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ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΔ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Β΄ Κορ. α΄21-β΄ 4 
Ευαγγέλιο: Ματθ. κβ΄ 2-14 
6 Σεπτεμβρίου 2015 
 

«Εταίρε, πώς εισήλθες ώδε μη έχων ένδυμα γάμου; ο 
δε εφιμώθη»(Ματθ. κβ΄12) 

 
Η σημερινή παραβολή των βασιλικών γάμων παρουσιάζει κοινά σημεία με 

την παραβολή των κακών γεωργών που ακούσαμε στο ευαγγέλιο  της περασμένης 
Κυριακής. Και στις δυο παραβολές παρουσιάζονται, από τη μια η διαχρονική 
αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο με την πρόσκληση για σωτηρία και από την 
άλλη η αρνητική στάση των καλεσμένων και επιπρόσθετα, η θανάτωση των 
απεσταλμένων του. Όμως, παρά την αρνητική, αλλά και εχθρική συμπεριφορά των 
καλεσμένων, το σχέδιο του Θεού δεν ματαιώνεται, αλλά συνεχίζεται με νέους 
καλεσμένους, οι δε πρώτοι όχι μόνο ελέγχονται αλλά και τιμωρούνται. 

Πέρα από τα κοινά σημεία η σημερινή παραβολή έχει και κάτι το 
ιδιαίτερο. Ο βασιλιάς –Θεός, βρίσκεται σε προσωπική επαφή με τους καλεσμένους 
και γνωρίζει αν οι καλεσμένοι έχουν εκτιμήσει την αξία της πρόσκλησης, όσο και 
του προσώπου που τους έχει προσκαλέσει και έχουν παρουσιαστεί με το 
κατάλληλο ένδυμα, δηλαδή με τα έργα της αρετής. 

Η πρόσκληση, λοιπόν, για είσοδο στη βασιλεία των ουρανών, δεν αρκεί από 
μόνη της. Έστω κι αν υπάρχει και θετική ανταπόκριση. Γιατί, το να γίνουμε άξιοι 
αυτής της βασιλείας θα πρέπει να ανταποκριθούμε και σε ορισμένες υποχρεώσεις. 
«Αφού αποφασίσατε να υπακούετε στο Θεό, τονίζει ο Απόστολος  Πέτρος, μην 
αφήνετε να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες, που είχατε πριν τον γνωρίσετε. 
Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως άγιος είναι και ο Θεός που 
σας κάλεσε. Γιατί το λέει η Γραφή: να γίνετε άγιοι γιατί εγώ είμαι άγιος» (Α΄ Πετρ. 
Α΄ 14-16). Αλλά και ο ίδιος ο Ιησούς μας προτρέπει: «Να γίνετε, λοιπόν, κι εσείς 
τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο Πατέρας σας ο Ουράνιος (Ματθ. ε΄ 48). 

Πρότυπο της τελειότητας και της αγιότητας είναι ο Θεός. Όμως δεν είναι 
αρκετό να αναγνωρίζουμε και να ομολογούμε πως ο Θεός είναι τέλειος και Άγιος. 
Μέσα από την προτροπή «Άγιοι γενέσθε» της Γραφής και «έσεσθε ουν υμείς 
τέλειοι»του Ιησού, συνειδητοποιούμε ότι η τελειότητα και αγιότητα δεν είναι κάτι 
που επιτυγχάνεται εύκολα αλλά ούτε και σε μια μόνο στιγμή. Για να γίνουν αυτά 
όσο το δυνατόν  κατορθωτά, χρειάζεται καθημερινός αγώνας ως την τελευταία 
στιγμή της ζωής. 

Το «ένδυμα γάμου» της παραβολής επιβεβαιώνεται μέσα από τα έργα της 
πίστεως, της αγάπης και της δικαιοσύνης. Αυτοί είναι οι καρποί της νέας ζωής, της 
Χριστιανικής ζωής. Αυτά τα έργα, είναι έργα φωτός, για να ξεχωρίσουν από τα έργα 
του σκότους και μέσα από τα οποία θα δοξάζεται το όνομα του Θεού. Είπε ο 
Κύριος «Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών 
τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς». (Ματθ. ελ  16). 
Δηλαδή, έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να 
δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. 

Η ζωή είναι δώρο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους, άρα και σε μας. 
Αυτή τη ζωή θα πρέπει να την αφιερώσουμε στην υπηρεσία του Θεού και του 
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ανθρώπου. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ο Θεός, αδελφοί, μας έδειξε το έλεος 
Του. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να του προσφέρετε όλον τον εαυτό σας θυσία 
ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματικότητα πνευματική 
λατρεία μας. 

Μην προσαρμόζεστε στη νοοτροπία αυτού του κόσμου αλλά να 
μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. 
Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό κα αρεστό 
στο Θεό και τέλειο… Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής. Να αποστρέφεστε το κακό 
και να ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους 
άλλους πιστούς… Η ελπίδα να σας δίνει χαρά. Να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες. 
Να επιμένετε στην προσευχή… Να προσεύχεστε για το καλό των διωκτών σας, να 
ζητάτε την ευλογία του Θεού γι’ αυτούς και όχι να τους καταριέστε. Να μετέχετε 
στη χαρά όσων χαίρονται και στη λύπη όσων λυπούνται. Να έχετε ομόνοια μεταξύ 
σας… μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό» 
(Ρωμ. Ιβ΄1-21). 

Ο Απόστολος Παύλος, μέσα από τα πιο πάνω δεν εκφράζει μόνο την 
αναγκαιότητα να θέσουμε, σαν Χριστιανοί, τη ζωή μας στην υπηρεσία του Θεού. 
Παράλληλα μας αποκαλύπτει το λόγο γι’ αυτή την αναγκαιότητα καθώς και 
πρακτικούς τρόπους μέσα από τους οποίους θα επιτύχουμε αυτό το σκοπό. Αφού 
ο Θεός «μας έδειξε το έλεος του», εμείς εκφράζοντας το δικό μας ευχαριστώ στο 
Θεό διακρίνοντας μέσα από τις πράξεις μας το πραγματικό θέλημα του Θεού. 
Όμως πέρα από τη λατρεία προς Αυτόν, το θέλημα Του υλοποιείται μέσα από το 
συνάνθρωπο. Μάλιστα αν μπορέσουμε να αγαπήσουμε το συνάνθρωπο, γνωστό ή 
άγνωστο, φίλο ή εχθρό και να νικήσουμε το κακό μέσα από το καλό, τότε 
πραγματικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αγαπούμε το Θεό κα άρα να 
αποκτήσουμε το κατάλληλο «ένδυμα» γάμου. Με τον τρόπο αυτό ο Θεός θα μας 
κατατάξει στην κατηγορία των «εκλεκτών» καλεσμένων και επιτρέποντας όχι μόνο 
την είσοδο, αλλά και την παραμονή στο δείπνο της βασιλείας Του. 

Η πρόσκληση για συμμετοχή στο δείπνο των βασιλικών γάμων ή το δείπνο 
της βασιλείας Του Θεού επαναλαμβάνεται από τότε μέχρι σήμερα και θα 
συνεχίσει να επαναλαμβάνεται εις τους αιώνας ως την ώρα που θα 
πραγματοποιηθεί αυτό το δείπνο. Ο Θεός από συγκατάβαση και αγάπη καλεί τον 
άνθρωπο να γίνει κοινωνός τις δικής του χαράς. Προσφέρει τη χάρη  και αφήνει 
στον άνθρωπο, δηλαδή και στον κάθε ένα από εμάς να κάνουμε την επιλογή. Με 
την αποδοχή της πρόσκλησης σημαίνει ότι αφαιρούμε την στολή της αμαρτίας και 
ντυνόμαστε «την στολήν την πρώτην» (Λουκ. ιε΄22) κατά την παραβολή του ασώτου. 
Αυτή η στολή θα πρέπει να στολιστεί και με τα καλά έργα για να καταστεί επάξια 
«ενδυμασία γάμου» για να μπορέσουμε να δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τον αιώνιο 
βασιλιά την ώρα της κρίσης και της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. 

Αδελφοί  μου, ο Θεός μας αξίωσε να ανήκουμε στους «κλητούς», δηλαδή 
τους καλεσμένους. Όμως έχουμε συνειδητοποιήσει αυτή την τιμή; Αν ναι, τότε ας 
το επιβεβαιώσουμε μέσα από την πίστη και τα ενάρετα έργα. Αυτά θα αποτελούν 
και τον στολισμό της ψυχής. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που μας έχει κατατάξει 
μεταξύ των «κλητών». Ας τον παρακαλέσουμε να μας αξιώνει να δίνουμε σταθερά 
θετική απάντηση στην πρόσκλησή Του και παράλληλα να προσφέρουμε μετάνοια 
και έργα αρετής αντάξια του ενδύματος του βασιλικού γάμου. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Απόστολος: Φιλιπ. β΄ 5-11. 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ι΄ 38-41, ια΄ 27-28. 
8 Σεπτεμβρίου 2015. 
 

Το εκκλησιαστικό μας έτος ξεκινά, ως γνωστό, την 1η Σεπτεμβρίου. 
Είναι επίσης γνωστό πως σ’ένα έτος η Εκκλησία ζει και αναπαριστά ολόκληρο 
το έργο της Θείας Οικονομίας που έγινε με τη σάρκωση και το απολυτρωτικό 
έργο του Χριστού. Είναι φυσικό η πρώτη μεγάλη γιορτή του έτους να 
αναφέρεται στη γέννηση της Θεοτόκου. Γεννάται η Παναγία για να 
ακολουθήσει η γέννηση του Χριστού, η βάπτισή του, τα Πάθη, η Ανάσταση και 
η Ανάληψή του. Τελευταία μεγάλη γιορτή του έτους, είναι επόμενο, να είναι η 

Κοίμηση της Θεοτόκου. 
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στην αρχή του εκκλησιαστικού μας έτους και η 

Εκκλησία πανηγυρίζει σήμερα τη γέννηση της Θεοτόκου από τον γέροντα 
Ιωακείμ και τη στείρα Άννα. Και η Εκκλησία επεξηγεί: «Έδει θείων πραγμάτων 
ους παραδόξους είναι τας αρχάς». Αν η Παναγία εγεννάτο από ένα ζευγάρι 
ανθρώπων που δεν θα είχαν πρόβλημα απόκτησης τέκνων, τότε θα νομίζαμε 
πως και εμείς οι άνθρωποι συμβάλαμε στο έργο της σωτηρίας μας. Γεννάται 
κατά τρόπο παράδοξο και «εξ επαγγελίας» για να καταδειχθεί ότι η σωτηρία των 
ανθρώπων ήταν έργο του Θεού και μόνον. 

Είναι έντονα πανηγυρικός ο τόνος της υμνολογίας  μας σήμερα. «Το 
απ’αιώνος μυστήριον» της ενανθρώπησης του Χριστού αρχίζει να 
πραγματοποιείται, αφού οι σχετικές προφητείες επαληθεύονται και «η κατά 
ανατολάς πύλη αποκυηθείσα, προσμένει την είσοδον του βασιλέως του 
μεγάλου». Εκστατικοί οι υμνωδοί αδυνατούν να ερμηνεύσουν το «επ’αυτή 
μυστήριον». Το μόνο που κάνουν είναι να τη γεραίρουν ακατάπαυστα και να 
ευχαριστούν τον Θεό που μας τη χάρισε ως προστασία και σκέπη του 
σύμπαντος κόσμου. 

Και πράγματι˙ Η Εκκλησία σεμνύνεται για τη Θεοτόκο. Την τοποθετεί 
πάνω και από αγγέλους και από αρχαγγέλους, πάνω και από τα Χερουβίμ και 
από τα Σεραφίμ. Μια λειτουργική μας ευχή λέει ότι τα Χερουβίμ και τα 
Σεραφίμ πετούν φοβισμένα γύρω από τον θρόνο του Θεού. «Κύκλω εστώτα και 
περιϊπτάμενα, φόβω της απροσίτου δόξης κατακαλύπτεται». Η Παναγία, όμως, 

κατά την Αγία Γραφή, ίσταται με παρρησία δίπλα από τον θρόνο του Θεού. 
Γράφει η Παλαιά Διαθήκη: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ιματισμώ 
διαχρύσω περιβεβλημένη, πεποικιλμένη…». 

Άνθρωποι μεγάλοι και ξακουστοί υπήρξαν ανά τους αιώνες πολλοί. 
Υπήρξαν άνθρωποι που για την μεγάλη αγιότητά τους δεν πέθαναν. 
Μεταφέρθηκαν ζώντες στους ουρανούς, όπως ο προφήτης Ηλίας. Υπήρξαν 
άλλοι, όπως ο Απ.Παύλος, που έλεγαν συνειδητά «ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμοί 
Χριστός». Η Παναγία, όμως, διαφέρει από όλους αυτούς. Και θα διαφέρει και 
θα υπερέχει από όσους πέρασαν και από όσους θα περάσουν από τη γη μέχρι 
τη συντέλεια των αιώνων. Γιατί η Παναγία είναι το μόνο ανθρώπινο ον το οποίο 
συνδέεται με τον Χριστό με μια μοναδική και ανεπανάληπτη σχέση. Για όλους 
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τους άλλους ανθρώπους ο Χριστός είναι ο δημιουργός, ο ευεργέτης, ο 
λυτρωτής, ο σωτήρας. Για την Παναγία, ο Χριστός είναι και ο υιός. Για εννιά 
μήνες, όταν τον κυοφορούσε, οι βιολογικές λειτουργίες της ταυτίστηκαν με τις 
δικές του. Ακριβώς γι’αυτή τη μοναδική σχέση της με τον Χριστό και τον ρόλο 
της στη θεία ενανθρώπηση, η Παναγία τοποθετείται από την Εκκλησία στο 
«μεθόριο», στο σύνορο, της κτιστής φύσης και της  άκτιστης Θεότητας. 

Στη ξεχωριστή θέση της στην Εκκλησία συνέβαλαν και οι πολλές αρετές 
της, εκείνες που με κόπους και αγώνες πολλούς επραγμάτωσε. Αναφέρουμε τις 
κυριότερες από αυτές: 

Μοναδική ήταν η πίστη της. Ακούει από τον άγγελο ότι θα φέρει στη γη 
τον Υιό του Θεού και ενώ ξέρει ότι ούτε απλόν άνθρωπο δεν μπορεί να 
γεννήσει, αφού «άνδρα ου γινώσκει», εν τούτοις «επίστευσεν ότι  έσται τελείωσις 

τοις λελαλημένοις αυτή παρά του Κυρίου». Αναντίλεκτα είναι κορυφαία η 
πίστη της. 

Μεγάλη ήταν, ύστερα, και η ταπείνωσή της. Μιλά με αρχαγγέλους, 
δέχεται την αποκάλυψη τού «χρόνοις αιωνίοις σεσιγημένου μυστηρίου», 
συλλαμβάνει κατά τρόπο παράδοξο «εν γαστρί», «τίκτει και παρθενεύει» και 
όμως δεν υπερηφανεύεται. Ο άγγελος την αποκαλεί Κεχαριτωμένη, το Πνεύμα 
το Άγιο την ονομάζει Βασίλισσα και η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως δούλη. «Ιδού 
η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου», λέει. 

Θαυμαστή ήταν και η υπομονή της. Αντιμετωπίζει τις μεμψιμοιρίες του 
Ιωσήφ, την προσφυγοποίηση στην Αίγυπτο, τις κατηγορίες των Ιουδαίων 
εναντίον του Υιού της, παρόλες τις ευεργεσίες του προς αυτούς, ακόμα και τον 
σταυρικό θάνατο του Υιού της. Κι όμως ουδείς λόγος παραπονετικός 
ακούστηκε από τα χείλη της. 

Τέλος ανυπέρβλητη ήταν και η αγάπη της προς όλο τον κόσμο. Δεν 
γνοιάστηκε μόνο για τους νεόνυμφους της Κανά τους οποίους προφύλαξε από 
το ντρόπιασμα της έλλειψης οίνου, παρακαλώντας τον Υιό της για βοήθεια. 
Όλοι μας γνωρίζουμε έμπρακτα την αγάπη της. Αυτή είναι η δεύτερη μητέρα 
όλων. Όταν ο Χριστός την ανέθετε από το ύψος του Σταυρού, σ’ένα μαθητή του, 
τον Ιωάννη, λέγοντάς του «ιδού η μήτηρ σου» και σ’εκείνη «ιδού ο υιός σου», 
είναι σαν να της έλεγε ότι από τότε όλοι οι μαθητές του, όλοι οι Χριστιανοί, θα 
την είχαν και δική τους μητέρα. 

Αυτού του μοναδικού στην πανανθρώπινη ιστορία προσώπου τιμούμε 

σήμερα τη γέννηση. Τιμώντας την ας προσπαθήσουμε να τη μιμηθούμε στην 
πίστη, στην ταπείνωση, στην υπομονή, στην αγάπη, καθώς και στις άλλες 
αρετές της. Και να’μαστε σίγουροι ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε και 
εμείς να δεχθούμε επάξια μέσα μας, με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας 
βέβαια, τον Ιησού Χριστό. Θα είναι το καλύτερο δώρο και η μεγαλύτερη τιμή 
που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε σήμερα στην Παναγία για τα Γενέθλιά 
της. 

 
†Ο Πάφου Γεώργιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 
Απόστολος: Γαλ. στ΄ 11-18 
Ευαγγέλιο: Ιωαν. γ΄ 13-17 
13 Σεπτεμβρίου 2015. 
 

«Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτως υψωθήναι δει τον 
Υιόν του ανθρώπου...» 

Εκτός από τον γνωστό νεανίσκο του Ευαγγελίου που πλησίασε τον Χριστό 
ζητώντας να μάθει τι θα έπρεπε να πράξει προκειμένου να κληρονομήσει την 
αιώνια ζωή, και ένας άλλος Ιουδαίος πλησίασε τον Χριστό με ειλικρινές ενδιαφέρον 
για τα πνευματικά θέματα. Ήταν ο Νικόδημος, ένας ευσεβής, επίσημος Ιουδαίος, 
που για να αποφύγει τα  βλέμματα των Φαρισαίων ήλθε νύχτα προς τον Χριστό. 
Και ο Χριστός, πρόθυμα, άνοιξε μια μεγάλη συνομιλία μαζί του, τμήμα της οποίας 
είναι η ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε σήμερα. 

Παρόλη την ειλικρινή επιθυμία του, φαίνεται πως ο Νικόδημος δεν είχε τις 
δυνατότητες να καταλάβει τις μεγάλες αλήθειες που του εξέθετε ο Χριστός. Για να 
τον βοηθήσει, λοιπόν, ο Χριστός, του υπενθυμίζει ένα ιστορικό γεγονός που 
προτύπωνε άλλα, μεγάλα γεγονότα, που είχαν σχέση με το σωτηριώδες έργο που 
ήλθε να επιτελέσει στη γη με την ενανθρώπησή Του: 

Μέσα στην έρημο, στον δρόμο από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας, 
ο Εβραϊκός λαός επαναστάτησε εναντίον του Θεού και του εκπροσώπου του, του 
Μωυσή. Του φάνηκε μεγάλη η ταλαιπωρία γι’αυτό και άρχισε να γογγύζει. Δρώντας 
τότε παιδαγωγικά, ο Θεός τούς έστειλε μιαν τιμωρία. Φίδια φαρμακερά 
εμφανίστηκαν και άρχισαν να τους αφανίζουν. Και τότε ανάνηψαν, μετενόησαν. 
Και ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοιά τους και τους πρόσφερε τη δυνατότητα σωτηρίας. 
Διέταξε τον Μωυσή να κατασκευάσει ένα χάλκινο φίδι και να το στήσει ψηλά, ώστε 
να το βλέπουν οι άνθρωποι από μακριά. Και όποιος, δαγκωμένος από τα 
φαρμακερά φίδια, ύψωνε με πίστη στον Θεό, το βλέμμα του στο συμβολικό 
κατασκεύασμα και ζητούσε τη σωτηρία, ο Θεός θα τον έσωζε. 

Αυτό το γεγονός καταγράφηκε στην Παλαιά Διαθήκη και διαδόθηκε από 
γενιά σε γενιά. Έγινε μια μαρτυρία για την απέραντη αγάπη του Θεού προς τον 
άνθρωπο. Αλλά ταυτόχρονα έγινε και τύπος και προεικόνιση του τρόπου με τον 
οποίο ο Θεός θα έσωζε τον κόσμο από το δηλητήριο της αμαρτίας. Όπως στην 
έρημο υψώθηκε το χάλκινο φίδι και με τον τρόπο αυτό σώθηκαν οι Εβραίοι, κατά 
παρόμοιο τρόπο θα υψωνόταν ο Χριστός στον Σταυρό, πάνω στον Γολγοθά. Και 
όπως οι δηλητηριασμένοι από τα φίδια λυτρώνονταν, έτσι και οι δηλητηριασμένοι 
από την αμαρτία, προσβλέποντας με πίστη στον εσταυρωμένο Χριστό θα 
λυτρώνονταν από αυτή. 

Όταν ύστερα από λίγο καιρό κατέβαζε, μαζί με τον Ιωσήφ τον από 
Αριμαθέας, το σώμα του Χριστού από τον σταυρό, θα’φερε οπωσδήποτε στον νου 
του ο Νικόδημος τη συνομιλία αυτή με τον Χριστό. Και θα συγκλονίστηκε στη 
σύγκριση της αγάπης του Θεού που εκδηλώθηκε στην έρημο με την αγάπη του 
που εκδηλώθηκε με τον Σταυρό. «Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον ώστε τον 
Υιόν αυτού τον Μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, 
αλλ’έχει ζωήν αιώνιον». 

Προετοιμάζοντάς μας η Εκκλησία για τη μεγάλη γιορτή της Υψώσεως του 
Σταυρού, μας καλεί σήμερα, Κυριακή προ της Υψώσεως, να αναλογισθούμε τη 
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μεγάλη αγάπη του Θεού προς εμάς. Μιαν αγάπη που οδήγησε τον μονογενή Υιό 
Του στον σταυρικό θάνατο. Ταυτόχρονα μας παρουσιάζει την προτύπωση του 
σταυρού, χρόνια πολλά πριν από το στήσιμό του στον Γολγοθά. Μας διαμηνύει 
έτσι, ότι το έργο της σωτηρίας μας και ο τρόπος της εκπλήρωσής του δεν ήσαν 
έργα συγκυριών της στιγμής. Ήταν καλά μελετημένα, αποτελούσαν μέρος της 
προαιώνιας βουλής του Θεού. 

Στην υμνολογία αυτών των ημερών, η Εκκλησία μάς παρουσιάζει και άλλες 
προτυπώσεις του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη:  Τον Σταυρό και τη δύναμή του 
δήλωσε και το θαυμαστό μοίρασμα της Ερυθράς Θάλασσας για να περάσει ο 
Ισραηλιτικός λαός. Με τον τύπο του σταυρού, που σχημάτισε με την έκταση των 
χεριών του, ο Μωυσής κατετρόπωσε τους Αμαληκίτες. Με τη δύναμη του ξύλου 
που προτύπωνε τον σταυρό γλυκάνθηκαν τα πικρά νερά της Μερράς. Με τα χέρια 
του, «τεταμέναις παλάμαις», ο Ιωνάς έκαμε το σχήμα του σταυρού και γλύτωσε από 
τον θάνατο στην κοιλία του κήτους. Το ίδιο και ο Δανιήλ «χείρας εκπετάσας» 
έκλεισε τα στόματα των λεόντων. Και γενικά στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης 
χωρίς τον σταυρό ουδέν έγινε. Η δύναμή του εκδηλωνόταν μυστηριωδώς 
διαχρονικά. 

Χωρίς να αντιλαμβάνονται πλήρως εκείνο που προτυπωνόταν, οι άνδρες της 
Παλαιάς Διαθήκης, κατέγραφαν τα γεγονότα αυτά στα ιερά κείμενα. Μέχρι που 
ήλθε ο Χριστός και οι σκιές διαλύθηκαν. Η ανύψωσή τού Χριστού στο ξύλο του 
σταυρού κατήργησε το όνειδος που ο σταυρός έφερε μέχρι τότε, λόγω της 
θανάτωσης σ’αυτόν των κακούργων, και τον κατέστησε το ιερότερο σύμβολο της 
πίστης μας, το ποθεινότερο σκεύος της λατρείας μας. Δεν τιμούμε  τον σταυρό για 
το σχήμα του, ούτε για την ύλη από την οποία είναι κατασκευασμένος, αλλά για 
τον «εν αυτώ προσπαγέντα σωτήρα Κύριον». 

Δυο τεμάχια ξύλου αν δεν είναι τοποθετημένα σε σχήμα σταυρού 
μπορούμε να τα κάψουμε, να τα πατήσουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε αδιάφορα. 
Τα ίδια κομμάτια ξύλου, όμως, όταν βρίσκονται σε σχήμα σταυρού τα τιμούμε και 
τα προσκυνούμε γιατί σ’αυτά «ειργάσατο την σωτηρίαν ο των απάντων βασιλεύς». 
Το ίδιο και στα μαθηματικά. Το σύμβολο του σταυρού δεν τιμάται. Εκφράζει 
απλώς το σύμβολο της πρόσθεσης. Στην Εκκλησία όμως τιμάται και γεραίρεται για 
τον Χριστό που αναρτήθηκε σ’αυτόν. Οι πνευματικές διαστάσεις τού σταυρού 
γίνονται τεράστιες. Η κάθετη δοκός του ενώνει τον ουρανό με τη γη. Γίνεται αγωγός 
που φέρει τα μηνύματα του ουρανού στη γη. Η οριζόντια δοκός του αγκαλιάζει όλο 
τον κόσμο, ενώνει «τα το πριν διεστώτα», οδηγεί σε «μίαν ποίμνην υπό ένα 
ποιμένα», γίνεται σύμβολον ευλογίας και χαράς. 

Προσκυνώντας σήμερα αλλά και καθημερινά τον σταυρό τού Χριστού και 
έχοντας υπόψη τη μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο που εκδηλώθηκε 
δι’αυτού, όπως μας υπενθύμισε η σημερινή ευαγγελική περικοπή, ας σπεύσουμε 
να αντλήσουμε από αυτόν «μη κενούμενα νάματα». Και ας προσπαθήσουμε ο 
σταυρός του Χριστού να στολίζει με την παρουσία του και να προστατεύει τα 
σπίτια, τα σχολεία, τα δημόσια και τα  ιδιωτικά κτήριά μας. Ας θωρακίζουμε και 
τους εαυτούς μας φέροντας ένα σταυρό στα στήθη μας, αφού γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι ο σταυρός είναι «όπλον ειρήνης» αλλά και «αήττητον τρόπαιον». 

 
†Ο Πάφου Γεώργιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 
Απόστολος: Γαλ. β΄16-20 
Ευαγγέλιο: Μάρκ. η΄ 34-η΄1 
20 Σεπτεμβρίου 2015 
 
«Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν, και αράτω τον 

σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι». 
 

Αντίθετα με ότι κάνουν οι άρχοντες του κόσμου τούτου, που προκειμένου 
να προσελκύσουν οπαδούς υπόσχονται τιμές και απολαύσεις, ο Κύριος μας 
εκθέτει με ευθύτητα τις τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να έχει 
εκείνος που θέλει να τον ακολουθήσει. Για να γίνει κανείς γνήσιος μαθητής του θα 
πρέπει πρώτα να απαρνηθεί τον εαυτό του, ύστερα να σηκώσει τον προσωπικό του 
σταυρό και τέλος πιστά και υπάκουα να τηρήσει τις εντολές του. Δεν αναγκάζει και 
δεν προστάζει κανέναν. Θέλει όμως από εκείνον, που ελεύθερα θα τον 
ακολουθήσει, συνέπεια, αποφασιστικότητα και ηρωϊσμό. 

Το «απαρνησάσθω εαυτόν» ισοδυναμεί με νέκρωση πριν τον θάνατο. Είναι 
ανάγκη να νεκρωθεί το σώμα της αμαρτίας. Να καταργηθεί «ο παλαιός άνθρωπος» 
και να αναστηθεί ο νέας «ο κατά Θεόν κτισθείς». Δεν είναι δυνατόν να ακολουθεί 
κανείς το Χριστό και συγχρόνως να τρέχει πίσω από τις ηδονές του κόσμου. Δεν 
μπορεί ο άνθρωπος να δουλεύει σε δυο κυρίους. Οπωσδήποτε κάποιον περιπαίζει. 
Οι δίψυχοι δεν έχουν θέση στο στρατό του Ιησού. Προκαλούν την αηδία του Θεού 
και θα τους εμέσει ο Κύριος. 

Απαρνούμαι τον εαυτό μου σημαίνει ταπεινώνομαι προς χάριν της αγάπης 
των άλλων. Χάνω για να κερδίσει ο άλλος. Στερούμαι για να πλουτίσει ο 
συνάνθρωπος μου. Αρνούμαι, ότι χωρίζει από το Θεό μου. Αγωνίζομαι κατά των 
επιθυμιών της σαρκός. Αποστρέφομαι τις πονηρές πράξεις. Χωρίς να εξουθενώνω 
την προσωπικότητα μου και χωρίς να υποτιμώ την αξία του προσώπου μου, 
νεκρώνω ότι με κρατά δέσμιο με τη γη, εξέρχομαι από τη φυλακή του εγώ και 
συντάσσομαι με τα μέλη της Εκκλησίας στην ιερή ενότητα του Σώματος του 
Χριστού. Είναι επίπονο έργο η εκούσια νέκρωση. Για να λέγει κανείς «όχι» στον 
εαυτό του προϋποθέτει δύναμη και αποφασιστικότητα. Πάνω όμως από τη δική 
μας δύναμη υπάρχει η Χάρη του Θεού, που μας ενδυναμώνει και μας αναδεικνύει 
αήττητους Νέστορες στην πάλη κατά του νοητού Λιαίου. 

Σταυρός είναι ο κατά των παθών αγώνας. Γι’ αυτή τη σταύρωση γράφει ο 
Απόστολος Παύλος: «Οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τοις παθήμασι 
και ταις επιθυμίας» (Γαλάτ. ε΄24). Από την προσωπική του πείρα σε άλλο σημείο 
των επιστολών του ομιλεί για τη δόξα και τη χαρά που φέρει στον πιστό η 
σταύρωση της σαρκός. Είναι βαρύ ο Σταυρός που επωμίζεται κάθε πιστό τέκνο του 
Θεού. Είναι σαν το Σταυρό του Χριστού. Μετά όμως από τον πόνο της Σταυρώσεως 
υπάρχει η δόξα της αναστάσεως. Όπως ο Χριστός υπέφερε επάνω στο Σταυρό έτσι 
υποφέρει κάθε πιστός καθώς σταυρώνεται κάθε μέρα για τη σωτηρία της ψυχής 
του. Για τη δική μας ζωή δεν θα έχει καμιά αξία ο Σταυρός του Κυρίου αν κι εμείς 
μαζί μ’ Εκείνον δεν σηκώνουμε τον προσωπικό μας Σταυρό κι αν δεν πάθουμε 
όπως έπαθε Εκείνος. Ο Χριστιανός πρέπει να ζει εκείνο που διεκήρυττε με χαρά ο 
Απόστολος των Εθνών: «Χριστώ συνεσταύρωμαι. Ζω δε ουκέτι εγώ. Ζη δε εν εμοί 
Χριστός» (Γαλ. β΄20). 
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Τις λεπτομέρειες της σταυρώσεως μας μπορούμε να τις παρατηρήσουμε 
στην καθημερινή μας ζωή. Όπως προδόθηκε από τον μαθητή του Ο χριστός, έτσι 
κι εμείς πολλές φορές προδωνόμαστε από αγαπημένους και έμπιστους 
ανθρώπους. Όπως παράνομα δικάστηκε και κατακρίθηκε, έτσι κι εμείς χωρίς 
καμιά αιτία καταδικαζόμαστε από τους ανθρώπους. Όπως εκείνος περιφρονήθηκε, 
περιγελάστηκε, χλευάστηκε, περιπαίχθηκε, έτσι κι εμείς γινόμαστε στόχος των 
ειρωνειών και των χλευασμών και των ύβρεων των ανθρώπων της αμαρτίας. Αυτή 
είναι η τύχη των οπαδών του Χριστού. Να πάθουν ότι έπαθε Εκείνος. 

Εκτός από τα πάθη που μας προκαλεί ο κόσμος έχουμε και τα πάθη που 
μας προκαλεί ο ίδιος ο εαυτός μας. Οι πονηροί λογισμοί και οι άτακτες επιθυμίες 
είναι αγκάθια και καρφιά που προκαλούν αφόρητη θλίψη στον αγωνιστή 
χριστιανό. Οι βίαιοι πειρασμοί είναι ισχυροί ραβδισμοί που ξεσχίζουν την ψυχή. 
Ακόμα οι ασθένειες του σώματος είναι ασήκωτοι σταυροί που για να τους σηκώσει 
ο άνθρωπος χρειάζεται θεϊκή αντοχή. Αν είχε κανείς πνευματικά μάτια να βλέπει 
«τα μη βλεπόμενα» θα διαπίστωνε, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη που να μη 
σηκώνει το δικό του σταυρό. Ο σταυρός είναι δώρο του Θεού, είναι απόδειξη της 
αγάπης του, είναι σκάλα που μας ανεβάζει στον ουρανό. Αρκεί να τον σηκώσουμε 
με πίστη, με καρτερία και υπομονή όπως τον σήκωσε Εκείνος. 

Η απάρνηση του εαυτού μας και η καθημερινή σταύρωση μας ενώνει με 
τον Σωτήρα Χριστό. Εκείνος που κατόρθωσε να νεκρώσει τα πάθη του και να 
σταυρώσει τις επιθυμίες του χαριτώνεται από τον θεό με τα δώρα του παραδείσου. 
Η αγάπη, η χαρά η ειρήνη και όλα τα δώρα του αγίου πνεύματος γεμίζουν την 
ψυχή του και έτσι καθίσταται σκεύος αγιασμένο του Θεού, έμψυχος ναός του 
βασιλέως της δόξης. Υπάρχει όμως και την τελευταία στιγμή κάποιος κίνδυνος. 
Είναι δυνατόν να φτάσει κανείς στη νέκρωση των παθών και στην υποταγή της 
σαρκός και να χάσει την θέωση από κενοδοξία και υπερηφάνεια. Γι’ αυτό ο Κύριος 
υπογραμμίζει, ότι απαραίτητο πράγμα είναι η μίμηση της ζωής και των έργων του. 
«Ακολουθείτω μοι» σημαίνει ότι πρέπει να υποτάξει την επιθυμία της υπερβολής σ’ 
εκείνο που υποδεικνύει ο Κύριος. Κάθε άσκηση και κάθε γυμνασία να 
εναρμονίζεται με ότι διδάσκει η Εκκλησία. Να ακολουθεί κάθε πιστός τα ίχνη της 
ζωής του Χριστού και να συγκρίνει κάθε του πρόθεση και πράξη με τις εντολές 
Εκείνου. 

Ο άρχων του κόσμου τούτου με απατηλές υποσχέσεις έχει κερδίσει την 
εμπιστοσύνη πολλών ανθρώπων που τυφλά παραδόθηκαν στην εξουσία του κι 
έγιναν χωρίς να το καταλάβουν τραγικά θύματα μιας ζωής χωρίς ελπίδα και χαρά, 
νούμερα μιας μηχανής που καταργάζεται την μαζοποίηση των προσώπων και την 
αιώνια συμφορά των ψυχών. 
 
Σήμερα ο Χριστός μας υποδεικνύει δρόμο σωτηρίας. Είναι ο δρόμος που οδηγεί 
στον προσωπικό μας Γολγοθά, σκληρός και ανηφορικός δρόμος, μα σωτήριος. 
Στην πορεία του δρόμου αυτού θα κουραστούμε και θα υποφέρουμε, ώσπου να 
φτάσουμε στο τέρμα όπου μας περιμένει ο αγωνοθέτης Χριστός. Ο Σταυρός του 
είναι ζωή και ανάσταση. Ο πόνος του φέρνει χαρά. Η νέκρωση φέρνει αιώνια ζωή. 
 

Γιώργος Σαββίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ 
Απόστολος: Β΄ Κορ. ΣΤ΄ 16 – 18 Ζ΄ 1 
Ευαγγέλιο: Λουκ. Ε΄ 1 – 11 
27 Σεπτεμβρίου 2015 
 

«Επί δε τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον.» 
 

Ο Κύριος, αγαπητοί μου αδελφοί, βρίσκεται στην αρχή της δημόσιας 
δράσης Tου. Στέκεται στην παραλία την λίμνης Γεννησαρέτ. Κόσμος πολύς Τον 
περιστοιχίζει για ν’ ακούσει το κήρυγμά Του, δηλαδή το λόγο του Θεού. Στην άκρη 
της λίμνης, είναι ελλιμενισμένα δύο ψαροκάικα. Οι ψαράδες έχουν κατέβη απ’ 
αυτά και πλένουν τα δίκτυα. Ο Ιησούς τους πλησιάζει και ανεβαίνει σ’ένα από 
αυτά, συγκεκριμένα σ’αυτό που ανήκει στον Σίμωνα και τον παρακαλεί να 
τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθεται στο ψαροκάικο και απ’ αυτό διδάσκει το 
πλήθος. Όταν τελειώνει το λόγο Του, λέει στο Σίμωνα. «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε 
τα δίκτυά σας για ψάρεμα». Δεν έχει περάσει πολλή ώρα, αφ’ ότου ο Σίμων Πέτρος 
και οι συνεργάτες του έχουν επιστρέψει από το κοπιαστικό και άκαρπο ψάρεμα. 
Παρά την αποτυχία τους, όμως, ο ευλογημένος εκείνος μαθητής, δεν διστάζει να τα 
ξαναρίξει και πάλιν στην λίμνη. Όχι γιατί η πείρα του τον πληροφορούσε ότι θα 
πετύχαινε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά γιατί η πίστη του, υπαγόρευε την υπακοή. Γι’ 
αυτό και πειθαρχεί λέγοντας ότι: «Κύριε, επειδή το λες εσύ, θα ρίξω το δίκτυ». Και 
η υπακοή του στην εντολή του Χριστού κάνει το θαύμα. Η υπακοή αυτή του 
Σίμωνα Πέτρου δίνει σ’ εμάς την αφορμή να μιλήσουμε σήμερα για τη μεγάλη 
αυτή αρετή, για να δούμε τι είναι και πώς πρέπει να εκδηλώνεται. 

Η υπακοή πρώτα απ’ όλα είναι μια απλή αρετή, που περικλείει μέσα της 
πολλές και μεγάλες αρετές. Πρώτα είναι πίστη ακλόνητη και μάλιστα πίστη και 
εμπιστοσύνη απόλυτη στους λόγους του Θεού. Είναι όμως η υπακοή επί πλέον και 
βαθιά ταπεινοφροσύνη. Το να δέχεται ένας να κάμνει όχι ό, τι θέλει ο εαυτός του, 
αλλά ότι θέλει ο Θεός, αυτό φανερώνει ότι υπάρχει ταπείνωση μέσα του. Τούτο 
σημαίνει ότι έμπρακτα παραδέχεται το κύρος των λόγων και των εντολών του Θεού. 
Πράττει, δηλαδή και εφαρμόζει, όχι αυτό που επιθυμεί η καρδιά του και του λεει 
ότι είναι σωστό ο νους του, αλλά αυτό που προστάζει ο Θεός. Κι εδώ ακριβώς 
έγκειται το μεγαλείο και η αξία της υπακοής. Είναι συντριβή του εγωισμού και 
νίκη και θρίαμβος κατά του εαυτού του που νομίζει ότι τα ξέρει όλα και θέλει να 
γίνεται το δικό του θέλημα. Είναι έμπρακτη αυταπάρνηση, κυριολεκτικά 
αυτοθυσία. 

Όλα αυτά, όμως, θα τα εννοήσουμε πιο πολύ, αν ενθυμηθούμε τον 
Πατριάρχη της πίστεως και πατέρα όλων των πιστών, τον Αβραάμ. Του είπε ο Θεός 
ν’ αφήσει την πατρίδα του και τους συγγενείς του και να φύγει σε άλλη γη. «Φύγε 
από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου», του 
είπε, «και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω» (Γέν. ΙΒ΄ 1). Ετοιμάστηκε, 
λοιπόν και αναχώρησε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Τούτο σημαίνει ότι δεν ήταν 
σε θέση να πει και στους συγγενείς του πού κατευθύνεται. Εφ’ όσον του το 
παράγγειλε ο Θεός, εκείνος υπάκουσε ασυζητητί, χωρίς δισταγμό και χωρίς την 
παραμικρή αμφιβολία. Το ίδιο έκαμε αργότερα, όταν ο Θεός του ζήτησε να του 
θυσιάσει το μονάκριβο παιδί του, τον Ισαάκ. 
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Το ίδιο συμβαίνει και με τον απόστολο Πέτρο. Έχει πίστη και ταπείνωση, 
γι’ αυτό και υπακούει στο κέλευσμα του Διδασκάλου Του. Τούτο φαίνεται και από 
το ότι όταν τα δίκτυα γεμίζουν ψάρια, συναισθάνεται την αναξιότητά του και πέφτει 
στα πόδια του Κυρίου και τον παρακαλεί να βγει από το πλοιάριό του. « Βγές από 
το καίκι μου», λεει προς τον Κύριο, « γιατί είμαι αμαρτωλός άνθρωπος» (Λουκ. Ε΄ 
8). 

Το τέλειο, όμως, παράδειγμα της ταπεινής υπακοής, μας το δείχνει ο 
Θεάνθρωπος Κύριος. Αν και είναι Θεός, δεν θεωρεί την ισότητά του με τον Θεό, 
αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνείται όλα, λαμβάνει μορφή δούλου και 
γίνεται άνθρωπος. Κι όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώνεται θεληματικά, 
υπακούοντας μέχρι θανάτου, μάλιστα θανάτου σταυρικού, που ήταν την εποχή 
εκείνη ο πλέον οδυνηρός και εποδείνιστος θάνατος. 

Γι’ αυτό κι εμείς, θα πρέπει να υπακούουμε στις εντολές του Θεού. Να 
παραδίνουμε, δηλαδή, ολόψυχα τον εαυτό μας στον Θεό, χωρίς επιφυλάξεις. Ούτε 
πρέπει να υπακούουμε σε ορισμένες μόνο εντολές και να μη υπολογίζουμε τις 
άλλες, γιατί δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες, ασήμαντες και σπουδαίες εντολές 
του Θεού. Τότε έχουμε πράγματι υπακοή, όταν υπακούουμε στα πάντα. Και 
υπακοή στα πάντα σημαίνει να εφαρμόζουμε όλα όσα μας λεει ο Θεός, έστω κι αν 
μερικές φορές ίσως να μας φαίνονται λιγάκι δύσκολα. Και η υπακοή αυτή θα 
πρέπει να γίνεται με χαρά και όχι με γογγυσμό, μεμψιμοιρία και μερικές φορές 
με πικρή διάθεση. «Όλα να τα κάνετε χωρίς γογγυσμούς και επιφυλάξεις για να 
γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι», μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος (Φιλιπ. 
Β΄ 14, 15). Κι ένα πράγμα όλοι να ξέρουμε ότι αυτό που ζητά  και παραγγέλλει ο 
Κύριος για τον καθένα μας, είναι πάντοτε σύμφωνο με τις δυνάμεις μας. Και ότι 
προστάζει ο Θεός, είναι για το δικό μας το συμφέρον, το επίγειο και το επουράνιο. 

Και ασφαλώς, τα πράγματα πάντοτε δεν είναι εύκολα. Πολύ συχνά το 
καθήκον παρουσιάζεται τραχύ. Η εφαρμογή, δηλαδή, των εντολών του Θεού, έχει 
τις δυσκολίες της. Γι’ αυτό κι αν ήταν εύκολη δεν θα ήταν κατόρθωμα. Θα ήταν 
κάτι το συνηθισμένο και κοινό, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αξία. Όμως, παρά τη 
δυσκολία του πράγματος αναρίθμητοι άνθρωποι με χαρά και αγαλλίαση έκαμαν 
υπακοή. Τέτοιοι είναι οι άγιοι, οι μάρτυρες, οι όσιοι και όλοι εκείνοι που έκαμαν 
τέλεια υπακοή, θυσιάζοντας και αυτή ακόμα τη ζωή τους, χαίροντες και 
ψάλλοντες. Και στις μέρες μας ακόμα, πολλοί είναι εκείνοι που υπακούουν στο 
Θεό με χαρά, έστω κι αν η υπακοή αυτή ζητά κόπους και θυσίες πολλές. 

Αδελφοί μου! Όλοι το γνωρίζουμε ότι η ανυπακοή στο Θεό έγινε αιτία οι 
Πρωτόπλαστοι να χάσουν τον Παράδεισο της Εδέμ. Τούτο σημαίνει ότι η αρετή 
που θα μας ανοίξει τώρα τον Παράδεισο του Ουρανού, είναι η υπακοή. Η υπακοή 
στις αλήθειες της πίστεως είναι η καλύτερη απόδειξη και βεβαίωση, που 
πιστοποιεί πράγματι ότι είμαστε πιστοί χριστιανοί. Το παράδειγμα του Αποστόλου 
Πέτρου ας μας καθοδηγεί στο υπόλοιπο της ζωής μας και να ξέρουμε ότι η 
υπακοή στο Χριστό φέρνει μόνο ευλογίες. Ευλογίες πλουσιοπάροχες και 
ανεξάντλητες, ευλογίες υλικές, αλλά και πνευματικές. Ας παρακαλούμε, λοιπόν, 
τον Κύριο, το τέλειο πρόσωπο της υπακοής να μας χαρίσει την ευλογημένη 
υπακοή, που βασίζεται στην πίστη και ταπείνωση και γίνεται με χαρά χωρίς 
επιφυλάξεις. Τότε να είμαστε σίγουροι ότι εδώ στη γη θα έχουμε τη χάρη και την 
ευλογία του Θεού και στους ουρανούς θα μας περιμένει η αιώνια ζωή και ευτυχία. 

Ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης Διονύσιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ 

Απόστολος: Β΄ Κορ. θ΄ 6-11 

Ευαγγέλιο: Λουκ. στ΄ 31-36 

4 Οκτωβρίου 2015 

 

«Γίνεσθε ουν οικτίρμονες, καθώς και ο Πατήρ υμών οικτίρμων εστί» (Λουκ. στ΄ 
36) 

 

Από τη στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι είναι «κοινωνικό ον» και 

άρα πρέπει να μάθει να ζει με τους άλλους ανθρώπους, από τότε αισθάνθηκε την 

ανάγκη να συντάξει νόμους και κανονισμούς, με τρόπο που να ρυθμίζουν, όσο το 
δυνατό, καλύτερα τη συμβίωση του με τους άλλους ανθρώπους για να μην καταντήσει 

η ζωή τους «βίος αβίωτος». Δυστυχώς, όμως, οι νόμοι αυτοί και οι κανονισμοί, σαν 

ανθρώπινο δημιούργημα, δεν έπαψαν να φέρουν και τη σφραγίδα της ανθρώπινης 

ατέλειας. Απόδειξη, το γεγονός ότι χιλιάδες χρόνια μετά, ακόμα  και σήμερα, 

προσπαθεί να συντάξει δικαιότερους νόμους. Δυστυχώς και πάλιν, γιατί αν και 

βελτιώθηκε η νομοθεσία εντούτοις σε κάποια σημεία υπάρχουν κενά και σκοπιμότητες 
που επιβάλλουν άνθρωποι, κράτη και θεσμοί που ασκούν εξουσία και που φαίνεται 

ξεκάθαρα στις μέρες μας. 

Το σημερινό ευαγγέλιο είναι απόσπασμα από την ομιλία του Κυρίου που έκανε 

«επί τόπου πεδινού» (Λουκ. στ΄ 17) κατά τον ευαγγελιστή Λουκά. Παρά το ότι η ομιλία 

αυτή είναι συντομότερη από την «επί του όρους ομιλία» την οποία διασώζει ο 
ευαγγελιστής Ματθαίος (Ματθ. ε΄3 – ζ΄27). Εντούτοις συμπυκνώνει σ’ αυτήν το 

αποκορύφωμα της διδασκαλίας του Κυρίου, που είναι η αγάπη. Μια αγάπη που έχει 

σαν πηγή της το Θεό και που εκφράζεται μέσα από τη θυσία και την ανιδιοτέλεια. 

Σκοπός αυτής της διδασκαλίας είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξεπεράσει τις 

ατέλειες του και να γίνει «Χρηστός» - καλός, σε όλους, ακόμα και στους κακούς και 

τους αχάριστους. Με τον τρόπο αυτό θα μιμηθεί το Θεό Πατέρα ο οποίος είναι 
σπλαχνικός σε όλους, αφού «τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και 

βρέχει επί δικαίους και αδίκους» (Ματθ. ε΄45). Αυτή η «μίμηση» του Θεού προσφέρει 

τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους, μέσα από τον καθημερινό τους αγώνα, να 

καταστούν «υιοί του Υψίστου». 

Όμως, για να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο να μιμηθεί το Θεό, 
θα πρέπει να αναγνωρίσει, πέραν από την ύπαρξή Του, ότι ο Θεός είναι όχι μόνο 

εκφραστής της αγάπης, αλλά ότι είναι η ίδια η πηγή της αγάπης. Η αγάπη, και τον 

ευαγγελιστή Ιωάννη, προέρχεται από το Θεό. «Η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πας ο 

αγαπών εκ του Θεού γεγένηται και γινώσκει τον Θεόν. Ο μη αγαπών ούκ έγνω τον 

Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη εστίν» (Α΄ Ιωάνν. Δ΄7-8). Δηλαδή, ας αγαπάτε ο ένας τον άλλο, 

γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δείχνει ότι δεν έχει 
αναγεννηθεί από το Θεό και ότι γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δε γνώρισε το 

Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. 

Κατά συνέπεια, αγάπη που δεν είναι συνδεδεμένη με το Θεό δεν είναι 

πραγματική αγάπη, έστω κι αν εκφράζονται κοινά συναισθήματα. Η χριστιανική 

αγάπη, προχωρεί, πέραν από τα απλά συναισθήματα σε πράξεις με κύριο 
χαρακτηριστικό τη θυσία και την ανιδιοτελή προσφορά. 

Το σημερινό ευαγγέλιο συμπυκνώνει την περί αγάπης διδασκαλία του Κυρίου 

και περιλαμβάνει τρία σημεία. Το «χρυσούν κανόνα, την ανιδιοτελή αγάπη και τέλος 

το να γίνει ο άνθρωπος σπλαχνικός όπως και ο Θεός Πατέρας. Το πρώτο μέρος λοιπόν 

που ονομάστηκε και «χρυσός κανόνας» καθορίζει τη συμπεριφορά του ανθρώπου προς 
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το συνάνθρωπο.  Η σπουδαιότητα αυτού του «κανόνα» βρίσκεται σε δυο σημεία: 

Πρώτον, διατυπώνεται θετικά, σε αντίθεση με την Παλαιά Διαθήκη όπου διατυπώνεται 

αρνητικά και δεύτερον ξεχωρίζουν η φράση «καθώς θέλετε» καθώς και η λέξη «ποιείν». 

Λέει, λοιπόν, αυτός ο κανόνας «καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς 

ποιείτε αυτοίς ομοίως». Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι 

ακριβώς να τους συμπεριφέρεστε κι εσείς. Αν, ο πιο πάνω κανόνας εφαρμοζόταν από 
όλους, τότε οι άνθρωποι και οι λαοί δε θα είχαμε ανάγκη από άλλους νόμους. Γιατί, 

είναι κανόνας που θεμελιώνεται στην ελεύθερη θέληση και όχι στον εξαναγκασμό, 

ρυθμίζει την ομαλή συμβίωση των ανθρώπων και μέσα από το σεβασμό των 

δικαιωμάτων των άλλων αποφεύγεται η οποιαδήποτε αυθαιρεσία ή εκμετάλλευση. Ο 

εαυτός μας, σαν μέρος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαιώματα, όμως την ίδια 
στιγμή θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και ο κάθε ένας από το υπόλοιπο κοινωνικό 

σύνολο έχει τα ίδια δικαιώματα με μας και αυτά πρέπει να είναι όχι μόνο σεβαστά, 

αλλά και απαραβίαστα. 

Όμως, παρά τη σπουδαιότητα αυτού του κανόνα, ο Κύριος  δε σταματά ως εδώ, 

γιατί δε θέλει η οποιαδήποτε καλή πράξη μας να είναι πράξη συναλλαγής. Δε θέλει η 

οποιαδήποτε προσφορά μας να στηρίζεται στην ελπίδα της ανταπόδοσης. Παρά το ότι 
με βάση τη λογική είναι όχι μόνο επιτρεπτό, αλλά και αναμενόμενο όταν δίνω να 

περιμένω και να πάρω, εντούτοις, για τον Ιησού εξακολουθεί να φέρει τη σφραγίδα της 

ατέλειας και άρα να είναι ακόμα και τρόπος ζωής των αμαρτωλών ανθρώπων. Ο 

άνθρωπος, όμως, θα πρέπει να επιστρέψει στο δρόμο της τελειότητας έχοντας σαν 

πρότυπο το Θεό και όχι τους ανθρώπους. 
Αυτή η αγάπη αποτελεί, κατά τον Απόστολο Παύλο, το σύνδεσμο της 

τελειότητας. «Επί πάσι δε τούτοις την αγάπην, ήτις εστί σύνδεσμος της τελειότητας» 

(Κολ. Γ΄ ικ). Δηλαδή, πάνω απ’ όλα, να έχετε την αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος όλων 

και οδηγεί στην τελειότητα και αυτή η αγάπη, είναι πάνω απ’ όλα υπέρβαση του 

εαυτού μας και θυσία. Μια υπέρβαση και μια θυσία που δε μας φέρνει μόνο πιο 

κοντά στο συνάνθρωπο, αλλά μας φέρνει και πιο κοντά στο Θεό. 
Αυτή την υπέρβαση του εαυτού μας, μας υπέδειξε σήμερα ο Κύριος λέγοντάς 

μας: «Πλην αγαπάτε τους εχθρούς υμών αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν 

απελπίζοντες». Μια υπέρβαση που μας εξυψώνει και μας καθιστά υιούς του Υψίστου. 

Κατά χάριν υιούς του θεού. Γιατί, σαν μιμητές του, αυτή την αγάπη δεν την 

περιορίζουμε σε συγγενείς, φίλους, ομόθρησκους ή και ομοεθνείς αλλά την 
επεκτείνουμε σε όλους, ακόμα και τους εχθρούς. Γιατί μπορεί στην ανάγκη να 

βοηθήσουμε κάποιον που μας έβλαψε, όμως είναι ακόμα πιο δύσκολο να τον 

αγαπήσουμε. 

Κι όμως, αδελφοί μου, αυτό το δύσκολο μεν, αλλά όχι και ακατόρθωτο, ζητά 

σήμερα ο Κύριος από μας. Μέσα από αυτή την υπέρβαση του εαυτού μας θα 

υψωθούμε πάνω από την οποιαδήποτε αδυναμία μας. Με τον τρόπο αυτό θα 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε στον κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα να κάνει λάθος ή 

λάθη. Δική μας υποχρέωση είναι να δείξουμε στη συνέχεια κατανόηση και να 

προσφέρουμε τη συγχώρεση. Αν το καταφέρουμε αυτό τότε έχουμε καλύψει το μισό 

δρόμο. Το υπόλοιπο μισό θα καλυφτεί όταν από τη συγχώρηση προχωρήσουμε στην 

προσφορά και τη θυσία. Με τον τρόπο αυτό θα νιώσουμε τη χαρά της υιοθεσίας, αφού 
έχουμε προς τούτο μιμηθεί το Θεό. Ας γίνουμε, λοιπόν, κι εμείς οικτίρμονες – 

σπλαχνικοί, όπως οικτίρμων σπλαχνικός είναι ο Θεός Πατέρας μας. Αμήν. 

 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ 
Απόστολος: Τίτ. Γ΄ 8 – 15  
Ευαγγέλιο: Λουκ. Η΄ 5 – 15  
11 Οκτωβρίου 2015 
 

« Ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού » 
 

Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, η αγία μας Εκκλησία, γιορτάζει τη μνήμη 
των αγίων και θεοφόρων Πατέρων της Έβδομης Οικουμενικής Συνόδου. Οι άγιοι 
αυτοί Πατέρες, υπήρξαν κήρυκες και σπορείς του Θείου λόγου, όπως ο Κύριος και 
οι άγιοι του Σωτήρος Απόστολοι. Γι’ αυτό και σήμερα διαβάσαμε στη θεία 
Λειτουργία το ιερό Ευαγγέλιο της παραβολής του σπορέως, που όλοι μας το 
γνωρίζουμε από τα παιδικά μας χρόνια, αφού τη διδαχθήκαμε στο Δημοτικό 
Σχολείο. Κάποτε, μας λεει η παραβολή, ένας γεωργός, βγήκε στο χωράφι του, για 
να σπείρει τον σπόρο του που είχε από την προηγούμενη σοδειά. Καθώς έσπερνε, 
ένα μέρος του σπόρου έπεσε στο δρόμο, όπου καταπατήθηκε και τον έφαγαν τα 
πουλιά. Άλλο μέρος του σπόρου έπεσε σε χωράφι, που ήταν γεμάτο πέτρες, που 
όταν φύτρωσε, ξηράθηκε γιατί δεν είχε υγρασία. Άλλο, πάλιν μέρος του σπόρου 
έπεσε σε χώμα που είχε πολλά αγκάθια, που όταν ο σπόρος φύτρωσε και 
βλάστησε, τα αγκάθια τον έπνιξαν. Τέλος, ένα μέρος του σπόρου έπεσε σε γόνιμο 
έδαφος, φύτρωσε και έδωσε καρπόν εκατό φορές περισσότερο. Με τον σπόρο αυτό, 
ο Κύριος, παρομοιάζει το λόγο του Θεού. Με την ευκαιρία, λοιπόν, αξίζει κι εμείς 
σήμερα, να μελετήσουμε τη δύναμη αυτού του λόγου για να δούμε μετά και πώς 
εκδηλώνεται στην καθημερινή μας ζωή. 

Πράγματι, ο Θείος λόγος έχει μεγάλη δύναμη, γιατί δεν είναι λόγος 
ανθρώπου, αλλά λόγος του Παντοδύναμου Θεού. Όπως είναι γνωστό, οι λόγοι των  
ανθρώπων και αυτών ακόμα των φιλοσόφων και μεγάλων ανδρών, έχουν ατέλειες 
και αδυναμίες, γιατί προέρχονται από ανθρώπους, που μπροστά στον Θεό, είναι 
μικροί και αδύναμοι. Ο Θείος λόγος, όμως, είναι Παντοδύναμος γιατί προέρχεται 
από Εκείνο που «είπε και έγιναν» και Αυτό που «πρόσταξε και θεμελιώθηκαν», 
όπως μας λεει ο Προφητάναξ Δαβίδ (Ψαλμ. ΛΒ΄ 9). 

Η Αγία Γραφή, για να δείξει τη μεγάλη δύναμη του Θείου λόγου, μας λεει 
ότι «είναι ξίφος οξύ και δίστομη ρομφαία και μάχαιρα του Πνεύματος». «Ένα 
δίκοπο κοφτερό μαχαίρι», μας λεει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, «έβγαινε από 
το στόμα του λόγου του Θεού, για να πατάξει με αυτό τα έθνη» (Αποκ. ΙΘ΄ 15). 
Αυτή η ρομφαία, το σπαθί το οξύ με τις δύο κόψεις, με τα οποία κατατεμαχίζεται 
και αφανίζεται ο εχθρός, είναι ο λόγος Του ο «ζών». Είναι ο λόγος ο ζωτικός και 
δραστικός, ο λόγος που κρημνίζει τα ψεύδη, που διαλύει τα σκοτάδια της 
σύγχυσης και αποστομώνει τους «κράχτες» του κακού. Είναι ο λόγος ο πανσθενής, 
ο Παντοκρατορικός, στον οποίο καμιά δύναμη του κόσμου αυτού, δεν είναι δυνατό 
να αντισταθεί. Γιατί είναι λόγος του Δημιουργού και Εξουσιαστή του σύμπαντος 
κόσμου. « Παρακαλώ τον Θεό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού», γράφει στην προς 
Εφεσίους Επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, «το μεγαλοδύναμο Πατέρα, να σας 
δίνει πνεύμα σοφίας, που θα σας αποκαλύψει πως να τον γνωρίσετε ακόμα 
καλύτερα» (Εφεσ. Α΄ 17). Και συμπληρώνει: «Εκτός απ’ όλα αυτά, κρατάτε πάντα 
την πίστη σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα 
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βέλη του πονηρού. Η σωτηρία ας είναι περικεφαλαία σας, και ο λόγος του Θεού η 
μάχαιρα που σας δίνει το Πνεύμα» (Εφεσ, ΣΤ΄ 17). 

Δεν είναι, επομένως, ο λόγος του Θεού νεκρό γράμμα. Η δραστική δύναμη 
που περικλείει, δεν είναι καταστρεπτική, αλλά αγιαστική και τονωτική. Όταν 
εισέλθει σε μια ψυχή και βρει καλό έδαφος, προκαλεί θαυμαστές αλλοιώσεις. 
Ξυπνά τη ναρκωμένη συνείδηση. Ελέγχει τις διαθέσεις. Εξευγενίζει τα αισθήματα. 
Διορθώνει τους λογισμούς. Καθαρίζει τις σκέψεις. Παρακινεί σε μετάνοια και 
αγιασμό. Γίνεται αιτία ν’ αρχίσει μια νέα ζωή μέσα μας. 

Καθημερινά και αναρίθμητα είναι τα παραδείγματα των ανθρώπων, που 
άλλαξαν ζωή με την επίδραση του Θείου λόγου, Με τη μελέτη του λόγου του Θεού 
νέοι άνθρωποι τονώνονται και παίρνουν δυνάμεις, ώστε να μη υποκύπτουν στους 
προκλητικούς πειρασμούς της αμαρτίας. Ο λόγος του Θεού επηρεάζει και τους 
πιστούς οικογενειάρχες, ώστε και αυτοί να υπερνικούν τις δυσκολίες της 
οικογενειακής ζωής. Αλλά στο λόγο του Θεού τον Παντοδύναμο βρίσκουν στήριγμα 
και στα γηρατειά τους γέροντες και ηλικιωμένοι και παρηγοριά και ελπίδα όλοι οι 
ασθενείς και ανήμποροι. 

Εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να έχουμε επαφή με το Θείο λόγο, 
μια επαφή, που να είναι σταθερή και αδιάκοπη. Αυτή τη σταθερή και αδιάκοπη 
επαφή και επικοινωνία με το λόγο του Θεού, συνιστά σε όλους μας η Αγία Γραφή 
όταν μας προτρέπει: « Μην πάψεις ποτέ να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του 
βιβλίου του νόμου και να το μελετάς μέρα και νύκτα, για να εφαρμόζεις πιστά όλα 
όσα είναι γραμμένα σ’ αυτό. Τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα 
ευημερείς» (Ιησού Ναυή Α΄ 8). Αν η ψυχή μας μένει πεινασμένη και δεν χορταίνει 
κανονικά με τον άρτο του λόγου του Θεού, αλλά υποσιτίζεται, τότε να μη 
περιμένουμε να δούμε τη δύναμή Του. Θα χωλαίνουμε και θα είμαστε καχεκτικοί 
πνευματικά και ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις του διαβόλου. 

Για να επιτύχουμε, επομένως, στους στόχους μας, θα πρέπει η επαφή και 
επικοινωνία μας με το λόγο του Θεού να είναι ουσιαστική και σε βάθος. Θα πρέπει 
να τον φυλάσσουμε σαν πολύτιμο θησαυρό και να τον έχουμε εμπνευστή, 
σύμβουλο και οδηγό μας, στην καθημερινή μας ζωή. Ο θεόπνευστος Δαβίδ, με 
τρόπο παραστατικό μας λεει: «Μες στην καρδιά μου διατηρώ τα λόγια σου, για να 
μην αμαρτήσω απέναντί σου. Ευλογημένος να είσαι Κύριε. Δίδαξέ με τους νόμους 
σου. Τα χείλη μου απαριθμούν του στόματός σου όλες τις αποφάσεις. Χαίρομαι να 
τηρώ τις εντολές σου, σαν να’ τανε δικοί μου όλοι οι θησαυροί», καταλήγει. (ΡΙΗ΄ 
11). Απ’ αυτά φαίνεται ότι ο Θείος λόγος είχε την πρώτη θέση και τον πρώτο λόγο 
στη ζωή των ιερών πατέρων, που σήμερα γιορτάζουμε. Για τούτο και κατόρθωσαν 
και νίκησαν τον διάβολο κι έτσι απέφυγαν την αμαρτία κι έζησαν τη ζωή της 
αρετής και της ηθικής τελειότητος. 

Αδελφοί μου! Η αλήθεια είναι ότι τα πάντα στον κόσμο αυτό ακμάζουν και 
παρακμάζουν. Ο Θείος νόμος, όμως, είναι πάντοτε Παντοδύναμος, ώστε να νικά το 
νόμο της φθοράς. Κι επειδή είναι λόγος του αναλλοίωτου Θεού, έχει δύναμη 
αιώνια. Γι’ αυτό στις φωνές του κακού, ας απαντούμε με το λόγο του Θεού. Με την 
αλήθεια του Χριστού, που φωτίζει, ελευθερώνει και σώζει. Είναι ανάγκη 
κατεπείγουσα των καιρών μας η απαίτηση, να δώσουμε στη δίστομη και οξεία 
ρομφαία, την δυνατότητα να θαυματουργήσει και πάλιν.        
 

Ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης Διονύσιος 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ 
Απόστολος:Κολ. δ΄5-11, 14-18 
Ευαγγέλιο:Λουκ. ι΄ 16-21 
18 Οκτωβρίου 2015 
 

«Ιδού δίδωμι υμίν την εξουσίαν του πατείν επάνω όφεων 
και σκορπίων…» 

 
Η Εκκλησία μας Χριστιανοί  μου, σήμερα, τιμά και εορτάζει τον 

Ευαγγελιστή Λουκά. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγόταν από την Αντιόχεια της 
Συρίας. Ήταν γιατρός το επάγγελμα και άριστος χειριστής του προφορικού και του 
γραπτού λόγου, γι’ αυτό και μας άφησε τα δυο μεγάλα αριστουργήματα, το 
Ευαγγέλιο του, το Κατά Λουκάν όπως το ονομάζουμε, και τις Πράξεις των 
Αποστόλων. 

Τον Απόστολο Παύλο πρέπει να τον γνώρισε στην Τρωάδα της Μικράς 
Ασίας, διότι από την επίσκεψη αυτής της πόλεως και μετά, αρχίζει η διήγηση των 
Πράξεων των Αποστόλων να γίνεται στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. 

Εκεί στην Τρωάδα, είδε ο Απόστολος Παύλος ένα αποκαλυπτικό όραμα, 
όπου ένας Μακεδόνας τον παρακαλεί λέγοντας του «διαβάς εις Μακεδονίαν 
βοήθησον ημίν». Από την Τρωάδα και μετά αρχίζει η αυτοπρόσωπος διήγηση, γι’ 
αυτό ευθύς αμέσως λέγει στον πληθυντικό αριθμό «εζητήσαμεν εξελθείν εις 
Μακεδονίαν». Σε άλλο σημείο γράφει «εις την Τρωάδα επλεύσαμεν εις Σαμοθράκην 
και την επομένην εις την Νεάπολιν». Και αλλού «από την Νεάπολιν και τους 
Φιλίππους μετά πέντε ημέρας επανήλθαμεν εις Τρωάδα, και από εκεί επλεύσαμεν 
εις την Άσον και κατόπιν ήλθαμεν εις την Μυτιλήνην». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς 
έγινε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Παύλου, στη διάδοση και την 
εμπέδωση της νέας πίστεως στον Σωτήρα Χριστόν, τον Θεάνθρωπον Κύριον τον 
αναστάντα εκ νεκρών. 

Όταν συνόδευσε τον Παύλο στα Ιεροσόλυμα, στα περίχωρα της, στη 
Ναζαρέτ και στην Καισάρειαν, από τις επισκέψεις αυτές και την εκεί παραμονή 
του για πολύν καιρόν έλαβε αυτοπροσώπως όλες τις μαρτυρίες, για τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την επίσκεψη της στην Ελισάβετ, την ωδή της 
Θεοτόκου την οποίαν ψάλλουμε σε όλες τις λειτουργίες, τη γέννηση του 
Προδρόμου, τη Γέννηση του Κυρίου στη Βηθλεέμ, τη δοξολογία των αγγέλων, την 
προσκύνηση των ποιμένων, την περιτομή του Κυρίου την όγδοη ημέρα, τον 
σαραντισμό της Παναγίας, τον Ιησού δωδεκαετή στο Ναό και πλήθος άλλων 
πληροφοριών για την ζωή του Κυρίου μας. 

Περιόδευσε πολλές χώρες για να κηρύξει το Ευαγγέλιον του Χριστού, από 
την Αντιόχεια μέχρι τους Φιλίππους, και από την Καισάρεια μέχρι τη Ρώμη. Και 
μετά τον θάνατον του Αποστόλου Παύλου, εκήρυξε και πάλι Χριστόν και τούτον 
Εσταυρωμένον, στην Δαλματία, την Ιταλία, στη Γαλλία και από στην Ελλάδα 
κυρίως στην Αχαΐα, δηλαδή ολόκληρον την Πελοπόννησον. Τελικά κατέληξε στην 
Θήβα της Βοιωτίας όπου και εκοιμήθη οσιακώς πέρα των ογδόντα ετών. 

Ας έρθουμε όμως για λίγο χριστιανοί μου στο σημερινό ευαγγελικό 
ανάγνωσμα, που είναι και δική του περιγραφή και περικοπή. Αναφέρεται στην 
ώρα εκείνη που ο Κύριος απέστειλε τους εβδομήκοντα Αποστόλους Του, να 
περιοδεύσουν στην Ιουδαία, αφού προηγουμένως τους είπε: «Εκείνος που ακούει 
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εσάς, εμένα ακούει. Και εκείνος που παρακούει εσάς, παρακούει εμένα. Και 
όποιος παρακούει εμένα παρακούει και τον Θεό Πατέρα που με απέστειλε εις τον 
κόσμο για να σώσω τον κόσμο». Και οι εβδομήκοντα ξεκίνησαν για το μεγάλο και 
ιερό έργο τους. Περιόδευσαν πόλεις και χωριά, και μετά από ημέρες, αφού 
επετέλεσαν την αποστολή τους, επέστρεψαν με μοναδική χαρά και έλεγαν με 
έκπληξη: «Κύριε, ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν επί τω ονόματί Σου». 
Με την επίκληση του ονόματος Σου υποτάσσονταν τα δαιμόνια. Και ο Χριστός 
αποκρίθηκε, να το πούμε με απλά λόγια: «Από τότε που άρχισα το έργο μου, αλλά 
κα όταν σας απέστειλα σ’ αυτήν την περιοδεία, έβλεπα τον σατανά να χάνει την 
εξουσία του, και να πέφτει και να συντρίβεται τόσο γρήγορα όπως πέφτει μια 
αστραπή. Και τώρα σας δίνω πολύ μεγαλύτερη εξουσία εναντίο  του σατανά. Σας 
δίνω εξουσία να νικάτε και να ποδοπατάτε τα όργανα του, που σαν φίδια και 
σκορπιοί χύνουν το δηλητήριο ύπουλα στις ψυχές των ανθρώπων, για να τις 
θανατώσουν αιωνίως. Σας δίνω εξουσία να καταπατάτε όλη τη δύναμη που διαθέτει 
ο εχθρός διάβολος, ο εχθρός του ανθρώπου για να παρεμποδίσει το έργο σας. Και 
έτσι δεν θα μπορεί πλέον να σας βλάψει σε τίποτα». Αυτήν ακριβώς την εξουσία 
του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, την 
πήρε και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ως ειδικός Απόστολος και Ευαγγελιστής του 
Χριστού. Γι’ αυτό πολλές φορές έβλεπε ότι μέσα από τη δική του αποστολή 
ενεργούσε η παντοδυναμία και η χάρις του Χριστού, και θεράπευσε ασθένειες 
πολλές και κατανικούσε την εξουσία του διαβόλου, ακόμα και δαιμονισμένους 
θεραπεύοντας. Διότι έβλεπε ο Άγιος Λουκάς, την καταστροφή της κοσμοκρατορίας 
του διαβόλου, την πτώση της κυριαρχίας του πάνω στις ψυχές των ανθρώπων με 
την εξάλειψη της ειδωλολατρίας και την επιστροφή των ανθρώπων στην πίστη του 
Χριστού την Αγία. Έβλεπε τη νίκη του Κυρίου για όσους πίστευαν με όλη τους την 
καρδιά, και την πίστη την έκαναν πράξη και ζωή ποτίζοντας την πολλές φορές και 
με το ίδιο το αίμα τους. Γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, έζησε τους φοβερούς 
διωγμούς του Νέρωνος, όπως και τον μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Παύλου. 
Τα κηρύγματα χριστιανοί μου των Αποστόλων, της νέας πίστεως στο Χριστό, οι 
συμβουλές, οι παραινέσεις και τα ζωντανά τους παραδείγματα, άλλαζαν ριζικά 
τους ειδωλολάτρες, που τους έβγαζαν από την άγνοια και την πλάνη μέσα στις 
οποίες βέβαια πελαγοδρομούσαν. Τους μεταμόρφωσαν πνευματικά και βιώνοντας 
την Ανάσταση του Χριστού, καταγράφοντας ως ουρανοπολίτες πλέον στην νέα  εν 
Χριστώ ζωή. 

Αλλά και μεις όμως, ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να πετάξουμε από 
πάνω μας την άγνοια, τη λήθη, την ακηδία, τις προλήψεις, τις αδυναμίες, τις 
κακές συνήθειες και κάθε άλλο πάθος, και με την βοήθεια της Χάριτος και των 
παναγίων σωστικών μυστηρίων, ας είσθε βέβαιοι ότι θα κερδίσουμε τον Παράδεισο, 
και τα ονόματα μας θα πολιτογραφηθούν, όχι στα κόμματα, αλλά ως 
ουρανοπολίτες στο βιβλίο της αιωνιότητας, το βιβλίο του Θεού. Αυτό θα απαιτήσει 
από όλους μας κόπους, θυσίες, ιδρώτες, δάκρυα, στερήσεις και διωγμούς από τον 
κόσμο της αμαρτίας που μας περιβάλλει, χωριστά οι καθημερινές συκοφαντίες 
εναντίον μας. Αλλά, όχι πλέον φόβος αλλά θάρρος, όχι δειλίες αλλά ζωντανή πίστη 
όχι διαμαρτυρίες αλλά προσευχή, προσευχή μετά δακρύων, όχι γογγυσμούς κατά 
του Θεού αλλά υπομονή και αγάπη. Αμήν.   

Γιώργος Σαββίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ 
Απόστολος: Γαλ. β΄ 16-20. 
Ευαγγέλιο: Λουκ. η΄ 27-39. 
25 Οκτωβρίου 2015. 
 

«Και ηρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των 
Γαδαρηνών απελθείν απ’αυτών». 

 
Είναι εντυπωσιακή σε αχαριστία η στάση των Γαδαρηνών. Επίμονα, 

καθολικά,-άπαν το πλήθος-, τον ικετεύουν να φύγει μακριά τους. Να 
αποτραβηχτεί από την περιοχή τους. Να τους απαλλάξει από την παρουσία του. 

Διώχνουν τον ευεργέτη τους˙ αυτόν που τους ελευθέρωσε από τον τρόμο του 
δαιμονιζομένου. Αντί να τον υποδεχτούν με ευγνωμοσύνη, τον προτρέπουν να 
φύγει. Είναι ένοχοι και φοβούνται˙ «φόβω μεγάλω συνείχοντο» λέει ο ευαγγελιστής. 
Η παρουσία του Χριστού τούς θύμιζε τις πολλές τους αμαρτίες και τα πολλαπλά 
τους ανομήματα: Την παράνομη, κατά τον Μωσαϊκό Νόμο, εκτροφή και την 
παράνομη εμπορία των χοίρων. Προσπαθούν να καθησυχάσουν τη συνείδησή τους 
παραβλέποντας τον Χριστό. 

Από την άλλη, έβλεπαν οι Γαδαρηνοί πως η παρουσία του Χριστού κοντά 
τους απαιτούσε και υλικές θυσίες, στοίχιζε. Τους στοίχισε ήδη την «αγέλην των 
χοίρων». Θα τους στοίχιζε στο μέλλον τον εύκολο πλουτισμό, το ανεξέλεγκτο 
λαθρεμπόριο. Γι’αυτό και προτίμησαν «τον χρυσόν αντί τον Χριστόν». «Φύγε 
Χριστέ», του λέγουν. Το μακροχρόνιο κύλισμά μας στο βούρκο δεν μας επιτρέπει 
να σε ακολουθήσουμε στα ύψη. «Φύγε Χριστέ», και εμείς μπορούμε να ζούμε και 
με τους δαίμονες. 

Βλέποντας για χρόνια τον δαιμονιζόμενο και ακούοντας γι’ αυτόν, οι 
Γαδαρηνοί συνήθισαν, βαθμιαία, στις αντιδράσεις του και συμφιλιώθηκαν με το 
έργο του σατανά. Κατάντησε γι’αυτούς δύσκολο να διακρίνουν μεταξύ σατανικού 
και θεϊκού, μεταξύ Χριστού και διαβόλου. Η εκδίωξη του Χριστού ήταν, γι’αυτό, 
αυτονόητη. 

Μα έτσι δεν συμβαίνει και μ’εμάς; Όπως στην περίπτωση των Γαδαρηνών ο 
σημερινός άνθρωπος αδυνατεί να διακρίνει τον Θεό από τον διάβολο. «Τι ημίν και 
σοι;»»λέγουν και οι σημερινοί άνθρωποι με τον δικό τους τρόπο. «Φύγε, λοιπόν, 
Χριστέ». 

Η απομάκρυνση του Χριστού από την πόλη των Γαδαρηνών άφησε τους 
κατοίκους της να παραδέρνουν στην παρανομία, να βυθίζονται στην 
αισχροκέρδεια, να τυλίγονται στην ασέβεια και στην αμαρτία, να οσφραίνονται 
τους χοίρους. 

Τι συνέπειες έχει η απομάκρυνση του Χριστού και από τη δική μας ζωή 
και τη δική μας κοινωνία; 

 Οδηγεί πρώτα στην καταστροφή της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. 
Καταντά τον άνθρωπο ένα άβουλο ον, χωρίς κρίση και ελευθερία, μα και 
χωρίς συνείδηση της κατάστασής του. Ερωτήματα για το νόημα της ζωής, 
την αιτία ή τον σκοπό της ύπαρξης, απαιτήσεις πέραν από το επίπεδο μιας 
ζωώδους ευημερίας δεν μας απασχολούν πια. Καταντήσαμε, έτσι, σαν την 
κοινωνία των Γαδαρηνών, ικανοποιημένοι με το επίπεδο μιας ζωής χοίρων, 
εθισμένοι με τον διάβολο και τα τεχνάσματά του. Και το χειρότερο, όπως 
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και εκείνοι, έτσι και εμείς, δεν έχουμε καν συναίσθηση αυτής της 
κατάστασης. Γι’αυτό και δεν αναζητούμε τρόπους εξόδου από το αδιέξοδο. 

 Χωρίς τον Θεό ο άνθρωπος κατρακυλά, ύστερα, στην παρανομία, κυλίεται 
στα πάθη, εξευτελίζει τη ζωή του. Αξίες, όπως η αξιοπρέπεια και η 
φιλαλήθεια, ο ηρωισμός και η ευθύνη, προκαλούν πια ειρωνικά 
μειδιάματα. Ευγενείς πόθοι, επιθυμίες και επιδιώξεις 
απονοηματοδοτούνται και παρασύρονται από τα ρεύματα και τους 
κυκλώνες που δημιουργούνται από το κενό της απουσίας του Θεού. Η 
κοινωνία μας βυθίζεται σήμερα σταθερά στο βούρκο κάθε λογής 
ανηθικότητας. Η αύξηση της βίας και της τρομοκρατίας, η καταπάτηση 
κάθε έννοιας δικαίου, η ειδωλοποίηση παθών και επιθυμιών προσδιορίζουν 
το στίγμα μιας κοινωνίας, της οποίας η μόνη αλλαγή φαίνεται να είναι ότι 
καταντά συνεχώς και περισσότερο απάνθρωπη. 

 Η αντικοινωνικότητα και ο ατομισμός συνιστούν την τρίτη συνέπεια της 
απομάκρυνσης του Θεού από τη ζωή μας. Ο δαιμονιζόμενος της 
ευαγγελικής περικοπής «εν οικία ουκ έμενε». Δεν συναναστρεφόταν με τους 
ανθρώπους. Δεν ένιωθε την ανάγκη ούτε να βοηθήσει ούτε να βοηθηθεί. 
Αυτό συμβαίνει και με τον σημερινό άνθρωπο. Βαθμιαία, αλλά σταθερά, 
ελαύνεται από τον σύγχρονο δαίμονα «εις τας ερήμους» της ενδοστρέφειας 
και της απομόνωσης, στους δρόμους του παράλογου και του εσωτερικού 
κενού. Συναναστρέφεται με τις μηχανές και τα άψυχα, παρουσιάζεται ως 
ανώριμος και ασταθής, γίνεται εσωστρεφής και εγωκεντρικός. 

 Τέλος η απομάκρυνση από τον Θεό καθιστά τον άνθρωπο τύραννο των 
συνανθρώπων του, καταπατητή των δικαιωμάτων τους. Όπως τον 
δαιμονιζόμενο που καταδυνάστευε όσους τύχαινε να περάσουν από τον 
τόπο του. Στις μέρες μας τα διάφορα μέσα ενημέρωσης σφυροκοπούν 
αδιάκοπα την ακοή και την όραση με κάθε είδους προπαγάνδα, 
προσφέρουν προκαθορισμένους στόχους και είδωλα, εγκλωβίζουν τους 
ανθρώπους σε τεχνητά αδιέξοδα και τους εκμεταλλεύονται αδίστακτα. Και 
ακόμα, παράνομα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών και επαγγελίας 
ψευδοπαραδείσων θέτουν την ανθρωπότητα υπό την εξουσία άμεσα λίγων 
αδίστακτων εκμεταλλευτών και έμμεσα του σατανά. 

Ο δαιμονισμένος του σημερινού Ευαγγελίου βρισκόταν για χρόνια πολλά κάτω 
από την κυριαρχία των δαιμονίων. Τα δαιμόνια έφυγαν όταν παρουσιάστηκε ο 
Χριστός. Και ο κάθε άνθρωπος ελευθερώνεται από τα κάθε είδους δεσμά μόνον 
κοντά στον Χριστό. Ο Χριστός προσφέρει στον άνθρωπο ότι δεν μπορεί να 
προσφέρει κανένας άλλος. Χωρίς αυτόν η ανθρώπινη ζωή δεν θα είχε νόημα. Πώς 
θα μπορούσαμε επομένως να τον διώξουμε από κοντά μας; 

Ας μη μιμηθούμε τους Γαδαρηνούς. Ας επιδιώξουμε να μένει ο Χριστός 
κοντά μας για να μπορούμε να αντλούμε από τους θησαυρούς του και από τη 
χάρη του. 

†Ο Πάφου Γεώργιος 
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