
ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Β΄   Τ Ο Υ   Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ 

(Τ Ω Ν   Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ω Ν   Π Α Τ Ε Ρ Ω ΝΤ Ω Ν   Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ω Ν   Π Α Τ Ε Ρ Ω ΝΤ Ω Ν   Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ω Ν   Π Α Τ Ε Ρ Ω ΝΤ Ω Ν   Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ω Ν   Π Α Τ Ε Ρ Ω Ν)  
 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Μελετίου Καλαμαρά, Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 



ΙΕΡΑ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   ΚΑΙ   ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ    

    

 

Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η       1 8       Ι  Ο  Υ  Ν  Ι  Ο  Υ       2 0 1 7  

� Λεοντίου μάρτυρος.  

� Ὑπατίου, Θεοδούλου, Αἰθερίου τῶν μαρτύρων,   

� Λεοντίου ὁσίου τοῦ Ἀργείου.   

� Μνήμη πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων Πατέρων. 
 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
 

Γνώρισες τόν �ριστό; Πᾶρε ἀπόφαση 
 

ΤΤΤΤό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε σήμερα, λέγει ὅτι βρῆκε ὁ Χρι-

στός δύο νέους ἄνδρες, τόν Ἀνδρέα καί τόν Πέτρο καί τούς κάλεσε 

νά τόν ἀκολουθήσουν. Ἐκεῖνοι ἄφησαν ἀμέσως τόν πατέρα τους 

καί τήν περιουσία τους. Τήν βάρκα τους καί τά δίχτυα τους μέ τά ὁ-

ποῖα ζοῦσαν. Γι᾿ αὐτούς ὅλος ὁ κόσμος ἦταν τό καραβάκι τους, τά 

δίχτυα τους καί ἕνα σπιτάκι. Τά ἄφησαν ὅλα γιά νά πᾶνε κοντά 

στόν Χριστό. Νά ζήσουν γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα ‒τό ξέρομε παρακολουθώντας τή ζωή 

τους μέσα στό εὐαγγέλιο‒ οἱ δυό αὐτοί ἄνθρωποι ἀκολούθησαν τόν 

Χριστό γιά πάντα. Ἐδῶ στή γῆ σέ διάφορες περιπέτειες. Ἀλλά ἡ τε-

λική κατάληξή τους ἦταν στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Δοξάστηκαν 

μέ δόξα θεϊκή. 

ΤΤΤΤό ἴδιο ἔκανε καί γιά δυό ἄλλους νέους. Τόν Ἰωάννη καί τόν 

Ἰάκωβο. 

‒Ἐλᾶτε μαζί μου, τούς εἶπε. Ἐλᾶτε κοντά μου. Ὁ δρόμος αὐ-

τός εἶναι. Ὄχι νά κάνει ὁ καθένας ὅτι τοῦ ὑπαγορεύει τό μυαλό του, 

ἡ σάρκα του, τά συναισθήματά του, ἀλλά ὅτι τοῦ ὑπαγορεύει τό θέ-

λημα τοῦ Πατέρα μας «τοῦ ἐν οὐρανοῖς». 

Πρέπει νά τόν θεραπεύσομε τόν ἄνθρωπο ἀρχίζοντας ἀπό τόν 

ἑαυτό μας. Ἐλᾶτε κοντά μου νά γίνομε ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Νά τούς μα-

ζέψομε, ὄχι ὅπως μαζεύουν οἱ ψαράδες τά ψάρια, γιά τό τηγάνι, ἀλλά 

νά τούς μαζέψομε γιά τήν αἰώνια ζωή. Γιά τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 

Ὁ Ἰωάννης καί ὁ Ἰάκωβος τόν ἀκολούθησαν.  

ΤΤΤΤί σημαίνει αὐτό; 
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    ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας 

εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· καὶ λέ-

γει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ εὐ-

θέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλ-

λους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν 

αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δί-

κτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν 

πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰη-

σοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς 

βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 
 
 

 

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μυαλό. Κρίση. Ἔχει βούληση. Προτιμᾶ καί ἐ-

πιλέγει. Ἔχει καί πράξη. Προηγεῖται τό μυαλό, γιά νά δεῖ τί θέλει νά 

κάνει. Νά σκεφθεῖ λίγο, ποῦ θά τόν βγάλει, ἄν συνεχίσει νά πορεύε-

ται «ὅπως πάει ὅλος ὁ κόσμος», καί ὅπως ὁ ἴδιος βάδιζε μέχρι τώρα... 

Ζυγίζει τά πράγματα καί λέει: 

‒Ἐκεῖ νά πάω ἤ ἐκεῖ; Τί προτιμῶ; 

Ζωή γιά τήν κοιλιά, γιά τήν τσέπη, γιά τίς αἰσχρότητες, πού 

μερικοί τίς ἔχουν σέ προτεραιότητα; 

Ἤ ζωή γιά τήν ἀγάπη, τήν καλωσύνη, τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς, 

πού διδάσκει ὁ Πατέρας μας ὁ ἐν οὐρανῷ; Καί νά κάνω ἕναν ἀγώνα 

γιά τήν Βασιλεία του, πρῶτα γιά μένα, καί μετά γιά κάποιον ἄλλο; 

Μέ τό παράδειγμά μου κυρίως. Ἄς εἶμαι ὁ φτωχότερος καί ὁ μικρό-

τερος ἀπό ὅλους. 

Μετά τίς σκέψεις αὐτές, ὁ ἄνθρωπος, κάνει τήν ἐπιλογή του 

μέ τόν ἐσωτερικό του κόσμο, γιά τό πῶς θά συνεχίσει νά ζεῖ… 
 

�χι µόνο καλές σκέψεις 
 

 

ΑΑΑΑὐτό εἶναι τό μήνυμα πού ἔφερε ὁ Κύριος μας, μέ τήν κλήση 

τῶν τεσσάρων ἀποστόλων. 
 

Ναί. Πῆγαν κοντά του, μά δέν ἔπαυσαν νά εἶναι ἄνθρωποι 

ὅπως ἦταν μέχρι τότε. Δέν εἶχαν ἀλλάξει ἀκόμη. Τί ἄλλαξαν; Μυα-

λά. Κρίση. Ὅλος ὁ ἄλλος ἄνθρωπος ἦταν ὁ παληός ἄνθρωπος. 

∆∆∆∆έν    ἀρκεῖ   μόνο   νά   ἀλλάξεις   σκέψη.   Πρέπει   νά   ἁρπάξεις   τόν 
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                ΤΤΤΤον καιρόν εκείνον όταν περπατούσε ο Ιησούς κοντά εις την λίμνην της 
Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, ο οποίος ελέγετο Πέτρος, και τον 
Ανδρέαν τον αδελφόν του, να ρίχνουν δίχτυ εις την λίμνην, διότι ήσαν ψαρά-
δες. Και τους λέγει, «Ελάτε, ακολουθήστε με, και θα σας κάνω ψαράδες αν-
θρώπων». Αυτοί εγκατέλειψαν αμέσως τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Και ό-
ταν επροχώρησε απ’ εκεί, είδε άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβον, τον υιόν 
του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην τον αδελφόν του, μέσα σε πλοιάριον μαζί με 
τον Ζεβεδαίον, τον πατέρα τους, να επισκευάζουν τα δίχτυα τους και τους εκά-
λεσε. Αυτοί αμέσως άφησαν το πλοιάριον και τον πατέρα τους και τον ακολού-
θησαν. Ο Ιησούς εγύριζε ολόκληρη την Γαλιλαίαν και εδίδασκε εις τας συνα-
γωγάς των και εκήρυττε το ευαγγέλιον της βασιλείας και εθεράπευε κάθε ασθέ-
νειαν και κάθε αδυναμίαν εις τον λαόν. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

ἑαυτό σου μέ χέρια ἀτσάλινα, καί νά πεῖς σέ κάθε μέλος τοῦ σώμα-

τός σου: «Ἀπό δῶ καί πέρα, στό σωστό δρόμο». 

Τό ἴδιο νά πεῖς στήν καρδιά καί στόν νοῦ σου. Στήν γλώσσα, 

στά μάτια, στά αὐτιά. 
 

���� Χριστός πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ, γιά νά μᾶς 

γλυτώσει ἀπό τόν θάνατο, ἀπό τόν διάβολο, ἀπό τά πάθη, πού φέρ-

νουν ἐδῶ στή γῆ τήν διάλυση, καί στήν αἰώνια ζωή τήν αἰώνια ἀ-

πώλεια, αὐτός ὁ Χριστός μᾶς εἶπε: 

«Πρώτη ἐνέργειά σας νά εἶναι ἡ ἀπόφαση: Ναί, θέλω νά ἀ-

κολουθήσω τόν Χριστό στό δρόμο του πρός τήν Βασιλεία τοῦ Πατέ-

ρα μας τοῦ ἐν οὐρανοῖς». 
 

� ἀρχή τῆς πνευµατικῆς ζωῆς 
 

����πειτα νά κάνω αὐτό πού πρέπει, γιά νά ὑποταχθῶ στό νό-

μο τοῦ Θεοῦ. Νά ψάξω νά τόν βρῶ, νά τόν διαβάσω, νά τόν κατα-

νοήσω, νά γεμίσει ἡ καρδιά μου καί ἡ σκέψη μου μέ τόν νόμο τοῦ 

Θεοῦ. Καί νά σφίγγω τήν καρδιά μου, νά σφίγγω τόν ἑαυτό μου, 

γιά νά τηρῶ τό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
 

ΤΤΤΤί γίνεται ὅταν τό κάνομε; 
 

����ταν ἀκολουθοῦμε τόν δρόμο τοῦ κόσμου τούτου, ἀπό τό πρωί 

μέχρι τό βράδυ ταραχή καί κακία. Καί ἡ συνείδηση συνέχεια φωνάζει: 

‒Δέν ντρέπεσαι τόν ἑαυτό σου; Τόν Θεό δέν τόν ντρέπεσαι, τόν 

ἑαυτό     σου,     δέν     τόν     κοιτάζεις     ποτέ     στόν     καθρέφτη     πού     λέγεται     «τό    θέ- 
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λημα τοῦ Θεοῦ»; Δέν ἔχεις τό θάρρος νά τόν κοιτάξεις; Πῶς ζεῖς; 

����ταν ὅμως βάλομε ὁδηγό μας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, παίρνο-

με ἕνα ψαλιδάκι καί ψαλιδίζομε κάθε τόσο ἀπό λίγο –μιά τρίχα ἔ-

στω ἀπό τίς κακίες μας, καί μετά ἀπό λίγο βρισκόμαστε νά ἔχομε 

μιά ἀγγελική κατάσταση. 

Γιατί; Γιατί κάθε φορά πού ὁ ἄνθρωπος κάνει ἕνα ἐλάχιστο 

γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, λέει τό λογικό του: 

‒Αὐτό τό κατόρθωσες. Γιατί νά μή κατορθώσεις καί ἐκεῖνο; 

Λίγη καλή θέληση χρειάζεται. Προσπάθησε καί τό ἔφτασες. 

ΓΓΓΓι᾿ αὐτό λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες: Ποιό εἶναι τό πιό εὔκολο ξεκί-

νημα γιά τήν πνευματική ζωή; Λίγη νηστεία καί προσευχή. Αὐτό εἶναι! 

Παρασκευή σήμερα, λές. Δέν εἶναι ἀνάγκη νά φᾶμε κρέας 

οὔτε τυριά. Τό κατάφερα νά περάσω μέ νηστίσιμα. Πῶς δηλαδή; Ἔ-

πρεπε νά εἶμαι σάν τό γατάκι πού ἅμα τοῦ δώσεις ψάρι τρελλαίνε-

ται; Ἄνθρωπος εἶμαι. 

Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, ἔμαθες πῶς εἶσαι δυνατός καί ξεκινᾶς νά 

πολεμᾶς τό ὁποιοδήποτε πάθος. Τοῦ σώματος, τῆς καρδιᾶς καί τοῦ 

πνεύματος. Καί τό νικᾶς. 

����τσι μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός νά πορευόμαστε. Αὐτό ἔκαναν οἱ 

μαθητές του. Στήν ἀρχή, ἀνθρωπάκια ἦταν. Κοντά του, μέρα μέ τήν ἡ-

μέρα ἔγιναν ἄγγελοι. Ἤ μᾶλλον καλύτεροι ἀπό τούς ἀγγέλους. Θέλει 

κουβέντα, ὅτι ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἰωάννης ἦταν καλύτερος ἀπό τούς 

ἀγγέλους μέ τήν ἀγάπη, τήν ἁγνότητα καί τήν σεμνότητα πού εἶχε; 

Αὐτό γίνεται ὁ ἄνθρωπος κοντά στόν Χριστό. 

Νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός!  

Καί νά μᾶς φωτίζει, νά μᾶς ἐλεεῖ, νά μᾶς προφυλάσσει ἀπό 

τίς λαθεμένες ἀξιολογήσεις. Ἀμήν. 
Μελετίου Καλαμαρά, Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης, διασκευα-
σμένη ομιλία που έγινε στην Νέα Κερασούντα στις 26/6/2011, από την ιστοσελίδα ‘Αγία Ζώνη’ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ.                            
Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ.                            
Σάββατο 24 Ιουνίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ.                            
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