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Ε πειδὴ τὸ Πάσχα φέτος πέφτει κάπως 
νωρίς (20 Ἀπριλίου), καὶ τὸ Τρι ώδιο, 
ἡ εὐλογημένη καὶ κατανυκτικὴ λει-

τουργικὴ περίοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ποὺ μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὸ Πάσχα, ἀρ-
χίζει νωρίς, ἀπὸ τὶς 9 Φεβρουαρίου.

Ἔτσι ἀπὸ τὶς 9 Φεβρουαρίου μέχρι τὶς 
19 Ἀπριλίου μὲ τὶς ἱερὲς εὐαγγελικὲς περι-
κοπὲς καὶ τὰ θαυμάσια κατανυκτικὰ τρο-
πάρια τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν τοῦ Τρι-
ωδίου, μὲ τὰ ὁποῖα εἶναι γεμάτες οἱ ἱερὲς 
Ἀκολουθίες,  προετοιμάζονται οἱ ψυχές 
μας γιὰ νὰ ζήσουμε θεάρεστα τὴν πιὸ 
μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τὴν 
Ἀνάσταση.

Ἐκεῖνο ποὺ τονίζει εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸ 

Τριώδιο εἶναι ἡ συντριβή, τὸ  χτύπημα 
τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ ἡ  συναίσθηση τῆς ἁ  -
μαρτωλότητός μας, ὅπως αὐτὸ  φαίνεται 
πολὺ παραστατικὰ μὲ τὴν Παραβολὴ τοῦ 
Τελώνου καὶ Φαρισαίου. Ἂν δὲν χτυπή-
σουμε σὰν χταπόδι, θὰ λέγαμε ἁπλά, τὸν 
ἐγωισμό μας, αὐτὸ τὸ θηρίο ποὺ τὸ κρύ-
βουμε μέσα μας κληρο νομιὰ ἀπὸ τοὺς 
 Πρωτοπλάστους, ποὺ μπολιάστηκαν μ’ 
αὐτὸ ἀπὸ τὸν μισάνθρωπο Σατανᾶ, δὲν 
μποροῦμε νὰ κάνουμε βῆμα στὸν ἀνηφο-
ρικὸ δρόμο τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ 
μας. Γιατί; Διότι ὁ ἐγωι σμὸς ἐμποδίζει τὴ 
Χάρη τοῦ Θε    οῦ νὰ μᾶς ἐπισκιάσει. Ὁ ἐγω-
ισμός μας φράζει τὸν ἀ   γωγὸ τῆς  Χάριτος 
τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν ψυ  χή μας. Καὶ χω ρὶς 
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τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ δὲν εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ 
νικήσουμε τὶς  ἀδυναμίες, τὰ  ἐλαττώματα 
καὶ τὰ πάθη μας. Τὸ εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Θεάν-
θρωπος: «Χωρὶς ἐ   μοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν 
οὐδέν» (Ἰω. ιε΄ 5).

Εἶναι σὰν νὰ χτίζουμε σπίτι στὴν ἄμ μο, 
ἂν ἀφήνουμε ἀπολέμητο, ἀχτύπητο τὸν 
ἐγωισμό μας καὶ νομίζουμε ὅτι εἴμαστε κα-
λοὶ χριστιανοί. Αὐτὸ ἔπαθε ὁ Φαρισαῖος 
τῆς Παραβολῆς. Ἐνῶ πρόσεχε στὴ ζωή 
του καὶ τηροῦσε τὶς διατάξεις τοῦ Μωσα-
ϊκοῦ Νόμου, ἐπειδὴ ἄφησε ἐλεύθερο τὸ 
θηρίο τοῦ  ἐγωισμοῦ μέσα του, τελικὰ τὸ 
θηρίο τὸν κατέφαγε, τὰ ἔχασε ὅλα, ὅλους 
τοὺς κόπους γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν δια-
τάξεων τοῦ Νόμου. Ἀντίθετα ὁ Τελώνης, 
ἐπειδὴ ζήτησε ταπεινὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, 
δικαιώθηκε.

Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία βάζει στὴν ἀρχὴ 
τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου αὐτὸ τὸ 
 παράδειγμα, τὸ ἀρνητικὸ τοῦ Φαρισαίου 
καὶ τὸ θετικὸ τοῦ Τελώνη. Γιὰ νὰ μᾶς πα-
ρακινήσει ἔντονα νὰ ἀγωνιζόμαστε συ-
στηματικὰ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐναντί-
ον τοῦ ἐγωισμοῦ μας καὶ νὰ καλλιεργοῦ με 
τὴν ταπείνωση μὴ λησμονώντας ὅτι εἴ-
μαστε ἁμαρτωλοί. Νὰ συναισθα νόμαστε 
βαθιὰ μέσα μας τὴν ἁμαρτωλό τητά μας, 
ὅπως ὁ Τελώνης τῆς Παραβολῆς, καὶ νὰ 
καταφεύγουμε στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Μᾶς βοηθεῖ δὲ σ’ αὐτὴ τὴ συναίσθη ση 
τῆς ἁμαρτωλότητός μας ἡ Ἐκκλησία μας 
μὲ τοὺς ὑπέροχους ὕ     μνους ποὺ ἀκούγον-
ται ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου ὅπως: 
«Τῆς  μετανοίας ἄ    νοιξόν μοι πύλας, Ζωο-
δότα...», «Τῆς  σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρί-
βους,  Θε   ο τόκε· αἰσχραῖς γὰρ κατερρύ-
πωσα τὴν ψυχὴν  ἁμαρτίαις...», «Τὰ πλή-
θη τῶν  πεπραγμένων μοι δει νῶν ἐννοῶν 
ὁ τά λας, τρέμω τὴν φοβε ρὰν ἡμέραν τῆς 
κρίσεως...». Αὐτοὶ οἱ ὕμνοι  ἀκούγονται σ’ 
ὅλη σχεδὸν τὴν περίοδο τοῦ  Τριωδίου 
καὶ κατανύσσουν τὴν ψυχή μας.

Συγχρόνως προβάλλει τώρα ἡ ἁγία μας 
Ἐκκλησία καὶ μεγάλα παραδείγματα μετα-

νοίας ὅπως αὐτὰ τῆς μετανοίας τοῦ ἀσώ-
του υἱοῦ καὶ τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυ-
πτίας. Ἀλλὰ καὶ ὁ σπουδαῖος ὕμνος τῆς 
μετανοίας, ποὺ εἶναι ὁ περίφημος Μέγας 
Κανὼν τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, μᾶς 
δείχνει τί σημαίνει μετάνοια καὶ ὅτι ποτὲ 
δὲν εἶναι ἀργὰ γιὰ τὸν ἁμαρτωλό, ὅταν 
ὑπάρχει μετάνοια εἰλικρινής. Ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ εἶναι πέλαγος ἀπέραντο χωρὶς 
ἀκτὲς καὶ πυ θμένα καὶ μπορεῖ νὰ ἀναστή-
σει κάποιον ποὺ ἦταν ψυχικὰ νεκρός, 
ὥστε νὰ ἀναζήσει πνευματικά, ὅπως ἔγι-
νε μὲ τὸν ἄ    σωτο καὶ μὲ τόσους καὶ τόσους 
ὁμοίους του.

Ὁ δρόμος τοῦ Τριωδίου κάποτε μᾶς πα-
ρουσιάζεται ἴσως δύσκολος. Γι’ αὐ τὸ ἡ Ἐκ -
κλησία μας, γιὰ νὰ μᾶς  ἐνισχύσει, ὑ  ψώνει 
στὸ μέσον τῆς Μεγάλης Τεσσαρα κοστῆς 
τὸν Τίμιο Σταυρό, γιὰ νὰ συνεχί σουμε μὲ 
ἀνανεωμένες δυνάμεις τὸν κα λὸν ἀγώνα. 

Τὴν ἴδια περίοδο ἡ οὐράνια μορφὴ τῆς 
Παναγίας μας ἀλλάζει ἀμέσως τὴν ψυχι-
κή μας διάθεση. Μαζί της γιορτά ζουμε ἕξι 
φορὲς Πάσχα πρὶν ἀπὸ τὸ Πάσχα. Σκιρ-
τάει ἡ καρδιά μας ἀπὸ χαρὰ καὶ συγκίνη-
ση ὅταν  ψάλλουμε τὶς  μέρες αὐτὲς τοῦ 
Τριωδίου τοὺς «Χαιρετισμούς» της. Καὶ 
πανηγυρίζουμε στὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγε-
λισμοῦ της. Τὴν νιώθουμε δίπλα μας. Θέ-
λουμε νὰ ἀσπαστοῦμε τὴν ἱερὴ  εἰκόνα 
της. Νὰ πάρουμε κάτι ἀπὸ τὴ Χάρη της. 
Ποθοῦμε ἐπίσης νὰ εἴμαστε μαζί της νο-
ερὰ καὶ ὅταν πονεμένη θὰ στέκεται σιω-
πηλὴ κάτω ἀπὸ τὸν Σταυρὸ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
Θεοῦ της. Ἀλλὰ λαχταροῦμε νὰ ἀφουγ-
κραζόμαστε καὶ τοὺς χτύπους τῆς ἁγνῆς 
καρδιᾶς της ὅταν ὁ ἄγγελος θὰ τῆς ἀνα-
φωνεῖ μὲ ἐνθουσιασμό: «Ἁγνὴ Παρθένε, 
χαῖρε καὶ πάλιν ἐρῶ, χαῖρε· ὁ σὸς Υἱὸς 
ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου».

Τότε ὅμως τὸ Τριώδιο θὰ ἔχει ὁλοκλη-
ρώσει τὴν ἀποστολή του. Τὸν λόγο πλέ-
ον θὰ τὸν ἔχουν οἱ ἀναστάσιμοι ὕ    μνοι τοῦ 
χαρμόσυνου  Πεντηκοσταρίου, ποὺ θὰ 
μᾶς ὑψώνουν στὰ οὐράνια.



1. �νοίγει τὸ �ριώδιο
Ἀνοίγουν σήμερα οἱ πύλες τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου. 

Ἀνοίγει ἡ Ἐκκλησία μας τὸ ὁμώνυμο βιβλίο μὲ τοὺς ἐξαί-
ρετους ὕμνους καὶ τὰ διδακτικὰ ἀναγνώσματα, ποὺ κατα-
νύσσουν τὴν ψυχή μας καὶ τὴν παρακινοῦν σὲ μετάνοια. 

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα», ψάλλου-
με. Κύριε, ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ χορηγὸς τῆς ζωῆς, ἄνοιξέ μου 
τὶς πύλες τῆς μετανοίας. Πρωί - πρωὶ τρέχω στὸν ἅγιο ναό 
Σου, ἔχοντας ὁ ἴδιος «τὸν ναὸν τοῦ σώματός μου ὅλον ἐ  -
σπιλωμένον». Γεμάτος ἀπὸ πάθη καὶ ἀδυναμίες, ποὺ μο-
λύνουν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή μου, ποθῶ νὰ μὲ καθαρί-
σεις μὲ τὸ σπλαχνικό Σου ἔλεος.

Πόσο συγκινοῦν τὴν ψυχή μας αὐτὰ τὰ κατανυκτικὰ τρο-
πάρια! Πόσο εὔστοχα περιγράφουν τὴν κατάσταση τοῦ 
ἐσωτερικοῦ μας κόσμου καὶ μᾶς ὁδηγοῦν στὴ συντριβὴ 
καὶ τὴ μετάνοια! Ἄλλωστε, αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ Τρι-
ωδίου, τῆς εὐλογημένης χρονικῆς περιόδου ποὺ ἀρχίζει 
ἀπὸ σήμερα καὶ ἐκτείνεται μέχρι τὸ Μέγα Σάββατο: νὰ κα-
θαρίσουμε τὴν ψυχή μας μὲ τὴ μετάνοια, τὴν προσευχὴ 
καὶ τὴ νηστεία, ὥστε νὰ γιορτάσουμε τὸ Πάσχα ὄχι τυπι-
κά, ἀλλὰ οὐσιαστικά, ὡς τὸ πραγματικὸ πέρασμα σὲ νέα, 
ἀναστημένη ἐν Χριστῷ ζωή. 

2. � ἄλυπος βίος εἶναι οὐτοπία
Μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες παγίδες ποὺ στήνει ὁ διάβο-

λος εἶναι ἡ δελεαστικὴ πρόταση τῆς ἄνετης ζωῆς, ἡ ὁποία 
εἶναι δῆθεν γεμάτη ἀπὸ χαρὲς καὶ ἀπολαύσεις.              ➙
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   έκνον Τιμόθεε, πα-
ρηκολούθηκάς 
μου τῇ διδασκα -

λίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ 
προ θέσει, τῇ πίστει, τῇ
μα κροθυμίᾳ, τῇ ἀγά   -
 πῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς
διωγ μοῖς, τοῖς παθή-
μα σιν, οἷά μοι ἐ γένον-
το ἐν ᾿Αν τιοχείᾳ, ἐν 
᾿Ι    κονίῳ, ἐν Λύστροις. 
οἵ ους διωγ μοὺς ὑπή-
νεγκα! καὶ ἐκ πάντων 
με ἐρ  ρύσατο ὁ Κύριος. 
καὶ πάντες δὲ οἱ θέ-
λον τες εὐσεβῶς ζῆν ἐν 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ  διω χθή-
σονται· πονηροὶ δὲ  ἄν  -
 θρω ποι καὶ γόητες προ  -
κόψου σιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, 
πλανῶντες καὶ πλα-
νώ μενοι. σὺ δὲ μένε ἐν
οἷς ἔμα θες καὶ ἐπι στώ -
θης, εἰδὼς πα ρὰ τίνος
ἔμα θες, καὶ ὅτι ἀπὸ 
βρέ φους τὰ ἱερὰ γράμ  -
μα τα οἶδας, τὰ δυνά-
μενά σε σοφίσαι εἰς 
σωτη ρίαν διὰ πί στεως 
τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΥ
(Τελώνου καὶ Φαρισαίου)

Νικηφόρου μάρτυρος, 
Μαρκέλλου Σικελίας
Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν ΙΑ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. ιη΄ 10-14

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΥ
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Σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἀπατηλὲς ὑποσχέ-
σεις τοῦ πονηροῦ, ὁ  θεόπνευστος ἀπό-
στολος Παῦλος στὸ σημερινὸ ἀ  ποστο-
λικὸ ἀνάγνωσμα δηλώνει ξεκά θαρα: 
«Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς 
ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ  διωχθήσονται»· 
δη λαδὴ ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ ζοῦν μὲ 
εὐσέβεια, ὅπως ἁρμόζει στοὺς πιστοὺς 
ποὺ εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν Ἰησοῦ Χρι-
στό, θὰ καταδιωχθοῦν. Καὶ  ἐξηγεῖ ὁ 
ἱε   ρὸς Χρυσόστομος: «Δὲν ὑπάρχει ἄν-
θρω πος ποὺ θὰ διαλέξει νὰ  βαδίσει 
‘‘τὴν τῆς ἀρετῆς ὁδόν’’, χωρὶς νὰ περά-
σει λύπη, ὀδύνη, θλίψεις καὶ πειρα-
σμούς».  

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στὴ χριστιανικὴ ζωὴ 
συναντοῦμε ἀμέτρητες δυσκολίες καὶ 
ἐμπόδια, δοκιμασίες καὶ πειρασμούς. 
Ἂς μὴ μᾶς ξαφνιάζει ὅμως αὐτό. Ὁ ἴ -
διος ὁ Κύριος μᾶς ἔχει προειδοποιήσει 
ὅτι, ὅσο καιρὸ ζοῦμε μέσα στὸν κό  σμο, 
θὰ ἔχουμε θλίψη. Ἀλλά, συμπληρώνει, 
«θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον». 
Ἔχετε θάρρος! Ἐγὼ ἔχω νι  κή σει τὸν 
κό σμο. Καὶ μὲ τὴ νίκη μου αὐτὴ ἐξα-
σφά λισα καὶ γιὰ σᾶς τὸν θρίαμβο καὶ τὴ 
δόξα (Ἰω. ις΄ 33). 

Πράγματι, ὁ Κύριος εἶναι παντοδύνα-
μος καὶ θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ ξεπερά-
σουμε κάθε θλίψη καὶ δυσκολία, ὅπως 
βοήθησε καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἀπόστολο 
Παῦλο ποὺ ὁμολογεῖ: «ἐκ πάντων με 
ἐρ    ρύσατο ὁ Κύριος»· ὁ Κύριος μὲ γλύ-
τω σε ἀπ’ ὅλους τοὺς διωγμοὺς καὶ κιν-
δύνους. Ἂς μὴν ἀπογοητευόμαστε, λοι-
πόν, ὅταν ἀκοῦμε ὅτι ἡ χριστιανικὴ ζωὴ 
θέλει κόπο καὶ ἀγώνα. 

Πολὺ περισσότερο ἂς μὴ μᾶς παρα-
πλανοῦν οἱ δελεαστικὲς ψευτοχαρὲς 
τοῦ κόσμου. Διότι, ὅπως ἀναφέρει σή-
μερα ὁ ἅγιος Ἀπόστολος, ὅσοι ἀκολου-
θοῦν τὸν δρόμο τῆς ἁμαρτίας «προκό-
ψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ 

πλανώμενοι»· θὰ προ χωροῦν ἀπὸ τὸ 
κακὸ στὸ χειρότερο· θὰ πλανοῦν καὶ 
θὰ ἐξαπατοῦν τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ καὶ 
αὐτοὶ οἱ ἴδιοι θὰ πλανῶνται καὶ θὰ ἐξα-
πατῶνται. 

 
3. � σωτηρία τῆς ψυχῆς μας
Μὲ πατρικὴ στοργὴ καὶ ἀγάπη ὁ ἀπό-

στολος Παῦλος συμβουλεύει τὸν μαθη-
τή του Τιμόθεο νὰ προσέχει γιὰ νὰ μὴν 
παρασυρθεῖ ἀπὸ τὶς σειρῆνες τοῦ κό-
σμου, ἀλλὰ νὰ μένει σταθερὸς στὴν 
ἀ    ληθινὴ πίστη καὶ τὴ διδασκαλία τῆς 
Ἐκκλησίας, ποὺ παρέλαβε ἀπὸ τὸν ἴ  -
διο τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν ἀλλὰ καὶ 
ἀπὸ τὴν εὐλογημένη οἰκογένειά του. 
Αὐ τὲς οἱ ἀλήθειες ποὺ διδάχθηκε «ἀπὸ 
βρέφους» μεταδίδουν τὴν ἀλη θινὴ σο-
φία, ποὺ ὁδηγεῖ «εἰς σωτηρίαν διὰ πί-
στεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».

Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ τὸ ζητούμενο 
γιὰ ὅλους μας, ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς 
μας. Ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ ὑπόσχεται ὁ κό-
σμος εἶναι μάταια καὶ ἀπατηλά.  Διότι 
ποιὸ εἶναι τὸ ὄφελος γιὰ τὸν  ἄνθρωπο, 
«ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ 
ζη μιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μάρκ. η΄ 
36). Προσοχή, λοιπόν, νὰ μὴ χάσου-
με τὸν ὀρθὸ προσανατολισμό μας. Νὰ 
μὴν ξεφύγουμε ἀπὸ τὸν δρόμο τῆς σω-
τηρίας. 

«Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, 
Θεοτόκε», ψάλλουμε τὴν περίοδο αὐτὴ 
καὶ παρακαλοῦμε τὴν Παναγία μας νὰ 
μᾶς ἀνοίξει δρόμους, γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦ-
με στὴ σωτηρία. Πράγματι, ἡ περίοδος 
τοῦ Τριωδίου εἶναι ἡ καταλληλότερη 
περίοδος, γιὰ νὰ πάρουμε νέες ἀποφά-
σεις καί, χρησιμοποιώντας τὰ μέσα τῆς 
Χάριτος, τὴν ἱερὰ Ἐξομολόγηση καὶ τὴ 
θεία Κοινωνία, νὰ ἐκζητοῦμε τὸ ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ ἐπιτύχουμε τὴ σω-
τηρία μας.



Τ  ὸ ἔργο τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν καὶ 
γενικότερα τῶν νέων ἀνθρώπων εἶ    -
ναι μεγάλο καὶ ὑπέροχο. Συγχρόνως 

εἶναι δύσκολο καὶ πολύμοχθο. Ἀπαιτεῖ 
ἱκανότητα καὶ ὑπομονή. Θέλει ἐπιμέλεια 
καὶ ἀφοσίωση. Ζητεῖ θυσίες καὶ κόπους.

«Τέχνη τις εἶναι τεχνῶν, καὶ  ἐπιστήμη 
ἐπιστημῶν, ἄνθρωπον ἄγειν, τὸ πολυτρο-
πώτατον ζῷον καὶ ποικιλώτατον», λέ ει ὁ 
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (ΕΠΕ 1, 
94). Ἡ πιὸ μεγάλη τέχνη, ἡ πιὸ δύσκολη 
ἐπιστήμη εἶναι νὰ καθοδηγεῖς τὸν ἄνθρω-
πο, νὰ τοῦ δίνεις τὴν ὀρθὴ καὶ ἀνάλογη 
πρὸς τὴν κατάσταση καὶ ἡλικία του ἀγω-
γή. Διότι ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ πιὸ πολύ-
πλευρο, τὸ πιὸ εὐμετάβολο ὄν, μὲ ποι-
κι λία χαρακτηρολογικῶν ἰδιωμάτων καὶ 
τρόπων συμ περιφορᾶς.

Καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
τὴν ἴδια γνώμη ὑποστήριζε, καθὼς διε    πί-
στωνε πὼς στὴν ἐποχή του πολλοὶ φρόν-
τιζαν γιὰ τὰ ζῶα τους  περισσότερο ἀπ’ 
ὅσο φρόντιζαν γιὰ τὰ παιδιά τους. Ὅ    ταν 
ἔπρεπε νὰ ἀναθέσουν σ’ ἕναν παιδα γωγὸ 
τὴ φροντίδα τοῦ παιδιοῦ τους, ἔπαιρναν 
ἀβασάνιστα τὸν πρῶτο τυχόν τα, ὅπως 
ἔ       λεγε. «Καίτοιγε τῆς  τέχνης ταύτης οὐκ 
ἔ    στιν ἄλλη μείζων»· ἂν καὶ βέβαια δὲν ὑ  -
πάρχει μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτὴ τὴν τέχνη. 

«Τί γὰρ ἴσον τοῦ  ρυθμίσαι ψυ  χήν, καὶ δι-
απλάσαι νέου διάνοιαν;»· τί  μπορεῖ νὰ 
συγ κριθεῖ καὶ νὰ βρεθεῖ ὅτι ἔχει ἴση ἀξία 
μὲ τὸ νὰ διαμορφώνεις τὴν ψυχὴ τοῦ νέου 
ἀνθρώπου καὶ νὰ  διαπλάθεις τὴ σκέψη, 
τὴ νοοτροπία, τὸ ἦθος του; Ἐκεῖνος ποὺ 
ἀναλαμβάνει αὐτὴ τὴν  ἐπιστήμη πρέπει 
νὰ ἐνεργεῖ μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια ἀπὸ 
κάθε ζωγράφο καὶ ἀπὸ κάθε γλύπτη, 
 ἔλεγε ὁ θεοφώτιστος Πατήρ (ΕΠΕ 11, 
394 ἑξ.).

Γιατί μιλοῦν μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο οἱ ἅγιοι 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτοὶ οἱ με-
γάλοι παιδαγωγοὶ καὶ οἰκουμενικοὶ διδά-
σκαλοι; Γιατί θεωροῦν τόσο μεγάλο καὶ 
τόσο δύσκολο τὸ ἔργο τῆς ἀγωγῆς;

Διότι, ὅπως μᾶς εἶπαν, ὁ ἄνθρωπος εἶ-
ναι ὂν «πολυτροπώτατον καὶ ποικιλώτα-
τον». Συμπεριφέρεται μὲ πολλοὺς τρό-
πους. Ἔχει μεγάλη ποικιλία στὶς ἐκδηλώ-
σεις του. Εἶναι συχνὰ ἀπρόβλεπτος στὶς 
ἐνέργειές του. Ποτὲ δὲν μπορεῖς καλὰ νὰ 
τὸν γνωρίσεις, ἀφοῦ ὁ καθένας μας δὲν 
μπορεῖ οὔτε τὸν ἑαυτό του πλήρως νὰ 
γνωρίσει. Βάθος ἄπειρο ἔχει ἡ ἀνθρώπι-
νη ψυχή. Πῶς νὰ εἰσδύσεις στοὺς ἀπέ-
ραν τους κόσμους της; Πῶς νὰ διαγνώ-
σεις τὶς ἀνάγκες της; Πῶς νὰ ἐπέμβεις γιὰ 
νὰ θεραπεύσεις τὶς ἀσθένειές της; Πῶς 

Ἡ πιὸ μεγάλη τέχνη, 
   ἡ πιὸ δύσκολη ἐπιστήμη

ΠροβλήματαΠροβλήματα
τῆς σύγχρονηςτῆς σύγχρονης

οἰκογένειαςοἰκογένειας
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νὰ διαπιστώσεις τὰ χαρίσματα καὶ τὶς ἱκα-
νότητες τοῦ ἀνθρώπου καὶ πῶς ὅλα αὐτὰ 
νὰ τὰ ἀναπτύξεις καὶ ἀξιοποιήσεις;

Κάθε ἄνθρωπος καὶ ἕνας διαφορετικὸς 
κόσμος. Μὲ διαφορετικὴ ψυχοσύνθεση, 
διαφορετικὲς ἀντοχές, διαφορετικὴ δε-
κτικότητα. Τὸ βλέπουν οἱ γονεῖς ποὺ με-
γαλώνουν πολλὰ παιδιά. Κληρονομοῦν 
πολλὰ δικά τους σωματικὰ καὶ ψυχικὰ 
χαρακτηριστικά. Μοιάζουν σὲ πολλὰ μ’ 
αὐτούς, μοιάζουν καὶ μεταξύ τους. Συγ-
χρόνως ὅμως διαφέρουν καὶ σὲ πολλά!

Ἔτσι εἶναι! Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει μιὰ 
θαυμαστὴ μοναδικότητα. Παρουσιάζεται 
μὲ στοιχεῖα ποὺ κανεὶς ἄλλος πάνω στὴ 
γῆ δὲν διαθέτει. Εἶναι ἀνεπανάληπτος.

Καὶ ὁ παιδαγωγός; Ὁ δάσκαλος, ὁ γο-
νιός; Πῶς θὰ σταθεῖ ἀπέναντί του; Πῶς 
θὰ βοηθήσει;

Αὐτὸς πρέπει νὰ φέρεται ὀρθὰ σὲ ὅ  -
λους καὶ γι’ αὐτὸ νὰ εἶναι, ὅπως  διδάσκει 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,  «μάλιστα 
παντοδαπὸς καὶ ποικίλος κατὰ τὴν πρὸς 
ἕκαστον οἰκείωσιν». Νὰ φέρεται μὲ μεγά-
λη ποικιλία τρόπων, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ 
πλησιάσει τὸν καθένα. Καὶ ἐπιπλέον νὰ 
ἔχει «τὸ τῆς ὁμιλίας πρὸς πάντας ἐπιτήδει-
όν τε καὶ πρόσφορον». Νὰ ἐπικοι νωνεῖ μὲ 
ὅλους μὲ τὸν πιὸ κατάλληλο καὶ  ταιριαστὸ 
στὸν καθένα τρόπο (ΕΠΕ 1, 128).

Μᾶς θυμίζουν οἱ λόγοι αὐτοὶ τὸν ἀπό-
στολο Παῦλο, ποὺ σ’ ὅλους γινόταν τὰ 
πάντα καὶ συγκατέβαινε σὲ ὅλους τοὺς 
χαρακτῆρες – «τοῖς πᾶσι γέγονε τὰ πάν-
τα» – γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ σώσει μερικούς 
(Α΄ Κορ. θ΄ 22). Γι’ αὐτὸ ὁ θεόπνευστος 
ἀπόστολος συμβούλευε νὰ γνωρίζουμε 
πῶς νὰ μιλοῦμε στὸν καθένα, «πῶς δεῖ 
ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι» (Κολασ. δ΄ 6). 
Ὑπεδείκνυε ἔτσι τὴν ἀνάγκη μιᾶς ἐξατο-
μικευμένης ἀγωγῆς, προσαρμοσμένης 
στὶς ἀνάγκες καὶ δυνατότητες τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου. 

Ὅλα αὐτὰ φανερώνουν τὴ δυσκολία 
ποὺ ἔχει τὸ ἔργο τῆς ἀγωγῆς καὶ  ἰδιαίτερα 

τὸ ἔργο τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν.
Ἡ δυσκολία δὲ αὐτὴ δὲν ὀφείλεται μόνο 

στὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ χαρακτήρα τοῦ 
κάθε παιδιοῦ ποὺ δέχεται τὴν ἀγωγή μας. 
Ὀφείλεται καὶ στὴν ἐμπάθεια ποὺ ἐκδηλώ-
νουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὶς μικρές τους ἀκό-
μη ἡλικίες. Πολὺ νωρὶς ξυπνᾶ μέσα τους 
ὁ κατώτερος ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος ὁ 
πληγωμένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ἐκδηλώ-
νουν τότε πείσματα, ἐγωισμούς, φιλο-
δοξίες, ζήλειες, ἐκδικητικότητα καὶ ἄλλα 
πάθη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ποὺ ταλαι-
πωρεῖται ἀπὸ τὴν πανανθρώπινη ἀσθέ-
νεια τῆς ἁμαρτίας.

Τὸ ἔργο τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν ποὺ 
πρέπει συστηματικὰ καὶ ὑπεύθυνα νὰ τὸ 
ἐργάζονται οἱ γονεῖς, τὸ πολεμᾶ  ἀκόμη 
καὶ ὁ κόσμος τῆς ἁμαρτίας, ἡ σύγχρονη 
ἀ    ποστατημένη ἀπὸ τὸν Θεὸ κοινωνία, 
μέσα στὴν ὁποία ζοῦν τὰ παιδιά, ἡ ὁποία 
προτείνει μὲ δελεαστικοὺς τρόπους ἄλλα 
πρότυπα ζωῆς. 

Ἂν σκεφθοῦμε ἐπίσης ὅτι τὸ ἔργο τῆς 
ὀρθῆς ἀγωγῆς ἀντιστρατεύεται διαρκῶς 
ὁ ἐχθρὸς τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, 
ὁ μισάνθρωπος διάβολος, τότε καταλα-
βαίνουμε ὅτι ἡ δυσκολία εἶναι πολὺ μεγα-
λύτερη. Ὅ,τι προσπαθοῦμε νὰ κτίσουμε 
ἐμεῖς στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν, αὐτὸς συ-
στηματικὰ ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ γκρεμίσει.

Πῶς θὰ ἀντέξουν τὰ παιδιά μας, πῶς 
θὰ σταθοῦν μέσα σ’ αὐτὸ τὸν καταιγι σμὸ 
τοῦ κακοῦ; Πῶς θὰ δεχθοῦν τὶς  δικές μας 
καλές, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε μικρὲς καὶ ἀτε-
λεῖς προσπάθειες, ποὺ ἀποβλέπουν στὴν 
ὀρθὴ διαπαιδαγώγησή τους; Καὶ πῶς ἐ  -
μεῖς πρέπει νὰ φερόμαστε στὴν κάθε πε-
ρίπτωση; Πῶς νὰ ἐνεργοῦμε;

Πράγματι χρειάζεται πολλὴ ἐπιστήμη, 
εἶναι μεγάλη τέχνη, θέλει πολλὰ προσόν-
τα ἡ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας.

Κάποια στοιχεῖα ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς 
βοηθήσουν στὸ μεγάλο αὐτὸ ἔργο θὰ πα-
ρουσιάσουμε στὴ συνέχεια τῶν ἄρθρων 
μας.



Ο  ἱερέας Ζαχαρίας, πατέρας τοῦ Τιμί-
ου Προδρόμου, συνεχίζοντας τὴν 
ὠ   δή του προσθέτει: Ὁ Θεὸς «ἤ            γειρε 

κέρας σωτηρίας» σύμφωνα μὲ ἐ    κεῖνα 
ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ διὰ τοῦ στόμα τος 
τῶν ἁγίων προφητῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν 
παρουσιασθεῖ ἀπὸ πολὺ παλαιὰ σὲ κά -
θε ἐποχή. Ἔτσι ἐπιτυγχάνουμε διὰ τοῦ 
Χριστοῦ τὴ σωτηρία ἀπὸ τοὺς ὁρατοὺς 
καὶ ἀοράτους ἐχθρούς μας καὶ ἀπὸ τὴν 
ἐξουσία καὶ δύναμη ἐκείνων ποὺ μᾶς 
μι  σοῦν. Ἀλλὰ «ἤγειρε κέρας σωτηρίας» 
καὶ γιὰ νὰ ἐλεήσει τοὺς πατέρες μας, ποὺ 
περιμένουν τὸν λυτρωτή τους στὸν ἅδη· 
καὶ γιὰ νὰ θυμηθεῖ καὶ νὰ ἐκτελέσει τὴν 
ἁγία διαθήκη Του (Λουκ. α΄ 70-72).

Ὅλοι οἱ παλαιοὶ προφῆτες, ποὺ ἦσαν 
ἅγιοι καὶ τοὺς ὁποίους δὲν ἐξαπατοῦσε 
ἡ ἁμαρτία, προφήτευσαν γιὰ τὴν ἔλευση 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὅλοι δὲ ἀπέβλε-
παν στὸ νὰ διαδώσουν τὴν ἁγιότητα με-
ταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ εἶναι ἄξιο ἰδι-
αίτερης προσοχῆς ὅτι ὁ Θεὸς μίλησε δι’ 
ὅλων τῶν προφητῶν γιὰ τὴν ἴδια σωτήρια 
βουλή Του. Ἐπειδὴ λοιπὸν ὅλοι μιλοῦν 
γιὰ τὸν Χριστὸ σὰν ἀπὸ ἕνα στόμα, γι’ 
αὐτὸ λέει ὁ Ζαχαρίας, «διὰ στόματος» καὶ 
ὄχι «διὰ στομάτων» τῶν προφητῶν ἐλά-
λησεν ὁ Θεός. Ὁ δὲ Ζαχαρίας, ποὺ ἀπὸ 
παιδὶ εἶχε ἐμποτιστεῖ μὲ τὴν Παλαιὰ Δια-
θήκη, γνώριζε τὶς λεπτομέρειες αὐτές1.

Ἔτσι ὁ Μιχαίας προφήτευσε ἀκόμα καὶ 
γιὰ τὸν ἀκριβὴ τόπο στὸν ὁποῖο ἐπρό-
κειτο νὰ γεννηθεῖ ὁ Χριστός (βλ. Μιχ. ε΄ 
1). Οἱ ἴδιοι προφῆτες προφήτευσαν καὶ 
γιὰ τὴ σωτηρία καὶ τὴ λύτρωση ἀπὸ τοὺς 
πάγκακους δαίμονες, τοὺς ἐχθρούς μας, 

τὴν ὁποία ἐπρόκειτο νὰ λάβουμε ἀπὸ τὸν 
Σωτήρα καὶ Λυτρωτή μας Κύριο Ἰησοῦ. 
Καὶ ὁ μὲν Ψαλμωδὸς βεβαίωσε: Ὁ Θεός, 
ὁ πρὸ αἰώνων βασιλεύς μας, ἐργάστηκε 
μὲ θαύματα τὴ σωτηρία μας  ὁλοφάνερα 
«ἐν μέσῳ τῆς γῆς», ὥστε νὰ γίνει ξακου-
στὴ σὲ ὅλους (βλ. Ψαλμ. ογ΄ [73] 12). Ὁ 
δὲ Ἡσαΐας ἀνεβόησε: «Ἰσραὴλ  σῴζεται 
ὑπὸ Κυρίου σωτηρίαν αἰώνιον» (Ἡσ. με΄ 
[45] 17). Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἱερεμίας ἀνεφώνη-
σε: «Διὰ Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἡ σωτηρία 
τοῦ Ἰσραήλ» (Ἱερ. γ΄ 23). Ὅπως ἐπίσης 
καὶ ὁ Ἀββακοὺμ στὴν ὠδή του εἶπε: Κύ-
ριε, «ἐξῆλθες εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου» 
(Ἀμβ. γ΄ 13).

Πόσο πρέπει ὄχι μόνο νὰ ἐνθυμούμε-
θα τὴν πολύτιμη καὶ αἰώνια σωτηρία ποὺ 
μᾶς χάρισε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος, ἀλλὰ 
καὶ νὰ προσέχουμε ὥστε νὰ μὴν ἐξαπα-
τώμεθα ἀπὸ τὸν πάγκακο διάβολο καὶ ὑ -
πακούουμε στὶς εἰσηγήσεις του. Διότι κάτι 
τέτοιο θὰ γίνει αἰτία νὰ χάσουμε τὴν αἰ-
ώνια λύτρωση ποὺ μᾶς πρόσφερε ὁ Κύ-
ριος.

Ὁ ἅγιος Θεὸς ἐλάλησε τὴν ἁγία βουλή 
Του διὰ στόματος τῶν ἁγίων προφητῶν 
Του ἐνθυμούμενος τὴν ὑπόσχεση ποὺ 
ἔδωσε στὸν πατριάρχη Ἀβραάμ. Ἡ ὑπό-
σχεση ἦταν ὅτι θὰ εὐλογηθοῦν ὅλα τὰ 
ἔθνη «ἐν τῷ σπέρματι τοῦ Ἀβραάμ», δη-
λαδὴ ἐν τῷ Ἰησοῦ  Χριστῷ2.

Πῶς ὅμως ὁ Θεὸς ἐποίησε  «ἔλεος μετὰ 
τῶν πατέρων ἡμῶν», ἀφοῦ αὐτοὶ εἶχαν 
κοιμηθεῖ; Ὁ ἱερὸς Θεοφύλακτος ἀπαντᾶ: 
«Ἡ τοῦ Χριστοῦ χάρις καὶ εἰς ἐκείνους ἀνέ-
δραμε», τοὺς ἤδη κεκοιμημένους. Ἔδω-
σε σὲ μᾶς τοὺς ζωντανοὺς ἐλπίδα ἀνα-

4. �ἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ
ἐκπληρώθηκαν 
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στάσεως καὶ θὰ ἀναστηθοῦμε. Ὅμως δὲν 
θὰ  ἀξιωθοῦμε μόνο ἐμεῖς αὐτῆς τῆς χάρι-
τος, «ἀλλὰ καὶ οἱ προτετελευτηκότες». Δι-
ότι «πᾶσα ἡ φύσις» τῶν ἀνθρώπων ἔλα-
βε τὸ ἀγαθὸ αὐτό3. Κατὰ τὴν Δευτέρα Πα-
ρουσία θὰ ἔχουμε γενικὴ ἐξανάσταση. 
Θὰ ἀναστηθοῦν ὅλοι ἀνεξαιρέτως· πιστοὶ 
καὶ ἄπιστοι, δίκαιοι καὶ ἁμαρτωλοί.

Συμπληρώνει δὲ καὶ τοῦτο ὁ ἱερὸς Θεο-
φύλακτος. Ὁ Θεὸς ἐξεπλήρωσε τὶς ἐλπί-
δες τῶν προπατόρων καὶ μὲ ἄλλο τρό-
πο. Διότι ὅσα περίμεναν νὰ ἀπολαύ-
σουν διὰ τοῦ Χριστοῦ, τὰ εἶδαν νοερῶς 
νὰ ἐκπληρώνονται. Ἐξάλλου οἱ προπάτο-
ρες βλέποντας τοὺς ἀπογόνους τους νὰ 
ἀπολαμβάνουν τόσα πολλὰ ἀγαθὰ διὰ 
τῆς πίστεώς τους στὸν Χριστὸ «χαίρου-
σι, καὶ κοινωνοὶ τῆς εὐφροσύνης γενόμε-
νοι» ἀναδέχον ται στὸν ἑαυτό τους τὸ ἔλε-
ος ποὺ δίδεται στοὺς ἀπογόνους τους4.

Ἀλλὰ καὶ ὁ Ὠριγένης, ἑρμηνεύοντας 
τὸ «ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡ  -
μῶν», παρατηρεῖ: Διὰ τῆς  παρουσίας τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ «καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν 
Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ ὅλος ὁ 
χορὸς τῶν ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν καὶ δι-
καίων ἀπήλαυσαν τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ». 
Διότι, ἂν ὁ Χριστὸς εἰρήνευσε μὲ τὸ αἷμα 
καὶ τὴ θυσία τοῦ σταυρικοῦ Του θανάτου 
εἴτε τοὺς ἐπὶ γῆς ἀνθρώπους μὲ τὸν Θεὸ 
καὶ μεταξύ τους, εἴτε τοὺς εἰς τοὺς οὐρα-

νοὺς ἀγγέλους, τοὺς ὁποίους συμφιλίω-
σε μὲ ὅλους μας (βλ. Κολασ. α΄ 20), ὅπως 
διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γιατί δυσ-
κολεύεσαι νὰ παραδεχθεῖς ὅτι «καὶ πρὸς 
τοὺς πατέρας ἡ ἐπισκοπὴ γέγονε ἐν τῇ 
Χριστοῦ ἐπιδημίᾳ» καὶ ὅτι τὰ μὲν πνεύμα-
τα καὶ οἱ ψυχὲς τῶν παλαιῶν ἐκείνων δι-
καίων ποὺ βρίσκονταν στὸν ἅδη ἐλευθε-
ρώθηκαν κατὰ τὴν εἰς ἅδου κάθοδο τοῦ 
Κυρίου μὲ τὴν τεθεωμένη ψυχή Του5;

Ὤ! ἡ ἀνείκαστος ἀγαθότης καὶ ἡ ἄπει-
ρη ἀγάπη τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ! Τὰ πάν-
τα ἐργάσθηκε γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν 
ἀνθρώπων. Ἔδωσε ὁ Θεὸς Πατὴρ ὑπο-
σχέσεις πρὸ αἰώνων καὶ τὶς ἐξεπλήρω-
σε στὸ ἀκέραιο. Ἀλλὰ καὶ σήμερα καὶ μέ-
χρι συντελείας θὰ συνεχίζει νὰ ἐργάζεται 
μὲ ποικίλους τρόπους γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ 
λογικοῦ πλάσματός Του. Εἴη τὸ ὄνομά 
Του εὐλογημένον!
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Στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν Νεομαρτύρων ἀνήκει καὶ ἡ ἁγία ὁσι-
ομάρτυς Φιλοθέη. ῾Υπῆρξε διακόνισσα τῆς ἀγάπης ἀλλὰ καὶ δι-
δασκάλισσα τῆς νεότητας, ἡ πρώτη μεγάλη διδασκάλισσα τοῦ 
Γένους, ποὺ ἔσωσε χιλιάδες ῾Ελληνίδων ἀπὸ τὰ βέβηλα χέρια τῶν 
κατακτητῶν καὶ ἀπὸ τὸν φοβερὸ ἐξισλαμισμό. Ὑπῆρξε πρόδρομος 
καὶ πρωτεργάτις μέσα στὸ πλῆθος τῶν ῾Ηρώων καὶ Μαρτύρων τῆς 
῾Ελληνικῆς ᾿Επαναστάσεως. Σελίδες 171. Τιμᾶται 7  ̦.

Η  ΑΓΙΑ  ΦΙΛΟΘ ΕΗ
ΚΑΥΧΗΜΑ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 Ἀθανασίου ᾿Ι. ΣκαρμόγιαννηἜκδοση τρίτηἜκδοση τρίτη



Ο  πρωτοκορυφαῖος ἀπό-
στολος Πέτρος μᾶς προ-
τρέπει νὰ ἐνδυθοῦμε σὰν 

ἄλλο ἔνδυμα τὴν ταπεινο-
φρο σύνη καὶ νὰ τὴν κουμπω-
θοῦμε, νὰ τὴ δέσουμε καλὰ 
ἐπάνω μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀσφα-
λίζει ἀπὸ παντοῦ. «Τὴν ταπει-

νοφροσύνην ἐγκομβώσασθε», 
γράφει (Α΄ Πέτρ. ε΄ 5). 
Ἡ εἰκόνα τῆς ταπεινοφροσύνης 

ὡς ἐνδύματος εἶναι ἐξαίρετη. Ὅλοι 
ἐντυπωσιαζόμαστε ὅταν βλέπουμε 

ἔν  στολους ἀξιωματικούς, ἀστυνομι-
κούς, λιμενικούς, πυροσβέστες ἢ καθη-

γητὲς Πανεπιστημίου ντυμένους μὲ τὴν τή-
βεννο. Ἀλλὰ δὲν φανταζόμαστε ὅτι ἐπισημότε-

ρη ἀπ’ ὅλες τὶς στολὲς εἶναι ἡ στολὴ τῆς ταπεινο-
φροσύνης. Ὁ ὅσιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος ὀνομάζει τὴν ταπεινο-

φροσύνη «στολὴ τῆς Θεότητος», διότι, ὅπως ἐξηγεῖ στὸν 20ὸ λόγο τῶν Ἀσκητικῶν 
του, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ αὐτὴ τὴ στολὴ φόρεσε, ὅταν ἐνηνθρώπησε· «ἐταπεί-
νωσεν ἑαυτόν» (Φιλιπ. β΄ 8). Γι’ αὐτὸ καὶ ὅποιος ἐνδύεται τὴν ταπεινοφροσύνη ἐξομοι-
ώνεται μὲ τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεό, ὁ Ὁποῖος κατέβηκε ἀπὸ τὸ ὕψος Του καὶ κάλυ-
ψε τὴ μεγαλοσύνη Του καὶ τὴ δόξα Του μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη.

Ἀλλὰ γιατί εἰκονίζεται ἡ ταπεινοφροσύνη ὡς ἔνδυμα; Πρωτίστως διότι μᾶς διδάσκει 
νὰ ντυνόμαστε ἁπλὰ καὶ ἀνεπιτήδευτα. Μᾶς βοηθεῖ νὰ διατηροῦμε τὸ μέτρο τῆς σε-
μνότητας. Βεβαίως τὰ ἐνδύματα ἀπὸ μόνα τους δὲν μᾶς κάνουν σεμνούς, ἂν δὲν εἴμα-
στε καὶ ἐσωτερικὰ σεμνοί. Ἀληθινὰ σεμνοὶ γινόμαστε ὅταν ντυνόμαστε μὲ τὸ ἔνδυμα 
τῆς ταπεινοφροσύνης, ποὺ εἶναι τὸ σεμνότερο ἀπ’ ὅλα τὰ ἐνδύματα. 

Ἐπίσης ἡ ταπεινοφροσύνη εἰκονίζεται ὡς ἔνδυμα, διότι μᾶς ἀσφαλίζει καὶ μᾶς προ-
στατεύει. Ὅπως τὰ κατάλληλα ἐνδύματα μᾶς ἀσφαλίζουν ἀπὸ τὸ κρύο, τὴ ζέστη, τὴ 
βροχὴ καὶ τὶς λοιπὲς ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες, ἔτσι καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη μᾶς ἀσφα-
λίζει ἀπ’ ὅλες τὶς δύσκολες καταστάσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουμε στὴν πνευματικὴ ζωή. 
Γίνεται ἡ σωτηρία μας. «Ἐταπεινώθην, καὶ ἔσωσέ με» ὁ Κύριος, λέει ὁ Ψαλμωδός 
(Ψαλμ. ριδ΄ 6). Κι ὅπως ὅταν κρυώνουμε, φοροῦμε ἐπανωφόρι καὶ κουμπωνόμαστε, 

«Τὴν ταπεινοφροσύνην
ἐγκομβώσασθε» 
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γιὰ νὰ εἴμαστε ἀσφαλισμένοι ἀπὸ παντοῦ, 
ἔτσι καὶ στὴν πνευματικὴ ζωὴ κουμπωνό-
μαστε τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ τὴ δένου-
με καλὰ ἐπάνω μας, γιὰ νὰ μὴ διατρέχου-
με κανέναν κίνδυνο. Ἡ εἰκόνα εἶναι πολὺ 
χαρακτηριστικὴ καὶ ὑπογραμμίζει πόσο 
ἀσφαλὲς ἔνδυμα εἶναι τὸ ἔνδυμα τῆς τα-
πεινοφροσύνης. Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι 
συνεκτικὴ ἀρετή! Δὲν ἀφήνει κενὰ ποὺ νὰ 
«μπάζουν» ἀέρα. Ἐπίσης, ἡ ταπεινοφρο-
σύνη βοηθεῖ νὰ καρπο φορήσουν κι ὅλες 
οἱ ἄλλες ἀρετές, ἡ αἰδώς, ἡ σωφροσύ-
νη, ἡ πραότητα, ἡ ὑπομονή. Ὁ ταπεινὸς 
ἄνθρωπος ὑπακούει στὸ ἅγιο θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, ἀγαπᾶ τοὺς ἀδελφούς, συγχωρεῖ 
αὐτοὺς ποὺ τοῦ ἔφταιξαν. 

Τέλος, ἡ ταπεινοφροσύνη  εἰκονίζεται 
ὡς ἔνδυμα, διότι μᾶς καλλωπίζει. Παρα-
τηροῦμε ὅτι μερικὰ ἐνδύματα, ἰδίως τὰ 
παιδικά, εἶναι πανέμορφα. Πόσο χαριτω-
μένα καὶ ἀξιαγάπητα εἶναι τὰ μικρὰ παιδιὰ 
ποὺ εἶναι ντυμένα μὲ πανέμορφα ἐνδύ-
ματα! Ἀλλά, ἂν συγκριθοῦν τὰ ἐνδύμα-
τα αὐτὰ μὲ τὸ ἔνδυμα τῆς ταπεινοφροσύ-
νης, ὑπολείπονται. Διότι ἡ ταπεινοφρο-
σύνη εἶναι τὸ ὡραιότερο ἀπ’ ὅλα τὰ ἐνδύ-
ματα. Πόσο χαριτωμένος εἶναι ὁ ταπεινὸς 
ἄνθρωπος! Πόσο γλυκὺς στοὺς τρόπους 
του, στὴ συμ περιφορά του! Πόσο ἀξιαγά-
πητος γίνεται! Ἐπειδὴ ὁ ἴδιος ἀγαπᾶ τὸν 
Θεό, ἀγαπᾶται κι ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώ-

πους. Ὅπου πηγαίνει, τὸν θέλουν κοντά 
τους, τὸν βλέπουν ὡς ἄγγελο φωτὸς καὶ 
τοῦ ἀποδίδουν ἰδιαίτερη τιμή, λέει ὁ ὅσι-
ος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος. Γιατί συμβαίνει αὐτό; 
 Διότι ὁ ταπεινὸς ἄνθρωπος ἑλκύει σὰν 
μαγνήτης τὴ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 
«Ὁ Θεός... ταπεινοῖς δίδωσι χάριν» (Α΄ 
Πέτρ. ε΄ 5). 

Καλούμαστε νὰ ἀγαπήσουμε πολὺ τὴν 
ταπεινοφροσύνη. «Ἐράσθητι αὐτῆς καὶ 
δο ξάσει σε», μᾶς προτρέπει ὁ Μέγας 
Βασίλειος στὸν λόγο του Περὶ ταπεινο-
φροσύνης. Ἀγάπησε τὴν ταπεινοφροσύ-
νη, κι αὐτὴ θὰ σὲ δοξάσει (Παρ. δ΄ 6). 
Ἔτσι θὰ βαδίσεις σωστὰ πρὸς τὴν ἀλη-
θινὴ δόξα, τὴ δόξα τὴν ἀγγελική, τὴ θεία 
δόξα, μὲ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς δοξάζει τοὺς 
ἀνθρώπους. 

Νὰ ἀναλογισθοῦμε πόσο μεγάλη ζημιὰ 
κάνει στὶς ψυχές μας ἡ φιλαυτία, ἡ μητέ-
ρα τῶν παθῶν! Πόσο μεγάλη ζημιὰ κά-
νουν στὶς ψυχές μας ὁ ἐγωισμὸς καὶ ἡ 
ὑπερηφάνεια! Νὰ  ἐκτιμήσουμε τί πλοῦτος 
πνευματικὸς εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη 
καὶ νὰ ἐνστερνισθοῦμε τὸν μεγάλο λόγο 
τοῦ  πρωτοκορυφαίου ἀ  ποστόλου Πέ-
τρου: «Τὴν ταπεινοφρο σύνην ἐγκομβώ-
σασθε»! Νὰ κουμπωθεῖτε καὶ νὰ δέσετε 
καλὰ ἐπάνω σας τὴν ταπεινοφροσύνη. 
Εἶναι τὸ σεμνότερο, τὸ ἀσφαλέστερο καὶ 
τὸ ὡραιότερο ἀπ’ ὅλα τὰ ἐνδύματα.

Σύντομος πρακτικὸς ὁδηγὸς ποὺ βοηθεῖ στὴν καλὴ προετοι-
μασία καὶ συνειδητὴ προσέλευση στὸ μέγα καὶ λυτρωτικὸ Μυ-
στήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Μὲ τὶς ὑποδείξεις ποὺ περι-
έχει, καθοδηγεῖ τὸν πιστὸ χριστιανὸ νὰ συμμετέχει σωστὰ στὸ 
Μυστήριο αὐτό, γευόμενος ἔτσι τοὺς γλυκεῖς καρποὺς τῆς μετα-
νοίας καὶ τὰ σωτήρια ἀποτελέσματα τῆς Ἐξομολογήσεως. Σελί-
δες 77. Τιμᾶται 1,50  ̦.

Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Γ. ἈθανασιάδηἜκδοση δωδέκατηἜκδοση δωδέκατη

Ξέρ ε ι ς  ν ὰ  ἐ ξ ομ ολ ογ ε ῖ σα ι ;Ξέρ ε ι ς  ν ὰ  ἐ ξ ομ ολ ογ ε ῖ σα ι ;



Ἂς τ’ ἀκοῦν αὐτὰ οἱ μητέρες... ἔτσι ν’ ἀνατρέφουν τὰ παιδιά τους· διότι δὲν εἶ         ναι 
ἡ γέννηση παιδιῶν γνώρισμα τῆς μητέρας – αὐτὸ ἀναμφίβολα ἀνήκει στὴ φύ      ση – 
ἀλλὰ ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν εἶναι τὸ γνώρισμα τῆς μητέρας –  διότι αὐτὴ ἐξαρτᾶται 
ἀπὸ τὴ θέλησή της. Καὶ γιὰ νὰ μάθεις ὅτι ὄχι ἡ γέννηση κάνει τὴ  μητέρα ἀλλὰ ἡ 
καλὴ ἀνατροφή, ἄκουσε τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ τιμᾶ τὴ χήρα ὄχι γιὰ τὴ γέννηση 
ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν. Ἀφοῦ εἶπε δηλαδή, «Ἂς  καταγράφεται στὸν 
κατάλογο τῆς Ἐκκλησίας», μιὰ χήρα ὄχι μικρότερη ἀπὸ ἐξήντα ἐτῶν, γιὰ τὴν ὁποία 
νὰ δίνουν ὅλοι καλὴ μαρτυρία γιὰ τὰ ἔργα της», πρόσθεσε τὸ πιὸ σπουδαῖο ἀπὸ 
τὰ καλὰ ἔργα. Καὶ ποιὸ εἶναι αὐτό; «Εἰ ἐτεκνοτρόφησε» (ἂν ἀνέθρεψε παιδιά) δὲν 
εἶπε, «εἰ ἐτεκνοποίησεν», ἀλλ’ «εἰ ἐτεκνοτρόφησεν» (Α΄ Τιμ. ε΄ 9-10).

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἀκουέτωσαν μητέρες ταῦτα… οὕτω τρεφέτωσαν 
τὰ παι δία· οὐ γὰρ τὸ τεκεῖν μητρός, τοῦτο γὰρ τῆς 
φύσεως, ἀλλὰ τὸ θρέψαι μητρός, τοῦτο γὰρ τῆς 
προαιρέσεως. Καὶ ἵνα μάθῃς, ὅτι οὐ τὸ τεκεῖν ποι-
εῖ μητέρα, ἀλλὰ τὸ θρέψαι καλῶς, ἄκουσον τοῦ 
Παύλου στεφανοῦντος τὴν χήραν οὐ διὰ τὸν τόκον, 
ἀλλὰ διὰ τὴν τροφὴν τῶν παιδίων. Εἰπὼν γάρ, Χήρα 
καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, 
ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, τὸ κεφάλαιον τῶν 
ἀγαθῶν ἔργων ἐπήγαγεν. Τί δὲ τοῦτό ἐστιν; Εἰ ἐτε-
κνοτρόφησε, φησίν· οὐκ εἶπεν, εἰ ἐτεκνοποίησεν, 
ἀλλ᾿, Εἰ ἐτεκνοτρόφησεν.

(Εἰς τοὺς ἁγίους Μακκαβαίους καὶ εἰς τὴν μητέρα αὐτῶν 
Ὁμιλία α΄, PG 50, 621)

Ἡ καλὴ ἀνατροφὴ
τῶν παιδιῶν ἀναδεικνύει

τὴ μητέρα
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γο, Αἴγιο, Ἤπειρο, Μυ τιλήνη, Λά  ρι σα, 
Τρίκαλα.

Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1954 ἕως 
τὸν Ἰούλιο τοῦ 1964 ἐργάσθηκε κατὰ 
διαστήματα ὡς κα θηγητὴς θεολόγος 
στὴ Μέση Ἐκ  παί δευση στὴ Μακρα-
κώμη  Λαμίας, στὸ Κιλκὶς καὶ στὰ Σχο-
λεῖα τοῦ Συλλό γου «Ἑλληνικὴ Παι -
δεία» στὴν Ἀθήνα. Μετὰ τὸ 1964,  πα -
ράλληλα πρὸς τὴ διακονία του ὡς πε-
ριοδεύοντος ἀντιπροσώπου τοῦ Πε-
ριοδικοῦ «Ὁ Σωτὴρ» καὶ ἱεροκήρυ-
κος,  μετέβαινε συχνὰ σὲ ἐπαρχιακὲς 
πόλεις, ὅ    που μιλοῦσε μὲ πολλὴ ἐπι-
τυχία σὲ συναθροίσεις  Ὀρθοδόξων ἀ   -
δελφῶν. Τὰ τελευταῖα χρόνια εἶχε τὴν
εὐθύνη τῆς ὀργανώσεως τῶν Κύκλων 
μελέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Στὴ δι-
ακονία αὐτὴ ἐργάσθηκε μὲ ζῆ λο καὶ 
ἐπιμέλεια. Ἐπίσης  διηύθυνε γιὰ κά-
ποιο διάστημα τὸ κεντρικὸ Βι  βλι  οπω-
λεῖο «Ὁ Σωτὴρ» στὴν Ἀθήνα καὶ συν-
έχιζε τὴν ἀρθρογραφία στὸ Περιο-
δικὸ «Ὁ Σωτήρ», τὴν ὁποία εἶχε ἀρχί-
σει ἀπὸ τὸ 1967. Εἶχε πτυχίο δημο-
σιογραφίας καὶ γερμανικῆς  γλώσσας. 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀρθρογραφία στὸ Πε-
ριοδικὸ «Ὁ Σωτὴρ» συνέγραψε καὶ 
τρία βιβλία πνευματικῆς οἰκοδομῆς.

Κατὰ τὸ μεσημέρι τῆς 26ης Δεκεμ -
βρίου 2013, ἑπομένης τῶν Χριστου-
γέννων, «τῆς μητροπόλεως τῶν ἑ ορ-
τῶν», ὁ ἀδελφός μας Ἀναστάσιος 
ἀ νεχώρησε γιὰ τὴν αἰώνια πατρίδα 
πλή   ρης ἡμερῶν. Πλησίαζε νὰ συμ-
πληρώσει ἐννέα δεκαετίες ζωῆς, ἀπὸ 
τὰ ὁποῖα τὰ 63 χρόνια ἀνάλωσε γιὰ 
τὴ δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Μετὰ τὴν ἀποφοίτησή του ἀπὸ τὴ 
Μέση Ἐκπαίδευση ἐνεγράφη στὸ Πο-
λυτεχνεῖο, τὸ ἐγκατέλειψε ὅμως σύν-
τομα, διότι εἶχε πόθο νὰ διακονήσει 
τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ἐνεγράφη στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὴν 
ὁποία ἀποφοίτησε τὸ 1954 μὲ βαθμὸ 
«Λίαν Καλῶς».

Τακτικὸ μέλος τῆς Ἀδελφότητος «Ὁ 
Σωτὴρ» ἀπὸ τὸ 1960  διακόνησε σὲ δι-
άφορες πόλεις καὶ σὲ πολλοὺς τομεῖς 
τῆς ἱεραποστολικῆς διακονίας της. Μὲ 
πλούσια πείρα κατὰ τὰ φοιτητικά του 
χρόνια στὰ Κατηχητικὰ Σχολεῖα, στὶς 
Ὀρθόδοξες Μαθητικὲς Ὁ    μάδες καὶ 
στὶς Κατασκηνώσεις, ὅ   που ὑπῆρξε 
ἀρ  χηγός, οἰ  κοδόμησε πλῆθος λαοῦ 
στὴ Λακωνία, Μεσσηνία, Χίο, Καλα-
μάτα,  Ἀργολιδοκορινθία, Πάτρα, Πύρ  -

¶ Ἀναστάσιος Παν. Μιχαλακόπουλος
(1925-2013)
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Τὴν μὲ πολὺ ζῆλο, ἐπιμέλεια καὶ τά-
ξη ποικίλη καὶ πλούσια ἱεραποστολι-
κὴ διακονία του διέκοψε δυστυχῶς ἡ 
προσβολή του ἀπὸ τὴ νόσο τοῦ Πάρ-
κινσον. Παρόλη τὴν ἰατρικὴ βοήθεια 
καὶ τὶς ἀσκήσεις  φυσικοθεραπείας ἡ 
ἀ     σθένεια προχωροῦσε μὲ  ἔντονο τρό-
μο τῶν ἄκρων καὶ  ἀπώλεια  μνήμης, 
μέχρις ὅτου ἔπειτα ἀπὸ  ἑνάμισι ἔτος 
ἕνα ἰσχυρὸ ἐγκεφαλικὸ τὸν ἔριξε στὸ 
κρεβάτι ἐπὶ 2 χρόνια καὶ 8 μῆνες μὲ 
συνέπεια νὰ καταστεῖ δύσκολη ἡ ἐπι-
κοινωνία μὲ τὸ περιβάλλον του. Ὁρι-
σμένες φορὲς ἔδειχνε νὰ ἀντιλαμβά-
νεται, ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ ἐκφρα-
σθεῖ. Ὅλα αὐτὰ ὁ ἀείμνηστος τὰ ἀντι-
μετώπισε μὲ παραδειγματικὴ ὑπομο-
νή, χωρὶς κανένα γογγυσμό, μέχρις 
ὅτου παρέδωσε τὸ πνεῦμα.

Ὁ ἀδελφὸς Ἀναστάσιος ὑπῆρξε συ -
στηματικὸς σὲ ὅλες τὶς διακονίες του. 
Εὐγενὴς στοὺς τρόπους, ὑπομο νη-
τικὸς στὶς δυσκολίες τῆς ὑγείας του, 
μὲ τὴν ὁποία εἶχε πάντοτε προβλή-
μα τα. Ἁπλὸς στοὺς τρόπους καὶ ἀνε-
ξίκακος δικαιολογοῦσε τὰ λάθη τῶν 
ἄλ    λων. Ἰδιαίτερο  χαρακτηριστι κὸ τῆς 
προσωπικότητός του ἦταν τὸ ὅτι ποτὲ 
δὲν κατέκρινε· σεβόταν τὸν ἄλλο. Με-
λετοῦσε μὲ πρόγραμμα τὸν λόγο τοῦ 
Θεοῦ καὶ ποτὲ δὲν παρέλειπε τὴν 
ὥρα τῆς προσευχῆς. Στὴ θεία Κοινω-
νία προσερχόταν μὲ βαθιὰ συναίσθη-
ση καὶ συγκίνηση.

Στὰ χρόνια τῆς ἱεραποστολικῆς δι-
ακονίας του ἀνέπτυσσε μιὰ δραστη-

ριότητα καὶ ἕνα δυναμισμό,  ἰδιαίτε ρα 
στὸ κήρυγμά του, ποὺ δημιουργοῦ-
σαν ἀγαθὲς  ἐντυπώσεις στὸ  ἀκρο α-
τήριό του. Ἀλλ’ ὅσο  δυναμικὸς καὶ 
δραστήριος καὶ ἂν εἶναι κανείς, ἡ 
 πρα γματικότης εἶναι ὅτι  «ἄνθρωπος, 
ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ 
ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως  ἐξανθήσει» 
(Ψαλμ. ρβ΄ [102] 15). Καὶ ὁ  ἀείμνηστος 
Ἀναστάσιος  «ἐξήνθησεν ὡς ἄνθος 
τοῦ ἀγροῦ»,  ἐπρόβαλε ὅσο τοῦ ἦταν 
δυνατὸν μὲ τὸ  παράδειγμά του τὴν 
ὡραιότητα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καὶ 
σκόρπισε τὸ ἄρωμα τῆς ζωῆς αὐτῆς 
στὸ περιβάλλον του μὲ τὸν προφορικὸ 
καὶ τὸν γραπτὸ λόγο του. Ἤδη «πλή-
ρης ἡμερῶν» καὶ μὲ ἠρεμία ψυχῆς 
ἀνεχώρησε ἀπὸ τῶν  προσκαίρων εἰς 
τὰ αἰώνια καὶ «προσετέθη πρὸς τοὺς 
πατέρας αὐτοῦ». 

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.
       

�ὸ 54ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο 
τοῦ Συλλόγου 

«� :έγας ;ασίλειος».
:ιὰ χρυσακτίνα ἐλπίδας

Ἀφιερωμένο στὰ 300 χρόνια ἀπὸ τὴ 
γέννηση τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ ἦταν φέτος τὸ 54ο  Παιδαγωγι κὸ 
Συνέδριο τοῦ Τομέως  Ἐπιστημόνων 
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τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱερα   πο -
στολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασί-

λειος». Γενικὸ θέμα του: «Οἱ σύγχρο-
νες θεσμικὲς κρίσεις ὑπὸ τὸ φῶς τῆς 
πολιτείας καὶ τῶν διδαχῶν τοῦ πατρο-
Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ». 

Τὸ Συνέδριο διεξήχθη στὸ  Πολεμικὸ 
Μουσεῖο Ἀθηνῶν τὴν  Δευτέρα 30-12-
2013 μὲ πρόεδρο τὸν  καθηγητὴ τοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ.  Ἀπό  στολο 
Νικολαΐδη καὶ μὲ  συμμετοχὴ ἑπτακο-
σίων καὶ πλέον  συνέδρων, Μητρο πο -
λιτῶν καὶ λοιπῶν κληρικῶν καὶ ἐκ  παι -
 δευτικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων. Παρέ  -
στη καὶ  ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριω τά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πά-
σης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερω νύμου, ὁ ὁποῖος 
μετέφερε καὶ ἀνέγνωσε μήνυμα ἐκ μέ-
ρους του.

Ἔγιναν τέσσερις  ἐμπεριστατωμένες 
Εἰσηγήσεις, ἔπειτα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀκο-
λουθοῦσε συζήτηση: α) «Κοσμᾶς ὁ Αἰ-
τωλός: Προσωπικότητα, κήρυγμα καὶ
δράση», ἀπὸ τὸν κ. Μιχαὴλ Τρίτο, Κα-
θηγητὴ καὶ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης· β) «Ἐπίκαιρα κοινωνικὰ μηνύ-
ματα ἀπὸ τὶς διδαχὲς καὶ τὴ ζωὴ τοῦ 

Ἁ  γίου», ἀπὸ τὸν πρωτοπρεσβύτερο π. 
Βα σίλειο Καλλιακμάνη, Καθηγητὴ τῆς 
Θε  ολογικῆς Σχολῆς τοῦ  Πανεπιστημίου 
Θεσ σαλονίκης· γ) «Σύγχρονο σχολεῖο. 
Παιδαγωγικὲς ἀρχὲς καὶ μέθοδοι διδα-
σκαλίας», ἀπὸ τὴν κ. Χρυσούλα Σπυ-
ρέλη,  Φιλόλογο - Σχολικὴ Σύμβουλο, 
καὶ δ) «Ἀποκατάσταση καὶ ἰσχυροποί-
ηση τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας τοῦ 
ἔθνους μας», ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Αἰ τωλίας καὶ Ἀκαρνανίας 
κ.κ. Κοσμᾶ.

Παρενεβλήθη καὶ μία συζήτηση σὲ 
στρογγυλὴ τράπεζα μὲ νέους ἐπιστή-
μονες καὶ βασικὸ θέμα: «Τί θὰ ἔλεγε ὁ 
πατρο-Κοσμᾶς σήμερα».

Τὸ Συνέδριο ἐπαναλαμβάνεται στὴ 
Θεσσαλονίκη καὶ στὴν Πάτρα.

Σήμερα ποὺ ἡ Παιδεία μας παραπαί-
ει, ἡ φωνὴ τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ εἶναι καὶ πρέπει νὰ γίνει ὁδηγός 
μας, ἂν θέλουμε νὰ ζήσουμε ὡς ἔθνος. 
Τὸ τονίζουν μὲ ἔμφαση τὰ Πορίσματα 
τοῦ Συνεδρίου: «Τὴν Ἑλληνορθόδοξη 
παράδοση, ὅπως τὴ βίωσε καὶ τὴν κή-
ρυξε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ἔχουμε χρέος νὰ 
τὴ διαφυλάξουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, 
ἂν θέλουμε νὰ διατηρήσουμε τὴν ἐθνι-
κή μας αὐτοσυνειδησία καὶ ταυτότητα 
καὶ νὰ μὴ γίνουμε ἕνας λαὸς ἄχρωμος, 
κοσμοπολίτικος καὶ χωρὶς ἰδανικά».

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).
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1. Ποτὲ αἰχμάλωτοι στὰ πάθη
Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου σήμερα καὶ ἡ ἁγία μας 

Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νὰ θυμηθοῦμε τὴν περιπέ-
τεια τοῦ νέου ἐκείνου ὁ ὁποῖος θέλησε νὰ ζήσει 
ἐλεύθερος, μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ πατέρα του, 
καὶ τελικὰ κατέληξε νὰ γίνει ἕνας ἐλεεινὸς δοῦλος. 
Ὡστόσο, τὸ δράμα τοῦ ἀσώτου υἱοῦ ἐπαναλαμ-
βάνεται στὴ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος στὸ 
ὄνομα τῆς ἐλευθερίας περιφρονεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ 
Θεοῦ καὶ τελικὰ καταλήγει νὰ καταντήσει δοῦλος 
τῶν παθῶν καὶ τῶν κατώτερων ἐπιθυμιῶν του.

Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ σημεῖο ὑπογραμμίζει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνά-
γνωσμα λέγοντας: «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ 
πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ 
ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος»· δηλαδὴ εἶμαι ἐλεύ-
θερος νὰ τὰ κάνω ὅλα, δὲν συμφέρουν ὅμως 
ὅλα. Ὅλα εἶναι στὴν ἐξουσία μου, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν 
θὰ ἐξουσιαστῶ καὶ δὲν θὰ γίνω δοῦλος σὲ τίποτε. 

Μακάρι αὐτὸ τὸ σάλπισμα τῆς ἐλευθερίας νὰ τὸ 
ἄκουγαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ἐπιθυ-
μοῦν νὰ ζοῦν χωρὶς φραγμούς, τελικὰ καταντοῦν 
αἰχμάλωτοι σὲ τρομερὲς ἐξαρτήσεις: στὸ ἀλκο-
όλ, τὸ κάπνισμα, τὰ ναρκωτικὰ ἢ σὲ ἄλλες ἁμαρ-
τωλὲς συνήθειες καὶ κοσμικὲς ἐπιδράσεις.

Ἂς μὴ μᾶς παρασύρουν λοιπὸν τὰ συνθήματα 
τοῦ κόσμου ποὺ μᾶς καλοῦν νὰ ζήσουμε ἐλεύ-
θεροι ἀπὸ τὰ «μή» καὶ τὰ «πρέπει», νὰ ἀποδε-
σμευθοῦμε ἀπὸ τοὺς δῆθεν περιορισμοὺς ποὺ 
θέτει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ ὄχι 
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δελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, 
ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· 
πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ

ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό  τινος. 
τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ 
κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς 
καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργή-
σει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, 
ἀλ λὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ 
σώματι· ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν  Κύριον 
ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς 
δυνάμεως αὐτοῦ. οὐκ  οἴδατε ὅτι 
τὰ σώματα ὑμῶν μέλη  Χριστοῦ 
ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χρι -
στοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γέ -
νοιτο. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώ-
μενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔ  -
σονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρ -
κα μίαν· ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυ -
ρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. φεύγετε τὴν 
πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν 
ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώ-
ματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ
ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. ἢ οὐκ οἴ -
δατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ 
ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, 
οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ 
ἑαυτῶν;  ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· 
δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώ-
ματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι 
ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(Τοῦ Ἀσώτου)

Παμφίλου μάρτυρος,
Φλαβιανοῦ Κωνσταντινουπόλεως
Ἦχος α΄ -  Ἑωθινὸν Α΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α΄ Κορ. ς΄ 12-20
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. ιε΄ 11-32
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μόνο δὲν μᾶς στερεῖ τὴν ἐλευθερία, ἀλλὰ 
στὴν πραγματικότητα εἶναι αὐτὸς ποὺ 
περιφρουρεῖ τὴν ἐλευθερία μας καὶ μᾶς 
ἀσφαλίζει.

2. � ἔμψυχος ναὸς
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος,  

προκειμένου νὰ ἀποδείξει ὅτι ἡ ζωὴ 
τοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἐντελῶς ἀσύμβα-
τη μὲ τὴν πορνεία καὶ κάθε εἴδους ἀνη-
θικότητα, ὁμιλεῖ γιὰ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα 
καὶ ἀποκαλύπτει τὴ μοναδικὴ ἀξία καὶ 
ἱερότητά του: «Οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα 
ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγί ου Πνεύματός 
ἐστιν;» ἐρωτᾶ· δὲν ξέρετε ὅτι τὸ σῶμα 
σας εἶναι ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ 
Ὁποῖο κατοικεῖ μέσα σας καὶ Τὸ ἔχετε 
λά βει ἀπὸ τὸν Θεό;

Ἀπευθύνεται σὲ χριστιανοὺς ὁ Ἀπό-
στο λος καὶ τοὺς ὑπενθυμίζει ὅτι ἀπὸ τὴ 
στιγμὴ ποὺ δέχθηκαν τὸ ἅγιο Βάπτισμα 
καὶ σφραγίστηκαν μὲ τὸ ἅγιο Χρίσμα, τὸ 
σῶμα τους ἔγινε κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. 

Καθὼς μάλιστα κοινωνοῦν τὸ Σῶμα 
καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου, γίνονται σύσσω-
μοι καὶ σύναιμοι Χριστοῦ καὶ συνεπῶς 
τὰ μέλη τοῦ σώματός τους εἶναι μέλη τοῦ 
Χριστοῦ. Πῶς εἶναι δυνατόν, λοιπόν, νὰ 
χρησιμοποιήσουν αὐτὰ τὰ μέλη γιὰ τὴ δι-
άπραξη ἁμαρτίας;

Εἶναι συγκλονιστικὸς ὁ συλλογισμὸς 
τοῦ θεοπνεύστου Ἀποστόλου. Εἶναι ἀ   -
σύλληπτο τὸ ὕψος στὸ ὁποῖο  ἀνεβάζει 
ὁ πανάγαθος Θεὸς τὸ πλάσμα Του, τὸν 
ἄνθρωπο. Ἔρχεται καὶ κατοικεῖ ἐντός 
του καὶ καθιστᾶ τὸ σῶμα του ἅγιο θυσι-
αστήριο, ναὸ ἔμψυχο, ἀσυγκρίτως ἱερό-
τερο ἀπὸ τοὺς ἄψυχους χειροποίητους 
ναούς. Ἂς τιμοῦμε λοιπὸν καὶ ἂς σεβό-
μαστε τὸ σῶμα μας ποὺ ἁγιάζεται μὲ τὰ 
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἂς τὸ 
χρησιμοποιοῦμε πάντοτε ἀνάλογα μὲ τὶς 
ὑψηλὲς προδιαγραφὲς τοῦ Πλάστη του 

καὶ τὸν τελικὸ σκοπό του, ποὺ εἶναι ἡ 
συμμετοχή του στὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. 

3. �πελεύθεροι Bριστοῦ
Ὡστόσο κάποιοι, προκειμένου νὰ δι-

και ολογήσουν τὶς παρεκτροπές τους, 
προβάλλουν τὴν ἔνσταση: «Τὸ σῶμα 
μου εἶναι δικό μου. Ἔχω λοιπὸν τὸ δι-
καί ωμα νὰ τὸ χρησιμοποιῶ ὅπως θέλω 
καὶ αἰσθάνομαι καλύτερα». Εἶναι ὅμως 
ἔτσι;... Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δίνει κα-
τηγορηματικὴ τὴν ἀπάντηση: «Οὐκ ἐστὲ 
ἑαυτῶν· ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς»· δὲν 
ἀ  νήκετε στὸν ἑαυτό σας, διότι ἐξαγορα-
σθή κατε μὲ τίμημα βαρύ, μὲ τὸ ἀτίμητο 
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Ναί, ὀφείλουμε νὰ τὸ παραδεχθοῦμε: 
Δὲν ἀνήκουμε στὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ στὸν 
Πλάστη καὶ Δημιουργό μας, στὸν Σωτή-
ρα καὶ Λυτρωτή μας. Ἐκεῖνος μᾶς ἔπλα-
σε καὶ μᾶς χάρισε τὴ ζωή. Δικό Του δῶρο 
εἶναι καὶ ἡ ἐλευθερία μας, τὴν ὁποία ὅμως 
χάσαμε μὲ δική μας ὑπαιτιότητα, καθὼς 
ὑποδουλωθήκαμε στὴν ἁμαρτία. Ἀλλὰ 
πόσο φιλάνθρωπος εἶναι ὁ Κύριος! Μᾶς 
ἐξαγόρασε ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας 
μὲ τὸ πανάγιο Αἷμα Του!

Ἀφοῦ λοιπὸν καὶ ἡ φυσικὴ καὶ ἡ πνευ-
ματική μας ζωὴ εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, μὲ 
ποιὸ δικαίωμα ἀπαιτοῦμε νὰ  ὁρίζουμε 
μόνοι μας τὴ ζωή μας; Πῶς τολμοῦμε νὰ 
ἀσχημονοῦμε στὸ μυστήριο τῆς ζωῆς ἢ 
νὰ ἐπεμβαίνουμε μὲ φονικὲς μεθόδους, 
ὅπως π.χ. ἡ ἔκτρωση; Ὅσοι εἴμαστε συν-
ειδητοὶ  χριστιανοὶ ὀ   φείλουμε νὰ ἀπο φεύ-
γουμε κάθε αἰσχρὴ πράξη ποὺ γίνεται μὲ 
τὸ σῶμα καὶ νὰ ἀ     ποδιώκουμε κάθε πο-
νηρὴ σκέψη καὶ ἐ    πι θυμία ἀπὸ τὴν ψυχή 
μας, διότι ἀναγνω ρίζουμε ὅτι δὲν ὁρίζου-
με τὸν  ἑαυτό μας. Εἴμαστε «ἀπελεύθεροι 
 Κυρίου» (Α΄ Κορ. ζ΄ 22)! Τὴν ἐλευθερία 
μας τὴ χρω στᾶμε σ’ Ἐκεῖνον. Τοῦ ὀφεί-
λουμε λοιπὸν ἀπόλυτη ὑπακοὴ καὶ αἰώ-
νια εὐγνωμοσύνη καὶ ἀγάπη!



Ἱκανοποίηση
θείας δικαιοσύνης;

Η΄

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

βαση τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀκριβῶς 
τὴν ὁρίζει ὁ εὐαγγελιστὴς  Ἰωάννης: «Ἡ 
ἁ        μαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία» (Α΄ Ἰω. γ΄ 4).

Ἡ ἴδια ἡ πρώτη ἁμαρτία τοῦ  ἀνθρώπου 
ἔτσι συντελέστηκε: Ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα πα-
ραβίασαν τὴ σαφὴ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ νὰ 
μὴ φᾶνε ἀπὸ τὸ δέντρο τῆς  γνώσεως. Ἡ 
ἔννοια τῆς ἀποτυχίας ἔρχεται ὡς ἀποτέ-
λεσμα, δὲν ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τῆς ἁμαρ-
τίας: «Ἐψεύσθη πάλαι Ἀδὰμ καὶ θεὸς 
ἐ    πι θυμήσας οὐ γέγονεν» (δοξαστι κὸ τοῦ 
Ἑσπερινοῦ τοῦ  Εὐαγγελισμοῦ). Τὸ ἴδιο 
καὶ ὅλα τὰ ἄλλα – ὁ θάνατος, ὁ χωρισμὸς 
ἀπὸ τὸν Θεό – ὅλα εἶναι  ἀποτέλεσμα τῆς 
ἁμαρτίας. Ἡ ἴδια ὅμως ἡ οὐσία τῆς ἁμαρ-
τίας εἶναι ἡ παράβαση τοῦ νόμου τοῦ 
Θε  οῦ. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ  ἁμαρτία δὲν λογαριά-
ζεται, ἂν δὲν ὑπάρχει  νόμος:  «Ἁμαρτία 
οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος  νόμου» (Ρωμ. ε΄ 
13). Αὐτὴ ἡ παράβαση στὴν πραγματι-
κότητα δὲν εἶναι ἁπλῶς μιὰ τυπικὴ πα-
ρεκτροπὴ ἀπὸ τὴν  ἐπιβεβλημένη τάξη. 
Εἶναι, ὅπως εἴπαμε, ἀποστασία ἀπὸ τὸν 
Θεό, ποὺ εἶναι ἡ ζωή· εἶναι προσβολὴ 
τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔδωσε τὴν 
 ἐντολή. Γι᾿ αὐτὸ καὶ εἶναι ἔνοχη. Ἡ ἐνοχὴ 
εἶναι  φυ σικὸ ἀποτέλεσμα τῆς παραβά-
σεως τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ καὶ κατὰ συν-
έπειαν τῆς προσ βολῆς τοῦ  Νομοθέτου. 
Προσ βολῆς ἀπὸ τὴν πλευρά, βέβαια, 
τοῦ ἀν θρώπου,  διότι ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς οὔτε 

2. Ἡ ἔννοια τῆς ἁμαρτίας
Κλείσαμε τὸ προηγούμενο ἄρθρο μας 

μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι ἡ ἔντονα ἐπικρι-
τικὴ στάση σημερινῶν θεολόγων γιὰ 
τοὺς Ὀρθοδόξους συγγραφεῖς τῶν προη -
γού μενων αἰώνων ποὺ χρησιμοποιοῦν 
ἀνσέλμεια ὁρολογία, σὲ μεγάλο βαθμὸ 
ὀφείλεται στὸ ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ σημερινοὶ θε-
ολόγοι ἔχουν διαστρέψει τὴν ἔννοια τῆς 
ἁμαρτίας.

Τὸ σημαντικότερο στοιχεῖο αὐτῆς τῆς 
δι αστρεβλώσεως εἶναι ἡ κατὰ τὶς τελευ-
ταῖες δεκαετίες ἐπιχειρούμενη μεταβολὴ 
τῆς σημασίας τῆς ἁμαρτίας, ὥστε αὐτὴ νὰ 
ἀποβάλει κάθε στοιχεῖο ἐνοχῆς1.

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀντίληψη αὐτή, ἡ ἁ  μαρ-
τία ἑρμηνεύεται μὲ μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιοελ-
ληνικὲς σημασίες τῆς λέξεως, ὡς ἀ  στοχία 
δηλαδὴ καὶ ἀποτυχία.  Πραγματικά, στὴν 
ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα μιὰ σημασία 
τῶν λέξεων «ἁμαρτάνω» καὶ « ἁμαρτία» 
εἶναι ἀ     στοχῶ, ἀποτυγχάνω, καὶ ἀντίστοι-
χα ἀ στο  χία, ἀποτυχία. Μὲ βάση αὐτὴ τὴν 
ἔννοια αὐτὸς ποὺ ἁμαρτάνει δὲν εἶναι 
ἔνοχος. Ἁπλῶς ἀστόχησε, ἀπέτυχε στὸν 
στόχο του. Δὲν ἔκανε κάτι κακό, θὰ ξα-
ναπροσπαθήσει..., δὲν χρειάζεται ἄρα νὰ 
μετανοήσει.

Μιὰ τέτοια θεώρηση τῆς ἁμαρτίας ἔρ-
χεται σὲ κατὰ μέτωπον ἀντίθεση πρὸς τὴ 
χριστιανική – ἁγιογραφικὴ καὶ  πατερική 
– ἀντίληψη τῆς ἁμαρτίας ὡς ἐνοχῆς, ὡς 
«ἐγκλήματος κατὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πα-
τρὸς»2 καὶ ὡς προσβολῆς τοῦ προσώ-
που Του3.

Κατὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ δηλαδὴ καὶ τὴ δι-
δασκαλία τῶν Πατέρων τῆς  Ἐκκλησίας, 
«ἡ οὐσία τῆς ἁμαρτίας συνίσταται ὄχι 
στὴν κατάλυση ἠθικῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ στὴν 
ἀ  ποστασία ἀπὸ τὴν αἰώνια θεία ζωή»4. 
Ἀποστασία ποὺ συντελεῖται μὲ τὴν παρά-
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 προσβάλλεται οὔτε αἰσθάνεται προσβε-
βλημένος.

Σ᾿ ὅλη τὴν πατερικὴ γραμματεία δὲν ὑ  -
πάρχει παρὰ ἕνα μόνο κείμενο ποὺ μιλάει 
γιὰ τὴν ἁμαρτία ὡς ἀποτυχία καὶ προσ-
άγεται ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προωθοῦν μιὰ 
τέτοια ἀντίληψη. Πρόκειται γιὰ σχόλιο τοῦ 
ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ στὸ Περὶ 
θείων ὀνομάτων τῶν Ἀρεοπαγιτικῶν, τὸ 
ὁποῖο ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ ἐπικα-
λοῦνται παρατίθεται κολοβό, μισό. Στὴν 
πραγματικότητα καὶ ὁ ἅγιος Μάξιμος λέει 
ἀκριβῶς τὸ ἴδιο μὲ τοὺς ἄλλους Πατέ-
ρες. Τὸ κείμενο τῶν Ἀρεοπαγιτικῶν ποὺ 
σχολιάζει ὁ ἅγιος Μάξιμος εἶναι τὸ ἑξῆς: 
«Στέρησις ἄρα ἐστὶ τὸ κακὸν καὶ ἔλλει-
ψις καὶ ἀσθένεια καὶ ἀσυμμετρία καὶ 
ἁμαρτία». Καὶ πῶς τὸ σχολιάζει;

Ἡ ἁμαρτία στὸ σημεῖο αὐτὸ τῶν Ἀρεο-
παγιτικῶν, ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος, θεωρεῖται 
ἀποτυχία γιὰ τὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες ποὺ 
κάνουμε κάποιο κακό, νομίζοντας ὅτι κά-
νουμε κάτι καλό: «Πράττομεν ἔσθ᾿ ὅτε 
ἀγνοοῦντες τὸ κακόν, ὃ ἡμῖν μὲν νομίζε-
ται καλόν, τῇ δὲ ἀληθείᾳ ἐστὶ κακόν».

Καὶ συνεχίζει: «Τὸ ἁμαρτία μὴ νομίσῃς 
τὴν γενομένην ἐν ἡμῖν, οἷον μοιχείαν ἢ ἀ -
δικίαν ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον· ἀλλ᾿ ὃ λέγει τοι-
οῦτόν ἐστι· Τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς κατὰ φύσιν 
κινήσεως ἤτοι τάξεως ἀποτυγχάνον τες, 
φερόμεθα εἰς τὴν παρὰ φύσιν ἄλογον, 
καὶ παντελῆ, καὶ ἀνούσιον ἀνυπαρξίαν». 
Στὸ σημεῖο αὐτό, διευκρινίζει ὁ ἅγιος Μά-
ξιμος, μὲ τὴ λέξη ἁμαρτία μὴ νομίσεις ὅτι 
ἐννοεῖ αὐτὴν ποὺ γίνεται μέσα μας, ὅπως 
εἶναι ἡ μοιχεία, ἡ ἀδικία ἢ κάτι παρόμοιο· 
ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ λέει εἶναι κάτι τέτοιο: Ὅταν 
ἀποτυγχάνουμε νὰ ζήσουμε σύμφωνα μὲ 
τὴ φύση μας, ὁδηγούμαστε σὲ παρὰ φύ-
σιν ζωώδη  κατάσταση καὶ σὲ πλήρη ἀνυ-
παρξία5.

Συνεπῶς, ἡ ἔννοια τῆς ἁμαρτίας ὡς 
ἀ     ποτυχίας ἰσχύει γιὰ λίγες μόνο περιπτώ-
σεις, στὶς ὁποῖες κάνουμε τὸ κακὸ νομί-
ζον τας ὅτι αὐτὸ εἶναι καλό.

Χριστιανικῶς ἡ ἁμαρτία εἶναι αὐτὸ ποὺ 
ἐν μέρει σωστὰ τονίζει ὁ Ἄνσελμος: προσ-
βολὴ τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν παράβαση τοῦ νό-
μου Του. Ὀρθοδόξως δὲ τὸ ἐννοοῦμε ὡς 
προσβολὴ τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ, πε-
ριφρόνηση τῆς ἀγάπης Του,  ἀποκο πὴ 
ἀπὸ τὴ ζωή Του. Καὶ ἔτσι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ-
στον, γίνεται δεκτὸ ἀπὸ τοὺς Ὀρθόδοξους 
συγγραφεῖς ποὺ υἱοθετοῦν τὴ σχετικὴ ἀν  -
σέλμεια ὁρολογία, γι᾿ αὐτὸ καί, ὅπως ἤ   δη 
ἀναφέραμε, τονίζουν μὲ ἐπιμονὴ τὴ με-
γάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ  φανερώθηκε 
στὸν ὕψιστο βαθμὸ πάνω στὸν Σταυρό.

Οἱ σημερινοὶ θεολόγοι, ἑρμηνεύοντας 
τὴν ἔννοια τῆς ἁμαρτίας ὡς ἀστοχία, πα-
ραθεωροῦν τὴν καταστροφική της ἐνέρ-
γεια καὶ τὴ συνεπακόλουθη ἐνοχή, πα-
ρερμηνεύοντας καὶ τὰ πατερικὰ κείμενα, 
κάτι ποὺ δυστυχῶς τὸ συναντάει κανεὶς 
καὶ σὲ ἀξιολογότατες μελέτες καθηγητῶν 
τῆς Θεολογίας6. Ἡ ἀντίληψη τῆς ἁμαρτί-
ας ἐκ μέρους ἀρκετῶν συγχρόνων θεο-
λόγων ὡς ἁπλῆς ἀστοχίας ὑποβαθμίζει ἤ 
καὶ ἀκυρώνει κάποτε τὸν λυτρωτικὸ χα-
ρακτήρα τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου, μὲ τὴν 
ὁποία πῆρε Ἐκεῖνος τὴν ἐνοχή μας καὶ 
μᾶς ἔσωσε.

1. Χρήστου Γιανναρᾶ, Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἤθους, ἐκδ. 
Ἴκαρος, 20113, σελ. 43-70.

2. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς 
ἐστι, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγ-
γλίας 1992, σελ. 31.

3. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὁ ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνί-
της, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγ-
γλίας 19984, σελ. 31.

4. Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὁ ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνί-
της...,  σελ. 30.

5. Κάτι ἀντίστοιχο συναντοῦμε καὶ στὸ Κατὰ Μανιχαί-
ων (1, 14) τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὅπου τονίζεται ὅτι τὰ ἀκού-
σια λεγόμενα κακὰ ἐπέρχονται παιδαγωγικῶς ὡς ἀπο-
τέλεσμα τῆς ἁμαρτίας μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀποτυχίας: «Τὰ 
ἀκούσια λεγόμενα κακὰ διὰ τὸ ἡμῖν δοκεῖν κακὰ εἶναι, 
διὰ τὸ ἀηδὲς καὶ διὰ τὸ παράβουλον ἡμῶν καὶ διὰ τὸ 
ἁμαρτάνειν ἡμᾶς, τουτέστιν ἀποτυγχάνειν τοῦ δέοντος 
σκοποῦ, τῷ πρὸς τὴν ἡδονὴν λίχνῳ, δικαίῳ λόγῳ ὁ 
Θεὸς ἐπάγει παιδεύων πρὸς τὸ συμφέρον...». 

6. Βλ. Δημητρίου Ἰ. Τσελεγγίδη, Ἡ ἱκανοποίηση τῆς 
θείας δικαιοσύνης κατὰ τὸν Ἄνσελμο Καντερβουρίας, 
Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 102-103.



Δ  ὲν εἶναι σπάνια ἡ ἐρώτηση. Ἴσως μά-
λιστα τὶς περισσότερες φορὲς νὰ κλεί-
νεται βαθιὰ μέσα στὴ συνείδηση τοῦ 

ἀνθρώπου, κι ἐκεῖ νὰ τὸν βασανίζει, νὰ μὴν 
τὸν ἀφήνει νὰ ἡσυχάσει. Ἔτσι, σὰν παράπο-
νο, σὰν κάτι ποὺ δὲν βρίσκει δικαίωση μέσα 
του, μὰ καὶ ποὺ ὁ ἴδιος δὲν τολμᾶ νὰ τὸ ἐκφρά-
σει, φοβούμενος ὅτι θὰ ἁμαρτήσει ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ. Κι ἀκριβῶς ὁ φόβος αὐτὸς ἐπιτείνει 
ἀκόμα περισσότερο τὸν βασανισμό.

–«Γιατί σὲ μένα, Θεέ μου; Γιατί μοῦ ἔδω-
σες αὐτὸν τὸν σταυρό, γιατί ἐπέτρεψες ἔτσι 
νά ’ρθοῦν τὰ πράγματα; Δυσκολίες, ἀποτυχί-
ες, ἀσθένειες στὴν οἰκογένειά μου, οἰκονομικὴ 
στένωση, πένθος...». 

Ἀλλὰ στὸ ἄρθρο αὐτὸ δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε 
μὲ τοῦτο τὸ θέμα. Λαμβάνουμε μόνο τὴ φρά-
ση, γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ κάτι ἄλλο: στὸ ἀντί-
θετο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μόλις προαναφέραμε, στὸ 

ὁποῖο μάλιστα αὐτομάτως μᾶς πα-
ραπέμπει ὁ λογισμός, ὅταν ἀκοῦμε 
τὴ συγκεκριμένη φράση. Γιατὶ συνή-
θως ἡ ἐρώτηση «γιατί σὲ μένα, Θεέ 
μου;» συνδέεται εὐθέως μέσα μας μὲ 
ἔκφραση παραπόνου πρὸς τὸν Θεό.

Ἄραγε ἔχουμε ποτὲ σκεφθεῖ νὰ χρη-
   σιμοποιήσουμε τὴν ἐρώτηση αὐ    τή, 
προκειμένου νὰ  ἐκφράσουμε πρὸς 
τὸν Θεὸ τὴν ἀπορία μας γιὰ τὶς τό-
σες εὐεργεσίες ποὺ καθημερινὰ μᾶς 
χαρίζει; 

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ γράφεται μὲ ἀφορ-
μὴ ἐρώτηση ποὺ δόθηκε ἀπὸ θεολό-
γο καθηγητὴ σὲ παιδιὰ Β΄ Γυμνασίου 
μὲ τὴν παράκληση νὰ ἀπαντήσουν 
γραπτῶς καὶ ἀνωνύμως. Ἡ  ἐρώτηση: 
«Ἂν ὁ Ἰησοῦς ζοῦσε τώρα ἀνάμεσά 
μας, θὰ ἤθελες νὰ Τὸν συναντήσεις; 
Τί θὰ ἤθελες νὰ Τοῦ πεῖς; Τί νὰ συ-
ζητήσετε; Ποιὸ παράπονο θὰ ἤθε-
λες νὰ Τοῦ κάνεις καὶ τί θὰ Τοῦ ζη-
τοῦσες;».

Ἐννοεῖται ὅτι οἱ ἀπαντήσεις ποὺ δό-
θηκαν ἦταν πάμπολλες, ποικίλες, τε-
λείως ξεχωριστὲς ἀπὸ παιδὶ σὲ παιδί, 
ἀνάλογα μὲ τὸν χαρακτήρα, τὸν ψυ-
χισμό του, τὶς ἐπιθυμίες του, τὰ προ-
βλήματα ποὺ συναντᾶ στὸ περιβάλ-
λον ποὺ ζεῖ κ.ο.κ. Καὶ βέβαια, παιδιὰ 
ἡλικίας 13-14 ἐτῶν, καθὼς ἀρχίζει ἡ 
ἐφηβεία τους, ἔχουν πολλές, πάρα 
πολλὲς ἐρωτήσεις νὰ κάνουν στὸν 
Ἰησοῦ Χριστό...

Θά μείνουμε σὲ μία ἀπὸ αὐτές, συγ-
κλονιστικὴ ὁμολογουμένως, καὶ ὄχι 
λιγότερο διδακτική. Τὴ  μεταφέρουμε 
αὐτούσια, μὲ τὸ λεκτικὸ καὶ τὴ σύντα-
ξη τοῦ παιδιοῦ: 

«Ἀρχικὰ ὁ Ἰησοῦς ζεῖ στὴν  καρδιά 
μας. Ποτὲ δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει. Ὅ    -
   μως, ἂν μοῦ εἶχε δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ 
Τὸν συναντήσω, γιὰ κανένα λόγο 
δὲν θὰ τὴν ἀπέρριπτα!

Τὰ πράγματα ποὺ θὰ ἤθελα νὰ συ-

«Γιατί σὲ μένα, 
Θεέ μου;»
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ζητήσω μαζί Του εἶναι τὰ λόγια ποὺ Τοῦ 
λέω κάθε νύχτα πρὶν πέσω γιὰ ὕπνο. 
Θὰ Τὸν εὐχαριστοῦσα γιὰ ὅλες τὶς κακὲς 
καὶ καλὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς μου! Θὰ Τὸν 
εὐχαριστοῦσα γιὰ τὴν ὑγεία ποὺ ἔχουν οἱ 
γονεῖς μου καὶ ὅλη ἡ οἰκογένειά μου. Θὰ 
Τὸν εὐχαριστοῦσα γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν 
ἁρμονία ποὺ ὑπάρχει στὸ σπίτι μου. Θὰ 
Τὸν εὐχαριστοῦσα γιὰ κάθε στιγμὴ τῆς 
ζωῆς μου. Θὰ Τὸν εὐχαριστοῦσα γιατὶ 
εἶμαι εὐτυχής. Θὰ Τὸν εὐχαριστοῦσα γιὰ 
τοὺς γονεῖς ποὺ ἔχω. Θὰ Τοῦ ζητοῦσα νὰ 
συγχωρέσει τὶς ἁμαρτίες μου. Καὶ στὸ τέ-
λος θὰ Τὸν ρωτοῦσα: Γιατί μοῦ τὰ δίνεις 
ὅλα αὐτά, Θεέ μου; Τὰ ἀξίζω;...».

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ παιδιοῦ. Καὶ 
κανένα σχόλιο νὰ μὴν κάναμε, ἀπὸ μόνη 
της εἶναι ἱκανὴ νὰ μᾶς βάλει ὅλους σὲ με-
γάλη περίσκεψη, ἐμᾶς ποὺ  θέλουμε νὰ 
εἴ    μαστε καλοὶ χριστιανοί, καὶ ποὺ ὅμως 
– ἐνδεχομένως – ποτὲ δὲν ἔχουμε  μιλήσει 
μὲ τέτοιον τρόπο στὸν Θεό. Θὰ προχωρή-
σουμε ὅμως σὲ κάποιες  παρατηρήσεις.

Κατ’ ἀρχάς, ἂς προσέξουμε πόσες φο-
ρὲς ἀναφέρει τὸ παιδὶ τὸ ρῆμα «θὰ Τὸν 
εὐ  χαριστοῦσα» καὶ πόσες «θὰ Τοῦ ζη-
τοῦσα» (καὶ τί ζητᾶ). Ἐπιπλέον, αὐτὰ τὰ 
λόγια μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι τὰ λέει κάθε 
βράδυ στὴν προσευχή του. Σ’ αὐτὴ τὴ βά   -
ση  θεμελιώνει τὴ σχέση του μὲ τὸν  Κύριο 
Ἰησοῦ: τὴν εὐχαριστία.

Εὐχαριστία γιὰ ὅλα: «γιὰ ὅλες τὶς κακὲς 
καὶ καλὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς μου!». Ποιὸς 
ἔμαθε σ’ αὐτὸ τὸ πλάσμα νὰ  εὐχαριστεῖ 
τὸν Θεὸ γιὰ τὶς «κακὲς» στιγμὲς τῆς ζωῆς 
του; Πόσους, ἀλήθεια, προσευχητικοὺς 
λόγους δὲν ξεπερνᾶ μιὰ μόνο εὐχαριστία 
γιὰ κάτι λυπηρὸ ποὺ ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς 
στὴ ζωή μας; Καὶ πῶς ὁ Θεός – ἂς ἐπι-
τραπεῖ ἡ ἀνθρωποπαθὴς ἔκφραση – νὰ 
μὴ συγ κινηθεῖ, βλέποντας νὰ Τὸν εὐχα-
ριστοῦμε γιὰ τὰ λυπηρὰ τῆς ζωῆς μας; Τὰ 
λυπηρά, τὰ ὁποῖα ἐπιτρέπει πάλι γιὰ τὸ 
καλό μας, ἀπὸ ἀγάπη γιὰ μᾶς. Τί μεγα-
λεῖο, ἀληθινά, ψυχῆς προδίδει αὐτοῦ τοῦ 

εἴδους ἡ εὐ χαριστία πρὸς τὸν Θεό!
Καὶ ἐρχόμαστε στὴν τελευταία καὶ βασι-

κότερη παρατήρηση: «Στὸ τέλος θὰ Τὸν 
ρωτοῦσα: Γιατί μοῦ τὰ δίνεις ὅλα αὐτά, 
Θεέ μου; Τὰ ἀξίζω;...» Ἡ ἴδια ἐρώτηση 
ποὺ θέσαμε γιὰ προμετωπίδα: «Γιατί σὲ 
μένα, Θεέ μου;». Ἀλλὰ τώρα πόσο δια-
φορετικὸ περιεχόμενο ἀποκτᾶ ἀπὸ αὐτὸ 
ποὺ προφανῶς ἐννοήσαμε διαβάζοντας 
τὸν τίτλο! Τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς. Γιατί σὲ 
μένα, Θεέ μου, ὅλα αὐτά; Τί ἔκανα ἐγώ, 
γιὰ νὰ μοῦ δίνεις τόσες εὐλογίες καθημε-
ρινά; Τί ἄξιο βλέπεις ἐπάνω μου; 

Ἴσως, ὅμως, νὰ ἀντιπροτείνει ὁ ἀνα-
γνώ   στης ὅτι πράγματι τὸ εὐλογεῖ πολὺ τὸ 
παιδὶ αὐτὸ ὁ Θεός, καὶ γι’ αὐτὸ  εὐλόγως 
προβαίνει στὴν  ἐρώτηση αὐτή. Ἡ πρα    -
γματικότητα ὅμως εἶναι  ἀντίστροφη: Ἐ       -
πειδὴ τὸ παιδὶ διατίθεται ἔτσι πρὸς τὸν 
Θεό, γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς δὲν παύει νὰ  ἐκχέει 
ἐπάνω του τὶς εὐλογίες Του.  Τίποτε δὲν
συντελεῖ τόσο στὴν ἐπαύξηση τῶν  εὐ λο -
γιῶν τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς, ἔλεγε ὁ ἱε   ρὸς 
Χρυσόστομος, ὅσο ἡ εὐχαριστία μας 
πρὸς Ἐκεῖνον γι’ αὐτές.

Ἔπειτα ἀπὸ τὶς γραμμὲς αὐτὲς τοῦ παι -
διοῦ, ἂς ἀναρωτηθοῦμε: Ζοῦμε ἐ   μεῖς ἔτσι
καθημερινά; Ἀναπτύσσουμε  τέτοιου εἴ -
δους σχέσεις μὲ τὸν Κύριό μας; Τοῦ μι-
λᾶμε ἔτσι στὴν προσευχή μας; Τὸν εὐχα-
ριστοῦμε γιὰ ὅλα ὅσα συμβαίνουν στὴ 
ζωή μας; 

Ἂν δὲν τὸ κάναμε μέχρι τώρα, ἂς τὸ ξε-
κινήσουμε. Καὶ ἀμέσως θὰ δοῦμε κάτι 
ἐκπληκτικό: τὸ ἄγχος νὰ φεύγει ἀπὸ πά-
νω μας, τὸ ἴδιο καὶ ἡ γκρίνια, ἡ καθημε ρι-
νὴ τριβή. Μιὰ γαλήνη θὰ  ἁπλώνεται μέ σα 
μας, καὶ ἡ ψυχή μας θὰ  πλημμυρίζει  ἀπὸ 
χαρά.

Καὶ τότε αὐθόρμητα θὰ μᾶς βγεῖ ἐτούτη 
ἡ ἐρώτηση: «Γιατί σὲ μένα ὅλα αὐτά, Θεέ 
μου; Τὰ ἀξίζω;». Καὶ ἴσως κι ἕνα δάκρυ 
ἀβίαστα νὰ τὴ συνοδεύσει. Δάκρυ εὐγνω-
μοσύνης πρὸς τὸν δωρεοδότη, τὸν πανε-
λεήμονα Κύριο.



Ο Μωυσῆς βρίσκεται στὴν κο-
ρυφὴ τοῦ ὄρους Σινᾶ. Ἐκεῖ 
παραμένει σαράντα μερόνυ-

χτα. Ζεῖ μέσα στὴ θεϊκὴ παρουσία 
καὶ συνομιλεῖ μὲ τὸν Θεό. Ὁ Θεὸς 
τοῦ παραδίδει τὸν Νόμο Του καὶ 
τὸν καθιστᾶ μεσίτη μεταξὺ Αὐτοῦ 
καὶ τοῦ λαοῦ. Καὶ αὐτὸς ὑπακού-
ει σὲ ὅ,τι τοῦ ζητεῖ ὁ Κύριος. Αὐτὴ 
ἦταν ἐμπειρία συγκλονιστικὴ γιὰ 
τὸν Μωυσῆ. Καὶ δὲν ἦταν ἡ μόνη. 
Νωρίτερα εἶχε βρεθεῖ μέσα στὴν 
παρουσία τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄκουσε 
τὴ φωνή Του μέσα ἀπὸ τὴ φλεγό-
μενη καὶ μὴ κατακαιόμενη βάτο. 
Εἶχε δεῖ καὶ τὰ θαύματα ποὺ συνό-
δευσαν τὴν ἔξοδο τοῦ λαοῦ ἀπὸ 
τὴν Αἴγυπτο, μὲ ἀποκορύφω μα 
αὐτὸ ποὺ ἔγινε ὅταν πέρασαν τὴν 
Ἐρυθρὰ θάλασσα. Ὅμως ὁ ἄν-
θρωπος αὐτός, ὁ Μωυσῆς, ζητά-
ει ἀπὸ τὸν Θεὸ κάτι  περισσότερο, 
οὐσιαστικότερο καὶ  πληρέστερο. 
Θέλει νὰ δεῖ τὸ πρόσωπο τοῦ Θε -
οῦ: «Ἐμφάνισόν μοι σεαυτὸν γνω-
στῶς, ἵνα ἴδω σε» (Ἐξ. λγ΄ 13).

Μὴν ἐπιμένεις νὰ  ἐκπληρώσω 
αὐτὴ τὴν ἐπιθυμία σου, τοῦ ἀπαν-
τάει ὁ Θε ός, γιατί, ἂν γίνει αὐτό, θὰ 
πεθάνεις ἀ   μέσως: «Οὐ δυνήσῃ 
ἰδεῖν τὸ  πρόσωπόν μου· οὐ γὰρ 
μὴ ἴδῃ  ἄνθρωπος τὸ  πρόσωπόν 
μου καὶ  ζήσεται» (στίχ. 20). Τοῦ 
ὑπέδειξε ὅμως κάτι ἄλλο. Θὰ δεῖς, 
τοῦ εἶπε, τὰ νῶτα μου. Θὰ σὲ βά-
λω στὴ σχισμὴ ἑνὸς βράχου. Θὰ 
περάσω σκεπάζοντας τὸ πρόσω-
πό σου.  Μόλις προσπεράσω, θὰ 
πάρω τὸ χέρι μου καὶ θὰ δεῖς μόνο 
τὰ νῶτα μου. «Θήσω σε εἰς ὀπὴν 
τῆς πέτρας καὶ σκεπάσω τῇ χειρί 
μου ἐπὶ σέ, ἕως ἂν παρέλθω· καὶ 
ἀφελῶ τὴν χεῖρα, καὶ τότε ὄψει τὰ 

Κύριε, Κύριε, 
θέλω νὰ δῶθέλω νὰ δῶ
τὸ πρόσωπό Σουτὸ πρόσωπό Σου

ὀπίσω μου, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ὀφθή-
σεταί σοι» (Ἐξ. λγ΄ 22-23). Αὐτὸ καὶ ἔγινε.

Ἐὰν τότε στὸ Σινᾶ δὲν  ἐκπλήρωσε ὁ Θε ὸς
τὴν ἐπιθυμία τοῦ Μωυσῆ, τοῦ ἔ    δωσε ὅ   μως
τὴ δυνατότητα νὰ δεῖ τὸ πρόσωπό Του, ὅ -
ταν ἔγινε ὁ Ἴδιος ἄν θρωπος. Αὐτὸ  πραγμα -
τοποιήθηκε στὸ ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως, 
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στὸ Θαβώρ. Ἀξιώθηκε ἐκεῖ ὁ Μωυσῆς 
μαζὶ μὲ τὸν προφήτη Ἠλία καὶ τοὺς 
τρεῖς Μαθητὲς τοῦ Κυρίου νὰ ἀντικρί-
σουν τὸ ὁλόλαμπρο σὰν τὸν ἥλιο πρό-
σωπό Του καὶ νὰ συνομιλήσουν μαζί 
Του.

Εἶχε πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐνανθρώπη-
ση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
πλέον στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ ἔχουμε τὴ  δυνατότητα οἱ ἄνθρω-
ποι νὰ βλέπουμε τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. 
«Ἐπειδὴ τὸ τῆς θεότητος  πρόσωπον 
οὐδεὶς ἠδύνατο ἰδεῖν ζῶν,  ἀνέλαβε τὸ 
τῆς ἀνθρωπότητος πρόσωπον, ἵνα 
τοῦ   το ἰδόντες ζήσωμεν». Ἐπειδὴ τὸ 
πρόσωπο τῆς θεότητος κανένας δὲν 
μποροῦσε νὰ δεῖ καὶ νὰ  παραμείνει 
ζων τανός, γι᾿ αὐτὸ ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ 
νὰ βλέπουμε τὸ πρόσωπό Του καὶ νὰ 
ζοῦμε (Κύριλλος  Ἱεροσολύμων, Κα  τή-
χησις Φωτιζομένων Ι΄ 7). Ὁ ἅγιος Ἰου-
στίνος Πόποβιτς τὸ  διατυπώνει μὲ ἀκρί-
βεια: «Τὸ ἐλάχιστον  ἀνθρώπινον σῶμα 
ἐχώρεσεν μέσα του  ὁλόκληρον τὸν 
Θε ὸν μὲ τὸ ἄρρητον καὶ  ἄπειρον μεγα-
λεῖον Του! Οὕτω ὁ Θεὸς  ἔγινε ἄνθρω-
πος, πλήρης καὶ τέλειος  ἄνθρωπος, 
παραμένων ὅμως πλήρης καὶ τέλειος 
Θεός» (Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Οἰ-
κουμενισμός, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέ-
λη, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 17).

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς Καινῆς Δια  θή-
κης, ἐποχὴ τῆς Χάριτος, ἐποχὴ τῆς σαρ-
κώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, 
καὶ μποροῦμε νὰ βλέπουμε τὴ δό ξα 
τοῦ Θεοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώ-
που, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Πράγματι, εἶναι με-
γάλο τὸ μυστήριο τῆς ἀληθινῆς πίστε-
ως, ποὺ ἀποκαλύφθηκε καὶ παραδό-
θηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς θησαυρὸς αἰώνι-
ος στὴν Ἐκκλησία. Ὁ Θεὸς φανερώθη-
κε στὸν κόσμο, ἦρθε καὶ μένει ἀνάμεσά 

μας. Πάλι ὁ ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς 
γράφει: «Ὁ Θεὸς Λόγος δὲν ἔγινε οὔτε 
Θεάγγελος οὔτε Θεοχερουβεὶμ οὔτε 
Θεοσεραφείμ, ἀλλὰ Θεάνθρωπος. Μὲ 
αὐτὸ ἀνύψωσε τὸν ἄν θρωπον ὑπερά-
νω ὅλων τῶν  Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέ-
λων, ὑπεράνω ὅλων τῶν ὑπερανθρω-
πίνων ὄντων» (Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 
καὶ  Οἰκουμενισμός, σελ. 23-24). Πολ-
λοὶ Τὸν εἶδαν τότε, στὰ  χρόνια τῆς ἐπί-
γειας ζωῆς Του, ἐμεῖς βέβαια ὄχι. Ὅμως 
δὲν εἴμαστε οἱ ἄτυχοι τῆς ἱστορίας.

Οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ ἔχουμε τὴ δυνα-
τότητα νὰ ἀποκτήσουμε αὐτὴ τὴ γνώ-
ση τοῦ Θεοῦ, νὰ ζοῦμε τὴν παρουσία 
Του, νὰ Τὸν γνωρίζουμε προσωπικὰ κι 
ὄχι μόνο νὰ ἔχουμε γνώσεις περὶ Θεοῦ. 
Πῶς; Μὲ τὸ νὰ καθαρίζουμε τὴν καρ-
διά μας ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μὲ τὴ βαθιὰ 
καὶ εἰλικρινὴ μετάνοιά μας. Τὸ βεβαίω-
σε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας: «Μακάριοι οἱ 
καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν 
ὄψονται». Εἶναι εὐτυχισμένοι αὐτοὶ 
ποὺ ἔχουν καθαρὴ καρδιά, διότι αὐτοὶ 
θὰ δοῦν τὸν Θεό (Ματθ. ε΄ 8).

Ὅταν λοιπὸν ἁγιάζουμε τὴν ψυχή 
μας μὲ τὴν ἁγιαστικὴ χάρη τῶν θείων 
Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅταν 
ἐναρμονίζουμε τὴ ζωή μας μὲ τὸ ἅγιο 
θέλημά Του, τότε ὁ Θεὸς ἔρχεται μέσα 
μας, κάνει τὴν καρδιά μας κατοικητήριό 
Του, μᾶς πλημμυρίζει μὲ τὴ χάρη καὶ 
τὴν ἄπειρη χαρά Του. Βέβαια ἡ ὁλο-
κληρωμένη θέα τοῦ προσώπου τοῦ 
Θεοῦ θὰ γίνει πραγματικότητα στὴ Βα-
σιλεία Του τὴν ἐπουράνια. Ἐκεῖ οἱ πι-
στοὶ θὰ Τὸν δοῦμε «ἐκτυπώτερον», 
φανερότερα. Οἱ κληρονόμοι τοῦ Παρα-
δείσου «ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 
καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων 
αὐτῶν» (Ἀποκ. κβ΄ 4). Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ 
ὕψιστη δόξα καὶ τὸ πλήρωμα ὅλων τῶν 
πόθων μας!



Τ  ὸν εἶδα στὸ βάθος τοῦ ἐργαστηρί-
ου του νὰ κάθεται στὴν πολυθρόνα 
του. Ἔπινε τὸν καφέ του τὸν ἑλληνι-

κό. Μόλις εἶχε ἀνοίξει τὸ κατάστημά του. 
Ξυλόγλυπτα πουλοῦσε – λίγο πιὸ κάτω 
ἀπὸ τὸ Hilton – μὲ πολλὴ τέχνη καμωμέ-
να, ὁ κύριος Λεον ταρίδης Ἠλίας.

Πλησίασα κοντά του. Φοβήθηκα μή-
πως μὲ περάσει γιὰ ἄνθρωπο τῆς ἐφο-
ρίας, σὰν κάποιον δηλαδὴ ἀπ’ αὐτοὺς 
ποὺ ἐπιθεωροῦν τόσο συχνὰ στὶς μέρες 
μας τὶς μικροεπιχειρήσεις.

Ἐκεῖνος ἔδειξε ἀτάραχος ποὺ μὲ εἶ  δε. 
Ἀνασηκώθηκε ἀπὸ τὴν  πολυθρόνα του. 
Πρὶν προλάβω νὰ τὸν καλημερί σω, μὲ 
γλυκοχαιρέτησε καὶ μοῦ ’πε εὐ  γενικά:

–Σὲ κατάλαβα. Εἶσαι ἀπὸ τὸ ὀρθόδοξο 
χριστιανικὸ περιοδικὸ ποὺ χρόνια παίρ-
νω καὶ τὸ μελετῶ μὲ δίψα. Θὰ σοῦ τα-
κτοποιήσω τὴ συνδρομή. Ξαπόστασε 
λιγάκι.

Ἐγὼ δὲν χόρταινα ν’ ἀπολαμβάνω τὴ 
γνήσια εἰρήνη ποὺ ξεχυνόταν στὸ γαλή-
νιο πρόσωπο τοῦ ἡλικιωμένου γέρον τα. 
Τόν ἔκανα γιὰ 75. Ὅμως ἦταν φτασμέ-
νος 90...

–Δὲν ἔχω νὰ φοβηθῶ κάποιον, συνέ-
χισε ὁ γέροντας. Δὲν ἀδίκησα κανέναν. 

Τά ’χω καλὰ μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴ συνεί-
δησή μου. Ἀγαπῶ μὲ μεράκι τὴν τέχνη 
μου. 

Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ἔμαθα μὲ ὑπομονὴ 
νὰ σκαλίζω κομμάτια ἀπὸ ξύλο καὶ νὰ 
τὰ κάνω κομψοτεχνήματα· κοίτα γύ ρω...

Ἔριξα μιὰ ματιὰ καὶ θαύμασα!... Ξυλό-
γλυπτα ὅλα: μικροαντικείμενα, ταμπα-
κιέρες, ἀναλόγια, κηροπήγια, σκαμνά-
κια, σκαμπό... Τὰ περισσότερα διάτρη-
τα καὶ μὲ κομμάτια φιλντισιοῦ καλλιτε-
χνημένα. Ὅλα ἀπέπνεαν μιὰ τελειότητα 
στὰ μέτρα τὰ ἀνθρώπινα.

Τώρα ἄλλαξε κουβέντα ὁ γέροντας. Ὁ 
λόγος του ἔβγαζε παράπονο: 

–Ποῦ κατάντησε ἡ Ἑλλάδα;... Κλαίω 
τὴν Ἑλλάδα. Τὴν πονῶ τὴν πατρίδα τὴν 
τόσο εὐεργετημένη ἀπὸ τὸν Θεό. Σα-
ράντα καλὰ τῆς χάρισε ὁ Πανάγαθος: 
πολιτισμό, δόξα, ἐπιστήμη, ἀρχοντιά, 
ὀμορφιά, πλοῦτο, φιλοσόφους, ἥρωες, 
ἁγίους, μοναστήρια, Μάρτυρες... ἔλε-
γε ὁ γέροντας καὶ ἀπαριθμοῦσε ἀτελεί-
ωτα τὰ εὐεργετήματα τὰ μεγάλα. Ὅλα 
αὐτὰ τὰ πρόδωσαν οἱ Ἕλληνες. Τὰ πού-
λησαν σ’ ἐχθρούς. Καὶ τώρα πάσχουν. 
Ἔδιωξαν τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴ ζωή τους. Κά-
θε μέρα κλαίω καὶ πονῶ καὶ προσεύχο-

Δὲν τὸν ἄγγιξε ἡ κρίσηΔὲν τὸν ἄγγιξε ἡ κρίση Ἀληθινὴ ἱστορία

μαι γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς 
 Ἕλληνες ποὺ τοὺς κτύπη-
σε ἡ κρίση. Καὶ μυαλὸ δὲν 
βάζουν νὰ γυρίσουν πίσω 
στὸν Χριστό, γιὰ νὰ ξανα-
βροῦν τὴ χαμένη  ἐλπίδα καὶ 
τὴν πίστη... Ὅμως δὲν σ’ τὸ 
 κρύβω, συνέχισε αἰσιόδοξα 
ὁ γέροντας, καὶ  κτυπώντας 
τὴν καρδιά του εἶπε: Ἐδῶ 
μέσα δεν ὑπάρχει κρί ση. Για-
τὶ πιστεύω βαθιὰ στὸν Χρι-
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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: 
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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).
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ΚΑΠΕ
ΝΘΗΜ
ΕΡΟ

ΑΝΙΚστὸ καὶ ἔχω χαρὰ μεγάλη κάθε μέρα μέσα μου. Προβλή-
ματα καὶ χρέη βέβαια δὲν μοῦ λείπουν. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς 
περισσεύει μέσα μου. Καὶ Αὐτὸς βασιλεύει στὴν ψυχή 
μου καὶ μὲ κυβερνάει.

❁   ❁   ❁
Στὴ δύση τῆς ζωῆς του ὁ Ἠλίας Λεονταρίδης μοῦ ’δει-

ξε μιὰ ἀνταύγεια ἀπὸ τὴν ἀκτίνα τῆς εἰρήνης του.
Ἔφυγα συγκινημένος. Μὲ εἶχε πληρώσει ὄχι μόνο μὲ 

τὴ συνδρομή του ἀλλὰ καὶ μὲ κάτι πολὺ περισσότερο: 
μὲ τὸ πνεῦμα τῆς πίστεώς του.

Τὸ βράδυ ἔβαλα στὸ εἰκονοστάσι μου τὸ κηροπήγιο – 
ξυλόγλυπτο δῶρο ποὺ μοῦ ἔκαμε. Πρόσθεσα τὸ ἁγνὸ 
κερί. Τὸ ἄναψα καὶ τὸ ἄφησα νὰ φωτίζει μὲ τὸ ἱλαρό του 
φῶς τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου. Καὶ Τὸν εὐχαριστοῦσα λέ-
γοντας: 

«Κύριε! Στὴν πολύβουη Ἀθήνα τῶν πολλῶν ἑκατομ-
μυρίων καὶ τῆς μεγάλης ἀποστασίας ἔχεις κρυμμένους 
τοὺς ἁγίους Σου. Πολλαπλασίασέ τους καὶ φανέρωσέ 
τους σ’ ἐμᾶς, γιὰ νὰ στερεώνουν τὰ τρεμάμενα βήμα-
τά μας.

Γιατὶ τελικά, Κύριε, οἱ κρυμμένοι ἅγιοι θὰ μᾶς βγάλουν 
ἀπὸ τὴ μεγάλη κρίση μὲ τὴ δύναμη τῆς θερμῆς προσ-
ευχῆς τους καὶ τῆς ἁγίας ζωῆς τους. Ἀρκεῖ νὰ τοὺς μι-
μη θοῦμε».

Ἐξετάζει μὲ τρόπο ἁπλὸ καὶ κα-
τανοητὸ τὸ καθῆκον τοῦ ἐκκλησια-
σμοῦ. Ἀναλύει ποιὸ εἶναι τὸ θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ στὸ θέμα αὐτό, ποιὰ 
ἡ  Παράδοση τοῦ ἔθνους μας, γιατί δὲν  πρέπει νὰ καταλύεται ἡ 
ἀργία τῆς Κυριακῆς μὲ βάση τὶς Διδαχὲς τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ 
 Αἰ  τωλοῦ, καὶ ἀναλύει τὶς  μεγάλες ὠφέλειες ποὺ προέρχονται 
ἀπὸ τὸν τακτικὸ ἐκκλησιασμό.

Πρέπει νὰ διαβασθεῖ καὶ νὰ διαδοθεῖ ἀπὸ ὅλους τοὺς πι-
στοὺς Χριστιανοὺς στὴν κρίσιμη περίοδο ποὺ διέρχεται ἡ Πα-
τρίδα μας. Σελίδες 31. Τιμᾶται 1 €.  

Ἔκδοση δεύτερηἜκδοση δεύτερη

Κάθε Κυριακὴ 
στὴν Ἐκκλησία

Ἀρχιμ. Γεωργίου Δ. Μπίζα


