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Ὁ Κύριος περπατᾶ στὴν ἀκρογιαλιὰ τῆς 

Γαλιλαίας. Ἐκεῖ βλέπει δυὸ ἀδελ φούς, τὸν 
Σίμωνα, τὸν ὁποῖο κατόπιν ὀνόμασε Πέ-
τρο, καὶ τὸν Ἀνδρέα τὸν ἀ  δελφό του, οἱ ὁ -
ποῖοι ἔριχναν δίχτυα στὴ λίμνη, διότι ἦταν 
ψαράδες. Καὶ τοὺς λέει: Ἀκολουθῆ στε μὲ 
καὶ θὰ σᾶς κάνω ἱκανοὺς νὰ ψαρεύετε 
ἀντὶ γιὰ ψάρια, ἀνθρώπους· αὐτοὺς μὲ 
τὰ πνευματικὰ δίχτυα τοῦ κηρύγματος θὰ 
ἑλκύετε στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Κι αὐ  -
τοὶ ἀμέ σως ἄφησαν τὰ δίχτυα τους καὶ Τὸν 
ἀ     κολούθησαν. Ἀφοῦ προχώρησε πιὸ κεῖ, 
εἶδε ἄλλους δυὸ ἀδελφούς, τὸν Ἰά   κωβο 
τὸν γυιὸ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ τὸν Ἰω άννη τὸν 
ἀδελφό του, νὰ ἑτοιμάζουν τὰ δίχτυα τους 
μέσα στὸ πλοῖο μαζὶ μὲ τὸν πατέρα τους 
Ζεβεδαῖο. Καὶ τοὺς κάλεσε κοντά του. Κι 
αὐτοὶ ἀμέσως ἄφησαν τὸ πλοῖο καὶ τὸν 
πατέρα τους καὶ Τὸν ἀκολούθησαν. 

Κι οἱ τέσσερις ψαράδες ἄφησαν ἀμέ-
σως τὰ πάντα. Πόση προθυμία καὶ αὐ τα -
πάρνηση ἔδειξαν στὴν κλήση τοῦ Χρι    στοῦ! 
Πόση πίστη καὶ ὑπακοή! Δὲν ἀνέ βα λαν 
τὴν ἀπόφασή τους γιὰ ἄλλη φορά. Δὲν ζή-
τησαν προθεσμία γιὰ νὰ δώσουν κάποια 
ἀπάντηση. Δὲν σκέφθηκαν νὰ πᾶνε πρῶ-
τα στὰ σπίτια τους καὶ νὰ συζητήσουν μὲ 
τοὺς δικούς τους. Ἄφησαν καὶ τοὺς γονεῖς 
τους καὶ ὅ,τι ἄλλο εἶχαν. Τὰ πλοῖα καὶ τὰ 
δίχτυα τους ἦταν ὅλη τους ἡ περιουσία. 
Καὶ τὴν ἀφήνουν. Μένουν χωρὶς τίποτε. 
Αὐτοὶ καὶ ὁ Χριστός! Καὶ Τὸν ἀκολου θοῦν. 
Καὶ γίνονται μόνιμοι μαθητές του. Ἀπο-
φασισμένοι νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Κύριο 
ὅπου τοὺς καλέσει.

Ἐμεῖς ἄραγε δείχνουμε τέτοια αὐτα  πάρ-
νηση καὶ προθυμία στὸ θέλημα τοῦ Θε οῦ; 
Βέβαια ὁ Κύριος δὲν κάνει  σὲ ὅλους ἐμᾶς 
τέτοια μεγάλη  εἰ   δικὴ κλή   ση, δὲν ζητᾶ ἀπὸ 
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t    ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας 
εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελ-
φὸν 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 ἄλ-
λους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δί-
κτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν 
πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ ̓ Ιησοῦς 
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασι-
λείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
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ὅλους ἐ  μᾶς νὰ     ἐ  γκαταλείψουμε τὰ πάντα 
καὶ νὰ Τὸν   ἀκολουθήσουμε. Ἀλλὰ ζητᾶ 
νὰ ἐ γκα ταλείψουμε τὰ πάθη μας, τὸ ἁ   μαρ-
τωλὸ θέλημά μας. Καὶ κάνει στὸν καθέ-
να μας πολλὲς κλήσεις γιὰ μετάνοια, γιὰ 
ἁγιασμό, γιὰ τὴ σωτηρία μας. Μᾶς καλεῖ 
μὲ τὴ φωνὴ τοῦ Πνευματικοῦ μας, τῆς Ἁγί-
ας Γραφῆς, τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων, 
ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ φωνὴ γεγονότων. Μᾶς 
ζη  τᾶ νὰ κόψουμε κάποιο ἐλάττωμά μας, 
νὰ καλλιεργήσουμε κάποια ἀρετή, νὰ κά-
νουμε ἔργα ἀγάπης, νὰ προσφέρουμε τὰ 
χαρίσματά μας στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησί    ας 
του. Γιὰ παρά δειγμα πηγαίνουμε στὸν 
Πνευ ματικό μας καὶ μᾶς δίνει ὁδηγίες 
πνευ ματικῆς ζωῆς. Τὶς ἀποδεχόμαστε 
χω    ρὶς ἀντίρ ρηση καὶ ἀντίδραση; Ἔχουμε 
τὴν προ   θυμία νὰ ὑπακούσουμε ἀμέσως 
καὶ  νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ διορθώσουμε τὴν 
πο  ρεία μας; Εἶναι φοβερὸ νὰ μᾶς καλεῖ 
ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς στὸ θέλημά του καὶ ἐμεῖς 
νὰ ἀρνούμαστε καὶ νὰ χάνουμε εὐκαιρίες 
με τανοίας καὶ ἁγιασμοῦ. Εὐκαιρίες ποὺ 
ἴσως δὲν θὰ μᾶς δοθοῦν ποτὲ ἄλλοτε. Ἂς 
μάθουμε λοιπὸν νὰ ἀνταποκρινόμα στε ἀ   -
μέσως στὰ κελεύσματα τῆς φωνῆς τοῦ Κυ-
ρίου. Ξεπερνώντας κάθε ἐμπόδιο.
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Στὴ συνέχεια ὁ ἅγιος εὐαγγελιστὴς Ματ -

θαῖος παρουσιάζει τὴ δημόσια δράση τοῦ 
Κυρίου στὴ Γαλιλαία. Λέει ὅτι ὁ Ἰη  σοῦς 
περιόδευε τὴ Γαλιλαία διδάσκον τας   στὶς 
Συν αγωγές, ὅπου κάθε Σάββατο μαζεύον -
ταν οἱ Ἰουδαῖοι γιὰ νὰ ἀκούσουν τὴν ἀνά-
γνω    ση τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ νὰ προσ-
ευχη θοῦν. Θερά πευε τὰ πλήθη τοῦ λαοῦ 
ἀπὸ κάθε εἴδους ἀσθένεια. Καὶ κήρυττε 
τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ.

Ποιὰ ὅμως εἶναι αὐτὴ ἡ Βασιλεία στὴν 
ὁποία καλοῦσε ὁ Κύριος; Οἱ Ἰου δαῖ οι ἀ       -
σφαλῶς περίμεναν μία ἐ   γκόσμια ἰουδαι-
οκεντρικὴ βασιλεία ἐν τελῶς διαφορετικὴ 
ἀπὸ αὐτὴν ποὺ κήρυττε ὁ Κύριος. Διότι 

ὁ Κύριος ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἐγκα-
θιδρύσει μιὰν ἄλλη πνευματική, παγκό-
σμια Βασιλεία ὄχι σὲ κράτη καὶ σὲ παλά-
τια, ἀλλὰ στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἡ 
Βασιλεία του δὲν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου 
τούτου». Κι Αὐτὸς δὲν εἶναι Βασιλεὺς 
κρατῶν ἀλ λὰ καρδιῶν, ποὺ θὰ κατακτήσει 
τοὺς ἀνθρώπους ὄχι μὲ πολέμους ἀλλὰ 
μὲ τὴν ἀγάπη. Ὁ Κύριος λοιπὸν καλεῖ σὲ 
μιὰ Βασιλεία ἀσυγκρίτως ἀνώτερη ἀπ’ 
αὐ  τὴν ποὺ περίμεναν οἱ Ἰουδαῖοι, μιὰ Βα-
σι λεία ἀτελεύτητη. Μιὰ Βασιλεία ποὺ ξεκι-
νάει ἀπὸ τὴ γῆ μὲ τὴν Ἐκκλησία του καὶ 
θὰ συνεχιστεῖ στὸν οὐρανό. Μιὰ Βασιλεία 
στὴν ὁποία δὲν θὰ κυριαρχεῖ τὸ μίσος 
ἀλλὰ ἡ ἀγάπη, δὲν θὰ κυριαρχεῖ τὸ σκοτά-
δι τῆς ἀπιστίας ἀλλὰ τὸ φῶς τῆς πίστεως. 
Μιὰ Βασιλεία στὴν ὁποία κάθε πολίτης 
της θὰ ἀπολαμβάνει ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ τὴ 
θεία Χάρη καὶ πληρότητα καὶ θὰ γεύεται τὰ 
ὑπερκόσμια ἀγαθά της.

Ἐμεῖς ἄραγε κατανοοῦμε τὸν πνευμα  τι-
 κὸ αὐτὸν χαρακτήρα τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θε   οῦ; Ζοῦμε τὴν ἐμπειρία τῆς Βασιλείας 
αὐ  τῆς; Βέβαια ἀνήκουμε στὴ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ, στὴν Ἐκκλησία του. Εἴμαστε βα -
πτισμέ νοι. Ἔχουμε μυρω θεῖ μὲ τὸ βασι λι-
κὸ Χρί σμα. Ἐσωτερι κὰ ὅμως; Ἡ Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ εἶναι «ἐντὸς ἡμῶν»; Τὴ ζοῦμε 
ὡς ἐμπειρία; Τὴν προσδοκοῦμε ὡς τὸ με -
γαλύτερο  ὅ   ραμα τῆς ζωῆς μας; Ἂν πρα-
γματικὰ θέλουμε νὰ ζοῦμε μέσα μας τὴ 
βασιλεία τοῦ Θε οῦ, ἂν ἀναγνωρίζουμε τὸν 
Κύριό μας ὡς παντοτινὸ βασιλέα μας, θὰ 
πρέπει νὰ    Τὸν κάνουμε καὶ κυβερ νήτη τῆς 
ζω ῆς μας. Αὐτὸς νὰ κυβερνᾶ τὶς αἰ   σθή  -
σεις μας, τὶς σκέψεις μας, τὰ συναι σθήματά 
μας, ὁ           λό κληρη τὴ ζωή μας. Νὰ μὴ σέρ-
νουμε τὰ πόδια μας στὸ χῶμα κυ ρι  ευμένοι 
ἀπὸ πά θη καὶ ἁμαρτωλὲς ἐπι θυ  μίες. Ἀλλὰ 
νὰ ἀνεβαίνουμε διαρ       κῶς ψηλότερα, πρὸς 
τοὺς οὐρανούς, πρὸς τὴν ἄνω Ἱε ρου -
σαλήμ, πρὸς τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.




