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«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
"ύριον �ησοῦν &ριστόν»

(Φιλιπ. γ� 20)

Α κούστηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ 
ἀγγελικὰ χείλη πρὸς τοὺς φίλους 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· πρὸς τὶς Μυ-

ροφόρες ποὺ εἶχαν ἔλθει ἀτρόμητες τὰ 
χαράματα ἐκείνης τῆς «μιᾶς τῶν Σαβ-
βάτων», τῆς πρώτης δηλαδὴ Κυριακῆς, 
στὸν Τάφο τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ μυρώ-
σουν τὸ Σῶμα Του. «Τί ζητεῖτε τὸν 
ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ὧδε, 
ἀλλ’ ἠγέρθη»· για- 
 τί ζητᾶτε ἀνάμεσα 
στοὺς νεκροὺς 
Αὐτὸν ποὺ εἶναι 
ζωντανός; Δὲν 
εἶναι ἐδῶ. Ἀνα-
στήθηκε!  (Λουκ. 
κδ΄ 5-6).

Μὲ ἱερὸ δέος, 
μὲ συγκίνηση καὶ 
χαρὰ οἱ Μυροφό-
ρες ἔτρεξαν καὶ 
μετέφεραν στοὺς 
Ἀποστόλους τὸ 
μεγάλο χαρμόσυ-
νο ἄγγελμα «ὅτι 
ἀνέστη ὁ Κύρι-
ος!» καὶ ἀναδεί-
χθηκαν ἔτσι οἱ 
πρῶτες εὐαγγε-
λίστριες τῆς Ἀνα-
στάσεως. Τὸ μή-

νυμα τῶν Ἀγγέλων γιὰ τὴν Ἀνάσταση 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τόνωσε τὸν ψυχικὸ 
κόσμο τῶν φίλων Του, ποὺ εἶχαν κα-
ταβληθεῖ ψυχικὰ ἀπὸ τὴν πολλὴ λύπη 
τους. 

Ὅμως τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως με-
ταδόθηκε καὶ στοὺς ἐχθροὺς τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, τοὺς ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων 
– μεταδόθηκε ἀπὸ τοὺς στρατιῶτες ποὺ

φρουροῦσαν 
τὸν Τάφο. Καθὼς 
σημειώνει ὁ ἱερὸς 

εὐαγγελιστής, οἱ 
φρουροὶ «ἀπήγ-

γειλαν ἅπαντα τὰ 
γενόμενα», τὸ τί 
συνέβη δηλαδὴ 
κατὰ τὴ στιγμὴ 

τῆς Ἀναστάσεως 
(Ματθ. κη΄ 11).
Τὸ μήνυμα τῶν 

ἀνθρώπων, τῶν 
φρουρῶν στρατι-
ωτῶν, πρὸς τοὺς 
ἐχ θροὺς τοῦ Κυ-

ρίου ξεσκέπα-
σε καὶ φανέ ρωσε 
ἀκόμη καλύτερα 

τὶς διαθέσεις τους 
ἐναντίον Του. 

Κατάλαβαν ὅτι ἡ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
Ὁ αἰώνιος παιάνας!
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νίκη δὲν ἦταν πλέον δική τους. Μὴ θέ-
λοντας ὅμως νὰ τὸ παραδεχθοῦν καὶ νὰ 
ἐκτεθοῦν στὸν λαό τους, κατέφυγαν στὸ 
ψέμα. Δωροδόκησαν μὲ ἄφθονο χρῆμα 
τοὺς φρουρούς, γιὰ νὰ διαδίδουν ὅτι ἐνῶ 
οἱ ἴδιοι κοιμόντουσαν, οἱ μαθητὲς τοῦ Χρι-
στοῦ ἔκλεψαν τὸ σῶμα Του.

Ποιὸς συνετὸς ὅμως θὰ ἔδινε σημασία 
σ’ αὐτὰ ποὺ θὰ ἔλεγαν οἱ φρουροί, ἀφοῦ 
ἦ   ταν κοιμισμένοι τὴν ὥρα ποὺ συνέβη-
σαν;

Ἀλλ’ οἱ σατανοκίνητοι ἐχθροὶ  συνέχισαν 
καὶ συνεχίζουν καὶ σήμερα τὸν πόλεμο 
ἐναντίον τοῦ Κυρίου χρησιμοποιώντας 
τὴν ἴδια προσφιλή τους μέθοδο: τὸ ψέμα 
καὶ τὴν ἐξαγορὰ τῶν συνειδήσεων.

Τί πέτυχαν; Τίποτε! Ἡ θριαβευτικὴ ἰα-
χὴ τῆς νίκης τοῦ Κυρίου ἐπὶ τοῦ θανά-
του ἀντηχεῖ ἀκατάπαυστα διὰ μέσου τῶν 
αἰώνων. Τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἔγινε ὁ 
 νι κητήρι ος παιάνας τῆς μαρτυρικῆς πο-
ρείας τῆς Ἐκκλησίας μας στὴ δισχιλιόχρο-
νη ἱστορία της. Ἀπὸ τὴν ἡρωικὴ ἐποχὴ 
τῶν Κα τακομβῶν μέχρι τὴ λαμπρὴ ἐποχὴ 
τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς καὶ μέχρι τὴ  σύγχρονή 
μας ἐποχὴ τῆς ποικίλης προόδου τὸ 
«Χρι στὸς ἀνέστη» δονεῖ τὶς καρδιὲς τῶν 
Ὀρ θοδόξων πιστῶν.

Τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἦταν καὶ εἶναι δι-
αρκὲς κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἀ  νά-
σταση εἶναι συνεχὴς ἐμπειρία τῆς Ὀρθο-
δοξίας μας. Κάθε Κυριακὴ οἱ ὕ μνοι στὸν 
Ὄρθρο εἶναι ἀναστάσιμοι. Καὶ τὸ κέντρο 
τῆς Λατρείας μας εἶναι ὁ Νικητὴς τοῦ θα-
νάτου, ὁ ἀναστὰς  Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στός, ὁ Ὁποῖος καὶ ἑνώνεται μαζί μας διὰ 
τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας.

Οἱ πιστοὶ ζοῦμε ἔντονα τὴν  παρουσία 
Του διὰ τῆς Ἐκκλησίας στὴ ζωή μας, σύμ-
φωνα καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση ποὺ ἔδωσε 
μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του ὅτι θὰ εἶναι αἰώ-
νια παρὼν μαζί μας (Ματθ. κη΄ 20).

Ἡ βεβαιότητα αὐτὴ ὅτι ὁ Χριστὸς ζεῖ καὶ 
καταπάτησε τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους 
καὶ τοῦ θανάτου, βεβαιότητα τὴν ὁποία 

ἐκφράζει ἄριστα τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», 
ἔδωσε μέσα στοὺς αἰῶνες, δίνει καὶ σήμε-
ρα, στοὺς πιστοὺς ἐνθουσιασμὸ καὶ δύ-
ναμη, γιὰ νὰ ἀγωνίζονται νὰ κρατοῦν τὸν 
ἑαυτό τους μακριὰ ἀπὸ τὰ δελεάσματα 
τῆς ἁμαρτίας. Νιώθουν δίπλα τους, βοη-
θό τους, τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου.

Ἡ ἴδια βεβαιότητα χάρισε, καὶ χαρίζει 
καὶ τώρα, παρηγορία σὲ μυριάδες θλιμμέ-
νους· οἱ ὁποῖοι, ψάλλοντας ἢ ἀκούον τας 
τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», αἰσθάνονται στὸ 
πλευρό τους παρηγορητή τους τὸν ἀνα-
στάντα Κύριο.

Καὶ στὶς πικρότατες ὧρες τοῦ θανάτου 
προσφιλῶν προσώπων τὸ «Χριστὸς ἀνέ-
στη» ἔδωσε καὶ δίνει τόνωση καὶ ἐλπίδα 
σὲ ἀναρίθμητες καρδιές, διότι πιστεύουν 
ὅτι ὁ Κύριος διέλυσε μὲ τὴν Ἀνάστασή 
Του τὸν Ἅδη καὶ ἄνοιξε νέα ζωὴ πέραν 
τοῦ τάφου.

Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὴν Πατρίδα μας. Στὰ μαῦ-
ρα καὶ πικρὰ χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλα-
βιᾶς τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», ποὺ τὸ ἔψαλ-
λαν πονεμένα οἱ πρόγονοί μας, ἔ   τρεφε 
τὴν ἐλπίδα τους ὅτι κάποτε θὰ ἐρχόταν μὲ 
τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Γένους. Καὶ ἦλθε πράγματι τὸ ποθούμενο.

Ἀλλὰ καὶ σὲ καιροὺς ἀποστασίας καὶ 
ἁμαρτίας – ὅπως εἶναι καὶ οἱ σημερινοί – 
πάλι τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἀντηχεῖ παν-
τοῦ, καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἐνεργεῖ 
κατὰ θαυμαστὸ τρόπο σὰν πνευματικὸς 
μαγνήτης καὶ μᾶς ἑλκύει πρὸς τοὺς Να-
ούς, πρὸς τὸν Θεό, πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη 
Παράδοση. Καὶ δὲν εἶναι λίγοι αὐτοὶ ποὺ 
παίρνουν τὸν δρόμο τῆς μετανοίας καὶ 
στροφῆς στὴν Ἐκκλησία, ὅπως ἔγινε καὶ 
στὴ Ρωσία κατὰ τὴ μεγάλη της δοκιμασία 
τὴν περίοδο τοῦ ἑβδομηντάχρονου ἀθεϊ-
στικοῦ καθεστῶτος.

Μακάρι, ὅταν ψάλλουμε τὸν μικρὸ αὐ-
τὸ ὕμνο, ποὺ γεμίζει μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ 
χαρὰ τὴν καρδιά μας, νὰ νιώθουμε τὰ 
σπουδαῖα νοήματά του καὶ κυρίως νὰ τὰ 
ζοῦμε στὴν καθημερινή μας ζωή.
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1. + ἡμέρα
τῆς "υριακῆς

Ἡ σημερινὴ  ἡμέρα ὀ   -
νο μάζεται  Κυριακὴ τοῦ 
Θωμᾶ.  Παράλληλα ὅ   -
        μως ὀνομάζεται καὶ 
Κυ   ριακὴ τοῦ Ἀντίπα-
σχα, διότι, ὅπως μᾶς 
πληρο φορεῖ τὸ Συν  α-
ξάριο, τὴν  ἡμέρα αὐ   -
τὴ ἑορτάζουμε καὶ «τὰ 
ἐγκαίνια τῆς Χριστοῦ 
Ἀναστάσεως», δηλα-
δὴ τὴν ἐ  πίσημη καθι-
έρωση τοῦ ἑβδομαδι-
αίου  ἑορτασμοῦ τῆς 
ἑορτῆς τῆς Ἀνα στά  σε-
ως, ἡ ὁποία, λό γῳ τῆς 
μοναδικῆς σπουδαιό-
τητός της, θε   σπίστηκε 
νὰ ἑορτάζεται ὄχι μό-
νο τὴν ἡμέρα τοῦ Πά-
σχα, ἀλλὰ καὶ κάθε 
Κυριακὴ καθ’ ὅλη τὴ 
διάρκεια τοῦ ἔ    τους. 

Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡ  -
μέρα κατὰ τὴν ὁποία 

"�/3�"5 
67� ΘΩ:� O  ὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ 

τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ  μαθηταὶ συνη-
γμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ  ̓Ιησοῦς καὶ

ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο 
εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐ   τοῦ. ἐ -
χάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν οὖν αὐ -
τοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ 
πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ 
λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁ  -
μαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε,  κεκράτηνται. 
Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν 
μετ᾿ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλ λοι
μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ 
ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω 
τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν
χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ᾿
ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς
μετ᾿ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ ᾿Ιησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ
ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν. εἶτα λέγει τῷ Θω  -
 μᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ
φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ 
γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶ-
πεν αὐτῷ· ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιη-
σοῦς· ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες 
καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίη-
σεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γε-
γραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πι-
στεύσητε ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ 
ἵνα πιστεύον τες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
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ἔλαβε χώρα τὸ μοναδικὸ καὶ κοσμοϊ-
στορικὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 
Κυρίου, μὲ τὸ ὁποῖο  ἐγκαινιάστηκε ἡ 
«καινὴ κτίσις», ἡ ἀναδημιουργία τοῦ ἀν-
θρώπου. Εἶναι ἡ «μία τῶν  Σαββάτων», 
δηλαδὴ ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομά-
δος, ἡ ὁποία τιμήθηκε  ἰδιαιτέρως καὶ 
ἁγιάστηκε ἀπὸ τὸν Κύριο. Ἄλλωστε δὲν 
εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ ἀναστὰς Κύριος, ὅ  -
πως ἀναφέρει τὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγ-
γέλιο, ἐμφανίστηκε γιὰ δεύτερη φορὰ 
στοὺς μαθητές Του, ὄχι ἄλλη ἡμέρα τῆς 
ἑβδομάδος ἀλλὰ «μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ», 
δηλαδὴ καὶ πάλι ἡμέρα Κυριακή. Μὲ 
τὸν τρόπο αὐτὸ «ἔθεσε τὸ θεμέλιον διὰ 
τὴν τιμὴν καὶ τὸν ἁγιασμὸν τῆς πρώτης 
ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος» (Παν. Τρεμπέ-
λας). 

Ἔτσι ἡ Κυριακὴ ἀντικατέστησε τὸ ἑ  -
βραϊκὸ Σάββατο ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνια 
τῶν Ἀποστόλων, ἐνῶ τὸ 321 μ.Χ. ὁ Μέ-
γας Κωνσταντῖνος τὴν καθιέρωσε ἐπί-
σημα ὡς ἡμέρα ἑορτῆς καὶ ἀργίας.

Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὴ ἡ ἀργία τῆς 
Κυριακῆς, ὄχι μόνο διότι μᾶς δίνει τὴν 
εὐκαιρία νὰ ξεκουραστοῦμε, ἀλλὰ κυ-
ρίως διότι ἡ ἱερότητα αὐτῆς τῆς ἡμέ-
ρας μᾶς παρακινεῖ νὰ τὴν ἁγιάζουμε μὲ 
τὸν ἐκκλησιασμό μας, μὲ ἐκδηλώσεις 
 ἀγάπης, μὲ πνευματικὴ μελέτη καὶ ὁλο-ἀγάπης, μὲ πνευματικὴ μελέτη καὶ ὁλο-

κάρδια εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν ἀνα-
στάντα Κύριο.

2. «;ἰρήνη ὑμῖν»
Τὸ εὐλογημένο ἐκεῖνο βράδυ τῆς 

«μιᾶς τῶν σαββάτων» κι ἐνῶ οἱ μαθη-
τὲς ἦταν μαζεμένοι σ’ ἕνα σπίτι κι εἶχαν 
τὶς θύρες κλει στές, ἐπειδὴ φοβόντου-
σαν τοὺς ἄρχοντες τῶν Ἰου δαί ων, ἦλθε 
ὁ ἀναστημένος Ἰη σοῦς, στάθηκε στὴ 
μέ  ση καὶ τοὺς εἶπε: «Εἰρήνη ὑμῖν». Ἂς 
εἶ   ναι εἰ ρή  νη σὲ σᾶς! Κι ἀφοῦ τὸ εἶπε 
αὐτό, τοὺς ἔδειξε τὰ χέρια Του καὶ τὴν 
πλευρά Του, γιὰ νὰ δοῦν τὰ σημάδια 
τῶν πληγῶν καὶ νὰ πεισθοῦν ὅτι αὐτὸς 
ἦταν ὁ Διδάσκαλός τους ποὺ σταυρώ-
θηκε. 

«Εἰρήνη ὑμῖν»! Εἶναι συνηθισμένος 
ὁ χαιρετισμὸς αὐτὸς στοὺς λαοὺς τῆς 
Ἀνατολῆς. Ὡστόσο αὐτὸς ὁ κοινὸς χαι-
ρετισμὸς ἀποκτᾶ ἐντελῶς ξεχωριστὸ 
νόημα καθὼς τώρα ἀπευθύνεται ἀπὸ 
τὸν ἀναστάντα Κύριο στοὺς ἀγαπημέ-
νους μαθητές Του! Μὲ τὸ «εἰρήνη ὑμῖν» 
ὁ Κύριος ἐπιθυμεῖ νὰ διαλύσει τὸ σκο-
τάδι τοῦ φόβου καὶ τῆς ἀπελπισίας ποὺ 
κυριαρχοῦσε στὶς ψυχὲς τῶν μαθητῶν 
Του ὕστερα ἀπὸ ὅσα εἶχαν συμβεῖ στὰ 
Ἱεροσόλυμα τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες. Θέλει 
νὰ τοὺς μεταδώσει δύναμη κι ἐλπίδα, 
γιὰ νὰ ἀντέξουν στοὺς διωγμοὺς καὶ 
τὰ μαρτύρια ποὺ πρόκειται οἱ ἴδιοι νὰ 
ὑποστοῦν γιὰ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγε-
λίου.

Αὐτὴ τὴν εἰρήνη, δῶρο τοῦ ἀναστάν-
τος Κυρίου, ποθεῖ κι ἡ δική μας ψυχή. 
Εἰ   ρήνη μὲ τὸν Θεό, εἰρήνη μεταξύ μας, 
εἰρήνη καὶ μὲ τὴ συνείδησή μας. Ἂς πα-
ρακαλέσουμε λοιπὸν κι ἐμεῖς τὸν ἀνα-
στημένο Χριστὸ νὰ ἔλθει καὶ στὴ δική 
μας καρδιὰ καὶ νὰ κατοικήσει μέσα μας, 
γιὰ νὰ μᾶς μεταδώσει αὐτὴ τὴν ἐσωτε-
ρικὴ εἰρήνη καὶ χαρά.



3. Bπὸ τὴν ἀπιστία
 στὴν πίστη

Ἐκεῖνο τὸ βράδυ ποὺ  ἐμφανίστηκε 
ὁ Κύριος στοὺς μαθητές Του, ἔλει-
πε ἕ   νας, ὁ Θωμᾶς. Τοῦ εἶπαν ἀργότε-
ρα οἱ ἄλ   λοι μαθητὲς ὅτι εἶδαν τὸν Κύ-
ριο ἀλλὰ ἐκεῖνος δὲν μποροῦσε νὰ τὸ 
 πιστέψει. Ὥσπου μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ μέ-
ρες ἀκριβῶς, κι ἐνῶ ἦταν συγκεντρω-
μένοι οἱ μαθητές – μαζὶ κι ὁ Θωμᾶς – 
ἐμφανίστηκε πάλι ὁ Κύριος καὶ κάλεσε 
τὸν Θωμᾶ νὰ Τὸν ψηλαφήσει, γιὰ νὰ 
βεβαιωθεῖ ὁ  ἴδιος προσωπικὰ γιὰ τὴν 
Ἀνάστασή Του.

Δὲν ἄφησε ὁ θεῖος Διδάσκαλος τὸν 
δύσπιστο μαθητὴ νὰ παλεύει μόνος 
του μὲ τοὺς λογισμοὺς τῆς ἀπιστίας 
καὶ τῆς ἀμφιβολίας. Μὲ πολλὴ στοργὴ 
καὶ ἀγάπη ἀπευθύνθηκε εἰδικὰ πρὸς 
αὐτὸν καὶ τοῦ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ 
διαπιστώσει μόνος του τὴν ἀλήθεια 
καὶ συγκλονισμένος νὰ ὁμολογήσει: 
«Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου»!

«Ὦ καλὴ ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ! Τῶν πι-
στῶν τὰς καρδίας εἰς ἐπίγνωσιν ἦξε», 
ψάλαμε σ’ ἕναν ὕμνο τοῦ  Ἑσπερινοῦ 
(Στιχηρὸ ἰδιόμελο). Τελικὰ δηλαδὴ ἦ  -
ταν ὠφέλιμη ἡ δυσπιστία τοῦ Θωμᾶ, 
διότι ὁδήγησε τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν 
στὴν ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας. Οἱ ἀδι-
άψευστες ἀποδείξεις ποὺ δόθηκαν σ’ 
αὐτὸν στερέωσαν ὅλους τοὺς μαθητὲς 
στὴν πίστη πρὸς τὸν ἀναστάντα Λυ-
τρωτή! Κι ὅταν ἀργότερα οἱ Ἀπόστο-
λοι θὰ κήρυτταν τὸ Εὐαγγέλιο τῆς 
Ἀναστάσεως σ’ ὅλον τὸν κόσμο, θὰ 
εἶχαν νὰ ποῦν: Τὸν εἴδαμε! Τὸν ἀκού-
σαμε! Τὸν ψηλαφήσαμε! Κι ἔτσι ἡ ἀπι-
στία τοῦ Θωμᾶ κατέληξε νὰ γίνει στέ-
ρεη βάση πίστεως καὶ ὁμολογίας ὅτι ὁ 
Χριστὸς εἶναι πράγματι ὁ Κύριος καὶ 
Θεός μας!
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ΒΙΒΛΙΑ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΟΥ

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

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

✼   ✼   ✼
† Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
• ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ              2  ̦ 

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

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

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

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

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

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-
πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.
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10. «6ὸ ἔλεος αὐτοῦ
εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν»

Ο Θεὸς δὲν εἶναι μόνο παντοδύναμος 
καὶ πανάγιος· εἶναι καὶ γεμάτος ἔλε-
ος καὶ εὐσπλαχνία. Τὸ δὲ «ἔλεος αὐ  -

τοῦ», λέγει στὴν ὠδή της ἡ ἀπειρόγαμος 
Κόρη, «εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβου-
μένοις αὐτόν» (Λουκ. α΄ 50). Ἡ Θεοτό-
κος, ἀφοῦ ἐξύμνησε τὴν ἄπειρη συγκα-
τάβαση τοῦ ἁγίου Θεοῦ πρὸς τὸ πρόσω-
πό της (Λουκ. α΄ 48), τώρα κάνει λόγο γιὰ 
τὴν εὐσπλαχνία καὶ τὸ ἄπειρο ἔλεός Του. 
Τὸ ἔλεός Του δὲν ἐδόθη μόνο σὲ μένα, 
λέγει ἡ Παρθένος, ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλους ἐκεί-
νους ποὺ Τὸν φοβοῦνται, δηλαδὴ ποὺ 
Τὸν σέβονται καὶ Τὸν εὐλαβοῦνται βαθύ-
τατα. Διότι ὅσοι δὲν Τὸν φοβοῦνται, εἶναι 
παντελῶς ἀνάξιοι, καὶ ἀφοῦ δὲν ζοῦν ἐν 
μετανοίᾳ, «οὐκ εὐλογοῦνται»1.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸς ὁ λόγος αὐτὸς 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πρέπει 
πολὺ νὰ τὸν προσέξουμε. Τὸ ἔλεός Του, 
τονίζει ἡ Παρθένος, δίδεται μόνο στοὺς 
ἀξίους καὶ ὄχι στοὺς ἀναξίους. Ἀνάξιοι 
δὲ εἶναι οἱ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοί. Ἐάν, 
γράφει ὁ ὅσιος Νικόδημος, τὸ ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ διδόταν «καὶ εἰς τοὺς ἀναξίους, ὅλοι 
οἱ ἀμετανόητοι ἁμαρτωλοὶ ἤθελαν σωθῆ 
καὶ τινὰς δὲν ἤθελε κολασθῆ· τοῦτο δέ», 
συμπληρώνει, «ἐναντιοῦται εἰς τὴν θείαν 
δικαιοσύνην καὶ ἀποδείχνει τὸν Θεὸν ἄδι-
κον»2.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἑρμηνεύοντας τὸ 
ψαλμικὸ «ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής 
εἰμι» (Ψαλ. ς΄ 3) παρατηρεῖ: Ὅλοι ἔχου-
με ἀνάγκη ἐλέους, δὲν εἴμαστε ὅμως ὅλοι 
ἄξιοι νὰ ἐλεηθοῦμε. Διότι ἂν καὶ ὑπάρ-
χει ἔλεος, ὅμως ἐπιζητεῖ τὸν ἄξιο, ὅπως 
ἀκριβῶς καὶ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς εἶπε στὸν Μω-

υσῆ: «Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω 
ὃν ἂν οἰκτείρω» (Ἐξ. λγ΄ [33] 19). Αὐτὸς 
λοιπὸν ποὺ ἔκανε κάτι ἄξιο γιὰ νὰ ἐλεηθεῖ, 
θὰ πεῖ: «Ἐλέησόν με». Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ 
ἐκδίωξε τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴν κατάστα-
ση τοῦ νὰ μπορεῖ νὰ δεχθεῖ αὐτὴ τὴ συγ-
χώρηση, ματαίως θὰ πεῖ τὸ «ἐλέησον». 
Διότι ἂν τὸ ἔλεος ἐπρόκειτο νὰ φθάσει 
σὲ ὅλους, κανεὶς δὲν θὰ ἐτιμωρεῖτο. Ἀλλὰ 
καὶ τὸ ἔλεος ἔχει κάποια κρίση· ἀναζητεῖ 
τὸν κατάλληλο καὶ ἄξιο3. Ἐπειδὴ ὁ Κύρι-
ος «μετὰ δικαιοσύνης ἐλεεῖ», γι’ αὐτὸ εἶναι 
«ἐλεήμων καὶ δίκαιος» (Ψαλ. ριδ΄ [114] 
5)4. Ὥστε τὸ ἔλεος δίδεται ἀπὸ τὸν δικαιο-
κρίτη Θεὸ «μὲ δικαιοσύνην καὶ ὄχι ἁπλῶς 
καὶ ὡς ἔτυχεν». Αὐτὸ βεβαιώνει καὶ ὁ 
Δαβὶδ ψάλλοντας: Ὅσο ἀκαταμέτρητη εἰς 
ὕψος εἶναι ἡ ἀπόσταση τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ 
τὴ γῆ, τόσο καὶ ὁ Κύριος ὕψωσε κραταιὸ 
καὶ μέγα τὸ ἔλεος καὶ τὴν εὐσπλαχνία Του 
ὄχι σὲ ὅλους ἀλλ’ «ἐπὶ τοὺς φοβουμένους 
αὐτόν» (Ψαλ. ρβ΄ [102] 11).

Ἡ Θεοτόκος πρόσθεσε καὶ τοῦτο: Τὸ 
ἔλεος τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ δὲν ἐδεί-
χθη μόνο σὲ μένα, ἀλλὰ εἶναι παντοτινὸ 
καὶ μεταβιβάζεται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ σ’ 
ὅλους ἐκείνους ποὺ Τὸν σέβονται βαθύ-
τατα καὶ Τὸν εὐλαβοῦνται. Οἱ λέξεις «εἰς 
γενεὰν καὶ γενεὰν» τὸ «ἀεὶ σημαίνουσι», 
σημαίνουν τὸ πάντοτε5. Ἤ, κατὰ τὸν ἱερὸ 
Θεοφύλακτο, σημαίνουν ὅτι ἐλεοῦνται 
καὶ στὴ γενεὰ τοῦ παρόντος αἰῶνος καὶ 
στὴ γενεὰ τοῦ μέλλοντος, τοῦ ἀπεράντου 
αἰῶνος. Διότι οἱ φοβούμενοι τὸν Θεὸ λαμ-
βάνουν καὶ ἐδῶ ἑκατονταπλάσια ἀμοιβή, 
ἀλλὰ καὶ ἐκεῖ θὰ λάβουν «πολλῷ πλείο-
να»6.
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Ἀλλ’ ὁ παντοκράτωρ καὶ πολυέλεος 
Θεὸς φανέρωσε ἤδη τὸ ἔλεός Του ὅσο 
ποτὲ ἄλλοτε μὲ τὸ νὰ ἀποστείλει τὸν μο-
νογενὴ Υἱό Του, ὁ Ὁποῖος ἔφερε «αἰωνί-
αν δικαίωσιν καὶ αἰωνίαν σωτηρίαν», ἡ 
ὁποία μεταβιβάζεται «ἀπὸ τῆς μιᾶς γε-
νεᾶς εἰς τὴν ἄλλην, διότι τὰ εὐαγγελικὰ 
προνόμια κατέστησαν ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ 
κληρονομικὰ εἰς τοὺς πιστοὺς καὶ εἰς τὸ 
διηνεκές (παντοτινά, χωρὶς διακοπή) 
ἀνανεούμενα»7.

Βεβαίως ὁ πολυεύσπλαχνος Θεὸς ἐπι-
βλέπει μὲ βλέμμα εὐμενείας καὶ ἐλέους σ’ 
ἐκείνους ποὺ προσβλέπουν πρὸς Αὐτὸν 
μὲ βαθύτατο σεβασμὸ καὶ  εὐλάβεια καὶ 
ταυτόχρονα προσέρχονται σ’ Αὐ  τὸν μὲ 
εἰλικρινὴ ἐξομολόγηση καὶ  ἀπόφαση με-
τανοίας. Γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος πολὺ 
ἐπιτυχημένα ἑρμηνεύοντας τὸ  ψαλμικὸ 
ρη  τὸ «Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ 
ἡ    μᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ» (Ψαλ. 
λβ΄ [32] 22): Βλέπεις μὲ πόση σοφία προσ-
ευχήθηκε ὁ προφήτης Δαβίδ; Τὴ δική του 
διάθεση ἔκαμε μέτρο, μὲ τὸ ὁποῖο νὰ ἀντι-
μετρήσει καὶ νὰ δώσει πλουσιο πάροχα 
καὶ ἄλλους ἀκόμη οἰκτιρμοὺς ὁ Θεός. Λέ-
γει: Σὲ παρακαλῶ νὰ εἶναι σὲ μᾶς τόση 
ἡ εὐσπλαχνία Σου, Κύριε, ὅση εἶναι καὶ 
ἡ ἐλπίδα τὴν ὁποία προηγουμένως ἐμεῖς 
ἀναθέσαμε σὲ Σένα8.  

Ὁ ἀββὰς Ἡσύχιος μᾶς δίδαξε: «Ὁ ἑαυ-
τὸν μὴ ἐλεήσας, πῶς παρὰ τοῦ Κριτοῦ 
ἐλεηθῆναι δύναται;». Ἡ ἀπάντηση βέβαια 
εἶναι: Μὲ κανέναν τρόπο δὲν θὰ ἐλεηθεῖ. 
Παράλληλη εἶναι καὶ ἡ ἀπάντηση ποὺ 
ἔ     δωσε ὁ Μέγας Ἀντώνιος σ’ ἐκεῖνον ποὺ 
τὸν παρακάλεσε λέγοντάς του: «Ἐλέη-
σόν με, Ἀββᾶ, καὶ εὖξαι (εὐχήσου) ὑπὲρ 
ἐμοῦ». Ὁ καθηγητὴς τῆς ἐρήμου τοῦ ἀ-
πάντησε: «Οὔτε ἐγὼ σὲ ἐλεῶ, οὔτε ὁ Θε-
ός, ἐὰν μὴ σὺ σαυτὸν ἐλεήσῃς», ἐὰν δὲν 
ἐλεήσεις ἐσὺ ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό σου.

Ποιὸς εὐσπλαχνίζεται, διδάσκει καὶ ὁ 
σοφὸς Σειράχ, τοὺς θηριοδαμαστὲς καὶ 

μάγους, ποὺ ἀπὸ μόνοι τους ἀσχολοῦν-
ται μὲ τὰ φίδια καὶ τὰ θηρία, ἂν δαγκω-
θοῦν ἀπὸ αὐτὰ καὶ θανατωθοῦν; (Σοφ. 
Σειρ. ιβ΄ [12] 13). Ἔτσι καὶ ὁ Θεός, συμ -
πληρώνει ὁ ὅσιος Νικόδημος, δὲν ἐλεεῖ, 
οὔτε σπλαχνίζεται τὸν χριστιανὸ ποὺ ρί-
χνει ἀλόγιστα τὸν ἑαυτό του στὴν ἁμαρτία 
καὶ ἁμαρτάνοντας δέχεται τὸ δη  λητήριό 
της καὶ τελικὰ θανατώνεται ψυχικά. Καὶ 
ὁ προφήτης Ἡσαΐας  σχολιάζοντας τὴν 
ἀποστασία τοῦ παλαιοῦ Ἰσραὴλ  γράφει: 
Δὲν εἶναι λαὸς ποὺ ἔχει σύνεση καὶ φρό-
νηση, οἱ ὁποῖες ἐμπνέονται ἀπὸ θεῖο 
φόβο. Γι’ αὐτὸ κατ’ οὐδένα τρόπο δὲν 
θὰ τοὺς λυπηθεῖ ἐκεῖνος ποὺ τοὺς δημι-
ούργησε, οὔτε θὰ δείξει σ’ αὐτοὺς ἔλεος 
Ἐκεῖνος ποὺ τοὺς ἔπλασε (Ἡσ. κζ΄ [27] 
11). Ὁ Θεὸς σὲ ἔπλασε, ἄνθρωπε, λέγει 
ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, χωρὶς ἐσένα· ὅμως 
δὲν μπορεῖ νὰ σὲ σώσει χωρὶς τὴ θέλη-
σή σου.

Ἑπομένως· θέλεις, χριστιανέ, νὰ ἐλε-
ηθεῖς ἀπὸ τὸν Θεό; Ἄφησε τὴν ἁμαρτία, 
σύνελθε ἀπὸ τὴ ζάλη τῆς ἀποστασίας, 
ἀναλογίσου τὸν ὄλεθρο στὸν ὁποῖο ὁδη-
γεῖσαι, καὶ μετανόησε. Καὶ ἀφοῦ ἐξομολο-
γηθεῖς, ἀνάπεμπε ἐκ ψυχῆς καὶ μὲ θερμὴ 
ἱκεσία στὸν ἐλεήμονα Θεό, τὸ «Κύριε Ἰη-
σοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν», 
ζώντας βέβαια ταυτόχρονα καὶ ζωὴ μετα-
νοίας.
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Δὲν �  � � �  ὁ ὕ� ος!

α΄

Δ ὲν μπορῶ νὰ κλείσω μάτι! Δὲν μὲ 
πιάνει ὁ ὕπνος μὲ τίποτε! Τί φο-
βερὸ μαρτύριο! Νὰ νυστάζεις καὶ 

νὰ μὴν μπορεῖς νὰ κοιμηθεῖς. Νὰ πέ-
φτεις κατάκοπος στὸ κρεβάτι καὶ νὰ 
μὴν μπορεῖς νὰ κλείσεις μάτι. Νὰ ὑπο-
φέρεις ἀμέτρητες νύχτες περιμένοντας 
μέσα στὸ σκοτάδι πότε νὰ ξημερώσει.

Στὴν ἐποχή μας τὸ πράγμα ἔχει πα-
ραγίνει. Ἀμέτρητοι ἄνθρωποι ὑποφέ-
ρουν ἀπὸ τὸ φοβερὸ μαρτύριο τῆς ἀϋ-
πνίας. Κι ὅταν τὸ πρωὶ σηκώνονται, 
κουβαλοῦν μαζί τους σῶμα κουρασμέ-
νο, μυαλὸ θολωμένο καὶ ψυχὴ ταλαι-
πωρημένη ἀπὸ τὴν ἀϋπνία.   

Δὲν εἶναι μικρὸ τὸ μαρτύριο τῆς ἀϋ-
πνίας. Ὁ ὕπνος ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς 
μεγαλύτερες ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. 
Ὅπως λέει χαρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος, «ὁ ὕπνος εἶναι γλυκύτε-
ρος καὶ ἀναγκαιότερος ἀπὸ κάθε ἄλλη 
ἀπόλαυση καὶ χρησιμότερος ἀπὸ κάθε 
τροφή... Δὲν εἶναι τόσο σπουδαῖο νὰ 
κοιμᾶσαι πάνω σὲ ἁπαλὸ στρῶμα, ὅσο 
τὸ νὰ κοιμᾶσαι ἐπειδὴ νυστάζεις» (PG 
54, 674). «Ὁ ὕπνος τῆς νύχτας εἶναι 

ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα φάρμακα. Θερα-
πεύει ἀρρώστιες καὶ μᾶς ἁπαλλάσσει 
ἀπὸ μύριους πόνους καὶ κόπους. Δὲν 
ἀποτελεῖ φάρμακο μόνο γιὰ τὸ σῶμα 
μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ψυχή, γιατὶ ἀνα-
παύει τὶς πονεμένες ψυχές (PG 49, 98).

Τί φταίει ὅμως καὶ δὲν μᾶς πιάνει ὁ 
ὕπνος, δὲν μποροῦμε νὰ κλείσουμε τὰ 
βλέφαρά μας, νὰ κοιμηθοῦμε; 

Ἕνας λόγος εἶναι τὰ καθημερινὰ προ-
βλήματα τῆς ζωῆς μας. Εἶναι διάφορα 
θέματα ποὺ φαντάζουν ἄλυτα καὶ μᾶς 
δημιουργοῦν ἔνταση καὶ νευρικότητα, 
ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε τὴ 
νύχτα. Αὐτὰ μᾶς κάνουν νὰ ἀσχολού-
μαστε στὸ κρεβάτι μὲ λογαριασμοὺς ἢ 
νὰ προγραμματίζουμε τὰ σχέδια τῆς 
ἄλλης ἡμέρας. Κατ’ ἀνάγκην κατόπιν 
στριφογυρίζουμε στὸ κρεβάτι, πάσχου-
με, ὑποφέρουμε, γινόμαστε κουρέλι.  

Ὅταν μάλιστα ὅλα αὐτὰ συνδυάζον-
ται μὲ τὸ στρές, τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀγω-
νία ποὺ κυριαρχεῖ στὴν ψυχή μας ὅλη 
τὴν ἡμέρα, τότε τὰ πράγματα δυσκο-
λεύουν ἀκόμη περισσότερο. Ἂν τὴν 
ἡμέρα ἔχουμε ἀγωνία γιὰ τὸ πῶς θὰ 
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προλάβουμε τὶς δουλειές, πῶς θὰ πλη-
ρώσουμε τοὺς λογαριασμούς, πῶς θὰ 
τὰ βγάλουμε πέρα, τότε παραλύουμε 
τελείως. Ἡ ὑπερκόπωση, σωματικὴ καὶ 
ψυχική, δὲν ὁδηγεῖ σὲ βαθύτερο ὕπνο 
ἀλλὰ σὲ ἀϋπνία. 

Ὑπάρχουν βέβαια καὶ περιπτώσεις 
ποὺ οἱ ἄνθρωποι χρειάζονται ἰατρικὴ 
βο  ή θεια καὶ φαρμακευτικὴ ὑποστήρι-
ξη. Ὅταν ὅμως δὲν ὑπάρχουν παθολο-
γικὰ αἴτια, πῶς μποροῦμε νὰ λύσουμε 
τὸ πρόβλημα τῆς ἀϋπνίας; 

Αὐτὸ ποὺ πρέπει κυρίως νὰ κατα-
λάβουμε εἶναι ὅτι ὅλη μας ἡ ζωὴ εἶναι 
στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἁγία 
μας Ἐκκλησία μᾶς ζητᾶ καθημερινὰ νὰ 
τὴν ἐναποθέτουμε στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ! 
«Πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ 
Θεῷ παραθώμεθα», μᾶς λέει. Ὁλάκε-
ρη τὴ ζωή μας νὰ τὴν παραθέτουμε μὲ 
ἐμπιστοσύνη στὸν Κύριό μας. 

Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ παράδειγμα 
τοῦ βασιλιᾶ Δαβίδ, ὁ ὁποῖος ἐνῶ περ-
νοῦσε φοβερὴ δοκιμασία, ὅπου κινδύ-
νευε νὰ θανατωθεῖ, ἐμπιστευόταν ἀπό-
λυτα τὴ ζωή του στὸν Θεὸ κι ἔγραφε 
στὸν 3ο Ψαλμό: «Ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ 
ὕπνωσα· ἐξηγέρθην, ὅτι Κύριος ἀντι-
λήψεταί μου» (γ΄ 6-7). Στὶς δύσκολες 
δηλαδὴ στιγμὲς ποὺ περνῶ δὲν ἔχα-
σα τὸ θάρρος μου καὶ τὴν εἰρήνη μου, 
ἀλλὰ μολονότι μὲ ἔχουν κυκλώσει τό-
σοι ἐχθροί, κοιμήθηκα τὴ νύχτα ἥσυχος 
μὲ ἤρεμο καὶ βαθὺ ὕπνο. Καὶ τὸ πρωὶ 
σηκώθηκα γεμάτος θάρρος καὶ ἐλπίδα, 
διότι εἶμαι βέβαιος ὅτι ὁ Κύριος θὰ μὲ 
βοηθήσει καὶ θὰ μὲ προστατεύσει.

Ἀλλὰ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ ἀπο-
στόλου Πέτρου εἶναι πολὺ διδακτικό. 
Ἐκεῖνος, ἐνῶ ἦταν ἐπὶ μέρες φυλακι-
σμένος στὰ δεσμωτήρια τοῦ Ἡρώδη, 
τὴν τελευταία νύχτα πρὶν ἀπὸ τὴν ὁρι-
σμένη ἡμέρα τῆς θανατικῆς του ἐκτε-

λέσεως, κοιμόταν ἀτάραχος. «Τῇ νυκτὶ 
ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος». Καὶ 
ἑρμηνεύει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τὸ γε-
γονὸς λέγοντας: «Δὲς τὸν Πέτρο πῶς 
κοιμᾶται καὶ δὲν βρίσκεται σὲ ἀγω-
νία καὶ φόβο. Ἀκριβῶς ἐκείνη τὴ  νύχτα 
ποὺ τὴν ἑπομένη ἐπρόκειτο νὰ ὁ   δη-
γη θεῖ στὸν θάνατο, κοιμόταν. Διότι εἶ -
χε ἀφήσει τὰ πάντα στὸν Θεό». Ἕνα 
μόνο βῆμα τὸν χώριζε ἀπὸ τὸν θάνα-
το, αὐτὸς ὅμως ἦταν εἰρηνικός. Γι’ αὐτὸ 
καὶ μετὰ ἀπὸ χρόνια θὰ γράψει πρὸς 
τοὺς πιστούς: «Πᾶσαν τὴν μέριμναν 
ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ 
μέλει περὶ ὑμῶν» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 7). Ὅλες 
δηλαδὴ τὶς ἀγωνίες σας ἀφῆστε τες μὲ 
ἐμπιστοσύνη στὸν Κύριο, διότι Αὐτὸς 
νοιάζεται γιὰ σᾶς. 

Θὰ μπορούσαμε ἐμεῖς ἄραγε νὰ μοιά-
σουμε ἔστω καὶ λίγο στὸν ἀπόστολο 
Πέτρο ἢ στὸν βασιλιὰ Δαβίδ; Νὰ ἐμπι-
στευθοῦμε τὰ βάσανά μας καὶ τὰ προ-
βλήματα τῆς κάθε ἡμέρας στὸν  Κύριό 
μας; Ἂς τὸ κάνουμε. Καὶ μὲ θερμὴ 
προσ ευχὴ νὰ Τὸν παρακαλοῦμε νὰ 
πάρει ἀπὸ πάνω μας τὸ μαρτύριο τῆς 
ἀϋπνίας ἢ τουλάχιστον νὰ μᾶς κρατᾶ 
εἰρηνικοὺς κατὰ τὶς δύσκολες ὧρες τῆς 
ἀϋπνίας μας. 

Ἡ Ἐκκλησία μας στὸ ἱερὸ Εὐχολόγιο 
ἔχει εἰδικὴ εὐχὴ γιὰ τὸν ὕπνο. Ἀλλὰ καὶ 
στὸ ἱερὸ Ἀπόδειπνο προσευχόμαστε 
καθημερινὰ στὸν Κύριο νὰ χαρίσει σὲ 
μᾶς ποὺ ἑτοιμαζόμαστε νὰ κοιμηθοῦμε, 
«ἀνάπαυσιν σώματος καὶ ψυχῆς» καὶ 
«ὕπνον ἐλαφρόν». Μὲ πίστη λοιπὸν 
καὶ προσευχὴ νὰ πέφτουμε κάθε βρά-
δυ νὰ πλαγιάσουμε. Καὶ ὁ ἅγιος Θεὸς 
θὰ εἰρηνεύει τὴν καρδιά μας, θὰ ἔρχε-
ται νὰ μᾶς συντροφεύει στοργικὰ στὶς 
τυχὸν ὧρες τῆς ἀϋπνίας μας καὶ θὰ μᾶς 
χαρίζει ὕπνο γλυκὺ καὶ εἰρηνικό.



Τ ὴν ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία Του κατακλείει ὁ Κύριος μὲ δι-
δακτικότατη παραβολή:

«Καθέναν ποὺ ἀκούει τοὺς λόγους μου αὐτούς», 
λέει ὁ Κύριος, «καὶ τοὺς ἐφαρμόζει, θὰ τὸν θεωρήσω ὅμοιο 
μὲ συνετὸ ἄνθρωπο, ποὺ ἔκτισε τὸ σπίτι του πάνω στὴν 
πέτρα· καὶ κατέβηκε ἡ βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ φύ-
σηξαν οἱ ἄνεμοι, κι ἔπεσαν πάνω στὸ σπίτι. Κι αὐτὸ δὲν 
γκρεμίστηκε, διότι ἦταν θεμελιωμένο πάνω στὴν πέτρα.

Ἀντίθετα ὅποιος ἀκούει τοὺς λόγους μου αὐτοὺς καὶ δὲν 
τοὺς ἐφαρμόζει, θὰ θεωρηθεῖ ὅμοιος μὲ ἀνόητο ἄνθρωπο, 
ποὺ ἔκτισε τὸ σπίτι του πάνω στὴν ἄμμο. Καὶ κατέβηκε ἡ 
βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ φύσηξαν οἱ ἄνεμοι, καὶ 
χτύπησαν τὸ σπίτι ἐκεῖνο, κι αὐτὸ ἔπεσε. Καὶ ἦταν ἡ πτώ-
ση του μεγάλη» (Ματθ. ζ´ 24-27).

Ὁ ἐ� � � μένος
� ς ζωῆς

Οἱ δύο ἄνθρω-
ποι τῆς παραβολῆς 
παρουσιάζουν ἕνα 
κοινὸ στοιχεῖο συγ -
κλονιστικό, ἂν τὸ 
συνειδητοποιήσου-
με: Καὶ οἱ δύο ἦταν 
«ἀκούοντες τοὺς 
λόγους τούτους»· 
δηλαδὴ καὶ οἱ δύο 
ἄκουγαν τὸν λόγο 
τοῦ Θεοῦ, ὄχι μία 
φορὰ ἀλλὰ συχνά. 
Θὰ λέγαμε  σήμερα, 
ἀκοῦν τακτικὰ κή-
ρυγμα, μελετοῦν 
τὴν Ἁγία Γραφή, 
φροντίζουν καὶ οἱ 
δύο νὰ τρέφονται 
μὲ τὰ θεῖα λόγια. 
Ἄρα ὁ Κύριος στὴ 
συγκεκριμένη πα-
ραβολὴ δὲν ἀντιδι-
αστέλλει τὸν πιστὸ 
ἀπὸ τὸν ἄπιστο ἀλ    -
λὰ δύο  κατηγορίες 
πιστῶν ποὺ γενικὰ 
ζοῦν καὶ οἱ δύο τὴ 
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.

Ὑπάρχει ὅμως 
καὶ ἄλλο κοινὸ στοι-
χεῖο: Καὶ οἱ δύο χτί-
ζουν σπίτι, δηλαδὴ 
διαμορφώνουν τὸν 
ἑαυτό τους. Ὁ κάθε 
ἄνθρωπος, ὅσο ζεῖ, 
διαμορφώνει τὸν 
ἑαυτό του. Πῶς τὸν 
διαμορφώνει; Μὲ 
τὶς ἐπιλογές του· ὄχι 
μόνο μὲ τὶς κρίσιμες 
ἐπιλογὲς τῆς ζωῆς 
του, π.χ. τοῦ γάμου
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ἢ μεγάλων διλημμάτων, ἀλλὰ καὶ μὲ 
τὴν ἐπιλογὴ τῆς κάθε στιγμῆς.

Ἀλλὰ ἀκριβῶς στὸ σημεῖο αὐτὸ δια-
φέρουν οἱ δύο αὐτοὶ ἄνθρωποι μετα-
ξύ τους: Ὁ ἕνας ἐφαρμόζει αὐτὰ ποὺ 
ἀκούει, ἐνῶ ὁ ἄλλος ὄχι. Ὁ ἕνας ἔχει 
βάλει ρυθμιστικὸ κανόνα τῆς ζωῆς του 
τὶς ἅγιες ἐντολές. Μάλιστα «ποιεῖ», ὄχι 
«ἐποίησε». Δηλαδὴ συνέχεια ἀγωνί-
ζεται νὰ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τοῦ 
Θεοῦ· σὲ κάθε ἐπιλογή του ἀναζητᾶ τὸ 
τί θέλει ὁ Θεός. Αὐτὸς βάζει πολὺ στε-
ρεὸ θεμέλιο στὴν οἰκία του. 

Αὐτὸς χτίζει πάνω στὴν πέτρα. Ἡ πέ-
τρα εἶναι ὁ Χριστός, ἡ διδασκαλία Του, 
τὸ παράδειγμά Του, ἡ χάρη Του. Ὁ δεύ-
 τερος, ἂν καὶ ἀκούει  εὐχαρίστως τὰ 
θεῖα λόγια, δὲν ὑποβάλλει τὸν  ἑαυ   τό 
του στὸν κόπο νὰ συμμορφώσει τὴ 
συμ πε ριφορά του πρὸς τὸν τέλειο νό-
μο τοῦ Θεοῦ. Ζεῖ ὅπως ἐκεῖνος  νομίζει. 
Γι᾿ αὐτὸ δὲν ἑνώνεται μὲ τὴ θεία χάρη, 
ἡ ὁποία ἀναγεννᾶ καὶ δυναμώνει τὸν 
ἄνθρωπο. Ἔτσι χτίζει πάνω στὴν ἄμμο, 
σὲ ἔδαφος ἀσταθές, ἀκατάλληλο γιὰ 
χτίσιμο.

Καὶ οἱ δύο οἰκίες ὅμως δοκιμάζονται 
ἀπὸ βίαια καιρικὰ φαινόμενα – οἱ ἴδιες 
ἀκριβῶς λέξεις χρησιμοποιοῦνται καὶ 
στὶς δύο περιπτώσεις – τὰ ὁποῖα εἶναι 
«πάντα τὰ ἐν τῷ βίῳ κακὰ» κατὰ τὸν 
ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο (PG 57, 
323)· οἱ ἀσθένειες, οἱ στερήσεις, οἱ ἀδι-
κίες, οἱ δαιμονικοὶ πειρασμοί, τὸ πέν-
θος καὶ γενικῶς οἱ θλίψεις, μὲ τὶς ὁποῖες 
εἶναι ζυμωμένη ἡ ζωή μας.

Θὰ ἔλθουν λοιπὸν ὁπωσδήποτε πει-
ρασμοὶ καὶ θλίψεις, ποὺ θὰ ἐλέγξουν 
τὴν ἀντοχὴ τῆς οἰκοδομῆς· καὶ μάλιστα 
θὰ τὴν ἐλέγξουν ἰσχυρά, καθολικά, δη-
λαδὴ σὲ ὅλα τὰ μέρη της: ἡ βροχὴ θὰ 
προσβάλει τὴ στέγη, οἱ ποταμοὶ τὰ θε-
μέλια, οἱ ἄνεμοι τοὺς τοίχους.

Ποιὸς θ᾿ ἀντέξει; Μόνο ὅποιος εἶναι 
θεμελιωμένος πάνω στὴν πέτρα· μόνο 
ὅποιος ἔχει ζωντανὸ σύνδεσμο μὲ τὸν 
Κύριο, ὅποιος ἀγάπησε ἔμπρακτα τὸν 
Θεὸ καὶ τὸν νόμο Του. Αὐτὸς εἶναι ὁ 
«φρόνιμος», κατὰ τὸν χαρακτηρισμὸ 
τοῦ Κυρίου, ὁ πραγματικὰ ἔξυπνος τῆς 
ζωῆς, ὁ πραγματικὰ  ἐπιτυχημένος. Αὐ-
τὸς δὲν θὰ χάσει τοὺς κόπους του. Αὐ-
τὸς θὰ ἔχει δείξει τὴν πιὸ σοφὴ προνο-
ητικότητα, διότι θὰ ἔχει προνοήσει γιὰ 
τὸ αἰώνιο μέλλον του, ὅποιες κι ἂν εἶναι 
οἱ τυχὸν ἄλλες ἀποτυχίες καὶ στερήσεις 
ποὺ ἔχει ζήσει στὴ ζωή του, οἱ ὁποῖες, 
ἀκριβῶς ἐπειδὴ τὶς ἀντιμετωπίζει μὲ 
ζωντανὴ πίστη, δὲν τὸν τσακίζουν, δὲν 
τὸν ζημιώνουν πραγματικά.

Ἀντίθετα «μωρὸς» εἶναι ἐκεῖνος ποὺ 
ἂν καὶ ἐνδεχομένως προνόησε γιὰ τὰ 
ἄλλα, τὰ ἐπίγεια, καὶ εἶχε τυχὸν ἄλλες 
ἐπιτυχίες καὶ ἐπιδόσεις, δὲν φρόντισε 
ὅμως τὴν ψυχή του· δὲν φρόντισε νὰ 
συνδεθεῖ μὲ τὸν Σωτήρα Χριστὸ ἀλη-
θινὰ διὰ τῆς ὑπακοῆς στὸ θέλημά Του. 
Αὐτὸς θὰ λυγίσει στὶς δοκιμασίες. Καὶ 
θά ᾿ναι ἡ πτώση του μεγάλη, ὁλοκλη-
ρωτικὴ καὶ πλήρης. Ἡ ἀποτυχία του 
δὲν θὰ ἀφορᾶ κάποια πτυχὴ τῆς ζωῆς 
του ἀλλὰ τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς του, ποὺ 
εἶναι ἡ σωτηρία του.

Λοιπὸν ἡ εὐτυχία δὲν βρίσκεται στὸν 
πλοῦτο, στὴν εὐφυΐα καὶ τὰ ζηλευτὰ 
χαρίσματα, τὴ μεγάλη μόρφωση, τὴν 
κοινωνικὴ καταξίωση ἢ ὅ,τι ἄλλο θαυ-
μάζει ὁ κόσμος. Ἡ εὐτυχία βρίσκεται 
ἀλλοῦ. Καὶ εἶναι στὰ χέρια μας οὕτως 
ἢ ἄλλως, ἀρκεῖ νὰ βάλουμε θεμέλιο τῆς 
ζωῆς μας τὸν Κύριο καὶ ἐφαρμόζουμε 
τὶς ἅγιες ἐντολές Του στὴ ζωή μας! 

Ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ποὺ μᾶς τὸ ἀ       -
πο κάλυψε, θὰ τὸ δώσει  ὁπωσδήποτε 
σὲ ὅ    ποιον τὸ ζητήσει μὲ ὅλη του τὴν 
καρ διά.
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Γιὰ τὸ 6άμα τοῦ  Mθνους 
Τὴν Κυριακὴ 31 Μαρτίου 2013 πρα-

γματοποιήθηκε στὸ γήπεδο τοῦ Σπόρ-
τινγκ στὴν Ἀθήνα μεγαλειώδης συγκέν-
τρωση μὲ θέμα: «Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, 
ἡ ἐλπίδα ἀναγεννήσεως τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ». Μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Σω-
ματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔ  -
θνους» καὶ τοῦ «Ἱδρύματος Προασπί-
σεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», 
στὰ ὁποῖα πρωτοστατεῖ τὸ ζεῦγος Ἰωάν-
νου καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, 
συγκεντρώθηκαν χίλια καὶ πλέον ἄτομα, 
τὰ ὁποῖα συμμετεῖχαν μὲ ἐθνικὸ παλμὸ 
καὶ ἐνθουσιασμὸ στὴν ὅλη ἐκδήλωση.

Ἡ Ἡμερίδα ξεκίνησε μὲ τὴν ἐνθουσιώ-
δη Εἰσήγηση τοῦ Προέδρου κ. Ἀναγνω-
στοπούλου, ἐνῶ χαιρέτισε τὴ συγκέν-
τρωση ὁ Μητροπολίτης  Μεσογαίας καὶ 
Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Ἀκόμη ἀνε-
γνώσθη σχετικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Μητρο-
πολίτου Κυθήρων κ. Σεραφεὶμ πρὸς τὴν 
Ἱερὰ Σύνοδο καὶ σπουδαῖο μήνυμα τοῦ 
Πρωτεπιστάτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέρον-
τος Μαξίμου Ἰβηρίτου. 

Ἡ Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Μονεμ-
βασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐσταθίου ἀνε-
γνώσθη, διότι ὁ ἴδιος δὲν μπόρεσε νὰ 
παραστεῖ, ἐνῶ μίλησαν  ἐμπνευσμένα 
οἱ Συνοδικοὶ Μητροπολίτες Αἰτωλίας καὶ 
Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, καὶ Γόρτυνος καὶ 
Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, ὅπως καὶ ὁ 
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρα-
κάλλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρί-
της π. Φιλόθεος. Ἡ Ἡμερίδα περιελάμ-
βανε Εἰσηγήσεις καὶ ἄλλων ἐκλεκτῶν 
ὁμιλητῶν, ἱστορικῶν, δημοσιογράφων, 
οἰκονομολόγων, μεταξὺ τῶν ὁποίων 
τοῦ Βαλκανιολόγου καὶ Καθηγητοῦ τοῦ 

4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης κ. Ἀχιλ-
λέως Λαζάρου. Τὸ πρόγραμμα διανθίστηκε 
ἀπὸ ὕμνους καὶ ἀθάνατα δημοτικὰ τραγού-
δια ἀπὸ τὴ «Βυζαντινὴ Χορωδία Ἀθηνῶν» 
ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ 
τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας 
κ. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου.

Σκοπὸς τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως ἦταν νὰ 
εὐαισθητοποιηθοῦν οἱ πάντες, ὥστε νὰ ἐκ-
πληρωθεῖ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους· ἡ ὑπόσχε-
ση δηλαδὴ ποὺ ἔδωσαν στὸν Θεὸ οἱ γεν-
ναῖοι ἥρωες τοῦ 1821, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν 
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, νὰ κτισθεῖ στὴν 
πρωτεύουσα τῆς χώρας μας μετὰ τὴν ἀπε-
λευθέρωσή της ἀπὸ τὴν τυραννικὴ τουρ-
κικὴ σκλαβιὰ ἱερὸς Ναὸς στὸ ὄνομα τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ σὲ ἔνδειξη εὐγνωμοσύ-
νης πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Χριστό.

Ἡ ὑπόσχεση αὐτὴ ἐπισημοποιήθηκε μὲ τὸ 
Η΄ ὁμόφωνο ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνικῆς Συνε-
λεύσεως τῶν Ἑλλήνων, ποὺ συνῆλθε στὸ 
Ἄργος στὶς 31-7-1829, ποὺ τὸ ὑπέγραψε 
καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Ἔγινε καὶ Νό-
μος τοῦ Κράτους μὲ Βασιλικὰ Διατά γματα 
τῶν ἐτῶν 1834 καὶ 1838.

Καὶ ὅμως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μας πρὸς 
τὸν Θεὸ παραμένει ἀνεκπλήρωτο! Γιατί ἄ -
ραγε; Πρέπει νὰ ἐκπληρωθεῖ ὁπωσδήπο-
τε καὶ νὰ κτισθεῖ ὁ ἱερὸς Ναός, ἂν θέλουμε 
νὰ μᾶς εὐλογεῖ ὁ Θεός. Εἴμαστε ἐκτεθειμένοι 
ἀπέναντί Του. Καὶ γι’ αὐτὸ ἴσως ἡ κρίση πα-
ρατείνεται...   

Bξιόλογο Συνέδριο γιὰ τὸ
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Βαθιὰ χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση μεγάλη προ-
ξένησε στὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν τὸ θαυμά-
σιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο ποὺ διοργανώ-
θηκε στὴ Θεσσαλονίκη στὶς 11 καὶ 12 Μαρ-
τίου ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Παιδαγωγικῆς καὶ 
Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ Τμήματος 
Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς 
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δείας τὴ σημασία τῶν πορισμάτων τοῦ 
Συνεδρίου, καὶ ἀντίστοιχα νὰ τὰ κατανο-
ήσουν καὶ οἱ συντάκτες τοῦ ἀπαράδεκτου 
καὶ πανορθοδόξως ἀποδοκιμασθέντος 
Νέου Προγράμματος Σπουδῶν τοῦ Μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν. 

Στέγες ἀγάπης τὰ μοναστήρια!
Στὴν ἱστοσελίδα «Ἁγιορείτικο Βῆμα» 

διαβάσαμε πρόσφατα: 
«Τὰ μοναστήρια, ὅποτε χρειάστηκε κα-

τὰ τὴ διάρκεια τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, εἴτε 
σὲ πολέμους εἴτε σὲ ἄλλες κρίσεις, προσ-
έφεραν ἀμέριστη βοήθεια. Ἄλλοτε μετα-
τρέποντας τὶς ἀποθῆκες τους σὲ ἐργα-
στήρια κατασκευῆς γιὰ μπαρουτόβολα, 
 ἄλλοτε κρύβοντας ἀντάρτες καὶ πολεμι-
στὲς τῆς ἐλευθερίας. Σήμερα βρίσκον ται 
καὶ πάλι στὶς ἐπάλξεις προκειμένου νὰ 
προσφέρουν κάθε δυνατὴ βοήθεια σὲ ὅ  -
σους ἔ   χουν πληγεῖ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ 
κρίση.

Στὶς μέρες μας λοιπὸν πολλὰ μοναστή-
ρια ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια ἔχουν μετατραπεῖ 
σὲ καταφύγιο γιὰ ἄστεγους! Δεῖγμα τοῦ 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀνοίγει τὶς φτεροῦγες της 
γιὰ νὰ ἀγκαλιάσει τὸν ἀνήμπορο καὶ κα-
τατρεγμένο συμπολίτη μας ὄχι μόνο μὲ 
τὰ συσσίτια καὶ τὴν κάθε ἄλλου εἴδους 
βοήθεια ποὺ προσφέρουν οἱ Μητροπό-
λεις καὶ οἱ κατὰ τόπους ἐνορίες, ἀλλὰ καὶ 
μέσῳ τῶν μοναστηρίων, τῶν ὁποίων οἱ 
μοναχοὶ μπορεῖ νὰ ἐγκατέλειψαν τὰ ἐγκό-
σμια, ἀλλὰ οὐδέποτε ἀδιαφόρησαν γιὰ τὰ 
δεινὰ ποὺ πλήττουν τὸν τόπο μας (...).

Ἔτσι προσφέρουν σὲ κάθε εὐκαιρία ἕνα 
κρεβάτι κι ἕνα πιάτο φαγητό, ἀπὸ τὶς καλ-
λιέργειές τους τὶς περισσότερες φορές, 
σὲ ὅσους πραγματικὰ τὸ ἔχουν ἀνάγκη. 

Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Παν-
επιστημίου, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Τὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Τὸ μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν: Προβληματισμοί - Ἐπι-
σημάνσεις - Προτάσεις».

Τὴν ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου, ποὺ 
ἔγινε στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ ΑΠΘ, κή ρυ-
ξε μὲ ἐκτενὴ χαιρετισμό του ὁ  Μητρο  πο   λί-
της Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Στὸν ἴδιο χῶ-
ρο πραγματοποιήθηκαν καὶ οἱ δύο  πρῶ  τες 
Συν εδρίες, ἐνῶ οἱ ἑπόμενες ἔγιναν στὴν αἴ   -
θουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεως Θεσ  -
σαλονίκης. Τὸ Πρόγραμμα περιεῖχε 25 ἐπι-
στημονικὲς εἰσηγήσεις, ποὺ κάλυψαν πλή-
ρως τὰ ποικίλα μέρη τοῦ θέματος καὶ τὶς πα-
ρακολούθησαν πάνω ἀπὸ 800 σύνεδροι.

Τὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου εὐλόγησε μὲ 
Πατριαρχικὸ Γράμμα, ποὺ ἀναγνώσθηκε 
κα   τὰ τὴν ἔναρξη, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρ-
χης, ὁ ὁποῖος μεταξὺ τῶν ἄλλων τόνισε ὅτι 
«τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκπαιδεύσεως πρέπει 
νὰ εἶναι χριστοκεντρικὸν καὶ νὰ ἔχῃ ὡς βα-
θύτερον στόχον τὴν πνευματικὴν καλλιέρ-
γειαν τῶν μαθητῶν».

Στὰ Πορίσματα τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ 
Συν εδρίου ἐπισημαίνεται ἡ ἀνάγκη γιὰ ἀπό-
συρση τοῦ γνωστοῦ Πιλοτικοῦ Προγράμμα-
τος ποὺ ἔχει προκαλέσει πλῆθος ἀντιδρά-
σεων. Τονίζεται δὲ καὶ ἡ ἀνάγκη νὰ συντα-
χθεῖ νέο Πρόγραμμα, ἀπαλλαγμένο ἀπὸ 
κά θε μορφῆς σκοπιμότητες.

Ἐκφράζουμε τὰ θερμά μας συγχαρητήρια 
στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνε δρίου 
καὶ στὸν καθ’ ὕλην ἁρμόδιο καθηγη τὴ κ. Ἡ  -
ρακλῆ Ρεράκη. Θεωροῦμε πολὺ σημαντι κὸ 
τὸ ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης κ. Ἄνθιμος περιέβαλε τὸ Συν -
έδριο μὲ τὴν ἀγάπη του, ἀλλὰ καὶ μὲ κά θε 
τρόπο τὸ στήριξε καὶ συνέβαλε ἀποφασι-
στικὰ στὴν ἐπιτυχία του.

Ἐκφράζουμε δὲ τὴν εὐχὴ νὰ  κατανοήσει 
καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παι-
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Σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ αὐξάνονται καὶ 
πληθύνονται καθημερινῶς στὸ κατώ-
φλι τους ζητώντας μιὰ χεῖρα βοηθεί-
ας. Ἄνεργοι, ἄστεγοι, χαμηλοσυντα-

ξιοῦχοι, οἰκογένειες ὁλόκληρες ἐκλιπαροῦν 
γιὰ μιὰ στήριξη, καὶ οἱ μοναχοὶ ἀπὸ τὸ ὑστέ-
ρημά τους τὴν προσφέρουν ἁπλόχερα».

Στὸ δημοσίευμα κατονομάζονται ὁρισμέ-
νες ἱερὲς Μονές, οἱ ὁποῖες παρουσιάζουν 
ἀ    ξιόλογη φιλανθρωπικὴ δράση, ἐνῶ ὑπο-
γραμμίζονται ταυτόχρονα οἱ οἰκονομικὲς 
δυσ χέρειες ποὺ ἀντιμετωπίζουν καὶ αὐτὲς 
κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ ἀποτέλεσμα 
νὰ συρρικνώνονται σταδιακὰ οἱ δυνατό-
τη  τες φιλοξενίας προσκυνητῶν. «Παρόλα 
αὐ    τὰ ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον ὑπερτερεῖ 
πάν τα, καὶ τὰ μοναστήρια μετατρέπονται σὲ 
‘‘φωλιὲς ἀγάπης’’ γιὰ ὅσους τὸ ζητήσουν» 
(1-4-2013).

Ἂς δοξάσουμε τὸ ἅγιο ὄνομα τοῦ Κυρίου 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἐμπνέει τὴν 
ἀξιοζήλευτη αὐταπάρνηση στοὺς μοναχοὺς 
ποὺ ἀσκοῦνται σήμερα στὰ ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα 
μοναστήρια, διδάσκοντας ἔμπρακτα τὴ θε-
μελιώδη ἀρετὴ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλη-
σίον, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ ἱεροῦ Εὐ-
αγγελίου. Τὸ φωτεινὸ παράδειγμα τῶν μο-
ναχῶν πρέπει νὰ ὠθήσει καὶ ἐμᾶς νὰ ἀγα-
πήσουμε πρακτικὰ τοὺς πάσχοντες ἀδελ-
φούς μας στὴ δύσκολη ὄντως ἐποχή μας! 

+ ἀγάπη καὶ ἡ εὐγένεια 
τῆς κυπριακῆς ψυχῆς

Ἡ μεγάλη κρίση ποὺ ἀναστάτωσε τὴ μαρ-
τυρικὴ Κύπρο καὶ δημιούργησε ἁλυσίδα 
προβλημάτων, ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια καὶ τὰ 
αἰσθήματα ἀληθινῆς ἀγάπης καὶ στοργῆς 
τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Ἀναφέρουμε στὴ συν-
έχεια δύο ἀπὸ τὰ πολλά, ποὺ φανερώνουν 
τὰ πλούσια χριστιανικὰ αἰσθήματα ποὺ δια-
θέτει ὁ ἀγαθὸς καὶ ταπεινὸς Ἑλληνοκύπριος.

Τὸ ἕνα συνέβη σὲ μηχάνημα αὐτομάτου 
ἀναλήψεως χρημάτων τῆς Λαϊκῆς Τράπε-
ζας στὴ Λευκωσία, ὅταν ἦλθε ἡ σειρὰ μιᾶς 

ἡλικιωμένης γυναίκας νὰ ἀνασύρει χρήματα. 
«Χωρὶς ἴχνος πονηρότητας, ἔδωσε τὸ 

πορτοφόλι της στὸν ἑπόμενο λέγοντάς του: 
‘‘Γυιέ μου, δὲν ἔχω ξαναβγάλει ἔτσι χρήμα-
τα. Ἂν μπορεῖς, βγάλε γιὰ μένα’’. Μὰ ἐκεῖνος 
δὲν βρῆκε μέσα κάρτα – μονάχα τὸ δευτερά-
κι τῆς γιαγιᾶς καὶ λίγα κέρματα. Συσκέφθηκε 
τότε γιὰ λίγο μὲ τοὺς ἑπόμενους στὴν οὐρά, 
κι ἔβγαλαν ὅλοι ἀπὸ λίγα χρήματα μὲ τὴν 
κάρτα τους καὶ τὰ ἔδωσαν στὴ γιαγιά. Κι ἐκεί-
νη, ἀξιοπρεπέστατη μὲς στὴν πενία της, ὅταν 
κατάλαβε πὼς τὰ χρήματα ποὺ τῆς ἔδωσαν 
δὲν ἦταν δικά της, πρῶτα ἀρνήθηκε κι ὕστε-
ρα ζήτησε νὰ τῆς γράψουν τὰ τηλέφωνά 
τους γιὰ νὰ τοὺς ἐπιστρέψει τὰ χρήματα ὅταν 
θὰ ἀνοίξουν οἱ τράπεζες».

Τὸ ἄλλο συνέβη στὸ Παραλίμνι τῆς Ἀμμο-
χώστου. Διηγεῖται αὐτὸς ποὺ ἀναφέρει τὸ 
περιστατικό:

«Παραλίμνι 5.45΄ π.μ. Κάνω βόλτα μὲ τὸ 
ποδήλατό μου. Ἕνας παπποὺς σὲ βενζινά-
δικο στέκει ἔξω ἀπὸ ἕνα παλιὸ αὐτοκίνητο. 
Μοῦ λέει ‘‘καλημέρα’’ καὶ τὸν καλημερίζω. 
Καταλαβαίνω ὅτι θέλει κάτι. Σταματάω, τὸν 
ρωτάω ἂν χρειάζεται κάτι. Μοῦ λέει: ‘‘Ὄχι, 
ἁπλῶς περιμένω νὰ ἀνοίξει τὸ βενζινάδι-
κο’’. Τοῦ ἐξηγῶ ὅτι στὶς 7 ἀνοίγει καὶ ἂν θέ-
λει νὰ τὸν βοηθήσω. Πάω στὸ αὐτοκίνητο καὶ 
μοῦ δείχνει τὸ βιβλιάριο τῆς Συνεργατικῆς μὲ 
ὑπόλοιπο 700 εὐρώ. Παραξενεύομαι, καὶ 
μοῦ ἐξηγεῖ ὅτι δὲν ἔχει κάρτα γιὰ νὰ βγάλει 
τὰ λεφτά του ἀπὸ τὴν τράπεζα καὶ περιμένει 
νὰ ἀνοίξει τὸ βενζινάδικο νὰ τοὺς ἀφήσει τὸ 
βιβλιάριο γιὰ νὰ τοῦ βάλουν 5 εὐρὼ βενζίνα 
ὥστε νὰ πάει στὴν κόρη του.

Πάγωσα! Εἶχα μαζί μου 10 εὐρώ· τὰ βάζω 
στὴ μηχανή, ἐνῶ ὁ παπποὺς διαμαρτύρε-
ται... Πάει στὸ αὐτοκίνητο καὶ ἐπιμένει νὰ 
μοῦ δώσει 2 πορτοκάλια ποὺ τοῦ εἶχε δώ-
σει ὁ γείτονάς του. ‘‘Τὴν εὐχή σου’’, τοῦ λέω, 
‘‘παππού’’... Βουρκώνουν τὰ μάτια του καὶ 
γυρίζει ἀπὸ τὴν ἄλλη... Φεύγω ἐπίσης βουρ-
κωμένος».

Αὐτὴ εἶναι ἡ γνήσια χριστιανικὴ καὶ ἑλλη-
νικὴ ψυχὴ τοῦ νησιοῦ τοῦ ἀποστόλου Βαρ-
νάβα. Ἁπλή, ἀπονήρευτη, φιλότιμη, γεμά-
τη ἀγάπη. Ἕτοιμη νὰ συμπαρασταθεῖ στὸν 
συνάνθρωπο· καὶ ἕτοιμη νὰ ἐκδηλώσει τὴν 
εὐγνωμοσύνη της στὸν εὐεργέτη της.
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ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμα-
θαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν
προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολ - 

μήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ  ᾐτήσατο τὸ σῶ- 
μα τοῦ ᾿Ιησοῦ. ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέ- 
θνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπη- 
ρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς ἀπὸ 
τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ ᾿Ιωσήφ. 
καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλη-
σε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ 
ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λί- 
θον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. ἡ δὲ Μαρία ἡ 
Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθε-
ται. Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μα-
γδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη 
ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐ - 
τόν. καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται 
ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλε-
γον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον 
ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θε-
ωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας 
σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νε-
ανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον 
στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐ- 
ταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρη- 
νὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε 
ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ᾿ ὑπάγετε  εἴπατε 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει 
ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς 
εἶπεν ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημεί-
ου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ 
οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.   

1. + ἀγάπη ποὺ τολμᾶ
Ἡ Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων εἶναι 

ἀφιερωμένη στὰ πρόσωπα ἐκεῖνα τὰ 
ὁποῖα μὲ πολλὴ ἀγάπη ἀλλὰ καὶ πε-
ρισσὴ εὐλάβεια φρόντισαν γιὰ τὴν 
ἀ    ποκαθήλωση τοῦ ἀχράντου Σώμα-
τος τοῦ Κυρίου καὶ τὸν ἐνταφιασμό 
Του. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἰωσὴφ ποὺ 
καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀριμαθαία, τὸν 
Νικόδημο, τὸν νυκτερινὸ μαθητὴ τοῦ 
Κυρίου, καὶ τὶς Μυροφόρες γυναῖκες. 

Αὐτὴ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριο, 
στὴν περίπτωση τοῦ Ἰωσὴφ καὶ τοῦ 
Νικοδήμου ἐκδηλώθηκε μὲ ἡρωι σμὸ 
καὶ αὐταπάρνηση. Ὁ Ἰωσήφ, «εὐσχή-
μων βουλευτής», δηλαδὴ σεβα στὸ 
καὶ ἐπίσημο μέλος τοῦ Ἰουδαϊκοῦ 
Συν εδρίου, ἦταν αὐτὸς ποὺ τόλμησε 
νὰ παρουσιαστεῖ στὸν Πιλάτο καὶ νὰ 
ζητήσει τὸ ἅγιο Σῶμα τοῦ Κυρίου γιὰ 
νὰ τὸ ἐνταφιάσει. 

Τόλμησε! Χωρὶς νὰ ὑπολογίζει τὶς 
ἀντιδράσεις τῶν Ἰουδαίων ἢ τὴν τυ-
χὸν ἀπόρριψη τοῦ αἰτήματός του. 
Τόλ μησε! Κι ἂς γνώριζε ὅτι αὐτὸ ἔθε-
τε σὲ κίνδυνο τὸ ἀξίωμα, τὴν περιου-
σία, τὴν ἴδια του τὴ ζωή! 

Αὐτὴ τὴν τόλμη καλούμαστε κι ἐμεῖς 
νὰ ἀποκτήσουμε. Τόλμη γιὰ νὰ ὁμο-
λογοῦμε τὴν πίστη μας, ἀκόμη κι ἂν 
δεχόμαστε εἰρωνεῖες γι’ αὐτό· νὰ θυ-
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Ἦχος β΄ -  Ἑωθινὸν Δ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ.  ς΄ 1-7

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Μάρκ. ιε΄ 43 - ις΄ 8

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 MΑΪΟΥ
(Τῶν Μυροφόρων)



208 ΑΡΙΘ. 2066, 1 ΜΑΪΟΥ 2013

σιάζουμε τὸν ἑαυτό μας χάριν τῶν ἄλλων· 
νὰ μένουμε πιστοὶ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
ὅ,τι κι ἂν αὐτὸ μᾶς κοστίσει. 

Εἰδικὰ στὴν ἐποχή μας χρειάζεται τόλ-
μη γιὰ νὰ εἶναι κανεὶς γνήσιος μαθητὴς τοῦ 
Κυρίου. Διότι, ὅπως τονίζει κι ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος, ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἔδωσε «πνεῦμα 
δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως» (Β΄ Τιμ. α΄ 7).

2. + ἀγάπη ποὺ ἀγρυπνεῖ
Στὸ μεταξὺ οἱ πιστὲς κι ἀφοσιωμένες μα-

θήτριες τοῦ Κυρίου ποὺ εἶχαν παρατη-
ρή σει προσεκτικὰ τὸν τόπο ὅπου ἐνταφι-
ά στηκε τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, περίμεναν 
νὰ περάσει ἡ ἀργία τοῦ Σαββάτου, γιὰ νὰ 
πᾶνε καὶ νὰ τὸ ἀλείψουν μὲ ἀρώματα καὶ 
νὰ ἐκδηλώσουν ἔτσι τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν 
ἀγάπη τους πρὸς τὸν λατρευτό τους Διδά-
σκαλο. 

Πράγματι ξεκίνησαν γιὰ τὸ μνημεῖο «λίαν 
πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων», πολὺ πρωὶ τῆς 
πρώτης ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος.Τὴν ὥρα 
ποὺ ὁ ἥλιος ἄρχισε νὰ διαλύει τὸ πρωινὸ 
σκοτάδι, οἱ γυναῖκες αὐτὲς ἔτρεξαν στὸν 
τάφο τοῦ Κυρίου γιὰ νὰ ἐπιτελέσουν τὸ ἱε-
ρό τους ἔργο. Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ πό-
θος τῶν ἁγίων Μυροφόρων νὰ  βρεθοῦν 
στὸν τάφο τοῦ Κυρίου «ὄρθρου βαθέ-
ος». Εἶναι ἀξιοθαύμαστη καὶ ἡ τόλμη τους 
νὰ βαδίσουν μέσα στὴ νύχτα χωρὶς νὰ 
ὑπολογίσουν τὸν κίνδυνο ποὺ διέτρεχαν. 
Τόσο δυνατὴ ἦταν ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀφοσίω-
σή τους πρὸς τὸν Σωτήρα Χριστό.

Ἀλήθεια ἔχουμε ἐμεῖς παρόμοια ἀγάπη 
πρὸς τὸν Κύριο;... Ξημερώνει  Κυριακή. Οἱ 
καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν χτυποῦν ἀπὸ τὸ 
πρωί. Μᾶς καλοῦν νὰ ἔλθουμε νὰ λατρεύ-
σουμε τὸν Κύριο. Κι ἂν οἱ  Μυροφόρες εἶ-
χαν τέτοιο πόθο γιὰ τὸ νεκρὸ Σῶμα τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ, μὲ πόσο μεγαλύτερο πόθο 
πρέπει νὰ προσερχόμαστε στὸν ἱερὸ ναὸ 
οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ ποὺ γνωρίζουμε ὅτι 
ἐκεῖ θὰ συναντήσουμε τὸν ἀναστημένο Κύ   -
ριο, τὸν αἰώνιο Νικητὴ τοῦ θανάτου;! Ἐ   μεῖς 
ποὺ ἔχουμε τὴ μοναδικὴ εὐλογία νὰ κοι-
νωνοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ  Χριστοῦ, 

ἂς διδαχθοῦμε ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῶν 
Μυροφόρων καὶ κάθε Σάββατο βράδυ ἂς 
ἀφήνουμε ἄλλες ἀπασχολήσεις καὶ περι-
σπασμούς. Ὅλη ἡ σκέψη καὶ ἡ καρδιά μας 
ἂς εἶναι στραμμένη στὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ. 
Μὲ τέτοιο πόθο καὶ κατάλληλη προετοιμα-
σία ἂς ξεκινοῦμε κάθε Κυριακὴ πρωί-πρωὶ 
γιὰ νὰ ἔλθουμε στὴν ἐκκλησία. Ἐκεῖ ποὺ 
μᾶς περιμένει ὁ ἀναστὰς Κύριος γιὰ νὰ μᾶς 
χαρίσει εἰρήνη, παρηγοριὰ κι ἐλπίδα!

3. + ἀγάπη ποὺ ὑπερνικᾶ
τὰ ἐμπόδια

Βέβαια, βαδίζοντας στὴν ὁδὸ τοῦ Κυρί-
ου, πολλὲς φορὲς συναντοῦμε  δυσκολίες 
καὶ ἐμπόδια. Ἂς μὴν ἀπογοητευόμαστε ὅ -
μως.

Πολὺ μᾶς διδάσκουν καὶ στὸ σημεῖο αὐ-
τὸ ἡ ἐπιμονὴ καὶ ἡ πίστη τῶν  Μυροφόρων 
γυναικῶν. Καθὼς προχωροῦσαν πρὸς τὸ 
μνημεῖο, ἔλεγαν μεταξύ τους: «Τίς ἀποκυ-
λίσει ἡμῖν τὸν λίθον;». Ποιὸς θὰ μᾶς κυ-
λίσει ἐκεῖνο τὸν ὀγκόλιθο ἀπὸ τὴν εἴσοδο 
τοῦ μνημείου; Καὶ τὰ ἔλεγαν αὐτὰ μεταξύ 
τους, διότι ὁ λίθος ποὺ ἔφραζε τὸν τάφο 
ἦταν τεράστιος καὶ δὲν ἦταν εὔκολο νὰ με-
τακινηθεῖ.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ  δὲν γύρισαν πίσω. Ἔμει-
ναν σταθερὲς στὴν πορεία καὶ τὴν ἀπο-
στολή τους. Καὶ δικαιώθηκαν γιὰ τὴν πί-
στη καὶ τὴ σταθερότητά τους. Διότι μόλις 
 ἔστρεψαν τὰ μάτια τους πρὸς τὸ μνημεῖο, 
παρατήρησαν μὲ ἔκπληξη ὅτι ὁ  ὀγκόλιθος 
εἶχε μετατοπισθεῖ καὶ δὲν εἶχαν πλέον δυσ-
κολία στὴν πρόσβαση. Πλησίασαν, κι ἐκεῖ 
δέχθη καν τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς Ἀνα-
στά σεως τοῦ Κυρίου.

Δυσκολίες καὶ ἐμπόδια συναντοῦμε κι ἐ  -
μεῖς συχνὰ στὴ ζωή μας. Κάποτε τὰ προ-
βλήματα φαίνεται ὅτι ὁδηγοῦν σὲ ἀδιέξοδο. 
Ἂς μὴν ἀπογοητευόμαστε ὅμως. «Τὰ ἀδύ-
νατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ 
Θεῷ ἐστι» (Λουκ. ιη΄ 27). Ἂς προχωροῦμε 
πάντοτε μὲ πίστη κι ἐλπίδα. Ἡ ἐλπίδα στὸν 
ἀναστάντα Κύριο δὲν θὰ μᾶς ντροπιάσει 
καὶ δὲν θὰ μᾶς διαψεύσει ποτέ.



Ο κὺρ Κώστας συμπληρώνει ὀγδόντα 
τέσσερα χρόνια ζωῆς. Εἶναι ἄνθρω-
πος ποὺ καθημερινὰ ἀσχολεῖται μὲ 

ἀγροτικὲς δουλειὲς καὶ μὲ ἕνα μικρὸ κα-
φενεδάκι στὸ ὀρεινὸ χωριὸ τῆς Μάνης. 
Μὲ αὐτὰ συντηρεῖ τὴν ἑξαμελὴ οἰκογένειά 
του. Ὁ δεύτερος γυιός του, ὁ Ἀντώνης, τε-
λειώνει τώρα τὸ Λύκειο. Θέλει νὰ σπου-
δάσει Θεολογία.

Σὰν τ’ ἄκουσε ὁ κὺρ Κώστας, ἀγρίεψε 
καὶ θυμωμένος καθὼς ἦταν τοῦ εἶπε κο-
φτά: «Ἄσε τοὺς θεολόγους καὶ τοὺς πα-
πάδες. Δὲν ἔχω χρήματα γιὰ χάσιμο. Θὰ 
πᾶς στὸ Πολυτεχνεῖο, ὅπως τό ’χουμε πεῖ 
πολλὲς φορές. Σύ, ἀριστοῦχος μαθητής, 
εἶσαι γιὰ μεγάλα πράγματα».

Ὁ λόγος του ἦταν τόσο κατηγορημα-
τικὸς καὶ ἀπειλητικός, ποὺ ἔκανε τὸν γυιό 
του νὰ ὑποχωρήσει στὴν ἄγρια ἐπιμονὴ 
τοῦ πατέρα του. Μὲ τὴν καθημερινὴ συ-
στηματικὴ μελέτη πέρασε σὲ μιὰ πολυτε-
χνικὴ σχολὴ στὴν Πάτρα.

Στὸ Πανεπιστήμιο συνδέθηκε μὲ μιὰ 
καλὴ παρέα φοιτητῶν, ποὺ παρακολου-
θοῦσαν χριστιανικὲς ὁμιλίες γιὰ  φοιτητές. 
Τὶς παρακολουθοῦσε ὅλες, ὅπως καὶ τὶς 
ἄλ λες εὐκαιρίες ποὺ εἶχαν. Ἐκεῖ γνώρισε 
καὶ τὸν καλὸ Πνευματικό τους, ποὺ τοῦ 
συμπαραστάθηκε στὰ δύσκολα φοιτητικὰ 
χρόνια.

Σὲ κάποια ἀπὸ τὶς ἐπικοινωνίες του 
ὁ Ἀντώνης εἶπε στὸν Πνευματικό 
του ὅτι δὲν 

τοῦ γεμίζουν τὴν ψυχὴ τὰ μαθήματα τοῦ 
Πολυτεχνείου καὶ ὅτι ἤθελε νὰ σπουδάσει 
Θεολογία. Ἡ ἀπειλητικὴ ὅμως ἐπιμονὴ 
τοῦ πατέρα του τὸν ἀνάγκασε νὰ στρα-
φεῖ στὸ Πολυτεχνεῖο. Ὁ  λευκασμένος λευ-
ίτης πόνεσε γιὰ τὴ στά ση τοῦ πατέρα του, 
ἀλλὰ τοῦ συνέστησε νὰ τελειώσει τὴν πο-
λυτεχνικὴ Σχολή του καὶ κατόπιν νὰ κάνει 
αὐτὸ ποὺ λαχταρᾶ ἡ ψυχή του. 

Ὁ κὺρ Κώστας κάθε φορὰ ποὺ πήγαι νε 
ὁ γυιός του ὁ φοιτητὴς τοῦ Πολυτεχνεί ου 
στὸ χωριό, τὸν καμάρωνε. Μὲ καύ χηση 
ἔλεγε στοὺς συγχωριανούς του ὅτι ὁ 
Ἀντώνης του σπουδάζει στὸ Πολυτεχνεῖο 
καὶ θὰ γίνει μεγάλος ἄνθρωπος. Θὰ βγά-
ζει λεφτὰ πολλά.

Πέρασαν τὰ χρόνια καὶ ὁ Ἀντώνης, πτυ-
χιοῦχος πλέον τοῦ Πολυτεχνείου καὶ τε-
λειωμένος ἀπὸ τὶς στρατιωτικές του ὑπο-
χρεώσεις, φεύγει νὰ ἐργαστεῖ στὴν Ἀθή-
να. Μαζὶ μὲ τὴν ἐργασία του τελειώνει καὶ 
τὴ Θεολογία.

Τώρα μὲ δυὸ πτυχία στὸ χέρι ὁ Ἀντώ-
νης ἀφιερώνεται στὸ ἱεραποστολικὸ ἔρ γο 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ σὲ λίγα χρόνια δέχεται 
τὴν πιὸ μεγάλη κλήση.

Ἔτσι σὲ μιὰ ἐπίσκεψή του στὸ χωριό, 
καθὼς κουβέντιαζαν διάφορα θέματα, 
πῆρε τὸν λόγο ὁ Ἀντώνης καὶ μὲ πολὺ σε-

βασμὸ καὶ μὲ λόγια σεμνὰ καὶ με-
τρημένα εἶπε:

–Πατέρα, θέλω νὰ σᾶς 
ζητήσω μιὰ χάρη: νὰ 

Θεολο� α ἢ Πολυ" # εῖο;
Ἀληθινὴ ἱστορία
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μοῦ δώσεις τὴν εὐχή σου καὶ ἡ μητέρα τὴ 
δική της εὐχὴ γιὰ κάτι μεγάλο ποὺ μὲ κα-
λεῖ ὁ Θεός. Θέλω μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ καὶ 
τὴν ἀγάπη μου νὰ σᾶς πῶ ὅτι θὰ χειροτο-
νηθῶ ἱερέας καὶ θὰ ἐργασθῶ ὡς ἱεροκή-
ρυκας στὴ Μακεδονία.

–Παπὰς θὰ γίνεις; Τί μοῦ λές, παι δάκι 
μου! Γι’ αὐτὸ σπούδαζες τόσα χρόνια στὸ 
Πολυτεχνεῖο καὶ  ξοδευόμασταν! Κάνε ὅ,τι 
θέλεις, μεγάλος εἶσαι πιά. Ἐγὼ καὶ ἡ μη-
τέρα σου καὶ τὰ ἀ  δέλφια σου δὲν πρόκει-
ται νά ’ρθοῦμε...

Τὴν παραμονὴ τῆς χειροτονίας στὸν 
Ἑσπερινὸ ἔγινε ἡ Μοναχικὴ Κουρὰ καὶ 
τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ἡ χειροτονία του σὲ 
Διάκονο. Ἦταν σωστὸ πανηγύρι. Ὁ με-
γάλος Μητροπολιτικὸς Ναὸς τῆς μακεδο-
νικῆς πόλεως ἀσφυκτικὰ γεμάτος. Ὅλοι 
προσεύχονται γιὰ τὸν καινούργιο διάκονο 
καὶ ἱεροκήρυκα τῆς Ἐκκλησίας. Αἰσθητὴ ἡ 
ἀπουσία τῶν γονέων καὶ τῶν συγγενῶν 
τοῦ νέου κληρικοῦ.

Πέρασαν χρόνια. Ὁ κὺρ Κώστας τὸν τε-
λευταῖο καιρὸ παραπονεῖται γιὰ δυνατοὺς 
πόνους στὰ κόκκαλά του. Μόλις τό ’μαθε 
ὁ γυιός του, φρόντισε, ὥστε νὰ εἰσαχθεῖ 
σὲ Νοσοκομεῖο τῆς Ἀθήνας. Ξημεροβρα-
διάζεται δίπλα του. Ἡ διάγνωση ξεκάθα-
ρη: καρκίνος προχωρημένος κατατρώει 
τὰ κόκκαλά του.

Ἡ εὐλαβὴς προϊσταμένη μὲ μητρικὴ 
στοργὴ τὸν περιποιεῖται. Ἡ εὐγένειά της, 
ἡ ἀγάπη της σκλάβωσε τὸν κὺρ Κώστα, 
ποὺ συνεχῶς βαραίνει.

–Κὺρ Κώστα, νὰ φροντίσω νὰ ἔρθει ὁ 
ἱερέας τοῦ Νοσοκομείου νὰ τὰ πεῖτε λίγο 
καὶ νὰ κοινωνήσεις;

–Ἀδελφή, ἐγὼ ἔχω νὰ κοινωνήσω περί-
που ἑβδομήντα χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ἤ    -
μουν δεκατεσσάρων ἐτῶν. Οὔτε ποτὲ ἔχω 
ἐξομολογηθεῖ. Ἄφησέ με νὰ τὸ σκε φθῶ...

Ὁ πόνος εἶναι ἀβάσταχτος. Τρυ πᾶ τὰ 
κόκκαλά του. Σκέφτεται πῶς ἦ   ταν καὶ πῶς 
κατάντησε, νὰ μὴν  μπορεῖ οὔτε νὰ αὐ-
τοεξυπηρετηθεῖ. «Ἤμουν ἀ  ε τὸς ποὺ  πέ -

 ταγα, πουλὶ ποὺ  κελαϊδοῦσα, καὶ τώ  ρα... 
τώρα οὔτε κουκουβάγια», μουρμούριζε.

Κείνη τὴν ὥρα μπῆκε ἡ ἀδελφὴ μὲ τὴν 
προϊσταμένη.

–Κύριε Κώστα, ἔχουμε νοσηλεία, περι-
μένω καὶ μιὰ ἀπάντησή σου.

–Ἐφόσον τὸ λὲς ἐσύ, νά ’ρθει ὁ παπὰς 
τοῦ Νοσοκομείου.

Σὲ λίγη ὥρα πράγματι φάνηκε καὶ ὁ ἱε-
ρέας. Πλησίασε τὸν ἄρρωστο καὶ μὲ πολ-
λὴ ἀγάπη, ὅπως συνήθιζε, τοῦ μίλησε:

–Κύριε Κώστα, ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μονα-
δικὸς ἀληθινὸς Σωτήρας καὶ  Λυτρωτής 
μας. Ὅλους μᾶς ἀγαπᾶ καὶ θέλει οἱ ἄν-
θρωποι νὰ σωθοῦν. Μήπως σὲ βαραίνει 
κάτι, γιὰ νὰ διαβάσουμε καὶ μιὰ εὐχὴ συγ-
χωρητικὴ πρὶν κοινωνήσεις;

Ἄνοιξε τὴν καρδιά του ὁ ἄλλοτε σκλη-
ρὸς Μανιάτης καὶ μὲ εἰλικρίνεια καὶ συν-
τριβὴ ἐξομολογήθηκε καὶ κατόπιν κοινώ-
νησε... Ὅταν ὁ γυιός του μπῆκε στὸν θά-
λαμο, ξαφνιάστηκε. Πρώτη φορὰ ἔβλε-
πε τὸν πατέρα του τόσο ἤρεμο, εἰρηνικὸ 
καὶ μὲ πρόσωπο γαληνεμένο, καὶ πρώ-
τη φορὰ μιλοῦσε μαλακωμένα στὸ παιδί 
του. 

–Παιδί μου, ἡ θεία Κοινωνία ἔγινε φάρ-
μακο γιὰ μένα. Εἶχα νὰ ἐξομολογηθῶ καὶ 
νὰ κοινωνήσω ἀπὸ τὰ δεκατέσσερά μου 
χρόνια.

Τοῦ εἶπε καὶ ἄλλα πολλά...
Σὲ λίγες μέρες ὁ κὺρ Κώστας ἔφυγε γιὰ 

τὸν οὐρανὸ ἕτοιμος. Ἡ μητέρα του, γε-
ρόντισσα πλέον, συνεχῶς ζητᾶ ἀπὸ τὸν 
κληρικὸ γυιό της τὴν εὐχή του, τοῦ φιλᾶ 
τὸ χέρι καὶ ζητᾶ νὰ τὴν συγχωρήσει καὶ 
αὐτὴν καὶ τὸν πατέρα του γιὰ ὅσα ἀπὸ 
ἄγνοια τοῦ ἔκαμαν.

Κι ἐκεῖνος γεμάτος εὐγνωμοσύνη δο-
ξάζει τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ, τὸν Λυτρω τή 
μας, γιὰ τὸ θαῦμα ποὺ ἔκαμε στὴν οἰκο-
γένειά του. Τὸ λέει πολλὲς φορὲς καὶ στὰ 
κηρύγματά του αὐτὸ ποὺ ἔζησε μὲ τοὺς 
δικούς του: Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη καὶ ἐλεεῖ. 
Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη καὶ ἐλεεῖ.



Τ ὴν ἐποχὴ τῆς ἀνοίξεως, ποὺ ἀνθί-
ζουν τὰ κρίνα καὶ εὐωδιάζει ἡ φύση, 
ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει καὶ αὐτὴ 

τὰ δικά της ἀρώματα. Ἀπὸ τὸν πνευμα-
τικό της λειμώνα μᾶς προσφέρει πανεύο-
σμα ἄνθη, τὰ ἄνθη τῶν Ἁγίων. Ἕνα τέτοιο 
λουλούδι σπάνιας ὀμορφιᾶς καὶ ἐξαίσιας 
εὐωδίας εἶναι καὶ ἡ νεομάρτυς ἁγία Μαρία 
ἡ Μεθυμοπούλα ἀπὸ τὴν Κρήτη, ποὺ τὴν 
ἑορτάζουμε τὴν 1η Μαΐου.

Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Κάτω Φουρνὴ 
τοῦ Μεραμβέλλου Ἡρακλείου.

Ἔζησε στὰ δύσκολα καὶ πικρὰ χρόνια 
τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς. Ὅμως ἡ βαρυ-
χειμωνιὰ τῆς δουλείας δὲν τὴν ἔπνιγε, 
γιατὶ ἄφηνε τὴν ψυχή της νὰ γλυκαίνεται 
ἀπὸ τὰ οὐράνια λόγια τοῦ Χριστοῦ ποὺ 
στάλαζαν μέσα της οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς της.

Πόσο σημαντικὰ ἦταν ἐκεῖνα τὰ πρῶτα 
χρόνια! Πόσο ὄμορφα!... Κάθε λόγος τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ γινόταν γιὰ τὴ μικρὴ 
Μαρία πράξη.

Ἔκτιζε μέσα στὴν καρδιά της μὲ συνέ-
πεια καὶ χαρὰ ἕνα λαμπρὸ οἰκοδόμημα, 
«ναὸ Θεοῦ», ποὺ ἔλαμπε ἀπὸ καθαρό-
τητα καὶ ἁγνότητα. Καὶ αὐτὸς ὁ ἐσωτε-
ρικὸς πλοῦτος τῆς ἀρετῆς δὲν μποροῦσε 
νὰ κρυφτεῖ. Ἔβγαινε καὶ πρὸς τὰ ἔξω. Τὰ 
μάτια της ἀντιφέγγιζαν ἐκπληκτικὴ ὡραι-
ότητα, ἐξέπεμπαν γαλήνη, τὴν εἰρήνη 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ πρόσωπό της 
ἔλαμ πε, γιατὶ ἔλαμπε καὶ ἡ ψυχή της. Σύν-

θημα τῆς νεαρῆς Μαρίας ἦταν: «Ποτὲ καὶ 
καμιὰ ὑποχώρηση στὰ θελήματα τοῦ πο-
νηροῦ καὶ ὕπουλου κόσμου».

Στὶς ἀγροτικὲς ἐργασίες ἦταν ἐπιμελὴς 
καὶ πρόθυμη, στὸ νοικοκυριὸ ἀκριβὴς καὶ 
πρώτη, στὰ πνευματικὰ ἄριστη...

Μελετοῦσε τὴν Ἁγία Γραφή, τοὺς Βίους 
τῶν ἁγίων, ἐκκλησιαζόταν τακτικά, προσ-
ευχόταν μὲ πίστη, ὑπάκουε στοὺς  γονεῖς 
της. Ὅλοι τὴν ἀγαποῦσαν. Ἀλλὰ καὶ ἕνας 
τήν... φθονοῦσε. Ὁ ἐχθρὸς διάβολος, ποὺ 
προσπάθησε νὰ τὴν αἰχμαλωτίσει στὰ δί-
χτυα του. Μάταια ὅμως.

Στὴν περιοχὴ ποὺ ζοῦσε ἡ Μαρία, ἐπό-
πτευε τὴν τάξη ἕνας χωροφύλακας Τουρ-
καλβανός, ποὺ τὴν ἔβλεπε καὶ τὴν ἀγά-
πησε μὲ πονηρὸ πάθος. Καὶ ἄρχισε τὶς 
ἐνοχλήσεις. Πρῶτα μὲ περιποιητικὰ λόγια 
καὶ κολακεῖες καὶ ἔπειτα μὲ χαμόγελα καὶ 
ὑποσχέσεις. Ἡ πιστὴ μαθήτρια τοῦ Χρι-
στοῦ ἡ Μαρία ἀντιστάθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ 
μὲ γενναία περιφρόνηση. «Δὲν εἶναι δυ-
νατόν», ἔλεγε μέσα της, «νὰ παραδώσω 
τὸ σῶμα μου καὶ τὴν ψυχή μου σὲ χέρια 
ἄπιστου ἀνθρώπου. Πιὸ πάνω ἀπὸ τὶς 
πρόσκαιρες ἡδονὲς προκρίνω τὴν οὐ-
ράνια ἡδονὴ καὶ χαρά, ποὺ προσφέρει 
ὁ Χριστὸς στοὺς ἁγνοὺς καὶ ἀγωνιζόμε-
νους φίλους Του». Καὶ προσευχόταν μὲ 
πίστη νὰ τὴν ἀσφαλίσει ὁ Κύριος.

Ὁ πονηρὸς Τουρκαλβανὸς διαπιστώ-
νοντας ὅτι οἱ προσπάθειές του ναυαγοῦ-

(1 Μαΐου)( Μ ΐ )Μ

Ἡ ἁγία νεομάρτυς ΜαρίαἩ ἁγία νεομάρτυς Μαρία
ἡ Μεθυμοπούλαἡ Μεθυμοπούλα
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σαν ὀργίσθηκε. Ἡ συμπάθειά του 
πρὸς τὴν πανέμορφη κόρη ἔγινε 
μίσος. Καὶ ἀπὸ τὸ μίσος του ὁδη-
γήθηκε στὴν ἀπόφαση νὰ τὴν 
ἐξοντώσει. Ἔτσι δυστυχῶς λει-
τουργοῦν οἱ ἄνομοι ἄνθρωποι. 

Ἡ Μαρία ἀσχολοῦνταν μὲ τὴ 
σηροτροφία. Ἔτρεφε μεταξο-
σκώληκες καὶ ἔγνεθε τὸ μετά-
ξι τους γιὰ τὴ συντήρηση τῆς 
οἰκογένειας. Τὴν ἄνοιξη καὶ τὸ 
καλοκαίρι κάθε μέρα συνέλεγε 
ἀπὸ τὶς μουριὲς μὲ πολλὴ ἐπι-
μέλεια τὰ δροσερότερα φύλλα 
καὶ τὰ ἅπλωνε μὲ πολλὴ προσ-
οχὴ στὶς ξύλινες κασέλες. Καὶ 
κεῖ να τὰ μικρὰ ὁλόχιονα σκουλή-
κια ἀκατάπαυστα ἔτρωγαν καὶ με-
γάλωναν, γιὰ νὰ δώσουν τὸ πολύτιμο με-
ταξένιο κουκούλι τους στοὺς εὐλογημέ-
νους προστάτες τους.

Πόσο καθαρὴ καὶ ἥσυχη ἦταν αὐτὴ ἡ 
ἀσχολία! Ἔβλεπε καὶ στοχαζόταν ἡ μικρὴ 
Μαρία: «Ἀλήθεια, πόσο πιὸ ὑπέροχο 
εἶναι τὸ μετάξι τῶν ἀρετῶν μὲ τὸ ὁποῖο 
ὑφαίνει ὁ πιστὸς ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ γῆ 
αὐτὴ τὴ στολὴ τῆς ψυχῆς του, τὴν ὁποία 
θὰ φορέσει γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ τὸν Νυμ-
φίο Χριστό! Πόσο λευκὴ ἀξίζει νὰ εἶναι, 
γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ‘‘περιπατήσῃ’’ (Ἀποκ. 
γ΄ 4) στοὺς κήπους τοῦ Παραδείσου μαζὶ 
μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἁγίους Του!». Μὲ 
αὐτὲς τὶς ἔννοιες φρόντιζε ἡ Μαρία νὰ 
ὑψώνει τὴν ψυχή της κάθε μέρα πρὸς 
τὰ ἄνω, στὸν οὐρανό!... μέχρι τὴν ἡμέρα 
ποὺ ὁ Κύριος θέλησε νὰ τὴν παραλάβει 
κοντά Του. 

Ἦταν κάποια ὥρα ποὺ ἀνέμελα εἶχε 
σκαρφαλώσει σὲ μουριὰ καὶ καλὰ στερε-
ωμένη σὲ ἕνα κλαδί, σιγοτραγουδώντας 
ἔκοβε καὶ συνέλεγε ἕνα - ἕνα ἀπὸ τὰ ὑγι-
έστερα μουρόφυλλα. Ξαφνικὰ ἀκούστη-
κε θόρυβος. Ἦταν τὰ βήματα ἀνθρώπου 
ποὺ βιαστικὰ καὶ νευρικὰ προχωροῦσε 
καὶ παραμέριζε τὶς ψηλὲς ἀγριοπρασι-

νάδες. Κάποια στιγμὴ σταμάτη-
σε. Καὶ νά, μπροστά της ὁ Τουρ-
καλβανός, ὁ χωροφύλακας, μὲ 
τὸ ὑπηρεσιακό του ὅπλο καὶ τὸ 
χέρι στὴ σκανδάλη. Εἶχε ἔρθει 

ἐκεῖ γιὰ νὰ σκοτώσει τὸ πιὸ ἁγνὸ 
λουλούδι.

Σημάδεψε καλὰ τὸ θύμα του 
καὶ πυροβόλησε. Ἡ  σφαί  ρα 
βρῆκε τὴν ἁγνὴ κό  ρη στὴν 
καρδιά. Στὴν καρδιὰ ποὺ 
δὲν εἶχε πάψει ποτὲ νὰ χτυ-

πᾶ γιὰ τὸν Χριστό. Αἱμόφυρ-
τη, νεκρὴ ἔπεσε ἀπὸ τὸ δένδρο 

ἡ ἁγνὴ Κρητικοπούλα, ἡ Μαρία. 
Τὸ ἔγκλημα εἶχε ὁλοκληρωθεῖ. 
Ὁ Ἀγαρηνὸς ἔφευγε πίσω ἱκα-

νοποιημένος καὶ οἱ ἄγγελοι κατέ-
φθαναν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ νὰ παραλάβουν 
τὴν πανέμορφη ψυχὴ τῆς νεομάρτυρος 
Μαρίας, γιὰ νὰ τὴν παραδώσουν μὲ χαρὰ 
στὰ χέρια τοῦ Νυμφίου της!... Πόση εὐω-
δία τότε ξεχύθηκε στὸν κόσμο τοῦ οὐρα-
νοῦ!...

Ἀλλὰ καὶ στὴ γῆ τῆς ἁγιοτόκου καὶ λε-
βεντογέννας Κρήτης πόση εὐλογία ἔφε-
ρε τὸ μαρτυρικὸ σῶμα τῆς ἄφθορης καὶ 
ἁγνῆς καὶ πιστῆς κόρης, τῆς Μαρίας τῆς 
Μεθυμοπούλας! Ἦταν τὸ ἔτος 1826.

Δύο αἰῶνες πέρασαν ἀπὸ τότε!... Καὶ ὅ  -
μως ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Μαρίας δὲν ἔσ βη-
σε. Εἶναι δυνατὴ καὶ ἐμπνέει δυνατὰ τοὺς 
πιστοὺς νέους ὄχι μόνο τῆς Κρήτης ἀλλὰ 
καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος σὲ ζωὴ ἀσυνθηκο-
λόγητη, δοσμένη στὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀλή-
θεια Του!...

❁   ❁   ❁
«Ὡς λειμῶνα σεμνότητος, καὶ ἁγνείας 

ὑάκινθον, μυροβόλον πάντες ἀνευφημή-
σωμεν, τὸν θαλερῶς ἐξανθήσαντα, ἐν 
ὥ   ρᾳ τοῦ ἔαρος, καὶ μυρίσαντα πιστούς, 
ἀνακράζοντες· εὔφρανον, τῇ σῇ χάριτι, 
Μεραμβέλλου νεᾶνις τρισολβία, τοὺς ἐν 
πίστει ἐκτελοῦντας, τὴν ἀεισέβαστον μνή-
μην σου». 
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Θὰ λάμπουνΘὰ λάμπουν
(  (  

τὸν ἥλιοτὸν ἥλιο

Ο θεῖος Διδάσκαλος ὡς κατακλείδα τῆς 
παραβολῆς τῶν ζιζανίων μᾶς λέει 
ὅ    τι ἐνῶ τὰ ζιζάνια θὰ  καίονται στὸ 

κα μίνι τῆς φωτιᾶς, οἱ δίκαιοι θὰ λάμ πουν 
σὰν τὸν ἥλιο. «Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψου-
σιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς 
αὐτῶν» (Ματθ. ιγ΄ 43).

Γιατί ὁ Κύριος χρησιμοποιεῖ τὸ παρά-
δειγμα τοῦ φωτεινοῦ ἡλίου γιὰ νὰ δείξει 
πόσο πολὺ θὰ λάμπουν οἱ δίκαιοι; Διό-
τι τὸν ἥλιο γνώριζαν οἱ ἄνθρωποι ὡς τὸ 
φωτεινότερο ἀπ’ ὅλα τὰ ἀστέρια. Βεβαί-
ως αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ δίκαιοι θὰ 
λάμ πουν τόσο μόνο ὅσο λάμπει ὁ ἥλιος. 
Θὰ λάμπουν πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὸν 
ἥλιο, σημειώνει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. 
Ἀλ   λὰ ὁ Κύριος χρησιμοποιεῖ τὸ παρά-
δειγμα τοῦ ἡλίου, διότι αὐτὸ τὸ παράδει-
γμα εἶναι τὸ πιὸ ταιριαστὸ γιὰ νὰ ἐκφράσει 
αὐτὴ τὴ μεγάλη ἀλήθεια. «Οὐκ ἐπειδὴ το-
σοῦτον λάμψουσι μόνον, ἀλλ’ ἐπειδὴ οὐκ 
ἦν ἕτερον αἰσθητὸν παράδειγμα εὑρεῖν 
τούτου φαιδρότερον, διὰ τοῦτο ταύτῃ τῇ 
εἰκόνι παρέβαλε τὴν τῶν δικαίων λῆξιν». 

Ἀλλὰ γιατί στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ 
λάμπουν οἱ δίκαιοι σὰν τὸν ἥλιο; Θὰ 
λάμπουν, διότι θὰ εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸ 

Φῶς, τὸν Χριστό. Τί φυσικότερο φωτο-
ειδεῖς νὰ εἶναι καὶ οἱ υἱοὶ τῆς Βασιλείας 
Του! Στὴν παροῦσα ζωὴ προσέρχονται 
στὸ Ποτήριο τῆς ζωῆς καὶ κοινωνοῦν τὸν 
Φωτοδότη. Δέχονται στὴν καρδιά τους 
«αὐτὸν τὸν δίσκον τοῦ Ἡλίου» καὶ κα-
ταλάμπονται ἀπὸ τὸ φῶς Του. Ὁ φω-
τοδότης Χριστὸς γίνεται γι’ αὐτοὺς «ἥλι-
ος ὄντως ἄδυτος, ἄστρον ἀειλαμπές τε 
λαμπὰς ἐντὸς ἐκλάμπουσα τῆς ψυχικῆς 
οἰκίας», γράφει ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος 
Θεολόγος. Ὅσοι κοινωνοῦν «μετὰ φό-
βου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» Σῶμα 
καὶ Αἷμα Χριστοῦ, ἑνώνονται μὲ τὸν Φω-
τοδότη, γίνονται χριστοφόροι καὶ θε-
οφόροι, ἐπιστρέφουν στὰ σπίτια τους 
μεταμορφωμένοι, «λάμποντες, ἀστρά-
πτον τες, ἠλλοιωμένοι»! Ἐφόσον λοιπὸν 
εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστό, εἶναι ἐπα-
κόλουθο νὰ λάμπουν καὶ νὰ ἀστράφτουν 
στὴ θεία Βασιλεία Του! 

Εἶναι φυσικὸ νὰ λάμπουν οἱ δίκαιοι στὴ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, διότι ὁ ἅγιος Θεὸς 
θὰ φανερώσει τὴν ἀρετή τους μπροστὰ 
στὰ μάτια ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Στὴν 
παροῦσα ζωὴ σμιλεύουν οἱ πιστοὶ ἀθό-
ρυβα τὸν χαρακτήρα τους, ἐργάζονται 
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Τὸ νέο μας βιβλίο  ἐξηγεῖ 
μὲ λόγια ἁπλὰ πόσο με-
γαλειῶδες εἶναι νὰ συγ-
χωροῦμε αὐτοὺς ποὺ μᾶς 
ἔφταιξαν. Ἡ συγγνώμη μᾶς 
ἀνεβάζει σὲ ὕψη πνευμα-
τικοῦ μεγαλείου.  Χαρίζει 
πνευματικὴ ἀρχοντιὰ καὶ 
ἀνωτερότητα. Μᾶς  βοηθεῖ 
νὰ φερόμαστε  ἀνώτερα, 
πνευματικά, ὅπως  θέλει 
ὁ Θεός. Αὐτὸ τὸ παράδει-
γ μα μᾶς ἄφησε ὁ Κύρι-
ος Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὸ 
τὸ παράδειγμα  μιμήθηκαν 
οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας 
μας. Τὸ ἴδιο νὰ κάνουμε κι 
ἐμεῖς. Ὅ,τι κι ἂν ἔχει συμβεῖ 
μεταξύ μας, νὰ τὸ λησμο-
νοῦμε. Νὰ μὴν κρατοῦμε 
κακία σὲ κανέναν, ἀλλὰ 
νὰ δίνουμε τὰ χέρια καὶ νὰ 
ἀλληλοσυγχωρούμεθα. 

Σελίδες 62. 
Τιμᾶται 2 εὐρώ.

Νέα ἔκδοσηΝέα ἔκδοση

Τὸ μεγαλεῖο
τῆς συγχωρήσεως

Ἀβραὰμ Μ. Κοκάλη

τα πεινὰ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἀθέατοι ἀπὸ τὰ μάτια τῶν 
πολλῶν, «ἐν τῷ κρυπτῷ»! Ἀλλὰ ὁ δίκαιος Κριτὴς τὴν ἡμέ-
ρα τῆς Κρίσεως, τὴν ἐπιφανὴ καὶ μεγάλη, θὰ ἀνταμείψει 
τὴν ἀρετή τους «ἐν τῷ φανερῷ»! «Καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς 
τὴν δικαιοσύνην σου καὶ τὸ κρίμα σου ὡς μεσημβρίαν» 
(Ματθ. ς΄ 4 κ.ἀ., Πράξ. β΄ 20, Ψαλ. λς΄ [36] 6). Θὰ φανερώ-
σει τὴν ἀρετή σου περίλαμπρη σὰν τὸ φῶς καὶ θὰ δώσει 
τὴ θετικὴ γιὰ σένα ψῆφο Του φαεινὴ καὶ ἀπαστράπτουσα, 
ὅπως λάμ πει ὁ ἥλιος τὸ καταμεσήμερο.

Οἱ δίκαιοι σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ ἀγωνίζονται νὰ εἶναι «οἱ συν-
ιέντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ» καὶ «οἱ τὰ ἀγαθὰ πράξαντες». 
Δηλαδὴ ἀγωνίζονται νὰ ἀποκτήσουν τὴ βαθύτερη γνώ-
ση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Κι ὅλοι γνωρίζουμε πόσο 
πολὺ φωτίζει τὰ σκοτάδια τῆς ψυχῆς μας ἡ γνώση τοῦ 
θείου θελήματος! Ὅπως ἐπίσης γνωρίζουμε ὅτι ἡ τήρηση 
τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ μᾶς  ἀναδεικνύει «τέκνα φωτός»! 
Ὅσοι πράττουν τὸ ἀ   γα θὸ θὰ λάμπουν σὰν τὸν ἥλιο! «Οἱ 
τὰ ἀγαθὰ πράξαντες ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος», γράφει 
ἀρχαῖος ἑρμηνευτής. Στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι κε-
καθαρμένοι καὶ θεωμένοι. «Τὸ χάρισμα τῆς  παρθενίας», 
«τὸ ὑπέρλαμπρον τῆς ἁγνότητος», «τὸ καθαρὸν τῆς ἁγιω-
σύνης» καὶ οἱ λοιπὲς ἀρετές τους θὰ ἀκτινοβολοῦν τὸ φῶς 
τοῦ Χριστοῦ. Κι ὅπως τὰ κάτοπτρα, ὅσο στιλπνότερα 
εἶναι, τόσο λαμπρότερα ἀντικατοπτρίζουν τὸ φῶς τοῦ ἡλί-
ου, ἔτσι καὶ οἱ δίκαιοι, ὅσο ἁγιότεροι εἶναι, τόσο λαμπρότε-
ρα θὰ ἀντικατοπτρίζουν τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Βεβαίως στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ λάμπουν ὅλοι 
οἱ δίκαιοι μὲ τὴν ἴδια ἀκριβῶς λαμπρότητα. Ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος γράφει στὴν Α΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή του ὅτι 
ἄλλη εἶναι ἡ δόξα τοῦ ἡλίου, ἄλλη ἡ δόξα τῆς σελήνης 
καὶ ἄλλη ἡ δόξα τῶν ἀστέρων. «Ἀστὴρ ἀστέρος διαφέ-
ρει ἐν δόξῃ» (ιε΄ 41)! Διαφορετικὴ θὰ εἶναι καὶ ἡ λάμψη 
τῶν δικαίων. Ἡ λαμπρότητα μὲ τὴν ὁποία θὰ φωτίζονται 
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου τῆς παρούσης ζωῆς. 
Ὅσο περισσότερο ἁγιάζονται σ’ αὐτὴ τὴ ζωή, τόσο πε-
ρισσότερο θὰ λάμπουν στὴ Βασιλεία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. 

Ὀφείλουμε ἑπομένως καὶ ἐμεῖς νὰ ἐ  πιμελούμαστε τὸν 
ἁγιασμό μας, νὰ δεχόμαστε τὴν παιδεία τοῦ Κυρίου, νὰ ὡ   -
ριμάζουμε πνευματικά, νὰ ποθοῦμε τὴν ἀληθινὴ καὶ ἀθά-
νατη δόξα, μὲ τὴν ὁποία θὰ δοξάσει ὁ Κύριος τους δικούς 
Του ἀνθρώπους στὴν ἀτελεύτητη Βασιλεία Του. Ἐὰν στὴ 
ζωὴ αὐτὴ ἐπιμελούμαστε τὸν ἁγιασμό μας καὶ προαγόμα-
στε στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν τελειότητα, στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
θὰ λάμπουμε σὰν τὸν ἥλιο καὶ θὰ ἀντανακλοῦμε τὸ φῶς 
τοῦ Χριστοῦ στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. 



Τ ὸ εἶχε πεῖ. Ποιὸς ὅμως μποροῦσε 
νὰ ἀνατρέξει στὰ λόγια Του καὶ μέ -
σα στὴ βαθιὰ θλίψη ν’  ἀναζητήσει 

τὴν ὑπόσχεση ποὺ θὰ θέριευε τὴν ἐλ -
πίδα; Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἐμφανίζεται ὁ 
Ἴδιος. Στὶς Μυροφόρες! Στοὺς  μαθητές! 
Γιὰ νὰ μετακυλίσει τὸν λίθο τοῦ πόνου 
τους καὶ τὴν πέτρα τῆς ἀπαισιοδοξί-
ας τους. Ἐμφανίζεται! Τοὺς συναντά-
ει! Τοὺς χαιρετάει καὶ τοὺς προτρέπει 
νὰ συγκεντρωθοῦν στὴ Γαλιλαία, στὸ 
γνωστὸ «ὄρος», γιὰ νὰ βρεθοῦν καὶ 
πάλι μαζί. 

Τὸ εὐχάριστο καὶ ἀπρόσμενο νέο δι-
αδίδεται ἀπὸ στόμα σὲ στόμα. Ἀπὸ 
καρδιὰ σὲ καρδιά. Καὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ 
σηκώνει τὸ βάρος τῆς ἀπογοητεύσεως 
καὶ κάνει νὰ ροδίζει στὶς ψυχὲς τὸ φῶς 
τῆς ἐλπίδας. Γι’ αὐτὸ καί, σύμφωνα μὲ 
τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ἐκεῖ, στὸ ὄρος 
ὅπου ὁ Κύριος ὅρισε τὴ συνάντη ση, 
δὲν συγκεντρώνονται μόνο οἱ 11 μαθη-
τές, οὔτε ὁ εὐρύτερος κύκλος μό νο τῶν 
ἑβδομήκοντα. Πάνω ἀπὸ πεντα κόσιοι 

ἄνθρωποι Τὸν περιμένουν! Ἀναστάν-
τα! Νικητὴ τοῦ θανάτου!

Καὶ ὁ Κύριος ἐμφανίζεται.  Ἔρχεται. 
Θε    ατὸς σὲ ὅλους. Ἀνάμεσά τους. Καὶ 
αὐ       τοὶ μέσα στὴ χαρά, τὸν  θαυμασμό, 
τὴν ἔκπληξη καὶ τὴν εἰρήνη. Καὶ μὲ αὐ-
τὰ τὰ συναισθήματα σπεύδουν νὰ Τὸν 
προσκυνήσουν. Νὰ Τὸν δοξολογή-
σουν. Νὰ Τὸν ὁμολογήσουν Θεὸ παν   -
το δύναμο. Ὅμως ὄχι ὅλοι. Οἱ περισσό-
τεροι. Ὄχι ὅλοι. Κάποιοι διστάζουν. 
Κοι τάζουν περίεργα,  διερευνητικά, δύσ -
πιστα. Δὲν εἶναι βέβαιοι. Μὰ πῶς μπο-
ρεῖ νὰ εἶναι βέβαιοι; Ἀφοῦ ἡ βεβαι ότητα 
τοῦ θανάτου Του ποὺ εἶδαν καὶ ἔζησαν 
στὰ Ἱεροσόλυμα δὲν  μπορεῖ ἔτσι ἁπλὰ 
καὶ εὔκολα νὰ κλονιστεῖ. Εἶναι Αὐτός; 
Ἀποκλείεται. Ὄχι! Αὐτοὶ διστάζουν! «Οἱ 
δὲ ἐδίστασαν», σημειώνει ὁ εὐαγγε-
λιστὴς Ματθαῖος (κη΄ 17). Πόσο ἀλη-
θινὸ εἶναι τὸ Εὐαγγέλιο! Πόσο κοντὰ 
στὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἀδυναμία του! 
Δὲν κρύβει τίποτα. Δὲν ὡραιοποιεῖ τὶς 
ἀνθρώπινες καταστάσεις.                  ➙

Δισ. ζου/ ;
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∆ΟΞΟ

 ΧΡΙΣ
ΤΙΑΝ
ΙΚΟ

ΠΕΡΙΟ
∆ ΙΚΟ

Ἡ συνδρομὴ ἀποστέλλε-
ται μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιτα-
γὴ στὸ Γραφεῖο τοῦ Περι-
οδικοῦ (πληροφορίες στὸ 
τηλ. 210.3608533) ἢ κατα -
βάλλεται στὰ  παρακάτω 
Γραφεῖα - Παραρτήματά 
μας, ὅπου διατίθενται καὶ 
τὰ βιβλία τῶν ἐκδόσεών 
μας: 

Νέοι
συνδρομητὲς
στὸ τηλέφωνο 
210.3608533.

ΑΘΗΝΩΝ 
Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ).

Τηλ. 210.3624349. Fax 210.3637108.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 

Τηλ. καὶ F ax 210. 4179022.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Πλατεία Ἁ   γί ας Σοφίας 6 
(546 22  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Τηλ. 2310.272739.  F ax 2310.272736.

ΠΑΤΡΩΝ 
Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑ).

Τηλ. καὶ F ax 2610.278993.

ΚΥΠΡΟΥ 
Ἑλλάδος 115 (3041 ΛΕΜΕΣΟΣ).
Τηλ. 25.355081. F ax 25.828571. 

www.osotir.gr
e-mail: adosotir@otenet.gr   

Kωδικὸς ΕΛΤΑ: 011668.

Ἐκδότης:   Ἀδελφότης Θεολόγων    
       «Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. 
          Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ 
Τηλ. ∆ιευθύνσεως:    210.3622108. 
    Τηλεομοιότυπο:     210.3621286.
∆ιευθυντὴς Συντάξεως: 
                 Νικόλαος Π. Βασιλειάδης 
            Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ
Ἐκτύπωση:
    Α. Μαχαλιώτης & Α. Γκιούλης Ο.Ε.    
                 Πετμεζᾶ 80
                 202 00 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

           Τιμὴ φύλλου: Εὐρὼ 0,50.

 Ἐτήσια συνδρομή:       Εὐρὼ 12                        
                Κύπρου:      Εὐρὼ 20  
          Ἐξωτερικοῦ:      Εὐρὼ 35

ΚΑΠΕ
ΝΘΗΜ
ΕΡΟ

ΑΝΙΚΚάποιοι δίστασαν. Ὅπως τότε ὁ ἀπό στολος Πέ-
τρος στὰ μανιασμένα κύματα τῆς  λίμνης. Ὅπως δι-
στάζουμε κι ἐμεῖς κάποτε. Στὰ ἀπειλητικὰ κύματα τῆς 
δικῆς μας ζωῆς. Στὶς προσωπικές, οἰκογενειακὲς καὶ 
ἐθνικές μας δυσκολίες, ποὺ νομίζουμε ὅτι ἀδυνατεῖ 
ὁ Κύριος νὰ μᾶς παρασταθεῖ. Εἶναι Αὐτός; ἀναρω-
τιόμαστε πολλὲς φορὲς στὴ ζωή μας. Ὄχι μόνο τότε 
ποὺ δυσδιάκριτα «κρύβεται» πίσω ἀπὸ τὰ πρόσω-
πα τῶν φτωχῶν, τῶν πεινασμένων καὶ τῶν κατα-
τρεγμένων, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐμφανίζεται ἀνέλπιστα, 
«παράλογα» καὶ ἔξω ἀπὸ τὶς ὅποιες προβλέψεις 
μας. Τὶς προβλέψεις τῆς στείρας λογικῆς μας. Τὶς 
προβλέψεις τῶν δικῶν μας ὑπολογισμῶν καὶ συμ-
περασμάτων. Εἶναι αὐτός; ἀποροῦμε τότε κι ἐμεῖς. 
Εἶναι ἐδῶ; Στὴ φτώχεια μας; Στὴ δυστυχία μας; Στὴν 
ἀρρώστια μας, στὴν πτώση μας; Μπορεῖ νὰ εἶναι; 
Ἡ λογική μας πάντα θὰ λέει: «Ὄχι, ἀποκλείεται σ’ 
αὐτὲς τὶς περιπτώσεις». Καὶ πάντα μοναδικὸς ἀντί-
λογος στὴ σιγουριά της θά ’ναι ἡ δική Του ὑπόσχε-
ση: «Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι... ἕως τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄ 20). Θά ’μαι μαζί σας 
πάντοτε. Μέχρι τὸ τέλος τοῦ χρόνου. Μέχρι νὰ γί-
νει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου. Ἀλήθεια, γιατί διστάζου-
με; Γιατί δυσπιστοῦμε; Γιατί ἐπιμένουμε νὰ ἀμφιβάλ-
λουμε; Κι ἂν ἀκόμη θεωροῦμε πλανεμένους τοὺς 
ἄλλους δίπλα μας ποὺ μὲ πίστη Τὸν ἀναγνωρίζουν 
παρόντα διαρκῶς στὴ ζωή τους καὶ σπεύδουν νὰ 
Τὸν προσκυνήσουν, γιατί δυσπιστοῦμε καὶ στὸν ἴδιο 
τὸν Κύριο ποὺ μᾶς ἔδωσε τέτοια ὑπόσχεση;

Δίπλα μας εἶναι ὁ Χριστός. Μαζί μας. Πάντα. Σὲ 
κάθε δυσκολία μας. Σὲ κάθε κίνδυνο καὶ ἀδιέξοδό 
μας. Ἀκόμα καὶ τότε ποὺ νιώθουμε ἐντελῶς μόνοι, 
ἔρημοι καὶ ἀβοήθητοι, Αὐτὸς στέκει δίπλα μας. Ἂς 
Τὸν προσκυνήσουμε μὲ ταπείνωση, μὲ χαρὰ καὶ 
ἐλπίδα. Αὐτὸν ποὺ εἶναι ὁ Νικητὴς τοῦ θανάτου· καὶ 
νά ’μαστε σίγουροι ὅτι κοντά Του νικητὲς καὶ θρι-
αμβευτὲς θὰ εἴμαστε πάντοτε κι ἐμεῖς. Μὴ διστάζου-
με. Δὲν εἶναι ἡ λογικὴ ποὺ Τὸν φανερώνει, οὔτε οἱ 
δυσ κολίες ποὺ πιστοποιοῦν τὴν ἀπουσία Του. Ἡ πί-
στη εἶναι αὐτὴ ποὺ διώχνει τὴ δυσπιστία. Ἡ ὑπακοὴ 
εἶναι αὐτὴ ποὺ Τὸν ἐμφανίζει στὶς καρδιές μας, καὶ ἡ 
ταπείνωση αὐτὴ ποὺ μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ κάθε δι-
σταγμὸ ἐμπρὸς στὸ μεγαλεῖο Του.


