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ΚΥΡΙΑΚΗ  ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 

Απόστολος: Β΄ Τιμ. δ΄ 5 - 8 
Ευαγγέλιον: Μάρκου α΄ 1 - 8 
5 Ιανουαρίου 2020 
 

Αύριο εορτάζουμε τα Θεοφάνεια. Μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης. Ο 
Ιησούς Χριστός, προσέρχεται στον Ιορδάνη ποταμό, όπου ο Ιωάννης, ο 
βαπτιστής, θα τον βαπτίσει. Είναι η κορυφαία στιγμή, όπου για πρώτη φορά, θα 
φανερωθούν μαζί τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Ο Ιησούς βαπτιζόμενος 
από τον Ιωάννη, το Άγιο Πνεύμα, σαν ένα περιστέρι και η φωνή από τον Θεό-
Πατέρα: «σύ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοί εὐδόκησα». 

Κύριο και σημαντικό πρόσωπο, μετά την θαυματουργική εμφάνιση του 
Τριαδικού Θεού, είναι ο Ιωάννης ο βαπτιστής, αγαπητοί μου αδελφοί. Προφήτης 
και βαπτιστής, ο Ιωάννης, σύγχρονος του Ιησού Χριστού, με αποστολή 
καθορισμένη από τον Θεό, να προετοιμάσει την έλευση του Κυρίου μας. 

Έφτασε στην έρημο ο Ιωάννης για να καλέσει τους ανθρώπους να 
μετανοήσουν. Βρισκόταν εκεί στην έρημο, για να ετοιμάσει «τήν ὁδόν Κυρίου» 
υπακούοντας στην εντολή του Θεού, όπως αναφερόταν στην προφητεία. «Ἰδού 
ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἄγγελόν μου πρό προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τήν ὁδόν 
σου ἒμπροσθέν σου», λέγει ο επουράνιος Πατήρ, διά του προφήτου. Στέλνω πριν 
από τον Μεσσία, τον απεσταλμένο μου, να προετοιμάσει τις ψυχές των 
ανθρώπων, για να δεχτούν τον Σωτήρα. Πιστός στην εντολή, ο Ιωάννης, έσπευσε 
στον έρημο και αφιλόξενο τόπο, κοντά στον Ιορδάνη ποταμό και άρχισε να 
κηρύττει. Με το κήρυγμά του καλούσε τους ανθρώπους να συναισθανθούν την 
αμαρτωλότητα τους, να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και να βαπτισθούν 
στα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Κόσμος πολύς συνέρρεε από την Ιουδαία 
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του και ακούοντας το κήρυγμα πήγαιναν, 
εξομολογούντο τις αμαρτίες τους και βαπτίζονταν. 

Από την εποχή που οι πρωτόπλαστοι παραβαίνοντας την εντολή του 
Θεού, έχασαν τον παράδεισο, ο Θεός δεν έπαυσε να φροντίζει για τα 
δημιουργήματά Του. Πολλές φορές, ο Θεός έστειλε προφήτες, οι οποίοι 
προσπάθησαν, κυρίως με το δημόσιο κήρυγμά τους αλλά και με προσωπικές 
συμβουλές, να επαναφέρουν τους ανθρώπους στον δρόμο του Θεού. Οι 

άνθρωποι δυστυχώς έμειναν προσκολλημένοι στην αμαρτία. Δεν μπόρεσαν να 
καταλάβουν τα μηνύματα που έστελνε με τους πολλούς προφήτες που έστειλε 
κατά καιρούς στον Ισραήλ. Τελευταίος λοιπόν, από τους προφήτες είναι ο 
Ιωάννης. Προπομπός, πρόδρομος, που προετοιμάζει τον κόσμο να υποδεχθεί, 
τον Μεσσία Χριστό, ο Ιωάννης. Είναι όπως αναφέρει άλλη προφητεία: «φωνή 
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τάς τρίβους 
αὐτοῦ». Ο προφήτης στον οποίο αναφερόμαστε, ο μεγαλοφωνότατος των 
προφητών Ησαϊας: Φωνή του ανθρώπου που κραυγάζει στην έρημο, λέγει. 
Ετοιμάσετε τον δρόμο, δηλαδή τις ψυχές των ανθρώπων, να τις επισκεφθεί ο 
Κύριος, κάμετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους, από όπου θα περάσει. Αυτό 
λοιπόν ήταν το έργο, που έπρεπε να ολοκληρώσει ο Πρόδρομος Ιωάννης: 
Κηρύττει την ανάγκη μετανοίας για την συγχώρηση των αμαρτιών. Εξομολογεί 
τους προσερχομένους σ’ αυτόν και τους βαπτίζει. Τόνιζε ωστόσο, στο κήρυγμά 
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του. «ἒρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου, ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμί ικανός κύψας λῦσαι τόν  
ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ». Μετά από εμένα έρχεται ο ισχυρότερος, που εγώ 
δεν είμαι ικανός ούτε να σκύψω και να λύσω τα κορδόνια των υποδημάτων του. 
Και συμπληρώνει, τονίζοντας την ταπεινοφροσύνη του, αλλά και τη διαφορά του 
από τον Μεσσία. Λέγει, λοιπόν, «εγώ σας βάπτισα στο νερό, ενώ Εκείνος, ο 
Χριστός, θα σας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα και θα καθαρίσει τις ψυχές σας». 
Η ανταπόκριση του λαού είναι θεαματική. Πράγμα που φανερώνει ότι ο Ιωάννης 
έχει πετύχει στο έργο του. Είναι πλέον έτοιμος ο Εβραϊκός λαός να υποδεχτεί 
και το κήρυγμα σωτηρίας του προαναγγελθέντος Μεσσίου. Δυστυχώς όμως μόνο 
μέρος του περιούσιου λαού, θα αντιληφθεί ότι έφθασε ο Μεσσίας και αυτός είναι 
ο Ιησούς Χριστός. 

Εμείς όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, είχαμε την θεία ευλογία να 
γεννηθούμε και βαπτισθούμε Χριστιανοί, να δεχτούμε το «ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» 
βάπτισμα, να ακούσουμε τη διδασκαλία Του στη γλώσσα μας, να γίνουμε ο 
πραγματικά περιούσιος λαός του Κυρίου. Ωστόσο δεν είναι αρκετό αυτό, και δεν 
παύει να ισχύει και για εμάς η πρόσκληση του Ιωάννη του Πρόδρομου, για 
μετάνοια και εξομολόγηση. Είναι το ένα από τα δυο τουλάχιστον μηνύματα που 
μας τονίζει η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Ιδιαίτερα τώρα με τον νέο χρόνο. 
Να αποφασίσουμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Να μετανοήσουμε, δηλαδή να 
αντιληφθούμε τα λάθη μας και να αποφασίσουμε να μην τα επαναλάβουμε, να 
εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Υπάρχει κι ένα άλλο μήνυμα για τον 
σύγχρονο υπερόπτη άνθρωπο, που πιστεύει ότι είναι παντοδύναμος, και ότι δεν 
έχει καμιά, και από κανένα ανάγκη. Ο Πρόδρομος Ιωάννης, ζούσε στην ερημιά 
της Ιουδαίας, «ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί τήν 
ὀσφῦν αὐτοῦ, καί ἐσθίων ἀκρίδας καί μέλι ἂγριον». Απλό και απέριττο το ένδυμά 
του, φτιαγμένο από μαλλί της καμήλας και μια δερμάτινη ζώνη στη μέση του. 
Η τροφή του; Και αυτή απλή και φτωχική. Λίγα τρυφερά αγριόχορτα και μέλι 
από άγριες μέλισσες της περιοχής. Αλλά δεν είναι αυτό το κυριότερο δείγμα της 
μεγάλης του ταπεινοφροσύνης. Τόνιζε πάντοτε με έμφαση στο κήρυγμά του, «ὅτι 
ἒρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου» και «αὐτός βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ». Αυτός, 
δηλαδή ο Ιωάννης ήταν απλώς ο προπομπός. Δε δυσκολεύτηκε να τονίζει ότι 
αυτός μόνο ετοίμαζε, εξομάλυνε τον δρόμο του Χριστού. Ήταν ταπεινόφρων, 
πιστός στο θέλημα του Θεού, αλλά είχε και το θάρρος να ελέγχει τα κακώς 

κείμενα. Να ελέγχει τον αμαρτωλό Ηρώδη, και την Ηροδιάδα για την παράνομη 
σχέση και τον αμαρτωλό βίο τους, χωρίς να φοβάται τις συνέπειες, που δεν 
άργησαν. Δεν άργησαν όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν είχε 
ολοκληρώσει πλέον το έργο του οδοποιού για τον Μεσσία Χριστό. Και έμεινε 
κηρύττων και βαπτίζων μέχρι τη σύλληψή του από τους στρατιώτες του Ηρώδη, 
τη φυλάκιση και τελικά τον αποκεφαλισμό του, για να ικανοποιηθεί η απαίτηση 
της Ηρωδιάδας. Να κρατήσουμε και να βιώσουμε και εμείς τα διδάγματα από 
τη ζωή μας, και το κήρυγμα του Ιωάννη, αρχίζοντας από σήμερα. Γένοιτο! 

 
Δ.Γ.Σ. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 

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

12 Ιανουαρίου 2020 
«Καταλιπών την Ναζαρέτ, ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ». 

 
Απλή η φράση. Φαίνεται, όπως και είναι, σαν μια ιστορική 

πληροφορία. Ο  ευαγγελιστής σαν να θέλει να μας  κατατοπίσει για το 
δρομολόγιο και το έργο του Κυρίου. Και όμως, κάτω από αυτή την 

φαινομενικά απλή φράση, κρύβεται ένα συγκλονιστικό νόημα, μια φοβερή 
απόφαση του Θεανθρώπου για τους κατοίκους της Ναζαρέτ. Δεν ήταν μια 

συνηθισμένη αναχώρηση του Κυρίου, μετά από την οποίαν θα περίμενε 
κανείς να επιστρέψει. Όχι. Έφυγε για να μη επανέλθει ποτέ πλέον στην  

πόλη, όπου επί τριάντα περίπου χρόνια είχε ζήσει. Ήταν μια οριστική  και 
αμετάκλητη εγκατάλειψη, μια αναχώρηση άνευ  επιστροφής, μια καταδίκη 

των Ναζαρηνών να μην απολαύσουν τις δωρεές του. «Καταλιπών την Ναζαρέτ, 
ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ». Γιατί; 

Αλήθεια, γιατί αυτή η εγκατάλειψη της Ναζαρέτ εκ μέρους του 
Θεανθρώπου; Φυσικά δεν έφταιγε η Ναζαρέτ, ως τοποθεσία με την ωραία 

περιοχή της, με την κρυστάλλινη πηγή, την γνωστή μέχρι σήμερα ως «πηγή 
της Παρθένου». Έφταιγαν οι κάτοικοι, οι αμαρτωλοί, οι σκληρόκαρδοι , οι 

οποίοι έδειξαν μια απαίσια, μιαν εγκληματική συμεριφορά απέναντι στον 
Κύριο. 

Ο Χριστός, σαν να ήθελε να αποδώσει στην Ναζαρέτ ένα χρέος, αφού 
ήταν η δεύτερή του πατρίδα και από την οποίαν πήρε το επίθετο Ναζωραίος, 

την επισκέφθηκε σχεδόν αμέσως μόλις άρχισε το κήρυγμα του και τα 
αναρίθμητα φιλάνθρωπα θαύματά του. Θέλησε να δείξει τον δρόμο της 

σωτηρίας και το φως της αλήθειας, να προσφέρει τις πλούσιες δωρεές του 
και στους κατοίκους της δεύτερης πατρίδας του. Οι Ναζαρηνοί όμως, σαν να 

ήθελαν να επικυρώσουν εκείνο που ο Ναθαναήλ είπε στον Φίλιππο «εκ 
Ναζαρέτ δυναταί τι αγαθόν είναι;» (Ιωάν. α΄ 47), σκληρύνθηκαν απέναντι του. 

Κατά το Σάββατο πήγε ο Κύριος, όπως συνήθιζε, στην συναγωγή. Του 
δόθηκε το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα και από αυτό διάβασε την περικοπή: 

«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου ένεκεν εχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς 
απεσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντεντριμένους την καρδίαν, κηρύξαι 

αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν…»(Λουκ. δ΄18-19, Ησ. ξα΄ 1-2). 
Πόση χάρη και δύναμη, ποιον φως και μεγαλείο θα είχαν οι λόγοι του 

Κυρίου, καθώς ερμήνευε το χωρίο, που ο ίδιος ως Θεός είχε εμπνεύσει στον 
προφήτη Ησαΐα! Κατάπληκτοι έμειναν οι Ναζαρηνοί μπροστά στους 

γεμάτους χάρη και σοφία λόγους του. 
Αλλά μετά την πρώτη εντύπωση η έκπληξη τους υποχώρησε στην 

σκληρή καρδιά τους, την γεμάτη φθόνο και αντιπάθεια και μίσος. Άρχισαν 
να φωνάζουν μέσα στην συναγωγή κατά του Κυρίου. Από πού κι ως πού, 

αυτός ο μαραγκός, το παιδί του μαραγκού Ιωσήφ, θέλει να μας κάνει τον 
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δάσκαλο; Και όταν ο Κύριος τους είπε ότι για αυτούς δεν ήταν δυνατό να 

κάνει θαύματα διότι ήσαν σκληροί και άπιστοι, κατώτεροι από τους 
ειδωλολάτρες της Σιδώνος, κυριεύθηκαν από φονική μανία και έξαλλοι 

άρπαξαν τον Κύριον και τον έφεραν βίαια  σε μιαν άκρη του βράχου, για να 
τον γκρεμίσουν και να τον θανατώσουν. 

Ούτε το άγιο παράδειγμά του, που επί τριάντα περίπου χρόνια 
έβλεπαν, τους δίδαξε, ούτε η ολόφωτη διδασκαλία του τούς συγκίνησε και 

τους έφερε σε μετάνοια. Είχαν πλέον αθεράπευτα σκληρυνθεί στην καρδιά 
τους. Έγιναν θεομάχοι και επιχείρησαν να γίνουν θεοκτόνοι. Ο Κύριος 

πέρασε ανάμεσα από αυτούς και έφυγε. «Και καταλιπών την Ναζαρέτ ελθών 
κατώκησεν εις Καπερναούμ». 

Φοβερό γιά τους Ναζαρηνούς το γεγονός. Τρομερή αλλά και δίκαιη η 
οριστική και αμετάκλητη εγκατάλειψή τους από τον Σωτήρα. Αυτό όμως το 

γεγονός είναι άξιο ιδιαίτερης προσοχής και πρέπει να βάλει σε σκέψεις τον 
κάθε πιστό, τον κάθε χριστιανό. 

Διότι και αυτός γνώρισε τον Χριστό. Άκουσε και δέχθηκε με 
ενθουσιασμό τη διδασκαλία του. Έλαβε τα μυστήρια της χάριτος και 

σωτηρίας. Προ παντός συμμετείχε στο μέγιστο από  όλα τα μυστήρια, στο 
μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κοινώνησε σώμα και αίμα Χριστού «εις 

άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Δέχθηκε μέσα του αυτόν τον ίδιο τον 
Θεάνθρωπο. Έγινε χριστοφόρος και θεοφόρος, κατοικητήριο και θρόνος της 

θεότητας, του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Διότι όπου βρίσκεται ο Υιός 
εκεί βρίσκεται ολόκληρη η Αγία Τριάδα. 

Αν, λοιπόν, ένας τέτοιος προνομιούχος Χριστιανός, παρασυρμένος 
από τον πειρασμό της αμαρτίας, φανεί απρόσεκτος και παραβεί το θείο 

θέλημα,  αν ύστερα από τόσες δωρεές και ευλογίες που πήρε, εγκαταλείψει 
τον Χριστό, εγκαταλείπεται, τότε, από τον Χριστό και γλιστράει αμετανόητος 

στον φοβερόν κατήφορο  της απώλειας. Σκληρύνεται πλέον η ψυχή του και 
γίνεται ανεπίδεκτος μετανοίας. Με την διαγωγή του αυτή είναι σαν να 

ξανασταυρώνει και εξευτελίζει τον ευεργέτη του Χριστό. Και ας είμαστε 
ειλικρινείς. Όλοι μας είμαστε επιρρεπείς σε μια τέτοια συμπεριφορά. 

Γι’ αυτούς λέει ο απόστολος Παύλος, που γεύθηκαν τη χάρη και την 
γλυκύτητα των ουρανίων δωρεών και έγιναν μέτοχοι των χαρισμάτων του 

Αγίου Πνεύματος και έλαβαν προσωπική πείρα της γλυκύτητας της θείας 
διδασκαλίας… αν πέσουν στην αμαρτία και αρνηθούν τον Χριστό, δεν 

υπάρχει πλέον  μετάνοια. Είναι αδύνατον να μετανοήσουν και να σωθούν 
(Εβρ.  στ’ 4-6). 

Αδελφοί μου, 
Μεγάλη και ανεκτίμητη η δωρεά του Θεού, που μας καθοδηγεί στον 

δρόμο της σωτηρίας. Ας τον βαδίσουμε αποφασιστικά και σταθερά μέχρι 
τέλους. Ας επιμείνουμε με θάρρος στον καλό αγώνα, για να προχωρούμε από 

νίκη σε νίκη, και να πάρουμε από τον Κύριο το στεφάνι του νικητή. 
Αμήν. 

Γεώργιος Σαββίδης  
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Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Απόστολος: Εβρ.ιγ΄,17-21 
Ευαγγέλιον: Λουκ. στ΄, 17-23 

17 Ιανουαρίου 2020 
 

Ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος για τους πολλούς ασκητικούς αγώνες του 
ονομάστηκε Μέγας, γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα του 3ου μ.Χ. αιώνα 

και έζησε τα πλείστα χρόνια της υπερεκατονταετούς ζωής του στην έρημο της 
Νιτρίας, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα μοναστήρι του. Σε ηλικία 20 ετών, όταν 

είχαν ήδη πεθάνει οι πλούσιοι γονείς του, μοίρασε την περιουσία του στους 
φτωχούς και επέλεξε τον δρόμο της Χριστιανικής άσκησης. 

Έθεσε σε συγκεκριμένες, αυστηρές, βάσεις και καθορισμένους 
κανόνες τον μοναχικό βίο. Γύρω του μαζεύτηκε πλήθος μαθητών που άκουαν 

την διδασκαλία του και τέθηκαν υπό την πνευματική καθοδήγησή του. 
Μέχρι το τέλος της ζωής του δεν είχε μάθει ανάγνωση και γραφή. 

Ήξερε, όμως, από στήθους μεγάλα τεμάχια, κάποτε και ολόκληρα βιβλία, 
της Αγίας Γραφής. Δυο φορές εγκατέλειψε την έρημο και μετέβη στην 

Αλεξάνδρεια. Την πρώτη φορά όταν βρισκόταν σε ένταση ο διωγμός εναντίον 
των Χριστιανών, πήγε να τους στηρίξει και να μαρτυρήσει και ο ίδιος, χωρίς 

όμως να πετύχει το τελευταίο. Η δεύτερη φορά ήταν όταν κινδύνευαν οι 
Χριστιανοί από την αίρεση του Αρείου. Με τη διδασκαλία και την όλη στάση 

του βοήθησε να εδραιωθεί η ορθή πίστη. 
Στο πέρασμα των αιώνων βρέθηκαν πολλοί οι οποίοι αμφισβητούν τη 

χρησιμότητα του Ορθόδοξου μοναχισμού. Ο άγιος Αντώνιος, με τη ζωή του, 
δίνει απάντηση σ’αυτή την αμφισβήτηση. Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι για τους 

οποίους κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη του μοναχισμού στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία: 

α) Στο απολυτίκιο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι «την οικουμένην 
πάσαν εστήριξεν ευχαίς αυτού». Στήριξε και προστάτεψε με τις προσευχές 

του όλο τον κόσμο. 
Όταν ο Θεός απεφάσισε να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορρα, 

για τις αμαρτίες των κατοίκων τους, κοινοποίησε την απόφασή του στον 
Αβραάμ, τον πιστό δούλο του. Και ο Αβραάμ, δείχνοντας τα φιλάδελφα 

αισθήματά του, παρεκάλεσε τον Θεό αν υπάρχουν εκεί πενήντα ενάρετοι 
άνθρωποι, να μην καταστρέψει τις πόλεις. Ο Θεός υποσχέθηκε, σε τέτοια 

περίπτωση, να μην καταστρέψει τις πόλεις. Αναθάρρησε ο Αβραάμ και 
παρεκάλεσε τον Θεό να φανεί ίλεως στις πόλεις αν αντί πενήντα βρίσκονταν 

σαράντα ενάρετοι. Δεν βρέθηκαν ούτε 40, ούτε 30, ούτε 20, ούτε 10. Και οι 
πόλεις καταστράφηκαν. Αν, λοιπόν, ο Θεός δεν καταστρέφει σήμερα τον 

κόσμο, παρά την τόση αμαρτία και την έκλυση ηθών, είναι γιατί κάποιοι 
άνθρωποι, ανάμεσα σ’αυτούς και οι μοναχοί, μέρα και νύκτα παρακαλούν 

τον Θεό για τον κόσμο. Είναι η πρώτη μεγάλη ευεργεσία του μοναχισμού 
σ’όλους εμάς. 
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β) Οι μοναχοί, ύστερα, με τη ζωή τους μάς υποδεικνύουν τον τρόπο 

της πνευματικής ολοκλήρωσης και της πραγματικής χαράς. Όλοι οι 
άνθρωποι, από τη στιγμή που θα καταλάβουμε τον κόσμο μας μέχρι και τη 

στιγμή που θα φύγουμε από τον κόσμο, αναζητούμε τη χαρά και την ευτυχία. 
Αστοχούμε, όμως, πολλές φορές σ’αυτή την αναζήτηση. Ζητούμε την ευτυχία 

στα υλικά αγαθά, στην ανθρώπινη δόξα, στις επίζηλες θέσεις. Μα όλα αυτά 
παρέρχονται. Ούτε στην άλλη ζωή συνοδεύουν, ούτε και σ’αυτή τη ζωή είναι 

μόνιμα. Το αντιλαμβανόμαστε όταν στη ζωή μας παρουσιαστεί κάτι που δεν 
το προγραμματίσαμε: Ένα δυστύχημα, μια ανίατη αρρώστια, ένας θάνατος 

ενός δικού μας ανθρώπου. Έρχονται όμως οι μοναχοί με την ακτημοσύνη 
που τους διακρίνει, την απομάκρυνση από τον κόσμο, τη δόξα και τις θέσεις 

που προσφέρει, να μας πουν ότι όλα αυτά είναι «σκύβαλα». Εκείνο που μένει 
και σ’αυτή τη ζωή αλλά συνοδεύει και στην άλλη είναι η κατά Θεόν βίωση, η 

τήρηση των ευαγγελικών προσταγμάτων. Μας καλούν έτσι να μιμηθούμε το 
παράδειγμά τους. 

γ) Οι μοναχοί δίνουν, τέλος, μιαν έμπρακτη απάντηση γιατί ο Θεός 
επιτρέπει τις θλίψεις στη ζωή και των ευσεβών ανθρώπων. 

Οι μοναχοί απαρνούνται εκούσια τις χαρές του κόσμου τούτου. Και 
όμως δεν προστατεύονται από τις θλίψεις και τον πόνο της ζωής αυτής. Ο 

Θεός επέτρεψε και για τον Άγιο Αντώνιο πολλές θλίψεις και δοκιμασίες από 
τον διάβολο. Άλλοι άγιοι μοναχοί βρήκαν επώδυνο θάνατο από ανίατες 

ασθένειες. Οι μάρτυρές μας συνάντησαν βίαιο θάνατο από ασεβείς. 
Διαλαλούν έτσι ότι και με τις θλίψεις έχει ο Θεός το σχέδιό του, που δεν 

αναφέρεται μόνο σ’αυτούς που υφίστανται τις θλίψεις αλλά και σ’εμάς. 
Βλέποντας την υπομονή, την πίστη και την εγκαρτέρηση των μοναχών στις 

ποικίλες θλίψεις και πειρασμούς, παρακινούμαστε και εμείς σε θεοσέβεια 
και προτρεπόμαστε προς μίμησή τους όταν βρεθούμε σε παρόμοιες 

περιστάσεις. 
Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου θα 

πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την προσφορά του γνήσιου μοναχισμού στην 
Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Οφείλουμε να τον προφυλάξουμε και από 

εκτροπές που παρουσιάζονται κατά καιρούς. Ο γνήσιος μοναχισμός 
προσεύχεται για όλον τον κόσμο και έχει αρχηγόν τον Ιησού Χριστόν. Δεν 

υπηρετεί ανθρώπους αλλά την Εκκλησία. 
 

† Ο Πάφου Γεώργιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ  

Απόστολος : Κολ. γ΄ 4-11 
Ευαγγέλιο : Λουκ. ιζ΄12-19 

19 Ιανουαρίου 2020 
«Ουχί  οι δέκα εκαθαρίσθησαν;  οι δε εννέα που;  Ουχ ευρέθησαν 

υποστρέψαντες δούναι δόξαν τω Θεώ ειμή ο αλλογενής ούτος;» 
(Λουκ. ιζ΄17-18) 

 
Ο άνθρωπος καθημερινά βρίσκεται αντιμέτωπος με διάφορες 

δοκιμασίες, όπως για παράδειγμα η ασθένεια, η αποστροφή και η 
προκατάληψη και ιδιαίτερα η αχαριστία. Είναι γεγονός  ότι, όσο οδυνηρή ή 

και ανίατη (αθεράπευτη) είναι μια ασθένεια, άλλο τόσο  οδυνηρή ή και 
περισσότερο, είναι η αποστροφή των άλλων ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν 

συνοδεύεται με την απομόνωση. Πολλές φορές ο πόνος της ασθένειας 
αντέχεται. Όμως , ο πόνος της κοινωνικής ή και της οικογενειακής 

απομόνωσης, λόγω της ασθένειας , είναι ακόμα πιο οδυνηρός. Αυτή η χωρίς 
αγάπη απομόνωση οδηγεί στον πιο οδυνηρό και αργό θάνατο. 

Αυτή την απομόνωση και αυτό τον αργό θάνατο βίωναν καθημερινά οι 
άνθρωποι του σημερινού ευαγγελίου, όχι  τόσο για την σοβαρότητα της 

ασθένειάς τους , όσο για την υποκρισία και την υπερβολική αγάπη των άλλων 
για τον εαυτό τους. 

Κι όμως, παρά τα πιο πάνω αρνητικά για τους ανθρώπους του 
σημερινού Ευαγγελίου, η ασθένεια είχε και τα θετικά μηνύματα. Ότι η 

ασθένεια δεν κάνει διάκριση φύλου, φυλής ή θρησκείας. Κατά συνέπεια, η 
ασθένεια καταργεί όλων των ειδών τις διακρίσεις που επινόησαν οι άνθρωποι, 

με αποτέλεσμα να οδηγεί τους ανθρώπους στη συνύπαρξη και την 
αλληλοκατανόηση . Και το πιο σημαντικό. Ο κοινός πόνος τους οδηγεί και 

στην κοινή πίστη. Μια πίστη που ξεπερνά το προσωπικό  επίπεδο, το επίπεδο 
του «εγώ» και οδηγείται στο «εμείς», αποκτώντας χαρακτήρα ομαδικό και 

κοινωνικό για το σύνολο των ανθρώπων που πάσχουν. Μια πίστη που ενώνει 
στο πρόσωπο του Ιησού. 

«Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς » είπαν οι λεπροί. Ιησού, Κύριε, ελέησε 
μας και θεράπευσέ μας. Κοινός ο πόθος, κοινή και η πίστη στο πρόσωπο του 

Χριστού. Γιατί, όσοι ζητούν την βοήθεια του Χριστού θα πρέπει να πιστεύουν 
και να τον αναγνωρίζουν ως «επιστάτη», δηλαδή σαν Κύριο και Διδάσκαλο 

και κατ’ επέκταση ως Λυτρωτή και Σωτήρα του κόσμου. Ακόμα, όσοι 
πιστεύουν σ’ Αυτόν θα πρέπει να το φανερώνουν μέσα από την πίστη και την 

εμπιστοσύνη που διαλύει κάθε φόβο και επιτυγχάνει ένα αποτέλεσμα πέραν 
από κάθε προσδοκία, όπως έγινε και σήμερα με τους δέκα λεπρούς. 

Οι δέκα λεπροί εμπιστεύθηκαν απόλυτα τον Χριστό. Υπάκουσαν στο 
παράγγελμά Του και ξεκίνησαν για να πάνε στον ιερέα της περιοχής τους. 

Συμμορφώθηκαν προς την εντολή του Χριστού , ανεξάρτητα  αν αυτοί 
περίμεναν κάτι άλλο, κάτι πιο άμεσο, δηλαδή την άμεση θεραπεία τους. Με 

τον τρόπο αυτό στέλνουν αυτό το διαχρονικό μήνυμα και σε μας. Ότι δηλαδή, 
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συμμορφωνόμαστε προς το θέλημα  ή την εντολή του Χριστού, χωρίς να 

απαιτούμε να συμμορφωθεί ο  Χριστός σε αυτό που επιθυμούμε και που 
πιθανώς να θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο για μας. 

Οι δέκα υπάκουσαν και καθώς πήγαιναν καθαρίστηκαν από τη λέπρα. 
Όλοι, ανεξάρτητα  από φυλετική καταγωγή ή διαφορετική θρησκευτική 

αντίληψη, έγιναν καλά. Με τον τρόπο αυτό ο Χριστός επιβεβαίωσε ότι είναι 
ο Σωτήρας όλου του κόσμου, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή τις 

θρησκευτικές του αντιλήψεις. 
Όμως, η θεραπεία έφερε στην επιφάνεια μιαν άλλη ασθένεια, 

σοβαρότερη, και που δυστυχώς είναι διαχρονικά και η πιό πολυπληθής και 
που ονομάζεται αχαριστία. Μια ασθένεια που όχι μόνο επισήμανε σήμερα ο 

Χριστός, αλλά και την καταδίκασε άμεσα και χωρίς περιστροφές λέγοντας: 
«Δε θεραπεύτηκαν και οι δέκα; Οι άλλοι εννιά πού είναι; Κανένας τους δε 

βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το Θεό παρά μόνον αυτός ο αλλοεθνής ;» Του 
είπε τότε: «Σήκω και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε έσωσε». 

Εξαίρετη η εικόνα της ομάδας των δέκα πριν από τη θεραπεία, αλλά 
απόλυτα απογοητευτική και αποκαρδιωτική μετά τη θεραπεία. Πριν τη 

θεραπεία με μια και δυνατή φωνή είπαν: «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς». 
Μετά τη θεραπεία μόνο ο ένας από τους δέκα αισθάνθηκε την ανάγκη να 

επιστρέψει για να ευχαριστήσει τον ευεργέτη του. Όπως με δυνατή φωνή 
παρακάλεσε για τη θεραπεία, έτσι και μετά τη θεραπεία, «γύρισε δοξάζοντας 

με δυνατή φωνή τον Θεό». Στη συνέχεια «έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια Του 
Ιησού και τον ευχαρίστησε». 

Ο «αλλογενής», ο Σαμαρείτης, εκφράζοντας τη χαρά και την 
ευγνωμοσύνη του στον ευεργέτη του, τον Ιησού  Χριστό, τον αναγνώρισε ως 

Θεό, μέσα από τη διπλή εκδήλωση λατρείας, που ήταν η δοξολογία και η 
προσκύνηση παράλληλα η δική του ευγνωμοσύνη, αποκάλυψε και τη 

γενναιοδωρία του Χριστού όχι μόνο στον ίδιο , αλλά και στους άλλους εννιά 
, έστω κι αν αποδείχθηκαν αχάριστοι. Μια γενναιοδωρία αγάπης, που , παρά 

την αναξιότητά μας εκδηλώνεται και σε μας. 
Αδελφοί μου, οι δέκα λεπροί , ζώντας στη σκιά της ανθρώπινης 

απομόνωσης, με συντροφιά την ασθένεια και τον πόνο, κατόρθωσαν να 
γκρεμίσουν τα διαχωριστικά τείχη και να ανακαλύψουν το Θεό. Ενωμένοι 

ύψωσαν τη φωνή, και τότε ο Ιησούς ως Θεός τους προσέφερε τη θεραπεία. 
Θέλοντας μάλιστα να εμπνεύσει σε όλους μας την συγκατάβαση και την 

αγάπη στον άνθρωπο που υποφέρει, μας καλεί να το κάνουμε χωρίς 
διάκριση σε όλους, ανεξάρτητα από εθνική, ή θρησκευτική, καταγωγή. Η πιο 

πάνω συμπεριφορά θα είναι το δικό μας «ευχαριστώ» για τις άπειρες και 
καθημερινές ευεργεσίες Του σε μας. Ιδιαίτερα όμως ας υποκλινόμαστε 

μπροστά Του, επαναλαμβάνοντας το δικό μας «ευχαριστώ» μέσα από πράξεις 
δοξολογίας, προσκύνησης και αγάπης. Μόνο έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα 

να ακούσουμε κι εμείς το «Αναστάς πορεύου∙ η πίστις σου σεσωκεσέ σε». 
Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης  
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου) 

Απόστολος: Α΄Τιμ. δ΄9-15 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ιθ΄1-10 
26 Ιανουαρίου 2020 
 

«Και ιδού ανήρ ονόματι Ζακχαίος… 
Εζήτει ιδείν τον Ιησούν τις εστί ». (Λουκ. ιθ΄2-3). 

 
Δυο είσοδοι συγκλόνισαν την Ιεριχώ στη διάρκεια της πολύχρονης 

ιστορίας της. Η πρώτη στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης κατά την είσοδο του 
Ιησού του Ναυή  με επικεφαλής την Κιβωτό της Διαθήκης και η δεύτερη κατά 
την είσοδο του Ιησού Χριστού στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Κατά την πρώτη 
είσοδο γκρεμίστηκαν τα ξακουστά και απόρθητα τείχη της πόλης. Κατά τη 
δεύτερη είσοδο γκρεμίστηκαν  τα ισχυρά και απόρθητα τείχη της αμαρτίας, 
δημιουργώντας νέα δεδομένα στις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό, αλλά και 
μεταξύ τους. 

Αν το πρώτο γκρέμισμα ήταν έργο της παρουσίας και της δύναμης του 
Θεού , το δεύτερο ήταν αποτέλεσμα μιας διπλής συνεργασίας. Της δύναμης και 
της συνεργασίας του Θεού και της θέλησης και της συνεργασίας του ανθρώπου. 
Όπως ακούσαμε σήμερα ο Χριστός ομολογεί ότι ως  «ο Υιος του Ανθρώπου» «ήλθε 
ζητήσαι και σώσαι το απολωλός». Ένα απολωλός που ακούει στο όνομα Ζακχαίος 
και που επιβεβαιώνουν τόσο τα λόγια του Χριστού   «Ζακχαίε σπεύσας  κατάβηθι 
», όσο και τα σχόλια των κατοίκων της Ιεριχούς : «ότι παρά αμαρτωλώ ανδρί 
εισήλθε καταλύσαι». 

Όμως, πέρα από την αναζήτηση του Χριστού, παράλληλη κα σημαντική 
ήταν η αναζήτηση  του αμαρτωλού ανθρώπου , του Ζακχαίου, μέσα από 
διαδοχικές  κινήσεις και που δεν περιορίστηκαν στην πρόθεση, αλλά 
επιβεβαιώθηκαν με πράξεις. 

Ο δρόμος της μετάνοιας του Ζακχαίου, που ξεκινούσε με την αναζήτηση 
του Χριστού, ήταν την ίδια στιγμή και μια πορεία που τον οδηγούσε 
αποφασιστικά , μέσα από τέσσερα βήματα στο δρόμο της σωτηρίας. 

Πρώτον,  «εζήτει ιδείν τον Ιησούν τις εστί». Δεύτερον, «προδραμών 
έμπροσθεν ανέβη επι συκομορέαν». Τρίτον, «ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, 

Κύριε, δίδωμι τοις πτωχοίς». Και τέταρτον , «ει τίνος τι εσυκοφάντησα, απόδίδωμι 
τετραπλούν». 

Ο Ζακχαίος, λοιπόν, συγκλονίζεται από την παρουσία του Χριστού και 
μεταμορφωμένος μέσα από τη μετάνοια, μετατρέπει την πρόθεση για συνάντηση 
σε πόθο σωτηρίας. Κι ο πόθος δεν έμεινε αδρανής.  Ο πόθος συνοδεύτηκε από 
ανυποχώρητη προσπάθεια. Ξεπερνώντας τα διάφορα εμπόδια, που ήταν το 
μικρόσωμο ανάστημά του, το πλήθος των ανθρώπων και ιδιαίτερα η κοινωνική 
του θέση, αφού ήταν αρχιτελώνης, χωρίς δισταγμό σκαρφαλώνει στη συκομορέα. 
Αυτή η «αναρρίχηση» στα ύψη ήταν η πιο πειστική απόδειξη όχι μόνο του πόθου, 
αλλά και της εναγώνιας αναζήτησης του Θεού και κατ’επέκταση της σωτηρίας. 

Η προσπάθεια του Ζακχαίου δεν πήγε χαμένη .  Γιατί, ο Χριστός, ως 
Θεός, «ο ερευνών νεφρούς και καρδίας(Αποκ. β΄23) , διέκρινε τον κρυφό πόθο 
του Ζακχαίου, τον αναζήτησε και τον ξεχώρισε ανάμεσα στο πλήθος, 
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προσφέροντας του την ευκαιρία να σωθεί και να επαναφέρει την πραγματική 
ουσία του ονόματος του, αφού Ζακχαίος σημαίνει καλός και αγαθός». 

«Ζακχαίε σπεύσας κατάβηθι» , του είπε ο Χριστός. «Ζακχαίε, κατέβα 
γρήγορα , γιατί σήμερα πρέπει να μείνω σπίτι σου». Έτσι, ενώ ο Ζακχαίος στα 
μάτια των ανθρώπων φαινόταν και όχι άδικα, σκληρός, απάνθρωπος και 
αμαρτωλός, στα μάτια του Χριστού ως Θεού, φαινόταν σαν μια ψυχή αμαρτωλή 
που απεγνωσμένα αναζητούσε τη σωτηρία. 

Και ο Ζακχαίος τον δικαίωσε. Στο «σπεύσας κατάβηβι» απάντησε 
έμπρακτα με το «σπεύσας κατέβη». Και όχι μόνον, αλλά με χαρά υποδέχθηκε 
στο σπίτι του  τον Χριστό . Όμως δεν σταμάτησε ως εδώ. Η πρωτόγνωρη χαρά τον 
οδήγησε και στο αποκορύφωμα της μετάνοιας. Μιας μετάνοιας που ξεπέρασε το 
στιγμιαίο συναίσθημα και το μετουσίωσε σε έργα, λέγοντας: «Ιδού τα ημίση των 
υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοις πτωχοίς, και ει τινός τι εσυκοφάντησα, 
αποδίδωμι τετραπλούν». 

 Η δέσμευση της διάθεσης της μισής περιουσίας του στους φτωχούς με 
τη μορφή αγαθοεργίας, καθώς και η επιστροφή στο τετραπλάσιο, για την αδικία 
και το κακό που έκανε σε συνανθρώπους του, αποτελεί την καλύτερη 
εξομολόγηση που ολοκληρώνεται μέσα από την επανόρθωση της όποιας αδικίας. 
Ιδιαίτερα ευεργετικός για όλα τα μέλη της οικογένειας του , όπως ακούσαμε και 
στο σημερινό ευαγγέλιο: «Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς∙ ότι σήμερον σωτηρία τω 
οίκω τούτω εγένετο, καθότι και αυτός υιός Αβραάμ εστίν». 

«Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε, γιατί κι αυτός ο τελώνης είναι 
απόγονος του Αβραάμ. Ο Υιός του Ανθρώπου ήρθε για να αναζητήσει και να 
σώσει αυτούς που έχουν χάσει τον δρόμο τους». 

Ελπιδοφόρο το μήνυμα του Χριστού όχι μόνο για τον Ζακχαίο και την 
οικογένεια του , αλλά και για τον καθένα από μάς ξεχωριστά . Γιατί, πέρα από 
την αμαρτωλότητα μας , ο Θεός εξακολουθεί να μας βλέπει σαν παιδιά Του, 
προσβλέποντας και προσμένοντας την ώρα της δικής μας  μετάνοιας και 
επιστροφής . Μιας μετάνοιας λυτρωτικής, που θα μετατρέψει τις καλές 
προθέσεις σε έμπρακτες αποδείξεις , όπως έγινε σήμερα και με τον Ζακχαίο. 
Γιατί , κι αν η πρόθεση μετατραπεί σε εξομολόγηση, αλλά το περιεχόμενό της 
δεν υλοποιηθεί, τότε τίποτε δεν επιτυγχάνουμε. Γιατί δεν φτάνει η πρόθεση. Δεν 
φτάνει να εξομολογηθώ  το μίσος, όταν αρνούμαι να μιλήσω σ’εκείνον  που μισώ. 

Δεν φτάνει ακόμα να ομολογήσω την κλοπή και την ίδια στιγμή να κατακρατώ 
εκείνα που έκλεψα. 

Αδελφοί μου, παρά το ότι ο δρόμος της σωτηρίας είναι αμφίδρομος, 
εντούτοις από το πλήθος μόνο ένας τον επέλεξε, ο Ζακχαίος, ο πιο αμαρτωλός. 
Κι όμως , ο πιο αμαρτωλός βρήκε τη δύναμη της μετάνοιας και μέσα από 
διαδοχικές κινήσεις και επανορθωτικές πράξεις πέτυχε επιπρόσθετα και τη 
σωτηρία για ολόκληρη  την οικογένειά του. Αντίθετα με τον Ζακχαίο, το μεγάλο 
πλήθος των ανθρώπων που υποδέχθηκε τον Χριστό , περιορίστηκαν στα 
πικρόχολα σχόλια και την αυτοδικαίωση.  Ας μην παρασυρθούμε  από την 
στάση τους. Ας υποκλιθούμε μόνο στο μεγαλείο του Ζακχαίου μέσα από τη δική 
μας πειστική μετάνοια για να αξιωθούμε και εμείς της σωτηρίας. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης  
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Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Απόστολος: Εβρ, ζ΄7-17 
Ευαγγέλιο: Λουκ. β΄22-40 
2 Φεβρουαρίου 2019 
 

«Ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν 
πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον». 

 
Με χέρια που τρέμουν από θαυμασμό και συγκίνηση, υποδέχεται 

σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Πρεσβύτης Συμεών τον Σωτήρα Κύριο. Κι’ ενώ 
με τα σωματικά του μάτια βλέπει μπροστά του ένα βρέφος σαράντα ημερών, που 
προσφέρεται στο Θεό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου, που ήταν 
συνηθισμένο να γίνεται στα πρωτότοκα παιδιά, με τα μάτια της πίστης, διακρίνει 
τον Χριστό Κυρίου. Πρόκειται για τον Μεσσία, που περίμεναν έθνη και λαοί και 
για τον Οποίον ο Συμεών είχε λάβει από το άγιον Πνεύμα την υπόσχεση, ότι δεν 
θα πέθαινε προτού Τον δεί. Κι ενώ τα γεροντικά του μάτια βουρκώνουν για την 
εκπλήρωση της Θείας υπόσχεσης, η γλώσσα κινείται. Κινείται για να ευλογήσει 
την Παρθένο Μητέρα και τον σεμνό προστάτη της, αλλά συγχρόνως για να 
διατυπώσει και μια προφητεία. Λέει, λοιπόν, ο Συμεών στην Θεοτόκο και μητέρα 
του Ιησού: «Ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις 
σημείον αντιλεγόμενον». Δηλαδή Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να 
σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείον αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν 
οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Με την ευκαιρία αυτή, καλό θα είναι να 
δούμε κι εμείς σήμερα, σε ποιο από τα δύο στρατόπεδα ανήκουμε και αν στη 
ζωή μας αυτή αγωνιζόμαστε ή αν αδιαφορούμε και δεν νοιαζόμαστε για τη 
σωτηρία της ψυχής μας. 

Πράγματι, από τη στιγμή της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο το 
Πρόσωπό Του ήταν και είναι σημείο αντιλεγόμενο. Η μορφή Του δεν άφησε και 
δεν αφήνει κανένα αδιάφορο. Όλοι οι άνθρωποι, άλλοι λιγότερο και άλλοι 
περισσότερο, από τη στιγμή που θ’ ακούσουν γι’ Αυτόν, θ’ ασχοληθούν μαζί Του. 
Κι άλλοι θα Τον πιστέψουν, όπως και είναι, Υιόν του Θεού και Θεόν αληθινό, 
Λυτρωτή και Σωτήρα, Παντοδύναμο και Πανάγαθο Κύριο και πρόσωπο λατρευτό 
και προσκυνητό. Και άλλοι, οι άπιστοι, θα Τον αποκηρύξουν, θα Τον 

κατακρίνουν και θα Τον μισήσουν. Θα προσπαθήσουν ακόμα να Τον 
πολεμήσουν και να εξαλείψουν, αν είναι δυνατό, το Όνομα Του και ό,τι 
σχετίζεται με αυτό. 

Κι αυτό, βέβαια, δεν είναι μόνο φαινόμενο της εποχής μας. Όπως είπαμε 
και πιο πάνω, από τη στιγμή της γέννησής Του, το ίδιο συνέβη. Με την εμφάνιση 
Του στη γή επολεμήθη και πολεμάται όσον ουδείς άλλος. Με την γέννησή Του 
οι Μάγοι Τον προσκυνούν και ο Ηρώδης Τον καταδιώκει. Οι μαθητές Του Τον 
πιστεύουν και οι Φαρισαίοι Τον αποκαλούν Βεελζεβούλ. Ο ένας ληστής, όταν 
βρίσκεται στον Σταυρό, τον ομολογεί Θεόν και Βασιλέα και ο άλλος Τον 
βλασφημεί. Αργότερα, οι μάρτυρες πεθαίνουν γι’ Αυτόν, ενώ οι αυτοκράτορες 
Τον πολεμούν. Και δια μέσου των αιώνων υπάρχουν πάντοτε οι πιστοί και οι 
άπιστοι. Οι χριστιανοί και οι αντίχριστοι. Κι έτσι, μένει η μορφή του Χριστού, 
όσο καμιά άλλη μορφή στην ιστορία του κόσμου, σημείον αντιλεγόμενον. Και 
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δημιουργεί, χωρίς κανένα λόγο, κρίση στις ψυχές, χωρίζει τους ανθρώπους και 
δημιουργεί «πτώσιν και ανάστασιν πολλών». Οι εχθροί Του πέφτουν, 
συντρίβονται και εξαφανίζονται. Κι από την άλλη πλευρά ψυχές που έχουν πίστη 
κερδίζονται, μετανοούν, γίνονται παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της Ουράνιας 
Βασιλείας Του. 

Όμως, σαν Πανάγαθος που είναι ο Θεός, θέλει όλων των ανθρώπων την 
σωτηρία. Κι όχι απλώς την θέλει, αλλά και δημιουργεί όλες εκείνες τις 
προϋποθέσεις και ευκαιρίες για όλους, να Τον γνωρίσουν, να Τον λατρεύσουν 
σαν Θεό και να Τον κάμουν Σωτήρα τους. «Ήρθα», μας λέει, «για να φέρω σε 
κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φώς τους κι 
εκείνοι που βλέπουν ν’ αποδειχθούν τυφλοί» (Ιωάνν. Θ΄39). Θέτει, λοιπόν, σ’ 
εφαρμογή για κάθε άνθρωπο Θείο σχέδιο, μέχρις ότου επιτευχθεί η σωτηρία. Η 
πολυποίκιλη  σοφία Του, χρησιμοποιεί για κάθε ηλικία, για κάθε χαρακτήρα, 
για κάθε ψυχοσύνθεση τρόπους διάφορους για να ελκύσει κοντά Του, να 
ενθαρρύνει στην μετάνοια και να μας κερδίσει όλους. Και υπάρχουν οι 
άνθρωποι που σπεύδουν να Τον εγκολπωθούν, να συμμορφωθούν προς  όλα όσα 
Εκείνος διατάσσει, να θυσιάσουν κάθε τι που τους χωρίζει από την αγάπη Του, 
να Του παραδώσουν ολόκληρη την καρδιά τους και να Τον κάμουν Κύριο και 
Θεό τους, Σωτήρα τους και Λυτρωτή τους. Είναι οι ευτυχισμένοι και 
τρισμακάριοι, οι αναστημένοι και κληρονόμοι της Βασιλείας Του. 

Δυστυχώς, είναι και οι άλλοι, που θεληματικά Τον αρνούνται. Κλείουν 
ερμητικά τα αυτιά τους, για να μην ακούσουν την άγια διδασκαλία Του. 
Απιστούν στην θεότητά Του και δεν δέχονται τη σωτηρία που τους προσφέρει. 
Πολλές φορές γίνονται πολέμιοι και εχθροί Του. Αυτοί οι άνθρωποι είναι 
δυστυχισμένοι και ταλαίπωροι, αποτυχημένοι και αξιοκατάκριτοι. Τέτοιος ήταν 
ο Ηρώδης που με πείσμα Τον αρνήθηκε και βρήκε τραγικό θάνατο. Τέτοιος ήταν 
ο Ιούδας που Τον πρόδωσε και συνετρίβη κυριολεκτικά. Τον αρνήθηκε, κατά 
ένα μεγάλο μέρος, το Ιουδαϊκό Έθνος και δοκίμασε τη φρίκη της καταστροφής 
της Ιερουσαλήμ, με τα ποτάμια του αίματος και τα εκατομμύρια των νεκρών και 
αιχμαλώτων. Τον αρνήθηκαν σύγχρονα καθεστώτα και Τον πολέμησαν με μίσος 
και μανία και ζήτησαν με κάθε τρόπο να εξαφανίσουν τους πιστούς οπαδούς του 
Εσταυρωμένου. Για όλους αυτούς ισχύει και θα ισχύει η προφητεία του δικαίου 
Συμεών: «ούτος κείται εις πτώσιν πολλών». 

Αγαπητοί μου! Ο Χριστός είναι όχι μόνο, το κέντρο της ιστορίας, γύρω 
από τον Οποίο στρέφεται ο κόσμος όλων των αιώνων και όλων των εποχών, αλλά 
και ο λίθος του προσκόμματος και η πέτρα του σκανδάλου. Όσοι Τον δέχονται 
σώζονται και λυτρώνονται. Όσοι Τον αρνούνται πέφτουν και συντρίβονται. 
Προσκόπτουν και χάνονται. Όσοι έχουν καλή διάθεση, όσοι αγαπούν την αρετή 
και τον Θεό, σώζονται και ανίστανται. Όσοι έχουν κακή διάθεση και αγαπούν το 
σκοτάδι και τα πονηρά έργα πέφτουν και καταδικάζονται. Δεν θέλουν αυτοί τον 
Χριστό και τη σωτηρία που τους προσφέρει και γι’ αυτό απομακρύνονται και 
χωρίζονται από Αυτόν. Ας παρακαλούμε, λοιπόν, τον Κύριο να μας στηρίζει στην 
αγάπη Του και το θέλημα Του. Και να είναι για μας όχι σημείον αντιλεγόμενον, 
αλλά «ο Κύριος και Θεός μας». 
 

Τέως Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης Διονύσιος  
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 

Απόστολος: Β΄ Τιμ. γ΄10-15 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ιη΄10-14 
9 Φεβρουαρίου 2020 
 
«Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξασθαι , ο εις Φαρισαίος 

και ο έτερος τελώνης» (Λουκ. ιη΄10) 
 

Με τη σημερινή Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου αρχίζει η 
πνευματική και κτατανυκτική περίοδος του Τριωδίου. Αν δε, στην περίπτωση 
μιας οικοδομής, κάθε συνετός άνθρωπος φροντίζει να την χτίζει πάνω σε γερά 
θεμέλια και όχι πάνω στην άμμο (Ματθ. ζ΄24-27) , πολύ περισσότερο σε ότι 
αφορά μια πνευματική οικοδομή. Γιατί , η πνευματική οικοδομή πρέπει να 
θεμελιώνεται σωστά πάνω στον αξιόπιστο λόγο του Θεού, αλλά και να 
ερμηνεύεται και προ παντός να εφαρμόζεται σωστά. 

Η πνευματική ζωή είναι μια συνεχής πορεία «ανάβασης» του ανθρώπου 
προς τον Θεό. Δεν μπορεί να νοηθεί και δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή 
αν αυτή δεν είναι συνδεδεμένη με τον ναό. Γιατί ο ναός, ως «οίκος του Θεού» δεν 
είναι μόνο ο χώρος της παρουσίας και της λατρείας του Θεού, αλλά και ο 
κατ’εξοχήν «οίκος προσευχής όλων των ανθρώπων». 

«Ο γάρ οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσεται πάσι τοίς έθνεσιν » 
προαναγγέλλει ο Θεός διά του Προφήτου Ησαΐου. Παράλληλα διαβεβαιώνει ότι: 
«τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεκτές στο θυσιαστήριό του, 
γιατί ο ναός θα ονομαστεί οίκος προσευχής για όλους τους λαούς» (Ησ. νστ΄7). 

Ο ναός, λοιπόν, είναι ο τόπος της λατρείας του Θεού, που ενώνει τον Θεό 
με τον άνθρωπο και παράλληλα τον άνθρωπο με τον συνάνθρωπο. Ο ναός είναι 
ο τόπος της συμφιλίωσης του ανθρώπου με τον Θεό και που δεν μπορεί να 
υπάρξει αυτή η συμφιλίωση αν δεν περάσει πρώτα από τον συνάνθρωπο. Αυτό 
υπογραμμίζει και ο Χριστός λέγοντας : «Όταν προσφέρεις το δώρο σου στον ναό 
κι εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί μπροστά 
στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου, και πήγαινε να συμφιλιωθείς πρώτα με 
τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου» (Ματθ. ε΄ 23-24). 

Ο ναός, λοιπόν, είναι «οίκος Θεού», «οίκος προσευχής» και λατρείας του 

Θεού και κατ’επέκταση ένας  χώρος που θα πρέπει να τυγχάνει και του 
ανάλογου σεβασμού. Άρα για την είσοδο στον ναό απαιτούνται, καθαρότητα της 
πίστεως και ειλικρίνεια προθέσεων και πράξεων στην καθημερινή ζωή του 
ανθρώπου. Μέσα από αυτές θα αποκαλυφθεί ότι η αληθινή ευσέβεια εκφράζεται 
μέσα από την πίστη και την συνειδητή ενάρετη ζωή. Αρετές, όπως η προσευχή 
και η νηστεία, η ταπεινοφροσύνη και η μετάνοια, θα ανοίξουν σήμερα τον 
πνευματικό στίβο της περιόδου του Τριωδίου προσκαλώντας μας για να τις 
κατακτήσουμε. Αντίθετα, πάθη όπως η υψηλοφροσύνη και η υποκρισία θα 
στιγματιστούν σαν ενέργειες όχι μόνο αντιθρησκευτικές αλλά και 
αντικοινωνικές. Κατ’επέκταση, θα υπογραμμιστεί ότι αυτά τα πάθη, σαν 
διαθέσεις, σαν ενέργειες και πράξεις καταδικάζονται απόλυτα και συνιστάται η 
αποφυγή τους. 
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Η σημερινή Παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, αποτελεί, κατά 
τον Ευαγγελιστή Λουκά, απάντηση του Χριστού «σε μερικούς που ήταν σίγουροι 
για την ευσέβειά τους και  περιφρονούσαν τους άλλους» (Λουκ. ι η΄9). 

Η ψευδαίσθηση της τελειότητας , παραποιεί την πραγματική ευσέβεια, 
γιατί τις όποιες αρετές τις θέτει στην υπηρεσία του εγωισμού και όχι στην δόξα 
του Θεού, ούτε και του συνανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό, αλλοιώνει  το 
περιεχόμενο της πίστης, εμπαίζοντας τα θεία και παραποιείται η αρετή και 
ιδιαίτερα εκείνη της αγάπης. Αρετές πάλιν, όπως η ελεημοσύνη , η προσευχή 
και η νηστεία , όταν είναι τόσο οφθαλμοφανείς και προπαντός όταν 
διατυμπανίζονται ως προσωπική επιτυχία, γίνονται μόνο, κατά την έκφραση του 
Χριστού «προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις » (Ματθ. κγ΄5). Η όποια κίνηση και 
πράξη είναι μέρος μιας «θεατρικής παράστασης». 

Έτσι, όταν το μέτρο της τελειότητας ενός ανθρώπου δεν είναι ο Θεός, αλλά 
ο άλλος άνθρωπος και ιδιαίτερα οι ατέλειές του , τότε υπερτιμά τις όποιες αρετές 
του, αφήνει στο περιθώριο τις ατέλειές του και μεγιστοποιεί τα λάθη και τις 
παραλείψεις των άλλων . Δικαιολογημένα ο Χριστός τους είπε ότι είναι οι 
«διϋλίζοντες τον κώνωπα την δε κάμηλον  καταπίνοντες » (Ματθ. κγ΄24). 

Για τούτο και ο Χριστός όχι μόνο καταδίκασε αυτού του είδους τη 
συμπεριφορά σαν υποκρισία, αλλά την ίδια στιγμή την είχε συνδέσει με την τάξη 
των Φαρισαίων, τον δε Φαρισαϊσμό τον χαρακτήρισε σαν την χειρότερη μορφή 
εξαθλίωσης. Είναι δε γενικά παραδεκτό ότι οι πανανθρώπινες αξίες της 
θρησκείας και της πατρίδος δεν κινδύνευσαν τόσο από τους φανερούς εχθρούς, 
όσο από τον υποκριτικό θρησκευτικό και εθνικό φανατισμό. 

Μέσα από τη σημερινή Παραβολή, ο Χριστός καταδίκασε την υποκρισία 
σαν αρνητική έκφραση της πίστης και της ευσέβειας, γιατί θεμελιώνεται στην 
αυτοδικαίωση και όχι στην αληθινή κρίση και δικαίωση του Θεού. Καταδίκασε 
ακόμα την υποκρισία σαν βάναυση κακοποίηση της αγάπης, είτε προς τον Θεό 
είτε προς τον συνάνθρωπο. Αντίθετα δέχθηκε τη μετάνοια του Τελώνη που 
επιβεβαιώθηκε μέσα από την ταπεινοφροσύνη του. Για τον Τελώνη το μέτρο 
σύγκρισης ήταν ο Θεός και όχι ο άνθρωπος με τα όποια ελαττώματά του. 
Υπόλογος για τις αμαρτίες του ήταν μόνο απέναντι στον Θεό, που είχε και τη 
δυνατότητα να δεχθεί τους στεναγμούς και τη μετάνοιά του και να του προσφέρει 
την πραγματική δικαίωση. 

Αδελφοί μου, συγκλονιστική η σημερινή παραβολή. Συγκλονιστικότερο 
όμως το αποτέλεσμα. «Κατέβη  ούτος δεδικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή γαρ 
εκείνος». Η δικαίωση του Τελώνου προσφέρθηκε σαν δώρο από τον Θεό για την 
ειλικρινή μετάνοια και ταπεινοφροσύνη του. Σε ότι αφορά τον Φαρισαίο 
απορρίφθηκε η «δικαίωση», γιατί από τις «αρετές» του έλειπε η ειλικρίνεια των 
προθέσεων καθώς και η πίστη και η αγάπη . Κατά τον υμνωδό «Φαρισαίου 
φύγωμεν» υψηγορίαν και Τελώνου μάθωμεν το ταπεινόν, εν στεναγμοίς προς τον 
Σωτήρα κράζοντες . Ίλαθι, μόνε ημίν ευδιάλακτε». Αμήν. 

 
Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΛΟΥΚΑ(ΑΣΩΤΟΥ) 

Απόστολος: Α΄Κορ. στ΄ 12-20 
Ευαγγέλιο: Λουκ. ιε΄ 11-32 

16 Φεβρουαρίου 2020 
 

«Πόσοι μίσθιοι του πατρός μου περισσεύουσιν άρτων, 
εγώ δε λιμώ απόλυμαι» 

 
Τι ήταν και τι έγινε! Πώς ξεκίνησε και πού κατάντησε! Το 

αρχοντόπουλο, παραπεταμένος χοιροβοσκός, το λαμπροστόλιστο 
πλουσιόπαιδο πεινασμένος κουρελής! Σπατάλησε την πατρική περιουσία. 

Δεν του απέμεινε τίποτε. Αν είχε τουλάχιστον έστω και κανένα ξυλοκέρατο να 
ξεγελάσει την πείνα του! Ήθελε να φάει και αυτός μαζί με τους χοίρους 

κανένα ξυλοκέρατο. Άγρυπνοι όμως οι άλλοι χοιροβοσκοί τον έδιωχναν με 
σκληρότητα. «Ουδείς εδίδου αυτώ». Τι ήθελε, έλεγαν, στον τόπο τους αυτός ο 

βρώμικος ξένος; Και εκείνος καταφρονημένος, διωγμένος και 
μισοπεθαμένος από την πείνα, θυμήθηκε το πατρικό του σπίτι, όχι τα 

πλούσια γεύματα, αλλά το χορταστικό ψωμί, που οι ημερομίσθιοι εργάτες 
απολάμβαναν. «Πόσοι μίσθιοι του πατρός μου, είπε, περισσεύουσιν άρτων, 

εγώ δε λιμώ απόλλυμαι»! 
Όπου υπάρχει αμαρτία, αγαπητοί μου, εκεί πάντοτε υπάρχει στέρηση 

και πείνα!  Όπου υπάρχει ασωτία και σπατάλη εκεί υπάρχει λιμός και 
γυμνότητα. Αχόρταγο τέρας η αμαρτία. Εξανεμίζει περιουσίες, κατατρώει 

υπολήψεις, υποσκάπτει την υγεία, αποξηραίνει την πνευματική ζωή, 
απογυμνώνει τον άνθρωπο από κάθε τι το καλό και στην θέση του καλού 

κολλά ηθικές ρυπαρότητες και ασχήμιες! 
Η άσωτη ζωή φέρνει υλική στέρηση, φτώχεια, πείνα. Μήπως αυτό δεν  

μαρτυρεί η Ιστορία; Μήπως δεν μας το επιβεβαιώνει η καθημερινή πείρα; 
Δεν βλέπουμε ανθρώπους, από τον απλό μεροκαματιάρη έως τον πάμπλουτο 

επιχειρηματία, να σπαταλούν τα λίγα ή πολλά, που έχουν, σε αμαρτωλές 
απολαύσεις; Μήπως δεν ξοδεύονται τεράστιες περιουσίες σε διασκεδάσεις, σε 

ταξίδια, σε χαρτοπαίγνια, σε πρακτορεία στοιχημάτων, σε φανταχτερές 
επιδείξεις ματαιοδοξίας; Οικογένειες καταστρέφονται, σπίτια διαλύονται, 

άνθρωποι καταντούν ψυχικά ράκη, ανήμποροι να σηκώσουν κεφάλι και να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Ας το ξαναπούμε: 

όπου υπάρχει ασωτία εκεί υπάρχει φτώχεια και πείνα. 
Σύντροφος και συνέπεια της άσωτης ζωής είναι και μια άλλη φτώχεια, 

η οποία δεν είναι κατώτερη από την υλική στέρηση. Είναι η στέρηση 
πραγματικών φίλων, ανθρώπων εντίμων, που θα σε περιβάλλουν με ειλικρινή 

αγάπη, στους οποίους θα έχεις εμπιστοσύνη και θα τους βλέπεις στήριγμα 
σε μια σου ανάγκη. Η αμαρτία και η ασωτία δεν δημιουργεί ποτέ φίλους, δεν 

χαλκεύει ιερά δεσμά ειλικρινούς φιλίας και αγάπης. Και μπορεί να 
συμμετέχεις και συ μέσα σε μιαν τέτοια συντροφιά, και όμως να αισθάνεσαι 

τον εαυτό σου ξένο, μόνο και έρημο. 



 

~ 17 ~ 

Και αυτό θα φανεί ακόμα καθαρότερα, αν συμβεί να φτωχύνεις, ώστε 

να μην μπορείς να συμμετέχεις στα έξοδα του γλεντιού, αν αρρωστήσεις, αν 
κάποια περιπέτεια σε ταλαιπωρήσει, εκείνοι ούτε  που θα σε προσέξουν. 

Ούτε ίσως και θα σε σκεφτούν. Δεν βλέπουμε τι έγινε με τον άσωτο; Όσον 
καιρόν είχε και ξόδευε, σμήνος ολόγυρα του οι φίλοι και οι φίλες. Όταν όμως 

δαπάνησε τα πάντα, κανείς δεν γύρισε να τον κοιτάξει. Όλοι τον 
εγκατέλειψαν. 

Πάντοτε αισθάνεται ο άνθρωπος την ανάγκην των φίλων. Και έχει 
απόλυτο δίκαιο ο σοφός Σειράχ να λέει «φίλος πιστός, σκέπη κραταιά, ο δε 

ευρών αυτόν εύρε θησαυρόν».  Και «φίλου πιστού ουκ έστιν αντάλλαγμα» 
(Σοφία Σειράχ στ’ 14, 15). Αλλά αμαρτία και φιλία είναι πράγματα 

ασυμβίβαστα. 
Υπάρχει όμως και ένας άλλος λιμός, μια άλλη φοβερή πείνα και 

στέρηση, που έρχεται σαν φυσική συνέπεια της ασωτίας και διαφθοράς. 
Είναι η πνευματική στέρηση και αγωνία. Αν το σώμα βρίσκει, ας πούμε, 

μερικές φτωχές απολαύσεις και ηδονές στην αμαρτία, η ψυχή, ο καθαυτό 
δηλαδή άνθρωπος, δεν μπορεί να ευχαριστηθεί και ικανοποιηθεί με αυτά. 

Αντίθετα πονά και υποφέρει. 
Επιθυμεί κάτι το ανώτερο και ευγενέστερο. Ποθεί να γνωρίσει την 

αλήθεια, να μάθει και επιτύχει τον προορισμό του. Αισθάνεται ορμή προς τα 
πάνω, προς τους πνευματικούς κόσμους, ανάταση προς τον Θεό. Η ψυχή να 

βρει και να επικοινωνήσει με τον Δημιουργό και Πατέρα της. Συλλαμβάνει 
με τον δέκτη της και αισθάνεται μερικές φορές υπερκόσμιες κλήσεις. Ποθεί 

την ειρήνη, την γαλήνη, τη χαρά. Ποιος όμως θα ικανοποιήσει αυτή τη δίψα 
της; Μόνον Εκείνος, που την προκάλεσε. 

Αλλά μεταξύ του Θεού και της ψυχής παρεμβάλεται η αμαρτία. Αυτή 
σκληρύνει την ανθρώπινη καρδιά, σκοτίζει την διάνοια, διαστρέφει την ορθή 

σκέψη. Εμποδίζει την χάρη και το φως του Χριστού, να λάμψουν στην ψυχή. 
Και έτσι ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, μένει πνευματικά πεινασμένος 

και διψασμένος, μελαγχολικός και πικραμένος. Και από τα βάθη του είναι 
του ανέρχεται η σπαρακτική κραυγή, «λιμώ απόλλυμαι». 

Αδελφοί μου, 
Ας το καταλάβουμε καλά, η αμαρτία φέρνει στέρηση και πείνα, 

καυστική δίψα και εξαντλητικό λιμό, υλικό και προ παντός πνευματικό. 
Μόνον κοντά στον Χριστό, στον πλούσιο οίκο του ουρανίου Πατρός μας, 

υπάρχει η αληθινή ευχαρίστηση, η πραγματική χαρά και ειρήνη, ο πλήρης 
χορτασμός και η βαθιά ικανοποίηση. 

 
Γεώργιος Σαββίδης 

  



 

~ 18 ~ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ  

Απόστολος: Α΄Κορ. η΄ 8- θ΄ 2 
Ευαγγέλιο : Ματθ. κε΄31-46 
23 Φεβρουαριου 2020 
 

«Όταν δε έλθη ο Υιός του Ανθρώπου εν τη δοξη αυτού… τότε καθίσει  
επί θρόνου δόξης και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού 

πάντα τα έθνη» (Ματθ. κε΄31-32) 
 

Σαφής και ξεκάθαρη η αναφορά του Χριστού τόσο για την Πρώτη όσο και 
για τη Δεύτερη Παρουσία του, καθώς και τον σκοπό τους. 

-Αναφερόμενος στην Πρώτη του Παρουσία, διευκρινίζει στον Νικόδημο 
ότι «ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να τον κρίνει, για να 
καταδικάσει τον κόσμο αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι’αυτού» (Ιωάν. γ΄18). 
Επιβεβαιώνει δε αργότερα αυτό τον σκοπό λέγοντας ότι «Ήλθε γαρ ο Υιός του 
Ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι  το απολωλός» (Λουκ. ιθ΄ 10). Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου έκανε  ό,τι ήταν απαραίτητο φτάνοντας ακόμα και στον 
Σταυρικό θάνατο. Παράλληλα αποκάλυπτε ότι αυτό ήταν έκφραση  της αγάπης 
του Θεού και ότι είχε σαν επιμέρους στόχο: «ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη 
απόληται , αλλ’έχει ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. γ΄15). 

-Άρα μέσα από την Πρώτη του Παρουσία , αποκαλυπτόταν και ο στόχος 
της Δευτέρας Του Παρουσίας, με την προσφορά της αιώνιας ζωής. Όμως, ενώ 
αυτή ήταν γεγονός, εντούτοις δεν ήταν ούτε δεδομένη ούτε αναγκαστική για τον 
άνθρωπο. Χρειαζόταν και η συμβολή του ανθρώπου μέσα από την πίστη και την 
ενεργούμενη αγάπη, αφού αυτή η αγάπη ήταν, είναι και θα είναι το αληθινό 
μέτρο της Θεογνωσίας. Υπογραμμίζει ο ευαγγελιστής της αγάπης, ο Ιωάννης, 
πως «η αγάπη προέρχεται από το Θεό.  Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε το Θεό, 
γιατί ο Θεός είναι αγάπη». (Ιωαν. δ΄ 7-8). Αλλά και ο Απόστολος Παύλος στον 
ύμνο της αγάπης  ( Α΄Κορ. ιγ΄ 1-8) θα επιβεβαιώσει ότι η ανιδιοτελής αγάπη 
είναι η μέγιστη των αρετών. Τέλος ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Χριστός θα πει 
ξεκάθαρα : «Ου πας ο λέγων μοι Κύριε Κύριε, εισελεύσεται  την βασιλείαν των 
ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα του Πατρός μου  του εν  ουρανοίς». ( Ματθ. 
ζ΄21). Δηλαδή, «Στη βασιλεία του Θεού δε θα μπεί όποιος μου λέει «Κύριε  Κύριε, 

αλλά όποιος  κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου». 
Η βασιλεία του Θεού, που είναι γνωστή και ως «αιώνια ζωή», ως 

προσδοκώμενη, θα σημάνει  την έναρξη της με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου 
και την τελική κρίση. Μια παρουσία ένδοξη και κατά την οποία, όπως ακούσαμε 
στο σημερινό ευαγγέλιο, ο Χριστός θα έρθει «με όλη την μεγαλοπρέπεια  και θα 
τον συνοδεύουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, θα καθίσει στο μεγαλόπρεπο θρόνο του. 
Τότε θα συναχτούν μπροστά του όλα τα έθνη, και θα τους ξεχωρίσει» όπως  ο 
βοσκός ξεχωρίσει   τα πρόβατα από τα κατσίκια». 

Δευτέρα και ένδοξη  η Παρουσία του Κυρίου. Μπροστά του θα υπάρξει 
πανεθνική και πανανθρώπινη παρουσία και προσωπική κρίση του κάθε 
ανθρώπου με μέτρο και κριτήριο το μέτρο της αγάπης του καθενός προς τον 
συνάνθρωπο και που θα θεωρηθεί ότι αυτή είναι σαν να προσφέρθηκε  στον Ίδιο. 
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«Εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί 
εποιήσατε». 

Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, που θα είναι και η εκπλήρωση και της 
τελευταίας εξαγγελίας Του, αν και θα είναι μελλοντική, εντούτοις θεωρείται 
τόσον βέβαιη, που κατατάσσεται ανάμεσα στις σωτηριώδεις ενέργειες του 
Χριστού που έχουν συντελεστεί. Ακούμε με μια ευχή της Θείας Λειτουργίας: 
«Μεμνημένοι τοίνυν της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπέρ ημών 
γεγενημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της τριημέρου Αναστάσεως , της εις 
ουρανούς  Αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας , της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν 
Παρουσίας». 

Η εκπλήρωση όλων των προηγούμενων εξαγγελιών του Χριστού αποτελεί 
και την  καλύτερη εγγύηση για την πραγμάτωσή της. Κατά συνέπεια , εκείνο 
που θα πρέπει να μας απασχολεί, θα είναι το πώς θα είμαστε έτοιμοι γι’αυτή  
την κρίση και όχι το πότε θα γίνει. Αναφερόμενος ο Χριστός στο πότε θα γίνει , 
θα προτρέψει :«γρηγορείται ούν, ότι ούκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος υμών 
έρχεται… Δια τούτο και υμείς γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκείτε ο Υιός του 
Ανθρώπου έρχεται» (Ματθ. κδ΄ 42-44). «Να αγρυπνείτε, λοιπόν,  γιατί δεν ξέρετε 
ποια μέρα θα έρθει ο Κύριος σας… Γι’αυτό κι εσείς να είστε έτοιμοι, γιατί ο Υιός 
του Ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε». 

Δυο προτροπές, «γρηγορείτε» και  «υμείς γίνεσθε έτοιμοι» και μια 
ξεκάθαρη απάντηση. Ο Κύριος μας θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένουμε. 
Παράλληλα σήμερα μας αποκαλύπτει το πώς θα προετοιμαστούμε. Δεν μας ζητά 
πολλά, μεγάλα και ακατόρθωτα. Μας ζητά μικρά, απλά  και καθημερινά που 
συνοψίζονται στη λέξη «αγάπη». Αγάπη χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς 
ανταλλάγματα. Αγάπη χωρίς διάκριση σε όποιον έχει ανάγκη , έστω και αν αυτός 
που μας χρειάζεται είναι εχθρός. Ποτέ η αγάπη δε θα πάψει να υπάρχει. 

Αυτήν την αγάπη μας ζητά ο Χριστός  να επιβεβαιώνουμε καθημερινά 
μέσα από τις πράξεις. Γιαυτή την αγάπη θα μας καλέσει να λογοδοτήσουμε αν 
την  εφαρμόσαμε ή όχι. « Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου 
δώσατε να πιώ, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, 
άρρωστος και μ’επισκεστήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε… σας 
βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε για έναν από τους άσημους αδελφούς μου τα 
κάνατε για μένα». 

Αδελφοί μου, δίκαιος ο έπαινος και η ανταμοιβή. Απόλυτα 
δικαιολογημένη η κριτική και η καταδίκη. Ο Θεός μάς δίνει σήμερα την 
ευκαιρία. Αν αναβάλουμε για αύριο, ίσως να είναι αργά. Για τούτο ας μην 
αμελήσουμε διαμορφώνοντας το αύριο από σήμερα. Αν ονειρευόμαστε έναν 
κόσμο καλύτερο  ας αρχίσουμε  από την αλλαγή του εαυτού μας. Αν επιθυμούμε  
την αιώνια ζωή, ας την κατακτήσουμε από τώρα. Αν αμελήσουμε ή αρνηθούμε 
να το πράξουμε, τότε το όνειρο όχι μόνο θα μείνει ανεκπλήρωτο, αλλά την ώρα 
της κρίσης θα μετατραπεί σε εφιάλτη. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τον εφιάλτη, 
τότε ας κάνουμε τον πόθο πραγματικότητα μέσα από την «ενεργούμενη αγάπη» 
για να μπορούμε να ακούσουμε κι εμείς το « δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός 
μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν». Αμήν  
 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 



 

 

 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 

 
 

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

Τε.   1/1 ΠΑΦΟΣ, Άγ. Θεόδωρος, Δοξολογία 
Κυ.   5/1 ΠΑΦΟΣ, Άπ. Παύλος και Βαρνάβας 
Δε.   6/1 ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ, Άγιοι Ανάργυροι 
Κυ. 12/1 ΟΜΟΔΟΣ 
Πα. 17/1 ΚΕΔΑΡΕΣ, Άγιος Αντώνιος 
Κυ. 19/1 ΠΟΛΕΜΙ 
Κυ. 26/1 ΠΡΟΔΡΟΜΙ 
Πε. 30/1 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος 
 
 

 

Σα.   1/2 ΣΤΕΝΗ 
Σα.   1/2 ΛΑΣΑ (Εσπ.) 
Σα.   8/2 ΠΑΦΟΣ, Άγ. Θεόδωρος 
Κυ.   9/2 ΑΡΟΔΕΣ 
Κυ.   9/2 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ (Εσπ.) 
Δε. 10/2 ΛΥΣΟΣ 
Κυ. 16/2 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 
Κυ. 23/2 ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ 
 
 

 
 
 

 
ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κ. ΤΥΧΙΚΟΥ 

 
Πα.   3/1 ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΟΣΙΟΣ, Άγιος Εφραίμ 
Κυ.   5/1 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ 
Δε.   6/1 ΠΕΓΕΙΑ 
Σα. 11/1 ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ, Άγιος Θεοδόσιος 
 
 

 

Πα.   1/2 ΘΕΛΕΤΡΑ, Άγιος Τρύφωνας 
Κυ.   2/2 ΛΑΣΑ 
Τε.   5/2 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΗΣ 
Σα.   8/2 ΛΕΤΥΜΠΟΥ 
 
 

 
 

 
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 

 
ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΚΟΥ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ 

12/1 ΚΟΥΚΛΙΑ 
19/1 ΜΑΝΔΡΙΑ 
26/1 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 

  9/2 ΚΟΛΩΝΗ 

16/2 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ 
23/2 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ 

 12/1 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ 
19/1 ΛΕΜΠΑ 
26/1 ΣΤΑΤΟΣ 

  9/2 ΓΙΟΛΟΥ 

16/2 ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ 
23/2 ΑΡΟΔΕΣ 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 
12/1 ΑΧΕΛΕΙΑ 
19/1 ΤΙΜΗ 

  9/2 ΛΕΜΠΑ 

16/2 ΚΟΝΙΑ 
   

 
 

 
 

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

Μητροπόλεως Πάφου www.impaphou.org 
 
 


