
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 

«Όηε δε ήγγιζεν ο καιρός ηων καρπών, απέζηειλε ηοσς 
δούλοσς ασηού προς ηοσς γεωργούς λαβείν ηοσς καρπούς 
ασηού» (Μαηθ. κα΄ 34). 
 
        Ιδηαίηεξα πξνθεηηθή ε ζεκεξηλή παξαβνιή ηωλ θαθώλ 
γεωξγώλ. Μηα παξαβνιή κέζα από ηελ νπνία 
πξναλαγγέιιεηαη ην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηε ζωηεξία ηνπ 
αλζξώπνπ. Παξά ηελ ακαξηωιόηεηα ηνπ αλζξώπνπ, εληνύηνηο 
ν Θεόο δελ ηνλ εγθαηαιείπεη. Δμαθνινπζεί λα θξνληίδεη γη’ 
απηόλ θαη κέζα από ηε καθξνζπκία ηνπ πξνζπαζεί λα 
βνεζήζεη ηνλ άλζξωπν λα ζπλεξγαζζεί γηα ηε δηθή ηνπ 
ζωηεξία. Παξάιιεια, πξναλαγγέιιεη ηνλ εξρνκό ηνπ Υηνύ ηνπ 
ζηνλ θόζκν, θαζώο θαη ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο πεξηόδνπ ηεο 
καθξνζπκίαο θαη αλνρήο. Μέζα από ηε δηπιή απηή εμαγγειία 
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3. Κσριακή 23 προς Δεσηέρα 24 επηεμβρίοσ 9 
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πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηνπο γεωξγνύο λα ζπλέιζνπλ θαη λα 
νδεγεζνύλ ζε κεηάλνηα θαη δηόξζωζε. 
        Γπζηπρώο, όκωο, νη άλζξωπνη όρη κόλν παξακέλνπλ 
αδηόξζωηνη, αιιά θαη πξνζπαζνύλ λα παξεκπνδίζνπλ όιεο ηηο 
παξεκβάζεηο ηνπ Θενύ, πνπ απνβιέπνπλ ζηε ζωηεξία ηωλ 
αλζξώπωλ. Παξά ηελ αξλεηηθή απηή ζπκπεξηθνξά ηωλ θαθώλ 
γεωξγώλ, δειαδή ηωλ αξρηεξέωλ, ηωλ γξακκαηέωλ θαη ηωλ 
πξεζβπηέξωλ ηνπ Ινπδαϊθνύ ιανύ, ελ ηνύηνηο, ν Θεόο 
εθδειώλεη καθξνζπκία. Παξά ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηωλ 
θαθώλ γεωξγώλ, ην έξγν ηεο ζωηεξίαο δε καηαηώλεηαη. Απιά 
ν Θεόο ζα αθαηξέζεη ην πξνλόκην ηνπ Ινπδαϊθνύ ιανύ λα είλαη 
«ιαόο ηεο βαζηιείαο ηνπ θαη ζα ην δώζεη ζ’ έλα ιαό πνπ ζα 
παξάγεη θαξπνύο ηεο βαζηιείαο». 
        Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή, ινηπόλ, ε ζεκεξηλή παξαβνιή γηαηί 
ην πεξηερόκελό ηεο είλαη ηζηνξηθά θαη πξνθεηηθά 
επηβεβαηωκέλν. Απνθαιύπηεη ηε δηαρξνληθή θξνληίδα ηνπ 
Θενύ γηα ηε ζωηεξία ηνπ θόζκνπ. Φπηεύεη ακπειώλα, κε ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Ινπδαϊθνύ ιανύ ζηε γε ηεο επαγγειίαο. 
Απηόλ ηνλ ακπειώλα ηνλ πεξηθξάζζεη κε ην λόκν ηνπ γηα λα 
πξνθπιαρζεί από ηελ εηδωινιαηξία. Τνπ θαηαζθεπάδεη ιελό, 
ην ζπζηαζηήξην, θαη θηίδεη πύξγν, δειαδή ην λαό. Όια ηα πην 
πάλω ηα «λνίθηαζε» γηα λα ηα δηαρεηξηζηνύλ. Άξα ήηαλ 
πεξηνπζία μέλε θαη όρη δηθή ηνπο. Απηνί πνπ εθαινύλην λα 
δηαρεηξηζηνύλ απηήλ ηελ πεξηνπζία ήηαλ νη ζξεζθεπηηθνί 
άξρνληεο ηνπ Ινπδαϊθνύ ιανύ. Όκωο, πνην ήηαλ ην 
απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαρείξηζεο. Απάληεζε ζην εξώηεκα 
απηό δίλεη ν ίδηνο ν Κύξηνο κέζα από ηε ζεκεξηλή παξαβνιή. 
        Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαρείξηζεο ήηαλ ηξαγηθό. 
Θεώξεζαλ δηθή ηνπο πεξηνπζία ηνλ ακπειώλα θαη 
ζθεηεξίζηεθαλ απηό πνπ ηνπο εκπηζηεύζεθε ν Θεόο. 
Αξλήζεθαλ λα παξάμνπλ θαξπνύο κε ηελ πξνθύιαμε θαη ην 
ζεβαζκό ηνπ λόκνπ ηνπ Θενύ. Γελ παξνπζίαζαλ ηα αλάινγα 
έξγα αξεηήο κέζα από ηα νπνία ζα επηβεβαηωλόηαλ ν 
ζεβαζκόο, αιιά θαη ε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ ηνπ Θενύ. 
        Όκωο ε ακέιεηά ηνπο δελ πεξηνξίζηεθε κόλν ζηελ 
αζέβεηα θαη ηελ αθαξπία. Τνπο νδήγεζε ζπζηεκαηηθά θαη 
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ελζπλείδεηα ζε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Απηνί όρη κόλν 
αξλήζεθαλ λα πξνζθέξνπλ ηα νθεηιόκελα, αιιά πξνρώξεζαλ 
ζπζηεκαηηθά ζε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. 
        Έηζη, όηαλ ν Θεόο έζηεηιε ηνπο δνύινπο ηνπ, ηνπο 
Πξνθήηεο, «νη γεωξγνί έπηαζαλ ηνπο δνύινπο ηνπ, θη άιινλ 
ηνλ έδεηξαλ, άιινλ ηνλ ζθόηωζαλ θη άιινλ ηνλ ιηζνβόιεζαλ. 
Ξαλάζηεηιε άιινπο δνύινπο, πεξηζζόηεξνπο από ηνπο 
πξώηνπο θαη ηνπο έθαλαλ ηα ίδηα. Τειεπηαίνλ ηνπο έζηεηιε ην 
γην ηνπ ιέγνληαο «ζα ζεβαζηνύλ ην γην κνπ». Οη γεωξγνί, 
όκωο, όηαλ είδαλ ην γην, είπαλ κεηαμύ ηνπο: «απηόο είλαη ν 
θιεξνλόκνο. Δκπξόο αο ηνλ ζθνηώζνπκε θη αο αξπάμνπκε ηελ 
θιεξνλνκηά ηνπ. Τνλ έπηαζαλ, ηνλ έβγαιαλ έμω από η’ ακπέιη 
θαη ηνλ ζθόηωζαλ». 
        Γηαδνρηθά νη Πξνθήηεο νδεγνύληαη ζην ζάλαην από ηνπο 
άξρνληεο ηνπ ιανύ θαη από ηνλ ίδην ηνλ «εθιεθηό ιαό ηνπ 
Θενύ». Ο Κύξηνο πξνθεηηθά πξναλαγγέιιεη θαη ην δηθό ηνπ 
καξηπξηθό ζάλαην. «Έμω ηνπ ακπειώλνο», έμω από ηελ 
Ιεξνπζαιήκ. Δίλαη γηα ηνύην πνπ κεηά από ιίγν δηάζηεκα ν 
Ιεζνύο ζα εθθξάζεη ηελ πηθξία θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηε 
ζπλνιηθή αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά αξρόληωλ θαη ηνπδαϊθνύ 
ιανύ. «Ιεξνπζαιήκ, Ιεξνπζαιήκ, πνπ ζθνηώλεηο ηνπο 
Πξνθήηεο θαη ιηζνβνιείο όζνπο ζηέιλεη ν Θεόο ζ’ εζέλα, 
πόζεο θνξέο ζέιεζα λα ζπλάμω ηα παηδηά ζνπ, όπωο ε 
θιώζα ζπλάδεη ηα θιωζόπνπια θάηω απ’ ηηο θηεξνύγεο ηεο, θη 
εζείο δελ ην ζειήζαηε. Γη’ απηό ζα εξεκωζεί ν ηόπνο ζαο» 
(Μαηζ. θγ΄ 37 – 38). 
        Δγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη εγθιεκαηηθή ακέιεηα 
θαηαινγίδεη ν Ιεζνύο ζην ζύλνιν ηεο εγεζίαο θαη ιανύ. 
Δγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, αθνύ όρη κόλν δελ εθαξκόδνπλ νη 
ίδηνη ην λόκν ηνπ Θενύ, αιιά θαη ζαλαηώλνπλ ηνπο 
απεζηαικέλνπο ηνπ. όκωο, παξά ηελ αξλεηηθή απηή 
ζπκπεξηθνξά ηνπ ν Θεόο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αγάπεο θαη 
επζπιαρλίαο ηνπ, πάξα πνιιέο θνξέο πξνζπαζεί λα ηνπο 
επαλαθέξεη ζην δξόκν ηεο ζωηεξίαο. 
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Γπζηπρώο νη πξνζπάζεηεο ηνπ Θενύ παξακέλνπλ άθαξπεο. 
Καη ηνύην γηαηί ε ζωηεξία αλ θαη είλαη δώξν ηνπ Θενύ πξνο 
ηνλ άλζξωπν, απηή δελ επηβάιιεηαη αλαγθαζηηθά. Ο Θεόο 
ζέβεηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ, γηα ηνύην θαη ηνλ θαιεί 
λα ηελ απνδερζεί κε ηε ζέιεζή ηνπ. 
        Απηή ε αιήζεηα είλαη κηα ππελζύκηζε δηαρξνληθή. Ο Θεόο 
καο ζέιεη λα γίλνπκε ζπλεξγάηεο ζην έξγν ηεο δηθήο καο 
ζωηεξίαο «όζηηο ζέιεη», καο επαλαιακβάλεη ζπλερώο. Γηα 
ηνύην καο πξνηξέπεη λα αληαπνθξηζνύκε πξνηνύ λα είλαη 
αξγά. Μαο ππελζπκίδεη ν Απόζηνινο Παύινο: «Ιδνύ λπλ 
θαηξόο εππξόζδεθηνο, ηδνύ λπλ εκέξα ζωηεξίαο» (Β΄ Κνξ. ζη΄ 
2). Να, ηώξα είλαη ν θαηξόο ηεο ράξεο, ηώξα είλαη ε εκέξα ηεο 
ζωηεξίαο. ε θάζε ζηηγκή ηεο δωήο καο ζα πξέπεη λα ζεωξείηαη 
κνλαδηθή θαη αλεπαλάιεπηε ζε ό,ηη αθνξά ηε ζωηεξία καο, 
γεγνλόο πνπ δελ πξέπεη λα αγλννύκε, πνιύ δε πεξηζζόηεξν 
δελ πξέπεη λα ακεινύκε θαη λα αλαβάιινπκε. Γηαηί αλαβνιή 
ζεκαίλεη καηαίωζε θαη ε καηαίωζε θέξλεη ηελ θαηαζηξνθή. 
        Αδειθνί κνπ, ηόζν ν Ινπδαϊθόο ιαόο, όζν θαη νη 
ζξεζθεπηηθνί ηνπ άξρνληεο, απεδείρζεζαλ δηαρξνληθά 
θαηώηεξνη ηεο ηηκήο ηεο νπνίαο έηπραλ από ην Θεό ωο 
«πεξηνύζηνο ιαόο ηνπ Θενύ». Ο ζάλαηνο ηωλ Πξνθεηώλ θαη ε 
Σηαύξωζε ηνπ Υηνύ ηνπ Θενύ, ηνπο ζηέξεζε, δηθαηνινγεκέλα, 
από κηα θιεξνλνκηά ηελ νπνία πξνζπάζεζαλ λα 
ζθεηεξηζηνύλ. Απηή ε «θιεξνλνκηά» δόζεθε ζηε ζπλέρεηα ζηα 
έζλε, ηνπο εηδωινιάηξεο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλαο λένο 
«πεξηνύζηνο ιαόο ηνπ Θενύ», πνπ είλαη ν Φξηζηηαληθόο ιαόο. 
Έλαο ιαόο πνπ έρεη ζαλ ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηελ θνηλή 
πίζηε θαη όρη ηελ εζληθή ή θπιεηηθή θαηαγωγή. Όκωο, θαη ν 
λένο ιαόο, ν Φξηζηηαληθόο, δε ζα ζωζεί ιόγω ηεο εθινγήο ηνπ, 
αιιά κέζα από ηελ πίζηε θαη ηα έξγα ηνπ. Γηαηί, λαη κελ ε 
ζωηεξία είλαη δώξν ηνπ Θενύ ζε καο, αιιά ε θαηάθηεζή ηεο 
ρξεηάδεηαη θαη ηε δηθή καο πξνζπάζεηα. Αο θάλνπκε ό,ηη 
ρξεηάδεηαη από καο θαη ν Θεόο ζα καο δηθαηώζεη. Ακήλ. 
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