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"Κυριακή Α’ Λουκά.  Η μεγάλη ψαριά!" 

Δοτήρας κάθε αγαθού είναι ο Κύριος. Κι όλα τα δώρα του 
Θεού είναι τέλεια. Έχουν τέτοια τελειότητα, που κάνουν τους αν-
θρώπους να θαυμάζουν. Το θαύμα δεν είναι τίποτε άλλο, παρά 
ένα δώρο του Θεού, αξιοθαύμαστο. Οι άνθρωποι θαυμάζουν τα 
δώρα του Θεού, λόγω της τελειότητάς τους. 

Το σημερινό ευαγγέλιο μας διδάσκει πως οι προσπάθειες 
των ανθρώπων είναι μάταιες, αν ο Θεός δεν βοηθήσει. Οι Απόστο-
λοι του Χριστού ψάρευαν, μα δεν έπιαναν τίποτα. Όταν ο Χριστός 
όμως τους είπε να ξαναρίξουν τα δίχτυα στη θάλασσα, έπιασαν 
τόσα ψάρια, ώστε τα δίχτυα δεν άντεχαν το βάρος τους και σκί-
ζονταν. 

Έχουμε μπροστά μας δύο παραδείγματα υπακοής: την υπα-
κοή των ψαριών και την υπακοή των Αποστόλων. Ποιά από τις δύο 
είναι πιο σπουδαία; Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Τα ψάρια υπακούνε 
στην εντολή του Κυρίου και θυσιάζουν τη ζωή τους στα πόδια Του. 
Ο Κύριος τα δημιούργησε για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
ανθρώπου. Προσέξτε όμως πώς τα ψάρια λειτουργούν και για την 



πνευματική του ανάγκη. Σ’ εκείνους που έχουν απομακρυνθεί από 
το Θεό, στους επαναστατημένους κι ανυπάκουους ανθρώπους, λει-
τουργούν ως παράδειγμα υπακοής στο Δημιουργό τους. Τα ψάρια 
αυτά δε θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο γνωστά αν είχαν 
αφεθεί να ζήσουν και να κολυμπούν στη Λίμνη της Γεννησαρέτ. 
Εξαγόρασαν τη ζωή τους με τη μεγάλη τιμή να υπηρετήσουν το 
σχέδιο του Κυρίου, του Λυτρωτή, σαν παράδειγμα και επίπληξη 
στον ανυπάκουο άνθρωπο. Το ανεξιχνίαστο έλεος του Κυρίου είναι 
φανερό εδώ: ο Κύριος χρησιμοποιεί όλα τα πλάσματά Του για να 
επαναφέρει τον άνθρωπο στο δρόμο που έχασε, να τον αφυπνίσει, 
να τον διεγείρει και να τον υψώσει πάλι στην προτέρα του αξία και 
δόξα. 

Την ώρα που έμπαινε στο πλοιάριο ο Κύριος στόχευε σε 
πολλούς στόχους. Πρώτο, του ήταν πιο εύκολο να διδάσκει τους 
ανθρώπους από το πλοιάριο, να τους βοηθήσει και να θρέψει τις 
ψυχές τους με τη γλυκιά διδαχή Του. Δεύτερο, ήξερε πως οι ψαρά-
δες ήταν στενοχωρημένοι κι απογοητευμένοι επειδή όλη τη νύχτα 
είχαν κοπιάσει και δεν έπιασαν ούτε ένα ψάρι. Έτσι ήθελε να τους 
παρηγορήσει με μια καλή ψαριά, να ικανοποιήσει τις σωματικές κι 
άλλες ανάγκες τους, γιατί ο Θεός φροντίζει και για το σώμα μας, 
όπως και για την ψυχή μας. Τρίτο, ο Κύριος ήθελε να ικανοποιήσει 
τις ψυχές των εκλεκτών Του, ενισχύοντας την πίστη τους σ’ Εκεί-
νον, στην παντοδυναμία Του και στην απεριόριστη ευσπλαχνία 
Του. Τελευταίο, μα σπουδαιότερο, ο Κύριος ήθελε να κάνει ξεκά-
θαρο στους μαθητές Του, και μέσω αυτών σ’ όλους εμάς, πως μαζί 
μ’ Εκείνον και μέσω Εκείνου, όλα είναι δυνατά· πως όλοι οι κόποι 
των ανθρώπων χωρίς τη βοήθειά Του είναι τόσο μάταιοι, όσο άδεια 
ήταν και τα δίχτυα των ψαράδων που κόπιασαν όλη νύχτα και δεν 
έπιασαν ούτε ένα ψάρι. Ο Κύριος πέτυχε το πρώτο στόχο Του και 
τώρα προχωρούσε στο δεύτερο. Είπε λοιπόν στο Σίμωνα να πάει 
στα βαθιά και να ξαναρίξει τα δίχτυα. Ο Σίμων δεν ήξερε ακόμα 
ποιός ήταν ο Χριστός. Τον ονόμασε «επιστάτη», δηλαδή «κύριο», 
του έδειξε σεβασμό δηλαδή, όπως έκαναν και πολλοί άλλοι. Στην 
αρχή παραπονέθηκε πως είχαν κοπιάσει όλη νύχτα και δεν 
έπιασαν ούτε ένα ψάρι, επειδή σεβόταν τον Χριστό όμως ως καλό 



και σοφό δάσκαλο, ήθελε να τον υπακούσει και να ξαναρίξει τα 
δίχτυα. 

Ο Θεός δεν ανταμείβει ποτέ τους κόπους των ανθρώπων 
τόσο πολύ, όσο ανταμείβει μια υπάκουη καρδιά. Η ολοπρόθυμη 
υπακοή του Πέτρου αποδείχτηκε πολύ μεγάλη, από το γεγονός ότι 
έθεσε αμέσως σε εφαρμογή τα λόγια του Χριστού, μ’ όλο που πρέ-
πει να ήταν κατάκοπος και άυπνος, μούσκεμα και απογοητευμέ-
νος, μετά από μια νύχτα άκαρπης προσπάθειας. Γι’ αυτό και η υ-
πακοή του ανταμείφθηκε αμέσως από το έλεος του Χριστού και 
την υπακοή των ψαριών, αφού Εκείνος που δημιούργησε τα ψάρια, 
τους έδωσε εντολή με το πνεύμα Του να συγκεντρωθούν και να γε-
μίσουν τα δίχτυα. Τα ψάρια δεν άκουσαν τη φωνή του Κυρίου για 
να συναχτούν μέσα στα δίχτυα. Τα έφερε εκεί η δύναμή Του. Με το 
να μαζευτούν στα δίχτυα τόσο πολλά ψάρια, ο Κύριος αντάμειψε 
πλούσια την ολονύκτια προσπάθεια των ψαράδων, εξανέμισε τις 
ανησυχίες τους και κάλυψε τις σωματικές ανάγκες τους. Έτσι την 
ίδια μέρα πέτυχε και το δεύτερο στόχο Του. 

Γεμάτος δέος από το αναπάντεχο θέαμα, ο Πέτρος έπεσε 
γονατιστός στα πόδια του Χριστού. Ούτε για μια στιγμή δεν αμφέ-
βαλε πως τέτοια καλή ψαριά οφειλόταν στην παρουσία του Χρι-
στού στο πλοιάριο κι όχι στις δικές του προσπάθειες. Το περιστα-
τικό αυτό συγκλόνισε τον Σίμωνα ως τα τρίσβαθα της ψυχής του, 
γι’ αυτό και στη συνέχεια δεν ονόμασε πια τον Ιησού «επιστάτη», 
αλλά «Κύριο». Κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει «επιστάτης», «αφε-
ντικό», μα μόνο ένας Κύριος υπάρχει. Όταν άκουγε το σοφό δά-
σκαλο να διδάσκει τα πλήθη από το πλοίο που βρισκόταν κοντά 
στην ακτή, ο Σίμων τον ονόμασε «Επιστάτη» ή «Διδάσκαλο». Τώρα 
όμως που είδε το θαυμαστό αυτό έργο Του, τον ομολόγησε 
«Κύριο». 

Ας δώσουμε προσοχή στον τρόπο που μίλησε ο Σίμων στον 
Κύριο. Αντί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και το θαυμασμό 
του για ένα τόσο μεγάλο θαύμα, εκείνος είπε: Έξελθε απ’ εμού. Το 
ίδιο δε ζήτησαν οι κάτοικοι των Γαδάρων από το Χριστό όταν θερά-
πευσε το δαιμονισμένο; Το ίδιο ζήτησαν κι εκείνοι, μα δεν είχαν το 
ίδιο κίνητρο με τον Πέτρο. Ο λόγος που ζήτησε ο Πέτρος από τον 



Κύριο να φύγει από κοντά του, ήταν η αίσθηση της αμαρτωλότη-
τας και της αναξιότητάς του. Η αίσθηση αυτή της αμαρτωλότητας 
ενώπιον του Θεού είναι μια πολύτιμη πέτρα για την ψυχή. Ο Κύρι-
ος την εκτιμά περισσότερο απ’ όλους τους τυπικούς ύμνους δοξο-
λογίας κι ευχαριστίας. Η αίσθηση της αμαρτωλότητας οδηγεί στη 
μετάνοια, η μετάνοια οδηγεί στο Χριστό κι ο Χριστός πραγματο-
ποιεί την αναγέννηση. Η αίσθηση της αμαρτωλότητας είναι το ξε-
κίνημα στο δρόμο της σωτηρίας του ανθρώπου. 

Ο παντογνώστης Δημιουργός, ζητάει από τον καθένα μας 
να τον αφήσουμε να μπει στο πλοίο μας, και να ταξιδέψει μαζί 
μας, μακριά από τις σκιές και τις φουρτούνες της ζωής, στα μεγά-
λα βάθη της πνευματικής θάλασσας. Δε μας το ζητάει για δική Του 
χάρη, αλλά για δική μας!  

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. 
 
 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους εξαρτημένους αδελφούς μας. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Καθημερινά.   7π.μ. Όρθρος  &  6μ.μ. Εσπερινός. 
Δευτέρα 26/9.   7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
Τρίτη 27/9.        7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
Σάββατο 1/10.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 
Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 6.30μ.μ. στον Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου. 
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