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 ἶναι τέχνη νὰ μιλᾶς. Νὰ τὰ λὲς ὄ  -
μορφα, κατανοητά, νὰ εἶναι ὁ λό-
γος σου ἑλκυστικός, ἐνδια φέ ρων, 
πειστικός, νὰ χαίρονται οἱ ἄλλοι 

νὰ σ’ ἀκοῦν, νὰ κρέμονται ἀπὸ τὰ χείλη 
σου.

Θαυμάζουμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ 
ἔχουν τέτοιο δυνατὸ λόγο, ποὺ ξέρουν 
νὰ μιλοῦν. Εἶναι ὁπωσδήποτε τέχνη με  -
γάλη τὸ νὰ ξέρεις νὰ μιλᾶς.

Ἴσως ὅμως εἶναι μεγαλύτερη τέχνη τὸ 
νὰ ξέρεις νὰ ἀκοῦς. Ἴσως αὐτὸ νὰ εἶναι 
καὶ ἀναγκαιότερο. Οἱ ἀρχαῖοι ἔλεγαν ὅτι 
οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δύο αὐτιὰ καὶ μία 
γλώσσα, ὥστε περισσότερο ν’ ἀκοῦν 
καὶ λιγότερο νὰ μιλοῦν. Καὶ τὰ αὐτιὰ εἶ-
ναι  πάντοτε ἀνοιχτά, ὥστε πάντοτε νὰ 
εἶναι σὲ ἑτοιμότητα καὶ μὲ εὐκολία νὰ ἀ  -
κοῦν, ἐνῶ ἡ γλώσσα περιορίζεται ἀπὸ 
τὸ διπλὸ τεῖχος τῶν δοντιῶν καὶ ἀπὸ τὰ 
χείλη, ὥστε νὰ μὴν εἶναι εὔ κο λη νὰ ἀρ-
χίζει τὸ ἔργο της, ποὺ πολλὲς  φορὲς κα-
ταντᾶ ἐπικίνδυνο καὶ καταστρεπτικό. 

Γιὰ νὰ ἀκοῦμε τὸν ἄλλο χρειάζεται ὑ  -
πο μονή. Νὰ τοῦ δίνουμε τὴν ἄνεση καὶ 
τὸν χρόνο νὰ ἀναπτύξει τὴ σκέψη του, 
νὰ πεῖ ἐλεύθερα τὸ πρόβλημά του, νὰ 
ἐκφράσει τὴν ἀνησυχία του. Μπορεῖ  κά-
ποιες φορὲς νὰ εἶναι ἀργὸς στὴ δια τύ-

πω ση τῶν σκέψεών του, νὰ εἶναι ἀσα-
φής, νὰ εἶναι πολύλογος. Δὲν πρέ πει 
νὰ τὸν πιέσουμε ἔτσι ποὺ νὰ λυπηθεῖ,  
νὰ δείξουμε ὅτι δυσανασχετοῦμε γιὰ τὴ 
 δυ σκολία του καὶ νὰ πονέσει, ἀλλὰ νὰ 
δεί ξουμε ὑπομονὴ στὴν ἀδυ ναμία του. 
Νὰ ἀκοῦμε μὲ προσοχὴ καὶ ἐνδιαφέ  ρον, 
μὲ εὐγένεια καὶ καλὸ τρόπο.

Γιὰ νὰ ἀκοῦμε τὸν ἄλλο χρειάζεται 
καὶ ταπείνωση. Συνήθως προτιμοῦμε 
νὰ ἀσχολοῦνται οἱ ἄλλοι μὲ τὰ δικά μας 
προβλήματα, ἀπαιτοῦμε νὰ ἀκού σουν 
τὶς δικές μας γνῶμες, νὰ προ βλη ματι-
σθοῦν γιὰ τὶς δικές μας ἀπό ψεις. Ἐμεῖς 
νὰ μιλᾶμε, οἱ ἄλλοι νὰ ἀκοῦν. Αὐτὸ ὅμως 
εἶναι ἐγωιστικό. Καὶ ὁ ἀπό στολος Παῦ-
λος μᾶς συμβουλεύει: «Μὴ τὰ ἑαυ τῶν 
ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέ ρων 
ἕκαστος» (Φιλιπ. β΄ 4). Μὴν κοιτᾶτε τὰ 
δι κά του συμφέροντα ὁ καθένας, μὴν 
ἀσχο λεῖσθε μόνο μὲ τὸν ἑαυτό σας, ἀλ-
λὰ κοιτάξτε τί χρειά ζε ται καὶ ὁ ἄλλος. 
Ὄχι κέντρο τῶν ἐνδιαφερόντων, τῶν ἐ  -
πι διώξεων καὶ προγραμμάτων σας ὁ ἑ  -
αυ τός σας, ἀλλὰ τὴν προτεραιότητα νὰ 
τὴν δίνετε στὸν ἄλλο. Αὐτὸ διδάσκει ἡ 
ταπείνωση.

Ἀντίθετα μὲ τὸν ἐγωισμό, ποὺ ἐπιμέ-
νει πάντα νὰ προβάλλει τὴ δική μας ἀ  -
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ξία, ἡ ταπείνωση μᾶς διδάσκει τὴν ἀξία 
τοῦ ἄλλου. Καὶ ὅταν μὲ ταπείνωση ἀνα-
γνωρίζουμε τὴν ἀξία τοῦ ἄλλου, τότε 
μποροῦμε εὔκολα νὰ τὸν ἀκούσουμε. 
Ἕνας ὁλόκληρος κόσμος εἶναι ὁ κάθε 
ἄνθρωπος. Ἕνας κόσμος ἐνδιαφέρων, 
ἐντυπωσιακός, γιὰ τὸ περιεχόμενο, τὶς 
ἀναζητήσεις του, τοὺς πόνους του καὶ 
τὶς χαρές του. Καὶ ὅταν ἀκοῦμε τὸν ἄλ-
λο, ἕνας κόσμος γεμάτος ἐκπλήξεις ἀ -
νοί γει μπροστά μας. Ἕνας ἄνθρωπος! 
Ὁ ἄνθρωπός μας! Δὲν πρέπει νὰ ἀδη-
μονοῦμε νὰ τελειώσει γιὰ ν’ ἀρχίσουμε 
ἐμεῖς. Ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος δὲν βιά ζε-
ται ὅταν ἀκούει τὸν ἄλλο. Δὲν ἐπιτρέ  πει 
νὰ βγαίνει μπροστὰ τὸ «ἐγώ», εἴτε μὲ 
τὶς βιαστικές, καὶ ἑπομένως ἐσφαλμέ νες 
καὶ ἄδικες κρίσεις του γιὰ τὸν ἄλλο εἴτε 
μὲ τὴν προβολὴ τοῦ δικοῦ του κό σμου, 
ποὺ ἀπαιτεῖ νὰ τὸν γνωρίσει ὁ ἄλλος 
ἀκούγοντάς τον μὲ ὑπομονή. Ὁ ταπεινὸς 
χαίρεται νὰ ἀκούει τὸν ἄλ  λο. Καὶ τὸν 
ἀκούει μὲ προσοχὴ καὶ προ σπαθεῖ νὰ 
τὸν κατανοεῖ. Δὲν εἶναι  εὔκολο πράγμα 
αὐτό. Πρέπει νὰ σκύ ψεις γιὰ νὰ μπεῖς 
στὸν κόσμο τοῦ ἄλ λου, καὶ ξέρουν νὰ 
σκύβουν οἱ τα πει  νοί. Χρειάζεται ταπεί-
νωση γιὰ νὰ κα τανοεῖς. 

Γιὰ νὰ ἀκοῦμε τὸν ἄλλο χρειάζεται 
προπάντων ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη θέλει νὰ 
βοηθήσει, θέλει νὰ ἀνακουφίσει, ζητεῖ 
νὰ μάθει τὸ πρόβλημα τοῦ ἄλλου καὶ νὰ 
προσπαθήσει νὰ ὁδηγήσει σὲ κάποια 
λύση. Ἡ ἀγάπη συμπονᾶ, συμπάσχει, 
«οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς» (A΄ Κορ. ιγ΄ 5). Δὲν 
ζητεῖ τὸ δικό της, κοιτᾶ περισσότερο τὸ 
πρόβλημα τοῦ ἄλλου. Γι’ αὐτὸ οἱ ἄν θρω-
ποι τῆς ἀγάπης ξέρουν νὰ ἀκοῦν· γιὰ 
νὰ μαθαίνουν τὸν κόσμο τοῦ ἄλλου καὶ 
νὰ τὸν κατανοοῦν, γιὰ νὰ μπαίνουν στὸ 
πρόβλημά του καὶ νὰ βοηθοῦν. Ἡ ἀγάπη 
εἶναι μιὰ ἀποφασιστικὴ ἔξοδος ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό μας καὶ συγχρόνως μιὰ δυναμικὴ 
εἴσοδος στὸν κόσμο τοῦ πλησίον καὶ 
πρόθυμη διακονία του. Μπορεῖ κάποιες 

φορὲς νὰ μὴν ἔχουμε τὴ δυνατότητα μιᾶς 
ἄμεσης καὶ ἀποτελεσματικῆς βοηθείας 
τοῦ πλησίον. Καταλαβαίνει ὅμως κανεὶς 
πὼς συχνὰ ὁ ἄλλος ἀνακουφίζεται καὶ 
μόνο διότι τὸν ἀκούσαμε. Κάποιος ἄν-
θρω πος μὲ πρόσεξε, λέει. Κάποιος μὲ 
ἄ κουσε. Κατάλαβε τὸ πρόβλημά μου, 
πόνεσε καὶ ἔκλαψε μαζί μου. Δὲν χρειά-
ζομαι τίποτε ἄλλο!

Εἶναι τέχνη τὸ νὰ ἀκοῦμε. Μὲ ὑπομο-
νή, μὲ ταπείνωση, μὲ ἀγάπη.

Ἂν αὐτὴ τὴν τέχνη τὴν ἐξασκοῦσαν οἱ 
σύζυγοι, θὰ ἦταν πιὸ εὔκολες οἱ συνεν-
νοήσεις μεταξύ τους καὶ θὰ γινόταν πιὸ 
εἰρηνικὴ ἡ ζωή τους.

Ἂν αὐτὴ τὴν τέχνη τὴν ἐξασκοῦσαν οἱ 
γονεῖς στὶς σχέσεις τους μὲ τὰ παιδιά, 
οἱ προσπάθειες τῆς καλῆς ἀγωγῆς θὰ 
ἀποδεικνύονταν ὁπωσδήποτε ἀποτελε -
σματικότερες. Γιατὶ στὴν ἐπικοινωνία 
τους μὲ τὰ παιδιά, θὰ τὰ ἄκουγαν μὲ ἄνε-
ση καὶ θὰ τὰ κατανοοῦσαν καλύτερα, 
 ὥ  στε νὰ μποροῦν καὶ οὐσιαστικότερα νὰ 
τὰ βοηθοῦν.

Ἂν αὐτὴ τὴν τέχνη τὴν ἀσκοῦσαν καὶ 
οἱ δάσκαλοι στὴ σχέση τους μὲ τοὺς μα-
θητές τους, ἂν ἤξεραν νὰ μαθητεύουν 
κάποτε στὸν κόσμο τῶν μαθητῶν τους, 
πολὺ ἀποδοτικότερη θὰ γινόταν ἀσφα-
λῶς ἡ διδασκαλία τους.

«Ἔστω πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ ἀ      -
κοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι», συμ  βου-
λεύει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος (α΄ 
19). Ἡ προτροπὴ ἀφορᾶ κυρίως στὴν 
ἀ    κρόαση τοῦ θείου λόγου καὶ στὴ διδα-
σκαλία του. Ἔχει ὅμως μεγάλη σημασία 
καὶ χρησιμότητα καὶ γιὰ τὴν ἀκρόαση 
τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου. Περισσότερο 
νὰ ἀκοῦμε, λιγότερο νὰ μιλοῦμε. Νὰ μά-
θου με πρῶτα τὸ μάθημα, τὴν τέχνη νὰ 
ἀκοῦμε. Μὲ ὑπομονή, μὲ ταπείνωση, μὲ 
ἀγάπη. Μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ τέχνη 
τοῦ νὰ ἀκοῦς ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ 
ὁποιαδήποτε τέχνη ὁμιλητικῆς καὶ ρητο-
ρικῆς.    
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A    δελφοί, δικαιωθέντες ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ 
πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς 

δόξης τοῦ Θεοῦ. οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες 
ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ 
ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος ῾Αγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. ἔτι γὰρ Χριστὸς 
ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. μόλις γὰρ ὑπὲρ 
δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν. 
συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων 
ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν 
τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες 
κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον 
καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

(Γ΄ Ματθαίου)
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Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα 

ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἐξηγεῖ πῶς οἱ 
ἄνθρωποι, ποὺ μὲ τὴν ἀποστασία μας εἴ-
χα με γίνει ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ, εἰρηνεύσαμε 
μαζί Του. Λέει λοι   πὸν ὅτι τὸ ἔργο αὐ τὸ τὸ 
ἐπιτέλεσε ὁ Κύ   ριός μας. Αὐ      τὸς εἰ    ρή  νευσε 
ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀπο στά  τες ἀν   θρώ πους μὲ 
τὸν Θεὸ Πατέρα μας. Μὲ τὴν ἐνανθρώπησή 
του καὶ τὸ ἀπο λυ τρω τι κό του ἔργο μᾶς χά-
ρισε τὴ συ  γ  χώ ρη ση καὶ τὴ σωτηρία μας. 
Τώρα πλέον ὅσοι πιστεύουμε σ’ Αὐτὸν 
«εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεόν». Διότι 
ὁ Κύριος μᾶς ἔχει ἤδη ὁδηγήσει ἀπὸ τὴν 
κατάστα ση  τῆς ἐχθρότητος στὴν κατά-
σταση τῆς χάριτος. Ὅσοι ζοῦμε πλέον σ’ 
αὐτὴν τὴν κα    τά σταση δὲν τρέμουμε πλέον, 

ὅπως οἱ ἄν θρωποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, 
τὴν ὀρ  γὴ  τοῦ Θεοῦ. Ἀντίθετα ἐπειδὴ ζοῦμε 
τὴν κοινωνία καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καυ-
χιόμαστε ἐλπίζοντας ὅτι θὰ ἀπολαύσουμε 
καὶ τὴ δόξα του. Καυχιόμαστε ἀκόμη καὶ 
γιὰ τὶς θλίψεις μας· διότι γνωρίζουμε ὅτι 
κάθε θλίψη ποὺ ὑπομένουμε καλλιεργεῖ 
σιγά - σιγὰ μέσα μας τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν 
κάνει τέλεια. Κι ἔτσι ἡ ὑπομονὴ αὐτὴ θὰ 
μᾶς βοηθήσει νὰ ἀποκτήσουμε δοκιμα-
σμένη ἀρετή, κι αὐτὴ μὲ τὴ σειρά της θὰ 
μᾶς γεμίσει μὲ τὴν ἐλπίδα στὸν Θεό. Καὶ ἡ 
ἐλπίδα αὐτὴ δὲν θὰ μᾶς διαψεύσει ποτέ. 

Μέσα σὲ λίγες γραμμὲς ὁ ἅγιος Ἀπό-
στο λος μᾶς περιγράφει τὴν ἀσύλ ληπτη 
ἀλ λαγὴ ποὺ ἔφερε ὁ Κύριός μας στὶς σχέ-
σεις τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεό. Καὶ μᾶς 

� �Γ�Π� �
� Θ�
�

Ἀκυλίνης μάρτυρος,

Ἄννης, Ἰωάννου

Ἦχος β΄ -  Ἑωθινὸν Γ΄
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ἐξηγεῖ ὅτι οἱ ἄνθρωποι μὲ τὶς ἁμαρτίες μας 
εἴχαμε γίνει ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ. Τυφλοὶ καὶ 
παράλυτοι οὔτε εἴχαμε τὶς δυνάμεις, ἀλλὰ 
οὔτε καὶ ξέραμε τὸ δρόμο νὰ πλησι άσουμε 
κοντά Του καὶ νὰ βροῦμε τὴν εἰ ρήνη ποὺ 
ἀναζητούσαμε. Μᾶς πῆρε λοι πὸν ἀπὸ τὸ 
χέρι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ μᾶς ἔφερε κον-
τὰ στὸν Θεὸ Πατέρα. Καὶ μᾶς χάρισε ὄχι 
μόνο τὴν εἰρήνη μας μαζί Του ἀλλὰ καὶ τὴν 
ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας μαζί Του. 

Τί ὅμως σημαίνει εἰρήνευση μὲ τὸν Θεό; 
Καὶ πῶς μποροῦμε νὰ ζήσουμε τὴν κατά-
σταση αὐτὴ σήμερα; Ζοῦμε τὴν εἰρήνευση 
μὲ τὸν Θεό, σημαίνει, ζοῦμε ζωὴ μετανοί-
ας καὶ ἀγάπης, ζοῦμε μέσα στὴν κατά-
σταση τῆς χάριτος. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλύ-
τερη εὐτυχία ποὺ μποροῦμε νὰ ζήσουμε, 
ἡ ἀδιάλειπτη σχέση μας μὲ τὸν Θεὸ τῆς 
ἀγάπης. Αὐτὸ μᾶς πρόσφερε ὁ Χριστός:
τὴ δυνατότητα νὰ ζοῦμε μέσα στὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ, μιὰ χάρη ποὺ δὲν ἔχει ὅρια. Καὶ 
ὅσο περισσότερο ζοῦμε στὴν κατάσταση 
αὐτή, τόσο καὶ περισσότερο ἀποκτοῦμε 
ἀνώτερα βιώματα. Ἡ κατάσταση τῆς χά-
ριτος εἶναι οὐσιαστικὰ μιὰ ἐμπειρία ποὺ 
ἀρχίζει ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ συνεχίζεται 
στὴν αἰωνιότητα. Εἶναι μιὰ κατάσταση ποὺ 
ζοῦμε ἰδιαιτέρως μετὰ ἀπὸ μία εἰλικρινὴ 
ἐξομολόγηση, ἢ ἀπὸ τὴ βιωματική μας 
συμ μετοχὴ στὴ θεία λατρεία καὶ πολὺ πε-
ρισσότερο στὸ ποτήριο τῆς ζωῆς. Γιὰ νὰ 
ζοῦμε ὅμως μόνιμα μέσα μας αὐτὴν τὴν 
ἱερὴ ἐμπειρία τῆς εἰρηνεύσεώς μας μὲ 
τὸν Θεό, χρειάζεται μεγάλη προσοχὴ καὶ 
ἀγώνας. Διότι πολὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ τὴ 
χάσουμε ὅταν εἴμαστε ἀμελεῖς καὶ ράθυ-
μοι καὶ ἐπαν ερχόμαστε εὔκολα στὶς πτώ-
σεις μας. Ἂς ἀγωνιζόμαστε λοιπὸν γιὰ νὰ 
ζοῦμε διαρ κῶς τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν αἴσθηση τῆς χάριτός του.
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Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος πε-

ριγράφει τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Θε-
οῦ. Ἡ ἀγάπη ποὺ ἔδειξε σὲ μᾶς ὁ Θεός, 
λέει, ἐκχύθηκε καὶ πλημμύρισε τὶς καρ-
διές μας: «Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν 

ταῖς καρ δίαις ἡμῶν». Καὶ εἶναι μοναδικὴ ἡ 
ἀγάπη ποὺ μᾶς ἔδειξε ὁ Θεός. Διότι ἐνῶ 
ἐμεῖς ἤμασταν πνευματικὰ ἀσθενεῖς, ὁ 
Χρι   στὸς πέθανε γιὰ νὰ σώσει ἐμᾶς τοὺς 
ἁ   μαρ  τωλοὺς. Αὐτὸ ἀπο  δεικνύει τὴ μεγάλη  
ἀ γάπη τοῦ Θε οῦ· διότι ἐνῶ μὲ πολλὴ δυσ-
κολία μπορεῖ νὰ βρεθεῖ ἄν θρωπος νὰ 
 πεθ άνει γιὰ κάποιον δίκαιο, ὁ Χριστὸς ὅ   -
μως δὲν πέθανε γιὰ κάποιους δίκαιους, 
ἀλλά γιὰ μᾶς ποὺ ἤμα σταν γεμάτοι ἁμαρ-
τίες, γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀ   πὸ τὴν ὀρ γὴ τῆς κο-
λάσεως.  

Πόσο πολὺ λοιπὸν μᾶς ἀγάπησε ὁ Χρι-
στός; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος παρομοιά-
ζει τὴν ἄπειρη ἀγάπη του μὲ ἕνα ποτάμι 
ἀστείρευτο ποὺ πλημμυρίζει τὶς καρδιές 
μας· ἕνα ποτάμι ποὺ ἐκχύνεται ἀπὸ τὸν 
ὠκεανὸ τῆς ἀγάπης του στὶς καρδιές μας. 
Ἐκχύνεται σὰν μύρο κάνοντας τὴν ψυχή 
μας νὰ εὐωδιάζει. Ἐκχύνεται σὰν βροχὴ 
τοῦ οὐρανοῦ ποὺ καθιστᾶ τὴν ψυχή μας 
καρποφόρα. Καὶ σὲ ποιοὺς ἐκχύνεται ἡ 
ἀ   γάπη αὐτὴ τοῦ Θεοῦ; Ἔχουμε σκεφθεῖ 
ποτὲ ποιοὺς ἀγάπησε ὁ Θεός; Ἐμᾶς ποὺ 
ἤμασταν ἀρνητὲς καὶ προδότες τῆς ἀ   γάπης 
του. Δὲν ἔδειξε ὁ Θεὸς τὴν ἀγά πη του σὲ 
φίλους του ἀλλὰ σὲ μᾶς τοὺς ἐχ θρούς του. 
Κι αὐτὸ ἀκριβῶς δείχνει  τὸ μεγαλεῖο τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τέ τοιους  ἀποστάτες 
θυσιάστηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός . Ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τὸν οὐράνιο θρόνο του, ὅπου κάθισε 
μὲ τὴν Ἀνάληψή του, ὡς Μέ γας Ἀρχιερεὺς 
ἐξακολουθεῖ νὰ ἐκ χέει διαρκῶς τὴν ἀνεξ -
 άν τλητη χάρη τῆς ἀγά πης του σὲ μᾶς τ οὺς 
ἁμαρτωλοὺς καὶ νὰ μεσιτεύει γιὰ μᾶς. Μᾶς 
προσφέρει μία ἀγά πη ποὺ δὲν θὰ μπορέ-
σουμε ποτὲ νὰ τὴν κατανοήσουμε. Σ’ ὅλη 
τὴν αἰωνιότητα θὰ προσπαθοῦμε νὰ τὴν 
ἐξιχνιάσουμε καὶ θὰ λατρεύουμε ὅλο καὶ 
περισσότερο τὸν Κύριό μας. Κι ἂν αὐτὴν 
τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ δὲν μπο    ροῦμε 
νὰ τὴν ἐννοήσουμε τώρα, πῶς θὰ μπο  -
ρέ σουμε κάπως νὰ ὑποψιασθοῦμε πό ση 
ἀκό μη ἀγάπη θὰ μᾶς δείχνει ὁ Κύριος 
στὴν αἰω νιότητα; Σ’ Αὐτὸν λοιπὸν ποὺ 
μᾶς ἀγαπᾶ ἄ   πειρα, ἂς ἀντιπροσφέρουμε 
τὴ δική μας φτωχὴ ἀγάπη· ἀγάπη ὅμως 
 ἔμπρακτη καὶ ἀληθινή.

Μήπως 
ὑποκρινόμαστε;



μέσος ἄνθρωπος στὶς μέρες μας 
συχνά ζεῖ μέσα σὲ μιὰ διαρκὴ ἀνη-
συχία καὶ ἀβεβαιότητα. 

Κυριεύεται ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ φο -
βᾶται γιὰ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἀρρώ στιες 
καὶ τὶς ἐπιδημίες, γιὰ τὴ μοναξιά,  τὶς ἐκ κρε-
μότητες τῆς ζωῆς, τὸν ποικίλο πόνο… 

Προβληματίζεται γιὰ τὴν ἀναποτε λε-
σμα τικότητα τῶν ἐνεργειῶν του, γιὰ τὴν 
ἀποτυχία τῶν προσπαθειῶν του, γιὰ τὸ 
ἀνεκπλήρωτο τῶν πόθων του καὶ τὴ δι-
άψευση τῶν ὁραματισμῶν του. Γιὰ τὸ 
ἀνεφάρμοστο τῶν ὀνείρων του… 

Βλέπει τὴν ἀντίφαση μεταξὺ ἔργων καὶ 
λόγων, ἐπιθυμιῶν καὶ δυνατοτήτων, καὶ 
θλίβεται γιὰ τὴν ἐσωτερική του σύγκρου-
ση… 

Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπερβεῖ τὶς ἀντιξοότητες 
τῆς ζωῆς, νὰ νικήσει τὶς κακὲς συνήθειες, 
νὰ διαχειρισθεῖ τὰ πρόσωπα μὲ δύσκολο 
χαρακτήρα μὲ τὰ ὁποῖα συναναστρέφε-
ται, νὰ δεχθεῖ τὰ ἀντίθετα… 

Πῶς θὰ μπορέσει νὰ ἀποφύγει τὸν 
καρκίνο, τὰ γηρατειά, τὸ μαρασμὸ τοῦ 
σώ ματος, τὴν ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν κό-
σμο αὐτό;… 

Πῶς θὰ καταφέρει νὰ κυβερνήσει τὸ 
σῶμα του, τὸ χρόνο του, τὰ παιδιά του, 
τὴν οἰκογένειά του καὶ νὰ ζήσει μία ἤρε-
μη, χωρὶς ἄγχος ζωή; 

Γιὰ ὅλα αὐτὰ ὄχι σπάνια βασανίζεται 

ἀπὸ τὴ μάστιγα τοῦ αἰώνα: τὴν κατάθλι-
ψη.

Ὁ ἄνθρωπος λοιπὸν ζεῖ μὲ τὸ σύνδρο-
μο τῆς πρώτης ἁμαρτίας του, ὅταν γιὰ 
πρώτη φορὰ στὸν Παράδεισο τῆς Ἐδέμ, 
λόγῳ τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων,  
χάθηκε ἡ ἀναμαρτησία καὶ ἔφυγε ἡ Χά-
ρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀπὸ τότε βιώ-
νει αὐτὴ τὴν περίεργη κατάσταση. Πολ-
λὲς φορὲς φοβᾶται τὸ χειρότερο, ἐνῶ 
ἐξακολουθεῖ νὰ περιμένει τὸ καλύτερο. 
Αὐτὸ ὅμως αὐξάνει τὴν ἐσωτερική του 
λύπη καὶ ἀ   γωνία. Σ’ αὐτὸ τὸ ἔδαφος κα-
ταλαβαίνου με ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ φυτρώ-
σει ἡ χαρὰ καὶ ἡ εἰρήνη.

Εἶναι ἀλήθεια ἐπίσης ὅτι ὁ σημερινὸς 
πολίτης δὲν μπορεῖ νὰ ἐμπιστευθεῖ ὁλο-
κληρωτικὰ κανέναν. Βλέπει πιὸ πολὺ τὶς 
συνθῆκες ποὺ τὸν ἀπειλοῦν καὶ ἀκούει 
λιγότερο τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Χριστοῦ. Νο  -
μίζει ὅτι τὰ προβλήματα εἶναι πιὸ δυνατὰ 
ἀπὸ τὴ λύση τους. Θεωρεῖ ὅτι εἶναι μό-
νος καὶ ἐγκαταλελειμμένος καὶ ὅτι στὴ 
 συ  γκεκριμένη ἀνάγκη δὲν θὰ τὸν βο η-
θήσει κανένας. Ζεῖ μὲ ἕνα διαρκὲς ἄγ χος  
ποὺ ἀπειλεῖ νὰ καταπιεῖ κάθε προ σπά-
θεια ποὺ ἀρχίζει.

Συγχρόνως πιστεύει ὅτι τελικὰ κάποιος 
θὰ τὸν φθονήσει, θὰ τὸν βασκάνει, καὶ θὰ 
τιμωρηθεῖ. Βομβαρδίζεται ἀπὸ εἰδήσεις 
τρομερὲς καὶ νομίζει ὅτι ὑπάρχει κάποιος 

Κάποιος νοιάζεται γιὰ μᾶςΚάποιος νοιάζεται γιὰ μᾶς
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ἄλλος, ἄνθρωπος ἢ δαίμονας, στοι χειὸ 
τῆς φύσεως ἢ σκοτεινὴ ὀργάνωση, μὲ τό  -
ση κακία, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀντι  πα-
λέψει, ἁπλῶς μόνο νὰ τῆς ξεφύγει  μα κριὰ 
μπορεῖ, μὲ ξόρκια, φίλτρα καὶ μαγικά. 
Μ έσα σ’ αὐτὴ τὴ δίνη ξεχνᾶ δυστυχῶς 
τε   λείως τὸν Θεό, τὸν Καλὸ Ποιμένα, ποὺ 
σώζει τὸ χαμένο πρόβατο…

Ἡ λύση βεβαίως στὰ προβλήματα καὶ 
τὶς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς, δὲν εἶναι τὰ 
ξόρκια καὶ τὰ μάγια, οὔτε οἱ «μελλοντο-
λόγοι» καὶ οἱ ἀστρολόγοι. Ἡ χαρὰ τῆς 
ζω  ῆς καὶ ἡ εὐδιαθεσία ἔρχονται ἀπὸ τὸν 
Χριστὸ μέσῳ τῆς πίστεως καὶ τῆς προσ-
ευχῆς. Ἐκεῖνο ποὺ μαραίνει τὴ χαρὰ τῆς 
ζωῆς εἶναι ἡ ἀπιστία καὶ ἡ ἁμαρτία. Ἀν-
τιθέτως ὅταν κάποιος εἶναι ἑνωμένος 
μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία διὰ τῶν 
ἁγίων Μυστηρίων, δὲν κάμπτεται, ἐλπί-
ζει, προχωρεῖ καὶ νικᾶ στὸν ἀγώνα τῆς 
ζωῆς.

Ἔτσι πορεύονται οἱ χριστιανοὶ στὴ ζωή 
τους. Πιστεύουν στὸ Θεό. Ὁ Θεὸς κατα-
λαβαίνει ὅλους τοὺς πόνους καὶ τοὺς κό-
πους τῶν πιστῶν μαθητῶν του καὶ Τὸν 
ἐνδιαφέρουν. Πονᾶ καὶ κουράζεται μαζὶ 
μὲ μᾶς. «Ὁ Θεὸς ἐργάζεται τὴ σωτηρία 
μας μέχρι τέλους τῶν αἰώνων» καὶ πε-
ριμένει καὶ ἀπὸ μᾶς τὴ συνεργασία μας! 
Καμιὰ τρίχα ἀπὸ τὸ κεφάλι μας δὲν πέ-
φτει κάτω χωρὶς νὰ τὸ ἐπιτρέψει Ἐκεῖνος. 
Ἡ μόνη μας παρηγοριὰ μέσα στὴ ζωὴ 
καὶ τὸ θάνατο εἶναι ὅτι δὲν ἀνήκουμε 
στὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ ἀνήκουμε, ψυχῇ 
καὶ σώματι, στὸν Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χρι-
στό. Ὅταν ἀνήκουμε στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ 
καὶ στὴ Μητέρα μας Παναγία, εἴμαστε 
παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Ὅταν εἴμαστε παιδιὰ 
τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε ἀποδεκτοὶ ἀπὸ τὸν 
Θεό, συγχωρημένοι μὲ τὴ μετάνοια καὶ 
τὴν ἐξομολόγηση ἀπὸ τὸν Θεό, μὲ τὸ 
Αἷμα του, καὶ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός! 

Κάποιος πόνεσε γιὰ μᾶς, περπάτησε  
καὶ κουράστηκε γιὰ μᾶς, μάτωσε γιὰ μᾶς 
καὶ προσεύχεται πάντοτε γιὰ μᾶς, ἔ παθε 

γιὰ μᾶς… Μᾶς καταλαβαίνει καὶ γι’ αὐτὸ 
νοιάζεται γιὰ μᾶς. Εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
Χριστός, ποὺ μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι «δὲν 
σᾶς λέω πλέον δούλους, γιατὶ ὁ δοῦλος 
δὲν ξέρει τί κάνει καὶ τί ἀποφασίζει τὸ 
ἀφεν τικό του. Σᾶς λέω καὶ σᾶς θεωρῶ 
φίλους μου… καὶ ἀδελφούς μου» (Ἰω. ιε΄ 
15). «Αὐτῷ μέλει περὶ ἡμῶν» (Α΄ Πέτρ. 
ε΄ 7). Αὐτὸς νοιάζεται γιὰ μᾶς. Ἀμέσως 
μό λις ἀποθέσουμε τὴν ψυχή μας, τὶς ὑ  -
πο  θέσεις μας καὶ τὰ προβλήματά μας 
μὲ ἐμπιστοσύνη στὰ παντοδύναμα χέ-
ρια του, ὅλα ἀρχίζουν καὶ ἀλλάζουν. Ἡ 
πίστη  εἶναι μεγάλη φωτιὰ ποὺ καίει  κάθε 
σά  πιο στοιχεῖο ἀμφιβολίας καὶ ὀλι γο-
πιστί  ας; Μόλις ἀρχίσουμε νὰ προσευχό-
μαστε μὲ καθαρὴ καρδιά, νὰ ζοῦμε συν-
ει δητὴ  χρι στιανικὴ ζωή, νὰ ἀγαποῦμε 
εἰ   λικρινὰ τὸν ἀδελφό μας, νὰ ζοῦμε μὲ τὴ 
Χάρη τῶν σωστικῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκ-
κλησίας μας, ὅλα μεταμορφώνονται καὶ 
λάμπουν.

Μᾶς διαβεβαιώνει τελικὰ καὶ πάλι ὁ 
Θε  ός: «Μέχρι νὰ γεράσεις, Ἐγὼ εἶμαι ὁ
Ἴδιος. Μέχρι ν’ ἀσπρίσουν τὰ μαλλιά  
σου, Ἐγὼ θὰ σὲ βαστάξω. Ἐγὼ σὲ ἔπλα-
σα,  κι Ἐγὼ θὰ σὲ σηκώσω. Ναί, Ἐγὼ 
θὰ σὲ βαστάξω καὶ θὰ σὲ σώσω» (Ἡσ. 
μς΄ 4). «Κι ἂν κάποτε γίνει κι αὐτὸ καὶ 
ξε    χάσει κάποια μάννα μὲ ἀδιαφορία τὰ 
παιδιά της,  ἐγὼ δὲν θὰ σὲ ξεχάσω, λέ-
γει ὁ Κύριος» (Ἠσ. μθ΄ 15). «Θὰ στηρίξω 
προ στατευτικὰ πάνω σου τὰ μάτια μου 
καὶ θὰ βαδίσω στὸ πλάι σου μὲ ἀληθινὴ 
διάθεση συμπαραστάσεως καὶ βοηθεί-
ας» (Ψαλμ. λα΄ 8). 

Μετὰ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς διαβεβαιώ-
σεις ὁ πιστὸς ἄνθρωπος χαίρεται καὶ 
εἰρηνεύει, λέγοντας μαζὶ μὲ τὸν ψαλμωδὸ 
καὶ βασιλιὰ Δαβίδ: «Θὰ ξαπλώσω καὶ θὰ 
κοιμηθῶ εἰρηνικά. Διότι Ἐσύ, Κύριε, ἂν 
καὶ εἶμαι κατάμονος, παρέχεις σ’ ἐμένα 
τὴν προστασία σου, κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη 
τῆς ὁποίας κατοικῶ γεμάτος πεποίθηση 
καὶ ἐλπίδα» (Ψαλμ. δ΄ 9).



Σταθεῖτε ὅλα τὰ σύμπαντα, ὅλοι οἱ 
ὑπάρχοντες κόσμοι καὶ ὅλα τὰ ὄν τα! 
Κάτω ὅλες οἱ καρδιές, ὅλες οἱ διά-
νοιες, ὅλες οἱ ζωές, ὅλες οἱ ἀθανα-

σίες, ὅλες οἱ αἰωνιότητες! Διότι  ὅλα αὐ τὰ 
χωρὶς τὸν Χριστὸ εἶναι γιὰ μένα κόλαση· 
ἡ μιὰ κόλαση δίπλα στὴν ἄλλη κόλαση· 
ὅλα εἶναι ἀναρίθμητες καὶ ἀτέλει ωτες κο-
λάσεις καὶ στὸ ὕψος καὶ στὸ βάθος καὶ 
στὸ πλάτος. Ἡ ζωὴ χωρὶς τὸν Χριστό, 
ὁ θάνατος χωρὶς τὸν Χριστό, ἡ ἀλήθεια 
χωρὶς τὸν Χριστό, ὁ ἥλιος χωρὶς τὸν Χρι-
στὸ καὶ τὰ σύμπαντα χωρὶς Αὐτόν, ὅ   λα 
εἶναι τρομερὴ ἀνοησία, ἀνυπόφο ρο μαρ-
τύριο, σισύφειο βάσανο, κόλα ση! Δὲν θέ-
λω οὔτε τὴ ζωή, οὔτε τὸν θάνατο χω  ρὶς 
Ἐσένα, Γλυκύτατε Κύριε! Δὲν θέ λω  οὔτε 
τὴν ἀλήθεια, οὔτε τὴ δικαιοσύ νη,  οὔτε τὸν 
Παράδεισο, οὔτε τὴν αἰωνιό τητα. Ὄχι, ὄχι! 
Ἐσένα μόνο θέλω, Ἐσὺ μόνο νὰ εἶσαι σὲ 
ὅλα καὶ πάνω ἀπὸ ὅ   λα!... Θὰ δεχθῶ κάθε 
εἴδους θάνατο, θα νατῶστε με μὲ ὅποιον 
τρόπο θέλετε, ἀλ  λὰ χωρὶς τὸν Χριστὸ δὲν 
θέλω τίποτε. Οὔτε τὸν ἑαυτό μου, οὔτε 
καὶ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Θεό, οὔτε κάτι ἄλλο 
ἀνάμεσα σ᾿ αὐτὰ τὰ δύο· δὲν θέλω, δὲν 
θέλω, δὲν θέλω!».

Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔγραψε αὐτὰ τὰ πύ-
ρινα λόγια ὑπῆρξε ἡ ἄγρυπνη συνείδη-
ση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέχρι τὸ 
ἔτος 1979, ὁπότε καὶ ἐγκατέλειψε τὸν κό-
σμο αὐτὸ τῶν μάταιων πραγμάτων.

Τὸ ὄνομά του: Ἰουστῖνος Πόποβιτς!
Στὶς 29 τοῦ περασμένου Ἀπριλίου ἡ Ἱε-

ρὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερ-

βίας κατέταξε καὶ ἐπισήμως μεταξὺ τῶν 
Ἁγίων τὸν ἀρχιμανδρίτη Ἰουστῖνο Πόπο -
βιτς, τὸν ὁποῖο ἤδη ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἡ   μέ-
ρα τῆς κοιμήσεώς του, ἡμέρα τοῦ Εὐαγ -
γελισμοῦ τοῦ ἔτους 1979, οἱ πιστοὶ τι-
μοῦσαν ὡς ἅγιο. Ἡμέρα τοῦ Εὐαγ γελι-
σμοῦ γεννήθηκε τὸ ἔτος 1894 στὴν πόλη 
Βράνιε τῆς νότιας Σερβίας (γι᾿ αὐτὸ καὶ 
ἀρχικὰ ἔλαβε τὸ ὄνομα Εὐάγγελος) καὶ 
ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀναχώρησε, 
τὸ ἔτος 1979.

Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὡς νέος εὐτύχησε 
νὰ ἔχει δάσκαλό του στὴν Ἐκκλησιαστι-
κὴ Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα στὸ Βελιγρά-
δι, ὅπου φοίτησε ἀπὸ τὸ 1905 μέχρι τὸ 
1914, ἕναν ἄλλο ἅγιο, τὸν ὀνομαζόμενο 
νέο Χρυσόστομο τῆς Σερβικῆς Ἐκκλη-
σίας, τὸν μαρτυρικὸ Ἱεράρχη ἅγιο Νικό-
λαο Βελιμίροβιτς. Ἔγινε μοναχὸς τὴν 1η 
Ἰανουαρίου 1916 καὶ ἔλαβε τότε τὸ ὄνο-
μα Ἰουστῖνος πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Ἰου-
στίνου τοῦ φιλοσόφου καὶ μάρτυρος, 
τὸν ὁποῖο ὑπεραγαποῦσε καὶ θαύμαζε. 
Ἡ ζωή του ὡς μοναχοῦ ἦταν ἀσκητική, 
μὲ αὐστηρὴ νηστεία καὶ χίλιες στρωτὲς 
μετάνοιες κάθε μέρα. Σπούδασε ἀρχικὰ 
στὴν ἁγία Πετρούπολη καὶ στὴ συνέχεια 
στὴν Ὀξφόρδη, ἐνῶ διδάκτορας τῆς Θε-
ολογίας ἀνακηρύχθηκε στὴ Θεολογικὴ 
Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν τὸ ἔτος 1926.

Τὸ 1931 ἐξελέγη ἐπίσκοπος Καρπα-
θίας, ἀλλὰ ἀπὸ πολλὴ ταπείνωση δὲν 
δέ χθηκε τὴν ἐκλογὴ αὐτή. Ἐξελέγη τὸ 
1935 ὑφηγητὴς καὶ κατόπιν καθηγητὴς 
τῆς Θε ολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστη-

Ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς!
«
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μίου τοῦ Βελιγραδίου καὶ δίδαξε ἐκεῖ Δο-
γματικὴ μέχρι τὸ ἔτος 1945, ὁπότε καὶ 
ἐκδιώχθηκε ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθε-
στὼς καὶ φυλακίστηκε. Θὰ εἶχε μάλιστα 
τότε ἐκτελεσθεῖ· ὅμως μὲ παρέμβαση  τοῦ 
Πατριάρχη Γαβριὴλ σώθηκε. Ἀπὸ τότε 
ἔμεινε ἔγκλειστος καὶ ὑπὸ ἐπιτήρηση στὴν 
Ἱερὰ Μονὴ Τσέλιε, ὅπου λειτουργοῦσε 
καθημερινὰ μνημονεύοντας ἑκατοντά δες 
ὀνόματα. Κατὰ τὴ θεία Λειτουργία ἦταν 
μεταρσιωμένος καὶ τὰ μάτια του ἦταν 
πάντα γεμάτα δάκρυα. Κήρυττε πολὺ 
φλο γερά, κατευθύνοντας πατρικὰ τὶς Μο-
ναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Συνέγραψε κορυφαῖα θεολογικὰ συγ-
γράμματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα σημαντικότερα 
εἶναι ἡ Δογματική, οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων καὶ 
ἡ Ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἀπὸ 
αὐτὰ ἀρκετὰ ἤδη ἔχουν μεταφρασθεῖ καὶ 
στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ 
χρόνια.

Ὁ ἅγιος ἀγαποῦσε πολὺ τὴν Ἑλλάδα, 
παρότρυνε τὰ πνευματικά του παιδιὰ 
νὰ σπουδάζουν στὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς 
ἔλεγε: «Χωρὶς τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα δὲν 
μπορεῖτε νὰ γνωρίσετε τὴν πατερικὴ 
γραμ ματεία. Χωρὶς δὲ τοὺς Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας δὲν ὑπάρχει οὔτε ἑρμη-
νεία τῶν Γραφῶν οὔτε θεολογία... Γι’ 
αὐτὸ νὰ πᾶτε στὴν Ἑλλάδα, ὅπου συνε-
χίζεται ἀδιάκοπη, ζωντανὴ ἡ παράδοση 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐκεῖ ὑπάρχουν κέν-
τρα καὶ φυτώρια πνευματικά, ὑπάρχει τὸ 
Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ ἡ θεολογία δὲν εἶναι 
κάτι τὸ ἀφηρημένο, ἀλλὰ εἶναι ζωὴ καὶ 
πράξη».

Μὲ λαμπρότητα, προεξάρχοντος τοῦ 
Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου καὶ μὲ 
τὴ συμμετοχὴ 22 Ἀρχιερέων, τελέσθη-
κε τὴν Κυριακὴ 2 Μαΐου 2010, θεία Λει-
τουργία στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγί   ου 
Σάββα στὸ Βελιγράδι, γιὰ τὸ γεγονὸς 
τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ π. Ἰουστίνου 
καὶ τοῦ Ἡγουμένου Συμεὼν τῆς Μονῆς 
Ντά ι μπαμπε τοῦ Μαυροβουνίου. Ἡ μνή-

μη τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου καθορίστηκε νὰ 
ἑορτάζεται τὴν 14η Ἰουνίου καὶ τοῦ ἁγίου 
Συμεὼν τὴν 1η Ἀπριλίου.

Εἶναι μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ στὴν Ἐκ-
κλησία Του ἡ ἐπίσημη αὐτὴ ἀναγνώ ριση 
τῆς καὶ διὰ πλήθους θαυμάτων μαρτυρη-
μένης ἁγιότητας τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου. Καὶ 
εἶναι κατεξοχὴν ἐπίκαιρο καὶ ἀναγκαῖο 
γιὰ μᾶς δῶρο, διότι ἡ φωτεινὴ μορφή 
του καὶ ὁ πύρινος καὶ προφητικὸς θεολο-
γικός του λόγος ἀποτελοῦν σταθερὸ ση-
μεῖο πνευματικοῦ προσανατολισμοῦ μέ-
σα στὴν ἀπερίγραπτη πνευματικὴ σύγ-
χυση τῶν καιρῶν μας.

Πραγματικὰ ἡ θεολογικὴ μαρτυρία τοῦ 
ὁσίου Ἰουστίνου συνιστᾶ τὴν πλέον  ἀ  -
κριβὴ καὶ ριζοσπαστικὴ ὀρθόδοξη κρι-
τικὴ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, τῆς δυτικῆς 
θεολογίας καὶ φιλοσοφίας, καὶ τοῦ ἐκ τρα-
πέντος οἰκουμενιστικοῦ κινήματος.

Ἡ θανατηφόρα ἀσθένεια ὅλων αὐτῶν, 
ὑπογράμμισε ὁ ὅσιος Ἰουστῖνος, βρίσκε-
ται στὸ ὅτι κατέληξαν νὰ εἶναι συστήμα-
τα ἀνθρωποκεντρικά. Ἐξόρισαν ἀπὸ τὸ 
κέντρο τους τὸν Θεάνθρωπο Χριστὸ καὶ 
στὴ θέση του ἔβαλαν τὸν ἄνθρωπο, τὴν 
ἀνθρώπινη σοφία, γνώση, ἐπιστήμη καὶ 
ἀντίληψη τῶν πραγμάτων. Μὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ στὴν οὐσία ἔγιναν διαβολοκεντρικὰ 
συστήματα.

Ἀποκορύφωμα τῆς ἀποστασίας τοῦ 
δυτικοῦ κόσμου ἀποτελεῖ, κατὰ τὸν ὅσιο 
Πατέρα, ἡ τραγωδία τοῦ παπισμοῦ, ὁ 
ὁποῖος μὲ τὸ δόγμα τοῦ παπικοῦ ἀλαθή-
του στὴ θέση τοῦ Χριστοῦ τοποθέτησε 
τὸν πάπα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ εἶπε ὁ ἅγιος τοῦ-
το τὸν φοβερὸ λόγο: «Στὴν ἱστορία τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυ-
ρίως πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα καὶ 
τοῦ πάπα»!

Κλείνουμε τὴ σύντομη αὐτὴ παρουσί-
αση τῆς μεγάλης μορφῆς τοῦ ὁσίου Ἰου-
στίνου Πόποβιτς μὲ τὴν ἐπίκληση:

Ὅσιε πάτερ Ἰουστῖνε, πρέσβευε ὑπὲρ 
ἡμῶν!



Οὗτος ἡμῶν ὁ βίος, αὕτη τῆς ἀπο-
στολικῆς πολιτείας ἡ ἀκολουθία, τὸ 
μυρία πάσχειν κακά. “Εἰς τοῦτο 
γὰρ κείμεθα”, φησί. Τί ἐστιν· “Εἰς 
τοῦτο κείμεθα”; Ὥσπερ τὰ ὤνια εἰς 
τοῦτο παρῆκται, εἰς τὸ πωλεῖσθαι, 
οὕτω καὶ ὁ ἀποστολικὸς βίος εἰς τὸ 
λοιδορεῖσθαι καὶ εἰς τὸ πάσχειν κα-
κῶς, εἰς τὸ μηδέποτε ἀναπνεῖν, εἰς τὸ 
μηδεμίαν ἔχειν ἀνακωχήν.

(Πρὸς τοὺς σκανδαλισθέντας, 
ΕΠΕ 33, 614)

Αὐτὸς εἶναι ὁ βίος μας, αὐτὸ εἶναι τὸ χα-
ρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς ἀποστο λικῆς 
ζωῆς μας, τὸ νὰ παθαίνουμε ἄπειρα 
κακά. «Σ’ αὐτὸ εἴμαστε ταγμένοι», λέει. 
Τί ση μαίνει «σ’ αὐτὸ εἴμαστε ταγμένοι»; 
Ὅπως τὰ προϊόντα γι’ αὐτὸ ἔχουν πα-
ραχθεῖ, γιὰ νὰ πωλοῦνται, ἔτσι καὶ ὁ ἀ  -
πο στολικὸς βίος: γιὰ νὰ ἐμπαίζεται καὶ 
γιὰ νὰ ὑπομένει παθήματα, νὰ μὴν προ-
λαβαίνει (ὁ ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου) νὰ 
πάρει οὔτε ἀναπνοή, νὰ μὴν ἔχει καμιὰ 
ἀνακωχή.

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

Ὁ ἀποστολικὸςὉ ἀποστολικὸς
βίοςβίος

 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΑ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΟΥ

† Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανοῦ
• «ΠΙΣΤΕΥΩ...»                                             6  ̦

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. ΧατζηνικολάουἈρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
• Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ
     ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ                   3  ̦ 

✼   ✼   ✼
† Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
• ΠΕΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟΝ
   ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΜΗΣ                      2,50  ̦ 
• ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
   ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ         3  ̦

✼   ✼   ✼
† Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου
• Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ                   17  ̦
• Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
   ΠΙΣΤΙΣ ΜΑΣ (Λαϊκὴ Δογματική)(Λαϊκὴ Δογματική)                 9  ̦

✼   ✼   ✼
Νικολάου Π. ΒασιλειάδηΝικολάου Π. Βασιλειάδη
• ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
     ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΣ                            2  ̦
• ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ
    ΕΝ ΔΙΑΛΟΓῼ                                                          1  ̦
• ΠΑΠΙΚΟ ΠΡΩΤΕΙΟ                                            1  ̦
• ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ        2  ̦  

✼   ✼   ✼
ΓεωργΓεωργίου Γ. Ψαλτάκηίου Γ. Ψαλτάκη
• ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ
   (Ἀντιαιρετικὸς ὁδηγός)(Ἀντιαιρετικὸς ὁδηγός)                              14  ̦
• ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ                                                  1  ̦ 

✼   ✼   ✼
Σταύρου Ν. ΜποζοβίτηΣταύρου Ν. Μποζοβίτη
• ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
    (ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ)                          6  ̦
• Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
    ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΩΣΑ                         2  ̦ 

✼   ✼   ✼

• ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ 
      ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ ἢ ἢ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΑΙ                 2  ̦

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.
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Ὁ ἀδελφός μας Χρῆστος, ὁ ἀφιε-
ρωμένος στὸ Θεό, ἀνεχώρησε γιὰ 
νὰ συναντήσει τὸν Σωτήρα Χριστό, 
ποὺ ἀγάπησε «ἐκ νεότητος αὐτοῦ», 
τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἀποστό-
λου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, τοῦ 
ἀγα πημένου μαθητοῦ τοῦ Κυρίου. 
Τὸ πρω ινὸ τῆς 8ης Μαΐου ἔκλεισε 
ἤρε μα τὰ μάτια, ἀφήνοντας νὰ δια-
γρα φεῖ στὸ φωτεινὸ πρόσωπό του 
ἕνα ἐλαφρὸ χαμόγελο.

Γεννημένος στὴ Χαραυγὴ Ἀχαΐας 
εὐτύχησε νὰ ἔχει πτωχοὺς μὲν ἀλλ’ 
εὐλαβέστατους γονεῖς, τὸν Γεώργιο 
καὶ τὴ Ζωΐτσα. Ὁ Χρῆστος ἦταν τὸ 
πρωτότοκο παιδί τους. Ἔπειτα ἀπ’ 
αὐτὸν ἀκολούθησαν ἄλλα ὀκτὼ 
 παι διά. Τὰ δύο ὅμως πέθαναν σὲ 
παι δικὴ ἡλικία καὶ ἀπόμειναν τέσ-
σερις ἀδελφοὶ καὶ τρεῖς ἀδελφές. Ὁ 
ἑπτά ριθμος αὐτὸς παιδικὸς χορὸς 
τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Ζωΐτσας πῆρε 
ἀ   γωγὴ χριστιανικὴ ἀπὸ τοὺς γονεῖς 
του. Ὁ πατέρας του ἄλλωστε προ-
ερχόταν ἀπὸ λευϊτικὴ ρίζα πάππου 
πρὸς πάππου. Ὁ Χρῆστος εἶχε τὴν 
ἰδιαίτερη εὐτυχία νὰ γνωρισθεῖ μὲ 
εὐλαβεῖς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου 

καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὸν ἐνθουσιώδη, τα-
πει νὸ καὶ ζηλωτὴ ἱεροκήρυκα ἀρχι  -
μανδρίτη π. Ἀνδρέα Χαλκιόπουλο. 
Τὸν γνώρισε καὶ συνδέθηκε μαζί του, 
ὅ  ταν  φοιτοῦσε στὶς «Βασιλικὲς Τεχνι-
κὲς  Σχο λὲς» Λέρου, ἀπ’ ὅπου πῆρε τὸ 
πτυχίο ξυλουργικῆς.

Τὸ 1952, ἀπόφοιτος πλέον τῶν Σχο-
λῶν ἐκείνων καί ἀφοῦ εἶχε τελειώσει 
καὶ τὴ Β΄ τάξη τοῦ Γυμνασίου, προσε-
λήφθη στὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων 
ἡ «Ζωή». Τὸ 1960 ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ 
ἱδρυτικὰ μέ λη τῆς Ἀδελφότητος Θεο-
λόγων «Ὁ Σωτήρ».

Διακονώντας στὴν Ἀδελφότητα ἐρ-
γά σθηκε γιὰ λίγο στὸ ξυλουργεῖο, στὸ 
βι  βλιο δετεῖο, στὴν κουζίνα καὶ στὴ δι-
εκ πε ραίωση τοῦ Περιοδικοῦ «Ὁ Σω-
τήρ».  Ἀπὸ τὸ 1961 ὣς τὸ 1993, ἔτος 
κα τὰ τὸ ὁποῖο ἄρχισε ἡ περιπέ τεια 
τῆς ὑγείας του, ἐρ γάσθηκε μὲ ζῆ λο καὶ
αὐταπάρνηση ὡς περιοδεύων  τοῦ Πε -
 ριοδικοῦ «Ὁ Σωτήρ»,  ὡς δι ευθυντὴς  
τῶν βιβλιοπωλείων τοῦ «Σωτῆ ρος»  
Πατρῶν (1970-1975) καὶ Θεσσα λο νί-
κης (1975-1993). Ἔκανε τα κτὲς ἐξορ-
μήσεις γιὰ τὴ διάδοση τοῦ χρι   στια-
 νικοῦ  ἐντύπου, ἐπισκεπτόμενος καὶ 
σχο   λεῖα γιὰ τὴν κυκλοφορία μεταξὺ 
τῶν  παιδιῶν νεανικῶν περιοδικῶν καὶ 
βι    βλίων. Διακόνησε ὅμως καὶ τὸ ἔρ -
γο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατηχητικῶν 
 Σχο λεί ων καὶ τῶν «Χριστιανικῶν Ὁμί-
λων Ἐρ γαζομένων Νέων».

Ἔχοντας ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ χάρισμα  
τῆς ἐπικοινωνίας συνδεόταν εὔκολα 
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προσευχή του τόσο, ὥστε δὲν εἶναι 
λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ βρῆκαν λύση στὰ 
προβλήματά τους χάρη στὴν προσ-
ευχή του. Τὰ μεσάνυχτα ξυπνοῦσε 
καὶ ἐπὶ δίωρο σχεδὸν μνημόνευε ἑ  -
κατοντάδες ὀνόματα χριστιανῶν 
ποὺ ζητοῦσαν τὴν προσευχή του 
γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων 
δυσκολιῶν τους.

Ἀγαποῦσε νὰ μελετᾶ τὴν Ἁγία Γρα-
φὴ καὶ ἰδιαίτερα τοὺς Ψαλμούς. Φι-
λακόλουθος καθὼς ἦταν, χαιρό ταν  
νὰ διαβάζει τὸν Προοιμιακὸ στὸν Ἑ  -
σπερινὸ καὶ τὸν Ἑξάψαλμο στὸν Ὄρ-
θρο, ποὺ τοὺς διάβαζε μ’ ἕνα δι κό 
του προσωπικὸ τόνο. Ἔψαλλε μὲ τὴν 
ψυχή του, ὅταν παρίστατο ἀνάγκη.  
Μελετοῦσε πατερικὰ βιβλία  καὶ κά -
θε Σάββατο ἀπόγευμα τὸ Κυ   ρια κο-
δρόμιο, προετοιμαζόμενος  γιὰ τὴν 
ἑπόμενη ἡμέρα, τὴν Κυριακή. Ὅταν 
συμμετεῖχε στὴ θεία Εὐχαριστία, 
ἔλαμπε τὸ πρόσωπό του. Κατέφευ-
γε συχνὰ στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀπ’ ὅπου 
ἔπαιρνε δύναμη γιὰ τὸν πνευματικό 
του ἀγώνα. 

Πνεῦμα ἀνήσυχο καὶ ἐρευνητικό, 
τοῦ ἄρεσε ὄχι μόνο ἡ μελέτη πνευ-
ματικῶν βιβλίων, ἀλλὰ καὶ βιβλίων 
ποὺ εἶχαν ἰδιαίτερη σχέση μὲ τὴν 
Ἱστο  ρία τῆς Ἑλλάδος. Ψυχὴ λεπτὴ 
καὶ καθαρή, ὅταν βρισκόταν στὴν 
ἐ   ξ  ο   χὴ μελετοῦσε τὰ θαυμάσια τῆς 

μὲ ὅσους ἐρχόταν σὲ κοινωνία καὶ 
τοὺς οἰκοδομοῦσε μὲ τὸ λόγο, τὸ λε-
πτό του χιοῦμορ, τὴν ἁπλότητα τῆς 
ψυ  χῆς του. Ὅλοι θυμοῦνται τὶς περιο-
δεῖες του στὴν περιοχή τους, ποὺ 
ἦταν πράγματι ἀπο στο λικὲς καὶ εὐ-
λο γία Θεοῦ, ὅπως τὶς χαρακτήριζαν.  
Ἀλλὰ καὶ ὅσοι περνοῦσαν ἀπὸ τὸ 
βιβλιοπωλεῖο, συναντοῦσαν ἕναν ἄν-
θρωπο προσηνή, εὐγενικό, χαρού-
με  νο, στοργικό, πονετικὸ καὶ κυρίως 
πνευματικό. Ἀνώτερος δικαστικὸς λει-
τουργὸς ἔλεγε: «Περνοῦσα συχνὰ ἀ  -
πὸ τὸ βιβλιοπωλεῖο τοῦ ‘‘Σωτῆρος’’ 
καὶ ἐπικοινωνοῦσα μὲ τὸν ἀδελφὸ Χρῆ-
στο. Ὁ λόγος του μὲ στήριζε στὴν ἐργα-
σία μου καὶ στὴ ζωὴ γενικότερα».

Ἡ ἀγάπη του γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ 
τὰ προβλήματά του δὲν τὸν ἄφηνε 
ἀδιάφορο. Φιλάδελφος καὶ φιλάνθρω-
πος, ὅταν ἄκουγε γιὰ κάποιον ποὺ 
εἶχε ἀνάγκη, στεκόταν ἀμέσως δίπλα  
του. Τὸν βοηθοῦσε, τὸν στήριζε, τὸν 
παρηγοροῦσε μὲ λόγο χριστιανικό, μὲ 
προσφορὰ ὑλική, μὲ ἐπιστολές, μὲ κά-
ποιο δῶρο, μὲ τηλεφωνήματα. Στὶς ἐ  -
πιστολὲς ἐσώκλειε φωτοτυπημένα  
κεί μενα ἀπὸ ὀρθόδοξα βιβλία καὶ περι-
οδικὰ πνευματικοῦ περιεχομέ νου γιὰ 
τὴν ἐν Χριστῷ οἰκοδομὴ τοῦ παρα λή-
πτη. Ὅλους τοὺς στήριζε, τοὺς συνέ-
δεε μὲ τὰ σωστικὰ Μυστήρια  τῆς Ἐκ  -
 κλησίας, τοὺς παρακινοῦσε γιὰ γεν-
ναῖο  ἀγώνα κατὰ τῆς ἁμαρτίας, τοὺς 
ἄναβε ἱεραποστολικὴ φλόγα.

Παράλληλα τοὺς βοηθοῦσε μὲ τὴν 
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Δημιουργίας: τὰ λουλούδια, τὶς 
πεταλοῦδες, τὸν οὐρανό, τὰ κα-
κοτράχαλα βουνὰ μὲ τὰ πυκνὰ 

δάση. Ζήλευε τὰ πουλιά, τό ζύ-
γιασμά τους στὸν ἀέρα, τὸ κελάι-
δημά τους, καὶ δοξολογώντας τὸν 
Δημιουργὸ ποθοῦσε νὰ πετᾶ κι 
αὐτὸς ψηλά, πέρα καὶ μακριὰ ἀπὸ 
τὴν ἁμαρτία.

Τὸν 17ετὴ σταυρὸ τῆς δοκιμασί-
ας του τὸν σήκωσε ἀθόρυβα, ἀ  -
γόγγυστα, ἀδιαμαρτύρητα, καρτε-
ρικά. Ἐνῶ πο νοῦσε, σπάνια ἔλεγε 
τὴ λέξη «πονῶ». Καρπὸς τῆς δο-
κιμασίας αὐτῆς, ποὺ τὴ θεωροῦσε 
ἐπίσκεψη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, 
ἦταν καὶ τὸ ὅτι τὸν τελευταῖο καιρὸ 
ζητοῦσε συγγνώμη γραπτῶς καὶ 
προφορικῶς ἀπὸ ὅσους τυχὸν λύ-
πησε μὲ τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία 
του. Στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου τὴν 
τελευταία ἑβδομάδα ἦταν ἐμφανὴς 
στὸ πρόσωπό του μιὰ γαλήνη, 
μιὰ γλυκύτητα. Ἦταν φανερὰ κα-
ταβεβλημένος, διατηροῦσε ὅμως 
τὴ διανοητικὴ διαύγειά του. Μᾶς 
ἀποχαιρετοῦσε μὲ τὸ βλέμμα του. 
Καὶ τὸ πρωινὸ τῆς 8ης Μαΐου 
ἔκλεισε ἥσυχος τὰ μάτια, γιὰ νὰ 
τ’ ἀνοίξει στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
Τὸν προπέμψαμε μὲ τὸ «Χριστὸς 
ἀνέστη» καὶ τοῦ ζητήσαμε νὰ εὔ-
χεται, οὐρανοπολίτης πλέον, στὸ 
θρόνο τῆς χάριτος γιὰ μᾶς τοὺς 
«περιλειπομένους», ποὺ βρισκό-
μαστε ἀκόμη στὸν «σάλον τῶν βι-
οτικῶν μελημάτων».

������Σ���Σ
Ἡ Ἀδελφότης μας ἐπιθυμεῖ νὰ ἐκφράσει τὶς 

θερμὲς εὐχαριστίες της καὶ τὴν εὐ γνωμοσύ-
νη της πρὸς ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μὲ 
ποικίλους τρόπους – μὲ τὴν παρουσία τους, 
μὲ τηλεγραφήματα, μὲ ἐπιστολές, μὲ τηλε-
φωνήματα – συμμετέσχον στὸ πένθος της 
καὶ ἐξεδήλωσαν τὴ συμπάθειά τους γιὰ τὴν 
ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου πολυσεβάστου

�ρχιμανδρίτου
%�Σ�Λ��
� 	. Π�Π�Γ�����.

Ὅλως ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε τὸν Μα-
καριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πά-
σης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο γιὰ τὸ συλλυ-
πητήριο μήνυμά του, τὸ ὁποῖο ἀνέγνωσε 
ὁ ἐκπρόσωπός του Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυ-
σόστομος Παπαθανασίου. Ἐπίσης τὸν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη πρ. Πειραιῶς κ. 
Καλλίνικο, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε στὴ νεκρώ-
σιμη ἀκολουθία, καὶ τοὺς περιστοιχήσαν-
τας αὐτὸν Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας 
Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο, 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγω νιανῆς καὶ Κονί-
τσης κ. Ἀνδρέα, Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ 
κ. Ἰγνάτιο, Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑ  -
μητ    τοῦ κ. Δανιὴλ καὶ Βελεστίνου κ. Δαμα-
σκηνό. Τέλος τὸν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πο λίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νι -
 κόλαο, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε ἐπικήδειο λό -
   γο γιὰ τὴν ὁσιακὴ βιοτὴ τοῦ κοιμηθέντος 
λευΐ   του.

Παρομοίως ὅλους τοὺς Πανοσιολογιώ   τα -
τους Ἀρχιμανδρίτες καὶ Αἰδεσιμολογιώτα -
τους Πρεσβυτέρους, καθὼς καὶ τὸ πλῆθος  
τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ διάφορα μέρη 
τῆς πατρίδος μας ἔσπευσαν νὰ συμπροσ-
ευχηθοῦν μαζί μας στὴ νεκρώσιμη ἀκολου-
θία.

Παρακαλοῦμε ὅλους νὰ εὔχονται «ὑπὲρ 
μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσε-
ως» τῆς ψυχῆς τοῦ σεβαστοῦ καὶ ἀγαπη -
τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Ἀδελφότητός μας.

�δελφότης Θεολόγων «
 ΣΩ���»   
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δελφοί, ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. 
ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ γὰρ πα-
ρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν 

ἀ     νομίαν, οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁ  -
γιασμόν. ὅτε γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. τίνα 
οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ᾿ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θά-
νατος. νυνὶ δὲ ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ 
ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. τὰ γὰρ ὀψώ -
νια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

(Δ΄ Ματθαίου)
Μεθοδίου Πατάρων,

Νικολάου Καβάσιλα

Ἦχος γ΄ -  Ἑωθινὸν Δ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 Ρωμ. ς΄ 18-23

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. η΄ 5-13
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Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος κάνει μία σύγκριση 
μεταξὺ τῆς δουλείας τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς 
ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας. Λέει λοιπὸν στοὺς 
χριστιανοὺς τῆς Ρώμης: «Ἐλευ  θε ρω θέ ν-
τες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδου λώθητε τῇ δι -
καιοσύνῃ». Ἀφοῦ ἐλευ θε ρω θή κα τε ἀπὸ 
τὴν ἁ   μαρ τία, γίνατε δοῦλοι στὴν ἀρετή. 
Καὶ συνε χίζει: Χρη  σι μοποιῶ ἀν θρώπινο 
τρόπο ἐκφράσεως ἐξαι  τίας τῆς ἀδυναμίας 
τῆς ἀνθρώπινης φύ  σεώς σας, ἡ ὁποία 
ρέπει πρὸς τὴν ἁμαρ  τία καὶ γι’ αὐτὸ ἡ 
ἄσκηση τῆς ἀρετῆς σᾶς φαίνεται δου-
λεία. Ὅπως δηλαδὴ προ    σφέρατε τὰ μέλη 
σας σκλάβα στὴν ἁμαρ  τία γιὰ νὰ κάνετε 
τὴν ἀνομία, ἔτσι τώ  ρα νὰ προσφέρετε τὰ 

μέλη σας δοῦλα στὴν ἐνάρετη ζωὴ γιὰ νὰ 
προοδεύετε σὲ ἁγιότητα. Ἡ ὑποταγή σας 
ὅμως αὐτὴ στὴν ἐνάρετη ζωὴ δὲν εἶ ναι 
σκλαβιὰ ἀλλὰ ἐλευθε ρία. 

Βέβαια ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ μακριὰ 
ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, αὐτὸ νομίζει. Νο-
μίζει ὅτι ἡ ἐλευθερία βρίσκεται στὴν ἀσυ-
δοσία, στὴν ἀποτίναξη κάθε ἐντολῆς. Ἡ 
ἀ  λήθεια ὅμως εἶναι πολὺ διαφορετική. Ἡ 
πραγματικὴ ἐλευθερία βρίσκεται μέσα στὶς 
ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ. Δι ό τι ὁ ἄνθρωπος 
γίνεται πραγματικὰ ἐ   λεύ  θερος, ὅταν ἐλευ-
θερώνεται ἀπὸ τὴ με   γα  λύτερη δουλεία, 
ποὺ εἶναι ἡ δουλεία  τῆς ἁμαρτίας. Κι αὐτὸ 
μπορεῖ νὰ συμβεῖ μό  νο ὅταν ὑπακούει στὸ 
θέλημα τοῦ Θε οῦ. Πῶς ὅμως συμβαίνει 
νὰ νομίζει ὁ ἄν     θρω πος ὅτι εἶναι ἀνε λεύ-
θερος ὅταν ὑ πο   τάσ σεται στὶς ἐντολὲς τοῦ 
Θεοῦ; Αὐτὸ  συμ  βαίνει διότι τὸ σαρκικὸ 
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φρόνημα  ποὺ ἔχου με ὅλοι, ἐπαναστατεῖ 
καὶ ἀντι στρα τεύ ε ται τὸν ἀγώνα τῆς ἀρε -
τῆς. Δη μιουργεῖ πολ λὲς δυσκολίες. Γι’ αὐ-
τὸ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καθὼς σκέπτε-
 ται τὴν ἀδυναμία τῆς φύσεώς μας, ὀνο-
μάζει τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευ θερία δουλεία. 
Διότι ἔτσι φαίνεται ἀρχικά.

Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ αἰσθανθοῦμε τὴν 
ὑπακοή μας στὸν Θεὸ ὡς ἐλευθερία καὶ 
ὄχι ὡς βάσανο, θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε κά-
πως προοδεύσει στὴν ὑπακοή μας πρὸς 
τὸ θεῖο θέλημα. Τότε θὰ μποροῦμε νὰ αἰ      -
σθανθοῦμε τὴν ὄντως ἐλευθερία μας, ὅ  -
ταν φθάσουμε στὸ σημεῖο κατὰ τὸ ὁποῖο 
ἡ ἄσκη ση τῆς ἀρετῆς θὰ ἀποτελεῖ τὴ με-
γα λύ  τερη ἀπόλαυσή μας· ὅταν ἡ ἀρετὴ 
γίνει φυσικὴ καὶ αὐθόρμητη ἐνέργεια μέ-
σα μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ κατάσταση ποὺ ζοῦν 
ἀμετακίνητα οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἀλλὰ καὶ οἱ 
τελειωμένοι ἅγιοι. Ἡ ὁλοκληρωτι κή τους 
ἀφοσίωση στὸν Θεὸ εἶναι ἡ εὐτυ χία τους. 
Ἡ ἀπόλυτη αἰχμαλωσία τῆς θε λή σε ώς 
τους ἀπὸ τὴ θέληση τοῦ Θεοῦ ἀ   πο τελεῖ 
πλήρωμα τῆς χαρᾶς τους. Αὐτὸ ὅμως 
δὲν συμβαίνει μὲ μᾶς τοὺς χλιαρούς, ἰδι-
αιτέρως μάλιστα ὅταν βρισκόμαστε στὰ 
πρῶτα μας βήματα στὴ χριστιανι κὴ ζωή. 
Ἡ διεφθαρμένη μας φύση καθιστᾶ δύ σ-
κολο τὸν ἀγώνα μας. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ 
ἀ       γω νιζόμαστε δι αρκῶς. Κι ὅ   σο θὰ ὑπο -
τασσόμαστε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τόσο 
θὰ ἀποκτοῦμε τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία. 

2. �� «	��Δ�» ��Σ �������Σ
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος ρω-

τᾶ: Ὅταν ἤσασταν δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας, 
«τίνα καρπὸν εἴχετε τότε»; Ποιὰ ὠφέλεια 
εἴχατε; Καμία! Κι ὅταν θυμάσθε τὰ ἁμαρ-
τωλὰ ἔργα σας, ντρέπεσθε. Διότι τὸ τελικὸ 
ἀποτέλεσμα τῶν ἔργων αὐτῶν εἶναι ὁ 
πνευματικὸς θάνατος. Τώρα ὅμως ποὺ 
ἐ      λευθερωθήκατε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ ὑ   -
ποταχθήκατε στὸν Θεό, ἔχετε ἀποκτήσει 
τὴν πρόοδο στὴν ἁγιότητα καὶ θὰ κερδί -
σε τε τελικὰ τὴν αἰώνια ζωή. Δὲν εἶναι λοι-

πὸν πραγματικὴ ἐλευθερία ἡ ὑποταγή
σας στὸν Θεό; Ναί. Τότε ἤσασταν δοῦλοι 
δυ   σ τυχισμένοι, διότι ὁ μισθὸς μὲ τὸν ὁ  -
ποῖο ἡ ἁμαρτία πληρώνει τοὺς δούλους 
της εἶ ναι ὁ θάνατος. «Τά ὀψώνια τῆς ἁ  -
μαρ τίας θάνατος»· ἐνῶ τὸ δῶρο ποὺ δί     νει 
ὁ Θεὸς στοὺς δούλους του, εἶναι ἡ αἰ    ώνια 
ζωή. 

Ὁ μισθὸς λοιπὸν τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὁ 
θάνατος.  Ὁ πνευματικὸς θάνατος, ὁ χω -
ρι  σμὸς δηλαδὴ τῆς ψυχῆς μας ἀπὸ τὸ 
σῶμα, ἀλ  λὰ καὶ ὁ αἰώνιος θάνατος, ἡ κό-
λαση. Ὁ αἰώνιος αὐτὸς θά  νατος εἶναι τὸ 
ἀποτέλεσμα μιᾶς ζωῆς ποὺ κατασπατα-
λήθηκε στὶς ἡδονές, μιᾶς ζω  ῆς φίλαυτης 
καὶ ἀλλοπρόσαλλης. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὶς 
ἀνυπολόγιστες ζημιὲς τῆς αἰωνιότητος, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φοβερότερο κακὸ ποὺ μπο -
ρεῖ νὰ πάθει ὁ ἄνθρωπος, νὰ στερεῖ ται 
τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ στὴ γῆ καὶ αἰω νί   ως 
στὴν κόλαση, ἡ ἁμαρτία καὶ σ’ αὐ τὴ τὴ  
ζωὴ καταστρέφει πολλαπλὰ τὸν ἄνθρω-
πο. Φό    βοι, ἀγωνίες,  κορε σμός,  ἐξ άντλη ση, 
ἀηδία, ἀπογοητεύσεις, ἐξα χρεί  ωση, ντρο-
πή, ἐξευτελισμός. Αὐτὰ φέρ νουν οἱ στιγμι-
 αῖες καὶ παροδικὲς ἀπο λαύ σεις, τὶς ὁποῖ -
ες ἀναζητεῖ ὁ ἄνθρωπος στὴν ἁμαρτία. 

Τί κερδίζει κανεὶς λοιπὸν μὲ τὴν ἁμαρ-
τία; Ἀπολύτως τίποτε. Θυσιάζει ἀγαθὰ 
πολύ τι μα καὶ αἰώνια γιὰ πάθη εὐτελὴ καὶ 
ἀνά ξια λόγου ἢ γιὰ ἡδονὲς ποὺ διαρκοῦν 
μό νο  ἐλάχιστες στιγμὲς καὶ μετὰ χάνονται 
καὶ ἐξατμίζονται. Ἡ ζωή μας κυλᾶ τόσο 
γρή γορα καὶ μαζί της χάνονται ὅλες οἱ ἐ  -
γω κε ντρικὲς καὶ ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίες καὶ 
 πράξεις μας. Ὅλα γίνονται ἕνα πυκνὸ νέ-
φος κα  πνοῦ, ποὺ μᾶς πνίγει καὶ γεμίζει τὴν 
καρ διά μας μὲ ἀπογοήτευση. Ὁ μισθὸς μὲ 
τὸν ὁποῖο μᾶς πληρώνει ἡ ἁμαρτία εἶναι 
ὁ θάνατος. Μιὰ πληρωμὴ ποὺ πρέπει νὰ 
τὴν περιμένουμε ἀναπόφευκτα. Μὴν ξε-
     γε   λιό μαστε λοιπὸν ἀπὸ τὸ δέλεαρ τῆς 
ἁμαρ τίας. Μὴ μᾶς ἀπατᾶ τόσο εὔκολα. 
Τί ποτε δὲν ἔχει νὰ μᾶς δώσει παρὰ μόνο 
σκοτάδι καὶ θάνατο.
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2. Ἦταν ὁ Πέτρος ἀρχηγὸς τῆς Ἐκκλη-

σίας;
Τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ προβάλλουν οἱ 

παπικοί, προκειμένου νὰ στηρίξουν τὶς 
ἀντιλήψεις τους γιὰ τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ 
ἀλάθητο τοῦ πάπα, τὰ ἀντλοῦν ἀπὸ τὴν 
Καινὴ Διαθήκη, ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν 
Πατέρων καὶ ἀπὸ τὴν πράξη τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη χρησιμοποιοῦν 
κάποια κείμενα γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν ὑ  -
ποτιθέμενη ἐξουσία τοῦ Πέτρου ἐπὶ τῆς 
ὅλης Ἐκκλησίας, αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ ὀνο-
μάζουν «Πέτρειο Δόγμα».

Ἔτσι πρωτίστως προβάλλουν τὸν λόγο 
τοῦ Κυρίου πρὸς τὸν Πέτρο: «Σὺ εἶ Πέ-
τρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω 
μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ 
κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ις΄ 18). 
Ἦταν τότε πού, στὸ ἐρώτημα τοῦ Κυρίου 
γιὰ τὸ Ποιὸς νομίζουν ὅτι εἶναι, ἀπάντησε 
ἐξ ὀνόματος ὅλων ὁ Πέτρος μὲ τὴν ξεκά-
θαρη ὁμολογία ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ: «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. ις΄ 16). Ὁ Κύ-
ριος τὸν μακάρισε τότε, διότι ἔγινε ἄξιος 
νὰ τοῦ ἀποκαλύψει ὁ Θεὸς Πατὴρ αὐτὴ 
τὴ μεγάλη ἀλήθεια καὶ πρόσθεσε τὰ λό-
για ποὺ παραθέσαμε παραπάνω.

Κατὰ τοὺς παπικοὺς τὰ λόγια αὐτὰ ση-
μαίνουν ὅτι ὁ Κύριος θεμέλιο τῆς Ἐκ κλη-
σίας του κατέστησε τὸν Πέτρο. Τὸ πρα-
γματικὸ νόημα ὅμως τοῦ λόγου αὐτοῦ, 
ὅ    πως τὸν ἑρμηνεύουν οἱ Πατέρες τῆς 
Ἐκ κλησίας, εἶναι ὅτι πέτρα πάνω στὴν ὁ  -

ποία ὁ Κύριος οἰκοδομεῖ τὴν Ἐκκλησία, 
εἶναι ἡ ὁμολογία τοῦ Πέτρου ὅτι ὁ Κύρι-
ος εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ: «Ἐπὶ ταύτῃ τῇ 
πέτρᾳ. Οὐκ εἶπεν, Ἐπὶ τῷ Πέτρῳ· οὔτε 
γὰρ ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν πίστιν 
τὴν ἑαυτοῦ Ἐκκλησίαν ᾠκοδόμησε. Τί 
δὲ ἦν ἡ πίστις; Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος»1· (Ὁ Κύριος εἶπε) 
πάνω σ᾿ αὐτὴ τὴν πέτρα. Δὲν εἶπε: Πά-
νω στὸν Πέτρο. Διότι δὲν οἰκοδόμησε 
τὴν Ἐκκλησία Του πάνω σὲ ἄνθρωπο ἀλ -
λὰ πάνω στὴν πίστη στὸν Ἑαυτό του. Τί 
δὲ εἶναι αὐτὴ ἡ πίστη; Εἶναι αὐτὸς ὁ λό-
γος: Ἐσὺ εἶσαι ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ ζων-
τανοῦ Θεοῦ. Σαφέστατα, ξεκάθαρα λό-
για. Καὶ βέβαια θὰ ἦταν ἀδιανόητο νὰ 
δε χθεῖ κανεὶς ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
θὰ εἶχε θεμέλιό της ἕναν ἄνθρωπο, ὅσο 
σπουδαῖος κι ἂν ἦταν αὐτός.

Ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα κείμενα ἐκεῖνο ποὺ 
περισσότερο προβάλλουν οἱ παπικοὶ εἶ-
ναι ἡ τριπλὴ παραγγελία τοῦ Κυρίου με-
τὰ τὴν Ἀνάστασή του πρὸς τὸν Πέτρο νὰ 
ποιμαίνει τὰ πρόβατά Του: «βόσκε τὰ 
ἀρνία μου... ποίμαινε τὰ πρόβατά μου... 
βόσκε τὰ πρόβατά μου» (Ἰω. κα΄ 15-17). 
Κατὰ τοὺς παπικοὺς μὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ 
Κύριος ἔδωσε στὸν Πέτρο ἐξουσία ἐπά-
νω σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλησία: Βόσκε τὰ ἀρνία 
μου (νὰ ποιμαίνεις τοὺς πιστούς μου)· 
ποίμαινε τὰ πρόβατά μου (νὰ ποιμαί -
νεις τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους). Ἀντί-
στοι χα τὸ ἐφαρμόζουν στὸν πάπα: Ποί-
μαινε τοὺς πιστούς μου, ποίμαινε τοὺς 
ἄλλους ἐπισκόπους!             ➙
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Ἀπίστευτη πραγματικὰ διαστροφή, δι-
ότι, ὅπως ὅλοι οἱ Πατέρες ἐξηγοῦν, αὐτὴ 
ἡ τριπλὴ παραγγελία, ποὺ δίνεται μετὰ 
τὸ ἐπίσης τριπλὸ ἐρώτημα τοῦ Κυρί-
ου καὶ τὴν ἀντίστοιχη ἀπάντηση τοῦ Πέ-
τρου· «Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλεῖον 
τούτων;... ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ 
σε», ἔχει ὡς σκοπὸ νὰ ἀποκαταστήσει 
τὸν Πέτρο στὸ ἀποστολικὸ ἀξίωμα, ἀπὸ 
τὸ ὁποῖο εἶχε ἐκπέσει λόγῳ τῆς τριπλῆς 
ἀρνήσεώς του τὸ βράδυ τῆς συλλή-
ψεως καὶ ἀνακρίσεως τοῦ Κυρίου. Καὶ 
ἡ ἀπόδειξη ὅτι ὄντως ἔτσι ἔχει τὸ πρά-
γμα βρίσκεται στὸ ἴδιο τὸ περιστατικό, 
ἀφοῦ τότε «ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν 
αὐτῷ τὸ τρίτον, φιλεῖς με» (Ἰω. κα΄ 17)· 
καὶ «ἐλυπήθη», ἀκριβῶς διότι κατάλαβε 
ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὸ νόημα τῆς ἐνεργείας 
ἐκείνης τοῦ Κυρίου ὡς διορθώσεως τῆς 
ἀρνήσεώς του.

Τὰ ὑπόλοιπα κείμενα ποὺ ἐπικαλοῦν-
ται οἱ παπικοὶ πολὺ λιγότερο μποροῦν 
νὰ στηρίξουν τὶς ἀντιλήψεις τους. Γι᾿ αὐ-
τὸ καὶ δὲν θὰ ἐπιμείνουμε περισσότερο 
σ᾿ αὐτά.

Θὰ τονίσουμε μόνον ὅτι ἡ ξεχωριστὴ 
θέση ποὺ φαίνεται νὰ ἔχει ὁ Πέτρος μέ σα 
στὶς ἀφηγήσεις τῶν Εὐαγγελίων ὀφεί λεται 
κυρίως στὸ ὅτι ἦταν μεγαλύτε ρος στὴν 
ἡλικία ἀπὸ τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους καὶ 
ἀκόμη περισσότερο στὸν χαρακτήρα του, 
ποὺ ἦταν αὐθόρμητος καὶ ὁρμητικός.

Αὐτὸ τὸ τελευταῖο συντελοῦσε στὸ νὰ 
προλαβαίνει τοὺς ἄλλους καὶ νὰ γίνεται 
κατὰ κάποιο τρόπο ἐκπρόσωπός τους 
καὶ στόμα τους, οὕτως ὥστε, ὅσα εἶχαν 
νὰ ποῦν, τὰ ἐξέφραζε ὁ Πέτρος μὲ τὸν κα-
λύτερο τρόπο. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ 
δέχεται ἀντίστοιχα ἐκ μέρους ὅλων τὶς ἀ  -
παντήσεις τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐ  -
παίνους καὶ τὶς ἐπιτιμήσεις του.

Τὸ θεληματικὸ ἐδῶ λάθος τῶν παπι -
κῶν εἶναι ὅτι προβάλλουν μόνο τοὺς ἐ  -
παίνους καὶ ἀποσιωποῦν ἐντελῶς τὶς ἐ    -
πιτιμήσεις. Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ μάλι-

στα παράδειγμα εἶναι ἐκεῖνο ποὺ συνέ-
βη ἀμέσως μετὰ τὸν μεγάλο ἔπαινο τοῦ 
Κυρίου πρὸς τὸν Πέτρο ποὺ σχολιάσα-
με στὴν ἀρχή: «Σὺ εἶ Πέτρος...» κ.τ.λ. Ἀ  -
κριβῶς μετὰ τὸ περιστατικὸ αὐτὸ ὁ Κύ ρι -
ος μίλησε  στοὺς μαθητές του γιὰ τὸ Πά -
θος καὶ τὸν θάνατό του. Ἀντέδρασε τότε ὁ 
Πέ   τρος καὶ θέλησε νὰ Τὸν ἀποτρέψει: «Ἵ-
λεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦ το», 
Τοῦ εἶπε. Καὶ ὁ Κύριος αὐτὸν ποὺ προ-
 ηγουμένως εἶχε μακαρίσει, τώρα τὸν ἐπι-
τιμᾶ μὲ μεγάλη αὐστηρότητα: «Ὕπαγε ὀ  -
πίσω μου, σατα νᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· 
ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν 
ἀνθρώπων» (Ματθ. ις΄ 23), τοῦ εἶπε.

Τὸν ἀποκαλεῖ σατανά! Φοβερὸς λόγος!  
Καί, ὅπως σημειώνει ὁ ἱερὸς Χρυσόστο-
μος, δὲν τοῦ λέει ὅτι μίλησε ὁ σατανὰς δι᾿ 
αὐτοῦ, ἀλλὰ ὅτι ὁ ἴδιος ἔγινε σατανάς!

Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἰάκωβος καὶ 
ὁ Ἰωάννης λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ Πάθος τοῦ 
Κυρίου ζήτησαν νὰ ἔχουν τὶς πρῶτες θέ-
σεις στὴ βασιλεία ποὺ νόμιζαν ὅτι πρό-
κειται νὰ ἐγκαταστήσει ὁ Κύριος, φα νε -
ρώνει ὅτι δὲν ὑπῆρχε οὔτε ἴχνος ἐξουσί-
ας τοῦ Πέτρου ἐπὶ τῶν ἄλλων μαθητῶν. 

Ἂς κλείσουμε αὐτὸ τὸ κεφάλαιο μὲ ἕνα 
κείμενο τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, τὸν ὁ  -
ποῖο ὡς τὸν μέγιστο Πατέρα τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀναγνωρίζουν οἱ παπικοί: «Ἡμεῖς, 
χριστιανοὶ κατ᾿ ὄνομα καὶ πρᾶγμα, δὲν 
πιστεύομεν εἰς τὸν Πέτρον ἀλλ᾿ εἰς Ἐκεῖ-
νον τὴν πίστιν τοῦ ὁποίου ὁ Πέτρος ἔχει 
ἀποδεχθῆ. Δὲν διετελέσαμεν ὑπὸ τὴν γο-
ητείαν τῶν μαγικῶν τεχνασμάτων τοῦ 
Πέτρου, ἀλλ᾿ ἐπῳκοδομήθημεν διὰ τοῦ 
κηρύγματός του τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ»2.

Τόσο ξεκάθαρα λόγια! Δὲν θὰ τὰ κατα-
νοήσουν ἐπιτέλους κάποτε οἱ παπικοί;

1. P.G. 52,806. Ὁ λόγος ἀποδίδεται στὸν ἱερὸ Χρυσό-
στομο, δὲν εἶναι ὅμως γνήσιο ἔργο του. Ἐντούτοις αὐτὸ 
ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ἡ ὀρθὴ ἑρμηνευτικὴ ἀντίληψη ποὺ 
ἐκθέτει.

2. Ἡ Πολιτεία τοῦ Θεοῦ, XVIII, νδ΄ (Μετάφρασις Ἀνδρέου 
Δαλέζιου).
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«Παιδιά, σᾶς μιλάω ἀπὸ τὴν πείρα μου. 
Ὅταν ἤμουν ἀνήλικος, ἔπαιζα ἄ   πειρες  
ὧρες παιχνίδια. Ἔτσι ἦταν τὸ φυσιολογι-
κό μου. Πολλὲς φορὲς δὲν πήγαινα σχο-
λεῖο γιατὶ ἔπρεπε νὰ τερματίσω τὸ παι-
χνίδι. Ὅταν κανονίζαμε LAN (σ.σ. LAN 
party εἶναι πάρτι ὅπου ὁ καθένας φέρνει 
τὸν ὑπολογιστή του καὶ ὅλοι μαζὶ συν-
δέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας ἕνα 
τοπικὸ δίκτυο – Local Area Network – 
παί ζοντας παιχνίδια κλπ.) ἦταν τὸ χειρό-
τερο· ξέχνα γα νὰ φάω. Ξέχναγα τοὺς 
γονεῖς ποὺ μοῦ φώναζαν ὅτι θὰ μὲ πιά-
σουν ἡμι κρανίες καὶ ὅτι θὰ στραβωθῶ 
τόσην ὥρα στὸ PC. Tὰ ξέχναγα ὅλα. 
Τὸ κα κὸ ὅμως ἔγινε. Βρέθηκα μιὰ μέρα 
μὲ ὑπερκόπωση στὸ νοσοκομεῖο καὶ μὲ 
τὸ κεφάλι μου ‘‘καζάνι’’ ὕστερα ἀ   πὸ ἕξι 
μέ ρες LAN καὶ ἐπὶ δύο χρόνια μὲ τρεῖς 
ὧρες ὕπνο. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ βρῶ 
ἄλλες ἀσχολίες, ὅπως νὰ κάνω προ-
γραμ   ματισμὸ καὶ νὰ παίζω  βόλεϊ  ἀντὶ νὰ 
λειώνω σὲ βλακεῖες, ὅπως ἄρ χισα νὰ 
λέω. Τελικά, αὐτὴν τὴν στι γμὴ εἶμαι προ -
    γραμματιστής, ὁ ὁποῖ ος  ἑτοιμάζεται νὰ 
ἀποφοιτήσει, καὶ σὲ κανένα χρόνο θὰ 
πά ω γιὰ master. Τὰ παι χνίδια ὅμως δὲν 
τὰ ξέχασα καὶ μοῦ ἔμειναν τόσο σὰν ἀ -
πω θη μένο, ἀλλὰ καὶ σὰν φόβος. Στὸ PC 
δὲν βάζω παιχνίδια γιὰ νὰ μὴν ‘‘κολλή-
σω’’. Γνωρίζω ὅτι ἄμα βάλω κάποιο παι-
χνίδι, πάει,  τελείωσε. Σπάνια συμμετέχω 
σὲ LAN καὶ αὐτὸ σὲ ὑπολογιστὴ ἄλλου 
παι διοῦ, ὥστε νὰ σηκωθῶ κάποια στι-

γμή. Μοῦ προκαλεῖ λύπη νὰ βλέπω ἄτο-
μα στὸ Ἴντερνετ καφὲ νὰ ‘‘λειώνουν’’,  λὲς 
καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλη μέρα νὰ παίξουν 
ἕνα παιχνίδι. Δὲν θεωρῶ κακὸ πράγμα 
τὰ παιχνίδια, ἀλλὰ μὲ μέτρο. Συγγνώμη  
ἂν σᾶς κούρασα, ἀλλὰ χρειαζόμουν αὐ-
τὸ τὸ post»1.

Ἡ ἐξομολόγηση αὐτὴ ὅπως παρατέθη-
κε μέσα σὲ κάποιο σχετικὸ φόρουμ (δια-
δικτυακό τόπο συνάντησης) καὶ ἀπὸ κεῖ 
εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος στὸν ἡμε-
ρήσιο τύπο ἀφήνει νὰ βγεῖ πλέον πρὸς τὰ 
ἔξω ἕνα πρόβλημα μέχρι χθὲς ἄγνωστο. 
Μιὰ νέα ἐξαρτησιογόνος κα τά σταση ποὺ 
δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ οὐσίες ὅπως αὐτὲς 
ποὺ ξέραμε μέχρι τώρα (ἀλκοόλ, ναρ κω-
τικά), ἀλλὰ μὲ τὴν ἐθιστικὴ πλέον φυγὴ 
παιδιῶν, ἐφήβων καὶ ἐνη λίκων στὸν μα-
γευτικὸ κόσμο τῶν βιντεοπαιχνιδιῶν.

Γιατί, ὅπως συμβαίνει μὲ καθετὶ τὸ ὁ  -
ποῖο μποροῦμε νὰ ἀπολαύσουμε, ἡ ὑ   -
   περβολική του χρήση ὁδηγεῖ στὴν κα   τά-
χρη ση καὶ αὐτὴ μὲ τὴ σειρά της δη   μι  ουρ-
γεῖ ἕναν δεσμευτικὸ ἐθισμό· ἐ θισμό, ποὺ 
ση μαίνει τὴν προοδευτικὴ ἐξ οι κείωση καὶ 
ἔλλειψη ἀντιδράσεως τοῦ ὀργανισμοῦ 
σὲ διάφορες τοξικὲς οὐ σίες λόγῳ συχνῆς 
 λή ψεως, ἔτσι ὥ στε νὰ ἀπαιτεῖται διαρ-
κῶς μεγαλύτε ρη   ποσότητα τῶν οὐσιῶν 
αὐ τῶν, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐπι-
θυμητὴ  δράση τους. Σὲ ὁρισμένες περι-
πτώσεις παρατηρεῖται καὶ στερητικὸ σύν-
δρομο, ἂν διακοπεῖ ἡ χρήση τῶν οὐ σιῶν 
αὐτῶν2.Ἔτσι λοιπὸν τὰ σύγχρο να βιντε-

Παιχνίδια νέου τύπουΠαιχνίδια νέου τύπου
ἢ ναρκωτικὰ γιὰ κάθε τύπο;ἢ ναρκωτικὰ γιὰ κάθε τύπο;
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οπαιχνίδια μποροῦν νὰ γίνουν ἐθιστικὰ 
ὅσο τὸ ποτό, τὸ κάπνισμα ἢ τὰ ναρκω-
τικά, ὅταν ὁ ἄνθρωπος χάσει τὸ μέτρο 
ἐπαφῆς καὶ ἐνασχολήσεως μὲ αὐτὰ καὶ 
ἀφεθεῖ στὴ μαγεία τους χωρὶς προηγού-
μενη ἐνημέρωση καὶ γνώση.

Εἶναι πλέον εὐρύτατα γνωστὸ ὅτι ἡ ὑ  -
περβολικὴ ἐνασχόληση μὲ τὰ βιν τεο παι-
χνίδια ἔχει ὁδηγήσει ἀρκετὰ ἄτο μα στὴν 
προσκόλλησή τους σὲ αὐ    τὰ γιὰ ἀρ κετὲς 
ὧρες τὴν ἡμέρα. Οἱ πρῶτες μονάδες ὑ  -
ποστηρίξεως ἀτό μων ποὺ διαπιστωμένα 
τελοῦσαν κά τω ἀπὸ ἐ θιστικὴ ἐξάρτη ση, 
πᾶνε χρό νια  τώρα ποὺ ἐμφα νίστη καν 
στὴν Ἀμε  ρι κὴ  καὶ στὴν Εὐρώ  πη, γιὰ νὰ 
φτάσει  σή  μερα νὰ λειτουρ γεῖ καὶ στὴν 
πα τρί δα μας εἰδικὴ Μο  νά δα Ἐφηβικῆς 
Ὑγείας (Μ.Ε.Υ.) στὴ Β΄ Παιδιατρικὴ Κλι  -
νικὴ τοῦ Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν στὸ Νο-
σο κομεῖο Παίδων «Ἀγλαΐα Κυ ρια κοῦ». 
Ἤδη τὸ 2008 εἴκοσι πέν τε ἀ    γόρια ἡ λι κί-
ας 14 ἕως 16 ἐτῶν παρα κο λου θοῦν  ταν 
στὴ συ γκεκριμένη μο νά δα μὲ συ  μπτώμα-
τα ἐξαρτήσεως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ τὰ 
διαδικτυακὰ παιχνίδια.

Ἐξειδικευμένες πλέον ὁμάδες μὲ παι-
δοψυχολόγους καὶ παιδοψυχιάτρους ἐ   -
φαρμόζουν ἐδῶ καὶ καιρὸ στὰ ἐξαρ τη-
μένα ἄτομα γνωσιακὲς συμπερι φο ρικὲς 
θεραπεῖες καὶ ψυχοθεραπεία.

Πρόσφατα μάλιστα ἡ ὑπεύθυνη τῆς 

Μονάδος Ἐφηβικῆς Ὑγείας τῆς Β΄ Παιδι-
ατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστη μίου Ἀ  -
θηνῶν ἀνακοίνωσε καὶ τὴν ἐπίσημη λει  -
τουργία τῆς χωρὶς χρέωση γραμμῆς βο-
 ηθείας «Ὑπὸ ΣΤΗΡΙΖΩ» (800 11 800 115 
ἢ στὸ help@saferinternet.gr) λό γῳ τῆς
αὐ   ξημένης πλέον ἀναζητήσεως με μονω -
μέ νων περιπτώσεων ἐφή βων ποὺ ἔ   ψα-
χναν συμβουλὲς καὶ καθοδήγηση  γιὰ τὴν 
ἀποδέσμευσή τους ἀπὸ τὴν ἐθιστικὴ  μα-
νία τους στὸ διαδίκτυο καὶ τὰ δια δικτυα-
κὰ παιχνίδια3.

Καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι δια φο-
ρετικὰ ἂν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι σὲ πρόσφα-
τη ἔρευνα τῆς ΜΕΥ σὲ συνεργασία μὲ τὸ 
Ἑλληνικὸ Κέντρο Ἀσφαλοῦς Διαδικτύου 
(saferinternet) ποὺ διενήργησε  μεταξὺ 
602 μαθητῶν τῆς Ε΄ καί ΣΤ΄ δη μοτικοῦ 
σὲ 28 σχολεῖα τῆς Ἀττικῆς προ κύπτει ὅτι 
τὸ 78% τῶν μαθητῶν τῆς Ε΄ καὶ ΣΤ΄ δη-
μοτικοῦ χρησιμοποι εῖ  ἠλε κτρονικὸ ὑπο-
λογιστή. Καὶ τὸ 66% τῶν μαθητῶν αὐ  τῆς 
τῆς ἡλικίας παί ζει ἠλεκτρονικὰ δια δικτυ-
ακὰ παιχνίδια. 

Τά συμπτώματα ὅμως τοῦ ἐθισμοῦ, ἔ  -
τσι ὅπως τὰ περιγράφουν οἱ ἴδιοι οἱ παῖ-
κτες τέτοιων παιχνιδιῶν, στό ἑπό μενο.     

1. Ἐφημ. Ἡ Καθημερινή, 11 Νοεμβρίου 2009, σελ. 
24.

2. Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικὸ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς 
Γλώσ  σας, «ἐθισμός», σελ. 551.

3. Βλ. Ἡ Καθημερινή, ὅ.π.

Πρόκειται γιὰ ἕνα εἶδος Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως, ἡ ὁποία κατὰ τρόπο περιεκτικὸ καὶ βάσει τῶν 
διδασκαλιῶν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκθέτει τὰ δόγματα καὶ τὶς βασικὲς ἀλήθειες τῆς 
Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. Ἡ μετάφραση στὴν Ἀγγλικὴ ἐνδιαφέρει κυρίως τοὺς ἀπόδημους Ἕλληνες 
ἀδελφούς μας καὶ μάλιστα τὴ νεότητα. Σελίδες 255. Τιμᾶται 9  ̦.

OUR ORTHODOXOUR ORTHODOX
CHRISTIAN FAITHCHRISTIAN FAITH

Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου

Ἔκδοση ἔνατη
(A HANDBOOK OF POPULAR DOGMATICS)



 φωτισμένος ἡγέτης καὶ θεοδίδα-
κτος προφήτης Μωϋσῆς βρίσκεται  
στὴ δύση τῆς ζωῆς του. Γέροντας  
πιὰ στὴν ἡλικία, ἀπευθύνει τὶς τε-

λευταῖες συμβουλές του πρὸς τὸν ἀγαπη-
μένο του λαό. Οἱ θεόπνευστοι αὐτοὶ λόγοι  
του σώ ζονται στὸ βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Δι α-
θήκης  ποὺ ὀνομάζεται «Δευτερονόμιο» καὶ 
ἀ   πο τελοῦν πολύτιμη παρακαταθήκη γιὰ τὶς 
ἑπόμενες γενεὲς ὄχι μόνο τῶν Ἰσραη λι τῶν 
ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πιστῶν. 

Μὲ συναίσθηση εὐθύνης ἀλλὰ καὶ μὲ 
πατρικὴ στοργὴ ὁ θεόπτης Μωυσῆς μιλᾶ 
στὸ λαό του καὶ ὑπογραμμίζει τὴν ἀνάγκη 
νὰ μείνουν προσηλωμένοι στὸ Νόμο τοῦ 
Θεοῦ: «Ἄκουε, Ἰσραήλ... καὶ ἔσται τὰ ρήμα-
τα ταῦτα, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμε-
ρον, ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου». 
Ἄκουσε, λαὲ τοῦ Ἰσραήλ... καὶ χά ραξε βαθιὰ 
μέσα στὴν καρδιά σου τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ 
ποὺ σήμερα σοῦ παραγ γέ λλω. Μάλιστα ὡς 
σοφὸς παιδαγωγὸς κά  νει ἰδιαίτερη ἔκκληση 
πρὸς τοὺς γο νεῖς:  «Καὶ προβιβάσεις αὐτὰ 
τοὺς υἱούς σου, καὶ  λαλήσεις ἐν αὐτοῖς κα-
θήμενος ἐν οἴκῳ καὶ πορευόμενος ἐν ὁδῷ 
καὶ κοιταζόμενος καὶ διανιστάμενος» (Δευτ. 
ς΄ 4, 6-7). Πρόσεξε νὰ μεταδώσεις τὰ λό-
για αὐτὰ τοῦ Θεοῦ στὰ παιδιά σου, νὰ τοὺς 
μιλᾶς γι’ αὐτὰ καὶ μὲ αὐτά, ὅταν κάθεσαι 
στὸ σπίτι καὶ ὅταν βαδίζεις στὸ δρόμο καὶ 
ὅταν πέφτεις νὰ κοιμηθεῖς κι ὅταν σηκώνε-
σαι ἀπὸ τὸ κρεβάτι σου. Κάθε ἡμέρα, κάθε 
λεπτό, ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ νὰ εἶναι μόνιμος 
συνοδοιπόρος τῆς ζωῆς σου. 

Πόσο χρήσιμη συμβουλὴ καὶ γιὰ τοὺς 
σημερινοὺς γονεῖς! Πόσο σημαντικὸ εἶ ναι 
γιὰ κάθε οἰκογένεια νὰ ρυθμίζει τὴ ζωή της 
ἔχοντας ὡς καθοδηγὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ! Ὁ 
Νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι πο λύ τιμος θησαυρὸς 
γιὰ κάθε σπίτι. Πῶς ὅ   μως θὰ τὸν φέρουμε 
στὸ κέντρο τῆς ζω   ῆς μας; Πῶς θὰ κάνουμε 
πράξη τὴ συμβουλὴ τοῦ προφήτη Μωϋσῆ;

Πρῶτον ὀφείλουμε νὰ φροντίσουμε,  ὥ   σ-
τε ἡ Ἁγία Γραφὴ νὰ ὑπάρχει σὲ κάθε σπί-

Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ 
συνοδοιπόρος μας

τι. Ὅταν δημιουργεῖται μία νέα οἰκογέ-
νεια, ὅλοι φροντίζουν νὰ ἀποκτή σουν 
καθετὶ ποὺ εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὸ σπι-
τικό. Ἴσως ὅμως κάποιοι ξεχνοῦν τὸ 
πλέον ἀ   παραίτητο: τὴν Ἁγία Γραφή. 
Κι εἶναι ἀ   παραίτητo τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο 
γιὰ κάθε σπίτι, ὄχι γιὰ νὰ στολίζει τὸ 
εἰκονοστάσι ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ μελετοῦν 
συστηματικὰ γονεῖς καὶ παιδιὰ καὶ νὰ 
λαμβάνουν χάρη καὶ φωτισμὸ γιὰ νὰ 
ἀντιμετωπίζουν τὶς δυσκολίες τῆς ζω-
ῆς καὶ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ. Εἰδι-
κὰ στὰ μικρότερα παιδιὰ μποροῦμε νὰ 
προσφέρουμε τὴ Βίβλο ἢ τὴ ζωὴ τοῦ 
Χριστοῦ εἰκονογραφημένη καὶ γραμ-
μένη σὲ ἁπλὴ γλώσσα, σὲ κατάλλη-
λες καὶ πολὺ ἑλκυστικὲς ἐκδόσεις ποὺ 
κυκλοφοροῦν. Ὁ σοφὸς παιδαγωγὸς 
καὶ οἰκουμενικὸς διδάσκαλος ἅγιος 
Ἰωάν νης ὁ Χρυσόστομος τονίζει: «Ἐν 
οἰκίᾳ, ἔνθα ἂν Εὐαγγέλιον ᾖ κείμε-
νον, οὐ τολμήσει προσελθεῖν ὁ διάβο-
λος»· δηλαδὴ στὸ σπίτι ποὺ ὑπάρχει 
τὸ Εὐαγγέλιο δὲν τολμᾶ νὰ προσεγ-
γίσει ὁ διάβολος. Καὶ συνεχίζει: Πο-
λὺ περισσότερο ὅμως ὁ δαίμονας  ἢ 
ἡ ἁμαρτία δὲν θὰ ἀγγίξει πο τὲ οὔτε 
θὰ ἐπιτεθεῖ στὴν ψυχὴ ποὺ καλ λιερ-
γεῖ μέσα της τὰ ἱερὰ νοήματα τοῦ Εὐ-
αγγελίου (P.G. 59,187).

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ νὰ μελετοῦμε 
καὶ νὰ καλλιεργοῦμε μέσα μας τὰ θεῖα 
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λόγια ὁ προφήτης Μωϋσῆς μᾶς παρο-
τρύ νει νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε καὶ στὶς 
κα  θημερινές μας συζητήσεις: «καὶ λαλή-
σεις ἐν αὐτοῖς...». Νὰ μιλᾶς γι’ αὐτὰ παν-
τοῦ καὶ σὲ κάθε εὐκαιρία. Ἀλήθεια, πόσο 
ὡ   ραῖο εἶναι νὰ διανθίζουμε τὶς συζητή-
σεις μας μὲ τοὺς ἱεροὺς λόγους τῆς Ἁ  -
γίας Γραφῆς! Τότε τὰ λόγια μας θὰ ἔχουν 
πράγματι χάρη Θεοῦ, σύμφωνα καὶ μὲ 
τὴν προτροπὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου: 
«Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι 
ἠρτυμένος» (Κολασ. δ΄ 6). Ὁ λόγος σας 
νὰ εἶναι πάντοτε χαριτωμένος, ἀρτυμένος 
μὲ τὸ πνευματικὸ ἁλάτι ποὺ θὰ τὸν κά-
νει εὐχάριστο πρὸς ὅλους. Ἂς φροντί-
ζουμε ὥστε νὰ προκαλοῦμε συ ζήτηση 
γύρω ἀπὸ κάτι ποὺ διαβάσαμε στὴν ἁ  -
γιογραφική μας μελέτη ἢ ἀπὸ κάτι ποὺ 
ἀκούσαμε σὲ ἕνα κήρυγμα καὶ μᾶς ἔκα-
νε ἐντύπωση. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ γίνον-
ται καὶ οἱ ἄλλοι μέτοχοι στὴν πνευματικὴ 
τροφοδοσία καὶ οἰκοδομοῦνται οἱ ψυχὲς 
ὅλων.

Τέλος, καὶ στὴν προσευχή μας ἂς ἔ  -
χουμε μόνιμο αἴτημά μας νὰ μᾶς ἀνοίξει 
ὁ Θεὸς τὰ μάτια τοῦ νοῦ γιὰ νὰ μᾶς χαρί-
ζει προθυμία νὰ μελετοῦμε τὸ Νόμο του, 
νὰ τὸν κατανοοῦμε καὶ νὰ διακρίνουμε τὸ 
θέλημά του στὴ ζωή μας.

Δόξα τῷ Θεῷ ἰδιαίτερα στὴν ἐποχή 
μας προσφέρεται πλούσια ὁ λόγος τοῦ 

Θε οῦ. Ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἂν θὰ τὸν κά-
νουμε κτῆμα μας. «Ἐγγύς σού ἐστι τὸ ρῆ-
μα σφόδρα ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ 
καρδίᾳ σου καὶ ἐν ταῖς χερσί σου ποιεῖν 
αὐτό» (Δευτ. λ΄ 14). Ὁ θεῖος λόγος εἶναι 
πολὺ κοντά σου! Εἶναι στὰ χείλη σου, 
γιὰ νὰ ὁμιλεῖς σύμφωνα μὲ αὐτόν. Εἶναι 
στὴν καρδιά σου γιὰ νὰ συμμορφώνεις 
πρὸς αὐτὸν τοὺς πόθους σου. Εἶναι στὰ 
χέρια σου, γιὰ νὰ πράττεις καὶ ἐνεργεῖς 
ὅ,τι ἐκεῖνος διατάζει. 

Ἀφοῦ λοιπὸν εἶναι τόσο κοντά σου ὁ 
Νόμος τοῦ Θεοῦ, μὴν τὸν ἀφήνεις ἀνεκ-
με τάλλευτο. «Ἁγίασον τοίνυν τὴν ψυχήν 
σου, ἁγίασόν σου τὸ σῶμα, ἀεὶ ταῦτα ἐ πὶ 
τῆς καρδίας καὶ ἐπὶ τῆς γλώσσης ἔ χων», 
παρακινεῖ πάλι ὁ ἱερὸς Χρυσόστο μος. 
Ἁγίασε τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα σου μὲ 
τὸ νὰ ἔχεις πάντοτε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ 
στὴν καρδιὰ καὶ στὴ γλώσσα σου.

Εὐλογημένο τὸ σπίτι κι εὐτυχισμένος 
ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸν συντροφεύει στὴ 
ζωή του ὁ θεῖος Νόμος! Ἂς ἀκολουθή-
σου με λοιπὸν κι ἐμεῖς τὴ συμβουλὴ τοῦ 
θεί  ου προφήτη καὶ μὲ τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ 
 συν οδοιπόρο στὴ ζωή μας, νὰ εἴμαστε 
βέβαιοι ὅτι θὰ ἀπολαμβάνουμε τὴ γαλή-
νη καὶ τὴν εἰρήνη ποὺ δημιουργεῖ στὴν 
ψυχὴ ἡ ὁλοζώντανη αἴσθηση τῆς πα-
ρουσίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀκαταμάχητης 
προστασίας του.




