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ν ἡ ἀσύλληπτη δόξα καὶ μεγαλο-
πρέ πεια, μὲ τὴν ὁποία ὁ  Κύριος 
«ἀν εφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν», εἶ -

ναι τὸ θαυμαστότερο καὶ γοητευτικότε ρο 
στοιχεῖο τῆς θείας Ἀναλήψεώς του, ἡ θεία 
εὐλογία ποὺ ἔδωσε στοὺς μαθητὲς καὶ 
Ἀποστόλους του  «ἀναλαμβανόμενος», 
ὑπῆρξε τὸ συγκινητικότερο.

Ἐπὶ σαράντα ἡμέρες ὁ ἀναστὰς Κύ-
ριος ἐμφανιζόταν στοὺς μαθητές του. 
Τοὺς εἰρήνευε, τοὺς χαροποιοῦσε, τοὺς 
ἐνίσχυε καὶ τοὺς ἔδινε ὁδηγίες γιὰ τὸ ἱε  -
ρὸ ἔργο καὶ τὴ μεγάλη ἀποστολὴ γιὰ τὴν 
ὁ     ποία τοὺς προόριζε: τὴν ἀποστο     λὴ 
νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιο σὲ 
ὅ           λα τὰ ἔθνη (Ματθ. κη΄ 19).

Στὴν τελευταία του ἐμφά-
νιση τοὺς βεβαίωσε ὅτι 
θὰ κηρύξουν στὸ ὄνο-
μά του μετάνοια καὶ 
ἄφεση ἁμαρτιῶν σὲ 
ὅλα τὰ ἔθνη, κάνον-
τας ἀρχὴ ἀπὸ τὴν 
Ἱερουσαλήμ, καὶ 
θὰ γίνουν μάρτυρες 
τοῦ κηρύ γματος, τῆς 
ζωῆς του, τοῦ Πά-
θους καὶ τῆς Ἀναστά-
σεώς του. Γι’ αὐτὸ καὶ 

τοὺς παρήγγειλε νὰ περιμένουν στὸ ὑ   -
περῶον τῆς Ἱερουσαλήμ, μέχρις ὅτου 
«ἐν  δυθοῦν δύναμιν ἐξ ὕψους» (Λουκ. 
κδ΄ 47-49), δηλαδὴ μέχρις ὅτου λάβουν 
τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!

 Κατόπιν τοὺς ὁδήγησε ἔξω ἀπὸ τὰ Ἱε-
ροσόλυμα, μέχρι ποὺ πλησίασαν στὴ 
Βηθανία. Τώρα δὲν ἔμενε πλέον παρὰ 
νὰ τοὺς δώσει καὶ τὴν ἀρχιερατικὴ εὐλο-
γία του. Ὑψώνει λοιπὸν σὲ σχῆμα εὐλο-
γίας τὰ πανάγια χέρια του, τὰ τρυπημέ-
να ἀπὸ τὰ καρφιὰ τοῦ Σταυροῦ, καὶ τοὺς 
εὐλογεῖ μὲ ἀπέραντη ἀγάπη καὶ στορ-
γή. «Ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγη-

σεν αὐτούς» (Λουκ. κδ΄ 50), δεί-
χνοντας ἔτσι ὅτι τοὺς ἀπο-

χωρίζεται μὲ αἰσθήματα 
στοργῆς καὶ ἀγάπης. 

«Καὶ  ἐγένετο ἐν τῷ 
εὐ  λογεῖν αὐτὸν αὐ       -
τοὺς διέστη ἀπ’ αὐ -
τῶν καὶ  ἀνεφέρε   το 
εἰς τὸν  οὐρανόν» 
(Λουκ. κδ΄ 51). Ἐ    ν- 
ῶ συνέχιζε νὰ τοὺς
εὐλογεῖ,  ἔπαυ σε πλέ- 

   ον νὰ  πα  τᾶ στὴ γῆ. 
 Ἄρχισε νὰ  ὑψώνεται 

στὸν  οὐρανό, γιὰ νὰ κα-

Ἡ θεία εὐλογία τοῦ ἀναληφθέντος Κυρίου
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θίσει καὶ ὡς  ἄνθρωπος στὸν ἔνδοξο θε-
ϊκὸ θρόνο του στὰ δε ξιὰ τοῦ Πατρός.

Τί ἐξαίρετο θέαμα! Τί ὑπέροχη εὐλο-
γία, τί ἀνεπανάληπτη σκηνή! Νὰ ἀνα-
λαμβάνεται ἐν δόξῃ ὁ Κύριος τῆς δόξης 
εὐλογώντας τοὺς μαθητές του! Ἡ εὐλο-
γία ὅμως αὐτὴ ἀνήκει σὲ ὅλους τοὺς πι-
στούς. Διότι ὁ πυρήνας τῶν πρώτων μα-
θητῶν, ποὺ ἦταν παρόντες στὴ θεία Ἀνά-
ληψη, ἀντιπροσώπευε ὁλόκληρο τὸν νέο 
Ἰσραὴλ τῆς χάριτος ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία, ὅλους ἐμᾶς, τοὺς πι   στοὺς ὅλων τῶν 
αἰώνων. Καὶ μάλιστα μᾶς  κάνει ἐντύπω-
ση ὅτι ἡ εὐλογία ποὺ τοὺς ἔ  δωσε ὁ Κύ-
ριος δὲν ἦταν  στιγμιαία, ἀλλὰ ἀνελήφθη 
στὸν οὐρανὸ «ἐν τῷ εὐ    λο   γεῖν αὐτούς», 
ἐξακολουθώντας νὰ κρα  τάει τὰ πανάγια 
χέρια του σὲ σχῆμα εὐλο  γίας! 

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ θεία εὐλογία τοῦ 
ἀναληφθέντος Κυρίου συνεχίζεται ἀδιά-
κοπη. Παρακολουθεῖ τὸν ἀγώνα μας. Κι 
ἂν βλέπει ὅτι ἔχουμε καλὴ διάθεση, τότε 
μᾶς εὐλογεῖ, ὥστε νὰ ἀποστρεφόμαστε 
τὴν ἁμαρτία, νὰ ἀποφεύγουμε τὴν ἐκκο-
σμίκευση, νὰ βαδίζουμε τὴν εὐθεία ὁδὸ 
τῶν ἐντολῶν του, νὰ κατεργαζόμαστε 
«μετὰ φόβου καὶ τρόμου» τὴ σωτηρία 
μας. Μᾶς εὐλογεῖ! Συμπολεμεῖ στὸ πλευ-
ρό μας μὲ τὸ παντοδύναμο χέρι του, ἐνι-
σχύει τὴν πίστη μας, κρατύνει τὴ θέλησή 
μας, γιὰ νὰ μένουμε πιστοὶ στὸ ἅγιο θέ-
λημά του καὶ νὰ «περιπατῶμεν ἀξίως τῆς 
κλήσεως ἧς ἐκλήθημεν» (Ἐφ. δ΄ 1).

Παρακολουθεῖ ὁ Κύριος τὴν ὑπακοή 
μας. Κι ὅταν βλέπει ὅτι ἔχουμε τὴ διάθε-
ση νὰ πειθαρχοῦμε στὸ νόμο του καὶ στὰ 
προστάγματά του καὶ νὰ εἴμαστε τέκνα 
ὑπακοῆς καὶ στὶς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς 
μας, τότε ἀνοίγει ἀκόμη περισσότερο τὴ 
στρόφιγγα τοῦ θείου ἐλέους του, μᾶς 
τρέφει μὲ τὸ πανάγιο Σῶμα του καὶ τὸ τί-
μιο Αἷμα του καὶ μᾶς εὐφραίνει μὲ οὐρά-
νιες καὶ θεῖες ἀπολαύσεις.

Παρακολουθεῖ ὁ Κύριος ὅλη τὴ ζωή 
μας. Κι ὅταν βλέπει ὅτι δὲν γινόμαστε ἀ  -

φορμὴ σκανδάλου στοὺς ἀδελφούς, ἀλ-
λὰ ἐπιθυμοῦμε νὰ τοὺς οἰκοδομοῦμε μὲ 
τὴ συμπεριφορά μας καὶ νὰ τοὺς στηρί-
ζουμε στὴν πίστη, ἐκδηλώνει τὴν εὐαρέ-
σκειά του, μᾶς σκεπάζει μὲ τὸ ἔλεος καὶ 
τὴν κραταιὰ προστασία του καὶ μᾶς ἐνι-
σχύει μὲ τὴ Χάρη καὶ τὴ θεϊκὴ εὐλογία του.

Πόσο ἐνισχυόμαστε πράγματι, ὅταν 
γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἀναληφθεὶς Κύριος ἁ  -
πλώνει ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ τὰ  πανάγια χέ-
ρια του καὶ μᾶς εὐλογεῖ! Εὐλόγησε τοὺς 
δώδεκα μαθητές του, εὐ λόγησε τοὺς ἑ  -
κατὸν εἴκοσι, εὐλόγησε τοὺς πεντα κo σί-
ους τὴν ἡμέρα καὶ ὥρα τῆς ἐνδόξου Ἀ  -
ναλήψεώς του,  εὐλόγησε καὶ εὐλογεῖ τὴν 
Ἐκκλησία του, εὐλογεῖ ὅλες τὶς γενε ὲς 
τῶν πιστῶν ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ ὅ   λων 
τῶν αἰώνων! Εὐλογεῖ καὶ ἐμᾶς!

Τί χαρά, τί ἀγαλλίαση, τί  ἀνεκτίμητη 
δω ρεὰ εἶναι αὐτὴ νὰ ἔχουμε ἀδιάκοπη 
τὴ θεία εὐλογία τοῦ ἀναληφθέντος Κυ-
ρίου μας! Ἀλλὰ καὶ πόσο μεγάλη τα πεί-
νωση πρέπει νὰ δείχνουμε, πόσο ἰσχυ-
ρὴ ἀγάπη πρέπει νὰ ἔχουμε πρὸς τὸν 
Θεό, πόσο προσεκτικὴ ζωὴ ὀφείλουμε 
νὰ ζοῦμε, γιὰ νὰ κρατοῦμε τὴ θεία εὐ-
λογία του! Πόσο βαθύτερα ὀφείλουμε 
νὰ μετανοοῦμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες ποὺ κά-
νουμε, γιὰ νὰ μὴν ἀποσύρει τὴν εὐλογία 
του! Νὰ ἐκδηλώνουμε αἰσθήματα βαθύ-
τατης εὐγνωμοσύνης, νὰ ταπεινωνόμα-
στε μπροστὰ στὴ θεία μεγαλειότητά του 
καὶ νὰ Τὸν ἱκετεύουμε λέγοντας: «Κύριε, 
ἅγιε, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ τα-
πεινὰ ἐφορῶν, καὶ τῷ παντεφόρῳ σου 
ὄμματι ἐπιβλέπων ἐπὶ πᾶσαν τὴν κτί-
σιν... ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου τὴν ἀόρα-
τον ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου καὶ εὐλό-
γησον πάντας ἡμᾶς· καὶ εἴ τι ἡμάρτομεν 
ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως, ὡς ἀγαθὸς καὶ 
φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον, δω-
ρούμενος ἡμῖν τὰ ἐγκόσμια καὶ ὑπερκό-
σμια ἀγαθά σου»(*). Ἀμήν.

(*) Εὐχὴ Κεφαλοκλισίας Ἀκολουθίας Ὄρ θρου.
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t    ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, 
εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δο-
ξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας 

αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε 
τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν. ἐγώ σε ἐδόξασα 
ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με 
σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. 
᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ 
ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. νῦν ἔγνωκαν ὅτι 
πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδω-
κα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ 
ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου 
ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ 
τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι 
ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ 
ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ 
κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ 
οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. νῦν 
δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν 
πεπληρωμένην ἐν αὑτοῖς.

Κατὰ τὴ σημερινὴ Κυριακή, ποὺ εἶναι 
ἀφιερωμένη στὴ μνήμη τῶν ἁγίων καὶ 
θε οφόρων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενι-
κῆς Συνόδου, ἀναγινώσκεται μία ἀπὸ 
τὶς ὡραιότερες εὐαγγελικὲς περικοπές. 
Πρόκειται γιὰ ἕνα τμῆμα τῆς λεγομένης 
ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου. 

Σ’ ἕνα ση μεῖο αὐτῆς τῆς συγκινητικῆς 
προσ ευχῆς ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἀ   -
πευθυνόμενος ὡς Ἀρχιερεὺς καὶ μεσί-
της μας πρὸς τὸν Οὐράνιο Πατέρα λέ-
γει: «Οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ 
περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι». Δη-
λαδή: Τὴ στιγμὴ αὐτὴ δὲν Σὲ παρακα-

«�ὐ περὶ τοῦ κ�σμου ἐρωτῶ, 
ἀλλὰ περὶ ὧν δ!δωκ"ς μοι, ὅτι σο& εἰσι»
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λῶ γιὰ τὸν κόσμο τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς 
ἁμαρτίας, ἀλλὰ γιὰ ἐκείνους τοὺς ὁποί-
ους μοῦ ἔ   δωσες, διότι ἂν καὶ μοῦ τοὺς 
ἔδωσες, δὲν παύουν νὰ εἶναι δικοί σου. 

Ἂς δοῦμε ὅμως ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ γιὰ 
τοὺς ὁποίους προσεύχεται ὁ Κύριος 
καὶ τί σημασία ἔχει αὐτὴ ἡ ἀρχιερατικὴ 
προσευχή του γιὰ τὴ δική μας ζωή. 

1. �	 Δ	)�	 ��� *�Θ-��Σ
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἀναφέρει ποιοὶ εἶ ναι 

αὐτοὶ γιὰ τοὺς ὁποίους προσεύχε ται: 
Εἶναι οἱ μαθητές του, αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι 
«ἔγνωσαν ἀληθῶς» καὶ  «ἐπίστευσαν» 
ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἀπεσταλμένος 
Υἱὸς τοῦ Θε οῦ. Αὐτοὶ ποὺ Τὸν ἀναγνώ-
ρισαν ὡς Σωτήρα καὶ Λυτρωτὴ καὶ Τὸν 
ἀκολούθησαν μὲ πλήρη καὶ τέλεια ἐμ-
πι στοσύνη.

Εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι «τὸν λόγον αὐ-
τοῦ τετηρήκασι», δηλαδὴ ἀγωνίστηκαν 
νὰ ἐφαρμόσουν στὴ ζωή τους τὸ λόγο 
τοῦ Θεοῦ, τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Αὐτοὶ γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος Ἰη-
σοῦς εἶπε ὅτι «δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς», 
διότι πράγματι δοξάζεται ὁ Ἰησοῦς Χρι-

στὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ Τὸν ἀναγνωρί-
ζουν ὡς Βασιλέα καὶ Κύριο μὲ τὴν πί-
στη καὶ τὴ ζωή τους. 

Γι’ αὐτοὺς προσεύχεται ὁ  Κύριος! Ὅ  -
μως, ὅπως διευκρίνισε ὁ Ἴδιος, ἡ προσ-
ευχή του δὲν ἀφορᾶ μόνο τοὺς ἁγί-
ους Ἀποστόλους ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς 
 πιστοὺς χριστιανοὺς κάθε ἐποχῆς: Δὲν 
σὲ παρακαλῶ μόνο γι’ αὐτοὺς ἐδῶ 
τοὺς μαθητές μου, εἶπε, «ἀλλὰ καὶ περὶ 
τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν 
εἰς ἐμέ» (Ἰω. ιζ΄ 20).

Ἐφόσον λοιπὸν πιστεύουμε στὸν Κύ  -
ριο Ἰησοῦ ὡς Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀγωνι-
ζόμαστε νὰ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ θέ-
λημά του, τότε ἔχουμε κι ἐμεῖς τὸ ξεχω-
ριστὸ προνόμιο νὰ ἀνήκουμε σ’ Αὐτοὺς 
γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος ἀπευθύνει 
τὴν εἰδικὴ αὐτὴ Ἀρχιερατική του Προσ-
ευχή. Ἔχουμε τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ νὰ μᾶς 
θεωρεῖ ὁ Κύριος δικούς του: «Σοὶ ἦσαν 
καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας», λέγει πρὸς 
τὸν Οὐράνιο Πατέρα. Δικοί σου ἦταν 
καὶ Ἐσὺ μοῦ τοὺς ἔδωσες, γιὰ νὰ τοὺς 
ὁδηγήσω στὴ σωτηρία.

Ναί! Εἴμαστε δικοί του! Τί σημαίνει 
ὅμως αὐτὸ γιὰ τὴ ζωή μας;

2. )��Ω �Π� �- Θ�	�
Π4�Σ��Σ	�

Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς διάλε-
ξε ὁ πανάγαθος Θεὸς ἀνάμεσα ἀπὸ τὰ 
δυσεξαρίθμητα πλήθη τῶν ἀνθρώπων 
καὶ μᾶς ἀξίωσε νὰ γνωρίσουμε τὴν ἀ -
λήθεια του, ἀποτελεῖ ἀφορμὴ δοξολο-
γίας καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὴν πάν-
σοφη Πρόνοιά του.

Πολὺ περισσότερο ὅμως συγκινεῖ 
τὴν ψυχή μας καὶ μᾶς χαρίζει  ἐλπίδα 
καὶ  ἀσφάλεια ἡ ἀλήθεια ὅτι ὁ  Κύριος 
Ἰη σοῦς δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ 
 μεσι τεύει πρὸς τὸν Οὐράνιο  Πατέ ρα γιὰ 
καθέναν ἀπὸ τοὺς μαθητές του: «Πά -
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τερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνό μα-
τί σου», Τοῦ εἶπε. Φύλαξέ τους μὲ τὴν 
πατρικὴ καὶ παντοδύναμη προστα σία 
Σου...

Ἀλήθεια μποροῦμε νὰ συνειδητοποι-
ήσουμε τί δύναμη ἔχει ἡ μεσιτεία τοῦ 
Κυρίου; Ἐφόσον ὁ Θεὸς Πατέρας δέ-
χεται καὶ δὲν περιφρονεῖ τὶς προσευ χὲς 
τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων, πῶς εἶ ναι 
δυνατὸν νὰ παραβλέψει τὴν ἀρχιερα-
τικὴ μεσιτεία τοῦ Υἱοῦ του;

Ἂς αἰσθανόμαστε λοιπὸν ἀσφαλεῖς, 
διότι ἀνήκουμε στὸν Κύριο. Στὸν Καλὸ 
Ποιμένα ποὺ δὲν θέλει νὰ χαθεῖ κανένα 
ἀπὸ τὰ πρόβατά του.  

Παράλληλα ἂς φιλοτιμούμαστε νὰ 
ἀν   ταποκρινόμαστε στὴν ἀγάπη τοῦ 
Θε     οῦ. Διότι καὶ ὁ Ἰούδας, ἂν καὶ ὁ Κύ-
ριος προσευχήθηκε καὶ γι’ αὐτὸν τόσες 
φορές, χάθηκε! Μόνος του διάλεξε τὸ 
δρόμο τῆς ἀπώλειας. Ἂς ἀγωνιζόμαστε 
λοιπόν, ὥστε ἡ μεσιτεία τοῦ Κυρίου νὰ 
μὴ βρίσκει ἐμπόδιο ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς 
ἀδυναμίες μας, ἀλλὰ νὰ μᾶς ὁδηγεῖ μὲ 
ἀσφάλεια στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας.

❁   ❁   ❁
Ἄξιοι μαθητὲς τοῦ Κυρίου ἀναδείχθη-

καν καὶ οἱ σεπτοὶ Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου, τοὺς ὁποίους ἑορτά-
ζουμε σήμερα. Ἔζησαν σὲ μιὰ ἐποχὴ 
ὅπου τὸ ψεῦδος καὶ ἡ πλάνη τῶν δυσ-
σεβῶν αἱρετικῶν ἀπειλοῦσαν τὴ συν-
οχὴ τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὴ  δύνα μη ὅ  -
μως τῆς ἀρχιερατικῆς μεσιτείας τοῦ Κυ-
ρίου καὶ τὸν προσωπικό τους ἀγώνα 
ἔμειναν πιστοὶ στὸ ὄνομά του καὶ διεκή-
ρυξαν σθεναρὰ τὴν ἀληθινὴ πίστη. Μὲ 
τὸ παράδειγμά τους μᾶς  μεταδίδουν τὸ 
ἐλπιδοφόρο μήνυμα ὅτι οἱ πιστοὶ μα-
θητὲς τοῦ Κυρίου στὴ γῆ ἀπολαμ βά-
νουν τὴ θεϊκή του προστασία καὶ στὸν 
οὐρανὸ δοξάζονται μὲ αἰώνια τιμὴ καὶ 
δόξα!

Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. ΜπεράτηἈρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη
• «ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ, Ο ΘΕΟΣ...»                 5  ̦
• «ΕΝ ΘΛΙΨΕΙ ΕΜΝΗΣΘΗΜΕΝ ΣΟΥ»         5  ̦

✼   ✼   ✼

† Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
• ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ                                             8  ̦
• ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ                                             6  ̦
• «ΕΛΠΙΣΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ»                          3,50  ̦
• «ΟΙ ΣΠΕΙΡΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΑΚΡΥΣΙΝ...»          3,50  ̦
• ΔΙΑ ΠΟΝΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥΣ   6  ̦

✼   ✼   ✼

† Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παπαγιάννη Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παπαγιάννη
• ΔΙΑΤΙ ΣΤΕΝΟΧΩΡΕΙΣΑΙ;                                       3  ̦
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ
     ΣΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΑΔΕΛΦΟ                                 1  ̦

✼   ✼   ✼

† Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου
• ΥΠΟΜΟΝΗ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ                  1  ̦

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ  ΤΟΜΟΙ

• Μὲ τὰ οἰκοδομητικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα.
• Μὲ τὶς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τῶν Πατέρων.
• Μὲ τοὺς βίους διαφόρων Ἁγίων.
• Μὲ τὶς διδακτικὲς ἱστορίες καὶ μὲ πλῆθος
   ὠφελίμων σκέψεων.

Ἕκαστος τόμος 12  ̦.

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

Βιβλία ποὺ παρηγοροῦν
κάθε θλιβόμενο Χριστιανὸ



 
Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς 
μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνά-
στασή του ἔδωσε ἐντολὴ 

στοὺς μαθητές του νὰ μὴν ἀ -
πομακρυνθοῦν ἀπὸ τὰ Ἱεροσό-
λυμα ἀλλὰ νὰ  περιμένουν τὴν 
 πραγματοποίηση τῆς ὑποσχέ-
σεώς του περὶ τῆς ἀποστολῆς 
σ’ αὐτοὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Σεῖς οἱ μαθητές μου θὰ βα-
πτισθεῖτε μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα 
μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες (Πράξ. 
α΄ 4-5).

Πράγματι πενήντα  ἡμέρες με    -
τὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ  Κυ     ρί ου 
καὶ δέκα ἡμέρες μετὰ τὴν εἰς 
οὐ   ρανοὺς θεία  Ἀνάληψή του, 
σὲ ἀ   προσδόκητη ὥρα καὶ μὲ ἀ  -
προσδόκητο τρόπο, ἀκούστη-
κε ἦχος σὰν βοὴ  σφοδροῦ ἀ  -
νέ  μου, ὁ ὁποῖος ἐκινεῖτο μὲ 
ὁρ     μὴ καὶ βιαιότητα καὶ  γέμισε 
ὅλο τὸ σπίτι ὅπου  κάθον   ταν οἱ 
 ἀ  πόστολοι καὶ οἱ ἄλλοι  μα      θη-
  τές, συνολικῶς περὶ τοὺς  ἑ     κα      -
τὸν εἴ         κοσι. Εἶδαν τότε μὲ τὰ  μά-
    τια τους νὰ  διαμοιράζονται σ’ 
 αὐ  τοὺς γλῶσσες  παρό μοιες 
πρὸς τὶς φλόγες τῆς  φωτιᾶς 
καὶ στὸν κα  θένα ἀπὸ  αὐ  τοὺς 
 κά    θι σε ἀ     πὸ μία γλώσσα.  Ἦ       ταν 
ἡ  κά θο δος τοῦ τρίτου  Προσ  -
  ώπου τῆς Ἁ   γίας Τριάδος, τοῦ 
Ἁγίου  Πνεύματος, τὸ Ὁποῖο γέ-
μισε τὸ  ἐ        σωτερικὸ ὅλων τους 
(Πράξ. β΄ 2-4). Ἡ ὑπόσχεση 
τοῦ Κυρί   ου ἔ   γινε πλέον πρα-
γματικότητα (Ἰω. ιε΄ 26).

Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η

Ἦταν ἀναγκαία ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρό δρομος, ὅταν 
ἄρχισε τὸ ἔργο τῆς προετοιμασίας τῶν ψυχῶν 
 προκειμένου νὰ δεχθοῦν οἱ ἄνθρωποι κατόπιν 
τὸν Σωτήρα Χριστό, σαφῶς διεκήρυξε: «Ἐγὼ 
μὲν βαπτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ 
ὀπίσω μου  ἐρχόμενος... αὐ τὸς ὑμᾶς βαπτίσει 
ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί» (Ματθ. γ΄ 11). Ἐγὼ 
μὲν σᾶς βαπτίζω μὲ ἁπλὸ νερό, γιὰ νὰ μετανο-
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ήσετε. Τὸ βάπτισμά μου ὅμως δὲν ἔχει 
τὴ δύναμη νὰ σᾶς ἀναγεννήσει. Αὐτὸς 
ποὺ ἔρχεται ὕστερα ἀπὸ ἐμένα, Αὐτὸς 
θὰ σᾶς βαπτίσει μὲ Πνεῦμα Ἅγιον καὶ 
μὲ τὸ καθαρτικὸ πῦρ τῆς χάριτος, ποὺ 
ἀναγεννᾶ καὶ ἀνακαινίζει τὶς ψυχές.

Ἡ κάθοδος τοῦ Παναγίου Πνεύμα-
τος ἀποτελεῖ ἔμπρακτη πιστοποίηση 
ὅτι ὁ κόσμος ἔχει πλέον συμφιλιωθεῖ 
μὲ τὸν Θεό. «Εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν 
Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ» (Ρωμ. ε΄ 1). Εἴχαμε προηγουμέ-
νως βεβαίως τὴ θριαμβευτικὴ νίκη τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ 
ἐναντίον «τοῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους 
τοῦ αἰῶνος τούτου». Μὲ τὸ τεθεωμέ-
νο σῶμα του, τὸ ὁποῖο ἔμεινε ἄφθορο 
στὸν τάφο, κατήργησε τὸ θάνατο καὶ τὴ 
φθορά, καὶ μὲ τὴν τεθεωμένη ψυχή του 
κατέλυσε τὸ κράτος καὶ τὴ δύναμη τοῦ 
Ἅδου. Μετὰ τὴν Ἀνάστασή του ἐπακο-
λούθησε ἡ ἔνδοξος εἰς οὐρανοὺς θεία 
Ἀνάληψη, καὶ ἔχουμε πλέον αἰώνιο με-
σίτη καὶ Ἀρχιερέα ἐν δεξιᾷ τοῦ θρό-
νου τοῦ Θεοῦ καθήμενον. Τὸ ἀπολυ-
τρωτικὸ ἔργο ὁλοκληρώνεται τὴ μεγά-
λη αὐτὴ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, γιὰ νὰ 
συνεχίζεται πλέον διὰ τῆς Ἐκκλησίας 
μέχρι τὴ συντέλεια τῶν αἰώνων.

Τὸ πύρινο βάπτισμα τοῦ πληρώμα-
τος τῆς Ἐκκλησίας ἱερουργεῖται ἀπὸ 
αὐ τὸν τὸν ἴδιο τὸν Κύριο, διότι Αὐτὸς 
«βα πτίζει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί» 
(Ματθ. γ΄ 11, Λουκ. γ΄ 16). Ὄχι μόνο οἱ 
 Ἀ    πόστολοι ἀλλὰ κατόπιν καὶ ὅλοι οἱ πι-
στοὶ χριστιανοὶ «βαπτίζονται ἐν Πνεύ-
μα τι Ἁγίῳ» (Λουκ. κδ΄ 49 καὶ Πράξ. α΄ 
4-5).

Ὅλα λοιπόν μαρτυροῦν ὅτι «δύναμις 
ἐξ ὕψους» εἰσῆλθε στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ὁ «νέος αἰὼν» τῆς Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς ἔχει ἀρχίσει. Εἴμα-
στε τώρα ὅλοι ἑνωμένοι σ’ ἕνα ἁρμο-

νικὸ σύνολο, γιατὶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ πιστοὶ 
χριστιανοὶ εἰς ἕνα Πνεῦμα βαπτισθή-
καμε καὶ ἀπὸ ἕνα Πνεῦμα ἀναγεννη-
θήκαμε στὴν κολυμβήθρα καὶ ἔχουμε 
ἐνσωματωθεῖ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ. Γίναμε ἕνα σῶμα, εἴτε Ἰουδαῖοι, 
εἴτε Ἕλ ληνες ἤμασταν πρωτύτερα κατὰ 
τὴν ἐ   θνι κότητα καὶ τὴ θρησκεία, εἴτε 
δοῦλοι, εἴτε ἐλεύθεροι, κατὰ τὴν κοινω-
νική μας θέση καὶ τάξη.

«Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ Πνεύ-
ματος ἐπιδημίαν καὶ προθεσμί αν ἐπαγ-
γελίας καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν». Τὸ 
Ἅγιον Πνεῦμα «τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπο-
ρευόμενον» εἶναι ἀνάμεσά μας. «Συγ-
κροτεῖ ὅλον τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησί-
ας». Τὸ πύρινο  βάπτισμα, ἡ «δύνα-
μις ἐξ ὕψους» συνεχίζεται μέ σα στὴν 
Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι ἡ  ταμιοῦχος τῆς 
θείας χάριτος. Στὸ Μυστήριο τῆς θεί-
ας Εὐχαριστίας τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μετα-
βάλλει τὸν ἄρτο καὶ τὸν οἶνο σὲ σῶμα 
καὶ αἷμα Χριστοῦ καὶ μὲ αὐτὸ τρέφει τὶς 
ψυχὲς τῶν πιστῶν. Τὸ ὕδωρ τοῦ Μυ-
στηρίου τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος καθα-
γιάζεται διὰ τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος καὶ «ψυχῶν καθάρσιον γί-
νεται». Κάτι ἀνάλογο πραγματοποιεῖται 
καὶ στὰ ἄλλα ἅγια Μυστήρια. «Οὗ δ’ ἂν 
ἐφάψοιτο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τοῦτο 
ἡγίασται καὶ μεταβέβληται». Ὅ,τι ἐγγί-
ζει τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, αὐτὸ ἁγιάζεται καὶ 
μεταβάλλεται. Αὐτὸ νὰ προσπαθοῦμε 
νὰ γίνεται καὶ σὲ μᾶς. Νὰ παραμένει 
συνεχῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μέσα μας 
γιὰ νὰ καίει μὲ τὴ θεϊκή του δύναμη τὶς 
ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη μας καὶ νὰ μᾶς 
μεταμορφώνει.

«Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ 
Πνεῦ μα τῆς ἀληθείας... ἐλθὲ καὶ σκήνω-
σον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ 
πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν».



τὰ προηγούμενα ἄρθρα αὐτῆς τῆς 
μικρῆς σειρᾶς γιὰ τὴν κρίση τῆς νεο-
λαίας μας, τῆς σειρᾶς ποὺ τελειώνει 

μὲ τὸ ἄρθρο αὐτό, εἴπαμε ὅτι πολὺ βοη-
θεῖ στὴν ὀρθὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας 
τὸ νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουμε μὲ σταθερό-
τητα στὶς ἀρχές μας, μὲ κατανόηση στὶς 
δυσ κολίες τους, μὲ ἀγάπη πραγματικὴ 
καὶ βαθιὰ ταπείνωση. 

Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπαραίτητα. Δὲν εἶναι 
ὅμως ἐπαρκή. Χρειάζεται καὶ κάτι ἀκόμη. 
Χρειάζεται ἡ καταφυγή μας στὸν Θεό. 
«Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν», 
μᾶς εἶπε ὁ Κύριος (Ἰω. ιε΄ 5). Χωρὶς τὴ 
δική του βοήθεια καὶ συμπαράσταση, τί-
ποτε δὲν μποροῦμε νὰ καταφέρουμε στὴ 
ζωή μας. Πολὺ περισσότερο δὲν μπο-
ροῦμε νὰ πετύχουμε στὸ πολὺ σπου-
δαῖο ἔργο τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν. «Τέ-
χνη τις εἶναι τεχνῶν, καὶ ἐπιστήμη ἐπι-
στημῶν, ἄνθρωπον ἄγειν», λέγει ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ἡ πιὸ σπουδαία 
ἀπὸ ὅλες τὶς τέχνες, ἡ ἀνώτερη ἐπιστήμη 
εἶναι νὰ καθοδηγεῖ κανεὶς τὸν ἄνθρωπο.   

Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ προσπαθοῦ-
με καὶ μὲ τὶς δικές μας δυνάμεις, νὰ κα-
ταφεύγουμε καὶ νὰ συμβουλευόμαστε 
τοὺς εἰδικούς, νὰ ἐκμεταλλευόμαστε τὴν 
πείρα τῶν παλαιοτέρων, ποὺ μεγάλω-
σαν παιδιὰ καὶ τὰ εἶδαν νὰ πορεύονται 
σωστὰ στὴ ζωή τους, νὰ σκεπτόμαστε 

καὶ νὰ ἐ  πι λέ γουμε τρόπους κατάλληλους 
γιὰ τὸ κά θε παιδὶ χωριστά, ἀνάλογα μὲ 
τὸν χαρα κτήρα καὶ τὶς δυνατότητές του.

Ὅμως πρὶν ἀπὸ ὅλα αὐτά, μετὰ ἀπὸ 
ὅλα αὐτὰ καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπα-
ραίτητο νὰ καταφεύγουμε στὸν Θεὸ 
μὲ πίστη δυνατὴ καὶ θερμὴ προσευχή. 
Ἐκεῖνος νὰ προηγεῖται, Ἐκεῖνος νὰ ἀκο-
λουθεῖ, Ἐκεῖνος νὰ εὐλογεῖ κάθε μικρὴ 
δική μας προσπάθεια. Ἐκεῖνος νὰ φω-
τίζει τὰ παιδιά μας νὰ ἀκολουθοῦν τοὺς 
δρόμους του καὶ νὰ ζητοῦν κοντά του 
τὴν εὐτυχία· Ἐκεῖνος νὰ τὰ σκεπάζει ἀπὸ 
κάθε κίνδυνο σωματικὸ καὶ πνευματικό, 
νὰ τὰ κρατεῖ μέχρι τέλους σὲ ζωὴ σύμ-
φωνη μὲ τὸν ἅγιο νόμο του. 

Δυστυχῶς πολλὲς φορὲς χρησιμοποι-
οῦμε ὅλους τοὺς ἄλλους τρόπους, ὅλα 
τὰ μέσα ποὺ διαθέτουμε, καὶ ὅταν συμβεῖ 
νὰ διαπιστώσουμε μὲ θλίψη ὅτι δὲν κα-
ταφέραμε τίποτε, τότε μόνο ἴσως πάει ὁ 
νοῦς μας στὸν Θεό. «Ἂς κάνουμε καὶ κα-
μιὰ προσευχή», λέμε. «Μήπως καὶ γίνει 
τίποτε… Ἀφοῦ ἐμεῖς δὲν μποροῦμε, μή-
πως μπορέσει ὁ Θεός». Γίνεται ἔτσι φα-
νερὸ ὅτι δὲν γνωρίζουμε τὴν ἀκαταμάχη-
τη δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὅτι  στηριζόμαστε 
πιὸ πολὺ στὶς δικές μας δυνάμεις. Ὅσο 
δια φέρει ὅμως ἡ ἀνθρώπινη δύναμη ἀπὸ 
τὴ θεία παντοδυναμία, τόσο  διαφέρει ἡ 
ἀποτελεσματικότητα μιᾶς ἀγωγῆς ποὺ 

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ
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ἀ    γνοεῖ τὸν Θεὸ ἀπὸ ἐκείνη ποὺ στηρίζε-
ται στὴ δική του ἔμπνευση καὶ χάρη, 
στὴ δική του δραστικὴ καὶ θαυματουργὸ 
ἐπέμβαση καὶ θεραπεία.

«Εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγ-
χνισθεὶς ἐφ’ ἡμᾶς», εἶχε πεῖ ὁ πατέρας ἑ  -
νὸς δαιμονισμένου νέου, ζητώντας βοή-
θεια ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ τὸ δυστυχισμένο 
παιδί του. Ἂν μπορεῖς νὰ κάνεις κάτι, λυ-
πήσου μας, Κύριε… «Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶ πεν 
αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάν τα δυ-
νατὰ τῷ πιστεύοντι». Ὄχι ἐγὼ ἂν μπορῶ 
νὰ κάμω κάτι, ἀλλὰ ἐσὺ ἂν μπορεῖς νὰ 
πιστεύσεις, ἂν ἔχεις πίστη θερμή, ὅλα γί-
νονται. 

Ὁ Χριστὸς ἐλευθέρωσε τὸν νέο ἐκεῖνο 
ἀπὸ τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα καὶ «κρατή-
σας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ 
ἀνέστη». Τὸν κράτησε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ 
τὸν σήκωσε, καὶ ἐκεῖνος στάθηκε ὄρθιος, 
ἐλεύθερος πιὰ ἀπὸ κάθε κακό. Καὶ στὴ 
συνέχεια μίλησε στοὺς μαθητές του γιὰ 
τὴ δύναμη τῆς προσευχῆς, ποὺ ὅταν μά-
λιστα ἐνισχύεται ἀπὸ τὴ νηστεία, παρα-
λύει τὴ δύναμη τοῦ διαβόλου (βλ. Μάρκ. 
θ΄ 22-29).

Θαῦμα μέγα καὶ ἡ θεραπεία τῆς θυ-
γατρὸς τῆς Χαναναίας, ποὺ κατέφυ-
γε στὸν Κύριο καὶ «ἐκραύγασεν αὐτῷ 
λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυ-
ΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται» 
(Ματθ. ιε΄ 22). Ἡ συνέχεια φανέρωσε τὴ 
δύναμη ποὺ ἔχει ἡ προσευχὴ τῆς μάν-
νας ποὺ ἀπευθύνεται στὸν Κύριο μὲ 
ἀκράδαντη πίστη, μὲ βαθιὰ ταπείνωση 
καὶ ἀνυποχώρητη ἐπιμονή.

Ὑπάρχουν πολλὲς τέτοιες  περιπτώσεις 
κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ προσευχὲς τῶν γονέ-
ων ἔσωσαν τὰ παιδιά τους ὄχι μόνο ἀ    πὸ 
 σωματικὲς ταλαιπωρίες καὶ  ἀσθένειες 
 ἀλ  λὰ καὶ ἀπὸ τὴ θανατηφόρα  ἁμαρτία 
καὶ τὴν αἰώνια ἀπώλεια.  Χαρακτηριστικὴ 
εἶ ναι ἡ προσευ χὴ τῆς ἁγίας Μόνικας γιὰ 
τὸν παραστρατημένο, τὸν  ἄσωτο υἱό 
της, προσ ευχὴ ποὺ τὴν  ἀπηύθυνε  ἀστα-

  μάτητα ἐπὶ δε καεπτὰ ὁλόκληρα  χρό νια. 
Μέχρι ποὺ πῆρε αὐτὸ ποὺ μὲ  δά κρυα 
ζητοῦσε. Ὁ ἁμαρτωλὸς νέος  ἐπέ στρεψε 
μὲ  μετάνοια στὴν Ἐκκλησία, ἔγινε πιστὸ 
μέλος της, ἀφιερώθηκε στὸν Θεὸ καὶ 
 ἀνα δείχθηκε ἅγιος, ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος 
Ἱπ πῶνος Αὐ  γου στῖνος!

Τὰ παιδιά μας δὲν εἶναι δικά μας. Τοῦ 
Θεοῦ εἶναι. Ὁ Θεὸς μᾶς τὰ δίνει καὶ σ’ 
Αὐ τὸν ἀνήκουν. Καὶ γι’ αὐτό, ὅταν τὰ 
βλέπου με νὰ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν 
Θεό, δικαιολογημένα ὑποφέρουμε καὶ 
βα σα νιζόμαστε, πονεῖ, ματώνει ἡ ψυχή 
μας.

Ἀλλὰ ἀφοῦ στὸν Θεὸ ἀνήκουν τὰ παι-
διά, σ’ Αὐτὸν νὰ καταφεύγουμε πρωτί-
στως. Τὴν ἀληθινὴ εὐτυχία καὶ τὴ σωτη-
ρία τους πολὺ περισσότερο ἀπὸ ἐμᾶς 
τὴ θέλει Ἐκεῖνος καὶ πολὺ ἀποτελεσμα-
τικότερα ἀπὸ ἐμᾶς μπορεῖ νὰ τὴν ἐπιτύ-
χει Ἐκεῖνος.

Ὅλοι πονοῦμε καὶ κλαῖμε γιὰ τὸ δρό-
μο ποὺ παίρνουν τὰ νέα παιδιὰ σήμε-
ρα, σχεδὸν στὸ σύνολό τους. Ἂς κάνου-
με τὸν πόνο μας προσευχὴ καὶ ἂς γίνει 
τὸ δάκρυ μας λιβάνι.

–Κύριε, τὰ παιδιά μας! Χάνουμε τὰ 
παι  διά μας! Βαδίζουν δρόμους «σκολι-
ούς», χάνονται σὲ βάραθρα καὶ γκρε-
μούς. Δὲν κάνουν πιὰ τὸ σταυρό τους τὰ 
παιδιά μας, δὲν προσκυνοῦν τὴν εἰκόνα 
σου, δὲν θέλουν νὰ γνωρίζουν τοὺς δι-
κούς σου δρόμους, τὸν ἅγιο νόμο σου.

Κύριε, θαῦμα μόνο μπορεῖ ν’ ἀναστή-
σει τοὺς νέους μας σήμερα. Καὶ τὰ θαύ-
ματα μόνο ἡ δική σου δύναμη, ἡ δική σου 
ἀπέραντη ἀγάπη μπορεῖ νὰ τὰ ἐργασθεῖ. 
Γι’ αὐτὸ μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα, μὲ θερμὴ 
ἱκεσία καὶ ἀδιάλειπτη προσευχή, τοὺς 
ἑαυτούς μας καὶ τὰ παιδιά μας καὶ ὅλη 
μας τὴ ζωή, «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ 
πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν» σὲ Σένα τὰ ἀφή-
νουμε, ἀπὸ Ἐσένα ὅλα τὰ περιμένουμε 
καὶ Ἐσένα παρακαλοῦμε. Γιὰ τὰ παιδιά 
μας, Κύριε!
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τὴν ταπεινὴ ἱκεσία τοῦ Ἀζαρία 
πρὸς τὸν ἅγιο Θεὸ νὰ μὴν ἀπο-
δοκιμάσει τὸν λαό του, στὴν ὁ  -
ποία ἐπικαλεῖται τὰ ὀνόματα τῶν 

τριῶν μεγάλων πατριαρχῶν τοῦ Ἰσρα -
ήλ, Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, πα ρα    τη -
ροῦμε καὶ τὰ ἑξῆς:

α) Τὸν Ἀβραάμ, ὅπως σημειώσαμε 
στὸ προηγούμενο ἄρθρο, τὸν ὀνομά ζει 
«ἠγαπημένον» τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ Θε ὸς 
εἶχε δείξει ἰδιαίτερη εὔνοια καὶ στοργὴ 
πρὸς αὐτόν (βλ. Β΄ Παραλ. κ΄ [20] 7 καὶ 
Ἡσ. μα΄ [41] 8). Τὸν ἀναφέ ρει ἀκόμη καὶ 
διότι μόνος αὐτὸς ἦταν στὴν ἐποχή του 
σ’ ὅλη τὴ γῆ «προσκυνη τὴς τοῦ Θεοῦ» 
καὶ δὲν ἀκολούθησε τὸ πλῆ θος «τῶν 
ἀσε βούντων» συγχρόνων του, ἀλλὰ γι’ 
αὐτὸν μόνο «ἔπαθλον» ἦ        ταν ὁ νόμος 
«τῆς εὐσεβείας καὶ δι  και  ο σύ νης». Γι’ 
αὐτὸ πολὺ φυσικὰ βλάστη σαν σὰν ἀπὸ 
κάποια ἀγαθὴ ρίζα «οἱ τῆς εὐσεβείας 
καρποί». Ἔτσι, ἀπ’ αὐτὸν προῆλθαν 
καὶ οἱ «πατριάρχαι καὶ ὁ νο  μοθέτης 
Μω   υσῆς, καὶ οἱ προφῆται καὶ πάντες 
οἱ θεολόγοι». Ἀπὸ αὐτὸν δὲ «προ η-
γουμένως (ἐξαιρέ τως) καὶ τὸ σω   τήριον 
ἐκεῖ  νο καὶ ἀθά νατον τῆς δικαι  οσύνης 
ἄν  θος, ἡ τοῦ  Σω τῆρος ἐναν θρώπησις· 
ἐξ ἐκείνης καὶ οἱ τρεῖς παῖδες οὗτοι οὐκ 
ἠρνή σαντο τὴν εὐγένειαν»1.

β) Εἶναι ἄξιον ἰδιαίτερης προσοχῆς ὅτι 
στὸ στίχο 11 ἡ ἀντωνυμία «σοῦ» («διὰ 
Ἀβραὰμ τὸν ἠγαπημένον ὑπὸ σοῦ…») 
προστίθεται καὶ στὰ τρία ὀνόματα τῶν 
πατριαρχῶν. Ἡ προσθήκη αὐτὴ φανε-
ρώ νει τὴν ἐξαιρετικὴ οἰκειότητα τοῦ ἁ  -
γίου Θεοῦ πρὸς αὐτούς. Ἄλλωστε καὶ 

στὸν Μωυσῆ εἶπε ὁ Θεός: «Ἐγώ εἰμι ὁ 
Θε   ὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ 
Θεὸς Ἰακώβ» (Ἐξ. γ΄ 6).

Ὁ πλουσιόδωρος Θεὸς εἶχε ἐπαλη-
θευ θεῖ πλήρως στὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔ                         -
δωσε στοὺς πατριάρχες τοῦ Ἰσραήλ. 
Τοὺς ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ πληθύνει τοὺς 
ἀ      πο γόνους τοῦ Ἀβραὰμ πάρα πολύ, 
«ὡς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν 
ἄμ μον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσ-
σης» (στίχ. 12). Αὐξήθηκαν πράγματι καὶ 
δο ξάστηκαν. Ἔγιναν, ὅπως σχολιάζει ὁ 
ἑρ  μηνευτὴς Θεοδώρητος, ὅμοιοι μὲ τὰ 
ἄ   στρα κατὰ τὴ λαμπρότητα καὶ ὑψηλό-
τητα καὶ ἐπισημότητα, κατὰ δὲ τὸν ἀρι-
θμὸ καὶ τὴν ποσότητα ὅμοιοι μὲ τὴν 
ἄμ    μο τῆς θάλασσας2. Κατὰ τὸν ὅσιο Νι-
κό δημο τὸν Ἁγιορείτη ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος 
ὁ Πη λουσιώτης λέγει ὅτι «μὲ τὰ ἄστρα 
μέν, ἐπαρωμοίασε τοὺς δικαίους, ὅπου 
ἔμελ λον νὰ γεννηθοῦν· μὲ τὴν ἄμμον δὲ 
τῆς θαλάσσης ἐπαρωμοίασε τοὺς ἐξ ἐ  -
κείνων ἁμαρτωλούς», διότι ἡ ἁμαρτία 
καὶ αὐτὸς ποὺ ἁμαρτάνει εἶναι βαριὰ 
ὅ      πως ἡ ἄμ μος.

Αὐτὴν λοιπὸν τὴν ὑπόσχεσή σου πρὸς 
τοὺς προπάτορές μας θυμήσου τώρα, 
Κύριε, δέεται ὁ Ἀζαρίας καὶ ἐκ μέρους 
τῶν ἄλλων δύο μέσα ἀπὸ τὸ ἑπτὰ φορὲς 
πυρωμένο καμίνι. Καὶ αὐτό, ἐπειδὴ ὁ 
μὲν Κύριος ἐτήρησε τὴν ὑπόσχεσή του, 
ἐφόσον οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραὰμ ἐ  πλή-
θυ ναν. Τώρα ὅμως, ὅπως ὁμολογεῖ ὁ 
Ἀ       ζαρίας, λιγόστεψαν. Σήμερα γίναμε 
οἱ πιὸ ὀλιγάριθμοι ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα 
ἔ          θνη καὶ εἴμαστε περιφρονημένοι καὶ 
ἐξευ  τελισμένοι σ’ ὅλη τὴ γῆ «διὰ τὰς ἁ  -

ῶ
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μαρτίας ἡμῶν» (στίχ. 13). Δὲν εἶπε, εἴ-
μα στε μικροὶ καὶ λίγοι ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη, 
ἀλλὰ εἶπε· «ἐσμικρύνθημεν». Δηλαδή, 
ἂν καὶ εἴχαμε αὐξηθεῖ σύμφωνα μὲ τὴν 
ὑπόσχεσή σου, ὅταν ἀθετήσαμε «τὰς 
ἐντολάς σου, ὀλίγοι ἀντὶ πολλῶν ἐγε-
νόμεθα»3. Ὁ   μολογεῖ δηλαδὴ ὁ Ἀζαρίας 
ὅτι δὲν πα ρέβη ὁ Θεὸς τὶς ὑποσχέσεις 
του, ἀλ λὰ ὁ ἰουδαϊκὸς λαὸς ἦταν ἐ   κεῖ-
νος ποὺ ἀθέτησε τὶς ὑποχρεώσεις του. 
Γράφει ὁ ἑρμηνευτὴς Προκόπιος Γα-
ζαῖος σχο λιάζοντας τὸν λόγο αὐτὸ τοῦ 
Ἀζαρία: «Ἡ κατὰ Χριστὸν δικαιοσύνη 
δοξάζει τὸ πιστεῦσαν εἰς αὐτὸν ἅγιον 
 ἔ  θνος» (δηλαδὴ τὸ ἰσραηλιτικό)· διότι σὲ 
κάθε ἔθνος «ὁ ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθὸν 
δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν» (εἶναι δεκτὸς ἀπὸ 
τὸν Θεό). «Ὑποβιβάζουσι δὲ τὰς Ἰσρα-
ηλιτικὰς φυ λὰς αἱ παρανομίαι, ἃς εἰρ-
γάσαντο εἰς Χριστὸν»4.

Ἡ φράση «γίναμε ὀλιγάριθμοι “διὰ τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν”» πρέπει νὰ προσεχθεῖ 
ἰδιαίτερα, μάλιστα σήμερα. Διότι πρῶ-
τον μὲν ἐπιβεβαιώνει τὸν λόγο τοῦ σο-
φοῦ Παροιμιαστοῦ, ὁ ὁποῖος αἰῶνες 
πρὶν ἀ     πὸ τοὺς Τρεῖς Παῖδες ἔγραψε: 
«Ἐλασ σονοῦσι φυλὰς ἁμαρτίαι» (Πα-
ροιμ. ιδ΄ [14] 34)· οἱ ἁμαρτίες ἐλαττώ-
νουν καὶ ἐξα λείφουν ὁλόκληρες φυλές.

Καὶ δεύτερον, διότι αὐτὸ βλέπουμε μὲ 
πόνο νὰ συμβαίνει, δυστυχῶς, σήμερα 
στὸ ἔθνος μας. Ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι 
λησμονήσαμε καὶ περιφρονήσαμε τὴν 
ἠθικὴ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ θεοπνεύστου Εὐ -
αγγελίου τοῦ Χριστοῦ, μὲ  ἀποτέλε σμα 
ἡ περιφρόνηση αὐτὴ νὰ  ἀποδυνα μώ νει 
συνεχῶς τὴν Ἑλλάδα. Οἱ χιλιάδες ἐ    γ-
κλη  ματικὲς ἐκτρώσεις ποὺ γίνονται κά-
    θε χρόνο εἶναι πιὰ ὀλέθριο καθε στώς, 
ἀ            φοῦ ἔχουν νομιμοποιηθεῖ ἀπὸ τὸ ἑλ λη-
νι κὸ κοινοβούλιο. Καὶ ὄχι ἁπλῶς νομι-
μοποιηθεῖ, ἀλλὰ καὶ ἡ κάθε ἔκτρωση, 
δηλαδὴ ὁ κάθε φόνος... ἐπιδοτεῖται! Καὶ 

νὰ σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι τὸ Σύνταγμα τῆς 
χώρας μας, κατὰ τραγικὴν εἰρωνείαν, 
ἀρχίζει: «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ ὁ  -
μο  ουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος...»! 
Δη λαδὴ καταργήσαμε μὲ τρόπο ἑωσ-
φο  ρικὸ καὶ ἐπαναστατικὸ τὸν ἅγιο καὶ 
σω τήριο νόμο τοῦ φιλανθρώπου Θε οῦ 
καὶ ὁρίσαμε ἐγωιστικὰ καὶ μὲ θρα σύ-
τη  τα δικό μας ἁμαρτωλότατο νόμο, ὁ 
ὁ     ποῖος λέγει ὅτι μποροῦμε ν’ ἁμαρ τά-
νουμε  ἐ   λεύ θερα, χωρὶς φόβο καὶ χωρὶς 
καμιὰ συνέπεια. Ἐκεῖ μᾶς ὁδήγησε ἡ 
δαι μο νικὴ ἀφροσύνη μας. Γι’ αὐτὸ βλέ-
πουμε τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας μας 
νὰ μειώνε  ται καὶ ἡ Ἑλλάδα μας νὰ «σμι-
κρύνεται  παρὰ πάντα τὰ ἔθνη» ποὺ μᾶς 
περιβάλ λουν καὶ μᾶς ἀπειλοῦν.

Καὶ ἐνῶ ἀντιμετωπίζουμε μεγάλο δη-
μογραφικὸ πρόβλημα, ἐνῶ ἡ ὀλιγοτε-
κνία εἶναι πιὰ ὁλοφάνερη ἀφοῦ κλεί-
νουν σχολεῖα τὸ ἕνα πίσω ἀπὸ τὸ 
ἄλ   λο καὶ ὁ στρατός, ὁ κατ’ ἄνθρωπον 
φύ   λακας τοῦ ἔθνους μας, μειώνεται, ἐ  -
λά  χιστοι ἀνη συχοῦν. Καὶ πάντως ὄχι 
ἐκεῖνοι ποὺ ἔ   πρεπε ν’ ἀνησυχήσουν καὶ 
νὰ κάμουν τὸ πᾶν, ὥστε νὰ ἐπιστρέψει 
ὁ λαός μας ἐν μετανοίᾳ στὸ ἅγιο θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία 
καὶ τὴ χάρη του στὰ ἔργα μας καὶ στὴν 
ὅλη πορεία τοῦ ἔθνους μας στὰ δίσεκτα 
αὐτὰ χρόνια, ποὺ περνᾶ ὁλόκληρη ἡ 
ἀνθρωπότητα.

1. ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,ΙΩ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Λόγ. εἰς τοὺς τρεῖς 
παῖδας, καὶ εἰς τὴν Βαβυλωνίαν κάμινον, ΡG 56, 
595. Τὸν λόγο αὐτὸ ὁρισμένοι ἀ   ποδίδουν στὸν 
Σευηριανὸ ἐπίσκοπο Γα βάλων, ἐνῶ ἄλλοι τὸν 
θεωροῦν νόθο.

2. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ,ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ, Ὑπόμνημα εἰς τὰς 
ὁράσεις τοῦ προφήτου Δανιήλ, ΡG 81,1329Α.

3. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ,ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ, ὅ.π., ΡG 81, 
1329Β.

4. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΑΖΑΙΟΥ,ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΑΖΑΙΟΥ, Ἑρμηνεία εἰς τὰς 
Παροιμίας, ΡG 87Α, 1369Β.
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5 μόνη πανίσχυρη ἐλπίδα μας
Οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑ -

βδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα, ποὺ ζήσαμε 
καὶ ἐφέτος, μᾶς μετέδωσαν πολυσήμαν-
τα μηνύματα. Ἕνα μήνυμα ἀπὸ τὰ πιὸ 
ἐλπιδοφόρα εἶναι ὅτι ὁ λαός μας στὴ 
συν τριπτικὴ πλειοψηφία του παραμένει 
πιστὸς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας 
καὶ στὶς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις 
μας. Ἀπὸ καλὰ ἐξακριβωμένες πληρο-
φορίες μας γνωρίζουμε ὅτι τόσο στὴν 
Ἀθήνα ὅσο καὶ σ’ ὅλες τὶς πόλεις καὶ τὰ 
χωριὰ τῆς πατρίδας μας οἱ ἱεροὶ Ναοὶ 
ἦταν κατάμεστοι.

Πλήθη πιστῶν μετέλαβαν μὲ εὐλά-
βεια τὴν Μεγάλη Πέμπτη τῶν  Ἀχράντων 
Μυστηρίων. Ἀναρίθμητοι ἦταν ἐκεῖνοι 
ποὺ κράτησαν στὸ χέρι τους μὲ χαρὰ 
καὶ ἀγαλλίαση τὴν ἀναμμένη πασχαλι-
νὴ λαμπάδα μὲ τὸ ἀναστάσιμο φῶς.

Τὸ συγκινητικὸ μάλιστα εἶναι ὅτι ἔβλε-
πε κανεὶς νέους γονεῖς, νεαροὺς οἰκο-
γενειάρχες παντοῦ νὰ ὁδηγοῦν ἀπὸ τὸ 
χέρι ἢ στὴν ἀγκαλιά τους τὰ μικρὰ παι-
διά τους στὴν ἐκκλησία καὶ νὰ τὰ βοη-
θοῦν νὰ ἐκκλησιάζονται ἥσυχα καὶ νὰ 
κοινωνοῦν εὐλαβικά.

Ἡ συμμετοχὴ αὐτὴ στὶς λατρευτικὲς 
ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας μας, στὶς ἡ  -
μέρες μας μάλιστα κατὰ τὶς ὁποῖες ὅλα 
στὴ χώρα μας παρουσιάζονται «γκρί-
ζα» καὶ ἀπελπιστικά, εἶναι μιὰ τόνωση 
ἐλπίδας γιὰ τὴ ζωή μας. Τί φανερώνει 
τὸ ὅτι τόσοι ἄνθρωποι ἐκκλησιάσθη-
καν καὶ κοινώνησαν παρὰ τὴν πλύση 
ἐγκεφάλου ποὺ κάνουν συστηματικὰ 
τὶς ἡμέρες αὐτὲς τὰ διάφορα ραδιοτηλε-
οπτικὰ μέσα ἀλλὰ καὶ τὰ ἔντυπα, μὲ τὶς 

εἰρωνικὲς καὶ κάποτε  βλάσφημες ἐκπομπὲς 
καὶ δημοσιεύσεις τους εἰς βάρος τῆς πίστε-
ώς μας; Τί ἄλλο παρὰ τὸ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός, ὁ Νικητὴς τοῦ  θανάτου, εἶναι παρὼν 
στὴν Ἐκκλησία καὶ ἑλκύει τὶς ψυχὲς μὲ τὴ 
Χάρη του. Ἐκεῖνος εἶναι ποὺ κατευθύνει
τὴν ἱστορία προσώπων καὶ λαῶν. Ἐὰν τὸ 
ἐννοήσουμε τοῦτο βαθύτερα ὅλοι μας, ἄρ-
χον τες καὶ λαός, καὶ ἐὰν Τὸν πλησιάσουμε 
μυστηριακὰ καὶ οὐσιαστικὰ μετανοημένοι 
καὶ κάνουμε τὸ Νόμο του κανόνα τῆς ζω-
ῆς μας, δὲν φοβόμαστε καμιὰ «κρίση». Ἐ  -
κεῖνος μπορεῖ νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ κάθε ἀ       δι-
έξοδο. Εἶναι ἡ μόνη πανίσχυρη ἐλπίδα μας.  

; ραδιοσταθμὸς 9,84
πολέμιος τῆς Cκκλησίας!

Μὲ μεγάλη ἔκπληξη διαβάσαμε στὴν ἐ  -
φη μερίδα «Δημοκρατία» (20-4-2011) ὅτι 
ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης ἔδωσε 
ἐν  τολὴ ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς «Ἀθήνα 
9,84» νὰ μὴ μεταδώσει καμία ἱερὴ ἀκολου-
θία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος οὔτε καὶ τὴν 
Ἀνάσταση. Ἡ ἀπόφαση δὲ αὐτὴ  ἐλήφθη 
γιὰ νὰ μὴν προσβληθοῦν οἱ μουσουλμάνοι 
ποὺ διαβιοῦν στὴ χώρα καὶ φτάνουν τὸ ἕνα 
ἑκατομμύριο.

Ὡραῖα λοιπόν! Οἱ μετανάστες καὶ λαθρο-
μετανάστες θὰ κατευθύνουν πλέον τὴ ζωὴ 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδος. Μὲ τὸ ἴδιο σκε-
πτικὸ πρέπει οὔτε οἱ ναοί μας νὰ λειτουρ-
γοῦν, οὔτε νέοι ναοὶ νὰ κτίζονται, οὔτε οἱ 
καμπάνες νὰ ἀντηχοῦν τὶς Κυριακὲς καὶ τὶς 
γιορτὲς τῆς πίστεώς μας, οὔτε... Ἀντίθετα οἱ 
μουσουλμάνοι μποροῦν νὰ κάνουν ἐπιδει-
κτικὰ τὴν προσευχή τους ὑπὸ τὴν καθοδή-
γηση εἰσαγόμενων ἰμάμηδων στὴν πλατεία 
Δημαρχείου τῶν Ἀθηνῶν, στὰ Προπύλαια 
τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ σ’ 
ἄλλους ἀνοιχτοὺς δημόσιους χώρους, πιέ-
ζοντας καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τοὺς ἄθρη-
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�ἶναι τὸ Fατικανὸ Cκκλησία;
Ἔχουν περάσει ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἐπο-

χὴ 18 χρόνια. Ἦταν τὸ ἔτος 1993, ὅταν 
ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πά-
σης Ἑλλάδος, ὁ μακαριστὸς Σεραφείμ, 
σὲ τηλεοπτική του συνέντευξη ἔθεσε τὸ 
παραπάνω ἐρώτημα. Εἶπε: «Θέ τω τὸ
ἐ    ρώτημα! Εὐθαρσῶς! Καὶ νὰ  ἀ    παν τή-
 σουν οἱ ἁρμόδιοι καθηγητάδες θε  ο λό -
γοι ἐπι στήμονες: Εἶναι  Ἐκκλησία τὸ Βα  -
τι κανόν; Ναὶ ἢ ὄχι;». Καὶ συνέχισε  ὁ Ἀρ-
χιεπίσκοπος λέγοντας πὼς τὸ ἴδιο αὐ-
τὸ ἐρώτημα τὸ εἶχε θέσει καὶ στὴ Σύν -
οδο τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδό- 
ξων Ἐκκλησιῶν στὴν Κων σταν τινούπο-
λη, καθὼς καὶ σὲ θεολογικὸ  Συνέδριο 
στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μο-
νῆς Πεν τέλης. Συμπλήρωσε δὲ ὅτι τὸ 
θέτει, διότι θεωρεῖ πὼς ὁ Χριστὸς δὲν 
μπορεῖ νὰ ἔχει σχέση «μὲ λόγχες, μὲ 
πρεσβευτές, μὲ τύμπανα καὶ παρατά-
ξεις», ὅπως αὐτὰ ὑπάρχουν στὸν Πα-
πισμό.

Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχι -
ε πισκόπου ἀντηχεῖ μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπι και-
ρότητα τώρα, στὸν ἀπόηχο τῆς μεγάλης 
φιέστας τοῦ Βατικανοῦ τὴν 1η Μαΐου. Ἡ 
φιέστα ἔγινε γιὰ τὴν ἀνακήρυξη ὡς «μα-
καρίου» (μιᾶς ἀρχικῆς βαθμίδας ἁγιοκα-
τατάξεως στὸν Παπισμό), 6 χρόνια μετὰ 
τὸν θάνατό του, τοῦ προηγούμενου πά-
πα Ρώμης Ἰωάννου-Παύλου Β΄. Περί-
που ἕνα ἑκα τομμύριο ἄνθρωποι, ἀκόμη 
καὶ ἀρχηγοὶ κρατῶν, συγ κεντρώθηκαν 
στὴ Ρώμη καὶ ἔλαβαν μέρος στὶς σχε-
τικὲς ἐκδηλώσεις. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ 
Γαλλίδα μοναχὴ Μαρὶ Σιμὸν Πιέρ, στὴ 
μαρτυρία τῆς ὁποίας στηρίχθηκε τὸ Βα-

σκους ἢ καὶ ἄθεους ἄρχοντές μας γιὰ τὸ 
κτίσιμο τζαμιοῦ μὲ χρήματα τοῦ Ἕλληνα 
φορολογούμενου!...

Ἡ ἔκπληξη καὶ ἡ ἀπορία μας μεγαλώνουν 
ἀκόμη περισσότερο, διαβάζοντας τὰ καθό-
λου πειστικὰ ἐπιχειρήματα ποὺ παραθέτει 
δημοσιογράφος τῆς «Καθημερινῆς» (21-4-
2011) προκειμένου νὰ ὑπερασπισθεῖ τὴν 
ἀπόφαση τοῦ κ. Δημάρχου. Διότι ἡ πατρί-
δα μας, εἴτε τὸ θέλουν εἴτε δὲν τὸ θέλουν 
ὅσοι πολεμοῦν φανερὰ ἢ ἀφανῶς τὴν πί-
στη μας, εἶναι χώρα ὄχι ἁπλῶς θρησκευ-
τικὴ ἀλλὰ Ὀρθόδοξη· μὲ Ὀρθόδοξη ἱστορία 
2.000 ἐτῶν. Ὁ λαός μας ἔζησε καὶ μεγα-
λούργησε μὲ αὐ τὴ τὴν πίστη. Τὴν ἀναγέν-
νησή του ἀπὸ τὰ 500 χρόνια τῆς τουρκικῆς 
τυραννίας (καὶ ὄχι τουρκικῆς ἐκπολιτιστικῆς 
περιόδου κατὰ τὸν «Σκάϊ»!) τὴν ὀφείλει 
στὴν Ἐκκλησία, ὅπως τὸ  διετύπωσε μὲ τὴ 
γραφίδα του ὁ ἐθνικός μας ἱστορικὸς Κων-
σταντῖνος Παπαρρηγόπουλος. Τὸ ἐπιχεί-
ρημα ὅτι τὴ μὴ μετάδοση τὴν ἐπέβαλαν λό-
γοι οἰκονομίας εἶναι ἀστεῖο. Τὸ δὲ ἐπιχείρη-
μα ὅτι ὑπάρχουν ἰδιωτικοὶ στα θμοὶ ποὺ δὲν 
μεταδίδουν τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας δὲν ἀποτελεῖ ἄλλοθι γιὰ τὸν «Ἀθή-
να 9,84». Διότι ὁ σταθμὸς αὐτὸς τὶς ἀνα-
μετέδιδε, πολὺ ὀρθῶς ἀφοῦ ἀνήκει στοὺς 
δημότες, ἀνέκαθεν. Καὶ ἀκόμη διότι ὁ ἐν 
λόγῳ σταθμὸς δὲν εἶναι ἰδιωτικός, ἀλλ’ ἐπι-
δοτεῖται ἀπὸ τοὺς δημότες τῶν Ἀθηνῶν καὶ 
ἀπὸ τοὺς φορολογούμενους καὶ ὄχι ἀπὸ 
τοὺς λαθρομετανάστες μουσουλμάνους...

Εἶναι καιρὸς πλέον νὰ ἐννοήσουν ὅσοι 
πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία ἢ τὴν περιθωριο-
ποιοῦν, ὅτι δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ 
νὰ τραυματίζουν βαθύτατα τὴν Ἑλλάδα καὶ 
τὸν πολιτισμό μας· καὶ μάλιστα σὲ καιροὺς 
τόσο κρίσιμους, χαλεποὺς καὶ δυσχείμε-
ρους γιὰ τὸν λαὸ καὶ τὸ αὔριο τοῦ τόπου 
μας.
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τικανὸ γιὰ τὴ μακαριοποίηση τοῦ πάπα. 
Ἡ μοναχὴ αὐτὴ βεβαίωνε ὅτι ἐπικαλέ-
στηκε τὴ βοήθεια τοῦ πάπα καὶ θερα-

πεύθηκε ἀπὸ τὴ νόσο τοῦ πάρκινσον.
Καὶ τώρα ἐμεῖς διερωτώμεθα: Ποιὰ σχέ-

ση μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ ἀληθινὴ ἁγιότητα, ὅ  -
πως τὴν ἔχει ἡ Ὀρθοδοξία μας, μὲ αὐτὸ 
ποὺ ἐκλαμβάνεται ὡς ἁγιότητα στὸν Παπι-
σμό; Αὐτὴ τὴ στιγμὴ δὲν κρίνουμε τὴ ζωὴ 
τοῦ κοιμηθέν τος πάπα – ὁ Θεὸς κρίνει τὸν 
κάθε ἄνθρωπο καὶ Ἐκεῖνος μόνο γνωρίζει 
καὶ ἀναδεικνύει τοὺς ἁγίους του. Ἐπιση-
μαί νουμε μόνο τὰ κριτήρια μὲ τὰ ὁποῖα ἐκεῖ 
ἀνακηρύσσονται οἱ ἅγιοι. Ἕνα μόνο ὑπο-
τιθέμενο θαῦμα καὶ ἡ ἐκτιμώμενη ὡς πολὺ 
μεγάλη προσφορὰ τοῦ πάπα στὴν πτώ-
ση τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τὴν ἐπέκταση 
τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ θεωρήθηκαν ὅτι 
ἀποτελοῦν ἐπαρκὴ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἁγιο-
ποίησή του.

Εἶναι φανερὸ ὅτι πρόκειται γιὰ ριζικὴ δια-
φορὰ κριτηρίων. Εἶναι ἄλλος κόσμος ὁ Πα-
πισμός· ξένος πρὸς τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγ-
γελίου. Ἕνα ἐγκόσμιο σύστημα, ποὺ δρᾶ 
ὡς πολιτικὴ ὀργάνωση μέσα στὸν κόσμο. 
Καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ σύστημα τοὺς Ὀρθοδό-
ξους μᾶς χωρίζει μιὰ ἀγεφύρωτη ἄβυσ-
σος. Διότι μὲ τὰ κριτήρια τῆς εὐαγγελικῆς 
ἀλήθειας αὐτὸ τὸ σύστημα, ὅπως τὸ εἶπε ὁ 
μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, δὲν 
εἶναι Ἐκκλησία!

 5 φυλακὴ ἔγινε μουσεῖο!
Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε μιὰ 

ἀξιόλογη εἴδηση: 
«Τὸ νέο μουσεῖο στὸν Πύργο Νεμπόϊσα, 

τὸν τόπο ὅπου μαρτύρησε καὶ θανατώθη-
κε ὁ Ρήγας Φεραῖος» μὲ τοὺς συντρόφους 
του τὸ 1798, «ἐγκαινίασαν τὴν Παρασκευή 
(29 Ἀπριλίου) στὸ Βελιγράδι ὁ Πρόεδρος 
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος 
Παπούλιας καὶ ὁ Σέρβος ὁμόλογός του κ. 
Μπόρις Τάντιτς. Ὁ Πύργος ἀποκαταστάθη-

κε μὲ τὴ χρηματοδότηση κυρίως τοῦ ἑλλη-
νικοῦ κράτους ποὺ πρόσφερε 1,4 ἑκατ. 
εὐρὼ γι’ αὐτὸ τὸ σκοπό». Οἱ δύο πρόεδροι 
«περιηγήθηκαν στὸ χῶρο, ὅπου σὲ τέσσε-
ρα ἐπίπεδα παρουσιάζονται ἐκθέσεις ἀπὸ 
τοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Σέρ-
βων γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυ-
γοῦ. Τὸ δεύτερο ἐπίπεδο εἶναι ἀφιερωμέ-
νο στὸ Ρήγα Φεραῖο καὶ μὲ τὴ χρήση πολυ-
μέσων παρουσιάζονται οἱ ἰδέες, ἡ ζωὴ καὶ 
τὸ ἔργο του». Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸν 
ἐθνεγέρ τη ἥρωα μὲ τοὺς συνεργάτες του 
εἶχαν συλλάβει οἱ Αὐστριακοὶ τοῦ περιβόη-
του καγ κελλάριου Μέττερνιχ, οἱ ὁποῖοι τοὺς 
παρέδωσαν στὶς τουρκικὲς ἀρχές, ποὺ μὲ 
τὴ σειρά τους τοὺς ἐφυλάκισαν. «Στὴν ὁμι-
λία του, κατὰ τὴν τελετὴ τῶν ἐγκαινίων, ὁ κ. 
Παπούλιας ἐξέφρασε τὴ βαθιά του συγκί-
νηση ποὺ βρίσκεται στὸ χῶρο ὅπου μαρ-
τύρησε ὁ Ρήγας Φεραῖος. ‘‘Τὸ ὅραμα τοῦ 
Ρήγα’’», ἀναφέρει στὴν ὁμιλία του ὁ κ. Πα-
πούλιας, «‘‘ἔχει τὴ ρίζα του στὴν ἐλευθερία 
(...) καὶ ἑδράζεται στὶς βασικὲς ἀρχὲς ὅπως 
ἡ παιδεία, ἡ ἰσονομία, ἡ ἰσοπολιτεία καὶ ἡ 
δικαιοσύνη’’...» («Pathfi nder News» 29-4-
2011).

Μέσα στὴν ἰδεολογικὴ σύγχυση ποὺ καλ-
λιεργεῖται στὶς ἡμέρες μας ἐν σχέσει μὲ τὴν 
ἐθνική μας ἱστορία, τὸ παραπάνω γεγονὸς 
ἀποτελεῖ ἕνα φωτεινὸ ὁρόσημο. Χωρὶς ὑ  -
περβολὴ εἶναι μιὰ πρόκληση - πρόσκλη-
ση γιὰ μελέτη καὶ ἐμβάθυνση στὰ μηνύμα-
τα τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας, τὰ ὁ      ποῖα 
μποροῦν νὰ φρονηματίσουν καὶ νὰ ἐμ -
πνεύσουν στὴ νέα μας ἰδίως γενιὰ τὰ ἰδα-
νικὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, γιὰ τὰ 
ὁποῖα  ἔχυσαν τὸ αἷμα τους οἱ πρωτοπόροι 
ἀγωνιστὲς τοῦ Γένους. Ἀνάμεσα σ’ αὐτοὺς 
προηγεῖται χρονικὰ ὄχι μόνο ὁ Ρήγας Φε-
ραῖος ἀλλὰ καὶ ὁ ἐθναπόστολος ἅγιος 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἐπιστροφὴ λοιπὸν στὶς 
πατροπαράδοτες ρίζες μας, χωρὶς τὶς πα-
ρωπίδες τῶν διαστρεβλωτῶν τῆς ἱστορικῆς 
ἀλήθειας, εἶναι τὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα γιὰ 
ὅλους τοὺς Ἕλληνες στὴ σημερινὴ δύσκο-
λη ἐποχή, ὅπου ὅλα σχεδὸν κλονίζονται 
γύρω μας... 
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Ὀνουφρίου ὁσίου,
Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ,
Ἀντωνίνης μάρτυρος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. β΄ 1-11

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ἰω. ζ΄ 37-52, η΄ 12

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
(Τῆς Πεντηκοστῆς)

t    ῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· 
ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ 
γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. τοῦτο δὲ εἶπε 

περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν 
Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαν-
τες τὸν λόγον ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· ἄλλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ὁ 
Χριστός· ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; οὐχὶ ἡ γραφὴ 
εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυΐδ, ὁ 
Χριστὸς ἔρχεται; σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾿ αὐτόν. τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν 
πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾿ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας. ῏Ηλθον οὖν οἱ ὑπηρέται 
πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διατί οὐκ ἠγάγετε 
αὐτόν; ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος 
ὁ ἄνθρωπος. ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; μή 
τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; ἀλλ᾿ ὁ ὄχλος οὗτος 
ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν 
νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ 
ἀκούσῃ παρ᾿ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· μὴ 
καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ 
ἐγήγερται. Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· 
ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

Μεγάλη καὶ χαρμόσυνη ἡ σημερινὴ ἑορτὴ 
τῆς Πεντηκοστῆς, κατὰ τὴν ὁποία ἑορτά-
ζουμε τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος στὴν Ἐκκλησία. Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκεί-
νη τὸ Ἅγιον Πνεῦμα σὰν δροσερὸ ὁρμη-
τικὸ ποτάμι ξεχύνεται στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ ποτίζει κάθε ψυχὴ ποὺ διψᾶ γιὰ τὴ 
σωτηρία της. Καὶ στὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγ-
γέλιο ἀκοῦμε τὸν Κύριο νὰ καλεῖ ὅσους δι-
ψοῦν πνευματικά, νὰ ἔρχονται κοντά του γιὰ 
νὰ πίνουν, νὰ ξεδιψοῦν. Γιὰ ποιὰ πράγματα 

ὅμως διψᾶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πῶς 
μπορεῖ πραγματικὰ νὰ ξεδιψάσει;

1. - Δ	Ψ� �-Σ Ψ�N-Σ
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δὲν διψᾶ μόνο τὸ σῶμα 

ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπὸ τότε 
ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἁμάρτησε καὶ ἐξορίστη-
κε ἀπὸ τὸν Παράδεισο, ἡ ψυχή του περι-
πλανιέται σὲ χώρα ἐρημικὴ καὶ ἄνυδρη. «Ἡ 
ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι», ὁμολογεῖ ὁ 

«C"ν τις διψP, ἐρχ!σθω πρ�ς με καὶ πιν!τω»
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ἱερὸς Ψαλμωδός (Ψαλμ. ρμβ΄ [142] 6). Κα-
τάξερη ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου κατακαίεται 
ἀπὸ ἀφόρητη δίψα, δίψα πνευματική.

Γιὰ ποιὰ πράγματα ὅμως διψᾶ ὁ ἄνθρω-
πος καὶ τί κάνει συνήθως γιὰ νὰ ἱκανοποιη    -
θεῖ;

Διψᾶ γιὰ χαρά, εὐτυχία καὶ δόξα. Καὶ γιὰ 
νὰ ξεδιψάσει στρέφεται συνήθως μὲ ὅλες 
του τὶς δυνάμεις στὴν ἀπόκτηση ὑλικῶν 
ἀ   γαθῶν, στὴν ἀπόλαυση τῶν πρόσκαι-
ρων ἡ    δονῶν, στὴν ἱκανοποίηση προσω-
πικῶν φι λοδοξιῶν. Τίποτε ὅμως ἀπὸ αὐτὰ 
τὰ ἐγκόσμια δὲν ξεδιψᾶ τὴν ψυχή. Διότι 
αὐτὴ ἀναζητᾶ κάτι οὐ ράνιο καὶ ὑπερκόσμιο. 
Διψᾶ ἀκόμη ὁ ἄνθρωπος καὶ γιὰ τὴν ἀλή-
θεια. Ἄπειρα τὰ ἐρωτήματα ποὺ τὸν ἀπα-
σχολοῦν. Ὁρισμένα βασανιστικά. Ἐρωτή-
ματα σχετικὰ μὲ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, τὸν 
γύρω κόσμο, τὸν ἑαυτό του. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ 
τῆς ἱστορίας του πάνω στὴ γῆ ὁ  ἄνθρωπος 
προσπάθησε νὰ δώσει ἀπαντήσεις στὰ θε-
μελιώδη αὐτὰ ἐρωτήματα. Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ 
λανθασμένο δρόμο ἀκολούθησε. Ἀνέπτυ-
ξε φιλοσοφικὲς θεωρίες καὶ ἐγκόσμιες θρη-
σκεῖες καὶ βέβαια πουθενὰ δὲν μπόρεσε νὰ 
βρεῖ τὴν ὄντως Ἀλήθεια γιὰ νὰ ἱκανοποι-
ήσει τὴ δίψα τῆς ψυχῆς του. Διψᾶ ἐπίσης 
ὁ ἄνθρωπος γιὰ ζωή. Ἐπιθυμεῖ τὴ λύτρω-
ση καὶ τὴ σωτηρία του ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς 
ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. Καὶ εἶναι φυσικὸ 
αὐτό, διότι ὁ Θεὸς ἔχει πλάσει τὸν ἄνθρω-
πο γιὰ νὰ ζήσει αἰώνια. Ὁ θάνατος καὶ μόνο 
ὡς σκέψη εἶναι ἀποκρουστικός. Δυστυχῶς 
ὅμως ὁ ἄνθρωπος προσ παθεῖ πάλι νὰ ἱκα-
νοποιήσει καὶ αὐτὴ τὴ δί   ψα του μὲ λανθα-
σμένο τρόπο.  Ἀγωνίζεται νὰ παρατείνει τὴ 
ζωή του στηριζόμενος ἀ  ποκλειστικὰ στὴν 
ἐπιστήμη καὶ τὴν τεχνολογία. Ἔφτασαν μά-
λιστα κάποιοι ἐπιστήμονες νὰ δηλώσουν 
ἀλαζονικὰ ὅτι «βρισκόμαστε ἕνα βῆμα πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἀθανασία». Πόσο γρήγορα ὅμως 
διαψεύστηκαν! Καὶ ἡ δίψα τοῦ ἀνθρώπου 
γιὰ ζωὴ παραμένει ἀνικανοποίητη...

2. ΠΩΣ Θ� Ξ�Δ	Ψ�Σ�	
- Ψ�N- *�Σ;

Ποιὰ εἶναι λοιπὸν ἡ πηγή ποὺ μπορεῖ νὰ 
ξεδιψάσει πραγματικὰ τὴν κάθε  ἀνθρώπι    νη 

ψυχή; Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴν ἔδωσε ὁ  ἴδιος 
ὁ Κύριος: «Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με 
καὶ πινέτω», εἶπε. Ἐὰν κανεὶς  αἰσθάνεται πό  -
θο καὶ δίψα γιὰ χαρά, εὐτυχία καὶ δόξα, γιὰ 
τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν αἰώνια ζωή, ἂς  ἔρχεται 
κοντά μου καὶ ἂς πίνει ἐλεύθερα γιὰ νὰ ξε-
διψάσει. 

Μᾶς προσφέρει ὁ Κύριος τὸ «ὕδωρ τὸ 
ζῶν», τὴ ζωογόνο χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Αὐτὸ τὸ «ζῶν ὕδωρ» εἶναι ποὺ ἱκα-
νοποιεῖ ὅλες τὶς ἅγιες ἐπιθυμίες τῆς ψυχῆς 
μας. Διότι ὅπως μᾶς βεβαίωσε πάλι ὁ θεῖος 
Διδάσκαλος: «Ὃς ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ 
ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰ-
ῶνα» (Ἰω δ΄ 14).

Ἂς μὴν προσπαθοῦμε ἑπομένως νὰ ξεδι-
ψάσουμε στὶς θολὲς πηγὲς τοῦ κόσμου. Τὸ 
«ὕδωρ τὸ ζῶν» θὰ τὸ βροῦμε μόνο μέσα 
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἐκεῖ συν αν-
τοῦμε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ λαμβά-
νουμε τὶς πλούσιες δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Μὲ τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν κάθαρση τῶν 
παθῶν, τὴν προσευχή, τὴ μελέτη τῶν θεί-
ων Γραφῶν, καὶ προπάντων μὲ τὴ συμμε-
τοχή μας στὰ ἱερὰ Μυστήρια καὶ μάλιστα 
στὴ θεία Εὐχαριστία, ὁ ἀγαθὸς Παράκλητος 
ἔρχεται καὶ κατοικεῖ στὴν ψυχή μας καὶ μᾶς 
προσφέρει ὅλα ὅσα ἐπιθυμοῦμε. Μᾶς χαρί-
ζει τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη, τὴν τέλεια χαρὰ καὶ 
τὴν ἀναφαίρετη εἰρήνη, διότι αὐτὰ ἀποτε-
λοῦν καρπὸ τῆς δικῆς του παρουσίας μέσα 
μας (Γαλ. ε΄ 22). Μᾶς ὁδηγεῖ «εἰς πᾶσαν τὴν 
ἀλήθειαν» (Ἰω. ις΄ 13). Μᾶς ἐγγυᾶται τὴν 
ὄντως ζωὴ καὶ τὴ δόξα τοῦ οὐρανοῦ, διό-
τι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι «ὁ θησαυρὸς τῶν 
ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός», ὅπως τὸ λέμε 
κάθε φορὰ στὴ γνωστὴ προσευχή, τὸ «Βα-
σιλεῦ Οὐράνιε».

❁   ❁   ❁
Μέσα στὴν πνευματικὴ ξηρασία τοῦ σύγ-

χρονου κόσμου ὁ Κύριος δὲν μᾶς ἀφήνει 
ἀβοήθητους καὶ διψασμένους ψυχικά. Μᾶς 
χορηγεῖ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ἂς καθαρίζουμε 
λοιπὸν τὸ δοχεῖο τῆς ψυχῆς μας γιὰ νὰ γί-
νεται δεκτικὸ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, καὶ τότε ἡ ψυχή μας θὰ ξεδιψᾶ πρα-
γματικὰ καὶ θὰ ἀπολαμβάνει πλούσιες τὶς 
 δωρεές του.



ἶναι μιὰ φωνὴ γλυκιά, τρυφερὴ σὰν 
τῆς μάννας, στοργικὴ σὰν τοῦ πα-
τέρα, χαιρετισμὸς ἀπὸ ἀδελφὸ σὲ 

ἀδελφό, νεῦμα τοῦ φίλου πρὸς τὸν φί-
λο. Εἶναι φωνή - κάλεσμα τοῦ Ἰησοῦ 
Χρι στοῦ: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κο-
πιῶντες καὶ πεφορτισμένοι...».  Εἴκοσι 
αἰ ῶνες πρὶν καταγράφτηκε ἡ φωνὴ αὐτὴ 
ἀπὸ τὸν ἱε ρὸ εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο (ια΄ 
28). Τὴ φωνὴ αὐτὴ τὴ μεταφέ ρει αἰώνια 
καὶ σήμερα αὐτούσια ἡ ἁγία μας Ἐκκλη-
σία. Εἶναι δροσερή, μᾶς  δροσίζει στὸν 
καυτερὸ ἥλιο τῆς κοινωνίας. Εἶναι ψωμὶ 
στὸν πνευματικὰ πεινασμένο. Εἶ ναι δρο-
σερὸ κελαρυστὸ νε ρὸ στὴν ἔ  ρημο τῆς 
πορείας τῆς ζωῆς μας.

Εἶναι ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ. Πρὶν προχω-
ρήσουμε, ἂς ρίξουμε μιὰ σύντομη ματιὰ 
στὸ τί γινόταν πρὶν ἔλθει στὴ γῆ μας ὁ 
Χριστός.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη διαβάζουμε ὅτι 
ὁ Θεὸς διώχνει ἀπὸ τὸν Παράδεισο τὸ 
πρῶτο ἀνθρώπινο ζεῦγος. Βάζει φύλα-
κα ἄγγελο στὴν εἴσοδο τοῦ Παραδείσου 
καὶ συγχρόνως τοὺς ἀναγγέλλει ὅτι στὸ 
ἀπώτερο μέλλον θὰ συγχωρεθοῦν. 

Πλέον ὁ Θεὸς κάμνει αἰσθητὴ τὴν 
παρουσία του μὲ θαύματα πολυποί-
κιλα, ὅπως ἡ διάβαση τῆς Ἐ   ρυ-
θρᾶς θαλάσσης, τὸ μάννα στὴν 
ἔρημο, τὰ ὀρτύκια, τὸ νερὸ καὶ 
τόσα ἄλλα. Στὴν παράδοση 
τοῦ Νόμου στὸ ὄρος Σινᾶ 
ἔ   γινε αἰσθητὴ ἡ παρου-
σία τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ 
βροντὲς καὶ ἀστραπές.

Ὁ Νόμος ἔχει τιμωρί-
ες: Ὅποιος παραβεῖ τὶς 
θεῖ ες ἐντολὲς θὰ  τιμωρηθεῖ 
μὲ σκληρὲς τιμωρίες. Τιμω-
ροῦνται Ἑ  βραῖοι γιατὶ δὲν 
ὑπακοῦν στὸν Θεό, δὲν 

 δείχνουν πιστότητα, λατρεύουν θεοὺς 
ποὺ τοὺς ὁδηγοῦν στὴν ἀκολασία. 

Ὁ Θεὸς παρουσιάζεται τιμωρός, ὡς 
κα  λὸς Πατέρας ποὺ παιδαγωγεῖ τὸ λαό 
του γιὰ νὰ συνέλθει. Γεμάτος ἀγάπη γιὰ 
τὰ παιδιά του τὰ καλεῖ νὰ μετανοήσουν. 
«Ἐπιστράφητε ἐπ’ ἐμὲ καὶ  σω θήσεσθε», 
φωνάζει μὲ τὸ στόμα τοῦ προφήτου 
Ἡσαΐου (Ἡσ. με΄ 22). Ἐπι στρέ ψτε σὲ μέ-
να καὶ θὰ σωθεῖτε. 

Καὶ τελικὰ ἀπέστειλε τὸν  Λυτρωτή. 
«Οὕ τως ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, 
ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔ -
δωκεν» (Ἰω. γ΄ 16)· τόσο πολὺ ἀγάπη-
σε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, ὥστε τὸν μονάκρι-
βο γυιό του ἔδωσε νὰ σταυρωθεῖ γιὰ τὴ 
σωτηρία μας. 

Αὐτὸ τόνιζε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς σ’ ὅλη 
τὴν ἐπίγεια ζωή του καὶ καλοῦσε τὸν κό-
σμο κοντά του. Ἐλᾶτε σὲ μένα γιὰ νὰ 
σωθεῖτε. «Δεῦτε» – 
ἐ    λᾶτε – «πρός 
με» (Ματθ. 
ια΄ 28).
 

χνει ἀπὸ τὸν Παράδεισο τὸ 
ώπινο ζεῦγος. Βάζει φύλα-
τὴν εἴσοδο τοῦ Παραδείσου
ως τοὺς ἀναγγέλλει ὅτι στὸ 
λλον θὰ συγχωρεθοῦν. 
Θεὸς κάμνει αἰσθητὴ τὴν
υ μὲ θαύματα πολυποί-
ἡ διάβαση τῆς Ἐ   ρυ-
σης, τὸ μάννα στὴν
ρτύκια, τὸ νερὸ καὶ

Στὴν παράδοση 
στὸ ὄρος Σινᾶ 
τὴ ἡ παρου-
ῦ μέσα ἀπὸ

ἀστραπές.
ἔχει τιμωρί-
παραβεῖ τὶς

ς θὰ  τιμωρηθεῖ 
τιμωρίες. Τιμωω-
αῖοι γιατὶ δὲν ν 
ὸν Θεό, δὲν ν 

ἐ    λᾶτε  πρός
με» (Ματθ. 
ια΄ 28).
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Ἕνας ἑρμηνευτὴς σχολιάζει καὶ προεκ-
τείνει ὡς ἑξῆς τὴν ἑρμηνεία: Παρουσι-
ά ζει μιὰ μητέρα γονατιστὴ νὰ καλεῖ τὸ 
μικρὸ παιδάκι της, ποὺ μόλις ἄρχισε νὰ 
κάνει τὰ πρῶτα του βήματα. Τοῦ λέει 
«ἔλα» καὶ κουνάει τὰ χέρια της, τὶς πα-
λάμες της. Ἔλα, τοῦ λέει. Τὸ μικρὸ ξέ-
ρει ὅτι ἡ μητέρα του θὰ τὸ ἀγκαλιάσει 
καὶ θὰ τοῦ δώσει πολλά-πολλὰ φιλιά. Τὸ 
παιδὶ ἁπλώνει τὰ χεράκια του καὶ τρέχει-
τρέχει καὶ πέφτει στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάν-
νας του. Αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ Χριστὸς στὴν 
πορεία τῆς ἐπίγειας ζωῆς του. Ἀγκάλια-
σε μὲ ἀγάπη τὸ ἀνθρώπινο γένος, γιὰ νὰ 
τὸ ὑψώσει ἀπὸ τὴν κατάπτωσή του.

Καὶ συνεχίζει νὰ μᾶς καλεῖ διὰ τῆς 
Ἐκκλησίας του κοντά του. Μᾶς καλεῖ μὲ 
πολλοὺς τρόπους. Καλεῖ ἀνθρώπους 
ποὺ θέλουν νὰ ἀφιερωθοῦν σ’ Αὐτόν, 
καλεῖ ὅμως καὶ νέους καὶ νέες ποὺ μὲ τὸ 
Μυστήριο τοῦ γάμου τους θὰ ἀρχίσουν 
τὴν οἰκογενειακὴ ζωή τους. Καλεῖ ὅλους. 
Μᾶς καλεῖ στὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας 
γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸ βάρος τῶν 
ἁμαρτιῶν μας. Μᾶς καλεῖ στὴ θεία Λει-
τουργία. Ἐλᾶτε, λέει, καὶ θὰ σᾶς δώσω τὸ 
Σῶμα μου καὶ τὸ Αἷμα μου. Εἶναι τροφὴ 
πνευματικῆς ζω ῆς. Θὰ ζήσετε ἐδῶ πνευ-
ματικά, ἅγια μὲ αὐτὸ τὸ ἐφόδιο, μὲ τὸ 
Σῶμα μου καὶ τὸ Αἷμα μου, καὶ αὐτὴ ἡ 
τροφὴ θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὸν οὐρανό.

Νὰ θυμηθοῦμε καὶ τὴν παραβολὴ τοῦ 
Ἀσώτου (Λουκ. ιε΄ 11-32). Ὁ Ἄσωτος κα-

τάντησε νὰ ζεῖ μαζὶ μὲ τοὺς χοίρους. Πρὶν 
ἦταν ἄρχοντας, τώρα χοιροβοσκός· τρο-
φή του τὰ ξυλοκέρα τα, καὶ αὐτὰ τὰ ἔτρω-
γε κρυφά. Κάποια στιγμὴ ὅμως ἄκου-
σε μέσα του μιὰ φωνή. Ἦταν ἡ ὥρα τῆς 
Χάριτος ποὺ τὸν παρακινοῦσε σὲ μετά-
νοια. Ὁ πατέρας μου μὲ καλεῖ, μὲ περι-
μένει, σκέφτηκε μέσα στὴ δυστυχία του. 
Λοιπὸν θὰ ἐπιστρέψω ἀμέσως στὸν πα-
τέρα μου· καὶ ξεκίνησε. Ὁ πατέρας του 
τὸν περίμενε ἐπὶ χρόνια πολλά. Τὸν 
πε ρίμενε καὶ κοίταζε τὸ δρόμο τῆς ἐπι-
στροφῆς. Κοίταζε ὅσο μποροῦσε νὰ βλέ-
πει, καὶ νά ἀπὸ μακριὰ ὁ γυιός του! Τὸν 
εἶδε ὁ πατέρας του καὶ ὅσο τὸν σήκω-
ναν τὰ πόδια του τρέχει αὐτὸς νὰ πέσει 
πάνω στὸ παιδί του, ποὺ ἐπέστρεφε κον-
τά του, νὰ τὸ ἀγκαλιάσει καὶ τὸ φιλήσει.

Τὸ σφίγγει στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὸ 
ὁδηγεῖ ποῦ! Τὸ ὁδηγεῖ στὸ σπίτι του, δη-
λαδὴ στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἀλλὰ καὶ σήμερα ὅλους μας μᾶς περι-
μένει ὁ Χριστός· μᾶς καλεῖ νὰ μᾶς ἀγκα-
λιάσει, νὰ μᾶς δώσει τὸν ἀσπασμὸ τῆς 
συγγνώμης, νὰ μᾶς χαρίσει τὴν εἰρή-
νη του καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσει ἐδῶ στὴ γῆ 
στὴν Ἐκκλησία του καὶ στὸ μέλλον, στὸν 
οὐρανό, στὴ Βασιλεία του.

Χριστέ μας, στὸ κάλεσμά σου θέλουμε 
νὰ ἀνταποκριθοῦμε κι ἐμεῖς καὶ ζητοῦμε 
ὅ,τι ἔδωσες στὸν Ἄσωτο, τὴν ἀ    γκαλιά 
σου, τὸν ἀσπασμὸ τῆς συγγνώ μης σου. 
Τὸ περιμένουμε. Σ’ εὐχαριστοῦμε.

Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
Ἕκτη ἔκδοση

῾Η περιπετειώδης καὶ κινδυνώδης ζωὴ τοῦ τρίτου Πατριάρ χου 
τοῦ περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Σελίδες 240. Τιμᾶται 6  ̦.



Νὰ τὰ ζυγίζεις
καὶ νὰ τὰ μετρᾶς

να ἀπὸ τὰ βιβλία τῆς Ἁγίας Γρα-
φῆς μὲ τὶς πιὸ πρακτικὲς ὁδηγίες 
γιὰ τὴν καθημερινή μας ζωὴ εἶναι ἡ 
«Σοφία Σειράχ». Βιβλίο θεό πνευ-

στο, γεμάτο μὲ πολὺ χρήσιμες συμβου-
λὲς γιὰ καθένα ποὺ θέλει νὰ ζεῖ θεά ρε-
στα, ἀποφεύγοντας τὶς κακοτοπιὲς καὶ 
τοὺς διάφορους πειρασμούς, ποὺ πα-
ρουσιάζονται συχνότατα στὴ ζωή μας.

Στὶς γραμμὲς ποὺ ἀκολουθοῦν θὰ 
πα ραθέσουμε ὁρισμένες ἀπὸ αὐτὲς τὶς 
θεόπνευστες ὁδηγίες, ποὺ σχετίζονται 
μὲ τὸ θέμα τῆς γλώσσας, μὲ τὸ πῶς δη-
λαδὴ δὲν θὰ ἁμαρτάνουμε μὲ τὴ γλώσ-
σα μας.

Ὅλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο εἶ-
ναι νὰ κυριαρχοῦμε στὰ λόγια μας καὶ 
πόσες φορὲς ἔχουμε μετανοήσει γιὰ 
κάτι ποὺ μᾶς ξέφυγε καὶ εἴπαμε καὶ ἔγινε 
αὐτὸ αἰτία παρεξηγήσεων κλπ., κλπ.

Οἱ πικρὲς συνέπειες ποὺ μπορεῖ νὰ 
ἔχει κάποιος λόγος μας, ἔκαναν τὸν θε-
όπνευστο Σοφὸ νὰ γράψει: Καλύτερα 
εἶναι νὰ γλιστρήσεις καὶ νὰ πέσεις στὸ 
ἔδαφος καὶ πιθανὸν νὰ τραυματιστεῖς, 

παρὰ νὰ γλιστρήσει ἡ γλώσσα σου. «Ὀ  -
λίσθημα ἀπὸ ἐδάφους μᾶλλον ἤ (παρά) 
ἀπὸ γλώσσης» (Σ. Σειρ. κ΄ 18).

Διαπιστώνοντας καὶ ἀπὸ τὴν προσω-
πική του πείρα ὁ ἁγιοπνευματο κίνητος 
συγγραφεύς πόσο δύσκολο εἶναι νὰ 
δα  μαστεῖ ἡ γλώσσα, ὥστε νὰ μὴν πα-
ρεκτρέπεται καὶ ἁμαρτάνει, ἀναζητεῖ 
κά   ποια βοήθεια λέγοντας: «Ποιὸς θὰ 
μοῦ δώσει κάποιον κατάλληλο φύλακα, 
κά  ποια σφραγίδα ἀποτε λε    σματικὴ στὸ 
στόμα μου καὶ στὰ χείλη μου, γιὰ νὰ μὴ 
σφάλλω μὲ τὴ γλώσ  σα μου καὶ κατα-
στραφῶ ἐξαιτίας της;».

«Τίς δώσει μοι ἐπὶ στόμα μου φυλα-
κὴν καὶ ἐπὶ τῶν χειλέων μου σφραγῖδα 
πανοῦργον, ἵνα μὴ πέσω ἀπ’ αὐτῆς καὶ 
ἡ γλῶσσά μου ἀπολέσῃ με;» (Σ. Σειρ. 
κβ΄ 27).

Ἡ βασικὴ συμβουλὴ ποὺ δίνει φωτι-
σμέ νος ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ὁ Σο-
φὸς Συγγραφεὺς εἶναι ἡ ἀποφυγὴ τῆς 
πολυλογίας. Ἐξαιτίας τῆς πολυλογίας, 
γράφει, ὁ ἄνθρωπος γίνεται μισητὸς καὶ 
ἀποκρουστικὸς καὶ τὸν ἀποστρέφονται 
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οἱ συνάνθρωποί του: «Ἔστι μισητὸς 
ἀ πὸ πολλῆς λαλιᾶς... (καί) ὁ πλεονάζων 
λό γῳ βδελυχθήσεται» (Σ. Σειρ. κ΄ 5, 8). 
Κανεὶς πραγματικὰ λογικὸς ἄνθρωπος 
δὲν εὐχαριστεῖται νὰ ἀκούει κάποιον νὰ 
μιλάει διαρκῶς, ἀσταμάτητα γιὰ ὅλα τὰ 
θέματα τῆς ζωῆς καὶ μάλιστα μὲ προ-
χειρότητα. Ὅλοι τὸν θεωροῦν ἀνό ητο 
καὶ τὸν ἀποφεύγουν.

Μιὰ ἄλλη πολὺ σπουδαία πρακτικὴ 
συμβουλὴ τοῦ Σοφοῦ Σειρὰχ γιὰ τὴ 
γλώσ σα εἶναι νὰ μὴ βιαζόμαστε νὰ μι-
λήσουμε, ἀλλὰ νὰ σκεφτόμαστε πολὺ 
καλὰ αὐτὰ ποὺ πρόκειται νὰ ποῦμε. Τὸ 
γράφει πολὺ παραστατικά: «Τοῖς λό -
γοις σου ποίησον ζυγὸν καὶ σταθμόν, 
καὶ τῷ στόματί σου ποίησον θύραν καὶ 
μοχλόν» (Σ. Σειρ. κη΄ 25). Καὶ ὅπως ἑρ-
μηνεύει ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Παν. 
Τρεμπέλας, «διὰ τὰ λόγια σου κάμε ζυ-
γαριὰν καὶ ζύγια (μέτρα) καὶ ζύγιζέ τα 
προτοῦ τὰ εἴπῃς, καὶ φτιάσε θύραν καὶ 
σύρτην εἰς τὸ στόμα σου».

Τί σπουδαία πραγματικὰ συμβουλή! 
Ὅταν λέει νὰ μετρᾶς καὶ νὰ ζυγίζεις τὰ 
λόγια σου καὶ νὰ ἀσφαλίζεις τὸ στόμα 
σου, γιὰ νὰ μὴ σοῦ ξεφύγει κάτι ποὺ θὰ 
σοῦ προκαλέσει κατόπιν μεγάλο πει   -
ρασμὸ καὶ πρόβλημα, ἐννοεῖ πόσο πρέ -
πει νὰ προσέχουμε στὸ τί θὰ ποῦμε. 
Νὰ σκεφτόμαστε δηλαδὴ προηγου μέ-
νως, καὶ ἔπειτα νὰ μιλᾶμε. Νὰ σκεφτό-
μαστε: «Θὰ βοηθήσει τὸν ἄλλον αὐτὸ 
ποὺ θὰ πῶ; θὰ τὸν παρηγορήσει; θὰ 
τὸν ἐνισχύσει στὴ δυσκολία του; θὰ τὸν 
ἐν θαρρύνει στὴν ἀσθένεια ἢ τὴν ὁποια-
δήποτε δοκιμασία του; θὰ τὸν εἰρη-
νεύσει; θὰ τὸν παρακινήσει καὶ θὰ τὸν 
τονώσει στὸν πνευματικό του ἀγώνα 
γιὰ τὸν ἐξαγιασμὸ τῆς ψυχῆς του;». Τό-
τε αὐτὸ ποὺ τυχὸν θὰ ποῦμε, ἐπειδὴ 
θὰ προέρχεται ἀπὸ μιὰ συνετὴ ψυχή, 
θὰ εἶναι χαριτωμένο, ἀξιοπρόσεκτο καὶ 
ὠφέλιμο, ὅπως γράφει πάλι ὁ θεόπνευ-

στος Σειράχ (βλ. Σ. Σειρ. κα΄ 16-17). Θὰ 
πιάσει τόπο, θὰ τὸ προσέξει ὁ ἄλλος 
ποὺ θὰ τὸ ἀκούσει.

Ἡ θεόπνευστη συμβουλὴ «νὰ με τρᾶς 
καὶ νὰ ζυγίζεις τὰ λόγια σου» ὑπεν θυ-
μί ζει μιὰ παροιμία τοῦ λαοῦ μας, ποὺ 
λέ ει: «Δέκα νὰ μετρᾶς καὶ μιὰ νὰ κό-
βεις». Ἀναφέρεται στοὺς ράφτες καὶ τὶς 
μοδίστρες, ποὺ πρὶν κόψουν τελικὰ τὸ 
ὕφασμα γιὰ νὰ ράψουν τὸ ἔνδυμα, τὸ 
με τροῦν καὶ τὸ ξαναμετροῦν, διότι, ἂν 
κάνουν λάθος στὶς διαστάσεις, θὰ ἀπο-
τύχουν στὴν κατασκευὴ τοῦ ἐνδύ ματος, 
πράγμα ποὺ δὲν διορθώνε ται.

Καὶ τὸ νὰ βάλουμε μοχλό, σύρτη στὸ 
στόμα μας, ποὺ μᾶς συμβουλεύει ὁ 
θεόπνευστος Συγγραφεύς, εἶναι ἄριστος 
τρόπος χρησιμοποιήσεως τῆς γλώσ-
σας μας. Φανερώνει αὐτοκυριαρχία καὶ 
σύνεση.

Δὲν ἐννοεῖ βέβαια μὲ τοῦτο ὅτι πρέπει 
νὰ σφραγίσουμε τὸ στόμα μας καὶ νὰ μὴ 
μι λᾶμε καθόλου, ἀλλὰ νὰ ξέρουμε πότε 
πρέπει νὰ μιλήσουμε καὶ τί πρέπει νὰ 
ποῦμε. Τὸ τονίζει καὶ αὐτὸ θαυμάσια ὁ 
θεοφώτιστος Συγγραφεὺς γράφοντας: 
«Ἔστι σιωπῶν εἰδὼς καιρόν» (Σ. Σειρ. 
κ΄ 6). Σιωπᾶ κάποιος, διότι γνωρίζει 
πό τε εἶναι ὁ κατάλληλος καιρὸς γιὰ νὰ 
μι  λήσει. Καὶ ὅλοι ἀσφαλῶς τὸ καταλα-
βαίνουμε ὅτι ὅλες οἱ περιστάσεις δὲν 
εἶναι κατάλληλες γιὰ λόγια. Κάποτε ἡ 
σιωπὴ ἐπιβάλλεται καὶ ἐνδείκνυται πε-
ρισσότερο.

Ἂς παρακαλοῦμε τὸν Θεό, ἀδελφέ μου, 
νὰ μᾶς φωτίζει, ὥστε νὰ δι ακρίνου με 
καλύτερα τοὺς κινδύνους ποὺ κρύ βονται 
πολλὲς φορὲς πίσω ἀ    πὸ τὴ γλώσσα 
μας. Καὶ ζητώντας τὴν παντο  δύναμη 
Χάρη του μέσῳ τῶν ἱε ρῶν Μυστηρίων 
τῆς Ἐκκλησίας, ἂς ἀ   γωνι   ζόμαστε μὲ 
τὴ βοήθεια καὶ τοῦ Πνευ μα τικοῦ μας 
νὰ διατηροῦμε τὰ λόγια μας πάντοτε 
θεάρεστα. Μετρημένα καὶ συ νετά.



ί κάνει ἡ Ἐκκλησία;
Τὸ ἐρώτημα τὸ ἔχουμε  ἀκούσει 

πολλὲς φορές, ἴσως μάλιστα κά-
ποιες ἀπὸ αὐτὲς νὰ τὸ ἔχουμε διατυ-
πώ  σει καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι... Τί κάνει ἡ Ἐκ -
κλη σία; Τόσα προβλήματα... τόσες πλά-
 νες... τόσες εἰς βάρος τῆς  πίστεως ἐν -
έρ  γειες σκοτεινῶν κέντρων... ποῦ εἶ ναι  
ἡ Ἐκκλησία;

Τὸ ἐρώτημα, ὅπως τίθεται, ὑπονο-
εῖ ὅτι Ἐκκλησία εἶναι οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ 
ἱερεῖς, καὶ ἑπομένως κατ᾿ οὐσίαν πρὸς 
αὐτοὺς ἀπευθύνεται. Εἶναι ὅμως ἔτσι τὰ 
πράγματα;

Πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι σ᾿ αὐτὴ 

τὴν ἀντίληψη κρύβεται κάποιο λάθος 
καίριο καὶ οὐσιαστικὸ καὶ ἄκρως ἐπικίν-
δυνο γιὰ τὴν ἴδια τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. 
Λάθος ποὺ ἀποτελεῖ μεγαλύτερο κίνδυ-
νο γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ ὁποιαδήπο-
τε ἐπιβουλὴ ἐκδηλώνεται ἐναντίον της. 
Ἂς προσπαθήσουμε νὰ τὸ ἐξηγήσουμε 
αὐτό.

Τὸ πρῶτο, βασικὸ καὶ καίριο  σημεῖο 
εἶναι νὰ  συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ Ἐκ-
κλη σία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὄχι μόνο 
οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς. Ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι ὁ Χριστὸς ἑνωμένος μαζί μας, μαζὶ 
μὲ ὅλους τοὺς πιστούς. Οἱ ἐπίσκοποι 
καὶ οἱ ἱερεῖς δὲν εἶναι τοποτηρητὲς οὔτε 
ἀντικαταστάτες τοῦ Χριστοῦ, ὅπως θε-
ωρεῖται ὁ πάπας στὸν Παπισμό. Ὁ Θε-
ὸς δὲν ἔχει οὔτε χρειάζεται ἀντιπροσώ-
πους καὶ τοποτηρητές. 

Οἱ ἱερεῖς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
εἶναι διάκονοι καὶ ὑπηρέτες τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ, τῶν πιστῶν. Τὸ ἀξίωμά τους 
εἶναι μέγιστο ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐξουσιαστι-
κό· εἶναι  ὑπηρετικό. Προσφέρουν στοὺς 
πιστοὺς τὴ θεία Χάρη, αὐτὴ ὅμως δὲν 
εἶναι δική τους. Εἶναι ἡ χάρη τοῦ Χρι-
στοῦ, καὶ ἐκεῖνοι εἶναι ἁπλῶς οἱ οἰκονό-
μοι, οἱ διαχειριστὲς τῆς χάριτος. Τὸ λέει 
πολὺ ξεκάθαρα ὁ ἀπόστολος Παῦλος: 
«Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος, 
ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους 
μυστηρίων Θεοῦ» (Α΄ Κορ. δ΄ 1)· κάθε 
ἄνθρωπος ἂς κατανοεῖ ὅτι ὑπηρέτες τοῦ 
Χριστοῦ γιὰ χάρη τοῦ λαοῦ του εἴμαστε 
ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι· ὑπηρέτες καὶ οἰκο-
νόμοι τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὸς μάλιστα εἶναι καὶ ὁ λόγος γιὰ 
τὸν ὁποῖο οἱ ἱερεῖς δὲν εἶναι ξεχωρισμέ-
νοι ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο σῶμα τῶν πι στῶν, 
οὔτε εἶναι περισσότερο μέλη τοῦ σώμα-
τος τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς ἄλλους πι-
στούς. Εἶναι καὶ αὐτοὶ μέλη τοῦ  ἴδιου 
σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀ   πο τελοῦν 
μα ζὶ μὲ τοὺς λαϊκοὺς τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ 
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καὶ ἔχουν τὴν ἴδια ἀνάγ κη σωτηρίας 
ποὺ ἔ   χει ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλ λος πιστός. 
Ἄρα καὶ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ εἴμα-
στε ἐξίσου ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ μεγάλα ζη-
τήματα τῆς πίστεως καὶ τὰ προβλήματα 
τῆς Ἐκκλησίας.

Θεωρώντας ὅτι Ἐκκλησία εἶναι οἱ ἐπί-
σκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς διαστρέφουμε πλή-
ρως τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας.  Γιατί; 
Διότι ἡ ἀντίληψη αὐτὴ μεταβάλλει τὴν 
ἴδια τὴ φύση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλάζει 
τὸν χαρακτήρα της, τὴ δομή της, τὸ πο-
λίτευμά της. Τὴν μετατρέπει σὲ σύστη-
μα ἀνθρώπινο, ἐγκόσμιο, ἀντιευαγγε-
λικό. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ φράση «τί κάνει ἡ 
Ἐκκλησία;» (μὲ τὴν ἔννοια τοῦ τί κάνουν 
οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς) εἶναι ἀπολύ-
τως ἀπαράδεκτη στὰ χείλη ἑνὸς Ὀρθό-
δοξου Χριστιανοῦ.

Ἄρα;...
Ἄρα τὸ ἐρώτημα ὅπως τὸ  δι   α  τυπώ-

σαμε στὴν ἀρχή, δὲν ἔχει θέση. Ἢ μᾶλ λον 
ἔχει θέση ἀλλὰ  διαφορετικὴ ἀ  πὸ αὐτὴ 
στὴν ὁποία συνήθως τὸ  το    πο  θε τοῦμε. 
Στὴ σωστὴ θέση του τὸ ἐ     ρώ  τημα «τί κά-
νει ἡ Ἐκκλησία;»  σημαίνει: Τί κάνουμε 
ἐμεῖς; Τί κάνω ἐγὼ γιὰ τὸ συγκεκριμέ-
νο ζήτημα; 

Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τὸ ἐρώτημα  γί νε    ται 
ἐλεγκτικὸ γιὰ μᾶς τοὺς ἴδιους. Εἶ  ναι ἕ    να 

αὐστηρὸ καὶ ἄτεγκτο αὐτοκατηγο ρη τή-
ριο, μιὰ αὐτο καταδίκη γιὰ τὸν καθένα 
ἀ   πὸ μᾶς. Διότι εἴμαστε συν υπεύθυνοι ὅ  -
λοι μέσα στὴν  Ἐκκλησία.  Ὁποιαδήπο τε 
τυχὸν ἄλλη ἀντίληψη πε ρὶ μονομεροῦς 
εὐθύνης τῶν κληρι κῶν δὲν εἶναι ἁπλῶς 
λάθος, εἶναι αἵ  ρεση, διότι, ὅπως εἴπαμε, 
μεταβάλλει τὴν οὐσία τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀναμφιβόλως, λόγῳ τῆς θέσεώς τους 
οἱ κληρικοὶ ἔχουν αὐξημένη  εὐθύνη. 
Ὅ μως καὶ οἱ λαϊκοὶ ἔχουν εὐθύνη. Ὅ   λοι, 
μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄνδρες καὶ γυ ναῖκες.

Εἶναι καιρός, εἶναι ἡ τελευταία ὥρα, 
εἶναι ἡ πιὸ κρίσιμη στιγμὴ νὰ τὸ συνει-
δητοποιήσουμε αὐτό, διότι  τρομερὰ γε-
γονότα ἐπέρχονται ραγδαῖα καὶ ὁ κό-
σμος μας ὅλος βυθίζεται στὸ πιὸ πυκνὸ 
σκοτάδι τῆς ἱστορίας του. Μπροστὰ σὲ 
μιὰ τέτοια ἐφιαλτικὴ προοπτικὴ ὀφείλου-
με ὅλοι μαζί, κληρικοὶ καὶ  λαϊκοί, νὰ προ-
χωροῦμε ἀγκαλιασμένοι σὲ μιὰ ἄρρη κτη 
ἑνότητα, γιὰ νὰ σταθοῦμε ἀ   κλό νητοι καὶ 
ἀσυμβίβαστοι στοὺς με γάλους πειρα-
σμούς, ποὺ ἤδη μᾶς ἔ   χουν ἀσφυκτικὰ 
περικυκλώσει. Τότε καὶ  μόνον ἔτσι θὰ 
αἰσθανθοῦμε τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ νὰ 
μᾶς ἐνισχύει, καὶ θὰ ἀξι  ωθοῦμε νὰ δοῦ-
με πάνω στὰ πράγματα τὴ  συντρι βὴ τῶν 
σατανικῶν ἐπιβουλῶν καὶ ἕναν νέο ὁλό-
λαμπρο θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας μας.




