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ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ∆΄ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (απόσπ.) 
Αρχιµ. Νικηφόρου Πασσά, Ιεροκήρυκος της Ι. Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής 
(20ος – 21ος αι., 1940 – 2007, προϊστάµενος του Ι. Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Σπάτων, καθηγητής θεολόγος, Λυκειάρχης, ιεροκήρυκας, συγγραφέας) 

�� 

´ΟΟΟΟταν η ανθρώπινη πίστη φθάνει σε θαυµαστά ύψη, όταν 
εκφράζεται ως σταθερή πεποίθηση στις θεϊκές δυνάµεις του Χρι-
στού, τότε και ο ίδιος ο Θεός θαυµάζει. Αυτό ακριβώς συνέβη 
στην περίπτωση του εκατόνταρχου του σηµερινού Ευαγγελίου. 
Και το σπουδαίο είναι πως ο εκατόνταρχος δεν είναι Ιουδαίος αλ-
λά εθνικός. Ο Ζιγαβηνός σχολιάζοντας το σηµείο αυτό αναφέρει: 
«Εθαύµασε (ο Χριστός) για το γεγονός πως ετούτος ο άνθρωπος (ο 
εκατόνταρχος), αν και δεν ήταν Ιουδαίος µήτε γνώριζε τις σχετικές 
γραφές, εντούτοις πολύ γρήγορα και εύκολα επίστευσε». 

ΑΑΑΑκούγοντας το λόγο του εκατόνταρχου ο Χριστός, που ε-
ξέφραζε την αναξιότητά του να Τον δεχθεί στο σπίτι του, και ότι, 
όπως αυτός εξουσιάζει κάποιους άλλους και τους δίνει εντολές 
και εκτελούνται, το ίδιο θα µπορούσε να κάνει κι ο Χριστός, θαυ-
µάζει για την ολοκληρωµένη και υψηλού επιπέδου πίστη του.  

ΟΟΟΟ Χριστός λοιπόν θαυµάζει µια τέτοια πίστη, όπως θαυµά-
ζει και την απιστία. Όταν ήλθε στην πατρίδα Του, η απιστία των 
κατοίκων «εµπόδιζε την ενέργεια της θαυµατουργικής Του δυνά-
µεως ... και δεν µπορούσε να κάνει κανένα από τα µεγάλα θαύµατά 
Του». Ο Χριστός θαυµάζει για το γεγονός της πίστεως, που έχει τη δυνα-
τότητα να µας ανεβάζει στον ουρανό ή να µας κατεβάζει στον Άδη. 

ΕΕΕΕτούτο το γεγονός της πίστεως δε µαντρώνεται σε τείχη 
ανθρώπινα, µήτε µπαίνει σε σχεδιασµούς εγκοσµίους, επειδή εί-
ναι δρόµος µε ουράνια προοπτική. ∆εν αποκλείει κάποιους, ενώ 
δήθεν άλλους ευνοεί, αφού η πίστη γεννιέται, αναπτύσσεται και 
υπάρχει σε χώρους ελευθερίας και προσωπικής βούλησης.  

Κυριακή ∆΄ του Ματθαίου 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. στ΄ 18 Σ (Ρωµ. στ΄ 18 Σ (Ρωµ. στ΄ 18 Σ (Ρωµ. στ΄ 18 ---- 23) 23) 23) 23)    

᾿ΑΑΑΑδελφοί, ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δι-

καιοσύνῃ. Ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. Ὥσπερ 

γὰρ παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς 

τὴν ἀνομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ 

εἰς ἁγιασμόν. Ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιο-

σύνῃ. Τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ᾿ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; Τὸ γὰρ τέ-

λος ἐκείνων θάνατος. Νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλω-

θέντες δὲ τῷ Θεῷ ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν 

αἰώνιον. Τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ 

ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 

ΓΓΓΓι᾿ αυτό ο Χριστός καλεί να Τον ακολουθήσουν όλοι, δί-
χως διαχωρισµούς εθνικούς, φυλετικούς, κοινωνικούς. Και στέλνει 
το µήνυµά Του προς πάσαν κατεύθυνση, κατά το λόγο του προ-
φήτου Μαλαχίου: «από ανατολών ηλίου µέχρι δυσµών το όνοµά µου θα δο-
ξάζεται µέσα στα έθνη. Και σε κάθε τόπο θα προσφέρεται θυµίαµα εις το όνοµά 
µου και θυσία καθαρά, γιατί είναι µεγάλο το όνοµά µου µέσα στα έθνη, λέγει 
Κύριος Παντοκράτωρ». 

ΚΚΚΚαι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο σηµερινό Ευαγγέλιο, 
τονίζει ότι ο Χριστός διαβεβαιώνει τους Μαθητές Του και όλον 
τον κόσµο πως, «πολλοί σαν τον εκατόνταρχο θα έλθουν από ανα-
τολή και δύση, από όλα τα µέρη του κόσµου και θα παρακαθήσουν ... 
µαζί µε τον Αβραάµ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη βασιλεία Του». 

ΘΘΘΘα γίνουν δεκτοί όσοι αναγνωρίζουν και πιστεύουν στη 
θεότητα του Χριστού και την εξουσία Του επάνω στους ανθρώ-
πους και τον κόσµο. Θα κριθούν άξιοι της δικής Του εµπιστοσύ-
νης και αγάπης, προηγούµενοι εκείνων που θεωρούσαν τους εαυ-
τούς τους ως εκλεκτούς. 

´ΕΕΕΕτσι, ο Χριστός θα οικοδοµήσει την Εκκλησία Του επάνω 
στην ακλόνητη πίστη των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Γιατί 
εκείνο που τους ενώνει δεν είναι εγκόσµιο, παροδικό. Είναι το 
πρόσωπο του Χριστού, που µένει αναλλοίωτο, το ίδιο, επειδή σή-
µερα και στους αιώνες ο Χριστός είναι ο αυτός. 

ΑΑΑΑγαπητοί αδελφοί, θαυµάζουµε την πίστη του εκατόνταρ-
χου του σηµερινού Ευαγγελίου· και το σταθερό βηµατισµό του προς το Χρι- 
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ΑΑΑΑδελφοί, είστε ελεύθεροι πια από τον ζυγό της αµαρτίας κι υπηρετεί-
τε το καλό και το δίκαιο. Χρησιµοποιώ την ανθρώπινη εικόνα της δουλείας, 
γιατί δεν µπορείτε αλλιώτικα να µε καταλάβετε. Παλιότερα είχατε υποδουλώ-
σει όλο το είναι σας σε πάθη και πράξεις αντίθετες στο θεϊκό θέληµα, µε απο-
τέλεσµα να ζείτε αντίθετα προς τις εντολές του Θεού. Έτσι πρέπει και τώρα 
να υποδουλώσετε όλο το είναι σας στο θεϊκό θέληµα, για να βρεθείτε κοντά 
στον Θεό. Μην ξεχνάτε πως, όσον καιρό ήσασταν υπόδουλοι στην αµαρτία, 
ήσασταν µακριά από το θέληµα του Θεού. Ποιο ήταν το κέρδος σας από τη 
διαγωγή σας εκείνη; Ντρέπεστε τώρα γι’ αυτήν, γιατί οδηγούσε τελικά στον 
θάνατο. Τώρα όµως είστε ελεύθεροι πια από την αµαρτία κι ανήκετε στον Θε-
ό. Καρπός της καινούριας ζωής σας είναι η αγιοσύνη, και το τέλος της πο-
ρείας σας είναι η αιώνια ζωή. Γιατί ο µισθός που δίνει η αµαρτία είναι ο θά-
νατος, ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο 
Ιησούς Χριστός, ο Κύριός µας. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ)                                                                                          

στό. ∆εν αµφιταλαντεύεται, µήτε αµφιβάλλει. Εκφράζει απόλυτη 
και ειλικρινή εµπιστοσύνη σ� Αυτόν· και ανταµείβεται. «Πήγαινε στο 
σπίτι σου, του λέγει, και όπως επίστευσες, έτσι ας γίνει σε σένα». 

ΕΕΕΕµείς όµως βιώνουµε τη στέρηση της εµπιστοσύνης στον 
εαυτόν µας και το συνάνθρωπο. Βιώνουµε προ πάντων την έλλει-
ψη πίστεως προς το Θεό. Και έτσι προσφέρουµε τους εαυτούς µας 
ξένους και ανέστιους, έξω από το φυσικό χώρο, που είναι η κοι-
νωνία µε το Θεό. Θα διορθώσουµε το βηµατισµό µας; Θα ανοίξουµε διάπλατα τις 

υπάρξεις µας στο χώρο της πίστεως στο Χριστό; Αν το κάνουµε, έχουµε δια-
σφαλίσει τη σωτηρία µας. Γιατί ο Χριστός το διαβεβαιώνει συνε-
χώς: «πήγαινε στο δρόµο σου µε ειρήνη, γιατί η πίστη σου σε έσωσε!». 
Αρχιµ. Νικηφόρου Πασσά, Οµιλία στην Κυριακή ∆΄ του Ματθαίου (απόσπ.),  Ι. Μ.  Μεσογαίας & Λαυρεωτικής  

� 
Ο ΆγιοΟ ΆγιοΟ ΆγιοΟ Άγιος Σισώης, ο µεγάλοςς Σισώης, ο µεγάλοςς Σισώης, ο µεγάλοςς Σισώης, ο µεγάλος    (απόσπ.)    

∆ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης∆ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης∆ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης∆ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης    
(20ος αι., γεν. στην Άνδρο το 1912. Στις 7 – 12 – 1997 εξεδήµησε εις Κύριον. Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης 1957 – 1997) 

�� 

ΟΟΟΟ άγιος Σισώης έχει τον τίτλο του µεγάλου, όπως ο άγιος 
Αντώνιος, και γιατί υπήρξε µεγάλος ασκητής, αλλά και για να ξε-
χωρίζει από άλλους δύο στην ίδια εποχή, που είχαν το ίδιο όνοµα.  

ΟΟΟΟ άγιος Σισώης στο άνθος της ηλικίας του παράτησε τα ε-
γκόσµια κι έφυγε στην έρηµο της Αιγύπτου, εκεί που πριν λίγα χρό- 
νια είχε ασκητέψει ο άγιος Αντώνιος. Το πρώτο που φρόντιζε ήταν  
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να παραµένει άγνωστος, αλλά οι µαθητές του αγίου Αντωνίου, 
θαυµάζοντας την αγιότητά του, έτρεχαν και γίνονταν µαθητές του.  

ΟΟΟΟ άγιος Σισώης πολλές φορές ξεχνούσε και να φάει. Ήταν 
άνθρωπος της θερµής προσευχής και της ταπεινοφροσύνης. Ένας 
µοναχός µια µέρα τού είπε· «Αισθάνοµαι πως πάντα είµαι κάτω 
από το βλέµµα του Θεού». Κι ο άγιος τού απάντησε· «∆ε φτάνει, πρέ-

πει να αισθάνεσαι πως είσαι και παρακάτω απ’ όλους τους αδελφούς σου».  
ΟΟΟΟ άγιος Σισώης απέφευγε να οµιλεί, κι όταν µιλούσε ήταν 

πάρα πολύ σύντοµος. Τριάντα χρόνια έλεγε πάντα την προσευχή·  
«Κύριε Ιησού Χριστέ, µην αφήσεις να αµαρτήσω σήµερα µε τη γλώσσα µου». Ο ά-
γιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος γράφει· «Ε+ τις ,ν λ-γ. ο/ πτα0ει, ο1τος τ2-

λειος 3ν4ρ». Κι ο άγιος ήθελε να αποκτήσει αυτή την τελειότητα.  
[ΟΟΟΟ άγιος Σισώης "έχοντας αδιάκοπα ως µελέτη του τη µνή-

µη του θανάτου" – προσευχόταν πάντοτε µπροστά σ᾽ ένα φέρετρο, ενθυµού-
µενος ότι και ο πιο ένδοξος στρατηλάτης σαν το µεγάλο Αλέξανδρο εκεί κλεί-

στηκε – µάρανε τα πάθη του σώµατος, στρεφόµενος πάντοτε στο 
πιο υψηλό σηµείο των επιθυµητών, τον Ιησού Χριστό. (π. Γ. ∆ορµπαράκη)]  

ΗΗΗΗ τελευτή του βίου του αγίου Σισώη ήταν ειρηνική τελείω-
ση ενός αγίου. Ξαπλωµένος στο ξυλοκρέββατό του, έλεγε· «Ο ά-
γιος Αντώνιος µαζί µε τους Προφήτες και τους Αγγέλους έρχονται 
να παραλάβουν την ψυχή µου». Κι εκεί που έβλεπε κι έλεγε αυτά, 
έκλεισε τα µάτια του και «µεταβ2βηκεν ,κ το5 θαν6του ε7ς τ8ν ζω4ν». Αµήν. 

(απόσπασµα από το βιβλίο του ∆ιονυσίου, Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης, «Εικόνες έµψυχοι», Κηρύγµατα αγιολογικά, εκδ. Αποστολική ∆ιακονία) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)        ֠  Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
∆ευτέρα 7 Ιουλίου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014, ΠαρεΠαρεΠαρεΠαρεκκλήσιο Αγίας Αικατερίνης κκλήσιο Αγίας Αικατερίνης κκλήσιο Αγίας Αικατερίνης κκλήσιο Αγίας Αικατερίνης 7:00π.µ. 
Πέµπτη 10 Ιουλίου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014, Άγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος ΝικόλαοςΆγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
Σάββατο 12 Ιουλίου 2014, Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος ΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλουΜαρκοπούλου 7:00π.µ. 
2)  �ΑΑΑΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ Π Π Π ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΕΕΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΤΤΤΗΣ Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.Ε. Φ. Α.� 
Η ΕΕΕΕνοριακή ΦΦΦΦιλόπτωχος ΑΑΑΑδελφότητα διοργανώνει Απογευµατινή Προ-
σκυνηµατική Εκδροµή στην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας Αλιάρτου Βοιωτίαςστην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας Αλιάρτου Βοιωτίαςστην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας Αλιάρτου Βοιωτίαςστην Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας Αλιάρτου Βοιωτίας,,,, 
τη ∆ευτέρα 7 Ιουλίου 2014. Ώρα αναχώρησης 3:30µ.µ. από τον ΆΆΆΆγιο 
ΝΝΝΝικόλαο. Τιµή εισιτηρίου 15 €.  � 
ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 

Κυριακή ∆΄ του Ματθαίου 


