
 

 
 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

 
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 

ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ 

 

 

 
Το πρώτον Αποστολικόν κήρυγμα εις την Πάφον 

  Πράξ. ιγ, 6-12 

 
 

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

 

ΕΤΟΣ Μ΄       ΑΡ.463 - 464 



 

~ 2 ~ 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

Απόστολος: Τιτ. β΄11- γ΄7 
Ευαγγέλιο: Ματθ. γ΄ 13-17 
6 Ιανουαρίου 2019 
 

Εορτάζει σήμερα η αγία μας Εκκλησία τη μεγάλη εορτή των 
Θεοφανείων, δηλαδή της Βαπτίσεως του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον 
Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη. Και ονομάζεται Θεοφάνεια τούτο το γεγονός, 
διότι φανερώνεται στον κόσμο ο Τριαδικός Θεός και η παρουσία του Χριστού 
επί της γης, με σκοπό την σωτηρία των ανθρώπων. Με τη Γέννηση του Χριστού 
έχουμε την απαρχή της παρουσίας του Θεού επί της γης, με τα Θεοφάνεια 
όμως γίνεται η φανέρωση της παρουσίας Του και μετά τη Βάπτιση αρχίζει 

ουσιαστικά το σωτήριο έργο και η διδασκαλία του Χριστού. 
Έρχεται ο Χριστός στον Ιορδάνη, εκεί που ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

κήρυττε μετάνοια και βάπτιζε τον λαό, και του ζητά να βαπτίσει και τον ίδιο. 
Εκείνος όμως τον εμπόδιζε, λέγοντάς Του ότι ο ίδιος είχε ανάγκη από το 
βάπτισμα του Θεανθρώπου. Τότε ο Χριστός του απάντησε ότι έτσι πρέπει να 
γίνει, και να μη φέρει αντιρρήσεις. Και τούτο, για να φανερωθεί στη συνέχεια η 
θεότητα του Χριστού. Υποχώρησε ο Ιωάννης, και μόλις ο Χριστός βαπτίστηκε, “ 
ανέβη ευθύς από του ύδατος”, δείχνοντας ότι όντως ως μόνος αναμάρτητος δεν 
είχε ανάγκη το βάπτισμα της μετανοίας, ούτε τον συμβολικό εξαγνισμό του 
ύδατος. Παράλληλα, άνοιξαν οι ουρανοί και το Πνεύμα του Θεού, “εν είδει 
περιστεράς”, ήλθε επάνω από τον Χριστό, και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό 
που έλεγε “ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ώ ηυδόκησα”. 

Αυτή η φωνή του Θεού, έχει διπλό περιεχόμενο. Δηλώνει καταρχήν ότι 
όντως ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, Θεός αληθινός εκ Θεού 
αληθινού, που σαρκώθηκε, δίδαξε, έπαθε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, “υπέρ 
της του κόσμου σωτηρίας”. Είναι ο Υιός του Θεού, στον οποίο το Πνεύμα του 
Θεού αναπαύεται, το Πνεύμα της αληθείας και της ειρήνης. Και δεύτερον ότι 
είναι ο Υιός του Θεού, στον οποίο ο Πατέρας “ευδόκησε”, δηλαδή 
συγκατατέθηκε με χαρά στο να πραγματώσει το έργο της σωτηρίας. Πρώτη 
φορά ακούμε τη λέξη αυτή στη Γέννηση του Χριστού, όταν οι άγγελοι ψάλλουν 
το “Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία”, δηλαδή 
χαρά και ευφροσύνη για τους ανθρώπους, και απαλλαγή από τη θλίψη και την 

απελπισία. Σήμερα ο ίδιος ο Θεός Πατήρ δηλώνει ότι ευφραίνεται, διότι 
φανερώνεται επίσημα πλέον η παρουσία του μονογενούς Του Υιού στη γη, και 
γίνεται πράξη η ελπίδα όλου του κόσμου. 

Ο Χριστός βαπτίζεται στον Ιορδάνη, και ταυτόχρονα τελειώνει το 
βάπτισμα του Ιωάννη, που ήταν βάπτισμα μετανοίας και αρχίζει η περίοδος 
της χάριτος του Θεού, της αποκαταστάσεως της αγάπης στις καρδιές των 
ανθρώπων, του βαπτίσματος εν Αγίω Πνεύματι. Αυτά είναι και τα στάδια που 
οφείλει να ακολουθήσει η προσωπική μας πνευματική ζωή. Η μετάνοια, η 
εξομολόγηση και η πνευματική μας αναγέννηση με τη χάρη του Αγίου 
Πνεύματος. Όσο ο άνθρωπος παραμένει εγκλωβισμένος στο σκοτάδι της 
αμαρτίας και των προσωπικών του παθών, είναι αδύνατο να προσεγγίσει και να 
κατανοήσει τον Θεό. Χρειάζεται επομένως η μετάνοια, η αλλαγή δηλαδή του 
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τρόπου με τον οποίο σκεπτόμαστε και στη συνέχεια η εξομολόγηση και η 
συγγνώμη. Δεν είναι τυχαίο που ο Χριστός, όταν αμέσως μετά τη Βάπτισή Του 
στον Ιορδάνη άρχισε το δημόσιο κήρυγμά Του, χρησιμοποίησε τα ίδια ακριβώς 
λόγια του Ιωάννη του Βαπτιστή: “Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία των 
Ουρανών”. Μέσα πάλι από τα Ευαγγέλια βλέπουμε ότι ενώ δεν κατέκρινε τον 
αμαρτωλό, έδινε προτεραιότητα στη μετάνοια, στην επιστροφή του ανθρώπου 
κοντά στον Θεό, στην απαλλαγή του από την αμαρτία, στην πνευματική του 
μεταστροφή και μεταμόρφωση. Αλλά και κατά την Ανάληψή Του, λέει στους 
αγίους Αποστόλους να κηρύξουν την μετάνοια σε όλα τα έθνη. 

Την ίδια προτροπή κάνει διαχρονικά σε όλους μας, σε όσους επιθυμούν 
ειλικρινά να Τον ακολουθήσουν, να Τον ενστερνιστούν, να Τον συμπεριλάβουν 
στη ζωή τους, να γίνουν μέτοχοι του σώματός Του και κοινωνοί της ζωοποιού 

χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ο ρόλος μας δεν είναι να παραμείνουμε απλοί 
θεατές του θαύματος, αλλά μέτοχοι του Βαπτίσματος, του Σταυρού και της 
Αναστάσεώς Του. Να αφήσουμε σε δεύτερη μοίρα τα βιοτικά, χωρίς βέβαια να 
σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τα απαραίτητα, αλλά και χωρίς να τα 
θεωρούμε ως τον βασικό σκοπό της ύπαρξής μας. Να βάλουμε “αρχή 
μετανοίας” στη ζωή μας, και να αναζητήσουμε στην καθημερινότητά μας την 
παρουσία Του και την ευλογία Του, που έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τη 
ζωή μας. Τότε μόνον θα έχουν αξία οι εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου, που 
ξεκινά από τα Χριστούγεννα και τελειώνει σήμερα, όταν έστω και λίγο αγγίξουν 
την ψυχή μας, όταν για την αγάπη του Θεού αποφασίσουμε να αναγεννηθούμε 
πνευματικά, όταν από αδιάφοροι θεατές γίνουμε γνήσιοι μαθητές του Χριστού. 
 

Γεώργιος Σαββίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 

Απόστολος: Εφεσ. δ΄ 7-13 
Ευαγγέλιο: Ματθ. δ΄ 12-17 
13 Ιανουαρίου 2019 
 

«Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα, 
και τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου 

φως ανέτειλεν αυτοίς» (Ματθ.δ΄15-16) 
 

Η σημερινή «Κυριακή μετά τα Φώτα» σηματοδοτεί όχι μόνο την έναρξη 
της δημόσιας δράσης του Χριστού, αλλά και αποκαλύπτει το λυτρωτικό Του 
έργο. Ένα έργο οικουμενικό, που ξεκινά συμβολικά από τη «Γαλιλαία των 

εθνών», αλλά την ίδια στιγμή καθίσταται και προσωπικό, αφού απευθύνεται 
στον καθένα ξεχωριστά καλώντας τον, μέσα από τη μετάνοια, να γίνει κοινωνός 
της Βασιλείας του Θεού. 

Για να γίνει ευκολότερα αντιληπτό από τους ανθρώπους, ότι Αυτός που 
πρόβαλε ως «φως μέγα», ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας, προηγήθηκαν κάποια 
σημαντικά γεγονότα. Αυτά ήταν, η Βάπτιση του Χριστού, μέσα από την οποία 
αποκαλύφθηκε ο Τριαδικός Θεός. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που ενίσχυε 
την άποψη αυτή ήταν η δημόσια ομολογία του Ιωάννου του Βαπτιστού που 
έλεγε: «Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και να 
μένει πάνω του. Εγώ δεν τον ήξερα ποίος ήταν, εκείνος όμως που με έστειλε να 
βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: «εκείνος που πάνω του θα δεις να 
κατεβαίνει και να μένει το Πνεύμα, αυτός είναι που βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα. 
Κι αυτό εγώ το είδα και διακήρυξα πως αυτός είναι ο Υιός του Θεού» 
(Ιωάν.α΄32-34). 

Η ομολογία του Βαπτιστού είναι ξεκάθαρη. Ο Ιησούς Χριστός είναι όχι 
μόνον ο Λυτρωτής, ο Μεσσίας που περίμεναν, αλλά Αυτός είναι και ο Υιός του 
Θεού. Αυτός είναι «φως μέγα», κατά τον Προφήτη Ησαΐα που ανέτειλε για να 
φωτίσει «τους καθημένους εν χώρα και σκιά θανάτου». 

«Φως ανέτειλεν αυτοίς». Αυτό το φως δεν το επεδίωξαν και δεν το βρήκαν 
από μόνοι τους οι άνθρωποι. Αυτό το φως αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους 
μέσα από την αυτεπάγγελτη θεληματική είσοδο στον κόσμο του Υιού του Θεού, 
του Χριστού, ο οποίος είπε «εγώ ειμί το φως του κόσμου∙ ο ακολουθών εμοί ου 

με περιπατήση εν τοι σκοτία, αλλ’έξει το φως της ζωής» (Ιωάν. η΄12). 
Ο Χριστός, λοιπόν, προβάλλει ως «φως του κόσμου», δηλαδή ως φως του 

συνόλου των ανθρώπων και των λαών, γιατί όλοι κατοικούσαν στο σκοτάδι, είτε 
λόγω της ειδωλολατρίας, είτε κυρίως λόγω της αμαρτίας. 

Κατά το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα «Ενί δε εκάστω ημών εδόθη η 
χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Κι αυτό «για να καταρτίζουμε 
και να διακονούμε τους πιστούς, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. 
Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση 
του Υιού του Θεού, θα γίνουμε ώριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που 
μέτρο της είναι ο Χριστός». 

Αυτή η πορεία προς την τελειότητα, με πρότυπο τον Χριστό, θα 
αποτελεί, από τη μια τη δική μας αποδοχή και από την άλλη την δική μας 
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απάντηση στη σημερινή πρόσκληση του Χριστού για να γίνουμε κοινωνοί της 
Βασιλείας Του. Και αποδοχή αυτής της πρόσκλησης σημαίνει ότι 
εγκαταλείπουμε οριστικά το σκοτάδι της αμαρτίας που το σκιάζει ο Θάνατος. 

Για τούτο και ο Χριστός αρχίζει σήμερα το δημόσιο κήρυγμά Του με την 
προτροπή «Μετανοείτε». Μια προτροπή που δεν σταματά απλώς σε μια 
αυτοκριτική ή και στην στιγμιαία έκφραση λύπης για τις όποιες πράξεις ή 
παραλείψεις μας. Στόχος της μετάνοιας, είναι από τη μια, η αποστροφή της 
αμαρτίας και από την άλλη η ολοκληρωτική επιστροφή στον Θεό και η 
συμμόρφωση με το θέλημά Του. 

Η εκπλήρωση των πιο πάνω επιβεβαιώνεται μέσα από τη ριζική αλλαγή  
στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που εκφραζόμαστε και στον τρόπο 
που συμπεριφερόμαστε. Κι όλα αυτά είναι κατορθωτά μόνο με την απάρνηση 

του «εγώ» και την «καταστροφή» όλου του παράλογου μηχανισμού που χτίσαμε 
γύρω από αυτό. 

Έτσι, το σημερινό «μετανοείτε» του Χριστού δεν είναι πράξη 
αναγκαστική. Είναι πράξη συνειδητής ελευθερίας, που ανοίγει διάπλατα την 
πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Με τον τρόπο αυτό το «ελθέτω η Βασιλεία σου», 
από παράκληση, μεταβάλλεται και σε μια υπόσχεση ότι κι εμείς θα 
συνεργούμε μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις στο να επιτευχθεί το «γενηθήτω το 
θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης» (Ματθ.στ΄10). 

Δύσκολη αυτή η πορεία. «Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η 
απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι εισίν οι ευρίσκοντες αυτήν!» (Ματθ. ζ΄14). 
Δύσκολη η πορεία, κατά την ομολογία του ίδιου του Χριστού. Δύσκολη, γιατί 
όπως ο σπόρος πρέπει να πέσει στη γη, να ταφεί και να νεκρωθεί, έτσι και ο 
«παλαιός άνθρωπος» που υπάρχει μέσα μας, πρέπει να νεκρωθεί, για να 
μπορεί να προβάλει με νέα μορφή. Αυτή η εσωτερική «αλλοίωση» και 
μετάπλαση του εαυτού μας, όπως και του σπόρου, θα είναι η επιβεβαίωση, όχι 
απλά ότι «ήγγικεν η Βασιλεία των ουρανών», αλλά ότι «η Βασιλεία του Θεού 
εντός ημών εστίν» (Λουκ. ιζ΄21), κατά τον ίδιο τον Χριστό. 

Αδελφοί μου, η Βασιλεία των ουρανών, η Βασιλεία του Θεού, είναι 
βασιλεία ειρήνης, δικαιοσύνης και αγάπης. Είναι βασιλεία που γκρεμίζει τα 
τείχη του μίσους και της πολεμικής αντιπαράθεσης. Είναι η βασιλεία που 
μέσα από τη μετάνοια, προσφέρει τη δυνατότητα της συμφιλίωσης του εαυτού 
μας, πρώτα με τον Θεό και ύστερα με τον συνάνθρωπο. Αν κατορθώσουμε, 

μέσα από τη μετάνοια να διαγνώσουμε την αγάπη του Θεού, τότε με τη μορφή 
της συμφιλίωσης και της αγάπης, ας την επιστρέψουμε στον άνθρωπο. Σαν 
συνεργάτες πια στην εγκαθίδρυση αυτής της Βασιλείας του Θεού, ας 
συμβάλουμε ο καθένας με όλες μας τις δυνάμεις για έναν καλύτερο κόσμο, 
για ένα καλύτερο αύριο. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ 
Απόστολος : Κολ. γ'  4 - 11 
Ευαγγέλιο: Λουκα ιζ΄ 12 - 19 
20 Ιανουαρίου 2019 
 

Μια συντονισμένη δυνατή σπαραξικάρδια κραυγή απόγνωσης, μιας ομάδας 
δέκα δυστυχισμένων κινουμένων ρακένδυτων σκιών, αγαπητοί μου αδελφοί, 
υποδέχεται τον Ιησού καθώς πλησιάζει μια μικρή κωμόπολη. Είναι αυτοί που ζουν 
άπραγοι και απομονωμένοι, χωρίς ελπίδα, μακριά από τους άλλους ανθρώπους, 
κουβαλώντας την αθεράπευτη αρρώστια τους. Περιμένουν καρτερικά τη 
σπλαχνική βοήθεια εκείνων από τους συνανθρώπους τους, που παραμερίζοντας 
τον φόβο για την υγεία τους και την απέχθεια που προκαλεί η εμφάνισή τους, 
προσφέρουν για την επιβίωσή τους. Έχουν όμως ακούσει για τον θαυματουργό 
θεραπευτή ασθενών και δυστυχισμένων. Έχουν εμπιστοσύνη στη δύναμή Του, κι 
όταν μαθαίνουν ότι έρχεται, σπεύδουν να Τον συναντήσουν. 

Σχεδόν δεν χρειάστηκε να Του ζητήσουν τη θεραπεία τους. Ο Κύριος 
γνωρίζει την ασθένεια και την επιθυμία τους, αλλά κυρίως γνωρίζει την πίστη με 
την οποία προσέρχονται. 

«Ἰησοῦ, ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς» 
 

Κύριε, Ιησού, ελέησέ μας, φωνάζουν όλοι μαζί. Συντονισμένη, η λυπητερή 
φωνή ζητάει τη βοήθεια του Κυρίου. Σπλαχνικός ο Κύριος, αμέσως, έτσι απλά, 
τους στέλνει στους ιερείς που έχουν την αρμοδιότητα να διαπιστώσουν τη θεραπεία 
τους για να επιτρέψουν την ελεύθερη επικοινωνία με τους υγιείς. Συνήθως, στις 
άλλες περιπτώσεις, αγαπητοί μου, διαβάζουμε στις ευαγγελικές περικοπές, ότι 
αμέσως πραγματοποιήθηκε το θαύμα ή παραχρήμα θεραπεύτηκε ο ασθενής. Εδώ 
σημειώνει ο ευαγγελιστής Λουκάς «καί ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, 
ἐκαθαρίσθησαν». Ήταν ακόμη λεπροί, όταν απομακρύνθηκαν οι δέκα λεπροί, μετά 
από την εντολή του Κυρίου! Ενώ όμως πήγαιναν, να τους εξετάσουν οι ιερείς, 
καθαρίστηκαν από τη λέπρα, που κατέτρωγε τις σάρκες τους. Το καταπληκτικό 
θαύμα, πραγματοποιήθηκε. Οι ιερείς διεπίστωσαν ξαφνιασμένοι  τη μαζική αυτή 
θεραπεία. Δέκα λεπροί, θεραπευμένοι! Ελεύθεροι και χαρούμενοι σπεύδουν να 
βρουν συγγενείς και φίλους, να επιδείξουν τη θεραπεία τους, να χαρούν τη ζωή, 
που για χρόνια στερήθηκαν. Ξέχασαν ωστόσο εντελώς το περιστατικό της 
συνάντησης με τον Κύριο. Ξέχασαν τα πολύχρονα βάσανα της απομόνωσης και 
της οδυνηρής και αηδιαστικής ασθένειάς τους. Ξέχασαν Αυτόν, που, χωρίς να έχει 
κάποια υποχρέωση, τους χάρισε μια νέα, καθαρή κοινωνική ζωή με την πολύτιμη 
υγεία τους. Δεν θεώρησαν αναγκαίο να ευχαριστήσουν τον θεραπευτή τους. Ένας 
μόνο. Ένας μόνο, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γεμάτος από αισθήματα 
ευγνωμοσύνης, έσπευσε να βρει τον Ιησού. Επέστρεψε χαρούμενος κι 
ευτυχισμένος στον Ιησού, και με δυνατή φωνή, δόξαζε τον Θεό. Ένας από τους 
δέκα που θεραπεύτηκαν. Και μάλιστα δεν ήταν `Ιουδαίος, αλλά «ἀλλογενής». Αυτό 
το «ἀλλογενής» αναφέρεται στην περικοπή αυτή, για να τονίσει ότι δεν είναι 

επιτρεπτό να γίνονται διακρίσεις. Άλλωστε ο Κύριος, δεν έκαμε ποτέ διακρίσεις, σε 
δίκαιους και άδικους, Ιουδαίους και εθνικούς όπως και ο καλός Σαμαρείτης. «Καί 
αὐτός ἦν Σαμαρείτης»! Ένας Σαμαρείτης, που είναι περίεργο, πώς, ίσως από 

ανάγκη, δέχονταν οι άλλοι εννέα, να είναι μαζί του. Ένας ευγνώμων όμως 
Σαμαρείτης! Επιστρέφει να ευχαριστήσει τον Κύριο για την τεράστια δωρεά που 
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ουσιαστικά, του έδωσε ξανά τη ζωή. Η πίστη του Σαμαρείτη συμπληρώνεται με 
έργα. Επιστρέφει και έρχεται κοντά στον Κύριο. Αισθάνεται την ανάγκη Του. Ένα 
ακόμη μήνυμα του Σαμαρείτη για εμάς. Κοντά στον Κύριο, στην Εκκλησία και την 
μυστηριακή ζωή. Και ακολουθεί η απορία που εκφράζει ο Ιησούς, για να τονίσει το 
γεγονός. Να μας υπενθυμίσει την υποχρέωση ευχαριστίας αλλά και δοξολογίας, το 
καθήκον της ευγνωμοσύνης, για τις πολλές και καθημερινές, αδιόρατες, ίσως, 
ευεργεσίες Του. Είναι δωρεά και ευεργεσία, και η τακτική συμμετοχή μας στα 
μυστήρια της Εκκλησίας μας, την εξομολόγηση και τη θεία κοινωνία, η διαρκής 
παρουσία του Θεού στη ζωή μας, στην ψυχή μας. Είναι η πρακτική 
συμπαράστασή Του, χωρίς καν να προλάβουμε να τη ζητήσουμε. Εμείς όμως πώς 
ανταποκρινόμαστε; «Οὐχί οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δέ ἐννέα ποῦ;» Ίσως ο Κύριος 
να βρίσκεται ήδη μέσα στην κωμόπολη, περιτριγυρισμένος από τους μαθητές και 
ακολούθους Του και το πλήθος του κόσμου, όταν Τον πλησίασε ο ευγνώμων 
Σαμαρείτης. Γι’ αυτό και η ερώτησή Του: Δεν καθαρίστηκαν δέκα, οι εννιά που 
είναι; Δεν έπρεπε να επιστρέψουν για να δοξολογήσουν τον Θεό, αλλά μόνο αυτός 
ο ξένος; Μάλλον απευθύνεται στους ακροατές Του, αλλά και σε όλους εμάς. 
Χαρακτηριστικός ο αριθμός. Από τους δέκα, μόνο ένας γύρισε να ευχαριστήσει. Οι 
άλλοι; Οι πολλοί, αγαπητοί μου, ξεχνούμε να ευχαριστήσουμε και να 
δοξολογήσουμε τον Θεό μας, για τις πλούσιες δωρεές Του. Τα περισσότερα από 
εκείνα που μας συμβαίνουν στη ζωή μας, ή τα θεωρούμε τυχαία και αναγκαία, ή 
ότι είναι αποτέλεσμα της σκληρής μας εργασίας ή ίσως της κάποιας βοήθειας 
άλλων. Και φυσικά δεν θεωρούμε υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τον Δωρητή. 
Μόνο όταν βρεθούμε σε δυσκολίες, όταν δεν πάνε καλά οι δουλειές μας, όταν 
αντιμετωπίζουμε αρρώστιες και προβλήματα, ξεφεύγει ασυναίσθητα και άθελα από 
το στόμα μια κραυγή αγωνίας, παράκλησης: Θεέ μου, Χριστέ μου, Παναγία μου. 
Αλλά μόλις βρέθηκε μια λύση στο πρόβλημά μας, όταν γλυτώσαμε από τη σοβαρή 
ασθένεια, ή πετύχαμε τον στόχο μας, ξεχνούμε τα πάντα. Λίγοι από εμάς και 
σπάνια θυμόμαστε να προσφύγουμε στον Θεό, για να τον ευχαριστήσουμε. Και για 
να μιλήσουμε με ανθρώπινα μέτρα. Πώς θα μπορούσαμε να επανέλθουμε σε 
κάποιον που μας ευεργέτησε στο παρελθόν, να του ζητήσουμε ξανά τη βοήθειά 
του, αν δεν τον είχαμε προηγουμένως ευχαριστήσει; Κι όμως στην ανάγκη μας 
επανερχόμαστε. Ζητούμε ξανά και ξανά βοήθεια και ο Θεός μάς ακούει! Ατελείωτα 
και απειράριθμα τα δώρα του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί. Όταν ξυπνούμε για 
άλλη μια φορά και βλέπουμε το φως της ημέρας, δεν είναι δώρο Θεού; Όταν 
εξασφαλίσαμε «τόν ἐπιούσιον ἄρτον», ότι ζούμε και αναπνέουμε, και μπορούμε να 
εργαζόμαστε, σε Κείνον τα χρωστάμε! Θα τα είχαμε πετύχει εμείς με τις δικές μας 
δυνάμεις, αν δεν είχαμε βοηθό και συμπαραστάτη τον Κύριο; Γι’ αυτό, αγαπητοί 
μου, ας μη λησμονούμε, να ευχαριστούμε καθημερινά τον Κύριο μας για τα 
πλούσια αγαθά που, χωρίς να τα ζητήσουμε, μας παραχωρεί. Και Εκείνος θα 
βρίσκεται πάντοτε κοντά μας αλλά και μέσα μας, με την θεία κοινωνία, προστάτης, 
συμπαραστάτης και βοηθός! Γένοιτο! 

 
Δ.Γ.Σ. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ) 

Απόστολος: (Εβρ. ζ΄ 26- η΄2) 

Ευαγγέλιο: (Λουκ. ιθ΄  1-10) 

27   Ιανουαρίου 2019 

 

«Ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοις πτωχοίς και εί τινός 
τι εσυκοφάντησα, αποδίδωμι τετραπλούν». 

 

Ο Κύριος, αγαπητοί μου αδελφοί, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, μπαίνει 

στην Ιεριχώ και περνά μέσα από την πόλη. Εκεί υπήρχε κάποιος που το όνομά του 

ήταν Ζακχαίος. Αυτός ήταν αρχιτελώνης και ήταν αρκετά πλούσιος. Και προσπαθούσε 
να δεί ποιος είναι ο Κύριος, δεν μπορούσε όμως εξαιτίας του πλήθους και το χειρότερο 

γιατί ήταν μικρόσωμος. Έτρεξε, λοιπόν, μπροστά, πριν από το πλήθος και ανέβηκε 

πάνω σε μια συκομορέα για να Τον δει επειδή θα περνούσε από το σημείο εκείνο. 

Όταν ο Κύριος έφτασε εκεί, κοίταξε προς τα πάνω, τον βλέπει και του λέει: «Ζακχαίε, 

κατέβα γρήγορα γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Εκείνος ανταποκρίνεται 

αμέσως, κατεβαίνει από τη συκομορέα και Τον υποδέχεται με χαρά. Οι 
παρευρισκόμενοι, που τα βλέπουν αυτά, διαμαρτύρονται και λένε ότι πήγε να μείνει 

στο σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε ο Ζακχαίος σηκώνεται και λέει στον Κύριο: «Κύριε, 

υπόσχομαι να δώσω τα μισά από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς και να 

ανταποδώσω στο τετραπλάσιο, όσα έχω πάρει με απάτη». Το παράδειγμα αυτό της 

μετάνοιας του Ζακχαίου, μας δίνει σήμερα τα στοιχεία της αληθινής μετάνοιας. Κι 
επειδή σε αυτόν τον κόσμο, όλοι έχουμε την ανάγκη της μετάνοιας προκειμένου να 

πετύχουμε τη σωτηρία μας, καλό είναι να δούμε κι εμείς σήμερα, ποια είναι αυτά τα 

στοιχεία της. 

Το πρώτο στοιχείο είναι η συναίσθηση και η ομολογία μας ότι είμαστε 

αμαρτωλοί και ένοχοι μπροστά στον Θεό. Και αυτά τα λόγια του  Ζακχαίου δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά επίσημη δήλωση ότι είναι αμαρτωλός, δήλωση που δεν γίνεται μόνο 
ενώπιον του Κυρίου, αλλά και ενώπιον όλων εκείνων, που ήσαν παρόντες στο σπίτι του. 

Δήλωση επίσημη, για την οποία στέκεται όρθιος ενώπιον του Κυρίου και την κάμνει με 

σοβαρότητα και παρρησία. Και τούτο είναι εντελώς φυσικό. Γιατί όποιος αληθινά 

μετανοεί, αισθάνεται την ανάγκη να ομολογεί τις αμαρτίες του. Γι’ αυτό και εμείς με τη 

σειρά μας καλούμαστε να κάνουμε αυτό ενώπιον του πνευματικού μας, όπως καθόρισε 
αυτό ο Κύριος και η Αγία Του Εκκλησία. Και αποτελεί αυτό, δηλαδή η εξομολόγησή 

μας, στοιχείο απαραίτητο αληθινής μετάνοιας. Γιατί με την εξομολόγηση ομολογούμε 

τις αμαρτίες, τα πάθη και τις ενοχές μας, ζητούμε το έλεος του Θεού και με αυτό τον 

τρόπο λαμβάνουμε συγχρόνως και την άφεση των αμαρτιών μας από τον Κύριο. 

Το δεύτερο στοιχείο της αληθινής μετάνοιας είναι η διόρθωση των σφαλμάτων 

και λαθών όπως το έκαμε και πάλιν με τόση αυστηρότητα ο  Ζακχαίος. Η διόρθωση 
αυτή των σφαλμάτων και των λαθών, που εκάμαμε, δείχνει ακριβώς αν έχουμε 

πράγματι μετανοήσει. Αξιόλογα για το θέμα αυτό, είναι τα λόγια του αγίου Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου, που σήμερα γιορτάζουμε την ανακομιδή των Λειψάνων του. «Αν 

αμαρτήσουμε», μας λέει, «αρπάζοντας χρήματα, να εξιλεωθούμε ενώπιον του Θεού δια 

χρημάτων, δίνοντας πίσω τα αρπαγέντα. Αν αμαρτήσουμε με την γλώσσα, δηλαδή με 
υβρισίες και ειρωνείες κ.α, μπορούμε να εξιλεωθούμε με τις προσευχές, λέγοντας 

καλά λόγια για όσους μας ειρωνεύονται, να πλέκουμε εγκώμια σε όσους μας 

κακολογούν και να ευχαριστούμε όλους όσους μας αδικούν». Κι εδώ, γενικά 

μπορούμε να προσθέσουμε σαν τέτοια έργα της μετάνοιας, την απόρριψη του κακού, 

που ως τότε είχαμε και την αντικατάστασή του από την αντίστοιχη αρετή. Οι άσωτοι 

που μετανόησαν, να καλλιεργούν την αγνότητα. Οι μέθυσοι την εγκράτεια. Οι 
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μνησίκακοι την συγχωρητικότητα. Αν εβλάψαμε τους συνανθρώπους μας, όπως 

συνέβη με τον Ζακχαίο, τότε έχουμε καθήκον να επανορθώσουμε οπωσδήποτε το 

κακό. Αν δεν πράξουμε αυτό η μετάνοιά μας δεν θα είναι αληθινή και ο Άγιος Θεός 

δεν θα μας συγχωρέσει. 

Το τρίτο στοιχείο της αληθινής μετάνοιας είναι η ελεημοσύνη, η προσφορά 

δηλαδή της αγάπης με κάθε τρόπο, προς τους συνανθρώπους μας, που βρίσκονται σε 
κάποια ανάγκη. Εδώ και πάλιν είναι πολύ χαρακτηριστική η στάση του Ζακχαίου, 

που δίνει την μισή περιουσία του στους φτωχούς. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που υπάρχει 

ειλικρινής μετάνοια, εκεί η ψυχή του ανθρώπου μαλακώνει. Είναι χαρακτηριστικά τα 

όσα μας λέει για το θέμα αυτό και πάλιν ο ιερός Χρυσόστομος, ότι  «δια της 

ελεημοσύνης, της αγάπης το φυτόν τρέφεται».  Και να ξέρουμε πάντοτε ότι η 
ελεημοσύνη γίνεται όχι μόνο με χρήματα, αλλά και με λόγους παρηγοριάς και 

ενίσχυσης, με μια θεάρεστη συμβουλή, με το κήρυγμα της πίστης και με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που βρίσκεται σε 

δύσκολη θέση. Με όλα αυτά εκείνος που μετανοεί θέλει να σβήσει το κακό παρελθόν 

του και να γίνει άνθρωπος του Θεού, που είναι αγάπη. Παράδειγμά μας θα πρέπει να 

είναι πάντοτε και ο απόστολος Παύλος. Η αληθινή μετάνοιά του έκαμε την σκληρή 
καρδιά του τόσο τρυφερή, που αισθάνθηκε την ανάγκη το υπόλοιπο της ζωής του να 

ζει και να εργάζεται με αγάπη και προσφορά υπέρ των άλλων ανθρώπων. 

Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, ο Κύριος μάς δέχεται όλους με καλοσύνη.  

Όποιοι και να είμαστε από τη στιγμή που ειλικρινά θέλουμε να Τον πλησιάσουμε και 

να Τον γνωρίσουμε, ο Ιησούς πάντα μας δέχεται με συμπάθεια. Δεν διώχνει κανένα. 
Δεν αφήνει κανένα χωρίς να εκπληρώσει τον πόθο του. Στην Εκκλησία Του μας 

δέχεται όλους, γιατί όλους θέλει να μας σώσει. Όλους μας αγαπά και θέλει την 

σωτηρία μας έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί. Τόσο μάλιστα μας αγάπησε και μας 

αγαπά, ώστε όταν ακόμα ήμασταν γεμάτοι αμαρτίες, ο Χριστός πέθανε για μας. Κι ο 

θάνατός Του εκείνος έχει τη δύναμη να σώζει πάντοτε τον κάθε αμαρτωλό, που 

καταφεύγει σ’ Αυτόν και ζητά τη σωτηρία του. Βέβαια, χρειάζεται πάντοτε να υπάρχει 
ένα στοιχείο απαραίτητο για να μας δώσει ο Κύριος την σωτηρία. Και αυτό είναι η 

μετάνοια. 

Η έμπρακτη λοιπόν μετάνοια και όχι μόνο τα λόγια της μετάνοιας αλλά αυτά 

τα έργα είναι που φανερώνουν τη μετάνοια, την άρνηση δηλαδή της παλιάς ζωής. Κι αν 

στη ζωή μας αδικήσαμε άλλους, θα πρέπει να σπεύσουμε να διορθώσουμε τις αδικίες 
μας και να αλλάξουμε έτσι τρόπο ζωής. Και στο μέλλον να ζήσουμε ζωή σωφροσύνης, 

σεμνότητος, ευσεβείας και φόβου Θεού. Κι επειδή όλοι έχουμε ανάγκη μετάνοιας, 

καλούμαστε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας αν έχουμε αληθινή μετάνοια, όπως την 

θέλει ο Θεός, για να διορθώσουμε ότι μας λείπει. Για να κερδίσουμε έτσι την αιώνια 

σωτηρία, τη Βασιλεία του Θεού. 

Αδελφοί μου! Σήμερα ο αρχιτελώνης Ζακχαίος μας δίνει υπόδειγμα μετάνοιας, 
με όλα τα αληθινά της χαρακτηριστικά. Το συμπέρασμα είναι ότι η αληθινή μετάνοια 

μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Τον άδικο τον κάνει άγιο, τον υλιστή θεόφρονα, τον 

κλέφτη ελεήμονα και τον διδάσκαλο της αδικίας μαθητή του Χριστού. Ας μας 

παραδειγματίσει, λοιπόν, και εμάς η μετάνοια αυτή του Ζακχαίου και ας μας 

φιλοτιμήσει ν’ αλλάξουμε ζωή όχι με λόγια, αλλά με έργα πραγματικής μετάνοιας και 
αγάπης. 

 

† Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης Διονύσιος  
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Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

Απόστολος: Εβρ. ζ΄ 7-18 
Ευαγγέλιο: Λουκ. β΄ 22-40 
2 Φεβρουαρίου 2019 
 

«Και ότε επλήσθησαν αι ημέραι του καθαρισμού αυτών κατά 
τον νόμον Μωϋσέως, ανήγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα 

παραστήσαι τω Κυρίω». (Λουκ. β΄22) 
Εκείνο που διαπιστώνουμε σε όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής του 

Χριστού είναι η συμμόρφωσή Του προς τον νόμο του Θεού, όπως διατυπώθηκε 
μέσα από τον Μωσαϊκό νόμο. Τούτο επιβεβαιώνεται μέσα  από την Περιτομή 
(Λουκ. β΄21) , την Υπαπαντή (Λου. β΄22), την παρουσία Του στον ναό του 

Σολομώντος. Μέσα από όλα αυτά τα σωτήρια γεγονότα αποκαλύπτονταν τόσο η 
ταπείνωσή Του, όσο και ο σεβασμός Του προς τον νόμο, αλλά και το σχέδιο 
του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι, λίγο πριν από τη Βάπτισή Του 
θα υπογραμμίσει στον Ιωάννη τον Βαπτιστή ότι, «ούτω γαρ πρέπον εστίν ημίν 
πληρώσαι πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθ. γ΄15). Γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε 
και δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού. Αναφερόμενος δε αργότερα εις 
το Πάθος Του θα τονίσει ότι «δει αυτόν…πολλά παθείν… και αποκταθήναι» 
(Ματθ.ιστ΄ 21) και «ότι ούτω γέγραπται και ούτως έδει παθείν τον Χριστόν» 
(Λουκ. κδ΄46). 

Αυτή η αναγκαιότητα και αυτός ο σεβασμός προς τον νόμο του Θεού 
οδηγεί το Χριστό στον ναό του Θεού σαράντα μέρες από τη Γέννησή Του. Και 
τούτο γιατί, όπως ακούσαμε και στο σημερινό ευαγγέλιο: «Σύμφωνα με τον 
νόμο του Κυρίου, αν το πρώτο παιδί που φέρει μια γυναίκα στον κόσμο είναι 
αγόρι, πρέπει να θεωρείται αφιερωμένο στον Κύριο». Στη συνέχεια με την 
προσφορά κάποιου αφιερώματος που παραδιδόταν από τους γονείς στον ναό 
αντί του παιδιού σαν ευγνωμοσύνη και ευχαριστία προς τον Θεό έπαιρναν 
πίσω το παιδί. 

Έτσι και σήμερα, σαράντα μέρες από τη γέννηση ενός παιδιού το 
μεταφέρουμε στον ναό εκφράζοντας την πίστη ότι ανήκει πλέον στον Θεό ο 
οποίος και το εξαγόρασε  με το αίμα της θυσίας του Χριστού. Με μόνη τη 
διαφορά ότι, αντί οποιασδήποτε προσφοράς δίνουμε την υπόσχεση ότι θα 
αφιερώσουμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία του Θεού και όχι της αμαρτίας. 

Παράλληλα με τη μεταφορά του παιδιού στον ναό στις σαράντα μέρες 
από τη γέννηση του, την ίδια μέρα γινόταν και γίνεται μέχρι σήμερα ο 
«καθαρισμός» κάθε γυναίκας που γεννά. Μάλιστα την εποχή του Χριστού κατά 
την προσφορά του παιδιού και τον «καθαριθσμό» της μητέρας «έπρεπε να 
προσφέρουν και θυσία ένα ζευγάρι τρυγόνια ή δύο μικρά περιστέρια» , 
σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. 

Τον «καθαρισμό» αυτό απαιτούσε η κληρονομιά του προπατορικού 
αμαρτήματος. Όμως, από αυτή την «κληρονομία» του προπατορικού 
αμαρτήματος ήταν απαλλαγμένοι, τόσο ο Χριστός, όσο και η Παναγία μητέρα 
του. Γιατί ο μεν Χριστός εγεννήθη «εκ Πνεύματος Αγίου» (Ματθ. α΄20), η δε 
Παναγία Μητέρα του, κατά τον ευαγγελισμό «εκαθαρίσθη από το προπατορικό 
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αμάρτημα» από  τη στιγμή που ο Άγγελος της είπε ότι «Πνεύμα Άγιον 
επελεύσεται επί σε και δύναμις Υψίστου επισκιάσει σοι∙» (Λουκ. α΄ 35). 

Κι όμως, παρά το ότι δεν ήταν αναγκαία η τήρηση της πιο πάνω 
διατάξεως του νόμου του Θεού, ούτε από τον Χριστό, ούτε και την Παναγία 
Μητέρα Του, εν τούτοις, δεν θέλησαν να εξαιρεθούν, ούτε από αυτή, ούτε από 
οποιαδήποτε άλλη διάταξη του νόμου, θέλοντας να δώσουν ένα πρότυπο και σε 
μας για πιστή εφαρμογή κάθε εντολής του Θεού. 

Με βάση, λοιπόν τα πιο πάνω, τόσο ο Χριστός όσο και η Παναγία 
Μητέρα Του, βρέθηκαν  σήμερα στον ναό των Ιεροσολύμων. Όπως ακούσαμε 
και στο σημερινό Ευαγγέλιο: «Στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν ένας άνθρωπος που 
τον έλεγαν Συμεών. Ήταν πιστός και ευλαβής, περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ 
και τον καθοδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο. Του είχε φανερώσει λοιπόν, το Άγιο 

Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει προτού να δει τον Μεσσία. Τότε το Άγιο Πνεύμα τού 
υπέδειξε να πάει στον ναό. Μόλις οι γονείς έφεραν εκεί το παιδί, τον Ιησού, για 
να κάνουν γι’αυτό τα έθιμα του νόμου, τον πήρε στην αγκαλιά του, δόξασε τον 
Θεό και είπε: «Τώρα, Κύριε, μπορείς ν’αφήσεις τον δούλο σου να πεθάνει 
ειρηνικά, όπως του υποσχέθηκες, γιατί τα μάτια μου είδαν τον σωτήρα που 
ετοίμασες για όλους τους λαούς, φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει 
τον λαό Σου τον Ισραήλ». 

Η πράξη του Συμεών εκφράζει απόλυτα, τόσο το νόημα, όσο και το 
μήνυμα της σημερινής γιορτής της Υπαπαντής. Γιατί Υπαπαντή δεν σημαίνει 
μόνο την υποδοχή του Θείου βρέφους, αλλά και την ανάλογη προετοιμασία 
από τον Συμεών για να τον συναντήσει. Ο Συμεών, όπως ακούσαμε  σήμερα, 
υποδέχθηκε τον Χριστόν όταν «το Άγιο Πνεύμα του υπέδειξε να πάει στον ναό». 
Σαν άνθρωπος δε που περίμενε με πόθο τον ερχομό του Μεσσία, του Λυτρωτή, 
μόλις πληροφορήθηκε από το Άγιο Πνεύμα αυτό το γεγονός πήγε με λαχτάρα 
στον ναό για να τον υποδεχθεί. Αυτή δε η χαρά του εκφράστηκε μέσα από τη 
δοξολογία του Θεού καθώς και την ομολογία «ότι είδαν τα μάτια μου τον 
σωτήρα που ετοίμασες για όλους τους λαούς». 

Χαρούμενος ο Συμεών και με τρόπο προφητικό υποδέχεται σήμερα τον 
Χριστό και τον ομολογεί και τον προβάλλει ως τον σωτήρα του κόσμου. Αυτός 
«θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις 
πολλών». «Όσο για σένα»,  θα πεί στην μητέρα Του, «την ψυχήν διελεύσεται 
ρομφαία», εννοώντας τον σταυρικό θάνατο. 

Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής γιορτής της Υπαπαντής. Να 
υποδεχθούμε τον Χριστό, όπως και ο Συμεών «εν πνεύματι», με προετοιμασία 
και χαρά. Ιδιαίτερα όμως να αναγνωρίσουμε, αλλά και να ομολογήσει κι ο 
καθένας ότι «είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου» και άρα είδαμε και τον 
δικό μας Σωτήρα. Ανέκφραστο το σημερινό μεγαλείο της Υπαπαντής. Αν με την 
Ενανθρώπησή Του ο Χριστός αγίασε τη φύση μας, με τη σημερινή παρουσία 
Του στον ναό  την παραδίνει αγιασμένη και την αφιερώνει στον Θεό Πατέρα. Ας 
τον ευχαριστήσουμε γι’αυτή τη συγκατάβαση. Ας τον δοξάσουμε μέσα από τον 
δικό μας αγιασμό. Αυτή θα είναι η καλύτερη απόδειξη ότι τον υποδεχθήκαμε 
επάξια. Ας το επιδιώξουμε. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Β΄Κορ. στ΄1-10 
Ευαγγέλιο: Ματθ. κε΄ 14-30 
3 Φεβρουαρίου 2019 
 

Η Βασιλεία του Θεού, μας λέει η σημερινή διδακτικότατη παραβολή 
των ταλάντων, αγαπητοί μου αδελφοί, μοιάζει με έναν άνθρωπο, που 
φεύγοντας για ταξίδι, κάλεσε τους δούλους του και τους εμπιστεύτηκε τα 
υπάρχοντά του. Στον πρώτο έδωσε πέντε τάλαντα, στον δεύτερο δύο και στον 
τρίτο ένα, στον καθένα δηλαδή ανάλογα με τις ικανότητές του κι έφυγε αμέσως 
για ταξίδι. Αυτός που έλαβε τα πέντε τάλαντα πήγε και τα αξιοποίησε και 
κέρδισε άλλα πέντε. Κι αυτός που έλαβε τα δύο τάλαντα κέρδισε επίσης άλλα 

δύο. Ο τρίτος που έλαβε το ένα τάλαντο, πήγε κι έσκαψε στη γη και έκρυψε 
εκεί το τάλαντο του Κυρίου του. Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 
μακριά από τους δούλους αυτούς, γύρισε ο κύριός τους και ζήτησε 
λογαριασμό από αυτούς. Τα τάλαντα που έδωσε ο Κύριος, σύμφωνα με την 
παραβολή, ήσαν τότε χρυσά νομίσματα μεγάλης αξίας. Και με αυτά 
υπονοούνται τα διάφορα χαρίσματα, που έδωσε στους ανθρώπους ο Θεός και 
τα οποία είχαν μεγάλη αξία. Γιατί δεν ήταν ποτέ δυνατό ο πλουσιόδωρος Θεός 
να προσφέρει ευτελή δώρα στους ανθρώπους. Και γεννιέται το ερώτημα ποια 
είναι τα χαρίσματα αυτά; Είναι οι διάφορες ικανότητες και ιδιότητες με τις 
οποίες μας προίκισε ο  Θεός, τα διάφορα προσόντα, διανοητικά, πρακτικά, 
πνευματικά, με τα οποία τόσα και τόσα μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος που τα 
έχει. Τάλαντα είναι επίσης και όλα τα αγαθά, που δίνει ο Θεός στους 
ανθρώπους αναλόγως της αντοχής τους. 

Επομένως, στον κάθε ένα από εμάς ο Θεός έδωσε τα τάλαντά Του. Ποια 
είναι αυτά; Είναι τα διάφορα χαρίσματα και προσόντα, με τα οποία όπως 
είπαμε και πιο πάνω, μας προίκισε ο Θεός. Είναι κάποια επιδεξιότητα, μια 
ειδικότητα, ορισμένες πνευματικές ή φυσικές ικανότητες, που μας χάρισε 
Εκείνος. Ακόμα σ’ αυτά, είναι η κάποια περιουσία μας, η θέση που 
κατέχουμε, το έργο που ασκούμε. Ο δάσκαλος, ο δικαστής, ο γιατρός, ο 
δημόσιος λειτουργός, ένας πατέρας και μια μητέρα, πολλά μπορούν να 
προσφέρουν, αν θελήσουν με σοφία και ένθεο ζήλο, να ασκήσουν το έργο και 
την αποστολή τους. 

Μας έχει δώσει, λοιπόν, χαρίσματα ο Θεός, στον καθένα κατά την ίδια 
δύναμη. Σύμφωνα πάντοτε με την ικανότητα του καθενός. Σύμφωνα με ότι ο 
καθένας μας μπορεί να κάμει καλύτερο. Και τα έχει δώσει σε όλους 
ανεξαιρέτως. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι εμένα δεν μου έδωσε ο Θεός. Ίσως 
εκ πρώτης όψεως να μη φαίνεται τούτο. Και να νομίζουμε ότι τάλαντα έχουν 
μόνο όσοι έχουν ξεχωριστά κάποια χαρίσματα. Όσοι δηλαδή είναι σπουδαίοι 
επιστήμονες ή καλλιτέχνες ή πολιτικοί ή πολύ έξυπνοι. 

Όμως, τάλαντο έχει και εκείνος που ξέρει μια τέχνη, με την οποία 
μπορεί να εξυπηρετεί τον πλησίον του.  Τάλαντο έχει και ο αγρότης που ξέρει 
να καλλιεργεί τη γη, ώστε να παράγει τους καρπούς της. Τάλαντο έχει κι 
εκείνος που διακρίνεται για τη σιδερένια υγεία του σώματος, χάρη στην οποία 
μπορεί να συντρέχει τους άλλους, στις διάφορες ανάγκες τους. Άλλος έχει το 
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τάλαντο να είναι πρόθυμος και εξυπηρετικός. Άλλος να μπορεί να παρηγορεί 
τους πονεμένους. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί, 
έχουμε το τάλαντο της αληθινής πίστης, της γνήσιας χριστιανικής αλήθειας. 
Κανένας, λοιπόν, δεν υπάρχει που να μην έχει κάποιο τάλαντο δοσμένο σ’ 
αυτόν από τον Θεό. Η αγαθότητα του Θεού μας έχει δώσει σ’ όλους χαρίσματα 
για να τα χρησιμοποιούμε για το καλό τόσο  το  δικό μας, όσο και των αδελφών 
μας. 

Η αλήθεια τέλος, είναι ότι ο Θεός δεν μας θέλει οκνηρούς και 
ράθυμους στο καλό, αλλά επιμελείς και δραστήριους. Και για τον σκοπό αυτό 
μας δίνει όλα τα μέσα. Αυτό συνέβη και με τον δούλο Του που πήρε τα πέντε 
τάλαντα και δούλεψε σκληρά και κέρδισε. Το ίδιο και με αυτόν που πήρε τα 
δύο. Κι αυτός με την καλή του επίμονη και την τίμια δουλειά, τα δύο τα έκαμε 

τέσσερα. Σε αντίθεση με τον τρίτο, που ήταν οκνηρός, ράθυμος και ανόρεχτος 
για δουλειά. Και για αυτό δεν υπολόγισε την ευθύνη, που είχε απέναντι στον 
Κύριό του. Άφησε έτσι νεκρό ένα κεφάλαιο, με το οποίο τόσα πολλά 
μπορούσαν να γίνουν. 

Από αυτά αποδεικνύεται ότι οι θυσίες και οι κόποι στους οποίους 
υποβάλλονται οι χριστιανοί στον κόσμο αυτό δεν πηγαίνουν ποτέ χαμένοι. Τα 
δε έργα της αρετής για τα οποία κουράζονται οι πιστοί κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους, θα παρουσιαστούν μια μέρα λαμπρά και αξιοθαύμαστα μπροστά 
στον Δίκαιο Κριτή και θα βραβευτούν. Τίποτε δεν θα χαθεί και τίποτε δεν θα 
αγνοηθεί. Πίσω δηλαδή, από τα άλλα  πέντε τάλαντα και τα άλλα δύο του 
πρώτου και του δεύτερου δούλου της παραβολής, κρύβονται ακριβώς οι 
πράξεις της αρετής και τα έργα της αγάπης. Κρύβονται τα έργα, που εδώ στη 
γη έμειναν μυστικά και έγιναν κρυφά. Υπάρχουν οι κόποι και οι 
δραστηριότητες, που όμως όταν έλθει ο Κύριος θα αποκαλυφθούν, θα 
τιμηθούν και θα επιβραβευθούν ενώπιον όλων. Αντίθετα οι ράθυμοι και 
αμελείς προορίζονται για την κόλαση. Ας φοβηθούμε, λοιπόν, πολύ το 
αποτέλεσμα αυτό και πιο πολύ την αμέλεια που οδηγεί στον αιώνιο θάνατο. Ας 
φροντίζουμε ώστε το υπόλοιπο της ζωής μας να αναπτύσσουμε με ζήλο, 
επιμέλεια και εργατικότητα, σαν πιστοί οικονόμοι των δωρεών του Θεού, αυτά 
που ο ίδιος μας έδωσε. Αυτό θα κάνει όμορφη τη ζωή μας, θα μας κάμει 
ευεργετικούς στους άλλους και θα μας αναδείξει άξιους της αιώνιας 
μακαριότητας. 

Όσο επομένως, βρισκόμαστε στη ζωή αυτή, αγαπητοί μου αδελφοί, θα 
πρέπει να εργαζόμαστε, με ότι μας έδωσε ο Θεός, για το καλό το δικό μας, 
αλλά και των άλλων. Γι αυτό και καλούμαστε με ζήλο και επιμέλεια να 
καλλιεργούμε το χάρισμα, που μας έδωσε ο Θεός πάντοτε για το καλό. Όχι για 
να πλουτίζουμε και να επιδεικνυόμαστε, αλλά για την ωφέλεια των 
συνανθρώπων μας και γενικά της κοινωνίας μας και για την επικράτηση της 
αγάπης και του θελήματος του Θεού στον κόσμο αυτό. Μόνο έτσι θα 
μπορέσουμε ν’ ακούσουμε από το στόμα του  Δίκαιου Κριτή το «Ευ δούλε 
αγαθέ και πιστέ, είσελθε εις την χαρά του Κυρίου σου». Γένοιτο. 

 
† Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης Διονύσιος  
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 
Ευαγγέλιο: Ματθ. ιε΄ 21-28 
1Ο Φεβρουαρίου 2019 
 

«Λυπήσου με, Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ! Η κόρη μου φρικτά 
υποφέρει από σκληρό δαιμόνιο!» «Κακῶς δαιμονίζεται». Σπαρακτική 

ακούστηκε από μακριά η κραυγή. Ήταν μια γυναίκα Χαναναία, που είχε βγει 
από το χωριό της και με χέρια απλωμένα ικέτευε… 

Ο Κύριος, που ακόμα και στον παραμικρό αναστεναγμό έσκυβε πάντα 
πρόθυμα με καλοσύνη, εδώ ούτε που γύρισε το βλέμμα. Με τη θεϊκή Του 
σκέψη κάτι άλλο, μεγαλύτερο από μια απλή θεραπεία προγραμμάτιζε. Γι’ αυτό 

ακριβώς κι εξακολουθούσε ατάραχα να βαδίζει στον απόμερο εκείνο δρόμο 
κοντά στα «μέρη Τύρου καί Σιδῶνος». Ο όμιλος των μαθητών, που Τον 

περιστοίχιζε, γέμισε με απορία. 
Στο μεταξύ η δύστυχη μάνα επαναλάμβανε την κραυγή της ξανά και 

ξανά: 
«Υἱέ Δαυΐδ», ρίξε μια ματιά και στον δικό μου πόνο! «Ἐλέησόν με»! 
Καμιά απόκριση. Ο Κύριος αργά μα σταθερά απομακρυνόταν με 

φαινομενική αδιαφορία. Ωστόσο, στις σπαραξικάρδιες εκκλήσεις της 
Χαναναίας δεν άντεξαν οι μαθητές. Πήραν το θάρρος να παρέμβουν. 
Κύκλωσαν με αγωνία το Διδάσκαλό τους και «ἠρώτων αὐτόν». τον 
παρακαλούσαν ένθερμα. Τον πολιορκούσαν. «Ἀπόλυσον αὐτήν», Διδάσκαλε. 
Κάνε της το καλό, να φύγει, «ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν». Δε φαίνεται να 

σταματάει τις ικετευτικές κραυγές ξοπίσω μας. Κρίμα είναι… 
Κοφτά και σοβαρά τους απάντησε ο Χριστός:«Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μή εἰς 

τά πρόβατα τά ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ». Εγώ αποστολή έχω να περιμαζέψω 

τα πρόβατα του εκλεκτού λαού. Δεν είναι δυνατόν ν’ ασχολούμαι με άλλους. 
Στο μεταξύ, όμως, τους πρόφθασε τρέχοντας και παρακαλώντας η 

πονεμένη μάνα. Τους έκοψε το δρόμο, καθώς ρίχτηκε με άπειρη ευλάβεια 
μπροστά στα πόδια του Κυρίου, και έμεινε εκεί πεσμένη, «προσεκύνει», 
λέγοντας: «Κύριε, βοήθει μοι». 

Τι σπαραγμό, στ’ αλήθεια, έκρυβε η μικρή αυτή φράση! Αλλά ο Χριστός 
μας έμεινε αμετακίνητος στη φαινομενική ψυχρότητά Του. «Δεν είναι καθόλου 

σωστό» — της είπε — «να πάρει κανείς το ψωμί από τα παιδιά του, για να το 
ρίξει στα σκυλλιά. Εσείς οι Εθνικοί έχετε παραστρατήσει. Επομένως μη ζητάτε 
τις ίδιες ευλογίες που απολαμβάνει ο λαός του Θεού». 

Πάγωσαν όλοι. Καημένη μάνα! Πρέπει να φύγεις άπρακτη κι 
εξουθενωμένη. Είναι ώρα να αναλυθείς σε κλάμα γοερό ή να ξεσπάσεις σε 
παράπονα… Αλλά όχι! Η Χαναναία δε λύγισε, δεν προσβλήθηκε, δεν 
αγανάκτησε από την παιδαγωγία. Με περισσότερη θερμότητα τώρα, με πιο 
βαθιά ταπείνωση, ευλάβεια και πονεμένη συστολή επέμεινε στο αίτημά της 
λέγοντας: «Ναί, Κύριε». Όπως το λες είναι. «Κυνάρια» είμαστε, όχι παιδιά Σου, 
και δεν έχουμε δικαιώματα στον «ἄρτον τῶν τέκνων». Κάποια ψίχουλα όμως 
που πέφτουν από το τραπέζι «τῶν κυρίων», κάποιες ελάχιστες ευλογίες από την 
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πλούσια χάρη Σου, σαν σκυλάκια ταπεινά που τριγυρνούμε παρακλητικά στα 
πόδια Σου, μπορούμε να ελπίζουμε. Δεν μπορούμε; 

«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις!», αναφώνησε ο Χριστός. Έχεις πίστη 
αξιοθαύμαστη! Επέμεινες. Δε λύγισες μπροστά σε καμιά δοκιμασία. Λοιπόν 
«γενηθήτω σοι ὡς θέλεις». Ας γίνει όπως ακριβώς το επιθυμείς. Και 
πραγματικά. Από εκείνη τη στιγμή, γιατρεύτηκε η κόρη της οριστικά. 

Είναι χαρακτηριστική και πολύ διδακτική η επιμονή της Χαναναίας. 
Κυριολεκτικά έδωσε μάχη, για να αποσπάσει το έλεος του Χριστού. Αλλά 
προσέξτε. Αυτή η θερμή επιμονή δεν είχε μέσα της πείσμα, προπέτεια ή 
εγωισμό. Ήταν συνυφασμένη με ταπείνωση εκπληκτική κι απέραντη αφοσίωση 
κι εμπιστοσύνη στη θεία φιλοστοργία. 

Έκανε πως την αγνοεί ο Χριστός. Δεν αποθαρρύνθηκε, δεν απέκαμε 

εκείνη. Τον αναζήτησε με ισχυρότερο πόθο. Την ονόμασε «σκυλάκι», ανάξιο 
λόγου. Δεν παρεξηγήθηκε. Δεν σηκώθηκε να φύγει οργισμένη. Παραδέχτηκε τα 
υποτιμητικά λόγια και τα μετέτρεψε σε επιχείρημά της. Το χέρι που απλώθηκε 
να τη διώξει, αυτή το άρπαξε να το φιλήσει, να στηριχθεί και σωθεί απ’ αυτό! 

Έτσι κι εμείς. Όταν ζητάμε κάτι από τον Πανάγαθο Θεό, ας το ζητούμε 
ακούραστα, επίμονα, αλλά και ταπεινά. Όχι με απαιτήσεις και γογγυσμό, αλλά 
με ευλαβική αποδοχή της θείας παιδαγωγίας. 

«Κύριε, βοήθει μοι», θα πει κάποιος. Μια ξαφνική αρρώστια μου 
παρουσιάστηκε κι ανησυχώ. Μισόλογα λένε οι γιατροί. Πού να στηριχθώ; Σε 
Σένα εναποθέτω το καυτό πρόβλημά μου. Σε ικετεύω. Κι αν καθυστερήσεις, κι 
αν σιωπάς, εγώ θα περιμένω… 

«Κύριε, Υιέ Δαυΐδ» θα φωνάξει άλλος. Έχω αγωνία με τις σπουδές. Ο 
μεγάλος συναγωνισμός με φοβίζει. Κάποιες αποτυχίες με αποθαρρύνουν. 
Ωστόσο, θέλω να προχωρήσω. Μη με αφήνεις. Αγωνίζομαι, προσεύχομαι κι 
ελπίζω… Αν τα «κυνάρια» γεύονται « ἀπό τῶν ψιχίων… τῆς τραπέζης» Σου, πόσο 

μάλλον τα παιδιά Σου — όσο ανάξια κι αν είναι — μπορούν να ελπίζουν. 
«Ελέησόν με, Κύριε», θ’ ακουσθεί και τρίτος. Σπλαχνίσου με. Το σπίτι 

μου δοκιμάζεται σκληρά. Τα αδέλφια μου… Οι γονείς μου… Έχουμε άμεση 
ανάγκη της παρουσίας και της ειρήνης Σου. Γι’ αυτό μ’ εγκαρτέρηση αδιάκοπα 
Σε ικετεύω, έχοντας την πεποίθηση ότι δεν αδιαφορείς. Όσο κι αν αργείς… 

Όταν έτσι επίμονα και ταπεινά προσευχηθούμε, τότε θα μας χαρίσει 
γενναιόδωρα τις ευλογίες Του ο Χριστός. Θα μας αξιώσει πρώτα από όλα να 

Τον έχουμε πλησιάσει και να έχουμε συνδεθεί μαζί Του. Κατόπιν θα μας 
χαρίσει την ευαρέσκεια, την εύνοια, το θεοτίμητο έπαινό Του. Τέλος, θα 
ικανοποιήσει και το αίτημά μας. Θα δώσει τη θεοπρεπή εντολή «γενηθήτω σοι 
ὡς θέλεις». 
 

Γεώργιος Σαββίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 
Απόστολος: Β΄ Τιμ. γ' 10 - 15  
Ευαγγέλιο: Λουκά ιη΄ 10 - 14 
17 Φεβρουαρίου 2019 
 

Προπομπός του τριωδίου και της μεγάλης τεσσαρακοστής, η σημερινή 
Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου. Μια πορεία δέκα εβδομάδων, ευκαιρία 
αυτογνωσίας και ψυχικής ανάτασης, μετά και την είσοδο στο στάδιο των αρετών, 
ανοίγεται μπροστά μας, κατά την μεγάλη τεσσαρακοστή. Μας οδηγεί  στα Άγια 
Πάθη του Κυρίου μας και την Ανάσταση που αποτελεί το έμβλημα της πίστης μας 
αλλά και την ελπίδα της αναμενόμενης κατάληξης για όλους  μας. 

«Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τόν 
οἶκον αὐτοῦ, ἢ γάρ ἐκεῖνος». 

Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, προβάλλουν δυο χαρακτήρες που μας 
περιγράφει με κλασική λιτότητα, ο ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Τελώνης, ο άνθρωπος, 
που έχει αγοράσει το επικερδές δικαίωμα είσπραξης των φόρων. Επιβάλλει, 
ανεξέλεγκτα σχεδόν, φόρους βαρείς, ώστε να καταντά να θεωρείται ένας σκληρός, 
απάνθρωπος εκμεταλλευτής. Ο άλλος, ο Φαρισαίος, Ιουδαίος σεβαστός και 
συνεπής, όπως πιστεύει, διδάσκαλος του Μωσαϊκού νόμου, με το απειράριθμο 
πλήθος των διατάξεών του. 

Ωστόσο παρουσιάζονται θρησκευόμενοι και οι δυο, μέλη του θρήσκου 
ιουδαϊκού λαού. Τους βρίσκουμε και τους δυο να ανεβαίνουν στο ναό. Ίσως είναι 
το Σάββατο, για να προσευχηθούν. Είναι το καθήκον τους, μια τυπική 
παραδοσιακή συνήθεια που θεωρούν παράλογο να την παραβούν. Μέχρις εδώ θα 
πρέπει, αξιολογώντας τους, να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για δυο συνεπείς πιστούς 
Ισραηλίτες, που τηρούν τον νόμο. Φωτεινό, παράδειγμα για τους υπόλοιπους, αλλά 
γιατί όχι, και για εμάς και το καθήκον του Εκκλησιασμού! 

Δε θα σπεύσουμε όμως, να παρασυρθούμε από μια επιφανειακή εκτίμηση. 
Πολλές φορές στη ζωή μας, σχηματίζουμε τη γνώμη και εκτιμούμε ή όχι, άτομα 
που συναντήσαμε, απλώς και χωρίς καλά-καλά να μελετήσουμε τον χαρακτήρα 
τους, χωρίς να συζητήσουμε μαζί τους, καταλήγουμε και τους κατατάσσουμε 
αξιολογικά. Και συμβαίνει σε μια νέα ευκαιρία συνάντησης, μαζί τους, να 
ανατραπούν τα πάντα και απογοητεύομαστε, αντιλαμβανόμενοι την αποτυχημένη 
μας κρίση. 

Ας δούμε, λοιπόν, τα δυο πρόσωπα, τους δυο τύπους, τον Τελώνη και τον 
Φαρισαίο. Μπήκαμε μαζί τους στον ναό και διακριτικά ακούσαμε τις προσευχές 
τους. Είναι οι στιγμές της προσευχής, αγαπητοί μου, που μένουμε μόνοι μας. 
Είναι στιγμές απομόνωσης, που πρέπει να επιδιώκουμε να τις έχουμε τακτικά. Να 
δούμε τον εαυτό μας, να τον αξιολογήσουμε με ειλικρίνεια, χωρίς πρόχειρες και 
αβάσιμες δικαιολογίες, λόγια, πράξεις αλλά και σκέψεις. Εκεί που δεν μας ακούει 
κανείς, μπορούμε και πρέπει να ομολογήσουμε στον εαυτό μας, λάθη τυχαία ή 
σκόπιμα, παραλείψεις ηθελημένες ή από επιπολαιότητα και βιασύνη. Ήδη έχουμε 
διατρέξει τον μισό δρόμο, που είναι η αυτογνωσία. Το άλλο μισό είναι πιο 
δύσκολο. Θα χρειαστεί αγώνας. Θα σκοντάψουμε στις αδυναμίες και τον εγωισμό 
μας. Αλλά πρέπει να εισέλθουμε στο αγωνιστικό στάδιο των αρετών! 

Ας δούμε όμως, αγαπητοί μου, τι είπαν στις προσευχές τους. Ο Φαρισαίος, 
πλήρης αυτοπεποίθησης, στέκεται ευθυτενής, εμπρός στο ιερότερο σημείο του 
ναού. «Ὁ Θεός εὐχαριστῶ σοι», γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι, «ἃρπαγες, ἂδικοι, 
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μοιχοί», αρχίζει την προσευχή του. Και γυρίζοντας προς τον Τελώνη, συνεχίζει 
περιφρονητικά: «ή σαν αυτόν εκεί τον Τελώνη». Και μετά εκθειάζοντας τον εαυτό 
του: «νηστεύω δίς τοῦ Σαββάτου» και «από ό,τι αποκτώ προσφέρω το ένα δέκατο». 

Αν λοιπόν αφαιρέσουμε από την προσευχή του εκείνο το «δεν είμαι όπως οι άλλοι 
άνθρωποι», και τη σύγκριση με τον Τελώνη, θα λέγαμε ότι είναι ένας καλός 
Ισραηλίτης, που τηρεί τον νόμο. Ο απερίγραπτα υπερβολικός όμως εγωισμός και η 
εγωπάθειά του, και μάλιστα κατά την προσευχή, η έλλειψη αυτοκριτικής και η 
εξαιρετικά κομπάζουσα αναφορά του στον Θεό, τον ισοπεδώνουν. Αυτά που 
αναφέρει ως αρετές, χάνουν την αξία τους, εξουδετερώνονται από τα λάθη και 
κυρίως τον εγωισμό του. Προφανώς τυπικά κρινόμενες είναι αρετές, όσα αναφέρει 
στην προσευχή του. Δεν είναι άρπαγας, δεν αδικεί κανένα, δεν μοιχεύει, 
προσφέρει το δέκατο των εισοδημάτων του. Είναι πραγματικά ένας τυπικά συνεπής 
Ισραηλίτης, αλλά τα ανέτρεψε όλα με τον απίθανο εγωισμό του. Ουσιαστικά όμως;;  

Σε μια σκοτεινή γωνιά του ναού, με σκυμμένο το κεφάλι και με τα μάτια, 
που δεν τολμά να σηκώσει από το έδαφος, στέκεται ο Τελώνης. Με χαμηλή φωνή, 
που μόλις ακούγεται, προσεύχεται. Κτυπά συγχρόνως και το στήθος του θέλοντας 
με τον τρόπο αυτό να υποδείξει την αμαρτωλή ψυχή του. «Ὁ Θεός, ίλάσθητί μοι, τῷ 
ἁμαρτωλῷ». Απλή η προσευχή του. «Θεέ και Κύριέ μου, σπλαχνίσου με και 

συγχώρεσέ με, τον αμαρτωλό! Έχει αυτογνωσία ο Τελώνης. Αναγνωρίζει τα πολλά 
λάθη και τις αμαρτίες του. Δε χρειάζεται να τα αναφέρει στην ειλικρινή προσευχή 
του, που με πραγματική συντριβή απευθύνει στον Θεό. Κι όμως η ζωή του δεν 
είναι μόνο παραβάσεις του Μωσαϊκού νόμου, αμαρτίες. Η παρουσία του στον ναό, 
η εξομολογητική παραδοχή των αμαρτιών του, η φανερά ειλικρινής και ταπεινή 
προσευχή του, φανερώνουν ότι είναι ένας αγωνιζόμενος ισραηλίτης, που 
προσπαθεί να είναι συνεπής. Γι’ αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει ελπίδα, γιατί από τη 
στιγμή που ομολογεί τις αμαρτίες του, φυσικά θα προσπαθήσει να διορθωθεί. 
Αναμάρτητος κανένας μας. Έστω κι αν η ζωή μας ήταν μόνο μια μέρα. Αυτό που 
απαιτεί ο Κύριος από εμάς, τα αδύνατα πλάσματά Του, είναι να αναγνωρίζουμε τα 
λάθη μας, να τα ομολογούμε και να εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας και με τη 
βοήθειά Του, να φροντίζουμε να διατηρούμε, όσο γίνεται περισσότερο, καθαρή την 
ψυχή μας. 

Και καταλήγει ο Κύριος: «Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τόν 
οἶκον αὐτοῦ, ἢ γάρ ἐκεῖνος». Σας διαβεβαιώ ότι ο αυτός ο ταπεινός Τελώνης 

επέστρεψε στο σπίτι του αθωωμένος και δικαιωμένος ενώπιον του Θεού και όχι ο 
Φαρισαίος που θεωρούσε τον εαυτό του τέλειο. 
Γιατί, συμπληρώνει: «πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται, ὁ δέ ταπεινῶν ἑαυτόν 
ὑψωθήσεται». Όταν με τον τυφλό εγωισμό μας υπερεκτιμούμε προκλητικά τον 

εαυτόν μας, μεγαλοποιούμε κάποιες ικανότητες, προσωπικές επιτυχίες ή 
προβάλλουμε απλά προσόντα, δε θα αργήσουν να φανούν οι αδυναμίες μας και 
τότε θα ταπεινωθούμε ενώπιον των άλλων. Η ενδοσκόπηση με ταπεινοφροσύνη και 
η αυτογνωσία, μάς προσγειώνουν στην πραγματικότητα. Η βαθμολόγηση του 
εαυτού μας πρέπει να γίνεται με κριτήριο και πρότυπο, τον καλύτερο! Η σκόπευση 
μας είναι και παραμένει η αγωνιστική τελειότητα! 

Δ.Γ.Σ. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ  ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ (Ασώτου) 

Απόστολος: Β΄Κορ. δ΄6-15 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ι ε΄ 11-32 
24 Φεβρουαρίου 2019 
 
«Εφρανθήναι δε και χαρήναι έδει, ότι ο αδελφός σου ούτος νεκρός ην 

και ανέζησε, και απολωλώς ην και ευρέθη» (Λουκ. ι ε΄ 32 ) 
 

Η παραβολή του ασώτου, αποτελεί από τη μια την απάντηση του 
ανθρώπου στην πρόσκληση του Χριστού στο «μετανοείτε» (Ματθ. δ΄17) και από 
την άλλη την απάντηση του Χριστού προς τους Φαρισαίους και τους 
Γραμματείς «που διαμαρτύρονταν κι έλεγαν ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και 

τρώει μαζί τους» (Λουκ. ι ε΄ 2). Μάλιστα, όπως και μέσα από την παραβολή  
της περασμένης Κυριακής, την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, 
επέκρινε «τους πεποιθότας  εφ’ εαυτοίς ότι εισί δίκαιοι και εξουθενούντας τους 
λοιπούς» (Λουκ, ι η΄ 9), έτσι και σήμερα επικρίνει τον μεγαλύτερο γιο και τον 
καλεί να γίνει κοινωνός, της δικής του αγάπης και της δικής του χαράς. 

«Ευφρανθήναι δε και χαρήναι έδει», είπε ο Πατέρας στον μεγαλύτερο 
γιο. «Έπρεπε να ευφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου ήταν 
νεκρός κι αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Μέσα από τα λόγια αυτά 
καλείται ο μεγαλύτερος γιος και κατ’επέκταση και ο κάθε άνθρωπος να γίνει, 
μαζί με τους αγγέλους συμμέτοχος της χαράς για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού 
(Λουκ. ι ε΄10). Ιδιαίτερα δε γιατί η χαρά στον ουρανό είναι μεγαλύτερη «για τη 
μετάνοια ενός αμαρτωλού παρά για ενενήντα εννιά δικαίους που δεν έχουν 
ανάγκη από μετάνοια» (Λουκ. ι ε΄7). 

Μέσα από τη μετάνοια και την επιστροφή, ο αμαρτωλός άνθρωπος 
αναγνωρίζει την αγαθότητα και την αγάπη του Θεού. Αυτή η αγάπη του Θεού 
λειτουργεί λυτρωτικά και μέσα από τη δύναμη της ελευθερίας οδηγεί τον 
άνθρωπο στη μετάνοια . Μια ελευθερία και μια μετάνοια, που χωρίς να 
παραγνωρίζει το γεγονός ότι ο «άνθρωπος έφυγε  σε χώρα μακρινή, κι εκεί 
σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή», εν τούτοις έχει τη δύναμη 
να σηκωθεί από την πτώση. Κι όχι μόνο, αλλά παίρνει και τον δρόμο της 
επιστροφής. Τι κι αν σπατάλησε την «περιουσία».  Αυτή ούτως ή άλλως ήταν 
μια απομάκρυνση από την «ουσία». Και αυτή η «ουσία» δεν ήταν και δεν είναι 

άλλη από την αγάπη του Θεού και τον ίδιο το Θεό. 
Η αγάπη του Θεού είναι αυτή που ξέρει να δίνει, χωρίς να ζητά 

ανταλλάγματα. Είναι αυτή, που σαν απόδειξη της αποδοχής της ειλικρινούς 
μετανοίας του ανθρώπου,  του προσφέρει, όπως και σήμερα στον άσωτο, «την 
στολήν την πρώτην» και «δακτύλιον εις την χείρα», επαναφέροντάς τον στην 
προ της πτώσεως κατάσταση. Το αποκορύφωμα όμως αυτής της αγάπης είναι, 
ότι θυσιάζει τον ίδιον τον Υιόν Του, όπως σήμερα «τον μόσχον τον σιτευτόν». 
Μια αγάπη που αποτυπώθηκε στη συνομιλία του Κυρίου με τον Νικόδημο: 
«Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον 
μονογενή Του Υιό, για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’Αυτόν αλλά να έχει ζωή 
αιώνια» (Ιωάν. γ΄16). 
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Αυτή η θυσία, αναίμακτη πια, προσφέρεται σαν ευχαριστήρια 
προσευχή με το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, αλλά και σαν ανάμνηση της 
Σταυρικής θυσίας του Χριστού. Για τούτο ο Χριστός, μέσα από το «λάβετε 
φάγετε τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ υμών κλώμενον...» και το «πίετε εξ 
αυτού πάντες τουτο γαρ εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το περί 
πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών» (Ματθ. κστ΄ 26-28), μας καλεί να 
γίνουμε μέτοχοι του πάθους και της Αναστάσεώς Του. Κατά τον Απόστολο 
Παύλο «όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύττετε τον 
θάνατο του Κυρίου» (Α΄Κορ. ι α΄26). 

Άρα, μέσα από το «λάβετε φάγετε» και το «πίετε εξ αυτού πάντες» ο 
Χριστός μας καλεί να γίνουμε κοινωνοί, αλλά και να γίνουμε συμμέτοχοι της 
χαράς του Θεού Πατέρα για την επιστροφή και σωτηρία, όχι μόνο τη δική μας, 

αλλά και του κάθε συνανθρώπου μας. Το «ευφρανθήναι δε και χαρήναι» του 
σημερινού Πατέρα, είναι διαχρονικά μια πρόσκληση και για μας στη χαρά για 
την επιστροφή και σωτηρία του συνανθρώπου μας. Μια πρόσκληση που 
επαναλαμβάνεται και σ’ εμάς κάθε φορά που τελείται η αναίμακτη θυσία. Η 
πρόσκληση, «μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε» δεν αφήνει 
κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Ο φόβος Θεού και η πίστη που απαιτούνται 
πριν από τη συμμετοχή μας στη θεία Κοινωνία επιβεβαιώνονται μόνο μέσα 
από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Γιατί αγαπώ σημαίνει πρωτίστως 
συγχωρώ. 

Είναι αλήθεια ότι, όποιος έχει τη δύναμη να συγχωρεί, τότε έχει και τη 
δυνατότητα να μετανοεί. Όποιος λυπάται πραγματικά για τις δικές του 
αμαρτίες, τότε θα πρέπει να λυπάται και για το κακό που υπάρχει γύρω του.  
Αν ξεκινήσουμε απ’ την αρχή ότι θέλουμε ν’αλλάξουμε τον κόσμο αλλά δεν 
μπορούμε, τότε σίγουρα θα απογοητευτούμε. Όμως, αν ο καθένας από μας πει 
«θέλω να αλλάξω τον κόσμο γ’ αυτό και αρχίζω την αλλαγή από τον εαυτό μου», 
τότε υπάρχει ελπίδα να δούμε έναν κόσμο καλύτερο. 

Αδελφοί μου, υποκλινόμαστε σήμερα με δέος, αλλά και σεβασμό 
μπροστά στην άπειρη αγάπη του Θεού. Μια αγάπη που δεν αρνείται τίποτα 
στον μικρότερο γιο, αλλά και που δεν στερεί τίποτα από τον μεγαλύτερο. Μια 
αγάπη που συγχωρεί τον μετανιωμένο άσωτο και που δεν σταματά απλά στην 
ευσπλαχνία αλλά και τον αποκαθιστά στην προ της απομάκρυνσης κατάσταση, 
με αποκορύφωμα τη θυσία του μόσχου του σιτευτού. Μια αγάπη που 

εκφράζεται με χαρά, με κοινωνούς τους υπηρέτες και στην οποία προσκαλεί 
και τον μεγαλύτερο γιο. Ξεκάθαρο το μήνυμα του σημερινού ευαγγελίου. 
Μακριά από τον Θεό δεν οδηγεί μόνον η αμαρτία, αλλά και η αυτοδικαίωση. 
Για τούτο οι μετανιωμένοι άσωτοι θα γίνουν δεκτοί στη βασιλεία του Θεού. 
Αντίθετα οι εγωιστές και φθονεροί θα μείνουν έξω από αυτήν έστω κι αν δεν 
υπήρξαν άσωτοι κι ακόλαστοι. Στώμεν Καλώς. Ας νιώσουμε τη χαρά της δικής 
μας μετάνοιας μέσα από τη συμμετοχή στη χαρά της επιστροφής του 
συνανθρώπου μας. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
 
 



 

 

 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 
 

 
ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
Τρ.   1/1 ΠΑΦΟΣ, Άγ. Θεόδωρος, Δοξολογία 
Κυ.   6/1 ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ, Άγ. Ανάργυροι 
Κυ. 13/1 ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ 
Πε. 17/1 ΚΕΔΑΡΕΣ, Άγιος Αντώνιος 
Κυ. 20/1 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος 
Κυ. 27/1 ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ 
Τε. 30/1 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος 
 
 
 

Σα.   2/2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ 
Κυ.   3/2 ΑΡΟΔΕΣ 
Πα.   8/2 ΠΑΦΟΣ, Άγ. Θεόδωρος 
Σα.   9/2 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ (Εσπ.) 
Κυ. 10/2 ΑΝΩ ΠΑΧΝΑ 
Κυ. 17/2 ΠΟΛΕΜΙ 
Κυ. 24/2 ΠΑΡΑΜΑΛΙ 
 
 

 

ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

 
Τρ.   1/1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 
Πα.   3/1 ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
Κυ.   6/1 ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
Κυ. 13/1 ΓΙΟΛΟΥ 
Κυ. 20/1 ΚΑΘΗΚΑΣ 
Πε. 24/1 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
Κυ. 27/1 ΛΑΡΝΑΚΑ 
Τε. 30/1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΏΝΑ 
Πε. 31/1 ΣΤΕΝΗ (Εσπ.) 
 

 

Πα.   1/2 ΛΑΣΑ (Εσπ.) 
Κυ.   3/2 ΠΟΤΑΜΙΟΥ 
Κυ. 10/2 ΛΥΣΟΣ, Άγιος Χαράλαμπος 
Κυ. 17/2 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Κενδέας 
Πα. 22/2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 
Κυ. 24/2 ΣΙΜΟΥ 
 
 
 
 

 

ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΤΥΧΙΚΟΥ 
 

Πα.   4/1 ΓΙΟΛΟΥ 
Κυ.   6/1 ΠΕΓΕΙΑ 
Πε. 11/1 ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ, Άγιος Θεοδόσιος 
Πε. 17/1 ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ, Άγιος Αντώνιος 
 
 

Πα.   1/1 ΘΕΛΕΤΡΑ, Άγ. Τρύφωνας 
Σα.   2/2 ΚΑΤΩ ΠΑΧΝΑ, Παναγία 
Τρ.   5/2 Ι.Μ. ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ 
Κυ. 17/2 ΑΡΣΟΣ, Αγία Μαριάμνη 
 

 
 

 
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 

 
ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΚΟΥ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ 

13/1 ΚΟΥΚΛΙΑ 
20/1 ΜΑΝΔΡΙΑ 

27/1 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 

10/2 ΑΡΜΟΥ 

17/2 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ 

24/2 ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ 

 13/1 ΑΥΔΗΜΟΥ 
20/1 ΤΣΑΔΑ 

27/1 ΓΙΟΛΟΥ 

10/2 ΑΡΜΟΥ 

17/2 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ 

24/2 ΑΡΟΔΕΣ 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 
13/1 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ 

20/1 ΛΕΜΠΑ 

10/2 ΤΙΜΗ 

24/2 ΑΧΕΛΕΙΑ 

   

 
Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους υπάρχει αυτούσιο και στην ιστοσελίδα της Ιεράς 

Μητροπόλεως Πάφου www.impaphou.org 
 
 


