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ἈγαπητοῈ μου ἐνορῈτες,
Ἡ ἉγῈα μας ἘκκλησῈα, αὐτόν τόν μήνα γιορτάζει καῈ τιμᾶ τή μνήμη τῶν δύο
ΠρωτοκορυφαῈων καῈ πανευφήμων Ἀποστόλων Πέτρου καῈ Παύλου. Ὁ ὑμνωδός πού
ἔγραψε ἕνα πλῆθος ἀπό τροπάρια καῈ ὕμνους, βλέποντας τό μέγεθος αὐτῶν τῶν δύο
παγκοσμῈων προσωπικοτήτων, διερωτᾶται καῈ λέει: «ΠοῈοις ὑμνωδιῶν κάλλεσιν

ἀνυμνήσωμεν Πέτρον καῈ Παῦλον; … ΠοῈοις πνευματικοῖς ἄσμασιν ἐπαινέσωμεν Πέτρον
καῈ Παῦλον;» καῈ ἀπαριθμεῖ τό πλῆθος τῶν ἀρετῶν τους.

Ἄν θά θέλαμε ἁπλῶς νά ψηλαφήσουμε τή ζωή τους, θά γεμῈζαμε ἀπό θαυμασμό καῈ
κατάπληξη. ΣῈ νά πρωτοεπαινέσουμε; Σήν ἀκράδαντη πῈστη; Σή σταθερότητα; Σή μετάνοια;
Σό θάρρος; Σούς κόπους; Σήν ὑπομονή; Σό μαρτυρικό τέλος; Πράγματι, ἦταν καρποφόρα
πνευματικά δένδρα, κατάφορτα ἀπό ὅλες τῈς ἀρετές.
Ὅλα αὐτά ἦταν ἡ ἔκφραση τῆς ζωῆς τους, ἦταν τό ξεχεῈλισμα τῆς ζωῆς τους. Ἡ
Ἀγάπη, ἡ πρώτη τῶν ἀρετῶν, ἦταν ἡ ζωή τους. Σά πάντα ἐμποτιζόταν ἀπ’ τήν ἀγάπη τοῦ
Φριστοῦ. Ὅλα τά ἐνεργοῦσαν γιά τήν ἀγάπη τοῦ Φριστοῦ. Ὁ σκοπός τους ἦταν νά φθάσουν
στήν ἀγάπη τοῦ Φριστοῦ, στή ΒασιλεῈα τῶν Οὐρανῶν.
Ἡ ἀγάπη, γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, εἶναι τρόπος ζωῆς. Δέν εἶναι λόγια, οὔτε ἔννοια
φιλοσοφική, οὔτε συναῈσθημα. Εἶναι μῈα ὑπαρξιακή ὀντολογική κατάσταση, ὅπως
χαρακτηριστικά σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «ΣεκνῈα μου, μή ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδέ
τῇ γλώσσει, ἀλλ’ ἐν ἔργω καῈ ἀληθεῈα». (Α΄ Ἰω. Γ΄ 18)
Ὁ Παῦλος ζῆ «ἐν ἀγάπη», γιά νά ἀνταποκριθεῖ στή μεγάλη ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ
Φριστοῦ. Σό ὁμολογεῖ στούς Γαλάτες: «Ὅ δέ νῦν ζῶ ἐν σαρκῈ, (αὐτό πού ζῶ τώρα) ἐν

πῈστει ζῶ τῆ τοῦ Τἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με, καῈ παραδόντος ἑαυτόν ὑπέρ ἐμοῦ».

(Γαλ. Β΄ 20)
ΚαῈ ὅπως αὐτός ἦταν ριζωμένος σ’ αὐτήν τήν ἀγάπη, προτρέπει τούς πάντες νά εἶναι
«ἐν ἀγάπη ἐρριζωμένοι καῈ τεθεμελιωμένοι». (Ἐφεσ. Γ΄ 17)
Ἡ σκέψη καῈ ἡ ζωή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἦταν ὁλόκληρη ἕνας ἔρωτας καῈ μῈα
ἀγάπη γιά τόν Ἰησοῦ Φριστό, ὥστε σέ μῈα ἔκρηξη ἀγάπης, νά γράφει στούς κατοῈκους τῶν
ΥιλῈππων: «Ὅλα αὐτά πού προηγουμένως τά θεωροῦσα κέρδος καῈ πλεονεκτήματα, τώρα

τά θεωρῶ ζημιά, προκειμένου νά ἀρέσω στό Φριστό. ΚαῈ μάλιστα τά θεωρῶ ζημιά, μπροστά
στήν ὑπεροχή τῆς γνώσεως τοῦ Ἰησοῦ Φριστοῦ, τοῦ ΚυρῈου μου, χάριν τοῦ ὁποῈου θέλησα
νά τά χάσω ὅλα, καῈ τά θεωρῶ σκουπῈδια, ἀρκεῖ νά κερδῈσω τόν Φριστό καῈ νά βρεθῶ
ἑνωμένος μαζῈ του.» (Υιλ. Γ΄ 7-8)

Ὅμως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔχει ταπεῈνωση, καῈ γνωρῈζει ὅτι, ἡ ἀγάπη πού ἔχει γιά
τό Φριστό καῈ ὅλους τούς ἀνθρώπους, δέν πηγάζει ἀπό μέσα του οὔτε τήν ἀπέκτησε μέ τόν
κόπο του. ΓνωρῈζει ὅτι, ἡ ἀγάπη εἶναι χάρισμα, εἶναι δῶρο, εἶναι καρπός τοῦ ἉγῈου
Πνεύματος καῈ μάλιστα πρῶτος. «Ὁ δέ καρπός τοῦ ἉγῈου Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά,
εἰρήνη...» (Γαλ. Ε΄ 22), καῈ γι’ αὐτό κάνει τά ἀδύνατα δυνατά, γιά νά τήν κρατήσει σ’ ὅλη του
τή ζωή.
έ μῈα ἔξαρση πνευματική δεῖτε πῶς ἐκφράζεται γιά τήν ἀγάπη στό Φριστό: «ΣῈς ἡμᾶς

χωρῈσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Φριστοῦ; ΘλῈψις ἤ στενοχωρῈα ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης
ἤ κῈνδυνος ἤ μάχαιρα;… ἀλλ’ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς.
Πέπεισμαι γάρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελος, οὔτε ἀρχαῈ, οὔτε δυνάμεις, οὔτε

ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, οὔτε ὕψωμα, οὔτε βάθος, οὔτε τῈς κτῈσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς
χωρῆσαι, ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Φριστῷ Ἰησοῦ τῷ ΚυρῈω ἡμῶν». (Ρωμ. Η΄ 35)
ΛῈγο πρῈν τό τέλος τῆς ζωῆς του, γράφει στή δεύτερη ἐπιστολή του πρός τόν Σιμόθεο
τό κύκνειο ἄσμα του: «τόν ἀγῶνα τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πῈστιν

τετήρηκα. Λοιπόν, ἀποκειταῈ μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν
ἐκεῈνη τῇ ἡμέρα, ὁ δῈκαιος κριτής, οὐ μόνον δέ ἐμοῈ, ἀλλά καῈ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τήν
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ», δηλαδή σέ ὅλους ἐκεῈνους πού ἀγάπησαν τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ

Φριστοῦ. (Β΄ Σιμ. Δ΄ 7-8)
Δέν ὑστερεῖ καθόλου στήν ἔκφραση τῆς ἀγάπης καῈ ὁ ἄλλος μέγιστος τῶν ἀποστόλων,
ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, αὐτή ἡ πέτρα τῆς πῈστεως, στήν ὁποῈα θεμελῈωσε ὁ Κύριος τήν
ἘκκλησῈα. τήν πῈστη του ὅτι, ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς Φριστός εἶναι ταυτόχρονα καῈ ὁ Τἱός τοῦ
Θεοῦ τοῦ ζῶντος.
Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου φανερώνει αὐτή τήν ἀγάπη πρός τό πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ Φριστοῦ.
Ὅταν λέει: «Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καῈ ἠκολουθήσαμέν σοι», (Ματθ. ΙΘ΄ 27) τῈ
ἄλλο δεῈχνει, παρά τό ὅτι ἔχει πολλή ἀγάπη πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Φριστοῦ, καῈ
ἀφήνει τήν οἰκογένειά του, ἀφήνει τά σύνεργα τοῦ ψαρέματος, ἀφήνει τό πλοιάριο, τήν πόλη
του, τήν σειρά του, τήν ἡσυχῈα του;
Ἀκόμη καῈ ὅταν βρισκόταν στή αὐλή τοῦ Καϊάφα, ἔστω κι ἄν τόν ἀρνήθηκε, ἀπό
ἀγάπη πρός τόν Ἰησοῦ βρισκόταν ἐκεῖ. ΓιατῈ κανεῈς ἄλλος, ἐκτός ἀπό τόν Ἰωάννη, δέν
ἀκολούθησε τόν Ἰησοῦ στά συνέδρια, στόν Ἄννα, στόν Καϊάφα, στόν Πιλάτο…
Ἐκεῖ, ὅμως, πού φαῈνεται ὁ πλοῦτος τῆς ἀγάπης του, εἶναι κατά τή διάρκεια τοῦ
διαλόγου μέ τόν Ἀναστημένο Ἰησοῦ, στή λῈμνη τῆς Σιβεριάδος. Πέφτει ἀπό τό πλοῖο πού
βρισκόταν μέ τούς ἄλλους μαθητές μέσα στό νερό τῆς λῈμνης γιά νά βγεῖ πρῶτος στήν
παραλῈα. Σόν ἐρωτᾶ ὁ Ἰησοῦς τρεῖς φορές, «Ὲμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾶς με πλεῖον τούτων;» ΚαῈ
τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Πέτρος: «ΝαῈ, Κύριε. ύ οἶδας ὅτι φιλῶ ε», καῈ ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπαντᾶ:

«Βόσκε τά ἀρνῈα μου… ΠοῈμαινε τά πρόβατά μου»!

Οἱ στιγμές εἶναι συγκλονιστικές. Σοῦ προλέγει τό μέλλον, τό θάνατό του. Σόν
σταυρικό θάνατο! Κι ὅμως ὁ Πέτρος δέν ὑποχωρεῖ, δέν δειλιάζει, ἐπειδή ἀγαπᾶ!
Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρος καῈ Παῦλος δέν εἶναι μόνο «οἱ ἀσφαλεῖς καῈ θεόφθογγοι

κήρυκες τοῦ Θεοῦ Λόγου».
Εἶναι «οἱ πρῶτοι καῈ οἱ μεγάλοι», ὅπως τούς ὀνομάζει ὁ Κύριος, οἱ ὁποῖοι καῈ

ἐδῈδαξαν καῈ ἔπραξαν.
Εἶναι οἱ ἥλιοι, εἶναι «τό φῶς τοῦ κόσμου», πού ἀντανακλοῦν τό φῶς τοῦ Φριστοῦ, πού
φωτῈζουν, πού δεῈχνουν τό δρόμο γιά τή ΒασιλεῈα τῶν οὐρανῶν. ΚαῈ ὁ δρόμος αὐτός, εἶναι
ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καῈ ἰδιαῈτερα ἡ τήρηση τῆς πρώτης ἐντολῆς: «Ἀγαπήσεις

Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδῈας, καῈ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καῈ ἐξ ὅλης τῆς διανοῈας
καῈ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος.»
Αὐτή ἡ ἀγάπη πρέπει νά εἶναι «κραταιά ὡς ὁ θάνατος», νά εἶναι τόσο μεγάλη ὥστε
«Ὕδωρ πολύ, οὐ δυνήσεται σβέσαι τήν ἀγάπην. ΚαῈ ποταμοῈ οὐ συγκλύσουσιν αὐτήν.»

(Ἆσμα Η΄ 7)
Ἔχοντας ὡς πρότυπά μας αὐτούς τούς μεγάλους ἉγῈους Ἀποστόλους τόν Πέτρο καῈ
τόν Παῦλο, νά αὐξάνουμε κι ἐμεῖς τήν ἀγάπη μας πρός τόν ἅγιο Σριαδικό Θεό, ὁ ὁποῖος

«Ἀγάπη ἐστῈ».

Μέ κάθε εὐχή καῈ εὐλογῈα νά γῈνουμε ἄνθρωποι ἀγάπης Θεοῦ
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