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ιὰ τὸν ἄνθρωπο ὑπάρχει μιὰ 
ὑπέροχη καὶ καταπληκτικὴ δυ-
νατότητα. Ὁ μικρὸς καὶ ἀδύνα-

τος καὶ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ 
μιλάει στὸν ἄπειρο καὶ παντοδύναμο καὶ 
πανάγαθο Θεό! Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴ δυ-
νατότητα νὰ προσεύχεται!

Γνωρίζουμε πόση δύναμη καὶ χάρη, 
πόση παρηγοριὰ καὶ ἐλπίδα μπορεῖ νὰ 
δώσει στὴν ψυχή μας μιὰ θερμὴ καὶ μὲ 
πίστη προσευχή. Γνωρίζουμε πόσο φῶς 
μπορεῖ νὰ ρίξει μέσα μας καὶ νὰ διαλύσει 
ὅλα τὰ σκοτάδια μιὰ ζωντανὴ ἐπικοινω-
νία μὲ τὸν Κύριο. Γινόμαστε νέοι ἄνθρω-
ποι, ξαναγεννιόμαστε, ξεκινοῦμε μὲ και-
νούργιες δυνάμεις τὸν ἀγώνα τῆς ζωῆς 
μας μετὰ ἀπὸ μιὰ συνομιλία μὲ τὸν Θεό.

«Ἀγρυπνεῖτε ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι», 
μᾶς προτρέπει ὁ Κύριος (Λουκ. κα΄ 36). 
Νὰ εἶστε ἄγρυπνοι, νὰ προσεύχεστε καὶ 
νὰ παρακαλεῖτε κάθε ὥρα καὶ στιγμὴ τὸν 
Θεό. «Τῇ προσευxῇ» 
προσκαρτερεῖτε, γρη-
γοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν 
εὐχαριστίᾳ», συμβου-
λεύει καὶ ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος (Κολασ. δ΄ 2). 
Νὰ καταγίνεστε ἀκού-
ραστα μὲ τὴν προσευ-

χή. Νὰ ἀ    γρυπνεῖτε σ’ αὐτὴ καὶ νὰ τὴ συν-
οδεύετε μὲ εὐχαριστία στὸν Θεό.

Ἀλλὰ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιδίδεται 
συνεχῶς κάποιος στὴν προσευχή, πῶς 
μπορεῖ νὰ προσεύχεται κάθε ὥρα καὶ 
στιγμή, νὰ εἶναι «ἐν παντὶ καιρῷ δεόμε-
νος»; Αὐτὴ ἡ ὑπέροχη δυνατότητα τῆς 
προσευχῆς πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι συγχρό-
νως μιὰ διαρκὴς δυνατότητα; Δὲν εἶναι 
 δυνατὸν νὰ βρισκόμαστε πάντοτε στὸ ναὸ 
τοῦ Θεοῦ, ὅπου τελοῦνται οἱ ἱερὲς Ἀκο-
λουθίες καὶ προσφέρονται οἱ προσευχὲς 
ἀπ’ ὅλους μαζὶ τοὺς πιστούς. Οὔτε μπο-
ροῦμε νὰ στεκόμαστε πάντοτε μπροστὰ 
στὸ εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ μας καὶ νὰ 
ἀπευθύνουμε στὸν Θεὸ τὶς ἀτομικές μας 
προσευχὲς ἢ ὅλη μαζὶ ἡ οἰκογένεια τὶς 
κοινὲς προσευχές της. Ἔχουμε τόσες ἄλ-
λες ἀπαραίτητες ἀπασχολήσεις καὶ ὑπο-
χρεώσεις, ποὺ δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀ  -
σχολούμαστε διαρκῶς μὲ τὴν προσ ευχή. 

Πῶς λοιπὸν ἡ προσ-
ευχὴ μπορεῖ νὰ γί  νεται 
συνεχῶς; 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος λύνει τὸ 
πρόβλημα.    

Ὅπου καὶ ἂν εἶσαι, 
λέγει, μπορεῖς νὰ στή- 
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σεις τὸ βωμὸ τῆς προσευχῆς, «προαίρε-
σιν νήφουσαν ἐπιδειξάμενος μόνον», μό-
νο ἂν δείξεις ἄγρυπνη διάθεση. Καθόλου 
τότε δὲν σὲ ἐμποδίζει ὁ τόπος καὶ ὁ και-
ρός. Ἀλλὰ καὶ ἂν δὲν γονατίσεις, καὶ ἂν 
δὲν κτυπήσεις τὸ στῆθος καὶ δὲν  ὑψώσεις 
τὰ χέρια στὸν οὐρανό, «διάνοιαν δὲ μό-
νον ἐπιδείξῃς θερμήν», μόνο νὰ εἶναι θερ-
μὴ ἡ καρδιά σου, «τὸ πᾶν ἀπήρτισας τῆς 
εὐχῆς», ἔκαμες προσευχή, κανονικὴ καὶ 
πλήρη προσευχή. 

Στὴ συνέχεια ὁ ἱερὸς Πατὴρ μᾶς  δίνει 
ἁπλὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν καθημερι-
νὴ ζωὴ τῆς ἐποχῆς του, ποὺ μποροῦν νὰ 
βροῦν ἀνάλογη ἐφαρμογὴ καὶ στὴ δική 
μας ἐποχή: Μπορεῖ μιὰ γυναίκα ποὺ δου-
λεύει στὸν ἀργαλειό, λέγει, νὰ ἀναβλέπει 
μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς στὸν οὐρανὸ καὶ 
μὲ θέρμη νὰ καλεῖ τὸν Θεό. Μπορεῖ κά-
ποιος στὴν ἀγορὰ νὰ βρίσκεται καὶ «καθ’ 
ἑαυτὸν βαδίζων εὐχὰς ποιεῖσθαι ἐκτε-
νεῖς». Νὰ περπατάει ἀνάμεσα στὸ πλῆθος 
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἀλλὰ μέσα του νὰ 
προσεύχεται μὲ πόθο πολύ. Καὶ ἄλλος 
νὰ κάθεται στὸ ἐργαστήριό του καὶ νὰ ρά-
βει δέρματα, συγχρόνως ὅμως νὰ στρέ-
φει τὴν ψυχή του καὶ νὰ τὴν προσ φέρει 
στὸν Θεό. Ἄλλος πάλι μπορεῖ νὰ εἶναι 
δοῦλος καὶ νὰ ψωνίζει, νὰ τρέχει στὶς δι-
άφορες διακονίες του, νὰ δουλεύει στὸ 
μαγειρεῖο, συγχρόνως δὲ νὰ κάνει προσ-
ευχὴ «ἐκτενῆ καὶ διεγηγερμένην», μεγά-
λη, ζωντανὴ καὶ θερμὴ προσευχή. «Οὐκ 
ἐπαισχύνεται τόπον ὁ Θεός· ἓν ζητεῖ μό-
νον, διάνοιαν θερμὴν καὶ ψυχὴν σωφρο-
νοῦσαν». Δὲν ντροπιάζεται ὁ Θεὸς ἀπὸ 
τὸν τόπο· ἕνα ζητάει μόνο, διάνοια ποὺ 
νὰ στρέφεται μὲ πόθο σ’ Αὐτὸν καὶ ψυχὴ 
ποὺ νὰ σωφρονεῖ.

Προκειμένου δὲ νὰ μᾶς διδάξει ὅτι δὲν 
ἔχει τόση σημασία ἡ στάση καὶ ὁ τόπος 
καὶ ὁ χρόνος ἀλλὰ τὸ φρόνημα, παρου-
σιάζει τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ βρίσκε-
ται ὄχι ὀρθὸς ἀλλὰ ὕπτιος στὸ δεσμω-
τήριο τῶν Φιλίππων, διότι ἦταν  δεμένος 

στὸ βασανιστικὸ ὄργανο ποὺ λεγόταν 
«ξύλο», καὶ ἐκεῖ νὰ προσεύχεται μὲ  τέτοια 
πίστη, ὥστε νὰ γίνεται σεισμός, νὰ σα -
λεύονται τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου καὶ 
νὰ ὁδηγεῖται στὴν πίστη ὁ δεσμοφύλα-
κας. Καὶ δὲν συμβαίνουν αὐτὰ μόνο σὲ 
ἄνδρες ἁγίους καὶ μεγάλους, προσθέτει ὁ 
ἱερὸς Πατήρ, ἀλλὰ καὶ σὲ πονηρούς. Διό-
τι ὁ ληστὴς δὲν στάθηκε μέσα σὲ κάποιον 
εὐκτήριο οἶκο, οὔτε γονάτισε, ἀλλὰ πάνω 
στὸ σταυρὸ προσηλωμένος, μὲ λίγα λό-
για κέρδισε τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
Ἄλλος σὲ βόρβορο καὶ σὲ λάκκο, ὅπως 
ὁ προφήτης Ἱερεμίας, ἄλλος σὲ λάκκο 
καὶ ἀνάμεσα στὰ θηρία, ὅπως ὁ προφή-
της Δανιήλ, ἄλλος μέσα στὴν κοιλιὰ τοῦ 
κήτους, ὅπως ὁ προφήτης Ἰωνᾶς, παρα-
κάλεσαν τὸν Θεό, καὶ γλύτωσαν ἀπὸ τὸν 
κίνδυνο, «καὶ τὴν ἄνωθεν εὔνοιαν ἐπε-
σπάσαντο», εἵλκυσαν τὴ χάρη, τὴν ἀγά-
πη καὶ τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ.

Ὁπωσδήποτε θὰ τρέχουμε μὲ κάθε εὐ -
καιρία στοὺς ναούς μας γιὰ τὶς ἱερὲς Ἀκο-
λουθίες. Θὰ προσευχόμαστε καὶ στὸ σπί-
τι μας καὶ μόνοι μας στὸ δωμάτιό μας θὰ 
γονατίζουμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ 
ὑψώνουμε τὰ χέρια μας μὲ πίστη σ’ Αὐ-
τόν. Ἀλλὰ καὶ ὅταν δὲν ἔχουμε τὴν ἄνε-
ση νὰ προσευχηθοῦμε μὲ τοὺς συνήθεις 
αὐτοὺς τρόπους, τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ 
ἐμποδίσει τὴν προσευχή μας. Ἀρκεῖ νὰ 
ὑπάρχει διάθεση καθαρή, πόθος θερμός, 
ἀγάπη στὸν Θεό, νοῦς ποὺ νὰ ξεκολλάει 
εὔκολα ἀπὸ τὴ γῆ καὶ νὰ στρέφεται στὸν 
οὐρανό. Κάθε τόπος τότε, κάθε ὥρα μπο-
ρεῖ νὰ γίνεται τόπος καὶ ὥρα προσευχῆς, 
ὥστε «καὶ τὸν καιρὸν τὸν τῆς νυκτὸς καὶ 
τὸν τῆς ἡμέρας, καὶ τὸν τῆς ἐργασίας και-
ρὸν ἐν εὐχαῖς καὶ δεήσεσι» νὰ διερχόμα-
στε· καὶ πολλὴ χάρη καὶ ἀνέκφραστη 
χαρὰ νὰ ἀπολαμβάνουμε ἀπὸ τὴν ἐπικοι-
νωνία μας μ’ Αὐτὸν ποὺ εἶναι «ἡ ὄντως 
ἀληθινὴ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίασις» ἐκεί-
νων οἱ ὁποῖοι Τὸν πιστεύουν καὶ Τὸν λα-
τρεύουν καὶ Τὸν προσκυνοῦν.
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Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων  σήμερα, 
καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴ μνή-
μη ὅλων τῶν Ἁγίων ποὺ ἔζησαν σὲ κάθε 
τόπο καὶ ἐποχὴ καὶ ἀκολούθησαν μὲ πι-
στότητα καὶ αὐταπάρνηση τὴν ὁδὸ τοῦ 
Κυρίου. 

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε 
μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ 
παράδειγμα τῆς αὐτοθυσίας τους, ἰσχύει 
ἡ ἀδιάψευστη ὑπόσχεση τοῦ θεί ου Διδα-
σκάλου: «Πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰ  κίας ἢ ἀδελ-
φοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ 

γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ 
ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψε-
ται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει» 
(Ματθ. ιθ΄ 29). Δηλαδὴ ὅποιος ἀναλαμ-
βάνει θυσίες γιὰ τὸν Κύριο, θὰ ἀπολαύ-
σει ἑκατονταπλάσια καὶ θὰ κληρονομή-
σει αἰώνια ζωή. 

Ἂς δοῦμε ὅμως πιὸ συγκεκριμένα ποιὰ 
εἶναι αὐτὴ ἡ ἀμοιβὴ ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύ-
ριος σὲ ὅσους φανοῦν ἀντάξιοι μαθητές 
του. 

❁   ❁   ❁

«�κατονταπλασ�ονα λ�ψεται
καὶ ζωὴν αἰ�νιον κληρονομ�σει»

Ἰούδα ἀποστόλου,
Παϊσίου τοῦ μεγάλου 
Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν Α΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
(Α΄ Ματθαίου)

Τῶν Ἁγίων Πάντων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ἑβρ. ια΄ 33 - ιβ΄ 2
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30

   ἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπρο    σ  -
θεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου 
τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνή  -

σομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ῾Ο φιλῶν πατέ-
ρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ 
ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολου θεῖ 
ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡ -
μεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς 
εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγε-
νεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε 
καὶ ὑ  μεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. καὶ 
πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ 
τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν 
αἰώ νι     ον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 
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Ἡ ἀμοιβὴ ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύριος Ἰησοῦς σὲ ὅποιον Τὸν ἀκολουθήσει θυ σιά-
ζοντας ἐπίγεια ἀγαθά, συγγενικοὺς δεσμούς, ἀκόμη καὶ τὴν ἴδια του τὴ ζωή, εἶναι 
δι πλὴ καὶ ἀναφέρεται ὄχι μόνο στὴ μέλλουσα ἀλλὰ καὶ στὴν παροῦσα ζωή!

Πράγματι! Ὅποιος ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ λαμβάνει πλούσιες τὶς 
θεῖες δωρεὲς ἤδη ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή, ἐδῶ καὶ τώρα! Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ διαβεβαίωση 
τοῦ Κυρίου σημειώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος: Κάθε πιστὸς ἀκόλουθός μου, λέει ὁ 
Κύριος, θὰ λάβει «ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ» (Μάρκ. ι΄ 30).

Καὶ ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ δωρεές; Εἶναι ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη ποὺ αἰσθά-
νεται ὁ πιστὸς στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ χριστιανὸς ζεῖ χωρὶς τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀβε-
βαιότητα ποὺ προκαλεῖ ὁ πλοῦτος, ἐνῶ παράλληλα ἔχει τὴν ἀπόλυ τη βεβαιότητα ὅτι 
ὁ πανάγαθος Θεὸς φροντίζει, ὥστε ποτὲ νὰ μὴ στερηθεῖ τὰ ἀπαραίτητα. Εἶναι ἀκόμη 
ἡ κοινωνία τῶν ἀδελφῶν. Διότι μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὁ κάθε πιστὸς αἰσθά-
νεται τὸν ἄλλον περισσότερο ἀπὸ ἀδελφὸ καὶ εἶναι πρόθυμος νὰ τοῦ συμπαραστα-
θεῖ στὴν τυχὸν δυσκολία του μὲ ἀνιδιοτελὴ ἀγάπη καὶ ὑποδειγματικὴ αὐτοθυσία. 
Δῶρο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐπίσης ἡ παρηγορία καὶ ἡ ἐνίσχυση ποὺ λαμβάνει ὁ πιστὸς 
μέσα στὶς θλίψεις καὶ τὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Καὶ ἡ μεγαλύτερη δωρεά: τὸ γεγονὸς 
ὅτι ὁ πιστὸς χριστιανὸς μὲ τὴ συμμετοχή του στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ζεῖ ἑνω-

μένος μὲ τὸν Κύριο Ἰησοῦ καὶ δέχεται πλούσια 
τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Μαζὶ ὅμως μὲ τὶς δωρεὲς σ’ αὐτὴν ἐ    δῶ τὴ 
ζωὴ ὁ Κύριος ὑποσχέθηκε ὅτι ὅ   ποιος Τὸν ἀκο-
λουθήσει μὲ πιστότητα καὶ ἀφοσίωση θὰ κλη-
ρονομήσει καὶ τὴν αἰώνια ζωή. Κι ἂν σ’ αὐτὴν 
ἐδῶ τὴ ζωὴ ὁ πιστὸς χριστιανὸς ἀπολαμβά-
νει τόσο πλούσια τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, ποιὰ 
λόγια, ἀλήθεια, θὰ μποροῦσαν νὰ περιγρά-
ψουν τὴν ἀτελείωτη χαρὰ καὶ τὴν ἀπέραν τη 
μακαριότητα τοῦ Παραδείσου; Τότε «οἱ δίκαιοι 
ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος», δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ 
ἔζησαν ἐνάρετο βίο θὰ δοξασθοῦν μὲ ἄπειρη 
δόξα καὶ θὰ ἀπολαμβάνουν αἰώνια τὴν κοινω-
νία μὲ τὸν Θεό, τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγί-
ους του!

❁   ❁   ❁
Πόσο μεγάλος εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν θείων 

δωρεῶν ποὺ ὑπόσχεται ὁ Κύριος σὲ ὅποιον 
Τὸν ἀκολουθήσει! Ἀντὶ γιὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ 
καὶ πρόσκαιρες ἀπολαύσεις Ἐκεῖνος χαρίζει 
πλῆθος εὐλογιῶν τόσο στὴ γῆ ὅσο καὶ στὸν 

οὐρανό. Ἂς Τὸν ἀκολουθήσουμε λοιπόν, ὅ,τι κι ἂν αὐτὸ μᾶς κοστίσει. Γιὰ τὸν Κύ-
ριο Ἰησοῦ ἀξίζει κάθε θυσία! Ὄχι μόνο διότι μᾶς ὑπόσχεται πολλαπλάσια ἀνταμοι-
βή, ἀλλὰ διότι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι στὴν ἀγάπη του. Ἐκεῖνος ταπεινώθηκε, ἔγινε 
ἄνθρωπος καὶ θυσιάστηκε γιὰ τὴ δική μας σωτηρία. Ἂς θυσιάσουμε κι ἐμεῖς κάτι γιὰ 
τὴν πολλή του ἀγάπη! Καὶ νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ ὅποια θυσία μας θὰ φέρει πολ-
λοὺς καρπούς, ὅπως Ἐκεῖνος μᾶς τὸ ὑποσχέθηκε!



ἶναι λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου ἀπὸ τὴν Ἐπιστολή του πρὸς 
τοὺς Γαλάτες (ς΄ 17). Εἶναι ἡ κα-

τακλείδα τῆς ἐπιστολῆς του, ἡ ὁποία ἔχει 
χαρακτήρα ἐγκυκλίου πρὸς τὶς Ἐκ κλησίες 
τῆς Γαλατίας.

Θὰ ἐξηγήσουμε κάτι ποὺ γράφει ὁ Ἀπό-
στολος στὴν Ἐπιστολή του αὐτή, τὸ ὁποῖο 
ἔχει ἰδιάζουσα σημασία. Πολλὲς φορὲς γρά-
φει ὁ Ἀπόστολος τὶς λέξεις «δοῦλος Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ». Οἱ δοῦλοι τότε εἶχαν τὰ στίγματα τῆς δου-
λείας. Ὁ κύριος ποὺ τοὺς ἀγόραζε ἔβαζε πάνω στὸ 
σῶμα τῶν δούλων τὸ στίγμα (σημάδι) τῆς ἰδιοκτησίας του. 
Τὸ στίγμα ἔμπαινε μὲ πυρακτωμένο σίδερο καὶ ἔ   μενε ἀμετάβλητο.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος φέρει τὰ στί γματα πάνω του ὄχι μὲ πυρακτωμένο σίδερο 
ἀλλὰ μὲ τὴν πυρακτωμένη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ τὸ στίγμα μπῆκε στὴν καρ-
διὰ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἐκεῖ ἔξω ἀπὸ τὴ Δαμασκό. Αὐτὰ τὰ στί γματα αὐξή-
θηκαν, γιατὶ ἡ ἀγάπη μεγά λωνε καὶ ἡ καρδιὰ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὅλο καὶ πε-
ρισσότερο δεχόταν τὶς εὐεργεσίες τῆς πυρακτωμένης ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Στὶς 
πορεῖες, στοὺς δαρμούς, στὰ ναυάγια, στὶς φυλακίσεις καὶ τέλος στὸν ἀποκεφα-
λισμό του, μὲ τὸ Μαρτύριό του.

Αὐτὰ τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀγάπη του γιὰ τὸν Ἐσταυρωμένο, ποὺ πο-
θοῦσε νὰ Τὸν μιμηθεῖ σὲ ὅλα, εἶναι διάσπαρτα στὴ ζωὴ τοῦ Ἀποστόλου καὶ κα-
ταγράφηκαν στὶς «Πράξεις» καὶ στὶς Ἐπιστολές. Θὰ τὰ ἀντιγράψουμε ὅπως τὰ 
καταγράφει ὁ ἐπίσκοπος Ρώμης Κλήμης, 25 χρόνια περίπου μετὰ τὸ μαρτύριο 
τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Αὐτὰ ποὺ γράφει ὁ ἅγιος Κλήμης Ρώμης ἔχουν μία ἐπι-
πλέον ἀξία, γιατὶ γράφονται πρὸς τοὺς Κορινθίους καὶ τοὺς ὑπενθυμίζει ποιὸς 
ἦταν αὐτὸς ποὺ τοὺς κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, καὶ ἀποτελοῦν σπουδαία μαρτυρία 
σχεδὸν σύγχρονη τοῦ Ἀποστόλου. Ὁ ἅγιος Κλήμης περιγράφει λιτὰ τὰ στίγμα-
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τα τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Παῦλος 
ὑπομο νῆς βραβεῖον ἔδειξεν, ἑπτάκις 
δεσμὰ φορέσας, φυγαδευθείς, λιθα-
σθείς, κήρυξ γενόμενος ἔν τε τῇ ἀνα-
τολῇ καὶ ἐν τῇ δύσει, τὸ γενναῖον τῆς 
πίστεως αὐτοῦ κλέος ἔλαβεν, δικαιοσύ-
νην διδάξας ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐπὶ 
τὸ τέρμα τῆς δύσεως ἐλθὼν καὶ μαρ-
τυρήσας ἐπὶ τῶν ἡγουμένων, οὕτως 
ἀπηλλάγη τοῦ κόσμου καὶ εἰς τὸν ἅγιον 
τόπον ἐπορεύθη, ὑπομονῆς γενόμενος 
μέγιστος ὑπογραμμός» (ΒΕΠΕΣ 1, 15, 
5-7). Ὅσα ἔπαθε στὴν ἀποστολικὴ ζωή 
του μέχρι τὸ τελικὸ μαρτύριό του ἦταν 
τὰ στίγματά του.

Αὐτὰ ποὺ γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦ-
λος περὶ στίγματος δὲν ἀποτελοῦν ἀ -
πολογία πρὸς αὐτοὺς ποὺ ἀνατάρα-
ξαν τὴν Ἐκκλησία τῆς Γαλατίας, τοὺς 
ἰουδαΐζοντες Χριστιανούς. Γράφει ὁ 
ἑρμηνευτὴς Θεοδώρητος ὅτι αὐτὰ τὰ 
στίγματα μαρτυροῦν τὴν ἀλήθεια τοῦ 
κηρύ γματός του. Γράφει στὸ Ὑπόμνη-
μά του ὁ ἀείμνηστος Π. Ν. Τρεμπέλας: 
«Μόνο ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπολύ-
τως πεπεισμένοι ὅτι αὐτὸ ποὺ κηρύτ-
τουν καὶ διδάσκουν εἶναι ἡ ἀλήθεια, 
μόνο αὐτοὶ ἀποδέχονται νὰ διωχθοῦν 
καὶ νὰ πάθουν δι’ αὐτήν».

Ἂς ἔλθουμε ὅμως στὴν ἐποχή μας 
καὶ στοὺς ἑαυτούς μας. Ποιὰ εἶναι τὰ 
στί γματα τοῦ Χριστοῦ γιὰ μᾶς σήμερα; 
Εἶ  ναι τὰ παθήματά μας χάριν τοῦ Χρι-
στοῦ. Εἶναι ἡ περιφρόνηση τοῦ κόσμου 
ἀπέναντί μας. Ὅτι δὲν δεχόμαστε νὰ 
βάλουμε στίγμα ἰδιοκτησίας πάνω μας 
καὶ νὰ γίνουμε δοῦλοι τῆς παγκοσμιο-
ποιήσεως τῆς κάρτας τοῦ 666. Δὲν δε-
χόμαστε νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ποῦμε «ἀγαπῶ τὸν 
κόσμο τοῦ χρήματος καὶ τῆς δόξας».

Τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ ὁδηγοῦν 
τοὺς πιστοὺς στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησί-

ας, τῆς ἱεραποστολῆς, τοὺς ἱκανώνουν 
νὰ δέχονται τὴ λοιδορία τοῦ κόσμου, 
νὰ διαδίδουν ἔντυπα ὀρθόδοξα, νὰ με-
τέχουν σὲ κοινὲς προσπάθειες προσ-
φορᾶς, φιλανθρωπικῶν ἔργων, νὰ δι-
αθέτουν καὶ ἀπὸ τὰ δικά τους οἰκονο-
μικὰ μέσα πρὸς πτωχοὺς καὶ ἀναξιο-
παθοῦντες. Νὰ μὴν ντρέπονται νὰ ὁμο-
λογήσουν τὴν πίστη τους μὲ ὁποιοδή-
ποτε κόστος εἰρωνείας ἐκ μέρους τῶν 
ἄλλων ἢ μειώσεώς τους. Τὰ στίγματα 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ σταθερότητα στὶς 
ἀποφάσεις τους ν’ ἀκολουθήσουν τὸν 
Χριστό. Τὰ στίγματα εἶναι ἡ ἀπόφαση 
ἀκόμη καὶ νὰ χάσουμε τὴν ἐργασία μας, 
νὰ ἀρνηθοῦμε μιὰ προσφορὰ ἐργασί-
ας ποὺ συνδέεται μὲ ἐγκατά λειψη τῶν 
ἀρχῶν μας καὶ γιὰ τὴν ὁμολογία τοῦ 
Χριστοῦ στὸ περιβάλλον μας. 

Τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ ὅμως εἶ-
ναι εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. 
Εἶ ναι αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ ζωή μας ἐδῶ στὴ 
γῆ, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸν οὐρανό. Τὰ 
στίγ ματα εἶναι τὰ πνευματικὰ σημά-
δια καὶ οἱ πληγὲς ποὺ φέρουμε πάνω 
στὸ σῶ μα καὶ μᾶς ἐξασφαλίζουν τὴ 
 σωτηρία. Γιατὶ εἶναι τεκμήρια ὅτι πονέ-
σαμε γιὰ τὸν Χριστό, κοπιάσαμε, ἀγω-
νιστήκαμε, σταυρωθήκαμε μαζὶ μὲ τὸν 
Χριστὸ καὶ γι’ αὐτὸ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ἔ  -
χουμε μέρος καὶ στὴν Ἀνάστασή του: 
«Εἰ γὰρ  συναπεθάνομεν, καὶ συζήσο-
μεν· εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύ-
σομεν», μᾶς βεβαιώνει ὁ θεόπνευστος 
λόγος  (Β΄ Τιμ. β΄ 11-12). Τὰ στίγματα 
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπόδειξη ὅτι ἡ πί-
στη μας στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ δὲν 
εἶναι πλασματική, θεωρητική,  ψεύτικη, 
νεκρή, ἀλλὰ εἶναι ζῶσα, ἔμπρακτη καὶ 
σώζουσα. Τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ τὰ 
περιφέρουμε – πρέπει νὰ τὰ περιφέ-
ρουμε – διαρκῶς, διότι εἶναι ἡ σωτηρία 
μας.



αλαιπωρημένοι, ἐξαντλημένοι ἀ    πὸ τὸ πο-
λυήμερο ταξίδι στὴ φουρ τουνιασμένη 
Με     σόγειο ὁ ἀ     πό  στολος Παῦλος καὶ οἱ 

 συνεπιβάτες του, συνολικὰ διακόσιοι  ἑβδομήν -
τα ἕξι, προσ  άραξαν τελικὰ στὸ νησὶ Μελίτη, ποὺ 
κα τὰ τὴν ἐπικρατέστερη ἄποψη ἦταν ἡ σημε-
ρινὴ Μάλτα. Κάθυγροι βγῆκαν ἀπὸ τὴ θάλασ-
σα. Τὸ τσουχτερὸ κρύο περόνιαζε τὰ κόκκαλά 
τους, καὶ ἡ συνεχιζόμενη βροχὴ διαπότιζε ὅλο 
τὸ σῶμα τους. Ἀπὸ τίποτε ἄλλο δὲν εἶχαν ἄμεση 
ἀνάγκη παρὰ ἀπὸ τὴν εὐεργετικὴ φωτιὰ καὶ ζε-
στασιά· νὰ στεγνώσουν καὶ νὰ ζεσταθοῦν. Οἱ ξε-
νόγλωσσοι κάτοικοι τοὺς περιέβαλαν μὲ πολλὴ 
στοργὴ καὶ καλοσύνη. Ἄναψαν πρωτίστως φω-
τιά, γιὰ νὰ ζεσταθοῦν καὶ νὰ στεγνώσουν, λόγῳ 
τῆς βροχῆς ποὺ ἔπεφτε καὶ τοῦ ψύχους. Κατό-
πιν τοὺς πρόσφεραν καὶ ὅ,τι ἄλλο χρειάσθηκαν 
οἱ ναυαγοί. «Παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλαν-
θρωπίαν ἡμῖν» (Πράξ. κη΄ 2), ἐπισημαίνει ὁ συγ-
γραφέας τῶν «Πράξεων» ἅγιος Λουκᾶς, ποὺ ἦ   -
ταν καὶ αὐτὸς παρών.

Φιλανθρωπία, καὶ μάλιστα ὄχι τυχαία, δέχθη-
καν οἱ ναυαγοί. Αὐτὴ τὴ λέξη βρίσκει ὡς τὴν πλέ-
ον κατάλληλη ὁ θεόπνευστος  συγγραφέας γιὰ 
νὰ περιγράψει τὴ στοργικὴ φιλάνθρωπη ἀγάπη 
ποὺ τοὺς ἔδειξαν οἱ κάτοικοι τῆς Μελίτης.

Φιλανθρωπία

Ἐντύπωση προξενεῖ ἡ  φιλοξενία 
ποὺ ἔδειξαν οἱ ξένοι  ἀπέναντί τους.
Κάτι ἀνάλογο παρατηροῦμε καὶ 
στοὺς δικούς μας προγόνους, τοὺς 
Ἕλληνες. Ἦταν κατ’ ἐξοχὴν φι  λάν-
θρωποι καὶ στοργικοὶ πρὸς τοὺς 
ὑπερ ήλικες καὶ σὲ ὅσους εἶχαν κά-
ποια ἀνάγ κη. Διάφορα νομοθετή-
ματα εἶχαν θεσπισθεῖ γιὰ τὴν ἀ -
παλλαγή τους ἀπὸ τὰ χρέη. Μοίρα-
ζαν στοὺς φτωχοὺς διάφορα βοη-
θήματα, συμπαραστέκονταν στοὺς 
ἀρ ρώ στους καὶ πολλὲς  φορές, ὅ   -
πως ὁ Πεισίστρατος, ποὺ τὸν θεω-
ροῦσαν φιλάνθρωπο, διευκόλυνε 
μὲ δάνεια τοὺς φτωχούς. Ἡ ἱστο-
ρία ἀναφέρει ὅτι ὅταν οἱ Ἀθηναῖοι 
τὸ 430 π.Χ. προσβλήθηκαν ἀπὸ τὴ 
φοβερὴ πανώλη, ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς 
Ἀθηναίους πρόσφεραν κάθε δυνα-
τὴ βοήθεια στὰ θύματα τῆς θανα-
τηφόρας ἐπιδημίας. Σὲ πολλοὺς 
μά λιστα στοίχισε καὶ τὴν ἴδια τὴ 
ζωή τους, ἐξαιτίας τῆς φροντίδας 
ποὺ εἶχαν γιὰ τοὺς ἀρρώστους.

Ἐὰν οἱ ἄνθρωποι πάντοτε ἔδει-
χναν κάποιο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς 
πάσχοντες συνανθρώπους τους, 
πολὺ περισσότερο οἱ  πιστοὶ χρι-
στιανοί. Δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μεί-
νουν ἀδιάφοροι μπροστὰ στὸν 
πό νο καὶ τὴ δοκιμασία τῶν ἀδελ-
φῶν τους χριστιανῶν. Τὸ  ἐνδιαφέ  -
ρον γιὰ τὸν  διπλανό τους, ἀπὸ τὶς 
πρῶτες στιγμὲς τῆς  χριστια νικῆς 
τους ζωῆς, ἦταν καὶ  παραμένει  ἄ     -
μεσο, ἀφοῦ εἶναι ἀδελφοὶ ἐν Χρι-
στῷ. Τοὺς ἐμ πνέ ει ὁ Σωτήρας μας 
Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ ἀπὸ τὶς πρῶ-
τες στιγμὲς τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς καὶ 
δράσεώς του, ἀναλώθηκε γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο, καὶ μάλιστα γιὰ τὸν πο-
νεμένο καὶ ἄρρωστο. Ἔλεγε: «Ὁ 
Κύριος μὲ ἀπέστειλε νὰ κηρύξω 
τὸ Εὐαγγέλιο τῆς βασιλείας σ’ ἐκεί-
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νους ποὺ στεροῦνται τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ 
καὶ εἶναι  πνευματικὰ πτωχοὶ καὶ σὲ ἄθλια 
κατάσταση, νὰ γιατρέψω ἐκείνους ποὺ ἡ 
καρδιά τους ἔχει συντριβεῖ ἀπὸ τὸ βάρος 
τῆς ἁμαρτίας…» (Λουκ. δ΄ 18-19).

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς τόσο πολὺ  ἐξύψωσε 
τὴ φιλανθρωπία, ὥστε τὴ βοήθεια ποὺ 
προσ φέρεται στὸν πάσχοντα ἀδελφό 
μας, τὴ θεωρεῖ ὡς προσφορὰ στὸν ἴδιο 
τὸν Ἑαυτό του: «Ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑ   -
νὶ τού των τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχί -
στων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40).

Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριός 
μας «ἐκένωσεν ἑαυτὸν μορφὴν δούλου 
λαβών» (Φιλιπ. β΄ 7)· καὶ ὁ ἄνθρωπος 
τοῦ Θεοῦ κενώνει, ἀδειάζει, ταπεινώ νει 
τὸν ἑαυτό του καὶ διακονεῖ, συμπαρίστα-
ται στὸν ἀδελφό του, τὸν  πλησίον του, 
ποὺ βρίσκεται μέσα στὸ  καμίνι τῆς δοκι -
μα σίας. Εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὁ διπλα-
νός μας. Γι’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς φι λαν -
θρωπίας εἶχε  διαποτίσει τὴν  πρώτη Ἐκ  -
κλησία. Ἦταν ἀδιανόητο γιὰ τοὺς  πιστοὺς 
χριστιανοὺς τῆς ἀποστολικῆς Ἐκ κλησίας 
νὰ ὑπάρχουν ἀδελφοί τους ποὺ νὰ στε-
ροῦνται τὰ πρὸς διατροφὴν καὶ συντή-
ρησιν ἀγαθά τους. Τὰ πάντα ἔκαμναν 
προκειμένου νὰ καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες 
ὅλων τῶν ἀδελφῶν χριστιανῶν καὶ νὰ 
μὴν ὑπάρχει κανένας ἀδελφὸς φτωχός. 
«Οὐδὲ γὰρ ἐνδεής (φτωχός) τις ὑπῆρχεν 
ἐν αὐτοῖς· ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ 
οἰκιῶν ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς
τιμὰς τῶν πιπρασκομένων (τὴν ἀξία αὐ-
τῶν ποὺ πουλοῦσαν) καὶ ἐτίθουν παρὰ 
τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων· διεδίδοτο  
δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν» 
(Πράξ. δ΄ 34-35).

Ἀργότερα ἡ Ἐκκλησία καθόρισε νὰ συλ-
λέγονται προσφορὲς  ἐλεημοσύνης κάθε 
Κυριακὴ γιὰ τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελ-
φοὺς χριστιανοὺς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας· 
κάτι σὰν τὴ «λογία» τοῦ  ἀποστόλου Παύ-
λου. Ὁ ἅγιος Κυπριανός (258 μ.Χ.) σημει-
ώνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία  φροντίζει μὲ πολλὴ 

ἐπιμέλεια τὴν εὐημερία τῶν πτωχῶν, τῶν 
ἀρρώστων, τῶν χηρῶν καὶ ὀρφανῶν καὶ 
γιὰ ὅσους εἶναι ἐμπερίστατοι καὶ ἔχουν 
κάποια ἀνάγκη. 

Ὁ ἀπολογητὴς τοῦ χριστιανισμοῦ Τερ-
τυλλιανός (220 μ.Χ.) ἀναφέρει ὅτι «ὁ κα-
θένας μας μιὰ φορὰ τὸ μήνα ἢ ὅποτε θέ-
λει, φέρνει μερικὰ ταπεινὰ  νομίσματα καὶ 
μόνο ἂν τὸ θέλει καὶ ἂν μπορεῖ.  Γιατὶ καν-
εὶς δὲν ἐξαναγκάζεται. Εἶναι μιὰ ἐθελον-
τικὴ προσφορά. Αὐτὰ τὰ χρήματα μπο-
ροῦν νὰ ὀνομασθοῦν τὰ κεφάλαια τῆς 
εὐσεβείας. Γιατὶ δὲν ξοδεύονται γιὰ δεῖ-
πνο, οὔτε γιὰ συμπόσια, ἀλλὰ γιὰ νὰ τρα-
φοῦν καὶ νὰ θαφτοῦν ὅσοι εἶναι φτωχοί, 
γιὰ νέους καὶ νέες ποὺ δὲν ἔχουν γονεῖς 
ἢ περιουσία, γιὰ ὑπερήλικες δούλους, γιὰ 
ναυαγισμένους ναυτικοὺς καὶ γιὰ ὅποιον 
βρίσκεται σὲ  φυλακὲς καὶ ὀρυχεῖα…».

Ἡ φιλανθρωπία λοιπὸν ἦταν, εἶναι καὶ 
θὰ παραμείνει τὸ βασικὸ διακριτικὸ γνώ-
ρισμα τῶν ἀληθινῶν συνειδητῶν χριστια-
νῶν. Ἦταν στὸ παρελθόν, εἶναι, πρέπει 
νὰ εἶναι καὶ στὸ παρόν, αὐτὸ θὰ παρα-
μείνει καὶ στὸ μέλλον. Γιατὶ ὁ  διπλανός 
μας εἶναι ὁ ἀδελφός μας ἐν Χριστῷ. Εἴμα-
στε μέλη τοῦ ἰδίου σώματος μὲ  κεφαλὴ 
τὸν Κύ ριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Εἶναι ὁ 
 διπλανός μας ἕνα τμῆμα τοῦ ἑαυτοῦ μας 
μέ σα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅταν λοιπὸν καλούμαστε νὰ συμπαρα-
σταθοῦμε σὲ ἀληθινοὺς  ἐμπερίστατους 
ἀδελφούς μας, ἂς κάνουμε ὅ,τι μποροῦ-
με, εἴτε ἀπὸ τὸ ὑστέρημά μας, εἴτε ἀπὸ 
τὸ περίσσευμά μας, γιὰ νὰ τοὺς ἀνακου-
φίσουμε. «Ἕως ὅτου βρισκόμαστε στὴν 
παροῦσα ζωή, ποὺ μόνον σ’ αὐτὴν ἔχου-
με καιρὸ γιὰ ἀγαθοεργία, ἂς ἐργαζόμαστε 
τὸ καλὸ πρὸς ὅλους, μάλιστα δὲ πρὸς 
ἐκείνους τοὺς ὁποίους ἡ πίστη μας τοὺς 
κατέστησε οἰκείους καὶ ἀδελφούς» (Γαλ. 
ς΄ 10). Ἀποτελεῖ τοῦτο ἀσφαλὴ κατάθε-
ση στὸ οὐράνιο ταμιευτήριο μὲ τὴν καλύ-
τερη ἀπόδοση τοῦ πνευματικοῦ μας κε-
φαλαίου.
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100 χρόνια «$ωὴ» 
Ἔτος 1911. Ἄρχιζε μόλις ἡ  δεύτερη 

δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰώνα. Ἑνὸς αἰώ-
να ποὺ σώριασε ἀμέτρητα ἐρείπια 
καὶ ὁδήγησε στὴ σφαγὴ πολὺ πε-
ρισ σότερους ἀπὸ 100 ἑκατομμύρια 
ἀνθρώπους.

Τὴν Ἑλλάδα ὁ εἰκοστὸς αἰώνας τὴν 
εἶχε βρεῖ γονατισμένη ἀπὸ τὸν χαμέ-
νο πόλεμο τοῦ 1897 πρὸς τὴν Τουρ-
κία. Ἡ χώρα εἶχε ὁδηγηθεῖ σὲ χρεω-
κοπία, οἱ κυβερνήσεις ἔπεφταν ἡ μία 
μετὰ τὴν ἄλλη, ἡ ἀπειλὴ ἑνὸς νέου 
πολέμου φάν ταζε φοβερή. 

Σ᾿ αὐτὴ τὴν κρίσιμη καμπή, τὴ χρο-
νιὰ ποὺ ὁ ἅγιος τῶν γραμμάτων Ἀλέ-
ξανδρος Παπα διαμάντης ἄφηνε τὴν 
τελευταία του πνοή, ἔκαμε τὴν ἐμφά-
νισή του τὸ ἑβδομαδιαῖο Ὀρθόδοξο 
περιοδικὸ «Ζωή».

7 Ἰουλίου 1911 κυκλοφορεῖ τὸ 
πρῶ  το του τεῦχος. Ἔτσι ἔγινε τὸ ξεκί-
νημα τοῦ Περιοδικοῦ, ποὺ συμπλή-
ρωσε φέτος 100 χρόνια  ἀδιάλειπτης 
κυκλοφορίας καὶ τὸ ὁποῖο στὶς μέ-
ρες τῆς μεγάλης ἀποδοχῆς του ἔ -
φθα σε νὰ ἐκδίδεται σὲ περισσότε-
ρα ἀπὸ 160 χιλιάδες ἀντίτυπα. Μέ-
χρι σή με ρα δὲ ἔχουν ἐκδοθεῖ πάνω 
ἀπὸ 4.200 τεύχη.

Ἐκεῖνο τὸ πρῶτο τεῦχος ἀποτέλε-
σε τὴν πυξίδα τῆς πορείας του. Στὴν 
πρώτη του σελίδα τὸ Περιοδικὸ δη-
μοσίευε καὶ τὰ ὀνόματα τῶν συντα-

κτῶν του: Διονύσιος Φαραζου λῆς, Ἰγνά-
τιος Κολιόπουλος, Δημήτριος Πανα-
γιω τόπουλος, Παναγιώτης Τρεμπέλας. 
Ὅ    μως ἐμπνευστὴς καὶ ψυχὴ τοῦ Περιο-
δικοῦ δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν ὅσιο γέ-
ροντα π. Εὐσέβιο Ματθόπουλο.

Τὸ πρῶτο ἄρθρο τῆς «Ζωῆς», στὴν 
πρώτη της σελίδα, εἶχε τὸν τίτλο: «Τὸ 
πρόγραμμά μας». Σ᾿ αὐτὸ δινόταν ἡ δι-
αβεβαίωση πὼς οἱ συντάκτες τοῦ Περι-
οδικοῦ θὰ συνεργήσουν «εἰς τὸ νὰ κα-
ταδειχθῇ καὶ νοηθῇ παρὰ πάντων ὅτι ὁ 
Χριστὸς εἶναι ἡ δύναμις καὶ ἡ ζωὴ τῶν 
οἰκογενειῶν καὶ τῶν κοινωνιῶν» καὶ ὅτι 
«οἰκογένεια καὶ κοινωνία ἄνευ Χριστοῦ 
εἶναι πλοῖον ἄνευ πηδαλίου ἐν μαινο-
μένῃ θαλάσσῃ». Στὰ 100 χρόνια τῆς πο-
ρείας της ἡ «Ζωὴ» ἀκολούθησε ἀκριβῶς 
αὐτὸ τὸ πρόγραμμα.

Τὸ περιοδικό μας «Ὁ Σωτήρ», ποὺ ἔ  -
χει καὶ αὐτὸ τὶς ρίζες του σ’ ἐκείνη τὴν 
ἐμ   πνευσμένη καὶ δημιουργικὴ κίνηση 
τοῦ 1911, χαίρεται εἰλικρινὰ γιὰ τὴν τόσο 
ση   μαντικὴ ἐπέτειο τῶν 100 χρόνων τῆς 
«Ζωῆς». Χαίρεται καὶ εὔχεται νὰ ἐξακο-
λουθήσει ἐπὶ μακρὸν τὴν  καρποφόρα 
προσφορά του μεταξὺ τοῦ λαοῦ τοῦ Θε-
οῦ τὸ σπουδαῖο Περιοδικό, γιὰ νὰ δοξά-
ζεται ὁ ἐν Τριάδι Θεός μας καὶ νὰ κατα-
κτᾶ καρδιὲς ἡ ἁγία Ἐκκλησία του μέσα 
σ᾿ αὐτὸν τὸν ἀλλοπρόσαλλο κόσμο μας.    

Παιδικὸς ἀλκοολισμὸς
στὴ *ρεταννία

Ἡ εἴδηση  εἶναι συγκλονιστικὴ καὶ ἀπο-
καλυπτική. Λέγει: «Ἕνα παιδὶ τριῶν μό-
λις ἐτῶν στὴν Βρεταννία ὑπεβλήθη σὲ 
θε ραπεία γιὰ ἀλκοολισμό, ὅπως προκύ-
πτει ἀπὸ στοιχεῖα τοῦ ἐθνικοῦ συστήμα-
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πολλὰ παρεπόμενα, μεταξὺ τῶν ὁποί-
ων καὶ ὁ ἀλκοολισμὸς τῆς παιδικῆς 
ἡλικίας, μὲ ὅλες τὶς ὀλέθριες συνέπει-
ες γιὰ τὸ ἄτομο καὶ τὴν κοινωνία.

Ὁ λόγος τοῦ σοφοῦ  Παροιμιαστοῦ 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἔχει ἄμεση τὴν 
ἐ    φαρμογή του στὴν προκειμένη περί-
πτωση. Λέγει: «Ὅταν ἔλθῃ ἀσεβὴς 
εἰς βάθος κακῶν, καταφρονεῖ» τοὺς 
πάν   τες καὶ τότε ἔρχεται κατεπάνω του 
«ἀτιμία καὶ ὄνειδος» (Παρ. ιη΄ 3). Μιὰ 
κοινω νία μὲ τέτοια φαινόμενα ἀσφα-
λῶς δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομάζεται πολι-
τισμένη...

�ὸ πιὸ ἐπικίνδυνο ναρκωτικὸ
Δυστυχῶς κρούσματα νεανικοῦ ἀλ-

κοολισμοῦ ἔχουμε καὶ στὴν πατρίδα 
μας. Ἕνα τραγικὸ περιστατικὸ ποὺ 
συγ κλόνισε πρόσφατα τὴν ἑλληνικὴ 
κοινωνία, ἦταν ὁ θάνατος μιᾶς 16χρο-
νης μαθήτριας στὴν Κρήτη, ἡ ὁποία 
παρασύρθηκε σὲ ὑπερβολικὴ χρήση 
οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν.

Πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι πρὶν 
ἀπὸ λίγο καιρὸ δημοσιεύθηκε στὴ Με-
γάλη Βρεταννία ἐπιστημονικὴ μελέτη, 
σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «τὰ οἰνοπνευ-
ματώδη ποτὰ βλάπτουν τὴν ὑγεία καὶ 
διαλύουν τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ περισ-
σότερο ἀπὸ τὰ ὀνομαζόμενα ‘‘σκληρὰ 
ναρκωτικά’’, ὅπως εἶναι ἡ ἡρωίνη καὶ 
τὸ κράκ. (...) Ἡ μελέτη πραγματοποι-
ήθηκε ἀπὸ τὴν Ἀνεξάρτητη Ἐπιτρο -
πὴ γιὰ τὰ Ναρκωτικὰ καὶ τὸν δρα Ντέι-

τος δημοσίας ὑγείας τῆς Βρεταννίας. Ἡ 
ταυτότης τοῦ παιδιοῦ δὲν ἀποκαλύπτε-
ται, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα σο-
κάρουν, ἀφοῦ σὲ παρόμοια θεραπεία 
ὑπεβλήθησαν τὴν περίοδο 2008-2010 
ἀκόμη 12 παιδιὰ ἡλικίας κάτω τῶν 13 
ἐτῶν καὶ 106 ἔφηβοι 13 ἕως 16 ἐτῶν...» 
(«Ἑστία» 15-3-2011).

Ἡ εἴδηση εἶναι συγκλονιστική,  διότι ἡ 
τρυφερὴ ἡλικία κάτω τῶν 13 ἐτῶν καὶ οἱ 
ἔφηβοι 13-16 ἐτῶν  παρουσιάζουν ἕνα 
τέτοιο κατεξοχὴν ἐκφυλιστικὸ φαινόμε -
νο. Φαινόμενο ὀλέθριο γιὰ μιὰ κοινωνία 
καὶ συγκεκριμένα γιὰ τὴ  Βρεταννία. Βέ-
βαια ἡ χώρα αὐτή, χωρὶς νὰ εἶναι καὶ ἡ 
μόνη στὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο, ἀ     πὸ ἐτῶν 
ἔχει ἀρχίσει τὴν  κατιοῦσα. Μὲ μιὰ κατ’ 
ὄνομα  «ἐκκλησία», ἡ ὁποία μὲ τὴν ἀ -
παράδεκτη θεωρία τῆς  λεγόμενης  «πε -
ριεκτικότητος» (comprehensi ve ness)  
πε  ρι λαμβάνει ὅ    λους τοὺς κλάδους τῶν 
 προ  τεσταντι κῶν ὁμολογιῶν,  ὁπό τε ἡ 
ἀλλοίωση τοῦ δόγματος  ἔφερε ὡς ἀπο-
τέλεσμα καὶ τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἤθους· 
μὲ μιὰ κατ’  ὄνομα «ἐκκλησία», ἡ ὁποία 
εἰσήγαγε τὴ χει ροτονία τῶν γυναικῶν 
καὶ ἔχει στοὺς κόλπους της γυναῖκες 
ἐπισκόπους· μὲ μιὰ κατ’ ὄνομα «ἐκκλη-
σία», στὴν ὁποία ὁμοφυλόφιλοι πάστο-
ρες τελοῦν γάμους ὁμοφυλοφίλων· μὲ 
μιὰ κατ’ ὄνομα «ἐκκλησία», ποὺ ἐνερ-
γεῖ ἐξοργιστικῶς ἀντίθετα πρὸς τὸν ἅ  -
γιο νόμο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ  Χριστοῦ, 
εἶναι πολὺ φυσικὸ ἡ χώρα αὐτὴ νὰ πα-
ρουσιάζει τέτοια φαινόμενα. Ἡ περι-
φρόνηση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ καὶ ἰδι-
αίτερα ὁ σοδομισμός, ἡ κατ’ ἐξοχὴν 
βδε λυκτὴ ἁμαρτία ἀπὸ τὸν τρισάγιο 
Θεό, διαβρώνουν καὶ τὴ χώρα αὐτὴ μὲ 
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βιντ Νάτ, σύμβουλο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Κέν τρου Παρακολούθησης Ναρκω-
τικῶν καὶ Ἐθισμοῦ (...). Σύμφωνα μὲ 

τοὺς εἰδικοὺς τὰ οἰνοπνευματώδη ποτὰ 
κατέλαβαν τὰ πρωτεῖα στὴ λίστα ἐπικιν-
δυνότητας, ἀφενὸς διότι πάρα πολλοὶ 
ἄνθρωποι καταναλώνουν ἀλκοὸλ καὶ 
ἀ    φετέρου διότι τὸ ἀλκοὸλ εἶναι ἡ ἐξαρ-
τησιογόνος οὐσία ποὺ ἐπηρεάζει περισ-
σότερο ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες τὸν κοινωνικὸ 
περίγυρο τοῦ χρήστη. Ἐπίσης τὸ ἀλκο-
όλ, σὲ μεγάλες ποσότητες, καταστρέφει 
σταδιακὰ ὅλα τὰ ὄργανα τοῦ ἀνθρώπι-
νου ὀργανισμοῦ καὶ ἡ θνησιμότητα τῶν 
ἀλκοολικῶν εἶναι σημαντικὰ μεγαλύτερη 
ἀπὸ αὐτὴ τῶν χρηστῶν ἄλλων οὐσιῶν, 
ἀκόμα καὶ τῆς ἡρωίνης, ἐνῶ συνδέεται 
μὲ μεγαλύτερα ποσοστὰ ἐγκληματικότη-
τας» («Καθημερινὴ» 2-11-2010).

Ὅταν οἱ εἰδικοὶ ἐκφράζονται τόσο κα-
τηγορηματικὰ γιὰ τὶς τρομερὲς συνέπει-
ες ποὺ ἔχει ἡ κατάχρηση τοῦ ἀλκοὸλ καὶ 
μάλιστα στοὺς νέους ἀνθρώπους, ἐμεῖς 
τί νὰ προσθέσουμε; Θὰ ὑπογραμμίσου-
με μόνο τὸν σοφότατο λόγο τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς μὲ τὸ στόμα τοῦ Ἀποστόλου 
τῶν ἐθνῶν Παύλου: «Μὴ μεθύσκεσθε 
οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία» (Ἐφεσ. ε΄ 18)! 

. ἐγκληματικότητα καλπάζει
Δὲν ὑπάρχει μέρα ποὺ νὰ μὴν ἀνα-

γραφοῦν στὶς ἐφημερίδες κάποιες λη-
στεῖες καὶ ἄλλες ἐγκληματικὲς δραστη-
ριότητες κακοποιῶν. Κάποτε λέγαμε ὅτι 
στὸ Σικάγο τῆς Ἀμερικῆς καὶ στὸ Τέξας 
κιν δυνεύει ἡ ζωή σου κάθε ὥρα. Τί πρέ-
πει νὰ ποῦμε σήμερα γιὰ τὴν πρωτεύου-
σά μας καὶ μάλιστα γιὰ ὁρισμένες περι-
οχές της; 

Γέμισε ἡ Ἀθήνα μὲ κακοποιοὺς εἰσα-

γόμενους καὶ ἐγχώριους, ποὺ διαπράτ-
τουν ἀδίστακτοι ἀκόμη καὶ μέρα μεση-
μέρι φρικτὰ ἐγκλήματα. Πολλοὶ συνταξι-
οῦχοι παίρνοντας τὴ σύνταξή τους ἀπὸ 
τὴν Τράπεζα τραυματίζονται καὶ χάνουν 
τὰ χρήματά τους ἀκόμη καὶ μέσα στὸ 
ἀσανσὲρ τοῦ σπιτιοῦ τους! Κινδυνεύει ἡ 
ζωή σου, ἂν θελήσεις νὰ περάσεις ἀπὸ 
κάποιους δρόμους. Χάθηκε τὸ αἴσθημα 
τῆς ἀσφαλείας. Ἀγρίεψε ὁ τόπος μας.

Γιατί ἄραγε; Τί φταίει γι’ αὐτὴ τὴν ἀ πα  -
ράδεκτη καὶ ἐφιαλτικὴ κατάσταση; Πολ   -
λὲς βέβαια αἰτίες θὰ μποροῦσαν νὰ ἀνα-
φερθοῦν γιὰ νὰ ἐξηγηθεῖ τὸ  θλιβερὸ αὐτὸ 
φαινόμενο. Ἀλλὰ κατὰ τὴν  ἄποψή μας ἡ 
κύρια αἰτία εἶναι ἡ ἄρνηση τῶν ἠ   θικῶν 
ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ ἀπο τε-
λοῦν τὰ ἰσχυρὰ θεμέλια μιᾶς ἤρεμης κοι-
νωνικῆς ζωῆς. Ἡ  ἐγκληματικότητα συμ-
βαδίζει μὲ τὴν ἀνηθικότητα. Ὅταν ἡ τη-
λεόραση καὶ ὁ Τύπος προβάλλουν δι-
αρκῶς τὴν ἀνηθικότητα καὶ εἰρωνεύονται 
τὶς ἀρχὲς καὶ ἐντολὲς τοῦ  Εὐαγγελίου· 
ὅταν ἡ ἐκπαίδευση δὲν ἀποσκοπεῖ πλέ-
ον στὴν ἠθικὴ διαπαιδαγώγηση τῶν μα-
θητῶν· ὅταν νομοθετοῦνται καὶ νομιμο-
ποιοῦνται καταστάσεις γιὰ τὴν οἰκογέ-
νεια καὶ τὴν κοινωνία ἀδιανόητες μέχρι 
πρό τινος· ὅταν θεοποιεῖται τὸ χρῆμα· 
ὅ    ταν ἐπιτρέπονται καὶ δικαιολογοῦνται 
ὅλα ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς δημοκρατίας 
καὶ ἐλευθερίας· ὅταν ὁρισμένοι πλούσι-
οι ζοῦν καὶ διασκεδάζουν προκλητικά· 
ὅ    ταν μένουν ἀτιμώρητοι ὁρισμένοι ὑψη-
λὰ ἱστάμενοι παραβάτες τῶν θείων καὶ 
ἀν θρωπίνων νόμων, πῶς δὲν θὰ ἀγριέ-
ψει ὁ τόπος; Πῶς δὲν θὰ καταντήσει ξέ-
φραγο ἀμπέλι τοῦ Σατανᾶ; 

Πρέπει νὰ τὸ ἐννοήσουμε ὅλοι μας, 
ἄρχοντες καὶ λαός, καὶ νὰ μετανοήσου-
με. Χωρὶς ἠθικὲς ἀξίες καὶ ἀρχὲς δὲν 
μπο ρεῖ νὰ ὑπάρξει εἰρήνη καὶ ἀσφά-
λεια. Χωρὶς τὸν Χριστὸ θὰ καταντήσου-
με ζούγ κλα.



Τὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο μᾶς μετα-
φέρει στὴν ἀκροθαλασσιὰ τῆς  Γαλιλαίας. 
Ἔριχναν τὰ δίχτυα τους ὁ Πέτρος καὶ ὁ 
Ἀν δρέας, καὶ λίγο πιὸ πέρα ὁ Ἰάκωβος 
καὶ ὁ Ἰωάννης. Τότε τοὺς πλησίασε ὁ Κύ-
ριος Ἰησοῦς καὶ τοὺς κάλεσε νὰ Τὸν ἀκο-
λουθήσουν, ὥστε στὸ ἑξῆς νὰ  ἁπλώνουν 
δίχτυα πνευματικὰ καὶ νὰ ἁλιεύουν ψυ -
χὲς γιὰ τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν: «Δεῦ τε 
ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀν-
θρώπων», τοὺς εἶπε. Ἀκολουθῆστε με καὶ 
θὰ σᾶς κάνω ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 

«Ἁλιεῖς ἀνθρώπων»! Αὐτὸς ὁ παραβο-
λικὸς λόγος τοῦ Κυρίου μᾶς δίνει τὴν ἀ  -
φορμὴ νὰ δοῦμε ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ ἔργο 

τῆς ἁλιείας ἀνθρώπων καὶ τὶ σχέση μπο-
ρεῖ νὰ ἔχει μὲ τὴ δική μας ζωή.

1. �4Γ� �Ψ6Λ�
«Ἁλιεία ἀνθρώπων» ὁ Κύριος ὀνόμασε  

τὸ ἔργο τοῦ κηρύγματος καὶ τῆς ἱεραπο-
στολῆς, ποὺ ὁ Ἴδιος ἀνέθεσε στοὺς ἁγί-
ους Ἀποστόλους πρῶτα κι ἔπειτα σὲ ὅλη 
τὴν Ἐκκλησία. Μετὰ τὴν Ἀνάστασή του ὁ 
Κύριος Ἰησοῦς ἄφησε ὡς ἱερὴ παρακα-
ταθήκη στοὺς μαθητές του τὴν ἐντολὴ νὰ 
μεταδώσουν τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου 
σὲ ὅλο τὸν κόσμο: «Πορευθέντες μαθη-
τεύσατε πάντα τὰ ἔθνη», τοὺς εἶπε. Μὲ 
τὰ λόγια αὐτὰ κάλεσε τοὺς μαθητές του 

«Δεῦτε ὀπ�σω μου
καὶ ποι�σω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρ�πων»

Δαβὶδ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ,
Ἰωάννου Γοτθίας 
Ἦχος α΄ -  Ἑωθινὸν Β΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ρωμ. β΄ 10-16

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. δ΄ 18-23

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
(Β΄ Ματθαίου)

    ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, περιπατῶν ὁ ᾿Ιησοῦς παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας 
εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελ-
φὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· 

καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. οἱ δὲ 
εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλ-
λους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δί-
κτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν 
πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ ̓ Ιησοῦς 
διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασι-
λείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
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νὰ ρίχνουν σὰν ἄλλοι ψαράδες τὰ δίχτυα 
τοῦ θείου λόγου καὶ νὰ ἑλκύουν τὶς ψυχὲς 
τῶν ἀνθρώπων στὴν ἀληθινὴ ζωὴ. 

Αὐτὸ τὸ ἔργο τῆς ἁλιείας τῶν ψυχῶν 
ποὺ ἄρχισαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, τὸ συνέ-
χισαν οἱ διάδοχοί τους, οἱ ἐπίσκοποι καὶ 
οἱ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν κύρια εὐθύ-
νη στὸ ἔργο αὐτό. Αὐτοί, μὲ τὸ νὰ  κηρύτ-
 τουν τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, νὰ συμβουλεύουν 
καὶ νὰ καθοδηγοῦν τοὺς ἀνθρώπους, κυ-
ρίως ὅμως μὲ τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν Μυ-
στηρίων, βοηθοῦν ὥστε ὅλο καὶ περισ-
σότερες ψυχὲς νὰ ἀπεγκλωβίζονται ἀπὸ 
τὰ δίχτυα τοῦ κόσμου καὶ νὰ ἀσφαλίζον-
ται στὴ σαγήνη τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ ἁποστολὴ τοῦ 
ἱερέως, ὅπως μᾶς τὴν περιγράφει ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «πτερῶσαι ψυ-
χήν, ἁρπάσαι κόσμου καὶ δοῦναι Θεῷ»· 
δηλαδή, νὰ δώσει φτερὰ στὴν ψυχή, νὰ 
τὴν ἁρπάξει ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ διεφθαρμέ-
νου κόσμου καὶ νὰ τὴν προσφέρει στὸν 
Θεό. Ὑπάρχει σπουδαιότερη προσφορὰ 
ἀπὸ αὐτή; Ἀκόμη καὶ μία ψυχὴ νὰ σω-
θεῖ, τὸ ἔργο αὐτὸ δὲν παύει νὰ εἶναι με-
γαλειῶδες. Διότι ὅπως μᾶς βεβαίωσε ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος, τίποτε στὸν κόσμου δὲν ἀ-
ξίζει ὅσο μία ψυχή (Μάρκ. η΄ 36)! 

Πῶς ὅμως μποροῦμε κι ἐμεῖς νὰ βοηθή-
σουμε σὲ αὐτὸ τὸ μεγάλο καὶ ὑψηλὸ ἔργο, 
τὸ ὁποῖο κατ’ ἐξοχὴν ἐπιτελεῖται ἀπὸ τοὺς 
κληρικούς; 

2. �� Δ	@� A�Σ C4��Σ
Πρωτίστως αὐτὸ ποὺ μποροῦμε ὅλοι 

νὰ κάνουμε εἶναι νὰ προσευχόμαστε 
στὸν ἅγιο Θεὸ νὰ ἀναδεικνύει πρόσωπα 
κατάλληλα καὶ ἄξια γιὰ νὰ ἀναλάβουν μία 
τόσο ὑπεύθυνη καὶ μεγάλη ἀποστολή. Ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς προτρέπει: «Δεήθη-
τε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως 
ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ» 
(Ματθ. θ΄ 38)· δηλαδή, προσευχηθεῖτε 
θερμὰ στὸν Κύριο, ὥστε νὰ βγάλει καὶ νὰ 
ἀποστείλει ἐργάτες στὸν θερισμό του.

Ἔπειτα ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς μπορεῖ 
νὰ συμπαρίσταται στὸ ἔργο τῶν ἱερέ-
ων μὲ διάφορους τρόπους: εἴτε στὴ δια-
κονία τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, εἴτε στὸ ἔργο τῆς 
κατηχήσεως, τῆς φιλανθρωπίας ἢ σὲ κά-
ποια ἄλλη εὐκαιρία ποὺ παρουσιάζεται, 
ἂς εἴμαστε πρόθυμοι νὰ συνδράμουμε τὸ 
ἔργο τῆς ἁλιείας ψυχῶν καὶ μὲ τὶς δικές 
μας πτωχὲς δυνάμεις. 

Κανεὶς δὲν εἶναι ἄξιος νὰ ἀναλάβει ἀπὸ 
μόνος του ἕνα τέτοιο ἔργο. Γι’ αὐτὸ καὶ 
ὁ Κύριος δὲν εἶπε «ἐλᾶτε νὰ γίνετε ἁλιεῖς 
ἀνθρώπων», ἀλλὰ τί εἶπε; «Δεῦτε ὀπίσω 
μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων». 
Θὰ σᾶς κάνω ἐγὼ ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 
Πράγματι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτὴ 
ποὺ μετέβαλε τοὺς ἀγράμματους ψαρά-
δες σὲ πάνσοφους Ἀποστόλους καὶ κή-
ρυκες τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ Χάρις τοῦ Θε -
οῦ εἶναι αὐτὴ ποὺ μπορεῖ νὰ  ἐμπνεύσει
καὶ ἄλλους ὥστε νὰ γίνουν «ἁλιεῖς ψυ-
χῶν».

Ἐμεῖς τὸ μόνο ποὺ ἔχουμε νὰ κάνου-
με εἶναι νὰ ἀπαντήσουμε πρόθυμα στὴν 
πρόσκληση τοῦ Κυρίου «δεῦτε ὀπίσω 
μου...» καὶ νὰ παρακαλοῦμε τὸν Κύριο 
νὰ μᾶς δίνει τὴ χάρη του, ὥστε νὰ ἀξιο-
ποιοῦμε κάθε εὐκαιρία ποὺ μᾶς παρου-
σιάζεται, προκειμένου νὰ ἑλκύσουμε ψυ-
χὲς κοντά του: εἴτε προσφέροντας ἕνα 
ὀρ  θόδοξο ἔντυπο, εἴτε παρακινώντας γιὰ 
τὴν ἱερὰ Ἐξομολόγηση, εἴτε μὲ ἕνα λόγο 
οἰκοδομῆς καὶ στηριγμοῦ, ποὺ τόσο πο - 
λὺ ἔχει ἀνάγκη κάθε ἀνθρώπινη ψυχή.

❁   ❁   ❁
Στὶς μέρες μας εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ κακὸ 

ἔχει πληθυνθεῖ. Ἁπλώνει τὰ δίχτυα του ὁ 
κόσμος τῆς ἁμαρτίας καὶ παγιδεύει πολ-
λούς. Ἔχει ἀνάγκη λοιπὸν ἡ ἐποχή μας 
ἀπὸ «ἁλιεῖς ἀνθρώπων». Ἀπὸ ἐκείνους 
ποὺ θὰ ἁπλώσουν τὸ δίχτυ τοῦ θείου λό-
γου. Τὸ δίχτυ ποὺ δὲν συλλαμβάνει ἀλλὰ 
ἀπελευθερώνει. Ὁδηγεῖ τὶς ψυχὲς στὴν 
ἀληθινὴ ζωὴ καὶ σωτηρία, στὴ σαγήνη 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.



ὲν μ’ ἀγαπάει κανείς». Αὐτὴ ἡ φρά-
ση ἀκούγεται συχνὰ ἀπὸ τὰ χείλη 
πολλῶν ἀνθρώπων γύρω μας. Τὴν 

ἀκοῦμε ὄχι μόνο ἀπὸ ἀνθρώπους μο-
ναχικούς, ἐγκαταλειμμένους σὲ γηροκο-
μεῖα, νοσοκομεῖα, ἄσυλα ἀνιάτων... Ἀλ-
λὰ κάποιες φορὲς ἀκόμη καὶ ἀπὸ στόμα-
τα ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν δίπλα μας· ἀπὸ 
συγγενεῖς καὶ φίλους, ἀπὸ συζύγους καὶ 
παιδιά. Κάποιες φορὲς μάλιστα μπορεῖ 
νὰ στριφογυρίζει ἡ φράση αὐτὴ καὶ στὴ 
δική μας σκέψη, καὶ νὰ ἀκούγεται μὲ πα-
ράπονο καὶ μελαγχολικὰ μέσα ἀπὸ τὰ βά-
θη καὶ τῆς δικῆς μας καρδιᾶς. 

Εἶναι ἀλήθεια βέβαια πὼς στὴν ἐποχή 
μας ἡ ἀγάπη ἔχει εἰσέλθει στὴν κατάψυ-
ξη. Ἀγριέψαμε οἱ ἄνθρωποι καὶ δὲν ξέ-
ρουμε ν’ ἀγαποῦμε, ἢ δὲν θέλουμε ν’ ἀγα-
ποῦμε. Γι’ αὐτὸ βλέπει κανεὶς ἔκδηλα τὰ 
σημάδια αὐτῆς τῆς καταστάσεως: προ-
βληματικὲς οἰκογενειακὲς σχέσεις, διαζύ-
για, μελαγχολίες, ψυχολογικὰ προβλή-
ματα. Κατέβηκε ἐπικίνδυνα τὸ θερμόμε-
τρο τῆς ἀγάπης στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώ-
πων, καὶ ἀνέβηκε ἡ παγωνιὰ τῆς ἀδια-
φορίας καὶ τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ. Καὶ σή-
μερα ζοῦμε ὅλοι μας τὴν ἀκαταστασία 
καὶ τὴ διαταραχὴ στὶς ἀνθρώπινες σχέ-
σεις. Εἶναι μάλιστα κάποιες στιγμὲς ποὺ 
αἰσθανόμαστε μέσα στὸ σπίτι μας τόσο 
μόνοι ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Στὶς δύσκολες 
αὐτὲς ὧρες ἀντηχεῖ διαρκῶς στὴ  σκέψη 
μας ἡ κραυγή: «Δὲν μ’ ἀγαπάει κανείς». 
Καὶ περιμένουμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ 
μᾶς δείξουν ἀγάπη. Κι ἐπειδὴ δὲν βρί-
σκου με ἀνταπόκριση,     ἀπο γο ητευ όμαστε. 

Τί φταίει λοιπόν; Κανεὶς δὲν μᾶς ἀγα-
πάει; 

Δὲν μᾶς ἀγαπάει ὁ σύζυγος ἢ ἡ σύζυ- 
 γος; Δὲν μᾶς ἀγαποῦν τὰ παιδιά μας; Οἱ 
φίλοι μας, οἱ ἄλλοι συγγενεῖς μας; Καὶ για-
τί εἰδικὰ ἐμᾶς νὰ μὴ μᾶς ἀγαπάει καν είς; 
Μήπως ἡ κραυγὴ ἀπελπισίας «δὲν μ’ ἀ -
γαπάει κανεὶς» κρύβει κάποιο  λάθος; Μή-
πως φταῖμε κάπου κι ἐμεῖς; Μήπως ἐμεῖς 

λεύουμε τοὺς ἄλλους νὰ μᾶς ἀγαπή-
σουν. Ἢ κάποιες φορὲς μπορεῖ νὰ ἔχου-
με  ὑ  περβολικὲς καὶ εἰδικὲς ἀπαιτήσεις 
ἀ    πὸ τοὺς ἄλλους. Ἢ τέλος μπορεῖ νὰ μᾶς 
ἀγαποῦν πραγματικὰ οἱ ἄλλοι γύρω μας 
κι ἐμεῖς νὰ μὴν τὸ καταλαβαίνουμε. 

Κι ἔπειτα ἂν ὑποθέσουμε ὅτι τὸ πρό-
βλημα εἶναι μόνο στοὺς ἄλλους – πρά-
γμα λογικὰ ἀδύνατο – θὰ πρέπει νὰ σκε-
φθοῦμε καὶ κάτι ἄλλο: Μήπως καὶ πάλι 

μὲ τὸ χαρακτήρα μας δυσκολεύουμε τοὺς 
ἄλλους νὰ μᾶς  ἀγαπήσουν; Τὸ πρῶτο 
λοιπὸν ποὺ θὰ πρέπει νὰ σκεφθοῦμε σο-
βαρὰ εἶναι ἐὰν ἐμεῖς μὲ τὶς ἰ   δι ορρυθμίες 
μας ἢ κάποιες κακές μας  συνήθειες, μὲ 
τοὺς ἐγωισμούς μας, τὴ σκλη ροκαρδία 
μας ἢ τὴν ὑπερευαισθησία μας δυσκο-
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φταῖμε κι ἐμεῖς, διότι ζητοῦμε διαρκῶς 
ἀ πὸ τοὺς ἄλλους νὰ μᾶς ἀγαποῦν, κι ἐ  -
μεῖς δὲν θέλουμε νὰ τοὺς δείχνουμε ἀγά-
πη; Ἔτσι, ἐὰν ζητιανεύουμε διαρκῶς τὴν 
ἀγάπη τῶν ἄλλων, ἴσως νὰ μὴν τὴ βροῦ-
με ποτέ. Ἐὰν ὅμως τὴν  προσφέρουμε ἐ           -
μεῖς πρῶτοι, θὰ τὴν πάρουμε πίσω πολ  -
λαπλάσια. Διότι ἐὰν  μάθουμε ἐμεῖς πρῶ  -
τοι νὰ ἀγαποῦμε τὸν κάθε ἄνθρωπο ποὺ 
ἔβαλε ὁ Θεὸς  δίπλα μας, τότε καὶ οἱ ἄλ λοι 
θὰ μᾶς ἀγαποῦν.

Αὐτὸ ἄλλωστε ἔκανε ὁ Θεὸς σὲ μᾶς τοὺς 
ἀνθρώπους, ποὺ δὲν ἀξίζαμε τὴν ἀγάπη 
του. «Αὐτὸς πρῶτος ἠγάπη σεν ἡμᾶς». 
Αὐτὸς «ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη» 
σὲ μᾶς τοὺς ἀποστάτες καὶ ἁμαρτωλούς, 
ποὺ δὲν ἀξίζαμε τὴν ἀγάπη του (Α΄ Ἰω. δ΄ 
19, Ψαλμ. ιζ΄ 10). Καὶ μᾶς δίδα ξε ἔτσι ὅτι 
ἐμεῖς πρῶτοι πρέπει νὰ ἀ  γαποῦμε τοὺς 
ἄλλους· ὅποιοι κι ἂν εἶ ναι αὐτοί. Νὰ ἀγα-
ποῦμε ἀκόμη καὶ τοὺς προ βληματικούς, 
τοὺς δύσκολους, τοὺς ἀ    τίθασους... τοὺς 
ἐχθρούς μας.  

Αὐτὸ βέβαια τὸ λέμε εὔκολα, τὸ ξέρου-
με, ἀλλὰ στὴν πράξη  διαπιστώνουμε ὅτι 
εἶ  ναι πολὺ δύσκολο. Ἐμεῖς συχνὰ δυσ-
κολευόμαστε νὰ ἀγαπήσουμε ἀκόμη καὶ 
κά ποιους στενοὺς συγγενεῖς μας. Καὶ 
μά    λιστα στεκόμαστε συχνὰ σὲ ἀφορμὲς 
 συνήθως ἀσήμαντες: ἕνα μικρό τους λά-
θος, ἕναν τραχὺ λόγο, μιὰ ἀδέξια συμπε-
ριφορά. Καὶ τὰ αἰσθήματά μας παγώ-
νουν. Μᾶς ἐνοχλεῖ ἀκόμη καὶ ἡ παρου-
σία τους. Μᾶς ἐκνευρίζει ἡ συμπεριφορά 

τους. Δὲν ἀνεχόμαστε τὴν ἀνάσα τους δί-
πλα μας. Ἀκόμη καὶ ἡ θύμησή τους κά-
ποτε δημιουργεῖ μέσα μας ἀναστάτωση. 
Καὶ γι’ αὐτὸ συχνὰ ἀναρωτιόμαστε: Πῶς 
νὰ ἀγαπήσω αὐτὸν τὸν ἐγωιστή, πῶς 
νὰ συμπαθήσω τὸν δύστροπο σύζυγο 
ἢ τὴν πεθερά μου, τὸν παράξενο συνερ-
γάτη ἢ φίλο; Μὰ ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται 
ὅλο τὸ μεγαλεῖο καὶ ἡ τελειότητα τῆς ἐν 
Χριστῷ ζωῆς. «Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς 
ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ 
καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσι;», μᾶς 
ἐρωτᾶ ὁ Κύριος. Ἐὰν ἀγαπήσετε μόνο 
ἐκείνους ποὺ σᾶς ἀγαποῦν, ποιὰ ἀντα-
μοιβὴ περιμένετε ἀπὸ τὸν Θεό; Τὸ ἴδιο 
δὲν κάνουν καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τελῶνες; Γι’ 
αὐτὸ ὁ Κύριος στὴ συνέχεια μᾶς ζητᾶ νὰ 
γίνουμε τέλειοι δείχνοντας ἀγάπη πρὸς 
ὅλους, ὅπως εἶναι τέλειος καὶ ὁ οὐράνιος 
Πατέρας μας, ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης (Ματθ. 
ε΄ 46, 48).   

Νὰ μάθουμε λοιπὸν νὰ ἀγαποῦμε ἐ -
μεῖς πρῶτα αὐτοὺς ποὺ νομίζουμε ὅτι δὲν 
μᾶς ἀγαποῦν, ἢ αὐτοὺς ποὺ δυσκολευ ό -
μα στε νὰ ἀγαπήσουμε. Αὐτὸ εἶναι τὸ  βα -
ρόμετρο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς. 

Τελικὰ δηλαδὴ ἡ φράση «δὲν μ’ ἀγαπά-
ει κανεὶς» εἶναι λανθασμένη. Ἡ  σω στὴ ἴ   -
σως θὰ ἦταν: «δὲν ἔχω μάθει ἀκόμη νὰ 
ἀγαπῶ». Ἂς μάθουμε λοιπὸν ν’ ἀγαποῦ-
με. Ἔτσι μόνο θὰ μπορέσουμε νὰ ζή   σου-
με στὸν κόσμο αὐτὸ μιὰ ζωὴ χαρού μενη 
καὶ ἀληθινή. Ἔτσι θὰ  μοιάσουμε στὸν οὐ-
ράνιο Πατέρα μας, τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης.

Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τῶν ἀποστολικῶν χρόνων μελετᾶ τὸ 
ἐν λόγῳ βιβλίο. Συγκεκριμένα προβάλλει τὸν Ἀδελφόθεο Ἰάκωβο, τὸν Εὐαγγε-
λιστὴ Μᾶρκο, τὸν ἑκατόνταρχο Κορνήλιο, τὸν Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ τὸν 
πρωτομάρ τυρα Στέφανο. Εἶναι ἀποκαλυπτική, μορφωτικὴ καὶ πολὺ οἰκοδομητικὴ 
ἡ ἔκδοσή μας αὐτή. Σελίδες 183. Τιμᾶται 5 €.
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Οἱ ἀνολοκλήρωτεςΟἱ ἀνολοκλήρωτες
καλὲς πράξειςκαλὲς πράξεις

ἶναι συχνὸ τὸ φαινόμενο νὰ ἀρχί-
ζουμε μὲ ὄρεξη καὶ ἐνθουσιασμὸ 
κάποια καλὰ ἔργα, ἀλλὰ νὰ μὴν τὰ 

ἀποτελειώνουμε, διότι παρουσιάζονται 
ἐμπόδια ἀνεξάρτητα τῆς θελήσεώς μας. 
Ἄραγε πηγαίνει χαμένος ὁ κόπος μας; 
Ὁ ἀδιάψευστος λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
μᾶς βεβαιώνει ὅτι τίποτε δὲν πηγαίνει 
χαμένο. Πιάνουν τόπο ὅλα ὅσα γίνον-
ται γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὁ 
ἅγιος Θεὸς ἀμείβει ὄχι μόνο τὸ ἀποτέλε-
σμα τῶν πράξεών μας ἀλλὰ καὶ τὴ διά-
θεση μὲ τὴν ὁποία τὶς κάνουμε. 

Νὰ θυμηθοῦμε ἀπὸ τοὺς χρόνους 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τὸν πατριάρ-
χη Ἀβραάμ. Ὁ ἅγιος Θεὸς τοῦ ζήτη-
σε νὰ θυσιάσει τὸ παιδὶ τῶν γηρατειῶν 
του, τὸν Ἰσαάκ. Ὁ Πατριάρχης ὑπάκου-
σε στὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ καὶ ἔσπευσε 
μὲ προθυμία νὰ τὴν ἐκτελέσει. «Ἔτεινεν 
ὅλην πρὸς τὴν σφαγὴν τὴν ἑαυτοῦ γνώ-
μην». Ἔδειξε ὅλη του τὴν καλὴ διάθεση! 
Ἀλλὰ τὴν τελευταία στιγμὴ ἄγγελος Κυ-
ρίου κράτησε τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Πατριάρ-
χη καὶ ἡ αἱματηρὴ θυσία δὲν ὁλοκληρώ-
θηκε. Ἐμεῖς λέμε ὅτι δὲν ὁλοκληρώθη-
κε, ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς βεβαιώ-
νει ὅτι ὁλοκληρώθηκε. «Νῦν ἔγνων, ὅτι 

φοβῇ σὺ τὸν Θεὸν καὶ οὐκ ἐφείσω τοῦ 
υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι’ ἐμέ» (Γεν. 
κβ΄ 12). Τώρα κατάλαβα καλὰ ὅτι σέ-
βεσαι τὸν Θεὸ καὶ δὲν λυπήθηκες νὰ 
θυσιάσεις γιὰ χάρη μου τὸ ἀγαπημένο 
καὶ μονάκριβο παιδί σου, τὸν Ἰσαάκ. Ὁ 
ἅγιος Θεὸς εἶδε πόσο εἰλικρινὴς ἦταν ἡ 
ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη νὰ θυσιάσει 
τὸν Ἰσαὰκ καὶ ὑπολόγισε τὴ θυσία του 
σὰν νὰ ἔγινε, κι ἂς μὴν ἔγινε στὴν πρά-
ξη. Τοῦ ἀρκοῦσε ὅτι ἔγινε ὡς πρὸς τὴ 
διάθεση. 

Ἐπίσης νὰ θυμηθοῦμε τὸν ψαλμικὸ 
στί χο «ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην 
τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα 
σφα γῆς» (Ψαλμ. μγ΄ 23). Γιὰ τὴν ἀγά-
πη Σου, Κύριε, πεθαίνουμε κάθε στιγμὴ 
καὶ ὥρα τῆς ζωῆς μας. «Ὑφιστάμεθα 
κατὰ πρόθεσιν θάνατον καθημερινῶς. 
Ἐθεωρήθημεν σὰν πρόβατα  συρόμενα 
πρὸς σφαγήν», ἑρμηνεύει ὁ  ἀείμνηστος 
Παν. Τρεμπέλας. Ὁ ἅγιος Νικόδημος 
ὁ Ἁγιορεί της σχολιάζοντας αὐτὸν τὸν 
ψαλμικὸ στίχο παραθέτει σχόλιο τοῦ 
Νικήτα Στηθάτου, ὁ ὁποῖος παρατη-
ρεῖ ὅτι ὁ πιστὸς ποὺ ἀποδέχεται «τὸν 
ὑπὲρ τῆς ἀληθείας θάνατον», «δυνά-
μει ὁ τοιοῦτος τέθνη κε». Ἐφόσον δέχε-
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ται ὡς πρὸς τὴν πρόθεση νὰ πεθάνει, 
εἶναι σὰν νὰ πέθανε, κι ἂς μὴν ὑπέκυψε 
στὸ θάνατο ἀπὸ τὰ μαρτύρια στὰ ὁποῖα 
ὑποβλήθηκε.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος πόσους κινδύ-
νους ἀντιμετώπιζε στὶς ἱεραποστολι κὲς 
περιοδεῖες του! Εἶχε τὴν αἴσθηση ὅτι 
πεθαίνει κάθε στιγμὴ καὶ ὥρα τῆς ζω-
ῆς του. «Καθ’ ἡμέραν ἀποθνήσκω» (Α΄ 
Κορ. ιε΄ 31)! Καθημερινὰ ἀντικρίζω κιν-
δύνους τῆς ζωῆς τόσο πολλοὺς καὶ τό -
σο μεγάλους, ὥστε χάνω κάθε ἐλπίδα 
ὅτι θὰ ἀποφύγω τὸν θάνατο. Βεβαίως 
δὲν πέθαινε βιολογικά, διότι βιολογικὰ 
μία φορὰ πεθαίνει ὁ ἄνθρωπος. Πέθαι-
νε ὅμως ὡς πρὸς τὴ διάθεση. Αὐτὴν τὴν 
μέχρι αὐτοθυσίας διάθεσή του ἔβλεπε ὁ 
ἅγιος Θεὸς καὶ τὴν ὑπολόγιζε ὡς ὁλο-
κληρωμένη θυσία.

Στὰ δύσκολα χρόνια τῶν διωγμῶν 
ὑπῆρξαν χριστιανοὶ ποὺ ὁδηγήθηκαν 
στὸ μαρτύριο, ἔδωσαν μαρτυρία γιὰ τὸν 
Χριστό, ὁμολόγησαν μὲ παρρησία τὴν 
πί στη τους, ὑπέμειναν βασανιστήρια, 
ἀλ λὰ κάτι παρενεβλήθη καὶ δὲν κατέ-
ληξαν στὸν θάνατο. Μνημονεύουμε ὡς 
χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ὅτι πολλοὶ 
ἀπὸ τοὺς Πατέρες ποὺ ἔλαβαν μέρος 
στὴν ἁγία Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο εἶχαν 
ἀκρωτηριασμένο τὸ σῶμα τους. Ἄλλος 
ἦταν τυφλὸς ἀπὸ τὸ ἕνα μάτι, ἄλλος ἦταν 
μὲ κομμένο τὸ ἕνα χέρι, ἄλλος μὲ κομμέ-
νη τὴ μύτη, ἄλλος εἶχε κάποιο ἄλλο ση-
μάδι πληγῆς ἀπὸ μαρτύρια ποὺ εἶχαν 
ὑποστεῖ σὲ προγενέστερους διωγμούς, 
τοῦ Διοκλητιανοῦ, τοῦ Μαξιμιανοῦ, τοῦ 
Μαξεντίου καὶ τοῦ Λικινίου. Οἱ πιστοὶ 
χριστιανοί, ὅταν συναντοῦσαν τέτοιους 
Πατέρες, τοὺς ἀσπάζονταν μὲ σεβασμὸ 
καὶ τοὺς ἀπέδιδαν τιμή, διότι ἦταν δυ-
νάμει μάρτυρες. Διότι ἔφεραν στὸ κακο-
παθημένο σῶμα τους τὰ στί γματα (τὰ 
σημά δια τῶν πληγῶν) τοῦ Κυρίου Ἰη-
σοῦ Χρι  στοῦ, ὅπως τὰ ἔφερε ὁ ἀπό-

στολος Παῦλος, ποὺ γράφει στοὺς Γα-
λάτες: «Τοῦ λοιποῦ  κόπους μοι μηδεὶς 
παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυ-
ρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω» 
(ς΄ 17).

Ἀπόφαση θανάτου ἐδῶ στὴν Πατρί-
δα μας εἶχαν καὶ οἱ Νεομάρτυρες, κι ἂς 
μὴν κατέληξαν ὅλοι στὸν θάνατο. «Χτύ-
πα γιὰ τὴν πίστη», ἔλεγαν στὸν δήμιο. 
«Δὲν θέλω νὰ ἀρνηθῶ τὸν Χριστόν μου, 
ὁποιοδήποτε μαρτύριο κι ἂν ὑποστῶ»! 

Γίνεται φανερὸ ὅτι παντοῦ ἡ καλὴ δι-
άθεση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι  ἐκείνη ποὺ 
στεφανώνεται. «Πανταχοῦ ἡ  γνώμη ἐ  -
στὶν ἡ στεφανουμένη»,  παρατηρεῖ ὁ ἱε-
ρὸς Χρυ σόστομος. Ὅπου ἡ  προαίρεση 
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι  ἐξαιρετική, καὶ ἡ 
Χάρις τοῦ Θεοῦ εἶναι πλουσιόδωρη. Ὁ 
ἀγωνοθέτης Κύριος τιμᾶ τοὺς πιστοὺς 
δούλους του, ἐπιβραβεύει τὰ ἀφοσιω-
μένα παιδιά του, ἀνταμείβει τοὺς ἄξιους 
ἐργάτες τοῦ ἀμπελώνα του. Τοὺς ἀμεί-
βει μὲ ὁλόκληρο τὸ ἡμερομίσθιο, ἔστω 
κι ἂν ἐργάστηκαν ὁρισμένες ὧρες τῆς 
ἡμέρας στὸν ἀμπελώνα του. Βραβεύει 
τὶς καλὲς πράξεις τους. Βραβεύει καὶ τὴν 
καλὴ διάθεσή τους. «Καὶ τὰ ἔργα δέχε-
ται, καὶ τὴν γνώμην ἀσπάζεται· καὶ τὴν 
πρᾶξιν τιμᾷ, καὶ τὴν πρόθεσιν ἐπαινεῖ», 
σαλπίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος στὸν 
Κατηχητικὸ λόγο τῆς Ἀναστάσεως. 

«Γνώμη» καὶ «πρόθεσις» εἶναι ἡ καλή 
μας διάθεση. Μ’ αὐτὴ τὴν καλὴ διάθεση 
νὰ ξεκινοῦμε τὰ θεάρεστα ἔργα μας. Καὶ 
νὰ ἔχουμε τὸν πόθο νὰ τὰ ἀποτελειώ-
σουμε. Ἀλλὰ καὶ ἂν οἱ περιστάσεις δὲν 
τὸ ἐπιτρέψουν νὰ ὁλοκληρωθεῖ κάποιο 
καλὸ ἔργο μας, ὁ ἅγιος Θεὸς ποὺ βλέ-
πει στὴν καρδιά, τοὺς πόθους, τὰ σκιρ-
τήματα, τὶς διαθέσεις τῶν ἀνθρώπων, 
δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει χωρὶς παράκληση. 
Θὰ δώσει καὶ σὲ μᾶς τὴ χάρη καὶ τὴν 
εὐλογία του, γιὰ νὰ εἰσέλθουμε πάντες 
«εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου μας».



Ἐξαφανίστηκαν οἱ ἅγιοι! 
ξαφανίστηκαν οἱ ἅγιοι! Σκίζοντας 
τὸν ἀέρα ἀπὸ τὰ βάθη τριῶν χι-
λιάδων χρόνων μιὰ  ἀπελπισμέ νη, 
μιὰ σπαρακτικὴ κραυγὴ φτάνει μέ-

χρι καὶ τὴ δική μας ὄντως  ἀποκα λυπτικὴ 
ἐποχὴ καὶ μᾶς πληροφορεῖ γι᾿ αὐτὸ τὸ 
ἴδιο, τὸ τόσο θλιβερὸ γεγονός. Ποιὸ γε-
γονός; Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑ   πάρχουν 
πιὰ ἐνάρετοι καὶ ἀφοσιωμένοι στὸν Θεὸ 
ἄνθρωποι: «Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέ-
λοιπεν ὅσιος», κραύγασε τότε ὁ Δαβίδ.

Χίλια χρόνια πρὸ Χριστοῦ, σὲ συν θῆ-
κες ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων ἀ   πὸ 
τὸ σωτηριῶδες θέλημα τοῦ ζῶντος Θε-
οῦ, ὁ μεγάλος προφήτης καὶ βασιλιάς, 
ὁ ποιητὴς καὶ ψαλμωδός, ὁ ἐκ λε κτὸς 
τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος κάνει τὴν πιὸ πι-
κρὴ διαπίστωση· τὴ διαπίστωση ὅτι ἐξα-
φανίστηκαν, δὲν ὑπάρχουν πιὰ ἀλη θι-
νοὶ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι.

Δὲν ὑπῆρχαν; Ὑπῆρχαν ἀναμφιβό-
λως, ἀλλὰ εἶχαν λιγοστέψει πολύ, ἀπο-
τε λοῦσαν σχεδὸν εἶδος πρὸς ἐξαφάνι-
ση. Καὶ αὐτὴ ἡ πονεμένη διαπίστωση 
τραυ μάτισε βαθιὰ τὰ σπλάχνα τοῦ θεό-
πνευστου ψαλμωδοῦ. Πόνεσε, ἔκλαψε, 
ἀπογοητεύθηκε. Γι᾿ αὐτὸ καὶ κραύγασε 

σπαρακτικά: «Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκ-
λέ λοιπεν ὅσιος»· σῶσε με, Θεέ μου, δι-
ότι χάθηκε, ἐξαφανίστηκε, δὲν ὑπάρχει 
πλέον ἐνάρετος ἄνθρωπος.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ ὡραίου, τοῦ 
πονεμένου καὶ τόσο περιεκτικοῦ ἑνδέ-
κα του Ψαλμοῦ. Ὁ Ψαλμὸς φέρει τὴν 
ἐπιγραφὴ «ὑπὲρ τῆς ὀγδόης», ποὺ ση-
μαίνει τὸν τρόπο ψαλμωδίας του, νὰ ψα-
λεῖ δηλαδὴ «κατὰ ὀκτὼ τόνους κά τω». 
Ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ὅμως ἑρμη νευ τὲς 
καὶ τοὺς ἱεροὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
ἐκλαμβάνεται μὲ ἀλληγορικό, συμβολι-
κὸ νόημα καὶ σημαίνει ἱκεσία πρὸς τὸν 
Θεὸ νὰ ἔλθει σύντομα ἡ ὄγδοη ἡμέ-
ρα. Ὄγδοη δὲ ἡμέρα θεωρεῖται εἴτε ἡ 
ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ 
ἡ περίοδος ποὺ ἀκολουθεῖ, εἴτε ἡ μετὰ 
τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου ἀτέλειωτη αἰ-
ωνιότητα.

«Ἐκλέλοιπεν ὅσιος»! Σὲ ἄλλο Ψαλμό, 
στὸν 13ο, ὁ Δαβὶδ περιγράφει λεπτομε-
ρέστερα αὐτὴ τὴν κατάσταση τῆς ἀπο-
στασίας (στίχ. 3): «Πάντες ἐξέκλι ναν, 
ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρη-
στότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός»· ὅλοι ξέ-
φυγαν ἀπὸ τὸν ἴσιο δρόμο, ὅλοι ἐξα-
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χρει ώθηκαν, δὲν ὑπάρχει κανένας ποὺ 
νὰ ἐργάζεται τὸ ἀγαθό, δὲν ὑπάρχει οὔ-
τε ἕνας!

Οὔτε ἕνας; Καὶ ἐδῶ τὸ ἴδιο φαινόμενο 
ἔχουμε. Ὑπῆρχαν ἀλλὰ λίγοι,  ὑπῆρ χαν 
ἀλλὰ κινδύνευαν σχεδὸν νὰ ἐξαφα νι-
στοῦν. Θέλει δηλαδὴ ὁ Δαβὶδ νὰ φα-
νε  ρώσει τὸ μέγεθος τῆς ἀποστασίας, 
προσπαθεῖ νὰ περιγράψει τὸν τρόμο 
ἀ    πὸ τὴν ἀνησυχητικὴ μείωση τοῦ ἀρι-
θμοῦ τῶν πραγματικὰ εὐσεβῶν ἀν θρώ-
πων.

Ἂν ζοῦσε σήμερα; Ἂν ἔπαιρνε καὶ πά λι 
τὴν κιθάρα του καὶ ἀποσυρόταν σὲ μιὰ 
ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες πλέον ἥσυχες γωνιὲς 
γιὰ νὰ ὑμνήσει μὲ πάθος τὸν Δημιουρ γό 
του, τί θὰ ἔλεγε ἀντικρίζοντας αὐτὴ τὴ 
μανιώδη λαίλαπα ἀντιχριστιανικῆς ἀπο-
στασίας ποὺ πλήττει ὅλο καὶ θρασύτε-
ρα τὸν κόσμο;

«Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅ  -
σιος»! Σῶσε με, Θεέ μου! Ἐξαφανί στη-
καν οἱ πραγματικὰ εὐσεβεῖς, οἱ ὄντως 
ἐνάρετοι, οἱ ταπεινοὶ καὶ οὐρανόφρο-
νες ἄνθρωποι, οἱ ἅγιοι! Ἐξαφανίστηκαν; 
Δὲν ἐξαφανίστηκαν! Ἀλλὰ πλέον ἔχουν 
μειωθεῖ πάρα πολύ. Ἔχουν μείνει λίγοι, 
πολὺ λίγοι, ἐλάχιστοι μέσα στὰ περίπου 
7 δισεκατομμύρια τοῦ σημερινοῦ πλη-
θυσμοῦ τῆς γῆς.

Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ 
γραμμὲς τὰ δελτία εἰδήσεων μεταδίδουν 
ὅτι πρωτοφανεῖς πλημμύρες πλήττουν 
τὴν Αὐστραλία. Ἄνθρωποι πνίγονται, 
πόλεις ἐκκενώνονται, τεράστιες ἐκτάσεις 
καλύπτονται ἀπὸ τὰ ὁρμητικὰ νερὰ τῶν 
ποταμιῶν. Ἀλλὰ ἡ πλημμύρα τοῦ κα-
κοῦ στὸν κόσμο εἶναι πολὺ μεγαλύτερη, 
ἀπείρως καταστροφικότερη. Κάτι σὰν 
δαιμονικὴ μανία ἔχει καταλάβει τὸν πλα-
νήτη. Καὶ ἡ μανία αὐτὴ στὴν  πατρί δα 
μας ἔχει πάρει τὴ μορφὴ  χιο νοστι βάδας. 
Ἐνῶ ἡ φοβερὴ οἰκονομικὴ κρί ση ποὺ 
μαστίζει τὸν τόπο ἔπρεπε νὰ ὁ   δηγήσει 

τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸ λαό μας σὲ ἀλ-
λαγὴ πρὸς τὸ καλό, σὲ μετάνοια, σὲ ἐ  -
πιστροφὴ πρὸς τὸν Θεό, μᾶλλον τὸ ἀν-
τίθετο συμβαίνει.

Τὸ ἀντίθετο! Οἱ μὲν κυβερνῆτες μας 
μοιάζουν νὰ ἔχουν καταληφθεῖ ἀπὸ 
σύν δρομο καταστροφῆς. Ψηφίζουν νό-
μους φρικτούς, καθιερώνουν συστή-
μα τα ὑποδουλώσεως τοῦ λαοῦ προ-
δρο  μικὰ τῆς ἐποχῆς τοῦ  Ἀντι χρίστου, 
παραληροῦν καταφερόμενοι κατὰ τῆς 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ δὲ λαός μας... Ὁ μυρωμένος μὲ τὸ 
βασιλικὸ χρίσμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
λαός μας ποῦ βρίσκεται; Τί κάνει;

Ὁ λαός μας βρίσκεται σὲ μιὰ πρωτο-
φανὴ κατάπτωση. Ὑπάρχουν βεβαίως 
καὶ σήμερα πολλοὶ ἀληθινοὶ τοῦ Θεοῦ 
ἄνθρωποι ποὺ ἀντιστέκονται στὸ χεί-
μαρρο τοῦ κακοῦ. Ἀλλὰ εἶναι μειοψη-
φία. Στὸ μεγαλύτερο μέρος του ὁ λαός 
μας ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴ χάρη τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ναρκωμένος ἀπὸ 
τὴν τηλεοπτικὴ ὑποκουλτούρα, ποὺ τοῦ 
σερ βίρεται καθημερινά, προση    λωμένος 
στὴν ἀπελπισμένη  προ σ πά θεια νὰ ἀν-
ταποκριθεῖ στὴν ἐπί μονη  καταναλωτι  κὴ 
πρόκληση, ἀποχαυνωμένος καὶ ἀ μήχα-
νος μπροστὰ στὰ πελώρια προβλή μα-
τα ποὺ τοῦ θέτουν, φοβισμένος ἀπὸ τὴν 
προοπτικὴ μιᾶς καταστροφῆς...  μέ νει ἄ  -
βουλος καὶ ὑποταγμένος στὴ νοο τρο-
πία τῶν ἡγετῶν του.

Ὁπότε τί γίνεται;
Ὁ καθένας μας ἂς ἀναμετρήσει τὸ 

χρέος του. Ὁ καθένας μας ἂς ἀναρωτη    -
θεῖ ἂν ἀνταποκρίνεται στὴν κλήση νὰ εἶ-
ναι ὁ ἴδιος ὅσιος. Καὶ ὅλοι μας ἂς ἱκε-
τεύ  ουμε τὸν Θεό μας σὰν τὸν Δαβίδ: 
«Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσι-
ος». Σῶσε μας, Θεέ μου, διότι ἔχουν χα-
θεῖ οἱ ἀ  φοσιω μένοι σὲ Σένα ἄνθρωποι. 
Σῶσε μας, δι ότι ἐξαφανίζονται οἱ ἅγιοι. 
Σῶσε μας!




