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Τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα τῆς Δ’ Κυριακής τῶν Νηστειών, 
ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μᾶς μεταφέρει στὴ συγκλονιστικὴ ἐκείνη στιγμὴ 
ποὺ ὁ Θεὸς στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἔδωσε τὶς μεγάλες ὑποσχέσεις Του στὸν 
Ἀβραὰμ καὶ τοῦ εἶπε: Θὰ σὲ εὐλογήσω πλούσια καὶ θὰ σοῦ δώσω πάρα 
πολλοὺς ἀπογόνους. 

Καὶ ὁ Ἀβραὰμ ἀφοῦ περίμενε ὑπομονετικὰ πάρα πολλὰ χρόνια, 
πέτυχε τὴν ἐκπλήρωση τῆς εὐλογίας ποὺ τοῦ ὑποσχέθηκε ὁ Θεός. 
Ἀπέκτησε δηλαδὴ παιδὶ ἀπὸ τὴ Σάρρα, τὸν Ἰσαάκ. Κι ἀπ’ αὐτὸν 
πληθύνθηκαν οἱ ἀπόγονοί του σὲ μεγάλο ἔθνος. 

Πόσες φορὲς όμως δοκιμάστηκε ἡ πίστη του; 

Τοῦ μίλησε ὁ Θεὸς γιὰ ἀπογόνους, κι αὐτὸς εἶχε μία γυναίκα στείρα. 
Τοῦ εἶπε γιὰ μεγάλο ἔθνος ποὺ θὰ δημιουργοῦσε, κι αὐτὸς γέρασε καὶ 
παιδὶ δὲν εἶχε ἀπὸ τὴ Σάρρα! Ὅλα φαίνονταν ἀντίξοα, ἀντίθετα μὲ τὴν 
ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ! Ὅλα ἔμοιαζαν οὐτοπικὰ καὶ ἀπραγματοποίητα. 

Ὁ Ἀβραὰμ ὅμως δὲν ἔχασε τὴν πίστη του. 

Διδασκόμαστε ἔτσι ὅλοι μας καί ἀπό αὐτή τήν περικοπή τί θά πεῖ 
πίστη καί δοκιμασία. Κάποτε φαίνεται ὅτι ὁ Θεὸς ἀργεῖ πολύ, κι ἐμεῖς 
κουραζόμαστε. Ὅσο ὅμως περισσότερο ἀργεῖ ὁ Θεός, τόσο μεγαλύτερες 
εὐλογίες μᾶς ἑτοιμάζει. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ πιστεύουμε στο Θεό, νὰ ἐλπίζουμε, 
νὰ περιμένουμε, νὰ προσευχόμαστε. 

Ὁ Θεῖος Παῦλος τήν ἐλπίδα στόν Χριστό τήν ὀνομάζει «Ἄγκυρα τῆς 
ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καί βεβαίαν» (Ἑβρ. 6,19). Τήν παρομοιάζει μέ ἄνθρωπο 
πού εἰσέρχεται «εἰς τό ἐσώτερον του καταπετάσματος», στόν τόπο ὅπου 
βρίσκεται ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Μέ τήν ἐλπίδα ἀνοίγει ὁ πιστός τή θύρα τῆς 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐλπίδα εἶναι φῶς καί δύναμη στόν ἀγώνα κατά 
τῆς ἁμαρτίας. Χωρίς τήν ἐλπίδα ὑπάρχει φόβος, δειλία καί πνευματική 
ἀκαρπία στήν ψυχή. Ἡ ἐλπίδα ἀναδεικνύει τόν χριστιανό γενναῖο, 
ἄτρωτο καί ἰσχυρό στήν ἐχθρότητα τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι μαζί 
μέ τόν προφητάνακτα Δαβίδ μπορεῖ νά ἀναφωνεῖ: «ἐπί τῷ Θεῶ ἤλπισα, οὐ 
φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί ἄνθρωπος» (Ψάλμ. 55,12). Βλέπει τίς 
πανουργίες τῶν ἀνθρώπων τοῦ σκότους, παρακολουθεῖ τά διαβούλιά 
τους, ἀντιλαμβάνεται τά σχέδιά τους, ὅμως δέν πτοεῖται, γιατί ἐλπίζει στίς 
ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ. 

Ἀλήθεια, ποιός ἐμπιστεύθηκε τή ζωή του στόν Θεό καί διαψεύστηκε; 
«Τίς ἐνεπίστευσεν Κυρίω καί κατησχύνθη;» μᾶς λέει ὁ σοφός Σειράχ στό 



ὁμώνυμο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στή Σοφία Σειράχ (Σοφία Σειράχ 
2,10). 

Ὑπάρχουν θά ἔλεγα πολλές ἐλπίδες στόν ἄνθρωπο λογικές ἤ 
παράλογες. Ἐλπίδες γιά ὑλικά πράγματα καί ἐλπίδες γιά πνευματικά. 
Πάνω ὅμως ἀπό ὅλες τίς ἐλπίδες πρέπει νά στέκει ἡ ἐλπίδα τῆς αἰώνιας 
ζωῆς. Ἡ προσδοκία τῆς συνδιαγωγῆς μέ τόν Θεό. Ἡ προσμονή τῆς 
πραγματοποίησης τῆς ὑπόσχεσης τοῦ Θεοῦ. Μέ αὐτή τήν ἐλπίδα 
ὑπομένουμε μέ καρτερία τίς περιπέτειες τῆς ζωῆς, ὑπερνικοῦμε τίς 
δοκιμασίες ἀνεχόμαστε τούς πειρασμούς, διαμένουμε σάν ξένοι καί 
παρεπίδημοι στόν παρόντα κόσμο. Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του μᾶς 
ἔδωσε τήν ζωντανή ἐλπίδα «εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καί ἀμίαντον καί 
ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς», ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος 
Πέτρος στήν Α’ Καθολική Ἐπιστολή του (Α’ Πέτρ. 1,4). 

Ἡ ἐλπίδα, λοιπόν, εἶναι ἀπ’ εὐθείας ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό καί 
ἀποτέλεσμα αὐτῆς εἶναι τά πολλά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Γιά νά καλλιεργηθεῖ ὅμως ἡ ἐλπίδα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπαιτεῖται ταπείνωση, μνήμη θανάτου, προσευχή καί κυρίως αὐτογνωσία. 
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος γράφει γιά τήν ἐλπίδα: «Μέγα ὄντως ἡ ἐλπίς καί θεῖον 
δῶρον! Διότι αὕτη μόνη κρατύνει τά πάντα, καλλωπίζει τά πάντα, τελειοί 
τα πάντα, ἐξασφαλίζει τά πάντα καί προάγει τά πάντα». 

Ταλαιπωρεῖται ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ἀπό ψυχικές ἀσθένειες. 
Νιώθει τό βάρος τῆς ἀπελπισίας νά τόν ἐξουθενώνει καί νά τοῦ κάνει 
μαρτύριο τή ζωή. Τό τραγικότερο ὅμως εἶναι ὅτι ἀφήνει ἀθεράπευτο το 
πάθος του νά κατατρώγει τήν καρδιά του καί νά διαφθείρει τήν ψυχή του. 
Γι’ αὐτό πυκνό σκοτάδι ἔχει καλύψει τόν νοῦ πολλῶν ἀνθρώπων καί ἔτσι 
δέν ὑπάρχει πιά σύνεση καί ἠθικό σθένος. Γιατί χάθηκε ἡ ἐλπίδα πού δίνει 
νόημα στή ζωή καί προοπτική στήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ διέξοδος 
ἀπό τόν λαβύρινθο τῆς ἀπόγνωσης εἶναι μόνον ἡ ἐλπίδα στόν Θεό. 

Ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ, στίς καταιγίδες τῆς ζωῆς νά μήν 
ἀπελπιζόμαστε. Ἔχουμε ἄγκυρα πού θά μᾶς κρατήσει δεμένους μέ τήν 
πέτρα τῆς Πίστεως. Εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἡ μοναδική μας 
ἐλπίδα καί ἀσφάλεια. 

Ἀμήν! 
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