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                                                    Των Αγίων Αποστόλων
                                                        Πέτρου και Παύλου
                                             29 Ιουνίου, 2018                                          

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Χρειαζόταν την απάντησή του ο Χριστός; Οπωσδήποτε όχι. Ο Πέτρος 

προχωρεί. Μιλά. Εκφράζεται. Εκδηλώνεται. Απαντά.
Λέει στο Χριστό κάτι που Εκείνος ξέρει. Τον αγαπά (Ιω. κα’ 15). Και 

σιωπά. Σκέφτεται. Συλλογίζεται την πολλήν αγάπη του Χριστού. 
Φέρνει στο μυαλό του όλες τις εκδηλώσεις αγάπης του Ιησού προς αυτόν. 

Να δούμε μερικές; 
Π ρ ώ τ η : Η γνωριμία του με το Χριστό. Ο αδελφός του Ανδρέας τον παίρνει 

σ’ Αυτόν, χωρίς να χάσουν χρόνο. Ήταν η γνωριμία η πρώτη. Η μοναδική. Η 
αποφασιστική. 

Ο Ιησούς τον κύτταξε με βλέμμα βαθύ και στοργικό. Του είπε ότι θα 
ονομαστεί Κηφάς, δηλ. Πέτρος. 

Στο βλέμμα του Ιησού ο Πέτρος είδε μιαν αγάπη απέραντη σαν τον ορίζοντα. 
Μοναδική. Που μόνο ο Χριστός δίνει.

Δ ε ύ τ ε ρ η : Στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Ο Χριστός βλέπει τα δύο 
αδέλφια. Τους καλεί να γίνουν μαθητές Του. Τους απευθύνει την πρόσκλησή 
Του. Μόνιμα. Οριστικά. 

Εκείνοι άφησαν πλοία και δίχτυα. Τον ακολούθησαν. Για πάντα. Ως το 
μαρτύριό τους. Χωρίς πισωγυρίσματα. 

Τ ρ ί τ η :  Όλη τη νύχτα «κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν». Και ρίχνει τα 
δίκτυα πάλι. Και γεμίζουν με ψάρια. 

Τ έ τ α ρ τ η : Στην ανάσταση της κόρης του Ιαείρου.
Τρεις μαθητές μπαίνουν μέσα. Και ο Πέτρος ανάμεσά τους. Τελικά, η 

κοπέλα σηκώθηκε. Αναστήθηκε.
Π έ μ π τ η :  Ρωτά ο Χριστός τους μαθητές: 
Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι;
Ο Πέτρος τον ομολογεί Θεόν. Αιώνιον. Αληθινόν. Έχει ζωή. Παρέχει ζωήν 

αιώνιαν. 
Ο Χριστός τον είπε μακάριο. Του Πέτρου η ομολογία γίνεται η αληθινή 

πίστη. Η πέτρα. Η Εκκλησία. 



Έ κ τ η : Στο Θαβώρ. Στη Μεταμόρφωση. 
Τεράστιας αγάπης εκδήλωση από την πλευρά του Χριστού. Τότε που 

περπάτησε πάνω στα νερά; Για τη Γεθσημανή; Το ωτίον του Μάλχου; Το 
βλέμμα του Χριστού μετά την προδοσία; Κατά την έξοδό Του από το σπίτι 
του Αρχιερέα; Την εμφάνιση του Χριστού στη θάλασσα μετά την Ανάσταση; 
Τότε που τους είπε να ενημερώσουν και τον Πέτρο για την Ανάστασή Του; Τη 
μετάβασή του Πέτρου στο κενό μνημείο με τα οθόνια; Την εμφάνισή Του σ’ 
αυτόν προσωπικά; 

Τι είπαν τότε; Μόνο ο Πέτρος ξέρει. Πολλές οι ευκαιρίες που ο Χριστός 
έδειξε την αγάπη Του στον Πέτρο. Παρά το γεγονός της προδοσίας.

Ο Χριστός τον δέχεται. Τον συγχωρεί. Τον αναδεικνύει μεγάλο μαζί με 
τους υπόλοιπους μαθητές. 

Έτσι δέχεται κι εμάς. Εμείς δεχθήκαμε την πρόσκληση. Ζήσαμε την αγάπη 
Του. Βιώσαμε στιγμές μοναδικές κοντά Του. Στην πόλη. Οπουδήποτε.

Μπορεί και να τον προδώσαμε.
Εκείνος, επειδή μας αγαπά, μας συγχωρεί.
Ανταποκρινόμαστε στην αγάπη Του; Την αξιοποιούμε; Την 

εκμεταλλευόμαστε; Συγκινούμαστε από αυτήν; 
Εκείνος πρέπει να κατευθύνει  τη ζωή μας. Τη σκέψη μας. Την καρδιά 

μας. Την πορεία μας. Κάθε μας ενέργεια και πράξη. Την αγάπη μας ακόμη. 
Τα πάντα στη ζωή μας.

Οπουδήποτε. Στη γη. Τη θάλασσα. Τον αέρα. 
Καλούμαστε λοιπόν να μείνουμε σταθεροί δίπλα Του. Αλύγιστοι. 

Ακλόνητοι. Όρθιοι. 
Πάντα με τη δική Του βοήθεια. 
                    Με την αγάπη μου,

                                                 Ο ιερέας της 
                                                   ενορίας  σου
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