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ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Ρωμ. β΄ 10-16 
Ευαγγέλιο: Ματθ. δ΄ 18- 23 
3 Ιουλίου 2016 
 

«Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων. Οι δε ευθέως 
αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ» (Ματθ. δ΄ 19-20). 

 
Μέσα από το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής, ο Ιησούς καθόρισε 

τρεις βασικές προϋποθέσεις, τόσο για τους μαθητές, όσο και γενικά τους 
ακόλουθους του καθώς και μια διαβεβαίωση –υπόσχεση. Πρώτον, ζήτησε πίστη 
στο πρόσωπο του και ομολογία του ονόματός του μπροστά στους ανθρώπους. 
Δεύτερον, αγάπη προς το πρόσωπο του που να ξεπερνά οποιαδήποτε άλλη αγάπη 
και τρίτον, αυταπάρνηση και αυτοθυσία σηκώνοντας αγόγγυστα τον όποιο δικό 
τους σταυρό. Έδωσε δε τη διαβεβαίωση ότι όποιος αφήσει ο,τιδήποτε για χάρη του, 
«θα πάρει εκατό φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή» (Ματθ. 
ιθ΄ 29). 

Ξεκάθαροι, λοιπόν, οι όροι, αλλά και απόλυτα σαφείς οι διαβεβαιώσεις. 
Όμως ενώ, η εφαρμογή των όρων ήταν μέρος της παρούσης και καθημερινή ζωής 
με σημαντικό βαθμό δυσκολίας, αντίθετα οι διαβεβαιώσεις είχαν διάσταση 
μελλοντική και για την αποδοχή τους έπρεπε να προηγηθεί η πίστη. 

Αυτή η διπλή «δυσκολία» θα ανέμενε κανείς ότι θα ήταν σημαντικό εμπόδιο 
και ανασταλτικός παράγοντας για την αποδοχή της οποιασδήποτε πρόσκλησης. 
Αυτά φυσικά με βάση τα ανθρώπινα δεδομένα και την ανθρώπινη λογική. Με 
βάση αυτά τα δεδομένα φαίνεται ότι αγνοούμε αυτό που είπε ο Ιησούς, σαν 
απάντηση στον Πέτρο για τη δυσκολία εισόδου του ανθρώπου στη βασιλεία του 
Θεού. Είπε, λοιπόν, ο Ιησούς: «Παρά ανθρώποις αδύνατον, αλλ’ ου παρά τω Θεώ· 
πάντα γαρ δυνατά εστί παρά τω Θεώ» (Μαρκ. Ι΄ 27). «Για τους ανθρώπους είναι 
αδύνατο, όχι όμως και για το θεό· γιατί όλα είναι δυνατά για το Θεό». 

Παρά το ότι η δέσμευση του Ιησού αφορούσε μια κατάσταση μελλοντική 
και η οποία στη συνέχεια εκπληρώθηκε απόλυτα, για τους ανθρώπους έπρεπε να 
γίνει αποδεκτή στη βάση της πίστεως και μάλιστα ελεύθερα και αβίαστα, όπως 
έγινε σήμερα με την εκλογή των πρώτων μαθητών. Μπροστά στους πολλούς 
«Μεσσίες» και τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις τους, έπρεπε όσοι προσκαλούνταν να 
έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν τον ένα και μοναδικό Μεσσία που θα 
υλοποιούσε τις υποσχέσεις του και θα αποτελούσε, όχι μόνο το ανάχωμα στην 
καταστροφική πορεία της ανθρωπότητας, αλλά και την απαρχή για τη διόρθωση 
του κόσμου και του ανθρώπου. 

Μπροστά σε ένα κόσμο που γκρεμίστηκε και οι αξίες της ανθρωπότητας 
ενταφιάστηκαν κάτω από τα ερείπια του εγωισμού, της μισαλλοδοξίας και του 
ετσιθελισμού, μόνο ένας τρόπος υπήρχε για να διορθωθεί. Να βρεθούν άνθρωποι 
που ξεπερνώντας κάθε εγωισμό και φιλοδοξία θα ήταν έτοιμοι για θυσίες. Όμως, 
για να μπορέσουν να δώσουν προοπτικές και ελπίδα στον ερειπωμένο κόσμο 
έπρεπε πρώτα να πιστέψουν οι ίδιοι σε αυτή την ελπίδα που πρόβαλλε δια του 
Ιησού και με τη βοήθεια του να συμβάλουν στη βελτίωση του κόσμου, μέσα από 
τη δική τους βελτίωση και προσωπική αναγέννηση. Αυτοί ως «το άλας της γης» ως 
«το φως το κόσμου»,  ως «πόλις… επάνω όρους κειμένη» και ως λυχνάρι πάνω στο 
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λυχνοστάτη» θα έπρεπε να λάμψουν με το δικό τους φως μπροστά στους 
ανθρώπους μέσα από τα καλά τους έργα (Ματθ.  ε΄ 13-16). 

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και κάτω από αυτές τις προσδοκίες 
απευθύνεται σήμερα από τον Ιησού το προσκλητήριο προς τα αδέλφια Ανδρέα και 
Πέτρο και Ιάκωβο και Ιωάννη. «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς 
ανθρώπων». «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». 
Προσκλητήριο απλό χωρίς φαινομενικά υλοποιημένες δεσμεύσεις. Προσκλητήριο 
για έργο πνευματικό και όχι βιοποριστικό. Ένα έργο που θα ψαρεύει χωρίς να 
σκοτώνει, που θα ξεδιψά χωρίς να πνιγεί και που θα αναζωογονεί τόσο σε 
προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

Υψηλή η αποστολή επίπονο το έργο και προπαντός απροσδιόριστο το 
αποτέλεσμα. Κι όμως, παρά το ότι δεν συνειδητοποίησαν το μέγεθος της 
αποστολής τους, καθώς και τις προσωπικές θυσίες, όπως οικογενειακές, 
επαγγελματικές και άλλες εντούτοις, «ευθέως», αμέσως, χωρίς συζητήσεις, χωρίς 
δεύτερες σκέψεις «αφέντες τα δίκτυα» οι Ανδρέας και Πέτρος και «το πλοίον και 
πατέρα» ο Ιάκωβος και Ιωάννης τον ακολούθησαν. Στο κάλεσμα του Θεού, στο 
κάλεσμα του Ιησού, υποχώρησαν δεσμοί σεβαστοί όπως οικογενειακοί, περιουσίας 
και επαγγέλματος. Γιατί, η αγάπη προς το Θεό πρέπει να είναι πάνω από 
οποιαδήποτε άλλη αγάπη, η δε υπακοή να είναι στο πρότυπο της υπακοής του 
Ιησού ο οποίος έγινε υπήκοος «μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού» (Φίλιπ. β΄ 8). 
Μια υπακοή και προ παντός μια μίμηση του Χριστού και την οποία θα 
επιβεβαίωναν αργότερα με τη θυσία και της ίδιας της ζωής τους. «Ευθέως», όπως 
ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο, ανταποκρίθηκαν οι τέσσερις μαθητές στο 
κάλεσμα του Ιησού. Σ’ αυτό το «Ευθέως» καλείται και ο καθένας από μας να 
ανταποκριθεί. «Ευθέως», αμέσως, χωρίς καθυστέρηση ή αναβολή καλείται ο 
καθένας από μας να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Ιησού, για μετάνοια, για 
διόρθωση και επιστροφή και ιδιαίτερα για σωτηρία. 

Η στιγμή κατά την οποία δεχόμαστε την πρόσκληση ίσως είναι η μοναδική, 
για τούτο μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος «Σας παρακαλούμε να μην αφήσετε 
να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχτήκατε γιατί η Γραφή λέει: Στον καιρό 
της χάρης σε άκουσα, και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα. Να, τώρα είναι ο 
καιρός της χάρης, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας» (Β΄ Κορ. στ΄ 1-2). 

«Δεύτε οπίσω μου», είπε σήμερα ο Κύριος στους μαθητές του και οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν άμεσα «ευθέως». Η ίδια πρόσκληση απευθύνεται σήμερα και σε 
μας. Όμως ποια η δική μας απάντηση; Απαντούμε «ευθέως» ή λέμε «αύριο ή 
αργότερα βλέπουμε, έχουμε καιρό; Άραγε έχουμε όλοι τον ίδιο «καιρό»; Το βέβαιο 
είναι το σήμερα, η στιγμή που ζούμε. Για το «αργότερα» ή το «αύριο» κανένας δεν 
μπορεί να είναι βέβαιος! 

Αδελφοί μου, το «δεύτε οπίσω μου» επαναλαμβάνεται σήμερα και σε μας. 
Σήμερα οι συνθήκες είναι καλύτερες, αφού δε χρειάζεται να αφήσουμε επάγγελμα, 
πατρίδα, συγγενείς ή φίλους. Σήμερα καλούμαστε να απαρνηθούμε το κακό που 
βρίσκεται μέσα μας και γύρω μας. Ας αφήσουμε τα θολά ποτάμια των αμαρτιών 
μας να καταλήξουν στο φυσικό ωκεανό της αγάπης του Θεού και Αυτός θα τα 
καθαρίσει όπως και τα φυσικά θολά ποτάμια. Ας συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη 
τιμή που μας γίνεται, καθώς και το μέγεθος της χάριτος του Θεού και χωρίς 
δισταγμό, χωρίς αναβολή, ας απαντήσουμε θετικά στην πρόσκλησή Του όπως 
έκαναν σήμερα και οι μαθητές του. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Ρωμ. ε΄ 1 - 10 
Ευαγγέλιο:  Ματθ. στ΄ 22 - 33 
10 Ιουλίου 2016 
 

Καταστατικό χάρτη του χριστιανισμού θα μπορούσαμε να ονομάσουμε 
την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί. 

Ορίζει με κλασσική λιτότητα και απόλυτη σαφήνεια, αλλά και 
περιεκτικότητα τον χαρακτήρα, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις του πιστού 
χριστιανού, τις σχέσεις του με τον κόσμο. Περιορίζει τη σχέση της νέας 
θρησκείας με την απλώς παιδαγωγούσα Ιουδαϊκή, τονίζοντας κάποιες 
αντιθέσεις ή μάλλον ατέλειες. Δίδει ακόμη και το μοναδικό υπόδειγμα της 

απλής και περιεκτικής προσευχής. 
Στη σημερινή όμως περικοπή, που ακούσαμε, μικρό απόσπασμα της 

επί του όρους ομιλίας του Κυρίου, δύο κυρίως θέματα κυριαρχούν. Το ένα 
είναι η συνέπεια. 

«Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν. Ή γαρ τον ένα μισήσει 

και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του ετέρου 
καταφρονήσει.» 

Κανένας, δεν μπορεί να είναι δούλος, υποτακτικός, συγχρόνως σε δυο 
κυρίους αγαπητοί μου, ας είμαστε ειλικρινείς στον εαυτό μας! Επειδή λοιπόν ο 
κάθε κύριος έχει διαφορετικές απόψεις και επιθυμίες, δεν μπορεί να 
ευχαριστείς και τους δυο. Ή τον ένα θα μισήσεις και θα τον περιφρονήσεις ή 
θα προσκολληθείς στον άλλο, που θα αγαπήσεις. 

Αυτός ο συλλογισμός ανταποκρίνεται στις σχέσεις μας με τους 
ανθρώπους. Όμως είναι μάλλον υπόδειγμα με ηθικές διαστάσεις και 
περιεχόμενο. Δεν μπορεί ενώ είσαι πιστός χριστιανός, να εφαρμόζεις κάποτε 
και κάποιες από τις εντολές του Θεού. Κάθε πράξη που σχεδιάζουμε, για την 
προσωπική μας ζωή ή τις σχέσεις με τους συνανθρώπους μας, έχει ένα 
συγκεκριμένο χρώμα, θα λέγαμε. Παρουσιάζει έμμεσα αλλά χαρακτηριστικά 
τα πιστεύω μας. Και είναι τόσο χαρακτηριστικά που οι γύρω μας, που μας 
γνωρίζουν, σχεδόν μπορούν να υπολογίσουν πως θα αντιδράσουμε σε 
συγκεκριμένα θέματα και προβλήματα. Η καθημερινή συμπεριφορά μας 
αποτελείται από μικρές ή σπουδαίες πράξεις, κάποια λόγια και συνηθισμένες 

για μας εκφράσεις ή ακόμη και μερικές σποραδικές σκέψεις που περνούν από 
το μυαλό μας. Όλα αυτά μαζί, σκέψεις, λόγια και πράξεις οικοδομούν την 
ποιότητα του χαρακτήρα μας. Ακούσαμε στην αρχή της περικοπής: «Ο λύχνος 
του σώματος εστίν ο οφθαλμός». Ακόμη απλώς ένα βλέμμα μας φανερώνει 
σκέψεις, προθέσεις, σχεδόν τον χαρακτήρα μας. Δύσκολα μπορούμε να 
κρύψουμε τι σκεπτόμαστε, ή μάλλον την ποιότητα της σκέψης που ο απέναντί 
μας τη νοιώθει. Και αν βέβαια ο εσωτερικός κόσμος είναι καθαρός και καλός, 
αυτό εξωτερικεύεται. Αποφασίζουμε επομένως και διαλέγουμε ποιον κύριο θα 
ακολουθούμε. Ποιου τις εντολές αποδεχόμεθα για να καθοδηγούν τα βήματα 
της ζωής μας. Προσαρμόζεται όλη η ζωή μας και σε κάθε λεπτομέρεια της στις 
εντολές του Ευαγγελίου. Αυτό που απαιτεί από εμάς ο Κύριος, δεν είναι απλώς 
να πιστεύουμε σ’ Αυτόν. Αυτό είναι το ελάχιστο. Μας ζητεί να προσαρμόζουμε 
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την έκφραση του χαρακτήρα, πράξεις, λόγια, σκέψεις και σχέσεις, ολόκληρη 
τη ζωή μας, κρυφή και φανερή, με αυτά που πιστεύουμε. Να είμαστε ειλικρινά 
και σταθερά συνεπείς! Να έχουμε συνέπεια πίστης και έργων στη ζωή μας, σε 
κάθε έκφανση. 

Το άλλο, αγαπητοί μου αδελφοί:  Απόλυτη εμπιστοσύνη στον 
Δημιουργό. 

«Μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών..... Οίδε γαρ ο πατήρ υμών ο 

ουράνιος ότι χρήζετε τούτων απάντων» 
Μη φροντίζετε με αγωνία και στενοχώρια για τη ζωή σας....... γιατί 

γνωρίζει ο ουράνιος Πατέρας σας όλες τις ανάγκες. Βασανιστική είναι η 
καθημερινή μας φροντίδα για την ικανοποίηση των αναγκών μας. Μας κρατά 
πολλές φορές ξάγρυπνους η σκέψη ότι δεν μπορέσουμε να καλύψουμε απλές 

ή σοβαρότερες ανάγκες. Ετοιμάζουμε μακρόχρονα σχέδια. Θέτουμε μεγάλους 
και υψηλούς στόχους. Και διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε να τους 
πετύχουμε. Ορθώνονται μπροστά τεράστια και ανυπέρβλητα εμπόδια. Κάποιοι 
παράγοντες που δεν είχαμε υπολογίσει μας υποχρεώσουν να σταματήσουμε ή 
να αναβάλουμε τα σχέδια μας. Και τότε απελπιζόμαστε και γυρεύουμε τον 
λόγο της αποτυχίας. Ασφαλώς κάτι φταίει. Δεν κάναμε καλό σχεδιασμό; Ήταν 
πέραν των δυνατοτήτων μας; Βρέθηκαν εμπόδια που δεν γνωρίζαμε; Ή κάποιοι 
μας πολέμησαν; Προφανώς δεν μπορούμε μόνοι μας να είμαστε βέβαιοι για 
την επιτυχία μας, σε οτιδήποτε. 

Δεν υπολογίσαμε και κάποιον άλλο παράγοντα, κάποια άλλη βοήθεια. 
Ίσως ξεκινώντας μόνοι μας, δεν γυρίσαμε τα μάτια μας και δεν καλέσαμε τον 
ουράνιο Πατέρα μας, να έρθει συμπαραστάτης και βοηθός. Μας διαβεβαίωσε ο 
Χριστός στην επί του όρους ομιλία Του, ότι γνωρίζει Εκείνος όλες μας τις 
ανάγκες. Γνωρίζει ανάγκες που εμείς δεν γνωρίζουμε. Ικανοποιεί όμως ανάγκες 
που Εκείνος γνωρίζει ότι πρέπει να ικανοποιήσει. Τι ζητάει από εμάς; 
Εμπιστοσύνη και μόνον εμπιστοσύνη. 

«Τις δε εξ υμών μεριμνών δύναται προσθείναι επί την ηλικίαν αυτού 
πήχυν ένα;» 

Για να καταλάβετε πόσο ανόητη και ανίσχυρη είναι η φροντίδα σας, 
σκεφτείτε ποιος από σας με την οποιαδήποτε προσπάθεια και φροντίδα του θα 
μπορούσε να αυξήσει το ανάστημά του κατά ένα πήχυ. Πράγματι λοιπόν 
είμαστε ανόητοι, όταν στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στις δυνάμεις και 

ικανότητές μας. Χωρίς την βοήθεια του Θεού, τίποτε δεν μπορούμε να 
κάνουμε. 

Γιαυτό και καταλήγει: «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την 
δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν». Ζητάτε πρώτα τα 
πνευματικά αγαθά της βασιλείας του, και όλα τα άλλα, που έχουν δευτερότερη 
σημασία,  θα ακολουθήσουν και θα σας δοθούν. 

Ας το συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί μου, σταθερή συνέπεια στη ζωή 
μας.  Πίστη και έργα. Ο, τι πιστεύουμε να αποδεικνύεται από τα έργα μας. Και 
απαρασάλευτη εμπιστοσύνη στο Δημιουργό μας, Θεό, που δεν πρόκειται να 
αφήσει το δημιούργημά Του να χαθεί! Αυτό θα διατηρεί μόνιμη την αίσθηση 
της ειρήνης στην ψυχή μας! 

Δ.Γ.Σ 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ) 
Απόστολος: Τιτ. γ΄ 8-15 
Ευαγγέλιο: Ματθ.  ε΄ 14-19 
17 Ιουλίου 2016 

«Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν 
υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υμών 

τον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. ε΄ 16) 
Διπλή η σημερινή γιορτή. Γιορτή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής 

συνόδου και γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Τιμά, λοιπόν, η Εκκλησία τη μνήμη των 
630 Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου που συνήλθε στη Χαλκηδόνα το 
451μ.Χ. για την καταπολέμηση της αιρέσεως του Μονοφυσιτισμού και τη 
διατύπωση της πίστεως της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι 
είναι τέλειος ο Θεός και τέλειος άνθρωπος και κατά συνέπεια και η σωτηρία που 
προσφέρει είναι τέλεια και ολοκληρωμένη. 

Τιμά παράλληλα τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας, που, παρά το νεαρό της 
ηλικίας της, αφού ήταν μόλις 15 χρόνων, με θαυμαστό και ακατάβλητο θάρρος 
απέρριψε τις δελεαστικές προστάσεις του έπαρχου Ολύβριου και παράλληλα 
ομολόγησε με θάρρος την πίστη της στον Ιησού Χριστό. Με υπομονή και ηρωϊσμό 
δέχεται τη φυλάκιση, τις σκληρές μαστιγώσεις με τα σιδερένια νύχια και όλα τα 
άλλα βασανιστήρια, με τελευταίο τον αποκεφαλισμό της. Το ξίφος του δημίου της 
έκοβε το κεφάλι, αλλά ως την ώρα εκείνη αντηχούσε η ομολογία – απάντηση της 
προς τον ειδωλολάτρη ηγεμόνα και τύραννο. «Μαρίνα ονομάζομαι, της Πισιδίας 
ειμί γέννημα και θρέμμα και το όνομα του Κυρίου μου Ιησού Χριστού 
επικαλούμαι».  Έτσι η Μαρίνα, με την ομολογία και στη συνέχεια με το μαρτύριο 
της, στεφανωμένη, σαν Αγία και μεγαλομάρτυρας κατατάχθηκε στο χορό των 
Μαρτύρων του Χριστού για να αγάλλεται αιώνια και να αποτελεί πρότυπο για 
μίμηση. Αυτή η μίμηση της ομολογίας της πίστεως, του μαρτυρίου και της ζωής 
της αποτελεί και τον καλύτερο τρόπο για να την τιμήσουμε επάξια. 

Άγιοι Πατέρες και Αγία Μαρίνα έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, τον 
Ιησού Χριστό και της διδασκαλίας του. Τον αποδέχθηκαν ως τέλειο θεό και ως 
τέλειο άνθρωπο και άρα και ως πραγματικό Λυτρωτή. Αποδέχθηκαν και την 
διδασκαλία Του, όπως προβάλλει μέσα από το σημερινό Ευαγγέλιο. Ως «φως του 
κόσμου», έλαμψαν με την πίστη, την αρετή και την αγιότητα τους. Ιδιαίτερα, όμως, 
έλαμψαν και με το μαρτύριο της ζωής τους, όπως έγινε με την Αγία Μαρίνα και 
όλο εκείνο το πλήθος των μαρτύρων της εποχής της. Σαν λυχνάρι δε πάνω στο 
λυχνοστάτη, οι μεν Άγιοι Πατέρες φώτισαν με την ορθή διδασκαλία τους και 
διέλυσαν το σκοτάδι της αιρέσεως, η δε Αγία Μαρίνα ως φωτεινή λαμπάδα φώτισε 
όχι μόνο τους ανθρώπους της εποχής της, αλλά δια μέσου των αιώνων φωτίζει 
όλους τους ανθρώπους. 

«Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών 
τα καλά έργα» προτρέπει σήμερα ο Ιησούς. Ο άνθρωπος, που δέχεται τον τιμητικό 
τίτλο «φως του κόσμου», τίτλο και χαρακτηρισμό που ανήκει μόνο στον Ιησού 
Χριστό ο οποίος είπε: «Εγώ ειμί το φως του κόσμου» (Ιωάν. η΄ 12),  έχει την 
υποχρέωση να ζει στο πρότυπο της ζωής του Χριστού. Ο άνθρωπος πρέπει να 
ενεργεί σαν φωτεινό πρότυπο, γιατί ζει και ενεργεί όχι μόνο με βάση τη διδασκαλία 
του Χριστού, αλλά και ενεργεί στη ζωή του, όπως και ο Χριστός. Πρότυπο και 
μέτρο της καθημερινής ζωής του είναι ο τέλειος Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός 
και όχι ο άνθρωπος με τις οποιεσδήποτε αδυναμίες του. 
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Τιμητική η θέση για άνθρωπο που θέλει να αποκαλεί τον εαυτό του 
«Χριστιανό». Τιμητική η θέση αλλά και βαρύ το προνόμιο. Βαριά η ευθύνη, γιατί 
φέροντας το όνομα του Χριστού, φέρει και την ευθύνη να είναι υπάκουος και 
τηρητής του Νόμου του Θεού. Ο νόμος του Θεού, έχει αιώνια ισχύ και μοναδικό 
κύρος και στην πιο μικρή λεπτομέρεια, όπως εξήγησε ο Κύριος και επιβεβαίωσε 
σήμερα και ο Απόστολος Παύλος. 

Είπε σήμερα ο Κύριος: «Σας βεβαιώνω  πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη 
συντέλεια του, δε θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξεία από το νόμο. 
Όποιος, λοιπόν, καταργήσει ακόμα και μια από τις πιο μικρές εντολές αυτού του 
νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη βασιλεία του Θεού. 
Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί 
μεγάλος στη βασιλεία του Θεού». Αλλά και ο Απόστολος Παύλος επιβεβαιώνει 
σήμερα το μαθητή του Τίτο και κατ’ επέκταση και μας ότι «Αυτά τα λόγια είναι 
αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι 
έχουν πιστέψει στο θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι 
τα καλά και χρήσιμα στους ανθρώπους. 

Αυτά τα «αξιόπιστα λόγια» έχουμε καθήκον όχι μόνο να τα αποδεχόμαστε 
θεωρητικά αλλά και να τα εφαρμόζουμε στην καθημερινή ζωή μας. Παράλληλα 
αυτές τις αλήθειες θα πρέπει να τις υπερασπιζόμαστε όταν βρίσκονται σε κίνδυνο 
ένεκα των αιρέσεων. Γιατί η Εκκλησία και η Χριστιανική πίστη δεν κινδύνευαν 
τόσο πολύ από τους διωγμούς, όσο από τις αιρέσεις. Και τούτο γιατί, μπορεί λόγω 
των διωγμών να οδηγούνταν κάποιοι στο θάνατο, όπως σήμερα η Αγία Μαρίνα, 
αλλά με τη μαρτυρία της πίστεως και το μαρτύριο της ζωής τους ενίσχυαν στην 
πράξη στους Χριστιανούς. Αντίθετα με την αίρεση, πέραν από την αλλοίωση του 
περιεχομένου της πίστεως, υπάρχει και η αλλοίωση του κύριου Χριστιανικού 
ήθους, της αγάπης. Έτσι η αίρεση γίνεται πολλαπλά καταστροφική, αφού 
αλλοιώνει την πίστη και το ήθος, οδηγεί σε συγκρούσεις μεταξύ των Χριστιανών, 
γεγονός αποτρεπτικά για την εξάπλωση του Χριστιανισμού και τέλος αστοχία στο 
θέμα της σωτηρίας. Ακούσαμε σήμερα τον Απόστολο Παύλο να τονίζει: «Αιρετικόν 
άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού». «Τον άνθρωπο που 
ακολουθεί πλανημένες διδασκαλίες συμβούλεψέ τον μια δυο φορές, κι αν δεν 
ακούσει άφησε τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί κι 
αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτι ο ίδιος τον εαυτό του» (Τιτ. γ΄ 10-11). 

Αδελφοί μου, ζούμε σε μια δύσκολη εποχή που οι αρχές και οι αξίες του 
Χριστιανισμού ποδοπατούνται όχι μόνο από τους αιρετικούς αλλά από τους ίδιους 
τους Χριστιανούς με αποτέλεσμα να υπάρχει δικαιολογημένα η απορία: «Πως 
μπορεί ο Χριστιανισμός να αλλάξει τον κόσμο όταν οι άνθρωποι του δεν μπορούν 
να αλλάξουν να διορθώσουν τον εαυτό τους». 

Η απάντηση δεν είναι δύσκολη, γιατί απλούστατα αυτοί ποτέ τους δε 
συνδέθηκαν πραγματικά με το «φως» που είναι ο Χριστός.  Αντίθετα οι Άγιοι 
Πατέρες της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, έργω και λόγω με αγώνες και 
θυσίες, χωρίς υπερβολές και χωρίς εκπτώσεις, μας παρέδωσαν σαν βαριά 
κληρονομιά την Αποστολική και Πατερική πίστη. Άγιοι Πατέρες και Αγία Μαρίνα 
αποδέκτες του Θείου φωτός κατέστησαν όντως και οι ίδιοι «φως του κόσμου». Ας 
μιμηθούμε το παράδειγμα τους, όπως το ζητά σήμερα από όλους μας ο ίδιος ο 
Ιησούς. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Ρωμ. ι΄ 1-10 
Ευαγγέλιο: Ματθ. η΄ 28- θ΄ 1 

24 Ιουλίου 2016 
 

Ο Κύριος, επισκεπτόμενος την πόλη των Γεργεσηνών, βρέθηκε 
ενώπιον δυο δαιμονιζόμενων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν ο φόβος και ο 

τρόμος της περιοχής. Στη θέα του Αρχηγού της ζωής, οι δαιμονικές 
ζήτησαν έλεος και Τον παρεκάλεσαν να τις ρίξει σε μια παρακείμενη αγέλη 

χοίρων, πράγμα  που συνέβη και οι χοίροι κατακρημνίστηκαν στην 
θάλασσα, απαλλάσσοντας τους κατοίκους της περιοχής από τη δαιμονική 

απειλή. 
Οι μορφές και οι τρόποι που επιλέγει ο διάβολος για να πλήξει και 

να θανατώσει ψυχικά τους ανθρώπους είναι ποικίλοι και διαφορετικοί κάθε 
εποχή. Θα έλεγε κανείς πως και ο διάβολος προσαρμόζεται στα δεδομένα 

κάθε εποχής για να κάνει το έργο του ευκολότερο και να κυριαρχήσουν πιο 
άνετα πάνω στα θύματα του. Το φαινόμενο του σατανισμού είναι παλαιό 

στις ανθρώπινες κοινωνίες, σήμερα, όμως, έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, 
λόγω του διαδικτύου. Οι φορείς του υιοθετούν τις πιο σύγχρονες 

επιστημονικές και τεχνολογικές κατακτήσεις, προκειμένου να 
προσεγγίσουν ευκολότερα όλους εκείνους που, είτε δεν είναι δυνατοί στην 

πίστη, είτε δεν διαθέτουν τα απαραίτητα πνευματική αναχώματα, που θα 
τους καταστήσουν άτρωτους σε αυτού του είδους τη διαστροφή. 

Ο σατανισμός έχει απλώσει τα πλοκάμια του και στη χώρα μας, 
χρησιμοποιώντας τις ευκολίες και την τεχνολογία του διαδικτύου. Κάθε 

χρήστης του τεχνολογικού θαύματος μπορεί να επισκεφθεί ότι θέλει, ανά 
στιγμή, καθώς δεν υπάρχει νομοθετικός περιορισμός που να εμποδίζει τους 

διεστραμμένους και εγκληματικούς νόες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση 
στον ανθρώπινο ψυχισμό, Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, «πάνω 

από 10.000 είναι οι καθημερινές επισκέψεις στην «Εκκλησία του 
διαβόλου»… Γενικότερα στο διαδίκτυο γίνεται χαμός από ιστοσελίδες 

σατανιστικού περιεχόμενου.. Στην Ελλάδα υπάρχουν ιστοσελίδες που 
υμνούν το σατανά που δίνουν όλες τις πληροφορίες για το σατανισμό και το 

βουντού, ενώ δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες» να διαβάσουν τη 
«μαύρη βίβλο» του σατανισμού του ιδρυτού της «Εκκλησίας του σατανά»… 

Αυτό που τρομάζει είναι οι γνωριμίες μέσω τέτοιου είδους sites έχουν 
δεσπόζουσα θέση. Εκεί, δηλαδή όπου κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει 

ποιος είναι στη άλλη άκρη της γραμμής ή με ποιον συνομιλεί και τέλος, σε 
ποιόν δίνει τα στοιχεία του και ποιον κλείνει ραντεβού». 

Τις περισσότερες φορές, το ενδιαφέρον μας περιορίζεται στα γνωστά 
ναρκωτικά και στους τρόπους πρόληψης ή αντιμετώπισης αυτής της 

τραγωδίας. Γι’ αυτό περνά σε δεύτερη μοίρα το ενδιαφέρον για τα εξίσου 
τρομακτικά και με τα ίδια ή και τραγικότερα αποτελέσματα 

ψυχοναρκωτικά, που οδηγούν τον άνθρωπο στον ψυχικό αλλά και στο 
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βιολογικό του αφανισμό. Ο σατανισμός είναι ένα από τα 

χαρακτηριστικότερα ψυχοναρκωτικά της εποχής μας, για την αντιμετώπιση 
του οποίου απαιτούνται κοινές δράσεις, τολμηρές αποφάσεις και πολιτικές 

κινήσεις που δεν είναι απαραίτητο να διέπονται οπωσδήποτε και από τις 
αρχές της ανεκτικότητας, της ευγένειας και της ελευθερίας της έκφρασης 

που διέπουν τις δημοκρατίες. Μπροστά στον κίνδυνο αλώσεως ανθρώπινων 
ψυχών, απειλής του δημοκρατικού πολιτεύματος, παρακίνησης στη 

διενέργεια εγκλημάτων, μπροστά στην απειλή κατά της κοινωνικής 
ασφάλειας και συνοχής, στα φαινόμενα ανομολόγητης ύβρεων των ιερών 

θρησκευτικών συμβόλων και προσώπων, μπροστά στην αναβίωση 
καταδικασμένων στο χρόνο ρατσιστικών πρακτικών, καθώς όλα αυτά 

συνιστούν τις αρχές και τα ιδανικά του σατανισμού, δεν είναι και τόσο 
απαραίτητη η δημοκρατική αντιμετώπιση των πραγμάτων, που στην 

προκειμένη περίπτωση, μπορεί να αποδειχθεί από αφελής έως επικίνδυνη. 
Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν; Καταρχάς η Πολιτεία να προχωρήσει στη 

δημιουργία νομοθετικού πλαισίου  αντιμετώπισης τέτοιου είδους 
διαστροφικών φαινομένων στο διαδίκτυο. Η δημιουργία ασφαλιστικών 

δικλείδων και χρήσης του διαδικτύου είναι απαραίτητη ούτως ώστε να μην 
έχει ο οποιοσδήποτε και οποτεδήποτε πρόσβαση σε σελίδες με εγκληματικό 

περιεχόμενο, έστω κι αν αυτό προσκρούει στα λεγόμενα δημοκρατικά 
δικαιώματα. Ο σατανισμός διαθέτει θρησκευτικό επικάλυμμα, αλλά, 

ουσιαστικά, πρόκειται για εγκληματική δραστηριότητα, πίσω από την οποία 
κρύβονται σκοτεινά πρόσωπα και ανομολόγητα συμφέροντα που 

σκοπεύουν όχι απλώς στο να απομακρύνουν τους ανθρώπους από το δρόμο 
του Θεού, αλλά και να καλλιεργήσουν εγκληματικές φυσιογνωμίες για να 

αλλοιώσουν, έτσι, τα στοιχεία εκείνα και τις προϋποθέσεις που καθιστούν 
τον άνθρωπο φιλάδελφο και αγαπητικό  προς το συνάνθρωπο του. 

Μπροστά, λοιπόν, σε μια τέτοια αμείλικτη αλήθεια και πραγματικότητα, 
λιγότερη δημοκρατία δε βλάπτει. 

Πρέπει, όμως και η οικογένεια να λάβει τα μέτρα της. Πρέπει οι 
σύγχρονοι γονείς, που έχουν συνηθίσει να παρέχουν στα παιδιά τους τα 

πάντα, να μάθουν να λένε και «όχι», γιατί το «όχι» της γονεϊκής εμπειρίας 
και ευθύνης καθίσταται σωτήριο και ευεργετικό απέναντι στο θέλημα και 

την επιμονή της παιδικής αθωότητας και αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά 
κάνει τα πάντα για να σώσει αυτόν που αγαπά, έστω και αν κάποιες φορές 

γίνεται σκληρός. Οι γονείς να είναι περισσότερο προσεκτικοί απέναντι στα 
παιδιά τους, όσον αφορά στο τι διαβάζουν, ποιους συναναστρέφονται, τι 

θεάματα βλέπουν, ποιες περιοχές του διαδικτύου επισκέπτονται. Και αυτό 
το οφείλουν και σε εκείνα  αλλά και στον εαυτό τους, αν δεν θέλουν να 

μαζεύουν τα συντρίμμια και τα ερείπια των παιδικών ψυχών θυσία στο 
βωμό της άκριτης και αφελούς ελευθερίας. 

 
Γιώργος Σαββίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Ρωμ. ΙΒ΄ 6 – 14 

Ευαγγέλιο: Ματθ. Θ΄ 1-8 

31 Ιουλίου 2016 

 

«Θάρσει, τέκνον· αφέωνταί σοι αμαρτίαι σου» 

 

Το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι συνέχεια του 

Ευαγγελίου της περασμένης Κυριακής. Κι όπως εκείνο είχε και μας παρουσίασε το θαύμα 

των δαιμονιζομένων, έτσι και τούτο έχει και μας παρουσιάζει το σωτήριο θαύμα από τον 

Κύριο, του παραλυτικού. Εκεί εσώθηκαν δυο δαιμονιζόμενοι και εσκανδαλίσθησαν 

αμετανόητοι άνθρωποι. Εδώ συγχωρείται ένας αμαρτωλός και θεραπεύεται από την 

παράλυσή του, για να δειχθεί έτσι η εξουσία του Κυρίου να συγχωρεί τις αμαρτίες των 

ανθρώπων εκείνων, που εκδηλώνουν θερμή πίστη και ειλικρινή μετάνοια σ’ Αυτόν. 

Γνωρίζει στην εντέλεια ο Καρδιογνώστης Κύριος τα συναισθήματά του που πλημμυρίζουν 

τη στιγμή εκείνη την καρδιά του παραλυτικού. Ξέρει τους δισταγμούς του, που πηγάζουν 

από την συναίσθηση της αμαρτωλότητός του. Και για να τον καθησυχάσει, του απευθύνει 

ευθύς εξ αρχής λόγους ενθαρρυντικούς και τονωτικούς. Κι ο παραλυτικός κοιτάζει 

ικετευτικά τον Κύριο, αναμένοντας το θαύμα. Στην κατάσταση αυτή ευρισκόμενος, 

απρόσμενα, αντί ν’ ακούσει λόγια αποδοκιμασίας, ακούει τα ενισχυτικά λόγια του Κυρίου: « 

Έχε θάρρος, παιδί μου. Μη απογοητεύεσαι. Οι αμαρτίες σου που σ’ έφεραν σ’ αυτή την 

κατάσταση, έχουν συγχωρηθεί ». Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου δίνουν και σ’ εμάς σήμερα την 

αφορμή ν’  ασχοληθούμε με την όλη συμπαθή συμπεριφορά μας, έναντι των αμαρτωλών 

συνανθρώπων μας. 

Όταν μελετούμε τα ιερά Ευαγγέλια, βλέπουμε ότι χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

όλης ζωής του Θεανθρώπου Ιησού, ήταν η συμπάθεια και η φροντίδα για τον αμαρτωλό 

άνθρωπο, τον οποίο έβλεπε πάντοτε σαν άρρωστο, που είχε ανάγκη θεραπείας. Τον έβλεπε 

σαν γιατρός πονετικός και σπλαχνικός και έκαμνε το παν για να τον γιατρέψει. Γι’ αυτό 

ακριβώς και δεν εξεδίωξε ποτέ κανένα αμαρτωλό που Τον πλησίαζε συντετριμμένος. 

Έβλεπε τους ανθρώπους σαν θύματα του διαβόλου, που έπρεπε οπωσδήποτε να 

ελευθερωθούν. Δεν ήθελε να μείνει κανένας άνθρωπος δέσμιος του πονηρού και να πεθάνει 

«εν αμαρτίαις». 

Το τέλειο αυτό παράδειγμα του Κυρίου μας, πρέπει να είναι κανόνας και για την 

δική μας συμπεριφορά προς τους συνανθρώπους μας. Κι εφ’ όσον και εμείς είμαστε και οι 

ίδιοι αμαρτωλοί και σαν τέτοιοι διατρέχουμε πάντοτε τον κίνδυνο της αμαρτίας, πρέπει πολύ 

περισσότερο να είμαστε συμπαθείς προς τους συναμαρτωλούς συνανθρώπους μας. Με τούτο 

όμως δεν εννοούμε ότι θα πρέπει να αμνηστεύουμε τη ζωή της αμαρτίας. Είναι άλλο η 

αμαρτία και άλλο ο αμαρτωλός άνθρωπος. Όταν τρέφουμε μέσα μας αισθήματα συμπάθειας 

προς τους συναμαρτωλούς αδελφούς μας, δεν θα βρίσκει θέση ποτέ στην ψυχή μας ο 

δαίμονας της κατάκρισης. Μαζί μ’ αυτά θα πρέπει να προσευχόμαστε με θέρμη για τη 

μετάνοια του γνωστού μας που έχει παρεκτραπεί. Κι ακόμα να ικετεύουμε τον 

πολυεύσπλαχνο Κύριο να του στείλει πνεύμα μετάνοιας και επιστροφής κοντά Του, για να 

εξαλειφθούν οι αμαρτίες του και να έλθουν και στη δική του ζωή καιροί αναψύξεως. Να 

γνωρίσει δηλαδή κι εκείνος ευτυχισμένες μέρες απαλλαγής από τα δεινά της αμαρτίας μέσα 

στη χάρη και ευλογία του Κυρίου μας. 
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«Μετανοείστε», μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, 

«και επιστρέψτε στον Θεό για να εξαλειφτούν οι αμαρτίες σας, ώστε, να έρθει ο καιρός που 

ο Κύριος θα σας ανακουφίσει από τα δεινά, στέλνοντας τον Ιησού, που τον έχει χρίσει για 

σας Μεσσία » (Πραξ. Γ΄ 19 – 20). Αυτός ήταν και ο σκοπός για τον οποίο ήλθε στη γη ο 

Κύριος. Έγινε άνθρωπος για να αναζητήσει και να σώσει αυτούς που έχουν χάσει τον δρόμο 

τους (Λουκ. ΙΘ΄ 10). Για να καλέσει σε μετάνοια τους αμαρτωλούς και για να θεραπεύσει 

τους συντετριμμένους (Λουκ. Ε΄ 32 και Λουκ. Δ΄ 19). Η συμπάθεια αυτή προς τον 

αμαρτωλό, τον πεσμένο και ψυχικά άρρωστο άνθρωπο, ήταν εκείνη που Τον έκαμνε να 

οδοιπορεί επί ώρες για να συναντήσει έστω και μια αμαρτωλή ψυχή, που ήταν έτοιμη σαν 

τον ώριμο στάχυ να κερδηθεί και να σωθεί, όπως συνέβη με την Σαμαρείτιδα και με πολλές 

άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Αυτή Του η φροντίδα για τον αμαρτωλό άνθρωπο, δεν τον 

άφηνε να προσέχει τα σχόλια ωρισμένων αντιδραστικών ανθρώπων ειδικά όταν επρόκειτο 

να καταλύσει σε σπίτια τελωνών, όπως στην περίπτωση του Ζακχαίου. Η ίδια συμπάθεια 

γινόταν αιτία να λυπάται και για την πώρωση των αμετανοήτων και να κλαίει για την 

αμετανοησία τους (Ιωάν. Δ΄ 3 – 42, Λουκ. ΙΘ΄ 1 – 10, Μάρκ. Γ΄ 5, Λουκ. ΙΘ΄ 41). 

Τι άλλο όμως φανερώνουν και πολλές από τις ωραιότατες παραβολές Του; Ας 

θυμηθούμε την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη, με τη φροντίδα Του για τον άνθρωπο, που 

περιέπεσε σε ληστές (Λουκ. Ι΄ 30 – 37). Ας φέρουμε στη μνήμη μας την παραβολή του 

Καλού Ποιμένος, που τρέχει και αναζητά το χαμένο πρόβατο (Ματθ. ΙΗ΄ 12, Λουκ. ΙΕ΄ 4 – 

5). Ας σκεφτούμε, τέλος και τη γυναίκα, που ζητά επιμελώς, ως ότου εύρει τη χαμένη της 

δραχμή (Λουκ. ΙΕ΄ 8). Το ίδιο επίσης φανερώνουν και πολλά από τα θαύματά Του, όπως η 

θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά (Ιωάν. Ε΄ 1 – 15) και τέλος οι θεραπείες των 

δαιμονιζομένων. 

Αυτή η άφεση των αμαρτιών είναι κάτι το πολύ σοβαρό, που έπρεπε να απασχολεί 

σοβαρώτατα και τον καθένα μας, που δυστυχώς πρέπει να ομολογήσουμε πως δεν μας 

απασχολεί. Κι ενώ όταν αρρωστήσουμε, ανησυχούμε και τρέχουμε αμέσως στους γιατρούς, 

όταν μας προσβάλει και μολύνει την αθάνατη ψυχή μας η αμαρτία, αδιαφορούμε και δεν 

κάμνουμε τίποτε για τη θεραπεία της. Δυστυχώς, δεν το καταλαβαίνουμε ότι από την 

αμαρτία κινδυνεύει η ψυχή μας. Ότι φθείρεται, δηλητηριάζεται και παθαίνει διάβρωση ο 

αθάνατος και ατίμητος θησαυρός μας. Ότι η αμαρτία είναι φορέας θανάτου και μάλιστα 

αιωνίου για την ύπαρξή μας. Αφήνουμε, ότι και πριν επιφέρει τον αιώνιο θάνατο η αμαρτία 

κάμνει την εδώ ζωή μας, δυστυχισμένη. Ότι με τις τύψεις, τους ελέγχους, το βάρος της 

ενοχής, μας κάμνει τον βίο αβίωτο. 

Αδελφοί μου! Ας παραμερίσουμε, λοιπόν, κάθε δισταγμό και κάθε επιφύλαξη. Ας 

μη μας νικά ο αμαρτωλός εαυτός μας, που βέβαια αντιδρά και θέλει να ξεφύγει, ζητώντας 

αναβολές και αναβολές. Γιατί οι αναβολές αυτές κρύβουν θανάσιμο κίνδυνο. Ας βλέπουμε 

σαν αρρώστους τους παρεκτρεπομένους τυχόν αμαρτωλούς αδελφούς μας και ας τους 

συμπαθούμε, εφ’ όσον μάλιστα σαν άνθρωποι, ασθενούμε συχνότατα και όλοι εμείς. Ας 

φροντίζουμε να τους οδηγούμε στο ιατρείο των ψυχών που είναι η αγία μας Εκκλησία. 

Μέσα στην αγιαστική αυτή ζωή της Εκκλησίας μας θα βρίσκουμε όλοι την υγεία της ψυχής 

μας και θα δοξάζουμε πάντοτε τον φιλάνθρωπο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας, 

που είναι ο Πανάγαθος Κύριος και Θεός μας. 

 

Ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης Διονύσιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Ρωμ. ιε΄ 1-7 

Ευαγγέλιο: Ματθ. θ΄ 27-35 

7 Αυγούστου 2016 

 

«Και ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλμοί» 
 

Ο λόγος για τα μάτια της ψυχής και την πνευματική όραση, που αυτή την 

περίοδο του καλοκαιριού περνούν μια σκληρή δοκιμασία με την προκλητικότητα του 

γυμνού, έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι τυφλοί του σημερινού ιερού Ευαγγελίου με την 

πίστη τους απέκτησαν το φως της ψυχής και στη συνέχεια με τη δύναμη του Χριστού 
είδαν το κτιστό φως του κόσμου. Από το θαύμα τους διδασκόμαστε τη σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στη σωματική και ψυχική όραση και τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούμε ανάλογα με τη δύναμη του εσωτερικού μας φωτός να καταστήσουμε τα 

μάτια μας θεωρεία του θείου κάλλους. Οι δυο τυφλοί από την πνευματική όραση 

έφτασαν στην σωματική. Εμείς καλούμεθα σήμερα από την σωματική να φτάσουμε 

στην πνευματική. 
Όποιος έχει προβλήματα με τα μάτια του μπορεί να αξιολογήσει την 

αναγκαιότητα τους στη ζωή μας. Τα μάτια είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού. Μ’ αυτά 

χαιρόμαστε τη ζωή, απολαμβάνουμε την ωραιότητα της δημιουργίας, κινούμαστε και 

ζούμε. Χωρίς μάτια η ζωή είναι μια ατελείωτη νύκτα και ο άνθρωπος ένα δυστυχισμένο 

πλάσμα που καθημερινά περιμένει πότε θα ξημερώσει. Εκτός όμως από τα σωματικά 
μάτια υπάρχουν και τα πνευματικά μάτια. Εκτός από τη σωματική υπάρχει και η 

ψυχική όραση. Εκτός από το κτιστό φως υπάρχει και το πνευματικό φως. Αυτά  τα δυο 

στοιχεία, η σωματική και η πνευματική όραση, έχουν μεγάλη εξάρτηση το ένα από το 

άλλο. Από τα σωματικά μάτια εξαρτάται η ανάσταση ή η νέκρωση του πνευματικού 

ανθρώπου. Εάν αυτά βλέπουν ορθά, τότε τα μάτια της ψυχής υγιαίνουν. Εάν βλέπουν 

πονηρά τότε γίνονται κλέφτες της αμαρτίας, θυρίδες απ’ όπου εισέρχεται η αμαρτία,  
καταλαμβάνει την ψυχή και απλώνει σε όλο τον άνθρωπο το σκοτάδι της. Τα μάτια 

γίνονται μακριά πλοκάμια που σαν χταπόδι απλώνονται και αγκαλιάζουν από μακριά 

ότι τους αρέσει. Η όραση γίνεται τότε αφή που απολαμβάνει ότι αγαπά και με τον 

τρόπο αυτό αναστατώνει την ψυχή, σπέρνει πάθη στην καρδιά και παρασύρει τον 

αδύναμο στο βάραθρο της καταστροφής. Εάν όμως τα μάτια βλέπουν ορθά, εάν από 
τις πύλες τους περνούν πνευματικά κάλλη και θεωρήματα, τότε γίνονται «φωστήρες» 

και κατά την έκφραση του Εκκλησιαστού «γλυκύ το φως και αγαθόν τοις οφθαλμοίς το 

βλέπειν τον ήλιον» (Εκκλησιαστής ια΄ 7). 

Το ότι η σωματική όραση μας παρασύρει στις επιθυμίες δείχνει πόσο μεγάλη 

δύναμη έχει και πόσο κόπο χρειάζεται να καταβάλλουμε για να φτάσουμε εκ του 

«περιέργως οράν» εις το «παροράν», δηλ. από την εφάμαρτη περιέργεια στην απλότητα. 
Το πόσο δε στοιχίζει στην ψυχή η απροσεξία των ματιών το βλέπουμε στον τραγικό 

λόγο του Δαβίδ: «Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ιδείν ματαιότητα» (Ψαλμ. 

118,37) ο οποίος νικημένος από την αδυναμία των ματιών του έπεσε στο διπλό 

αμάρτημα του φόνου και της μοιχείας. Ο Παροιμιαστής έχοντας υπ’ υπόψη του 

τραγικές περιπτώσεις αμαρτημάτων που προήλθαν από μάτια πονηρά, συμβουλεύει: 
«οφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν, τα δε βλέφαρα σου νευέτω δίκαια» (Παροιμ. Δ΄ , 25). 

Ο Ιησούς Χριστός για να δείξει πόσο επικίνδυνα για τον αγωνιζόμενο πιστό είναι τα 

πονηρά μάτια φτάνει μέχρι του σημείου να πει: «ει δε ο οφθαλμός σου οδεξιός 

σκανδαλίζει σε, έξελε αυτόν και βάλε από σου· συμφέρει γαρ σοι ίνα απόληται εν των 

μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθή εις γέεναν» (ματθ. ε΄ 29). Η αμαρτία που 

συλλαμβάνεται με τα μάτια και διαπράττεται στη σκέψη είναι σαν την ίδια την πράξη. 
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Εκείνος που θα δει και με εμπάθεια θα περιεργαστεί το αντικείμενο που τον 

σκανδαλίζει, δεν διαφέρει από εκείνον που διέπραξε την αμαρτία γιατί και στον πρώτο 

και στο δεύτερο αμάρτησε ολόκληρο το σώμα. Βέβαια δεν θέλουμε να πούμε ότι 

όποιος αιχμαλωτίζεται στην σκέψη να αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο στο 

κατρακύλισμα της πράξεως. Κάθε άλλο. Θέλουμε να δείξουμε πόσο ανάγκη υπάρχει 

να αγωνιστούμε κατά της προσβολής των ματιών για να μην γίνουμε δέσμιοι των 
παθών και δούλοι της αμαρτίας. 

Ίσως σκεφτούν μερικοί από τους αναγνώστες ότι τα γραφόμενα είναι πολύ 

θεωρητικά και αφορούν τους Μοναχούς ή τους κληρικούς μόνο ή τους ζηλωτές 

χριστιανούς. Το να προσπαθεί ένα κοσμικός άνθρωπος να αγωνίζεται κατά των 

εφαμάρτων θεωριών είναι ουτοπία αφού καθημερινά ζει την προκλητικότητα σε όλες 
τις εκφάνσεις της ζωής. Ο τύπος, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, οι διαφημίσεις, η 

αμφίεση, προκαλούν τον θεατή σε μια ζωή που δεν θέλει τέτοιους φραγμούς, σε μια 

ζωή απολαύσεως και ηδονής. Έχει δε προχωρήσεις η διάβρωση τόσο βαθειά που και 

για τους πνευματικά ώριμους ανθρώπους έχει γίνει μαρτύριο η προκλητική 

αδιαντροπιά πολλών. Δεν ξέρουμε ποιες σκοτεινές δυνάμεις και με ποια έγκριση 

κατάντησαν τον τόπο μας οφθαλμοπορνείο, που με χυδαιότητα και ξετσιπωσιά 
τροφοδοτεί τα πάθη μικρών και μεγάλων, πυροδοτεί τα κατώτατα ένστικτα και 

υποβιβάζει τον άνθρωπο στη στάθμη των αλόγων ζώων. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. 

Μας  καλεί να αγωνιστούμε περνώντας από την σωματική στην πνευματική όραση. Να 

αρνηθούμε και να αγνοήσουμε την υπάρχουσα κατάσταση δεν μπορούμε. Εκείνο που 

επιβάλλεται να κατορθώσουμε, είναι να εκλογικεύσουμε τις προσβολές και να 
φτάσουμε στην κατάσταση της απλότητας. Τούτο θα το επιτύχουμε εάν βάλουμε στόχο 

της ζωής μας τον αγιας΄μό της ψυχής και εάν αγωνιστούμε συνετά και ανυποχώρητα. 

Δεν αντιλέγει κανείς ότι οι σκανδαλισμοί, ιδίως για τους νέους και τις νέες, 

αλλά και για κάθε αγωνιζόμενο χριστιανό, είναι πολλοί. Υπάρχουν όμως 

αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετωπίσεως τους. Πρώτα –πρώτα να μην αφήνουμε ποτέ τα 

μάτια μας ακυβέρνητα στις κάθε είδους προκλήσεις. Να τα απομακρύνουμε αμέσως 
και να τα μεταθέτουμε νοερά ή και αισθητά σε άλλες σκέψεις και εικόνες ωφέλιμες και 

ευχάριστες. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συμβουλεύει: «Αν δεις εύμορφο νέο ή νέα 

μη σκανδαλισθείς από την εξωτερική ωραιότητα. Σκέψου το ίδιο πρόσωπο δίχως μάτια, 

δίχως χείλη, χωρίς  τις ρόδινες σάρκες, με τα άσχημα κόκκαλα» κι έτσι δεν θα πάει ο 

νους σου στην αμαρτία. Και άλλοι πατέρες μας τονίζουν: «Αν σκανδαλιστείς με κάποιο 
πρόσωπο σκέψου την Παναγία, τον Εσταυρωμένο Ιησού, το μαρτύριο κάποιου Αγίου 

και παρακάλεσε τους να σε απαλλάξουν από το καμίνι του πειρασμού. Θυμήσου το 

θάνατο σου και δες τον εαυτό σου μπροστά στο φοβερό Βήμα του δικαίου Κριτού». 

Αν αγωνιζόμαστε έτσι θα έλθει στην καρδιά μας «το  φως του κόσμου», «το φως 

το αληθινό», που θα μας καθοδηγεί στο δρόμο της σωτηρίας. 

Αδελφοί μου, 
Μη ξεχνάμε ότι διανύουμε περίοδο πνευματικής δοκιμασίας. Προφυλαχθείτε 

από τον ύπουλο εχθρό. Κρατήσατε καθαρά τα μάτια σας από κάθε μολυσμένο και  

εμπάθεια. Εξαγιάσατε την όραση σας με ιερές παρουσιάσεις. Απολαύσατε ότι είναι εκ 

του θεού και απορρίψατε κάθε εφεύρημα του διαβόλου. Αμήν. 

 
Γιώργος Σαββίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Α΄ Κορ. α΄ 10-17 
Ευαγγέλιο: Ματθ.  ιδ΄ 14-22 
14 Αυγούστου 2016  
 
«Δότε αυτοίς υμείς φαγείν. Οι δε είπον αυτώ· ουκ έχομεν ώδε ει μη πέντε 

άρτους και δύο ιχθύας» (Ματθ. ιδ΄ 16-17). 
 

Είναι με δέος – θαυμασμό που στεκόμαστε και  πάλι μπροστά στο 
σημερινό ευαγγέλιο, γιατί μέσα σ’ αυτό επιβεβαιώνεται ποικιλότροπα η 
ευσπλαχνία του Θεού προς τον άνθρωπο, όχι μόνο κάτω από αντίξοες συνθήκες 
μέσα στην έρημο, αλλά και διαχρονικά ο Ιησούς ως «ο άρτος της ζωής», τρέφει 
όποιον έρχεται κοντά του. Σήμερα, λοιπόν, δεν έχουμε απλά την καταγραφή ενός 
ακόμα θαύματος του Ιησού και το οποίο και μόνο σαν γεγονός δεν μπορεί να 
αμφισβητηθεί, αφού  καταγράφεται και από τους τέσσερις ευαγγελιστές. Σήμερα, 
μέσα σ’ αυτό το θαύμα συνοψίζεται όλος ο θεσμός της Εκκλησίας, που είναι 
Προφητικός, Λειτουργικός –Μυστηριακός και τέλος κοινωνικός. Σήμερα ο Ιησούς 
ως Προφήτης διδάσκει και θεραπεύει και ως ο Μέγιστος Αρχιερέας ευλογεί και με 
την κλάση του άρτου προτυπώνει την παράδοση του Μυστηρίου της ζωής της 
Θείας Ευχαριστίας. Τέλος μέσα από την προτροπή «δοτε αυτοίς υμείς φαγείν», 
καθώς και από το αποτέλεσμα όπου «έφαγαν όλοι και χόρτασαν» και ότι «αυτοί 
που έφαγαν ήταν περίπου πέντε χιλιάδες άντρες, χωρίς τις γυναίκες και τα 
παιδιά»,  διαπιστώνουμε ότι τα αγαθά είναι δώρα του Θεού προς όλους τους 
ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες και παιδιά δικαιούνται, χωρίς 
καμιά διάκριση, ισότιμη συμμετοχή σ’ αυτά. 

Το σημερινό θαύμα θα αποτελεί τη διαχρονική διαμαρτυρία προς τους 
ανθρώπους, αλλά και τους λαούς κάθε εποχής και πιο έντονα για τη δική μας 
εποχή. Και τούτο γιατί παρά τον πλούτο και τις πολλές παραγωγικές πηγές, 
εντούτοις οι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους, είτε υποσιτίζονται, είτε κατακλύζουν, 
όπου υπάρχουν, τα κοινωνικά παντοπωλεία. Οι ουρές των κοινωνικών 
παντοπωλείων και τα σκελετωμένα κορμιά ανθρώπων κάθε ηλικίας που 
αργοπεθαίνουν αποτελούν τη μεγαλύτερη διαμαρτυρία προς όλους μας ως 
υβριστών των χαρισμάτων του Θεού. 

Παρά τη δική μας, αρνητική και προσβλητική στάση έναντι του Θεού και 
των αγαθών του που ο ίδιος μας χαρίζει εντούτοις, ο Ιησούς ως Θεός εκδηλώνει 
μακροθυμία, φιλανθρωπία και αγάπη. Τόσο με την παρουσία του, όσο και με τα 
έργα του, έρχεται και γίνεται όχι μόνο κοινωνός των προβλημάτων μας, αλλά και 
τροχιοδρομεί λύσεις. Κατά τους Ευαγγελιστές Ματθαίο (ιδ΄ 15) και Μάρκο (στ΄ 34) 
σπλαχνίστηκε τον κόσμο γιατί ήταν σαν πρόβατα χωρίς βοσκό. Κατά τον Ματθαίο 
«εθεράπευσε τους αρρώστους» και κατά τον Μάρκο τους «εδίδασκε πολλά». Τέλος 
κατά τον Λουκά «τους μιλούσε για τη βασιλεία του Θεού, και όσους είχαν ανάγκη 
από θεραπεία τους θεράπευσε» (Λουκ. θ΄ 11). Αλλά και ο Ιωάννης μετά το θαύμα 
αναφέρει ότι: «Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα, έλεγαν: 
«Σίγουρα αυτός είναι ο Προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο» (Ιωάνν. 
στ΄ 14). 

Ο Ιωάννης κάνει μια προτύπωση του μάννα με τον αληθινό άρτο της ζωής. 
Είπε ο Ιησούς στους Ιουδαίους: «Σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δε 
σας το έδωσε ο Μωϋσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό 
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ψωμί, γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και 
χαρίζει ζωή στον κόσμο … Εγώ είμαι αυτό το ψωμί, ο άρτος της ζωής» (Ιωάν. στ΄ 
32-35). Κατά τον Αμμώνιο «Χριστός ετσί το μάννα, ως φύσει ζωή ων και τα πάντα 
ζωογονών εστίν άρτος ο τρέφων ψυχήν και σώμα». 

Και αυτό το επιβεβαίωσε σήμερα ο Ιησούς προβάλλοντας ως εγγύηση αλλά 
και ως καταφύγιο. Έστω και αν παντού είναι έρημος, ο Θεός είναι παρών για να 
δώσει λύση στα προβλήματα και τις ανάγκες του ανθρώπου. Παράλληλα 
αποκαλύπτει τρόπους για έξοδο από τα αδιέξοδα. Και αυτούς τους τρόπους τους 
αποκάλυψε σήμερα ο Ιησούς, που είναι η προσευχή και ο διαμοιρασμός των 
προσωπικών αγαθών με τους συνανθρώπους μας. 

Στην προτροπή των μαθητών του: «ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια 
προχωρημένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά για να αγοράσουν φαγητό να 
φάνε», ο Ιησούς τους είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώστε τους εσείς να 
φάνε».  Παρά την έκπληξη και την απορία τους, εκείνο που εκπλήσσει 
περισσότερο είναι ότι προτάσσουν οι μαθητές την άρνηση μέσα στην απάντηση 
τους «ουκ έχομεν ώδε ει μη πέντε άρτους και δυο ιχθύας».  Δεν έχουμε εδώ παρά 
πέντε ψωμιά και δυο ψάρια. Μέσα δε από την άρνηση εκφράζουν και τη 
διαχρονική μας άρνηση ως ανθρώπων να μοιραστούμε τα αγαθά μας με τους 
άλλους ανθρώπους. 

Τότε ο Ιησούς ζήτησε να του φέρουν τα ψωμιά και τα ψάρια. Αν με την 
προτροπή «δότε αυτοίς υμείς φαγείν», ήθελε να δοκιμάσει την πίστη τους και να 
τους προετοιμάσει για το θαύμα, τώρα θέλει παράλληλα να τους διδάξει ότι μπορεί 
να είναι έρημος ο τόπος, αλλά αυτός που τρέφει την οικουμένη είναι παρών. 
Παράλληλα δε ήθελε να μας διδάξει ότι και αυτά τα λίγα που έχουμε θα πρέπει να 
τα μοιραζόμαστε χωρίς αντίρρηση με εκείνους που πεινούν. 

Αφού δοκιμάστηκε η πίστη των μαθητών, ο Ιησούς ύψωσε το βλέμμα στον 
ουρανό ευλόγησε, και στη συνέχεια έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε 
στους μαθητές του και οι μαθητές του στο πλήθος. Έτσι η Θεία Χάρις δια του 
Ιησού μεταφέρθηκε δια των χειρών των Αποστόλων ακόμα και του Ιούδα. Με τον 
τρόπο αυτό διδάσκει ότι εκείνος που ενεργεί και αγιάζει στα μυστήρια είναι η 
Χάρις του Θεού και όχι η αγιοσύνη των λειτουργών του. Ακόμη διδάσκει στη 
συνέχεια να εκτιμούμε τα δώρα του Θεού και σαν μήνυμα οικονομίας σε κάθε 
σπάταλη εποχή προτρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια με τα οποία γέμισαν δώδεκα 
κοφίνια, όσοι ήταν και οι μαθητές του. 

Αδελφοί μου. Επίκαιρος ο σημερινός λόγος των μαθητών «έρημος εστίν ο 
τόπος», κι ακόμα πιο επίκαιρη η άρνηση «ουκ έχουμεν». Γιατί, ερήμωσαν και οι 
δικές μας ψυχές, αφού μετατράπηκαν σε άγονους κόκκους άμμου. Όπως οι 
άγονοι κόκκοι βρίσκονται απλά ό ένας κοντά στον άλλο, αλλά είναι ασύνδετοι 
μεταξύ τους, έτσι κι εμείς χανόμαστε στη δική μας εσωτερική ερημιά και κατ’ 
επέκταση στο δικό μας εγώ. Με τον τρόπο αυτό κάνουμε τα εύκολα δύσκολα και 
τα δύσκολα από αδύνατα έως και ακατόρθωτα. Ας υπακούσουμε στην προτροπή 
του Ιησού «δότε αυτοίς υμείς φαγείν» κι εκεί που αδυνατεί η δική μας αγάπη, ας 
υψώσουμε το βλέμμα στον ουρανό και θα έρθει η ευλογία, όπως ήρθε σήμερα και 
στην έρημο. Γιατί η αγάπη τραβά σαν μαγνήτης τη χάρη και την ευλογία του 
Θεού. Αυτό το μαγνήτη ας αναζητήσουμε κι εμείς. Αμήν. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Α΄ Κορ. Γ΄ 9 – 17 
Ευαγγέλιο: Ματθ. ΙΔ΄ 22 – 34 
21 Αυγούστου 2016 
 

«Θαρσείτε, εγώ ειμι· μή φοβείσθε.» 
 

Μετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων, αγαπητοί μου αδελφοί, 
τα πλήθη μέσα σ’ ένα κλίμα ενθουσιασμού, δεν θέλουν να αποχωριστούν από τον 
Σωτήρα Κύριο. Επιθυμούν, μάλιστα να τον ανακηρύξουν βασιλιά τους. Για να 
συγκρατήσει, λοιπόν, ο Κύριος τον άκρατο ενθουσιασμό τους, αναγκάζει τους 
μαθητές Του να μπουν στο πλοίο και να απομακρυνθούν απ’ εκεί, μέχρι να 
διαλύσει Εκείνος τα πλήθη. Κατόπιν ο ίδιος, ανεβαίνει στο διπλανό όρος για να 
προσευχηθεί. Έχει πλέον βραδιάσει κι ενώ ο Κύριος προσεύχεται πάνω στο βουνό, 
οι μαθητές μόνοι τους μέσα στο πλοίο, στη μέση της λίμνης, παλεύουν με την 
τρικυμία. Άγρια ανεμοθύελλα σηκώνει πελώρια κύματα, που συνταράσσουν το 
πλοίο. Οι ώρες της νύχτας προχωρούν με αγωνία, αλλά ο άνεμος δεν λέει να 
κοπάσει. Ξαφνικά, λίγο πριν φέξει, κάτι φοβερό συμβαίνει. Οι μαθητές μέσα στο 
σκοτάδι διακρίνουν κάποιο σαν φάντασμα, να περπατά πάνω στα κύματα. Και 
καθώς το βλέπουν να πλησιάζει κυριεύονται από φόβο, ώστε αρχίζουν να βγάζουν 
κραυγές τρόμου. Τότε, ακριβώς, που η αγωνία τους κορυφώνεται, ακούεται γλυκιά 
η φωνή του Κυρίου: « Θαρσείτε, εγώ ειμι· μη φοβείσθε». Σ’ αυτές τις πέντε λέξεις 
του Κυρίου, βλέπουμε κατά τρόπο ζωντανό και ανάγλυφο από την μια την 
αδυναμία και μετριότητα του ανθρώπου και από την άλλη την αγάπη και 
Παντοδυναμία του Θεού, με τα οποία θα ασχοληθούμε κι εμείς σήμερα. 

Κι αρχίζουμε με την περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου, που ζητά να 
περπατήσει πάνω στα κύματα. Στην αρχή ξεκινά καλά. Μόλις όμως εισέρχεται η 
ολιγοπιστία και δειλία στην ψυχή του, αρχίζει να βυθίζεται και κράζει με αγωνία 
και τρόμο, παρ’ όλον ότι σαν ψαράς που ήταν θα γνώριζε ασφαλώς να κολυμπά. Κι 
ο Πέτρος θα πνιγόταν, αν δεν ήταν εκεί μπροστά του ο Παντοδύναμος Κύριος, που 
τον πρόλαβε, τον έπιασε και τον έσωσε. Και μόλις μπαίνουν στο πλοίο αμέσως 
κοπάζει και ο άνεμος. Το παράδειγμα αυτό του Πέτρου, μας δείχνει ότι δεν 
είμαστε μόνοι στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται η 
συναίσθηση ότι είμαστε μικροί και μηδαμινοί να μας οδηγεί σε δειλία και 
απελπισία και να τα χάνουμε, μπροστά στα εμπόδια και στις δυσκολίες της ζωής. 
Αλλά, ούτε λόγω της ολιγοπιστίας μας να λησμονούμε τον Θεό και να πιανόμαστε 
από ψευδή και μάταια ανθρώπινα στηρίγματα. Αυτό που χρειάζεται είναι να 
ενθυμούμαστε στις στιγμές των δοκιμασιών μας την αγάπη και την Παντοδυναμία 
του Κυρίου. 

Γι’ αυτό η ορθή τακτική που πρέπει να ακολουθούμε, αφού και εμείς 
είμαστε αδύνατοι, είναι να εμπιστευόμαστε πλήρως και τελείως και να 
στηριζόμαστε απόλυτα στη δύναμη και αγάπη Εκείνου που είναι Παντοδύναμος. 
Στην περίπτωση αυτή, ας ενθυμούμαστε πάντοτε, εκείνο που μας λέει ο Απόστολος 
Παύλος: « Όλα τα μπορώ, χάρη στο Χριστό που με δυναμώνει » (Φιλιπ. Δ΄ 13). 
Αυτή, λοιπόν, ας είναι η ορθή τοποθέτησή μας μπροστά στη διπλή αλήθεια, ότι ο 
Κύριος είναι Παντοδύναμος κι εμείς μικροί και αδύνατοι. Προσοχή, επομένως, 
από τον εγωισμό και την αλαζονεία και από την απελπισία και την ολιγοπιστία. 



 

~ 77 ~ 

Σαν αδύνατοι που είμαστε ας ταπεινοφρονούμε και σαν παιδιά αγαπημένα του 
Παντοδύναμου Θεού ας εμπιστευόμαστε Εκείνο, ολόψυχα και τέλεια. 

Σ’ όλες σ’ αυτές τις περιπτώσεις και τόσες άλλες, ένα είναι το μυστικό της 
δύναμης. Η στενή επικοινωνία και ένωσή μας με τον Ιησού Χριστό. Αυτή η ένωση 
και επικοινωνία κάμνει τον άνθρωπο υπεράνθρωπο και παραμερίζει τα εμπόδια. 
Αυτή τονώνει το ηθικό και χαρίζει στον άνθρωπο διάθεση αγώνα και πεποίθηση 
στη νίκη. Αυτή βλέπει παντού φως και διακρίνει επιτυχία και λύση όλων των 
προβλημάτων. Γι’ αυτό και αξίζει να κάμουμε κτήμα μας αυτή τη μυστική με τον 
Κύριο ένωση. Πάντοτε να ενθυμούμαστε και να συναισθανόμαστε την μικρότητα 
και αδυναμία μας. Και να μη αυταπατόμαστε με την ιδέα ότι τάχα είμαστε δυνατοί 
και σπουδαίοι. Η ζωή και η πείρα θα πρέπει να μας έχουν διδάξει ότι είμαστε 
μικροί, φτωχοί, αδύνατοι και φυσικά και ηθικά και πνευματικά και ό, τι καλό 
έχουμε, το έχουμε λάβει από τον Θεό. 

Αυτή η δύναμη ή μάλλον η Παντοδυναμία του Κυρίου, η απόλυτη δηλαδή 
κυριαρχία Του πάνω στη φύση και γενικά στον κόσμο πρέπει να τονώνει την πίστη 
μας. Να ενισχύει την προς Αυτόν πεποίθησή μας και να εδραιώνει στην ψυχή μας 
την τέλεια εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό Του. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο 
Πανάγαθος Θεός βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό μας. Παρακολουθεί με άγρυπνο 
ενδιαφέρον και άμετρη στοργή τους αγώνες μας. Γνωρίζει τους κινδύνους και τις 
θλίψεις που αντιμετωπίζουμε και είναι έτοιμος σαν στοργικός Πατέρας να μας 
αρπάξει και να μας στηρίξει σε κάθε δύσκολη στιγμή που κλονίζονται τα βήματά 
μας. Ακούει τις προσευχές και τους μυστικούς στεναγμούς μας και σαν Πάνσοφος 
παιδαγωγός επαγρυπνεί, ώστε οι πειρασμοί να μη υπερβαίνουν το μέτρο των 
δυνάμεών μας, αλλά από όλους, με την βοήθειά Του, να εξέλθουμε νικητές. Την 
ώρα, λοιπόν, που θλίψεις, πειρασμοί, κίνδυνοι, απειλές και άλλες αναστατώσεις, 
έρχονται να μας κλονίσουν και να μας καταβάλουν, ας φέρνουμε στο νου μας την 
μεγάλη αλήθεια. Είναι κοντά μας ο Χριστός, συμπαραστάτης και βοηθός. Είναι 
πολύ ενθαρρυντικά για όλους μας, αυτά που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. «Οι 
πειρασμοί, που αντιμετωπίσατε ως τώρα», μας λέει, «δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα 
μέτρα σας. Κι ο Θεός που κρατά τις υποσχέσεις Του, δεν θα επιτρέψει σε κανένα 
πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας· αλλά όταν έλθει ο πειρασμός θα δώσετε 
μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τους αντέξετε» (Α΄ Κορ. Ι΄ 13). 

Αδελφοί μου! Αυτό που συνέβη στον Απόστολο Πέτρο, πολλές φορές 
συμβαίνει και στην δική μας ζωή. Γιατί κι εμείς καθώς διαπλέουμε την θάλασσα 
της ζωής μας, αντιμετωπίζουμε θύελλες και τρικυμίες, προβλήματα, αρρώστιες και 
πειρασμούς, που πολλές φορές απειλούν να καταποντίσουν το πλοιάριο της 
ύπαρξής μας. Σ’ αυτές, λοιπόν, τις περιπτώσεις ας πάρουμε διδάγματα από το 
πάθημα του Αποστόλου Πέτρου και να είμαστε σίγουροι ότι όσο θα έχουμε 
στραμμένο το βλέμμα μας και την ελπίδα στο Σωτήρα Κύριό μας θα περπατούμε 
άφοβα με πίστη πάνω από τα κύματα των πειρασμών και των θλίψεων. Αν όμως, 
αφήσουμε το βλέμμα μας προσκολλημένο στις δυσκολίες και τους πειρασμούς, 
τότε να είμαστε βέβαιοι ότι θ’ αρχίσουμε να ολιγοπιστούμε και να 
απογοητευόμαστε και στο τέλος να βουλιάζουμε. Η σκέψη μας, επομένως, και η 
καρδιά μας θα πρέπει να είναι κοντά στον Παντοδύναμο Κύριό μας. Τότε να 
είμαστε βέβαιοι ότι, θα πιάνει αμέσως το χέρι μας για να κατασιγάζει την τρικυμία 
και να μας σώζει από την καταστροφή. 
 

Ηγούμενος Χρυσορρογιατίσσης Διονύσιος  
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ΚΥΡΙΑΚΗ  Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Α΄Κορ. δ΄ 9 - 16 
Ευαγγέλιον: Ματθ. ιζ΄ 14 - 23 
28 Αυγούστου 2016 
 
«Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω, μετάβηθι 

εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται, και ουδέν αδυνατήσει υμίν.» 
 

Ένας σπόρος μικρός, ο «κόκκος σινάπεως». Σφαιρικός, συνηθισμένος. 
Από τους μικρότερους που βλέπει με γυμνό οφθαλμό, ο άνθρωπος. Και ενώ 
είναι τόσο μικρός έχει την δύναμη να βλαστήσει ένα ολόκληρο φυτό. 

Χρησιμοποιεί ο Κύριος, αγαπητοί μου αδελφοί, την εικόνα του μικρού 

σπόρου, που κρύβει μέσα του μια δυσανάλογα μεγάλη δύναμη. Και η πίστη, η 
μεγάλη αυτή δύναμη, πρέπει να είναι το βασικό εφόδιο, το κύριο 
χαρακτηριστικό του χριστιανού, του πιστού. Δεν είναι τυχαίος ο καθορισμός 
της τεράστιας δύναμης που αποδίδεται στην πίστη. Η δύναμη που προσφέρει 
στον χριστιανό μπορεί και μετακινεί όρη, βουνά ολόκληρα. Σχήμα υπερβολής, 
θα πουν κάποιοι, αγαπητοί μου αδελφοί. Παραβολικό θα πουν άλλοι. Και θα 
αναρωτηθούν: Μα είναι δυνατόν; Ωστόσο το διαβεβαιώνει ο Θεός. 
Αποδεικνύεται στην καθημερινή μας ζωή. Και μάλιστα σε θέματα και 
προβλήματα που απέχουν από τα καθαρά υλικά, φαίνεται η δύναμη του Θεού, 
που την προκαλεί και την προσελκύει η πίστη μας. Είναι αλήθεια, ότι εμείς οι 
άνθρωποι κρίνουμε τα πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Για ό, τι είναι 
έξω από ό,τι μπορούμε να κάνουμε και να σκεφτούμε, αμφιβάλλουμε, 
αρνούμαστε να το αποδεχτούμε. Κι όμως η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη 
από μικρά ή μεγαλύτερα παράξενα γεγονότα και φαινόμενα, που δεν 
εξηγούνται με τις παρατηρήσεις μας, τους φυσικούς νόμους που καταγράψαμε 
ύστερα από στατιστική παρατήρηση. Δεν ερμηνεύονται σύμφωνα με όσα 
γνωρίζουμε ή μπορούμε. Επιθυμούμε πολλά, αγαπητοί μου. Ζητούμε και 
απαιτούμε από τον Θεό, να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Προσευχόμαστε 
και Τον παρακαλούμε, χωρίς πολλές φορές, να πολυπιστεύουμε, ότι θα 
συμβούν. Λείπει εκείνος ο μικρός κόκκος σινάπεως πίστης! Και όμως δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις που συμβαίνουν. Πολλές φορές χωρίς να το 
αντιλαμβόμαστε και να καταγράφουμε τα γεγονότα. 

«Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη!» Θα αναφωνήσει, σχεδόν 
θυμωμένος,  αγαπητοί μου αδελφοί, θα λέγαμε, όταν διαπίστωσε την αδυναμία 
των μαθητών Του να θεραπεύσουν τον σεληνιαζόμενο νέο. Δεν έδειξαν 
εμπιστοσύνη στον Κύριο, στον δάσκαλό τους. Γιαυτό δεν κατάφεραν να τον 
θεραπεύσουν. Τους προετοίμαζε για να συνεχίσουν το έργο Του. Φάνηκαν 
ανίκανοι εκείνη τη στιγμή. Δείλιασαν. Φοβήθηκαν. Τον απογοήτευσαν! «Έως 
πότε έσομαι μεθ ΄υμών, έως πότε ανέξομαι υμών,» Εως πότε θα είμαι μαζί σας, 
για να σας καθοδηγώ. Ο χρόνος της παραμονής Του με τους μαθητές Του, 
πλησιάζει στο τέλος. Και αυτοί δεν είναι ακόμη έτοιμοι! Έως πότε θα σας 
ανέχομαι με την απιστία και τα λάθη σας; Στους αγαπητούς Του μαθητές τα 
είπε αυτά! Είναι πράγματι να φοβάται κανείς ακούγοντας αυτά τα λόγια του 
Χριστού, στους μαθητές Του. Παρουσιάζεται οργισμένος και θυμωμένος μαζί 
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τους. Πόσο μάλλον θα είναι μαζί μας οργισμένος με τις πράξεις, που είναι 
αντίθετες προς τις εντολές Του, το περιεχόμενο της πίστης μας. Είχαμε και 
έχουμε την ευκαιρία, να γνωρίσουμε τον νόμο Του. Έχουμε την εξαιρετική 
τιμή και ευλογία, να είμαστε επιλεγμένοι, ως χριστιανοί. Τί ζητάει, αγαπητοί 
μου αδελφοί, από εμάς; Πίστη! Πίστη απόλυτη και απαρασάλευτη! Πίστη που 
θα  αποδεικνύεται από τα έργα μας. Πίστη καθημερινή. Στα δύσκολα και στα 
ευχάριστα. Λοιπόν, πόσο θυμωμένος πρέπει να είναι που δείχνουμε τόσο λίγη 
πίστη. Που δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη και φροντίδα Του! Και ακόμη, που 
ξεχνούμε να αποδώσουμε την ευχαριστία στον Πανάγαθο Δωρεοδότη Θεό, γιατί 
μας ανέχεται και μας αγαπά. Μας αγαπά και μας φροντίζει. Συνεπαρμένοι 
από τις καθημερινές μέριμνες της ζωής μας και τη φροντίδα να 
ικανοποιήσουμε κάθε μας επιθυμία και ανάγκη, παραβλέπουμε την συνεχή 

παρουσία του Κυρίου μας, δίπλα μας. Περιορίζεται και κάποτε λείπει η 
ελάχιστη πίστη μας. Αλλά αν δεν πιστεύεις πως μπορείς να αποδέχεται την 
διδασκαλία του Χριστού. Πολύ περισσότερο, αν η λίγη πίστη σου πλημμυρίζει 
από αμφισβητήσεις και αμφιβολίες, πως θα εκτελείς τις εντολές Του. Εάν δεν 
πιστεύεις, έστω και ελάχιστα, μια πίστη που αντιστοιχεί σε μέγεθος, θα λέγαμε, 
σε ένα σπόρο σιναπιού, γιατί να αλλάξεις τη ζωή σου. Γιατί να αντιστρατεύεσαι 
στα εύκολα, πολύ περισσότερο στα δύσκολα των εντολών Του, αν δεν πιστεύεις 
στον Χριστό. Ωστόσο αποδεχόμαστε τη διδασκαλία Του. Άλλοτε εύκολα και 
άλλοτε με δυσκολία και τη βοήθειά Του. Πολλές φορές νοιώθουμε 
συνειδησιακά τον έλεγχο για τη ζωή μας, τις πράξεις μας. Περοσπαθούμε τότε 
να προσαρμόσουμε τη ζωή μας, επειδή πιστεύουμε και θέλουμε να έχουμε 
καλές σχέσεις με τον Κύριό μας! Είναι και αυτή η δύναμη της πίστης. Επειδή 
μας αγαπά, μας βοηθά να αντιμετωπίζουμε, αγαπητοί μου, να 
αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο τα προβλήματα που μας θέτουν μπροστά μας 
άλλοι, αλλά και εκείνα που ο  κακός εαυτός μας, κάποτε, τα προβάλλει σαν 
ανυπέρβλητα εμπόδια. Και τότε καταλήγει ο Κύριος: «τούτο το γένος ουκ 
εκπορεύεται ει μη εν προσευχή και νηστεία.» Αυτό το είδος των εμποδίων ή και 
των δαιμόνων που προσπαθούν να μονιμοποιηθούν μέσα μας, μόνο με την 
προσευχή, που συνοδεύεται από την νηστεία, μπορούν να απομακρυνθούν. 
Αδύνατος ο άνθρωπος, αγαπητοί μου. Περιορισμένη η δύναμή μας, να 
αντιμετωπίσουμε κακές συνήθειες, και τον επηρεασμό του πονηρού! 
Απεριόριστη η δύναμη και η αγάπη Του! Η μόνη δύναμη έρχεται από τον Θεό! 

Προσευχή λοιπόν για να ενισχύσουμε την πίστη μας, να ζητήσουμε τη βοήθειά 
Του. Να υποβοηθήσουμε και με νηστεία, την πρόσπαθεια μας, για να ζήσουμε 
ως συνεπείς πιστοί χριστιανοί με ειρηνική την ψυχή και τη συνείδησή μας, 
προς δόξαν του Δημιουργού μας. Αμήν. 

 
Δ.Γ.Σ. 
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