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Κυριακή Πατέρων Δ’ Οικουμενικής Συνόδου. 

«Ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη»  Αρχιμανδρίτης 

Σπυρίδων Πετεινάτος 

 

            Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που αποκτά ο 

Χριστιανός από τότε που θα ακολουθήσει συνειδητά τη 

χριστιανική ζωή είναι η δημοσιότητα. Στρέφονται 

επάνω του ερευνητικά τα βλέμματα των άλλων και τον 

παρακολουθούν. Και να θέλει να κρυφθεί, δεν το 

κατορθώνει. Αυτό τονίζει ο Κύριος με τα παραπάνω λόγια. Όπως, 

λέγει, δεν μπορεί να κρυφθεί μια πόλις που είναι κτισμένη επάνω 

σ΄ένα βουνό, έτσι δεν είναι δυνατόν να μείνει κρυμμένος και ο 

αληθινός Χριστιανός. Αποκτά οπωσδήποτε μια ιδιότυπη δημοσιότητα. 

          Τί συντελεί όμως σ΄αυτό; Ο διαφορετικός τρόπος ζωής. Από τη 

στιγμή που ο άνθρωπος μετανοεί και αποφασίζει να ζήση σύμφωνα με 

όσα διδάσκει ο Κύριος, από τη στιγμή εκείνη γίνεται μέσα του μια 

βαθειά αλλαγή. Αλλάζει πορεία ζωής. Και ενώ μέχρι τότε εβάδιζε το 

δρόμο που βαδίζουν όσοι ζουν «απαλλοτριωμένοι του Θεού», χωρίς 

σχέση με το Θεό, τώρα ξεχωρίζει ακολουθώντας διαφορετική 

κατεύθυνση. 

          Αλλάζει πρώτα – πρώτα τρόπο σκέψεως. Τώρα αποκτά «νουν 

Χριστού». Σκέπτεται, φρονεί και κρίνει ό,τι και όπως ο Χριστός θέλει 

ή, τουλάχιστον, αγωνίζεται να σκέπτεται έτσι. Και είναι φυσικό η 

νοοτροπία του να τον τοποθετεί σε διαφορετικότερο πνευματικό 

επίπεδο, ώστε να έχει σαν αποτέλεσμα να τον προσέχουν οι άλλοι και 
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να τους κάνη εντύπωση, να προκαλεί το θαυμασμό και το δέος ή, 

αντίθετα, τις ειρωνίες και την αντίδρασή τους. Ο τρόπος σκέψεως του 

πραγματικού Χριστιανού δεν συμφωνεί με τη νοοτροπία των 

ανθρώπων του κόσμου. Παύει να είναι «εκ του κόσμου». 

           Τη διάκριση όμως και την έξαρση των Χριστιανών από τον 

κόσμο, η οποία δημιουργεί και τη δημοσιότητα του Χριστιανού, την 

κάνει προ πάντων η διαφορετική ζωή που ζουν. Κάνει ζωηρότατη 

εντύπωση στους ανθρώπους του κόσμου η ανωτερότητα της ζωής των 

Χριστιανών. Ο απόστολος Πέτρος το τονίζει αυτό: Οι άνθρωποι του 

κόσμου, λέγει στους Χριστιανούς, «ξενίζονται μη συντρεχόντων υμών 

εις την αυτήν της ασωτίας ανάχυσιν» (Α Πέτρ. δ 4).      

Παραξενεύονται, διότι σεις οι Χριστιανοί δεν τρέχετε μαζί με τους 

ανθρώπους του κόσμου στον ίδιο δρόμο της ποικίλης ασωτίας. Η 

εντιμότητα, η ειλικρίνεια, η αγάπη και κάθε άλλη αρετή που 

προσπαθούν να αποκτήσουν ανεβάζουν τους αληθινά πιστούς πολύ 

πιο ψηλά από το πεδίο που βρίσκονται όσοι είναι υποδουλωμένοι στην 

ανειλικρίνεια, στον ατομισμό και σε κάθε κακία. Η ζωή της αρετής και 

του αγιασμού ανεβάζουν τον πραγματικό ο π α δ ό  του Χ ρ ι σ τ ο ύ 

σαν σε κάποιο υψηλό «όρος» και τον κάνουν, χωρίς ο ίδιος να το 

επιδιώκει, δημόσιον άνθρωπον, περίβλεπτον. 

          Εκτός όμως από το λόγο που αναφέραμε, τη δημοσιότητα την 

οφείλει ο Χριστιανός και στη διακήρυξη της πίστεώς του. Μπορεί οι 

άνθρωποι να έχουν τις ιδέες τους και τις πεποιθήσεις τους και να τις 

κρατούν για λογαριασμό τους ή να μη θέλουν να τις φανερώσουν 

στους άλλους ή και να φοβούνται να τις διακηρύξουν, διότι πιθανόν να 

προσκρούουν σε συμφέροντα ξένα. Είναι δυνατόν όμως και να μην 

έχουν καθόλου πεποιθήσεις για να ανακοινώσουν στους άλλους. Δεν 

συμβαίνει όμως το ίδιο και με το Χριστιανό. Ο Χριστιανός αισθάνεται 

να τον ωθεί στη διακήρυξη της πίστεώς του μια εσωτερική ανάγκη, 

που αποτελεί ξέσπασμα της εσωτερικής του ζωής κοντά στον Χριστό. 

           Αυτό διεκήρυξαν οι Απόστολοι του Κυρίου στο Ιουδαϊκό 

Συνέδριο: «Ου δυνάμεθα ά είδομεν και ηκούσαμεν μη λαλείν» (Πραξ. 

δ 20). Δεν μπορούμε να μη διακηρύξουμε όσα είδαμε και ακούσαμε. 

Αυτά επαναλαμβάνει και ο κάθε πιστός. Αλλά δεν είναι μόνο ο ζήλος 

και η εσωτερική ανάγκη του πιστού που τον σπρώχνουν στη δημόσια 

διακήρυξη της πίστεώς του. Είναι και η εντολή του Κυρίου, η οποία 

σαφώς και κατηγορηματικώς τον προτρέπει σε κάτι τέτοιο. «Ό εις το 



ους ηκούσατε κηρύξατε επί των δωμάτων», είπε στους μαθητές του 

τότε και λέγει και σήμερα. Αυτά δηλαδή που σας φανέρωσα ιδιαίτερα 

και σε στενό κύκλο έχετε υποχρέωση να τα διακηρύξετε στους πιο 

δημόσιους χώρους, για να τα μάθουν όλοι. Να λοιπόν πώς ο 

Χριστιανός προβάλλεται και με το καθήκον της ιεραποστολής σε 

ευρύτερους κύκλους και γίνεται έτσι δημόσιος άνθρωπος, αποκτά τη 

δημοσιότητα που προσιδιάζει στους πιστούς ανθρώπους. 

           «Ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη». Δεν μπορεί, 

αδελφοί μου, ο πραγματικός Χριστιανός να κρύψει για πολύ την 

ιδιότητά του. Θα φανερωθεί κατ΄ ανάγκην. Αληθινός Χριστιανός στο 

τέλος σημαίνει δημόσιος άνθρωπος . Αυτό όμως δημιουργεί μια 

τρομερή ευθύνη για καθένα που θέλει να είναι και να λέγεται 

Χριστιανός. Αλλά αν οι δημόσιοι άνδρες δεν μπορούν να φέρονται 

κατά τρόπον που να διασύρεται η τιμή και η υπόληψη όχι μόνο του 

ατόμου τους, αλλά και της θέσεώς τους, πολύ περισσότερο δεν 

μπορούν οι πιστοί.    Γι΄ αυτό χρειάζεται οι Χριστιανοί να ζουν «εν τω 

φωτί». Να είναι όλη η ζωή τους φως, δηλ. τιμία, αγία, ενάρετη. Να μη 

τους βρίσκει κανείς κανένα ψεγάδι. Αυτό το ένοιωσαν και το 

πραγματοποίησαν οι Απόστολοι του Κυρίου. Το πραγματοποίησαν οι 

αντάξιοι συνεχιστές του έργου τους, οι Άγιοι Πατέρες, των οποίων τη 

μνήμη γιορτάζουμε σήμερα. Και αφού έχομε κι εμείς την ιδιαίτερη τιμή 

να είμαστε πνευματικοί τους απόγονοι, καταλαβαίνει πια ο καθένας 

ότι έχομε ένα λόγο παραπάνω να φανούμε αντάξιοί τους.             

                *Αρχιμ. Σπυρίδων Πετεινάτος Ιεροκήρυκας Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας 

 

Να πουλάτε και να αγοράζετε με απλότητα και 
καθαρή καρδιά! (Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτη) 

 
          Όσοι δεν χρησιμοποιούν το δόλο στις συναλλαγές 
τους, θα αναριθμηθούν με τους δίκαιους. 
Γι’ αυτό, αδελφοί μου, για να μην παραδοθείτε κι εσείς 
στη δίκαιη παιδεία του Θεού, παραιτηθείτε από κάθε 
κακία και κάθε είδους υποκρισία. Και ούτε λόγια δόλια 
και απατηλά να λαλείτε, για να προσελκύσετε στην 
εργασία σας τους διάφορους προμηθευτές και αγοραστές, 



ούτε στην πράξη να μεταχειρίζεσθε τη δολιότητα. Αλλά, σαν άκακα 
βρέφη και ως αληθινοί Χριστιανοί, να ποθήσετε το άδολο και λογικό 
γάλα. Να συμπεριφέρεσθε με απλότητα, να εργάζεσθε με απλότητα, 
να πουλάτε και να αγοράζετε με απλότητα και καθαρή καρδιά το 
εμπόρευμα σας. Έτσι σας προτρέπει να κάνετε και ο κορυφαίος 
απόστολος Πέτρος στην Επιστολή του: «Πετάξτε από πάνω σας», λέει, 
«κάθε είδους κακία, κάθε δολιότητα. υποκρισία, φθόνο και κάθε 
είδους κακογλωσσιά. Σαν τα νεογέννητα βρέφη, να λαχταράτε το 
λογικό γάλα. για να αυξηθείτε πνευματικά και να ολοκληρώσετε τη 
σωτηρία σας». 
          Αν συμπεριφέρεσθε μ’ αυτό τον τρόπο, όχι μόνο εδώ θα έχετε την 
ευλογία του Θεού σε ό,τι επαγγέλλεσθε, αλλά και εκεί, στην αιώνια 
ζωή, θα αναριθμηθείτε με τους δίκαιους εκείνους, στων οποίων το 
στόμα δεν βρέθηκε δολιότητα, όπως γράφει και η Αποκάλυψη: «Είναι, 
εκείνοι που ακολουθούν το Αρνίο, όπου κι αν πάει. Απ’ όλη την 
ανθρωπότητα αυτοί έχουν λυτρωθεί, ως πρώτη προσφορά στον Θεό 
και στο Αρνίο. Δεν ακούστηκε από το στόμα τους κανένα ψέμα ούτε 
κατηγορούνται για κάποιο δόλο. είναι αψεγάδιαστοι».. Έτσι θα βρείτε 
παρρησία ενώπιον του Θεού, μπροστά στον οποίο δεν μπορεί να 
σταθεί κανένας άνθρωπος που διακατέχεται από δόλο, όπως λέει ο 
Ιώβ: «Κανένας άνομος και δόλιος άνθρωπος δεν τολμά να παρασταθεί 
ενώπιον Αυτού ». 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

15 Ιουλίου Δευτέρα 
7:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 

Απογευματινό κήρυγμα. 

17 Ιουλίου Τετάρτη 
7- 9:30 π.μ  Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Αγίας 

Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. 

19 Ιουλίου Παρασκευή 

7- 9:30 π.μ  Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Μακρίνης 

Οσίας και Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ. Θα τεθεί σε 

προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου 

Σεραφείμ του Σάρωφ. 

20 Ιουλίου Σάββατο 
7- 9:30 π.μ  Όρθρος και Θ. Λειτουργία. Προφήτου 

Ηλιού του Θεσβίτου. 


