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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 
Απόστολος: Πραξ. θ΄ 32-42 
Ευαγγέλιο: Ιωάν. ε΄ 1-15 
3 Μαΐου 2015 
 
«Θέλεις υγιής γενέσθαι; Απεκρίθη αυτώ ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον ουκ 

έχω» (Ιώαν. Ε΄ 6-7) 
 

Ο άνθρωπος, σαν αποτέλεσμα της παρακοής και της πτώσης, οδηγήθηκε 
σταδιακά τόσο σε ψυχοπνευματική φθορά, όσο και σε σωματική φθορά. Αυτή η 
διπλή φθορά κατέστησε οδυνηρή τη ζωή του ανθρώπου σε προσωπικό επίπεδο και 
παράλληλα τον αποστασιοποίησε από τους άλλους ανθρώπους. Σαν αποτέλεσμα 
αυτής της αποστασιοποίησης ο άνθρωπος όχι μόνο αδιαφορεί για τους άλλους, 
αλλά παράλληλα προβάλλει σαν ύψιστη αρχή την αποκλειστική εξυπηρέτηση του 
εαυτού του. Αυτή η νοοτροπία, επειδή με την πάροδο του χρόνου απέκτησε γενικό 
χαρακτήρα, οδήγησε σε μια παραμόρφωση την ανθρώπινη κοινωνία αλλά 
παράλληλα κατέστησε τη ζωή των ανθρώπων σε προσωπικό επίπεδο «βίον 
αβίωτον». 

Δικαιολογημένα, λοιπόν, προβάλλει το ερώτημα: μπορεί ο άνθρωπος να 
βγει από αυτό το αδιέξοδο; Η απάντηση είναι ναι. Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα 
με το να αναγνωρίσει από τη μια την ασθένεια του και από την άλλη να θελήσει να 
ζητήσει και την κατάλληλη θεραπεία από Εκείνον που είναι πραγματικά σε θέση 
να του την προσφέρει και που δεν είναι άλλος από το θεό. Το ερώτημα που 
απευθύνει σήμερα ο Ιησούς, στον παράλυτο «θέλεις υγιής γενέσθαι;» είναι ένα 
ερώτημα που απευθύνεται γενικά και στην πάσχουσα ανθρώπινη κοινωνία. 

Κλειδί, λοιπόν, αυτής της λύσης είναι το «θέλω». Θέλω να γίνω και  πάλι 
καλά. Θέλω να γίνω και πάλι υγιής σωματικά, αλλά ιδιαίτερα και πνευματικά. 
Αυτή η θέληση οδήγησε και τον παράλυτο του σημερινού ευαγγελίου στην 
κολυμβήθρα της Βηθεσδά για να γίνει μέτοχος της κατά καιρούς παρέμβασης του 
Θεού δια του αγγέλου του και της προσφοράς της θεραπείας. Αυτή η πίστη 
καλλιέργησε παράλληλα την αρετή της υπομονής και βελτίωνε την ελπίδα ότι θα 
έρθει η στιγμή και της δικής του θεραπείας. Και η ελπίδα αυτή επιβεβαιώθηκε. Ο 
Θεός παρεμβαίνει, όχι δια του αγγέλου του και «κατά καιρόν», αλλά δια του Υιού 
του, του Ιησού Χριστού, με την προσωπική και συνεχή παρουσία του μέσα στον 
κόσμο. Ο Ιησούς αναγνωρίζοντας από τη μια τη μεταμέλεια του παράλυτου και 
από την άλλη την αναζήτηση της θεραπείας στην παρέμβαση του Θεού, τον 
πλησιάζει και του προσφέρει αυτή τη δυνατότητα μέσα από το ερώτημα «θέλης 
υγιής γενέσθαι»; Ένα ερώτημα που απευθύνεται γενικότερα και στον καθένα από  
μας. Θέλεις να γίνει καλά; Έλα κοντά μου και θα σε θεραπεύσω. Αλλά πρόσεχε 
στη συνέχεια, όπως είπε σήμερα και στον θεραπευμένο παράλυτο: «Βλέπεις, έχεις 
γίνει καλά· από δω και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτε χειρότερο». 
Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνει ότι η αιτία που τον οδήγησε στη σωματική 
παραλυσία ήταν οι αμαρτίες που του επέφεραν την παραλυσία της ψυχής και 
φανερώνοντας με αυτό τον τρόπο την αλληλοεξάρτηση σώματος και ψυχής, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι κάθε παραλυσία οφείλεται κατ’ ανάγκη στην αμαρτία. 

Ναι, μπορεί η κάθε παραλυσία να μην οφείλεται στην αμαρτία. Όμως στην 
αμαρτία οφείλεται αποκλειστικά η καλλιέργεια και η αίσθηση της μοναξιάς. Και 
αυτή η μοναξιά είναι πολλές φορές πιο οδυνηρή από την ίδια την ασθένεια. Αυτή 
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την οδυνηρή μοναξιά επιβεβαιώνει σήμερα και ο παράλυτος. «Κύριε, άνθρωπον 
ουκ έχω». Κύριε, δεν έχω κανέναν να με βοηθήσει. Κάποιοι θα ενδιαφερθούν μόνο 
για τους δικούς τους και οι υπόλοιποι προσπερνούν αδιάφορα γι’ αυτούς που 
βρίσκονται γύρω τους, έστω κι αν οι ίδιοι πηγαίνουν για να ασκήσουν τα 
θρησκευτικά τους καθήκοντα. Καθήκοντα που έχουν μετατρέψει σε απλούς 
τύπους και η τήρηση των οποίων είναι μόνο απαραίτητη. Αυτή η τυπολατρία 
επιβεβαιώνεται σήμερα τόσο από όσους προσπερνούν αδιάφορα από το χώρο της 
κολυμβήθρας της Βηθεσδά για να πάνε στο Ναό, όσο και από εκείνους που 
επικρίνουν τον θεραπευμένο πια παράλυτο, λέγοντας του ότι: «Είναι Σάββατο, και 
δεν επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου». Αυτοί, λοιπόν, που για τριάντα οχτώ 
χρόνια αδιαφορούσαν για την ασθένεια και στον πόνο του συνανθρώπου τους, 
τώρα επικαλούνται το νόμο που μιλά για την αργία του Σαββάτου εξαντλώντας την 
ουσία σε μια τυπική εφαρμογή του Νόμου. Για τούτο όταν πληροφορήθηκαν οι 
άρχοντες των Ιουδαίων ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε αυτοί τον 
καταδίωκαν και ζητούσαν να τον σκοτώσουν επειδή έκανε τα έργα αυτά το 
Σάββατο. 

Διαπιστώνουμε σήμερα δυο καταστάσεις διαμετρικά αντίθετες. Ένας 
αμαρτωλός που θεραπεύεται αισθάνεται την ανάγκη να πάει στο Ναό για να 
προσευχηθεί και να ευχαριστήσει το Θεό για τη θεραπεία του. Αντίθετα οι 
άρχοντες των ιουδαίων εξαντλούν τον σεβασμό και την τήρηση του Νόμου σε μια 
εξωτερική τυπική πράξη, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι «το γράμμα» σκοτώνει, 
ενώ «το πνεύμα» ελευθερώνει. Άρα ο άνθρωπος θα πρέπει να αναζητεί και να 
εφαρμόζει την ουσία του νόμου που είναι η αγάπη και ο σεβασμός προς το Νόμο 
του Θεού με την αντίστοιχη μετατροπή του κα σε αγάπη προς τον συνάνθρωπο. 

Όποιος αγνοεί αυτό το γεγονός, τότε αγνοεί ότι η αγάπη προέρχεται από το 
Θεό. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη «Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί 
από το Θεό και ότι γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δε γνώρισε το Θεό, γιατί ο 
Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό 
Του, Τον Μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε μ’ 
αυτόν.  Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού: Όχι ότι εμείς τον 
αγαπήσαμε, αλλά ότι αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό Του, που θυσιάστηκε 
για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας 
αγάπησε, οφείλουμε κι εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, (Α΄ Ιωάν. δ΄ 7-11). 

Αδελφοί μου, αυτό είναι και το κυριότερο μήνυμα του σημερινού 
Ευαγγελίου, να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και να μας 
παραδειγματίσει με την αγάπη του και αυτή την αγάπη να την μεταφέρουμε κι 
εμείς προς τους άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος έρχεται σήμερα, μέσα από τη 
δύναμη της αγάπης Του, να μας απαλλάξει από  κάθε μορφής παραλυσία και να 
μας τονίσει ότι αυτή η αγάπη μας ελευθερώνει και από κάθε είδος πνευματικής 
παραλυσίας. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η πνευματική παραλυσία δε διορθώνεται 
με την απλή και τυπική συμμόρφωση στο Νόμο του Θεού αλλά με τη ριζική 
αναμόρφωση του εαυτού μας βασισμένου στη δύναμη της επιστροφής καθώς και 
στη δύναμη της πίστεως και της αγάπης. Αυτή την αναμόρφωση ας επιδιώξουμε κι 
εμείς. Αμήν. 

 
Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ 

Απόστολος :Πράξ. ια΄19-30 
Ευαγγέλιον: Ιωαν. δ΄ 5-42 
10 Μαϊου  2015 
 

«Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και 
αληθεία δει προσκυνείν» 

 
Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αφιερωμένη κυρίως 

στην ανάμνηση της συνομιλίας του Κυρίου με την Σαμαρείτιδα. Και είναι 
σοβαρή και σπουδαία η συζήτηση αυτή γιατί ορίζει την πνευματική υπόσταση 
του χριστιανισμού και απομακρύνει το ευαγγέλιο της νέας θρησκείας από την 

υλική έκφραση άλλων θρησκειών που γνωρίζει και λατρεύει ο τότε κόσμος. 
Δεν είναι όμως ασήμαντη και η συζήτηση με τους μαθητές που 

ακολουθεί. Το κύριο όμως θέμα του σημερινού ευαγγελικού αναγνώσματος, 
αγαπητοί μου αδελφοί, η Σαμαρείτιδα και η συνομιλία μαζί της. Είναι απλή 
και αμόρφωτη γυναίκα, από την πόλη Συχάρ της Σαμάρειας. Εχει περάσει μια 
πολυκύμαντη ζωή, με πέντε κατά σειράν, πιθανόν, νόμιμους άνδρες. Τώρα 
συζεί με ένα έκτο, που δεν είναι νόμιμος σύζυγός της. Ωστόσο δεν εμποδίζει 
τον κουρασμένο από την οδοιπορία και διψασμένο από την ζέστη του 
μεσημεριού Κύριο, να ζητήσει νερό από την διπλά απορημένη Σαμαρείτιδα. 

Ο Χριστός είναι καθισμένος στην άκρη του πηγαδιού, που κατά την 
παράδοση έχει ανοιχθεί από τον Ιακώβ, όταν έρχεται η Σαμαρείτιδα να πάρει 
νερό. Και όταν ο Κύριος θα της αναφέρει κύρια γεγονότα της ζωής της, θα 
ομολογήσει έκπληκτη: "θεωρώ ότι προφήτης ει συ". Είναι απορημένη πρώτα 
γιατί ζήτησε από αυτήν, την Σαμαρείτιδα, Αυτός Ιουδαίος, νερό. "Ου γαρ 
συγχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρείταις". Οι Ιουδαίοι μισούσαν τους Σαμαρείτες και 
δεν είχαν σχέσεις μαζί τους. 

Είναι απορημένη και γιατί παραβάλλει την φυσική δίψα του ανθρώπου 
για νερό και την προσωρινή ικανοποίηση της ανάγκης αυτής, με το "ύδωρ το 
ζων", των αστείρευτων δωρημάτων του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το νερό, μόνο ο 
Κύριος το διαθέτει. Οποιος το πίνει δεν πρόκειται να διψάσει στον αιώνα. Είναι 
η χάρη του Αγίου Πνεύματος που ικανοποιεί μόνιμα τις πνευματικές ανάγκες 
του ανθρώπου. Είναι το Πνεύμα της αληθείας που γεμίζει τον εσωτερικό μας 

κόσμο, την ψυχή μας. Είναι ο θησαυρός των αγαθών που πλημμυρίζουν το 
είναι μας. Είναι ο χορηγός της ζωής και όχι μόνο της επίγειας. Και μάλιστα 
αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα είναι σαν μια πηγή που θα αναβλύζει 
συνεχώς μέσα σε κάθε άνθρωπο, που την έχει δεχθεί. Αυτή η χάρη θα τον 
οδηγεί στην αιωνιότητα. Αυτό λοιπόν είναι το "ζων ύδωρ" .. "ο εγώ δώσω" τονίζει 
ο Κύριος. 

Φυσικά η Σαμαρείτιδα δεν αντιλαμβάνεται το βαθύτερο νόημα των 
λόγων του Κυρίου, ούτε και ποιο είναι το αστείρευτο νερό, ούτε και το πως 
είναι δυνατό να της δώσει νερό, αφού δεν έχει μέσο να το αντλήσει από το 
πηγάδι. Γιαυτό φτάνει σε πρακτικά ερωτήματα. Πως θα μπορεί να έχει νερό 
για τις καθημερινές ανάγκες και να παύσει να έρχεται να αντλεί από το πηγάδι 
που τους χάρισε ο Ιακώβ. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της συνομιλίας της με τον 
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Κύριο. Συμπεραίνοντας λοιπόν ότι ο Χριστός είναι ένας προφήτης δεν διστάζει 
προβληματισμένη να ρωτήσει τον Χριστό και για τον ενδεδειγμένο τόπο που 
πρέπει να λατρεύουν τον Θεό. Και αυτό γιατί οι Σαμαρείτες θεωρούσαν 
κατάλληλο τόπο το όρος Γαριζείν ενώ οι Ιουδαίοι, τα Ιεροσόλυμα. "Πνεύμα ο 
Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει 
προσκυνείν". Είναι η απάντηση του Κυρίου. Εφόσον ο Θεός είναι πνευματικό 
ον δεν μπορεί να περιορίζεται ο τόπος προσκύνησης και λατρείας Του. 
Καθορίζεται λοιπόν το πνευματικό περιεχόμενο της χριστιανικής θεολογίας και 
συνεπώς και οι λατρευτικές συνήθειες των πιστών της. Αρα η λατρεία αυτή και 
οι προσευχές μας δεν μπορεί να γίνονται μόνον με τυπικές διαδικασίες και 
μόνο σε προκαθορισμένους τόπους, αλλά με τις πνευματικές και εσωτερικές 
μας δυνάμεις και με αληθινή την αγάπη μας προς τον Θεόν. Η επικοινωνία 

του αδύναμου ανθρώπου με τον δημιουργό του, μπορεί και πρέπει να γίνεται 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Κι αυτό γιατί η ανάγκη της βοήθειας μας από 
τον Θεό είναι συνεχής. 

Αναμφίβολα όμως υπάρχουν και συγκεκριμένες ώρες και τόποι όπου 
θέλουμε όλοι μαζί οι πιστοί να προσευχόμαστε εκδηλώνοντας μ' αυτόν τον 
τρόπο και την μεταξύ μας αγάπη. Η απλοϊκή όμως Σαμαρείτιδα, μη 
κατανοώντας την θεωρητική διδασκαλία και θέλοντας μάλλον, να σταματήσει 
την συζήτηση, προκαλεί μια άλλη απάντηση: "Οίδα ότι ο Μεσσίας έρχεται, ο 
λεγόμενος Χριστός. Οταν έλθη εκείνος, αναγγελλεί ημίν πάντα". Οι Σαμαρείτες 
είχαν απορρίψει τα βιβλία των προφητών, όμως στην παράδοσή τους 
διατηρείται η γνώση ότι θα έλθει ο Μεσσίας, ο Χριστός. Αυτός, δηλαδή ο 
Μεσσίας, πιστεύει η Σαμαρείτιδα, θα τους πληροφορήσει για όλα αυτά, όταν 
θα έλθει. 

Η άμεση και αποκαλυπτική απάντηση  του Κυρίου, "εγώ ειμί, ο λαλών 
σοι", θα καταπλήξει τόσο την γυναίκα, ώστε αφήνοντας την στάμνα της, εκεί 
δίπλα στο πηγάδι, θα τρέξει να αναγγείλει τα συνταρακτικά νέα στους 
συμπολίτες της. Μεταφέρει την πίστη ότι αυτός ίσως είναι Προφήτης ή ακόμη 
και ο αναμενόμενος Μεσσίας. Της είπε ότι έκαμε στη ζωή της, αλλά και την 
διαβεβαίωσε για την ταυτότητά Του. Τους πείθει και έρχονται να δουν. Γίνεται 
με τον τρόπο αυτό κήρυκας του ευαγγελίου, της καλής αγγελίας που περιμένει 
ο κόσμος. Αλλά αυτή ακριβώς την στιγμή επιστρέφουν οι μαθητές που είχαν 
πάει να προμηθευτούν τρόφιμα και Του ζητούν να φάγει. Απορημένοι είναι και 

αυτοί βλέποντάς τον Κύριο να συνομιλεί με μια γυναίκα, και μάλιστα 
Σαμαρείτιδα. Αλλά η καρποφόρα πνευματική συνομιλία με την Σαμαρείτιδα 
έχει ικανοποιήσει την ανάγκη του Κυρίου για τροφή. Γιαυτό και τονίζει 
διδάσκοντας τους μαθητές Του, ότι τροφή Του είναι, όπως και όλων μας πρέπει 
να είναι, να πράττουμε το θέλημα του Θεού, να εκτελέσουμε τον προορισμό 
μας πάνω στη γη. Οπως η Σαμαρείτιδα έπεισε τους συμπολίτες να έλθουν να 
δουν τον Κύριο. Εγινε αφορμή να διακηρύξουν πολλοί Σαμαρείτες ότι "ούτος 
εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός",  και να πιστέψουν, μαζί με εμάς,  
σ' Αυτόν. Αμήν. 

 
Δ.Γ.Σ. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 

Απόστολος: Πραξ. ιστ΄ 16-34 
Ευαγγέλιο: Ιω.θ΄1-38 
17 Μαΐου 2015 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
του Μητροπολίτη Πάφου Γεωργίου για τη διεξαγωγή εράνου υπέρ των 

τυφλών. 
 

Είναι ακατανόητη η δυσπιστία που επιδεικνύουν σήμερα οι Φαρισαίοι. 
Το πρωτάκουστο θαύμα της θεραπείας τού εκ γενετής τυφλού βρισκόταν 
ξεκάθαρα μπροστά τους. Κι είχαν τη δυνατότητα επιβεβαίωσής του. Δεν τους 

ήταν άγνωστος ο πρώην τυφλός. Τον έβλεπαν καθημερινά να επαιτεί, να ζητά 
την οικονομική βοήθειά τους για να επιβιώσει. Τους ήταν γνωστοί και οι γονείς 
του, που τους επιβεβαιώνουν, όπως και ο ιαθείς τυφλός το θαύμα. Κι όμως 
αρνούνται να το δεχτούν. 

Ο άνθρωπος για να δει χρειάζονται δυο πράγματα: Τα μάτια και το φως. 
Αν υπάρχει φως αλλά δεν έχει μάτια, δεν βλέπει. Αν, επίσης, έχει μάτια, αλλά 
δεν υπάρχει φως, πάλιν δεν βλέπει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες μας 
αισθήσεις. Για να ακούσει ο άνθρωπος χρειάζονται και τα αυτιά και ο ήχος. 
Για να οσφρανθεί χρειάζονται και το άρωμα και η όσφρηση. Για να γευθεί, 
χρειάζονται και η τροφή και η γεύση. Για να ψηλαφίσει είναι απαραίτητα και 
το αντικείμενο και η αφή. 

Αυτό που συμβαίνει στη φυσική μας ζωή συμβαίνει και στην 
πνευματική ζωή. Συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση της θεραπείας 
του εκ γενετής τυφλού. Το θαύμα έγινε, αλλά για να το δει και να το αποδεκτεί 
κάποιος χρειάζεται να έχει τα μάτια της πίστεως. Και τέτοια μάτια οι Φαρισαίοι 
όχι μόνον δεν είχαν αλλά και αρνούνταν επίμονα να αποκτήσουν. 

Είναι γι’αυτό τον λόγο που πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, 
την Αναστάσιμη, η Εκκλησία μάς προτρέπει να «καθαρθώμεν τας αισθήσεις». 
Να καθαρίσουμε τις πνευματικές μας αισθήσεις γιατί μόνον τότε θα δούμε 
καθαρά και τον αναστημένο Χριστό αλλά και τα έργα του. Μόνο μάτια καθαρά 
από πάθη μπορούν να δουν τον Κύριο και τα τελούμενα υπ’αυτού. Ο ίδιος το 
είχε πει: «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Αν οι 

αισθήσεις μας είναι κατεστραμμένες από την αμαρτία, αν τα αυτιά μας είναι 
κλειστά από τα ακούσματα του κόσμου, αν τα μάτια μας είναι χαλασμένα από 
το σκοτάδι των παθών, δεν θα νιώσουμε ποτέ τον Χριστό, ούτε και θα 
αναγνωρίσουμε ποτέ τα θαυμαστά έργα του. 

Είναι πρόδηλο από τη διήγηση του Ευαγγελιστού ότι το θαύμα δύσκολα 
μπορούσε να αγνοηθεί από τους Φαρισαίους. Εν τούτοις αυτοί προσπαθούν να 
αγνοήσουν τον Χριστό, αποδίδοντάς το αλλού. Αφού απέτυχαν να εμβάλουν 
την αμφισβήτηση ως προς το αν ο ιαθείς ήταν ο γνωστός εκ γενετής τυφλός, κι 
αφού δεν έπεισε η προσπάθειά τους να κατηγορήσουν τον Χριστό ότι είναι 
αμαρτωλός, «εξέβαλον αυτόν έξω». Έδιωξαν τον πρώην τυφλό. Αντί να χαρούν 
για τη θεραπεία του, κλείνονται στο σκοτάδι του φθόνου τους, μένουν στην 
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υπηρεσία της αρρωστημένης αυταρέσκειάς τους, με όλα τα κακά 
συνεπακόλουθά της. 

Είναι γεγονός πως πολλές φορές κι εμείς αδυνατούμε να δούμε την 
γύρω μας πραγματικότητα στις ορθές της διαστάσεις. Διάφοροι παράγοντες, 
ίσως και γιατί η πραγματικότητα είναι ανεπιθύμητη σ’εμάς και η αποδοχή της 
θα ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της αδιαφορίας μας, απαιτώντας μιαν υπεύθυνη 
στάση με θυσίες και αγώνα, μάς κάνουν να εθελοτυφλούμε σε διάφορα 
θέματα, άλλοτε επουσιώδη και άλλοτε πολύ σοβαρά. 

Τέτοια στάση άρνησης της πραγματικότητας είναι και η στάση μας 
απέναντι στη δυστυχία πολλών συνανθρώπων μας, σήμερα στην Κύπρο. Το ότι 
πολλοί από μας έχουμε τα απαραίτητα για τη ζωή, δεν μας αφήνει να δούμε 
την φτώχεια και τη δυστυχία που βιώνουν πολλοί στον τόπο μας αυτά τα 

δύσκολα χρόνια. Κι είναι δυστυχώς πολλοί αυτοί που διακόπτουν τις σπουδές 
των παιδιών τους, που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πιεστικά προβλήματα 
της υγείας τους, που ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμα και που κοιμούνται 
νηστικοί. Κι εμείς οι υπόλοιποι αδιαφορούμε. Άλλοι περνούν «εν οδύναις και 
στεναγμοίς» τη ζωή τους και εμείς διάγουμε, ίσως, με αχρείαστες σπατάλες και 
επιδείξεις. 

Χρειάζεται να «καθαρθώμεν τας αισθήσεις», τόσο στον ανθρωπιστικό 
αυτό τομέα όσο και στον γενικότερο πνευματικό τομέα. Τα αισθητήρια πρέπει 
να καθαρθούν στον ανθρωπιστικό τομέα για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε 
και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συνανθρώπων μας, κατά το 
παράγγελμα τού Αποστόλου: «Το υμών περίσσευμα εις το εκείνων υστέρημα, 
ίνα γένηται ισότης». Και στον γενικότερο πνευματικό τομέα, προκειμένου να 
εκπληρώσουμε την αποστολή μας ως «κληρονόμοι της βασιλείας των ουρανών». 
 Ας ξεκινήσουμε έμπρακτα την προσπάθειά μας, επιδεικνύοντας 
«σπλάγχνα οικτιρμών» προς τους συνανθρώπους μας, με τον σημερινό 
καθιερωμένο έρανο υπέρ των τυφλών. Ας συνειδητοποιήσουμε τις πολλές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι συνάνθρωποί μας και τις αυξημένες 
οικονομικές τους ανάγκες για πρόσβαση σε υπηρεσίες που τους στερεί η 
τυφλότητά τους κι ας συνεισφέρουμε στον δίσκο που περιάγεται σήμερα υπέρ 
τους, σ’όλους τους ναούς της Μητρόπολής μας. 
 Είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα ανταποδώσει στο πολλαπλάσιο ό,τι εμείς 
προσφέρουμε, δίνοντας μας και τον θείο φωτισμό του. 

 
Μετ’ευχών διαπύρων 
†Ο Πάφου Γεώργιος 

 
 
 
 
Σημείωση: Το ποσόν που θα συγκεντρωθεί από τον έρανο, να παραδοθεί , 
μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου 2015, έναντι αποδείξεως στην Ιερά Μητρόπολη 
Πάφου, ή στην Επισκοπή Αρσινόης, απ’όπου θα σταλεί στον προορισμό του. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Α΄ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ) 
Απόστολος: Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36  
Ευαγγέλιο: Ιωάν. ιζ΄ 1-13 
24 Μαΐου 2015 
 

«Πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ούς δεδωκάς μοι, 
ίνα ώσιν έν καθώς ημείς» (Ιωάν. ιζ΄ 11) 

 
Το Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Α΄ 

Οικουμενικής Συνόδου αποτελεί μέρος της γνωστής σαν «Αρχιερατικής 
Προσευχής» του Ιησού και που απεύθυνε προς τον Θεό Πατέρα λίγο πριν από το 
πάθος. Αυτή αναφέρεται εις το έργο του Ιησού πάνω στη γη, την δόξα η οποία 
πλησιάζει μέσα από το πάθος την Ανάσταση και την Ανάληψη και τέλος με τη 
συνέχιση του έργου Του μέσα από την Εκκλησία. 

Έργο, λοιπόν, του Ιησού είναι να καταστήσει τους ανθρώπους κοινωνούς 
της αιώνιας ζωής μέσα από την γνώση του αληθινού θεού, καθώς και εκείνον που 
έστειλε, τον Ιησού Χριστό. Αυτή η αιώνια ζωή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι το 
«παν» που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο με την αποστολή του Υιού του στον 
κόσμο. Και αυτό το «παν» αποτελεί την επανασύνδεση του ανθρώπου και  
παράλληλα την αληθινή γνώση για το Θεό. Και αληθινή γνώση του Θεού σημαίνει 
την ίδια στιγμή και γνώση του Ιησού Χριστού ως αληθινού Θεού. Άρνηση της 
Θεότητας του Ιησού σημαίνει ουσιαστικά άρνηση και της Θεότητας του Πατέρα, 
αφού κατά τον Ιησού «εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν» (Ιώαν. Ι΄ 30). 

Αυτό το «ομοούσιον» του Υιού με τον Πατέρα υπερασπίστηκαν οι 318 
Πατέρες της Εκκλησίας που πήραν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και 
που συνήλθε το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας. Μάλιστα με τη σύνταξη των επτά 
πρώτων άρθρων του συμβόλου της πίστεως καθόρισαν την πίστη στον ένα και μόνο 
αληθινό Θεό και παράλληλα τόνισαν τη διάκριση των προσώπων του Πατέρα και 
του Υιού, με την αναγνώριση του Υιού ως  «ομοουσίου» με τον Πατέρα, άρα 
ισότιμου με τον Πατέρα. Παράλληλα αναγνωρίζουν το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας 
Τριάδας ως «Υιόν του θεού», «Μονογενή», «τον εκ του Πατρός Γεννηθέντα προ 
πάντων των αιώνων». Με την ομολογία δε ότι ο Υιός είναι Θεός αληθινός εκ Θεού 
αληθινού και ότι «Εγεννήθη» δεν εδημιουργήθη και ότι είναι ομοούσιος με τον 
Πατέρα «δι ου τα πάντα εγένετο» επιτυγχάνουν από τη μια να διατυπώσουν τη 
σωστή διδασκαλία της Εκκλησίας για το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον 
Υιό και από την άλλη να καταδικάσουν τη διδασκαλία του Αρείου που έλεγε ότι ο 
Υιός είναι «κτίσμα», δημιούργημα, το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, που 
προβάλλουν ακόμα και σήμερα κάποιοι αιρετικοί. 

Έργο, λοιπόν, της Εκκλησίας και κατ’ επέκταση των Πατέρων, είναι η 
διατήρηση της ορθής διδασκαλίας. Και αυτή η ορθή διδασκαλία έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην ενότητα της Εκκλησίας καθώς και των πιστών. Η αλλοίωση του 
περιεχομένου της πίστεως επηρεάζει αρνητικά την ζωή των πιστών, αφού αντί της 
Χριστιανικής αγάπης προβάλλουν τα πάθη, το μίσος και η εχθρότητα και που 
κρατούν τον άνθρωπο μακριά από το στόχο που είναι, τόσο η δική του σωτηρία, 
όσο και η σωτηρία του κόσμου. 

Είναι για τούτο που ο Ιησούς παρακαλεί τον Θεό Πατέρα για τους μαθητές 
του: «Διατήρησε τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματος σου που μου χάρισες, 
για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς». 
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Όμως, παρά το ότι οι Μαθητές είναι άνθρωποι του Θεού, την ίδια στιγμή 
παραμένουν και μέσα στον κόσμο, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη ζωή και 
συμπεριφορά τους. Έτσι, πέραν από την αρνητική επίδραση της αμαρτίας και του 
διαβόλου, σημαντικός είναι ο κίνδυνος με την προβολή εγωιστικών τάσεων με 
αποτέλεσμα να ξεχνούν ότι έχουν επιλεγεί από το θεό και ότι το Άγιο Πνεύμα τους 
έχει αναθέσει συγκεκριμένη αποστολή. 

Οι εγωιστικές τάσεις καθώς και η προβολή «προσωπικής» διδασκαλίας, που 
έρχεται μάλιστα σε πλήρη αντίθεση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, πέραν από  
την αλλοίωση της πίστεως καταστρέφει την ενότητα της Εκκλησίας και των πιστών, 
γεγονός που έρχεται σε  αντίθεση τόσο με την ουσία, όσο και την αποστολή της 
Εκκλησίας. 

Η επιλογή μόνο μερικών αληθειών της πίστεως, η απόρριψη άλλων και η 
παράλληλη προσθήκη προσωπικών απόψεων οδήγησαν στη δημιουργία των 
αιρέσεων. Είναι γεγονός ότι η Εκκλησία αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους δια 
μέσου των αιώνων, με σημαντικότερο εκείνο των διωγμών. Όμως η Εκκλησία και η 
πίστη επέζησαν χάρις στη θυσία των μαρτύρων, γιατί αυτοί έθεσαν την πίστη πάνω 
από οποιανδήποτε εγωιστική αντίληψη. Αντίθετα θυσίασαν το εγώ και μέσα από το 
μαρτύριο τους έδωσαν την καλύτερη μαρτυρία – απόδειξη για την πίστη τους. 
Μέσα από την δική τους ομολογία ενισχύθηκε η πίστη των υπολοίπων, με τη 
θυσία τους δε έγιναν φωτεινός φάρος για όλους. Με τον τρόπο αυτό 
επιβεβαιώθηκαν οι λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι «η Εκκλησία 
πολεμούμενη νικά». 

Η Εκκλησία ποτέ δεν κινδύνευσε με αφανισμό λόγω διωγμών. Κινδύνευσε 
όμως πραγματικά εξαιτίας των αιρέσεων, γιατί οι αιρετικοί διέστρεψαν την πίστη, 
πρόβαλαν την προσωπική πίστη αντί της πίστεως της Εκκλησίας, κατέστρεψαν τη 
βάση του Χριστιανικού ήθους, την αγάπη και επιδόθηκαν σε ένα αγώνα μίσους 
και αλληλοεξόντωσης. Αυτούς τους αιρετικούς τους χαρακτηρίζει σήμερα ο 
Απόστολος Παύλος  ως «λύκους βαρείς». Τον ακούσαμε σήμερα να τονίζει στους 
επισκόπους της Μικράς Ασίας: «Προσέχετε, λοιπόν, τον εαυτό σας και όλο το 
ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να ποιμαίνετε την 
εκκλησία του Κυρίου και Θεού, που την έκανε δική του με το αίμα του. Εγώ το 
ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλουν σ’ εσάς λύκοι, άγριοι, που δεν θα 
λυπηθούν το ποίμνιο. Ακόμα και από ανάμεσα σας θα βγουν πρόσωπα που θα 
διδάσκουν πλάνες για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους». 

Αδελφοί μου, μοναδικό θεμέλιο της πίστης μας ο Χριστός που θυσίασε τη 
ζωή του και έχυσε το αίμα του για την Εκκλησία και για τον κάθε ένα από εμάς 
ξεχωριστά. Όμως δεν αρκεί αυτή η διαπίστωση . Δεν αρκεί να λέμε ότι ο Χριστός 
είναι το θεμέλιο της ζωής μας και την ίδια στιγμή να κτίζουμε τη ζωή μας χωρίς τη 
διδασκαλία του Χριστού και ιδιαίτερα τη διδασκαλία της αγάπης. Μιας αγάπης 
που σαρκάζεται από «Εχθρούς» επειδή δεν έχουν τη δύναμη να αγαπήσουν, αλλά 
και που σκοτώνεται από «φίλους» που περιόρισαν την πίστη τους σε μια εξωτερική 
και τυπική πράξη. Αλήθεια που πάμε; Ας μην ξεχνάμε ότι μέρος αυτού του 
κόσμου είμαστε κι εμείς. Έτσι η πρόσκληση για ενότητα απευθύνεται και σε μας. 
Μιας ενότητας στη βάση της πίστης, αλλά και ενός τρόπου ζωής που θα αποτελεί 
πρότυπο για τους άλλους. Αε συμβάλουμε σ’ αυτή την ενότητα για την οποία 
προσευχήθηκε ο Κύριος «ίνα ώσιν έν» Αμήν 
 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 
Απόστολος: Πραξ. Β΄,1-11 
Ευαγγέλιο: Ιωάν. Ζ΄,37-52, Η΄,12 
31 Μαΐου 2015  

 
«Εγώ ειμι το φως του κόσμου» 

 
Ο ίδιος ο Κύριός μας, αγαπητοί μου αδελφοί, λέει τους λόγους αυτούς, που 

αναφέρονται και εφαρμόζουν πλήρως στο Θείο Πρόσωπό Του. Ο αγαπημένος 
μαθητής και επιστήθιος φίλος Του, ο ευαγγελιστής Ιωάννης, που για τρία 
ολόκληρα χρόνια βρίσκεται κοντά Του, Τον ακούει από το ίδιο το στόμα Του και 
καταγράφει τους λόγους αυτούς στο Ευαγγέλιό Του. Και δεν είναι η πρώτη φορά, 
που γίνεται λόγος στην Αγία Γραφή για τον Κύριο, ότι είναι το φως. 
Επανειλημμένα τονίζεται ότι ο Ιησούς είναι το φως των ανθρώπων, το φως το 
αληθινό (Ιωάν. Α΄,4-9), το φως το αιώνιο (Ησ. Ξ΄,20), η πηγή του φωτός. Είναι η 
αιώνια φωτοπηγή, από την οποία εκπέμπονται στα σύμπαντα οι ολόχρυσες ακτίνες 
της χάριτος και της αλήθειας. «Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το άγιον 
Πνεύμα», αναφωνεί ο ιερός Υμνωδός. Και μέσα στο φως αυτό είναι λουσμένη η 
γιορτή της Πεντηκοστής. Στο υπερκόσμιο φως, που έλαμψε εκείνο το πρωινό, στο 
υπερώο της Ιερουσαλήμ. Πολλά από τα τροπάρια της σημερινής γιορτής, που 
αναφέρονται στο Πανάγιο Πνεύμα, αλλά και σ’ όλη την Παναγία και Ομοούσιο 
Τριάδα, μιλούν για το Φως αυτό που φωταγώγησε τον κόσμο. Και το ιερό 
Ευαγγέλιο της μεγάλης αυτής γιορτής, για φως και πάλιν ομιλεί. Και βλέπουμε τον 
Κύριο να διακηρύττει επίσημα ότι Εκείνος είναι το φως του κόσμου. Αυτό, λοιπόν, 
το πνευματικό φως, αξίζει να δούμε κι εμείς σήμερα, για να αντιληφθούμε την 
σπουδαιότατη σημασία της ακτινοβολίας Του. 

Όταν δημιουργήθηκε η γη, βαθύ και αδιαπέραστο σκοτάδι σκέπαζε τον 
κόσμο. Και μόνο όταν ακούστηκε η προσταγή του Δημιουργού «γενηθήτω φως» 
(Γέν. Α΄,3), οι ακτίνες του αισθητού φωτός διέλυσαν το σκοτάδι και έκαμαν να 
φαίνονται τα επίγεια έργα του Παντοδύναμου Δημιουργού. Σκοτεινή, επομένως και 
παγερή φυλακή, θα ήταν η γη αν έλειπε ο ήλιος, στην οποία μαζί με το σκοτάδι θα 
είχε εγκαταστήσει το βασίλειό του και ο θάνατος. Και δεν είναι μόνο του αισθητού 
και του υλικού φωτός, ο αίτιος και δημιουργός. Είναι και του πνευματικού φωτός 
η αιώνια πηγή. Γιατί Αυτός φωτίζει με την διδασκαλία Του και διαλύει τα σκότη 
της άγνοιας και της πλάνης, της δεισιδαιμονίας και της απάτης. Το πνευματικό 
αυτό φως επιδρά στη ζωή μας, παρόμοια προς το ηλιακό. Πρώτ’ απ’ όλα διαλύει το 
σκοτάδι και φωτίζει τις ψυχές. Και το βλέπουμε τούτο, οφθαλμοφανώς, ευθύς 
μόλις κατέρχονται οι πύρινες γλώσσες στους ιερούς Μαθητές, κατά τη σημερινή 
μέρα της Πεντηκοστής. Κι’ ενώ είναι αγράμματοι και απλοϊκοί (Πράξ. Δ΄,13) και 
βρίσκονται, κατά κάποιο τρόπο, βυθισμένοι στο σκοτάδι της άγνοιας, φωτίζονται 
αμέσως. Γνωρίζουν αλήθειες της πίστεώς μας άγνωστες ως τότε και γίνονται ικανοί 
να τις εκφράσουν με πειστικότητα. 

Ο φωτισμός αυτός της ψυχής, που προέρχεται από το πνευματικό φως, 
είναι κάτι που παρατηρείται και στις μέρες μας. Είναι αλήθεια, ότι οποιοσδήποτε 
πιστός αφήσει ελεύθερη την ψυχή του, για να φωτισθεί από το άγιο Πνεύμα, που 
εκπέμπει τις ακτίνες Του, δια μέσου της λατρευτικής και μυστηριακής ζωής της 
Εκκλησίας μας, φωτίζεται. Βλέπει φως μπροστά του και δεν κινδυνεύει να 
σκοντάψει, να πέσει θύμα αιρετικών, να χάσει τον προσανατολισμό του και να 
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παραπαίει στους σκοτεινούς δρόμους της αμαρτίας. Διαφωτίζεται με την ολόφωτη 
Χάρη της Εκκλησίας και το λόγο του Θεού κι έτσι ξέρει ποιο είναι το θέλημα του 
Θεού σε κάθε περίσταση της ζωής του. Μαζί όμως με τον φωτισμό της ψυχής, το 
πνευματικό φως μας χαρίζει και ζωή και τόνωση στην πνευματική μας ύπαρξη. 
Όπως ο ήλιος ζωογονεί την πλάση και γίνεται αιτία και πηγή άνθησης και 
καρποφορίας και ζωής έτσι και το πνευματικό φως χαρίζει ζωή εκεί που εισέρχεται 
και γίνεται αποδεκτό. Πράγματι, αν έλειπε το φως του Χριστού, δεν θα υπήρχαν 
ούτε κατορθώματα πνευματικά, ούτε ολοκληρωμένη αγιότητα, ούτε χαρά και 
απόλαυση της πνευματικής ζωής. Αν έλειπε τούτο το φως, θα επικρατούσε παντού, 
μαρασμός και ψυχρότητα και ψυχική αθλιότητα, με αποτέλεσμα η ψυχή μας να 
ομοίαζε με σκοτεινή φυλακή. 

Ο Κύριος εξακολουθεί και σήμερα να καλεί τις καλοπροαίρετες ψυχές και 
να λέει: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Η ζωή μου, δηλαδή, τα λόγια μου, η όλη 
παρουσία μου είναι ξεκάθαρη και ανόθευτη σαν το φως. Όποιος, λοιπόν, ειλικρινά 
με ακολουθήσει, δεν θα παραπλανηθεί ποτέ στο σκοτάδι και την αβεβαιότητα, 
αλλά θα εξασφαλίσει το φως της ζωής. Αλήθεια, πόσο αδικαιολόγητοι είναι οι 
άνθρωποι εκείνοι που αμφιβάλλουν. Και πόσο ταλαιπωρούν τον εαυτό τους, στην 
αβεβαιότητα, που μόνοι τους καλλιεργούν στην ψυχή τους. Τα πράγματα είναι 
τόσο απλά. Οι αποδείξεις προσφέρονται τόσο πλούσιες και χειροπιαστές. Ποιος 
άλλος άνθρωπος μέσα στους αιώνες υπήρξε φως καθαρό; Ποιος θάμπωσε τους 
πάντες ακόμα και τους εχθρούς Του, με την αγιότητά Του; Που άλλού βρήκε ποτέ 
η ανθρωπότητα ειρήνη, στηριγμό, αλήθεια, δύναμη, αρετή; Που αλλού 
εξευγενίζονται οι άνθρωποι και καλλιεργούνται αληθινά και αναδεικνύονται άγιοι; 
Μακριά, λοιπόν, οι δισταγμοί και οι επιφυλάξεις. Ιδιαίτερα, σήμερα, την 
ευλογημένη μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής, που το άγιο Πνεύμα καταυγάζει τις 
ψυχές και λαμπρύνει πανηγυρικά την Εκκλησία, ας ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας. 
Αδίστακτα και με βαθιά επίγνωση ας ανοίξουμε την καρδιά μας στον Χριστό, ώστε 
με σιγουριά και σταθερότητα να προχωρήσουμε μέσα στο φως και τη ζωή. 

Αδελφοί μου! Η γιορτή της Πεντηκοστής είναι η γενέθλια μέρα της 
Εκκλησίας. Είναι η κατ’ εξοχήν μέρα του Αγίου Πνεύματος. Η μέρα την οποία 
ανύμνησαν οι ιεροί υμνογράφοι και εγκωμίασαν οι άγιοι Πατέρες. Η μέρα κατά 
την οποία στήθηκε σαν άλλη στήλη φωτός στον κόσμο η αγία μας Εκκλησία. Η 
Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που κρατά και φυλάσσει το φως που εξέπεμψε η 
τριφεγγής ουσία της Θεότητος, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το φως που 
φωτίζει και ζωογονεί τα σύμπαντα. Και πράγματι, αυτό βεβαιώνει η ιστορία και η 
καθημερινή πείρα της ζωής. Από εκείνη την αλησμόνητη μέρα της Πεντηκοστής, 
που ξεχύθηκε το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους και μέχρι σήμερα, όσοι 
πιστεύουμε και ακολουθούμε τον Κύριο και έχουμε μέσα μας την χάρη του 
Πνεύματος, είμαστε και φωτισμένοι και αγιασμένοι και χαρούμενοι και 
ευτυχισμένοι. Ας ακούσουμε, λοιπόν, την πρόσκλησή Του και ας Τον 
πλησιάσουμε με πόθο. Για να γίνουμε με την δύναμή Του οι πνευματέμφοροι και 
πνευματοκίνητοι, οι πλήρεις Πνεύματος Αγίου και χάριτος και σοφίας. Σαν μέλη 
της Εκκλησίας μας που θέλουμε να ακτινοβολεί μέσα μας τούτο το φως, ας 
ανοίξουμε την ψυχή μας, για να πλημμυρίσει με το ανέσπερο φως της 
Πεντηκοστής. Το φως το Άγιο που θα μας οδηγήσει στην πάμφωτη αιώνια ζωή. 

 
Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης Διονύσιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
Απόστολος: Εβρ. ΙΑ΄33-ΙΒ΄2 
Ευαγγέλιο: Ματθ. Ι΄32-33, 37-38, ΙΘ΄27-30 
7 Ιουνίου 2015  
 

«Ος ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω 
μου, ουκ έστι μου άξιος» 

 
Κυριακή των Αγίων Πάντων, σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί και οι 

Ορθόδοξοι χριστιανοί βρισκόμαστε στις Εκκλησίες μας για να τους τιμήσουμε. 
Γιατί η γιορτή αυτή είναι μια τιμητική παρουσίαση και τιμητική πρόσκληση. 
Τιμητική παρουσίαση των αφανών ηρώων της πίστεώς μας και των άγνωστων 
αθλητών της αγιότητας. Και τιμητική πρόσκληση προς όλους εμάς ν’ 
ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο των αγίων για να συμπεριληφθούμε κι εμείς στη 
δική τους κοινωνία, την κοινωνία των αγίων. Αυτά τα κρυμμένα διαμάντια, τιμά 
σήμερα η Εκκλησία μας. Πρόκειται για τους Προφήτες, τους Αποστόλους, τους 
Μάρτυρες, τους Ομολογητές, τους Οσίους, τους Πατέρες και Ιεράρχες. Όλους, όσοι 
αφοσιώθηκαν στο Θεό και ακολούθησαν κατά πάντα το Άγιο Θέλημά Του. Είναι οι 
«απλανείς αστέρες» που λάμπουν στο νοερό στερέωμα της Εκκλησίας. Είναι τα 
«αμάραντα άνθη», που σκορπίζουν παντού το πνευματικό άρωμα της αρετής και 
της αγιότητας. Είναι οι άνθρωποι που έκαμαν ουρανό τη γη και εμιμήθησαν σ’ όλα 
τον Κύριο. Το παράδειγμά τους ταυτίζεται κατά τρόπο δυναμικό και στα όσα λεει 
και το ιερό Ευαγγέλιο της γιορτής τους. «Ος ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού», μας 
λεει, «και ακολουθεί οπίσω μου, ουκ έστι μου άξιος». Σ’ αυτά τα λίγα λόγια 
περιέχεται θεωρητικά και πρακτικά η αγιότητα που μας ζητά ο Κύριος. Εύλογο, 
λοιπόν και εύκαιρο είναι, ο λόγος μας σήμερα να στραφεί στην αγιότητα, στον 
τύπο, δηλαδή, του αληθινού πιστού, του άξιου μαθητή του Χριστού. 

Άξιοι μαθητές του Χριστού, σύμφωνα με τα πιο πάνω, είναι όλοι εκείνοι 
που Τον αγαπούν περισσότερο από κάθε τι άλλο, σ’ αυτό εδώ τον κόσμο. Είναι 
αυτοί που η καρδιά τους φλέγεται κυριολεκτικά από την Θεία αγάπη. Αυτοί που 
είναι έτοιμοι να θυσιάσουν για τον Θεό και πλούτη και ηδονές και αξιώματα. Αυτοί 
που αγωνίζονται να εφαρμόσουν πάντοτε τις εντολές του Θεού (Ιωάν. ΙΔ΄21). Αυτοί 
που δεν ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο, παρά μόνο στο πως να αρέσουν στον Κύριο 
(Α΄Κορ. Ζ΄32). Αυτοί που δεν διστάζουν να φθάσουν ακόμα μέχρι και τον θάνατο. 
Για την αγάπη τους αυτή, όλοι οι άγιοι που γιορτάζουν σήμερα έχυσαν αυτό τούτο 
το αίμα τους. Και στη χορεία αυτή δεν ήταν μόνο οι μάρτυρες, αλλά και οι 
μοναχοί και ασκητές, που θυσιάστηκαν για τον Χριστό. Ήταν ακόμα αξιωματούχοι 
της πολιτείας, επιστήμονες, οικογενειάρχες και απλοί πολίτες. Άνθρωποι κάθε 
ηλικίας, μορφωμένοι και μή. Όλοι αυτοί δεν επηρεάσθησαν από καμιά βιοτική 
μέριμνα και ασχολία. Ο Ιησούς ήταν γι’ αυτούς το παν. Ήταν η πίστη τους, η ζωή 
τους και το αγαλλίαμά τους. 

Γι’ αυτό και η αγάπη προς το Χριστό, δεν θα πρέπει να είναι ένας στείρος 
μονόπλευρος συναισθηματισμός. Ο Κύριος, μας ζητά να Τον αγαπούμε με όλες τις 
δυνάμεις της ψυχής μας. Και η αγάπη μας αυτή θα πρέπει να μεταμορφώνει κάθε 
μας σκέψη και επιθυμία και πράξη και κίνηση. Κάθε τι να είναι απαύγασμα 
αυτής της αγάπης σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Έτσι, αν πράγματι είμαστε άξιοι 
μαθητές του Χριστού, θα πρέπει οπουδήποτε ευρεθούμε να ομολογούμε την 
αγάπη μας προς Εκείνο. Δεν αρκεί μόνο να σκεπτόμαστε με πόθο τον Ιησού, αλλά 
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να δίνουμε και με την μαρτυρία μας την πίστη και την αφοσίωσή μας προς Αυτόν. 
Να μη υπολογίζουμε κόπους και μόχθους, δυσκολίες, αντιδράσεις και απειλές, 
αξιώματα και τιμές. Κανένα πρόσωπο ή πράγμα να μη μπορεί να μας αφαιρέσει 
την αγάπη μας προς τον Χριστό. Γιατί αν λείπει αυτή η μαρτυρία και αν 
απουσιάζει αυτή η ομολογία, είναι αμφίβολο αν υπάρχει αληθινή αγάπη προς τον 
Χριστό. Θα υπάρχει απλώς ένας συναισθηματικός καρπός, χωρίς ουσιαστικό 
αντίκρυσμα και περιεχόμενο. «Όταν η καρδιά του ανθρώπου», μας λεει ο άγιος 
Μακάριος ο Αιγύπτιος, «αιχμαλωτισθεί από αγάπη για το Χριστό, τότε όλες οι 
ομορφιές του κόσμου του φαίνονται μηδαμινές». 

Το παράδειγμα αυτό των Αγίων, το τόσο δυναμικό και ηρωϊκό, θα πρέπει 
να μας εμπνεύσει, ώστε να παύσουμε να παρουσιαζόμαστε σαν κρυπτοχριστιανοί. 
Δεν χωρεί καμιά δικαιολογία να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και να μένουμε 
αφωνότεροι ιχθύος, όσοι τουλάχιστον γνωρίσαμε και γνωρίζουμε τη Χάρη του Θεού 
και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Οι άγιοι δεν αρκούντο μόνο σε μια μυστική και 
κρυφή αγάπη προς τον Χριστό. Οι άγιοι προκειμένου να βαστάσουν το όνομά Του, 
δεν υπολόγιζαν τίποτε. Οι Άγιοι Πάντες αγάπησαν δυνατά και πάνω απ’ όλα τον 
Θεό. Κι έζησαν με Αυτόν και γι’ Αυτόν. Τον λάτρεψαν ασίγαστα και τα έδωσαν όλα 
για την αγάπη Του. Πολλοί απ’ αυτούς άφησαν και γονείς και περιουσίες και 
σταδιοδρομία και αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά στην άγια ζωή τους και την 
απέραντη αγάπη τους προς τον Κύριο και Θεό μας. 

Ο Κύριος Ιησούς θέλει τους οπαδούς Του γενναίους, δυνατούς και 
ηρωϊκούς. Θέλει η πίστη των χριστιανών να είναι ισχυρή και να εκδηλώνεται και 
φανερώνεται με παρρησία και θάρρος. Δηλαδή, να έχουμε το θάρρος να 
φανερώνουμε αυτό που πιστεύουμε στο περιβάλλον μας και να μη 
συμβιβαζόμαστε με τη γενική νοοτροπία. Αλλά και με την τιμιότητά μας και 
ακεραιότητά μας και με την ειλικρίνεια και την σταθερότητα και με τη σεμνή 
εμφάνισή μας και με τα αγνά λόγια μας να φανερώνουμε ότι οδηγός της ζωής μας 
είναι μόνο ο Χριστός και κανείς άλλος. Μια τέτοια ολοκληρωμένη και αμετακίνητη 
πίστη θα πρέπει να αποκτήσουμε όλοι μας. Χωρίς ολιγοπιστίες, δισταγμούς, 
αμφιβολίες και δειλίες. Και τότε να είμαστε βέβαιοι ότι θα αλλάξει η ζωή μας. Δεν 
θα βουλιάζουμε πλέον μέσα στις τρικυμίες των λογισμών μας, αλλά θα 
προχωρούμε πάνω από τα κύματα σταθερά και αταλάντευτα ώστε να τους 
μιμηθούμε. Γιατί χωρίς ακλόνητη πίστη στη θεότητα του Ιησού Χριστού σωτηρία 
δεν υπάρχει. 

Αδελφοί μου! Σήμερα θαυμάζουμε τους απανταχού της οικουμένης Αγίους, 
τους πιστούς φίλους του Κυρίου, που ακτινοβολούν και λάμπουν σαν «αστέρες 
απλανείς» της Εκκλησίας. Η αγιότητα και η δόξα που εκείνοι κατέκτησαν, δεν 
αποκτήθηκε χωρίς κόπους. Ήταν καρπός συνεχών αγώνων με την σύμπραξη και 
της Θείας Χάριτος. Αν, επομένως, θέλουμε κι’ εμείς να βρεθούμε κάποτε κοντά 
τους, θα πρέπει ν’ αγαπήσουμε περισσότερο από κάθε τί άλλο τον Κύριο και να 
μετανοήσουμε. Γιατί μόνο με την ειλικρινή μετάνοια μπορούμε να γίνουμε 
μιμητές του Θεού στην αγιότητα και κληρονόμοι στην ουράνια δόξα και 
λαμπρότητα. Ας εργαστούμε, λοιπόν και ας αγωνιστούμε να την πετύχουμε. 
 

Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης Διονύσιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Ρωμ. β΄ 10-16 

Ευαγγέλιο: Ματθ. δ΄ 18-23 

14 Ιουνίου 2015 

 

«Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα ηκολούθησαν αυτώ». 
 

Στην κλήση των τεσσάρων Αποστόλων: Πέτρου, Ανδρέου, Ιακώβου και Ιωάννου, 

αναφέρεται το σημερινό Ευαγγέλιο. Περπατώντας ο Ιησούς στη θάλασσα της Γαλιλαίας 

τους συνάντησε να ασχολούνται με την ψαρική τέχνη. Ο Πέτρος κι ο Ανδρέας έριχναν 

τα δίχτυα στη θάλασσα. Δεν πρόλαβαν να τα ανασύρουν κι έπεσαν πρώτοι αυτοί στα 
δίχτυα της αγάπης του Θεού. «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» 

τους είπε ο Διδάσκαλος. Χωρίς δεύτερο λόγο εκείνοι, την ίδια στιγμή, άφησαν τα 

δίχτυα «και ηκολούθησαν αυτώ». 

Οι άλλοι δυο, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, μαζί με τον πατέρα τους Ζεβεδαίο ήταν 

μέσα στο πλοίο τους και μπάλωναν τα δίχτυα. Κι αυτούς κάλεσε ο Ιησούς. «Οι δε 

ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών ηκολούθησαν αυτώ». Για τον Χριστό 
εγκατέλειψαν πατέρα, οικογένεια, περιουσία, πατρίδα, επάγγελμα. 

Μαγνητισμένοι από το θείο πρόσωπο του Ιησού ένιωσαν στην ψυχή τους μια 

δύναμη να τους ελκύει κοντά Του. Δεν υπολόγισαν ούτε συγγένειες, ούτε περιουσίες. 

Παρέδωσαν στα χέρια Του τη ζωή τους. Τον ακολούθησαν πιστά κι όλοι τους για χάρη 

Του μαρτύρησαν και θυσιάστηκαν ηρωϊκά. Κάτω από συνθήκες σκληρές, περιόδευσαν 
γη και θάλασσα για να διαδώσουν το φως της αλήθειας και της αγάπης. 

Επανειλημμένα κινδύνεψαν για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποιος μπορεί να διηγηθεί 

τις θλίψεις και τα δεσμά, τους αγώνες και τους κόπους, τους μόχθους και τις 

αγρυπνίες, τις κακοπάθειες και τα ναυάγια που υπέμειναν για τη σωτηρία του κόσμου. 

Από αλιείς ιχθύων, έγιναν αλιείς ανθρώπων. Από άσημοι και μικροί αναβιβάσθηκαν 

στους θρόνους της τιμής απ’ τους οποίους μαζί με το Χριστό θα κρίνουν τις δώδεκα 
φυλές του Ισραήλ. Ρητή και συγκεκριμένη υπήρξε η διαβεβαίωση του Ιησού: «Υμείς οι 

ακολοθήσαντές μοι, εν τη παλιγγενεσία, όταν καθίση ο υιός του ανθρώπου επί θρόνου 

δόξης αυτού, καθίσεσθε και υμείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς 

του Ισραήλ και πας ος αφήκεν η αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα, ή γυναίκα 

ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν 
αιώνιον κληρονομήσει» (Ματθ. ιθ΄ 28-29). 

Αξιοθαύμαστη είναι η ανταπόκριση των Αποστόλων στο κάλεσμα του Ιησού. 

Εκείνο όμως που την καθιστά περισσότερο θαυμαστή, είναι η λέξη «ευθέως». Αμέσως, 

χωρίς να υπολογίσουν τα υπέρ και τα κατά, χωρίς να τακτοποιήσουν τις οικογενειακές 

τους υποθέσεις, χωρίς να αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλους. Απαρνήθηκαν τον 

εαυτό τους και ακολούθησαν το Χριστό με εμπιστοσύνη. Απογυμνώθηκαν από κάθε 
γήινο και πρόσκαιρο κι ενδύθηκαν την ουράνια δόξα. Εγκατέλειψαν τους κατά σάρκα 

συγγενείς και ακολούθησαν το μοναδικό πατέρα, αδελφό και φίλο, το Θεάνθρωπο 

(Ιωάν. ιε΄ 15). Ματθ. ιβ΄ 50). Και όλ’ αυτά αποφασίστηκαν «εν ριπή οφθαλμού». Όταν 

ομιλεί ο Θεός, ο άνθρωπος πρέπει να υπακούει. Μάλιστα όταν τον καλεί στο δρόμο της 

σωτηρίας, δεν πρέπει  να χρονοτριβεί, αλλά «ευθέως» να ανταποκρίνεται στην κλήση. 
Το παρόν είναι δικό μας· το μέλλον δεν γνωρίζουμε αν θα μας ανήκει: «έρχεται νυξ ότε 

ουδείς δύναται εργάζεσθαι» (Ιωάν. θ΄ 4). Σήμερα έχουμε υγεία και μπορούμε να 

εργασθούμε για τη δόξα του Θεού. Ίσως αύριο χάσουμε τη δύναμη. Σήμερα έχουμε τα 

μέσα και τον τρόπο, αύριο ίσως να χάσουμε τις ευκαιρίες. 

Ο Χριστός συνεχίζει και σήμερα να μας προσκαλεί στη Βασιλεία της αγάπης 

και της ειρήνης. Μας προτρέπει να αφήσουμε τις αδυναμίες και τα πάθη και να Τον 
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ακολουθήσουμε. Μεσ’ από τα γεγονότα της ζωής μας απευθύνει διαρκώς προσκλήσεις. 

Εμείς τι θα κάνουμε;  Θα μείνουμε προσκολλημένου στα γήινα και θα χάσουμε τα 

ουράνια; Ή θα απαρνηθούμε τα τερπνά του κόσμου και θα Τον ακολουθήσουμε; 

Είν’ αλήθεια ότι  όσοι πιστεύουμε στο Χριστό θέλουμε να είμαστε κοντά Του. 

Από την άλλη όμως πλευρά δειλιάζουμε να περιφρονήσουμε εκείνα που κρατούν 

δέσμιο το  πνεύμα μας στη γη. Συμβαίνει εκείνο για το οποίο γράφει ο Απόστολος 
Παύλος «το θέλειν παρακείταί μοι, το δε κατεργάζεσθαι το καλόν ουχ ευρίσκω ου γαρ ο 

θέλω ποιώ αγαθόν, αλλ’ ο ου θέλω κακόν τούτο πράσσω» (Ρωμ. ζ΄ 20). Αποτέλεσμα 

αυτής της καταστάσεως είναι η αναβολή. Αναγνωρίζω ότι πρέπει να αλλάξω πορεία. 

Σήμερα όμως αδυνατώ λόγω πολλών περιστάσεων. Αύριο, σε λίγο καιρό. «Μη 

αναβάλλου επιστρέψαι προς Κύριον» λέγει ο ιερός Χρυσόστομος «μηδέ ανάμενε 
ημέραν  εξ ημέρας, μήποτε, ως μέλλεις, εκτριβής». 

Σήμερα ένιωσες σκίρτημα μετάνοιας; Σήμερα σπεύσε στον πνευματικό να 

εξομολογηθεί. Σήμερα συναισθάνθηκες την αμαρτωλότητά σου κι άκουσες τη φωνή του 

Χριστού να σε προσκαλεί; Μη αναβάλλεις. Σκέψου, ότι η έξη της αμαρτίας από την 

συνεχή επανάληψη γίνεται τόσο ισχυρή, ώστε καταλαμβάνει μέσα σου θέση φύσεως. 

Όπως οι ταπεινοί ψαράδες της Γαλιλαίας έτσι και συ «ευθέως» ακολούθησε το Σωτήρα 
Χριστό. Μη λησμονείς, ότι το σήμερα είναι δικό σου. Τώρα που έχεις θέληση , τώρα 

που έχεις δυνάμεις, τώρα που έχεις τα λογικά σου, ανταποκρίσου στην κλήση του 

Ιησού. Ίσως αύριο να είναι πολύ αργά. 

Αν υπάρχουν ευσεβείς που δεν έχουν στην ψυχή τους χαρά και ικανοποίηση 

για τη ζωή που κάνουν, τούτο συμβαίνει, γιατί δε ζουν γνήσια την ευσέβεια τους. Οι 
άνθρωποι αυτοί έχουν ανακατέψει την πίστη με πολλή υποκρισία και φιλοσοφία και 

κοσμικό φρόνημα. Έχουν καταντήσει τυπολάτρες κι ευσεβιστές με εξωτερικά μόνο 

γνωρίσματα ευσέβειας, χωρίς αντίκρισμα και περιεχόμενο. Φυσικό είναι να υποφέρουν 

εσωτερικά, γιατί είναι διχασμένοι. Μπορεί να τηρούν όλους τους τύπους να αγωνίζονται 

στην εφαρμογή των χριστιανών καθηκόντων τους, να είναι πρώτοι σε κάθε 

προσκλητήριο της Εκκλησίας. Παρά ταύτα όμως μένουν ανικανοποίητοι, σαστισμένοι, 
χωρίς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, χωρίς χαρά, αγάπη, πίστη, πραότητα, 

ειρήνη, υπομονή γιατί τους λείπει το θεμέλιο της πνευματικής ζωής η αυτογνωσία. 

Έχουν πλούσια φυλλωσιά χωρίς καρπούς σαν την άκαρπη συκή. Η ευσέβεια της 

Εκκλησίας μας βρίσκεται στα Συναξάρια, στα τροπάρια και στα ιερά εικονίσματα. Οι 

βίοι των αγίων βοηθούν τον πιστό να ζήσει την εν Χριστώ ζωή. Τα τροπάρια εκφράζουν 
τα συναισθήματα χαράς για τις δωρεές του Θεού. Οι σεπτές εικόνες απεικονίζουν τη 

δόξα των αγίων. 

Αδελφοί, 

Ο χριστιανός που στηρίζεται στα πρότυπα των αγίων και που βαδίζει πάνω στα 

δικά τους ίχνη, είναι πραγματικά ευσεβής. Διαβάζοντας το συναξάρι, ψάλλοντας τα 

κατορθώματα των αγίων και ατενίζοντας τις δοξασμένες τους μορφές, εναρμονίζει τη 
ζωή του με τη δική τους ζωή και ακολουθεί το δικό τους δρόμο. 

Αποκορύφωμα και πλήρωμα κάθε ευσεβούς ζωής είναι και παραμένει πάντοτε 

«το μέγα της ευσεβείας μυστήριον» δηλ. η θεία Ευχαριστία με τη μετάληψη της οποίας 

ο πιστός ενώνεται με το Θεό και την Εκκλησία. Όσοι θέλουν να γνωρίσουν και να 

ζήσουν την Ορθόδοξη ευσέβεια ας μαθητεύσουν στο μοναδικό σχολείο της Εκκλησίας, 
όπου βιώνεται η αγιότητα και διδάσκεται η πρακτική. Στην Εκκλησία δεν έχουν θέση 

οι θεωρίες αλλά τα πρόσωπα και τα γεγονότα. Ας ενώσουμε λοιπόν τη δική μας ζωή με 

τη ζωή των αγίων κι ας γίνουμε μαθητές εκείνων που έκαναν την πράξη «θεωρίας 

επίβαση». 

 
Γιώργος Σαββίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Ρωμ. Ε΄ 1-10 
Ευαγγέλιο: Ματθ. στ΄ 22-23 
21 Ιουνίου 2015 
 

«Μη μεριμνάτε τη  ψυχή υμών τι φάγητε και τι πίητε, μηδέ 
τω σώματι υμών τι ενδύσησθε» (Ματθ. στ΄ 25) 

 
Το σημερινό ευαγγέλιο ασχολείται με το σύνολο των αναγκών του 

ανθρώπου, που είναι τόσο πνευματικές όσο και υλικές και οι οποίες είναι στενά 
συνδεδεμένες με τη διπλή φύση του ανθρώπου, την πνευματική και υλική. Πέραν 
από την ιεράρχηση αυτών των αναγκών, με πρόταξη των πνευματικών έναντι των 
υλικών, το σύνολο αυτών των αναγκών καλούνται να υπηρετήσουν τον υπέρτατο 
στόχο του ανθρώπου που είναι η σωτηρία. Η πρόταξη των πνευματικών αναγκών 
δε σημαίνει υποτίμηση ή περιφρόνηση των υλικών και σωματικών αναγκών του 
ανθρώπου. Η πρόταξη οφείλεται κυρίως στην ανωτερότητα της πνευματικής φύσης 
του ανθρώπου που είναι άφθαρτη και αιώνια έναντι της υλικής – σωματικής που 
είναι φθαρτή και προσωρινή. 

Εάν η πιο πάνω σειρά αντιστραφεί ή εάν ο άνθρωπος περιοριστεί μόνο στην 
εξασφάλιση των υλικών αναγκών, τότε θα έχουμε εκτροπή και άρα και ματαίωση 
του στόχου της σωτηρίας. Οι υλικές ανάγκες του ανθρώπου είναι όχι μόνο 
αναγκαίες, αλλά και επιβαλλόμενες για τη διατήρηση του ανθρώπινου σώματος σε 
κατάσταση υγείας, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Το 
ανθρώπινο σώμα ως «ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος» (Α΄ Κορ. στία) καλείται να 
συνεργαστεί με το πνευματικό μέρος του ανθρώπου, ούτως ώστε να καταστεί 
ευκολότερο και το έργο της σωτηρίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει 
αντιπαλότητα που θα οδηγήσει σε εκτροπή και τελικά θα φέρει την καταστροφή. 
Όπως είπε σήμερα ο Κύριος, «Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν». 

Η προσκόλληση στα υλικά αγαθά και κατ’ επέκταση στο χρήμα θα 
οδηγήσει τον άνθρωπο στην απολυτοποίηση αυτών των αγαθών για την απόκτηση 
των οποίων θα χρησιμοποιήσει κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο. Παράλληλα θα 
στηριχτεί απόλυτα σ’ αυτά και τα οποία, όπως και ο «άφρων» πλούσιος της 
παραβολής, θα θεωρήσει αποκλειστικά «δικά του» και «κείμενα εις έτη πολλά». 

Η απολυτοποίηση των υλικών αγαθών θα καλλιεργήσει την αίσθηση της 
αυτάρκειας και μιας ανύπαρκτης «παντοδυναμίας» με την «θεοποίηση» τόσο των 
αγαθών όσο και του εαυτού του που τα κατέχει. Κατά συνέπεια θα οδηγηθεί σε 
πλήρη αποξένωση τόσο από το Θεό όσο και από το συνάνθρωπο. Μια τέτοια 
αντίληψη θα οδηγήσει τον άνθρωπο σε ηθική απογύμνηση με αποτέλεσμα να 
λειτουργεί απλά ως «ζώο» που ζει για το σήμερα, το υλικό και εφήμερο. Προπαντός 
θα ζει χωρίς σκοπό και χωρίς ελπίδα. Μάλιστα αυτή η ζωή χωρίς ελπίδα 
διατυπώνεται και στο τριπλό ερώτημα του σημερινού ευαγγελίου «τι φάγητε»; «Τι 
πίετε»;, «τι ενδύσασθε»; 

Σαν αποτέλεσμα της αποκλειστικής στροφής του ανθρώπου στην 
εξασφάλιση φαγητού, ποτού και ενδυμασίες καλλιεργείται από τη μια η αγωνία 
και η ανασφάλεια για την εξασφάλιση τους και κατ’ επέκταση ο κλονισμός της 
πίστεως του ανθρώπου  στο Θεό, με αποτέλεσμα να ζει τελικά χωρίς ελπίδα. 
Προέκταση αυτής της έλλειψης ελπίδας είναι και η δημιουργία συνθηκών ζωής 
χωρίς ιεράρχηση αξιών και καθορισμός προτεραιοτήτων, λόγω ακριβώς και της 
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κατάστασης πανικού που κυριαρχεί στη ζωή του. Ο άνθρωπος κάτω από αυτές τις 
συνθήκες επιδιώκει την αφθονία, η δε αφθονία τον οδηγεί στην κραιπάλη και την 
ασωτία ή ακόμα στην πολυτέλεια και την ματαιοφροσύνη. Ενέργειες που 
οδήγησαν ολόκληρη την ανθρωπότητα αρχικά στο «οικονομικό θαύμα» και σήμερα 
στην οικονομική κρίση και την οικονομική εξαθλίωση. Η απολυτοποίηση της 
ύλης, η απαξίωση -  περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής καθώς και η περιφρόνηση 
των ηθικών αξιών δημιούργησαν στον άνθρωπο  ένα κενό και ένα αδιέξοδο, 
μεγαλύτερο από το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Κατά συνέπεια, η κρίση είναι 
πρώτιστα ηθική και όχι οικονομική. Και το ερώτημα που προβάλλει υπάρχει 
διέξοδο από το αδιέξοδο; Ναι, υπάρχει διέξοδο με την έξοδο του ανθρώπου από τον 
ατομικισμό και την επιστροφή του στην έννοια του προσώπου. Ο άνθρωπος ως 
πρόσωπο θα πρέπει να αποκαταστήσει από τη μια τη σχέση του με το Θεό και από 
την άλλη τη σχέση του με το συνάνθρωπο. Θα πρέπει ακόμα να ιεραρχήσει 
προτεραιότητες, όπως τις παρουσιάζει σήμερα ο Κύριος και ο οποίος ρωτά: «ουχί η 
ψυχή πλείον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος» για να καταλήξει με την 
προτροπή «ζητείται δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, 
και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν». 

Σαν επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος του και για τις υλικές ανάγκες του 
ανθρώπου, ο Κύριος παρουσιάζει εικόνες, από τη φροντίδα των πουλιών και των 
λουλουδιών. «Κοιτάξτε», είπε, «τα πουλιά που δε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε 
συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, κι όμως ο ουράνιος Πατέρας σας τα τρέφει· εσείς 
δεν αξίζετε περισσότερο απ’ αυτά…; Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πως 
μεγαλώνουν· δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν· κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο 
Σολομών σ’ όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο 
Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο, που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη 
φωτιά, δε θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, ολιγόπιστοι; Μην έχετε, λοιπόν, 
άγχος και μην αρχίσετε να λέτε, τι θα φάμε; Ή τι θα πιούμε; Ή τι θα ντυθούμε; 
Γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό· όμως ο ουράνιος 
Πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη απ’ όλα αυτά. Γι’ αυτό πρώτα απ’ όλα να 
επιζητείται τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός Του, κι όλα 
αυτά θα ακολουθήσουν». 

Αδελφοί μου, ο Ιησούς με το πιο πάνω τριπλό ερώτημα δεν εκδηλώνει 
περιφρόνηση προς το ανθρώπινο σώμα καθώς και τις ανάγκες του. Ο ίδιος με την 
ενανθρώπισή Του πήρε το ανθρώπινο σώμα για να το εξυψώσει και να το αγιάσει, 
ενώ δεν αποφεύγει ο ίδιος την τροφή (Λουκ. κδ΄ 41-43). 

Μέσα από το τριπλό ερώτημα, λοιπόν, ο Ιησούς θέλει να μας προφυλάξει 
από την υπερτίμηση των υλικών αναγκών, που εν μέρει συμβάλουν στο διχασμό 
της προσωπικότητας μας και που καλλιεργούν την ολιγοπιστία μας με παράλληλη 
υποτίμηση της αγάπης και της φροντίδας του Θεού. Ας καταβάλουμε τη δική μας 
προσπάθεια και να ‘μαστε σίγουροι ότι για όλα θα άλλα θα φροντίσει η αγάπη το 
Θεού. 

 
Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Απόστολος: Ρωμ.. στ’  18 -23   
Ευαγγέλιον: Ματθ. η΄ 5 – 13 
28 Ιουνίου 2015 
 

«Ύπαγε, και ως επίστευσας γενηθήτω σοι» 
 

Πήγαινε και όπως πίστεψες ας ικανοποιηθεί η επιθυμία σου. Και έτσι 
απλώς με μόνο τον λόγο του Κυρίου, θεραπεύτηκε ο δούλος τού εκατόνταρχου 
την ίδια στιγμή. 

Μας περιγράφει, αγαπητοί μου αδελφοί, ο ευαγγελιστής Ματθαίος το 
γεγονός της θεραπείας του δούλου, τού ειδωλολάτρη Ρωμαίου αξιωματικού, 

τού εκατόνταρχου και την συνομιλία του με τον Χριστό. Αναφέρει ο 
εκατόνταρχος ότι ο δούλος του μένει κατάκοιτος στο σπίτι του, παράλυτος και 
μάλιστα βασανίζεται φοβερά από τους πόνους. Στεναχωρείται ο εκατόνταρχος 
για τον δούλο του, και συμπονεί σε μια εποχή που η αξία των δούλων 
υπολογίζονταν μόλις λίγο περισσότερο από την αξία των ζώων τους. 

Είναι πράγματι σπαραξικάρδιο να βλέπει κάποιος τον συνάνθρωπό του 
και μάλιστα καθημερινά και μέσα στο ίδιο του το σπίτι, να βασανίζεται από 
τους τρομερούς πόνους και να μην μπορεί να του προσφέρει λίγη ανακούφιση. 
«Δεινώς βασανίζεται» τονίζει ο εκατόνταρχος, για να προκαλέσει το ενδιαφέρον 
του Κυρίου. Αλλά θεωρεί ανάξιο τον εαυτό του να δεχθεί τον Κύριο, όταν τον 
καθησυχάζει ότι θα τον επισκεφθεί σπίτι του και θα θεραπεύσει τον δούλο του. 
«Ειπέ λόγω, και ιαθήσεται ο παις μου». Πες ένα λόγο, δώσε μια εντολή, και θα 
θεραπευθεί ο δούλος μου. Τόσο μεγάλη είναι η πίστη του. Και εγώ διατάσσω 
τους υφισταμένους μου και αυτοί εκτελούν τις εντολές μου. Λοιπόν, δεν είναι 
ανάγκη να έλθεις στο σπίτι μου. 

Διακηρύττει τον θαυμασμό του ο Κύριος για τη μεγάλη εμπιστοσύνη του 
ειδωλολάτρη εκατόνταρχου. «Ουδέ εν τω Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον». Ούτε 
ανάμεσα στους Ισραηλίτες, τον περιούσιο λαό του Θεού, τον λαό που είχε τόσες 
ευκαιρίες με τους προφήτες να μάθει την αλήθεια, να οδηγηθεί στο Θεό, δεν 
βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Και συνεχίζει ο Κύριος: Άνθρωποι που δεν γνώρισαν 
τον αληθινό Θεό, «ήξουσι και ανακλιθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και 
Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών». Σαν αυτό τον ειδωλολάτρη εκατόνταρχο, 

θα έλθουν και άλλοι πολλοί από όλα τα μέρη του κόσμου και θα γευτούν το 
χαρούμενο δείπνο με τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ στην βασιλεία των 
ουρανών. Θα γίνουν κληρονόμοι της βασιλείας του Θεού. 

Αλλά δυστυχώς εκείνοι που είχαν την τιμή να είναι ο περιούσιος λαός 
του Θεού, να γνωρίσουν την αλήθεια του ευαγγελίου, «οι υιοί της βασιλείας 
εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον». Ενώ αυτοί που ήταν προορισμένοι 
για να κληρονομήσουν την βασιλεία του Θεού, θα ριχτούν έξω στο αιώνιο 
σκοτάδι. Αυστηρή προειδοποίηση για όλους μας, η προφητική δήλωση του 
Κυρίου μας. Δεν μας ασφαλίζει το γεγονός ότι γεννηθήκαμε χριστιανοί, 
βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 
Δεν αρκεί να ονομαζόμαστε χριστιανοί. Κάποτε άνθρωποι που δεν έχουν σχέση 
με την εκκλησία του Χριστού, άνθρωποι που ανήκουν σε άλλες θρησκείες, 
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άλλοι που δεν διστάζουν να δηλώσουν ότι δεν πιστεύουν σε τίποτε, γίνονται 
παραδείγματα μιας πραγματικά χριστιανικής συμπεριφοράς. Και ίσως είναι 
αυτοί που θα παρακαθήσουν στο ευφρόσυνο γεύμα στην βασιλεία των 
ουρανών. 

Ο Θεός ζητάει από εμάς πίστη βαθιά. Εμπιστοσύνη στην δύναμη αλλά 
και την αγάπη Του. Πίστη συνοδευόμενη από έργα. Απαιτεί έργα που θα είναι 
σύμφωνα με την πίστη μας σ’ Αυτόν. Ο εκατόνταρχος της σημερινής 
ευαγγελικής περικοπής παρουσιάζεται με ορισμένα πράγματι ζηλευτά 
προτερήματα. Πρώτα, δείχνει την αγάπη του για τον δούλο του. Την εποχή 
εκείνη τους άρρωστους δούλους συνήθως τους απομάκρυναν και τους άφηναν 
στην τύχη τους να πεθάνουν. Φανερώνει λοιπόν ο εκατόνταρχος την αγάπη 
προς τον πλησίον, χωρίς την παραμικρή διάκριση. Η πραγματική αγάπη δεν 

ξεχωρίζει φίλους ή εχθρούς, πλούσιους ή φτωχούς, άσημους ή επιφανείς. Ας 
ρωτήσουμε τον εαυτό μας και να απαντήσουμε με ειλικρίνεια. Πόσες φορές με 
αληθινή, ανιδιοτελή αγάπη και ενδιαφέρον φροντίζουμε για κάποιον που έχει 
την ανάγκη μας; Πόσες φορές υποχρεωνόμαστε σ’ αυτούς που έχουν κάποια 
θέση ή δύναμη, για να μεσιτεύσουμε για τον συνάνθρωπό μας, που βρίσκεται 
σε δύσκολη θέση; Πόσες φορές αφήσαμε την καλοπέραση και την ησυχία μας 
για να επιληφθούμε ενός προβλήματος κάποιου στον οποίο δεν είμαστε 
υποχρεωμένοι; 

Έπειτα, δεν θέλει να ταλαιπωρήσει τον Κύριο, να τον επισκεφθεί στο 
σπίτι του, γιατί και πιστεύει βέβαια στην δύναμή του αλλά επιπλέον, και αυτό 
είναι επίσης σημαντικό, θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο. Πόσο είμαστε άξιοι και 
μεις όταν δεχόμαστε τον Κύριο δια της θείας κοινωνίας στην ψυχή μας; Άραγε 
το σκεπτόμαστε κάποτε αυτό; Σκεπτόμαστε ότι η ψυχή μας γίνεται 
κατοικητήριο του Κυρίου μας. 

Τέλος η ταπεινοφροσύνη του εκατόνταρχου, ενός αξιωματικού του 
Ρωμαϊκού στρατού είναι άξια παρατήρησης. Αξιωματικός του Ρωμαϊκού 
Στρατού, που κυριαρχεί την εποχή εκείνη στο γνωστό κόσμο, καταδέχεται να 
μιλήσει σ’ ένα υποτελή, άσημο Ιουδαίο και να παρακαλέσει για τον δούλο του. 
Και ακόμη να θεωρήσει τον εαυτό ανάξιο να Τον δεχθεί στο σπίτι του. 
Πράγματι, αγαπητοί μου, πρόκειται για ένα παράδειγμα άξιο μιμήσεως από 
μέρους μας. Έχουμε και μεις καθημερινά προβλήματα. Ζητούμε την βοήθεια 
του Θεού. 

Πόσο άραγε πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει; Η 
απάντηση στα αιτήματά μας θα είναι πάντοτε: «ως επίστευσας γενηθήτω σοι». 
Όπως και όσο πίστεψες ας γίνει αυτό που ζητάς. Αμήν 
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