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Ἡ ἄσεμνη ἐνδυμασία

Ε ἶναι ἀναμφισβήτητο γεγονὸς ὅτι 
ἡ σύγχρονη  κοινωνία κατακλύ-
ζε ται ἀπὸ  σαρωτικὸ  χείμαρρο ἀ     -

πρέπειας, γυμνισμοῦ καὶ  ἀναισχυντί -
ας στὴν ἐνδυμασία, στὶς  διαφημίσεις, 
 στὶς εἰκόνες στὸν Τύπο, στὴν  Τηλε ό-
ραση, στὸ  Διαδίκτυο... Ἡ ἀνθρώ πινη 
φύση, τὸ κατεξοχὴν  τέλειο αὐτὸ δη μι-
ούργημα τοῦ  Τριαδικοῦ Θεοῦ, εἶ  ναι 
ὅ,τι ὡραιότερο στὸν  κόσμο μας. Τὰ 
δύο φύλα, ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα, ὅ       -
πως τὰ  ἔπλασε ὁ  Δημιουργὸς κατ’ 
εἰκόνα δική Του καὶ καθ’  ὁμοίωσιν, 
συμ  πληρώνουν  ἄριστα τὸ ἕνα τὸ ἄλ-
λο – ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ἕνα  ὑπέροχο 
σύνολο μὲ διακριτοὺς ρόλους – γιὰ τὴν
ἐκπλήρωση τοῦ προορισμοῦ τους, 
τὴ διαιώνιση τοῦ ἀνθρωπίνου γέ   νους 
καὶ τὴ δημιουργία πολιτισμοῦ. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ  Χριστοῦ 
συνιστᾶ σεβασμὸ τῆς προσωπικότη-
τος, τῆς ἰδιαιτερότητος καὶ τῆς ἱερό-
τητος τοῦ σώματος ἑκάστου φύλου. 
Ἡ φωνὴ μάλιστα τοῦ Ἀποστόλου ὅτι 

τὰ σώματά μας εἶναι ναὸς τοῦ  Ἁγίου 
Πνεύματος, τὸ Ὁποῖο ἔχουμε λάβει 
ἀπὸ τὸν Θεό (Α΄ Κορ. ς΄ 19), εἶναι 
φω νὴ ἀληθινῆς ἀγάπης καὶ εὐθύνης 
πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ἰδιαίτερα γιὰ τὸ 
θεόπλαστο σῶμα του. Διότι βοηθεῖ 
στὴν καλλιέργεια μιᾶς  συμπεριφορᾶς 
καὶ ἑνὸς ἤθους γνήσιου πνευματικοῦ 
πολιτισμοῦ. Ἡ διαχρονικὴ αὐτὴ ἀπο-
στολικὴ ἀλήθεια συμβάλλει στὴν καλ-
λιέργεια εὐπρεποῦς συμπεριφορᾶς, 
ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴ γυναίκα, ποὺ εἶναι 
ἐκ φύσεως φιλάρεσκη καὶ  αὐτάρεσκη. 
Βοηθεῖ καὶ τὸν ἄνδρα, ἀλλὰ προπαν-
τὸς τὴ γυναίκα στὸ θέμα τῆς ἐμφανί-
σεως, ἔτσι ὥστε νὰ στολίζεται, ὅπως 
διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, μὲ ἐν-
δυμασία σεμνή, μὲ συστολὴ καὶ σω-
φροσύνη καὶ ὄχι μὲ τὰ φιλάρεσκα πλε-
ξίματα τῶν μαλλιῶν ἢ μὲ χρυσὰ ἢ μαρ-
γαριταρένια κοσμήματα ἢ μὲ πολυ-
τελὴ ροῦχα (βλ. Α΄ Τιμ. β΄ 9). Ἂν ὁ θε-
οκίνητος Ἀπόστολος ζοῦσε  σήμερα, 
θὰ πρόσθετε: καὶ ὄχι μὲ  τρόπο ἄσε-

Μιὰ θανατηφόρα ἐπιδημία
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μνο, ποὺ νὰ  προκαλεῖ ἁμαρτωλοὺς 
λο   γισμοὺς καὶ πειρασμικὲς ἐπιθυμίες.

Ὑπάρχουν κάποιοι κανόνες στὴ ζωή 
μας ποὺ ἀποτελοῦν ἀσφαλιστικὲς δι-
κλίδες γιὰ τὴ συνοχή, τὴν ὀρθὴ πο-
ρεία καὶ τὴν ἀνοδικὴ πρόοδο τῆς ἴ  -
  διας τῆς κοινωνίας. Ὅταν οἱ  κανόνες 
αὐ τοὶ περιφρονοῦνται,  ἐπέρχεται νο-
μο τελειακὰ ἡ κοινωνικὴ ἀλλοίωση καὶ 
ὁ ὄλεθρος. Τέτοια «βαλβίδα ἀτομικῆς 
καὶ βεβαίως κοινωνικῆς ἀσφαλείας», 
ποὺ σήμερα ἀχρηστεύθηκε, εἶναι ἡ 
ἐνδυμασία ὄχι μόνο τῶν γυναικῶν ἀλ-
λὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Γι’ αὐτὸ ἔχουμε 
καὶ τὰ ἔντονα ἐκφυλιστικὰ φαινόμενα: 
τὴν ἀπουσία σεμνότητας καὶ αἰδοῦς 
καὶ τὴν προβολὴ ἀναίδειας καὶ ἀναι-
σχυντίας.

Ὀρθῶς ὁ Πλάτων ἔλεγε: «θεωρῶ 
χα  μένο ἐκεῖνον ποὺ ἔχασε τὴν αἰδώ» 
(τὴν ἐντροπή). Ὁ Σωκράτης δίδαξε: 
«ὅποιος δἐν σέβεται τὴν αἰδώ, πρέπει 
νὰ τιμωρεῖται μὲ τὴ  μεγαλύτερη τῶν 
ποινῶν, διότι αὐτὸ θεωρεῖται ἀ σθέ-
νεια τῆς πόλεως». Ὁ δὲ  Ἀριστοτέ λης 
νουθετοῦσε τὸν μαθητή του  Μέ γα Ἀ -
λέξανδρο μὲ τὰ ἐξῆς λόγια: «τὸ χρῶ-
μα τῆς ἐντροπῆς (τὸ ἐρυθρό) εἶ ναι τὸ 
ὡραιότερο χρῶμα».

Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ αἰδὼς προστα-
τεύει τὴν ἁγνότητα, ὅπως τὰ  φύλλα 
τοὺς καρπούς. Ἡ αἴσθηση τῆς ἐν τρο -
πῆς εἶναι ἡ πρώτη ἄμυνα  ἔναντι τῆς 
ἠθικῆς πτώσεως. Ἡ σεμνότητα στὴν 
ἐμφάνιση προστατεύει τὴ γυναί  κα καὶ 
προφυλάσσει τοὺς ἄνδρες ἀπὸ τὸν 
πειρασμὸ τῶν ἁμαρτωλῶν  βλεμμάτων 
καὶ κλίσεων. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ 
παράδειγμα τοῦ πολυάθλου Ἰώβ, ὁ 
ὁποῖος εἶχε θέσει νόμο καὶ κανόνα 
στὰ μάτια του νὰ μὴν παρασύρονται 
ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλὰ βλέμματα (βλ. Ἰὼβ 

λα΄ [31] 1). Δηλαδή, αὐτὸ ποὺ νομο-
θέτησε αἰῶνες ἀργότερα ὁ Χριστός, ὁ 
Ἰὼβ τὸ τηροῦσε μὲ ἀκρίβεια. Παιδα-
γωγοῦσε τὰ μάτια του, σημειώνει ὁ 
ἱε ρὸς Χρυσόστομος, στὸ νὰ μὴν πε-
ρι εργάζονται τὸ γυναικεῖο κάλλος. Δι-
α τηροῦσε καθαρὸ τὸ βλέμμα του, γιὰ 
νὰ διατηρεῖ καθαρὴ τὴν καρδιά του 
(Εἰς τὸν μακάριον Ἰώβ, κεφ. 31, 1, PG 
64, 653D).

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς 
βεβαιώνει: «καλὸν ἄνθος ἡ αἰδώς» 
(Ἡθικά, 637, 4). Ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος διδάσκει ὅτι, ἐπειδὴ 
ὁ ἅγιος φόβος, δηλαδὴ ὁ βαθὺς σε-
βασμὸς πρὸς τὸν Θεό, δὲν μᾶς ἀνε-
χαίτιζε, ὁ Δημιουργὸς  «ἐνέσπειρε τὴν 
αἰδῶ» στὴ φύση μας (PG 62, 210). 
Ἕνεκα τῆς αἰδοῦς ντυνόμαστε σεμνὰ 
προφυλάσσοντας τὸν ἑαυτό μας ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ἄλλους ἀπὸ τὴ  φιλη δονία, 
καὶ δὲν  σκανδαλίζουμε τοὺς συναν-
θρώ πους μας. Ἡ  ἀναισχυντία, ἡ γύ-
μνια, κάνουν τὴ μάχη κατὰ τῆς ἁμαρ-
τίας, ποὺ ποτὲ δὲν ἦταν εὔκολη, πολὺ 
δύσκολη, διότι μολύνεται ὄχι μόνο τὸ 
βλέμμα ἀλλὰ καὶ ὁ λογισμός. Ὁ ἄν-
θρωπος τοῦ Θεοῦ Δαβὶδ μὲ ἕνα μό-
νο ἀπρόσεκτο βλέμμα  ὁδηγήθηκε σὲ 
δυὸ φοβερὰ ἁμαρτήματα: τὸν φό νο 
καὶ τὴ μοιχεία. 

Ἀλλ’ ἐὰν τὸ ἄσεμνο ντύσιμο εἶναι ἔ ν   -
ο χο ἔξω, στὸ δρόμο, εἶναι πολὺ πε-
ρισσότερο ἔνοχο, ὅταν αὐτὸ πα ρου -
 σιάζεται μέσα στὸν ἅγιο ναὸ τοῦ Θε-
  οῦ. Ὁ σεβασμὸς στὸν ἱερὸ χῶρο πρέ  -
πει νὰ δεικνύεται κατεξοχὴν μὲ τὴ σε -
 μνότητα τῆς ἐνδυμασίας μέσα στὸ 
ναό. Μὲ τὴ σεμνὴ ἐμφάνιση μέσα στὸ 
ναὸ ἐκφράζουμε τὴ γνήσια ἀπόδοση 
τιμῆς στὸ Θεό, σεβασμοῦ στὴν ἱερό-
τητα τοῦ χώρου καὶ τὴ βούλησή μας 
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τίποτε τὸ πειρασμικὸ καὶ ἁμαρτωλὸ 
νὰ μὴν προβάλλουμε στοὺς συνεκ-
κλησιαζομένους μας. 

Εἶναι ὕβρις, θράσος, νὰ  εἰσέρχεται 
κανεὶς μὲ ἄσεμνο ντύσιμο στὸ ναό, 
στὴν Ἁγία Τράπεζα τοῦ ὁποίου εἶναι 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, καὶ τὴν ὁποία περι-
στοιχίζουν ὄχι μόνον οἱ ἱερεῖς ἀλλὰ καὶ 
οἱ ἅγιοι ἄγγελοι! Αὐτοὶ ἀπὸ  βαθύτατο 
σεβασμὸ μὲ τὶς φτεροῦγες τους κατα-
καλύπτουν τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πό δια 
τους, σύμφωνα μὲ τὸ ὅραμα ποὺ εἶ-
δε ὁ Προφήτης Ἡσαΐας. Εἶναι θράσος 
μὲ ἄσεμνη ἐνδυμασία νὰ ἀτενίζουμε 
τὸ πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος 
Χρι στοῦ, τὸ πάναγνο πρόσωπο τῆς 
Ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ ὅλων τῶν 
Ἁ    γίων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Εἶναι 
ἔ   σχατη ὕβρις νὰ πλησιάζουμε τὸ Ἅ  -
γιο Ποτήριο γιὰ νὰ κοινωνήσουμε τὸν 
Χρι στὸ ντυμένοι προκλητικά!...

Ἐπιτέλους ἂς τὸ ἐννοήσουμε. Ἡ σε-
μνότητα εἶναι μεγάλη ἀρετή, εἶναι πο-
λιτισμὸς καὶ ὄχι ἀναχρονισμός. Ἡ σε-
μνότητα τῶν γυναικῶν ἦταν ἕνα ἀ    πὸ 
τὰ ἰσχυρὰ ὅπλα μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Χρι-
στιανισμὸς κατέλυσε τὴν ἀναίσχυ ν-
τη εἰδωλολατρία. Σήμερα ποὺ ἡ δι α-
φθο   ρὰ καὶ ἡ ἀναισχυντία ὀργιάζουν, 
ἀ παι τεῖται ὁμολογία πίστεως ὄχι  μό  -
νο μὲ τὸ δογματικὸ καὶ  κατηχητικὸ κή -
ρυ  γ μα ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ σεμνὸ ἦθος ὅ  -
λων μας. Οἱ Χριστιανοί,  μάλιστα δὲ οἱ 
 γυναῖκες, ἄμεμπτοι στὴν ὅλη συμπε-
ριφορά τους, πρέπει νὰ  φαίνονται ὡς 
φωτεινὰ ἀστέρια μέσα στὸ  σκοτεινὸ 
κόσμο μας (βλ. Φιλιπ. β΄ 15). 

Ἂς ἐν θυμοῦνται ὅτι τὶς ψυχὲς ποὺ 
τυχὸν θὰ καμφθοῦν ἀπὸ τὸ ἄσεμνο 
ντύσιμό τους, θὰ τοὺς τὶς ζητήσει ὁ 
Θεὸς κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

†  Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
(Μετάφρασις ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ)

Η ΦΑΒΙΟΛΑ
ἢ Ἡ Ἐκκλησία τῶν Κατακομβῶν                     9  ̦
ΑΙ Α∆ΕΛΦΑΙ ΤΗΣ ΦΑΒΙΟΛΑΣ - 
ΒΙΒΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ                                     8  ̦
Η ΑΙΜΑΤΟΠΟΤΙΣΤΟΣ ΦΥΤΕΙΑ
(Ἀπὸ τοὺς χρόνους τῶν διωγμῶν)                  2,50  ̦
Η ΝΕΑΡΑ ΣΙΒΗΡΙΑΝΗ                                     2,50  ̦

 ✼   ✼   ✼
† Εὐσταθίου Χ. Μπάστα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΤΥΧΙΑ                                        5  ̦
ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΙ                                                  5  ̦
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ             5  ̦ 
Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ                        5  ̦
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑ              5  ̦
ΤΟ ΡΟΥΜΠΙΝΙ                                                 5  ̦
ΘΕΙΑ ∆ΙΚΗ                                                       5  ̦
Η ΜΑΝΝΑ                                                         5  ̦
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ                                        5  ̦
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ                             5  ̦
ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙ                                 5  ̦
ΟΙ ∆ΥΟ ΞΕΝΩΝΕΣ                                         5  ̦
ΤΟ ΑΠΟΠΑΙ∆Ο                                             5  ̦
ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥΣ Η ΕΥΧΗ                        5  ̦
ΥΠΝΟΣ ΒΑΘΥΣ...                                             5  ̦
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ                        5  ̦

✼   ✼   ✼
Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη

ΦΩΣ ΣΤΑ ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ                         5  ̦
ΗΤΑΝ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ                 4  ̦

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

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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Α
δελφοί, ὑμεῖς 
ἐστε ναὸς Θεοῦ 
ζῶντος, καθὼς 

εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοι-
κήσω ἐν αὐ                     τοῖς καὶ 
ἐμπεριπατήσω, καὶ 
ἔσομαι αὐτῶν Θεός, 
καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι 
λαός. διὸ  ἐξέλθετε ἐκ 
μέσου αὐτῶν καὶ ἀφο-
ρίσθητε,  λέγει  Κύριος, 
καὶ  ἀκαθάρτου μὴ 
 ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέ-
ξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσο-
μαι ὑμῖν εἰς  πατέρα, 
καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι 
εἰς υἱοὺς καὶ θυγα-
τέρας,  λέγει  Κύριος 
παν το κράτωρ. Ταύ-
τας οὖν  ἔχοντες τὰς
 ἐπαγγελίας,  ἀγαπη-
τοί,  κα θαρίσωμεν ἑαυ-
τοὺς ἀπὸ παντὸς  μο-
λυσμοῦ σαρκὸς καὶ
πνεύματος,     ἐπιτε  -
λοῦν τες ἁγιωσύνην
ἐν φόβῳ Θεοῦ.

1. Προσοχὴ στὴν ἐκκοσμίκευση
Στὴ σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπὴ ὁ  ἀπόστολος 

Παῦλος ἀπευθύνεται στοὺς Κορινθίους καὶ τοὺς ἐφιστᾶ 
τὴν προσοχὴ στὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς εἰδωλολάτρες, 
γιὰ νὰ μὴν ἐπηρεαστοῦν ἀρνητικὰ ἀπὸ τὴ συχνὴ ἐπι-
κοινωνία μαζί τους. Γι̕ αὐτὸ τοὺς θυμίζει τὸν λόγο τῆς 
Γραφῆς: «Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, 
λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε»· βγεῖτε καὶ 
φύγετε μακριὰ ἀπὸ τοὺς ἀπίστους καὶ ξεχωριστεῖτε ἀπ’ 
αὐτούς, λέει ὁ Κύριος, καὶ μὴν ἀγ γί ζετε τίποτε ἀκάθαρ-
το. Τὴν παραγγελία τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου δὲν πρέ-
πει νὰ τὴν ἐκλάβουμε τοπικὰ ἀλλὰ τροπικά. Ὁ Κύρι-
ος, ὅταν προσευχήθηκε στὸν οὐράνιο Πατέρα Του γιὰ 
τοὺς μαθητές Του, δὲν ζήτησε νὰ τοὺς βγάλει ἔξω ἀπὸ 
τὸν κόσμο, ἀλλὰ νὰ τοὺς διαφυλάξει ἀνεπηρέαστους 
ἀπὸ τὸ κακό. Εἶπε: «οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ 
τοῦ κόσμου, ἀλλ̕  ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονη-
ροῦ» (Ἰω. ιζ΄ [17] 15).  Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ζητᾶ νὰ φύγου-
με ἀπὸ τὸν κόσμο, ἀλλὰ νὰ διαχωρίσουμε τὴ στάση 
μας ἀπ’ αὐτὸν καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε, ὥστε μὲ τὴ βοή-
θεια τῆς θείας Χάριτος νὰ μένουμε ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ 
τὸ κοσμικὸ πνεῦμα.

Πράγματι, ὑπάρχει μεγάλος κίνδυνος νὰ συνάπτου-
με σχέσεις oἰκειότητος καὶ στενὸ σύνδεσμο μὲ ἀνθρώ-
πους ποὺ δὲν ἔχουν φόβο Θεοῦ. Οἱ πονηροὶ ἄνθρω-
ποι πιὸ εὔκολα μποροῦν νὰ παρασύρουν τοὺς ἀγα-
θοὺς παρὰ οἱ ἀγαθοὶ νὰ ἐπιδράσουν στοὺς διεφθαρμέ-

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(Β΄ Λουκᾶ)

Χαριτίνης μάρτυρος,
Μεθοδίας ἐν Κιμώλῳ
Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν ΣΤ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΖ΄ Κυριακῆς: Β΄ Κορ. ς΄ 16 - ζ΄ 1

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
 Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ς΄ 31-36
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νους ἀνθρώπους. Ἡ μόλυνση εὔ κολα 
μεταδίδεται, ὄχι ὅμως καὶ ἡ ὑγεία.

Βέβαια, αὐτὸ δὲν ἀπαγορεύει ἐν-
τε  λῶς τὴ συναναστροφὴ μὲ τέτοιους 
ἀν   θρώπους, ὅταν αὐτὸ ἐπιβάλλε ται 
ἀπὸ τὶς συνθῆκες τῆς καθημερινῆς 
ζω    ῆς καὶ ἐργασίας μας. Ἐκεῖνο ποὺ 
πρέ  πει νὰ προσέξουμε εἶ ναι νὰ μὴν 
ἔ    χουμε στενὲς σχέσεις μὲ τὸν κόσμο 
τῆς ἁμαρτίας.  

2. � ὕψιστη τιμὴ
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς  καλεῖ νὰ 

διακόψουμε κάθε σχέση μὲ τὸ πνεῦ-
μα τοῦ κόσμου, μᾶς  ἀποκαλύπτει στὴ 
συνέχεια τὸ ἄνοιγμα ἑνὸς δρόμου 
πρὸς μία ἀσύγκριτα ἀνώτερη  σχέση 
καὶ κοινωνία. Τὴν κοινωνία μὲ τὸν 
Θεό: Βγεῖτε ἔξω, παραγγέλλει ὁ Θεός, 
ἀπὸ τὸν διεφθαρμένο κόσμο, «κἀγὼ 
 εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς 
πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς 
καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντο-
κράτωρ»· καὶ τότε ἐγὼ θὰ σᾶς δε χθῶ 
μὲ πατρικὴ στοργή. Καὶ θὰ γίνω Πα-
τέρας σας, κι ἐσεῖς θὰ εἶστε γιοί μου 
καὶ θυγατέρες μου, λέει ὁ Κύριος, ὁ 
Παν τοκράτωρ. 

Μάλιστα στὸ ἴδιο ἀποστολικὸ ἀνά-
γνωσμα ἀναφέρεται καὶ ἄλλη ἀσύλ-
ληπτη συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁ  -
ποῖος λέει γιὰ τοὺς πιστοὺς δούλους 
Του: «ἐνοικήσω ἐν αὐ                     τοῖς καὶ ἐμπερι-
πατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ 
αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός»· θὰ κατοική-
σω μέσα τους καὶ θὰ  περπατήσω ἀ  -
νά με σά τους, καὶ θὰ εἶμαι Θεὸς δικός 
τους κι αὐτοὶ θὰ εἶναι λαός μου. 

Τί μεγάλη τιμή! Ὁ Θεὸς ὀνομάζει 
τὸν ἑαυτὸ Του Πατέρα μας καὶ μᾶς 
ἀ  ναγνωρίζει ὡς υἱοὺς καὶ θυγατέρες 
Του! Ἔρχεται νὰ κατοικήσει μέσα μας 

καὶ μετατρέπει τὴν καρδιά μας σὲ δικό 
Του ναὸ καὶ κατοικητήριο! Ὅταν ὁ 
παν άγαθος Θεὸς μᾶς προσφέρει τέ-
τοια δόξα καὶ εὐτυχία, δὲν εἶναι ἀχα-
ριστία νὰ προτιμοῦμε τὸν βοῦρκο τῆς 
ἁμαρτίας καὶ τῆς διαφθορᾶς, ὅπου 
μας τραβάει ὁ κόσμος;

3. � ἀνάλογη εὐθύνη
Ἡ ὕψιστη τιμὴ τὴν ὁποία μᾶς προσ-

φέρει ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ συνεπά-
γεται καὶ τὴν ἀνάλογη εὐθύνη. Τὸ λέει 
ὁ ἅγιος Ἀπόστολος: 

«Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελί-
ας,  ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς 
ἀ   πὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ 
πνεύ ματος,  ἐπιτελοῦντες ἁ   γιωσύνην 
ἐν φόβῳ Θε οῦ»· ἀφοῦ λοι πὸν ἔχουμε 
λάβει τόσο μεγάλες ὑποσχέσεις, ἀγα-
πητοί, ἂς καθαρίσουμε τοὺς ἑαυτούς 
μας ἀπὸ καθετὶ ποὺ μολύνει τὸ σῶμα 
καὶ τὸ πνεῦμα μας, κι ἂς τελειοποιού-
μαστε στὴν ἁγιοσύνη μὲ τὸν φόβο τοῦ 
Θεοῦ.  

Κάθαρση καὶ ἁγιασμός. Αὐτὸ  εἶ ναι 
τὸ χρέος καὶ ἡ εὐθύνη μας. Νὰ ἀ γω-
νιζό μαστε γιὰ νὰ διατηροῦμε μὲ τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ καθαρὴ τὴν  καρδιά μας 
ἀπὸ τὰ σαρκικὰ πάθη ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
ἄλλα – πιὸ δυσδιάκριτα ἀλ λὰ ἐξίσου 
 φοβερὰ πάθη – ὅπως ἡ φιλαυ  τία καὶ 
ὁ  ἐγωισμός, ἡ μνησικακία καὶ ἡ  ζήλεια 
καὶ ὅ,τι ἄλλο μολύνει τὸν ἐσωτερικό 
μας κόσμο. Παράλ ληλα, νὰ καλλιερ-
γοῦμε τὶς ἅγιες ἀ      ρετὲς τοῦ Χριστοῦ, 
τὴν ἀγάπη, τὴν πραό τητα καὶ τὴν τα-
πεινοφροσύνη, καὶ νὰ  αὐξάνουμε τὸν 
σύνδεσμό μας μαζί Του, διότι μόνο 
Αὐτός, ποὺ εἶναι ὁ    μόνος καὶ ἀπολύ-
τως Ἅγιος, μπορεῖ νὰ μᾶς μεταδώσει 
χάρη καὶ ἁγιασμὸ καὶ νὰ μᾶς ὁδηγή-
σει στὸ δρόμο τῆς τελειότητας.



Δῶρο στοὺς ἀγαπητούς ΤουΔῶρο στοὺς ἀγαπητούς Του

Α γχος. Πίεση. Ἔνταση. Ρυθμοὶ ἐξ-
αντλητικοί. Καθημερινὸ κυνηγη-
τὸ τοῦ χρόνου.  Ὑποχρεώσεις ἀ-

        πα νωτές, ποὺ νιώθεις κυριολεκτικὰ νὰ 
σὲ πνίγουν. Ὑποθέσεις ποικίλες, οἰ   -
κογε  νει ακές, ἐπαγγελματικές, οἰκονομι-
κές, μέ ριμνες συνεχόμενες, τέτοιες καὶ 
τόσες ποὺ νὰ μὴ σὲ ἀφήνουν νὰ ἀνα-
πνεύσεις. «Πόσο ἀκόμα θὰ ἀντέξω;» 
ἀναρωτιέσαι.

Δὲν ἀποτελεῖ τὴν ἐξαίρεση ἡ κατά-
σταση ποὺ περιγράψαμε. Μᾶλλον τὸν 
κανόνα γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς 
μας. Ποῦ νὰ βρεῖ λίγες στιγμὲς γιὰ ἠρε-
μία, χαλάρωση; Τὰ νεῦρα του συνεχῶς 
τὰ νιώθει τεντωμένα, τοὺς μῦς σφιγμέ-
νους. Κι ὅταν κάποτε, ἀργὰ τὰ μεσάνυ-
χτα, κατακλιθεῖ γιὰ ὕπνο, πῶς νὰ κοι-
μηθεῖ μ’ αὐτὴν τὴν ἔνταση ποὺ ἔχει; Τὸ 
πρῶτο ποὺ φυγαδεύεται σ’ αὐτὲς τὶς 
περιπτώσεις εἶναι ὁ ὕπνος. Γι’ αὐτὸ τό-
σοι ἄνθρωποι σήμερα ὑποφέρουν ἀπὸ 
ἀϋπνίες. Καὶ δὲν εἶναι μικρὸ τὸ βάσα-
νο. Ὅλη τὴν ἡμέρα νὰ τρέχεις νὰ προ-

λάβεις τὶς ὑποθέσεις σου, νὰ πνίγεσαι 
μέσα στὶς ὑποχρεώσεις, καὶ τὸ βράδυ 
ποὺ πέφτεις κατάκοπος λίγο νὰ ξεκου-
ραστεῖς, νὰ μὴν μπορεῖς...

❁   ❁   ❁
Πνίγονταν καὶ οἱ μαθητές!...
Ἦταν τὸ δειλινὸ ἐκεῖνο ποὺ ἀνέβηκαν 

μαζὶ μὲ τὸν Διδάσκαλό τους στὸ πλοιά-
ριο γιὰ νὰ διασχίσουν τὴ θάλασσα τῆς 
Τιβεριάδος πρὸς τὸ ἀπέναντι μέρος. 
Δὲν πέρασε ὥρα πολλή, καὶ ἡ κοσμο-
χαλασιὰ ἄρχισε. Λαίλαπα ἀνέμου, σά-
λος κυμάτων, θύελλα τρομακτική, τρι-
κυμία φοβερή, τέτοια ποὺ νὰ ἀπειλεῖ 
ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ νὰ καταποντίσει 
τὸ σκάφος. Τὰ κύματα νὰ εἰσορμοῦν μὲ 
μανία μέσα σ’ αὐτό, χτυπώντας το ἀπὸ 
κάθε πλευρά. Καὶ τὸ μικρὸ πλοιάριο 
νὰ στροβιλίζεται σὰν τσόφλι καρυδιοῦ 
μέσα σ’ αὐτὸν τὸν κλύδωνα!

Καὶ ὁ Κύριος;
Κοιμόταν!
Ναί, κοιμόταν. «Ἦν καθεύδων ἐπὶ τῇ 

πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον», μᾶς 
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πληροφορεῖ τὸ ἱερὸ κείμενο (Μάρκ. δ΄ 
38).

Γνωρίζουμε ἀπὸ τὶς περιγραφὲς τῶν 
ἱερῶν εὐαγγελιστῶν ὅτι ὅλη ἡ ἐπὶ γῆς 
ζωὴ τοῦ Κυρίου ἦταν μεστὴ κόπων καὶ 
ἀγρυπνιῶν, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ παρα-
μελεῖ καὶ αὐτὲς τὶς βασικὲς ἀνθρώπινες 
ἀνάγκες γιὰ συντήρηση στὴ ζωὴ καὶ 
ἀνάπαυση, προκειμένου νὰ ἐπιτελέσει 
τὸ ἔργο ποὺ Τοῦ εἶχε ἀνατεθεῖ ἀπὸ τὸν 
ἐν οὐρανοῖς Πατέρα Του. Τώρα Τὸν 
ἀντικρίζουμε νὰ κοιμᾶται κατάκοπος. 
Κι αὐτὸ μέσα στὸν σάλο, τὴν ὥρα ποὺ 
τὰ κύματα κόντευαν νὰ τοὺς πνίξουν!...

Αὐτὸν τὸν ὕπνο δὲν μπορεῖ ἄραγε νὰ 
τὸν χαρίσει καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ πλέ-
ουν μέσα στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς, κι ὄχι 
σπάνια τὸ συναντοῦν τρικυμισμένο καὶ 
ἀπειλητικό;

Ὑπάρχει μία φράση στοὺς Ψαλμοὺς  
ποὺ δείχνει πόση μέριμνα λαμβάνει ὁ 
Κύριος γιὰ ἐκείνους ποὺ ἐμπιστεύονται 
τὴ ζωή τους σ’ Αὐτὸν καὶ γι’ αὐτὸ Τοῦ 
ἀνήκουν, εἶναι οἱ δικοί Του, οἱ ἀγαπη-
τοί Του!

Ἀντιπαραβάλλει ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς 
τοὺς ἀνθρώπους τῆς πολυπραγμοσύ-
νης, τῆς ὑπεραπασχόλησης, τῶν συν-
εχῶν δραστηριοτήτων στὶς ὁποῖες ἐπι-
δίδονται γιὰ τὸ προσωπικό τους κέρ-
δος, συχνὰ καὶ εἰς βάρος τῶν ἄλλων, 
τοὺς ἀντιπαραβάλλει μὲ τοὺς ἄλλους, 
τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ. Ἀπευθύνε-
ται στοὺς πρώτους καὶ τοὺς λέει: Ἐ   σεῖς 
ποὺ δὲν ἔχετε τὸν Θεὸ βοηθὸ στὴ ζωή 
σας ξυπνᾶτε προτοῦ νὰ ξημερώσει γιὰ 
νὰ τρέξετε στὶς  ἐπιχειρήσεις σας. Πᾶτε 
νὰ καθίσετε στὸ τραπέζι, πᾶτε νὰ ξα-
πλώσετε στὸ κρεβάτι, καὶ ἀμέσως ση-
κώνεστε. Οὔτε μιὰ  μπουκιὰ γλυκὸ ψω-
μὶ δὲν μπορεῖτε νὰ φᾶτε ἀπὸ τὸ ἄγχος 
καὶ τὶς μέριμνες ποὺ σᾶς ἔχουν κατα -
κλύσει. Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ ποιὸ  σκοπό; 

«Εἰς μάτην». Μάταια. Ἐνῶ τὴν ἴδια 
στιγ μὴ ὁ Κύριος δίνει ὕπνο γλυκύ, βα-
θὺ στοὺς ἀγαπητούς Του. «Εἰς μάτην 
ὑμῖν ἐστι τὸ ὀρθρίζειν. ἐγείρεσθαι μετὰ 
τὸ καθῆσθαι, οἱ ἐσθίοντες ἄρτον ὀδύ-
νης, ὅταν δῷ τοῖς ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕ -
πνον» (Ψαλμ. ρκϚ΄ [126] 2).

Ὕπνο στοὺς ἀγαπητούς Του!
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ὅλη τους τὴ  μέριμνα 

τὴν ἔχουν ἐπιρρίψει στὰ χέρια τοῦ Θε-
οῦ· ποὺ ὅλη τὴ ζωή τους τὴν ἔχουν 
ἐμπιστευθεῖ στὴν ἀγαθή Του πρόνοια 
καὶ πατρικὴ στοργή. Σὰν τὸ μικρὸ παι-
δί, ποὺ μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας 
του μπορεῖ νὰ κοιμᾶται ἥσυχο ἀκόμα 
καὶ στὴ μέση τοῦ πολέμου, τῆς βοῆς, 
τῆς ταραχῆς. Σὰν τὸν ἀπόστολο Πέ -
τρο, ποὺ τὴν ἄλλη μέρα θὰ τὸν ὁδη-
γοῦσαν στὸ θάνατο, κι αὐτὸς τὴ νύχτα 
ἐκείνη μέσα στὴ φυλακή, δεμένος με-
ταξὺ δύο στρατιωτῶν, κοιμόταν βαθιά! 
(Πράξ. ιβ΄ 6).

Εἶναι οἱ ἀγαπητοί Του αὐτοί. Καὶ ὁ 
Κύριος, γιὰ νὰ τοὺς δείξει πόσο τοὺς 
ἀγαπᾶ, ἐκτὸς τῶν ἄλλων τοὺς κάνει κι 
αὐτὸ τὸ δῶρο: Τοὺς δίνει ὕπνο! Ὕπνο 
βαθύ, ἀναζωογονητικό!

Ἂν θέλεις καὶ σύ, ἀδελφέ, νὰ ἐντα-
χθεῖς στὴ μερίδα αὐτῶν τῶν ἀνθρώ-
πων, τῶν ἀγαπητῶν τοῦ Κυρίου, ἕνα 
ἔχεις νὰ κάνεις. Σοῦ τὸ συμβουλεύει 
ὁ ἀπόστολος Πέτρος, αὐτὸς ποὺ κοι-
μόταν ἥσυχος... «Πᾶσαν τὴν μέριμναν 
ὑμῶν ἐπιρρίψατε ἐπ’ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ 
μέλει περὶ ὑμῶν» (Α΄ Πέτρ. ε΄ 7). Ὅλη 
τὴ φροντίδα, τὴν ἀνησυχία σου ρίξ’ την 
ἐπάνω Του, διότι Αὐτὸς ἐνδιαφέρεται 
γιὰ σένα.

Καὶ τότε θὰ μπορεῖς νὰ κοιμᾶσαι ἥσυ-
χος. Ἀκόμα κι ὅταν τὸ καράβι τῆς ὑπάρ-
ξεώς σου τὸ βλέπεις νὰ ἀπειλεῖται ἀπὸ 
τὰ μανιασμένα κύματα τῶν πολυειδῶν 
περιστάσεων τῆς ζωῆς...



Ἡ πειθὼ εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὴ βίαἩ πειθὼ εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὴ βία

Προβλήματα 
τῆς σύγχρονης οἰκογένειας

Τ ὰ παιδιὰ πρέπει νὰ κάνουν τὸ σω-
στό. Πρέπει νὰ συμμορφώνουν πρὸς 
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὴ συμπεριφορά 

τους, νὰ χαράζουν τὸν ὀρθὸ δρόμο στὴ 
ζωή τους. Τότε χαίρονται καὶ καμαρώνουν 
οἱ γονεῖς.

Ναί! Ἀλλὰ δὲν συμβαίνει πάντοτε ἔτσι. 
Καὶ λάθη πολλὰ κάνουν τὰ παιδιὰ καὶ ἐκ-
τροπὲς σημειώνουν στὴν πορεία τῆς ζωῆς 
τους καὶ ξεφεύγουν κάποτε ἐπικίνδυνα 
ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Στενοχωροῦνται 
τότε οἱ γονεῖς, ὑποφέρουν καὶ βασανίζον-
ται. Αἰσθάνονται ὑπεύθυνοι ἀπέναντι τοῦ 
Θεοῦ καὶ ἔνοχοι γιὰ τὰ λάθη τῶν παιδιῶν. 
Καὶ παλεύουν νὰ τὰ διορθώσουν.

Στὴν προσπάθεια ὅμως αὐτὴ γίνονται 
συχνὰ σφάλματα, ποὺ μπορεῖ νὰ χειροτε-
ρεύουν τὴν κατάσταση. Διότι, κινούμενοι 
ἀπὸ δικαιολογημένη ἴσως ἀγανάκτηση οἱ 
γονεῖς, εἶναι δυνατὸν νὰ φερθοῦν βίαια, νὰ 
θελήσουν νὰ ἐπιβάλουν μὲ σκληροὺς τρό-
πους τὸ ὀρθό, νὰ ἀπαγορεύσουν μὲ ἀπό-
λυτο ὕφος τὸ λάθος.

Στὶς μικρότερες βέβαια ἡλικίες εἶναι ἐπι-
βεβλημένο νὰ χρησιμοποιοῦνται κάποτε 
καὶ δυναμικότερες μέθοδοι στὴν ἀντιμετώ-
πιση τῶν παιδιῶν. «Ὃς φείδεται τῆς βα-
κτηρίας μισεῖ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, ὁ δὲ ἀγαπῶν 
ἐπιμελῶς παιδεύει», λέει ἡ Ἁγία Γραφή 
(Παροιμ. ιγ΄ 24). Ὅποιος λυπᾶται τὸ ραβδί 
του, μισεῖ τὸ παιδί του, ἐκεῖνος ὅμως ποὺ 
τὸ ἀγαπᾶ πραγματικά, τὸ παιδαγωγεῖ μὲ 
ἐπιμέλεια. Νὰ προσέξουμε ὅμως δύο λέ-
ξεις στὴ θεόπνευστη συμβουλή: Παιδεύει 
«ἀγαπῶν» καὶ παιδεύει «ἐπιμελῶς». Καὶ 

ὅταν ἀκόμη φερθοῦμε μὲ ἰδιαίτερη αὐστη-
ρότητα στὰ παιδιά, δὲν πρέπει νὰ αἰσθά-
νονται ὅτι βγάζουμε τὸν θυμὸ καὶ τὴν ἀγα-
νάκτησή μας ἐπάνω τους, ἀλλὰ ὅτι στεκό-
μαστε μὲ ἀγάπη κοντά τους καὶ ὅτι εἶναι 
στὴν ἐπιμελὴ φροντίδα μας.

Καθὼς τὰ παιδιὰ μεγαλώνουν, ἡ ἄσκη-
ση βίας ἀπὸ τοὺς γονεῖς μόνο πρόσκαι-
ρη ἐπιτυχία μπορεῖ νὰ ἔχει. Μιὰ ἐπιτυχία 
ποὺ θὰ διαρκέσει ὅσο διαρκεῖ ἡ δυνατότη-
τα νὰ ἐπιβάλουν τὸ δικό τους, ὅσο διαρκεῖ 
ἡ ἀδυναμία τῶν παιδιῶν νὰ ἀντιδράσουν 
ἔντονα. Καθὼς ὅμως τὰ παιδιὰ μεγαλώ-
νουν, μάλιστα ὅταν εἰσέρχονται στὰ δύσ-
κολα ἐφηβικὰ χρόνια, οἱ τακτικὲς αὐτὲς 
ἀποδεικνύονται ἀναποτελεσματικές. Φα-
νερώνουν ἔλλειψη ἐπιχειρημάτων καὶ μει-
ωμένη ψυχικὴ ἀντοχή. Καὶ δὲν εἶναι βέ-
βαια μόνο ὅτι ὁ χρόνος δουλεύει εἰς βάρος 
μιᾶς τέτοιας τακτικῆς· εἶναι ἐπιπλέον ὅτι 
ἡ βία, ὅσο ἀσκεῖται, συσσωρεύει ὄγκους 
ἀντιδράσεως στὴν ψυχὴ τῶν παιδιῶν, τὰ 
ὁποῖα ὅταν μεγαλώσουν θὰ ἀντιδράσουν 
τόσο περισσότερο, ὅσο περισσότερο πιέ-
στηκαν τότε ποὺ ἦσαν μικρά.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει 
ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἐξασκεῖ βία, πολλὲς φορὲς 
ἀπομακρύνει τὸν ἄλλον, ἐκεῖνος ὅμως 
ποὺ ἀφήνει τὸν ἀκροατή του νὰ διαλέξει 
ἐλεύθερα, αὐτὸς τὸν προσελκύει περισσό-
τερο. «Βίας γὰρ δυνατώτερον θεραπεία». 
Εἶναι ἰσχυρότερη ἡ θεραπεία ἀπὸ τὴ βία. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς ὅταν καλοῦσε τοὺς 
ἄνθρωπους νὰ Τὸν ἀκολουθήσουν ἔλεγε, 
ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθήσει. Ὁ Χρι-
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στός, ἐπειδὴ σέβεται τὴν ἐλευθερία μας, 
«οὐκ ἀναγκάζει, ἀλλὰ προτρέπει» (ΕΠΕ 
11, 208).

Καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος διδά-
σκει: «Οὐ κατείργειν, ἀλλὰ πείθειν, ἔννο-
μον εἶναι νομίζω». Δηλαδή: «Νομίζω πὼς 
τὸ σωστὸ δὲν εἶναι νὰ ἐπιβάλλεις δυναστι-
κά, ἀλλὰ νὰ πείθεις. Καὶ συνεχίζει: Αὐτὸ 
εἶναι καὶ γιὰ μᾶς πιὸ ὠφέλιμο καὶ γι’ αὐτοὺς 
τοὺς ἴδιους ποὺ θέλουμε νὰ φέρουμε στὸν 
Θεό. Τὸ πρῶτο εἶναι ἀκούσιο καὶ μὲ τὴ βία 
κρατιέται, ὅπως τὸ βέλος ποὺ τὸ κρατεῖ ἡ 
χορδὴ καὶ τὰ χέρια τοῦ τοξότη ἢ ὅπως τὸ 
ρεῦμα τοῦ ποταμοῦ ποὺ περιορίζεται ἀπὸ 
παντοῦ μέσα στὴν κοίτη του καὶ μόλις βρεῖ 
εὐκαιρία «τὴν βίαν περιφρονεῖ». Τὸ δεύτε-
ρο εἶναι ἑκούσιο, βέβαιο τὴν κάθε στιγμή, 
καθὼς τὸ σφίγγουν τὰ ἄλυτα δεσμὰ τῶν 
πόθων του (ΕΠΕ 10, 134).

Ἀλλὰ γιὰ νὰ πείσεις χρειάζεται χρόνος, 
χρειάζεται ὑπομονὴ καὶ σύνεση. Πρέπει 
νὰ βρεῖς τὰ κατάλληλα ἐπιχειρήματα, νὰ 
χρησιμοποιήσεις τὴ γλώσσα ποὺ γνωρί-
ζουν τὰ παιδιά, νὰ καταλάβεις τὴν ψυχο-
λογία τους, νὰ ἀντιμετωπίσεις μὲ ψυχραι-
μία τὶς πιθανὲς ἀντιδράσεις τους, νὰ κατα-
νοήσεις τοὺς ἐπηρεασμούς τους ἀπὸ τὸν 
κόσμο καὶ τὴ νοοτροπία του, νὰ ξεχωρί-
σεις αὐτὸ ποὺ εἶναι δικό τους ἀπὸ ἐκεῖνο 
ποὺ τοὺς ἐπιβάλλει ἡ κοινωνία, νὰ σταθεῖς 
κοντά τους μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ μὲ βαθιὰ 
ταπείνωση. Νὰ μὴν πεῖς, «θὰ γίνει αὐτὸ 
ποὺ λέω ἐγώ», ἢ «ἐδῶ εἶναι δικό μου σπί-
τι καὶ δὲν θὰ κάνει ὁ καθένας ὅ,τι θέλει». 
Οὔτε νὰ θέλεις τὸ παιδί σου, ἔστω καὶ διὰ 
τῆς βίας, νὰ φαίνεται καλό, γιὰ νὰ προβάλ-
λεις τὸν ἑαυτό σου. Αὐτὰ ἔχουν ἐγωισμὸ 
μέσα τους καὶ μὲ ἐγωισμὸ θὰ ἀντιμετωπι-
σθοῦν. Τὸ ἀποτέλεσμα δὲν θὰ εἶναι καλό.

Ἡ προσπάθεια νὰ πείσεις ἔχει ὁπωσ-
δήποτε κόπο. Ἔχει ὅμως εὐεργετικὰ ἀπο-
τελέσματα γιὰ ὅλη τὴν οἰκογένεια. Εἶναι 
πολὺ συνετότερο νὰ ἀποφασίσουμε ὅλοι 
μαζὶ νὰ κλείσουμε τὴν τηλεόραση ἀπὸ τὸ 
νὰ κρύβουμε τὰ καλώδια καὶ νὰ κατεβά-
ζουμε τοὺς διακόπτες. Εἶναι πολὺ προτι-

μότερο νὰ συμφωνήσουμε μὲ τὰ παιδιὰ νὰ 
περιορίσουν τὶς ὧρες ἐνασχολήσεως μὲ 
τὸν ὑπολογιστὴ ἀπὸ τὸ νὰ τὸν κλειδώσου-
με στὴν ἀποθήκη. Στὴν πρώτη περίπτω-
ση τὰ παιδιὰ αἰσθάνονται ὅτι ἔχουν δίπλα 
τους ἀνθρώπους ποὺ τὰ καταλαβαίνουν, 
τὰ σέβονται, τὰ ἀγαποῦν καὶ ἀγωνίζονται 
μαζί τους. Στὴ δεύτερη, βλέπουν ἀστυνο-
μικοὺς ποὺ τὰ παρακολουθοῦν ἕτοιμοι νὰ 
πατάξουν κάθε ἐκτροπή. Αὐτὸ βέβαια δὲν 
βοηθεῖ. Κανεὶς δὲν θέλει νὰ ζεῖ στὸ Ἀστυ-
νομικὸ Τμῆμα. Ὅλοι προτιμοῦμε ἕνα ζεστὸ 
σπίτι.

Καὶ ἂν τὰ παιδιὰ δὲν πείθονται; Ἂν ἐπι-
μένουν στὸ δικό τους; Στὸ λανθασμένο καὶ 
ἐπικίνδυνο δικό τους;

Ἡ ἀντίδρασή μας τότε ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ 
παιδί, ἀπὸ τὴν ἡλικία του, ἀπὸ τὸ εἶδος 
τῆς ἐκτροπῆς του. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὑπάρ-
χει συγκεκριμένη εἰδικὴ συνταγὴ γιὰ ὅλες 
τὶς περιπτώσεις. Ὑπάρχει μιὰ γενικὴ ὁδη-
γία ποὺ πάντοτε ἰσχύει: Νὰ μένουμε ψύ-
χραιμοι. Νὰ μὴ μᾶς πιάνει πανικός, διότι 
τότε θὰ ἀντιδροῦμε σπασμωδικά. Ἐφόσον 
κάναμε ὅ,τι μπορούσαμε καὶ δὲν τὰ κα-
ταφέραμε, ἂς δεχθοῦμε ταπεινωμένοι τὸ 
ἐνδεχόμενο τοῦ λάθους τοῦ παιδιοῦ μας. 
Νὰ καταφύγουμε τότε στὸν Θεὸ καὶ θερμὰ 
νὰ προσευχηθοῦμε, Ἐκεῖνος νὰ τοῦ μιλή-
σει καὶ νὰ τὸ πείσει, ἀφοῦ ἐμεῖς δὲν μπο-
ρέσαμε. Καὶ νὰ ἐλπίζουμε ὅτι μπορεῖ καὶ 
ἀπὸ τὸ λάθος του ἕνα παιδὶ νὰ διδαχθεῖ 
καὶ νὰ κερδίσει.

Ὁ Θεὸς πάντοτε προσπαθεῖ νὰ μᾶς συγ-
κρατεῖ ἀπὸ τὸν κατήφορο. Ἀλλὰ καὶ ἀνέ-
χεται ἐμᾶς τὰ παιδιά Του, ἂν θέλουμε, νὰ 
ἁμαρτάνουμε. Προσπαθεῖ τότε νὰ μᾶς δεί-
ξει τὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς. Καὶ ὅταν 
ἐπιστρέφουμε μᾶς δέχεται. Καὶ πάντα μᾶς 
συγχωρεῖ. Ὁ Παράδεισός Του εἶναι γεμά-
τος ἀπὸ ἁμαρτωλοὺς καὶ τελῶνες, ἀπὸ 
ἄσωτους καὶ ληστὲς ποὺ μετανόησαν.

Ἡ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν μας δὲν πρέπει 
νὰ εἶναι μόνο ἀγωγὴ συγκρατήσεως ἀπὸ 
τὸ κακὸ ἀλλὰ καὶ ἐπιστροφῆς μὲ μετάνοια 
στὸ ἀγαθό.
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Σ ὲ προηγούμενο ἄρθρο εἴδαμε ὅτι τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ ποὺ καλούμαστε 
νὰ ἐφαρμόζουμε, ὀνομάζεται «ἀγα-

θόν», δηλαδὴ καλό, διότι περιέχει κάθε 
ἀρετή· ἐπίσης διότι εἶναι εὐεργετικὸ σ᾿ 
ἐκεῖνον ποὺ τὸ ἐφαρμόζει· καὶ τέλος θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ «ἀγαθὸν» ὀνομάζεται κατὰ 
τὸν Μέγα Βασίλειο καὶ τὸν ὅσιο Δωρόθεο 
τὸ κατ᾿ εὐδοκίαν θέλημά Του. Τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ ὅμως ὀνομάζεται καὶ «εὐάρε-
στον» (Ρωμ. ιβ΄ 2). Τί σημαίνει αὐτό;

Ὀνομάζεται «εὐάρεστον»,  πρωτίστως 
διότι ὅταν τὸ ἐφαρμόζουμε, εὐαρεστοῦμε 
στὸν Θεό. Ὁ Κύριος εἶπε ὅτι δὲν θὰ εἰσέλ-
θει στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν – δηλαδὴ 
δὲν εὐαρεστεῖ ἐνώπιόν Του – ὅποιος Τοῦ 
λέει μόνο «Κύριε Κύριε», ἀλλὰ ὅποιος ἐ  -
φαρμόζει τὸ θέλημα τοῦ ἐπουρανίου Πα-
τρός Του. Διότι, συνεχίζει, πολλοὶ κατὰ τὴν 
ἡμέρα τῆς Κρίσεως θὰ μοῦ ποῦν: «Κύριε 
Κύριε, στὸ ὄνομά Σου δὲν κηρύξαμε, καὶ 
στὸ ὄνομά Σου δὲν  βγάλαμε δαιμόνια, καὶ 
στὸ ὄνομά Σου δὲν κάναμε πολλὰ θαύ-
ματα;». Καὶ τότε θὰ τοὺς πῶ: «Ποτὲ δὲν 
σᾶς ἀναγνώρισα δικούς μου. Φύγετε μα-
κριὰ ἀπὸ ἐμένα ἐσεῖς ποὺ ἐργαζόσασταν 
τὴν ἁμαρτία» (Ματθ. ζ´ 21-23). Μὲ ἄλλα 
λόγια δὲν εὐαρεστοῦμε στὸν Θεὸ ὅταν 
Τὸν τιμοῦμε μόνο στὰ λόγια ἢ χρησιμο-
ποιοῦμε τὰ χαρίσματα ποὺ μᾶς ἔχει δώ-
σει ὅπως θέλουμε ἐμεῖς, ἢ ὅταν ἐκπληρώ-
νουμε δύσκολα τάματα. Τὸ κατ᾿ ἐξοχὴν 

εὐάρεστο θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μετά-
νοια, ὁ ἐξαγιασμός· τὸ νὰ μὴν εἴμαστε «οἱ 
ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν», ἀλλὰ νὰ καλ-
λιεργοῦμε πνευματικὰ τὸν ἑαυτό μας, νὰ 
πολεμᾶμε τὰ πάθη μας, νὰ χτυπᾶμε τὸ 
ἁμαρτωλὸ ἐγώ μας. Τότε καὶ ὅλα τὰ πα-
ραπάνω (τάματα, προσφορές, κηρύγμα-
τα, διακονία μέσα στὴν Ἐκκλησία…) θὰ 
τὰ κάνουμε ὅπως θέλει ὁ Θεὸς καὶ θὰ εἶ-
ναι ὄντως εὐάρεστα ἐνώπιόν Του.

Ὁ Μέγας Βασίλειος δίνει καὶ ἄλλη ἑρμη-
νεία στὴ λέξη «εὐάρεστον». Ὑ   πάρχουν 
πράξεις, λέει ὁ Ἅγιος, ποὺ αὐτὲς καθ᾿ 
αὑ     τὲς καὶ «θέλημα Θεοῦ» εἶναι καὶ «ἀ γα -
θὸν» εἶναι. Ὅταν ὅμως γίνουν «πα ρὰ 
πρόσωπον ἢ παρὰ καιρόν» – δηλαδὴ ὄχι 
ἀπὸ κατάλληλο πρόσωπο καὶ ὄχι στὸν 
κατάλληλο καιρό – δὲν εἶναι εὐάρεστες 
στὸν Θεό.

Γιὰ παράδειγμα, συνεχίζει ὁ Ἅγιος, ἦ  -
ταν θέλημα Θεοῦ καὶ ἦταν «ἀγαθὸν» νὰ 
προσφέρεται θυμίαμα στὸν Θεὸ στὴ Σκη -
νὴ τοῦ Μαρτυρίου, ὅταν οἱ Ἰσραηλίτες 
βρί σκονταν στὴν ἔρημο· ἀλλὰ δὲν ἦταν 
εὐάρεστο νὰ τὸ κάνουν αὐτὸ οἱ ἀκόλου-
θοι τοῦ Δαθὰν καὶ τοῦ Ἀβειρών, οἱ ὁποῖοι 
σφετερίστηκαν τὴν ἱερωσύνη, ποὺ ὁ Θε-
ὸς εἶχε δώσει μόνο στὸν δίκαιο Ἀαρὼν 
καὶ στοὺς γιούς του. Γι᾿ αὐτό, ὅταν ἐκεῖνοι 
πρόσφεραν θυμίαμα, ἔπεσε φωτιὰ ἀπὸ 
τὸν οὐρανὸ καὶ τοὺς ἔκαψε (βλ. Ἀριθ. 
ιϚ´). Καὶ πάλι, εἶναι θέλημα Θεοῦ καὶ «ἀ  -

Β´Β´
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Ἑρμηνεία
στὴ 

Θεία Λειτουργία

Δημητρίου Γ. 
Παναγιωτοπούλου

Ἡ Ὀρθόδοξη Λατρεία εἶναι 
θη σαυρὸς ἀνεκτίμητος, καὶ
μά λιστα τὸ κέντρο τῆς  λα  τρεί-
ας μας, ἡ θεία καὶ ἱερὴ Λει-
τουργία, ἡ ὁποία  διδάσκει, 
ἐμ πνέει καὶ  ἀνυψώνει σὲ  ἀγ -
 γελικοὺς ὁρίζοντες. Γιὰ νὰ 
γευθεῖ ὅμως ὁ πιστὸς τὶς με-
γάλες δωρεές της, εἶναι ἀπα-
ραίτητο μὲ φόβο Θεοῦ καὶ εὐ-
λάβεια νὰ συμμετέχει σ’ αὐ-
τὴν καὶ νὰ κατανοεῖ τὴν ἔν -
νοια τῶν ὕμνων καὶ τῶν εὐ -
χῶν της. Τὴν ἀνάγ κη καὶ τὸν
σκοπὸ αὐτὸ ἐξυπηρετεῖ τὸ 
βιβλίο αὐτό. Σελίδες 217. 
Τιμᾶται 5  ̦.

γαθὸν» ἡ ἐλεημοσύνη· ἀλλ᾿ ὅταν τὴν ἀσκοῦμε γιὰ 
νὰ μᾶς ἐπαινέσουν οἱ ἄνθρωποι, δὲν εἶναι θεάρε-
στη (βλ. Ματθ. Ϛ´ 1-4). Ἐπίσης ἦταν «θέλημα τοῦ 
Θεοῦ ἀγαθὸν» οἱ μαθητὲς αὐτὸ ποὺ εἶχαν ἀκού-
σει μυστικὰ στὸ αὐτὶ ἀπὸ τὸν θεῖο Διδάσκαλο, νὰ 
τὸ κηρύξουν ἀπὸ τοὺς ἐξῶστες, ὅπως χαρακτηρι-
στικὰ τοὺς εἶπε ὁ Ἴδιος (βλ. Ματθ. ι´ 27)· ἀλλὰ δὲν 
ἦταν εὐάρεστο στὸν Θεὸ νὰ ἐκτελέσουν τὴν ἐντολὴ 
πρὶν ἀπὸ συγκεκριμένη χρονικὴ στιγμή. Τοὺς εἶπε 
παραδείγματος χάριν: «Μὴν πεῖτε σὲ κανέναν τὸ 
ὅραμα (τῆς Μεταμορφώσεως) πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνά-
σταση τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου» (Ματθ. ιζ´ 9).

Ἐπεκτείνοντας τὴν παρατήρηση τοῦ Ἁγίου, θὰ 
μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι δὲν εἶναι θεάρεστη ἡ 
ἐλεημοσύνη ποὺ γίνεται χωρὶς ἀγάπη, μὲ στόχο 
μόνο καὶ μόνο νὰ ἐπιτύχουμε ἔκπτωση στὴ φο-
ρολόγηση τοῦ εἰσοδήματός μας· ἢ τὸ νὰ ἐξυπηρε-
τήσουμε κάποιον ποὺ ἔχει θέση καὶ γνωριμίες, μὲ 
στόχο νὰ τὸν ὑποχρεώσουμε καὶ νὰ τοῦ ζητήσουμε 
στὴν πρώτη εὐκαιρία δική μας ἐξυπηρέτηση.

Ἐπίσης ἡ ἄσκηση τῆς ἀρετῆς εἶναι θέλημα Θεοῦ, 
οἱ ὑπερβολὲς ὅμως στὴν ἄσκηση δὲν εἶναι εὐάρε-
στες στὸν Θεό· οἱ δαίμονες μᾶς παρασύρουν σ᾿ 
αὐτές, γιὰ νὰ μᾶς ρίξουν στὴν ὑπερηφάνεια.

Ἑπομένως, τὸ «εὐάρεστον», κατὰ τὸν Μέγα Βα-
σίλειο, ἀναφέρεται στὰ ἐλατήριά μας ὅταν κάνουμε 
τὸ καλό, καὶ στὶς ἰδιαίτερες συνθῆκες στὶς ὁποῖες 
τὸ κάνουμε. Ὑπάρχει δηλαδὴ ὁ κίνδυνος, ὅπως 
εἴδαμε, νὰ τὸ κάνουμε μὲ μολυσμένα κίνητρα, γιὰ 
ἐπίδειξη ἢ ἀπὸ ἰδιοτέλεια καὶ ἐγωισμό· ἢ χωρὶς 
νὰ εἴμαστε ἐμεῖς τὰ κατάλληλα πρόσωπα ἢ χωρὶς 
νὰ εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή – ὁπότε ἡ ἀγαθή μας 
πράξη δὲν εἶναι ἀπαλλα γμένη ἀπὸ ρύπο ἁμαρτί-
ας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, κάποιες μάλιστα φορὲς λο-
γίζεται ἁμαρτία, ὅπως στὴν περίπτωση τῆς ὑπο-
κριτικῆς ἐλεημοσύνης! Γενικῶς, καταλήγει ὁ Μέγας 
Βασίλειος, κάθε ἀγαθὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ 
εὐάρεστο ὅταν ἐφαρμόζουμε τὰ λόγια τοῦ ἀποστό-
λου Παύλου: «Πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε» καὶ 
 «πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω» (Α´ 
Κορ. ι´ 31, ιδ´ 40). Ὅλα νὰ τὰ κάνετε γιὰ τὴ δόξα 
τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅλα νὰ γίνονται μὲ κοσμιότητα καὶ 
τάξη.

Ἀπομένει νὰ δοῦμε τὴν ἔννοια τῆς λέξεως «τέλει-
ον» γιὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἔκδοση δωδέκατη
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�ἱ ἀνασκαφὲς
στὴν 0μφίπολη

Παγκόσμιο ἐνδιαφέρον προκάλε-
σαν καὶ συνεχίζουν νὰ προκαλοῦν οἱ 
ἀνασκαφὲς στὸν σπουδαῖο – ὅπως 
ἀποδεικνύεται – τάφο ἔξω ἀπὸ τὴν 
Ἀμφίπολη τῶν Σερρῶν. Ἡ ἀρχαιολο-
γικὴ σκαπάνη προχωρεῖ ἐντατικὰ καὶ 
προσεκτικὰ στὸ ἔργο της καὶ φέρνει 
στὸ φῶς θαυμαστὰ εὑρήματα. Τὴ με-
γάλη ἐθνικὴ σημασία ποὺ ἀναμένεται 
ὅτι θὰ ἔχει ἡ ἀνακάλυψη αὐτοῦ τοῦ 
τάφου ἀποδεικνύει καὶ τὸ γεγονὸς 
ὅτι εὐθὺς μόλις ἄρχισαν οἱ ἀρχαιο-
λογικὲς ἀνασκαφές, ἐπισκέφθηκε τὸν 
χῶρο ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας 
μας κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς.

Ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται σὲ  διαρκὴ 
ἀγωνία καὶ τρέμουν, καθὼς προ-
χωροῦν οἱ ἀνασκαφές, στὴν  Ἀμ φί -
πολη, εἶναι οἱ γείτονές μας  Σκο  πια -
νοὶ καὶ  μάλιστα οἱ ἄρχοντές τους. 
Ἀ  πὸ τὸ 1944, ὁπότε ὁ  μισέλληνας 
 Ἑ   βραι ο κρο άτης Τίτο ἔδωσε στὴ Νό -
τια Γιουγκοσλαβία τὸ ὄνομα  «Μακε -
δονία», τὰ Σκόπια ἄρ  χισαν ἐπίμονα 
μιὰ συ στη ματικὴ πλα στογράφηση 
τῆς Ἱστορίας. Τὰ παι διά τους στὰ 
σχολεῖα διδάσκονται στὴ  λεγόμενη 
«μα κε δονι κὴ»  γλώσσα ὅτι ἡ ἀλύ-
τρω τη «Μακεδονία» περι λαμβάνει 
καὶ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ φθά νει μέ-
χρι τὸν Πηνειό, καὶ ζοῦν ἐπὶ 70 καὶ 
πλέον χρόνια μὲ τὸ ὄνειρο νὰ βγοῦν 
στὸ Αἰγαῖο. Γέμισαν δὲ τὰ Σκόπια 

καὶ ἄλλες πόλεις τους μὲ ἀγάλματα τοῦ 
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Φιλίπ-
που, γιὰ νὰ δείχνουν ὅτι εἶναι ἀπόγονοί 
τους. Ὀνό μασαν ἐπίσης τὸ διεθνὲς ἀε-
ροδρόμιο τῶν Σκοπίων «Μέγας Ἀλέξαν-
δρος».  Ἀκόμη κατάφεραν μὲ τὴ διπλω-
ματία τους νὰ ἀναγνωρισθοῦν ἀπὸ 150 
καὶ πλέον κράτη ὡς «Μακεδονία». Κά-
νουν μάλιστα κι αὐτοὶ τὶς ἡμέρες αὐτὲς μὲ 
ὑποδείξεις ἀ   στρολόγων ἀνασκαφὲς γιὰ 
νὰ βροῦν, ὅ   πως ἰσχυρίζονται, τὸν τάφο 
τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὴν περιοχή 
τους.

Τὸ τί θὰ πάθουν ὅμως τελικὰ τόσο οἱ 
Σκοπιανοὶ ὅσο καὶ οἱ φίλοι τους, ὅταν μι-
λήσουν οἱ νεκροὶ ἢ ὁ νεκρὸς τοῦ τάφου 
τῆς Ἀμφιπόλεως (μὲ τὶς ἐπιγραφὲς βέ-
βαια), δὲν θὰ περιγράφεται. Διότι οἱ Σκο-
πιανοὶ εἶναι Σλάβοι καὶ Ἀλβανοί, καὶ ἂς 
ὀνομάζουν τοὺς ἑαυτούς τους «Μακεδό-
νες»· ἐνῶ οἱ νεκροὶ ἢ ὁ νεκρὸς τοῦ τάφου 
τῆς Ἀμφιπόλεως θὰ μιλᾶνε Ἑλληνικά, δι-
ότι εἶναι Μακεδόνες πραγματικοί. Τότε ἡ 
«Μακεδονία» τῶν Σκοπίων θὰ καταπέ-
σει σὰν χάρτινος πύργος προκαλώντας 
τὴ διεθνὴ θυμηδία, ἀπαξίωση καὶ καται-
σχύνη τους.

Θεολόγος 
† �ικόλαος Σωτηρόπουλος

Τὴν 28η τοῦ μηνὸς Αὐγούστου ἀνεχώ-
ρησε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο μιὰ 
μεγάλη μορφὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς 
Ὀρθόδοξης Θεολογίας, ὁ ἀγωνιστής, ὁ -
μολογητὴς καὶ ὑπερασπιστὴς τῆς πίστε-
ως θεολόγος καὶ φιλόλογος Νικόλαος 
Σωτηρόπουλος.

Ὁ ἀείμνηστος ὑπῆρξε πνευματικὸ ἀνά-
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λος πολέμησε μὲ δύναμη καὶ τὶς  ἄλλες 
αἱρέσεις, μάλιστα τὴ φοβερὴ  σύγ χρο-
νη πλάνη τοῦ  Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς 
Παν θρησκείας, ἀλλὰ καὶ ὅλους σχε-
δὸν τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὑπέφερε πολύ, ἀλλὰ καὶ ἀδικήθηκε 
περισσότερο στὴ ζωή του, ὅπως εἶναι 
ὁ κλῆρος ὅλων τῶν ἀγαπώντων τὸν 
Κύριο καὶ ἀγωνιζομένων γιὰ τὴν ἀλή-
θεια τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἂς εὐχηθοῦμε τὸν ζηλωτὴ καὶ ἀγω-
νιστὴ θεολόγο Νικόλαο νὰ τὸν δοξά-
σει ὁ Κύριος στὴ Βασιλεία Του.

Θάρρος...
Ἀπὸ ἱστοσελίδα τοῦ Διαδικτύου μᾶς 

κοινοποιήθηκε μιὰ εὐχάριστη εἴδηση, 
ποὺ συνοδευόταν μάλιστα ἀπὸ ἐντυ-
πωσιακὸ video: 

«Οἱ ἐπιβάτες καὶ τὸ προσωπικὸ τοῦ 
σιδηροδρομικοῦ σταθμοῦ στὸ Πὲρθ 
τῆς Αὐστραλίας ἕνωσαν τὶς δυνάμεις 
τους προκειμένου νὰ διασώσουν ἕναν 
ἄνδρα τοῦ ὁποίου τὸ πόδι παγιδεύ-
τηκε στὸ χάσμα ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ 
τρένου καὶ πλατφόρμας, ὅταν αὐτὸς 
προσ πάθησε βιαστικὰ νὰ μπεῖ μέσα 
στὸ τρένο στὶς 8.50΄ τὸ πρωὶ τῆς Τε-
τάρτης (6 Αὐγούστου). Τὸ τρένο ἔχει 
βάρος 10.000 τόνους, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν 
ἐμπόδισε τοὺς συνεπιβάτες τοῦ ἄτυ-
χου ἄνδρα καὶ τοὺς ἐργαζόμενους στὸν 
σιδηροδρομικὸ σταθμὸ νὰ  σηκώ σουν 
ὅλοι μαζὶ τὸ τρένο γιὰ νὰ ἀ   πεγ κλωβί-
σουν τὸ πόδι τοῦ ἐπιβάτη» («me gado-
xatoΤheo» 6-8-2014).                      ➙

στημα τοῦ μακαριστοῦ φλογεροῦ Μητρο-
πολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου, τὰ βή-
ματα τοῦ ὁποίου ἀκολούθησε. Ὑπῆρξε 
δὲ καὶ ἱδρυτικὸ μέλος τῆς ἱεραποστολι-
κῆς Ἀδελφότητος «Σταυρός».

Ἀνιδιοτελὴς καὶ ἀφιλάργυρος, ἀκάμα-
τος μελετητὴς τῆς Γραφῆς, πολυγραφό-
τατος ἀλλὰ καὶ ἱκανότατος καὶ δυναμι-
κὸς ὁμιλητὴς πλούτισε τὴ θεολογία τῆς 
Ἐκ κλησίας μας μὲ ἐξαίρετα, κορυφαίου 
ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου, συγγράμματα, 
ὅπως τά: «Ὁ Ἰησοῦς Γιαχβέ», «Τὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα Γιαχβέ», «Ἑρμηνεία δυσκόλων 
 χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς» (4 τόμοι), 
«Μετάφραση τῆς Καινῆς Διαθήκης», 
«Ἀντιχιλιαστι κὸν Ἐγχειρίδιον» καὶ ἄλλα.

Τὸ ἑρμηνευτικό του ἔργο ὑπῆρξε πρα-
γματικὸς ἄθλος. Τὸ ἐπεσήμανε πολὺ 
σω  στὰ στὸν ἐπικήδειο λόγο του ὁ ἀρ-
χιμαν δρίτης π. Δανιὴλ Ἀεράκης. Εἶπε: 
«Γιὰ τὸν ἄθλο σου νὰ μεταφράσεις ὅλη 
τὴν Και νὴ Διαθήκη καὶ νὰ ὑπομνηματί-
σεις τὸ κατὰ Ματθαῖον, τὸ κατὰ Ἰωάννην 
καὶ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἡ θεο-
λογοῦσα Ἐκ κλησία καὶ ἡ ποιμαίνουσα 
καὶ ποιμαινομένη Ἐκκλησία ὑποκλίνεται 
στὸ σκήνωμα τοῦ ἁγνοῦ σώματός σου».

Ἐκεῖ ὅμως ποὺ ὁ ἐξαίρετος αὐτὸς ἀγω-
νιστὴς τῆς πίστεως διακρίθηκε κατεξ ο -
χὴν ἦταν ὁ ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας, μά λι-
στα ἐναντίον τῶν λεγόμενων «Μαρτύ -
ρων τοῦ Ἰεχωβά», τῶν Χιλιαστῶν. Τοὺς 
κατατρόπωνε κυριολεκτικὰ στὶς ἀναμε-
τρήσεις του μαζί τους.  Ἐπιπλέον συν έ-
στησε εἰδικὴ ἀντιαιρετικὴ ὁμάδα συν ερ -
γατῶν του, ἡ ὁποία ξεσκεπάζει μὲ ἀ  κα -
ταμάχητα ἐπιχειρήματα τὴ σατανικὴ αὐ-
τὴ ὀργάνωση.

Ταυτόχρονα ὁ Νικόλαος Σωτηρόπου-
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Μέσα στὸν ἠθικὸ καύσωνα ποὺ 
ταλαιπωρεῖ τὸν τελευταῖο καιρὸ 
ἀδυσώπητα τὸν πολύπαθο λαό 

μας, ἡ παραπάνω ἐκπληκτικὴ εἴδηση ἔρ-
χεται νὰ δώσει ἀνάσα δροσιᾶς στὶς δι-
ψασμένες ψυχές μας. Σὲ πεῖσμα ὅλων 
τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ποὺ μηχανεύ-
ονται τὰ πάντα προκειμένου νὰ καταρ-
γήσουν τὶς πατροπαράδοτες ἀξίες καὶ τὰ 
ἰδανικά μας, ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη καὶ ἡ κα-
λοσύνη πρὸς τὸν πάσχοντα συνάνθρω-
πο συνεχίζει νὰ ἐμπνέει πολλούς, ἀκό-
μη καὶ στοὺς «ἀντίποδες», στὴ μακρινὴ 
Αὐστραλία. Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ χά-
νουμε τὸ θάρρος καὶ τὴν ἀπαντοχή μας. 
Ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης εὐαγγελιστὴς 
Ἰωάννης μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι «μείζων 
ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (Α΄ Ἰω. 
δ΄ 4). Ὁ Θεὸς ποὺ εἶναι μέσα σας καὶ 
σᾶς ἐνισχύει, εἶναι μεγαλύτερος καὶ δυ-
νατότερος ἀπὸ τὸν σατανά, ποὺ ἐνεργεῖ 
μέσα στὸν κόσμο τῶν ἀποστατημένων 
ἀνθρώπων.

6λλάς: 7 ἄλλος
μεγάλος πολιτισμὸς

Ἀναγνώστης μας μᾶς ἔστειλε τὴν ἀκό-
λουθη ἐντυπωσιακὴ εἴδηση τονίζοντάς 
μας: «Δεῖτε πῶς ὁμιλοῦν γιὰ τὴν Ἑλλά-
δα μας οἱ Κινέζοι». Μᾶς γράφει: «Οἱ Κι-
νέζοι προσπάθησαν νὰ ἀποδώσουν στὴ 
γλώσσα τους τὴ λέξη “Hellas” (=Ἑλ λάς). 
Γιὰ νὰ τὴ γράψουν, χρησιμοποίη  σαν 
δυὸ ἰδεογράμματα, τὰ ὁποῖα ἐπέλεξαν μὲ 
βάση τὴν προφορά. Δηλαδὴ πῆραν τὸ 
ἰδεόγραμμα ποὺ  προφέρεται “σί”, ἄλλο 
ἕνα ποὺ προφέρεται “λά”, καὶ τὰ ἕνω-
σαν γιὰ νὰ φτιάξουν τὴ λέξη “Σιλά”, μὲ 
τὴν ὁποία προσδιορίζουν τὴν Ἑλλάδα. 
Τὸ πρῶτο ἰδεόγραμμα σημαίνει “ἐλπί-
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δα”, καὶ τὸ δεύτερο ἀντιστοιχεῖ στὸν 
μήνα Δεκέμβριο τοῦ παραδοσιακοῦ κι-
νεζικοῦ ἡμερολογίου. Καὶ τὰ δύο ὅμως 
μαζί, ὅταν ἑνωθοῦν, σημαίνουν “ὁ ἄλλος 
μεγάλος πολιτισμός”. Αὐτό», συνεχίζει 
ὁ ἐπιστολογράφος μας, «γιὰ νὰ δεῖτε μὲ 
πόσο σεβασμὸ ἀντιμετωπίζουν τὴ χώρα 
μας. Δὲν εἶναι καθόλου ἄσχημος αὐτὸς ὁ 
συμβολισμὸς γιὰ μιὰ χώρα, ὅπως λένε, 
τόσο ταλαιπωρημένη καὶ παράλληλα 
τόσο πλούσια σὲ ἱστορία καὶ πολιτισμὸ 
ὅπως ἡ δική μας. Οἱ Κινέζοι ἄλλωστε εἶ-
ναι ἴσως ὁ μοναδικὸς λαὸς στὸν κόσμο 
ποὺ δὲν ἀποκαλεῖ τὴν Ἑλλάδα “Gree ce” 
ἢ κάτι παρόμοιο. Περίπου τὸ 1/5 τοῦ 
 πα γκόσμιου πληθυσμοῦ, ποὺ ὁμιλεῖ κι-
νεζικά, ἀποκαλεῖ τὴν Ἑλλάδα “Σί-λά”».

Οἱ Κινέζοι ἔκριναν ὀρθά. Ἡ Ἑλλὰς εἶναι 
ὄντως μεγάλος παγκόσμιος πολιτισμός. 
Ἡ κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ. Ἀλλὰ ἐνῶ οἱ 
ξένοι κρίνουν ὀρθά, ὁρισμένοι γηγενεῖς 
ἐμφορούμενοι ἀπὸ ἰδέες δῆθεν «προο-
δευτικὲς» δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ 
τὸ νὰ τὴν πληγώνουν καὶ νὰ τῆς ἀφαι-
ροῦν ὅ,τι τὴν διακρίνει ἀπὸ τοὺς ἄλλους 
λαούς. Ἐπιπλέον ὑπάρχουν «Ἕλληνες» 
βουλευτὲς οἱ ὁποῖοι ψηφίζουν ὁλοένα καὶ 
νέους νόμους ἀντίθετους πρὸς τὴν ἐθνι-
κή μας κληρονομιὰ καὶ πρὸς τὸ Ὀρθό-
δοξο πιστεύω καὶ ἦθος τοῦ λαοῦ μας. 
Ἀρνοῦνται οἱ βουλευτὲς αὐτοὶ τὴν Ἱστορία 
μας, ἀπαξιώνουν τοὺς ὑπὲρ πίστεως καὶ 
ἐλευθερίας ἀγῶνες τῶν προγόνων μας, 
ἐνῶ ἄλλοι γράφουν βιβλία διακηρύσσον-
τας ὅτι θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους δυσ-
τυχεῖς διότι... γεννήθηκαν Ἕλληνες!

Ἀλλ᾿ εἶναι καιρὸς νὰ συνέλθουμε ἀπὸ 
αὐτὸ τὸ ἀνθελληνικὸ καὶ  ἀντορθόδοξο 
πνεῦμα, ποὺ πάει νὰ μᾶς κυριεύσει. Νὰ 
σταματήσουμε νὰ «κατεχώμεθα ἀπὸ ἐμ-
πάθεια κατὰ τοῦ πολιτισμοῦ μας», ὅπως 
ἔγραφε πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ὁ ἀείμνη-
στος καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας καὶ 
Πρό εδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Ἰωάν-
νης Θεοδωρακόπουλος.
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Τ
έκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· 
καὶ περὶ τούτων  βούλομαί 
σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φρον-

τί ζωσι καλῶν ἔργων προ ΐστασθαι 
οἱ πεπιστευκότες τG ΘεG. ταῦτά 
ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς 
ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις 
καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ 
μάχας νομικὰς  περιίστασο· εἰσὶ 
γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αἱ-
ρετικὸν  ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ 
δευτέραν  νουθεσίαν παραιτοῦ, 
εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος 
καὶ ἁμαρ τάνει ὢν αὐτοκατά-
κριτος.  Ὅταν πέμψω ᾿Αρτεμᾶν 
πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον 
ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπο λιν· 
ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. 
Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ 
σπουδαί ως πρόπεμψον, ἵνα μη-
δὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτω-
σαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν 
ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς 
ἀ  ναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν 
ἄκαρποι. ᾿Ασπάζον ταί σε οἱ μετ᾿ 
ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φι-
λοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ῾Η χάρις 
μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

1. Λόγος θεϊκὸς
Ἡ σημερινὴ Κυριακή, ἡ ὁποία εἶναι  ἀφιερωμένη 

στοὺς ἁγίους Πατέρες ποὺ συγκρότησαν τὴν Ζ΄ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὀνομάζεται καὶ «Κυριακή 
τοῦ Σπορέως» λόγῳ τῆς σχετικῆς Παραβολῆς ποὺ 
ἀναγινώσκεται στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ ὁποία ἀνα-
φέρεται στὴ σπορὰ τοῦ θείου λόγου. 

Στὸ ἀντίστοιχο ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος ἀπευθύνεται στὸ μαθητή του Τίτο, 
καὶ τὸν βεβαιώνει ὅτι τὰ πνευματικὰ καὶ οὐράνια 
πράγματα ποὺ τοῦ εἶχε γράψει γιὰ τὴ δικαίωση καὶ 
τὴν κληρονομία τῆς αἰωνίου ζωῆς ἀποτελοῦν λόγο 
ἀξιόπιστο καὶ ἀληθινό: «Πιστὸς ὁ λόγος». Δὲν εἶναι 
λόγια ἐπιπόλαια καὶ σκέψεις φανταστικές. Εἶναι 
ἀλήθειες ποὺ ἀποκαλύπτει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Λόγια 
θεόπνευστα ποὺ δὲν προέρχονται ἀπὸ τὴ γῆ ἀλλὰ 
ἀπὸ τὸν Οὐρανό.

Μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ μᾶς ὁμιλεῖ ὁ ἴδιος ὁ 
Κύριος: «Τάδε λέγει Κύριος» (Ζαχ. η´ 2, ῾Ιερ. δ´ 3). 
Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ὀφείλουμε νὰ μελετοῦμε τὰ ἱερὰ 
κείμενα τῆς Γραφῆς καὶ νὰ ἀκοῦμε τὸν θεῖο λόγο μὲ 
ἰσχυρὴ ἔνταση προσοχῆς, μὲ ἑτοιμότητα νὰ ἀφουγ-
κρασθοῦμε τὸ θεῖο θέλημα καὶ νὰ ὑποταχθοῦμε σ̕ 
αὐτὸ ὅπως οἱ προφῆτες, ποὺ ἔλεγαν: «ἀκούσομαι 
τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ Κύριος ὁ Θεός» (Ψαλ. πδ´ [84] 9).

2. Στὴν πρώτη γραμμή!
Ἡ Κυριακὴ τοῦ Σπορέως ἔχει καθοριστεῖ ἀπὸ τὴν 

ἁγία μας Ἐκκλησία ὡς ἡ ἐπίσημη ἡμέρα τῆς ἐνάρ-
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Συμεὼν
τοῦ Νέου Θεολόγου 
Ἦχος α΄ - Ἑωθινὸν Ζ΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(Δ΄ Λουκᾶ)

Τῶν ἁγίων Πατέρων
τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 Τῶν Πατέρων: Τίτ. γ΄ 8-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. η΄ 5-15
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ξεως τοῦ κατηχητικοῦ καὶ κηρυκτικοῦ της 
ἔργου. Ἀπὸ σήμερα ξεκινοῦν πιὸ συστη-
ματικά, γιὰ τὴ νέα ἐκκλησιαστικὴ  χρονιά, 
πλῆθος πνευματικὲς εὐκαιρίες γιὰ  μικροὺς 
καὶ μεγάλους, καθὼς ἐπίσης καὶ  ποικίλες 
ἐκδηλώσεις μὲ παιδαγωγικό, φιλανθρω-
πικὸ καὶ κοινωνικὸ χαρακτήρα. Ὅλα αὐτά, 
ποὺ ὀργανώνονται μὲ τὴ μέριμνα τῆς Ἐκ-
κλησίας, χρειάζονται ἀνθρώπους ποὺ θὰ 
τὰ ὑλοποιήσουν. Ποιὸς θὰ ἀναλάβει αὐτὰ 
τὰ ἔργα; Μά, φυσικά, ὅσοι εἶναι πιστὰ καὶ 
ζωντανὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, «οἱ πεπι-
στευκότες τῷ Θεῷ», οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν, 
σύμφωνα μὲ τὸν θεόπνευστο Ἀπόστολο, 
νὰ πρωτοστατοῦν στὰ καλὰ ἔργα· «καλῶν 
ἔργων προΐ στασθαι».

Εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ ἀνάγκες εἶναι πολ-
λές. Τὰ παιδιὰ χρειάζονται συστηματικὴ 
κατήχηση, οἱ νέοι θέλουν γερὰ στηρίγμα-
τα γιὰ νὰ μὴν κλονιστοῦν ἀπὸ τοὺς πει-
ρα σμοὺς τοῦ κόσμου, οἱ γέροντες ἔχουν 
ἀνάγκη ἀπὸ στοργὴ καὶ ἀγάπη γιὰ νὰ μὴ 
βυθιστοῦν στὴ μοναξιὰ καὶ τὴν ἀπελπι-
σία. Ἄνθρωποι φτωχοὶ καὶ ἄνεργοι ζητοῦν 
ὑλικὴ καὶ ἠθικὴ στήριξη. Καὶ πόσα ἄλλα 
προβλήματα!... Μπροστὰ σὲ ὅλες αὐτὲς 
τὶς ἀνάγκες δὲν μποροῦμε νὰ μείνουμε ἀ     -
δρανεῖς καὶ «ἄκαρποι». Ἂν εἴμαστε ζων-
τανὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, δὲν δικαιούμα-
στε νὰ διαμαρτυρόμαστε λέγον τας: «Ἐπι-
τέλους, τί κάνει ἡ Ἐκκλησία γιὰ ὅλα αὐτά;». 
Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι κάποιος ξένος ὀργα-
νισμὸς ποὺ μισθώνει ὑπαλλήλους. Εἶναι τὸ 
σπίτι μας. Εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ 
Ὁποίου μέλη εἴμαστε ὅλοι οἱ βαπτισμένοι 
καὶ συνειδητοὶ χριστιανοί. Συνεπῶς, ὅλοι 
ὀφείλουμε νὰ ἐργαστοῦμε καὶ νὰ προσφέ-
ρουμε ὅ,τι μποροῦμε. Ἂς μὴν περιμένου-
με νὰ μᾶς παρακαλέσουν οἱ ἄλλοι. Πρῶτοι 
νὰ σπεύσουμε νὰ θέσουμε τὸν ἑαυτό μας 
στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ προ-
θυμία καὶ ζῆλο ἂς ἐπιζητοῦμε καὶ ἂς δημι-
ουργοῦμε εὐκαιρίες, ὥστε νὰ προσφέρου-
με τὸ χάρισμά μας, καὶ τότε αὐτὸ θὰ ἀπο-
δώσει πλούσια καρποφορία.

3. �ιμὴ στοὺς 
«συνεργοὺς Θεοῦ»

Κλείνοντας τὴν Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ἐκλε-
κτὸ μαθητὴ του Τίτο, ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
τὸν προτρέπει νὰ περιποιηθεῖ ἰδιαιτέρως 
τοὺς συνεργάτες του: «Ζηνᾶν τὸν νομικὸν 
καὶ Ἀπολλὼ σπουδαίως πρό πεμψον, ἵνα 
μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ». Ὁ  νομοδιδάσκαλος 
Ζηνᾶς καὶ ὁ ἄριστος γνώστης τῶν Γραφῶν 
Ἀπολλὼς ἦταν στενοὶ συνεργάτες τοῦ ἁγί-
ου Ἀποστόλου. 

Καθὼς λοιπὸν θὰ ἔφευγαν γιὰ νὰ συνε-
χίσουν τὴν περιοδεία τους, ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος συνιστᾶ στὸν Τίτο νὰ τοὺς κατευ-
οδώσει μὲ τιμὴ καὶ ἀγάπη καὶ νὰ φροντί-
σει ὥστε τίποτε νὰ μὴν τοὺς λείπει στὸ τα-
ξίδι τους.

Ὁπωσδήποτε εἶναι δεῖγμα  εὐγένειας καὶ 
πολιτισμοῦ τὸ νὰ ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τοὺς 
φιλοξενουμένους μας. Πολὺ περισσό  τερο 
ὅμως ὀφείλουμε σεβασμὸ καὶ τι μὴ στὰ 
πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ διακονοῦν στὸ κή-
ρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἢ σὲ ἄλλα ἔργα τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ Κύριος εἶπε ὅτι «ὁ δεχόμε-
νος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μι-
σθὸν προφήτου λήψεται» (Ματθ. ι΄ 41). 
Πραγματικὰ ἐκπληκτικό! Ἐκεῖνος ποὺ ὑ -
ποδέχεται, ὑποστηρίζει καὶ βοηθεῖ ἕναν 
προφήτη, ἐπειδὴ εἶναι ἀπεσταλμένος τοῦ 
Θεοῦ, θὰ πάρει τὴν ἴδια ἀνταμοιβὴ ποὺ θὰ 
πάρει καὶ ὁ προφήτης! Ἄρα λοιπὸν ὁ φι-
λάνθρωπος Κύριος ἀνταμείβει ὄχι μόνο 
αὐτοὺς ποὺ ἔχουν χάρισμα διδασκαλίας 
ἢ κάποια ἄλλη ξεχωριστὴ διακονία μέσα 
στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ καθέναν ποὺ δι-
ευκολύνει αὐτοὺς τοὺς δούλους Του στὸ 
ἔργο τους καὶ τοὺς συμπαραστέκεται μὲ 
κά θε τρόπο. 

Ἄς προσπαθοῦμε λοιπὸν κι ἐμεῖς νὰ ὑ -
ποστηρίζουμε τοὺς  «συνεργοὺς Θεοῦ» 
στὴ διακονία τους, διότι αὐτὸ ποὺ τοὺς 
προσφέρουμε, οὐσιαστικὰ τὸ προσφέρου -
με στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος καὶ τε-
λικὰ θὰ μᾶς ἀνταμείψει πολὺ περισ σότερο 
ἀπὸ ὅσο μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε.



Δ ὲν μοιάζει μὲ κανέναν ἄλλο ἐσωτερι-
κ ὸ χῶρο. Ὄχι μόνο στὸ ρυθμό, τὴν 
ἀρ χιτεκτονικὴ ἢ τὴ  διακόσμηση, ὅσο 

στὴν αἴσθηση ποὺ σοῦ μεταδίδει κάθε 
φορὰ ποὺ εἰσέρχεσαι ἐντός του. Ἕνα 
αἴσθημα γαλήνης, ἐσωτερικῆς εἰρήνης 
καὶ ἠρεμίας, βαθιᾶς χαρᾶς καὶ μυστικῆς 
ἐλπίδας. Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ 
ρυθμολογία, ὁ διάκοσμος, ἡ ἀρχιτεκτο-
νικὴ ἢ ὁ φωτισμὸς ποὺ ὑποβάλλουν τὰ 
ὅποια συναισθήματα.

Ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ τόπος εἶναι ἅγιος καὶ ἱε-
ρός, μεταδίδει καὶ τὰ ἀντίστοιχα  βιώματα 
στὸν προσκυνητή. Αὐτὸ γίνεται στὸν ἱερὸ 
Ναό. Τὸν ὁποιονδήποτε ἱερὸ Nαό. Ἀπὸ 
τὸ ἁπλὸ καὶ ἀπέριττο ταπεινὸ  ἐξωκκλήσι 
ἕως τὸν μεγαλοπρεπὴ καὶ ἐπιβλητικὸ 
Nαὸ κάποιου μεγάλου ἀστικοῦ κέντρου. 
Δὲν ἔχεις παρὰ νὰ ἐπιβεβαιώσεις τὰ αἰ-
σθήματά σου κάθε φορὰ ποὺ εἰσέρχε-
σαι στὸ ἐσωτερικό του. Δὲν ἔχεις παρὰ 
νὰ ἀνακρίνεις τὰ πρόσωπα ὅλων αὐτῶν 
ποὺ ἔρχονται νὰ προσκυνήσουν τὰ εἰκο-
νίσματα. Νὰ ἀνάψουν μπροστά τους 
ἕνα κεράκι. Νὰ ψελλίσουν δυὸ λόγια 
προσ ευχῆς ἢ νὰ συμμετάσχουν σὲ κά-
ποια ἱερὴ Ἀκολουθία.

Καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνεται ἀλ-
λιῶς, ἀφοῦ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ  γίνεται 
αἰσθητὴ ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ἐντὸς 
τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ὑπάρχουν ἄγγελοι ποὺ 

παραστέκουν τὴν ἁγία Τράπεζα. Ποὺ 
φυλάσσουν τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο προσ-
φέρεται ἡ ἀναίμακτη θυσία τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἂν ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ πνευματική μας 
μάνα, ὁ ἱερὸς Ναὸς εἶναι ἡ ἀγκαλιὰ τῆς 
μητέρας μας. Μέσα σ’ αὐτὸν ἀναπαυό-
μαστε σ’ ὁλόκληρη τὴν πορεία τῆς ζωῆς 
μας. Μέσα σ’ αὐτὸν γεννιόμαστε πνευ-
ματικὰ διὰ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτί-
σματος, ἀλλὰ καὶ ἀναγεννιόμαστε διὰ 
τῶν ὑπολοίπων ἱερῶν Μυστηρίων καὶ 
μάλιστα τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχα-
ριστίας. Μέσα στὸ Ναὸ ἡ γῆ ἑνώνεται μὲ 
τὸν οὐρανό. Ὁ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος 
συναντᾶ τὸν πανάγιο Θεό. Ὁ χρόνος γί-
νεται αἰωνιότητα. Τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ 
φωτίζει τὰ σκοτάδια τοῦ ἀνθρώπινου 
βίου. Ὁ κόσμος γίνεται βασιλεία Θεοῦ. Ὁ 
ἄνθρωπος γίνεται Θεός!

Ὅλα ἐντὸς τοῦ Ναοῦ ἔχουν μιὰ σημα-
 σία. Μιὰ τάξη. Ἕνα σκοπό. Νὰ  βο  η θή -
σουν τὸν ἄνθρωπο νὰ γίνει θεὸς κα τὰ 
χάριν. Νὰ βρεῖ τὸν μοναδικὸ σκοπὸ τῆς 
ζωῆς του. Νὰ ἐντοπίσει τὸν δρόμο ποὺ 
θὰ τὸν ὁ   δηγήσει ἕως ἐκεῖ.

Ψηλὰ στὸν τροῦλο, ποὺ  συμβολίζει τὸν
οὐρανό, ὁ παντοκράτωρ Κύριος. Ὁ Δη-
μουργὸς τοῦ κόσμου ποὺ  εὐλογεῖ ὁ    λό   -
κληρη τὴ δημιουργία Του. Στὸ κά τω μέ-
ρος τῆς ἁψίδας τοῦ τρούλου, οἱ προφῆτες 

Στὸν ἱερὸ ΝαὸΣτὸν ἱερὸ Ναὸ
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τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ μίλησαν γιὰ 
τὸν ἐρχομὸ καὶ τὴ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ 
Λόγου τοῦ Θεοῦ. Λίγο πιὸ κάτω στὰ τέσ-
σερα σφαιρικὰ τρίγωνα ποὺ ἀποτελοῦν 
τὴ βάση τοῦ τρούλου, οἱ τέσσερις Εὐαγ-
γελιστὲς ποὺ κατέγραψαν τὸ κήρυγμα 
καὶ τὰ θαύματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Στὴν ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ Βήματος καὶ ὑ   -
ψομετρικὰ στὸ μεσοδιάστημα μεταξὺ οὐ -
 ρανοῦ καὶ γῆς, Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἡ 
Ὑ      περαγία Θεοτόκος. Ἡ Πάναγνη Κόρη 
τῆς Ναζαρὲτ καὶ Μητέρα τοῦ Κυρίου 
μας. Δεομένη. Μεσίτρια καὶ κλίμαξ, διὰ 
τῆς ὁποίας μποροῦμε νὰ φθάσουμε στὸ 
θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Καὶ καθὼς τὸ βλέμμα χαμηλώνει, δε-
ξιὰ καὶ ἀριστερὰ παραστάσεις ἀπὸ τὰ 
μεγάλα καὶ κοσμοσωτήρια γεγονότα τῆς 
ζωῆς τοῦ Κυρίου μας. Ἡ θεία Του Γέν-
νηση. Ἡ Βάπτισή Του. Ἡ Μεταμόρφω-
σή Του. Ἡ θριαμβευτική εἴσοδός του 
στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἡ ἀγωνία τῆς Γεθση-
μανῆ. Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος. Ἡ Σταύρω-
ση. Ἡ Ἀνάσταση. Σκηνὲς ἀπὸ τὰ θαύμα-
τα. Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ μας! Γιὰ νὰ 
 ἀκολουθήσουν πιὸ κάτω οἱ ἅγιοι. Ὅλοι 
οἱ ἅγιοι κάθε ἐ   ποχῆς καὶ τάξεως. Ἱεράρ-
χες, ὅσιοι, μάρτυρες, μικροὶ καὶ μεγά-
λοι, ἄνδρες καὶ γυναῖκες. Μέχρι τοὺς πιὸ 
πρόσφατους χρονολογικὰ μ’ ἐμᾶς κά-
τω-κάτω.

Καὶ μετά; Μετά ἐμεῖς! Ἔτσι ποὺ αἰσθά-
νεται κανεὶς ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πάντα 
κάτι ζωντανό. Κάτι ζωντανὸ ποὺ πορεύ-
εται μέσα στὸ χρόνο. Πρὸς μία κατεύ-
θυνση. Πρὸς τὸν Χριστό. Μέσα στὸ Ναὸ 
ἀκόμη κι ἂν βρεθεῖς ὁλομόναχος, ποτὲ 
δὲν αἰσθάνεσαι μοναξιά. Πάντα βρίσκε-
σαι «σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις».

Ὁλόκληρο τὸ οἰκοδόμημα τοῦ Ναοῦ 
εἶ    ναι μιὰ εἰκόνα τοῦ σύμπαντος κόσμου. 
Καὶ ὁ μὲν κυρίως Ναὸς εἶναι εἰκόνα τῆς 
γῆς, τὸ δὲ ἱερὸ Βῆμα εἶναι εἰκόνα τοῦ 
οὐ ρανοῦ.

Ἕνα λιμάνι γαλήνιο γιὰ κάθε ταλαιπω-

ρημένη καὶ θαλασσοδαρμένη ψυχὴ εἶναι 
ὁ ἱερὸς Ναός, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. 
«Καὶ ὅπως ἀκριβῶς ἕνα λιμάνι γαλήνιο 
καὶ ὑπήνεμο προσφέρει στὰ ἀραγμένα 
πλοῖα σιγουριὰ καὶ ἀσφάλεια, ἔτσι καὶ 
ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ αὐτοὺς ποὺ μπαίνουν 
μέσα τοὺς σύρει – σὰν μέσα ἀπὸ θύελ-
λα – ἀπὸ τὰ κοσμικὰ πράγματα καὶ τοὺς 
δίνει τὴ δυνατότητα μὲ πολλὴ γαλήνη καὶ 
σιγουριὰ νὰ στέκονται καὶ νὰ ἀκοῦν τὰ 
λόγια τοῦ Θεοῦ. Ὁ τόπος αὐτὸς εἶναι θε-
μέλιο τῆς ἀρετῆς καὶ σχολεῖο τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς (...). Πάτησε τὸ πόδι σου 
στὰ πρόθυρα μόνο τοῦ Ναοῦ καὶ ἀμέ-
σως θὰ νιώσεις ἐλεύθερος ἀπὸ τὶς βιο-
τικὲς μέριμνες. Προχώρα μέσα στὸ Ναὸ 
καὶ μιὰ πνευματικὴ αὔρα θὰ κυκλώσει 
τὴν ψυχή σου. Φρικτὴ εἶναι ἡ ἡσυχία 
αὐτὴ καὶ σὲ μαθαίνει νὰ ζεῖς πνευματι-
κά, σοῦ ἀναπτερώνει τὸ ἠθικὸ καὶ δὲν σὲ 
ἀφήνει νὰ θυμᾶσαι τὰ καθημερινὰ προ-
βλήματα. Σὲ μεταφέρει ἀπὸ τὴ γῆ στὸν 
οὐρανό. 

Καὶ ἂν χωρὶς νὰ τελεῖται στὸ Ναὸ κά-
ποια λατρευτικὴ σύναξη ἀποκομίζουμε 
τό σο κέρδος, μὲ πόση ὠφέλεια θὰ φύ-
γουν ὅσοι προσέρχονται τὴν ὥρα ποὺ 
οἱ Προφῆτες κράζουν ἀπὸ παντοῦ, ποὺ 
οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι κηρύττουν, ποὺ ὁ 
Χριστὸς στέκει στὸ μέσον, ποὺ ὁ Θεὸς 
ἀποδέχεται τὰ ὅσα γίνονται καὶ τὸ Πανά-
γιο Πνεῦμα χαρίζει τὴ δική Του εὐφρο-
σύνη;» (PG 51, 145).

Νὰ πηγαίνουμε λοιπὸν στὸν οἶκο τοῦ 
Θεοῦ. Νὰ ἀγαπᾶμε τὸν τόπο ὅπου ἠρε-
μεῖ ἡ ψυχή μας. Ἐκεῖ ὅπου συναντᾶμε 
τὸν Θεό. Ὅποτε μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία, 
νὰ προσκυνοῦμε στὸν Ἱερό Ναό. Καὶ νὰ 
εἰσερχόμαστε μὲ κατάνυξη. Μὲ ἱεροπρέ-
πεια. Μὲ σεμνότητα. Μὲ αὐτὸ τὸν πόθο, 
νὰ φύγουμε γιὰ λίγο ἔστω ἀπὸ τὰ ἀδιέξο-
δα καὶ τὶς θλίψεις τῆς πρόσκαιρης ζωῆς 
μας, ἀναπνέοντας τὴν ἐλπίδα, τὴ χάρη 
καὶ τὴ χαρὰ τοῦ οὐρανοῦ.



Ο ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ Συμεὼν δέχθη-
κε ταυτόχρονα διπλὴ εὐεργεσία, σύμ-
φωνα μὲ τὴ θεία ὑπόσχεση. Διότι ἀξι-

ώθηκε νὰ δεῖ καὶ νὰ κρατήσει στὴ γεροντι-
κή του ἀγκάλη τὸν θεῖο Λυτρωτή, νὰ ἔχει 
ὅμως καὶ θάνατο μακάριο καὶ εἰρηνικό.

«Εὐλογεῖ» λοιπὸν ὁ Συμεὼν τὸν Θεό, 
δηλαδὴ Τὸν δοξάζει, διότι ἔφθασε αἰσί-
ως στὸ ποθούμενο τέρμα τῆς ἀποστολῆς 
του μὲ τὸ νὰ δεῖ τὸν Μεσσία, ἀλλὰ καὶ 
γιὰ τὸ ὅτι δόθηκε Σωτήρας στὸν κόσμο, 
ὄχι μόνο γιὰ τοὺς Ἰουδαίους ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τοὺς ἐθνικούς.

Καὶ τώρα, Δέσποτα, λέει ὁ Συμεών, ἐ  -
λευ θερώνεις ἐμένα τὸν δοῦλο Σου ἀπὸ τὰ 
δεσμὰ τοῦ θανάτου καὶ ὕστερα ἀπὸ λίγο 
πεθαίνω. Ὅλα δὲ αὐτὰ σύμφωνα μὲ τὴν 
ὑπόσχεσή Σου ὅτι δὲν θὰ πεθάνω πρὶν 
δῶ τὸν Χριστό. Καὶ τὸ θαυμαστὸ εἶναι ὅτι 
μὲ ἐλευθερώνεις «ἐν εἰρήνῃ», χωρὶς νὰ 
ἀνησυχῶ πιὰ γιὰ τὴ λύτρωση τοῦ Ἰσραήλ 
(Λουκ. β΄ 29). «Κέκμηκα, Δέσποτα»· ἔχω 
ἐξαντληθεῖ, Κύριε. «Ἐχρόνισα ἐν τῇ πα-
ροικίᾳ»· καθυστέρησα ζώντας σ’ αὐτὸν 
τὸν προσωρινὸ κόσμο· «καὶ τὴν μετοικίαν 
ἀσπάζομαι ἔνθα εὐφραινομένων πάν των 
ἡ κατοικία»· καὶ ποθῶ τὴν ἀποδημία ἀπὸ 
τὸν παρόντα κόσμο πρὸς τὰ ἐκεῖ ὅπου 
κατοικοῦν ὅλοι ὅσοι εὐφραίνονται. «Ἀπό-
λυσόν με, Δέσποτα. Ἀπαλλαγῆναι γὰρ 
τῶν ὁρωμένων ἐπείγομαι»· ἐλευθέρω-
σέ με, Δέσποτα, διότι βιάζομαι νὰ ἀπαλ-
λαγῶ ἀπὸ τὰ βλεπόμενα πρόσωπα καὶ 
πράγματα τοῦ παρόντος κόσμου»1. 

Τώρα, ἐπειδὴ εἶδα τὸ «τέλος», τὴν ἔκ-
βαση ὅσων μοῦ εἶχαν δοθεῖ ὡς ὑπόσχε-
ση, ἂς ἔλθει καὶ τὸ τέλος τῆς  πρόσκαιρης 
αὐτῆς ζωῆς. Ἐπειδὴ τὰ μάτια μου εἶδαν 

αὐτὰ ποὺ ποθοῦσα, αὐτὰ ποὺ ζητοῦσα, 
αὐτὰ ποὺ εἶχα σφοδρὸ πόθο νὰ δῶ, 
τώρα ἐλευθέρωσέ με τὸν δοῦλο Σου, ὁ 
ὁποῖος δὲν ταράσσεται ἀπὸ τὸν θάνατο 
οὔτε θορυβεῖται ἀπὸ λογισμοὺς ἀμφιβο-
λίας. Αὐτὰ εἶναι πηγὴ σταθερῆς εἰρήνης 
καὶ πολλῆς εὐφροσύνης2.  

Τώρα μὲ ἐλευθερώνεις, Δέσποτα, ἀπὸ 
τὴν παροῦσα ζωὴ «ἐν εἰρήνῃ», διότι οἱ 
λογισμοὶ ποὺ μὲ τάρασσαν γιὰ τὴ θεία 
Ἐνανθρώπηση «εἰρήνευσαν». Δὲν φο-
βοῦμαι πιὰ τὸν θάνατο «διὰ τὸ βαθύ μου 
γῆρας». Δὲν ἀνησυχῶ πιὰ γιὰ τὴν ἐλευ-
θερία τοῦ Ἰσραήλ, ἐπειδὴ «εἶδον τὸν 
ἐλευθερωτήν»3.

Μόνο ὅσοι αἰσθάνθηκαν καὶ εἶδαν τὸν 
Κύριο διὰ πίστεως, μποροῦν νὰ ἀντικρί-
ζουν τὸν θάνατο μὲ ψυχραιμία καὶ θάρ-
ρος, χωρὶς κανένα φόβο. Γιὰ τὸν ἄνθρω-
πο μάλιστα ποὺ ἀξιώθηκε νὰ κρατήσει 
στὴν ἀγκαλιά του τὸν Κύριο καὶ νὰ ἀπο-
λαύσει οὐράνιες χάριτες καὶ τὴ σωτηρία 
του, ὅλος ὁ κόσμος μὲ ὅλες τὶς χαρὲς καὶ 
τὶς ἀπολαύσεις τοῦ εἶναι  ἀφάνταστα φτω-
χός! Ὁ θάνατος γιὰ τὸν ἄνθρωπο τοῦ 
Θε οῦ εἶναι τὸ ὄργανο τῆς ἀπολύσεως 
ἀ   πὸ τοὺς κινδύνους τοῦ παρόντος βίου. 
Εἶ  ναι ἄξιο προσοχῆς τὸ ὅτι καὶ ὁ δίκαιος 
Ἀβραὰμ ὀνομάζει τὸν θάνατό του «ἀπό-
λυσιν» (βλ. Γεν. ιε΄ [15] 2). «Ἀπόλυσις» 
ὀνομάζεται καὶ ὁ θάνατος τοῦ Ἀαρών, τοῦ 
πρώτου ἀρχιερέα τοῦ Ἰσραήλ (βλ. Ἀριθ. 
κ΄ [20] 29), ὅπως καὶ τοῦ Τωβίτ (βλ. Τωβ. 
γ΄ 6), ἀλλὰ καὶ τῶν Μαρτύρων (βλ. Β΄ 
Μακ. ζ΄ 9).

«Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσπο-
τα», λέγει ὁ Συμεών, διότι στὴν πραγμα-
τικότητα ὁ θάνατος εἶναι  ἀπελευθέρωση 
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ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς φθο-
ρᾶς καὶ ἀναχώρηση τῆς ἀθάνατης ψυχῆς 
ἀπὸ τὸν αἰσθητὸ πρὸς τὸν πνευματικὸ 
κόσμο. Ὡστόσο, δὲν πρέπει ποτὲ ἐμεῖς νὰ 
ἐπισπεύδουμε ἀπὸ μόνοι μας τὸν θάνατό 
μας, ἀλλὰ νὰ περιμένουμε τὴν ὥρα ποὺ 
θὰ εὐδοκήσει νὰ μᾶς παραλάβει ὁ Κύρι-
ος. Ἐκεῖνος δηλαδὴ ποὺ μᾶς δημιούργη-
σε, ποὺ μᾶς ἔφερε στὴ ζωή, ποὺ μᾶς χά-
ρισε τὴ ζωή, ὁ ἐξουσιαστὴς τῆς ζωῆς καὶ 
τοῦ θανάτου. Ἄλλωστε οἱ ἄνθρωποι δὲν 
εἴμαστε παρὰ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ καὶ ἑπο-
μένως δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ ἐγκα-
ταλείπουμε τὴν ὑπηρεσία στὴν ὁποία 
Ἐ   κεῖνος μᾶς ἔταξε. Θὰ τὴν ἐγκαταλείψου-
με, ὅταν Ἐκεῖνος θελήσει, ὅταν συμπλη-
ρωθεῖ ὁ ἐδῶ χρόνος τῆς διακονίας μας.

Φεύγει ὁ θεοδόχος Συμεὼν «ἐν εἰρήνῃ», 
δηλαδὴ «ἐν ἀναπαύσει»· διότι ὅσο ζεῖ ὁ 
ἄνθρωπος, «ταράττεται,  ἀποθανὼν δέ, 
εἰρηνεύει»· μποροῦμε ὅμως νὰ ἐννοή-
σουμε «τὸ ἐν εἰρήνῃ» μὲ τὸ ὅτι θὰ λάβω 
ὅ,τι ἤλπιζα. Διότι πρὶν δῶ, λέει ὁ Συμε-
ών, τὸν Κύριο, οἱ λογισμοί μου δὲν εἰρή-
νευαν, ἀφοῦ ζοῦσα μὲ τὴν προσδοκία καὶ 
τὴ συνεχὴ ἀνησυχία καὶ φροντίδα πότε 
θὰ ἔλθει. Τώρα ὅμως, ἀφοῦ Τὸν εἶδα καὶ 
εἰρήνευσα καὶ ἔπαυσα πιὰ νὰ ἀνησυχῶ 
καὶ νὰ φροντίζω πότε θὰ ἔλθει, «ἀπολύο-
μαι», ἀπελευθερώνομαι4.

Ὤ! πόσο εἰρηνικὸς εἶναι ὁ θάνατος τοῦ 
δικαίου καὶ εὐλαβικοῦ ἀνθρώπου! Ἀνα-
χωρεῖ ὡς δοῦλος τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν τόπο 
τῶν κοπιαστικῶν ἀγώνων του στὸν τόπο 
τῆς αἰώνιας ἀναπαύσεώς του. 

Δὲν εἶναι καθόλου ὑποτιμητικὸ γιὰ τὸν 
Συμεὼν νὰ ὀνομάζει τὸν ἑαυτό του «δοῦ  -
λον» τοῦ Θεοῦ. Διότι γιὰ τὸν πιστὸ χρι  -
στιανὸ τὸ «δοῦλος Κυρίου» εἶναι κα  τεξ  -
ο χὴν τίτλος τιμῆς! Οἱ θεόπνευστοι Ἀ   -
πόστολοι ἔγραφαν καὶ ὁμολογοῦσαν ὅτι 
εἶναι δοῦλοι Κυρίου. «Δοῦλος Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ» αὐτοαποκαλεῖται ὁ ἀπόστολος 
Παῦ λος (Ρωμ. α΄ 1· Τίτ. α΄ 1). «Δοῦλοι   Ἰη   -
σοῦ Χριστοῦ» αὐτοαποκαλοῦνται οἱ ἀ   -
πόστολοι Παῦλος καὶ Τιμόθεος (Φιλιπ. 

α΄ 1). «Θεοῦ καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ 
δοῦ λος» αὐτοαποκαλεῖται ὁ  ἀδελφόθεος 
Ἰάκωβος (Ἰακ. α΄ 1), «Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦ-
λος» ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἰακώβου Ἰούδας ὁ 
ἀδελφόθεος (Ἰούδα 1).

Ἀναχωρεῖ λοιπὸν «ἐν εἰρήνῃ» ὁ Συμε-
ών. Μὲ τὴ συνείδησή του εἰρηνική. Ἀνα-
χωρεῖ «ἐν εἰρήνῃ ἔναντι τοῦ θανάτου, 
πρὸς τὸν ὁποῖον ἔχει ἐξοικειωθεῖ καὶ εἰς 
τὸν ὁποῖον δὲν χρεωστεῖ τίποτε, ὥστε νὰ 
τὸν φοβῆται»5.

Ἰδιαίτερα μετὰ τὴν ἁγία Ἀνάσταση καὶ 
τὴν εἰς οὐρανοὺς Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ οἱ πιστοὶ περιφρονοῦν τὸν θάνα-
το σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει. Τώρα δὲν ὑπάρ-
χουν νεκροί, μόνος νεκρὸς εἶναι ὁ θάνα-
τος. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
ποθοῦσε νὰ πεθάνει, γιὰ νὰ εἶναι μαζὶ μὲ 
τὸν Χριστὸ καὶ νὰ Τὸν ἀπολαμβάνει (βλ. 
Φιλιπ. α΄ 23). Περιχαρὴς βάδιζε πρὸς τὸν 
θάνατο ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος. 
Καὶ γενικά, ὅλες οἱ εὐσεβεῖς ψυχὲς θεω-
ροῦν τὸν θάνατο ὡς ἀνεκτίμητο ἀγαθό· 
ἤ, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, 
ἂν χωρὶς νὰ προηγηθεῖ ὁ θάνατος δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ προηγηθεῖ ἡ ἀνάσταση, 
«ἀγαθὸν ἂν εἴη ὁ θάνατος, ἀρχὴ καὶ ὁδὸς 
τῆς πρὸς τὸ κρεῖττον μεταβολῆς ἡμῖν γε-
νόμενος»· ὁ θάνατος εἶναι ἀγαθὸ καὶ γί-
νεται ἀρχὴ καὶ δρόμος τῆς μεταβολῆς μας 
πρὸς τὸ καλύτερο6. 

1. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
Λόγ. Εἰς Συμεῶνα..., PG 93, 1576C.

2. Βλ. ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, Τὰ Ἀμφιλό-
χια, ἐρώτ. ρνστ΄, PG 101, 824CD.

3. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, Εἰς τὸ κατὰ 
Λουκᾶν, κεφ. Γ΄, PG 129, 802BC.

4. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ, ὅ.π., PG 
123, 729Α.

5. Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κατὰ 
Λουκᾶν, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι, σελ. 106.

6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ, Λόγ. Παραμυθη-
τικὸς εἰς Πουλχερίαν 76, PG 46, 864. Περισσό-
τερα βλ. ΝΙΚ. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Τὸ Μυστήριο 
τοῦ θανάτου, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι 201019, 
σελ. 224-264.



Ὁ ἅγιος ἱερομάρτυς Ἑρμογένης 
ὁ θαυματουργὸς

Α πὸ τὰ ἔνδοξα χώματα τῆς Μικρασί-
ας καταγόταν ὁ ἅγιος Ἑρμογένης. 
Γεννήθηκε τὸν 4ο αἰώνα στὴ Φοινι-

κούντα, μιὰ πόλη τῆς ἐπαρχίας τῶν Μύ-
ρων. Ἀπὸ μικρὸς δέχθηκε ἀπὸ τοὺς εὐσε-
βεῖς γονεῖς του τὰ νάματα τῆς χριστιανι κῆς 
πίστεως. Ἡ μελέτη τοῦ 
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου σα-
γήνευε τὴ νεανικὴ ψυχή 
του καὶ μὲ τὸν συστη-
ματικὸ πνευματικὸ ἀγώ-
να του τὴν πότιζε μὲ τὶς 
ἀρετὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Ἡ πηγαία καλο-
σύνη καὶ ἡ ἀνιδιοτελὴς 
ἀγάπη του τὸν  ἔκαναν 
στοὺς συνανθρώπους 
του ὑπεραγαπητό.

Ὅταν  πέθαναν οἱ γο-
νεῖς του, ὁ  Ἑρμογέ   νης δι-
αμοίρασε μὲ ἁ  πλοχεριὰ 
ὅλη τὴν πατρική του πε-
ριουσία στοὺς φτωχούς. 
Καὶ ἀπερίσπαστος προ-
χώρησε στὴ ζωὴ τῆς ἀφιερώσεως στὸ 
Θεὸ ποὺ ἀπὸ μικρὸς ποθοῦσε.

Ἡ Αἴγυπτος μὲ τὴν πλούσια μοναστικὴ 
παράδοση τὸν ἔθελξε. Γι’ αὐτὸ κατέφυγε 
γιὰ ἀρκετὰ χρόνια στὰ ἱερά της κοινόβια 
καὶ στὰ ἀσκητήριά της γιὰ νὰ μαθητεύσει 
στὸ γνήσιο μοναχισμὸ ἀπὸ ἔμπειρους κα-
θοδηγούς - πατέρες. Σὰν μέλισσα ἀπορ-
ροφοῦσε τὸ νέκταρ τῆς σοφίας τῶν πατέ-

ρων τῆς Ἐρήμου καὶ μόρφωνε στὴν ψυχή 
του ὅλο καὶ περισσότερο τὴ ζωὴ τῆς τε-
λειότητος.

Ἀργότερα συναντᾶμε τὸν μοναχὸ Ἑρ-
μογένη στὴ Βασιλίδα τῶν Πόλεων, τὴν 
Κωνσταντινούπολη. Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ 

ἄρχοντες ἐξετίμησαν 
τὴν ἀρετή του, γι’ αὐτὸ 
τὸν χειροτόνησαν ἱε-
ρέα. Σύντομα τὸν προ-
ήγαγαν καὶ στὸ βαθμὸ 
τοῦ Ἐπισκόπου. Ὁ ἐπί-
σκοπος Ἑρμογένης ἀξι-
ώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ 
ποιμάνει θεοφιλῶς τὴν 
Ἐκκλησία τῆς Σάμου. Μὲ 
τὴν ὁσία βιοτή του καὶ μὲ 
τὴν πλούσια ποιμαντικὴ 
καὶ φιλανθρωπικὴ δρά-
ση ἀνέδειξε τὴ Μητρό-
πολή του φάρο φωτει-
νό. Ὡς γνήσιος τοῦ Χρι-
στοῦ ποιμένας ἀγρυ-
πνοῦσε μὲ ἀγωνία γιὰ 

τὰ λογικά του πρόβατα. Γιατὶ στὴν ἐπο-
χή του «λύκοι βαρεῖς», οἱ αἱρετικοὶ Ἀρει-
ανοί, παραμόνευαν νὰ κατασπαράξουν 
τὰ πρόβατα. Ἀλλὰ καὶ οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ 
εἰδωλο λάτρες ταλαιπωροῦσαν τὸ νησί. 
Ὁ ἐπίσκοπος λοιπὸν Ἑρμογένης δἐν 
ἔ    παυε νὰ  στερεώνει στὴν πίστη τὸ λο-
γι  κό του ποίμνιο μὲ τὸν ἀνόθευτο λόγο 
του καὶ νὰ ζεσταίνει τὶς καρδιὲς ὅλων μὲ 

5 Ὀκτωβρίου
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τὴν ἀπέραντη στοργὴ καὶ καλοσύνη του. 
Στὴν περίοδο ποὺ ξέσπασαν διω γμοί, 

ὁ γενναῖος ἐπίσκοπος Ἑρμογένης μὲ πιὸ 
φλογεροὺς ἀπὸ ἄλλοτε λόγους ἐνίσχυε 
τοὺς ὀλιγοψύχους καὶ ἀνύψωνε τὸ φρό-
νημα τῶν καταπονουμένων. «Παιδιά 
μου», τοὺς ἔλεγε, «ὅσα πάσχουμε ἐδῶ 
γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἀξίζουν 
τίποτα μπροστὰ στὴ δόξα τοῦ Παραδεί-
σου ποὺ μᾶς περιμένει...».

Ἡ δυναμικὴ αὐτὴ δράση τοῦ Ἐπισκόπου 
κίνησε τὸν φθόνο τῶν εἰδωλολατρῶν, ποὺ 
τὸν κατήγγειλαν στὸν ἄρχοντα τῆς Σάμου 
Σαντορινίνο. Κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἀνακρί-
σεως ὁ Ἱεράρχης ὁμολόγησε μὲ θάρρος 
τὴν πίστη του, ἀρνούμενος νὰ θυσιάσει 
στὰ ψεύτικα εἴδωλα. Γι’ αὐτὸ ἀκολούθη-
σαν φρικτὰ μαρτύρια. Τὸν ξάπλωσαν στὴ 
γῆ. Τὸν ἔδεσαν ἀπὸ τέσσερα μέρη καὶ τὸν 
μαστίγωναν ἀνελέητα. Μετὰ τὸν κρέμα-
σαν ὄρθιο πάνω σὲ πάσσαλο καὶ μὲ σιδε-
ρένιες «ξύστρες» ἔγδερναν τὸ σῶμα του, 
ἐνῶ παράλληλα μὲ ἀναμμένα κεριὰ κα-
ψάλιζαν τὶς μασχάλες του. Στὴ συνέχεια 
τὸν ἀπομόνωσαν σὲ σκοτεινὸ κελλὶ φυ-
λακῆς δεμένο στὸ τιμωρητικὸ ξύλο. Ἐδῶ 
οὔτε τὴν κεφαλή του μποροῦσε νὰ κινή-
σει, γιατὶ τὴν εἶχαν ἐγκλωβισμένη μὲ κρί-
κους βαριᾶς ἁλυσίδας. Στὴν ἐξαντλητικὴ 
αὐτὴ ὥρα τῶν φρικτῶν πόνων ὁ Ἑρμο-
γένης δέχθηκε τὸν γλυκασμὸ τῆς θείας 
ἐπισκέψεως τοῦ παναγάθου Κυρίου Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος, ἀφοῦ τὸν ἐλευ-
θέρωσε ἀπὸ τὰ δεσμὰ καὶ τοῦ γιάτρε-
ψε τὶς πληγές, τὸν ἐνίσχυσε μὲ τὰ λόγια: 
«Μὴ φοβᾶσαι, Ἑρμογένη! Εἶμαι μαζί σου. 
Ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε!».

Ὁ ἡγεμόνας, ὅταν πληροφορήθηκε τὸ 
θαῦμα, ἐξαγριώθηκε καὶ διέταξε νὰ τὸν 
δέσουν πίσω ἀπὸ ἄγρια ἄλογα καὶ νὰ 
τὸν σύρουν στοὺς δρόμους τῆς πόλεως. 
Ἀλλὰ τὰ ἄγρια ζῶα, ὅταν ἀντίκρισαν τὸν 
Μάρτυρα, ἡμέρεψαν σὰν πρόβατα, καὶ τὸ 
μαρτύριο ματαιώθηκε. Καὶ ἐνῶ ὁ ὑποψή-

φιος Μάρτυρας δοξολογοῦσε τὸν Θεὸ γιὰ 
τὸ θαῦμα, δεχόταν στὸ εὐλογημένο στό-
μα του βροχὴ ἀπὸ πέτρες.

Ὅμως ὁ Ἅγιος ἐξακολουθοῦσε νὰ μένει 
ἀβλαβής. Βλέποντας τὰ θαύματα αὐτά, 
πλήθη εἰδωλολατρῶν πίστεψαν στὸν ἀ -
ληθινὸ Θεὸ καὶ βαπτίσθηκαν στὸ ὄνομα 
τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ἔφθασε τὸ τέλος 
τοῦ ἱεράρχη Ἑρμογένη μὲ ἀποκεφαλισμό. 
Λίγο πρὶν παραδώσει στὸ ξίφος τοῦ δημί-
ου τὴν κεφαλή του, ὁ Μάρτυρας γονάτι-
σε καὶ προσευχήθηκε λέγοντας: «Κύριε, 
συγχώρεσε τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἐνδυ-
νάμωσε τοὺς πιστοὺς στὴν Ὀρθόδοξη πί-
στη». Ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἀκούστηκε τότε 
ἡ φωνή: «Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ!... 
εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου». 
Καὶ κλίνοντας τὸν αὐχένα στὸ ξίφος τοῦ 
δημίου, ὁ γενναῖος Μάρτυρας παρέδωσε 
τὴν ἁγία ψυχή του στὸ Θεό. 

Λίγες ὧρες ἀργότερα, κρυφὰ μέσα στὴ 
νύχτα, εὐλαβεῖς Σαμιῶτες παρέλαβαν τὸ 
τίμιο Λείψανο τοῦ Ἱεράρχου τους καί, γιὰ 
νὰ μὴν τὸ βεβηλώσουν οἱ ἐχθροί, ἀφοῦ τὸ 
σφράγισαν σὲ ξύλινο κιβώτιο, τὸ ἀπέθε-
σαν μὲ εὐλάβεια στὰ κύματα τῆς θάλασ-
σας. Ἡ θεία Πρόνοια ὁδήγησε τὸ πολύτι-
μο φορτίο στὴν Κύπρο. Ἐκεῖ, σὲ μιὰ ἀκτὴ 
κοντὰ στὸ Κούριο, βρέθηκε ὁ πολύτιμος 
θησαυρός. Οἱ Κύπριοι πιστοὶ κήδεψαν 
μὲ τιμὲς Μάρτυρος τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ 
ἁγίου Ἑρμογένους στὸ χωριὸ Ἐπισκοπή. 
Μέχρι σήμερα στήν τοποθεσία «Καλορί-
ζικη» σώζεται ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου μέσα 
σὲ μικρὸ ναό, ποὺ πανηγυρίζει στὴ μνή-
μη του κάθε χρόνο στὶς 5 Ὀκτωβρίου. Καὶ 
στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς ἁγίας Νάπας στὴ Λε-
μεσὸ βρίσκεται ἀπότμημα τῆς τιμίας κά-
ρας τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἱεράρχου Ἑρμο-
γένους, τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Σάμου, ποὺ 
ἁγιάζει τοὺς πιστούς.

«Ταῖς τοῦ ἱερομάρτυρος Ἑρμογένους 
πρεσβείαις, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς».



Σ ὰ νά ᾿πεσε κεραυνὸς στὴ γειτονιά 
τους ἡ θλιβερὴ εἴδηση. Ἄλλη ἀπὸ 
τὴν πόρτα της, ἄλλη ἀπὸ τὸ παρά-

θυρο, ἄλλη ἀπὸ τὸ μπαλκόνι τοῦ σπιτιοῦ 
της οἱ νοικοκυρές, πρώτη τους κουβέντα 
εἶχαν τὸ θλιβερὸ γεγονός. Οὔτε νὰ χαιρε-
τήσει ἡ μία τὴν ἄλλη εἶχαν τὴ διάθεση ἢ 
νὰ ἀστειευθοῦν ἢ νὰ κουτσομπολέψουν, 
ὅπως ἔκαναν ἄλλες φορές.

Ἡ Ἀγγελικὴ βρισκόταν στὴν ἐξώπορ-
τά της καὶ ἑτοιμαζόταν γιὰ τὰ καθημερινὰ 
ψώνια της. Τὴν εἶδε ἡ γειτόνισσά της Μα-
ρία ἀπ᾿ τὸ παράθυρο καὶ χωρὶς κὰν νὰ 
τὴ χαιρετήσει, λίγο ταραγμένη, ἄρχισε τὴν 
κουβέντα:

–Τό ᾿μαθες, Ἀγγελικούλα μου, ὁ Γιάν-
νης ὁ ἄντρας τῆς Ἐλπίδας πολὺ σοβαρὰ 
ἄρρωστος στὸ Νοσοκομεῖο. Φαίνεται νὰ 
εἶναι στὰ τελευταῖα του. Οἱ γιατροὶ διαπί-
στωσαν προχωρημένη τὴν κακιὰ ἀρρώ-
στια – μακριὰ ἀπὸ μᾶς –…

Αὐτὰ εἶπε καὶ σταύρωσε τὸ στῆθος της.
 –Τί κακὸ τοὺς βρῆκε!
Κείνη τὴν ὥρα ἄνοιξε τὴν πόρτα τοῦ 

σπιτιοῦ της ἡ Τατιανή. Κάτι εἶχε μάθει 
ἀπὸ μία φίλη της καὶ γι᾿ αὐτὸ μπῆκε κι 
αὐτὴ ἀμέσως στὴ συζήτηση: 

–Καλά, αὐτὸς θὰ ἡσυχάσει. Ἡ δόλια 
ὅμως Ἐλπίδα μὲ τὰ ὀχτὼ παιδιά της, τὸ 
μεγαλύτερο δεκαοχτὼ χρονῶν καὶ τὸ τε-
λευταῖο τεσσάρων. Πῶς θὰ τὰ βγάλει 
πέρα;

Ἀπ᾿ τὸ μπαλκόνι πετάχτηκε καὶ ἡ πολυ-
λογοὺ Μερόπη, ποὺ πήγαινε στὴν ἐκκλη-
σία μόνο ὅταν φοροῦσε κανένα καινούρ-
γιο φόρεμα γιὰ νὰ τὴ δοῦν καὶ νὰ τὴν κα-
μαρώσουν:

–Τό ᾿λεγα ᾿γὼ πολλὲς φορές. Τί τὰ θέ-
λει τόσα παιδιά! Δὲν τῆς φτάναν τὰ λίγα; 
Τώρα στὰ σαρανταπέντε της χήρα μὲ 
ὀχτὼ παιδιά...

Ἔλεγε καὶ ἄλλα πολλὰ  ἀσυνάρτητα... ἡ 
κουβέντα της  ἀτέλειωτη...

Θρῆνος καὶ δακρυσμένα μάτια στὴν κη-
δεία τοῦ Γιάννη. Δίπλα στὸ φέρετρο ἡ 
χαροκαμένη σύζυγος - μάνα μὲ τὰ ὀχτὼ 
παιδιά της. Προσπαθεῖ νὰ συγκρατηθεῖ. 
Ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας ἡ Ἐλπίδα, ἀπὸ 

Ἡ θυσία τῆς μάνας

Ἀληθινὴ ἱστορία
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Ἡ συνδρομὴ ἀποστέλλε-
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γὴ στὸ Γραφεῖο τοῦ Περι-
οδικοῦ (πληροφορίες στὸ 
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βάλλεται στὰ  παρακάτω 
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ΚΑΠΕ
ΝΘΗΜ
ΕΡΟ

ΑΝΙΚτὴν ὥρα ποὺ οἱ γιατροὶ τῆς τό ᾿παν ξεκάθαρα, μὲ θερμὴ 
προσευχὴ ζητοῦσε τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Παρακαλοῦσε 
τὴν Παναγία νὰ τῆς δώσει κουράγιο νὰ ἀντέξει τὴ δοκι-
μασία. Πολλὲς φορὲς μονολογοῦσε: «Θεέ μου, βοήθη-
σέ με νὰ σηκώσω τὴ δοκιμασία τούτη χωρὶς νὰ βαρυγ-
γωμήσω. Ἂς γίνει τὸ θέλημά Σου». Μὲ εἰρηνικὸ πένθος 
καὶ μὲ συγκρατημένη τὴ ραγισμένη καρδιά της ἀκολού-
θησε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά της τὸν σύζυγό της στὴν τελευ-
ταία του κατοικία. Ἀπό ᾿δῶ καὶ πέρα πλέον συνεχίζεται 
ἡ ζωή της πολὺ διαφορετικὰ ἀπὸ πρίν.

–Πῶς θὰ τὰ βγάλεις πέρα, Ἐλπίδα μου; τὴ ρώτησε κά-
ποια στιγμὴ μία ἀπὸ τὶς γειτόνισσες.

–Ἔχει ὁ Θεός, ἀπάντησε καὶ ἔδειξε μὲ τὸ βλέμμα της 
τὸν οὐρανό. Καὶ συμπλήρωσε τὴ φράση της μὲ τὸν στί-
χο τοῦ Ψαλμοῦ: «Ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήψεται»...

Ἔχει ὁ Θεός! Ἐργαζόταν σὲ μιὰ τράπεζα καθαρίστρια. 
Λίγους ὅμως μῆνες ἀργότερα κάποιος φρόντισε νὰ 
προσληφθεῖ σὲ ὑπηρεσία τοῦ Δήμου. Ἦταν πολὺ καλύ-
τερα καὶ εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ εἶναι περισσότερες ὧρες 
κοντὰ στὰ παιδιά. Ἀλλὰ τὰ βάσανά της δὲν εἶχαν τελει-
ώσει.

Δὲν συμπληρώθηκαν δυὸ χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ 
συζύγου της καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα ἀγόρια της, ὁ Κί-
μων, παρουσίασε νεφρικὴ ἀνεπάρκεια.

–Θεέ μου, βοήθησέ με νὰ ἀντέξω, ἐπανελάμβανε 
πολλὲς φορές. Ἂς γίνει καὶ τώρα τὸ θέλημά Σου.

Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις τους στὸ Νοσοκομεῖο ὁ 
γιατρὸς τοὺς ἀνακοίνωσε πὼς εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνει με-
ταμόσχευση νεφροῦ. Μεταμόσχευση; Ποῦ; Πῶς; Ποιὸς 
θὰ δώσει τὸ νεφρό; Ἀλλὰ ἡ Ἐλπίδα εἶχε κιόλας πάρει 
τὴν ἀπόφασή της. Τὸ ἀνακοίνωσε στὰ παιδιά της. Θὰ 
δώσει ἡ μάνα τὸ ἕνα νεφρό της γιὰ νὰ ζήσει τὸ παιδί 
της. Ὁ γιατρὸς τοὺς βεβαίωσε ὅτι εἶναι συμβατὸ τὸ μό-
σχευμα.

Μέσα στὸ χειρουργεῖο μάνα καὶ γιός, ἡ Ἐλπίδα καὶ ὁ 
Κίμων. Κράτησε ἀρκετὲς ὧρες ἡ ἐπέμβαση…

Σήμερα ὁ Κίμων σπουδάζει στὸ Πανεπιστήμιο καὶ βο-
ηθεῖ στὰ ἔργα τὰ ἱεραποστολικὰ τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ ἴδιο 
καὶ ἡ μάνα. Ὅλα τὰ παιδιά της βρῆκαν τὸ δρόμο τους. 
Σπούδασαν, ἔκαναν οἰκογένεια...

Ἔχει ὁ Θεός. Ἡ Ἐλπίδα γυρίζει συχνὰ πρὸς τὰ πίσω... 
Θυμᾶται... Πόσα θαύματα!... Πόσες παρεμβάσεις τοῦ 
Θεοῦ!... Γι᾿ αὐτὸ καὶ πολλὲς φορὲς Τὸν εὐχαριστεῖ καὶ 
Τὸν δοξάζει, καὶ μὲ ὁλόψυχη εὐγνωμοσύνη ψιθυρίζει: 
«Ἔχει ὁ Θεός!... Ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήψεται».


