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έγαμε σὲ προηγούμενο ἄρθρο 
μας πόσο μπορεῖ νὰ ὠφελεῖ ἡ 
ἀνάμνηση τοῦ παρελθόντος. Κα-
ταλήξαμε ὅμως μὲ τὸ ἐρώτημα: 

Μήπως κάποτε πρέπει νὰ ἀπαγορεύ-
ουμε στὸν ἑαυτό μας τὴ στροφὴ πρὸς τὰ 
περασμένα; Σὲ ποιὲς περιπτώσεις εἶναι 
χρήσιμο αὐτό;

Τὸ παρελθόν μας ἔχει ἀσφαλῶς καὶ 
θετικὸ καὶ ἀρνητικὸ περιεχόμενο. Στὴ 
ζωή μας ποὺ πέρασε ἔχουμε καὶ θετικὲς 
ἐμπειρίες, ἐπιτυχίες στὶς προσπάθειές 
μας, νίκες στοὺς πνευματικούς μας ἀ  -
γῶ νες. Ἔχουμε ὅμως καὶ πτώσεις, ἀ πο  -
τυχίες στὴν πάλη μας μὲ τὸ κακό, ἁ    μαρ-
 τή ματα κάποτε σοβαρά, ποὺ ταλαι πώ-
ρησαν τὴν ψυχή μας. Πῶς θὰ στα θοῦμε 
ἀπέναντι σ’ ὅλα αὐτά;

Γιὰ τὰ θετικὰ τοῦ παρελθόντος πρέ-
πει νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνο τὸ νὰ 
γυρίζουμε μὲ τὴ μνήμη μας σ’ αὐτά. Νὰ 
θυμόμαστε τοὺς ἀγῶνες ποὺ κά ναμε, τὶς 
νίκες ποὺ σημειώσαμε, τὶς ἀ ρετὲς  ποὺ 
καλλιεργήσαμε. Διότι τότε μπο  ρεῖ  νὰ 
τὰ θυμόμαστε μὲ καύχηση, νὰ ἐπανα-
παυόμαστε σ’ αὐτὰ καὶ νὰ μὴν προχω-
ροῦμε στὰ ἑπόμενα, σ’ ἐκεῖνα ποὺ ἔχου-
με χρέος νὰ κάνουμε στὴ συνέχεια. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «Ἓν δέ, 

τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ 
ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος κατὰ σκο-
πὸν διώκω ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω 
κλή σεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» 
(Φιλιπ. γ΄ 14). Δηλαδή: Ἕνα πράγμα μὲ 
ἀπα σχολεῖ καὶ γι’ αὐτὸ φροντίζω: Ὅσα 
ἔγιναν στὸ παρελθὸν καὶ τὰ ἔχω ἀφήσει 
πίσω μου, τὰ λησμονῶ. Ἁπλώνομαι δὲ 
διαρκῶς καὶ σπεύδω πρὸς αὐτὰ ποὺ 
βρίσκονται μπροστά μου καὶ τὰ ὁποῖα 
πρέπει νὰ ἐργασθῶ. Καὶ ἔτσι προχωρῶ 
γιὰ νὰ πετύχω τὸ σκοπό μου, τρέχω 
γιὰ νὰ πάρω τὸ βραβεῖο ποὺ μᾶς ἐπι-
φυ λάσσει ἡ πρόσκλησή μας πρὸς τὸν 
οὐρανό, ὅπου μᾶς καλεῖ ὁ Θεὸς διὰ τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πόσα εἶχε κατορθώσει μὲ τοὺς ἀπα-
ρά μιλλους ἀποστολικούς του ἀγῶνες 
ὁ Ἀ πόστολος τοῦ Χριστοῦ! Πόσα κηρύ-
γματα ἔκαμε, πόσες περιοδεῖες, πόσους 
κόπους καὶ διωγμοὺς ὑπέμεινε, πόσες 
Ἐκκλησίες ἵδρυσε, πόσους κάλεσε στὴν 
πίστη καὶ ὁδήγησε στὴ σωτηρία!

Καὶ ὅμως! Ὅλα αὐτὰ τὰ λησμονεῖ. Δὲν 
ἐπιτρέπει νὰ ἀνακόψουν τὴν πορεία του 
καὶ νὰ σταματήσουν τοὺς ἀγῶνες ποὺ 
ἔχει μπροστά του, τὰ κατορθώματα τοῦ 
παρελθόντος. Ὅπως ὁ φοιτητὴς ποὺ 
δὲν ἡσυχάζει μὲ τὸ ὅτι πέρασε κάποια 
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μα θήματα στὴ σχολή του, ἀλλὰ τὸν ἀ   πα-
σ  χολεῖ πόσα ἀκόμη τοῦ μένουν γιὰ νὰ 
πάρει τὸ πτυχίο του· ὅπως ὁ δρομέας 
ποὺ τρέχει καὶ θέλει νὰ τερματίσει πρῶ-
τος δὲν σκέπτεται τὸ τμῆμα τοῦ δρόμου 
ποὺ ἔχει διανύσει, ἀλλὰ τὸ διάστημα 
ποὺ μέ νει ἀκόμη μπροστά του, ἔτσι καὶ 
ὁ Ἀ πόστολος λησμονεῖ τὰ κατορθώματα 
τοῦ παρελθόντος καὶ συνεχίζει, συνεχί-
ζει ἀ     κά   θεκτος τὴν πορεία του καὶ παλεύ-
ει μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις του, γιὰ νὰ φθά-
σει στὸ τέρμα, νὰ λάβει ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ 
στε  φανοδότου Χριστοῦ «τὸν τῆς δικαιο-
σύνης στέφανον».

Νά λοιπὸν ὅτι πρέπει νὰ ξεχνοῦμε τὸ 
παρελθὸν ὡς πρὸς τὰ θετικὰ ποὺ πε τύ-
χαμε. Γιὰ τὰ ἀρνητικά; Γιὰ τὰ λάθη μας, 
τὶς πτώσεις καὶ τὰ ἁμαρτήματά μας;

Καὶ αὐτὰ δὲν πρέπει πιὰ νὰ τὰ σκε πτό-
μαστε, ἐφόσον μετανοήσαμε, ἐφόσον ἐ  ξ-
 ο μο λο γηθήκαμε τὴν ἁμαρτία μας καὶ πή -
ραμε τὴν ἄφεση. Ὁ Θεὸς τὰ ἔσβησε μέ-
σα στὸν ἀπέραντο ὠκεανὸ τοῦ ἐλέους 
του, δὲν τὰ θυμᾶται πλέον. Γιατί νὰ τὰ θυ-
μόμαστε ἐμεῖς; Γιατί νὰ ξαναγυρνᾶμε σὲ 
τέτοιες δυσάρεστες καὶ πικρὲς ἐμπειρίες 
τοῦ παρελθόντος, ποὺ ἡ ἀνάμνησή τους 
μπορεῖ νὰ βάζει καὶ πάλι σὲ πειρασμὸ 
τὴν ψυχή, ἢ καὶ ἂν αὐτὸ δὲν συμβαίνει, 
μπορεῖ νὰ τὴν ἀπελπίζει;

Ὁ διάβολος δὲν μένει ἥσυχος. Ὅταν με-
τανοήσουμε, μπορεῖ νὰ μᾶς ξαναφέρνει 
στὸ νοῦ τὴν ἁμαρτία, γιὰ νὰ μᾶς δελεά-
σει καὶ νὰ μᾶς ξαναρίξει σ’ αὐτήν. Καὶ 
ἂν δὲν τὸ καταφέρει, μᾶς τὴ θυμίζει γιὰ 
νὰ μᾶς στερεῖ τὴ χαρὰ τῆς ἀφέσεως, γιὰ 
νὰ παραλύει τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ μᾶς 
ἀπελπίζει, νὰ μὴν ἀφήνει τὴν ψυχή μας 
νὰ χαρεῖ. 

Ἔ, ὄχι! Μὴ γυρίζουμε ξανὰ στὸ ἁμαρ-
τω λὸ παρελθόν μας. Τέλειωσαν αὐτά.  
Νέα ζωὴ τώρα ἄρχισε, μὲ χαρὰ νὰ κά-
νουμε τὸν ἀγώνα μας, νὰ προοδεύου-
με στὴν ἀρετή, νὰ ζοῦμε κατὰ τὸ θέλη μα 
τοῦ Θεοῦ. «Τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ 

γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β΄ Κορ. ε΄ 17). 
Ὅλα εἶναι καινούργια τώρα. Τὸ ἁμαρτω-
λὸ παρελθὸν δὲν ὑπάρχει πιά. Δὲν ὑπάρ-
χει ὡς ζωὴ ἁμαρτωλή, ὡς ἐνοχή, ὡς αἰ-
τία καταδίκης. Ἔτσι δὲν πρέπει νὰ τὸ 
σκεπτόμαστε.

Τὸ ἁμαρτωλὸ παρελθὸν ὑπάρχει ὡς ἀ -
 πόδειξη τῆς ἀδυναμίας μας, ποὺ ἡ συνει-
δητοποίησή της μᾶς βοηθεῖ στὴν καλλι-
έρ γεια τοῦ πνεύματος τῆς ταπεινοφρο-
σύνης. Τὸ ἁμαρτωλὸ παρελ θὸν ὑ   πάρχει 
ὡς κατάσταση θανατηφόρα, ποὺ ὅμως 
τὴ θεράπευσε τὸ ἔλεος τοῦ Θε οῦ καὶ ἡ 
ἀνάμνησή της μᾶς βοηθεῖ νὰ στεκόμαστε 
μὲ διαρκὴ εὐγνωμοσύνη ἀπέ ναντι στὸν 
οἰκτίρμονα καὶ ἐλεήμονα Κύριο.

Ἡ στροφὴ στὸ παρελθὸν μὲ τὰ ἀρνη-
τι κά του στοιχεῖα μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθή-
σει μόνον ὅταν γίνεται μὲ τέτοιο πνεῦ-
μα. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος πολλὲς φορὲς 
τὰ σκέπτεται ἔτσι. Μέσα στὶς Ἐπιστ ολές 
του κατηγορεῖ τὸν ἑαυτό του γιὰ τὴν ἀ πα -
ράδεκτη στάση του ἀπέναντι τῆς Ἐκ κλη-
σίας καὶ τῶν πιστῶν στὰ χρόνια ποὺ ἀνῆ-
κε στὸν χῶρο τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. «Ἐδίω  ξα 
τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ», λέγει (Α΄ Κορ. 
ιε΄ 9). Ὑπῆρξα «βλάσφημος καὶ δι ώ κτης 
καὶ ὑβριστής» (Α΄ Τιμ. α΄ 13). Αὐτὲς οἱ 
 δυ σάρεστες ἀναμνήσεις τὸν κρα τοῦν 
στὴν ταπείνωση. Ἐνῶ λησμονεῖ τὰ κα-
τορ θώ  ματα τοῦ παρελθόντος, γιὰ νὰ μὴν 
ἐ παί ρεται καὶ ἐφησυχάζει, φέρνει  στὸ νοῦ 
τὰ λάθη του, ἀναπολεῖ τὸ παρελθὸν τῆς 
ἀ   γνοίας του, γιὰ νὰ τα πει  νοφρονεῖ, νὰ 
συν τρίβεται καὶ νὰ εὐ γνω μονεῖ τὸν Θεὸ 
γιὰ τὸ ἔλεός του καὶ τὴν ἀγάπη του.

Μόνον ἔτσι μποροῦμε νὰ σκεφθοῦμε 
τὸ ἀρνητικὸ παρελθόν μας. Διαφορετικὰ 
δὲν ὠφελεῖ οὔτε τὶς περασμένες ἁμαρτί-
ες μας νὰ φέρνουμε στὸ νοῦ οὔτε τὰ κα-
λὰ ποὺ ἔχουμε κάμει. Ἐκεῖνο ποὺ χρειά-
ζε ται καὶ μᾶς ὠφελεῖ εἶναι νὰ κοιτᾶμε 
μπρο στὰ καὶ νὰ ἐκμεταλλευόμαστε μὲ 
συστηματικὸ ἀγώνα τὶς πολλὲς εὐκαιρί ες 
τοῦ παρόντος. 
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A    
δελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μα-
κρο θυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια· κα  -
τὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐ    -

σταύ ρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν Πνεύ μα-
τι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προ      -
  καλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. ᾿Αδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄν-
θρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν 
τοιοῦτον ἐν πνεύματι πρᾳότητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πει ρα-
σθῇς. ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον 
τοῦ Χριστοῦ.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
(Ι΄ Λουκᾶ)

1. Π����	���Φ���Σ 
Τὸ ἀποστολικὸ αὐτὸ ἀνάγνωσμα ἔχει 

ἐπιλεγεῖ πρὸς τιμὴν τοῦ ὁσίου Σάββα 
τοῦ ἡγιασμένου, ποὺ ἑορτάζει σήμερα. 
Ἀναφέρεται στοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, τοὺς ὁποίους εἶχε καὶ ὁ με-
γάλος αὐτὸς ἀσκητὴς τοῦ Θεοῦ. Λέει ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος συγκεκριμένα: «Ὁ 
καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, 
χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, 
ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκρά-
τεια». Ὁ καρπὸς ποὺ παράγει τὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, 
ἡ ἀνεκτικότητα στὶς ἀδικίες, ἡ καλοσύ-
νη, ἡ εὐεργετικὴ διάθεση, ἡ πίστη, ἡ 
πραότητα, ἡ ἐγκράτεια. Ἀπέναντι στοὺς 

ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν τὶς ἀρετὲς αὐτές, 
δὲν ἰσχύει ὁ νόμος. Κι ὅσοι ἀνήκουν 
πραγματικὰ στὸν Χριστό, ἔχουν νεκρώ-
σει τὸν σαρκικὸ ἄνθρωπο μὲ τὰ πάθη 
καὶ τὶς ἐπιθυμίες του. Ἐὰν λοιπὸν ζοῦμε 
σύμφωνα μὲ τὶς ἐμπνεύσεις τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, ἂς συμπεριφερόμαστε καὶ 
σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγές του. 

Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐφάρμοσε στὴ ζωή του 
ὁ ἅγιος Σάββας ὁ ἡγιασμένος. Ἦ ταν 
 πλημμυρισμένος μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ χα ρί-
σματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπὸ τὰ 
παι   δικά του χρόνια. Γεννήθηκε  στὴν 
Καπ    παδοκία τὸ 439 μ.Χ. ἀπὸ γονεῖς  
εὐ σε βεῖς οἱ ὁποῖοι τοῦ μετέδωσαν  τὴν 
ἀ   γάπη γιὰ τὸν Θεό. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ  
τοῦ ἄρεσε νὰ καταφεύγει συχνὰ στὸ 
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Σάββα ἡγιασμένου,

Διογένους μάρτυρος

Ἦχος γ΄ -  Ἑωθινὸν ΣΤ΄
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ναὸ τῆς πόλης του· ἐκεῖ μὲ τὴν καθοδήγηση ἑνὸς 
εὐλαβοῦς ἱερέως διακονοῦσε στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ, 
προσευχόταν καὶ μετεῖχε στὶς ἱερὲς Ἀ   κο λουθίες. 
Καὶ πραγματικὰ τὸ Ἅγιον Πνεῦ μα καθοδηγοῦσε 
τὴ ζωή του. Ἔτσι ὁ Σάββας δεκαπέντε ἐτῶν ὁδη-
γή θηκε στοὺς Ἁγί ους Τόπους, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ 
τὸ μοναστικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔρ γο τοῦ μεγά-
λου ἀσκητοῦ τῆς ἐ   ρήμου, τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου, 
βρισκόταν στὴ μεγα λύτερή του ἀκμή. Ὁ ὅσιος 
Εὐθύμιος διέκρινε στὸ πρόσωπο τοῦ εὐσεβοῦς 
νέ ου τὸν πνευματικὸ ἐ   κεῖνον ἄνθρωπο ποὺ θὰ 
καλοῦσε ὁ Θεὸς νὰ γίνει μέγας ἀσκητής, πλήρης 
Πνεύματος καὶ σοφίας. Ἐ   κεῖ στὴ ζωὴ τῆς ἐρήμου 
ὁ Σάββας ἔδειξε μοναδικὸ ζῆλο καὶ ἀφοσίωση. 
Ὡς νέος μοναχὸς ἦταν πρόθυμος, ταπει  νὸς καὶ 
ὑπάκουος· σὰν διψασμένο ἐ   λά φι ἄκουγε τὶς διδα-
σκαλίες τοῦ ὁσίου Εὐ θυ μίου καὶ θησαύριζε μέσα 
του μεγάλους πνευματικοὺς θησαυρούς. Καὶ με  τὰ 
τὸ θάνατο τοῦ ὁσίου Εὐθυμίου, μὲ τὴν καθο δή γη-
ση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁδηγή θηκε στὸν τόπο 
ποὺ θὰ ἔμενε μόνιμα ὡς ἱδρυ τὴς καὶ ἡγούμενος 
τῆς νέας μεγάλης  ἱστορικῆς μονῆς του. Δίπλα του 
συγκεντρώθηκαν πολλοὶ μοναχοί. Καὶ ὁ πνευ-
ματέμφορος αὐτὸς ἀσκητὴς σὲ ἡλι κία 53 ἐτῶν χει-
ροτονήθηκε ἱερέας. Καὶ ὡς ἡγούμενος ἐφάρμοσε 
ὅλες τὶς πνευ ματικὲς ὑποθῆκες ποὺ εἶχε λάβει ἀ   -

πὸ τὸν ὅσιο Εὐθύμιο. Ἡ μονὴ προόδευε  πνευματικὰ καὶ ὁ ἴδιος ἔγινε «λύχνος 
ἄσβεστος καὶ φωστὴρ διαυγέστατος».  Μὲ τὴν ἁγιότητά του ἐνέπνεε τὴν πνευ ματι -
κὴ ζωὴ στοὺς μοναχοὺς ἀλ λὰ καὶ σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς πε ριοχῆς.

2. Π	
Δ	ΓΩΓ
	 �� 	Γ	Π� 
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει τὶς ἀρετὲς ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε στὶς 

σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώ πους. Λέει λοιπόν: Ἂς μὴ γινόμαστε μαται-
όδοξοι, προκαλώντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλο σὲ φιλονικίες καὶ φθονώντας ὁ ἕνας τὸν 
ἄλλο. «Ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄν θρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ 
καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον». Ἐὰν δηλαδὴ ἀπὸ ἀδυναμία πέσει κανεὶς σὲ κάποιο 
ἁμάρτημα, ἐσεῖς ποὺ εἶστε πνευματικὰ ἰσχυροί, νὰ διορθώνετε καὶ νὰ παιδαγωγεῖτε 
ἕναν τέ τοιον ἄνθρω πο μὲ πνεῦμα πραότητος. Ἐσὺ μάλιστα ποὺ διορθώνεις τὸν 
ἄλλον, πρόσεχε μὴν πέσεις κι ἐσὺ στὸν πειρασμό. Γι’ αὐτὸ νὰ ὑπομένετε ὁ ἕνας τὶς 
ἐνοχλήσεις τοῦ ἄλλου· καὶ ἔτσι ἐκπληρῶστε τελείως τὸ νόμο τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ 
τὴν ἐντολὴ τῆς ἀγάπης.

Οἱ νουθεσίες αὐτὲς τοῦ θεοπνεύστου Ἀποστόλου ἀναφέρονται στοὺς πιστοὺς 
ἐκείνους ποὺ παρασύρονται ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους καὶ παρουσιάζουν πτώσεις 
ἀπὸ ἀδυναμία. Τοὺς πιστοὺς αὐτούς, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, πρέπει νὰ τοὺς 
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✼   ✼   ✼
✝ Εὐσταθίου Χ. Μπάστα
ΗΤΑΝ ΖΕΣΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ                                    6  ̦
ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ...                                       6  ̦
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ                                                                                6  ̦
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ                   3  ̦

✼   ✼   ✼
Νικολάου Π. Βασιλειάδη
ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
στοχασμοὶ καὶ ἀνατάσεις                                        7  ̦

✼   ✼   ✼
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (Ὕμνοι καὶ τραγούδια)              1  ̦

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

καταρτίζουν οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι 
μὲ ἀγάπη. 

Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκανε καὶ ὁ ἅγιος Σάβ-
βας. Ἦταν ἐποχὴ ποὺ οἱ ἀλαζόνες αἱ-
ρε  τικοὶ μονοφυσίτες πολεμοῦσαν τοὺς 
Ὀρ  θοδόξους, εἶχαν παρασύρει ἀκόμη 
καὶ τὸν αὐτοκράτορα Ἀναστάσιο καὶ φυ-
λάκιζαν πλῆθος κληρικῶν. Στὴν κρίσι-
μη αὐτὴ στιγμὴ ὁ ἅγιος Σάββας ἀνέλα -
βε νὰ προστατεύσει τοὺς Ὀρθόδοξους 
πι  στοὺς ἀπὸ τὴν πλάνη τῆς αἱρέσεως 
μὲ κάθε τρόπο. Νουθετοῦσε τοὺς κα-
λο  διάθετους, δίδασκε τοὺς σταθερούς, 
παι δαγωγοῦσε ὅσους εἶχαν παρασυρ-
θεῖ. Ἔτρεχε παντοῦ. Διαφώτιζε, στήριζε, 
βοηθοῦσε. Ἄγγελος στηριγμοῦ ἔγινε. 
Σὲ κάποια κρίσιμη στιγμή, ὅταν ὁ αἱρε-
τι κὸς ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας Σεβῆρος 
μα  ζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους ὀπαδούς του 
εἶ   χαν πάει στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ πα-
ρασύρουν τοὺς Ὀρθοδόξους, ὁ Σάββας  
ἄφησε τὴν ἐρημία τῆς Μονῆς καὶ μὲ ἀ  -
πο φασιστικότητα καὶ ἡρωισμό, μαζὶ μὲ 
ἄλλους μοναχοὺς ἦλθε στὴν Ἁγία  Πό λη 
γιὰ νὰ στηρίξει τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ τοὺς 
διδάξει τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ὅταν ὁ 
λαὸς ἀντίκρισε τὸν ζηλωτὴ Ὅσιο καὶ 
ἄ κουσε ἀπὸ τὸ στόμα του τὴν Ὀρθόδο-
ξη ἀλήθεια, στερεώθηκε καὶ ἀντέδρα σε 
στοὺς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι νικημένοι 
ἀναγκάσθηκαν νὰ φύγουν. Καὶ στὴ συν -
έχεια ἄρχισε νὰ περιοδεύει σ’ ὅλη τὴ 
γύ  ρω περιοχὴ γιὰ νὰ ἐνισχύσει τοὺς πι-
στούς. 

Σὲ ἡλικία 93 ἐτῶν, στὶς 5 Δεκεμβρίου 
τοῦ ἔτους 532 παρέδωσε τὸ πνεῦμα 
του στὸν Κύριο, τὸν Ὁποῖο ὑπηρέτησε 
μὲ τόση ἀφοσίωση. Ἔζησε μία ζωὴ ἁγιό-
τητος καὶ προσφορᾶς, ἀσκήσεως καὶ 
στηριγμοῦ. Καὶ ἀπὸ τὰ οὐράνια σκηνώ-
ματα καλεῖ ὅλους ἐμᾶς νὰ μένουμε στα-
θεροὶ στὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ζώντας μέ-
σα στὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
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Ζ  οῦμε σὲ καιροὺς «ἀπο καλυπτι-
κούς». Σὰν αὐ τοὺς δηλαδὴ ποὺ 
ἀνα φέρει τὸ ἱερὸ καὶ θεόπνευστο 

βιβλίο τῆς «Ἀποκαλύψεως». Τότε ποὺ οἱ 
ἄνθρωποι θὰ ἁ   μαρτάνουν ἀσύστολα καὶ 
ἐνῶ ὁ Θεὸς θὰ τοὺς δίνει εὐκαιρίες με-
τανοίας, αὐτοὶ δὲν θὰ θέλουν νὰ μετα-
νοήσουν. Θὰ μένουν πει σματικὰ στὴν 
ἁμαρτία.

Τὰ ὅσα γράφει προφητικὰ ἡ «Ἀποκά-
λυψις» γιὰ τοὺς ἔ   σχα τους καιρούς, ποὺ 
εἶναι φο βερὰ καὶ τρομερά, ἄρχισαν ἤδη 
νὰ κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους. Ὁ Σα τα-
νᾶς, γνωρίζοντας ὅτι ἡ δρά ση του ἔχει 
ἡ      μερομηνία λήξεως καί ὅτι πλησιάζει ἡ 
ὥρα ποὺ θὰ χάσει κάθε ἐξουσία του στὴ 
γῆ, προσπαθεῖ μὲ ὅ,τι τοῦ ἐμπνέει ἡ διε-
στραμμένη διάνοιά του νὰ ἐπεκτείνει τὴν 
κυριαρχία του στὸν κόσμο καὶ νὰ παρα-
σύρει μαζί του στὴν ἄβυσσο τῆς Κολά-
σεως ὅσο περισσότε  ρα θύματα μπορεῖ 
(βλ. Ἀποκ. ιβ΄ 12).  

Ἔχοντας στὰ χέρια του τὰ περισσότε-
ρα καὶ μεγαλύτερα ΜΜΕ τοῦ κόσμου 
καὶ  διαθέτοντας τὸ φαινομενικὰ γλυκύτε-
ρο ἀπὸ ὅλα τὰ θέλγητρα, δηλαδὴ τὴν 
ἁ   μαρτία, ὑπόσχεται τὴν εὐτυχία προτεί-
νοντας στοὺς ἀνθρώπους μιὰ ἀδέσμευτη 
καὶ ἀνέ μελη ζωή. Μιὰ ζωὴ χωρὶς τὰ «μὴ» 
καὶ τὰ «ὄχι» τῆς Ἐκκλησίας, μιὰ ζωὴ χω-
ρὶς ἠθικοὺς κα  νόνες καὶ φραγμούς, χωρὶς 
«πρέπει καὶ δὲν πρέπει».

Καὶ μὲ τὸν σατανικό του τρόπο ἐπιχει-
ρεῖ νὰ ἰσοπεδώσει τὰ πάντα. Προσπαθεῖ 
νά ἀμνηστεύσει κάθε ἐκτροπὴ καὶ νὰ δι    -
καιολογήσει κάθε παράβαση καὶ ἀνωμα-
λία, παρουσιάζοντας τὸ ἄσπρο μαῦρο 
καὶ τὸ μαῦρο ἄσπρο. Σ’ αὐτὸ τὸ τελευταῖο 
ἔχει ἐκπαιδεύσει ἄριστα πολλοὺς δημο-
σιογράφους.

Στόχος του βασικὸς εἶναι νὰ χτυπήσει 
τὴν Ἐκκλησία καὶ μάλιστα τὸν Ἱδρυτὴ 

καὶ Ἀρχηγό της, τὸν Κύριο Ἰησοῦ 
Χριστό. Δὲν λησμονεῖ ποτὲ τὸ καί-
ριο χτύπημα ποὺ τοῦ ἔδωσε 
ὁ Χριστὸς στὸ Γολγοθᾶ, μὲ τὸ 
ὁποῖο διελύθη τὸ κράτος του. 
Καὶ κάνει ὅ,τι μπορεῖ, μὲ τὶς δυνά-
μεις ποὺ τοῦ ἀπέμειναν, 
γιὰ νὰ ἐκδικηθεῖ. Γι’ αὐ-
τὸ κινεῖται μὲ μανία ἐ   ν-
αντίον τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ ἀφηνιάζει καὶ ἀ  -
φρίζει ἀπὸ τὸ κακό 
του, ὅταν δεῖ τὸ σημεῖο 
τοῦ Σταυροῦ, μὲ τὸ ὁ  -
ποῖο τὸν κατενίκησε ὁ 
Ἰησοῦς Χριστός.

Δὲν ἡσυχάζει ὅταν βλέ -
πει τὸν Σταυρό. Καὶ εἴτε 
στὶς σημαῖες τῶν κρατῶν 
τὸν βλέπει, εἴτε στὶς αἴ       θου-
σες τῶν Σχολείων καὶ τῶν Δικαστη-
ρίων τους τὸν παρατηρεῖ νὰ κρέμε ται, 
κάνει τὸ πᾶν γιὰ νὰ τὸν πετάξει ἀπὸ ἐκεῖ. 
Μὲ τὸ πρόσχημα δῆθεν τῆς πολυπολι-
τισμικότητος καὶ τῆς πολυθρησκευτικό-
τητος καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρωπί νης 
ἐλευθερίας παρακινεῖ εἰδικευμένα ὄρ-
γανά του νὰ ἀρχίσουν πόλεμο κατὰ τοῦ 
Σταυροῦ.

Ἀναμειγνύεται ἀκόμη καὶ σὲ θέματα τῆς 
ἀγορᾶς καὶ τοῦ ἐμπορίου. Βρίσκει τὸν 
τρόπο νὰ ἀναστατώνει τοὺς πιστοὺς μὲ 
ὁρισμένες «ἔξυπνες» λεγόμενες «κάρ-
τες», στὶς ὁποῖες εἰσάγει τὸν ἀριθμὸ 666 
ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ ὄνομα τοῦ πιὸ φρι-
κτοῦ ὀργάνου του, δηλαδὴ τοῦ Ἀντι χρί-
στου, πράγμα γιὰ τὸ ὁποῖο κάνει σαφέ-
στατο λόγο ἡ «Ἀποκάλυψις» (βλ. κεφ. ιγ΄ 
16-18).

Εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς μεθόδους ποὺ 
χρησιμοποιεῖ ὁ Πονηρὸς ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ 
κυριαρχήσει στὸν κόσμο καὶ νὰ χτυπή-
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σει τὴν Ἐκκλησία. Δὲν εἶναι ἄγνωστα τὰ 
τεχνάσματά του. Δὲν «ἀγνοοῦμεν» «αὐ-
τοῦ τὰ νοήματα», γνωρίζουμε τὶς δό λιες 
ἐ   πινοήσεις του, γράφει ὁ ἅγιος ἀπόστο-
λος Παῦλος (Β΄ Κορ. β΄ 11). Καὶ καθὼς 
σχολιάζει ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Παν. 
Τρεμπέλας «ὁ σατανὰς εἶναι πανοῦργος 
ἐχθρὸς καὶ χρησιμοποιεῖ δόλια καὶ ἀπα-
τηλὰ στρατηγήματα διὰ νὰ μᾶς ἀπο-
πλανήσῃ».

Ὅ,τι ὅμως κι ἂν σοφιστεῖ ἡ σκοτισμέ-
νη διάνοιά του· ὅσα κοσμικὰ μέσα κι ἂν 
διαθέτει καὶ ἂν τὰ στρέψει ὅλα ἐναντίον 
τῆς Ἐκκλησίας, οἱ πιστοὶ δὲν πρέπει νὰ 
δειλιάσουμε οὔτε στιγμή. Τὸ κράτος τοῦ
Σατανᾶ – κι ἂς ἔχει τὴν ὑποστήριξη  τῶν 
ἰσχυρότερων καὶ πλουσιότερων ἀν θρώ-
πων καὶ κρατῶν τῆς γῆς – θὰ καταρ-
ρεύσει κάποια στιγμὴ σὰν χάρτινος πύρ-
γος. Ὅπως σβήνουμε μ’ ἕνα φύσημα τοῦ 
στό ματός μας ἕνα κερί, ἔτσι θὰ διαλυθεῖ 
ἀπὸ τὸν Χριστὸ ἡ κοσμοκρατορία τοῦ 
ἐκλεκτοῦ σκληροῦ ὀργάνου τοῦ Σατα -
νᾶ, δηλαδὴ τοῦ Ἀντιχρίστου (βλ. Β΄ Θεσ. 
β΄ 8).

Μὴ μᾶς κάνει ἐντύπωση λοιπὸν ἡ λάμ-
ψη καὶ ἡ γοητεία τοῦ ἁμαρτωλοῦ κό σμου, 
ποὺ ἐμπνέεται καὶ καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸν 
Διάβολο. Τὰ θεμέλια τοῦ σατανικοῦ οἰ  κο-
δομήματος εἶναι σαθρὰ λόγῳ τῆς ἁ   μαρ-
τίας καὶ θὰ σωριαστεῖ σὲ ἐρείπια.

Τὸ βεβαιώνει τοῦτο ἡ ἱστορία καὶ μαρ-
τυρεῖ ἀδιάψευστα ὅτι – παρὰ τοὺς σκλη-
ροὺς σατανοκίνητους διωγμούς – ἡ 
Ἐκ     κλησία ἀναδείχθηκε νικήτρια. Ὅπως 
γρά    φει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, 
«αὕτη  ἐ στὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κό-
σμον, ἡ πί στις ἡμῶν» (Α΄ Ἰω. ε΄ 4). Ἡ 
πί στη εἶναι φῶς καὶ δύναμη ποὺ νικᾶ 
πάν  τοτε· νίκη σε  τὰ σκοτάδια καὶ τὴ φαυ-
λότητα τοῦ κόσμου μέσα στοὺς αἰῶνες.

Αὐτὴ ἡ μαρτυρία τοῦ παρελθόντος 
μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνει καὶ δική μας 
ἐμπειρία. Διότι, ὅπως γράφει πάλι ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης, «μείζων ἐστὶν ὁ ἐν (ὑ)ἡμῖν ἢ ὁ 

ἐν τῷ κόσμῳ» (Α΄ Ἰω. δ΄ 4). Αὐτὸς ποὺ 
εἶναι μαζί μας, δηλαδὴ ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
Χρι στός, εἶναι «μείζων», μεγαλύτερος, 
δυ  νατότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ εἶναι στὸν 
κόσμο καὶ φαίνεται νὰ τὸν ἐξουσιάζει, 
δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Σατανᾶ.  

Μὴν ἀπελπιζόμαστε, ἀδελφοί, ἐμπρὸς 
στὶς τυχὸν δυσκολίες ποὺ θ’ ἀντιμετωπί-
σουμε μένοντας πιστοὶ στὸν Κύριό μας 
Ἰησοῦ Χριστό. Καὶ ἄλλοι πρὶν ἀπὸ μᾶς 
πιστοὶ μέσα στοὺς αἰῶνες τῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας δυσκολεύτηκαν, ταλαιπωρή-
θηκαν, ἀναρίθμητοι δὲ καὶ μαρτύρησαν 
γιὰ τὴν πίστη τους, ἀλλὰ σήμερα δοξά-
ζονται.

Ἂς κάνουμε τὸ χρέος μας κι ἐμεῖς δίνον-
τας τὴ μαρτυρία μας γιὰ τὴν πίστη μας 
στὸν Χριστό. Ἂς ὑψώσουμε καὶ τὴ φω-
νὴ τῆς διαμαρτυρίας μας πρὸς τοὺς ἐ  -
χθροὺς τῆς Πίστεως ὅπου θὰ χρειασθεῖ. 
Συγχρό νως ἂς ἐντείνουμε καὶ τὸν καλὸ 
ἀγώνα τῆς ψυχῆς μας ἐναντίον τῆς ἁ  -
μαρτίας καὶ τοῦ Διαβόλου, μὲ τὴ βεβαι-
ότητα ὅτι τελικὰ θὰ νικηθεῖ τὸ κακό, ποὺ 
ἐπικρατεῖ στὸν  κόσμο. Ἡ φωνὴ τοῦ Θε-
ανθρώπου Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας 
φθάνει διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ στὶς 
μέρες μας καὶ δονεῖ τὶς καρδιές μας: «Ἐν 
τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξε τε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, 
ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. ις΄ 33). 
Μὴν ἀπογοητεύεσθε βλέποντας τὸ κακὸ 
νὰ ὀργιάζει στὸν κό σμο καὶ νὰ σᾶς στε-
νοχωρεῖ. Ἔχετε θάρ ρος, Ἐγὼ ὁ Κύριός 
σας νίκησα τὸν κόσμο τῆς ἁμαρτίας καὶ 
τὸν ἄρχοντα τοῦ κόσμου, τὸν Σατανᾶ, καὶ 
ἡ νίκη μου θὰ γίνει καὶ δική σας.

Καὶ ὅπως βεβαιώνει τὸ ἀλάθητο βιβλίο 
τῆς «Ἀποκαλύψεως», ὁ Σα τανᾶς καὶ τὰ 
ἀδίστακτα ὄργανά του θὰ ριχθοῦν, τὴν 
ὥρα ποὺ ὅρισε ὁ Θεός, στὸ πῦρ τῆς Κο-
λάσεως. Ἐνῶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, 
ὁ αἰώνιος νικητής, θά δοξάζεται ἀπὸ τοὺς 
πιστούς του στὴ  Βασιλεία του αἰωνίως 
ὡς «ὁ παντοκράτωρ» (βλ. Ἀποκ. α΄ 8, ς΄ 
2, ιθ΄ 6, κ΄ 10).  
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Δικαίωση
τῆς �υπριακῆς &κκλησίας 
ἀπὸ γερμανικὸ δικαστήριο
Ἐπιτέλους! Ἔπειτα ἀπὸ ἕξι ἐτῶν δικα-

στικὸ ἀγώνα (Μάρτιος 2004 - Σεπτέμ-
βριος 2010) τό Ἐπαρχιακὸ Δικαστήριο 
τοῦ Μονάχου ἐξέδωσε τὴν ἀπόφασή 
του γιὰ τὸν ἐπαναπατρισμὸ στὴν Κύ-
προ περίπου 300 κειμηλίων, τὰ ὁποῖα 
κρατοῦσαν οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς τοῦ 
Μονάχου ἀπὸ τὸ 1997. Τὰ κειμήλια 
αὐτά (ψηφιδωτά, βυζαντινὲς τοιχογρα-
φίες, βυζαντινὲς εἰκόνες, χειρόγραφα, 
προϊστορικὲς καὶ ἄλλες ἀρχαιότητες) 
εἶχαν κατασχεθεῖ ὕστερα ἀπὸ ἔφοδο 
τῆς «Ἰντερπὸλ» καὶ τῶν βαυαρικῶν ἀ  -
στυ  νομικῶν ἀρχῶν σὲ διαμερίσματα 
τοῦ γνωστοῦ Τούρκου ἀρχαιοκαπήλου 
Ἀϊν   τὶν Ντικμέν (Aydin Dikmen) στὸ Μό -
να χο. 

Τὰ κειμήλια αὐτὰ προέρχονται  ἀπὸ 
τουλάχιστον 50 μνημεῖα τῆς κατεχόμε-
νης ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στρατεύ ματα Κύ-
πρου. Μεταξὺ τῶν ἔργων ποὺ βρέθη     -
καν στὰ χέρια τοῦ Τούρκου ἀρχαιοκα-
πήλου εἶναι τεμάχια ψηφιδωτῶν τοῦ 
6ου αἰώνα ἀπὸ τὴν Παναγία Κανακα -
ριά,  σπάραγμα τοιχογραφίας μὲ τὸ κε-
φάλι τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου 
ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς Παναγίας Ἀψινθιώτισ-
σας στὸ  Συγχαρί (14ου αἰ.), σπαρά γμα-
τα τοιχο γρα φιῶν ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς ἁγίας 
Σολομονῆς (9ου αἰ.), ἀπὸ τὸ ναὸ τῆς 
Παναγίας  Περ γαμιώτισσας στὴν Ἀκαν-
θοῦ (12ου αἰ.), καθὼς καὶ σπαράγμα-
τα τοιχο  γρα φι ῶν ἀπὸ τὸ ναὸ τοῦ Ἀντι-
φωνητῆ (τέλη 15 αἰ.). Τὰ περισσότερα 
ἀπὸ αὐτὰ ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία τῆς 

Κύπρου, τὰ δὲ ὑπόλοιπα στὸ Τμῆμα Ἀρ-
χαιο τήτων τῆς Κύπρου καὶ σὲ ναοὺς τῶν 
Μαρωνιτῶν καὶ τῶν Ἀρμενίων.

Ἡ δικαστικὴ ἀπόφαση τῆς 23ης Σεπτεμ-
βρίου 2010 θὰ δοθεῖ γραπτῶς στὶς δύο 
πλευρὲς ἐντὸς 12 ἑβδομάδων τὸ ἀρ  γό τερο. 
Μετὰ τὴν παραλαβὴ ὁ Ντικμὲν δι καιοῦται 
νὰ ἀσκήσει μέσα σ’ ἕνα μήνα ἔφεση, ποὺ 
θὰ στοιχίσει 125.000 a. Ὁ ἀρ χαιοκάπηλος 
καταδικάσθηκε νὰ πληρώ σει καὶ τὰ ἔξοδα 
τῆς δίκης, ὕψους περίπου 40.000 a, νὰ 
καταβάλει δὲ στὴν Κυπριακὴ Δημοκρα τία 
ἄλλα πρόστι μα ὕψους περίπου 33.000 a. 
Ἀλλ’ ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία διεκδικεῖ ἐ πί-
σης ἀπὸ τὸν Ντικμὲν μέσῳ δικαστηρίου  καὶ 
ἄλ λα δικαστικὰ ἔξοδα 189.000 a. Ὁ χρό-
νος ἐπαναπατρισμοῦ τῶν κειμηλίων  θὰ 
προσδιορισθεῖ ἐπακριβῶς μετὰ τὴν παρά-
δοση τῆς γραπτῆς ἀποφάσεως τοῦ γερ-
μανικοῦ δικαστηρίου τῆς 23ης Σεπτεμβρί-
ου καὶ τὴν ἐκπνοὴ τῆς περιόδου ἑνὸς μη  νὸς 
ὡς χρονικοῦ περιθωρίου ἀσκήσεως  τῆς 
ἐφέσεως. Ἐὰν ἀσκηθεῖ ἔφεση, θὰ πρέπει  
νὰ κατατεθεῖ ἐγγυητικὴ ἐπιταγὴ 10 ἑκα τομ -
μυρίων εὐρὼ γιὰ νὰ ἐπιτραπεῖ ὁ ἄμε σος ἐ -
πα ναπατρισμός τους.

Πέραν τῆς δικαιώσεως τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κύπρου, ἐπισημαίνουμε καὶ τὴ μεγά-
λη ἔκτα ση τοῦ συστηματικοῦ ἐγκλήματος 
τῶν συλήσεων τῶν θρησκευτικῶν καὶ πολι-
τιστικῶν θησαυρῶν τῆς ἑλληνικῆς μεγαλο-
νήσου ἀπὸ τὸν Τοῦρκο εἰσβολέα. Καὶ ὅ   μως 
τὸν βάρβαρο αὐτὸν εἰσβολέα ἡ Εὐρωπα ϊ-
κὴ Ἔνωση ἐπιμένει νὰ τὸν ἐντάξει στὰ μέ-
λη της, ἡ δὲ Ἑλλὰς ὑποστηρίζει τὴν κίνη-
ση αὐτή!!!... 

Γιὰ τοὺς �εοπεντηκοστιανοὺς
Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ σχετικὸ Δελτίο  

Τύπου, «μεγάλη ἐπιτυχία σημείωσε ἡ 3η 
Συ νάντηση τοῦ Διορθοδόξου Δικτύου  Πρω-
τοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καὶ Κα τα-
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Συμπερασματικὰ τονίσθηκε ὅτι «οἱ Νε-
ο πεντηκοστιανοὶ μὲ τὶς κακοδοξίες τους 
ἀνατρέπουν ὁλόκληρο τὸ εὐαγγελικὸ  
μή     νυμα καὶ ἀκυρώνουν, γιὰ τὰ θύματά 
τους, τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία».

Συμφωνοῦμε πλήρως μὲ τὶς ἐπιση-
μάνσεις αὐτὲς γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς Νεο-
πεντηκοστιανούς. Ὑψώνουμε λοιπὸν κι 
ἐ   μεῖς τὴ φωνή μας πρὸς τοὺς ἁρμοδίους 
φορεῖς (Ἐκκλησία - Πολιτεία κλπ.) γιὰ τὴν 
προστασία τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καὶ 
πολιτῶν ἀπὸ τὴ σατανοκίνητη αὐτὴ καὶ 
καταστροφικὴ αἵρεση.

4 �άρτα τοῦ 7πλίτη!
Κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες μας δια-

βάζοντας τὸν τίτλο τοῦ σχολίου αὐτοῦ εἶ-
ναι πιθανὸν νὰ νόμισαν ὅτι πρόκειται γιὰ 
τυπογραφικὸ λάθος καὶ ὅτι θὰ θέλα με νὰ 
γράψουμε: «Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη».

Ἀλλὰ δὲν πρόκειται γιὰ λάθος. Διότι 
στὴν πραγματικότητα ἡ «Κάρτα τοῦ Πο-
λίτη» ἀποδεικνύεται «Κάρτα τοῦ Ὁπλί-
τη», ἀφοῦ ἔχει ἤδη ἀρχίσει νὰ ἐπιβάλ λε-
 ται μὲ στρατοκρατικὸ τρόπο: «Ἀποφασί -
ζομεν καὶ διατάσσομεν»!

Δὲν ὑπάρχει ἴχνος ὑπερβολῆς στὰ λό -
για μας. Ἀπόδειξη ἡ ντροπιαστικὴ εἴδηση 
ὅτι τίμιοι καὶ εὐσυνείδητοι ἀστυνομι κοὶ ἀ  -
ποτάχθηκαν ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἀστυ νο-
μίας, ἐπειδὴ γιὰ λόγους συνειδήσεως 
ἀρνήθηκαν νὰ παραλάβουν τὴν «Κάρτα 
τοῦ Πολίτη», ἡ ὁποία ἄρχισε ἤδη νὰ δια-
νέμεται πρῶτα στοὺς ἀστυνομικούς.

Ἰδού ὅτι ὅλοι ὅσοι καιρὸ τώρα φωνά-
ζουμε πὼς μὲ τὰ συστήματα αὐτὰ κατα-
στρατηγεῖται ἡ ἐλευθερία μας, δικαιωνό-
μαστε μὲ τὸν πιὸ κατηγορηματικὸ τρόπο. 

στροφικῶν Λατρειῶν, ἡ ὁποία πραγματο-
ποιήθηκε μεταξὺ 1ης καὶ 3ης Ὀκτωβρίου 
2010 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου - 
Χατζηδήμοβο στὸ Ἄνω Νευροκόπι Βουλ-
γαρίας».

Στὴ Συνάντηση ἔλαβαν μέρος πολλοὶ ἐ  -
ρευνητὲς εἰδικοὶ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν 
καταστροφικῶν λατρειῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, 
τὴν Κύπρο, τὴ Βουλγαρία, τὴ Ρωσία, τὴ 
Λευκορωσία καὶ τὴ Σερβία.

Γενικὸ θέμα τῆς Συναντήσεως ἦταν: «Τὸ 
κίνημα τῶν Νεοπεντηκοστιανῶν. Ποιμαν-
τι κὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα  καὶ ἡ ἀντι-
μετώπισή τους». «Ἀπὸ τὶς εἰση γή σεις ποὺ 
ἀκολούθησαν διαφάνηκε ὅτι οἱ διδασκαλίες 
καὶ οἱ πρακτικὲς τῶν Νεοπεντη κοστιανῶν 
δὲν ἔχουν τίποτα κοινὸ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία 
ἢ γενικότερα μὲ τὸν Χριστιανισμό. Οἱ πεποι-
θήσεις τους θεωροῦνται ἀπόκρυφες καὶ 
βλάσφημες... Οἱ πρακτικές τους ἐπίσης 
εἶναι δόλιες, παραπλανητικὲς καὶ βλαβερὲς 
γιὰ τὸ ἄτομο, τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν κοινω-
νία γενικότερα.

Οἱ ἐκλεκτοὶ ὁμιλητὲς παρέθεσαν πολλὰ 
παραδείγματα γιὰ τὴν προσπάθεια τῶν 
Νε  οπεντηκοστιανῶν λατρειῶν νὰ διεισδύ-
σουν  στὴν ἐκπαίδευση, στὸ σύστημα ὑγεί-
ας, στὰ ὀρφανοτροφεῖα, στὰ γηροκο μεῖα, 
στὰ προγράμματα ἀποκατά στασης τῶν το-
ξικομανῶν, στοὺς κρατικοὺς φορεῖς καὶ γε-
νικὰ στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῶν Ὀρθο δό ξων».

Μερικὰ ἀπὸ τὰ μέτρα ποὺ προτάθηκαν  
γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους ἦταν: «Ἐπαγρύ-
πνη ση, ἀποκάλυψη τῶν ἐπικίνδυνων δρα-
στηριοτήτων τους, βοήθεια ἀπὸ εἰδικοὺς 
ἐπὶ τῶν αἱρέσεων, ἐκπαίδευση καὶ ἐνημέ-
ρωση τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου... καὶ οἱ κυ-
βερνήσεις νὰ προωθήσουν νέα νομοθε σία 
γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν 
πλύση ἐγκεφάλου καὶ τῶν δόλιων πρα κτι-
κῶν, τὶς ὁποῖες ἐφαρμόζουν τέτοιες ἀπο-
κρυφιστικὲς ὀργανώσεις κλπ.
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Ἡ Νέα Τάξη σταδιακὰ μᾶς μεταβάλλει  
σὲ στρατιωτάκια, σὲ ἄβουλα πιόνια ἑ  -
νὸς σκοτεινοῦ συστήματος ποὺ θὰ ἰσο-

πε  δώσει ὅλο τὸν κόσμο.
Πρόκειται γιὰ ὠμὸ καὶ ἀπροκάλυπτο φα-

σισμό!
Οἱ ἡρωικοὶ αὐτοὶ ἀστυνομικοὶ δὲν ἀρνή-

θηκαν νὰ ἔχουν μιὰ ταυτότητα, ἕνα δια-
βατήριο, ἕνα βιβλιάριο ὑγείας. Ἀρνήθηκαν 
μόνο νὰ δεχθοῦν τὴ συγκέντρωση ὅλων 
αὐτῶν σὲ μιὰ καὶ μόνη ἠλεκτρονικὴ κάρ-
τα, ποὺ προσφέρεται ὡς τὸ πιὸ κατάλλη-
λο μέσον γιὰ κεντρικὸ ἔλεγχο τῶν πάντων 
καὶ μελλοντικὴ ἐπιβολὴ μιᾶς παγκόσμιας 
δικτατορίας. Γι᾿ αὐτὸ τιμωρήθηκαν!

Τιμωρήθηκαν, διότι ἀρνήθηκαν νὰ συν-
εργήσουν σὲ μιὰ πράξη ποὺ ἐπιφέρει καί-
ριο πλῆγμα στὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία καὶ 
σὲ τελευταία ἀνάλυση συνιστᾶ προδοσία 
εἰς βάρος τῆς πατρίδας μας.

Ἐμεῖς λοιπὸν τί θὰ κάνουμε; Θὰ ποῦμε 
«πρόβλημά τους!» καὶ θὰ συνεχίσουμε ἀ  -
μέριμνοι τὶς δουλειές μας; Δὲν θὰ ἀντι δρά-
σουμε; Δὲν θὰ διαμαρτυρηθοῦμε;

Τότε ἂς μὴν ξαφνιαστοῦμε: Αὔριο θὰ ἔρ-
θει ἡ σειρὰ καὶ τῆς δικῆς μας σφαγῆς!

Ἐλπίζουμε νὰ ὑπάρξει γενικευμένη ἀντί-
δραση. Ἐλπίζουμε νὰ δικαιωθοῦν ἀπὸ τὸ 
Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Ἐλπίζουμε 
νὰ ἐπέμβει ἐπιτέλους ἀποφασιστικὰ ἡ πε-
ρίφημη Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν 
Δεδομένων, ὥστε οἱ τίμιοι ἀστυνομικοὶ νὰ 
ἀποκατασταθοῦν σύντομα στὴν ὑπηρεσία 
τους, τὰ ἐγχειρήματα δὲ αὐτὰ μὲ τὶς ὕπου-
λες κάρτες νὰ ματαιωθοῦν.

Διαφορετικὰ ἡ Ἑλλάδα μας θὰ ὁδηγηθεῖ 
ἀμετάκλητα στὴ χειρότερη δουλεία τῆς 
τρισχιλιετοῦς ἱστορίας της.

«Παγκόσμια χαρὰ
καὶ συγκίνηση»...

«Ἀνάμικτα συναισθήματα χαρᾶς, ἀνα   -
κουφίσεως, εὐγνωμοσύνης καὶ συγκινή σε-

ως  διακατέχουν τοὺς Χιλιανούς, ἀλλὰ καὶ 
ὁλόκληρο τὸν κόσμο γιὰ τὸν ἀπεγκλωβισμὸ 
τῶν μεταλλωρύχων ἀπὸ τὸ ὀρυχεῖο Ἀτα-
κάμα τῆς χώρας. Οἱ 33 μεταλλωρύχοι πα-
ρέ μει ναν ἐπὶ 69 ἡμέρες ἐγκλωβισμένοι στὰ 
ἔγκατα τῆς Γῆς σὲ βάθος 624 μέτρων». Στὴν 
«ἡρωικὴ» ἐπιχείρηση, «τὴν ὁποία ἐπαίνεσε 
 συγκινημένη ἡ διεθνὴς κοινότης», ἦταν πα-
ρὼν ὁ Πρόεδρος τῆς Χιλῆς Σεμπαστιὰν Πι-
νέρα μὲ τὴ σύζυγό του. 

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση ἔκαμαν τὰ λόγια τοῦ 
δεύτερου στὴ σειρὰ ἀπεγκλωβισμένου. «Ὁ 
39χρονος Μάριο Σεπούλβεδα (...) ἀγκά-
λιασε τὴν γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του καὶ 
δήλωσε πὼς τὸν στήριξε ἡ πίστις του στὸν 
Θεό. (...) ‘‘ Ἤξερα πάντα ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς 
σώση’’, εἶπε χαρακτηριστικά» («Ἑστία» 14-
10-2010).

Δικαιολογημένα λοιπὸν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος  
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπέστειλε ἐπι-
στολὴ πρὸς τὴν πρεσβεία τῆς Χιλῆς στὴν 
Ἀ θήνα, ἐκφράζοντας τὰ συναισθήματα 
τοῦ ποιμνίου της γιὰ τὴν ἐπιτυχὴ ἔκβαση 
τῆς ὅ λης ἐπιχειρήσεως μὲ τὴ βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ.

Εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ προσευχὲς μὲ πίστη  
στὴ δύναμη καὶ προστασία τοῦ φιλανθρώ-
που Κυρίου στήριξαν ὄχι μόνο τοὺς ἴδι ους 
τοὺς μεταλλωρύχους στὴ μακρότατη δο-
κιμασία τους, ἀλλὰ καὶ τὰ μέλη τῶν οἰκο-
γενειῶν τους, τῶν σωστικῶν συνεργείων 
καὶ πολλοὺς ἄλλους ἀκόμη. 

Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάτι ἄλλο ποὺ πρέπει 
νὰ παραδειγματίσει ἐμᾶς, τοὺς σημερινοὺς 
Ἕλληνες πολίτες. Εἶναι ἡ ἐθνικὴ ὁμοψυχία 
ποὺ ἐπέδειξε ὁ λαὸς τῆς Χιλῆς στὴν ἀντιμε-
τώπιση τῆς ἔκτακτης ἀνάγκης. Τώρα λοιπὸν 
ποὺ ἡ πατρίδα μας διέρχεται μεγάλη κρίση 
(οἰ  κονομικὴ καὶ ἠθική), ἂς καταφεύγουμε μὲ 
πνεῦμα μετανοίας στὸν πανοικτίρμονα Θεό, 
ὅπως στὴν ἀρχαία ἐποχὴ οἱ τρεῖς εὐσεβεῖς 
«παῖδες» τοῦ Ἰσραήλ, ἐπειδὴ «ἡμάρτομεν 
καὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι» ἀπὸ τὸ ἅγιο θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ (Δαν. γ΄, Προσ. 5). Ἔτσι θὰ 
ἔχουμε τὴ βέβαιη ἐλπίδα ὅτι θὰ λυτρωθοῦ με 
ἀπὸ κάθε δυσμενὴ περίσταση καὶ τὰ παι-
διά μας θὰ δοῦν καλύτερες ἡμέρες μὲ τὴν 
ἄνωθεν βοήθεια!
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Τὸ ἀποστολικὸ αὐτὸ ἀνάγνωσμα ἔχει 
ἐπιλεγεῖ πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Σπυρίδω-
νος, τὴ μνήμη τοῦ ὁποίου τιμᾶ σήμερα ἡ 
Ἐκκλησία μας. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος σ’ 
αὐτὸ περιγράφει πῶς πρέπει νὰ ζοῦν ὅλοι 
οἱ ἁγιασμένοι πιστοί. Λέει λοιπόν: «ὡς τέ-
κνα φωτὸς περιπατεῖτε». Νὰ συμπεριφέ-
ρεστε σὰν παιδιὰ τοῦ φωτός. Διότι ὁ καρ-
πὸς ποὺ παράγει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα στὶς 
ψυ χές, φαίνεται ἐξωτερικὰ μὲ ἐκδηλώσεις 
καλοσύνης, δικαιοσύνης καὶ ἀλήθειας. Νὰ 
ἐξετάζετε, συνεχίζει, νὰ μάθετε τί εἶναι εὐ-
άρεστο στὸν Κύριο. Καὶ νὰ μὴ γίνεστε μὲ 
τὴν ἀνοχή σας συνένοχοι στὰ σκοτεινὰ 
ἔρ γα, ποὺ δὲν φέρνουν κανένα καρπό. 
Ἀντὶ νὰ τὰ ἀνέχεσθε, νὰ τὰ ἐλέγχετε. Διότι 
τὰ ἔργα ποὺ κάνουν κρυφὰ οἱ ἄνθρωποι 

αὐτοί, εἶναι τόσο αἰσχρά, ὥστε καὶ μόνο 
τὸ νὰ μιλᾶ κανεὶς γι’ αὐτὰ φέρνει ντροπή. 
Μὲ τὸν ἔλεγχο ὅμως τὰ ἔργα αὐτὰ ποὺ γί-
νονται κρυφά, φανερώνονται. Διότι καθε τὶ 
ποὺ δὲν φοβᾶται τὸν ἔλεγχο καὶ δὲν δυσ -
κολεύεται νὰ φανερωθεῖ εἶναι φῶς. Γι’ 
αὐ      τὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα φωνάζει σὲ κάθε 
ἁ      μαρτωλὸ μὲ τὸ στόμα τῶν προφητῶν τῆς 
Και   νῆς Διαθήκης: Σήκω ἐπάνω ἐσὺ ποὺ 
κοιμᾶσαι τὸν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀνα-
στή σου ἀπὸ τὸν πνευματικὸ θάνατο. Καὶ 
θὰ σὲ φωτίσει ὁ Χριστός. 

Αὐτὲς τὶς ὁδηγίες ποὺ ἔδωσε ὁ θεόπνευ-
στος Ἀπόστολος στοὺς Ἐφεσίους, τὶς τή-
ρησε στὴ ζωή του καὶ ὁ ἅγιος Σπυρίδων. 
Διότι ὁ ἴδιος ἀκτινοβολοῦσε τὸ φῶς τοῦ 
Χριστοῦ, ἦταν λουσμένος στὸ φῶς του. 
Γεννήθηκε καὶ ἀνατράφηκε στὴν Κύπρο  

A  δελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· — ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐν 
πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· — δοκιμάζοντες τί ἐστιν 
εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ 

σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ᾿ αὐτῶν αἰσχρόν 
ἐστι καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ 
τὸ φανερούμενον φῶς ἐστι. διὸ λέγει· ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν 
νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖ-
τε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾿ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι 
πονηραί εἰσι. διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ θέλημα 
τοῦ Κυρίου. καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧͅ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν 
Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, 
ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ. 
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μέσα σὲ μία οἰκογένεια ποιμενική, σὲ πε-
ρι  βάλλον ἁγνότητος καὶ εὐσεβείας. Κα θη-
μερινὰ ἐργαζόταν τὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυ  χῆς 
του. Δοκιμάστηκε πολὺ μέσα στὸ κα μί νι 
πολλῶν θλίψεων καὶ ἄστραψε σὰν χρυ-
σὸς ἡ ἀρετή του. Ὁ πόνος ἐξάγνισε τὴν 
ψυ χή του καὶ τὴν πλούτισε μὲ φῶς χάρι -
τος καὶ ἁγιότητος. 

Κάποια στιγμὴ ὁ Θεὸς τὸν κάλεσε νὰ γί-
νει ποιμένας λογικῶν προβάτων. Κι αὐτὸς 
εἶχε ὅλα ἐκεῖνα τὰ πνευματικὰ χαρίσματα 
γιὰ τὴ μεγάλη αὐ τὴ ἀποστολή. Ἦταν πρά-
ος, συνετός, ἀν δρεῖος. Ὅλοι ἀναγνώριζαν 
τὴν ἀρε τή του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν ἦλθε ἡ 
ὥρα, τὸν προέτρεψαν νὰ δεχθεῖ τὴν ὑψηλὴ 
ἀποστολὴ τῆς ἱερωσύνης, στὴν ὁποία τὸν 
καλοῦσε ὁ Θεός. Καὶ ἀργότερα ὅταν χή-
ρευσε ἡ ἐ   πισκοπὴ Τριμυθοῦντος, κλῆρος 
καὶ λαὸς ζητοῦσαν ἐπίμονα νὰ ἀνέλθει στὸ 
θρόνο ὁ Σπυρίδων. Τώρα ὁ λύχνος τίθεται 
«ἐπὶ τὴν λυχνίαν». Τώρα φωτίζει ἀκόμη 
περισσότερο. Τώρα ἀρχίζει νέα ζωή, νέα 
δράση, νέοι ἀγῶνες. Ὁ ἅγιος ἱεράρχης
 συμπεριφέρεται σὲ ὅλους μὲ ἁπλότητα, 
εἶναι ὁ παρήγορος τῶν θλιβομένων, ὁ 
προστάτης τῶν πτωχῶν, ὁ ἰατρὸς τῶν ἀ  -
σθενῶν. Τὸ φωτιστικό του ἔργο εἶναι με-
γάλο καὶ ἀκτινοβολεῖ μὲ τὸ λόγο του, τὴ 
ζωή του, τὰ θαύματά του.

2. �� Σ�Φ
	 
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος το-

νίζει ὅτι οἱ πιστοὶ πρέπει νὰ συμπεριφέ -
ρονται μὲ σοφία καὶ σύνεση. Λέει συγκε-
  κρι μέ να: «Βλέπετε πῶς ἀκριβῶς περιπα -
τεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί». Νὰ 
προσέχετε πῶς συμπεριφέρεστε,  ὄχι σὰν 
ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί. Νὰ ἀξιοποιεῖ τε κά-
θε πνευματικὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ ὠφελεῖ σθε 
πνευματικά. Διότι ἐξαιτίας τοῦ κακοῦ ποὺ 
ἐπικρατεῖ, οἱ ἡμέρες εἶναι γεμάτες σκάν-
δαλα. Γι’ αὐτὸ προσέχετε νὰ μὴ γίνεστε 
ἀνόητοι, ἀλλὰ νὰ ἐξετάζετε σὲ κάθε περί-
πτωση ποιὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. 
Καὶ μὴ μεθᾶτε μὲ κρασί, διότι στὴ μέθη 
ὑπάρχει ἀσωτία. Ἀλλὰ νὰ γεμίζετε μέσα 

σας μὲ Ἅγιον Πνεῦμα. Καὶ τότε ὁ θεῖος ἐν-
   θουσιασμὸς ποὺ θὰ γεμίζει τὶς καρδιές 
σας, θὰ ἐξωτερικεύεται. Κι ἔτσι θὰ ψάλλετε  
ψαλ μοὺς καὶ ὕμνους καὶ ὠδὲς πνευματι-
κὲς τρα γουδώντας καὶ ψάλλοντας ὕμνους 
στὸν Κύριο μὲ τὴν καρδιά σας.

Μέσα στὸ ἱερὸ αὐτὸ κείμενο ὁ ἅγιος 
ἀπόστο λος Παῦλος ζητεῖ κυρίως ἀπὸ τοὺς 
πι στοὺς νὰ συμπεριφέρονται μὲ σοφία καὶ 
σύνε ση. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ σοφία εἶχε καὶ 
ὁ ἅγι ος Σπυρίδων. Ἐνῶ ἦταν ἀγράμμα-
τος, ἐνῶ δὲν εἶχε σπουδάσει σὲ κανένα 
 παν επιστήμιο, διέθετε τὴν ἄνωθεν σοφία, 
τὴ  σο φία τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτὴν ἀκτινοβο-
λοῦσε  σ’ ὅλη του τὴ ζωή. Ἕνας ἀγράμ -
μα τος δίδασκε, νουθετοῦσε, συνέτιζε. Με   -
τέδιδε τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἤθελε νὰ σω-
θοῦν ὅ  λοι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐπαρχίας του. 
Γι’ αὐ τὸ διαρκῶς ὁδοιποροῦσε, περιό-
δευε, δί   δασκε τὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια μὲ 
ζῆλο καὶ χάρη Θεοῦ. Κι ὅταν τὸν κάλεσε 
ὁ Θεὸς στὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς 
Νι καίας, ἔγινε ὁ φρουρὸς τῆς χριστιανικῆς 
ἀλήθειας καὶ πίστεως. Αὐτὸς ὁ ἀγράμμα-
τος σοφὸς ἐδογμάτισε ἀνάμεσα στοὺς πιὸ 
μορφωμένους ἐπισκόπους ὅλης τῆς τότε 
οἰκουμένης. Μὲ θεόπνευστα ἐπιχειρήμα -
τα καὶ μὲ ἕνα ἐν  τυπωσιακὸ θαῦμα διεκή-
ρυ ξε περίτρανα ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας στὴ 
φύ ση του καὶ συνάμα τρία πρόσωπα.  Ἡ 
δική του παρέμβαση καὶ τὸ θαῦμα ποὺ ἔ  -
κανε, εἶχαν καταλυτικὸ ρόλο στὶς ἀποφά-
σεις τῆς Συνόδου αὐτῆς.

Ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλη τὴν ὑπόλοιπη ζωή του 
ὁ Ἅγιος δίδασκε διαρκῶς τὸ ποίμνιό του 
μὲ σοφία, ὥσπου στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 
ἔτους 350 τὸν κάλεσε ὁ Κύριος κοντά του. 
Μὲ πόνο ψυχῆς τὸ ποίμνιό του τὸν ἐντα-
φίασε καὶ μὲ εὐλάβεια πολλὴ διαφύλαξε τὸ 
ἄφθορο λείψανό του, τὸ ὁποῖο παραμένει 
θαυματουργικὰ ἀκέραιο μέχρι σήμερα καὶ 
φυλάσσεται στὴν Κέρκυρα. Ὁ ἅγιος Σπυ-
ρίδων μὲ τὴν ἁγία ζωή του, τὸ φῶς καὶ τὴ 
σοφία του διδάσκει καὶ σήμερα ὅλους μας. 
Καὶ μᾶς καλεῖ νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε καὶ 
νὰ τὸν μιμηθοῦμε. 



Ο ἀπόστολος Παῦλος ἐπισκέφθη κε 
τὴν περιοχὴ τῆς Γαλατίας τῆς Μ. 
Ἀσίας γιὰ πρώτη φορὰ κατὰ τὴ 
δεύτερη ἀποστολικὴ περιοδεία 

του, ὅταν «διῆλθε τὴν Φρυγίαν καὶ τὴν 
Γαλατικὴν χώραν» (Πράξ. ις΄ 6). Ἔγινε 
δεκτὸς ἀπὸ τοὺς Γαλάτες μὲ πολλὴ ἀ  -
γάπη καὶ σεβασμό. Τοὺς γνώρισε τὸν ἀ  -
λη θινὸ Σωτήρα καὶ Λυτρωτή, τὸν Κύριο 
Ἰησοῦ Χριστό, καὶ τὸ Εὐαγγέλιό του.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψη ὅμως 
εἰσ χώρησαν στὶς νεοσύστατες αὐτὲς Ἐκ-
κλησίες ἰουδαΐζοντες ψευδοδιδάσκα λοι. 
Αὐτοὶ κήρυτταν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ 
τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων ἡ τήρηση 
τῶν τελετουργικῶν διατάξεων τοῦ Μω -
σα ϊ κοῦ Νόμου καὶ ἰδιαίτερα τῆς περιτο -
μῆς. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴ διάδοση τῆς 
πλανεμένης διδασκαλίας τους, ἐπιχείρη-
σαν νὰ κλονίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν 
χριστια νῶν στὸ ἀποστολικὸ κύρος τοῦ 
θεί ου Παύλου. Βεβαίωναν ὅτι δὲν ἦταν 
ἀλη θινὸς Ἀπόστολος, ὅπως ἦταν οἱ με-
γάλοι ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Ἰωάννης, 
ποὺ θεωροῦνταν στύλοι τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἀπόστολος βέβαια τοῦ Χριστοῦ αὐ-
τὲς τὶς ἀσύστολες συκοφαντίες καὶ πλά-
νες  τὶς ἀνασκεύασε μὲ τὴν προφορι κὴ 
ἐπικοι νωνία ποὺ εἶχε μαζί τους, ἀπὸ 
τὴν ὁποία φαίνεται ὅτι πείσθηκαν οἱ 
χρι στιανοὶ τῆς Γαλατίας. Οἱ ψευδοδιδά-
σκαλοι ὅμως συ ν έ χιζαν νὰ προκαλοῦν 

ἀναταραχὴ με ταξὺ τῶν χριστιανῶν. Κα-
τόπιν ὅλων αὐ τῶν ὁ θεῖος Παῦλος τοὺς 
ἀποστέλλει τὴ γνωστὴ ἐπιστολή, πρὸς 
Γαλάτας.

Μεταξὺ τῶν ἄλλων τοὺς γράφει ὅτι «ἡ 
πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς» 
(Γαλ. ε΄ 8). Ἡ ἰσχυρογνωμοσύνη ποὺ 
δείχνετε, ὥστε νὰ μὴν πείθεσθε στὴν ἀ -
λήθεια ποὺ ἐγὼ σᾶς κήρυξα, δὲν προέρ-
χεται ἀπὸ τὸν Κύριο, ποὺ σᾶς καλεῖ στὴν 
αἰώνια δόξα. Γιὰ κείνους  ποὺ μὲ τὴν πί-
στη ἑνώθηκαν μὲ τὸν Ἰησοῦ  Χριστὸ καὶ 
ἔχουν ἐνσωματωθεῖ σ’ Αὐ τὸν καὶ στὴν 
ὅλη Ἐκκλησία, τῆς ὁποί ας εἶναι ἡ κεφα-
λή, οὔτε ἡ περιτομὴ ἔχει κα μιὰ ἰσχὺ γιὰ 
νὰ δικαιωθεῖ κανείς, οὔτε ἡ ἀκρο βυστία.  
Ἰσχύει μόνο ἡ πίστη,  ἡ ὁ ποία  ἀπο δει-
κνύεται ζωντανὴ καὶ ἐνερ γὴς μόνο  μὲ τὰ 
ἔργα τῆς ἀγάπης (Γαλ. ε΄ 6). 

«Πείσμο νες», δηλαδὴ πεισματάρηδες:  
Αὐτὴ τὴ λέ  ξη βρίσκει κατάλληλη ὁ Ἀπό-
στολος τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ χαρακτηρί-
σει τοὺς χρι  στιανοὺς τῆς Γαλατίας, ποὺ 
εἶχαν παρα συρθεῖ ἀπὸ τοὺς ἰουδαΐζον-
τες ψευδοδιδασκάλους.

Πεῖσμα, ἰσχυρογνωμοσύνη, χαρακτη-
ρίζει συνήθως τὸν ἄνθρωπο ποὺ μιλᾶ 
ἢ ἐνεργεῖ μὲ ἔντονη καὶ διαρκὴ ἐπιμονὴ 
γιὰ ὁρισμένη γνώμη ἢ πράξη, ποὺ νο-
μίζει ὅτι εἶναι πλήρως σωστὴ καὶ ὅμως 
δὲν εἶναι ὀρθὴ ἢ πιθανὸν νὰ εἶναι μερι -
κῶς σωστή. Αὐτὸ ἔκαναν οἱ ἰουδαΐζοντες 

ΠεῖσμαΠεῖσμα

καὶκαὶ

ἰσχυρογνωμοσύνηἰσχυρογνωμοσύνη
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ψευ δοδιδάσκαλοι  στὴν περιοχὴ τῆς Γα-
λα τίας, καθὼς καὶ οἱ διάφοροι αἱρετικοὶ 
μέ  σα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Παρα-
χάραζαν τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, 
πα  ρερμήνευαν καὶ διέστρεφαν τὸ περι-
εχόμενο τῆς Ὀρθόδοξου Χριστιανικῆς 
 Πίστεώς μας. Βρίσκονταν στὴν πλάνη 
καὶ ἐπέμεναν σ’ αὐτή. Ἐπισημαίνονταν 
οἱ πα ραχαράξεις τῆς ἀληθείας καὶ τοὺς 
 ὑ   ποδεικνύονταν συνοδικῶς οἱ Ὀρθό-
δοξες ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας. Ὅμως 
 αὐ τοὶ ἐγωιστικὰ ἐπέμεναν στὴν πλάνη  
τους, τὴν ὁποία μάλιστα ἐπιδίωκαν νὰ 
 δια δώ σουν μεταξὺ τῶν πιστῶν χρι στια-
νῶν καὶ νὰ δι χάσουν τὸ πλήρωμα τῆς 
Ἐκ κλη σί   ας. Αὐ τὸ ἦταν καὶ εἶναι τὸ γνώ-
ρισμα ὅλων τῶν αἱρετικῶν.

Τὴν πεισμονή ὅμως καὶ τὴν ἰσχυρο-
γνω μοσύνη τὴ ζοῦμε καὶ στὴν καθημερι-
νὴ ζωή. Στὴν οἰκογένεια, στὶς φιλίες τῶν 
ἀνθρώπων, στὸ χῶρο τῆς ἐργασίας μὲ 
τοὺς συναδέλφους κλπ. Ἡ ἐγωιστικὴ 
ἐπιμονὴ στὴν ἄποψη κάποιου σὲ ἕνα 
θέμα ποὺ συζητεῖται, δηλητηριάζει λίγο 
ἢ πολὺ τὶς σχέσεις μας. Λυπούμαστε 
καὶ στενοχωρούμαστε, ὅ   ταν πεισματικὰ 
ὑ        ψώ νονται οἱ φωνές, προ   κειμένου ὁ κα-
θέ νας νὰ ὑπερασπι σθεῖ ἐγω  ιστικὰ τὴν 
ἄποψή του καὶ τὴ γνώμη του, χωρὶς νὰ 
σέβε ται τὴ γνώμη τοῦ ἄλλου, χωρὶς νὰ 
σκεφ θεῖ ὅτι πιθανὸν καὶ ἡ σκέψη τοῦ ἄλ-
λου νὰ εἶναι σωστή. Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτὲς 
δυστυχῶς δυναμι τίζουν τὴν ἑνό τητα τῆς 
οἰκογενείας, δη μιουργοῦν δυσαρέσκειες 
μεταξὺ τῶν συν αδέλφων, διαλύουν φι-
λίες. Εἶναι ἀ  κό  μη πιὸ ὀδυ νηρὲς οἱ συν-
 έπειες, ὅταν τὸ πεῖσμα συνοδεύ εται ἀ  -
πὸ συνεχὴ διχόνοια καὶ ἐριστικὴ διάθε-
ση καὶ μεμψι μοιρία. Καθίσταται τότε ὁ 
χριστιανὸς δύ στροπος. Δυσκολεύεται 
στὴ συνεργασία  του, στὴν ἀναστροφή 
του μὲ τοὺς ἄλ λους.

Σφίγγεται ἡ καρδιά μας, κάθε φορὰ 
ποὺ ἡ ἀνάγκη τὸ ἐπιβάλλει νὰ συνεργα-

σ θοῦ με ἢ νὰ συζητήσουμε κάποιο θέμα  
μὲ ἄνθρωπο ἰσχυρογνώμονα καὶ πει -
σμα τάρη. Τὸ ἀντίθετο συμβαίνει μὲ τὸν 
ἄν θρωπο ποὺ διακρίνεται γιὰ τὴν εὐ  πεί-
         θεια καὶ διαλλακτικότητά του, ποὺ ἀ                κού -
ει μὲ ταπείνωση, μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀ      γά   -
πη τὴ σκέψη τοῦ ἄλλου. Θέλουμε εὐ  χα -
ρίστως νὰ ἐπικοινωνοῦμε μαζί του, νὰ 
συζητοῦμε, νὰ συσκεπτόμαστε, νὰ συν-
ερ γαζόμαστε. Τὸ θεωροῦμε εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ. 

Λοιπὸν εἶναι σαφὴς καὶ κατηγορημα τι-
κὸς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἰσχυρογνωμο-
σύ νη, ἡ ἔντονη καὶ διαρκὴς πεισματικὴ 
ἐπιμονὴ σὲ ὁρισμένη γνώμη ἢ ἐνέργεια, 
δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸν Κύριό μας Ἰη-
σοῦ Χριστό. Ἔβλαψε τὴν ἑνότητα τῆς 
Ἐκκλησίας, βλάπτει καθημερινὰ καὶ τὴ 
ζωὴ τῶν πιστῶν Χριστιανῶν. Ὁ πιστὸς 
χρι στιανὸς ταπεινὰ καὶ μὲ μετριοφροσύ-
νη διατυπώνει τὴ γνώμη του, προτείνει 
λύση γιὰ κάποιο πρόβλημα. Ἔχει πάν-
τοτε στὸ νοῦ του ὅτι πιθανὸν νὰ ὑπάρ χει 
καὶ κάτι τὸ ὁποῖο νὰ τὸ ἀγνοεῖ, ἔστω καὶ 
ἂν  διακρίνεται γιὰ τὴν ἰσχυρὴ ὀξύνοιά 
του. Ἀκόμη, ὅταν τοῦ ἐπισημαίνεται ἡ 
ἀ        λή θεια, εἴτε σὲ θέματα περιεχομένου 
τῆς Πίστε ώς μας, εἴτε τῆς καθημερι νῆς 
πραγ ματι κότητος, τὴν ἀποδέχεται τα-
πει νά. Ἡ διαλλακτικότητα, ἡ ἀμοιβαία ὑ   -
ποχωρητικότητα, ὄχι βέβαια σὲ θέματα  
Ὀρ θοδόξου Πίστεως καὶ γνήσιας χρι-
στια νικῆς ζωῆς, ἀλλὰ τῆς καθημερινῆς 
ζωῆς μας, δημιουργεῖ προϋποθέσεις 
γιὰ νὰ σφυρηλατεῖται ἡ ἑνότητα καὶ ὁ 
στε   νὸς δεσμὸς μεταξὺ τῶν πιστῶν. Ἐπα-
να παύεται τότε μέσα μας τὸ Ἅγιον Πνεῦ-
μα, τὸ Ὁποῖο καὶ μᾶς κατευθύνει «εἰς 
πᾶ  σαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰω. ις΄ 13). Ἂς τὸ 
καταλάβουμε ὅλοι. Τὸ πεῖσμα, ἡ ἰσχυ-
ρογνωμοσύνη δὲν ἔ   χουν θέση στὴ ζωή 
μας, ἐφ’ ὅσον θέλουμε νὰ ζοῦμε συνει-
δητὴ χριστιανικὴ ζωή. «Ἡ πεισμονὴ οὐκ 
ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς» (Γαλ. ε΄ 8).



Τὸ
καντήλ
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Σὲ παλαιότερες ἐποχὲς δὲν ὑπῆρχε 
Ὀρθόδοξο σπίτι ποὺ νὰ μὴν εἶχε του-
λάχιστον μιὰ γωνιὰ μὲ τὶς ἱερὲς εἰ  κό -

νες, παλαιές, ἴσως καὶ μαυρισμένες καὶ 
 μπροστά τους τὸ καντήλι ἀναμμένο δι  αρ-
κῶς. Σήμερα δυστυχῶς ἄλλα πράγματα  
προέχουν ὡς ἀπαραίτητα μέσα στὸ σπί-
τι. Δὲν εἶναι ὅμως καὶ λίγα τὰ σπίτια  ἐ κεῖ-
να ποὺ ἔχουν ἀκόμη τὸ καντήλι  τους ἀ  -
ναμμένο σὲ κάποια γωνιά. Τὸ ἄναμ μα 
τοῦ καντηλιοῦ δὲν εἶναι ἁπλῶς μιὰ θρη-
σκευτικὴ συνήθεια. Οὔτε γίνεται ἁ   πλῶς 
γιὰ τὸ καλό.  Τὸ καντήλι ἔχει ἕνα βαθὺ 
χρι στιανικὸ συμ βολισμὸ καὶ μιὰ διαρκὴ 
ὑπόμνηση τοῦ φωτὸς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ 
φωτίζει κάθε ἄν θρωπο «ἐρχόμενον εἰς 
τὸν κόσμον».

Τὸ ἄναμμα τοῦ καντηλιοῦ εἶναι σὰν μιὰ 
θυσία. Μιὰ προσφορὰ στὸν Θεὸ καὶ στοὺς 
ἁγίους. Ὁ Θεὸς βέβαια δὲν ἔχει ἀνάγκη 
ἀπὸ τὴν προσφορά μας, «τὴν δι’ ἐλαίου 
θυσίαν», τὴν προσφορὰ τοῦ λαδιοῦ μας, 
ὅπως τὴν ὀνομάζει ὁ ἅγιος Συμεὼν ἐπί-
σκοπος Θεσσαλονίκης (PG 155, 317B). 
Ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη νὰ προσφέρουμε 
στὸν Θεό. Καὶ μέσα ἀπὸ τὴν προσφο-
ρά μας θυμόμαστε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ 
ἀνέ σπερο φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἀπ’ 
αὐ  τὸ τὸ φῶς τῆς θεϊκῆς του μορφῆς καὶ 

ἁγιότητος καλούμαστε νὰ ἀντλήσουμε κι 
ἐμεῖς γιὰ νὰ φωταγωγήσουμε τὸν σκοτι-
σμένο σύγχρονο κόσμο μας. Τὸ λάδι ποὺ 
καίει στὰ καντήλια μας μᾶς θυμίζει τὸ ἄ  -
πειρο ἔλεος τοῦ ἁγίου Θεοῦ μας. «Τύπον 
θείου ἐλέους ἔχει τὸ ἔλαιον», σημειώνει 
καὶ πάλι ὁ ἅγιος Συμεὼν Θεσσαλονίκης 
(PG 155, 205C). Καὶ τὰ ἀναμμένα καντή-
λια συμβολίζουν τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, 
ποὺ εἶναι μεταδοτικὴ τοῦ θείου ἐλέους καὶ 
φωτιστική. «Λυχνία Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία» 
(PG 155, 317Β).

Ὅταν ὁ Νῶε μετὰ τὸν «Κατακλυσμὸ» κι 
ἐνῶ βρισκόταν ἀκόμη μέσα στὴν κιβωτὸ 
ἄφησε νὰ πετάξει ἕνα περιστέρι, αὐτὸ γύ-
ρισε πίσω κρατώντας στὸ ράμφος του ἕνα 
κλαδὶ ἐλιᾶς. Ἕνα κλαδὶ ἐλιᾶς ποὺ σήμαι νε 
τὴν παύση τοῦ «Κατακλυσμοῦ». Τὸ ἔλε-
ος τοῦ Θεοῦ. Τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπὸ τὸν «Κατακλυσμό». «Κάρφος ἐλαίας 
ἐν τῷ στόματι φέρουσα τὴν σωτηρίαν ἐδή-
λου», θὰ σχολιάσει καὶ πάλι ὁ ἅγιος Συ -
μεών (PG 155, 205D). Kαὶ ὅταν ὁ Κύριος  
λίγο πρὶν ἀπὸ τὴ σταυρική του θυσία 
προσ ευχόταν ἐκτενῶς ὑπὲρ ὅλου τοῦ 
κό   σμου, πότιζε μὲ τὰ δάκρυά του καὶ τὶς 
στα    λαγματιὲς τοῦ ἱδρώτα τῆς ἀγωνίας του 
τὸ ἴδιο δένδρο, τὴν ἐλιά, στὸ Ὄρος τῶν 
Ἐλαιῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ λάδι συμβολίζει 
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τὸ ἄπειρο καὶ ἄσβεστο ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 
Τὸ φῶς τῆς κανδήλας θυμίζει τὸ φῶς τοῦ 
Χριστοῦ. Τὴ δική του ὁμολογία. «Ἐγώ εἰμι 
τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω. η΄ 12). Τὸ φῶς 
τῆς διδασκαλίας του. Τὸ φῶς τῆς θεϊκῆς 
παρουσίας του. Τὸ φῶς τῆς θείας Μετα-
μορφώσεώς του.

Εἶναι ἁγία συνήθεια. Εἶναι πολὺ ὑπο-
βοηθητικὴ πράξη ν’ ἀνάβουμε τὸ καντήλι. 
Μᾶς θυμίζει τὴν προσευχή. Τὴν καύση 
τῆς καρδιᾶς μας ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ 
Θεοῦ. Μᾶς χαρίζει τὸ ἱλαρό του φῶς, ποὺ 
δὲν διώχνει ἁπλῶς τὸ ὑλικὸ σκοτάδι, ἀλλὰ 
διώχνει καὶ τὸ σκότος τῶν δαιμόνων ποὺ 
μᾶς περιβάλλουν. «Θείου φωτισμοῦ χο-
ρηγία διὰ τοῦ ἀναπτομένου φωτός» (PG 
155, 317Β).’Eπέρχεται ὁ θεῖος φωτισμὸς 
μέσα ἀπ’ τὸ φῶς τοῦ ἀναμμένου καντη-
λιοῦ. 

Τὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ μέσα στὴ  νύχτα 
μᾶς θυμίζει ἐπίσης ὅτι ὁ Χριστὸς εἶ ναι τὸ 
μόνο ἀληθινὸ φῶς καὶ ἔτσι πρέπει νὰ γίνει 
φωτεινὴ καὶ ἡ δική μας ζωή, νὰ ἐμπνέεται 
καὶ χαριτώνεται ἀπὸ Αὐ τόν. Καὶ ὅπως τὸ 
καντήλι ἀπαιτεῖ τὸ δικό μας χέρι γιὰ νὰ 
ἀνάψει, ἔτσι καὶ ἡ ψυχή μας ἀπαιτεῖ τὸ 
χέρι τοῦ Θεοῦ. Τὴν φωτι στικὴ καὶ ἐνεργη- 
τικὴ χάρη του γιὰ νὰ κινηθεῖ πρὸς Αὐ- 
τόν.

Τέλος τὸ καντήλι μᾶς θυμίζει ὅτι ὅπως 

καίγεται τὸ λάδι καὶ τὸ φιτίλι, ἔτσι πρέπει 
νὰ προσφερθεῖ ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή μας 
προσφορὰ στὸν Θεὸ γιὰ νὰ φωταγωγηθεῖ 
ὁ κόσμος καὶ νὰ λάμψουμε κι ἐμεῖς ὅπως 
οἱ ἅγιοι. 

Ἂς μὴν ἀφήσουμε λοιπὸν αὐτὴν τὴν 
εὐ    σεβὴ καὶ πολὺ παλαιὰ παράδοση νὰ 
χα θεῖ. Ἂς μὴν τὴν ἀντικαταστήσουμε μὲ 
τε χνικὰ μέσα ποὺ δὲν ἔχουν κανένα συμ-
βο  λισμὸ καὶ νόημα. Ἂς προσφέρουμε ὅ,τι 
καλύτερο στὸ Θεό. Λάδι ἁγνό, ὄχι φτηνὰ 
ὑποκατάστατα. Ἂς περιποιηθοῦμε τὸ καν-
τήλι στὸ σπίτι μας. Ἂς τὸ ἔχουμε στὴ θέση 
ποὺ τοῦ ἁρμόζει. Στὴ γωνιὰ ὅπου καὶ τὸ 
εἰκονοστάσι μας· ὅπου ὁ ἥσυχος τόπος 
τῆς προσευχῆς μας. 

Ὑπῆρξαν ἐποχὲς στὸν τόπο μας ποὺ 
παρ’ ὅλο ποὺ ἔλειπαν τὰ ἀναγκαῖα πρὸς 
τὸ ζῆν, καὶ φυσικὰ καὶ τὸ λάδι ἦταν δυσ-
εύρετο, ἐντούτοις τὸ καντήλι στὰ σπίτια  
τῶν πιστῶν δὲν ἔσβηνε. Κρατοῦσε ἄσβη-
στη τὴν πίστη. Τὴν ἐλπί δα. Καὶ θέριευε τὴ 
βεβαιότητα τοῦ θαύμα τος.

Σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ σπιτιοῦ μας ἂς καίει 
καὶ σήμερα τὸ καντήλι μας. Αὐτὸ ποὺ θὰ  
θυμίζει καὶ θὰ φανερώνει τὴν ὁλόψυχη 
εὐγνωμοσύνη καὶ τὴν ὁλοκάρδια ἀγάπη 
μας πρὸς τὸν Θεό, ἐνῶ ταυτόχρονα ἔχει 
τόσο πολλὰ νὰ μᾶς παρακινήσει καὶ νὰ 
μᾶς διδάξει.   

Γιατί φεύγει ὁ νοῦς μας συχνὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προσευχῆς; Για-
τί δὲν μποροῦμε νὰ τὸν δαμάσουμε; Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν 
συγκρατοῦμε, νὰ μιλοῦμε στὸν Θεὸ μὲ τὸ νοῦ μας συγκεντρωμένο καὶ 
στα θερὰ στραμμένο σ’ Ἐκεῖνον, ὥστε ἡ προσευχή μας νὰ εἶναι καθαρὴ 
καὶ νὰ φέρνει καρπὸ πολύ, εἰρήνη καὶ χαρὰ στὴν ψυχή μας; 

Σ’ αὐτὰ τὰ ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα ἀπαντᾶ τὸ μικρὸ αὐτὸ φυλλά -
διο. Σελίδες 30. Τιμᾶται 1  ̦.

Ἀρχιμ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ Σ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Νέα Ἔκδοση

Πῶς συγκεντρώνεται ὁ νοῦς στὴν προσευχή;Πῶς συγκεντρώνεται ὁ νοῦς στὴν προσευχή;




