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            Είσαι ή ήσουν έτοιμη να γίνεις μάνα; 

 

π.Ανδρέας Κονάνος 

Μια πιστή Ρωσίδα πήγε στον πνευματικό της στην Ρωσία και του είπε «Πατερ, 

θέλω να πάρω την ευχή σας να κάνω οικογένεια. Μου δίνετε την ευχή σας; Θέλω 

να ευχηθείτε για μένα και να με ευλογήσετε. Ήρθε η ώρα είμαι ώριμη πλέον στην 

ηλικία και θα παντρευτώ». 

Και την ρωτά ο πνευματικός «Είσαι έτοιμη να φέρεις στον κόσμο έναν Άγιο. 

Μπορείς το παιδί που θα μεγαλώσεις να δείξεις ένα τέτοιο κλίμα γύρω σου ώστε 

να πάρει αυτή την υποψία της Αγιότητας;. Σότε σου δίνω την ευλογία μου.» 

Δεν την ρώτησε για άλλα πράγματα. Δεν την ρώτησε αν έχει λεφτά , αν έχει 

δουλειά, αν έχει τα εξωτερικά στοιχεία που συνθέτουν ένα πετυχημένο γάμο. Σης 

είπε «Μπορείς να εμπνεύσεις Αγιότητα σε αυτό το παιδί ; μπορείς να το κάνεις 

Άγιο;». Εννοώντας «Μπορείς εσύ να είσαι Αγία για να δώσεις και στο παιδί αυτή 

την επιθυμία της Αγιότητας ; Σότε να έχεις την ευχή μου να ξεκινήσεις, αλλιώς το 

να κάνεις οικογένεια επειδή σε πήραν τα χρόνια, επειδή ήρθε η ηλικία, επειδή 

όλες οι φίλες σου και οι φίλοι σου έχουν κάνει οικογένεια, δεν είναι σωστό 

ξεκίνημα. Δεν αρκεί αυτό.». 

Πρέπει να ξεκινήσει κανείς με σοβαρότητα αυτή την υπόθεση, με περίσκεψη, με 

ωριμότητα, και προσευχή. 

Πόση ώρα, πόσους μήνες κρατά η κυοφορία ; Εννέα μήνες και τελειώσαμε ; 

Πέρασαν εννέα μήνες. Κρατήσαμε τόσο καιρό το παιδάκι μας στα σπλάχνα μας, 

το φέραμε στην ζωή. Και τελειώσες; Όχι. Ναι , το παιδί το έφερες στην ζωή, Άγιο 

http://oikohouse.files.wordpress.com/2014/10/0e94b-d0bcd0b0d198d0bad0b022bedited.jpg
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όμως δεν το έκανες ακόμα. Σους δίνεις τροφή μας δεν αρκεί για να χορτάσει. 

Είναι και ο χαρακτήρας. Σου πήρε ωραίο δωμάτιο έβαλες και κλιματιστικό, 

μπράβο σου. Έχεις βάλει και ζεστα χαλιά και υπολογιστή. Αλλά χρειάζεται και 

ποιότητα ζωής το παιδάκι, δηλαδή να βοηθήσεις το παιδί σου να γνωρίσει τον 

εαυτό του. Να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του, να γνωρίσει μέσα από τον κόσμο τον 

συνάνθρωπο του, να γνωρίσει το Θεό, να γνωρίσει την αλήθεια. Έμαθες το παιδί 

σου να αγαπάει ; έμαθες στο παιδί σου να προσεύχεται; Έμαθες στο παιδάκι σου 

να γονατίζει να κάνει θυσίες και να ταπεινώνεται ; του έχεις δείξει εσύ με το δικό 

σου παράδειγμα τι θα πει ταπείνωση; 

ε έχει δει το παιδί σου να υποχωρείς, να ζητάς συγνώμη ; να χάνεις το δίκιο σου 

και να μην αντιμιλάς;. ε έχει δει το παιδί σου από τα μικρά του χρόνια να 

αντέχεις στον πόνο χωρίς να διαμαρτύρεσαι , χωρίς να γκρινιάζεις και να 

αγανακτείς; ε έχει δει όταν αποτυγχάνεις κάπου να το παίρνεις σαν αφορμή να 

πλησιάσεις περισσότερο τον Θεό και την ταπείνωση; 

ε έχει δει να παραδέχεσαι ένα ΛΑΘΟ σου; Σότε πραγματικά θα ξέρει το παιδί 

σου γιατί ζει και που πηγαίνει. Θα ξέρει τον σκοπό που ζει σε αυτό τον πλανήτη 

και θα έχει πραγματικά αληθινούς ωραίους γονείς , οι οποίοι χωρίς να έχουν 

διαβάσει πολλα παιδαγωγικά , χωρις να ασχολούνται μόνο με το παιδί τους, αλλά 

με αβίαστο και ξεκούραστο τρόπο μέσα από την δική τους πορεία προς τον Θεό, 

θα βοηθούν και τα παιδιά τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευλογημένο και 

αληθινό . Είναι μια αγωγή που γίνεται από γενιά σε γενιά με τρόπό αθόρυβο και 

άδηλο. Δεν φαίνεται αλλά γίνεται και επηρεάζει τον κόσμο όλο. 

 Από το βιβλίο του π.Ανδρέα Κονάνου «Αγάπη για πάντα». 
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Δφο κατηγορίεσ ἀνθρώπων ὑποδζχθηκαν τόν Ἰηςοῦ 

Οἱ Μαθητζσ – Οἱ Φαριςαῖοι 

τοφ Μητροπολίτου Καιςαριανῆσ, Βφρωνοσ καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ 

(Κυριακή τῶν Βαΐων, 24.4.2016) 

  

«Αὐτά ἔγιναν γιά νά ἐκπληρωθεῖ ἐκεῖνο ποφ εἶχε πεῖ ὁ Θεόσ μζ τά λόγια του προφήτη: Πζςτε ςτή 

θυγατζρα Σιών: Νάτοσ, ἔρχεται ς’ ἐςζνα ὁ βαςιλιάσ ςου πρᾶοσ», 

Δφο κατηγορίεσ ἄνθρωπων ὑποδζχθηκαν τόν Ἰηςοῦ ςτήν Ἱερουςαλήμ κατά τήν εἴςοδό Του ςτήν 

πόλη: α) οἱ Μαθητζσ, ποφ Τόν ἀκολουθοῦςαν πιςτά καί β) οἱ Φαριςαῖοι, ποφ ἀποτυφλωμζνοι 

ἀπζρριπταν τήν διδαχή Του καί ςυνωμοτοῦςαν ἐνάντιόν Του. 

Οἱ Μαθητές Σόν δέχθηκαν μέ σεβασμό, ἀγάπη καί ζῆλο. Γι’ αὐτούς εἰσῆλθε 

θριαμευτικά σάν βασιλιάς κατά τήν Προφητεία: «Νάτος, ἔρχεται σ’ ἐσένα ὁ βασιλιάς 

σου πρᾶος»[2]. Ἀντιθέτως οἱ Υαρισαῖοι Σόν ὑποδέχθηκαν ὑποκριτικά μέ τήν πρόθεση νά 

Σόν θανατώσουν. Γι’ αὐτό ὁ Κύριος θρηνοῦσε καί ἔκλαυσε γιά τήν πόλη καί τούς 

ἀνθρώπους της, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Εὐαγγελιστής «Ἰδών τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῇ»[3]. 

Οἱ δυό αὐτοί τρόποι ὑποδοχῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Φριστοῦ μᾶς δίνουν τήν εὐκαιρία νά 

ἐμβαθύνουμε σ’ ἕνα θέμα πολλῆς μεγάλης πνευματικῆς σημασίας καί νά 

ἐπισημάνουμε γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσέρχονται οἱ ἄνθρωποι στό μυστήριο τῆς 

θείας Εὐχαριστίας, νά κοινωνήσουν τοῦ Ἀχράντου ώματος καί τοῦ Σιμίου Αἵματος τοῦ 

Ἰησοῦ Φριστοῦ, οὐσιαστικά νά ὑποδεχθοῦν τόν Κύριο Ἰησοῦ Φριστό στήν ψυχή τους. 

τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο οἱ μαθητές τιμοῦσαν τόν Ἰησοῦ, βλέπουμε μία τέλεια καί 

ἁγία θεία Κοινωνία. Αὐτό θά ἀποτελέσει τό πρῶτο μέρος τῆς μελέτης μας. τόν τρόπο 

μέ τόν ὁποῖο οἱ Υαρισαῖοι ἀποδέχθηκαν τόν Ἰησοῦ βρίσκουμε τήν περιγραφή μιᾶς 

ἀνάξιας καί ἱερόσυλης θείας Κοινωνίας. Αὐτό θά εἶναι τό δεύτερο μέρος τῆς μελέτης 

μας. Γιά τούς δίκαιους, πού εἶναι ἀληθινοί πιστοί, ὁ ωτήρας ἔρχεται πρόθυμος καί 

εὐεργετικός βασιλιάς, ἀλλά οἱ ἀσεβεῖς, πεισματωμένοι στήν κακία τους, βλέπουν ἕνα 

ἀποκρουστικό καί φοβερό ἐχθρό. Αὐτά ὅλα θά πρέπει νά ἐπισπάσουν τήν προσοχή μας. 

Ἡ πρώτη κατηγορία: Οἱ μαθητές 

Σί εἶναι ἡ θεία Κοινωνία; Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή τοῦ Ἰησοῦ μέσα μας. Ἡ θριαμευτική 

εἴσοδος τοῦ Λυτρωτοῦ τοῦ κόσμου στήν Ἱερουσαλήμ εἶναι θαυμάσια καί σωστή εἰκόνα 

τῆς θείας Κοινωνίας. Ἀλλά γιά νά ἐννοήσουμε καλύτερα τό ζήτημα, ἄς ἐξετάσουμε ὅλες 

τίς ἰδιαίτερες περιστάσεις πού μᾶς σημειώνει τό Εὐαγγέλιο καί θά πεισθοῦμε ὅτι ὁ 

Κύριος ἔκανε τήν εἴσοδό Σου στήν Ἱερουσαλήμ σάν νά ἤθελε νά προεικονίσει τήν εἴσοδό 

http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn2
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn3
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Σου στίς  ψυχές τῶν ἀνθρώπων. 

Πρῶτον ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἔγινε δεκτός μέ μεγάλες τιμές. Ἀπό ποιούς; Ἀπό τούς 

φίλους Σου, τούς ὀπαδούς Σου, τούς δικούς Σου μέ μία λέξη ἀπό τούς μαθητές Σου, οἱ 

ὁποῖοι, παρ’ ὅλες τίς  ἀντιδράσεις πού συναντοῦσαν, δέν ἔπαυσαν νά εἶναι πολυάριθμοι. 

«Ὅλο τό πλῆθος τῶν μαθητῶν του ἄρχισαν νά δοξάζουν χαρούμενοι τό Θεό»[4]. Ἔπειτα 

οἱ μαθητές Σου, ἐνθουσιασμένοι, δέν περίμεναν ὁ Διδάσκαλός τους νά φθάσει στήν 

Ἱερουσαλήμ γιά νά Σόν δεχθοῦν. Μόλις ἄκουσαν ὅτι καταφθάνει βγῆκαν ἀπό τά σπίτια 

τους καί μέ σεβασμό πῆγαν νά Σόν προϋπαντήσουν. «Ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ»[5]. 

Ἐπί πλέον παρουσιάζονται ἐμπρός Σου ἄλλοι μέ κλαδιά φοινίκων «τά βάϊα τῶν 

φοινίκων» καί ἄλλοι μέ κλαδιά ἐλιᾶς, πού ἔκοβαν ἀπό τό βουνό, ὅπως παρατηρεῖ τό ἱερό 

κείμενο. Οἱ φοίνικες εἶναι σύμβολο νίκης καί ἡ ἐλιά σύμβολο εἰρήνης, ὅπως θά δοῦμε. 

Σέλος κατέθεταν τά ἐνδύματά τους στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ στό δρόμο πού περνοῦσε. «Οἱ 

πιό πολλοί ἀπό τό πλῆθος ἔστρωναν τά ροῦχα τους στό δρόμο»[6]. Θαυμάσια εἰκόνα 

τῶν διαθέσεων πού μία ψυχή πρέπει νά ἔχει, ὅταν λαμβάνει τό ῶμα τοῦ Φριστοῦ. 

Ἄς ἀναλύσουμε καλύτερα τίς διαθέσεις ἐμβαθύνοντας στά σύμβολα. 

1. Ἡ πρώτη διάθεση εἶναι ὅτι πρέπει νά εἴμαστε συνεπεῖς μαθητές τοῦ Φριστοῦ καί 

συνειδητοί ἀγωνιστές τῆς ἀρετῆς γιά νά εἴμαστε ἄξιοι τῆς θείας Κοινωνίας. Δέν ἀρκεῖ 

νά εἴμαστε Φριστιανοί; Ἡ Ἐκκλησία ἀπαντᾶ. Ὄχι, δέν φθάνει νά εἴμαστε μόνο 

Φριστιανοί κατά τό ὄνομα. ήμερα πολλοί ἀρνοῦνται ὄχι μόνο τόν τρόπο ζωῆς τοῦ 

Εὐαγγελίου τοῦ Φριστοῦ, ἀλλά καί τό ὄνομα τοῦ Φριστοῦ γιά νά μήν 

κατηγορηθοῦν.  Ἀπαιτοῦνται κι ἄλλες προϋποθέσεις πού οἱ ἐκκλησιαζόμενοι ἀκοῦνε 

κατά τήν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας, ὅπως : 

α΄. Ἀπόθεση τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν.  

β΄. Δημόσια καί πανηγυρική ὁμολογία τῆς πίστεως στόν ἀληθινό Θεό, τήν Ἁγία 

Σριάδα καί στό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας (Δημιουργία, Ἐνανθρώπηση, ταύρωση, 

Σαφή, Ἀνάσταση, Ἀνάληψη, Δευτέρα Παρουσία). 

γ.΄ εβασμό στόν Θεό. 

δ΄. Ἀγάπη γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀκόμη καί γιά τούς ἐχθρούς. 

ε΄. Καθαρή συνείδηση ὅπως τήν ἐννοεῖ τό Εὐαγγέλιο.   

 Ὁ ἴδιος ὁ Φριστός δήλωσε, ὅτι ἐπιθυμεῖ νά φάει τό Πάσχα μέ τούς μαθητές Σου. Ὅσοι 

λοιπόν δέν εἶναι μαθητές τοῦ Κυρίου καί παραμένουν ἀσεβεῖς, ἀδιάφοροι, φιλήδονοι, 

ἀσελγεῖς, χαιρέκακοι, μνησίκακοι... ἀποκλείονται. Γιά νά πλησιάσει τό πασχαλινό 

τραπέζι, πρέπει ὁ Φριστιανός νά δοκιμάσει τόν ἑαυτό του, ὅπως συμβουλεύει ὁ 

http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn4
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn5
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn6
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ἀπόστολος Παῦλος «Δοκιμαζέτω δέ ἑαυτόν»[7], δηλαδή νά ἐξετάσει τήν συνείδησή του 

ἄν εἶναι καθαρή καί, ἄν δέν εἶναι νά τήν καθαρίσει χωρίς προφάσεις καί χωρίς 

ἀναβολές μέ τήν ἱερή ἐξομολόγηση. έ ἄλλη ἐποχή τοῦ ἔτους ἴσως θά χωροῦσε κάποια 

ἀναβολή, τώρα ὅμως δέν χωρεῖ. Ὁ Κύριος εἰδοποιεῖ ὅτι «πρός σέ ποιῶ τό 

Πάσχα»[8]. Μαζί σου, μέ σένα, κοντά σου. Ἡ καρδιά σου θά μοῦ χρησιμεύσει γιά 

ἀνώγειο μέγα καί στρωμένο, καθαρό καί τακτοποιημένο. Ἑπομένως πρέπει νά σπάσεις 

τούς δεσμούς, τίς  προσκολλήσεις σου, τίς ἁμαρτωλές τάσεις σου. 

  

2. Δέν φθάνει ὅμως νά εἴμαστε μαθητές τοῦ ωτήρα γιά νά εἴμαστε  ἄξιοι νά τόν 

ὑποδεχθοῦμε. 

Πρέπει νά πᾶμε σέ προϋπάντησή Σου. Σό ἱερό κείμενο ἀναφέρει ὅτι τά πλήθη βγῆκαν 

ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ καί προχώρησαν πρός τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Δέν περίμεναν νά 

φθάσει ὁ Ἰησοῦς γιά νά Σόν ὑποδεχθοῦν, ἀλλά ξεκίνησαν πρῶτοι. 

«Ὅταν ἄκουσαν ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς στά Ἱεροσόλυμα, ... καί βγῆκαν ἀπό τήν πόλη νά 

τόν προϋπαντήσουν»[9]. Αὐτή εἶναι ἡ δεύτερη ἀναγκαία διάθεση γιά νά ὑποδεχθοῦμε 

τόν Φριστό κατά τό πνεῦμα καί τούς κανόνες τῆς ἀληθινῆς εὐλάβειας. Σό νά κάνουμε 

ὅ,τι κάνουν πολλοί σήμερα καί ὅ,τι ἡ συνήθεια κατέστησε πολύ κοινό, δηλαδή νά 

ἀναβάλουμε ὡς τήν τελευταία στιγμή νά σκεφθοῦμε γιά τήν πασχαλινή θεία Κοινωνία 

καί νά ἑτοιμασθοῦμε μέ τήν ἐξομολόγηση εἶναι κακή προϋπάντηση τοῦ Ἰησοῦ. Πόσοι 

δυστυχῶς πηγαίνουν τελευταία στιγμή βιαστικοί, νά ἐξομολογηθοῦν τά σφάλματά 

τους, χωρίς νά ἔχουν καιρό νά πάρουν ἀποφάσεις, νά σκεφθοῦν τά μέσα θεραπείας 

τους, νά μετανοήσουν. Ὅποιος δείχνεται ἔτσι ἀμελής, ἐπισύρει τόν ἔλεγχο τοῦ ἁγίου 

Παύλου, γιατί δέν ξέρει νά ξεχωρίσει τό ῶμα τοῦ Κυρίου ἀπό τό κοινό φαγητό καί μέ 

αὐτό τόν τρόπο ἑτοιμάζει τήν καταδίκη Σου. 

Γιά νά λάβουμε τόν Φριστό στήν ἁγία Κοινωνία πρέπει νά πᾶμε πρός στήν ἀπάντησή 

του, ἀλλά πῶς; 

3. Ὅπως οἱ μαθητές μέ τά κλαδιά τῶν φοινίκων καί τῆς ἐλιᾶς. «Ἔλαβον τά βάϊα τῶν 

φοινίκων»[10], λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης. «Ἄλλοι ἔκοβαν κλαδιά ἀπό τά δέντρα »[11]. Ἄλλοι 

ἔκοψαν κλαδιά δέντρων. Σά δέντρα ἦταν ἐλιές ἀφοῦ βρίσκονταν στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, 

ὅπου πῆγαν οἱ μαθητές γιά νά συναντήσουν τόν Διδάσκαλο. « Ὅταν ἔφτασε ... κοντά 

στό βουνό πού ὀνομάζεται ὄρος τῶν Ἐλαιῶν» γράφει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς[12]. Σί 

σημαίνουν ὅλα αὐτά τά σύμβολα; Ὅτι ὅποιος ἀπό τούς πιστούς θέλει νά πλησιάσει τόν 

Ἰησοῦ πρέπει νά ἔχει νικήσει τήν ἁμαρτία καί νά ἔχει συμφιλιωθεῖ μέ τόν Θεό. Ὁ 

φοίνικας εἶναι σύμβολο νίκης καί ἡ ἐλιά σύμβολο εἰρήνης. 

http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn7
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn8
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn9
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn10
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn11
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn12
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Ἡ νίκη δέν πρέπει νά εἶναι προσωρινή καί στιγμιαία, ἀλλά τέλεια, συνεχής καί 

ὁλοκληρωτική. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἐπιστροφή στήν ἁμαρτία, νά ἐπαναλαμβάνουμε τά 

ἔργα τῆς πονηρίας πού καταδικάσαμε, ὅπως τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος : 

«Γιατί ἄν ὅ,τι γκρέμισα τό ξαναχτίζω, εἶναι σάν νά ὁμολογῶ πώς ἔκανα λάθος ὅταν τό 

γκρέμιζα»[13]. 

Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἐπισημαίνει, ὅτι ὁ Φριστιανός πρέπει νά ἐπιδεικνύει 

σταθερότητα καί ἀποφασιστικότητα στόν ἀγώνα του κατά τῆς ἁμαρτίας.   

 «Ἄν οἱ ἄνθρωποι, λοιπόν, πού μέ τή βαθιά γνώση τοῦ Κυρίου μας καί ωτήρα Ἰησοῦ 

Φριστοῦ ἔχουν ἀποφύγει τή διαφθορά τοῦ κόσμου, ἀναμειχθοῦν πάλι σ’ αὐτήν καί 

βγοῦν νικημένοι, τότε βρίσκονται σέ χειρότερη κατάσταση ἀπό πρίν. Θά ἦταν καλύτερα 

γι’ αὐτούς νά μήν εἶχαν γνωρίσει τήν ὁδό τῆς σωτηρίας, παρά ἀφοῦ τή γνωρίσουν 

νά ἐγκαταλείψουν τήν ἅγια ἐντολή πού τούς παραδόθηκε. ’ 

αὐτούς ἀποδεικνύονται ἀληθινές οἱ παροιμίες: Σό σκυλί γυρίζει πίσω στό ἴδιο του τό 

ξέρασμα· καί τό γουρούνι, ἀφοῦ λουστεῖ, κυλιέται πάλι στό βοῦρκο»[14]. 

 Σότε ἡ πρώτη νίκη δέν θά ἦταν νίκη, ἀλλά συνθηκολόγηση. Ἡ νίκη θά εἶναι βεβαία, 

ἄν κρατήσουμε τούς καρπούς τῆς νίκης ἐπί τῶν παθῶν καί μείνουμε στό ὕψος τῆς 

ἀρετῆς κατά τό: «Θ’ ἀνέβω ἀπάνω στό φοίνικα τά βάγια του θά πιάσω»[15]. Θά ἀνεβῶ 

στό φοίνικα γιά νά συλλέξω τούς καρπούς καί θά μείνω ὑψηλά. 

4. Σέλος οἱ μαθητές ἔβγαλαν τά ροῦχα τους καί τά ἔστρωσαν στό δρόμο ἀπ’ ὅπου ὁ 

Τἱός τοῦ Θεοῦ θά περνοῦσε. «Οἱ πιό πολλοί ἀπό τό πλῆθος ἔστρωναν τά ροῦχα τους στό 

δρόμο»[16]. Ἡ ἐνέργεια ἐξηγεῖ, ὅτι γιά νά δεχθοῦμε τόν Φριστό στήν ἁγία Κοινωνία 

πρέπει νά ἀπεκδυθοῦμε τόν παλαιό ἄνθρωπο καί ὅ,τι λέγεται κοσμική ἐπίδειξη, κατά 

τήν προτροπή τοῦ ἀποστόλου Παύλου : «Ἀφοῦ βγάλετε ἀπό πάνω σας τόν ἁμαρτωλό 

παλιό ἑαυτό σας»[17]. 

Ὁ Κύριος ἀπαιτεῖ ταπείνωση, σεμνότητα καί εὐπρέπεια. Δέν θά ἐπιμείνουμε λοιπόν 

νά εἴμαστε προσκολλημένοι σέ ὁρισμένες ματαιότητες, ἀφοῦ ὁ Κύριος θά μᾶς 

ἐπισκεφθεῖ. Ὁ Ἰησοῦς θέλει στόν ἐρχομό Σου νά τιμηθεῖ ὄχι μέ ἐπιδείξεις, ἀλλά μέ 

περιορισμούς τῶν ματαιοτήτων μας. Ἔτσι μόνο θά κάνουμε καλή καί ἅγια τήν θεία 

Κοινωνία καί ὁ Ἰησοῦς θά μπεῖ θριαμβευτικά στήν καρδιά μας. 

Θά ἔρθει μέσα σ ά ν  β α σ ι λ ι ά ς. «Πέστε στή θυγατέρα ιών: Νάτος, ἔρχεται 

σ’ ἐσένα ὁ βασιλιάς σου»[18]. Ποιά εἶναι αὐτή ἡ θυγατέρα; Ἡ ψυχή τοῦ δίκαιου καί μέ 

τήν θεία Κοινωνία ἐκπληρώνεται αὐτή ἡ προφητεία. Μέ τήν θεία Κοινωνία κάνει τήν 

εἴσοδό Σου στήν ψυχή μας σάν βασιλιάς, γιατί ἡ πίστη μας μᾶς λέγει ὅτι ὁ Φριστός εἶναι 

βασιλιάς καί ἡ βασιλεία Σου εἶναι ἐντός μας[19]. Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ ἀνήκουν στόν 

http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn13
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn14
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn15
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn16
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn17
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn18
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn19
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Φριστό, ἀλλά προπάντων ὁ Ἰησοῦς ἀρέσκεται νά βασιλεύει στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. 

Ὅποιος λοιπόν κοινωνεῖ, λαμβάνει τόν Φριστό στήν καρδιά του σάν βασιλιά. ’ αὐτόν 

τόν Βασιλιά ἄς δώσουμε ὁλόκληρη τήν καρδιά μας.     

Ἀλλά ἄν σταματοῦσα στήν πρώτη αὐτή σκέψη, ὅτι ὁ Φριστός ἐρχόταν σάν βασιλιάς θά 

ἔμενα κεραυνόπληκτος καί ἔκθαμβος ἀπό μία τέτοια μεγαλειότητα καί μέ τόν ἅγιο 

Πέτρο θά ἔλεγα: «Βγές (ἀπό τό καΐκι μου,) Κύριε, γιατί εἶμαι ἄνθρωπος 

ἁμαρτωλός»[20]. Ἀλλά ἡ δόξα αὐτή τοῦ Θεοῦ ἀπό ἄκρα συγκατάβαση καί ἀγάπη μοῦ 

λέει νά μή τρομάζω καί νά μή φέρω εὐσεβεῖς δικαιολογίες, γιατί ὁ Φριστός ἔρχεται σάν 

βασιλιάς,  ἀλλά βασιλιάς καλοκάγαθος καί πρᾶος, «Νάτος ὁ βασιλιάς σου ἔρχεται 

πρᾶος»[21]. Ἡ μεγαλειότητά Σου δέν Σόν ἐμποδίζει νά ταπεινωθεῖ καί νά εἰσέλθει μέσα 

μας, νά κατέλθει στά βάθη τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἡ μεγαλειότητά Σου εἶναι ἄπειρο φῶς 

καί θά μᾶς ἀποτύφλωνε καί ὅμως δέχθηκε γιά μᾶς νά καλυφθεῖ μέ τήν ἀνθρώπινη 

φύση καί θέλησε νά ἱδρύσει τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὥστε ἡ δόξα τῆ 

Θεότητός Σου νά μήν γίνεται ἐμπόδιο νά Σόν πλησιάσουμε. Ὅλα αὐτά μᾶς κάνουν νά 

σκεφθοῦμε ὅ,τι λέει ἡ Γραφή: «Ἐνευφραίνεται» νά βρίσκεται μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί 

ἄν ἔρχεται σάν βασιλιάς εἶναι γιά νά χορηγήσει ἄφθονα ἀγαθά. «Ἔρχεταί σοι πραΰς». 

Ἔρχεται σέ σένα ὁ Θεάνθρωπος μέ τήν θεία Κοινωνία. Δέν ἔρχεται μόνον σέ μᾶς, ἀλλά 

καί γιά μᾶς, γιά κάθε ἕνα ἀποκλειστικά καί ξεχωριστά, γιά νά κάνει τά ἴδια θαυμαστά 

ἔργα πού ἔκανε ὅταν εἰσῆλθε στήν Ἱερουσαλήμ. Σί ἔκανε στήν Ἱερουσαλήμ; Σό ἱερό 

κείμενο μᾶς λέγει ὅτι «Ἐκεῖ στό ναό τόν πλησίασαν κουτσοί καί τυφλοί, καί τούς 

θεράπευσε»[22]. Δέν εἶναι τυχαία σύμπτωση αὐτή. Εἶναι ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας, ὅτι 

μέ τήν θεία Κοινωνία θεραπεύονται οἱ πνευματικές ἀδυναμίες, τά πάθη μας, οἱ κακές 

μας κλίσεις. Καί γιατί νά μή θεραπεύονται; Ἐκεῖνος ἐπέτρεπε νά θεραπεύονται οἱ 

ἀσθένειες ὅλων ἐκείνων πού μέ πίστη ἄγγιζαν τά ἐνδύματά Σου καί δέν θά ἐπιτρέψει νά 

θεραπευθοῦν ἀπό τίς  πνευματικές τους ἀδυναμίες, ὅσοι λαμβάνουν ὁλόκληρο τό ῶμα 

Σου;   

Ἄν δέν φέρουμε ἐμπόδια ἔχει ὅλη τή δύναμη καί τή θέληση νά μᾶς μετατρέψει ἀπό 

ὑπερήφανους σέ ταπεινούς, ἀπό σαρκικούς σέ πνευματικούς, ἀπό ὀργίλους σέ πραεῖς 

ἀπό ψυχρούς σέ ἔνθερμους. «Κύριε, δέν θά γιατρευῶ, ἐάν σύ δέν μέ γιατρέψεις»[23]. Πές 

μόνο λόγο καί ἰαθήσομαι, δέν εἶμαι ἄξιος νά σέ δεχθῶ στήν καρδιά μου. Πές μου, 

«σωτηρία σου ἐγώ εἰμι»[24]. 

  

http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn20
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn21
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn22
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn23
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn24
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Ἡ δευτέρα κατηγορία : Οἱ Φαρισαῖοι 

Ἀνάμεσα ὅμως σ’ ἐκείνους τούς καλούς μαθητές πού ὑποδέχθηκαν τόν Ἰησοῦ 

ὑπῆρχαν καί ἄλλοι, οἱ Υαρισαῖοι, πού δέν δέχθηκαν ὅπως ἔπρεπε τόν Ἰησοῦ. Ἡ μελέτη 

αὐτοῦ τοῦ περιστατικοῦ μᾶς δίνει τά χαρακτηριστιά τῆς κακῆς θείας Κοινωνίας καί αὐτό 

θά εἶναι τό δεύτερο τμῆμα τῆς μελέτης μας. 

Ἄν ἡ προφητεία τοῦ γέροντος υμεών: «Αὐτός θά γίνει αἰτία νά καταστραφοῦν ἤ νά 

σωθοῦν πολλοί Ἰσραηλίτες»[25], ἐκπληρώθηκε πολλές φορές στό πρόσωπο τοῦ Φριστοῦ, 

ἐπαληθεύει ὅμως καί σήμερα πότε ὁ Φριστός εἶναι γιά τούς μαθητές Σου σημεῖο 

εὐλογίας καί γιά τούς Υαρισαίους σημεῖο καταστροφῆς. ημεῖο ἀναστάσεως γιά τούς 

μαθητές Σου καί σημεῖο πτώσεως γιά τούς Υαρισαίους, γιατί οἱ πρῶτοι δέχθηκαν τόν 

Ἰησοῦ σάν βασιλιά καί οἱ δεύτεροι σάν ἐχθρό καί λαοπλάνο : «Μερικοί ὅμως ἀπό τούς 

Υαρισαίους τοῦ εἶπαν μέσα ἀπό τό πλῆθος: «Διδάσκαλε, νά ἐπιτιμήσεις τούς μαθητές 

σου»[26]. 

1. Οἱ Υαρισαῖοι πηγαίνουν καί αὐτοί νά προϋπαντήσουν τόν Κύριο, ἀλλά πηγαίνουν 

ἀπό ἀνθρωπαρέσκεια, ἀπό πολιτική, ἀπό φόβο «ἐφοβοῦντο τόν ὄχλον» παρατηρεῖ τό 

Εὐαγγέλιο[27]. Υοβοῦνται τί θά ποῦν οἱ ἄλλοι, ὅτι θά τούς ὑποψιασθοῦν καί ὑποκριτικά 

ξεκινοῦν γιά νά συναντήσουν τόν Ἰησοῦ. 

2.  Μόλις ἀντίκρυσαν τόν Ἰησοῦ καί ἄκουσαν τά «Ὡσαννὰ τῷ Τἱῷ Δαυίδ»[28], καί εἶδαν 

τόν ἐνθουσιασμό τοῦ πλήθους ζήλεψαν. «Δέν ἀκοῦς τί λένε αὐτοί;»[29] λένε μέ φθόνο 

στόν Ἰησοῦ. Καί ἐπειδή πιστοποιοῦν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι λαοφιλής καί ἀντιστέκεται στήν 

ὑποκρισία τους καί τόν ἐγωισμό τους σκέπτονται νά Σόν θανατώσουν «Ἀπό ἐκείνη 

λοιπόν τήν ἡμέρα ἀποφάσισαν νά τόν θανατώσουν»[30]. Ὁ φθόνος γεννᾶ τόν φόνο. 

Ποιός δέν βλέπει ὅτι ὅσοι πλησιάζουν τήν ἱερά Σράπεζα καί λαμβάνουν ἀνάξια στήν 

καρδιά τους τόν Φριστό εἶναι σάν ἄλλοι Υαρισαῖοι; Ποιός δέν βλέπει ὅτι οἱ Υαρισαῖοι 

εἶναι ἡ εἰκόνα ἐκείνων πού κοινωνοῦν ἀνάξια; Ὑπάρχουν δυστυχῶς πολλοί πού ἀπό 

ἀνθρωπαρέσκεια δέν διστάζουν νά πλησιάσουν στήν ἱερή Σράπεζα. Υοβοῦνται τί θά 

ποῦν οἱ ἄλλοι καί ὑποδέχονται στήν ἁμαρτωλή καρδιά τους τόν Φριστό, ἀλλά εἶναι 

γεμᾶτοι ἀπό φθόνο, ζηλοτυπία, ἔχθρα, ὑποκρισία. Καί ἐννοεῖται ὅτι σ’ αὐτούς ὁ Φριστός 

δέν ἔρχεται ἐπιβραβευτής βασιλιάς ἀλλά ἐλεγκτής. Ἐσθίουν καί πίνουν τήν καταδίκη 

τους.  Ὁ Θεός ἄς μᾶς φυλάει ἀπό τέτοια τιμωρία. 

Ἐμεῖς μέ τά κλαδιά τῶν φοινίκων καί τῆς ἐλιᾶς στά χέρια, σύμβολο τῆς νίκης μας 

κατά τῆς ἁμαρτίας προχωροῦμε πρός προϋπάντησή Σου στή Θεία Μετάληψη 

ἐπαναλαμβάνοντας μέ τούς ἐκλεκτούς μαθητές Σου «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ 

ἐρχόμενος». 

http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn25
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn26
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn27
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn28
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn29
http://www.imkby.gr/index.php/component/content/article/137-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/1119-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%E1%BD%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%B7%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6#_edn30
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Κυριακή τῶν Βαΐων 

24.4.2016 
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[16] «Ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ» (Ματθαίου κα΄, 8). 

[17] «Ἀπεκδυσάμενοι τόν παλαιόν ἄνθρωπον» Πρός Κολοσαεῖς γ΄, 9. 

[18] «Εἴπατε τῇ θυγατρί ιών: Ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι» (Ματθαίου κα΄, 5). 

[19]  Λουκᾶ ιζ΄, 21. 

[20] «Ἔξελθε. Κύριε, ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμὶ» Λουκᾶ ε΄, 8. 

[21] «Ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραΰς» Ματθαίου κα΄, 5. 

[22] «Προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ καὶ ἐθεράπευσε αὐτούς» 

Ματθαίου κα΄, 14. 

[23] «Ἰάσαί με, Κύριε, καί ἰαθήσομαι» Ἱερεμίου ιζ΄, 14. 

[24] Χαλμός λδ΄, 3. 

[25] «Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν» Λουκᾶ β΄, 34. 

[26] «Καὶ τινές τῶν Υαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν: διδάσκαλε, 

ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου» Λουκᾶ ιθ΄, 39. 

[27] Μάρκου ια΄, 18. 

[28] Ματθαίου κα΄, 15. 

[29] «Ἀκούεις οὗτοι σοί λέγουσι τί»  Ματθαίου κα΄, 16. 

[30] «Ἐβουλεύσαντο, ἵνα αὐτὸν ἀποκτείνωσιν» Ἰωάννου ια΄, 53. 
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ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ 

 

Ευχαριςτούμε θερμα τον Σεβαςμιώτατο Ποιμενάρχη μασ κ.κ. Δανιήλ, που 

από την πρώτη ςτιγμή αγκάλιαςε και ςτήριξε την έκδοςη του Ψηφιακού 

Περιοδικού τησ Ενορίασ μασ.   


