
Μεθοδίου Κωνστ/πόλεως

τοῦ ὁμολογητοῦ

Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν Α΄

75 
,��ΓΓ,Λ35+75 
,��ΓΓ,Λ35+

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

(Α΄ Ματθαίου)

Τῶν Ἁγίων Πάντων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ἑβρ. ια΄ 33 - ιβ΄ 2

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30

1. 565Λ5Γ3�
78Σ Θ,3�Σ 75� Φ�Σ,ΩΣ

Στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἑορτῆς τῶν 
Ἁγίων Πάντων ὁ Κύριος μᾶς παρουσι-
άζει δυὸ βασικὲς προϋποθέσεις γιὰ νὰ 
ἀκολουθήσουμε ὅλοι μας τὸν δρόμο 
τῶν Ἁγίων.

Ἡ πρώτη προϋπόθεση ἡ ὁμολογία 
τῆς πίστεως. Μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Κύ-
ριος: Καθένα ποὺ θὰ μὲ ὁμολογήσει 
μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ κα-
ταδιώκουν τὴν πίστη μου, θὰ τὸν ὁμο-
λογήσω κι ἐγὼ ὡς πιστὸ ἀκόλουθό 
μου μπροστὰ στὸν Πατέρα μου ποὺ 

εἶναι στοὺς οὐρανούς. Ἐκεῖνον ὅμως 
ποὺ θὰ μὲ ἀρνηθεῖ μπροστὰ στοὺς ἀν-
θρώπους, αὐτὸν θὰ τὸν ἀρνηθῶ κι ἐγὼ 
καὶ δὲν θὰ τὸν ἀναγνωρίσω ὡς δικό 
μου μπροστὰ στὸν Πατέρα μου ποὺ εἶ-
ναι στοὺς οὐρανούς.

Ὁ Κύριος λοιπὸν θέτει ὡς βασικὴ 
προ ϋπόθεση τῆς σωτηρίας μας νὰ ὁμο-
λογοῦμε τὸν Χριστὸ μπροστὰ στοὺς 
διῶκτες καὶ ἀρνητές του. Ποιὸ ὅμως 
ἀ      κριβῶς εἶναι τὸ νόημα τῶν λόγων αὐ-
τῶν τοῦ Κυρίου; Ἂν κανεὶς μελετήσει 
τὶς ἀναλύσεις τῶν ἱερῶν ἑρμηνευτῶν, 
θὰ δεῖ ὅτι ἐδῶ ὁ Κύριος δὲν ζητεῖ μιὰ 
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e   
ἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπρο -
σθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνή  -

σομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ῾Ο φιλῶν πατέ-
ρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ 
ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολου θεῖ 
ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ  μεῖς 
ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, 
ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑ -
μεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. καὶ πᾶς ὃς 
ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ 
ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώ νι     ον 
κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 
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γενι   κὴ καὶ ἀόριστη 
ὁμολογία. Ἀλ λὰ ζη-
τεῖ νὰ Τὸν ὁμολο-
γοῦ με μὲ συγκε- 
κρι μέ νο καὶ σα  - 
φὴ τρόπο, νὰ
Τὸν ὁ μολο γοῦ- 
με ὡς Σωτή ρα 
μας καὶ Θεό 
μας. 

Γιατί ὅμως ὁ
Χριστός μας μᾶς ζητᾶ μιὰ τέτοια ὁμο-
λο  γία; Διότι μέσα στοὺς αἰῶνες κανεὶς 
δὲν ἀρνή θη κε ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἕνας 
μεγάλος διδάσκαλος, προφήτης, ἀνα-
γεννητής, φι  λόσοφος. Κα νεὶς δὲν ἀρ-
νήθηκε τὸ πνευματικὸ καὶ κοινωνικό 
του ἔργο. Τὸ σημεῖο ποὺ ἐνοχλεῖ τοὺς 
δι  ῶκτες τοῦ Κυρίου εἶναι ἕνα καὶ μονα-
δικό: ἡ θεότητά του. Διότι αὐτὸ καθο-
ρίζει τὰ πάντα στὴ ζωή μας. 

Ἐὰν δεχθοῦμε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χρι-
στὸ ἁ   πλῶς καὶ μόνον ὡς ἕνα ἱστο ρικὸ 
πρόσ ωπο ξεχωριστὸ καὶ τέλειο, τότε 
αὐτὸ δὲν ἔχει καμία ἐ   πίδραση στὴ ζωή 
μας. Ἐὰν ὅμως Τὸν ἀποδεχθοῦμε καὶ 
Τὸν ὁμολογοῦμε ὡς Θεάνθρωπο Δι-
δάσκαλο Σωτήρα μας, τότε αὐτὸ ἔ χει
καθοριστικὴ σημασία γιὰ τὴ ζωή μας. 
Διότι τότε θὰ πρέπει νὰ ἀποδεχ θοῦμε 
ὅλα ὅσα ζητάει ἀπὸ ἐ  μᾶς καὶ νὰ συμ-
μορφώσουμε τὴ ζωή μας μὲ τὸ θέλημά 
του. 

Ὁ δρόμος λοιπὸν πρὸς τὴν ἁγιότητα 
προϋποθέτει ὄχι μιὰ γενι κὴ καὶ ἀόρι-
στη ὁμολογία πίστεως, ἀλ  λὰ μιὰ πίστη
καὶ ὁμολογία συγκεκριμένη. Νὰ ὁμο-
λογοῦμε τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χρι στὸ 
ὡς «Θεὸν ἀληθινόν, ἐκ Θεοῦ ἀ    λη θι -
νοῦ γεννηθέντα». Καὶ νὰ ζοῦμε ὅ   πως 
Ἐ κεῖνος θέλει. Μόνον ἔτσι θὰ μπορέ-
σουμε νὰ εἰσέλθουμε στὸ δρόμο τῶν 
Ἁγίων, στὸ δρόμο τοῦ Χριστοῦ.
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Στὴ συνέχεια ὁ 

Κύριος μᾶς παρου-
σιάζει τὴ δεύτερη 
προϋπόθεση γιὰ 
τὸν δρόμο τῆς ἁ-

γιότητος. Ζητᾶ 
ἀπ’ ὅλους μας 

νὰ Τὸν ἀγαποῦ-
με περισσότερο

ἀ πὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον στὸν κόσμο. 
Ἐκεῖνος, λέει, ποὺ ἀγαπᾶ τὸν πατέρα  
του ἢ τὴ μητέρα του περισσότε ρο ἀπὸ 
ἐμένα καὶ μὲ ἀρνεῖται γιὰ νὰ μὴ χωρι-
σθεῖ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, δὲν ἀξίζει 
γιὰ μένα. Κι ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν 
γυιό του ἢ τὴν κόρη του περισσότερο 
ἀπὸ ἐμένα, δὲν εἶναι ἄξιος νὰ λέγεται 
μαθητής μου. Κι ἐκεῖνος ποὺ δὲν παίρ-
νει τὴν ἀπόφαση νὰ ὑποστεῖ σταυ -
ρικὸ θάνατο καὶ δὲν ἀκολουθεῖ πίσω 
μου μὲ τὴν ἀπόφαση νὰ ἀκολουθή-
σει τὸ παράδειγμά μου, δὲν ἀξίζει γιὰ 
μένα.

Τότε Τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ Πέτρος: Κύ-
ριε, ἐμεῖς ἀφήσαμε τὰ πάντα καὶ Σὲ ἀ -
κολουθήσαμε. Τί ἄραγε θὰ γίνει μ’ ἐμᾶς; 
Καὶ ὁ Κύριος ἀπάντησε: Ὅταν θὰ καθί-
σω στὸν θεϊκό μου θρόνο, θὰ καθίσετε 
κι ἐσεῖς σὲ δώδεκα θρόνους δικάζοντας 
τὶς δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ κα-
θένας ποὺ ἄφησε σπίτια ἢ ἀδελφοὺς ἢ 
ἀδελφὲς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναίκα 
ἢ παιδιὰ ἢ χωράφια γιὰ νὰ μὴ χωρισθεῖ 
ἀπὸ ἐμένα, θὰ λάβει πολλαπλάσια σ’ 
αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ θὰ κληρονομήσει τὴν 
αἰώνια ζωή. Καὶ πολλοὶ ποὺ εἶναι ἐδῶ 
πρῶτοι, θὰ εἶναι στὴν αἰώνια βασιλεία 
τελευταῖοι, ἐνῶ πολλοὶ τελευταῖοι θὰ εἶ-
ναι ἐκεῖ πρῶτοι.

Ὁ Κύριός μας ἐδῶ θέτει ὡς βασι κὴ 
προϋπόθεση γιὰ νὰ μᾶς ἀποδεχ   θεῖ ὡς 
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ἄξιους μαθητές του νὰ Τὸν ἀγα    πᾶ με 
περισσότερο ἀπ’ ὁτιδήποτε ἄλλο στὸν 
κόσμο, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ πλέον ἀ γα-
πημένα ἱερά μας πρόσωπα, τὸν πα-
τέρα μας καὶ τὴ μητέρα μας. Καὶ γιατί 
μᾶς τὸ ζητάει αὐτό; Μᾶς τὸ ζητάει ὄχι 
γιατὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἀγάπη μας, 
ἀλλὰ γιὰ τὸ δικό μας συμφέρον. Πρω-
τίστως διότι ὅταν τὰ συγγενικά μας 
πρόσωπα βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὸ 
δρόμο τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος 
νὰ ἐπηρεάσουν κι ἐμᾶς. Ἔπειτα ὑ πάρ-
χουν πολλοὶ Χριστιανοὶ ποὺ ἔ  χουν ἀρ -
ρωστημένη προσκόλληση στὰ παιδιά
τους, στοὺς γονεῖς τους ἢ σὲ ἄλλα συγ-
γενικὰ πρόσωπα, σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ 
τὰ ἀγαποῦν περισσότερο καὶ ἀπὸ τὸν 
Θεό!

Ὁ Κύριος ὅμως μᾶς ζητάει νὰ Τὸν 
ἀγαποῦμε πάνω ἀπ’ ὅλους καὶ γιὰ ἕ -
ναν ἄλλο λόγο καθοριστικὸ γιὰ τὴ ζωή
μας: Διότι θέλει νὰ μᾶς καταστήσει με-
τόχους τῆς δικῆς του μακαριότητος, νὰ 
μᾶς προσφέρει ἀσύλληπτης ἀξίας δῶ-

ρα, νὰ μᾶς προσφέρει τὰ πάντα. Διότι 
ὅταν ἀγαπᾶμε τὸν Χριστό μας περισ-
σότερο ἀπ’ ὁτιδήποτε ἄλλο στὸν κό-
σμο, ζοῦμε ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ σ’ ἕναν 
ἄλλο κόσμο· στὸν κόσμο τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔχουμε στραμμένα τὰ 
μάτια μας σ’ Ἐκεῖνον, τότε μποροῦμε 
νὰ γευθοῦμε τὰ ἀόρατα μυστικά, τὶς 
πνευματικὲς ὀμορφιές, τὰ μυστήρια τοῦ 
Θεοῦ. Μποροῦμε νὰ γευθοῦμε τὴ γλυ-
κύτητα τῆς παρουσίας του· ν’ ἀπολαύ -
 σουμε τὴ μυστικὴ κοινωνία μαζί του. Νὰ 
ζοῦμε καθημερινὰ μιὰ πνευ ματικὴ ζωὴ 
ἁγιότητος, χάριτος. Νὰ ἀπο λαμβάνου-
με τὴ λατρεία καὶ τὴν προσευχὴ ὡς ὕ  -
ψιστες πνευματικὲς ἡ  δονές. Ἔτσι θὰ ἔ  -
    χουμε μέσα μας τόσο δυνα τὰ βιώ μα-
τα, ποὺ θὰ συνεπαίρνουν τὴν ὕπαρ -
ξή μας. Ἔτσι θὰ γίνουμε πολίτες τῆς 
Βασιλείας του ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή. Ἂς 
Τὸν ἀγαπήσουμε λοιπὸν πάνω ἀπ’ ὅ  -
λους καὶ ἀπ’ ὅλα. Καὶ ἂς εἰσέλθουμε 
στὸ μυστήριο τῆς ἐν Χρι στῷ ἀγάπης 
καὶ ζωῆς.

Ἐπισκεφθεῖτε τὴν ἐπίσημη ἱστο σε λί δα τῆς Ἀδελφότητος 
Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» γιὰ νὰ βρεῖτε:

◄ Ἄρθρα ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ὁ Σω τὴρ» ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ 
νεανικὸ περιοδι κὸ «Πρὸς τὴν Νίκην».

◄ Νέες ἐκδόσεις καὶ πλήρη κατάλογο τῶν ἐκδόσεών μας.
◄ Καθημερινὰ μηνύματα ἀπὸ τὴν Ἁ   γία Γραφὴ καὶ τοὺς 

Ἁγίους τῆς Ἐκκλη σί ας μας.
◄ Ἄλλες συνδέσεις καὶ ἐνδιαφέ ρου σες ἀνακοινώσεις...
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