
Κάποτε ὁ Κύριος μίλησε γιά ἕναν
«κόκκον σινάπεως», ἕνα σπειρί

σιναπιοῦ! Γι᾿ αὐτό τό πιό μικρό ἀπό
τούς σπόρους. Πού ὅμως, ὅταν
τόν σπείρει ὁ ἄνθρωπος στή γῆ,
φυτρώνει κάποια στιγμή, ξεπετά-
γεται πρός τά πάνω καί γίνεται
«δένδρον μέγα», στά κλαδιά
τοῦ ὁποίου ἔρ χονται τά πτηνά
τοῦ οὐρανοῦ καί ἀναπαύονται.

Παραβολή ἦταν ὁ λόγος τοῦ
Κυρίου. Ὅπως εἶπε τότε, ἔτσι
θά γινόταν μέ τή Βασιλεία,
πού ἦρθε νά φέρει στή γῆ καί
πού μέ τήν Ἐκκλησία Του θά
ἁπλωνόταν παντοῦ. Ἀσήμαντη
καί μικρή θά φαινόταν στήν
ἀρχή. Μά σιγά σιγά ὁ δυνατός
σπόρος τοῦ θείου λόγου Του, τό
Εὐαγγέλιό Του θά κατακτοῦσε τή
γῆ, θά γινόταν ἕνα «μεγάλο δέν-
δρο», ὅπου θά εὕρισκαν ἀνάπαυση
ὅλο καί περισσότερες ψυχές.

Ὁ Κύριος μιλοῦσε γιά ἕνα θαῦμα, πού ὁ
Ἴδιος μέ τούς φλογερούς ἱεραποστόλους
Του θά συντελοῦ σε μέσα στούς αἰῶνες
πού θά ἀκολουθοῦσαν, σέ ὅλα τά πλάτη
καί τά μήκη τοῦ κόσμου μας. Ἕνα θαῦμα!

Καί τό θαῦμα αὐτό δύο χιλιάδες τόσα
χρόνια τώρα ἄπειρες φορές συντελέσθη-
κε. Συντελεῖται καί στίς μέρες μας, μέσα
ἀπό θαυμαστές περιστάσεις, πού ὁδηγοῦν
τόν πι στό σέ δοξολογία τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλά ἄς ψηλαφήσουμε τό
θαῦ μα...

Στό Κονγκό
τῆς Ἀφρικῆς, σέ μιά ἀ χα νή

περιοχή, δέ κα φορές πιό μεγάλη ἀπό τήν
Ἑλλάδα, ἕνα θαῦ μα...

Πρίν πενήντα περίπου χρόνια, ἕνας φλο-
γερός ἱεραπόστολος, ἕνας καί μόνος, ὁ
μακάριος γέροντας π. Χρυσόστομος Πα-
 πα σαραντόπουλος τήν περπατάει μόνος
τήν ἄγνωστη γῆ, μέ μόνη συντροφιά τήν
ἀγάπη του στόν Χριστό καί τήν πίστη, τή
δυνατή πίστη του.Ὅπως ὁ πρωτόκλητος
μαθητής τοῦ Κυρίου, ὁ Ἀνδρέας, δέν μπο-
ροῦσε νά κρατήσει μόνο γιά τόν ἑαυτό
του τή χαρά του ἀλλά ἔτρεξε νά φέρει τό
τρισχαρούμενο μήνυμα «εὑρήκαμεν τόν
Μεσσίαν» καί στόν ἀδελφό του, ἔτσι ἔνιω-

Ἄς ψηλαφήσουμε 
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σε καί ὁ εὐλογημένος ἐ κεῖ -
νος Γέροντας. Καί σπέρνει τό λόγο

τοῦ Θεοῦ, «κόκκον σινάπεως» στήν ἀπέ-
ραντη χώρα...

Περνοῦσαν τά χρόνια. Οἱ δυσκολίες πολ-
λές. Οἱ ἐλπίδες λίγες. Κι ὅμως ὁ σπόρος
ζοῦσε κι αὐξανόταν. Οἱ ἄξιοι συνεχιστές
του -π. Χαρίτων Πνευματικάκης κ.ἄ.- ἀντα-
ποκρίθηκαν στό ὅραμά του, πού ἦταν καί
δικό τους ὅραμα. Ὁ «κόκκος» αὐξανόταν!
Τώρα πιά ἔχει γίνει, «τοῦ Θεοῦ συνερ-
γοῦντος», «δένδρον μέγα», ὅπου στή σκιά
του ἀναπαύονται χιλιάδες ψυχές, διψα-
σμένες γιά ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ...

Καί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἁπλώνεται, μέ
θαυμαστούς καί συγκλονιστικούς κά-

θε φορά τρόπους, ὅπως στό Κονγκό, καί
στό Κολου έζι, στήν Οὐγκάντα, στή Μαδα-

γασκάρη, στή Γκάνα, στό Ζι-
μπάπουε...

Καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά
τοῦ χάρτη, στήν Ἄπω Ἀ -

νατολή: Στήν Κορέα,
στό Χόγκ-Κόγκ, στήν
Ἰνδονησία, στήν Ταϊ-
βάν, στίς Φιλιππῖ νες...
Οἱ ἄνθρωποι ἐ λευ θε -
ρώνονται ἀπό τήν ἀ -
θεΐα, τήν εἰδωλολα-
τρία, τή μαγεία. Γνω-
ρίζουν τήν ἀλήθεια
γιά τό Θεό. Ἐ πιθυ-
μοῦν νά γίνουν παι-
διά Του. Ἡ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ ἁπλώνεται,

ἀπό ἕναν «κόκκον σινά-
πεως», πού θά σπείρει

φλογερός ἱεραπόστολος,
συχνά μόνος καί μέσα σέ

ἀπίθανες δυσκολίες.
Ἕνα θαῦμα ἡ ἱεραποστολή!
Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς τό

θυ μίζει ἔχοντας ὁρίσει τήν
Α΄ Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
ὡς ἡμέρα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὡς ἡμέρα τοῦ
θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας, πού δύο χιλιά-
δες καί πλέον χρόνια τώρα, νικάει ὅσους
τήν πολεμοῦν καί μέ τήν Ἱεραποστολή
φέρνει τόν Θεό κοντά στόν ἄνθρωπο καί
ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στόν Θεό καί τόν κά-
νει μέτοχο τῆς Βασιλείας Του.

Ἕνα θαῦμα ἡ Ἱεραποστολή!

τό θαῦμα!
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