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Κ  Υ  Ρ  Ι  Α  Κ  Η   2 7   Σ  Ε  Π  Τ  Ε  Μ  Β  Ρ  Ι  Ο  Υ   2 0 2 0 
 Καλλιστράτου μάρτυρος (304)· Ἀριστάρχου ἀποστόλου,  
 Ἀκυλίνης νεομάρτυρος (1764).  
 
 

[…] λόκληρο το περιστατικό αυτό έχει κι ένα βαθύτερο νόημα. Το 
πλοίο σημαίνει το σώμα. Τα σχισμένα δίχτυα σημαίνουν το παλιό 
πνεύμα του ανθρώπου. Τα βάθη της θάλασσας σημαίνουν το βάθος 
της ψυχής του ανθρώπου. Όταν ο Κύριος κατοικεί σ’ έναν υπάκουο 
άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος αυτός απομακρύνεται από την ακτή του 
υλικού κόσμου και πηγαίνει από τις αισθητικές σκιές στα πνευματι-
κά βάθη. Στα βάθη αυτά ο Κύριος τού αποκαλύπτει τ’ αμέτρητα 
πλούτη των δωρεών Του, για τις οποίες αγωνιζόταν μάταια σ’ ολό-
κληρη τη ζωή του. Οι δωρεές αυτές είναι τόσο μεγάλες, ώστε το πα-
λιό πνεύμα δεν μπορεί να τις αντέξει και σχίζεται. Γι’ αυτό είπε ο 
Κύριος πως δε βάζουν καινούργιο κρασί σε παλιά ασκιά. 
 

ταν ο υπάκουος άνθρωπος βλέπει τ’ αρίφνητα πλούτη των 
δωρεών Του, γεμίζει δέος και κατάπληξη τόσο για την παντοδυνα-
μία του Θεού, όσο και για τις δικές του αμαρτίες. Θα ήθελε σ’ αυτήν 
την περίπτωση να κρυφτεί από το Θεό, να φύγει ο Θεός από κοντά 
του κι ο ίδιος να γυρίσει στο παλιό του πνεύμα και στην παλιά του 
ζωή. Μόλις όμως η λαμπρότητα του Θεού κι η ευσπλαχνία Του απο-
καλυφθούν στον άνθρωπο, τότε του φανερώνεται ακαριαία η αμαρ-
τωλότητα κι η αναξιότητά του, η αποξένωσή του απ’ Αυτόν. 
 

 Θεός δε θα εγκαταλείψει τον άνθρωπο που έχει οδηγήσει 
στα βάθη. Δε θα λάβει σοβαρά την κραυγή του ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ. Ξέ-
ρει ότι η κραυγή αυτή βγαίνει από έναν άρρωστο άνθρωπο, γι’ αυτό 
και του δίνει θάρρος και τον παρηγορεί με τα λόγια, «μή φοβοῦ». 

 

ταν    ο    Θεός    χορηγεί   σ’   έναν   υπάκουο   άνθρωπο   τα   θεϊκά   κι 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. ς΄ 1-10) 
 

    ᾽Αδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ 
Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς· λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέ-
ρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡ-
μέρα σωτηρίας· μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ 
ἡ διακονία, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑ-
πομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, 
ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 
ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι Ἁ-
γίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ 
τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀ-
τιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, ὡς ἀγνο-
ούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παι-
δευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτω-
χοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 
 
 

 

ανεκλάλητα χαρίσματά Του, δε θέλει τα χαρίσματα αυτά να σταμα-
τήσουν σ’ εκείνον, όπως το τάλαντο που έκρυψε ο πονηρός δούλος 
στη γη. Ο Θεός ζητάει από τον υπάκουο άνθρωπο να μοιραστεί τα χα-
ρίσματά του με άλλους. Γι’ αυτό ο Πέτρος κάλεσε τους ανθρώπους 
του άλλου πλοιαρίου να κάνουν χώρο για να βάλουν κι εκεί ψάρια. 
Μοίρασαν τη σοδειά τους με τους αδελφούς Ιάκωβο και Ιωάννη, κα-
θώς και με τους συντρόφους τους. Ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης κι οι σύντρο-
φοί τους κουράστηκαν κι αυτοί για να σύρουν τα δίχτυα, ν’ αδειά-
σουν τα ψάρια και να κωπηλατήσουν ως την ακτή. Κάθε υπάκουος 
άνθρωπος που λαβαίνει το δώρο του από κάποιον άλλον, πρέπει να 
ξέρει πως το δώρο αυτό προέρχεται από το Θεό, όχι από άνθρωπο. 
Έτσι πρέπει αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, ν’ αρχίσει να εργάζεται για 
τη διατήρηση, τον πολλαπλασιασμό και τη μετάδοση του δώρου. 
 

ι σημαίνει τώρα το γεγονός των υπάκουων ψαράδων που 
τράβηξαν τα πλοιάριά τους στην ακτή, τα εγκατέλειψαν, όπως κι ο-
τιδήποτε άλλο κατείχαν κι ακολούθησαν το Χριστό; Πως ο άνθρω-
πος που είναι προικισμένος από το Θεό, όταν προχωρεί στα βαθιά, 
εγκαταλείπει  το  σώμα  με τα πάθη του, καθώς και κάθε εφάμαρτο δε- 
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σμό με το οποίο ήταν δεμένος ως τότε, εγκαταλείπει δηλαδή τα πά-
ντα. Εγκαταλείπει όχι μόνο το σώμα και τους δεσμούς του, αλλ’ α-
κόμα και το παλιό πνεύμα του με όλες τις ιδέες του. Και τότε ακο-
λουθεί Εκείνον που ντύνει όσους καλεί με το νέο ένδυμα της σωτη-
ρίας, που καλεί πάντα τους υπάκουους πιστούς στα πνευματικά βάθη. 
 

 Κύριος είπε πως ο Πέτρος θα γίνει αλιέας ανθρώπων. Ἀπό 
τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. Αυτό σημαίνει πως οι απόστολοι, οι 
επίσκοποι, οι λοιποί κληρικοί, καθώς και όλοι οι χριστιανοί, που ο 
Θεός τούς προίκισε με τα χαρίσματά Του, πρέπει να εργαστούν με 
αγάπη για να ψαρέψουν – δηλαδή να σώσουν – όσους περισσότε-
ρους ανθρώπους μπορούν, με τη βοήθεια των χαρισμάτων τους. Ο 
καθένας θ’ αγωνιστεί ανάλογα με το χάρισμά του: Εκείνος που έλα-
βε πολλά χαρίσματα θα ’χει πλουσιότερη σοδειά, όποιος έλαβε λιγό-
τερα θα ’ναι λιγότερο υπεύθυνος, όπως φαίνεται κι από την παραβο-
λή των ταλάντων. […] Κανένας όμως δεν πρέπει να υπερηφανευτεί 
για τα χαρίσματα του Θεού σα να ’ταν δικά του, να τα κρύβει από 
τους ανθρώπους και να τα θάβει στον τάφο του σώματός του. Τέτοιος 
άνθρωπος θα κατακριθεί από μόνος του στη γέεννα του πυρός […] 

 

χουμε μπροστά μας δύο παραδείγματα υπακοής: την υπακοή 
των ψαριών και την υπακοή των αποστόλων. […] Τα ψάρια υπακού-
νε στην εντολή του Κυρίου και θυσιάζουν τη ζωή τους στα πόδια 
Του. Ο Κύριος τα δημιούργησε για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του ανθρώπου. Προσέξτε όμως πως τα ψάρια λειτουργούν και για 
την πνευματική του ανάγκη. Σ’ εκείνους που έχουν απομακρυνθεί α-
πό το Θεό, στους επαναστατημένους κι ανυπάκουους ανθρώπους, 
λειτουργούν ως παράδειγμα υπακοής στο Δημιουργό τους. Τα ψάρια 
αυτά δε θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο γνωστά αν είχαν αφε-
θεί να ζήσουν και να κολυμπούν στη Λίμνη της Γεννησαρέτ. […] 

 

ο παράδειγμα της υπακοής των αποστόλων είναι επίσης συγκι-
νητικό. […] οι απλοί ψαράδες τα εγκατέλειψαν όλα, […] και ακολού-
θησαν τον Κύριο στα μεγάλα και πλούσια πνευματικά βάθη χωρίς να 
πάρουν τίποτα μαζί τους, παρά μόνο τον εαυτό τους. Ο χρόνος έδειξε 
πως   ο   Κύριος   τούς   αντάμειψε   πλούσια   για   την  υπακοή  τους.  Αναδεί- 
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χτηκαν στύλοι της Εκκλησίας του Θεού στη γη και μεγάλοι άγιοι στην 
ουράνια βασιλεία Του. Ας βιαστούμε λοιπόν κι εμείς ν’ ακολουθή-
σουμε το παράδειγμα της υπακοής τους. Η νύχτα της επίγειας διαδρο-
μής μας τελειώνει. Όλοι οι κόποι της νύχτας είναι έτσι κι αλλιώς μά-
ταιοι, τα δίχτυα μας είναι άδεια, οι καρδιές μας γεμάτες κακία, οι ψυχές 
κι ο νους μας λιμοκτονούν, αφού έχουν στερηθεί τη βοήθεια του Θεού. 
 

 πράος Κύριος στέκεται δίπλα στο πλοίο του καθενός μας 
και μας καλεί. Εκείνος, ο παντογνώστης Δημιουργός, ζητάει από τον 
καθένα μας να τον αφήσουμε να μπει στο πλοίο και να ταξιδέψουμε 
μαζί Του μακριά από τις σκιές και τις φουρτούνες της ζωής, στα με-
γάλα βάθη της πνευματικής θάλασσας. Εκεί θα γεμίσουμε το πλοίο 
μας με όλα τα αγαθά που επιθυμούμε. Ας τον υπακούσουμε τώρα, 
την ώρα που μας καλεί, γιατί όταν χαράξει η μέρα δε θα τον δούμε 
πια ως αιτούντα, αλλ’ ως Κριτή. Ας μην απορρίψουμε το αίτημά 
Του να μπει στην καρδιά και στην ψυχή μας, όπως δεν το απέρριψε 
ο Πέτρος. Δε μας το ζητάει για δική Του χάρη, αλλά για δική μας. 
Να ξέρεις πως δεν είναι εύκολο στον Πάναγνο να μπει κάτω από α-
κάθαρτη στέγη. Να ξέρεις πως αυτό που κάνει είναι θυσία, που την 
κάνει όμως από αγάπη για μας. Δε μας ζητάει να μπει μέσα για να 
πάρει, αλλά για να δώσει. Το μόνο που θέλει, είναι να δεχτούμε τη 
βοήθεια και τη θυσία Του. Αδελφοί μου, ας αφουγκραστούμε τη φω-
νή που μας καλεί, προτού φτάσει στ’ αυτιά μας η φωνή του Κριτή. 

 
 

 (από το βιβλίο «ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ Β΄ (ΟΜΙΛΙΕΣ Ε΄)» του Αγίου Νικολάου 
Βελιμίροβιτς, σελ. 173-179, μετάφραση-επιμέλεια: Πέτρου Μπότση, Αθήνα 2013) 

 ⛵  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)                                  ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 (7:30 μ.μ.) προς Πέμπτη 1η Ο-
κτωβρίου 2020 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυ-
πνία επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γορ-
γοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
2)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
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