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 Ἀνδρέου ἐπισκόπου Κρήτης, ποιητοῦ τοῦ μεγάλου κανόνος. 
 Μιχαὴλ Χωνιάτη ἐπισκόπου Ἀθηνῶν (1220).   
 Μνήμη πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων πατέρων.  
 

 κούσαμε στό Εὐαγγέλιο μιά πολύ ἁπλή διήγηση, ἡ ὁποία ὅμως ἔ-
χει ἕνα πολύ μεγάλο νόημα. Ὁ Χριστός κάλεσε τούς πρώτους μαθη-
τές του. Ποιός τούς φώναξε; Ἀπάντηση: «Ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡ-
μῶν». Ἐκεῖνος πού δημιούργησε τόν κόσμο. Ὁ Σωτήρας τοῦ κό-
σμου. Ὁ Κύριος καί Παντοκράτορας. Φαινόταν βέβαια ἁπλός ἄν-
θρωπος. Εἶχε τό δικαίωμα ὁ καθένας νά τόν πεῖ ὅτι θέλει. Ἀλλά ἦταν 
ὁ Θεός τῆς δόξης. Τούς εἶπε: «ἐλᾶτε κοντά μου». Καί πῆγαν. Πῶς 
πῆγαν; Γιά νά πᾶνε, ἄφησαν τό πατέρα τους καί τή μητέρα τους. Ὁ 
ἀπόστολος Πέτρος καί τή γυναίκα του. Ἄφησε τήν περιουσία του. 
Καί ἐκείνη τή μικρή διασκέδαση πού μποροῦσε νά ἔχει ὁ καθένας 
τους. Ὅλα τά ἀγαθά. Καί πῆγαν κοντά στό Χριστό. Ἐρώτημα: Ἔχα-
σαν; Κατά τήν ἄποψη τοῦ κόσμου τά ἔχασαν ὅλα. Ἀπό ἀπόψεως οὐ-
σίας ἔχασαν; Ὄχι. Ἐκέρδισαν τήν αἰώνιο ζωή. Κέρδισαν κάτι πού δέ 
μπορεῖ νά τό φαντασθῆ νοῦς ἀνθρώπου.  
 

άποια φορά, τούς μίλησε ὁ Χριστός γιά τά ἀγαθά τῆς Βασι-
λείας Του καί ὁ ἀπόστολος Πέτρος τοῦ εἶπε: –Κύριε, ἐμεῖς, γιά τή 
Βασιλεία Σου καί γιά Σένα τά ἀφήσαμε ὅλα. Τί θά κερδίσομε; Τί ὠ-
φέλεια θά ἔχωμε; Τοῦ ἀπάντησε ὁ Χριστός: –Ὅποιος ἄφησε πατέρα 
ἤ μητέρα ἤ ἀδελφούς ἤ ἀδελφές ἤ τέκνα ἤ ἀγρούς ἤ σπίτια ἤ ὁτιδή-
ποτε ἄλλο γιά μένα καί γιά τή Βασιλεία μου «ἑκατονταπλασίονα λή-
ψεται καί ζωήν αἰώνιον κληρονομήσει». Ἐσεῖς, λέει, εἰδικά, οἱ δώ-
δεκα, πού τά ἀφήσατε ὅλα, τότε πού κανείς δέ τό ἤξερε καί δέν ἤθε-
λε  νά  τό  καταλάβει  ὅτι  ἐγώ  εἶμαι  ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου καί μέ ἀκο- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. δ΄ 18-23) 
 

    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς 
Γαλιλαίας 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 ἀνθρώπων. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα, 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελ-
φούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐ-
τοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζον-
τας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες 
τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν 
ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν 
καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν 
νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 
 

 

λουθήσατε καί γίνατε καί θά γίνετε οἱ πρῶτοι κήρυκες τοῦ ἁγίου εὐ-
αγγελίου, ὅταν θά ἔρθει ἡ παλιγγενεσία, ὅταν θά γίνει ἡ ἀνάσταση 
τῶν νεκρῶν, θά καθήσετε σέ δώδεκα θρόνους καί θά κρίνετε τό κό-
σμο ὅλο. Μπορούσατε νά φαντασθεῖτε ποτέ ὅτι ὁ Χριστός θά ἐμπι-
στευθεῖ τό ἔργο Του, νά κρίνει τόν κόσμο, σέ ἐκείνους πού ἔδωσε τό 
δικαίωμα νά καλέσουν τόν κόσμο σέ μετάνοια καί σωτηρία. Δηλα-
δή, θά δοῦμε τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τούς δώδεκα ἀπο-
στόλους νά κάθονται σέ θρόνους γιά νά μᾶς δικάσουν καί μένα καί 
σᾶς. Λέγοντας ὁ Χριστός «τίς δώδεκα φυλές τοῦ Ἰσραήλ», ἐννοεῖ ὅ-
λο τόν κόσμο ἀπό καταβολῆς κόσμου, ἀπό τόν Ἀδάμ, μέχρι τήν ἡμέ-
ρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Καί θά καταλάβωμε ἐκείνη τήν ἡμέρα 
ὅτι κρέμεται ἡ τύχη μας ἀπό τή γνώμη τους. Μπορεῖτε νά φαντα-
σθεῖτε μεγαλύτερο μεγαλεῖο γιά ἄνθρωπο; 

 

 

    […] άθε ἄνθρωπος πού ἐκείνη τήν ἡμέρα δέ θά ἀξιωθῆ ἐλέους, θά 
ξέρει ὅτι εἶναι 100% ἀνάξιος καί ἀναπολόγητος γιατί θά δικάσουν οἱ πιό 
εὔσπλαγχνοι καί στοργικοί ἄνθρωποι τοῦ κόσμου. Ὁ Πέτρος καί ὁ Παῦ-
λος καί οἱ ἄλλοι ἅγιοι πανεύφημοι Ἀπόστολοι. Ὅπως μᾶς λένε οἱ διηγή-
σεις  τῶν   ἁγίων  Πατέρων,  στό  τέλος,  ἀφοῦ  δικάσουν   ὅσα  νομίζουν  ὅτι 
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    Τον καιρόν εκείνον όταν περπατούσε ο Ιησούς κοντά εις την λίμνην 
της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, ο οποίος ελέγετο Πέ-
τρος, και τον Ανδρέαν τον αδελφόν του, να ρίχνουν δίχτυ εις την λί-
μνην, διότι ήσαν ψαράδες. Και τους λέγει, «Ελάτε, ακολουθήστε με, 
και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Αυτοί εγκατέλειψαν αμέσως τα 
δίχτυα και τον ακολούθησαν. Και όταν επροχώρησε απ’ εκεί, είδε άλ-
λους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβον, τον υιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάν-
νην τον αδελφόν του, μέσα σε πλοιάριον μαζί με τον Ζεβεδαίον, τον 
πατέρα τους, να επισκευάζουν τα δίχτυα τους και τους εκάλεσε. Αυτοί 
αμέσως άφησαν το πλοιάριον και τον πατέρα τους και τον ακολούθη-
σαν. Ο Ιησούς εγύριζε ολόκληρη την Γαλιλαίαν και εδίδασκε εις τας 
συναγωγάς των και εκήρυττε το ευαγγέλιον της βασιλείας και εθερά-
πευε κάθε ασθένειαν και κάθε αδυναμίαν εις τον λαόν.  
 

(ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 

 

μποροῦν νά δικάσουν, θά πέσουν γονατιστοί μαζί μέ τήν Παναγία 
στά πόδια τοῦ Χριστοῦ καί θά Τόν καθικετεύουν νά ἐλεήση καί ὅ-
λους τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἁμαρτίες τους. 

 

ταν πῆγαν κοντά στό Χριστό οἱ ἅγιοι πανεύφημοι ἀπόστολοι 
δέν εἶχαν φυσικά αὐτή τήν ἀγάπη. Ἀλλά κοντά στό Χριστό ἡ καρδιά 
τοῦ ἀνθρώπου πλαταίνει, μεγαλώνει καί χωράει τά πάντα. Ὁ ἄνθρω-
πος γίνεται ἕνα ἀπέραντο δοχεῖο ἀγάπης, καλωσύνης, στοργῆς, θυ-
σίας καί ταπεινώσεως. 

 

 κεῖνοι κλήθηκαν, ἀνταποκρίθηκαν στήν κλήση τοῦ Θεοῦ καί 
ἔλαβαν τόν μισθόν τους. Δέν κάλεσε ὅμως ὁ Θεός μόνο ἐκείνους. Λέ-
γει ἡ Καινή Διαθήκη, στόν καθένα μας ὁ Θεός ἀπέστειλε μία κλήση. 
Μᾶς κάλεσε, καί δεχθήκαμε τό βάπτισμα. Πῶς μᾶς κάλεσε; Μέ τό 
τρόπο πού ἐκεῖνος ξέρει, γιά τόν καθένα μας. Μόνο μᾶς κάλεσε; Καί 
μᾶς καλεῖ. Κάθε ἡμέρα μᾶς καλεῖ. Καί κάθε ἡμέρα μᾶς ξυπνάει. […] 

 

νας «μεγάλος» εἶχε κατακτήσει καί ἦταν ἀφεντικό τοῦ μι-
σοῦ   κόσμου   στήν   ἐποχή   του.   Ὁ   βασιλιάς  τῆς  Ἰσπανίας  Φίλιππος  ὁ  Β΄. 
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Ὅταν πέθαινε κατάλαβε τό λάθος του καί εἶπε: –Θεέ μου, Θεέ μου, 
νά μήν ἤμουνα βασιλιάς καί κοσμοκράτορας. Νά εἶχα τό μυαλό, 
τουλάχιστον νά ἤμουνα δόκιμος. Ὄχι καλόγηρος. Δόκιμος ἁπλός νά 
εἶχα γίνει, νά θυμόμουνα καί ἐγώ ὅτι πρέπει νά ἀγωνιστῶ γιά τή ψυ-
χή μου. Τί θάρρος πού θά εἶχα αὐτή τή στιγμή ἐνώπιόν Σου; Καί τί 
κέρδος καί τί ὠφέλεια! 
 

όσο πρέπει νά διερωτώμαστε καί νά λέμε: «Ὦ, Θεέ μου, νά 
εἶχα κάνει κάτι περισσότερο στό κόσμο γιά τόν ἑαυτό μου, γιά τή 
ψυχή μου, γιά νά ἀνταποκριθῶ στή κλήση πού μοῦ ἔκανες νά κερδί-
σω, νά κληρονομήσω τήν αἰώνια ζωή καί Βασιλεία σου». 

 

ἱ ἀπόστολοι ὀνομάζονται στή γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας θεόσο-
φοι καί πάνσοφοι. Μερικοί ἦταν ἀγράμματοι. Ἀλλά ὀνομάζονται 
θεόσοφοι καί πάνσοφοι γιατί ἐσοφίσθηκαν καί ἔγιναν σοφοί, πάνσο-
φοι ἀπό τό Θεό, ἐπειδή κατάλαβαν τί ἀξία ἔχει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή σοφία. […] 
 

έν εἶναι ἔξυπνος ὁ ἄνθρωπος πού ξέρει καί παίζει, ἀλλά στό 
τέλος χάνει ὅλη τή περιουσία στό παιχνίδι. Δέν εἶναι ἔξυπνος ἐπειδή 
εἶχε τήν ἐξυπνάδα καί ἔκανε τήν περιουσία του γιά μιά στιγμή μεγά-
λη σ’ ἕνα παιχνίδι, ἀλλά τήν ἔχασε ὅλη σ’ ἕνα ἄλλο. […] Ἔτσι λοι-
πόν ὅποιος καί νἆναι, ὅτι ἐξυπνάδα καί ἄν ἀναπτύξει σ’ αὐτό τόν κό-
σμο, ἀλλά ἀποδειχθεῖ ἀνόητος στό ζήτημα τῆς αἰώνιας τύχης του, 
δέν εἶναι ἔξυπνος, οὔτε σοφός, οὔτε συνετός. 

 

ς παρακαλέσομε τόν Κύριο νά μᾶς δώσει φωτισμό καί σοφία 
νά ἀκολουθήσομε τό δρόμο στόν ὁποῖο μᾶς κάλεσε καί νά γίνομε 
κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του. Ἀμήν. 

 

(Τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικοπόλεως κυροῦ Μελετίου, 
διασκευασμένη ὁμιλία. Ἔγινε στή Φιλιππιάδα στίς 20/6/1993) 
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