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ΟΟΟΟι λόγοι του Χριστού προς τους μαθητές Του "ὑμεῖς ἐστε τό ἅ-

λας τῆς γῆς" και "ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου" ισχύουν και σήμε-
ρα, αν και παρήλθαν είκοσι ολόκληροι αιώνες από τότε που ακούστηκε 
η επί του Όρους Ομιλία Του. Η παρουσία και η αποστολή μας ως 
Χριστιανών μέσα στον κόσμο, εξακολουθεί να είναι αυτή του άλατος 
και του φωτός. 

 

ΟΟΟΟι πιστοί καλούμεθα να αποκαλύψουμε το αληθινό πρόσωπο 
του Θεού. Την αγάπη του Θεού, όπως αυτή αποκαλύπτεται ἐν προσώ-
πῳ Ιησού Χριστού, ο Οποίος διά του Σταυρού Του σώζει τον κόσμο, 
συμφιλιώνει τους ανθρώπους με τον Θεό και αναδεικνύει τους πάντες 
τέκνα του ουρανίου Πατέρα. 

 

ΕΕΕΕίμαστε άλας της γης και φως του κόσμου, όταν ομολογούμε 
και δοξάζουμε τον Θεό "ἐν ἑνί στόματι"· όταν συναθλούμε "τῇ πίστει 

μιᾷ ψυχῇ". Αντιθέτως, όσο οι Χριστιανοί δεν είμαστε "ἕν", όπως 
προσευχήθηκε ο Κύριος, ο κόσμος θα αρνείται να πιστέψει στο έργο 
του Χριστού, πράγμα που σημαίνει ότι οι διασπασμένοι και αλληλοϋ-
ποβλεπόμενοι πιστοί δεν είμαστε άλας της γης και φως του κόσμου. 

 

ΕΕΕΕίμαστε άλας της γης και φως του κόσμου, όταν ακολουθούμε 
και βιώνουμε και προασπιζόμαστε την ουσία της πίστεως και όχι τους 
τύπους, το εξωτερικό περίβλημμα, τα ιστορικά μορφώματα που συν-
δέονται μ’ αυτήν. Όσο αδυνατούμε να προσλάβουμε στην πράξη το 
αιώνιο κριτήριο που νομοθετεί ο λόγος του Χριστού "τό σάββατον 

διά τόν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχί ὁ ἄνθρωπος διά τό σάββατον"· όσο 
θα μας διαβρώνει, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, ο φαρισαϊσμός με 
χριστιανικό ένδυμα· όσο η προσήλωση στους τύπους και στα ιστορικά 
οργανωτικά σχήματα θα αφανίζουν την ουσία του χριστιανικού Ευ-
αγγελίου, οι πιστοί θα είμαστε άναλον άλας.  

 

ΕΕΕΕίμαστε     άλας     της     γης    και    φως    του    κόσμου,    όταν    η    χριστιανική   
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μ(Μ(Μ(Ματθ. ε΄ 14ατθ. ε΄ 14ατθ. ε΄ 14ατθ. ε΄ 14----19)19)19)19) 
    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· 

οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ 

τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς 

ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅ-

πως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προ-

φήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως 

ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ 

τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν 

τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κλη-

θήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος 

μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.  
 

 

 

μαρτυρία μας ως μαθητών του Ιησού ανταποκρίνεται στις ουσιώδεις 
ανάγκες των σημερινών ανθρώπων. Οι χριστιανοί δεν μπορούμε να α-
γνοούμε τον σύγχρονο πολιτισμό. Όποιες και όσο σημαντικές κι αν εί-
ναι οι επιφυλάξεις ή οι αντιρρήσεις μας απέναντί του, είμαστε υπο-
χρεωμένοι με αυτό τον πολιτισμό να αναμετρηθούμε πνευματικά. Αυ-
τόν τον πολιτισμό να φωτίσουμε με το φως της χριστιανικής αποκαλύψεως. 

 

ΛΛΛΛόγος αναχρονιστικός αναποφεύκτως γίνεται και αναξιόπιστος. Το 
ζωντάνεμα της χριστιανικής μαρτυρίας και η αναστήλωση της αξιοπιστίας 
του εκκλησιαστικού λόγου αποτελεί, ίσως, το πλέον επιτακτικό αίτημα 
των καιρών μας. Και εάν αυτό δεν επιτευχθεί, οι πιστοί δεν θα κατορθώ-
σουμε να λειτουργήσουμε ως άλας της γης και ως φως του κόσμου.  

 

ΗΗΗΗ αλιστική δράση και η φωτιστική παρουσία μας ως πιστών, ως 
μαθητών Ιησού Χριστού, συναρτάται ακόμη και με τη σχέση που εγκα-
θιδρύουμε μεταξύ ημών και του κόσμου, καθώς και από τη δύναμη 
που μεταδίδει η χριστιανική μας ελπίδα για τα έσχατα. 

 

ΕΕΕΕίναι ανάγκη οι σημερινοί πιστοί να επανακτήσουμε την εμπει-
ρία των πρώτων αδελφών μας Χριστιανών για τη διαλεκτική σχέση κτι-
στού και ακτίστου, χρόνου και αιωνιότητας, παρόντων και μελλόντων. 
Καλούμεθα και σήμερα να βιώσουμε το χριστιανικό παράδοξο της ταυ-
τόχρονης ύπαρξης ως πολιτών του ουρανού και οδιτών του κόσμου. 

 

ΟΟΟΟι Χριστιανοί είμαστε και λειτουργούμε ως άλας της γης και ως 
φως του κόσμου όχι μόνο ως πρόσωπα, ξεχωριστά ο καθένας στα όρια 
της    προσωπικής   μας   ζωής   και   ευθύνης,  αλλά  και  ως  μέλη  του  σώματος  
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    Ε    Ε    Ε    Είπεν ο Κύριος, «σεις είσθε το φως του κόσμου· δεν είναι δυνατόν να 
κρυφθή πόλις, που βρίσκεται επάνω σ’ ένα βουνό. Ούτε ανάβουν λυχνάρι και 
το τοποθετούν κάτω από το μόδι, αλλ’ επάνω εις τον λυχνοστάτην και έτσι 
λάμπει εις όλους, που βρίσκονται εις το σπίτι. Έτσι πρέπει να λάμψη το φως 
σας εμπρός στους ανθρώπους, διά να ιδούν τα καλά σας έργα και να δοξά-
σουν τον Πατέρα σας που είναι εις τον ουρανόν. Μη νομίσετε ότι ήλθα διά να 
καταργήσω τον νόμον ή τους προφήτας. Δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να 
εκπληρώσω. Αλήθεια σάς λέγω, έως ότου παρέλθη ο ουρανός και η γη, ούτε 
ένα γιώτα ή μικρή στιγμή δεν θα καταργηθή από τον νόμον, μέχρις ότου γί-
νουν όλα. Εκείνος λοιπόν που θα παραβή μίαν από τας εντολάς αυτάς τας ε-
λαχίστας και διδάξη τους άλλους να κάνουν το ίδιο, αυτός θα ονομασθή ελά-
χιστος εις την βασιλείαν των ουρανών, ενώ εκείνος που τας εφαρμόζει και τας 
διδάσκει, αυτός θα ονομασθή μεγάλος εις την βασιλείαν των ουρανών».  
 

 (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

της Εκκλησίας. Κάθε χριστιανική κοινότητα και ολόκληρη η Εκκλη-
σία, κατά την ιστορική της πορεία ἐν μέσῳ του κόσμου, καλείται να 
είναι και να λειτουργεί ως άλας της γης και ως φως του κόσμου. 
 

ΠΠΠΠοια είναι τα κυριώτερα στοιχεία που απαιτείται να προσδιορί-
ζουν την παρουσία και τον ρόλο της Εκκλησίας, σήμερα που ετοιμάζε-
ται να εισέλθει στην τρίτη χιλιετία της ιστορικής της πορείας; 

 

α)α)α)α) ΠΠΠΠρώτον, η Εκκλησία να υπερβεί, όσο μπορεί περισσότερο, 
τη θεσμοποιημένη μορφή της και να επανεύρει την χαρισματική της 
σύσταση και την προφητική της διάσταση. Να παύσει να εμφανίζεται 
με πρόσωπο εξουσιαστικό και να επανανακαλύψει τον διακονικό χαρα-
κτήρα της αποστολής της στον κόσμο. Το ίδιο θα έδει να γίνει και με 
τα λειτουργήματά της, μια και μέσω των φορέων των κυρίως η Εκκλη-
σία "ἐμφανίζει ἑαυτήν τῷ κόσμῳ". 

 

β) ∆β) ∆β) ∆β) ∆εύτερον, η Εκκλησία να επαναπροσλάβει το πνεύμα της ευ-
αγγελικής πτωχείας, της αποστολικής ολιγάρκειας και της πατερικής α-
σκητικότητας. Πλούτος, πολυτέλεια και χλιδή υπήρξαν πράγματα πά-
ντοτε ασυμβίβαστα με την πίστη και το ήθος της Εκκλησίας του Χρι-
στού, και γι’ αυτό η εισβολή των στον εκκλησιαστικό χώρο ακυρώνει 
τον αλιστικό και φωτιστικό ρόλο που μπορεί και που οφείλει να δια-
δραματίζει μέσα στον κόσμο. 

 

γ) Τγ) Τγ) Τγ) Τρίτον, η Εκκλησία, λειτουργώντας ως άλας της γης και ως 
φως  του  κόσμου,  καλείται  να  αναμετρηθεί  πνευματικά με τα φαινόμενα  
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της εποχής μας, όπως είναι η παγκοσμιοποίηση, ο εθνικισμός, η τεχνο- 
λογία και τα θεαματικά επιτεύγματά της. 
 

ΑΑΑΑπέναντι στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης η Εκκλησία δεν 
θα πρέπει να επιλέξει τον δρόμο της απομονωτικής εσωστρέφειας και 
του επαρχιωτισμού, αλλά, αντιθέτως, να προβάλει τη δική της οικουμενι-
κή αντίληψη για τον κόσμο και την ἐν Χριστῷ ενότητα της ανθρωπότητας. 

 

ΜΜΜΜε την απαιτούμενη προσοχή οφείλει να αντιμετωπίσει και την 
έξαρση του εθνικισμού. Η Εκκλησία του Χριστού με το κήρυγμά της, 
την ειρηνοποιό παρουσία και τη φιλανθρωπική δράση της, καλείται να 
οδηγεί τους ανθρώπους και τα έθνη στην ἐν Χριστῷ ενότητα και α-
δελφότητα· να καλλιεργεί το πνεύμα του αμοιβαίου σεβασμού και της 
ειρηνικής συνυπάρξεως μεταξύ των, ανεξάρτητα από θρησκευτικές, 
φυλετικές, πολιτισμικές ή άλλες διαφορές· να συναδελφώνει ἐν ὀνόμα-
τι της αγάπης και της ειρήνης του Χριστού τούς πάντες. 

 

ΤΤΤΤέλος, και στην αντιμετώπιση της τεχνολογίας και των πολυ-
ποίκιλων εφαρμογών της η Εκκλησία έχει χρέος να προβάλει με παρ-
ρησία και σοφία τις αιώνιες και ακατάλυτες ηθικές αρχές του Ευ-
αγγελίου της, οι οποίες θα έδει να διαμορφώνουν τα πλαίσια της επιστη-
μονικής έρευνας και να εμπνέουν τα κίνητρα και τους σκοπούς της.   

 

Συμεών Κούτσα, Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης, από το μηνιαίο ενημε-
ρωτικό περιοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Τόλμη», τεύχος 5, Φε-
βρουάριος 2001, σελ. 66-67    
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                          ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ    ֠ 
Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, Προφήτης Ηλίας Μαρκ/λου  
                                           & Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
Σάββατο 22 Ιουλίου 2017, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00π.μ. 
2)    ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΜΑΡΚ/ΛΟΥ 
Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, 7:30μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. ֠  
Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, 7:00π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θ. Λειτουργία. ֠  
3)                                              � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ    � 
Τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, 9:00 μ.μ. προς Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, 
1:00 π.μ. θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Κοι-
μήσεως της Αγίας Άννης. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
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