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Ε ἶμαι  ἀσφαλισμένος, 
ἔχω ἀσφάλεια 
ζω ῆς, ἔχω ἀ -

σφαλισμένο τὸ 
αὐτοκίνητό 
μου». Φρά-
σεις συνη-
θισμένες, 
φράσεις 
ποὺ τὶς λέ  -
με ἢ τὶς ἀ  -
κοῦμε συ χνὰ 
στὴ ζωή μας. 
Μέσα στὸν τα-
ραγμένο καὶ 
μεταβαλλόμενο 
κόσμο μας ἡ κα τα φυ-
γὴ σὲ  ὑπηρεσίες, ποὺ ὑπό-
σχονται καὶ παρέχουν κάποιου εἴδους 
ἀσφάλεια, γίνεται ὅλο καὶ περισσότε-
ρο ἐπιτακτικὴ καὶ ἀπὸ πολλοὺς θεω-
ρεῖται ἀπολύτως ἀναγκαία.

Ἄλλωστε καὶ οἱ ἀσφαλιστικὲς ἑται-
ρεῖες σ᾿ αὐτὸ τὸ γενικευμένο  αἴσθη μα
ἀ   νασφάλειας βασίζονται καὶ  ἐ   πενδύ  -
ουν, προσπαθώντας νὰ πείσουν ὅλο

καὶ περισσότερους ἀν-
θρώπους νὰ ὑπο-
γράψουν κάποια 

σύμβαση μαζί 
τους, καὶ μά-
λιστα σύμβα-
ση ὅσο γίνε-
ται μεγαλύ-
τερη καὶ γιὰ 
περισσότε-
ρες ὑπηρε- 

σίες. Μὲ βά-
ση τὴ σύμβα-
ση, ὁ ἀσφαλι-

 ζόμενος πληρώ-
νει στὴν ἑταιρεία 

κατὰ τακτὰ χρονικὰ 
διαστήματα ἕνα χρηματι -

κὸ ποσό, καὶ ἡ ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία 
ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωση νὰ ἀπο-
ζημιώσει τὸν ἀσφαλισμένο μὲ τὸ ἀντί-
στοιχο ποσὸ χρημάτων γιὰ ζημιὰ ποὺ   
τυχὸν θὰ ὑποστεῖ, ἢ νὰ καλύψει κάποια 
ἔξοδά του γιὰ καταστάσεις ποὺ προ-
βλέπονται στὸ συμβόλαιό του. Εἶναι φα-
νερὸ ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἀσφάλειες 
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Ἀσφάλεια 
σ᾿ ἕνα σαλευόμενο κόσμο
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ἔχουν περιορισμένη δυνατότητα προ-
στασίας καὶ ἀφοροῦν τὶς συγκεκριμένες
περιπτώσεις ποὺ ἔχουν συμφωνηθεῖ.

Τί γίνεται ὅμως γιὰ τοὺς τόσους κιν-
δύνους ποὺ ξεπερνοῦν τὴν περιορι-
σμένη προστασία τῶν ἀσφαλιστικῶν 
ἑταιρειῶν; Δὲν ὑπάρχει κάποια ἄλλου 
εἴδους ἀσφάλεια ποὺ νὰ παρέχει πλή-
ρη προστασία στὸν ἄνθρωπο; Ἀσφά-
λεια ποὺ νὰ καλύπτει ὅλες τὶς πτυχὲς  
τῆς ζωῆς; Ὑπάρχει! Εἶναι ἡ ἀσφάλεια 
ποὺ παρέχει ὁ παντοδύναμος καὶ παν-
άγαθος Δημιουργὸς καὶ πάνσοφος Κυ-
βερνήτης τῆς ζωῆς μας, ὁ Θεός. Εἶ ναι 
ἀπόλυτη ἀσφάλεια, ἔναντι παντὸς κιν-
δύνου καὶ χωρὶς ὐποχρέωση κατα-
βολῆς ἀσφαλίστρων. Ἕνα μόνο πρά-
γμα ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσει ὁ 
ἄνθρωπος: ἡ πίστη!

Ἔχεις τὴν πίστη; Ἐναποθέτεις μὲ ἐμπι-
στοσύνη τὴ ζωή σου, τὴν οἰκογένειά 
σου, ὅλες τὶς ὑποθέσεις σου στὰ χέρια 
τοῦ Θεοῦ; Τὰ ἔχεις ὅλα! Δὲν θὰ σὲ ἐγκα-
ταλείψω, λέει ὁ Θεὸς στὸν ψαλμωδὸ 
καὶ βασιλέα Δαβὶδ καὶ σὲ κάθε πιστὸ 
χριστιανό, ἀλλὰ θὰ ἐξακολουθῶ νὰ σὲ 
συν ετίζω καὶ νὰ σὲ συνοδεύω στὸ δρό-
μο ποὺ πρέπει νὰ βαδίζεις. Οἱ ὀφθαλμοί 
μου δὲν θὰ ἀποσπασθοῦν ἀπὸ σένα, 
ἀλλὰ θὰ εἶναι προσηλωμένοι καὶ στη-
ριγμένοι ἐπάνω σου, γιὰ νὰ σὲ προστα-
τεύουν καὶ σὲ προφυλάσσουν ἀπὸ κάθε 
κίνδυνο (βλ. Ψαλμ. λα΄ [31] 8).

Ὁ πιστὸς χριστιανὸς μπορεῖ κάπο-
τε νὰ πορεύεται σὲ ἀπόκρημνα μονο-
πάτια, νὰ ἀντιμετωπίζει δηλαδὴ πειρα-
σμούς, δοκιμασίες καὶ προβλήματα με-
γάλα. Μπορεῖ νὰ φτάσει σὲ σημεῖο νὰ 
κινδυνεύει καὶ αὐτὴ ἡ ζωή του, τὸ μέλ-
λον τῶν παιδιῶν του καὶ τῆς οἰκογενεί-
ας του. Ἄλλοτε πάλι μπορεῖ νὰ κληθεῖ 
νὰ δώσει λύση σὲ δυσεπίλυτα ἀνθρω-
πίνως προβλήματα τῆς ἐργασίας του, 

τῆς ἐπαγγελματικῆς σταδιοδρομίας τῶν 
παιδιῶν του καὶ νὰ διαπιστώνει ὅτι βρί-
σκεται σὲ ἀδιέξοδο, ὅτι κινδυνεύει. Νά 
ἡ ὥρα τῆς πίστεως! Ἂς μὴν ἀπογοη-
τεύεται σ᾿ αὐτὲς τὶς δύσκολες, τὶς κρίσι-
μες περιστάσεις. Ἔχει ἰσχυρὸ προστά-
τη καὶ ὑπερασπιστὴ τῆς ζωῆς του. Ἔχει 
πάνσοφο καὶ παντοδύναμο Κυβερνήτη 
τῆς ζωῆς του. Ἔχει προστάτη του τὸν 
Δημιουργό του. Μὲ τὴν πανσοφία Του 
ὁ Θεὸς θὰ βρεῖ καὶ θὰ δώσει τὶς κατάλ-
ληλες λύσεις ἐκεῖ ὅπου ὁ ἀνθρώπινος 
νοῦς ἀδυνατεῖ νὰ βρεῖ λύση. Διότι γιὰ 
τὴν πανσοφία, τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν 
παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπάρχουν 
ἀδιέξοδα οὔτε ἄλυτα προβλήματα.

«Μὴ φοβοῦ  Ἄβραμ, ἐγὼ ὑπερασπί-
ζω σου», εἶπε κάποτε στὸ μεγάλο Πα-
τριάρχη Ἀβραάμ (Γεν. ιε΄ [15] 1). Τὸ 
ἴδιο λέει καὶ στὸν κάθε πιστό, σὲ κάθε 
ἐποχή. Τὸ ἴδιο λέει καὶ στὸν  καθένα μας
σήμερα: Μὴ φοβᾶσαι! Ἐγὼ θὰ εἶμαι 
μαζί σου, θὰ σὲ προστατεύω, θὰ σὲ ἀ -
    σφαλίζω ἀπὸ κάθε κίνδυνο· «μὴ φο-
βοῦ, μόνον πίστευε» (Μάρκ. ε΄ 36).

Στὶς μέρες μας, μὲ τὴν κρίση ποὺ δι-
έρχεται ἡ πατρίδα μας, πολλοὶ ἀντιμε-
τωπίζουμε στιγμὲς καὶ ὧρες δύσκολες 
στὴ ζωή μας. Ἀνασφάλεια καὶ ἀβεβαι-
ότητα ἐπικρέμαται παντοῦ. Ὅμως, ὡς 
πιστοὶ χριστιανοί, ἂς προχωροῦμε μὲ 
εἰρήνη ψυχῆς, μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν 
πανάγαθο, πάνσοφο καὶ παντοδύνα-
μο Δημιουργὸ καὶ Κυβερνήτη τῆς ζωῆς 
μας. Νὰ θυμόμαστε ὅτι Ἐκεῖνος θὰ εἶναι 
μαζί μας πάντοτε.

Πάντοτε! Τὸ βεβαιώνει μὲ τὸν πιὸ κα-
τηγορηματικὸ τρόπο: «Οὐ μή σε ἀνῶ 
οὐδ᾿ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω» (Ἑβρ. ιγ΄ 5)· 
δὲν θὰ σὲ ἀφήσω οὔτε θὰ σὲ ἐγκατα-
λείψω ποτέ. Ὁ λόγος Του εἶναι σαφὴς 
καὶ δὲν ἐπιδέχεται καμία ἀμφισβήτηση: 
Δὲν θὰ σὲ ἐγκαταλείψω ποτέ!



1. Ἡ θεραπεία
τοῦ παραλύτου

Τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀ  -
νάγνωσμα μᾶς πληροφορεῖ 
γιὰ δύο θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ 
ἀπόστολος Πέτρος. 

Τὸ πρῶτο τὸ ἐπετέλεσε σὲ 
ἕναν παράλυτο, τὸν ὁποῖο 
συνάντησε στὴν περιοχὴ τῆς 
Λύδδας, τὸν Αἰνέα, «ἐξ ἐτῶν 
ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κρα-
βάττῳ». Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς 
ἦταν ὀκτὼ χρόνια  κατάκοιτος 
πάνω σ’ ἕνα κρε βάτι,  διότι 
ἦ     ταν «παραλελυμένος». Ἀ -
πελπιστικὴ ἡ κατάστασή του. 
Δὲν εἶχε καθόλου  δύναμη γιὰ 
νὰ μετακινηθεῖ κι ἔμενε καθη-
λωμένος στὸ κρεβάτι. Τί ζωὴ 
κι αὐτή! «Ἄταφος νεκρός», 
σάν τόν ἄλλο παράλυτο τῆς 
Βηθεσδᾶ ποὺ ἀναφέρει τὸ 
σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ὁ 
ὁποῖος εἶχε τριανταοκτὼ χρό-
νια σὲ πλήρη ἀκινησία!  

Καὶ ὅπως ὁ Χριστὸς θερά-
πευσε τὸν παράλυτο τῆς Βη-
θεσδᾶ, ἔτσι κι ὁ ἀπόστολος 

ΘΑΥΜΑΤΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ε  ν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγένετο Πέτρον διερ
χόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς 
ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. εὗρε δὲ ἐκεῖ 

ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κα
τακείμενον ἐπὶ κραβάττῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. 
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος· Αἰνέα, ἰᾶταί σε ᾿Ιησοῦς ὁ 
Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐ  
θέως ἀνέστη. καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦν
τες Λύδδαν καὶ τὸν Σάρωνα,  οἵτινες  ἐπέστρεψαν 
ἐπὶ τὸν Κύριον. ᾿Εν ᾿Ιόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνό 
ματι Ταβιθά, ἣ διερμηνευομένη  λέγεται Δορ κάς· 
αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν 
ὧν ἐποίει. ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθε
νήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔ
θηκαν ἐν ὑπερῴῳ. ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ ᾿Ιόπ
πῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέ τρος ἐστὶν ἐν αὐ
τῇ,  ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακα
λοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν. ἀναστὰς 
δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν  παραγενόμενον ἀνή  
γαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶ
σαι αἱ χῆραι  κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας 
καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾿ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. 
ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς τὰ γόνατα 
προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέ ψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπε· 
Ταβιθά,  ἀνάστηθι. ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς 
αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέ  τρον ἀνεκάθισε. δοὺς δὲ 
αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ τοὺς 
ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. 
γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾿ ὅλης τῆς ᾿Ιόππης, καὶ 
πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΪΟΥ
(Τοῦ Παραλύτου)

Μωκίου ἱερομάρτυρος,
Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου
Ἦχος γ΄ -  Ἑωθινὸν Ε΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. θ΄ 32-42 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ἰωάν. ε΄ 1-15
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Πέτρος, μὲ τὴ δύναμη τοῦ Χριστοῦ, χά-
ρισε τὴν ὑγεία στὸν Αἰνέα, καὶ ἐκεῖνος 
«εὐ θέ  ως ἀνέστη»! Ἀμέσως σηκώθηκε 
καὶ τακτοποίησε μόνος του τὸ κρεβάτι 
του, ὅπως τοῦ ὑπέδειξε ὁ ἅγιος Ἀπό-
στολος.

Πράγματι, εἶναι ἐκπληκτικὴ ἡ δύνα-
μη τοῦ Κυρίου! Πόσοι ἄνθρωποι ἔχουν 
θεραπευθεῖ ἀπὸ χρόνιες ἢ καὶ ἀνίατες 
ἀσθένειες μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ! Στοὺς 
Βίους τῶν Ἁγίων ἀναφέρονται ἄπειρα 
θαύματα σὲ ἀνθρώπους ποὺ κατέφυ-
γαν μὲ πίστη καὶ ἐλπίδα στὸν παντο-
δύναμο Θεό. Ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο 
θαῦμα εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ πολ-
λοὶ ἀπὸ μᾶς εἴμαστε πνευματικὰ πα-
ράλυτοι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ὁ Κύριος Ἰη-
σοῦς μᾶς ἀνορθώνει καὶ μᾶς χαρίζει 
και νούργια καὶ ἀναστημένη ζωή. Πάμ-
πολλα καὶ συγκλονιστικὰ εἶναι τὰ πα-
ραδείγματα ἀνθρώπων πού, ἐνῶ ἦταν 
βουτηγμένοι στὸ βοῦρκο τῆς ἁμαρτί-
ας, μετανόησαν κι ἔγιναν συνειδητὰ καὶ 
ζωντανὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Τίποτε 
δὲν εἶναι ἀδύνατο γιὰ τὸν παντοδύνα-
μο Θεό!

2. Ἡ ἀμοιβὴ τῆς ἐλεημοσύνης
Στὴ συνέχεια, τὸ ἀποστολικὸ ἀνά-

γνωσμα ἀναφέρει κι ἕνα ἀκόμη ἐντυ-
πωσιακὸ θαῦμα, τὸ ὁποῖο ἔκανε ὁ ἀπό-
στολος Πέτρος στὴν πόλη τῆς Ἰόππης.
Πρόκειται γιὰ τὴν ἀνάσταση τῆς Τα-
βιθᾶ, μιᾶς πιστῆς χριστιανῆς γυναίκας 
ἡ ὁποία ἦταν «πλήρης ἀγα θῶν ἔργων 
καὶ ἐλεη μοσυνῶν ὧν ἐποίει», δηλαδή, 
πολὺ δραστήρια σὲ ἔργα ἀγάπης καὶ 
φιλανθρωπίας. Ὅταν αὐτὴ ἡ εὐλογη-
μένη γυναίκα ἀρρώστησε ξαφνικὰ καὶ 
πέθανε, πλῆθος χηρῶν καὶ ὀρφανῶν 
συγ κεντρώθηκαν γύρω ἀπὸ τὸ σκή-
νωμά της καὶ ἔκλαιγαν ποὺ ἔχασαν τὴν 

ἀκούραστη συμπαραστάτριά τους. Στὸ 
μεταξὺ οἱ χριστιανοὶ εἶχαν εἰδοποιήσει 
τὸν ἀπόστολο Πέτρο, κι ἐκεῖνος ἦρθε 
ἐκεῖ, προσευχήθηκε θερμὰ καὶ τὴν ἀνέ-
στησε!

Τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ θαῦμα φανερώ-
νει πόσο τιμᾶ καὶ ἀνταμείβει ὁ πανά-
γαθος Θεὸς ὅσους καλλιεργοῦν τὴν 
ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης. Στὸ βιβλίο τοῦ 
Τωβὶτ ἀναφέρεται ὅτι «ἐλεημοσύνη ἐκ 
θανάτου ρύεται, καὶ αὐτὴ ἀποκαθαριεῖ 
πᾶσαν ἁμαρτίαν»· ἡ ἐλεημοσύνη σώ-
ζει ἀπὸ τὸν θάνατο, καθαρίζει τὶς ἁμαρ-
τίες καὶ χαρίζει ζωή (Τωβ. ιβ΄ 9). Αὐτὸ 
σημαίνει ὅτι ὅποιος κάνει ἐλεημοσύνη 
θὰ βρεῖ ἔλεος γιὰ τὶς ἁμαρτίες του καὶ 
θὰ κληρονομήσει τὴν αἰώνια ζωὴ στὴν 
οὐράνια Βασιλεία. Ἄλλωστε τὸ δήλωσε 
σαφῶς ὁ Κύριος: «Μακάριοι οἱ ἐλεή-
μονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Ματθ. 
ε΄ 7). Ἂς εἴμαστε πρόθυμοι λοιπὸν σὲ 
ἔργα ἀγάπης, ὅπως καὶ ἡ ἁγία Ταβιθά, 
ἡ ὁποία μὲ τὶς πλούσιες ἀγαθοεργίες 
της εὐεργέτησε πολλοὺς ἀνθρώπους 
καὶ εὐαρέστησε στὸν Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ 
ἡ Ἐκκλησία μας τὴν τιμᾶ ὡς Ἁγία καὶ 
τὴν ἑορτάζει στὶς 25 Ὀκτωβρίου.



 3. Καὶ ἄλλα πολλὰ θαύματα!
Τὰ δύο αὐτὰ θαύματα τοῦ ἀποστό-

λου Πέτρου εἶχαν ὡς συνέπεια νὰ γί-
νουν μεταστροφὲς πολλῶν ἀνθρώπων 
στὴ χριστιανικὴ πίστη. Ὅλοι ὅσοι κα-
τοικοῦσαν στὴ Λύδδα καὶ στὴν εὐρύτε-
ρη περιοχή, ὅταν εἶδαν ὄρθιο τὸν πρώ-
ην παράλυτο Αἰνέα καὶ ἔμαθαν γιὰ τὸ 
θαῦμα ποὺ εἶχε κάνει ὁ ἀπόστολος Πέ-
τρος στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, πίστεψαν 
στὸν Κύριο Ἰησοῦ καὶ Τὸν ἀναγνώρι-
σαν Θεὸ καὶ Σωτήρα τους. Παρομοίως 
καὶ τὸ θαῦμα τῆς ἀναστάσεως τῆς Τα-
βιθᾶ ἔγινε γνωστὸ σ’ ὅλη τὴν πόλη τῆς 
Ἰόπ πης καὶ «πολ  λοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ 
τὸν Κύ ριον». 

 Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς γιὰ τὸν ὁποῖο 
ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς τὰ θαύματα. Νὰ ὁδηγή-
σει ψυχὲς στὴν ἀληθινὴ πίστη καὶ στὴ 
σωτηρία. Καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι στὴν 
πρώτη Ἐκκλησία «διὰ τῶν χειρῶν τῶν 
ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα 
ἐν τῷ λαῷ πολλά»· ἀπὸ τοὺς Ἀποστό-
λους γίνονταν συνεχῶς πολλὰ ἐκπλη-
κτικὰ καὶ ἐξαιρετικὰ θαύματα, ποὺ προ-
καλοῦσαν κατάπληξη στὸ λαὸ καὶ ἐπι-
βεβαίωναν ὅτι ἡ διδασκαλία τους ἦταν 
ἀληθινή (Πράξ. ε΄ 12). Ἔτσι, ὁλοένα 
καὶ περισσότερο προσελκύονταν πλή-
θη ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, οἱ ὁποῖοι πί-
στευαν στὸν Κύ ρι ο καὶ γίνονταν μέλη 
τῆς Ἐκκλη σίας.

Ἀλλὰ καὶ σήμερα βλέπουμε  παρόμοια 
μὲ ἐκεῖνα θαύματα. Βλέπουμε δὲ καὶ τὸ 
μέγιστο, τὸ ἐκπληκτικὸ θαῦμα τῆς δια-
δόσεως τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς συνε-
χοῦς ἐπεκτάσεως τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ 
τὶς διώξεις καὶ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ δέ-
χεται ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς της σὲ κάθε 
ἐποχὴ ἐδῶ καὶ 2.000 χρόνια. Εἶναι 
αὐτὸ τὸ πιὸ μεγάλο θαῦμα τῆς Ἀναστά-
σεως τοῦ Κυρίου!
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Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Κείμενο ἐγκεκριμένο ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατρι-

αρχεῖο. Σχῆμα μικρό. Σελίδες 639. Τιμᾶται 9 �. 
✼   ✼   ✼

✝ Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
(κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον)

Περιλαμβάνει περικοπὲς ἀπὸ ὁμιλίες τοῦ ἱεροῦ 
Χρυσοστόμου σὲ ἁπλοελληνικὴ μετάφραση, οἱ ὁ -
ποῖες ἀναφέρονται στὴν ἀξία καὶ τὴν ὠφελιμότητα 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Σελίδες 284. Τιμᾶται 7 �.  

✼   ✼   ✼

✝ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
μετὰ συντόμου ἑρμηνείας

Ἡ ἀνωτέρω ἑρμηνεία μὲ περιλήψεις, πλῆθος 
πα  ραλλήλων χωρίων καὶ εἰδικῶν κατατοπιστικῶν 
χαρ τῶν εἶναι ἐγκεκριμένη ἀπὸ τὰ τέσσερα ἀρ χαῖα 
Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα, τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύ-
πρου ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ
τὴν ὁποία χαρακτηρίσθηκε ὡς «ἔργον ἀνυπολο-
γίστου ἀξίας». Σελίδες 1104.

Τιμᾶται 13 �. Πολυτελείας χρυσόδε  τη 35 �. Πο-
λυτελείας χρυσόδετη μὲ θήκη 38 �. Σχῆμα μεγάλο 
(γιὰ ἡλικιωμένους) 25 �.   

✼

ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ
μετὰ συντόμου ἑρμηνείας

Τὸ μικρὸ σχῆμα τοῦ Ψαλτηρίου μὲ τὴ σύντομη 
ἑρμηνεία συντελεῖ στὸ νὰ εἶναι πολύτιμος σύντρο-
φος σὲ κάθε περίσταση γιὰ τὸν εὐσεβὴ χριστιανό. 
Τρέφει τὴν ψυχὴ μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, παρηγο-
ρεῖ, ἐνισχύει, διδάσκει, στηρίζει. Σελίδες 624.

Τιμᾶται 9 �. Πολυτελείας χρυσόδετο 14 �.

Γιὰ τὶς παραγγελίες σας μπορεῖτε νὰ ἐπι-
σκε φθεῖτε καὶ τὸ ἠλεκτρονικό μας κατάστη-
μα: www.osotir.gr/shop



Προβλήματα 
τῆς σύγχρονης 

οἰκογένειας

Δ  ὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ τὸ σπίτι 
ἀναστατώνεται ἀπὸ τὶς ἀταξίες τῶν 
παιδιῶν καὶ χάνει τὴν εἰρήνη του. 

Κανεὶς δὲν τὸ θέλει, ὅλοι ὅμως τὸ ζοῦν.
Γιατί συμβαίνει αὐτὸ καὶ πῶς πρέπει νὰ 

ἀντιμετωπισθεῖ;
Ὅταν τὰ παιδιὰ εἶναι πολὺ μικρά, ἔχουν 

μειωμένη ἀντίληψη καὶ φυσικὸ εἶναι νὰ 
μὴν καταλαβαίνουν τί πρέπει καὶ τί δὲν 
πρέπει, τί εἶναι ἐπικίνδυνο καὶ τί ἐνοχλη-
τικό. Γι’ αὐτὸ πολλὲς φορὲς οἱ ἐνέργειές 
τους εἶναι ἀπρόβλεπτες καὶ ἀκραῖες καὶ 
ἀναστατώνουν τοὺς μεγάλους. Ἐπιπλέ-
ον, μάλιστα καθὼς μεγαλώνουν, διακρί-
νονται ἀπὸ μιὰ ὑπερκινητικότητα. Μπο-
ροῦν νὰ τρέχουν, νὰ πηδοῦν, νὰ παίζουν 
ἀτέλειωτες ὧρες χωρὶς νὰ κουράζονται. 
Καὶ ὅταν κάθονται, μαζεύουν ἐνέργεια, 
ποὺ πρέπει στὴ συνέχεια νὰ ξοδέψουν. 
Τὰ βλέπουμε πῶς ἐκσφενδονίζονται ἀπὸ 
τὴν τάξη τοῦ σχολείου μόλις χτυπήσει τὸ 
κουδούνι γιὰ διάλειμμα! Εἶναι ἀκόμη καὶ 
τὰ παιδικὰ πείσματα, οἱ ζήλειες, οἱ ἐγωι-
σμοί, οἱ κακίες, ποὺ τὰ ἐξωθοῦν σὲ ἐνο-
χλητικὲς συμπεριφορές. Κάποτε μπο-
ρεῖ νὰ ἀτακτοῦν καὶ νὰ κάνουν ζημιὲς γιὰ 
νὰ δοῦν τὴν ἀντίδρασή μας, νὰ μετρή-
σουν τὴν ἀντοχή μας, νὰ προκαλέσουν 
τὴν προσοχή μας καὶ νὰ μᾶς ἀναγκάσουν 
νὰ ἀσχοληθοῦμε μαζί τους. Οἱ ἀταξίες 
τους μπορεῖ νὰ ἐκφράζουν μὲ λανθασμέ-
νο τρόπο τὴν ἀνάγκη τῆς ἐπικοινωνίας μὲ 
τοὺς γονεῖς.

Στοὺς λόγους αὐτοὺς θὰ προσθέσουμε 
καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι σήμερα πολλὰ παιδιὰ 

ζοῦν κλεισμένα μέσα στὶς πολυκατοικί-
ες. Δὲν ἔχουν χῶρο νὰ κινηθοῦν, νὰ τρέ-
ξουν, νὰ συναντήσουν ἄλλα παιδιὰ καὶ νὰ 
παίξουν. Εἶναι ἀναγκασμένα νὰ περιορί-
ζονται σὲ παιχνίδια κλειστοῦ χώρου ἢ νὰ 
δραστηριοποιοῦνται σ’ ἕνα μικρό, στενὸ 
μπαλκόνι. Αὐτὸ τὰ πιέζει, καὶ οἱ ἀταξίες 
τους μπορεῖ νὰ εἶναι φυσιολογικὴ ἀντί-
δραση στὶς μὴ φυσιολογικὲς συνθῆκες 
τῆς ζωῆς τους. 

Ἄλλες πάλι φορὲς οἱ ἀταξίες τῶν παι-
διῶν μπορεῖ νὰ ὀφείλονται στὶς ἀταξίες 
τῶν γονέων. Ὅταν οἱ γονεῖς  βρίσκονται 
σὲ διαρκὴ καὶ ὀξεία ἀντιπαράθεση, ὅταν 
εἶναι ἐκνευρισμένοι καὶ  ἀσυγκράτητοι 
στοὺς μεταξύ τους λόγους καὶ στοὺς τρό-
πους τους, ταράζονται οἱ λεπτὲς καὶ εὐαί-
σθητες παιδικὲς ψυχές, ποὺ θέλουν τοὺς 
γονεῖς ἀγαπημένους. Ὅταν ἀκόμη δὲν 
μποροῦν οἱ γονεῖς νὰ συνεννοηθοῦν 
καὶ νὰ χαράξουν μιὰ κοινὴ γραμμὴ στὴν 
ἀγωγὴ ποὺ δίνουν, καὶ ἄλλα λέει ὁ ἕνας, 
ἄλλα ὁ ἄλλος καὶ πολλὲς φορὲς μαλώ-
νουν μπροστὰ στὰ παιδιὰ διαφωνώντας 
γιὰ τὴν τακτικὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀκολου-
θήσουν, τὰ παιδιὰ ἀναστατώνονται, νιώ-
θουν ἀνασφαλή, τὰ χάνουν καὶ ἀντιδροῦν 
ἔντονα καὶ μὲ ἀπρόβλεπτους συχνὰ τρό-
πους. Πολὺ χειρότερες εἶναι οἱ ἀντιδρά-
σεις τους, ὅταν οἱ γονεῖς φθάνουν στὰ 
ἄκρα, ὅταν ἀπομακρύνονται ὁ ἕνας ἀπὸ 
τὸν ἄλλο καὶ διαλύουν τὴν οἰκογένεια.

Δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ὅτι ὁ διάβολος, 
ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν ταραχὴ σὰν ὄχη-
μα γιὰ νὰ εἰσέρχεται στὶς ψυχὲς καὶ νὰ τὶς 

Ὅταν τὰ παιδιά μας ἀτακτοῦν
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ἀναστατώνει, πολεμάει πολλὲς φορὲς καὶ 
τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐξωθεῖ σὲ συμπεριφορὲς 
ποὺ ἐκνευρίζουν τοὺς γονεῖς καὶ ἀναστα-
τώνουν ὅλο τὸ σπίτι.

Πῶς θὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀποτελεσμα-
τικὰ οἱ δυσάρεστες αὐτὲς καταστάσεις;

Ὁ κόσμος τῶν παιδιῶν φέρνει τὴ χαρὰ 
μέσα στὸ σπίτι. Τὰ παιδιὰ ὅμως φέρνουν 
καὶ ἀναστάτωση. Οἱ ἀταξίες τους εἶναι 
ἀναμενόμενες στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῆς 
οἰκογένειας. Σ’ ἕνα σπίτι μὲ παιδιὰ δὲν 
μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ἡ ἡσυχία καὶ ἡ τάξη 
ἑνὸς Μοναστηριοῦ. Τὸ πρῶτο ποὺ χρει-
άζονται τὰ παιδιὰ εἶναι ἡ ὑπομονή, ποὺ 
ἐκφράζεται μὲ αὐτοσυγκράτηση. Μιὰ ἀ -
ταξία τους προκαλεῖ τὸν ἐκνευρισμὸ καὶ 
φέρνει τὸν θυμό. Τότε οἱ γονεῖς δὲν πρέ-
πει νὰ δράσουν ἀμέσως, διότι θὰ ἐνεργή-
σουν βίαια – καὶ αὐτὸ δὲν βοηθεῖ καν ένα. 
Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἠρεμήσουν πρῶτα. 
Νὰ ἀπομακρυνθοῦν λίγες στι γμές, νὰ 
σκεφθοῦν ψυχραιμότερα. Τότε εἶναι πι-
θανὸ νὰ ἀξιολογήσουν διαφορετικὰ τὸ 
περιστατικὸ καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ δρά-
σουν πιὸ νηφάλια καὶ ἑπομένως πιὸ σω-
στά. Θὰ μιλήσουν βέβαια ἐπιβλητικά, ἀλ-
λὰ ἤρεμα, ὄχι θυμωμένα. Οἱ συμβουλές 
τους τότε εἶναι πιὸ πειστικὲς καὶ ἄρα πιὸ 
εὔκολα ἀποδεκτές.

Τὸ δεύτερο ποὺ χρειάζεται εἶναι νὰ δεί-
χνουν κατανόηση γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὸν 
κόσμο τους, νὰ κατανοοῦν τὸ κάθε παιδὶ 
χωριστά, μὲ τὶς ἰδιαιτερότητες τοῦ χαρα-
κτήρα του. Δὲν εἶναι ὅλα τὰ παιδιὰ ἴδια. 
Κάθε παιδὶ εἶναι ἕνα μοναδικὸ θαῦμα, 
ποὺ δὲν ἔχει τὸ ὅμοιό του σ’ ὅλη τὴν ἱστο-
ρία τοῦ κόσμου. Τὸ κάθε παιδὶ χρειάζεται 
τὸν τρόπο του. Νὰ κατανοοῦν ἀκόμη τὴν 
ἀνάγκη τῶν παιδιῶν γιὰ παιχνίδι, ποὺ 
ἐνδεχομένως θὰ προκαλεῖ ἀναστάτωση 
στὸ σπίτι, ἀρκετὸ θόρυβο καὶ ἀταξίες.

Τὰ παιδιά, ἀκόμη κι ὅταν ἀτακτοῦν, ζη-
τοῦν τὴν ἀγάπη μας. Ζητοῦν νὰ τὰ ἀγα-
ποῦμε ὄχι μόνο ἂν φέρονται καλά, ἀλλὰ 
καὶ ὅταν κάνουν τὰ λάθη τους. Πολλὲς 

φορὲς οἱ ἀταξίες τους μπορεῖ νὰ εἶναι 
μιὰ ἔμμεση ἀλλὰ δυναμικὴ διαμαρτυ-
ρία γιὰ τὴν ἔλλειψη ἀληθινῆς καὶ γνήσιας 
ἀγάπης. Πρέπει νὰ ἀγαποῦμε τὰ παιδιὰ 
παρὰ τὶς δυσκολίες ποὺ τὸ καθένα μπο-
ρεῖ νὰ παρουσιάζει, νὰ τὰ ἀγαποῦμε γι’ 
αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ ὄχι γι’ αὐτὸ ποὺ κά-
νουν.

Ἡ προσευχὴ τέλος μπορεῖ νὰ φέρει 
πολὺ περισσότερα ἀποτελέσματα. Ἀρκεῖ 
νὰ γίνεται μὲ πίστη θερμὴ καὶ νὰ θεω-
ρεῖται ὡς τὸ πρῶτο ὅπλο στὸν ἀγώνα 
μας γιὰ τὴν προκοπὴ τῶν παιδιῶν μας‧  
ὄχι τὸ τελευταῖο, στὸ ὁποῖο καταφεύγου-
με ὅταν ἀποτύχουν ὅλα τὰ ἄλλα καὶ μάλι-
στα μὲ μιὰ ἀβέβαιη ἐλπίδα μήπως μὲ τὴν 
προσευχὴ μπορεῖ νὰ γίνει κάτι.

Νὰ αἰσιοδοξοῦμε γιὰ τὰ παιδιά μας. Τὰ 
πράγματα τὶς περισσότερες φορὲς δὲν 
εἶναι τόσο δύσκολα καὶ ἀπογοητευτικὰ 
ὅσο νομίζουμε. Οἱ ἀταξίες συνήθως φα-
νερώνουν ψυχικὴ ὑγεία καὶ ἕνα δυναμι-
σμό, ποὺ ἀποδεικνύεται πολὺ χρήσιμος 
ὅταν διοχετευθεῖ σὲ σωστὴ κατεύθυν-
ση, σὲ δημιουργικὲς δραστηριότητες, σὲ 
ἐργασίες τοῦ σπιτιοῦ κλπ. Ὅλα τὰ παι-
διὰ μποροῦν νὰ κάνουν τὸ καλύτερο, καὶ 
τὰ ἄτακτα νὰ γίνουν τὰ καλύτερα. Αὐτὰ 
ποὺ μᾶς κουράζουν σήμερα, μπορεῖ νὰ 
γίνουν σπουδαῖοι ἄνθρωποι αὔριο.

Εἴπαμε τέσσερις τρόπους γιὰ νὰ ἀντι-
μετωπίσουμε μὲ ἐπιτυχία τὶς ἀταξίες τῶν 
παιδιῶν μας: ὑπομονὴ -  κατανόηση - ἀ-
  γάπη - προσευχή.  Ὁπωσδήποτε  χρει  ά -
 ζεται ὑπομονή. Αὐτὴ θὰ ὑπάρχει ὅταν 
ὑπάρχει κατανόηση. Ἡ κατανόηση ὅμως 
προϋποθέτει ἀγάπη. Καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ νὰ 
γίνει πραγματικότητα θέλει θερμὴ προσ-
ευχή, καταφυγὴ στὸν Θεό, ποὺ εἶναι ἡ ἄ  -
πειρη καὶ ἀνερμήνευτη ἀγάπη.

Ἡ κατάληξή μας ἑπομένως εἶναι ὁ Θεός. 
Αὐτὸς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ κάθε καλῆς 
προσπάθειας γιὰ τὰ παιδιά μας. Αὐτὸς ἡ 
ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, τὸ A καὶ τὸ Ω τῆς ὑπεύ-
θυνης καὶ σωστῆς ἀγωγῆς.



200 ΑΡΙΘ. 2088, 1 ΜΑΪΟΥ 2014

Ο ἱερεὺς Ζαχαρίας, συνεχίζοντας 
τὴ δοξολογητικὴ ὠδή του πρὸς 
τὸν Θεὸ γιὰ τὸ δῶρο ποὺ  χάρισε 

στὴν οἰκογένειά του μὲ τὴ  γέννηση τοῦ 
Ἰω   άν νου, καὶ τονίζοντας ὅτι ἡ  σω τηρία 
συντελεῖται διὰ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁ -
μαρτιῶν, προσθέτει: Ἡ  συγχώρηση 
τῶν ἁ   μαρτιῶν μᾶς προσφέρεται ὄχι γιὰ 
τὰ δικά μας ἐνάρετα ἔργα, ἀλλὰ «διὰ
σπλάγχνα ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν» (Λουκ. 
α΄ 78). Χάρις στὴ γεμάτη οἰκτιρμοὺς 
καὶ ἔλεος καρδία τοῦ  φιλανθρώπου 
Θεοῦ. Καρπὸς αὐτῆς τῆς ἄπειρης καὶ 
φιλάγαθης καρδίας τοῦ Θεοῦ ἦταν τὸ 
ὅτι μᾶς ἐπισκέφθηκε «ἀνατολὴ ἐξ ὕ      -
ψους». Δηλαδὴ λαμπρὰ καὶ θεία ἀνα-
τολή, ὁ Ἥ    λιος τῆς δικαιοσύνης Χρι-
στός, ὁ Ὁποῖος κατέβηκε στὴ γῆ ἀπὸ 
τὸν οὐρανό. «Ἐπεφοίτησεν ἀνατολὴ 
τοῦ νοητοῦ ἡλίου, ἐξ ὕψους τῆς θεό-
τη  τος. (Ὁ Ζαχαρίας) λέγει τὴν ὅσον 
οὔπω ἐπιφάνειαν τοῦ Χριστοῦ»1.

«Ἀνατολὴ ἐξ ὕψους» εἶναι ὁ  Κύρι ός 
μας Ἰησοῦς Χριστός, «ὁ ἀστὴρ ὁ λαμ-
πρὸς ὁ πρωϊνός» (Ἀποκ. κβ΄ [22] 16), 
ὅπως τὸν ὀνομάζει ὁ ἀετὸς τῆς Πάτμου 
στὴν Ἀποκάλυψη. Εἶναι ὁ ἀνατέλλων 
«ἥλιος τῆς δικαιοσύνης», τὸν Ὁποῖο 
προφήτευσε ὁ Μαλαχίας (Μαλαχ. δ΄ 
2). «Ἐφάνη δὲ ὄχι ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ 
ὄ    ρους Σινᾶ», ὅπως ἐφάνη ἀπὸ ἐκεῖ 
«φοβερὰ ἡ τοῦ Θεοῦ θεωρία, σκεπα-
σμένη μὲ ζόφον καὶ σκότος καὶ συν-
τροφευμένη μὲ φωτίαν καὶ καπνὸν καὶ 
μὲ σάλπιγγας· ἀλλὰ ὡς γλυκυτάτη, ὡς 

ἡμερωτάτη, ὡς περιφανεστάτη τοῦ ἡ  -
λίου ἀνατολή, ἀπὸ τὸ ἀνώτατον τῆς 
θεότητος ὕψος, τοῦ ὁποίου ἀνώτερον 
καὶ ὑψηλότερον δὲν δύναται νὰ νοήσῃ 
τινάς, οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε ἄγγελος»2. 

Ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης  σκόρπισε 
στὴν οἰκουμένη ἁγία χαρά. Χαρὰ «παν -
τὶ τῷ λαῷ» εἶχε εὐαγγελισθεῖ ὁ  ἄγγελος 
στοὺς ποιμένες, ὅταν  γεννήθηκε ὁ Χρι-
στός (βλ. Λουκ. β΄ 10). Πράγματι· κάθε 
φορὰ ποὺ ὁ Χριστὸς σκηνώνει στὶς 
καρδιές μας, αὐτὲς γεμίζουν ἀπὸ ἀνεκ-
λάλητη χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση.

Ἀλλὰ ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης ἦλθε 
καὶ γιὰ ἕναν ἄλλο λόγο. Ἦλθε γιὰ νὰ 
μᾶς ἀφυπνίσει ἀπὸ τὸν πνευματικὸ 
ὕ        πνο καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύσει στὸν ἀγώνα 
γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας καὶ τὴν 
κληρονομία τῆς Βασιλείας του. Ὅταν 
ὁ Χριστὸς κατοικήσει μέσα μας, συν-
αι σθανόμαστε πόσο μᾶς ἀγαπᾶ, δια-
πιστώνουμε πόσα ἔχει κάνει γιὰ μᾶς. 
Ταυτόχρονα ἀναπτερώνει τὸ ἀγωνι-
στικὸ φρόνημά μας καὶ προθυμοποι-
εῖ τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχή μας, ὥστε 
νὰ μὴν κουραζόμαστε διακονώντας τὸ 
ἅγιο θέλημά του καὶ ἐργαζόμενοι τὶς 
ἅγιες ἐντολές του.

Ἀλλὰ γιατί ἦλθε ὁ Κύριος, ἡ οὐράνια 
ἀνατολή; Ἦλθε γιὰ νὰ φωτίσει «τοὺς ἐν 
σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένους» 
(Λουκ. α΄ 79)· γιὰ νὰ φωτίσει  ἐκείνους 
ποὺ κάθονται σὰν φυλακισμένοι καὶ 
ἀπελπισμένοι στὸ σκοτάδι τῆς πλάνης 
καὶ τῆς ἀσέβειας καὶ στὴ σκιὰ τῆς ἁμαρ-

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΩΔΕΣ
Ὠδὴ ἐνάτη (τοῦ Ζαχαρίου)

7. «Διὰ σπλάγχνα
ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν»



201ΑΡΙΘ. 2088, 1 ΜΑΪΟΥ 2014

τίας καὶ τοῦ θανάτου. «Ἐπεσκέψατο ἡ  -
μᾶς, διὰ τὸ ἐπιφᾶναι,  τουτέστιν (δηλα-
δή), ἐπιλάμψαι φῶς ἀληθείας τοῖς ἐν 
σκότει τῆς πλάνης καθημένοις»3.

Κατὰ τὸν ἱερὸ Θεοφύλακτο  «σκότος» 
εἶναι «ἡ ἀγνωσία τοῦ Θεοῦ», καὶ «σκιὰ 
θανάτου» ἡ ἁμαρτία. Διότι, κατὰ τὸν 
ἴδιο ἑρμηνευτή, δύο κακὰ κυρίευαν 
τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ ἀγνωσία τοῦ Θεοῦ 
ποὺ εἶχαν οἱ εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι 
λάτρευαν τὰ νεκρὰ καὶ ἀναίσθητα δημι-
ουργήματα, καὶ ἡ ἁμαρτία ποὺ κυρίευε 
τοὺς Ἑβραίους, παρόλον ὅτι αὐτοὶ γνώ-
ριζαν μὲ ἀκρίβεια τὸν Θεό. «Ἐπέφανε» 
λοιπὸν ὁ νοητὸς ἥλιος τῆς δικαιοσύνης 
στοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ φωτίσει 
καὶ «τοὺς ἐν σκότει», δηλαδὴ ὅσους 
ζοῦσαν στὴν «ἀθεΐαν καὶ ἀγνωσίαν», 
καὶ «τοὺς καθημένους ἐν τῇ σκιᾷ τοῦ 
θανάτου», δηλαδὴ ὅσους ζοῦσαν στὴν 
ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία, συνεχίζει ὁ ἱερὸς 
Θεοφύλακτος, εἶναι «σκιὰ τοῦ θανά-
του». Διότι ὅπως ἡ σκιὰ ἀκολουθεῖ τὸ 
σῶμα, ἔτσι καὶ ὅπου ὑπάρχει θάνα-
τος, «ἐκεῖ (ὑπάρχει) καὶ ἁμαρτία». Π.χ. 
«ἀπέθανεν ὁ Ἀδάμ», ἀλλὰ γιατί ἀπέθα-
νε; Διότι ἁμάρτησε, ἐπειδὴ παρήκουσε 
τὴν ἐντολὴ τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Καὶ αὐτὸν 
ἀκόμη τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ, διδά-
σκει ὁ ἱερὸς ἑρμηνευτής, δὲν θὰ τὸν 
εὕρεις χωρὶς ἁμαρτίαν. Διότι «ἀπέθανε 
ὁ Χριστός, ἀλλὰ διὰ τὰς ἐμάς (τὶς δικές 
μου) ἁμαρτίας». Ὁ Χριστὸς δὲν ἀπέθα-
νε γιὰ δικές του ἁμαρτίες, διότι ὁ Ἴδιος 
ἦταν ἀπολύτως ἀναμάρτητος – «ἁμαρ-
τίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος 
ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Α΄ Πέτρ. β΄ 22) 
– ἀλλὰ ἀπέθανε γιὰ τὶς δικές μας ἁμαρ-
τίες. Ἑπομένως, πολὺ σωστὰ ὀνομάζε-
ται ἡ ἁμαρτία σκιὰ τοῦ θανάτου, διότι 
τὸν ἀκολουθεῖ πάντοτε4.

Ἄλλωστε ὅπως ὁ θάνατος εἶναι «ψυ-
χῆς χωρισμός, οὕτω καὶ αὕτη (ἡ ἁμαρ-
τία) Πνεύματος ἁγίου ἐστὶ χωρισμός»5. 
Ἤ, ὅπως τὸ διατυπώνει ὁ ὅσιος Νικό-
δημος: «Σκιὰ θανάτου λέγεται ἡ ἁμαρ-
τία, καθὸ ὁμοίωμα καὶ σκιαγραφία τοῦ 
θανάτου, διότι καθὼς ὁ θάνατος θα-
νατώνει τὸ σῶμα, ἔτσι καὶ ἡ ἁμαρτία, 
εὐθὺς ὅπου τελειωθῇ, θανατώνει τὴν 
ψυχήν, κἄν καὶ τὸ σῶμα ζῇ». Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος διδάσκει: 
Ἡ ἁμαρτία, ὅταν καταστεῖ πλήρης καὶ 
κυριεύσει τὴν ψυχή, γεννᾶ τὸν θάνα-
το (βλ. Ἰακ. α΄ 15). Ὁ δὲ ἀπόστολος 
Παῦλος γράφει: Ἡ χήρα ποὺ ζεῖ μέσα 
στὴ σπατάλη καὶ ζεῖ βίο τρυφηλό, ἂν 
καὶ φαίνεται ζωντανή, οὐσιαστικὰ ἔχει 
πεθάνει πνευματικῶς (Α΄ Τιμ. ε΄ 6).

Ὤ! ἡ ψυχοκτόνος ἁμαρτία, τὸ μόνο 
οὐσιαστικῶς κακὸ στὸν κόσμο! Ἔμβλη-
μα τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὸν Θεὸ 
καὶ τῆς καταστάσεως τῆς  ἀθλιότητος 
καὶ ἀγνοίας ποὺ  προέρχεται ἀπὸ αὐ τὴν 
εἶναι τὸ σκοτάδι. Σκιὰ δὲ  θανάτου εἶναι 
τὸ πυκνότατο σκοτάδι τῆς  ἁμαρτίας. 
Ὅ   ταν ὅμως τὸ σκοτάδι αὐτὸ  δια λυθεῖ 
μὲ τὴ μετάνοια, τὴν εἰλικρινὴ ἐξο  μο-
λό γη ση, τὴ χάρη τῶν Μυστηρίων τῆς 
Ἐκ  κλησίας καὶ τὸν προσωπικό μας ἀ     -
γώ  να, τότε ἐκλείπει καὶ ὁ πνευματι κὸς 
θά νατος καὶ ὁ ἄνθρωπος γίνεται πλέον 
ἀ   πελεύ θερος Χριστοῦ.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάτι ἄλλο ποὺ 
πρέ πει νὰ προσθέσουμε. Θὰ τὸ δοῦμε 
στὸ ἑπόμενο ἄρθρο.

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, Ἑρμηνεία τοῦ 
κατὰ Λουκᾶν, κεφ. 1, PG 129, 881Α.

2. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Κῆπος Χαρί-
των, σελ. 237.  

3. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, ὅ.π., στήλ. 881Α. 
4. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ AΧΡΙΔΟΣ, Ἑρμηνεία εἰς 

τὸ κατὰ Λουκᾶν, κεφ. 1, PG 123, 720ΒC.
5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ,  ὅ.π., στήλ. 881Α.



Ἱκανοποίηση
θείας δικαιοσύνης;

ΙΔ΄

Ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης Δ΄
Τὸ βασικὸ ἐρώτημα ποὺ πραγματευό-

μαστε στὰ τελευταῖα ἄρθρα μας εἶναι τὸ 
ἂν ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης ἔχει θέση στὸ 
ζήτημα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Το-
νίσαμε ἤδη ὅτι αὐτὴ εἶναι βασικότατη γιὰ 
τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία, ἔχει δὲ ἀναλυ-
θεῖ ἐκτενῶς ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἤδη ἐκθέσαμε τὴ θεολογικὴ σκέψη 
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.

Χίλια ὅμως περίπου χρόνια πρὶν ἕνας 
ἄλλος Πατέρας, Γρηγόριος καὶ αὐτός, ὁ 
ἀδελφὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἅγιος 
Γρηγόριος ὁ Νύσσης, ἀναπτύσσει τὴν 
ἴ     δια ἔννοια μὲ παρόμοιο τρόπο. Τί λέει;

Ὁ Θεός, τονίζει ὁ ἅγιος, προκειμένου νὰ 
ἐλευθερώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ δου-
λεία τοῦ διαβόλου, ἐνεργεῖ κατὰ τρόπο 
ἀνάλογο πρὸς ἐκεῖνον μὲ τὸν ὁποῖο ὑπο-
δουλώθηκε ὁ ἄνθρωπος. Τότε ὁ ἄνθρω-
πος ὑποδουλώθηκε ἀφοῦ ἐξαπατήθηκε 
ἀπὸ τὸν διάβολο, ὁ ὁποῖος ἔκρυψε τὴν 
κακία στὴν ἡδονὴ τῆς ἀπάτης ὅτι δῆθεν 
θὰ γίνει θεός· «δελέατος δίκην τῷ τῆς κα-
κίας ἀγκίστρῳ τῆς τοῦ καλοῦ φαντασί-
ας περιπλασθείσης»· ἐξαπατήθηκε, ὅταν 
τὸ καλὸ τοῦ παρουσιάστηκε φαντασμα-
γορικό, περιτυλιγμένο σὰν δόλωμα στὸ 
ἀγκίστρι τῆς κακίας.

Τί ἔπρεπε λοιπὸν νὰ κάνει ὁ Θεὸς προ-
κειμένου νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο; «Τὰ 
ταῖς θείαις ὑπολήψεσι πρέποντα»· αὐτὰ 
ποὺ εἶναι ταιριαστὰ μὲ τὴ θεότητά Του, τὰ 
ὁποῖα εἶναι «τὸ ἀγαθόν, τὸ σοφόν, τὸ δί-
καιον, τὸ δυνατόν, τὸ ἄφθαρτον». Ἔτσι 
λοιπὸν ὡς ἀγαθὸς σπλαχνίζεται τὸν πε-
πτωκότα ἄνθρωπο. Ὡς σοφὸς γνωρίζει 
«τὸν τρόπον τῆς ἀναπλάσεως», γνώρι-
σμα δὲ τῆς σοφίας Του ἀποτελεῖ καὶ τὸ νὰ 
εἶναι «δίκαιος» ὁ τρόπος τῆς σωτηρίας. 
Ποιὸς ὅμως εἶναι ὁ δίκαιος τρόπος; «Τὸ 
μὴ τυραννικῇ τινι χρήσασθαι κατὰ τοῦ κα-
τέχοντος ἡμᾶς αὐθεντίᾳ»· τὸ νὰ μὴ χρη-

σιμοποιήσει ὁ Θεὸς δυναστικὴ ἐξουσία 
ἐναντίον τοῦ διαβόλου ποὺ μᾶς κατεῖχε 
αἰχμαλώτους, ὥστε νὰ μὴν ἀφήσει καμία 
«δικαιολογίας ἀφορμὴν» σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ 
δι᾿ ἡδονῆς ὑποδούλωσε τὸν ἄνθρωπο.

Ἂν κάποιος, συνεχίζει ὁ ἅγιος, ἐπειδὴ 
δὲν ἔχει χρήματα νὰ πληρώσει τὸ χρέος 
του, πουληθεῖ ὡς δοῦλος, αὐτὸς γίνεται 
κτῆμα ἐκείνου ὁ ὁποῖος τὸν ἀγόρασε· καὶ 
δὲν ἔχει κανένας δικαίωμα νὰ τὸν ἐλευθε-
ρώσει, ἂν δὲν πληρώσει τὸ ἀντίτιμο τῆς 
ἀξίας του. Κι ἂν ἕνας χρησιμοποιήσει βία 
κατὰ τοῦ κατόχου του καὶ ἐλευθερώσει τυ-
ραννικὰ τὸν ἀποκτηθέντα νομίμως, αὐτὸς 
θὰ θεωρηθεῖ βάσει τοῦ νόμου ἄδικος. Ἂν 
ὅμως ἀγοράσει τὸν δοῦλο, κανένας νόμος 
δὲν θὰ τὸν ἐμποδίσει.

Ἐπειδὴ λοιπὸν καὶ ἐμεῖς εἴχαμε πουλη -
θεῖ δοῦλοι στὸν διάβολο, ὁ Θεός, ποὺ ἀ     πὸ 
ἀγάπη ἤθελε νὰ μᾶς ἐλευθερώσει, ἔ   πρε-
πε νὰ ἐπινοήσει «μὴ τὸν  τυραννικόν, ἀλλὰ 
τὸν δίκαιον τρόπον τῆς ἀνακλήσεως». Κι 
αὐτὸς δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ νὰ δώσει 
στὸν κάτοχό μας (τὸν διάβολο) ὅ    ποιο λύ-
τρο ἐκεῖνος ζητήσει σὲ  ἀντάλλαγμα αὐτοῦ 
τὸν ὁποῖο κατέχει (τὸν ἄνθρωπο).

Καὶ ποιὸ ἀντάλλαγμα θὰ δεχόταν ὁ διά-
βολος; Ἐπειδὴ εἶναι φίλαρχος, θὰ ἦταν 
πρόθυμος νὰ δεχθεῖ κάτι ἀνώτερο ἀπὸ 
αὐτὸ ποὺ κατεῖχε. Ὅταν λοιπὸν εἶδε τὸν 
Κύριο νὰ εἶναι τέλειος, νὰ κάνει τόσα θαύ-
ματα, μοναδικὰ καὶ πρωτοφανή, διαπι-
στώνοντας τὴ μεγάλη δύναμή Του (τοῦ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
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Χριστοῦ) «ὁ ἐχθρὸς ἐν ἐκείνῳ πλεῖον τοῦ 
κατεχομένου τὸ προκείμενον εἶδεν ἐν τῷ 
συναλλάγματι»· τὸν Χριστὸ θεώρησε ὡς 
μεγαλύτερης ἀξίας στὴ συναλλαγὴ ἀπὸ 
αὐτὸ ποὺ κατεῖχε. Γι᾿ αὐτὸ λοιπὸν τὸν 
Χριστὸ διαλέγει ὡς λύτρο γιὰ τὴν ἀπελευ-
θέρωση αὐτῶν ποὺ ἦταν φυλακισμένοι 
στὸ φρούριο τοῦ θανάτου. Μὲ αὐτὸν τὸν 
τρόπο ὁ Θεὸς συνέδεσε «τὸ ἀγαθὸν τῷ 
δικαίῳ». Διότι τὸ νὰ θελήσει νὰ μᾶς σώ-
σει εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἀγαθότητάς Του. 
«Τὸ δὲ συναλλαγματικὴν ποιήσασθαι τὴν 
τοῦ κρατουμένου λύτρωσιν τὸ  δίκαιον δεί-
κνυσι»· τὸ νὰ κάνει ὅμως ἀντικείμενο συν-
αλλαγῆς τὴ λύτρωση τοῦ σκλαβωμένου 
ἀνθρώπου, αὐτὸ φανερώνει τὸ δίκαιο τῶν 
ἐνεργειῶν Του. Γι᾿ αὐτὸ γίνεται ἄνθρω-
πος καὶ προσφέρει τὸν Ἑαυτό Του ἀντάλ-
λαγμα γιὰ μᾶς. Ὅλα δὲ ὁ Θεὸς τὰ κάνει 
ταιριαστὰ πρὸς τὸν ἑαυτό Του, ἀντίστοι-
χα «τῆς θεοπρεποῦς ἀξίας» Του. Ἔτσι ἡ 
μὲν ἀγαθότητά Του φανερώνεται μὲ τὸ νὰ 
θελήσει νὰ μᾶς ἐλευθερώσει, ἡ δὲ σοφία 
καὶ ἡ δικαιοσύνη φανερώνονται «ἐν τῷ 
τρόπῳ τῆς σωτηρίας ἡμῶν» καὶ ἡ δύναμή 
Του ἔγινε φανερὴ μὲ τὸ νὰ γίνει ὅμοιος μὲ 
μᾶς ἄνθρωπος καὶ ἔτσι νὰ ἐλπίσει ὁ διά-
βολος ὅτι παρόμοια μὲ μᾶς θὰ μπορέσει 
νὰ τὸν σκλαβώσει διὰ τοῦ θανάτου.

Τελικὰ ὅμως ὅλη αὐτὴ ἡ μέθοδος δὲν 
εἶ   ναι μία ἀπάτη ποὺ γιὰ χάρη μας ἐπινόη-
σε ὁ Θεός; Νὰ νομίσει δηλαδὴ ὁ διάβολος 
ὅτι λαμβάνει ὡς ἀντάλλαγμα τῶν αἰχμα-
λώτων του ἄνθρωπο, ἐνῶ εἶχε νὰ κάνει μὲ 
Θεό;

Ὄχι, ἀπαντάει ὁ ἅγιος. Ἡ μέθοδος αὐτὴ 
δὲν εἶναι ἀπάτη, εἶναι ἐκδήλωση δικαιο-
σύνης καὶ σοφίας. Τοῦ δικαίου ἐκδήλωση 
εἶναι τὸ νὰ ἀποδίδει στὸ καθετὶ τὴν ἀξία 
του. Τοῦ σοφοῦ δὲ οὔτε τὸ δίκαιο νὰ πα-
ραβιάζει οὔτε νὰ χωρίζει ἀπὸ τὴν ἀπόδο-
 ση τοῦ δικαίου τὴ φιλανθρωπία, «τὸν ἀ   -
   γαθὸν τῆς φιλανθρωπίας σκοπόν», ἀλ   λὰ 
νὰ τὰ ἑνώνει «εὐμηχάνως»· ἀποδίδον τας 
μὲν στὴ δικαιοσύνη «τὸ κατ᾿ ἀξίαν», χωρὶς 
ὅμως νὰ ἀφίσταται ἀπὸ τὸν ἀγαθὸ σκοπὸ 
τῆς φιλανθρωπίας.

Ἔτσι ἡ ἰσάξια πληρωμή, «δι᾿ ἧς ὁ ἀπα-
τεὼν ἀνταπατᾶται» φανερώνει τὸ δίκαιο, 
ὁ δὲ σκοπὸς αὐτῆς τῆς ἐνέργειας γίνεται 
ἀπόδειξη «τῆς τοῦ ἐνεργοῦντος ἀγαθότη-
τος». Μὲ τὸ νὰ προβάλλεται μπροστά του 
ὁ Θεὸς ὡς ἄνθρωπος ἀπατᾶται δικαίως ὁ 
διάβολος, ὁ ὁποῖος εἶχε προαπατήσει τὸν 
ἄνθρωπο «τῷ τῆς ἡδονῆς δελεάσματι». Ὁ 
δολοφόνος βάζει δηλητηριῶδες φάρμακο 
στὴν τροφὴ γιὰ νὰ σκοτώσει. Ὁ γιατρὸς 
βάζει ἰαματικὸ φάρμακο μέσα στὴν τροφὴ 
γιὰ νὰ θεραπεύσει. Ὁ διάβολος «ἐπὶ δι-
αφθορᾷ τῆς φύσεως τὴν ἀπάτην ἐνήρ-
γησεν». Ὁ Θεὸς ὅμως «δίκαιος ἅμα καὶ 
ἀγαθὸς καὶ σοφὸς ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ κατα-
φθαρέντος» χρησιμοποίησε τὴ φαινομε-
νικὴ ἀπάτη.

Αὐτὴ εἶναι ἡ σειρὰ τῶν συλλογισμῶν 
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, στὸ  κέντρο 
τῶν ὁποίων, ὅπως εἴδαμε, βρίσκεται ἡ 
ἔννοια τῆς δικαιοσύνης, γιὰ τὴν ἀπόδο-
ση (θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε καὶ τὴ λέξη 
«ἱκανοποίηση») τῆς ὁποίας ὁ Κύριος 
προσφέρει ὡς λύτρο τὸν Ἑαυτό Του, τὸν 
θάνατό Του, τὸ Αἷμα Του1.

Αὐτὸ ποὺ ἀφήνει ἕνα ἐρωτηματικὸ στὴ 
σκέψη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου εἶναι τὸ ὅτι 
φαί νεται νὰ λαμβάνει τὸ ἀπείρου ἀξίας 
αὐ τὸ λύτρο ὁ διάβολος. Τὸ καίριο αὐτὸ 
ζή τημα ἀπασχόλησε πολὺ τοὺς Πατέρες2. 
Τὸ πραγματεύθηκε ὅμως μὲ ἀνυπέρβλη-
τη θεολογικὴ δύναμη ὁ κορυφαῖος τῶν θε-
ολόγων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, Γρηγό-
ριος καὶ αὐτός, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο-
λόγος. Θὰ παρακολουθήσουμε τὴ βαθύ-
τατη τομὴ ποὺ ἐπιχειρεῖ στὸ δυσκολότατο 
αὐτὸ θέμα ὁ μέγας θεολόγος στὸ ἑπόμε-
νο ἄρθρο μας.

1. Λόγος Κατηχητικὸς ὁ Μέγας 21-26, PG 45, 60 
καὶ ἑξῆς.

2. Τὸ θέμα ἔχει μελετήσει ἐπισταμένως ὁ καθηγητὴς 
Δημήτριος Τσάμης στὴν ἐμπεριστατωμένη μελέτη του 
Ἡ περὶ ἀποδέκτου τοῦ λύτρου διδασκαλία τῶν Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἴδια μελέτη καὶ στὸ Δ. Τσάμη, 
Εἰσαγωγὴ στὴ σκέψη τῶν Πατέρων τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 
317-336.
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Μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐντονότατες ἀν-
τιδράσεις γιὰ τὴν ἵδρυση  Τμήματος 
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὸ Τμῆμα Θε-
ολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 
ΑΠΘ ἀκούσθηκαν ποικίλες γνῶ μες 
καὶ ἀπόψεις ἀπὸ  πανεπιστημιακοὺς 
δασκάλους. Ὅσοι ὑποστήριξαν τὴν 
ἵδρυση ἑνὸς τέτοιου Τμήματος, ποὺ 
ἄφησε ἄναυδο τὸ πλήρωμα τῆς Ὀρ-
θοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὸ  λύπησε 
βαθύτατα, ἐπικαλέσθηκαν διάφο-
ρες δικαιολογίες. Μεταξὺ αὐτῶν δι-
ατυ πώθηκε καὶ ἡ ἀκόλουθη ἄποψη 
ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ  Τμήματος κ. 
Χρυσόστομο Σταμούλη: «Τὸ Παν-
επιστήμιο» εἶπε, ἀπαντώντας στὸν 
Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη Θεσ-
σαλονίκης κ. Ἄνθιμο, «δὲν εἶναι τμῆ-
μα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ εἶναι ἐλεύ-
θερο, δημόσιο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα 
καὶ λειτουργεῖ μὲ βάση τὶς ἀκαδη-
μαϊ κὲς ἀνάγκες» (ἐφημ. «Δημοκρα-
τία» 12-3-2014, σελ. 22).

Ἡ ἀπάντηση αὐτὴ προξενεῖ εὔλο-
γη ἀπορία καὶ γεννᾶ μελαγχολικὲς 
σκέψεις γιὰ τὴν πορεία τῶν Ὀρθο-
δόξων Σπουδῶν στὴν Ὀρθόδοξη 
Ἑλ λάδα. Βεβαίως τὸ  Πανεπιστήμιο 
δὲν εἶναι τμῆμα τῆς Ἐκκλησίας. Εἶ -
ναι τυπικὰ καὶ διοικητικὰ  ἀνεξάρτητο 
Ἵδρυμα. Ἀλλὰ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ 

διαφέρει οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὶς ἄλλες Παν-
επιστημιακὲς Σχολές. Οἱ ἄλλες Σχολές, 
ὅπως ὀρθὰ γράφει ὁ ἀείμνηστος κα-
θηγητὴς Παν. Τρεμπέλας1, δημιουρ-
γήθηκαν καὶ συντηροῦνται γιὰ ὁρισμέ-
νους πρακτικοὺς σκοπούς, οἱ ὁποῖοι 
δὲν μποροῦν νὰ πραγματοποιηθοῦν 
χωρὶς ἐπιστημονικὴ ἔρευνα. Μεταξὺ ὅ   -
μως τῶν Σχολῶν αὐτῶν ἡ Θεολογικὴ 
κατέχει ἰδιαίτερη καὶ αὐτοτελὴ θέση. Δι-
ότι τὸ ἔργο της δὲν ἀποβλέπει, ὅπως 
π.χ. τὸ ἔργο τῆς ἐπιστήμης τοῦ δικαί-
ου, στὴν ὀργάνωση τοῦ κοινωνικοῦ 
βίου· ἢ ὅπως τὸ ἔργο τῆς ἰατρικῆς στὴ 
συν τήρηση τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν. Τὸ 

Ἐκκλησία 
καὶ Θεολογικὲς Σχολὲς

  Σὲ καιροὺς ὄχι ἁπλῶς χα-
λεπούς, ἀλ λὰ παγχάλεπους, ἂς 
ἀγαπήσουμε περισσότερο τὴν 
Ὀρθόδοξη πίστη μας. Θὰ κρι-
θοῦμε ἀπὸ τὸν Δικαιοκρίτη Κύ-
ριό μας καὶ γιὰ τὴν τυχὸν ἀπά-
θειά μας καὶ τὴν ἀμέλειά μας. Ἂς 
ἀναλογισθοῦμε λοιπὸν ὅλοι τὶς 
εὐθύνες μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
καὶ τῶν Πατέρων μας.

ἔργο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ὑπηρε-
τεῖ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία 
ὡς θεοΐδρυτος αὐτοτελὴς πνευματικὸς 
ὀργανισμὸς ὑφίσταται μέσα στὴν πο-
λιτεία παράλληλα μὲ αὐτήν. Ἡ δὲ Θε-
ολογία διὰ τῆς ἐπιστημονικῆς ἀναπτύ-
ξεως τῆς ὑπερφυσικῆς θείας ἀποκαλύ-
ψεως ἀποτελεῖ τὸ  συμπλήρωμα τῶν 
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ας. Σταθερὸ δὲ ἀξίωμά τους ἦταν: 
«πρᾶξις θεωρίας ἐπίβασις». Ὁρι-
σμοὶ τῆς Θεολογίας ὅτι αὐτὴ εἶναι 
ἐπιστημονικὴ γνώση τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ ἢ τῶν ἀληθειῶν του ἢ σύνο-
λο ἐπιστημονικῶν γνώσεων καὶ τε-
χνικῶν κανόνων διοικήσεως, ποὺ 
ἀνήκουν στὸν Χριστιανισμό, καὶ ἄλ-
λα παρόμοια, μεταβάλλουν τὴν ἱερὴ ἐ    -
πιστήμη τῆς Θεολογίας σὲ ἀφηρημένη 
θεωρία περὶ Χριστιανισμοῦ· σὲ ἄσκηση 
πολυμάθειας, ἡ ὁποία ὑπὸ ὁρισμένες 
περιστάσεις μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ ἢ 
νὰ παραχθεῖ καὶ ἀπὸ ἕνα μὴ Χριστιανό. 
Ὅμως κανένας ὀρθολογιστὴς ἢ ἄπι-
στος δὲν μπορεῖ π.χ. νὰ  κατανοήσει, 
πο λὺ περισσότερο νὰ ἀναπτύξει, τὸ 
πε  ρὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος δόγμα, ἢ τὸ 
πε ρὶ δύο φύσεων καὶ ἑνὸς προσώπου 
τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου κ.τ.ὅ.

Κατὰ συνέπεια τὸ Πανεπιστήμιο δὲν 
εἶναι μὲν τμῆμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ 
οἱ διδάσκαλοι τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
του δὲν μποροῦν νὰ θεολογοῦν ἁπλῶς 
ἀκαδημαϊκὰ καὶ ἀριστοτελικὰ ἀγνοών-
τας τὴν Ἐκκλησία ἢ ἀνεξάρτητα ἀπὸ 
τὴν Ἐκκλησία. Ἔχουν χρέος «ἑπόμενοι 
τοῖς ἁγίοις πατράσι» νὰ «μελωδοῦν ἐν 
μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας μέλος ἐναρμόνιον 
θεολογίας», ὡς ἐκφραστὲς καὶ φύλακες 
τῶν Ἀποστολικῶν Παραδόσεων, καὶ 
νὰ ὁδηγοῦν ὄχι μόνο τοὺς σπουδαστές 
τους, ἀλλὰ καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας 
στὴν ἐξ ἀποκαλύψεως ἀλήθεια. Ἡ Θεο-
λογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ, ὅπως καὶ κάθε 

ἄλλων ἐπιστημῶν μὲ τὸ νὰ ἐκφέρει τὸν 
τελευταῖο περὶ τῶν ὄντων λόγο. Ἔτσι 
ἱκανοποιεῖ τὶς ὕψιστες ἀπαιτήσεις τοῦ 
ἀνθρωπίνου πνεύματος καὶ θεραπεύει 
τὶς ἀνάγκες καὶ τοὺς πόθους τοῦ λογι-
κοῦ ἀνθρώπου.

Ἐπίσης πρέπει νὰ μὴ λησμονοῦμε ὅτι 
κοιτίδα τῆς Θεολογίας, ἡ ὁποία δικαι-
οῦται νὰ ἀποκαλεῖται «ἐπιστήμη ἐπι-
στημῶν», εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Αὐτὴ ἔδω-
σε καὶ δίνει ζωὴ στὴ Θεολογία. Λόγῳ 
λοιπὸν τῆς καταγωγῆς αὐτῆς τῆς Θε-
ολογίας ὑπάρχει διαρκὴς καὶ σταθερὴ 
σχέση ἀμοιβαιότητας μεταξὺ Ἐκκλησί-
ας καὶ Θεολογίας, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Θε-
ολογία ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἐπιδρᾶ εὐερ-
γετικὰ στὴν Ἐκκλησία  διαφωτίζοντας 
καὶ καταυγάζοντας τὴν περὶ Χριστιανι-
σμοῦ συνείδησή της, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο 
δὲν μένει ξένη ἀπὸ τὴν ἐπιρροή, τὶς πε-
ριπέτειες καὶ γενικῶς τὴν  ἑκάστοτε κα-
τάσταση τῆς Ἐκκλησίας. Δηλαδὴ Ἐκ-
κλησία καὶ Θεολογία ἐπιδροῦν ἀμοι-
βαῖα ἡ μία ἐπὶ τῆς ἄλλης.

Εἶναι περιττὸ νὰ τονισθεῖ ὅτι δὲν μπο-
ρεῖ ἕνας ὀρθολογιστὴς ἢ στεγνὸς ἐπι-
στήμων νὰ εἶναι καθηγητὴς σὲ μιὰ 
Ὀρ  θόδοξη Θεολογικὴ Σχολή,  πράγμα 
δυσ τυχῶς ὄχι σπάνιο σήμερα! Γι’ αὐτὸ 
καὶ ἡ παρουσία ἀλλοτρίου φρονήμα-
τος στὶς Θεολογικές μας  Σχολές. Οἱ 
Πα τέρες ἦσαν κατεξοχὴν πιστοί. Δὲν 
σκέφθηκαν ποτὲ ὅπως «οἱ σοφοὶ τοῦ 
αἰῶνος τούτου» καὶ δὲν ἐξέφρασαν 
προσωπικές τους γνῶμες.  Ἔδωσαν τὴ 
μαρτυρία τῆς «καθολικῆς» καὶ ἀποστο-
λικῆς πίστεως ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησί-
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Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολή, γιὰ 
νὰ εἶναι συνεπὴς πρὸς τὸν ἑαυ-
τό της, πρέπει νὰ εἶναι πρωτί-

στως Ἀποστολικὴ καὶ Πατερική, ὄπως 
ἀκριβῶς καὶ ἡ Ἐκκλησία. Νὰ μαρτυρεῖ, 
νὰ διδάσκει, νὰ μεταλαμπαδεύει τὴν ἐξ 
ἀποκαλύψεως ἀλήθεια καὶ τὴν ἁγία καὶ 
 πλούσια ἐμπειρία τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Κα-
θολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Νὰ  καταρτίζει 
θεολόγους ὄχι «χειροτονητούς, οἷς ἀρ-
κεῖ τὸ θελῆσαι μόνον πρὸς τὸ εἶναι σο-
φοῖς»2, δηλαδὴ θεολόγους αὐτοχειρο-
τόνητους, οἱ ὁποῖοι μόνο ἐπειδὴ θέ-
λουν νὰ εἶναι σοφοί, νομίζουν καὶ ὅτι 
εἶναι, ἀλλὰ θεολόγους οἱ ὁποῖοι δὲν 
θὰ παύουν «πάσχοντες θέω σιν», κατὰ 
τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή. Θε-
ολόγους, οἱ ὁποῖοι θὰ «ἐνεργοῦν ὡς 
ἄνδρες ἐκκλησιαστικοί (Ὠριγένης), γιὰ 
λογαριασμὸ καὶ ἐν ὀνόματι τῆς Ἐκκλη-
σίας, (θεολόγους) σχολιαστὲς τῆς πί-
στεώς της, πιστοὺς τηρητὲς τῆς Παρα-
δόσεώς της, μάρτυρες τῆς ἀληθείας καὶ 
τῆς πίστεως», κατὰ τὸν ἀείμνηστο με-
γάλο θεολόγο πρωθιερέα Καθηγητὴ π. 
Γεώργιο Φλωρόφσκυ.

Ὁ εὐσεβὴς λαὸς τούτης τῆς Χώρας, 
ποὺ δεινοπάθησε ὅσο κανένας ἄλλος 
καὶ ἀκόμη συνεχίζει νὰ δεινοπαθεῖ στὴν 
Κύπρο ἀπὸ τὸ ἀντίχριστο Ἰσλάμ, διε-
ρωτᾶται: Τί θέση ἔχουν σὲ μιὰ Ὀρθό-
δοξη Θεολογικὴ Σχολὴ οἱ Ἰσλαμικὲς 
Σπουδὲς ποὺ θέλουν νὰ διδάξουν Κα-
θηγητὲς Ὀρθοδόξου Θεολογίας; Μή-
πως δὲν ξέρουμε ὅτι τὸ Ἰσλὰμ δὲν θεω-
ρεῖ τὸν Χριστὸ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ ἕναν 
ἁπλὸ προφήτη κατώτερο τοῦ ἀνθρώ-
που Μωάμεθ, τοῦ ὁποίου ὁ βίος ἦταν 

διαβλητός; Μήπως δὲν ξέρουμε ὅτι ἡ 
Ἁγία Γραφὴ εἶναι θεόπνευστη, τὸ δὲ 
Κοράνιο βιβλίο καθαρὰ ἀνθρώπινο 
μὲ ἀντιφατικὸ περιεχόμενο καὶ κυρίως 
ἐχθρικὸ πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ γε-
νικῶς πάντα μὴ μουσουλμάνο; Τὸ βι-
βλίο αὐτὸ διδάσκει ὅτι οἱ μουσουλμάνοι 
πρέπει νὰ τρομοκρατοῦν ἐμᾶς τοὺς κά-
φρους (Σούρα 8, 12), νὰ ἐκπληρώνουν 
τὸ ἱερὸ καθῆκον τους σκοτώνον τάς 
μας (Σούρα 9, 5), νὰ μὴν ἔχουν φίλους 
ἐμᾶς τοὺς κάφρους (Σούρα 5, 51), νὰ 
μὴ δείχνουν ποτὲ ἔλεος στοὺς Χριστια-
νοὺς καὶ τοὺς Ἑβραίους, ἐπειδὴ εἴμα-
στε τὰ πιὸ σιχαμερὰ  πλάσματα (Σού-
ρα 98, 6)3. Μήπως δὲν ξέρουμε ὅτι ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ κερδίζεται μόνο μὲ 
τὴ χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὸν 
προσωπικὸ ἀγώνα καὶ ὄχι φονεύοντας 
ἀπίστους, ὅπως διδάσκει τὸ Κοράνιο 
(Σούρα 9, 11); Μήπως ἀγνοοῦμε ὅτι 
ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεὸς εἶναι ὁ αἰώνι-
ος Τριαδικὸς Θεὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ 
προσωπικὸς Θεὸς ποὺ μᾶς χαρίζει τὴν 
«κατὰ χάριν θέωσιν», καὶ ὄχι ὁ ἀπρό-
σωπος Ἀλλὰχ τοῦ Ἰσλάμ; 

Σὲ καιροὺς ὄχι ἁπλῶς χαλεπούς, ἀλ-
λὰ παγχάλεπους, ἂς ἀγαπήσουμε πε-
ρισσότερο τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας. 
Θὰ κριθοῦμε ἀπὸ τὸν Δικαιοκρίτη Κύ-
ριό μας καὶ γιὰ τὴν τυχὸν ἀπάθειά μας 
καὶ τὴν ἀμέλειά μας. Ἂς ἀναλογισθοῦμε 
λοιπὸν ὅλοι τὶς εὐθύνες μας ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Πατέρων μας.

1. Βλ. Παν. Ν. Τρεμπέλα, Ἐγκυκλοπαιδεία τῆς
Θεολογίας, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», 20005, σελ. 142-
145.

2. Γρ. Θεολόγου, Λόγ. 20ός, Περὶ δόγματος 
καὶ καταστάσεως Ἐπισκόπων, PG 35, 1065A.

3. Σημειώνουμε ὅτι ἡ ἀραβικὴ λέξη «κάφρος» 
(καφίρ), ἀποτελεῖ τὸν πιὸ προσβλητικὸ χαρα-
κτηρισμὸ τῆς «ἱερῆς» γλώσσας τοῦ Ἰσλάμ.
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ν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διασπαρέντες οἱ  ἀπόστολοι 
ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλ
θον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μη

δενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις.  Ἦσαν 
δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι,  οἵτινες 
εἰσελθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνι
στάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον  Ἰησοῦν. καὶ ἦν χεὶρ 
Κυρίου μετ’ αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρε
ψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς 
ἐκκλησίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέ
στειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως Ἀντιοχείας· ὃς παραγενό
μενος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκά
λει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσμένειν τῷ Κυ
ρίῳ, ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος  Ἁγίου 
καὶ πίστεως· καὶ προσετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ Κυρίῳ. 
ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν ὁ Βαρνάβας ἀναζητῆσαι Σαῦλον, 
καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ 
αὐτοὺς ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ δι
δάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ 
τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.  Ἐν ταύταις δὲ ταῖς  ἡμέραις 
κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν· 
ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἄγαβος ἐσήμανε διὰ 
τοῦ Πνεύματος λιμὸν μέγαν μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ’ ὅλην 
τὴν οἰκουμένην· ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσα
ρος. τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὐπορεῖτό τις, ὥρισαν ἕκα
στος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ 
Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς· ὃ καὶ ἐποίησαν ἀποστείλαντες πρὸς 
τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου.

1. Ὁ ἄνεμος 
αὐξάνει τὴ φλόγα

Μετὰ τὴ σύλληψη καὶ
τὸν λιθοβολισμὸ τοῦ 
πρωτομάρτυρος Στε-
φάνου, ἄρχισε μεγά-
λος διωγμὸς ἐναν τίον 
τῶν χριστιανῶν τῶν Ἱε    -
ροσολύμων ἀ   πὸ τοὺς 
φανατικοὺς  Ἰουδαίους. 
Ὁ διωγ μὸς αὐ τός, ὅ  -
πως μᾶς  πληροφορεῖ 
ἡ σημερινὴ ἀποστολι-
κὴ περικοπή, εἶχε ὡς 
ἀποτέλεσμα νὰ φύ-
γουν πολλοὶ χριστιανοὶ 
ἀ πὸ τὰ  Ἱεροσόλυμα καὶ 
νὰ φτάσουν «ἕως Φοι-
νίκης καὶ Κύπρου καὶ 
Ἀντιοχείας... εὐαγγε λι -
 ζόμενοι τὸν Κύ  ριον Ἰη-
σοῦν». Ὅπου πήγαι-
ναν, κή ρυτταν τὸ Εὐ-
αγγέλιο τῆς σωτη ρίας 
ποὺ  χαρίζει ὁ Κύριος 
Ἰη σοῦς. Καὶ ἡ δύναμη 
τοῦ Κυρίου ἦταν μαζί 
τους, καὶ πολλοὶ ἦταν 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΪΟΥ
(Τῆς Σαμαρείτιδος)

Πέτρου, Διονυσίου
καὶ λοιπῶν μαρτύρων
Ἦχος δ΄ -  Ἑωθινὸν Ζ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. ια΄ 19-30
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ἰωάν. δ΄ 5-42
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αὐτοὶ ποὺ δέχονταν τὸ 
Εὐαγγέλιο καὶ γίνον-
ταν χριστιανοί.

Εἶναι θαυμαστὸ τὸ 
γε γονὸς ὅτι ἕνας σφο -
δρὸς πειρασμός, ὅ  -
πως ἦταν ὁ διωγμὸς 
στὰ Ἱεροσόλυμα, ἔφε-
ρε τόσο εὐλογημένους 
καρπούς, δηλαδὴ τὴν 
ἐξάπλωση τοῦ Εὐαγ-
γελίου. «Οἰκονομί ας ὁ 
διωγμὸς ἦν· εἰ μὴ γὰρ 
γέγονεν, οὐκ ἂν οἱ μα-
θηταὶ διεσπάρησαν», 
σημειώνει ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος. Δηλα  δή, ὁ 
Θεὸς οἰκονόμησε ἔτσι 
τὰ πρά γματα, ὥ σ   τε ὁ διωγμὸς ἐκεῖνος 
νὰ σκορπίσει τοὺς χριστιανοὺς γιὰ νὰ δι-
αδοθεῖ τὸ Εὐαγ γέλιο.

Ἂς μὴ μᾶς ἀπογοητεύουν λοιπὸν οἱ τυ-
χὸν πειρασμοὶ καὶ οἱ θλίψεις ποὺ συν-
αντοῦμε στὴ ζωή μας. Ὁ πανάγαθος 
Θε ὸς γνωρίζει νὰ χρησιμοποιεῖ τὶς δο-
κιμασίες ποὺ ἀντιμετωπίζουμε γιὰ τὴν 
ὠφέλειά μας. Ἐμεῖς ἂς ἐμπιστευόμαστε 
τὴν πάνσοφη Πρόνοιά Του. Οἱ δυσκο-
λίες ποὺ συναντοῦμε, ἀντὶ νὰ μᾶς φοβί-
ζουν, ἂς μᾶς κάνουν περισσότερο δρα-
στήριους καὶ ἀγωνιστικούς. Διότι, ὅπως 
ὁ ἄνεμος αὐξάνει τὴ φωτιά, ἔτσι καὶ οἱ 
δυσκολίες ἀνδρειώνουν τὴ ψυχὴ ποὺ 
διατηρεῖ ἀναμμένη τὴ φλόγα τῆς πίστε-
ως καὶ πυρακτώνουν τὴ θέλησή της γιὰ 
ἀ  γώνα.

2. Πιστοὶ μέχρι τέλους
Καθὼς συνεχῶς ἔφταναν στὰ Ἱεροσό-

λυμα οἱ εὐχάριστες εἰδήσεις γιὰ τὴν ἐξά-
πλωση τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ Ἐκκλησία τῶν 
Ἱεροσολύμων ἀνέθεσε στὸν Βαρνάβα 
νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἀντιόχεια γιὰ νὰ δια-
πιστώσει ὅλα αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ σημεῖα 

καὶ νὰ στηρίξει τοὺς 
νεοφώτιστους χριστια-
νούς. Πράγματι, ὁ ἀ -
πόστολος Βαρνάβας, 
ἀφοῦ πῆγε στὴν Ἀντι-
όχεια  καὶ εἶδε τὰ ἔργα 
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, 
ποὺ φα νε ρωνόταν ἀ   -
πὸ τὸ πλῆθος αὐτῶν 
ποὺ εἶ χαν πιστέψει καὶ 
ἀπὸ τὴ ζωή τους, χά-
ρηκε «καὶ  παρεκάλει 
πάν τας τῇ  προθέσει 
τῆς καρδίας προσμέ-
νειν τῷ Κυρίῳ»· προέ-
τρε  πε ὅλους νὰ μέ-
νουν ἀφοσιωμένοι καὶ 
προσ ηλωμένοι στὸν 

Κύριο μὲ ὅλη τὴ διάθεση τῆς ψυχῆς τους. 
Δὲν ἀρκεῖ νὰ γνωρίσουμε τὸν Χριστὸ 

καὶ νὰ Τὸν πιστέψουμε. Ὀφείλουμε νὰ 
Τὸν ἀκολουθοῦμε πιστὰ μέχρι τέλους. 
Διότι μερικὲς φορὲς ξεκινοῦμε τὴν πνευ-
ματικὴ ζωὴ μὲ ἐνθουσιασμό, ὕστερα 
ὅμως ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα, ὁ 
ζῆλος μας ἐξατμίζεται κι ὁ ἐνθουσιασμός 
μας μαραίνεται. Χρειάζεται λοιπὸν συ-
στηματικὴ πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ 
ἐνίσχυση τῆς πίστεώς μας μὲ τὴν τακτικὴ 
μελέτη τοῦ θείου λόγου, τὴν προσευχὴ 
καὶ τὴ μυστηριακὴ ζωή, γιὰ νὰ μὴ λιπο-
τακτήσουμε, ἀλλὰ νὰ παραμένουμε ἀφο-
σιωμένοι στὸν Κύριο. 

Εἶναι ἀπαραίτητο ἐπίσης νὰ γνωρίζου-
με ὅτι στὴ χριστιανικὴ ζωὴ θὰ συναντή-
σουμε δυσκολίες καὶ ἐμπόδια. Θὰ ἀντι-
μετωπίσουμε τὶς σφοδρὲς ἐπιθέσεις τοῦ 
πονηροῦ, τὶς εἰρωνεῖες καὶ τὶς ἀντιδρά-
σεις τοῦ κόσμου, θὰ ἐμφανιστοῦν καὶ 
πολλὲς δικές μας ἀτέλειες καὶ ἀδυναμί-
ες. Ὡστόσο, ἂν ἀγαποῦμε τὸν Κύριο μὲ 
ὅλες μας τὶς δυνάμεις καὶ ζοῦμε ἑνωμέ-
νοι μαζί Του, τίποτε δὲν θὰ μπορέσει νὰ 
μᾶς λυγίσει.
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3. Τὸ τιμητικό μας ὄνομα
Τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα 

μᾶς δίνει καὶ μιὰ ἀκόμη σπουδαία πλη-
ροφορία: ὅτι στὴν Ἀντιόχεια ὀνομάστη-
καν γιὰ πρώτη φορὰ «χριστιανοὶ» οἱ μα-
θητὲς τοῦ Χριστοῦ: «ἐγένετο... χρηματί-
σαι πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς 
Χριστιανούς», γράφει. Μάλιστα στὴν 
ἀρχὴ αὐτὸ τὸ ὄνομα τοὺς τὸ ἀπέδιδαν 
οἱ εἰδωλολάτρες εἰρωνικά. Ὅμως, ἐνῶ οἱ 
ἐθνικοὶ θεωροῦσαν ὑποτιμητικὸ νὰ ἀνή-
κει κανεὶς στὴν παράταξη τοῦ Χριστοῦ, 
γιὰ τοὺς χριστιανοὺς αὐτὸ ἦταν τιμὴ καὶ 
δόξα. Γι’ αὐτὸ ἀποδέχθηκαν καὶ διατή-
ρησαν αὐτὸ τὸ ὄνομα. Εἶναι χαρακτη-
ριστικὸ ὅτι οἱ ἅγιοι Μάρτυρες αὐτὸ θεω-
ροῦσαν ὡς τὸ κύριο συστατικὸ τῆς ταυ-
τότητάς τους. Τοὺς ρωτοῦσαν «πῶς σὲ 
λένε;», «ἀπὸ ποῦ κατάγεσαι;», «τί ἐπαγ-
γέλλεσαι;», καὶ ἀπαντοῦσαν μὲ ἱερὴ καύ-
χηση: «Χριστιανός εἰμι»! 

Εἴμαστε κι ἐμεῖς χριστιανοὶ καὶ φέρουμε 
τὸ τιμητικὸ αὐτὸ ὄνομα. Ἡ πατρίδα μας ἡ 
Ἑλλάδα ἔχει παράδοση χριστιανική. Καὶ 
ὅλη ἡ Εὐρώπη, ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου ποὺ δέχθηκε τὸ κήρυ-
γμα τοῦ Εὐαγγελίου, τὸν  Χριστιανισμὸ 
ἀκολούθησε. Τώρα ὅμως;... Δυστυχῶς, 
ἡ Εὐρώπη θέλει νὰ διαγράψει τὸ ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ τὴν ταυ-
τότητά της. Αὐτὸ εἶναι τὸ τραγικὸ κατάν-
τημα τοῦ σύγχρονου εὐρωπαϊκοῦ πο-
λιτισμοῦ. Ἀποξενώθηκε ἀπὸ τὸν Θεάν-
θρωπο μὲ τὸν τρόπο ζωῆς του. Τώρα 
δι α γράφει ἐντελῶς ἀκόμη καὶ τὸ  ὄνομά 
Του. Ἀλίμονο ἂν ἀκολουθήσει καὶ ἡ Ἑλ-
λά δα αὐτὴ τὴν ὀλέθρια πορεία! Ἂς τὸ 
συνειδητοποιήσουμε. Ἡ μόνη λύση στὸ 
ἀδιέξοδο τῶν σύγχρονων προβλημάτων 
εἶναι νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας. Νὰ 
ἐπανεύρουμε τὴ χριστιανική μας ταυτό-
τητα καὶ νὰ τιμήσουμε τὸ ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα μας.

 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

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

Ἀντίχριστος; 
♦ Τί κρύβουν οἱ ἑπτὰ σφραγίδες καὶ οἱ 

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

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

Τὸ θεόπνευστο αὐτὸ βιβλίο στηρίζει καὶ 
ἐν ισχύει τοὺς πιστοὺς στοὺς σημερινοὺς κρί
σιμους ἀποκαλυπτικοὺς καιρούς μας.

Σελίδες 782. Τιμᾶται 25 �.

Κείμενο - Ἑρμηνεία - Σχολιασμοί -
 Πατερικὲς γνῶμες - Διδάγματα

Ἐκδόσεις «Ὁ Σωτὴρ»

Ἔκδοση τρίτη
 βελτιωμένη



Π  λησιάζουν οἱ ἐκλογές.  Ἐκλο γὲς τρι-
    πλές: δημοτικές,    περιφε   ρειακές, εὐ  -
ρωεκλογές.

Πέρα ὅμως ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς αὐτές, ὑ  -
πάρχουν καὶ κάποιες ἄλλες ποὺ διενερ-
γοῦνται κάθε στιγμὴ καὶ ὥρα, σὲ κάθε 
πτυχὴ τῆς ζωῆς μας. Κάθε τόσο μᾶς κα-
λεῖ ἡ ἴδια ἡ ζωὴ νὰ κάνουμε τὶς ἐπιλογές 
μας, νὰ πάρουμε τὶς ἀποφάσεις μας. Σὲ 
κάποιες μάλιστα φάσεις τῆς ζωῆς μας 
καλούμαστε νὰ πάρουμε ἀποφάσεις γιὰ 
καίρια ζητήματα τῆς πορείας μας: νὰ ἐπι-
λέξουμε σπουδές, ἐπάγγελμα, σύζυγο, 
ἐργασία. Καὶ οἱ ἐπιλογές μας αὐτὲς δρο-
μολογοῦν τὴ ζωή μας.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἐπιλογὲς καὶ ἐ κ-
λογὲς ἀσυγκρίτως κρισιμότερες, ποὺ ἔ   -
χουν νὰ κάνουν μὲ τὸ αἰώνιο μέλλον μας. 
Εἶναι οἱ ἐκλογὲς ποὺ ἀφοροῦν στὴν ψυ-
χή μας. Κι αὐτὲς εἶναι οἱ πιὸ δύσ κο λες, 
ἀλλὰ καὶ πιὸ ὡραῖες καὶ ἱερές. 

Ὅλοι μας ἔχουμε συμμετάσχει σὲ μιὰ 
τέτοια ἐκλογή. Ἦταν τότε ποὺ μᾶς ρώτη-
σε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἂν Τὸν ἐκλέγουμε ὡς 
Κύριο καὶ ἀρχηγὸ τῆς ζωῆς μας. Καὶ μεῖς 
δηλώσαμε τότε ἐπίσημα ἐν μέσῳ Ἐκκλη-
σίας πρὶν ἀπὸ τὸ ἅγιο Βάπτισμά μας 
καὶ ὑπογράψαμε διὰ τοῦ ἀναδόχου μας 
τὴν ἐκλογή μας αὐτή: «Συντάσσομαι τῷ 

Χριστῷ», εἴπαμε. Κι αὐτὴ ἦταν ἡ ἀπάν-
τηση στὴν κλήση καὶ στὴν πρόσκληση 
τοῦ Χριστοῦ μας, νὰ γίνουμε δικοί του, 
νὰ ἀνήκουμε ἀποκλειστικὰ σ’ Αὐτόν, ὄχι 
ὡς ἀναποφάσιστοι ἐκλογεῖς, δίψυχοι ἢ 
ἀμφιταλαν τευόμενοι. 

Αὐτὴν ὅμως τὴν ἐκλογὴ ποὺ κάνα-
με τότε, χωρὶς συναίσθηση καὶ ἐπίγνω-
ση, ἀφοῦ ἤμασταν ἀκόμη νήπια, καλού-
μαστε νὰ τὴν ἐπιβεβαιώνουμε στὸ πα-
ρόν, κάθε στιγμὴ καὶ ὥρα. Νὰ ἐπιλέγου-
με διαρκῶς τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
ἀρετὴ καὶ νὰ ἀρνούμαστε τὴν κακία καὶ 
κάθε ἁμαρτία. 

Σ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐκλογή, τὴν ἱε-
ρότερη ἐκλογὴ τῆς ζωῆς μας, ἀναφέρ-
θηκε καὶ ὁ Μωυσῆς, ὅταν  ἔδωσε τὴν τε-
λευταία του παρακαταθήκη στὸ λαό του 
λέγοντας: «Ἰδοὺ  δέδωκα πρὸ προσώ-
που σου σήμερον τὴν ζωὴν καὶ τὸν θά-
νατον, τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν· ἔκλεξαι 
τὴν ζωὴν σύ, ἵνα ζήσῃς... ὅτι τοῦτο ἡ ζωή 
σου» (Δευτ. λ΄ [30] 15, 19). Εἶπε δηλα-
δή: Κοιτάξτε: βάζω μπροστά σας σήμε-
ρα τὴ ζωὴ καὶ τὸν θάνατο, τὸ καλὸ καὶ τὸ 
κακό, τὴν  εὐλογία καὶ τὴν κατάρα. Δια-
λέξτε λοιπὸν τὴ ζωή, γιὰ νὰ ζήσετε ἐσεῖς 
καὶ τὰ παιδιά σας. Νὰ ἀγαπᾶτε τὸν Κύ-
ριο καὶ Θεό σας, νὰ ὑπακοῦτε στὰ προσ-

Οἱ ἐκλογὲς πλησιάζουν...
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τάγματά του καὶ νὰ εἶστε ἀφοσιωμένοι σ’ 
Αὐτόν. Γιατί Αὐτὸς εἶ ναι ἡ ζωή σας.

Ἔχουμε χρέος λοιπὸν νὰ σταθοῦμε 
καὶ μεῖς μὲ αἴσθημα εὐθύνης ἀπέναν τι 
στοὺς δυὸ αὐτοὺς δρόμους καὶ νὰ ἐκλέ-
γουμε ἀταλάντευτα κάθε στιγμὴ καὶ ὥρα 
τὴν ὁδὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ μᾶς χαρίσει τὴ 
ζωὴ καὶ τὴν εὐτυχία μας. 

Ἂν ὅμως μελετήσει κανεὶς προσεκτι κὰ 
τὸ ὅλο αὐτὸ θέμα, αὐτὸ ποὺ θὰ διαπι-
στώσει εἶναι ὅτι τελικὰ δὲν διαλέγουμε 
ἐμεῖς πρῶτοι τὸν Θεὸ καὶ τὸν δρόμο του, 
ἀλλὰ Ἐκεῖνος πρῶτος μᾶς ἔ      χει ἐκλέξει, 
πρὶν ἀκόμη  γεννηθοῦμε. Γράφ   ει σχετικὰ 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι ὁ Θεὸς «ἐξελέ-
ξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κό-
σμου, εἶναι ἡμᾶς  ἁγίους καὶ ἀμώμους κα-
τενώπιον αὐ τοῦ» (Ἐ  φεσ. α΄ 4).

Ἡ πρώτη λοιπὸν ἐκλογὴ εἶναι τοῦ Θε-
οῦ, καὶ ἡ δεύτερη δική μας. Προη γεῖται 
ἡ ἐκλογὴ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος προγνω-
ρίζει τὶς διαθέσεις μας, καὶ ἀ  κολουθεῖ ἡ 
δική μας ἐκλογή, ἡ δική μας ἀγάπη καὶ 
ἀφοσίωση. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα μυστήριο. 
Ὁ Θεὸς πρῶτος μᾶς ἐξέλεξε καὶ μᾶς κά-
λεσε «ἐκ τοῦ σκότους εἰς τὸ θαυμαστὸν 
αὐτοῦ φῶς» (Β΄ Πέτρ. β΄ 9), κι ἔπειτα 
Τὸν ἐκλέξαμε ἐμεῖς ὡς ἀρχηγὸ τῆς ζωῆς 
μας. Τὴν ἐκλογὴ ὅμως αὐτὴ καλούμαστε 
νὰ τὴν ἐπιβεβαιώνουμε κάθε στιγμὴ καὶ 
ὥρα μὲ τὶς ἐπιλογές μας.  

Αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς ζητάει καὶ ὁ ἀπόστο-
λος Πέτρος ὅταν μᾶς λέει: «διὸ μᾶλ λον, 
ἀδελφοί, σπουδάσατε  βεβαίαν ὑ    μῶν τὴν 
κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι» (Β΄ Πέτρ. 
α΄ 10). Ἀγωνιστεῖτε, ἀ  δελφοί, μᾶς λέει, μὲ 
ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη ἐπιμέλεια, 
νὰ διασφαλίσετε καὶ νὰ σταθεροποιήσε-
τε τὴν κλήση σας καὶ τὴν ἐκλογή σας.

Διότι, ὅταν κάποτε θὰ πέσει ἡ αὐ λαία 
αὐτῆς τῆς ζωῆς, θὰ κλείσουν οἱ  κάλπες 
τῆς γῆς, καὶ θὰ παγιωθεῖ τὸ ἀποτέλεσμα 
τῶν ἐπιλογῶν μας. Τότε θὰ ἔρθει ἐκείνη 
ἡ φοβερὴ καὶ κοσμογονικὴ ἡμέρα, ποὺ 

Ὁ ἄνθρωπος μὲ μεγάλη  εὐκολία ἀ -
πορροφᾶται ἀπὸ τὰ  πράγματα τοῦ πα-
ρόντος κόσμου, δύσ κολα ὅμως ἀπο-
φασίζει νὰ συμμορφωθεῖ πρὸς τὸ κή-
ρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ὑπάρχει τρό-
πος ὑπερβάσεως τοῦ ἀδιεξόδου; Στὸ 
θέμα τοῦτο ἀπαντᾶ αὐτὸ τὸ τεῦχος. Σε-
λίδες 31. Τιμᾶται 1 �.

Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
ΣΤΟ ΘΑΥΜΑ

Γρηγορίου Ἰ. Μουσουρούλη

Ἔκδοση δεύτερη

θὰ γίνουν κάποιες ἄλλες ἐ  κλο γές, οἱ τρί-
τες, καὶ τελεσίδικες· ποὺ θὰ κρίνουν τὸ 
αἰώνιο μέλλον μας.

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος συμ-
βουλεύει: «πρόσεχε σεαυτῷ, μὴ παρα -
τραπῇς τῆς ὁδοῦ, μὴ ἐκκλίνῃς δεξιὰ ἢ 
ἀ   ριστερά»1. Κι ὅταν δεῖς γύρω σου τὰ 
εὐχάριστὰ τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου, ἀ   -
μέσως νὰ τὰ προσπερνᾶς χω ρὶς νὰ κολ-
λάει σ’ αὐτὰ ἡ καρδιά σου. Νὰ  κοι  τᾶς 
μόνο τὸ τέρμα, καὶ πρὸς αὐ τὸ νὰ  βαδίζεις. 
«Ἀμετεώριστον ἔχε τὸ τῆς ψ υ        χῆς βλέμ-
μα»2 πρὸς τὸν Κύριο. Καὶ νὰ ποθεῖς δι-
αρκῶς τὴν ἀνέσπερη  ἐκεί     νη ἡμέρα, γιὰ 
νὰ ζήσεις αἰ ώνια στὴ Βασιλεία τοῦ Κυρί-
ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

1. Ὁμιλία εἰς τὸ «Πρόσεχε σεαυτῷ», ΕΠΕ 6, 226. 
παρ. 3,13.

2. ὅ.π., ΕΠΕ 6 228, παρ. 4,7.



Ο  Ἀπόστολος Ἰάκωβος στὸ β΄ κεφάλαιο τῆς Καθολικῆς του ἐπιστολῆς κάνει 
λόγο γιὰ τὴ νεκρὴ πίστη. 

Παράξενο ἀκούγεται. Μπορεῖ μιὰ πίστη σ’ ἕνα ζωντανὸ Θεὸ νὰ εἶναι νεκρή; 
Κι ὅμως ναί! Πότε καὶ πῶς μπορεῖ νὰ συμβεῖ κάτι τέτοιο; Ὁ ἴδιος μᾶς δίνει καὶ 

τὴν ἀπάντηση: «Ἡ πίστις»,  γράφει, «ἐὰν μὴ ἔργα ἔχῃ, νεκρά ἐστι καθ’  ἑ    αυτήν... 
δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου...» (Ἰακ. β΄ 17-18). Μιὰ πίστη χω ρὶς 
ἔργα εἶναι νεκρή... ἀπόδειξέ μου τὴν πίστη σου ἀπὸ τὰ ἔργα σου.

Σαφής, ξεκάθαρος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ ἐλέγξουμε τὴν 
πίστη μας. 

Γνωρίζουμε πολλὰ γιὰ τὴν πίστη μας, θὰ ἰσχυρισθεῖ κάποιος. Ἀπὸ τὴν παιδι-
κή μας ἡλικία ἀκοῦμε γιὰ τὸν Θεό, γιὰ τὴν ἐπὶ γῆς ζωὴ τοῦ Κυρίου, γιὰ τὰ θαύμα-
τα, τὴ διδασκαλία, τὴ λύτρωση ποὺ μᾶς προσέφερε διὰ τῆς σταυρικῆς θυσίας καὶ 
τῆς Ἀναστάσεώς Του.  Μάθαμε νὰ ἐκκλησιαζόμαστε, νὰ τιμοῦμε τὴν Παναγία μας, 
τοὺς Ἁγίους μας, νὰ πανηγυρίζουμε τὶς ἑορτές τους, νὰ προσφέρουμε τὰ δῶρα 
μας, νὰ  ἀνάβουμε λαμπάδες, θυμιάματα μπροστὰ στὰ εἰ κονίσματά τους κ.ἄ.

Ναί. Ἂν ὅμως μείνουμε μόνο σ’ αὐτά, μικρὴ εἶναι ἡ ὠφέλειά μας. Ἡ πίστη μας 
ἔτσι ἔχει μόνο ἐξωτερικὲς  ἐκδηλώσεις εὐσέβειας καὶ μοιάζει μὲ τὸ δένδρο ἐ   κεῖνο 
ποὺ ἔχει πολλὰ καὶ ὡραῖα φύλλα, μὰ δὲν ἔχει καθόλου καρπούς. 

Μιὰ τέτοια πίστη μόνο μὲ τύπους καὶ ἐξωτερικὰ σχήματα εἶναι ἄκαρπη, ἀνώ-
φελη. «Τί τὸ ὄφελος;», θὰ  ρωτήσει ὁ ἅ   γιος Ἰάκωβος, πίστη νὰ ἔχεις καὶ ἔργα νὰ 
μὴν ἔχεις; (Ἰακ. β΄ 14).  Μοιάζει μὲ «κύμβαλον ἀλαλάζον» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 1), τύμπανο 

δηλαδὴ ποὺ προκαλεῖ μόνο θόρυβο καὶ μέσα εἶναι ἄδειο, 
ἄρα ἄχρηστο, μιὰ τέτοια πίστη.

Ἡ ζωντανὴ πίστη, ἡ ἀληθινὴ πνευματικότητα, 
συνδυάζει τὴν ὀρθὴ ἀποδοχὴ τῶν ἀληθειῶν 
ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε καὶ τὰ ἔργα 
ποὺ θ’ ἀποδεικνύουν αὐτὴ τὴ ζωντάνια τῆς 
πίστεώς μας. Ἔργα ἀγάπης, ἐλεημοσύνης, 
προσφορᾶς, θυσίας. Ἔργα ἀγῶνος, ἀρετῆς 
καὶ μετανοίας. 

Τὰ ἔργα αὐτὰ ὁλοκληρώνουν τὴν εὐσέ-
βειά μας, τελειοποιοῦν τὴν πίστη μας καὶ 
τὴν ἀποδεικνύουν ζωντανή. Διότι, ὅπως τὸ 

σῶμα χωρὶς τὴν ψυχὴ εἶναι νεκρό, ἔτσι καὶ ἡ 

Νεκρὴ
ἡ πίστη μας;



213ΑΡΙΘ. 2088, 1 ΜΑΪΟΥ 2014

πίστη χωρὶς τὰ ἔργα εἶναι νε-
κρή.

Αὐτὰ τὰ ἔργα μᾶς βοηθοῦν 
νὰ πετᾶμε ψηλὰ πρὸς τὸν 
οὐρανό. Ἕνα πουλὶ γιὰ νὰ 
πετάξει ψηλὰ χρειάζεται καὶ 
τὰ δύο του φτερά, μία βάρ-
κα γιὰ νὰ πλεύσει χρειάζεται 
δύο κουπιά. Καὶ ἡ πνευματικὴ 
ζωή, λοιπόν, χρειάζεται καὶ 
τὴν πίστη καὶ τὰ ἔργα. 

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος θὰ 
μᾶς πεῖ: «ὅπως στὸν πόλεμο 
τὰ κατορθώματα δὲν τὰ πετυ-
χαίνουν ἐκεῖνοι ποὺ λένε πολ-
λά, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ πράτ-
τουν πολλά, ἔτσι λοιπὸν καὶ 
ἐδῶ στὸν πνευματικὸ  ἀγώνα 
ἡ νίκη δὲν ἀνήκει σ’ ἐκείνους 
ποὺ λένε λόγια, ἀλλὰ σ’ ἐκεί-
νους ποὺ πράττουν ἔργα» 
(ΕΠΕ 18, 386).

Οἱ ζωντανοὶ χριστιανοὶ μὲ 
ἔργα εἶναι τὸ ζητούμενο τῆς 
ἐποχῆς μας. Οἱ ἄνθρωποι σή-
μερα ζητοῦν ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς 
χριστιανοὺς πρῶτα τὰ ἔργα 
μας νὰ δοῦν, τὸ παράδειγμά 
μας, καὶ στὴ συνέχεια ἀκοῦνε 
εὐχαρίστως τὰ λόγια μας.  

Αὐτὰ τὰ «καλά μας ἔργα» 
εἶναι ἡ καλύτερη δοξολογία 
τοῦ Θεοῦ. Τὰ βλέπουν οἱ συν-
άνθρωποί μας καὶ δοξάζουν 
τὸν «πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς» (Ματθ. ε΄ 16).

Ἂς μὴν ξεχνᾶμε πὼς τὴν ὥ   -
   ρα τῆς ἀπολογίας μας ἐν ἡ   μέ-
ρᾳ κρίσεως, ὁ Δίκαιος Κριτὴς 
αὐτὰ τὰ ἔργα θὰ ζητή σει νὰ 
Τοῦ παρουσιάσει ὁ καθένας 
μας, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουμε 
τὴν αἰώνια σωτηρία μας. Αὐτὰ 

Ὁ ἀντίχριστος κτυπᾶ καὶ σήμερα μὲ τὴ νεοειδω-
λολατρία.

Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀπαντᾶ σὲ ὅ  λες τὶς κατηγο-
ρίες τῶν νεοειδωλολατρῶν κατὰ τῆς Ἐκκλησί-
ας τοῦ Χριστοῦ. Ἐπισημαίνει ὅτι ἡ εἰδωλολατρία 
εἶναι ἀπόλυτη μοιρολατρία. Οἱ σελίδες του ὑπεν-
θυμίζουν τοὺς φοβεροὺς διωγμοὺς τῶν εἰδωλο-
λατρῶν κατὰ τῶν  χριστιανῶν. Ἐπιχειροῦν μιὰ σὲ 
βάθος ἀνατομία τῆς εἰδωλολατρίας. Ἱστοροῦν πῶς 
ἡ εἰδωλολατρία οὐ σιαστικὰ αὐτοκαταλύθηκε. Σελί-
δες 307. Τιμᾶται 8 �.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ
ΤΟ σύγχρονο προσωπεΙο 

τοΥ Αντιχρίστου

Νικ. Π. Βασιλειάδη

θὰ γίνουν τὰ κλειδιὰ ποὺ θὰ ἀνοίξουν τὴν πόρ-
τα τοῦ Παραδείσου.   

Ἀγωνιζόμαστε νὰ ἔχουμε τέτοια ἔρ γα; Μακάρι 
νὰ τὸ κάνουμε. Τότε θὰ ἀ  ξιωθεῖ καθένας μας νὰ 
ἀκούσει ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Χριστοῦ μας αὐτὰ τὰ 
εὐτυχισμένα λόγια: «Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ 
Κυρίου σου»!



Ὁ ἅγιος Βασίλειος τοῦ Ὄστρογκ,
Μητροπολίτης Ζαχουμίου τῆς Σερβίας

Ο πονηρὸς ἐχθρὸς τῆς Ἐκκλησίας 
διάβολος φθόνησε τοὺς ἀγῶνες 
τοῦ ὁσίου Βασιλείου γιὰ τὴ διάσω-

ση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ξεκίνησε πό-
λεμο ἐξοντώσεώς του. 
Αὐτὴ τὴ φορὰ χρησιμο-
ποίησε κάποιους Σέρ-
βους, ποὺ δυστυχῶς εἶ  -
χαν ἀλλαξοπιστήσει καὶ 
εἶχαν γίνει φανατικοὶ 
μουσουλμάνοι. Ὁ Ὅσι-
ος προτίμησε τὴ φυγὴ 
στὴ Ρωσία.

Οἱ φιλόθεοι Ρῶσοι, ὅ   -
ταν  πληροφορήθηκαν 
τὶς περιπέτειες τοῦ Ὁ   σί-
ου,  συγκινήθηκαν. Τὸν 
δέχτηκαν μὲ  ἀγάπη. Κι
ὅταν  ἀναχώρησε, τὸν 
ἐφοδίασαν μὲ ἱερὰ 
σκεύη, ἄμφια καὶ ἐκκλη-
σιαστικὰ βιβλία γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Να-
ῶν. Ἐπιστρέφοντας στὴ Σερβία ὁ Ὅσι-
ος συνέχισε τὴν ἱερή του διακονία. Ἐπι-
σκεύασε τοὺς κατεστραμμένους Ναοὺς 
καὶ ἔκτισε δημοτικὰ σχολεῖα γιὰ κάθε 
ἐνοριακὸ Ναὸ καὶ γιὰ τὴ Μονὴ Τβέρ-
ντος, γιὰ νὰ φωτίζονται μὲ τὰ γράμ-
ματα τὰ σκλαβωμένα Σερβόπουλα. 
Γιατὶ πίστευε ὅτι ἡ ἀμάθεια ἀγριεύει 
τὸν τόπο καὶ ἐξαφανίζει τὸν πολιτισμό.

Ὅμως καὶ πάλι δέχθηκε νέο κύμα ἀν-

τιδράσεως, γι’ αὐτὸ κατέφυγε στὸ Ἅ -
γιον Ὄρος. Ἕνα χρόνο θὰ  παραμείνει 
ἐδῶ. Μένει ἔκθαμβος ἀπὸ τὴ βυζαντι-
νὴ μεγαλοπρέπεια. Περισσότερο ὅ   -

μως τὸν ἐνθουσιάζει ὁ
πνευματικὸς πλοῦτος 
τῆς μοναστικῆς καὶ ἡσυ-
χαστικῆς  παραδόσεως. 
Αὐτὴν σπουδάζει καὶ ἀ     -
πορροφᾶ ἀπὸ τὶς συν-
αν τήσεις ἁγίων μονα-
χῶν καὶ ἀσκητῶν. 

Συγκινημένος ἀπὸ τὴν 
ἱερὴ αὐτὴ ἀνακάλυψη 
ἐπιστρέφει ἀπὸ τὸ Περι-
βόλι τῆς Παναγίας περ-
νώντας ἀπὸ τὸ Κοσσυ-
φοπέδιο. Ἐδῶ ὁ πατρι-
άρχης Σερβίας Παΐσιος, 
ἐκτιμώντας τὴ θεοσεβὴ 
πολιτεία του, τὸν χειρο-

τονεῖ τὸ 1638 ἐπίσκοπο τῆς  ἐπαρχίας 
Τρεβινίας Μαυροβουνίου. Ὡς ἀρχιερέ -
ας θέτει στόχο νὰ θυσιαστεῖ γιὰ τὸν λαό 
του. Συνεχίζει μὲ περισσότερο ζῆλο 
τὶς περιοδεῖες του μὲ θεῖο  κήρυγμα. Ἡ 
προσευχή του ἔχει τόσο δυνατὴ πίστη, 
ὥστε σὲ πολλὲς περιπτώσεις νὰ θαυ-
ματουργεῖ. Ὁ λαὸς τὸν ἀκολουθεῖ μὲ 
ἐμπιστοσύνη καὶ παρηγορεῖται ἀφάν -
ταστα. Σύντομα ὅμως οἱ ποιμαντικὲς 
εὐθύνες τοῦ Βασιλείου θὰ ἐπεκταθοῦν. 

(29 Ἀπριλίου)
Β΄  



215ΑΡΙΘ. 2088, 1 ΜΑΪΟΥ 2014

Τὸ Πατριαρχεῖο τὸν καθιστᾶ Μητροπο-
λίτη ὅλης τῆς περιοχῆς Ἐρζεγοβίνης καὶ 
Μαυροβουνίου λόγῳ χηρείας τῶν γει-
τονικῶν θρόνων. Τὸ 1651 οἱ περιπέτει-
ες τοῦ ποιμνίου του  κορυφώνονται. Ὁ 
φανατισμὸς τῶν Τούρκων βρίσκεται σὲ 
ἔξαρση ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ ἀνήκου-
στες βιαιοπραγίες, λεηλασίες καὶ κατα-
στροφὲς Ναῶν, Μονῶν, σπιτιῶν καὶ μὲ 
σφαγιασμὸ τῶν προκρίτων τῆς Ἐρζε-
γοβίνης. Ὁ κόσμος τρομοκρατεῖται. Ἡ 
ὕπαιθρος ἐρημώνεται. 

Λιμάνι σωτηρίας καὶ καταφύγιο ἐλπί-
δας γιὰ τὸν ὅσιο Βασίλειο τώρα γίνεται 
ἡ Μονὴ τοῦ Ὄστρογκ. Ἐγκαταβιώνει 
στὴ σπηλιὰ τοῦ κοιμηθέντος ἡγουμέ -
νου της ὁσίου Ἡσαΐα. Ἀπὸ τὸ ὁρμη-
τήριο αὐτὸ ὁ Βασίλειος ὡς  ἐπίσκοπος 
κα θοδηγεῖ τὸ ποίμνιό του γιὰ 15 ἀκό -
μη χρόνια. Παράλληλα  ὀργανώνει καὶ 
τὸ παρηκμασμένο Μοναστήρι. Γύρω 
του συσπειρώνει ὁμάδα ἐναρέτων μο  -
να χῶν. Ὁ ἴδιος γίνεται πρότυπο δια -
κο νίας καὶ θυσίας ὄχι μόνο μὲ τὸν σω  -
ματικό του κόπο γιὰ τὴν ἀνακαίνιση 
τῶν κελλιῶν καὶ τῶν Ναῶν τῆς Μονῆς, 
ἀλ λὰ καὶ μὲ τὸν πνευματικό του κόπο 
γιὰ τὴν κατὰ Θεὸν μόρφωση τῆς συνο-
δείας του. 

Ταυτόχρονα φροντίζει καὶ τὸ χειμα-
ζόμενο ποίμνιό του. Ἐξέρχεται συχνὰ 
ἀπὸ τὸν ἥσυχο τόπο του καὶ ἐπισκέ-
πτεται τὰ σπίτια, ἐλεεῖ καὶ παρηγορεῖ 
τὸν βασανισμένο λαό. Ἀλλὰ καὶ ὁ λαός, 
ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά, τὸν ἐπισκέ-
πτονται – παρὰ τὶς ἀπειλὲς τῶν Τούρ-
κων – στὸν τόπο τῆς ἀσκήσεώς του. 
Μένουν κάποιες μέρες ἐκεῖ κοντά του 
καὶ νιώθουν τόσο ἀσφαλισμένοι κάτω 
ἀπὸ τὴν οὐράνια χάρη καὶ εἰρήνη ποὺ 
ἐκχύνει ἡ μορφὴ καὶ ὁ λόγος του. Μὲ 
τὰ ἀποθέματα μάλιστα τῆς πλούσιας 
ἀγάπης καὶ ὑπομονῆς του ὁ Βασίλειος 

μπόρεσε καὶ σκληροὺς ἀνθρώπους νὰ 
ὁδηγήσει στὴ μετάνοια, ὅπως συνέβη 
καὶ μὲ τὸν ἡγεμόνα τῶν Σέρβων Ραίτς, 
ποὺ ταλαιπωροῦσε μὲ ἀφάνταστες ἀδι-
κοπραγίες τὴ Μονή.

Ἔφθασε ὅμως γιὰ τὸν Ὅσιο  κάποτε 
καὶ τὸ τέλος του, ποὺ ἦταν μακάριο. 
Στὶς 29 Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1671 πα-
ρέδωσε εἰρηνικὸς τὴν ψυχή του στὸν 
Κύριο, κατάφορτη ἀπὸ πνευματικοὺς 
καρπούς. Τὴν ὥρα ἐκείνη τὸ κελλί του 
πλημμύρισε ἀπὸ ὑπερφυσικὸ οὐρά-
νιο φῶς. Καὶ ἀργότερα, ἀπὸ τὸν ἄγονο 
βράχο ἔξω ἀπὸ τὸ σπήλαιό του φύτρω-
σε κατὰ παράδοξο τρόπο κλῆμα, τὸ μο-
ναδικὸ ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ καὶ ποὺ  μέχρι 
σήμερα ἀποδίδει πλούσιο καρπό. 

Τὸ ἱερὸ σκήνωμα τοῦ Ὁσίου παραμέ-
νει μέχρι τὶς ἡμέρες μας ἄφθορο. Πολ-
λὲς φο ρὲς οἱ Τοῦρκοι  θέλησαν νὰ τὸ 
βεβηλώ σουν. Ὁ Θεὸς ὅμως  θαυ μα  -
τουρ γι κὰ  ἔ    σωζε τὸν θησαυρό του. Καὶ 
ὅταν τὸ 1942 ἡ Μονὴ δεχόταν τοὺς βομ-
βαρδισμοὺς τῶν Γερμανῶν, καὶ πάλι ὁ 
Ὅσιος μὲ τὶς πρεσβεῖες του ἔσωζε τὸν 
ἁγιασμένο τό πο του. Μιὰ μάλιστα ὀβί-
δα ποὺ ἔπεσε στὴν εἴσοδο τοῦ σπη-
λαίου – ὅπου εἶχαν κρύψει γιὰ ἀσφά-
λεια τὸ σκήνωμά του – θαυματουργικὰ 
δὲν ἐξερράγη. Καὶ μέχρι σήμερα τὴ δεί-
χνουν ἐκεῖ ὡς δεῖγμα τῆς θείας ἐπεμβά-
σεως. Ἀλλὰ καὶ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1992 ἡ 
μανία τῶν μουσουλμάνων καὶ τῶν πα-
πικῶν δὲν μπόρεσε νὰ πλήξει τὴ Μονή. 
Καὶ τὸ 1996 ἔγινε εἰδικὴ λιτάνευση τοῦ 
σκηνώματος τοῦ Ἁγίου γιὰ τὴν ἐνίσχυ-
ση τῶν πιστῶν Βοσνίων Σέρβων, ποὺ 
τοὺς ἀπειλοῦσε ἡ λαίλαπα τοῦ ξεριζω-
μοῦ ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς μουσουλμά-
νους.

Ἂς ἔχουν περάσει πάνω ἀπὸ 300 
χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ὁ ὅσιος Βασί λειος 
ὁ Σέρβος ἄφησε τὴν τελευταία του 
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ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΔ 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. Διευθύνσεως:    210.3622108. 
    Τηλεομοιότυπο:     210.3621286.
Διευθυντὴς 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

πνοὴ στὴν ἐρημικὴ σπηλιὰ τοῦ Ὄστρογκ. Τὸ ὄνομά 
του δὲν ἐξαλείφθηκε ἀπὸ τὴ συνείδηση τοῦ Ὀρθοδό-
ξου σερβικοῦ λαοῦ. Γιατὶ ὑπῆρξε φύλακας καὶ προ-
στάτης τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς φυλῆς του καὶ μέγας 
εὐεργέτης τοῦ πονεμένου λαοῦ του. Πάμπολλα εἶναι 
τὰ θαύματά του καὶ σήμερα. Ἀσθενεῖς θεραπεύονται 
ἀπὸ ἀνίατες ἀσθένειες. Δαιμονισμένοι ἐλευθερώνον-
ται ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Καὶ 
κάθε δυσκολεμένος ἄνθρωπος βρίσκει ἀνακούφιση 
καὶ ἄμεση λύση στὰ προβλήματά του. Χιλιάδες εἶναι 
οἱ προσκυνητές – ἀκόμα καὶ ἀλλόθρησκοι – ἀπὸ 
κάθε γωνιὰ τῆς σερβικῆς γῆς ποὺ ὁλοχρονὶς καὶ ἰδι-
αίτερα στὴ μνήμη του σκαρφαλώνουν στὸ Μοναστή-
ρι του γιὰ νὰ ἀποθέσουν τὴν εὐγνωμοσύνη τους. 

Τόσο βαθιὰ εἶναι ἡ ἐπίδραση τῆς παρουσίας του 
σὲ ὅλους, ὥστε καὶ αὐτοὶ οἱ μουσουλμάνοι τὸν εὐλα-
βοῦνται καὶ τὸν ὀνομάζουν «ὁ ἅγιος τοῦ λαοῦ». 
Ἀλλὰ καὶ ὁ ἄθεος Μίλοβαν Τζίλας ἀναγνώριζε τὴ δύ-
ναμη τῆς ἐπιρροῆς τοῦ Ἁγίου άνάμεσα στὸν Ὀρθό-
δοξο σερβικὸ λαό. Ὅ,τι εἶναι γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὁ λαο-
φίλητος ἅγιος Νεκτάριος καὶ ὁ ἅγιος Νικόλαος, εἶναι 
γιὰ τὴ Σερβία ὁ ἅγιος Βασίλειος τοῦ Ὄστρογκ.

Ἂς ἔχουμε τὶς ἅγιες πρεσβεῖες του.

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

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

Ἔκδοση ἕβδομη

Κάθε Κυριακὴ 
στὴν Ἐκκλησία

Ἀρχιμ. Γεωργίου Δ. Μπίζα


