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«Διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν, µὴ µεριµνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑµῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, µηδὲ 

τῷ σώµατι ὑµῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶµα 

τοῦ ἐνδύµατος;» 

       Η σηµερινή ευαγγελική περικοπή είναι ένα απόσπασµα από την επί του 

όρους οµιλία του Κυρίου µας, η οποία αποτελεί από µόνη της ένα εγχειρίδιο 

χριστιανικής ηθικής, αφού, στα θέµατα που διαπραγµατεύεται, δίδει τις 

κατάλληλες κατευθύνσεις, τους σωστούς δρόµους που οδηγούν τον άνθρωπο 

στην ένωσή του µε το Θεό. 

       Στην αρχή του σηµερινού αποσπάσµατος, µιλά για το λυχνάρι του 

σώµατος του κάθε ανθρώπου, που είναι το µάτι του. Ο Χριστός µάς λέει ότι, όταν 

το µάτι του ανθρώπου είναι φωτεινό, τότε και όλο το σώµα θα καταστεί φωτεινό. 

Ενώ, αντίθετα, η πονηριά που µπορεί να έχει το µάτι, που προσκολλάται στα 

αµαρτωλά πράγµατα, θα επιφέρει το πνευµατικό σκότος σε όλο το είναι του 

ανθρώπου. Εάν, εποµένως, ο νους µας σκοτισθεί από την προσκόλληση στην ύλη, 

σε πόσο σκοτάδι θα βυθισθεί ή ψυχή µας; 

        Στη συνέχεια, ο Χριστός στο σηµερινό ευαγγέλιο µιλά για τη µέριµνα που 

επιδεικνύει ο άνθρωπος στην καθηµερινότητά του, που πολλές φορές του 

προκαλεί  ένα µεγάλο άγχος. Μη φροντίζετε, µάς συµβουλεύει ο Κύριος, µε 

αγωνία και στενοχώρια για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε και τι θα 

φορέσετε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή, και το σώµα πιο πολύ 

από το ένδυµα; Ο Θεός που σας έδωσε αυτά τα ανώτερα, θα σας δώσει και τα 

κατώτερα. 



	

	

       Κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν στον αέρα. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, 

ούτε µαζεύουν τροφές σε αποθήκες. Κι όµως, ο επουράνιος Πατέρας σας τα 

τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά; Άλλωστε, ποιος από σας 

µπορεί να προσθέσει στο ανάστηµά του έναν πήχη; Κανένας. Αλλά και για το 

ντύσιµό σας, γιατί αγωνιάτε; Παρατηρήστε τα αγριολούλουδα, που φυτρώνουν 

µόνα τους στους αγρούς κι όµως ούτε ο σοφός Σολοµών, µε όλη τη βασιλική του 

µεγαλοπρέπεια, δεν ντύθηκε µε ένδυµα τόσο ωραίο, όπως ένα από τα 

αγριολούλουδα αυτά. Κι αν ο Θεός ντύνει µε τόση µεγαλοπρέπεια τα αγριόχορτα, 

που σήµερα υπάρχουν και αύριο ρίχνονται στη φωτιά, δε θα φροντίσει πολύ 

περισσότερο για σας; Μην κυριευθείτε λοιπόν από αγωνιώδη φροντίδα λέγοντας, 

τι θα φάµε, τι θα πιούµε και τι θα ντυθούµε. Διότι, για όλα αυτά αγωνιούν όσοι 

δεν εµπιστεύονται τη ζωή τους στον Θεό. Άλλωστε ο Πατέρας σας γνωρίζει τι 

έχετε ανάγκη και θα σας το δώσει. Γι’ αυτό πάνω από όλα να ζητάτε τα 

πνευµατικά αγαθά της βασιλείας του Θεού. Και τότε θα σας δοθούν και όλα το 

επίγεια. 

          Η εµπιστοσύνη στο Θεό δε σηµαίνει αδιαφορία του ανθρώπου για τα 

βιοτικά. Το «µη µεριµνάτε» του Χριστού δε σηµαίνει «µη εργάζεσθε». Ο Κύριος δε 

συνηγορεί σε µια παθητικότητα απέναντι στη ζωή. Δεν περιφρονεί τη σοβαρή και 

επίπονη εργασία. Με άλλη αφορµή, την παραβολή των ταλάντων, καταδικάζει 

την τεµπελιά. Εκείνο πού θέλει να χτυπήσει ο Χριστός είναι η αγωνιώδης 

µέριµνα, που ταλαιπωρεί την ανθρώπινη ψυχή. 

       Ο Χριστός µάς συµβουλεύει να έχουµε µια δυναµική και υπεύθυνη 

τοποθέτηση µέσα στη ζωή, τονίζοντας ότι πριν από όλα είναι η «βασιλεία τοῦ 

Θεοῦ καί ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ», η νέα πραγµατικότητα που εγκαινίασε Εκείνος µε 

τη ζωή και το έργο Του. Σε παλαιότερες εποχές, στην καθηµερινή επικοινωνία 

των ανθρώπων, άκουγε κανείς το «έχει ο Θεός». Αυτό δηλώνει την εµπιστοσύνη 



	

	

που έχει ὁ άνθρωπος στην πρόνοια του Θεού. Αυτή την εµπιστοσύνη χρειάζεται 

να αποκτήσουµε σήµερα. 

       Ζούµε σε µια εποχή µέριµνας, αγωνίας και φόβου. Προσανατολίσαµε τη 

ζωή µας στο φαγητό, στα υλικά αγαθά, στο πώς θα φανούµε «πιο ωραίοι» στους 

άλλους. Ξεχάσαµε ποιες είναι οι προτεραιότητες της ψυχής και του σώµατος, 

όπως µάς το υποδεικνύει και το απαιτεί η σωστή και ζωντανή σχέση και κοινωνία 

µας µε το Θεό.  Υποκαταστήσαµε την πρόνοια του Θεού µε τα υλικά αγαθά και 

την πρόσκαιρη οµορφιά µας, µε αποτέλεσµα ο κόσµος τούτος να µας έχει 

κυριεύσει. Και η αγωνία µας έγκειται στην επιβίωση και την αυτάρκειά µας, όχι 

στην κοινωνία µε τον Θεό και το συνάνθρωπό µας. Η αλλαγή µπορεί να έρθει 

στην καρδιά του καθενός, ακόµη κι αν ο κόσµος θα παραµείνει στη θεοποίηση 

των δικών του δυνάµεων. Και όποιος αλλάζει εντός του, εµπιστευόµενος τη ζωή 

του στην πρόνοια του Θεού σε τίποτε δεν θα υστερήσει. Έτσι, λοιπόν, ας 

προχωρήσουµε στη ζωή µας.  
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