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Πεντηκοστὴ

Τ  ὴν μεθέορτον, πιστοί, καὶ τελευταί-
αν ἑορτήν, ἑορτάσωμεν φαιδρῶς, 
αὕτη ἐστὶ Πεντηκοστή». Ὁ ὑμνωδὸς 

τῆς Ἐκκλησίας μας γεμάτος χαρὰ καὶ 
ἀγαλλίαση μᾶς καλεῖ σὲ πανηγυρικὸ  
ἑορτασμὸ τῆς τελευταίας καὶ μεγάλης 
ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Προηγήθη-
καν οἱ ἄλλες ἐπίσης μεγάλες γιορτές, 
οἱ σχετικὲς μὲ τὰ κοσμοσωτήρια γεγο-
νότα. Καὶ τώρα ἡ λαμπρὴ γιορτὴ τῆς 
Πεντηκοστῆς: «Πεντηκοστὴν ἑορτάζο-
μεν καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν καὶ προ-

θεσμίαν ἐπαγγελίας καὶ ἐλπίδος συμ
πλήρωσιν»· ἑορτάζουμε τὴν Πεντηκο-
στή, τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
τὴν πραγματοποίηση τῆς ὑποσχέσεως 
ποὺ εἶχε δώσει ὁ Κύριος στοὺς Μαθη-
τές Του καὶ τὴν ἐκπλήρωση τῆς ἐλπί-
δας ὅτι θὰ λάβουμε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Πράγματι πενήντα μέρες μετὰ τὴν 
ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ 
Θεοῦ καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
δέκα μέρες μετὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς 
Ἀνάληψή Του, ξαφνικὰ ἦρθε ἀπὸ τὸν 

«
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οὐρανὸ μιὰ βοὴ σὰν φύσημα δυνα-
τοῦ ἀνέμου. Ἡ βοὴ γέμισε ὅλο τὸ σπίτι 
ὅπου οἱ Ἀπόστολοι, ἡ Παναγία μας καὶ 
οἱ ὑπόλοιποι πιστοὶ ἦταν συγκεντρω-
μένοι καὶ προσευχόντουσαν. Μαζὶ μὲ 
τὴν παράδοξη βοὴ εἶδαν νὰ διαμοιρά-
ζονται σ᾿ αὐτοὺς γλῶσσες σὰν φλόγες 
φωτιᾶς, καὶ νὰ κάθεται ἀπὸ μιὰ φλόγα 
στὸν καθένα τους. Ἦταν ἡ ὥρα ποὺ ὁ 
Θεὸς φανέρωνε τὸν Ἑαυτό Του στὸν 
κόσμο μὲ τὸν τελειότερο τρόπο. Στὴν 
Παλαιὰ Διαθήκη ὁ Θεὸς εἶχε φανερω-
θεῖ ἀμυδρὰ μὲ τὴν προσφορὰ τοῦ Νό-
μου πάνω στὸ ὄρος Σινᾶ. Καὶ αὐτὸ τὸ 
γεγονὸς ἑόρταζαν οἱ Ἑβραῖοι κατὰ τὴ 
δική τους γιορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς.

1.400 περίπου χρόνια ἀργότερα ἡ 
φανέρωση τοῦ Θεοῦ πραγματοποιεῖται 
αἰσθητότερα μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ 
δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριά-
δος, τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου 
τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ. Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λό-
γου ἀποτέλεσε τὴ βασικὴ προϋπόθε-
ση γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος στὸν κόσμο. Ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ὑπῆρξε καρπὸς τῆς ἀρχιε-
ρατικῆς θυσίας καὶ τῆς μεσιτείας τοῦ 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποτέλε-
σμα τῆς θριαμβικῆς Ἀναστάσεώς Του, 
τῆς νίκης Του κατὰ τοῦ διαβόλου, τῆς 
ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.

Βρισκόμαστε τώρα στὴν περίοδο αὐ
τὴ τῆς Πεντηκοστῆς, τῆς παρουσίας τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος σ᾿ ὅλη τὴν Ἐκκλησία 
καὶ στὸν καθένα ἀπὸ μᾶς. Ἀπολαμβά-
νουμε τὰ ἀγαθὰ τοῦ σωτηριώδους καὶ 
ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Σωτῆρος 
Χρι στοῦ. Τὰ ἀγαθὰ αὐτὰ μᾶς προσφέ-
ρονται πλούσια μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, τὸ Ὁποῖο ζωογονεῖ ὅλη τὴν 
Ἐκκλησία καὶ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησί-
ας. Πεντηκοστὴ καὶ Ἐκκλησία ἀλληλο-

συνδέονται καὶ δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ 
Πεντηκοστὴ χωρὶς τὴν Ἐκκλησία, οὔτε 
πολὺ περισσότερο Ἐκκλησία χωρὶς τὴν 
Πεντηκοστή, χωρὶς δηλαδὴ τὴν παρου-
σία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος διατυπώνει αὐτὴ τὴν ἀλήθεια 
ἀκριβέστατα μὲ τὰ ἀκόλουθα λόγια: «Εἰ 
μὴ Πνεῦμα παρῆν, οὐκ ἂν συνέστη ἡ 
Ἐκκλησία· εἰ δὲ συνίσταται ἡ Ἐκκλησία, 
εὔδηλον ὅτι τὸ Πνεῦμα πάρεστι»· ἂν 
δὲν ἦταν παρὸν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, δὲν θὰ 
μποροῦσε νὰ ἔχει συσταθεῖ ἡ Ἐκκλη-
σία· ἐφόσον ὅμως ὑπάρχει ἡ Ἐκκλη-
σία, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι εἶναι παρὸν τὸ 
Ἅγιον Πνεῦμα (Εἰς τὴν ἁγίαν Πεντηκο-
στήν, P.G. 50, 459). Ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
σῶμα Χριστοῦ καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ κε-
φαλή της. Αὐτοῦ τοῦ σώματος ψυχὴ 
ποὺ τὸ ζωογονεῖ εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. 
Γι᾿ αὐτὸ καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία τὰ πάν
τα τελοῦνται διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Αὐτὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα τελεῖ 
τὰ ἱερὰ Μυστήρια καὶ «ὅλον συγκροτεῖ 
τὸν θεσμὸν τῆς Ἐκκλησίας». Μὲ τὴ χάρη 
δὲ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέσα στὴν Ἐκ
κλησία καὶ κάθε ψυχὴ βαπτισμένου καὶ 
ἀγωνιζομένου χριστιανοῦ  ζωογονεῖ ται 
πνευματικῶς, καθαρίζεται ἀπὸ τὴν ἁ 
μαρτία, ἐξυψώνεται καὶ λαμπρύνεται 
ἑνούμενη μὲ τρόπο ἱερὸ καὶ μυστικὸ μὲ 
τὸν Ἕνα ἐν Τριάδι Θεό: «Ἁγίῳ  Πνεύμα τι 
πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται καὶ καθάρσει ὑ  
ψοῦται, λαμπρύνεται, τῇ Τριαδικῇ Μο-
νάδι ἱεροκρυφίως».

Νὰ εὐχαριστοῦμε ὁλοψύχως τὸ Παν
άγιον Πνεῦμα, τὸν ἀγαθὸ Παράκλη-
το, γιὰ τὰ ἀνεκτίμητα δῶρα Του καὶ νὰ 
Τὸν ἱκετεύουμε ἐκτενῶς νὰ ἔρχεται καὶ 
νὰ μένει μέσα μας, γιὰ νὰ μᾶς καθαρί-
ζει ἀπὸ κάθε ἁμαρτία καὶ νὰ μᾶς ἁγιά-
ζει: «Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ 
Πνεῦμα τῆς ἀληθείας... ἐλθὲ καὶ σκή-
νωσον ἐν ἡμῖν». Ἀμήν.
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(Τῆς Πεντηκοστῆς)

t    ῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς, εἱστήκει 
ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω 
πρός με καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν 

ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδα-
τος ζῶντος. τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελ-
λον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν 
Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. πολλοὶ οὖν
ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαν τες τὸν λόγον ἔλεγον· οὗτός ἐστιν
ἀληθῶς ὁ προφήτης· ἄλλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ὁ Χρι
στός· ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς 
ἔρχεται; οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ 
καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυΐδ, ὁ Χριστὸς 
ἔρχεται; σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾿ αὐτόν. τινὲς 
δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾿ οὐ   δεὶς  ἐπέβαλεν 
ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας. ῏Ηλθον οὖν οἱ ὑ    πη   ρέται πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διατί 
οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέ ται·  οὐδέποτε
οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος. ἀπε 
κρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλά
νησθε; μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων  ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ 
ἐκ τῶν Φαρισαίων; ἀλλ᾿ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων 
τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! λέγει  Νικόδημος πρὸς αὐ
τούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐ  τῶν· μὴ ὁ 
νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀ   κού σῃ παρ᾿ 
αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον 
αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐ    ρεύνησον καὶ ἴδε 
ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται. Πάλιν 
οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς 
τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΣ

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
1. Τὸ ζωντανὸ

ποτάμι
Ὄαση πνευματικὴ μέσα 

στὴν ξηρασία τοῦ  κόσμου 
ἀποτελεῖ ἡ  σημερινὴ ἑ  
ορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, 
κα   τὰ τὴν ὁποία ἑορτάζου
με τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁ  
γίου Πνεύματος στοὺς μα
 θητὲς τοῦ Κυρίου. Ἀ    πὸ τὴν
ἡ μέ  ρα τῆς Πεντη  κοστῆς 
τὸ Πανάγιο Πνεῦμα σὰν 
δρο    σερὸ ὁρ  μητικὸ ποτάμι 
ξεχύθηκε στὴν  Ἐκκλησία 
καὶ στὴν οἰκουμένη ὁλό
κλη ρη καὶ ποτίζει κάθε 
ψυ χὴ ποὺ γίνεται δεκτικὴ 
στὴν εὐεργετική του ἐπί-
δραση. 

Αὐτὴ τὴν εἰκόνα τοῦ πο-
ταμοῦ χρησιμοποίησε ὁ 
ἴ    διος ὁ Κύριος, ὅπως ἀ 
κού  σαμε στὸ σημερινὸ 
ἱε  ρὸ Εὐαγγέλιο,  λέγοντας 
ὅτι «ποταμοὶ ὕδατος ζῶν
τος» θὰ ἀναβλύζουν ἀπὸ 
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τὴν καρδιὰ ἐκείνου ποὺ πιστεύει σ’ Αὐτόν. 
Πράγματι οἱ δωρεὲς καὶ οἱ χάριτες τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος ρέουν  ἀφθόνως καὶ δι-
αρκῶς μέσα στὴν Ἐκκλησία ὡς ποταμὸς 
ἀνεξάντλητος ποὺ ζωογονεῖ ὅλη τὴν κτί-
ση. «Ἁγίῳ Πνεύματι ἀναβλύζει τὰ τῆς χά-
ριτος ρεῖθρα, ἀρδεύοντα ἅπασαν τὴν κτί-
σιν, πρὸς ζωογονίαν», ψάλλουμε στοὺς 
Ἀναβαθμούς (ἦχος δ΄). Καὶ ὅπως ἐξηγεῖ 
ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, τὸ ρῆμα 
«ἀναβλύζει» χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ δη-
λωθεῖ «τὸ δαψιλὲς καὶ πλούσιον καὶ ἀεί-
ροον καὶ ἄπειρον τῶν χαρισμάτων καὶ 
ἐνεργειῶν τοῦ ἁγίου Πνεύματος» (Νικο-
δήμου Ἁγιορείτου, Νέα Κλῖμαξ, Εἰς τὸν 
ἕκτον Ἀναβαθμὸν τοῦ δ΄ ἤχου).

Εἶναι παρήγορο τὸ γεγονὸς ὅτι μέσα 
στὴν πνευματικὴ ξηρασία τῆς ἐποχῆς 
μας, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν μᾶς ἀφήνει 
ἀβοήθητους. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μὲ τὰ 
ἱερὰ Μυστήρια, τὴ διδαχὴ τοῦ θείου λό-

γου καὶ τὴν ὅλη ζωή της μᾶς  παρέχει 
ἄφθονη τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Ἀρκεῖ νὰ καθαρίζουμε τὴν ψυχή 
μας γιὰ νὰ γίνεται δεκτικὴ τῆς θείας 
Χάριτος καὶ τότε θὰ ἀπολαμβάνουμε 
τὶς πλούσιες δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος.

2. Ἡ ἐποχὴ τῆς Χάριτος
Αὐτὴ ἡ ἀφθονία στὶς δωρεὲς τοῦ 

Ἁγίου Πνεύματος δὲν ὑπῆρχε πρὸ 
Χριστοῦ. Μόνο σὲ μεμονωμένες πε-
ριπτώσεις δικαίων καὶ προφητῶν 
εἶχε δοθεῖ σὲ κάποιο βαθμὸ ὁ φω-
τισμὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἁγι-
αστική Του χάρη ποὺ ἐπρόκειτο νὰ 
ἀναγεννήσει τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ 
τοὺς μεταδώσει τὴ θεία ζωή, δὲν εἶχε 
δοθεῖ ἀκόμη πρὸς ὅλους. Ὅπως ση-
μειώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, δὲν 
εἶχε δοθεῖ ἡ Χάρις αὐτὴ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, διότι ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶχε 
ἀκόμη δο ξα  σθεῖ μὲ τὸ Πάθος Του 
καὶ τὴν Ἀνάληψή Του: «Οὔπω γὰρ 
ἦν Πνεῦ  μα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐ δέπω 
ἐδοξάσθη». Ἔπρεπε δηλαδὴ πρῶτα 
νὰ προσφερθεῖ ἡ σωτήρια λυτρωτι
κὴ θυσία τοῦ Θεανθρώπου, γιὰ νὰ 
κατέλθει ἔπειτα στὴ γῆ τὸ Πανάγιο 
Πνεῦμα. 

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶχε πεῖ στοὺς μα-
θητές Του: «Ἐὰν ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, 
ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς 
ὑμᾶς» (Ἰω. ις΄ 7)· ἐὰν δὲν φύγω ἀπὸ 
τὸν κόσμο μὲ τὴν Ἀνάληψή μου, ὁ 
Πα   ρά  κλη  τος δὲν θὰ ἔλθει σὲ σᾶς. Ἂν 
ὅμως προσφέρω πάνω στὸ Σταυρὸ 
τὴν ἐξιλαστήρια θυσία μου καὶ φύγω 
ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸ γιὰ νὰ πάω 
στὸν Πατέρα μου, θὰ σᾶς στεί λω τὸν 
Παράκλητο. 

Καὶ ὁ Παράκλητος ἦλθε! Ὁ Κύριος 
μετὰ τὴν Ἀνάληψή Του στοὺς οὐρα-
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νοὺς ἐκπλήρωσε τὴν ὑπόσχεσή Του κι 
ἔστειλε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα στοὺς μαθητές 
Του. Τώρα πλέον τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ 
συνεχίζεται ἀπὸ τὸν Παράκλητο. 

Πόσο προνομιοῦχοι εἴμαστε οἱ ἄν
θρωποι ποὺ ζοῦμε μετὰ τὴν Πεντηκο
στή! Τὸ γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς ἐγ
καινίασε νέα ἐποχή: τὴν ἐποχὴ τῆς Χά-
ριτος. Μέσα στὴν Ἐκκλησία ζοῦμε τὴν 
παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ 
εἶναι Αὐτὸ ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀ     λή
θεια, μᾶς διδάσκει νὰ προσευχόμαστε, 
μᾶς ἐνισχύει, μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς ἀνα-
γεννᾶ, μᾶς χαρίζει τὸν ἀρραβώνα τῆς 
μέλλουσας ζωῆς.

 
3. Τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν

«Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου», εἶπε 
ἀκόμη ὁ Κύριος στὸ σημερινό μας ἀνά-
γνωσμα. Ναί! Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ φῶς 
τοῦ κόσμου. Φῶς ἐκ φωτός, τοῦ οὐρα-
νίου Πατρός. Φῶς τὸ ὁποῖο μποροῦμε 
νὰ δεχθοῦμε μόνο διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας ψάλ-
λει σήμερα πανηγυρικὰ τὸν ὕμνο δοξο-
λογίας πρὸς τὴν Ἁγία Τριάδα: «Φῶς ὁ 
Πατήρ, φῶς ὁ Λόγος, φῶς καὶ τὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα... καὶ δι’ αὐτοῦ πᾶς ὁ κόσμος 
φωταγωγεῖται, Τριάδα σέβειν ἁγίαν» 
(Ἐξαποστειλάριον Ὄρθρου). 

Ἀστράφτει καὶ λάμπει σήμερα ἡ Ἐκ
κλησία μας μέσα στὸ θεϊκὸ φῶς. Τὸ 
φῶς ποὺ διαλύει τὰ σκοτάδια τῆς ἄγνοι-
ας καὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ μᾶς  ὁδηγεῖ στὴν 
ἀληθινὴ θεογνωσία. Ἂς παρακαλέσου-
με εἰδικὰ σήμερα τὸν ἀγαθὸ Παράκλητο 
νὰ ἐξαφανίσει κάθε σκοτεινὸ στοιχεῖο 
ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό μας καὶ νὰ καταυγά-
σει τὶς καρδιές μας μὲ θεῖο φῶς, ὥστε 
«λάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμέ-
νοι» νὰ προσκυνοῦμε καὶ νὰ δοξάζου-
με τὸν Τριαδικὸ Θεό μας γιὰ τὴν ἀνέκ-
φραστη δωρεά Του.

Βιβλία γιὰ κοινωνικὰ θέματα 
σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς

τοῦ Εὐαγγελίου

• ΚΡΙΣΗ: Ἔξοδος ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο                               3 �

✼   ✼   ✼

† Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου
• ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΔΩΛΑ;                              3 �
• ΜΕΛΙ ἢ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ; (Ἡ γλῶσσα μας)       4 � 

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη
• ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                 6 �
• ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ                                 6 �

✼   ✼   ✼

† Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παπαγιάννη
• ΔΙΑΤΙ ΖΩΜΕΝ;                                               2,50 �

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Γ. Ἀθανασιάδη
• Ο ΘΥΜΟΣ (πάθος καὶ προτέρημα)        3 � 

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Γρηγορίου Π. Χαραλαμπίδη
• ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
    (Ζήλεια καὶ φθόνος)                                         4 � 

✼   ✼   ✼

Ἀναστασίου Π. Μιχαλακοπούλου
• «ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΡΑ; ΜΑ ΠΟΥ;»                 5 � 

✼   ✼   ✼

Ἀβραὰμ Μ. Κοκάλη
• ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ           2 �

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



     Ὁ ἐλαχ στ τερ ς...

Η λέξη εἶναι παράδοξη καὶ γραμμα-
τικῶς λανθασμένη. Δηλαδὴ δὲν 
ὑπάρχει κανονικὰ τέτοια λέξη.

Ὁ ἐλάχιστος εἶναι ὁ πιὸ λίγος, ὁ πιὸ 
μικρὸς ἀπὸ ὅλους. Καὶ ὁ ἐλαχιστότερος 
ἑπομένως τί εἶναι; Ὁ πιὸ μικρὸς ἀπὸ 
τὸν μικρότερο ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάρξει. 
Ἀλλὰ τέτοιος βέβαια δὲν εἶναι δυνατὸν 
νὰ βρεθεῖ. 

Καὶ ὅμως αὐτὴ τὴ λέξη χρησιμοποιεῖ 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιὰ νὰ χαρακτηρί-
σει τὸν ἑαυτό του. Εἶμαι «ὁ ἐλαχιστότε-
ρος πάντων τῶν ἁγίων», γράφει (Ἐφ. γ΄ 
8). Ὁ ἐλάχιστος, ὁ πιὸ μικρὸς καὶ ἀσή-
μαντος ἀπ’ ὅλους τοὺς χριστιανούς!

Προκαλεῖ κατάπληξη ὁ λόγος τοῦ με-
γάλου Ἀποστόλου. Γνωρίζουμε ὅτι
ἦταν «σκεῦος ἐκλογῆς» τοῦ Θεοῦ 
(Πράξ. θ΄ 15), δηλαδὴ ὄργανο ἐκλεκτό, 
ποὺ τὸν διάλεξε ὁ Θεὸς γιὰ ἀποστολὴ 
μεγάλη· ἦταν ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, 
ποὺ γύρισε ὅλο τὸν κόσμο γιὰ νὰ κη-
ρύξει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ 
καλέσει στὴ μετάνοια καὶ στὴ σωτηρία 
τὸν εἰδωλολατρικὸ κόσμο. Ἦταν αὐτὸς 
ποὺ περισσότερο ἀπ’ ὅλους τοὺς ἄλ
λους Ἀποστόλους ἐκοπίασε (Α΄ Κορ. 
ιε΄ 10), ποὺ ὑπέφερε θλίψεις καὶ διω

γμοὺς καὶ παθήματα πολλὰ «ὑπὲρ Χρι-
στοῦ» (Β΄ Κορ. ιβ΄ 10). Ζοῦσε διαρκῶς 
«ἐν Χριστῷ», ἦταν σὲ διαρκὴ ἐπικοι-
νωνία μὲ τὸν Κύριο, καὶ ἐπειδὴ ἐπιθυ-
μοῦσε τὸ «σὺν Χριστῷ εἶναι», ὄχι μόνο 
δὲν φοβόταν τὸν θάνατο, ἀλλὰ καὶ τὸν 
ποθοῦσε (Φιλιπ. α΄ 23). Εἶναι αὐτὸς 
ποὺ προσευχόταν ἀδιαλείπτως καὶ μέ 
σα του κατοικοῦσε ὁ Χριστός. Εἶναι ὁ 
Ἀπόστολος ποὺ ἀνέβηκε «ἕως  τρίτου 
οὐρανοῦ», πῆγε, ἐνῶ ἀκόμη ἦταν σ’ 
αὐτὴ τὴ ζωή, στὸν Παράδεισο καὶ εἶδε 
καὶ ἄκουσε ὅσα δὲν μπορεῖ καὶ δὲν 
πρέπει ἡ γλώσσα τοῦ ἀνθρώπου νὰ 
περιγράψει (Β΄ Κορ. ιβ΄ 24).

Πῶς αὐτὸς ὁ θαυμαστὸς ἄνθρωπος, 
ὁ πρωταθλητὴς τοῦ χριστιανικοῦ δρό-
μου, λέγει γιὰ τὸν ἑαυτό του ὅτι εἶναι 
«ὁ ἐλαχιστότερος πάντων τῶν ἁγίων», 
δηλαδὴ ὁ τελευταῖος χριστιανός; 

Δύο ἀπαντήσεις θὰ δώσουμε σ’ αὐ
τὸ τὸ ἐνδιαφέρον ἐρώτημα, ποὺ πολὺ 
μπο ροῦν νὰ μᾶς βοηθήσουν, ὥστε νὰ 
καλλιεργοῦμε τὸ ταπεινὸ φρόνημα καὶ 
ἐμεῖς, ποὺ βέβαια δὲν εἴμαστε παρὰ 
ἕνα τίποτε μπροστὰ σ’ ἐκεῖνον τὸν με-
γάλο Ἀπόστολο.

Ὁ πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος τοῦ 
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Χριστοῦ νιώθει μικρός, πολὺ μικρός, 
ἐλάχιστος καὶ ἐλαχιστότερος ὅλων, διό-
τι σκέπτεται τὸ παρελθόν του. Θυμᾶται 
τὴν προηγούμενη ζωή του, κατὰ τὴν 
ὁποία ἦταν διώκτης τῆς Ἐκκλησίας, 
θυμᾶται ὅτι ἦταν ἡ ἀπειλὴ καὶ ὁ τρόμος 
τῶν χριστιανῶν, «ὁ πρότερον βλάσ
φημος καὶ διώκτης καὶ ὑβριστής». Καὶ 
αὐτὸ τὸν συντρίβει καὶ τὸν κρατεῖ σὲ 
βαθιὰ ταπείνωση. Ἡ δικαιολογία ποὺ 
ἔχει γι’ αὐτὴ τὴν προηγούμενη διαγωγή 
του, ὅτι δηλαδὴ ἀπὸ ἄγνοια ἔκανε ὅσα 
ἔκανε, ὅταν βρισκόταν στὴν ἀπιστία, 
δὲν αἰσθάνεται ὅτι ἐλαφρύνει τὴ θέση 
του. Αὐτὸ τὸ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ δι-
καιολογήσει τὴν προτίμηση τοῦ Θεοῦ: 
«ἀλλ’ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν 
ἀπιστίᾳ» (Α΄ Τιμ. α΄ 13).

Κάθε φορὰ ποὺ διαπιστώνουμε πρό-
οδο στὴν πνευματική μας ζωή, κάθε 
φορὰ ποὺ αἰσθανόμαστε ὅτι  κάνουμε 
κι ἐμεῖς κάτι καλό, ὅτι  προσφέρουμε ἴ  
σως στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ 
βοηθοῦμε καὶ κάποιους ἀδελφούς μας, 
ἂς μὴν ἀφήνουμε τὴν κενοδοξία νὰ 
μᾶς κυριεύει καὶ νὰ κλέβει τὸν  μισθό 
μας. Μποροῦμε νὰ μένουμε ταπεινοί, 
καθὼς σκεφτόμαστε τὸ παρελθόν μας, 
στὸ ὁποῖο ἀσφαλῶς ὑπάρχουν πολλὰ 
μελανὰ σημεῖα. Ὁποιοσδήποτε γυρί-
σει στὸν προηγούμενο χρόνο τῆς ζωῆς 
του, θὰ βρεῖ πολλὰ ἀρνητικὰ γιὰ τὰ 
ὁποῖα ἔκλαψε πικρὰ καὶ ζήτησε τὸ ἔλε-
ος τοῦ Θεοῦ, θὰ θυμηθεῖ πολλὲς πτώ-
σεις ποὺ τὸν ταπεινώνουν καὶ τὸν βο-
ηθοῦν νὰ καλλιεργεῖ τὸ φρόνημα τοῦ 
ἀνάξιου δούλου τοῦ Θεοῦ, τοῦ μικροῦ 
καὶ ἁμαρτωλοῦ, τοῦ τελευταίου. 

Ἀλλὰ ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ γιὰ 
ἕναν ἐπιπλέον λόγο ταπεινοφρονεῖ, 
μάλιστα τόσο περισσότερο ὅσο προ-
οδεύει καὶ πλησιάζει πιὸ κοντὰ στὸν 
Θεό. Ὅταν πλησιάζει κάποιος τὸ φῶς, 

βλέπει καθαρότερα τὸν ἑαυτό του, δι-
ακρίνει καὶ τὶς πιὸ μικρὲς λεπτομέρει-
ες. Ὅσο ὁ ἄνθρωπος προσεγγίζει τὸν 
Θεό, αἰσθάνεται βαθύτερη συντριβὴ 
γιὰ τὶς μεγαλύτερες ἁμαρτίες του καὶ δι-
ακρίνει εὐκρινέστερα καὶ τὶς πιὸ μικρὲς 
ἀτέλειες τῆς ψυχῆς του. 

Μιὰ πυγολαμπίδα λάμπει καὶ δια-
κρίνεται εὔκολα μέσα στὸ σκοτάδι. Ἂν 
πλησιάσει ὅμως κάποιο φῶς, δὲν φαί-
νεται πιά. Καὶ ὅποιος πλησιάσει τὸν 
Ἥλιο, οὔτε πιὰ νὰ ὑπάρχει μπορεῖ. 
Ἐξαφανίζεται τελείως. Μπροστὰ σὲ κά-
ποιον πολὺ πλούσιο νιώθεις καλύτερα 
τὴ φτώχεια σου, μπροστὰ στὸν πολὺ 
μορφωμένο καταλαβαίνεις εὐκολότερα 
τὴν ἄγνοιά σου, μπροστὰ στὸν δυνα
τὸ τὴν ἀδυναμία σου. Ἐνώπιον τοῦ ἀ 
πείρου καὶ ἀναμαρτήτου Θεοῦ βλέπεις 
πο λὺ καθαρότερα τὴ μικρότητα καὶ ἁ  
μαρτωλότητά σου. Οἱ Ἅγιοι ὅσο πλησί-
αζαν τὸν Θεό, τόσο πιὸ μικρὸ ἔβλεπαν 
τὸν ἑαυτό τους. Καὶ ὅταν ἔφταναν πιὰ 
νὰ ἑνωθοῦν μαζί Του, ἔνιωθαν ὅτι ἦταν 
μηδὲν καὶ κάτω τοῦ μηδενός.

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ταπείνωση τῶν Ἁγί-
ων, ἔτσι καταλαβαίνουμε πῶς ὅταν ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος λέγει ὅτι εἶναι «ὁ 
ἐλαχιστότερος πάντων τῶν ἁγίων», 
εἶναι ἀπόλυτα εἰλικρινής, ἂν καὶ αὐτὸ 
ποὺ λέγει δὲν εἶναι ἀκριβές. Ὅλοι γνω-
ρίζουμε ποιὸς ἦταν ὁ Παῦλος.

Τώρα μποροῦμε νὰ καταλάβουμε καὶ 
πῶς τὸ μεγαλεῖο του τὸ ἀναδεικνύει 
λαμ πρότερο ἡ βαθιὰ ταπεινοφροσύνη 
ποὺ στολίζει τὴ ζηλευτὴ ψυχή του.

Τώρα μποροῦμε πιὸ πρόθυμα νὰ 
τὸν ἀκολουθοῦμε στὴν ὁδὸ τῆς ταπει-
νοφροσύνης, σκεπτόμενοι συχνὰ τὸ 
ἀρνητικὸ παρελθόν μας καὶ βαδίζοντας 
μὲ ὁλοένα μεγαλύτερη συνέπεια τὴν 
ὁδὸ τῆς πνευματικῆς προκοπῆς καὶ τε-
λειώσεώς μας.



Ο ἀπόστολος Παῦλος μὲ συνοδοιπό-
ρο τὸν ἀπόστολο Βαρνάβα βρίσκον
ται στὰ Λύστρα τῆς Λυκαονίας στὴν 

πρώτη περιοδεία τους. Πῶς ἔχουν φθά-
σει ἕως ἐδῶ μετὰ ἀπὸ τόσες ταλαιπωρί-
ες ποὺ ὑπέστησαν, μόνο οἱ δυό τους τὸ 
γνωρίζουν κι ὁ παντογνώστης Κύριος. 
Ἀλλὰ δὲν καταβάλλονται ἀπὸ τὰ ἐμπόδια. 
Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ ἱεραποστολική τους 
φλόγα, ποὺ μοιάζουν σὰν νά ’χουν φτερὰ 
στὰ πόδια τους.

Χρειαζόταν νὰ ἔχουν φτερὰ ἀετοῦ, γιὰ 
νὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὴν σχεδὸν παραθα-
λάσσια πόλη Πέργη τῆς Παμφυλίας, νὰ 
διασχίσουν τὴν πολύκορφη ὀροσειρὰ 
τοῦ Ταύρου καὶ νὰ φθάσουν στὰ ὀροπέ-
δια τῆς Πισιδίας καὶ τῆς Λυκαονίας. Ὁδοι-
πορία κοπιαστική! Ἄλλοτε βάδιζαν σὲ χα-
ράδρες μὲ ἄγρια βλάστηση, ἄλλοτε διέ-
σχιζαν πυκνὰ δάση, ἄλλοτε γυμνὲς κορυ-

φές. Ἀντιμετώπισαν τοὺς κινδύνους τῆς 
νύχτας, τὰ ἄγρια θηρία τῶν δασῶν, τοὺς 
τρομεροὺς ληστές. 

Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν ὅλα αὐτά, ἀντι-
μετώπισαν καὶ διωγμοὺς ἀπὸ κατοίκους 
τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ὑποκινοῦνταν 
ἀπὸ φανατικοὺς Ἰουδαίους. Στὴν Ἀντιό-
χεια τῆς Πισιδίας τοὺς ἔδιωξαν, στὸ Ἰκό-
νιο τῆς Λυκαονίας ἔκαναν ἀπόπειρα νὰ 
τοὺς λιθοβολήσουν. 

Οἱ κάτοικοι τῶν Λύστρων στὴν ἀρχὴ 
προθυμοποιήθηκαν νὰ τοὺς  ἀκούσουν. 
Ἀνάμεσα στοὺς ἀκροατὲς τοῦ θείου Παύ-
λου ξεχώριζε ἕνας χωλός, ὁ ὁποῖος γεν-
νήθηκε μὲ ἀτροφικὰ πόδια καὶ δὲν εἶχε 
ποτὲ περπατήσει στὴ ζωή του. Παρακο-
λουθοῦσε μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ πονε-
μένο βλέμμα τὸ θεῖο κήρυγμα. Ὁ θεοφώτι-
στος διδάσκαλος διακόπτει πρὸς στιγμὴν 
τὸν θεῖο λόγο του καὶ κάνοντας προστα-

Ὁ λιθοβολισμὸς
τοῦ ἀποστλου 

Παύλου
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κτικὴ χειρονομία τοῦ φωνάζει: «Ἀνάστη-
θι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός»! Ὁ χωλὸς 
πετιέται ὄρθιος καὶ περπατάει κανονικά. 
Ἔκπληκτα τὰ πλήθη ἀπ’ τὸ μεγάλο θαῦμα 
ἀρχίζουν νὰ φωνάζουν στὴ δική τους 
γλώσσα: «Οἱ θεοὶ ὁμοιω θέντες ἀνθρώ-
ποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς» (Πράξ. ιδ΄ 
11)· οἱ θεοὶ πῆραν μορφὴ ἀνθρώπου καὶ 
κατέβηκαν σὲ μᾶς! Τὸν ἀπόστολο Βαρνά-
βα, ποὺ ἦταν σιωπηλὸς καὶ  σοβαρός, τὸν 
θεώρησαν ὡς τὸν Δία, καὶ τὸν ἀπόστολο 
Παῦλο, ποὺ κήρυττε μὲ εὐχέρεια τὸν θεῖο 
λόγο, τὸν θεώρησαν ὡς τὸν Ἑρμῆ, καὶ 
ἔσπευσαν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἱερέα τοῦ 
Δία νὰ τοὺς στεφανώσουν ὡς θεοὺς καὶ 
νὰ τοὺς προσφέρουν πλούσιες θυσίες. 

Τότε οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔσχισαν ἀπὸ 
ἀγανάκτηση τὰ ροῦχα τους, πήδηξαν 
ἀ    νάμεσα στὸν ὄχλο καὶ φώναξαν δυ να 
τά: «Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε;»· τί εἶ ναι αὐ
τὰ ποὺ κάνετε; Ἄνθρωποι  εἴμαστε κι ἐμεῖς 
ὅμοιοι μὲ σᾶς! Ὁ σκοπὸς γιὰ τὸν ὁποῖο 
ἤλθαμε ἐδῶ εἶναι νὰ σᾶς  κηρύξουμε νὰ 
ἀφήσετε τὰ μάταια αὐτὰ πρά γματα, νὰ 
ἀφήσετε τὴ λατρεία τῶν ψεύτικων θεῶν 
καὶ νὰ ἐπιστρέψετε στὸν ἀληθινὸ Θεό, τὸν 
Δημιουργὸ καὶ Προνοητὴ τοῦ κόσμου. Μὲ 
τὶς ἐνέργειές τους αὐτὲς μόλις καὶ μετὰ 
βίας κατόρθωσαν νὰ συγκρατήσουν τὸν 
ὄχλο νὰ μὴ θυσιάσουν σ’ αὐτούς.

Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες πῆραν ἄλλη τρο
πὴ τὰ πράγματα, διότι ἦλθαν ἀπὸ τὴν 
Ἀντιόχεια καὶ τὸ Ἰκόνιο  φανατικοὶ Ἰου-
δαῖοι, οἱ ὁποῖοι ξεσήκωσαν τὰ πλήθη καὶ 
λιθοβόλησαν τὸν ἀπόστολο Παῦ λο. Τοῦ 
πέταξαν πέτρες πολλές, ὥ     σπου τὸν ἔρι-
ξαν ἀναίσθητο στὸ ἔδαφος. Κατόπιν τὸν 
ἔσυραν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη καὶ τὸν πέτα-
ξαν σ’ ἕνα χαντάκι πλάϊ στὸ δρόμο.

Ἔπειτα τὸν ἀναζήτησαν οἱ χριστιανοὶ 
τῶν Λύστρων, γιὰ νὰ τὸν  κλάψουν ὡς 
νεκρὸ καὶ νὰ τὸν θάψουν.  Ἀνάμεσά τους 
ἦταν κι ὁ νεαρὸς Τιμόθεος, ἡ εὐ σεβὴς μη-
τέρα του Εὐνίκη καὶ ἡ εὐσεβέστατη γιαγιά 
του Λωίδα. Ἀλλὰ μὲ ἔκ πληξη διαπίστω-

σαν ὅτι ἦταν ζωντανός. Μὲ θαῦμα τοῦ 
Θεοῦ σηκώθηκε ὑγιής, μπῆκε ἄφοβος 
στὴν πόλη καὶ τὴν ἑπόμενη μέρα συν
έχισε τὴν περιοδεία του πρὸς τὴ Δέρβη 
τῆς Λυκαονίας.

Αὐτὴν τὴν περιπέτειά του ὑπαινίσσεται 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν γράφει στὸν 
Τιμόθεο: «Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου... 
τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι 
ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύ-
στροις. οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα!» (Β΄ 
Τιμ. γ΄ 1011). Τὸ ἴδιο ἐ   πεισόδιο ὑπαινίσ-
σεται καὶ στὸ ἑνδέκατο κεφάλαιο τῆς Β΄ 
πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς του (στίχος 
25), ὅπου γράφει: «ἅπαξ ἐλιθάσθην». 
Μιὰ φορὰ λιθο βολήθηκα! 

Στὸν λιθοβολισμὸ τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου στὰ Λύστρα ἡ Ἐκκλησία κέρδισε στὸ 
πρόσωπο τοῦ νεαροῦ Τιμοθέου τὸν πο-
λυτιμότερο συνεργάτη τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου καὶ κατοπινὸ ἐπίσκοπο Ἐφέσου. 
Ὁ λιθοβολισμὸς τοῦ δι δασκάλου του καὶ 
τὸ κουράγιο ποὺ εἶχε κατόπιν νὰ συνε
χίσει τὴν ἀποστολικὴ περιοδεία του ἦταν 
γι’ αὐτὸν τὸ πιὸ εὔγλωττο κήρυγμα. Τὸν 
ἀκολούθησε χωρὶς ἀμφιταλαντεύσεις στὴ 
δεύτερη ἀποστολικὴ περιοδεία του καὶ 
στάθηκε στὸ πλευρό του σὰν νά ἦταν 
παιδί του. 

Ἄρα δὲν ζημιώθηκε τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ 
τὸν λιθοβολισμὸ τοῦ ἀποστόλου Παύ 
λου. Νομίζουμε πολλὲς φορὲς ὅτι οἱ δυσ
κολίες εἶναι ἐμπόδιο γιὰ τὴ διάδοση τοῦ 
Εὐαγγελίου. Ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 
ἔβλεπε ὅτι οἱ διωγμοὶ καὶ τὰ παθήματα 
βο ηθοῦσαν στὴν περαιτέρω  ἐξάπλωση 
τοῦ Εὐαγγε λίου. Τὸ γράφει: «Τὰ κατ’ ἐμὲ 
μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ  εὐαγγελίου ἐ  
λήλυθεν» (Φι λιπ. α΄ 12). Αὐτὸ  συμβαίνει 
 πάντοτε. Ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουν γενναῖες ψυ   
χές, ὅ    πως ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος 
ἦ    ταν ἀποφασισμένος γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ 
Χριστοῦ νὰ χύσει ἀκόμη καὶ τὸ αἷμα του! 
Μποροῦμε νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς τὸ ἴδιο;



Καρποφόρα μελέτη
τοῦ θείου λόγου

Ε ἶναι εὐλογημένη συνήθεια τοῦ ἀγω-
νιζόμενου πιστοῦ νὰ ἀφιερώνει λί
γο χρόνο κάθε μέρα, γιὰ νὰ  μιλήσει 

στὸν Θεὸ διὰ τῆς προσευχῆς καὶ ν᾿ ἀ   
κού σει τὴ φωνή Του διὰ τῆς μελέτης τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς. Ὡστόσο αὐτὰ  πρέπει νὰ 
γίνονται ἔτσι ὥστε νὰ συντελοῦν στὸν 
ἐξαγιασμό μας καὶ νὰ μὴν εἶναι τυπικὴ 
συν ήθεια. Στὶς λίγες γραμμὲς ποὺ ἀκο-
λουθοῦν θὰ ἀναφερθοῦμε σύντομα μόνο 
στὴ μελέτη τοῦ θείου λόγου. Πῶς λοιπὸν 
αὐτὴ θὰ ἀποβεῖ καρποφόρα;

Πρῶτα  πρῶτα νὰ καλλιεργοῦμε τὴν 
εὐλάβεια πρὸς τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἁ   
γία Γραφὴ εἶναι ὅλη ἀλήθεια καὶ ὅλη χά-
ρις. Περιέχει ὅλες τὶς σωτηριώδεις ἀλή-
θειες. Δὲν παλιώνει ποτέ, εἶναι πάντα 
ἐπίκαιρη. Εἶναι δραστική: Μιλᾶ ἀπευθεί-
ας στὴν ἀνθρώπινη καρδιὰ καὶ μπορεῖ 
νὰ τὴ συγκλονίσει. Γιατί; Διότι τὴν ἔγρα-
ψε ὁ Θεός, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μέσῳ ἁγί-
ων ἀνθρώπων. Εἶναι ἱερή. Γι᾿ αὐτὸ δὲν 

ἐπιτρέπεται, ὅταν θέλουμε νὰ τὴ διαβά-
σουμε, νὰ τὴν ἀναζητοῦμε κάπου ἀνά-
μεσα στὸ καθιστικό, τὴν κουζίνα καὶ τὸ 
σαλόνι, κάτω ἀπὸ ἐφημερίδες καὶ ποικί-
λα ἔντυπα, λογαριασμούς, ἀποδείξεις… 
Πρέπει νὰ ἔχει ἰδιαίτερη θέση στὸ σπίτι 
μας, ὅπως καὶ στὴν καρδιά μας.

Ἦρθε ἡ ὥρα τῆς μελέτης. Μὲ περιμέ
νουν πολλὲς ἐργασίες ἐπείγουσες. Τώ 
ρα ὅμως θὰ μελετήσω τὸν λόγο τοῦ Θε 
   οῦ. Αὐτὰ τὰ λίγα λεπτὰ ἀνήκουν σ᾿ ἐ         
κεῖ νον. Μόνο λίγα λεπτά. Ἀλλὰ θὰ εἶναι 
πρα γματικὰ δικά του. Θ᾿ ἀδειάσω ἀπὸ 
ἔ    γνοιες τώρα. Θὰ σταματήσουν ὅλοι οἱ 
θόρυβοι, ἡ τηλεόραση, τὸ ραδιόφωνο, οἱ 
συζητήσεις. Τώρα ἡσυχία, συγκέντρω-
ση. «Ἀκούσομαι τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ Κύρι-
ος ὁ Θεός» (Ψαλ. πδ´ [84] 9). Θ᾿ ἀκού-
σω τί θὰ πεῖ μέσα μου Κύριος ὁ Θεός. 
Χρειάζεται ἡσυχία γιὰ ν᾿ ἀκούσει κανεὶς 
τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ· διότι ἂν καὶ ἔχει μεγά-
λη δύναμη, εἶναι πολὺ διακριτική.
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Ἐξασφάλισα τὶς καλύτερες  δυνατὲς 
συνθῆκες, ἡσυχία, μόνωση, αὐτοσυγ
κέν τρωση. Ἔκανα ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
ἐ    μέ να. Δὲν εἶναι ὅμως ἀρκετὸ αὐτό. Εἶ
ναι ἀπο λύτως ἀναγκαία ἡ βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ, ὁ φωτισμός Του. Οὔτε ἡ εὐφυΐα 
οὔτε ἡ μεγάλη μόρφωση μποροῦν νὰ ξε-
κλειδώσουν τὸ ἱερὸ κείμενο. Δὲν μπορεῖ 
ὁ ἄνθρωπος μὲ τὶς δικές του δυνάμεις 
νὰ γνωρίσει τὸν Θεὸ καὶ τὸ θέλημά Του 
παρὰ μόνο ἂν ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς τοῦ ἀποκα-
λυφθεῖ. «Ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν 
καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπί-
οις», εἶπε κάποτε ὁ Κύριος (Λουκ. ι´ 21). 
Οὐράνιε Πατέρα, ἀπέκρυψες τὶς θεῖες 
ἀλήθειες ἀπὸ ὅσους νομίζουν ὅτι εἶναι 
σοφοὶ καὶ συνετοί, καὶ τὶς ἀποκάλυψες 
στοὺς ταπεινοὺς ἀνθρώπους. Πρὶν ἀρχί-
σουμε τὴ μελέτη, ἂς ποῦμε λίγα λόγια 
προσευχῆς ζητώντας ταπεινὰ τὸν φω-
τισμό Του: «Βασιλεῦ οὐράνιε Παράκλη-
τε…» ἢ «Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν…» 
(Εὐχὴ τῆς Α´ Ὥρας) ἢ  «Ἔλλαμψον ἐν 
ταῖς καρδίαις ἡμῶν…» (Εὐχὴ τῆς θείας 
Λειτουργίας πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ 
ἱεροῦ Εὐαγγελίου) ἢ καὶ δικά μας λόγια.

Ἀρχίζουμε τὴ μελέτη. Τὸ ζητούμενο 
δὲν εἶναι νὰ διαβάσουμε πολλὲς σελίδες, 
ἀλλὰ νὰ γευθοῦμε τὸν θεῖο λόγο ἐσωτε-
ρικά· ὅπως ὅταν τρῶμε κάτι ὄχι βιαστικὰ 
καὶ τὸ καταλαβαίνουμε ὅτι εἶναι γλυκὸ ἢ 
ἁλμυρό, νόστιμο, ἐκλεκτό· ἢ ὅταν ἐπι-
κοινωνοῦμε καὶ συζητοῦμε ἔστω καὶ γιὰ 
λίγα λεπτὰ ἀλλὰ μὲ ἄνεση μὲ κάποιον 
πνευματικὸ ἄνθρωπο, καὶ μᾶς μεταδίδει 
ἀπὸ τὴν εἰρήνη καὶ τὴ σοφία του· σφρα-
γίζει αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνία τὴν ἡμέρα μας, 
ἴσως καὶ τὴ ζωή μας.

Ἐντούτοις σκοπὸς τῆς πνευματικῆς με-
λέτης δὲν εἶναι νὰ νιώσουμε γλυκασμό, 
συγκίνηση – ποὺ ἐξάλλου ὅταν δὲν τὰ 
νιώθουμε, δὲν σημαίνει ὅτι ἦταν ἄκαρπη 
ἡ μελέτη μας – οὔτε νὰ μάθουμε καλύτε-
ρα τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ οὔτε νὰ πλουτί-

σουμε τὶς θεολογικές μας γνώσεις – εἶναι 
καὶ αὐτά. Σκοπὸς τῆς πνευματικῆς μελέ-
της εἶναι ὁ πνευματικὸς καταρτισμός, ὁ 
ἐξαγιασμός, ἡ μετάνοια, ἡ διόρθωση τῆς 
ζωῆς μας· καὶ τελικὰ ἡ σωτηρία. 

Ἡ θεία μελέτη εἶναι ἀπαραίτητο νὰ 
συν οδεύεται ἀπὸ αὐτοκριτική. Νὰ  κρίνω 
τὸν ἑαυτό μου μὲ κριτήριο τὸν ὑψηλό, 
τὸν τέλειο νόμο τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ποὺ 
δια βάζω σὲ τί μὲ ἀφορᾶ; Τὸ ἐφαρμόζω; 
Πῶς μπορῶ νὰ τὸ ἐφαρμόσω; Νὰ πάρω 
συγκεκριμένες ἀποφάσεις. Ἡ σωτηρία 
ὑπάρχει στὸ συνεχὴ ἀγώνα γιὰ ὅλο καὶ 
πιστότερη τήρηση τῶν ἁγίων ἐντολῶν.

Τελειώνοντας τὴ μελέτη καλὸ εἶναι νὰ 
πῶ δυὸ λόγια προσευχῆς χρησιμοποι
ών τας καὶ ὅσα διάβασα… 

Ἐπιστρέφω στὶς ἐργασίες μου. Μπορῶ 
ὅμως νὰ κυκλοφορῶ μέσα μου κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς ἡμέρας τὰ ἱερὰ νοήματα 
ποὺ διάβασα καὶ ν᾿ ἀντλήσω δύναμη. 
Ἀλλὰ κατ᾿ ἐξοχὴν ἀγωνίζομαι νὰ ἐφαρ-
μόσω τὶς ἀποφάσεις μου, προσπαθῶ νὰ 
διορθωθῶ μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ 
εἶναι τὸ πιὸ δύσκολο. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
τὸ δηλώνει σαφῶς: Ἡ καλὴ γῆ, ποὺ θὰ 
δώσει καρπό, εἶναι ὅσοι ἀφοῦ ἄκουσαν 
μὲ καλὴ διάθεση τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, 
«κατέχουσι», τὸν κρατοῦν σφιχτὰ μέσα 
τους, «καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ» 
(Λουκ. η´ 15). Καρποφοροῦν μὲ ὑπομο-
νή. Γιατί μὲ ὑπομονή; Διότι ἡ καρποφο-
ρία, δηλαδὴ ἡ νέκρωση τῶν παθῶν καὶ 
ἡ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν, εἶναι ἐπίπο-
νη. Ὑπάρχουν ἐχθροί, γίνεται πόλεμος, 
ἀπαιτεῖται ἐγρήγορση, ἀσκητικὸ φρόνη-
μα, νέο καὶ νέο ξεκίνημα μετὰ ἀπὸ κάθε 
πτώση ἢ ἀποτυχημένη προσπάθεια, μέ-
χρι νὰ νικήσει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐπά-
νω μας.

Ἂς προσέξουμε τὴν πνευματική μας 
μελέτη. Ἂς τιμήσουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, 
καὶ θὰ μᾶς πλουτίσει σὲ χαρά, εἰρήνη, 
ἐλπίδα, σύνεση.
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«Διωγμὸς ἀντίστοιχος τῶν 
σφαγῶν τοῦ Διοκλητιανοῦ»
Ἀντιγράφουμε ἀπὸ «τὸ Βῆμα τῆς Κυ-

ριακῆς» (1952013): «Ἕνα ἑκατομμύ-
ριο χριστιανοί – ἐπὶ συνόλου 2,5 ἑκα-
τομμυρίων – καὶ ἀρκετὲς δεκάδες χιλιά-
δες ἀλεβίτες – ἐπὶ συνόλου 2 ἑκατομμυ-
ρίων ἀλεβιτῶν – εἶναι στόχος τῶν μου-
σουλμάνων ''ἐξεγερμένων'' στὴ Συρία 
μὲ προτεραιότητα τὴ σφαγὴ τῶν χρι-
στιανῶν κληρικῶν καὶ τὴν καταστροφὴ 
τῶν ἐκκλησιῶν τους. Ἐκκλήσεις ἀπὸ τὸ 
Βατικανό, τὰ Ὀρθόδοξα πατριαρχεῖα, 
ἀπὸ τὴ Γενικὴ Γραμματεία τοῦ ΟΗΕ καὶ 
τὶς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδας, τῆς Ρωσί-
ας, τοῦ Καναδᾶ καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν 
μένουν ἀναπάντητες. Τὸ γερμανικὸ ‘‘Spi     
egel’’ προεξοφλοῦσε στὶς ἀρχὲς Μαΐου 
ὅτι ἂν συνεχιστεῖ ὁ ἐμφύλιος, ''τὸ μέγα 
θύμα'' του δὲν θὰ εἶναι οὔτε ὁ πρόεδρος 
τῆς Συρίας Μπασὰρ ἂλ Ἄσαντ οὔτε τὸ 
Ἰράν. ''Θὰ εἶναι δυστυχῶς τὸ χριστιανικὸ 
κομμάτι τοῦ πληθυσμοῦ'' της».

Οἱ εἰδήσεις ποὺ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴ 
Συρία, τὸ Ἰράκ, τὴ Νιγηρία καὶ τὴν Τουρ-
κία σχετικὰ μὲ τὴ θέση τῶν χριστιανῶν 
στὶς χῶρες αὐτὲς εἶναι ἀλλεπάλληλες καὶ 
φοβερὰ τραγικές. Ἕξι ἐκκλησίες στὴ Συ-
ρία ποὺ ἦταν σὲ λειτουργία ὡς πρόπερ-
σι, ἔχουν πυρποληθεῖ καὶ καταστραφεῖ 
ἀπὸ «ὁμάδες ἀγνώστων» καὶ ἀπὸ μα-
χητὲς ἀκραίων μουσουλμανικῶν ὀργα-
νώσεων, ποὺ πολεμοῦν τὸν Ἄσαντ. Πο-
λεμικὸ σύνθημα τῶν «Οὐαχαμπιστῶν», 
δηλαδὴ τῶν σκληρῶν ἰσλαμιστῶν, ποὺ 
φαίνεται ὅτι ἔχουν τὸ «πάνω χέρι» στὸ 
στρατόπεδο τῶν ἀντικαθεστωτικῶν τῆς 

Συρίας, εἶναι ἡ ἐξόντωση τῶν χριστιανικῶν 
μειονοτήτων, γράφει τὸ «American Conser
vative». 

Καὶ ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα: Πέντε Σύροι 
κληρικοί, ἀπὸ τοὺς ὁποίους δύο Ὀρθόδο-
ξοι, ἔχουν σκοτωθεῖ, καὶ 11 κατέφυγαν στὸ 
ἐξωτερικό, κυρίως στὸν Λίβανο καὶ στὴν 
Ἰορδανία. Ἡ τύχη τῶν δύο ἱεραρχῶν ποὺ 
ἀπήχθησαν στὸ Χαλέπι πρὶν ἀπὸ 7 ἑβδο-
μάδες, τοῦ ἑλληνορθοδόξου Μητροπολίτου 
κ. Παύλου Γιαζίγκι καὶ τοῦ συροϊακωβίτου 
Μητροπολίτου κ. Γιοχάνα Ἰμπραχήμ, ἐξα-
κολουθεῖ νὰ ἀγνοεῖται. Ὁ ἀριθμὸς τῶν Σύ-
ρων χριστιανῶν ποὺ σκοτώθηκαν, δολο-
φονήθηκαν ἢ ἀγνοοῦνται, «πιστεύεται ὅτι 
ἔχει ξεπεράσει τοὺς 1.220», ἀναφέρει δελ-
τίο τῆς ἁρμόδιας ἐπιτροπῆς τοῦ ΟΗΕ στὶς 
1642013. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ πολλοὶ Ἰρα-
κινοὶ χριστιανοί, ποὺ κατέφυγαν στὴ Συ-
ρία γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τοὺς διωγμοὺς 
στὸ Ἰράκ. «Ἔχουμε διωγμὸ ἀντίστοιχο τῶν 
σφαγῶν τοῦ Διοκλητιανοῦ», δήλωσε στὸ 
ἀραβικὸ CNN συροϊακωβίτης κληρικὸς 
στὸ Ἀμμὰν πρὶν ἀπὸ 4 ἑβδομάδες καὶ πρό-
σθεσε: «Ὅσοι δὲν προλάβουν νὰ φύγουν, 
θὰ ἔχουν τὴν τύχη τῶν ὁμοδόξων μας στὸ 
Ἰράκ». Ἐξάλλου Σύροι χριστιανοὶ ποὺ κατέ-
φυγαν στὸ Ρεϊχανλὶ τῆς Τουρκίας «δέχονται 
πίεση» ἀπὸ τοὺς Σύρους μουσουλμάνους. 
Ἀφήνουμε τὸ τί γίνεται ἀπὸ ἐτῶν στὴ Νιγη-
ρία, ὅπου τὸ σύνθημα εἶναι: «Ὅποιος προ-
σβάλλει τὸ Ἰσλάμ, πρέπει νὰ θανατώνεται» 
καὶ ὅπου δὲν καῖνε μόνο τὶς ἐκκλησίες, ἀλλὰ 
πρόσφατα καὶ τοὺς χριστιανούς!... Ἀλλὰ καὶ 
στὴν Αἴγυπτο οἱ Κόπτες χριστιανοὶ ὑφίστα-
νται σκληρὸ διωγμὸ ἀπὸ τοὺς μουσουλμά-
νους.

Στὸ Ἰρὰκ μετὰ τὸν Μάϊο τοῦ 2005 ἀποκε  
φάλισαν τὸν Ὀρθόδοξο κληρικὸ Παῦλο 
Ἐσκαντέρ, σκότωσαν τὸν  Ἀρχιεπίσκοπο 
Παῦλο Ράχος καὶ στὴ διετία 20102012 «δο   
λοφονήθηκαν, στραγγαλίστηκαν καὶ ἐξαφα
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στὸν γηγενὴ πληθυσμὸ ζοῦν περίπου 
δύο ἑκατομμύρια ἀλλοδαποί, εὐπρόσδε-
κτοι στὰ δημόσια σχολεῖα, στὰ νοσοκο-
μεῖα, στά – ἐκκλησιαστικὰ κυρίως – συσ-
σίτια καὶ μάλιστα σὲ καιροὺς πείνας καὶ 
ἀφιλίας.

Πολὺ φοβόμαστε ὅτι βασικὸς σκοπὸς 
τοῦ νομοσχεδίου εἶναι νὰ προλάβει τὴν 
κριτικὴ καὶ τὴν ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων σ̕ 
αὐτὴ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο πληθυσμῶν 
μὲ ἐντελῶς διαφορετικὴ κοσμοθεωρία 
ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν μέσο Ἕλληνα, ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ τὸν εὐρωπαῖο πολίτη. Οἱ παρα-
νόμως εἰσερχόμενοι στὴ χώρα μετανά-
στες στὴν πλειοψηφία τους εἶναι φορεῖς 
θρησκευτικῆς ὁλοκληρωτικῆς ἰδεολογί-
ας, τοῦ ἰσλαμισμοῦ, κέντρο τῆς ὁποίας 
ἀποτελεῖ τὸ «τζιχάντ», ὁ ἱερὸς πόλεμος 
κατὰ τῶν ἀπίστων. Ἤδη ἔχει ἀρχίσει νὰ 
προκαλεῖται προβληματισμὸς σὲ εὐρύ-
τερα στρώματα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας 
ἀπὸ τὴν «γκεττοποίηση» καὶ τὶς πράξεις 
παρανομίας πολλῶν λαθρομεταναστῶν 
σὲ μεγάλα τμήματα τῆς Ἀττικῆς ἀλλὰ καὶ 
ἄλλων περιοχῶν τῆς χώρας.

Τὸ νομοσχέδιο αὐτό, ποινικοποιώντας 
τὴν πρόκληση τῆς λεγόμενης «ἐχθροπά-
θειας», ἀποτελεῖ τροχοπέδη στὴν ἐλευ-
θερία κριτικῆς. Ἡ ἐλευθερία ἐκφράσεως 
στοχασμῶν καὶ κριτικῆς προστατεύεται 
ἀπὸ τὸ ἄρθρο 14 τοῦ ἰσχύοντος Συντά
γματος. Ἡ ἀσαφὴς ἔννοια τῆς «ἐχθροπά-
θειας» εἶναι νομικὰ προβληματικὴ καὶ πι-
θανότατα θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὰ δικαστήρια ὡς 
ἀντικείμενη στὴν ἐλευθερία ἐκφράσεως 
ποὺ προστατεύει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλά-
δος. Ἡ ἀσάφεια στὸ κρίσιμο αὐτὸ σημεῖο 
τοῦ ἐπίμαχου νομοσχεδίου ἔρχεται ἐπι-

νί   στη καν συνολικὰ 2.310 Ἰρακινοί, μέλη θρη 
σκευτικῶν μειονοτήτων, στὴν  πλειονότητα 
Χριστιανοί». Τὰ δὲ Χριστούγεννα τοῦ 2012 
«δὲν ὑπῆρχε οὔτε μία ἐκκλησία γιὰ νὰ λει-
τουργήσει», διότι ὅλες εἶχαν ἰσοπεδωθεῖ ἢ 
πυρποληθεῖ.

Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα συμβαίνουν στὸν 
21ο αἰώνα ἔπειτα ἀπὸ ἐπανειλημμένες δια-
θρησκειακὲς διασκέψεις καὶ ἀποφάσεις τοῦ 
ΟΗΕ καὶ ἄλλων διεθνῶν Ὀργανισμῶν γιὰ 
τὶς ἀνθρώπινες ἐλευθερίες καὶ τὰ ἀνθρώπι-
να δικαιώματα. Οἱ δὲ ἰσχυροὶ τῆς γῆς περὶ 
ἄλλα μεριμνοῦν καὶ τυρβάζονται...          

Ἀντιρατσιστικὸς παροξυσμός!
Ἐνῶ αὐτὰ συμβαίνουν στὶς παραπάνω 

μουσουλμανικὲς χῶρες καὶ ἡ  χριστιανικὴ 
πίστη βρίσκεται οὐσιαστικὰ ὑπὸ διωγμόν, 
στὴν Ἑλλάδα, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες χῶρες 
τῆς Εὐρώπης, μὲ διάφορα νομοθετήμα-
τα ὄχι μόνο προστατεύονται οἱ λαθρομε-
τανάστες (ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μουσουλμά-
νοι), ἀλλὰ καὶ νομιμοποιεῖται ἡ πλήρης ἀσυ-
δοσία τους. Γι̕  αὐτὸ καὶ μεγάλη ἀνησυχία 
ἔχει προκαλέσει τὸ ὑπὸ συζήτηση σχέδιο 
νόμου τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ποὺ 
εἶναι γνωστὸ ὡς «ἀντιρατσιστικὸς νόμος». 
Ποιὰ  ἄραγε ἀ    νάγκη ἐπιβάλλει τὴν ψήφιση 
ἑνὸς τέτοιου νόμου; Εἶναι οἱ Ἕλληνες «ρα-
τσιστές»; Ἂν ἐξαιρέσουμε ἐλάχιστα μεμονω-
μένα περιστατικά, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς κατὰ τὰ 
τελευταῖα εἴκοσι χρόνια ἀνέχεται μιὰ πρω-
τοφανὴ γιὰ τὸν μικρὸ πληθυσμὸ τῆς χώρας 
μας ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ καὶ παραμονὴ δι-
αφορετικῶν θρησκευτικὰ καὶ πολιτιστικὰ 
ὁμάδων. Οἱ συν έπειες αὐτῆς τῆς εἰσβολῆς 
εἶναι τραγικές. Ἡ ἐγκληματικότητα ἔχει ἐκτι-
ναχθεῖ στὰ ὕψη. Μοναχικὰ ἡλικιωμένα ἄτο-
μα στραγγαλί ζονται γιὰ ἐλάχιστα χρήματα! 
Ἡ «μαύρη ἐργασία» μαζὶ μὲ τὴν πορνεία 
καὶ τὰ ναρκωτικὰ κάνουν θραύση!  Ἀνάμεσα 
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πλέον σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀνάγκη θε-
σπίσεως σαφῶν ποινικῶν νόμων, 
τὴν ὁποία ὑποστηρίζει ἀνυποχώ ρητα 

ὁ κο ρυφαῖος σήμερα ποινικολόγος Καθη
γητὴς Νομικῆς κ. Νικόλαος Ἀνδρουλάκης.

Εἶναι λοιπὸν ὁρατὸς ὁ κίνδυνος νὰ θυ-
σιασθεῖ τεχνηέντως μία ἀπὸ τὶς θεμελιώ-
δεις ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν στὸν 
βωμὸ τῶν θεωριῶν τῆς «πολυπολιτισμι-
κότητας», τὴν ὁποία ἡ κυριαρχούσα πολι-
τικὴ νοοτροπία μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ὑφιστά-
μεθα. Παρὰ ταῦτα διάφοροι πολιτικοὶ σχο-
λιαστὲς κατηγοροῦν ἀσύστολα τὴν Ἐκκλη-
σία, παραβλέποντας τὴν ποικίλη συμπαρά-
στασή της πρὸς ὅλους  τοὺς μετανάστες, μὲ 
ἀποκορύφωμα τὰ συσσίτιά της, στὰ ὁποῖα 
δέχεται ὅλους τοὺς ἐνδεεῖς, ἀνεξαρτήτως 
φυλῆς καὶ θρησκεύματος. Καὶ διερωτᾶται 
κάθε σοβαρὸς ἄνθρωπος: Γιατί συκοφαν
τοῦμε τὴ χώρα μας ἄλλη μιὰ φορά; Γιατί μὲ 
περισσὴ ἀναίδεια πετροβολοῦμε τὴ μητέρα 
μας Ἐκκλησία; Τί κρύβεται τελικὰ πίσω ἀπὸ 
τὸ ἀνελεύθερο αὐτὸ νομοσχέδιο; Στὸ ἐρώ-
τημα αὐτὸ δίνει ἀπάντηση τὸ ἑπόμενο σχό-
λιό μας.    

Ἕνα φάντασμα πλανᾶται 
πάνω ἀπὸ τὴ γῆ

«Ἕνα φάντασμα πλανᾶται πάνω ἀπὸ τὴν 
Εὐρώπη», ἔγραφε πρὶν ἀπὸ ἑνάμιση περί-
που αἰώνα ὁ Κὰρλ Μάρξ, ὑπονοώντας τὴν 
ἀπειλὴ ποὺ συνιστοῦσε γιὰ τὴν ὀλιγαρχικὴ 
τότε Εὐρώπη τὸ σύστημα τοῦ κομμουνι-
σμοῦ ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε δημιουργήσει.

Εἶναι εὔκαιρο νὰ ἐπαναλάβουμε τὰ λόγια 
του ἐπεκτείνοντάς τα σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὄχι 
πιὰ γιὰ τὸ σύστημα τοῦ κομμουνισμοῦ ἀλλὰ 
γιὰ τὴν ἐπερχόμενη κατάργηση τῆς ἐλευθε-
ρίας ποὺ μὲ διάφορα νομοθετήματα ἐπιβάλ-
λει σταδιακὰ στὸν κόσμο ἡ Νέα Τάξη Πρα
γμάτων.

Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς 
δὲν εἶναι ἀκόμη γνωστὸ ποιὰ κατάληξη θὰ 

ἔχει ἡ ἐπιχείρηση νὰ προωθηθεῖ πρὸς συζή-
τηση καὶ ψήφιση στὴ Βουλὴ τὸ πολυσυζητη-
μένο ἀντιρατσιστικὸ νομοσχέδιο τοῦ ὑπουρ-
γοῦ Δικαιοσύνης, στὸ ὁποῖο ἀναφερθήκαμε 
προηγουμένως.

Πάλι μὲ τὸ εὔλογο πρόσχημα ὅτι πρέπει 
νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ὁ κίνδυνος ἀπὸ γνωστὸ 
ἀκραῖο πολιτικὸ σχηματισμό, ἐπιχειρεῖται ἡ 
φίμωση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Ἀπὸ δημο-
σιογραφικὲς πληροφορίες γνωρίζουμε ὅτι τὸ 
νομοσχέδιο ἀπαγορεύει τὴν ἔκφραση γνώ-
μης ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσει 
«ἐχθροπάθεια» πρὸς ὁμάδες ἀνθρώπων μὲ 
κάποια ἰδιαιτερότητα, π.χ. πρὸς τοὺς Ἑβραί-
ους, τοὺς ἀλλοεθνεῖς, τοὺς ὁμοφυλόφιλους, 
τοὺς ποικίλους αἱρετικούς κ.τ.λ. Ἡ παράβα-
ση τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια 
ἢ χρηματικὴ ποινή. Ποινικὴ δίωξη δηλαδὴ 
στὴ σκέψη! Ὅμως, ὅπως ἐπιτυχέστατα ση-
μείωσε σὲ κείμενό του ὁ γνωστὸς σκιτσογρά-
φος Στάθης, «ποινικὸ κώδικα ἐναντίον τῶν 
ἰδεῶν καθιέρωσαν στὴ νεότερη ἰστορία καὶ 
χρησιμοποίησαν μόνον οἱ φασίστες καὶ κατὰ 
παρέκβασιν οἱ κομμουνιστὲς στὶς χῶρες τοῦ 
ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ – μὲ τὰ γνωστὰ θλι-
βερὰ ἀποτελέσματα» («enikos.gr» 22513). 
Παλαιότερα τὸ εἶχε κάνει ἡ Ἱερὰ Ἐξέταση τοῦ 
Παπισμοῦ. Ξαναγυρίζουμε ἑπομένως στὶς 
σκοτεινότερες σελίδες τῆς ἱστορίας! 

Δὲν ἔχει σημασία ἂν τελικὰ τὸ νομοσχέ-
διο προωθηθεῖ ἢ ὄχι. Ἂς μὴν ξεγελιόμαστε. 
Ἀργὰ ἢ γρήγορα αὐτὸ θὰ γίνει, διότι ἀποτελεῖ 
βασικὴ ἐπιδίωξη τοῦ νεοταξικοῦ συστήμα-
τος, ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβάλει ὁλοκληρωτικὸ 
ἔλεγχο στὸν κόσμο.  Προσχήματα, φαινο-
με νικὰ εὔλογα, θὰ ἐπιστρατευθοῦν πλῆθος 
γιὰ νὰ ἀποθαρρύνουν τὴ λαϊκὴ ἀντίδραση. 
Καὶ τὴν ἀποθαρρύνουν, διότι καθένας ποὺ 
ἀντιδρᾶ στὸ νομοσχέδιο κινδυνεύει νὰ δε-
χθεῖ τὴ ρετσινιὰ τοῦ ρατσιστῆ. 

Τὸ μεγάλο ἐρώτημα ὅμως τελικὰ εἶναι τοῦ
το: Οἱ πολιτικοί μας δὲν  ἀντιλαμβάνον ται τὸν 
κίνδυνο γιὰ τὴν ἐλευθερία ποὺ συν ι στοῦν τὰ 
νομοθετήματά τους; Δὲν  βλέπουν τὸ φάντα-
σμα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ νὰ πλα νᾶται ἀπει-
λητικὰ πάνω ἀπὸ τὸν πλανήτη; Ἢ ἁπλῶς 
ἐκτελοῦν τυφλὰ τὶς νεοταξικὲς ἐντολές;   



ΤΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

1. Τὰ ὥριμα στάχυα
Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάν των 

συμπίπτει μὲ τὴ Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων ποὺ ἑορτάζουμε κάθε χρόνο στὶς 
30 Ἰουνίου. Πρὸς τιμὴν τῶν ἁγίων Ἀποστό-
λων λοιπὸν ἀναγινώσκεται στὴ θεία Λει-
τουργία ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ ἀκού-
σαμε καὶ ἡ ὁποία περιγράφει τὴν πρώτη 
ἀποστολὴ ποὺ ἀνέθεσε ὁ Κύριος στοὺς 
μαθητές Του. 

Ὅταν τοὺς ἀπέστειλε στὴν πρώτη τους 
περιοδεία, ὁ ἰουδαϊκὸς λαὸς ἦταν σὲ κα-
τάσταση ἀπελπιστική: «ὡς πρόβατα μὴ ἔ  
χον τα ποιμένα». Περιφρονημένος καὶ προ-
δομένος ἀπὸ τοὺς θρησκευτικούς του ἡγέ-
τες, τοὺς Γραμματεῖς καὶ τοὺς Φαρισαίους, 
ζοῦσε μέσα στὸ σκοτάδι τῆς ἄγνοιας καὶ 
τῆς ἁμαρτίας καὶ ἀναζητοῦσε φῶς ἐλπίδας, 
μήνυμα σωτηρίας. 

Βλέποντας αὐτὴ τὴν κατάσταση ὁ θεῖος 
Λυτρωτής, εἶπε στοὺς μαθητές Του: «ὁ μὲν 
θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι»· τὰ 
στάχυα ποὺ εἶναι ὥριμα γιὰ θερισμὸ εἶναι 
πολλά, οἱ ἐργάτες ὅμως ποὺ θὰ τὰ θερί-
σουν εἶναι λίγοι (Ματθ. θ΄ 37). 

Πόσο ἐπίκαιροι ἀκούγονται καὶ σήμερα 
οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ Κυρίου!  Κουρασμένοι 
καὶ ἀπογοητευμένοι οἱ ἄνθρωποι γύρω μας 
ἀναζητοῦν τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς  ζω ῆς· πε-
ριμένουν λόγο παρακλήσεως· ἔ   χουν ἀνάγ
κη πνευματικῆς  καθοδηγήσεως καὶ στηρι

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Σύναξις τῶν ἁγίων
12 Ἀποστόλων
Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν Α΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
(Τῶν Ἁγίων Πάντων)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τῶν Ἁγίων Πάντων: Ἑβρ. ια΄ 33 - ιβ΄ 2

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῶν 12 Ἀποστόλων: Ματθ. θ΄ 36, ι΄ 1-8

t    ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν ὁ  Ἰησοῦς  
τοὺς ὄχλους  ἐσπλαγχνίσθη περὶ 
αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ 

ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ  ἔχοντα 
ποιμένα. Καὶ προσκαλεσά μενος 
τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ  ἔδωκεν 
αὐ   τοῖς ἐξουσίαν κατὰ πνευμάτων 
ἀκαθάρ των ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ 
 θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
μαλακίαν. Τῶν δὲ δώδεκα  ἀποστόλων 
τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σί-
μων ὁ λεγόμενος  Πέ τρος καὶ Ἀνδρέ-
ας ὁ ἀδελ φὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ 
Ζεβεδαίου καὶ  Ἰωάννης ὁ ἀ       δελφὸς 
αὐτοῦ, Φίλιππος καὶ Βαρ θολο μαῖος, 
Θω μᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰά-
κωβος ὁ τοῦ Ἀλ φαίου καὶ Λεββαῖος ὁ 
ἐπι κληθεὶς Θαδδαῖος, Σίμων ὁ Κανα-
νίτης καὶ Ἰ ού δας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ 
πα ραδοὺς αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδε-
κα ἀ   πέ στειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγ γείλας 
αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁ   δὸν ἐθνῶν μὴ 
ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σα μαρειτῶν 
μὴ εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον 
πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα 
οἴκου Ἰσραήλ. πορευόμενοι δὲ κηρύσ-
σετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν. ἀσθενοῦντας θεραπεύε
τε, λεπροὺς καθα ρίζετε, νεκροὺς ἐγεί-
ρετε,  δαιμόνια ἐκ βάλλετε· δωρεὰν 
ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 
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γμοῦ. Ποιὸς θὰ ἀναλάβει αὐτὸ τὸ ἔργο;... 
Ζητοῦνται ποιμένες μὲ  συναίσθηση εὐ
θύνης, γιὰ νὰ ὁδηγοῦν τὰ πρόβατα μὲ 
ἀσφά λεια... Ζητοῦνται ἐργάτες μὲ ζῆλο 
καὶ ὄρεξη, γιὰ νὰ θερίσουν τὰ ὥ    ρι μα στά-
χυα... Ἂς παρακαλοῦμε θερμὰ τὸν Κύ-
ριο τοῦ θερισμοῦ νὰ ἀναδεικνύει καὶ νὰ 
 ἀποστέλλει ἐργάτες στὸ πνευματικὸ χω-
ράφι Του.

2. Οἱ θεμέλιοι τῆς Ἐκκλησίας
Προσκάλεσε ὁ Κύριος Ἰησοῦς τοὺς 

δώδεκα μαθητές Του, τοὺς ἔδωσε ἐξου-
σία καὶ δύναμη, ὥστε νὰ θεραπεύουν 
κάθε εἴδους ἀσθένεια καὶ νὰ διώχνουν τὰ 
ἀκάθαρτα πνεύματα καὶ τοὺς ἀπέστειλε 
γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ οἱ μαθητὲς 
τοῦ Κυρίου ἀναλάμβαναν τέτοιο ἔργο. Κι 
εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὸ σημεῖο αὐτὸ 
ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος παραθέτει τὰ 
ὀνόματά τους καὶ ἀποδίδει σὲ ὅλους τὸν 
τιμητικὸ τίτλο «ἀπόστολος». 

Γιὰ τοὺς περισσότερους ἀπὸ τοὺς δώ-
δεκα Ἀποστόλους γνωρίζουμε πολὺ λίγα 
γιὰ τὴ ζωή τους. Ὡστόσο τὸ Πνεῦμα τοῦ 
Θεοῦ τοὺς τιμᾶ μὲ τὸν πλέον ἔνδοξο τί τλο 
μεταξὺ τῶν Ἁγίων. Εἶναι ἐντυπωσιακὸ τὸ 
σχετικὸ ὅραμα ποὺ περιγράφεται στὴν 
Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου. Ἐκεῖ ὁ ἱερὸς 
Εὐαγγελιστὴς ἀναφέρει ὅτι εἶδε τὴν ἔνδο-
ξη πόλη τοῦ Θεοῦ, τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ 
μὲ τὰ τείχη της κτισμένα καὶ θεμελιωμένα 
πάνω σὲ δώδεκα θεμέλια. Καὶ πάνω στὰ 
θεμέλια εἶδε τὰ «ὀνόματα τῶν δώδεκα 
ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου» (Ἀποκ. κα΄ 14). 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι Ἀπο-
στολική. Ἔχει ἐποικοδομηθεῖ πάνω στὸ 
θεμέλιο τῶν Ἀποστόλων, ἐνῶ ὁ ἀκρο-
γωνιαῖος λίθος, τὸ ἀγκωνάρι ποὺ βα-
στάζει καὶ στηρίζει ὅλο τὸ οἰκοδόμημα, 
εἶναι ὁ ἴδι  ος ὁ Ἰησοῦς Χριστός (Ἐφ. β΄ 
20). Ἡ Ἐκκλησία ἀκολουθεῖ τὴ θεοφώ-
τιστη διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων, δια-

τηρεῖ ἀδιάκοπη τὴ διαδοχή τους διὰ τῶν 
ἐπισκόπων της καὶ συνεχίζει τὸ ἀποστο-
λικό τους ἔργο κηρύττοντας τὸ Εὐαγγέ-
λιο «εἰς πάντα τὰ ἔθνη» (Λουκ. κδ΄ 47).

 
3. Ὁ γνήσιος ἐθελοντισμὸς

Πρὶν ξεκινήσουν τὴν ἀποστολή τους οἱ 
ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔλαβαν σαφεῖς ὁδηγί-
ες ἀπὸ τὸν Κύριο. Ἐκεῖνος, ἀνάμεσα στὰ 
ἄλλα, τοὺς εἶπε: «Δωρεὰν ἐλάβετε, δω-
ρεὰν δότε». Τὴ χάρη ποὺ σᾶς ἔδωσα γιὰ 
νὰ διδάσκετε καὶ νὰ θαυματουργεῖτε, τὴ 
λάβατε δωρεάν· δωρεὰν λοιπὸν δῶστε 
την κι ἐσεῖς. 

Καὶ ἀκολούθησαν πιστὰ οἱ Μαθητὲς 
τὴν ἐντολὴ τοῦ θείου Διδασκάλου. Κή-
ρυτταν, θαυματουργοῦσαν, θεράπευαν 
ἀρρώστους, ἔδιωχναν τὰ πονηρὰ πνεύ-
ματα, ἀνάσταιναν νεκρούς, ἀλλὰ ποτὲ 
δὲν ἔπαιρναν χρήματα! Ἦταν κουρα-
στικὸ τὸ ἔργο τους, σὲ καμία ὅμως πε-
ρίπτωση δὲν ἤθελαν νὰ ἀνταμειφθοῦν 
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὸν κόπο τους. 
Ἦταν ἐντυπωσιακὰ τὰ θαύματα ποὺ ἐπι-
τελοῦσαν, ὡστόσο ποτὲ δὲν τὰ ἐκμε-
ταλλεύθηκαν γιὰ νὰ κερδίσουν κάτι γιὰ 
τὸν ἑαυτό τους. Κι αὐτὴ ἡ ἀνιδιοτέλεια, 
ἡ αὐταπάρνηση καὶ ἡ αὐτοθυσία τους 
προκαλοῦσε ἐντύπωση περισσότερο κι 
ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ θαύματά τους. 

Μιλάει σήμερα ὁ κόσμος γιὰ ἐθελον
τισμὸ κι ἀναζητάει τρόπους γιὰ νὰ γκρε-
μίσει τὰ κάστρα τοῦ ἀτομισμοῦ καὶ νὰ δι-
δάξει τὴν ἐθελοντικὴ προσφορά. Ὡστόσο 
γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὁ τρόπος αὐτὸς διακο-
νίας πρὸς τὸν συνάνθρωπο δὲν εἶναι κάτι 
νέο. Ὅποιος ἀντιλαμβάνεται ὅτι τὰ χαρί-
σματα ποὺ ἔχει εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ, 
αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ τὰ μοιραστεῖ 
μὲ τοὺς ἀδελφούς του. Αὐτὴ ἡ ἀγαπητικὴ 
προσφορὰ πρὸς τὸν συνάνθρωπο εἶναι 
ὁ δρόμος ποὺ χάραξαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστο-
λοι καὶ οἱ ἄξιοι συνεχιστές τους. Ὁ δρό-
μος τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης ποὺ καλού-
μαστε ὅλοι μας νὰ ἀκολουθήσουμε.



(22 Ἰουνίου)

Ὁ ἅγιος Ἀλβανός,
πρωτομάρτυς τῆς Ἀγγλίας

Ο λα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς ἔ 
χουν καθαγιασθεῖ ἀπὸ αἵματα  ἁγίων 
Μαρτύρων. Μπορεῖ ἡ Ἀνατολὴ νὰ 

ἔχει τὰ πρωτεῖα· δὲν ὑστερεῖ ὅμως σὲ δό
ξα καὶ ὁ Βορράς.

Ὁ ἅγιος Ἀλβανὸς ἀνήκει στοὺς ἁγίους 
τοῦ βορρᾶ. Ἔζησε τὸν 3ο αἰώνα στὸ Βε-
ρουλιάνο (σημ. Saint Albans) τῆς Ἀγγλί-
ας. Ταπεινὴ καὶ ἄσημη εἶχε τὴν καταγωγή 
του. Λάτρευε καὶ πίστευε στοὺς εἰδωλο-
λατρικοὺς θεούς. Ἡ καρδιά του ὅμως δὲν 
ἦταν ἑρμητικὰ κλειστή. Ἡ πανάγαθη πρό-
νοια τοῦ Θεοῦ, ποὺ φροντίζει γιὰ κάθε 
καλοπροαίρετο ἀναζητητὴ τῆς ἀλήθειας, 
ἐνήργησε σχέδιο θαυμαστὸ γιὰ τὴ σωτη-
ρία αὐτῆς τῆς ἄκακης καὶ ἁπλῆς ψυχῆς.

Χτύπησε κάποτε τὴν πόρτα τοῦ σπι τιοῦ 
του ἕνας ἱερέας, χριστιανὸς ἱεραπόστο-
λος, ποὺ τὸν καταδίωκαν οἱ ἐχθροὶ τοῦ 
Χριστοῦ. Ζητοῦσε ἀσφάλεια καὶ φιλοξε-
νία. Ὁ καλοκάγαθος Ἀλβανὸς τὸν ὑπο-
δέχθηκε μὲ χαρὰ καὶ τὸν κράτησε φιλοξε-
νούμενό του ὅσο θὰ ἤθελε. 

Τί εὐτυχισμένη συνύπαρξη!
Ὁ Ἀλβανὸς εἶχε δίπλα του ἕνα   σεβάσμιο 

ἱερωμένο, ὁμολογητή, ποὺ  βίωνε αὐθεν
τικὰ τὸ πνεῦμα τοῦ  Εὐαγγελίου. Τὸν πα 
 ρακολουθοῦσε λοιπὸν  καθημε ρινά. Θαύ-
μαζε τὴν ἐγκαρτέρησή του στὴν προσ
ευχή, τὴ δίψα του γιὰ τὴ θεία  μελέτη τῶν 
Γρα φῶν, τὴν πραότητα, τὴν  ἀ    νεξικακία 

του καὶ τὴν καλοσύνη του. Τὸ ἅγιο αὐτὸ 
πα  ράδειγμα ἔγινε σύντομα ἰσχυ   ρὸς μα
γνή της γιὰ νὰ τὸν ἑλκύσει στὸ Χριστό.

Ἄρχισε λοιπὸν ὁ Ἀλβανὸς νὰ ἐρωτᾶ μὲ 
κάθε εἰλικρίνεια τὸν ἅγιο αὐτὸ ἀπεσταλ-
μένο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ. Καὶ γινόταν ἔτσι κατηχού-
μενος τῆς Ἐκκλησίας. Ἔμενε ἔκπληκτος 
ἀπὸ ὅσα ἄκουγε. Καὶ λίγολίγο ἀπὸ τὴν 
κατάπληξη πέρασε ἑκούσια καὶ ἐλεύθε-
ρα στὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. 
Ἀπαρνήθηκε κάθε του σχέση μὲ τὶς ψεύ-
τικες δεισιδαιμονίες τῶν εἰδώλων καὶ ζή-
τησε νὰ βαπτισθεῖ! Τί εὐτυχισμένη ὥρα! 
Ἕνας ἀκόμη ἄνθρωπος ἄφηνε τὸ σκοτά-
δι καὶ περνοῦσε στὸ φῶς τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ.

Ὡστόσο ὁ Ρωμαῖος διοικητὴς εἶχε πλη-
ροφορηθεῖ ὅτι ὁ ἐπικίνδυνος ἱεραπόστο-
λος κρυβόταν στὸ σπίτι τοῦ Ἀλβανοῦ. 
Καὶ ἔστειλε στρατιῶτες νὰ συλλάβουν τὸν 
πιστὸ ἱερέα. Ὁ Ἀλβανὸς ὅμως εἶχε φρον
τίσει γιὰ τὴ φυγάδευση τοῦ εὐεργέτη του. 
Ὅταν ἄνοιξαν τὴν πόρτα οἱ ἀπεσταλμέ-
νοι τοῦ σκληροῦ τυράννου, τοὺς ὑπο-
δέχθηκε ὁ Ἀλβανὸς φορώντας ἱερατικὰ 
ροῦχα. Τὸν συνέλαβαν μὲ τὴν πεποίθη-
ση ὅτι εἶχαν στὰ χέρια τους τὸ θύμα ποὺ 
ἀναζητοῦσαν. Καὶ τὸν ὁδήγησαν στὸ δι-
καστήριο.

Ὅταν ὁ δικαστὴς κατάλαβε τὸν τρόπο 
μὲ τὸν ὁποῖο εἶχε ἐνεργήσει ὁ Ἀλβανός, 
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ὀρ γίστηκε. Τὸν διέταξε νὰ παραδώσει τὸν 
φυγάδα καὶ νὰ θυσιάσει στοὺς θεοὺς τῆς 
Ρώμης. Σὲ περίπτωση ποὺ θὰ ἀρνιόταν 
νὰ ὑπακούσει, θὰ τὸν τιμωροῦσε μὲ θά-
νατο.

Ὁ Ἀλβανὸς δὲν φοβήθηκε. Ὁ Θεὸς τοῦ 
χάριζε μοναδικὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ ἀπο-
δείξει πόσο Τὸν ἀγαποῦσε. Καὶ ἂν ἤθε-
λε, μποροῦσε νὰ ὁμολογήσει τὸ ὄνομά 
Του καὶ νὰ μαρτυρήσει γι’ Αὐτόν. Ἀμέ-
σως ἔδιωξε κάθε λογισμὸ δειλίας, ὕψω-
σε τὴ φωνή του καὶ εἶπε: «Τὸν ἱερωμένο 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δὲν μπορῶ 
νὰ σοῦ τὸν παραδώσω, γιατὶ εἶναι πολύ-
τιμος στὸ ποίμνιό του. Ὅσο γιὰ μένα, ἂς 
γνωρίζεις ὅτι ἔγινα πλέον πιστὸς χριστια-
νός. Λατρεύω τὸν ζωντανὸ καὶ ἀληθινὸ 
Θεὸ ποὺ εἶναι καὶ δημιουργὸς ὅλης τῆς 
κτίσεως. Ἔχω ἀπαρνηθεῖ κάθε μου πα-
λαιὰ εἰδωλικὴ δοξασία, γιατὶ εἶναι μάταιη 
καὶ ψεύτικη. Ἂς γνωρίζεις ἀκόμη ὅτι ὅσοι 
συντάσσονται μὲ τὴ λατρεία τῶν εἰδώλων 
ὑπογράφουν τὴν αἰώνια καταδίκη τους».

Ἡ ἀπροσδόκητη αὐτὴ ἀπάντηση ἐξόρ-
γισε ἀκόμη πιὸ πολὺ τὸν τύραννο καὶ διέ-
ταξε σκληρὴ μαστίγωση καὶ στὴ συνέχεια 
θάνατο διὰ ξίφους. Ὁ ὑποψήφιος μάρτυ-
ρας δεχόταν μὲ χαρὰ καὶ γαλήνια ἀταρα-
ξία τοὺς ραβδισμούς. Θεία δύναμη τὸν 
εἶχε ἐπισκιάσει καὶ οὐράνιο φῶς τὸν ἔκα-
νε νὰ λάμπει.

Οἱ ἐχθροί του ἀποροῦσαν ἀπὸ ὅσα ἔ  
βλεπαν. Κόσμος πολὺς ἐρχόταν μὲ γρή-
γορο βῆμα, γιὰ νὰ παρακολουθήσει τὰ 
γεγονότα τοῦ μαρτυρίου. Ἔπρεπε νὰ βια-
στοῦν νὰ περάσουν ὅλοι ἀπὸ τὴ μικρὴ 
γέφυρα τοῦ ποταμοῦ Κόλν, ποὺ θὰ τοὺς 
ἔφερνε στὸ λόφο τοῦ μαρτυρίου. 

Καθὼς ἀγνάντεψε ὁ Ἀλβανὸς τὸ πλῆ
θος αὐτὸ καὶ τὸ ἔβλεπε νὰ συνωστίζεται 
στὴ γέφυρα, γιὰ νὰ μὴν καθυστερήσουν 
ἄλλο, λέγεται πὼς παρεκάλεσε τὸν Θεὸ 
νὰ τοὺς βοηθήσει. Καὶ ὁ Κύριος τοὺς δι-
ευκόλυνε. Θαυματουργικὰ πέρασαν ὅλοι 
τὸν ποταμὸ «ἀβρόχοις ποσίν».

Ἕνας ἀπὸ τοὺς δημίους  θαμπωμένος 
ἀπὸ τὸ πρωτοφανὲς θέαμα  ἀναφώνησε: 
«Γίνομαι καὶ ἐγὼ χριστιανός! Ἀφῆστε με 
νὰ πεθάνω στὴ θέση αὐτοῦ τοῦ μάρτυ-
ρα». Σὲ λίγο στὴν κορφὴ τοῦ  λόφου ὁ  ἡ     
ρωικὸς ἀ   γωνιστὴς τῆς πίστεως Ἀλβανὸς 
 ἔκλινε τὸν αὐχένα του κάτω ἀπὸ τὸ σπαθὶ 
ἄλλου δημίου. Πρὶν δεχθεῖ τὸν  σφαγιασμό 
του, παρεκάλεσε δυνατὰ τὸν Θεὸ νὰ συγ-
χωρήσει ὅλους τοὺς ἐχθρούς του καὶ νὰ 
ἀναβλύσει πηγὴ νεροῦ γιὰ νὰ ξεδιψά-
σει τὸ πλῆθος τοῦ κόσμου ποὺ εἶχε τόσο 
κουραστεῖ νὰ φθάσει ἕως ἐκεῖ. Καὶ τὸ 
θαῦ μα ἔγινε.

Ἀργότερα ὁ Ἀλβανὸς γαλήνιος ἔπεφτε 
νεκρός. Ὅταν ἡ ἁγία του κεφαλὴ κύλη-
σε στὸ γρασίδι, ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ τι-
μωρηθεῖ ὁ δήμιος μὲ τιμωρία φρικτή. Τοῦ 
βγῆκαν ἔξω τὰ μάτια. Βλέποντας ἔκθαμ-
βος ὅλα αὐτὰ τὰ σημεῖα ὁ διοικητὴς ἀναγ
κάστηκε νὰ ὁμολογήσει τὴν ἥττα του καὶ 
νὰ δώσει ἐντολὴ νὰ σταματήσει κάθε δι-
ωγμὸς ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Διότι ὁ 
Χριστὸς τελικά, ὅπως εἶπε, εἶναι Ἐκεῖνος 
ποὺ νικᾶ καὶ θριαμβεύει μὲ τοὺς μάρτυ-
ρές Του. Στὸν τάφο τοῦ Ἁγίου Ἀλβανοῦ 
πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ καταπονημένοι κα-
τέφευγαν καὶ ἔβρισκαν θεραπεία καὶ πα-
ρηγοριά. Στὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου του, 
δηλαδὴ στὸ σημερινὸ Saint Albans, βρί 
σκον ται ἀποθησαυρισμένα ἀπὸ τὸ 2002 
ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου. 

Ὁ ἅγιος ἔνδοξος μάρτυς Ἀλβανὸς φω-
τίζει μὲ τὸ φῶς τῆς ὁμολογίας του καὶ 
συνεχίζει νὰ λιπαίνει μὲ τὸ λίπασμα τοῦ 
ἁγνοῦ αἵματος τῆς θυσίας τῆς ζωῆς του 
τὸν ἀγρὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς 
Ἀγγλίας, ἡ ὁποία τὸν θεωρεῖ πρωτομάρ-
τυρά της καὶ τὸν ἑορτάζει στὶς 22 Ἰουνί-
ου. Ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη τιμᾶ μὲ 
 λαμπρότητα τὸν μάρτυρα Ἀλβανό.

Ἂς μιμηθοῦμε τὴ θεοφιλὴ πολιτεία του 
καὶ ἂς τὸν ἐπικαλούμαστε ἀπὸ κάθε μέ-
ρος τῆς γῆς μὲ πίστη: Ἅγιε μάρτυς Ἀλβα-
νέ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.



Ο ταν μελετάει κανεὶς τὴν ἱερὴ 
ἱστορία τοῦ Δαβίδ, μένει ἔκ
θαμβος ἐμπρὸς στὴν ψυχικὴ 

δύναμή του. Εἶναι ἀξιοθαύμαστος 
γιὰ τὸ πῶς μποροῦσε νὰ ἀντιμε-
τωπίζει μὲ ψυχραιμία καὶ ἀτρό-
μητο θάρρος τὸ θανάσιμο μίσος 
ἐναν τίον του τοῦ βασιλιᾶ Σαούλ.

Εἶχε βέβαια ἐκ φύσεως  γενναῖο 
χαρακτήρα καὶ μεγάλη μυϊκὴ δύ  
ναμη, ἀφοῦ σὲ πολὺ νεαρὴ  ἡ   λι
κία, ἐνῶ φύλαγε τὰ πρόβατα τῆς 
οἰ κογενείας τους, ἔπνιγε μὲ τὰ χέ-
ρια του σὰν μὲ ἄλλη τανάλια ἀρ
κούδα καὶ λιοντάρι ποὺ ρίχνον
ταν στὸ κοπάδι νὰ σπαράξουν τὰ 
πρό βατα (βλ. Α΄ Βασ. ιζ΄ 3435).

Ἦταν ἀτρόμητος. Ἦταν ὅμως 
καὶ συνετός. Ὅταν ἀντελήφθη ὅτι 
ὁ βασιλιὰς Σαοὺλ τὸν ζήλευε, διό-
τι ὅλοι τὸν ἀγαποῦσαν καὶ τὸν λά-
τρευαν κυριολεκτικὰ γιὰ τὶς ἱκανό-
τητές του καὶ γιὰ τὶς νίκες ποὺ εἶχε 
ἐπιτύχει ἐπικεφαλῆς τοῦ  στρατοῦ 
τους ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τους, 
ἄρχισε νὰ φυλάγεται ἀπὸ τὸν βα-
σιλιά. Κατάλαβε καὶ τὸ διαπίστω-
σε ὅτι ὁ Σαοὺλ ἤθελε νὰ τὸν ἐξον
τώσει, κι ἂς τοῦ εἶχε  δώσει ὡς σύ-
ζυγό του τὴν κόρη του.  Κά   ποιες 
φο ρὲς μάλιστα  ἐπιχείρησε νὰ τὸν 
φονεύσει, διότι φοβόταν μήπως 
τοῦ πάρει τὸν θρόνο.

Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν τὰ  πράγματα 
ἔφτασαν στὸ ἀπροχώρητο, ὁ Δα 
βὶδ ἔφυγε ἀπὸ τὴν ἕδρα τῆς βασι-
λείας τοῦ Σαοὺλ καὶ κατέφυγε στὰ 
βουνὰ γιὰ νὰ κρυφτεῖ ἀπὸ τὴ μα-
νία του. Γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ μαζὶ μὲ 
μερικοὺς ἔμπιστους φίλους του 
ποὺ τὸν ἀκολούθησαν, μπῆκαν 
κάποτε σὲ μιὰ σπηλιὰ καὶ ξεκου-
ράζονταν στὸ βάθος της.

Καὶ ὅμως
θεώρησε
τὸν ἑαυτ του 
σὰν ἕνα ψύλλο!

Σὲ λίγο ὅμως πλησίασε στὴ σπηλιά αὐτή, 
χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζει, καὶ ὁ Σαούλ, ὁ ὁποῖος 
μὲ 3.000 στρατιῶτες εἶχε βγεῖ στὰ βουνὰ γιὰ 
νὰ κυνηγήσει τὸν Δαβίδ.

Αὐτοὶ ποὺ ἦταν μέσα στὴ σπηλιὰ ἀναγνώ-
ρισαν στὸ ἄνοιγμα τῆς σπηλιᾶς τὸν Σαούλ, 
ποὺ μπῆκε νὰ ἀναπαυθεῖ κι αὐτός. Καὶ εἶπαν 
οἱ ἄνδρες τοῦ Δαβὶδ πρὸς τὸν ἀρχηγό τους: 
«Νά! Ἦλθε ἐπιτέλους ἡ μέρα ποὺ σοῦ εἶπε 
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ὁ Κύριος ὅτι θὰ παραδώσει τὸν ἐχθρό 
σου στὰ χέρια σου, γιὰ νὰ τοῦ φερθεῖς 
ὅπως νομίζεις καλύτερα!». Σὰν νὰ τοῦ 
ἔλεγαν: «Σκότωσέ τον, εἶναι εὐκαιρία 
τώρα, γιὰ νὰ ἡσυχάσουμε ἀπὸ αὐτόν!». 

Ὁ Δαβὶδ ὅμως, χωρὶς νὰ πεῖ λέξη, 
σηκώθηκε καὶ πλησίασε σιγάσιγὰ τὸν 
Σαούλ, ποὺ κοιμόταν, κι ἔκοψε κρυφὰ 
τὴν ἄκρη τοῦ μανδύα του καὶ ἐπέστρε-
ψε στοὺς συντρόφους του. Αἰσθάνθη-
κε μάλιστα μέσα του καὶ κάποια λύπη, 
γιὰ τὸ ὅτι ἔβλαψε ἔστω μ’ αὐτὸ τὸν τρό-
πο τὸν ἐχθρό του. 

Καὶ εἶπε στοὺς συντρόφους του «νὰ 
μὴν ἐπιτρέψει ὁ Κύριος ποτὲ νὰ ση-
κώσω χέρι καὶ νὰ θανατώσω τὸν κύ-
ριό μου τὸν βασιλιά, διότι ὁ Κύριος τὸν 
ἔχρισε στὸ βασιλικό του ἀξίωμα».

Οἱ σύντροφοί του ὅμως ἐπέμεναν νὰ 
τὸν σκοτώσουν, ἀλλ’ ὁ Δαβὶδ τοὺς ἔ     πει
σε τελικὰ μὲ τὰ λόγια του καὶ δὲν τοὺς 
ἐπέτρεψε νὰ φονεύσουν τὸν Σαούλ.

Ἔπειτα ἀπὸ λίγο σηκώθηκε ὁ Σα-
οὺλ καὶ βγῆκε ἀπὸ τὴ σπηλιά, χωρὶς νὰ 
ἀντιληφθεῖ τί εἶχε συμβεῖ. Πῆρε τὸν κα-
τήφορο καὶ ἀπομακρύνθηκε.

Τότε βγῆκε πίσω του ἔξω ἀπὸ τὴ σπη-
λιὰ καὶ ὁ Δαβὶδ καὶ στάθηκε καὶ φώνα ξε 
δυνατά: «Κύριε, βασιλεῦ!». Στὸ ἄ κου
σμα αὐτὸ ἔστρεψε τὸ πρόσωπό του ὁ 
Σαούλ, καὶ ὁ Δαβὶδ ἀπὸ μακριὰ ἔσκυ-
ψε καταγῆς τὸ πρόσωπό του καὶ τὸν 
προσκύνησε. Καὶ εἶπε ὁ Δαβίδ: «Για-
τί πιστεύεις ὅσα σοῦ λένε, ὅτι ὁ Δαβὶδ 
θέλει νὰ σὲ σκοτώσει; Νά, πρὸ ὀλίγου 
σήμερα ὁ Κύριος σὲ παρέδωσε στὰ χέ-
ρια μου καὶ μποροῦσα νὰ σὲ σκοτώσω 
ἐκεῖ στὴ σπηλιά, ἀλλὰ σὲ λυπήθηκα καὶ 
εἶπα, δὲν θὰ σηκώσω χέρι ἐναντίον τοῦ 
ἀνθρώπου ποὺ τὸν ἔχρισε στὸ ἀξίωμά 
του ὁ Κύριος. Ἂν ἀμφιβάλλεις γι’ αὐτὰ 
ποὺ σοῦ λέω, κοίταξε τὴν ἄκρη τοῦ 
μανδύα σου καὶ θὰ δεῖς ὅτι λείπει ἕνα 

κομμάτι. Τὸ ἔκοψα ἐγώ, ὅταν ἤσουν 
στὴ σπηλιά, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβεις. 
Μποροῦσα νὰ σὲ σκοτώσω, καὶ δὲν τὸ 
ἔκανα. Ἂς κρίνει ὁ Κύριος ἀνάμεσά μας 
καὶ ἂς ἐκδικηθεῖ Ἐκεῖνος τὴν ἀδικία σου 
εἰς βάρος μου. Ἐγὼ πάντως δὲν πρό-
κειται νὰ σηκώσω ποτὲ χέρι ἐναντίον 
σου. Νὰ πῶ καὶ κάτι τελευταῖο: Πίσω 
ἀπὸ ποιὸν τρέχεις, βασιλιὰ τοῦ Ἰσραήλ; 
Ποιὸν καταδιώκεις; Κυνηγᾶς ἕνα ψόφιο 
σκυλὶ ἢ ἕναν ψύλλο; Ἐσὺ εἶσαι ὁ βασι-
λιάς, ἐνῶ ἐγὼ εἶμαι ἕνα τίποτε!» (βλ. Α΄ 
Βασ. κδ΄ 115).

Τί νὰ πρωτοθαυμάσουμε ἀλήθεια καὶ 
ἀπὸ τί νὰ διδαχθοῦμε ἀπὸ τὴν ἱστορία 
αὐτὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης; Νὰ πέ-
σει στὰ χέρια του ὁ θανάσιμος ἐχθρός 
του, νὰ μπορεῖ νὰ τὸν ἐκδικηθεῖ χωρὶς 
νὰ δώσει λόγο σὲ κανένα, νὰ τὸν πα-
ρα κινοῦν οἱ φίλοι του νὰ προχωρήσει 
σὲ ἐκδίκηση, καὶ αὐτὸς νὰ ἐκδικεῖται μὲ 
ἀνεξικακία! Καὶ νὰ λυπᾶται διότι τοῦ 
χάλασε ἔστω γιὰ λίγο τὴν ἄκρη τοῦ 
μανδύα του! Τί μεγάλη καρδιὰ ἔκρυβε 
πραγματικὰ ὁ Δαβίδ! Καὶ τί  ἐλεγ κτικὸ 
παράδειγμα γίνεται γιὰ μᾶς ποὺ δὲν 
μποροῦμε νὰ συγχωρήσουμε κάποιον 
ποὺ μᾶς ἔβλαψε κάπως, καὶ  θέλουμε 
νὰ τὸν βάλουμε – ὅπως λέμε – στὴ θέ
ση του! Πόσο μικρόψυχοι εἴμαστε ἀλή-
θεια!

Ἀλλὰ καὶ τί ταπεινὸ φρόνημα εἶχε γιὰ 
τὸν ἑαυτό του! Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε ἦταν 
καὶ ἀνεξίκακος. Θεωροῦσε τὸν ἑαυτό 
του αὐτὸς ὁ μέγας στρατηγὸς καὶ γεν-
ναῖος πολεμιστὴς μικρὸ καὶ ἀσήμαντο 
μπροστὰ στὸν βασιλιά, σὰν ψύλλο. Κι 
ἂς ἦταν βασιλιὰς ὁ ἀνάξιος Σαούλ! 

Ὁ ταπεινὸς θεωρεῖ τοὺς ἄλλους 
πρα γματικὰ ἀνώτερούς του. Τέτοια ἀ  
ρετὴ εἶχε ὁ Δαβίδ, καὶ μακάρι νὰ τοῦ 
μοιάσου με! Τότε θὰ γίνουμε καὶ ἀνεξί-
κακοι.



Σ τὸ αἰγαιοπελαγίτικο νησί. Ἐκεῖ τοῦ ἦρθε 
ὁ διορισμός, στὸ γυμνάσιο ποὺ συνέ-
νωνε καὶ λυκειακὲς τάξεις. Κι αὐτός, 

νέος, χωρὶς ἄλλες ὑποχρεώσεις, μὲ χαρὰ τὴ 
δέχθηκε τὴν τοποθέτησή του.

Καὶ πράγματι, ἄλλη ζωὴ ἐκεῖ. Ὀρεινὸ τὸ 
χωριό, λίγοι κάτοικοι, ἁπλοὶ ἄνθρωποι, κα-
λοσυνάτοι, φιλόξενοι πολύ. Καὶ τὸ σχολεῖο, 
ὡραῖο κτήριο, νεόδμητο, στὴν κορυφὴ ἑνὸς 
λόφου, νὰ δεσπόζει πάνω ἀπ’ ὅλα τὰ σπίτια 
τοῦ χωριοῦ. Πέρα μακριὰ τὸ ἀπέραντο γα-
λάζιο τῆς θάλασσας νὰ σμίγει μὲ τὸ γλαυκὸ 
τοῦ οὐρανοῦ. Ὀνειρεμένος τόπος!

Τὴν ἀπολάμβανε τὴ ζωή του στὰ μέρη 
ἐκεῖνα. Κι ὅταν εἶχε ἐλεύθερο χρόνο, γυρ-
νοῦσε στοὺς στενοὺς δρομίσκους καὶ τὰ 
γραφικὰ μονοπάτια ποὺ ἕνωναν τοὺς διά-
φορους οἰκισμοὺς τοῦ χωριοῦ ἢ ὁδηγοῦσαν 
σὲ ἄλλα πλησιόχωρα χωριά. Συχνὰ στὶς μο-
ναχικὲς ὁδοιπορίες του συναντοῦσε ὄμορ-
φα ξωκκλήσια, ὅλα ἀνοιχτά, νὰ περιμένουν 
τὸ διαβάτη ποὺ θὰ ἔμπαινε μέσα ν’ ἀνάψει 
ἕνα κερί, νὰ κάνει ἕνα σταυρό.

Ἕνα ξωκκλήσι τό ’χε ξεχωρίσει. Παλαιό, 
παμπάλαιο, μὲ μεράκι φτιαγμένο. Πέτρα πε-
λεκητή, μὲ δίριχτη στέγη. Στὸν Τίμιο Πρό-
δρομο ἦταν ἀφιερωμένο, τὸ γιόρταζαν στὸ 
γενέθλιό του, 24 Ἰουνίου. Κι ἔκαναν μεγάλο 
πανηγύρι στὴ μνήμη του. Τὸν τιμοῦσαν τὸν 
Τίμιο Πρόδρομο οἱ χωριανοί. Λέγαν μάλιστα 
καὶ πὼς ἡ εἰκόνα του, αὐτὴ τοῦ τέμπλου, 
ἦταν θαυματουργή.

Ἀπὸ τότε ποὺ εἶχε πάει γιὰ πρώτη φορά, 
τὸ ἀγάπησε πολὺ τὸ ἐκκλησιδάκι ἐκεῖνο. Καὶ 
πάντα τό ’χε στὸ νοῦ του, πότε θὰ τοῦ ξανα-
δινόταν εὐκαιρία νὰ ξαναπάει...

Περνοῦσε ὁ καιρός. Τὸ σχολικὸ ἔτος κόν
τευε νὰ τελειώσει. Ὅπου νά ’ναι,  πλησίαζε 
καὶ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου. Τότε ἦταν ποὺ ἕνα 
θέ μα σοβαρὸ παρουσιάστηκε στὴ ζωή του. 
Δίλημμα σφιχτὸ στὴ συνείδησή του. Κι ἡ 
ἀπόφαση ποὺ θὰ ἔπαιρνε, ἡ ἐπιλογὴ ποὺ 
θὰ ἔκανε, θὰ σηματοδοτοῦσε τὸ μέλλον του.

Τοῦ ’κανε 
τὴ χάρη
ὁ τίμιος 

Πρόδρομος

Ἀληθινὴ ἱστορία

➙
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–Θὰ πάω στὸν ἁϊΓιάννη, εἶπε. Θὰ τὸν 
παρακαλέσω, αὐτὸς νὰ μοῦ δείξει τί νὰ 
κάνω.

Ἦταν νωρὶς τὸ ἀπόγευμα, ὅταν ξεκίνη-
σε νὰ πάει. Ἀπόσταση ὣς τρία τέταρτα 
μὲ τὰ πόδια. Ἄφησε κάπου τὸν κεντρικὸ 
δρόμο καὶ πῆρε δεξιὰ τὸ μονοπάτι. Δὲν 
προχώρησε πολύ, ὅταν μιὰ γερόντισσα 
ἀπό ’να σπίτι τὸν κάλεσε νὰ τὸν κεράσει. 
Πέρασε μέσα, κι ἐκεῖ – ποῦ νὰ τελειώσει 
τὶς ἱστορίες ἡ γερόντισσα – ἡ ὥρα πέρα-
σε. Πῆρε νὰ σουρουπώνει.

–Τώρα, γερόντισσα, πρέπει νὰ φύγω. 
Θέλω νὰ πάω στὸν ἁϊΓιάννη. Τί λές, θὰ 
βρῶ ἀνοιχτά;

–Παιδί μου, τώρα ποὺ ξεκαλοκαιριάζει 
κι ἔρχεται κόσμος στὸ νησί, τὴν κλειδώ-
νουμε τὴν πόρτα. Μὴν ἀνησυχεῖς ὅμως. 
Τὸ κλειδὶ θὰ τὸ βρεῖς στὸ περβάζι τοῦ βο-
ρινοῦ παραθύρου. Ἐκεῖ τὸ βάζουμε.

Χαιρέτησε κι ἔφυγε. Ὅταν ἔφτασε, εἶχε 
ἤδη νυχτώσει. Σήκωσε τὸ χέρι του καὶ μὲ 
τὰ δάχτυλα ψαχούλεψε τὸν τόπο ποὺ 
τοῦ εἶχε ὑποδείξει ἡ γερόντισσα. Κλειδὶ 
δὲν ὑπῆρχε. Πῆγε καὶ στὰ ἄλλα παράθυ-
ρα. Τίποτε.

Στενοχωρέθηκε.
–Ἅγιε Γιάννη Πρόδρομε, ἐγὼ ἦρθα στὴ 

χάρη σου, ξέρεις γιατί. Κάνε μου αὐτὴ τὴ 
χάρη, δῶσε νὰ μπορέσω νὰ μπῶ στὸ 
ναό σου, νὰ προσευχηθῶ...

Σκοτάδι βαθύ, ἡσυχία μεγάλη γύρω 
του. Μόνο κάποιες ριπὲς τοῦ ἀνέμου 
πέρα ἀπ’ τὸ πέλαο ἔκαναν τὰ κυπα-
ρίσσια ἐκεῖ τριγύρω νὰ σειοῦνται καὶ νὰ 
βουΐζουν μ’ ἕνα μυστηριώδη ἦχο.

Ἄρχισε νὰ ἀπογοητεύεται.
–Ἅγιε Γιάννη, κάνε μου τὴ χάρη...
Δίπλα ἦταν ἕνα εἰκόνισμα. Πῆγε ὣς ἐκεῖ 

καὶ στὸ περβάζι του βρῆκε ἕνα ἀπόκερο 
καὶ σπίρτα. Ἄναψε τὸ κερί. Καὶ κρατών
τας το ἀναμμένο, πῆρε νὰ βαδίζει ἀργά, 
ἔτσι, ἀπὸ ἀμηχανία, γύρω ἀπ’ τὸ ναΐσκο. 
Βάδιζε, καὶ κάποτε σταματοῦσε κι ἔμενε 
νὰ ἀποθαυμάζει τὸ μεγαλεῖο τῆς νυχτε-

ρινῆς σιωπῆς. Μόνο κάτι τσομπανόσκυ-
λα ἀκούγον ταν ἀπὸ μακριὰ ν’ ἀλυχτοῦν. 
Καὶ κάποια στιγμή – πῶς τοῦ ἦρθε; ἔτσι 
πάλι, ἀπὸ ἀμηχανία – κλώτσησε μιὰ πέ-
τρα. Μήπως ἦταν ἡ μοναδικὴ ἐκεῖ, στὴ 
ράχη τοῦ βουνοῦ; Ἐκείνη κατρακύλησε 
καί... ἄ! Ἂν εἶναι δυνατόν! Δὲν μποροῦσε 
νὰ πιστέψει στὰ μάτια του. Γυάλισε τὸ μέ-
ταλλο στὴ λάμψη τῆς μικρῆς φλογίτσας. 
Ἦταν τὸ κλειδί! Ὦ Θέ μου, τὸ κλειδί!

Ἔσκυψε καὶ τὸ πῆρε. Τό ’βαλε στὴν 
κλειδωνιά. Ἔτριξε ἡ ξύλινη πόρτα στὸ 
ἄνοιγμα. Μπῆκε μέσα. Δέος καὶ κατάνυ-
ξη. Κάτι σὰ ρίγος τὸν διαπέρασε. Ἄνα-
ψε τὰ κεριὰ τοῦ πολυελαίου. Τὰ καν
τήλια τοῦ τέμπλου. Φῶς γλυκὸ ἁπλώ-
θηκε στὸ ναΐσκο, ἱλαρό. Προσκύνησε 
τὶς ἅγιες εἰκόνες. Ἔφτασε καὶ μπροστὰ 
στὸν Τίμιο Πρόδρομο. Μιὰ μαυρισμένη 
μορφὴ ἀπ’ τὸν καιρό, ἄγρια κάπως, γε-
μάτη χάρη καὶ παρρησία. Στὰ χέρια του 
κρατοῦσε κι ἕνα πιάτο μὲ τὸ κεφάλι του. 
Κάτω ἀπ’ τὸ προσκυνητάρι καὶ μιὰ πο-
διὰ ὑφαντή, γεμάτη ἀπὸ τάματα, ἀνά-
γλυφα πάνω σὲ μέταλλο, μὲ παραστά-
σεις χεριῶν, ποδιῶν, μικρῶν παιδιῶν, 
ἢ ἀκόμα καὶ ζώων, ταπεινὰ ἀναθήματα 
ὅλα τῆς λαϊκῆς εὐσέβειας καὶ πιστευτή-
ρια τῆς θαυματουργικῆς δυνάμεως τῆς 
ἱερᾶς εἰκόνος.

–Ἅγιε μου Γιάννη, Τίμιε Πρόδρομε, σ’ 
εὐχαριστῶ ποὺ μοῦ ’κανες αὐτὴ τὴ χάρη. 
Καὶ σὲ παρακαλῶ...

Τώρα εἶχε μπροστά του ὅλη τὴ νύχτα 
νὰ προσευχηθεῖ...

❁   ❁   ❁
Ἀπὸ τότε, κάθε φορὰ ποὺ ἀνατρέχει μὲ 

τὸ νοῦ του στὸ γεγονός, δὲν μπορεῖ νὰ ξε-
χάσει τὴν ἔκπληξή του στὴ θέα τοῦ κλει-
διοῦ. Καὶ τώρα εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίζει 
καὶ κάτι ἀκόμα: ὅτι ὅπως τότε τοῦ ἄνοιξε 
ἡ θύρα τῆς ἐκκλησιᾶς, καὶ μιὰ ἄλλη, με-
γαλύτερη θύρα ἐπρόκειτο ν’ ἀνοίξει στὴ 
ζωή του μετὰ ἀπὸ τὴ νυχτερινὴ ἐκείνη 
προσευχὴ στὸν Τίμιο Πρόδρομο.



Δ ὲν λείπει ἀπὸ κανένα σπίτι. Ἀποτε-
λεῖ μέρος τῆς διακοσμήσεώς του, 
ἀλλὰ καὶ ἀπαραίτητο εἶδος τοῦ οἰκι-

ακοῦ ἐξοπλισμοῦ. Ὑπάρχει σχεδὸν σὲ 
κάθε μέρος τοῦ σπιτιοῦ. Ἴσως νὰ προ-
δίδει κάποτε τὴ φιλαρέσκεια τῶν ἐνοί-
κων ἢ τὴν ἀνασφάλειά τους γιὰ τὴν ἐξω-
τερική τους εἰκόνα. Κάποιοι τὸν παίρ-
νουν μαζί τους – οἱ γυναῖκες ἰδίως – γιὰ 
μιὰ ἐπιβεβαίωση καὶ ἕνα γρήγορο ἔλεγ-
χο τῆς ἐμφανίσεώς τους. Ὁ καθρέφτης! 
Τί συναισθήματα ἀλήθεια δὲν ἔχει γεν-
νήσει στὸν καθένα μας ἡ στιλπνὴ αὐτὴ 
κατοπτρικὴ ἐπιφάνεια! Πόσες ὧρες 
δὲν σπαταλοῦν κάποιοι καθημερινὰ 
μπροστά του! Ἐπιβεβαίωση τῆς εἰκό-
νας μου...προβληματισμός... ἀπορία... 
ἀνησυχία καὶ ἄγχος κάποτε. Ἀρέσω; 
Στὸν ἑαυτό μου πρῶτα. Στὸ γοῦστο 
μου. Στὶς προτιμήσεις μου. Στὸν τύπο 
μου. Ἀλλὰ ποιὸς ἀλήθεια διαμορφώνει 
τὸ γοῦστο μου; Ἡ μόδα; Ἡ ἐπικρατοῦ
σα ἐμφανισιακὴ συνήθεια; 

Καὶ ὁ τύπος μου τελικὰ ποιὸς εἶναι; 
Αὐτὸς τοῦ ἠθοποιοῦ ποὺ μοῦ ἀρέσει; 
Τῶν τραγουδιστῶν; Τῶν ἀνθρώπων 
ποὺ προβάλλονται στὶς «καλλιτεχνικὲς 

στῆλες» τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν περι-
οδικῶν; Ἔτσι ἴσως θὰ μονολογήσει κά-
ποιος νέος στὴν ἡλικία... 

Καὶ γιὰ τοὺς μεσήλικες καὶ πάνω; 
Ἄλλη σχέση μὲ τὸν καθρέφτη. Ἄλλες 
ἀποκαλύψεις. Ἄλλοι ἐσωτερικοὶ μονό-
λογοι, ἀνασφάλειες καὶ φόβοι. Γερνάω! 
Τί νὰ κάνω; Κάτι πρέπει νὰ κάνω. Κά-
πως νὰ τὸ φροντίσω. Μοῦ δημιουργεῖ 
μελαγχολία ὁ καθρέπτης. Μὲ φοβίζει. 
Πῶς θὰ κρύψω τὸ πέρασμα τῶν χρό-
νων ἀπὸ πάνω μου; Ὁ καθρέφτης δὲν 
εἶναι μόνο τὸ μέσο γιὰ νά ἐλέγχω τὴν 
εἰκόνα μου, νὰ φτιάχνω τὴν ἐμφάνισή 
μου. Πολλὲς φορὲς εἶναι κάτι πολὺ πε-
ρισσότερο στὴν ἴδια τὴ ζωή μου! Δὲν 
εἶναι ἁπλῶς τὸ μέσο γιὰ νὰ ἐπιβεβαι-
ώσω τὸ χτένισμά μου ἢ τὴν καθαρότη-
τα τοῦ προσώπου μου. Εἶναι ὁ τρόπος 
νὰ κοιτάξω τὸ ἴδιο τὸ βλέμμα μου, τὴ 
ματιά μου. Νὰ μιλήσω μυστικὰ μὲ τὸν 
ἑαυτό μου. 

❁   ❁   ❁
Ὑπάρχουν ὅμως κι ἄλλοι  καθρέφτες. 

Ποὺ δὲν περιγράφουν τὴν ἐξωτερική 
μας ἐμφάνιση. Καθρέφτες ποὺ μπο-
ροῦν νὰ δείξουν τὸ ἐσωτερικό μας. Καὶ 

Μπροστὰ 
στὸν

καθρέπτη
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ἴσως αὐτοὺς ὄχι μόνο νὰ μὴν τοὺς πολυχρησιμοποι
οῦμε, ἀλλὰ οὔτε κὰν νὰ τοὺς γνωρίζουμε. Κι ὡστό-
σο μπροστά τους πρέπει καθημερινὰ νὰ στεκόμα-
στε. Τὴν ἀλήθεια τοῦ κατοπτρισμοῦ τους νὰ ἀποδε-
χόμαστε καὶ νὰ ἐκμεταλλευόμαστε. 

Εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς συνειδήσεως ποὺ  ἐμφανίζει 
τὴν ἀλήθεια ἐντός μας, ἄλλοτε προτρεπτικὰ καὶ πα-
ραινετικὰ καὶ ἄλλοτε ἐλεγκτικὰ καὶ ἐπιτιμητικά. Ἡ συν
είδηση εἶναι ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ μέσα μας. Πόσο λά-
θος εἶναι νὰ φιμώνουμε τὴ φωνή της! Σὰν νὰ σπᾶμε 
ἕναν καθρέφτη. Καὶ πόσο ὠφέλιμο νὰ τὴν καλλιερ-
γοῦμε καὶ νὰ τὴν συμβουλευόμαστε! Σὰν νὰ πλησιά-
ζαμε σὲ ἕναν καθρέφτη.

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἄλλος καθρέφτης ποὺ μᾶς φα-
νερώνει ποιοὶ εἴμαστε μπροστὰ στὸ Θεὸ καὶ ποιοὶ 
πρέπει νὰ γίνουμε.

Ἡ ἡσυχία! Ἄλλος καθρέφτης ποὺ δημοσιοποιεῖ τὴν 
ἀλήθεια τῆς ψυχῆς καὶ ἐμφανίζει τὴν εἰκόνα, ποὺ οἱ 
περισπασμοὶ καὶ οἱ ἔγνοιες ἄλλοτε ἐμποδίζουν καὶ 
ἄλλοτε σκοτίζουν.

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ποὺ φωτίζει τὸν ἄνθρωπο νὰ 
βλέ πει, νὰ αἰσθάνεται, ν’ ἀκούει. Ποὺ τὸν ὠθεῖ νὰ 
ὑ        λοποιεῖ ἅγιες ἀποφάσεις. Ποὺ τὸν ἐμπνέει καὶ τὸν 
καθοδηγεῖ στὴν πορεία τοῦ ἀγαθοῦ. Αὐτὴ ἡ Χάρις... 
τί ἄλλο παρὰ καθρέφτης εἶναι ποὺ ἐμφανίζει τὸ θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ δύναμή του στὴ ζωή μας. 

Ἀλήθεια μπροστὰ σὲ ποιὸν καθρέφτη στεκόμαστε; 
Σ’ αὐτὸν ποὺ δείχνει μόνο πῶς ἐξωτερικὰ φαινόμα-
στε; 

Μήπως εἶναι καιρὸς νὰ σταθοῦμε ἐλεύθεροι καὶ 
ἀποφασιστικοὶ μπροστὰ σ’ αὐτοὺς τοὺς καθρέφτες, 
ποὺ φανερώνουν στὴν ψυχή μας τὸν αἰώνιο προ-
ορισμό μας; Νὰ σταθοῦμε μπροστά τους προσμέ-
νον τας νὰ μᾶς φανερώσουν δυσάρεστα ἐνδεχομέ-
νως πράγματα. Σωτήρια ὡστόσο γιὰ τὴ γνώση τοῦ 
ἑαυτοῦ μας καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας. Θὰ μᾶς φα-
νερώσουν τὶς ἀδυναμίες μας, τὰ λάθη μας, τὰ πάθη 
μας, τὸν κακὸ ἑαυτό μας. Τὶς ἀτέλειες καὶ τὰ προ-
βλήματα τῆς ψυχῆς, ὅπως ὁ ἄλλος καθρέφτης μᾶς 
δείχνει τὶς ἀτέλειες τοῦ σώματος. Γιὰ νὰ τὰ διορθώ-
σουμε. Γιὰ νὰ λάμψει ἡ ψυχή μας ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τὴ 
δόξα τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νὰ λάμπουμε ὁλόκληροι μὲ τὴν 
ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!


