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«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
�ύριον �ησοῦν �ριστόν»

(Φιλιπ. γ� 20)
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«  � Πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν $ἱὸν 
Σωτῆρα τοῦ κόσμου»

('� �ωάν. δ� 14)

Σ τὸ τελευταῖο κεφάλαιο (22ο) τοῦ τελευταίου βι-
βλίου τῆς Ἁγίας Γρα φῆς, τοῦ ὑπέροχου  βιβλίου τῆς 
Ἀ   ποκαλύψεως, περιγράφεται ὁ οὐράνι ος Παράδεισος, ἡ 

αἰώνια καὶ  μακαρία ζωὴ τῶν δικαίων. Ὅμως μετὰ τὸν ἕβδομο 
καὶ τελευταῖο μακαρισμό, μετὰ τὴν εὐλογημένη λέξη «μακά-
ριοι», ποὺ ἀ   φορᾶ ὅσους θὰ εὐφραίνονται στὸν πνευματικὸ 
Παράδεισο τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀκούγεται ὁ κεραυνοβό-
λος θεῖος λόγος «ἔξω»! Ἕνας λόγος ποὺ προκαλεῖ ἴλιγ-
γο, σύγκρυο, φρίκη, τρόμο! «Ἔξω» καὶ μακριὰ ἀπὸ 
τὸν παμπόθητο Παράδεισο μὲ τὰ αἰώνια ἀγαθά 
του, ποιοί; «οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρ-
νοι καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ 
ποιῶν ψεῦδος» (Ἀποκ. κβ΄ [22] 14-15). Ἔξω 
οἱ ἀδιάντροποι σὰν τὰ σκυλιά, οἱ μάγοι καὶ οἱ 
πόρνοι καὶ οἱ εἰδωλολάτρες καὶ καθένας ποὺ 
ἀγαπᾶ καὶ διαπράττει τὴν ἀπάτη καὶ τὴν πλά-
νη τῆς ἁμαρτίας. 

Πρῶτοι στὸν κατάλογο τῶν δυστυχισμένων 
ἀνθρώπων ποὺ ἀποκλείονται ἀπὸ τὴν μακα-
ριότητα τοῦ Παραδείσου, «οἱ κύνες», οἱ κίναι-
δοι, κατὰ τὸν ἑρμηνευτὴ Ἀρέθα, οἱ ὁμοφυλό-
φιλοι! 

Γιατί αὐτὸς ὁ ἀποκλεισμός; Διότι πρόκειται 
γιὰ βαρύτατο ἁμάρτημα. Ἁμάρτημα ποὺ καταδι-
κάζεται τόσο αὐστηρὰ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 
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καὶ ὄχι μόνο στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ 
τελευταίου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 
Διότι ἤδη στὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς, τὴ Γένεση, ἔχουμε φοβερὴ κα-
ταδίκη τοῦ βδελυκτοῦ αὐτοῦ ἁμαρτήμα-
τος μὲ τὴν ὁλοσχερὴ καταστροφὴ τῶν 
πόλεων Σοδόμων καὶ Γομόρρων. Οἱ κά-
τοικοι τῶν δύο ἐκείνων περιοχῶν εἶχαν 
ὅλοι – νέοι καὶ γέροι – ὑποδουλωθεῖ 
στὸ πάθος αὐτό, τὸ ἀτιμωτικότερο τῶν 
παθῶν, ὥστε προκάλεσαν τὴν ὀργὴ τοῦ 
Θεοῦ. Ἡ ὀργὴ δὲ αὐτὴ ἐκδηλώθηκε μὲ 
τὸ νὰ βρέξει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ 
«θεῖον καὶ πῦρ», μὲ τὰ ὁποῖα «κατέστρε-
ψε τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν πε-
ρίχωρον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας 
ἐν ταῖς πόλεσιν» καὶ ὅλη τὴ βλάστηση 
τῆς ὡραίας καὶ πλούσιας ἐκείνης περι-
οχῆς! (βλ. Γεν. ιθ΄ [19] 1-28). Ἀργότερα 
τὸ ἀπαίσιο αὐτὸ ἁμάρτημα καταδικάζε-
ται δύο φορὲς στὸ βιβλίο τοῦ Λευϊτικοῦ 
(Λευϊτ. ιη΄ [18] 22· κ΄ [20] 13).

Τὸ φοβερὸ γεγονὸς τῆς καταστροφῆς 
τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων μαρτυ-
ρεῖται ἱστορικῶς καὶ διαχρονικῶς ἀπὸ 
τὴ Νεκρὰ θάλασσα. Κάτω ἀπὸ τὸν ὑγρὸ 
αὐτὸ τάφο βρίσκονται τὰ Σόδομα καὶ τὰ 
Γόμορρα. Αἰῶνες τώρα θειοῦχες ἀνα-
θυμιάσεις δηλητηριάζουν τὴν περιοχή. 
Ζωὴ δὲν ὑπάρχει στὰ νερά της. Στὴν 
ἐπιφάνειά της ἐπιπλέουν σβῶλοι θεια-
φιοῦ. Οἱ ἄνθρωποι δὲν βυθίζονται λόγῳ 
τῆς πυκνότητος τοῦ νεροῦ.

Ἀλλ’ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διαχρονικὴ παρου-
σία τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης, ποὺ βοᾶ καὶ 
κράζει πόσο ὁ Θεὸς ἀπεχθάνεται τὸ βα-
ρύτατο ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, 
ἔχουμε καὶ τὶς μαρτυρίες τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ (βλ. Ματθ. ι΄ [10] 14-15· ια΄ [11] 
23-24· Λουκ. ιζ΄ [17] 20-29) καὶ τῶν ἁγί-
ων Ἀποστόλων, ποὺ μιλοῦν στὴν Καινὴ 
Διαθήκη γιὰ τὴ μεγάλη αὐτὴ ἁμαρτία καὶ 
ἀναφέρονται στὶς ἁμαρτωλὲς ἐκεῖνες πό-
λεις καὶ τὴν τιμωρία τους (βλ. Ἰούδα 7). 

Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ μιλάει ἀναλυτικότε-
ρα καὶ καταφέρεται σαφῶς κατὰ τοῦ 
 βδελυκτοῦ αὐτοῦ ἁμαρτήματος εἶναι ὁ 
ἅ    γιος ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ  γλώσσα 
ποὺ χρησιμοποιεῖ περιγράφοντας τὰ 
πά     θη αὐτὰ εἶναι ἔντονα  ρεαλιστική. Ἐ -
πει   δή, λέγει, οἱ ἄνθρωποι λάτρευσαν τὴν 
κτίση παραμερίζοντας μὲ  περιφρόνη ση 
τὸν Κτίστη, γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε 
νὰ παραδοθοῦν σὲ ἀτιμωτικὰ πάθη. Δι-
ότι οἱ γυναῖκες τους ἄλλαξαν τὴ  φυσικὴ 
σχέση καὶ χρήση μὲ τὴν  ἀφύσικη καὶ 
ἐξ   ευ τελίστηκαν μὲ ἀκατονόμαστες 
 ἀ       σέλ γει ες. Μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο 
καὶ οἱ ἄν δρες ἄφησαν τὴ φυσικὴ  σχέση 
καὶ χρή ση τῆς γυναίκας καὶ  φλογίστηκαν 
ἀ     πὸ φωτιὰ ἀκράτητης ἐπιθυμίας  μεταξύ 
τους, προβαίνοντας σὲ ἀσελγεῖς καὶ ἄτι-
μες πρά ξεις ἀρσενικοὶ μὲ ἀρσενικοὺς καὶ 
παίρνοντας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν  ἑαυτό τους 
τὸν μισθὸ ποὺ τοὺς ἄξιζε γιὰ τὴν πλάνη 
τῆς εἰ  δωλολατρίας τους. Καὶ προσθέτει 
ὁ θεοφώτιστος Ἀπόστολος: Αὐτοί, ἐνῶ 
γνώρισαν καλὰ ἐκεῖνο ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς 
πρόσταξε ὡς δίκαιο, ὅτι δηλαδὴ ὅσοι κά-
νουν τέτοια ἔργα εἶναι ἄξιοι θανάτου, ὄχι 
μόνο τὰ κάνουν, ἀλλὰ καὶ ἐπιδοκιμάζουν 
ἐκείνους ποὺ τὰ κάνουν, δείχνοντας ἔτσι 
ὅτι τρέχουν πρὸς τὸ κακὸ ὄχι ἀπὸ ἀδυ-
ναμία, ἀλλὰ ἀπὸ βαθιὰ  διαφθορὰ τῆς 
ψυχῆς τους (Ρωμ. α΄ 25-32).

Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ θεοφόροι Πατέρες ἐπιμέ-
νουν πολὺ στὴν καταδίκη τοῦ βδελυκτοῦ 
αὐτοῦ πάθους. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος 
λέγει ὅτι αὐτὸ εἶναι «δαιμο  νικὸς βίος». 
Ὅλα τὰ πάθη, λέγει, εἶ   ναι ἀτιμω τικά, ἰδι-
αίτερα ὅμως ἡ  μανία αὐτή. Καὶ ἀλλοῦ 
τὸ ὀνομάζει «κολοφῶ να τῶν κακῶν», 
 ἀποκορύφωμα ὅλων τῶν κα κῶν. «Νό-
σημα χαλεπόν (βαρύ) καὶ ἀνί ατον», 
«λοι μόν, λοιμῶν  χαλεπώτερον», πα-
νώ  λη χειρότερη ἀπὸ τὶς πανώλεις! Το-
νίζει δὲ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅτι αὐ τό, 
ὅπως ἄλλωστε καὶ ὅλα τὰ πάθη, προέρ-
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χεται ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δό-
θηκαν στὶς ἀπολαύσεις καὶ ἀπεμάκρυ-
ναν ἀπὸ τὴν ψυχή τους τὸν φόβο τοῦ 
Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τοὺς ἐγκατέ-
λειψε. Ἐπίσης ὁ Μέγας  Βα σίλειος τὸ κα-
ταδικάζει ἀπερίφραστα μὲ τὸν Ζ΄ καὶ ΚΒ΄ 
Κανόνα του.

Σήμερα οἱ δοῦλοι τῆς ἠθικῆς αὐτῆς δι-
αφθορᾶς ἔπαθαν τέτοια πώρωση καὶ 
διαστροφή, ὥστε ὀργανώνουν «παρε-
λάσεις  ὑπερηφανείας»  διαφημίζοντας 
προκλητικὰ τὴ  διαστροφή τους καὶ «ἐ -
παγαλλόμενοι» γιὰ τὴν πονηρία τους 
(Μέγας Βασίλειος).  Ὑπερηφανεύ ονται 
γι’ αὐ    τὸ ποὺ χαροποιεῖ τοὺς ἀνθρωπο-
κτό  νους δαίμονες,  ἐξοργίζει τὸν Θεὸ καὶ 
προκαλεῖ ἀηδία στοὺς ἀνθρώπους. Μι-
λοῦν γιὰ «διαφορετικότητα», ἐνῶ αὐτὸ 
ποὺ βιώνουν εἶναι ἔσχατη ἀναισχυν-
τία. Εἶναι καταφανῶς δαιμονικὴ ἐνέρ-
γεια, ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἀποκτήνωση 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν πλήρη διάλυση 
τῆς θεόπλαστης προσωπικότητός του. 
Ταυτόχρονα δὲ διαλύουν τὸν θεοΐδρυτο 
θεσμὸ τῆς οἰκογένειας καὶ ἄρα ὅλο τὸν 
κοινωνικὸ ἱστό. Μὲ αὐτὴ τὴν πλήρη ἐξα-
χρείωση ποιὸς θὰ σώσει τὰ δυστυχισμέ-
να αὐτὰ πλάσματα κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς 
Κρίσεως; Καὶ ὄχι μόνο αὐτούς, ἀλλὰ καὶ 
ὅσους τοὺς ἐπιδοκιμάζουν;

Διότι τὶς προκλητικὲς αὐτὲς παρελά-
σεις, ποὺ γίνονται δυστυχῶς τελευταῖα 
καὶ στὴν Ἑλλάδα, τὶς  ὑποστηρίζουν ἐκ-
θύμως τοπικὲς ἀρχές, ὅπως οἱ δήμαρ-
χοι Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης! Μὲ τὴν 
ἄδειά τους παρελαύνουν στὴν πόλη τῶν 
Ἀθηνῶν παρουσίᾳ  ἐκπροσώπου τοῦ 
Δήμου, στὴν πόλη ποὺ ἔφερε τὸ φῶς 
τοῦ Εὐαγγελίου ὁ ἀπόστολος Παῦλος, 
στὴν πόλη τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρε-
οπαγίτου καὶ τῆς ἁγίας Φιλοθέης. Παρε-
λαύνουν σκορπίζοντας τὴ δυσωδία τοῦ 
πάθους τους στὴν πόλη τοῦ μυροβλύ-
του ἁγίου Δημητρίου καὶ τοῦ φωστῆρος 

τῆς ὀρθοδοξίας ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ. Καὶ ὁ δήμαρχος τῆς Θεσσα-
λονίκης τοὺς χειροκροτεῖ καὶ φωταγωγεῖ 
τὸν Λευκὸ Πύργο, ἀντὶ νὰ τὸν σκεπάσει 
μὲ μαῦρα πέπλα σὲ ἔνδειξη βαθυτάτου 
πένθους! Ὅμως ὅποιος «συνευδοκεῖ» 
μὲ ὅσους ἐνεργοῦν κατ’ αὐτὸν τὸν τρό-
πο, «παρουσιάζεται οἱονεί (τρόπον τινά) 
σύμμαχος καὶ συνεργάτης ὑπὲρ τοῦ βα-
σιλείου τοῦ σατανᾶ καί τῶν συμφερόν-
των αὐτοῦ» (Παν. Ν. Τρεμπέλας). Δι-
ότι ὑπερασπίζεται καὶ δικαιολογεῖ καὶ 
ἐνθαρρύνει τοὺς ἄλλους νὰ κάνουν τὰ 
ἴδια! Ἔτσι ὅμως ἀλλοιώνει τὰ ἠθικὰ κρι-
τήρια τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας.

Ὅσοι ὅμως ἀνήκουμε στὴν  Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ «στῶμεν καλῶς»! Ἂς μὴν 
ἀ   φή σουμε ἀθωράκιστη τὴν Ἑλλάδα 
μας, ἀπροστάτευτα τὰ παιδιά μας. Ἂς 
μὴν ἐπιτρέψουμε νὰ γίνει ἡ χώρα, ποὺ 
ἀ  ρωματίζεται ἀπὸ τὰ μύρα ἁγίων Λει-
ψάνων ὁσίων καί μαρτύρων, τόπος ἀπὸ 
ὅπου θὰ ἀναδύεται ἡ σατανικὴ δυσωδία 
τῆς βδελυρῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ἡ ἁγία καὶ 
ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος ἔχει χρέος νὰ ὑψώσει στεν τόρεια 
καταδικαστικὴ φωνή, στιγματίζοντας τὴν 
ἀναίσχυντη ὁμοφυλοφιλία καὶ προασπί-
ζοντας τὸ λογικὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ. Τὸ δρόμο τὸν ἄνοιξε ἤδη 
ἡ Ὀρθόδοξος Ἱεραρχία τῆς Μολδαβίας.

Ταυτόχρονα, ὅσοι πιστεύουμε στὸν 
Τριαδικὸ Θεὸ ἂς ὑψώσουμε σ’ αὐτὴν 
τὴν ἀντιπνευματικὴ ἐποχή, στὴν ὁποία 
ἁλωνίζει τὸ πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου, χέ-
ρια, νοῦ καὶ καρδιὰ σ’ Αὐτὸν τοῦ Ὁ   ποίου 
αἱ χεῖρες μᾶς ἐδημιούργησαν καὶ μᾶς 
ἔπλασαν κατ’ εἰκόνα ἰδικήν Του καὶ καθ’ 
ὁμοίωσιν. Δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ἱκετεύ-
οντάς Τον νὰ καλέσει εἰς μετάνοιαν καὶ 
σωφρονισμὸν τοὺς δυστυχεῖς δούλους 
τῶν δαιμόνων τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Εἶναι 
χρέος μας.
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Ε       ἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ 
σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ 

κα τεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ  κατέφαγεν 
αὐ  τό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν 
ἐξη   ράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕ     τερον  ἔπεσεν 
ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι 
ἀ    πέπνιξαν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν 
ἀ    γαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. 
᾿Ε    πηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς 
εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη. ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι 
τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ  λοιποῖς 
ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀ κού-
οντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπό-
ρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν 
οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν 
λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες 
σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ 
χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ρίζαν οὐκ ἔχου-
σιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρα-
σμοῦ ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί 
εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου 
καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ 
τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν  οἵτινες 
ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κα-
τέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. ταῦτα λέ γων 
ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

7 Π'8'9,Λ7 
+,$ ΣΠ,8-ΩΣ

1. ;ρχίζει ἡ σπορά... 
Στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνω-

σμα αὐτῆς τῆς Κυριακῆς 
ἀκοῦμε τὴ γνωστὴ Παρα-
βολὴ τοῦ Σπορέως, ἡ ὁποία 
ἀναγινώσκεται πρὸς τιμὴν 
τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ 
συνδυάζεται μὲ τὴν ἐπίση-
μη ἔναρξη τοῦ κατηχητικοῦ 
καὶ κηρυκτικοῦ ἔργου τῆς 
Ἐκκλησίας γιὰ τὸ νέο ἐκκλη-
σιαστικὸ ἔτος. 

Στὴν Παραβολὴ αὐτὴ μὲ 
πολὺ ἐκφραστικὸ τρόπο ὁ 
Κύριος παρομοιάζει τὸ ἔργο 
αὐτοῦ ποὺ κηρύττει τὸ λόγο 
τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ ἔργο τοῦ γε-
ωργοῦ ποὺ σπέρνει τὸ χω-
ράφι του. Βγῆκε, μᾶς λέει, ὁ 
γεωργός, νὰ σπεί ρει τὸ χω-
ράφι του. Ἀφοῦ διάλεξε τὸν 
καλύτερο σπόρο καὶ ἔκανε 
τὶς ἀπαραίτητες προετοιμα-
σίες, ξεκίνησε τὸ ἔργο του 
μὲ προσδοκίες καὶ ἐλπίδες 
γιὰ πλούσια καρποφορία. 

Μὲ παρόμοιες  προσδοκίες 
καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, συνεχί-
ζοντας τὸ ἔργο τοῦ πρώτου 

Κάρπου κλπ. μαρτύρων,
Χρυσῆς νεομάρτυρος
Ἦχος βαρύς - Ἑωθινὸν Ε΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τῶν Πατέρων: Τίτ. γ΄ 8-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. η΄ 4-15

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(Δ΄ Λουκᾶ)

Τῶν ἁγίων Πατέρων
τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
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καὶ μεγάλου Σπορέως, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ξεκινᾶ καὶ πάλι συστηματι κὰ τὴ 
σπορὰ τοῦ θείου λόγου. Μὲ  κηρύγματα 
καὶ ὁμιλίες, μὲ κατηχητικὲς συνάξεις γιὰ 
ὅ λες τὶς ἡλικίες, μὲ περιοδικὲς ἔντυπες 
ἐκδόσεις ἢ καὶ μὲ τὰ σύγχρονα μέσα ἐπι-
κοινωνίας σπέρνει πλουσιοπάροχα τὸν 
λόγο τοῦ Θεοῦ. Εὐλογημένοι οἱ  ἄνθρωποι 
ποὺ ἀξιώνονται νὰ διακονοῦν σ’ αὐτὸ τὸ 
ἱερὸ ἔργο τῆς σπορᾶς τοῦ θείου λόγου! 
Εὐτυχισμένοι κι ὅλοι ὅσοι ἀκοῦν ἢ μελε-
τοῦν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν καλλιερ-
γοῦν μέσα στὴν καρδιά τους μὲ ὑπομονὴ 
γιὰ νὰ ἀπολαύσουν πλούσιους καρπούς.

2. Προσεκτικοὶ ἀκροατὲς
Ὅταν ὁ Κύριος ὁλοκλήρωσε τὴν Παρα-

βολή, ὕψωσε τὸν τόνο τῆς φωνῆς Του, γιὰ 
νὰ δώσει μεγαλύτερη ἔμφαση στοὺς λό-
γους Του καὶ γιὰ νὰ διεγείρει τὴν προσ-
οχὴ τῶν ἀκροατῶν Του, καὶ εἶπε δυνατά: 
«Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω». Αὐτὸς 
ποὺ ἔχει αὐτιὰ πνευματι κὰ καὶ ἐνδιαφέρον 
πνευματικὸ γιὰ νὰ ἀκούει καὶ νὰ ἐγ κολ πώ-
νε ται αὐτὰ ποὺ λέω, ἂς ἀκούει.

Πράγματι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους 
ἄκουγαν τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, λίγοι 
ὅμως τὴν κατανοοῦσαν καὶ τὴν ἀποδέχον-
ταν. Διότι, ὅπως τὸ εἶχε προφητεύσει ὁ 
προφήτης Ἡσαΐας, «ἐπαχύνθη ἡ καρδία 
τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως 
ἤκουσαν» (Ματθ. ιγ΄ 15)· δηλαδὴ ὁ νοῦς 
τῶν ἀνθρώπων τοῦ λαοῦ Του, ἐξαιτίας 
τῆς κακῆς τους διαθέσεως, σκληρύνθηκε 
καὶ σκοτίστηκε, καὶ μὲ τὰ πνευματικά τους 
αὐτιὰ δὲν μποροῦσαν νὰ ἀκοῦν τίποτε.

Τί τραγικό! Σκεφθεῖτε ἕναν ἄνθρωπο 
νὰ ἔχει ἐντελῶς ὑγιὴ τὴν ἀκοή του ἀλλὰ 
νὰ ἀδιαφορεῖ στὰ σήματα κινδύνου ποὺ 
ἠχοῦν γύρω του. Νὰ σφυρίζει τὸ τρένο, 
κι ἐκεῖνος νὰ προχωρεῖ ἀκάθεκτος γιὰ νὰ 
περάσει τὶς γραμμές. Νὰ τοῦ φωνάζουν 
«πρόσεξε!», κι ἐκεῖνος νὰ μὴ δίνει σημα-
σία. Ποιὸς ἀμφιβάλλει ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐ-
τὸς βαδίζει στὴν καταστροφή;... 

Ἂς προσέξουμε λοιπὸν κι ἐμεῖς ἰδιαιτέ-
ρως, διότι, ἂν κλείσουμε τὰ αὐτιά μας στὴ 

φωνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγ-
γελίου, κινδυνεύουμε! Ἡ ἔκκληση τοῦ Κυ-
ρίου «ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω», ἂς 
γίνει ἀφυπνιστικὸ σύνθημα, ὥστε νὰ ἐντεί-
νουμε τὴν προσπάθειά μας, γιὰ νὰ ἀκοῦμε 
τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ μὲ πνεῦμα μαθητείας 
καὶ διάθεση νὰ ὠφεληθοῦμε καὶ μὲ ταπει-
νὴ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὸ Ὁ  -
ποῖο  διανοίγει τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας 
στὴν κατανόηση τῶν θείων ἀληθειῶν.

3. �αὶ καρποφόροι
Ὅμως δὲν ἀρκεῖ νὰ εἴμαστε μόνο καλοὶ 

ἀκροατὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ «καλὴ γῆ» 
ποὺ φέρει πολλὴ καρποφορία,  σύμφω να 
μὲ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου, εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁ  -
ποῖοι «ἀκούσαν τες τὸν λόγον κατέχουσι 
καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομο νῇ». «Κατέ-
χουσι» σημαίνει ὅτι κρατοῦν σφιχτὰ μέσα 
τους τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν ἀδιαφο-
ροῦν, ὅπως αὐτοὶ ποὺ ἀφήνουν τὸν σπό-
ρο νὰ πέφτει στὸ δρόμο. «Καὶ καρποφο-
ροῦσιν ἐν ὑπομο νῇ» σημαίνει ὅτι  δείχνουν 
ὑπομονὴ στὶς θλίψεις καὶ τοὺς πειρα-
σμούς, κι ἔτσι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ριζώνει 
στὶς ψυχές τους καὶ δὲν χάνεται, ὅπως ὁ 
σπόρος στὸ πετρῶδες ἔδαφος· ἐπίσης, 
δὲν ἀφήνουν τὰ ἀγκάθια νὰ ἀναπτυχθοῦν 
γύρω τους· δὲν τοὺς ἀπορροφοῦν δη-
λαδὴ οἱ βιοτικὲς μέριμνες καὶ οἱ κοσμικὲς 
ἐπιθυμίες, ἀλλὰ ἐπιμελοῦνται τὸν ἀγρὸ τῆς 
ψυχῆς τους. Τὸν καθαρίζουν ἀπὸ τὰ πάθη 
καὶ φροντίζουν τὴν καλλιέργεια τῶν ἁγίων 
ἀρετῶν. 

Δεκτικοὶ στὶς θεῖες ἀλήθειες καὶ πνευ-
ματικὰ καρποφόροι ἀναδείχθηκαν καὶ οἱ 
ἅγιοι Πατέρες τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου, οἱ ὁποῖοι συνῆλθαν τὸ 787 στὴ Νί-
καια τῆς Βιθυνίας καὶ καταδίκασαν τὴ φο-
βερὴ αἵρεση τῆς Εἰκονομαχίας. Ἂς τοὺς 
παρακαλοῦμε νὰ πρεσβεύουν στὸν Κύριο 
γιὰ νὰ γίνονται καὶ οἱ δικές μας ψυχὲς δε-
κτικὲς στὸ θεῖο λόγο καὶ νὰ μένουμε στα-
θεροὶ στὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή, ὥστε 
νὰ φέρουμε πολλοὺς πνευματικοὺς καρ-
πούς. 



Ο ταν ἀδυνατίζει καὶ τρεμοσβήνει ἡ 
φλόγα τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν συ-
ζύγων, τότε βέβαια ψυχραίνονται 

οἱ καρδιές, αἰσθάνονται ἀπομονωμένες, 
στέ   κονται σὲ ἀπόσταση ἡ μιὰ ἀπὸ τὴν 
ἄλ   λη μὲ πίκρα καὶ ἀπογοήτευση. Καὶ ἂν 
δὲν ἀντιμετωπιστεῖ ἄμεσα καὶ δραστικὰ 
ἡ δυσάρεστη αὐτὴ κατάσταση, τὸ ρῆγμα 
μεγαλώνει καὶ ὁ κίνδυνος δὲν εἶναι ἀμε-
λητέος. Ἀπὸ κάτι μικρὸ καὶ λίγο μπορεῖ νὰ 
ξεκινήσει κάτι μεγάλο καὶ βαθύ, ποὺ νὰ 
ὁδηγήσει σὲ τραγικὲς καταστάσεις.

Γι’ αὐτὸ οἱ σύζυγοι πρέπει πάντα νὰ δι-
ατηροῦν ἀμείωτο τὸ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέ-
ρον τους ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον, τὴ θερμό-
τητα τῶν αἰσθημάτων, τὴ γνήσια καὶ ἀλη-
θινὴ ἀγάπη. Πολὺ μποροῦν νὰ τοὺς βοη-
θοῦν οἱ προτροπὲς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου 
Παύλου, ποὺ ἄκουσαν κατὰ τὴν ἱερὴ ὥρα 
τοῦ Μυστηρίου τοῦ γάμου τους, οἱ ὁ ποῖες 
φανερώνουν τὴν  ἱερότητα τῆς σχέ σεώς 
τους καὶ ἀνεβάζουν σὲ ὕψος θαυ μαστὸ 
τὸν δεσμὸ τῆς συζυγίας τους:

«Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑπο-
τάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίω», συμβουλεύει ὁ 
μεγάλος Ἀπόστολος (Ἐφ. ε΄ 22). Οἱ γυ-
ναῖκες νὰ ὑποτάσσεσθε στοὺς ἄνδρες 

σας, σὰν νὰ κάνετε αὐτὴ τὴν ὑποταγὴ 
στὸν Κύριο!

Γιὰ νὰ εἰρηνεύει ἡ οἰκογένεια καὶ νὰ εὐ-
τυχεῖ, πρέπει νὰ ὑπάρχει σ’ αὐτὴν μιὰ κε-
φαλή, ἕνας ὑπεύθυνος, στὸν ὁποῖο ὅλοι 
νὰ ὑποτάσσονται. Καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ ἄν-
δρας, ποὺ εἶναι κεφαλὴ τῆς  γυναίκας, ὅ  -
πως καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι κεφαλὴ τῆς Ἐκ-
κλησίας, καθὼς λέει στὴ συνέχεια ὁ Ἀπό-
στολος (Ἐφ. ε΄ 23).

Βέβαια ἡ ἐξουσία ποὺ ἔχει ὁ ἄνδρας 
μέσα στὴν οἰκογένεια δὲν εἶναι ἀπεριό-
ριστη καὶ πρέπει νὰ ἐξασκεῖται πάντοτε 
κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ ἄνδρας 
καὶ ἡ γυναίκα ἔχουν κοινὸ Κύριο, στὸν 
Ὁ   ποῖο καὶ οἱ δύο μὲ προθυμία καὶ τέλεια 
ἀφοσίωση πρέπει νὰ ὑποτάσσονται. Ὅ  -
ταν ἐπικρατεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὴν 
οἰκογένεια, ὅλα εἶναι εὐλογημένα, ὅλα χα-
ρούμενα, ὅλα εἰρηνικά. Ἀποφεύγον ται οἱ 
διαξιφισμοί, οἱ σκληρὲς ἀντιπαραθέσεις, 
οἱ ἐγωιστικὲς ἀπαιτήσεις, οἱ θυμοὶ καὶ οἱ 
φωνές, ποὺ ὅλα αὐτὰ προκαλοῦν. Διότι 
ἡ γυναίκα, ἡ βασίλισσα τοῦ σπιτιοῦ, ὑπο-
τάσσεται στὸν ἄνδρα «ὡς τῷ Κυρίω»! 
Σὰν νὰ μὴ βλέπει ἄνθρωπο μπροστά της, 
σὰν νὰ βλέπει τὸν Χριστό. Καὶ μὲ τὴν ἴδια 

Προβλήματα
τῆς σύγχρονης 
οἰκογένειας

Ἡ πιὸ μεγάλη ἀγάπη στὸν κόσμο
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ὁλοπρόθυμη διάθεση ποὺ θὰ ὑπάκουε 
στὸν Χριστό, μὲ τὴν ἴδια ὑποτάσσεται 
στὸν ἄνδρα της. Αὐτὸ δὲν εἶναι δουλικὴ 
ὑποταγή, ἀλλὰ εἰλικρινὴς ἔκφραση ἀφο-
σιώσεως καὶ ἀγάπης στὸ σύντροφο τῆς 
ζωῆς της. Αὐτὸ ἐξυψώνει τὸν ἑαυτό της, 
τιμᾶ τὸν ἄνδρα της καὶ παραδειγματίζει τὰ 
παιδιά τους. Ὅλοι ἀπολαμβάνουν τὴ ζη-
λευτὴ ὀμορφιὰ τῆς ἤρεμης οἰκογενειακῆς 
ζωῆς. Μᾶς ἐντυπωσιάζει ὁ Ἀπόστολος, 
ὅταν μιλάει γιὰ τὴ στάση τῆς γυναίκας καὶ 
λέ ει πὼς ἡ γυναίκα πρέπει νὰ  ὑπακούει 
στὸν ἄνδρα της ὅπως ἡ Ἐκκλησία στὸν 
Χριστό. Μᾶς ἐκπλήσσει καὶ ὅταν στρέφει 
τὸ λόγο πρὸς τοὺς ἄνδρες καὶ λέει πὼς ἔ  -
χουν χρέος ἱερὸ νὰ ἀγαποῦν τὶς γυναῖκες 
τους, ὅπως καὶ ὁ Χριστὸς  ἀ       γάπησε τὴν 
Ἐκκλησία καὶ παρέδωσε σὲ θάνατο 
τὸν ἑαυτό Του γιὰ τὴ  σωτηρία της: «Οἱ 
ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναίκας ἑ   αυτῶν, 
καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς  ἠγάπησε τὴν ἐκκλη-
σίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑ   πὲρ αὐτῆς» 
(Ἐφ. ε΄ 25). «Εἶδες μέτρον ὑπακοῆς;» 
ρωτάει ὁ ἅ    γιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. 
 «Ἄκουσον καὶ μέτρον ἀγάπης. Βούλει σοι 
τὴν γυναῖ κα ὑπακούειν, ὡς τῷ Χριστῷ 
τὴν ἐκκλη σίαν; Προνόει καὶ αὐτὸς αὐτῆς, 
ὡς ὁ Χρι στὸς τῆς ἐκκλησίας». Εἶδες πόσο 
πρέπει νὰ ὑπακούει σὲ σένα ἡ σύζυγός 
σου; Ἄκουσε τώρα καὶ πόσο ἐσὺ πρέπει 
νὰ τὴν ἀγαπᾶς. Θέλεις ἡ γυναίκα σου νὰ 
σὲ ὑπακούει, ὅπως τὸν Χριστὸ ἡ Ἐκκλη-
σία; Νὰ φροντίζεις καὶ σὺ γι’ αὐτήν, ὅπως 
ὁ Χριστὸς γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Καὶ συμπλη-
ρώνει ἀμέσως ὁ ἱερὸς Πατήρ: Καὶ ἂν χρει-
ασθεῖ νὰ δώσεις τὴ ζωή σου, καὶ ἂν χρει-
ασθεῖ νὰ μαρτυρήσεις καὶ νὰ κατακοπεῖς 
μύριες φορὲς γι’ αὐτήν, μὴν παραιτηθεῖς 
ἀπὸ τὸ καθῆκον αὐτό. Καὶ ἂν πάθεις αὐτὰ 
ποὺ εἴπαμε, ἀκόμη τίποτε δὲν ἔχεις κά-
νει ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔκαμε ὁ Χριστός. Διό-
τι ἐσύ, ἀφοῦ ἤδη ἑνώθηκες μὲ τὰ δεσμὰ 
τοῦ γάμου φέρεσαι ἔτσι, ἐνῶ ὁ Χριστὸς 
γιὰ ἐκείνη ποὺ Τὸν ἀποστρεφόταν καὶ 
Τὸν μισοῦσε!

Σ’ ὅλο τὸν παρόντα κόσμο δὲν ὑπῆρξε 
ποτὲ πιὸ μεγάλη ἀγάπη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ 
ἔδειξε ὁ Χριστὸς πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Καὶ 
εἶναι θαυμαστὸ ὅτι ὁ Θεὸς ζητεῖ αὐτὴ ἡ 
ἀγάπη νὰ εἶναι τὸ ὑπόδειγμα τῆς ἀγάπης 
τοῦ συζύγου πρὸς τὴ σύζυγο. Νὰ ἀκο-
λουθεῖ τὰ ἴχνη τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀπαρ-
νεῖται τὸν ἑαυτό του, νὰ ὑπομένει κόπους 
καὶ πόνους, γιὰ νὰ ἐξασφαλίζει τὴν ἀδι-
ατάρακτη εἰρήνη καὶ ἀληθινὴ χαρὰ τῆς 
συζύγου του. Νὰ θυσιάζει τὶς ἀνέσεις καὶ 
ἀναπαύσεις του, προκειμένου νὰ συμ-
παρασταθεῖ σὲ κάθε δοκιμασία της. Νὰ 
κινδυνεύει ὁ ἴδιος γιὰ νὰ τὴν ὑπερασπι-
σθεῖ καὶ λυτρώσει ἀπὸ κάθε κίνδυνο. Νὰ 
ὑπομένει τὰ πάντα, προκειμένου νὰ ἐξα-
σφαλίσει τὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ σωτη-
ρία της. Ποιὸς ἄνθρωπος τοῦ κόσμου 
μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ μιὰ τέτοια κοινωνία 
ἀγάπης μεταξὺ τῶν συζύγων; Οἱ ἄνθρω-
ποι ποὺ ζοῦν χωρὶς Θεό, γνωρίζουν μόνο 
τὸν ἀνθρώπινο ἔρωτα, ποὺ εἶναι τυφλός, 
ἐγωιστικὸς καὶ γι’ αὐτὸ ἀπαιτητικός, ποὺ 
ζητεῖ ἐπίμονα τὸν ἄλλο γιὰ τὸν ἑαυτό του 
καὶ δὲν τολμᾶ τὴ θυσία τοῦ ἑαυτοῦ του γιὰ 
χάρη τοῦ ἄλλου, ποὺ εἶναι ρηχός, ἐπιπό-
λαιος, ἀβέβαιος καὶ ἐπισφαλής, καί, σὰν 
τὸ πυροτέχνημα, μπορεῖ νὰ σβήσει τόσο 
ἀπότομα, ὅσο ἀπότομα ἄναψε.

Ὅσοι ζοῦν μὲ πίστη τὸ «μέγα μυστήρι-
ον» τῆς πνευματικῆς ἑνώσεως τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπολαμβά-
νουν τὴ σωτήρια ἐπίδρασή του στὴ ζωή 
τους, εὐγνωμονοῦν τὸν Τρισάγιο Κύριο, 
διότι αὐτὸ τὸ μυστήριο τοὺς καθοδηγεῖ 
καὶ στὴν οἰκογενειακή τους ζωή. Ἡ ἀνυ-
πέρβλητη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὴν 
Ἐκκλησία ἐμπνέει τὴ δική τους ἀγάπη 
πρὸς ἐκείνους ποὺ ὁ Θεὸς ἔβαλε δίπλα 
τους, γιὰ νὰ βαδίσουν ἀδιατάρακτα τὴν 
κοινή τους πορεία στὸν κόσμο αὐτό, καὶ 
τίποτε, οὔτε ὁ θάνατος, νὰ μὴ μπορεῖ νὰ 
τοὺς χωρίσει, ὥστε μαζὶ νὰ πορευθοῦν 
καὶ στὸν κόσμο τῆς αἰώνιας ἀγάπης, στὴν 
αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.



14. � Θεὸς εἶναι πιστὸς
στὶς ὑποσχέσεις +ου

Ο προφήτης καὶ βασιλιὰς Δαβὶδ βεβαίω-
σε: «Πιστὸς Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις 

αὐτοῦ» (Ψαλμ. ρμδ΄ [144] 13α)· εἶ ναι ἀξι-
όπιστος καὶ ἀληθινὸς ὁ Κύριος σ’ ὅλους 
τοὺς λόγους καὶ τὶς ὑποσχέσεις Του. Γι’ 
αὐτό, λέει ὁ ἴδιος στὸν Θεό, θὰ ἐξολο-
θρεύσεις ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι χωρὶς 
ἴχνος ντροπῆς λαλοῦν καὶ διαδίδουν τὸ 
ψεῦδος (Ψαλμ. ε΄ 7). «Ἀρχὴ τῶν λόγων» 
τοῦ Κυρίου «ἀλήθεια» (Ψαλμ. ριη΄ [118] 
160)· θεμέλιο καὶ περίληψη τῶν λόγων 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος ἀναφωνεῖ: Μὴ γένοι-
το νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ 
φανεῖ ὁ Θεὸς ἀναξιόπιστος καὶ καταπα-
τητὴς τῶν ὑποσχέσεών Του. Ἂς ἀποδει-
κνύεται δὲ ἀπὸ τὰ πράγματα ὁ Θεὸς ἀξι-
όπιστος στὰ λόγια Του, κάθε ἄνθρωπος 
δὲ ἀσυνεπὴς καὶ ψεύτης (βλ. Ρωμ. γ΄ 4).

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἄσπιλος Θεοτόκος, κατα-
κλείοντας τὴ θαυμάσια δοξολογητικὴ ὠδή 
της πρὸς τὸν Θεό, ἀναφωνεῖ: «Ἀντελάβε-
το Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ μνησθῆναι ἐλέ-
ους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ 
εἰς τὸν αἰῶνα» (Λουκ. α΄ 54-55). Δηλαδή· 
ἔπιασε μὲ τὸ προστατευτικό Του χέρι καὶ 
βοήθησε τὸν ἰσραηλιτικὸ λαό, τὸν δοῦλο 
Του, καὶ ἔτσι ἀπέδειξε ὅτι δὲν ξέχασε 
ἀλλὰ θυμήθηκε τὸ ἔλεος, τὴν εὐσπλα-
χνία καὶ τὴν ὑπόσχεσή Του σύμφωνα μὲ 
ὅσα εἶπε στοὺς προπάτορές μας, στοὺς 
ὁποίους ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ ἔδειχνε στὸν 
Ἀβραὰμ καὶ τοὺς ἀπογόνους Του παντο-
τινὸ καὶ αἰώνιο τὸ ἔλεός Του.

Δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ πεῖ ψέματα ὁ Θε-
ός, λέγει ἡ Παρθένος. Ἄλλωστε ὑποσχέ-
θηκε, ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, 

στὸν Ἀβραὰμ μὲ ὅρκο, ὥστε μὲ δύο 
πράγματα στερεὰ καὶ ἀμετακίνητα, δη-
λαδὴ μὲ τὴν ὑπόσχεσή Του καὶ τὸν ὅρκο 
Του, στὰ ὁποῖα εἶναι ἀδύνατο νὰ ψευσθεῖ 
ὁ Θεός, νὰ ἔχουμε ἐμεῖς ποὺ καταφύγαμε 
σ’ Αὐτὸν μεγάλη ἐνθάρρυνση... (βλ. Ἑβρ. 
ς΄ 18). Ἡ δὲ ὑπόσχεση ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς 
στὸν Ἀβραὰμ ἔλεγε: «Εὐλογηθήσονται ἐν 
τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς» 
(Γεν. κς΄ [26] 4).

Ἦταν σαφὴς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου. Ὁ 
Θεὸς δὲν εἶπε «ἐν τοῖς σπέρμασί σου», 
ὅπως θά ’λεγε ἂν ἐπρόκειτο περὶ πολλῶν 
ἀπογόνων· ἀλλὰ εἶπε «ἐν τῷ σπέρματί 
σου», ἐπειδὴ ἀναφερόταν σ’ ἕναν ἀπό-
γονο. Τὸ σπέρμα δὲ αὐτό, ὁ ἕνας ἀπό-
γονος, εἶναι ὁ ἐκλεκτός καὶ ἅγιος καὶ ἀνα-
μάρτητος Μεσσίας Χριστός (βλ. Γαλ. γ΄ 
16). Ἐπειδὴ λοιπὸν ὁ Χριστὸς ἐκυοφο-
ρεῖτο ἤδη ἀπὸ τὴν Παρθένο καὶ ἐπειδὴ 
ἐπρόκειτο ὅλα τὰ ἔθνη καὶ οἱ λαοὶ τῆς γῆς 
νὰ εὐλογηθοῦν ἀπὸ τὸν Σωτήρα Χριστό, 
γι’ αὐτὸ ἡ Παρθένος δοξολογεῖ τὸν Θεό, 
λέγοντας «ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς 
αὐ  τοῦ», ἔπιασε μὲ τὸ προστατευτικό Του 
χέρι καὶ βοήθησε τὸν δοῦλο Του Ἰσραήλ. 
Μὲ τὸ ὄνομα αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἐννοή-
σουμε τὸ σύνολο τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ, 
«ἀλλὰ τὸν Ἰσραὴλ ὡς παῖδα τοῦ Θεοῦ, 
τοὺς ἀληθεῖς Ἰσραηλίτας, τοὺς φοβου-
μένους τὸν Θεόν»1. Ὅταν λέγει «Ἰσραὴλ 
τοῦ παιδὸς αὐτοῦ», δὲν ἐννοεῖ «τοῦ τυ-
χόντος Ἰσραήλ, ἀλλὰ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ», 
ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ὅλη ζωή του «ἐξευγενίζει 
τοῦ Ἰσραὴλ τὴν εὐγένειαν. Καὶ διὰ τοῦτο, 
παῖδα καὶ κληρονόμον αὐτὸν ἡ Θεοτόκος 
ἐκάλεσεν»2.

Βοήθησε, πρόσθεσε ἡ Παρθένος, ὁ 



Θε  ὸς τὸν δοῦλο Του Ἰσραήλ, καθὼς εἶπε 
καὶ ὑποσχέθηκε στοὺς προπάτορές μας, 
στὸν Ἀβραὰμ καὶ στὸ σπέρμα του, δη-
λαδὴ τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν Ἰακώβ, ἀλλὰ καὶ 
τὸν Δαβίδ3. Τὰ λόγια αὐτὰ τῆς Ὑπεραγί-
ας Θεοτόκου ὑπενθυμίζουν τὸν λόγο τοῦ 
προπάτορός της Δαβίδ· ὁ Κύριος θυ-
μήθηκε τὴν περὶ ἐλέους ὑπόσχεση ποὺ 
ἔδωσε στὸν Ἰακὼβ καὶ δὲν λησμόνησε 
τὴν πιστότητα καὶ φιλαλήθειά Του πρὸς 
ἐκτέλεση τῆς ὑποσχέσεως αὐτῆς χάριν 
τοῦ οἴκου Ἰσραήλ (βλ. Ψαλμ. ϟζ΄ [97] 3). 
Γι’ αὐτὸ ὁ Θεοφύλακτος Ἀχρίδος παρα-
τηρεῖ: «Ἰσραὴλ ἐννοεῖ ἐδῶ ἡ Θεοτόκος καὶ 
τὸν αἰσθητὸν Ἰσραήλ, ἤτοι τὸν λαὸν τῶν 
Ἰουδαίων, ἐπειδὴ πολλαὶ μυριάδες Ἰου-
δαίων πίστεψαν εἰς τὸν Χριστὸν» καὶ ἔγι-
ναν «καὶ νοητὸς Ἰσραήλ». Ἐννοεῖ ὅμως 
«καὶ τὸν νοητὸν Ἰσραήλ», δηλαδὴ «τὸν ἐξ 
ἐθνῶν λαὸν τῶν Χριστιανῶν», ποὺ πίστε-
ψαν στὸν Χριστὸ καὶ «ἔγιναν τῷ πράγμα-
τι (πραγματικά) Ἰσραήλ, ἤτοι νοῦς ὁρῶν 
τὸν Θεόν», διότι «τοῦτο δηλοῖ τὸ Ἰσρα-
ήλ». Αὐτὸν τὸν Ἰσραὴλ «ἀντελάβετο καὶ 
ἐ    βοήθησεν ὁ Θεὸς» μὲ τὴν ἔνσαρκον 
Οἰ  κονομίαν καὶ τὸν κατέστησε κληρονό-
μον τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν4.

Τὸ ἔλεος τὸ παντοτινὸ καὶ αἰώνιο, ποὺ 
θυμήθηκε ὁ Θεὸς νὰ δώσει στὸν Ἀβραὰμ 
καὶ τοὺς ἀπογόνους του, εἶναι «ἡ θεία 
ἐνανθρώπησις», ἡ ὁποία ἔγινε «δι’ ἔλεον 
τῶν ἀνθρώπων»5. Ἄλλωστε ὁ Θεὸς μὲ τὸ 
στόμα τοῦ προφήτη Ἡσαΐα εἶχε ὑποσχε-
θεῖ στὸν λαό Του: Σὲ ἐγκατέλειψα ἐπὶ ἕνα 
σύντομο χρονικὸ διάστημα (...) καὶ μὲ ἔλε-
ος αἰώνιο καὶ ἀτελεύτητο θὰ σὲ ἐλεήσω 
(βλ. Ἡσ. νδ΄ [54] 7, 8).

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θαυματουργὸς 
σχολιάζοντας τὸν λόγο τῆς Ἀειπαρθένου 
«ἀντελάβετο Ἰσραήλ...» παρατηρεῖ: Σ’ 
αὐ τὲς τὶς λίγες λέξεις ἡ Θεοτόκος «ὅλον 
τὸ τῆς (θείας) οἰκονομίας περιλαμβάνει 
μυστήριον». Διότι ὁ Χριστὸς θέλοντας 
νὰ ἐκπληρώσει «τὴν διαθήκην τὴν πρὸς 
τοὺς πατέρας» ἔκλινε οὐρανοὺς καὶ κα-

τέβη. Καὶ ἐμφανίζεται σὲ μᾶς ἔτσι, ὥστε 
νὰ Τὸν δοῦμε καὶ νὰ Τὸν  ψηλαφήσουμε 
καὶ νὰ Τὸν ἀκούσουμε καὶ ἀκόμη γιὰ νὰ 
ἐκπληρώσει «τῆς πρὸς Ἀβραὰμ διαθή-
κης, περιτομῆς τε καὶ τῶν ἐφεξῆς νομίμων 
τὰ ἐντάλματα»6.

Ὁ Εὐθύμιος Ζιγαβηνὸς παρατηρεῖ ὅτι 
ὁ Θεὸς βοήθησε τοὺς χριστιανοὺς παρὰ 
τοὺς Ἰουδαίους. Διότι ὁ χριστιανικὸς λαός, 
«ὁ ἐκ παντὸς ἔθνους συγκείμενος», ἀπο-
τελεῖ τὸν νέον Ἰσραὴλ τῆς χάριτος. Καὶ ὁ 
μὲν Χριστὸς ἐκ πρώτης ὄψεως θὰ ἔλεγε 
κανεὶς ὅτι γιὰ τὸν παλαιὸ Ἰσραὴλ «μᾶλλον 
ἐνηνθρώπησε», γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ αὐτὸν 
διάλεξε Μητέρα καὶ σ’ αὐτὸν δίδασκε καὶ 
θαυματουργοῦσε καὶ ἔλεγε ὅτι εἶχε ἀπο-
σταλεῖ στὰ «πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου 
Ἰσραήλ» (Ματθ. ιε΄ [15] 24). Ἐπειδὴ ὅμως 
οἱ Ἰουδαῖοι Τὸν ἀπέρριψαν (βλ. Ἰω. α΄ 11), 
«λοιπὸν τὰ ἔθνη τοῦ ἐλέους ἠξιώθησαν»7.

Θέλουμε νὰ μᾶς ἀναλάβει ὑπὸ τὴν προ-
στασία Του ὁ ἅγιος Θεὸς καὶ νὰ μᾶς χα-
ρίσει τὸ ἔλεος καὶ τὶς εὐλογίες Του στὸν 
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος; Δὲν ἔχουμε παρὰ 
νὰ εἴμαστε ὄχι ἁπλῶς χριστιανοί, νέος 
Ἰσραὴλ τῆς χάριτος, ἀλλὰ νὰ γίνουμε μὲ 
τὸν προσωπικό μας ἀγώνα καὶ τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ πράγματι νέος Ἰσραήλ, τέκνα 
γνήσια ὑπακοῆς τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ. 
Ἔ    τσι θὰ ἔχουμε καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Ὑ -
περαγίας Θεοτόκου, τῆς ὁποίας μελετή-
σαμε στὴ σειρὰ αὐτή, τὴ θαυμάσια ὠδή.

1. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ 
Λουκᾶν, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 20115, σελ. 69.

2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Εἰς τὸν 
Εὐαγ γελισμὸν τῆς Θεοτόκου, Λόγ. Β΄, PG 10, 
1168D.

3. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, Εἰς τὸ κατὰ 
Λουκᾶν, κεφ. 1, PG 129, 873C.

4. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ, Ἑρμηνεία εἰς τὸ 
κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον,  PG 123, 713Α.

5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, ὅ.π., PG 129, 
873CD.

6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, ὅ.π., PG 10, 
1168D-1169Α.

7. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, ὅ.π., PG 129, 
873D-876Α.

393ΑΡΙΘ. 2074, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Ἱκανοποίηση
θείας

δικαιοσύνης;

Β΄

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η  θεωρία περὶ ἱκανοποιήσεως τῆς 
θείας Δικαιοσύνης, τὴν ὁποία, 
ὅ      πως ἀναφέραμε ἤδη,  ἀνέπτυξε 

τὸν 11ο αἰώνα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καν-
τερβουρίας τῆς Ἀγγλίας  Ἄνσελμος, 
ἀ  ποτέλεσε τὴν πρώτη ἀπόπειρα νὰ 
ἑρμηνευθεῖ τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ 
μὲ διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν πατερικὴ πα-
ράδοση τρόπο.

Τὶς ἰδέες του τὶς διετύπωσε ὁ Ἄνσελ-
μος στὸ περίφημο ἔργο του «Cur Deus 
Homo?» (Γιατί ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρω-
πος;). Ὁ τίτλος ἔχει ἀπὸ τότε καθιερω-
θεῖ ὡς καίριος θεολογικὸς ὅρος, στὸν 
ὁποῖο ἀναφέρονται πλῆθος θεολογι-
κῶν μελετῶν καὶ συζητήσεων στὴ δι-
άρκεια τῶν αἰώνων. Πλήρη καὶ συστη-
ματικὴ παρουσίαση τοῦ ἔργου αὐτοῦ 
στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα ἔκανε ὁ καθη-
γητὴς τῆς Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης κ. Δημ. Τσε-
λεγγίδης1. 

Ἡ ἐργασία τοῦ κ. Τσελεγγίδη εἶναι ἐξ-
αιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα, καθὼς προσ-
φέ ρει πλήρη εἰκόνα τῶν ἰδεῶν τοῦ 
Ἀν      σέλμου, διαλύοντας ταυτόχρονα ἀρ-
κε     τὲς λανθασμένες περὶ αὐτοῦ ἀντιλή-
ψεις.

Τὸ πρῶτο ποὺ διευκρινίζει ὁ καθη-
γητὴς Τσελεγγίδης στὴ μελέτη του εἶ-
ναι ὁ σκοπὸς γιὰ τὸν ὁποῖο  συγγράφει 
ὁ Ἄνσελμος, ποὺ εἶναι κατὰ βάσιν ὄ    χι
δογματικὸς ἀλλὰ  ἀπολογητικός. Τὸ ἔρ-
γο του ἀπευθύνεται  πρωτίστως στοὺς 
ἀπίστους (infi deles) καὶ μόνο δευ       τε-
ρευόντως στοὺς πιστούς (fi deles).

Γιατί αὐτό; Διότι τὴν περίοδο ἐκείνη 
τοῦ 11ου αἰώνα εἶχε ἀναπτυχθεῖ ἔντο-
νος διάλογος ἀνάμεσα στὴ χριστιανι-
κὴ πίστη ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρά, καὶ τοὺς 
Μουσουλμάνους καὶ τοὺς Ἑβραίους 
ἀπὸ τὴν ἄλλη. Αὐτοὶ οἱ τελευταῖοι ἔθε-
ταν τὸ καίριο ἐρώτημα: Γιὰ ποιὸ λόγο 
θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει ὁ Θεὸς ἄνθρωπος 
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καὶ νὰ σταυρωθεῖ, ἀφοῦ μποροῦσε νὰ 
σώσει τὸν κόσμο συγχωρώντας τὸν 
ἄνθρωπο μὲ μόνη τὴν εὐσπλαχνία του 
(sola misericordia);  

Τὶς παραδοσιακὲς ἀπαντήσεις μέσα 
ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ μάλιστα τὴν 
Καινὴ Διαθήκη αὐτοὶ δὲν μποροῦσαν 
νὰ τὶς δεχτοῦν, δεδομένου ὅτι δὲν ἀνα-
γνώριζαν τὴ θεοπνευστία της. Ζητοῦ-
σαν ἀπόδειξη λογική.

«Λογικὴ ζητᾶς, λογικὴ θὰ πάρεις», 
ἀπάντησε ὁ Ἄνσελμος, καὶ ἐμπνεύστη-
κε ὡς λογικὴ ἑρμηνεία τοῦ μυστηρίου 
τοῦ Σταυροῦ τὴν ἔννοια τῆς ἱκανοποιή-
σεως τῆς θείας δικαιοσύνης. 

Ἡ ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου, εἶπε ὁ Ἄν-
σελμος, αὐτὴ καθ’ ἑαυτήν, ἔχει περιορι-
σμένη σημασία, ἐπειδὴ ὅμως ἀποτε λεῖ 
προσβολὴ τοῦ ἀπείρου Θεοῦ, ἀ    ποκτᾶ 
ἄπειρο βάρος. Σὲ τί συνίσταται ἡ προσ-
βολὴ τοῦ Θεοῦ;  Εἶναι προσ βολὴ τῆς 
τιμῆς τοῦ Θεοῦ, διότι διασαλεύει τὴν 
τάξη τοῦ κόσμου, ὅπως τὴν καθιέρω-
σε ὁ Θεός.

Πῶς μπορεῖ νὰ ἀποκατασταθεῖ αὐτὴ 
ἡ τάξη καὶ νὰ ἀποδοθεῖ ἡ πρέπουσα 
τιμὴ στὸν Θεό; Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει 
ἀπὸ κάποιον ἄνθρωπο, διότι ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι πεπερασμένος, καὶ κανένα 
πεπερασμένο πλάσμα δὲν μπορεῖ νὰ 
προσφέρει ἄπειρη ἱκανοποίηση, ὅπως 
ἀπαιτεῖ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ ποὺ κα-
θιέρωσε τὴν τάξη τοῦ κόσμου. Ἡ ἁμαρ-
τία τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νὰ τιμωρη-
θεῖ στὸ πρόσωπο ἑνὸς ἀνθρώπου μὲ 
ἄπειρη ἀξία. Τέτοιος ἄνθρωπος ὅμως 
δὲν ὑπῆρχε, ἀφοῦ ὅλοι εἴμαστε πεπε-
ρασμένοι καὶ ἁμαρτωλοί. 

Ποιὰ λοιπὸν εἶναι ἡ λύση; Δὲν ὑ πῆρ-
χε ἄλλος τρόπος παρὰ νὰ γίνει ὁ  ἴδιος 
ὁ Θεὸς ἄνθρωπος, καὶ στὸ  πρόσωπό 
Του, ποὺ ὡς πρόσωπο Θεοῦ ἔχει ἄ -
πειρη ἀξία, νὰ τιμωρηθεῖ ἡ ἁμαρτία, 
νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ τάξη τοῦ κόσμου 

καὶ νὰ ἱκανοποιηθεῖ ἡ δικαιοσύνη τοῦ 
Θεοῦ, ἀφοῦ θὰ τῆς ἔχει ἀποδοθεῖ ἡ 
πρέπουσα τιμή.

Αὐτὴ εἶναι σὲ γενικὲς γραμμὲς ἡ θεω-
ρία τοῦ Ἀνσέλμου, ἡ ὁποία, ἐνῶ εἶναι 
ἀμφίβολο ἂν βοήθησε κάποιον ἄπι-
στο νὰ γίνει Χριστιανός – πράγμα ποὺ 
ἀποτελοῦσε τὸν κύριο λόγο τῆς δημι-
ουργίας της – εἶναι βέβαιο ὅτι προξέ-
νησε πολλὰ προβλήματα στὴν ἴδια τὴν 
Ἐκκλησία καὶ τοὺς πιστούς.

Πλήρη κριτικὴ αὐτῆς τῆς θεολογικῆς 
θεωρίας θὰ παρουσιάσουμε σὲ ἑπόμε-
να ἄρθρα. 

1. Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη, Ἡ ἱκανοποίηση 
τῆς θείας δικαιοσύνης κατὰ τὸν Ἄνσελμο Καν-
τερ βουρίας, Θεσσαλονίκη 1995.

Ἀφιερωματικὸς τό-
μος στὸν ὁποῖο πε-
ριλαμβάνονται λόγοι, 
εἰσηγήσεις, δημοσιεύ-
ματα καὶ ἄλλα κείμενα 
σχετικὰ μὲ τὴν πρω-
τοφανὴ σὲ ἔκταση καὶ 
πολύπτυχη θεο λογικὴ 
συγγραφικὴ δραστη-
ριότητα τοῦ ἀειμνή-
στου κα θηγητοῦ Πανα-
γιώτου Τρεμπέλα, τὴ 

δυναμικὴ προσφορὰ καὶ διακονία του στὸ 
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὸ ξεχωριστὸ 
ἦθος καὶ τὴ βιωματική του πίστη. Ὁ ἀναγνώ-
στης μπορεῖ νὰ βρεῖ σ’ αὐτὸν συγκεντρω-
μένες τὶς ἀ   ποτιμήσεις τοῦ θεολογικοῦ του 
ἔργου στὶς διάφορες πτυχές του ἐκ μέρους 
καθηγητῶν τῆς θεολογίας, ἀλλὰ καὶ μαρτυ-
ρίες ἀρχιερέων, συναδέλφων, φοιτητῶν καὶ 
ἄλλων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προσωπικὴ ἐπικοι-
νωνία μαζί του καὶ τὸν γνώρισαν ἀπὸ κον τά. 
Στὸ τέλος ἐπισυνάπτεται φωτογραφικὸ 
ἀ  φιέρωμα. Σελίδες 332. Τιμᾶται 15 b.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣΝ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ
Λέων τῆς ὈρθοδοξίαςΛέων τῆς Ὀρθοδοξίας
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9εβήλωση
τῆς 15ης 'ὐγούστου

Ἔγινε δυστυχῶς συνήθεια στὸν 
ἑλληνικὸ Τύπο, κάποιες ἐφημερίδες 
στὶς μεγάλες ἡμέρες τῆς Ὀρθοδοξί-
ας νὰ δημοσιεύουν ἄρθρα ποὺ δυσ-
φημοῦν ἢ εἰρωνεύονται τὸ ἑορταζό-
μενο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας γεγο-
νός. Ἡ ἐφημερίδα «Καθημερινὴ» τῶν 
Ἀθηνῶν ἀκολούθησε καὶ φέτος αὐτὴ 
τὴν τακτικὴ μὲ τὸ σκίτσο τῆς 15ης 
Αὐγούστου 2013. Στὴ σελίδα 13 
δημοσίευσε ἕνα ὄχι ἁπλῶς ἀτυχὲς 
ἀλλὰ καὶ βέβηλο σκίτσο. Παρουσι-
άζει τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας 
κ. Σαμαρᾶ γονατιστὸ μπροστὰ στὴν 
εἰκόνα τῆς Παναγίας νὰ παρακαλεῖ 
τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο μὲ τὶς λέξεις: 
«Ἂχ Παναγίτσα μου, κάνε τὸ θαῦμα 
σου νά... Στὸ αἴτημα αὐτὸ ἡ Πανα-
γία, κατὰ τὸν σκιτσογράφο, ἀπαντᾶ: 
«Ὄπα, ὄπα!... Γιὰ θέματα Τρόικας, 
στὴν Ἁγία Τριάδα!»

Πέρα ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ ἡμέρα, ἡ 15η 
Αὐγούστου, κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζε-
ται ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως, 
δὲν προσφέρεται γιὰ ἕνα τέτοιο θέμα, 
τόσο ἡ κακόγουστη σκιτσογραφικὴ 
ἀπεικόνιση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου καὶ τοῦ θείου Βρέφους, ὅσο καὶ 
ἡ κατὰ τὸν σκιτσογράφο ἀπάντηση 
τῆς Παναγίας εἶναι ἀπαράδεκτα καὶ 
βλάσφημα. Εἶναι θλιβερὸ νὰ χρησι-
μοποιοῦμε τὸ πρόσωπο τῆς Παναγί-
ας Παρθένου καὶ τὸ ὄνομα τῆς Ἁγί-

ας καὶ Ὑπερουσίου Τριάδος γιὰ νὰ δια-
κωμωδήσουμε μιὰ θλιβερὴ κατάσταση, 
γιὰ τὴν ὁποία ἀποκλειστικὰ ὑπεύθυνοι 
εἴμαστε ἐμεῖς, μὲ τὴν ἁμαρτωλότητά μας, 
τὴ λατρεία μας τοῦ «μαμωνᾶ» καὶ γενικὰ 
τὴν ἀποστασία μας ἀπὸ τὸν Θεό. 

Βέβαια τὶς ἀναμφισβήτητες αὐτὲς ἀλή-
θειες ποτὲ δὲν τὶς ὑπογραμμίζει οὔτε κὰν 
τὶς ἀναφέρει ὁ Τύπος. Ἡ ἀρθρογραφία 
του ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὴ λεπτομερὴ 
περιγραφὴ σκανδάλων καὶ τὴν ἀποδο-
κιμασία ἢ τὴν προβολὴ πολιτικῶν προ-
σώπων καὶ τὴν δῆθεν ἀνάλυση κάποιων 
γεγονότων. Ὁ ἑλληνικὸς Τύπος ἔπαυσε 
πρὸ πολλοῦ νὰ φρονηματίζει τὸν λαὸ 
καὶ νὰ τὸν πληροφορεῖ ἀντικειμενικά.

Ἀλλὰ τουλάχιστον ἂς σεβασθεῖ τὰ ὅ  -
σια καὶ τὰ ἱερά μας· καὶ ἂς μὴν τὰ γελοι-
οποιεῖ, ὅσο καὶ ἂν δὲν τὰ πιστεύει... 

K ἑλληνικὴ κοινωνία
ἀργοπεθαίνει

Ἡ εἴδηση, βεβαιωμένη μὲ τὸ στόμα 
τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ,  δημοσιεύθηκε 
στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως στὶς ἀρχὲς Σε-
πτεμ βρίου ἔτσι ἁπλά: Μέχρι τὸ τέλος 
τοῦ 2014 ἀπολύονται 15.000  δημόσιοι 
ὑπάλληλοι· 4.000 τὸ 2013 καὶ 11.000 
τὸ 2014. Ἐπιβαλλόμενη, λένε, ἐνέρ   γεια, 
ἀφοῦ οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι εἶναι ὑ  -
περ άριθμοι, ἡ οἰκονομία τοῦ τόπου ἔχει 
καταβαραθρωθεῖ καὶ ἡ Τρόικα τῶν ἐκ-
προσώπων τῶν δανειστῶν μας ἀπαιτεῖ 
δραστικὰ μέτρα ἐξυγιάνσεως τῆς οἰκο-
νο μίας.

Τὴν ἴδια ὥρα οἱ ἐπιχειρήσεις κλείνουν 
ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη, ἡ ἀνεργία ἔχει ἐκτι-
ναχθεῖ σὲ ὕψη δυσθεώρητα – στὴν κο-
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θώνεται μὲ τὴν ψυχρὴ ἀπόλυση. Δὲν 
πρέπει νὰ ὑπάρξει κάποια μέριμνα 
γιὰ ὅλους αὐτούς; Δὲν εἴμαστε ζούγ-
κλα ἄγριων θηρίων, εἴμαστε κοινωνία 
ἀνθρώπων. Ἡ κοινωνία ἀργοπεθαί-
νει, οἱ νέοι ἀδυνατοῦν νὰ δημιουργή-
σουν οἰκογένεια...

Οἱ πολιτικοί μας, ἂν δὲν μποροῦν 
νὰ βγοῦν ἔξω ἀπὸ τὸν ψεύτικο κόσμο 
τῆς κούφιας ψευδολογίας, τὴν ὁποία 
ἔχουν συνηθίσει νὰ χρησιμοποιοῦν, 
τουλάχιστον ἂς σιωποῦν μπροστὰ 
στὴν ἀνείπωτη τραγωδία στὴν ὁποία 
ἔχουν ὁδηγήσει τὴ χώρα. Πῶς μπο-
ροῦν ἀκόμη νὰ φωνασκοῦν καὶ νὰ χα-
σκογελοῦν; Δὲν εἶναι ἄνθρωποι; Τί 
εἶναι; Ἄψυχες τροϊκανὲς μηχανές; 

� Σταυρὸς τοῦ Mγίου ;νδρέα 
Τὸν περασμένο Ἰούλιο ὁ Σταυρὸς 

ὅπου μαρτύρησε ὁ Πρωτόκλητος Μα-
θητὴς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μεταφέρθη-
κε γιὰ πρώτη φορὰ «στὴν Ὀρθόδο-
ξη χώρα τῆς Ρωσίας» μὲ εἰδικὸ ἀερο-
σκάφος «πρὸς εὐλογία καὶ ἁγιασμὸ 
τοῦ εὐσεβοῦς ρωσικοῦ λαοῦ». Ἐπὶ 
τρεῖς ἑβδομάδες ὁ Σταυρὸς τέθηκε σὲ 
προσ κύνηση καὶ ταξίδεψε μὲ εἰδικὸ 
(διαμορφωμένο σὲ ἱερὸ ναό)  βαγόνι 
τραίνου ἀπὸ τὴν Ἁγία  Πετρούπολη 
στὴ Μόσχα, στὸ Κίεβο τῆς  Οὐκρανίας 
καὶ στὸ Μὶνσκ τῆς Λευκορωσίας. Ἡ 
τιμη τικὴ προσκύνηση τοῦ  ἱερότατου 
αὐ τοῦ θησαυροῦ τῆς Πατραϊκῆς Ἐκ-
κλησίας πραγματοποιήθηκε ἀπὸ ἀμέ-

ρυφὴ τῆς Εὐρώπης – καὶ τώρα ἄλλοι 
15.000 θὰ προστεθοῦν στὸ ἄθλιο κα-
ραβάνι τοῦ ἑνάμισι καὶ πλέον ἑκατομμυ-
ρίου ἀνέργων ποὺ παραδέρνει ἀπελπι-
σμένο στὴν ἁλμυρὴ ἔρημο τῆς παγκο-
σμιοποιημένης οἰκονομίας.

Ἀπολύονται λοιπὸν 15.000. Γιὰ τοὺς 
δη μοσιογράφους ἡ εἴδηση τελειώνει σ᾿
αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ὅπως τελειώνουν καὶ
ὅλες οἱ παρόμοιες εἰδήσεις· γιὰ τὰ 
60.000 π.χ. λουκέτα  καταστημάτων  μέ    -
σα στὸ 2013, γιὰ τὸ κλείσιμο πλήθους 
 ἐ     πι   χειρήσεων, τὴν κατάργηση  δημόσι -
ων ὀργανισμῶν.

Οἱ δανειστές μας θὰ ἐκφράσουν ἱκα-
νοποίηση γιὰ τὰ «σωστὰ» μέτρα καὶ οἱ 
πολιτικοὶ τῆς χώρας θὰ συνεχίσουν τὸ 
μακάβριο παραλήρημά τους, ἐπιρρί-
πτον τας τὶς εὐθύνες τῆς  καταστάσεως 
ὁ ἕνας στὸν ἄλλο καὶ ἀδυνατώντας νὰ 
ἔλθουν ἔστω καὶ σὲ στοιχειώδη συνεν-
νόηση γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ τόπου. 
Καὶ εἶναι ἀφόρητη ὀδύνη νὰ ἀκούει καν-
εὶς τὴν παγερὴ ξύλινη γλώσσα τους, τό-
σο ξένη καὶ ἀπόμακρη ἀπὸ τὰ προβλή-
ματα τῶν ἀνθρώπων· τραγικὰ προβλή-
ματα!

Διότι ἡ παραπάνω εἴδηση σημαίνει 
ὅτι πολλὲς ἀπὸ τὶς 15.000 οἰκογένειες 
τῶν ἀπολυομένων θὰ μείνουν ξαφνικὰ 
χωρὶς εἰσόδημα· οἰκογένειες μὲ παιδιά, 
μὲ ὑποχρεώσεις, μὲ ἐνοίκια, χρέη, φο-
ρο λογικὰ βάρη. Πῶς θὰ ζήσουν ὅλοι αὐ-
τοί; Θὰ βροῦν ἐργασία στὰ  καταστήμα τα 
ποὺ κλείνουν; Σὲ καταστήματα ποὺ ὁ 
ὑπουργὸς καὶ ἡ Βουλὴ νομοθέτησαν 
ἀσεβῶς νὰ ἀνοίγουν τὴν Κυριακή;

Ἂν ἦταν λάθος ἡ ὑπεράριθμη πρόσλη-
ψη τόσων ἀνθρώπων, αὐτὸ δὲν διορ-
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τρητα πλήθη πιστῶν «πασῶν τῶν 
Ρωσιῶν» μὲ πολύωρη ἀναμονὴ 
καὶ ὑποδειγματικὴ εὐλάβεια. Ἡ μα-

κρότατη διαδρομὴ τοῦ Σταυροῦ, τὸν 
ὁ    ποῖο συνόδευσαν οἱ Σεβασμιώτατοι  
 Μη  τροπολίτες Πατρῶν κ.  Χρυσόστομος 
καὶ Μαντινείας κ. Ἀλέξανδρος ἐπικε-
φαλῆς ἀρκετῶν κληρικῶν ἀπὸ τὴν Πά-
τρα, εἶχε ἐνταχθεῖ στὸ πλαίσιο τῶν παν-
ηγυρικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Πατριαρχεί-
ου Μόσχας γιὰ τὰ 1.025 χρόνια ἀπὸ τὴ 
μαζικὴ προσέλευση τοῦ λαοῦ τῶν Ρὼς 
στὴν Ὀρθοδοξία.

Ὅπως τόνισε σὲ εἰδικὸ μήνυμά του ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν: 
«Πρέπει νὰ διατηρήσωμε ἀκεραία καὶ 
ἀλώβητη τὴν παρακαταθήκη ποὺ μᾶς 
παρέδωσε ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας, τὴν 
πίστη μας δηλαδὴ στὸν Τριαδικὸ Θεό, 
τὴν συμμετοχή μας στὴ Μυστηριακὴ ζωὴ 
τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ἀγώνα μέσα ἀπὸ 
τὴν νήψη καὶ τὴν προσευχή, μὲ σκοπὸ 
τὴν θέωση. (...) Ὁ Κύριός μας ἔδωσε σὲ 
μᾶς τοὺς Ἁγίους του (...) γιὰ νὰ ἔχωμε 
παραδείγματα πίστεως καὶ ὑπομονῆς 
στοὺς πολλοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς δυσκολί-
ες τῆς ζωῆς μας· γιὰ νὰ τοὺς ἔχωμε πα-
ρηγορία στὴν ἐπὶ γῆς πορεία μας, ἰδι-
αίτερα σὲ καιροὺς καὶ χρόνους ἀπαρά-
κλητους, ὅπως εἶναι οἱ σημερινοί· γιὰ νὰ 
τοὺς μιμούμεθα στὶς ἀρετὲς καὶ στὴν θυ-
σία ὑπὲρ τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου, τοῦ 
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Ἑπομένως στὴν πολλαπλὴ κρίση ποὺ 
ἀντιμετωπίζει ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἕνας 
εἶναι ὁ δρόμος ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει 
στὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ βιώ-
νουμε τὰ τελευταῖα χρόνια: ἡ ἐπιστροφὴ 
μὲ συνειδητὴ μετάνοια στὴ μητέρα μας 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία!

Nεγάλη ἐθνικὴ προσφορὰ
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθη-

νῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, 
ὅπως ἀνέγραψε ὁ ἡμερήσιος τύπος 
(«Δημοκρατία» 6-9-2013), ἐνημέρωσε 
τὰ Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὴ δεύτε-
ρη Συνεδρία της τοῦ νέου ἐκκλησιαστι-
κοῦ ἔτους, γιὰ μιὰ μεγάλη δωρεὰ πρὸς 
τὴν Ἐκκλησία. Ἡ δωρεὰ αὐτὴ προέρχεται 
ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος» καὶ 
ἀποβλέπει στὴν ἐπιχορήγηση τοῦ τρίτου 
τέκνου στὴ Θράκη γιὰ ἕνα χρόνο.

Τὸ πρόγραμμα τῆς ἐπιχορηγήσεως 
τοῦ τρίτου τέκνου στὴν ἀκριτικὴ  Θράκη 
ὑπῆρξε πρωτοβουλία τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπὸ τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχι-
ε πισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδού-
λου. Καὶ συνεχῶς ἀπὸ τότε βοηθοῦνται 
οἰκονομικὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία οἱ τρίτε-
κνες χριστιανικὲς οἰκογένειες τῆς Θρά-
κης μέχρι σήμερα. Τί κάνει ὅμως τὸ Κρά-
τος γιὰ τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες;

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι 
τοῦ Ἱδρύματος «Σταῦρος Νιάρχος» δὲν 
πρόσφεραν τὰ χρήματα γιὰ τὸν σκοπὸ 
αὐτὸ σὲ κάποιον κρατικὸ φορέα, ἀλλὰ τὰ 
ἐμπιστεύθηκαν στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ τὰ 
διαχειρισθεῖ ἐκείνη.

Ἂς τὸ προσέξει αὐτὸ ἰδιαιτέρως κά-
ποια βοηθὸς τοῦ Ἀναπληρωτῆ Ὑπουρ-
γοῦ Οἰκονομικῶν (γνωρίζουμε τὸ ὄνο-
μά της), ἡ ὁποία, ὅπως γράφουν οἱ ἐφη-
μερίδες («Δημοκρατία» 6-9-2013), φέ-
ρεται νὰ εἶπε: «Δὲν ἔχετε καταλάβει ὅτι 
δὲν θέλουμε τοὺς παπάδες»!  Καὶ ὅμως 
οἱ παπάδες, κυρία τάδε, ἦταν ἀνέκαθεν 
καὶ εἶναι καὶ σήμερα ἡ ραχοκοκκαλιὰ τοῦ 
 Γένους μας.

Εἶναι ἄξιο πολλῶν ἐπαίνων τὸ  Ἵδρυμα 
«Σταῦρος Νιάρχος», διότι συνεχίζει τὴ 
μεγάλη παράδοση τῶν Ἐθνικῶν μας Εὐ-
εργετῶν, καὶ τοῦ εὐχόμαστε καλὴ συνέ-
χεια.
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t    ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γα δαρη νῶν, ὑπήν τησεν 
αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτι-
ον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. ἰδὼν δὲ τὸν 

᾿Ιησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, 
᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βα  σανίσῃς. παρήγγειλε γὰρ 
τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀν  θρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συν-
ηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέ    δαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων 
τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαί   μονος εἰς τὰς ἐρή μους. ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιη-
σοῦς λέγων· τί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν 
εἰς αὐ   τόν· καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 
ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκα νῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν 
ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. ἐξελθόντα δὲ τὰ 
δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ 
τοῦ κρη μνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. ἰδόντες δὲ οἱ βόσκον τες τὸ γεγενημένον 
ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γε-
γονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ 
τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιη-
σοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. 
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ 
αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συν είχοντο. αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. 
ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ 
αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐ     ποί  ησέ σοι ὁ 
Θεός. καὶ ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅ    σα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς.

Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος,
Ματρώνης, Γερασίμου ὁσίων
Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν ΣΤ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τοῦ Ὁσίου: Γαλ. ε΄ 22 - ς΄ 2

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. η΄ 26-39

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(ΣΤ΄ Λουκᾶ)
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1. ;καταστασία
καὶ ταραχὴ

Φοβερὴ καὶ τραγικὴ ἡ εἰκόνα τοῦ δαι -
μονιζομένου τῶν Γαδαρηνῶν, ὅ   πως 
μᾶς τὴν περιγράφει σήμερα τὸ ἱε  ρὸ 
Εὐ  αγγέλιο. Ὁ ταλαίπωρος αὐτὸς ἄν-
θρω πος εἶχε ἐγκαταλείψει τὸ σπίτι του 
καὶ κυκλοφοροῦσε ἔξαλλος καὶ γυμνὸς 
στοὺς δρόμους καὶ στὰ μνήματα σκορ-
πίζοντας τρόμο καὶ φρίκη στοὺς περα-
στικούς. Συχνὰ τὸν ἔδεναν μὲ ἁλυσί-
δες καὶ μὲ σιδερένια δεσμὰ στὰ πόδια, 
γιὰ νὰ μὴ βλάψει κανέναν, ἀλλὰ αὐτὸς 
ἔσπαζε τὰ δεσμὰ καὶ συρόταν βίαια ἀπὸ 
τὸν δαίμονα στὶς ἐρημιές. Καὶ μόνο ἡ 
θέα του προκαλοῦσε τρόμο καὶ ἀπο-
τροπιασμό.

Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ κατάντια, στὴν 
ὁ   ποία ὁδηγεῖ ὁ σατανᾶς τὸν  ἄνθρωπο: 
ταραχή, ἀκαταστασία, ἀποξένωση ἀπὸ 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Καὶ  θύματα 
τοῦ πονηροῦ δὲν εἶναι μόνο οἱ δαιμο-
νισμένοι, ποὺ κυριεύονται βίαια καὶ χω-
ρὶς τὴ θέλησή τους ἀπὸ τοὺς πονηροὺς 
δαίμονες. Εἶναι καὶ ὅσοι ἀφήνουν νὰ 
τοὺς κυριεύσουν πάθη, ὅπως γιὰ πα-
ρά δειγμα, ἡ ζηλοφθονία, ἡ μνησικακία, 
ἡ ἐχθρότητα, ἡ ἐκδικητικότητα. 

Κι αὐτὸ εἶναι πολὺ χειρότερο. Διότι, 
ἐνῶ στοὺς δαιμονισμένους ὁ διάβολος 
ἐξουσιάζει μόνο τὸ σῶμα τους, στοὺς 
δούλους τῶν παθῶν ἐξουσιάζει τὴν 
ψυχή τους, μὲ κίνδυνο νὰ κολαστοῦν. 

Ἕνας μόνο τρόπος ὑπάρχει γιὰ νὰ 
θε ραπευθοῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀπὸ 
τὰ πάθη ποὺ τοὺς βασανίζουν καὶ νὰ 
ἐπανέλθουν σὲ ἁρμονικὴ σχέση μὲ τὴν 
 κοινωνία καὶ τὸν ἑαυτό τους: νὰ γνωρί-
σουν τὸν Κύριο Ἰησοῦ καὶ νὰ συνδεθοῦν 

μαζί Του. Τότε θὰ φύγει κάθε δαιμονικὸ 
πνεῦ  μα καὶ θὰ ἔρθει ἡ εἰρήνη μέσα τους 
καὶ γύρω τους.

2. K θαυμαστὴ μεταβολὴ
Αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβη στὴν περίπτω-

ση τοῦ δαιμονισμένου τῶν Γαδαρηνῶν. 
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ συνάντησε τὸν Κύ-
ριο Ἰησοῦ, ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τὰ 
φοβερὰ δαιμόνια καὶ ἡ ζωή του ἄλλα-
ξε. Μάλιστα, πολλοὶ κάτοικοι τῶν Γαδα-
ρηνῶν, ὅταν πληροφορήθηκαν τὴ θαυ-
μαστὴ θεραπεία του, ἔτρεξαν νὰ δοῦν 
ἂν εἶναι ἀλήθεια. Καὶ πράγματι, βρῆκαν 
τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν ὁποῖο εἶχαν βγεῖ 
τὰ δαιμόνια «ἱματι σμέ νον καὶ σωφρο-
νοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰη σοῦ»· 
τὸν βρῆκαν νὰ κάθεται κοντὰ στὰ πό-
δια τοῦ Ἰησοῦ καὶ νὰ εἶναι ντυμένος καὶ 
σωφρονισμένος. Ἐκπληκτικὴ ἀλλαγή! 
Αὐτὸς ποὺ πρὶν διατελοῦσε ὑπὸ καθε-
στὼς μανίας καὶ ὀργῆς, τώρα κα θόταν 
σὰν ἥσυχο ἀρνάκι κοντὰ στὸ Χριστό.

Ἔτσι ἀλλάζει ὁ ἄνθρωπος ποὺ δέχε-
ται τὴ χάρη τοῦ Χριστοῦ στὴ ζωή του!... 
Μέσα στὴν Ἐκκλησία συναντοῦμε πολ-
λὲς τέτοιες θαυμαστὲς  ἀλλοιώσεις τῆς 
θείας χάριτος. Ἄνθρωποι ποὺ ζοῦ σαν 
μέσα στὴν ἀνηθικότητα καὶ τὴν παρα-
νομία, μετανοοῦν καὶ ζοῦν μὲ σωφρο-
σύνη, ἐγκράτεια καὶ τιμιότητα. Πολλοὶ 
ποὺ ἦταν αἰχμάλωτοι σὲ καταστρεπτικὰ 
πάθη, ὅπως τὸ κάπνισμα, τὸ ἀλ κοόλ, τὰ 
τυχερὰ παιχνίδια κλπ., μὲ τὴ χά ρη τοῦ 
Θεοῦ κόβουν κάθε σχέση μὲ ὅλες αὐτὲς 
τὶς βλαβερὲς συνήθειες καὶ ξεκινοῦν 
νέα ζωή, ἐλεύθερη ἀπὸ ἐξαρτήσεις καὶ 
πάθη. Κι ἄλλοι ποὺ εἶχαν ἀπομακρυν-
θεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἐπιστρέφουν καὶ 

7 Θ-8'Π-5' +,$ Δ'5N,65R,N-6,$
+Ω6 Γ'Δ'876Ω6



ΑΡΙΘ. 2074, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

συμμετέχουν συνειδητὰ στὴ λατρευτικὴ 
καὶ μυστηριακὴ ζωή. Ὅλοι τους ὁμολο-
γοῦν ὅτι ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστὸ ἀπο-
λαμβάνουν εἰρήνη ἐσωτερικὴ καὶ χαρὰ 
ἀνέκφραστη. Πλήρωμα ζωῆς ἀληθινῆς.

3. +ὸ πιὸ συγκλονιστικὸ
κήρυγμα 

Αἰσθανόμενος βαθιὰ εὐγνωμοσύνη 
πρὸς τὸν Σωτήρα του, ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ 
τὸν ὁποῖο εἶχαν βγεῖ τὰ δαιμόνια, παρα-
καλοῦσε Τὸν Κύριο νὰ τοῦ ἐπιτρέψει νὰ 
Τὸν ἀκολουθήσει καὶ νὰ μένει μαζί Του. 
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ὅμως τοῦ ἔδωσε τὴν 
ἐντολὴ νὰ φύγει λέγοντας: «Ὑπόστρεφε 
εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποί-
ησέ σοι ὁ Θεός». Γύρισε πίσω στὸ σπί-
τι σου καὶ νὰ διηγεῖσαι ὅσα σοῦ ἔκανε 
ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος σὲ ἀπάλλαξε ἀπὸ τὰ 
δαιμόνια. Κι ἐκεῖνος ἐπέστρεψε καὶ δὲν 
περιορίστηκε νὰ διακηρύττει τὴν εὐερ-
γεσία ποὺ δέχθηκε μόνο στοὺς δικούς 
του, ἀλλὰ καὶ σ’ ὅλη τὴν πόλη!

Δὲν ἔχουν ὅλοι τὴν εἰδικὴ κλήση ἀπὸ 
τὸν Θεὸ ἀλλὰ καὶ τὰ ἀπαραίτητα προσ-
όντα γιὰ νὰ κηρύττουν ἢ νὰ γίνουν ἱε-
ραπόστολοι ἀναλαμβάνοντας κάποια 
ὑ   πεύθυνη θέση μέσα στὴν Ἐκκλησία. 
Ὡστόσο ὅλοι οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ ἔχουν 
τὴ δυνατότητα καὶ τὸ χρέος νὰ διακηρύτ-
τουν στὸ περιβάλλον τους τὶς εὐεργε σίες 
τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή τους. Μὲ τὸν τρόπο 
αὐτὸ οἰκοδομοῦνται καὶ στηρίζον ται οἱ 
ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων στὰ γερὰ θεμέ-
λια της πίστεως. 

Ὁ κόσμος σήμερα, περισσότερο ἀπὸ 
ποτέ, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ στήριγμα καὶ 
ἐλπίδα. Γι’ αὐτό, ὅσοι ἔχουν ζήσει θαυ-
μαστὲς ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή 
τους, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ σιωποῦν. Ὀ -
φείλουν νὰ τὶς διακηρύττουν μὲ ἁπλότη-
τα καὶ ταπείνωση· κι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ 
ζωντανὸ καὶ συγκλονιστικὸ κήρυγμα!

 65�,Λ',$ Π. 9'Σ5Λ-5'Δ7

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

Ἀντίχριστος; 
♦ Τί κρύβουν οἱ ἑπτὰ σφραγίδες καὶ οἱ 

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

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

ἐν ισχύει τοὺς πιστοὺς στοὺς σημερινοὺς κρί-
σιμους ἀποκαλυπτικοὺς καιρούς μας.
Σελίδες 782. Τιμᾶται 25  ̦.

Κείμενο - Ἑρμηνεία - Σχολιασμοί -
 Πατερικὲς γνῶμες - Διδάγματα

ἘἘκκδδόόσσεειιςς «ὉὉὉ ΣΣωττὴὴρρ»
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Ὁ διάβολος τότε γίνεται πιὸ ἄγριος, τότε ἀποθηριώνεται περισσότερο, ὅταν 
μᾶς βλέπει νὰ φροντίζουμε νὰ ζοῦμε σωστά. Ὅταν βλέπει τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς 
νὰ εἶναι πολλὰ καὶ μεγάλα, τότε καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια νὰ κάνει 
χειρότερο τὸ ναυάγιο.

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσηἙρμηνευτικὴ ἀπόδοση

«Ὁ διάβολος ἀγριώ-
τερος τότε γίνεται, τότε 
ἐκθηριοῦται πλέον, ὅταν 
ἴδῃ μετ’ ἐπιμελείας ἡμᾶς 
τὸν ἑαυτῶν οἰκονομοῦν-
τας βίον· ὅταν ἴδῃ τὰ 
φορτία τῆς ἀρετῆς συγ-
κείμενα, καὶ πολὺν ὄντα 
τὸν ὄγκον, τότε σπουδάζει 
χαλεπώτερον ἐργάσασθαι 
τὸ ναυάγιον».

(ΕΠΕ 31, 578)

Πότε μᾶς πολεμάει περισσότερο ὁ διάβολος;Πότε μᾶς πολεμάει περισσότερο ὁ διάβολος;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγῳ ἀλλαγῆς διαδικασίας στὴν ὑπηρεσία συναλλάγματος τῆς ALPHA 

BANK, παρακαλοῦνται ὅσοι ἀποστέλλουν ποσὰ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό (πλὴν 
ΗΠΑ) – εἴτε γιὰ συνδρομὲς τῶν Περιοδικῶν μας εἴτε γιὰ ἀγορὰ βιβλίων – 
νὰ ζητοῦν τὴν ἔκδοση τραπεζικῆς ἐπιταγῆς σὲ διαταγὴ Brotherhood of 
Theologians ‘‘The Saviour’’ καὶ σὲ ΕΥΡΩ (EUR).



«Δημᾶς με ἐγκατέλιπεν...»«Δημᾶς με ἐγκατέλιπεν...»

Ο Δημᾶς μνημονεύεται σὲ τρεῖς ἐπι-
στολὲς τοῦ ἀποστόλου  Παύλου, 
στὴν πρὸς Κολασσαεῖς, στὴν πρὸς 

Φιλήμονα καὶ στὴ Β΄ πρὸς  Τιμόθεον. 
Στὶς δύο πρῶτες  μνημονεύεται μὲ εὔφη-
μη μνεία: «Ἀσπάζεται ὑμᾶς... Δημᾶς» 
(Κολ. δ΄ 14). «Ἀσπάζεταί σε... Μᾶρκος, 
 Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς οἱ συνερ-
γοί μου» (Φιλ. 24). Στὴν τελευταία ἐπι-
στολὴ ὅμως μνημονεύεται ὡς ἀρνητικὸ 
παράδειγμα. «Δημᾶς με ἐγκατέλιπεν 
ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύ-
θη εἰς Θεσσαλονίκην» (Β΄ Τιμ. δ΄ 10).

Τὶς δύο πρῶτες ἐπιστολές, ὅπως καὶ 
τὴν πρὸς Φιλιππησίους καὶ τὴν πρὸς 
Ἐφεσίους, ὁ  ἀπόστολος Παῦλος τὶς ἔ  -
γραψε κατὰ τὴν πρώτη  φυλάκισή του 
στὴ Ρώμη. Εἶναι οἱ λεγόμενες «ἐ   πι στο-
λὲς τῆς αἰχμαλωσίας». Τότε ὁ Δη μᾶς 
βρισκόταν στὸ πλευρὸ τοῦ ἀποστόλου 
Παύλου καὶ τοῦ  συμπαρίστατο. Ἦταν 
«συνεργός» του, πολύτιμος συνεργά-
της του. Φλεγόταν ἀπὸ πίστη πρὸς τὸν 
Θεό, ἀπὸ ἱεραποστολικὴ φλόγα γιὰ τὴν 
ἐξάπλωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ σὲ 
ὅλο τὸν κόσμο. Τὸν εἵλκυαν ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ, ὁ οὐρανός, ἡ αἰωνιότητα! 

Ὅμως αὐτὴ ἡ καλὴ πορεία τοῦ Δημᾶ 
δὲν κράτησε πολύ. Κατὰ τὴ δεύτερη 

φυλάκιση τοῦ ἀποστόλου Παύλου στὴ 
Ρώμη, μόλις τέσσερα χρόνια μετὰ τὴν 
πρώτη, ὁ Δημᾶς δὲν εἶχε τὴν αὐταπάρ-
νηση ποὺ χρειαζόταν νὰ μείνει κοντά 
του. Ἐγκατέλειψε τὸν διδάσκαλο στὴν 
πιὸ δύσκολη στιγμή, τότε ποὺ ὁ καθο-
δηγός του εἶχε μεγαλύτερη ἀνάγκη 
 συμπαραστάσεως, ἐφόσον βρισκόταν 
στὰ πρόθυρα τῆς δίκης καὶ τοῦ μαρ-
τυρικοῦ του θανάτου. Γράφει μὲ πόνο 
ψυχῆς ὁ θεῖος Ἀπόστολος στὸ μαθητή 
του Τιμόθεο: «Σπούδασον ἐλθεῖν πρός 
με ταχέως» (Β΄ Τιμ. δ΄ 9). Προσπάθησε 
νὰ ἔλθεις κοντά μου τὸ συντομότερο, 
διότι ὁ Δημᾶς μὲ ἐγκατέλειψε καὶ πῆγε 
στὴ Θεσσαλονίκη. 

Γιατί ὁ Δημᾶς ἐγκατέλειψε τὸν πνευ   -
ματικὸ Πατέρα του καὶ μάλιστα σὲ ὥ-
        ρα ἀνάγκης; Μιὰ πιθανὴ αἰτία  εἶ ναι ὅτι 
τὸν ἐγκατέλειψε ἀπὸ φόβο.  Λι  πο   ψύχη-
σε, «ὅ  τε τοὺς κινδύνους  εἶ δε τοὺς  πολ -
  λούς». Διαισθανόταν ὅτι  στενεύ ουν τὰ 
πράγματα. Ἐκτιμοῦσε ὅτι σ’ αὐτὴ τὴ δί  -
κη δὲν θὰ ἀθωωθεῖ ὁ  φυλακισμένος 
Ἀπόστο λος, ἀλλὰ θὰ  ὁδη  γηθεῖ στὸ μαρ-
τύριο. Ἂν ἔμενε κοντά του,  κινδύνευε 
καὶ ὁ ἴδιος.  Προέταξε τὴν  ἀσφάλειά του.
Προτίμησε νὰ  φύγει μακριά, γιὰ νὰ  μεί-
 νει ἀπυρόβλητος. Ἤθελε νὰ  βρίσκεται 
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ἐκ τὸς ζώνης κινδύνου, παρὰ νὰ συγκα-
κοπαθεῖ στὴ φυλακὴ μαζὶ μὲ τὸν ἀπό-
στολο Παῦλο.

Πιθανὸν ὅμως νὰ ἐγκατέλειψε τὸν 
ἀ        πόστολο Παῦλο, διότι ἐπηρεάστηκε 
ἀ πὸ τὴν κοσμικὴ ζωή. Ἀντὶ νὰ ἀγαπήσει 
τὴ φανέρωση «τῆς δόξης τοῦ  μεγάλου 
Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ» (Τιτ. β΄ 13), ἀγάπησε «τὸν νῦν 
αἰῶνα», τὴν ἄνεση, τὴ χλιδή, τὴν κα-
λο   πέραση. Ἐνδεχομένως ὅταν πέρα-
σαν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη κατὰ τὴν τρί-
τη περιοδεία τοῦ ἀποστόλου Παύλου, 
ἔριξε κάποιες λοξὲς ματιὲς στὴν κο-
σμικὴ ζωὴ τῶν συνανθρώπων του. Οἱ 
εἰκόνες αὐτὲς ἐντυπώθηκαν στὴ σκέψη 
του καὶ δὲν τὶς λησμονοῦσε. Ὁ κόσμος 
ἀσκοῦσε ἕλξη στὴν ψυχή του, ὥσπου 
στὸ τέλος τὸν κέρδισε. Ὁ Δημᾶς ἔχασε 
τὴν κλήση του, ἐνῶ θὰ μποροῦσε νὰ 
ἐξελιχθεῖ ὅπως ὁ Τιμόθεος, ὁ Λουκᾶς, 
ὁ Ἀρίσταρχος, ὁ Μᾶρκος, ποὺ μνημο-
νεύονται μέχρι σήμερα ὡς  πολύτιμοι 
συνεργοὶ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Θὰ 
γινόταν κι αὐτὸς Ἀπόστολος καὶ μὲ τὸ 
φωτεινὸ παράδειγμά του θὰ στήρι-
ζε τοὺς πιστούς. Ἀλλὰ ἐγκατέλειψε τὴ 
θέση του, καὶ τὸ ὄνομά του ἀναφέρε-
ται μὲ πόνο διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀπ’ 
ὅλες τὶς γενεὲς τῶν πιστῶν.

Γιατί ἄραγε ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐ  -
ξω τερικεύει τὸν πόνο του στὸν  μαθητή 
του Τιμόθεο; Ὁ ἱερὸς  Χρυσόστομος 
γρά   φει ὅτι δὲν τὸ κάνει γιὰ νὰ  διασύρει 
τὸν Δημᾶ, ἀλλὰ γιὰ νὰ στηρίξει ἐμᾶς. 
Ἐ    φιστᾶ τὴν προσοχὴ στοὺς πιστοὺς 
ὅ       λων τῶν αἰώνων νὰ  προσέχουμε, 
για τὶ κινδυνεύουμε. Ὁ κόσμος δὲν ἀ   -
στειεύεται. Εἶναι γόης, ἔχει δέλεαρ, ἀ  -
σκεῖ ἕλξη, ὅπως ὁ μαγνήτης, καὶ ἑλκύ-
ει κοντά του τοὺς ἀπρόσεκτους. Σαλ-
πίζει ὁ φτερωτὸς Ἀπόστολος νὰ μὴ δί-
νουμε τὴν ἀγάπη μας στὸν κόσμο, διό-

τι, ὅπως αἰχμαλώτισε τὸν Δημᾶ, μπορεῖ 
νὰ αἰχμαλωτίσει κι ἐμᾶς. 

Ἂν δὲν προσέχουμε, καὶ στὸν ἱερότε-
ρο χῶρο νὰ βρισκόμαστε, δὲν εἴμαστε 
ἀσφαλεῖς. Ὁ Δημᾶς ἦταν ὑπὸ τὴν κα-
θοδήγηση τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν. 
Τί ὡραιότερο! Κι ὅμως ἔπεσε. Ὁ Ἰού-
δας ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα μα-
θητὲς τοῦ Χριστοῦ. Τί ἀσφαλέστερο! 
Κι ὅμως Τὸν πρόδωσε. Ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ 
Εὕα ζοῦσαν μέσα στὸν Παράδεισο τῆς 
τρυφῆς. Βρίσκονταν στὸν ἰδανικότερο 
χῶρο! Κι ὅμως ἁμάρτησαν. Πολὺ πε-
ρισσότερο κινδυνεύουμε νὰ ἁμαρτή-
σουμε ἐμεῖς ποὺ βρισκόμαστε στὸ πέ-
λαγος. Λόγῳ τῆς μεγάλης ἀποστασίας 
εἶναι πνιγηρὴ ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς ἁμαρ-
τίας μέσα στὴν ὁποία ζοῦμε καὶ κινού-
μεθα. Ὀσφραινόμαστε τὴν ὀσμὴ τοῦ 
θανάτου.

Πόσο πολὺ χρειάζεται νὰ νήφουμε 
καὶ νὰ γρηγοροῦμε! Νὰ  προσέχουμε 
καὶ νὰ ταπεινοφρονοῦμε! Νὰ ἐπικαλού-
μαστε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μᾶς 
σκεπάζει καὶ νὰ μᾶς προστατεύει! Νὰ 
μὴ δειλιάζουμε στοὺς κινδύνους καὶ 
στοὺς κόπους. Εἶναι τιμή μας τὸ ὑπὲρ 
Χριστοῦ πάσχειν! 

Συγχρόνως ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
ἐξωτερικεύει τὸν πόνο του, «ἅμα δὲ 
καὶ τὸν μαθητὴν ἐπισπάσασθαι βουλό-
μενος», προσθέτει ὁ ἱερὸς Χρυσόστο-
μος. Θέλει, ἂν εἶναι δυνατόν, νὰ σώσει 
καὶ τὸν μαθητὴ ποὺ  παρεξέκλινε. Κά-
νει ὕστατη προσπάθεια νὰ τὸν ἀπο-
σπάσει ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ δράκοντα. 
Εἶναι σὰν νὰ τοῦ λέει μὲ ὅσα γράφει: 
Δη μᾶ, τὸ ἔδαφος στὸ ὁποῖο βαδίζεις εἶ-
ναι  ὀλισθηρό. Πρόσεχε μὴ χάσεις τὴν 
ψυχή σου. «Ὁ κόσμος παράγεται...» 
(Α΄ Ἰω. β΄ 17). Φεύγει καὶ χάνεται γρή-
γορα μαζὶ μὲ τὶς «χαρές» του. Γύρισε 
πίσω, Δημᾶ!



100 χρόνια

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

Π έρασαν 100 ὁλόκληρα χρόνια ἀπὸ 
τότε ποὺ ὁ ὅσιος ἄνδρας π. Εὐ    σέ-
βιος Ματθόπουλος  χάρασσε τὶς τε -

λευταῖες ἀράδες καὶ παρέδιδε στὴν κυ-
   κλοφορία ἕνα βιβλίο ποὺ  ἔμελλε ν’ ἀ          πο-
τελέσει σταθμὸ στὴν Ὀρθόδοξη πνευ -
ματικὴ πορεία τούτου τοῦ τόπου.

Ἦταν τὸ 1913 ἡ χρονιὰ ποὺ πραγμα-
τωνόταν ὁ πόθος, τὸ ὅραμα κι ἡ προσ-
φορά του στὸ πλήρωμα μιᾶς Ἐκκλησίας 
ποὺ ἔφερε ἐμφανὴ ἐπάνω του τὰ στί-
γματα τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ 400 καὶ 
πλέον χρόνων, καὶ τῆς προπαγανδιζό-
μενης δυτικότροπης «χριστιανοσύνης» 
γιὰ τὴν καθυπόταξη ἑνὸς λαοῦ παραδο-
σιακὰ Ὀρθοδόξου.

Δὲν ἦταν «ὁ Προορισμὸς τοῦ ἀνθρώ-
που» οὔτε τὸ πρῶτο οὔτε τὸ μοναδικὸ 
σύγγραμμα τοῦ π. Εὐσεβίου. Ἦταν ὅ -
μως καὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐνσαρκώνει τὸν 
βαθύτερο πόθο του καὶ τὸ μεγάλο ὅρα-
μά του. Καὶ παραμένει αὐτὸ ποὺ συνετέ-
λεσε τὰ μέγιστα, μαζὶ μὲ ὅλο τὸ ὑπόλοι-
πο ἀναγεννητικό του ἔργο, στὴν ἐπανα-
σύνδεση τῶν Ἑλλήνων  ἐκείνης τῆς πε-
ριόδου καὶ τῶν ἐπιγενεστέρων μὲ τὴν 
Ὀρθόδοξη παράδοση, δηλαδὴ τὴν ἐπι-
στροφή τους στὴν εὐαγγελικὴ ἀλήθεια 

καὶ τὴ συνειδητὴ συμμετοχή τους στὴ 
μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

Φύση διορατική, χαριτωμένη καὶ προ-
φητική, κατάφερε νὰ  συγκεράσει τὴν 
Ὀρ θόδοξη πνευματικότητα ποὺ ἀντλοῦ-
σε ἀπὸ τὴ μοναστικὴ παράδοση τόσων 
αἰώνων, μὲ τὴν ἱεραποστολικὴ μαρτυρία 
ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ φύση τῆς Ἐκκλη-
σίας, τὸ πατερικὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα 
καὶ τὴ χριστοκεντρικὴ ζωὴ ποὺ τρέφεται 
ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, καὶ μὲ τὴν κηρυ-
κτικὴ δράση τῶν ἀποστολικῶν χρόνων 
καὶ τὴν Ὀρθόδοξη ἀναγέννηση σὲ και-
ροὺς πνευματικῆς ἄ  γνοιας καὶ ἐκκλησι-
αστικῆς παρακμῆς.

Γι’ αὐτό, καὶ ἐνῶ ἀρχικὰ ἀσχολήθηκε 
μὲ τὴ συγγραφὴ ἑρμηνευτικῶν κειμένων 
ποὺ ἀφοροῦσαν τὶς εὐαγγελικὲς διηγή-
σεις σχετικὰ μὲ «τὰ πάθη τοῦ Σωτῆρος 
καὶ τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ», ἀμέσως ἀν-
τελήφθη ὅτι οἱ καιροὶ ἀπαιτοῦσαν ἕνα 
ἔργο ποὺ νὰ ἐκθέτει καὶ κατευθύνει πρα-
κτικὰ καὶ συμβουλευτικὰ τὸν ἄνθρωπο 
στὸν μοναδικὸ προορισμό του. Ἐργάζε-
ται λοιπὸν μεθοδικὰ καὶ φέρνει εἰς πέ-
ρας βιβλίο πνευματικό, τὸ ὁποῖο ἐπι-
γράφει: «Ὁ Προορισμὸς τοῦ ἀνθρώ-
που, ἤτοι τίς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ὑπάρξε-

«Ὁ Προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου»
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ως καὶ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τίνι 
τρόπῳ ἐπιτυγχάνεται οὗτος». Καὶ ὅπως 
ὁ ἴδιος σημειώνει στὸν πρόλογο τοῦ βι-
βλίου, «σκοπὸς τοῦ (...) βιβλίου εἶναι νὰ 
γνωρίσῃ ὁ ἀγνοῶν Χριστιανὸς ἀφ’ ἑνὸς 
μὲν τὰς ἀληθείας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν 
πίστεως, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ μάθῃ τί ὀφεί-
λει νὰ ποιῇ διὰ νὰ καταρτισθῇ καὶ ἀνα-
δειχθῇ δόκιμος, ἀρεστὸς καὶ ἀγαπητὸς 
τῷ Θεῷ».

Ἀπὸ τότε καὶ μέχρι σήμερα χιλιάδες 
εἶναι τὰ ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου του ποὺ μὲ 
συνεχεῖς ἐπανεκδόσεις τρέφουν πνευ-
ματικὰ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ καὶ ὑλο-
ποιοῦν τὸν πόθο τῆς καρδιᾶς τοῦ π. 
Εὐσεβίου.

Μὲ τὴ βοήθειά του πολὺς λαὸς σταδι-
ακὰ περνᾶ ἀπὸ τὴν ἄγνοια ἢ τὴν ἡμιμά-
θεια στὴ γνώση καὶ ἐπίγνωση τοῦ προ-
ορισμοῦ του, τὴν καλλιέργεια τοῦ Ὀρθο-
δόξου πνευματικοῦ φρονήματός του, τὴ 
σταδιακὴ ἐπανασύνδεσή του μὲ τὴν ἀ -
πωλεσθεῖσα ὀρθόδοξη παράδοσή του.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ καλλιέργησε καὶ καλ-
λι   εργεῖ πνευματικὰ ἑκατομμύρια πιστῶν 
Ἑλλήνων ὅλα αὐτὰ τὰ 100 χρόνια κυ-
κλοφορίας του. Εἶναι πάρα πολὺ δύσ-
κολο νὰ φανταστεῖ κανεὶς καὶ νὰ περι-
γράψει πῶς θὰ ἦταν τὰ πράγματα σὲ 
πνευματικό, ἐκκλησιαστικό, ἐκκλησιο  -
λογικὸ καὶ ἐθνικὸ ἐπίπεδο, ἄν ἔλειπε 
«ὁ Προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου» ἀπὸ 
τὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων ὅλα αὐτὰ τὰ 100 
χρόνια.

Στήριξε τοὺς Ἕλληνες στὴν πίστη. 
Τοὺς καθοδήγησε πνευματικά. Τοὺς ἔ  -
θρεψε μὲ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς κα-
τηύθυνε πρὸς τὴν ὀρθοπραξία, ἀποκό-
πτοντάς τους ἀπὸ θρησκοληψίες, πα-
ρανοήσεις, ψευτοευλάβειες καὶ ρηχὲς 
προσεγγίσεις τῆς Ὀρθοδόξου πνευματι-
κότητος καὶ ἐμπειρίας. Γιατί, ὅπως πάλι 
σημειώνει ὁ ἴδιος στὸν  πρόλογό του, «ὁ 
Προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου» «πε ριέχει 

(...) κεφαλαιωδῶς πάντα ὅσα εἶναι χρή-
σιμα καὶ ἀναγκαῖα ἵνα γνωρίζῃ ὁ Χρι-
στιανὸς διὰ τὸν καταρτισμὸν, διὰ τὴν 
μόρφωσιν καὶ τὴν ἠθικὴν τελειοποίησιν 
αὐτοῦ. Περιέχει Δογματικήν. Διότι ἐκτί-
θενται ἐν αὐτῷ τὰ κυριώτερα δόγματα 
τῆς πίστεως· ἐξηγεῖται πόθεν πηγάζει 
καὶ πῶς χορηγεῖται εἰς τὸν Χριστιανὸν 
ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν του, ἡ σωτηρία 
καὶ ἡ αἰώνιος ζωή· ἐξηγεῖται ποία δύ-
ναμις καὶ χάρις παρέχεται εἰς τὸν Χρι-
στιανὸν διὰ τῶν ἁγίων Μυστηρίων. Πε-
ριέχει Ἀπολογητικήν. Διότι ἐκτίθενται ἐν 
αὐτῷ οἱ σπουδαιότεροι ἀποδεικτικοὶ λό-
γοι τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ. Περιέχει 
Ἠθικήν. Διότι έκτίθενται ἐν αὐτῷ τί ἐν γέ-
νει εἶναι ἀρετὴ καὶ τί ἐν γένει εἶναι κακία 
καὶ ἁμαρτία (...). Περιέχει καὶ Λειτουργι-
κήν. Διότι καταδεικνύεται ἐν αὐτῷ ἡ ὑψί-
στη σημασία ἣν ἔχει ἡ θεία καὶ ἱερὰ Λει-
τουργία».

100 χρόνια μετὰ δὲν φιλοδοξοῦμε νὰ 
κάνουμε μιὰ ἁπλὴ βιβλιοπαρουσίαση 
ἑνὸς σημαντικοῦ ἔστω βιβλίου. Οὔτε 
μιὰ ἱστορικὴ ἢ πνευματικὴ ἀποτίμηση 
τῆς προσφορᾶς του. Ὅσο κι ἂν φαντά-
ζει παράξενο 100 χρόνια μετά – ἴσως ἐξ 
ἴσου ἐπίκαιρο μὲ τότε ποὺ πρωτοκυκλο-
φόρησε – θέλουμε νὰ προτείνουμε καὶ 
πάλι τὸν «Προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου» 
σὰν καθημερινὸ ἀνάγνωσμα τῶν Ὀρθο-
δόξων πιστῶν.

Σήμερα ποὺ ξεμακρύναμε ὄχι λίγο 
ἀπὸ τὴν πίστη, τὶς Ὀρθόδοξες παραδό-
σεις, καὶ ἀπολέσαμε σὲ μεγάλο βαθμὸ 
τὴν προοπτικὴ καὶ τὸν προορισμό μας· 
σήμερα ποὺ περνᾶμε στιγμὲς πνευ-
ματικῆς καὶ ἠθικῆς κρίσεως, «ὁ Προο-
ρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου» εἶναι καὶ πάλι 
ἀναγκαῖος. Γιὰ νὰ μᾶς διδάξει καὶ πάλι ὁ 
«ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ», ὁ πατὴρ Εὐσέ-
βιος, ποῖος πράγματι εἶναι ὁ προορι-
σμός μας καὶ πῶς μποροῦμε νὰ τὸν ἐπι-
τύχουμε.



Ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ἐρημίτης
καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 98 Πατέρες ἐν Κρήτῃ

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ἐρημίτης – ἀ   -
σκη τὴς τοῦ 17ου αἰῶνος – ὑπῆρξε 
γέννημα καὶ θρέμμα τῆς ἁγιοτόκου 

Αἰγύπτου. Ἐκεῖ ὁ Ἅγιος ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 
πρῶτο φῶς δέχθη-
κε μέσα του καὶ τὴν 
ἀκτίνα τῆς θεϊκῆς 
κλήσεως ποὺ θὰ 
τὸν ὁδηγοῦσε στὸ 
δρόμο τῆς ὁλοκλη-
ρωτικῆς ἀφιερώσε-
ως. Ὅμως τὰ ἀσκη-
τήρια καὶ ἡ ἔρημος 
τῆς Αἰγύπτου δὲν 
τὸν ἔθελξαν.

Ὁ Θεὸς τὸν κατηύ-
θυνε στὸ νησὶ τοῦ 
ἀποστόλου Βαρνά-
βα, τὴν Κύπρο, ὅ   -
που τὸν ἀκολούθη-
σαν καὶ 35  γνωστοί 
του ἐρημίτες. Ὅλοι 
σὰν μιὰ ψυχὴ ἑνω-
μένοι ἔφθασαν στὸ
μυροβόλο νησὶ τῆς Μεσογείου μὲ πρῶ-
το σκοπό τους τὸν κοινὸ ἀγώνα γιὰ τὸν 
ἁγιασμό τους καὶ δεύτερο τὸν εὐαγγε-
λισμὸ τοῦ λαοῦ.

Ὄργωσαν μὲ ἱερὸ ἐνθουσιασμὸ τὶς 
ἄγονες ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων σπέρ-
νοντας τὸ σπόρο τοῦ θείου κηρύγμα-
τος. Ὁ ἁπλὸς καὶ καλοδιάθετος κυπρι-

ακὸς λαὸς δεχόταν μὲ εὐγνωμοσύνη 
τὴν πνευματικὴ τροφὴ ἀπὸ τὸ στόμα 
τῶν Ὁσίων καὶ γλυκαινόταν ἀπὸ τὸ ἱε-
ρὸ νέκταρ τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅλοι ἔφευ-

γαν βαθιὰ ἀναπαυ-
μένοι. Πόσες θαυμα-
στὲς ἀλ λοιώσεις ἐ-
πετέλε σε τὸ Πανά-
γιον Πνεῦμα στὶς κα-
λοδιάθετες ψυχὲς 
τῶν Κυπρίων!

Οἱ ἱερὲς εἰδήσεις 
ἔφθασαν ἀπ’ ἄκρη 
σ’ ἄκρη τοῦ  νησιοῦ. 
Τὶς ἄκουσαν καὶ 39 
πατέρες ποὺ ἦταν 
διάσπαρτοι καὶ ἀ   -
σκή  τευαν σὲ ἐρημι-
κὰ μέρη τοῦ  νησιοῦ 
καὶ ἔσπευσαν νὰ 
δοῦν τοὺς ἁγίους 
πα    λαιστὲς τῆς Αἰγύ-
πτου. Θαύμασαν 
καὶ ζήλεψαν τὴ βι-

οτή τους. Καὶ τοὺς παρακάλεσαν νὰ 
προσ τεθοῦν στὴν ἁγία τους χορεία καὶ 
νὰ συναθληθοῦν. Ὁ ἱερὸς αὐτὸς πόθος 
ἔ    γινε πραγματικότητα. Σὲ λίγο ἡ χορεία 
τῶν Ὁσίων αὐξήθηκε σὲ 75 μέλη, ποὺ 
ἀ     γωνίζονταν γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ 
ἁ    γίου προορισμοῦ τους. Οὔτε ἡ ἡλι-
κία οὔτε ἡ διαφορετικὴ καταγωγὴ οὔτε 

(7 Ὀκτωβρίου)
Α΄
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∆ΕΚΑ
ΠΕΝΘ
ΗΜΕ
ΡΟ

ΟΡΘΟ
∆ΟΞΟ

 ΧΡΙΣ
ΤΙΑΝ
ΙΚΟ

ΠΕΡΙΟ
∆ ΙΚΟ

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

Νέοι
συνδρομητὲς
στὸ τηλέφωνο 
210.3608533.

ΑΘΗΝΩΝ 
Σόλωνος 100 (106 80 ΑΘΗΝΑ).

Τηλ. 210.3624349. Fax 210.3637108.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 

Τηλ. καὶ F ax 210. 4179022.

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

Τηλ. 2310.272739.  F ax 2310.272736.

ΠΑΤΡΩΝ 
Γούναρη 45 (262 21 ΠΑΤΡΑ).

Τηλ. καὶ F ax 2610.278993.

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

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

ΙSSN: 1106-3777

Kωδικὸς ΕΛΤΑ: 011668.

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

           Τιμὴ φύλλου: Εὐρὼ 0,50.

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

ΚΑΠΕ
ΝΘΗΜ
ΕΡΟ

ΑΝΙΚἡ ποικιλία τῶν χαρακτήρων τοὺς ἐμπόδιζε ἀπὸ τὴν 
κοινὴ χαρούμενη ἱερὴ ἀνάβαση.

Εἶχε παρέλθει λίγος χρόνος ἀπὸ τὴν κοινή τους 
συν άθληση ὅταν ἡ πολυπληθὴς αὐτὴ χορεία, ἐμπνε-
όμενη καὶ πάλι ἀπὸ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, ἦλθε στὴν 
Ἀττάλεια τῆς Παμφυλίας. Στὰ καινούργια μικρασια-
τικὰ αὐτὰ μέρη μόναζαν 24 πατέρες. «Στοιχοῦντες» 
καὶ αὐτοὶ «τῷ ἰδίῳ φρονήματι» θέλησαν νὰ προστε-
θοῦν στὴ συνοδεία τοῦ ὁσίου Ἰωάννου.

Ἡ λογικὴ τώρα ποίμνη τοῦ Χριστοῦ ἀριθμοῦσε 99 
λογικὰ πρόβατα, ποὺ ἦταν ὅλα ἀφημένα στὴν καθο-
δήγηση τοῦ μεγάλου Ἀρχιποίμενος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Μιμούμενοι οἱ ὅσιοι Πατέρες τὴν ἀκακία, τὴν πραό-
τητα, τὴν ἀνεξικακία καὶ τὴν ὑπακοὴ τῶν προβάτων 
βάδιζαν ὅλοι μαζὶ τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας. Ὅμως 
διέκριναν στὴν πορεία τους κίνδυνο μέγα νὰ παγι-
δευθοῦν στὴν παγίδα τῆς κενοδοξίας ἀπὸ τὶς ἐπευ-
φημίες ποὺ δέχονταν καθημερινὰ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώ-
πους. Γι’ αὐτὸ παρακάλεσαν τὸν Κύριο οἱ Ὅσιοι νὰ 
τοὺς ὑποδείξει νέο τόπο ἀσκήσεως, χωρὶς νὰ ὑπάρ-
χει ὁ πειρασμὸς ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη δόξα.

Ὁ Κύριος τοὺς ὑπέδειξε τὴ λεβεντογέννα Κρήτη. Τὸ 
ταξίδι τους ὅμως εἶχε καὶ περιπέτεια. Λόγῳ σφοδρῆς 
κακοκαιρίας τὸ πλοιάριό τους ἦταν ἀδύνατον νὰ 
προσ ορμιστεῖ στὸ νησί. Γι’ αὐτὸ ἀναγκάστηκαν γιὰ 24 
μέρες νὰ παραμείνουν στὸ μικρὸ νησάκι τῆς Γαύδου. 
Μὲ ὑπομονὴ καὶ προσευχὴ ἀνέμεναν νὰ καλοσυνέψει 
ὁ καιρός, καὶ τότε μόνον ἀναχώρησαν. 

Ὅμως στὸ καράβι, καθὼς ἔπλεαν, ἀντιλήφθηκαν 
ὅτι ἔλειπε ἕνας! Ὁ ταπεινὸς καθοδηγός τους, ὁ ὅσιος 
Ἰωάννης. Ὁ Κύριος εἶχε ἐπιτρέψει νὰ μὴν τὸ ἀντιλη-
φθοῦν οἱ συνασκητές του, γιὰ νὰ τὸν δοξάσει περισ-
σότερο καὶ νὰ φανερώσει τὴ δύναμη τῆς ἀρετῆς καὶ 
τῆς πίστεώς του. Μὲ τὴν ἰσχυρὴ πίστη του ὁ ὅσιος 
Ἰωάννης εὑρισκόμενος στὴν ἀκτὴ τῆς Γαύδου σταύ-
ρωσε μὲ τὸ ραβδί του τὴ θάλασσα καὶ τὴν γαλήνε-
ψε. Ἅπλωσε μετὰ τὸ μισό του ράσο καὶ τὸ ἔκανε σὰν 
σανίδα. Καὶ τὸ ὑπόλοιπο τὸ ἔκανε πανί. Καὶ μὲ κα-
τάρτι τὴν ποιμαντική του ράβδο ξεκίνησε καὶ ἔφθα-
σε θαυματουργικὰ στὴν ἀκτὴ τῆς Κρήτης, δίνοντας 
ἔτσι τὸ πρῶτο μάθημα στοὺς Κρῆτες: ὅτι πιὸ ἰσχυρὸ 
ἀπὸ τὰ ἀκόντια καὶ τὰ τόξα τους εἶναι τὸ ὅπλο τῆς 
προσ ευχῆς.


