ΕΤΟΣ 50όν 25 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 34 (2569)
ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
«Και έµβάντων αυτών είς το πλοίον εκόπασεν άνεµος»
Ο Χριστός έκανε πολλά θαύµατα. Έκανε θαύµατα στους ανθρώπους όπως π,χ.
θεράπευσε τον παραλυτικό της Καπερναούµ, τους δέκα λεπρούς, τον υιό της χήρας της
Ναίν κ.ά. Έκανε θαύµατα µε τα οποία µας έδειχνε πτυχές του προσώπου Του, όπως το
θαύµα της Μεταµορφώσεως, της Αναστάσεως και της Αναλήψεως. Τέλος έκανε
θαύµατα επί της αψύχου ύλης, όπως πολλαπλασίασε τους πέντε άρτους καί
καταράσθηκε την άκαρπη συκή. Στο σηµερινό Εύαγγελικό ανάγνωσµα γαληνεύει τη
θάλασσα και κάνει να κοπάσει ο άνεµος.
Η απουσία του Χριστού
Μετά τον πολλαπλασιασµό των πέντε άρτων ανάγκασε τους µαθητές Του «έµβήναι εις
το πλοίον και προάγειν αυτόν είς το πέραν» (Ματθ. 14,22). Αυτός άφού απέλυσε τους
όχλους, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί. Κατά τη διάρκεια της προσευχής Του το
πλοίο δοκιµάσθηκε, γιατί άρχισε σφοδρή θα-λασσοταραχή και ήταν «βασανιζόµενον
υπό των κυµάτων» (οπ.π. στίχ. 24). Τις πρωϊνές ώρες εµφανίσθηκε κι έλυσε τον τάραχο
των κυµάτων. Οι µαθητές είχαν συνηθίσει στην παρουσία του Χριστού. Ήθελε να τους
δώσει να καταλάβουν πως πρέπει να είναι στενά συνδεδεµένοι µαζί Του. «Όσω γαρ
έπετείνετο τα της αγωνίας, ήσµένιζον αύτού την παρουσίαν», δηλαδή όσο ανέβαινε ή
αγω-νία τους, τόσο περισσότερο ήθελαν την παρουσία του Χριστού, γράφει ο ιερός
Χρυσόστοµος. Σηκώθηκε θύελλα, ο άνεµος αντίθετος, περνούσαν οι ώρες και βοήθεια
δεν είχαν από κανέναν.
Ό Κύριος ήθελε να τους δοκιµάσει στην υποµονή. Ήθελε να τους δώσει να καταλάβουν
«φέρειν τα συµπίπτοντα γενναίως», να αντιµετωπίζουν µε γενναιότητα τους
πειρασµούς, γράφει ένας Άγιος. Η θαλασσοταραχή ήταν µια εξά-σκηση των µαθητών
στην υποµονή, στην καρτερία, στην προσευχή. Ό Χριστός, όταν πρόκειται να δώσει σε
κάποιον άφθονη χάρη, τον εκπαιδεύει προηγουµέ-νως στους πειρασµούς. Οι Άπόστολοι
θα κήρυτταν σ όλον τον κόσµο, θα έκαναν πολλά θαύµατα, θα τους έδινε ο Χριστός τη
δύναµη να κάνουν σηµεία και υπερφυσικά γεγονότα, γι’ αυτό και τούς εκπαιδεύει στους
πειρασµούς, ώστε να µην απελπισθούν, όταν θα συναντούσαν δυσκολίες και
αντιξοότητες, Ή εµφά-νιση του Χριστού τις πρωινές ώρες έλυσε τους φόβους των
µαθητών καί γαλήνευσε τη θάλασσα.
Οι πειρασµοί στη ζωή µας Στη ζωή µας υπάρχουν δύο ειδών πειρασµοί. Υπάρχουν
πειρασµοί πού ανα-φέρονται στην πίστη. Ό άνθρωπος όλιγοπιστεί απέναντι στο Θεό,
έχει λογισµούς βλασφηµίας, δεν παραδέχεται τη διδασκαλία της Εκκλησίας µας,
αρνείται τα Ιερά µυστήρια, είναι δίψυχος. Επίσης πολεµάται απ την πορνεία καί άπ’ την
υπερηφάνεια και γενικά άπ’ τα µεγάλα πάθη. Στους πειρασµούς αυτούς ο άνθρω-πος
µόνος του δεν µπορεί να πολεµήσει σωστά. Μόνον µε τη βοήθεια του Θεού µπορεί να
νικήσει τίς καταστάσεις που περιγράψαµε πιο πάνω. Όταν εµφανι-σθούν τέτοια
φαινόµενα στη ζωή µας, λέµε την προσευχή του Χριστού· «µη είσενέγκης ηµάς είς
πειρασµόν» (Ματθ. 6,13). Οί πειρασµοί αυτοί µας χωρίζουν από το Θεό. Κάθε τι πού µας
χωρίζει από το Θεό, πρέπει να το διώχνουµε αµέσως.
Αντίθετα υπάρχουν άλλοι πειρασµοί πού µας ωφελούν. Π,χ. Οί πειρασµοί της στερήσεως
των υλικών αγαθών, ή συκοφαντία είς βάρος µας, οί ονειδισµοί των οίκείων καί φίλων
µας, ή έλλειψη συµπάθειας εκ µέρους των ανωτέρων µας, οί ασθένειες οί ανίατες καί
βασανιστικές, αλλά καί οί άλλες πού πρόσκαιρα µας ταλαιπωρούν κ.ά. Όλοι αυτοί οι
πειρασµοί δεν µας κάνουν κακό, όταν τους αντιµετωπίσουµε µε το πνεύµα το
Ευαγγελικό και τη δύναµη της προσευχής.

«Μακάριος άνήρ ός υποµένει πειρασµόν ότι δόκιµος γενόµενος λήψεται τον στέφανον
της ζωής» (Ίακ. 1,12), γράφει ό Απόστολος. Ό ίδιος λέγει πως πρέπει να νιώθουµε χαρά,
όταν περιπέσουµε σε πειρασµό (όπ.π. στίχ. 2). Αυτοί οί πειρασµοί είναι ευεργέτες µας και
µάλιστα µεγάλοι, γράφει ό άββάς Ισαάκ ο Σύρος. Κανένας άνθρωπος πού θέλει να
αγωνισθεί και να ζήσει ενάρετα, δεν είναι µόνος του στον αγώνα του. Το φορτίο του το
σηκώνει ο Θεός και γίνεται ελαφρό. Έµείς οφείλουµε να πιστεύουµε πως δε θα µας
εγκαταλείψει ο Θεός. Δεν ωφελεί να πιστεύουµε στο Χριστό, εάν δεν έχουµε
εµπιστοσύνη στο πρό-σωπο Του. Πιστεύουµε ακράδαντα πως στο τέλος θα επέµβει ο
Θεός στη ζωή µας και θα απαλύνει τους πειρασµούς, ,εάν δε γογγύσουµε και δε
µεµψιµοι-ρούµε και έχουµε υποµονή.
Αδελφοί µου,
Έχουµε πάρει όπλα απ’ το Θεό πνευµατικά, για να πολεµούµε τους πειρα-σµούς κι όχι
να περιπίπτουµε σε ακηδία κι απελπισία. «Ας έχουµε στραµµένο συ-νεχώς το πρόσωπο
µας στο πρόσωπο του Χρίστου για να µη βουλιάζουµε στο πέλαγος των καθηµερινών
πειρασµών της ζωής µας.
ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ιδ’ 22-34)
Χριστός, πηγή θάρρους
Τώ καιρώ έκείνω, ήνάγκασεν ο Ιησούς τους Μαθητάς αυτού έµβήναι εις το πλοίον, και
προάγειν αυτόν είς το πέραν, έως ού απολύση τους όχλους. Και άπολύσας τους όχλους,
άνέβη εις το όρος κατ ιδίαν προσεύξασθαι. Όψίας δε γενοµένης, µόνος ήν εκεί. Το δε
πλοίον ήδη µέσον της θαλάσσης ήν, βασανιζόµενον υπό των κυµάτων ήν γάρ ενάντιος ό
άνεµος. Τετάρτη δε φυλακή της νυκτός απήλθε προς αυτούς ό Ιησούς, περιπατών επί της
θαλάσσης. Καί ίδόντες αυτόν οι Μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα,
έταράχθησαν, λέγοντες· «Ότι φάντασµα εστί· και από του φόβου έκραξαν Ευθέως δε
έλάλησεν αύτοίς ό Ιησούς, λέγων θαρσείτε εγώ είµί µή φοβείσθε. Αποκριθείς δε αύτώ ό
Πέτρος, είπε· Κύριε, εί σύ εί, κέλευσόν µε πρός σέ έλθείν επί τα ύδατα. Ό δέ είπεν Έλθέ.
Και καταβάς από του πλοίου ό Πέτρος, περιεπάτησεν επί τα ύδα-τα, έλθείν πρός τον
Ίησούν. Βλέπων δε τον άνεµον ίσχυρόν, έφοβήθη καί αρξάµενος καταποντίζεσθαι,
έκραξε, λέγων Κύριε, σώσον µε. Ευθέως δε ό Ιησούς έκτείνας την χείρα, έπελάβετο
αυτού, και λέγει αύτώ· Όλιγόπιστε, είς τι έδίστασας; Καί έµβάντων αυτών εις το
πλοίον, έκόπασεν ό άνεµος. Οί δέ έν τώ πλοίω έλθόντες προσεκύνησαν αύτώ, λέγοντες·
Αληθώς Θεού Υιός εί. Και διαπεράσαντες, ήλθον εις την γήν Γεννησαρέτ.
Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής
Εκείνο τον καιρό, ανάγκασε ό Ιησούς τους µαθητές να µπουν στο πλοιά-ριο και να πάνε
πριν άπ’ αυτόν στην απέναντι όχθη, έως ότου διαλύσει τον κό-σµο. Και αφού διέλυσε τον
κόσµο, ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί µό-νος του. Όταν βράδιασε, ήταν έκεί
µόνος. Το πλοιάριο βρισκόταν ήδη στο µέ-σο της λίµνης και πάλευε µε τα κύµατα, διότι ο
άνεµος ήταν αντίθετος. Κατά την τετάρτη νυκτερινή βάρδια ήλθε σ’ αυτούς ο Ιησούς
περπατώντας πάνω στη θάλασσα. Οι µαθητές, όταν τον είδαν να περπατά πάνω στη
θάλασσα, τα-ράχθηκαν και έλεγαν ότι είναι φάντασµα και από το φόβο τους φώναξαν.
Αµέ-σως τους µίλησε ό Ιησούς και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είµαι· µη φοβάστε».
Τότε του αποκρίθηκε ό Πέτρος: «Κύριε, εάν είσαι συ, τότε δώσε µου διαταγή να έλθω σ
εσένα πάνω στα νερά». Έκείνος είπε: «Έλα». Και όταν ο Πέτρος κατέβηκε από το
πλοιάριο, άρχισε να περπατά πάνω στα νε-ρά, για να έλθει στον Ιησού. Άλλ’ επειδή
έβλεπε τον άνεµο δυνατό φοβήθηκε, και επειδή άρχισε να βυθίζεται, φώναξε: «Κύριε,
σώσε µε». Αµέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον έπιασε καί του λέγει: «Ολιγόπιστε, γιατί
δίστασες;». Και όταν ανέβηκαν στο πλοιάριο, έπαυσε ο άνεµος. Εκείνοι πού ήταν στο

πλοιά-ριο τον προσκύνησαν και του είπαν: «Αληθινά είσαι Θεού Υιός». Και αφού
διέσχισαν τη λίµνη, ήλθαν και αποβιβάστηκαν στη Γεννησαρέτ.

