
Τὸ εἶπε ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, καὶ ὁ λό-
γος του εἶνε ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ ἀληθινός,

ὅ τι εὐτυχισμένοι εἶνε – ποιοί· «ὅσοι ἀκοῦνε τὸ
λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἐφαρμόζουν» (Λουκ. 11,28). 

Τώρα ποὺ εἰσήλθαμε στὴ Μεγάλη Τεσσαρα  -
κοστὴ θὰ ἐπαναλάβω μία σύστασι ποὺ τὴ θε-
 ωρῶ οὐσιώδη. Ἂν θέλετε νὰ νηστέψετε πρα -
γματικά, νὰ κλείσετε τὴν τηλεόρασι. Νηστέψ -
τε ἀπὸ τὴν αἰσχρὴ τηλεόρασι, καὶ ἀνοῖξτε τὴν
πνευ ματικὴ τηλεόρασι, τὴν ἁγία Γραφή.

Σήμερα θὰ μιλήσουμε γιὰ τὴ νηστεία ποὺ
ἔ κανε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς στὴν ἔ -
ρημο. Γι᾽ αὐτὴν ὁμιλεῖ καὶ ὁ Μέγας Κανὼν τοῦ
ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης ποὺ ἀκούσα με ἀπόψε.

* * *
Ἂς ἀνοίξουμε λοιπὸν τὴν τηλεόρασι τῆς ἁ -

γίας Γραφῆς στὸ κανάλι «Κατὰ Ματ θαῖον Εὐ -
αγγέλιον». Ἐκεῖ, στὸ κεφ. 3, στίχ. 13-17, θὰ δοῦ -
με ὡ ραῖο θέαμα· ἕνα ποτά μι νὰ κυλάῃ τὰ ῥεύ-
ματά του. Εἶ νε ὁ Ἰορδάνης. Καὶ κοντὰ ἐκεῖ θὰ
δοῦ με τὸν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν, ποὺ μό-
λις τὸν βά πτισε ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, κι ὅ -
πως λέει ὁ ψαλμὸς «ἡ θάλασσα εἶ δε καὶ ἔ φυ γεν,
ὁ Ἰορδά νης ἐ στράφη εἰς τὰ ὀ πίσω» (Ψαλμ. 113,3).

Μετὰ τὴ βάπτισί του ὁ Χριστὸς ἀπεχώ ρησε.
Ποῦ πῆγε; Οὔτε στὴ Βηθλε έμ, οὔ τε στὴ Ναζαρέτ,
οὔτε στὴν Καπερναούμ, οὔ τε στὰ Ἰεροσόλυμα.
Ἀλλὰ ποῦ; στὴν ἔρημο πέρα ἀπὸ τὸν Ἰορδάνη.

Τί νὰ κάνῃ στὴν ἔρημο; Ἔχει σημασία ἡ ἔ ρη-
 μος. Στὴν ἔρημο λουλούδια δὲν φυτρώνουν·
ἐκεῖ ὑπάρχουν μόνο ἀγκάθια καὶ ἄγρια θηρία.
Φοβᾶται κανεὶς νὰ μείνῃ στὴν ἔρημο. Πιὸ φοβε -
ρὸ ὅμως εἶνε νὰ κατοικῇ σὲ μεγάλα ἀ στικὰ κέν -
τρα. Μοῦ ἔλεγε κάποιος ποὺ ἦρθε ἀ  πὸ τὸ Σι-
κάγο, ὅτι ἐκεῖ, μόλις νυχτώσῃ, κλείνονται μέ σα·
φόβος - τρόμος τὴ νύχτα στὸ Σικάγο, στὴ Νέα
Ὑ όρκη, ἀλλὰ σιγὰ - σιγὰ καὶ στὴν Ἀθήνα, καὶ
στὴ Θεσσαλονίκη, γιατί ὄχι καὶ στὴ Φλώρινα.

Θηρία κι ἀπ᾽ τὰ θηρία ἀκόμη ἀγριώτεροι οἱ
ἄνθρωποι οἱ διεστραμμένοι, μὲ πάθη ἑωσφο-
ρικά. Δίκιο εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγο νοί μας ποὺ
ἔλεγαν, ὅτι τὸ ἀγριώτερο θηρίο εἶνε ὁ ἄνθρω-
πος. Κι αὐτὸ ἰσχύει κατ᾽ ἐξοχὴν σήμερα, γιὰ τὸν
ἄνθρωπο τοῦ αἰῶνος μας, ποὺ εἶ νε ὡπλισμένος
μὲ τόσα τεχνολογικὰ μέσα. Ἕ να λιοντάρι πό-
σους θὰ φάῃ; 50, 100, 200 ἀνθρώπους; παραπά-
 νω δὲν μπορεῖ· ἀλλὰ ὁ ἄν θρωπος; Δὲν ἔχει νύ-
 χια καὶ οὐρά, ἔχει ὅ μως κάτι χειρότερο· τὸ μυα-
 λό του τὸ πονηρό, διεστραμμένο, ἐγκληματικό.

Βλέπεις τὸν ἄνθρωπο τοῦ αἰῶνος μας κι ἀ -
νεβαίνει μὲ ἀεροπλάνο ψηλά, χιλιάδες μέτρα,
κι ἀπὸ ᾽κεῖ πατάει ἕνα κουμπὶ καὶ ῥίχνει κάτω
μιὰ βόμβα καί, μέσα σ᾿ ἕνα λεπτό, σβήνει μιὰ
Θεσσαλονίκη. Τί φρίκη! Γι᾽ αὐτὸ λένε, ὅ τι αὐ -
τὸς ποὺ ἔρριξε στὴν Ἰαπω νία τὴν πρώτη ἀτο-
μικὴ βόμβα κ᾽ ἔκαψε τὴν πό λι ἐ κεῖ καὶ σκό τωσε
χιλιάδες ἀνθρώπους –καὶ φάνηκαν στὸν οὐρα -
νὸ ὅ πως λέει τὸ Εὐαγγέλιο «σημεῖα μεγάλα»
(Λουκ. 21,11), σκοτείνιασε ὁ ἥλιος–, λένε ὅ τι, ὅταν ἐ -
πέστρε ψε, τὸν γέμισαν μὲν παράσημα οἱ Ἀμε-
ρικᾶνοι, ποῦ ὅμως κατέληξε; Στὸ τρελλοκο-
μεῖο! Ἐξετέλεσε μιὰ διαταγὴ τῆς κυβερνή  σεώς
του· ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ ὑποφέρῃ ὅ τι μέ-
σα σὲ μιὰ στιγμὴ ἔγινε ὁ φονιᾶς ἑκατομμυ ρί -
ων ἀνθρώπων. Θηρίο λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος· κι
ὄχι ἁπλῶς θηρίο, ἀλλὰ θηρίο ἐπιστημονικό.

Γι᾿ αὐτὸ εἶπα, ὅτι εἶνε μὲν φοβερὸ νὰ ζῇ καν -
εὶς στὴν ἔρημο, ἀλλὰ πιὸ φοβερὸ εἶνε νὰ ζῇ
μέσα στὶς πόλεις. Βραδιάζει, τὰ πουλιὰ γυρί-
ζουν στὶς φωλιές τους, μὰ ὁ δύστυχος ἄντρας
τρέμει νὰ πάῃ στὸ σπίτι, γιατὶ ἔχει μιὰ γυναῖ κα
ποὺ δὲν τὸν ἀφήνει ἥσυχο· καὶ ἡ Γραφὴ λέει,
Προτιμότερο νὰ κατοικήσῃ κανεὶς στὴν ἐρη-
 μιὰ παρὰ νὰ πάῃ μέσα στὸ σπίτι ὅ που ὑπάρ-
χει γυναίκα «γλωσσώδης» (βλ. Παροιμ. 21,19· πρβλ. καὶ Σ. Σειρ.
25,16). Καὶ ὅπως τρέμει ὁ ἄντρας ποὺ ἔχει γλωσ-
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σοῦ γυναίκα, ἔτσι πάλι –νὰ εἴμαστε δίκαιοι–
τρέμει καὶ ἡ ταλαίπωρη γυναίκα ὅταν τὰ με-
σά νυχτα γυρίζει καὶ μπαίνει στὸ σπίτι ὁ ἄσω-
τος ἄντρας, ποὺ τὰ κάνει ὅλα θρύψαλα.

Στὴν ἔρημο λοιπὸν πῆγε ὁ Χριστὸς μὲ τὰ θη-
 ρία. Κι αὐτὰ (τὸ τσακάλι, ὁ λύκος, τὸ λιον τά-
ρι…) τὸν σεβάστηκαν, γιατὶ ἀνεγνώρισαν τὸν Ἀ -
φέντη τους. Στὴν πόλι ὅμως, μέσα στὰ Ἰεροσό -
λυμα, τὰ ἄλλα θηρία, οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φα-
ρισαῖοι, δὲν τὸν σεβάστηκαν, ἀλ λὰ τὸν σταύρω-
 σαν. Νά λοιπὸν γιατί πῆγε στὴν ἔρημο ὁ Χρι-
στός· γιὰ νὰ μᾶς δείξῃ, ὅτι μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ
οἱ ἄνθρωποι γίνονται θηρία, καὶ τοὺς ἁρμόζει
αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ψαλμός· «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ
ὢν οὐ συνῆκε, παρασυν εβλήθη τοῖς κτήνεσι
τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21).

Ὦ Χριστέ, ἦρθες στὸν κόσμο καὶ βρῆκες τοὺς
ἀνθρώπους σὲ κτηνώδη κατάστασι. Καὶ πῆ ρες
αὐτὰ τὰ κτήνη καὶ τὰ ἔ κανες ὄχι μόνο ἀνθρώ-
πους ἀλλὰ καὶ ἀγγέλους. Διότι τί εἶνε οἱ ἅγιοι;
Ἄνθρωποι, ποὺ μὲ τὴν πίστι, τὴ βοήθεια τοῦ
Θεοῦ καὶ τὴ μετάνοια ἔ φθασαν νὰ γίνουν ἄγ -
γελοι, ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ποὺ εἰκο-
 νίζεται μὲ φτερά, ἀφοῦ ἔ γινε ἔνσαρκος ἄγγελος.

* * *
Στὴν ἔρημο λοιπὸν ὁ Χριστός. Καὶ τί ἔκανε

ἐκεῖ; Νήστεψε. Πόσες μέρες; Σαράντα μέρες
νηστεία αὐστηρή· οὔτε ἔφαγε οὔτε ἤπιε. Γι᾽
αὐτὸ κ᾽ ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ νηστεύουμε τώρα,
πρὸς τιμὴν τοῦ Χριστοῦ ποὺ νήστεψε τότε. 

Ἀλλὰ τότε ἀκριβῶς καὶ ὁ διάβολος ἦρθε νὰ
τὸν πειρά ξῃ, ὅπως πείραξε τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν
Εὔα. Ὁ δι  άβολος εἶχε ἀκούσει στὸν Ἰορδάνη
τὸν οὐ ρά νιο Πατέρα νὰ μαρτυρῇ, ὅτι ὁ Ἰησοῦς
εἶνε «ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 3,17 καὶ παραξενεύ-
τηκε. Δὲν μποροῦσε νὰ καταλάβῃ τὸ μυστή-
ριο, ὅτι αὐτὸς ὁ ἁπλὸς καὶ φτωχὸς ἄνθρωπος,
ὁ Ναζωραῖος, ἦταν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ.
⃝ Ἀμφέβαλλε. Καὶ τώρα στὴν ἔρημο, ἀφοῦ ὁ
Ἰησοῦς νήστεψε καὶ πείνασε, τὸν πλησίασε
καὶ τοῦ λέει· –Ἐὰν εἶσαι Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, πὲς
στὰ λιθάρια αὐτὰ νὰ γίνουν ψωμιά, καρβέλια,
νὰ φᾷς (βλ. Ματθ. 4,3). Τί ἀπήντησε ὁ Χριστός; Εἶπε
ἕνα θεόπνευστο ῥητὸ τῆς Παλαιᾶς Δι αθή-
κης· –«Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄν θρω-
πος» (Ματθ. 4,4 = Δευτ. 8,3). Τὸ ψωμὶ εἶνε ἀναγκαῖο, ἀλ -
λὰ δὲν εἶνε τὸ μόνο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ συν τηρη -
θῇ ὁ ἄνθρωπος· ὁ Θεὸς μπορεῖ καὶ μὲ ἄλ λους
τρόπους νὰ τὸν συντηρήσῃ.
⃝ Νικήθηκε ὁ σατανᾶς στὸν πρῶτο γῦρο, ἀλ -
λὰ σὲ λίγο ἐπανέρχεται μ᾽ ἕ να δεύτερο πει-
ρα σμό. Τὸν πῆρε, λέει, τὸ Χριστὸ καὶ τὸν πῆγε
στὸ Ναὸ τοῦ Σολομῶντος. Ὁ ναὸς τοῦ Σολο -
μῶντος ἦταν εἴκοσι φορὲς μεγαλύτερος καὶ

ὑψηλότερος ἀπὸ τοὺς δικούς μας ναούς. Τὸ
«πτερύγιον», δηλαδὴ τὸ γεῖσο του, ποὺ ἐξεῖ -
χε σὰν ἐξώστης, εἶχε πολλὰ μέτρα ὕψος. Ἐκεῖ
ἐ πάνω τὸν ἀνέβασε καὶ τοῦ λέει· –Ἐὰν εἶσαι
παιδὶ τοῦ Θεοῦ, πέσε κάτω ἀπ᾿ ἐδῶ, καὶ θὰ
τρέξουν νὰ σὲ πιάσουν οἱ ἄγγελοι καὶ δὲν θὰ
πάθῃς τίποτα (Ματθ. 4,6). Τί ἀπήντησε ὁ Χριστός;
Μὲ ἄλλο θεόπνευστο λόγο· –«Οὐκ ἐκπειρά-
σεις Κύριον τὸν Θεόν σου» (Ματθ. 4,7 = Δευτ. 6,16). Τί
σημαίνουν τὰ λόγια αὐτά; 

Μὴ ζητᾷς πάντα θαύματα. Σοῦ ̓ δωσε ὁ Θεὸς
μυαλό, γιὰ νὰ ῥυθμί ζῃς καὶ νὰ κανονίζῃς τὴ
ζωή σου. Δηλαδή; Μὴ βάζεις τὸν ἑαυτό σου
ἄ  σκοπα σὲ κίνδυνο καὶ μετὰ ζητᾷς νὰ σὲ σώ -
σῃ ὁ Θεός. Δὲν μπορεῖ νὰ πῇς, παίρνω καὶ πί-
νω φαρμάκι, κι ὁ Θεὸς θὰ μὲ φυλάξῃ· ἢ πέ-
φτω στὸ ποτάμι ἢ στὴ φωτιά, κι ὁ Θεὸς μὲ σῴ -
ζει· ἢ ἀγγίζω τὰ ἠ λεκτρικὰ καλῴδια, κι ὁ Θεὸς
κάνει θαῦ μα καὶ δὲν μὲ χτυπάει τὸ ῥεῦμα.
Ὄχι. Νὰ μὴ θέτῃς ὑπὸ δοκιμασίαν τὸν Θεό,
νὰ μὴ τὸν προκαλῇς. Ὁ Θεὸς θὰ σὲ σώσῃ ὄχι
ὅταν μόνος σου πέφτῃς στὸν κίνδυνο, ἀλλὰ
ὅταν ἄθελά σου σοῦ συμβαίνῃ μιὰ περιπέτεια.
⃝ Νικήθηκε καὶ τὴ δεύτερη φορὰ ὁ σατανᾶς,
ἀλλὰ πάλι δὲν τό ᾽βαλε κάτω. Καὶ ἐπιτίθεται
τώρα γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, μὲ ἕνα τρίτο πειρα-
σμό· τρίτη ἔφοδος, τρί τη προσπάθεια νὰ νική -
σῃ τὸ Χριστό. Πῶς; Τὸν πῆρε καὶ τὸν ἀνέβα-
σε ψηλά, στὴν κορυφὴ ἑνὸς βουνοῦ, κι ἀπὸ
᾽κεῖ πάνω τοῦ ἔδειξε ὅ λα τὰ βασίλεια, ὅλους
τοὺς θρόνους, ὅλο τὸ μεγαλεῖο, τὴ δόξα καὶ
τὴν ἰσχὺ τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ τί τοῦ εἶ -
πε· –Ἐὰν πέσῃς νὰ μὲ προσκυνήσῃς, «ταῦτα
πάντα σοι δώσω», θὰ σοῦ τὰ δώσω ὅλα αὐτά
(Ματθ. 4,9). Τί ἀξίωσις! Τότε πιὰ ὁ Χριστὸς ὠργί-
στηκε καὶ εἶπε· –«Πήγαινε πίσω μου, σατανᾶ·
Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ
μόνῳ λατρεύσεις» (βλ. Ματθ. 4,10 = Δευτ. 6,13).

* * *
Αὐτοὶ εἶνε, ἀγαπητοί μου, οἱ τρεῖς πειρα-

σμοὶ τοῦ Χριστοῦ. Καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ πειρα-
σμοὶ συναντῶνται καὶ στὴ ζωὴ τοῦ κάθε Χρι-
στιανοῦ. Ὁ σατανᾶς, ὅπως πείραξε τὸ Χριστό,
ἔτσι πειράζει καὶ κάθε Χριστιανό. Οἱ τρεῖς με-
γάλοι πειρασμοί, ὅπως ἑρμηνεύει τὴ σχετικὴ
περικοπὴ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, εἶνε οἱ ἑξῆς·
ὁ πρῶτος εἶνε ἡ φιληδονία καὶ συμβολίζεται μὲ
τὸ ψωμί, ὁ δεύτερος εἶνε ἡ φιλοδοξία καὶ συμ  -
βολίζεται μὲ τὸν πτερύγιο, ὁ τρίτος εἶνε ἡ φι-
λαργυρία καὶ συμβολίζεται μὲ τὴν κορυφὴ τοῦ
ὄρους, ἀπ᾽ ὅπου φαίνονταν ὅλα τὰ βασίλεια.

Ὅπως νίκησε ὁ Χριστός, ἔτσι μπορεῖ νὰ νικᾷ
καὶ ὁ Χριστιανός· μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Χριστοῦ.
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