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 κόσμος γύρω μας μοιάζει με την θάλασσα. Όλα τα επίγεια είναι 
νερό, κυλάνε. Είναι ρευστά, ασταθή. Θυμηθείτε τι λέγει ένα ωραίο 
τροπάριο: «Πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα, όσα ουχ υπάρχει μετά 
θάνατον». Δηλαδή, ό,τι δεν μένει μετά τον θάνατο μη το μετράς για 
τίποτα. Νομίζεις πως έχεις χρήματα, πλούτη και ξαφνικά μένεις αδέ-
καρος. Νομίζεις πως έχεις υγεία και για μια στιγμή την χάνεις. Νομί-
ζεις πως έχεις δύναμη και εξαφανίζεται. Έρχεται μια αρρώστια, ένα 
περιστατικό και ο άνθρωπος λέει: «Πάνε χάθηκαν όλα, έμεινα στον 
κόσμο ορφανός». 
 

ια θυμηθείτε, σε πόσες περιστάσεις και πόσες φορές κατα-
ντάμε σε αυτή την φοβερή μικροψυχία. Για θέματα σοβαρά, αλλά 
και για θέματα αστεία. Ποια είναι τα αστεία; Πριν από λίγες μέρες 
άρχισε η νηστεία της Παναγίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο 
που το σκέπτονται ότι έρχεται νηστεία κόβονται τα γόνατά τους. 
Νομίζουν ότι θα λιποθυμήσουν από την εξάντληση αν νηστέψουν 
λίγες ημέρες. Λιποθυμάμε όχι από τη νηστεία αλλά από την απιστία 
και την ολιγοπιστία μας. 
 

έβαια συμβαίνουν και κάποια σπουδαιότερα περιστατικά 
που μας καταποντίζουν αν ξεχάσουμε τον Χριστό. Κάποτε είχε συμ-
βεί το εξής τραγικό: Μία κοπέλα που είχε μπλέξει με άσχημες πα-
ρέες γύρισε στο σπίτι της αργά τη νύχτα. Ο πατέρας της πάνω στα 
νεύρα του την μάλωσε άσχημα και την έβγαλε έξω από το σπίτι. Ό-
μως   με   τον  τρόπο  του  αυτό  δεν  της  έδωσε  ελπίδα  διόρθωσης  και  α- 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ιδ΄ 22-34) 
 

    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμ-
βῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύ-
σῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰ-
δίαν προσεύξασθαι. Ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον 
ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν 
γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς 
αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ 
μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅ-
τι φάντασμά ἐστι, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν 
αὐτοῖς 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 εἶπεν, Ἐλθέ. Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος 
περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν 
ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε 
λέγων· Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπε-
λάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; Καὶ ἐμ-
βάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος· οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ 
ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες· Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱὸς εἶ. Καὶ 
διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.  
 

 

ποκατάστασης της καλής σχέσης με τον πατέρα της. Η κοπέλα είπε: 
«Για μένα χαθήκαν όλα. Δεν μου έμεινε τίποτα». Βρήκε ένα σχοινί 
και σε λίγο κρεμάστηκε στο περιβόλι τους. Και το πρωί την βρήκε ε-
κεί ο πατέρας της, πεθαμένη. 
  

Άλλο γονίδια και άλλο πνευματικός αγώνας 
  

δελφοί μου. Ίσως σωματικά δεν κρεμάζονται πολλοί άν-
θρωποι, ψυχικά όμως κρεμάζονται πολλοί και πολλές φορές. Ποιοι 
το παθαίνουν; Εκείνοι που ξεχνούν τον Χριστό. Που παύουν να βλέ-
πουν μπροστά τους τον Χριστό. Θυμηθείτε τον απόστολο Πέτρο. 
Περπάτησε πάνω στα κύματα αλλά κάποια στιγμή ξέχασε τον Χρι-
στό. Εκείνη την στιγμή ο απόστολος Πέτρος «κρεμάστηκε». 
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μως το άγιο Ευαγγέλιο μας λέγει: Δεν πρέπει ο άνθρωπος 
να κρεμιέται. Αλλά να μιμείται τον απόστολο Πέτρο ο οποίος την ώ-
ρα που βούλιαζε, φώναξε: «Κύριε, σώσον με». Και αμέσως το χέρι 
του Χριστού τον έπιασε, και του είπε: «Δεν πρέπει να είσαι ολιγόπι-
στος. Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας;» Η πίστη σου πρέπει ημέρα με 
την ημέρα να μεγαλώνει. Και στις δυσκολίες της ζωής να θεριεύει. 
 

ιαφορετικά τι γίνεται;  
 

ταν ένας απόστολος που τον έλεγαν Ιούδα. Έζησε κοντά 
στο Χριστό τρία χρόνια. Αλλά στο τέλος έχασε την ελπίδα στο Χρι-
στό και πήγε και κρεμάστηκε. 
 

ταν πάλι ένας ληστής. Σε όλη του τη ζωή έκανε αμαρτίες. 
Και κάποτε είδε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Έσκυψε ταπεινά 
μπροστά Του και τον παρακάλεσε να τον βάλει στη Βασιλεία του. 
Και έγινε ο πρώτος πολίτης της μακαρίας Βασιλείας των ουρανών. 
 

ς θυμηθούμε και τον απόστολο Πέτρο. Όταν ο Χριστός πή-
γαινε στο Σταυρό, τον αρνήθηκε από δειλία, τρεις φορές. Όμως δεν 
κρεμάστηκε. Κατάλαβε το λάθος και την πτώση του αλλά δεν ξέ-
χασε την αγάπη και το έλεος του Χριστού. Μετανόησε για την άρνη-
σή του, έκλαψε και έγινε όχι μόνον απόστολος, αλλά ο πρωτοκορυ-
φαίος απόστολος, ο διδάσκαλος και Πατέρας όλων των χριστιανών. 
Η πέτρα της πίστεως και η βάση η άσειστη της Εκκλησίας. 
 

ς μάθουμε και εμείς να μην βλέπουμε μπροστά μας μόνο τα 
στοιχεία της φύσεως, την κακία των ανθρώπων, τις δυσκολίες της 
ζωής, τις αρρώστιες και τις περιπέτειες. Αλλά να έχουμε μπροστά 
μας πάντοτε τη δύναμη του Χριστού. Και να στερεώνουμε τη ζωή 
μας, πάνω στην πίστη στο Χριστό και στη δύναμη του λόγου του. 
Είπε ο Χριστός: «Εκείνος που πιστεύει σε μένα, όχι μόνο τα έργα 
που εγώ κάνω θα κάνει, αλλά και μεγαλύτερα από αυτά». 
 

κείνο που μας λείπει είναι η πίστη. Αλλά ας προσέξουμε. 
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 πίστη δεν είναι θέμα γονιδίων, όπως είναι τα γαλανά μάτια 
και το χρώμα των μαλλιών. Δεν είναι φυσικό χάρισμα. Αλλά είναι αρε-
τή, είναι αγώνας. Συμβαίνει και εδώ ό,τι γίνεται και με τις άλλες αρετές. 
 

έλεις; Αγωνίζεσαι; Αποκτάς ταπείνωση. Θέλεις; Κάνεις ε-
λεημοσύνες. Θέλεις; Συγχωρείς. Το ίδιο ισχύει και για την πίστη. 
Θέλεις; Αγωνίζεσαι; Κάνεις την πίστη σου βράχο. Θέλεις και αδια-
φορείς; Της δίνεις μια κλωτσιά και την «ξεφορτώνεσαι». Και μετά 
έχεις και την ανοησία να καυχάσαι ότι δεν πιστεύεις στο Θεό. Νομί-
ζεις ότι έγινες σπουδαίος διώχνοντας τον Θεό ενώ στην πραγματικό-
τητα κατάντησες ένα ταλαίπωρο ον, γιατί κλώτσησες το μεγαλύτερο 
αγαθό που σου χάρισε ο Θεός. 
 

ίθε με την χάρη και με την ευλογία του Κυρίου μας και τις 
πρεσβείες και τον φωτισμό των αγίων να γίνουμε περισσότερο «άν-
θρωποι του Θεού», στηριγμένοι πάνω στην πίστη. Αμήν.- 
 

 (Πηγή: http://impiprevezis.gr) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τρίτη 24 Αυγούστου 2021, Ι. Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Π. Ράφτη 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Σάββατο  28 Αυγούστου 2021, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)   ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 
                 (Κατάθεση Τιμίας Ζώνης Υπεραγίας Θεοτόκου) 
Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός  
                                                                  Εσπερινός. 
Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, 7:00 π.μ.  Όρθρος & Πανηγυρική               
                                                                Θεία Λειτουργία. 
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