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"Ο λόγος του Θεού και η καρδιά του ανθρώπου." 

 Η καρδιά του ανθρώπου είναι ο χώρος στον οποίο συντε-
λείται μυστικά η λειτουργία της σωτηρίας. Ταυτόχρονα μπορεί να 
είναι ο χώρος στον οποίο συντελείται και η καταστροφή του: «ἐκ 
γάρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, 
πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι» (Ματθ. ιε′ 19). Η 
καρδιά είναι το κέντρο της πνευματικής μας υποστάσεως. Εκεί 
συντελούνται οι υψηλές πνευματικές πτήσεις και εγγίζουν την 
αγιό-τητα του ουρανού. Αλλά κι από εκεί διέρχονται οι διαλογισμοί 
που οδηγούν στην κακή πράξη, στην απομάκρυνση από τη Θεία 
Χάρη και τελικά στην απώλεια. 
 Ο λόγος του Κυρίου, καθώς εκείνος επεξηγεί στους μαθητές 
του, σαν σπόρος εκλεκτός σπείρεται με αφθονία, συνεχώς και με 
ποικίλους τρόπους στο χωράφι των καρδιών μας. Ο λόγος Του έχει 
μέσα του την αναπλαστική δύναμη που είναι σε θέση να μεταμορ-
φώσει τον άνθρωπο και να τον μεταβάλει από παναμαρτωλό σε 
άγιο! Χρειάζεται όμως, όταν ο σπόρος πέσει στο χώρο της καρδιάς, 
να βρει τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες που θα βοηθήσουν στην 



ανάπτυξή του. Είναι χρήσιμο, διαβάζοντας την σημερινή ευαγγελι-
κή περικοπή, να προσέξουμε την καλοζυγισμένη διατύπωση του 
λόγου του Κυρίου. 

Η καρδιά που δέχεται τον λόγο του Θεού και καρποφορεί 
χαρακτηρίζεται «καλή και αγαθή». Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις που 
υπάρχουν, δηλαδή η αποδοχή της ευαγγελικής αλήθειας και η διά-
θεση μετουσίωσής της σε πράξη ζωής, είναι το πρώτο στάδιο. 

Οφείλουμε να κρατάμε στα βάθη της καρδιάς μας την 
αλήθεια της πίστεώς μας και από αυτή να τρεφόμαστε πνευ-
ματικά. Με τον τρόπο αυτό θα καταλαμβάνει ο λόγος του Θεού 
όλο τον χώρο της καρδιάς μας και θα τον αγιάζει, καθώς δεν θα 
μπορεί να εισέλθει μέχρις εκεί ο πονηρός, για να αφαιρέσει τον 
λόγο του Θεού. Τότε, με το πέρασμα του χρόνου, οι καρποί της Θεί-
ας Χάριτος θα γεμίζουν την καρδιά και τη ζωή μας. Έτσι γίνεται η 
ανθρώπινη ύπαρξη πηγή αγαθού σπόρου, ο οποίος διασκορπίζεται 
στο περιβάλλον μας, γύρω μας, στις οικογένειές μας στην εργασία 
μας και συνεχίζεται το έργο του Θεού.  
 Στο σημείο αυτό αξίζει να προσέξουμε εκείνο το «…ἐν ὑπο-
μονῇ» της σημερινής ευαγγελικής περικοπής. 
 Η καρποφορία δε γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειά-
ζεται καρτερία, χρειάζεται εργασία με σιωπή, χρειάζεται προσευ-
χή, ώσπου η άχαρη όψη του χωραφιού να πρασινίσει και να γεμί-
σει με ελπίδες τον γεωργό. Το στάδιο αυτό της πνευματικής προό-
δου μας περιγράφει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, καθώς μας 
λέει ότι «Η καθαρά και ορθή και απονήρευτη καρδιά, η οποία πά-
ντοτε προσέχει πώς να αρέσει στον Θεό και ψάχνει να βρει τρό-
πους να ακολουθεί τα θεία προστάγματα, είναι αμέριμνη και ελεύ-
θερη από κάθε είδους κοσμική φροντίδα. Η καρδιά αυτή πορεύεται 
το δρόμο της ζωής δίχως κακίες, δίχως φόβους, δίχως πολέμους, 
μέχρι να φθάσει στο ουράνιο λιμάνι». 
 Η κατάσταση αυτή, της καθαρότητος της καρδιάς, είναι 
αποτέλεσμα κοπιαστικής εργασίας μέσα στην προσευχή και 
μακριά από την κοσμική ζάλη. Η υπομονή για την οποία κάνει λό-
γο ο Κύριος, είναι εκείνη η αρετή που αποθησαυρίζει στην καρδιά 



του ανθρώπου, τα ουράνια αρώματα της απάθειας, της ακακίας, 
της αγάπης των όλων, και ανάβει στην καρδιά τον θείο έρωτα. 
 Τρείς λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις που μας οδηγούν απλα-
νώς κοντά στη Θεία Χάρη διά μέσου του πνευματικού μας αγώνα: 
Πρώτον, η ακρόαση του λόγου του Θεού. Να παραδεχτούμε την 
αξία του, τη σημασία και τη δύναμή του στη ζωή μας. Να τον δε-
χτούμε στην καρδιά μας. Δεύτερον, να τον κρατήσουμε, να τον 
διαφυλάξουμε μέσα στην ψυχή μας σαν πολύτιμο θησαυρό. Να 
τον κάνουμε κτήμα μας, να ταυτίσουμε τη νοοτροπία μας με το 
πνεύμα του Ευαγγελίου, και να αφομοιώσουμε τις εντολές του Κυ-
ρίου στις σκέψεις και τους πόθους μας εξαγιάζοντάς τα. Τρίτον 
τέλος, να μην καταλαμβανόμαστε από ανυπομονησία και άγχος. 
Ο λόγος του Κυρίου είπαμε πως καρποφορεί πάντοτε «ἐν ὑπομο-
νῇ». Όταν αντιληφθούμε ότι Αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο 
μεγάλος Σπορέας, Αυτός είναι που ποτίζει, Αυτός είναι που καλ-
λιεργεί με τη Χάρη Του τον ευαγγελικό λόγο στις ψυχές μας, τότε 
με καρτερία και εμπιστοσύνη, θα ζητάμε και θα περιμένουμε τους 
καρπούς. Όχι μοιρολατρικά, αλλά δημιουργικά. Πώς; Με προ-
σευχή, με λειτουργική ζωή, με εξομολόγηση και Θεία κοινωνία. 

Το ζητούμενο στη ζωή μας ας είναι να γίνει η καρδιά μας 
κατοικία της Θείας Χάριτος. Έχουμε χρέος ιερό το οποίο παραλά-
βαμε από τους αγίους Πατέρες μας. Να μη διστάζουμε να κρούου-
με τις θύρες της Παναγίας μας και των Αγίων. Είναι πάντοτε δί-
πλα μας και έτοιμοι να τρέξουν και να βοηθήσουν στον πνευματι-
κό μας αγώνα. Ο προστάτης και έφορος της ευλογημένης ενορίας 
μας, ο Πρωτομάρτυς και Αρχιδιάκονος Στέφανος, έπαθε πολλά 
στη ζωή του προσπαθώντας να βοηθήσει τους πρώτους χριστια-
νούς. Έφτασε μέχρι το μαρτύριο! Όλα τα υπέμεινε με καρτερία, 
υπομονή και προσευχή για να είναι στο πλευρό τους. Παιδία Του 
είμαστε κι εμείς σε τούτο τον όμορφο τόπο! Και γι′ αυτό είναι στο 
πλευρό μας! Μας ακούει και μας οδηγεί στην αγκαλιά του Κυρίου. 
Το μόνο που θέλει από εμάς είναι να καλλιεργούμε το χωράφι των 
καρδιών μας έτσι ώστε να βρεί έφορο έδαφος ο θεϊκός σπόρος, να 
βλαστήσει και να βγάλει καρπούς. Ας μας γίνει ευλογημένη 
συνήθεια και τρόπος ζωής το να επικαλούμαστε καθημερινά στην 



προσευχή μας τον Άγιο Στέφανο, να ψάλλουμε το απολυτίκιό του, 
να διαβάζουμε την παράκληση και τον βίο του. Με τον τρόπο αυτό, 
ο προστάτης Άγιος της Ενορίας μας, θα είναι μέσα στα σπίτια και 
τη ζωή μας! 

+ ι. Π. 
------------------------------ 

Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.  
Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί, που ο Θεός 

εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια, όπου βρίσκουμε 
απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σ' αυτά καταφεύγουμε, ζαλισμέ-
νοι από την κοσμική τύρβη. Κι όπως ακριβώς ένα απάνεμο κι ακύ-
μαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο 
ναός σώζει από την τρικυμία των βιοτικών μεριμνών όσους σ' αυ-
τόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με σιγου-
ριά και ν' ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολλή. Ο ναός είναι 
θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής! 
 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Υπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Καθημερινά.      7π.μ. Όρθρος  &  6μ.μ. Εσπερινός. 
Τρίτη 18/10.         7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. 
Τετάρτη  19/10.  8μ.μ. Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. 
 

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