
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ 

Ὁ Χριστός, στήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία, θέτει τίς πνευματικές συντε-
ταγμένες στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου πού πιστεύει, στό πῶς καλεῖται νά ζή-
σει στόν κόσμο τῆς μέριμνας, τοῦ ἄγχους, τῆς ἀγωνίας, τοῦ φόβου. 
«Μή μεριμνᾶτε γιά τή ζωή σας, τί θά φᾶτε καί τί θά πιεῖτε οὔτε γιά τό 
σῶμα σας, τί θά ντυθεῖτε. ῾Η ψυχή δέν εἶναι σπουδαιότερη ἀπό τήν τρο-
φή; Καί τό σῶμα δέν εἶναι σπουδαιότερο ἀπό τό ντύσιμο;» (Ματθ. 6,25). 
Οἱ λόγοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἴσως στίς μέρες μας εἶναι πιό ἐπίκαιροι ἀπό πο-
τέ, δείχνουν ὅτι ἡ ἐπιβίωση καί ἡ εὐτυχία στή ζωή μποροῦν νά ἔρθουν 
μόνο μέσα ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, στό θέλημα καί τήν ἀγάπη 
του. Αὐτές οἱ συντεταγμένες μπορεῖ νά φαντάζουν ἀδιανόητες γιά τόν 
ὀρθολογιστή ἄνθρωπο, αὐτόν πού ἐμπιστεύεται τόν δικό του τρόπο θέ-
ασης τοῦ κόσμου, τίς δυνάμεις του, αὐτόν πού θεοποιεῖ τό θέλημά του, 
ἀλλά εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. 

Ἡ ψυχή καί ἡ τροφή 
«Ἡ ψυχή εἶναι σπουδαιότερη ἀπό τήν τροφή». Ὁ Χριστός μετατοπί-

ζει τήν προτεραιότητα τῆς ὕπαρξης ἀπό τήν τροφή καί ὅ,τι αὐτή καλύ-
πτει –τήν ἐπιβίωση, τήν ἀπόλαυση, τήν αὐτάρκεια–, στήν ψυχή, στό 
πνευματικό σημεῖο τῆς ὕπαρξης. Ἡ ψυχή εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ. Ἡ προ-
τεραιότητα τῆς ψυχῆς κάνει τόν ἄνθρωπο νά μήν ἀγωνιᾶ γιά τήν ὑλική 
τροφή, διότι γνωρίζει ὅτι αὐτή ὑπάρχει γιά τήν παράταση τῆς ζωῆς καί 
τήν ἀναστολή τοῦ θανάτου, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι δέν θά ἐργα-
στεῖ, δέν θά παλέψει νά τήν ἔχει, δέν θά βοηθήσει ὅσους δέν μποροῦν 
νά τήν ἐξασφαλίσουν. 

Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος δέν προσκολλᾶται στήν τροφή καί τά ὑλικά 
ἀγαθά, διαλέγει τήν ὁδό τῆς ἀγάπης. Καί ἐμπιστεύεται τόν Θεό, πού 
ἀγαπᾶ τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ καί τά συντηρεῖ, γνωρίζοντας ὅτι δέν θά 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ϛ´ 22-33) 

Φροντίδα γιά τήν ψυχή 

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ 
ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται. Ἐὰν δὲ ὁ 

ὀφθαλμός σου πονηρός ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται· εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν 
σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν 
ἕνα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονή-
σει. Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ 
ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ τί πίητε· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ 
πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ 
Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; Τίς δὲ ἐξ 
ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; Καὶ περὶ ἐνδύ-
ματος, τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ 
νήθει. Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν 
τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλό-
μενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μὴ οὖν με-
ριμνήσητε, λέγοντες, τί φάγωμεν; ἢ τί πίωμεν; ἢ τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα 
τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδε γὰρ ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. 
Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα 
πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. 

ἐγκαταλείψει οὔτε ἐκεῖνον. Αὐτός πού θεωρεῖ ὅτι ἡ ψυχή εἶναι σπουδαι-
ότερη ἀπό τήν τροφή καί ἐμπιστεύεται τόν Θεό, ζεῖ τήν πρόνοια τοῦ Θε-
οῦ πίσω ἀπό κάθε περιστατικό, ἀλλά καί κάθε περίσταση τῆς ζωῆς του, 
ἐκεῖ ὅπου ὁ ἴδιος δέν ἔχει κάνει λάθος ἐπιλογές ἤ δέν ἔχει νικηθεῖ μέ τή 
θέλησή του ἀπό τά πάθη του. Καί ὅταν ἀκόμη διαπράττει λάθη, καί πάλι 
ἔρχεται εἰς ἑαυτόν καί ἀφήνει τόν Θεό νά χαράξει νέες προοπτικές. 

Τό σῶμα καί ἡ ἐνδυμασία 
«Τό σῶμα εἶναι σπουδαιότερο ἀπό τό ντύσιμο». Τό ντύσιμο ἐξασφα-

λίζει τήν προστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τίς κλιματικές συνθῆκες, ἀλλά 
καί τήν ἀποδοχή τοῦ ἀνθρώπου σέ κοινωνικό ἐπίπεδο. Ὁ ντυμένος 
ἄνθρωπος μπορεῖ νά συνάψει σχέσεις, διότι οἱ ἄλλοι δέν τόν ἀποστρέφο-
νται, οὔτε τόν περιφρονοῦν, οὔτε τόν φοβοῦνται. Ὁ ἄνθρωπος, βεβαίως, 
μετατρέπει τά ἐνδύματα σέ στολίδια τῆς ὕπαρξής του, μέ ἀποτέλεσμα νά 
θεοποιεῖ τήν ἐμφάνισή του. Νά χαρακτηρίζει τούς ἄλλους ἀναλόγως μέ 
τό τί φοροῦν καί ἔτσι ἔχει ἄγχος γιά τήν ἔνδυσή του. Ἡ ἐνδυμασία γίνεται 
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ἐπίδειξη τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου μας καί στόχος τῆς ἐργασίας μας. 
Ὅμως καί ἐδῶ ὁ Χριστός ζητᾶ ἀπό ἐμᾶς νά ἐμπιστευθοῦμε τόν Θεό. Κα-
νείς ἀπό ἐμᾶς δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει οὐσιαστικά τήν ὄψη του, νά προσθέ-
σει ὕψος στό ἀνάστημά του. Ἡ ὄψη μας, τό σῶμα μας, ὑπάρχουν γιά νά 
δίδονται στόν Θεό, νά φανερώνουν τίς προτεραιότητες τῆς καρδιᾶς μας 
καί νά μή γίνονται ἀφορμή περηφάνιας καί πρόκλησης. 

Αὐτός πού θεωρεῖ ὅτι τό σῶμα εἶναι σπουδαιότερο ἀπό τό ντύσιμο 
ζεῖ τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅπως τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ. Δοξολογεῖ τόν Θεό 
γιά τή ζωή πού τοῦ ἔδωσε καί βλέπει τήν ἀξία τοῦ κάλλους ὄχι στήν ἐπί-
δειξη τῆς ἐνδυμασίας ἤ σέ κάθε μορφή τοῦ φαίνεσθαι, ἀλλά στή δυνα-
τότητα τῆς ἀγάπης καί τῆς κοινωνίας, ὅπως αὐτές ἐκφράζονται καί σω-
ματικά. Μέ τό χαμόγελο. Μέ τήν τρυφερότητα. Μέ τό κοίταγμα τοῦ 

Μετάφραση τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς 
Εἶπεν ὁ Κύριος· «Τό λυχνάρι τοῦ σώματος εἶναι τό μάτι. Ἐάν τό μάτι σου εἶναι 
ὑγιές, ὅλον σου τό σῶμα θά εἶναι φωτεινόν.  Ἐάν ὅμως τό μάτι σου ἀσθενῇ, τότε 
ὅλον τό σῶμά σου θά εἶναι σκοτεινόν. Ἀλλ᾿ ἐάν τό ἐσωτερικόν σου φῶς εἶναι σκο-
τάδι, πόσον μεγάλο εἶναι τό σκοτάδι. Κανείς δέν μπορεῖ νά δουλεύῃ δύο κυρίους, 
διότι ἤ τόν ἕνα θά μισήσῃ καί τόν ἄλλον θά ἀγαπήσῃ, ἤ εἰς τόν ἕνα θά προσκολ-
ληθῇ καί τόν ἄλλον θά καταφρονήσῃ. Δέν μπορεῖτε νά δουλεύετε τόν Θεόν καί 
τόν μαμωνᾶν. Διά τοῦτο σᾶς λέγω, μή μεριμνᾶτε διά τήν ζωήν σας τί θά φάγετε 
ἤ τί θά πιῆτε, οὔτε διά τό σῶμά σας τί θά φορέσετε. Δέν ἀξίζει ἡ ζωή περισσό-
τερον ἀπό τήν τροφήν καί τό σῶμα ἀπό τό ἔνδυμα; Κυττάξετε τά πτηνά τοῦ 
οὐρανοῦ, οὔτε σπείρουν οὔτε θερίζουν οὔτε ἀποθηκεύουν, καί ὁ Πατέρας σας ὁ 
οὐράνιος τά τρέφει. Δέν ἔχετε σεῖς μεγαλύτερην ἀξίαν ἀπό αὐτά; Ποιός δέ ἀπό 
σᾶς, ὅσον καί ἄν φροντίσῃ, μπορεῖ νά προσθέσῃ εἰς τό ἀνάστημά του ἕνα πῆχυν; 
Καί γιατί μεριμνᾶτε γιά ἐνδύματα; Παρατηρήσατε τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξά-
νουν, οὔτε κοπιάζουν, οὔτε γνέθουν, ἀλλά σᾶς λέγω, ὅτι οὔτε ὁ Σολομών εἰς ὅλην 
του τήν δόξαν δέν ἐντύθηκε σάν ἕνα ἀπό αὐτά. Ἐάν τό χορτάρι τοῦ ἀγροῦ, πού 
σήμερα ὑπάρχει καί αὔριον τό ρίχνουν εἰς τόν φοῦρνον, ὁ Θεός τό ντύνει τόσον 
ὡραῖα, πόσον περισσότερον ἐσᾶς, ὀλιγόπιστοι; Μή μεριμνᾶτε λοιπόν καί μή λέ-
γετε “Τί θά φᾶμε” ἤ “τί θά πιοῦμε” ἤ “τί θά ἐνδυθοῦμε;”. Διότι ὅλα αὐτά τά 
ἐπιδιώκουν οἱ ἐθνικοί. Γνωρίζει ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος ὅτι ἔχετε ἀνάγκην ἀπ᾿ 
ὅλα αὐτά. Ζητᾶτε πρῶτα τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην του καί 
τότε ὅλα αὐτά θά σᾶς χορηγηθοῦν». 

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, 
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἁμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ) 
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28 Ἰουνίου 2020: ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. 
Ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων Κύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων (412). 
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ἄλλου. Μέ τήν προσφορά ἐλεημοσύνης διά τῶν χειρῶν. Μέ τό ἀγκάλια-
σμα ὅλων, ἀκόμη καί τῶν ἐχθρῶν. 

Ἡ Βασιλεία καί ἡ δικαιοσύνη 
Ἔτσι ὁ τελικός λόγος τοῦ Χριστοῦ ἀποκτᾶ μιάν ἄλλη διάσταση. «Γι’ 

αὐτό πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά ἐπιζητεῖτε τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐπικρά-
τηση τοῦ θελήματός Του καί ὅλα αὐτά θά ἀκολουθήσουν» (Ματθ. 6,33). 
Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλευθερία. Καί ἡ δικαιοσύνη, 
τό θέλημά Του, ἔχει νά κάνει μέ τό μοίρασμα κάθε ἀγαθοῦ, μέ τή νίκη 
τῆς ἀγάπης καί ὄχι τοῦ φαίνεσθαι, μέ τήν ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καί ὄχι 
ἁπλῶς μέ τήν ἀναστολή του. Καί ὁ θάνατος νικιέται διά τῆς πίστεως καί 
τῆς κοινωνίας μέ τόν Θεό τῆς ἀγάπης καί μέ τήν κοινωνία πρός ὅλους. 

Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή μέριμνας. Ἀγωνίας. Φόβου. Προσανατολίσαμε τή 
ζωή μας στήν τροφή, τά ἀγαθά, τό φαίνεσθαι. Ἀγνοήσαμε τίς προτεραι-
ότητες τῆς ψυχῆς, ὅπως οἱ πνευματικές συντεταγμένες τῆς πίστης μᾶς 
ὑποδεικνύουν. Ὑποκαταστήσαμε τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ μέ τά ὑλικά ἀγα-
θά, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἐξουσίες τοῦ κόσμου τούτου νά μᾶς ἔχουν νική-
σει. Καί ἡ ἀγωνία μας ἔγκειται στήν ἐπιβίωση καί τήν αὐτάρκειά μας, ὄχι 
στήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί τόν πλησίον. Ἡ ἀλλαγή μπορεῖ νά ἔρθει 
στήν καρδιά τοῦ καθενός, ἀκόμη κι ἄν ὁ κόσμος θά παραμείνει στή θεο -
ποίηση τῶν δικῶν του δυνάμεων. Καί ὅποιος ἀλλάζει ἐντός του, ἀφήνον -
τας τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη Του νά ἀνοίξουν δρόμους, σέ 
τίποτε δέν θά ὑστερήσει. Σ’ αὐτόν τόν κόσμο ζητᾶ ἡ πίστη νά ζοῦμε! 

π. Θ.Μ.

Παρακολουθῆστε τό Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (www.ecclesia.gr)


