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Ἡ ἀπόλυτη ἀξία 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς 

Παραδόσεως

Δ ὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ θεόσοφοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅρισαν νὰ 
ἑορτάζεται ὡς Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ Κυριακὴ ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποία «ἀνά-
μνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων», ἡ ὁποία 

ἔλαβε χώρα τὸ 843 μ.Χ. στὴν Κων   σταντινούπολη, ἐπὶ αὐτοκρατόρων Μι  χαὴλ καὶ τῆς 
μητρός του Θεοδώρας.

Ἡ εἰκονομαχία, ποὺ εἶχε προηγηθεῖ καὶ εἶχε ταλανίσει τὴν Ἐκκλησία περισσότερο 
ἀπὸ ἕναν αἰώνα, δὲν προερχόταν ἁπλῶς ἀπὸ τὸ θηριῶδες μένος ὁρισμένων αὐτοκρα-
τόρων ἔναντι τῶν ἁγίων εἰκόνων· ἦταν παραλλήλως ἀποκύημα ἐπιδράσεων, ἀφενὸς 
μὲν ἀπὸ ἐξωχριστιανικὰ θρησκεύματα, ὅπως ὁ Ἰουδαϊσμὸς καὶ ὁ Ἰσλαμισμός, ἀφετέ-
ρου δὲ ἀπὸ παλαιὲς αἱρέσεις, κυρίως τοῦ Μανιχαϊσμοῦ καὶ τοῦ ἀκραίου Μονοφυσιτι-
σμοῦ. Καὶ ὁ μὲν Ἰουδαϊσμός (ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐξάλλου ἄντλησε τὴ σχετικὴ ἐντολὴ καὶ ὁ 
Ἰσλαμισμός) ἀπαγόρευε τὴ χρήση εἰκονικῶν παραστάσεων, διότι καραδοκοῦσε ὁ κίν-
δυνος τῆς εἰδωλολατρίας γιὰ τοὺς Ἑβραίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης· ὁ δὲ Μανιχαϊσμὸς 
καὶ ὁ ἀκραῖος Μονοφυσιτισμὸς ἀπαγόρευαν τὴ χρήση εἰκόνων γιὰ λόγους ὑποστηρί-
ξεως τῶν κακοδοξιῶν τους. Συγκεκριμένα οἱ Μανιχαῖοι θεωροῦσαν τὴν ὕλη κακή, ἐνῶ 
οἱ Μονοφυσίτες ὑπερτόνιζαν τὴ θεϊκὴ φύση τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία, κατ’ αὐτούς, ἀπορ-
ρόφησε τὴν ἀνθρώπινη φύση Του, καὶ ὡς ἐκ τούτου θεωροῦσαν λάθος τὸ νὰ εἰκονί-
ζεται ὁ Κύριος, ἀφοῦ ἡ θεότης δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περιγραφεῖ καὶ νὰ εἰκονισθεῖ.    ➙



98 ΑΡΙΘ. 2084, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Οἱ ἅγιοι Πατέρες ποὺ συνῆλθαν στὴ Νί-
καια τὸ 787 μ.Χ. καὶ συνεκρότησαν τὴν Ζ΄ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο διεῖδαν τὶς σαθρὲς 
αὐτὲς ἐπιδράσεις καὶ ἀντιλήφθηκαν ὅτι 
τυχὸν ἐπικράτηση τῶν εἰκονομαχικῶν θέ-
σεων θὰ σήμαινε ἀνασύσταση τῶν πα-
λαιῶν ἐκείνων αἱρέσεων – σὲ νέα τώρα 
ἔκδοση – καὶ ἄρα ἄρνηση τοῦ ὅλου ἔργου 
τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἐπετέ-
λεσε ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν 
ἐνανθρώπησή του.

Τὸ πράγμα δὲν ἦταν καθόλου ἁπλό. Γι’ 
αὐτὸ οἱ θεοφόροι Πατέρες αὐτὸ ποὺ ἔκα-
ναν στὴν ἱστορικὴ ἐκείνη Σύνοδο τῆς Νι-
καίας ἦταν νὰ καταφύγουν στὴν Παράδο-
ση τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ διακριβώσουν 
τὴ θέση της στὸ ζήτημα τῶν εἰκόνων. Καὶ 
βέβαια οἱ μαρτυρίες Πατέρων καὶ  Ἁγίων, 
ἀπὸ τὴν πρώτη ἀκόμη ἀποστολικὴ ἐπο-
χή, ἦταν πλῆθος γιὰ τὴ χρήση καὶ τὴ 
σω  στὴ παραδοχὴ τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Οἱ 
μαρτυρίες αὐτὲς ὑπῆρξαν καθοριστικὲς 
γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς ἱερᾶς Συνόδου.

Παραλλήλως ὅμως ἡ Ζ΄ Οἰκουμενικὴ 
Σύνοδος ἐξῆρε πρεπόντως τὴ σημασία 
καὶ τὴν ἀξία τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως γιὰ 
τὴν Ἐκκλησία. Ἀξία ἀπόλυτη, ἀφοῦ ἔτσι 
μόνο θὰ μποροῦσε νὰ διαφυλαχθεῖ σώα 
καὶ ἀκέραιη καὶ  ἐπιπλέον νὰ ἀναδειχθεῖ 
καὶ νὰ κρατυνθεῖ ἡ σώζουσα ἀλήθεια τῆς 
Ὀρθοδόξου Πίστεως. Οἱ ἅγιοι Πατέρες 
ὑπῆρξαν ἀσυμβίβαστοι στὸ σημεῖο αὐτό. 
«Τῇ παραδόσει τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας 
 ἐξηκολουθήσαμεν», τονίζουν, «καὶ οὔτε 
ὕφεσιν οὔτε πλεονασμὸν  ἐποιησάμεθα 
(=οὔτε ἀφαιρέσαμε οὔτε προσθέσαμε τί-
ποτε), ἀλλ’  ἀποστολικῶς διδαχθέντες, 
κρατοῦμεν τὰς παραδόσεις ἃς παρελά-
βομεν, πάντα ἀποδεχόμενοι καὶ ἀσπαζό-
μενοι, ὅσαπερ ἡ ἁγία καθολικὴ Ἐκκλησία 
ἀρχῆθεν τῶν  χρόνων ἀγράφως καὶ ἐγγρά-
φως παρέλαβεν· ἐξ ὧν εἰσι καὶ αἱ ὑποτυ-
πώσεις τῶν εἰκονικῶν  ἀναζωγραφήσεων 
(=μέρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Πα  ρα-
δόσεως εἶναι καὶ οἱ ζωγραφικὲς ἀνα πα-

ραστάσεις σὲ  εἰκόνες)... Ἡμεῖς τοι  γαρ οῦν 
πατρῴοις  νόμοις  ἑπόμενοι, παρὰ τοῦ ἑ      -
νὸς  Πνεύματος  λαβόντες  χάριν ἀκαινοτο-
 μήτως καὶ ἀμειώτως πάντα τὰ τῆς Ἐκ κλη -
σίας ἐφυλάξαμεν» (=’Εμεῖς  λοιπόν,  ἀκο-
λουθώντας τοὺς νόμους τῶν  Πατέ ρων, 
μὲ τὴ χάρη τοῦ ἑνὸς Ἁγίου  Πνεύ ματος, 
ὅλα τὰ τῆς Ἐκκλησίας τὰ  διαφυλάξαμε 
χωρὶς ἀλλαγὴ ἢ ἀφαίρεση).

«Παρὰ τοῦ ἑνὸς Πνεύματος λαβόντες 
χάριν». Ἐδῶ βρίσκεται τὸ κλειδὶ τοῦ ὅλου 
θέματος. Ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας 
δὲν εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες παρα-
δόσεις, ποὺ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου 
ὑφίστανται φθορά, ἀλλοίωση καὶ γι’ αὐτὸ 
τελικὰ ἀντικατάσταση ἀπὸ ἄλλες νεότε-
ρες καὶ ἀρτιότερες πρακτικές. Ὄχι. Ἡ Ἱερὰ 
Παράδοση νοεῖται ὡς ἡ διαρκὴς παρου-
σία μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, τὸ Ὁποῖο ζωοποιεῖ καὶ ἀνακαινίζει 
μὲ τὴν πνοή Του ὅσους  βρίσκονται μέσα 
στοὺς κόλπους της. Γι’ αὐτὸ καὶ ποτὲ δὲν 
γηράσκει ἡ ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση, καὶ 
γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ 
ἐκσυγχρονισμούς, ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι ποὺ 
ἀναγεννᾶ καὶ ἀνακαινίζει τὸν κόσμο. Ἀντὶ 
λοιπὸν νὰ ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ 
ἀνανεωθεῖ καὶ νὰ ἐκσυγχρονισθεῖ, ἂς ζη-
τοῦμε ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς μας νὰ ἐνσω-
ματωθοῦμε στὴν πάντα νέα καὶ ἀνακαι-
νιστικὴ Χάρη, ὅπως αὐτὴ ἀποθησαυρίζε-
ται μέσα στὴν Ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλη-
σίας μας.

Ἔτσι θὰ μποροῦμε νὰ εἴμαστε πάντα 
νέοι, θαλεροί, μὲ φρεσκάδα μόνιμη μέσα 
μας. Ὅσο περισσότερο ἀναβαπτιζόμα-
στε μὲς στὰ ζωήρρυτα νάματα τῆς Ὀρθο-
δόξου Παραδόσεώς μας, τόσο καὶ ἡ ζωή 
μας θὰ γίνεται πιὸ φωτεινή, κρυστάλλι-
νη. Καὶ μόνο τότε θὰ κατορθώνουμε, μὲ 
λόγο καὶ ζωή, νὰ πείθουμε γιὰ τὴ σώζου-
σα ἀλήθεια τὸν κόσμο γύρω μας, ποὺ ἐν 
πολλοῖς πάσχει φοβερὰ καὶ γηράσκει δι-
αρκῶς μέσα στὴ φθορὰ καὶ τὴν ἀποσύν-
θεση τῆς ἁμαρτίας.



1. � μαρτυρικὴ 
ρθοδοξία μας
Κυριακὴ τῆς  Ὀρθοδοξίας,  σήμερα. Ἡ  -

μέρα ποὺ ἑορτάζουμε τὴ νίκη τῆς  Ὀρθο-
δοξίας κατὰ τῶν εἰκονομάχων μὲ τὴν 
ἀναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων τὸ 843 
μ.Χ. Ἀλλὰ καί, γενικότερα, πανηγυρίζου-
με τὸν  θρίαμβο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία, παρὰ τὴ σκληρὴ πολε-
μικὴ ποὺ δέχτηκε ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας 
ἐμφάνισή της, ὄχι ἁπλῶς ἐπιβίωσε ἐδῶ 
καὶ 2000 χρόνια, ἀλλὰ καὶ ἐξαπλώνεται 
σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς! 

Ἐπιπλέον ἡ σημερινὴ Κυριακή, 9 Μαρ-
τίου, συμπίπτει μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν ἁγίων 
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Πρὸς τιμήν 
τους ἀναγινώσκεται τὸ ἀποστολικὸ ἀνά-
γνωσμα, τμῆμα τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπι-
στολῆς. Σ’ αὐτὸ ὁ θεόπνευστος Ἀπόστο-
λος ὑπογραμμίζει τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πι-
στοὶ δὲν ἀγωνιζόμαστε μόνοι ἐναντίον 
τοῦ κακοῦ στὸν ἀποστατημένο κόσμο 
μας, ἀλλὰ ἔχουμε «περικείμενον ἡμῖν 
νέφος μαρτύρων»· μᾶς περιβάλλει, δη-
λαδή, καὶ μᾶς ἐνισχύει μεγάλο καὶ πυκνὸ 
σύννεφο ἁγίων ἀνθρώπων ποὺ μαρτύ-
ρησαν γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως.

Πράγματι, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶ-
ναι Ἐκκλησία Μαρτύρων. Ἀπὸ τὸν πρω-
τομάρ τυρα Στέφανο καὶ τὰ  ἑκατομμύρια 
τῶν Μαρτύρων καὶ Ὁμολογη τῶν ποὺ 
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   δελφοί, το σοῦτον  ἔχοντες  περικείμε νον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμε-
νοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρ-

τίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχω   μεν τὸν προκείμε-
νον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πί-
στεως ἀρχη γὸν καὶ τε λει ω τὴν Ἰησοῦν, ὃς 
ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς  ὑπέμεινε 
σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δε-
ξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν. ἀνα-
λογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκό-
τα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς αὑτὸν ἀντιλογί-
αν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυό-
μενοι. Οὔ  πω μέχρις αἵματος ἀντικατέστη τε 
πρὸς τὴν  ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι, καὶ 
 ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν 
ὡς υἱοῖς διαλέγεται· υἱέ μου, μὴ  ὀλιγώρει 
 παιδείας Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ’ αὐτοῦ 
ἐλεγχόμενος. ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, 
μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν  παραδέχεται. εἰ 
παιδείαν ὑπομένετε, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρε-
ται ὁ Θεός· τίς γάρ ἐστιν υἱὸς ὃν οὐ παιδεύ-
ει πατήρ; εἰ δὲ χωρίς ἐστε  παιδείας, ἧς μέτο-
χοι γεγό νασι πάντες, ἄρα  νόθοι ἐστὲ καὶ οὐχ 
υἱοί. εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέ-
ρας  εἴχομεν παι δευτὰς καὶ ἐνε τρε πό μεθα· οὐ 
πολλῷ μᾶλλον ὑπο ταγησό μεθα τῷ πατρὶ 
τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν; οἱ μὲν γὰρ 
πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς 
ἐπαίδευον, ὁ δὲ ἐπὶ τὸ συμ φέρον, εἰς τὸ με-
ταλαβεῖν τῆς ἁ  γιότητος αὐτοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜAΡΤΙΟΥ
(Α΄ Νηστειῶν)

Τῆς Ὀρθοδοξίας
Τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα 
μαρτύρων
Ἦχος δ΄ -  Ἑωθινὸν Δ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τῶν Ἁγίων: Ἑβρ. ιβ΄ 1-10

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Ἰω. α΄ 44-52

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜAΡΤΙΟΥ
� �Π�Σ��Λ�Σ� �Π�Σ��Λ�Σ



100 ΑΡΙΘ. 2084, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ἀν τιστάθηκαν στοὺς διωγμοὺς καὶ τὶς αἱρέ-
σεις, μέχρι τοὺς  Νεομάρτυρες τῆς ἐποχῆς 
τῆς Τουρκοκρατίας, τοὺς  Μάρτυρες τοῦ 
20οῦ αἰώνα στὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνω-
ση καὶ τὰ ἄλλα ἀθεϊστικὰ καθεστῶτα – στὰ 
ἴχνη τῶν ὁποίων βαδίζουν καὶ οἱ σύγ χρο -
  νοι  μάρτυρες στὴ Μέση Ἀνατολή –  σχη   -
ματίζεται μεγάλο καὶ πυκνὸ σύννεφο ἁ   γίων 
Μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι  προτίμησαν νὰ θυ-
σιάσουν τὴ ζωὴ τους παρὰ νὰ  ἀρ νηθοῦν 
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν ἀγάπη τους 
στὸν Νυμφίο Χριστό. Ἔτσι, ἀποδείχθηκαν 
πιστοὶ  μαθητὲς καὶ ἄξιοι  μιμητὲς τοῦ Κυρί-
ου Ἰησοῦ, ὁ Ὁ    ποῖος μὲ τὴ σταυρική Του 
θυσία  ἔγινε ὁ Ἀρχηγὸς τῆς χορείας τῶν 
ἀθλοφόρων Μαρ  τύρων. 

  
2. �χουμε ἀνάγκη ὑπομονῆς

Ὡστόσο δὲν εἶναι εὔκολος ὁ δρόμος τοῦ 
μαρτυρίου. Συνηθίσαμε νὰ βλέπουμε τοὺς 
ἁγίους Μάρτυρες ὡς στεφανωμένους νι-
κητές, νὰ τοὺς ἑορτάζουμε καὶ νὰ τοὺς τι-
μοῦμε μὲ λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια 
καὶ ἴσως παραθεωροῦμε τὸ γεγονὸς ὅτι 
ὅλοι αὐτοὶ οἱ πανένδοξοι στρατιῶτες τοῦ 
Χριστοῦ ἀξιώθηκαν νὰ λάβουν τὸ στεφά-
νι τῆς δόξας, διότι ἔδειξαν ὑποδειγματικὴ 
ὑπομονὴ στὰ ποικίλα μαρτύρια ποὺ ἀντι-
μετώπισαν. 

Κι ἐμεῖς, ὅπως προτρέπει ὁ ἅγιος Ἀπό-
στολος, «δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προ-
κείμενον ἡμῖν ἀγῶνα»· ἂς τρέχουμε μὲ 
ὑπο  μονὴ τὸν ἀγώνα ποὺ προβάλλει μπρο-
στά μας. Πράγματι, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ 
πολλὴ ὑπομονὴ γιὰ νὰ καταπολεμοῦμε τὰ 
πάθη μας, νὰ ἀντιστεκόμαστε στὶς προ-
κλήσεις τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀντι-
μετωπίζουμε τὶς περιφρονήσεις, τὶς ἀδικί-
ες, τὶς θλίψεις καὶ κάθε εἶδος πειρασμῶν. 
Καὶ τὴν ὑπομονὴ αὐτὴ θὰ τὴν ἀντλοῦμε 
«ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν 
καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν», δηλαδὴ μὲ τὸ νὰ 
στρέφουμε τὸ βλέμμα πρὸς τὸν Ἀρχηγὸ 
καὶ θεμελιωτὴ τῆς πίστεώς μας, τὸν ἀγω-
νοθέτη καὶ δικαιοκρίτη Κύριο Ἰησοῦ.  

Τέτοια ἀξιοθαύμαστη ὑπομονὴ ἔδειξαν 

καὶ οἱ ἅγιοι Σαράντα Μάρτυρες. Νέοι στρα-
τιῶτες ἦταν, ἀλλὰ δὲν ὑπέκυψαν στὶς δε-
λεαστικὲς προτάσεις τῶν εἰδωλολατρῶν. 
Ὅταν τοὺς ἔριξαν γυμνοὺς στὴν παγωμέ-
νη λίμνη τῆς Σεβαστείας, ἔλεγαν μεταξύ 
τους μὲ θέρμη ψυχῆς: «Δριμὺς ὁ χειμών, 
ἀλλὰ γλυκὺς ὁ παράδεισος»· ὁ χειμώνας 
εἶναι τσουχτερός, ἀλλὰ γλυκὺς ὁ Παράδει-
σος. Καὶ συνέχιζαν ἐνθαρρύνοντας ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλον: «Τὸ πάγωμα εἶναι ὀδυνηρό, 
ἀλλὰ γλυκιὰ ἡ ἀνάπαυση κοντὰ στὸν Θεό. 
Ἂς κάνουμε λίγη ὑπομονή, καὶ θὰ μᾶς ζε-
στάνει ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ πατριάρχου Ἀβρα-
άμ. Μὲ μιὰ νύχτα ἂς ἀγοράσουμε τὴν αἰω-
νιότητα» (PG 31, 517). 

 
 3. # σκοπὸς τῶν θλίψεων

Ποιὸς ὁ λόγος ὅμως νὰ ὑποφέρουμε; 
Γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ βασανίζονται οἱ 
Μάρτυρες; Γιατί ἀφήνει τὶς θλίψεις καὶ τὶς 
δοκιμασίες νὰ ταλαιπωροῦν τοὺς πιστοὺς 
μαθητές Του; 

Στὸ δύσκολο αὐτὸ καὶ βασανιστικὸ ἐρώ-
τημα ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος ἀπαντᾶ 
μὲ ἕνα ἁπλὸ συλλογισμό: Ὅπως ὁ πατέ-
ρας ὀφείλει νὰ συμβουλεύει, νὰ ἐπιπλήτ-
τει ἢ καὶ μερικὲς φορὲς νὰ τιμωρεῖ τὰ παι-
διά του, πάντοτε μὲ κίνητρο τὴν ἀγάπη καὶ 
τὴν ὠφέλειά τους, ἔτσι κι ὁ Οὐράνιος Πα-
τέρας μας ἐπιτρέπει ὁρισμένες θλίψεις καὶ 
δοκιμασίες στὴ ζωή μας, ἐφόσον  Ἐκεῖνος 
γνωρίζει ὅτι αὐτὲς μποροῦν νὰ ἀποβοῦν 
«ἐπὶ τὸ συμφέρον, εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς 
ἁγιότητος αὐτοῦ». Δηλαδή, ὅ,τι ἐπιτρέπει, 
τὸ ἐπιτρέπει ἀσφαλῶς γιὰ τὸ συμφέρον 
μας, γιὰ νὰ γίνουμε μέτοχοι τῆς ἁγιότητας 
καὶ μακαριότητάς Του.   

Ἂς ἔχουμε λοιπὸν ἀκλόνητη ἐμπιστοσύ-
νη στὴν πάνσοφη Πρόνοιά Του κι ἂς κά-
νουμε ὑπομονὴ στὶς θλίψεις ποὺ ἀντιμε-
τωπίζουμε, μιμούμενοι, κατὰ τὸ δυνατόν, 
τὴν ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐνδόξων Τεσσα-
ράκοντα Μαρτύρων καὶ ὅλων τῶν Μαρτύ-
ρων, ὥστε κι ἐμεῖς νὰ λάβουμε πλούσια 
χάρη, ἁ   γιασμὸ καὶ τὸ ἁμαράντινο στεφάνι
τῆς δό   ξας στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.



μὲ Αὐτὸν ὡς Θεὸς Ἅγιο Πνεῦμα ἐπαναπαύθη-
κε ἐπάνω Του ὡς Θεὸς πρὸς Θεό)· παρόμοια 
καὶ σὲ σᾶς, μόλις βγήκατε ἀπὸ τὰ ἱερὰ ὕδατα 
τῆς κολυμβήθρας, σᾶς δόθηκε τὸ Χρίσμα, δη-
λωτικὸ τῆς παρουσίας τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ποὺ οὐσιωδῶς δέχθηκε ὁ Χριστός.

Καὶ συνεχίζει ὁ ἅγιος Κύριλλος τὴν  Κατήχη  -
 σή του, ἐπιδιώκοντας τώρα νὰ  ξεκαθαρίσει 
στοὺς νεοφωτίστους ὅτι τὸ Χρίσμα, ποὺ  ἔλα -
βαν χριόμενοι μὲ τὸ Ἅγιο Μύρο καὶ τὸ ὁποῖο 
προη  γουμένως ὀνόμασε «ἀντίτυπον» τοῦ Ἁ -
γίου Πνεύματος, δὲν εἶναι ἁπλὸς τύπος ποὺ 
μόνο συμβολίζει τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ Χάρις τοῦ Παρακλή-
του: «Ἀλλ’ ὅρα μὴ ὑπονοήσῃς ἐκεῖνο τὸ μύρον 

ψιλὸν εἶναι». Πρόσεχε, λέγει, μὴ θεωρήσεις ὅτι τὸ μύρο ἐκεῖνο (=τὸ Χρίσμα) ποὺ ἔλα-
βες εἶναι ἁπλὸ μύρο. Ὅπως ὁ ἄρτος τῆς θείας Εὐχαριστίας, συνεχίζει, μετὰ τὴν ἐπί-

Ε  ἴδαμε ἤδη σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας πῶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς συγκεν-
τρώνει στὸ πανάγιο πρόσωπό Του συγχρόνως καὶ τὰ τρία ὕψιστα ἀξιώματα: τὸ 
προφητικό, τὸ ἱερατικὸ καὶ τὸ βασιλικό. Μὲ αὐτὰ ἐνεργεῖ τὸ λυτρωτικὸ καὶ θεο-

ποιὸ ἔργο Του μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήρια τοῦ ἁγίου Βαπτίσμα-
τος καὶ τοῦ ἱεροῦ Χρίσματος καθιστᾶ καὶ τοὺς πιστοὺς μετόχους τῶν τριῶν Του αὐτῶν 
ἀξιωμάτων. Μέσα δηλαδὴ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὁ κάθε πιστὸς καθίσταται καὶ ὁ 
 ἴδιος προφήτης, ἱερεύς, βασιλεύς.

Πῶς γίνεται αὐτό;
Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων τὸ ἐξηγεῖ σὲ μία Κατήχησή του ποὺ ἀπευθύνει πρὸς 

νεοφωτίστους, ἀνθρώπους δηλαδὴ ποὺ μόλις ἔλαβαν τὸ ἅγιο Βάπτισμα καὶ Χρίσμα. 
Τοὺς λέει: Τώρα ποὺ βαπτισθήκατε «εἰς Χριστὸν» καὶ ἐνδυθήκατε τὸν Χριστό, γίνα-
τε «σύμμορφοι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ», πήρατε δηλαδὴ ὅμοια μορφὴ μὲ Ἐκεῖνον. Ἀφοῦ 
λοιπὸν γίνατε μέτοχοι τοῦ Χριστοῦ, δικαιολογημένα κι ἐσεῖς τώρα ὀνομάζεστε «χρι-
στοί», καὶ γιὰ σᾶς ἔλεγε ὁ Θεὸς «μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου» (=μὴν ἀγγίζετε τοὺς 
χριστούς μου)  (Ψαλμ. ρδ΄ [104] 15). Καὶ γίνατε χριστοί, ἐπειδὴ δεχθήκατε τὸ Χρίσμα, 
ποὺ εἶναι δηλωτικὸ τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ὅπως ὁ Χριστός, ὅταν 
βαπτίσθηκε στὸν Ἰορδάνη ποταμό, τὴν ὥρα ποὺ ἀναδυόταν ἀπὸ τὰ νερά, δέχθηκε τὴν 
οὐσιώδη ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (οὐσιώδη, διότι ἦταν Θεός, καὶ τὸ ὅμοιο 

Συμμετοχὴ Συμμετοχὴ 
στὸ τριπλὸ ἀξίωμα στὸ τριπλὸ ἀξίωμα 

τοῦ Χριστοῦτοῦ Χριστοῦ

2. Προφῆτες, ἱερεῖς, βασιλεῖς
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κληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δὲν εἶναι πιὰ 
ἁπλὸς ἄρτος ἀλλὰ σῶμα Χριστοῦ, ἔτσι 
καὶ τὸ ἅγιο αὐτὸ Μύρο δὲν εἶναι πιὰ κοινὸ 
μύρο, ἀλλὰ τὸ χάρισμα τοῦ Χριστοῦ καί 
(ἡ Χάρις) τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ μὲ 
τὴν παρουσία τῆς θεότητός Του ἐνεργεῖ 
τὸν ἁγιασμό μας.

Τὸ Χρίσμα μας, λέει ὁ ἅγιος, εἶχε προ-
τυπωθεῖ συμβολικὰ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη 
μὲ τὴ χρίση τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν βασι-
λέων. «Ταῦτα μὲν ἐκείνοις συνέβαι νε τυ-
πικῶς, ὑμῖν δὲ οὐ τυπικῶς, ἀλλ’ ἀ    ληθῶς»· 
αὐτὰ ὅμως γίνονταν σὲ  κείνους συμβολι-
κά, σὲ μᾶς ὅμως ὄχι  συμβολικά, ἀλλὰ ἀλη-
θινά, οὐσιαστικά, ἐπειδὴ  χρίεσθε ἀληθινὰ 
μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ ἀρ χὴ τῆς σωτηρίας 
σας εἶναι ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος εἶναι πρα-
γματικὰ ἡ «ἀπαρχή» (τὸ προζύμι), ἐσεῖς 
τὸ «φύραμα» (τὸ ζυμάρι). Ἐὰν λοιπὸν τὸ 
προζύμι εἶναι ἅγιο, ὁπωσδήποτε ἡ ἁγιό-
τητα θὰ μεταδοθεῖ καὶ στὸ ζυμάρι1.

Εἶναι λοιπὸν φανερὸ ὅτι οἱ χριστιανοὶ 
μετέχουμε στὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος μὲ τὸ ποὺ λαμβάνουμε τὴ «σφραγῖδα 
δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου», δηλαδὴ τὸ 
ἅγιο Χρίσμα.

Μία ἀπὸ τὶς δωρεὲς αὐτές, τὶς ὕψιστες 
καὶ θεϊκές, εἶναι καὶ ἡ συμμετοχή μας στὸ 
τριπλὸ ἀξίωμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ.

Τὸ ἐξηγεῖ αὐτὸ ὁ ἱερὸς  Χρυσόστομος, 
ἑρμηνεύοντας τὴ φράση τοῦ  ἀποστόλου 
Παύλου «ὁ χρίσας ἡμᾶς Θεός» (Β΄ Κορ. α΄ 
21). Παρατηρεῖ ὁ ἱερὸς Πατήρ: «Τί δέ ἐστι 
χρίσας καὶ σφραγισάμενος; Τὸ Πνεῦμα 
δούς, δι’ οὗ ταῦτα...  ἐποίησεν, ὁμοῦ προ-
φήτας καὶ ἱερεῖς καὶ  βασιλέας ἐργαζόμε-
νος. Ταῦτα γὰρ τὸ παλαιὸν ἐχρίετο τὰ 
γένη. Ἀλλ’ ἡμεῖς οὐχ ἕν, ἀλλὰ τρία μεθ’ 
ὑπεροχῆς ἔχομεν ἀξιώματα νῦν»2. Δη-
λαδή: Τί σημαίνει ὅτι μᾶς ἔχρισε καὶ μᾶς 
ἐσφράγισε ὁ Θεός; Σημαίνει ὅτι μᾶς ἔδω-
σε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, μὲ τὸ Ὁποῖο μᾶς κα-
τέστησε ὅλα αὐτά, δηλαδὴ καὶ προφῆτες 
καὶ ἱερεῖς καὶ βασιλεῖς. Διότι αὐτὰ τὰ τρία 

γένη ἔπαιρναν τὸ χρίσμα στὰ χρόνια τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης, ὥστε ἕνα πρόσωπο 
νὰ χρίεται ἢ προφήτης ἢ ἱερεὺς ἢ βασι-
λεύς. Ἐμεῖς ὅμως ὄχι ἕνα, ἀλλὰ τρία ἀξιώ-
ματα κατέχουμε τώρα, καὶ μάλιστα σὲ 
πολὺ ἀνώτερο βαθμό.

Τὴ χορήγηση τῶν τριῶν αὐτῶν  θεϊκῶν 
ἀξιωμάτων στὸν ἄνθρωπο εἶχε προφη-
τεύσει καὶ ὁ προφήτης Ἡσαΐας ὀκτὼ πε-
ρίπου αἰῶνες πρὶν ἀπὸ τὴν  ἐμφάνιση τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ. Ἡ προφητική του ρήση 
ἀ   ναφέρεται βέβαια στὸν Μεσσία ὡς ἄν-
θρωπο, ὁ Ὁποῖος, ὅπως  ἀναφέραμε, δέ-
χθηκε τὸ πλήρωμα τοῦ Ἁγίου  Πνεύματος 
στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Μέσῳ ὅμως αὐτοῦ 
μεταβιβάζεται καὶ σὲ μᾶς ἡ θεία Χάρις 
«καὶ μένει λοιπὸν ταῖς τῶν πιστευόν των 
διανοίαις», ὅπως  παρατηρεῖ ὁ ἅ   γιος Κύ-
ριλλος Ἀλεξανδρείας3. Ἡ  προφη τεία εἶναι 
ἡ ἑξῆς: «Ἀναπαύσεται ἐπ’ αὐτὸν πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, 
πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώ-
σεως καὶ εὐσεβείας» (Ἡσ. ια΄ 2).  Ἔχουμε 
ἐδῶ τρία ζεύγη ἰδιωμάτων τοῦ  Ἁγίου 
Πνεύ ματος, τὸ Ὁποῖο  ἐπαναπαύεται στὸν 
Χριστό. Καθένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ  ζεύγη  ἀν  τι-
στοιχεῖ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία  ἀξιώματα τοῦ 
Χριστοῦ. Τὸ «πνεῦμα σοφίας καὶ συνέ-
σεως» στὸ προφητικό, τὸ «πνεῦμα βου-
λῆς καὶ ἰσχύος» στὸ βασιλικό, καὶ τὸ 
«πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας» στὸ 
 ἀρ χιερατικό.

Τί σημαίνει ὅμως στὴν πράξη ὅτι ὁ πι -
στὸς χριστιανὸς γίνεται καὶ ὁ ἴδιος μὲ τὸ 
Βάπτισμα καὶ τὸ Χρίσμα προφήτης, βα-
σιλεύς, ἱερεύς, θὰ τὸ δοῦμε, μὲ τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ, ξεχωριστὰ σὲ ἑπόμενα ἄρθρα 
μας.

1. Κυρίλλου Ἱερολοσύμων, Κατήχησις Μυ-
σταγωγικὴ Γ΄ 1-3, 5-6, PG 33, 1088-1093.

2. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν Β΄ πρὸς Κοριν-
θίους ἐπιστολὴν Ὁμιλ. Γ΄ 5, PG 61, 411.

3. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Εἰς τὸν προφήτην 
Ἡσαΐαν, βιβλ. Β΄, λόγ. Α΄, PG 70, 313.



Ο  Θεός, λέγει ὁ Ζαχαρίας, ὁ πατέρας 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου, θυμήθηκε 
καὶ τὸν ὅρκο, τὴν ἔνορκη βεβαίωση 

ποὺ ἔκαμε στὸν πατέρα μας Ἀβραάμ 
(Λουκ. α΄ 73). «Ἐβεβαίωσε τὰς ἐπαγ-
γελίας ὅρκῳ (μὲ ὅρκον) διὰ τὸ ἀπαρά-
βατον, ὅτι πάντως ἔσται», ὅτι θὰ τηρη-
θοῦν οἱ ὑποσχέσεις Του  ὁπωσδήποτε1. 

Ὁ ὅσιος Νικόδημος, γιὰ νὰ λύσει τὴν 
ἀπορία ἐκείνων ποὺ διερωτῶνται ἂν 
«ὁρ κίζεται ὁ Θεός», ἀπαντᾶ: «Ὅταν δὲ 
εἴ  πῃ ὅρκον, οὐχ ὡς Θεοῦ  ὀμνύοντος 
τοῦ το λέγει». Ἀλλ’ ὅπως ὅταν  λέγεται ὅτι 
ὀργίζεται ὁ Θεὸς «οὐκ  ὀργιζόμενος», 
χωρὶς νὰ ὀργίζεται, «οὕτω δὴ καὶ ὀ -
μνύναι λέγεται οὐκ ὀμνύων»· ἔτσι ἀ  -
κριβῶς λέγεται ὅτι ὁρκί ζεται χωρὶς νὰ 
ὁρκίζεται. «Ἀλλ’ ὅταν τὸ βέβαιον καὶ 
ἀ   κίνητον τῆς  ἐπαγγελίας αὐτοῦ παρα-
στῆσαι βουληθῇ», ὅταν δηλαδὴ θελή-
σει νὰ παραστήσει τὸ βέβαιο τῆς ὑπο-
σχέσεώς Του, «ταύτῃ κέχρηται τῇ λέ-
ξει», χρησιμοποιεῖ αὐτὴ τὴ λέξη2. Ἑπο-
μένως, «ὅρ κος ἐπὶ Θεοῦ ἡ βεβαίω-
σις»3.

Ὁ ὅρκος ποὺ ἔδωσε ὁ Κύριος στὸν 
Ἀβραὰμ ἔλεγε: «Ὁρκίστηκα στὸν ἑαυτό 
μου· σοῦ ὑπόσχομαι ἀληθινὰ καὶ σὲ βε-
βαιώνω ἀπόλυτα ὅτι θὰ σὲ εὐλογήσω 
πλούσια καὶ θὰ πληθύνω πάρα πολὺ 
τοὺς ἀπογόνους σου σὰν τὰ ἄστρα τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ σὰν τὴν ἄμμο ποὺ εἶναι 
στὴν ἀκροθαλασσιά, καὶ οἱ ἀπόγονοί 
σου θὰ κληρονομήσουν τὶς πόλεις τῶν 
εἰδωλολατρῶν ἐχθρῶν σου, καὶ διὰ 
τοῦ ἀπογόνου σου, τοῦ Μεσσία Χρι-

στοῦ, θὰ λάβουν εὐλογίες καὶ χάριτες 
τοῦ Θεοῦ ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς» (Γεν. 
κβ΄ [22] 16-18). Πράγματι· σημειώνει 
ὁ ἱερὸς Θεοφύλακτος·  «ἐπληθύνθη» 
τώρα ὁ Ἀβραάμ, διότι ὅλα τὰ ἔθνη υἱο-
θετήθηκαν ἀπὸ αὐτὸν διὰ τῆς πίστεως. 
Διότι ὅπως πίστευε ἐκεῖνος, ἔτσι καὶ 
αὐτὰ «διὰ τῆς πίστεως ᾠκειώθησαν», 
ἔγιναν υἱοί, οἰκεῖοι καὶ φίλοι τοῦ Θεοῦ 
διὰ τῆς πίστεως4.

Τὸ περιεχόμενο τῆς ἔνορκης βεβαιώ-
σεως τοῦ Θεοῦ ἦταν νὰ μᾶς δώσει καὶ νὰ 
μᾶς ἀξιώσει νὰ Τὸν  λατρεύουμε χωρὶς 
φόβο, ἀφοῦ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τοὺς 
ἐχθροὺς ποὺ μᾶς ἐμπόδιζαν νὰ προσ-
κυνοῦμε τὸν ἀληθινὸ Θεό (βλ. Λουκ. α΄ 
74). Σκοπὸς τοῦ  Εὐαγγελίου τῆς Χάρι-
τος εἶναι νὰ μᾶς  ἐλευθερώσει ἀπὸ τὴν 
τυραννία τῆς  ἁμαρτίας, νὰ «θέσῃ τὸν 
τράχηλόν μας ὑπὸ τὸν γλυκὺ καὶ εὔκο-
λον ζυγὸν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ». Κάτω 
ἀπὸ τὸν ζυγὸν αὐτὸν «λατρεύομεν τὸν 
Θεὸν ἀφόβως» μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα 
«ἁγίας ἀσφαλείας καὶ διανοητικῆς γα-
λήνης καὶ ἠρεμίας,  ἐλεύθεροι ἀπὸ τοὺς 
φόβους τοῦ πονηροῦ». Ὁ Θεὸς πρέπει 
νὰ λατρεύεται μὲ  εὐλαβικό, υἱϊκὸ φόβο· 
φόβο ποὺ ἀφυπνίζει,  ἐνθαρρύνει, θερ-
μαίνει καὶ μᾶς παρακινεῖ «εἰς ὑπακοὴν 
Κυρίου». Ὄχι μὲ φόβο δουλικὸ ἢ ὅ   μοιο 
μὲ τὸν φόβο τοῦ  πονηροῦ καὶ ὀκνηροῦ 
δούλου τῆς Παραβολῆς, ὁ ὁποῖος θεω-
ροῦσε τὸν κύριό του  σκληρό, ποὺ θε-
ρίζει ἐκεῖ ὅπου δὲν ἔσπειρε καὶ συνά-
γει ἀπ’ ἐκεῖ ὅπου δὲν σκόρπισε στὸ 
ἁλώνι γιὰ νὰ λιχνιστεῖ στὸν ἀέρα (βλ. 

5. Λατρεία τοῦ Θεοῦ
εὐσεβὴς καὶ ἰσόβιa 
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Ματθ. κε΄ [25] 26). Ὄχι μὲ τὸν φόβο 
τοῦ πνεύματος τοῦ νόμου τῆς Παλαιᾶς 
 Διαθήκης, ποὺ ἦταν πνεῦμα δουλείας, 
ἀλλὰ μὲ τὴν παρρησία τοῦ εὐαγγελικοῦ 
πνεύματος, ποὺ εἶναι πνεῦμα υἱοθε-
σίας5.

Ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε τὴν εὐλογία νὰ 
Τὸν λατρεύουμε χωρὶς φόβο ὅλες τὶς 
ἡμέρες τῆς ζωῆς μας «ἐν ὁσιότητι καὶ 
δικαιοσύνῃ», μὲ εὐσεβὴ ἐσωτερικὴ δι-
άθεση καὶ μὲ ἐξωτερικὸ βίο ἐνάρετο καὶ 
εἰλικρινὴ ἐνώπιόν Του (Λουκ. α΄ 75). 
Κατὰ τὸν ἱερὸ Θεοφύλακτο, «ὁσιότης» 
εἶναι «τὸ πρὸς Θεὸν δίκαιον, δικαιοσύ-
νη δὲ τὸ πρὸς ἀνθρώπους». Π.χ. ἂν 
κάποιος ἀπέχει μὲν ἀπὸ τὰ ἱερὰ καὶ δὲν 
βάζει χέρι στὰ θεῖα πράγματα μὲ τρόπο 
ἄθεο καὶ ἱερόσυλο, ἀλλὰ δείχνει κάθε 
τιμὴ πρὸς τὰ τίμια, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς 
λέγεται ὅσιος. Ἐὰν δὲ κάποιος, συνεχί-
ζει ὁ ἱερὸς Θεοφύλακτος, δὲν εἶναι οὔτε 
πλεονέκτης οὔτε ἅρπαγας οὔτε κλέ-
πτης οὔτε μοιχὸς οὔτε πόρνος, αὐτὸς 
ὀνομάζεται δίκαιος. 

Μὲ τέτοιες λοιπὸν ἀρετές, δηλαδὴ μὲ 
ὁσιότητα καὶ μὲ εὐλάβεια πρὸς τὰ θεῖα
καὶ μὲ δικαιοσύνη, δηλαδὴ μὲ τὴν «πρὸς 
τὰ ἀνθρώπινα (πράγματα) ἐπαινετὴν 
πολιτείαν», πρέπει νὰ λατρεύουμε τὸν 
Θεό. Ἐπεξηγεῖ δὲ ὁ ἱερὸς ἑρμηνευτὴς 
ὅτι ἀκόμη πρέπει νὰ λατρεύουμε τὸν 
Θεὸ ὄχι «ἐνώπιον τῶν  ἀνθρώπων, ὡς 
οἱ ἀνθρωπάρεσκοι καὶ ὑποκριταί», ἀλλ’ 
«ἐνώπιον αὐτοῦ» ὡς φιλόθεοι καὶ πρό-
θυμοι νὰ ἀρέσουμε μόνο σ’ Αὐτόν6.

Ἀλλὰ πέραν τοῦ ὅτι ἡ πρὸς τὸν Θεὸ 
λατρεία μας πρέπει νὰ γίνεται «ἐν ὁσι-
ότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ»,  
κάτι τὸ ὁποῖο «γίνεται διὰ τῆς ἐκπλη-
ρώσεως πασῶν τῶν ἁγίων αὐτοῦ ἐν-
τολῶν», πρέπει ἡ λατρεία αὐτὴ νὰ εἶ-
ναι καὶ ἰσόβια. Ὄχι «πρὸς ὀλίγον μό-
νον καιρόν, ἀλλὰ πάσας τὰς ἡμέρας 

τῆς ζωῆς ἡμῶν»7. Νὰ διαρκεῖ ὄχι μία ἢ 
δύο ἡμέρες, «ἀλλὰ πάσας τὰς ἡμέρας» 
(Θε οφύλακτος).

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἀγάπησε τοὺς δι-
κούς Του μαθητὲς «εἰς τέλος», μὲ θερ-
μὴ καὶ στοργικότατη ἀγάπη (βλ. Ἰω. ιγ΄ 
[13] 1). Ἀλλ’ ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ εὐαγγε-
λιστοῦ Ἰωάννου «ἀληθεύει καὶ δι’ ὅ   λους 
τοὺς πιστούς, διότι οἱ δώδεκα αὐτοί 
(μα θηταί) ἐχρημάτισαν  πατριάρχαι καὶ 
ἀντιπρόσωποι πασῶν τῶν φυλῶν τοῦ 
νέου Ἰσραήλ», δηλαδὴ τῶν  χριστια νῶν. 
Ὁ Κύριος ἔχει στὸν κόσμο «λαὸν  ἴδιον. 
Ἴδιον, διότι τοῦ τὸν ἔδωκεν ὁ Πατήρ· 
ἴδιον, διότι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ  Κύριος τὸν 
ἐξηγόρασε διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος καὶ 
τὸν κατέστησε κληρονομίαν ἰδικήν Του· 
ἴδιον, διότι καὶ ὁ λαὸς οὗτος ἀφιερώ-
νει ἑαυτὸν εἰς τὸν Χριστόν, τὸν ὁποῖον 
ἀναγνωρίζει καὶ λατρεύει ὡς Κύριόν 
του»8.

Ἐὰν ὅμως ὁ Κύριος Ἰησοῦς «ἠγά-
πησεν ἡμᾶς εἰς τέλος», ὀφείλουμε καὶ  
ἐμεῖς νὰ Τὸν ἀγαποῦμε «εἰς τέλος» καὶ 
νὰ Τὸν λατρεύουμε μὲ κάθε εἰλικρίνεια, 
μὲ ὅλη μας τὴν ψυχή, ἰσόβια.

1. ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, Εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν Ὁμ. 10, 
ΒΕΠΕΣ 15, 29 (3-4).

2. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Κῆπος Χαρί-
των, σελ. 235, ὑποσημείωση.

3. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, Ἑρμηνεία τοῦ 
κατὰ Λουκᾶν, κεφ. 1, PG 129, 880Α. 

4. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ AΧΡΙΔΟΣ, Ἑρμηνεία εἰς 
τὸ κατὰ Λουκᾶν, κεφ. 1, PG 123, 717Β. 

5. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ 
Λουκᾶν, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 20115, σελ. 
78-79. 

6. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ AΧΡΙΔΟΣ, ὅ.π., PG 
123, 717C.

7. ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ, ὅ.π., ΒΕΠΕΣ 15, 29 (13-15). 
8. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κα τὰ 

Ἰωάννην, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 20055, σελ. 
477-478.



Εἰς δόξαν τοῦ Ἰησοῦ

Ὡ)  
λαμ+ - 

Στὸ τεῦχος 2068 (1 Ἰουνίου 2013) ἀναδημοσιεύσαμε ἄρθρο ἀπὸ τὸ 102ο τεῦχος τοῦ 
περιοδικοῦ μας (21ης Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1962) ἀναφερόμενο στὴ μεγάλη μορφὴ 
τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, ἐπισκόπου Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαίας τῆς Οὐκρα-
νίας. Τὸ σημαντικὸ ἐκεῖνο κείμενο εἶχε ἐπιμεληθεῖ ὁ ἀείμνηστος ἀρχιμανδρίτης π. 
Χριστοφόρος Παπουτσόπουλος. Ἕνα χρόνο καὶ πλέον ἀργότερα, στὸ τεῦχος 157 
(20ῆς Νοεμβρίου 1963), ὁ π. Χριστοφόρος παρουσίασε καὶ τὴ χειροτονία μιᾶς ἐπί-
σης σπουδαίας μορφῆς, τοῦ γνωστοῦ Ρουμάνου λογοτέχνη π. Βιργκὶλ Γκεωργκίου. 
Ἡ ὁμιλία τοῦ χειροτονηθέντος εἶναι θαυμάσια. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἀναδημοσιεύουμε 
τώρα τὸ ἐξαιρετικὸ ἐκεῖνο ἄρθρο τοῦ π. Χριστοφόρου, τὸ ὁποῖο μαζὶ μὲ τὴν παρου-
σίαση τῆς μορφῆς μᾶς προσφέρει καὶ τὸ κείμενο τῆς συγκινητικῆς ὁμιλίας τοῦ π. 
Βιργκὶλ  Γκεωργκίου. Καὶ ἐπικαίρως μάλιστα, ἐν ὄψει τῆς δευτέρας ἑβδομάδος τῆς Μ. 
 Τεσσαρακοστῆς, τῆς ἀφιερωμένης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο στὸ μεγάλο θέμα τῶν ἱερα-
τικῶν  κλήσεων.

Οἱ ἀναγνῶσται τοῦ «Σωτῆρος» θὰ ἐν-
θυμοῦνται, χωρὶς ἄλλο, τὴν συγκινητι-
κὴν περίπτωσιν τοῦ Ρώσου  καθηγητοῦ 
τῆς Χειρουργικῆς Β. Γιασενέτσκιζ (Voino 
Jasenetskij), ὁ ὁποῖος εἶχε τιμηθῆ τὸ 
1946 μὲ τὸ βραβεῖον Στάλιν, ἀλλ’ ὁ ὁ    ποῖ-
ος, πιστὸς Χριστιανὸς καὶ προηγουμέ-
νως, ἀκούσας τὴν φωνὴν τοῦ  Ἰησοῦ νὰ 
τὸν καλῇ, ἀφῆκε τὰ  χειρουργικὰ ἐργαλεῖα 
καὶ τὰ Νοσοκομεῖα καὶ  ἐχειροτονήθη ἐπί-
σκοπος Συμφερουπόλεως καὶ Κριμαί-
ας, ὀνομασθεὶς Λουκᾶς. (Ἰδὲ «Σωτῆρα» 
1962, σελ. 541-542). Ἰδοὺ ὅμως καὶ ἄλλη 
παρομοία περίπτωσις, περὶ τῆς ὁποίας 
ἔγραψαν καὶ «Τὰ Φιλολογικὰ Νέα» (Les 
Nouvelles Littéraires) τῶν Παρισίων εἰς 

τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 1864 φύλλον τῆς 23 πα-
ρελθόντος Μαΐου.

Πρόκειται διὰ τὸν Γαλλορουμᾶνον λο-
γοτέχνην Βιργίλιον Γκεωργκίου (Virgil 
C. Gheorghiu), ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζε-
ται ὡς λογοτέχνης ἐφάμιλλoς τοῦ Ντα-
νιὲλ Ρὸπς καὶ τοῦ Φρανσουὰ Μωριάκ.

Εἶναι τώρα 47 ἐτῶν. Ἐγεννήθη εἰς τὴν 
Ρουμανίαν, ἐσπούδασε δὲ εἰς τὰ Πανε-
πιστήμια τοῦ Βουκουρεστίου καὶ τῆς Χαϊ-
δελβέργης. Κατ’ ἀρχὰς ἠκολούθησε τὸ 
διπλωματικὸν στάδιον, διορισθεὶς εἰς τὸ 
Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῆς Ρου μανίας. 
Κατὰ τὸν Β΄  παγκόσμιον πό   λεμον ὅμως 
συνελήφθη ὑπὸ τῶν Γερ μανῶν κατ’ ἀρ  -
χάς, ὑπὸ τῶν  Ρώσων ἔπειτα καὶ  ἐν   εκλεί-
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σθη μαζῆ μὲ τὴν γυναῖκα του εἰς στρα-
τόπεδον συγκεν τρώσεως. Ἡ  σκληρότης 
μὲ τὴν ὁποίαν τοὺς ἐφέρθησαν, τὰ μαρ-
τύρια καὶ ἡ φρίκη ποὺ ἐδοκίμασαν, τοῦ 
ἐνέπνευσαν τὸ πολύκροτον μυθιστόρη-
μα «Εἰκοστὴ πέμπτη ὥρα», ποὺ  με τε-
φράσθη εἰς πολλὰς γλώσσας καὶ εἶχε τε-
ραστίαν ἀπήχησιν. Ὁ Γάλλος Χριστια νὸς 
φιλόσοφος Γκαμπριὲλ  Μαρσέλ, κρίνων 
τὸ ἐν λόγῳ ἔργον τοῦ  Γκεωργκίου γρά-
φει: «Μοῦ φαίνεται  βέβαιον ὅτι τὸ μερίδι-
ον τῆς φαντασίας εἰς τὴν ‘‘Εἰκοστὴν πέμ-
πτην ὥραν’’ εἶναι σχεδὸν  ἀμελητέον». 
Τόσον πολὺ ὁ συγγραφεὺς προσεπά-
θη σε νὰ ἀποδώσῃ πιστῶς τὴν φρικτὴν 
πραγματικότητα τῆς αἰχμαλωσίας του. 
Δὲν εἶναι δὲ τὸ ἔργον αὐτὸ τὸ  μοναδι κὸν 
τοῦ Γκεωργκίου, ἀλλ’ ἔχει καὶ ἄλλα πολ-
λὰ δημοσιεύσει.

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ πρώην διπλωματικὸς 
ὑπάλληλος καὶ κατόπιν  περίφημος συγ-
 γραφεύς, εἰς τὰς 23 παρελθόντος Μα ΐου 
ἐχειροτονήθη ἱερεὺς εἰς τὸ Παρίσι ἀπὸ 
τὸν Ὀρθόδοξον Ρουμᾶνον ἐπίσκοπον 
τῶν ρουμανικῶν ἐκκλησιῶν τῆς Δύσεως 
θεόφιλον Ἰονέσκο. Ἂς ἀ   κούσωμεν ὅμως 
τὸν νεοχειροτόνητον ἱερέα νὰ ἐκθέτῃ 
μαζῆ μὲ τὰς συνθήκας τῆς ζωῆς του, τὰ 
συναισθήματά του καὶ τὰς σκέψεις του 
τώρα μετὰ τὴν χειροτονίαν του, ὅπως 
τὰς γράφει ὁ ἴδιος.

«Ἡ πτωχεία μὲ ἐσυντρόφευε  πάντοτε. 
Ἐγεννήθην τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1916 
εἰς ἕνα χωρίον τῆς Ρουμανίας κτισμένο 
εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τῶν Καρπα-
θίων.

Ὁ πατέρας μου ἦτο ἱερεύς. Σήμερα εἶ -
ναι κατὰ πᾶσαν πιθανότητα νεκρός, δο-
λοφονημένος, κατακρεουργημένος μα ζῆ 
μὲ τὰ ἄλλα μέλη τῆς οἰκογενείας του, δι-
ότι ἦτο ἱερεύς. Ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον 
δι’ αὐτό. Οἱ πάπποι μου καὶ πρὶν ἀπὸ 
αὐτοὺς ὅλοι μου οἱ πρόγονοι ὑπῆρξαν 
ἱερεῖς... Δὲν ἦσαν θεολόγοι, ἀλλ’ ἄνθρω-

ποι μὲ πίστιν οἱ ὁποῖοι μετέφεραν ὡσὰν 
ἄλογα εἰς τὰ ὀρεινὰ χωριὰ τὸ Σῶμα καὶ 
τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου. Ἦσαν τὰ ἄλογα τοῦ 
Χριστοῦ (*)... Ἀνῆκον εἰς τὸν κατώτερον 
Κλῆρον. Ἀκόμη ὀλιγώτερον. Ἀπετέλουν 
ἕνα πραγματικὸν ἐκκλησιαστικὸν προ-
λεταριᾶτον. Τὸ ράσο ποὺ ἐφοροῦσαν 
δὲν ἦτο ποτὲ μαῦρο ἕνεκα τῆς βροχῆς, 
τοῦ ἡλίου, τοῦ ἀνέμου καὶ τῆς πολυ-
καιρίας. Τὸ ράσο τῶν προγόνων μου 
ἐχρησίμευε κατὰ πρῶτον λόγον διὰ νὰ 
κρύβῃ τὴν πτωχείαν των, τὴν τρομερὰν 
πτωχείαν των. Εἰς τὸ σπίτι τοῦ πατέρα 
μου κανεὶς ποτέ του δὲν ἐχόρτασε τὴν 
πεῖναν του.

Προτοῦ πάρω τὴν ἀπόφασιν νὰ ὑπη-
ρετήσω ὡς ἱερεὺς εἰς μίαν πόλιν, ἐδο-
κίμασα τρομεροὺς ἐνδοιασμούς. Εἰς τὴν 
πολὺ ὡραίαν καὶ μικρὰν ρουμανικὴν 
ἐκκλησίαν τῶν Παρισίων ἡ Θεία Λειτουρ-
γία γίνεται καὶ μὲ διακόνους καὶ ὑποδια-
κόνους καὶ χορὸν καὶ μὲ ὅλην τὴν μεγα-
λοπρέπειαν ἑνὸς καθεδρικοῦ ναοῦ. Οἱ 
ναοὶ τῶν προγόνων μου ἐκτίσθησαν μὲ 
τὰ ἰδικά των χέρια, μὲ τὰ ἰδικά των ἀπο-
κλειστικῶς χέρια, ὅπως τὰ σπίτια τῶν 
χωρικῶν. Δι’ αὐτὸ ᾐσθανόμην τὸν ἑαυ-
τόν μου ξένον μέσα εἰς τὴν ρουμανικὴν 
Ἐκκλησίαν τῶν Παρισίων, ἡ ὁποία εὑρί-
σκεται πλησίον τῶν τοίχων τῆς Σορβόν-
νης. Ἀνεθάρρησα ὅμως συντόμως. Σή-
μερα εὑρίσκομαι ἐκεῖ ἀνέτως. Εἶναι καὶ 
αὐτὴ ἐξ ἴσου πτωχή, ὅσον καὶ αἱ ἐκκλη-
σίαι τῶν βουνῶν τῆς ἰδιαιτέρας μου πα-
τρίδος». Ἀλλά, συνεχίζει ὁ ἴδιος:

«Ἀπὸ μῆνας πολλούς (ἀφ’ ὅτου δηλα-
δὴ ἐχειροτονήθη), ζῶ μέσα εἰς τὸν φό-
βον καὶ τὸν τρόμον. Τοῦτο διότι ἀπὸ 
τώρα καὶ εἰς τὸ ἑξῆς τὸ ταπεινὸν ἄτομόν 
μου, ὑπεράνω τοῦ αἱματηροῦ στεφά-
νου τῶν ποιητῶν θὰ σηκώνω τὸ βάρος 
τῆς ἱερατικῆς ἐξουσίας. Τὰ χέρια μου, τὰ 
ὁποῖα μέχρι τώρα εἰς τίποτε ἄλλο δὲν 
ἠσχολήθησαν παρὰ εἰς τὸ νὰ γράφουν, 
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θὰ ἠμποροῦν (διὰ τῆς εὐλογίας) νὰ με-
τουσιώνουν τὸν ἄρτον καὶ τὸν οἶνον εἰς 
τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου. Ἡ συγ-
κίνησις τὴν ὁποίαν δοκιμάζω  ἐνώπιον 
τῆς ἱερατικῆς ἐξουσίας μὲ ἐκμηδενίζει. 
Καὶ τοῦτο διότι ὁ ἱερεὺς εἶναι ἀπό  τινων 
ἀπόψεων ἀνώτερος καὶ αὐτῶν τῶν ἀγ-
γέλων...

...Ὑπεστήριζα εἰς ὅλα μου τὰ βιβλία, 
ὅτι τὸ νὰ προσφέρῃς εἰς τὸν ἄνθρωπον 
ἀποκλειστικῶς κάτι τὸ ἀνθρώπινον ἰσο-
δυναμεῖ μὲ τὸ νὰ τὸν ἐξευτελίζῃς ἢ νὰ 
τὸν σκοτώνῃς. Ὅ,τι καλύτερον ἔχει ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι τὸ πνεῦμα του. Τὸ νὰ 
τὸν ἀκρωτηριάζῃς ἀπὸ τὴν πνευματικήν, 
θρησκευτικὴν ἢ μεταφυσικήν του πλευ-
ράν· τὸ νὰ θέλῃς νὰ τὸν κάμῃς εὐτυχι-
σμένον μονομερῶς εἰς τὸ κοινωνικὸν καὶ 
ὑλικὸν πεδίον τὸ θεωρῶ ἀσεβές. Ζητῶν 
τὴν ἱερωσύνην, συνεχίζω λοιπὸν τὴν 
αὐτὴν μάχην ὑπὲρ τοῦ ἀνθρώπου, τὴν 
ὁποίαν ἔδιδα μὲ τὰ συγγράμματά μου...

Τὰ μελλοντικὰ βιβλία μου θὰ ἀκολου-
θήσουν τὴν αὐτὴν γραμμήν, ὅπως καὶ 
τὰ προηγούμενα, θὰ φωτίζωνται ἀπὸ 
τὴν ἴδια φλόγα ποὺ μὲ λυώνει. Καὶ ἐπει-
δὴ γνωρίζω ὅτι ἡ φλόγα αὐτὴ θὰ μὲ κα-
ταφάγῃ, ἐπροτίμησα νὰ λυώσω ἀπὸ αὐ-
τὴν ὡσὰν λαμπάδα εἰς ἕνα χρυσὸν πο-
λυέλαιον, μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν».

Συγκινητικὴ πράγματι καὶ πολὺ διδα-
κτικὴ ἡ περίπτωσις τοῦ  νεοχειροτονήτου 
ἱερέως. Ἂς εὐχώμεθα νὰ ἀναδεικνύῃ 
πάν τοτε ὁ Ἀρχηγὸς τῆς  Ἐκκλησίας λει-
τουργοὺς αὐτῆς ἄνδρας μὲ πίστιν θερ-
μὴν καὶ αὐταπάρνησιν, οἱ ὁποῖοι τὴν 
δό ξαν των νὰ τὴν ἐπιζητοῦν εἰς τὸ νὰ 
ὑ   πηρετοῦν τὸν Ἰησοῦν ταπεινά, ἀναλί-
σκον τες τὴν ζωήν των εἰς τὸ σωτήριον 
ἔργον τῆς Ἐκκλησίας Του.

(*) Ἴσως ὁ λογοτέχνης ἱερεὺς νὰ εἶχεν ὑπ’ ὄψιν του 
τοὺς λόγους τοῦ προφήτου Ἀββακούμ: «Ἐπιβήσῃ ἐπὶ 
τοὺς ἵππους σου, καὶ ἡ ἱππασία σου σωτηρία» (Ἀββα-
κοὺμ γ΄ 8).

107

Μητροπολίτου Πενταπόλεως ἸγνατίουΜητροπολίτου Πενταπόλεως Ἰγνατίου

• ΑΚΥΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ                           2,50  ̦
• ΤΩΒΙΤ                                                              5  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. ΔημοπούλουἈρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου

• Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
    κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον      κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον                             5  ̦
•  «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» (Ἡ οἰκογένεια) (Ἡ οἰκογένεια)      12  ̦
• ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ                     5  ̦
• ΤΟ ΠΑΙΔΙ, Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ        2  ̦
• ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ                 3,50  ̦

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. ΜπεράτηἈρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη

• «ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΟΙΚΙΑ ΜΟΥ...»                         6  ̦
✼   ✼   ✼

✝ Δημητρίου Γ. ΠαναγιωτοπούλουΔημητρίου Γ. Παναγιωτοπούλου

• Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ                       3,50  ̦
✼   ✼   ✼

✝ Εὐσταθίου Χ. ΜπάσταΕὐσταθίου Χ. Μπάστα

• Η ΜΑΝΝΑ                                                        5  ̦
• ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ                                         5  ̦
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ                              5  ̦
• ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ                                                5  ̦
• ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥΣ Η ΕΥΧΗ                          5  ̦

✼   ✼   ✼
Νικολάου Π. ΒασιλειάδηΝικολάου Π. Βασιλειάδη

• ΠΟΤΕ «ΕΜΨΥΧΟΥΤΑΙ» 
    ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΜΒΡΥΟ;                                 2  ̦

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

ΒΙΒΛΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
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κόσμου. Ἀποκομμένος ὁ κόσμος αὐτὸς 
ἀπὸ τὸν ἀμύθητο λειτουργικὸ καὶ πατε-
ρικὸ πλοῦτο τῆς μόνης  Ἐκκλησίας, τῆς 
Ὀρθοδόξου, εἶναι φυσικὸ νὰ  ὁδηγεῖται 
ὄχι ἁπλῶς σὲ ἀδιέξοδα, ἀλλὰ σὲ  πλήρη 
ἀπόρριψη τῆς θεόπνευστης ἀλήθειας 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν ἁγιαστικῶν καὶ 
σωστικῶν Μυστηρίων τῆς  Ἐκκλησίας· ὁ -
πότε ἀποξενώνεται ἐντελῶς ἀπὸ τὴ χά-
ρη τοῦ Σωτῆρος  Χριστοῦ καὶ πλέει ἀνερ-
μάτιστος καὶ χωρὶς προσ ανατολισμὸ 
μέσα στὸ τρικυμισμένο πέλαγος τοῦ κό-
σμου. Τελικὰ καταντᾶ σὲ ἀφροσύνη, κα-
τὰ τὸ ψαλμικό: «Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ 
αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλ. ιγ΄ [13] 1).

Μὲ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἀπορίας ἄξιον 
πῶς ἡ χώρα ποὺ κάποτε ξεκίνησε μὲ 
σύν θημα «ἐμπιστευόμαστε στὸν Θεό» 
(Ιn God we trust), ἔχει ἤδη  ἀποστατήσει 
ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἀκολουθεῖ δρόμο ὁ -
λωσδιόλου ξένο πρὸς Αὐτόν. Ἔχει δὲ κα-
ταντήσει ὄχι ἁπλῶς χώρα μὲ πανσπερ-
μία αἱρέσεων, ἀλλὰ καὶ μὲ τρόπους ζωῆς 
ποὺ ὑβρίζουν τὸν Θεὸ καὶ ἐξευτελίζουν 
τὸν ἄνθρωπο, τὸ θεόπλαστο δημιούρ-
γημα.

Οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ δοξάζουμε 
συνεχῶς τὸν Τριαδικὸ Θεό, νὰ δεόμε-
θα ὥστε νὰ φυλάει τὴν πίστη μας ἀπὸ 
τοὺς ποικίλους Προτεσταντισμοὺς καὶ τὴ 
λύμη τῆς ἀθεΐας καὶ νὰ μένουμε σταθε-
ροὶ καὶ ἀμετακίνητοι στὴν πίστη καὶ τὴ δι-
δασκαλία τῶν θεοκινήτων Πατέρων μας.

6κατομμύρια 8λληνες στὸν 
κόσμο ἔνιωσαν ὑπερήφανοι

Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ὁ Ἑλληνοαμε-
ρικανὸς δημοσιογράφος Τὰς Μελᾶς, 
εἰδικὸς στὰ θέματα καλαθοσφαίρισης 

Πάστορες ἄθεοι!
Τὸ κατάντημα τοῦ Προτεσταντισμοῦ 

εἶναι θλιβερό. Ξεκίνησε νὰ διορθώσει 
τὰ λάθη τοῦ Παπισμοῦ καὶ στὴ συνέχεια 
κατέληξε στήν... ἀθεΐα! Μάλιστα, στὴν 
ἀθεΐα. Φαίνεται ἀπίστευτο, εἶναι ὅμως 
ἀληθινό. Ἡ εἴδηση ἀναφέρει: «Περισσό-
τερα ἀπὸ 200 ἄτομα ποὺ ἡγοῦνται σὲ 
θέσεις προτεσταντικῶν ὁμολογιῶν στὴν 
Ἀμερική, ὁμολογοῦν ὅτι δὲν πιστεύουν 
στὸ Θεό. Ἡ πρόσ φατη δημόσια ὁμολο-
γία ἑνὸς Λουθηρανοῦ πάστορα ἀπὸ τὸ 
Χιοῦστον ἦρθε νὰ φέρει στὴν ἐπιφάνεια 
τὸ θέμα αὐτό. Ὁ  προβληματισμὸς μὲ αὐ-
τὲς τὶς δηλώσεις τῶν παστόρων εἶναι 
ἔντονος, καθὼς διαλύονται  ἐνορίες. Οἱ 
πιστοὶ αὐτῶν τῶν ὁμολογιῶν ὄχι μόνο 
χάνουν τὴν πίστη τους, ἀλλὰ ἀποχω-
ροῦν καὶ ἀπὸ τὶς ἐνορίες. Ὁ μεθοδιστὴς 
πάστορας Keith Jenkins δήλωσε ὅτι οἱ 
πιστοὶ βλέπουν πλέον τοὺς πάστορες 
ὡς ‘‘σοῦπερ ἥρωες’’. Ἀναγνώρισε ἐπί-
σης ὅτι ὑπάρχουν πολλοὶ πάστορες ποὺ 
διέρχονται κρίση στὴν προσωπική τους 
πίστη καὶ ὁδηγοῦνται στὸν ἀθεϊσμό». 
Ὑπάρχει μάλιστα καὶ μία ἱστοσελίδα 
(www.clergyproject.com) «μὲ μέ λη πά-
στορες καὶ ἄλλους κληρικοὺς τῶν ὁμο-
λογιῶν αὐτῶν, ποὺ δὲν  πι στεύουν πλέον 
στὸν Θεό. Ἡ ὁμάδα αὐ τὴ δηλώ νει πὼς 
ἔχει ἤδη 450 μέλη» («pentapostagma.
gr»).

Δὲν εἶναι περίεργη ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ μέσα 
στὴ βαβυλωνία τῶν ἀτελείωτων αἱρετι-
κῶν παραφυάδων τοῦ Προτεσταντικοῦ 
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(μπάσκετ) καὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ πρω-
ταθλήματος ΝΒΑ, παρουσίαζε μαζὶ μὲ 
ἄλλους τρεῖς συναδέλφους του τὴ δη-
μοφιλὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ‘‘The Star-
ters’’, στὴν ὁποία ἀναλύουν τοὺς ἀγῶνες 
τοῦ ΝΒΑ λίγο πρὶν ἀρχίσουν. Τελευταῖα 
σχολίαζε ὅτι στὸν ἀγώνα τῶν Γκρίζλις 
ἐναντίον τῶν Μπὰκς θὰ παίξουν τρεῖς 
παῖκτες ἑλληνικῆς καταγωγῆς: ὁ Κώστας 
Κουφός, ὁ Νὶκ Καλάθης καὶ ὁ Γιάννης 
Ἀντετοκοῦνμπο. Τόνισε ὅτι αὐτὴ ἡ σύμ-
πτωση κάνει ὑπερήφανους ὅλους τοὺς 
Ἕλληνες ἀνὰ τὸν κόσμο, φρόντισε νὰ 
προβληθοῦν στὴν ὀθόνη οἱ φωτογραφί-
ες τῶν τριῶν παικτῶν μαζὶ μὲ τὴν ἑλλη-
νικὴ σημαία, ζήτησε ἀπὸ τὸν τηλεσκηνο-
θέτη νὰ βάλει ὡς ὑπόκρουση τὸν ἑλλη-
νικὸ ἐθνικὸ ὕμνο καὶ τραγούδησε ὁ ἴδιος 
στὰ Ἑλληνικὰ τὴ δεύτερη στροφή. Ὅταν 
οἱ συμπαρουσιαστές του πῆγαν νὰ τὸν 
διακόψουν, τοὺς ζήτησε  δυναμικὰ νὰ σι-
ωπήσουν καὶ συνέχισε ὄρθιος νὰ τρα-
γουδᾶ τὸν ὕμνο τῶν προγόνων του ἔ -
χον τας τὸ δεξὶ χέρι στὴν καρδιά» («Δη-
μοκρατία» 21-1-2014).

Μὲ τὴν πράξη του αὐτὴ ὁ νεαρὸς ὁμο-
γενής μας τόνωσε τὸ ἠθικὸ ἑκατομμυρί-
ων Ἑλλήνων στὸν κόσμο καὶ τοὺς ἔκα-
νε νὰ νιώσουν ὑπερήφανοι. Σήμερα ποὺ 
μὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν Πατρίδα 
μας πολλοὶ ἀπόδημοι πικραίνονται καὶ 
ἴσως ντρέπονται γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὁ Τὰς 
Μελᾶς ἀναπτέρωσε τὸ φρόνημά τους. 
Ἔδωσε συγχρόνως ἕνα καλὸ μάθημα 
σὲ μερικοὺς κυρίους τοῦ Παιδαγωγικοῦ 
Ἰν στιτούτου, οἱ ὁποῖοι σχεδὸν ἔχουν θέ-
σει ὑπὸ διωγμὸ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο ἀπὸ τὰ 
σχολικά μας βιβλία, μὲ ἀποτέλεσμα ἐλά-
χιστα νὰ ἀσχολοῦνται μ’ αὐτὸν τὰ σύγ-
χρονα παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι καιρὸς 

ὅμως νὰ συνέλθουμε, ἂν θέλουμε νὰ ζή-
σει τὸ ἔθνος μας. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα 
ποὺ ἐκπέμπει ἡ ἐνθουσιώδης πράξη τοῦ 
Ἕλληνα ἀποδήμου δημοσιογράφου Τὰς 
Μελᾶς.

>κτροπὴ τοῦ ?ωσικοῦ
Πατριαρχείου

Οἱ Ἕλληνες αἰσθανόμαστε πάντοτε 
ὅτι μὲ τὸν ρωσικὸ λαὸ μᾶς συνδέουν 
ἰσχυροὶ δεσμοὶ ἀγάπης λόγῳ τῆς κοινῆς 
μας πίστεως καὶ τῆς ἐπὶ αἰῶνες ἑκατέ-
ρωθεν συμπαραστάσεως στὶς κατὰ και-
ροὺς δοκιμασίες τῶν λαῶν μας.

Γι᾿ αὐτὸ καὶ μὲ θλίψη παρατηροῦμε τὰ 
τελευταῖα χρόνια μιὰ ἐκτροπὴ στὶς συ-
χνὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μό-
σχας μὲ ἀποκλειστικὸ θέμα τὴν προβο-
λὴ τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου, μάλιστα 
μὲ ἀφορμὲς ξένες πρὸς τὸ Ὀρθόδοξο 
ἐκκλησιαστικὸ ἦθος.

Ἔτσι, πρόσφατα, τὴν 1η Φεβρουαρί-
ου, ἑορτάσθηκε ἡ συμπλήρωση 5 ἐτῶν 
πατριαρχίας τοῦ Μακαριωτάτου Κυρίλ-
λου μὲ τὴ συμμετοχὴ ἄνω τῶν 100 ἐπι-
σκόπων καὶ μὲ πληθώρα ἐκδηλώσεων 
στὴ Ρωσία καὶ ἀλλοῦ, ὅπως π.χ. στὴ 
Σερβία. Τὸν περασμένο πάλι Νοέμβριο 
ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἑόρτασε τὰ 67α 
γενέθλιά του μὲ ἐπίσης λαμπρὲς ἑορ-
ταστικὲς ἐκδηλώσεις. Πέρυσι εἶχε ἑορ-
τάσει παρομοίως τὰ 66α γενέθλιά του· 
πρόπερσι τὰ 65α.

Πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ 
ἐκδηλώσεις διοργανώνονται μὲ σκο πὸ 
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νὰ προβληθεῖ τὸ Ρωσικὸ Πατριαρ χεῖο 
σὲ βάρος τοῦ ὑπὸ δεινὲς περι στάσεις 
καὶ συνθῆκες εὑρισκόμενου Οἰκου-
με νικοῦ Πατριαρχείου, μὲ  ἀπώτερο 
σκοπὸ νὰ ὑποσκελισθεῖ αὐτὸ ἀπὸ 
τὴν  βάσει ἀποφάσεων Οἰκουμενικῶν 
Συνό δων τιμητικὴ πρωτοκαθεδρία του 
 μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων  Ἐκκλησιῶν. 
Ὑποστηρί ζεται ἀκόμη ὅτι μὲ αὐτὲς τὶς 
 ἐκδηλώσεις ἔμμεσα ἐπαναφέρεται ἡ 
 ἀντορθόδοξη ἰδέα περὶ Τρίτης Ρώ-
μης, ἰδέα ποὺ εἶχε ἀ    ναπτυχθεῖ κατὰ 
τὸν 15ο αἰώνα καὶ προ βλήθηκε ἰδιαί-
τερα κατὰ τὸν 19ο καὶ τὶς ἀρ χὲς τοῦ 
20οῦ αἰώνα ἀπὸ τοὺς θιασῶ τες τοῦ 
λεγόμενου Πανσλαβισμοῦ.

Ἐμεῖς δὲν θὰ θέλαμε νὰ πιστέψου-
με κάτι τέτοιο, ποὺ θὰ ἀποτελοῦσε 
δυναμίτη στὰ θεμέλια τῆς ἑνότητας 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ ἀρχὴ 
πολλῶν καὶ μεγάλων δεινῶν. Γι᾿ αὐτὸ 
καὶ μὲ πόνο σύρουμε αὐτὲς τὶς γραμ-
μές, ἐπισημαίνοντας κυρίως τὸν ξένο 
πρὸς τὸ Ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικὸ 
φρόνημα ἑορτασμὸ γενεθλίων τῶν 
Ἐπισκόπων καὶ ἱκετεύοντας τὸν Κύ-
ριο νὰ μὴν ἐπιτρέψει νέες διαιρέσεις 
στὴν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία του, 
«ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵμα-
τος» (Πράξ. κ΄ 28).

«Συγκινητικὴ προσφορὰ
μαθητῶν...»

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ διαβάσαμε στὸ 
διαδίκτυο τὴν ἀκόλουθη εἴδηση: 

«Στὰ πλαίσια τῆς προώθησης τῆς 
ἐθε λον τικῆς ἰδέας οἱ μαθητὲς καὶ οἱ 
ἐκπαιδευτικοὶ τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχο-
λείου Ναυ πλίου παρέδωσαν ποσότη-
τες τροφίμων στὸ συσσίτιο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Εὐαγγελίστρίας. Στὴν πρωτο-

βουλία τῆς ΣΤ΄ τάξης τοῦ 5ου Δημοτικοῦ 
γιὰ τὴ συγκέντρωση τῶν τροφίμων συμ-
μετεῖχαν ὅλες οἱ τάξεις τοῦ Σχολείου μὲ 
τὴν καθοδήγηση τῆς διευθύντριας (...). 

Τὰ παιδιὰ ξεναγήθηκαν στοὺς χώρους 
ποὺ ἑτοιμάζουν οἱ ἐθελόντριες τοῦ ἱεροῦ 
Ναοῦ τὰ γεύματα καὶ συμμετεῖχαν στὴν 
προετοιμασία τους. Στὴ συνέχεια ἐνημε-
ρώθηκαν ἀπὸ τὸν πατέρα Ἐλευθέριο γιὰ 
τὶς ἐθελοντικὲς δράσεις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Εὐαγγελιστρίας καὶ ἐπισκέφθηκαν τὴν 
Ἱματιοθήκη τῆς Ἀγάπης ποὺ λειτουργεῖ 
στὸν χῶρο. 

Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ μίλησαν στὰ παιδιὰ 
γιὰ τὴ σημασία τοῦ ἐθελοντισμοῦ καὶ τό-
νι σαν πὼς ὅποιος ἀγαπάει, μοιράζει, δί-
νει χωρὶς νὰ περιμένει ἀνταπόκριση καὶ 
ἀνταπόδοση. Νὰ σημειωθεῖ πὼς ἀπὸ τὸ 
συσσίτιο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ σιτίζονται καθη-
μερινά, ἐκτὸς Κυριακῆς, 150 συνάνθρω-
ποί μας» (‘‘Amen.gr’’ 18-12-2013).

Στὴν ἐποχὴ τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς 
κρίσεως, ὅπου ἀνυπολόγιστος ἀριθμὸς 
συμπατριωτῶν μας ἔχει ὑποστεῖ τὰ πλή-
γματα τῆς ἀνέχειας καὶ τῆς στερήσεως 
τῶν στοιχειωδῶν μέσων γιὰ τὴ  διαβίωσή 
τους, ἡ Ἐκκλησία μας μὲ  πρωτοστάτες 
τοὺς καλοὺς ποιμένες της ἀγωνίζεται νὰ 
ἀν ταποκριθεῖ ὡς φιλόστοργη Μητέρα στὶς 
ἀνάγκες τῶν παιδιῶν της. Στὸ ἔργο αὐτὸ 
συμβάλλουν οὐσιαστικὰ οἱ πιστοὶ Χρι-
στιανοὶ σὲ καθημερινὴ βάση,  ἐμπνέοντας 
τὴν ἀφειδώλευτη ἀγάπη πρὸς τὸν συνάν-
θρωπο καὶ σὲ ἄλλους φορεῖς τῆς κοινω-
νίας μας. Ἔτσι ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δη-
μοσιότητος καὶ ἄλλα περιστατικά, ὅπως 
τὸ παραπάνω, στὸ ὁποῖο ἡ ἐκπαιδευτι-
κὴ κοινότητα – δάσκαλοι καὶ μαθητές – 
μᾶς χαρίζουν μιὰ συγκινητικὴ παρουσία 
καὶ δράση, ἄξια νὰ βρεῖ πολλοὺς μιμητές. 
Μὲ τέτοια παραδείγματα ἡ ἐλπίδα μας γιὰ 
τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος δυναμώνει καὶ ἡ 
δοξολογία πρὸς τὸν πανάγαθο Θεό μας 
αὐθόρμητα ἀναπέμπεται...
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1. Πορεία πρὸς ριζικὴ ἀνακαίνιση!
Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ὁ θεόπνευ-

στος ἀπόστολος Παῦλος τονίζει τὴν ἀσύγκριτη ὑπερ-
οχὴ τοῦ Χριστοῦ σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀγγέλους, ποὺ 
εἶναι  κτίσματα. Ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι κτίσμα ὅπως οἱ 
ἄγ γελοι, ἀλλὰ ὁ Δημιουργὸς καὶ τῶν ἀγγέλων καὶ τοῦ 
σύμπαντος. 

Καὶ γενικότερα, ὡς ὁ φυσικὸς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι  
αἰώνιος καὶ ἀμετάβλητος, ἐνῶ ὅλα τὰ ἐγ κόσμια δημι-
ουργήματα μεταβάλλονται, τελοῦν ὑπὸ τὸ καθεστὼς 
τῆς φθορᾶς καὶ βαδίζουν  ὁλοταχῶς πρὸς τὸ τέλος 
τους. Λέει: «αὐτοὶ (οἱ  οὐρανοί) ἀπολοῦνται, σὺ δὲ δι-
αμένεις· καὶ πάντες ὡς  ἱμάτιον παλαι ωθήσονται, καὶ 
ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγή σονται»· 
οἱ οὐρανοὶ θὰ χάσουν ἐντελῶς τὸ σημερινό τους 
σχῆμα. Ἐσὺ ὅμως παραμένεις ἀναλλοίωτος καὶ ἀμε-
τάβλητος. Ὅλος ὁ κόσμος θὰ  παλιώσει σὰν ἕνα ἔνδυ-
μα, κι ἐσύ, Κύριε, θὰ τὸν  γυρίσεις καὶ θὰ τὸν περιτυλί-
ξεις σὰν ἐξωτερικὸ ροῦχο ποὺ φοροῦν οἱ ἄνθρωποι 
καὶ θὰ ἀλλάξει, θὰ γίνει καινούργιος!

Πράγματι, τὸ σύμπαν ὁλόκληρο βαδίζει πρὸς τὸ τέ-
λος του, πρὸς τὴ συντέλεια, πρὸς τὴν καταστροφή 
του. Αὐτὴ ὅμως ἡ καταστροφὴ δὲν σημαίνει ἐξαφάνι-
ση. Διότι τὴ συντέλεια θὰ ἀκολουθήσει εὐθὺς ἀμέσως 
ἡ ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου. 

«Καινοὺς οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν» περιμένουμε 
οἱ πιστοί, σύμφωνα μὲ τὴν ἀδιάψευστη ὑπόσχεση 
τοῦ Θεοῦ (Β΄ Πέτρ. γ΄ 13). Νέα πραγματικότητα ἀσύγ-
κριτα ἀνώτερη ἀπὸ τὴν παρούσα. Ἂς μὴν ἀφήνουμε 
λοιπὸν τὴν καρδιά μας νὰ προσκολλᾶται στὰ φθαρτὰ 

� �Π�Σ��Λ�Σ� �Π�Σ��Λ�Σ

ατ᾿ ἀρχὰς σύ,  Κύριε, τὴν
γῆν  ἐθεμελίωσας, καὶ ἔρ  -
γα τῶν χειρῶν σού εἰσιν 

οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦν -
ται, σὺ δὲ  διαμένεις· καὶ πάν -
τες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσον -
ται, καὶ ὡσεὶ  περιβόλαιον ἑ  -
λίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγή-
σονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ 
τὰ ἔτη σου οὐκ  ἐκλείψουσι. 
πρὸς τίνα δὲ τῶν  ἀγγέλων 
εἴρηκέ ποτε·  κάθου ἐκ δεξι ῶν 
μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐ   χθρούς
σου  ὑπο πόδιον τῶν ποδῶν
σου; οὐχὶ  πάντες εἰσὶ λειτουρ -
γικὰ πνεύματα εἰς  διακονίαν 
ἀπο στελλόμενα διὰ τοὺς μέλ-
λοντας κληρονομεῖν σω τηρί-
αν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισ σοτέ-
ρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀ-
κουσθεῖσι, μή ποτε  παραρρυ-
ῶμεν. εἰ γὰρ ὁ δι᾿ ἀγγέλων 
λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέ-
βαιος, καὶ πᾶσα παράβασις 
καὶ πα ρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον 
μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς 
ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀ-
μελή σαντες  σωτηρίας; ἥτις 
ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ
τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀ κου-
σάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.

Σαββίνου Αἰγυπτίου,
Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ
Ἦχος πλ. α΄ -  Ἑωθινὸν Ε΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  Ἑβρ. α΄ 10 - β΄ 3
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Μάρκ. β΄ 1-12

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
(Β΄ Νηστειῶν)

Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
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καὶ στὰ πρόσκαιρα, ἀλλὰ ἂς ἀγωνιζόμα-
στε νὰ ἑνωνόμαστε μὲ τὸν μόνο ἀναλ-
λοίωτο, τὸν Χριστό, ὥστε ὁ Κύριος νὰ 
ἀνακαινίσει τὸ ἐσωτερικό μας καὶ νὰ μᾶς 
ἀξιώσει νὰ κατοικήσουμε στὸν νέο κό-
σμο ποὺ ἔχει ἑτοιμάσει γιὰ ὅλους τοὺς 
πιστοὺς δούλους Του.

2. # κόσμος τῶν ἀγγέλων
Στὴ συνέχεια ὁ ἅγιος Ἀπόστολος ἐπα-

ναλαμβάνει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἀνώτε-
ρος ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, διότι αὐτοὶ ὑπο-
τάσσονται στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀπο-
στέλλονται ἀπὸ Αὐτὸν διακονώντας τὸ 
ἔργο τῆς σωτηρίας μας: Τί εἶναι, ρωτάει, 
οἱ ἄγγελοι; «Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουρ-
γικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελ-
λόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονο μεῖν 
σω τηρίαν;»· δὲν εἶναι ὑπηρετικὰ πνεύ-
ματα ποὺ ἐνεργοῦν, ὄχι ἀπὸ δική τους 
πρωτοβουλία, ἀλλὰ ἀπο στέλλονται ἀπὸ 
τὸν Θεὸ γιὰ νὰ ὑπηρετοῦν ἐκείνους ποὺ 
πρόκειται νὰ κληρονομήσουν τὴν αἰώ-
νια ζωή; Ναί, αὐτὸ εἶναι! Ὑπηρετοῦν τὸ 
ἔργο τῆς σωτηρίας μας. Τὶ ἐξαιρετικὴ 
τιμὴ αὐ    τὴ γιὰ μᾶς! Ὁ Κύριος ἀποστέλλει 
ἀγγέ  λους γιὰ νὰ μᾶς προστατεύουν ἀπὸ 
μύριους κινδύνους καὶ νὰ μᾶς βοηθοῦν 
στὸν πνευματικό μας ἀγώνα. «Παρεμ-
βαλεῖ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φο-
βουμένων αὐτὸν καὶ ρύσεται αὐτούς», 
βεβαιώνει ὁ Ψαλμωδός (Ψαλμ. λγ´ [33] 
8). Ἐπεμβαίνει ἄγγελος Κυρίου καὶ μᾶς 
γλυτώνει ἀπὸ τὶς παγίδες τῶν δαιμό-
νων. Ἀλήθεια, ἀπὸ πόσους κινδύνους 
μᾶς σώζουν καθημερινὰ οἱ ἅγιοι ἄγγε-
λοι, χωρὶς ἐμεῖς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε!  
Ἔρχονται χωρὶς νὰ τοὺς βλέπουμε καὶ 
ἐμβάλλουν σκέψεις ἀγαθὲς στὸν νοῦ 
μας. Μᾶς ἀποτρέπουν ἀπὸ τὸ κακὸ καὶ 
μᾶς προτρέπουν νὰ κάνουμε τὸ καλό. 
Καὶ μάλιστα χαίρονται οἱ ἄγγελοι γιὰ τὴ 
μετάνοια καὶ τὴν πνευματική μας πρό-

οδο. Διότι, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, 
χαρὰ μεγάλη γίνεται στὸν οὐρανό, ὅταν 
ἕνας ἁμαρτωλὸς μετανοεῖ (Λουκ. ιε΄ 7).

Ἂς δίνουμε λοιπὸν χαρὰ στοὺς ἀγγέ-
λους μὲ τὸν πνευματικό μας ἀγώνα κι 
ἂς τοὺς παρακαλοῦμε πάντοτε νὰ μᾶς 
προστατεύουν καὶ νὰ μᾶς κατευθύνουν 
στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

3. Cαταστροφικὴ ἀμέλεια
Ἐφόσον λοιπὸν τόσο ὑπέρτερος εἶ-

ναι ὁ Χριστός, ὀφείλουμε καὶ ἐμεῖς νὰ 
προσ έχουμε σὲ ὅσα μᾶς παραγγέλλει 
μὲ τὸ κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων Του. Νὰ 
προσέχουμε, διότι ἂν ὁ Θεὸς τιμώρησε 
αὐστηρὰ τοὺς παραβάτες τοῦ νόμου, 
τὸν ὁποῖον παρέδωσαν στὸν  Μωυσὴ 
ἄγ γελοι, «πῶς ἡμεῖς  ἐκφευξόμεθα τηλι-
καύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας;»· πῶς 
εἶναι δυνατὸν νὰ ξεφύγουμε τὴν  τιμωρία 
ἐμεῖς, ἂν ἀμελή σουμε τὸ μεγάλο καὶ 
σπουδαῖο ἔργο τῆς σωτηρίας μας, τὴν 
ὁποία ἔφερε σὲ μᾶς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ 
Δημιουργὸς τῶν ἀγγέλων;  

Κρίσιμο τὸ ἐρώτημα ποὺ θέτει ὁ ἅγιος 
Ἀπόστολος. Στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας μας 
δὲν ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ ἀμέλεια. Ἡ 
ζωή μας δὲν εἶναι παιχνίδι, οὔτε ἄσκο-
πος χρόνος γιὰ νὰ τὸν σπαταλοῦμε σὲ 
ἀνούσια πράγματα ἢ πρόσκαιρες καὶ 
ἁμαρτωλὲς ἀπολαύσεις. Ἀπὸ τὸ πῶς θὰ 
ζήσουμε ἐδῶ στὴ γῆ ἐξαρτᾶται ἡ αἰώνια 
εὐτυχία μας.

Καθὼς διερχόμαστε τὴν κατανυκτικὴ 
περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 
ἂς ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας 
ποὺ μᾶς καλεῖ σὲ μετάνοια καὶ περισυλ-
λογή. Ἂς ἀνακρίνουμε προσεκτικὰ τὸν ἑ   -
αυ τό μας κι ἂς πάρουμε τὴ γενναία ἀ    πό-
φαση νὰ μετανοήσουμε, νὰ ἐξομολο  γη-
θοῦμε μὲ εἰλικρίνεια καὶ στὸ ἑξῆς νὰ ἀκο-
λουθήσουμε μὲ συνέπεια τὴν ὁ    δὸ τοῦ 
Κυρίου· τὸν δρόμο τῆς  σωτηρίας μας. 



Τ  ὴν Α΄ Κυριακὴ τῆς Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς γιορτάζουμε τὴν ἀ   -
     ναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων, 

τὴ νίκη τῆς Πίστεώς μας.  Πανηγυρίζουμε 
τὸν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας μας ποὺ νί-
κησε τὸν κόσμο καὶ τὸν νικᾶ. Εἰκοσιένα 
αἰῶνες ἀναδεικνύεται νικήτρια. Ἁγνὴ κι 
ἀνόθευτη λάμπει καὶ φωτίζει τὰ πέρατα 
τῆς Οἰκουμένης.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ δικαιούμαστε οἱ Ὀρθόδο-
ξοι νὰ πανηγυρίζουμε τὴ νίκη τῆς Ὀρθο-
δοξίας, ὀφείλουμε νὰ ζοῦμε συνειδητὴ 
χριστιανικὴ ζωή, νὰ κρατήσουμε καλὰ τὴ 
θέση μας, νὰ μὴ βάλουμε νερὸ στὸ  κρασί 
μας, νὰ μὴν ἐκκοσμικευθοῦμε.  Διότι ἡ Ὀρ -
θό δοξη Πίστη μας δὲν εἶναι μόνο θεωρία, 
ἀλλὰ καὶ πράξη. Δὲν εἶναι μόνο ὀρθοδο-
ξία, ἀλλὰ καὶ ὀρθοπραξία. Δὲν φθάνει μό-
νον ἡ ὀρθὴ δόξα, ἡ ὀρθὴ πίστη· ἀπαι-
τεῖται καὶ ἡ ὀρθὴ πράξη, τὸ ὀρθὸ βίωμα. 

Γράφει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὅτι «οὐ -
δὲν ὄφελος βίου καθαροῦ,  δογμάτων δι-
εφθαρ μένων· ὥσπερ οὖν οὐδὲ  τοὐ  ναντί  -
ον, δογμάτων ὑγιῶν, ἐὰν βίος ᾖ διεφθαρ-
μέ νος» (Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην ὁμιλία ξς΄, 
ΕΠΕ 14, 282). Καμία ὠφέλεια δὲν ἔχουμε 
ἂν ζοῦμε βίο καθαρό, ὅταν δὲν πιστεύ  ου-
με σωστά, οὔτε ἂν πιστεύουμε  σω    στά, καὶ 
ὁ βίος μας εἶναι  διεφθαρμένος. Πιστεύ  ου-

με στὴν «ἅπαξ τοῖς ἁγίοις παραδοθεῖσαν 
πίστιν» (Ἰούδα 3)!  Πρεσβεύουμε τὰ ὑγιὴ 
δόγματα! Ἀλλὰ συγχρόνως ζοῦμε ἐνάρε-
το βίο! 

Ἡ ὀρθοδοξία μὲ τὴν ὀρθοπραξία πρέπει 
νὰ συμβαδίζουν. Ἐὰν χωλαίνει τὸ ἕνα ἀπὸ 
τὰ δύο, καὶ τὸ ἄλλο καθίσταται  ἀνώφελο. 
Ρωτάει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Τί τὸ ὄ-
   φελος, εἰπέ μοι, δένδρου εἰς ὕψος πο λὺ 
ἐκτεινομένου, καὶ τοῖς φύλλοις κομ ῶν τος, 
ὅταν καρποῦ ἔρημον ᾖ; Οὕ   τω καὶ τὸν χρι-
στιανὸν οὐδὲν ὀνίνησι τὰ ὀρθὰ δόγματα, 
ἐὰν τῆς κατὰ τὸν βίον πο λιτείας ἀμελῇ» 
(Εἰς τὴν Γένεσιν ὁμιλία ιγ΄, ΕΠΕ 2, 346). 

Πόσο εὔστοχη εἶναι ἡ δογματικὴ παρα-
τήρηση τοῦ Χρυσορρήμονος! Ἀλήθεια, 
ποιὸ τὸ ὄφελος, ἐὰν ἕνα δένδρο εἶναι 
παν ύψηλο, φουντωμένο μὲ πολλὰ  κλαδιὰ 
καὶ μὲ πλούσια φυλλωσιά, ἀλλὰ δὲν ἔχει 
καρπούς;  Ἔτσι καὶ ὁ χριστιανὸς δὲν ἀρκεῖ 
μόνο νὰ πιστεύει στὰ ὀρθὰ  δόγματα· εἶναι 
ἀπαραίτητο καὶ νὰ ζεῖ πνευματικὴ ζωή. 
Ἐὰν δὲν ζεῖ  πνευματικὴ ζωή, σὲ  τίποτε δὲν 
τὸν ὠφελοῦν τὰ ὀρ θὰ  δόγματα. Ἡ ὀρθο-
δοξία χωρὶς τὴν ὀρ  θοπραξία καθίστα ται 
ἄχρηστη.  Μοιάζει σὰν τὸ πουλὶ ποὺ 
ἔ     σπασε ἡ μιὰ ἀπὸ τὶς δυὸ φτεροῦγες του 
καὶ δὲν μπορεῖ νὰ  πετάξει.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἔχουμε εὐθύ-

Ὀρθοδοξία καὶ ὀρθοπραξίαὈρθοδοξία καὶ ὀρθοπραξία
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νη νὰ φυλάξουμε ἀνόθευτη τὴν πίστη τῶν 
πατέρων μας. Πρωτίστως νὰ  φυλά ξουμε 
ἀνόθευτη τὴν ὀρθὴ δόξα, τὴν ὀρθὴ  πίστη 
μας. Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ ὀρ θόδοξη Ἐκκλη-
σία δέχεται τόσες πιέσεις ἀπὸ τὸν Παπι-
σμό, ἀπὸ τὸν  Οἰκουμενισμό, ἀπὸ τὴν παγ-
κοσμιοποίηση, πόσο αὐξημένη πρέπει νὰ 
εἶναι ἡ ἑτοιμότητά μας νὰ κρατήσουμε τὸν 
ἀτίμητο θησαυρὸ τῆς Ὀρθοδοξίας μας! Νὰ 
διαφυλάξουμε «τὸ θρήσκευμά μας  αἰωνί  -
ως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν πατέ -
ρων ἡμῶν», ὅπως διακήρυξαν οἱ  Πατριάρ -
χες τῆς Ἀνατολῆς τὸ 1848, ἀπαντώντας σὲ 
πρό κληση τοῦ Πάπα Πίου τοῦ Θ΄. 

Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας εἶναι «ἡ ἱερὰ πα-
ρακαταθήκη», τὴν ὁποία ὁ Κύριος μᾶς 
ἐμ πιστεύθηκε, καὶ ἔχουμε καθῆκον ἱερὸ νὰ 
τὴ διαφυλάξουμε ἀνόθευτη, ὅπως Ἐκεῖνος 
μᾶς τὴν παρέδωσε. Ὁ σο    φὸς  Παροιμιαστὴς 
σαλπίζει νὰ μὴν ἀλ  λάζουμε τὴν πίστη τῶν 
πατέρων μας, οὔ  τε νὰ μεταθέτουμε ὅρια 
αἰώνια. «Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ  ἔθεντο 
οἱ πατέρες σου» (Παρ. κβ΄ 28). Καὶ ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος μᾶς συμβουλεύει νὰ μὴν 
προσθέτουμε, οὔτε νὰ ἀφαιροῦμε κάτι ἀπὸ 
τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας. «Μὴ μειώσῃς· 
οὐκ ἔστι σά, τὰ ἀλλότρια ἐνεπιστεύθης· μη-
δὲν ἐλαττώσῃς» (Εἰς τὴν Α΄ πρὸς Τιμόθε ον 
ὁμιλία ιη΄, P.G. 62, 598). 

Ἔχουμε εὐθύνη νὰ φυλάξουμε ἀλώβητη 
καὶ τὴν ὀρθοπραξία μας, τὴν ὀρθὴ πράξη, τὸ ὀρθὸ βίωμα. Δηλαδή, νὰ ἐπιμελούμαστε 
τὸν ἁγιασμό μας, τὴν καθαρότητα τοῦ βίου, τὴν ὀρθότητα τῶν ἠθῶν. Νὰ προοδεύου-
με στὴν ἀρετή, νὰ «φερώμεθα ἐπὶ τὴν τελειότητα» (Ἑβρ. ς΄ 1). Νὰ προσέχουμε νὰ μὴν 
ἐκκοσμικευθοῦμε, ἀλλὰ νὰ ζοῦμε ἐνάρετο βίο. 

Ὅπως εἶναι βαρὺ ὀλίσθημα ἡ νόθευση τῆς πίστεώς μας, «κἂν τὸ τυχὸν παρακινή-
σωμεν», ἐξίσου βαρὺ ὀλίσθημα ἀποτελεῖ καὶ ἡ δική μας ἐκκοσμίκευση. Ὅσοι κάνουν 
ἀνοίγματα καὶ ὑποχωρήσεις σὲ θέματα πίστεως, ἀναπόφευκτα ὁδηγοῦνται καὶ στὴ χα-
λάρωση τῶν ἠθῶν. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἐκκοσμικεύονται, ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν ὀρθὴ 
πίστη. Κι ὅπως προσέχουμε νὰ μὴ νοθεύσουμε τὴν πίστη μας, ἔτσι νὰ προσέχουμε 
νὰ εἶναι ἐνάρετος καὶ ὁ βίος μας.

Νὰ νήφουμε λοιπὸν καὶ νὰ γρηγοροῦ με, νὰ καθαρεύουμε «ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ 
σαρκὸς καὶ πνεύματος» (Β΄ Κορ. ζ΄ 1). Νὰ ζοῦμε «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», γιὰ νὰ μὴν μπο-
ρεῖ τίποτε νὰ μᾶς χωρίσει ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ (βλ. Ρωμ. η΄ 35, 39). Τότε θὰ 
δικαιούμαστε νὰ πανηγυρίζουμε τὴ νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας. Τότε θὰ δίνουμε καλὴ μαρ-
τυρία γιὰ τὸν Χριστό.

Ἡ  ἔκδοση 
τοῦ  ἐγκολπίου 
αὐ τοῦ ἀπο σκο -
  πεῖ στὸ νὰ γί-
νουν πιὸ προσ-
 ιτὰ στὸν κάθε 
πιστὸ τὰ ὑπέρ-
οχα νοήματα 
τοῦ Ἀκαθίστου 
Ὕμνου. Ἐκτὸς 
ἀπὸ τὸ κείμενο 
περιέχει καὶ τὴ 
μετάφραση τοῦ 

δοξαστικοῦ αὐ   τοῦ ἐγκωμίου πρὸς 
τὴν Δέ   σποινα τοῦ κόσμου, τὴν Ὑ  -
πέρ μαχο Στρατηγὸ τοῦ ἔθνους. Σε-
λίδες 135. Τιμᾶται 3  ̦.
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Ἱκανοποίηση
θείας δικαιοσύνης;

Ι΄

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΡ

2. Ἡ θεία «ὀργὴ» ὡς ἀγάπη
Ἀναπτύξαμε στὸ προηγούμενο ἄρ θρο 

μας τὴν ἔννοια τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ καὶ 
τονίσαμε ὅτι αὐτὴ εἶναι ἐμφανέστατη ὄχι 
μόνο στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀλλὰ καὶ στὴν 
Καινὴ καὶ σὲ ὅλη τὴ μακραίωνη πατερικὴ 
παράδοση.

Στὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου σημειώ-
σαμε πὼς καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ στὴν 
οὐ  σία εἶναι ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης Του. 
Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο εἶναι πολὺ σημαντικὸ 
καὶ θὰ τὸ πραγματευθοῦμε ἀναλυτικότε-
ρα στὸ παρὸν ἄρθρο.

Ἡ τιμωρητικὴ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐκ-
δήλωση τῆς ἀγάπης Του,  πρωτίστως δι  -
ότι ἀποσκοπεῖ στὴ μετάνοια τῶν ἁ      μαρ -
τωλῶν. Ἐκδηλώνεται  τιμωρητικῶς πρὸς 
αὐτούς, «ἵνα ποθήσουσι τὸν Θεόν, οὗ κα-
ταπεφρονήκασιν»· γιὰ νὰ ποθήσουν τὸν 
Θεό, τὸν Ὁποῖο ἔχουν  περιφρονήσει1. 
«Ὀ ργίζεται» καὶ «τιμωρεῖ» ὁ Θεός, γιὰ νὰ 
φέρει σὲ συναίσθηση τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ 
νὰ τὸν ὁδηγήσει σὲ μετάνοια καὶ ἀλλαγὴ 
ζωῆς. Νὰ τὸν ὁδηγήσει δηλαδὴ κοντά 
Του, στὴν ἀληθινὴ εὐτυχία. Ἔχει δὲ συμ-
βεῖ ἀναρίθμητες φορὲς στὴ διάρκεια τῆς 
ἱστορίας αὐτό.

Τί γίνεται ὅμως στὶς περιπτώσεις ἐ   κεῖνες 
ποὺ ὁ ἁμαρτωλὸς δὲν  συνέρχεται παρὰ 
τὴν τιμωρητικὴ ἐκδήλωση τῆς «ὀργῆς τοῦ 
Θεοῦ»;

Καὶ σ᾿ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ἐμφανιζό-
μενος ὡς «ὀργισμένος» καὶ «τιμωρῶν» 
ὁ Θεός, ἐξ ἀγάπης ἐνεργεῖ. Ἐξ ἀγάπης 
καὶ πρὸς τὸν ἀμετανόητο ἁμαρτωλὸ καὶ 
πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ 
παραδειγματιστοῦν.

Καὶ τὸ μὲν νὰ παραδειγματιστοῦν οἱ ἄλ-
λοι τὸ κατανοοῦμε εὐκολότερα. Πράγμα-
τι, ἡ τιμωρία προσώπων ἢ συνόλων ποὺ 
ἁμαρτάνουν προκλητικὰ καὶ ἀσεβῶς προ-
ξενεῖ φόβο σὲ πολλούς, μὲ ἀποτέλεσμα 
εἴτε νὰ συγκρατοῦνται ἀπὸ τὸ νὰ ἁμαρτή-
σουν εἴτε νὰ μετανοοῦν γιὰ τὰ ἁμαρτήμα-
τά τους. Τὸ λέει σαφῶς ὁ ἀπόστολος Πέ-
τρος: Ὁ Θεὸς «πόλεις Σοδόμων καὶ Γο-
μόρρας τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρι-
νεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθει-
κώς»· ἔκανε στάχτη τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γό-
μορρα καταδικάζοντάς τα σὲ ὁλοσχερὴ 
καταστροφή, γιὰ νὰ ἀποτελοῦν φοβερὸ 
παράδειγμα σὲ ὅσους ἐπρόκειτο νὰ ἀσε-
βήσουν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ὥστε νὰ φοβη-
θοῦν καὶ νὰ μὴν τὸ κάνουν (Β΄ Πέτρ. β΄ 6).

(Εἶναι κατάλληλο σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο νὰ 
ἀνοίξουμε σύντομη παρένθεση. Ὁ σημε-
ρινὸς κόσμος ποὺ μὲ πρωτοφανὴ μανία 
προβάλλει καὶ νομιμοποιεῖ τὸ βρωμερὸ 
πάθος τοῦ Σοδομισμοῦ, τῆς ὁμοφυλοφι-
λίας δηλαδή, ὅπως ὀνομάζεται, δὲν ἀντι-
λαμβάνεται ὅτι θὰ ἔχει τὴν ἴδια τύχη μὲ τὰ 
Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα;).

Ἂς ἐπανέλθουμε ὅμως στὸ θέμα μας. 
Εἴπαμε ὅτι κατανοοῦμε κάπως ὡς ἀγάπη 
τὴν ἐκδήλωση τῆς τιμωρητικῆς  ἐνέργειας 
τῆς «ὀργῆς» τοῦ Θεοῦ,  προκειμένου νὰ 
συνετισθοῦν οἱ ἄλλοι. Πῶς ὅμως  μπορεῖ 
νὰ θεωρηθεῖ ἐκδήλωση ἀγάπης γιὰ τὸν 
ἴδιο τὸν ἁμαρτωλό, ὅταν αὐτὸς δὲν με τα-
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νοεῖ; Καὶ σ᾿ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις τὸ ἴδιο 
ἰσχύει. Ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
εἶναι ἡ τιμωρητικὴ ἐκδήλωση τῆς «ὀργῆς» 
Του.

Πρωτίστως ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ  ἴδιου 
τοῦ ἁμαρτωλοῦ, διότι τὸ νὰ ὑποστεῖ τὴν 
 τιμωρητικὴ ἐνέργεια τῆς «ὀργῆς» τοῦ Θε-
οῦ εἶναι ἡ ἐλαφρότερη τιμωρία ποὺ  θεω  -
ρεῖ ὁ ἴδιος ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος ὅτι 
εἶναι δίκαιο νὰ τοῦ ἐπιβληθεῖ. Ἐπειδὴ ἂν 
δὲν ἐκδηλώσει τιμωρητικῶς τὴν «ὀργή» 
Του ὁ Θεός, ὁ ἁμαρτωλὸς εἴτε ἐν ζωῇ, 
ἂν ἔχει κάποια συναίσθηση, εἴτε μετὰ θά-
νατον, ὁπότε θὰ τοῦ φανερωθεῖ ἡ ἀλή-
θεια τῶν πραγμάτων, θὰ ὑποφέρει πολὺ 
χειρότερα. Ἡ ἐκδήλωση τῆς «ὀργῆς» 
τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ ἀνακουφιστικὰ γιὰ τὴν 
ἁμαρτία του. Τὸ θέμα αὐτὸ τὸ πραγμα-
τεύεται μὲ δύναμη ὁ ἱερὸς  Χρυσόστομος 
 φέρνοντας μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὸ ἑ    ξῆς 
παράδειγμα: Ἂς ὑποθέσουμε, λέει, ὅτι εἶ-
ναι κάποιος ληστὴς καὶ κακοῦργος ποὺ 
ἔχει καταδικασθεῖ καὶ ὁδηγεῖται στὸν  θά -
νατο. Τὸν βλέπει ὁ βασιλιὰς καὶ στὴ θέση 
τοῦ κακούργου βάζει τὸν  μοναχογιό του, 
ὥ   στε αὐτὸς νὰ θεωρηθεῖ ἔνοχος τῶν κα-
κουργημάτων καὶ νὰ ὑποστεῖ τὸν ὀφειλό-
μενο θάνατο· τὸν δὲ κακοῦργο τὸν ἀνυ-
ψώνει «εἰς μεγάλην ἀρχήν», σὲ κορυφαῖο 
ἀξίωμα μέσα στὸ κράτος. Ὁ κακοῦργος 
ὅμως, «μετὰ τὴν σωτηρίαν καὶ τὴν δό-
ξαν τὴν ἀπόρρητον», φθάνει στὸ σημεῖο 
νὰ ὑβρίσει τὸν βασιλιά. Λοιπόν, ἐπιλέγει 
ὁ Ἅγιος, αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, «εἴ γε νοῦν 
εἶχεν», ἂν εἶχε ἔστω λίγο μυαλό, δὲν θὰ 
προτιμοῦσε «μυριάκις ἀποθανεῖν», νὰ 
πεθάνει μύριες φορές; Κι ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι 
ὁ βασιλιὰς δὲν τὸν τιμωρήσει, αὐτὸ δὲν 
θὰ εἶναι ἀπείρως χειρότερη τιμωρία γιὰ 
τὸν ἴδιο; Διότι πολὺ περισσότερο ἀνα-
κουφίζει τὸν ἔνοχο ἄνθρωπο τὸ νὰ τιμω-
ρηθεῖ («δίκην δοῦναι») παρὰ τὸ νὰ μείνει 
ἀτιμώρητος («ἢ τὸ μὴ κολάζεσθαι κόλα-
σιν»)2. Αὐτὰ ὡς πρὸς τὸ τί αἰσθάνεται ὁ 
ἴδιος ὁ  ἁμαρτωλός.

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Θεοῦ τώρα καὶ 
ἀν τικειμενικῶς ἐξεταζόμενη ἡ  τιμωρητικὴ 
ἐνέργεια τῆς «ὀργῆς» Του εἶναι ἐκ δήλωση 
ἀγάπης, διότι ἐπιφέρει, κατὰ λόγον δικαι-
οσύνης, μείωση τῆς αἰώνιας τιμωρίας τοῦ 
ἁμαρτωλοῦ καὶ ἐλάφρυνση τῆς κολάσε-
ώς του. Τὸν τιμωρεῖ ὁ Θεὸς ἐδῶ καὶ γίνε-
ται ἐλαφρότερη ἡ βασανιστικὴ θέση του 
στὴν αἰωνιότητα.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τὸ βεβαίωσε, ὅταν εἶπε 
γιὰ τὴν πόλη Καπερναοὺμ ποὺ εἶχε δεῖ 
ἀναρίθμητα θαύματα, ἀλλὰ ἔμεινε ἀμετα-
νόητη, ὅτι κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως τὰ 
Σόδομα θὰ κριθοῦν ἐπιεικέστερα: «Γῇ Σο-
δόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσε-
ως ἢ σοί» (Ματθ. ια΄ 24). Ἔτσι ἑρμηνεύ-
ει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τὴ σχετικὴ περι-
κοπή: «Εἰπὼν γάρ, ὅτι Ὃς ἂν μὴ δέξη-
ται ὑμᾶς, ἀποτινάξετε τὸν κονιορτὸν τῶν 
ποδῶν ὑμῶν, ἐπήγαγε λέγων· Ἀνεκτότε-
ρον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας ἐν 
ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. Τῷ γὰρ 
εἰπεῖν ἀνεκτότερον, τοῦτο ἐδήλωσεν, ὅτι 
κἀκεῖνοι κολασθήσονται μὲν, κουφότερον 
δέ, ἐπειδὴ καὶ ἐνταῦθα ἔδωκαν δίκην»3.

Νά λοιπὸν πῶς ἡ ὀνομαζόμενη καὶ θε-
ωρούμενη «ὀργὴ» τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι τί-
ποτε ἄλλο παρὰ ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης 
καὶ τῆς ἄπειρης φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ.

Στὰ ἑπόμενα ἄρθρα θὰ ἀναπτύξου-
με τὴν ἔννοια τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, 
ὅπως ἤδη ἔχουμε προαναγγείλει.

1. Ὠριγένους (Ἀμφιβαλλόμενα), Σχόλια εἰς τὴν Ἀπο-
κάλυψιν, ΒΕΠΕΣ 17, 148: «οὐ τὸ συμβεβηκὸς πάθος 
ὀνομάζεται Θεοῦ ὀργὴ καλούμενον, ἔξω ὑπάρχον αὐ-
τοῦ, πλὴν εἰς χρείαν κατατασσόμενον τοῖς δεομένοις, ᾧ 
καὶ παραδίδονται ὡς ἀνάξιοι Θεοῦ, ἵνα ποθήσουσι τὸν 
Θεόν, οὗ καταπεφρονήκασιν, ὅτε ὑπὸ τὴν τοῦ χείρονος 
ἐξουσίαν γίνονται».

2. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν Β΄ πρὸς Κορινθίους Ὁμι-
λία ΙΑ΄, PG 61, 479-480.

3. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τὸν πλούσιον καὶ τὸν Λάζα-
ρον λόγος τρίτος, PG 48, 999: «Καὶ ἁπλῶς πᾶσα κόλα-
σις, ἂν μὲν ἐπὶ ἁμαρτωλῶν γίνηται, ὑποτέμνεται τὸ 
τῆς ἁμαρτίας φορτίον· ἂν δὲ ἐπὶ δικαίων, φαιδροτέραν 
αὐτῶν ἐργάζεται τὴν ψυχὴν, καὶ μέγιστον ἑκατέροις τὸ 
κέρδος ἀπὸ τῆς θλίψεως συμβαίνει» (PG 48, 1004).



Η περίοδος ποὺ προηγεῖται τῆς ἁγί-
ας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας καὶ 

μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὰ μεγάλα αὐτὰ 
γε  γονότα ὀνομάζεται Σαρακοστή. Καὶ 
ὀνομάζεται ἔτσι ἐξαιτίας τῶν σαράντα ἡ   -
μερῶν νηστείας ποὺ  περιλαμβάνει. Εἶ  -
ναι μία κατεξοχὴν πνευματικὴ  περίοδος 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, κατὰ τὴν ὁ  -
ποία τόσο ἡ κατανυκτικὴ  ὑμνογραφία, 
ὅσο καὶ οἱ αὐξημένες  λατρευτικὲς εὐκαι-
ρίες, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ νηστεία, ὑπο-
βοηθοῦν ὅλους μας σὲ μεγαλύτερη συγ-
κέντρωση στὸν πρώτιστο σκοπὸ τῆς 
ζωῆς μας, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν 
κατάκτηση τῆς αἰωνίου ζωῆς. Τὸ ὅλο 
κλίμα τῆς πνευματικῆς αὐτῆς περιόδου 
προσφέρεται γιὰ περισσότερη ἐνδο-
σκόπηση, λεπτομερέστερο  αὐτοέλεγχο, 
μὲ μοναδικὴ ἐπιδίωξη τὴ βαθιὰ μετάνοιά 
μας γιὰ τὰ πεπραγμένα καὶ τὶς ἐλλείψεις 
τοῦ βίου μας.

Εἶναι ἀλήθεια, βέβαια, πὼς οἱ περισ-
σό τεροι ἄνθρωποι οὔτε  γνωρίζουν, ἀλ-

λὰ καὶ δὲν συντονίζονται μὲ τὸ πνεῦμα 
τῆς περιόδου αὐτῆς, γιὰ νὰ ἀποκομί-
σουν καὶ τοὺς πνευματικοὺς  καρπούς 
της. Δυστυχῶς, ἡ ζωὴ καὶ οἱ  ἐπιλογές 
μας ἔχουν πάψει πρὸ πολλοῦ νὰ καθο-
ρίζονται, νὰ ἐμπνέονται καὶ νὰ καθο δη -
 γοῦνται ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς ἁγίας μας Ἐκ-
κλησίας.

Μπορεῖ λοιπὸν σήμερα κάποιος νὰ ὑ   -
πόκειται σὲ αὐστηρότατη δίαιτα χάριν 
τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ σώματος ἢ τῆς ὑγείας, 
τῆς εὐεξίας καὶ μακροζωίας, νὰ ἀρνεῖται 
ὅμως νὰ τηρήσει τὴ νηστεία τῆς Ἐκκλη-
σίας μας χάριν τῆς πνευματικῆς ὠφελεί-
ας. Μπορεῖ νὰ ἐπισκέπτεται ἐπ’ ἀμοιβῇ 
κάποιον ψυχολόγο ἢ νὰ  «διασκεδάζει» 
μὲ τὶς ὧρες στὴν τηλεόραση, ἐνῶ ἀρνεῖ-
ται νὰ συναντήσει κάποιον Πνευματικὸ 
γιὰ νὰ δεχθεῖ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν 
στὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσε-
ως. Προτιμᾶ νὰ παραμιλᾶ μόνος του 
παρὰ νὰ προσεύχεται. Ἀρνεῖται πεισμα-
τικὰ νὰ δώσει, νὰ προσφέρει ἢ νὰ μοιρα-
στεῖ κάτι, ἐνῶ διεκδικεῖ  διαρκῶς νὰ πά-

Ἡ Σαρακοστὴ
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ρει ὅ,τι θεωρεῖ ὅτι τοῦ ἀνήκει. Ἀποφεύγει  ἐπιμελημένα τὴ 
μόνωση, γιατὶ δὲν θέλει νὰ δεῖ τὸν  ἐαυτό του.  Τρομάζει 
μπροστὰ στὸν  συνειδησιακὸ ἔλεγχο καὶ στὰ ἀναπάν-
τητα ἐρωτήματα ποὺ σφυροκοποῦν τὴν ὕπαρξή του.

Ἡ κατανυκτικὴ περίοδος τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς βοηθεῖ πολὺ τὶς ψυχὲς στὴ σωστὴ κατεύ-
θυνση τῆς ζωῆς. Βοηθεῖ στὸν ἐντοπισμὸ τῶν παθῶν, 
τῶν ἐλλείψεων καὶ τῶν ἐλαττωμάτων μας. Φωτίζει ἐσω-
τερικὲς πληγὲς καὶ ἀποκαλύπτει πνευματικὰ προβλή-
ματα ποὺ μπορεῖ ἄλλοτε νὰ εἶναι ἀπωθημένα μέσα 
μας καὶ ἄλλοτε ἀδιευκρίνιστα. Λειτουργεῖ διαρκῶς ὡς 
συν εχὴς πρόσκληση γιὰ προσωπικὴ μεταμόρφωση.

Τὸ πνεῦμα της εἶναι πνεῦμα βαθιᾶς, ἐπίπονης καὶ ἀ -
γωνιστικῆς ἀναζήτησης, ἔτσι ὅπως ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν 
Εὐχὴ τοῦ ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου σὲ κάθε σχεδὸν ἱερὴ 
Ἀκολουθία τῆς Σαρακοστῆς.

Μᾶς ζητάει ἡ εὐχὴ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὸ πνεῦμα τῆς 
ἀργίας, τῆς περιεργείας, τῆς φιλαρχίας καὶ τῆς ἀργολο-
γίας καὶ νὰ ἐγκολπωθοῦμε τὸ πνεῦμα τῆς σωφροσύ-
νης, τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἀγά-
πης. Καὶ τελειώνει ἡ ὡραία αὐτὴ προσευχὴ μὲ παρά-
κληση πρὸς τὸν Θεό: «Δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ 
πταίσματα καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου».

Ἕνας ἀγώνας δηλαδὴ νὰ ἀφήσουμε τὴν κατάκριση, 
τὸν σχολιασμὸ τῶν ἄλλων, τὸ κουτσομπολιὸ καὶ νὰ κοι-
τάξουμε τὸ δικό μας ἐσωτερικό, τὶς δικές μας  ἀδυναμίες, 
τὶς δικές μας πτώσεις καὶ ἀνομίες. Εἶναι πορεία ἡ Σα-
ρακοστή. Ὄχι μόνο μιᾶς συγκεκριμένης χρονικῆς πε-
ριόδου ἀλλὰ καὶ μιᾶς θεραπευτικῆς προόδου. Δὲν 
προ  σ βλέπει στὴν τήρηση κάποιων ἐξωτερικῶν καὶ γι’ 
αὐτὸ μόνο ὑποβοηθητικῶν κανόνων, ἀλλὰ οὐσιαστικό-
τερα στὴν ἀπόκτηση ταπεινοῦ φρονήματος, αὐτογνω-
σίας καὶ μετάνοιας.

Γι’ αὐτὸ καὶ σὰν τέτοια δὲν εἶναι μελαγχολικὴ περίο-
δος, ἀλλὰ περίοδος ποὺ ἔχει τὸ στοιχεῖο τῆς χαρᾶς, 
ποὺ μᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ στὸν Θεό, στὸν  συνάνθρωπο 
καὶ στὸν ἴδιο μας τὸν ἄγνωστο ἑαυτό.

Ἂς ἐκμεταλλευθοῦμε τὸ πνεῦμα καὶ τὰ μηνύματά της, 
ἕτσι ὥστε βαθύτερα προετοιμασμένοι καὶ πιὸ συνει-
δη τὰ μετανοημένοι νὰ ζήσουμε τὰ ἄχραντα Πάθη τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ τὴν τριήμερη Αὐτοῦ θεία Ἀνά-
σταση.

Τὸ νέο μας αὐτὸ βιβλίο ἀνα-
λύει μὲ τρόπο ἁπλὸ καὶ πρα-
κτικὸ τὴ μέγιστη ἀρετὴ τῆς ἀ  -
γάπης: Ποιὲς εἶναι οἱ ἐκδηλώ-
σεις της καὶ πῶς μποροῦμε 
νὰ τὴν ἀσκήσουμε στὶς ποικί-
λες περιστάσεις τῆς καθημε-
ρινῆς μας ζωῆς, τί ἐνδυναμώ-
νει μέσα μας τὴν ἀγάπη καὶ 
τί τὴν ἀδυνατίζει, πόσο ὠφε-
λεῖ καὶ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Τὴν 
ἀρετὴ τῆς ἀγάπης μᾶς δίδαξε 
ὁ Κύριος μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὸ 
παράδειγμά Του, καὶ αὐτὴ μᾶς 
ὁδηγεῖ μὲ ἀσφάλεια στὴ Βα-
σιλεία τῶν Οὐρανῶν. Σελίδες 
140. Τιμᾶται 3,50  ̦.

s

Ἡ ἀγάπη
πρὸς 

τὸν πλησίον
μονοπάτι 

γιὰ τὸν Παράδεισο

Ἀρχιμ. Γρηγορίου
Π. Χαραλαμπίδη



Ὁ ὅσιος ΤίτοςὉ ὅσιος Τίτος
τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβουτῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

Σ    τὸν διάκονο Εὐάγριο χάρισε ὁ Θεὸς 
μιὰ πολύτιμη εὐκαιρία γιὰ νὰ συν-
διαλλαγεῖ μὲ τὸν πρεσβύτερο Τίτο. 

Ἀλλά, δυστυχῶς, τὴν ἀπέρριψε πεισμα-
τικά, ἐπειδὴ ἔκρυβε βα-
θὺ ἐγωισμό. Καὶ τελικὰ 
ὁ  Εὐάγριος δὲν δέχθηκε 
τὴ συγ γνώ μη τοῦ ἀσθε-
νοῦντος συλ λειτουργοῦ 
του, λέγοντας πρὸς ὅ    - 
λους γύ  ρω του: «Ποτὲ 
δὲν θὰ συμφιλιωθῶ μαζί 
του, οὔτε σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ 
οὔτε στὴν ἄλλη». 

Καὶ καθὼς τελείωνε ὁ 
Εὐάγριος τὸν πικρό του 
αὐτὸν λόγο, ὁ Θεὸς τὸν 
τιμώρησε. Τὸν ἐπισκέ-
φθηκε ἀκαριαῖα ὁ πικρό-
τατος θάνατος. Ἔπεσε 
νεκρὸς κάτω. Καὶ  ἔμεινε 
ἐκεῖ κοκκαλωμένος. Μὲ ἀλύγιστα τὰ 
μέ λη τοῦ σώματός του καὶ μὲ τὸ στόμα 
ἀνοικτὸ νὰ χάσκει.Τὴν ἴδια ὥρα ρεῦμα 
θείας πνοῆς ζωογονοῦσε τὸν ἑτοιμοθά-
νατο Τίτο. Καὶ μὲ σφρίγος καὶ δύναμη, 
τελείως ὑγιὴς ἀνασηκώθηκε μὲ παράδο-
ξο θαῦμα!

Πόνος βαθὺς ἀνάμεικτος μὲ ἀπροσ-
δόκητη χαρὰ κατέλαβε ὅλους. Πόνος 
γιατὶ ἕνας ἀνελεήμων καὶ μνησίκακος 
καὶ σκληροκάρδιος διάκονος ἔχανε ὁρι-
στικὰ τὴν ψυχή του, καὶ χαρὰ γιατὶ ἕνας 

ἐλεήμων καὶ συγχωρητικὸς ἱερέας κέρ-
διζε τὴ σωτηρία του, ὑγεία πρῶτα στὴν 
ψυχὴ καὶ μετὰ στὸ σῶμα.

Σὲ λίγο ὁ Τίτος  διηγεῖτο  μεταρσιωμένος 
ὅσα θαυ μαστὰ ὁ Θεὸς 
τοῦ εἶχε ἀποκαλύψει στὴ 
διάρκεια τῆς ἀσθενείας 
του, μέχρι καὶ τὴν ὥρα 
τῆς  ὁλοκληρωτικῆς θε-
ραπείας του. Τί εἶχε δεῖ; 
Πρὶν ζητήσει ἀπὸ τὸν 
Εὐάγριο τὴ  συγγνώμη, ἔ   - 
βλεπε πλῆθος πονη ρῶν
δαιμόνων γύ  ρω ἀπὸ τὴν 
κλίνη του ποὺ πανη γύ-
ριζαν γιὰ τὴ  γεμάτη ὀργὴ 
καὶ μνησικακία ψυχή του 
καὶ ἦσαν ἕτοιμοι νὰ τὴν 
ἁρπάξουν. Ὅταν ὁ Εὐά-
γριος  ἀρνήθηκε νὰ δε-
χθεῖ τὴ μετάνοια τῆς συγ-

γνώμης του, εἶδε τιμωρὸ ἄγγελο ποὺ μὲ 
φλογισμένο ἀκόντιο χτύπησε τὸν αὐθά-
δη διάκονο καὶ τὸν ἔριξε κάτω νεκρό. Καὶ 
ἀμέσως μετὰ εἶδε τὸν ἄγγελο νὰ ἔρχεται 
πρὸς τὸ κρεβάτι του καὶ μὲ τὴν παντοδύ-
ναμη προσταγὴ τοῦ Κυρίου νὰ τὸν κρα-
τάει σφικτὰ καὶ νὰ τὸν ἀνασταίνει τελεί-
ως ὑγιή.

Τὸ ἐποπτικὸ αὐτὸ μάθημα συγκλόνισε 
ὅλη τὴ μεγάλη Ἀδελφότητα τῆς Λαύρας 
τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Ὁ μακάριος 
Τίτος μὲ τὴ γενναία του αὐτὴ πράξη τῆς 

(27 Φεβρουαρίου)
Β΄
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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

ΑΝΙΚσυμφιλιώσεως ἀπέδειξε στοὺς συμμοναστές του τὴ δύ-
ναμη καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης.

Ἀπὸ τότε σ’ ὅλη τὴ Λαύρα οἱ μοναχοὶ ἀπέβαλαν κάθε 
ἴχνος μίσους ἢ κακίας καὶ ἐνεδύθησαν «σπλάγχνα οἰ-
     κτιρμῶν» (Κολ. γ΄ 12). Ἡ φράση τοῦ ὁσίου Ἐφραὶμ ἠ  -
χοῦσε δυνατὰ στὶς καρδιὲς ὅλων: «Ἂν σὲ κάποιον συμ-
βεῖ νὰ πεθάνει, ἐνῶ βρίσκεται σὲ ἔχθρα μὲ συνάνθρω-
πό του, ἡ κρίση θὰ εἶναι ἀμείλικτη γι’ αὐτόν».

Ὁ Τίτος στὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του ὑπῆρξε πρότυ-
πο ἀνεξικακίας καὶ πλούσιας ἀγάπης πρὸς ὅλους. Τὸ 
ἀπεδείκνυε καθημερινά, ὄχι μόνο μὲ τὴν ἐξωτερική του 
συμπεριφορὰ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐσωτερική του διάθεση. 
Οὐδέποτε ἄφησε νὰ περάσει μέσα του ἴχνος κακίας ἢ 
ἀντιπάθειας γιὰ ὁποιονδήποτε ἀδελφό. Ἡ ὅλη του βιοτὴ 
ἦταν ἐξαγνισμένη, ὁσία καὶ καθαρά. Γιὰ ὅλους ὑπῆρξε 
δυνατὸ πρότυπο ἀρετῆς τοῦ γνησίου μοναχικοῦ καὶ ἱε-
ρατικοῦ βίου. Ἔτσι λουσμένος στὴν οὐράνια χάρη, πα-
ρέδωσε μὲ εἰρήνη τὴν ὁσία ψυχή του στὸν Νυμφίο Κύ-
ριο καὶ Πλάστη του γύρω στὸ 1190 μ.Χ.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς τίμησε καὶ δόξασε τὸν ἄξιο ἱερωμέ-
νο τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου, τὸν Τίτο τὸν πρεσβύτερο. 
Τὸ σῶμα του παραμένει ἄφθαρτο ἕως τὶς ἡμέρες μας, 
γιὰ νὰ ἀποδεικνύει σιωπηλὰ τὴν ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία 
πε ριέβαλε ὁ Θεὸς τὸν ὅσιο δοῦλο Του μετὰ τὴ μεγάλη 
του νίκη.

Εἴθε μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Τίτου τοῦ πρεσβυ-
τέρου, τοῦ ἐκ Ρωσίας, νὰ καλλιεργοῦμε καὶ ἐμεῖς τὸ 
ἀ  μνησίκακο καὶ συγχωρητικὸ πνεῦμα πρὸς ὅλους, ποὺ 
ἀ       πορρέει ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη εἶναι 
τὸ χρυσὸ κλειδὶ τοῦ Παραδείσου!

Στὸ βιβλίο μας αὐτὸ περιέχονται ἀληθινὰ  περιστατικά, 
στὰ ὁποῖα κατὰ μέγα μέρος διαφαίνονται θαυμαστὲς ἐ -
πεμβάσεις τῆς χάριτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὴ ζωή 
μας. Σελίδες 202. Τιμᾶται 4  ̦.

Ἦταν θαῦμα
τῆς Παναγίας

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη

50 ἀληθινὲς ἱστορίες
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