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ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ

Παραθέτομεν τὴν β΄ σειρὰν κηρυγμάτων Κυριακῶν τοῦ 
Ματθαίου ἐπὶ τῶν ἀποστολικῶν κειμένων, καρποῦ τῆς 

ἀγάπης καὶ διακονίας ἡμῶν πρὸς τὸν θεῖον Λόγον, τὸν Ὁποῖον 
ἐπὶ εἴκοσι ὀκτὼ συναπτὰ ἔτη ἐνσπείρομεν χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς 
τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ εἰς ἀνθρωπίνους ψυχάς  

Σκοπὸς τῆς παρούσης ἐκδόσεως δὲν ἀποτελεῖ ὁ ἔπαινος 
πρὸς τὴν ἐμήν οὐδενίαν, ἀλλὰ ὁ πνευματικὸς ἀνεφοδιασμὸς 
τοῦ ὀρθοδόξου εὐσεβοῦς λαοῦ, εὐελπιστοῦντες ὅτι θὰ εὕρῃ 
ἀπήχησιν εἰς τὴν ψυχήν του 

«Ὁ διάκονος τοῦ Χριστοῦ ἐπιθυμεῖ παρακλητικῶς νὰ συμ
περιληφθῇ εἰς τὴν βίβλον τῆς Βασιλείας καὶ νὰ ἐγγραφῇ εἰς 
τὴν αἰωνίαν μνήμην τοῦ Θεοῦ    Τὸ πεδίον μαρτυρίας τοῦ 
κληρικοῦ εἶναι ὁ Ναὸς καὶ ἡ διακονία του καὶ ὄχι τὰ διάφορα 
sites» (Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος) 

Ἐν Κηφισιᾷ τῇ 27ῃ  Ἰουλίου 2020
Ἑορτὴ Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος

τοῦ ἰαματικοῦ

Ὁ πονήσας
† Ἀρχιμ  Κ Γ Χ 



Τῇ ΑΘΠ τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ 
Κῳ Κῳ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙῼ

υἱικῶς καὶ βαθυσεβάστως

ὁ πονήσας

† Α Κ Χ
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Τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Άρχιμανδρίτῃ κυρίῳ Κωνσταντίνῳ 
Χαραλαμποπούλῳ, Πρωτοσυγκέλλῳ Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Με-
τριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν, εἰρήνην καὶ εὐλογίαν 
παρὰ Θεοῦ.

Ἀσμένως ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὸ αἴτημα ὑμῶν, ἀπο
στέλλομεν τὸν παρόντα Πατριαρχικόν χαιρετισμόν, ὡς 
εὐ λογίαν διὰ τὴν ἔκδοσιν κηρυγμάτων τῆς ὑμετέρας Ὁσιο
λογιότητος ἐπὶ Ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων, ὑπὸ τὸν 
ἐκφραστικώτατον τίτλον «Ἀποστολικαὶ ἐκχύσεις», πρῶτον, 
τῆς περιόδου τοῦ Πεντηκοσταρίου καί, ἐν συνεχείᾳ, τῶν Κυ-
ριακῶν τοῦ Ματθαίου καὶ τοῦ Λουκᾶ, τοῦ Τριωδίου καὶ τοῦ 
Μηνολογίου, ὁλοθύμως εὐχαριστοῦντες διὰ τὴν ἀφιέρωσιν 
τοῦ ὅλου ἔργου εἰς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα.

Τὸ ἱερὸν κήρυγμα δὲν εἶναι μία ἀπλῆ ὁμιλία, κατὰ τὴν 
ὁποίαν ὁ ὁμιλητὴς ἔχει τὴν δυνατότητα νά πρωτοτυπήσῃ, 
ἀλλὰ μία μαρτυρία περὶ τῆς κοινῆς πίστεως ἡμῶν, καί, 
ὡς τοιαύτη, ὀργανικὸν μέρος τῆς λειτουργικῆς συνάξεως. 
Αὐτὴ θέτει τοὺς ὅρους καὶ τὰ ὅρια τῆς φαντασίας, αὐτὴ 
δεικνύει τὴν κατεύθυνσιν. Καὶ τὸ κήρυγμα τρέφεται ἀπὸ 
τὴν εὐχαριστιακήν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει καὶ 
αὐτὸ ἐσχατολογικὴν πνοὴν καὶ προσανατολίζει τοὺς πι-
στοὺς πρὸς τὴν πλήρωσιν καὶ πληρότητα τῶν πάντων ἐν 
τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.

Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, τὸ κήρυγμα εἶναι πάντοτε μήνυμα 
ἐλπίδος, ὁμολογία καὶ διακήρυξις τῆς ἐμπιστοσύνης μας 
εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ὕμνος εἰς τὴν Ζωήν, ἡ ὁποία 
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Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
(Ἑβρ  ια΄ 33,  ιβ΄ 2)

Νέους καὶ παλαιοὺς μαργαρίτας περιβεβλημένους 
τῷ κάλλει τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως κατὰ τὸν 

Ἱερὸν Χρυσόστομον ἐξυμνεῖ τὸ σημερινὸν ἀποστολικὸν 
ἀνάγνωσμα  Αὐτοὺς τοὺς «καλῶς ἀθλήσαντας καὶ στε
φανωθέντας» ὀφείλομεν νὰ ἔχωμεν καὶ ἡμεῖς οἱ ὀρθό
δοξοι χριστιανοὶ πρότυπον εἰς τὴν ζωήν, ὅπου παλαίο
ντες μετὰ τῶν συμπληγάδων αὐτῆς νὰ καταντήσωμεν νὰ 
λάβωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν στέφανον τοῦ οὐρανοῦ  Ἡ περι
γραφὴ τοῦ ἀποστόλου καθίσταται συγκλονισμὸς πνευ
ματικός  «Ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν 
φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον» Μία ἀτελείωτη πρόσκλησις 
πρὸς ἐκείνους ποὺ ἐν τέλει κατεστάθησαν Ἅγιοι τοῦ 
Θεοῦ συνεχίζεται ἐπὶ αἰῶνας τώρα ἐκ μέρους τοῦ Δω
ρεοδότου Θεοῦ πρὸς ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον γένος  Μιὰ 

ἔχει νικήσει τὴν φθοράν καὶ τὸν θάνατον. Τὸ κήρυγμα ἔχει 
ἄρωμα ἀναστάσεως, ὅπως καὶ τὰ βιβλικὰ κείμενα, εἰς τὰ 
ὁποῖα ἀναφέρεται. Εἶναι δοξολογία τοῦ «ἀεὶ μεθ’ ἡμῶν» 
Θεοῦ, εὐχαριστία περὶ τῆς ἐλθούσης χάριτος καὶ τῆς ἐσχα-
τολογικῆς «κοινῆς ἀναστάσεως» ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ ἐνδόξῳ 
παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου τῆς δόξης.

Διὰ τοῦ κηρύγματος, ἐνισχύεται εἰς τοὺς πιστοὺς αἴσθη-
σις περὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος ὡς σχέσεως καὶ 
κοινότητος ζωῆς. Συνεπῶς, ὀφείλει νὰ ἐγκαταλειφθῇ 
ὁριστικῶς ἡ δι’ αὐτοῦ ἐπιδίωξις τονώσεως τῆς ἀτομικῆς 
θρησκευτικότητος καὶ τῆς ἀτομικῆς σωτηρίας, ἡ ὁποία 
ὡδήγει συχνάκις εἰς τὴν μετατροπήν του εἰς ἠθικολογίαν 
καὶ μάθημα κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς. Ἐχάρημεν διὰ τὸ 
γεγονὸς ὅτι τὰ μετὰ χεῖρας κηρύγματα τῆς ὑμετέρας ἀγα-
πητῆς Ὁσιολογιότητος διασώζουν, μὲ θεολογικὴν γνῶσιν 
καὶ ποιμαντικήν εὐαισθησίαν, τὰ διαχρονικὰ μηνύματα 
τῆς Βίβλου εἰς σύγχρονον γλῶσσαν, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται 
«ἁλιευτικῶς» εἰς τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν τῶν πιστῶν.

Μὲ αὐτὰς τὰς σκέψεις, συγχαίρομεν ὑμῖν διὰ τὴν συμ-
βολὴν εἰς τὴν ὑπαρξιακὴν ἐξαγγελίαν τοῦ θείου λόγου, 
«ἐν τῷ νῦν καιρῷ», καὶ ἐπευλογοῦμεν τὴν παροῦσαν ἔκδο-
σιν, καταστέφοντες δὲ ὑμᾶς διὰ τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν 
εὐλογίας, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ τὴν ὑμετέραν Ὁσιολογιότη-
τα καὶ τὰ πνευματικὰ τέκνα ὑμῶν τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος 
τοῦ ἀεὶ δαψιλεύοντος πᾶσιν ἡμῖν τὰ σωτηριώδη δωρήματα 
Αὐτοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

´
βκ´ Μαρτίου ια´
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πρόσκλησις σωτηρίας  Μαρτύρησαν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ, 
ἔδωκαν τὴν ζωήν των γευόμενοι τὸ πικρὸν ὕδωρ τοῦ μαρ
τυρίου χάριν τῆς διαδόσεως τῶν θείων ἀληθειῶν τοῦ 
Εὐαγγελίου  Περιφρονοῦντες τὰ μύρια μαρτύρια καὶ βα
σανιστήρια Χάριν «Χριστοῦ καὶ τούτου Ἐσταυρωμένου» 
κατεστάθησαν οὐρανοπολίται  Ἡ καταξίωσις τῆς οὐρα
νίου ὁδοῦ διέρχεται πρῶτον τῆς ὁδοῦ τοῦ μαρτυ ρίου  Τὸ 
ἐκχυθὲν Αἷμα Ἐκείνου ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ 
σωτηρίας καθίσταται ὁδοδείκτης τῆς ὑγιοῦς πί στεως 
παντὸς ἀνθρώπου, χριστιανοῦ ὁ ὁποῖος δίδει καθημε
ρινῶς τὸν ἀγῶνα διὰ «τελείωσιν πίστεως»  Αὐτὴν τὴν 
«τελείωσιν πίστεως» ἑορτάζει σήμερον ἡ Ἐκκλησία διὰ 
τοῦ «νέφους» τῶν μαρτύρων της οἱ ὁποῖοι κατεστέθη
σαν συνδαιτημόνες τῆς θείας τραπέζης ἔχοντες κεφαλὴν 
«τὸν ἀρχηγὸν τῆς πίστεως καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν»  Ὅλοι 
αὐτοὶ οἱ ὁμολογηταὶ τῆς πίστεως ἐμφορούμενοι ὑπὸ τοῦ 
θριάμβου τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἔδωκαν «ψυχὴν 
καὶ σῶμα» ὑπὲρ τῆς μεταλαμπαδεύσεως τῆς πίστεως 
εἰς τοὺς συνανθρώπους των  Τὸ ἔργον δύσκολον  Ἡ νέα 
θρησκεία τοῦ Ναζωραίου εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσῃ πάντας 
τοὺς κοσμοκράτορας, τοῦ σκότους  Αὐτοκράτορας, ἡγε
μόνας, Βασιλεῖς, δημίους καὶ γενικῶς νέφη κοσμικῶν 
ἀπίστων ἀρχόντων  Τὰ νέφη ὅμως τῶν μαρτύρων ἐνι
σχυόμενα ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου ἔδωκαν τὸν ἀγῶνα 
τῆς πίστεως, ἀνεχόμενοι τὰς δοκιμασίας, ἠρίστευσαν 
καὶ «μετὰ ταῦτα εἶδον    περιβεβλημένους ἐν ἰματίοις 
λευκοῖς καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυ

σοῦς» (Ἀποκ  4, 4)  Ἐνίκησαν τοὺς ἀθέους ἡγεμόνας καὶ 
κατ’ ἐπέκτασιν τὸν διάβολον ἔχοντες τὴν ἀρετὴν τῆς 
ὑπομονῆς ἀναλαμβάνοντες δὲ τὴν χάριν τῆς υἱοθε σίας  
Τοῦτο μαρτυρεῖ καὶ ὁ οὐρανοβάμων «Εἰ ὑπομένομεν 
καὶ συμβασιλεύσομεν» (Β΄ Τιμ  2, 12)  Ἀδελφοί μου ἡ 
ὁδὸς τῆς ζωῆς παντὸς χριστιανοῦ, λόγῳ τῶν παγίδων τοῦ 
ἀνθρωποκτόνου καθίσταται ὁδὸς ἀκανθῶν καὶ τριβόλων  
«Στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς 
τὴν ζωήν» (Ματθ  ζ, 14)  Μόνον τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου 
εἶναι ἱκανὸν νὰ θάλψῃ διὰ τῶν θείων ἀκτίνων του τὴν 
ζωὴν καὶ τὰ ἔργα ἑκάστου ἐξ ἡμῶν  Ἡ ἕνωσις μετὰ τοῦ 
Κυρίου, θὰ δώσῃ τὴν δύναμιν ὥστε νὰ μετακινηθοῦν οἱ 
βράχοι τῆς δυσπιστίας, τῆς ἀμφιβολίας, τοῦ μίσους, τῆς 
ἀδικίας  Μόνον μὲ τὴν χάριν Ἐκείνου, μόνον μὲ τὴν χά
ριν τῆς θείας εὐσπλαγχνίας θὰ λάβωμεν ἰσχὺν καὶ ἐνδυ
νάμωσιν «Πάντα ἰσχύῳ ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» 
(Φιλιπ  δ, 13)  Ἂς ἐνθυμηθοῦμε τὴν ταλαιπωρίαν τῶν 
Ἰσραηλιτῶν εἰς τὴν ἔρημον  Ὁ Θεὸς τοὺς ἐνίσχυσεν καὶ 
«ἔπινον ἐκ τῆς πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ 
δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστός» (Α΄ Κορ  10,  4), τὴν τελευτὴν 
τοῦ πρωτομάρτυρος Ἀρχιδιακόνου ὁ ὁποῖος ἐκάλεσε τὸν 
Κύριο νὰ παραλάβῃ τὸ πνεῦμα του (Πράξ  7, 60), τὸν 
θάνατον τοῦ Ἰωάννου Προδρόμου, τὰς δοκιμασίας τοῦ 
Ἰώβ, τὸ μαρτύριον τοῦ Προφήτου Ἠσαΐου καὶ μυρίους 
ἄλλους ἀθλητὰς τῆς πίστεως καὶ ἂς ὁμοιάσωμεν εἰς «τὰ 
τῆς εὐσεβείας ἀρχέτυπα» «ἵνα λαμπροὶ φανῶμεν ἐπὶ 
τῶν σκαμμάτων» 
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Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Ρωμ  β΄ 1016)

Τὸ σημερινὸν Ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα ὑπογραμμί
ζει τὴν ἀλήθειαν ὅτι ὁ Νόμος τὸν ὁποῖον παρέδωκεν 

ὁ Θεὸς διὰ Μωϋσέως εἰς τοὺς Ἑβραίους τοὺς κατέστη
σεν προνομιούχους ταυτοχρόνως ὅμως τοὺς ἐναπέθεσεν 
τεραστίαν εὐθύνην διότι αὐτοὶ πλέον δὲν θὰ ἐκρίνοντο 
μὲ ἐπιείκειαν ὡς οἱ εἰδωλολάτραι ἀλλὰ μὲ αὐστηρότητα 
βάσει τοῦ Νόμου τὸν ὁποῖον ἔλαβον  Ἡμεῖς οἱ ὀρθόδο
ξοι χριστιανοὶ ἐδέχθημεν ἀσυγκρίτως περισσότερα διότι 
ἡ Καινὴ Διαθήκη ὁ νέος Νόμος τοῦ Θεοῦ μᾶς καθιστᾶ 
υἱοὺς κατὰ Χάριν τοῦ οὐρανίου Πατρὸς καὶ μετόχους 
τῆς Χάριτος τῶν θείων καὶ Ἱερῶν Μυστηρίων ἐν τῇ 
Ἐκκλησίᾳ Του  Τὸ Εὐαγγέλιόν Του καρπὸς τῆς ἀγαθό
τητός Του καθίσταται κρουνὸς τῆς θείας ἀγάπης Του 
πρὸς ἅπασαν τὴν ἀνθρωπότητα  Ὁ θεῖος Λόγος ἐνεργεῖ 
καὶ ἀποκαλύπτει, καθίσταται «ζῶν καὶ ἐνεργής» (Ἑβρ  

4, 12), διαλύει τὸ πνευματικὸν σκότος φωτίζων τὴν συν
είδησιν διὰ νὰ ἐπιθυμῇ καὶ νὰ ἐπιτελῇ τὰ ἔργα τῆς με
τανοίας, ἐνοικεῖ πλουσίως» καὶ λαμβάνει ὁ χριστιανὸς 
«χάριν ἀντὶ χάριτος» ( Ἰω  1, 16)  Ἡ ὑψίστη δωρεὰ τοῦ 
ὑπερφυοῦς Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας ὅπου ὁ 
ὑπεράπειρος Θεὸς ἑνοῦται μεθ’ ἡμῶν προσκαλῶν εἰς 
τὸ νὰ κληρονομήσωμεν τὴν δόξαν τῆς αἰωνίου Βασι
λείας Του, ἐναποθέτων εἰς ἡμᾶς τεραστίαν εὐθύνην 
διότι γνωρίζοντες τὸν Νόμον Του, θὰ κριθοῦμεν αὐστη
ρότερον βάσει τῶν θείων δωρεῶν ποὺ ἐλάβομεν «Παντὶ 
ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ» (Λουκ  
ιβ΄ 48)  Ὁλόκληρος ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται εἰς 
τὴν ἀνθρωπίνην συνείδησιν καὶ πρὸς τοῦτο ὁ γνωρίζων 
τὸν θεῖον Νόμον καὶ μὴ ἐφαρμόζων αὐτὸν «αὐστηροτέ
ρως κριθήσεται»  Ἡ συνείδησις καθίσταται κανὼν τῶν 
ἀνθρωπίνων πράξεων κατήγορος, μάρτυς, κριτής  «Εἰ 
δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα» (Α΄ Κορ  
11, 31)  «Τὸ ἔνδον σκάπτε» καθίσταται ὁ συνειδησια
κὸς ἔλεγχος  «Πρὸ κρίσεως ἐξέταζε σεαυτὸν καὶ ἐν ὥρᾳ 
ἐπισκοπῆς εὑρήσεις ἐξιλασμόν (Σοφ  Σειρὰχ 18, 20)  Τὸ 
ἐργαστήριον τῆς συνειδήσεως ὅπου μέσῳ αὐτῆς ἐγκρύ
πτονται οἱ λογισμοὶ κατηγοροῦν ἢ ἀπολογοῦνται διὰ τὸν 
ἄνθρωπον καὶ οὕτως ἀναπτύσσεται πόλεμος ἀδυσώπη
τος μὲ ἀποτελεσμα νὰ ἐνισχύεται ἢ νὰ ἐξουθενώνεται ἡ 
θέλησίς μας  Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁμιλοῦν περὶ 
τῆς καρδίας τοῦ ἀνθρώπου κέντρου τῆς ψυχῆς  «Ἐκ 
γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φό
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νοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλα
σφημίαι» (Ματθ  15, 19)  Ὁ διάβολος ἐκμεταλλεύεται 
καὶ ἐπινοεῖ τρόπους διὰ τὴν μόλυνσιν τῆς ψυχῆς μας  
Σωρεία γεγονότων ἔχομεν νὰ παρουσιάσωμεν ἡμεῖς οἱ 
ἐξομολόγοι ἐκ τῆς ἐναποθέσεως αὐτῶν τῶν φρικτῶν 
λογισμῶν ποὺ καταθέτουν τὰ μέλη τοῦ ποιμνίου κατὰ 
τὴν ὥραν τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως  Διὰ 
τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς ἀπαιτεῖται θυσία καὶ κόπος  
Ἡ τήρησις τοῦ θείου θελήματος εἶναι ἡ νέκρωσις τῶν 
λογισμῶν ἡ νέκρωσις τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν 
ἐπιθυμιῶν του  Ἡ ἀποδοχὴ τοῦ Λόγου θὰ τοὺς ἑνώσει 
μετὰ τοῦ ΘεοῦΛόγου καὶ θὰ ὁμιλοῦν περὶ τοῦ λόγου 
τῆς ζωῆς (Α΄ Ἰω  1, 2)  Ἡ τραγωδία τοῦ ἀνθρώπου εὑρί
σκεται εἰς τὴν ἐναντίωσίν του πρὸς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τὸ 
ὁποῖον τοῦ ὑποδεικνύει τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας  Ἀκόμη 
μεγαλυτέραν τραγωδίαν εὑρίσκει ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος 
ἀρνεῖται νὰ ἀκούσῃ τὸν γλυκὺ ἦχον τῆς ἰαματικῆς χά
ριτος τοῦ Μυστηρίου ἢ τὴν ἀκούει ἀλλὰ οὐδέποτε τὴν 
ἐφαρμόζει  Μόνον ἐὰν μόνιμος κάτοικος τῆς ἀνθρωπί
νης ψυχῆς θὰ εὑρίσκεται ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τότε καὶ 
μόνον τότε ὑπάρχει ἐλπὶς σωτηρίας  «Ὁ Λόγος τοῦ Χρι
στοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδά
σκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτούς» (Κολοσ  3, 16)  Ἂς 
ἀπογυμνωθεῖ ἡ καρδία μας ἀπὸ πᾶσαν βάσανον καὶ ἂς 
ἐναποθετηθεῖ εἰς τὴν πληρότητα τῆς ἐνανθρωπήσεως, 
τῆς Σταυρώσεως καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ μόνου ἀλη
θινοῦ Θεοῦ ἡμῶν 

Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Ρωμ  ε΄ 110)

«Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε»     
«ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα   »

Τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου καθίσταται θεμέλιον καὶ 
δέκτης τῆς θεολογικῆς ἀνθρωπολογίας  Λαμβάνει 

τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν οὕτως ὥστε νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ 
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου  Κατέρχεται «ἐν τοῖς κατωτάτοις 
ἵνα ἡμεῖς ζωοποιηθῶμεν»  Θεραπεύει τὴν ἀνθρωπίνην 
ἁμαρτίαν καὶ χαρίζει εἰς τὸν ἄνθρωπον διὰ τοῦ θανά
του Του τὴν θέωσιν, δηλαδὴ τὴν υἱοθεσίαν του ἐκ τοῦ 
Θεοῦ· τότε εἰσέρχεται εἰς τὴν βασιλείαν Του καθόσον 
ὁ ἴδιος εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν  Ἡ σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπου καθίσταται ὀντολογικὴ ἀνακαίνισις ὁλοκλή
ρου τῆς φύσεώς του  Ἡ σωτηρία ἀποτελεῖ ἰσχυρὰν πίστιν 
πρὸς τὸν Δομήτορα Κύριον  Εἶναι «πίστις ἐργαζομένη 
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μέσῳ τῆς ἀγάπης» ἐκχωρήθη εἰς τὸ ἀνθρώπινον γένος 
διὰ τοῦ θανάτου καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ  Ὁ 
Θεὸς ἀπαιτεῖ πίστιν καὶ ὑπακοὴν ἐκ παντὸς ἀνθρώπου 
ἐπιθυμοῦντος καὶ ἐλπίζοντος τὴν ἀπόκτησιν τῆς αἰω
νίου σωτηρίας  Ἡ ἔλευσις τοῦ Κυρίου ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὁ 
σταυρικός Του θάνατος «ἡ ἐξιλαστήριος» δηλαδὴ «θυ
σία» Του ὅπου ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ ἔρρευσεν τὸ Πανάγιον 
Αἷμα Του «ὑπὲρ πάντων τῶν ἀνθρώπων» ἐξηγόρασεν καὶ 
ἐλύτρωσεν ἡμᾶς  Προσέφερεν τὴν σωτηρίαν, ἐπέφερεν 
«καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτημάτων διὰ τοῦ αἵματός Του ἐν 
τῷ μεγέθει τοῦ ἐλέους καὶ τῷ πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ 
Θεοῦ» (P G  31, 1088 ΒΕΠ 53, 235)  Ὁ Χριστὸς ὑπὲρ 
ἡμῶν ἀπέθανε, ἐγένετο ἱλασμὸς περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν 
(Α΄ Ἰω  2, 4) προσήλωσε τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν εἰς τὸ ξύ
λον» (Α΄ Πετρ  2, 24) ἔδωκεν ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ 
πάντων (Α΄ Τιμ  2, 6) ἐξηγόρασεν ἡμᾶς «ἐκ τῆς κατά
ρας τοῦ Νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα» (Γαλ  3, 
13)  Ἡ δικαίωσις τοῦ ἀνθρώπου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὁδη
γεῖ ἐν τέλει καὶ εἰς τὴν σωτηρίαν καὶ ἀναγέννησιν τοῦ 
ἀνθρώπου  Ἡ πίστις μᾶς καθιστᾶ κοινωνοὺς τῆς ζωῆς 
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Χαρισμάτων τοῦ Πνεύματός Του  
Αὐτὴ καθίσταται καρπὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι τὸ 
Χαρισθὲν δῶρον τοῦ Κυρίου διὰ τὴν ἀναγέννησίν μας  
Ἡ γνησιότητα τῆς πίστεώς μας καὶ ἡ προσήλωσις εἰς 
τὸν Θεὸν διατηρεῖ τὴν ἕνωσίν μετ’ Αὐτοῦ ἀδιατάρακτον 
καὶ ἀδιάκοπον  Ἡ σωτηρία ἐπέρχεται διὰ τῆς θλίψεως, 
διὰ τῆς ὑπομονῆς, διὰ τῆς πιστότητος, διὰ τοῦ ἀκατα

νικήτου ζήλου πρὸς τὴν χριστιανικὴν ζωήν  Ἡ ὑπομονὴ 
ἑδραιοῦται διὰ τῆς ἐλπίδος, ἡ ὁποία θεμελιοῦται διὰ 
τῆς ἀγάπης, πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ ὁποία ἐγγυᾶται τὴν 
σωτηρίαν μας ἐκ τῆς μελλούσης κολάσεως  Ἡ ἰδεώδης 
ἀγάπη ἐκδηλοῦται μόνον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ· κορύφωσίς της 
ἀποτελεῖ ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ Υἱοῦ Του, ὁ μαρτυρικός Του 
θάνατος καὶ ἡ ἔνδοξός Του Ἀνάστασις  Τὸ ρεῦσαν Αἷμα 
Του ὁδηγεῖ εἰς τὴν Ἀνάστασιν καὶ ἡ Ἀνάστασις εἰς τὸν 
θάνατον τοῦ θανάτου δηλαδὴ τὴν σωτηρίαν  Διὰ τοῦτο 
«Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε» διὰ νὰ Βιώσωμεν ἡμεῖς 
οἱ θνητοὶ πρῶτον τὴν θλίψιν καὶ δεύτερον τὴν ζωοποίη
σιν τῆς ὑπάρξεώς μας  Αὐτὸ τὸ φῶς τῆς ζωοποιήσεως, 
τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Δόξης καθίσταται ἡ ἔλαμψις τῆς 
ἰδικῆς μας σωτηρίας  Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου συνί
σταται ἐις τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ἀθανασίας δηλαδὴ 
εἰς τὴν ἐπαναφορὰν τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν κοινωνίαν τοῦ 
Θεοῦ μέσῳ τῶν ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν  Σωθησόμε
θα! Μέσῳ τῆς μωρίας τοῦ Σταυροῦ (Α΄ Κορ  α΄ 2125) 
δεχόμενοι "τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως" συγκαταριθ
μούμενοι τοῖς πρωτοτόκοις, τοῖς ἀπογεγραμμένοις ἐν 
οὐρανῷ» (Ἀκολουθία θείου Βαπτίσματος) 
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Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Ρωμ  στ΄ 1823)

Περὶ τοῦ θανάτου τῆς ἀθανάτου ψυχῆς τὴν ἁμαρτίαν 
ὁμιλεῖ τὸ ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα  Ἡ παραίνεσις 

τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τοὺς πιστοὺς τῆς Ρώμης 
καθίσταται διαχρονική  Συγκρίνει τὴν πρὸ Χριστοῦ ζωὴν 
μετὰ τῆς τωρινῆς διευκρινίζων ὅτι ὁ πιστὸς δεσμεύεται 
εἰς ἕναν καθ’ ὅλα νέον τρόπον ὑπάρξεως  Ἀποδεσμεύε
ται ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν παθῶν, ὑποτασσόμενος τῷ 
θείῳ θελήματι καὶ τῇ θείᾳ δικαιοσύνῃ· οὕτως καθίστα
ται ἐλεύθερος  Ἀκολούθως ἀνήκει εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς 
τὴν Ἐκκλησίαν Του καὶ ἐν δυνάμει χαρισματοῦχος ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ καλεῖται διὰ Βίου διὰ προσωπικοῦ ἀγῶνος νὰ 
εἰσοδεύσῃ εἰς τὴν ἁγιότητα καὶ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν αἰώ
νιον ζωήν, ἡ ὁποία εἶναι δωρεὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως καὶ τοῦ σωτηριώδους μηνύματος 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου  Ὁ ἄνθρωπος εὐκόλως πε

ριπίπτει εἰς σφάλματα, εἰς πράξεις ἀντιθέτους τῆς ἐπι
ταγῆς τῆς ἠθικῆς συνειδήσεως ἐὰν ὅμως μετανοήσει εἰλι
κρινῶς ἐπανακαθορίζεται· καθαίρει τὸν ἑαυτόν του ἀπὸ 
τῆς ἁμαρτίας καὶ εἰσοδεύει εἰς τὴν Πύλην τοῦ Ζωοδότου 
«Τὸ μὲν ἁμαρτεῖν ἴσως ἀνθρώπινον, τὸ δὲ ἐπιμεῖναι τοῖς 
αὐτοῖς, τοῦτο οὐκ ἀνθρώπινον, ἀλλ’ ὅλον σατανικόν» 
(Λόγος Ἰ  Χρυσοστόμου Πρὸς Θεόδωρον ἐκπεσόντα)  Ὁ 
ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος στερεῖται τῆς εὐτυχίας τοῦ Θεοῦ 
διότι δὲν ἐννοεῖ ὅτι ἡ ἀπόλυτος αἰχμαλωσία τῆς θελή
σεώς του ἐκ τῆς θελήσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία 
θὰ τὸν ἀναβιβάσει ἐπὶ τοῦ ὑψηλοῦ ὄρους τῶν ἀρετῶν  
Διὰ τῆς ὑποταγῆς εἰς τὸ θεῖον θέλημα ἀποκτᾶται «ἡ ἐν 
Χριστῷ ἐλευθερία»  Διὰ τῆς παραδόσεως τῆς ψυχῆς εἰς 
τὸν Θεὸν ἀπελευθερωνόμεθα ἐκ τῆς ἁμαρτίας, γενόμε
νοι δοῦλοι τῆς ἐλευθερίας καθόσον ἡ πραγματικὴ ἐλευ
θερία εὑρίσκεται εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ  Ὁ Κύριος 
δὲν ὑποτάσσει οὐδένα· ἀναμένει ἐξ ἡμῶν τὴν ἐλευθέραν 
βούλησιν εἰς τὴν ὑποταγὴν τοῦ θείου θελήματος  Ἡ συ
ναίσθησις τῆς ἁμαρτωλότητος καὶ ἡ ἀναγνώρισις τῶν 
ἁμαρτημάτων δὲν καθίσταται εὔκολος διὰ τὸν ἄνθρωπον 
καθόσον οὗτος τετρωμένος ὑπ’ αὐτῆς γεύεται τὴν φιλαυ
τίαν καὶ τὸν ἐγωϊσμόν  Ἡ ἐκκλησία ἓν ὅπλον κατέχει διὰ 
τὴν ἐξόντωσιν τῆς ἁμαρτίας  Τὴν μετάνοιαν  Ἀπ’ αἰώνων 
ἐκ τῆς ἐποχῆς τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
ἕως τοῦ Προδρόμου καὶ τοῦ Ἰησοῦ τὸ κήρυγμα τῆς με
τανοίας καθίσταται τὸ ἀνίκητον ὅπλον τῆς Ἐκκλησίας  
Ὁ μετανοῶν ἄνθρωπος καθίσταται πνευματοφόρος καὶ 
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διὰ τῆς θεραπείας του ἐπανέρχεται εἰς τὴν προπτωτικὴν 
κατάστασιν  Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος τονίζει πώς 
ἡ μετάνοια δύναται νὰ ἐπαναφέρῃ τὸν μετανοοῦντα εἰς 
μεγαλυτέραν καθαρότητα καὶ ἐκ τῆς πρὸ τῆς ἁμαρτίας 
κατάστασιν τὴν ἀποκαλεῖ δὲ «ἀνανέωσιν τοῦ Βαπτίσμα
τος»  Ἡ ἔμπρακτος καὶ εἰς βάθος χρόνου ἔκφρασις τῆς 
μετανοίας ἐπαναφέρει τὸν πιστὸν εἰς τὴν σφαῖραν τῆς 
κοινοτικῆς καὶ λειτουργικῆς συνέσεως καὶ ἐπαναγεύε
ται τῆς μυστηριακῆς χάριτος τῆς Ἐκκλησίας «ἐπιγνὼν 
τοῦ Μυστηρίου τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ τοῦ Χριστοῦ» 
(Κολ  2, 12)  Ἡ μετάνοια χαρακτηρίζεται ὡς κορυφαῖον 
Μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς  Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ «Δεῦτε 
πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι» (Ματθ  
11, 28)  Εἰς ἡμᾶς ἐναπόκειται νὰ διαλύσωμεν τὸν βόρβο
ρον τῶν ἁμαρτιῶν καὶ νὰ ὁδηγηθῶμεν εἰς ἀνάτασιν καὶ 
Ἀνάστασιν ψυχῆς, νὰ βιώσωμεν τὴν Βασιλείαν Του, νὰ 
εἰσέλθωμεν εἰς Οὐρανῶν κληρονομίαν  Ἀποθῶ τὰ ἔργα 
τοῦ σκότους Κύριε! Δώρησαί μοι μετάνοιαν ὁλόκληρον 
ἵνα ἀπεκδυόμενος τὸν τῆς ἁμαρτίας χιτῶνα εἰσελεύσο
μαι, εἰς τὸν Ἅγιον Οἶκον Σου 

Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Ρωμ  ι΄ 110)

Εἰς πᾶσαν ἐποχὴν πάντα τὰ ἔθνη ὁμιλοῦν καὶ δια
κυρήττουν περὶ δικαιοσύνης  τὰ ἔργα των ὅμως 

«πόρρῳ ἀπέχουν ἀπ’ αὐτῆς»  Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλην 
διακρίνονται τρία εἴδη δικαιοσύνης  Ἡ διανεμητικὴ 
ἡ ὁποία ἀπονέμεται βάσει τῆς ἀνθρωπίνης ἀξίας  Ἡ 
διορθωτική ἡ ὁποία ἀπονέμεται βάση τῆς ἀρχῆς ὅτι 
ἅπαντες εἶναι ἴσοι  Ἡ τρίτη ἡ δικαιοσύνη τῆς ἀμοι
βαιότητος ὀφείλεται εἰς τὴν ἐλευθέραν βούλησιν τῶν 
μελῶν ἑκάστης κοινωνίας καὶ συντελεῖ εἰς τὴν ἑνότη
τα αὐτῆς  Ἔχομε ὅμως καὶ τὴν ὑπερτάτην δικαιοσύ
νην  Τὴν θείαν δικαιοσύνην ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ  Ὅταν ἐγκαθιδρυθεῖ ὁ Χριστὸς ἐντὸς τῆς ἀνθρω
πίνης ὑπάρξεως, πᾶσα πονηρὰ ἐνέργεια καὶ σκέψις 
ἀπομακρύνεται καὶ ἐμπεριπατεῖ ἐντὸς τῆς ψυχῆς ὁ 
Θεός  Ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα τὰ ὁποῖα ἐπεξεργάζεται ὁ 
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σημερινὸς Ἀπόστολος εἶναι ὅτι ἡ δικαίωσις δὲν προέρ
χεται ἐκ τῆς τηρήσεως τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου ἀλλὰ τό 
ὅτι ἅπαντα τὰ ἔθνη ἐπιτυγχάνουν αὐτὴν τὴν δικαίω
σιν καὶ τὴν σωτηρίαν διὰ τῆς πίστεώς των  Ὁ Παῦλος 
ἀναγνωρίζει καὶ ἐπαινεῖ ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι ἐπιδεικνύουν 
ζῆλον διὰ τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ  Ὁ ζῆλος ὅμως αὐτὸς 
δὲν προέρχεται ἐκ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως τοῦ θελήμα
τός Του  Πεπλανημένοι ὄντες δὲν γνωρίζουν τὸ βαθύ
τερον νόημα τῆς δικαιώσεως  Ἀντιλαμβάνονται μὲ τὴν 
ἰδικήν των ἀντίληψιν τὴν δικαίωσιν ἡ ὁποία ἀποκτᾶται 
διὰ τῆς τηρήσεως τοῦ Νόμου καὶ ὄχι τῆς Δικαιοσύνης 
τοῦ Θεοῦ  Ἡ δικαίωσις τοῦ ἀνθρώπου ἐπιτυγχάνεται 
διὰ τῆς πίστεώς του εἰς τὸν Χριστὸν καὶ δὲν ἐξαρτᾶται 
ἐκ τοῦ Νόμου  Ὁ Χριστὸς δι’ αὐτῆς τῆς ἔννοίας, κα
θίσταται τὸ τέλος τοῦ Νόμου· πᾶς ἄνθρωπος δικαιώ
νεται διὰ τῆς πίστεώς του εἰς τὸν Χριστόν  Ἐλεύθερος 
παραμένει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος πειθαρχεῖ «τῷ 
θείῳ θελήματι» καὶ ἀγωνίζεται ἐν μέσῳ δυσκολιῶν νὰ 
ἐφαρμόσῃ τόν Νόμον Του  Ἡ Δικαιοσύνη ἐν τῇ Καινῇ 
Διαθήκῃ καθίσταται καρπὸς τῆς πνευματικῆς ζωῆς, 
τῆς ἐναρέτου ζωῆς καὶ ἔπαινος τοῦ ἀνθρώπου διὰ τοῦ 
ὁποίου δοξάζεται καὶ ὑμνεῖται ὁ Θεός  «Πεπληρωμέ
νοι καρπῶν δικαιοσύνης τῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς 
δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ» (Φιλιππησ  α΄, 11)  Κατὰ 
τὸν Παῦλον ἡ θεία δικαιοσύνη κατέρχεται ἐξ οὐρα
νοῦ διὰ νὰ μεταμορφώσῃ τὴν ἀνθρωπότητα· εἶναι ἕνα 
ἀγαθὸ τὸ ὁποῖον οὐσιαστικῶς ἀνήκει εἰς τὸν Θεὸν καὶ 

τὸ ὁποῖον καθίσταται καὶ ἰδικόν μας χωρὶς νὰ παύσῃ 
νὰ διατηρεῖται οὐράνιον  Ἡ μετάδοσις τῆς θείας δι
καιοσύνης εἰς τὸν ἄνθρωπον θεμελιοῦται εἰς τὴν πι
στότητα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐσπλαγχνία Του  Χαρίζει 
εἰς τὸν ἄνθρωπον τὴν εἰρήνην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
ἀναπαύει τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν του ἐξ ἐφαμάρτων 
καὶ ἐμπαθῶν διεκδικήσεων  Ὅταν ὁ ἄνθρωπος μετέ
χει τοῦ ἀκτίστου φωτὸς τότε πληροῦται ἐκ τῆς ἀγάπης 
τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς ἀνεκφράστου φιλανθρωπίας του  
Ὁ Νικόλαος Καβάσιλας σημειοῖ «ἡ τοῦ Θεοῦ περὶ τὸ 
γένος ἐσχάτη φιλανθρωπία καὶ ἀγαθότης, ἥτις ἐστὶν 
ἡ θεία ἀρετὴ καὶ δικαιοσύνη»  Ταύτισις δηλαδὴ τῆς 
θείας δικαιοσύνης διὰ τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς ἀγα
θότητός Του  Ἡ ἐπὶ γῆς ἀνθρωπίνη δικαιοσύνη καθί
σταται ἀτελὴς καθ’ ὅσον ἐξετάζει μόνον τὰς ἀνθρωπί
νους πράξεις ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν θείαν Δικαιοσύνην 
ἡ ὁποία ἐξετάζει σκέψεις, αἰσθήματα, παραλείψεις 
ἐν τέλει τὴν ἀποφυγὴν τῆς ἐπιτελέσεως τοῦ ἀγαθοῦ  
Ἐπερχομένη ἡ θεία δικαιοσύνη ἀποδίδει «ἑκάστῳ κατὰ 
τὰ ἔργα αὐτοῦ»  Ἀδελφοί μου μεταθανατίως θὰ ἐπέλθῃ 
εἰς πάντα ἄνθρωπον ἡ τελειότης τῆς θείας δικαιοσύ
νης  Ὁ  Ὕψιστος καθίσταται τέλειος δικαστὴς διότι ὡς 
πανυπερτέλειος Θεὸς γνωρίζει τὰ κρύφια τῆς καρδίας 
ἑκάστου ἐξ ἡμῶν  Καὶ τὸ σπουδαιότατον  Ἡ τελείω
σις τῆς θείας δικαιοσύνης καθίσταται ἀδέκαστος  Ἕως 
τότε ἂς ἐκζητοῦμεν τὸ παρ’ Αὐτοῦ μέγα καὶ πλούσιον 
ἔλεος 
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ΣΤ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Ρωμ  ιβ΄ 614)

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία νέα κοινωνία τὴν ὁποῖαν ἵδρυ
σεν ὁ Χριστὸς, ἐντὸς τῆς ὁποίας ὑπάρχουν πνευ

ματικὰ χαρίσματα διδόμενα ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς 
τὰ μέλη Της  Εἰς τὸν παρόντα Ἀπόστολον θὰ ἑστιάσωμεν 
τὸν λόγον περὶ προσευχῆς  Ὁλόκληρος ἡ Ἁγία Γραφή 
συνιστᾶ τὴν ἀναγκαιότητά της  Δι’ αὐτῆς τὸ δημιούρ
γημα συναντᾶται μετὰ τοῦ Δημιουργοῦ εἰς μίαν σχέσιν 
ἁγιασμοῦ, φωτίσεως, ἐνισχύσεως, δοξολογίας, ἀποφυγῆς 
ἐκ τῆς ἁμαρτίας, προόδου τοῦ ψυχικοῦ κόσμου, τελειο
ποιήσεως ἐν τέλει τῆς κατὰ Θεὸν ζωῆς καὶ πολιτείας  Ὁ 
Δαβὶδ καὶ ὁ Δανιὴλ δύο ἐξέχουσαι προσωπικότηται τῆς 
Π  Διαθήκης ἀποτελοῦν δύο παραδείγματα πρὸς μίμη
σιν διὰ τοῦ προσευχητικοῦ τους ζήλου  Ὁ δὲ πρῶτος πα
ρέδωκεν τοὺς θείους ψαλμούς Του, δείγματα τελείας πί
στεως, ἀφοσιώσεως, ἀγάπης καὶ ἐλπίδος πρὸς τὸν Θεὸν 

ἡ δὲ Ἐκκλησία ἐνέταξεν αὐτοὺς εἰς διηνεκῆ προσευχὴν 
εἰς τὰς ἱερὰς ἀκολουθίας της  Εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην 
ὁ Κύριος προσευχόμενος παρέδωκεν εἰς ἡμᾶς ἕναν ὁδο
δείκτην διὰ τὸ πῶς δέον νὰ προσευχόμεθα  Ἡ Κυριακὴ 
Προσευχὴ ἐπὶ δύο καὶ πλέον χιλιετίας ἀποτελεῖ τὸ «μνη
μεῖον» ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔθεσεν ὁ ἱδρυτὴς τῆς πίστεως ἡμῶν 
τὸ θεμέλιον τῆς εὐσεβείας  Πλειστάκις ἀναφέρεται εἰς 
τὸ θεῖον εὐαγγέλιον ἡ προσευχὴ τοῦ Κυρίου εἰς διαφό
ρους περιστάσεις τῆς ἐπιγείου δράσεώς Του  Ἡ ἀγωνία 
τῆς Γεθσημανῆς περικλείει ἴσως τὸ μοναδικῆς καὶ ἐξαι
σίας καὶ περιτέχνου καὶ ἱκετηρίου κραυγῆς τοῦ θείου 
Δομήτορος πρὸς τὸν Ἄναρχον Θεὸν καὶ Πατέρα Του καὶ 
Πατέρα ἡμῶν καὶ Θεὸν Του καὶ Θεὸν ἡμῶν πρὸς ἐνί
σχυσίν Του διὰ τῆς θερμουργοῦ προσευχῆς Του (Λουκ  
κβ΄ 43)  Πολλῶ δὲ μάλλον ἡμεῖς οἱ χοϊκοὶ ἄνθρωποι δὲν 
ἔχομεν ἀνάγκην ἐνισχύσεως; Τὸ ἀήττητον ὅπλον τοῦ χρι
στιανοῦ κατὰ τοῦ πειρασμοῦ τοῦ διαβόλου καθίσταται ἡ 
προσευχὴ ἡ ὁποία «καταψύχει τὰς φλεγμονὰς τῆς ψυχῆς 
καὶ τὰ οἰδήματα τῆς καρδίας» καὶ «ὁδηγεῖ τὸ πνεῦμα 
ἡμῶν εἰς κατάστασιν θεωρίας τῆς αἰωνιότητος» (Γέρων 
Σωφρόνιος) καὶ ὁ τελικός της σκοπὸς εἶναι ἡ ταύτισις 
μετὰ τῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου καθόσον ἡ προσευχὴ ὡς 
θεοποιὸς παρακινεῖ τὸν ἄνθρωπον νὰ καταστῇ δι’ αὐτῆς 
Θεὸς κατὰ χάριν διότι κατὰ τὸν Μ  Ἀθανάσιον «ὁ Θεὸς 
ἔγινε ἄνθρωπος ἵνα θεοὺς ἡμᾶς ποιήσει»  Ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος θέτει μίαν προϋπόθεσιν τῆς γνησίας προσευχῆς  
«Τὸ τί προσευξώμεθα καθ’ ὃ δεῖ οὐκ οἴδαμεν, ἀλλ’ αὐτὸ 
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τὸ πνεῦμα ὑπερτυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλα
λήτοις» (Ρωμ  η΄ 26)  Ἡ προσευχὴ καθίσταται μνήμη 
Θεοῦ διὰ τὸν ἄνθρωπον ὁ ὁποῖος ὡς «ζῶον θεούμενον» 
αἰσθάνεται τὴν αἰώρησίν του ἀνάμεσον τοῦ ὁρατοῦ καὶ 
ἀοράτου κόσμου ἐπιθυμῶν τὴν ψυχικήν του ἐλευθερίαν 
ἐκ τῶν δεσμῶν τῆς δουλείας ἐπὶ τῆς γῆς  Δουλείας τῶν 
παθῶν, τῆς κακίας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τῆς φιλαυτίας καὶ τῶν 
λοιπῶν κακῶν τοῦ διαβόλου  Διὰ τῆς προσευχῆς ὁλό
κληρος ὁ ἄνθρωπος προσφέρεται εἰς τὸν Θεόν  Ἡ μνήμη 
τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ ἀνθρώπου φανερώνει τὴν κοινωνίαν 
του μετ’ Αὐτοῦ καὶ διὰ τῆς προσευχῆς ἀνανεώνει δι
αρκῶς τὴν μνήμην του διὰ τὸν ἀρραγῆ σύνδεσμόν Του 
μετ’ Αὐτοῦ  Ἡ ἀνθρωπίνη γλῶσσα διὰ τῆς προσευχῆς 
καθίσταται σάλπιγξ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σαλπίζου
σα οὐράνια δωρήματα  Ἅπαντες ἁμαρτάνουν ἀπέναντι 
τοῦ Κυρίου διὰ τῆς προσευχῆς ὅμως καὶ τῆς μετανοίας 
καθίστανται «σεσωσμένοι λησταὶ μετὰ τὴν ὁμολογίαν»  
Ἀδελφοί μου «καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυ
σμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος ἀδιαλείπτως προσευχόμε
νοι καθόσον προσευχῆς καιρός ἐστιν ἅπας ὁ Βίος ἡμῶν 
δεό μενοι τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν 
παράσχη ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν» 

Ζ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Ρωμ  ιε΄ 17)

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὸ σημερινὸν ἀνάγνω
σμα στρέφει ὑπὸ μορφὴν παραινέσεως τὸν λό

γον του πρὸς τοὺς «δυνατοὺς» εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν 
πίστιν  Αὐτοὶ «οἱ δυνατοὶ» ὀφείλουν νὰ ἐνσκύπτουν εἰς 
τὸ πρόσωπον «τοῦ ἀδυνάτου» ἀδελφοῦ των «τοῦ πλη
σίον» καὶ τὰς πνευματικάς του ἀσθενείας καὶ νὰ τὸν 
ὑποβοηθοῦν εἰς τὴν καλὴν οἰκοδόμησιν τῆς πνευμα
τικῆς ζωῆς του  Τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας τῆς Ἐκκλη
σίας ἀναλαμβάνουν τὴν ὑποχρέωσιν τῆς βοηθείας 
πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς τῶν ὁποίων ἡ πίστις κλονίζεται 
εἴτε δι’ ἐσφαλμένων ἀντιλήψεων, εἴτε δι’ ἀτοπημά
των  Τὸ λάθος τοῦ ἐγωϊσμοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν καὶ ἐπι
τρεπτὸν νὰ φωλεάζῃ εἰς τὴν ψυχήν των καθ’ ὅσον ὁ 
ἐγωϊσμός, ἡ φιλαυτία δηλαδὴ κατὰ τὴν ὡρολογίαν τῶν 
Πατέρων καθίσταται μέγα ἁμάρτημα  Ὁ Ἅγιος Νι
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κόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἀναφέρει ὡς πρώτην ρίζαν τῶν 
κακῶν ὡς μητέρα τῶν Παθῶν τὴν φιλαυτίαν «ἡ ὁποία 
εἶναι μία ἄτακτος φιλία τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ ἡ ὁποία 
μᾶς κάμνει νὰ μὴν στοχαζώμεθα καὶ νὰ μὴν θέλομεν 
τὸ καλὸν τοῦ πλησίον μας, ἀλλὰ μόνον τὸ ἰδικόν μας»  
Οἱ «δυνατοὶ» εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν πίστιν δὲν πρέ
πει νὰ συναινοῦν εἰς ἐνόχους ἐπιδιώξεις ἀλλὰ μόνον 
στοργὴ καὶ ἐνδιαφέρον πρὸς τοὺς «ἀδυνάτους» πρέ
πει νὰ πληροῦν τὴν καρδίαν των  Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς ἐμποτίζει τὴν ψυχὴν δι’ ὑπομονῆς καὶ ἐλπίδος 
πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλίψεων 
τοῦ βίου καὶ οὕτως στερεωμένοι εἰς τοὺς πόδας διὰ τῶν 
ψυχωφελῶν αὐτῶν κινήσεων ἐνδυναμώ σεως τῆς ἰδικῆς 
των «δυνάμεως» δύνανται κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον «τὰ 
ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν»  Δι’ ἑνότητος 
καὶ ὁμοφροσύνης τῶν σχέσεων, δι’ ἑνότητος τῆς κοινῆς 
λατρείας, τῆς προσευχῆς, τῆς δοξολογίας «ἐν ἑνὶ στό
ματι καὶ μιᾶ καρδιᾶ» θὰ ἐπιτύχωμεν τὴν πνευματικὴν 
βοήθειαν τῶν ἀδυνάτων ἀδελφῶν μας κατὰ τὴν ἐπι
ταγὴν καὶ παρότρυνσιν τοῦ Παύλου  Ὁ Κύριος διὰ τῆς 
θυσίας Του καὶ τῆς ἁγιαστικῆς χάριτός Του λύτρωσεν 
ἅπαντας ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους δεχόμενος ἐξευ
τελισμὸν καὶ ταπείνωσιν οὕτως καὶ ἡμεῖς «οἱ δυνατοὶ» 
δέον δι’ ἀνεκτικότητος, ἐνδιαφέροντος καὶ ἀγάπης νὰ 
προσεγγίζωμεν τοὺς πνευματικῶς ἀσθενεῖς· ὁ Παῦλος 
ἐννοεῖ πλήρως καὶ ἀναφέρεται εἰς αὐτὴν τὴν συγκεκρι
μένην συμπεριφορὰν ἀνὰ μέσον τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλη

σίας  Στήριξις κατὰ πάντα ἐκ μέρους «τῶν δυνατῶν» 
ἔναντι τῶν ἀσταθῶν καὶ «ἀδυνάτων» ἀδελφῶν μας  Ὁ 
«δυνατὸς» ἠμπορεῖ νὰ εἶναι μία πνευματοφόρος μορφὴ 
«γέρων» ἐνδεδυμένος τῇ χάριτι τῆς πνευματικῆς πα
τρότητος ἱερεὺς ὁ ὁποῖος διὰ πνευματικῆς θεραπείας 
ἀποκαθιστᾶ καὶ θεραπεύει τὴν πνευματικὴν ἀσθένεια 
τοῦ «ἀδυνάτου» ἀδελφοῦ του  Σύνηθες ἡ πνευματικὴ 
καθοδήγησις νὰ συνδέεται διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐξο
μολογήσεως  Αὐτὸς ὁ «δυνατὸς» ὁ εὐλογημένος ἐκ Θεοῦ 
διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης, ἠμπορεῖ νὰ κάμψῃ 
πᾶσαν «φθοροποιὸν ἀλγηδόνα» ψυχικῆς αἰτιάσεως καὶ 
νὰ παράσχῃ τὴν πνευματικὴν θεραπείαν εἰς τὸν «ἀδύ
νατον»  Ὁ «δυνατὸς» ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ὁ καλὸς γονεὺς 
ὁ ὁποῖος διὰ νουνεχῶν συμβουλῶν θὰ ἐνδυναμώσῃ τὸ 
«ἀδύνατον» τέκνον  Ὁ «δυνατὸς» ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ὁ 
σοφὸς διδάσκαλος ὁ ὁποῖος νὰ διερευνήσῃ τὴν μαθη
τικὴν ψυχὴν ἡ ὁποία ἀναζητεῖ τὸ θεῖον μετ’ εὐλαβείας 
καὶ ἀπορίας  Ὁ «δυνατὸς» ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἐν τέλει 
πᾶς πνευματικὸς ἄνθρωπος ἑκάστης ἐποχῆς, ὁ ὁποῖος 
δι’ ἀτρώτου ψυχικοῦ σθένους καὶ μεγαλείου νὰ παρα
μυθίσῃ καὶ νὰ ἐνισχύσῃ πάντα «ἀδύνατον» καὶ πᾶσαν 
«ἀδύναμον» ψυχήν  Ἀδελφοί μου «δυνατὸς» ἄνθρωπος 
καθίσταται πᾶς πνευματικὸς ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος πα
ραμένει ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς καὶ τῶν δακρύων  Ὁ 
«σιωπῶν» ἄνθρωπος  Αὐτὸς ποὺ διὰ τῆς χάριτος οἰκο
δομεῖ τὴν πνευματικὴν ζωήν  Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ! 
Ἂς τὸν ἀνεύρωμεν 



  34    35  

Η΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Α΄ Κορ  α΄ 1017)

Ἡ ἐπιθυμία περὶ ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας παρουσι
άζεται σήμερον εἰς τὸ ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα, ἡ 

ὁποία δέον νὰ εἶναι ἡ πρωταρχικὴ σκέψις ἑκάστου ποι
μένος καὶ πνευματικοῦ ταγοῦ  Πλειστάκις εἰς τὴν ἀπ’ 
αἰώνων διαδρομὴ τῆς Ἐκκλησίας προσεπάθησαν διάφο
ροι σκοπίμως ἢ ἀσκόπως νὰ διαταράξουν τὸν γλυκῦ καὶ 
μελίρυτον ρόλον Της  Οὕτως εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κο
ρίνθου τὴν ὁποίαν ἵδρυσεν ὁ Οὐρανοβάμων ἐνεφανίσθη
σαν ἔριδαι, φατρίαι καὶ γενικῶς ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα 
τὰ ὁποῖα ταράσσουν τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς ἀγα
θοποιοῦ διαθέσεως τὴν ὁποίαν δέον νὰ κατέχουν εἰς τὰς 
καρδίας των ἅπαντες οἱ χριστιανοί  Εἰς τὴν μεστὴν θείων 
νοημάτων ἐπιστολὴν τὴν ὁποίαν ἀποστέλλει ἐκ τῆς Ἐφέ
σου ὅπου εὑρίσκετο ὁ Παῦλος «ἐν ὄνόματι Κυρίου» πα
ρακαλεῖ νὰ παύσουν τὰ σχίσματα καυτηριάζοντας τὴν 

κακίστην νοοτροπίαν αὐτῶν καὶ τῶν διαιρέσεων· «ἵνα 
μὴ κενωθῇ ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου» ὁ Παῦλος ἀγωνιωδῶς 
στηλιτεύει ἐκείνους οἱ ὁποίοι καταστρατηγῶντας τὴν 
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας διαπράττουν τὸ μεγάλο ὀλέθριον 
κακὸ διὰ τὴν ἰδίαν τὴν Ἐκκλησίαν  Τὸ «ὑπὲρ πᾶν ὄνομα» 
τοῦ Κυρίου εἶναι ἱκανὸν νὰ φράξῃ τὰς κακὰς ἐπιθυμίας, 
τὸν ἐγωϊσμόν, τὴν φιλαυτίαν ἵνα ἐπανεύρουν ἅπαντες 
τὴν ἀγάπην, τὴν ὁμόνοιαν, τὸ ἄδολον, καὶ νὰ θεμελιω
θῇ ἡ πίστις ὅλων ἐκείνων, ἐκείνων τῶν ὁποίων, κοινὴν 
πίστιν ἀποτελεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός  Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Σῶμα 
Χριστοῦ, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ὑπάρχουν πολλὰ μέλη, τὰ 
ὁποῖα ἔχουν ἰδιαίτερα χαρίσματα, ὅλα ὅμως τὰ μέλη 
ζοῦν ἑνωμένα εἰς τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου  Εἶναι ἐπιτακτικὴ 
ἀνάγκη ὅλα αὐτὰ τὰ μέλη, οἱ χριστιανοί, νὰ καλλιεργοῦν 
αὐτὴν τὴν ἑνότητα, διότι τὰ πάθη, τὰ σχίσματα καὶ αἱ 
διαιρέσεις δηλοῦν ἐγωϊσμὸν καὶ ὑπερηφάνειαν, στοιχεῖα 
κατακριτέα διὰ τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας, ἀπορριπτέα 
δὲ ὑπὸ τοῦ ἰδίου Κυρίου ὡς σημειοῖ ἡ θεία παραβολὴ 
τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου  Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπορρέει ἀναγκαίως ἐκ τῆς ἑνότητος τοῦ Προσώπου 
τοῦ θεανθρώπου  Ἡ ἐκκλησία οὖσα καθολικῶς εἶς καὶ 
μοναδικὸς θεανθρώπινος ὀργανισμὸς δὲν εἶναι δυνατὸν 
νὰ διαιρεθῆ  Διαίρεσις σημαίνει θάνατος  Ὅλα τὰ μέλη 
της ἑνούμενα διὰ τῆς μιᾶς καὶ αὐτῆς χάριτος τοῦ Πα
ναγίου Πνεύματος, ἀποτελοῦν ἓν σῶμα, ἓν πνεῦμα καὶ 
ὁμολογοῦν μίαν πίστιν (Ἐφεσ  4, 45) ἡ ὁποία τοὺς ἑνώ
νει μετὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ μετ’ ἀλλήλων· «θεμέλιον γὰρ 
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ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὄς ἐστιν 
Ἰησοῦς Χριστός» (Α΄ Κορ  3, 11)  Ὁλόκληρος ἡ κτίσις 
ἐδημιουργήθη ὡς Ἐκκλησία καὶ ἀποτελεῖ τὴν Ἐκκλησίαν 
«καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας» 
(Κολ  1, 18)  Ἡ διαίρεσις παύει τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησί
ας ἐκ τῆς καθαρότητος, τῆς ἀναγεννήσεως, τῆς μετα
μορφώσεως, τῆς Χριστοποιήσεως, τῆς θεώσεως  Διότι 
κεφαλὴ εἶναι ὁ Χριστὸς εἷς, μοναδικὸς ἄνευ διαιρέσεων 
ὁ ὁποῖος μεταμορφώνει τὰ μέλη εἰς θεανθρώπους κατὰ 
χάριν, εἰς Χριστοὺς κατὰ χάριν, εἰς θεοὺς κατὰ χάριν· 
Εἰς τὰ σχίσματα τὰ ὁποῖα κατὰ καιροὺς ἐταλαιπώρησαν 
τὴν Ἐκκλησίαν ὅπου παρεισέφρυον τὰ ἀνθρώπινα πάθη 
(Α΄ Κορ  1, 11) καὶ κυρίως κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον 
ἡ φιλαρχία ἡ Ἐκκλησία δι’ ὑπομονῆς καὶ νουθεσιῶν ὡς 
ὁ Ἀπόστολος εἰς τὸ σημερινόν του ἀνάγνωσμα προσε
πάθει νὰ δώσῃ λύσιν  Ἐὰν τὸ σχίσμα ἐξετραχύνετο καὶ 
μετέπιπτεν εἰς αἵρεσιν ἡ Ἐκκλησία συνοδικῶς ἀπέκοπτε 
ὅσους ἀμετανοήτους ἐπέμενον εἰς τὴν αἵρεσιν  Ἡ ἐκκλη
σία ὑπάρχει ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ὡς μιὰ διαρκὴς πρόσκλησις 
πρὸς πάντα ἄνθρωπον  «Ἔρχου καὶ ἴδε»! Προσκαλεῖ διὰ 
τῆς ἁγιότητος τῶν θεουμένων της  Εἶναι «τὸ πλήρωμα 
τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου» (Ἐφ  1, 23)  Ἐν τῇ 
ἑνότητί της ἐξασφαλίζεται ἡ πληρότης τῆς πίστεως καὶ 
τῆς ἀληθείας, ἡ ἁγιότης, ἡ σωτηρία  Ἔξωθεν αὐτῆς πα
ραμένει μιὰ θρησκευτικότης ἀτελὴς καὶ ἄγευστος τῆς 
θεο ποιοῦ χάριτος  Ἐκ τῆς τότε ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κορίνθου, ὅπου ὁ Ἀπόστολος ἀγωνιωδῶς προσεπά

θει νὰ διατηρήσει ἡνωμένην ἕως τῶν ἡμερῶν τῆς ὑπερδι
σχιλιετοῦς πορείας της, ἡ Ἐκκλησία παραμένει «στῦλος 
καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας»  Ἀδελφοί μου, ἕως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος «πῦλαι ᾌδου οὐ κατισχύσουσιν 
αὐτῆς» καθόσον «ὁ Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον, ὁ αὐτὸς 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» 
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Θ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Α΄ Κορ  γ΄ 917) (Α)΄

Τὸ μοναδικὸν θεμέλιον τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός  
Ἐθεμελίωσεν διὰ τῆς γεννήσεώς Του, διὰ τοῦ Τιμίου 

Αἵματός του ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ καὶ διὰ τῆς Λαμπροφόρου 
Ἀναστάσεώς Του τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους  
Μετὰ τὴν Ἀνάληψίν Του ἀπέστειλεν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, 
διὰ συγκρότησιν τοῦ ὅλου θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὡς 
Υἱὸς Θεοῦ ζῶντος ἔχει ἐξασφαλίσει τὴν διάρκειαν τῆς 
Ἐκκλησίας  Αὐτὰ τονίζει ὁ σημερινὸς ἀπόστολος διὰ τῶν 
λόγων του «θεμέλιον, ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ 
τὸ κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χρι στὸς» (Α΄ Κορ  γ΄ 11)  
Ἐπίσης οὐδεὶς δὲν ἔδωκεν τόσον ἀξίαν εἰς τὸ ἀνθρώπι
νον πρόσωπον ὅσον ὁ Ἰησοῦς  Διὰ τοῦ Ἰησοῦ ὁ ἄνθρωπος 
ἀφθαρτοποιεῖται καὶ ζεῖ αἰωνίως εἰς τὴν Βασιλείαν Του  
Ὁ χριστιανὸς καθίσταται συνεργὸς τοῦ Θεοῦ κατὰ θείαν  
συγκατάβασιν ἀποδέκτης τῶν θείων δωρεῶν καὶ συνερ
γὸς εἰς τὴν αὔξησιν τῆς πνευματικῆς οἰκοδομῆς τῆς Ἐκ

κλησίας Του  «Θεοῦ γὰρ ἐσμὲν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, 
Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε» (Α΄ Κορ  γ΄ 9)  Ὁ ἄνθρωπος ὡς 
διαβεβαιοῖ ὁ Παῦλος εἶναι θεῖον οἰκοδόμημα διότι τὴν 
σωτηρίαν του καὶ τὸν ἁγιασμόν του ἐπιμελεῖται ὁ ἴδιος 
ὁ Θεός  Οἱ πιστοὶ συμμετέχουν καὶ συνεργάζονται εἰς 
πνευματικὴν σύμπραξιν «καθίστανται ἓν ἅπαντες»  Εἰς 
τὴν πνευματικὴν καὶ ψυχικὴν οἰκοδομὴν τοῦ ἀνθρώπου 
οἱ πνευματικοὶ ποιμένες καὶ ταγοὶ ἔχουν λάβει αὐτὸ τὸ 
δικαίωμα ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας ἐκ τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου  
Ἡ θεμελίωσις τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων ἀνήκει εἰς 
τὸν Χριστόν  Εἰναι «ὁ σπείρων τὸν σπόρον Αὐτοῦ» καὶ 
ὁ ἄνθρωπος διὰ τῶν ἐπιθυμιῶν, προθέσεων καὶ διαθέ
σεών του ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς βουλήσεώς 
του καθίσταται συνεργὸς ἕτοιμος διὰ νὰ ἐμπεριπατήση 
τὴν ὁδὸν τῶν θείων ἐντολῶν Του  Ὁ Παῦλος «ὡς σοφὸς 
ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικε» εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Κο
ρίνθου «ἐποικοδομεῖ» ὅμως ὁ Χριστός  Οἱ πνευματικοὶ 
χαρακτηρισμοὶ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου διατηροῦν τὴν 
ἀξίαν καὶ τὴν ἐνεργητικότητά των εἰς τὴν καλλιέργειαν 
τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς, διότι στηρίζονται ἐπὶ ἀρρα
γοῦς θεμελίου τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ  Ὁ 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης λέγει ὅτι ὁ Κύριος θεμελιώ
νει διὰ τῆς θεανθρωπίνης φύσεώς Του τήν ἀνθρωπίνην 
αἰωνιότητα  Ὁ Παῦλος ἀποφεύγει χάριν τῆς ἑνότητος νὰ 
κατονομάσῃ πρόσωπα καὶ νὰ καταλογίσῃ εὐθύνας ἀλλὰ 
περιορίζεται μόνον εἰς τὴν διατύπωσιν ἀπόψεών του διὰ 
τὸ ἔργον τῆς οἰκοδομήσεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ λόγῳ λεπτό
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τητος καὶ ἐπιφυλάξεως  Διὰ τὴν ποιότητα τῆς ἐργασίας 
τῶν οἰκοδομούντων ὁ ἀπόστολος ἀπαριθμεῖ τὰ ὑλικὰ τὰ 
ὁποῖα χρησιμοποιοῦν οἱ τεχνίται εἰς τὸ οἰκοδόμημα, χρυ
σόν, ἄργυρον, πολυτίμους λίθους, ξύλα, χόρτον, κάλαμον  
Ἡ ποιοτικὴ διαβάθμισίς του καθίσταται ἀνάλογος μὲ τὴν 
αὐθεντικότητά των  Τὸ «πῦρ καταναλίσκον» θὰ κατα
καύσῃ πᾶν πονηρὸν καὶ σαθρόν  Ὅπως ἡ φωτιὰ δοκιμάζει 
τὴν ἀξίαν τῶν φυσικῶν ὑλικῶν  Ἀρκετοὶ ἐρμηνευταὶ κα
τηγοροποιοῦν τὰ ὑλικά, χρυσόν, ἄργυρον, πολυτίμους λί
θους, διὰ τῶν ἔργων ὅσων ὀρθοδόξως ἐπικοδομοῦν εἰς τὴν 
πίστιν  Ἀντιθέτως τὰ λοιπὰ ὑλικά, χόρτος καὶ κάλαμος, 
ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀπεμακρύνθησαν ἐκ τῆς πί στεως  Τὸ 
θεῖον οἰκοδόμημα χρειάζεται κυρίως ἀδιάπτωτον προσ  
ευχὴν οὕτως ὥστε ὅ,τι κτίζεται διὰ τῆς θερμουργοῦ προσ
ευχῆς νὰ παραμένῃ στέρεον καὶ νὰ μὴν κινδυνεύει ἐκ 
κατακρημνισμοῦ  Εἰς τὸ θεῖον γεώργιον τῆς Ἐκκλησίας 
εἴμεθα ὅλοι κλητοί, ἐκλεκτοὶ ὅμως θὰ ἀποδειχθοῦν ὀλίγοι 
ὅταν τὸ ἔργον ἑκάστου φανερωθήσεται κατὰ τὴν ἡμέραν 
τῆς ἀδεκάστου θείας κρίσεως  Εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν εὑρί
σκεται ἡ σωτηρία καὶ ὁ ὅλεθρος  Ἡ διακονία ἁπάντων 
εἰς τὸ θεῖον γεώργιον ἢ θὰ ἀποδώσῃ καρποὺς εὐχύμους 
ἢ κατὰ τὸν Ἅγιον Μάξιμον «τὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας εἰς 
ἀνυπαρξίαν χωρήσουσι»  Ἄφες  «Ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει» 
(Α΄ Κυρ  3, 13)  Ἂς ἱκετεύσομεν τὸν Κύριον νὰ ἀνα
δειχθῶμεν «εὔχρηστοι εἰς διακονίαν» (Β΄ Τιμ  4, 11) «ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν» (Ματθ  13, 43) καὶ ὄχι νὰ 
καταν τήσωμεν «κατακαιόμενοι καὶ μὴ ἀναλισκώμενοι» 

Θ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Α΄ Κορ  γ΄ 917) (Β)΄

Διὰ τοῦ σημερινοῦ Ἀποστολικοῦ Ἀναγνώσματος βε
βαιώνεται ὑπὸ τοῦ Παύλου ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι 

χαρακτηρισμένος ὡς θεῖον οἰκοδόμημα, καθ’ ὅσον τὴν 
σωτηρίαν καὶ τὸν ἁγιασμόν του ἐπιμελεῖται ὁ ἴδιος ὁ 
Θεὸς ὁ ὁποῖος ἔλαβεν ἀνθρωπίνην φύσιν, σχεδιάζει δε καὶ 
οἰκοδομεῖ τὴν πνευματικὴν ζωὴν ἑκάστου πιστοῦ ἀνθρώ
που  Εἰς τὸ ἔργον αὐτῆς τῆς πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς 
καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου συνεισφέρουν διὰ τῶν δυ
νάμεών τους οἱ πνευματικοὶ ποιμένες, ὡς μετέχον τες τοῦ 
δικαιώματος τούτου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ  Καθί
στανται «Θεοῦ συνεργοὶ» (Α΄ Κορ  3, 9)  Δὲν χρειά ζεται 
λοιπὸν ὁ ὑπερφύαλος ἐγωϊσμὸς τοῦ ἀνθρώπου διότι ἄνευ 
τῆς θείας βοηθείας οὐδὲν ἐπιτυγχάνεται ὑπ’ αὐτοῦ  Ἡ 
καλλιέργεια τῆς ψυχῆς μας δέον νὰ γίνεται μετ’ αὐθεν
τικότητος καὶ θείας προσηλώσεως κατὰ τὸν νόμον τοῦ 
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θείου εὐαγγελίου καὶ τοῦ φρονήματος Ἰησοῦ Χριστοῦ  
Οὐδεὶς ἄλλος ἐκτὸς τοῦ Κυρίου δὲν ἠμπορεῖ νὰ θέσῃ θε
μέλιον λίθον εἰς τὸ ψυχικὸν οἰκοδόμημα τῆς ἀνθρωπίνης 
ψυχῆς· λέγει μετ’ ἐπιτάσεως ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν διὰ 
νὰ συμπληρώσῃ ὁ Ἅγ  Γρηγόριος Νύσσης ὅτι «ὁ Χριστὸς 
θεμέλιον ἡμῖν γίνεται πρὸ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»  Ὁ 
ἀγὼν ἑκάστου χριστιανοῦ εἶναι νὰ ἐμπεριπατήσῃ εἰς τὴν 
σφαίραν τῆς θεώσεως  Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄθλος τῆς ἀρετῆς 
τῶν δικαίων  Ὁ Χριστὸς θὰ καταστῇ φῶς δικαίων καὶ 
πῦρ ἁμαρτωλῶν  Οἱ μισήσαντες τὸν Θεὸν ἐν τῇ παρούσῃ 
ζωῇ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ τὸν μισοῦν καὶ εἰς τὴν ἄλλην, 
διότι αὐτὴ θὰ παραμένῃ ἡ αἰώνιος τιμωρία των, αὐτὴ θὰ 
εἶναι ἡ αἰώνιος Κόλασις, ἐπειδὴ δὲν ἀνταπεκρίθησαν 
εἰς τὴν θείαν ἀγάπην  «Οἶδα καὶ πῦρ οὐ καθαρτήριον, 
ἀλλὰ κολαστήριον» γράφει ὁ Ἅγ  Γρηγόριος ὁ θεολόγος  
Ἄλλοι θὰ ἀναστηθοῦν εἰς «ἀνάστασιν κρίσεως» κι ἄλλοι 
«εἰς ἀνάστασιν ζωῆς» (Ἰω  5, 29)  Ἡ δικαίωσις, δηλαδὴ 
ἡ ζωο ποίησις, δὲν θὰ ἐγγίσῃ τοὺς ἁμαρτωλούς  Ὁ κα
ταδικασθεὶς ἄνθρωπος εἰς τὸ πῦρ τῆς κολάσεως θὰ ἔχει 
ὕπαρξιν, ἀλλὰ δὲν θὰ ἔχῃ ζωήν  Ἐδῶ εἶναι τὸ ἐσφαλμέ
νον σημεῖον ὅσων διακατέχονται ὑπὸ ὑλιστικῶν ἀντιλ  ή
ψεων διὰ τῆς ζωῆς καὶ πιστεύουν ὅτι μετὰ θάνατον ἐξα
φανίζεται ἡ ὕπαρξίς των  Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἐξαφανίζεται 
ποτέ, ἀλλὰ διατηρεῖ τὴν ὕπαρξίν του  Ἐπὶ πλέον οὐδεὶς 
ἄλλος δὲν ἔδωκε τόσην ἀξίαν εἰς τὸ ἀνθρώπινον πρόσω
πον ὅσην ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἀνέδειξεν θεὸν κατὰ χάριν 
τὸν ἄνθρωπον, καὶ ὀνόμασε εἰκόνα τῆς δόξης Του κάθε 

λογικὸν ὄν  Διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ἄνθρωπος ἀφθαρ
τοποιεῖται καὶ ζεῖ εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, κα
θίσταται δε συνεργὸς κατὰ χάριν καὶ θείαν συγκατάβα
σιν εἰς τὴν πρόσκλησιν καὶ καθοδήγησιν καὶ τῶν ἄλλων 
εἰς τὸν δρόμον τῆς σωτηρίας  Ὁ θησαυρὸς τῆς πίστεως 
πρέπει νὰ διαμοιράζεται εἰς ὅλους  Τὰ δῶρα τῆς θείας 
ἀγάπης οὐδέποτε φυλάσσονται εἰς τὸ θησαυροφυλάκιο 
τοῦ «ἐγώ»  Ὁ σπόρος ὁ πίπτων εἰς γῆν ἀγαθὴν βλαστάνει 
καὶ καρποφορεῖ  Τῆς μετανοίας «Θεοῦ συνεργοί ἐσμέν» 
ἅπαντες  Ἀγὼν ὅλων ἡ συσπείρωσις ἐντὸς μίας πνευμα
τικῆς συμ πράξεως, πρὸς ὄφελος ἰδικόν μας, σωτηρίας 
καὶ ἁγιασμοῦ  Ὁ λόγος τῆς πίστεως ἔχει φυτευθεῖ ὑπὸ 
τοῦ Κυρίου εἰς πᾶσαν ἀνθρωπίνην καρδίαν καὶ ἡμεῖς κα
λούμεθα εἰς τὴν καλλιέργειάν της δι’ ἀπόδοσιν περισ
σοτέρας καρποφορίας  Ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ καὶ καρδία 
ἔχει ἀνάγκην δημιουργίας χρωμάτων διὰ τοῦ χρωστῆρος 
τοῦ Εὐαγγελίου, διδασκαλίαν αὐτογνωσίας, ἐπαγρύπνι
σιν διὰ τῆς προσευχῆς, θερμότητα ἀγάπης, ζῆλον ἐργα
τικότητος, πότισμα μετανοίας, περίφραξιν ἐγκρατείας 
παθῶν, λίπανσιν φιλανθρωπίας  Εἶναι ἀκριβῶς ὅπως ὁ 
ἀγρός, ποὺ μὲ τὴν συνεχῆ φροντίδα ἀποδίδει ζωὴ εἰς τὰ 
φυτὰ καὶ τὰ δένδρα  Τὸ οἰκοδόμημα τῆς ψυχῆς θέλει με
γίστην φροντίδα καὶ εἰς τὴν ἀνθρωπίνην κοινωνίαν ὅπως 
εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ Ἀπ  Παύλου νὰ διδάξῃ ὅτι ὅλα τὰ μέλη 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀνάγκη νὰ ζοῦν ἑνωμένα ἄνευ σχι
σμάτων καὶ διαιρέσεων  Φροντίδα ψυχῆς καὶ φροντίδα 
ἡνωμένης ὑπάρξεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης «Θεοῦ 
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συνεργοὶ ἐσμέν»  Ὑπεράνω ἁπάντων ὁ ἀκρογωνιαῖος λί
θος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός  Ἡ διδασκαλία Του ἐμπνέει 
τὸν ἄνθρωπον, τὸν οἰκοδομεῖ, τὸν ὠφελεῖ, τὸν διδάσκει  
Ὁ σοφὸς ἀρχιτέκτων χρησιμοποίη σε τοὺς ἀνθεκτικοὺς 
λίθους ποὺ ἐγγυῶνται τὴν στερεό τητα τοῦ θείου οἰκοδο
μήματος  Ἐπιζητεῖ τὴν συνεργασίαν μας  Ἔκαμε τὴν ψυ
χήν μας ναὸν τοῦ Θεοῦ ὥστε νὰ κατοικεῖ ἐντὸς αὐτῆς ἡ 
χάρις τοῦ Ἁγ  Πνεύματος (Α΄ Κορ  3, 16)  Ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ θὰ φθείρῃ τὸν Ναὸν τοῦ Θεοῦ, δηλ  τὸ σῶμα καὶ τὴν 
ψυχὴν θὰ φθείρει τὰ αἰώνια, θα εἶναι «ἄλυτος ἡ ἐπὶ τοῖς 
ἁμαρτήμασιν κόλασις» λέγει ὁ Μ  Βασιλειος  Ἀντιθέτως, 
«ὁ ἄνθρωπος ὁ πιστὸς «ἐν τοῖς παραγγέλμασι» τῶν θείων 
ἐντολῶν, ὅταν ἀστράψει τὸ ἀδιάδοχον φῶς, τὸ ἄκτιστον 
φῶς τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Θεοῦ θὰ συμμετάσχῃ 
εἰς τὴν θείαν λαμπρότητα καὶ θὰ ἀκτινοβολήσῃ ὡς ἥλιος 
«ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Πατρός Του» (Ματθ  13, 43)  Εἴθε 
νὰ ἀξιωθῶμεν καὶ ἡμεῖς τοῦ Φωτὸς Αὐτοῦ τῆς τριφεγ
γοῦς θεότητος»  Ἀμήν 

Ι΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Α΄ Κορ  δ΄ 916)

Ἡ σημερινὴ ἀναφορὰ τοῦ Ἀποστόλου εἰς τοὺς 
πνευματικοὺς δεσμοὺς μετὰ τῶν χριστιανῶν τῆς 

Κορίνθου εἶναι τὸ ἔναυσμα τῆς προσεγγίσεως τοῦ θε
σμοῦ τῆς πνευματικῆς πατρότητος τόσο σημαντικὸν εἰς 
τὴν ὀρθόδοξον ἐκκλησίαν μας  Ὁ Παῦλος εἶναι ὁ πνευ
ματικὸς πατέρας τῶν χριστιανῶν τῆς Κορίνθου καὶ ὄχι 
μόνον  Ἡ πατρική του ἀγάπη ἀπετέλει τὴν κινητήριον 
δύναμιν τῶν ἀποστολικῶν φροντίδων του  Ἤθελε νὰ με
ταδώσῃ πρὸς αὐτοὺς ὄχι μόνον τὸ Εὐαγγέλιον ἀλλὰ τὴν 
ἰδίαν του τὴν ψυχήν  Ἀγωνίζετο νὰ μορφώσῃ ἐντὸς τῆς 
ψυχῆς των τὸν Θεόν  Ἑνουθέτει ἓν ἕκαστον μετὰ δακρύων  
ἐπιδιώκοντας τὴν πνευματικήν του οἰκοδομὴν καὶ τὴν 
ἔνταξιν καὶ σταθεροποίησιν τῆς ὅλης προσωπικότητός 
του εἰς τὴν ἐν «Χριστῷ ζωήν» (Πράξ  20, 31  Ἐφ  4, 
1216)  Ὁ Μ  Βασίλειος ἀναφέρει ὅτι ἔργον τοῦ πνευ
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ματικοῦ πατρὸς εἶναι «ἡ ἐπιμέλεια ψυχῶν, αἵματι Χρι
στοῦ ἐξηγορασμένῃ»  Εἶναι ὁ ὁδηγὸς εἰς τὴν ἐν Χριστῷ 
ζωήν  Ὀφείλει δε νὰ καθίσταται ὄργανον «τῷ Πνεύμα
τι ἁρμοζόμενον καὶ κρουόμενον» συμπληροῖ ὁ ἕτερος 
Μύστης τῆς θεολογίας Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος  Ὁ 
ἴδιος πρέπει πρῶτον νὰ ἀποτελῇ «τύπον τῶν πιστῶν» 
(Α΄ Τιμ  4, 12) καὶ «ζῶν εὐαγγέλιον»  Νὰ παρέχῃ κατὰ 
τὸν Μ  Βασίλειον «τὸν ἑαυτοῦ βίον ἐναργὲς ὑπόδειγμα 
πάσης ἐντολῆς τοῦ Κυρίου»  Νὰ ὁμιλῇ διὰ τῶν ἔργων 
του  Νὰ ἐμπνέῃ διὰ τῆς ἐναρέτου βιοτῆς του  Νὰ οἰκο
δομῇ μετ’ ἀγάπης καὶ στοργῆς ἀφοῦ κατὰ τὸν Ἅγ  Ἰωάν
νην τῆς Κλίμακος «ποιμένα ἀληθινὸν ἀποδείξῃ ἀγάπῃ· 
δι’ ἀγάπην γὰρ ὁ Ποιμὴν ὁ Μέγας ἐσταύρωται»  Εἰς 
τὴν ἀρχαίαν Ἐκκλησίαν ὁ ἐπίσκοπος καὶ κατ’ ἐντολὴν 
αὐτοῦ ὁ Πρεσβύτερος ἀπετέλει τὸ κέντρον τῆς ἐκκλη
σιαστικῆς ζωῆς, καθὼς καὶ τὸν πνευματικὸν πατέρα καὶ 
μυσταγωγὸν τοῦ Ποιμνίου Του  Ἡ πνευματικὴ πατρό
της δὲν πρέπει νὰ περιορίζεται μόνον εἰς μίαν συμβου
λευτικὴν καὶ τυπικὴν πνευματικὴν καθοδήγησιν, ἀλλὰ 
νὰ συνδέεται καὶ μετὰ τοῦ ποιμαντικοῦ, διδασκαλικοῦ 
καὶ φιλανθρωπικοῦ ἔργου, μὲ στόχον τὴν ἀναγέννησιν, 
αὔξησιν, καὶ τελείωσιν τῶν ψυχῶν ποὺ ἐνεπιστεύθη ὁ 
Θεὸς εἰς τὸν πνευματικὸν πατέρα  Αὐτὸ ἐπιζητοῦμε εἰς 
τὴν Ἐκκλησίαν  Τὴν αὔξησιν καὶ τελείωσιν τῶν Μελῶν 
Της  Αὐτὸ ἐπισημαίνει ὁ Παῦλος «τεκνία μου, οὓς πά
λιν ὠδύνω μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν» (Γαλ  4, 
19)  Ἐκ παραλλήλου δὲ τὸ πρότυπον τῆς πνευματικῆς 

πατρότητος (ἐν προκειμένῳ τοῦ Παύλου ὁ ὁποῖος ἀπευ
θύνεται εἰς τὴν σημερινὴν περικοπήν) ἔχει κατ’ ἐξοχὴν 
τριαδολογικὴν θεμελίωσιν, ἐκτὸς δὲ ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ 
Γέννησιν περιλαμβάνει καὶ ὅλας τὰς μορφὰς τῆς πνευ
ματικῆς εὐθύνης καὶ καθοδηγήσεως τοῦ πιστοῦ μὲ τε
λικὸν σκοπὸν τὴν ἐν Χριστῷ ὁλοκλήρωσίν του  Χρειά
ζεται ἡ ἀγάπη ὡς θεμελιώδης προϋπόθεσις ἀνά μέσον 
πνευματικοῦ πατρὸς καὶ πνευματικοῦ τέκνου  Οἱ πνευ
ματικοὶ δεσμοὶ εἶναι ἰσχυρότεροι τῶν φυσικῶν  Χρέος 
τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς «τὸ ἀγρυπνεῖν» διὰ τὴν ψυχὴν 
τοῦ πνευματικοῦ τέκνου καὶ χρέος τοῦ πνευματικοῦ 
τέκνου ἡ τελεία ὑπακοὴ πρὸς τὸν πνευματικὸν Πατέ
ρα  Ἡ ὑπακοὴ αὕτη, εἶναι ὑπακοὴ εἰς τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ  Ἐξομολόγησις καὶ συντριβὴ καρδίας, ἐλευθέρω
σις ἐκ τοῦ βάρους τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῆς ἐνοχῆς, εἶναι 
ὑποχρέωσις τοῦ τέκνου πρὸς τὸν Πνευματικὸν Πατέρα  
Γνωρίζουν καὶ οἱ δύο ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Ἐκεῖνος εἰς τὸν 
ὁποῖον ἀπευθύνονται καὶ τοὺς στηρίζει εἰς τὸν ἀγῶνα 
Τους  Ἡ πατρότης λειτουργεῖ εὐσπλαχνικὰ καὶ ὄχι ἐγω
κεντρικὰ καὶ αὐτοδικαιωτικά  Ὁ χαρακτὴρ τῆς σημε
ρινῆς ἐπιστολῆς τοῦ Παύλου πρὸς τὰ πνευματικά του 
τέκνα, τοὺς Κορινθίους, ἔχει παιδαγωγικὸν χαρακτῆρα  
Ἀντὶ νὰ τοὺς ἐπιτιμᾶ καὶ νὰ τοὺς κατακρίνει διὰ τὴν 
ἐγωϊστικήν τους νοοτροπίαν, προτάσσει τὴν ἰδικήν του 
ἀναξιότητα καὶ ταπεινότητα, διὰ νὰ τοὺς κάμψει καὶ 
νὰ τοὺς ὁδηγήσει εἰς γνησίαν αὐτοκριτικὴν καὶ συναί
σθησιν  Σκοπός του εἶναι ἡ εὕρεσις τῆς ἀληθείας καὶ 
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ὄχι οἱ ἔπαινοι τῶν ἀνθρώπων  Καὶ ἡμεῖς οἱ πνευματικοὶ 
«τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν»  Ὀφείλο
μεν νὰ προσπαθήσωμεν νὰ δώσωμεν εἰς τὸν σημερινὸν 
ἄνθρωπον τὴν αἴσθησιν ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ἀγαπᾶ, ὅτι κάθε 
ἀνθρώπινον πρόσωπον ἔχει μιὰν μοναδικότητα, ἐντός 
του ὑπάρχει ἕνας θησαυρὸς ὁ ὁποῖος δὲν ἀνευρίσκεται 
ἐντὸς κανενὸς ἄλλου  Πνευματικὸς πατέρας καὶ τέ
κνον εἶναι εἰκόνες Θεοῦ  Καλοῦνται καὶ οἱ δύο κατὰ 
τοὺς Πατέρας τοὺς Ἐκκλησίας εἰς «ἀλληλοπεριχώρη
σιν»  Ὁ Κύριος ὡς πνευματικὸς Πατέρας δὲν ἐκράτει 
τὸ πρωτεῖον ἐξου σίας ἀλλὰ τὸ πρωτεῖον τῆς διακονίας  
Οἱ Ἀπόστολοι ὡς πνευματικὰ τέκνα μαθαίνουν πλη
σίον του τὴν ταπείνωσιν, τὴν διακονίαν καὶ καθαίρονται 
ἀτενίζοντες τὸν Διδάσκαλον  Ὁ Κύριος δὲν αἴρει τὴν 
ἐλευθερία των διὰ τοῦτο βλέπομεν καὶ τὸν Ἰούδα νὰ Τὸν 
προδίδει  Κατεστάθησαν «μωροὶ διὰ Χριστὸν»  Οὕτως 
καὶ ἡ πνευματικὴ πατρότης πρέπει νὰ καταστῇ καρπὸς 
τῆς ἐν Χριστῷ μωρίας  Εἰς τὴν σημερινὴν ἀποστολικὴν 
περικοπὴν διαφαίνεται ἡ γνησιότης τῆς πατρικῆς ἀγά
πης καὶ στοργῆς τοῦ Ἀποστόλου  Ἓν καὶ μοναδικὸν τὸ 
κάλεσμά Του πρὸς ἡμᾶς, ποιμένας καὶ ποιμενομένους, 
πνευματικοὺς πατέρας καὶ τέκνα! «Μιμηταί μου γίνε
σθε» ὅπως καὶ ὁ ἴδιος ἐπάσχισεν διὰ νὰ φθάσῃ τὸ ὕψος 
τοῦ τρίτου οὐρανοῦ καὶ νὰ ἴδῃ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας τοῦ 
Εὐαγγελίου Ἐκείνου ποὺ διακρατεῖ τὸ «νῦν» τοῦ κόσμου 
καὶ τὸ «ἀεὶ» τῆς θείας βασιλείας Του 

ΙΑ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Α΄ Κορ  θ΄ 212)

Ἡ αὐταπάρνησις τοῦ Παύλου προβάλλεται εἰς τὸ 
σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα  Ἐκατηγο

ρήθη ὅτι δὲν λαμβάνει τὰ προνόμια τῶν λοιπῶν Ἀπο
στόλων  Ὄντως! Οὐδέποτε ἐχρησιμοποίησε τὸ δικαίωμα 
τὸ ὁποῖον εἶχεν ἐκ τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ ἀδαπάνητως 
τὸ ἐκήρυξεν  Παρότι εἶχε δικαίωμα καὶ νὰ ἐσθίῃ καὶ νὰ 
συντηρεῖται ἐκ τῆς ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου τὴν ὁποίαν  
ὁ ἴδιος ἵδρυσεν οὐδέποτε τὸ ἔπραξεν ἀλλὰ ἀντιθέτως 
«ἐδούλωσεν ἑαυτὸν δουλείαν ποικίλην καὶ παντοδαπὴν» 
( Ἰω  Χρυσόστομ  PG 61, 183)  Γνώμων τῆς καρδίας Του 
πρωτίστως ἡ πνευματικὴ προκοπὴ τῶν τέκνων του  Ὁ 
ἴδιος καὶ οἱ συνεργάται του προτίμησαν νὰ ὑπομένουν 
τὰς δυσκολίας, διὰ νὰ μὴν παρεμβάλλουν οὐδένα ἐμπό
διον εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ  
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διέταξεν τοὺς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγε
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λίου τὴν ζῆσιν των ἐκ τοῦ Εὐαγγελίου  Ἀποτελεῖ δικαίω
μα τῶν ἐργατῶν τοῦ Θεοῦ ἡ συντήρησίς των ἐκ τῆς 
Ἐκκλησίας τὴν ὁποίαν ὑπηρετοῦν διὰ νὰ ἀφοσιώνονται 
εἰς τὸ ἔργον των καὶ νὰ μὴν σκέπτονται πῶς θὰ διέλ
θουν βιοποριστικῶς  Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 
ὀρθῶς παρατηρεῖ «ὁ πιστὸς ὅταν ἐνισχύει τὸν ἐργάτην 
τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐνισχύει τὸν διδάσκαλόν του ἀλλὰ τὸ 
Εὐαγγέλιον τὸ ὁποῖον κηρύττει ὁ διδάσκαλός του» (Ἅγ  
Νικοδ  Ἁγιορείτης  Ἑρμηνεία εἰς τὰς ΙΔ΄ ἐπιστολάς)  
Ἀντιθέτως ὁ Παῦλος οὐδέποτε ἐζήτησεν ἀλλὰ ὑπέβα
λεν τὸν ἑαυτόν του εἰς «δουλείαν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ» 
καὶ προτιμᾶ νὰ ὑπομένῃ τὰς στερήσεις  Πρὸς ἀπόδειξιν 
δὲ τοῦ ψεύδους τῶν κατηγοριῶν ποὺ τοῦ προσάπτουν 
ὁμολογεῖ ὅτι Ἐκεῖνος εἶδεν τὸν Χριστὸν Ἀναστάντα ὅταν 
μετέβη εἰς τὴν Δαμασκόν, ἐκεῖ δηλαδὴ ὅπου ἔγινεν κατὰ 
θαυμαστὸν τρόπον ἡ μεταστροφή του ἀπὸ διώκτην εἰς 
κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ἀκολουθήσας τὴν 
διακονίαν Του  Τὸ ἔργον του ἀνὰ μέσον τοῦ ὁποίου καὶ 
ἡ ἵδρυσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου ἀποδεικνύει τὸ 
γνήσιον τῆς ἀποστολῆς Του  Ἡ ἀνωτερότης του δη
λαδὴ νὰ μὴν ἀπολαμβάνει τὰ τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἐργά
της αὐτῆς τὸν ὁδήγησαν ὡς κατηγορούμενον  Καὶ τοῦτο 
κατέστη ἐξ ἀνθρώπων ὅπου τὸν ἐγνώρισαν καὶ ἤκουσαν 
τὴν διδασκαλίαν του  Ἡ συκοφαντία των εἶχε στόχον τὸν 
κλονισμὸν τῆς ἐμπιστοσύνης τὴν ὁποίαν ἔδειχναν οἱ χρι
στιανοὶ εἰς τὸ πρόσωπόν του καὶ ὁ κλονισμὸς τῆς πίστεως 
εἰς ὅσα ἐκήρυττεν  Αὐτὸ «τὸ ἔκτρωμα τῶν Ἀποστόλων», 

ὡς ὁ ἴδιος ἀπεκάλει τὸν ἑαυτόν του, ὑπέστη τὰ πάνδει
να διὰ τὸν Κύριον καὶ Θεόν του, διὰ τὴν ἑδραίω σιν τῆς 
πίστεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας  Καὶ ἦτο ἀδύνατον νὰ δεχθῇ 
τὰς συκοφαντίας, καὶ κατηγορίας  Πρὸς τοῦτο λέγει 
ἐλέγχων τοὺς Κορινθίους «εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, 
ἀλλά γε ὑμῖν εἰμί»  Οὐδέποτε οἱ Κορίνθιοι ἠσθάνθησαν 
ἀγάπην διὰ τὸν Παῦλον ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐσυκοφάντουν 
τοὺς λόγους του  Εἰς πᾶσαν ἐποχὴν ὑπάρχουν, ἀδελφοί 
μου, ἱεροκατήγοροι οἱ ὁποῖοι σπιλώνουν διὰ λόγων καὶ 
ἐνεργειῶν τοὺς κήρυκας τοῦ θείου Λόγου, τοὺς ποιμέ
νας, τοὺς διδασκάλους των, ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀνθρώ
πους οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται διὰ τὴν σωτηρίαν ψυχῶν  
Ἴσως τὸ φῶς των δὲν τοὺς ἐφώτισεν καὶ ἡ ἀρετή των δὲν 
συνέβαλεν εἰς τὸ νὰ καταστοῦν μέλη τῆς ποίμνης καὶ 
τὸ παράδειγμά των δὲν συνέβαλον εἰς τὴν ἀλλαγὴν τῆς 
πλεύσεως τοῦ βίου των  Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, τοὺς ὁποίους  
ἡμεῖς οἱ κληρικοὶ ἅπαντες ἔχομεν γνωρίσει εἰς τὴν πο
ρείαν τῆς ἱερατικῆς μας ζωῆς, δὲν μᾶς πτοοῦν  Ἀναζη
τοῦν τὸ φῶς  Ἡμεῖς κηρύττομεν τὸ φῶς, τὸν Χριστόν  
Καὶ ὅμως οἱ ὀφθαλμοί των καθίστανται τυφλοὶ καὶ ἡ 
σκληροκαρδία των μέλαν παραπέτασμα τῆς ψυχῆς των  
Οἱ ποιμένες ἔχουν ἀνάγκην ἐκ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀφο
σιώσεως ἐκ τοῦ ποιμνίου των, διότι αὐτοὶ μεταδίδουν 
τὸν οὐράνιον ἄρτον, τὴν τροφὴν τοῦ σύμπαντος κόσμου  
ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ!
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ΙΒ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Α΄ Κορ  ιε΄ 111)

«Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ  Ὑψίστου» (Ψαλμ  
76, 11)  Ὁ πρώην διώκτης τῆς «ἐν σπαργάνοις» 

νέας ἐξ ἀποκαλύψεως θρησκείας, καθίσταται Πρωτο
κορυφαῖος Ἀπόστολος ὅταν χάριτι Ἐκείνου ἀνεστήθη ἐκ 
τοῦ πνευματικοῦ θανάτου καὶ ὡδηγήθη εἰς τὴν χαρὰν τῆς 
ζωῆς  Ὁ ἴδιος εἰς τὴν ἐπιστολήν του ὁμολογεῖ ὅτι «οὐκ 
εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος» ἔχων βαθυτάτην συν
αίσθησιν ταπεινοφροσύνης  Ἡ χάρις ὅμως τοῦ Κυ ρίου 
ἐπέλεξεν αὐτὸν τὸν διώκτην, ὁ ὁποῖος ἐκ τῆς παραμορ
φώσεως ὡδηγήθη εἰς τὴν μεταμόρφωσιν καὶ ἀνεδείχθη 
«ἄρτιος    πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος» (Β΄Τι
μοθ  3, 17)  Καὶ ἰδοὺ τὸ σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνά
γνωσμα γνωστοποιεῖ εἰς τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κορίνθου τὸν τρόπον καὶ τὸν λόγον τῆς παρουσίας τοῦ 
Εὐαγγελίου  Οἱ Κορίνθιοι καθίστανται ἐπιφυλακτικοὶ 

εἰς τὸ νὰ πιστεύσουν εἰς τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ 
πρὸς τοῦτο ὁ Παῦλος κάμει μνεῖαν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Χριστοῦ, κεντρικὸν σημεῖον τοῦ Εὐαγγελίου τὸ ὁποῖον 
ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος παρέδωκεν εἰς τοὺς Κορινθίους καὶ 
θὰ πρέπει νὰ διαφυλάσσεται οὕτως ὅπως παρελήφθη  
Ἡ καρδία τοῦ Εὐαγγελίου καθίσταται ὁ Χριστός, τοῦ 
ὁποίου ὁ θάνατος συνιστᾶ τὸ θεμέλιον τῆς σωτηρίας τῶν 
ἀνθρώπων καὶ τοῦ ὁποίου ἡ Ἀνάστασις συνιστᾶ δυνατὴ 
καὶ τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν  Ὁ Ἀναληφθεὶς Κύριος 
περιγράφει εἰς τὴν ἐπιστολήν του ὁ Ἀπόστολος ἐνεφα
νίσθη εἰς περισσοτέρους τῶν πεντακοσίων ἀδελφῶν οἱ 
ὁποῖοι ἀκόμη εὑρισκόμενοι ἐν ζωῇ ἠμποροῦν νὰ ἐπιβε
βαιώσουν τὸ γεγονός  Ἡ ἀποδοχὴ καὶ ἡ ὁμολογία αὐτῶν 
τῶν γεγονότων ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιον τῆς χριστιανικῆς 
ὑπάρξεως  Τὸ περιεχόμενον τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγ
ματος ταυτίζεται μὲ τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Κυρίου καὶ τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως τῶν ἀνθρώπων  Ὁ 
Χριστὸς ἀναστηθεὶς εἰσῆλθεν εἰς τὴν αἰωνιότητα ἀνα
καινίζων καὶ εἰσαγάγων εἰς Αὐτὴν διὰ τῆς ὑποστάσεώς 
Του ὁλόκληρον τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν  Λέγει ὁ Ἅγιος 
Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος «ὁ Χριστὸς ἐποίη σεν τὸν ἀνακαινισμὸν 
τῆς φύσεως ἡμῶν ἐν τῇ ἑαυτοῦ ὑποστάσει» (ἐπιστολὴ 
4)  Ἐξεπλήρωσε τὴν «ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίαν» καὶ οὕτως 
ὁ ἄνθρωπος καὶ ἅπας ὁ κόσμος ὁ συμπάσχων μετὰ τοῦ 
ἀνθρώπου προσλαμβάνεται καὶ ἀνακαινίζεται «εἰς ὑπό
στασιν Χριστοῦ χάριτι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ρωμ  8, 
17  Β΄ Κορ  5, 17)  Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἐμπερι
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έχει τὸ πλέον ἐλπιδοφόρον Εὐαγγέ λιον εἰς τὴν ἱστορίαν 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, διότι χάριν τῆς Ἀναστάσεώς 
Του ἐνικήθη ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄνθρωπος κατεστάθη ἀθά
νατος καὶ αἰώνιος  Ὁ Θεὸς διὰ τῆς Ἀναστάσεώς Του 
«καταδικάζει» τοὺς ἀνθρώπους εἰς «ἀθανασίαν» γρά
φει ὁ π  Ἰουστῖνος Πόποβιτς  Αὐτὸ τὸ μήνυμα τῆς Ἀνα
στάσεως μετέβαλλεν τὸν διώκτην Σαοὺλ εἰς Ἀπόστολον 
Παῦλον καὶ αὐτὸ τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως διαδοθὲν 
τώρα ὑπὸ τοῦ Παύλου σώζει ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὸ ἐνα
ποθηκεύουν καὶ τὸ διαφυλάττουν εἰς τὸ μύχιον τῆς καρ
δίας των  Ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι παραμένουν 
«ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐφεσ  2, 
12)  Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐξ ἑνὸς διώκτου, τοῦ ὁποίου τὰ δά
κρυα τῆς μετανοίας μετετράπησαν εἰς δάκρυα πιστῆς 
ὁμολογίας πρὸς τὸν Σταυρωθέντα! Ἰδοὺ τὸ θαῦμα τῆς 
Ἀναστάσεως! Αὐτὴν τὴν Ἀνάστασιν προσκαλεῖ διὰ τῆς 
ἐπιστολῆς του νὰ γευθοῦν οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὁποῖοι κλονίζο
νται καὶ πρὸς τοῦτο δέον νὰ κατανοήσουν ὅτι «Χριστὸς 
ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν» (Α΄ Πετρ  β΄ 21) καὶ «ἠγέρθη διὰ 
τὴν δικαίωσιν ἡμῶν» (Ρωμ  δ΄ 25)  Τότε θὰ λάβουν «χά
ριν ἀντὶ χάριτος» (Ἰω  α΄ 16)  Αὐτὸν τὸ κλονισμὸν τῆς 
πίστεως θεραπεύει ἡ Ἐκκλησία διὰ τῆς σωστικῆς ἐνερ
γείας τῶν θείων Μυστηρίων καὶ δὴ τοῦ Μυστηρίου τῆς 
θείας Εὐχαριστίας ὅπου ἐνωνόμεθα μὲ τὸν Σαρκωθέντα 
καὶ Παθόντα καὶ Ἀναστάντα καὶ καλούμεθα καὶ ἡμεῖς 
νὰ καταστῶμεν «υἱοὶ φωτὸς καὶ κληρονόμοι τῆς Χάρι
τος», ἄνθρωποι τῆς Ἀναστάσεως!

ΙΓ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Α΄ Κορ  ιστ΄ 1324)

Τὸ σημερινὸν ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα ἀδελφοί 
μου, χαράσσει τὴν πνευματικὴν ζωὴν τοῦ Χριστια

νοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ  Δεδηλωμένος πνευματικὸς ἡγέτης 
ὁ Παῦλος ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἐπίλογον τῆς ἐπι
στολῆς του πρὸς Κορινθίους προτάσσει τὴν ἀγωνίαν του 
διὰ τὰς νεοσυστάτους Ἐκκλησίας καὶ τὴν πνευματικὴν 
τελείωσιν τῶν μελῶν της  Ὁ Λόγος του εἶναι Λόγος Χρι
στοῦ  Κηρύττει διὰ πίστεως στερρᾶς καὶ μύχιος ὁ πόθος 
του ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ πανταχόθεν  Ἠγωνίζετο καὶ 
ὁ ἴδιος καὶ προτρέπει τοὺς πιστοὺς εἰς τὴν ἐφ’ ὅρου ζωῆς 
διαρκῆν κατάθεσιν τοῦ ἀγῶνος των «Γρηγορεῖτε»! Εἰς 
τὴν θείαν Ἀποκάλυψιν μακαρίζεται «ὁ γρηγορῶν» διό
τι ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ ἔρχεται «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί»  
Ἡ ἐγρήγορσις ἡ συνεχὴς δηλαδὴ ἑτοιμότης τοῦ πιστοῦ ὁ 
ὁποῖος ἀγωνίζεται διὰ τὴν κατὰ Θεὸν ζωὴν εἶναι μεγίστη 
πνευματικὴ ἀρετή  Ἡ ἑτοιμότης ἔναντι τῶν πειρασμῶν 
εἰς τὸν καθημερινὸν στίβον τῆς ζωῆς χαράσσουν ἓν ψυ
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χικὸν πλαίσιον καὶ αὐτὴ ἡ καθημερινὴ προσπάθεια διὰ 
νὰ ἐνοικήσῃ καὶ ἐμπεριπατήσῃ ἐντὸς τῆς ψυχῆς ὁ Θεὸς 
καθίσταται ἀγωνιώδης  «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, 
ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν», παραγγέλλει ὁ Κύριος 
πρὸς τοὺς μαθητὰς εἰς τὴν Γεθσημανῆ, μιὰ παραγγελία 
διαχρονικὴ διὰ πάντα πνευματικὸν ἄνθρωπον, διὰ πάν
τα χρόνον καὶ πᾶσαν ἐποχήν  Ἡ προσευχὴ εἶναι ὁ κύριος 
ὑποστηρικτὴς τῆς ἐγρηγόρσεως  Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος διὰ νὰ 
ἀντλήσῃ δύναμιν εἰς τὴν πραγμάτωσιν τοῦ σχεδίου τῆς 
θείας οἰκονομίας προσηύχετο καὶ ὁρισμένας φορὰς «ἐντο
νώτερον»  Ἡ προσευχὴ μᾶς συνδέει μὲ τὴν πηγὴν ἐκείνη 
τῆς δυνάμεως ἡ ὁποία «καθαίρει» τὸ «ἐγώ», τὸ ὑποτάσσει 
καὶ τὸ κατευθύνει πρὸς τὴν δημιουργίαν μίας νέας ζωῆς  
Διὰ τῆς προσευχῆς ἀποκτοῦμε τὴν μακαρίαν ὑπομονὴν  
τοῦ Σωτῆρος καὶ τῶν Ἁγίων τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς 
Δια θήκης  Ἡ προσευχὴ καθιστᾶ τὴν γλῶτταν σάλπιγγα 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σαλπίζουσα οὐράνια ρήματα  Ὁ 
ἀπόστολος ἀπευθύνει καὶ προτροπὴν περὶ τῆς σταθερό
τητος τῆς πίστεως, τῆς πνευματικῆς δυνάμεως καὶ γεν
ναιότητος προϋποθέσεις ἀπαραιτήτους διὰ τὸν πνευμα
τικὸν ἀγῶνα  Ἡ δύναμις αὐτὴ θὰ ἀντληθῇ ἐκ τοῦ Κυρίου 

Ἐκεῖνος εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ἀκαταβλήτου δυνάμεως  
Ὅλα αὐτὰ θὰ πρέπῃ νὰ ἔχουν ἔντονον τὴν παρουσίαν 
τῆς ἀγάπης  Ἡ χριστιανικὴ ζωὴ ὁλοκληροῦται διὰ τῆς 
ἀγάπης διότι ὁ ἱδρυτὴς τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας 
εἶναι ΑΓΑΠΗ  Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μᾶς ἀποκαλύ
πτει ὅτι ὁ Θεὸς «ἀγάπη ἐστι» ὁ δὲ Παῦλος διαβεβαιοῖ 

ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι καρπὸς τοῦ ἁγίου Πνεύμαατος  Κα
θίσταται διὰ τῆς παρουσίας τῆς ἀγάπης παρουσία τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου  Θαυ
μαστὸν παράδειγμα ἡ βιοτὴ ἁπάντων τῶν Ἁγίων ὅπου 
ἐντὸς τῆς ἀγάπης των περιελαμβάνοντο καὶ οἱ διῶκται 
των  Ἄνευ τῆς ἀγάπης ἔχομε τὴν ἀπουσίαν τὴν παντελῆ 
ἀπουσίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  Σήμερον ἐντονώτερον 
ἐμφανίζονται διῶκται τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ παράδοξον 
ὅτι παρατηρεῖται ἐκ μέρους τῶν πνευματικῶν ταγῶν μιὰ 
νωθρότης καὶ ἀποχαύνωσις  Ἡ ἐγρήγορσις καθίσταται 
ἐπιτακτικὴ  Ἡ συμβουλὴ τοῦ ἀποστόλου ἐπίκαιρος εἰς 
τὴν ἐποχήν μας  Αὐτὴν τὴν πορείαν θὰ πρέπῃ νὰ ἀκο
λουθήσωμεν ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς Ἐκκλησίας ἀφ’ ἑνὸς 
διὰ νὰ διασφαλίσωμεν τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τοῦ εὐσεβοῦς 
ἡμῶν Γένους ἀφ’ ἑτέρου νὰ μὴν ἀπολέσωμεν τὴν θείαν 
χάριν ὡς δυνατότητα ζωῆς καὶ σωτηρίας  Ἡ ἀνόθευτος 
διασφάλισις τῆς ἀληθείας τῆς πίστεως, ἡ κάθαρσις τῆς 
καρδίας ἀπὸ πάθη, ἡ συντριβὴ τοῦ ἐγωϊσμοῦ, ἡ ὑπακοὴ 
εἰς τὸ θεῖον θέλημα καὶ ἡ μετοχὴ ὅλων εἰς τὰ Μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν τὸν πλαίσιον τῆς πνευματικῆς 
ζωῆς αὐτὰ ποὺ χαράσσει διὰ τῆς ἀποστολικῆς Ἐπιστολῆς 
του ὁ Παῦλος  Μὴν εἰσερχόμεθα διὰ τῶν ἐνεργειῶν ἡμῶν 
εἰς πνευματικὸν θάνατον διότι «ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβο
λος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ»  
Ἡ ἀγωνία τοῦ Παύλου ἂς καταστῇ καὶ ἰδική μας ἀγωνία 
διὰ τὸ ποίμνιόν μας τὸν πιστὸν Λαὸν τοῦ Θεοῦ  Καλού
μεθα ἅπαντες εἰς πνευματικὸν ἀνεφοδιασμόν 
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ΙΔ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Β΄ Κορ  α΄ 21 β΄ 4)

Περὶ τῆς σφραγίδος τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύμα
τος ὁμιλεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὸ σημερινὸν 

ἀνάγνωσμα  Αὐτὸς ὁ ἀρραβὼν ἐνέχει τὴν ἔννοιαν τοῦ 
φωτὸς τὸ ὁποῖον λαμβάνομεν εἰς τὸν παρόντα κόσμον ἐκ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὸ ἱερὸν Βάπτισμα καὶ τὸ 
ὁποῖον σηματοδοτεῖ τὴν ἔλευσίν μας εἰς τὸ αἰώνιον καὶ 
ἀνέσπερον φῶς τῆς θείας Βασιλείας  Αὐτὸς ὁ ἀρραβὼν 
μᾶς δίδεται οὐρανόθεν ὡς δωρεὰ διὰ νὰ ἐνοικῇ εἰς τὴν 
καρδίαν μας καὶ νὰ ἐμπεριπατῇ ὁ Χριστὸς εἰς τὰ ἐσώτα
τα βάθη τῆς ὑπάρξεώς μας  Δι’ αὐτοῦ τοῦ ἀρραβῶνος βε
βαιοῦται ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀνήκει εἰς τὸν Χριστὸν ὁ ὁποῖος 
οὐδέποτε θὰ τὸν ἐγκαταλείψει  Ἡ πνευματικὴ ἀγαλλία
σις τοῦ βαπτιζόμενου εἶναι ἡ πρόγευσις τῆς μεγίστης 
χαρᾶς τὴν ὁποίαν θὰ λάβῃ εἰς τὴν μέλλουσα ζωήν  Ἐκεῖ 
ὅπου θὰ τελεσθῇ ὁ γάμος του μετὰ τοῦ Κυρίου  Ὁ αἰώ
νιος γάμος, ὅπου οὐδεμία ψυχὴ οὐδέποτε θὰ χωρισθῇ ἀπὸ 
τὸν Κύριον  Αὐτοὶ οἱ λόγοι τοῦ Παύλου ἔρχονται δίκην 

παρακαταθήκης αἰωνίου πρὸς τοὺς Κορινθίους καθόσον 
ἡ μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς του ἐνέχει θείαν εὐθύτητα 
καὶ εἰλικρίνειαν ὄχι διακοσμιτικῆς σοφίας ἀλλὰ διὰ τῆς 
χάριτος τοῦ Θεοῦ  Τοὺς βεβαιοῖ ὅτι ὅλαι αἱ ὑποσχέσεις 
τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ πραγματοποιοῦνται 
ὅπως καὶ ὅλαι αἱ ὑποσχέσεις τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν 
ἄνθρωπον διότι ὁ βεβαπτισμένος ἐνδύεται τὸν Χριστὸν 
καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐπιγείου ζωῆς του  Οἱ λόγοι 
τοῦ Παύλου οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄνωθεν λόγοι θείας προελεύ
σεως εἶναι ἀπολύτως ἀληθεῖς  Ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ 
τιμᾶ τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεώς του, τῶν καλῶν ἔργων 
του, νὰ ἐκτελῇ πιστῶς τὰς ἐντολὰς τῆς κατὰ Θεὸν ζωῆς 
καὶ πολιτείας καὶ νὰ ἑνοῦται μετ’ Αὐτοῦ αἰωνίως  Τότε 
καθίσταται κοινωνὸς τῆς μακαρίας ζωῆς  Ὁ ἄνθρωπος 
ἀντιπαλέων μὲ τὰς θλίψεις καὶ δοκιμασίας τοῦ βίου αἱ 
ὁποίαι κατὰ τὸν Μ  Βασίλειον δίδονται «ἐπὶ δοκιμασία 
τῆς ἀληθινῆς πρὸς τὸν κτίσαντα ἡμᾶς Θεὸν ἀγάπης» 
βιώ νει διὰ τῆς μετανοίας καὶ συντριβῆς τῆν ἀγάπην  Καὶ 
τὰ τάλαντα διὰ τῶν ὁποίων τὸν ἐπροίκισεν ὁ Θεὸς δὲν τὰ 
ἀφήνει ἀνεκμετάλλευτα ἀλλὰ μετ’ εὐγνωμοσύνης πρὸς 
τὸν κτίσαντα Θεὸν κατὰ τὸν Πέτρον τὸν Δαμασκηνὸν 
«αὔξει τὰς δωρεὰς καὶ τὰ χαρίσματα»  Εἰς ὅλας τὰς ἐπι
στολὰς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου διαφυλάσσεται ἀνόθευ
τος ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως  Ἡ νωθρότης εἶναι ἐκείνη ἡ 
ὁποία ἀποτελεῖ ἀπειλὴ καὶ ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπον 
ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ  Ἡ μεγάλη κληρονομία 
τῆς σφραγίδος τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ 
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λεωφόρος τῆς αὐθεντικῆς πνευματικῆς ζωῆς, τὴν ὁποίαν 
διασχίζουν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας οἱ ἀγωνισταὶ τῆς ἀμωμήτου 
ἡμῶν πίστεως καὶ αἱ μορφαὶ τῶν Ἁγίων  Ὅμως ὁ ἀγὼν 
εἶναι διαρκής, ἡ μετάνοια καθίσταται ἐπιτακτικὴ διὰ νὰ 
λάβῃ ὁ Χριστιανὸς τὸν ἀμαράντινον στέφανον τῆς δόξης 
τῶν οὐρανῶν καὶ νὰ μὴν ἀπωλεσθεῖ ὡς κακὸς γεωργὸς 
τοῦ ἀγροῦ τῆς θείας Βασιλείας  Ὁ Παῦλος ὁμολογεῖ τὴν 
ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου  Δὲν θέλει νὰ ἐξουσιάζῃ τοὺς 
Κορινθίους εἰς θέματα πίστεως ἀλλὰ διὰ τῆς πνευμα
τικῆς κατευθύνσεως νὰ τοὺς καταστήσει μετόχους τῆς 
θείας ἀληθείας, «τέκνα φωτὸς» καὶ αὐτὸ καθίσταται 
διὰ τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος  Ἡ «σφραγὶς» τὸ 
λουτρὸν δηλαδὴ τῆς παλιγγενεσίας καὶ τῆς ἀνακαινί
σεως χαριτώνει τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν τοποθετεῖ εἰς τὴν 
προπτωτικὴν κατάστασιν  Ἔχομεν ἱερὸν καθῆκον ἔναντι 
τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος μᾶς προσκαλεῖ διὰ τοῦ ἀρραβῶνος 
τοῦ Πνεύματος, διὰ τῆς σεσωσμένης δωρεᾶς τῆς σφρα
γίδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νὰ καταστῶμεν ἐχθροὶ τῆς 
ἀμφιβολίας, τῆς ὀλιγοπιστίας, τῶν ἀμφιταλαντεύσεων 
καὶ νὰ μὴν περιφρονήσωμεν τὸν θεῖον ἐπισκέπτην ἔξω
θεν τῶν καρδιῶν μας ἀλλὰ μετ’ Αὐτοῦ νὰ βαδίσωμεν τὴν 
ὁδὸν τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς «Τῇ γὰρ πίστει ἐστή
κατε»  Προτροπὴ καὶ βεβαιότης τοῦ Παύλου πρὸς τοὺς 
Κορινθίους  Βεβαιότης ἰδική μας ὅτι διὰ τῆς πίστεως κα
θιστάμεθα κοινωνοὶ τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν χαρι
σμάτων τοῦ Πνεύματός Του, ἀκολουθοῦντες τὸ φρόνημα 
τῆς Ἐκκλησίας, τῆς σωτηρίας, τῆς Ἀποκαλύψεως 

ΙΕ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Β΄ Κορ  δ΄ 615)

«Γεννηθήτω φῶς» (Γεν  α΄)  Ἡ ἐντολὴ τοῦ Δημιουρ
γοῦ Πατρὸς κατὰ τὴν δημιουργίαν τοῦ σύμπαντος 

κόσμου δίδει τὸ φυσικὸν φῶς ἐπὶ πᾶσαν τὴν κτίσιν  Ὁ 
ἴδιος Θεὸς Δημιουργὸς Πατὴρ εἶναι Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος 
ὡς φῶς λάμπον εἰς τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων φωτίζει 
εἰς τὸ νὰ ἐννοήσωμεν τὴν θείαν δόξαν Του εἰς τὸ πρόσω
πον τοῦ Υἱοῦ  Τὸ θεῖον φῶς ὡς διαβεβαιεῖ ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος εἰς τὸ σημερινὸν ἀνάγνωσμα εἶναι ἡ ἀποκάλυ
ψις τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τὸν ἄνθρωπον διὰ τὴν ἀληθῆ 
γνῶσιν τοῦ Θεοῦ  Αὐτὸς ὁ πνευματικὸς θησαυρὸςφυ
λαττόμενος «ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν» ὑπάρχει εἰς τὴν 
ἀνθρωπίνην φύσιν μας  Ἡ αἰσθησις τῆς παρουσίας τοῦ 
θείου φωτὸς «πληροῖ ἡμᾶς ἐν πληρότητι» δὲν αἰσθα
νόμεθα μόνοι «καταβαλλόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύμενοι» 
καθόσον «ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ 
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Ἰησοῦ ἐγερεῖ»  Τὸ θεῖον φῶς εἶναι ἡ αἰώνιος ζωή, ἡ βα
σιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ἄκτιστος ἐνεργεια τῆς θεότητος  Ὁ 
Ἅγιος Σιλουανὸς ὁμολογεῖ ὅτι τὴν θέωσιν ὁ ἄνθρωπος 
τὴν ἐπιδέχεται  Ὁ Θεὸς εἶναι ἡ ἐνεργοῦσα ἀρχὴ τῆς 
πράξεως τῆς θεώσεως καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τελεσθῇ 
ἀλλιῶς παρὰ μετὰ τῆς συμφωνίας καὶ μάλιστα μετὰ 
τῆς συνεργασίας τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου  Ἡ καθαρό
της εἶναι ἡ ὁδὸς ἡ ὁποία προετοιμάζει τὴν φανέρωσιν 
τῆς χάριτος  «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοὶ 
τὸν Θεὸν ὄψονται» (Ματθ  5, 8)  Ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ εἰς 
τὸν κεκαθαρμένον ἄνθρωπον δι’ ὅλων τῶν τρόπων τοὺς 
ὁποίους προσφέρει ἡ Ἐκκλησία καὶ οὕτως καθίσταται 
δεκτικὸς τοῦ θείου ἐλέους  Ἡ συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου 
ἐκφράζεται εἰς τὴν προσπάθειαν νὰ προετοιμασθῇ διὰ 
τὴν μέθεξιν τοῦ ἀκτίστου φωτὸς καὶ διὰ τὴν κοινωνίαν 
μετὰ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ  Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα
λαμᾶς μύστης τοῦ φωτὸς καὶ τῆς χάριτος διακρίνει τρία 
εἴδη φωτός  Τὸ αἰσθητὸν φῶς τὸ ὁποῖον ἀντιλαμβανό
μεθα διὰ τῆς ὁράσεως, τὸ νοητὸν τὸ διανοητικὸν φῶς «ἡ 
ἐν νοήμασι κειμένη γνῶσις» τὸ ὁποῖον ἀντιλαμβανόμε
θα διὰ τοῦ νοός  Καὶ τὸ θεῖον φῶς, ἡ ἔλαμψις τοῦ θεϊκοῦ 
φωτὸς τὸ ὁποῖον εἶναι ὁ ὁρατὸς χαρακτὴρ τῆς θεότητος  
Ὁ ἀγὼν τοῦ Χριστιανοῦ καθημερινῶς ἔχει ἕνα στόχον· 
νὰ φθάσῃ εἰς τὴν θέωσιν  Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς 
ἐνεργείας τῆς θείας δυνάμεως ἐπὶ τῆς ἀδυνάμου ἀνθρω
πίνης φύσεως καὶ πρὸς τοῦτο συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος 
τοὺς Κορινθίους εἰς τὸ σημερινὸν ἀνάγνωσμα «ἀπορού

μενοι ἀλλ’ οὐκ ἐξαπορούμενοι»  Δὲν συντριβόμεθα διότι 
ὁ Θεὸς δίδει πλάτος εἰς τὰς καρδίας πρὸς ἀντοχὴν ἔτι 
περισσότερον  «Ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με», ὁμολογεῖ ὁ 
Δαβίδ (Ψαλμ  4, 1)  Ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης ἐμφορούμενος 
ὑπὸ ἔρωτος διὰ τὰ πλάσματά του ἐξέρχεται τοῦ Ἑαυτοῦ 
Του καὶ ζητεῖ τὴν ἕνωσιν μετ’ αὐτῶν  Αὐτὸ ἐκφράζεται 
διὰ τῶν ἐνεργειῶν του  Δημιούργησε καὶ συντηρεῖ τὸν 
κόσμον, δίδει οὐσίαν διὰ τῶν οὐσιοποιητικῶν ἐνεργειῶν 
Του  Φωτίζει καὶ ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπον  Τὸν θεώνει διὰ 
τῶν θεοτικῶν ἐνεργειῶν του  Διὰ τῶν ἀκτίστων αὐτῶν 
ἐνεργειῶν ὁ Θεὸς εἰσέρχεται εἰς τὴν φύσιν, τὴν ἱστο
ρίαν, τὴν ζωὴν τῶν ἀνθρώπων  Ἕνωσις μετὰ τοῦ Θεοῦ 
διὰ τῶν ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν καὶ ὄχι διὰ τῆς φύ
σεώς Του  Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστήριον τῆς ὀρθοδόξου πί
στεως καὶ τῆς ζωῆς  Ὁ Κύριος ἐγκατελείφθη ἐπὶ τοῦ 
Σταυροῦ καὶ ἐγένετο ἡ ἀρχὴ τῆς καθόδου του εἰς τὸν 
Ἅδη, τῆς Ἀναστάσεώς Του καὶ τῆς ἀνόδου Του εἰς τοὺς 
οὐρανούς  Αὐτὸ τὸ θεῖον καὶ ἄκτιστον φῶς καθίσταται 
ζωὴ καὶ Ἀνάστασις καὶ ἡ ἀγωνία τοῦ Παύλου αὐτὸ νὰ 
ἐννοήσουν καὶ νὰ βιώσουν τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Κορίνθου ποὺ ἀπευθύνει τὴν ἐπιστολήν του, αὐτὸ τὸ 
φῶς ἀναζητοῦν βάσει τῆς Διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας 
ἀνὰ τοὺς αἰῶνας οἱ Χριστιανοί  Νὰ καταστοῦν, νὰ κα
ταστοῦμεν ἅπαντας «Υἱοὶ τῆς Ἀναστάσεως» 
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ΙΣΤ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Β΄ Κορ  στ΄ 110)

Τεραστία ἡ εὐθύνη τῶν Ἀποστόλων εἰς τὴν διάδοσιν 
τοῦ Εὐαγγελίου καὶ βαθύτατον τὸ πνευματικὸν με

γαλεῖον των ὡς γνήσιοι κήρυκές του  Ἐνεργῶς δεδοσμένοι 
εἰς τὴν ἐπιταγὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γνήσιοι διάκονοι 
Θεοῦ ἀπεῖχον τῆς ἁμαρτίας ἔζων ἐν συνέσει, ἀποφεύγον
τες καὶ τὸν ὑπαινιγμὸν σκανδάλου «Ἐν ὑπομονῇ πολλῇ 
ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στεναχωρίαις, ἐν πληγαῖς, 
ἐν φυλακαῖς» ἐκήρυττον «Χριστὸν καὶ τοῦτον Ἐσταυ
ρωμένον»  Πυξίδα των τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας ἑκάστης 
ἀνθρωπίνης ψυχῆς  Ἡ διακονία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἔργον καὶ 
ἀποστολὴ πάντων τῶν χριστιανῶν  Τὸ πνεῦμα τῆς δια
κονίας ἁπλοῦται καὶ διαποτίζει πάσας τὰς ἐκδηλώσεις 
τῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ, ἐπηρεάζει τὴν συμπεριφοράν 
του πρὸς ὅλους, χαρακτηρίζει πᾶσαν πρᾶξιν του ἀκόμη 
καὶ τὴν πλέον ἀσήμαντον  Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς εὐαγγελικῆς 

ἀληθείας, ἐκ τοῦ Α εἰς τὸ Ω καθίσταται ὁ στόχος τοῦ 
ἀγῶνος παντὸς ἀληθοῦς χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος συμπερι
φέρεται ὡς ὑπηρέτης Θεοῦ, προσφέρων τὴν διακονίαν 
του εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἄνθρωπον ἄνευ ὑστεροβου
λίας καὶ ἐν πᾶσι περιστάσει «Ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις, ἐμοὶ 
ἀκολουθείτω» ( Ἰω  ιβ΄, 26)  Ἀκολουθεῖ τοὺς πόδας τοῦ 
Κυρίου, πάντα τὰ ἔργα του διέπονται ἐκ τῆς σφραγί
δος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ· ὡς ἡ ζωή, ἡ διακονία καὶ ἡ 
ἀποστολὴ τῶν Ἀποστόλων «ζῶσα καὶ σιωπῶσα παραί
νεσις»  Οἱ χριστιανοὶ οἱ ὁποῖοι στοχεύουν εἰς τὴν κτῆσιν 
τοῦ οὐρανοῦ καθίσταν ται «δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυχῆς» (Ἐφ  6, 6)  Ἡ κατάκτησις 
τῆς θείας Βασιλείας εἶναι ὁδὸς ἀκανθώδης ὡς ἡ ὁδὸς 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὁ ὁποῖος καὶ περιγράφει τὸν 
πολυσχιδὴ ἀγῶνα του ὡς διάκονος Θεοῦ  Αὐτὴ ἡ θεο
φιλὴς διαπαιδαγώγησίς του τὸν κατέστησεν νικητὴν τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς  Ὁ μισθὸς τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου 
Πνεύματος σημειοῖ ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ νέος θεολόγος δὲν 
δίδεται «ἄνευ ἔργων καὶ ἱδρώτων καὶ πόνων τῆς ἀρετῆς»  
Τὰ πάντα εἰς τοὺς ἀληθεῖς χριστιανοὺς «θεῶνται ὑπὸ τὸ 
πρίσμα τοῦ Οὐρανοῦ»  «Ἐπὶ γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ’ ἐν 
οὐρανῷ πολιτεύον ται    ἀγαπῶσι πάντας καὶ ὑπὸ πάν
των διώκονται    θανατοῦνται καὶ ζωοποιοῦνται    ἀτι
μοῦνται καὶ ἐν ἀτιμίαις δοξάζονται    βλασφημοῦνται καὶ 
δικαιοῦνται, λοιδοροῦνται καὶ εὐλογοῦσιν, ὑβρίζονται 
καὶ τιμῶσιν, ἀγαθοποιοῦντες ὡς κακοὶ κολάζονται, κο
λαζόμενοι χαίρουσιν ὡς ζωοποιούμενοι» (ἐπιστολὴ πρὸς 
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Διό γνητον)  «Ἐν ὑπομονῇ πολλῇ» ἀντιμετωπίζεται πᾶσα 
δοκιμασία ὡς ἡ δοκιμασία τοῦ Κυρίου ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ  
Ὅπως ὁ Θεὸς «μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, μὴ βουλόμενός τι
νας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι» 
(Β΄ Πετρ  3, 9) οὕτως ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν θὰ ἐμψυχώνεται 
ἐκ τῆς θείας ὑπομονῆς τοῦ Κυρίου καὶ θὰ ἀντλῇ δύνα
μιν ἐξ αὐτοῦ  Στόχος νὰ λάβωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν δύναμιν 
τοῦ Παύλου ὡς ἐκεῖνος ἔλαβεν ἐκ δυνάμεως Χριστοῦ κα
θόσον πᾶς πνευματικὸς ἄνθρωπος, πᾶς διάκονος Θεοῦ 
«ἐν λόγῳ καταλλαγῆς» (Β΄ Κορ  5, 19)  «Ἱατρεύῃ τὴν 
Βαβυλῶνα» κατὰ τὸν λόγον τοῦ Προφήτου Ἱερεμίου καὶ 
καθίσταται συνοδοιπόρος, συνκυρηναῖος προσφέρων 
βάλσαμον εἰς τὴν ἀσθενοῦσα ψυχὴν τοῦ ποιμνίου Του  
Στόχος ἡ ἕνωσις μετὰ τοῦ Θεοῦ, ἡ κληρονομία τῆς ἐπου
ρανίου Βασιλείας Του ἡ ὁποία δὲν εἶναι «ἔργων ἀντάλ
λαγμα» ἀλλὰ κάθαρσις παθῶν, φωτισμός, θέωσις 

ΙΖ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Β΄ Κορ  στ΄ 16  ζ΄ 1)

Ὁ χριστιανὸς εἰς τὸν προσωπικόν του ἀγῶνα νὰ κα
ταστῇ φωτόμορφον τέκνον τῆς Ἐκκλησίας παλαίει μετὰ 
τῆς ἁμαρτίας  Ἁμαρτία σημαίνει πᾶσα πρᾶξις, αἴσθημα, 
ἢ σκέψις ἡ ὁποία καθίσταται ἀντίθετος κατὰ τὰς ἐπι
ταγὰς τῶν κανόνων τοῦ Θεοῦ  Ὁ Θεὸς ὡς Δημιουργὸς 
τῶν ἁπάντων θέτει κανόνας διὰ τὴν ἀνθρωπότητα καὶ 
ἡμεῖς εἴμεθα ὑπόλογοι εἰς Ἐκεῖνον διὰ τὰς πράξεις μας 
(Ρωμ  14, 12)  Ἀνεξαιρέτως ἅπαντες οἱ ἄνθρωποι ὑστε
ροῦν ὡς πρὸς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ λόγῳ ἁμαρτιῶν των  
«Πᾶντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ 
Θεοῦ   » (Ρωμ  3, 24)  Ὁ θεῖος Ἀπόστολος εἰς τὸ σημε
ρινὸν ἀνάγνωσμά του προτρέπει τοὺς πιστοὺς τῆς κατὰ 
Κορίνθου Ἐκκλησίας ὅπως καθαρίσωσιν ἑαυτοὺς «ἀπὸ 
παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος» διὰ τὴν ἀκρί
βειαν τοποθετῶν καὶ τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτόν του διὰ πρώτου 
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πληθυντικοῦ προσώπου «καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς» λόγῳ 
ἀφ’ ἑνὸς ταπεινοφροσύνης, ἀφ’ ἑτέρου συναισθανόμενος 
ὅτι καὶ ὁ ἴδιος διατηρεῖ τὴν ταυτότητα τοῦ μέλους τῆς 
Ἐκκλησίας  Ἡ μόλυνσις σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἡ μόλυν
σις ἐκ τῆς ἁμαρτίας γενικώτερον δέον ὅπως ἀποφεύγεται 
ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, μελετῶν τὸν ἑαυτόν του διὰ τῆς γνώ
σεως καὶ τοῦ φωτὸς τοῦ Θεοῦ, ἐπιτελῶν τὴν ἱερουργίαν 
τοῦ ἁγιασμοῦ του ἐκκινῶν ἐκ τῆς θεογνω σίας καὶ τερμα
τίζων εἰς τὴν αὐτογνωσίαν καθιστάμενος ἐντέλει τέκνον 
Θεοῦ  Καὶ τὸ σπουδαιότατον  Ἡ ἁγιότης ὁ στόχος δηλαδὴ 
ἑκάστου ἐνσυνειδήτου ὀρθοδόξου χριστιανοῦ, ὁ πόθος 
του δέον ὅπως συνοδεύεται διὰ φόβου Θεοῦ  Μόνον τότε 
ἡ ἁγιότης καθίσταται ἀξία  Φόβος Θεοῦ δὲν σημαίνει 
τιμωρία καὶ ἐκδικητικότης, ἀλλὰ συν αίσθησις τῆς ἰδικῆς 
μας ἀδυναμίας ἔναντι τῆς ἰδικῆς Του παντοδυναμίας  
«Ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς καὶ ἀληθοῦς ζωῆς τοῦ ἀνθρώ
που, ὁ φόβος Θεοῦ» γράφει ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος  Ὁ 
Θεὸς δίδει τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως εἰς τὸν ἄνθρω
πον «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»  Ὁ Χριστὸς ἦλθε νὰ ἐλευθερώσει 
«ὅσους φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς του ζῆν ἔνοχοι ἦσαν 
δουλείας» (Ἑβρ  2, 15)  Δὲν κομίζει πνεῦμα δουλείας διὰ 
νὰ ἐνσπείρῃ κατάστασιν φόβου ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθε σίας 
(Ρωμ  8, 15)  Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀνακαλύπτει εἰς τὸν 
ἑαυτόν του τὴν φρικτὴ ἄρνησιν καὶ ἀποστα σίαν ἐκ τῶν 
θείων ἐντολῶν αἰσθανόμενος τὴν προδοσίαν του ἔναν
τι τῆς πατρικῆς ἀγάπης, ἀποδέχεται τὸν θεῖον φόβον, 
κλαίει, θρηνεῖ· προδίδει τὴν θείαν δωρεὰν καὶ συγχρόνως 

συναισθάνεται τὴν Βοὴν τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ  Καὶ 
κρύπτεται ὡς οἱ Πρωτόπλαστοι  Ἡ ἐνέργεια τοῦ δια
βόλου κτίτωρος τῆς ἁμαρτίας προκαλεῖ τὸν ἁμαρτωλὸν 
φόβον εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἐν ἀντιθέσει τῆς χάριτος τοῦ 
Θεοῦ ἡ ὁποία προκαλεῖ χαρὰν καὶ εἰρήνην  Ἐὰν παρα
δώσομεν ὁλοκληρωτικῶς τὸν ἑαυτόν μας εἰς τὸ σχέδιον 
τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ ἀκούσωμεν «κραυγὴν ἐλέγχου»  Ἐὰν 
τηροῦμε μετ’ ἀκριβείας Τοὺς κανόνας καὶ τὰς ἐπιταγὰς 
τοῦ θείου φόβου θὰ καταντήσωμεν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ 
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ  4, 13)  Πολλοὶ ἐκ τῶν Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας ὁμιλοῦν περὶ τοῦ θείου φόβου  Ὁ Ἅγιος 
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης κατατάσσει τὸν θεῖον φόβον ὡς 
ἀπαρχὴ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔργων  Ὁ Ἅγιος Συμεὼν 
ὁ Νέος Θεολόγος ὁμολογεῖ ὅτι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καθί
σταται ἀνίκητον ὅπλον τῆς πίστεως  Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης 
τῆς Κλίμακος παρομοιάζει τὸν θεῖον φόβον μὲ τὴν ἀρχὴν 
τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸν  Διὸ καὶ ὁ προφητάναξ Βοᾶ 
«Ὁ φόβος Κυρίου ἁγνός, διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος» 
(Ψαλμ  18, 10) καὶ ὁ συγγραφεὺς τών Παροιμιῶν κα
ταθέτει «ὀχύρωμα ἁγίου, φόβος Κυρίου» (Παρ  Ι΄ 29), ὁ 
δὲ ἱερὸς Αὐγουστῖνος κατ’ ἐξακολούθησιν συμβουλεύει 
«τὸν Θεὸν φοβοῦ»  Διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ φόβου τοῦ 
Θεοῦ ἐντὸς τῆς ὑπάρξεώς μας δέον νὰ χρησιμοποιήσω
μεν μνήμην θανάτου ἡνωμένην μετὰ τῆς συναισθήσεως 
τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου  Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ 
ἅλας τῆς εὐσεβείας κατὰ τὸν Ἅγιον Νικόλαον Βελιμί
ροβιτς ὁ ὁποῖος μᾶς λέγει ὅτι «κορυφαῖοι ἀσκηταὶ νεκρώ
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σαντες τὸ φρόνημα τῆς σαρκός των καὶ ζήσαντες ἀσκού
μενοι νυχθημερὸν ἐπὶ τεσαράκοντα καὶ πεντήκοντα ἔτη 
ἔμπλεοι φόβου Θεοῦ ἐκ τοῦ θανάτου των, αὐτοὶ οἱ πλέον  
ἀναμάρτητοι μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὴν ὥρα 
τοῦ θανάτου των ἐβόων “Κύριε, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρ
τωλῷ”»  Αὐτὴν τὴν ἱκετήριον προσευχὴν ἀδελφοί μου ἂς 
ἀναπέμπομεν καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ προσωπικοῦ 
ἡμῶν ἀγῶνος ἕως τῆς ἐσχάτης ἡμῶν ἀναπνοῆς πρὸς τὸν 
Δομήτορα Κύριον «ἵνα σώσῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν» καὶ μὴ 
παραδώση ἡμᾶς εἰς «τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς» (Ματθ  5, 
22) καὶ τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον (Μάρκ  9, 45) 
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