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«  � Πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν �ἱὸν 
Σωτῆρα τοῦ κόσμου»

(�� �ωάν. δ� 14)

«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
"ύριον �ησοῦν &ριστόν»

(Φιλιπ. γ� 20)

μεγάλος ἀπόστολος Παῦλος 
ἀγαποῦσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους. Ἰδιαίτερα ἀγαποῦσε αὐ-
τοὺς ποὺ μὲ τὸ κήρυγμά του 

ἐπέστρεψε στὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἐγέν-
νησε σὲ νέα πνευματικὴ ζωή. Μεταξὺ 
αὐτῶν ἐξαιρετικὰ ἀγαποῦσε τοὺς Φι-
λιππησίους. Ἀπόδειξη τῆς ἰδιαίτερής 
του ἀγάπης ἦταν ὅτι ἀπὸ μόνους αὐ-
τοὺς δέχθηκε ὑλικὴ βοήθεια στὶς φυλα-
κίσεις του γιὰ τὸν Χριστό. Τοὺς
ἀγαποῦσε, καὶ ἡ φροντίδα του
ἦταν ἄγρυπνη νὰ καλλιερ-
γοῦνται καὶ νὰ προάγονται 
καὶ νὰ διαπρέπουν ὡς γνή-
σιοι καὶ ἐκλεκτοὶ μαθητὲς τοῦ 
Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ στὴν ἐ-
πιστολή του τὴν πλήρη στοργῆς 
καὶ ἐνδιαφέροντος, ὅπου 
μὲ κάθε τρόπο ζητεῖ νὰ 
τοὺς ἀνεβάσει ὑψηλό-
τερα καὶ συνδέσει στε-
νότερα μὲ τὸν Σωτήρα 
Χριστό, τοὺς φανερώνει 
μία μεγάλη ἀλήθεια, ποὺ 
ἴσως πολλοὶ Χριστιανοὶ 
δὲν τὴν ἔχουμε προσέξει. 
Τοὺς λέει ὅτι σ’ αὐτοὺς χαρί-

σθηκε τὸ μέγα δώρημα νὰ πιστεύσουν 
ζωντανὰ καὶ εἰλικρινά, καὶ οἱ δεσμοί 
τους μὲ τὸν Χριστὸ νὰ ἰσχυροποιηθοῦν. 
Ὅμως τοὺς δόθηκε καὶ ἄλλη δωρεὰ 
ὑψηλὴ καὶ μεγάλη, ποὺ βεβαιώνει τὴν 
πίστη, ἀξιοποιεῖ τὴν πίστη, καὶ συνδέ-
ει μαζὶ μὲ τὴν πίστη στερεότερα μὲ τὸν 
Χριστό. Ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ δωρεά; «Ὑμῖν 
ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον
τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑ-

πὲρ αὐτοῦ πάσχειν» (Φιλιπ. α΄ 29). 
Σὲ σᾶς δόθηκε ὡς χάρις ὄχι μό-
νο τὸ νὰ πιστεύετε στὸν Ἰησοῦ 
Χριστό, ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ πά-
σχετε ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Χριστοῦ(*).

Σᾶς χαρίσθηκε ἐξαίρε-
το χάρισμα, ᾶς ἐδωρήθη
ἐξαίρετη δωρεά, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴν πίστη στὸν Χρι-
στό, καὶ ἡ εὐλογία νὰ 
ὑποφέρετε, νὰ πάσχε-
τε, νὰ διώκεσθε γιὰ τὸν 
Χριστό. Καὶ ἀμέσως ὁ 
θεῖος Ἀπόστολος προ-
βάλλει μπροστά τους 
τὸν διδάσκαλό τους, 
τὸν ἄνθρωπο τοῦ Χρι-
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στοῦ ποὺ τοὺς τὸν εἶχε στείλει γιὰ νὰ 
τοὺς ἀλλοιώσει μὲ θεία ἀλλοίωση καὶ 
τοὺς καταστήσει τέκνα Θεοῦ, ὁμοιώματα 
τοῦ Χριστοῦ καὶ μιμητὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ 
δικό του μιμητή, ὁ ὁποῖος πιστὰ καὶ σὲ 
ὅλα ἐμιμεῖτο καὶ ἀντέγραφε τὸν Χριστό.

Τοὺς γράφει λοιπόν: Μὲ τὴ δωρεὰ τοῦ
Χριστοῦ νὰ πάσχετε γι’ Αὐτὸν καὶ γιὰ
τὴν πίστη σας ἔχετε καὶ σεῖς νὰ ἀγωνί-
ζεσθε τὸν ἴδιο ἀγώνα ποὺ ἀγωνίζομαι 
καὶ ἐγώ. Καὶ τὸν ὁποῖο ἀγώνα τὸν ψη-
λαφήσατε ὅταν ἤμουν μαζί σας στοὺς 
Φιλίππους, ὅπου γιὰ τὸν Χριστὸ διώχθη-
κα σκληρά, ραβδίστηκα δημόσια, φυ-
λακίσθηκα, ἐκδιώχθηκα ἄδικα ἀπὸ τὴν 
πόλη σας. Ἀλλὰ καὶ σήμερα, ὅπως τὸ 
διαπιστώνετε, εὑρίσκομαι δέσμιος στὴ 
φυλακὴ τῆς Ρώμης, ὅπου ζῶ μὲ στερή-
σεις ἀλλὰ καὶ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς μου.

Καθὼς ξεδιπλώνει τὴ ζωή του ὁ Ἀπό-
στολος, μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι σ’ αὐτὸν 
καθ’ ὑπερβολὴν εἶχε χαρισθεῖ τὸ νὰ 
πάσχει γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. 
Διότι τὰ παθήματα τοῦ Ἀποστόλου εἶ-
ναι πολλά, ποικίλα, ἀτελείωτα. Ὅπως ὁ 
ἴδιος χαρακτηριστικὰ εἶχε γράψει, «ἀν-
ταναπληρῶ», δηλαδὴ σύμφωνα μὲ 
τοὺς ἑρμηνευτὲς πάσχω ὅσα δὲν πρό-
φθασε νὰ πάθει ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν 
Ἐκκλησία του. Πάσχω ὅσα θὰ πάθαι-
νε γιὰ τὴν Ἐκκλησία του ὁ Χριστός, ἂν 
ἐξακολουθοῦσε νὰ ζεῖ στὴ γῆ. Δηλαδὴ 
τὰ παθήματά μου – ποὺ τὰ βλέπουμε 
στὴν ἁγία ἀποστολικὴ ζωή του, κόπους, 
ἀγρυπνίες, πορεῖες, στερήσεις, συκο-
φαντίες, κινδύνους, κακώσεις τοῦ σώ-
ματος, δαρμούς, τραυματισμούς, φυλα-
κίσεις, λιθοβολισμοὺς καὶ τὰ ὅμοια – τὰ 
ἔπαθα καὶ τὰ παθαίνω μὲ εὐχαρίστηση 
καὶ ἁγία καύχηση, καὶ τὰ σημάδια τῶν 
πληγῶν καὶ τὶς οὐλὲς τῶν τραυμάτων τὰ 
βλέπω ὡς στίγματα τοῦ Χριστοῦ, παρά-
σημα τοῦ Χριστοῦ, καὶ τὰ φέρω ἐπάνω 
μου μὲ ἁγία καύχηση.

Ἔτσι εἶναι τὸ νὰ πάσχει κανείς, νὰ θυ-

σιάζει γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιο 
τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι εὔνοια Θεοῦ καὶ δω-
ρεὰ Θεοῦ. Καὶ ὅταν μᾶς καλεῖ ὁ Θεὸς σὲ 
τέτοιου εἴδους θυσίες, μὲ προθυμία νὰ 
τὶς δεχόμαστε. Καὶ βέβαια σήμερα δὲν 
ἔχουμε ἐποχὴ διωγμῶν, ὅπου ἐκτὸς ἀ-
πὸ τὸ μαρτύριο οἱ πιστοὶ προσέφεραν
θυσία μέλη τοῦ σώματός τους καὶ ἔ-
μεναν διὰ βίου ρινότμητοι, μονόχειρες, 
μονόφθαλμοι, μὲ παραμορφωμένο τὸ
πρόσωπο, μὲ ἀναπηρίες, καὶ γίνονταν
οἱ ἐκλεκτοὶ Ὁμολογητές. Ὅμως τὰ ἔρ-
γα ἀγάπης, ποὺ ἀφθονοῦν στὴν Ἐκ-
κλησία καὶ στὰ ὁποῖα συχνὰ ὁ Χριστὸς 
μᾶς καλεῖ, εἶναι «πάσχειν διὰ τὸν Χρι-
στόν». Καὶ δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχουν καὶ 
σήμερα ὄχι λίγοι Χριστιανοί, ἄνδρες
καὶ γυναῖκες, ποὺ μὲ ζῆλο καὶ αὐτα-
πάρνηση τρέχουν κοντὰ στὸν ἄρρω-
στο, τὸν γέροντα, τὸ ὀρφανό, τὸν ἀνά-
πηρο καὶ μὲ αὐταπάρνηση νύχτα καὶ 
μέρα τὸν διακονοῦν. Τὸ ἴδιο τὰ ἔργα τῆς 
ἱεραποστολῆς ποὺ γίνεται στὸ ἐσωτε-
ρικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, ποὺ ἀπαιτοῦν κό-
πους πολλοὺς καὶ φροντίδες καὶ ἀγρυ-
πνίες καὶ πορεῖες καὶ κινδύνους εἶναι 
παθήματα γιὰ τὸν Χριστό. Καὶ γιὰ νὰ 
αἰσιοδοξοῦμε, νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι 
πολλοὶ ἀδελφοί μας ἐκδαπανῶνται σ’ 
αὐτά. Μὴν τὰ ἀποφεύγουμε λοιπὸν ὅ-
ταν ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία του μᾶς 
καλοῦν νὰ τὰ προσφέρουμε. Εἶναι εὔ-
νοια Θεοῦ, εἶναι δωρεὰ Θεοῦ, εἶναι τιμὴ 
ποὺ μᾶς γίνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ νὰ κο-
πιάζουμε, νὰ στερούμαστε, νὰ ἀγρυ-
πνοῦμε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλη-
σία του. Μὲ χαρὰ καὶ ζῆλο νὰ τὰ ἀπο-
δεχόμαστε. Δοξάζουν τὸν Χριστό, με-
γαλύνουν τὴν Ἐκκλησία του καὶ ἑτοιμά-
ζουν τὸν δρόμο γιὰ τὸν Παράδεισο τοῦ 
Θεοῦ.

(*) Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετὰ συντόμου ἑρμηνείας, 
ὑπὸ Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», ἔκδ. 52α, 
σελ. 791.
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A    δελφοί, λέγει ἡ γραφή· πᾶς ὁ πιστεύων ἐπὶ τῷ Θεῷ οὐ καταισχυνθήσε-
ται. οὐ γὰρ ἔστι διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ  Ἕλληνος· ὁ γὰρ αὐτὸς Κύρι-
ος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν· πᾶς γὰρ ὃς 

ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν 
οὐκ ἐπίστευσαν; πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; πῶς δὲ ἀκούσουσι 
χωρὶς κηρύσσοντος; πῶς δὲ κηρύξουσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσι; καθὼς γέγρα-
πται· ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομέ-
νων τὰ ἀγαθά! Ἀλλ’ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ· Ἡσαΐας γὰρ λέγει· 
Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ
ρήματος Θεοῦ. ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε εἰς πᾶσαν τὴν γῆν 
ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐ-
τῶν. ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἔγνω Ἰσραήλ; πρῶτος Μωϋσῆς λέγει· ἐγὼ παραζη-
λώσω ὑμᾶς ἐπ’ οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. Ἡσαΐας δὲ 
ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς 
ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι. πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει· ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς 
χεῖράς μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Λέγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὁ 
Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμί, ἐκ σπέρματος 
Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν. οὐκ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 NOEMΒΡΙΟΥ

(Η΄ Λουκᾶ)

Τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα 
ἔχει ἐπιλεγεῖ πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Ματ-
θαίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, τοῦ ὁποίου 
τὴ μνήμη τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. 
Διότι οἱ ἔννοιες τοῦ ἱεροῦ κειμένου συ-
νάδουν μὲ τὸ μεγάλο καὶ ἀκτινοβόλο 
ἀποστολικό του ἔργο.

1. ΟΛΑ ΤΑ ΕΘΝΗ 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος διακηρύττει ὅτι 
ὁ Θεὸς εἶναι Θεὸς ὅλων τῶν ἀνθρώπων 

καὶ δὲν κάνει διακρίσεις ἀνάμεσα σὲ 
Ἰουδαίους καὶ ἐθνικούς. Γι’ αὐτό, ὅπως 
λέει καὶ ἡ Ἁγία Γραφή, καθένας ποὺ πι-
στεύει στὸν Θεὸ δὲν θὰ ντροπιασθεῖ. 
Διότι ὁ ἴδιος Κύριος εἶναι Κύριος ὅλων, 
ὄχι μόνο Κύριος τῶν Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ 
Κύριος τῶν ἐθνικῶν. Εἶναι πλούσιος σὲ 
ἔλεος καὶ παρέχει ἄφθονες τὶς δωρεὲς 
τῆς σωτηρίας σὲ ὅλους ὅσους Τὸν 
ἐπικαλοῦνται. Αὐτὸ ἄλλωστε τὸ βεβαιώ-
νει καὶ ἡ προφητεία τοῦ προφήτου Ἰωὴλ 
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ποὺ λέει ὅτι καθένας ποὺ θὰ ἐπικαλεσθεῖ 
τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου θὰ σωθεῖ. 

Αὐτὴ ἡ μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεὸς 
εἶναι Θεὸς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἠχεῖ 
στὰ αὐτιά μας ὡς αὐτονόητη. Ὅμως 
ἐκείνη τὴν ἐποχὴ στοὺς Ἰουδαίους φαι-
νόταν ἀδιανόητη. Διότι οἱ Ἑβραῖοι θεω-
ροῦσαν ὅτι μόνο αὐτοὶ ὡς περιούσιος 
λαὸς τοῦ Θεοῦ εἶχαν ἀποκλειστικὸ δι-
καίωμα σωτηρίας. Καὶ ἔρχεται τώρα ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος νὰ ἀνατρέψει τὴ 
βασικότερη κοσμοθεωρία τους. Καὶ μὲ 
τόλμη ξεκαθαρίζει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Θεὸς 
πάντων, ὄχι μόνο τῶν Ἰουδαίων ἀλλὰ 
ὅλων τῶν ἐθνῶν. Καὶ ὅλοι οἱ πιστοὶ εἶ-
ναι ἴσοι στὴν ἀπόλαυση τῶν θείων ἀ-
γαθῶν. Διότι ὁ Θεὸς θέλει ὅλοι οἱ ἄν-
θρωποι νὰ σωθοῦν καὶ νὰ γνωρίσουν 
τὴν ἀλήθεια. Καὶ παρέχει τὸν ἀνεξάν-
τλητο πλοῦτο τῶν δωρεῶν του σὲ ὅ-
λους. 

Τώρα πλέον κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ 
νὰ σωθεῖ. Ἀρκεῖ νὰ πιστεύσει στὸν Ἰησοῦ 
Χριστὸ ὡς Κύριο καὶ Θεὸ καὶ νὰ γίνει μὲ 
τὸ ἅγιο Βάπτισμα μέλος τῆς Ἐκκλησίας 
του· κι ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ νὰ ἐπικαλεῖται καθημερινὰ 
μὲ πίστη τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καὶ νὰ ζεῖ μέσα στὸ φῶς τῆς 
πίστεως ζωὴ λατρείας, ἁγνότητος καὶ 
προσευχῆς. 

2. ΟΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ 
Γιὰ νὰ συντελεσθεῖ ὅμως ἡ σωτηρία 

ὅλων τῶν ἐθνῶν, χρειάζονται, λέει ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος, οἱ ἀπεσταλμένοι 
τοῦ Θεοῦ ποὺ θὰ κηρύξουν τὸν Ἰησοῦ 
Χριστό. Διότι πῶς θὰ ἐπικαλεσθοῦν οἱ 
ἄνθρωποι Ἐκεῖνον στὸν Ὁποῖο δὲν ἔ-
χουν πιστεύσει; Καὶ πῶς θὰ πιστεύ-
σουν σ’ Ἐκεῖνον τὸν Ὁποῖο δὲν ἄκου-
σαν νὰ κηρύττεται. Καὶ πῶς θὰ ἀκού-
σουν, ἐὰν δὲν ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ
θὰ κηρύξουν; Καὶ πῶς θὰ ὑπάρξουν 

οἱ κήρυκες τῆς ἀληθείας, ἐὰν δὲν ἀπο-
σταλοῦν ἀπὸ τὸν Θεό; 

Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γιὰ νὰ δεί-
ξει πόσο μεγάλη ἀξία ἔχουν οἱ κήρυ-
κες τοῦ Εὐαγγελίου, ἀναφέρει τὸ χωρίο
τοῦ προφήτου Ἡσαΐου ποὺ λέει: Πόσο 
ὡραῖα εἶναι τὰ πόδια ἐκείνων ποὺ ἀναγ-
γέλλουν τὴν εἰρήνη Θεοῦ καὶ ἀνθρώ-
πων καὶ εὐαγγελίζονται τὰ θεῖα ἀγα-
θὰ ποὺ μᾶς ἐξασφάλισε ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός!

Μέσα στὰ δύο χιλιάδες χρόνια τῆς Ἐκ-
κλησίας μας μποροῦμε ἄραγε νὰ σκε-
φθοῦμε πόσοι ἀπόστολοι, ἱεραπόστο-
λοι, κήρυκες τοῦ θείου λόγου κληρικοὶ 
καὶ λαϊκοί, ὄργωσαν τὴ γῆ μας καὶ ἔτρε-
ξαν στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης γιὰ νὰ 
εὐαγγελισθοῦν τὸν Ἀρχηγὸ τῆς εἰρήνης, 
τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό; Ἔχουμε ἐκτι-
μήσει ὅσο θὰ ἔπρεπε ἄραγε τὸν κόπο 
τους καὶ τὸ ἔργο τους; Ἔχουμε κατα-
νοήσει ὅτι χωρὶς αὐτοὺς κάποια μέρη 
τῆς γῆς θὰ ἦταν ἀκόμη στὸ σκοτάδι τῆς 
ἄγνοιας; 

Αὐτοὶ ἔτρεχαν μέσα στοὺς αἰῶνες καὶ 
τρέχουν καὶ στὴν ἐποχή μας μέσα σὲ 
συνθῆκες ἀντίξοες καὶ ἐπικίνδυνες κά-
ποτε, γιὰ νὰ μεταδώσουν τὸ φῶς τοῦ 
Χριστοῦ. Αὐτοὶ λειώνουν σὰν λαμπάδες 
καθημερινὰ κι ἐμεῖς φωτιζόμαστε, αὐτοὶ 
διακονοῦν κι ἐμεῖς εὐεργετούμαστε, αὐ-
τοὶ διδάσκουν, κι ἐμεῖς πλουτίζουμε ψυ-
χικά. Αὐτοὶ στηρίζουν τὰ σπίτια μας, τὰ 
παιδιά μας καὶ τὴ ζωή μας. Ἂς ἐκτιμή-
σουμε λοιπὸν τὴν ἀξία τους κι ἂς τοὺς 
σεβόμαστε καὶ τοὺς ἀγαποῦμε. Καὶ νὰ 
προσευχόμαστε νὰ ἀναδεικνύει καὶ σή-
μερα ὁ Θεὸς τέτοιους ἀνθρώπους, διότι 
διαφορετικὰ ὁ κόσμος θὰ μείνει χωρὶς 
ὁδοδεῖκτες στὴν πορεία τῆς ζωῆς του. 

Ἰδιαιτέρως δὲ σήμερα νὰ ἐκδηλώσου-
με τὴν εὐγνωμοσύνη μας στὸν ἅγιο εὐ-
αγγελιστὴ Ματθαῖο ποὺ ἑορτάζει. Διότι 
αὐτὸς ὄχι μόνο ἐκήρυξε τὸν Χριστὸ σὲ 



πολλὲς εἰδωλολατρικὲς χῶρες, ἀλλὰ 
καὶ μᾶς παρέδωσε τὸ Εὐαγγέλιό του ὡς 
πολύτιμη παρακαταθήκη.

3. Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀ-

ναφέρεται στὴ σκληροκαρδία τῶν Ἰου-
δαίων, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸ μεγαλύτερο 
μέρος τους δὲν δέχθηκαν τὸ κήρυγμα
τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτὴν τὴν ἀπιστία τοῦ 
Ἰσραὴλ προφητεύει ὁ προφήτης Ἡσαΐ-
ας: Κύριε, ποιὸς πίστευσε σὲ ὅσα ἄ-
κουσε ἀπὸ ἐμᾶς νὰ κηρύττονται; Καὶ ἐξ 
ὀνόματος τοῦ Θεοῦ λέει: Διαρκῶς σὰν 
πατέρας στοργικὸς ἅπλωνα τὰ χέρια 
μου γιὰ νὰ ἀγκαλιάσω ἕνα λαὸ ποὺ μὲ 
ἀρνεῖται. 

Ὁ Θεὸς λοιπὸν ἔκανε τὰ πάντα γιὰ 
τοὺς Ἰουδαίους, ποὺ Τὸν ἀρνήθηκαν. 
Καὶ διαρκῶς κάνει τὰ πάντα γιὰ τὴ σω-
τηρία ὄχι μόνο τῶν Ἰουδαίων ἀλλὰ ὅ-
λων τῶν ἀνθρώπων. Ἁπλώνει καθημε-
ρινὰ τὰ χέρια του σ’ ὅλους, καὶ σ’ αὐ-
τοὺς ποὺ πεισματικὰ Τὸν ἀρνοῦνται ἢ 
ἀδιάφοροι Τὸν περιφρονοῦν. Μακρο-
θυμεῖ καὶ μᾶς ἀνέχεται τόσο πολύ, ὥστε 
νὰ μὴν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ 
μεγαλεῖο τῆς μακροθυμίας του. Καὶ πε-
ριμένει ὅλους τοὺς λαούς, γιὰ νὰ τοὺς 
προσφέρει τὴ λύτρωση. 

Περιμένει κι ἐμᾶς ποὺ Τὸν γνωρίσαμε 
καὶ δεχόμαστε καθημερινὰ τὶς ἄπειρες 
εὐεργεσίες του, ἀλλὰ βρισκόμαστε ἴσως 
ἀκόμη τόσο μακριά του. Καὶ καθημερινὰ 
Τὸν ἀρνούμαστε μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς πτώ-
σεις μας. Ἂς συνέλθουμε λοιπόν. Ὁ Θεὸς 
ἁπλώνει καὶ σὲ μᾶς καθημερινὰ τὰ χέρια 
του γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸν οὐρανό. 
Καὶ περιμένει. Νὰ Τοῦ δώσουμε κι ἐμεῖς 
τὰ δικά μας χέρια, νὰ ἀνταποκριθοῦμε 
στὴν ἀγάπη του μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς 
ἀγάπης του καὶ νὰ Τοῦ ποῦμε: Κύριε, 
Σὲ ἀναγνωρίζουμε, εἶσαι ὁ Σωτήρ μας! 
Σῶσε μας. Ἀμήν. 

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΗ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
(Κείμενον - Σύντομος ἑρμηνεία - (Κείμενον - Σύντομος ἑρμηνεία - 

Ἐκτενεῖς σχολιασμοί - Πατερικαὶ γνῶμαι -Ἐκτενεῖς σχολιασμοί - Πατερικαὶ γνῶμαι -
Πρακτικὰ διδάγματα)Πρακτικὰ διδάγματα)

(Βραβεῖον Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν)(Βραβεῖον Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν)
Τὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἑρμηνεύονται 

σὲ ἁπλὴ νεοελληνικὴ γλώσσα, κατὰ τὸ ὀρθόδοξο 
πνεῦμα, βάσει τῶν ἑρμηνευτικῶν ἔργων τῶν 
ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ μὲ τὴν 
βοήθεια νεωτέρων ἑρμηνευτῶν. Γιὰ τὴν καλύτε-
ρη κατανόηση τοῦ κειμένου σὲ κάθε κεφάλαιο 
προτάσσεται κατατοπιστικὴ εἰσαγωγή. Τὰ κε-
φάλαια διαιροῦνται στὶς φυσικές τους ἑνότητες, 
ὥστε νὰ εἶναι περισσότερο καταληπτὸ τὸ περιε-
χόμενό τους. Παρατίθενται ἐπίσης χάρτες καὶ πί-
νακες καὶ παράλληλα χωρία ἄλλων βιβλίων τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς.

• Τόμος Α΄: ΓΕΝΕΣΙΣΤόμος Α΄: ΓΕΝΕΣΙΣ
• Τόμος Β΄: ΕΞΟΔΟΣ - ΛΕΥΪΤΙΚΟΝΤόμος Β΄: ΕΞΟΔΟΣ - ΛΕΥΪΤΙΚΟΝ
• Τόμος Γ΄: ΑΡΙΘΜΟΙ - ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝΤόμος Γ΄: ΑΡΙΘΜΟΙ - ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
• Τόμος Δ΄: ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ - ΚΡΙΤΑΙ - ΡΟΥΘΤόμος Δ΄: ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ - ΚΡΙΤΑΙ - ΡΟΥΘ
• Τόμος Ε΄: ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄ - Β΄Τόμος Ε΄: ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄ - Β΄  
•  Τόμος Τόμος Ϛ΄: ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄ - Δ΄ ΄: ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄ - Δ΄ 
•  Τόμος Ζ΄: ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄ - Β΄Τόμος Ζ΄: ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄ - Β΄  
• Τόμος Η΄: ΕΣΔΡΑΣ Α΄, Β΄ - ΝΕΕΜΙΑΣ - ΤΩΒΙΤΤόμος Η΄: ΕΣΔΡΑΣ Α΄, Β΄ - ΝΕΕΜΙΑΣ - ΤΩΒΙΤ
    - ΙΟΥΔΙΘ - ΕΣΘΗΡ    - ΙΟΥΔΙΘ - ΕΣΘΗΡ
• Τόμος Θ΄: ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄ - Γ΄Τόμος Θ΄: ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄ - Γ΄  
•  Τόμος Ι΄: ΨΑΛΜΟΙΤόμος Ι΄: ΨΑΛΜΟΙ
• Τόμος ΙΑ΄: ΙΩΒΤόμος ΙΑ΄: ΙΩΒ
• Τόμος ΙΒ΄: ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΤόμος ΙΒ΄: ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
•  Τόμος ΙΓ΄: ᾼΣΜΑ - ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣΤόμος ΙΓ΄: ᾼΣΜΑ - ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
    - ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ    - ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
•  Τόμος ΙΔ΄: ΩΣΗΕ - ΑΜΩΣ - ΜΙΧΑΙΑΣ - ΙΩΗΛ    Τόμος ΙΔ΄: ΩΣΗΕ - ΑΜΩΣ - ΜΙΧΑΙΑΣ - ΙΩΗΛ    
    - ΟΒΔΙΟΥ    - ΟΒΔΙΟΥ
•  Τόμος ΙΕ΄: ΙΩΝΑΣ - ΝΑΟΥΜ - ΑΜΒΑΚΟΥΜ Τόμος ΙΕ΄: ΙΩΝΑΣ - ΝΑΟΥΜ - ΑΜΒΑΚΟΥΜ 
    - ΣΟΦΟΝΙΑΣ - ΑΓΓΑΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ      - ΣΟΦΟΝΙΑΣ - ΑΓΓΑΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ  
    - ΜΑΛΑΧΙΑΣ    - ΜΑΛΑΧΙΑΣ
• Τόμος ΙΤόμος ΙϚ΄: ΗΣΑΪΑΣ΄: ΗΣΑΪΑΣ
• Τόμος ΙΖ΄: ΙΕΡΕΜΙΑΣ (κεφ. α΄ - λβ΄)Τόμος ΙΖ΄: ΙΕΡΕΜΙΑΣ (κεφ. α΄ - λβ΄)
• Τόμος ΙΗ΄: ΙΕΡΕΜΙΑΣ (κεφ. λγ΄ - νβ΄) - ΒΑΡΟΥΧΤόμος ΙΗ΄: ΙΕΡΕΜΙΑΣ (κεφ. λγ΄ - νβ΄) - ΒΑΡΟΥΧ
    - ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ    - ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
•  Τόμος ΙΘ΄: ΙΕΖΕΚΙΗΛΤόμος ΙΘ΄: ΙΕΖΕΚΙΗΛ
•  Τόμος Κ΄ : ΔΑΝΙΗΛΤόμος Κ΄ : ΔΑΝΙΗΛ  
        - (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄ 

Κάθε τόμος τιμᾶται δεμένος 18  ̦. Ταχυδρ. 4  ̦. 

ΑΡΙΘ. 1966, 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
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Ἡ Ἀδελφότης μας ἐπιθυμεῖ νὰ ἐκ- 

φράσει τὶς θερμὲς εὐχαριστίες της καὶ 
τὴν εὐγνωμοσύνη της πρὸς ὅλους 
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μὲ ποικίλους τρό-
πους – μὲ τὴν παρουσία τους, μὲ τη-
λεγραφήματα, μὲ ἐπιστολές, μὲ τη-
λεφωνήματα, μὲ ψηφίσματα – συμ-
μετέσχον στὸ πένθος της καὶ ἐξεδή-
λωσαν τὴ συμπάθειά τους γιὰ τὴν 
ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου

@ρχιμανδρίτου
Δ-5B�Σ-5� Γ. Π-Λ5335�.

Ὅλως ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ζι-
χνῶν καὶ Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεο, 
ὁ ὁποῖος προεξῆρχε στὴ νεκρώσιμη 
ἀκολουθία. Ἐπίσης τὸν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀν-
δρέα, ὁ ὁποῖος παρέστη σ’ αὐτήν.

Παρομοίως ὅλους τοὺς Πανοσιο-
λογιώτατους Ἀρχιμανδρίτες καὶ Αἰ-
δεσιμώτατους Πρεσβυτέρους, κα-
θὼς καὶ τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν οἱ ὁ-
ποῖοι καὶ ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἀπὸ τὶς ἐ-
παρχίες ἔσπευσαν νὰ συμπροσευ-
χηθοῦν μαζί μας στὴν ἐξόδιο ἀκο-
λουθία.

Παρακαλοῦμε ὅλους νὰ εὔχονται 
ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου 
ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ σεβα-
στοῦ καὶ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ τῆς Ἀ-
δελφότητός μας.
@δελφότης Θεολόγων «5 ΣΩ38/»    

F Σύναξη
τῶν Gρθοδόξων Προκαθημένων

Ἀπὸ τὶς 10 μέχρι τὶς 12 Ὀκτωβρίου  ἔ-
λαβε χώρα στὸ Φανάρι ἡ Σύναξη τῶν 
Προκαθημένων ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων 
Πατριαρχείων καὶ Ἀρχιεπισκοπῶν μὲ 
πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
άρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στὰ πλαίσια 
τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ ἔτους τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου, ὅπως ἔχει χαρακτηρισθεῖ 
τὸ 2008. Ἡ Σύναξη ἔληξε μὲ συλλεί-
τουργο ὅλων τῶν Προκαθημένων, στὸ 
ὁποῖο ἔλαβε μέρος γιὰ πρώτη φορὰ καὶ 
ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Ἀλέξιος.

Στὸ Μήνυμα τῆς Συνάξεως τονίζεται 
μεταξὺ τῶν ἄλλων ἡ ἀνάγκη τῆς ὑπερ-
βάσεως ὅλων τῶν ἐμποδίων τὰ ὁποῖα 
δυσκολεύουν τὴν ἑνότητα μεταξὺ τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Μιλώντας στὴ Σύναξη ὁ Οἰκουμενι-
κὸς Πατριάρχης τόνισε ὅτι «ὀφείλουμε 
νὰ ὁμολογήσουμε μὲ εἰλικρίνεια ὅτι ἐνί-
οτε παρέχουμε τὴν εἰκόνα ἐλλιποῦς ἑνό-
τητος, ὡς νὰ μὴ εἴμεθα μία Ἐκκλησία, 
ἀλλὰ συνομοσπονδία ἢ ὁμοσπονδία 
Ἐκκλησιῶν».

Ἡ διαπίστωση αὐτὴ δὲν εἶναι ὁπωσ-
δήποτε καθόλου εὐχάριστη καὶ δὲν συν-
τελεῖ στὴ δόξα τοῦ Δομήτορος τῆς Ἐκ-
κλησίας. Καὶ θὰ συνεχίζεται ἀσφαλῶς 
ἡ κατάσταση, ἂν ἔχουν προτεραιότητα
στὶς διορθόδοξες σχέσεις τὰ διοικητικὰ
θέματα καὶ προνόμια καὶ οἱ ἐθνοφυλετι-
σμοί. Πολὺ περισσότερο μάλιστα, ἂν 
σπεύδουν ὁρισμένοι Ὀρθόδοξοι Προ-
καθήμενοι νὰ ἀγκαλιάζουν καὶ νὰ συμ-
προσεύχονται μὲ τὸν αἱρεσιάρχη Πά-
πα, παρὰ τὶς ρητὲς ἀπαγορεύσεις τῶν
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ἱερῶν Κανόνων. Θὰ ἐξεγείρoνται τότε οἱ 
συνειδήσεις ὁρισμένων ἄλλων Ὀρθο-
δόξων Προκαθημένων καὶ εἶναι φυσικὸ 
νὰ διαφωνοῦν.

Ἀφοῦ ὅμως τέτοια εἶναι ἡ μεταξύ μας
ἑνότης, θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ διερω-
τηθεῖ: Γιατί σπεύδουμε νὰ ἑνωθοῦμε μὲ 
τοὺς αἱρετικούς; 

Γι’ αὐτὸ ταπεινὰ καὶ υἱϊκὰ προσευχό-
μαστε καὶ παρακαλοῦμε τὸν Κύριο νὰ 
φωτίζει τοὺς Προκαθημένους μας, ὥστε 
νὰ ἀντιμετωπίζουν ἀπὸ ἄλλη ὀπτικὴ 
γωνία τὸ θέμα τῆς ἑνότητος. 

 
5ἱ συνομιλίες

γιὰ τὴν ἐπανένωση τῆς "ύπρου 
Στὴν Κύπρο διεξάγονται συνομιλίες 

μεταξὺ τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς 
Δημοκρατίας κ. Χριστόφια καὶ τοῦ ἡγέ-
τη τῶν Τουρκοκυπρίων γιὰ ἐξεύρεση ἀ-
ποδεκτῆς λύσεως πρὸς ἐπανένωση τῆς
Κύπρου. Δηλαδὴ γιὰ τὴ λύση ἑνὸς προ-
βλήματος τὸ ὁποῖο δημιούργησε ἡ εἰσ-
βολὴ τῆς Τουρκίας στὴν Κύπρο τὸ 
1974 μὲ ἀνοχὴ τῆς Ἀγγλίας καὶ τὸ ὁ-
ποῖο διαιωνίζεται, ἐπειδὴ αὐτὸ συμφέ-
ρει στὶς σημερινὲς Μεγάλες Δυνάμεις. 
Ἑνὸς προβλήματος ποὺ δὲν θά ’πρεπε 
κὰν νὰ ὑπάρχει, ἂν οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς 
ἤθελαν νὰ ἐφαρμόσουν τὶς ἀρχὲς δικαί-
ου καὶ ἐλευθερίας, τὶς ὁποῖες ἐπιμένουν 
ὅτι ὑποστηρίζουν, χωρὶς ὅμως νὰ τὶς 
ἐφαρμόζουν καὶ στὴν περίπτωση τῆς 
ἀπὸ αἰώνων ἑλληνικῆς Κύπρου. Διό-
τι οἱ Τοῦρκοι κατέλαβαν τὴν Κύπρο τὸ 
1570/1571, στὴ συνέχεια ὅμως πούλη-
σαν τὸ νησὶ στοὺς ἀποικιοκράτες τῆς 
Ἀγγλίας τὸν Ἰούνιο τοῦ 1878. Ἐνῶ τὸ 

Νοέμβριο τοῦ 1914 ἡ Βρεταννία κή-
ρυξε ἄκυρη τὴν ἀγγλοτουρκικὴ συν-
θήκη τοῦ 1878 καὶ ἔκαμε ὁριστικὴ 
προσάρτηση τῆς Κύπρου στὴ βρε-
ταννικὴ αὐτοκρατορία. Οὐδέποτε λοι-
πὸν ὑπῆρξε τουρκικὴ ἡ Κύπρος. Ὅ-
ταν δὲ ἀνακηρύχθηκε τὸ 1959 ἡ Κυ-
πριακὴ Δημοκρατία, οἱ Τοῦρκοι ἀπο-
τελοῦσαν μόλις τὸ 18% τοῦ πληθυ-
σμοῦ. Ἦταν δὲ αὐτοὶ ἀπόγονοι τῶν 
Τούρκων κατακτητῶν καὶ Ἕλληνες 
τοῦ νησιοῦ ποὺ ἐξισλαμίσθηκαν βίαια 
κατὰ τὴ διάρκεια τῶν τριῶν αἰώνων 
τῆς τουρκικῆς τυραννίας.

Σήμερα, 34 χρόνια μετὰ τὴν τουρκι-
κὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974, διεξάγονται γιὰ 
πολλοστὴ φορὰ συνομιλίες. Ἀλλὰ μὲ 
τὸ τουρκικὸ στιλέτο καρφωμένο στὴν 
πλάτη τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου, 
ἀφοῦ 40.000 τουρκικοῦ στρατοῦ 
σταθμεύουν μόνιμα στὸν τουρκοκα-
τεχόμενο τομέα τοῦ νησιοῦ. Καὶ ὄχι 
μόνο αὐτό. Μὲ τοὺς Τούρκους νὰ ἐ-
πιχειροῦν πλήρη τουρκοποίηση τῆς 
Βόρειας Κύπρου μὲ εἰσαγόμενους ἐ-
ποίκους ἀπὸ τὴν Τουρκία. Καὶ μὲ κα-
ταστροφὴ τῆς ἀξιολογότατης χιλιε-
τοῦς πολιτιστικῆς κληρονομίας τοῦ 
νησιοῦ. Κυρίως δὲ καὶ προπαντὸς 
μὲ τὴν καταστροφὴ καὶ βεβήλωση 
τῶν ὀρθοδόξων ναῶν ἢ τὴ μεταβολή 
τους σὲ τζαμιά. Μόλις πρὶν ἀπὸ ἐλά-
χιστους μῆνες τὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁ-
γίου Χαραλάμπους στὸ Τριμίθι τῆς 
Κερύνειας τὸν μετέτρεψαν σὲ κερα-
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μοποιεῖο. Τὸν δὲ ἱερὸ ναὸ τῆς Ἁ-
γίας Αἰκατερίνης στὸ Γεράνι τῆς 
Καρπασίας τὸν κατεδάφισαν, γιὰ 

νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ ὑλικά του γιὰ 
ἀνοικοδόμηση κτηρίων στὸ χωριὸ Τρί-
κωμο!... Ὅμοια τύχη εἶχε καὶ ὁ ἱερὸς 
ναὸς τῆς Παναγίας Ἀβγασίδας στὴ 
Μιὰ Μηλιά. Αὐτοὶ εἶναι ἐλάχιστοι ἀπὸ 
τοὺς πρόσφατους ἄθλους(!) τῶν Τούρ-
κων στὴν Κύπρο. Ἀφήνουμε τὴ βίαιη 
ἐκδίωξη ἐπισκόπων καὶ κληρικῶν ἀπὸ 
τὸν τουρκικὸ στρατό, οἱ ὁποῖοι ἐπιχεί-
ρησαν, κατόπιν ἀδείας τῶν τουρκικῶν 
πολιτικῶν ἀρχῶν, νὰ λειτουργήσουν σὲ 
ναοὺς τῆς τουρκοκατεχόμενης περιο-
χῆς.

Εἶναι λοιπὸν ἀπορίας ἄξιο πῶς μπο-
ροῦν νὰ διεξάγονται συνομιλίες κάτω
ἀπ’ αὐτὸ τὸ κλίμα. Ἕνα κλίμα ἐκβια-
σμῶν, βαρβαρισμοῦ καὶ τουρκικοῦ φα-
νατισμοῦ. Μὲ τὶς λεγόμενες Μεγάλες 
Δυνάμεις νὰ θεῶνται ἀπαθῶς τὰ γινόμε-
να. Καὶ νὰ διατυπώνουν ἁπλῶς εὐχο-
λόγια!...

Ἀλλὰ «δίκαιος Κύριος καὶ δικαιοσύνας 
ἠγάπησε» (Ψαλ. ι΄ 7).  

«Iθελοντὲς
στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου»

Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια μιὰ ὁμάδα ἐ-
θελοντῶν ἵδρυσαν στὴν Ἀθήνα σύλ-
λογο «Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν 
Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων» μὲ στόχο 
τὴ φροντίδα μοναχικῶν ἀσθενῶν στὰ 
νοσοκομεῖα τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς. 
«Εἶναι ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας, προερ-
χόμενοι ἀπὸ ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις 
ἀλλὰ μὲ κοινὴ συνιστῶσα τὴ διάθεση 
γιὰ προσφορὰ στὸν πάσχοντα».

Μία φοιτήτρια Ψυχολογίας εἶπε σχε-

τικά: «Πάντα ἔπαιρνα εὐχαρίστηση μέ-
σα ἀπὸ τὴν εὐχαρίστηση τῶν ἄλλων. Τὸ
καθημερινό, τὸ συνηθισμένο, τὸ νὰ πάω
δηλαδὴ γιὰ καφέ, δὲν μοῦ δίνει τὴ χαρὰ 
ποὺ νιώθω ὅταν βρίσκομαι δίπλα σὲ ἕ-
ναν πάσχοντα. (...) Προσφέρεις στὸν 
ἄλλο, νιώθει καλύτερα καὶ τὴν ἴδια ὥ-
ρα γεμίζεις μέσα σου...». Ἕνας ἄλλος 
ἐθελοντής, συνταξιοῦχος στρατιωτικὸς 
καὶ αἱμοδότης, δήλωσε: «Οἱ ἄνδρες ἐθε-
λοντὲς πηγαίνουμε σὲ νέους ἢ ἡλικιω-
μένους ποὺ εἶναι κατάκοιτοι ἢ ἔχουν κι-
νητικὰ προβλήματα. (...) Εἶναι πολλοὶ οἱ
παρατημένοι στὰ νοσοκομεῖα. Νέα παι-
διὰ καὶ ἡλικιωμένοι, ποὺ ὅσες φορὲς κι 
ἂν περάσαμε ἀπὸ τὰ δωμάτιά τους, δὲν 
εἴδαμε ποτὲ ἕναν δικό τους δίπλα τους». 
Καὶ μία ὀδοντίατρος ὁμολόγησε: «Συν-
ήθως πηγαίνω σὲ παιδάκια ἢ παρατη-
μένα μωρά. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ πῶς τὰ 
βρέφη καταλαβαίνουν ὅτι βρίσκεσαι ἐκεῖ 
γιὰ νὰ τὰ βοηθήσεις. Στὴν πραγματικό-
τητα ὅμως, ὅλοι ἐμεῖς ποὺ συμμετέχουμε 
ἐθελοντικὰ παίρνουμε πολὺ περισσότε-
ρα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δίνουμε. Ἡ ἠθικὴ ἱκα-
νοποίηση δὲν πληρώνεται μὲ τίποτα...» 
(«Καθημερινὴ» 10-8-2008).

Ἐντυπωσιάζουν καὶ συγκινοῦν τὰ λό-
για τῶν παραπάνω ἐθελοντῶν ποὺ συμ-
παρίστανται στοὺς πάσχοντες συναν-
θρώπους μας. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλ-
λες παρόμοιες προσπάθειες Χριστιανῶν
σὲ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδος ποὺ
εἴτε ἀτομικὰ εἴτε συλλογικὰ δραστηριο-
ποιοῦνται στὴν ἐθελοντικὴ διακονία τῶν 
ἀσθενῶν, τῶν φυλακισμένων καὶ ἄλλων 
ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ἔχουν ἀ-
νάγκη ὑλικῆς καὶ ἠθικῆς συμπαραστά-
σεως. Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐθελοντὲς 
ἰσχύει ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεανθρώ-
που: «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων 
τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 
ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40). Δόξα τῷ 
Θεῷ!  



Ἀμφιλοχίου  Ἰκονίου,

Σισινίου ὁμολογητοῦ
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1. ΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΣΕ ΝΕΑ ΖΩΗ 
Μέσα σὲ λίγες γραμμὲς ὁ ἀπόστολος 

Παῦλος μᾶς παρουσιάζει τὸ μέγα μυ-
στήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν 
ἄνθρωπο, τὶς διαδοχικὲς ἐνέργειές του 
γιὰ τὴ σωτηρία μας ποὺ ἐκφράζονται ἐ-
πιγραμματικὰ μὲ τὶς τρεῖς λέξεις «συνε-
ζωοποίησε, συνήγειρε, συνεκάθισε». Ὁ 
Θεός, ποὺ εἶναι πλούσιος σὲ ἔλεος, λέει, 
μᾶς ἀγάπησε τόσο πολύ, ὥστε ἐνῶ ἐ-
μεῖς ἤμασταν πνευματικὰ νεκροὶ ἐξαιτί-
ας τῶν ἁμαρτιῶν μας, μᾶς ζωοποίησε 
πνευματικὰ καὶ μᾶς ἀνέστησε μαζὶ μὲ τὸν 
Χριστό.

Μέσα σὲ λίγες λέξεις λοιπὸν περιγρά-
φεται ἡ θανατηφόρος πορεία τοῦ ἀν-
θρωπίνου γένους μετὰ τὴν πτώση τῶν 
πρωτοπλάστων καὶ ἡ ζωοποιὸς παρέμ-
βαση τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ 

νὰ δώσει ζωὴ στὸν ἑτοιμοθάνατο ἄν-
θρωπο καὶ νὰ τὸν ἀναστήσει μὲ τὴ δύ-
ναμη τῆς δικῆς του Ἀναστάσεως. Διότι 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὡς τέκνα τῆς ἀπο-
στασίας εἴχαμε πεθάνει πνευματικὰ μα-
κριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴ χάρη του. Ἡ ἁ-
μαρτία εἶχε παραλύσει τὰ πνευματικά 
μας αἰσθητήρια, εἶχε κάνει τὶς ψυχὲς τῶν 
ἀνθρώπων ἀναίσθητες γιὰ καθετὶ καλὸ 
καὶ εἶχε ἀφαιρέσει ἀπὸ αὐτὲς τὴν αἴσθη-
ση τοῦ οὐράνιου καὶ πνευματικοῦ κό-
σμου. Ὡς νεκροὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δὲν 
μπορούσαμε νὰ κάνουμε ἀπολύτως τί-
ποτε ἀπὸ μόνοι μας. 

Καὶ ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἐγκατέλειψε ὡς 
ἀποστάτες καὶ ὡς ἁμαρτωλούς. Ἀλλὰ 
ἐπειδὴ ἀκριβῶς μᾶς ἀγάπησε, ἔδειξε τὸ 
πλούσιο ἔλεός του σὲ μᾶς. Ἔστειλε στὴ 
γῆ τὸν μονογενή του Υἱὸ κι ἔτσι μὲ τὸν δι-
κό του θάνατο καὶ τὴ δική του Ἀνάσταση 

a 
δελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ 
ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνε-
ζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἐστε σεσωσμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ 

συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς 
αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν 
χρηστότητι ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ 
τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή 
τις καυχήσηται. αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἐπὶ 
ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.    
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μᾶς συνεζωοποίησε καὶ μᾶς συνανέστη-
σε, δηλαδὴ μᾶς ἔδωσε τὴ δυνατότητα νὰ 
ἀναστηθοῦμε καὶ νὰ ζήσουμε πνευματι-
κά. Πέθανε ὁ Χριστός μας γιὰ νὰ ζήσουμε 
ὅλοι ἐμεῖς.

Τώρα πλέον ὅσοι εἴμαστε ἑνωμένοι μὲ 
τὸν ἀναστημένο Κύριο, σωθήκαμε ἀπὸ 
τὸν θάνατο τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀναγεννηθή-
καμε σὲ μιὰ οὐράνια πνευματικὴ ζωή. Ἡ 
λύτρωση καὶ σωτηρία μας εἶναι ἤδη γεγο-
νός. Ἡ θεία χάρις ζωοποίησε τὶς νεκρω-
μένες πνευματικές μας αἰσθήσεις. Τώρα 
πλέον ἡ ζωή μας εἶναι νέα ζωή, καὶ προ-
έρχεται ἀπὸ τὴν ἕνωσή μας μὲ τὸν Ἰησοῦ 
Χριστό. Ἐφόσον ὁ Χριστός ζεῖ, κι ἐμεῖς 
οἱ πιστοὶ μποροῦμε νὰ ζήσουμε. Μᾶς τὸ 
εἶπε αὐτὸ ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος «ὅτι 
ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε» (Ἰω. ιδ΄ 19). 
Ἐφόσον ὁ Χριστὸς δὲν παρέμεινε στὸν 
τάφο ἀλλὰ ἀναστήθηκε, μποροῦμε κι ἐ-
μεῖς νὰ ἀναστηθοῦμε πνευματικά, νὰ ζή-
σουμε μιὰ ἄλλη οὐράνια βιοτή.

Γιὰ νὰ γίνει ὅμως αὐτό, θὰ πρέπει νὰ 
ἀξιοποιήσουμε καὶ νὰ κάνουμε κτῆμα μας 
τὴν δυνατότητα τῆς νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς. 
Νὰ τὴν ποθήσουμε, νὰ τὴν ἀγαπήσου-
με, νὰ τὴ ζήσουμε· ἔχοντας ἀταλάντευτη 
τὴν ἀπόφαση νὰ τὴ ζήσουμε ὅπως ὁ Θε-
ὸς θέλει. Διότι ὁ Χριστὸς μᾶς ἀνέστησε 
πνευματικὰ ὄχι γιὰ νὰ ἁμαρτάνουμε καὶ 
νὰ ζοῦμε μέσα στὴ θανατηφόρο κυριαρ-
χία τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζοῦμε μιὰ 
νέα ζωή, μέσα στὸ φῶς καὶ τὴ χάρη του. 

2. 6�Σ +BΘ/5B-Σ+
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Ὅμως ὁ ἀπόστολος Παῦλος προχωρεῖ 
γιὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύψει ἀκόμη περισσό-
τερο τὸ σχέδιο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ 
μας. Μᾶς λέει ὅτι ἐφόσον ὁ Θεάνθρω- 
πος Κύριος, ποὺ εἶναι ἡ κεφαλή μας, μὲ 
τὴν Ἀνάληψή του κάθισε στὸν θρόνο τοῦ 
Θεοῦ καὶ ὡς ἄνθρωπος, μᾶς ἔδωσε τὴ 
δυνατότητα νὰ καθίσουμε κι ἐμεῖς μαζί 
του στὸν ἐπουράνιο θρόνο. Νὰ γίνουμε 

σύνθρονοι Θεοῦ. Νὰ καθίσουμε στὸν θε-
ϊκὸ θρόνο ὡς κατὰ χάριν θεοί.

Τί μποροῦμε βέβαια νὰ κατανοήσουμε 
ἀπὸ αὐτὸ τὸ φοβερὸ μεγαλεῖο τὸ ὁποῖο 
μᾶς ἐπιφυλάσσει ὁ Κύριος καὶ Θεός μας! 
Τώρα δὲν μποροῦμε οὔτε κὰν νὰ τὸ φαν-
τασθοῦμε. Τὸ ἐλπίζουμε μόνο, τὸ περι-
μένουμε, τὸ προσδοκοῦμε. Τὸ βλέπου-
με αἰνιγματικὰ σὰν μέσα ἀπὸ καθρέπτη.
«Διὰ πίστεως περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴ-
δους» (Β΄ Κορ. ε΄ 7). Στὴν ἄλλη ζωὴ ὅ-
μως θὰ γνωρίσουμε πλήρως καὶ θὰ ἐκ-
τιμήσουμε τὸ ἄπειρο ἔλεος καὶ τὴν ἀν-
εξιχνίαστη ἀγάπη τοῦ Κυρίου. Ἐκεῖ ὅπου
δὲν θὰ εἴμαστε ἁπλῶς δοῦλοι τοῦ Κυ-
ρίου, ἀλλὰ θὰ ἔχουμε συνανυψωθεῖ γιὰ 
νὰ συμβασιλεύσουμε μαζί του. Θὰ κα-
θόμαστε μαζί του στὸ θρόνο του. Θὰ ἀ-
τενίζουμε μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἁγίους τὸν 
βασιλέα μας «πρόσωπον πρὸς πρόσω-
πον» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 12), καὶ θὰ συμβασιλεύ-
ουμε μαζί του. 

Πόσο μεγάλο καὶ ἀπροσμέτρητο ἀλή-
θεια εἶναι τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ 
πλούτου τοῦ Κυρίου! Πόσο ψηλὰ θέλει 
νὰ μᾶς ἀνεβάσει Αὐτὸς ποὺ τόσο πολὺ 
μᾶς ἀγάπησε!  

Γιὰ νὰ γίνουν ὅμως ὅλα αὐτὰ πραγμα-
τικότητα στὸν καθένα μας, θὰ πρέπει κι 
ἐμεῖς νὰ ἔχουμε κάποιες προϋποθέσεις. 
Νὰ εἴμαστε δηλαδὴ ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ
ἑνωμένοι μὲ τὸν Κύριο. Νὰ ζοῦμε μέσα 
στὴ χάρη του καὶ νὰ πολιτευόμαστε ὅ- 
πως Ἐκεῖνος θέλει. Μὲ τὴ δική του δύνα-
μη νὰ περιφρονοῦμε καθημερινὰ τὴν ἁ-
μαρτωλὴ ματαιότητα τοῦ κόσμου καὶ νὰ 
ἔχουμε στραμμένα τὰ μάτια μας καὶ τὴν 
καρδιά μας στοὺς οὐρανούς. Νὰ πετοῦμε 
πάνω ἀπὸ τὸν αἰσθητὸ κόσμο καὶ νὰ 
ἀναστρεφόμαστε ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ μὲ 
τὸν οὐράνιο. Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας. 
Ζώντας μὲ τὴ σταθερὴ προσδοκία τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ποθώντας ὅσο τὸ δυνατὸν 
ἐντονότερα νὰ εἰσέλθουμε σ᾿ αὐτόν, τέ-
κνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἔνδοξοι καὶ 
μακάριοι. 




