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 ΤΤΤΤο πρώτο χαρακτηριστικό είναι η κλήση από τον Χριστό. 
Ο Παύλος συχνά επαναλαµβάνει ότι είναι «κλητὸς ἀπόστολος» 
(Ρωµ. α΄, 1 και Α΄ Κορ. α΄, 1). Ο Χριστός τον εκάλεσε, όχι παρά 
την λίµνη της Γαλιλαίας, όπως τους άλλους αποστόλους, αλλά 
στον δρόµο προς την ∆αµασκό. Όπως τονίζει και η προς Ε-
βραίους επιστολή: «οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ κα-

λούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ» (Εβρ. ε΄, 4). Όµως, αν ο Απόστολος δέ-
χθηκε µια ειδική κλήση από τον Χριστό, και ο κάθε πιστός είναι 
καλεσµένος. Για τον Παύλο ισχύει ο παραλληλισµός: Εκείνος εί-
ναι «κλητ�ς �πόστολος», οι πιστοί είναι «κλητο �γιοι» (Α΄ Κορ. α΄, 2). 
Αυτήν την κλήση υπενθυµίζει στους πιστούς, όταν γράφει: «βλέ-

πετε τὴν κλῆσιν ὑμῶν» (Α΄ Κορ. α΄, 26). Και, για να δώσει ένα 
κανόνα συµπεριφοράς, προτρέπει να παραµένουν «ἕκαστος ἐν τῇ 

κλήσει ᾗ ἐκλήθη» (Α΄ Κορ. ζ΄, 20). Και ακόµη τους παραγγέλλει: 
«ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε» (Εφεσ. δ΄, 1). 
Το κάλεσµα αυτό απευθύνεται στον κάθε πιστό από το Άγιο 
Πνεύµα, που συγκροτεί την Εκκλησία. 
 ΑΑΑΑυτό το κάλεσµα δεν αναιρεί, βέβαια, την ελευθερία του 
καλουµένου. «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί» 
(Γαλ. ε΄, 13) διακηρύττει ο Απόστολος. «Οὐ βιάζεται ἡ κλῆσις» 
τονίζει και ο ερµηνευτής του Παύλου ιερός Χρυσόστοµος. 
 ΤΤΤΤο δεύτερο στοιχείο της αποστολικότητος είναι η αποστο-
λή. Μετά την κλήση, η αποστολή. Άλλωστε απόστολος ακριβώς 
σηµαίνει   απεσταλµένος,   αγγελιαφόρος.  Το   έργο   του   αποστόλου  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. δ΄ 18 (Ματθ. δ΄ 18 (Ματθ. δ΄ 18 (Ματθ. δ΄ 18 ---- 23) 23) 23) 23) 
    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλι-

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

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν 

γὰρ ἁλιεῖς· καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀν-

θρώπων. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προ-

βὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ 

Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς 

αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. Οἱ δὲ εὐ-

θέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ 

περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐ-

τῶν, καὶ κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν 

νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 
 
 

είναι να φέρει ένα άγγελµα. Είναι το κήρυγµα. Κηρύττω σηµαίνει 
αναγγέλλω ένα σηµαντικό γεγονός. Ἐν προκειμένῳ το γεγονός 
της σωτηρίας, αλλά και παραινώ και διδάσκω. Στην Καινή ∆ιαθή-
κη κηρύττω σηµαίνει την επίσηµη ανακοίνωση ενός γεγονότος: 
Ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος και Σωτήρ. Ο ακροατής τοποθετείται µπροστά στο 
Σταυρό και την Ανάσταση: «Κηρ�σσοµεν Χριστ�ν �σταυρωµ�νον» (Α΄ Κορ. α΄, 
23), τονίζει ο Απόστολος. Τον οποίο ο Θεός ανέστησε «�κ νεκρ�ν» 

(Πράξ. ιζ΄, 31), όπως λέγει στους Αθηναίους… 
 ΚΚΚΚαι φθάνοµε στο τρίτο στοιχείο της αποστολικότητος, που 
είναι ο διωγµός. Ο δρόµος του αποστόλου δεν είναι σπαρµένος µε 
άνθη και εντυπωσιακές επιτυχίες. Αλλά µε δάκρυα, µε κόπους, µε 
διωγµούς. Ο Παύλος, περιγράφοντας την αποστολική ζωή του, 
γράφει «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, 

ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις» (Β΄ Κορ. 
ια΄, 23). Αυτά είναι η επιβεβαίωση της γνήσιας αποστολικότητος. 
Και συνεχίζει «ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ» (Β΄ Κορ. ια΄, 27). «Ἄχρι τῆς 

ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κο-

λαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν» (Α΄ Κορ. δ΄, 11). «Κίνδυνοι πό-

νους καὶ πόνοι κινδύνους διεδέχοντο ἐπάλληλοι καὶ συνεχεῖς», 
όπως τονίζει και ο ιερός Χρυσόστοµος. Να το πιστοποιητικό του 
αποστόλου: κλήση, αποστολή, διωγµός… 
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    Τ    Τ    Τ    Τον 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 
όταν 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 ε-
κάλεσε. Αυτοί αµέσως άφησαν το πλοιάριον και τον πατέρα τους και τον ακο-
λούθησαν. Ο Ιησούς εγύριζε ολόκληρη την Γαλιλαίαν και εδίδασκε εις τας 
συναγωγάς των και εκήρυττε το ευαγγέλιον της βασιλείας και εθεράπευε κάθε 
ασθένειαν και κάθε αδυναµίαν εις τον λαόν. (ΚΑΙΝΗ ∆ΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής ∆ιακονίας) 
 

 

 ΑΑΑΑυτά αφορούν κυρίως εµάς, τους ποιµένες της Εκκλησίας. 
Όµως αφορούν και κάθε πιστό, γιατί όλοι, όπως µας είπε ο Από-
στολος, είµαστε «κλητο �γιοι». Απόστολοι µε την ευρύτερη έννοια. ∆ιότι, 
βέβαια, µε ειδική κλήση αποστολικότητα έχουν οι Απόστολοι, κυ-
ρίως, και οι επίσκοποι, που εκείνοι εγκαθίδρυσαν και εγκατέστη-
σαν. Οι επίσκοποι της Εκκλησίας µας, που σαν µια αρραγής αλυ-
σίδα συνεχίζουν την αποστολική διαδοχή διά µέσου των αιώνων 
και παραδίδουν, από γενεά σε γενεά, αλώβητη την αποστολική δι-
δασκαλία. Και καυχάται η Ορθόδοξη Εκκλησία µας για την απο-
στολικότητά της. Και χαρακτηρίζεται και είναι «αποστολική». 
Και οι επίσκοποι της Εκκλησίας, ως διάκονοι Χριστού, «ὡς τοῦ 

Θεοῦ παρακαλοῦντος» δι’ αυτών (Β΄ Κορ. ε΄, 20), την αυθεντία, 
που τους εµπιστεύτηκε η Εκκλησία, την µεταφράζουν –πρέπει να 
την µεταφράζουν– σε διακονία, την δύναµη σε αγάπη. Όπως λέγει 
ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Λύχνος μὲν τοῦ σώματος ὁ ὀ-

φθαλμός, λύχνος δὲ τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἐπίσκοπος», που πρέπει 
να λάµπει µε την διδασκαλία, την προσφορά του και την αγιότητα 
του βίου του. 
 ´ΟΟΟΟµως και ο κάθε πιστός, που είναι «κλητὸς ἅγιος», έχει 
κλήση. Έχει αποστολή. Να οµολογεί και να κηρύττει, µε την ζωή 
του κυρίως, όπως όλοι µας, τον Χριστό. Και αυτό προϋποθέτει ε-
πίσης θυσίες, αγώνα, µόχθο. 

Κυριακή Β΄ του Ματθαίου (των Αγιορειτών Πατέρων) 



ΚΚΚΚηρύττω µε τη ζωή µου τον Χριστό σηµαίνει, επί παρα-
δείγµατι, θυσιάζω το άδικο κέρδος µέσα σε µια κοινωνία που κυ-
νηγά το συµφέρον µε κάθε µέσον. Αγωνίζοµαι δίπλα στον αδύνα-
το, όταν όλοι χειροκροτούν τους ισχυρούς. Μοχθώ προσφέροντας 
αγάπη, όταν οι πολλοί βουλιάζουν στην ευµάρεια και κλείνονται 
στο εγώ τους. Μένω όρθιος και δεν προδίδω την αξιοπρέπειά µου 
για µια ανέντιµη αναρρίχηση και επιτυχία. Και όλα αυτά δεν τα 
ζω απλώς ως υποταγή σε µια ηθική δεοντολογία, αλλ’ ως απόρροια 
του «καινο  �ν Χριστ! �νθρώπου», ως υπέρβαση του θανάτου στην καθηµερι-
νότητα και ως πρόγευση της Αναστάσεως. 

 ´ΕΕΕΕτσι κηρύττοµε Χριστόν όχι µε λόγια αλλά µε βίωµα, µε 
ζωή. Γιατί όλο και περισσότερο εµείς οι ιεροκήρυκες είµαστε ε-
πιρρεπείς στα λόγια. Ενώ πρέπει όλοι να είµαστε φειδωλοί στα 
λόγια και πλούσιοι σε βιώµατα, σε ζωή, σε πράξη που θα αποδεικνύει την 
κλήση µας. Την τιµητική κλήση µας να γίνοµε «υ$ο φωτ�ς κα κληρο-
νόµοι Θεο  κα συγκληρονόµοι Χριστο  κα σύµµορφοι τ)ς ε*κόνος α+το  κα 
σύµφυτοι» (Μ. Αθανάσιος). 
 ´ΕΕΕΕχοµε, άραγε, συνειδητοποιήσει την τιµή αυτής της κλή-
σεως; Πρώτοι εµείς οι κληρικοί. Αλλά και κάθε πιστός. Μη δι-
καιολογούµεθα µε τα λάθη των άλλων. Μη κρυβόµαστε πίσω απ’ 
τις ορατές ίσως παραλείψεις ή παραποιήσεις των άλλων, ή τα µι-
κρά ή µεγάλα ολισθήµατά τους, όποιοι κι αν είναι και όπου κι αν 
είναι αυτοί. Η κλήση είναι προσωπική και η ευθύνη ακέραιη για τον καθένα 

µας. Αυτή η σκέψη ας µας συνέχει. Αν δεν θέλοµε να ανήκοµε α-
πλώς στους «κλητούς», αλλά και στους «εκλεκτούς».  
Μητροπολίτου Κορωνείας Παντελεήµονος, από το βιβλίο «ΨΗΓΜΑΤΑ», σελ. 226 - 228, 
230 - 231, 231 - 233, εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, 2011       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)          ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, Παρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δ Παρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δ Παρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δ Παρεκκλήσι Οσίου ∆αυ˙δ 7:00π.µ. 
Σάββατο 20 Ιουνίου 2015, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
2)  ֠ ΙΕΡΑΙΕΡΑΙΕΡΑΙΕΡΑ    ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΠΑΡΑΚΛΗΣΗΠΑΡΑΚΛΗΣΗΠΑΡΑΚΛΗΣΗ    ΠΡΟΣΠΡΟΣΠΡΟΣΠΡΟΣ    ΤΗΝΤΗΝΤΗΝΤΗΝ    ΥΠΕΡΑΓΙΑΥΠΕΡΑΓΙΑΥΠΕΡΑΓΙΑΥΠΕΡΑΓΙΑ    ΘΕΟΤΟΚΟΘΕΟΤΟΚΟΘΕΟΤΟΚΟΘΕΟΤΟΚΟ ֠ 
Κάθε Παρασκευή απόγευµα στις 7:00 µ.µ. θα τελείται Ιερά Παρά-

κληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο στην Κοίµηση της Θεοτό-
κου στο Πόρτο - Ράφτη. 
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