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� «Ἀνάμνησις  τῆς  ἀπὸ  τοῦ  παραδείσου  ἐξορίας  τοῦ          

       πρωτοπλάστου  Ἀδάμ». 
�   Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης (420). 

�   Φωτεινῆς μάρτυρος τῆς Σαμαρείτιδος,  

�   Θεοκλήτου καὶ λοιπῶν μαρτύρων,  

�   Ἰωάννου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Κων/πόλει (1575). 
 

Αναζητώντας  τον χαμένο θησαυρό 
 

∆∆∆∆ιαβαίνουμε από αύριο το κατώφλι της Μεγάλης Σαρακοστής και το 
σημερινό Ευαγγέλιο, προερχόμενο από την ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία του Χριστού, 
έρχεται να μας δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό, ώστε πορευόμενοι προς 
το Πάθος και την Ανάσταση, να μην χάσουμε τον δρόμο μας, αλλά να συναντή-
σουμε στο τέλος της διαδρομής τον Χριστό, Αναστημένο και δοξασμένο. 

ΗΗΗΗ σημερινή περικοπή αναφέρεται σε ποικίλα θέματα, φαινομενικώς δια-
φορετικά μεταξύ τους. Μιλάει για τη συγχωρητικότητα και το πόσο αυτονόητη 
είναι η παρουσία της στη ζωή του χριστιανού ως προϋπόθεση για τη θεϊκή συγ-
χώρηση. Μιλά για τη νηστεία και τη χαρά που πρέπει να δημιουργεί στους χρι-
στιανούς η άσκηση σε αυτήν, όχι την υποκριτική ή και πραγματική σκυθρωπό-
τητα και τον γογγυσμό που τόσο συχνά προκαλεί στους ανθρώπους. Τέλος, η πε-
ρικοπή προειδοποιεί τους χριστιανούς να μην επενδύουν στη ζωή τους σε θησαυ-
ρούς που είναι εφήμεροι και χάνονται εύκολα στο διάβα των καιρών, αλλά να α-
φοσιωθούν στην απόκτηση του θησαυρού εκείνου που δεν κινδυνεύει από λη-
στές, φυσικές καταστροφές ή ιστορικές ανακατατάξεις. Τέλος, η περικοπή κλεί-
νει με την καίρια και βαθυστόχαστη παρατήρηση ότι εκεί που βρίσκεται ο πραγ-
ματικός θησαυρός της ζωής μας εκεί είναι εστιασμένη και η καρδιά μας, το κέ-
ντρο δηλαδή της προσωπικότητάς μας, τα βάθη της συνείδησής μας. 

ΗΗΗΗ Σαρακοστή, όπως είπαμε, είναι μια πορεία προς τον Χριστό, τον 
Σταυρό και την Ανάστασή του. Στο τέλος αυτής της πορείας θα είμαστε σε θέ-
ση να δούμε αν πραγματικά θησαυρός μας είναι ο Χριστός, να διαπιστώσουμε 
αν θα αντέξουμε το σκάνδαλο και τον πειρασμό που προκαλεί η συνειδητο-
ποίηση ότι οι άνθρωποι κατεδίωξαν τον Χριστό μέχρι θανάτου, και αν, αντέχο-
ντας τελικά τον πειρασμό αυτόν, θα αξιωθούμε να αναγνωρίσουμε τον Ανα-
στημένο Χριστό και να γίνουμε οι μάρτυρες της Αναστάσεώς του στον κόσμο. 

ΗΗΗΗ λέξη θησαυρός προκαλεί ένα κρυφό ρίγος στον άνθρωπο. Υποδηλώ    - 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΗΣΗΣΗΣ (Ματθ.(Ματθ.(Ματθ.(Ματθ. στ΄ 14  στ΄ 14  στ΄ 14  στ΄ 14 ---- 21) 21) 21) 21) 
    ΕΕΕΕἶπεν ὁ Κύριος· Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 

ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις 

τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑ-

μῶν. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανί-

ζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου 

τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις 

νηστεύων, ἀλλὰ τῷ Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ Πατήρ σου ὁ βλέπων 

ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς 

ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ 

κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε 

βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου 

γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν. 
 

 

νει κάτι εξαιρετικά πολύτιμο για τη ζωή μας. Η έννοια του θησαυρού μάλιστα 
συνοδεύεται συχνά από έναν επιθετικό προσδιορισμό. Μιλάμε για τον κρυμμένο 
θησαυρό. Ο θησαυρός αποκρύπτεται από τα μάτια των άλλων ανθρώπων, γιατί 
φοβόμαστε ότι μπορεί να γίνει αντικείμενο φθόνου, ζήλιας ή ακόμα και κλοπής. 
Αυτό φανερώνει και μιαν αίσθηση ιδιοτέλειας. Την απροθυμία να μοιραστούμε 
τον θησαυρό μας. Την προαιώνια αγωνία του ανθρώπου: να μην βρεθεί σε κατά-
σταση ανάγκης. Γι’ αυτό γεμίζει σακούλια και σεντούκια, ανασηκώνει στρώμα-
τα για να κρύψει χρήματα, χτίζει απόρθητα χρηματοκιβώτια, αποκτά απρόσιτες 
τραπεζικές θυρίδες. Όμως το Ευαγγέλιο μας θυμίζει πως ποικίλοι κίνδυνοι καιρο-
φυλακτούν. Ο σκόρος, το σκουλήκι, αλλά και οι κλέφτες μπορούν να υπερπηδή-
σουν κάθε εμπόδιο που εμείς θέτουμε, και έτσι ενδέχεται να χάσουμε τους θη-
σαυρούς μας. Η παρούσα παγκόσμια οικονομική κατάσταση έρχεται με τραγικά 
επίκαιρο τρόπο να επιβεβαιώσει τα λόγια του Ευαγγελίου. Επενδύσαμε σε ποικί-
λους θησαυρούς και τώρα τους βλέπουμε να χάνονται. Οι καρδιές μας ήταν δο-
σμένες σε αυτούς και τώρα απομένουν ραγισμένες, οι δε ζωές μας τσακισμένες.  

´ΟΟΟΟμως ο θησαυρός μπορεί να είναι κρυμμένος και για έναν άλλο, πιο ε-
πικίνδυνο λόγο. Μπορεί να είναι κρυμμένος, γιατί φοβόμαστε να αποκαλύψου-
με στους άλλους, ή ακόμα και στον ίδιο τον εαυτό μας, σε τι έχουμε επενδύσει 
τις ελπίδες μας. Φοβόμαστε πως, όταν αποκαλυφθεί ποιος ήταν ο θησαυρός 
μας, θα ντροπιαστούμε. Γιατί θα φανερωθούν τα πάθη μας, η εγωκεντρικότητά 
μας, οι αμαρτωλές επιθυμίες μας, η εσωτερική μας φτώχεια. 

ΗΗΗΗ πορεία προς τον Σταυρό, οφείλουμε να το ομολογήσουμε, δεν είναι 
καθόλου      εύκολη.      Και      αυτό      φανερώνεται     κατά     τρόπο     χαρακτηριστικό     στο     πώς  
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    Ε    Ε    Ε    Είπεν ο Κύριος: «Εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους ό,τι κακό έχουν κάνει, 
θα συγχωρήση και σας ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήτε τους 
ανθρώπους, τότε ούτε και ο Πατέρας σας θα συγχωρήση τα παραπτώματά σας. Ό-
ταν νηστεύετε, μη γίνεσθε σκυθρωποί όπως οι υποκριταί, οι οποίοι παραμορφώ-
νουν τα πρόσωπά τους, διά να τους ιδούν οι άνθρωποι ότι νηστεύουν. Αλήθεια σάς 
λέγω, ότι έχουν λάβει την ανταμοιβήν τους. Συ όμως όταν νηστεύης, άλειψε το κε-
φάλι σου και πλύνε το πρόσωπόν σου, διά να μη ιδούν οι άνθρωποι ότι νηστεύεις 
αλλά μόνον ο Πατέρας σου, που είναι εκεί παρών κρυφά, και ο Πατέρας σου, που 
βλέπει τι γίνεται εις τα κρυφά, θα σε ανταμείψη εις τα φανερά. Μη θησαυρίζετε διά 
τον εαυτόν σας θησαυρούς εις την γην, όπου ο σκόρος και η σαπίλα τούς κατα-
στρέφουν και όπου οι κλέπται κάνουν διάρρηξιν και τους κλέβουν, αλλά θησαυρί-
ζετε διά τον εαυτόν σας θησαυρούς εις τον ουρανόν, όπου ούτε σκόρος ούτε σαπί-
λα τούς καταστρέφει και όπου κλέπται δεν κάνουν διάρρηξιν και κλέβουν. Διότι ό-
που είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου». (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Δ.) 
 

 

φτάνουν οι μαθητές του Χριστού ενώπιον του Πάθους Του. Στην περίπτωση του 
Ιούδα, την πιο τραγική περίπτωση από όλους τους μαθητές, αποκαλύπτεται πόσο 
έχει επενδύσει σε εφήμερους θησαυρούς, πόσο μακριά είναι η καρδιά του από 
τον Χριστό. Αδυνατεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη ότι ο θησαυρός του ήταν 
κάλπικος, πως πίστεψε ότι ο Χριστός ήταν ένας ακόμη άνθρωπος που φιλοδόξη-
σε να αλλάξει την πολιτική και κοινωνική κατάσταση του κόσμου με κάποιας 
μορφής επανάσταση. Ένιωσε προδομένος και κατέληξε προδότης. Έχασε κάθε 
ελπίδα και οδηγήθηκε στην πιο τραγική και μη αναστρέψιμη εκδοχή του ανθρώ-
πινου βίου, την αυτοκαταστροφή. Πολύ δοκιμάστηκαν όμως και οι άλλοι μαθη-
τές, οι ένδεκα, και οι εβδομήκοντα, αλλά και οι γυναίκες που ακολουθούσαν τον 
Χριστό. Μπροστά στο Πάθος και κάτω από τον Σταυρό λιποψύχησαν, ο Πέτρος 
παροδικά τον αρνήθηκε. Όμως αυτοί δεν οδηγήθηκαν στην απελπισία, δοκίμα-
σαν την αίσθηση της εγκατάλειψης αλλά έμειναν ενωμένοι ἐπὶ τὸ αὐτό, η ελπίδα 
και η υπομονή, αυτές οι τόσο χαρακτηριστικές χριστιανικές αρετές, δεν χάθηκαν 
από τον ορίζοντά τους. Ο θησαυρός τους παρέμεινε ο Χριστός. Γι’ αυτό και α-
ξιώθηκαν να τον δουν και να τον αναγνωρίσουν, Αναστημένον πια. 

ΗΗΗΗ περικοπή όμως μας προσφέρει και δύο κριτήρια για να μην φτάσουμε 
απροετοίμαστοι την ώρα εκείνη της δοκιμασίας και συνειδητοποιήσουμε πως εί-
χαμε δώσει την καρδιά μας σε εφήμερους θησαυρούς. Τα κριτήρια είναι η συγ-
χώρηση και η νηστεία. Η συγχώρηση είναι η στάση εκείνη που δεν αφήνει τις γέ-
φυρες μεταξύ των ανθρώπων να γκρεμιστούν. Συχνά ένα μέρος του θησαυρού 
μας είναι ακριβώς οι ανθρώπινες σχέσεις. «Αυτός ο άνθρωπος είναι θησαυρός» 
λέμε,     όταν     θέλουμε     να     δείξουμε     πόσο     ανεκτίμητη    είναι    η    παρουσία    ενός    αγαπη- 
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μένου προσώπου στη ζωή μας. Όμως ποικίλα πάθη όπως η ιδιοτέλεια, ο εγωκε-
ντρισμός, ο φθόνος, η οργή, γίνονται το σκουλήκι και ο σκόρος που αφανίζουν 
τον θησαυρό των ανθρώπινων σχέσεων. Σύζυγοι, γονείς και παιδιά, φίλοι από τα 
παλιά, όλοι είναι έτοιμοι να σκορπίσουν τον θησαυρό της αγάπης τους και να βρε-
θούν ολομόναχοι και ψυχικά πένητες. Οι αφορμές δεν θα λείψουν ποτέ και ο πει-
ραστής διάβολος θα φέρει τις καταστάσεις κατά τέτοιον τρόπο που οι σχέσεις μας 
θα δοκιμαστούν. Γι’ αυτό ο Χριστός μάς λέει σήμερα πως η συγχώρηση είναι η στά-
ση εκείνη που θα καταστήσει τον θησαυρό των ανθρώπινων σχέσεων αλώβητο. 

ΗΗΗΗ νηστεία, από τη μεριά της, μας θωρακίζει από την τάση μας να μένουμε 
προσκολλημένοι σε πράγματα που δεν είναι τόσο σημαντικά για εμάς. Όταν με α-
φορμή την εγκράτεια στο φαγητό, συνειδητοποιούμε με χαρά πως είμαστε πιο ε-
λεύθεροι από όσο νομίζαμε, πως οι εξαρτήσεις μας από εφήμερα και φθαρτά πράγ-
ματα μπορούν να πάψουν να υφίστανται, τότε καταλαβαίνουμε πως η νηστεία μάς 
οδηγεί προς τον Χριστό, κρατώντας το βλέμμα μας καθαρό σχετικά με το ποιος εί-
ναι ο πραγματικός θησαυρός στη ζωή μας. Μας μαθαίνει τι είναι εκείνο που χορ-
ταίνει πραγματικά τον άνθρωπο. Ποια τροφή δεν θα μας λείψει ποτέ από τη ζωή μας. 

ΑΑΑΑδελφοί, στα παραμύθια που διαβάζουν οι μεγάλοι στα παιδιά εμφανίζε-
ται συχνά, με ποικίλες μορφές, το θέμα του θησαυρού, που ανάλογα με την εσωτε-
ρική ποιότητα και το πώς θα αντιμετωπίσει ο ήρωας του παραμυθιού τις δοκιμα-
σίες της ζωής, άλλοτε αποκαλύπτεται στο τέλος πραγματικό χρυσάφι και άλλοτε 
άνθρακες ή, ακόμα χειρότερα, κάτι καταστροφικό λ.χ. φαρμακερά φίδια. Ας πο-
ρευτούμε τη μακρά πορεία της Σαρακοστής, μια πορεία που δεν είναι παρά μια ει-
κόνα που συμβολίζει τη συνολική μας πορεία στο διάβα της ζωής μας, με υπομονή 
και με ελπίδα, έχοντας ως κριτήρια για το ορθό της πορείας μας τη συγχώρηση και 
τη νηστεία. Ας επενδύσουμε στον έναν και μοναδικό θησαυρό αυτού του κόσμου, 
τον Χριστό. Για να μπορέσουμε, παρ’ όλους τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες, 
να αντέξουμε τη δοκιμασία του Πάθους για να ζήσουμε και την Ανάσταση.    
π. Ευάγγελου Γκανά, από το βιβλίο «ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ», σελ. 231 - 236, 
εκδόσεις ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, Αθήνα 2016   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                       ֠  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ    �                         
Σήμερα, Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 στον Εσπερινό της Συγχωρή-
σεως, που θα αρχίσει στις 6:30 μ.μ. στο Ναό μας, θα χοροστατήσει ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας &  Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.   
2)   ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α  ́ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Μ. ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 
Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017, πρωί. 
Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017, πρωί.    

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
 

Κυριακή της Τυρινής 


