
 

 
 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ 

 
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 

ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ 

 

 

 
Το πρώτον Αποστολικόν κήρυγμα εις την Πάφον 

  Πράξ. ιγ, 6-12 

 
 

 
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 

 

ΕΤΟΣ ΜΓ΄       ΑΡ.505 - 506 



 

~ 62 ~ 

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Ρωμ. ε΄ 1 - 10 
Ευαγγέλιον: Ματθ. στ΄ 22 – 33 

3 Ιουλίου 2022 
 

«Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ… καὶ ταῦτα πάντα 

προστεθήσεται ὑμῖν» 
 

Ο Κύριος αφού συγκρότησε την ομάδα των πρώτων μαθητών Του, 

όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ξεκίνησε να κηρύττει προς τον 
λαό.  Κηρύσσει ένα νέο τρόπο ζωής.  Διδάσκει ότι ο άνθρωπος πρέπει να 

προσέχει τη σκέψη του και τα μάτια του, διότι από εκεί ξεκινούν όλα τα 
αμαρτήματα τα οποία σκοτίζουν και μολύνουν όλον τον άνθρωπο. 

Με μάτι παρομοιάζει ο Κύριος τον νου του ανθρώπου.  Το μάτι, 
λέει, είναι το λυχνάρι που δίνει φως σε όλο το σώμα: «῾Ο λύχνος τοῦ 
σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός».  Όταν το μάτι είναι υγιές, όλο το σώμα 

φωτίζεται.  Όταν όμως το μάτι είναι ακάθαρτο, τότε όλο το σώμα βυθίζεται 
στο σκοτάδι. Εφόσον ο νους θεωρείται ως το όργανο διά του οποίου το 
πνευματικό φως εισέρχεται εντός του σώματός μας και φωτίζει τη ψυχή 

μας, τότε όλο το σώμα μας φωτίζεται πνευματικά.  Ο Χριστός λέει «Εγώ 
ειμι το φως του κόσμου». Αν, λοιπόν, ενθρονίσουμε στην καρδία μας τον 
Κύριο που είναι το φως του κόσμου και το μυαλό μας σκέφτεται και 

ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε όλη η ζωή μας θα είναι 
φωτεινή και υγιής πνευματικά. Εάν, όμως, στην καρδιά μας 

ενθρονίσουμε τη μέριμνα των χρημάτων, τη φιλαργυρία, την πλεονεξία 
και τη διαβολή, τότε η ζωή μας θα είναι βυθισμένη στο πνευματικό 
σκοτάδι της αμαρτίας. 

Πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας απέναντι στον Θεό. 
Δεν είναι δυνατόν να υπηρετεί ο άνθρωπος τον Θεό ενώ ταυτόχρονα 

εργάζεται και για τον διάβολο.  Ο μαμωνάς, ο δαίμονας του χρήματος, 
δεν επιτρέπεται να κυριαρχεί στις καρδιές των ανθρώπων που λένε ότι 
πιστεύουν στον Θεό.  Όσοι λατρεύουν και κυνηγούν το χρήμα, 

πιστεύοντας ότι με τα επίγεια αγαθά και μόνο θα κερδίσουν την ευτυχία, 
ψεύδονται όταν λένε πως αγαπούν και τον Θεό «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ 
κυρίοις δουλεύειν… οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ».  Κανείς δεν 

μπορεί να είναι συγχρόνως δούλος σε δυο κυρίους. Ή θα μισήσει τον ένα 
και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα προσκολληθεί στον ένα και θα 

καταφρονήσει τον άλλο.  Διότι, δεν γίνεται να είμαστε συγχρόνως δούλοι 
και του Θεού και του πλούτου. Ή θα μισήσουμε τον πλούτο για να 
αγαπήσουμε τον Θεό, ή, θα προσκολληθούμε στον πλούτο και θα 

καταφρονήσουμε τον Θεό. 
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Ο Θεός, βεβαίως, δεν εμποδίζει τον άνθρωπο από το να είναι 

συνετός και προνοητικός και να μεριμνά γι’ αυτόν και την οικογένειά του, 
ακόμη και για τους συνανθρώπους του. Αυτό που συμβουλεύει είναι να 

αποφεύγουμε την αγωνιώδη φροντίδα να αποκτήσουμε και να 
συσσωρεύσουμε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά και να καυχόμαστε γι’ 
αυτά, ξεχνώντας ότι το σήμερα είναι δικό μας αλλά το αύριο είναι 

άγνωστο. 
Βλέπετε ότι ο Χριστός περιγράφει το πώς θέλει να είναι οι άνθρωποι 

που θα Τον ακολουθήσουν.  Δεν τους θέλει να πατούν το ένα πόδι τους 

στη μια βάρκα και το άλλο πόδι σε άλλη. Εδώ μας παρουσιάζει έναν 
ανώτερο τρόπο ζωής.  Μας διδάσκει να μην έχουμε καμία εμπιστοσύνη 

στον εαυτό μας και στις δυνατότητές μας.  Θέλει όσοι Τον ακολουθούν να 
έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη μόνο στον Ίδιο. 

Εμείς που ακολουθούμε τον Χριστό, αφού βαπτιστήκαμε στο 

όνομά Του, πρέπει να ζούμε σύμφωνα με όσα μας δίδαξε.  Ενθρονίζοντας 
τον Χριστό στην καρδιά μας, ζούμε με την ασφάλεια της εμπιστοσύνης 

στον Θεό, με τη χαρά της αγάπης στον συνάνθρωπο. Το βλέμμα μας 
γίνεται όλο και πιο καθαρό, αποστρεφόμαστε την κακία, τα πονηρά και 
βρώμικα θεάματα, σταματάμε τις κατακρίσεις, μιμούμαστε το 

παράδειγμα των αγίων, προσευχόμαστε για όλους, συγχωρούμε τους 
εχθρούς μας, γινόμαστε ειλικρινείς, υποστηρίζουμε το δίκαιο, βγαίνουμε 
από την αδράνεια και ζούμε αληθινά! 

Ας πάρουμε την απόφαση κι εμείς να μετατρέψουμε στην καρδιά 
μας το σκοτάδι του θανάτου σε φως που μας οδηγεί στη ζωή. Να 

ενθρονίσουμε τον Χριστό στην καρδιά και στο νου μας, τηρώντας το 
θέλημά Του ώστε να μην χρειάζεται να μεριμνούμε εμείς για τα 
καθημερινά και τα υλικά, όπως ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο.  

Εμείς να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τα υπόλοιπα θα μας τα 
δώσει ο Κύριος. «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 

δικαιοσύνην αὐτοῦ». 

Ας φροντίσουμε από τώρα το μάτι μας να είναι υγιές, η καρδιά μας 
να χτυπά για τον Κύριο. Η βασιλεία του Θεού, αυτή να είναι το υπέρτατο 

όραμα της ζωής μας. Όλες οι σκέψεις μας, τα σχέδιά μας, οι μεγάλοι μας 
κόποι να αποβλέπουν σ’ αυτό, στο πώς θα αποκτήσουμε τη βασιλεία του 
Θεού. Και τότε όλα τα αναγκαία επίγεια θα μας τα χαρίζει ο Κύριος. Η 

γαλήνη και η εσωτερική ειρήνη θα κυριαρχεί στη ζωή μας, έως ότου μας 
καλέσει ο Κύριος για να ζήσουμε μαζί Του την αιώνια και πραγματική 

ζωή. 
 

† Αρχιμανδρίτης Λάμπρος Στυλιανού 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Ρωμ. στ΄18-23 
Ευαγγέλιο: Ματθ. η΄5-13 

10 Ιουλίου 2022 
Ακούσαμε μέσα από την σημερινή ευαγγελική περικοπή ο Χριστός 

να θεραπεύει κάποιον δούλο ενός εκατόνταρχου χωρίς καν να τον δει ή να 
τον πλησιάσει. Μόνο με την εκζήτηση της βοήθειας του Χριστού από 

μέρους του εκατόνταρχου, ο οποίος προσήλθε παρακαλώντας τον Χριστό με 
βαθιά ταπείνωση και αληθινή πίστη. Δυο χαρίσματα που είχε ο 

εκατόνταρχος ώστε να κάνει τον Χριστό να θαυμάσει και να πει ότι «ουδέ εν 
τω Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον». 

 Το θαυμαστό σε αυτή την περικοπή είναι που βλέπουμε έναν 
εκατόνταρχο να επιδεικνύει αισθήματα αδελφικής αγάπης για έναν 

ασήμαντο δούλο του, πράγμα ασυνήθιστο για την τότε εποχή. Ο 
εκατόνταρχος με την υψηλή κοινωνική του θέση βγαίνει στον δρόμο 

να συναντήσει τον Χριστό, δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας, αν 
θα τον ειρωνευτούν, αν θα τον περιγελάσουν. Υπερβαίνει το εγώ του 

προτάσσοντας την ανάγκη να βοηθήσει έναν άνθρωπο να βρει 
θεραπεία. Η πράξη του επαινετή. Θυμίζει αυτό που είπε ο Χριστός 

στην παραβολή της κρίσεως: «εφόσον εποιήσατε ενί τούτων των 
αδελφών μου των ελαχίστων εμοί εποιήσατε». Τη βαθιά του ταπείνωση 

τη βλέπουμε, όμως, και πιο κάτω. Όταν ο Χριστός απαντά στο αίτημά 
του καταφατικά ότι θα πάει σπίτι του να θεραπεύσει τον δούλο του, ο 

εκατόνταρχος απαντά: «Κύριε ουκ ειμί ικανός ίνα μου υπό την 
στέγην εισέλθης». Ο λόγος αυτός θα ακούστηκε στ’ αυτιά των 

ανθρώπων της εποχής αδιανόητος. Τι θα σήμαινε δεν ήταν άξιος να 
τον φιλοξενήσει σπίτι του; Η κοινωνική θέση που είχε ως 

εκατόνταρχος, το επάγγελμά του, θα σήμαιναν άνθρωπο πλούσιο που 
θα είχε πολυτελές σπίτι ώστε να μπορεί να Τον φιλοξενήσει 

πλουσιπάροχα. Ο Εκατόνταρχος εδώ με ταπείνωση αναγνωρίζει την 
αναξιότητά του ως άνθρωπος αμαρτωλός. Είναι αυτά τα λόγια που τα 

πήρε η Εκκλησία και τα ενσωμάτωσε στην προσευχή που κάνουμε 
πριν μεταλάβουμε του Σώματος και Αίματος του Χριστού. Η 

ταπείνωση στον Χριστιανό είναι βασικότατη αρετή την οποία πρέπει 
να αποκτήσει για να μπορέσει να εισέλθει στην βασιλεία του Θεού. Η 

Αγία Γραφή μάς διαβεβαιώνει ότι: «Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, 
ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν». Λόγω του εγωισμού το ένα τάγμα των 

αγγέλων, αυτό του εωσφόρου, ξέπεσε και από άγγελοι φωτός έγιναν 
δαίμονες. Το ίδιο και οι πρωτόπλαστοι ξέπεσαν από τον παράδεισο και 

την αφθαρσία στην φθορά και τον θάνατο γιατί από εγωισμό ήθελαν 
να γίνουν θεοί χωρίς τον Θεό και γιατί ο εγωισμός τους δεν τους 

επέτρεψε να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό. 
Μεγάλη, λοιπόν, η ταπείνωση που κοσμούσε τον εκατόνταρχο. 
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 Προσήλθε, όμως, και με πολλή πίστη ο εκατόνταρχος στον Χριστό. 

Από το αξίωμα που κατείχε στον Ρωμαϊκό στρατό καταλαβαίνουμε ότι 
ήταν ειδωλολάτρης. Δεν γνώριζε την Παλαιά Διαθήκη και τα θαυμαστά 

σημεία της παρουσίας του Θεού στον Ισραήλ, ούτε τις προφητείες για 
τον ερχομό του Μεσσία. Παραχώρησε, όμως, ο Θεός στον εκατόνταρχο 

να αντιληφθεί την Θεότητα του Χριστού. Αναγνωρίζει στο πρόσωπο του 
Χριστού τον Υιό και Λόγο του Θεού ο οποίος, ως άσαρκος Λόγος στην 

Παλαιά Διαθήκη, κατά τη Δημιουργία του κόσμου μ’ ένα Του λόγο 
«είπε και εγενήθησαν». Κατανόησε τον ψαλμωδό ο οποίος λέει για τον 

Θεό: «Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πλησθήσονται 
χρηστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται». 

Τέτοια είναι η παντοδυναμία του Θεού που μ’ ένα του λόγο μπορεί τα 
πάντα. Γι’ αυτό λέει ο εκατόνταρχος στον Χριστό, εφόσον νιώθω 

αμαρτωλός και ανάξιος πες από εδώ ένα σου λόγο και θα θεραπευθεί 
ο δούλος μου. Μ’ αυτά τα λόγια φανερώνεται η δύναμη της πίστης 

του. Πίστη χωρίς ίχνος αμφιβολίας. Πίστη σημαίνει να έχω πλήρη 
εμπιστοσύνη στον Θεό, χωρίς να χρειάζεται να έχω απτές αποδείξεις 

και ορθολογικά επιχειρήματα. Ο εκατόνταρχος είχε πρώτα την 
ταπείνωση γι’ αυτό κατόρθωσε και την πίστη. Οι πατέρες της 

Εκκλησίας λέν ότι ο λόγος που πέφτουμε σε αμαρτήματα και πάθη 
ξανά και ξανά και δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτά είναι η 

έλλειψη πίστης. Αν είχαμε την πίστη των αγίων που είχαν στον νου 
τους συνέχεια τον Θεό, θα γευόμασταν την αγάπη του Θεού και θα 

αγωνιζόμασταν συνεχώς να μην χάσουμε αυτό το δώρο. Μιλώντας για 
την πίστη θα διερωτάται κανείς, μα πώς μπορώ να την αποκτήσω; Από 

την μια χρειάζεται προσωπικός αγώνας για να αποκτηθεί. Ο άνθρωπος 
που εξομολογείται τακτικά, καθαρίζοντας κάθε κηλίδα αμαρτίας μέσα 

του, που προσεύχεται, που εκκλησιάζεται και κοινωνά συχνά 
φωτίζεται, αγιάζεται και κατορθώνει να αποκτήσει τις αρετές μαζί και 

την πίστη. Χρειάζεται, επίσης, συνεχής ανάγνωση της Αγίας Γραφής 
και μελέτη των βίων των αγίων που μας ενισχύουν σε αυτό. Τέλος, 

χρειάζεται στην προσευχή μας να ζητούμε από τον Θεό να μας χαρίσει 
και να μας ενισχύσει την πίστη μας. 

Μέσα από την ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε καλούμαστε κι 
εμείς, όπως ο εκατόνταρχος, να αυξήσουμε την ταπείνωσή μας, να έχουμε 

πίστη - εμπιστοσύνη όχι στον εαυτό μας, όπως διεστραμμένα ομιλούν και 
συμβουλεύουν πολλοί σήμερα, αλλά στον Θεό και ο Θεός θα μας δίνει τη 

δύναμη στον πνευματικό μας αγώνα. Όταν με τις δικές μας πεπερασμένες 
δυνάμεις δεν τα καταφέρνουμε να ζητάμε από τον Θεό ενίσχυση και 

δύναμη. Ο Θεός τα πάντα μπορεί, φτάνει εμείς να έχουμε αυτές τις δύο 
σωτήριες αρετές. 

† Πρωτοσύγκελλος Ι.Μ.Π. Τυχικός 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 

Απόστολος: Τιτ. γ΄ 8 – 15 

Ευαγγέλιο: Ματθ. ε΄ 14 - 19 

17 Ιουλίου 2022 

 

«Υμείς εστε το φως του κόσμου» 

 

Εσείς οι πιστοί ακόλουθοι του Χριστού, εσείς, όλοι εμείς δηλαδή, είμαστε 

ταγμένοι να καταστούμε «το φως του κόσμου». Να γίνουμε οι φωτεινοί φάροι που 

παίρνοντας το αιώνιο φως από τον φωτοδότη Κύριο, το αναμεταδίδουμε στους γύρω 

μας. 

Πιστεύουμε ότι έχουμε την αποκάλυψη του Θεού. Και πράγματι είχαμε το 

προνόμιο από τη γέννησή μας, να δεχτούμε την αλήθεια του ευαγγελίου του Χριστού, 

που φωτίζει τον δρόμο μας προς τη θέωση. Φυσικά η τήρηση του λόγου του Θεού στη 

ζωή μας, προαπαιτεί να τον γνωρίζουμε. Να τον μελετούμε. Να έχουμε την ορθή 

γνώση, που θα στηρίζει την πίστη μας, μακριά από τυπικές ή παρεξηγημένες 

θρησκοληψίες και ειδωλολατρικές δεισιδαιμονίες. 

Ζώντας κοντά στην πηγή του φωτός, στην Εκκλησία του Χριστού, μπορούμε 

να φωτίσουμε τη ζωή μας με φωτεινά έργα, όπως ορίζει ο νόμος του Θεού. Προβάλλει 

ενώπιόν μας το καθήκον να γίνουμε φως για τους άλλους. Φωτεινό, καθημερινό, 

συνεχές παράδειγμα. Φωτεινή πορεία. Φωτεινά έργα πρέπει να χαρακτηρίζουν τη ζωή 

μας. Μας καλεί ο Κύριος να ακολουθούμε τον δρόμο των εντολών Του στην 

καθημερινή μας ζωή. Να γινόμαστε φωτεινά παραδείγματα ενάρετης και ηθικής ζωής, 

στην οικογένειά μας, στην κοινωνία. Μας καλεί ο Κύριος να ζούμε την κάθε στιγμή 

μας με συνέπεια, χωρίς να προσπαθούμε να δικαιολογούμε τις αδυναμίες μας, τις 

παρεκτροπές και αμαρτωλές πράξεις. Να απομακρύνουμε τη σκέψη μας από το 

σκοτάδι και τους σκοτεινούς διαλογισμούς και να απαλλάσσουμε τη ζωή μας από κάθε 

τι σκοτεινό έργο ή λόγο. Να διαμορφώνουμε την κάθε πράξη μας ώστε να συμφωνεί 

με τις εντολές Του. Να καθαρίζουμε κάθε κρυφή σκέψη μας από ο,τιδήποτε 

αντιτίθεται στον νόμο του Θεού. Μας καλεί να ζούμε στο φως. Φως μέσα μας. Φως 

και λάμψη να εκπέμπουν οι πράξεις μας και τα λόγια μας. Με τον τρόπο αυτό 

αποκτούν οι σκέψεις μας, τα λόγια μας και οι πράξεις μας αξία και ζωή. Γιατί τίποτε 

δεν μπορεί να επιβιώσει στο σκοτάδι. Σκοτάδι χαρακτηρίζει κάθε κακή ενέργεια, κάθε 

εγκληματική πράξη. Μόνο το φως συμβάλλει στη διατήρηση, την ανάπτυξη και τη 

ζωή. 

Καλούμαστε, λοιπόν, να ζούμε στο φως και να γίνουμε φωτοδότες. Φωτοδότες 

όπως και οι Άγιοι Πατέρες της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, τους οποίους 

μνημονεύουμε σήμερα. Είναι οι Άγιοι Πατέρες που εμπνεόμενοι και φωτισμένοι από 

το Άγιο Πνεύμα μας παρέδωσαν ολοκληρωμένο το σύμβολο της πίστεώς μας. Ήταν 

οι ταγοί, οι ποιμένες της Εκκλησίας, «η πόλις... η επάνω όρους κειμένη», όπως 

σημειώνει η σημερινή ευαγγελική περικοπή, που με το φωτεινό παράδειγμά τους, από 

την υψηλή θέση την οποία ο Κύριος τους αξίωσε να κατέχουν, καθοδήγησαν το 



 

~ 67 ~ 

ποίμνιό τους στην οδό των εντολών του Κυρίου, στην αληθινή και αποκαθαρμένη 

πίστη. 

Αυτή την πίστη, που καθαρή μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες, τηρούμε και 

εμείς αλλά και παραδίδουμε με το παράδειγμά μας στους μεταγενεστέρους. Ιδιαίτερα 

σήμερα, που ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 

Η σημερινή κοινωνία, στην οποία ζούμε και κινούμεθα, έχει αλλάξει πρόσωπο. 

Χάρη στα μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας, συνυπάρχουμε και συναλλασσόμαστε 

με άτομα από διάφορες περιοχής της γης. Άτομα με διαφορετικό χρώμα, πολιτισμό 

αλλά και διαφορετική θρησκευτική πίστη ζουν δίπλα μας, σε καθημερινή βάση. 

Συνεργαζόμαστε μαζί τους και προσπαθούμε να γνωρίσουμε τη σκέψη τους και τη 

νοοτροπία τους. Έχουμε επιπλέον την ευκαιρία, χωρίς μεγάλη δυσκολία, να τους 

επισκεπτόμαστε στους τόπους όπου ζουν. «Έχει μικρύνει ο κόσμος» όπως 

συνηθίζουμε να ονομάζουμε, την ευκολία επικοινωνίας και μετακινήσεων. Τους 

βλέπουμε στην καθημερινή τους ζωή, παρακολουθούμε τις συνήθειές τους. Μας 

βλέπουν κι εκείνοι και κρίνουν τον τρόπο που ζούμε. Είναι φανερές και διαπιστωμένες 

οι διαφορές με όλους αυτούς. Και είναι κάποτε δύσκολη η σχέση και η συναναστροφή 

μαζί τους. Φυσικά συμβαίνει το ίδιο και σ’ αυτούς. Όμως ο τρόπος που 

συμπεριφερόμαστε μεταξύ μας ή και ο τρόπος που τους αντιμετωπίζουμε αποτελεί το 

παράδειγμα γι’ αυτούς που μας βλέπουν. Εάν διαπιστώνουν καλές και ηθικές σχέσεις 

στις μεταξύ μας συναλλαγές, θα εκτιμήσουν και τον πολιτισμό μας και κυρίως τα 

θρησκευτικά μας πιστεύω. Αν δεν τους αποφεύγουμε, αλλά τους αντιμετωπίζουμε ως 

δημιουργήματα του ίδιου Θεού, όπως και είναι πράγματι, τότε προσφέρουμε το 

χριστιανικό παράδειγμα, γινόμαστε το φως το καθοδηγητικό προς τον δρόμο του 

Θεού. Ίσως κάποιοι από αυτούς θελήσουν να μας πλησιάσουν περισσότερο, 

εκτιμώντας τη συμπεριφορά μας, να ενδιαφερθούν για την πίστη μας, να γίνουν 

χριστιανοί. Αυτό αποτελεί ιεραποστολική ενέργεια. 

Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά. Το παράδειγμα που προσφέρουμε με την 

καθημερινή ζωή, στις απλές και επουσιώδεις πράξεις μας, στη συνηθισμένη 

συμπεριφορά μας σε συνανθρώπους μας, που μετέχουν του ίδιου πολιτισμού, της 

θρησκείας μας. Σε άτομα που πολλές φορές, όπως όλοι μας, σε στιγμές αδυναμίας 

κλονίζονται και υποκύπτουν σε πράξεις αμαρτωλές. Σε τέτοιες στιγμές το φωτεινό 

παράδειγμά μας μπορεί να βοηθήσει, να ενισχύσει την προσπάθεια του συνανθρώπου 

μας να ξανασηκωθεί και να συνεχίσει την πορεία για την τήρηση των εντολών του 

Θεού. Τότε πράγματι θα εφαρμοστεί και αυτό που σημειώνει στην προς Τίτον 

επιστολή του ο Απόστολος Παύλος: «Μανθανέτωσαν δε και οι ημέτεροι καλών έργων 

προΐστασθαι..... ίνα μη ώσιν άκαρποι». Να μάθουν και οι δικοί μας, οι πιστοί, να 

πρωτοστατούν σε καλές πράξεις, να είναι οι φωτεινοί οδηγοί, για να μην είναι άκαρποι 

σε πνευματικά έργα». 

Τέτοιους καρπούς θα φέρει το φωτεινό μας παράδειγμα, τόσο σε ξένους και 

αλλόθρησκους, όσο και τσους ομόπιστους χριστιανούς. Και έτσι θα μπορέσουμε να 

γίνουμε και εμείς, όπως και οι Άγιοι Πατέρες, «το φως του κόσμου», γιατί αυτό θέλει 

και ζητεί από εμάς ο Κύριος. 

Δ.Γ.Σ.  
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ΚΥΡΙΑΚΗ Στ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

Απόστολος: Ρωμ. ιβ' 6 – 14  
Ευαγγέλιο: Ματθ. θ’ 1 – 8  

24 Ιουλίου 2022 
 

Όλοι κάποτε προστρέξαμε στον Χριστό αναζητώντας ένα θαύμα, 
προκειμένου να ιαθούμε εμείς οι ίδιοι ή κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο. 

Ο παραλυτικός του σημερινού ευαγγελίου οδηγήθηκε στον Χριστό, 
ελπίζοντας σ’ ένα θαύμα, ώστε να μπορεί πλέον να ζει κανονικά, να έχει μια 

πιο φυσιολογική και ποιοτική ζωή. Και πράγματι, ο Κύριος βλέποντας τη 
μεγάλη πίστη όχι μόνο του ιδίου αλλά και αυτών που τον μετέφεραν 

επετέλεσε το θαύμα αμέσως, αφού προηγουμένως τον απάλλαξε και από τις 
αμαρτίες του. 

Έτσι το θαύμα στην σημερινή ευαγγελική περικοπή είναι διπλό. Ο 
Κύριος, ως καρδιογνώστης και δημιουργός μας, γνωρίζει πολύ καλά ότι ο 

άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από σώμα αλλά και από ψυχή. 
Θεραπεύοντας μόνο το σώμα, η ίαση θα ήταν μονόπλευρη και ελλιπής. 

Ωστόσο, όπως μας αποκαλύπτει, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, 
θεωρούσαν ότι η ίαση του σώματος είναι πιο δύσκολη. Είναι μεγαλύτερης 

σημασίας, αφού γι’ αυτούς ήταν ανέφικτο να επιτελέσουν μια τέτοια 
θεραπεία. Η ψυχή από την άλλη, ως κάτι μη ορατό και υλικό ήταν αδύνατο 

να ελεγχθεί για την υγεία της, και έτσι δεν της έδιναν την πρέπουσα σημασία. 
Η αντίληψη αυτή από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα, μήπως έχει 

διαφοροποιηθεί καθόλου; Με λίγη διερεύνηση, εύκολα μπορούμε να 
διαπιστώσουμε ότι η αντίληψη αυτή διατηρείται σταθερή μέχρι και σήμερα. 

Αφού ρωτώντας κάποιον άνθρωπο για το τί είναι σημαντικό να έχουμε στη 
ζωή μας, θα λάβεις ως απάντηση «υγεία πάνω απ’ όλα», εννοώντας τη 

σωματική υγεία. Όλοι μας δηλαδή θέτουμε τη σωματική υγεία πάνω από 
όλα. 

Το σώμα, όμως, ακόμη κι αν θεραπευθεί, κάποτε μπορεί να ξανά 
ασθενήσει. Ακόμη κι αν αναστηθεί, όπως στην περίπτωση του Λαζάρου, της 

κόρης του Ιαείρου, του υιού της χήρας της Ναΐν, θα έρθει η ημέρα που θα 
πεθάνει ξανά. Το ανθρώπινο σώμα δηλαδή δεν είναι προορισμένο να ζήσει 

αιώνια, αλλά για μερικές δεκάδες χρόνια. Αντιθέτως, η ψυχή είναι 
προορισμένη να ζήσει αιώνια. Παρόλο που δεν μπορούμε να την 

ψηλαφήσουμε ή να τη δούμε σαν το σώμα, ωστόσο την αισθανόμαστε και 
μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί της. Αν και δεν αιμορραγεί, όταν είναι 

τραυματισμένη μπορεί να παραλύει τα πάντα στον άνθρωπο ακόμη και να 
τον καθηλώσει. Έτσι, αναλογιζόμενοι τη σημασία σώματος και ψυχής, είναι 

εύκολο να αντιληφθούμε ότι η ψυχή, ως προορισμένη να ζήσει αιώνια, είναι 
απείρως πιο σημαντική από το σώμα. 

Στην πραγματικότητα, θαύμα δεν είναι ιαθεί το ανθρώπινο σώμα, 
αφού υπάρχει περίπτωση αργότερα να ξανά ασθενήσει και αφού στο τέλος, 

ως θνητό, θα πεθάνει. Θαύμα είναι μια ψυχή η οποία επρόκειτο να χαθεί να 



 

~ 69 ~ 

θεραπευθεί και να σωθεί. Θαύμα είναι να εισέλθει κάποιος στους κόλπους 

της Εκκλησίας ως κοράκι και να εξέλθει περιστερά, να εισέλθει λύκος και 
να εξέλθει πρόβατο, να εισέλθει φίδι και να εξέλθει αρνί. Έτσι και στην 

περίπτωση του σημερινού Ευαγγελίου, θαύμα μέγα δεν είναι τόσο η 
θεραπεία του σώματος αλλά η ίαση της ψυχής του παραλυτικού. 

Όλοι οι άνθρωποι, με τα πρώτα σημάδια που θα παρατηρήσουμε ότι 
κάτι δεν πηγαίνει καλά με την υγεία μας, θα προστρέξουμε αμέσως στους 

καλύτερους ιατρούς προκειμένου να βρούμε θεραπεία. Το ίδιο κάνουμε και 
σε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο αν συμβεί κάτι με την υγεία του. 

Επιπλέον, οι περισσότεροι απο μας έχουμε στο μυαλό μας το «Κάλλιον το 
προλαμβάνειν του θεραπεύειν». Προσαρμόζουμε ακόμη και τον τρόπο ζωής 

μας, εργασία, διατροφή, διαμονή, προκειμένου να είναι τα βέλτιστα για τη 
σωματική υγεία μας. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, και σε καμία περίπτωση 

δεν έρχονται σε αντίθεση με τον λόγο του Κυρίου. 
Είναι ανάγκη, όμως, να προβληματιστούμε αν παρουσιάζουμε τον ίδιο 

ζήλο και για τη ψυχή μας, η οποία δεν θα ζήσει μόνο μερικές δεκάδες χρόνια 
αλλά αιώνια. Έχουμε την ίδια μέριμνα και γι’ αυτή; Αν παρατηρήσουμε ότι 

κάτι δεν πηγαίνει καλά μαζί της, θα προστρέξουμε αμέσως στους ειδικούς 
για να την θεραπεύσουμε; Αν κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο 

παρατηρήσουμε ότι πάσχει πνευματικά και ασθενεί η ψυχή του θα το 
οδηγήσουμε αμέσως στην Εκκλησία, που είναι το ιατρείο των ψυχών, όπως 

έκαναν οι οικείοι του παραλυτικού; Προσπαθούμε, έστω και στο ελάχιστο, 
να προσαρμόσουμε τη ζωή μας προκειμένου να παράσχουμε όλα τα 

απαραίτητα εφόδια στη ψυχή  μας για να είναι υγιής, που αυτά δεν είναι 
άλλα από την προσευχή, τον Θείο λόγο, και τα Άγια Μυστήρια; 

Όλοι κάποτε μπορεί να βρεθούμε σε μια παρόμοια θέση όπως του 
παραλυτικού. Η σωματική υγεία μας μπορεί να κλονιστεί και οι ελπίδες μας 

στα ανθρώπινα μέσα και δυνατότητες μπορεί να είναι μηδαμινές. Ο Κύριος 
μάς διδάσκει σήμερα, να μην διστάσουμε να του χτυπήσουμε την πόρτα με 

πίστη, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε και έστω κι αν ποτέ δεν μεριμνήσαμε 
για την ψυχή μας. Μας δείχνει με πόση ευσπλαχνία δέχθηκε τον 

παραλυτικό, ενθαρρύνοντάς τον να μην ανησυχεί ότι οι αμαρτίες του θα 
σταθούν εμπόδιο στην ίασή του: «Θάρσει, τέκνον ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι 

σου». 
 Ο Κύριος μάς δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν αδιαφορεί για τις σωματικές 

ανάγκες και δυσκολίες μας. Αν θεωρούσε ότι μόνο η ψυχή έχει αξία, τότε θα 
θεράπευε μόνον εκείνη. Ωστόσο, ως δημιουργός μας, ίασε πρώτα την ψυχή, 

για να διδάξει εμάς για τη μεγάλη αξία της, και  ακολούθως αποκατέστησε 
και το σώμα. Έτσι, κι εμείς θα πρέπει πρώτα να μεριμνούμε και να 

αναζητούμε την υγεία της ψυχής μας και, ακολούθως, όλα τα υπόλοιπα 
«προστεθήσεται ημίν» . 

 
π. Κωνσταντίνος Λαζάρου 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Ρωμ. ιε΄ 1 - 7 
Ευαγγέλιον: Ματθ. θ΄ 27 – 35 
31 Ιουλίου 2022 
 

Η σημερινή περικοπή του Ευαγγελιστή Ματθαίου μας τονίζει τη σημασία 
που έχει η πίστη για την πνευματική μας ζωή, αλλά και σε κάθε αίτημά μας που 
απευθύνουμε στον Θεό. 

Μέσα από τα δύο θαύματα, που ακούσαμε, τη θεραπεία των δύο τυφλών και 
του κωφάλαλου υπογραμμίζεται για ακόμη μια φορά το γεγονός ότι ο Ιησούς 
Χριστός είναι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Η θεραπεία αυτή όμως 
γίνεται σύμφωνα με την πίστη μας, με την προϋπόθεση να γίνει πρώτα το θαύμα 
μέσα στην καρδιά μας. 

Το θαύμα τελείται μ’ ένα κύριο στοιχείο την ψυχική και την πνευματική μας 
υγεία. Αποτελεί μια υπόθεση σωτηριολογική, επειδή αφορά τον Θεό, που το επιτελεί, 
και εμάς που δεχόμαστε την συγκεκριμένη ευεργεσία. Εκείνο που οφείλουμε 
λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, είναι να δοξολογήσουμε τον Θεό, να Τον 
ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας, να συναισθανθούμε το μεγαλείο Του και 
να οδηγηθούμε έτσι σε μεγαλύτερη μετάνοια, προσευχή και κοινωνία μαζί Του. 

Ο Χριστός ποτέ στην επίγεια δράση Του δεν επιτελούσε το θαύμα για να 
διαφημίσει τη θεότητά Του, γιατί δεν είχε ανάγκη διαφήμισης, ούτε να καταπλήξει, 
να εντυπωσιάσει και να οδηγήσει τους ακροατές του στην πίστη, γι’ αυτό όταν 
επιτελούσε το θαύμα έλεγε στους θεραπευμένους να μην το αναφέρουν πουθενά. 
Και ακόμη, αρνιόταν να επιτελέσει κάποιο θύμα, όταν η πρόσκληση προς Αυτόν 
αφορούσε τον εντυπωσιασμό. Άλλωστε, αυτοί που δεν πιστεύουν στη δύναμη του 
Θεού, όσα θαύματα και αν γίνουν μπροστά στα μάτια τους, θα συνεχίσουν να είναι 
άπιστοι και να τα αμφισβητούν, όπως οι Φαρισαίοι της σημερινής περικοπής. 
Επομένως, όσα θαύματα και αν διηγηθούμε σε ανθρώπους που αμφισβητούν τον 
Θεό, δεν πρόκειται να ωφεληθούν, αλλά μάλλον θα κοροϊδεύουν και τη δική μας 
πίστη. Ο Κύριος ζητά επίσης να μη διαφημίζεται το θαύμα, επειδή υπάρχει ο 
κίνδυνος να γεμίσει η καρδιά μας με υπερηφάνεια ότι είμαστε πιο πάνω από τους 
άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να γινόμαστε εγωιστές. 

Γι’ αυτό αν νιώσουμε και εμείς ευεργετημένοι από τον Θεό δεν πρέπει ποτέ 
να καυχόμαστε ότι δήθεν ο Θεός μας εισακούει επειδή είμαστε άξιοι για κάτι τέτοιο, 
αλλά μάλλον οφείλουμε να αισθανόμαστε περισσότερο ασθενείς πνευματικά. Ο 
Θεός δηλαδή επεμβαίνει στη ζωή μας, επειδή μόνοι μας δεν έχουμε τη δύναμη ή 
την ικανότητα να σώσουμε τον εαυτό μας. Αν κάνει και σε εμάς κάποιο θαύμα, 
οφείλουμε να είμαστε ταπεινοί και να προσπαθούμε περισσότερο για την 
πνευματική μας υγεία. 

Έχουμε διερωτηθεί ποτέ, τι θα είμασταν αν δεν είχαμε τις δύο αυτές 
σημαντικές αισθήσεις, το φώς και την ακοή; Την αξία τους την καταλαβαίνουν μόνο 
αυτοί που τις στερούνται, γι’ αυτό και ο Θεός τους έχει προικίσει με πολλή δύναμη 
και άλλες αρετές για να ξεπερνούν το πρόβλημά τους. 

Ο Θεός δημιούργησε τις δυο αυτές αισθήσεις με σοφία για να βοηθούν στη 
ζωή μας. Να εργαζόμαστε, να διαβάζουμε, να κινούμαστε, να ακούμε και να 
συνομιλούμε με τους ανθρώπους. Συγχρόνως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι, εκτός 
από τις σωματικές αισθήσεις, υπάρχουν και οι πνευματικές. Πέρα από την σωματική 
όραση υπάρχει και η πνευματική, η όραση του νου με την οποία μπορεί κανείς να 
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δει την δόξα του Θεού. Με τα σωματικά μας μάτια βλέπουμε την δημιουργία του 
Θεού,  ενώ με τα πνευματικά μας μάτια βλέπουμε το Φως Του. Και πέρα από την 
σωματική ακοή υπάρχει και η πνευματική, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να 
ακούει το λόγο Του. Γι’ αυτό και ο Χριστός είπε: «ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω». 

Έτσι με την σωματική μας ακοή και όραση να δοξάζουμε τον Θεό, αλλά και 
με την προσευχή, τον αγώνα και με όλη την εκκλησιαστική μας ζωή να 
αγωνιζόμαστε, εκτός από τη θεραπεία του σώματος, να αποκτήσουμε και την 
πνευματική μας όραση και ακοή. Είναι γνωστό σε όλους μας, ότι όταν στερηθούμε 
τις δύο αυτές αισθήσεις, θα υποφέρουμε και θα πάσχουμε πολύ στην ζωή μας, γιατί 
δεν θα μπορούμε να ακούσουμε το θέλημά του Θεού, αλλά και ούτε να Τον δούμε. 

Ο Χριστός, όμως, που θυσιάστηκε για εμάς, εξακολουθεί και σήμερα, διά 
της Εκκλησίας Του, να κάνει θαύματα, να θεραπεύει την πνευματική τύφλωση και 
κώφωση του άρρωστου ανθρώπου. Τέτοια θαύματα θα πρέπει να επιδιώκουμε να 
γευόμαστε από τον Θεό, γιατί αυτά τα θαύματα γίνονται μόνο μέσα στην Εκκλησία 
και στοχεύουν στο να προβάλουν την παντοδυναμία Του. 

Με τα θαύματα υποτάσσονται όλες οι φυσικές δυνάμεις και θεραπεύεται η 
κτίση η οποία παραδόθηκε στη φθορά ύστερα από την παρακοή του Αδάμ και της 
Εύας. Οι θεραπείες των ασθενών και οι αναστάσεις νεκρών δείχνουν την νίκη του 
Χριστού επί της ασθένειας και της φθοράς, και η εκδίωξη των πονηρών πνευμάτων 
φανερώνει την νίκη του Χριστού πάνω στο διάβολο. Τα θαύματα αποτελούν 
μυστήριο ώστε να προγευθούμε τα μελλοντικά καλά του κόσμου τούτου. Ενός 
κόσμου, που μπορούμε να τον πλησιάσουμε και να ζήσουμε μόνο αν κάνουμε την 
πίστη μας πράξη προς τον Χριστό. Και δυστυχώς, είμαστε σήμερα πολύ αδύνατοι 
στην πίστη μας και δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Βολευόμαστε με τις δικές 
μας δυνατότητες και προσπαθούμε να βασιστούμε σε αυτά που μπορούμε να 
καταφέρουμε αφήνοντας Τον έξω από την ζωή μας. 

Αλήθεια, πόσοι από εμάς προετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε άξια το Σώμα 
και το Αίμα Του με σεβασμό, πίστη, και αληθινή αγάπη; Πόσοι από εμάς που 
κοινωνήσαμε, αμέσως μετά την σημερινή Θεία Λειτουργία θα έχουμε και πάλι την 
επιθυμία, το συντομότερο δυνατόν να ξαναενωθούμε με τον Χριστό και να γίνουμε 
ένα μαζί Του; Πόσοι από εμάς είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε από την ζωή μας τα δύο 
πάθη που μας τυφλώνουν, τον εγωισμό και την αλαζονεία, και να ζητήσουμε από 
τον ίδιο τον Κύριο την θεραπεία της ψυχής και του σώματός μας; 

Πόσοι από εμάς μετά την εξομολόγηση αφήσαμε κάτω από το πετραχήλι του 
πνευματικού μας, όλα αυτά τα εμπόδια που μας κρατούν μακριά από την μεγάλη 
πρόσκλησή Του στην Κοινή Τράπεζα; Πόσοι από εμάς περιμένουμε να επέμβει στη 
ζωή μας, όταν του απευθύνουμε το αίτημά μας με θερμή πίστη και πλήρη 
εμπιστοσύνη; 

Ας προσευχηθούμε, λοιπόν, στον Πανάγαθο Θεό, να μας αξιώσει να δούμε 
το φώς Του και να μας απαλλάξει από το πάθος του εγωισμού και να μας οδηγήσει 
στην σωτηρία και αιώνια Βασιλεία Του. 
 

π. Μάριος Πολυκάρπου 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

Απόστολος: Α’ Κορ. α΄ 10 - 17  
Ευαγγέλιον: Ματθ. ιδ΄ 14 - 22  

7 Αυγούστου 2022 
 

Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα περιγράφει το θαύμα του 

χορτασμού των πέντε χιλιάδων ανδρών, με διαθέσιμους μόνο πέντε 
άρτους και δύο ψάρια. Η θεϊκή δύναμη του Χριστού μπορεί να 
καταρρίψει όλους τους νόμους της ανθρώπινης λογικής. Όπως να 

θεραπεύσει τον παράλυτο, να ανοίξει τα μάτια του εκ γενετής τυφλού, να 
αναστήσει τον τετραήμερο φίλο του Λάζαρο αλλά και να χορτάσει πέραν 

των πέντε χιλιάδων ανθρώπων με μόνο πέντε ψωμιά και δύο ψάρια και 
να γεμίσουν και δώδεκα κοφίνια από τα περισσεύματα. 

Ποιο είναι, όμως, το βαθύτερο νόημα του συγκεκριμένου 

θαύματος; Να μας δείξει τη δύναμη του Χριστού; Να μας επισημάνει το 
ενδιαφέρον Του για τις βιοτικές ανάγκες του λαού; Ή μάλλον να μας δείξει 

το ενδιαφέρον του ποιμένα Χριστού για το ποίμνιό Του τη δύσκολη εκείνη 
ώρα; 

Μάλλον το τελευταίο, γιατί ένα μεγάλο πλήθος Τον ακολουθούσε 

ακούοντας τη διδαχή Του σε μια ερημική τοποθεσία χωρίς φαγητό, με τη 
νύχτα να πλησιάζει, έχοντας ελάχιστες επιλογές για το πώς θα 
συντηρηθούν. Η εύκολη λύση ήταν αυτή που πρότειναν οι μαθητές Του, 
«ἀπόλυσον  τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς 
βρώματα», ώστε ο καθένας να μεριμνήσει από μόνος του πώς θα τραφεί. 

Ο αληθινός, όμως, ποιμένας, ο Χριστός, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του 
κόσμου που Τον ακολουθεί δίνει τη λύση στο πρόβλημα. 

Ποιες είναι, όμως, οι προσδοκίες του λαού από τους ποιμένες του; 

Ο λαός θα ακολουθεί πάντα τους ποιμένες του με εμπιστοσύνη, 
προσδοκώντας από αυτούς πολλά. Ο λαός πεινά και διψά, όχι μόνο για 

υλική τροφή, αλλά, κυρίως, για πνευματική τροφή. Ωστόσο οι ποιμένες 
συχνά αγνοούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες του λαού. 

Στο σημερινό ευαγγέλιο ο Ματθαίος μάς αναφέρει ότι, όταν ο 
Χριστός αντίκρισε όλον αυτό τον όχλο «ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς». Φρόντισε 

τους αρρώστους και αδυνάτους, κάλυψε τις ανάγκες του λαού για το πώς 
θα τραφεί, προσφέροντάς τους φαγητό, ως μάννα εξ ουρανού. Αυτό 

σημαίνει αληθινός ποιμένας, τη δύσκολη στιγμή να ανταποκριθεί 
κάνοντας το «θαύμα», την υπέρβαση, βρίσκοντας τη λύση για τα 

προβλήματα του ποιμνίου του. 
Στο συγκεκριμένο γεγονός αναφέρονται και οι τέσσερεις 

Ευαγγελιστές και το ακούμε συχνά στην τέλεση της αρτοκλασίας. Αυτό 

μας καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία του γεγονότος. Κάνοντας, λοιπόν, 
τις ανάλογες προεκτάσεις, εντύπωση μας προκαλεί η στάση του Χριστού 
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σε αντίθεση με τους μαθητές του. Ο Χριστός τους ζητά να τους δώσουν 

αυτοί φαγητό, αντί να τους διώξουν για να μεριμνήσουν από μόνοι τους 
για τα απαραίτητα. Ο Κύριος ουσιαστικά τους θέλει να συμβάλουν και οι 

ίδιοι στη λύση του προβλήματος. Οι μαθητές έπρεπε να προσφέρουν από 
το υστέρημά τους, ό,τι είχαν, για να συντελεστεί το θαυμαστό αποτέλεσμα 
του χορτασμού των πεντακισχιλίων. Θα μπορούσε, χωρίς αμφιβολία, ο 

Χριστός από το μηδέν να χορτάσει τα πλήθη. Το έκανε για χρόνια στην 
έρημο, στέλλοντάς τους το μάννα. Ζητά από τους αποστόλους, όμως, να 
κάνουν ό,τι μπορούν οι ίδιοι για να τους διδάξει ότι πρέπει να 

επιδεικνύουν τη φιλαλληλία τους και «σπλάχνα οικτιρμών» για τους 
συνανθρώπους τους. Να κάμνουν εκείνοι ό,τι μπορούν και από ‘κει και 

πέρα έχει την έγνοια ο Ίδιος. 
Αυτός πρέπει να είναι και ο δικός μας τρόπος ζωής. Να 

ασχοληθούμε με τα προβλήματα της ζωής μας οι ίδιοι, όχι μετατοπίζοντας 

την ευθύνη και το βάρος των αποφάσεων στους άλλους ανθρώπους. Να 
αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να προσφέρουμε από το υστέρημά μας, να 

απορρίψουμε το ψέμα και την αδικία, να στηρίξουμε τους ανθρώπους 
στον δικό τους πόνο, να αγαπήσουμε τους άλλους χωρίς υποκρισία. 

Η παρουσία του Χριστού είναι αυτό που χρειαζόμαστε στη ζωή μας 

για τη λύση των προβλημάτων μας. Τη δική Του ευλογία χρειαζόμαστε 
στην πορεία της μας. Έχοντας τον Χριστό έχουμε τα πάντα, είμαστε οι 
πλουσιότεροι των ανθρώπων κι ας είμαστε πάμπτωχοι. Ο Χριστός ζητά και 

τη δική μας συμμετοχή και κινητοποίηση για την επίλυση των 
προβλημάτων που μας ταλαιπωρούν. Η δική μας προσφορά θα ευλογηθεί 

από τον Χριστό και θα επιφέρει θαυμαστά αποτελέσματα. Θα πρέπει στο 
πρόσωπο του συνανθρώπου μας να βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού. 
Η οποιαδήποτε προσφορά προς τον συνάνθρωπό μας μπορεί να 

επιτελέσει θαύματα μεγαλύτερα και από τον χορτασμό των 
πεντακισχιλίων. 

Μια άλλη προέκταση του συγκεκριμένου γεγονότος είναι η 
προτύπωση της θείας Ευχαριστίας. Ο χορτασμός των πεντάκισχιλίων  
συνεχίζεται αδιάκοπα μέσα στην Εκκλησία, χορταίνοντας εκατομμύρια 

ανθρώπων με το σώμα και αίμα του Χριστού, μέσα στο πέρασμα των 
αιώνων. 
Γι’ αυτό ας προσέλθουμε μετά φόβου Θεού και αγάπης, στο Άγιο Ποτήριο 

συμμετέχοντας κι εμείς στον πνευματικό χορτασμό που μας προσφέρει ο 
Σωτήρας Χριστός με το σώμα και αίμα Του. 

 
π. Χρίστος Χριστοδούλου 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

14 Αυγούστου 2022 
Απόστολος: Α΄Κορ. γ΄9-17 

Ευαγγέλιο: Ματθ. ιδ΄22-34 
Η σημερινή ευαγγελική περικοπή είναι συνέχεια της ευαγγελικής 

περικοπής της περασμένης Κυριακής. Μετά τον χορτασμό των 

πεντακισχιλίων και τη συλλογή των περισσευμάτων, ο Χριστός απεσύρθη 
στο όρος για να προσευχηθεί, ενώ οι Απόστολοι μπήκαν στο πλοιάριο για 
να επιστρέψουν στην Καπερναούμ. 

Οι μαθητές ήσαν κατάκοποι. Μέσω τους έγινε το θαύμα. Ο Χριστός 
δεν ευλόγησε τα ψωμιά και τα ψάρια, κάνοντας ένα σωρό, απ’όπου θα 

έπαιρνε ο λαός. Τα ευλόγησε, τα μοίρασε στους αποστόλους και εκείνοι 
έδιναν στον λαό. Μέσα στα χέρια των αποστόλων πληθύνονταν οι τροφές. 
Έδιναν οι απόστολοι και δεν τέλειωναν. Κι ύστερα ασχολήθηκαν με την 

περισυλλογή των περισσευμάτων. Κι όμως οι Απόστολοι δεν αφήνονται να 
ξεκουραστούν μέσα στο πλοιάριο. Συναντούν κλύδωνα και τρικυμία 

μοναδική. Κάποια μηνύματα θέλει ο Χριστός να τους δώσει, όπως και 
σ’εμάς. Αναφέρω τα κυριότερα απ’αυτά. 

α) Δοκιμάζει πρώτα την πίστη τους.  Δεν ήσαν, βέβαια, άπιστοι. 

Πριν λίγες μέρες τον είχαν ομολογήσει ως «Υιόν του Θεού του Ζώντος». 
Και το ότι εγκατέλειψαν τα πάντα και τον ακολούθησαν έδειχνε πως δεν 
ήταν άπιστοι. Θέλει, όμως, ο Χριστός να ελέγξει αν πήραν κάποια 

μηνύματα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τους υπέβαλλε σ’αυτή τη 
δοκιμασία της θάλασσας. Κι άλλη φορά κινδύνεψαν μέσα στην ίδια 

θάλασσα. Τότε ο Χριστός ήταν στο πλοίο και κοιμόταν. Έτρεξαν, τον 
ξύπνησαν και σώθηκαν. Τώρα βρίσκεται μακρυά και θέλει να ελέγξει αν 
πήραν τα μηνύματα που έπρεπε από τη Χαναναία και τον Ρωμαίο 

εκατόνταρχο, ότι και από μακρυά μπορούσε να θαυματουργήσει. 
Ελέγχει, λοιπόν, την πίστη τους. Είναι μήνυμα και για μας. Στους 

διάφορους πειρασμούς και στις θλίψεις ελέγχεται και μετρείται η πίστη 
μας. 

β) Τους διδάσκει, ύστερα, ότι δεν θα πρέπει να παραιτούνται από 

τις προσπάθειές τους στις  πρώτες δυσκολίες, αλλά να κάνουν ό,τι 
μπορούν, να εξαντλούν τις δυνατότητές τους. Ο Χριστός δεν ήλθε να τους 
βοηθήσει στην πρώτη επίκλησή τους. Ήλθε με μιαν καθυστέρηση που 

τρομάζει: «Τετάρτη φυλακή της νυκτός», προς τα ξημερώματα. Διδάσκει, 
έτσι, ότι σε κάθε δυσκολία θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ο 

Θεός θα έλθει βοηθός όταν εμείς δεν μπορούμε, για ό,τι βρίσκεται πέραν 
των δυνάμεών μας. Δεν πρέπει μοιρολατρικά να αντιμετωπίζουμε τις 
δυσκολίες. 

γ) Και για ένα άλλο σκοπό επιτρέπει τη θαλασσοταραχή ο Χριστός 
σήμερα. Θέλει να εμποδίσει την ανάπτυξη εγωϊσμού  στους μαθητές. Με 
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τον τρόπο που έγινε το θαύμα ήταν φυσικό οι μαθητές να ένιωσαν 

κάποιαν έπαρση, κάποιαν ικανοποίηση, ότι συνέβαλαν κι αυτοί στο 
θαύμα, αφού μέσα από τα χέρια τους πολλαπλασιάστηκαν τα ψωμιά και 

τα ψάρια. Έρχεται τώρα η δυσκολία για να τους διδάξει ότι χωρίς τον 
Χριστό τίποτα δεν μπορούν να κάμουν. Το ίδιο διδασκόμαστε κι εμείς: 
ό,τι επιτυγχάνουμε οφείλεται στη χάρη του Θεού. 

δ) Το περιστατικό με τον Πέτρο δίνει κι ένα άλλο μάθημα σ’εμάς. 
Οι θρησκευόμενοι άνθρωποι έχουν μια λανθασμένη εντύπωση για τη 
σχέση τους με τον Θεό: Νομίζουν πως, λόγω της  θρησκευτικότητάς τους, 

ο Θεός θα τους προφυλάσει από τις θλίψεις. Στην Αγία Γραφή, όμως, δεν 
συναντούμε τέτοια υπόσχεση. Αντίθετα προειδοποιούμαστε: «Εν τω κόσμω 

θλίψιν έξετε: Θα συναντήσετε θλίψεις στον κόσμο.  Το παράδειγμα με τον 
Πέτρο μας λέει ποια θα είναι η πορεία μας στη γη: Ο Πέτρος όταν 
κινδύνεψε να καταποντισθεί φώναξε: «Κύριε σώσον με». Κι ο Χριστός, 

χωρίς να σταματήσει τα κύματα και τον άνεμο, τον πήρε από το χέρι και 
περπάτησαν μαζί πάνω στα κύματα. Έλεγε τότε, έμπρακτα, στον Πέτρο, 

όπως και σ’εμάς σήμερα, ότι έτσι θα είναι η πορεία μας στη γη. Πορεία 
πάνω στα κύματα, Η μια θλίψη θα διαδέχεται την άλλη. Θα τα 
ξεπερνούμε, όμως, όλα αυτά, κρατώντας τον Χριστό από το χέρι. 

ε) Κι ένα άλλο μήνυμα μας δίνει το περιστατικό με τον Πέτρο. Όταν 
ο Πέτρος βρισκόταν σε απόσταση από τον Χριστό, επειδή είχε πίστη, 
βάδιζε πάνω στη θάλασσα. Η βύθισή του έγινε όταν ήταν κοντά στον 

Χριστό, αφού, όπως λέει το Ευαγγέλιο, «εκτείνας την χείρα αυτού 
επελάβετο αυτού». Τον πήρε από το χέρι. Δεν έχει σχέση, επομένως, αν 

τοπικά βρισκόμαστε κοντά στον Χριστό. Μπορεί να’μαστε μέσα στην 
Εκκλησία, ακόμα και να αγγίζουμε τον Χριστό με τα μυστήρια. Αν δεν 
είμαστε και τροπικά κοντά στον Χριστό κινδυνεύουμε να 

καταποντιστούμε. 
Πολλά, λοιπόν, τα μηνύματα της σημερινής ευαγγελικής 

περικοπής. Κι έχουν όλα σχέση με τον αγώνα μας και τις δυσκολίες αυτής 
της ζωής. Είναι χαρακτηριστικό πως ο άνεμος σταμάτησε και η τρικυμία 
κατέπαυσε όταν ο Χριστός με τον Πέτρο εισήλθαν στο πλοιάριο. Εκεί όλοι 

«προσελθόντες προσεκύνησαν αυτώ». Στη συμβολική γλώσσα της 
Εκκλησίας μας η είσοδος στο πλοίο σημαίνει την είσοδό μας στη βασιλεία 
των ουρανών. Εκεί δεν θα υπάρχει θλίψις, πόνος, στεναγμός. Κι  εκεί όλα 

θα υποταχθούν στον Χριστό. Σ’αυτή τη ζωή θα βρισκόμαστε συνεχώς σε 
αγώνα με τις παντοειδείς δυσκολίες, αλλά και με τις αντίθεες δυνάμεις, 

αυτές που δεν αναγνωρίζουν τον Χριστό. Από τη συνέπεια και την 
ποιότητα του αγώνα μας θα εξαρτηθεί η ασφαλής διαπεραίωσή μας στην 
άλλη ζωή. 

 
† Ο Πάφου Γεώργιος  
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

Απόστολος: Α' Κορ. δ' 9-16  
Ευαγγέλιο: Ματθ. ιζ' 14-23  

21 Αυγούστου 2022  
 

«Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη! Έως πότε έσομαι μεθ' υμών; 
Έως πότε ανέξομαι υμών;» ( Ματθ. ιζ' 17) 

Τα γεγονότα που καταγράφονται στο σημερινό Ευαγγέλιο, 
διαδραματίζονται αμέσως μετά τη Μεταμόρφωση του Χριστού και λίγο πριν 

τη Σταυρική Του θυσία. Γεγονότα που αποτελούν, από τη μια καθρέφτη της 
κοινωνίας της εποχής του Χριστού, και από την άλλη προάγγελο της νίκης 

του Χριστού κατά των δαιμονικών δυνάμεων. Έτσι, ενώ πριν λίγο τρεις από 
τους Μαθητές Του, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αντίκριζαν, μέσα στα 

πλαίσια του ανθρωπίνως δυνατού, τη δόξα του Χριστού κατά τη 
Μεταμόρφωσή Του, στους πρόποδες του Θαβώρ οι άλλοι εννιά Μαθητές Του 

ζούσαν μιαν τραγωδία. Ένα επιληπτικό παιδί «σεληνιάζεται και κακώς 
πάσχει», εκτίθεται σε καθημερινό κίνδυνο πέφτοντας στη φωτιά ή το νερό και 

οι ίδιοι αδυνατούν να του προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια. Γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και με τη μαρτυρία του πατέρα: «Προσήνεγκα αυτόν τοις 

μαθηταίς σου, και ουκ ηδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσαι». 
Βαρύς και επικριτικός ο λόγος του Χριστού. Βαρύς, επικριτικός, αλλά 

και προειδοποιητικός. «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη. Έως πότε έσομαι 
μεθ' υμών; Έως πότε ανέξομαι υμών;» Γενιά άπιστη και διεφθαρμένη, γιατί 

αρνείται να δεχθεί το υπερφυσικό στοιχείο και ιδιαίτερα να αναγνωρίσει τον 
Χριστό ως Υιόν του Θεού και κατ' επέκταση και ως Σωτήρα του κόσμου. Γενιά 

άπιστη, γιατί, ενώ βλέπει τα θαύματα, την ίδια στιγμή αρνείται να τα δεχθεί 
σαν υπερφυσικά γεγονότα.  Ακόμα, ενώ ο Ίδιος ο Χριστός για τρία χρόνια 

έδινε πειστικές αποδείξεις της παντοδυναμίας Του οι άνθρωποι, όπως και ο 
σημερινός πατέρας, ενώ τον πλησιάζουν με πολλή καθυστέρηση, την ίδια 

στιγμή τον πλησιάζουν με ολιγοπιστία ή και απιστία. Κατά τον Ευαγγελιστή 
Μάρκο, πέραν από το παράπονο, ότι πήρε το παιδί του στους Μαθητές Του 

και αυτοί δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν, την ίδια στιγμή ο ίδιος πλησιάζει 
τον Χριστό με αμφιβολία, λέγοντάς Του: «Αλλ' ει τι δύνασαι, βοήθησον ημίν 

σπλαχνισθείς εφ’ ημάς». 
Μεγάλη η δύναμη της πίστης. Εάν μπορείς να πιστέψεις, του είπε ο 

Χριστός, τότε όλα είναι δυνατά γι'αυτόν που πιστεύει. Αλλά όπως θα 
υπογραμμίσει σήμερα και στους Μαθητές Του: «Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον 

συνάπεως, ερείτε τω όρει τούτω, μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται, 
και ουδέν αδυνατήσει υμίν». Μέσα από την πίστη ο άνθρωπος αποδέχεται 

από τη μια την ύπαρξη του Θεού και από την άλλη έχει τη βεβαιότητα ότι ο 
Θεός ανταμείβει όσους τον αποζητούν. «Πιστεύσαι δει τον προσερχόμενον τω 

Θεώ ότι έστι και τοις εκζητούσιν αυτόν μισθαποδότης γίνεται». 
Χωρίς τις πιο πάνω αλήθειες ο άνθρωπος οδηγείται στην αμφιβολία, 

στη συνέχεια περνά στην ολιγοπιστία και την άρνηση και τέλος καταλήγει 
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στη διαστροφή και την απιστία. Μια απιστία από την οποία δεν ξέφυγαν 

σήμερα ούτε και οι εννιά Μαθητές Του Χριστού. Γεγονός που επιβεβαιώνεται, 
τόσο μέσα από την ερώτησή τους προς τον Χριστό, « διατί ημείς ουκ 

ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό», όσο και μέσα από την απάντηση που τους 
έδωσε, «δια την απιστίαν υμών». 

Τόσο ο πατέρας, όσο και οι Μαθητές βρέθηκαν σε στιγμή αδυναμίας 
και ολιγοπίστησαν, όμως στη συνέχεια αναγνώρισαν την ολιγοπιστία τους και 

προχώρησαν σε διόρθωση. «Πιστεύω, Κύριε. Βοήθει μου τη απιστία» (Μάρκ. 
θ' 24 ), είπε ο πατέρας, ενώ και οι Μαθητές θα τον παρακαλέσουν να τους 

προσθέτει πίστη: «Πρόσθες ημίν πίστιν» ( Λουκ. ιζ' 5 ). Αλήθεια, πόσες φορές 
βρεθήκαμε κι εμείς σε κατάσταση ολιγοπιστίας, αν όχι και απιστίας; Πόσες 

φορές αποκηρύξαμε στην πράξη τη δύναμη της πίστης κάτω από το βάρος 
κάποιων σοβαρών προβλημάτων μας; Αλλά και πόσες φορές βρεθήκαμε κι 

εμείς στη θέση του σημερινού πατέρα αναφωνώντας το, «πιστεύω, Κύριε. 
Βοήθει μου τη απιστία». Πιστεύω Κύριε. Βοήθησέ με, όμως, γιατί η πίστη 

μου δεν είναι δυνατή. Και τότε διαπιστώσαμε την επιβεβαίωση των λόγων του 
Χριστού: «Ει δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά τω πιστεύοντι». Γιατί η πίστη 

είναι η άγκυρα που με ασφάλεια κρατά το σκάφος της ζωής μας για να μη 
βουλιάξει. Κι ακόμα είναι η ρίζα που όχι μόνο τροφοδοτεί, αλλά και στηρίζει 

το δέντρο της ζωής μας. Όμως, όπως η άγκυρα ή η ρίζα αν δεν βρίσκονται σε 
καλή ή σε υγιή κατάσταση, τότε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον 

πραγματικό σκοπό τους, έτσι και η πίστη. Η πίστη πρέπει να είναι ζωντανή 
για να προσελκύει τη Χάρη και το έλεος του Θεού. Και αυτή τη ζωντάνια τη 

διασφαλίζει ο άνθρωπος με την πλήρη παράδοση του εαυτού του στα χέρια 
του Θεού, την αποδοχή του θελήματός Του, αλλά και την τροφοδότηση της 

πίστεώς του με την ενεργούμενη αγάπη. 
Ας παρακαλέσουμε, λοιπόν, τον Θεό να είναι επιεικής με τις 

αδυναμίες μας, αλλά ιδιαίτερα να μας στηρίζει τη δύσκολη ώρα που 
κλονίζεται η πίστη μας. Παράλληλα να θυμόμαστε ότι η ανοχή, η επιείκεια 

και η στήριξη είναι έργο της συγκατάβασης του Θεού και ότι αυτή δεν θα 
είναι ανεξάντλητη. Τον ακούσαμε σήμερα να προειδοποιεί «έως πότε 

ανέξομαι υμών;» Για τούτο και ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να μην 
«περιφρονούμε την άπειρη καλοσύνη, την ανεκτικότητα και τη μακροθυμία 

του Θεού», αλλά ούτε και να ξεχνούμε ότι «η αγαθότητα του Θεού θέλει να 
μας οδηγήσει στη μετάνοια». 

Μέσα από το δρόμο της αυτοκριτικής και όχι της κριτικής, μέσα από 
το δρόμο της ταπείνωσης και της μετάνοιας, ας ψάξουμε να βρούμε τη 

δύναμη της πίστης που θα εξυγιάνει πρώτα τον εαυτό μας και ύστερα τον 
οικογενειακό και τον κοινωνικό μας περίγυρο. Αν οραματιζόμαστε έναν 

κόσμο καλύτερο και μια τελειότερη κοινωνία, τότε ας ξεκινήσουμε από τον 
εαυτό μας . Ας παραμερίσουμε τη στάχτη και ό,τι άλλο άφησαν πίσω τους η 

αμφιβολία και η ολιγοπιστία και ας επενδύσουμε στην πίστη. 
 

Θεόδωρος Αντωνιάδης  
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Α΄ Κορ. θ΄ 2 - 12 
Ευαγγέλιο: Ματθ. ιη΄ 23 - 35  

28 Αυγούστου 2022 
 

Στο ερώτημα του Αποστόλου Πέτρου, σχετικά με τα όρια της 
συγχωρητικότητας προς τους ανθρώπους που μας αδικούν, ο Κύριος 

απάντησε με τη σημερινή παραβολή των μυρίων ταλάντων, προσφέροντας 
μια μοναδική διδαχή ζωής και σωτηρίας. 

Η μεγάλη πνευματική διδαχή της σημερινής περικοπής είναι το 
άπειρο και ανεξάντλητο έλεος και η φιλανθρωπία του Θεού, προς εκείνους 

που στέκονται ενώπιόν Του, με πνεύμα μετάνοιας και ταπείνωσης, ζητώντας 
ειλικρινά τη θεία συγχώρηση και ευσπλαχνία, έτοιμοι να προσφέρουν κι 

αυτοί τη συγχωρητικότητά τους στους συνανθρώπους τους. Η αγάπη και η 
φιλανθρωπία του Θεού είναι αδύνατο να νικηθούν από τις πτώσεις και τα 

αμαρτήματα των ανθρώπων, όσο πολλά ή βαριά κι αν είναι. Αρκεί η μετάνοια 
να είναι πραγματική και όχι προσχηματική και υποκριτική. Να συνιστά 

απόφαση για αλλαγή πορείας και ζωής και να διακρίνεται από επίγνωση του 
προσωπικού χρέους και ελλείμματος έναντι της θείας αγάπης. 

Ενώ, όμως, οι άνθρωποι καταφεύγουμε διαρκώς στο έλεος και στη 
φιλανθρωπία του Θεού, ζητώντας συγχώρηση και απαλλαγή από τα ψυχικά 

μας βάρη, την ίδια στιγμή επιδεικνύουμε αντιστρόφως ανάλογη στάση προς 
τους αδελφούς μας εκείνους, που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μας έβλαψαν 

και μας αδίκησαν. Η συμπεριφορά μας αυτή συνιστά βαρύτατη πνευματική 
ασθένεια και υποδηλώνει την υφέρπουσα, εκείνη, φαρισαϊκή υποκρισία, που 

τόσο άτεγκτα στηλίτευσε ο Χριστός, σε πολλά σημεία της διδασκαλίας Του. 
Φανερώνει, ακόμα, ότι η πνευματική μας ζωή κινείται στην επιφάνεια 

και αγνοεί τα ουσιώδη της πίστης, ένα από τα οποία είναι η φιλανθρωπία 
προς τους αδελφούς, κατά το πρότυπο της φιλανθρωπίας του Θεού. Το 

αίτημα της συγχωρητικότητας είναι τόσο σημαντικό στην πνευματική ζωή, 
ώστε ο Κύριος το συμπεριέλαβε στην περιεκτικότερη μορφή της προσευχής, 

την οποία υπέδειξε ο Ίδιος και που δεν είναι άλλη από το γνωστό μας «Πάτερ 
ημών». Εκεί σαφώς ζητούμε από τον Θεό: «άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, 

ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών». Συγχώρα μας, όπως κι εμείς 
συγχωρούμε σ΄όσους μας φταίνε. 

Το να είμαστε φιλάνθρωποι και συγχωρητικοί, δεν είναι μια ηθική 
υποχρέωση, αλλά το αποτέλεσμα της αγάπης μας προς τον Θεό. Ο όρος 

φιλανθρωπία δεν χρησιμοποιείται από την Εκκλησία ως έννοια 
συναισθηματική, ηθικιστική ή συμπαθητική, αλλά για να δηλώσει την ουσία 

του Θεού, ο Οποίος είναι αγάπη και καλεί τους ανθρώπους σε διαρκή πορεία 
και ζωή αγάπης μέσα στον κόσμο. Αυτή τη φιλανθρωπία του Θεού πρέπει να 

τη μιμούμαστε διαρκώς στη ζωή μας και να τη φανερώνουμε στις σχέσεις 
μας με τους συνανθρώπους μας. 
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Ο Κύριος την έλλειψη ελέους και συγχωρητικότητας προς τον 
συνάνθρωπο την ταυτίζει με την πονηρία. «Δοῦλε πονηρέ», λέει. Η πονηρία 

δηλαδή είναι η ψυχική κατάσταση, κατά την οποία ο άνθρωπος αδιαφορεί 

για τις όποιες ανάγκες του συνανθρώπου του, μικρές ή μεγάλες, και το μόνο 
που έχει προ οφθαλμών είναι το ατομικό του συμφέρον. Η πονηρία αποτελεί 

σύμπτωμα του εγωισμού, κι επειδή ελλείπει από αυτόν εντελώς το στοιχείο 
της αγάπης ισοδυναμεί με την ίδια τη δαιμονικότητα. Μη λησμονούμε ότι 

πονηρός κατεξοχήν ονομάζεται ο διάβολος. 
Ο Χριστός μάς αποκαλύπτει τον πιο εύκολο και άμεσο δρόμο, 

προκειμένου να τύχουμε του ελέους του Θεού και να έχουμε αληθινή σχέση 
μαζί Του. Κι αυτός δεν είναι άλλος από το να είμαστε εύσπλαγχνοι και 

ελεήμονες απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Με άλλα λόγια, η σχέση μας με 
τον Θεό εξαρτάται από τη σχέση μας με τον συνάνθρωπό μας. 

Καλούμαι, συνεπώς, να βρίσκομαι σε αναλογία ζωής με τον Θεό, για 
να Τον έχω στη ζωή μου. Κι αυτό που θεμελιώνει την πραγματικότητα αυτή 
είναι η δημιουργία του ανθρώπου «κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ». 

Πλασμένος ο άνθρωπος από τον Θεό, για να ζει τον Θεό και να κατατείνει σ’ 

Αυτόν, χρειάζεται να συντονίζεται με ό,τι συνιστά τρόπο ζωής του Θεού. Κι 
αυτός ο τρόπος δεν είναι άλλος από την αγάπη. 

Στην παραβολή του πονηρού δούλου, η αγάπη του Θεού, 
ταυτοποιημένη στο πρόσωπο του Κυρίου της παραβολής, παίρνει 

συγκεκριμένο περιεχόμενο: ο Θεός μάς αγαπά και μάς ελεεί, 
παραβλέποντας τις αμαρτίες και τα σφάλματά μας και μη λαμβάνοντας 

υπόψη Του τις όποιες οφειλές μας. Με την προϋπόθεση ότι και εμείς 
θέλουμε την αγάπη Του αυτή, καθώς φανερώνεται από την παράκλησή μας 
για κάτι τέτοιο: «Πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με». 

Ο Χριστός μάς ελεεί, γιατί σηκώνει τις δικές μας αμαρτίες και μάς προσφέρει 

πλούσια την αγάπη Του. 
Το ζητούμενο και από εμάς έλεος προς τους συνανθρώπους μας, η 

αγάπη που εντέλλεται ο Θεός στη σχέση μας με τους άλλους, δεν τελειώνει 
μ᾽ ένα απλό συγγνώμη και μ᾽ ένα «συγχώρεσέ με». Το μέτρο μας για τους 

άλλους μάς το δίνει ο ίδιος ο Θεός. Αγαπάμε τον άλλον, τον ελεούμε, όταν κι 
εμείς είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε αντί για εκείνον το δικό του βάρος, να 

θυσιάσουμε κάτι από τον εαυτό μας για τη σωτηρία του. Και τονίζουμε αυτό 
το όριο της αγάπης και του ελέους, γιατί ο ίδιος ο Κύριος θέτει το δικό Του 
μέτρο ως μέτρο στάσης μας προς τους άλλους: «ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα». Το 

μέτρο μας για τους άλλους μάς το δίνει ο ίδιος ο Θεός. 

Συγκλονιστικά δύσκολο, θα έλεγε κανείς, ακατόρθωτο. Γίνεται, όμως, 
κατορθωτό και εύκολο, μόνο με τη χάρη του Θεού. Μόνον ένας «ελεημένος 

Κυρίου», άρα ευρισκόμενος μέσα στη χάρη του Θεού, μπορεί αντιστοίχως 
και να ελεήσει, κατά τα μέτρα του Θεού, τον συνάνθρωπό του. 

 
† Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Κυριακίδης 
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