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(απόσπασµα) 

 ´ΟΟΟΟσα αναφέρει το σηµερινό Ευαγγέλιο φαίνονται διηγήµα-
τα απλά, που ιστορούν όσα συνέβησαν, όταν ο Ιησούς περπάτησε 
επάνω στη θάλασσα. Όµως περιέχουν νοήµατα θαυµαστά και ψυ-
χοσωτήρια. Ας κατεβούµε λοιπόν νοερώς στο βυθό των αναγνω-
σθέντων λόγων, για να αναβιβάσουµε τους νοητούς µαργαρίτες 
των θείων εννοιών και να δούµε τα έργα του Ιησού και τα θαυµά-
σια Αυτού. Ας εξερευνήσουµε τα σηµερινά ευαγγελικά λόγια, διό-
τι αυτά είναι οι µαρτυρίες της θεότητας του Σωτήρος Χριστού, που 
µας οδηγούν προς τη µακαρία οδό της αιωνίου σωτηρίας.  
 ΜΜΜΜετά το θαύµα των πέντε άρτων ανάγκασε ο Ιησούς τούς 
µαθητές Του, ώστε εκείνοι µεν να απέλθουν στη Βηθσαϊδά πριν α-
πό Αυτόν, Αυτός δε να απολύσει τα πλήθη. «Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄ-

χλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. Ὀψίας δὲ 

γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ». Όταν ο Χριστός προσέφερε προς το 
Θεό τις υπέρ ηµών δεήσεις, πρώτον απέλυσε τους όχλους, µετά 
ανέβη στο όρος· µόνος εκεί προσευχόταν έως το βράδυ. ∆ίδαξε µε 
αυτό, ότι κάθε χριστιανός, όταν έλθει ο καιρός της προσευχής 
πρέπον είναι πρώτον, να αποβάλλει τις κοσµικές ενοχλήσεις και το 
θόρυβο των παθών, έπειτα να αναβιβάσει το νου του στο όρος, «ὃ 

εὐδόκησεν ὁ Θεὸς κατοικεῖν ἐν αὐτῷ» (Ψαλµ. ξζ΄ 17), δηλ. στον 
ουρανό, ώστε ως θυµίαµα καθαρό να προσφέρει στο Θεό την προ-
σευχή του. Αλλά και ως το βράδυ παρέτεινε ο ∆εσπότης την προ-
σευχή, για να µάθουµε, ότι όχι βιασύνη και ταχύτης, αλλά παράτα-
ση και επιµονή είναι αναγκαία στον καιρό της προσευχής.  

Κυριακή Θ΄ του Ματθαίου 



ΟΟΟΟ µεν Κύριος λοιπόν παρέτεινε την προσευχή Του έως το 
βράδυ· «τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμε-

νον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος». Γιατί ο Κύριος 
πρώτον ανάγκασε τους µαθητές Του, να εισέλθουν στο πλοίο, έ-
πειτα άφησε το πλοίο, να βασανίζεται τη νύχτα στο µέσο της θα-
λάσσης από την αντίθετη φορά του ανέµου και από τη δύναµη 
των κυµάτων; Επίτηδες τούτο έπραξε, για να δοκιµάσει την πίστη 
τους και να τους συνηθίσει στους κινδύνους, που έµελλε να υποµεί-
νουν, περιερχόµενοι την οικουµένη για το ευαγγελικό κήρυγµα. 
Βλέπε δε πως βαθµηδόν τους γυµνάζει ως φιλόστοργος πατήρ και 
διδάσκαλος. Πρώτον µεν στη θάλασσα της Γαλιλαίας, όταν το 
πλοίο κινδύνευε από το σεισµό και από τα κύµατα που το κάλυ-
πταν, τότε Αυτός ήταν µαζί τους, κοιµώµενος στο πλοίο. Έτσι χω-
ρίς αναβολή τους λυτρώνει από το φόβο και τους απαλλάσσει από 
τον κίνδυνο. ∆ιότι, αφού σηκώθηκε, αµέσως «ἐπετίμησε τοῖς ἀ-

νέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη» (Ματθ. η΄ 
26). Τώρα µακράν απέχων του πλοίου, αργοπορεί, και αναβάλλει 
τη βοήθεια, και του κινδύνου και φόβου τη λύτρωση. 

«᾿ΕΕΕΕν τῇ τετάρτῃ φυλακῇ τῆς νυκτὸς», µετά την ενάτη ώρα 
της νυκτός(*), ήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περπατώντας πάνω στη 
θάλασσα. Οι µαθητές νόµισαν, ότι είναι φάντασµα. Έτσι φοβι-
σµένοι, έκραξαν. Φανερό είναι, ότι δια της κραυγής επικαλέστη-
καν το Θεό, καθώς και εµείς, όταν φοβόµαστε, το Θεό κράζουµε σε 
βοήθεια. «Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Θαρσεῖ-

τε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε». Η δεσποτική φωνή ησύχασε την ταρα-
χή του πνεύµατος και θάρρος µέγα έβαλε στην καρδιά τους.  

ΑΑΑΑφού άκουσε τη φωνή του Κυρίου ο Πέτρος και διστάζει 
και πιστεύει και δείχνει αγάπη προς τον Ιησού περισσότερη από 
τους άλλους µαθητές. Κύριε, εἰ σὺ εἶ. Κύριε, λέει, εάν συ υπάρχεις 
ο Κύριός µου· τούτο είναι δισταγµός· ακόµα δίσταζε περί του, εάν 
εκείνος που έβλεπε και άκουγε, ήταν ο Ιησούς. Κέλευσόν με πρός 

σε ἐλθεῖν. Τούτο πίστις. Πίστεψε, ότι δια του προστάγµατος του Ιη- 
(*) Κατά την ώρα εκείνη της νυκτός που αναλάµβανε υπηρεσία το τέταρτο τµήµα των σκοπών, δηλ. µετα-
ξύ των ωρών 3 – 6 π.µ. 
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                    ΤΤΤΤῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς 

τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ 

ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. Ὀψίας δὲ 

γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζό-

μενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς 

νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. Καὶ ἰδό-

ντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγο-

ντες ὅτι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐ-

τοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ 

Πέτρος εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. Ὁ δὲ εἶ-

πεν, Ἐλθέ. Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα 

ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμε-

νος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐ-

κτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστα-

σας; Καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος· οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ 

ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς εἶ. Καὶ διαπερά-

σαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.  
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                    ΕΕΕΕκείνο τον καιρό, ο Ιησούς υποχρέωσε τους µαθητές του να µπουν στο καΐ-
κι και να πάνε να τον περιµένουν στην απέναντι όχθη, ωσότου αυτός διαλύσει τα 
πλήθη. Αφού τους διέλυσε, ανέβηκε µόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν 
βράδιασε ήταν µόνος του εκεί. Στο µεταξύ το καΐκι βρισκόταν κιόλας στη µέση 
της λίµνης και το παίδευαν τα κύµατα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεµος. Κατά τα 
ξηµερώµατα, ήρθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίµνη. Οι µαθη-
τές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίµνη, τρόµαξαν· έλεγαν πως είναι 
φάντασµα κι έβαλαν τις φωνές από τον φόβο τους. Αµέσως όµως ο Ιησούς τούς 
µίλησε και τους είπε: «Θάρρος! Εγώ είµαι· µη φοβάστε». Ο Πέτρος τού αποκρί-
θηκε: «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε µου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας 
στα νερά». Κι εκείνος του είπε: «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος κι 
άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όµως τον 
ισχυρό άνεµο φοβήθηκε, κι άρχισε να καταποντίζεται· έβαλε τότε τις φωνές: 
«Κύριε, σώσε µε!» Αµέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε και του λέει: 
«Ολιγόπιστε, γιατί σε κυρίεψε η αµφιβολία;» Και µόλις ανέβηκαν στο καΐκι κό-
πασε ο άνεµος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας: 
«Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού!» Αφού διασχίσανε τη λίµνη, ήρθαν στην πε-
ριοχή της Γεννησαρέτ. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 
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σού µπορεί και αυτός να περπατήσει επάνω στη θάλασσα. Τούτο 
είναι και απόδειξη αγάπης. Πρόσταξέ µε, να έλθω προς Σε. Θέλει, 
πριν µπει ο Ιησούς στο πλοίο, να Τον ασπασθεί και να Τον προ-
σκυνήσει. Και ο µεν Παντοδύναµος κέλευσε, Ἐλθέ, είπε. Ο δε Πέ-
τρος κατεβαίνει από το πλοίο και περπατώντας πάνω στη θάλασσα, 
έρχεται προς τον Ιησού. Και έτσι γίνεται θαύµα επί θαύµατος. 
 

´ΟΟΟΟταν όµως ο Πέτρος είδε τον άνεµο ισχυρό και τον εαυτό 
του να βυθίζεται, φοβήθηκε. Κάτι τέτοιο παθαίνουν και µερικοί 
ευσεβείς. Με µεγάλη προθυµία εισέρχονται στο δρόµο της αρε-
τής. Μετά, αφού συναντήσουν κάποιο µικρό πειρασµό ή κίνδυνο, 
διστάζουν, φοβούνται και στρέφουν εις τα οπίσω. Ο Πέτρος όµως 
έδωσε παράδειγµα άγιο· φοβήθηκε, δίστασε, αλλά δε στράφηκε εις 
τα οπίσω ούτε απελπίστηκε. Έκραξε µεγαλοφώνως, ‘Κύριε, σῶσόν 

με’. Και έτυχε της σωτηρίας. Μάθηµα είναι τούτο που διδάσκει, 
ότι εάν και εµείς, όταν περιπέσουµε σε κινδύνους, προστρέχοντας 
στο Θεό κραυγάζουµε ‘Κύριε, σῶσον ἡμᾶς’,  εκτείνει και προς ε-
µάς ο φιλάνθρωπος τη χείρα Του και µας σώζει. Αλλά γιατί ο 
Θεάνθρωπος δεν επιτίµησε τον άνεµο, καθώς άλλοτε (Ματθ. η΄ 
26), αλλ’ ήλεγξε τον Πέτρο; Για να δείξει, ότι όχι ο άνεµος, αλλ’ 
η ολιγοπιστία και ο δισταγµός τον φόβιζε και τον καταπόντιζε. Ση-
µείωσε, ότι δεν είπε ο Κύριος στον Πέτρο, άπιστε, αλλ’ ολιγόπι-
στε. ∆ιότι αληθώς δεν απίστησε ο Πέτρος, αλλά δίστασε. ∆ιότι ε-
άν ολοτελώς απιστούσε, δε θα έκραζε το, ‘Κύριε, σῶσόν με’ . 
 

´ΟΟΟΟταν ο Ιησούς και ο Πέτρος µπήκαν στο πλοίο, έπαυσε ευ-
θύς ο άνεµος. «Καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν 

ὑπῆγον» (Ιω. στ΄ 21). Η εισέλευση του Κυρίου στο πλοίο παύει 
µεν τον άνεµο, κατευθύνει δε το πλοίο και το ωθεί στη γη, στην ο-
ποία οι Απόστολοι έσπευδαν να φτάσουν· τούτο σηµαίνει, ότι σε ό-
ποια ψυχή έλθει ο Κύριος, παύει µεν των παθών της τη ζάλη, κα-
τευθύνει δε και ποιεί αυτήν να εγγίζει στην επουράνιο πατρίδα.  

ΒΒΒΒλέπε δε και τον καρπό των θαυµάτων του Κυρίου. «Οἱ δὲ 

ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· Ἀληθῶς 

Θεοῦ Υἱὸς εἶ». Γιατί άραγε, όταν ο Ι ησούς  Χ ριστός «ἐπετίμησε 
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τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη» 
(Ματθ. η΄ 26), τότε αυτοί που είδαν το θαύµα θαύµασαν µόνον 
και είπαν· «Ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασ-

σα ὑπακούουσιν αὐτῷ;» (Ματθ. η΄ 27), αλλά δεν οµολόγησαν, ότι 
ο Ιησούς Χριστός είναι Θεού Υιός· αυτοί όµως που είδαν το θαύ-
µα που αναγνώστηκε σήµερα, ελθόντες προς τον Ιησού, ως Υιό 
Θεού Τον προσκύνησαν, και µεγαλοφώνως οµολόγησαν, ότι «ἀ-

ληθῶς Θεοῦ Υἱός ἐστι»; ∆ιότι το θαύµα τούτο υπερέχει από εκεί-
νο. Ο άνεµος και η θάλασσα και κατά φύσιν µετά τη ζάλη ησυχά-
ζουν και γαληνεύουν· ο δε επί της θαλάσσης περίπατος του Ιη-
σού Χριστού και του Πέτρου δια της προσταγής του Ιησού, είναι 
έργο υπέρ τον ανθρώπινο λόγο. Εκ τούτου γνώρισαν οι µαθητές, 
ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος.  

ΜΜΜΜετά από αυτά ο Ιησούς µε τους µαθητές Του ήλθαν στη 
γη Γεννησαρέτ. Σε τούτο ασύµφωνοι φαίνονται οι Ευαγγελιστές. 
Ο µεν Ματθαίος λέει, ότι έφτασαν «εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ»· ο 
δε Μάρκος διηγείται, ότι ο Ιησούς «ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς αὐ-

τοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθ-

σαϊδάν» (Μάρκ. στ΄ 45)· ο δε Ιωάννης γράφει, «καὶ εὐθέως τὸ 

πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον» (Ιω. στ΄ 21). Αλλ’ ι-
δού πως κατά πάντα είναι σύµφωνα των θεηγόρων ανδρών τα λό-
για. Το πλοίο, όταν σ’ αυτό εισήλθε ο Ιησούς και έπαυσε ο άνεµος, 
έφθασε ευθύς στη γη. Σε ποια γη; «Εἰς ἣν ὑπῆγον», λέει ο Ιωάν-
νης, δηλ. σ’ εκείνη, στην οποία έσπευδαν να φθάσουν, η οποία ήταν 
η Βηθσαϊδά, όπως λέει ο Μάρκος. Αφού έφτασαν εκεί, διαπέρα-
σαν και ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ, όπως ιστορεί ο Ματθαίος. 
Νικηφόρου Θεοτόκη, απόσπασµα από την Ερµηνεία εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον της Θ΄ Κυριακής, Κυριακοδρόµιον Ν. Θ.     

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
֠  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ    ֠ 

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013, παραµονή της εορτής της Κατάθε-

σης της Τ. Ζώνης της Θεοτόκου, 6:00µ.µ. Μέγας Πανηγ. Εσπερινός. 
Σαββάτο 31 Αυγούστου 2013, ανήµεραανήµεραανήµεραανήµερα της εορτής της Κατάθεσης 

της Τ. Ζώνης της Θεοτόκου,7:00π.µ. Όρθρος & Πανηγ. Θ. Λειτουργία. 
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