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Ε  τσι, σὰν ἀποσβολωμένοι, ἔμειναν οἱ 
ἕνδεκα νὰ κοιτάζουν! Νὰ κοιτάζουν 
πάνω, ψηλά, στὸν οὐρανό...

Τί προσπαθοῦσαν λοιπὸν νὰ διακρί-
νουν;

Ἦταν ἡ ἡμέρα ἐκείνη ποὺ ὁ ἀναστὰς 
Κύριος, ὁ Διδάσκαλός τους, ὁ λατρευτὸς 
τῆς καρδιᾶς τους, τοὺς εἶχε ἐμφανιστεῖ 
γιὰ στερνὴ φορά. Μὰ αὐτοὶ δὲν τὸ ἤξεραν 
ἀκόμα! Τοὺς ἔδωσε τὶς τελευταῖες ὁδηγί-
ες καὶ τοὺς εἶπε νὰ περιμένουν τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα, ποὺ σὲ λίγες μέρες ἐπρόκειτο νὰ 
ἔρθει ἐπάνω τους καὶ νὰ τοὺς γεμίσει μὲ 
δύναμη θεϊκὴ γιὰ τὴν οἰκουμενικὴ ἀπο-
στολή τους.

Κι ἀφοῦ τοὺς ἄφησε τὶς τελευταῖες Του 
ὑποθῆκες, τοὺς πῆρε μετὰ καὶ τοὺς ὁδή-
γησε ἔξω ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα, ἑνάμι-
σι χιλιόμετρο περίπου, στὸ ὄρος τῶν Ἐ  

λαιῶν. Καὶ μόλις ἔφτασαν ἐκεῖ, σήκωσε ὁ 
Ἀναστὰς τὰ πανάγια χέρια Του – κατάστι-
κτα ἀπὸ τὰ τραύματα τοῦ Σταυροῦ – καὶ 
ἄρχισε νὰ ἐκχέει ἐπάνω τους τὴν ἀναστά-
σιμη εὐλογία Του.

Τότε ἀκριβῶς, καὶ ὄντας στὴ στάση 
αὐτὴ τῆς εὐλογίας, τὰ μάτια τῶν μαθητῶν 
ἀντίκρισαν θέαμα ἐκπληκτικό. Ὁ Κύρι-
ος ἄρχισε νὰ μὴν πατᾶ στὴ γῆ, πῆρε νὰ 
ὑψώνεται ἀπὸ τὸ ἔδαφος. Νεφέλη φω-
τεινὴ χαμήλωσε, καὶ ἀνάλαφρα, σὰν σὲ 
φτερὰ ἀνέμου, Τὸν πῆρε ἐπάνω της καὶ 
ἄρχισε νὰ Τὸν ἀνεβάζει στὸν οὐρανό.

Καὶ οἱ μαθητὲς κοιτοῦσαν. Καὶ ὁ Κύριος 
εὐλογοῦσε...

Πόσο κράτησε ἡ σκηνὴ αὐτή; Δὲν ξέ-
ρουμε. Ξέρουμε ὅμως ὅτι ἔμειναν μὲ τὸ 
βλέμμα καρφωμένο στὸν οὐρανό, ἀκό-
μα κι ὅταν ἔπαψε πιὰ νὰ φαίνεται ὁ Διδά-

Ἀτενίζοντας τὸν οὐρανὸ



ΑΡΙΘ. 2068, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013242

σκαλος. Ἐκεῖνος εἶχε πλέον ἐξαφανιστεῖ, 
κι αὐτοὶ ἀκόμα κοιτοῦσαν. Σὰν σὲ ὄνειρο, 
σὰν ἀποσβολωμένοι.

Δύο λευκοντυμένοι ἄγγελοι τοὺς συν
έφεραν ἀπὸ τὴν ἔκπληξη: «Τί στέκεστε 
μὲ βλέμμα ἀκίνητο νὰ κοιτᾶτε στὸν οὐρα-
νό; τοὺς εἶπαν. Αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς, ποὺ Τὸν 
εἴδατε νὰ ἀναλαμβάνεται, Αὐτὸς πάλι θά 
’ρθει στὴ γῆ, κατὰ τὴ Δευτέρα Του Πα-
ρουσία, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὅπως καὶ ἀνα-
λήφθηκε».

Ἔτσι τοὺς εἶπαν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ Ἀ    πό
στολοι κατέβασαν πιὰ τὰ  βλέμματά τους.

Ὁ Εὐαγγελιστὴς ποὺ περιγράφει τὴ 
σκη νή, χρησιμοποιεῖ ἕναν εἰδικὸ ρημα
τι κὸ τύπο γιὰ νὰ δείξει τὴ διάρκεια τῆς 
στά σεως αὐτῆς τῶν Ἀποστόλων. Γρά-
φει: «Ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανόν» 
(Πράξ. α΄ 10). Συνέχιζαν ἀκόμα νὰ ἀτενί-
ζουν ψηλά, στὸν οὐρανό...

Καὶ πῶς μποροῦσαν νὰ κάνουν διαφο-
ρετικά;

Μποροῦμε νὰ ἐννοήσουμε τί ἦταν γιὰ 
τοὺς Ἀποστόλους ὁ Κύριος Ἰησοῦς; Τὸ 
πᾶν.  Ὁ πατέρας τους, ὁ ἀδελφός τους, 
ὁ φίλος τους, ἡ ζωή τους, ἡ πνοή τους, 
ἡ ὑπόθεση τοῦ εἶναι τους, τὸ ἀγαλλίαμα 
τῆς καρδιᾶς τους. Πῶς νὰ μὴν κοιτοῦν 
κατὰ κεῖ ποὺ κατευθύνθηκε Ἐκεῖνος; Στὸ 
σιδηροδρομικὸ σταθμὸ βρίσκεσαι, στὴν 
ἀποβάθρα τοῦ λιμανιοῦ, καὶ συμβαίνει νὰ 
φεύγει κάποιος δικός σου γιὰ ταξίδι μα-
κρινό, καὶ δὲν χορταίνεις νὰ βλέπεις μὲ 
δακρυσμένα μάτια πρὸς τὸ σημεῖο ἐκεῖνο 
ποὺ τὸν ἔχασες τελικὰ ἀπὸ τὸ βλέμμα 
σου. Καὶ πῶς θὰ μποροῦσαν οἱ δικοί Του 
νὰ μὴν ἀτενίζουν πρὸς τὸν οὐρανό, ἐκεῖ 
ποὺ ἔφυγε, ποὺ πῆγε νὰ ἐγκατασταθεῖ ὁ 
λατρευτός τους;

Ἀλλὰ ἡ στάση αὐτὴ τῶν μαθητῶν τοῦ 
Κυρίου, μὲ τὰ πρόσωπα στραμμένα πρὸς 
τὰ ἄνω, μὲ τὰ βλέμματα καρφωμένα στὸν 
οὐρανό, ἄραγε δὲν ὑποδεικνύει καὶ σὲ 
μᾶς ἀνάλογη στάση, διάθεση καρδιᾶς, 
κα τεύθυνση βλέμματος ἐσωτερικοῦ;

Μήπως μόνο γιὰ τοὺς Ἀποστόλους ὁ 
Κύριος ἦταν ὁ φίλος, ὁ Πατέρας, ὁ ἀδελ-
φός; Τὸ ἴδιο δὲν εἶναι καὶ γιὰ μᾶς; Πῶς 
λοιπὸν καὶ τὰ δικά μας βλέμματα νὰ μὴν 
εἶναι στραμμένα ἐκεῖ; Πῶς κι ἐμεῖς νὰ μὴν 
ἀγναντεύουμε τὸν Οὐρανό; Ἐκεῖ βρίσκε-
ται ἡ Κεφαλή μας. Ἐκεῖ ἡ χαρά μας, ἡ ζωή 
μας, ἡ ἀγάπη μας, ἡ εἰρήνη μας, ὁ θη-
σαυρός μας. Πῶς νὰ μὴν εἶναι καὶ ἡ καρ-
διά μας ἐκεῖ; Ἐκεῖ ὁ τόπος τῆς καταπαύ-
σεώς μας, ἡ ἀληθινὴ πατρίδα μας. «Οὐ 
γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ 
τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. ιγ΄ 
14). Πῶς νὰ μὴ στενάζουμε, πῶς νὰ μὴ 
σηκώνουμε τὰ μάτια μας ψηλά, ὅπως ὁ 
ἐξόριστος, ὁ ξενιτεμένος, ἀπὸ τὸν τόπο 
τῆς ξενιτειᾶς, τῆς ἐξορίας, πρὸς τὴν πα-
τρίδα; Τὴν Πατρίδα μας ποθοῦμε. Τὸ θη-
σαυρό μας ζητοῦμε.

Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ πόθοι μας καὶ οἱ σκέψεις 
μας, τὰ λόγια μας, τὰ αἰσθήματά μας, οἱ 
λογισμοί μας, οἱ πράξεις μας, ὅλα πρέπει 
νὰ εἶναι στραμμένα ἐκεῖ. Ὅλα ὑπέργεια, 
οὐράνια. Τίποτε γήινο, τίποτε χωματένιο, 
προσωρινό. Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ πολὺς κό-
σμος ἄλλο δὲν κάνουν παρὰ νὰ κατατρί-
βονται μὲ τὴ ματαιότητα, τὸ χρῆμα, τὴν 
ὕλη, τὴ σάρκα – χαμένα πράγματα, προ-
ορισμένα γιὰ τὴ φθορὰ καὶ τὴν ἀποσύν-
θεση – ἐμεῖς νὰ συντονίζουμε τὴ ζωή μας 
στὰ λόγια τῆς ὑμνολογίας τοῦ Ὄρθρου 
τῆς ἑορτῆς: «Τὰ τῆς γῆς ἐπὶ τῆς γῆς κατα-
λιπόντες, τὰ τῆς τέφρας τῷ χοῒ παραχω-
ροῦντες, δεῦτε ἀνανήψωμεν, καὶ εἰς ὕψος 
ἐπάρωμεν ὄμματα καὶ νοήματα. Πετάσω-
μεν τὰς ὄψεις ὁμοῦ καὶ τὰς αἰσθήσεις ἐπὶ 
τὰς οὐρανίους πύλας...». Ἂς ἀφήσου-
με – μᾶς προτρέπει ὁ ἱερὸς ὑμνωδός – τὰ 
γήινα κάτω, τὴ στάχτη στὸ χῶμα, κι ἂς 
σηκώσουμε ψηλὰ μάτια καὶ λογισμούς. 
Βλέμματα καὶ αἰσθήσεις, ὅλα ἀναπεπτα-
μένα στὶς οὐράνιες πύλες...

Ἐκεῖ! Στὸν Οὐρανό! «Ὅπου πρόδρο-
μος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς» (Ἑβρ. 
ς΄ 20).
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t 
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώτη-
σαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐ    τοῦ, 
ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ  γονεῖς αὐ   τοῦ, 

ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαν
τός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ 
ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσε χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσμα-
τος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ·  ὕπαγε 
νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν 
καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων. Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ  πρότερον 
ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; ἄλλοι  ἔλεγον ὅτι 
οὗτός ἐστιν· ἄλλοι δὲ ὅτι ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι.  ἔλεγον οὖν 
αὐ τῷ· πῶς ἀνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν·  ἄνθρωπος λε γό
μενος ᾿Ιησοῦς πηλὸν ἐποίησε καὶ ἐπέχρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ εἶπέ μοι·  ὕπαγε εἰς 
τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωὰμ καὶ νίψαι· ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος ἀνέβλεψα. εἶπον 
οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος; λέγει· οὐκ οἶδα. Ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, 
τόν ποτε τυφλόν. ἦν δὲ σάββατον ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ 
τοὺς ὀφθαλμούς. πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν 
αὐτοῖς· πηλὸν ἐπέθηκέ μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. ἔλεγον οὖν 
ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββα-
τον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον· πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποι-
εῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς. λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν· σὺ τί λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι 
ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν. οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ 
᾿Ιου δαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς 
αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες· οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν, ὃν 
ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι βλέπει; ἀπεκρίθησαν δὲ αὐτοῖς οἱ γο-
νεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον· οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη· 
πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδα-
μεν· αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. ταῦτα εἶπον 
οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς ᾿Ιουδαίους· ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἵνα, 
ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος γένηται. διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ 



εἶπον ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε. ἐφώνησαν οὖν ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον ὃς 
ἦν τυφλός, καὶ εἶπον αὐτῷ· δὸς δόξαν τῷ Θεῷ· ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος 
ἁμαρτωλός ἐστιν. ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα· ἓν 
οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν· τί ἐποίησέ σοι; πῶς ἤνοιξέ σου 
τοὺς ὀφθαλμούς; ἀπεκρίθη αὐτοῖς· εἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε· τί πάλιν θέλε-
τε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπον· 
σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου· ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωϋσέως ἐσμὲν μαθηταί. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ 
λελάληκεν ὁ Θεός· τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν. ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς· ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστί, καὶ ἀνέῳξέ μου 
τοὺς ὀφθαλμούς. οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν ὁ Θεὸς οὐκ ἀκούει, ἀλλ᾿ ἐάν τις θεοσεβὴς 
ᾖ καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη ὅτι ἤνοιξέ τις 
ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου. εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν. 
ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; 
καὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. ῎Ηκουσεν ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν 
εἶπεν αὐτῷ· σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε· καὶ τίς ἐστι, 
Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· καὶ ἑώρακας αὐτὸν καὶ ὁ λαλῶν 
μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν. ὁ δὲ ἔφη· πιστεύω, Κύριε· καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

1. Τὸ πρῶτο βῆμα
Στὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γε-

νετῆς τυφλοῦ ποὺ περιγράφει ἡ ση-
με ρινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, βλέπου-
με τὸν Κύριο Ἰησοῦ νὰ κάνει τὸ πρῶτο 
βῆμα πρὸς αὐτόν. «Αὐτὸς εἶδε τὸν τυ-
φλόν, οὐχ ὁ τυφλὸς αὐτῷ προσῆλθε», 
σημειώνει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Δὲν 
κάλεσε ὁ φτωχὸς τυφλὸς τὸν Κύριο 
ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος τὸν πλησί-
ασε καὶ μὲ ἰδιαίτερη στοργὴ τὸν θερά-
πευσε καὶ τοῦ χάρισε τὸ φῶς του. 

Κι ἐμεῖς, ἂν γνωρίζουμε ἢ μαθαίνου-
με κάτι γιὰ τὸν Χριστό, τὸ  ὀφείλουμε 
σ’ Ἐκεῖνον... Δὲν γνωρίσαμε ἐμεῖς τὸν 
Θεό, ἀλλὰ Ἐκεῖνος μᾶς ἀποκάλυψε 
τὸν Ἑαυτό του (Γαλ. δ΄ 9). Αὐτὸς  ἔτεινε 
πρῶτος τὸ χέρι καὶ μᾶς ἔδωσε γνωρι-
μία. Αὐτὸς πρῶτος χτύπησε τὴν πόρ-

τα τῆς καρδιᾶς μας γιὰ νὰ εἰσέλθει. 
Αὐ     τὸς μᾶς πιάνει ἀπὸ τὸ χέρι καὶ μᾶς 
κρατᾶ γερά, μᾶς προστατεύει καὶ μᾶς 
ὁδηγεῖ στὴ λύτρωση καὶ τὴ σωτηρία. 
Ἂς δοξάσουμε λοιπὸν τὸν Κύριο ὡς 
τὸν αἴτιο τῆς σωτηρίας μας κι ἂς Τὸν 
ἀ   γαποῦμε ὅλο καὶ περισσότερο  διότι 
«αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Α΄ 
Ἰω. δ΄ 19).

2. Κάθε θλίψη
ἔχει τὸν σκοπό της

Ἦταν εὔλογη ἡ ἀπορία τῶν μαθητῶν 
ὅταν εἶδαν τὸν ἐκ γενετῆς τυφλό, κι 
ἀμέσως τὴν ἐξέφρασαν:  

–Διδάσκαλε, ποιὸς ἁμάρτησε γιὰ νὰ 
γεννηθεῖ ὁ ἄν θρω  πος αὐτὸς τυφλός; 
Ἁμάρ τησε ὁ ἴδιος ὅταν ἦταν ἀκόμη μέ
σα στὴν κοι λιὰ τῆς μητέρας του, ἢ ἁ  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
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μάρ τησαν οἱ γονεῖς του καὶ τιμω ρεῖται 
αὐτὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους;... 

Καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς τοὺς ἀπάντησε: 
–Οὔτε αὐτὸς ἁμάρτησε, οὔτε οἱ γονεῖς 

του, «ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ 
Θεοῦ ἐν αὐτῷ». Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς 
γεννήθηκε τυφλός, γιὰ νὰ φα  νε   ρω θοῦν 
μὲ τὴν ὑπερφυσικὴ θεραπεία τῶν μα-
τιῶν του τὰ ἔργα ποὺ ἐπιτελεῖ ἡ δύνα-
μη καὶ ἡ ἀγα θό  τητα τοῦ Θε οῦ. 

Εἶναι  δύσκολο 
νὰ διακρίνουμε 
γιατί ὁ πανάγαθος 
Θεὸς ἐπιτρέπει 
τὴν κάθε δοκιμα-
σία στὴ ζωή μας. 
Ἕνα εἶναι βέβαιο: 
ὅτι κάθε δοκιμα-
σία ἢ θλίψη ποὺ 
ἀντιμετωπίζου-
με ἔχει τὸν σκοπό 
της. Τὴν ἐπιτρέπει 
ὁ Θεὸς εἴτε γιὰ νὰ 
μᾶς παιδαγωγή-
σει γιὰ κάποιο λά
θος μας, εἴτε γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ 
καλλιεργήσουμε ἅγιες ἀρετές, ὅπως ἡ 
πίστη, ἡ ὑπομονή, ἡ ταπείνωση καὶ ἡ 
ἀγάπη, εἴτε γιὰ νὰ φανερώσει τὴ δύ-
ναμή Του στὴ ζωή μας μὲ τρόπο θαυ-
μαστὸ καὶ συγκλονιστικό. Σὲ κάθε πε-
ρίπτωση, πολλὲς καὶ μεγάλες εἶναι οἱ 
ὠφέλειες ποὺ θὰ ἀποκομίσουμε. Ἂς 
κάνουμε λοιπὸν ὑπομονὴ καὶ μὲ εἰρή-
νη ψυχῆς ἂς λέμε πάντοτε: «Τὸ θέλημα 
τοῦ Κυρίου γινέσθω» (Πράξ. κα΄ 14).

 3. Ὁ γενναῖος ὁμολογητὴς 
Ὕστερα ἀπὸ τὴ θεραπεία του ὁ πρώ-

ην τυφλὸς ἔγινε τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐν
διαφέροντος στὰ Ἱεροσόλυμα. Πολλοὶ 
ποὺ τὸν συναντοῦσαν δὲν  πίστευαν 
ὅ    τι αὐτὸς εἶναι πράγματι ὁ γνωστὸς τυ

φλὸς ζητιάνος. Ἐκεῖνος ὅμως τοὺς βε-
βαίωνε: «Ἐγώ εἰμι». Καὶ ἄρχιζε νὰ δι-
ηγεῖται πῶς ὁ Κύριος τὸν θεράπευσε. 

Θεωροῦσε τὸν Ἰησοῦ εὐεργέτη του, 
καὶ τὸ διεκήρυττε παντοῦ, χωρὶς νὰ ὑ  
πολογίζει τὶς ἀντιδράσεις τῶν φανα-
τικῶν Ἰουδαίων. Κι ὅταν τὸν  ὁδήγησαν 
μπροστὰ στοὺς Φαρισαίους, δὲν δίστα-
σε νὰ ὁμολογήσει μὲ παρρησία ὅ   τι ὁ 
Χριστὸς «προφήτης ἐστὶ» καὶ ὅτι Αὐτὸς

 τὸν θεράπευσε. 
Τότε οἱ   Φαρισαῖοι 

τὸν ἔδιωξαν μὲ 
θυμό. Τὸν ἔβγα-

λαν ἔξω, ἀλλὰ 
βγῆκε νικητής. Δι

ότι ὁ πρώην τυ
φλὸς ἀναδείχθη 

κε ὁμολογη τὴς 
τῆς Ἐκκλησίας. 
Τὸ  παράδειγμά 

του διδάσκει κι ἐ    
 μᾶς νὰ μὴ  διστά
ζουμε νὰ ὁμολο-

γοῦμε τὴν  ἀ    λή
θεια, ὅ,τι κι ἂν μᾶς κοστίζει. Στὴν καθη
μερινή μας ζωή, στὸ χῶρο τῆς ἐρ  γα σί 
ας μας, ἴσως καὶ στὸ  συγγενικό μας πε-
ριβάλλον, σὲ κάθε περίσταση, καὶ πο  λὺ 
περισσότερο ὅταν ἡ ἀλήθεια διαστρέ
φεται καὶ ὁ Χριστὸς ὑβρίζεται καὶ περι-
φρονεῖται, ἔχουμε χρέος νὰ μιλοῦ με καὶ 
νὰ ὑπερασπιζόμαστε τὴν πίστη μας. 

Αὐτὴ ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως δὲν 
εἶναι ἔργο μόνο τῶν ἱερέων καὶ τῶν θε-
ολόγων. Εἶναι ἔργο ὅλων μας. Ἡ ὁμο-
λογία πίστεως δὲν ἀπαιτεῖ ρητορικὰ 
προσόντα οὔτε ἀπομνημόνευση κά-
ποιων συγ κεκριμένων  ἐπιχειρημάτων. 
Ὁμολογία πίστεως εἶναι ἡ κατάθεση 
τῆς προσωπικῆς μας ἐμπειρίας ὄχι μό
νο μὲ τὸν λόγο ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ παρά-
δειγμά μας· μὲ τὴν ὅλη ζωή μας. 



11. «Ἐποίησε κράτος (...) 
διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους»

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΩΔΕΣ
Ὠδὴ ἐνάτη (τῆς Θεοτόκου)

Σ υνεχίζοντας τὴ δοξολογητική της ὠ     δὴ 
πρὸς τὸν Θεὸ ἡ μητροπάρθενος Κό 
ρη τῆς Ναζαρέτ, ἀναφωνεῖ: «Ἐποίη-

σε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπι-
σεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν» 
(Λουκ. α΄ 51). Ὁ Θεὸς πάντοτε, καὶ στὸ πα-
ρελθόν, ἀλλὰ προπαντὸς τώρα, ἀποστέλ-
λοντας στὸν κόσμο τὸν Μεσσία, ἐργάσθη-
κε ἔργα κραταιὰ καὶ δυνατὰ μὲ τὸ παντοδύ-
ναμο χέρι Του. Κατενίκησε καὶ διεσκόρπισε 
αὐτοὺς ποὺ ὑπερηφανεύονταν μὲ τὶς σκέ-
ψεις καὶ τὰ φαντασμένα σχέδια τῆς ψυχῆς 
τους.

Ἡ Θεοτόκος ἐκφράζει αὐτὸ ποὺ τὴ συγ
κλόνισε μόλις ἄκουσε τὸν λόγο τοῦ ἀρχαγ-
γέλου Γαβριήλ. Ἀπόλυτα βέβαιη ὅτι ὅλα θὰ 
γίνουν ὅπως τῆς τὰ εἶπε ὁ οὐράνιος ἀπε-
σταλμένος, βλέπει μὲ τὰ μάτια τῆς πίστεως 
τὰ κοσμοϊστορικὰ γεγονότα ποὺ θὰ ἀκολου-
θήσουν.

«Βραχίων» τοῦ Θεοῦ Πατρὸς εἶναι ὁ Υἱός, 
ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ὅπως στὸν βρα-
χίονα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ μάλιστα αὐτοῦ 
ποὺ ἀγωνίζεται, βρίσκεται ἡ δύναμή του1, 
ἔτσι καὶ ὁ Υἱὸς εἶναι δύναμη τοῦ Θεοῦ Πα-
τρός, σύμφωνα καὶ μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, 
ποὺ εἶπε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι «Θεοῦ δύνα-
μις» (Α΄ Κορ. α΄ 24). Αὐτὸν τὸν βραχίονα 
ἐννοοῦσε καὶ ὁ Μωυσῆς, ὅταν μιλώντας ἐκ 
μέρους τοῦ Θεοῦ εἶπε: «Λυτρώσομαι ὑμᾶς 
ἐν βραχίονι ὑψηλῷ» (Ἐξ. ς΄ 6), θὰ σᾶς ἐλευ-
θερώσω μὲ τὴν ἀκαταμάχητη δύναμή μου. 
Ἄλλωστε εἶναι πολὺ συχνὴ ἡ φράση στὴν 
Π. Διαθήκη «ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίο-
νι ὑψηλῷ» (βλ. Δευτ. δ΄ 34· ε΄ 15· ς΄ 21· κς΄ 
[26] 8). Ὁ δὲ προφήτης Ἡσαΐας ἀναφωνεῖ 
ἐκ μέρους καὶ τῶν ἄλλων προφητῶν, ποὺ 
προφήτευσαν γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Μεσ-
σία Χριστοῦ: Κύριε, ποιὸς πίστεψε στὸ κή-
ρυγμά μας γιὰ τὸν Μεσσία «καὶ ὁ βραχίων 

Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη;» (Ἡσ. νγ΄ [53] 1)· 
καὶ ἡ ὑπερφυσικὴ δύναμη τοῦ Κυρίου ποὺ 
ἐκδηλώνεται στὸ πρόσωπο τοῦ Μεσσία σὲ 
ποιὸν ἀποκαλύφθηκε καὶ ἔγινε πιστευτή; 

Συγκλονισμένη λοιπὸν ἡ Θεοτόκος ἀνα-
φωνεῖ: Ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ἐργάσθηκε ἔργα 
κραταιὰ καὶ δυνατὰ καὶ κατήγαγε νίκη κατὰ 
τῶν νόμων τῆς φύσεως «ἐν τῷ προσώπῳ 
τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ». Διότι ὁ ἄσαρκος Υἱός Του 
προσέλαβε σάρκα ἀπὸ ἐμένα, καὶ ἐγὼ ἡ 
Παρθένος συλλαμβάνω ἀσπόρως. Ὁ Θεὸς 
γίνεται ἄνθρωπος, καὶ ὁ ἄνθρωπος γίνε-
ται θεός2. Μόνο ὁ παντοκράτωρ καὶ δημι-
ουργὸς τοῦ κόσμου μποροῦσε νὰ ἐργασθεῖ 
τέτοιο συγκλονιστικὸ θαῦμα, ποὺ ὑπερβαί-
νει κάθε ἔννοια, καταργώντας τοὺς νόμους 
τῆς φύσεως.

Ἡ Παρθένος συνεχίζοντας τὴν ὠδή της 
δοξάζει τὸν Θεό, διότι «διεσκόρπισεν ὑπερ
ηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν» (Λουκ. 
α΄ 51)· διεσκόρπισε αὐτοὺς ποὺ ὑπερηφα-
νεύονταν μὲ τὶς σκέψεις καὶ τὰ φαντασμέ-
να σχέδια τῆς ψυχῆς τους, ὅπως διασκορ-
πίζεται καί τρέπεται σὲ φυγὴ ὁ στρατὸς ποὺ 
ἡττᾶται στὴ μάχη. «Τοὺς ὑπερηφάνους ἐν 
τῇ διανοίᾳ τῆς καρδίας αὐτῶν, τοὺς ὑπερη-
φάνους ἐν ἑαυτοῖς», ἑρμηνεύει ὁ Εὐθύμιος 
Ζιγαβηνός3. Ἡ Παρθένος ἐννοεῖ ἐδῶ ὅλους 
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ὑπερτιμοῦν τοὺς ἑαυτούς 
τους «καὶ θεωροῦν ὅτι εἶναι κάτι»4.

Κατὰ τὸν ὅσιο Νικόδημο ἐδῶ ἡ Θεοτόκος 
ὑπερηφάνους ἐννοεῖ τὸν ἄρχοντα τῶν δαι-
μόνων καὶ ὅλους τοὺς δαίμονες, οἱ ὁποῖοι 
ἔπεσαν ἀπὸ τὸν οὐρανό, διότι ὁ ἄρχοντάς 
τους εἶπε μέσα του καὶ μὲ τὴ διάνοιά του: 
Θὰ ἀνεβῶ στὸν οὐρανό (...) πάνω ἀπὸ τὰ 
σύννεφα καὶ θὰ γίνω ὅμοιος πρὸς τὸν Ὕψι-
στο (Ἡσ. ιδ΄ [14] 13, 14). Τοὺς ἀκάθαρτους 
αὐτοὺς δαίμονες διεσκόρπισε ὁ ἅγιος Θεός, 
βγάζοντάς τους ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώ-



πων. Καὶ ἄλλους μὲν ἔστειλε στὴν ἄβυσ-
σο, ἄλλους δὲ στοὺς χοίρους5. Παρόμοια 
διδάσκει καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νεοκαισα-
ρείας τονίζοντας ὅτι ὁ διάβολος «τῇ καρ-
δίᾳ κυρίως ἦν ὑπερήφανος», ἐπειδὴ τόλμη-
σε νὰ πεῖ: «Ἐπάνω τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρα-
νοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, καὶ ἔσομαι ὅμοι-
ος τῷ Ὑψίστῳ»6.

Κατ’ ἄλλους, ὑπερήφανοι ἐννοοῦνται ἐδῶ 
καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ ὁποῖοι ἀπώθησαν καὶ 
σταύρωσαν τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ὁποίους ὁ 
Κύριος «διεσκόρπισεν εἰς πᾶσαν χώραν»7. 
Ἄλλωστε τὸν διασκορπισμό τους εἶχαν προ-
φητεύσει οἱ προφῆτες, καὶ μάλιστα ὁ Ἰεζεκι-
ήλ, ὁ ὁποῖος εἶπε: Θὰ τοὺς ἀπομακρύνω 
στὰ εἰδωλολατρικὰ ἔθνη καὶ θὰ τοὺς δια-
σκορπίσω σ’ ὅλη τὴ γῆ (Ἰεζ. ια΄ [11] 16). 

Ὁ ὅσιος Νικόδημος παραθέτει καὶ τὴ 
γνώμη ἀνώνυμου ἑρμηνευτῆ ὁ ὁποῖος λέ-
γει «ὅτι ὑπερήφανοι νοοῦνται καὶ οἱ σοφοὶ 
τῶν Ἑλλήνων», οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν «νὰ 
δεχθοῦν τὴν φαινομένην μωρίαν τοῦ κη-
ρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου, διεσκορπίσθη-
σαν ἀπὸ τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ, καὶ 
ἔμειναν εἰς τὴν πλάνην καὶ ἀγνωσίαν»8.

Οἱ ὑπερήφανοι εἶναι κατ’ ἐξοχὴν δυστυ-
χεῖς ἄνθρωποι, διότι δὲν τοὺς ἀποστρέφε-
ται ἁπλῶς ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ ἀντιτάσσεται σ’ 
αὐτούς (Ἰακ. δ΄ 6). Γι’ αὐτὸ καὶ τοὺς διασκορ-
πίζει ματαιώνοντας τὰ ἑωσφορικὰ σχέδιά 
τους, μὲ τὰ ὁποῖα νομίζουν ὅτι θὰ ἐπιβάλουν 
τὴ θέλησή τους. Παράδειγμα οἱ ἄνθρωποι 
ποὺ ἐπιχείρησαν νὰ κτίσουν τὸν πύργο τῆς 
Βαβέλ, «διὰ τοῦ ὁποίου ἐπεζήτουν νὰ δημι-
ουργήσουν δεσμὸν ἑνώσεως», ἀλλὰ αὐτὸς 
«ἀπέβη» τελικῶς «πηγὴ χωρισμοῦ καὶ διαι-
ρέσεως»9.

Γι’ αὐτὸ ὁ δίκαιος Τωβὶτ συμβούλευε τὸν 
γυιό του: «Καὶ νῦν, παιδίον, μὴ ὑπερηφανεύ-
ου τῇ καρδίᾳ σου» (Τωβ. δ΄ 13). Καὶ τώρα, 
παιδί μου, ἂς μὴν ὑπερηφανευθεῖ ἡ καρ-
διά σου, νομίζοντας πὼς εἶσαι  καλύτε ρος, 
ἀνώτερος ἢ σοφότερος ἀπὸ τοὺς ἄλ   λους. 
Διότι θὰ καταντήσεις ἀξιοθρήνητος. Ἀλίμο-
νο, φωνάζει ὁ Ἡσαΐας, σ’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν 
τὸ φρόνημα ὅτι εἶναι σοφοὶ καὶ συνετοὶ καὶ 
ποὺ παρουσιάζονται στὰ δικά τους μάτια ὅτι 

τὰ ξέρουν ὅλα καὶ δὲν ἔχουν ἀνάγκη συμ-
βουλῆς (Ἡσ. ε΄ 21).

Ἀλίμονο· διότι «ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρ-
τία»· κάθε ἁμαρτία εἶναι πηγὴ καὶ αἰτία τῆς 
ὑπερηφανείας. Αὐτὸς ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ 
τὴν ἀλαζονεία καὶ τὸν ἐγωισμὸ θὰ ἐκχύσει 
ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό του πλήμμυρα παντὸς 
εἴδους βδελυρῶν ἁμαρτιῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ 
Κύριος ἐπέφερε ἐναντίον τῶν  ὑπερηφάνων 
πρωτοφανεῖς καὶ καταπληκτικὲς καταστρο
φὲς καὶ τοὺς κατέστρεψε ὁλότελα (Σ. Σειρ. ι΄ 
13). Γιὰ τὸ φοβερὸ πάθος τῆς ὑπερηφανεί-
ας, στὸ ὁποῖο ἀντιστρατεύεται, ὅπως εἴπα-
με, ὁ πανάγιος Θεός, ὁ θεοφόρος Κύριλλος 
Ἀλεξανδρείας ἔγραψε: «Πλεῖστα ἐν ἡμῖν εἰσι 
πάθη ψυχικά, ἓν δὲ καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων 
ἀτοπώτερον καὶ πᾶσιν ἀφόρητον, ᾧ καὶ αὐ
τὸς μάχεται ὁ Θεός, τοῦτο δέ ἐστιν ὑπερη-
φανία»10. Μέσα μας ὑπάρχουν πολλὰ ψυ-
χικὰ πάθη· ὑπάρχει δὲ καὶ ἕνα μάλιστα πιὸ 
ὑπερβολικό, πιὸ παράλογο, πιὸ ἀνάρμοστο 
καὶ ἀπὸ ὅλα ἀνυπόφορο, ἐναν τίον τοῦ ὁποί-
ου μάχεται καὶ αὐτὸς ὁ Θεός, αὐτὸ δὲ εἶναι ἡ 
ὑπερηφάνεια!

Τί λές, ἀναγνώστη μου, ὕστερα ἀπὸ αὐτά; 
Δὲν εἶναι καιρὸς νὰ πολεμήσουμε μὲ τὴ βο-
ήθεια τοῦ Θεοῦ ἐναντίον τοῦ σατανικοῦ 
αὐτοῦ πάθους, γιὰ νὰ ἔχουμε σύμμαχο στὴ 
ζωή μας καὶ ὄχι ἀντίπαλο τὸν Θεό;      

1. Βλ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, Ἑρμηνεία τοῦ 
κατὰ Λουκᾶν, κεφ. 1, PG 129, 873Β. 

2. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ, Ἑρμηνεία εἰς τὸ 
κατὰ Λουκᾶν, κεφ. 1, PG 123, 712C.

3. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, ὅ.π., PG 129, 
873B.

4. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ 
Λουκᾶν, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», σελ. 67.

5. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ, ὅ.π.
6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ἐγκώμιον 

εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου... Λόγ. β΄, PG 
10, 1168ΑΒ. 

7. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ, ὅ.π.
8. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Κῆπος Χαρίτων, 

σελ. 221.
9. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, ὅ.π., σελ. 67.
10. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Εἰς Ψαλ. ρ΄ 

[100], PG 69, 1261D1264A.

247ΑΡΙΘ. 2068, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013



Ε να θαῦμα θέλω! Νὰ δῶ, νὰ ζήσω, 
νὰ πιστέψω. Πόσοι καὶ πόσοι «πι   
στοὶ» δὲν σκέφτονται καὶ δὲν ἐκ 

φράζονται μὲ τὸν πανομοιότυπο αὐ τὸ 
τρόπο, ἀναζητώντας ταυτόχρονα καὶ 
ἐ    ρευνώντας σὲ τόπους ἱεροὺς καὶ σὲ 
ἀν    θρώπους πνευματικοὺς τὴ θέα ἑνὸς 
θαύματος... Ἀλλὰ τὰ θαύματα ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τοῦ Κυρίου μας μέχρι σήμερα 
οὔτε γιὰ λόγους ἐντυπωσιασμοῦ γι-
νόντουσαν, οὔτε πραγματοποιοῦνταν 
ἄνευ πίστεως μὲ σκοπὸ νὰ γεννήσουν 
τὴν πίστη. Τὰ θαύματα προϋποθέτουν 
τὴν πίστη καὶ λειτουργοῦν ὡς μέσα γιὰ 
τὴν πιὸ δυναμικὴ καὶ οὐσιαστικὴ σχέ-
ση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ 
ἄλλωστε τὰ θαύματα ὀνομάζονται καὶ 
«σημεῖα», δηλαδὴ σημάδια ποὺ σκοπὸ 
ἔχουν νὰ προσανατολίσουν, νὰ καθο
δηγήσουν καὶ νὰ κατευθύνουν τὸν ἄν
θρωπο στὸ Θεὸ καὶ τὴ Βασιλεία Του.

Στὴ δημόσια δράση τοῦ Κυρίου μας 
ἐπὶ τῆς γῆς ἐχρειάζετο πίστη γιὰ τὴν 
ἀ    ποδοχὴ τῆς διδασκαλίας Του· ἡ ἴδια 

ἐχρειάζετο καὶ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν 
θαυμάτων ποὺ ἐπιτελοῦσε. 

Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ 
Φαρισαῖοι ποὺ παρευρίσκονταν σὲ 
πολ λὰ ἀπὸ τὰ θαύματα τοῦ Κυρίου μας 
ὄχι μόνο δὲν ὁδηγοῦνταν σὲ μετάνοια 
μέσῳ αὐτῶν καὶ σὲ πίστη σὲ Αὐτὸν 
ποὺ τὰ ἐνεργοῦσε, ἀλλὰ ἔπεφταν καὶ 
σὲ βλασφημία, ἀφοῦ τὰ ἀπέδιδαν στὸν 
διάβολο. «Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμο-
νίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια», ἔλεγαν 
(Ματθ. θ΄ 34). Μὲ τὴ δύναμη τοῦ δια-
βόλου βγάζει τὰ δαιμόνια, διέδιδαν γιὰ 
τὸν Κύριο στὸν λαό. Βλασφημοῦσαν 
ἔ   τσι οἱ ἴδιοι παρακινούμενοι ἀπὸ τὸν 
διά βολο.

Δὲν ἔχουμε λοιπὸν ἀνάγκη τὸ θαῦμα 
γιὰ νὰ πιστέψουμε. Οὔτε ἡ ἀσθενική 
μας πίστη ὀφείλεται στὴν ἔλλειψη θαυ-
μάτων στὴ ζωή μας. Ὁ χριστιανὸς ποὺ 
ἔχει πιστέψει ἀληθινὰ στὸ Χριστὸ δὲν 
ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ θαῦμα, γιατὶ ἤδη πι-
στεύει. Καὶ ἡ ἴδια ἡ πίστη του τοῦ φανε-
ρώνει πιὸ εὐδιάκριτα τὸ πρόσωπο τοῦ 

Τὰ θαύματα
    στὴ ζωή μας
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Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπ’ ὅ,τι θὰ τοῦ τὸ φανέ-
ρωνε ἕνα θαῦμα. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος βεβαίωσε τὸν 
ἀπόστολο Θωμᾶ ὅτι εἶναι «μακάριοι 
οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες» (Ἰω. 
κ΄ 29). Δηλαδὴ πιὸ εὐτυχισμένοι εἶναι 
ὅσοι κατέχουν τὴν πίστη, χωρὶς νὰ 
χρειασθοῦν θαυμαστὲς καὶ ὑπερφυ-
σικὲς ἀποδείξεις.

Κάθε φορὰ ἑπομένως ποὺ ἀναζη-
τοῦμε στὴ ζωή μας θαῦμα γιὰ νὰ πι-
στέψουμε, δὲν κάνουμε τίποτε ἄλλο 
ἀπὸ τὸ νὰ ἐπιβεβαιώνουμε ὅτι λησμο-
νοῦμε ἢ δὲν αἰσθανόμαστε τὸ γεγονὸς 
ὅτι ζοῦμε διαρκῶς μέσα στὸ θαῦμα. 
Γιὰ τὸν πιστὸ ὅλα εἶναι ἕνα θαῦμα τοῦ 
Θεοῦ στὴ ζωή του. Γιὰ τὸν ἄπιστο τὰ 
πάντα εἶναι ἀκατανόητες ἢ δυσνόητες 
συμπτώσεις.

Τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, οἱ σταγόνες τῆς 
βροχῆς, τὸ χαμόγελο ἑνὸς μικροῦ παι-
διοῦ, τὸ δάκρυ ἑνὸς μετανοημένου ἁ  
μαρτωλοῦ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ 
τὰ θαύματα τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς Τὸν κά-
νουν φανερὸ καὶ αἰσθητό. Μέσα στὰ 
θαύματα ζοῦμε. Τὴ χάρη καὶ Τὸν φω-
τισμὸ τοῦ Θεοῦ νὰ ζητᾶμε, γιὰ νὰ μπο-
ροῦμε νὰ βλέπουμε καὶ νὰ αἰσθανόμα-
στε τὰ θαυμάσιά Του. 

Γιατὶ μόνο αὐτὸς ποὺ βρίσκεται μέσα 
στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργεῖ κάτω 
ἀπὸ τὴ δύναμή της μπορεῖ νὰ κατα-
νοήσει ὅ,τι σχετίζεται μὲ τὸν Θεό. «Ἐν 
τῷ φωτί Σου, Κύριε, ὀψόμεθα φῶς». 
Μὲ τὸν δικό Σου φωτισμό, Κύριε, μόνο 
μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸ φῶς τῆς πα-
ρουσίας Σου στὴ ζωή μας. 

Αὐτὸν τὸν φωτισμὸ νὰ Τὸν παρακα-
λοῦμε νὰ μᾶς χαρίζει, αὐτὸ τὸ πνεῦμα 
τῆς πίστεως, ἔτσι ὥστε διαρκῶς νὰ ἀτε-
νίζουμε καὶ νὰ αἰσθανόμαστε τὰ θαυ-
μάσιά Του τὰ «χαρισθέντα ἡμῖν» (Α΄ 
Κορ. β΄ 12).    

✝ Ἀρχιμ. Λεωνίδου Κ. Διαμαντοπούλου
●  Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ                           8 �

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
● ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙ
    ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ                          1 �

✼   ✼   ✼

✝ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
● ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄)                                         Ἕκαστος  25 �

● Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ                                        4 �

● ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ Τῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ                      12 �
● Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

 ΕΝ Τῌ ΕΚΛΟΓῌ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ                 2 �
● ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ                                                     18 �
● ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ             20 �
● ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΣ - 

 ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
 (Τεύχη Α΄, Β΄)                                 Ἕκαστον 5 �

✼   ✼   ✼

Νικολάου Π. Βασιλειάδη
● Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 (Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄)                                     Ἕκαστος 17 �
● Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ            13 �
●  ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ                                  23 �

✼   ✼   ✼

Σταύρου Ν. Μποζοβίτη
● ΕΚΚΛΗΣΙΑ

  ΚΑΙ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ  ΦΡΟΝΗΜΑ                       2,50 �
● ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ

 ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ          12 �
✼   ✼   ✼

● Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ             2,50 �
Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-

πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.

ΒΙΒΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ



Α κοῦμε συχνὰ συνανθρώπους μας 
νὰ χρησιμοποιοῦν στὸ λόγο τους 
τὸ γνωμικό: Ὁ σκοπὸς  ἁγιάζει τὰ 

μέσα. Σύμφωνα μὲ τὴ  φιλοσοφία τοῦ 
γνωμικοῦ, καὶ νὰ μὴν εἶναι θεμιτὰ τὰ μέσα 
ποὺ χρησιμοποιοῦμε, ἂν εἶναι καλὸς ὁ 
σκοπός μας, ἁγιάζονται. Νὰ ἀναφέρου-
με κάποια παραδείγματα. Ἰσχυρίζον
ται ὁρισμένοι ὅτι μποροῦμε νὰ κάνου-
με πλαστογραφία, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσου-
με τὸ οἰκόπεδο στὸ ὁποῖο θὰ ἀνεγείρου-
με ἱερὸ ναό. Μποροῦμε στὴν πορεία τῆς 
κατασκευῆς νὰ φοροδιαφεύγουμε, γιὰ 
νὰ μὴν εἶναι ὑπέρογκα τὰ ἔξοδα τῆς ἀνε-
γέρσεως. Μποροῦμε νὰ κάνουμε ὑπεξ
αίρεση χρημάτων, γιὰ νὰ βοηθήσου-
με ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας. 
Μποροῦμε νὰ κάνουμε νοθεῖες, γιὰ νὰ 
βοηθήσουμε εὐαγὴ Ἱδρύματα. Ἐφόσον 
τὰ χρήματα πηγαίνουν γιὰ καλὸ σκοπό, 
ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα. 

Δὲν ἔχουν ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα. Τὸ 
γνωμικὸ εἶναι δυτικῆς προελεύσεως. Ἡ 
θέση ποὺ ἀπηχεῖ δὲν εἶναι σωστή. Καν
εὶς σκοπὸς δὲν ἁγιάζει ἀθέμιτα μέσα. 
Καὶ ὁ ἱερότερος, καὶ ὁ ἁγιότερος! Δὲν 
ἁγιάζει ὁ ἱερὸς σκοπὸς τὰ ἀθέμιτα μέσα, 
ἀλλὰ τὰ ἀθέμιτα μέσα μολύνουν τὸν 
ἱερὸ σκοπό. «Τὸ καλὸν οὐ καλόν, ὅταν 
μὴ καλῶς γίνηται», γράφει ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Θεολόγος. Τὸ καλὸ δὲν εἶναι 
καλό, ὅταν δὲν γίνεται σωστά. Δὲν μπο-

ροῦμε μὲ τὸ ἕνα χέρι μας νὰ κτίζου-
με καὶ μὲ τὸ ἄλλο νὰ 

γκρεμίζουμε. Ἂν πρόκειται τὸ καλὸ ποὺ 
θὰ κάνουμε νὰ τὸ μολύνουμε μὲ νοθεῖες 
καὶ ἀλχημεῖες, καλύτερα νὰ μὴν τὸ κά-
νουμε. Εἶναι προτιμότερο τὰ ἱερὰ ἔργα 
μας νὰ προχωρήσουν μὲ πιὸ ἀργοὺς 
ρυθμοὺς ἀλλὰ νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ, παρὰ νὰ προχωρήσουν μὲ γορ-
γοὺς ρυθμοὺς καὶ νὰ μολυνθοῦν μὲ ἀθέ-
μιτα μέσα.

Νὰ ἀναφέρουμε μερικὰ παραδείγμα-
τα. Θέλουμε νὰ κτίσουμε μία ἐκκλησία. 
Ἱερὸς ὁ σκοπός, ἐφόσον θὰ στηθεῖ ἅγιο 
θυσιαστήριο, ὅπου θὰ τελεῖται τὸ ἁγιό-
τατο Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. 
Ἀλλὰ δὲν θὰ ἐξασφαλίσουμε τὸ οἰκόπε-
δο μὲ κλεμμένα χρήματα, οὔτε θὰ φο-
ροδιαφεύγουμε στὶς ἐργασίες τῆς κατα-
σκευῆς, γιὰ νὰ μᾶς βγεῖ φθηνότερη. Τὰ 
κλεμμένα δὲν τὰ δέχεται ὁ Θεός. Ὁ ἱερὸς 
Ψαλμωδὸς ἔλεγε: «Ἔλαιον δὲ ἁμαρτω-
λοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου» 
(Ψαλ. ρμ΄ [140] 5). Νὰ μὴ μοῦ χύσει στὸ 
κεφάλι λάδι καὶ μύρο ὁ ἁμαρτωλός. Τέ-
τοιες περιποιήσεις δὲν μοῦ χρειάζονται. 
Ἂν εἶναι καθαρὴ ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώ-
που ποὺ μοῦ προσφέρει τὴ θυσία, καὶ 
ἁπλούστερα νὰ εἶναι τὰ δῶρα του, θὰ τὴ 
δεχθῶ εὐχαρίστως. Τώρα ὅμως ποὺ ἡ 
καρδιά του εἶναι κατάστικτη ἀπὸ τὶς κη-
λίδες τῆς ἁμαρτίας, τί νὰ τὸ κάνω τὸ λάδι 
καὶ τὸ μύρο ποὺ μοῦ προσφέρει;

Ἄλλοι παρουσιάζονται ὡς ἐλευθε-
ρωτὲς τῶν λαῶν. Καλὸς ὁ σκοπός. Ἔτσι 
τουλάχιστον φαίνεται. Εἶναι ὅμως ἁγνὰ 
τὰ ἐλατήριά τους; Χρησιμοποιοῦν θε-

μιτὰ μέσα γιὰ νὰ φθάσουν 
στὸν ἐπι-



251ΑΡΙΘ. 2068, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

διωκόμενο σκοπό τους; Ἂν ρίχνουν χι-
λιάδες βόμβες ποὺ σπέρνουν τὸν ὄλε-
θρο καὶ τὴν καταστροφὴ στὶς περιο  χὲς 
ποὺ θέλουν δῆθεν νὰ ἐλευθερώσουν, 
πῶς ἔχουν τὸ θράσος νὰ λένε ὅτι ὁ σκο 
πὸς ἁγιάζει τὰ μέσα; Ἂν κάνουν κλοπές, 
ἀλχημεῖες, ποικίλα ἐγκλήματα γιὰ νὰ ἐπι-
τύχουν τὸν ἐπιδιωκόμενο  στόχο τους, 
πῶς ἰσχυρίζονται ὅτι  προσφέρουν λα-
τρεία στὸ Θεό; Οἱ σταυροφόροι τῆς Δύ-
σεως  ξεκίνησαν δῆθεν ὡς ἐλευθερωτὲς 
τῶν Ἁγίων Τόπων, ἀλλ᾿ ὅταν ἔφθασαν 
στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν πολιόρ-
κησαν, σκότωσαν ὅσους μποροῦσαν 
πιὸ πολλούς, ἔβαψαν τὰ χέρια τους στὸ 
αἷμα, ρήμαξαν, χάλασαν, ἅρπαξαν πά
ρα πολλοὺς θησαυροὺς τῆς  Ὀρθοδοξί 
ας καὶ ἀντὶ νὰ ντρέπονται γιὰ τὰ ἐγκλή
μα τα ποὺ διέπραξαν ἔλεγαν ὅτι προσ
φέρουν λατρεία στὸ Θεό! Τὸν σταυρὸ 
ποὺ εἶναι σύμβολο τῆς εἰρήνης εἶχαν ὡς 
ἔμβλημά τους, καὶ διέπραξαν τὰ φρικια-
στικότερα ἐγκλήματα!

Οἱ ἀρχιερεῖς, οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φα-
ρισαῖοι διέπραξαν ἀκόμη μεγαλύτερο 
ἔγκλημα ἀπὸ τὸ ἔγκλημα τῶν σταυρο-
φόρων: Σταύρωσαν τὸν Κύριο τῆς δό-
ξης. Καὶ ἰσχυρίζονταν ὅτι τὸ κάνουν γιὰ 
ἱερὸ σκοπό. Ὢ τῆς παραφροσύνης! Ὁ 

Κύριος τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμ 
πτης προετοίμασε τοὺς  μαθητές 

Του νὰ μὴ σκανδαλισθοῦν ἀπὸ 
ὅσα  λυπηρὰ θὰ  συνέβαιναν. 
«Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ 
σκανδαλισθῆτε. ἀποσυναγώ
  γους ποιήσουσιν ὑ   
μᾶς· ἀλλ᾿ 

ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς 
δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ» 
(Ἰω. ις΄ 12). Θὰ σᾶς κάνουν ἀποσυνα-
γώγους, θὰ σᾶς ὁδηγήσουν ἀκόμη καὶ 
στὸ μαρτύριο καὶ θὰ νομίζουν ὅτι προσ
φέρουν λατρεία στὸ Θεό. Τί διαστροφὴ 
τῆς προαιρέσεως!

Ἂς μὴν αὐταπατώμεθα. Τέτοια λατρεία 
δὲν τὴ θέλει ὁ Θεός. Ὁ ἅγιος Θεὸς θέ-
λει καὶ ὁ σκοπὸς καὶ τὰ ἐλατήρια καὶ τὰ 
μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦμε, ὅλα νὰ εἶναι 
σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
καθαρά, νόμιμα καὶ ἁγιασμένα. Ὅλα νὰ 
ἀποπνέουν τὸ ἄρωμα τῆς εὐσεβείας. Τί-
ποτε πονηρὸ καὶ διεστραμμένο. Ὅλα νὰ 
γίνονται «εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν» 
(Α΄ Κορ. ιδ΄ 40).

Τέλος νὰ σημειώσουμε ὅτι οἱ ἄν θρω
ποι ποὺ μὲ ἐλαφρὰ συνείδηση χρησιμο-
ποιοῦν ἀθέμιτα μέσα, δὲν σέβονται οὔτε 
τὴν ἱερότητα τοῦ σκοποῦ. Τοὺς ἄλλους 
προσπαθοῦν βεβαίως νὰ τοὺς καθη-
συχάσουν ἐπικαλούμενοι ὅτι ὁ σκο πὸς 
εἶναι ἱερός, ὅτι τὰ ἐλατήριά τους εἶναι 
ἁγνά, ἀλλὰ στὸ Θεὸ ποὺ γνωρίζει τὰ 
μύχια τῆς καρδιᾶς δὲν εὐαρεστοῦν. Ὁ 
ἅγιος Θεὸς εἶναι παντογνώστης. Γνωρί-
ζει, παρακολουθεῖ, ἐλέγχει τὰ πάντα. Ἂν 
δὲν εἶναι ἁγνὲς οἱ προθέσεις μας, ἄδι-
κα κοπιάζουμε. Ἂν εἶναι ἀθέμιτα τὰ μέσα 
ποὺ χρησιμοποιοῦμε, μολύνονται καὶ τὰ 
ἔργα μας. Ὁ σκοπὸς δὲν ἁγιάζει 
τὰ μέσα.
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Ὁ αἰώνιος θρίαμβος 
τοῦ Ἐσταυρωμένου

Δὲν πέρασαν οὔτε 25 χρόνια ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ ποὺ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀλβανία 
δὲν ἀκουγόταν οὔτε ἕνα χτύπημα καμ
πάνας, δὲν γινόταν οὔτε μία θεία Λει-
τουργία, δὲν τολμοῦσε κανεὶς νὰ κάνει 
τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ – ἔπαιρνε ἀμέ-
σως 15 χρόνια φυλακή. Ἡ Ἀλβανία γιὰ 
μιὰ σχεδὸν πεντηκονταετία ἦταν τὸ μο-
ναδικὸ ἐξολοκλήρου ἀθεϊστικὸ κράτος 
στὸν κόσμο. Τὸ ἄθεο κομμουνιστικὸ κα-
θεστὼς τοῦ ἄφρονος Ἐμβὲρ Χότζα κάγ-
χαζε μὲ θρασύτητα ὅτι ἐξαφάνισε τὴν πί-
στη ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.

22 χρόνια μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ 
τυραννικοῦ καθεστῶτος κατὰ τὸ 1991 
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας ζεῖ 
μέσα στὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως. Μὲ 
τὶς ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ πά-
σης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου καὶ τῶν 
ἄλ  λων Μητροπολιτῶν καὶ Ἐπισκόπων 
καὶ τῶν συνεργῶν τους ἀποδεικνύει γιὰ 
μιὰ ἀκόμη φορὰ ὅτι ὅσοι σταυρώνουν 
τὸν Χριστὸ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ δοῦν 
ἔπειτα ἀπὸ λίγο τὸ θαῦμα τῆς Ἀναστά-
σεως. Οἱ ἴδιοι χάνονται, ὁ Χριστὸς ζεῖ καὶ 
θριαμβεύει.

Ἐφέτος μάλιστα στὸ κέντρο τῶν Τιρά-
νων τὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως φανερώ-
θηκε μὲ μεγαλύτερη δύναμη. Μπροστὰ 
στὸν νεοανεγερθέντα ὁλόλαμπρο καὶ 
μεγαλοπρεπὴ καθεδρικὸ ναὸ τῆς Ἀνα-
στάσεως λαοθάλασσα πιστῶν μὲ ἀναμ-
μένες λαμπάδες ἔψαλλαν τὸν θριαμβικὸ 
ὕμνο «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν...»!

Οἱ τύραννοι, οἱ διῶκτες ἐξαφανισμέ νοι. 
Ὁ ὑβρισμένος καὶ διωγμένος Χριστὸς 

θριαμβευτής, κατακτητὴς τῶν καρδιῶν τῶν 
ἀνθρώπων!

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἀναστάσιος στὸ ἀ 
ναστάσιμο μήνυμά του τὸ ἐτόνισε ἰδιαίτε-
ρα γράφοντας ὅτι: «Μὲ τὴν ἀνάστασή του 
ὁ Χριστὸς ἀνέτρεψε ὅλα ὅσα καταπιέζουν 
τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Χάρισε τὴ δύναμη 
γιὰ τὴν ἀνατροπή τους. Γι’ αὐτὸ ἡ ἀνάσταση 
παραμένει ἡ ἀστείρευτη δύναμη κατὰ πά-
σης μορφῆς ἀπογνώσεως». Μιὰ τέτοια θε-
ώρηση ὅμως, συνεχίζει ὁ Μακαριώτατος, 
«προϋποθέτει πίστη στὸ Χριστό· ὄχι ἁπλῶς 
σὲ κάποιον θρησκευτικὸ διδάσκαλο καὶ 
μύ στη. Πίστη στὸν Σταυρωθέντα καὶ Ἀνα
στάντα Κύριο, ὅπως τὸν κηρύσσει ἡ Ἐκκλη-
σία, τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, τὸν Κύ-
ριο τοῦ παντός».

Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ σ᾽ ὅλες τὶς μεγάλες πό-
λεις καὶ στὰ ὀρθόδοξα χωριὰ τῆς Ἀλβανί-
ας. Αὐτὸ ποὺ ἀποτελοῦσε ὅραμα καὶ πόθο 
τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλε-
ως Σεβαστιανοῦ εἶναι πιὰ πραγματικότητα. 
Ἡ Ὀρθοδοξία στὴν Ἀλβανία ἀναστήθηκε!

Δικαίως λοιπὸν ὁ Μακαριώτατος Ἀρ χιε  
πίσκοπος κάλεσε τοὺς Ὀρθοδόξους πι στοὺς 
νὰ δοξολογήσουν τὸν Θεό, διότι ἐφέτος τοὺς 
ἀξίωσε νὰ γιορτάσουν τὴν Ἀνάσταση στὸν 
περικαλλὴ αὐτὸ καθεδρικὸ ναό, ποὺ ἔχει τὸ 
ὄνομα «Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ».

Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια! Ὁ Χριστὸς δὲν 
εἶναι θρησκευτικὸς διδάσκαλος καὶ μύστης 
τῶν πανθρησκειακῶν ἀντιλήψεων. Εἶναι ὁ 
μόνος ἀληθινὸς Θεός· ὁ Κύριος τοῦ παντός!

    
Ὕβρεις κατὰ τοῦ Κυρίου 

ἀπὸ Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ    
Ἐνῶ τὰ ἀνωτέρω συμβαίνουν στὴν πρώ-

ην ἀθεϊστικὴ Ἀλβανία, στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλ
λάδα ὁ πόλεμος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι 
συνεχής. Ἔτσι θεωρεῖται πλέον φυσικὸ ὁ   
ρισμένες ραδιοφωνικὲς καὶ τηλεοπτικὲς ἐκ 
πομπὲς ἤ, ὀρθότερα, κάποιοι δημοσιογρά-
φοι ποὺ συμμετέχουν στὶς ἐκπομπὲς αὐτές, 
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κατεξοχὴν ἅγιες. Διαφορετικὰ καὶ τὸ ἐπι-
τελούμενο κοινωνικὸ ἔργο δὲν ἔχει ἀξία, 
ὅ   σες φορὲς τὴν ἡμέρα κι ἂν διαφημίζεται...

   
Τουρκικὴ εἰσβολὴ 

στὰ ἑλληνικὰ σπίτια
«Ἡ καθημερινὴ ἀγγλόφωνη τουρκικὴ 

ἐφημερίδα “Τoday’s Zaman” σὲ ἐκτενὲς 
ρεπορτάζ της ἀναφέρει: 

“Ἀπὸ τὴν πόλη Ντουρανκουλὰκ στὶς 
ἀκτὲς τῆς Μαύρης Θάλασσας στὴ Βουλ-
γαρία ἕως τὴν Πάτρα στὴν Ἑλλάδα καὶ 
ἀπὸ τὴν πόλη Βὰν στὴ νοτιοανατολικὴ 
Τουρκία ἕως τὴν Πρίστινα τοῦ Κοσσυφο-
πεδίου, τὰ νοικοκυριὰ παρακολουθοῦν 
κάθε βράδυ τουρκικὲς  σαπουνόπερες μὲ 
ἥρωες πλούσιους καὶ φτωχούς, ἐνῶ ἡ τη-
λεθέαση χτυπάει κόκκινο. Ἀπὸ τὸν ἀντί-
κτυπο ποὺ ἔχουν αὐτὲς οἱ τηλεοπτικὲς 
σειρὲς στὰ Βαλκάνια, ἐπωφελεῖται πάν
τως τὸ τουρκικὸ κράτος, καθὼς μετα-
βάλλεται πρὸς τὸ καλύτερο ἡ εἰκόνα τῆς 
Τουρκίας στὴν περιοχή, ἰδίως ἀνάμεσα 
στοὺς Βαλκάνιους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι 
ἔχουν αὐξήσει κατακόρυφα τὶς ἐπισκέ-
ψεις τους στὴν Πόλη”».

«Τὰ τουρκικὰ σίριαλ πωλοῦνται σὲ 70 
χῶρες τοῦ κόσμου μὲ ἔξοδα ποὺ ξεπερ-
νοῦν τὰ 250.000.000 εὐρώ. (...) Τὸ κό-
στος γιὰ τὴν ἀγορὰ κάθε ἐπεισοδίου εἶναι 
4.000 εὐρώ, ἐνῶ κατὰ πληροφορίες κάθε 
ἐπεισόδιο μπορεῖ νὰ κοστίσει ἀκόμη καὶ 
1.000.000 εὐρώ. Γιατί ὅμως βγαίνουν 
στὴν ἀγορὰ σὲ ἐξευτελιστικὲς τιμές, ἐνῶ 
κοστίζουν πανάκριβα γιὰ νὰ γυριστοῦν; 
Διότι, ὅπως ἔγραψε στὸ διαδίκτυο ὁ ἀνα-
πληρωτὴς ὑπουργὸς πολιτισμοῦ τῆς 
Τουρκίας Ἀμπτουραχμὰν Ἀριτζί, “μὲ τὶς 
τουρκικὲς σειρὲς μποροῦμε νὰ μποῦμε 

νὰ λένε «ἄρρητα ρήματα».  Βρίσκονται δὲ  
δημοσιογράφοι σὲ κατεξοχὴν ἅγιες ἡμέρες 
ποὺ ἐκστομίζουν καὶ βλασφημίες κατὰ τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεώς μας, γεγονὸς ποὺ κα-
ταντᾶ ἀπαράδεκτο. Ἔτσι σὲ μιὰ σατιρικὴ 
ἐκπομπή, ἀφόρητα φλύαρη, τοῦ Ραδιοφω-
νικοῦ Σταθμοῦ «Σκάϊ» ἀκούσαμε στὶς 30 
Ἀπριλίου, Μεγάλη Τρίτη (1011 μ.μ.), τὸν 
δημοσιογράφο νὰ εἰρωνεύεται τὸ Πάθος 
τοῦ Κυρίου, ἀντιπαραβάλλοντας τὸν Κύ-
ριο Ἰησοῦ μὲ τὸν πρώην πρωθυπουργὸ τῆς 
χώρας. Ἔλεγε καὶ ξανάλεγε ὁ δημοσιογρά-
φος μὲ ὕφος κομπαστικὸ καὶ εἰρωνικὸ ὅτι τὸ 
Πάθος τοῦ Κυρίου ἦταν ἕνα καλὰ στημένο 
σενάριο ἀπὸ τὸν Κύριο Ἰησοῦ μὲ τὸν Θεὸ 
Πατέρα Tου! Καὶ ὅτι ἕνα προσωρινὸ Πά-
θος εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ δοθεῖ στὸν Κύ-
ριο παγκόσμια ἀρχὴ καὶ ἐξουσία! Σὲ κάποια 
στιγμὴ εἰρωνεύθηκε καὶ τὸ ὅτι ὁ Κύριος ἀνέ-
λαβε τὶς ἁμαρτίες ὅλων τῶν ἀνθρώπων, λέ-
γοντας: «Γιατί νὰ μοῦ πάρει τὶς ἁμαρτίες τὶς 
δικές μου;»(!) Σὲ μεταγενέστερη ἐκπομπή, 
τὴν ἴδια ὥρα, ὁ ἴδιος δημοσιογράφος ἔκανε 
λόγο γιὰ «παπὰ» ποὺ κρατοῦσε «ἕνα μά-
τσο χόρτα» καί... ἁγίαζε!...

Ἂν ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι βλασφημία κατὰ τοῦ 
ἁγίου Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Tου  Ἐκκλησίας, τί 
εἶναι; Βεβαίως ὁ καθένας ἔχει δικαίωμα νὰ 
ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις καὶ τὶς ἰδέες του. Ὅμως 
ἡ παράβαση τοῦ στοιχειώδους σεβασμοῦ 
πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς πίστεώς μας 
δὲν εἶναι πρὸς τιμὴν ἐκείνου ὁ ὁποῖος, γιὰ 
νὰ σατιρίσει ἢ νὰ πουλήσει πνεῦμα, δὲν σέ-
βεται τὸ «πιστεύω» τῶν ἀκροατῶν του. Τί 
κάνει τελικὰ τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ραδιοτη-
λεοράσεως;

Καλὰ εἶναι τὰ συνθήματα τοῦ «Σκάϊ» «Ὅ 
λοι μαζὶ μποροῦμε» καὶ ἡ συνεργασία του μὲ 
τὴ φιλανθρωπικὴ Ὀργάνωση «Ἀποστο λὴ» 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀλ  λὰ οἱ 
δημοσιογράφοι του δὲν δικαιοῦνται νὰ μὴ 
δείχνουν τὸν πρέποντα σεβασμὸ πρὸς τὴν 
Ἐκκλησία καὶ στὸ πανάγιο πρόσωπο τοῦ 
Θεανθρώπου Κυρίου· καὶ μάλιστα σὲ μέρες 
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σὲ κάθε σπίτι καὶ νὰ διαδώσουμε τὴν 
τουρκικὴ κουλτούρα”». 

Διαστρέφουν ἔντεχνα τὴν ἱστορία. 
Μὲ τὶς τηλεοπτικὲς αὐτὲς σειρὲς  ἐφαρμόζεται 
«τὸ δόγμα τῆς “ἤπιας διπλωματίας καὶ τοῦ 
νεοοθωμανισμοῦ” ποὺ εὐαγγελίζεται ὁ ὑ  
πουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἀχμὲτ 
Νταβούτογλου». Ὁ ὑπεύθυνος τῶν σειρῶν 
Φιρὰτ Γκιουλντὲν τὶς «πουλᾶ μὲ μοναδι
κὸ ὅρο τὴ μὴ μεταγλώττισή τους...». Ἔτσι 
«συν ολικὰ 15 ὧρες τὴν ἑβδομάδα οἱ ἑλλη-
νικὲς τηλεοράσεις “μιλοῦν” Τουρκικὰ» μέσῳ 
τῶν τουρκικῶν σειρῶν ποὺ προβάλλουν τὰ 
ἑλ ληνικὰ κανάλια.

«Μὲ πρόσχημα τὴν κρίση καὶ ὅτι δὲν ἔ  
χουν λεφτά, τὰ ἰδιωτικὰ κανάλια γεμίζουν τὴ 
βραδινὴ ζώνη μὲ τουρκικὲς σειρές, προχω-
ρώντας σὲ ἕνα διαρκὲς ἔγκλημα (...) Καὶ τὸ 
ἐρώτημα εἶναι τί κάνει τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης γιὰ νὰ σταματήσει αὐτὸν 
τόν... βομβαρδισμὸ τῆς τουρκικῆς προπα-
γάνδας ποὺ μόνο κακὸ κάνει στὴ νεότε-
ρη γενιὰ τηλεθεατῶν, ἐκτὸς κι ἂν θέλουμε 
νὰ μάθουμε τὴν Ἱστορία ἀπὸ τὴν ἀνάποδη. 
Ἄραγε οἱ Τοῦρκοι θὰ ἀγόραζαν μιὰ σειρὰ 
γιὰ τὸν Κολοκοτρώνη;» («Κυριακάτικη δη-
μοκρατία» 1252013).

Βέβαια οἱ Ἕλληνες τηλεθεατὲς παρακο
λουθοῦν τὶς τουρκικὲς σειρές, ἐπειδὴ ὅλα 
σχεδὸν ὅσα προβάλλουν τὰ κανάλια μας 
δὲν «βλέπονται» καὶ δὲν «ἀκούγονται». Μο-
λύνουν τὰ σπίτια μας. Ἂς καθαρίσουν ἐπι-
τέλους τὰ κανάλια μας ἀπὸ τὰ λύματα τῆς 
ἁμαρτωλῆς θολοκουλτούρας καὶ τότε θὰ 
ἐξαφανισθοῦν καὶ ὁ «Σουλεϊμὰν» καὶ ἡ 
«Φατμαγκιούλ». 

«Φλόγα ἀνθρωπιᾶς»...
«Τρία χρόνια ἄνεργος, γεγονὸς ποὺ τοῦ 

εἶχε προκαλέσει κατάθλιψη», ἦταν ὁ 50χρο-
νος πολίτης ποὺ αὐτοπυρπολήθηκε τὸ 
πρωὶ τῆς 13ης Ἀπριλίου στὰ Βριλήσσια 
Ἀττικῆς. Ἂς παρακολουθήσουμε τὴν ἀφήγη-
ση ἀπὸ τὸν κ. Τάσο Μυλωνίδη, ποὺ ἔπαιξε 
πρόθυμα τὸν ρόλο αὐτοσχέδιου διασώστη 

στὴν κρίσιμη ὥρα τοῦ κινδύνου:
«“Περνοῦσα ἀπὸ τὴ λεωφόρο Ἀναπαύσε-

ως, ὅταν παρατήρησα στὴν ἄκρη τοῦ δρό-
μου ἕναν ἄνθρωπο νὰ φλέγεται. Δὲν γνώ-
ριζα γιατί τὸ ἔκανε, ἀλλὰ δὲν παρατήρησα 
καν έναν ὁδηγὸ ἢ ἄλλον ἄνθρωπο νὰ βρίσκε-
ται δίπλα του. Σὲ ἀπόσταση δέκα μέτρων πιὸ 
κάτω ἀπὸ τὸ σημεῖο ὅπου φλεγόταν, σταμά-
τησα μὲ τὸ αὐτοκίνητο καὶ ἔτρεξα νὰ σβήσω 
τὶς φλόγες. Ὁ ἄνθρωπος εἶχε λαμπαδιάσει 
καὶ δὲν ἔλεγε τίποτα. Μετὰ ἔπεσε κάτω καὶ 
ἦταν κουλουριασμένος. (...) Εἶδα ὅτι ἀνέπνεε 
καὶ ἀμέσως τὸν κάλυψα μὲ τὴν ἡλιοπροστα-
σία τοῦ αὐτοκινήτου μου, ἀφοῦ δὲν εἶχα πυ-
ροσβεστήρα. Ἔτσι οἱ φλόγες ἔσβησαν (...)”. 
Πρὶν καλάκαλὰ σταματήσει μὲ τὸ αὐτοκίνητό 
του, εἶχε καλέσει μὲ τὸ τηλέφωνό του τὸ Πυ-
ροσβεστικὸ Σῶμα. “ Ὅταν σταμάτησα ἐγώ, 
σταμάτησε καὶ ἕνας ἀκόμη ὁδηγός, ὁ ὁποῖος 
ἔτρεξε, μόλις ἔσβησα τὶς φλόγες, καὶ ἔβγα-
λε τὰ ροῦχα τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ πάνω του 
γιὰ νὰ μὴ συνεχίζει νὰ καίγεται. Μετὰ ἦλθε 
τὸ ἀσθενοφόρο καὶ τὸν διακόμισε στὸ Γενικὸ 
Κρατικὸ Νοσοκομεῖο τῆς Ἀθήνας”». 

Σὲ σχετικὴ ἐρώτηση δημοσιογράφου ὁ κ. 
Μυλωνίδης ἀπάντησε μὲ ἁπλότητα: «Τὸ ἔ 
κανα ἀπὸ ἀνθρωπιά. Εἶδα ἕναν ἄνθρωπο 
νὰ καίγεται. Δὲν μποροῦσα νὰ τὸν ἀφήσω» 
(«ΕΘΝΟΣ.gr» 1442013).

Ὅπως ἀνακοινώθηκε μεταγενέστερα ἀπὸ 
τὰ δελτία εἰδήσεων, ὁ 50χρονος ὑπέκυψε 
τελικῶς στὰ τραύματά του, παρὰ τὶς φιλό-
τιμες προσπάθειες τῶν ἰατρῶν. Αὐτὸ ὅμως 
δὲν μειώνει καθόλου τὴν ἀγωνιώδη προσ
φορὰ τόσο τοῦ κ. Μυλωνίδη ὅσο καὶ τοῦ 
ἄλ λου ὁδηγοῦ, ποὺ κατέβαλαν κάθε δυνατὴ 
προσπάθεια γιὰ νὰ τὸν σώσουν. Βέβαια γιὰ 
ὅσους ἀπελπίζονται ἀπὸ τὶς  ἀπάνθρωπες 
συνέπειες τῆς βαθιᾶς οἰκονομικῆς κρίσεως 
ἔχουμε καθῆκον χριστιανικὸ νὰ τοὺς βοη-
θοῦμε νὰ συνδεθοῦν μὲ τὸν Κύριό μας Ἰη-
σοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἐμπνέει τὴν ὑπομονὴ 
καὶ καρτερία στὶς θλίψεις τῆς ζωῆς. Ὅμως μὲ 
συγκίνηση διαπιστώνουμε ὅτι στὰ πρόσωπα 
τῶν φιλάνθρωπων ἀδελφῶν μας ἀναβίωσε 
γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ εὐαγγελικὴ παραβολὴ 
τοῦ «καλοῦ Σαμαρείτου» ποὺ διδάσκει τὴν 
ἀθάνατη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν συν
άνθρωπο. Ὁ Κύριός μας νὰ τοὺς ἀνταμείψει 
καὶ τώρα καὶ στὴν αἰωνιότητα!



ΤΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

1. Ἡ αἰώνια ζωὴ
Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ εἶναι ἀφι-

ερωμένη στὴ μνήμη τῶν 318 ἁγί-
ων καὶ θεοφόρων Πατέρων οἱ 
ὁποῖοι συνῆλθαν τὸ 325 μ.Χ. 
στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας καὶ συν
εκρότησαν τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ 
Σύνοδο, ἡ ὁποία καταδίκασε τὴ 
φοβερὴ αἵρεση τοῦ ἀρειανισμοῦ. 

Πρὸς τιμὴν τῶν ἁγίων Πατέ-
ρων ἀναγινώσκεται ἀπὸ τὸ ἱερὸ 
Εὐαγγέλιο ἕνα τμῆμα τῆς ἀρχι-
ερατικῆς προσευχῆς τοῦ Κυρί-
ου, τῆς προσευχῆς τοῦ Μεγάλου 
Ἀρχιερέως Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς 
τὸν οὐράνιο Πατέρα Του κατὰ 
τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης 
μετὰ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο. Σ’ ἕ    
να σημεῖο αὐτῆς τῆς συγκλονι-
στικῆς προσευχῆς ὁ Κύριος ὁμι-
λεῖ γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ ἐξη
γεῖ τί εἶναι ἡ αἰώνια ζωή: «Αὕ τη 
ἐστὶν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γι νώ
σκωσί σε τὸν μόνον  ἀληθι νὸν 
Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν 

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΩΝ

ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΤΕΡΩΝ

Τύχωνος Ἀμαθοῦντος,
Μάρκου Ἀπολλωνιάδος 
Ἦχος πλ. β΄ -  Ἑωθινὸν Ι΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
(Τῶν Ἁγίων Πατέρων 

τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ἰωάν. ιζ΄ 1-13

t    ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλ-
μοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, εἶπε· πάτερ, ἐλή λυ 
θεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ 

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

Χριστόν», εἶπε. Δηλαδή,  αἰ  ώνια ζωὴ εἶ
ναι ἡ διαρκὴς πρόοδος στὴ γνώση τοῦ 
μόνου  ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸν Ὁποῖο ὁ Θεὸς Πατὴρ 
ἀπέστειλε στὸν κόσμο. Ἡ γνώση αὐτὴ 
δὲν εἶναι θεωρητικὴ ἀλλὰ ἐμπειρία τῆς 
κοινωνίας τοῦ Θεοῦ. Οὐσιαστικὰ αὐτὴ ἡ 
θεογνωσία παρέχεται ὡς δωρεὰ τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος στὶς ψυχὲς ποὺ πιστεύ-
ουν καὶ ἀγαποῦν τὸν Κύριο κι ἐπιθυμοῦν 
νὰ Τὸν γνωρίσουν προσωπικά. 

Ἂς καλλιεργοῦμε λοιπὸν τὸν πόθο νὰ 
γνωρίσουμε καὶ νὰ ἀγαπήσουμε τὸν 
Θεό, γιὰ νὰ ζοῦμε σὲ κάποιο βαθμὸ ἤδη 
ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωὴ τὴν ἀνέκφραστη 
χαρὰ τῆς αἰωνιότητος. Στὶς ἱερὲς ὧρες 
τῆς προσευχῆς, τῆς μελέτης τοῦ θείου 
λόγου, τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς 
συμμετοχῆς στὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκ
κλησίας μας, συναντοῦμε τὸν Χριστὸ ὁ 
Ὁποῖος ἔρχεται καὶ κατοικεῖ ἐντός μας 
καὶ γεμίζει τὴ ζωή μας μὲ χαρὰ καὶ εἰρή-
νη. Ἀσύγκριτα ὡραιότερη ὅμως θὰ εἶναι 
ἡ ζωὴ μὲ τὸν Κύριο στὴν αἰωνιότητα... 
Ἐκεῖ θὰ πλέουμε μέσα στὸν ὠκεανὸ τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν θὰ χορταίνου-
με τὴ θέα τοῦ προσώπου Του!

2. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀπευθύνε-
ται ὁ Κύριος Ἰησοῦς στὸν Οὐράνιο Πα-
τέρα φανερώνει τὴ σχέση ἰσοτιμίας με-
ταξύ τους. Τὰ λόγια τῆς προσευχῆς Του 
δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὰ πεῖ ἕνας κοινὸς 
θνητός. Λέγει πρὸς τὸν Πατέρα: «Τὰ ἐμὰ 
πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά». Ὅλα ὅσα 
ἀνήκουν σὲ μένα δικά σου εἶναι, ὅπως 
καὶ τὰ δικά σου εἶναι δικά μου. 

Εἶναι λοιπὸν φανερὸ ὅτι ὁ Κύριος Ἰη-
σοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ἀΐδιος Υἱός, ὁ Ὁ  
ποῖος ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Πατέρα ὡς 
ἴσος πρὸς ἴσον. Ἂς ἔρθουν τώρα οἱ Ἀρει-
ανοὶ ἢ οἱ ἀπόγονοί τους οἱ Χιλιαστὲς ἢ 

ὅποιοι ἄλλοι αἱρετικοὶ θεωροῦν τὸν Ἰη-
σοῦ Χριστὸ κτίσμα καὶ δημιούργημα τοῦ 
Θεοῦ, κι ἂς μᾶς ἐξηγήσουν πῶς τολ-
μοῦν νὰ λένε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι κατώ-
τερος ἀπὸ τὸν Θεὸ Πατέρα, ἐφόσον ὁ 
Ἴδιος δηλώνει ὅτι σ’ Αὐτὸν ἀνήκουν ὅλα 
ὅσα ἀνήκουν καὶ στὸν Πατέρα;... Εἶναι 
ἐντελῶς ἀστήρικτη ἡ πλάνη τους, ὅπως 
ἀκριβῶς ἀπέδειξε καὶ «ἡ Σύνοδος ἡ ἐν 
Νικαίᾳ», ἡ ὁποία ἀνεκήρυξε τὸν Χριστὸ 
«Υἱὸν Θεοῦ, Πατρὶ καὶ Πνεύματι σύν-
θρονον» (Στιχηρὸ Ἑσπερινοῦ). Γι’ αὐτὸ 
καὶ στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, τὸ ὁποῖο 
συνέταξαν οἱ ἅγιοι Πατέρες ποὺ ἑορτά
ζουμε σήμερα, ὁμολογοῦμε: «Καὶ εἰς ἕνα 
Κύ ριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ 
Θε οῦ τὸν μονογενῆ».

Ἂς μένουμε λοιπὸν στερεωμένοι στὴν 
πίστη γιὰ τὴ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἡ πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς Θεὸ ἀπο-
τελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς σωτηρίας μας.

3. Προσευχὴ
γιὰ τὴν ἑνότητα

Πολὺ συγκινητικὸ εἶναι καὶ τὸ σημεῖο 
ὅπου ὁ Κύριος ἐκφράζει στὴν ἀρχιερα-
τικὴ προσευχὴ τὴ μεγαλύτερη ἐπιθυμία 
Του γιὰ τοὺς πιστοὺς μαθητές Του ὅλων 
τῶν αἰώνων: Παρακαλεῖ τὸν Οὐράνιο 
Πατέρα νὰ τοὺς διατηρήσει ἑνωμένους 
μαζί Του καὶ ἑνωμένους μεταξύ τους 
μέσα στὴν Ἐκκλησία. 

Ἀποτελεῖ λοιπὸν χρέος ἐπιτακτικὸ ὅ    
λων μας νὰ καλλιεργοῦμε αὐτὸ τὸ πνεῦ
μα τῆς ἑνότητος. Νὰ προσευχόμαστε νὰ 
διατηροῦμε τὴν ἑνότητα τῆς  πίστεως καὶ 
τῆς ἀγάπης μέσα στὴν Ἐκκλησία. Νὰ  πα  
ρακαλοῦμε ἐπίσης τὸν ἅγιο Θεὸ γιὰ τοὺς 
πεπλανημένους ἀδελφούς μας, αὐ   τοὺς 
ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν Ποί   μνη 
τοῦ Χριστοῦ καὶ δημιούργησαν σχίσμα-
τα καὶ διαιρέσεις, ὥστε νὰ ἐπιστρέψουν 
καὶ νὰ γίνει «μία ποίμνη, εἷς ποιμήν» (Ἰω. 
ι΄ 16).



Τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, ἐπισκόπου Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας 
τῆς Οὐκρανίας, λάμπει σήμερα σάν ἥλιος σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Τὰ θαύματά του ποτά-
μι ποὺ πλημμυρίζει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σὲ κάθε τόπο. Ἡ μαρτυρικὴ ὁλοφώτει-
νη ζωή του ἀποτελεῖ φάρο καθοδηγητικὸ γιὰ τοὺς πιστούς. Καὶ τὰ λόγια του στηρίζουν 
καὶ ἐμπνέουν ὅλους ὅσοι τὰ μελετοῦν ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ συνεχῶς ἐκδίδονται σήμερα, 
καθιστώντας γνωστὴ τὴ χαρισματικὴ ἁγία μορφή του παντοῦ.

Ὅμως ἡ μορφὴ τοῦ ἁγίου Λουκᾶ δὲν λάμπει μόνο σήμερα ποὺ ἐπισήμως (ἀπὸ τὸ 
1995) ἔχει ἀναγνωρισθεῖ ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπὸ παλαιότερα ἀκόμη ἡ μορφή 
του εἶχε ξεπεράσει τὰ σιδερόφραχτα σύνορα τῆς Ρωσίας, τότε ΕΣΣΔ ( Ἑνώσεως Σοβιε
τικῶν Σοσιαλιστικῶν Δημοκρατιῶν). Στὸ περιοδικό μας εἶχε ἤδη δημοσιευθεῖ τὸ 1962 
(σελ. 541542), ἕνα χρόνο μετὰ τὴν κοίμησή του (11 Ἰουνίου 1961), σημαντικὸ κείμενο γιὰ 
τὴ μορφή του κατὰ μετάφραση ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Ir ́enikon. Τὸ ἀναδημοσιεύουμε τώρα, 
διότι εἶναι σπουδαιότατο, καθὼς ἀποτελεῖ ἐξιστόρηση τοῦ ἰδίου τοῦ ἁγίου Λουκᾶ γιὰ 
τὴν περιπετειώδη καὶ θαυμαστὴ ζωή του.

Εἰς τὸ φιλορθόδοξον περιοδικὸν «Εἰ ρηνικόν» (Irénikon) ἐδημοσιεύθη τελευταίως 
ἐνδιαφέρουσα περίπτωσις διασήμου Ρώσσου καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς, ὁ ὁποῖος, 
παρὰ τοὺς διωγμοὺς τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἐχειρο-
τονήθη ἐπίσκοπος. Καθὼς γράφει τὸ «Εἰρηνικόν», τὸ περιστατικὸν ἀναφέρει ἡ Ρωσ-
σικὴ «Φιλολογικὴ Ἐφημερὶς» τῆς 28 Ἀπριλίου τρ. ἔτους. Πρόκειται διὰ τὸν Σεβα-
σμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας κ. Λουκᾶν. Προτοῦ χει-
ρονονηθῇ ἦτο διάσημος χειροῦργος καθηγητής, βραβευθεὶς τὸ 1946 μὲ τὸ βραβεῖον 
Στάλιν διὰ τὰς ἐπιστημονικὰς ἐπὶ τῆς χειρουργικῆς ἐργασίας του, ὀνομαζόμενος Βό-
ϊνοΓιασενέτσκιζ (VoinoJasenetskij). Ἰδοὺ πῶς ὁ ἴδιος ἐξιστόρησε τὰ κατ’ αὐτὸν τὴν 
27ην Ἀπριλίου, ἡμέραν τῆς 80ῆς ἐπετείου τῶν γενεθλίων του.

«Δὲν θὰ ἐπεθύμουν νὰ θεωρηθῇ ὡς 
αὐτοέπαινος αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς διηγηθῶ. 
Σᾶς λέγω ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ ὅτι δὲν ἐπι-
διώκω προσωπικὴν δόξαν, ἀλλὰ τὴν δό-
ξαν τοῦ Θεοῦ. Εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Τωβὶτ 
διαβάζομεν αὐτοὺς τοὺς βαρυσημάντους 

λόγους: “ Ἐπιβάλλεται νὰ κρατῇ κανεὶς τὸ 
μυστικὸν τοῦ βασιλέως, ἐνῶ ἀντιθέτως 
ἐπιβάλλεται νὰ ἀποκαλύπτῃ καὶ νὰ δια-
κηρύττῃ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ” (Τωβ. ιβ΄ 7).

Ἀκριβῶς τὰ μεγάλα ἔργα τοῦ Θεοῦ 
ποὺ ἐφανερώθησαν εἰς τὴν ζωήν μου 

Εἰς τὴν μαρτυρικὴν Ρωσσίαν

Ἰατρὸς
καὶ

Ἐπίσκοπος
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ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς ἀφηγηθῶ.  Γνωρίζω ὅτι ὑπάρχει μέγα πλῆθος ἀνθρώπων ποὺ δι-
ερωτῶνται πῶς ἠδυνήθην, ἀφοῦ ἔφθασα εἰς τὸν κολοφῶνα τῆς ἐπιστημονικῆς δό-
ξης, ἀφοῦ ἔγινα διάσημος σοφὸς καὶ μεγάλος χειροῦργος, πῶς ἠμπόρεσα νὰ ἐγκα-
ταλείψω τὴν σοφίαν καὶ τὴν χειρουργικὴν καὶ νὰ γίνω ἕνας κήρυξ τοῦ Εὐαγγελίου 
τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνοι ποὺ κάνουν τοιαύτας σκέψεις διαπράττουν ἕνα μεγάλο σφάλ-
μα, ἐφ’ ὅσον νομίζουν ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ συμβιβασθῇ ἡ ἐπιστήμη μὲ τὴν θρησκεί-
αν. Μία τοιαύτη γνώμη εἶναι ὅλως διόλου ἐσφαλμένη. Ἡ ἱστορία τῆς ἐπιστήμης μᾶς 
πληροφορεῖ ὅτι οἱ μεγάλοι σοφοί, ὡς ὁ Γαλιλαῖος, ὁ Νεύτων, ὁ Κοπέρνικος, ὁ Πα-
στέρ, ὁ ἰδικός μας μέγας φυσιολόγος Παυλὼφ ἦσαν βαθύτατα προσηλωμένοι εἰς τὴν 
θρησκείαν. Γνωρίζω ὅτι καὶ μεταξὺ τῶν συγχρόνων καθηγητῶν μας ὑπάρχουν πολ-
λοὶ οἱ ὁποῖοι πιστεύουν. Μοῦ ζητοῦν μάλιστα τὴν εὐλογίαν. Ἀλλ’ αὐτὸ δὲν θὰ ἠμπο-
ρέσουν νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν ἐκεῖνοι ποὺ μὲ ἐπικρίνουν διότι ἔγινα ἱερεὺς καὶ ἐπίσκο-
πος. Ἂς τοὺς ἀφήσωμεν νὰ διάγουν ἐν εἰρήνῃ.

Ὀφείλω ὅμως νὰ σᾶς ὁμολογήσω ὅτι καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος θεωρῶ ἐκπληκτικὸν καὶ ἀκα-
τανόητον αὐτὸ ποὺ ἔκαμεν εἰς ἐμὲ ὁ Θεός. Ἐν τούτοις, ἀναπολῶν τὴν ζωήν μου εἰς 
τὸ παρελθόν, διακρίνω καθαρά, χωρὶς νὰ εἰξεύρω τὸ πῶς, ὅτι ὁ Κύριος ἀπὸ τὴν 
πρώτην μου νεότητα, μὲ ὡδήγησε πρὸς τὴν Ἱερωσύνην, τὴν ὁποίαν οὐδέποτε εἶχα 
σκεφθῆ, δοθέντος ὅτι ἠγάπων μὲ πάθος τὴν χειρουργικήν, εἰς τὴν ὁποίαν εἶχον ἀφι-
ερωθῆ μὲ ὅλην μου τὴν ψυχήν. Αὐτὸ τὸ ἐπάγγελμα ἱκανοποιοῦσε πλήρως τὸν πό-
θον μου, τὸν ὁποῖον εἶχον πάντοτε, νὰ ὑπηρετήσω τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς θλιβομέ-
νους καὶ νὰ ἀφιερώσω ὅλας τὰς δυνάμεις μου ἀνακουφίζων τὰς θλίψεις των καὶ βο-
ηθῶν εἰς τὰς ἀνάγκας των.

Μὲ κάποιαν κατάπληξιν σκέπτομαι αὐτὸ ποὺ μοῦ συνέβη πρὸ 60 ἐτῶν, ὅταν ἐτε-
λείωσα τὸ Λύκειον καὶ ἐλάμβανον κατὰ τὴν ἀποχαιρετιστήριον τελετὴν ἐκ μέρους 
τοῦ Διευθυντοῦ τὸ ἀπολυτήριον ἐντὸς ἑνὸς τόμου Καινῆς Διαθήκης. Ἐδιάβαζα τὴν 

Καινὴν Διαθήκην προηγουμένως, ἀλλὰ τότε τὴν ξανα-
διάβασα ἀπὸ τὴν ἀρχὴν ἕως τὸ τέλος. Ὑπεγράμμι-

σα δὲ ὅ,τι μοῦ ἔκαμεν ἰσχυροτέραν ἐντύπωσιν. 
Τίποτε δὲν μὲ ἐξέπληξε περισσότερον ὅσον οἱ 
λόγοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς Ἀποστό-
λους ἐμπρὸς εἰς ἕνα ἀγρὸν μὲ σῖτον ὥριμον: 
“ Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· 
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως 
ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ” (Ματθ. 
θ΄ 3738).
Οἱ λόγοι αὐτοὶ ἔκαμαν νὰ ἀνασκιρτήσῃ ἡ καρδία 

μου καὶ νὰ ἀναφωνήσω εἰς τὸ βάθος τῆς ψυχῆς 
μου: “Πῶς συμβαίνει, Κύριε, νὰ ὑπάρχουν τόσον 
ὀλίγοι ἐργάται εἰς τὸν ἀγρὸν τὸν ἰδικόν Σου;”. Καὶ 
συνεκράτησα τοὺς λόγους αὐτοὺς εἰς ὁλόκληρον 

τὴν ζωήν μου.
Πολλὰ χρόνια ἐπέρασαν ἔκτοτε.  Κατόπιν 
μιᾶς διατριβῆς περὶ τῆς τοπικῆς ἀναισθησί

ας ἀνεκηρύχθην διδάκτωρ τῆς Ἰατρι κῆς 
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καὶ μοῦ ἀπενεμήθη σημαν τικὸν βραβεῖ
ον. Ἐν συνεχείᾳ ἐγκατεστάθην ὡς ἰα 
τρὸς εἰς τὴν ἐπαρχίαν.  Ἐθεράπευον τοὺς 
χωρικοὺς καὶ τοὺς ἐργάτας, καὶ αὐτὸ 
μοῦ ἔδιδε βαθεῖαν ἱκανο ποίησιν. Μετὰ 
παρέλευ σιν πολλῶν ἐτῶν ἠθέλησα νὰ 
γράψω ἕνα σύγγραμμα περὶ τῆς χει-
ρουργικῆς τῶν πυορρο ουσῶν πληγῶν. 
Ἀφοῦ ἔγραψα τὴν εἰσαγωγήν, μοῦ ἦλθε 
αἰφνιδίως μία παράδοξος καὶ ἔμμονος 
ἰδέα: “ Ὅταν αὐτὸ τὸ βιβλίον θὰ ἔχῃ τε-
λειώσει, θὰ φέρῃ τὸ ὄνομα ἑνὸς ἐπισκό-
που”. Ἀλλὰ διατί; Τί συμβαίνει; Ποίου ἐπι-
σκόπου; Τὸ ἐπαναλαμβάνω, οὐδέπο τε 
εἶχα σκεφθῆ τὴν Ἱερωσύνην, οὔτε τὸ ἐπι-
σκοπικὸν ἀξίωμα. Ἐν τούτοις, μετὰ πα-
ρέλευσιν ὀλίγων ἐτῶν, αὐτὴ ἡ παράδο-
ξος καὶ ἀόριστος σκέψις ἔγινε πραγμα-
τικότης. Τὸ σύγγραμμά μου, ποὺ κατέ-
στη διάσημον κατόπιν, ἐσχεδίαζα νὰ δι-
αιρέσω εἰς δύο μέρη. Ὅταν ἐτελείωσα τὸ 
πρῶτον μέρος, ἔγραψα ἐπὶ τοῦ ἐξωφύλ-
λου: “ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς. Ἐγχειρίδιον 
χειρουργίας πυορροουσῶν πληγῶν”, δι-
ότι τότε εἶχα πλέον χειροτονηθῆ ἐπίσκο-
πος. Καὶ ἔγινα ἐπίσκοπος κατὰ τρόπον 
ἐντελῶς ἀπροσδόκητον δι’ ἐμέ, μὲ μίαν 
φανερὰν κλῆσιν τοῦ Θεοῦ. 

Εἰς τὴν πόλιν Tachkent (εὑρίσκεται 
εἰς τὰ παράλια τῆς Κασπίας θαλάσσης), 
ὅπου ἤμην τότε πρῶτος ἰατρὸς καὶ διευ-
θυντὴς τοῦ Δημοτικοῦ Νοσοκομείου, ἔγι-
νε μία ἐπαρχιακὴ συνέλευσις ὑπὸ τὴν 
προεδρίαν τοῦ Ἐπισκόπου. Ἔλαβον μέ-
ρος εἰς αὐτὴν καὶ ὡμίλησα ἐπὶ σοβαροῦ 
ζητήματος καὶ πολὺ ἐνθουσιωδῶς.

Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τῆς συν
ελεύσεως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Ἰννοκέν τιος 
μὲ ἐπῆρε ἀπὸ τὸ χέρι καὶ ἐκάναμε μαζῆ 
μερικὰ βήματα πέριξ τοῦ  καθεδρικοῦ 
ναοῦ καὶ μοῦ ὡμίλησε διὰ τὴν  βαθεῖαν 
ἐντύπωσιν ποὺ τοῦ ἐπροξένησεν ὁ λό
γος μου. Αἴφνης ἐσταμάτησε, καὶ κυ 
ττῶν τάς με εἰς τὰ μάτια μοῦ εἶπε: “  Ἰατρέ, 

πρέπει νὰ γίνῃς ἱερεύς”. Μολονότι μία 
τοιαύτη σκέψις δὲν μὲ ἀπησχόλει, ἀπε-
δέχθην τὴν πρόσκλησιν ταύτην διὰ τὴν 
Ἱερωσύνην, προερχομένην ἐκ τοῦ στό-
ματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὡς πρόσκλη-
σιν τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς νὰ σκεφθῶ οὔτε 
μίαν στιγμὴν ἀπήντησα: “Μάλιστα, Σε-
βασμιώτατε, θὰ γίνω”. Τὴν ἑπομένην 
Κυριακὴν ἐχειροτονήθην διάκονος· μίαν 
δὲ ἑβδομάδα ἀργότερον ἱερεύς, καὶ ἐτο-
ποθετήθην ὡς προϊστάμενος τοῦ Καθε-
δρικοῦ ναοῦ. Εὐθὺς ἀμέσως ἀνέπτυξα 
μεγάλην δραστηριότητα ὡς Ἱεροκήρυξ, 
καὶ προήδρευον εἰς θεολογικὰς συνδια-
λέξεις. Εἰς συζητήσεις δὲ μετὰ τῶν ἀθέ-
ων ἐπετύγχανον συντριπτικὰς νίκας κατ’ 
αὐτῶν.

Δύο χρόνια καὶ 4 μῆνας ἀργότερα ἔγι-
να ἐπίσκοπος. Ὁ Κύριος ὡς ἐπίσκοπον 
μὲ ἐτοποθέτησεν εἰς μίαν μακρυνὴν πό-
λιν, τὴν Jenssieysk (Ζανσίεϊσκ). Ὅλοι οἱ 
ἱερεῖς τῆς λαμπρᾶς ταύτης πόλεως μὲ τὸ 
πλῆθος τῶν ἐκκλησιῶν, ὡς ἐπίσης καὶ 
ὅλοι οἱ ἱερεῖς τῶν κωμοπόλεων τῆς ἐπαρ-
χίας Κrasnoyarsk (Κρασνογιάρσκ), εἶχον 
προσχωρήσει εἰς τὴν ζῶσαν Ἐκκλησίαν 
καὶ εἶχον ταχθῆ μὲ τοὺς νεωτεριστάς...

Εἰς τὴν περίπτωσίν μου ἐπραγματο-
ποιήθησαν οἱ λόγοι τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου: “Οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμ-
μόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς 
τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς 
ἀδελφοῖς· οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ 
ἐκάλεσε, καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ 
ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους 
καὶ ἐδόξασε” (Ρωμ. η΄ 2930)».

Καὶ ὁ πολιὸς ἱατρός  ἐπίσκοπος ἐτε-
λείωσεν ὡς ἑξῆς: «Θὰ ἠδυνάμην νὰ σᾶς 
διηγηθῶ ἀκόμη πολλὰ ἄλλα θαυμαστὰ 
πράγματα, διὰ τῶν ὁποίων ὁ Κύριος κα-
τηύθυνε τὴν ζωήν μου, ἀλλὰ νομίζω ὅτι 
αὐτὰ ποὺ σᾶς εἶπα ἀρκοῦν διὰ νὰ ἀνα-
φωνήσετε μαζῆ μου· Δόξα εἰς τὸν Κύριόν 
μας εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».       



Κ άθε μέρα οἱ ἐφημερίδες καὶ τὰ ἄλ  
λα Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως 
μᾶς παρουσιάζουν τὴ θλιβερὴ κα-

τάσταση τῆς κοινωνίας μας καὶ τονί-
ζουν συνήθως πληθωρικὰ ὅτι προχω-
ροῦμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.

Οἱ νόμοι τῆς πολιτείας παραβαίνον
ται ἀσύστολα καὶ παρουσιάζονται κα
τὰ κάποιον τρόπο στὴν πράξη ἀνίκα-
νοι νὰ διορθώσουν τὰ κακῶς κείμενα, 
διότι ὅλοι σχεδὸν οἱ πολίτες ρέπουμε 
πρὸς τὴν παράβαση. Καὶ ἐνῶ ὑπάρ-
χει πολυνομία, ἀνθεῖ συγχρόνως καὶ ἡ 
παρανομία.

Καὶ ὅμως ὑπάρχει κάποιος  Νόμος 
ἁπλὸς καὶ εὔκολος, ποὺ καὶ μόνος αὐ
τός, ἂν τὸν ἐφαρμόζαμε, μποροῦσε νὰ 
μεταβάλει τὴ γῆ σὲ Παράδεισο. Νόμος 
ποὺ πρέπει νὰ ἐφαρμοσθεῖ ὁπωσδή-
ποτε, ἐὰν δὲν θέλουμε νὰ καταντήσει 
ἡ κοινωνία μας ζούγκλα.

Πρόκειται γιὰ τὸν «Χρυσὸ  Κανόνα», 
μὲ τὸν ὁποῖο ἐπισφράγισε ὁ Θεάνθρω
πος Κύριος τὴν περίφημη «Ἐπὶ τοῦ 
ὄρους ὁμιλία» Του.

Τί λέει αὐτὸς ὁ ὀνομαζόμενος «χρυ-
σοῦς κανών», αὐτὸς ὁ νόμος ποὺ 
μπορεῖ νὰ λύσει ὅλα τὰ κοινωνικά μας 
προβλήματα, χωρὶς μάλιστα εἰδικὲς 
συσκέψεις καὶ συνέδρια καὶ ἐμπειρο-
γνώμονες κοινωνιολόγους;

«Πάντα ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν 
ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί ὑμεῖς ποι-
εῖτε αὐτοῖς» (Ματθ. ζ΄ 12). Ὅλα ὅσα 
θέλετε νὰ σᾶς κάνουν οἱ ἄνθρωποι, τὰ 
ἴδια νὰ κάνετε καὶ σεῖς σ’ αὐτούς. «Τί 
τούτου κουφότερον» (δηλαδὴ ἐλαφρό-
τερο); ἐρωτᾶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. 
«Τί τούτου δικαιότερον;». Καὶ προσθέ-
τει: «Ὅθεν δῆλον ὅτι κατὰ φύσιν ἡμῖν 
ἡ ἀρετή» (ΕΠΕ 10, 90). Εἶναι λοιπὸν 
φανερὸ ὅτι ἡ ἀρετὴ εἶναι ἔμφυτη, βρί-
σκεται μέσα στὴν ἴδια τὴ φύση μας. 
Δὲν μᾶς ζητάει ἑπομένως κάτι ὑπερ-
φυσικὸ ὁ Θεός. Τί ὅμως μᾶς ζητάει μὲ 
τὸν νόμο Του αὐτόν; Μᾶς παραγγέλλει 
νὰ κάνουμε στοὺς ἄλλους ὅ,τι θέλου-
με νὰ κάνουν οἱ ἄλλοι σὲ μᾶς: Θέλου-
με νὰ μᾶς τιμοῦν οἱ ἄλλοι; Θέλουμε νὰ 
σέβονται τὴν ἡσυχία μας; Θέλουμε νὰ 

Γιὰ νὰ μὴ γίνουμε ζούγκλα

Γιὰ νὰ μὴ γίνουμε ζούγκλα



261ΑΡΙΘ. 2068, 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ὑπολογίζουν τὴ γνώμη μας; Θέλουμε νὰ συγχωροῦν τὰ λάθη μας; Θέλουμε νὰ 
δείχνουν κατανόηση, νὰ ἀνέχονται τὶς ἰδιοτροπίες καὶ ἀδυναμίες μας; Θέλουμε 
νὰ μᾶς ἀγαποῦν καὶ νὰ μᾶς συμ παρίστανται στὶς δυσκολίες μας; Τὸ ἴδιο νὰ κά-
νουμε κι ἐμεῖς πρὸς αὐτούς.

Καὶ ἀντιθέτως: Δὲν θέλουμε νὰ μᾶς ἀδικοῦν, νὰ μᾶς συκοφαντοῦν, νὰ προσ
βάλλουν τὴν τιμὴ τῆς οἰκογενείας μας, νὰ μᾶς ζηλεύουν, νὰ βλάπτουν τὰ συμ-
φέροντά μας, νὰ μᾶς παραγκωνίζουν; Τὸ ἴδιο νὰ προσέχουμε νὰ μὴν κάνουμε 
ποτὲ σὲ κανένα συνάνθρωπό μας κι ἐμεῖς. 

Αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τοῦ  «Χρυσοῦ Κανόνος», ποὺ μὲ αὐτὴ τὴν τέλεια μορ-
φή του εἶναι καθαρὰ χριστιανικὴ διδασκαλία. Στὴν προχριστιανικὴ ἐποχὴ ἦταν 
γνωστὴ ἡ διδασκαλία αὐτὴ μόνο μὲ τὴν ἀρνητική της μορφή: «Ὃ σὺ μισεῖς 
ἑτέρῳ μὴ ποιήσῃς». Αὐτὸ ποὺ ἀποστρέφεσαι ἐσὺ δηλαδή, μὴν τὸ κάμ νεις ποτὲ 
σὲ ἄλλον. Ἡ τέλεια ἀποκάλυψη μᾶς δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο, ὁ Ὁποῖος μᾶς 
παρακινεῖ νὰ εὐεργετοῦμε τοὺς πλησίον, νὰ ἀγαπᾶμε ὅπως θὰ θέλαμε νὰ ἀγα-
ποῦν κι ἐμᾶς οἱ ἄλλοι εἰλικρινά.

Μὲ τὸν «Χρυσὸ Κανόνα» ὁ Κύριος μᾶς βοηθεῖ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὸν κλοιὸ 
τὸν ἀσφυκτικὸ τῆς φιλαυτίας μας καὶ νὰ μεταφερθοῦμε καὶ στὴ θέση τοῦ ἄλλου, 
ὅποιος κι ἂν εἶναι αὐτός: ἐργάτης, ἀλλοδαπός, ἄρρωστος, γνωστός, ἄγνωστος, 
φίλος. Στὸ πρόσωπό του πρέπει νὰ βλέπου-
με τὸν συνάνθρωπό μας μὲ τὸν ὁποῖο μοι-
ραζόμαστε τὴ ζεστασιὰ τοῦ ἥλιου, τὴ μοσχο-
βολιὰ τῶν λουλουδιῶν καὶ ὅλες τὶς ὀμορφιὲς 
τῆς Δημιουργίας, μὲ τὶς ὁποῖες στόλισε τὴ γῆ 
ὁ Θεὸς γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

Ἂν δὲν ὑπερίσχυε ὁ σατανοκίνητος ἐγωι
σμός μας· ἂν σκεφτόταν λογικὰ ὁ  καθένας 
μας ὅτι δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ μόνος κάτοικος τῆς 
γῆς, ἀλλὰ ζεῖ καὶ πρέπει νὰ ζεῖ  ἁρμονικὰ μὲ μυ-
ριάδες καὶ ἑκατομμύρια  συνανθρώπους του, 
κι ἂν εἶχε ὡς νόμο τῆς ζωῆς του τὸν «Χρυσὸ 
Κανόνα» καθένας μας, δὲν θὰ ὑπῆρχε κανένα 
πρόβλημα. Οὔτε  καταχρήσεις θὰ ὑπῆρχαν, 
οὔτε ἀδιαχώρητο στὶς φυλακές, οὔτε θὰ κυρι-
αρχοῦσε ὁ νόμος τοῦ ἰσχυρότερου, ποὺ ἐπι-
κρατεῖ στὴ ζούγκλα. Θὰ ἔβλεπε ὁ ἕνας τὸν 
ἄλλον σὰν ἀδελφό, ὅπως τὸ διακηρύσσει τὸ 
ἱερὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς 
ἁγίας Ἐκκλησίας Του. Καὶ θὰ κυριαρχοῦσε 
παντοῦ ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη, ποὺ ζωογονεῖ 
καὶ συνάπτει τὶς ψυχὲς καὶ ἀποτελεῖ τὸ μόνο 
ἀκλόνητο θεμέλιο τῆς κοινωνικῆς καὶ εἰρη-
νικῆς ζωῆς.       

Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐκκλησιαστικὲς 
μορφὲς τῶν ἀποστολικῶν χρόνων με-
λετᾶ τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο.  Συγκεκριμένα 
προβάλλει τὸν Ἀδελφόθεο Ἰάκωβο, 
τὸν Εὐαγγελιστὴ Μᾶρκο, τὸν ἑκατόν
ταρχο Κορνήλιο, τὸν Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἀρι-
μαθαίας καὶ τὸν πρωτομάρ τυρα Στέ-
φανο. Εἶναι ἀποκαλυπτική, μορφωτικὴ 
καὶ πολὺ οἰκοδομητικὴ ἡ ἔκδοσή μας 
αὐτή. Σελίδες 183. Τιμᾶται 5 €.

Μητροπολίτου 
Πενταπόλεως

Ἰγνατίου

Τεῦχος Α΄

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ

ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ 
ΧΡΟΝΩΝ



Μ᾽'ἔβαλε

στὴν

Ἐκκλησία

Μ ητροπολίτης ἦταν τῆς Νέας Σμύρ
νης. Χρυσόστομο τὸν ἔλεγαν. Ἤ    
θελε νὰ κυκλοφορεῖ ἀνάμεσα 

στοὺς ἀνθρώπους ἀπαρατήρητος. Δὲν 
ἤθελε νὰ δίνει ὑποψία ὅτι ἦταν Δεσπό-
της. Φρόντιζε τὸν φτωχὸ λαὸ καὶ ἄνοι-
γε εὔκολα κουβέντα μὲ τοὺς βιοπαλαι
στὲς καὶ τοὺς καταφρονεμένους. Ἔφυ-
γε  ξαφνικά, στὸ μεσουράνημά του. Τὸν 
ἔ  κλαψε ὅλη ἡ Μητρόπολη. Γιατὶ ἦταν 
ἀ   πέραντα καλοσυνάτος καὶ μυστικὸς 
τῆς ἀγάπης δουλευτής.

Αὐτὸς λοιπὸν βρέθηκε κάποτε – πρωὶ 
ἦταν – στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας μαζὶ μὲ 
τὸν π. Παντελεήμονα (μετέπειτα μητρο-
πολίτη Θήρας). Διέσχιζαν οἱ δυό τους 
τὴν ὁδὸ Ἀκαδημίας. Πίσω ἀπὸ τὴ Ζωο-
δόχο Πηγή, στὴ γωνία πλάϊ ἀπὸ τὸ πε-
ρίπτερο ἀντίκρισαν ἕναν κουλουρτζή. 
Μόλις εἶχε τακτοποιήσει τὸν μικρό του 
πάγκο. Πάνω στὴν ξύλινη τάβλα εἶχε ὑ  
ψώσει συμμετρικὰ γύρω  γύρω καὶ μὲ 
τέχνη τὴν πραμάτεια του. Τὰ κουλούρια 
τῆς ἡμέρας, ὅλα ζεστὰ καὶ σουσαμένια. 
Εἶχε πολλοὺς πελάτες κάθε μέρα. Τοὺς 
ἤξερε, τοὺς περίμενε, τοὺς ἀγαποῦσε. 
Γιατὶ στήριζαν τὸ τίμιο βιός του.

Πλησίασε ὁ Δεσπότης. Φαίνεται, ἦ  
ταν ὁ πρῶτος του πελάτης.

–Καλημέρα, καλέ μου ἄνθρωπε, τοῦ 
εἶπε. Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ τὴν πραμάτεια 
σου. Μοῦ δίνεις, σὲ παρακαλῶ, δύο 
κουλούρια;

Ἀγρίεψε ἀμέσως ὁ κουλουρτζὴς καὶ 
τοῦ λέει:

–Δὲν δίνω σὲ παπάδες πρωίπρωὶ 
κου  λούρια.

Εἶχε πιστέψει ὁ φτωχὸς στὴν ἀφελὴ 
πίστη ὁρισμένων ὅτι φέρνουν γρου-
σουζιὰ στὴ δουλειά του οἱ παπάδες 
ἐὰν γίνουν οἱ πρῶτοι του πελάτες στὴν 
ἡμέρα.

Ὁ Δεσπότης σιώπησε. Τὸν κοίταξε μὲ 
καλοσύνη καὶ σὲ λίγο τοῦ λέει:

–Εὐλογία εἶναι! Μὴν κάνεις ἔτσι.
–Δὲν πιστεύω, παππούλη, στὰ ἁγιω-

τικά σας καὶ στὰ θεϊκά σας, ἀπάντησε 
ἐκεῖνος.

Καὶ ἔστριψε περιφρονητικὰ τὸ πρό-
σωπό του ἀλλοῦ. Δὲν ἄντεχε νὰ  βλέπει 
μπροστά του τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ 
Θεοῦ. Καὶ νά... Πῶς ἔγινε ἀμέσως τὸ 
μεγάλο κακό; Χωρὶς κὰν ν’ ἀγγίξει κά-
ποιος τὸν πάγκο, μονομιᾶς ὅλα τὰ κου-

Ἀληθινὴ ἱστορία
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λούρια σωριάστηκαν κάτω. Ὅλο τὸ 
βιὸς τῆς ἡμέρας εἶχε ἀχρηστευθεῖ. Κυ-
λοῦσαν τὰ κουλούρια στὸ πεζοδρόμιο 
καὶ ἔπαιρναν ὅλη τὴ σκόνη τοῦ δρό-
μου. Τὰ ἄψυχα ψωμιὰ φανέρωναν τὴ 
διαμαρτυρία τους γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη 
συμπεριφορὰ τοῦ ἐμπόρου τους.

Θλίψη ἀμέσως ἁπλώθηκε βαθιὰ στὸ 
πρόσωπο καὶ τῶν δύο ἱερωμένων. Δὲν 
ἔφταιγαν αὐτοί. Καὶ ὅμως πῆραν τὸ 
φταίξιμο πάνω τους. Ἀλληλοκοιτάχτη-
καν μὲ ἀγωνία καὶ πόνο. Τί νὰ κάνουν; 
Ὁ ἀνεξίκακος Δεσπότης ἔβγαλε ἀμέ-
σως 1.000 δραχμές (δὲν ὑπῆρχαν τότε 
τὰ εὐρώ) καὶ πλησίασε τὸν ταραγμένο 
ἄνθρωπο.

–Λυπούμαστε βαθιά, καλέ μας ἄν
θρω πε, ποὺ μὲ τὴν παρουσία μας ἄθε-
λά μας σήμερα σὲ βρῆκε αὐτὴ ἡ δοκι-
μασία. Πάρε αὐτὸ τὸ ποσὸν ὡς μικρὴ 
ἀποζημίωση γιὰ τὶς ἀνάγκες σου καὶ 
γιὰ ὅσα χρέη, ἂν ἔχεις...

–Ἀδύνατον, ἀδύνατον, πάτερ, νὰ τὰ 
πάρω, ἔλεγε τώρα ντροπιασμένος ὁ βι-
οπαλαιστής.

–Ἀπὸ ποῦ εἶσαι; Γνωστὸς μοῦ φαίνε-
σαι.

–Χρῆστος, ἀπὸ τὸν Κορυδαλλό.
–Ἔχεις οἰκογένεια; Ποῦ μένεις; Δῶσ’ 

μου τὴ διεύθυνσή σου. Καὶ τὰ ὀνόματά 
σου νὰ τὰ μνημονεύω...

Οὔτε κατάλαβε ὁ Χρῆστος πῶς ἔδω-
σε τὰ ὀνόματα καὶ τὴ διεύθυνση τοῦ 
σπιτιοῦ του. Ἀντάλλαξαν ἀκόμα δυὸ 
λόγια. Καὶ οἱ ἄγνωστοι ἔφυγαν. Ἄφη-
ναν πίσω ἕναν πονεμένο βιοπαλαιστὴ 
ντροπιασμένο, ἴσως καὶ θυμωμένο, λι-
γότερο ὅμως ἀπὸ ὅσο ἦταν στὴν ἀρχή.

Τί κάνει τώρα ὁ Δεσπότης;
Τό ’βαλε στὸ νοῦ του ν’ ἀλλάξει δρο-

μολόγιο ἀφήνοντας πίσω τὶς ἐπείγου-
σες ἐργασίες του ἐκείνης τῆς ἡμέρας. 
Καὶ νά! Κάνει ἐπίσκεψη στὸ σπίτι τοῦ 

κυρίου Χρήστου. Ἔφθασε τὸ ἴδιο πρωι-
νό – ἦταν δέκα τὸ πρωί –  μαζὶ μὲ τὸν π. 
Παντελεήμονα ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι, ποὺ 
ἔδειχνε πάμφτωχο. Εἶπαν δυὸ λόγια 
προσευχῆς ἀπὸ μέσα τους καὶ χτύπη-
σαν τὸ κουδούνι.

–Περάστε, ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τῆς οἰ 
κοδέσποινας, τῆς κυραΛένης. Ὅμως 
ξαφνιάστηκε, γιατὶ ἄλλους περίμενε νὰ 
δεῖ καὶ ἄλλους εἶδε. Πρὶν προλάβει νὰ 
ρωτήσει, ἄκουσε τὴν εὐγενικὴ φωνὴ 
τοῦ Δεσπότη:

–Καλημέρα, ἐρχόμαστε ἀπὸ τὸν ἄν
δρα σου.

–Μὰ αὐτὸς δὲν πιστεύει. Δὲν τά ’χει 
καλὰ μὲ τὸν Θεό. Εἶναι ἐνάντια στὰ 
θεῖα. Οὔτε καὶ μὲ τοὺς παπάδες συμ-
φωνεῖ. Καί ’γὼ τὰ ἴδια... Ἂς εἶναι ὅμως. 
Περάστε, καθίστε. Νὰ σᾶς φτιάξω κα
φέ. Πῶς τὸν πίνετε;

–Μέτριο.
Ἔτρεξε ἡ νοικοκυρὰ νὰ  περιποιηθεῖ 

τοὺς ἀναπάντεχους αὐτοὺς  ἐπισκέπτες. 
Μέσα της ποικίλα συναισθήματα τὴν 
ἔζωναν. Ἔφερε σύντομα τὸν δίσκο. Ἀ  
πορία ἦταν ζωγραφισμένη στὸ πρόσω-
πό της. Κάθισε ἀμίλητη, μὴν μπορών
τας νὰ ἐξιχνιάσει τὸν σκοπὸ τῆς ἀφίξε-
ως τῶν δύο ἱερωμένων.

–Στὴν ὑγειά σας, κυραΛένη. Ὁ Θεὸς 
νὰ εὐλογεῖ τὸ σπιτικό σας, τὸν καλό 
σας σύζυγο, τὸν κύριο Χρῆστο, καὶ τὰ 
παιδιά σας...

–Σᾶς εὐχαριστοῦμε. Μιὰ στιγμὴ νὰ 
φέ ρω καὶ τὸ κέϊκ, εἶπε ἡ ἄκακη γυναίκα. 

Κείνη τὴν ὥρα ὁ Δεσπότης βρῆκε τὴν 
κατάλληλη εὐκαιρία γιὰ ν’ ἀφήσει κάτω 
ἀπὸ τὸ πετσετάκι τοῦ δίσκου ἕνα φάκε-
λο μὲ δύο πεντοχίλιαρα...

Δὲν ἔμειναν ἄλλο οἱ δύο ξένοι. Σηκώ-
θηκαν καὶ εὐχαρίστησαν καλοσυνάτα 
γιὰ τὴν πρωινὴ φιλοξενία.

Φεύγοντας ὁ Δεσπότης εἶπε: 



264

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΔ 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. Διευθύνσεως:    210.3622108. 
    Τηλεομοιότυπο:     210.3621286.
Διευθυντὴς 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

–ΚυραἙλένη, νὰ ἀγαπᾶτε τὸν Θεό, γιατὶ εἶναι 
στοργικὸς πατέρας καὶ δίνει καλοσύνες σ’ ὅλους. 
Καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ Τὸν πιστεύουν καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ 
Τὸν ἀναζητοῦν. Καὶ προσέξτε τὸν δίσκο. Μὴν τὸν 
πετάξετε στὰ σκουπίδια, γιατὶ εἶναι ἀπὸ μᾶς, ἀπὸ 
παπάδες».

Χαμογέλασε συγκρατημένα ἡ κυραἙλένη καὶ ἔκα-
νε μιὰ μικρὴ ὑπόκλιση εὐχαριστίας. Δὲν εἶχε ἔρθει ἡ 
ὥρα ἀκόμα νὰ μάθει πόση δύναμη ἔχει ἡ εὐχὴ τῶν 
ἱερέων...

Εἶχαν περάσει χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ὁ ἀξιαγάπη-
τος Δεσπότης Χρυσόστομος εἶχε πεθάνει. Ὁ π. Παν
τελεήμων (ποὺ εἶχε γίνει Μητροπολίτης Θήρας) θέ-
λησε νὰ ξαναπεράσει ἀπὸ τὸ σταυροδρόμι ἐκεῖνο 
τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας.

Ὁ κ. Χρῆστος ἐξακολουθοῦσε νὰ εἶναι στὴ θέση 
του. Ἡ φωνή του ἀκουγόταν ἀπὸ μακριὰ ποὺ διαλα-
λοῦσε τὸ βιός του. Τώρα ἦταν πιὸ ἤρεμη καὶ τὸ πρό-
σωπό του, ἂν καὶ εἶχαν περάσει δέκα χρόνια ἀπὸ 
τότε, φαινόταν πιὸ νέο. Ἐκείνη ἡ παλιὰ ἀγριάδα εἶχε 
ὑποχωρήσει.

–Καλημέρα, κύριε Χρῆστο. Μὲ θυμᾶσαι;
–Καὶ βέβαια σᾶς θυμᾶμαι, πάτερ. Κάθε μέρα σᾶς 

θυμᾶμαι. Δὲν μπορῶ νὰ σᾶς ξεχάσω. Ὁ ἄλλος 
παπὰς ποῦ εἶναι;

–Δὲν ἦταν παπὰς ὁ ἄλλος. Δεσπότης ἦταν. Ἔφυ-
γε. Δὲν ζεῖ πιά. Πέθανε.

–Δεσπότης! Πέθανε!;
Βούρκωσαν ἀμέσως τὰ μάτια τοῦ ’λιοκαμένου με-

ροκαματιάρη βιοπαλαιστῆ Χρήστου καὶ ξέσπασε σὲ 
ἀσταμάτητους λυγμούς. Ὅταν συνῆλθε, μὲ σπασμέ-
νη φωνὴ εἶπε:

–Νὰ ξέρεις, πάτερ μου. Ὁ Δεσπότης αὐτὸς μ’ ἔβα-
λε στὴν Ἐκκλησία. Ἐκείνη τότε ἡ ἀνεξικακία του καὶ ἡ 
κρυφή του καλοσύνη μ’ ἔφεραν στὸ Θεὸ κοντά. Ἀπὸ 
τότε, νὰ ξέρεις, ἐξομολογήθηκα καὶ ἄλλαξα ζωή. Δὲν 
εἶμαι ὅπως μὲ γνωρίσατε. Ἄλλαξα... Θέλω νὰ τοῦ ζη-
τήσω συγγνώμη ἐκείνου τοῦ ἁγίου Δεσπότη γιὰ τὴν 
ἀπαράδεκτη τότε συμπεριφορά μου. Καὶ νὰ τοῦ πῶ 
τὸ μεγάλο εὐχαριστῶ τῆς ζωῆς μου, γιατὶ μὲ ἕνω-
σε μὲ τὴν ἀληθινὴ ζωή, τὸ Θεό. Μὲ ἔσωσε, μ’ ἔβαλε 
στὴν Ἐκκλησία.


