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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ∆΄ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (απόσπ.) 
π. Θεµιστοκλή Μουρτζανού, φιλολόγου, θεολόγου 

�� 

ΣΣΣΣυχνά ο Χριστός αναφέρεται στο τι είναι η Βασιλεία του 
Θεού µε παραβολές, µικρές δηλ. ιστορίες, που έχουν αλληγορικό πε-
ριεχόµενο, υποκρύπτουν µηνύµατα πνευµατικά και δείχνουν στους 
ανθρώπους το δρόµο για τον ουρανό. Μία από τις πιο ωραίες πα-
ραβολές είναι του σπορέα. Αφού ο Χριστός αφηγείται την παραβο-
λή, οι µαθητές Του Τον ρωτούν ποιο είναι το νόηµά της. Κι Εκεί-
νος απαντά µε µία παράξενη φράση, πριν δώσει την ερµηνεία. 
«Σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα µυστήρια της Βασιλείας Του, ενώ 
στους υπόλοιπους αυτά δίνονται µε παραβολές, ώστε να κοιτάζουν 
αλλά να µην βλέπουν και να ακούνε αλλά να µην καταλαβαίνουν».  

ΟΟΟΟι µαθητές του Χριστού, και κατ’ επέκτασιν οι χριστιανοί, 
έχουν λάβει από τον Κύριο το προνόµιο και την ευλογία να γνω-
ρίζουν τα µυστήρια της Βασιλείας Του. Οι µαθητές γνωρίζουν ότι 
η Βασιλεία του Θεού είναι µία πρόσκληση επανεύρεσης του αλη-
θινού ανθρώπινου προορισµού, του τι δηλαδή είναι ο άνθρωπος, 
το πώς µπορεί να βιώσει το αληθινό νόηµα της ζωής, που δεν είναι 
άλλο από τη σχέση του µε το Θεό δια του Ιησού Χριστού.  

ΤΤΤΤο πώς επιτυγχάνεται και βιώνεται αυτή η σχέση είναι ένα 
µυστήριο. Μυστήριο µε την έννοια ότι δεν είναι ο άνθρωπος που 
σχετίζεται µε το Θεό χάρις στις δικές του δυνάµεις, αλλά είναι ο Θεός 
που κατεβαίνει, γίνεται άνθρωπος και δείχνει στον άνθρωπο τι σηµαίνει αγάπη, κοι-

νωνία µαζί Του και αιώνια ζωή. Και τότε ο άνθρωπος το µόνο που έχει 
να κάνει είναι να γίνεται «γη αγαθή», δηλ. να αποµακρύνει από τη 
ζωή   του   όλες   εκείνες   τις  µικρές  ή  µεγάλες  µέριµνες  που   γίνονται   αγκάθια,  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Τίτ(Τίτ(Τίτ(Τίτ. . . . γ΄γ΄γ΄γ΄    8 8 8 8 ---- 15 15 15 15))))    

                ΤΤΤΤέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦ-

σθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θε-

ῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις 

καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφε-

λεῖς καὶ μάταιοι. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν 

παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατά-

κριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός 

με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ 

Ἀπολλὼ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν 

δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵ-

να μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φι-

λοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν. 
 

τα οποία εµποδίζουν την καρποφορία της Βασιλείας εντός του. 
Εδώ το µυστήριο έγκειται στη δύναµη της αγάπης προς το Θεό, 
που υπερβαίνει κάθε άλλη αγάπη. 

∆∆∆∆εν είναι όµως µόνο αυτή η ευλογία που λαµβάνουν οι µα-
θητές. Επειδή η Βασιλεία του Θεού είναι ο δρόµος και ο τρόπος 
της αγάπης, εκείνοι καλούνται και βοηθούνται από το Χριστό να 
ξεπεράσουν το συµφέρον. Αυτή την πνευµατική κατάσταση η ο-
ποία ενυπάρχει στον άνθρωπο ως αποτέλεσµα της µεταστροφής 
της προαιρέσεώς του, από τον προσανατολισµό της δίψας για το 
Θεό στην πορεία της θεοποίησης του εαυτού. Κι έτσι ο άνθρωπος 
θέλει έναν κόσµο που να τον κατακτήσει χωρίς κόπο. Θέλει να έ-
χει δίκαιο σε ό,τι κι αν κάνει και κατακρίνει τον πλησίον του. Έ-
τσι, συµπνίγεται από τις πέτρες της ζωής, δεν αντέχει καµία δοκιµα-
σία και αποµακρύνεται από το Θεό. Εδώ το µυστήριο έγκειται στο 
δρόµο της αγάπης προς τον πλησίον, η οποία γίνεται πραότητα, 
συγχωρητικότητα, προσφορά και θυσία και, ταυτόχρονα, υποµονή.  

ΛΛΛΛαµβάνουν όµως και µια τρίτη ευλογία οι µαθητές. Αυτή 
της αναγνώρισης της Βασιλείας του Θεού στην Εκκλησία. Και 
Εκκλησία δεν είναι ο ναός µόνο, αλλά η κοινωνία µε το Θεό και 
το συνάνθρωπο που τελείται σ’ αυτόν. ∆εν είναι µόνο τα µυστήρια 
της πίστης, αλλά και η µετοχή σ’ αυτά που µεταµορφώνει τον άν-    

θρωπο.  ∆εν  είναι  µόνο   οι   ιερείς,  αλλά  ο  κάθε  πιστός  που  επιλέγει     
Κυριακή ∆΄ του Λουκά 



Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η ΣΜ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ    

                ΠΠΠΠαιδί µου Τίτε, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις 
µε την προσωπική σου µαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό να φρο-
ντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιµα 
στους ανθρώπους. Από το άλλο µέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητή-
σεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαµάχες γύρω από 
τις διατάξεις του ιουδαϊκού νόµου, γιατί όλα αυτά είναι ανώφελα και µάταια. 
Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανερές διδασκαλίες συµβούλεψέ τον µια δυο 
φορές, κι αν δεν ακούσει άφησέ τον, µε τη βεβαιότητα πως αυτός έχει πια δια-
στραφεί και αµαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα 
σου στείλω τον Αρτεµά ή τον Τυχικό, έλα το συντοµότερο να µε συναντήσεις 
στη Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειµώνα. Τον Ζηνά τον 
νοµικό και τον Απολλώ, να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα µε ό,τι χρειάζο-
νται για το ταξίδι τους, ώστε να µην τους λείψει τίποτα. Ας µαθαίνουν και οι 
δικοί µας να πρωτοστατούν σε καλά έργα, για ν’ αντιµετωπίζουν τις επείγου-
σες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να µην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι 
όσοι είναι µαζί µου. Χαιρέτησε τους πιστούς που µας αγαπούν. Η χάρη να εί-
ναι µαζί µε όλους σας. Αµήν. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 

να αγωνιστεί, να δει, να ακούσει, να µάθει, να παραδοθεί στη σχέ-
ση µε τον Αναστηµένο Κύριο. Και η Εκκλησία έχει αυτό που ονο-
µάζουµε παράδοση, δηλ. εκείνον τον τρόπο µε τον οποίον η ερµηνεία των λόγων 

του Χριστού, αλλά και κάθε λόγου ταυτίζεται µε αυτό το «δέδοται γν&ναι» της πα-

ραβολής του σπορέως. Μέσα από την παράδοσή της µιλά στην καρδιά 
του ανθρώπου και τον καλεί να αναζητήσει το δρόµο και τον τρό-
πο της αγιότητας. Αλλιώς, ο άνθρωπος µένει στο δρόµο, όταν ο σπό-
ρος της παρουσίας του Θεού πέφτει, αλλά εκείνος δε θέλει να βρί-
σκεται στην Εκκλησία, ώστε να ζήσει το µυστήριο της Βασιλείας.  

ΟΟΟΟ κόσµος σήµερα θυµίζει το λαό εκείνον που άκουγε τις πα-
ραβολές, κοίταζε αλλά δεν έβλεπε, άκουγε αλλά δεν καταλάβαινε. 
Ο σπόρος της παρουσίας του Θεού δε βρίσκει γη αγαθή. Ως συ-
νέπεια αίρεται και από εµάς η δυνατότητα της γνώσης των µυστηρίων της Βασιλείας. 
∆εν µπορούµε να κατανοήσουµε πού και πώς βιώνεται η Βασιλεία 
του Θεού. Η απάντηση βρίσκεται στην επιδίωξη της σχέσης µε το 
Θεό µέσα από την πίστη στο Χριστό. Μέσα από την πρόταξη της 
αγάπης προς τον πλησίον. Και µέσα από τη ζωή της Εκκλησίας. 
Για να µας δοθεί το να γνωρίζουµε τα µυστήρια της Βασιλείας και να αντέξουµε. 
π. Θεµιστοκλή Μουρτζανού, Οµιλία στην Κυριακή ∆΄ του Λουκά (απόσπ.), ‘ΒΗΜΑΤΑ’  
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OOOO άγιος Συµεών, καταγόταν από την Παφλαγονία και έζη-
σε το 10ο αιώνα. Οι ευσεβείς γονείς του Βασίλειος και Θεοφανώ 
φρόντισαν για την άριστη εκπαίδευσή του, ενώ συµπλήρωσε τις 
σπουδές του στην Κωνσταντινούπολη, υπό την κηδεµονία του 
θείου του, ο οποίος κατείχε µεγάλο αξίωµα στην Αυλή.  

ΜΜΜΜετά το θάνατο του θείου του, εγκατέλειψε την Αυλή και 
εισήχθη στη Μονή του Στουδίου, όπου ασχολήθηκε επισταµένως 
µε τις θθθθεολογικές µµµµελέτες και µαθήτευσε κοντά στον οµώνυµο ηγούµενο του Συµεών.  

ΛΛΛΛίγο αργότερα συναντάµε το Συµεών στη Μονή του Αγ. 
Μάµαντα, όπου εκάρη µοναχός και στη συνέχεια εκλέγεται ηγού-
µενος. Όταν όµως επιδίωξε να επιβάλει τους µοναχικούς κανόνες 
του Μ. Βασιλείου, συνάντησε ζωηρή αντίδραση και παραιτήθηκε 
για να ασχοληθεί αποκλειστικά µε τις θεολογικές του µελέτες.  

ΚΚΚΚατηγορήθηκε άδικα από το Μητροπολίτη Νικοµήδειας 
Στέφανο, ότι εόρταζε µόνος του χωρίς συνοδική αναγνώριση, ως 
άγιο το γέροντά του Συµεών, γεγονός που του κόστισε ταλαιπω-
ρίες και κακουχίες έξι χρόνων. Τελικά, διατάχθηκε να πάει στο µο-
ναχικό παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας στην Ασιατική όχθη της 
Προποντίδας, όπου και εκοιµήθη εν ειρήνη σε γεροντική ηλικία.  

ΑΑΑΑπό τις περίφηµες πραγµατείες σώζονται 92 λόγοι, 282 

πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια καθώς και θρησκευτικά ποιή-
µατα. Για τη θεολογική του κατάρτιση και δεινότητα ονοµάσθηκε Νέος Θεολόγος.  

                                                                                                                (ΣΣΣΣυναξαριστής της ΕΕΕΕκκλησίας της ΕΕΕΕλλάδος) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)                        ֠   ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ        ֠ 
Σας γνωρίζουµε, ότι κάθε Τετάρτη απόγευµα στις 5:30 µ.µ. θα γίνεται στο 
Ναό µας Εσπερινό ΚήρυγµαΕσπερινό ΚήρυγµαΕσπερινό ΚήρυγµαΕσπερινό Κήρυγµα από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο  από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο  από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο  από τον Αρχιµ. π. Νικόδηµο 

ΗλιόπουλοΗλιόπουλοΗλιόπουλοΗλιόπουλο. Θα προηγείται η τέλεση του Εσπερινού στις 5:00 µ.µ. 
2)        ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου Μαρκοπούλου 7:00π.µ. 
3)   ΜΙΚΡΟ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑΜΙΚΡΟ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑΜΙΚΡΟ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑΜΙΚΡΟ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ     
Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014, η ενορία µας διοργανώνει µικρό οδοιπορικό 
µε ξενάγηση στα βήµατα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, Ακρόπολη – Πνύκα. 
Ώρα αναχώρησης 10:00 π.µ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 10 €. 
∆ηλώσεις συµµετοχής: κυρία Ελευθερία Φράγκου 22993 – 01135 & 6945293733. � 
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Κυριακή ∆΄ του Λουκά 


