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Σ  ὲ σχόλιό μας στὸ φύλλο τῆς 15-4-
2013 ἐκθέσαμε περιληπτικὰ τὴ θέση 
μας γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Οἰκουμε-

νικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν 
ἐνθρόνιση τοῦ πάπα Φραγκίσκου τοῦ Α΄. 
Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ θὰ καταθέ-
σουμε πλατύτερα τὶς σκέψεις μας γιὰ τὸ 
ζήτημα.

Ὅσοι θεώρησαν σωστὴ τὴν ἐνέργεια 
αὐτή, εἶπαν πὼς ἡ παρουσία τοῦ Πατρι-
άρχου στὴν ἐνθρόνιση ἦταν αὐτόκλητη 
«κίνηση συμβολικῆς σημασίας», «ἄκρως 
σημειολογική», ποὺ ἔγινε «γιὰ τὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ»· «ἕνα βῆμα ταπείνω-
σης, μιὰ μορφὴ κένωσης» τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου. Τόνισαν ἀκόμη ὅτι ὁ 
Πατριάρχης μὲ τὴν κίνηση αὐτὴ «ὑπερ-
έβη τὰ ὅρια τῆς φαρισαϊκῆς τυπολατρί-
ας, τὴν ὁποίαν ἐνστερνίζονται ἔργοις τε 
καί λόγοις Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί», καὶ ὅτι ἡ 
πρωτοβουλία του «ἐκφράζει εὐαισθησί-
αν, πνευματικὴν ἀνωτερότητα καὶ ἀρχον-
τιά». Σημείω σαν μά  λιστα ὅτι ἡ ἐκεῖ πα-
ρουσία του δὲν ἦταν «συμμετοχή», ἀλλὰ 
παρακολούθηση καὶ «παράσταση σὲ ἐθι-
μοτυπικὸ γεγονός». Ὅ        μως δὲν εἶναι τόσο 
ἁπλὰ τὰ πράγματα.

1. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὅπως 

καὶ κάθε Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, εἶναι – 
πρέπει νὰ εἶναι – φύλακας τῆς Ὀρθοδο-
ξίας. Πῶς λοιπὸν ὁ φύλακας τῆς Ὀρθο-
δοξίας συγχαίρει ἕναν αἱρεσιάρχη ἐπὶ τῇ 
ἀναλήψει πρωτοκαθεδρίας στὴν αἵρεσή 
του; Θὰ πήγαιναν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ 
Μέγας Βασίλειος σὲ τυχὸν ἐνθρόνιση τοῦ 
Ἀρείου; Ἢ ὁ Μέγας Φώτιος καὶ ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος Παλαμᾶς νὰ συγχαροῦν αἱρε-
τικὸ Πάπα ἐπὶ τῇ ἀναρρήσει του στὸν πα-
πικὸ θρόνο; Αὐτοὶ δὲν εἶχαν εὐαισθησία, 
πνευματικὴ ἀνωτερότητα καὶ ἀρχοντιά; 

2. Πέραν τῆς ὁλοφάνερης ὑποτιμήσεώς 
του, ἀφοῦ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
ἦταν γιὰ τοὺς Παπικοὺς ἕνας ἀπὸ τοὺς 
πολλοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες, εἶναι θλι-
βερὸ καὶ τὸ γεγονὸς τῆς προσφωνήσεως 
τοῦ Πάπα ὡς ἐπισκόπου «θρόνου Ἀπο-
στολικοῦ διαδόχου», ἐν πλήρει ἐπιγνώ-
σει ὅτι πρόκειται περὶ προσώπου αἱρετι-
κοῦ καὶ ἀκοινωνήτου μὲ τὴν Ὀρθοδοξία 
ἐκκλησιαστικῶς. Πολὺ περισσότερο ὅταν 
τὸ πρόσωπο αὐτὸ ἔχει τὴν ποντιφικὴ ἰδιό-
τητα καὶ τὴ θέση ἀρχηγοῦ κοσμικοῦ κρά-
τους. Πῶς Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος, κα-
νονικὸς διάδοχος τῶν Ἀποστόλων, ἀπο-
καλεῖ τὸν αἱρετικὸ «διάδοχον τῶν Ἀπο-
στόλων»; Καὶ τὸν Παπισμὸ «Σεβασμί-
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αν Ἐκκλησίαν»; Ἔτσι προσφωνοῦσαν 
καὶ ἔτσι φέρονταν πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς 
ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης ἀπόστολος Ἰω-
άννης, ὁ ἅγιος Νικόλαος, ὁ Μέγας Φώτι-
ος, ὁ ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς κ.ἄ.; Δὲν 
εἶναι πρωτεῦον ἔργο παντὸς Ὀρθοδόξου 
Ἐπισκόπου ἡ μὲ κάθε τρόπο περίφραξη 
τῶν δογμάτων, τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κα-
νόνων καὶ τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου Πα-
ραδόσεώς μας;

3. Ὁ ὄχι τυχαῖος στὴν ἐποχή του Καρ-
δινάλιος Τισσεράν, σχολιάζοντας τότε τὴ 
συνάντηση τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα 
καὶ τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ ΣΤ΄ στὰ Ἱερο-
σόλυμα τὸ 1964, ἀποκάλεσε τὸν Παπισμὸ 
«ἁμαρτωλὴ Ἐκκλησία», ὅπως γράψαμε 
σὲ προηγούμενο φύλλο τοῦ «Σωτῆρος» 
(βλ. τεῦχ. 2064/1-4-2013, σελ. 156). Δι-
καιολόγησε δὲ τὸν χαρακτηρισμὸ αὐτὸ μὲ 
σοβαρὰ ἱστορικὰ λάθη τοῦ Παπισμοῦ.

Ὅμως ἡ ἁμαρτωλότητα τοῦ Παπισμοῦ 
δὲν βρίσκεται μόνο στὰ ἐγκληματικὰ ἱστο-
ρικά του λάθη, ἀλλὰ καὶ σὲ σοβαρὲς θεο-
λογικὲς ἐκτροπές, ὅπως τὸ Filioque, μὲ τὸ 
ὁποῖο οἱ Παπικοὶ εἰσάγουν ἄλλη θεολογία 
Ἁγίας Τριάδος, καὶ τὸ ἀλάθητο καὶ τὸ ἀθε-
μελίωτο πρωτεῖο.

Ἐπιπλέον οἱ Παπικοὶ ἐπιμένουν στὴν 
κτι στὴ θεία χάρη, ποὺ εἶναι βλασφημία 
κατὰ τοῦ Θεοῦ· στὴ Μαριολατρεία κ.ἄ. 
Πέραν δὲ αὐτῶν διατηροῦν τὴν Οὐνία, ἡ 
ὁποία εἶναι ὁ δούρειος ἵππος τοῦ Παπι-
σμοῦ μέσα στὴν Ὀρθοδοξία. Ὑπῆρξε δὲ 
κατεξοχὴν προκλητικὴ κατὰ τὴν ἐνθρό-
νιση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἡ παρου-
σία Οὐνίτου ψευδοδιακόνου, ὁ ὁποῖος 
θυμίαζε τὸν νέο Πάπα, ὅπως ἐπίσης καὶ 
Οὐνιτῶν ψευδοεπισκόπων, καὶ μάλιστα 
παρουσίᾳ τοῦ Ὀρθοδόξου Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριάρχου! Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ 
Οὐνία εἶναι ὕπουλη ἀντιχριστιανικὴ μέ-
θοδος ἐπεκτατισμοῦ τοῦ Παπισμοῦ. Τὴν 
δολιότητα καὶ ἀπάτη τοῦ Παπισμοῦ ἀπο-
καλύπτει καὶ ἡ ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου 
στὰ Ἑλληνικὰ ἀπὸ τοὺς Οὐνίτες κατὰ τὴν 
ἐνθρόνιση τοῦ Πάπα.

Ὁ Παπισμὸς βαρύνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐγ-
κληματικὴ Ἱερὰ Ἐξέταση, τὸν θεσμὸ ἐκεῖνο 
τοῦ δικαστικοῦ ἐλέγχου καὶ τῶν φρονη-
μάτων τοῦ λαοῦ. Διατηρεῖ δὲ καὶ σήμερα 
κράτος μὲ ὑπουργούς, πρεσβευτές, τρά-
πεζες, ἐπιχειρήσεις. Τί σχέση ἔχουν ὅλα 
αὐτὰ μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ ταπεινοῦ Κυρί-
ου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του; 

4. Τὸ ἐπιχείρημα ποὺ ἀκούστηκε ἀπὸ 
χεί λη Ὀρθοδόξου Ἐπισκόπου ὅτι ὁ Οἰ -
κου μενικὸς Πατριάρχης μὲ τὴν  παρουσία 
του στὴν ἐνθρόνιση τοῦ Πάπα Φραγ κί-
σκου «ὑ    περέβη τὰ ὅρια τῆς φαρισαϊ  κῆς 
τυπολατρίας, τὴν ὁποίαν ἐνστερνί   ζονται 
ἔργοις τε καὶ λόγοις  Ὀρθόδοξοι», ἔχει τὴν 
ἀκόλουθη ἀπάντηση: Ἦταν  «φα  ρισαϊκὴ 
τυπο λατρία» ἡ μέχρι πρόσφα τα σθενα ρὴ 
στάση Ὀρθοδόξων  Ἀρχιερέων καὶ  Συ ν- 
όδων κατὰ τῶν ἐκτροπῶν τοῦ  Παπισμοῦ; 
Ἦταν «φαρισαϊκὴ τυπολατρία» ἡ  ἀπάν - 
τηση τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς 
Ἀ   νατολῆς τὸ ἔτος 1848 πρὸς τὸν Πάπα 
Πῖο Θ΄; Ὁρισμένες δὲ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐνέρ-
γειες γίνονταν σὲ χρόνια δίσεκτα καὶ ὑπὸ 
δυσμενέστερες συνθῆκες ἀπὸ τὶς σημερι-
νές.

Τί ἄλλαξε ἀπὸ τότε ὣς σήμερα ὡς πρὸς 
τὴ στάση τοῦ Παπισμοῦ ἔναντι τῆς Ὀρθο-
δοξίας, ὥστε νὰ γίνει αὐτὴ ἡ κίνηση ποὺ 
χαρακτηρίστηκε ὡς ὑπέρβαση τῶν ὁρί-
ων τῆς δῆθεν «φαρισαϊκῆς τυπολατρίας» 
τῶν Ὀρθοδόξων; 

5. Μετὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω τίθενται δύο 
καίρια ζητήματα:

α) Ἁπλὴ λογικὴ πείθει ὅτι δὲν εἶναι δυ-
νατὸν ὁ Παπισμὸς νὰ ἀρνηθεῖ ποτὲ τὴν 
σωρεία τῶν κακοδοξιῶν του. Κακοδοξίες 
οἱ ὁποῖες δὲν ἀποτελοῦν μικροδιαφορὲς 
ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ μποροῦν νὰ δι-
ευθετηθοῦν καὶ νὰ ἐξαφανισθοῦν μὲ διά-
φορες συζητήσεις καὶ ἀλληλοϋποχωρή-
σεις. Γιατί; Διότι ἀπαιτεῖται πλήρης ἀπόρ-
ριψή τους καὶ ἐπιστροφὴ στὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία. Ἀλλὰ καὶ ἂν ποτὲ ὁ Παπισμὸς 
ἀρνηθεῖ τὴν σωρεία τῶν κακοδοξιῶν του, 
τὸ ἐπάρατο πρωτεῖο ποτὲ δὲν πρόκειται 
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νὰ τὸ ἀρνηθεῖ, διότι ἡ «ἐπηρμένη ὀφρὺς» 
τοῦ Πάπα, ὅπως τὴν χαρακτήριζε ἤδη 
ἀπὸ τὸν 4ο αἰώνα ὁ Μέγας Βασίλειος, 
δὲν ταπεινώνεται δυστυχῶς μὲ τίποτε! Τὸ 
ἀπέδειξε ἱστορία αἰώνων. Τὸ ἀποδεικνύ-
ουν καὶ οἱ ἀτέρμονες προσ πάθειες διαλό-
γων μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν τῶν 
τελευταίων ἐτῶν. Ὁ Παπισμὸς μένει ἀμε-
τακίνητος ἀπὸ τὸ «πρωτεῖο», παρὰ τὶς δι-
πλωματικότατες κινήσεις ἀμφοτέρων τῶν 
πλευρῶν, κινήσεις ποὺ ὁρισμένες φορὲς 
ἀπὸ Ὀρθοδόξου πλευρᾶς ὑπερέβησαν 
κατὰ πολὺ τὰ ἐσκαμμένα μὲ τοὺς λεγόμε-
νους «διαλόγους ἀγάπης».

Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ θὰ τονίσουμε ὅτι 
οἱ ἐκδηλώσεις κοσμικῆς ἁβροφροσύνης 
δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν πνευμα-
τική, τὴν χριστιανικὴ ἔννοια τῆς ἀγάπης. 
Ἐξάλλου μὲ κάτι τέτοιες κινήσεις καὶ ἐκδη-
λώσεις οὔτε οἱ Παπικοὶ ὠφελοῦνται. Ἀντί-
θετα βλάπτονται καίρια. Διότι ἀναπαύον-
ται μὲ τὴν ψευδὴ ἰδέα ὅτι δὲν βρίσκονται 
σὲ λανθασμένο δρόμο, ὅτι βαδίζουν σω-
στά, ὅτι δὲν εἶναι αἱρετικοί. Καὶ ἄρα δὲν 
ἔχουν ἀνάγκη μετανοίας καὶ ἐπιστροφῆς 
στὴ μία, τὴ μόνη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, 
τὴν Ὀρθόδοξη. 

β) Καὶ τὸ ἐρώτημα ποὺ προβάλλει τώρα 
ἐπιτακτικὸ καὶ ἀμείλικτο εἶναι τοῦτο: Τί κερ-
δίζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ κινήσεις 
ὅπως αὐτὴ τῆς παρουσίας τοῦ Ὀρθοδό-
ξου Πατριάρχου καὶ ἄλλων ἐκπροσώπων 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὴν ἐνθρόνιση 
τοῦ Πάπα; Ἡ ἀπάντηση εἶναι καταλυτι-
κή: Ὄχι μόνο δὲν κερδίζει ἀλλὰ βλάπτε-
ται πολλαπλῶς. Γιατί; Διότι οἱ κινήσεις 
αὐτές, ὅπου ἀκούγεται συνεχῶς ἡ φράση 
«ἀδελφὲς Ἐκκλησίες», καλλιεργοῦν λαν-
θασμένες ἐντυπώσεις. Ὁ ἀκατατόπιστος 
λαὸς μένει μὲ τὴν ἐντύπωση ὅτι Ὀρθοδο-
ξία καὶ παπικὴ αἵρεση εἶναι τὸ ἴδιο! Ἔτσι 
ὅμως καλλιεργεῖται τὸ ἔδαφος γιὰ ἀπαρά-
δεκτη ἕνωση ἐν τῇ πράξει. Ψευδοένωση 
δηλαδή, ἡ ὁποία θὰ ἐπιτρέπει στὴν πα-
πικὴ πλάνη νὰ κρατήσει τὶς διεστραμμέ-

νες ἀντιλήψεις της· καὶ ὄχι μόνο νὰ τὶς 
κρατήσει ἀλλὰ καὶ ἐμμέσως νὰ τὶς ἐπεκ-
τείνει, ἀφοῦ ἤδη καὶ τώρα ἀσκεῖ ἀτύπως 
«πρωτεῖο» στὸν χριστιανικὸ κόσμο.

Τὸ ζήτημα εἶναι σοβαρότατο! Ὅποιοι 
κι ἂν εἴμαστε, δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ 
ὑποτιμοῦμε «τὸ πατροπαράδοτον σέ-
βας», τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ εἶναι ἡ μόνη 
ἀλήθεια. Δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ ὑποτι-
μοῦμε τὴν Ἐκκλησία μας, ποὺ εἶναι ἡ μία 
καὶ μόνη ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. 

Συμπάσχουμε καὶ συμπονοῦμε μὲ τὸ 
Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ποὺ εἶ ναι 
αἰχμάλωτο τῶν ἐχθρῶν τοῦ  Σταυροῦ τοῦ 
Χριστοῦ. Ἡ πορεία του  συνεχίζει νὰ εἶναι 
μαρτυρική, ὅσο κι ἂν φαίνεται ὅτι τὰ πρά-
γματα ἔχουν κάπως  βελτιωθεῖ τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια. Ὅμως αὐτὸς ὁ  σταυρός, τὸν 
ὁποῖο σηκώνει ἐν σιωπῇ, ἐν  ὑπομονῇ καὶ 
ἐν ὀδύνῃ, ἀποτελεῖ στέφανο τιμῆς καὶ οὐ -
ρανίου δόξης. Ἄλλωστε ὁ βίος τοῦ  γνήσιου 
χριστιανοῦ εἶναι βίος  σταυροῦ καὶ θυ   σίας. 
Καὶ ὁ βίος αὐτὸς δὲν  δικαιολογεῖ  κινήσεις 
ὑποτιμητικές, ποὺ νοθεύουν τὸ Ὀρθό-
δο ξο ἦθος, ὑποτιμοῦν τὴν  Ὀρθό δοξη Πα-
ράδοση καὶ  ἀποδυναμώνουν τὴν Ἀ  πο-
στολοπαράδοτη πίστη. Ὅλοι οἱ Ὀρθόδο-
ξοι, κατεξοχὴν ὅμως οἱ διάδοχοι τῶν Ἀ  -
ποστόλων, ἔχουμε χρέος νὰ εἴ μα στε πι-
στοὶ ἀκόλουθοι καὶ ἀκριβεῖς μιμητές τους.

Δὲν εἴμαστε κατὰ τοῦ διαλόγου. Τὴν ἕ  -
νωση τῶν «ἐκκλησιῶν» καὶ τὴν  θέλουμε 
καὶ τὴν ποθοῦμε. Διότι εἶναι ἐντολὴ τοῦ 
Κυρίου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλὰ 
δὲν μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ἕνωση πρὶν 
ὑπάρξει συμφωνία στὴν πίστη. Οὔτε βέ-
βαια μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε καὶ τὸν ἀτέρ-
μονα διάλογο γιὰ τὸν διάλογο, ποὺ δὲν ὁ    - 
δηγεῖ, ὅπως ἀποδεικνύεται, πουθενά. Ἔ - 
    χουμε τεράστια εὐθύνη ἀπέν αντι  στὸν 
Τρι αδικὸ Θεό. Ἕνωση μπορεῖ νὰ  γίνει  μό  -
νον ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ. Ἕνωση μὲ  δο        γμ α-
       τικὴ ἀκρίβεια καὶ ὄχι μὲ  ὑποτίμηση ἢ ἀλ-
λοίωση τοῦ Ὀρθοδόξου δόγματος καὶ ἤ  -
θους.



Κάρπου ἐκ τῶν Ο΄,
Ἀλφαίου ἀποστόλου
Ἦχος γ΄ -  Ἑωθινὸν Ε΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. θ΄ 32-42
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ἰωάν. ε΄ 1-15

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ
(Τοῦ Παραλύτου)

1. +πομονὴ 
στὶς ἀσθένειες
Τριάντα ὀκτὼ ὁλόκλη-

ρα χρόνια ὑπέφερε ὁ 
παράλυτος τοῦ σημερι-
νοῦ Εὐαγγελίου. Ἔ    πα -
σχε ἀπὸ μακροχρό νια 
καὶ ἀνίατη  ἀσθένεια. 
Γι’ αὐτὸ καὶ  κατέφυγε 
στὴν κολυμβήθρα τῆς 
Βηθεσδᾶ, στὴ μικρὴ ἐ -
   κείνη λίμνη, ὅπου πλῆ-
θος ἀσθενῶν προσδο-
κοῦσαν τὴ θαυματουρ-
γικὴ θερα πεία τους, κά -
θε φορὰ ποὺ ὁ ἄγγελος 
τάραζε τὰ ὕδατά της.

Ποιὸς μπορεῖ νὰ μεί  -
νει ἀσυγκίνητος μπρο-
στὰ στὴν εἰκόνα τῆς Βη-
θεσδᾶ μὲ τὶς πέντε στο-
ές! «Ἐν ταύταις κατέκει-
το πλῆθος πολὺ τῶν 
ἀ    σθενούντων, τυφλῶν, 
χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχο-
μένων τὴν τοῦ ὕδατος 
κίνησιν». Στὶς στοὲς γύ -
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Π'/'Λ$67$ Τ  ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα. ἔστι 
δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσο λύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, 
ἡ ἐπιλεγομένη ῾Εβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα.

ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυ   - 
φλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος  κίνησιν. 
ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, 
καὶ ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν τα-
ραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσή-
ματι. ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων 
ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, 
καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑ   -
γιὴς γενέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε,  ἄνθρωπον 
οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κο-
λυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ κατα-
βαίνει. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν 
σου καὶ περιπάτει. καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, 
καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββα-
τον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ τεθερα-
πευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβατ-
τον. ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν·
ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν οὖν αὐ -
τόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν 
σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ ᾿Ιη   -
σοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. μετὰ ταῦτα εὑρί - 
σκει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς 
γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. 
ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι 
᾿ Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ67 
9$'ΓΓ9Λ37;67 
9$'ΓΓ9Λ37;



221ΑΡΙΘ. 2067, 15 ΜΑΪΟΥ 2013

ρω ἀπὸ τὴ δεξαμενὴ βρίσκονταν ξα πλω-
μέ νοι πάρα πολλοὶ ἄρρωστοι, τυφλοί, 
κου τσοί, ἄνθρωποι μὲ κάποιο μέλος πια-
σμένο καὶ ἀναί σθη το ἢ ἀτρο φι κό· κι ὅλοι 
αὐτοὶ περίμεναν νὰ ἀναταραχθεῖ τὸ νερὸ 
τῆς κολυμβήθρας.

Πλῆθος ἀρρώστων καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐ-
τοὺς μὲ ἀσθένειες μακροχρόνιες καὶ ἀνί-
ατες. Τέτοιοι ὑπάρχουν τόσοι πολλοὶ καὶ 
σήμερα. Καὶ ὅμως ἀρκετοὶ ἀπὸ μᾶς πα-
ραπονούμαστε κάποτε γιὰ ἕναν πονοκέ-
φαλο, μερικὲς ἀϋπνίες ἢ τὴν ἀδιαθεσία 
μιᾶς ἡμέρας... Καὶ δὲν σκεπτόμαστε ὅτι 
ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἐπὶ μῆ νες 
ἢ καὶ ἔτη ἀκόμη βρίσκονται καθηλωμένοι 
στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου. Πολλὲς φορὲς μά-
λιστα οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ δείχνουν μεγάλη 
ὑπομονή, μερικοὶ δὲ ποὺ ἔχουν δυνατὴ 
πίστη αἰσθάνονται περισσότερο εὐτυχεῖς 
ἀπὸ τοὺς ὑγιεῖς καὶ ἐφαρμόζουν ἔτσι τὸ 
ρητὸ τοῦ ἀποστόλου Ἰα κώβου: «Πᾶσαν 
χαρὰν ἡγήσασθε... ὅταν πει ρασμοῖς πε-
ριπέσητε ποικίλοις»· ὅταν πέσετε μέσα 
σὲ διάφορες δοκιμασίες καὶ θλίψεις, νὰ 
θεωρεῖτε, ἀδελφοί μου, τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
αἰτία τέλειας χαρᾶς (Ἰακ. α΄ 2).

Γι’ αὐτό, ὅταν ἐπισκεπτόμαστε τὰ νο-
σοκομεῖα καὶ τὶς κλινικὲς γιὰ νὰ συμπα-
ρασταθοῦμε στοὺς πάσχοντες ἀδελφούς 
μας, ἂς ἐκτιμοῦμε περισσότερο τὸ πο-
λυτιμότατο δῶρο τῆς ὑγείας καὶ ἂς διδα-
σκόμαστε ἀπὸ τὴν ἀξιοθαύμαστη ὑπο-
μονὴ τῶν ἀσθενῶν.

2. «<νθρωπον οὐκ ἔχω» 
Δὲν ἦταν ὅμως μόνο ἡ βαριὰ ἀσθένεια 

τοῦ παραλύτου ποὺ τὸν ἔκανε νὰ ὑποφέ-
ρει 38 ὁλόκληρα χρόνια. Ἦταν καὶ κάτι 
ἀκόμα πιὸ ὀδυνηρό: ἡ μοναξιά. Ἡ πλή-
ρης ἐγκατάλειψή του ἀπὸ τοὺς συναν-
θρώπους του. Γι’ αὐτό, ὅταν τὸν πλησία-
σε ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας, μὲ πόνο 
ψυχῆς ἐξέθεσε τὸ δράμα του: «Κύριε, 
ἄνθρωπον οὐκ ἔχω», τοῦ εἶπε. Δὲν ἔχω 
οὔτε ἕναν ἄνθρωπο νὰ μὲ βοηθήσει. 

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ  σήμερα. 
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ 
διαμένουν σὲ πολυκατοικία, ζοῦν σὰν σὲ 
ἀπομόνωση καὶ πεθαίνουν χω   ρὶς  κανεὶς 
νὰ τὸ πάρει εἴδηση.  Ὑπάρχουν μοναχι κοὶ 
ἀσθενεῖς, γέροντες  ἀνήμποροι, παιδιὰ 
ἐγ  καταλειμμένα,  μητέρες  ἀ    βοήθητες... 
Ὅλοι ἐπαναλαμβάνουν μὲ πόνο τὸ «ἄν-
θρωπον οὐκ ἔχω»,  ὑ     πο  γραμμίζοντας τὴ 
διαπίστωση ὅτι ἡ μο   ναξιὰ ἀποτελεῖ τρα-
γικὸ φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας. 

Σ’ αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ποὺ φαίνεται ὅτι λεί-
πει ἡ ἀνθρωπιά, ἂς ἐμπνευστοῦμε ἀ   πὸ 
τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅπως Ἐ  -
κεῖνος ἔγινε ὁ εὐεργέτης τοῦ  παραλύτου, 
καθὼς καὶ ἀναρίθμητων ἄλλων ἀνθρώ-
πων, ἂς σταθοῦμε κι ἐμεῖς δίπλα στοὺς 
ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν κάποια ἀνάγκη, 
μὲ ἀγάπη καὶ συμπάθεια. Μὲ θυσία καὶ 
αὐταπάρνηση. Ἔτσι ὥστε κανεὶς νὰ μὴν 
ἔχει τὸ πικρὸ παράπονο «ἄνθρωπον οὐκ 
ἔχω»...

3. «@ηκέτι ἁμάρτανε»
Ὁ Κύριος, ἀφοῦ θεράπευσε τὸν πα-

ράλυτο, τοῦ ἔδωσε στὴ συνέχεια καὶ μία 
συμβουλή: «Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι 
ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται». 
Πρόσεξε ἀπὸ δῶ καὶ πέρα νὰ μὴν ἁμαρ-
τάνεις πιά, γιὰ νὰ μὴν πάθεις τίποτε χει-
ρότερο ἀπὸ τὴν ἀσθένεια ποὺ εἶχες καὶ 
ἡ ὁποία σοῦ συνέβη ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες 
σου. Πρόσεξε μὴν πάθεις χειρότερη συμ-
φορὰ στὸ σῶμα σου καὶ χάσεις μαζὶ μὲ 
τὴν ὑγεία τοῦ σώματός σου καὶ τὴν ψυχή 
σου.

Κάποιες φορὲς μερικὲς ἀρρώστιες τοῦ 
σώματος μπορεῖ νὰ ὀφείλονται σὲ ἁμαρ-
τήματά μας ἀνεξομολόγητα καὶ ἀδιόρθω-
τα. Ἂς μετανοοῦμε καὶ ἂς ἀγωνιζόμαστε 
νὰ μὴν ξαναπέφτουμε σ’ αὐτά. Ὁ λόγος 
τοῦ Κυρίου ἂς ἀντηχεῖ δυνατὰ μέσα στὴν 
ψυχή μας: «Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁ  -
μάρτανε»!



Ε ἶναι ἡ πρώτη λέξη τοῦ Συμβόλου 
τῆς Πίστεως. Ἴσως τὴν ἔχουμε συν-
ηθίσει, ἔχει ὅμως πολὺ βάθος. Ἂς 

προσπαθήσουμε πολὺ σύντομα νὰ τὸ 
ἐξερευνήσουμε.

Πιστεύω στὸν Θεὸ σημαίνει πρῶτα-
πρῶτα: δέχομαι χωρὶς ἀμφιβολία ὅτι 
ὑπάρχει. Ὄχι ὅμως πιστεύω – ἔτσι ἀό-
ριστα – σ᾿ ἕνα ὕψιστο ὄν, ποὺ μπορεῖ 
ὁ καθένας νὰ τὸ ὀνομάζει ὅπως θέλει. 
Πιστεύω σὲ συγκεκριμένο Θεό, στὸν 
μόνο ἀληθινὸ Θεό, στὴν Ἁγία Τριά-
δα, τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα.

Ἐπίσης πιστεύω ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 
τὸ δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριά-
δος, ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ τὴ σωτηρία 
μας. Εἶναι τόσο σημαντικὸ στοιχεῖο τῆς 
πίστεως αὐτό, ὥστε ὅταν ρώτησαν οἱ 
Ἰουδαῖοι τὸν Κύριο τί νὰ κάνουν γιὰ νὰ 
ἐργάζονται τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, Ἐκεῖνος 
τοὺς ἀπάντησε αὐτὸ ἀκριβῶς: «Τοῦτό 
ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύση-

τε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος» (Ἰω. Ϛ´ 
28-29). Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο ποὺ ὁ Θεὸς 
ζητᾶ, τὸ νὰ πιστέψετε ζωντανὰ καὶ ἔμ-
πρακτα σ᾿ Αὐτὸν ποὺ Ἐκεῖνος ἀπέστει-
λε (δηλαδὴ στὸν Κύριο Ἰησοῦ).

Ἀλλὰ τί σημαίνει «πιστεύω στὸν Κύ-
ριο Ἰησοῦ Χριστό»; Σημαίνει ὅτι δέχο -
μαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ ὡς ἀληθι-
νὰ ὅλα ὅσα μᾶς εἶπε: τὶς  οὐράνιες ἀ   λή-
θειες, δηλαδὴ τὰ δόγματα· τὶς  ὑ    πο σχέ-
σεις καὶ ἀπειλές Του· τὶς ἅγιες ἐν  τολές 
Του. Ἀκόμη πιστεύω ὅτι ὁ  Κύριος μὲ τὸ 
ὅλο ἔργο Του καὶ ἰδίως μὲ τὴ σταυρική 
Του θυσία καὶ τὴν Ἀνάστασή Του μᾶς 
 ἐξασφάλισε τὴ σωτηρία, μᾶς γλύτω-
σε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν θάνατο καὶ 
μᾶς χάρισε τὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
 Πιστεύω δηλαδὴ ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
Χριστὸς εἶναι ὁ προσωπικός μου σω-
τήρας, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ κόσμου.

Ὁ Ἴδιος ὅμως, ὅπως ἀναφέραμε, εἶπε 
γιὰ τὴν πίστη: «Τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον». 
Ὀνόμασε τὴν πίστη ἔργο, δηλαδὴ κάτι 
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ποὺ φανερώνεται στὶς πράξεις μας. 
Μὲ ἄλλα λόγια ἡ ἀληθινὴ πίστη στὸν 
Θεὸ δὲν εἶναι μόνο θεωρητικὴ παρα-
δοχὴ ποὺ δὲν ἐπηρεάζει τὴ ζωή μας. 
Καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουν, διδάσκει ὁ 
ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος, καὶ τρέ-
μουν μπροστὰ στὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ 
χωρὶς ὅμως νὰ μετανοοῦν γιὰ τὴν κα-
κία τους. Πίστη χωρὶς ἔργα εἶναι νεκρή, 
συνεχίζει. Δεῖξε μου τὴν πίστη σου ἀπὸ 
τὰ ἔργα σου (Ἰακ. β´ 17-19). 

Πιστεύω συνεπῶς στὸν Θεὸ σημαί-
νει ἀγωνίζομαι νὰ ζῶ σύμφωνα μὲ τὸ 
θέλημά Του, μὲ τὶς ἐντολές Του. Μετα-
νοῶ γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου, καλλιεργῶ 
τὴν ἀρετή. Ἀπέχω ἀπὸ ὅ,τι δὲν ἀρέ-
σει στὸν Θεό, προσ εύχομαι, νηστεύω, 
κάνω ἐλεημοσύνες, συγ χωρῶ ὅσους 
μοῦ ἔχουν φταίξει, ἐκ     κλησιάζομαι, συμ-
μετέχω συνειδητὰ στὰ ἱερὰ Μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας…

Ἀλλὰ ὁ ἀγώνας αὐτὸς ἔχει ἕνα με-
γά λο ὅραμα: τὴν κληρονομία τῆς Βα-
σιλείας τῶν οὐρανῶν. Πιστεύω σημαί-
νει «προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν». 
Πι στεύω ὅτι ὑπάρχει καὶ μετὰ θάνατον 
ζωή. Τὴν σκέφτομαι. Ὄχι ἁπλῶς τὴν 
σκέφτομαι, ἀλλὰ καὶ τὴν περιμένω καὶ 
τὴν ποθῶ καὶ ἑτοιμάζομαι, ὥστε ὅταν 
ἔλθει ὁ Κύριός μου κατὰ τὴ Δευτέρα 
Του Παρουσία, νὰ μὲ βρεῖ ἕτοιμο, μετα-
νοημένο, καθαρὸ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ 
στολισμένο μὲ ἀρετές, γιὰ νὰ μὲ ἀξιώ-
σει τῆς οὐρανίου Βασιλείας Του, στὴν 
ὁποία δὲν θὰ εἰσέλθει ὅποιος ἐργάζε-
ται τὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας (πρβλ. Γαλ. ε´ 
19-21, Ἀποκ. κα´ 27).

Τέλος πίστη σημαίνει ἐμπιστοσύνη 
στὴν πρόνοιά Του. Ἐμπιστοσύνη βέ-
βαια στὸν Θεὸ δείχνουμε καὶ μὲ ὅλα τὰ 
παραπάνω, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως ὅταν πι-
στεύουμε ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι στὰ χέρια 
Του· ὅτι φροντίζει ὄχι μόνο γιὰ τὴ σω-

τηρία τῆς ψυχῆς μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν 
καθημερινὴ διατροφή μας, τὴν ὑγεία 
μας, τὴν ἐπαγγελματικὴ καὶ οἰκογενει-
ακή μας ἀποκατάσταση καὶ πορεία, γιὰ 
ὅλα τὰ θέματα καὶ προβλήματά μας. Τὰ 
γνωρίζει ὅλα καὶ θὰ δώσει τὴν καλύ-
τερη λύση. Γιατὶ εἶναι Πατέρας, στορ-
γικὸς Πατέρας.

Ἡ ἐμπιστοσύνη αὐτὴ στὴν πρόνοιά 
Του σημαίνει ἐπίσης πὼς ὅ,τι μᾶς συμ-
βαίνει, εἴτε εὐχάριστο εἴτε δυσάρεστο, 
τὸ θεωροῦμε ὅτι ὁ Θεὸς τὸ στέλνει ἢ 
τὸ παραχωρεῖ γιὰ τὸν καταρτισμὸ καὶ 
τὴ σωτηρία μας. Κι ὅταν μᾶς πειράζει 
ὁ σατανάς, κι ὅταν μᾶς ταλαιπωροῦν 
κακόβουλοι ἄνθρωποι, αὐτὸ γίνεται 
ἐπειδὴ τὸ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς καὶ ὅσο τὸ 
ἐπιτρέπει. Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα μᾶς προ-
τρέπει ὁ πατερικὸς λόγος: «Τὰ συμ-
βαίνοντά σοι ἐνεργήματα ὡς ἀγαθὰ 
προσδέξῃ, εἰδὼς ὅτι ἄτερ Θεοῦ οὐδὲν 
γίνεται». Τὰ γεγονότα ποὺ σοῦ τυχαί-
νουν, νὰ τὰ ὑποδέχεσαι ὡς καλά, ἔχον-
τας ὑπ᾿ ὄψη σου ὅτι τίποτε δὲν γίνεται 
χωρὶς νὰ τὸ θέλει ὁ Θεός (Διδαχὴ τῶν 
Ἀποστόλων 3, 10). Ἔτσι, ὁ πιστὸς ὅλα 
τὰ θλιβερὰ τὰ ἀντιμετωπίζει μὲ ὑπο-
μονὴ καὶ εὐγνωμοσύνη καὶ ἀγωνίζεται 
νὰ δώσει τὸν καρπὸ ποὺ περιμένει ἀπὸ 
αὐτὸν ὁ Θεός (καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο ἐπέ-
τρεψε τὴ θλίψη), καρπὸ μετανοίας καὶ 
ἐξαγιασμοῦ.

Ἡ πίστη λοιπὸν εἶναι κάτι πολὺ μεγά-
λο καὶ βαθύ. Ὁ πιστὸς ζεῖ καὶ σκέπτε-
ται οὐράνια, θεϊκά, τελείως διαφορετικὰ 
ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν πιστεύει. Ἀλλ᾿ ἂς 
μὴ θεωρήσουμε τὴν κατάσταση τῆς τε-
λείας πίστεως ὡς κάτι ἀπλησίαστο. Ἂς 
ἀγωνιζόμαστε νὰ ζοῦμε κατὰ τὸ ἅγιο 
θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἂς Τὸν παρακα-
λοῦμε νὰ αὐξάνει τὴν πίστη μας. Καὶ ἡ 
ἀγαθότητά Του μέρα μὲ τὴν ἡμέρα θὰ 
τὴν τελειοποιεῖ.



Ο  λόκληρη στρατιὰ γιὰ νὰ συλλάβει 
ἕναν ἄνθρωπο! Ἱππικὸ καὶ ἅρμα-
τα πολεμικὰ καὶ «δύναμις βαρεῖα», 

ἰσχυρὴ δύναμη πεζικοῦ. Ὅλα αὐτὰ ἐστά-
λησαν, μᾶς πληροφορεῖ ἡ Ἁγία Γραφή 
(Δ΄ Βασ. ς΄), ἀπὸ τὸν βασιλιὰ τῆς Συρί-
ας ἐναντίον τοῦ προφήτη Ἐλισαίου, μὲ 
τὴ ρητὴ ἐντολὴ νὰ τὸν συλλάβουν...

Βρισκόταν σὲ πόλεμο ὁ εἰδωλολατρι-
κὸς λαὸς τῶν Σύρων μὲ τὸν  ἰσραηλιτικὸ 
λαό. Οἱ Σύροι μὲ ἀνταρτικὲς ὁμάδες 
προσπαθοῦσαν νὰ παρενοχλοῦν τοὺς 
Ἰσραηλίτες καὶ νὰ τοὺς φθείρουν, προ-
ξενώντας τους ἀπώλειες σὲ ἔμψυχο ὑλι-
κό. Τότε ἦταν ποὺ ὁ προφήτης, γεμάτος 
ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀπεκάλυπτε 
στὸ βασιλιὰ τοῦ Ἰσραὴλ Ἰωρὰμ τὰ σχέ-
δια τοῦ Σύρου βασιλιᾶ, ὁ ὁποῖος συγ-
κα λοῦσε μυστικὰ συμβούλια τῶν ἀξι-
ω ματικῶν του καὶ συζητοῦσε μαζί τους 
γιὰ τοὺς τόπους ὅπου θὰ ἔστηναν ἐνέ-
δρα ἐναντίον τοῦ ἰσραηλιτικοῦ στρατοῦ. 
Προτοῦ ὅμως θέσουν σὲ ἐφαρμογὴ τὰ 
σχέδιά τους αὐτά, οἱ τόποι ἤδη εἶχαν κα-
ταληφθεῖ ἀπὸ δυνάμεις ἰσραηλιτικές, μὲ 

ἀποτέλεσμα νὰ μένουν ἀτελέσφορα.
–Ποιός, ἐπιτέλους, προδίδει τὰ σχέδιά 

μου στὸ βασιλιὰ τοῦ Ἰσραήλ; εἶχε φωνά-
ξει τότε ὁ Σύρος βασιλιάς.

Καὶ κάποιος ἀπὸ τοὺς ἀξιωματικούς 
του τοῦ ἀπάντησε πὼς κανεὶς ἀπὸ τοὺς 
δικούς του, ἀλλὰ ὁ προφήτης Ἐλισαῖος, 
ὁ Ἰσραηλίτης, αὐτὸς ἀπεκάλυπτε τὰ σχέ-
διά του στὸν Ἰωράμ.

–Καὶ ποῦ βρίσκεται αὐτὸς ποὺ λέτε, νὰ 
στείλω νὰ τὸν συλλάβουν; ξαναρώτησε 
ὁ βασιλιάς.

–Στὴ Δωθαΐμ, τοῦ ἀπάντησαν.
Τότε ἦταν ποὺ ἔστειλε τὴ στρατιὰ γιὰ 

νὰ συλλάβει τὸν προφήτη τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
ἔφτασε ὅλη αὐτὴ ἡ στρατιωτικὴ δύναμη 
καὶ περικύκλωσε τὴ Δωθαῒμ τὴ νύχτα. 
Ἔτσι, ποὺ ὅταν τὴν ἄλλη μέρα νωρὶς τὸ 
πρωὶ ὁ ὑποτακτικὸς τοῦ Ἐλισαίου βγῆκε  
ἀπὸ τὸ σπίτι, τά ’χασε.

–Χαθήκαμε, φώναξε. Κύριέ μου Ἐλι-
σαῖε, εἴμαστε περικυκλωμένοι. Τί θὰ κά-
νουμε τώρα;

Ἀλλὰ ὁ προφήτης τοῦ Θεοῦ καθόλου 
δὲν ἀνησύχησε. 

Τοὺς
� �  τ	 
 α� !



225ΑΡΙΘ. 2067, 15 ΜΑΪΟΥ 2013

–Μὴ φοβᾶσαι, τοῦ εἶπε. Αὐτοὶ ποὺ εἶ-
ναι μὲ τὸ μέρος μας εἶναι περισσότεροι 
ἀ    πὸ τοὺς ἐχθρούς μας.

Καὶ σήκωσε μάτια καὶ νοῦ ὁ Ἐλισαῖος 
καὶ προσευχήθηκε στὸ Θεὸ νὰ ἀποκαλύ-
ψει στὸν ὑποτακτικό του τὴν προστασία 
του. «Κύριε, διάνοιξον δὴ τοὺς ὀφθαλ-
μοὺς τοῦ παιδαρίου καὶ ἰδέτω» (Δ΄ Βασ. 
ς΄ 17). Ἄνοιξαν τότε τὰ πνευματικὰ μάτια 
τοῦ διακόνου τοῦ προφήτη καὶ εἶδε γύρω 
τους γεμάτο τὸ ὄρος ἀπὸ ἅρματα πύρι-
να – ἀγγελικὲς δυνάμεις σταλμένες ἀπὸ 
τὸν Θεὸ πρὸς ὑπεράσπισή τους.

Ἀλλὰ ὁ προφήτης τοῦ Θεοῦ δὲν ἔμει-
νε μέχρις ἐδῶ. Πλήρης Πνεύματος καὶ 
δυνάμεως Θεοῦ θέλησε νὰ δώσει δυ-
νατὸ μάθημα στοὺς ἐχθρούς του. Ἀφοῦ 
πρῶτα προσευχήθηκε στὸν Κύριο νὰ 
τοὺς ρίξει σκοτάδι στὸ νοῦ, ὥστε νὰ μὴν 
καταλαβαίνουν, παρουσιάστηκε μπρο-
στά τους.

–Δὲν πᾶτε καλά, τοὺς εἶπε. Ἐλᾶτε πί σω 
μου, κι ἐγὼ θὰ σᾶς ὁδηγήσω. Ἀκολου-
θῆστε με!

Πῆραν νὰ τὸν ἀκολουθοῦν,  ὁλόκληρος 
στρατός, ὑποταγμένοι πλήρως, σὰν πρό -
βατα στὸν τσοπάνη τους. Καὶ μὲ χαρὰ 
μάλιστα πὼς πᾶνε νὰ συλλάβουν τὸν 
Ἐλισαῖο. Κι οὔτε ποὺ τοὺς περνοῦσε ἀπ’ 
τὸν νοῦ πὼς αὐτὸς ποὺ τοὺς ὁδηγοῦσε, 
αὐτὸς ἦταν ποὺ εἶχαν κινήσει νὰ συλ-
λάβουν. Κι ὁ προφήτης Ἐλισαῖος ἔσερ-
νε τώρα πίσω του ἀναρί θμητο στράτευ-
μα, αἰχμαλωτισμένους, θά ’λεγε κανείς, 
ἀπὸ τὸν ἴδιο, αὐτὸν ποὺ ἤθελαν ἐκεῖ νοι 
νὰ αἰχμαλωτίσουν!... Τί διαπόμπευση 
πραγματικά!

Περπάτησαν, περπάτησαν... Γύρω 
στὶς 4-5 ὧρες περπατοῦσαν. Καὶ ποῦ 
τοὺς πήγαινε ὁ προφήτης, ὅλους χαρού-
μενους; Στὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ, 
τὴ Σαμάρεια. Ἐκεῖ ποὺ ἦταν συγκεντρω-
μένες οἱ μεγάλες στρατιωτικὲς δυνάμεις 
τοῦ βασιλιᾶ κι ὁ βασιλιὰς ὁ ἴδιος.

Ἔφτασαν κάποτε στὴν πόλη καὶ τότε ὁ 
προφήτης προσευχήθηκε: «Κύριε, ἄνοι-
ξε τώρα τὰ μάτια τους». Καὶ ἄνοιξαν τὰ 
μάτια τους καὶ κατάλαβαν ποῦ βρίσκον-
ταν: περικυκλωμένοι ἀπὸ τὸ στρατὸ τοῦ 
Ἰωράμ! Αἰχμάλωτοι στὰ χέρια του! Τί θά 
’παθαν οἱ φτωχοὶ οἱ στρατιῶτες!...

–Νὰ τοὺς σκοτώσω, πάτερ Ἐλισαῖε; 
τὸν ρώτησε μὲ σπουδὴ ὁ βασιλιάς.

–Νὰ μὴν τοὺς σκοτώσεις, βασιλιά. Δὲν 
τοὺς συλλάβαμε στὸν πόλεμο. Δὲν κά-
νει νὰ τοὺς σκοτώσεις. Θὰ σοῦ πῶ ἐγὼ 
τί θὰ τοὺς κάνεις. Θὰ τοὺς πᾶς νὰ τοὺς 
παραθέσεις τραπέζι ἀρχοντικό, πλού-
σιο, βασιλικό. Νὰ φᾶν, νὰ πιοῦν, νὰ χορ-
τάσουν. Κι ἔτσι, χορτασμένους, θὰ τοὺς 
στείλεις πίσω στὸ βασιλιά τους. 

Ἔτσι κι ἔγινε. Χορτασμένοι καὶ καταν-
τροπιασμένοι γύρισαν πίσω στὸ  βασιλιά 
τους. Νὰ τοὺς δεῖ καὶ νὰ ντραπεῖ κι αὐ-
τός. Νὰ καταλάβει ὅτι ἕνας ἄνθρωπος 
μπορεῖ μόνος του νὰ κατατροπώσει χι-
λιάδες. Ὅταν ἔχει τὴ χάρη καὶ τὴν προ-
στασία τοῦ Θεοῦ μαζί του. Ὅταν διαθέ-
τει, λόγῳ τῆς ἐνάρετης ζωῆς του, τὸν 
φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ. Καὶ χιλιάδες, ἂς εἶναι 
καὶ ὁπλισμένοι καὶ ἀρματωμένοι, μπο-
ροῦν νὰ γίνουν παιδικὸ παιχνιδάκι στὰ 
χέρια τοῦ εὐσεβοῦς, ὅταν δὲν διαθέτουν 
τὴ χάρη καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ.

Ἐξάλλου ἡ ἁμαρτία πάντα αὐτὸ κά-
νει. Σκοτίζει τὸν ἄνθρωπο νὰ μὴν ξέρει 
ποιὸ εἶναι τὸ συμφέρον του. Καὶ μπορεῖ, 
ὁ ταλαίπωρος, νὰ θεωρεῖ ὅτι ὁ θρίαμβος 
εἶναι κοντά, τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ βάραθρο, ὁ 
γκρεμός, ὁ ἀφανισμός του, ἡ καταστρο-
φή του δὲν ἀπέχει καθόλου.

...Γιὰ νὰ ἐπαληθεύεται πάντοτε ὁ λό-
γος τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν 
ἀνόητοι» (Δευτ. λβ΄ 31). Οἱ ἐχθροί μας, 
ὅταν ἐμεῖς εἴμαστε λαὸς τοῦ Θεοῦ, ἀπο-
δεικνύονται ἀνόητοι.

Ἀνόητοι! Ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ εἴμαστε ὅπως 
μᾶς θέλει ὁ Θεός.
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Ο  ἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας λένε 
ὅτι ἄλλος βασικὸς λόγος ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ προκαλέσει ἀϋπνία (ἐκτὸς 

ἀπὸ τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς, ποὺ 
ἀναφέραμε στὸ προηγούμενο ἄρθρο), 
εἶναι τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη. Ὑπάρχουν 
ἀσφαλῶς καὶ πολλοὶ ἄλλοι λόγοι ποὺ 
μπορεῖ νὰ μᾶς προκαλοῦν ἀϋπνία καὶ 
γιὰ τοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ μὴν ἔχου-
με καμιὰ εὐθύνη. 

Τὰ πάθη ὅμως εἶναι ἡ πιὸ σοβαρὴ 
αἰ τία ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπομακρύνει τὴν 
εἰ   ρήνη ἀπὸ τὴν ψυχή μας καὶ τὸν ὕπνο 
ἀπὸ τὸ σῶμα μας. Λέει σχετικὰ ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὅτι «τὰ πάθη 
καταστρέφουν ἀκόμη καὶ τὴν ἀνάπαυ-
ση ποὺ δίνει ἡ φύση μας, καὶ ἀφαι-
ροῦν τελείως τὸν ὕπνο μας. Ἀντίθετα 
ὅσοι εἶναι ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ τὰ πάθη 
ἔχουν εἰρηνικὴ ζωὴ καὶ τὴ μέρα καὶ τὴ 
νύχτα». Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ προφήτης Δαβὶδ 
ἀπολαμβάνοντας τέτοια εἰρήνη ἔλεγε: 
«Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθήσομαι 
καὶ ὑπνώσω, ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας 
ἐπ᾿ ἐλπίδι κατῴκισάς με» (Ψαλ. δ΄ [4] 
9). «Θὰ κοιμηθῶ δηλαδὴ ἥσυχος καὶ 
εἰρηνικός, μὲ τὴν ἐλπίδα μου ἀκλόνη-

τη σὲ Σένα, καὶ θὰ χορτάσω ὕπνο, διότι 
Ἐσύ, Κύριε, μοῦ προσφέρεις τὴν προ-
στασία Σου». 

Ἀλλὰ καὶ οἱ Παροιμίες τοῦ Σολομῶν-
τος  ἀναφέρουν ὅτι ὁ εἰρηνικὸς ἄνθρω-
πος, ποὺ τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, 
ὅταν πέφτει νὰ κοιμηθεῖ, θὰ κοιμᾶται 
εὐχάριστα: «Ἐὰν καθεύδῃ, ἡδέως ὑ -
πνώ σει» (γ΄ 24). Ἀντίθετα οἱ ἀσεβεῖς 
δὲν μποροῦν νὰ κλείσουν μάτι, διότι 
«ἀ    φῄρηται ὁ ὕπνος αὐτῶν, καὶ οὐ κοι-
μῶν ται» (δ΄ 16). 

Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι αὐ-
 τὸ τοῦ βασιλιᾶ Δαρείου, τὸν ὁποῖο ἐκ  -
βίασαν καὶ ἀναγκάστηκε νὰ ρίξει τὸν 
προφήτη Δανιὴλ στὸ λάκκο τῶν λεόν-
των· κατόπιν, ἀναστατωμένος ἀπὸ τὶς 
τύ ψεις του, «ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐ-
   τοῦ καὶ ἐκοιμήθη ἄδειπνος... καὶ ὁ ὕ  -
πνος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ» (Δαν. ς΄ 18). 
Ἐπέστρεψε στὸ ἀνάκτορό του καὶ ἀ   πὸ 
τὴ βαθιά του λύπη καὶ τὸν ἔλεγχο τῆς 
συνειδήσεώς του ἔπεσε νὰ  κοιμηθεῖ 
χωρὶς νὰ φάει τίποτε, καὶ ὁ ὕπνος τὸν 
ἐγκατέλειψε. Ἔμεινε ὅλη τὴ νύχτα ἄϋ-
πνος μέσα στὴν ἀγωνία καὶ τὴν ἀνα-
στάτωση. 
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Στὸ βιβλίο τῆς Σοφίας Σειρὰχ πάλι 
διαβάζουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶναι 
κυριευμένος ἀπὸ τὰ πάθη του δὲν μπο-
ρεῖ νὰ κοιμηθεῖ, διότι κυριαρχοῦν στὴν 
καρδιά του ἡ παραφορά, ἡ ζήλεια, ἡ 
ταραχὴ καὶ ἡ ἀναστάτωση, οἱ ἀντιπά-
θειες καὶ οἱ φιλονικίες· τελευταῖος δὲ 
νυκτερινὸς ἐπισκέπτης τοῦ ἁμαρτωλοῦ 
ἀνθρώπου ἔρχεται ὁ φόβος τοῦ θανά-
του, ποὺ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ ἀναπαυ-
θεῖ καθόλου οὔτε τὴ μέρα οὔτε τὴ νύ-
χτα. Ἀλλὰ κι ὅταν καταφέρει νὰ κοιμη-
θεῖ ἔστω καὶ γιὰ λίγο, δὲν ἔχει ἥσυχο 
ὕπνο, διότι ταράζεται ἀπὸ τοὺς ἐφιάλ-
τες του» (μ΄ 5-6).

Κι ἀλήθεια πῶς νὰ κλείσει μάτι ὁ 
φθονερός, ὅταν ὅλη τὴ νύχτα σκέφτε-
ται πῶς θὰ βλάψει αὐτὸν ποὺ φθονεῖ; 
Πῶς νὰ κλείσει μάτι ὁ πλεονέκτης ὅταν 
ὅλη τὴ νύχτα σὰν τὸν ἄφρονα πλούσιο 
σκέφτεται πῶς θὰ μεγαλώσει τὶς ἐπι-
χειρήσεις του καὶ θὰ αὐξήσει τὰ κέρδη 
του; Πῶς νὰ κλείσει μάτι ὁ ἐγκληματί-
ας, ὅταν ὅλη τὴ νύχτα τὸν βασανίζουν 
οἱ τύψεις τῆς συνειδήσεώς του; 

«Οἱ ἄνθρωποι», λέει ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος, «ποὺ εἶναι αἰχμάλωτοι τῶν 
πα θῶν τους, ὅπως οἱ φθονεροί, οἱ ζη-
λιά  ρηδες, οἱ πλεονέκτες, πουθενὰ δὲν 
μποροῦν νὰ εἰρηνεύσουν· ἀκόμη καὶ 
στὸ κρεβάτι τους ὑποφέρουν ἀπὸ τὰ 
βέλη τῶν παθῶν τους· καὶ γι’ αὐτὸ αἰ-
σθά νονται μέσα τους καὶ γύρω τους δι-
αρκῶς θορύβους, κραυγές, θρήνους 
καὶ ἄλλα πολλά. Ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
ἀγωνίζονται νὰ καταπολεμοῦν τὰ πάθη 
τους, κι ὅταν εἶναι ξύπνιοι χαίρονται τὴ 
ζωή τους, ἀλλὰ καὶ τὴ νύχτα ἀπολαμ-
βάνουν τὸν ὕπνο μὲ μεγάλη εὐχαρί-
στηση». Διότι ὁ Κύριος χαρίζει «τοῖς  
 ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον» (Ψαλ. ρκς΄ 
[126] 2).

Φυσικὰ δὲν εἶναι μόνο τὰ πάθη τοῦ 

ἐγωισμοῦ ἢ τῆς σαρκολατρίας ποὺ μᾶς 
κάνουν νὰ χάνουμε τὸν ὕπνο μας. Οἱ 
σημερινοὶ ἄνθρωποι δυστυχῶς ἔχου-
με μάθει στὶς καταχρήσεις, στὴν πολυ-
φαγία, στοὺς πολλοὺς καφέδες, στὴν 
ἄστατη ζωή, καὶ ὑποφέρουμε. Ἰδιαιτέ-
ρως ἡ βραδινὴ πολυφαγία καὶ ἡ μέθη 
μποροῦν νὰ μᾶς κρατήσουν ἄγρυπνους 
καὶ ἀνειρήνευτους ὅλη τὴ νύχτα. Γι’ αὐτὸ 
καὶ οἱ ἱερoὶ Πατέρες μᾶς συνιστοῦν νὰ 
μὴν εἴμαστε κοιλιόδουλοι. Ἰδιαιτέρως δὲ 
τὸ βράδυ νὰ τρῶμε λίγο γιὰ νὰ ἔχουμε 
καλὸ ὕπνο. «Ὁ καλὸς ὕπνος ἔρχεται μὲ 
μισογεμισμένο στομάχι», γρά φει ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος (PG 60, 133). Καὶ στὴ 
Σοφία Σειρὰχ διαβάζουμε ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος ποὺ τρώει λίγο τὸ βράδυ «ἐπὶ τῆς 
κοίτης αὐτοῦ οὐκ ἀσθμαίνει» (λα΄ 19). 




Καθὼς λοιπὸν ὅλοι θέλουμε νὰ ἔχου-
με ὕπνο γλυκό, εἰρηνικό, ξεκούραστο, 
ἂς καταλάβουμε πρῶτα ἀπ’ ὅλα ὅτι χά-
νουμε κυρίως τὸν ὕπνο μας, ὅταν εἴμα-
στε αἰχμάλωτοι τῶν παθῶν μας, ἀφοῦ 
ἔχουμε ἔτσι ἀνάστατη τὴν ψυχή μας. 

Καὶ βέβαια, ὅταν ἔχουμε ἀϋπνίες, ἀ -
κόμη κι ὅταν δὲν φταῖμε γι’ αὐτές, ἀντὶ 
νὰ στριφογυρίζουμε στὸ κρεβάτι, νὰ 
καταφεύγουμε στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὁ 
καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ κοιμηθοῦμε 
εἶναι νὰ στραφοῦμε μέσα στὴ νύχτα 
στὸν Θεό. Καὶ νὰ Τὸν παρακαλοῦμε ἐ  -
κείνη τὴν ὥρα ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ 
κλείσουμε μάτι, νὰ μᾶς φέρει Ἐκεῖνος 
«ἀνάπαυσιν σώματος καὶ ψυχῆς», «ὕ   -
πνον ἐλαφρὸν καὶ πάσης σατανικῆς 
φαντασίας ἀπηλλαγμένον». 

Καὶ ὁ παντοδύναμος Θεὸς θὰ γίνει 
ἵλεως καὶ στὴ δική μας ταλαιπωρία. Καὶ 
θὰ ἔρχεται νὰ μᾶς συντροφεύει στορ-
γικὰ τὶς ὧρες τῆς ἀϋπνίας καὶ νὰ μᾶς 
χαρίζει ὕπνο γλυκὺ καὶ εἰρηνικό.
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6ὸ σύνδρομο τῆς ἐνοχῆς
καὶ ἡ δολοφονία 
τῆς ἐλευθερίας

Ἡ εἴδηση δημοσιεύθηκε τὴν Κυ-
ριακὴ 21 Ἀπριλίου καὶ ἤχησε σὰν νε-
κρικὴ καμπάνα γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ 
τόπου. Τέλος πιὰ ἡ Ἑλλάδα ποὺ ξέρα-
με. Τέλος ἡ Ἑλλάδα τῆς παραδόσεως, 
τῆς δημοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας.

Ἀρχίζει ἤδη ἡ καθιέρωση τοῦ ἠλε-
κτρονικοῦ χρήματος, προστάδιο τοῦ 
ὁλοκληρωτισμοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου. 
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τῆς ἐφημε-
ρίδας “Real news” «νέο σχέδιο νόμου 
φέρνει περιορισμοὺς στὰ μετρητὰ καὶ 
δήμευση περιουσιῶν ἀλλὰ καὶ κατα-
θέσεων. Στόχος ἕνας καὶ σχεδὸν μόνι-
μος, νὰ σωθεῖ ἡ χώρα ἀπὸ τὴ φοροδι-
αφυγή. Σκοπὸς τοῦ ὑπουργείου εἶναι 
νὰ πλήξουν πολὺ γερὰ τὴ φοροδιαφυ-
γή, ἡ ὁποία προσεγγίζει τὸ 12% τοῦ 
ΑΕΠ. Αὐτὸ θὰ γίνει, ὅπως ὑποστηρί-
ζουν στελέχη τοῦ ὑπουργείου Οἰκονο-
μικῶν, μὲ τὴν ἐξάλειψη τῶν μετρητῶν 
γιὰ συναλλαγὲς ἀκόμη καὶ ἄνω τῶν 
300 ἢ 500 εὐρὼ καὶ τὴ χρήση μόνο 
πλαστικοῦ χρήματος». 

Ἤδη τὸ πρῶτο βῆμα ἔχει δρομο-
λογηθεῖ. Δὲν θὰ μείνουν σ᾿ αὐτό. Θὰ 
ἀκολουθήσουν καὶ τὰ ἑπόμενα, αὐτὰ 
ποὺ ἔχουν ἀπὸ καιρὸ σχεδιαστεῖ ἀπὸ 
μυστικὰ κέντρα ἀποφάσεων στὸ ἐξω-
τερικό.

Καὶ οἱ πολίτες πῶς ἀντιδροῦν; Δὲν 
ὑπάρχει καμία ἀντίδραση! Ἡ ἐπὶ χρό-
νια τώρα διαρκὴς πλύση ἐγκεφάλου 

ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως ἔχει 
ἐπιφέρει γενικὴ νάρκωση. Ἡ συνεχὴς 
ἐπανάληψη τῆς κατηγορίας περὶ φορο-
διαφυγῆς ἔχει δημιουργήσει τὸ λεγόμε-
νο «σύνδρομο ἐνοχῆς», ποὺ καθιστᾶ τὸν 
πολίτη ἄβουλο καὶ φοβισμένο.

Δὲν ὑπάρχει φοροδιαφυγή; Ἀσφαλῶς 
καὶ ὑπάρχει. Ὅμως δὲν εἶναι μόνο ἑλλη-
νικὸ φαινόμενο ἡ φοροδιαφυγή. Καὶ βέ-
βαια δὲν εἶναι ἡ μεγαλύτερη στὸν κόσμο, 
ὅπως μονίμως παρουσιάζεται. Ἡ μεγάλη 
φοροδιαφυγὴ ἀσκεῖται ἀπὸ τὶς γιγαν τιαῖες 
πολυεθνικὲς ποὺ μεταφέρουν τὰ ἐργο-
στάσιά τους στὴν Κίνα, τὴν  Τανζανία καὶ 
ὅπου ἀλλοῦ, ἐκμεταλλευόμενες μὲ ἐγκλη-
ματικὸ τρόπο τοὺς λαοὺς αὐτῶν τῶν χω -
ρῶν. Ἀλλὰ γι᾿αὐτὸ τὸ διαρκὲς φρικιαστικὸ 
ἔγκλημα ἔχει ἐπιβληθεῖ ἀπόλυτη σιωπή. 
Διότι αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια τῶν ἀό-
ρατων κυβερνητῶν τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι 
προχωροῦν ἀδίστακτοι στὴν ὑποδούλω-
ση τῶν λαῶν, χωρὶς νὰ καταλαβαίνουν 
ὅτι τελικὰ ἄθελά τους ὑπηρετοῦν τὸ σχέ-
διο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ σωτηριῶδες σχέδιο Ἐκείνου ὁ Ὁποῖ-
ος εἶναι ὁ μόνος κυβερνήτης τοῦ κό-
σμου!

    
6ὸ πρόσωπο 

τοῦ ἀντίχριστου �σλὰμ    
Μάταια προσπαθεῖ ὁ πρωθυπουργὸς 

τῆς Τουρκίας Ταγὶπ Ἐρντογὰν νὰ πείσει 
ὅτι «ἡ ἰσλαμοφοβία εἶναι ἔγκλημα κατὰ 
τῆς ἀνθρωπότητος»! Καλὰ διαβάσατε. 
Μιλώντας ὁ Ἐρντογὰν στὴ σύνοδο τῆς 
«5ης Συμμαχίας τῶν Πολιτισμῶν» στὴ Βι-
έννη ὑποστήριξε: «Ἡ ἰσλαμοφοβία πρέπει 
νὰ ἀναγνωρισθεῖ ὡς ἔγκλημα κατὰ τῆς 
ἀνθρωπότητος, ὅπως συμβαίνει σήμερα 
μὲ τὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ ὅπως θὰ ἔπρε-
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ἀπὸ τὸ χωριὸ Κυπάρισσος Λαρίσης. 
Γράφει ὁ κ. Ν. Παντελίδης: 

«Λάβαμε ἕνα μήνυμα ἀπὸ ἕναν νέο 
ἀγρότη, ὁ ὁποῖος εἶχε σπείρει λάχανα, 
ἀλλὰ αὐτὰ βγῆκαν ὄψιμα καὶ δὲν τὸν 
συνέφερε νὰ βάλει ἐργατικὰ γιὰ νὰ τὰ 
μαζέψει καὶ νὰ τὰ πουλήσει στὴν τρέ-
χουσα τιμή, ποὺ θὰ ἦταν κάτω ἀπὸ 
τὸ κόστος τους. Σκεφτόταν λοιπὸν νὰ 
μπεῖ μὲ τὸ τρακτέρ του στὸν λαχανόκη-
πο γιὰ νὰ τὸν χαλάσει καὶ νὰ προετοι-
μάσει τὸ χωράφι γιὰ τὴ νέα καλλιεργη-
τικὴ περίοδο. Τότε τοῦ ἦρθε ἡ καταπλη-
κτικὴ ἰδέα, ὥστε νὰ μὴν ἀφήσει ὁ κόπος 
του νὰ πάει χαμένος: Ἀφοῦ δὲν μπο-
ροῦσε νὰ πουλήσει τὴ σοδειά του, θὰ 
μποροῦσε τουλάχιστον νὰ τὴν χαρίσει 
στοὺς ἄπορους συμπολίτες μας, ποὺ 
πλήττονται βάναυσα ἀπὸ τὴν κρίση! 
Ἦρθε σὲ ἐπαφὴ λοιπὸν μὲ τοὺς “ Ἐνερ-
γοὺς Πολί τες” Λάρισας καὶ μᾶς πρότει-
νε νὰ τὸν βοηθήσουμε νὰ μαζέψει τὴ 
σοδειά του, ὥστε νὰ δοθεῖ στὶς ἄπο-
ρες οἰκογένειες καὶ τὰ κοινωφελὴ ἱδρύ-
ματα τῆς Λάρισας! Ἡ ἀνταπόκρισή μας 
ἦταν ἄμεση κι ἐν θουσιώδης! Ἡ συμμε-
τοχὴ στὴ δράση τοῦ μαζέ ματος τῶν λα-
χάνων ἦταν ἀ θ ρόα!».

Στὸ τέλος «μᾶς περίμενε ὁ κοινοτάρ-
χης τοῦ χωριοῦ, ὅπου εἶχε  ἑτοιμάσει 
ἕνα τραπέζι στὸ καφενεῖο (...). Ὅση 
ὥρα καθίσαμε (...) καὶ  συζητούσαμε μὲ 
τοὺς ἀνθρώπους τοῦ  χωριοῦ ἀνταλ-
λάσσοντας ἰδέες καὶ ἀπόψεις γιὰ κοι-
νὲς δράσεις στὸ μέλλον, τὸ νέο τοῦ 
ἐρ   χομοῦ μας εἶχε κυκλοφορήσει ἀπὸ 
σπίτι σὲ σπίτι στὸ χωριό, καὶ κάθε τό-

πε νὰ συμβαίνει μὲ τὸν σιωνισμὸ καὶ τὸν 
φασισμό».

Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἢ δὲν βλέ-
πει ἢ δὲν ἀκούει τί συμβαίνει σήμερα μὲ 
τὸ Ἰσλάμ. Ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ὅποια ἐλεύθερη 
προσ χώρηση ἑνὸς μουσουλμάνου στὸν 
χριστιανισμὸ τιμωρεῖται ἀμείλικτα ἀπὸ 
τοὺς Ἰσλαμιστές; Ἀγνοεῖ ὅτι σὲ χῶρες εὐ-
ρωπαϊκές, ποὺ δέχθηκαν τὴν ἐγκατάστα-
ση στὰ ἐδάφη τους μουσουλμάνων, ὅ      -
πως ἡ Ἀγγλία, ἐφαρμόζεται ἤδη ὁ νόμος 
τῆς Σάρια; Ἀγνοεῖ ὅτι ὑπάρχουν ἀραβι-
κὲς χῶρες ὅπου ἀπαγορεύεται ἡ ἀνοικο-
δό μηση χριστιανικῶν ναῶν; Ἀγνοεῖ ὅτι οἱ 
κατὰ τὸ  Κοράνιο «ἄπιστοι», δηλαδὴ οἱ μὴ 
μουσουλμάνοι, εἶναι ἀνεπιθύμητοι ἀπὸ τὸ 
Ἰσλὰμ καὶ πρέπει νὰ ἐξοντωθοῦν, ὅποιος 
δὲ μουσουλμάνος φονεύει ἕναν “ἄπιστο” 
μεταβαίνει κατ᾿ εὐθείαν στόν... παράδει-
σο; Καὶ τώρα τί ἔχει νὰ πεῖ γιὰ τὸ κτύπη-
μα στὴ Βοστώνη, «τὸ ξύπνημα τῆς ἰσλα-
μιστικῆς τρομοκρατίας», ὅπως χαρακτη-
ρίστηκε;

Ποῦ ζεῖ ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός; 
 Δυστυχῶς τὸ ἴδιο τὸ Ἰσλὰμ τὸν διαψεύδει 
καθημερινά. Ἂς δείξει τὸ ἀντίχριστο Ἰσλὰμ 
ἀνθρώπινο πρόσωπο. Καὶ ἂς θελήσει νὰ 
συνεργασθεῖ εἰλικρινὰ γιὰ τὴν  εἰρηνικὴ 
συνύπαρξη λαῶν καὶ πολιτισμῶν. Ἂς ἀρ-
νηθεῖ τὴ Σάρια καὶ τὴν διὰ τῆς βίας ἐπι-
βολή του στοὺς λαούς. Μόνο ἔτσι  μπορεῖ 
νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ συνεργασία διαφορετικῶν 
ἐθνῶν καὶ πολιτισμῶν, ὅπως ἐπιδιώκει 
ἡ «5η Συμμαχία τῶν Πολιτισμῶν», ποὺ 
ἀποτελεῖ πρωτοβουλία τῆς Τουρκίας καὶ 
τῆς Ἱσπανίας ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ. 

«�οινοτικὴ προσφορὰ ἀγάπης» 
Μὲ τὸν τίτλο αὐτὸ δημοσιεύθηκε στὸ 

διαδίκτυο μιὰ πρωτότυπη ἀνταπόκριση 
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σο κατέφθαναν καλόκαρδοι ἄνθρω-
ποι, ποὺ θέλανε νὰ προσφέρουν 
ὅ,τι εἶχε ὁ καθένας, γιὰ νὰ ἐνισχύ-

σουν τὴ δράση μας! Ἄλλος ἔφερε αὐγά, 
ἄλλος κρασί, ἄλλος χειροποίητο τραχα-
νά, μέχρι καὶ ὑφαντὰ χαλιὰ μᾶς φέρα-
νε γιὰ νὰ τὰ δώσουμε σὲ φτωχὲς οἰκο-
γένειες! Ὅλες οἱ προσφορὲς ἦταν πολὺ 
συγκινητικές, καὶ δείχνουν τὴν ἀνθρω-
πιὰ ποὺ κρύβει ὁ λαός μας μέσα του καὶ 
ποὺ δὲν ἀλλοιώθηκε ἀπὸ τὴν ὑποχθόνια 
προσπάθεια ἀλλοτρίωσης τῆς συνείδη-
σής του, στὴν ὁποία ὑποβάλλεται ὕπου-
λα ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια!

Φύγαμε μὲ τὸ φορτηγὸ γεμάτο τρόφι-
μα καὶ ἀγάπη τῶν κατοίκων τοῦ Κυπά-
ρισσου, ἀλλὰ καὶ τὶς καρδιές μας ξέχει-
λες ἀπὸ ἱκανοποίηση γιὰ τὴν ἀνθρώπινη 
ζεστασιά, τὴ φιλοξενία καὶ τὴ μεγαλόκαρ-
δη γενναιοδωρία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, 
ποὺ στέλνουν ἕνα ἰσχυρὸ αἰσιόδοξο μή-
νυμα μέσα στὴν καταιγίδα τῆς ἀπαισιο-
δοξίας, μὲ τὴν ὁποία προσπαθοῦν κά-
ποιοι ἄλλοι νὰ φορτώσουν τὶς ψυχές 
μας!» («energw.gr» 6-4-2013).

Οἱ παραδοσιακὲς ἀξίες τοῦ ἑλληνορθό-
δοξου λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος ἐξακολουθεῖ – 
σὲ ἕνα ποσοστὸ τουλάχιστον τοῦ πληθυ-
σμοῦ – νὰ ἀνθίσταται ἀκόμη μὲ σταθερό-
τητα στὰ ποικίλα σχέδια ἀλλοτριώσεως 
τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν ἐχθρῶν του, 
εἶναι αὐτὲς ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσουν ἀπὸ 
τὴν παρούσα δεινὴ περίσταση σὲ ἡμέρες 
φωτεινές. Ἔχει ὁ Θεός!   

«Σύμμαχοι ὑγείας» 
Πολλοὶ κοινωνικοὶ φορεῖς ἀλλὰ καὶ με-

μονωμένα πρόσωπα ἔχουν εὐαισθητο-
ποιηθεῖ τὸν τελευταῖο καιρὸ καὶ συμπα-
ρίστανται μὲ κάθε τρόπο σ᾿ ὅσους τα-
λαιπωροῦνται, ὑποφέρουν, πεινοῦν καὶ 

δυσ τυχοῦν λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσε-
ως ποὺ μαστίζει τὴν πατρίδα μας.

Σ᾿ αὐτοὺς ἦλθε νὰ προστεθεῖ τὶς μέρες 
αὐτὲς καὶ ἡ ἐθελοντικὴ κίνηση ποὺ ὀνο-
μάζεται «Σύμμαχοι ὑγείας» καὶ στόχο της  
ἔχει νὰ προστατέψει ἰατρικά, ψυχολογικὰ 
καὶ κοινωνικὰ τοὺς ἄπορους καὶ ἀνασφά-
λιστους πολίτες.

Ἡ κίνηση αὐτὴ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ Πανεπι-
στήμιο Ἀθηνῶν. Πρόεδρό της ἔχει τὸν 
«Καθηγητὴ Γιάννη Τούντα, καὶ μποροῦν 
νὰ συμμετέχουν σ᾿ αὐτὴν καθηγητὲς παν-
επιστημίου, γιατροί, ὀδοντίατροι, φοιτη-
τὲς ἰατρικῆς, νοσηλευτὲς ἀλλὰ καὶ ἁπλοὶ 
 πολίτες ποὺ θέλουν νὰ προσφέρουν τὴν 
πολύτιμη βοήθειά τους ἀκόμα καὶ ὡς 
 συν οδοὶ ἀσθενῶν στὰ νοσοκομεῖα τῆς 
χώρας.

Ἐπίσης θὰ ἐπιδιώξουν τὴ συνεργασία 
μὲ κάθε ἀνάλογη πρωτοβουλία, ὅπως 
αὐτὴν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν καὶ 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, δήμων, δημο-
σίων ὑπηρεσιῶν (π.χ. δημοτικὰ πολυϊ-
ατρεῖα, πρόγραμμα “Βοήθεια στὸ Σπίτι”  
κ.ἄ.) παρέχοντας ἐθελοντικὴ ἐργασία καὶ 
προσφέροντας δωρεὰν ἀγαθὰ καὶ ὑπηρε-
σίες.

Γιὰ δηλώσεις συμμετοχῆς οἱ ἐνδιαφερό-
μενοι ἐθελοντὲς μποροῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν 
τὴν ἱστοσελίδα www.symmaxoiygeias.
uoa.gr ἢ νὰ καλέσουν στὰ τηλ. 210-
7482015, 210-7487564, 210-7759962» 
(«Δημοκρατία» 17-4-2013).

Συγχαίρουμε εἰλικρινὰ τοὺς ἐμπνευστὲς 
καὶ ὀργανωτὲς τῆς ἐθελοντικῆς αὐτῆς κι-
νήσεως, διότι ἀποσκοπεῖ νὰ βοηθήσει 
στὸν εὐαίσθητο καὶ πολύπαθο χῶρο τῆς 
ὑγείας. Εἶναι δὲ γνωστὸ ὅτι πολλοὶ συνάν-
θρωποί μας ὑποφέρουν καὶ δὲν μποροῦν 
νὰ προμηθευθοῦν τὰ ἀπαραίτητα φάρ-
μακα οὔτε καὶ νὰ νοσηλευθοῦν. Εὐχό-
μαστε ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης νὰ ἀμείψει καὶ 
νὰ εὐλογήσει πλουσίως τοὺς κόπους καὶ 
τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης τῶν «Συμμάχων τῆς 
ὑγείας».   
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ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
(Τῆς Σαμαρείτιδος)

Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως,
Κωνσταντίνου νεομάρτυρος
Ἦχος δ΄ -  Ἑωθινὸν Ζ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. ια΄ 19-30
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ἰωάν. δ΄ 5-42

Τ 
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔρχεται ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πόλιν τῆς
Σαμαρείας λεγομένην Συ χάρ, πλησίον τοῦ χω   -
ρίου ὃ ἔδωκεν ᾿Ιακὼβ ᾿Ιωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ· ἦν δὲ

ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ᾿Ιακώβ. ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ
τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ· ὥρα
ἦν ὡσεὶ ἕκτη. ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆ-
σαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· δός μοι πιεῖν. οἱ γὰρ 
μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τρο-
φὰς ἀγοράσωσι. λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖ-
τις· πῶς σὺ ᾿Ιουδαῖος ὢν παρ᾿ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔ-
σης γυναικὸς Σαμαρείτιδος; οὐ γὰρ συγχρῶνται ᾿Ιου-
δαῖοι Σαμαρείταις. ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· 
εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων 
σοι, δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτόν, καὶ  ἔδωκεν 
ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, οὔτε ἄν -
τλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύ· πόθεν οὖν ἔχεις
τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν; μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
᾿Ιακώβ, ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς ἐξ αὐ-
τοῦ ἔπιε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ; 
ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ
ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν· ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕ   -
δα τος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ εἰς τὸν αἰ   ῶ-
να, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ 
πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. λέγει πρὸς
αὐτὸν ἡ γυνή· Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ
διψῶ μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. λέγει αὐ  τῇ ὁ ᾿Ιη  -
σοῦς· ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθά-
δε. ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν· οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει
αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω· πέν -
τε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου 
ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύ -

1. Διψᾶ
γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων
Κεντρικὴ θέση στὸ σημερινὸ 

ἱερὸ Εὐαγγέλιο κατέχει ἡ συν-
άντηση καὶ ὁ διάλογος μεταξὺ 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ μιᾶς γυναί-
κας ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴ Σαμά-
ρεια. Συνάντηση ποὺ ἄλλαξε ρι-
ζικὰ ὄχι μόνο τὴ ζωὴ τῆς Σαμαρεί-
τιδας ἀλλὰ καὶ τῶν συγγενῶν καὶ 
συμπατριωτῶν της καὶ πολλῶν 
ἄλλων ἀκόμη.

Γιὰ τὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς ἡ 
πρωτοβουλία τοῦ Κυρίου ν’ ἀνοί-
ξει θεολογικὸ διάλογο μὲ τὴ γυ-
ναίκα ἐκείνη ἦταν κάτι τὸ πρω-
τοφανές. Οἱ ἴδιοι οἱ μαθητές Του 
«ἐθαύ μασαν ὅτι μετὰ γυναι κὸς 
ἐλάλει»· ἀπόρησαν ἐπειδὴ ὁ Δι-
δάσκαλος μιλοῦσε δημοσίως γιὰ 
θεολογικὰ ζητήματα μὲ γυναίκα, 
κάτι ποὺ ἀπαγορευόταν ἀπὸ τὶς 
παραδόσεις τῶν ραββίνων. Κι ἡ 
ἴδια ἡ Σαμαρείτιδα ἀπὸ τὴν πρώ-
τη στιγμὴ ξαφνιάστηκε ποὺ τῆς 
μίλησε ὁ Κύριος καὶ τῆς ζήτη-
σε νερό, διότι τότε οἱ Ἰουδαῖοι μι-
σοῦσαν τοὺς Σαμαρεῖτες καὶ δὲν 
ἤθελαν νὰ ἔχουν καμία σχέση 
μαζί τους. Ἀξιοσημείωτο ἐπίσης 

5 ΣΩ65/3'
Σ$;';65Σ5





ΑΡΙΘ. 2067, 15 ΜΑΪΟΥ 2013232 ΑΡΙΘ. 2067, 15 ΜΑΪΟΥ 2013

εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι, ἂν καὶ ἡ 
γυναίκα αὐτὴ ζοῦσε ἔκλυτη 
ζωή, ὁ Θεάνθρωπος δὲν θε-
ώρησε προσβλητικὸ νὰ συ-
ζητήσει μαζί της. 

Μὲ τὴ στάση Του αὐτὴ ὁ 
Κύριος μᾶς δι δάσκει ὅτι τὸ 
μήνυμα τοῦ  Εὐαγγελίου εἶναι 
πανανθρώπινο. Ἀπευθύνε-
ται σὲ ἄν δρες καὶ γυναῖκες, 
 πλούσιους καὶ φτω  χούς, δί-
καιους καὶ ἁμαρτωλούς, ἀν-
θρώπους κάθε ἐθνικότητας, 
φυλετικῆς καταγωγῆς ἢ κοι-
νωνικῆς τάξεως. Διότι ὁ φι-
λάνθρωπος Θεὸς «πάντας 
ἀν  θρώπους θέλει σωθῆναι 
καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4). Διψᾶ 
γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν ἀν -
θρώ πων!

2. Mπαραίτητη
προϋπόθεση
ἡ μετάνοια

Καθὼς ἡ Σαμαρείτιδα πή-
γαινε ν’ ἀν τλήσει νερὸ ἀπὸ 
τὸ πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, ὁ πάν-
σοφος Διδάσκαλος βρῆκε 
ἀφορμὴ νὰ τῆς μιλήσει γιὰ 
κάποιο ἄλλο νερό, «τὸ ὕδωρ 
τὸ ζῶν». Ὅποιος πιεῖ ἀπὸ 
τὸ νερὸ ποὺ δίνω ἐγώ, τῆς 
εἶ πε, δὲν θὰ διψάσει ποτέ! 
Ἀμέσως τότε ἡ γυναίκα ζή-
τησε νὰ πιεῖ ἀπὸ τὸ νερὸ μὲ 
τὶς ἐκπληκτικὲς αὐτὲς ἰδιότη-
τες. Ὁ Κύριος τότε βρῆκε τὴν 
εὐκαιρία νὰ τὴν ὁδηγήσει σὲ 
μετάνοια γιὰ τὴν ἁμαρτωλὴ 
ζωή της. 

Βασικὴ προϋπόθεση λοι-
πὸν γιὰ νὰ λάβουμε χάρη καὶ 
εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ εἶναι 
ἡ βαθιὰ καὶ εἰλικρινὴς μετά-

ριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄ -
ρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν ῾Ιεροσο-
λύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου δεῖ προσκυνεῖν. λέγει αὐτῇ ὁ 
᾿Ιησοῦς· γύναι, πίστευσόν μοι ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν 
τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν ῾Ιεροσολύμοις  προσκυνήσετε τῷ πα -
τρί. ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς  προσκυνοῦμεν ὃ 
οἴδαμεν· ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐστίν. ἀλλ᾿ ἔρ χε -
ται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ  προσκυνηταὶ προσ-
κυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πα -
τὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐ τόν. πνεῦμα ὁ
Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύ ματι καὶ ἀλη -
θείᾳ δεῖ  προσκυνεῖν. λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· οἶ   δα ὅτι Μεσσίας 
ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλ θῃ ἐκεῖνος, ἀναγγε-
λεῖ ἡμῖν πάντα. λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν 
σοι. καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμα-
σαν ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει· οὐδεὶς μέντοι εἶπε, τί ζητεῖς
ἢ τί λαλεῖς μετ᾿ αὐτῆς; Ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑ  δρίαν αὐτῆς ἡ γυ-
νὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις· 
δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον ὃς εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα· μή -
τι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως καὶ 
ἤρ χοντο πρὸς αὐτόν. ᾿Εν δὲ τῷ  μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ 
μαθηταὶ λέγοντες· ραββί, φάγε. ὁ δὲ εἶ πεν αὐτοῖς· ἐγὼ 
βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. ἔλεγον οὖν οἱ μα-
θηταὶ πρὸς ἀλλήλους· μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; λέγει 
αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵ να ποιῶ τὸ θέλημα 
τοῦ πέμψαντός με καὶ τελειώσω αὐ τοῦ τὸ ἔργον. οὐχ ὑμεῖς 
λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστι καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ 
λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ  θεάσασθε 
τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη. καὶ ὁ θε -
ρίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώ -
νιον, ἵνα καὶ ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. ἐν γὰρ
τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ ἀληθινός, ὅ τι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπεί-
ρων καὶ ἄλλος ὁ θερί ζων. ἐγὼ ἀ  πέ στειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ 
οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς
τὸν κόπον αὐτῶν  εἰσεληλύθατε. Ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης 
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λό -
γον τῆς γυναικός, μαρτυρού σης ὅτι εἶπέ μοι πάντα ὅσα
ἐποίησα. ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώ-
των αὐτὸν μεῖναι παρ᾿ αὐτοῖς· καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 
καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, τῇ 
τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύο-
μεν· αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν 
ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός. 
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νοια. Γι’ αὐτὸ πρῶτα ἀπ’ ὅλα εἶναι ἀνάγ-
κη νὰ μετανοοῦμε καὶ νὰ ἐξομολογούμα-
στε μὲ εἰλικρίνεια. Ἔτσι προετοιμάζουμε 
τὴν ψυχή μας νὰ δέχεται τὶς δωρεὲς τῆς 
θείας χάριτος. Ὅπως σημειώνει κι ὁ καθη-
γητὴς Παν. Τρεμπέλας, «ὅσοι ζητοῦν τὰ 
ὕδατα τῆς χάριτος καὶ τῆς χαρᾶς, πρέπει 
νὰ ἔχουν ὑπ’ ὄψει ὅτι αἱ πρῶται σταγόνες 
τῶν ὑδάτων τούτων εἶναι τὰ δάκρυα τῆς 
μετανοίας» (Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ἰωάν-
νην Εὐαγγέλιον, σελ. 145).

  
3. Πρώτη προτεραιότητα

Εἶναι ἐντυπωσιακὸς ὁ τρόπος μὲ τὸν 
ὁποῖο ἀντέδρασε ἡ Σαμαρείτιδα ὅταν ὁ 
Κύριος τῆς ἀποκάλυψε ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ 
Μεσσίας. Ἄφησε τὴ στάμνα της στὸ πηγά-
δι καὶ πῆγε τρέχοντας στὴν πόλη γιὰ νὰ 
καλέσει τοὺς συγγενεῖς καὶ συμπατριῶτες 
της νὰ ἔρθουν νὰ γνωρίσουν τὸν Χριστό. 
«Ἀφῆκε τὴν ὑδρίαν αὐτῆς», σημειώνει χα-
ρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστής. Ξέχα-
σε τὸ νερό, ξέχασε τὶς δουλειές, ξέχασε τὸ 
σπίτι της κι ἔτρεξε στὴν πόλη γιὰ νὰ με-
ταδώσει στοὺς συνανθρώπους της ὅσα 
συγ κλονιστικὰ εἶδε κι ἄκουσε. 

Καὶ μᾶς διδάσκει ἔτσι, ὅπως λέει ὁ ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, «προτιμοτέραν ἡ   -
γεῖσθαι καὶ τῶν ἀναγκαίων χρειῶν τὴν ἐκ 
τῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν», δηλαδὴ νὰ 
θεωροῦμε ὡς πρώτη προτεραιότητα στὴ 
ζωή μας τὴν ὠφέλεια ἀπὸ τὴν πνευματικὴ 
διδασκαλία, κι ἔπειτα νὰ ἀκολουθοῦν οἱ 
ἄλλες βιοτικές μας ἀνάγκες (ΕΠΕ 9, 568). 
Ἂς μὴ δικαιολογοῦμε λοιπὸν τὸν ἑαυτό 
μας ὅτι δῆθεν δὲν προλαβαίνουμε νὰ με-
λετοῦμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ ἢ νὰ ἀκοῦμε 
πνευματικὲς ὁμιλίες. Ἂν γνωρίσουμε προ-
σωπικὰ τὸν Σωτήρα Χριστό, ὅπως Τὸν 
γνώρισε ἐκείνη ἡ γυναίκα ποὺ ἔγινε ἁγία, 
ἡ γνωστὴ σὲ ὅλους μας ἁγία Φωτεινή, ἂν 
γευθοῦμε τὴ γλυ κύτητα τῆς παρουσίας 
Του, εἶναι ἀπολύτως βέβαιο ὅτι τίποτε δὲν 
θὰ συγκινεῖ περισσότερο τὴν καρδιά μας 
ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μαζί Του.

 ;3�7Λ'7$ Π. P'Σ3Λ93'Δ5

♦ Πῶς θὰ ἔλθει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου; 
♦ Ποιὰ σημεῖα θὰ προηγηθοῦν; 
♦ Τί συμβολίζει ὁ ἀριθμὸς τοῦ θηρίου 666; 
♦ Πῶς θὰ πολεμήσει τοὺς χριστιανοὺς ὁ 

Ἀντίχριστος; 
♦ Τί κρύβουν οἱ ἑπτὰ σφραγίδες καὶ οἱ 

ἑπτὰ φιάλες; 
♦ Τί ἀναγγέλλουν οἱ ἑπτὰ σάλπιγγες;
Ἡ Ἀποκάλυψις, τὸ μόνο προφητικὸ βιβλίο 

τῆς Καινῆς Διαθήκης, πληροφορεῖ τοὺς χρι-
   στιανοὺς γιὰ τὸν ἀγώνα τῆς  Ἐκκλησίας 
κατὰ τῶν ἀντιθέων δυνάμεων, τὴν ἔσχα-
τη πάλη μὲ τὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους, τὸν 
τελικὸ θρίαμβο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ τὴν 
ἐγκαθίδρυση τῆς νέας πραγματικότητος, 
στὴν ὁποία ἡ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τῶν 
πιστῶν θὰ ἀπολαμβάνει τὴν ἀτέρμονα κοι-
νωνία της μὲ τὸν Θεό, τὴ μακαριότητα καὶ 
τὴ δόξα του.
Τὸ θεόπνευστο αὐτὸ βιβλίο στηρίζει καὶ 

ἐν ισχύει τοὺς πιστοὺς στοὺς σημερινοὺς κρί-
σιμους ἀποκαλυπτικοὺς καιρούς μας.
Σελίδες 782. Τιμᾶται 35  ̦.

Κείμενο - Ἑρμηνεία - Σχολιασμοί -
 Πατερικὲς γνῶμες - Διδάγματα

ἘἘκκδδόόσσεειιςς «ὉὉὉ ΣΣωττὴὴρρ»



Ε  ἶναι συχνὸ τὸ φαινόμενο νὰ θυμώ-
νουν οἱ ἄνθρωποι, νὰ ὀργίζονται, νὰ 
βάζουν τὶς φωνές, νὰ  προχωροῦν 

καὶ στὶς βλαστήμιες ἀκόμη. Τὴν ὥρα ποὺ 
βρίσκονται στὴν ἔξαψη τοῦ θυμοῦ, κά-
νουν πολλὲς ἀκραῖες ἐνέργειες καὶ ἐκτί-
θενται στὰ μάτια τῶν συνανθρώπων 
τους. Τοὺς βλέπουν οἱ ἄλλοι καὶ τοὺς 
φοβοῦνται.

Ὅμως ἡ μανιώδης συμπεριφορὰ τοῦ 
θυμώδους δὲν συνιστᾶ ἀνθρώπους ποὺ 
ζοῦν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ ἀπολαμβάνουν 
τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, «τὸ γλυκὺ πρᾶγμα 
καὶ ὄνομα». Ὁ ἀπόστολος Παῦλος συμ-
βουλεύει στὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολή 
του νὰ μὴ θυμώνουμε: «Πᾶσα πικρία καὶ 
θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασ-
φημία ἀρθήτω ἀφ᾿ ὑμῶν σὺν πάσῃ κα-
κίᾳ» (Ἐφ. δ΄ 31). Κάθε πικρία καὶ ἐσωτε-
ρικὴ δυσαρέσκεια καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ 
παράφωνη κραυγὴ καὶ βρισιὰ ἐναντίον 
τοῦ διπλανοῦ σας νὰ φύγει μακριά σας, 
καθὼς καὶ κάθε κακεντρέχεια.

Ἐφόσον ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς παραγ-
γέλλει νὰ διώξουμε μακριά μας τὸν θυμό, 
μποροῦμε μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ νι-
κήσουμε τὸ πάθος. Πῶς θὰ τὸ καταπο-
λεμήσουμε; Πρωτίστως μὲ τὴν αὐτοσυγ - 
κράτηση. «Θυμοῦ κράτει», ἔλεγαν οἱ ἀρ - 
 χαῖοι. Μὴν ἐκδηλώσουμε ἀμέσως τὸν 
θυ μό μας. Χρειάζεται αὐτοσυγ κράτηση. 
Ὁ Μέγας Βασίλειος, σοφὸς καὶ ἄριστος 
παιδαγωγός, συμβουλεύει: «Ἐὰν πάθῃς 
τι τὴν ψυχήν, ἐν σεαυτῷ κάτασχε τὸ λυ-
πηρόν». Ἐὰν ἡ ψυχή σου ἀρχίσει νὰ θυ-
μώνει, κράτησε μέσα σου τὸν θυμό. Μὴν 
τὸν ἀφήσεις νὰ βγεῖ πρὸς τὰ ἔξω, πρὸς 
ἐκεῖνον ποὺ σὲ λύπησε. Ἂν ἐφαρμόζου-
με τὴ σοφὴ συμβουλὴ τοῦ Οὐρανοφάν-
τορος, θὰ κερδίζουμε χρόνο μέχρι νὰ 
ἠρεμήσουν τὰ νεῦρα μας καὶ νὰ σβήσει 
τὸ πάθος.

Τὸ πάθος τοῦ θυμοῦ πολεμεῖται καλύ-
τερα, ὅταν προηγεῖται, πρὶν ξεκινήσου-

με τὴν ἡμέρα μας, ψυχικὴ προετοιμασία 
μὲ προσευχὴ καὶ μελέτη τοῦ θείου λό-
γου, σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τῆς Γραφῆς: 
«Ἡτοιμάσθην καὶ οὐκ ἐταράχθην» (Ψαλ. 
ριη΄ [118] 60). Προετοιμάστηκα μὲ κα-
τάλληλες σκέψεις καὶ ἀποφάσεις καὶ δὲν 
ταράχθηκα. Στὴν ἐποχή μας εἶναι τόσο 
μεγάλη ἡ ἔνταση τῆς ζωῆς, ὥστε ἀπο-
κλείεται νὰ μὴ συναντήσουμε στὸ δρό-
μο μας ἐμπόδια. Ὁ ἕνας θὰ μᾶς σκουν-
τήσει, ὁ ἄλλος θὰ μᾶς πατήσει. Πολλὲς 
φορὲς συνεργαζόμαστε μὲ δύστροπους 
ἢ καὶ κακόβουλους ἀνθρώπους ποὺ 
δὲν τό χουν σὲ τίποτε νὰ μᾶς ὑποσκε-
λίσουν. Πόσο βοηθητικὸ εἶναι νὰ προη-
γεῖται ἡ ἀπαραίτητη ψυχικὴ προετοιμα-
σία, γιὰ νὰ ἔχουμε ἀποθέματα δυνάμεων 
νὰ ἀντιδροῦμε σωστὰ τὴν ὥρα ποὺ προ-
καλούμαστε νὰ θυμώσουμε.

Ἐπίσης στὰ πλαίσια τῆς ψυχικῆς προ-
ετοιμασίας ἐντάσσεται καὶ ἡ πνευμα-
τικὴ καλλιέργειά μας. Ὅσο πνευματικό-
τεροι γινόμαστε, τόσο ἠρεμότερα ἀντι-
μετωπί ζουμε τὶς ἀντίξοες καταστάσεις. 
Συν ήθως θυμώνουμε, διότι θίγεται ὁ ἐ   -
γωι    σμός μας. Ἔχουμε τὴν ὑπερηφάνειά 
μας, τὴν ὑπόληψη γιὰ τὸν ἑαυτό μας, τὸ 
εὐερέθιστο. Αὐτὰ τὰ πάθη χρειάζεται νὰ 
τὰ πελεκοῦμε, γιὰ νὰ βλαστήσουν στὴ 
θέση τους ἀντίστοιχες ἀρετές: ἡ ταπεινο-
φροσύνη, ἡ μακροθυμία, ἡ ἀνεξικακία, ἡ 
ὑπομονή, ἡ ἀγάπη.

Πῶς κατορθώνουν ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἄν-
θρωποι νὰ παραμένουν εἰρηνικοὶ ἀκόμη 
καὶ στὶς πιὸ ἐξουθενωτικὲς προκλήσεις 
τῶν ἄλλων; Μὲ πόση εὐγένεια φέρονται, 
μὲ τί καλοσύνη! Τὸ ἐπιτυγχάνουν, διότι 
καλλιεργοῦνται σὲ βάθος. Στρέφουν τὴν 
προσοχή τους στὸν ἔσω ἄνθρωπο, πεν-
θοῦν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους. Ἐὰν  βιώνουμε 
τὸ κατὰ Θεὸν πένθος, ἡμερεύει τὸ πάθος 
τοῦ θυμοῦ. «Ποῦ θυμός, ποῦ ὀργὴ γι᾿ 
αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι πενθοῦν γιὰ τὶς ἁμαρ-
τίες τους; Τὸ πένθος ἔχει σβήσει τελείως 



τὸν θυμὸ ἀπὸ μέσα τους»,  γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης τῆς Κλίμακος. Ἐνῶ, ἀν  τίθετα, ἐὰν δὲν ἀσχο-
λούμαστε μὲ τὴν ἐσω τερικὴ ζωὴ τῆς ψυχῆς, μᾶς 
ἐνοχλοῦν τὰ πάντα. Γιατί δὲν μᾶς μίλησαν καλά, 
γιατί ἔκλεισαν τὸ παράθυρο καὶ τὰ ὅμοια.

Ἀλλὰ καὶ ψυχικὴ προετοιμασία ἂν κάνουμε, 
ἐπειδὴ εἴμαστε ἀδύνατοι ἄνθρωποι, στὶς δύσ-
κολες στιγμὲς πάλι μπορεῖ νὰ μὴν κατορθώ-
σουμε νὰ συγκρατηθοῦμε. Θυμώνουμε καὶ πα-
ρεκτρεπόμαστε. Ἐφόσον ὅμως  πικραίνουμε 
συνανθρώπους μας, νὰ τοὺς ζητοῦμε συγγνώ-
μη: «Συγγνώμη, ἀδελφέ, δὲν σοῦ μίλησα καλά. 
Ἤμουν σὲ ὥρα κακὴ καὶ παραφέρθηκα». «Νὰ 
μὲ  συγχωρεῖτε. Δὲν πρόσεξα καὶ σᾶς ἔκανα ζη-
μιά». Μὲ μιὰ συγγνώμη σβήνουμε τὴ  φωτιά. 
Ἐνῶ, ἀντίθετα, ἂν δώσουμε συνέχεια, τὴ σπί-
θα τὴν κάνουμε πυρκαϊά. Ἡ συγγνώμη ποὺ λέ-
γεται ταπεινά, μὲ διάθεση νὰ διορθώσουμε τὸ 
λάθος μας, φέρνει πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα. 
Μόλις ζητήσουμε συγγνώμη, ἠρεμοῦν τὰ πνεύ-
ματα, φεύγει ἡ ψυχρότητα καὶ ἐξομαλύ νον ται οἱ 
σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους. Στὴ δική μας κί-
νηση συνδιαλλαγῆς  ἀν    τα πο κρίνονται θετικὰ καὶ 
οἱ ἄλλοι. Συνή θως μετὰ τὴ δική μας συγγνώμη 
ἀκολουθεῖ καὶ ἡ δική τους συγγνώμη. Γιατὶ κι 
αὐτοὶ μπορεῖ κάτι νὰ μὴν τὸ ἔκαναν καλά, καὶ 
τοὺς δίδεται ἀφορμὴ νὰ τὸ διορθώσουν.

Νὰ μάθουμε νὰ ζητοῦμε συγγνώμη ἀπ᾿ ὅσους 
πικραίνουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ συγχωροῦμε αὐτοὺς 
ποὺ μᾶς ἔφταιξαν. Νὰ μιμούμαστε τὸ ἀνυπέρ-
βλητο ὑπόδειγμα τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ὁποῖος 
«λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων 
οὐκ ἠπείλει» (Α΄ Πέτρ. β΄ 23). Τὸν ἔβριζαν, Τὸν 
χλεύαζαν, Τὸν ἔφτυναν, Τὸν ἀνέβασαν ἐπάνω 
στὸ σταυρό, κι Αὐτὸς προσευχόταν γιὰ τοὺς 
σταυρωτές Του. Ἀκόμη καὶ ὅταν χρειάστηκε 
νὰ ἀπαντήσει στὸν δοῦλο τοῦ Ἀρχιερέως ποὺ 
Τὸν χτύπησε, μὲ πόση ἀνωτερότητα τοῦ μίλη-
σε ὁ Κύριος! «Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον 
περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις;» (Ἰω. 
ιη΄ 23). Θεοπρεπὴς συμπεριφορά! Μιμητὲς τοῦ 
Χριστοῦ κι ἐμεῖς, ἀντὶ νὰ ἀπαντοῦμε μὲ θυμό, νὰ 
φερόμαστε μὲ συμπάθεια στοὺς ἄλλους. 

Πῶς
� � � λεμεῖ�  

�  � � ς
τοῦ � μοῦ;

235ΑΡΙΘ. 2067, 15 ΜΑΪΟΥ 2013



Σ  υχνὰ ἀκοῦμε ἢ μελετοῦμε στὰ 
ἱερὰ  Εὐαγγέλια γιὰ τὰ θαύμα-
τα ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός μας 

κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωὴ καὶ δράση 
Του. Μένουμε ἔκθαμβοι μπροστὰ 
στὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ 
συμπονοῦμε τοὺς δυστυχεῖς καὶ 
ἀνήμπορους ἀνθρώπους ποὺ ζη-
τοῦσαν βοήθεια, ἴαση ἀπὸ τὸν με-
γάλο Ἰατρὸ ψυχῶν καὶ σωμάτων. 

Ἔρχονται ὅμως στιγμὲς στὴ ζωή 
μας ποὺ παίρνουμε ἐμεῖς τὴ θέση 
 ἐκείνων τῶν πονεμένων καὶ ἀσθε-
νούντων ἀν θρώ πων τῆς ἐποχῆς 
τοῦ Χριστοῦ καὶ ζητοῦμε εἴτε γιὰ μᾶς 
εἴτε γιὰ κοντινὰ συγγενικὰ προσ-
φιλὴ πρόσωπα ἕνα θαῦμα. 

Τί χρειάζεται ὅμως γιὰ νὰ γίνει 
θαῦμα;

Γιὰ νὰ γίνει θαῦμα, πρέπει ὁπωσ-
δήποτε νὰ συμπράξουν, νὰ συνερ-
γασθοῦν ὁ Θεὸς μὲ τὸν ἄνθρωπο. 
Ἡ ἐπιτέλεση δὲ τοῦ συγκεκριμένου 
θαύματος νὰ βρίσκεται μέσα στὰ 

Γιὰ νὰ � ν�  Γιὰ νὰ � ν�  
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σχέδια τῆς θείας οἰκονομίας, τῆς σωτηρίας 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου ὅλου. Τίπο-
τε τυχαῖο καὶ ἄσκοπο. Ὅλα ὅσα κάνει ἢ ἐπι-
τρέπει νὰ γίνονται ὁ Θεός, ἐντάσσονται στὴν 
προοπτικὴ τῆς αἰωνιότητος. Κι ὅλα τὰ κάνει 
ἀπὸ ἀγάπη, ἀπὸ φιλανθρωπία.

Τὸ πρῶτο ποὺ ζητάει ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ὁ 
Κύριος εἶναι ἡ πίστη. Ἄδολη, ἀληθινή, πίστη 
ποὺ ἀφήνεται μὲ παιδικὴ ἐμπιστοσύνη στὴν 
τελικὴ ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ Πατέρα. 

«Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆ σαι;», 
ρώτησε τοὺς δύο τυφλοὺς τῆς Ἱε ρι χοῦς... 
«Ναί, Κύριε», ἡ γεμάτη  πίστη ἀ    πάντηση. 
Τότε... «κατὰ τὴν πίστιν ὑ    μῶν γενηθήτω 
ὑμῖν» (Ματθ. θ΄ 28-29). Καὶ στὴν αἱμορρο-
οῦσα γυναίκα τὸ ἴδιο εἶπε: «Ἡ πίστις σου σέ-
σωκέ σε» (Λουκ. η΄ 48)‧ στὰ χέρια σου βρι-
σκόταν τὸ φάρμακο τῆς ἀσθενείας σου.

Ἀνάλογη πίστη ὅμως πρέπει νὰ διαθέτουν 
καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτοῦ ποὺ ζητάει θαῦμα, 
ὅταν αὐτοὶ ἐνεργοῦν γιὰ λογαριασμό του, 
στὶς περιπτώσεις ποὺ ὁ ἴδιος ἀδυνατεῖ. Στὸ 
θαῦμα τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναοὺμ ὁ 
Κύριος «ἰδὼν τὴν πίστιν» ἐκείνων οἱ ὁποῖοι 
τὸν κατέβαζαν ἀπὸ τὴ στέγη τοῦ σπιτιοῦ 
ἐνώπιόν Του, ἐπετέλεσε τὸ θαῦμα (Μάρκ. β΄ 
5-12).

Χωρὶς τὴ δική μας πίστη ἡ δύναμη τοῦ 
Θεοῦ μένει ἀνενεργός. Ἂν δὲν ὑπάρχει πί-
στη, ἀδυνατεῖ ὁ Θεὸς νὰ κάνει τὸ θαῦμα. Δὲν 
μποροῦσε ὁ Χριστὸς νὰ κάνει κανένα θαῦμα 
στὴ Ναζαρέτ, τὴν πατρίδα Του, λόγῳ τῆς 



Σ  τὶς 29 τοῦ Μάη τοῦ 1453 σίγη-
σαν τ’ ἀηδόνια, πῆραν νὰ κλαῖ-
νε τὰ πουλιά. Πῆραν νὰ ἀπο -

παίρνουνε τὰ ὀργισμένα χρόνια. Ἡ    -
μέρα Τρίτη:

«Ἐκείν’ ἡ μέρα σκοτεινή, ἀστραπο-
καϊμένη,

τῆς Τρίτης τῆς ἀσβολερῆς, τῆς μαυ-
ρογελασμένης,

τῆς θεοκαρβουνόκαυτης, πουμ-
παρ  δοχαλασμένης…».

Μελαγχολῆσαν οἱ καιροί. Μέσα 
στὸν θρῆνο τῶν πουλιῶν μαρμάρω-
σε ὁ βασιλιάς. Δὲν πέθανε· κοιμᾶται. 
Τὸν κρύψανε οἱ ἄγγελοι σὲ μιὰ θεό-
χτιστη σπηλιά. Ἐκεῖ τὴ μέρα καρτε-

ἀ πιστίας τῶν συμπατριωτῶν Του, μᾶς 
πληροφορεῖ ὁ εὐαγγελιστὴς Μάρκος: 
«Καὶ οὐκ  ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν δύνα-
μιν ποιῆσαι... καὶ ἐθαύμαζε διὰ τὴν ἀπι-
στίαν αὐτῶν» (Μάρκ. ς΄ 5, 6). Δὲν ἦταν 
ἀσθενής (ἀδύναμος) ὁ Χριστός, γράφει 
ὁ Ἑρμηνευτὴς Θεοφύλακτος Ἀχρίδος, 
ἀλλ’ «ἐκεῖνοι ἄπιστοι ἦσαν».

Ὁπωσδήποτε ἡ σημασία τῆς πίστεως 
στὴν ἐπιτέλεση τοῦ θαύματος εἶναι καί-
ρια. Ὅμως αὐτὴ μόνη δὲν ἀρκεῖ. Χρειά-
ζονται καὶ ἄλλα. Καὶ ἀπὸ τὰ πιὸ βασικὰ 
εἶναι ἡ προσευχὴ ἐκείνου ποὺ ζητάει τὸ 
θαῦμα. 

Θερμὴ καὶ ἐπίμονη προσευχὴ χρειά-
ζεται. Ὁ Κύριος εἶναι κατηγορηματικὸς 
ἐπ’ αὐτοῦ: «Πάντα ὅσα ἐὰν  αἰτήσητε ἐν 
τῇ προσευχῇ πιστεύοντες,  λήψεσθε» 
( Ματθ. κα΄ 22). Ἡ προσευχὴ δὲν  μπορεῖ 
νὰ εἶναι περιστασιακὴ καὶ  νωχελική. 
 Πρέ  πει νὰ βγαίνει ἀπὸ τὴν πιστὴ ψυχὴ 
σὰν πυ ρακτωμένη λάβα. Νά ̓ ναι  ἐπίμονη 
καὶ νὰ τελειώνει πάντα μὲ ἕνα ταπεινὸ 
καὶ θερμὸ «γενηθήτω τὸ θέλημά σου» 
(Μα τθ. ς΄  10). 

Σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐπιτέλεση τοῦ 
θαύματος παίζει καὶ ἡ καθαρότητα τοῦ 
βίου μας, ἡ ἀγωνιστικὴ ζωή μας, ὁ ἀγώ-
νας νὰ ἔχουμε ἐσωτερικὸ ἀπαλλαγμένο 
ἀπὸ τὴν κακία καὶ τὴν ἁμαρτία. Ἐκεῖ ὅπου 
κατοικεῖ ὁ Θεός, δὲν ὑπάρχει χῶ ρος γιὰ 
θεληματικὴ ἁμαρτία, καὶ ἀντίστρο φα ἐκεῖ 
ὅπου βασιλεύει ἀνενόχλητη ἡ ἁμαρτία, 
δὲν χωράει ὁ Θεός.

Τέλος, ὅταν ζητοῦμε θαῦμα γιὰ ἄλλους 
συνανθρώπους μας, χρειάζεται  ἀγάπη 
ἐκ καθαρᾶς καρδίας. Τὸ θαῦμα  γίνεται 
ὅταν συμμετέχει κανεὶς στὸν πόνο τοῦ 
ἄλλου. Τὸ βασικὸ εἶναι νὰ νιώσουμε τὸν 
ἄλλο ἀδελφό μας, νὰ τὸν  συμπονέσουμε. 
Αὐ τὸς ὁ πόνος συγκινεῖ τὸν Θεὸ καὶ Τὸν 
κινεῖ στὴν ἐπιτέλεση τοῦ θαύματος. 

Μὲ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις μποροῦ-
με νὰ ἐλπίζουμε καὶ νὰ περιμένουμε τὸ 
 θαῦ μα!

Π� σμένον�  Π� σμένον�  
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ρεῖ, νὰ τοῦ μιλήσει ὁ οὐρανός, ν’ ἀνα-
στηθεῖ…

Μὲ θρύλους καὶ μὲ ὄνειρα  ἔντυσε ὁ πό-
νος τῶν ψυχῶν τῆς Πόλεως τὸ πάρ    σιμο, 
τὸ κόσμημα τοῦ κόσμου. 560 χρό  νια κύ-
λησαν μὲ δάκρυ ποτισμένα. Πολλὰ γιὰ 
μᾶς. Λίγα γιὰ Κεῖ νον, ποὺ ἀφανῶς τὸν 
κόσμο κυβερνάει κι ἀλλιῶς μετράει τὸ 
χρόνο: «Χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου ὡς 
ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθε, καὶ φυ-
λακὴ ἐν νυκτί»· στὰ μάτια Σου τὰ χίλια 
χρόνια δὲν εἶναι παρὰ μιὰ μέρα μόνο, ἡ 
χθεσινή, καὶ σὰν μιὰ ἀλλαγὴ νυχτερινῆς 
φρουρᾶς (Ψαλ. πθ΄ [89] 4).

Κάποτε ὡστόσο ἔρχεται καὶ Κεῖνος 
στὰ μέτρα τὰ δικά μας· συντέμνει τὸ χρό-
  νο, περιμαζεύει τοὺς καιρούς. Τὸ κά  νει 
συνήθως τότε ποὺ ἡ κακία  πνίγει τὸν 
κόσμο κι ὡριμάζουν ἀπ’ ὥρα σ’ ὥ    ρα οἱ 
ψυχές.

Ὡρίμασαν;
Στοὺς καιρούς μας ὁ κόσμος εἶναι 

πνιγμένος στὸ κακό. Ἡ ἴδια ἡ Πόλη ἔχει 
κι αὐτὴ πνιγεῖ στῶν ἄλλων φύλων τὶς 
ὀρδές. 20, ἴσως καὶ πάνω ἀπὸ 20, ἑκα-
τομμύρια τὰ πλήθη ποὺ τώρα τὴν κατα-
πατοῦν.

Δυὸ ὁλόκληρες Ἑλλάδες! Καὶ μέσα ἐ  -
κεῖ, σταγόνα στὸν ὠκεανό, οἱ λίγοι, οἱ ἀ   -
λη θινοὶ ἰδιοκτῆτες της, μιὰ  χούφτα μό νο, 
οἱ ἀπροσκύνητοι Ρωμιοί. Κι ἐκεῖ ἀκλό-
νητο σ’ ὅλους τοὺς δίσεκτους καιροὺς 
τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἡ ἀγωνία 
κάνει τὸν πόνο προσευχή: «Ἕ  ως πότε, 
Κύριε; Δὲν συντάμεις τὸν καιρό;».

Ἔτσι ξεχείλισε κάποτε καὶ τοῦ προφή-
τη Δανιὴλ ἡ ἐναγώνια κραυγὴ στὴ Βα-
βυλώνα: Πότε ἡ αἰχμαλωσία τοῦ λαοῦ 
θὰ πάρει τέλος; Ἀλλὰ ἡ  ἀπάντηση τοῦ 
Θεοῦ τὸν μετέφερε σὲ ἄλλο ἐπίπεδο: 
ἀπὸ τὴν αἰχμαλωσία τῆς Βαβυλώνας 
στὴν αἰχμαλωσία τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ 
θανάτου. Ἡ πρώτη θὰ τέλειωνε σὲ λίγο, 
μὲ τὴ συμπλήρωση 70 χρόνων, ὅπως 

εἶχε ὁ προφήτης Ἱερεμίας προφητεύ-
σει. Ἡ δεύτερη σὲ ἑβδομήντα ἑβδομά-
δες ἐτῶν, 490 χρόνια! Στὰ 490 ἀκριβῶς 
χρόνια, ὅπως εἶχε ὁρίσει ὁ Θεός, προσ-
φέρθηκε ἡ λυτρωτικὴ θυσία τοῦ Γολγο-
θᾶ, καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἄλλαξε 
τὴν πορεία τοῦ κόσμου.

Περισσότερες ἀπὸ 70, ἑβδομήντα μία 
ἀκριβῶς ἑβδομάδες ἐτῶν – 560 χρόνια 
– συμπληρώνονται ἐφέτος ἀπὸ τὴν τρα-
γικὴ μαγιάτικη μέρα τοῦ 1453. Ἡ αἰχμα-
λωσία παρατάθηκε πολύ. Καιρὸς οἱ μύ-
θοι νὰ γίνουν ἱστορία καὶ νὰ ἀντηχήσει 
ἐπιτέλους γρήγορος καὶ θριαμβικὸς ὁ 
καλπασμὸς τοῦ ἀλόγου τοῦ μαρμαρω-
μένου βασιλιᾶ.

Βλέπετε ὅτι πᾶμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ 
χειρότερο, θὰ παρατηρήσει ἀπορημέ-
νος κάποιος. Ὁ τόπος ἔχει βουλιάξει 
στὰ χρέη, οἱ δανειστὲς τὸν πνίγουν. Καὶ 
ἡ Κύπρος, ὁλόλαμπρη διαμαντόπετρα 
τῆς Μεσογείου, βυθίζεται σὲ νέα κατο-
χή. Ποῦ ἀκοῦτε καλπασμοὺς ἀλόγων; 
Τὸ σκοτάδι πυκνώνει ἀπελπιστικά. Ἀ    -
πό ποῦ ἀντλεῖτε τὴν αἰσιοδοξία σας;

Τὴν ἀντλοῦμε ἀκριβῶς ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὑ   -
πέρπυκνο σκοτάδι. Διότι τὸ πιὸ πυκνὸ 
σκοτάδι εἶναι λίγο πρὶν ἀπ  τὴν αὐγή. 
Τότε ποὺ σβήνουν ὅλα τ’ ἄστρα καὶ χά-
νεται τὸ χλωμὸ φῶς τοῦ μισοῦ φεγγα-
ριοῦ. Κι ἄρα καὶ τούτη τὴν ὥρα ποὺ 
σβῆσαν τὰ χλωμὰ φῶτα τοῦ κόσμου, 
τούτη τὴν ὥρα ποὺ οἱ  ἀνθρώπινες ἐλπί-
δες μας ἔγιναν σκόνη καὶ κουρνιαχτός, 
τούτη τὴν ὥρα προσμένουμε νὰ ροδίσει 
ἡ αὐγή, νὰ ἀνατείλει ὁ ἥλιος. Τούτη ἡ 
ὥρα εἶναι ἡ ὥρα τοῦ Θεοῦ καὶ προσδο-
κοῦμε τὴ μεγάλη ἀλλαγή: νὰ λάμψει τὸ 
φῶς τῆς Μεγάλης Ἐκκλησιᾶς σ’ ὅλα τὰ 
πλάτη καὶ τὰ μήκη τῆς γῆς.

Καὶ μακάριοι ὅσοι τὴ σκοτεινὴ ὥρα 
τῆς μεγάλης ἀναμονῆς μείνουν πιστοὶ κι 
ἀλύγιστοι προσμένοντας τὴν ἀνάσταση 
τοῦ μαρμαρωμένου βασιλιᾶ.
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ΗΗ ταν ὑποδειγματικὴ μητέρα καὶ πε-
τυχημένη καθηγήτρια φιλόλογος ἡ 
κυρία Ἀνθίμη. Εἶχε κερδίσει μὲ τὸν 

τρόπο της τὶς καρδιὲς τῶν μαθητῶν καὶ 
τῶν μαθητριῶν της. Ὅταν τοὺς μιλοῦσε 
μὲ ἱερὸ πάθος γιὰ τὶς μεγάλες ὧρες τῆς 
Ἱστορίας τοῦ Γένους μας, συνέπαιρνε 
καὶ συγκινοῦσε τὰ παιδιά, καὶ τὸ μάθη-
μα ἔμοιαζε μὲ μυσταγωγία. Δὲν ἀκουγό-
ταν «κὶχ» στὴν τάξη. Τὴν ἀγαποῦσαν 
καὶ τὴν σέβονταν ὅλα τὰ παιδιὰ σὰν 
μάννα τους. Γιατὶ ἔνιωθαν ὅτι κι ἐκείνη 
δὲν τὰ ξεχώριζε ἀπὸ τὰ πρα γματικὰ παι-
διά της. Τόσο πολὺ τ’ ἀγαποῦσε. 

Γι’ αὐτὸ κι ὅταν ἔλειψε  ἀναπάντεχα 
μιὰ βδομάδα ἀπὸ τὸ σχολεῖο ἡ καθη-
γήτριά τους, ἀνησύχησαν. Κι ὅταν ἔμα-
θαν ἀπ’ ἐδῶ κι ἀπ’ ἐκεῖ τὶς πρῶτες εἰδή-
σεις, τά ’χασαν. Ἡ κυρία Ἀνθίμη πε-
θαίνει! Ἔπαθε, λένε, σηψαιμικὸ σόκ. 
Ξαφνικὰ ἡ σηψαιμία τὴν κυρίευσε καὶ 
ἁπλώθηκε σ’ ὅλα τὰ ὄργανά της. Βρί-
σκεται στὴν Ἐντατικὴ τοῦ Πανεπιστημι-
ακοῦ Νοσοκομείου τοῦ Ρίου. Εἶναι δια-
σωληνωμένη σὲ καταστολή, τὰ νεφρά 
της ὅμως δὲν ἀνταποκρίνονται, δὲν λει-
τουργοῦν. «Ὧρες μετρᾶμε, δὲν ὑπάρ-
χει ἐλπίδα», ἐπαναλαμβάνουν ψυχρὰ 
οἱ γιατροί. Τὸ τέλος της πλησιάζει.

–Παιδιά, νὰ κάνουμε προσευχὴ γιὰ 

τὴν καλὴ καθηγήτριά μας, πετάχτηκε σὲ 
μιὰ συντροφιὰ μαθητριῶν μιὰ μαθήτρια.

–Ναί, ναί, ἀξίζει, ἀξίζει, πρέπει! φώ-
να ξαν ὅλες. Τὸ ἴδιο φώναξαν καὶ με-
ρι   κοὶ μαθητὲς ποὺ τὶς πλησίασαν καὶ 
ἔ      μαθαν τί ἔλεγαν...

Οἱ στενοὶ συγγενεῖς τῆς Ἀνθίμης, ὁ 
σύζυγος, τὰ παιδιά της καὶ ἄλλα συγ-
γενικὰ καὶ γνωστὰ ἀγαπητά της πρό-
σωπα στὸν προθάλαμο τῆς  Ἐντατικῆς 
περιμένουν ὅλοι τους σιωπηλοί. Κάθε 
γιατρὸς ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν  Ἐντατικὴ 
καὶ τὸν ρωτοῦν γιὰ τὴν Ἀνθίμη, ἐπα-
ναλαμβάνει τὰ ἴδια ξύλινα λόγια: «Με-
τρᾶμε ὧρες, ἡ κατάσταση εἶναι πολὺ 
σοβαρή»...

–Δὲν ὑπάρχουν ἐλπίδες γιατρέ; ρω-
τάει ἕνας γυιός της.

–Μὴ μὲ ρωτᾶτε! Δὲν μπορῶ νὰ σᾶς 
ἀπαντήσω.

–Γιατρέ μου, πῆρε τὸν λόγο ὁ πατέ-
ρας τοῦ παιδιοῦ. Ἐμεῖς  πιστεύουμε 
στὸν μεγαλοδύναμο! Στηρίζουμε τὶς ἐλ  -
πίδες μας σ’ Ἐκεῖνον. 

Στράφηκε  ἔπειτα πρὸς τὸν γυιό του 
καὶ συνέχισε συγκι νημένος: 

–Ἔχουμε ζητήσει, ὅπως ξέρεις, παιδί 
μου, τὶς προσ ευ χὲς πολλῶν πιστῶν χρι-
στιανῶν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ποὺ μᾶς 
γνωρίζουν, καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι προσ-

Ἀληθινὴ ἱστορία
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ΚΑΠΕ
ΝΘΗΜ
ΕΡΟ

ΑΝΙΚεύχονται γιὰ τὴ μητέρα σας αὐτὴ τὴν ὥρα. Ἂν εἶναι 
θέλημα Θεοῦ νὰ ζήσει, θὰ μᾶς τὴν χαρίσει ὁ  Κύριος 
καὶ θὰ ξανάρθει στὸ σπίτι μας, κι ἂς λένε οἱ γιατροὶ 
τὰ δικά τους! Ἂς ἐμπιστευθοῦμε τὴ μητέρα σας στὸ 
πάνσοφο σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Μόνο Ἐκεῖνος γνωρίζει τί 
συμφέρει πραγματικὰ καὶ σ’ ἐκείνην καὶ σ’ ἐμᾶς. 

Τὰ δευτερόλεπτα ποὺ κυλοῦν φαίνονται αἰῶνες. 
Ὅλοι περιμένουν μὲ ἀγωνία. Στὴν κρίσιμη ἐκείνη πε-
ρίσταση δέχθηκαν τὴν πρόσκληση τοῦ Πνευματι-
κοῦ νὰ συμμετάσχουν ὅλοι στὴν Παράκληση πρὸς 
τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο γιὰ τὴν κυρία Ἀνθίμη, ποὺ 
θὰ γινόταν στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου στὸ κέντρο τῶν Πατρῶν.

Μὲ τί θέρμη ψυχῆς ἔψαλλαν ὅλοι μαζὶ ἐκεῖνο τὸ 
ἀπόγευμα τὴν Παράκληση! Ἤθελαν, λές, νὰ πολι-
ορκήσουν τὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς 
Παναγίας Μητέρας Του καὶ νὰ στρέψουν τὴν παντο-
δύναμη ἀγάπη Του πρὸς τὴν ἄρρωστη Ἀνθίμη, ποὺ 
ἔσβηνε στὴν Ἐντατικὴ τοῦ Νοσοκομείου τοῦ Ρίου... 

Καὶ ἐνῶ συνεχιζόταν ἡ Παράκληση, βγῆκε ἀπὸ 
τὴν Ἐντατικὴ μία γιατρὸς καὶ εἶπε σὲ μιὰ συγγενὴ 
τῆς Ἀνθίμης, ποὺ εἶχε παραμείνει ἐκεῖ γιὰ κάθε ἐνδε-
χόμενο: «Αὐτὴ τὴ στιγμὴ συνέβη κάτι τὸ θαυμαστό. 
Ἐπέδρασαν ἀνώτερες δυνάμεις. Τὰ νεφρὰ λειτούρ-
γησαν! Δὲν ἔχουμε πλέον μιὰ χαμένη ἀλλὰ μιὰ δύσ-
κολη ὑπόθεση! Ὁ ἄμεσος κίνδυνος ξεπεράστηκε! Ὁ 
δρόμος ὅμως εἶναι πολὺ μακρὺς μπροστά μας».

Ὅταν τελείωσε ἡ Παράκληση καὶ ἦλθαν ἔξω ἀπὸ 
τὴν Ἐντατικὴ ὅλοι καὶ ἔμαθαν τὰ νέα, ἔλαμψαν τὰ 
πρόσωπά τους ἀπὸ χαρὰ κι εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν 
Κύριο γιὰ τὴν ἄμεση ἀπάντησή Του στὶς ἱκεσίες τους 
γιὰ τὴν πιστὴ Ἀνθίμη. Καὶ συμφώνησαν ὅλοι νὰ συν-
εχίσουν νὰ προσεύχονται μαζί, ὅπου μποροῦν, γιὰ 
νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ θαῦμα.

Καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης ἀντάμειψε τὴν ἀγάπη τους· 
σὲ τρεῖς μῆνες ἀποκατέστησε πλήρως τὴν ὑγεία τῆς 
Ἀνθίμης. Ἡ κατάσταση, ποὺ γιὰ τοὺς γιατροὺς ἦταν 
μὴ ἀναστρέψιμη, χάρη στὶς προσευχὲς τῶν πιστῶν 
καὶ μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς «Παναγίας τῆς Βοηθείας», 
ἀνεστράφη πλήρως. Θεραπεύτηκε τελείως. Καὶ ἡ 
σχεδὸν πεθαμένη Ἀνθίμη, ἐπέστρεψε στὴν οἰκογέ-
νειά της καὶ στὴν ἐργασία της καὶ δοξολογεῖ ἀκατά-
παυστα τὸν Κύριο.         


