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ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Απόστολος: Α΄ Κορ. ιε΄ 1 – 11 

Ευαγγέλιο: Ματθ. ιθ΄ 16 – 26   
4 Σεπτεμβρίου 2022 

 
Μία πολύ αξιοσυμπάθητη περίπτωση ανθρώπου καταγράφει το σημερινό 

ευαγγέλιο.  Έναν νεαρό, ο οποίος πλησιάζει τον Κύριο, προκειμένου Αυτός ως 
διδάσκαλος να τον καθοδηγήσει στην είσοδο του στη βασιλεία του Θεού.  Άμεση, 
απλή και καθαρή η απάντηση του Κυρίου στον πλούσιο νεαρό του σημερινού 
Ευαγγελίου: «εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς». 
 Η υπακοή στις εντολές του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, αποτελούσε 
πάντοτε την προϋπόθεση της πνευματικής τελειώσεως του ανθρώπου και της 
ψυχικής του σωτηρίας. Αλλά ποιες εντολές;  Αν προσέξουμε καλά θα 
διαπιστώσουμε ότι τόσο στο πρώτο μέρος του σημερινού Ευαγγελίου, όσο και 

στο δεύτερο, κυρίαρχο στοιχείο είναι η αγάπη και η προσφορά προς τον 
συνάνθρωπο.  Η εντολή της αγάπης είναι το κομμάτι της αλυσίδας που ενώνει, 
αλλά και που συμπυκνώνει το σύνολο των αρετών.  Η αγάπη είναι ο δρόμος που 
οδηγεί στον Θεό, αλλά μόνο όταν αυτή με ανιδιοτέλεια περάσει μέσα από τον 
συνάνθρωπο.  Και αυτή την έμπρακτη αγάπη συνιστά σήμερα ο Κύριος στον 
πλούσιο νεαρό σαν προϋπόθεση της ηθικής του τελειώσεως.   

Ο πόθος για τελείωση είναι έμφυτος στον άνθρωπο.  Όμως, πώς 
αντιλαμβάνεται τον όρο «τελείωση» ο άνθρωπος και πώς ο Θεός;  Και οι δύο 
θεωρούν ότι η τελείωση είναι ολοκλήρωση του σκοπού της δημιουργίας του 
ανθρώπου.  Δηλαδή, της μετάβασης του ανθρώπου από το «κατ’ εικόνα Θεού» 
στο «καθ’ ομοίωσιν Θεού».  Είναι ένας αγώνας και μια συνεχής πορεία για να 
γίνει ο άνθρωπος τέλειος και άρα όμοιος με τον Θεό.  Χρειάζονται, λοιπόν, δύο 
πράγματα.  Πρώτον, η θέληση του ανθρώπου και δεύτερον, η εφαρμογή των 
εντολών του Θεού.  Η τελείωση δεν είναι αναγκαστική, για τούτο για να έχει αξία 
θα πρέπει να στηρίζεται στην ελεύθερη θέληση του ανθρώπου.  Στη συνέχεια 
χρειάζεται να γίνει από την πλευρά του ανθρώπου η επόμενη κίνηση, που είναι 
η υπακοή στις εντολές του Θεού.  Όμως, η εφαρμογή του θελήματος του Θεού 
κινείται σε δύο κατευθύνσεις, την αρνητική, αλλά και τη θετική.  Δηλαδή, 
αποφεύγω το κακό, αλλά και κάνω το καλό.  Και στις δύο περιπτώσεις η υπακοή 
στο θέλημα του Θεού δεν εξαντλείται σε μια τυπική διαδικασία. 

Ο Κύριος προέτρεψε τον πλούσιο νέο να μοιράσει τον πλούτο του στους 
φτωχούς.  Μέσα στην οικογένεια της Εκκλησίας δεν μπορεί ο ένας να έχει 
θησαυρούς και ο άλλος να στερείται τον επιούσιο.  Η ελεημοσύνη και η 
φιλανθρωπία είναι μια ευαγγελική πράξη αγάπης, η οποία καταργεί τις 
διαφορές. Και το μέτρο της ολιγάρκειας, δίνει τη δυνατότητα της αρμονικής 
συμβίωσης πτωχών και πλουσίων. 

Αγαπητοί αδελφοί!  Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε;   Την 
απάντηση σε αυτό το ερώτημα, την πιο ικανοποιητική απάντηση, τη βρίσκουμε 
στο Ευαγγέλιο.  Ο Κύριος δήλωσε ότι για να σωθούν όσοι δεν πιστεύουν στον 
Χριστό, πρέπει οπωσδήποτε να πιστέψουν σε Αυτόν και για να σωθούν όσοι 
πιστεύουν σε Αυτόν, πρέπει οπωσδήποτε να ζουν σύμφωνα με τις εντολές Του. 
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Η εφαρμογή των εντολών του Θεού δεν είναι πράξη που περιορίζεται μόνο στον 
τύπο, είναι πράξη ουσίας.  Είναι πράξη συνειδητή.  Η ενσυνείδητη πράξη πάλι, 
δεν εξαντλείται σε μια στιγμιαία εκδήλωση, αλλά είναι τρόπος ζωής εφ’ όρου 
ζωής. «Δεῦρο ἀκολούθει μοι» είπε σήμερα ο Ιησούς.  Έλα να με ακολουθήσεις.  

Αγωνίζομαι, λοιπόν, σημαίνει ότι εφαρμόζω τον νόμο του Θεού στην καθημερινή 
μου ζωή.  Σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής μου, είτε είναι ατομικοί, 
είτε οικογενειακοί είτε κοινωνικοί, οι εντολές του Θεού αποτελούν για εμάς φάρο 
καθοδηγητικό. 

Η λανθασμένη κίνηση του νέου του σημερινού Ευαγγελίου, είναι ότι 
πηγαίνει στον Χριστό χωρίς να αρνηθεί τον έρωτά του για τον χρυσό.  Πίσω από 
τον πλούτο κρύβονται, η πλεονεξία, ο ατομισμός, η υπεροχή που νιώθει ο 
πλούσιος από τους άλλους ανθρώπους.  Γι’ αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει 
να διώξουμε από την καρδιά μας την προσκόλληση στα γήινα αγαθά. Και μόνο 
ένα πράγμα να επιδιώκουμε, το να είμαστε πιστοί και υπάκουοι στον Θεό. 
«Εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν» 

Στώμεν καλώς αδελφοί μου. Ας ξυπνήσουμε από τον λήθαργο.  Ας 
αναλογιστούμε την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται καθημερινά σε εμάς.  Η 
εφαρμογή των εντολών του Θεού, σαν αποτέλεσμα της υπακοής σ ’Αυτόν δεν θα 
στηρίζεται στον φόβο, αλλά στην αγάπη, στην αγάπη προς τον Θεό και τον 
συνάνθρωπο.  Ας μας προβληματίσει η συμπεριφορά του νεαρού του σημερινού 
Ευαγγελίου.  Ας αποδείξουμε, όχι μόνο με λόγια αλλά και με τα καλά μας έργα, 
ότι πιστεύουμε όντως στον Χριστό και τότε σίγουρα ο Κύριος θα μας χαρίζει την 
ευτυχία στον παρόντα κόσμο, που θα συνεχίζεται και στην αιωνιότητα, Αμήν. 

 
† Αρχιμανδρίτης Λάμπρος Στυλιανού 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 
Απόστολος: Γαλ. στ΄ 11 - 18 
Ευαγγέλιο: Ιωάν. γ΄ 13 - 17 
11 Σεπτεμβρίου 2022 

 
«Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτως υψωθήναι δει τον 

Υιόν του ανθρώπου...» 
 

Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι τύπος και προεικόνιση της Καινής. Η 
Καινή Διαθήκη προτυπώνεται στην Παλαιά και η Παλαιά ερμηνεύεται στην Καινή. 
Όλα τα γεγονότα που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη είναι «της αληθείας 
εικόνες και προχαράγματα». Οι τύποι και τα σύμβολα προλαμβάνουν τα γεγονότα, 
για να γίνει αργότερα πιστευτή η αλήθεια. 

Σ’ ένα τέτοιο προφητικό γεγονός από την Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ο 
Κύριος, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, προλέγοντας το σταυρικό πάθος Του 
στον ευσεβή Ιουδαίο άρχοντα Νικόδημο. Πρόκειται για το γνωστό περιστατικό του 
χάλκινου όφεως. 

Κατά τη μακρόχρονη περιπλάνησή τους στην έρημο του Σινά οι Ισραηλίτες 
επανειλημμένως ολιγοψύχησαν και γόγγυσαν κατά του Θεού. Γι’ αυτό και, μετά από 
μια τέτοια εκδήλωση αχαριστίας, ο Θεός, για να τους παιδαγωγήσει, επέτρεψε να 
εμφανισθούν στο στρατόπεδό τους φαρμακερά φίδια. Μετανοημένοι και 
συντετριμμένοι ζήτησαν από τον Μωυσή να παρακαλέσει τον Θεό να τους απαλλάξει 
από αυτή τη φοβερή πληγή. Και πράγματι, ο Θεός δέχθηκε τη μετάνοιά τους και 
διέταξε τον Μωυσή να κατασκευάσει ένα χάλκινο ομοίωμα φιδιού, να το τοποθετήσει 
πάνω σε ένα κοντάρι και να το στήσει ψηλά. Από εκείνη τη στιγμή όποιος 
δαγκωνόταν από τα φίδια έστρεφε το βλέμμα του προς το χάλκινο φίδι και σωζόταν 
από τον θάνατο. 

Ιδιαιτέρως παράξενος ο τρόπος θεραπείας που προσφέρει στον λαό Του ο 
Θεός. Μπορούσε, αναμφίβολα, να εξαλείψει τα φίδια διά μιάς χωρίς τη μεσολάβηση 
υλικών κατασκευασμάτων. Ο Ίδιος, άλλωστε, είχε απαγορεύσει ρητά την κατασκευή 
κάθε είδους ομοιώματος. Η ουσία, ωστόσο, και το νόημα αυτής της μεθόδου ήταν 
πολύ βαθύτερα. Η στροφή του βλέμματος προς το χάλκινο ομοίωμα όσων 
προσβάλλονταν από τα φίδια ήταν, στην πραγματικότητα, έκφραση πίστης, 
μετάνοιας και αναγνώρισης της παντοδυναμίας του Θεού από τον Οποίο προερχόταν 
η θεραπεία. «Ο γαρ επιστραφείς ου διά το θεωρούμενον εσώζετο, αλλά διά σε τον 
πάντων σωτήρα» αναφέρει προσφυώς η Σοφία Σολομώντος. 

Το περιστατικό αυτό ήταν συμβολικό και προφητικό. Ήταν προεικόνιση της 
σταυρικής θυσίας του Κυρίου και της σωτηρίας των ανθρώπων που πήγασε από 
αυτή. Ο χάλκινος όφις ήταν μυστικός τύπος του εσταυρωμένου Χριστού. Εκεί το 
χάλκινο ομοίωμα είχε, βέβαια, το σχήμα του φιδιού, δεν είχε, όμως, το δηλητήριό 
του, εδώ ο Κύριος είχε μεν την ανθρώπινη φύση, δεν είχε, όμως, την αμαρτία, που 
είναι το πνευματικό δηλητήριο. Εκεί το φίδι που ήταν κρεμασμένο στο ξύλο 
θεράπευε τους Ισραηλίτες από τα δαγκώματα των φαρμακερών φιδιών, εδώ ο 
Χριστός που υψώθηκε στο ξύλο του Σταυρού θεράπευσε τους ανθρώπους από τις 
πληγές του νοητού όφεως, του Διαβόλου. Εκεί σωζόταν όποιος κοίταζε το φίδι με τα 
σωματικά μάτια, εδώ απαλλάσσεται από όλες τις αμαρτίες και απολαμβάνει αιώνια 
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ζωή εκείνος που προσβλέπει στον Κύριο με τα μάτια της ψυχής. Πίσω, λοιπόν, από 
την ιστορία του χάλκινου όφεως «ο του Κυρίου Σταυρός μυστικώς προδιετυπώθη». 

Αν θέλαμε να δείξουμε κάτι το οποίο να εκφράζει όλη την αθλιότητα της 
αμαρτίας και της διαφθοράς του προχριστιανικού κόσμου, θα έπρεπε να σταθούμε 
μπροστά από ένα σταυρό. Αλλά και αν θέλαμε να δείξουμε κάτι που να εκφράζει τα 
εντελώς αντίθετα, δηλαδή την απόλυτη αγιότητα και την απέραντη αγάπη και πάλι 
σ’ έναν σταυρό θα στεκόμασταν. Ο σταυρός είναι το σύμβολο δυο εντελώς αντίθετων 
κόσμων. 

Πριν από τον Χριστό ο σταυρός ήταν φονικό όργανο, αποκρουστικό και μόνο 
στην όψη.  Πάνω σ’ αυτόν εκτελούνταν οι χειρότεροι κακούργοι και εγκληματίες. Η 
ποινή της σταύρωσης συνιστούσε τον πιο επονείδιστο και επώδυνο θάνατο. Γι’ αυτό 
και στην Παλαιά Διαθήκη χαρακτηρίζεται «επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί 
ξύλου». Αφότου, όμως, ο Χριστός αναρτήθηκε ως κακούργος πάνω στον Σταυρό, 
«γενόμενος υπέρ ημών κατάρα», τον κατέστησε σημείο σωτηρίας και καταλλαγής. 
Από μέσο θανάτωσης μεταβλήθηκε σε ακένωτη πηγή ζωής και δίαυλο ευλογιών. Από 
φοβερό και απαίσιο όργανο των δημίων, έγινε φωτεινό όπλο και τρόπαιο νίκης διά 
του οποίου «ο Άδης ηχμαλώτισται, ο Αδάμ ανακέκληται, η κατάρα νενέκρωται, η 
Εύα ηλευθέρωται, ο θάνατος τεθανάτωται και ημείς εζωοποιήθημεν». Ο Σταυρός του 
Χριστού κατέστη ο μαγνήτης της θείας αγάπης που είλκυσε τους ανθρώπους προς 
τον ουρανό. Όπως ακριβώς με το πρώτο εκείνο ξύλο της γνώσεως εισήλθε ο θάνατος 
στο ανθρώπινο γένος, έτσι και τώρα με το μακάριο ξύλο του Σταυρού γιατρεύτηκε το 
μέγα εκείνο τραύμα: «Ξύλω γαρ έδει το ξύλον ιάσασθαι». Έκτοτε ο αρχέκακος και 
βύθιος δράκοντας, ο Διάβολος, είναι πια ακίνδυνος. Μπορεί, βεβαίως, τα δήγματά 
του να παραμένουν οδυνηρά, δεν είναι, όμως, θανατηφόρα, γιατί υπάρχει το 
αντίδοτο, το φάρμακο της αθανασίας που απέρρευσε από τον Σταυρό του Κυρίου. 

Έτσι και η Εκκλησία του Χριστού πορεύεται μέσα στον κόσμο σταυρωμένη, 
γεμάτη από πληγές, με την κατηγορία ότι διδάσκει το σκάνδαλο και τη μωρία του 
Σταυρού. Μα όσο σταυρώνεται, τόσο περισσότερο φανερώνεται η δύναμη του Θεού 
στον κόσμο. Η δύναμη της Εκκλησίας είναι η «αδυναμία» του Σταυρού. «Όταν γαρ 
ασθενώ, τότε δυνατός ειμί» γράφει ο απόστολος Παύλος. Και πράγματι, ο Χριστός 
έδειξε την παντοδυναμία του όταν ήταν γεμάτος από τις πληγές των ανθρώπων. Ο 
διάβολος δεν φοβήθηκε τον Χριστό τόσο όταν έκανε θαύματα και δίδασκε, όσο 
φοβήθηκε τον Σταυρό Του, τη σιωπή Του, τη σωματική Του αδυναμία και τον 
εκούσιο πόνο Του την ώρα του πάθους. 

Ας μην ντρεπόμαστε, λοιπόν, να φέρουμε, να ομολογούμε και να 
υπερασπιζόμαστε τον Τίμιο Σταυρό που είναι ο θυρεός της πίστεώς μας. Ας μην 
αφήσουμε άλλο την αμαρτωλή καλοπέραση και την ευμάρεια να δηλητηριάζουν τις 
ψυχές μας. Ας αγαπήσουμε την κακοπάθεια του Σταυρού και ας αγωνισθούμε με 
συνέπεια και ζήλο για να σταυρώσουμε «τον παλαιόν άνθρωπον τον φθειρόμενον 
κατά τας επιθυμίας της απάτης». Ας κάμψουμε όλοι τα γόνατα του σώματος και τον 
αυχένα της ψυχής μπροστά στον τίμιο Σταυρό, αποδίδοντας στο όργανο της 
σωτηρίας μας την οφειλόμενη τιμή, με την πίστη ότι «τον Σταυρόν τιμώντες, 
ομολογουμένως τον Σταυρωθέντα τιμώμεν». 

 
† Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Κυριακίδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ 
Απόστολος: Γαλ. β΄ 16 - 20 

Ευαγγέλιο: Μαρκ. η΄ 34 - θ΄ 1 
18 Σεπτεμβρίου 2022 
 

Οι ακόλουθοι των βασιλέων παλαιά, έχαιραν προνομίων και ξεχωριστής 
μεταχείρισης.  Ο Χριστός, μας λέει σήμερα ότι οι δικοί του ακόλουθοι, όχι μόνον 
δεν θα χαίρουν ειδικών προνομίων αλλά θα πρέπει να απαρνηθούν τον εαυτό 
τους, αναλαμβάνοντας τον σταυρό τους. Οι παλαιοί βασιλείς εξουσίαζαν τον λαό 
με τη δύναμη που κατείχαν. Ο Χριστός μάς αφήνει ελεύθερους να πράξουμε 
αυτό που εμείς επιθυμούμε. Με αυτά τα δεδομένα και με βάση την ανθρώπινη 
λογική, θα ήταν οξύμωρο κάποιος να θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό. 

Ωστόσο, προτού αποφασίσουμε να συνταχθούμε ή να απορρίψουμε τον 
Χριστό, θα πρέπει πρώτα να αναλογιστούμε τα λόγια αυτά του Κυρίου. Με την 

ανθρώπινη λογική, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι μας ζητά να μην 
ενδιαφερόμαστε για τον εαυτό μας, να μην τον φροντίζουμε, να τον αφήσουμε 
να ζει μια ευτελή και ελεεινή ζωή. Έτσι, φαινομενικά, τα λόγια αυτά ακούγονται 
σκληρά και είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτά από τον άνθρωπο. 

Όμως, θα ήταν δυνατόν, Ο Κύριος της αγάπης, της συμπόνιας, της 
ευσπλαχνίας να μας ζητά κάτι τέτοιο; να συμπεριφερθούμε δηλαδή τόσο σκληρά 
στον εαυτό μας; Θα ήταν, πρώτα, αντίθετο με τον λόγο Του. Στην 
πραγματικότητα, ο Κύριος, δεν μας ζητά να κακομεταχειριστούμε τον εαυτό 
μας, αλλά την αμαρτωλή διάθεσή του. Μας ζητά να αποστραφούμε την εμπαθή 
κατάστασή του, τη ροπή που έχει προς την αμαρτία. Χαρακτηριστικά τα οποία 
φέρει η ανθρώπινη φύση μετά το προπατορικό αμάρτημα. Μας ζητά να 
ακολουθούμε τον λόγο Του, κάτι το οποίο έρχεται, πολλές φορές, σε σύγκρουση 
τόσο με τα κοσμικά συμφέροντά μας όσο και τον ίδιο τον εαυτό μας, το «εγώ» 
μας. 

Η πρώτη φορά που υποσχεθήκαμε ότι θα ακολουθήσουμε τον Χριστό, 
ήταν στο βάπτισμά μας. Εκείνη την ημέρα συνταχθήκαμε μαζί Του και στο άγιο 
θέλημά Του. Ομολογήσαμε «ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα 
καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς, τῇ ἁμαρτίᾳ». Ότι 

θα ακολουθούμε και θα εφαρμόζουμε στη ζωή μας τον λόγο Του Κυρίου. 
Ομολογήσαμε ότι σταυρώσαμε τις σαρκικές επιθυμίες και το κοσμικό φρόνημα 
και, πάνω απ’ όλα, θέσαμε την αγάπη μας προς τον Κύριο και το θέλημα Του. 

Στο βάπτισμα εκτός του ότι συνταχθήκαμε με το θέλημα του Κυρίου, 
λάβαμε και άφεση αμαρτιών, κάτι το οποίο αποτελεί δωρεά της δικής Του 
αγάπης. Παρόλα αυτά, τα κατάλοιπα του παλαιού ανθρώπου συνεχίζουν να 
υπάρχουν και να υποβόσκουν μέσα μας. Παρόλο που μπορεί να φαίνονται 
αδρανή, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να ξαναεμφανιστούν, όταν υπάρξουν οι 
κατάλληλες συνθήκες. Αν δεν είμαστε συνεχώς οχυρωμένοι πνευματικά, όχι 
μόνον μπορεί να βρεθούμε στην πρότερη πνευματική κατάστασή μας, αλλά και 
σε πολύ χειρότερη, όπως ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει «καὶ γίνεται τὰ 
ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων». 
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Ο αγώνας εφαρμογής του θελήματος του Χριστού δεν μπορεί να δεχθεί 
εκπτώσεις αλλά ούτε και διακοπές, θα πρέπει να είναι αδιάκοπος. Δεν μπορούμε 
ποτέ να θεωρήσουμε ότι εδώ που φτάσαμε είναι καλά και να επαναπαυθούμε. 
Γι’ αυτό τον λόγο, το θέλημα του Κυρίου αποτελεί σταυρό, τον οποίο δεν 
μπορούμε ούτε να αφήσουμε αλλά ούτε να παραδώσουμε, μόνον κρατώντας τον 
ομολογούμε έμπρακτα την αγάπη μας προς Αυτόν. 

Θα ήταν, όμως, δυνατό ο Κύριος, που μας έπλασε από αγάπη, να μας 
φόρτωνε έναν αβάστακτο σταυρό που θα μας συνέθλιβε; Όπως μας διαβεβαιώνει 
ο Ίδιος: «ὁ ζυγός του χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον του ἐλαφρόν ἐστιν». Δηλαδή σε αυτόν 

τον αγώνα δεν θα είμαστε μόνοι και δεν θα σηκώσουμε το φορτίο αυτό με τις 
δικές μας δυνάμεις. Αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου, που σε κάθε βήμα θα είναι 
δίπλα μας για να μας στηρίξει και να μας ενδυναμώσει. 

Τα λόγια του Χριστού δεν διαφοροποιούνται από άνθρωπο σε άνθρωπο, 
αλλά ισχύουν καθολικά για όλους. Δεν υπάρχουν διακρίσεις και 

διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, κληρικούς και λαϊκούς, 
λευκούς και μελαμψούς, πλούσιους και πτωχούς. Και προκειμένου να μην 
υπάρχει ίχνος αμφιβολίας γι’ αυτό, ο ίδιος ο Χριστός εφάρμοσε το θέλημα του 
Πατρός Του στην επίγεια ζωή Του. Και όταν, το κοσμικό φρόνημα του Πέτρου, 
τον προέτρεπε να το αποφύγει, ο Κύριος τον επιτίμησε διορθωτικά λέγοντάς του: 
«ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ 
τῶν ἀνθρώπων». 

Ωστόσο, μετά τη σταύρωση και την υποταγή του Χριστού στο θέλημα του 
Πατρός, ακολούθησε η ανάσταση. Χωρίς σταύρωση δεν μπορεί να υπάρξει 
ανάσταση. Όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου 
πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν 
φέρει.». Δηλαδή αν δεν νεκρώσουμε και εμείς το αμαρτωλό θέλημά μας, δεν θα 
μπορέσουμε να αναστηθούμε πνευματικά. Θα είμαστε μεν ζωντανοί βιολογικά 
αλλά πνευματικά νεκροί. Μόνο σταυρώνοντας το «εγώ» μας, θα επέλθει και σ’ 
εμάς η ανάσταση, καρποφορώντας τις δωρεές του Αγίου πνεύματος. 

Στις χαλεπές ημέρες που ζούμε, η επιβίωση έχει αποκτήσει πρωταρχική 
θέση στις καρδιές μας. Δεν είναι λίγες οι φορές που η ανησυχία γι’ αυτή, μας 
ωθεί να παραγκωνίσουμε το θέλημα του Κυρίου. Μας οδηγεί στο να θέσουμε τις 
βιοτικές μέριμνες πάνω από το θέλημα του Θεού, νομίζοντας ότι με τον τρόπο 
αυτό θα σώσουμε τη ζωή μας. Ξεχνάμε τα λόγια του Χριστού ότι «τὰ πετεινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ, οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας καὶ ὁ 
πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;». Ο 

Κύριος μεριμνά για όλα, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο που αποτελεί το πιο 
ξεχωριστό δημιούργημα της αγάπης Του. 

Εάν μεριμνούμε τόσο πολύ για την επίγεια ζωή μας, που θα έχει διάρκεια 
μερικές δεκάδες χρόνια, πόση ανησυχία θα πρέπει να μας διακατέχει για τη 
ψυχή μας, η οποία είναι προορισμένη να ζήσει αιώνια; Πόσο φοβερό είναι να 
χωριστεί και να απορριφθεί από τον δημιουργό της; Αν μπορούσαμε έστω και 
για μια στιγμή να το κατανοήσουμε αυτό, θα καταλαβαίναμε πόσο ανάλαφρος 
είναι ο σταυρός του Χριστού. 

π. Κωνσταντίνος Λαζάρου  



 

~ 88 ~ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ  
Απόστολος: Β΄ Κορ. δ΄ 6 - 15 

Ευαγγέλιο: Λουκ. ε΄ 1 - 11  
25 Σεπτεμβρίου 2022 

 
«Ἐπιστάτα, δι' ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν» απαντά 

ο Πέτρος στον Χριστό όταν του είπε να ρίξει πάλι τα δίκτυά του, μετά από μια 
κουραστική νύκτα κατά την οποία δεν έπιασε καθόλου ψάρια. Ήταν ένας 
έμπειρος ψαράς και έκανε χρόνια αυτή την δουλειά και, αν και το θεώρησε 
παράλογο, έκανε υπακοή στον Κύριο. Ξαναρίχνει τα δίκτυα με τους άλλους 
ψαράδες και ήταν τόσα πολλά τα ψάρια που πιάστηκαν, ώστε τα δίκτυα άρχισαν 
να σχίζονται. Η υπακοή που έδειξαν στο Θείο πρόσταγμα έγινε ευλογία. 

Σε κάθε εποχή, όπως και στη δική μας, ο Θεός απευθύνει στον κάθε 
άνθρωπο, είτε ατομικά είτε συλλογικά, πολλές και διάφορες παροτρύνσεις. Μας 

ζητά πρώτον, να έχουμε ακλόνητη πίστη στην πρόνοια και υποταγή στο θέλημά 
Του. Δεύτερον, μας προτρέπει να συνεχίζουμε τον πνευματικό μας αγώνα, παρ’ 
όλες τις δυσκολίες που συναντάμε στη ζωή μας και να αρχίσουμε τις 
προσπάθειες να κατακτήσουμε τις καλές αρετές. Και τρίτον, μας ζητά να έχουμε 
αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, γλώσσας 
και να έχουμε υπομονή στις θλίψεις, ανοχή και μακροθυμία. Να συγχωρούμε 
τους φίλους, τους συγγενείς, τους εχθρούς μας, για ό,τι κακό κι αν μας κάνουν. 
Μας ζητά να συνειδητοποιήσουμε πόσο αμαρτωλοί είμαστε και ότι ο μοναδικός 
δρόμος σωτηρίας μας είναι να δεχθούμε με εμπιστοσύνη το θείο κάλεσμα και 
να ακολουθήσουμε τον Χριστό. 

Πόσοι, όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα καταφεύγουμε στις θείες 
Του προσταγές και πόσοι γνωρίζουμε και τηρούμε τις εντολές Του; Σήμερα που 
όλοι κοιτάμε το προσωπικό μας συμφέρον και αγωνιζόμαστε με κάθε θεμιτό και 
αθέμιτο μέσο να πλουτίσουμε, να διακριθούμε, θα κοιτάξουμε και θα 
αγωνισθούμε για τον συνάνθρωπό μας; 

Και το χειρότερο είναι πως δεν κάνουμε καμιά προσπάθεια να αλλάξουμε 
τον τρόπο ζωής μας, να ξαναρχίσουμε την πνευματική μας πορεία ή ακόμη 
πολλές φορές αναβάλλουμε να ρίξουμε τα δίκτυά μας και τα αφήνουμε 
πεταμένα και παραμελημένα σε μια γωνιά. Και πού μας οδηγεί αυτή η παρακοή 
στο θείο θέλημα; Μας οδηγεί στην πνευματική ακαρπία, μας απομακρύνει από 
τον Θεό, με αποτέλεσμα να φεύγει και να απομακρύνεται η θεία Χάρη και 
ευλογία από τις καρδιές μας. 

Το παράδειγμα που θα μας τονώσει και ενισχύσει για να ξαναπάρουμε 
τον δρόμο της υπακοής στις θείες εντολές του Κυρίου, μας το δίνει σήμερα ο 
Ευαγγελιστής Λουκάς, μας το δίνουν τα αδέλφια Πέτρος και Ανδρέας. Δεν μένει 
παρά να το εφαρμόσουμε ώστε ο αγώνας μας αυτός να φέρει στην καρδιά μας 
γαλήνη, δύναμη και θάρρος για να προχωρήσουμε μπροστά, σε νέους αγώνες. 
Να μην λέμε δεν εφάρμοσα σήμερα την εντολή της αγάπης, θα την εφαρμόσω 
αύριο. Αυτό που πρέπει να κάνω σήμερα να μην το αναβάλλω για αύριο, γιατί 
μπορεί να είναι πολύ αργά. 
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Γι’ αυτό χωρίς δισταγμό να ρίξουμε και να ξαναρίξουμε τα δίκτυά μας 
συνεχίζοντας τον αγώνα μας παρ’ όλα τα εμπόδια που θα συναντήσουμε. Να 
συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την ηθική μας βελτίωση και πρόοδο, στην 
αρετή και την καλυτέρευση του εαυτού μας. Και για να έχουμε πλούσια την 
καρποφορία θα το κάνουμε με θερμή πίστη, όρεξη και ενθουσιασμό γιατί θα 
μας ενισχύει η Χάρη του Θεού. 

Ο Χριστός μάς καλεί όλους κοντά Του: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν» 

μας λέει. Δεν μας υποχρεώνει, αλλά μας δείχνει τον δρόμο να Τον 
ακολουθήσουμε, να γίνουμε και εμείς μαθητές Του, να ακούσουμε τον λόγο Του 
και να Τον μιμηθούμε, ώστε να γίνουμε άξιοι να απολαύσουμε, όχι τα γήινα και 
φθαρτά αγαθά, αλλά τα αιώνια στην ουράνια Βασιλεία Του. Αρκεί μόνο να 
κάνουμε κάτι απλό, να μιμηθούμε τα αδέλφια Πέτρο και Ανδρέα, Ιάκωβο και 
Ιωάννη, οι οποίοι «ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ». Και διά μέσου των αιώνων 
αυτοί οι αγράμματοι και φτωχοί ψαράδες της λίμνης της Γεννησαρέτ, με τη 

βοήθεια του Αγίου Πνεύματος που έλαβαν κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, να 
οδηγούν και προσκαλούν όλους τους ταλαιπωρημένους, πονεμένους και 
αδικημένους ανθρώπους στον Χριστό και στην Εκκλησία. 

Πρόσκληση έχει ο καθένας από εμάς. Μια πρόσκληση που μας ζητά μόνο 
να διαθέσουμε λίγο από τον χρόνο μας για προσευχή και Εκκλησιασμό. Να 
διαθέσουμε χρόνο για τους συνανθρώπους μας, τους ηλικιωμένους, τους 
ασθενείς, τα ορφανά και να ανοίξουμε το πορτοφόλι μας και να προσφέρουμε 
σε όποιον έχει ανάγκη. Και τέλος, μας ζητά το πιο πολύτιμο που έχουμε να το 
διαθέσουμε. Και αυτό είναι η καρδιά μας, που είναι βρώμικη και λερωμένη και 
την κάναμε φωλιά των αμαρτωλών μας παθών. Αυτήν την λερωμένη καρδιά, Του 
την προσφέρουμε για να την καθαρίσει, να την αγιάσει, να την προφυλάξει και 
να την κάνει νύμφη στον ουρανό. 

Για να καθαρίσουμε, όμως, την καρδιά μας πρέπει να κάνουμε 
σωματικούς και πνευματικούς αγώνες, με αγνή προσευχή και σκληρή 
εγκράτεια, να μελετάμε τον λόγο του Θεού, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, όπως 
επίσης κείμενα Πατέρων και βίους των αγίων, οι οποίοι για να αποκτήσουν την 
καθαρότητα της καρδιάς πέρασαν πολλές θλίψεις και δοκιμασίες, αλλά πέτυχαν 
και στεφανώθηκαν με το στεφάνι της νίκης, λόγω της αγάπης τους για τον 
Χριστό. 

Ας αγωνιστούμε, λοιπόν, όλοι μας να αποκτήσουμε μιαν αγνή και 
καθαρή καρδιά με εξομολόγηση, με δάκρυα μετανοίας, με προσευχή και με 
εγκράτεια. Ας αγωνιστούμε να ξεριζώσουμε και να βγάλουμε από την καρδιά 
μας τα αμαρτωλά μας πάθη, να ντυθούμε τον πρώτο χιτώνα, τον φωτεινό, για να 
μπορέσουμε να δούμε τον Χριστό, τον Σωτήρα των ψυχών και των σωμάτων μας, 
και να αξιωθούμε των αγαθών της αιώνιας βασιλείας Του. 

 
π. Μάριος Πολυκάρπου. 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ – ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΑΓΙΩΝ 
Απόστολος: Β΄ Κορ. στ΄ 1-10 

Ευαγγέλιο: Λουκ. στ΄31-36 
2 Οκτωβρίου 2022 

Από την Εκκλησία Κύπρου καθιερώθηκε όπως την πρώτη Κυριακή του 
Οκτωβρίου εκάστου έτους εορτάζονται όλοι μαζί οι Άγιοι της Κύπρου. Στον ίδιο 
χώρο αγωνίστηκαν και έδρασαν, ο Θεός τους αγίασε και ο λαός του τιμά. Χάρη 
σε αυτούς η Κύπρος κρατήθηκε τόσους αιώνες Χριστιανική γιατί οι άγιοι 
μεσιτεύουν για μάς προς τον Θεό, ενώ είναι επίσης αυτοί που μας εμπνέουν να 
αγωνιστούμε και εμείς να τους ομοιάσουμε όσο το δυνατό. 

 Η Κύπρος αποτελεί κάτι μοναδικό παγκοσμίως σε ένα τόσο μικρό χώρο 
να αναδειχθούν εκατοντάδες γνωστοί επώνυμοι άγιοι ώστε οι ιστορικοί να 
της δίδουν την επωνυμία «Νήσος Αγίων». Στην χορεία όλων αυτών των 
αγίων της Κύπρου, συγκαταλέγονται πρώτα οι Απόστολοι. Χάρη σε 

αυτούς η Κύπρος γίνεται το πρώτο μέρος στην Ευρώπη που γνωρίζει τον 
Χριστιανισμό. Ο Ρωμαίος Ανθύπατος κυβερνήτης της Κύπρου Σέργιος 
Παύλος στην Πάφο γίνεται Χριστιανός και στη συνέχεια μεταφέρει το 
μήνυμα του Ευαγγελίου σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Στους αποστόλους 
οφείλουμε το ότι μας απάλλαξαν από την πλάνη της ειδωλολατρίας και 
μας οδήγησαν στο φως του Χριστού. Οι απόστολοι Παύλος, Βαρνάβας, 
Μάρκος και οι διάδοχοί τους στο νησί, Ηρακλείδιος, Λάζαρος ο 
τετραήμερος, Τυχικός, Επαφράς, Μνάσωνας, Αυξίβιος, Τίμωνας κ.α. 
έθεσαν τις βάσεις και τα θεμέλια της Εκκλησίας της Κύπρου. Έπειτα οι 
ιεράρχες άγιοι επίσκοποι, που αναδείχθηκαν γνήσιοι διάδοχοι των 
αποστόλων, μάς προφύλαξαν από τις αιρέσεις που έπλητταν κατά 
καιρούς την Ορθοδοξία παρασύροντας ανθρώπους στην πλάνη. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η Εκκλησία της Κύπρου συμμετέχει στις 
Οικουμενικές Συνόδους με αγίους Ιεράρχες της καταδεικνύοντας την 
ορθή πίστη. Ο Άγιος Σπυρίδωνας, με τα θαύματά του. Ο άγιος Επιφάνιος 
με την ισχυρή φυσιογνωμία του και την τεράστια δράση του σε όλη την 
Κύπρο κατάφερε να οδηγήσει όλους τους κατοίκους της στον 
Χριστιανισμό. Ο άγιος Πανάρετος στην Πάφο ο οποίος αναδιοργάνωσε 
την πόλη και επαρχία σε καιρούς δύσκολους κτίζοντας ναούς και μονές. 
Έπειτα οι μάρτυρες, ένας μακρής κατάλογος των πρώτων αιώνων διωγμού 
των Χριστιανών, όπως οι άγιοι Ρηγίνος και Ορέστης, των αραβικών 
επιδρομών όπως ο Άγιος Σώζοντας στην Ασπρογιά, της περιόδου της 
Φραγκοκρατίας με τους γνωστούς δεκατρείς οσιομάρτυρες της Καντάρας 
και τέλος της περιόδου της Τουρκοκρατίας με πολλούς νεομάρτυρες των 

οποίων τα ονόματά ή το μαρτύριό δεν μας διασώζεται αλλά είναι γνωστοί 
στον Θεό. Οι μάρτυρες είναι αυτοί οι οποίοι με το αίμα τους ποτίζουν την 
Εκκλησία και την εδραιώνουν, ακολουθούν τον δρόμο που βάδισε ο 
Χριστός ένα δρόμο μαρτυρικό – σταυρικό, που οδηγεί όμως, στην 
ανάσταση. Στη συνέχεια έχουμε τους οσίους οι οποίο με τις προσευχές 
τους στηρίζουν την Εκκλησία και τους πιστούς. Χάρη στους μεγάλους 
οσίους ασκητές διαφυλάχθηκε η Εκκλησία από τις αιρέσεις αλλά και την 
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εκκοσμίκευση. Ο όσιος Ιλαρίωνας ο Μέγας στην Πάφο με την μαθήτριά 
του αγία Κωνσταντία, ο όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος – ο Χρυσόστομος 
της Κύπρου όπως τον αποκάλεσαν, οι τριακόσιοι γνωστοί ως Αλαμάνοι 
ασκητές που κατέφθασαν στο νησί και αγίασαν τον τόπο μας με τις 
προσευχές τους και τα άγια λείψανά τους και τόσοι άλλοι. Αξίζει κανείς 
να τους τιμά αλλά και επιβάλλεται να ζητάμε τις ικεσίες τους στους 
δύσκολους καιρούς που περνά η πατρίδα μας να έρθουν βοηθοί και 
οδηγοί μας προς τη σωτηρία. 

 Τιμώντας όλους αυτούς τους αγίους η Εκκλησία μας, μας καλεί πρώτα 
να διαβάζουμε και να μελετάμε την αγία ζωή τους, το παράδειγμά τους. 
Όλοι είχαν κοινά αλλά και ξεχωριστά χαρίσματα τα οποία απέκτησαν με 
τον αγώνα τους αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο κάθε άγιος 
μάς δείχνει τον δρόμο προς τον Θεό όχι μόνο θεωρητικά αλλά πρακτικά, 
είναι το ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στη ζωή τους. Για να αξιωθούμε και εμείς 

της χάρης τους πρέπει να βαδίσουμε τον δρόμο που βάδισαν οι ίδιοι. Οι 
Κύπριοι άγιοι ήταν άνθρωποι σαν εμάς, έζησαν στον ίδιο χώρο που ζούμε 
και εμείς σήμερα, δοκιμάστηκαν κάτω από τις ίδιες δυσκολίες και 
πειρασμούς και πολλές φορές χειρότερα. Μπόρεσαν όμως να αξιωθούν 
της χάρης του Θεού και μας λένε και εμάς ότι μπορούμε. Πώς τα 
κατάφεραν; Πρώτα είχαν και ακολουθούσαν παρόμοια παραδείγματα 
παλαιότερων αγίων. Αντέγραφαν από άλλους αγίους τον τρόπο της 
άσκησης, τον τρόπο της προσευχής, τον τρόπο της ταπείνωσης και όλων 
των αρετών και έτσι ήξεραν ότι βάδιζαν σε σωστό πεπατημένο δρόμο. Έτσι 
ένας που θα ακολουθήσει την ιεροσύνη μπορεί να έχει πρότυπο τον άγιο 
Πανάρετο που ήταν επίσκοπος, άλλος που θα γίνει μοναχός να έχει τον 
άγιο Νεόφυτο τον έγκλειστο. Άλλος που θα κληθεί να είναι ομολογητής 
τον άγιο Σώζοντα της Ασπρογιάς. Οι περισσότεροι που ακολουθούν τον 
έγγαμο βίο να ξέρουν ότι και αυτός είναι ευλογημένος από τον Θεό και 
να έχουν τον άγιο Θεοσέβιο τον Αρσινοίτη ο οποίος μέσα στον γάμο 
αξιώθηκε την αγιότητας μαζί με την σύζυγό του, γιατί είχαν κοινό 
πνευματικό αγώνα και αγάπη προς τον Χριστό. Το ίδιο η αγία Κωνσταντία 
η οποία ήταν αρχόντισσα με οικογένεια και αγίασε. Όλοι οι άγιοι είχαν 
κοινές αρετές κάτω από την σκέπη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που 
δίδεται διά των μυστηρίων. Αγωνίζονταν να διαδώσουν το ευαγγέλιο και 
σε άλλους. Είχαν ισχυρή πίστη που τους ενθάρρυνε ακόμα και στο 
μαρτύριο να ομολογούν τον Χριστό. Κατέφευγαν στη δύναμη του Θεού 
διά μέσου της προσευχής. Επιζητούσαν όσο ψηλά και να έφταναν την 
ταπείνωση γιατί ήξεραν ότι είναι σίγουρος δρόμος που οδηγεί στον Θεό. 

Τιμώντας τους αγίους μας σήμερα θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούμε με τους 
βίους τους. Να μελετούμε όλους και τον καθένα ξεχωριστά, να βρίσκουμε τι 
μπορούμε από αυτά που έκαναν εκείνοι να το κάνουμε και εμείς. Να 
αγωνιζόμαστε, να βαδίσουμε τον ίδιο δρόμο με αυτούς. Όταν δεν τα 
καταφέρνουμε με ταπείνωση και μετάνοια να ζητάμε τις ικεσίες τους. 

 
† Πρωτοσύγκελος Ι.Μ.Π. Τυχικός  
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ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Β΄ Κορ. στ΄ 16 – 18, ζ΄ 1 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Λουκ. ζ΄ 11 – 16 
9 Οκτωβρίου 2022 
 
«Μη κλαίε, και προσελθών ήψατο της σορού... και είπε· νεανίσκε σοι λέγω 

εγέρθητι» (Λουκ. ζ΄ 13 – 14) 
 

Ιδιαίτερα σημαντικά τα όσα διαδραματίζονται σήμερα στην πύλη της Ναΐν. 
Δυο συνοδείες με αντίθετη κατεύθυνση και διαφορετικά συναισθήματα συναντώνται 
στην είσοδο της πόλης. Η μια συνοδεία συνοδεύει το θύμα του θανάτου, που ήταν 
ο μοναχογιός μιας χήρας. Το γεγονός του θανάτου από τη μια και από την άλλη το 
γεγονός ότι ο νεκρός ήταν νεαρός και το μοναχοπαίδι μιας χήρας γυναίκας, 
καθιστούσε καταθλιπτική την ατμόσφαιρα. Πόνος πολύς και ασταμάτητο κλάμα, 
ιδιαίτερα από τη μητέρα του νεκρού. Η άλλη συνοδεία ακολουθούσε τον Κύριο της 
ζωής και την ελπίδα του κόσμου. 

Ιδιαίτερα σημαντική αυτή η συνάντηση, γιατί ο Κύριος της ζωής βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου, που είναι η λύπη 
και ο θάνατος. Και τα δύο τα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, αφού ο ίδιος είναι «η 
ανάστασις και η ζωή» (Ιωάν. ια΄ 25) και παράλληλα, είναι Εκείνος για τον οποίο είπε 
ο προφήτης Ησαΐας ότι: «Και τω ονόματι αυτού έθνη ελπιούσι» (Ματθ. ιβ΄ 21). Και 
στ’ όνομά του θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους. 

Αυτή η διπλή ιδιότητα του Ιησού, ως της ελπίδας του κόσμου, αλλά και ως 
κυρίαρχου της ζωής και του θανάτου, επιβεβαιώνονται με δυο προστακτικές 
εντολές. Η πρώτη προς την πονεμένη μητέρα του νεκρού, με τα λόγια «μη κλαίε», 
και η δεύτερη προς τον νεαρό νεκρό, με τα λόγια «νεανίσκε σοι λέγω εγέρθητι». Νεαρέ 
σε διατάζω να σηκωθείς. 

Δυο προστακτικές εντολές μέσα από τις οποίες εκφράζεται η βεβαιότητα για 
το γεγονός που θα ακολουθούσε σε λίγο. Δηλαδή η ανάσταση του νεαρού. Η 
προτροπή «μην κλαις», θα ήταν άκαιρη και αφύσικη την ώρα που οδηγεί το παιδί 
της στην τελευταία του κατοικία. Το «μην κλαις» δεν απαγορεύει το κλάμα. 
Απαγορεύει την υπερβολική λύπη, η οποία μας οδηγεί στην ολιγοπιστία ή και την 
απιστία. Το «μην κλαις» είναι μήνυμα ελπίδας ότι θα ακολουθήσει η ανάσταση, γιατί 
ο Ιησούς είναι η ανάσταση και η ζωή και η ελπίδα του κόσμου. 

Το σημερινό θαύμα, όπως και εκείνα της αναστάσεως της κόρης του Ιάειρου 
και του Λαζάρου, καθώς και της Αναστάσεως του Χριστού, στέλνουν σε όλους το 
ελπιδοφόρο μήνυμα της νίκης κατά του θανάτου και της αναστάσεως όλων των 
ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Η νέα ελπίδα που δημιουργείται είναι 
σημαντική και για μας, όπως και για κάθε άνθρωπο δια μέσου των αιώνων. Γιατί, ο 
θάνατος είναι μια κατάσταση προσωρινή. Είναι σαν ένας ύπνος μεγάλης διάρκειας, 
μετά από τον οποίο θα ακολουθήσει η ανάσταση. Άρα, ο θάνατος είναι μια έξοδος 
κι ένας χωρισμός προσωρινός. Αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα μεταφέρεται και σε μας 
μέσα από την Αποστολική περικοπή της νεκρώσιμης ακολουθίας. «Ου θέλομεν δε 
υμάς αγνοείν, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, ίνα μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί 
οι μη έχοντες ελπίδα. Ει γαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και 
ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού άξει συν αυτώ» (Α΄ Θεσ. δ΄ 13 – 14). Δηλαδή, 
«θέλουμε να ξέρετε, αδελφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μη λυπάστε 
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κι εσείς όπως και οι άλλοι, που δεν ελπίζουν πουθενά. Γιατί, αφού πιστεύουμε ότι 
ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι κι ο Θεός αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας 
στον Ιησού θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί του». Αυτή η ελπίδα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για όλους. Γιατί αυτή η ελπίδα δίνει ουσία και περιεχόμενο στη ζωή μας. 
Δίνει ουσία και περιεχόμενο στην πίστη μας. Διαφορετικά, κατά τον Απόστολο 
Παύλο, «αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σ’ αυτή τη ζωή, τότε είμαστε 
οι πιο αξιοθρήνητοι απ’ όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός 
έχει αναστηθεί κάνοντας την αρχή για την ανάσταση όλων των νεκρών» (Α΄ Κορ. ιε΄ 
19 – 20). Έτσι, ο θάνατος που εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζωή μας και να φαίνεται 
ότι κυριαρχεί, στην πραγματικότητα έχασε τη δύναμή του. Κατά τον υμνωδό: 
«βασιλεύει αλλ’ ουκ αιωνίζει άδης του γένους των βροτών». Ο θάνατος δεν είναι στην 
πραγματικότητα αθάνατος. Ο θάνατος είναι προσωρινός, γι’ αυτό τόσο ο Κύριος, όσο 
και ο Απόστολος Παύλος τον χαρακτηρίζουν σαν ένα ύπνο. Έναν παρατεταμένο 
ύπνο. Αυτός ο ύπνος θα τερματισθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, οπότε 
ο θάνατος, που είναι ο τελευταίος και μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, θα 
καταργηθεί. Κατά τον Απόστολο Παύλο: «έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος». Ο 
Κύριος απευθυνόμενος στους μαθητές του τους λέει: «Λάζαρος ο φίλος ημών 
κεκοίμηται, αλλά πορεύομαι ίνα εξυπνήσω αυτόν» (Ιωάν. ια΄ 11). Αναφερόμενος 
πάλι ο Κύριος στο θάνατο της κόρης του Ιάειρου θα πει στους θορυβημένους 
ανθρώπους: «Αναχωρείτε, ου γαρ απέθανε το κοράσιον, αλλά καθεύδει» (Ματθ. θ΄ 
24). Τέλος, παρηγορώντας την αδελφή του Λαζάρου Μάρθα, θα της πει ότι: 
«Αναστήσεται ο αδελφός σου ... Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ 
καν αποθάνη ζήσετε και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον 
αιώνα, πιστεύεις τούτο;» (Ιωάν. ια΄ 23 – 26). Ο αδελφός σου θα αναστηθεί ... Εγώ 
είμαι η ανάσταση και η ζωή... Το πιστεύεις αυτό; 

Την ίδια διαβεβαίωση δίνει και σε μας ο Κύριος ότι θα αναστηθεί το 
αγαπημένο μας πρόσωπο που πέθανε. Την ίδια όμως στιγμή μας θέτει το ίδιο 
ερώτημα: «Πιστεύεις τούτο;» Τότε «μη κλαίε» θα μας πει, όπως είπε σήμερα και στη 
χήρα της Ναΐν. Γιατί, ο Κύριος δεν περιορίστηκε μόνο στον παρήγορο λόγο, αλλά 
προχώρησε και στο ελπιδοφόρο έργο με την ανάσταση του γιου της. 

Αδελφοί μου, το «νεανίσκε σοι λέγω εγέρθητι» δεν ήταν μια εγωϊστική πράξη, 
αλλά μια εκδήλωση φιλανθρωπίας. Ήταν μια πρόσκληση του νικητή της ζωής προς 
τον ηττημένο από το θάνατο άνθρωπο και την ίδια στιγμή ένα δυνατό μήνυμα 
ελπίδας για όλους τους ανθρώπους διά μέσου των αιώνων. Όποιος αποδέχεται αυτή 
τη διδασκαλία, τότε δεν αγωνιά για τον θάνατο, αλλά μέσα από την «εν Χριστώ ζωή» 
επιδιώκει την αιώνια σύνδεση μαζί του. 

Αδελφοί μου, είμαστε θνητοί σε σχέση με την παρούσα ζωή. Όμως την ίδια 
στιγμή είμαστε πλασμένοι για την αιωνιότητα. Παρ’ όλα αυτά δεν ενεργούμε σαν 
«μελλοθάνατοι» αλλά σαν άνθρωποι που προσδοκούν «ανάστασιν νεκρών και ζωήν 
του μέλλοντος αιώνος». Με αυτή την πίστη ας βελτιωνόμαστε συνεχώς. Ακόμα και 
έναντι του θανάτου όταν τον επιτρέπει ο Κύριος. Ακόμα και τότε ας γίνεται αφορμή 
για στενότερη σύνδεση με τον Θεό. Αμήν. 
 

Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΛΟΥΚΑ (ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ) 
Απόστολος: Tίτ. γ΄ 8-15 
Ευαγγέλιον: Λουκά η΄ 5-15 
16 Οκτωβρίου 2022 
 

Σε τρεις κατηγορίες κατατάσσει ο Χριστός τις ψυχές των ακροατών τού θεϊκού 

λόγου που έχουν ανάγκη μεταβολής. 

α) Την πρώτη παρομοιάζει προς τον δρόμο ή την πατημένη γη. Χωράφι που 

δεν έχει φροντίδα και φραγμό, που δεν δέχεται καμμιάν καλλιέργεια, καταπατείται 

από τους διαβάτες και γίνεται εντελώς ακατάλληλο για σπορά. Και αν πέσει πάνω 

του ο σπόρος, αυτός θα μείνει στην επιφάνεια και θα τον αρπάξουν αμέσως τα 

πετεινά του ουρανού. Το χωράφι της ψυχής των ανθρώπων αυτών σκληρύνεται, 

επειδή αυτοί δεν βάζουν κανένα φραγμό στις αισθήσεις τους. Αφήνονται ανεξέλεκτοι 

στα πάθη και τις αδυναμίες τους, σκληρύνονται από την κακία και τη θρησκευτική 

αδιαφορία. Ο σπόρος του λόγου του Θεού μένει στην επιφάνεια και δεν καρποφορεί. 

Ο διάβολος τον αρπάζει και εξαλείφει κάθε ίχνος από την ύπαρξή του. 

β) Παρόμοια τύχη έχει και το κήρυγμα, ο λόγος του Θεού, στους ακροατές 

της δεύτερης κατηγορίας, που παραβάλλονται προς την πετρώδη γη. Σ’ αυτήν ο 

σπόρος βλαστάνει μεν, αλλά γρήγορα ξηραίνεται, γιατί οι ρίζες του δεν βρίσκουν 

μέσα στο πετρώδες έδαφος την απαραίτητη υγρασία. Μα και ο λόγος του Θεού 

ξηραίνεται όταν σπαρεί μέσα σε ψυχές που ’ναι γεμάτες με τους ογκόλιθους των 

παθών και της αμαρτίας. Είναι φαινομενική, επιφανειακή, η πίστη των ανθρώπων 

αυτών. Σκοντάπτουν στους πρώτους πειρασμούς και υποχωρούν στην πρώτη θλίψη 

και δοκιμασία. Λείπει η βαθιά θρησκευτική καλλιέργεια, όπως το χώμα από το 

πετρώδες χωράφι, γι’ αυτό και δεν καρποφορούν. 

γ) Άκαρπη μένει, όμως, και η τρίτη κατηγορία ανθρώπων. Αυτοί 

παρομοιάζονται προς την ακανθώδη γη. Αυτοί προχωρούν λίγο στην πνευματική 

ζωή, αλλά δεν προλαβαίνουν να καρποφορήσουν γιατί τ’ αγκάθια συμπνίγουν την 

αγαθή επίδραση του λόγου του Θεού. Και αγκάθια είναι οι μέριμνες, οι αγωνιώδεις 

δηλ. φροντίδες της ζωής αυτής που δηλητηριάζουν την ψυχή τους και δεν την 

αφήνουν να σκεφτεί για τα αιώνια αγαθά. Αγκάθια είναι η δίψα του πλουτισμού, 

είναι οι ηδονές του βίου, οι αμαρτωλές διασκεδάσεις και απολαύσεις που φθείρουν 

και διαφθείρουν τον άνθρωπο. Όλα αυτά τα αγκάθια πνίγουν κάθε αγαθό βλαστό 

και δεν τον αφήνουν να καρποφορήσει. 

Χέρσες λοιπόν, άγονες και ακατάλληλες οι περισσότερες ψυχές. Και  όμως 

«ο σπείρων», ο Χριστός, δεν σταματά καμμιά φορά να σπέρνει «τον σπόρον αυτού». 

Και αν συμβαίνει αυτό είναι γιατί υπάρχει  η δυνατότητα να μεταβληθούν οι ψυχές 

αυτές και να γίνουν «Θεού γεώργιον». 

α) Τα σκληρά μονοπάτια και η πατημένη γη όταν περιφραχθούν και 

καλλιεργηθούν, μπορούν να σπαρούν και να καρποφορήσουν. Και η ψυχή του 

Χριστιανού, που μοιάζει με τη γη αυτή, κάτι ανάλογο πρέπει να υποστεί. Πρέπει να 
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περιφραχθεί με τον φραγμό της μετάνοιας, ώστε μέσα της να μην διαβαίνουν και 

περπατούν ελεύθερα οι αμαρτωλές σκέψεις και οι ένοχες επιθυμίες. Πρέπει να μπει 

φραγμός στα χέρια, στα μάτια, στα αυτιά, στο στόμα. Να κλείσουν όλες οι είσοδοι 

για να μην μπουν στην ψυχή όσα σκληρύνουν τον νοητό αγρό της. Και συστηματικά, 

με τα αλέτρι των θείων μυστηρίων, να καλλιεργείται η ψυχή τους. 

β) Και η πετρώδης γη μεταβάλλεται σε γόνιμη. Με τελειοποιημένες μηχανές 

επιτυγχάνεται σήμερα εκσκαφή και βραχωδών περιοχών. Και με λιπάσματα 

υποβοηθείται η γονιμότητα του εδάφους. Κατά παρόμοιο τρόπο, με αγώνα και 

προσπάθεια, αφαιρούνται από την ψυχή οι ογκόλιθοι των παθών και είναι δυνατόν 

να απομακρυνθούν οι πέτρες των κακών έξεων, να σπάσει ο γρανίτης της 

ασπλαχνίας, της έχθρας, του φθόνου. 

γ) Και η γεμάτη αγκάθια γη θα αποδώσει καρπούς, αν προηγουμένως μέσα 

απ’ αυτήν αφαιρεθούν και εκριζωθούν τα αγκάθια και τα ζιζάνια, που πνίγουν τον 

βλαστό. Πρέπει, επομένως, στον Χριστιανό να περιοριστούν οι βιοτικές μέριμνες και 

τα ζιζάνια της αγωνίας και του άγχους, που δηλώνουν ολιγοπιστία, για να μένει σ’ 

αυτόν χρόνος και διάθεση για πνευματική φροντίδα, για προσπάθεια μόρφωσης και 

τελειοποίησης  του πνευματικού κόσμου. Θα πρέπει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος 

από τις αθέμιτες ηδονές και εφάμαρτες απολαύσεις, να προφυλάξει τον εαυτό του 

από τη φθορά που αυτές επιφέρουν στον ψυχικό, αλλά και στον σωματικό  του 

κόσμο. Έτσι καθίσταται δυνατή η καρποφορία. 

Υπάρχει, βέβαια,  πάντα και μια κατηγορία ανθρώπων, έστω μικρή, που η 

ψυχή τους δεν τσακίστηκε από την απάτη και τη ματαιότητα του κόσμου. 

Περιφράχθηκε, προστατεύτηκε, καλλιεργήθηκε και έγινε έτοιμη προς υποδοχή του 

λόγου του Θεού.  Στην περίπτωση των ανθρώπων αυτών ο λόγος δεν μένει στην 

επιφάνεια. Εισχωρεί βαθιά στην ψυχή τους και τη γονιμοποιεί. Το αποτέλεσμα είναι 

πλούσια καρποφορία. Ποιούσι «καρπόν εκατονταπλασίονα». Τη θέση των παθών 

παίρνουν οι αρετές. 

Καθένας από μας θα πρέπει να κάνει μιαν ενδοσκόπηση. Σε ποια από τις 

πιο πάνω κατηγορίες ανήκει; Ευχής έργον θα ήταν να ανήκει ο καθένας μας στην 

τελευταία μερίδα, «την γην την αγαθήν». Αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει με 

περισσότερο ενθουσιασμό να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Αν ανήκουμε σε μιαν 

από τις άλλες κατηγορίες, στο χέρι μας είναι ν’ αλλάξουμε. Και είναι ανάγκη από 

σήμερα, χωρίς αναβολή, να πάρουμε την απόφαση. Χωρίς ανακαινισμένη ψυχή δεν 

υπάρχει σωτηρία. Και η ανακαίνιση της ψυχής γίνεται μόνο με τον λόγο του Θεού. 

 

† Ο Πάφου Γεώργιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΛΟΥΚΑ - ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ  
Απόστολος: Γαλ. α' 11- 19  
Ευαγγέλιο: Λουκ. η' 26 - 39  
23 Οκτωβρίου 2022  
 

«Έτερον δε των Αποστόλων ουκ είδον ει μη Ιάκωβον τον αδελφόν του 
Κυρίου». 

 
Τιμά σήμερα η Εκκλησία τη μνήμη του Αποστόλου Ιακώβου του 

Αδελφοθέου, του πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων και ενός από τους στυλοβάτες της 
Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος κατατάσσει τον Ιάκωβο, μαζί με τον Πέτρο και τον 
Ιωάννη,στους «στυλοβάτες» της Εκκλησίας ( Γαλ. β' 9 ) και τον αποκαλεί, όπως 
ακούσαμε και στο σημερινό «Απόστολο», «αδελφόν του Κυρίου». Κατά την παράδοση, 
ονομάστηκε «Αδελφόθεος» γιατί, μαζί με τον Ιωσή, τον Σίμωνα και τον Ιούδα ήταν 
παιδιά του Ιωσήφ, προτού μνηστευθεί την Παρθένο Μαρία και Μητέρα του Χριστού 
( Μάρκ. στ' 3 ).  

Ο Ιάκωβος, είναι αποστασιοποιημένος στην αρχή από τον Χριστό ,γεγονός 
που επιβεβαιώνεται με τη μη συμπερίληψή του στην ομάδα των δώδεκα Αποστόλων. 
Και τούτο γιατί δεν μπορούσε να δει τον Χριστό διαφορετικά από «αδελφόν», αφού 
μεγάλωναν μαζί. Στη συνέχεια όμως κάποια γεγονότα τον επηρέασαν καθοριστικά, 
όπως η Σταύρωση και ιδιαίτερα η Ανάσταση του Χριστού. Κατά τον Απόστολο Παύλο, 
ο Χριστός μετά τις εμφανίσεις στους άλλους Αποστόλους, «έπειτα ώφθη Ιακώβω» 
(Α'Κορ ιε'). Η ξεχωριστή εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού στον Ιάκωβο, επηρέασε 
καθοριστικά την πίστη και την αφοσίωσή του σ'Αυτόν και ιδιαίτερα την αποδοχή του 
ως Υιού του Θεού και Σωτήρα του Κόσμου. Ενδεικτική είναι η δήλωσή του στην 
αρχή της «Καθολικής» επιστολής του: «Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού 
δούλος». Είναι τόσο πολύ συγκλονισμένος από αυτά τα γεγονότα που, την ιδιότητα 
του δούλου του Χριστού», την θεωρεί σαν τον πιο επίσημο και τιμητικό τίτλο του. 
Όπως οι δούλοι, την εποχή εκείνη, όταν εξαγοράζονταν από κάποιον εθεωρούντο ότι 
του ανήκαν, έτσι και ο Ιάκωβος ομολογεί ότι ο Χριστός τον έχει εξαγοράσει με τη 
Σταυρική Του θυσία και ότι τώρα ανήκει σ'Αυτόν. Κατανοεί ότι η σχέση που έχει 
τώρα με τον Χριστό είναι Λυτρωτική και όχι «συγγενική» ,για τούτο και αποδίδει 
σ'αυτήν ανεκτίμητη αξία. Κατά συνέπεια, οφείλει πλήρη υποταγή στον Χριστό που 
τον έχει εξαγοράσει από τη δουλεία της αμαρτίας και ότι πρέπει να φανεί αντάξιος 
αυτής της μεγάλης θυσίας.  

Από τη στιγμή εκείνη ο Ιάκωβος εξελίσσεται στην πίστη και καθίσταται 
ηγετική μορφή της Εκκλησίας. Γεγονός που επιβεβαιώνεται με την ανάδειξή του σε 
πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων και πρόεδρο της Αποστολικής Συνόδου. Μάλιστα 
κατά την Αποστολική Σύνοδο, όχι μόνο προεδρεύει αλλά και γεφυρώνει τις αντίθετες 
απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονταν δεκτοί οι ειδωλολάτρες στη 
Χριστιανική πίστη. Είπε: «Διό εγώ κρίνω μη παρενοχλείν τοις από των εθνών 
επιστρέφουσιν επί τον Θεόν , αλλά αποστείλαι αυτοίς του απέχεσθαι από των 
αλισγημάτων των ειδώλων και της πορνείας και του πνικτού και του αίματος» ( Πραξ. 
ιε' 19-20 ). Η παρέμβασή του ήταν τόσο καταλυτική, που οι εισηγήσεις του έγιναν 
δεκτές και ως αποφάσεις της Αποστολικής Συνόδου. Παράλληλα, με τις εισηγήσεις 
του προφύλαξε τον Χριστιανισμό από του να μετατραπεί σε «παρακλάδι» του 
Ιουδαϊσμού και επιπρόσθετα προφύλαξε τους εθνικούς από αχρείαστες 
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επιβαρύνσεις, όπως η περιτομή. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι, ο Απόστολος 
Ιάκωβος και με τη συνεργασία των Αποστόλων Πέτρου, Παύλου και Βαρνάβα, έθεσε 
τα θεμέλια της οικουμενικότητας του Χριστιανισμού . Γεγονός που επιβεβαιώνεται 
και από τον Απόστολο Πέτρο ότι, ο Θεός «εμαρτύρησεν αυτοίς δους αυτοίς το Πνεύμα 
το Άγιον καθώς και ημίν. Και ουδέν διέκρινε μεταξύ ημών τε και αυτών τη πίστει 
καθαρίσας τας καρδίας αυτών» ( Πράξ. ιε' 8-9 ). Ενισχυτική αυτής της 
οικουμενικότητας του Χριστιανισμού είναι και η μαρτυρία των Αποστόλων Παύλου 
και Βαρνάβα και οι οποίοι «ανήγγειλάν τε όσα ο Θεός εποίησε μετ' αυτών, και ότι 
ήνοιξε τοις έθνεσι θύραν πίστεως» (Πράξ. ιε' 4 ).  

Ο Απόστολος Ιάκωβος, ως ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας, έθεσε ακόμα 
τις βάσεις του Συνοδικού συστήματος λειτουργίας και διακυβέρνησης της 
Εκκλησίας, με τη σύγκληση της Αποστολικής Συνόδου και το οποίο συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Απόστολος Ιάκωβος διακρίθηκε για την 
πίστη του στον Χριστό ,την αγιότητα και την ενάρετη ζωή του, ιδιαίτερα δε για τη 
δικαιοσύνη του και για την οποία ονομάστηκε «ο Δίκαιος» . Η άγια μορφή του 
προκάλεσε την οργή των Ιουδαίων. Αφού τον ανέβασαν στο πτερύγιο του ναού, τον 
κάλεσαν να μιλήσει εναντίον του Χριστού. Αντίθετα, ο Ίδιος μίλησε εγκωμιαστικά 
για τον Χριστό. Το γεγονός αυτό εξόργισε τους Ιουδαίους με αποτέλεσμα να τον 
κατεβάσουν από το πτερύγιο του ναού και να τον λιθοβολήσουν. Ο ίδιος αντέδρασε 
με ανεξικακία λέγοντας: «Παρακαλώ Κύριε, Θεέ Πάτερ. Άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι 
τι ποιούσι».  

Μπορεί να σίγησε η φωνή του, αλλά εξακολουθεί να φωτίζει και να καθοδηγεί 
μέσα από το πρότυπο της ζωής και του μαρτυρίου του. Επιπρόσθετα μας 
αποκαλύπτει, μέσα από την Λειτουργία του τα Λειτουργικά πρότυπα της 
Αποστολικής περιόδου. Τέλος, μας αφήνει σαν πολύτιμη παρακαταθήκη την 
καθολικής επιστολής του. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι: «Πάσα δόσις 
αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστι καταβαίνον από του πατρός των φώτων» 
( Ιακ. α' 17 ). Κάνει αναφορά στο Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου ( Ιακ. ε'14-15 ) 
Συστήνει υπομονή στις δοκιμασίες, πίστη που να επιβεβαιώνεται με έργα, αποφυγή 
της αλαζονείας και της μεροληψίας και τέλος, τήρηση όλων των εντολών. 
Διαφορετικά, «όποιος τηρήσει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία, 
θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου» ( Ιακ.β' 1-10 ).  

Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι μας αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον 
ορισμό, αλλά και την έννοια της θρησκείας. «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά 
τω Θεώ και Πατρί αύτη εστίν, επισκέπτεσθαι ορφανούς και χήρας εν τη θλίψει 
αυτών, άσπιλον εαυτόν τηρείν από του κόσμου» ( Ιακ. α' 27 ). Διπλός ο στόχος της 
θρησκείας. Κοινωνικός και ατομικός. Δύο μορφές, άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ 
τους. Μέσα από την κοινωνικότητα διασφαλίζεται ότι η πίστη είναι πραγματική και 
ζωντανή και όχι άκαρπη και νεκρή. Μέσα δε από την ατομικότητα επιτυγχάνεται η 
αναμαρτησία και κατ' επέκταση η ομοίωση με τον Θεό. Με τον τρόπο αυτό 
επιβεβαιώνεται ότι, η θρησκευτικότητά μας έχει ουσία και περιεχόμενο. 

 
Θεόδωρος Αντωνιάδης 
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ 
Απόστολος Β΄Κορ. ια΄21-1β΄9 

Ευαγγέλιον Λουκ. στ΄19-31 
30 Οκτωβρίου 2022 
 

Ούτε ειδωλολάτρης, ούτε επίορκος, ούτε των γονέων υβριστής ήταν ο 
πλούσιος της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Κι ενώ δεν φαίνεται να παρέβη 
καμιά από τις εντολές του ισχύοντος τότε Μωσαϊκού Νόμου, «οδυνάται εν τη 
φλογί του Άδου» και παρουσιάζεται ως παράδειγμα προς αποφυγή. Ποια ήταν η 
αμαρτία του, πoιο ήταν το έγκλημά του; 

Αμαρτία του μεγάλη ήταν η περιφρόνηση της αιώνιας ζωής· και έγκλημά 
του βαρύτατο ήταν η αδιαφορία κι η ασπλαγχνία προς τους άλλους. 
Ευφραινόταν «καθ’ημέραν λαμπρώς» προσκολλημένος στην ύλη, αδιαφορώντας 
για το μέλλλον και ξεγράφοντας την αιωνιότητα. Ταυτόχρονα λησμόνησε και τις 

υποχρεώσεις του προς την κοινωνία, την άσκηση της φιλανθρωπίας. Κέντρον του 
κόσμου ήταν το άτομό του. Κι από αυτή την ύπαρξή του απομόνωσε τη σάρκα. 
Γι’αυτή μόνον ενδιαφερόταν. Κάθε άλλη ανώτερη επιθυμία είχε διαγραφεί από 
τη σκέψη του. 

«Ενεδιδύσκετο πορφύραν και βύσσον» και δεν έβλεπε την ψυχική του 
γυμνότητα, ούτε και υποπτευόταν το πνευματικό κενό που κρυβόταν κάτω από 
τα λαμπρά ρούχα. Ευφραινόταν «καθ’ημέραν λαμπρώς» σε μιαν προσπάθεια 
κορεσμού των ακόρεστων παθών του, σε μιαν κίνηση ικανοποίησης της 
ανικανοποίητης σαρκικότητας. 

Μπορεί να μην ήταν άδικος ο τρόπος απόκτησης των αγαθών του. Μπορεί 
να οφειλόταν στην ευφορία της γης του, στους δικούς του κόπους και φροντίδες 
ή και σε μιαν κληρονομιά. Δεν χρησιμοποιήθηκαν ορθά και γι’αυτό δεν 
συντέλεσαν στη σωτηρία του. Δεν καταδικάστηκε γιατί ήταν πλούσιος 
καταδικάστηκε γιατί θεοποίησε τον πλούτο και τα υλικά αγαθά. 

Πλούτος και φτώχεια είναι δυο ακραίες θέσεις που πρέπει ο άνθρωπος 
να εύχεται να μην τον συναντήσουν. Αν όμως  βρεθεί σε μιαν από τις ακραίες 
αυτές καταστάσεις, θα πρέπει να πολιτευθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να την 
ξεπεράσει. Ο πλούσιος της σημερινής παραβολής δεν μπόρεσε να τοποθετηθεί 
ορθά απέναντι στα πλούτη του, σε αντίθεση προς τον Λάζαρο που με υπομονή 
κα καρτερία αποδέκτηκε τη στέρηση ως παιδαγωγία Θεού. 

Από τα πολλά μηνύματα της παραβολής ας σταθούμε για λίγο στα 
ολέθρια αποτελέσματά της προσκόλλησης στην ύλη και της αυτάρεσκης 
χρησιμοποίησης της ύλης και των υλικών αγαθών: 

α) Η προσκόλληση στα υλικά αγαθά οδηγεί πρώτα στην απομάκρυνσή 
μας από τον Θεό. Διαγράφει τον Θεό από τη ζωή και τη σκέψη μας. Ακόμα και 
εκεί που είναι έκδηλη η παρουσία του Θεού στον κόσμο επιδιώκεται συνειδητή 
η ασυνείδητη παραγνώρισή του. Απορρίπτοντας τον Θεό και στρεφόμενος προς 
την ύλη, είναι σίγουρο πως ο άνθρωπος θα οδηγηθεί κάποτε σε αδιέξοδο. Όταν 
στη ζωή του εμφανιστεί κάτι το απρόοπτο, κάτι που δεν το είχε προγραμματίσει, 
μια ασθένεια, ένα δυστύχημα, ένας θάνατος. Ο πλούσιος της παραβολής δεν 
υποπτευόταν ούτε λογάριαζε τον θάνατο. Κι ασφαλώς βρέθηκε σε τρομερό 
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αδιέξοδο όταν από τη μια στιγμή στην άλλη, «ευρέθη εν βασάνοις» να «οδυνάται 
εν τη φλογί του Άδου». 

β) Με τη στροφή προς τα υλικά αγαθά, ξεχνά ο άνθρωπος και την ύπαρξη 
της ψυχής του. Ο σημερινός πλούσιος ευφραινόταν «καθ’ημέραν λαμπρώς», 
χωρίς να ενδιαφέρεται για κάτι ανώτερο, για κάτι το πνευματικό. Ασήμαντα 
γεγονότα που περιστρέφονται γύρω από τη διατροφή και την εμφάνισή του, 
γεμίζουν, τότε, τον χρόνο του ανθρώπου. Μπορεί η ψυχή να ικανοποιηθεί με 
αυτά; Πεινά η ψυχή για πνεύμα και της προσφέρει ύλη. Ζητά ουρανόν και της 
προσφέρει γη. Μιλάς σ’έναν τέτοιο άνθρωπο για την μετά θάνατο ζωή, για τις 
προοπτικές που ανοίγει στη ζωή και την Ιστορία η παρουσία του Θεού στον 
κόσμο και διαπιστώνεις ότι όλα αυτά τού είναι άγνωστα και ανεξερεύνητα. Η 
στροφή προς την ύλη του έχουν στενέψει τους ορίζοντες. 

γ) Η στροφή προς την ύλη κλείνει, ύστερα, τον άνθρωπο εγωιστικά στον 
εαυτό του, οδηγεί στον ατομισμό. Ούτε καν σκέφτεται τους πάσχοντες 

συνανθρώπους του. Οι άλλοι έχουν νόημα αν συμβάλλουν στην αύξηση του 
πλούτου του. Δίπλα από τον πλούσιο σερνόταν ο Λάζαρος, ζητώντας να χορτάσει 
απ’ότι έπεφτε από το τραπέζι του. Μπορεί γι’αυτόν να’ταν ζήτημα ζωής ή θανάτου 
ένα πιάτο φαγητού. Θα μπορούσε ο πλούσιος να προσφέρει στον Λάζαρο την 
ανθρώπινη συμπαράστασή του χωρίς να μειώσει καθόλου τη δική του 
καλοπέραση. Δεν το κάνει όμως. Κωφεύει στις θείες φωνές που του διαμηνύουν 
ότι «του πεινώντος εστιν ο άρτος όν κατέχει του γυμνητεύοντος το ιμάτιον ό 
φυλάττει εν αποθήκαις… και ότι τοσούτους αδικεί όσοις παρέχειν εδύνατο». 

Αυτά κ άλλα πολλά είναι τα κακά αποτελέσματα της προσκόλλησης στην 
ύλη κατά υλικά αγαθά. Για να αντιμετωπίσουμε σωστά την κατάσταση θα πρέπει 
να στραφούμε προς τον Θεό και να μεριμνήσουμε και για το πνευματικό 
ευστατικό της ύπαρξής μας. Θα πρέπει, όμως, να στραφούμε με αληθινή αγάπη 
και προς τον συνάνθρωπό  μας, εφαρμόζοντας την προτροπή του Απ. Παύλου: 
«Το ημών περίσσευμα εις το εκείνων υστέρημα ίνα γένηται ισότης». Το δικό μας 
περίσσευμα να αναπληρώνει το δικό τους υστέρημα για να υπάρχει ισότης. Μόνο 
με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε να βρεθούμε στη δυσάρεστη κατάσταση στην 
οποία βρέθηκε ο πλούσιος της σημερινής παραβολής μετά τον θάνατό Του! 
 

† Ο Πάφου Γεώργιος 
 
 
  



 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 
 
 

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

Πε.   1/9 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ (Εσπ.) 
Κυ.   4/9 ΠΩΜΟΣ 

Δε.   5/9 ΛΕΜΩΝΑ (Εσπ.) 
Τρ.   6/9 ΑΝΩΓΥΡΑ 
Πε.   8/9 ΜΑΛΛΙΑ 
Κυ. 11/9 ΣΙΜΟΥ 

Τρ. 13/9 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΝΘΗΣ (Εσπ.) 
Τε. 14/9 ΟΜΟΔΟΣ 
Κυ. 18/9 ΛΥΣΟΣ 
Δε. 19/9 ΠΙΣΣΟΥΡΙ (Εσπ.) 

Κυ. 25/9 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Θεόδωρος 
Σα. 25/9 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ (Εσπ.) 

Κυ.   9/10 ΜΑΝΔΡΙΑ 
Κυ. 16/10 ΘΕΛΕΤΡΑΙ 

Δε. 17/10 ΚΟΥΚΛΙΑ (Εσπ.) 
Πε. 20/10 ΕΠΙΣΚΟΠΗ (Εσπ.) 
Κυ. 23/10 ΚΟΝΙΑ 
Τρ. 25/10 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ (Εσπ.) 

Τε. 26/10 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ 
Πα. 28/10 ΠΑΦΟΣ, Αγ. Θεόδωρος (Δοξολογία) 
Κυ. 30/10 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Δημήτριος 
 

 
 

 
ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΈΛΛΟΥ Ι.Μ.Π κ. ΤΥΧΙΚΟΥ 

 
Πα.   2/9 ΚΟΙΛΗ, Άγιος Μάμας 

Σα.   3/9 ΧΛΩΡΑΚΑ, Άγιος Νεκτάριος 
Κυ.   4/9 ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
Τρ.   6/9 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ, Αρχάγγελος Μιχαήλ 
Τε.   7/9 ΑΣΠΡΟΓΙΑ, Άγιος Σώζοντας 

Τρ.   7/9 ΠΑΦΟΣ, Παναγία Παντάνασσα (Εσπ.) 
Τε.   8/9 ΜΑΜΩΝΙΑ, Παναγία Θεοτόκος 
Τε. 14/9 Ι. Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΝΘΗΣ 
Σα. 17/9 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ, Αγία Σοφία 

Τρ. 20/9 ΤΣΑΔΑ, Άγιος Ευστάθιος 
Δε. 26/9 ΑΝΩΓΥΡΑ, Άγιος Ιωάννης Θεολόγος 
Τε. 29/10 ΠΑΝΑΓΙΑ, Όσιος Κυριακός Αναχωρητής 

Τε.   5/10 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Κενδέας (Εσπ.) 

Πε.   6/10 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 
Πε.   6/10 ΠΑΦΟΣ, Άγιος Κενδέας 
Πα.   7/10 ΚΙΣΣΟΥΣΑ 
Κυ.   9/10 ΚΕΡΕΠΙ 

Τρ. 18/10 ΚΟΥΚΛΙΑ 
Πα. 21/10 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 
Σα. 22/10 ΕΠΙΣΚΟΠΗ, Σπήλαιο Αγίου Ιλαρίωνος 
Σα. 22/10 ΙΝΝΙΑ, Άγιος Ιάκωβος 

Τρ. 25/10 ΦΟΙΤΗ (Εσπ.) 
Τε. 26/10 ΠΑΡΑΜΑΛΙ 
Κυ. 30/10 ΣΤΑΤΟΣ, Άγιων Ζηνόβιου και Ζηνοβίας 

 

 
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 

 
              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 

      9/10 ΛΕΜΠΑ 

16/10 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ 

 
 

   

 
 
 

Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους υπάρχει αυτούσιο και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 
www.impaphou.org 


