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Ε
ἶπεν ὁ Κύριος· ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφή-
σει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις 
τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα

ὑμῶν. ῞Οταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφα-
νίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου 
τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις 
νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων 
ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς 
ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι 
καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς 
οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτου-
σιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

1. /�Θ8 5� Σ�Γ&Ω6EIΣ
Μιὰ συμφωνία κάνει στὸ σημερινὸ ἱε-

ρὸ Εὐαγγέλιο ὁ Κύριος μὲ ὅλους τοὺς πι-
στούς. Ἐὰν συγχωροῦμε τοὺς ἀνθρώπους 
γιὰ τὰ ἁμαρτήματα ποὺ μᾶς ἔχουν κάνει, 
μᾶς λέει, καὶ ὁ οὐράνιος Πατέρας μας θὰ
συγχωρήσει καὶ τὰ δικά μας ἁμαρτήματα. 
Ἐὰν ὅμως δὲν τοὺς συγχωροῦμε, τότε οὔ-
τε ὁ Πατέρας μας θὰ συγχωρήσει τὶς ἁμαρ-
τίες μας.

Γιατί ὅμως ὁ Κύριος κάνει αὐτὴν τὴν ἀ-
παράβατη συνθήκη; Γιατί θέτει τὴ δική μας 
συγχωρητικότητα ὡς προϋπόθεση τῆς δι-
κῆς μας συγχωρήσεως καὶ σωτηρίας; Για-
τί ἀρνεῖται νὰ μᾶς βάλει στὸν Παράδεισο, 
ἐὰν ἐμεῖς δὲν συγχωροῦμε ὅσους μᾶς ἀ-
δίκησαν; 

Διότι θέλει νὰ μᾶς δείξει πόσο μεγάλη
ἀρετὴ εἶναι ἡ συγχωρητικότητα· ἀρετὴ ἡ 
ὁποία μᾶς ἐξομοιώνει μὲ τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖ-
ος εἶναι πολυέλεος, συγχωρεῖ καθημερινὰ 
τὰ ἀμέτρητα ἁμαρτήματά μας. Ζητᾶ λοι-
πὸν ἀπὸ ἐμᾶς νὰ Τοῦ μοιάσουμε. Νὰ κά-
νουμε ὅ,τι κάνει διαρκῶς Ἐκεῖνος. Ὅπως 
Ἐκεῖνος συγχωρεῖ καθημερινὰ ὅλους μας 
καὶ συγχώρησε ἐπάνω στὸ Σταυρό του ἀ-
κόμη καὶ τοὺς σταυρωτές του, ζητεῖ νὰ ἀ-
κολουθήσουμε κι ἐμεῖς τὸ δικό του παρά-
δειγμα. Νὰ συγχωροῦμε τὰ ἁμαρτήματα 
τῶν ἄλλων. Ὅσο μεγάλα κι ἂν μᾶς φαίνον-
ται, ὅσο κι ἂν μᾶς ἔχουν πικράνει. Κατα-
νοώντας μάλιστα ὅτι αὐτὰ στὴν πραγμα-
τικότητα εἶναι πολὺ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα, 
ἂν συγκριθοῦν μὲ τὶς τόσο πολλὲς δικές 
μας ἁμαρτίες πρὸς τὸν Θεό.              ➙
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Ὁ Κύριος ζητεῖ ἐπιπλέον ὡς ὅρο τῆς σω-
τηρίας μας τὴ συγχωρητικότητα, διότι χω-
ρὶς αὐτὴν δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε οὔ-
τε σ’ αὐτὴ τὴ ζωή. Χωρὶς συγχωρητικότη-
τα ἡ ζωή μας γίνεται κόλαση, ἀφαιρεῖ τὴν 
εἰρήνη ἀπὸ μέσα μας, κάνει τὴ ζωή μας ἕ 
να δράμα.

Τέλος ὁ Κύριος μᾶς ζητεῖ νὰ συγχωροῦ-
με, διότι ἐὰν ἐδῶ στὴ γῆ δὲν μποροῦμε 
νὰ συγχωρέσουμε τοὺς ἀδελφούς μας, 
δηλαδὴ νὰ τοὺς χωρέσουμε στὴν καρδιά 
μας, τί θὰ κάνουμε στὴν ἄλλη ζωή; Πῶς 
θὰ ἀντέχουμε ἐκεῖ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον; Θὰ ἔ-
χουμε κακία καὶ μνησικακία καὶ μέσα στὸν 
Παράδεισο; Ἀλλὰ τότε θὰ γίνει καὶ ὁ Παρά-
δεισος κόλαση! Μᾶς λέει λοιπὸν ὁ Θεός: 
Ἐὰν θέλετε νὰ χωρέσετε στὸν Παράδεισο, 
πρέπει νὰ χωρέσετε τοὺς ἀδελφούς σας 
καὶ στὴν καρδιά σας. Νὰ τοὺς συγχωρεῖτε 
καὶ νὰ τοὺς ἀγαπᾶτε.

2. Θ3Σ��6+- �ΦΘ�6:+-
Ὁ Κύριος προχωρεῖ τώρα στὸ θέμα τῆς 

νηστείας. Ὅταν νηστεύετε, λέει, μὴ γίνεσθε 
σὰν τοὺς ὑποκριτὲς σκυθρωποὶ καὶ περί-
λυποι. Διότι αὐτοὶ παίρνουν τὴν ἔκφραση 
καταβεβλημένου ἀνθρώπου, γιὰ νὰ φα-
νοῦν στοὺς ἀνθρώπους ὅτι νηστεύουν. Ἔ-
τσι ὅμως δέχονται ὁλόκληρη τὴν ἀμοιβή 
τους ἀπὸ τοὺς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων. 
Ἐσεῖς ὅμως ὅταν νηστεύετε, νὰ εἶσθε χα-
ρούμενοι γιὰ νὰ μὴν καταλαβαίνουν οἱ ἄλ-
λοι ὅτι νηστεύετε. Καὶ ὁ Θεὸς Πατέρας σας
αὐτὸ ποὺ κάνετε κρυφά, θὰ σᾶς τὸ ἀντα-
ποδώσει φανερὰ στὴν ἄλλη ζωή. Μὴν 
ἐπιζητεῖτε λοιπὸν ἀνθρώπινους ἐπαίνους 
καὶ πρόσκαιρες ἀμοιβές. Μὴ μαζεύετε ἐ-
πίγειους θησαυρούς, τοὺς ὁποίους ὁ σκό-
ρος, ἡ σαπίλα καὶ ἡ σκουριὰ καταστρέ-
φουν, καὶ κλέβουν οἱ κλέφτες. Μαζεύετε 
οὐράνιους θησαυρούς, τοὺς ὁποίους καν-
εὶς δὲν μπορεῖ νὰ καταστρέψει ἢ νὰ κλέ-
ψει. Ἡ καρδιά σας νὰ εἶναι προσκολλημέ-
νη στὸν Θεὸ καὶ στὰ οὐράνια. Διότι ἐκεῖ 
ποὺ εἶναι ὁ θησαυρός σας, ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ 
ἡ καρδιά σας. 

Ἐδῶ λοιπὸν ὁ Κύριος κάνει μία διάκριση 
ἀνάμεσα στοὺς ἐπίγειους καὶ στοὺς οὐ-
ράνιους θησαυρούς. Σὲ ποιοὺς ἐπίγειους 
θησαυροὺς ἀναφέρεται; Οἱ ἄνθρωποι τότε 
ἀποθήκευαν ὡς θησαυροὺς διάφορα προ-
ϊόντα τῆς γῆς, μεταλλικὰ ἀντικείμενα καὶ 
πολυτελὴ ἐνδύματα. Τὰ προϊόντα τῆς γῆς 
ὅμως σάπιζαν, τὰ μεταλλικὰ ἀντικείμενα 
σκούριαζαν καὶ τὰ ἐνδύματα τὰ ἔτρωγε ὁ 
σκόρος. Καὶ ὅσοι εἶχαν πολύτιμα ἀντικεί-
μενα ἀπὸ χρυσό, ἀσήμι καὶ χαλκό, ἔτρε-
μαν διαρκῶς μὴν τὰ χάσουν ἀπὸ τοὺς κλέ-
φτες. Ὅσοι λοιπὸν κατεῖχαν ὑλικοὺς θη-
σαυρούς, εἶχαν καθημερινὴ ἀγωνία μή-
πως γίνουν θύματα ληστειῶν ἢ μήπως κα-
ταστραφοῦν οἱ θησαυροί τους. Κι αὐτὴ ἀ-
κριβῶς ἡ ἀγωνία τοὺς ταλαιπωροῦσε καὶ 
τοὺς ἐξαθλίωνε.

Μήπως ὅμως παθαίνουμε κάτι παρό-
μοιο κι ἐμεῖς, ὅταν ἔχουμε κάποια προσ-
κόλληση στὰ λίγα ἢ τὰ πολλὰ ὑλικὰ ἀγαθά 
μας; Στὰ σπίτια μας, στὰ αὐτοκίνητά μας, 
στὰ ροῦχα μας, στὰ ἠλεκτρονικὰ μηχανή-
ματά μας, στὰ χρήματά μας; 

Ἀλλὰ ὁ Κύριος σήμερα μᾶς λέει ὅτι ὅλα 
αὐτὰ τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ δὲν εἶναι ἀσφαλισμέ-
να, δὲν εἶναι μόνιμα, δὲν εἶναι ἀληθινά. Δὲν 
δίνουν εὐτυχία. Ἀντίθετα μᾶς ὑποδουλώ-
νουν σὲ μία σκληρὴ τυραννία. Αἰχμαλωτί-
ζουν τὸ νοῦ μας στὰ μικρὰ καὶ ἐπίγεια καὶ 
δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ ποθήσουμε τὰ ὑψη-
λὰ καὶ αἰώνια.

Μὴν ξεγελιόμαστε λοιπόν. Μὴν παρασυ-
ρόμαστε ἀπὸ τὰ ἀσήμαντα καὶ χάνουμε τὰ 
ἀνεκτίμητα, τὰ μόνιμα, τὰ ἀληθινά, τὰ αἰώ-
νια πλούτη. Κι αὐτὰ τὰ πλούτη εἶναι οἱ ἅ-
γιες ἀρετὲς τοῦ Χριστοῦ, οἱ καρποὶ τοῦ Ἁ-
γίου Πνεύματος: ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ εἰρή-
νη, ἡ ἀνεκτικότητα, ἡ καλοσύνη, ἡ ἀγαθό-
τητα, ἡ πίστη, ἡ πραότητα, ἡ ἐγκράτεια. 
Σ’ αὐτοὺς τοὺς οὐράνιους θησαυροὺς νὰ
στρέψουμε τὸ νοῦ μας, αὐτοὺς νὰ ἀγα-
πήσουμε, νὰ ποθήσουμε καὶ νὰ κατακτή-
σουμε. Μ’ αὐτοὺς τοὺς θησαυροὺς νὰ γε-
μίζουμε τὶς ἀποσκευές μας γιὰ τὸ οὐρά-
νιο ταξίδι μας. Ἔτσι θὰ γίνουμε πλούσιοι, 
πάμπλουτοι, αἰώνια πανευτυχεῖς.




