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«Δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» 
 
Οἱ ἄνθρωποι ἀνάλογα μὲ τὸν προσανατολισμὸ τῆς ψυχῆς τους ἀποδέχονται τὸν Χριστὸ ἢ τὸν 
ἀπορρίπτουν. Ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὴ διαφορὰ εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ἄδολης καρδιᾶς, ἐπειδὴ αὐτὴ 

ἀναγνωρίζει τὸν Θεὸ «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδία ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται». 
Ἡ καρδιὰ κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τὸ κέντρο τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου. Ὄχι βεβαίως ἡ 

σωματικὴ καρδιὰ ἀλλὰ ἡ πνευματική. «Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς 
ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά... ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ » (Ματθ. 
ιβ, 35) μᾶς πληροφορεῖ ἡ Γραφή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ κάθαρση τῆς καρδίας εἶναι τὸ πρῶτο στάδιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς. 
Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ κάνει τὴν πνευματικὴ ἐκείνη πορεία ὥστε στὴν θέση τοῦ θυμοῦ νὰ ἐγκατασταθεῖ ἡ ἀγάπη, στὴ 
θέση τῆς ἐπιθυμίας ἡ ταπείνωση καὶ ἡ ἀνιδιοτέλεια καὶ στὴ θέση τοῦ ἄκαρπου λογισμοῦ ὁ Θεός. Ἡ ἀγάπη, ἡ ἀνιδιοτέλεια 
καὶ ἡ μονολόγιστη εὐχὴ τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξαν τὰ βιώματα τῶν Ἁγίων κάθε ἐποχῆς. 

Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ ξεκαθαρίσει στὸ νοῦ του ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἡ πρώτη ἀγάπη. Ὅλα τὰ ἄλλα 
ἕπονται. Ἡ καθημερινότητα καὶ ἡ βιοπάλη νὰ μὴν ἀποτελοῦν τὸ κέντρο τῆς ζωῆς καὶ τῶν διαλογισμῶν ἀλλὰ μὲ βάση τὴν 
ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ νὰ ἐξηγοῦνται οἱ χαρές, οἱ λύπες, ἡ καθημερινότητα, νὰ ἀντιμετωπίζονται τὰ προβλήματα. Ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ ἔχει τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς του ἔχει ἰσορροπία καὶ δὲν διακατέχεται ἀπὸ ἄγχος ἢ 
πανικό. Ἡ ζωή του ἔχει  σκοπὸ τὴν ἕνωση μὲ τὸν Θεό. Σὲ κάθε ἄλλη περίπτωση ἡ ζωὴ εἶναι ἄσκοπη καὶ αἰτία δυστυχίας 
καὶ ἀποπροσανατολισμοῦ. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος βγάλει ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς του τὸν Θεὸ τότε στρέφεται στὰ κτίσματα 
ἀντὶ στὸν Κτίστη καὶ δὲν βρίσκει λύτρωση στὴν ἀναζήτησή του γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ἔχει πλασθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ τὸν Θεὸ 
προκειμένου νὰ ζήσει μὲ τὸν Θεό. Κανένα ὑποκατάστατο δὲν γεμίζει τὸν ἄδειο χῶρο τῆς καρδιᾶς του καὶ εἶναι 
δυστυχισμένος. Σήμερα, δισεκατομμύρια ἄνθρωποι βρίσκουν τὴν ἰσορροπία τους μὲ ψυχοφάρμακα, χωρὶς ὅμως στὴν 
οὐσία νὰ ἐπιλύουν τὸ πρόβλημα τῆς ψυχῆς τους, ἐπειδὴ αὐτὸ  δὲν εἶναι  ἀποτέλεσμα χημικῆς ἐπεμβάσεως, ἀλλὰ 
πνευματικῆς καταστάσεως. 
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 ΚΥΡΙΑΚΗ                                                              
 26  ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,  Ματθ. 4: 18-23 
7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία   

ΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ                                                                         
ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 

(ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5—20 ΧΡΟΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ) 
Στις 10.30πμ διεξάγεται το μάθημα των Κατηχητικών για τα παιδία μας.                                                       

Νά φέρετε τά Παιδιά σας στό κατηχητικό σχολείο γιά νά μάθουν γιά τό Χριστό                                
καί τήν πίστι μας. 

ΔΕΥΤΕΡΑ  
27  ΙΟΥΝΙΟΥ 

   10.00 πμ— Σύναξη των ηλικιωμένων στο Hall                              
                                

ΤΕΤΑΡΤΗ 
29  ΙΟΥΝΙΟΥ 

Πέτρου και  Πάυλου, 
τῶν Πρωτοκορυφαίων 

Άποστόλων 

    7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία   

ΠΕΜΠΤΗ 
30  ΙΟΥΝΙΟΥ 

Σύναξις τών Άγίων 
Ένδόξων Δώδεκα 

Άποστόλων 

   7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία   
 
    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΠΟ 13-19 ΕΤΩΝ 
   8.00—9.00μμ στό Ηαll τις Έκκλησίας. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
1  ΙΟΥΛΙΟΥ 

Άγ. Κοσμά καί Δαμιανού                             
τών Άναργύρων 

    7.30 πμ— Όρθρος και Θ. Λειτουργία   

ΚΥΡΙΑΚΗ 
 3  ΙΟΥΛΙΟΥ  

 Έυαγγεληκά Άναγνώσματα—  
    ‘Επιστολή –    Ρωμ. 5: 1-11 
     Έυαγγέλιο—  Ματθ. 9: 1-8 

Κάθε ημέρα, στο 
διάστημα  

04.00—06.00 μ.μ.,  
Ό πατήρ Αθανάσιος και  ο 
πατήρ Έφραίμ βρίσκονται 
στο ναό για εξομολόγηση 

και κάθε πνευματική 
ανάγκη. 

...../ 



Στὴν Εὐαγγελικὴ διήγηση οἱ ἁπλοῖ ψαράδες τῆς λίμνης Γεννησαρὲτ ἀναγνώρισαν τὸν Κύριο καὶ τὸν 
ἀκολούθησαν. Τὸ κριτήριο ἦταν ἡ ἁπλότητα καὶ ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τους. Τὸ κήρυγμά τους ἦταν ἔκφραση τῆς 
ἐμπειρίας τους ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδιοσύστασης τοῦ χαρακτήρα τους. Δὲν ἐκήρυξαν μὲ βάσει τὴν διαλεκτικὴ ἢ ἀλλη μέθοδο 
ἀπόδειξης ἀλλὰ μὲ βάσει τὴν ἁπλότητα τοῦ νοῦ τους. 

Κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο: «οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεὸν ἀλλὰ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς 
μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας...ὅτι τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Κύριος ἵνα τοὺς σοφοὺς 
καταισχύνει» (Α΄Κορ. α, 21 κ.ἑ.). Ἂν ὁ Θεὸς προσεγγίζετο γνωστικῶς μόνον, τότε μόνον οἱ ἔξυπνοι αὐτοῦ τοῦ κόσμου θὰ 
τὸν γνώριζαν. Ὅμως ἀποζητᾶ «καρδίαν καθαρὰν καὶ πνεῦμα εὐθές» ἐπειδὴ  στὶς καθαρὲς καρδιὲς ζεῖ ὁ Θεός. 

Σήμερα ὁ κόσμος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἁγίους ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς τους, τὸ 
ἀποστολικὸ κήρυγμά τους καὶ ἀσφαλῶς ἡ εὐδοκία τοῦ Κυρίου θὰ ἁλιεύσει καὶ πάλι τὴν ψυχὴ τοῦ κόσμου καὶ θὰ τὴν 
ὁδηγήσει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία στὴν εὐθεία ὁδὸ τοῦ φωτός, τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ζωῆς. 

Ἀμήν.                       
 

ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ,  Ματθ. 4: 18-23 
 

Ἡ Κλήση τῶν μαθητῶν. Πῶς καί πότε ἔγινε 
 

Βρισκόμαστε στό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ δημοσίου βίου τοῦ Κυρίου, τέλος περίπου ἀνοίξεως ἤ ἀρχές καλοκαιριοῦ. Ὁ Χριστός 

εἶχε βαπτισθεῖ, εἶχε ἀποσυρθεῖ στήν ἔρημο καί μετά ξαναγύρισε στή Ναζαρέτ. «Ὅταν ἔμαθε πώς συνέλαβαν τόν Ἰωάννη, 

ἔφυγε γιά τή Γαλιλαία. Ἐγκατέλειψε ὅμως τή Ναζαρέτ καί πῆγε κι ἔμεινε στήν Καπερναούμ» (Μτ. 4:12-13). Ἀπό τώρα καί 

στό ἑξῆς «ἕδρα» Του ἦταν ἡ Καπερναούμ. Ἀπό ἐδῶ ἄρχισε τό κήρυγμά Του, ἀπό ἐδῶ ἀκούσθηκε τό «μετανοεῖτε, γιατί 

ἔφθασε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ». (Μτ. 4:17). Καί ἀπό ἐδῶ, ἀπό τήν Καπερναούμ κάλεσε τούς πρώτους Του συνεργάτες, 

μαθητές Του. 
 

Ἡ Καπερναούμ σάν πόλη εἶχε τό μεγάλο προνόμοιο νά ἔχει τὴ μοναδικὴ καί περίφημη λίμνη τῆς Παλαιστίνης ἤ ἀλλιῶς 

θάλασσα τῆς Γαλιλαίας ἤ τῆς Γεννησαρέτ. «Ἔβγαζε» πολλά καί περίφημα ψάρια, πού ἔτρεφε ὁλόκληρη τὴν Παλαιστίνη. 

Γαλιλαία καί Καπερναούμ ἦταν «ταυτόσημες» μέ τά ψάρια. (Ἡ Βηθσαϊσδά, χωριό τῶν ἀδελφῶν Πέτρου καί Ἀνδρέου, 

σήμαινε «Ψαρότοπος». Τά Μάγδαλα, χωριό τῆς Μαρίας Μαγδαληνῆς σήμαινε «ψαρόπυργος»). Καί ἔτσι ἡ παραλία τῆς 

Καπερναούμ ἦταν κέντρο τῆς πόλεως. Ἄν λοιπόν ἤθελες νά συναντήσεις κάποιον, θά πήγαινες στήν παραλία. 
 

Ὁ Χριστός ἕνα πρωϊνό περπατοῦσε στήν παραλία, ψάχνοντας γιά συνεργάτες Του. Δέν ξέρουμε ἄν στήν ἀρχή 

περπατοῦσε μόνος Του ἤ ἄν Τόν ἀκολουθοῦσε κόσμος. Μπορεῖ στήν ἀρχή νά «κατάφερε» καί νά περπατοῦσε μόνος Του. 

Φανταστεῖτε Τον νά περπατάει στήν παραλία καί νά σκέπτεται…! (Τί νά σκεπτόταν ἄραγε;!). «Καθώς περπατοῦσε στήν 

ὄχθη τῆς λίμνης τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δύο ἀδέρφια, τό Σίμωνα, πού τόν ἔλεγαν Πέτρο, καί τόν ἀδερφό του τόν Ἀνδρέα, νά 

ρίχνουν τά δίκτυα τους στή λίμνη, γιατί ἦταν ψαράδες. “Ἀκολουθῆστε με”, τούς λέει, “καί θά σᾶς κάνω ψαράδες 

ἀνθρώπων”. Καί αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τά δίκτυα καί τόν ἀκολούθησαν. Προχωρώντας πιό πέρα ἀπό ἐκεῖ, εἶδε δύο ἄλλους 

ἀδελφούς, τόν Ἰάκωβο , γιό τοῦ Ζεβεδαίου, καί τόν ἀδερφό του τόν Ἰωάννη. Βρίσκονταν στό ψαροκάϊκο μαζί μέ τόν πατέρα 

τους τό Ζεβεδαῖο, καί τακτοποιοῦσαν τά δίκτυα τους. Τούς κάλεσε, κι αὐτοί ἄφησαν ἀμέσως τό καϊκι καί τόν πατέρα τους, 

καί τόν ἀκολούθησαν» (Μτ. 4:18-22). Φαντασθεῖτε τόν πασίγνωστο Χριστό περικυκλωμένο ἀνάμεσα σέ ἑκατοντάδες 

θαυμαστές Του, πού εἶχαν ἤδη καταφθάσει (Λκ. 5:1) καί νά ἐπιλέγει γιά συνεργάτες Του ψαράδες…! Ἄς κάνουμε τώρα 

μερικά σχόλια: 

 
1

ον
. Ὁ Κύριος θά μποροῦσε νά στείλει κάποιον καί νά εἰπεῖ στούς ψαράδες: «Ἐρχόμαστε ἐκ μέρους τοῦ Χριστοῦ. Σᾶς θέλει· 

σᾶς περιμένει στήν τάδε μεριά». Καί σίγουρα οἱ ταπεινοί καί ἀγράμματοι ψαράδες θά ἀνταποκρίνονταν στό κάλεσμά Του. 

Δέν τό ἔκανε. Ἀλλά βγῆκε ὁ Ἴδιος πρός συνάντησή τους! (Τό ἴδιο ἔκανε ἀργότερα καί μέ τόν Ματθαῖο. Πῆγε στό «γραφεῖο» 

Του καί ἀπό ἐκεῖ τόν κάλεσε γιά μαθητή Του). (Μτ. 9:9). Ὁ Χριστός ἔκανε αὐτή τήν «κίνηση», ἀφ’ ἑνός μέν γιά νά δείξει τή 

σοβαρότητα τοῦ θέματος, ἀφ’ἑτέρου δέ γιά νά τιμήσει τούς συνεγάτες Του. 
 

2
ον

. Δέν τούς κάλεσε τή στιγμή πού ἔκαναν τή βόλτα τους, ἤ τή στιγμή πού ξεκουράζονταν, ἀλλά τή στιγμή πού δούλευαν· 

γιά νά φανερωθεῖ ἡ θερμή τους θέληση γιά τό Χριστό. Ἄν δηλαδή ἤθελαν πράγματι νά Τόν ἀκολουθήσουν, θά ἄφηναν τή 

δουλειά τους, (μέσα ἀπό τήν ὁποία ζοῦσαν τίς οἰκογένειές τους), καί θά Τόν ἀκολουθοῦσαν. Ὅπως καί ἔγινε! Ἄφησαν τή 

δουλειά τους στή «μέση», καί Τόν ἀκολούθησαν! 
 

3
ον

. Ἡ Παλαιστίνη σάν ἔθνος «θεοκρατικό» εἶχε περίπου γύρω στούς 20.000 ἐκπροσώπους τῆς ἰουδαϊκῆς θρησκείας 

(ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, φαρισαίους, γραμματεῖς, νομικούς καί λοιπούς). Καί ὅμως ὁ Χριστός δέν κάλεσε γιά μαθητές Του 

κανέναν ἀπό αὐτούς, ἀλλά κάλεσε τούς πλέον «ἄσχετους» μέ τή θρησκεία! Ἀγράμματοι ποιμένες ἦταν οἱ πρῶτοι πού Τόν 

προσκύνησαν. Ἀγράμματοι ψαράδες ἦταν τώρα οἱ συνεργάτες Του. Τό μήνυμα ὁλοφάνερο: Ἦρθε γιά τούς ἀγράμματους, 

γιά τούς ἁπλούς, γιά τούς ταπεινούς, πού εἶχαν τίς προϋποθέσεις νά Τόν ἀποδεχθοῦν. 
 

4
ον

. Οἱ ψαράδες σάν ἄνθρωποι εἶχαν δεθεῖ μέ τή δουλειά τους· ἀγαποῦσαν τό ψάρεμα. Καί ὁ Κύριος τούς εἶπε, «θά σᾶς 
κάνω ψαράδες ἀνθρώπων» (Μτ. 4:19). Θά συνεχίσετε δηλαδή νά κάνετε τή δουλειά, πού σᾶς ἀρέσει…! (Πάντα 
ἀνθρώπινος ὁ Κύριος). «Θά σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων». Ἦταν (ὁ Κύριος) σίγουρος ὅτι αὐτοί οἱ ἀγράμματοι καί ἁπλοί 
ψαράδες, θά «ψάρευαν» ἀνθρώπους! Καί τί ἀνθρώπους! Εἰδωλολάτρες! Καί ὅπως τό εἶπε, ἔγινε! Λές καί τό ἔβλεπε 
μπροστά Του. Καί τό ἔβλεπε, γιατί ἦταν Θεός! «Θά σᾶς κάνω ψαράδες!». Δέν θά γίνετε ἀπό μόνοι σας, (γιατί δέν θά 
μπορέσετε) ἀλλά Ἐγώ θά σᾶς κάνω! Τούς ἔδωσε δύναμη καί σοφία πού θά «ψάρεψαν» ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη! Τούς 
ἔστειλε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τούς ἔκανε πιό σοφούς καί ἀπό τούς πιό σοφούς δασκάλους τοῦ Ἰσραήλ!  
Νά ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου. 
- Άρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη  


