
Ομιλία Σεβ/τατου π.Σεβαστιανού κατά την παραμονή της 
εορτής της Μεταστάσεως της Θεοτόκου 

 
Με την δέηση με την οποία αρχίσαμε τη Θεία Λειτουργία ζητήσαμε 

από το Θεό να αξιωθούμε να συμμετέχουμε στη Δόξα του Ιησού Χριστού, 
τον οποίο γέννησε η Παρθένος Μαρία. 

Ποια είναι η δόξα του Χριστού στην οποία ένας Χριστιανός θέλει να 
συμμετέχει; 

Ακούσαμε στο Ανάγνωσμα από την Αποκάλυψη, ότι μία φωνή 
δυνατή στον ουρανό έλεγε «Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η 
βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού Του». 

Τι είχε πάθει η Βασιλεία του Θεού και γιατί ο Χριστός έπρεπε να 
στερεώσει τη βασιλεία Του; 

Στο όραμα που ακούσαμε, ο δράκοντας, ο σατανάς, συμβολίζει το 
πνεύμα το πονηρό που αντιστάθηκε στο Θεό, και θέλησε να αρπάξει την 
εξουσία του Θεού και να γίνει αυτός Θεός. Αυτός παρέσυρε με την ουρά 
του το ένα τρίτο των αστέρων και τα έριξε στη γη. Παρέσυρε δηλ. στην 
υπερηφάνειά του ένα μέρος από τους αγγέλους και επαναστάτησαν 
εναντίον του Θεού. Αυτοί, είναι οι δαίμονες, οι διάβολοι όπως τους 
ονομάζουμε, και τους έριξε στη γη. Εκεί στη γη ο σατανάς με τους 
αγγέλους του τι έκανε; 

Ακούσαμε από τον Απόστολο: «Όλοι πεθαίνουν εξαιτίας του Αδάμ». 
Ο σατανάς παρέσυρε και τον άνθρωπο, και ο Αδάμ ως γενάρχης της 
ανθρωπότητας κληροδότησε σε όλους τους ανθρώπους αυτή την 
επανάστασή του, το να ζει ανεξάρτητος από το Θεό. 

Αυτή τη νοοτροπία: «Εγώ θα καθορίζω τη ζωή μου», διαποτίζει την 
κοινωνία των ανθρώπων. «Εγώ ξέρω, για να είμαι ευτυχισμένος θα κάνω 
αυτό που ξέρω εγώ, δεν θα μου πει εμένα κανένας Θεός τι θα κάνω». 
Αυτό είναι επανάσταση. Ο σατανάς και οι άγγελοί του, παρέσυραν και 
τον άνθρωπο, τον Αδάμ. 

Ακούσαμε:  «όλοι πεθαίνουν εξ αιτίας του Αδάμ». Ποιος είναι ο 
θάνατος του Αδάμ; Εμείς σκεπτόμαστε αμέσως τον θάνατο που μας 
οδηγεί στον τάφο, αυτός ο θάνατος όμως είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι η 
αιτία. 

Γιατί εμείς οι άνθρωποι πεθαίνουμε και λειώνουμε στον τάφο; 
Επειδή πριν από τον φυσικό θάνατο έχουμε ήδη πεθάνει πνευματικά με 
επανάστασή μας: «εγώ θα κάνω αυτό που θέλω, δεν θα έχω πάνω από το 
κεφάλι μου κανέναν». 

Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος του ανθρώπου, ο πνευματικός 
θάνατος, ο θάνατος της ψυχής, το ότι ο άνθρωπος αποκόπηκε από το 
Θεό, επαναστάτησε, δεν ήθελε κοινωνία με το θεό. Αυτός ο πνευματικός 
θάνατος της ψυχής αφαίρεσε από τον άνθρωπο εκείνη την αθανασία που 
του είχε χαρίσει ο Θεός και έγινε θνητός. Ο θάνατος μας οδηγεί στον 
τάφο. 

Λέει ο απόστολος: «Όλοι πεθαίνουν εξαιτίας του Αδάμ, όλοι όμως θα 
ζωοποιηθούν εξαιτίας του Χριστού». Επειδή όλοι γεννηθήκαμε νεκροί 



πνευματικά, εξ αιτίας της προπατορικής αμαρτίας, γι’ αυτό λαβαίνουμε 
το βάπτισμα, για να αναγεννηθούμε στη ζωή των παιδιών του Θεού, την 
οποία πρέπει να κρατήσουμε με ζήλο, διαφορετικά κινδυνεύομε.  

«Όλοι θα ζωοποιηθούν εξαιτίας του Χριστού». Να λοιπόν η δόξα του 
Χριστού, στην οποία ζητούμε από το Θεό σήμερα να συμμετέχουμε, να 
συμμετέχουμε στη νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο.  

Ο Ιησούς αναστήθηκε, νίκησε το θάνατο, επειδή προηγουμένως είχε 
νικήσει το θάνατο της ψυχής, την αμαρτία, νίκησε το ΟΧΙ εναντίον του 
Θεού, λέγοντας και πάνω στο σταυρό: «Πατέρα ας γίνει το θέλημά Σου», 
παρόλο που μου κοστίζει το θέλημά Σου. 

Αυτή είναι η αδυναμία μας, αυτός είναι ο θάνατός μας: 
προκειμένου να μην υποφέρουμε ψυχικά είτε σωματικά, είτε στην 
περιουσία μας, είτε στην υπόληψή μας, συμβιβαζόμαστε με τη 
συνείδησή μας, βάζομε κατά μέρος το θέλημα του Θεού, και κάνουμε 
είτε το δικό μας, είτε αυτό που θέλει η κοινωνία γύρω μας. 

«Εξ’ αιτίας του Χριστού θα ζωοποιηθούν όλοι». «Θα συμμετάσχομε 
στη νίκη του Ιησού πάνω στο θάνατο». Πρώτος όμως είναι ο Χριστός, 
έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι του Χριστού, στη Δευτέρα Παρουσία. Ο 
Χριστός αναστήθηκε, νίκησε, και εμείς αν επιθυμούμε αυτή τη νίκη, 
αυτό το αγαθό που μας προσφέρει δωρεάν, καλούμαστε να αγωνιστούμε 
ώστε όταν θα ξανάρθει ο Χριστός να το δώσει και σ’ εμάς αυτή τη νίκη 
της ανάστασης. 

Πριν από μας όμως, το έλαβε η Μητέρα Του, διότι εκείνη που 
γεννήθηκε χωρίς προπατορική αμαρτία έμεινε σε όλη τη ζωή της χωρίς 
αμαρτία. Ο Αδάμ και η Εύα δημιουργήθηκαν χωρίς αμαρτία, αλλά μετά 
αμάρτησαν. 

Η Παναγία παρόλο που είχε γύρω της το κακό παράδειγμα της 
κοινωνίας, η οποία τόσο εύκολα μας παρασέρνει, αντιστάθηκε μέχρι το 
θάνατο. Γι’ αυτό είναι η μόνη μετά το Χριστό, που το σώμα της δεν 
έλιωσε, όταν τέλειωσε η επίγεια ζωή της, αλλά μεταστάθηκε μαζί με την 
ψυχή της στους ουρανούς. 

«Έπειτα λοιπόν θα αναστηθούν όσοι είναι του Χριστού, θα 
ζωοποιηθούν και έπειτα θα έλθει το τέλος… «Τελευταίος εχθρός που θα 
καταστραφεί θα είναι ο θάνατος». 

Ο Ιησούς λοιπόν ήλθε για να μας δώσει τη ζωή Του. Τη ζωή που 
επιθυμούμε εμείς οι άνθρωποι και φοβόμαστε το θάνατο. Ήλθε να μας 
δώσει τη ζωή. 

Πόσοι από τους βαφτισμένους συνειδητοποιούν ότι όταν ο Θεός μας 
μιλάει, όταν η Εκκλησία μας καλεί, δεν είναι για να μας βασανίσει και 
να μας αφαιρέσει ελεύθερο χρόνο, το μπάνιο, την ενασχόληση με τα 
αθλητικά, με τον κήπο, την παρέα με τους συγγενείς και τους φίλους. 
Μας καλεί για να κρατήσομε μπροστά μας αυτή την αλήθεια: Εγώ ζω για 
να μπορέσω μια μέρα να ζωοποιηθώ και να ζήσω αιώνια ευτυχισμένος. 
Το θέλεις ή δεν το θέλεις; 

Πόσοι βαφτισμένοι το συνειδητοποιούν αυτό, και πόσοι αισθάνονται 
αυτή τη σύναξή μας, ως βάρος. 



«Τελευταίος εχθρός που θα καταστραφεί θα είναι ο θάνατος». Αλλά 
πως θα μπορέσομε να συμμετάσχομε σε αυτή τη νίκη κατά του 
τελευταίου εχθρού, να συμμετάσχομε στη δόξα του Ιησού Χριστού και 
να αναστηθούμε μαζί με το Χριστό; 

Ψάλαμε μετά από το πρώτο Ανάγνωσμα: «Άκουσε κόρη, γύρε το αυτί 
σου, άκουσε τι θα σου πω, λησμόνησε το λαό σου και τον οίκο του 
πατέρα σου, στρέψου προς τον βασιλέα που θα ποθήσει την ωραιότητά 
σου, θα σε κάνει βασίλισσα και οι γιοί σου θα γίνουν βασιλιάδες». 

Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού, να γίνουμε βασιλιάδες και 
βασίλισσες, να βασιλέψομε στη ζωή και όχι στο θάνατο. Για να γίνει 
αυτό, «άκουσε κόρη, άκου το λόγο του Θεού». Ένας Χριστιανός που δεν 
ακούει το λόγο του Θεού, πώς θα μεταστραφεί; Ένας ναυτικός χωρίς 
πυξίδα πώς θα ταξιδέψει; δεν ξέρει που πάει. 

«Άκουσε κόρη, γύρε το αυτί σου να ακούσεις το λόγο του Θεού και 
λησμόνησε το λαό σου και τον οίκο του πατέρα σου» 

Ποιος είναι ο λαός μας και ο οίκος του πατέρα μας που πρέπει να 
εγκαταλείψομε; Εκείνη είναι η κατάσταση στην οποία είχαμε γεννηθεί, η 
αμαρτία. Ο σατανάς ξεγελάει την ανθρωπότητα. 

Και πότε εμείς εγκαταλείψαμε αυτόν τον οίκο του πατέρα μας του 
σατανά και υιοθετηθήκαμε από το Θεό και γίναμε παιδιά Του; Στο 
Βάπτισμα. 

Ναι αλλά τότε ήμαστε βρέφη, και κανένας από μας, καμμιά δεν 
συνειδητοποιούσε ότι εγκατέλειπε κάποιον και διάλεγε κάποιον άλλον, 
αυτή λοιπόν την επιλογή πρέπει τώρα να την ζούμε, τώρα που έχουμε 
ενηλικιωθεί, πρέπει να λησμονήσομε τον οίκο του πατέρα μας, εκείνον 
τον πατέρα που υπηρετεί η κοινωνία, η οποία μας παρουσιάζει 
οτιδήποτε αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, ως το πιο ωραίο που 
μπορεί να επιθυμήσει ο άνθρωπος, για νέους και γέρους, για άνδρες και 
γυναίκες, για μορφωμένους και για αμόρφωτους, για μεροκαματιάρηδες 
και μεγάλους εισοδηματίες. 

Λησμόνησε αυτή την κοινωνία, απαρνήσου τη, απόρριψέ τη, πες: 
εγώ θα ακούω το λόγο του Θεού. «γύρε το αυτί σου, άκουσε κόρη μου». 
θα ακούω το λόγο του Θεού και αυτόν θα ακολουθώ. 

Αδελφοί μου η Εκκλησία μας κάλεσε σήμερα που γιορτάσουμε την 
Κοίμηση και Μετάσταση της Παναγίας, για να τονώσει μέσα μας την 
πίστη σε αυτήν την αλήθεια. Γεννηθήκαμε μέσα στο θάνατο και χάρη 
στον Ιησού Χριστό που έφερε στον κόσμο η Παναγία, εμείς ελπίζομε και 
περιμένομε τη ζωή, τη ζωοποίηση, την ανάσταση. 

Πρέπει να αγωνιστούμε, πρέπει να δείξομε στο Χριστό ότι το θέλομε, 
ότι θέλομε να βασιλεύσει Εκείνος στη ζωή μας, ότι απαρνούμαστε αυτό 
στο οποίο μας παρασέρνει η κοινωνία. 

Εδώ είναι η προσευχή που πρέπει να κάνομε σήμερα, καθένας και 
καθεμιά, αλλά και όλοι μαζί ως Εκκλησιαστική κοινότητα!!! 

 


