι η αίτηση συγγνώμης. 

Όπως ο κύριος του δούλου εκείνου «σπλαχνισθείς απέλυσεν αυτόν και το 
δάνειον άφηκεν αυτώ», έτσι και ο Κύριος μας με το άπειρο έλεος του και την 
αμέτρητη μακροθυμία του συγχωρεί και διαγράφει το πλήθος των αμαρτημάτων 
μας, όταν διαπιστώσει γνήσια μετάνοια. Είναι «οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, 
μακρόθυμος και πολυέλεος» και δεν οργίζεται όπως εμείς. «Μακροθυμεί εις ημάς 
μη βουλόμενος τιλας απολέσθαι, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρήσαι» (Β΄ Πέτρ. Γ΄ 
10). Τα δάκρυα και οι στεναγμοί κάμπτουν τη φιλανθρωπία του. 

Τι κάνει όμως ο άνθρωπος; Μιμείται την μακροθυμία του Δεσπότου του; 
Φέρεται ανάλογα στον πλησίον του; Εδώ είναι το περίεργο και διεστραμμένο. 
Νωπά ήταν τα δάκρυα της συγνώμης στα μάτια του δούλου, όταν συνάντησε τον 
σύνδουλο του. Ξέχασε αμέσως την ευεργεσία του κυρίου, καταλήφθηκε από οργή, 
όρμησε επάνω του, τον έσφιξε από τον λαιμό και απαιτούσε την επιστροφή των 
εκατό δηναρίων. Εκείνος που λίγο πριν ζητούσε συγνώμη, δεν παρέχει συγνώμη. 
Εκείνος που εκλιπαρούσε τον κύριο να επιδείξει μακροθυμία, δεν μακροθυμεί. 
Εκείνος που απαλλάχθηκε από το ογκώδες ποσό των μυρίων ταλάντων, δεν χαρίζει 
το μηδαμινό χρέος  των εκατό δηναρίων. 
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Το ίδιο κάνουν πολλοί. Παρακαλούν το θεό να τους συγχωρήσει, ενώ 
εκείνοι δεν συγχωρούν τον συνάνθρωπο τους για κάποιο λάθος, για κάποια αδικία 
ή παράλειψη. Ζητούν ευσπλαχνία από το Θεό, ενώ επιδεικνύουν σκληροκαρδία 
στο σύνδουλο τους. Η οργή και το μίσος δεν τους αφήνει να ξεχάσουν το 
αμάρτημα του αδελφού τους. Γίνονται αμείλικτοι, άκαμπτοι, σκληροί, αυστηροί 
και ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του. 

Ο Χριστιανός πρέπει να είναι μεγαλόψυχος και υποχωρητικός στην οργή 
και το θυμό. Να ανέχεται με υπομονή και καρτερία τις αδικίες και τα σφάλματα 
των άλλων. Να χαρακτηρίζεται για την ευγένεια της ψυχής του και να συγχωρεί 
εκείνους που τον βλάπτουν. Πρότυπο του έχει τον μακρόθυμο Χριστό, «ος 
λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει και πάσχων ουκ ηπειλεί» (Α΄ Πέτρ. Β΄ 23). Η 
συμπεριφορά του πρέπει να ταυτίζεται με τη συμπεριφορά του ανεξίκακου Ιησού, 
ο οποίος συγχώρεσε τους διώκτες και σταυρωτές του. Ο Απόστολος Παύλος 
προτρέπει να επιδεικνύουμε μακροθυμία σε όλους και με αγάπη να ανεχόμαστε ο 
ένας τον άλλο: «Αξίως περιπατήσαι της κλήσεως ης  εκλήθητε μετά μακροθυμίας, 
ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη» (Έφες. Δ΄ 3). Με τη μακροθυμία επέρχεται γαλήνη 
στην ψυχή και εύκολα αντιμετωπίζονται όλα τα λυπηρά. Ο μακρόθυμος, «ώσπερ 
εν λιμένι καθημένος, βαρείας απολαύει γαλήνης, καν ζημιά περιβάλης ουκ 
ενίκησας την πέτραν, καν ύβριν επαγάγης, ουκ έσεισας τον πύργον, καν πληγάς 
προστρίψης, ουκ έπληξας τον αδάμαντα», γράφει ο ιερός Χρυσόστομος. 

Στην παραβολή του Ευαγγελίου είδαμε, ότι όταν ο κύριος πληροφορήθηκε 
την ασπλαχνία του δούλου του οργίστηκε εναντίον του, τον επετίμησε για την 
κακίστη συμπεριφορά του και τον παρέδωσε στους βασανιστές μέχρις ότου 
αποδώσει τα χρεωστούμενα. Την ίδια τύχη θα έχουν κι εκείνοι που δεν συγχωρούν 
τα αμαρτήματα των αδελφών τους. Όχι διότι θα παύσει ο Θεός να είναι 
μακρόθυμος και πολυέλεος, αλλά διότι οι ίδιοι θα έχουν απομακρυνθεί από την 
αγάπη του και  θα υποστούν τις συνέπειες της διαστάσεως τους από την πηγή της 
χαράς και της γαλήνης. «Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει» (Α΄ Ιωάν. 
δ΄12), γράφει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Όπου μίσος και ανελεημοσύνη, εκεί 
απουσία Θεού. Και όπου απουσία Θεού, εκεί πόνος, αγωνία και σκοτάδι. Ενώ 
όπου υπάρχει αγάπη, έστω κι αν υπάρχουν σφάλματα και παραλείψεις, υπάρχει 
και ο Θεός. Και όπου ο Θεός εκεί φως, ελευθερία, χαρά κι αθανασία. 

Αδελφοί, 
Όπως η Παναγία Θεοτόκος, την οποία αυτές τις ημέρες με δάκρυα 

παρακαλούμε, ανοίγει την αγκαλιά της για να δεχθεί όλες τις πονεμένες και 
ταλαιπωρημένες ψυχές, ας ανοίξουμε κι εμείς την καρδιά μας σε όλους τους 
ανθρώπους. Ας σκορπίσουμε καλοσύνη, ας απιδείξουμε κατανόηση στην οξυθυμία 
και σκληροψυχία τους. Ας φερθούμε με ευσπλαχνία, όπως φέρθηκε ο Χριστός και 
οι Αγίοι. «Παρακαλούμε δε υμάς αδελφοί μακροθυμείτε προς πάντας» (Α΄ Θεσσαλ. 
Ε΄ 15). 

 
Γιώργος Σαββίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Α΄ Κορ. ιε΄ 1 – 11 
Ευαγγέλιον: Ματθ. ιθ΄ 16 – 26 
23 Αυγούστου 2015 
 

«Τί έτι υστερώ;» 
 

Πρέπει να έχει θέσει κάποιος πολύ υψηλούς στόχους και να γνωρίζει το 
εαυτό του για να προβάλει στο νου του το ερώτημα: Τί μου λείπει ακόμη; 

Πολύ σημαντικά και τα δύο. Να γνωρίζει κάποιος τον εαυτό και με 
απόλυτη ειλικρίνεια να παραδέχεται ότι πράγματι έχει ελλείψεις. Και βέβαια 
κάποιες από αυτές, όταν είμαστε μόνοι μας και βρισκόμαστε σε δύσκολη 

κατάσταση ή αντιμετωπίζουμε μια αποτυχία, μπορεί να το ομολογήσουμε στον 
εαυτό μας, αλλά μόνο στον εαυτό μας, ότι κάτι δεν πάει καλά. Πολύ δύσκολα 
ή ποτέ δεν απευθύνουμε αυτή την ερώτηση σε κάποιον άλλο. Είναι μια έμμεση 
παραδοχή ότι κάτι μας λείπει. Κάτι δεν έχουμε. Ίσως όχι τελείως 
συγκεκριμένο, που ωστόσο το θεωρούμε αναγκαίο. Φυσικά χρειάζεται να 
έχουμε κάποιο κριτήριο, ένα μέτρο που μετρώντας τα χαρακτηριστικά μας, 
πνευματικά, σωματικά και υλικά, να διαπιστώνουμε που βρισκόμαστε. Τι είναι 
αυτό που δεν έχουμε. 

Ο πλούσιος νέος του σημερινού ευαγγελικού αναγνώσματος, αγαπητοί 
μου αδελφοί, δεν είχε μόνον πολλά κτήματα, μεγάλη περιουσία, ήταν 
επιπλέον ευσεβής. Τηρούσε τον νόμο, και ποτέ δεν παρέβη κάποια εντολή, 
όπως τουλάχιστον δηλώνει. Παρουσιάζεται συνεπής τηρητής του Μωσαϊκού 
νόμου. Είχε όμως ανησυχίες. Παρά την πολύ μεγάλη περιουσία του, στην 
οποία στηριζόταν, ένοιωθε ότι δεν είχε τα πάντα. Κάτι του έλειπε. Πολλοί λίγοι 
άνθρωποι έχοντας πλούτο και ανέσεις παραδέχονται ότι κάπου υστερούν. 
Μόνο αν συγκριθούν με άλλους πλουσιότερους τους. Πνευματικά 
ενδιαφέροντα και γνώσεις δεν τους απασχολούν ιδιαίτερα. 

Απευθύνεται λοιπόν ο πλούσιος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής 
στον Κύριο, που είχε ακούσει πόσο σοφός ήταν, ο αγαθός διδάσκαλος, όπως 
Τον ονόμασε, αποδίδοντάς Του μια θεία ιδιότητα. Ίσως Τον είχε ακούσει να 
διδάσκει. Πιθανόν. Εκτίμησε όμως τη διδασκαλία Του. Προσήλθε να ζητήσει τη 
βοήθειά Του. 

Ο Κύριος διέγνωσε την προσκόλληση που είχε στην περιουσία του, στα 
πολλά του κτήματα. Γνώριζε όμως επίσης, ότι παρά τα πολλά του πλούτη, ήταν 
ευσεβής και πιστός τηρητής των εντολών του Θεού. 

Όταν λοιπόν του είπε: «τήρησον τας εντολάς», έλαβε την αυθόρμητη 
απάντηση του: «πάντα ταύτα εφυλαξάμεν εκ νεότητός μου. Τί έτι υστερώ;» Και 
βεβαια εννοούσε τις δέκα εντολές με την απλή και γενική τους ερμηνεία. 
Χωρίς δισταγμό και με απόλυτη ειλικρίνεια απάντησε: Όλες τις εντολές τις 
τήρησα από την νεότητά μου. 

Ήθελε όμως να κερδίσει την αιώνια ζωή. Πράγμα που για να πετύχει 
κανείς, πρέπει να φτάσει στην τελειότητα. Και αυτή είναι η απάντηση που του 
δίνει ο Κύριος: «ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησον τα υπάρχοντά σου και 
δος πτωχοίς και έξεις θησαυρόν εν ουρανοίς και δεύρο ακολούθει μοι.» Αν 



 

~ 77 ~ 

πράγματι θέλεις, να είσαι τέλειος, του λέγει, αγαπητοί μου χριστιανοί, πήγαινε 
πούλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασε τα στους φτωχούς, για να αποκτήσεις 
θησαυρό στους ουρανούς και έλα να με ακολουθήσεις. Ο νεαρός έφυγε 
λυπημένος. Ήταν πολύ πλούσιος, σημειώνει ο ευαγγελιστής. Ή μάλλον, ήταν 
τόσο πολύ συνδεδεμένος με τα υπάρχοντά του, ώστε δεν ήθελε να τα 
αποχωριστεί. 

Τρία στοιχεία με αντίστροφη αξιολογική σειρά έχει η εντολή του Κυρίου 
στον πλούσιο νεαρό. Να αποχωριστεί από τα γήινα πλούτη. Να βοηθήσει με 
αυτά, αυτούς που έχουν ανάγκη. Και το ανώτερο: να ακολουθήσει τον Χριστό, 
απαρνούμενος ουσιαστικά κάθε τι που τον δένει με την ύλη. 

Για να φτάσουμε στην τελειότητα, ασφαλώς και τα τρία αυτά στοιχεία 
προβάλλουν ως ουσιαστικές προϋποθέσεις αλλά σταθεροί στόχοι, που 

μπορούμε να επιτύχουμε. Δεν θα μας ζητούσε τα αδύνατα ο Κύριος. Ο 
άνθρωπος όμως είναι πλασμένος από υλικό σώμα και την πνευματική του 
ψυχή. Είναι δύσκολη η προσπάθεια να υπερισχύσει στις απαιτήσεις του 
υλικού του σώματος. Τον απασχολούν οι καθημερινές φροντίδες για κάλυψη 
των αναγκών του και λησμονεί το πνευματικό του μέρος, την ψυχή. Δύσκολα 
αποχωριζόμαστε και λίγα ακόμη, από τα υλικά μας αντικείμενα, για να τα 
δώσουμε. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις, που κάποιοι διέθεσαν τα πάντα, για 
τους άλλους. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που ξεχνώντας, ότι τους συνδέει με τον 
υλικό κόσμο και τις φροντίδες του, αφοσιώθηκαν στον Χριστό. Μπορούμε 
όμως, αγαπητοί μου, να αναγκάσουμε τον εαυτό μας να αποχωριστεί προσφιλή 
και ακριβά αντικείμενα για την εξυπηρέτηση αναγκών των συνανθρώπων μας. 
Ναι! Μη τον αρνείστε. Μπορούμε, αρκεί να θελήσουμε. Και πάντα με την 
βοήθεια του Θεού. Αρκεί να νοιώσουμε και να δούμε, ότι λείπει από τον 
πλησίον μου, κάτι που έχω εγώ. Μπορούμε να δώσουμε από το περίσσευμά 
μας. Μπορούμε, αν θέλουμε, να στερηθούμε ακόμη, αν πρέπει να βοηθηθεί 
κάποιος, που έχει απόλυτη ανάγκη. Αρκεί να θέλουμε. Να πάρουμε την σωστή 
απόφαση. Αλλά πολλές φορές, στην εποχή μας, αυτό που είναι ανάγκη να 
δώσουμε, δεν έχει σχέση με υλικά. «Δεύρο ακολούθει μοι». Έλα και 
ακολούθησέ με, είπε ο Χριστός. Αυτό είναι περισσότερο δύσκολο. Αλλά, μας 
ζητούν να διαθέσουμε λίγο από τον χρόνο μας. Και συμβαίνει κάποτε, να είναι 
πιο δύσκολο από ένα δώρο, μια ελεημοσύνη, που δεν ενοχλεί την ησυχία και 
την καλοπέρασή μας! Τότε χρειάζεται να κάνουμε μια θυσία. Να δείξουμε το 

ειλικρινές ενδιαφέρον μας. Να δώσουμε έμπρακτα την αγάπη μας, που έχει 
ανάγκη ο πλησίον μας, όχι μόνο με κάτι το υλικό. 

Με τον τρόπο αυτό πλησιάζουμε στο στόχο μας: Την τελειότητα. 
Καλύπτουμε το κενό που έχει μείνει. Δίνουμε την πρακτική απάντηση στο  
ερώτημα: «τι έτι υστερώ». Γιατί περιορίζονται αυτά που μας λείπουν. 
Προχωρούμε στην κατάκτηση και της ουράνιας βασιλείας, που είναι ο τελικός 
προορισμός μας. 
 

Δ.Γ.Σ. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Α΄ Κορ. ιστ΄ 13-24 

Ευαγγέλιο: Ματθ. κα΄ 33-44 

30 Αυγούστου 2015 

 

«Δια τούτο λέγω υμίν ότι αρθήσεται αφ’ υμών η βασιλεία του Θεού και 
δοθήσεται έθνει ποιούντι τους καρπούς αυτής» (Ματθ. κα΄43). 

 

Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων και παρά την αμαρτωλότητα τους, ο Θεός 

προαναγγέλλει και το σχέδιο της σωτηρίας με την αποστολή του Υιού του στον κόσμο. 

Δυστυχώς οι άνθρωποι όχι μόνο δεν εκτιμούν αυτή τη συγκατάθεση του Θεού αλλά και 
την αντιστρατεύονται. Και το χειρότερο, η αρνητική αυτή συμπεριφορά προερχόταν 

από την κατά καιρούς θρησκευτική ηγεσία που είχε αναλάβει να προετοιμάσει τους 

ανθρώπους για τον ερχομό του Λυτρωτή. Αυτοί όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκαν στην 

αποστολή τους, αλλά αντίθετα οδήγησαν και στο θάνατο τους απεσταλμένους του 

Θεού. Τούτο δε επιβεβαιώνεται, τόσο από τον επικριτικό λόγο του Ιησού προς τους 

Γραμματείς και φαρισαίους, όσο και από τη σημερινή παραβολή των κακών γεωργών. 
Είπε, λοιπόν, ο Ιησούς: «Αλίμονο σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, 

γιατί χτίζετε τάφους για τους προφήτες και διακοσμείτε τα μνήματα των δικαίων του 

Ισραήλ και λέτε: «Αν ζούσαμε εμείς στην εποχή των προγόνων μας, δε θα παίρναμε 

μέρος μαζί τους στο φόνο των προφητών». Έτσι ομολογείτε πως είστε απόγονοι αυτών 

που σκότωσαν τους προφήτες. Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ό,τι άρχισαν οι πατέρες 
σας… Γι’ αυτό κι εγώ θα σας στέλνω προφήτες και σοφούς και γραμματείς. Άλλους απ’ 

αυτούς θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε, κι άλλους θα τους μαστιγώσετε στις 

συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη… Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, 

που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς όσους στέλνει ο Θεός σ’ εσένα, πόσες 

φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου… κι εσείς δεν το θελήσατε» (Ματθ. κγ΄29-37). 

Αυτή τη θέληση του Θεού, για τη σωτηρία του κόσμου επιβεβαιώνει η σημερινή 
παραβολή. Ο Θεός ως άνθρωπος οικοδεσπότης φύτεψε ένα αμπέλι με την εγκατάσταση 

του Ιουδαϊκού λαού στη γη της επαγγελίας. Αυτό το αμπέλι το περίφραξε με το νόμο 

του για να προφυλαχθεί από την ειδωλολατρία, κατασκεύασε θυσιαστήριο και έκτισε 

ναό. Τέλος νοίκιασε το αμπέλι σε γεωργούς, για να το διαχειριστούν. Και αυτοί οι 

γεωργοί ήταν οι θρησκευτικοί άρχοντες των Ιουδαίων. 
Δυστυχώς, το αποτέλεσμα τη διαχείρισης ήταν τραγικό, γιατί σφετερίστηκαν 

αυτό που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός αφού θεώρησαν τον «αμπελώνα» δική τους 

περιουσία. Και ο σφετερισμός εκδηλώθηκε ποικιλότροπα. Πρώτον αρνήθηκαν να 

προσφέρουν το οφειλόμενο «Ενοίκιο» Δεύτερο δεν παρουσίασαν τα ανάλογα έργα 

αρετής, μέσα από τα οποία θα επιβεβαίωναν το σεβασμό τους προς το νόμο του Θεού. 

Και το χειρότερο, πέρα από την ασέβεια και την «ακαρπία», οδηγήθηκαν συνειδητά σε 
εγκληματικές πράξεις, θανατώνοντας τους απεσταλμένους του Θεού – τους Προφήτες, 

ακόμα και τον ίδιο τον Υιό Του. 

Η παραβολή των κακών γεωργών καταγράφει την διαχρονική αρνητική 

συμπεριφορά των θρησκευτικών αρχόντων των ιουδαίων. Πέραν όμως από την 

αρνητική καταγραφή, ο Ιησούς είναι προφητικός, αφού προαναγγέλλει το δικό του 
θάνατο, αλλά και την παράδοση των προνομίων της βασιλείας Του Θεού που θα δοθεί 

σε ένα λαό που θα παράγει τα έργα της αρετής και τα οποία θα είναι οι καρποί της 

βασιλείας του. Ακόμα επιβεβαιώνει την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού για τη 

σωτηρία του κόσμου ανεξάρτητα από τα διάφορα  εμπόδια που προβάλλει ο 

αμαρτωλός άνθρωπος. 
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Ο Θεός, λοιπόν, δεν περιορίζεται μόνο στην Εξαγγελία για τη σωτηρία του 

κόσμου με την αποστολή του Λυτρωτή, αλλά και προετοιμάζει τους ανθρώπους μέσω 

των προφητών. Δυστυχώς όμως η κατάσταση είναι απογοητευτική. Η ακαρπία είναι 

φαινόμενο καθολικό., Εκφραστικός ο λόγος του Θεού όπως τον μεταφέρει ο Προφήτης 

Ιερεμίας: «Λέγει Κύριος, ουκ έστι σταφυλή εν ταις αμπέλοις και ουκ έστι σύκα εν ταις 

συκαίς, και τα φύλλα, κατερρύηκεν» (Ιερεμ. Η΄ 13). 
Καθολική η ακαρπία των Ιουδαίων. Η παράβαση του νόμου του Θεού έγινε 

τρόπος ζωής όχι μόνο των απλών Ιουδαίων, αλλά και των θρησκευτικών  τους 

αρχόντων. Ο θεός από αγάπη στέλνει κάθε τόσο απεσταλμένους του, τους προφήτες, οι 

οποίοι όμως, βρίσκουν τραγικό τέλος. Όπως ακούσαμε και στο σημερινό ευαγγέλιο «Οι 

γεωργοί έπιασαν τους δούλους του, και άλλον τον έδειραν, άλλον τον σκότωσαν κι 
άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανάστειλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους 

και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους έστειλε το γιο του λέγοντας: «Θα σεβαστούν το 

γιο μου». Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο του είπαν μεταξύ τους: «Αυτός είναι ο 

κληρονόμος. Εμπρός ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του. Τον 

έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν». Επιβεβαιώθηκε δε τούτο 

με το θάνατο του Ιησού που έγινε έξω από τον «αμπελώνα», έξω από την πόλη «εις 
τόπον λεγόμενον Γολγοθά», που στα ελληνικά σημαίνει «τόπος κρανίου» (Ματθ. κζ΄33). 

Εγκληματική συμπεριφορά καταλογίζει ο Ιησούς στους «γεωργούς» και κατ’ 

επέκταση στους θρησκευτικούς άρχοντες των ιουδαίων. Αυτοί όχι μόνο δεν εφάρμοσαν 

το νόμο του Θεού αλλά και θανάτωσαν τους απεσταλμένους του. Ενώ ο Θεός θέλει να 

σώσει το λαό του, ο ίδιος ο λαός προβάλλει συνεχή άρνηση, με αποτέλεσμα να 
απευθυνθεί πλέον εις τα έθνη. Αυτά τα έθνη στο τέλος θα αποτελέσουν ένα λαό, το 

Χριστιανικό. Αλλά και οι χριστιανοί δε θα πρέπει να θεωρούμε σαν δεδομένη τη 

σωτηρία, αν δεν παρουσιάσουμε τα ανάλογα έργα. Διαφορετικά θα ισχύσει και για μας 

η σημερινή προειδοποίηση του Κυρίου ότι θα μας αφαιρέσει το προνόμιο να είμαστε 

λαός της βασιλείας του και θα το δώσει σε άλλους που θα παράγουν τους καρπούς της 

Βασιλείας. Όπως θα τονίσει σε άλλη περίπτωση «Στη βασιλεία του Θεού δε θα μπει 
όποιος μου λέει, «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα 

μου» (Ματθ. ζ΄21). 

Η σωτηρία, αν και είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο, εντούτοις αυτή δεν 

επιβάλλεται αναγκαστικά. Ο θεός μας θέλει να γίνουμε συνεργάτες του στο έργο αυτό 

της σωτηρίας μας. Μέσα από την πρόσκληση «όστις θέλει» εκφράζει το σεβασμό του 
προς τη δική μας ελευθερία. Ο Θεός «πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι» (Α΄ τιμ. β΄ 4). 

Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωπου, για τούτο και δίνει την ευκαιρία στον 

καθένα ξεχωριστά. Τονίζει ο ίδιος στην Αποκάλυψη: «Ιδού έστηκα επί την θύραν και 

κρούω εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν και εισελεύσομαι προς 

αυτόν και δειπνήσω μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Απόκ. γ΄ 20). Δηλαδή «Δες με, 

στέκομαι μπροστά στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και μ’ 
ανοίξει την πόρτα, θα μπω στο σπίτι του και θα δειπνήσω μαζί του, κι αυτός μαζί μου». 

Αδελφοί μου, ο Θεός απέδειξε μέσα από τους αιώνες και μάλιστα με έργα ότι 

θέλει να σωθούμε. Όμως εμείς θέλουμε πραγματικά να σωθούμε; Τη θέληση μας θα 

πρέπει να την επιβεβαιώσουμε μέσα από τα έργα της αρετής και όχι με το να είμαστε 

τυπικά μέλη του αμπελώνα Του που λέγεται Εκκλησία. Οι γεωργοί του αμπελώνος της 
σημερινής παραβολής δεν εκτίμησαν το δώρο του Θεού προς αυτούς, για τούτο και 

τους αφαιρέθηκε αυτό το ανεκτίμητο δώρο του Θεού. Ας ευχηθούμε η απάντηση μας 

να είναι θετική, αλλά και που να επιβεβαιώνεται μέσα από τη ζωντανή μας πίστη και 

την ενεργούμενη αγάπη. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης  
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