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Ε ξακόσια ὁλόκληρα χρόνια πρίν, 
τὸ διεισδυτικὸ βλέμμα τοῦ προ-
φήτη Δανιήλ (Δαν. ζ΄ 13-14) βλέ-

πει τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Τὴν 
βλέπει σὲ κάποιο ὅραμα μιὰ νύχτα καὶ 
τὴν περιγράφει 
τόσο παραστα-
τικά.

«Καὶ ἰδοὺ 
μετὰ τῶν νε-
φελῶν τοῦ 
οὐρανοῦ ὡς 
υἱὸς ἀνθρώ-
που ἐρχόμενος 
ἦν». Φάνη-
κε, λέει, μέσα 
στὰ σύννε-
φα νὰ ἔρχεται 
στὸν οὐρανὸ 
κάποιος ποὺ 
ἔμοιαζε μὲ 
ἄνθρωπο. Δὲν 
εἶναι συνηθι-
σμένος ἄνθρω-
πος. Εἶναι «ὡς 
υἱὸς ἀνθρώ-

που». Μοιάζει μὲ ἄνθρωπο· ὅμως 
ἔρχεται «μετὰ τῶν νεφελῶν», καὶ ἄρα 
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἁπλὸς ἄνθρω-
πος. Ποιὸς εἶναι; Ἀρκετὰ συχνὰ στὴν 
Παλαιὰ Διαθήκη παρουσιάζεται μέσα

σὲ νέφη ὁ Θε-
ός.  Ἑπομένως

 ὁ ἐρχόμενος 
φαίνεται νὰ 

εἶναι σύμφω-
να μὲ τὸν Προ-
φήτη καὶ Θεὸς 

καὶ ἄνθρω-
πος. Εἶναι ὁ 

Θεάνθρωπος 
 Κύριος.

Ἑξακόσια 
ὁλόκληρα χρό-
νια πρὶν πόση 
ἀκρίβεια ἔχουν 

τὰ λόγια τοῦ 
Δανιήλ! Γιατὶ 
ἔτσι ἀκριβῶς 
ἔγινε στὴ Βη-

θανία. «Νεφέ-
λη ὑπέλαβεν 
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αὐτόν» (Πράξ. α΄ 9). Ὁ Κύριος ἀνα-
λαμ βάνεται μέσα σὲ σύννεφα ὡς παν-
τοκράτωρ Βασιλιὰς καὶ Θεὸς ἀληθι-
νός.

Πόσο ἔξω ἔπεφτε, ἀλήθεια, ὁ Πιλά-
τος, ὅταν ἐπέμενε νὰ χαρακτηρίζει καὶ 
μάλιστα εἰρωνικὰ τὸν Κύριο Ἰησοῦ βα-
σιλέα τῶν Ἰουδαίων μὲ τὴ γνωστὴ ἐπι-
γραφὴ ποὺ τοποθέτησε στὸ ἐπάνω 
μέρος τοῦ Σταυροῦ Του! 

Ἀλλὰ ὁ προφήτης συνεχίζει τὸ ὅρα-
μά του: «Καὶ ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν 
ἡ                μερῶν ἔφθασε καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ 
προσηνέχθη», μᾶς λέει. Ἔφθασε ὁ 
Κύ       ριος Ἰησοῦς μέχρι τοῦ Θεοῦ  Πατρός 
– γιατὶ Αὐτὸν ὀνομάζει ἡ Παλαιὰ Δι-
α θήκη ἐδῶ «παλαιὸν τῶν ἡμερῶν». 
Φθάνει ἐνώπιόν Του νικητὴς καὶ τρο-
παιοῦχος. Νικητὴς ἐναντίον τῆς ἁμαρ-
τίας καὶ τοῦ διαβόλου. Νικητὴς τοῦ θα-
νάτου καὶ τῶν δεσμῶν του. «Καὶ αὐτῷ 
ἐδόθη ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ βασι-
λεία». Τοῦ παρέχεται καὶ ὡς ἀνθρώ-
που ἀπὸ τὸν οὐράνιο Πατέρα ἡ ἐξου-
σία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ βασιλεία. Ὁ ἴδιος 
ἀκριβῶς μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του τὸ 
εἶχε σαφέστατα διακηρύξει στοὺς μα-
θητές Του: «Ἐδόθη μοι πᾶσα  ἐξουσία 
ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς», τοὺς εἶπε 
(Ματθ. κη΄ 18). Μετὰ τὴν  Ἀνάληψή 
Του ἐκάθισε στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρός 
Του καὶ ὡς ἄνθρωπος ἔνδοξος καὶ τι-
μημένος! Ἄρχει καὶ βασιλεύει μαζὶ μὲ 
τὸν οὐράνιο Πατέρα Του. 

Τώρα εἶναι πλέον ὁ αἰώνιος καὶ ἔν-
δοξος βασιλεύς. «Ὁ βασιλεὺς τῶν βα-
σιλευόντων καὶ κύριος τῶν κυριευόν-
των» (Α΄ Τιμ. ς΄ 15).

Γι’ αὐτὸ καὶ προσκυνεῖται. Γι’ αὐτὸ 
καὶ δοξάζεται καὶ τιμᾶται ἀπὸ τὶς οὐ-
ράνιες ἀγγελικὲς δυνάμεις ἀκατάπαυ-
στα. Προσκυνεῖται, δοξάζεται καὶ λα-

τρεύεται καὶ ἀπὸ πλήθη πιστῶν ὅπου 
γῆς, ποὺ Τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς Κύριό 
τους καὶ Θεό τους. Εἶναι αἰώνιος βα-
σιλεὺς γιατὶ σὲ κάθε ἐποχὴ ὑπάρχουν 
«δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ», πιστὰ τέκνα 
Του σ’ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη, ἀπὸ 
ἄκρου εἰς ἄκρον, ἀπὸ κάθε λαό, φυλὴ 
καὶ γλώσσα. Μόνο τὴν ἡμέρα τῆς Πεν-
τηκοστῆς μᾶς παραδίδεται ὅτι πίστε-
ψαν τόσοι ἄνθρωποι μὲ τόσο διαφο-
ρετικὲς νοοτροπίες καὶ παραδόσεις. 
Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμίτες καὶ 
Ἰουδαῖοι καὶ Καππαδόκες καὶ Πόντιοι 
καὶ Αἰγύπτιοι καὶ Ρωμαῖοι καὶ Κρῆτες 
καὶ Ἄραβες.

Καὶ μέχρι σήμερα προσέρχονται 
στὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ διακηρύσ-
σουν βασιλέα τῶν καρδιῶν τους τὸν 
Κύριο ἀπὸ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς 
οἰκουμένης.

❁   ❁   ❁
Μὲ τὴν Ἀνάληψή Του ὁ Κύριος ἀνα-

δεικνύεται αἰώνιος βασιλέας καὶ ὡς 
ἄνθρωπος. Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο θαῦ-
μα καὶ παράδοξο. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγά-
λη αἰτία τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἀγαλλιάσε-
ώς μας. 

Γιατὶ τόσο πολὺ ἐξυψώνει ὁ Κύριος 
τὴν πεσμένη ἀνθρώπινη φύση μας, 
ὥστε νὰ τῆς παρέχεται πλέον ἡ δυνα-
τότητα νὰ συγκαθίσει καὶ νὰ συμβασι-
λεύει μετὰ τοῦ Θεοῦ αἰωνίως. 

Τί ἄλλο ἀνώτερο, ἀλήθεια, μποροῦ-
με νὰ ποθήσουμε; Ποιὰ δόξα ἀνθρώ-
πινη ἢ ἐξουσία ἐπίγεια μποροῦμε νὰ 
ἀντιπαραβάλουμε μπροστὰ στὴν τιμή, 
τὴ δόξα καὶ τὴν προοπτικὴ ποὺ μᾶς 
 χαρίζει ὁ ἀναληφθεὶς Κύριος; Τίποτε. 
Μονάχα νὰ Τὸν παρακαλοῦμε θερμὰ 
καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ μᾶς χαρίσει 
αὐτὴ τὴν αἰώνια δόξα στὴν αἰώνια Βα-
σιλεία Του.       
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δελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους 
φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς 

γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώ-
πῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ τὸν θη-
σαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύ εσιν, 
ἵνα ἡ   ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θε-
οῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ἐν παντὶ θλιβόμενοι 
ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀ πο    ρού μενοι 
ἀλλ᾿ οὐκ ἐξα πο ρού μενοι, διωκόμενοι ἀλλ᾿ 
οὐκ ἐγκα ταλειπόμενοι, καταβαλ λόμενοι 
ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολ λύ                          μενοι, πάντοτε τὴν νέ-
κρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τ@ σώμα-
τι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ 
ἐν τ@ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. ἀεὶ γὰρ 
ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμε-
θα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ 
φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. ὥστε 
ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ 
ζωὴ ἐν ὑμῖν. ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα 
τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπί-
στευ σα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύο-
μεν, διὸ καὶ λα λοῦμεν, εἰδότες ὅτι ὁ ἐγεί-
ρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰη-
σοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. τὰ 
γὰρ πάντα δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονά-
σασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχα ριστίαν 
περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

1. � κρυμμένος θησαυρὸς
Τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ση-

μερινῆς Κυριακῆς ἀναγινώσκεται πρὸς 
τιμὴν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, καθὼς 
τὴν ἡμέρα αὐτή, 25 Μαΐου, ἡ Ἐκκλησία 
μας ἑορτάζει τὴν Γ΄ εὕρεση τῆς ἱερᾶς κε-
φαλῆς τοῦ μεγάλου ἁγίου καὶ Βαπτιστοῦ 
τοῦ Κυρίου μας.

Στὴν περικοπὴ αὐτὴ ἀπὸ τὴν Β΄ πρὸς 
Κορινθίους ἐπιστολὴ ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος ὁμιλεῖ γιὰ τὸν ἀνεκτίμητο θη-
σαυρὸ ποὺ κατέχουν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι 
καὶ κατ’ ἐπέκτασιν, ὅλοι οἱ πιστοί. Ποιὸς 
εἶναι αὐτὸς ὁ θησαυρός; Εἶναι τὸ ὅτι μὲ 
τὸν φωτισμὸ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀνα-
γνωρίσαμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός, καὶ 
στὸ Πρόσωπό Του λάμπει ἡ θεϊκὴ δόξα. 
Καὶ τὸ θαυμαστὸ εἶναι, γράφει ὁ ἅγιος 
Ἀπόστολος, ὅτι «ἔχομεν τὸν θησαυρὸν 
τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύ εσιν». Δη-
λαδή, ἔχουμε τὸν θησαυρὸ τῆς πίστε-
ως στὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἡ φω-
τιστικὴ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς 
ἀπεκάλυψε, μέσα στὰ σώματά μας, τὰ 
ἀδύναμα σὰν πήλινα εὔθραυστα δοχεῖα. 
Δῶρο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτὴ ἡ 
σωτήρια γνώση. Ὁ Θεὸς λάμπει τὸν φω-
τισμό Του στὶς καρδιές μας καὶ μᾶς ἀπο-
καλύπτει τὴ θεϊκὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΪΟΥ
(Τοῦ Τυφλοῦ)

Γ΄ εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
Ἦχος πλ. α΄ -  Ἑωθινὸν Η΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τοῦ Προδρόμου: Β΄ Κορ. δ΄ 6-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Ἰωάν. θ΄ 1-38
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Ἡ καρδιά μας πλημμυρίζει ἀπὸ τὴ χά-
ρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὴ ἡ χάρις, 
ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκη-
νός, μᾶς συνοδεύει «ἀνεκφοιτήτως», δη-
λαδὴ μονίμως, καὶ συνεχίζει νὰ ὑπάρχει 
καὶ στὶς ψυχὲς καὶ στὰ σώματά μας καὶ 
μάλιστα τῶν ἁγίων ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν 
θάνατό τους. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὰ ἅγια 
Λείψανα εὐωδιάζουν ἢ ἄλλοτε μυροβλύ-
ζουν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὰ 
ἱερὰ Λείψανα καὶ τὰ διαφυλάττει ὡς πο-
λύτιμο θησαυρὸ γιὰ νὰ τὰ ἀσπάζονται οἱ 
πιστοὶ χριστιανοὶ καὶ νὰ λαμβάνουν χάρη, 
δύναμη καὶ ἁγιασμό. Χαρακτηριστικὸ πα-
ράδειγμα ἡ Τιμία Κεφαλὴ τοῦ Προδρόμου 
τὴν ὁποία «ὡς θεῖον θησαύρισμα, ἐγκε-
κρυμμένον τῇ γῇ Χριστὸς ἀπεκάλυψε» 
καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ σήμερα ἑορτάζου-
με καὶ πανηγυρίζουμε.

2. � θαρραλέα ὁμολογία
Ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ σημεῖα 

τῆς ζωῆς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ἦταν 
τὸ θάρρος ποὺ εἶχαν νὰ κηρύττουν τὴν 
ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ ὁμολο-
γοῦν τὸν Χριστὸ ὡς Σωτήρα καὶ Λυτρω-
τή. Τὸ ἐπισημαίνει καὶ αὐτὸ ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος: «Ἔχοντες τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς 
πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπί στευ-
σα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, 
διὸ καὶ λα λοῦμεν», γράφει. Ἐπειδὴ ἔ      χου -
με τὸ ἴδιο Ἅγιον Πνεῦμα ποὺ μᾶς στηρίζει 
στὴν πί   στη, ὅπως παλιότερα τὸ εἶχε καὶ 
ὁ Δαβίδ, γι’ αὐτὸ καὶ ἔγραψε «ἐπί στευ-
σα, διὸ ἐλάλησα», ἔτσι κι ἐμεῖς πιστεύου-
με, καὶ γι’ αὐ  τὸ θαρραλέα ὁμολογοῦμε καὶ 
κηρύττουμε τὸν λό γο τῆς πίστεώς μας. 

 Πράγματι κάνει ἐντύπωση ἡ δυνατὴ πί-
στη καὶ ἡ θαρραλέα ὁμολογία τῶν ἁγί-
ων Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι δὲν δίσταζαν 
νὰ ὁμιλοῦν μπροστὰ στοὺς Ἰουδαίους 
ἄρχοντες ἀλλὰ καὶ σὲ φανατικοὺς εἰδω-
λολάτρες, καὶ μάλιστα παρὰ τὶς κακου-
χίες, τοὺς κινδύνους καὶ τὶς διώξεις ποὺ 
ἀντιμετώπιζαν. Μὲ ἀκατάβλητο θάρρος 

καὶ ἐντυπωσιακὴ παρρησία κήρυττε καὶ ὁ 
Τίμιος Πρόδρομος. Χωρὶς νὰ ὑπολογίζει 
τὸν ἑαυτό του, τολμοῦσε νὰ ἐλέγχει ἀκό-
μη καὶ τὸν βασιλιὰ Ἡρώδη γιὰ τὴν παρά-
νομη ζωή του.  

Καθὼς βλέπουμε τὴν τεράστια ἄγνοια 
καὶ τὴ φοβερὴ σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ 
στὸν σύγχρονο κόσμο, ἀντιλαμβανόμα-
στε τὴν ἀνάγκη γιὰ δυναμικὴ καὶ ξεκάθα-
ρη μαρτυρία ὀρθῆς πίστεως καὶ ζωῆς. Ἂς 
μὴ δειλιάζουμε λοιπόν, κι ἂς μὴ φοβόμα-
στε τὶς τυχὸν εἰρωνεῖες ἢ ἀντιδράσεις. Τὸ 
ἴδιο Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ ἐνέπνεε τὸν προ-
φήτη Δαβίδ, τὸν Τίμιο Πρόδρομο, τοὺς 
ἁγίους Ἀποστόλους καὶ κάθε Ἅγιο, θὰ κι-
νεῖ, θὰ ἐμπνέει καὶ θὰ φωτίζει καὶ τὴ δική 
μας ψυχὴ γιὰ νὰ ὁμολογοῦμε τὴν πίστη 
μας «ἔργῳ καὶ λόγῳ»!

3. 	ὐγνώμονες ψυχὲς 
Κάθε εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας 

ὀφείλουμε νὰ τὴν δεχόμαστε μὲ δοξολο-
γητικὴ διάθεση καὶ ὁλοκάρδια εὐγνωμο-
σύνη πρὸς τὸν ἅγιο Θεό. Αὐτὸ ἐπισημαί-
νει κι ὁ ἅγιος Ἀπόστολος, ὁ ὁποῖος λέει 
ὅτι γι’ αὐτὸ ἀφηγεῖται στοὺς χριστιανοὺς 
τῆς Κορίνθου ἀπὸ πόσους κινδύνους 
ἔσωσε ὁ Θεὸς καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους 
Ἀποστόλους, γιὰ νὰ δοξάσουν περισσό-
τεροι τὸν Θεό· «ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα 
διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχα ριστίαν περισ-
σεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ»· δηλα-
δή, ἡ εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ νὰ γίνει εὐεργε-
σία καὶ χάρη ὅλων τῶν χριστιανῶν. Ἔτσι 
ἡ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεὸ θὰ πλεονά-
ζει καὶ θὰ περισσεύει, γιὰ νὰ δοξάζεται τὸ 
ὄνομά Του. 

 Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ μὴ λησμο-
νοῦμε τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ. Νὰ τὶς ἀ -
ναφέρουμε μὲ εὐγνωμοσύνη στὴν προσ-
ευχή μας ἀλλὰ καὶ νὰ τὶς μοιραζόμαστε μὲ 
τοὺς ἀδελφούς μας γιὰ νὰ ἀπευθύνεται 
ἀπὸ ὅλους θερμὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν 
πανάγαθο Θεὸ καὶ νὰ δοξάζεται τὸ τρισά-
γιο ὄνομά Του.



Ἡ «τρέλα» τῆς ἐφηβείαςἩ «τρέλα» τῆς ἐφηβείας
Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειαςΠροβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας

Ο  ταν τὰ παιδιὰ προχωροῦν στὴν ἡλι-
κία καὶ εἰσέρχονται στὴν ἐφηβεία 
τους, τὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν νὰ 

ἀντιμετωπίσουν οἱ γονεῖς εἶναι μεγαλύτε-
ρα καὶ δυσκολότερα. Τὸ πέρασμα ἀπὸ 
τὴν παιδικὴ ἡλικία στὴ νεανικὴ δὲν εἶναι 
ἀνώδυνο οὔτε γι’ αὐτοὺς ποὺ τὸ ζοῦν 
οὔτε γιὰ τὸ περιβάλλον τους.

Τὰ παιδιὰ ποὺ μπαίνουν στὴν ἐφηβεία 
ὑφίστανται ραγδαία ψυχοσωματικὴ ἀλλα-
γή. Ἀναπτύσσεται ἀπότομα τὸ σῶμα, πα-
ρουσιάζει ἔντονα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ 
φύλου, πλουτίζεται ὁ ψυχικὸς κόσμος, 
ὀξύνεται ἡ ἀντίληψη, ὡριμάζει καὶ βαθαί-
νει ἡ κρίση, δυναμώνει τὸ συναίσθημα, 
προβάλλεται τὸ ἐγώ. Μιὰ ἔκρηξη ζοῦν τὰ 
νέα παιδιὰ ποὺ περνοῦν αὐτὸ τὸ στάδιο 
τῆς ζωῆς καὶ ἀνακαλύπτουν ἕναν ἄλλο 
ἑαυτό. Πολλοὶ νέοι χάνουν τὸν ἔλεγχο σ’ 
αὐτὴ τὴν ἡλικία. Οἱ τρόποι τους, οἱ συμ-
περιφορές τους, τὰ λόγια τους, οἱ φω-
νές τους συχνὰ εἶναι ὅλα ἔντονα, ἀπρό-
βλεπτα, ἀκραῖα. Μπορεῖ κάποτε νὰ ἀδρα-
νοῦν ἐπὶ ὧρες, νὰ ὀνειροπολοῦν καὶ νὰ 
ταξιδεύουν σὲ κόσμους φανταστικούς. 
Ἄλλοτε πάλι δροῦν μὲ ἔντονους τρόπους, 
ἐνθουσιάζονται χωρὶς ἰδιαίτερο λόγο καὶ 
πάλι χωρὶς ἰδιαίτερο λόγο χάνουν τὴ δι-
άθεσή τους καὶ ἀπογοητεύονται. Πολλὲς 
φορὲς γελοῦν χωρὶς αἰτία, κλαῖνε χωρὶς 
νὰ ξέρουν γιατί, αἰσθάνονται πὼς ὅλα 
τοὺς φταῖνε. Ἀντιδροῦν βίαια στοὺς γο-
νεῖς καὶ τοὺς καθηγητές τους, δὲν δέχον-
ται αὐθεντίες, ὅλους τοὺς κρίνουν, εἶναι 
ἕτοιμοι νὰ ἀπορρίψουν τὰ πάντα. Λίγα 
εἶναι τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ περάσουν αὐτὸ τὸ 

ὁρμητικὸ ποτάμι χωρὶς δυσκολία, χωρὶς 
ἀπώλειες καὶ ἔντονους ἐσωτερικοὺς κρα-
δασμούς.

Εἶναι ἐντυπωσιακὲς οἱ παρομοιώσεις 
ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος γιὰ νὰ ἀποδώσει τὴν ἀνα-
στάτωση τὴν ὁποία ὑφίστανται οἱ νέοι 
στὴν ἡλικία αὐτή. Παρομοιάζει τὴ νεότητα 
μὲ φωτιά, μὲ θάλασσα φουρτουνιασμένη 
ποὺ τὴν ταράζουν οἱ ἄνεμοι καὶ σηκώνει 
ἄγρια κύματα. «Πυρά τίς ἐστιν ἡ νεότης, 
καὶ πέλαγος κυμάτων γέμον καὶ πολλὰς 
ἔχον ἐπαναστάσεις» (PG 51, 323). Καὶ σὲ 
ἄλλη περίπτωση, ἀλλάζοντας τὴν εἰκόνα, 
θὰ πεῖ: «Καθάπερ τις ἵππος ἀδάμαστος, 
καθάπερ τι θηρίον ἀτίθασον, τοιοῦτόν 
ἐστιν ἡ νεότης» (PG 62, 546). Σὰν ἕνα 
ἄλογο ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ δα-
μάσει, σὰν ἕνα θηρίο ἀτίθασο, αὐτὸ εἶναι 
ἡ νεότητα!

Τὰ διαπιστώνουν ὅλα αὐτὰ οἱ γονεῖς 
ποὺ μεγαλώνουν παιδιὰ καὶ τὰ βλέπουν 
νὰ εἰσέρχονται στὰ δύσκολα χρόνια τῆς 
ἐφηβείας, καὶ ἀσφαλῶς συμφωνοῦν μὲ 
τὸν θεοφώτιστο Πατέρα ποὺ διαπιστώ-
νει: «Χαλεπὸν ἡ νεότης, ὅτι εὐρίπιστον, 
εὐεξαπάτητον, εὐόλισθον» (PG 49, 21). 
Δύσκολη καὶ φοβερὴ κατάσταση ἡ νεό-
τητα, διότι εὔκολα παρασύρεται, εὔκολα 
ἀπατᾶται, εὔκολα γλιστράει στὸ κακό. 

Ἂν ὅλα αὐτὰ ἴσχυαν πάντοτε, τί θὰ ἔ -
πρεπε νὰ ποῦμε γιὰ τοὺς νέους ποὺ με-
γαλώνουν σήμερα, στὸ σύγχρονο, ρα-
γδαῖα μεταβαλλόμενο πρὸς τὸ χειρότε-
ρο κόσμο; Τί θὰ ἔλεγε σήμερα ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος, ἀντικρίζοντας τὴ σύγχρο-
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νη δραματικὴ κατάσταση; Ποιοὺς  λόγους 
θὰ χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ  περιγράψει 
ἕναν κόσμο ποὺ βρίσκεται σὲ βαθιὰ σύγ-
χυση καὶ εἶναι ὅσο ποτὲ ἄλλοτε ἀναστα-
τωμένος, ποὺ παράγει μόνιμα καὶ μαζικὰ 
ἀναρχικοὺς καὶ ἐπαναστάτες;

Θὰ ἔπρεπε, ὅταν μιλᾶμε γιὰ τὴν κατά-
σταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὴ νεολαία 
μας, ἡ φωνή μας νὰ γίνεται λυγμός, καὶ 
ὅταν γράφουμε, ἡ πένα νὰ βουτάει στὸ 
δάκρυ τῆς ψυχῆς μας.

Διότι, ὅπως λέει πάλι ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος, στοὺς νέους εἶναι «χαλεπώτερος 
ὁ ὄλεθρος, βαθὺ τὸ βάραθρον». Ὁ νέος 
εἶναι «εὐέμπτωτος», πέφτει πιὸ  εὔκολα 
«πρὸς θυμὸν καὶ πρὸς ἐπιθυμίας· διὸ καὶ 
πλείονος δεῖται τῆς φυλακῆς, σφοδρο -
τέρου τοῦ χαλινοῦ, ἀσφαλεστέρου τοῦ 
τειχίου καὶ τοῦ κωλύματος» (PG 54, 661). 
Χρειάζεται περισσότερη  προστασία, ἰ   -
σχυρότερο χαλινάρι, πιὸ ἀσφαλὲς προ-
στατευτικὸ τοίχωμα καὶ ἐμπόδιο, γιὰ νὰ 
μὴν πέσει, νὰ μὴν κυριαρχηθεῖ ἀπὸ τὰ 
πάθη καὶ τὶς ἐπιθυμίες τῆς ἁμαρτίας.

Ἡ τάση ποὺ παρουσιάζεται πολὺ δυ-
νατὴ στὴν ἡλικία αὐτὴ γιὰ αὐτονόμηση, 
γιὰ ἐλευθερία καὶ ἀνεξαρτησία, οἱ ἔντονες 
ἐσωτερικὲς παρορμήσεις, ἡ ἕλξη πρὸς τὸ 
ἄλλο φύλο, οἱ προκλήσεις τοῦ ἁμαρτω-
λοῦ κόσμου, οἱ ἐπιβουλὲς τῶν πονηρῶν 
δαιμόνων, ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀπὸ μέσα καὶ 
ἀπ’ ἔξω πολεμοῦν, προκαλοῦν σύγχυ-
ση στὴ σκέψη, ταράζουν τὴν ψυχή, θέ-
τουν ὅλο τὸν ἄνθρωπο, τὸν νέο ἄνθρω-
πο, σὲ μεγάλη δοκιμασία, σὲ πρωτόγνω-
ρη ταλαιπωρία. 

Πραγματικά, ἡ εἴσοδος στὴν  ἐφηβεία 
εἶναι ἐπικίνδυνη δοκιμασία, μάλιστα στὴν 
ἁμαρτωλὴ καὶ ἀποστατημένη ἀπὸ τὸν 
Θεὸ ἐποχή μας. Γι’ αὐτὸ καὶ  χρειάζεται 
πολλὴ προσπάθεια ἀπὸ τοὺς γονεῖς, 
προκειμένου νὰ βοηθήσουν τὰ παιδιά 
τους στὴ δύσκολη καὶ ἀποφασιστικὴ αὐ-
τὴ καμπὴ τῆς ζωῆς τους. Ὅσα εἴπαμε στὰ 
προηγούμενα γιὰ ὑπομονή, κατανόηση, 

ἀγάπη καὶ προσευχή, ἰσχύουν πολὺ πε-
ρισσότερο τώρα. Τὰ παιδιά μας στὶς νε-
ανικές τους δυσκολίες, στὶς «τρέλες» τῆς 
ἐφηβείας, δὲν θέλουν ἀντιπάλους ἀλ λὰ 
βοηθούς. Δὲν χρειάζονται  ἀστυνόμους 
ἀλλὰ στοργικοὺς γονεῖς γεμάτους κατα-
νόηση καὶ ἀγάπη. Δὲν βοηθοῦνται τό-
σο ἀπὸ συμβουλές, ὅσο ἔχουν ἀνάγκη 
νὰ στηρίζονται καὶ νὰ ὠφελοῦνται ἀπὸ 
προσ ευχές.

Θὰ προσθέσουμε ὅμως καὶ κάτι ποὺ 
μπορεῖ νὰ μᾶς δώσει θάρρος καὶ αἰσιο-
δοξία στὴν προσπάθεια σωστῆς ἀγωγῆς 
τῶν ἐφήβων μας. Τὴν ἐφηβεία τῶν παι-
διῶν μας δὲν πρέπει νὰ τὴ βλέπουμε 
μόνο μὲ ἀρνητικὴ διάθεση καὶ φόβο, σὰν 
μιὰ «τρέλα» ποὺ δὲν ξέρουμε πῶς νὰ 
τὴν ἀντιμετωπίσουμε. Ἡ ἐφηβεία ἔχει καὶ 
πολλὰ θετικὰ στοιχεῖα ποὺ πρέπει ὁπωσ-
δήποτε νὰ ἀξιοποιήσουμε. Τὰ παιδιά, 
καθὼς προχωροῦν πρὸς τὴ νεανικὴ ἡλι-
κία, παρουσιάζουν μιὰ πρωτόγνωρη καὶ 
βαθιὰ δίψα γιὰ τὴν ἀλήθεια, μιὰ ἀσυμβί-
βαστη διάθεση γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ δι-
καίου, ἕνα ἀπόλυτο πνεῦμα μὲ τὸ ὁποῖο 
ἀναζητοῦν τὸ σωστό. Οἱ νέοι ἔχουν βαθὺ 
καὶ ἀσίγαστο τὸν πόθο τῆς ψυχῆς τους 
γιὰ τὸ ἀληθινό, τὸ τέλειο, τὸ αἰώνιο, τὸ 
παντοτινό. Τώρα ἀνακαλύπτουν συνει-
δητὰ μέσα τους τὴ δίψα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ 
ζητοῦν νὰ ἀναπτύξουν μιὰ ὄχι τυπικὴ 
καὶ ἐπιφανειακή, ὅπως ὅταν ἦταν μικρὰ 
παιδιά, ἀλλὰ μιὰ αὐθεντικὴ καὶ γνήσια 
πνευματικότητα. Καὶ βέβαια μόνο μέσα 
στὴν Ἐκκλησία μας ἔχουν τὴ δυνατότη-
τα μὲ τὴν «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυ-
ρίου» ἀγωγή (Ἐφ. ς΄ 4), μὲ τὴ λατρευτικὴ 
ζωή, μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ πεπειραμέ-
νου Πνευματικοῦ καὶ τὴ συμμετοχή τους 
στὰ ἱερὰ Μυστήρια, νὰ ἱκανοποιοῦν αὐτὴ 
τὴ δίψα· καὶ συγχρόνως νὰ βρίσκουν ὅλα 
ἐκεῖνα τὰ ἐφόδια, μὲ τὰ ὁποῖα μποροῦν 
νὰ περάσουν χωρὶς ἰδιαίτερες δυσκολίες 
τὴν ἐφηβεία καὶ νὰ συνεχίσουν τὸ ταξίδι 
τῆς ζωῆς μὲ χαρὰ καὶ ἐπιτυχία.



Ἱκανοποίηση
θείας δικαιοσύνης;

ΙΕ΄

Ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης Ε΄
Ἀναπτύξαμε στὰ δύο προηγούμενα ἄρ -

θρα τὴ σκέψη δύο μεγάλων Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας, τῶν ἁγίων Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ καὶ Γρηγορίου Νύσσης, ὡς πρὸς 
τὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο. Καὶ εἴδαμε ὅτι, μολονότι ἀνα-
πτύσσει μὲ διαφορετικὸ τρόπο ὁ  καθένας 
τους τὴ θεωρία του γιὰ τὴ λύτρωση, ἐντού-
τοις κεντρικὴ θέση στὴ σκέψη καὶ τῶν δύο 
κατέχει ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης.

Ἀσφαλῶς ὁ Θεὸς μποροῦσε, τονίζουν, 
νὰ ἀπελευθερώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ 
σκλαβιὰ τοῦ διαβόλου ἐξουσιαστικῶς· 
ὅμως ἀντὶ γιʾ αὐτὸ ἐπιλέγει τὸν πιὸ ται-
ριαστὸ στὴν κατάστασή μας τρόπο καὶ 
πλέον ἁρμόδιο γιὰ τὸν ἴδιο, ἀντίστοιχο 
τῆς δικῆς Του «θεοπρεποῦς ἀξίας». Θε-
ληματικὰ ἁμαρτήσαμε καὶ κατὰ λόγον δι-
καιοσύνης παραδοθήκαμε στὴ σκλαβιὰ 
τοῦ διαβόλου. Κατὰ λόγον δικαιοσύνης 
λοιπὸν πρέπει καὶ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε. 
Καὶ πῶς ἀπελευθερωνόμαστε κατὰ λόγον 
δικαιοσύνης; Μὲ τὴν πληρωμὴ τοῦ χρέ-
ους μας, τονίζουν οἱ ἅγιοι, μὲ τὴν κατα-
βολὴ τῶν ἀπαιτούμενων λύτρων.

Στὸ κείμενο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσ-
σης τονίζεται ὅτι τὰ λύτρα αὐτὰ τὰ ἀπαι-
τεῖ ὁ διάβολος καὶ ἀφήνεται νὰ φανεῖ ὅτι 
μᾶλλον αὐτὸς τὰ λαμβάνει. Εἶναι ὅμως 
αὐτὸ πρέπον; Τὸ ἐρώτημα εἶναι καίριο, 
ἀπασχόλησε πολλοὺς Πατέρες καὶ ἑρμη-
νευτές, τὴν τελειότερη ὅμως ἀπάντηση σ᾿ 
αὐτὸ τὴν ἔδωσε ὁ μεγαλύτερος ὅλων τῶν 
θεολόγων Πατέρων, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Θεολόγος. Τί λέει;

Ὑπάρχει ἕνα ζήτημα, ὑπογραμμίζει, τὸ 
ὁποῖο οἱ περισσότεροι τὸ παραβλέπουν, 
ἐγὼ ὅμως τὸ ἐξετάζω λεπτομερῶς. Πρό-
κειται γιὰ τοῦτο: Σὲ ποιὸν προσφέρθηκε 
καὶ γιὰ ποιὸν λόγο τὸ αἷμα «τὸ μέγα καὶ 
περιβόητον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀρχιερέως καὶ 
θύματος» γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν 

ὑποδουλωμένων στὸν διάβολο ἀνθρώ-
πων; Μὲ δεδομένο ὅτι τὸ λύτρο περιέρ-
χεται στὴν κατοχὴ ἐκείνου ὁ ὁποῖος κα-
τέχει τὸν δοῦλο, ζητῶ νὰ μάθω σὲ ποιὸν 
προσ φέρθηκε ὡς λύτρο τὸ αἷμα τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ γιὰ ποιὸν λόγο.

«Εἰ μὲν τῷ πονηρῷ, φεῦ τῆς ὕβρεως»!
Ἂν τυχὸν προσφέρθηκε στὸν πονηρό, 

ἀλίμονο! αὐτὸ εἶναι ὕβρις! Ὕβρις, διότι ὄχι 
μόνο λαμβάνει λύτρο ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ 
καὶ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ λαμβάνει ὡς λύτρο. 
Καὶ παίρνει ὑψηλότατο μισθὸ γιὰ τὴν τυ-
ραννία ποὺ ἄσκησε εἰς βάρος μας.

Ἂν πάλι δεχθοῦμε, συνεχίζει ὁ Ἅγιος, 
ὅτι τὸ λύτρο προσφέρθηκε στὸν Πατέρα, 
τὸ πρόβλημα παραμένει. «Πρῶτον μὲν 
πῶς; Οὐχ ὑπ᾿ ἐκείνου γὰρ ἐκρατούμε-
θα»· πρωτίστως διότι μένει ἀνερμήνευτο 
τὸ πῶς μποροῦσε νὰ γίνει αὐτό, ἀφοῦ δὲν 
ἤμασταν αἰχμάλωτοι σὲ Κεῖνον. Καὶ δεύ-
τερον διότι, ποιὸς ἦταν ὁ λόγος ποὺ θὰ 
εὐχαριστοῦσε τὸν Πατέρα τὸ αἷμα τοῦ Μο-
νογενοῦς Υἱοῦ Του; Ἀπαράδεκτο φαίνεται 
αὐτό, δεδομένου ὅτι ὁ Πατὴρ οὔτε κὰν τὴ 
θυσία τοῦ Ἰσαὰκ δέχθηκε, ἀλλὰ ἔβαλε στὴ 
θέση του ἕνα κριάρι.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ Ἅγιος προσφέρει 
θαυμαστὴ λύση τοῦ ζητήματος. Ἂν δὲν τὸ 
λαμβάνει ὁ διάβολος οὔτε εἴμαστε αἰχμά-
λωτοι στὸν Πατέρα γιὰ νὰ καταβληθεῖ σ᾿ 
Αὐτόν, τί συνέβη; 

«Ἢ δῆλον, ὅτι λαμβάνει μὲν ὁ Πατὴρ, 
οὐκ αἰτήσας, οὐδὲ δεηθείς, ἀλλὰ διὰ τὴν 
οἰκονομίαν, καὶ τὸ χρῆναι ἁγιασθῆναι τῷ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
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ἀνθρωπίνῳ τοῦ Θεοῦ τὸν  ἄνθρωπον». 
Ὥστε, λέει, ὁ Πατὴρ λαμβάνει τὸ λύτρο τοῦ 
αἵματος τοῦ Κυρίου. Τὸ  λαμβάνει ὅμως 
ὄχι διότι τὸ ζήτησε οὔτε διότι τυχὸν τὸ 
ἔ   χει ἀνάγκη, ἀλλὰ «διὰ τὴν  οἰκονομίαν», 
γιὰ νὰ  τακτοποιηθεῖ δηλαδὴ τὸ  ζήτημα 
τῆς λυτρώσεως τοῦ  ἀποστατημένου ἀν-
θρώπου, καὶ ἐπιπλέον διότι ἔτσι  ἔπρεπε 
νὰ ἁγιασθεῖ ὁ ἄνθρωπος, νὰ  ἁγιασθεῖ 
μέ σῳ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ ἐναν-
θρω πήσαν τος Θεοῦ· ὥστε τελικὰ ὁ Πα-
τήρ, ἀφοῦ λάβει τὸ λύτρο, νὰ μᾶς ἐλευ-
θε ρώσει, ἔχοντας πλέον τὸ δικαίωμα νὰ 
ἀσκήσει βία πάνω στὸν τύραννο, καὶ νὰ 
μᾶς ἐπαναφέρει κοντά Του διὰ τοῦ Υἱοῦ, 
ὁ Ὁποῖος μεσολάβησε ὡς μεσίτης μεταξὺ 
ἡμῶν καὶ τοῦ Πατρὸς καὶ μεθόδευσε τὸ 
ἔργο Του γιὰ τὴ σωτηρία μας «εἰς τιμὴν 
τοῦ Πατρός»· ἔτσι ὥστε νὰ τιμηθεῖ ὡς Λυ-
τρωτής μας ὁ Πατήρ, στὸν ὁποῖο Πατέρα 
ὁ Υἱὸς διαρκῶς ἀποδίδει τὰ πάντα.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ τελειώνει τὸν συλλογι-
σμό του ὁ ἅγιος Γρηγόριος καὶ ἐπιλέγει: 
«τὰ πλείω σιγῇ σεβέσθω»· τὰ περισσότε-
ρα ἂς τὰ σεβαστοῦμε τηρώντας σιωπή.

Ἡ προσέγγισή του στὸ μυστήριο ὑπῆρξε 
ἐκπληκτική. Τί μᾶς λέει; Τὴν  ἀναλύουμε ἐ  -
λεύθερα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἔννοιες τῶν 
δύο ἄλλων Γρηγορίων:

Ὁ ἄνθρωπος, λέει, εἶναι  αἰχμάλωτος 
στὸν διάβολο, ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ ὁποί-
ου περιῆλθε δικαίως, διότι τὸν ἀκολούθη-
σε μὲ τὴ θέλησή του διαπράττοντας τὴν 
ἁμαρτία. Πῶς θὰ ἐλευθερωθεῖ; Ὄχι βέ-
βαια βιαίως, διότι αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν δίκαιο, 
ἀφοῦ ὁ διάβολος τὸν κατέχει  νομίμως. 
Νομίμως μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
ἁμάρτησε ἐλεύθερα καὶ  ἀμετανόητα. Θὰ 
πρέπει λοιπὸν νὰ σωθεῖ μὲ νόμιμο καὶ δί-
καιο τρόπο. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τὴν 
καταβολὴ λύτρου. Τὸ καίριο  ἐρώτημα εἶ-
ναι τὸ σὲ ποιὸν θὰ προσφερθεῖ τὸ  λύτρο. 
Στὸν διάβολο; «Φεῦ τῆς ὕβρεως»! Αὐτὸ 
εἶναι ἀπαράδεκτο· εἶναι ἄδικο καὶ ὕβρις. 
Γιατί ἄδικο καὶ ὕβρις; Διότι ὁ διάβολος τὸν 
ἄνθρωπο, ποὺ δικαίως περιῆλθε στὴν κα-

τοχή του λόγῳ τῆς ἁμαρτίας, δὲν τὸν με-
ταχειρίστηκε ἔτσι ὅπως τοῦ ἦταν ἐπιτρε-
πτό, ὡς κύριος, ἀλλὰ ὡς τύραννος. Ἑπο-
μένως δὲν δικαιοῦται νὰ λάβει ὁ ἴδιος τὸ 
λύτρο.

Σὲ ποιὸν λοιπὸν θὰ δοθεῖ; Θὰ δοθεῖ 
στὸν Πατέρα, παρόλο ποὺ δὲν ἦταν σ᾿ 
Αὐτὸν αἰχμάλωτος ὁ ἄνθρωπος. Καὶ θὰ 
δοθεῖ στὸν Πατέρα, ὄχι διότι Ἐκεῖνος τὸ 
ζήτησε ἢ τὸ ἔχει ἀνάγκη, ἀλλὰ γιὰ νὰ κα-
τατεθεῖ κάπου ἀσφαλῶς, προκειμένου νὰ 
ὁλοκληρωθεῖ τὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας.

Αὐτὸς εἶναι σὲ ἐλεύθερη παρουσίαση ὁ 
βαθὺς συλλογισμὸς τοῦ κορυφαίου θεο-
λόγου, συλλογισμὸς ποὺ δίνει λύση θαυ-
μαστὴ στὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ1.

Τὸ ἑρμηνεύει πλήρως;
Ὄχι!
Ὁ μέγας θεολόγος ἔχει πλήρη ἐπίγνω-

ση τῆς ἀδυναμίας ὅλων τῶν ἀνθρώπι-
νων θεωριῶν νὰ ἑρμηνεύσουν τὸ βαθύ-
τατο μυστήριο. Γι᾿ αὐτὸ καὶ κατακλείει τὶς 
σκέψεις του μὲ τὴν προτροπὴ «τὰ πλείω 
σιγῇ σεβέσθω»· τὰ ἐπιπλέον σ᾿ αὐτὸ τὸ 
θέμα ἂς γίνονται σεβαστὰ διὰ τῆς σιωπῆς. 
Ποὺ σημαίνει ὅτι μέχρις ἐδῶ μᾶς εἶναι ἐπι-
τρεπτὸ νὰ προχωρήσουμε. Αὐτὸ εἶναι τὸ 
ὅριό μας – τῶν ἀνθρώπων! Τυχὸν ὑπέρ-
βαση τοῦ ὁρίου ὄχι μόνο δὲν θὰ λύσει τὰ 
ζητήματα ἀλλὰ καὶ θὰ δημιουργήσει πε-
ρισσότερα βεβηλώνοντας τὸ φοβερὸ μυ-
στήριο.

«Τὰ πλείω σιγῇ σεβέσθω»!
Ἦταν μία προφητικὴ προειδοποίηση 

πρὸς τοὺς Ἀνσέλμους ὅλων τῶν αἰώ-
νων. Μὴν παραβεῖτε τὸ ὅριο! Σεβαστεῖτε 
τὸ ἱερότατο μυστήριο. Ὁ Ἄνσελμος καὶ οἱ 
ὅμοιοί του τοῦ Σχολαστικισμοῦ δὲν τὸν 
ἄ    κουσαν. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν αὐτὴ ἡ δι-
αστροφὴ ποὺ περιγράψαμε.

Ὁδηγούμενοι πλέον στὸ τέλος αὐτῆς τῆς 
μικρῆς μελέτης θὰ συνοψίσουμε ὅλα αὐτὰ 
σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὴ θεωρία τοῦ Ἀνσέλ-
μου καὶ τὴν ἐπίδρασή της στὸν Ὀρθόδοξο 
χῶρο σὲ λίγα ἑπόμενα ἄρθρα μας.

1 Λόγος ΜΕ΄, Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα, ΚΒ΄, PG 36, 653.



Ο  σοφὸς Παροιμιαστὴς  προτρέπει νὰ εἶναι ἡ διαγωγή μας ἐνώπι ον τοῦ Θεοῦ 
καὶ ἐνώπιον τῶν ἀν θρώ πων ἐπαινετή: «Προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον Κυρίου 
καὶ ἀνθρώπων» (Παροιμ. γ΄ 4). Παραπλήσιες προτροπὲς ἀπευθύνει καὶ ὁ 

ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή, ὅπου γράφει: «Προνοού-
μενοι καλὰ ἐνώπιον πάν των ἀνθρώπων» (Ρωμ. ιβ΄ 17). Ἀλλὰ καὶ στὴ Β΄ πρὸς 
Κορινθίους ἐπιστολή: «Προνοούμενοι καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου, ἀλλὰ καὶ 
ἐνώπιον ἀνθρώπων» (Β΄ Κορ. η΄ 21).

Ἡ κύρια ἔννοια τῶν τριῶν αὐτῶν παραλλήλων χωρίων εἶναι τὸ νὰ  προ  σ- 
 έχουμε στὴ ζωή μας, στὶς συνανα  στρο φὲς καὶ τὴ συμπεριφορά μας καὶ νὰ 
 δίνουμε καλὲς ἐξετάσεις ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων.

Πότε δίνουμε καλὲς ἐξετάσεις ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ; Ὅταν ζοῦμε ζωὴ ἀληθινῆς 
θεοσέβειας. Ἕνας ἀρχαῖος ἑρμηνευτής, ὁ Προκόπιος Γαζαῖος, παρατηρεῖ: «Πρὸ 
πάσης ἄλλης ἐννοίας, διανοοῦ ἔμπροσθεν 
μὲν Θεοῦ τὸ πρὸς αὐτὸν εὐσεβές». Πρὶν 
ἀπὸ κάθε ἄλλη σκέψη σου, σκέψου πῶς θὰ 
ἐκδηλώσεις τὴν εὐσέβειά σου στὸν Θεό. Καὶ 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Τίτον ἐπιστο-
λή του μᾶς προτρέπει νὰ ζήσουμε στὴν παροῦσα 
ζωὴ μὲ εὐσέβεια (β΄ 12). Τότε εἶναι ἐπαινετὴ ἡ δι-
αγωγή μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀπ’ ὅλα πιὸ 
πολὺ μᾶς ἀπασχολεῖ «ἡ τοῦ Θεοῦ εὐαρέστησις», 
ὅταν καλλιεργοῦμε ἔν θεο ζῆλο καὶ ἀγάπη πρὸς 
τὸν Θεό, ὅταν ἔχουμε τὴν ἀσφαλὴ πληροφορία 
τῆς ἀγαθῆς συνειδήσεως ὅτι πορευ όμαστε σύμ-
φωνα μὲ τὸ ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶχε τὴν παρρησία νὰ 
λέει: «Ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολί-
τευμαι τῷ Θεῷ» (Πράξ. κγ΄ 1). Τὸν πληροφο-
ροῦσε ἡ ἀ   γαθή του συνείδηση ὅτι ζοῦσε σύμ-
φωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, «τὸ ἀ        γαθὸν 
καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον» (Ρωμ. ιβ΄ 2). Πο-
θοῦσε νὰ εἶναι σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ «δοῦλος 
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Θεοῦ» (Τίτ. α΄ 1) καὶ νὰ ὑπηρετεῖ τὸν 
Κύριο μὲ πλήρη  αὐ   ταπάρνηση. 

Τὸ φωτεινό του παράδειγμα νὰ ἀκο-
λουθοῦμε κι ἐμεῖς. Νὰ εὐθυγραμμίζου-
με τὴ ζωή μας σύμφωνα μὲ τὸ θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ. Νὰ βαδίζουμε μὲ συνέ-
πεια τὴν ὁδὸ τοῦ ἁγιασμοῦ. Νὰ ζοῦμε 
μὲ ἀληθινὴ θεοσέβεια!

Πότε δίνουμε καλὲς ἐξετάσεις ἐνώ-
πιον τῶν ἀνθρώπων; Ὅταν  εἴμαστε 
 εὐ εργετικοί, χρήσιμοι καὶ  ὠφέλιμοι 
στοὺς ἄλλους! Ὁ ἑρμηνευτὴς  Προ κό - 
πιος Γα ζαῖος σημειώνει ὅτι  ὀφείλου -
με «ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων» νὰ 
 καλλιεργοῦμε «τὸ πρὸς αὐτοὺς εὐερ-
γετικόν». Κι ὁ ἀπόστολος Παῦλος  πα-
ρακινεῖ στὴν πρὸς Τίτον ἐπιστολή του 
νὰ φερόμαστε στοὺς συνανθρώπους 
μας μὲ δικαιοσύνη (β΄ 12), ποὺ σημαί-
νει ὅτι οὔτε στὴ ζυγαριὰ θὰ τοὺς κλέ-
βουμε, οὔτε μὲ ὑπέρογκες τιμὲς θὰ 
πωλοῦμε τὰ  προϊόντα μας, οὔτε θὰ 
νοθεύουμε τὰ προϊόντα μας, οὔτε τὴν 
τέχνη μας θὰ τὴν ψευτίζουμε. Ἀλλὰ 
θὰ εἴμαστε εὐσυνείδητοι στὸ καθῆκον 
μας, τίμιοι στὴν ἐργασία μας, εἰλικρι-
νεῖς στὶς συναλλαγές μας, ἐλεήμονες 
καὶ πονετικοὶ στοὺς συνανθρώπους 
μας. Κι ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ τὰ κάνουμε 
ἀπὸ ἐπίδειξη ἢ ἀπὸ ἀνθρωπαρέσκεια, 
ἀλλὰ «ἐκ ψυχῆς», «ὡς τῷ Κυρίῳ», 
σὰν νὰ τὰ κάνουμε στὸν ἴδιο τὸν Κύριο 

(Ἐφεσ. ς΄ 6-7). 
Ἐπίσης νὰ προσέχουμε, «ὥστε μη-

δενὶ διδόναι πρόφασιν σκανδάλου». 
Νὰ μὴ δίνουμε σὲ κανέναν ἀφορμὴ νὰ 
μᾶς κατηγορήσει οὔτε γιὰ πλαστογρα-
φίες, οὔτε γιὰ ἀπόκρυψη ἀληθῶν στοι-
χείων, οὔτε γιὰ ψεύδη, οὔτε γιὰ θυ-
μούς, οὔτε γιὰ ἄσεμνο ντύσιμο, οὔτε 
γιὰ προκλητικὴ συμπεριφορά. 

Κι ἀκόμη νὰ προσέχουμε οἱ λόγοι 

μας νὰ εἶναι γλυκεῖς, γιὰ νὰ μὴν πλη-
γώνουν τοὺς ἄλλους. Νὰ εἶναι «ἅλατι 
ἠρτυμένοι», ἁλατισμένοι, γιὰ νὰ νοστι-
μίζουν καὶ νὰ οἰκοδομοῦν. Τὰ αἰσθήμα-
τά μας νὰ εἶναι φιλάδελφα πρὸς τοὺς 
συνανθρώπους μας. Οἱ ἄλλοι ἄνθρω-
ποι διαισθάνονται ἂν τοὺς ἀγαπᾶμε 
ἀληθινὰ ἢ ὑποκριτικά, ἂν εἴμαστε εἰλι-
κρινεῖς ἢ ἀνειλικρινεῖς, ἂν ἔχουμε ἰδιο-
τέλεια ἢ ἀνιδιοτέλεια, ἂν ἔχουμε ἀγαθὸ 
ἢ πονηρὸ λογισμό. 

Μὲ δυὸ λόγια φροντίζουμε ὥστε ὁτι-
δήποτε λέμε ἢ κάνουμε νὰ εἶναι «εἰς 
διδασκαλίαν» καὶ «πρὸς οἰκοδομὴν» 
τῶν συνανθρώπων μας (Ρωμ. ιε΄ 2, 
4), νὰ συμβαδίζουν τὰ λόγια μὲ τὰ ἔρ-
γα μας, νὰ δίνουμε καλὴ μαρτυρία, 
νὰ εἴμαστε «ἐπιστολὴ Χριστοῦ», «γι-
νωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ 
 πάντων ἀνθρώπων» (Β΄ Κορ. γ΄ 2-3). 
Καταβάλλουμε φιλότιμη προσπάθεια 
νὰ εἶναι ἡ διαγωγή μας ἄψογη ἐνώ-
πιον τοῦ Κυρίου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀν-
θρώπων. 

Ἂν δὲν δίνουμε καλὲς ἐξετάσεις ἐνώ-
πιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, γινόμαστε 
ἀφορμὴ νὰ κακοσυσταίνεται τὸ Εὐαγ-
γέλιο καὶ νὰ βλασφημεῖται τὸ ὄνομα τοῦ 
Θεοῦ στὰ ἔθνη. «Τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ 
δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι» 
(Ρωμ. β΄ 24). Ἐνῶ, ἀντίθετα, ἂν ἀκτι-
νοβολοῦμε τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ, δη-
μιουργοῦμε ἀτμόσφαιρα γαλήνης καὶ 
εἰρήνης στὸ περιβάλλον μας, ζεστασιὰ 
στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, στηρίζουμε 
τοὺς νέους στὸν ἅγιο φόβο τοῦ Θεοῦ, 
δείχνουμε σὲ ὅλους ἀγάπη καὶ καλο-
σύνη καὶ γινόμαστε ἀφορμὴ νὰ δοξά-
ζεται τὸ ἅγιο ὄνομα τοῦ Θεοῦ.  Διότι 
βλέπουν οἱ ἄνθρωποι τὰ καλὰ ἔργα 
μας καὶ δοξάζουν «τὸν πατέρα ἡμῶν 
τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε΄ 16).
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Ἐὰν δὲν ὑπάρχει πειρασμός, οὔτε στε-
φάνι δίδεται. Ἐὰν δὲν ὑπάρχουν ἀγωνί-
σματα, οὔτε βραβεῖα διανέμονται. Ἐὰν 
δὲν ὑπάρχουν σκάμματα, οὔτε τιμὲς ἀ -
ποδίδονται. Ἐὰν δὲν ὑπάρχει  θλίψη, οὔ-
τε ἡ ἄνεση ἀκολουθεῖ. Ἐὰν δὲν  ὑπάρχει 
χειμώνας, δὲν ἔρχεται τὸ καλοκαίρι. Αὐτὸ 
δὲν παρατηρεῖται μόνο στοὺς ἀνθρώ-
πους, ἀλλὰ καὶ στὰ σπέρματα τῆς γῆς 
μπορεῖ νὰ τὸ διαπιστώσει κανείς.  Διότι 
καὶ γιὰ τὴν καρποφορία τῆς γῆς χρειάζε-
ται πολλὴ βροχή, πολλὴ συννεφιά, χρει-
άζεται νὰ προηγηθεῖ πολὺ κρύο, γιὰ νὰ 
ξεπεταχθοῦν ἀπὸ τὴ γῆ τὰ στάχυα με-

στωμένα. Κι ὅταν εἶναι καιρὸς σπορᾶς, 
χρειάζεται προηγουμένως νὰ βρέξει, γιὰ 
νὰ μαλακώσει τὸ χῶμα. Ἐπειδὴ λοιπὸν 
ἔφθασε καὶ τώρα ὁ χειμώνας, ὄχι τῆς φύ-
σεως ὡς ἐποχῆς τοῦ χρόνου ἀλλὰ τῶν 
ψυχῶν, ἂς σπείρουμε τὴν περίοδο αὐ-
τοῦ τοῦ πνευματικοῦ χειμώνα, γιὰ νὰ θε-
ρίσουμε τὴν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ. 
Ἂς σπείρουμε δάκρυα, γιὰ νὰ  θερίσουμε 
ἀγαλλίαση. Τὰ λόγια αὐτὰ δὲν εἶναι δικά 
μου λόγια, ἀλλ’ εἶναι προφητικὸς ὁ λό-
γος: «Αὐτοὶ ποὺ σπέρνουν μὲ δά κρυα», 
λέει, «θὰ θερίσουν σκιρτώντας ἀπὸ ἀ -
γαλλίαση» (Ψαλμ. ρκε΄ 5).

Χωρὶς πειρασμὸ
δὲν ὑπάρχει στεφάνι

Ἐὰν μὴ πειρασμός, οὐδὲ στέφανος· ἐὰν μὴ παλαίσματα, οὐδὲ βραβεῖα· Ἐὰν μὴ πειρασμός, οὐδὲ στέφανος· ἐὰν μὴ παλαίσματα, οὐδὲ βραβεῖα· 
ἐὰν μὴ σκάμματα, οὐδὲ τιμαί· ἐὰν μὴ θλῖψις, οὐδὲ ἄνεσις· ἐὰν μὴ χειμών, ἐὰν μὴ σκάμματα, οὐδὲ τιμαί· ἐὰν μὴ θλῖψις, οὐδὲ ἄνεσις· ἐὰν μὴ χειμών, 
οὐδὲ θέρος· καὶ τοῦτο οὐκ ἐπ᾽ ἀνθρώπων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν οὐδὲ θέρος· καὶ τοῦτο οὐκ ἐπ᾽ ἀνθρώπων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν 
σπερμάτων ἔστιν ἰδεῖν. Καὶ γὰρ ἐκεῖ πολὺν μὲν τὸν ὑετόν, πολλὴν δὲ τῶν σπερμάτων ἔστιν ἰδεῖν. Καὶ γὰρ ἐκεῖ πολὺν μὲν τὸν ὑετόν, πολλὴν δὲ τῶν 
νεφῶν τὴν συνδρομήν, πολὺν δὲ γενέσθαι δεῖ τὸν κρυμόν, εἰ μέλλοι κομῶν ὁ νεφῶν τὴν συνδρομήν, πολὺν δὲ γενέσθαι δεῖ τὸν κρυμόν, εἰ μέλλοι κομῶν ὁ 
στάχυς ἀνίστασθαι· ὅπου δὲ σπόρου καιρός, καὶ ὑετοῦ καιρός. Ἐπεὶ οὖν καὶ στάχυς ἀνίστασθαι· ὅπου δὲ σπόρου καιρός, καὶ ὑετοῦ καιρός. Ἐπεὶ οὖν καὶ 
νῦν ἐφέστηκε χειμών, χειμὼν ψυχῶν, οὐκ ἀέρος, σπείρωμεν καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ νῦν ἐφέστηκε χειμών, χειμὼν ψυχῶν, οὐκ ἀέρος, σπείρωμεν καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ 
χειμῶνι τούτῳ ἵνα ἐν τῷ θέρει θερίσωμεν· σπείρωμεν δάκρυα, ἵνα θερίσω-χειμῶνι τούτῳ ἵνα ἐν τῷ θέρει θερίσωμεν· σπείρωμεν δάκρυα, ἵνα θερίσω-
μεν ἀγαλλίασιν. Οὐκ ἐμὸς οὗτος ὁ λόγος· προφητικόν ἐστι τὸ παράγγελμα· μεν ἀγαλλίασιν. Οὐκ ἐμὸς οὗτος ὁ λόγος· προφητικόν ἐστι τὸ παράγγελμα· 
«Οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσι, φησί, ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσιν».«Οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσι, φησί, ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσιν».

(Εἰς τοὺς Ἀνδριάντας Δ΄, ΕΠΕ 32, 60)
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�ὰ μὴν προδοθεῖ
ἡ 7ρθόδοξη Θεολογία

Ἡ ἀπρόσμενη ἀπόφαση τοῦ Τμήμα-
τος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχο-
λῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης περὶ ἱδρύσεως ξεχω-
ριστοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν 
προξένησε θλίψη βαθιὰ σὲ κάθε ἄγρυ-
πνη Ὀρθόδοξη συνείδηση.

Ἀκόμη ὅμως μεγαλύτερη θλίψη δημι-
ουργεῖ νεότερη ἀνακοίνωση τοῦ Τμή-
ματος, μὲ τὴν ὁποία, ὑπεραμυνόμε-
νο τῆς ἀποφάσεώς του,  χρησιμοποιεῖ 
διάφορα ἐπιχειρήματα τάχα ἐπιστη-
μονικά. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅμως ἐ πι-
στρατεύει ὡς σημαντικὸ ἐπιχείρημα 
καὶ τὸ ὅτι ἡ ἵδρυση τέτοιου Τμήματος 
θὰ συντελέσει στὴν «προαγωγὴ τῶν 
διαθρησκειακῶν διαλόγων καὶ σχέσε-
ων καταλλαγῆς» μεταξὺ Ἰσλαμισμοῦ 
καὶ Χριστιανισμοῦ.

Ἀλήθεια, ποιὰ κοινωνία μπορεῖ νὰ 
ὑπάρξει ἀνάμεσα στὸ χριστιανικὸ φῶς 
καὶ τὸ ἰσλαμικὸ σκοτάδι; Ποιὰ καταλ-
λαγὴ ἀνάμεσα στὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγ-
γελίου καὶ τὸ ψεῦδος τῶν ἄλλων θρη-
σκειῶν; Οἱ θεολόγοι τοῦ Τμήματος Θε-
ολογίας δὲν ἔχουν διαβάσει ποτὲ τὸν 
λόγο τῆς Γραφῆς ὅτι «πάντες οἱ θεοὶ 
τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» (Ψαλμ. ϟε΄ [95] 
5); Γιὰ ποιὲς σχέσεις καταλλαγῆς ὁμι-
λοῦν; Τὸ ἐπιδιωκόμενο ἐγχείρημα φα-
νερώνει κοσμικὴ νοοτροπία τελείως 
ξένη πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία καὶ 
ὑπηρετεῖ πολιτικὲς σκοπιμότητες, με-

ταβάλλοντας τὴ θεολογία σὲ ὄργανο τῆς 
κοσμικῆς ἐξουσίας.

Ναί! Νὰ συμβιώνουμε εἰρηνικὰ μὲ ὅλους 
τοὺς λαοὺς ὁποιασδήποτε θρησκείας καὶ 
ἰδεολογίας. Ὄχι ὅμως νὰ ἀναγνωρίζουμε 
ὡς ἀλήθεια τὴν πλάνη. Διότι αὐτὸ ἀπο-
τελεῖ προδοσία τῆς Ὀρθόδοξης θεολογί-
ας. Κάτι ποὺ εἶναι ἀνάγκη ὁπωσδήποτε 
νὰ ἀποτραπεῖ. Πρωτίστως διότι θὰ ἀπο-
τελέσει ὄνειδος γιὰ τὴν ἴδια τὴ Σχολή. Τὴ 
Σχολὴ ποὺ εἶχε τὴ δίκαιη φήμη ὅτι κρατά-
ει σταθερὰ καὶ μὲ ἀκρίβεια τὴν Ὀρθόδοξη 
Παράδοση.

Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση εἶναι ση-
μαντικότατη, ἀξιέπαινη καὶ πολὺ ἐνθαρ-
ρυντικὴ ἡ ἀντίθεση τοῦ δευτέρου Τμήμα-
τος τῆς Σχολῆς, αὐτοῦ τῆς Ποιμαντικῆς 
καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, τὸ ὁποῖο στὴ 
συνέλευσή του τὴν 26η Μαρτίου ἔλαβε 
ὁ  μόφωνα ἀρνητικὴ θέση γιὰ τὸ συγκεκρι-
μένο ζήτημα.

Θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι ἡ Κοσμητεία 
τῆς Σχολῆς θὰ σταματήσει τὸ ἐγχείρημα. 
Διότι θὰ ἀποτελέσει πτώση ἀπροσμέτρη-
τη ἡ τυχὸν πραγματοποίησή του.

�ὸ �νημεῖο τῶν υπρίων
=γωνιστῶν 1955-1959

Πρόκειται γιὰ τὸ Μνημεῖο τῆς ΕΟΚΑ, 
ποὺ στήθηκε πρόσφατα στὴν Ἀθήνα σὲ 
κεντρικὸ σημεῖο, μεταξὺ τῶν μεγάλων ξε-
νοδοχείων «Χίλτον» καὶ «Κάραβελ». «Τὰ 
ἀποκαλυπτήρια τοῦ Μνημείου τῶν Ἡ -
ρώων τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς 
ΕΟΚΑ 1955-1959 ἔγιναν σὲ κλίμα ἔντονης 
συγκίνησης» στὶς 4 Ἀπριλίου 2014, πα-
ρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερω-
νύμου, «τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας 



Α
ΡΙΘ

. 2089
, 15 Μ

Α
ΪΟ
Υ 2014

 κρίσεις 229

σμένος ἀπὸ τὴν πρόσφα τη συνάντησή 
του μὲ τὸν Ἕλληνα ὁ  μόλογό του Κά-
ρολο Παπούλια καὶ ἐ   πιζῶντες τοῦ ὁλο-
καυτώματος δηλώνει ὁ πρόεδρος τῆς 
Γερμανίας Γιόαχιμ Γκάουκ, μιλώντας 
στὴ δημόσια γερμανικὴ τηλεόραση 
ARD, τονίζοντας πὼς ‘‘ἦταν σημαντικὸ 
νὰ ζητήσουμε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς 
Ἕλληνες’’». Δύο ἑβδομάδες μετὰ «τὴν ἐπί-
σκεψή του στὴν Ἀθήνα καὶ στὸ μαρτυρικὸ 
χωριὸ Λιγκιάδες τῶν Ἰωαννίνων, ὅπου τὰ 
SS ἐκτέλεσαν πάνω ἀπὸ 80 ἀνθρώπους 
ἀπὸ τὸν ἄμαχο πληθυσμό, ἡ συγκίνηση 
γιὰ ὅσα εἶδε καὶ ἔζησε δὲν τὸν ἐγκαταλεί-
πει. Εἶχε μάλιστα τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσει 
γιὰ τὴν ἐμπειρία τῆς συνάντησης μὲ τὸν 
πρόεδρο Παπούλια, ἀλλὰ καὶ ἐπιζῶντες 
τοῦ ὁλοκαυτώματος».

Στὴν παραπάνω συνέντευξη ὁ Πρόε-
δρος Γκάουκ τόνισε: «Ἤμουν 5 χρονῶν 
ὅταν τελείωσε ὁ πόλεμος· δὲν ἔχω ἐνοχὴ 
γι’ αὐτὸν τὸν πόλεμο· ἀλλὰ ἔνιωθα τὴν 
ἐνοχὴ τῆς προηγούμενης γενιᾶς καὶ τὸ 
ἔδειχνα, ἔπρεπε νὰ τὸ δείξω, ὅταν βρέθη-
κα σὲ ἕναν τέτοιο τόπο. (...) Σὲ τέτοιες πε-
ριστάσεις νιώθει κανεὶς ὅτι εἶναι ἐφικτὴ ἡ 
συγγνώμη. Καὶ μετὰ ἡ συνάντηση στὰ Ἰω-
άννινα, ὅπου ὑπάρχει μικρὴ ἑβραϊκὴ κοι-
νότητα, μὲ ἐπιζῶντες... ἀγκαλιαστήκαμε... 
ἤμουν τόσο εὐτυχισμένος ποὺ ἤμουν ἐκεῖ 
ὡς ἐκπρόσωπος μιᾶς νέας ἀλληλέγγυ-
ας Γερμανίας». Καὶ στὴ συνέχεια ὁμολό-
γησε: «Δὲν ἦταν εὔκολη πορεία, ἀλλὰ ἂν 
δὲν τὴν κάναμε, θὰ ἤμασταν σὰν ἕνα κρά-
τος ποὺ δὲν θέλει νὰ μιλήσει γιὰ τὴν ἐνοχή 
του. Μάθαμε ὅτι μὲ κάποιον τρόπο μπο-
ροῦμε νά ἀπελευθερωθοῦμε, ὅταν δὲν κα-

κ. Κάρολου Παπούλια, τοῦ Προέδρου τῆς 
Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Νίκου Ἀναστα-
σιάδη, ἐκπροσώπων συλλόγων καὶ πα-
λαίμαχων ἀγωνιστῶν.

Τὸ μνημεῖο ἀπεικονίζει “ἕνα χέρι ὅπου 
κάθε δάχτυλο εἶναι μιὰ μορφὴ ἀγωνιστῆ 
καὶ συνάμα ἡ παλάμη ἕνα παράθυρο αἰσι-
οδοξίας”, ὅπως εἶπε ὁ καλλιτέχνης ποὺ τὸ 
φιλοτέχνησε Ἀριστείδης Πατζόγλου.

Οἱ παρευρισκόμενοι» στὴν τελετὴ τῶν 
ἀποκαλυπτηρίων «τιμώντας τοὺς ἀνθρώ-
πους ποὺ δὲν δίστασαν στιγμὴ ἀκόμα καὶ 
μπροστὰ στὸν θάνατο, ἀπέδωσαν φόρο 
τιμῆς καὶ εὐχήθηκαν νὰ ξημερώσει γρήγο-
ρα ἡ μέρα ποὺ ἡ Κύπρος θὰ δικαιωθεῖ καὶ 
δὲν θὰ ὑπάρχει οὔτε μία σπιθαμὴ γῆς της 
ποὺ νὰ εἶναι ὑπὸ κατοχή» («Δημοκρατία» 
5-4-2014).

Ἀξίζουν πράγματι θερμότατα συγχαρη-
τήρια σ’ ὅσους εἶχαν τὴν ἔμπνευση καὶ 
συνέβαλαν μὲ κάθε τρόπο νὰ κατασκευα-
σθεῖ καὶ νὰ στηθεῖ στὴν πρωτεύουσα τοῦ 
ἔθνους μας τὸ ἐντυπωσιακὸ αὐτὸ μνη-
μεῖο. Θὰ θυμίζει τοὺς ἡρωικοὺς ἀγῶνες 
τῶν Κυπρίων ἀδελφῶν μας γιὰ νὰ ἐλευ-
θερωθοῦν ἀπὸ τὴ «χρυσὴ» σκλαβιὰ τῶν 
Ἄγγλων. Θὰ θυμίζει αὐτοὺς ποὺ ἀπαγχο-
νίσθηκαν, αὐτοὺς ποὺ κάηκαν ζωντανοί, 
αὐτοὺς ποὺ σκοτώθηκαν στὰ βουνὰ γιατὶ 
ἤθελαν νὰ ζοῦν ἐλεύθεροι καὶ μὲ τὸ γλυκὸ 
ὅραμα τῆς ἑνώσεως μὲ τὴ Μητέρα Ἑλλά-
δα. Θὰ θυμίζει ὅλα τὰ γενναῖα παλληκάρια 
τῆς Κύπρου μας, ποὺ ἡ καρδιά τους σκιρ-
τοῦσε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα. 

�ἴτηση συγγνώμης...
Στὸν ἀπόηχο τῆς ἐπίσημης  ἐπισκέψεως 

τοῦ Γερμανοῦ Προέδρου στὴν Ἑλλάδα δη-
μοσιεύθηκαν καὶ τὰ ἀκόλουθα: «Συγκλονι-



  ἀ
pόc

eiw230
ΑΡΙΘ. 2089, 15 ΜΑΪΟΥ 2014

230

ταπιέζουμε τὴν ἐνοχή μας, ἀλλὰ νὰ 
μιλᾶμε γι’ αὐτὴν καὶ νὰ προσπα-
θοῦμε νὰ ἐπανορθώσουμε, ὅπου 

γίνεται» («Ethnos.gr» 24-3-2014).
Εἶναι πολὺ σημαντικὸ τὸ ὅτι ὁ Πρόεδρος 

τῆς Γερμανίας – παρὰ τὶς ἐπικρίσεις ὁμο-
εθνῶν του – παραμέρισε τὴ γλώσσα τῆς 
διπλωματίας καὶ μίλησε μὲ τόλμη καὶ ἀφο-
πλιστικὴ εἰλικρίνεια. Στὴ σημερινὴ συγκυ-
ρία, ὅπου πολλοὶ Εὐρωπαῖοι πολιτικοί – 
Γερμανοὶ καὶ ἄλλοι – στὰ πλαίσια τῆς οἰκο-
νομικῆς κρίσεως ἔχουν ἐκφρασθεῖ μὲ πε-
ρισσὴ ἐμπάθεια κατὰ τῆς χώρας μας, οἱ 
παραπάνω δηλώσεις τοῦ Γερμανοῦ Προ-
έδρου λειτουργοῦν ὄχι μόνο ὡς ἀποκατά-
σταση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς δικαιοσύνης, 
ἀλλὰ καὶ δίδουν τὸ παράδειγμα τῆς ἐντιμό-
τητας καὶ εὐσυνειδησίας σὲ ὅλους καὶ ἰδι-
αίτερα στοὺς ἄρχοντές μας. «Ὁ νοῶν νο-
είτω»...

=σέβεια καὶ προσβολὴ 
πρὸς τὴν Eκκλησία

Ἀναγνώστης μας μᾶς κοινοποίησε τὴν 
ἀκόλουθη ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε πρὸς τὸν 
Σύλλογο Ἐκτιμητῶν Ἑλλάδος. Σ’ αὐτὴν δι-
αμαρτύρεται, διότι ὁ ἀνωτέρω Σύλλογος 
ὅρισε Διήμερο Σεμινάριο Ἐκτιμήσεων Μη-
χανολογικῶν Ἐγκαταστάσεων καὶ Ἐξο-
πλισμοῦ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου καὶ τὴν 
Κυριακὴ τῶν Βαΐων (12 καὶ 13 Ἀπριλίου 
2014). Γράφει:

«Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι, δὲν μπορῶ νὰ 
κατανοήσω γιατί ὁρίστηκε τὸ διήμερο σε-
μινάριο ἐκτιμητικῆς γιὰ  Μηχανολόγους 
- Ἠλεκτρολόγους νὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ 
Σάββατο τοῦ Λαζάρου καὶ τὴν Κυριακὴ 
τῶν Βαΐων, δηλαδὴ στὴν ἀρχὴ τῆς Ἁγί-
ας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος...! (καὶ μάλι-
στα ἐπὶ πολλὲς ὧρες). Ἀδυνατῶ νὰ κα-
τανοήσω σὲ τί ἐξυπηρετεῖ αὐτὴ ἡ βιασύ-

νη. Θαρρῶ ὅτι ὀφείλατε νὰ γνωρίζετε ὅτι 
δέν πετᾶμε ‘‘τὰ ἅγια τοῖς κυσὶ’’ καί ὅτι ἐπι-
τέλους θὰ πρέπει νὰ τηροῦνται οἱ παρα-
δόσεις, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα, ἀλλὰ καὶ πε-
ρισσότερο νὰ ὑπάρχει ὁ ἀνάλογος σε-
βασμὸς στὴν Ἐκκλησία, ὅσο καὶ στὴν πί-
στη κάποιων συναδέλφων ποὺ πιθανὸν 
νὰ εὐλαβοῦνται καὶ τηροῦν τὰ παραδε-
δομένα ἀπὸ τοὺς πατέρες τους! Κατόπιν 
τούτων δὲν δύναμαι νὰ συμμετάσχω στὸ 
σεμινάριο ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες, γιατὶ ἐκτιμῶ 
ὅτι δὲν πρέπει νὰ συναινέσω σὲ πράξεις 
ποὺ κτυποῦν – ἔστω καὶ χωρὶς νὰ ἔχει πε-
ράσει ἀπὸ τὸ μυαλό σας – τὶς παραδόσεις 
τόσων καὶ τόσων ἐτῶν, ἀλλὰ ποὺ φανε-
ρώνουν – ἐπιτρέψτε νὰ πῶ – δυστυχῶς 
ἔλλειψη σεβασμοῦ στὶς θρησκευτικὲς πε-
ποιθήσεις κάποιων συναδέλφων Μηχα-
νικῶν καὶ συνάμα ἔναντι τῆς Ὀρθοδοξί-
ας μας, ἡ ὁποία ἂν καὶ βαλλομένη εἶναι ἡ 
μόνη ποὺ στηρίζει τὸν λαό μας τοῦτες τὶς 
χαλεπὲς μέρες ποὺ διέρχεται ἡ Πατρίδα 
μας! Μὲ συναδελφικοὺς χαιρετισμοὺς καὶ 
ἄπειρη ἐκτίμηση Α.Θ.Μ.».   

Ἀξίζουν συγχαρητήρια στὸν εὐσεβὴ αὐ-
τὸν ἀναγνώστη μας, ὁ ὁποῖος δὲν διστά-
ζει νὰ ὑποδείξει μὲ τρόπο σαφή, καθα-
ρό, εὐθὺ καὶ χωρὶς περιστροφὲς τὸ ὀρθό. 
Ἔχει ἀπόλυτο δίκαιο  ἀποφασίζοντας νὰ 
μὴ συμμετάσχει στὸ Σεμινάριο τὶς ἅγιες 
ἐκεῖνες ἡμέρες, διότι θεωρεῖ ἀσέβεια καὶ 
προσβολὴ πρὸς τὴν Ἐκκλησία μας τὴ δι-
οργάνωση τέτοιων εὐκαιριῶν κατὰ τὶς ἡ  -
μέρες αὐτὲς. Ὀρθῶς δὲ παρατηρεῖ ὅτι «ὑ  -
πάρχει τόσος, μὰ τόσος χρόνος καὶ γιὰ μά-
θημα καὶ γιὰ ἐξετάσεις» καὶ γιὰ παρόμοια 
σεμινάρια. Εἶναι λυπηρὸ τὸ ὅτι ἔλειψε ὁ 
σεβασμὸς πρὸς τὴν ἁγία μας Ὀρθοδοξία, 
τὶς ἑορτὲς καὶ γενικὰ τὴ λατρεία μας. Ἐπη-
ρεασμένοι ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, 
τὸ καθαρὰ ὑλιστικὸ καὶ συμφεροντολογι-
κό, ἀδιαφοροῦμε γιὰ ὅσα εἶναι ἀπολύτως 
ἀπαραίτητα γιὰ τὸν καταρτισμὸ καὶ τὸν 
στηριγμὸ τῆς ἀθάνατης ψυχῆς μας, τὴν 
ὁποία θὰ παραδώσουμε μιὰ μέρα στὰ χέ-
ρια τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ.
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1. � ἀπειλὴ 
τῶν αἱρέσεων

Τὴ σημερινὴ Κυριακὴ ἡ ἁγία 
μας Ἐκκλησία τιμᾶ τοὺς 318 ἁγί-
ους καὶ θεοφόρους Πατέρες τῆς 
Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου οἱ ὁ  -
ποῖοι συνῆλθαν στὴ Νίκαια τῆς 
Βιθυνίας τὸ 325 μ.Χ., μὲ σκοπὸ 
νὰ καταδικάσουν τὴ φοβερὴ αἵ -
ρεση τοῦ θεομάχου Ἀρείου καὶ 
νὰ καθοδηγήσουν τὸ Ὀρθόδοξο 
ποίμνιο στὴν ὁδὸ τῆς ἀληθείας.

Εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ  ἔντονη 
εὐαισθησία ποὺ δείχνουν οἱ Ἅ  -
γιοι μπροστὰ στὴν ἀπειλὴ τῶν 
αἱρέσεων. Τὴν ἴδια εὐαισθησία 
ἔδειξε πρωτίστως ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος, ὁ ὁποῖος, ὅπως διαβά-
ζουμε στὴ σημερινὴ ἀποστολι-
κὴ περικοπή, εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς 
στοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέ-
σου, ὅ   ταν τοὺς μίλησε γιὰ τελευ-
ταία φο ρά:  Προσέχετε, εἶπε, δι-
ότι γνω ρίζω καλὰ ὅτι μετὰ τὴν
ἀναχώ ρησή μου  «εἰσελεύσον-
ται... λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ 
φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου»· θὰ 
εἰσβάλουν ἀνάμεσά σας ψευδο-
διδάσκαλοι καὶ πλάνοι σὰν ἄγρι-
οι καὶ σκληροὶ λύκοι, ποὺ θὰ 
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ν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἔκρινεν ὁ Παῦλος 
πα ραπλεῦσαι τὴν ῎Εφεσον, ὅπως μὴ γένηται 
αὐ       τ@ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ·  ἔσπευδε γάρ, 

εἰ δυνατὸν ἦν αὐτ@, τὴν ἡμέραν τῆς  πεντηκο στῆς 
γενέσθαι εἰς ῾Ιεροσόλυμα. Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλή του 
πέμ ψας εἰς ῎Εφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυ-
τέρους τῆς ἐκκλησίας. ὡς δὲ  παρεγένοντο πρὸς 
αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς· προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ 
τ@ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο 
ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου 
καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου  αἵματος. 
ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι  εἰσελεύσονται μετὰ τὴν 
ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ  φειδόμενοι 
τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται 
ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν 
τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. διὸ γρη γορεῖτε, μνη-
μο νεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ 
ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 
καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τ@ Θε@ 
καὶ τ@ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τ@ δυναμένῳ 
ἐ   ποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρο νομίαν ἐν 
τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ 
ἱμα τισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα· αὐτοὶ γινώσκετε 
ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπη-
ρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι 
οὕτω κοπιῶντας δεῖ  ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθε-
νούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου 
᾿ Ιησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον 
διδόναι ἢ λαμβάνειν. καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ 
γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο. 

Ἰουστίνου φιλοσόφου,
Πύρρου ἐπισκόπου
Ἦχος πλ. β΄ -  Ἑωθινὸν Ι΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
 Ἰω. ιζ΄ 1-13

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
(Τῶν Ἁγίων Πατέρων 

τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου)
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διαρπάζουν ἀλύπητα τὸ ποίμνιο βλάπτον-
τας καὶ ἀφανίζοντας τὶς ψυχὲς τῶν προ-
βάτων. 

Δὲν εἶναι ὑπερβολικὴ ἡ εἰκόνα τῶν ἄγρι-
ων λύκων ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ἅγιος Ἀ  -
πόστολος, γιὰ νὰ παραστήσει τὸν κίνδυ νο 
ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τῶν αἱρετικῶν.  Ἄλ   λωστε 
καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶχε χαρακτη ρίσει 
«λύ κους ἅρπαγες» τοὺς αἱρετι κοὺς καὶ 
μά  λιστα εἶχε προειδοποιήσει τοὺς  μαθητές 
Του νὰ προσέχουν, διότι οἱ  ἁρπακτικοὶ αὐ-
τοὶ λύκοι ἐμφανίζονται «ἐν  ἐνδύμασι προ-
βάτων», δηλαδὴ μὲ τὴν ἐξωτερικὴ μορ φὴ 
τῆς ἀθωότητας καὶ τῆς ἡμερότητας τοῦ 
προβάτου (Ματθ. ζ΄ 15)! 

Στὴν ἐποχὴ τοῦ συγκρητισμοῦ ποὺ ζοῦ-
με, ὅπου ἡ ἀλήθεια παραθεωρεῖται ἐν ὀνό-
ματι τῆς δῆθεν ἀγάπης, εἶναι πολὺ σημαν-
τικὸ νὰ ὑπογραμμίσουμε μὲ πόση προ-
σοχὴ οἱ θεοφώτιστοι ἅγιοι Πατέρες ἀντιμε-
τώπιζαν τὴν αἵρεση, ὥστε κι ἐμεῖς νὰ μὴν 
ὑποχωροῦμε σὲ θέματα πίστεως, ὅπου 
«οὐκ ἐγχωρεῖ συγκατάβασις», ὅπως ἔλε-
γε ὁ μέγας ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ 
ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός.

2. � ἐξατομικευμένη ἀγωγὴ
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γιὰ 

νὰ τονίσει τὴν ἀγάπη καὶ τὸ  ἐνδιαφέρον 
του πρὸς κάθε πιστὸ ξεχωριστά, τοὺς εἶπε: 
Νὰ θυμάστε ὅτι «τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν 
οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν 
ἕνα ἕκαστον». Γιὰ τρία χρόνια ποὺ ἤμουν 
κοντά σας, συνεχῶς, νύχτα καὶ μέρα, δὲν 
σταμάτη σα νὰ νουθετῶ μὲ δάκρυα τὸν κα-
θένα ἀπὸ σᾶς ξεχωριστά. 

Πόση ἀγάπη εἶχε ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐ  -
θνῶν! Δὲν περιοριζόταν μόνο στὰ κηρύ-
γματα τῶν λατρευτικῶν συνάξεων ἢ στὶς 
δημόσιες ὁμιλίες του, ἀλλὰ ἐνδιαφερό ταν 
γιὰ τὸν καθένα. «Ἕνα ἕκαστον»! Τὸ ὑπο-
γραμμίζει ἔντονα ὁ ἱερὸς Χρυσόστο μος: 
Πρόσεξε, λέει, πόσες  ὑπερβολὲς χρησιμο-
ποιεῖ ὁ Παῦλος· «μετὰ δακρύων», «νύκτα 
καὶ ἡμέραν», «ὑπὲρ μιᾶς ψυχῆς» (P.G. 
60, 311).

Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ κινητήριος δύναμη ἀλλὰ 
καὶ ἡ ἀσφαλὴς ἐγγύηση γιὰ τὴν ἐπιτυχημέ-
νη ἀγωγή. Κι ἐπειδὴ κάθε ἄνθρωπος εἶναι 
ξεχωριστὴ προσωπικότητα καὶ ἔχει τὶς δι-
κές του ἰδιαιτερότητες, εἶναι ἀπαραίτητο 
ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ἔργο τῆς ἀγωγῆς, 
γονεῖς καὶ παιδαγωγοί, κατηχητὲς καὶ 
πνευματικοὶ πατέρες, νὰ ἀφιερώνουν χρό-
νο στὴν ἐξατομικευμένη ἀγωγή. Νὰ πλη-
σιάζουν μὲ ἀγάπη καὶ διάκριση τὸν κάθε 
ἄνθρωπο, μάλιστα τὸ παιδί, ἔτσι ὥστε νὰ 
τὸ γνωρίσουν βαθύτερα, καὶ νὰ χρησιμο-
ποιοῦν τὰ καταλληλότερα μέσα γιὰ νὰ τὸ 
βοηθοῦν στὴν πνευματική του πρόοδο καὶ 
προκοπή.

3. Στὰ γόνατα!
Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας του πρὸς τοὺς 

πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος κάλεσε ὅλους νὰ προσευχηθοῦν. 
Τὸ συγκλονιστικὸ εἶναι ὅτι πρῶτος ὁ ἴδιος 
«θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς 
προσηύξατο». Γονάτισε καὶ προσευχήθη-
κε μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς πρεσβυτέρους.

Πράγματι, τὸ νὰ γονατίζουμε καὶ ἐμεῖς 
στὴν προσευχὴ εἶναι πολὺ βοηθητικό, διό-
τι ἡ ταπεινὴ στάση τοῦ σώματος παρακινεῖ 
καὶ τὴν ψυχὴ νὰ συμμετέχει μὲ ἀνάλογη δι-
άθεση. Μὲ τὸ νὰ γονατίζουμε ἐκδηλώνου-
με τὴ συντριβή μας κάτω ἀπὸ τὸ βάρος 
τῶν ἁμαρτιῶν μας ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποταγή 
μας  στὸν παντοδύναμο Θεό. Ὄχι μόνο ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλὰ καὶ γενικότερα 
οἱ πιστοὶ στὴν πρώτη Ἐκκλησία συνήθιζαν 
νὰ προσεύχονται γονατιστοί. Κι ἦταν τόσο 
θερμὲς οἱ ἱκεσίες τους ποὺ συγκλονιζόταν 
ὁ τόπος καὶ γίνονταν καὶ ἐκπληκτικὰ θαύ-
ματα (Πράξ. δ΄ 31, ιβ΄ 5-17)!

Ἂν θέλουμε κι ἐμεῖς νὰ προσευχόμα-
στε μὲ συναίσθηση καὶ κατάνυξη, ἂς συν-
ηθίσουμε νὰ πέφτουμε στὰ γόνατα. Ὄχι 
γιὰ νὰ συμμορφωθοῦμε σ’ ἕναν ἐξωτερικὸ 
τύπο προσευχῆς, ἀλλὰ γιὰ νὰ μάθουμε 
καὶ τὴν ψυχή μας νὰ γονατίζει, νὰ ταπει-
νώνεται, κι ἔτσι νὰ ἑλκύουμε τὴ χάρη καὶ 
τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.



Π  ρόκειται γιὰ τὴν  ἐλευθερία, 
μὲ τὴν ὁποία προίκισε τὴν 
ἀνθρώπινη φύση μας ὁ Θε-

ός. Ἐλευθερία, ἕνα  θεόσδοτο χά-
ρισμα ποὺ δίνει ἀξία καὶ νόημα 
στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Χωρὶς 
ἐλευθερία δὲν θὰ εἶχαν κανένα 
βάρος, δὲν θὰ ἄξιζαν τίποτε οἱ 
πράξεις μας. Ἡ ἐλευθερία εἶναι 
ποὺ δίνει τιμὴ καὶ ἀξία στὸ καθε   τὶ 
ποὺ κάνουμε. Ἐπιλέγουμε αὐ τὸ 
ἢ ἐκεῖνο ἀναλαμβάνοντας βέ-
βαια καὶ τὶς συνέπειες τῆς κάθε 
ἐπιλογῆς μας.

Ἀπὸ τὸν καιρὸ ἀκόμη τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης, ὅταν ὁ Θεὸς 
πα ρέδωσε τὸν Νόμο Του στοὺς 
Ἑβραίους διὰ μέσου τοῦ  Μωυσῆ 
καὶ ἀργότερα τοὺς  ἔδωσε καὶ 
σχε τικὲς συμπληρωματικὲς ἐξη-
γήσεις καὶ ὁδηγίες, τοὺς εἶ  πε: 
«Ἰδοὺ δέδωκα πρὸ προσ  ώ που 
σου σήμερον τὴν ζωὴν καὶ τὸν 
θάνατον, τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν. 
Ἐὰν εἰσακούσῃς τὰς ἐντολὰς Κυ-
ρίου τοῦ Θεοῦ σου... εὐλογήσει 
σε Κύριος... καὶ ἐὰν μεταστῇ ἡ 
καρδία σου καὶ μὴ εἰσακούσῃς... 
ἀπωλείᾳ ἀπολεῖ σθε (θὰ κατα-
στραφεῖτε)... ἔκλεξαι τὴν ζωὴν 
σύ (διάλεξε, λαέ μου, τὴν τήρη-
ση τῶν ἐντολῶν μου, ποὺ χαρί-
ζουν ζωή), ἵνα ζήσῃς σὺ καὶ τὸ 
σπέρμα σου (οἱ ἀπόγονοί σου)» 
(Δευτ. λ΄ [30] 15-19).

Τὸ τί ἔγινε κατόπιν τὸ γνωρί-
ζουμε ἀσφαλῶς ὅλοι μας. Ἐνῶ 
στὴν ἀρχὴ οἱ Ἑβραῖοι εἶπαν ἐλεύ-
θερα τὸ «ναὶ» καὶ  διάλεξαν τὴν 
ὑπακοὴ στὸν Θεό, τελικὰ ἄλλα-
ξαν καὶ ἐλεύθερα πάλι ἐ  πάνω 
στὰ πράγματα εἶπαν τὸ «ὄχι» 
στὸν Κύριο καὶ μάλιστα μὲ πολ-
λοὺς τρόπους. Θανάτωναν τοὺς 

Ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα
χαρίσματά μας

ἀπεσταλμένους ἀπὸ τὸν Θεὸ Προφῆτες, ποὺ τοὺς 
καλοῦσαν σὲ μετάνοια, καὶ τελικὰ δὲν θέλησαν νὰ 
δεχθοῦν καὶ Αὐτὸν τὸν Μονογενὴ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, 
τὸν Ὁποῖο καὶ σταύρωσαν. Ἔτσι θέλησαν, καὶ 
αὐτὸ ἔκαναν. Καὶ ὁ Κύριος σεβάστηκε τὴν ἐλευ-
θερία τους. Γνώριζε βέβαια Ἐκεῖνος ὅτι ἡ ἐπιλο-
γή τους αὐτὴ ὁδηγοῦσε στὴν καταστροφή τους. 
Ἀφοῦ ὅμως μόνοι τους καὶ ἐλεύθερα ἀποφάσισαν 
νὰ Τὸν ἀπορρίψουν καὶ νὰ Τὸν σταυρώσουν μά-
λιστα, δὲν ἐμπόδισε τὴν ἐλευθερία τους.

Ἡ ἐλευθερία γίνεται ὁδηγὸς πρὸς τὴν εὐτυχισμέ-
νη ζωὴ ἢ ἀντιθέτως ὁδηγὸς πρὸς τὴν καταστρο-
φή. Ἐξαρτᾶται πῶς θὰ χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν 
καθένα μας τὸ χάρισμα αὐτό, μὲ τὸ ὁποῖο μᾶς 
ἐφοδίασε ὁ Πλάστης καὶ Δημιουργός μας.

Κάποιες φορὲς ἴσως δικαιολογοῦμε τὶς ἁμαρτίες 
μας καὶ τὶς  διάφορες παρεκ τροπὲς τῆς ζωῆς μας 
λέγοντας: «Μᾶς ἐπηρεάζει ὁ διάβολος, μᾶς πα-
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ρασύρουν ὁ κόσμος, οἱ φίλοι» καὶ τὰ πα-
ρόμοια. Αὐτὲς ὅμως οἱ δικαιολογίες δὲν 
εὐσταθοῦν. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος ἔλεγε: «Οὐχ ὁ διάβολος ἡμῖν αἴτι-
ος τῶν κακῶν, ἐὰν θέλωμεν προσέχειν... 
Πανταχοῦ γὰρ ἡ προαίρεσις αἰτία (παν-
τοῦ καὶ πάντοτε αἰτία τῶν παρεκτροπῶν 
καὶ ἁμαρτημάτων μας εἶναι ἡ προαίρε-
σή μας, ἡ ἐλεύθερη διάθεση καὶ ἀπόφα-
σή μας), πανταχοῦ ἡ γνώμη κυρία (παν-
τοῦ τὴν κυρία εὐθύνη τὴν ἔχει ἡ ἐλεύθε-
ρη θέλησή μας, ἡ γνώμη μας καὶ ἡ ἀπό-
φασή μας) (ΕΠΕ 31, 82, 88). Καὶ ἀλλοῦ 
ὁ ἴδιος ἱερὸς Πατὴρ γράφει: «Ἂν μὴ σὺ 
σαυτὸν παραβλάψῃς, ἄνθρωπε (ἂν ἐσὺ 
μόνος σου μὲ τὴν ἐλευθερία σου δὲν πεῖς 
τὸ «ναὶ» στὴν ἁμαρτία καὶ δὲν βλάψεις 
τὴν ψυχή σου, κανεὶς ἄλλος), οὔτε φίλος, 
οὔτ’ ἐχθρός, οὔτ’ αὐτός σε ὁ διάβολος 
παραβλάψαι δυνήσεται» (ΕΠΕ 7, 630).

Κάποιος σοφὸς ἔλεγε: «Γιὰ τὴν ἐλευθε-
ρία ἀξίζει νὰ θυσιάζει κανεὶς καὶ τὴ ζωή 
του· ἄλλωστε ποταμοὶ αἱμάτων χύθηκαν 
καὶ χύνονται στὴ γῆ χάριν τῆς ἐλευθερί-
ας. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ θυσιάζεις ποτὲ 
τὴν ἐλευθερία σου γιὰ τὴ ζωή σου. Τὸ νὰ 
προτιμήσεις νὰ ζήσεις κι ἂς εἶσαι δοῦλος 
δὲν ἀξίζει μιὰ τέτοια ζωή, διότι αὐτὴ δὲν 
εἶναι ζωὴ ἀνθρώπινη. Τέτοια ζωὴ ζοῦν 
καὶ τὰ ζῶα».

Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε γιὰ νὰ εἶναι 
ἐλεύθερος. Ἐὰν γιὰ κάποιο λόγο (πόλε-

μο κλπ.) αἰχμαλωτισθεῖ κάποιος καὶ γίνει 
δοῦλος, μπορεῖ νὰ χάσει μὲν τὴ σωματικὴ 
ἐλευθερία του, ἀλλὰ νὰ εἶναι ψυχικὰ ἐλεύ-
θερος. Αὐτὸ συνέβαινε καὶ μὲ τοὺς ἁγίους 
Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Σήμερα, βέβαια, ὑπάρχουν ἀρκετοὶ ποὺ 
μὲ τὴ θέλησή τους ἔγιναν καὶ ζοῦν δοῦλοι. 
Δοῦλοι χειρότεροι ἀπὸ τοὺς δούλους τῆς 
ἀρχαίας ἐποχῆς. Σκλάβοι τοῦ χειρότερου 
τυράννου, τοῦ σατανᾶ, στὸν ὁποῖο παρέ-
δωσαν τὴ θέλησή τους καὶ ἔχασαν μὲ τὰ 
πάθη τους τὴ θεόσδοτη ἐλευθερία τους.

Ὑπάρχει ὅμως τρόπος νὰ ἀπελευθε-
ρωθοῦν αὐτοὶ οἱ δοῦλοι, καὶ νὰ ἀποκτή-
σουν καὶ πάλι τὴ χαμένη ἐλευθερία τους. 
Διότι ὑπάρχει ὁ Ἐλευθερωτής. Ὑπάρ-
χει Ἐκεῖνος ποὺ συνέτριψε τὸ κράτος 
τοῦ τυράννου σατανᾶ καὶ χάρισε καὶ χα-
ρίζει αἰωνίως διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του τὴν 
ἐλευθερία σ’ ὅσους τὴν ποθοῦν. Εἶναι ὁ 
σαρκωθεὶς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ὅλος ἀγά-
πη, ποὺ μὲ τὸ Αἷμα τῆς θυσίας Του στὸ 
Γολγοθᾶ διέλυσε τὴν τυραννία τοῦ δια-
βόλου. Καὶ ὅσοι πλησιάζουν Ἐκεῖνον, 
τὸν Ἰησοῦ Χριστό, γράφει ὁ Μαθητὴς τῆς 
ἀγάπης ποὺ συμπαραστάθηκε στὸν Κύ-
ριο μέχρι τὸν Σταυρό Του, ὅσοι Τὸν πι-
στεύουν καὶ ζοῦν σύμφωνα μὲ τὶς ἅγιες 
ἐντολές Του μποροῦν, μὲ τὴν ἁγιαστικὴ 
χάρη τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησί-
ας Του, νὰ εἶναι καὶ νὰ ζοῦν «ὄντως ἐλεύ-
θεροι» (Ἰω. η΄ 36).

Ἔκδοση τρίτηἜκδοση τρίτη

Ἡ μετάφραση τοῦ βιβλίου Τὸ Μυστήριο τοῦ θανάτου στὴν 
Ἀγγλικὴ ἀπευθύνεται στοὺς ὁμόδοξους Ἕλληνες καὶ μή, οἱ 
ὁποῖοι δὲν γνωρίζουν τὴν Ἑλληνική, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἑτερόδο-
ξους οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ γνωρίσουν τί διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία γιὰ τὸ συγκλονιστικὸ πρόβλημα τοῦ θανάτου. Σελί-
δες 592. Τιμᾶται 23  ̦. 

THE MYSTERY OF DEATH

Νικολάου Π. Βασιλειάδη

(Translated by Fr. Peter A. Chamberas)



Τί εἶναι ἡ ζωή μας;Τί εἶναι ἡ ζωή μας;

Α  λήθεια, μᾶς ἔχει ἀπασχολήσει 
ἕ          να τέτοιο ἐρώτημα; 

Τί εἶναι ἡ ζωή μας; 
Πνιγμένοι στὶς μέριμνες τῆς καθημε-

ρινότητας, προσκολλημένοι στὰ  γήινα 
πράγματα, ἔχοντας δυνάμεις καὶ ὑγεία, 
κάνοντας συνεχῶς σχέδια, ὄνειρα, 
προγραμματισμοὺς γιὰ τὴ ζωή μας, 
συ χνὰ δὲν ἀσχολούμαστε μὲ αὐτὴ τὴν 
ἴδια τὴ ζωή, τὸ νόημά της. 

Ἔρχονται ὅμως κάποιες στιγμὲς ποὺ 
μᾶς καλοῦν νὰ σκεφθοῦμε καὶ σοβαρὰ 
ν᾿ ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα αὐτό.

Ἕνα ἀπροσδόκητο γεγονός, μιὰ σο-
βαρὴ ἀσθένεια, ἕνας αἰφνίδιος θάνα-
τος προσφιλοῦς προσώπου, μιὰ ἀπο-
τυχία, ἀλλάζουν τὴ ροὴ τοῦ προγράμ-
ματός μας, διαμορφώνουν διαφορετι κὰ 
τὴν καθημερινότητά μας. Καὶ τότε σκε-
πτικοί, σοβαροὶ ἀναρωτιόμαστε: Τί εἶ-
ναι ἄραγε ἡ ζωή μας; 

Ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπαντᾶ μὲ 
τὸ στόμα τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελ-
φοθέου, ὁ ὁποῖος στὴν καθολική του 
ἐπιστολὴ θέτει τὸ ἴδιο ἐρώτημα: «Ποία 
γὰρ ἡ ζωὴ ὑμῶν;». Καὶ ὁ ἴδιος δίνει τὴν 
ἀπάντηση: «Ἀτμὶς γὰρ ἔσται ἡ πρὸς 

ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα δὲ καὶ ἀφανι-
ζομένη» (Ἰακ. δ΄ 14). 

Τί εἶναι ἡ ζωή σας ἐδῶ στὴ γῆ; Ἀτμὸς 
ποὺ λίγο φαίνεται στὴν ἀρχή, κι ἔπειτα; 
Ἔπειτα ἐξαφανίζεται. 

Τίποτε σταθερὸ καὶ βέβαιο δὲν ἔχει ὁ 
ἀτμός. Λίγο διαρκεῖ, γρήγορα περνᾶ, 
εὔκολα διασκορπίζεται καὶ χάνεται χω-
ρὶς νὰ ἀφήνει κανένα ἴχνος.

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος μιὰ ἄλ-
λη εἰκόνα θὰ μᾶς δώσει: «Πᾶσα σὰρξ 
ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα  ἀνθρώπου 
ὡς ἄνθος χόρτου» (Α΄ Πέτρ. α΄ 24). 
Χαρακτηρίζει τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ σὰν 
χορτάρι, καὶ τὴ δόξα τοῦ ἀνθρώπου 
σὰν τὸ ἄνθος τοῦ χόρτου.  Ξεραίνεται 
τὸ χορτάρι καὶ πέφτει μαραμένο τὸ ἄν-
θος του.  

Πόσα πολλὰ καὶ βαθιὰ μπορεῖ κανεὶς 
νὰ καταλάβει μ᾿ αὐτὲς τὶς ἁπλὲς εἰκό-
νες!

Ναί! αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ζωή. 
Σὰν λουλούδι μαραίνεται, σὰν ὄνειρο 
περνᾶ. Τόσο γρήγορα! Πόσο σύντο-
μα κυλᾶ ὁ χρόνος της! Πῶς περνοῦν 
τὰ χρόνια χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε! 

Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ μας βοηθεῖ νὰ συνει-
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δητοποιήσουμε τὸ προσωρινὸ καὶ πα-
ροδικὸ αὐτῆς τῆς ζωῆς. Ὅσο πιὸ γρή-
γορα τὸ καταλάβουμε, τόσο περισσό-
τερο θὰ χαιρόμαστε τὴν κάθε στιγμὴ 
τῆς ζωῆς μας καὶ τόσο πιὸ καλὰ θὰ 
προετοιμαζόμαστε γιὰ τὴν ἀληθινὴ καὶ 
αἰώνια ζωὴ στὴν οὐράνια  Βασιλεία. 
Αὐτὴ ἡ συνειδητοποίηση τῆς παροδι -
κότητας μᾶς βοηθεῖ νὰ μὴν  κολλάει ἡ 
καρδιά μας στὰ παρόντα, ποὺ εἶναι 
πρόσκαιρα, νὰ μὴν ἀναπαύεται ἡ ψυχή 
μας στὰ γήινα καὶ μάταια. Ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστομος μᾶς ὑπενθυμίζει τὸν λόγο 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς «ματαιότης ματαιο-
τήτων, τὰ πάντα ματαιότης» (Ἐκκλ. α΄ 
2) καὶ προτρέπει: «Αὐτὸ τὸ ρητὸ ἐπι-
θυμῶ νὰ γραφεῖ καὶ στοὺς τοίχους καὶ 
στὰ ροῦχα καὶ στὴν ἀγορὰ καὶ στὸ 
σπίτι καὶ στοὺς δρόμους καὶ στὶς πόρ-
τες καὶ στὶς εἰσόδους καὶ προπάν των 
μέσα στὴ συνείδηση τοῦ καθενός μας» 
(ΕΠΕ 33, 88).

Ἀκόμη νὰ ἐκτιμήσουμε τὸ μεγάλο 
αὐτὸ δῶρο τῆς ζωῆς ποὺ μᾶς χάρισε ὁ 
πανάγαθος Θεός. Νὰ Τὸν δοξάζουμε 
κάθε στιγμὴ καὶ κάθε ὥρα. Νὰ χαιρό-
μαστε τὴν κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας. 
Καὶ ἀπὸ τὰ εὐχάριστα καὶ τὰ δυσάρε-
στα ποὺ μᾶς συμβαίνουν νὰ ὠφελού-
μαστε. 

Ἀλλὰ καὶ νὰ ζοῦμε τὴ ζωή μας ἀγω-
νιστικά, ὅπως τὴν θέλει ὁ Θεός. Μέσα 
στὴν ἁγία Του Ἐκκλησία. Μὲ τὴ χάρη 
ποὺ μᾶς προσφέρουν τὰ ἱερὰ Μυστή-
ρια, μὲ τὴν κοινωνία μὲ τοὺς συναν-
θρώπους, τοὺς ἀδελφούς μας.

Τέλος ἂς σκεφθοῦμε σοβαρὰ πὼς 
μιὰ μόνο φορὰ θὰ ζήσουμε σʾ αὐτὸ 
τὸν κόσμο, καὶ ὀφείλουμε νὰ ζήσουμε 
ὅ    πως θέλει ὁ Θεός. Τότε ἔχει ἀξία καὶ 
νό  ημα ἡ ζωή. Τότε θὰ χαιρόμαστε καὶ 
τὸν παρόντα κόσμο καὶ θὰ ἀπολαμβά-
νου με καὶ τὴν αἰώνια ζωὴ μαζί Του!

✝ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
καὶ καὶ ✝ Ἀθανασίου Σ. ΦραγκοπούλουἈθανασίου Σ. Φραγκοπούλου

ΚΥΡΙΑΚΟ∆ΡΟΜΙΟΝ
Περιλαμβάνει Ὁμιλίες καὶ Λόγους στὶς Ἀποστο-

λικὲς καὶ Εὐαγγελικὲς περικοπὲς τῶν Κυριακῶν.
• ΤΟΜΟΣ Α΄: Ἀποστολικὲς καὶ Εὐαγγελικὲς περι-
κοπὲς Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου. Σελίδες 544.
• ΤΟΜΟΣ Β΄: Εὐαγγελικὲς περικοπὲς Κυριακῶν 
Ματθαίου (θερινῆς περιόδου). Σελίδες 292.
• ΤΟΜΟΣ Γ΄: Εὐαγγελικὲς περικοπὲς Κυριακῶν 
Λουκᾶ (χειμερινῆς περιόδου). Σελίδες 268.
• ΤΟΜΟΣ Δ΄: Ἀποστολικὲς περικοπὲς Τριωδίου 
καὶ Πεντηκοσταρίου. Σελίδες 284.
• ΤΟΜΟΣ Ε΄: Ἀποστολικὲς περικοπὲς Κυριακῶν 
Α΄-ΙΖ΄ (θερινῆς περιόδου). Σελίδες 308.
• ΤΟΜΟΣ ΣΤΣΤ΄: Ἀποστολικὲς περικοπὲς Κυριακῶν 
ΙΗ΄-ΛΒ΄ (χειμερινῆς περιόδου). Σελίδες 335.

Ὁ Α΄ τόμος τιμᾶται 20  ̦. Οἱ τόμοι Β΄ - ΣΤ΄ τιμῶνται 
ὁ καθένας 12  ̦.

✼   ✼   ✼
✝ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. ΠαπουτσοπούλουἈρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου

ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

Περιλαμβάνουν τὶς Ἀποστολικὲς καὶ Εὐαγγελικὲς 
περικοπὲς τῶν Κυριακῶν μὲ τὴν ἀπόδοση τοῦ νο-
ήματός τους καὶ ἕνα μικρὸ δίδαγμα στὸ τέλος.
• ΤΕΥΧΟΣ Α΄: Περίοδος Τριωδίου καὶ Πεντηκο-
σταρίου. Σελίδες 160.
• ΤΕΥΧΟΣ Β΄: Περίοδος Ματθαίου (Κυριακαὶ Α΄-
ΙΖ΄). Σελίδες 160.
• ΤΕΥΧΟΣ Γ΄: Περίοδος Λουκᾶ (Κυριακαὶ ΙΗ΄-
ΛΒ΄). Σελίδες 175.

Κάθε τεῦχος τιμᾶται 4  ̦.
✼   ✼   ✼

✝ Ἀθανασίου Σ. ΦραγκοπούλουἈθανασίου Σ. Φραγκοπούλου

ΕΟΡΤΟ∆ΡΟΜΙΟΝ

• ΤΟΜΟΣ Α΄: Ὁμιλίες καὶ Λόγοι στὶς Δεσποτικὲς 
καὶ Θεομητορικὲς ἑορτές. Σελίδες 409.
• ΤΟΜΟΣ Β΄: Ὁμιλίες καὶ Λόγοι σὲ ἑορτὲς Ἁγίων. 
Σελίδες 527.

Κάθε τόμος τιμᾶται 18  ̦. 
Τὰ βιβλία αὐτά, πολὺ χρήσιμα γιὰ κάθε χριστια-

νό, εἶναι ἀναγκαῖα σὲ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὸ κή-
ρυγμα τοῦ θείου λόγου, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.



Δ  έκα χρονῶν τό ᾿χει φθάσει τὸ παι-
δί της, τὸν Ἀλέξη, ἡ καλομάνα ἡ 
Δέσποινα. Ἄλλο δὲν μπόρεσε νὰ 

κάνει. Γι᾿αὐτὸ καὶ τὸ ὑπεραγαπᾶ. Τὸ 
φροντίζει καὶ τὸ μορφώνει μὲ κάθε λο-
γῆς ἄξια πράγματα. Καὶ κεῖνο τὰ δέχε-
ται ὅλα μὲ πηγαία εὐγνωμοσύνη. Καὶ 
ἐνῶ μεγαλώνει, ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ κακία 
τοῦ κόσμου δὲν τὸ ἀλλοτριώνει. Εἶναι 
εὐτυχία νά ’χει κανεὶς τέτοιο παιδὶ σή-
μερα. Δῶρο Θεοῦ εἶναι, ἀκριβό. Τὸ ξέ-
ρει αὐτὸ ἡ μάνα. Καὶ ἀπὸ ταπείνωση 
δὲν μιλάει σὲ τρίτους. Ἀλλὰ σήμερα θέ-
λει νὰ μιλήσει στὴν ξαδέρφη της, τὴν 
ἔμπιστη, τὴ Λένα.

Κυριακὴ ἀπογευματάκι. Καθισμένες 
στὸ σαλόνι λένε τὰ δικά τους. Χαρὰ 
Θε οῦ ἔξω. Μάης μὲ τὰ μύρα τῆς Ἄνοι-
ξης. Ὁ Ἀλέξης ἔχει βγεῖ ἔξω, γιὰ τὸ Κα-
τηχητικὸ ποὺ τόσο ἀγαπᾶ, καὶ μετὰ γιὰ 
μιὰ βόλτα στὴν παραλία μὲ τὸν πατέ-
ρα του. Τὸ κάνουν αὐτὸ συχνὰ πατέ-
ρας καὶ γιός. Εἶναι ζηλευτὴ εὐτυχία νὰ 
ἔχει κανεὶς χρόνο καὶ διάθεση νὰ ἀσχο-
ληθεῖ μὲ τὸ παιδί του.

–Λοιπόν, Λένα μου, θέλω ἐμπιστευ-
τικὰ νὰ σοῦ πῶ ἀπόψε κάτι πολὺ μεγά-

λο. Τὸν Ἀλέξη ποὺ κι ἐσὺ τὸν καμαρώ-
νεις καὶ ποὺ μοῦ τὸν χάρισε ὁ Θεὸς μὲ 
θαῦμα τοῦ Ταξιάρχη, δὲν τὸν ἔχω μόνο 
παιδί μου ἀλλὰ καὶ δάσκαλό μου σοφό. 
Θὰ στὸ ἀποδείξω:

Θυμᾶμαι σὰν νά ’ταν χθές. Ἦταν δὲν 
ἦταν τριῶν χρονῶν. Τὸν εἶχα στὴν κού-
νια. Σηκώθηκε, ἅπλωσε τὰ μικρὰ χε-
ράκια του καὶ τὰ γάντζωσε στὸ  δίχτυ 
τὸ προστατευτικό. Τεντώθηκε μετὰ στὰ
ποδαράκια του καὶ κοιτώντας με πα -
ρακλητικὰ μοῦ ’πε: «Μαμά, ὅταν ὁ μπα -
 μπὰς σὲ βρίζει, δὲν θὰ θυμώνεις. Νὰ 
φεύγεις μακριὰ καὶ θὰ τοῦ περάσουν 
τὰ νεῦρα. Νὰ πηγαίνεις στὸ ἄλλο δω-
μάτιο», καὶ μοῦ ’δειχνε πρὸς τὸν διά-
δρομο τὴν ἄλλη πόρτα. Ποιὸς  δίδαξε, 
Λένα μου, τὸ μικρὸ αὐτὸ παιδὶ σὲ τέ-
τοια ἡλικία τούτη τὴ μεγάλη σοφία; Ὤ, 
ἂν εἶχα ἐφαρμόσει ἀπὸ τότε τούτη τὴ 
συμβουλὴ τῆς σιωπῆς καὶ τῆς ὑπο-
μονῆς, πόσο πιὸ πολλὴ εἰρήνη θὰ εἶχα 
στὴν καρδιά μου γιὰ τὸν ἄνδρα μου καὶ 
πόσες φωτιὲς δὲν θὰ εἶχα προλάβει!...

Ὅταν ἦταν ἕξι χρονῶν ὁ Ἀλέξης, μὲ 
ἄκουσε, φαίνεται, ποὺ μιλοῦσα ἔντονα 
στὸ τηλέφωνο μὲ τὴ θεία μας τὴ Μαρί-

«Δάσκαλός μου, τὸ παιδί μου»
Ἀληθινὴ ἱστορία
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κα, τὴ μακαρίτισσα τώρα, καὶ μοῦ ’πε: 
«Μαμά, δῶσ’ της ἄλλη μία εὐκαιρία. 
Μὴν τὴν διώχνεις... μὴν τὴν διώχνεις»! 
Συγκλονίστηκα τότε, Λένα μου. Πῶς 
τὰ κατάλαβε ὅλα; Τοῦ ’κανα τὴ χάρη 
τοῦ παιδιοῦ μου. Τὸ ἄκουσα. Γιατὶ μοῦ 
φάνηκε πὼς μιλοῦσε ὁ ἴδιος ὁ Θεός. 
Ἔδιωξα τὰ μίση καὶ τὶς ἔχθρες τὶς πα-
λιές. Τὰ βρήκαμε μὲ τὴ θεία. Καὶ ἔφυ-
γε γιὰ τὴν ἄλλη ζωὴ εὐτυχισμένη, μέσα 
στὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. 

Τὰ περασμένα Χριστούγεννα πήγαμε 
μὲ τὸν Ἀλέξη στὸ χωριό. Ἐκεῖ, λοιπόν, 
στὴν πλατεία, κάποιος ἀπὸ τοὺς μεγά-
λους ποὺ ξέρουν νὰ πειράζουν τὰ παι-
διά – ἄλλοτε ἀστεῖα καὶ ἄλλοτε σοβαρά 
– καθὼς τό ’δε μικρὸ καὶ συμμαζεμένο, 
τοῦ ’πε: «Ἔ! σὺ μικρέ, τώρα ποὺ με-
γαλώνεις, τὸ νὰ ὑψώνεις τὴ φωνή σου 
καὶ νὰ σηκώνεις τὸ χέρι σου στὴ μαμά, 
αὐτὸ δὲν εἶναι κακό». Καὶ κεῖνο τὸ βλο-
γημένο τὸ παιδί μου ξέρεις τί ἀπάντη-
σε, Λένα μου, στὸν ἄγνωστο κύριο; 
Ἀφοῦ τὸν κοίταξε μὲ σοβαρότητα, τοῦ 
’πε: «Μὴ συνεχίζεις. Μιὰ φορὰ τόλμη-
σα καὶ τό ’κανα αὐτὸ στὴ μαμά μου. 
Καὶ ἐκείνη μοῦ εἶπε: “Κατέβασε τὸ χέρι 
σου, παιδάκι μου, γιατὶ θὰ σὲ τιμωρή-
σει ὁ ἄγγελός σου”. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μό-
νος μου δὲν μπορῶ νὰ τὸ ξανακάνω 
αὐτὸ τὸ κακὸ γιατὶ ντρέπομαι». Τί ἔγι-
νε μετά; Βρῆκε τὸν μπελά του ὁ γερο-
Στρατὴς καὶ μάζευε τὰ λόγια του. Καὶ 
μᾶς τό ’λεγε: «Τό ἔβαλα σὲ πειρασμὸ 
τὸ παιδί σας, ἀλλὰ δὲν λύγισε». Καὶ ξέ-
ρεις τί ἔνιωσα μετὰ ἀπ’ αὐτό, Λένα; Ὅτι 
τὸ παιδὶ ὄχι μόνο ἀγαπάει νὰ ὑπακούει 
στὴ μητέρα του, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπακούει 
στὴ συνείδησή του...

Κι ἄλλο ἕνα περιστατικὸ θὰ σοῦ πῶ, 
τελευταῖο: τὴν περασμένη  Κυριακή – 
πρωὶ ἦταν, γύρω στὶς 8.00 – ὁ ἄνδρας 
μου εἶχε φύγει γιὰ τὴ  βάρδια του στὴν 

ὑπηρεσία. Ἐγὼ κοιμόμουνα. Ἦρθε λοι-
πὸν ὁ Ἀλέξης ἁπαλὰ καὶ μοῦ ’δωσε 
ἕνα φιλάκι καὶ μοῦ λέει πολὺ σιγὰ στὸ 
αὐτί – λὲς γιὰ νὰ μὴ μὲ ξυπνήσει – «Μα-
νούλα, φεύγω, πάω μόνος μου στὴν 
ἐκκλησία, ἄλλωστε δίπλα τὴν ἔχουμε. 
Σοῦ ἔχω ἀφήσει γράμμα». Δὲν πρό-
λαβα νὰ ἀντιδράσω ἀμέσως. Τὴν ὥρα 
ποὺ ἄκουσα τὴν πόρτα νὰ κλείνει, ἀνα-
σηκώθηκα. Καὶ βλέπω τὸ σημειωμα-
τάκι τοῦ Ἀλέξη ἀφημένο στὸ κομοδίνο. 
Κοίταξέ το, Λένα μου, νὰ δεῖς τί γράφει: 
«Μανούλα, ἐγὼ φεύγω. Καὶ μὴ φᾶς, 
γιατὶ θὰ σοῦ φέρω ἀντίδωρο. Σήμερα 
εἶναι ἡ σειρά μου. Θὰ εἶμαι παπαδά-
κι». Φαντάσου λοιπὸν τί ἔπαθα ἀπὸ τὸ 
σημείωμα τοῦ παιδιοῦ μου. Ποῦ νὰ ξα-
νακοιμηθῶ; Ἑτοιμάστηκα γρήγορα καὶ 
πῆγα στὴν ἐκκλησία...

Συγχώρεσέ με, Λένα μου, ποὺ πε-
ριαυτολόγησα. Μὴν τὸ βλέπεις ὅμως 
ἔτσι. Στὴν οὐσία δοξολόγησα τὸν Θεό. 
Σκέψου τί εὐθύνη ἔχω γιὰ τοῦτο τὸ παι-
δί. Ἂν σὲ τέτοια ἡλικία σκέφτεται καὶ ζεῖ 
ἔτσι, φαντάσου πόσο μεγάλος μπορεῖ 
νὰ φανεῖ αὔριο. 

–Ναί, Δέσποινα. Ἔχεις δίκαιο, καλή 
μου ξαδερφούλα. Ξέρεις τί σημαίνει νὰ 
προετοιμάζουμε σήμερα τοὺς αὐρια-
νοὺς σωστοὺς ἀνθρώπους; Ἔχουμε 
χρέος νὰ μὴν καταστρέψουμε ὅ,τι εὐγε-
νικὸ ἔκρυψε ὁ Θεὸς στὰ ἀθῶα παιδιά 
μας. Καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ φωτίζει 
τὴ συνείδησή τους νὰ Τὸ ἀφήνουμε νὰ 
φανερώνει αὐτὸ ποὺ θέλει στὶς ἄκακες 
ψυχές τους. Καὶ προπαντὸς νὰ κρα-
τοῦμε τὰ παιδιά μας στὴν ἀτμόσφαιρα 
τῆς ταπεινοφροσύνης. Καλοφωτισμένο 
τὸ παιδί σου, τὸ ἀνηψάκι μου, νὰ εἶναι, 
Δέσποινά μου! Νὰ ζεῖ γιὰ νὰ μᾶς διδά-
σκει ὅλους. Καὶ νὰ τὸ ἀσφαλίζει ὁ Θεὸς 
στὴ χάρη Του. Πολὺ σ’ εὐχαριστῶ γιὰ 
τὴν ἀποψινὴ ἀποκάλυψη.



Κουρασμένος ἀπὸ τὴν πεζοπορίαΚουρασμένος ἀπὸ τὴν πεζοπορία

Ε ἶναι μεσημέρι. Ὁ ἥλιος εἶναι στὶς δό -
 ξες του. Σὲ μιὰ σκιὰ κοντὰ στὸ πη -
γάδι τοῦ Ἰακώβ, στὴ Σαμάρεια, κά-

θεται κουρασμένος ὁ Κύριος Ἰησοῦς 
 Χριστός. «Κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορί-
ας», σημειώνει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης 
(Ἰω. δ´ 6)· κουρασμένος ἀπὸ τὴν πεζο-
πορία.

Πῶς βρέθηκε ἐκεῖ; Στὴν Ἰουδαία εἶχε 
πολλὴ ἀπήχηση ἡ δράση Του. Ἀλλὰ γιὰ 
νὰ μὴν ἐρεθίζει τὸν φθόνο τῶν Φαρισαί-
ων, ξεκίνησε μὲ τοὺς μαθητές Του γιὰ τὴ 
Γαλιλαία, κι ἔπρεπε νὰ περάσουν μέσα 
ἀπὸ τὴ Σαμάρεια. Ἀσφαλῶς εἶχαν περ-
πατήσει ἀρκετὲς ὧρες, καὶ τώρα ἔκαναν 
μιὰ στάση νὰ ξεκουραστοῦν. Δὲν εἶχαν 
δικό τους μέσο μεταφορᾶς, ἅμαξα ἢ ἄλο-
γα. Ὁ Κύριος ἦταν πτωχός. Ἔζησε πολὺ 
λιτά. Δὲν εἶχε τέτοια μέσα. Μιὰ φορὰ μόνο 
ἀναφέρεται ὅτι χρησιμοποίησε ὑποζύ-
γιο, ἕνα πουλάρι, στὴ θριαμβευτική Του 
εἴσοδο στὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ διδάξει ὅτι 
εἶναι ὁ πράος Βασιλιάς.

Περπατοῦσε στὰ ταξίδια Του. Ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει ὅτι περ-

πατοῦσε «συντόνως», δηλαδὴ μὲ γρήγο-
ρο βῆμα (PG 59, 179). Ὄχι σὰν κάποιος 
ἀργόσχολος. Ἀλλὰ μὲ βῆμα ποὺ ἔδειχνε 
πνευματικὴ ἐγρήγορση καὶ στιβαρότητα. 
Ἦταν καὶ γι᾿ αὐτὸ κουρασμένος.

Οὔτε ἔδειχνε ἰδιαίτερη φροντίδα γιὰ τὸ 
φαγητὸ ὁ ἱερὸς ἐκεῖνος ὅμιλος, ὁ Κύρι-
ος μὲ τοὺς δώδεκα μαθητές Του. Ἔκα-
ναν μὲν στάση, ἀλλὰ δὲν εἶχαν τί νὰ φᾶνε. 
Γι᾿ αὐτὸ οἱ μαθητὲς πῆγαν στὴν πόλη Συ-
χάρ, ποὺ ἦταν ἐκεῖ κοντά, γιὰ ν᾿ ἀγορά-
σουν τρόφιμα.

Ἡ κούρασή Του ὁπωσδήποτε ἔκανε ἐν -
τονότερη τὴν πείνα καὶ τὴ δίψα Του. Γι᾿ 
αὐτὸ ζητᾶ ἀπὸ τὴ Σαμαρείτιδα  γυναίκα 
ποὺ ἦλθε ἐκεῖ, λίγο νερὸ νὰ πιεῖ. Ἀλλὰ 
περισσότερο θέλησε νὰ βοηθήσει τὴν 
ψυχή της. Δὲν ἔνιωσε ἀποστροφὴ γιὰ τὸ 
πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν της, ἀλλὰ πρόσε-
ξε μιὰ σπίθα ἀρετῆς ποὺ ἔκρυβε ἡ καρ-
διά της. Ἡ ἁμαρτωλὴ Σαμαρείτιδα περίμε-
νε τὸν Μεσσία, εἶχε πνευματικὰ ἐνδιαφέ-
ροντα, εἶχε προπάντων ἁπλότητα ἐπάνω 
της. Αὐτὰ εἵλκυσαν τὴ φιλανθρωπία τοῦ 
Δεσπότη, ποὺ ξέχασε τὴν κούρασή Του 
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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. 

www.osotir.gr
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ΚΑΠΕ
ΝΘΗΜ
ΕΡΟ

ΑΝΙΚκαὶ ἄνοιξε σπουδαία συζήτηση μαζί της, γιὰ νὰ τὴν ἐλευ-
θερώσει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Ἡ ἁμαρτωλὴ γυναίκα γίνεται ἀμέσως φλογερὴ ἱερα-
πόστολος. Καλεῖ τοὺς συγχωριανούς της νὰ γνωρίσουν 
ἐκεῖνον ποὺ ἴσως εἶναι ὁ Χριστός. Πράγματι τρέχουν 
στὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ.

Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ μαθητὲς φέρνουν φαγητό. «Ραββί, 
φάγε», λένε στὸ Διδάσκαλο μὲ στοργὴ καὶ σεβασμό. 
«Ἐγὼ ἔχω φαγητὸ ποὺ ἐσεῖς δὲν τὸ ξέρετε», τοὺς ἀπο-
κρίνεται. «Μήπως Τοῦ ἔφερε κανεὶς φαγητὸ καὶ ἔφαγε 
ὅσο λείπαμε;», διερωτῶνται.

Ὄχι, ὁ Κύριος εἶναι νηστικός. Ἀλλὰ μὲ τὸ θεϊκό Του 
βλέμμα βλέπει μακριά, βλέπει τὶς ψυχὲς τῶν Σαμα-
ρειτῶν ποὺ τρέχουν νὰ Τὸν συναντήσουν διψασμένες, 
γεμάτες προσδοκία, ὥριμες νὰ δεχθοῦν τὴν ἀλήθεια τοῦ 
Θεοῦ. Κι αὐτὸ Τὸν συνεπαίρνει, γίνεται τροφὴ ποὺ Τὸν 
τρέφει περισσότερο ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη τροφή.

Καὶ ἦλθαν οἱ Σαμαρεῖτες καὶ Τὸν γνώρισαν καὶ Τὸν 
παρακάλεσαν νὰ μείνει μαζί τους. Κι ἔλεγαν στὴ Σαμα-
ρείτιδα: «Δὲν πιστεύουμε σ᾿ Ἐκεῖνον ἐπειδὴ μᾶς τὸ εἶπες 
ἐσύ. Πιστεύουμε, διότι Τὸν ἀκούσαμε μὲ τὰ ἴδια μας τὰ 
αὐτιά, Τὸν γνωρίσαμε προσωπικὰ καὶ πειστήκαμε ὅτι 
Αὐτὸς εἶναι ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός…».

«Ὁ οὖν Ἰησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκα-
θέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ». Ὤ, τὰ παράδοξα τῆς ἀγά-
πης τοῦ Θεοῦ! Ἐκεῖνος ποὺ δὲν περιορίζεται σὲ κανέ-
ναν τόπο καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν ἔχει ἀνάγκη μετακινήσεως· 
Ἐκεῖνος ποὺ χωρὶς κόπο κυβερνᾶ τὰ σύμπαντα, ἕνα 
μεσημέρι, κάπου στὴ Σαμάρεια, κάθεται κουρασμένος 
ἀπὸ ὁδοιπορία. Αὐτὸς ποὺ ἔχει στὴν ἐξουσία Του ὅλα 
τὰ ποτάμια καὶ τὶς πηγές, μέσα στὴν κούρασή Του διψᾶ. 
Πόσο «κατέβηκε» μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του γιὰ χάρη 
μας! Πόσο μᾶς ἀγάπησε!

Καὶ πάλι ἡ ἐπιθυμία Του νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο εἶναι 
τόσο δυνατή, ὥστε ὑπερνικᾶ τὸν κόπο, τὴ δίψα καὶ τὴν 
πείνα Του καὶ χαίρεται νὰ διακονήσει τὴ σωτηρία μας. 
Πόσες ἀλλεπάλληλες ἐκπλήξεις μᾶς χαρίζει ὁ ὠκεανὸς 
τῆς φιλανθρωπίας Του!

«Κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας»: μιὰ ἀπὸ τὶς πολλὲς 
λεπτομέρειες τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου ποὺ ἀναφέ-
ρουν τὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια καὶ ποὺ παρηγορεῖ τὶς καρδιὲς 
τῶν πιστῶν· μιὰ πολὺ ἀνθρώπινη στιγμὴ τοῦ ἐνανθρω-
πήσαντος Θεοῦ, ποὺ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Κύριος ἔζη-
σε τὸν ἀνθρώπινο κόπο καὶ τὸν ἐξαγίασε· καὶ μᾶς δίνει 
τὴ δύναμη νὰ τὸν ὑπομένουμε καὶ νὰ τὸν ξεπερνοῦμε.


