
ἱ ἅγιοι ἀπόστολοι Παῦ -
 λος καί Βαρνάβας βρί-
σκονταν στήν πρώτη

ἱεραποστολική περιο-
δεία τους στά νότια τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας. Τώρα
εἶ χαν ἤδη ἐγκαταλεί-
ψει τήν πόλη τοῦ Ἰκο-

νίου – διότι ἐκεῖ ἀντι-
μετώπισαν τόν κίνδυ-

νο νά τούς λιθοβολήσουν
– καί κατέφυγαν στίς δύ-

σβατες ὀρεινές περιοχές τῆς
Λυκαονίας καί συγκεκριμένα

στίς πόλεις Λύστρα καί Δέρβη.
Στά Λύστρα λοιπόν, τήν ὥρα πού οἱ

Ἀ πόστολοι κήρυτταν τό εὐαγγέλιο
στήν ἀ γορά, μεταξύ τῶν ἀκροατῶν ἦταν
καί ἕνας ἐκ γενετῆς χωλός, ὁ ὁποῖος πο-
τέ στή ζωή του δέν εἶχε περπατήσει. Κά-
ποια στιγμή τό βλέμμα τοῦ Παύλου ἔπε-
σε πάνω του, καί μέ τήν πνευματική διά-
κριση πού διέθετε ὁ ἀπόστολος τοῦ Χρι-
στοῦ κατάλαβε ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός
εἶχε μέσα του πίστη. Τότε λοιπόν μέ δυ-
νατή φωνή τοῦ λέει: «Σήκω πάνω καί

στάσου ὀρθός στά πόδια σου». Καί
κεῖνος, σάν κάποια δύναμη νά τόν τίνα-
ξε, πήδησε πάνω κι ἄρχισε νά περπατᾶ!

Ἦταν τόση ἡ ἔκπληξη πού δοκίμασε
τό πλῆθος ἀπό αὐτό τό ξαφνικό θαῦμα,
πού ἔγινε μέ τέτοιο δυναμικό τρόπο, ὥ -
στε ἀμέσως ὅλοι ἐνθουσιάστηκαν. Καί
τί ἔκαναν;

* * *
Ὅ,τι συνήθως κάνουν τά πλήθη, οἱ

μάζες, ὅταν δοῦν κάποιον νά πετυχαίνει
κάτι ἐκπληκτικό, κάτι θεαματικό, ἀπί-
θανο, ἐκ θαμβωτικό. Εἶναι πρόθυμοι νά
τόν σηκώσουν ψηλά στά χέρια τους, νά
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«ἐκάλουν τόν μέν Βαρνάβαν Δία, τόν δέ Παῦλον Ἑρμῆν»

ΤΟΥΣ   ΕΚΑΝΑΝ...
ΘΕΟΥΣ!
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τόν ἐπευφημήσουν, νά ζητωκραυγάσουν,
νά τόν ἀποθεώσουν, νά τόν κάνουν...
θεό!

Δέν σᾶς εἶναι ἄγνωστο αὐτό πού λέμε.
Ὅλοι γνωρίζετε τί γίνεται γιά παράδειγ-
μα στά γήπεδα. Κραυγές, ἰαχές, ἀλαλαγ-
μοί ὁμαδικοί: «...– θεέ,», «...– θρη σκεί -
α» (ὅ που (...) βάλτε τό ὄνομα τοῦ ποδο-
σφαιριστῆ ἤ τῆς ὁμάδας). Φωνές ὑστε-
ρικές ἀπό τίς μάζες πού κινοῦ νται πα-
ρορμητικά, τυφλά, χωρίς ἔλεγχο συνει-
δήσεως, χωρίς λίγη ὑπεύθυνη σκέψη...

Καί ὄχι μόνο στό πο δόσφαιρο. Τό ἴδιο
καί στούς χώρους τοῦ θεάτρου, τοῦ κι-
νηματογράφου, τοῦ τρα   γουδιοῦ. Πα-
ντοῦ σύγχρονοι θεοί,
παντοῦ σύγχρονα
εἴδωλα!

* * *
Τό ἴδιο καί οἱ Λυ-

κάονες. Μόλις εἶδαν
τό ἐκπληκτικό θαῦμα
πού ἔγινε, ἄρχισαν ὅ -
λοι μαζί νά φωνά-
ζουν: «Θεοί, θεοί!  Ἦρθαν οἱ θεοί ἀνά-
μεσά μας». Καί τόν μέν Βαρνάβα τόν
ἔλεγαν Δία, τόν δέ Παῦλο  Ἑρμῆ. «Θε-
οί, θεοί, εἶστε θεοί!» Καί ὁ ἱερέας τοῦ
Δία ἔσπευσε νά φέρει μπροστά τους
ζῶα, ταύρους, γιά νά θυσιάσει στούς...
θεούς! Ποῦ μπορεῖ νά φθάσει ἡ ἀνθρώ-
πινη ἀνοησία!...

Ἐξεπλάγησαν οἱ Ἀπόστολοι. Ἀγανά-
κτησαν. Πήδησαν μέσα στό πλῆθος,
ἔσκισαν τά ροῦχα τους – ἔτσι συνήθιζαν

τότε σέ ἔνδειξη ἀποτροπιασμοῦ – καί
ἄρχισαν νά φωνάζουν: «Ἔ, ἄνθρωποι, τί
εἶναι αὐτά πού κάνετε; Ἄνθρωποι εἴμα-
στε καί μεῖς, ὅμοιοί σας, πού σᾶς διδά-
σκουμε ν᾿ ἀφήσετε αὐτά τά μάταια καί
νά ἐπιστρέψετε στό Θεό τόν ἀληθινό,
πού εἶναι ζωντανός καί δυνατός καί δη-
μιουργός ὅλου τοῦ σύμπαντος, κι ὄχι νε-
κρός καί ψεύτικος σάν τά εἴδωλά σας».
Καί μόλις καί μετά βίας, μ᾿ αὐ τά καί ἄλ -
λα, κατόρθωσαν νά τούς σταματήσουν
ἀπό τό παραλήρημά τους...

* * *
Οἱ ἄνθρωποι μακριά ἀπό τόν Θεό δέν

θά παύσουν σέ κάθε ἐποχή νά βρίσκο-
νται σέ παραλήρημα.
Καί νά φτιάχνουν
τούς θεούς τους. Σή-
μερα αὐ τούς, καί αὔ -
ριο... πάλιωσαν αὐτοί·
ἄλλους.

Οἱ ὑποψήφιοι... θε-
οί (!) δέν θά παύσουν
πάντοτε αὐτό νά ἐπι-

δι ώκουν: πῶς θά ἐπιτύχουν τήν ἀποθέω-
σή τους ἀπό τούς ἀν θρώπους (ἀλήθεια,
τί χαώδης διαφορά μέ τούς Ἀποστόλους
τῆς ἁγιογραφικῆς διήγησης!) καί πῶς
θά τήν ἐκμεταλλευθοῦν γιά δικό τους
κέρδος.

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δέν θά παύσει
νά τά βλέπει μέ οἶκτο καί ἀγανάκτηση
ὅλα αὐτά. Καί νά παρακαλεῖ τόν Θεό νά
τούς ἀνοίξει τά μάτια...

�

«Οἱ ἄνθρωποι μακριά ἀπό τόν
Θεό δέν θά παύσουν σέ κάθε ἐποχή

νά βρίσκονται σέ παραλήρημα.
Καί νά φτιάχνουν τούς θεούς τους.

Σήμερα αὐτούς, καί αὔριο...
πάλιωσαν αὐτοί˙ ἄλλους».
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