
ΚΗΡΥΓΜΑ 

Καλημέρα!!! 
 

Ας ξεκινήσουμε από ένα πρόβλημα που αγγίζει όλους τους ανθρώπους 

από το πρόβλημα ότι ο άνθρωπος, χωρίς άλλο, βρίσκεται να αντιμετωπίζει συχνά μόνος 
του τις δυσκολίες της ζωής και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αρχίζει να παλεύει, αρχίζει «να 
κάνει πονηριές» κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσει τελικά να επιβιώσει. 

Και όταν ο άνθρωπος συναντά το Θεό, ο Θεός γίνεται ένας άλλος που είναι πιο ισχυρός 
και εγώ καλούμαι αυτόν να τον κάνω φίλο μου. 

Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος θα μπορούσαμε να πούμε άρχισε να κάνει παζάρια με το Θεό 
προκειμένου να τον αποκτήσει ως φίλο του. 

Ο Αβραάμ στο 1ο Ανάγνωσμα που είχε αρχίσει να γνωρίζει αυτό το Θεό, είχε καταλάβει ότι 
το να έχεις το Θεό φίλο σου δεν ήταν θέμα του να κάνεις θυσίες αλλά η σχέση με το Θεό 
ήταν υπόθεση διακαιοσύνης. 

Εδώ όμως υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί η προσευχή του Αβραάμ 
δεν καταφέρνει τελικά να σώσει τα Σόδομα και τα Γόμορα, γιατί τελικά δεν υπάρχουν οι 10 
δίκαιοι σε αυτή την πόλη. 

Αυτό είναι μία εικόνα για να μας πει ότι ο άνθρωπος δεν καταφέρνει ποτέ να είναι σωστός 
όπως θα ήθελε. 

Επομένως ο καθένας από εμάς παλεύει, προσπαθεί να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να 
είναι καλός, αλλά τελικά ανακαλύπτουμε ότι κάτι θα μας λείπει. 

Πως λοιπόν μπορούμε να ζήσουμε?? 

Ο Θεός που γνωρίζει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη ο άνθρωπος, του κάνει ένα δώρο, 
του κάνει δώρο τον γιο Του, ώστε ο άνθρωπος μέσω του υιού Του, να μπορέσει να λάβει 
ένα άλλο δώρο που είναι το Άγιο Πνεύμα και είναι αυτό το Πνεύμα που επιτρέπει στον 
άνθρωπο να ζει. 

Αυτό μπορεί να σας φανεί αρκετά Θεολογικό και έτσι καταλάβατε ότι ο Ιησούς μιλάει πολύ 
πιο απλά από ένα Μοναχό. Θα ήθελα να πάρω και τρία πράγματα από το σημερινό 
Ευαγγέλιο 

Είπε το Ευαγγέλιο, ότι ο Πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που 
του το ζητούν, αυτό σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν είναι πια μόνος του, αλλά μέσα στην 
καρδιά μας, μαζί με το δικό μας πνεύμα, υπάρχει και το Πνεύμα του Θεού που ζει μαζί 
μας. 

Χάρις σε αυτό λοιπόν εμείς δεν ζούμε σαν άνθρωποι μόνοι που προσπαθούμε να 
επιβιώσουμε, αλλά μαζί με το Θεό, που μας διαφυλάσσει, μας προστατεύει. 

Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το Πνεύμα μας καθιστά παιδιά του Θεού, 
επομένως αν εγώ είμαι παιδί ,ο Θεός δεν είναι αυτή η ανώτερη δύναμη που εγώ πρέπει με 
κάποιο τρόπο να την ικανοποιήσω προκειμένου να με προστατεύει, αλλά ο Θεός πλέον 
είναι ένας Πατέρας και αυτό είναι κάτι το πολύ όμορφο, γιατί ένας πατέρας δεν είναι 
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εκείνος που σου λύνει τα προβλήματα, γιατί ο πατέρας είναι εκείνος που σε προστατεύει 
και σε εισάγει στη ζωή προκειμένου εσύ να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, σου δίνει αυτό 
που σου είναι αναγκαίο προκειμένου να γίνεις ένας άνθρωπος ώριμος. 

Άρα λοιπόν δεν είμαστε μόνοι αλλά έχουμε ένα Θεό που είναι Πατέρας και μας βοηθά να 
ωριμάσουμε στη ζωή και να την ζήσουμε όμορφα. 

Παραμένει όμως ανοιχτό το θέμα της δικαιοσύνης που είπαμε στην αρχή, γιατί δικαιοσύνη 
δεν είναι ζήτημα αν να είμαστε καλοί ή τέλειοι ,αλλά όπως λέει ο Άγιος Παύλος, η 
δικαιοσύνη έχει να κάνει με την αγάπη και είναι πολύ απλό, εμείς λοιπόν ήλθαμε στην 
Ελλάδα, στη Σύρο, γιατί γνωρίζουμε πόσο καλοί και φιλόξενοι είσαστε εσείς, γνωρίζοντας 
λοιπόν και μαθαίνοντας από εσάς πόσο καλοί είσαστε στη φιλοξενία, έτσι λοιπόν 
μαθαίνουμε και εμείς σιγά-σιγά να είμαστε καλοί και φιλόξενοι όπως εσείς και αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο ήλθαμε εδώ στη Σύρο μαζί με τα παιδιά της Ενορίας μας, γιατί 
επιθυμούμε, το όνειρό μας είναι, και αυτά τα παιδιά να είναι τέλειοι, να είναι ικανοί, να 
δέχονται τον άλλο στη ζωή τους, έτσι συμβαίνει και με το Θεό.  

‘Όταν ανακαλύπτουμε πόσο ο Θεός μας αγαπά, ξεκινούμε και εμείς να έχουμε την βαθιά 
επιθυμία να αγαπούμε και η ζωή μας έτσι δεν είναι πια μία μάχη για να επιβιώσουμε αλλά 
ένα σχολείο για να αγαπάμε. 

Λοιπόν όλα αυτά που είπαμε είναι το Πάτερ Ημών ,γιατί ένας άνθρωπος που ξέρει ότι δεν 
είναι μόνος του, αλλά ζει μαζί με το Θεό, ένας άνθρωπος που ξέρει ότι ο Θεός είναι ένας 
Πατέρας που τον φροντίζει, ένας άνθρωπος που ζει για να μαθαίνει να αγαπά, είναι ένας 
άνθρωπος Προσευχής, αυτή είναι η Χριστιανική Προσευχή που ο Ιησούς μας δίδαξε. 

Σε αυτή λοιπόν την Θεία Ευχαριστία ας ζητήσουμε ακόμα μία φορά το Πνεύμα Του που 
είναι Πνεύμα αγάπης για να μας αποκαλύψει την ομορφιά του να αγαπάμε!!! 
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