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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

«  � Πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν �ἱὸν 
Σωτῆρα τοῦ κόσμου»

(�� �ωάν. δ� 14)

«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
"ύριον �ησοῦν &ριστόν»

(Φιλιπ. γ� 20)

Κ αθημερινῶς πολλὲς εἰδήσεις μετα-
δίδονται ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνη-
μερώσεως κι ἀπὸ τὸ διαδίκτυο κι 

ἀνάλογα μὲ τὴ βαρύτητά τους χαρακτη-
ρίζονται ὡς πρώτη εἴδηση,  δεύτερη εἴ-
δηση... Ἀλλὰ ἡ σπουδαιότερη ἀπʼ ὅλες 
τὶς εἰδήσεις τῆς παγκόσμιας ἱστορίας 
ποὺ ἔχουν μεταδοθεῖ ἐπάνω στὸν πλα-
νήτη μας εἶναι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα
τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Χριστοῦ 
ποὺ ἀνήγγειλε
ὁ ἄγγελος στὶς 
Μυ  ροφόρες. 

Μᾶς πληρο-
φο  ροῦν οἱ ἱεροὶ 
Εὐαγγελιστὲς 
μὲ χαρακτηρι -
στικὲς λεπτο-
μέρειες ὁ κα-
θένας τους ὅτι 
τὴν πρώτη ἡμέ-
ρα τῆς ἑβδομά-
δας ἀπὸ τὰ βα-
θιὰ χαράμα τα 
ἦλθαν οἱ γυ-

ναῖκες στὸ μνῆμα φέρνοντας τὰ ἀρώμα-
τα ποὺ εἶχαν ἑτοιμάσει. Βρῆκαν τότε τὴν 
πέτρα ποὺ ἔφραζε τὸ μνημεῖο νὰ εἶναι 
κυλισμένη μακριὰ ἀπʼ αὐτό. Κι ὅταν 
μπῆκαν στὸ μνημεῖο, δὲν βρῆκαν τὸ σῶ-
μα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Κι ἐνῶ βρίσκον-
ταν σὲ μεγάλη ἀπορία γιὰ τὸ γεγονὸς 
αὐτό, ξαφνικὰ δύο ἄγγελοι παρουσιά-
στηκαν μπροστά τους ὡς ἄνδρες μὲ

 στολὲς ποὺ ἄ-
στραφταν ἀπὸ 

λαμπρότητα. Κι 
ἐνῶ αὐτὲς κα-

τατρομαγμένες
ἔγερναν τὸ  πρό-

σωπο πρὸς τὴ 
γῆ ἀπὸ εὐλά-
βεια κι ἐπειδὴ 

δὲν ἄντε-
χαν τὴ λάμψη 
τῶν ἀγγέλων, 
εἶπαν οἱ ἄγγε-

λοι σʼ αὐτές: 
«Τί ζητεῖτε τὸν 

ζῶντα μετὰ τῶν 
νεκρῶν; οὐκ 
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ἔστιν ὧδε, ἀλλʼ ἠγέρθη» (Λουκ. κδ΄ 5-6). 
Οἱ μυροφόρες γυναῖκες ἦταν πρόσω-

πα πολὺ σεβαστά. Ἀνῆκαν στὸν ἰδιαίτερο 
κύκλο τῶν γυναικῶν ποὺ ὑπηρετοῦσαν 
τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς μαθητές Του ἀπὸ τὰ 
ὑπάρχοντά τους. Δὲν ἐγκατέλειψαν τὸν 
Κύριο οὔτε στὸ Σταυρό. Μόνο «τὸ σάβ-
βατον ἡσύχασαν» (Λουκ. κγ΄ 56), σύμ-
φωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Μωσαϊκοῦ νό-
μου γιὰ τὴν ἀργία τῆς ἡμέρας αὐτῆς. 
Ἀλλὰ τὸ πρωὶ τῆς ἑπόμενης μέρας τοῦ 
Σαββάτου, πρώτης τῆς ἑβδομάδας, τῆς 
«μιᾶς τῶν σαββάτων», πρὶν καλά-καλὰ 
ξημερώσει, βρίσκονταν στὸ δρόμο κρα-
τώντας τὰ πολύτιμα μύρα τους, γιὰ νὰ 
ἀλείψουν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 

Πήγαιναν στὸ μνημεῖο, σύμφωνα μὲ 
τὰ ἔθιμα τῆς ἐποχῆς, γιὰ νὰ μυρώσουν 
τὸν πεφιλημένο νεκρό τους. Καθὼς βά-
διζαν μὲ βῆμα γοργό, ἀναρωτιόντουσαν 
ποιὸς θὰ τὶς βοηθοῦσε νὰ ἀποκυλίσουν 
«τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου» 
(Μάρκ. ιστ΄ 3). Ἀλλὰ ἐκεῖ τοὺς περίμενε ἡ 
μεγάλη ἔκπληξη: Βρῆκαν τὴν ταφόπετρα 
παραμερισμένη καὶ τὸν τάφο ἀδειανό. Οἱ 
νεκρικοὶ ἐπίδεσμοι ποὺ εἶχαν χρησιμο-
ποιηθεῖ κατὰ τὴν ταφὴ ὑπῆρχαν στὸ μνη-
μεῖο καὶ «τὸ σουδάριον... ἐντετυλι γμένον 
εἰς ἕνα τόπον» (Ἰω. κ΄ 7), ἀλλὰ τὸ σῶμα 
τοῦ Ἰησοῦ δὲν βρισκόταν ἐκεῖ, διότι ὁ Κύ-
ριος εἶχε ἀναστηθεῖ. 

Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε αὐτεξουσίως 
μὲ τὴ δύναμη τῆς θεότητάς Του καὶ ἀνα-
δείχθηκε ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου! Πῶς ἦ  -
ταν δυνατὸν νὰ κρατήσει ὁ τάφος «τὸν 
ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς»; (Πράξ. γ΄ 15). Πολὺ 
σωστὰ εἶπε ὁ ἄγγελος στὶς Μυροφό-
ρες: Γιατί ζητᾶτε ἀνάμεσα στοὺς νεκροὺς 
Αὐτὸν ποὺ τώρα πλέον εἶναι ζωντανός; 
Δὲν εἶναι ἐδῶ, ἀλλὰ ἀναστήθηκε! Θυμη-
θεῖτε πώς, ὅταν ἀκόμη ἦταν στὴ Γαλι-
λαία, σᾶς εἶπε ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ προ-
καθορισμένο σχέδιο τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ 
παραδοθεῖ σὲ χέρια ἀνθρώπων ἁμαρ-

τωλῶν καὶ νὰ σταυρωθεῖ, καὶ τὴν τρίτη 
ἡμέρα ἀπὸ τὸν θάνατό Του νὰ ἀναστη-
θεῖ (Λουκ. κδ΄ 5-7). 

Τὸ ἀδιαμφισβήτητο κοσμοϊστορικὸ καὶ 
κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσε-
ως τοῦ Χριστοῦ βεβαιώνει πανηγυρικὰ 
τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ καὶ στηρίζει τὴν πίστη μας σʼ αὐτήν. 
Ὅπως δὲν μποροῦν οἱ ἐχθροὶ τοῦ Σταυ-
ροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ 
νὰ ἀμφισβητήσουν ὅτι ὁ Χριστὸς σταυ-
ρώθηκε, ἔτσι δὲν μποροῦν νὰ ὑποστη-
ρίξουν ὅτι ὁ Ἐσταυρωμένος ἐξακολου-
θεῖ νὰ παραμένει στὸν τάφο νεκρός, διό-
τι ἀναστήθηκε! Κι ἀφοῦ ἀναστήθηκε, δὲν 
πεθαίνει πλέον. Ὁ θάνατος δὲν ἔχει πιὰ 
ἐξουσία ἐπάνω Του, δὲν μπορεῖ νὰ τὸν 
κυριεύσει. «Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν 
οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέ-
τι κυριεύει» (Ρωμ. στ΄ 9). 

Ἀναστήθηκε! Καὶ μὲ τὴν Ἀνάστασή 
Του ἄνοιξε τὸν δρόμο καὶ γιὰ τὴ δική μας 
ἀνάσταση. Ἔγινε ἡ ἀρχὴ τῆς ἀναστά-
σεως ὅλων τῶν νεκρῶν. «Χριστὸς ἐγή-
γερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμη-
μένων ἐγένετο» (Α΄ Κορ. ιε΄ 20). Ὅπως 
οἱ πρώιμοι καρποὶ προαναγγέλλουν ὅτι 
θὰ ἀκολουθήσει καὶ ὁλόκληρη ἡ συγκο-
μιδή, ἔτσι καὶ ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε καὶ 
βεβαιώνει μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ὅτι θὰ 
ἀκολουθήσει ἡ ἀνάσταση καὶ τῶν ἄλλων 
νεκρῶν. Μὲ πόση ἐλπίδα καὶ φῶς λούζει 
τοὺς τάφους τῶν προσφιλῶν μας ἐκεῖνο 
τὸ «οὐκ ἔστιν ὧδε» ποὺ ἄκουσαν οἱ Μυ-
ροφόρες ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ ἀγγέλου! 

Ὁ Κύριος μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ἄνοιξε 
τὸν δρόμο, γιὰ νὰ ζοῦμε κι ἐμεῖς ἀναστη-
μένη ζωή, «ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ. στ΄ 
4). Ἐγκαινιάζει «ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰω-
νίου ἀπαρχήν», γιὰ νὰ σκιρτοῦμε ἀπὸ 
ἀγαλλίαση καὶ χαρὰ καὶ εὐγνωμόνως νὰ 
«ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν μόνον εὐλο-
γητὸν τῶν πατέρων, Θεὸν καὶ ὑπερέν-
δοξον»!



1. � θριαμβευτικὸς παιάνας
«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει, 

ὅτι Χριστὸς ἀνέστη καὶ ᾍδης ἐσκυλεύθη»! Σή-
μερα ἄνθρωποι καὶ ἄγγελοι, ζῶντες καὶ κε-
κοιμημένοι, τὸ σύμπαν ὁλόκληρο, «οὐρανός 
τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια», τὰ πάντα γιορ-
τάζουν καὶ πανηγυρίζουν τὴν Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ! Τὸ ἀναφέρει καὶ τὸ σημερινὸ ἀπο-
στολικὸ ἀνάγνωσμα: Ὁ Κύριος «παρέστησεν 
ἑαυ τὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτόν», δηλαδὴ 
μετὰ τὸ Πάθος καὶ τὸν θάνατό Του παρουσιά-
στηκε στοὺς μαθητές Του ζωντανός, ἀναστη-
μένος!

Θαῦμα πρωτοφανὲς καὶ νίκη συγκλονιστική! 
Διότι μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
νίκησε τὸν θάνατο καὶ συνέτριψε τὸν διάβολο. 
Πρόκειται γιὰ τὴ μεγαλύτερη νίκη ποὺ συνέβη 
στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου καὶ ἡ ὁποία ἐγγυᾶται 
γιὰ κάθε πιστὸ χριστιανὸ τὴν ἀρχὴ μιᾶς ἄλλης 
βιοτῆς (ζωῆς) μὲ αἰώνια προοπτική: «Θανάτου 
ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾍδου τὴν καθαίρεσιν, 
ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν».

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας ἀπὸ σήμερα καὶ 
γιὰ σαράντα ἡμέρες ἑορτάζει μὲ λαμπρότη-
τα τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ μᾶς καλεῖ νὰ 
ψάλλουμε μὲ ὅλη μας τὴ δύναμη καὶ νὰ δια-
λαλοῦμε παντοῦ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη»! Καὶ ἡ 
ἀντίστοιχη ἀπάντηση ἂς ἀκούγεται μὲ ἀκλό-
νητη πίστη καὶ ἀπόλυτη βεβαιότητα: «Ἀληθῶς 
ἀνέστη ὁ Κύριος»! Αὐτὸς θὰ εἶναι πλέον ὁ κα-
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. α΄ 1-8

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ἰωάν. α΄ 1-17

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Τ  ὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησά-
μην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, 
ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε 

καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντει-
λάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύ-
ματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελή-
φθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν 
ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολ-
λοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσα-
ράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ 
λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ. καὶ συναλιζόμενος παρήγγει-
λεν αὐτοῖς ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων μὴ χω-
ρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγ-
γελίαν τοῦ πατρός, ἣν ἠκούσατέ 
μου· ὅτι ᾿Ιωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδα-
τι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύ-
ματι Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας 
ἡμέρας. οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπη-
ρώτων αὐτὸν λέγον τες· Κύριε, εἰ ἐν 
τM χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν 
βασιλείαν τM ᾿Ισραήλ; εἶπε δὲ πρὸς 
αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρό-
νους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν 
τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, ἀλλὰ λήψεσθε δύνα-
μιν ἐπελθόν τος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν 
τε ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιου-
δαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου 
τῆς γῆς.   
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θημερινὸς χαιρετισμός μας γιὰ ὅλη αὐτὴ 
τὴν ἀναστάσιμη περίοδο. Αὐτὸ εἶναι τὸ 
πιὸ ἐλπιδοφόρο μήνυμα γιὰ τὸν σύγχρο-
νο ταλαιπωρημένο κόσμο ποὺ ἀναζητᾶ 
στήριγμα κι ἐλπίδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν κάθε 
ἄνθρωπο. Διότι κάθε ἄνθρωπος ἀγαπᾶ τὴ 
ζωὴ καὶ θέλει νὰ ζήσει!

2. 8εκμήρια τῆς >ναστάσεως
Τὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστά-

σεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀποτελεῖ βα-
σικὸ θεμέλιο τῆς πίστεως τῶν χριστιανῶν, 
ἀλλὰ καὶ πέτρα σκανδάλου γιὰ τοὺς ἀ -
πίστους. Εἶναι τὸ κρίσιμο σημεῖο ὅπου 
σκον τάφτει ἡ ἀνθρώπινη λογική. Ἄραγε 
ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς στ’ ἀλήθεια; Πῶς 
εἴμαστε βέβαιοι γι’ αὐτό;... Στὶς Πράξεις 
τῶν Ἀποστόλων, ποὺ ἀρχίζουν νὰ ἀνα-
γινώσκονται ἀπὸ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα, 
διαβάζουμε ὅτι ὁ ἀναστὰς Κύριος βεβαί-
ωνε τοὺς μαθητές Του γιὰ τὴν Ἀνάστα-
σή Του μὲ πολλὲς ἀπο  δεί ξεις: «ἐν πολ-
λοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσαρά κοντα 
ὀ πτα   νόμενος αὐτοῖς». Ἐπὶ σαράντα ἡμέ-
ρες ἐμφανιζόταν στοὺς Ἀποστόλους κατὰ 
διαστήμα τα, τοὺς μι λοῦ σε, ἔτρωγε μαζί 
τους, συζητοῦσαν καὶ τοὺς ἀποκάλυπτε 
τὰ μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Ὅλα αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ψέμα καὶ 
ἀπάτη, διότι συνέβησαν ὄχι μόνο ἐνώ-
πιον τῶν Ἀποστόλων ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον 
πολλῶν ἄλλων μαρτύρων σὲ διαφορετικὸ 
χρόνο καὶ τόπο. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπό-
στολοι δὲν ἦταν εὐκολόπιστοι καὶ ἀφελεῖς. 
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι δὲν πίστεψαν 
ἀμέσως τὶς Μυροφόρες γυναῖκες, ὅταν 
ἐκεῖνες τοὺς ἀνήγγειλαν τὴν εἴδηση γιὰ τὴν 
Ἀνάσταση, ἀλλὰ ἔτρεξαν οἱ ἴδιοι νὰ διαπι-
στώσουν τὴν ἀλήθεια. Καὶ ὁ Θωμᾶς, ὅπως 
εἶναι γνωστό, ἤθελε νὰ δεῖ τὸν Χριστὸ καὶ 
νὰ Τὸν ψηλαφήσει γιὰ νὰ πιστέψει ὅτι 
πραγματικὰ ἀναστήθηκε. Ὅλα αὐτὰ φανε-
ρώνουν ὅτι οἱ μαθητὲς δὲν δέχθηκαν ἀβα-
σάνιστα τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀλ-
λὰ βεβαιώθηκαν ἀπὸ τὶς ἐπανειλημμένες 

ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος γιὰ τὴν ἀλή-
θεια τοῦ πράγματος. Ἄλλωσ τε καὶ μόνο τὸ 
γεγονὸς ὅτι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἀφιέρωσαν 
τὴ ζωή τους  ὁλόκληρη γιὰ νὰ ἐξαγγέλλουν 
«τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα» 
χωρὶς νὰ  ὑπολογίζουν κόπους, περιφρο-
νήσεις, ἐξευτελισμούς, μαρτύρια καὶ θάνα-
το, ἀποδεικνύει τὴν ἀλήθεια τῆς Ἀναστά-
σεως. 

3. @άρτυρες τῆς >ναστάσεως
Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσεως τοῦ 

Κυρίου καλούμαστε κι ἐμεῖς οἱ πιστοὶ χρι-
στιανοὶ νὰ διακηρύττουμε, σύμφωνα μὲ 
τὸν λόγο τοῦ ἀναστάντος Κυρίου ποὺ μᾶς 
μεταφέρει τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνά-
γνωσμα. Ἀπευθύνεται ὁ Κύριος στοὺς 
Μαθητές Του καὶ τοὺς προαναγγέλλει ὅτι 
θὰ λάβουν δύναμη καὶ ἐνίσχυση ἀπὸ τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα. Καὶ ἐπιλέγει: «Ἔσεσθέ μοι 
μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ 
Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς 
γῆς». Ἐσεῖς θὰ γίνετε μάρτυρες τῆς ζωῆς 
μου καὶ τῆς διδασκαλίας μου καὶ στὴν Ἱε    -
ρου σα  λὴμ καὶ σ’ ὅλη τὴν Ἰουδαία καὶ στὴ 
Σαμάρεια καὶ μέχρι τὸ τελευταῖο καὶ πιὸ 
ἀπομακρυσμένο ση μεῖ ο τῆς γῆς.  

Μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως ἀναδείχθη-
καν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ 
Ὁμολογητές, οἱ θεοφόροι Πατέρες καὶ Οἰ -
κουμενικοὶ Διδάσκαλοι, οἱ ὅσιοι Ἀσκητὲς  
καὶ ὅλοι γενικὰ ὅσοι φανέρωσαν στὴ ζωή 
τους «ἔργῳ καὶ λόγῳ» τὴ δύναμη τῆς Ἀνα-
στάσεως. Μάρτυρας τῆς Ἀναστάσεως ἀ -
ποδεικνύεται καὶ κάθε πιστὸς χριστιανὸς 
ποὺ ἀντιστέκεται στὴ φθορὰ τῆς ἁμαρ-
τίας καὶ ζεῖ ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὰ πάθη, 
αὐτὸς ποὺ ὑπομένει τὸν πόνο καὶ τὶς δοκι-
μασίες, αὐτὸς ποὺ δὲν φοβᾶται τὸν θάνα-
το, ἀλλὰ τὸν ἀντικρίζει ὡς πέρασμα στὴν 
αἰώνια ζωή. Αὐτὴ τὴ μαρτυρία ἂς δίνου-
με κι ἐμεῖς μὲ τὴ ζωή μας, ὥστε νὰ ἀντηχεῖ 
καὶ στὸ περιβάλλον μας τὸ πιὸ συγκλονι-
στικὸ μήνυμα ἐλπίδας: «Χριστὸς ἀνέστη! 
   - Ἀληθῶς ἀνέστη!».



Τὰ παιδιὰ μεγαλώνουν 
σ’ ἕνα ραγδαῖα 

                μεταβαλλόμενο κόσμο

Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειαςΠροβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας

Π  ολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν προσφορὰ 
μιᾶς σωστῆς καὶ ὑπεύθυνης ἀγωγῆς 
εἶναι νὰ γνωρίζουμε καλὰ τὶς συν-

θῆκες μέσα στὶς ὁποῖες μεγαλώνουν τὰ 
παιδιά μας, οἱ ἀποδέκτες τῆς ἀγωγῆς μας.

Εἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο ὅτι οἱ 
συν θῆκες αὐτὲς ἔχουν ριζικὰ μεταβληθεῖ 
σὲ σχέση μὲ ὅ,τι ἴσχυε στὸ πολὺ πρόσφα-
το παρελθὸν καὶ μεταβάλλονται διαρκῶς, 
μάλιστα μὲ ἀνεξέλεγκτους ρυθμούς. Ὁ 
κόσμος στὸν ὁποῖο μεγαλώνουν τὰ παι-
διά μας εἶναι ἕνας ραγδαῖα μεταβαλλόμε-
νος κόσμος.

Τὸ πρῶτο ποὺ ἐν προκειμένῳ θὰ ἐπι-
σημάνουμε εἶναι ὅτι ἡ οἰκογένεια δὲν ἀντι-
μετωπίζεται πιὰ ὡς θεοσύστατος θεσμός. 
Γι’ αὐτὸ καὶ πολλοὶ σήμερα ἀποφεύγουν 
νὰ τελέσουν τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται τὴν παντο-
δύναμη χάρη τοῦ Θεοῦ. Καταφεύγουν 
στὴ λύση τοῦ πολιτικοῦ γάμου ἤ, ἀκόμη 
χειρότερα, καὶ στὴ νομοθετικὰ πλέον κα-
τοχυρωμένη ἐλεύθερη συμβίωση. Δημι-
ουργοῦνται ἔτσι νέες μορφὲς οἰκογενει-
ακῆς ζωῆς, ποὺ εἶναι φυσικὸ νὰ μὴν ἀντέ-
χουν στὸ χρόνο. Τὸ πιὸ πιθανὸ εἶναι οἱ 
οἰκογένειες αὐτῆς τῆς μορφῆς γρήγορα 
νὰ διασπῶνται. Τὰ παιδιὰ παρουσιά ζουν 
τότε, ὅπως εἶναι φυσικό, πολλὰ ψυχο-
λογικὰ προβλήματα καὶ ἀκραῖες συμ πε-
ριφορές. Ἡ ἀγωγή τους γίνεται πολὺ δύσ-
κολη.

Ἀλλὰ καὶ στὴν εὐλογημένη ἀπὸ τὸν 
Θεὸ οἰκογένεια δὲν ὑπάρχει πιὰ ἡ συνο-

χὴ ποὺ ὑπῆρχε παλαιότερα. Ἡ ἔξοδος 
τῆς μητέρας ἀπὸ τὸ σπίτι, οἱ πολλὲς ἐξω-
σχολικὲς δραστηριότητες τῶν παιδιῶν, 
οἱ νέες μορφὲς ψυχαγωγίας ποὺ τὰ κρα-
τοῦν πολλὲς ὧρες καὶ τῆς νύχτας  μακριὰ 
ἀπὸ τὸ σπίτι, ἔκαναν τὸ σπίτι ξενοδοχεῖο 
μᾶλλον παρὰ ζεστὴ φωλιά, μέσα στὴν 
ὁποία τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας βρίσκουν 
τὴ θαλπωρὴ τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, τὴν 
εὐχάριστη κοινωνία, τὴν πραγματικὴ ἀνά-
παυση καὶ χαρά. Οἱ δεσμοὶ εἶναι πιὰ ἐπι-
κίνδυνα χαλαροί.

Καὶ τὸ σύγχρονο σχολεῖο δὲν βοηθάει 
ὅπως παλαιότερα. Ἡ σημερινὴ πολυπο-
λιτισμικὴ κοινωνία ἔχει δημιουργήσει καὶ 
τὸ πολυπολιτισμικὸ σχολεῖο μὲ μαθητὲς 
διαφόρων ἐθνοτήτων καὶ ποικίλων θρη-
σκευμάτων. Ἡ ἐθνικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ 
διαπαιδαγώγηση δὲν ἔχουν πιὰ σαφὴ κα-
τεύθυνση. Ἕνας συγκρητισμὸς ἐπικρατεῖ 
ποὺ ἀποπροσανατολίζει τὰ παιδιά, σὲ 
μιὰ ἡλικία ποὺ δὲν ἔχουν τὴ δυνατότητα 
νὰ κρίνουν καὶ νὰ διακρίνουν τὸ ἀληθινὸ 
ἀπὸ τὸ ψεύτικο. Μέσα στὴν πανσπερμία 
τῶν ἰδεῶν, τῶν συνηθειῶν καὶ θρησκευ-
τικῶν δοξασιῶν μᾶλλον σαστίζουν καὶ τὰ 
χάνουν. Στὸ σύγχρονο σχολεῖο τὰ παι-
διά μας δὲν ἔχουν καμιὰ οὐσιαστικὴ ὑπο-
στήριξη στὴν ὀρθὴ χριστιανικὴ διαπαιδα-
γώγησή τους. Πολὺ περισσότερο καθὼς 
τὰ Θρησκευτικὰ διδάσκονται συχνὰ ἀπὸ 
ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ εἶναι ἁπλοὶ ἐπαγγελ-
ματίες, ποὺ δὲν συγκινοῦνται ἀπὸ τὰ μα-
θήματα αὐτὰ καὶ ἴσως δὲν πιστεύουν στὸ 
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περιεχόμενό τους. Ἐπιπλέον τελευταῖα 
ἐπικρατεῖ ἡ τάση στοὺς ἁρμόδιους κύ-
κλους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ με-
ταβληθεῖ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος 
τῶν Θρησκευτικῶν, ὥστε νὰ μὴν προ-
βάλλει τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης δι-
δασκαλίας ὡς τὴ μόνη ἀλήθεια, ἀλλὰ νὰ 
ἐξισώνει ὅλους τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν θρη-
σκειῶν καὶ νὰ ἰσοπεδώνει τὰ πάντα, ὥστε 
τελικὰ νὰ ὁδηγεῖ στὴν ὀλέθρια ἰδέα τῆς 
πανθρησκείας.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ  προσθέσουμε τὴ 
γενικότερη χαλάρωση τῶν ἠθῶν, τὰ ἀρ-
νητικὰ παραδείγματα ἀνήθικης ζωῆς τῶν 
ἐκπροσώπων τοῦ πολιτικοῦ καὶ καλλιτε-
χνικοῦ κόσμου, ποὺ  γίνονται σ’ ὅλους 
γνω στὰ ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημε ρώ-
σε ως καὶ προβάλλονται ὡς πρότυπα, 
τὴ νομοθετικὴ κατοχύρωση κάθε βδελυ-
κτῆς ἀνηθικότητας, τὴ γενικὴ  ἀποστασία 
ἀπὸ τὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀπόρριψη 
τῆς προσφορᾶς τῆς  Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
συ  χνὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς ἕνας ἁπλὸς 
ἀν  θρώπινος ὀργανισμός. Ὅλα αὐτὰ  ὁ        ρί-
 ζουν ἕνα πλαίσιο ζωῆς στὸ ὁποῖο κά  θε 
ἠθικὸς φραγμὸς ἔχει καταρριφθεῖ καὶ ὅ   -
λοι  μποροῦν νὰ διαλέγουν  τελείως  αὐ  -
θαίρετα καὶ ἀνεξέλεγκτα τὸν τρόπο ποὺ 
θὰ ζήσουν. 

Ἀκόμη, τὰ παιδιὰ σήμερα  μεγαλώνουν 
στὸν κόσμο τῆς ἠλεκτρονικῆς  τεχνο  λο γί -
ας, ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια  γνω  ρί ζει ἐκ-
ρηκτικὴ ἀνάπτυξη, ἡ ὁποία συνεπάγεται 
πολλὲς καὶ χρήσιμες διευκολύνσεις, ἀλλὰ 
καὶ ἀνεξέλεγκτους καὶ  τρομακτικοὺς κιν-
δύνους, μάλιστα ἠθικῆς φύσεως. Μέσα 
ἀπὸ τὴν τηλεόραση καὶ κυρίως ἀπὸ τὸ δι-
αδίκτυο καὶ τὰ ἔξυπνα κινητὰ  τηλέφωνα, 
ποὺ ἔχουν πρόσβαση σ’ αὐτό, τὸ κακὸ 
ἔχει γίνει πολὺ γνωστὸ καὶ πολὺ  εὔκολο 
σ’ ὅλους. Τὰ παιδιά μας ποτὲ δὲν εἶναι 
ἀσφα λή. Καὶ ὅταν εἶναι στὸ σπίτι, ἔχουν 
ὅλο τὸν κόσμο στὸ μικρὸ καὶ  θαυματουργὸ 
κινητό, ποὺ χωράει στὴν τσέπη τους καὶ 
ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν χωρὶς αὐτό· 

εἶναι ἤδη ἐξαρτημένα. Ἐκεῖ εἶναι ὅλος ὁ 
κόσμος τους, ἐκεῖ οἱ φίλοι καὶ οἱ ἐπικοινω-
νίες τους, ἐκεῖ τὰ παιχνίδια τους, ποὺ γιὰ 
πολλὰ παιδιὰ εἶναι πιὰ μόνο ἠλεκτρονικά. 
Ἐκεῖ εἶναι συχνὰ καὶ οἱ ἰσχυρότεροι πειρα-
σμοὶ καὶ ἡ καταστροφή τους. 

Σὲ τέτοιο κόσμο μεγαλώνουν τὰ παιδιά 
μας. Σ’ ἕναν κόσμο στὸν ὁποῖο ἡ οἰκογέ-
νεια γνωρίζει ὁλοένα βαθύτερη ὑποβά-
θμιση καὶ ἀποσύνθεση, τὸ σχολεῖο χάνει 
διαρκῶς περισσότερο τὸν προσανατολι-
σμό του, ἡ κοινωνία δὲν ἀναγνωρίζει πιὰ 
τὴν ἀξία τοῦ λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ λί-
βας τῆς ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας κατα-
καίει τὰ πάντα μὲ τὴν εὔκολη καὶ βαριὰ 
ἁμαρτία.

Εἶναι ἕνας κόσμος ποὺ μεταβάλλεται 
διαρκῶς. Μεταβάλλεται διαρκῶς μὲ ταχύ-
τατους ρυ θμούς. Μεταβάλλεται διαρκῶς  
πρὸς τὸ χειρότερο. Τὸ κάθε νέο παιδὶ 
ποὺ ἔρχεται ἀντιμετωπίζει νέες καταστά-
σεις, χειρότερες καταστάσεις.

Μέσα σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο μεγαλώνουν 
καὶ παιδαγωγοῦν τὰ παιδιά τους οἱ χρι-
στιανοὶ γονεῖς, ποὺ μὲ βαθιὰ  ἐπίγνωση 
τῆς εὐθύνης καὶ τῆς ἀποστολῆς τους θέ-
λουν νὰ εἶναι τὰ παιδιά τους «ἄμεμπτα καὶ 
ἀκέραια, τέκνα Θεοῦ ἀμώμητα ἐν μέσῳ 
γενεᾶς σκολιᾶς καὶ  διεστραμμένης», νὰ 
λάμπουν «ὡς φωστῆρες» μέσα στὸ σκο-
τεινὸ κόσμο τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς δια-
στροφῆς (Φιλιπ. β΄ 15).  

Τὸ ἔργο τους δύσκολο. Τὸ  φανερώνουν 
ὅλα ὅσα ἀναφέραμε μέχρις ἐδῶ.

Ἀλλὰ καὶ μεγάλο. Καὶ ἀσφαλῶς, ἐφό-
σον τὸ ἐργάζονται μὲ ὑπευθυνότητα καὶ 
συνέπεια, θὰ ἔχουν τὴ συμπαράσταση 
τῆς παντοδύναμης Χάριτος τοῦ Θεοῦ, 
ποὺ θεραπεύει τὰ ἀσθενή, ἀναπληρώ-
νει τὰ ἐλλείποντα καὶ θαυματουργεῖ καὶ 
στοὺς δίσεκτους καιρούς μας, ὥστε νὰ 
διατηρεῖ τὰ παιδιά μας στὴν πίστη, στὴν 
ἁγνότητα καὶ στὴν πραγματικὴ χαρὰ ποὺ 
δίνει ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ὄχι ὁ ψεύτικος 
κόσμος τῆς ἁμαρτίας. 



Ο  π. Νεκτάριος πάτησε γιὰ καλὰ τὰ 
ὀγδόντα του χρόνια. Παρ᾿ ὅλη τὴν 
ἡλικία του ὅμως αἰσθάνεται ἀκ μαῖ-

ες τὶς δυνάμεις του, γι᾿ αὐτὸ συνεχίζει 
τὶς δραστηριότητές του στὴν ἐξωτερικὴ 
Ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας. Σὲ μιὰ 
ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐπικοινωνίες μας μοῦ 
διηγήθηκε κι ἕνα γεγονὸς ποὺ εἶχε γί-
νει, ὅταν, ὡς νεαρὸς λαϊκὸς θεολόγος 
τότε, ἐργαζόταν ἱεραποστολικὰ σ᾿ ἕνα 
νησὶ στὴν Ἑλλάδα.

Κάθισε στὴν καρέκλα του, πῆρε δί-
πλα του τὸ φλυτζάνι τοῦ καφὲ καί, κα-
θὼς τὸν ἀπολάμβανε, ἄρχισε νὰ μοῦ 
δι ηγεῖται αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ γεγονὸς 
τῆς ζωῆς του.

–Ἤμουν περίπου εἴκοσι ὀκτὼ χρονῶν 
τότε. Γύρω δηλαδὴ στὸ 1963. Ἄπειρος 
ὅπως ἤμουν, ἀλλὰ  μὲ ζῆλο καὶ φλόγα 
ἱε   ραποστολική, ρίχτηκα στὸν ἀγώνα νὰ 
βοηθήσω τοὺς ἀνθρώπους τοῦ νησιοῦ 
νὰ γνωρίσουν τὸν Χριστὸ καὶ τὴ διδα-
σκαλία Του, νὰ γίνουν συνειδητὰ μέλη 
τῆς Ἐκκλησίας. 

Κάθε Κυριακὴ πρωὶ κήρυττα στὴ θεία 
Λειτουργία. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς  
μιλοῦσα στὴν αἴθουσα ἑνὸς ἐκκλησια-

στικοῦ Συλλόγου τῆς πόλεως. Καθὼς 
προγραμμάτιζα τὶς διάφορες δραστη-
ριότητες τοῦ Συλλόγου, σκέφθηκα νὰ 
ὀργανώσουμε καὶ μιὰ αἱμοδοσία γιὰ 
τοὺς ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας ποὺ ἔ  -
χουν ἀνάγκη αἵματος.

Ἐπισκέφθηκα τὸ μεγάλο  Νοσοκομεῖο 
τοῦ νησιοῦ καὶ βρῆκα τὸν ἁρμόδιο για-
τρό. Κατὰ τὴ συζήτηση μοῦ εἶπε ὅτι οἱ 
ἄνθρωποι τοῦ νησιοῦ εἶναι ἐπιφυλα-
κτικοὶ καὶ δὲν προσφέρουν αἷμα. Μοῦ 
ἀποκάλυψε ὅτι ἀκόμη καὶ γιὰ συγγε -
νικά τους πρόσωπα ποὺ  κ ινδύνευαν, 
δύ σ κολα ἐρχόντουσαν νὰ προσφέ-
ρουν αἷμα. Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ μὲ ἀ -
πέτρεπε ἀπὸ μιὰ τέτοια προσπάθεια. 
Σὲ κάποια στιγμὴ μάλιστα μοῦ λέει: 
«Θὰ εἶναι  σκέτη ἀποτυχία καὶ γιὰ τὸν 
Σύλλογο καὶ γιὰ μᾶς».

Ποὺ λές, ἀδελφέ μου, δὲν ἤξερα τί νὰ 
κάνω. Ἤμουν σὲ δίλημμα καθὼς ἄκου-
γα τὸν γιατρό. Μυστικὰ ὅμως μέσα μου 
εἶπα: «Θὰ προσπαθήσουμε καὶ ὁ Θεὸς 
βοηθός»! Καὶ στράφηκα μὲ ἀποφασι-
στικότητα στὸ γιατρό:

–Γιατρέ μου, τοῦ εἶπα, καταλαβαίνω 
τὶς δυσκολίες, ὅπως τὶς ζεῖτε στὸ Νο-

«Κάνε μιὰ καρδιὰ νὰ χτυπάει!»
Ἀληθινὴ ἱστορίαἈληθινὴ ἱστορία
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σοκομεῖο. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἄγνοια. 
Νὰ ὁρίσουμε ὅμως μιὰ ἡμερομηνία καὶ 
ἔχει ὁ Θεός.

Ἀνοίξαμε τὸ ἡμερολόγιο. Βόλευε περὶ 
τὰ μέσα Ἰουνίου, Κυριακὴ τῶν ἁγίων 
318 θεοφόρων Πατέρων τῆς πρώτης 
Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

«Ἀφοῦ ἐπιμένεις», μοῦ εἶπε ὁ για-
τρός, «ἂς τὸ ἐπιχειρήσουμε». Τὸ κλεί-
σαμε.

Ἀμέσως ἄρχισε ἡ προετοιμασία. Ἔν-
τυπα μὲ ὁδηγίες γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ ξέ-
ρει αὐτὸς ποὺ θὰ δώσει αἷμα, φυλλά-
δια, ἄλλα σχετικὰ γιὰ τὴν ἐθελοντικὴ 
αἱ μοδοσία σκορπίστηκαν στὸ νησί. Κα-
λοῦσαν τοὺς ἀνθρώπους στὸ συγκε-
κριμένο τόπο ἐκείνη τὴν Κυριακή. Ἐπί-
σης τὸ θέμα μιᾶς κυριακάτικης ἀπογευ-
ματινῆς ὁμιλίας ἦταν σχετικό· εἶχε τὸν 
τίτλο: «Κάνε μιὰ καρδιὰ νὰ χτυπάει». 
Ξαφνιάστηκαν πολλοὶ ἀπὸ τὸν τί τλο 
τῆς ὁμιλίας. Στὴν αἴθουσα τοῦ Συλλό-
γου κεῖνο τὸ ἀπόγευμα ὑπῆρχε ἀδια-
χώρητο.

Ἀνέβηκα στὸ βῆμα καὶ μεταξὺ ἄλλων 
εἶπα καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἀδελφοί μου, γιὰ τὴ 
σωτηρία τῶν ἀνθρώπων ὁ Κύριός μας 
Ἰησοῦς Χριστὸς πρόσφερε τὸ Τίμιο Αἷ-
μα Του. «Τὸ αἷμα Ἰησοῦ  Χριστοῦ… κα-
θαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας» 
(Α΄ Ἰω. α΄ 7-8). Τοὺς ὑπενθύμισα τὸν 
ὕμνο ποὺ ψάλλουμε τὴ Μεγάλη Παρα-
σκευὴ καὶ ποὺ ὅλους τόσο μᾶς συγ-
κινεῖ: «Ὥσπερ πελεκὰν τετρωμένος τὴν 
πλευράν σου, Λόγε, σοὺς  θανόν τας 
παῖδας ἐζώωσας, ἐπιστάξας ζωτικοὺς 
αὐτοῖς κρουνούς». Προσπάθησα νὰ 
τοὺς τὸ ἐξηγήσω: Ὅπως τὸ πτηνὸ πε-
λεκάνος τρυπάει μὲ τὸ ράμφος του τὴν 
πλευρά του καὶ μὲ τὸ αἷμα του ζωογονεῖ 
τὰ νεογνά του, ὅταν συμβεῖ νὰ τὰ δαγ-
κώσει κάποιο φίδι, ἔτσι καὶ Σύ, Λόγε 
τοῦ Θεοῦ, πληγώθηκες στὸ πλευρό 

Σου καὶ ἔδωσες ζωὴ σὲ μᾶς τὰ παιδιά 
Σου, ποὺ εἴχαμε δηλητηριαστεῖ ἀπὸ τὸ 
θανατηφόρο δηλητήριο τῆς ἁμαρτίας, 
ὅταν τὸ νοητὸ φίδι, ὁ διάβολος, δάγ-
κωσε τοὺς πρωτοπλάστους. Τὸ  ἔκανες 
αὐτὸ μὲ τὸ νὰ στάξεις ἐπάνω μας τὸ 
ζω οπάροχο Αἶμα Σου.

Τελειώνοντας πρόσθεσα λίγα ἀκό-
μη λόγια: «Ἀδελφοί μου, τοὺς εἶπα, ἂς 
δώσουμε τὴ δυνατότητα στοὺς καλοὺς 
γιατρούς μας νὰ βοηθήσουν τοὺς ἀσθε-
νεῖς συνανθρώπους μας, προσφέρον-
τας ὁ καθένας μας λίγο ἀπὸ τὸ αἷμα 
του. Ἂς μὴν ἀγαπᾶμε μὲ λόγια μόνο, 
ἀλλὰ ἔμπρακτα (Α΄ Ἰω. γ΄ 18). Ὅλοι τὴν 
Κυριακὴ τῶν ἁγίων Πατέρων ἂς δώ-
σουμε τὸ «παρών» στὸ προσκλητήριο 
τῆς ἀγάπης».

Σταμάτησε τὴ διήγηση ὁ γέροντας. 
Σιώπησε γιὰ λίγο. Βούρκωσαν τὰ μάτια 
του… Ἔπειτα, μὲ ὑψωμένη τὴ βραχνὴ 
φωνή του, φώναξε: 

–«Θαυμαστὸς ὁ Θεός», ἀδελφέ μου! 
Θὰ τὸ πιστέψεις; Κυριακὴ τῶν  ἁγίων 
318 Πατέρων τῆς πρώτης Οἰκουμενι-
κῆς Συνόδου, ἡμέρα τῆς αἱμοδοσίας 
μας, συγκεντρώθηκαν 318 φιάλες αἵμα-
τος! 318! Οὔτε μία παραπάνω οὔτε μία 
παρακάτω. Ἐγὼ τὰ εἶχα χαμένα. Οἱ για-
τροὶ καὶ ὁ Διευθυντὴς τοῦ Νοσοκομεί-
ου ἔμειναν κατάπληκτοι. Ἀδυνατοῦσαν 
νὰ τὸ πιστέψουν. Μάλιστα, γιὰ νὰ μὲ 
εὐχαριστήσουν, μοῦ πρόσφεραν ἀνα-
μνηστικὴ πλακέτα καὶ ἕνα πολύτιμο ρο-
λόι. Δὲν μποροῦσαν νὰ συγκρατήσουν 
τὴ συγκίνηση καὶ τὴ χαρά τους.

Πίστεψέ με! Κάθε φορὰ ποὺ  ἔρχεται 
αὐτὴ ἡ μέρα, Κυριακὴ τῶν ἁγίων 318 
Πατέρων, θυμᾶμαι τὸ συγκλονιστικὸ 
θαῦ μα καὶ συγκινοῦμαι καὶ ἀναφωνῶ: 
«Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔρ-
γα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει 
πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου»!



τοὺς μαθητές: «ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ 
καὶ ἐπὶ γῆς» (Ματθ. κη΄ 18). Εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς «ὁ 
βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόν-
των» (Α΄ Τιμ. ς΄ 15), μπροστὰ στὸν Ὁποῖο  κάμπτει 
«πᾶν γόνυ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονί-
ων» (Φιλιπ. β΄ 10).

Αὐτὴ τὴν ἐξουσία, τὸ βασιλικὸ ἀξίωμα, κληρονομεῖ 
καὶ ὁ πιστός, καθὼς ἐνδύεται μὲ τὸ ἱερὸ Βάπτισμα τὸν 

Χριστό. Τὸ τονίζει τόσο χαρακτηριστικὰ ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: «Ὅσοι δὲ ἔλαβον 
αὐτόν», ὅσοι Τὸν ἐγκολπώθηκαν, «ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι», 
τοὺς ἔδωσε ἐξουσία, δηλαδὴ προνόμιο, ἀξίωμα, δικαίωμα, κυριαρχία, νὰ εἶναι καὶ νὰ 
ὀνομάζονται υἱοὶ Θεοῦ (Ἰω. α΄ 12). 

Πῶς ὅμως στὴν πράξη καταδεικνύεται ἡ βασιλικὴ ἐξουσία τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ;
Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τὸ περιγράφει λεπτομερῶς: «Οὕτω καὶ σὺ γίνῃ βασιλεὺς 

καὶ ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐν τῷ λουτρῷ». Ἔτσι καὶ ἐσὺ γίνεσαι βασιλεὺς καὶ ἱερεὺς 
κατὰ τὸ Βάπτισμα. «Βασιλεὺς μὲν πάσας χαμαὶ ρίψας τὰς πονηρὰς πράξεις καὶ τὰ 
ἁμαρτήματα κατασφάξας...»1. Γίνεσαι βασιλεύς, λέει τὸ χρυσὸ στόμα τῆς Ἐκκλη-
σίας, μὲ τὸ νὰ ρίχνεις κάτω στὸ ἔδαφος νικημένες καὶ ἐξουδενωμένες τὶς πονηρὲς 
πράξεις, ὅπως ἐπίσης καὶ μὲ τὸ νὰ κατασφάζεις τὰ ἁμαρτήματα. Μὲ ἄλλα λόγια, διὰ 

Η  ἕνωσή μας μέσα στὴν Ἐκκλησία μὲ τὴν κεφαλή της, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, 
μᾶς ἀναδεικνύει προφῆτες καὶ ἱερεῖς. Ἤδη, σὲ προηγούμενα ἄρθρα μας, ἐξε-
τάσαμε διεξοδικὰ τὶς δύο αὐτὲς ὕψιστες θεϊκὲς τιμὲς καὶ ἀξιώματα τοῦ πιστοῦ. 

Ἐπιπλέον, καὶ συγχρόνως μὲ αὐτὰ τὰ δύο, μᾶς ἀναδεικνύει καὶ βασιλεῖς.
Μεγαλειῶδες καὶ αὐτὸ ἀξίωμα! Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Πέτρος τὸ δηλώνει σαφῶς 

στὴν Α΄ Καθολική του ἐπιστολή: «Ὑμεῖς δέ (οἱ χριστιανοί) γένος ἐκλεκτόν, βασίλει-
ον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον» (β΄ 9). «Βασίλειον ἱεράτευμα»! Δηλαδὴ ἱερατεῖο ποὺ ἔχει 
βασιλικὴ καταγωγή. Ἤ, ὅπως τὸ ἐκφράζει στὴν Ἀποκάλυψή του ὁ ἀετὸς τῆς θεολο-
γίας εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: «καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς» 
(ε΄ 10). Ἔκανες, Χριστέ, τοὺς πιστούς Σου βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς!

Τί σημαίνει ὅμως τὸ γεγονὸς ὅτι κάθε χριστιανὸς μὲ τὴν ἔνταξή του στὸ σῶμα τῆς 
Ἐκκλησίας διὰ τῶν ἁγίων Μυστηρίων τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος καθίστα-
ται καὶ βασιλεύς;

Κατὰ τὸ ἱερὸ Βάπτισμα ὁ πιστός, μὲ τὴν τριπλὴ στὸ νερὸ τοῦ ἁγιασμοῦ κατάδυση 
καὶ ἀνάδυσή του, συμμετέχει μυστηριακῶς στὸ θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρί-
ου. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ γίνεται μέτοχος καὶ τοῦ βασιλικοῦ ἀξιώματος καὶ τῆς ἐξουσί-
ας τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του κατέχει πλήρως καὶ ὡς  ἄνθρωπος ἐφ᾿ 
ὅλης τῆς οἰκουμένης, ὅπως ἐξάλλου ὁ Ἴδιος τὸ δήλωσε μὲ τὰ λόγια Του ἐκεῖνα πρὸς 

Συμμετοχὴ Συμμετοχὴ 
στὸ τριπλὸ ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦστὸ τριπλὸ ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ

5. Βασιλικὴ ἐξουσία
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τῆς ζώσης πίστεως καὶ κοινωνίας μὲ τὸν 
Χριστὸ ὁ πιστὸς χριστιανὸς ἀντλεῖ ἀπὸ 
Αὐτὸν δύναμη ἐξαγιαστικὴ τῆς θελήσε-
ώς του, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ κα-
τανικᾶ «πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ», ὅλη τὴν 
ἁμαρτία ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο, «τὴν 
ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς καὶ τὴν ἐπιθυμίαν 
τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὴν ἀλαζονείαν τοῦ 
βίου» (Α΄ Ἰω. β΄ 16). Λαμβάνει «πνεῦμα 
βουλῆς καὶ ἰσχύος» (Ἡσ. ια΄ 2), μὲ τὸ 
Ὁποῖο κατεξουσιάζει καὶ κυριαρχεῖ ἐπὶ 
τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῶν παθῶν καὶ πολι-
τεύεται μὲ φρόνημα καὶ ἦθος ἡγεμονικό.

Ἀλλὰ καὶ ἐναντίον τοῦ διαβόλου ὁ πι-
στὸς δοῦλος τοῦ Κυρίου ἐπιδεικνύει τὴ 
βασιλική του ἰδιότητα καὶ τὰ κυριαρχι-
κά του δικαιώματα, ὥστε νὰ τὸν ἐξαπο-
στέλλει νικημένο καὶ κατησχυμμένο. Ὁ 
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, στὸ λόγο 
του «εἰς τὸ ἅγιον Βάπτισμα» ἀπευθύ-
νεται στὸ νεοφώτιστο χριστιανὸ καὶ τοῦ 
λέει τοῦτα τὰ συγκλονιστικά: Ἐὰν μετὰ 
τὸ Βάπτισμα σὲ προσβάλει ὁ Πειραστής 
– καὶ εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ σὲ προσβά-
λει, ἀφοῦ καὶ τὸν Ἴδιο τὸν Χριστὸ ἐπεί-
ρασε – μὴ φοβηθεῖς τὴν πάλη. Δεῖξ’ του 
τὸ ὕδωρ (τοῦ Βαπτίσματος), δεῖξ’ του τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα, μὲ τὸ Ὁποῖο ὅλα τὰ βέλη 
τὰ φλογερὰ τοῦ Πονηροῦ θὰ ἀχρηστευ-
θοῦν... Ἐὰν σοῦ δείξει τὰ πλούτη καὶ τὶς 
βασιλεῖες τοῦ κόσμου ζητώντας ἀπὸ 
σένα νὰ τὸν προσκυνήσεις (γιὰ νὰ σοῦ 
τὰ δώσει), μὴν τοῦ δώσεις καμιὰ σημα-
σία... Πές του: Εἶμαι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. 
Ἐγὼ δὲν ἔχω ἐκπέσει ἀπὸ τὴ δόξα τοῦ 
οὐρανοῦ, ὅπως ἐσὺ μὲ τὴν ὑπερηφά-
νειά σου. Ἔχω ἐνδυθεῖ τὸν Χριστό. 
Ἔχω μεταβληθεῖ κι ἔχω γίνει κι ὁ ἴδιος 
Χριστὸς μὲ τὸ Βάπτισμα. Ἐσὺ πέσε νὰ 
μὲ προσκυνήσεις!!! «Χριστὸν ἐνδέδυμαι· 
Χριστὸν μεταπεποίημαι τῷ βαπτίσματι· 
σύ με προσκύνησον». Καὶ τότε, συνεχί-
ζει ὁ Ἅγιος, σίγουρα θὰ φύγει ἀπὸ μπρο-
στά σου ὁ Πειραστής, νικημένος καὶ κα-
ταντροπιασμένος2.

Τί ἐξουσία, πράγματι, γιὰ ὅποιον γνωρί-
ζει νὰ τὴ διαχειρίζεται καὶ νὰ μὴν τὴ χάνει 
μὲ τὸν συμβιβασμὸ καὶ τὴ συνθηκολόγη-
ση! Ἐξουσία, ἡ ὁποία κατ’ ἐξοχὴν συν-
τηρεῖται καὶ ἐπαυξάνει μὲ τὸ θεοπάροχο 
Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ Κοι-
νωνίας τοῦ Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Κυ-
ρίου. Διότι «τοῦτο τὸ αἷμα τὴν εἰκόνα ἡμῖν 
ἀνθηρὰν ἐργάζεται τὴν βασιλικήν... τοῦτο 
ἀπομαρανθῆναι τῆς ψυχῆς τὴν εὐγένειαν 
οὐκ ἀφίησιν, ἄρδον αὐτὴν συνεχῶς καὶ 
τρέφον»3. Τὸ Αἷμα αὐτὸ καθιστᾶ τὴ βασι-
λική μας εἰκόνα ἀνθηρὴ καὶ δὲν ἀφήνει νὰ 
μαραθεῖ ἡ εὐγένεια τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τὴν 
ποτίζει καὶ τὴν τρέφει συνεχῶς.

Καὶ τέλος, ἡ ἐξουσία αὐτὴ ἐπιφυλάσ-
σεται γιὰ τὸν χριστιανὸ ἀπεριόριστη, 
ὅταν, νικητὴ καὶ κυρίαρχο, θὰ τὸν καθί-
σει «μετ’ αὐτοῦ (τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ) ἐν 
τῷ θρόνῳ» Του, ὁπότε ἡ ἐξουσία του θὰ 
εἶναι «ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς», θὰ μπορεῖ 
νὰ μετέχει στὰ ἄληκτα ἀγαθὰ τῆς αἰώνι-
ας εὐφροσύνης καὶ μακαριότητος (Ἀποκ. 
γ΄ 21, κβ΄ 14). 

❁   ❁   ❁
Προφητικὸ χάρισμα. Βαπτισματικὴ ἱε-

ρωσύνη. Βασιλικὴ ἐξουσία. Τὰ δῶρα 
πρὸς κάθε πιστὸ χριστιανὸ ποὺ μὲ τὸν 
καθημερινὸ προσωπικὸ ἀγώνα γιὰ τὸν 
ἁγιασμό του συνεργεῖ μὲ τὴ θεία Χάρη, 
ἡ ὁποία τὸν καθιστᾶ συμμέτοχο στὸ τρι-
πλὸ ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ: τὸ προφητικό, 
τὸ ἱερατικὸ καὶ τὸ βασιλικό.

Ποιά, ἀλήθεια, δωρεὰ μπορεῖ νὰ ὑ  -
πάρξει μεγαλύτερη ἀπὸ αὐτή; Ποιὰ τιμὴ 
ἀνώτερη; Εἶναι νὰ μὴν ἀνατείνεται καν-
εὶς μὲ ὁλόκαρδη εὐχαριστία καὶ δοξολο-
γία πρὸς τὸν ὕψιστο Δωρεοδότη Κύριο 
Ἰησοῦ Χριστό;

1. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν Β΄ πρὸς Κορινθίους 
ἐπιστολὴν Ὁμιλ. Γ΄ 7, PG 61, 417.

2. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος Μ΄, Εἰς τὸ ἅγιον 
Βάπτισμα 10, PG 36, 369-372.

3. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέ-
λιον Ὁμιλ. ΜΣΤ΄ 3, PG 59, 261.



ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΧΡΙ∆ΟΣ

«Αὐτός (ὁ Θεός) ἔχρισεν ἡμᾶς καὶ ἐσφράγισε· τουτέστι, προφή-«Αὐτός (ὁ Θεός) ἔχρισεν ἡμᾶς καὶ ἐσφράγισε· τουτέστι, προφή-
τας καὶ βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς εἰργάσατο. Τοιοῦτος γὰρ πᾶς βαπτισθείς· τας καὶ βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς εἰργάσατο. Τοιοῦτος γὰρ πᾶς βαπτισθείς· 
προφήτης, ὡς ἰδὼν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν· ἱερεύς, προφήτης, ὡς ἰδὼν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν· ἱερεύς, 
ὡς ὀφείλων ἑαυτὸν προσάγειν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ ὡς ὀφείλων ἑαυτὸν προσάγειν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ 
Θεῷ· καὶ βασιλεύς, ὡς Θεοῦ τοῦ παμβασιλέως υἱὸς γεγονὼς καὶ τῆς Θεῷ· καὶ βασιλεύς, ὡς Θεοῦ τοῦ παμβασιλέως υἱὸς γεγονὼς καὶ τῆς 
μελλούσης κληρονόμος βασιλείας, καὶ ὡς νῦν βασιλεύων τῶν ἀτόπων μελλούσης κληρονόμος βασιλείας, καὶ ὡς νῦν βασιλεύων τῶν ἀτόπων 
λογισμῶν καὶ τοῦ κόσμου παντὸς ὑπερκείμενος».λογισμῶν καὶ τοῦ κόσμου παντὸς ὑπερκείμενος».

(Ἐξήγησις εἰς Β΄ Κορ. 1, 21-22, PG 124, 812D/813A)

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσηἙρμηνευτικὴ ἀπόδοση

Θεολογικὴ καὶ πατερικὴ μελέτη. Καταδεικνύει τὴ μεγάλη 
ἀποστολὴ τῶν λαϊκῶν καὶ τὴν ἰδιαίτερη ὀργανικὴ θέση τους 
στὴν Ἐκκλησία. Σελίδες 318. Τιμᾶται 11  ̦. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «Ο ΣΩΤΗΡ»Παν. Ν. Τρεμπέλα

Προφῆτες, Ἱερεῖς, Βασιλεῖς

Ὁ Θεὸς μᾶς ἔχρισε καὶ μᾶς σφράγισε· δηλαδὴ μᾶς ἔκανε προφῆτες καὶ βασι-
λεῖς καὶ ἱερεῖς. Τέτοιος γίνεται κάθε βαπτισμένος: Προφήτης, καθὼς ἀντιλαμβά-
νεται πλέον αὐτὰ ποὺ μάτι ἀνθρώπου δὲν εἶδε καὶ αὐτὶ δὲν ἄκουσε. Ἱερεύς, διό-
τι ὀφείλει νὰ προσφέρει τὸν ἑαυτό του θυσία ζων τανή, ἁγία, εὐάρεστη στὸ Θεό. 
Καὶ βασιλεύς, ἐπειδὴ ἔχει γίνει υἱὸς τοῦ παμβασιλέως Θεοῦ καὶ κληρονόμος τῆς 
μελλούσης Βασιλείας, καὶ ἐπειδὴ σʼ αὐτὴ τὴ ζωὴ κυριαρχεῖ στοὺς ἀπρεπεῖς λο-
γισμοὺς καὶ εἶναι ἀνώτερος ἀπʼ ὅλο τὸν κόσμο, μὴ ὑποκύπτοντας στὰ θέλγητρα 
καὶ φόβητρά του.

Ἔκδοσις τρίτηἜἜ δδ ίίί
(Τὸ «Βασίλειον ἱεράτευμα»)

ρρ μμ

((Τ(Τ(Τὸὸὸὸὸ ΒΒ«Β«Βασασίλίλίλειειονον ἱἱἱἱἱ ἱ ερερερεράάτάτάτευευμαμα ))»)»)(Τ(Τ(Τ(Τὸὸὸὸὸ ΒΒ«Β«Βασασίλίλίλειειονον ἱἱἱἱἱ ἱερερερεράάάτάτευευμαμα ))»)»)
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8ραγικὴ πτώση 
Θεολογικῆς Σχολῆς

Ἔκπληξη, θλίψη, πένθος, ἀπογοή -
τευση βαθιὰ προξενεῖ ἡ ἀπόφαση 
τῶν καθηγητῶν τοῦ Τμήματος Θεο-
λογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς 
Θεσσαλονίκης γιὰ τὴ δημιουργία μέ-
σα στὸ Τμῆμα Θεολογίας ἰδιαίτερου 
Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν.

Μὲ ψήφους 23 ἔναντι 6 καὶ 8 ἀπου-
σίες οἱ καθηγητὲς τῆς κάποτε θεω-
ρούμενης παραδοσιακῆς Σχολῆς ἐ  ν-
έκριναν τὴ μετατροπή της σὲ πολυ-
θρησκειακὸ ἀνεμόμυλο, μέσα στὸν 
ὁποῖο ἀκόμη καὶ «ὀρθόδοξοι θεολό-
γοι» θὰ διδάσκουν ταυτόχρονα φῶς 
Χριστοῦ καὶ μωαμεθανικὸ σκοτάδι, 
πλάνη καὶ ἀλήθεια, ἀγάπη εὐαγγε-
λικὴ καὶ κορανικὸ μίσος.

Ἡ ἀντορθόδοξη αὐτὴ ἀπόφαση εἶ-
ναι ἐνδεικτικότατο σύμπτωμα τῆς κα-
τακλυσμιαίας εἰσβολῆς τοῦ πνεύμα-
τος τῆς πανθρησκείας, ποὺ δείχνει 
νὰ ἔχει ἐπεκταθεῖ ἐπικίνδυνα στὸν 
ὀρ θόδοξο θεολογικὸ κόσμο.

Τὸ πολὺ θλιβερὸ στὸ ὅλο ζήτημα, 
κατὰ τὴν ξεκάθαρη καταγγελία τοῦ 
καθηγητῆ τῆς Σχολῆς κ. Λάμπρου 
Σιά σου εἶναι τὸ ὅτι ὑπῆρξε σχεδια-
σμὸς ἀπὸ συγκεκριμένους κύκλους 
ἐδῶ καὶ 15 περίπου χρόνια γιὰ τὴν 
οὐσιαστικὴ ἅλωση τοῦ Τμήματος 
Θεολογίας ἀπὸ ἀνθρώπους ἐμφο-
ρούμενους ἀπὸ παρόμοιες ἀντιλή-
ψεις. Γιὰ τοὺς συγκεκριμένους κύ-

κλους, ποὺ ὁ κ. Καθηγητὴς δὲν κατονό-
μασε, μιὰ ματιὰ στὰ ὀνόματα τῶν εἴκοσι 
τριῶν φανερώνει τὴν ἀλήθεια. Οἱ 15 ἀπὸ 
αὐτοὺς εἶναι μέλη τοῦ γνωστοῦ θεολογι-
κοῦ Συνδέσμου «Ὁ Καιρός», ποὺ προω-
θεῖ καὶ τὸ ἀντορθόδοξο πανθρησκειακὸ 
Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήμα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ Σχολεῖα.

Πῶς πραγματοποιήθηκε ἡ ἅλωση τοῦ 
Θεολογικοῦ Τμήματος; Σύμφωνα μὲ τὴν 
καταγγελία τοῦ κ. Καθηγητῆ ἔγινε ἀνε-
παίσθητα μὲ τὴ σταδιακὴ εἰσαγωγὴ μα-
θημάτων ξένων πρὸς τὸ καθαυτὸ γνω-
στικὸ ἀντικείμενο τῆς Σχολῆς· στὰ ὁποῖα 
μαθήματα προωθοῦντο ὁμόφρονες τῶν 
σχεδιαστῶν. Τὸ ὅλο ἐγχείρημα, πάντα 
κατὰ τὸν καθηγητὴ κ. Σιάσο, ἔγινε πολὺ 
ἔξυπνα, «μὲ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις 
στὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν», ὅπως εἶπε 
ἐπὶ λέξει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχει ἀλλάξει 
πλήρως τὸ περιεχόμενο τῶν μαθημάτων 
τῆς Σχολῆς καὶ ἀπὸ ὀρθόδοξο θεολογικὸ 
νὰ ἔχει γίνει «πολυπολιτισμικό». Δηλαδὴ 
πανθρησκειακό, προσθέτουμε ἐμεῖς.

Τὸ ἀκόμη ἀνησυχητικότερο, σύμφωνα 
μὲ τὸν κ. Καθηγητή, εἶναι τὸ ὅτι ὅλη αὐτὴ 
ἡ ἀλλαγή, ποὺ ἀποτελεῖ «ἐπιστημονικὸ 
πραξικόπημα», προῆλθε ἀπὸ ἐνέργει-
ες τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας καὶ χρη-
ματοδοτεῖται μὲ πακτωλὸ χρημάτων. Σή-
μερα δέ, συμπλήρωσε ὁ Καθηγητής, τὸ 
ὅλο ἐγχείρημα ὑποστηρίζεται ἀπὸ δύο 
ἐπισκόπους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, 
ἕναν τῆς Θεσσαλίας καὶ ἕναν τῆς Θρά-
κης, οἱ ὁποῖοι ἀντιεκκλησιαστικῶς κινού-
μενοι ὄχι μόνο παρεμβαίνουν ἀλλὰ καὶ 
«σχεδιάζουν σὲ ἄλλη Μητρόπολη», τὴ 
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Τὶς καταγγελίες τοῦ κ. Σιάσου ἐπιβεβαί-
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Ἰουστίνος Πόποβιτς· μία  Ἐκκλησία 
ποτισμένη μὲ τὰ αἵματα χιλιάδων Ὀρ-
θοδόξων πιστῶν σφαγμένων ἀπὸ 
φανατικοὺς οὐνίτες καὶ παπικοὺς πα-
ρου σιάζεται σήμερα σὰν νὰ λησμονεῖ 
τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων της ποὺ χύθη-
κε γιὰ τὴν πατροπαράδοτη Ὀρθόδο-
ξη Πίστη.

Ἀποροῦμε λοιπὸν γιατί δὲν ἀκού-
γον ται φωνὲς διαμαρτυρίας ἀπὸ τοὺς 
γνωστοὺς στὴ χώρα μας Μητροπο-
λίτες, τὰ πνευματικὰ τέκνα τοῦ ἁγί-
ου Ἰουστίνου Πόποβιτς, γιὰ τὶς οἰκου-
μενιστικὲς ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχη 
τους.

Ἴσως διαμαρτύρονται, ἀλλὰ δὲν 
εἰσ α κούονται. Ἐὰν ὅμως σιωποῦν 
γιὰ νὰ βοηθήσουν, ὅπως λέγεται, κι 
αὐτοὶ τὴ χώρα τους νὰ γίνει μέλος 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἡ στάση 
τους αὐτὴ δὲν εἶναι καθόλου σύμφω-
νη μὲ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Πα-
ράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Δὲν θυ-
σιάζουμε τὶς παραδόσεις μας καὶ δὲν 
καταπατοῦμε τοὺς ἱεροὺς Κανόνες 
μας γιὰ τὰ ὑλικὰ συμφέροντά μας. 
Ἡ πείρα μας μαρτυρεῖ ὅτι θὰ δοκι-
μάσουν πολλὲς πνευματικὲς πίκρες 
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

 
6έα καταδίκη 

τοῦ 8εκτονισμοῦ
Ἁπὸ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς Διαρ-

κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλ λάδος (μὲ ἡμερομηνία 19 

ωσε καὶ ὁ καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς κ. 
Δημήτριος Τσελεγγίδης. Οἱ δύο καθηγη-
τὲς σὲ κοινὴ παρέμβασή τους ἐξέφρα-
σαν τὴ μεγάλη ἔκπληξή τους γιὰ τὰ τε-
κταινόμενα στὴ Σχολή.

Ἐμεῖς δὲν θεωροῦμε ὅτι ἀποτελοῦν μό-
νο ἔκπληξη τὰ τεκταινόμενα. Θεωροῦ-
με πὼς πρόκειται γιὰ τραγικὴ πτώση 
τῆς Σχολῆς. Καὶ ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἄξια 
βαρύτατου πένθους καὶ θερμῆς ἱκεσί-
ας πρὸς τὸν Κύριο νὰ μὴν ἀποσύρει τὴ 
χάρη Του ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστια-
νικὴ Ἑλλάδα μας.

Πονᾶμε ἀλλὰ 
καὶ διαμαρτυρόμαστε

Πρόσφατα ὁ διαδικτυακὸς ἱστότοπος 
aktines.blogspot.gr δημοσίευσε φωτο-
γραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴ συμπροσευχὴ 
ποὺ ἔγινε στὶς 15 Φεβρουαρίου 2014 
στὸν παπικὸ ναὸ τοῦ Βασιλέως  Χριστοῦ 
τοῦ Βελιγραδίου μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐ  -
θνικῆς ἑορτῆς τῆς Σερβίας εἰς ἀνάμνη-
σιν τῆς 15ης Φεβρουαρίου 1804 γιὰ τὴν 
ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὴν Τουρκία. 
Ἔ    λαβαν μέρος ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ. 
Εἰρηναῖος, ὁ παπικὸς ἐπίσκοπος καὶ ὁ 
ραββίνος τῆς πόλεως.

Λυπούμαστε πραγματικὰ γιὰ τὴν πα-
ράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ποὺ ἀπα-
γορεύουν τὴ συμπροσευχὴ μὲ αἱρετι-
κούς. Ἐδῶ μάλιστα δὲν ἔχουμε μόνο 
αἱ   ρετικούς, ἀλλὰ καὶ ἀλλοθρήσκους Ἑ  -
βραίους.

Μία Ἐκκλησία ποὺ σεμνύνεται γιὰ με-
γάλα πνευματικὰ ἀναστήματα ἀρετῆς καὶ 
ἁγιότητος ἀλλὰ καὶ γενναίων ἀγωνιστῶν 
κατὰ τῶν αἱρέσεων, ὅπως ἦσαν οἱ σύγ-
χρονοι ἅγιοι Νικόλαος Βελιμίρο βιτς καὶ 
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Μαρτίου) ἀντιγράφουμε μία πολὺ 
σημαντικὴ εἴ δηση: «Κατόπιν προ-
τάσεως τῆς Συν  οδικῆς Ἐπιτροπῆς 

ἐπὶ τῶν  Αἱρέσε ων, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπο-
φάσισε νὰ ἀποστείλει Ἐγκύκλιο, διὰ τῆς 
ὁποίας θὰ ἀ  νανεώνεται ἡ διαβεβαίω-
ση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὀρθό-
δοξο Πλήρωμα ὅτι οὔτε ὑπῆρξε στὸ πα-
ρελθόν, οὔτε ὑπάρχει σήμερα Κληρικὸς 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ ὁποῖος νὰ 
εἶναι μέλος ὁποιασδήποτε Τε κτονικῆς 
Στοᾶς. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος ἐκ νέου καταδικάζει τὸν Τεκτονισμὸ 
καὶ θεωρεῖ ὡς ἀσυμβίβαστη τὴν πίστη 
τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ μὲ τὴν ἰδιό-
τητα τοῦ τέκτονος».

Ὡς πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ δεχόμαστε μὲ ἱκανοποίηση τὴν ἀ  -
πόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἶναι σπου-
δαῖο τὸ ὅτι ἀπερίφραστα  διακηρύσσει 
τὴν ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὸν χαρακτήρα 
τῆς Μασονίας. Ἔτσι δὲν θὰ παραπλα-
νῶνται πολλοὶ ἀδαεῖς Χριστιανοὶ ἀπὸ 
τὴν ἔντεχνα προβαλλόμενη εἰκόνα τοῦ 
Τε κτονισμοῦ ὅτι πρόκειται τάχα γιὰ ἕνα 
διεθνὲς φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα. Οἱ Ὀρ-
θόδοξοι Ἕλληνες πρέπει νὰ μένουμε 
ἐπιμελῶς μακριὰ ἀπὸ τὴ δαιμονικὴ αὐτὴ 
θρησκεία ποὺ λατρεύει ὡς θεό της τὸν 
ΜΑΤΣ (Μεγάλο ἀρχιτέκτονα τοῦ σύμ-
παντος), ὁ ὁποῖος στὴν πραγματικότητα 
εἶναι ὁ Ἑωσφόρος, ὁ ἐχθρὸς τῆς σωτη-
ρίας μας. 

6έα μέθοδος προσηλυτισμοῦ 
τῶν &ιλιαστῶν

Ἀναγνώστης μας ἀπὸ τὸ Χαλάνδρι μᾶς 
γράφει: «Ὁ φάκελος, τὸν ὁποῖον σᾶς 
ἐσωκλείω καὶ ὁ ὁποῖος ἀποτείνεται εἰς 
τὴν σύζυγόν μου (προφανῶς τὸ ἐπίθε-
τον ἐλήφθη ἐκ τοῦ κώδωνος) ἐτοποθε-

τήθη χθὲς εἰς τὸ γραμματοκιβώτιον τῆς 
οἰκίας μου, καθὼς καὶ εἰς ἐκεῖνα τῶν γει-
τόνων μου. Διαπιστοῦται τοιουτοτρό-
πως ὅτι “οἱ μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ” ἐφαρ-
μόζουν νέαν μέθοδον προσηλυτισμοῦ».

Ὁ φάκελος στὸν ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ 
ἀναγνώστης μας (μᾶς γράφει ἐπωνύμως 
σημειώνοντας τὴ διεύθυνση καὶ τὸ τηλέ-
φωνο), περιεῖχε προπαγανδιστικὸ φυλ-
λάδιο τῶν λεγόμενων «Μαρτύρων τοῦ 
Ἰεχωβᾶ», δηλαδὴ τῶν Χιλιαστῶν. Ἀλλ’ οἱ 
Χιλιαστὲς δὲν εἶναι ἁπλῶς αἱρετικοί, εἶναι 
παναιρετικοί. 

Ἀρνοῦνται τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου ἡ  -
μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑβρίζουν τὸ παν-
άγιο πρόσωπο τῆς  Ἀειπαρθένου Θε-
οτόκου, δὲν δέχονται τὴν  ὕπαρξη τοῦ 
Παν αγίου Πνεύματος,  βλασφημοῦν κα  τὰ 
τρόπο φρικτὸ τὴν  Παναγία  Τριάδα, ἀ  -
πορρίπτουν τὶς ἅγιες  Οἰ   κουμενικὲς Συν-
όδους, πολεμοῦν τὰ ἅγια,  θεοΐ  δρυ τα καὶ 
σωστικὰ  Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, πο-
λεμοῦν τὶς ἅγιες  εἰκόνες, διαστρεβλώ-
νουν τὴ χιλιετὴ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, δι-
δάσκοντας ὅτι ἡ  Δευτέρα Παρουσία δὲν 
εἶναι τίποτε ἄλλοτε παρὰ τὸ ὅτι ὁ Χριστὸς 
θὰ στρέψει τὴν προσοχή του στὴ γῆ. 
Ἀφήνουμε ὅτι πολεμοῦν τὰ ἐθνικὰ σύμ-
βολα καὶ ὀνομάζουν τὴ σημαία «κουρε-
λόπανο», τὸν δὲ χαιρετισμό της τὸν χα-
ρακτηρίζουν... σατανικὴ λατρεία.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πρέπει νὰ 
προσέξουμε πολὺ νὰ μὴν πέσουμε στὴν 
παγίδα τῶν Χιλιαστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι 
«λύκοι βαρεῖς» ποὺ ζητοῦν νὰ κατασπα-
ράξουν τὸ λογικὸ ποίμνιο τοῦ Χρι  στοῦ. 
Ταυτόχρονα ἂς εἴμαστε βέβαι οι ὅτι καμία 
αἵρεση ἢ παναίρεση δὲν μπορεῖ νὰ κατι-
σχύσει τῆς  Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅσα 
δόλια μέσα καὶ ἂν χρησιμοποιήσει. Τὸ 
βεβαίωσε ὁ Κύριος, «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλή-
θεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰω. ιδ΄ [14] 6), ὁ Ὁποῖος 
εἶπε: «Πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν 
αὐτῆς» (Ματθ. ις΄ [16] 18).



O �Π9Σ89Λ9Σ

/ 7"Λ9Γ/ 8Ω6 7Π8� 
Δ;�"96Ω6

Πελαγίας μάρτυρος, 
Ἱλαρίου ὁσίου 
Ἦχος β΄ -  Ἑωθινὸν Δ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. ς΄ 1-7

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Μάρκ. ιε΄ 43 - ις΄ 8

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΪΟΥ
(Τῶν Μυροφόρων)

Μάρκ. ιε  43  ις  8Μάρκ. ιε  43  ις  8

Ε 
ν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις πληθυνόν-
των τῶν μαθητῶν  ἐγένετο γογγυ-
σμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς 

῾Εβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ 
διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι 
αὐ τῶν. προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδε-
κα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· οὐκ 
ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς  καταλείψαντας 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τρα-
πέζαις. ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, 
ἄν δρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους 
ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος ῾Αγίου καὶ 
σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς 
χρείας ταύτης· ἡμεῖς δὲ τῇ  προσευχῇ 
καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρ-
τερήσομεν. καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώ-
πιον παντὸς τοῦ πλήθους·  καὶ ἐξε λέ-
ξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστε-
ως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιπ-
πον καὶ Πρόχορον καὶ  Νικάνορα καὶ 
Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ  Νικόλαον 
προσήλυτον Ἀντιοχέα, οὓς  ἔστησαν 
ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσ ευ-
ξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖ  ρας. 
καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ  ηὔξανε, καὶ 
ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν 
῾Ιερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος 
τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει.

1. 8ὰ ἀνθρώπινα στὴν Iκκλησία
Τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα 

ἀναφέρει ἕνα πρόβλημα ποὺ παρουσιά-
στηκε μεταξὺ τῶν πρώτων χριστιανῶν 
στὰ Ἱεροσόλυμα. Καθὼς αὐξανόταν ὁ ἀ  -
ριθμὸς τῶν πι στῶν, οἱ Ἑβραῖοι χριστιανοὶ 
ποὺ ἦταν ἀπὸ ξέ να μέρη καὶ γι’ αὐτὸ μι-
λοῦσαν τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ἄρ χισαν νὰ 
γογγύζουν ἐναντίον τῶν ντόπιων Ἑβραί-
ων χριστιανῶν. «Ἐγένετο γογ γυ   σ μὸς τῶν 
Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι πα-
ρε    θεω ροῦντο ἐν τῇ δια κονίᾳ τῇ καθημερινῇ 
αἱ χῆραι αὐτῶν». Αὐτὸς ὁ γογγυσμὸς καὶ 
τὰ πα ράπονα προέκυψαν, διότι οἱ χῆρες 
τῶν ἐλλη νό φω νων Ἰουδαίων χριστιανῶν 
ποὺ δὲν ἦταν ντόπιοι πα ραμελοῦνταν 
στὴν καθημερινὴ περίθαλψη καὶ ὑπη ρε σία 
τῆς διανομῆς τροφῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν. 

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἀκόμα καὶ στὴν 
πρώτη Ἐκκλησία, ὅπου οἱ χριστιανοὶ ζοῦ-
σαν ἑνωμένοι σὰν μιὰ καρδιὰ καὶ μιὰ ψυχή 
(Πράξ. δ΄ 32), παρουσιάστηκαν ζητήμα-
τα ἀδικίας καὶ ζηλοτυπίας. Ἂς μὴ μᾶς ξα-
φνιάζει λοιπόν, τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ σήμερα 
μέσα στὴν Ἐκκλησία συναντοῦμε ἀδυνα-
μίες καὶ ἐλαττώματα. Ἡ ἐπὶ γῆς Ἐκκκλησία 
δὲν εἶναι κοινωνία ἀγγέλων ἀλλὰ ἀνθρώ-
πων. Ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν ποὺ ἀγωνί-
ζονται γιὰ τὴ μετάνοια, τὴν ἀνακαίνιση καὶ 
τὸν ἁγιασμό τους. Ἄλλωστε, καὶ «ὁ ἀντί-
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δικος ἡμῶν διάβολος» ἐκμεταλλεύεται τὶς 
ἀνθρώπινες ἀδυναμίες, γιὰ νὰ διασπάσει 
τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν. Συνεπῶς, 
χω ρὶς νὰ σκανδαλιζόμαστε, ἂς προσπα-
θοῦμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ ὅποια ζητή-
ματα ἀναφύονται μὲ κατανόηση καὶ ὑπο-
μονή, μὲ σύνεση καὶ διάκριση. Ὅπως ἔκα-
ναν τότε κι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι.

2. Συνεργασία κλήρου καὶ λαοῦ
Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος 

οἱ Ἀπόστολοι συγκάλεσαν ὅλους τοὺς χρι-
στιανοὺς καὶ τοὺς εἶπαν: Δὲν εἶναι σωστὸ 
ἐμεῖς νὰ ἀφή σου με τὸ κήρυγμα τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ὑπη ρε  τοῦ με σὲ τραπέζια 
φαγητοῦ. Γι’ αὐτὸ σκεφθεῖτε καλὰ καὶ νὰ 
ἐπιλέξετε προσεκτικὰ ἑπτὰ ἄνδρες, ποὺ 
θὰ ἐπιφορτιστοῦν εἰδικὰ μὲ τὴν εὐθύνη 
αὐτῆς τῆς ἀναγκαίας διακονίας. 

Ἀξίζει νὰ προσεχθεῖ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁ  -
ποῖο ἐνεργοῦν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι: «προσ-
καλεσάμενοι τὸ πλῆθος τῶν μα θητῶν», 
ἀναφέρει τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων. Δὲν ἀπο-
φασίζουν μόνοι τους, ἀλλὰ ζητοῦν τὴ γνώ-
μη τῶν λοιπῶν χριστιανῶν. Δὲν νομίζουν 
ὅτι τὰ γνωρίζουν ὅλα, γι’ αὐτὸ συμβου-
λεύονται καὶ ἄλλους, ἴσως ἐμπειρότερους 
ἀπὸ αὐτοὺς σὲ κάποια ζητήματα, ὅπως 
αὐτὸ ποὺ εἶχε προκύψει καὶ τὸ ὁποῖο δὲν 
ἦταν καθαρὰ πνευματικό, ἀλλὰ εἶχε σχέ-
ση μὲ ὑλικὰ καὶ βιοτικὰ πράγματα. Οἱ ἅγιοι 
Ἀπόστολοι, ἂν καὶ ἔχουν τὴν πρώτη θέση 
μέσα στὴν Ἐκκλησία, δὲν ἐνεργοῦν αὐταρ-
χικὰ καὶ ἐξουσιαστικά, ἀλλὰ μὲ σύνεση καὶ 
ταπεινοφροσύνη. Πόσο μᾶς διδάσκουν! 

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ καταλάβουμε 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ὑπόθεση μόνο 
τοῦ κλήρου ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ. Ὅλα τὰ 
μέλη τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε κληρικοὶ εἴτε λαϊ-
κοί, ἄνδρες ἢ γυναῖκες, νεότεροι ἢ καὶ με-
γαλύτεροι στὴν ἡλικία, καλοῦνται νὰ συμ-
μετέχουν ἐνεργὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ 
καὶ νὰ συνεργάζονται ὁ καθένας μὲ τὸ δικό 
του χάρισμα καὶ ἀπὸ τὴ δική του θέση. 
Αὐτὴ ἡ συνεργασία καὶ ἡ συλλογικὴ εὐθύ-

νη ἐξουδετερώνει τὴν ἐγωιστικὴ αὐτάρκεια 
καὶ κάθε ἰδιοτέλεια καὶ προάγει τὴν ἀλλη-
λοπεριχώρηση, τὴν ἑνότητα, τὴν ἀγάπη 
καὶ γενικὰ συντελεῖ «εἰς οἰκοδομὴν τοῦ 
σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. δ΄ 12). Αὐ-
τὸ εἶναι τὸ ὀρθὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα, 
ὅπως μᾶς τὸ παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστο-
λοι καὶ τὸ ὁποῖο καλούμαστε νὰ καλλιερ-
γοῦμε ὅλοι μας.

3. «Πλήρεις Πνεύματος Jγίου»
Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι πρότειναν στὴν ἐκ-

κλησιαστικὴ σύναξη νὰ ἐκλέξουν ἑπτὰ ἄν   -
 δρες, γιὰ νὰ ἀναλάβουν ὑπεύθυνα τὴν ὀρ-
γάνωση τῶν κοινῶν τραπεζιῶν καὶ τὴ δί-
καιη διανομὴ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν πρὸς 
τοὺς πτωχούς. Παράλληλα, ἐπεσήμαναν 
καὶ τὰ ἀπαραίτητα προσόντα γιὰ τὴν ἰδι-
αίτερη αὐτὴ διακονία. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ 
ἐπιλέγονταν γιὰ τὸ ἔργο αὐτὸ θὰ ἔπρεπε 
νὰ ἔχουν  κα λὴ μαρτυρία ἀπ’ ὅλους καὶ νὰ 
εἶναι γεμάτοι ἀπὸ Ἅγι ο Πνεῦμα καὶ σύν εση· 
«πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας». 

Κάνει ἐντύπωση τὸ γεγονὸς ὅτι γιὰ ἕνα 
ἔργο ποὺ φαίνεται καθαρὰ πρακτικό, ἡ 
Ἐκκλησία ἀναζητᾶ ἀνθρώπους «πλήρεις 
Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας». Ὄχι ἁπλῶς 
πιστοὺς ἀλλὰ γεμάτους ἀπὸ πίστη, πλημ-
μυρισμένους ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.

Ὅσοι ἀναλαμβάνουν κάποια ἐκκλησια-
στικὴ διακονία, εἴτε ὡς ψάλτες, ἐπίτροποι 
ἢ νεωκόροι, εἴτε ὡς κατηχητὲς ἢ μέλη τοῦ 
φιλοπτώχου, ἂς μὴ λησμονοῦν τὸ πιὸ ἀ   -
παραίτητο στοιχεῖο γιὰ τὸ ἔργο τους: Νὰ 
εἶναι ἄνθρωποι ποὺ θὰ ζητοῦν τὴ βοή θεια 
καὶ τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ ἐνερ-
γοῦν πάντοτε μὲ σύνεση καὶ  διάκριση. Ἐ -
πιπλέον νὰ συμμετέχουν τακτικὰ στὰ Μυ-
στήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἁγιάζονται 
μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε 
νὰ μὴ σκανδαλίζουν, ἀλλὰ νὰ οἰκοδομοῦν 
τὶς ψυ χὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ πλησιά-
ζουν τὴν Ἐκκλησία ἀναζητώντας σʼ αὐτὴν 
αὐ    θεντικὸ βίωμα καὶ πρότυπα ἀρετῆς καὶ 
ἁγιότητος.



Ἱκανοποίηση
θείας δικαιοσύνης;

ΙΓ΄

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΡ

Ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης Γ΄
Τὴν ἀλήθεια ὅτι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ 

προηγεῖται τῆς ὅλης Του περὶ τὸν ἄνθρω-
πο οἰκονομίας, τοῦ συνόλου δηλαδὴ τῶν 
ἐνεργειῶν Του διὰ τῶν ὁποίων χάρισε 
τὴ σωτηρία στὸ ἀνθρώπινο γένος, τὴν 
ἀναπτύσσει ἐκτενῶς κορυφαῖος θεολό-
γος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Παλα μᾶς, σὲ ὁμιλία του ποὺ ἐξεφώνησε 
τὸ Μέγα Σάββατο. Ἰδοὺ τί λέει:

«Ὁ προαιώνιος καὶ ἀπερίληπτος καὶ 
παντοκράτωρ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ παν-
τοδύναμος Υἱὸς» μποροῦσε βεβαίως νὰ 
σώσει καὶ χωρὶς τὴν ἐνανθρώπησή Του 
τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ θνητότητα καὶ τὴ 
δου  λεία τοῦ Διαβόλου· διότι κυβερνάει 
τὰ πάντα μὲ τὸ παντοδύναμο πρόστα γμά 
Του καὶ ὅλα βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὴ  θεϊ   -
κὴ ἐξουσία Του. «Πάντα δύναται κατὰ 
τὸν Ἰὼβ» καὶ τίποτε δὲν Τοῦ εἶναι  ἀδύνα  -
το·  διότι στὴν ἐξουσία τοῦ Κτίστη δύνα-
μη  κτίσματος εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀντιπαρα-
τεθεῖ, «καὶ τοῦ παντοκράτορος ἰσχυρότε-
ρον οὐ  δέν».

Ὅμως, προκειμένου γιὰ τὴ σωτηρία μας, 
ὁ καταλληλότερος πρὸς τὴ φύση μας καὶ 
τὴν ἀδυναμία μας τρόπος, καὶ πιὸ ται  ρια-
στὸς γιὰ Ἐκεῖνον ποὺ τὴν  ἐνεργεῖ ἦταν «ὁ 
διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ 
Θεοῦ, ὡς καὶ τὸ δίκαιον ἔχων μεθ᾿ ἑαυ-
τοῦ, οὗ χωρὶς οὐδὲν ὑπὸ Θεοῦ τελεῖται» 
(ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, δι-
ότι ὁ τρόπος αὐτὸς εἶχε καὶ τὸ δίκαιο μὲ 
τὸ μέρος του, χωρὶς τὸ ὁποῖο τίποτε δὲν 
ἐνεργεῖται ἀπὸ τὸν Θεό).

Ἄλλωστε καὶ στὴν ἀρχὴ δικαίως ὁ ἄν-
θρωπος ἐγκαταλείφθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, 
ἐξαιτίας τοῦ ὅτι πρῶτος ὁ ἄνθρωπος τὸν 

ἐγκατέλειψε. Καὶ δικαίως παραδόθηκε 
στὸν ἀρχέκακο διάβολο, ἐπειδὴ ἑκουσί-
ως ἔτρεξε καὶ πείσθηκε σ᾿ αὐτὸν ποὺ δο-
λίως τὸν συμβούλευε τὰ ἀντίθετα πρὸς τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καὶ κατὰ συνέπειαν μὲ 
τὴ δίκαιη παραχώρηση τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ 
καὶ τὸν φθόνο τοῦ διαβόλου «θάνατος εἰς 
τὸν κόσμον εἰσῆλθεν», ὁ ὁποῖος μάλιστα 
ἀπὸ τὴν ὑπερβολὴ τῆς κακίας τοῦ ἀρχε-
κάκου ἔγινε διπλός· διότι μὲ τὴ δική του 
ὤθηση δὲν ἐνεργεῖται μόνο ὁ φυσικὸς θά-
νατος ἀλλὰ καὶ ὁ αἰώνιος.

Ἐπειδὴ λοιπὸν δικαστικῶς («σὺν δίκῃ») 
παραδοθήκαμε στὴ δουλεία τοῦ διαβόλου 
καὶ τὴ θνητότητα, ἔπρεπε  ὁπωσδήποτε 
καὶ ἡ ἐπάνοδος τοῦ ἀνθρώπινου γένους 
στὴν ἐλευθερία καὶ τὴ ζωὴ νὰ πραγματο-
ποιηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ «σὺν δίκῃ» (δικα-
στικῶς).

Καὶ γιὰ ἕναν ἐπιπλέον λόγο ἔπρεπε ἔτσι 
νὰ γίνει αὐτό: ὄχι μόνο διότι ὁ ἄνθρωπος 
παραδόθηκε στὸν φθονερὸ κατὰ θείαν δι-
καιοσύνην, ἀλλὰ καὶ διότι ὁ ἴδιος ὁ διάβο-
λος τὴν μὲν δικαιοσύνη τὴν ἔδιωξε ἀπὸ 
κοντά του, ποθώντας δὲ ἀδίκως τὴν ἐξου-
σία καὶ τὴν ἀπόλυτη κυριαρχία, μᾶλλον δὲ 
τὴν τυραννία, καταπατώντας τὴ δικαιοσύ-
νη ἐπιβλήθηκε δυναστικὰ στὸν ἄνθρωπο.

Φάνηκε λοιπὸν ἀρεστὸ στὸν Θεὸ πρῶτα 
νὰ καταβληθεῖ ὁ διάβολος διὰ τῆς δικαιο-
σύνης, πρὸς τὴν ὁποία αὐτὸς συνεχῶς 
ἀντιτίθεται, ὕστερα δὲ νὰ καταβληθεῖ δυ-
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ναμικὰ διὰ τῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς μελ-
λούσης Κρίσεως. Αὐτὴ ἄλλωστε εἶναι ἡ 
ἄριστη τάξη: «προηγεῖσθαι τὴν δικαιοσύ-
νην τῆς δυνάμεως» (νὰ προηγεῖται ἡ δι-
καιοσύνη τῆς δυνάμεως). Καὶ τοῦτο εἶναι 
ἔργο πραγματικὰ θεϊκῆς καὶ ἀγαθῆς ἐξου-
σίας καὶ ὄχι τυραννικῆς, ἡ δυναμικὴ ἐπι-
βολὴ νὰ ἕπεται τῆς δικαιοσύνης («τῇ δι-
καιοσύνῃ τὴν δύναμιν ἕπεσθαι»).

Διότι, ὅπως ὁ ἐξαρχῆς ἀνθρωποκτόνος 
σηκώθηκε ἐναντίον μας ἀπὸ φθόνο καὶ 
μίσος, ἔτσι ὁ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς κινήθηκε 
πρὸς χάριν μας ἀπὸ ὑπερβολικὴ φιλαν-
θρωπία καὶ καλοσύνη. Καί, ὅπως ἐκεῖνος 
μὲ ἀδικία καὶ δόλο προξένησε στὸν ἑαυτό 
του τὴ νίκη καὶ στὸν ἄνθρωπο τὴν πτώση, 
ἔτσι ὁ ἐλευθερωτὴς «ἐν δικαιοσύνῃ καὶ 
σοφίᾳ» ἔφερε εἰς πέρας τὴν τελικὴ ἥττα 
τοῦ ἀρχεκάκου καὶ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ 
πλάσματός Του.

«Παρέλιπεν οὖν ὁ Θεὸς πρότερον ὅπερ 
ἠδύνατο, ἵν᾿ ὅπερ ἐχρῆν ἐνεργήσῃ πρό-
τερον. Περιφανεστέρα δὲ κἀντεῦθεν ἡ δι-
καιοσύνη γέγονε προκριθεῖσα παρὰ τοῦ 
δύναμιν ἀήττητον ἔχοντος»  (παρέλειψε 
λοιπὸν ὁ Θεὸς προηγουμένως αὐτὸ ποὺ 
μποροῦσε, τὴ δυναμικὴ ἐπιβολή, γιὰ νὰ 
ἐνεργήσει πρῶτα αὐτὸ ποὺ ἦταν ἀναγ-
καῖο, τὴν ἀπόδοση δικαιοσύνης. Μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸ ἔγινε ἐνδοξότερη ἡ δικαιοσύ-
νη, ἀφοῦ τῆς ἔδωσε προτεραιότητα Αὐτὸς 
ποὺ ἔχει ἀήττητη δύναμη)...

Ἐπιπλέον ἔπρεπε νὰ νικηθεῖ ἀπὸ τὴ νι-
κημένη φύση ὁ διάβολος ποὺ εἶχε νικήσει, 
καὶ νὰ καταβληθεῖ ἐντέχνως αὐτὸς ποὺ 
μᾶς εἶχε ἐξαπατήσει. Γι᾿ αὐτὸ ἔπρεπε καὶ 
ἦταν ἀναγκαῖο νὰ ὑπάρξει ἕνας ἄνθρω-
πος ἄγευστος τῆς ἁμαρτίας. Αὐτὸ ὅμως 
ἀνῆκε στὰ ἀδύνατα· διότι κανείς, λέει ἡ 
Ἁγία Γραφή, δὲν εἶναι ἀναμάρτητος, ἀκό-
μη κι ἂν ἡ ζωή του διαρκέσει μία μέρα... Γι᾿ 
αὐ τὸ λοιπὸν ὁ μόνος ἀναμάρτητος Υἱὸς 
καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται υἱὸς ἀνθρώ-
που… Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ «νικᾶται παρὰ 
ἀνθρώπου» ὁ διάβολος ποὺ ἀρχικὰ εἶχε 

νικήσει τὸν ἄνθρωπο. Καὶ αὐτὸς ποὺ εἶχε 
νικήσει «τὴν κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ» φύση καὶ 
ὑπερηφανευόταν γι᾿ αὐτό, «καταβάλλεται 
τῆς ἐπάρσεως, καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀναπλάτ-
τεται» ἀπὸ τὸν «κατὰ τὴν ψυχὴν» θάνατο, 
ποὺ εἶναι καὶ ὁ κυρίως θάνατος.

Καί δικαιώνεται μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ ἀν-
θρώπινη φύση ὅτι δὲν ἔχει ἀπὸ τὸν ἑ   αυ τό 
της τὸ κακό, δικαιώνεται δὲ καὶ ὁ Θεὸς ὅτι 
δὲν εἶναι αἴτιος ἢ δημιουργὸς κανενὸς κα-
κοῦ. Διότι ἂν δὲν εἶχε γίνει ἄνθρωπος ὁ 
συναΐδιος μὲ τὸν  Πατέρα Λόγος τοῦ Θεοῦ, 
θὰ μποροῦσε νὰ νομιστεῖ ὅτι ἡ  ἁμαρτία 
ὑπάρχει μέσα στὴν ἴδια τὴ φύση τοῦ ἀν-
θρώπου, ἀφοῦ κανένας ἄνθρωπος δὲν 
εἶχε φανεῖ ἀναμάρτητος διὰ μέσου τῶν 
αἰώνων. Καὶ θὰ ἀποδιδόταν ἡ κατηγορία 
στὸν Κτίστη, ὅτι δηλαδὴ δὲν ἦταν Κτίστης 
ἀγαθῶν, οὔτε ὁ Ἴδιος εἶναι ἀγαθός, ἐπι-
πλέον δὲ ὑπῆρξε καὶ κριτὴς ἄδικος, ἀφοῦ 
δὲν καταδίκασε δικαίως τὸν ἄνθρωπο, 
ποὺ ὁ Ἴδιος τὸν εἶχε δημιουργήσει «κατα-
δίκης ἄξιον».

Μαζὶ μὲ ὅλα αὐτὰ ἔπρεπε καὶ νὰ ἐξαπα-
τηθεῖ δικαίως αὐτὸς ποὺ ἐξαπάτησε καὶ 
νὰ χάσει δι᾿ ἁρπαγῆς τὸν πλοῦτο ποὺ εἶχε 
ἀποκτήσει μὲ ἀπάτη, νὰ τὸν χάσει μὲ τὸ 
νὰ νικηθεῖ τεχνηέντως ἡ πονηρία του διὰ 
τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὴν ὁποία φε-
ρόταν μὲ θρασεία καύχηση ὁ ἀρχέκακος˙ 
τὴν ὁποία θρασεία καύχηση («μεγαλαυχί-
αν») δὲν θὰ τὴν ἀπεδίωκε ἂν καταβαλλό-
ταν μὲ θεϊκὴ ἐξουσία («δυναστείᾳ θείᾳ») 
καὶ δὲν ἔχανε τὴν κυριαρχία του μὲ σοφία 
καὶ δικαιοσύνη1.

Αὐτὰ τονίζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς. Τὸ θέμα ὅμως εἶναι εὐρύτατο καὶ 
ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον. Θὰ συνεχίσουμε 
λοιπὸν στὸ ἑπόμενο ἄρθρο μας μὲ ἕναν 
ἄλλο Γρηγόριο, τὸν ἀδελφὸ τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης.

1. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΙΣΤ΄, Περὶ 
τῆς κατὰ σάρκα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἰκο-
νομίας καὶ τῶν δι᾿ αὐτῆς κεχαρισμένων τοῖς ὡς ἀληθῶς 
εἰς Αὐτὸν πιστεύουσι» (ΕΠΕ 9, 422 καὶ ἑξῆς).
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Σ  τὴν ἡσυχία τῆς ὑπαίθρου τῆς πο-
λύπαθης σερβικῆς γῆς γεννήθηκε ὁ 
ἅγιος Βασίλειος τὸ ἔτος 1610. Χω-

ριό του ὑπῆρξε τὸ Μέρκονιτς τῆς Ἐρζεγο-
βίνης. Τὸ βαπτιστικὸ ὄνομά του ἦταν Στό-
γιαν (Σταμάτης). Οἱ πτωχοί, ἀλλὰ πλού-
σιοι σὲ εὐσέβεια γονεῖς του, ὁ Πέτρος καὶ 
ἡ Ἀναστασία Γιοβάνοβιτς, φρόντισαν νὰ 
τὸν μορφώσουν μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθο-
δόξου Πίστεως καὶ ζωῆς. Προτεραιότητα 
στὸ σπίτι εἶχε πάντα ὁ Θεὸς καὶ τὸ θεῖο θέ-
λημά του. Ὁ Στόγιαν ὑπῆρξε ἀπὸ μικρὸς 
ταλαντοῦχο παιδί, μὲ πολύστροφο νοῦ 
καὶ ψυχὴ ποὺ δεχόταν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ 
μὲ πολλὴ ἐμπιστοσύνη. Ἀγαποῦσε τὴ νη-
στεία, τὴν προσευχὴ καὶ τὶς συχνὲς ἱερὲς 
Ἀκολουθίες. Στὸ λιμάνι τοῦ ναοῦ τοῦ χω-
ριοῦ του ἔβρισκε ἡ ἀθώα ψυχή του βαθιὰ 
ἀνάπαυση καὶ γαλήνη. Κάθε φορὰ ποὺ 
ἔμπαινε στὴν ἐκκλησία, ἔκαμνε μιὰ ἐδα-
φιαία μετάνοια καί, ἀφοῦ ἀσπαζόταν τὸ 
δάπεδο, ἔμενε ὄρθιος στὴ θέση του. Καὶ 
τελείως ἀπερίσπαστος παρακολουθοῦσε 
τὰ τελούμενα.

Στὶς συναναστροφές του μὲ τοὺς ἄλ-
λους τὸν διέκρινε ἡ πηγαία εἰλικρίνεια, 
ἡ βαθιὰ ταπεινοφροσύνη καὶ ἡ πλούσια 
ἀγάπη. Δὲν ἦταν λίγες οἱ φορὲς ποὺ στὶς 
βάρδιες του, ὅταν ἔβοσκε τὰ πρόβατα, 
μοιράζονταν μὲ τοὺς ἄλλους ποιμένες τὸ 
λιγοστὸ ψωμί του. Σκηνὲς τῆς ὑπαίθρου 
γεμάτες ἀθωότητα.

Δὲν ἄργησαν ὅμως νὰ ἔρθουν οἱ πρῶ-
τοι πειρασμοί. Γείτονες τῆς πατρικῆς οἰκί-

ας τοῦ Στόγιαν ποὺ εἶχαν ἀλλαξοπιστήσει  
καὶ εἶχαν γίνει μουσουλμάνοι καιροφυ-
λακτοῦσαν νὰ ἁρπάξουν τὸ χαριτωμένο 
παιδὶ καὶ νὰ τὸ μυήσουν στὸν Μωαμεθα-
νισμό. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς τοῦ Στόγιαν δι-
αισθάνθηκαν ἔγκαιρα τὶς πονηρὲς αὐτὲς 
διαθέσεις. Καὶ γιὰ νὰ διαφυλάξουν τὸ παι-
δί τους ἀνέπαφο ἀπὸ τὴ μουσουλμανικὴ 
ἐπιρροή, τὸ ἔστειλαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ζα-
βαλᾶ ὅπου ἡγουμένευε ὁ θεῖος του, ὁ π. 
Σεραφείμ.

Στὸ ἱερὸ περιβάλλον τῆς Μονῆς ὁ νε-
αρὸς Στόγιαν βρῆκε καταφύγιο ἀσφα-
λείας. Ἀνέπνεε ἐλεύθερα τὸ ὀξυγόνο τῆς 
γνήσιας πνευματικῆς ζωῆς ποὺ προσφέ-
ρει κάθε εὐλογημένο Ὀρθόδοξο Μονα-
στήρι. Ἐδῶ ἀνέπτυξε καὶ τὰ πλούσια χα-
ρίσματά του, κυρίως τὸ χάρισμα τῆς φιλο-
μάθειας. Φλεγόμενος ἀπὸ δίψα γιὰ ἅγια 
γνώση, μελετοῦσε ἀχόρταγα τὰ κείμενα 
τῶν ἁγίων Πατέρων ποὺ βρῆκε θησαυ-
ρισμένα στὴν πλούσια βιβλιοθήκη τῆς 
Μονῆς. Πόσο τὸν ἀνέπαυε αὐτὴ ἡ ἀνα-
κάλυψη! Ἀλλὰ καὶ πόσο τὸν οἰκοδομοῦσε 
πνευματικὰ αὐτὴ ἡ μελέτη! Τότε ἦταν ποὺ 
συναισθάνθηκε γιὰ πρώτη φορὰ μέσα 
του ἕλξη γιὰ τὴ ζωὴ τῆς ἀφιερώσεως στὸν 
Θεό.

Ὁ ἱερὸς αὐτὸς πόθος τοῦ μοναχικοῦ 
βίου ἐξεπληρώθη μετὰ ἀπὸ ὀλίγο διάστη-
μα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου 
(Τβέρντος), ὅπου ἐκάρη μοναχὸς μὲ τὸ 
ὄνομα Βασίλειος εἰς τιμὴν τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου. Τὸ ὄνομα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ἁγί-

(29 Ἀπριλίου)
Ά
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ου Ἱεράρχου τῆς Καισαρείας Βασιλείου 
θὰ συγκινεῖ στὸ ἑξῆς τὸ νέο μοναχό. Καὶ 
θὰ τὸν θέσει στὴ ζωή του δυνατὸ πρό-
τυπο στὴν ἄσκηση, τὴν ἱεραποστολὴ καὶ 
τὴ φιλανθρωπία. Οἱ πνευματικοὶ καρποὶ 
τοῦ Βασιλείου δὲν ἄργησαν νὰ φανερω-
θοῦν. Γι’ αὐτὸ οἱ προεστῶτες τῆς Μονῆς 
τὸν προήγαγαν σύντομα στὸν πρῶτο καὶ 
μετὰ καὶ στὸ δεύτερο βαθμὸ τῆς Ἱερωσύ-
νης.

Τὰ πρῶτα ἱερατικά του καθήκοντα ὁ π. 
Βασίλειος θὰ τὰ ἀσκήσει δίπλα στὸ Μη-
τροπολίτη Μαρδάριο στὸ Τσέτινιε. Τὴν 
περίοδο αὐτὴ ὁ σερβικὸς λαὸς στέναζε 
κάτω ἀπὸ τὸ πέλμα τῶν Ἀγαρηνῶν, ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ «τοὺς λοιμώδεις λύκους» τῶν 
δολίων Ἰησουιτῶν. Στὴ δύσκολη αὐτὴ 
ὥρα ὁ νεότατος ἱερομόναχος Βασίλειος 
ὕψωσε τὴ φωνή του. Μίλησε μὲ παρρη-
σία στὸ Μητροπολίτη Μαρδάριο γιὰ τὴν 
προπαγάνδα τῶν οὐνιτῶν, ποὺ ἤθελαν 
νὰ ὁδηγήσουν στὴν παπικὴ παναίρε-
ση τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο. Καὶ τὸν παρό-
τρυνε νὰ στραφεῖ δυναμικὰ στὴν ἐκδίωξή 
τους. Ὁ Μαρδάριος ὅμως ὄχι μόνο περι-
φρόνησε τὸν Βασίλειο, ἀλλὰ καὶ τὸν συ-
κοφάντησε στὸ λαὸ γιὰ τὶς ἐνέργειές του 
ὡς ἐπικίνδυνο διασπαστὴ τῆς ἑνότητος. 
Καὶ τελικὰ τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴ Μη-
τρόπολή του. Ἔτσι, ὁ φλογερὸς ὑπερα-
σπιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναγκάστηκε νὰ 
ἐπιστρέψει στὴ Μονὴ τῆς μετανοίας του 
στὸ Τβέρντος. Ἀλλὰ καὶ πάλι δὲν ἡσύχα-
σε. Ἀπὸ ἐδῶ θὰ δώσει νέες μάχες γιὰ τὴν 
ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ 
τὴ διασφάλιση τοῦ Σερβικοῦ λαοῦ ἀπὸ 
κάθε εἶδος προδοσίας. 

Καὶ ἐνῶ ὁ Βασίλειος μάχεται, ὁ ἐχθρὸς 
διάβολος τὸν ἀντιμάχεται μὲ νέα ραδι-
ουρ  γία. Οἱ πονηροὶ Ἰησουίτες καὶ  οὐνίτες, 
πλαστογραφώντας τὴν  ὑπογραφή του, 
διέδιδαν εἴδηση ὅτι ὁ Βασίλειος ἔγραψε 
καὶ ἀπέστειλε δύο ἐπιστολές, μία στὸν 
Πάπα Ἀλέξανδρο Ζ΄ καὶ ἄλλη στὸν Πάπα 
Κλήμεντα τὸν Ι΄, μὲ τὶς ὁποῖες τοὺς ζητοῦ-

σε βοήθεια καὶ χρήματα γιὰ τὶς ἀνάγ κες 
τοῦ βασανισμένου σερβικοῦ λαοῦ. Μὲ 
τὶς ψεύτικες αὐτὲς εἰδήσεις  ἐπεδίωκαν νὰ 
κλο  νίσουν τὸ κύρος τοῦ ὁσίου Βασι  λείου 
στὸ σερβικὸ λαό. Ὁ ἴδιος ὅμως δὲν κάμ-
φθη  κε. Ὕψωνε τὰ ἀνεξίκακα  χέρια του 
στὸ Θεὸ καὶ προσευχόταν στὸ  κελλί του 
μὲ δάκρυα γιὰ τὸν φωτισμὸ τῶν ἐχθρῶν 
του καὶ τὴ διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας 
στὸν τόπο του.

Δὲν πολεμοῦσε ὅμως μόνο μὲ τὸ παν-
ίσχυρο ὅπλο τῆς προσευχῆς. Βλέπον   τας 
τὰ πικρὰ βάσανα τοῦ λαοῦ του ποὺ ὅλο 
καὶ αὐξάνονταν, τόσο ἀπὸ τὴ δουλεία 
τῶν Τούρκων ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν οὐνίτικη 
προπαγάνδα, ἄφησε τὴν ἡσυχία τοῦ κελ-
λίου του. Ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ ἱερὸ κρησφύ-
γετό του καὶ μετάρσιος, ὅλος θεία φλό-
γα – ὅπως ἔ πραξε καὶ σὲ μᾶς ἀργότερα 
ὁ ἅγιος Κο  σμᾶς ὁ Αἰτωλός – ἄρχισε τὶς ἱε-
ραποστο λικές του περιοδεῖες στὰ χωριά. 
Τελοῦ σε μὲ κατάνυξη τὶς ἱερὲς Ἀκολουθί-
ες στὶς ἐκκλησίες καὶ ὕψωνε τὶς καρδιὲς 
τοῦ βασανισμένου λαοῦ στὸν Θεὸ τῆς 
ἐλπίδος καὶ τοῦ ἐλέους. Ἐξομολογοῦσε 
ἀτελείωτες ὧρες καὶ θεράπευε τὶς πληγὲς 
καὶ τὰ τραύματα τοῦ ἐγκαταλειμμένου λο-
γικοῦ ποιμνίου. Μὲ τὰ φλογερά του κη-
ρύγματα παρηγοροῦσε καὶ στήριζε νύχτα 
καὶ μέρα τὸν λαό. Καλοῦσε ὅλους σὲ με-
τάνοια καὶ τοὺς ἔπειθε μὲ τὴν ἀγάπη του 
νὰ μὴν ὑποκύψει κανεὶς στὰ δελεάσμα-
τα τῶν ἀπίστων καὶ τῶν αἱρετικῶν· καὶ νὰ 
μένουν «ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι» στὴν 
πίστη τῶν Πατέρων τους. Καὶ ὁ λαὸς 
ἀνταποκρινόταν στὶς ἐκκλήσεις τοῦ Ἁγί-
ου. Παρέμενε ἀσάλευτος στὴν Ὀρθοδο-
ξία καὶ ἑνωμένος δοξολογοῦσε τὸν Θεό, 
γιατὶ τοῦ χάρισε τέτοιο στοργικὸ πατέρα 
ποὺ ἀκόμα καὶ οἱ Τοῦρκοι τὸν θαύμαζαν 
καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν «ἱκέτη τοῦ Παρα-
δείσου».

Τὴ θαυμαστὴ ὅμως ἱστορία τοῦ Ἁγίου 
μας θὰ τὴν ὁλοκληρώσουμε στὸ ἑπόμε-
νο ἄρθρο μας.



Ο λα βέβαια τὰ τροπάρια τῆς Ἐκκλη-
σίας μας εἶναι ἐξαίρετα, διότι ἔχουν 
συν ταχθεῖ ἀπὸ ἁγιασμένους καὶ χα-

ρισματούχους ὑμνογράφους, οἱ ὁποῖοι μὲ 
τὴ χάρη καὶ πνοὴ τοῦ Παναγίου Πνεύμα-
τος ὕμνησαν τὰ διάφορα ἱερὰ γεγονότα 
καὶ ἅγια πρόσωπα τῆς Πίστεώς μας.

Ξεχωριστὴ ὅμως θέση κατέχουν τὰ 
τροπάρια ποὺ παρουσιάζουν καὶ ἐξυ-
μνοῦν τὴ βασίλισσα ὅλων τῶν ἑορτῶν 
μας, τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία 
ἔχει ὀνομαστεῖ «ἑορτὴ ἑορτῶν καὶ πανή-
γυρις πανηγύρεων». Ὁ ἐμπνευσμένος 
ἱερὸς ὑμνογράφος ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δα-
μασκηνὸς βάζει ὅλη τὴν τέχνη του, ὅλο τὸ 
θεόσδοτο χάρισμά του, γιὰ νὰ ἐξυμνήσει, 
καθὼς πρέπει, τὴ νίκη καὶ τὸν θρίαμβο 
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ θανά-
του. Ἀκούγοντας τοὺς ἱεροὺς ὕμνους του, 
ζοῦμε νοερὰ τὸ μοναδικὸ ἐκεῖνο γεγονὸς 
καὶ πλημμυρίζει ἀπὸ χαρὰ ἡ καρδιά μας 
γιὰ τὴν Ἀνάσταση. Ζοῦμε τὴν Ἀνάσταση, 
τὸ Πάσχα στὸ παρόν, κι ἂς ἔγινε περί-
που πρὶν ἀπὸ δυὸ χιλιάδες χρόνια. Αὐτὴ 
εἶναι ἡ χάρη καὶ ἡ δύναμη ποὺ ἔχουν 
οἱ ἱεροὶ ὕμνοι τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας. 
Ξαναζων τανεύουν τὰ ἱερὰ γεγονότα, το-
νίζοντας συγχρόνως καὶ σπουδαῖες ἀ -
λή θειες ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Πίστη καὶ 

ζωή μας.
Ἕναν ἀπὸ 

αὐτοὺς τοὺς 
ὕμνους πα-

ραθέτουμε στὴ 
συν έχεια καὶ τὸν 

σχολιάζουμε ἑρμη-
νεύοντάς τον.
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λή θειες πποὺὺ σχετίζονται μὲ ττὴν Πίστη κκαὶ
ζ ήζωή μαμας.

ἝνἝνανα  ἀἀπὸ
αὐτοὺς ττοὺο ς
ὕμνουςυς πα-α-

ραθέθέτοουμε στὴ 
συν έχειειαααα καὶ τὸν

σχσχολιάζοζουμε ἑρἑρμη-
ννεύοντάς ττονο .

«Χθὲς συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συν-
εγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι· συνε-
σταυρούμην σοι χθές· αὐτός με συνδόξα-
σον, Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου».

Χθές, δηλαδὴ τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης 
Παρασκευῆς, ἔμπαινα κι ἐγὼ στὸν τάφο 
μαζί Σου, Χριστέ μου. Σήμερα ὅμως, κατὰ 
τὴ λαμπρὴ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεώς Σου, 
ἀνασταίνομαι κι ἐγὼ μαζί Σου. Ἐσὺ λοι-
πόν, Σωτήρα μου, δόξασέ με μαζί Σου καὶ 
στὴν αἰώνια οὐράνια Βασιλεία Σου.

Στὸν ἱερὸ αὐτὸ ὕμνο, ποὺ εἶναι ἐπα-
νάληψη φράσεων τοῦ ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Θεολόγου ἀπὸ τὸν λόγο του στὸ Πά-
σχα, περικλείεται τὸ ὑψηλὸ καὶ βαθὺ νόη-
μα τῆς νεκραναστάσεως ὅλης τῆς οἰκου-
μένης χάρη στὴ Σταύρωση καὶ Ἀνάστα-
ση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέχρι τὴ σταυρι κὴ 
Θυσία τοῦ Θεανθρώπου στὸ Γολγοθᾶ 
καὶ τὴ συντριβὴ τοῦ κράτους τοῦ Διαβό-
λου βασίλευε καὶ κυριαρχοῦσε σὲ ὅλη τὴν 
ἀνθρωπότητα ὁ θάνατος.

Ὅπως ὁ ἄσωτος υἱὸς ἦταν «νεκρὸς» 
μακριὰ ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Πατέρα του καὶ 
«ἀνέζησεν», ὅταν ἐπέστρεψε μετανοημέ-
νος κοντά Του, ἔτσι καὶ ὅλη ἡ ἀνθρωπό-
τητα βρισκόταν σὲ κατάσταση ψυχικῆς 
νεκρώσεως – κι ἂς φαινόταν ὅτι ζοῦσε – 
ἐφόσον δὲν εἶχε σχέση καὶ ἐπαφὴ μὲ τὴν 
Πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸν Κύριο τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ τῆς γῆς.

Ἀφότου ὅμως σπλαχνίσθηκε ὁ Θεὸς τὸ 
πλάσμα Του, τὸ τελειότερο τῶν δημιουρ-
γημάτων Του, τὸ εὑρισκόμενο στὴν ἀξιο-
θρήνητη κατάπτωση στὴν ὁποία τὸ ὁδή-
γησε ἡ ἁμαρτία, καὶ ἀνέλαβε νὰ τὸ σώ-
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σει ὁ Ἴδιος μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ 
Του, ἡ κατάσταση ἄλλαξε ἐντελῶς. Ἀ νέ-
λαβε Ἐκεῖνος, ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός, τὶς 
ἁμαρτίες μας καὶ σταυρώθηκε γιὰ χάρη 
μας, γιὰ νὰ ἐξιλεωθοῦμε ἐμεῖς ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ συνδοξασθοῦμε μαζί 
Του αἰωνίως.

Καθὼς δὲ ἑρμηνεύει καὶ σχολιάζει ὁ 
ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἐπειδὴ ὁ 
Θεάνθρωπος ἀνέλαβε ὅλη τὴν ἀνθρω-
πίνη φύση μας, μὲ τὴν ὁποία «ἐσταυρώ-
θη καὶ ἐτάφη καὶ ἀνέστη καὶ ἐδοξάσθη, 
καὶ ἡμεῖς εἴμεθα ὁμοφυεῖς αὐτῷ ἄνθρω-
ποι (ἔχουμε τὴν ἴδια φύση ποὺ εἶχε ὡς 
ἄνθρωπος ὁ Κύριος), ἀλλὰ καὶ πιστεύο-
μεν ἀδιστάκτως εἰς αὐτόν, διὰ τοῦτο ὅλοι 
λεγόμεθα ὅτι συνεσταυρώθημεν διὰ τῆς 
πίστεως τῷ σταυρωθέντι ἡμετέρῳ Δε-
σπότῃ, καὶ συνετάφημεν αὐτῷ ταφέντι, 
ἀκολούθως δὲ ὅτι συνανέστημεν διὰ τῆς 
αὐτῆς πίστεως τῷ ἐκ νεκρῶν ἀναστάντι, 
καὶ συνεδοξάσθημεν τῷ μετὰ τὴν ἀνάστα-
σιν δοξασθέντι· ἐπειδὴ τὰ ἰδικά του εἶναι 
ἰδικά μας καὶ τὰ τῆς κεφαλῆς ἴδια εἶναι 
καὶ τῶν μελῶν, ἡμῶν» («Ἑορτοδρόμιον», 
σελ. 426).

Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἰσχύει γιὰ ὅλη τὴν οἰ  -
κουμένη, γιὰ ὅλους τοὺς πιστούς, γιὰ ὅλη 
τὴν ἐπὶ γῆς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἰσχύ-

ει καὶ πρέπει νὰ ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν καθένα 
μας ξεχωριστά.

Ἡ ἁμαρτία ὡς κατάσταση νεκρώσεως 
δὲν πρέπει νὰ εἶναι γιὰ μένα καὶ γιὰ σέ να, 
ἀδελφέ μου, παρόν, «σήμερον», ἀλλὰ 
παρελθόν, ὁριστικὸ «χθές». Ἐφόσον με-
τανοήσαμε καὶ πιστεύσαμε σ’ Ἐκεῖνον 
ποὺ νίκησε τὸν θάνατο, ἐφόσον ἑνωνό-
μαστε μαζί Του μὲ τὰ ἱερὰ καὶ ζωοπάρο-
χα Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας Του, ἐφόσον 
ἀγωνιζόμαστε νὰ πορευόμαστε στὴ ζωή 
μας σύμφωνα μὲ τὴν ἀλάθητη πυξίδα τοῦ 
ἱεροῦ Εὐαγγελίου Του, εἴμαστε ἤδη ἀνα-
στημένοι. Ζοῦμε τὴν «ἄλλην βιοτήν», τὴν 
ἀπαρχὴ καὶ πρόγευση τῆς ζωῆς τοῦ Πα-
ραδείσου.

Μὴ λησμονοῦμε δὲ ὅτι ὁ Χριστὸς ποὺ 
ἀναστήθηκε, δὲν πεθαίνει ποτὲ πλέον, 
ὅπως γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «θά-
νατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει», δηλαδὴ δὲν 
ἔχει καμιὰ ἐξουσία ἐπάνω Του ὁ θάνατος. 
Ἔτσι καὶ μεῖς πρέπει νὰ θεωροῦμε τοὺς 
ἑαυτούς μας νεκροὺς μὲν ὡς πρὸς τὴν 
ἁμαρτία, «ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν» (Ρωμ. ς΄ 8-11). 
Χωρὶς τὰ πάθη τὰ παλιά. Ἐλεύθεροι ἀπὸ 
τὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας. Ἀναστημένοι μαζὶ 
μὲ τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου, προσμένον-
τας καὶ τὴν αἰώνια δόξα μαζί Του.

Ὁ ἀντίχριστος κτυπᾶ καὶ σήμερα μὲ τὴ νεοειδωλολατρία.
Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀπαντᾶ σὲ ὅ  λες τὶς κατηγορίες τῶν νεοει-

δωλολατρῶν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐπισημαί-
νει ὅτι ἡ εἰδωλολατρία εἶναι ἀπόλυτη μοιρολατρία. Οἱ σελί-

δες του ὑπενθυμίζουν τοὺς φοβεροὺς διωγμοὺς τῶν εἰδωλολατρῶν κατὰ τῶν 
 χριστιανῶν. Ἐπιχειροῦν μιὰ σὲ βάθος ἀνατομία τῆς εἰδωλολατρίας. Ἱστοροῦν 
πῶς ἡ εἰδωλολατρία οὐ σιαστικὰ αὐτοκαταλύθηκε. Σελίδες 307. Τιμᾶται 8  ̦.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ
ΤΟ σύγχρονο προσωπεΙο 

τοΥ Αντιχρίστου

Νικ. Π. Βασιλειάδη



Υ πάρχουν ἀρκετοὶ συνάνθρωποί μας 
οἱ ὁποῖοι εἴτε λόγῳ κάποιας παρεξη-
γήσεως εἴτε λόγῳ κάποιου ἀρνητι-

κοῦ παραδείγματος ἀρνοῦνται νὰ ἔχουν 
δεσμοὺς στενοὺς μὲ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησί-
ας. Καὶ δὲν ἐννοοῦμε κάποιους δεσμοὺς 
ἐθιμοτυπικοὺς ἢ στὸ πλαίσιο μιᾶς παρα-
δόσεως. Μιλᾶμε γιὰ οὐσιαστικὸ καὶ βαθὺ 
σύνδεσμο μὲ τὰ ἁγιαστικὰ Μυστήρια τῆς 
Ἐκκλησίας μας καὶ μὲ τὴν ὅλη λειτουρ-
γικὴ ζωή της.

«Δὲν χρειάζεται», ἐπιμένουν. «Ἀρκεῖ 
νὰ κάνεις τὸ καλό, νὰ μὴ βλάπτεις τὸν 
συνάνθρωπο, νὰ ἀγαπᾶς ὅλο τὸν κό-
σμο. Τί χρειάζεται νὰ πηγαίνεις στὴν ἐκ-
κλησία καὶ τί πραγματικὰ προσφέρει κάτι 
τέτοιο;», ρωτοῦν.

Καὶ στὸ βαθμὸ ποὺ πιστεύουν καὶ ἀντι-
λαμβάνονται τὴν Ἐκκλησία ὡς τὸν χῶρο 
ἐκεῖνο ποὺ καλλιεργεῖ μόνο «καθὼς 
πρέπει» ἀνθρώπους, ἔχουν ἴσως δί-
κιο. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι χῶρος 
ὅπου γαλουχοῦνται ἄνθρωποι εὐαίσθη-
τοι, εὐγενεῖς, ἀξιοπρεπεῖς καὶ ἀλτρου-
ιστές. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος ποὺ 
παρέχει τὴ σωτηρία στὸν ἄνθρωπο. 
Τὸν κάθε ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς, ἡλικί-
ας καὶ φύλου. Πολὺ σωστὰ καὶ ξεκάθα-
ρα ὁ ἱερὸς Κυπριανός, Πατὴρ τῶν πρώ-
των χρόνων τοῦ χριστιανισμοῦ, μᾶς δι-
δάσκει ὅτι «ἐκτὸς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρ-
χει σωτηρία».

Καλός, εὐχάριστος, φιλεύσπλαχνος 
ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ βρεθεῖ καὶ ἐκτὸς 
καὶ μακρὰν τῆς Ἐκκλησίας. Κανεὶς ὅμως 
δὲν πρόκειται νὰ σωθεῖ, νὰ εἰσέλθει δη-
λαδὴ στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἔξω 
ἀπὸ τὴν ἁγία Ἐκκλησία, γιατὶ πολὺ ἁπλὰ 
κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἴ διος ὁ Ἰη-
σοῦς Χριστὸς ποὺ χαρίζει τὴ σωτηρία 
στὸν ἄνθρωπο.

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ γινόμα-
στε μέλη τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας, αὐτὸν τὸν 
Χριστὸ ἐνδυόμαστε, καὶ στὸ θάνατο καὶ 
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τὴν Ἀνάστασή Του συμμετέχουμε μὲ τὴν 
τριπλὴ κατάδυση καὶ ἀνάδυσή μας ἀπὸ 
τὰ νερὰ τῆς ἁγίας κολυμβήθρας.

Καὶ κατόπιν πορευόμαστε μαζὶ μὲ τὴν 
Ἐκκλησία μέσα στὸ χρόνο μὲ ἕνα μονα-
δικὸ σκοπὸ καὶ προορισμό, τὴ θέωσή 
μας, ἡ ὁποία μόνο μέσα καὶ διὰ τῆς ἁγίας 
Ἐκκλησίας ἐπιτυγχάνεται. Γιατὶ Αὐτὴ μᾶς 
παρέχει τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας 
διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς ἱερᾶς Ἐξομολο-
γήσεως. Αὐτὴ μᾶς ἑνώνει καὶ μᾶς ἁγιά-
ζει διὰ τοῦ παναγίου Σώματος καὶ Αἵμα-
τος τοῦ Χριστοῦ στὸ Μυστήριο τῆς θείας 
Εὐχαριστίας. Μᾶς κάνει δηλαδὴ ὅλους 
ἕνα σῶμα, Σῶμα Χριστοῦ. 

Πόσο λάθος λοιπὸν κάνουν ὅλοι ἐκεῖ-
νοι ποὺ θεωροῦν ὅτι ἀρκεῖ νὰ διαμορφώ-
σουν μιὰ ἐκλεπτυσμένη συμπεριφορά, 
ἕναν ἀψεγάδιαστο βίο καὶ μιὰ φιλάδελφη 

Μόνο ἡ Ἐκκλησία
χαρίζει τὴ σωτηρία
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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: 

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. 
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ΑΝΙΚστάση. Γιατὶ κι ἂν ἀκόμα πραγματικὰ καταφέρουν κάτι 
τέτοιο καὶ «ζημιωθοῦν τὴν ψυχή τους», τί ἀλήθεια κα-
τάφεραν; «Τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον 
ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ;», ἐρωτᾶ 
ὁ Κύριος (Ματθ. ις΄ 26).

Στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία τελικὰ δὲν ἔχει σημασία 
ποιὸς εἶσαι ἢ πῶς εἰσέρχεσαι σ’ Αὐτήν, ἀλλὰ σὲ ποιὸν 
πραγματικὰ μεταβάλλεσαι.

Μπαίνεις διώκτης σὰν τὸν Σαῦλο καὶ βγαίνεις Ἀπό-
στολος. Μπαίνεις ἁμαρτωλὸς καὶ βγαίνεις ἅγιος. Ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι ἡ σωτήρια ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ ποὺ θέλει 
ὅλους νὰ μᾶς σώσει.

Εἶναι λοιπὸν ὀλέθριο νὰ κοιτᾶμε δίπλα μας, νὰ ἀπο-
γοητευόμαστε, νὰ σκανδαλιζόμαστε ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν 
ἄλλων καὶ νὰ ἀρνούμαστε γιʼ αὐτὸ νὰ συμμετέχου-
με ἐνεργὰ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι σὰν νὰ φεύ-
γουμε ἀπὸ κάποιο νοσοκομεῖο ἀρνούμενοι τὴ θερα-
πεία μας, ἐπειδὴ μᾶς ἀποκαρδιώνουν τὰ περιστατικὰ 
ἄλλων νοσηλευομένων. Ἀλίμονο! Μόνο στὴ θεραπεία 
τῶν ἰατρῶν ἐλπίζουμε.

Μόνο στὴ θεραπεία τοῦ Ἰατροῦ, τοῦ Χριστοῦ, ἐλπί-
ζουμε! Γι’ αὐτὸ καὶ πηγαίνουμε στὴν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτὸ 
συμμετέχουμε στὴ ζωή της. Γιὰ νὰ θεραπευθοῦμε, νὰ 
σωθοῦμε διὰ τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ μᾶς σώσει ὁ Χριστὸς 
δι’ Αὐτῆς.

Ἡ Ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως ἀποτελεῖται ἀπὸ μιὰ 
σειρὰ τροπαρίων, ψαλμῶν καὶ εὐχῶν ποὺ μᾶς προετοιμάζουν 
γιὰ τὴ θεία Κοινωνία. Εἶναι καλὸ νὰ διαβάζεται ἀπὸ κάθε πιστὸ 
κάθε φορὰ ποὺ πρόκειται νὰ μεταλάβει, ὥστε ἡ προετοιμασία 
του γιὰ τὴ σημαντικότερη στιγμὴ στὴ ζωή του, τὴ στιγμὴ δη-
λαδὴ ποὺ θὰ πλησιάζει στὸ Ἅγιο Ποτήριο, νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυ-
νατὸν πιὸ ὁλοκληρωμένη καὶ σωστή. Σελίδες 121. Τιμᾶται 2 €.  
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