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Κ άποτε καταράστηκε μιὰ συκιά, κι αὐτὴ ξεράθηκε. Ἄλλοτε πῆρε τὸ μαστίγιο κι 
ἔδιωξε τοὺς ἀσεβεῖς ἐμπόρους ἀπὸ τὸν οἶκο του Θεοῦ. Καὶ σ’ ἄλλη περίστα-
ση ἔστειλε τὰ δαιμόνια στοὺς χοίρους, κι αὐτοὶ  πνίγηκαν στὴ λίμνη. Χαρακτη-

ριστικότερα ἀκόμη στοὺς καιροὺς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ Θεὸς τιμωροῦσε παρα-
δειγματικὰ τὸ κακό, μὲ ἀποκορύφωμα βέβαια τὸν Κα-
τακλυσμὸ τοῦ Νῶε καὶ τὴ συνταρακτικὴ κατα-
στροφὴ τῶν διεστραμμένων πόλεων Σόδο-
μα καὶ Γόμορρα.

Εἶναι λοιπὸν αὐστηρός; Εἶναι ἄ  -
καμ  πτος ἐπιτηρητὴς τῆς τάξεως 
στὸν κόσμο καὶ ἀδέκαστος τι-
μωρὸς τοῦ κακοῦ;

Ὁ Θεὸς εἶναι δίκαιος. Ἡ δι-
καιοσύνη Του ὅμως δὲν μοιά-
ζει μὲ τὴν ἀνθρώπινη δικαιο-
σύνη. Οἱ ἄνθρωποι, ἀποδί-
δοντας δικαιοσύνη, καὶ λάθη 
κάνουμε καὶ τὰ κίνητρά τους 
συχνὰ εἶναι ἐκδικητικά. Ἀλλὰ 
ὁ Θεὸς εἶναι δίκαιος ἀπὸ ἀγά-
πη. Ἡ δικαιοσύνη Του ἀποτε-
λεῖ ξεχείλισμα τῆς ἀγάπης Του. 
«Τιμωρεῖ» μὲ ἀγάπη. Ἐλέγχει κι-
νούμενος ἀπὸ ἄπειρη ἀγάπη. Δο-
κιμάζει μὲ πειρασμοὺς τὸν ἄνθρω-
πο πάντα ἀπὸ ἀγάπη. Ὅταν οἱ ἁμαρ-
τίες μας συσσωρεύονται ὑπερβο-
λικά, δικαίως μᾶς ἐγκαταλείπει 
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σεβόμενος τὴν ἐλευθερία μας. Ἀλλὰ καὶ 
αὐτὴ ἡ «δικαία τοῦ Θεοῦ ἐγκατάλειψις διὰ 
τὴν ἡμετέραν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀπείθει-
αν» (ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς)1 ἐκδή-
λωση τῆς ἀγάπης Του εἶναι. Ὄχι μόνο δι-
ότι γίνεται ἀπὸ σεβασμὸ στὴν ἐλευθερία 
μας, ἀλλὰ καὶ διότι πάντοτε ἀποβλέπει 
στὸ καλό μας, στὴ σωτηρία μας.

Τὸ πρόβλημα βέβαια εἶναι ἡ ὑπερβο-
λικὴ συσσώρευση ἁμαρτιῶν ποὺ ἀντι-
στέκεται πεισματικὰ στὸν ὠκεανὸ τῆς φι-
λανθρωπίας τοῦ Θεοῦ· «οὐδεὶς φιλαν-
θρωπότερος τοῦ Θεοῦ ἀλλ’ οὐ θέλει 
ἐλεῆσαι· ἀντιστήκει γὰρ τὸ πλῆθος τῶν ἐν 
τῷ κόσμῳ γινομένων ἁμαρτιῶν» (Ὅσιος 
Βαρσανούφιος, ἀπόκρισις φξθ΄).

Ἡ συσσώρευση τῶν ἁμαρτιῶν στὸν 
τόπο μας ἔχει τὸν τελευταῖο καιρὸ αὐ-
ξηθεῖ πολύ. Ἐκρηκτικὴ ἡ αὔξηση. Ἕνα 
εἶδος μανίας. Οἱ πιστοί, ἔχοντας εὐαισθη-
τοποιημένα τὰ πνευματικά τους αἰσθητή-
ρια, ἀντιλαμβάνονται ὅτι ὁ τόπος ἔχει ἤδη 
εἰσέλθει σὲ περίοδο μεγάλου πειρασμοῦ 
καὶ δικαίως ἀνησυχοῦν. Ἀνησυχοῦν γιὰ 
τοὺς ἴδιους, γιὰ τὰ παιδιά τους, τοὺς δι-
κούς τους, τὴν πατρίδα, τὸν κόσμο γενι-
κότερα.

Τὰ ἐρωτήματα τοὺς πιέζουν ἀσφυκτι-
κά: Τί πρόκειται νὰ συμβεῖ; Τί θὰ γεννή-
σει ἡ αὐριανὴ μέρα; Σὲ ποιὸν κόσμο θὰ 
ζήσουν τὰ παιδιά μας; Θὰ γίνει πόλεμος; 
Θὰ πάρουμε πίσω αὐτὰ ποὺ χάσαμε ἢ 
θὰ χάσουμε κι αὐτὰ ποὺ ἔχουμε; Ζοῦμε 
στοὺς ἔσχατους καιρούς; Κι ἂν ναί, πόσο 
κοντά μας εἶναι οἱ μεγάλοι πειρασμοί;

Ὅλα αὐτὰ κι ἄλλα ἀκόμη, ἐρωτήματα 
βασανιστικὰ καὶ ἀδυσώπητα, τοὺς κυ-
κλώνουν μέρα-νύχτα «ὥσπερ μέλισσαι 
κηρίον», σὰν πολύβουο μελίσσι γύρω 
ἀπὸ τὴν κυψέλη. Οἱ δὲ ποικίλες σ᾿ αὐτὰ 
ἀπαντήσεις ἐπιτείνουν τὴ σύγχυση, τὰ 
ἐπιδεινώνουν.

Ὅμως ἐδῶ εἶναι ὁ πόλεμος.
Ἡ μάχη πρέπει νὰ δοθεῖ ἀπὸ τὸν καθέ-

να. Καὶ πρέπει νὰ δοθεῖ μέσα στὴ σύγ-

χυση. Μάχη πίστεως! Πίστεως στὴν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ. Πίστεως ὅτι ἡ δικαιοσύ-
νη Του εἶναι ξεχείλισμα τῆς ἀγάπης Του. 
Καὶ ἑπομένως ὅτι, ὅποιες δοκιμασίες κι 
ἂν ἐπέλθουν – ἀποτέλεσμα τῆς δικαίας 
λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας ἐγκαταλείψεώς 
μας – θὰ βρίσκονται ὅλες μέσα στὸν ὠκε-
ανὸ τῆς ἀγάπης Του. Ὁ Θεὸς δὲν τιμω-
ρεῖ γιὰ νὰ ἐξοντώσει, ἀλλὰ γιὰ νὰ σώσει. 
Δὲν ἐκδικεῖται τὴν ἀσέβειά μας· ἀλλὰ παι-
δεύει, παιδαγωγεῖ. Καὶ μάλιστα «διά τῶν 
εὐχῶν» τῶν ἁγίων ἀνθρώπων «μετ᾿ ἐλέ-
ους παιδεύει» (Ὅσιος Βαρσανούφιος, 
ἀπόκρισις φξθ΄). Παιδαγωγεῖ «μετ᾿ ἐλέ-
ους», μὲ ἀγάπη, μὲ εὐσπλαχνία. Ὡς Πα-
τέρας στοργικὸς ποὺ εἶναι φροντίζει μὲ 
σπλάχνα πατρικὰ τὰ παιδιά Του, ὅλους 
μας. Ἀκόμη κι ὅταν κατὰ λόγον δικαιοσύ-
νης μᾶς ἐγκαταλείπει, δὲν μᾶς ἀποκηρύτ-
τει, εἶναι καὶ παραμένει Πατέρας, ὁ Πατέ-
ρας μας.

Αὐτὴ ἡ γνώση εἶναι σωτήρια. Καὶ ἡ 
οἰκογένειά μας καὶ οἱ δικοί μας καὶ ἡ πα-
τρίδα μας καὶ ὅλος ὁ κόσμος βρίσκον ται 
στὰ χέρια τοῦ Δημιουργοῦ μας. Ἀκόμη 
κι ἂν ἡ γῆ συγκλονιστεῖ καὶ τὰ βουνὰ πέ-
σουν στὴ θάλασσα, δὲν πρέπει νὰ ἀφή-
σουμε τὸν φόβο νὰ καλύψει τὶς ψυχές 
μας· «Οὐ  φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράττε-
σθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρ-
δίαις θαλασσῶν» (Ψαλ. με΄ [45] 3).

Δὲν θὰ ἀνησυχοῦμε; Θὰ ἀνησυχοῦμε 
μὲ τὴν «καλὴ ἀνησυχία», ὅπως ἔλεγε ὁ 
ὅσιος γέροντας Παΐσιος. Θὰ ἀνησυχοῦμε 
μὲ πίστη, θὰ ἀγωνιοῦμε μὲ ἐλπίδα, θὰ 
ἀγωνιζόμαστε μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ θὰ 
προσευχόμαστε μὲ ζῆλο. Γιὰ νὰ ἀντέξου-
με καὶ κατὰ τὴν ὥρα τοῦ μεγάλου πειρα-
σμοῦ νὰ κρατήσουμε τὴν πίστη ζωντανὴ 
καὶ νὰ δώσουμε τὴ μαρτυρία μας μέσα σ᾿ 
αὐτὸ τὸν ἀποστατημένο κόσμο.

1. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ὁμιλία ΙΣΤ΄, Περὶ 
τῆς κατὰ σάρκα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ οἰκονομίας..., ΕΠΕ 9, 446.
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1. «�έκνα φωτὸς»

Πυκνὸ τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς πλάνης 
παρασύρει τὸν κόσμο σὲ τραγικὰ ἀδιέξοδα. Κι ὁ 
ἄνθρωπος δὲν παύει ν’ ἀναζητᾶ φῶς κι ἐλπίδα. 
Γι’ αὐτὸ κι ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴ σημερινὴ 
ἀποστολικὴ περικοπὴ καλεῖ τοὺς πιστοὺς χρι-
στιανοὺς νὰ γίνουν αὐτοὶ φῶς μέσα στὴν κοινω-
νία. Ἐφόσον εἶστε ἑνωμένοι μὲ τὸν Κύριο, ἀκτι-
νοβολεῖτε τὸ φῶς Του, γράφει. Κι ἐσεῖς λοιπόν, 
«ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε». Νὰ συμπερι-
φέρεστε σὰν παιδιὰ τοῦ φωτός· σὰν ἄνθρωποι 
ποὺ ὅλη τους ἡ ζωὴ εἶναι φῶς, καὶ λάμπουν μὲ 
τὴν ἀρετή τους. 

Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου ἀπηχεῖ 
τὸν παρόμοιο λόγο τοῦ Κυρίου ποὺ εἶπε στοὺς 
μαθητές Του: «Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου» 
(Ματθ. ε΄ 14). Ἐσεῖς εἶστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου, 
διότι ἔχετε προορισμὸ μὲ τὸ φωτεινό σας παρά-
δειγμα καὶ μὲ τὰ λόγια σας, ποὺ μεταδίδουν τὸ 
φῶς τῆς ἀλήθειας, νὰ φωτίζετε τοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ βρίσκονται σὲ πνευματικὸ σκοτάδι.

Ὁ πιστὸς χριστιανὸς ὅταν ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, γίνεται τὸ ἀναμμένο λυχνάρι 
ποὺ ρίχνει φῶς μέσα στὴ νύχτα καὶ καθοδηγεῖ 
τὸν ἄνθρωπο, καθέναν ὁ ὁποῖος ψάχνει νὰ βρεῖ 
τὸν σωστὸ δρόμο ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσει στὸν 
προορισμό του. Καὶ εἶναι αὐτὸ τὸ φῶς δριμὺς 
ἔλεγχος γιὰ τὸν πονηρὸ καὶ διεφθαρμένο κόσμο 
ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ προβάλει καὶ ἐπιβάλει τὰ σκο-
τεινά του ἔργα ὡς τρόπο ζωῆς παρασύροντας 
πολλούς. 

Α
δελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς πε-
ριπατεῖτε· — ὁ γὰρ καρπὸς 
τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγα-

θωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀλη-
θείᾳ· — δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐ  άρε -
στον τ) Κυρίῳ. καὶ μὴ συγκοινω-
νεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀ    κάρποις 
τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐ  λέγ-
χετε· τὰ γὰρ κρυφῆ  γινόμενα ὑπ᾿ 
αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· τὰ 
δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φω-
τὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανε-
ρούμενον φῶς ἐστι. διὸ λέγει· ἔγει-
ρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν
νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χρι-
στός.  Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς 
περιπατεῖ τε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾿ 
ὡς  σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν 
καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰ-
σι. διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, 
ἀλλὰ συνι έν τες τί τὸ θέλημα τοῦ 
Κυρίου. καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, 
ἐν ᾧ ἐ    στιν ἀσωτία, ἀλ λὰ  πλη-
ροῦσθε ἐν Πνεύ ματι, λαλοῦντες 
 ἑ   αυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ 
ᾠδαῖς  πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ 
ψάλλον τες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν 
τ) Κυρίῳ. 

Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, 
Ἀθηνοδώρου μάρτυρος
Ἦχος α΄ - Ἑωθινὸν Δ΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
(Ι΄ Λουκᾶ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΣΤ΄ Κυριακῆς: Ἐφεσ. ε΄ 8-19

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ιγ΄ 10-17
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Ἂς παρακαλοῦμε λοιπὸν τὸν Κύριο Ἰη-
σοῦ Χριστό, τὴν πηγὴ τοῦ ἀληθινοῦ φω-
τός, νὰ πλημμυρίζει τὴ ζωή μας μὲ τὸ δικό 
Του φῶς, κι ἂς ἀγωνιζόμαστε νὰ ζοῦμε 
ἑνωμένοι μαζί Του μὲ τὴν τήρηση τῶν 
ἐντολῶν Του καὶ τὴ συμμετοχή μας στὰ 
ἅγια Μυστήρια, ὥστε νὰ γίνουμε, ὅπως 
γράφει ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος, «τέ-
κνα φωτός»!

2. «�ξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν»
Συνεχίζοντας ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὶς 

συμβουλές του πρὸς τοὺς Ἐφεσίους, τοὺς 
συνιστᾶ νὰ συμπεριφέρονται μὲ σύν εση 
καὶ φρόνηση, «ἐξαγοραζόμενοι τὸν και-
ρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι». Τοὺς 
προτρέπει δηλαδὴ νὰ ἀξιοποιοῦν πνευ-
ματικὰ κάθε εὐκαιρία, νὰ τὴν  ἁρπάζουν 
ἀμέσως. Νὰ μὴν τὴ χάνουν, διότι ἐξαιτίας 
τοῦ κακοῦ ποὺ ἐπικρατεῖ, οἱ ἡμέρες εἶναι 
γεμάτες σκάνδαλα, καὶ γι’ αὐτό, ἐνῶ οἱ 
εὐκαιρίες γιὰ τὸ καλὸ εἶναι σπανιότερες, 
οἱ ἀφορμὲς γιὰ τὸ κακὸ εἶναι πολὺ περισ-
σότερες.  

Πόσο ἐπίκαιρος ἀκούγεται  σήμερα αὐ-
τὸς ὁ θεόπνευστος λόγος! Ζοῦμε πρά -
γματι σὲ ἡμέρες ἀποκαλυπτικές: «αἱ ἡμέ-
ραι πονηραί εἰσι». Στὶς μέρες μας τὸ κακὸ 
ὄχι ἁπλῶς κυριαρχεῖ, ἀλλὰ διατυμπανίζε-
ται ὡς καλό. Καθημερινὰ βλέπουμε ὅτι δι-
αστρέφεται ἡ ἔννοια τοῦ καλοῦ, τοῦ ἠθι-
κοῦ, τοῦ ἀληθινὰ ὡραίου. Ἡ βία, ἡ ἀνηθι-
κότητα κι οἱ κάθε εἴδους ἁμαρτωλὲς ἐξαρ-
τήσεις διαφημίζονται παντοῦ, ἀκόμη καὶ 
στὰ μικρότερα παιδιά.

Χρειάζεται λοιπὸν ἰδιαίτερη προσοχή. 
«Βλέπετε πῶς ἀκρι βῶς περιπατεῖτε, μὴ 
ὡς ἄ σοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζό-
μενοι τὸν καιρόν», λέγει ὁ ἅγιος Ἀπόστο-
λος. Προσέξτε! Μὴν παρασύρεστε ἀπὸ 
τὸ ρεῦμα τοῦ κόσμου. Μὴ σπαταλᾶτε τὸν 
χρόνο σας σὲ διασκεδάσεις ποὺ φθείρουν 
τὴν ψυχή σας. Μὴν ἀφήνετε τὸν ἑ αυτὸ 
σας ἐκτεθειμένο νὰ βλέπει καὶ νὰ διαβάζει 
ὁτιδήποτε προβάλλεται. Ἀξιοποι ῆστε τὸν 

χρόνο σας συμμετέχοντας σὲ ἔργα ἀγά-
πης καὶ διακονίας πρὸς τὸν συνάνθρω-
πο. Φροντίστε νὰ  καλλιεργεῖτε τὴν ψυχή 
σας μὲ πνευματικὴ μελέτη καὶ προσευχή. 
Κάνετε τὴν αὐτοκριτική σας, ἐξομολογη-
θεῖτε καὶ λάβετε δυνατὲς  ἀποφάσεις γιὰ 
πιὸ συστηματικὸ ἀγώνα στὸ ἑξῆς. Τώρα 
εἶναι εὐκαιρία!

3. �ὲ ὕμνους καὶ ὠδὲς πνευματικὲς
Μὲ αὐστηρότητα ὁ ἀπόστολος Παῦλος 

μίλησε στοὺς χριστιανοὺς γι’ αὐτὰ ποὺ 
πρέπει νὰ ἀποφεύγουν. Ὡστόσο δὲν μέ-
νει στὸ ἀρνητικό. Τοὺς καλεῖ νὰ γευθοῦν 
καὶ τὶς χαρὲς τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Λέ-
γει: «πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες 
ἑαυτοῖς ψαλ μοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠ δαῖς 
πνευματικαῖς, ᾄδον τες καὶ ψάλλοντες ἐν 
τῇ καρδίᾳ ὑ μῶν τῷ Κυρίῳ»· νὰ γεμίζε-
τε μέσα σας μὲ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ νὰ τέρ-
πετε τοὺς ἑαυτούς σας μὲ  ψαλμοὺς καὶ 
ὕμνους καὶ ὠδὲς πνευματικές, τραγου-
δώντας καὶ ψάλλοντας μὲ τὴν καρδιά σας 
στὸν Κύριο.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ψαλμωδία γαληνεύ-
ει τὸν ἄνθρωπο, καταπραΰνει τὰ πάθη, 
διώχνει τοὺς κακοὺς λογισμούς, δίνει ὤ -
θηση στὴν προσευχή. Γι’ αὐτὸ  ἄλλωστε 
καὶ ἡ Ἐκκλησία χρησιμοποιεῖ στὴ θεία 
λατρεία ὕμνους καὶ ψαλμωδίες, ἀφενὸς 
μὲν ὡς ἔκφραση δοξολογίας, ἀφετέρου 
δὲ ὡς μέσο ἀγωγῆς καὶ διδασκαλίας τῶν 
πιστῶν. Κι οἱ ἅγιοι Πατέρες, σύμφωνα μὲ 
τὸ γραφικὸ «εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω» (Ἰακ. 
ε΄ 13), μᾶς συνιστοῦν νὰ ψάλλουμε σὲ 
κάθε περίσταση ποὺ θέλουμε νὰ ξεκου-
ράσουμε τὸ πνεῦμα μας ἢ νὰ τονώσουμε 
τὴν ψυχή μας. 

Ἂς μάθουμε λοιπὸν νὰ ἀναζητοῦμε ἁ  -
γνοὺς τρόπους ψυχαγωγίας καί, τὸ κυρι-
ότερο, ἂς καθαρίζουμε τὴν καρδιά μας, 
γιὰ νὰ πλημμυρίζει ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος, διότι μόνο τότε μποροῦ-
με νὰ ἀπολαμβάνουμε τὸ πλήρωμα τῆς 
χαρᾶς.



Μ ιὰ γυναίκα ἀναδιπλώνει τὶς χει-
ρίδες (=μανίκια) τοῦ ἐνδύματός 
της, σκύβει ἐπάνω ἀπὸ τὴ σκάφη 

καὶ βυθίζει τὰ χέρια στὴ ζύμη. Διαδοχικά, 
τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, σὲ γροθιὰ σφιγμέ-
να, καὶ πάλι καὶ πάλι. Συνεχῶς τὸ ἴδιο μο-
τίβο. Γιὰ ὥρα πολλή. Κουράζεται κάποια 
στιγμή· ἀνασηκώνεται γιὰ λίγο· κι ἔπειτα 
ξανά...

Ζυμώνει.
–Ἔ, καὶ τί; θά ’λεγε κανείς. Τί ἀξιοσημεί-

ωτο ἔχει ἡ πράξη αὐτή; Γιατί νὰ τῆς δώ-
σεις σημασία, νὰ τὴν προσέξεις; Τί ἰδιαί -
τερο νὰ παρατηρήσεις στὴ μονότονη αὐ -
  τὴ ἐπανάληψη τῆς βύθισης τῶν χεριῶν 
τῆς γυναίκας μέσα στὴ ζύμη; 

Ὁ Κύριος δὲν ἀφήνει ἀπαρατήρητο τὸ 
φαινομενικὰ ἁπλοϊκὸ αὐτὸ γεγονός. Μᾶς 
μαθαίνει νὰ ἀνακαλύπτουμε πίσω του μυ-
στήριο βαθύ...

Τὸ μυστήριο τῆς Βασιλείας Του!
«Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· 

ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύ-
μῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύ-
ρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον» 
(Ματθ. ιγ΄ 33).

Εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, μᾶς εἶ-

πε, ὅμοια μὲ προζύμι, ποὺ τὸ πῆρε μιὰ 
γυναίκα καὶ τὸ ἔβαλε μέσα σὲ μεγάλη πο-
σό τητα ἀπὸ ἀλεύρι. Κι ἔμεινε ἐκεῖ κρυμ-
μένο τὸ προζύμι, μέχρις ὅτου ἀφομοίω-
σε ὅλο τὸ μεῖγμα στὴ δική του ποιότητα, 
τὸ ζύμωσε ὅλο.

Κινήσεις ἀθόρυβες, μὰ σαφεῖς: Πῆρε 
λίγο προζύμι, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶχε φυλα-
γμένο, καὶ πάνω σ’ αὐτὸ ἄρχισε νὰ ρίχνει 
ἀλεύρι καὶ νερό, ἐνῶ συνάμα μὲ τὰ χέρια 
της ζύμωνε. Συνολικὰ ἔριξε πολλὰ κιλὰ 
ἀλεύρι. Ἐξαφανίστηκε τὸ προζύμι κάτω 
ἀπὸ τὴν τεράστια ποσότητα τοῦ ἀλευ-
ριοῦ. Κι ἔπειτα, ὅταν μετὰ ἀπὸ πολλὴ 
ὥ  ρα καὶ κόπο σταμάτησε τὸ ζύμωμα μὲ 
τὰ χέρια, σκέπασε τὸ μεῖγμα καὶ περίμε-
νε. Σὲ λίγο ὅλο τὸ ζυμάρι φούσκωσε. Τὸ 
ἐλάχιστο προζύμι, ποὺ εἶχε χαθεῖ κάτω 
ἀπὸ τὰ κιλὰ τοῦ ἀλευριοῦ, ἔκανε τὴ δου-
λειά του: κατέστησε τὸ μεῖγμα ἄρτο ἕτοιμο 
γιὰ νὰ ψηθεῖ.

Κανεὶς δὲν ἀντιλήφθηκε τὴν ἀναπλαστι-
κή, ἀφομοιωτική του ἐνέργεια. Κάτω ἀπὸ 
τὸ σκέπασμα τὸ λίγο προζύμι ἐπετέλεσε 
ὅλη τὴ ζύμωση...

«Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»!
Μὲ πόσο ἁπλὲς λέξεις, ἐνέργειες, πρά-

Τὸ μυστήριο τῆς ζύμηςΤὸ μυστήριο τῆς ζύμης
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ξεις, εἰκόνες, ὁ Κύριος μᾶς διδάσκει ἀνεξ-
ιχνίαστα μυστήρια ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ 
Βασιλεία Του! Καὶ τί μάτια χρειάζεται καν-
εὶς νὰ διαθέτει, προκειμένου νὰ κατανοή-
σει τὰ μυστήρια αὐτά!

Λίγο τὸ προζύμι. Ἀσθενής, περιφρονη-
μένος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ὁ λόγος τοῦ 
Εὐαγγελίου. Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία, 
ἡ ἐπὶ γῆς Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀσήμαντη 
μπροστὰ στὰ μάτια τῶν τρανῶν τοῦ κό-
σμου τούτου, τῶν σοφῶν καὶ συνετῶν!

Κι ἐπιπλέον κρυμμένο τὸ προζύμι, θαμ-
μένο θά ’λεγε κανείς, μέσα στὴν τεράστια 
ποσότητα ἀπ’ τὸ ἀλεύρι. Ἥσυχη, ἀφανής, 
ἀπαρατήρητη ἡ εἴσοδος τῆς Χάριτος μέ-
σα στὴν ἀνθρωπότητα.  Σιωπηλή, ἀθόρυ-
βη, εἰρηνικὴ ἡ διεργασία της. Καν εὶς δὲν 
τὴν παίρνει εἴδηση. Κι ὅμως, τί ἔργο ἐπι-
τελεῖ! Τὴν ἀνάπλαση ὅλου τοῦ κόσμου!

«Καθάπερ ἡ ζύμη, ὀλίγη τις οὖσα καί 
εἰς πολὺ ἄλευρον ἐγκρυβεῖσα, διὰ τῆς 
ἀναφυράσεως ὅλον τὸ ἄλευρον εἰς ἓν 
σῶμα συνενοῖ», σημειώνει ὁ ἱερὸς ἑρμη-
νευτὴς Ζιγαβηνός· ὅπως δηλαδὴ τὸ προ-
ζύμι, λίγο αὐτὸ καὶ κρυμμένο μέσα σὲ 
πολὺ ἀλεύρι, ὅλο τὸ μεῖγμα τὸ ἀναπλάθει 
καὶ τὸ μετασκευάζει σὲ μιὰ μάζα, καὶ τρό-
πον τινά – συνεχίζει – τοῦ δίνει ζωή, ἀφοῦ 
τὸ κάνει νὰ φουσκώνει, ἐπειδὴ ἀκριβῶς 
ἔχει δύναμη δραστική· «οὕτω καὶ ὁ λόγος 
τῆς πίστεως, ὀλίγος ὢν τῇ ποσότητι καὶ 
ἐγκρυπτόμενος ψυχαῖς πολλῶν ἀνθρώ-
πων... πάντας εἰς ἓν σῶμα τῆς ἐκκλησί-
ας συνενοῖ καὶ εἰς ἕτερον εἶδος πολιτεί-
ας μεθιστᾷ... δύναμιν ἔχων ἄφατον». Τὸ 
ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν λόγο, τὸ κήρυ-
γμα τῆς πίστεως: Λίγος αὐτός, ἀσθενής, 
πηγαίνει καὶ κρύβεται σὲ πολλὲς ψυχὲς 
ἀνθρώπων, καὶ ὅλους τελικὰ τοὺς συνε-
νώνει σὲ ἕνα σῶμα, τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλη-
σίας, καὶ τοὺς κάνει νὰ στραφοῦν σὲ νέο 
τρόπο ζωῆς, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔχει φοβερὴ 
δύναμη.

Ὁ Κύριος καὶ ἀλλοῦ τὸ ἐτόνισε: «οὐκ 
ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρα-

τηρήσεως» (Λουκ. ιζ΄ 20), δὲν  ἔρχεται 
στὸν κόσμο μὲ τυμπανοκρουσίες, θορύ-
βους καὶ φιέστες κοσμικές. Οὔτε πάλι μὲ 
τὴν ἐπιβολὴ τῆς βίας καὶ τοῦ καταναγκα-
σμοῦ. Ἔρχεται καὶ ἐγκαθιδρύεται στὶς καρ-
διὲς τῶν ἀνθρώπων μαλακά, ἤρεμα, εἰρη-
νικά, σιωπηλά, ἀθόρυβα. Καὶ δημιουργεῖ 
τὶς μεγάλες μεταμορφώσεις καὶ ἀλλοιώ-
σεις τῶν ψυχῶν.  Μεταδίδει σ’ αὐ τὲς νέες 
ἰδιότητες, νέους πόθους, νέα φρονήματα, 
ὅλα ἅγια, πνευματικά. Ἡ  Χάρις τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ἐργάζεται μυστικά, πλὴν πυ-
ρετωδῶς μέσα στὸν  κόσμο καὶ ἀπεργάζε-
ται τὴν ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου, τὴν ἀνά-
πλασή του, τὴ μεταστοιχείωσή του σὲ Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἂς μάθουμε κι ἐμεῖς νὰ κινούμαστε μέ-
σα σ’ αὐτὴν τὴν πνευματικὴ  συχνότητα. 
Ἂς μὴ ζαλιζόμαστε ἀπὸ τὴ φαντασμα-
γο ρία. Μὴν παρασυρόμαστε ἀπὸ τὸν 
τρό πο ποὺ οἱ μακρὰν τῆς Ἐκκλησίας 
 εὑ ρισκόμενοι ἄνθρωποι ἐπιλέγουν γιὰ 
νὰ κατορθώσουν νὰ ἐπιβληθοῦν στοὺς 
ἄλλους. Οὔτε νὰ μᾶς θέλγουν αὐτὰ ποὺ 
προκαλοῦν τὸν θαυμασμὸ καὶ τὴν ἐντύ-
πωση, τὸ χειροκρότημα τοῦ κόσμου: τὰ 
ἐκπληκτικὰ χαρίσματα, οἱ ἔξοχες ἱκανότη-
τες, οἱ εὐφυεῖς ἐπινοήσεις, οἱ ρηξικέλευ-
θες ἐπιλογές. 

Ἂς ζοῦμε καὶ ἂς κινούμαστε ταπεινά, 
ἀθόρυβα, εἰρηνικά. Μόνο ἀληθινοὶ νὰ εἴ-
μαστε σ’ αὐτὸ ποὺ λέμε καὶ ἐνεργοῦμε. 
Χωρὶς ποτὲ καμία ἐπιβολή, καμία βία, 
καν έναν ἐξαναγκασμό.

Καὶ ἡ ἀλήθεια αὐτή, τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀλή-
θεια, ζυμωμένη μὲ τὴ δική μας  σιωπή, 
ἐγκαρτέρηση, προσευχή, θὰ  ἐπιδράσει. 
Μυστικά, ἀλλὰ οὐσιαστικά. Καὶ θὰ διεισ-
δύ σει σὰν προζύμι στὸ φύραμα τοῦ κό-
σμου, γιὰ νὰ τὸν ἀφομοιώσει, νὰ τὸν ἀλ-
λοιώσει, νὰ τὸν μεταμορφώσει. Νὰ τὸν 
μεταποιήσει σὲ ἄρτο ἡδύ, εὐχάριστο στὰ 
μάτια τοῦ Θεοῦ.  Ἄξιο νὰ  προσκομισθεῖ, 
νὰ μεταχωρήσει στὴ Βασιλεία τῶν Οὐ-
ρανῶν.



Ο Ἰωσὴφ καὶ ἡ μητέρα τοῦ Ἰησοῦ ἀκού-
γοντας τὰ ὅσα εἶπε ὁ πρεσβύτης Συ-
μεών, βρίσκονταν σὲ συνεχὴ θαυμα-

σμό (βλ. Λουκ. β΄ 33). «Ἐθαύμαζον, οὐχ 
ὡς τότε πρῶτον περὶ αὐτοῦ μανθάνοντες, 
ἀλλ’ ὡς, ἐφ’ οἷς προμεμαθήκεσαν, ἔτι πα-
ραδοξότερα προσενωτιζόμενοι»1. Θαύ-
μαζαν ὄχι σὰν νὰ μάθαιναν πρώτη φορὰ 
γι’ Αὐτόν, ἀλλὰ διότι σ’ αὐτὰ ποὺ εἶχαν 
ἤδη μάθει, ἄκουγαν καὶ ἄλλα πιὸ θαυμα-
στά! Τόσο ἡ Παρθένος Μαρία ὅσο καὶ ὁ 
Ἰωσὴφ ἦσαν ἤδη μυημένοι εἰς «τὸ περὶ 
τοῦ βρέφους μυστήριον»· ἡ μὲν Μαρία 
διὰ τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος 
τῆς εἶχε ἀναγγείλει τὸ μήνυμα τοῦ οὐρα-
νοῦ, καὶ τὴν πληροφόρησε «περὶ τῆς τοῦ 
τικτομένου θεότητος». Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἰωσὴφ 
εἶχε πληροφορηθεῖ σχετικῶς ἀπὸ ἄγγε-
λο ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε: «Μὴ φοβηθεῖς νὰ 
παραλάβεις στὸ σπίτι σου τὴ Μαρία, τὴ 
μνηστή σου. Διότι τὸ παιδὶ ποὺ συνέλα-
βε μέσα της προέρχεται ἀπὸ τὴ δημιουρ-
γικὴ ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» 
(Ματθ. α΄ 20). Ὡστόσο, ἐνῶ ἦσαν μυ-
ημένοι σ’ αὐτά, «ἐθαύμαζον ἐκπληττό-
μενοι ἐπὶ τοῖς λεγομένοις περὶ αὐτοῦ»2. 
Θαύμαζαν λοιπὸν γιὰ τὰ λεγόμενα ἀπὸ 
τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, ὄχι διότι ἄκου-
γαν γιὰ πρώτη φορὰ τέτοια λόγια γιὰ τὸ 
«παιδὶον Ἰησοῦν», ἀλλὰ διότι σ’ αὐτὰ ποὺ 
τοὺς ἀποκαλύφθηκαν μὲ τρόπο ὑπερφυ-
σικό, ἔρχονταν νὰ προστεθοῦν καὶ ἄλλα, 
ποὺ τοὺς ἀνακαλοῦσαν στὴ μνήμη τὰ 
ὅσα γνώριζαν, καὶ ἔτσι τὸ θαῦμα ποὺ πε-
ριέβαλλε τὴ γέννηση ἀλλὰ καὶ γενικότε-
ρα τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ γινόταν ἀκό-
μη μεγαλύτερο.

Ὁ δίκαιος Συμεὼν συνέδεσε τὸν ἀπο-
χαιρετισμὸ «νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον 
σου, δέσποτα», καὶ μὲ εὐλογία πρὸς τοὺς 
γονεῖς τοῦ θείου Βρέφους, ἐπικαλούμε-
νος γι’ αὐτοὺς τὴ θεία Χάρη καὶ τὸ ἔλε-
ος τοῦ Κυρίου. Ἂς μὴ φανεῖ παράξενη ἡ 
ἐνέργειά του αὐτή. Διότι τέτοιο δικαίωμα, 
τέτοιο προνόμιο τοῦ τὸ ἔδινε ἡ ἡλικία του. 
Σχολιάζει ὁ Λεόντιος Νεαπόλεως: «Ἀπο-
δεχόμαστε, Συμεών, “τὴν ἐκ θείας ἀγά-
πης θερμοτάτην πρόθεσίν” σου. Ὡστόσο 
ἡ εὐλογία ἐκείνη ἦταν “ἀντὶ δοξολογίας”». 
Δηλαδὴ ὁ Συμεὼν ἐνήργησε ὅπως καὶ οἱ 
τρεῖς Παῖδες στὴ Βαβυλώνα. Διότι ἐκεῖνοι 
ὄχι μόνο «τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις, καὶ 
πᾶσαν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄψυ-
χον καὶ ἀναίσθητον κτίσιν» παρεκίνησαν 
στὸ νὰ εὐλογήσει τὸν Θεό· διὰ τῆς εὐλο-
γίας ὅμως προσέφεραν οὐσιαστικῶς «εἰς 
τὸ Θεῖον δοξολογίαν»3.

Στὴ συνέχεια ὅμως ὁ Συμεὼν ἀπηύθυ-
νε τὸν λόγο μόνο «πρὸς Μαριάμ», τὴν 
Μητέρα τοῦ παιδιοῦ, καὶ ὄχι καὶ πρὸς τὸν 
Ἰωσήφ, τὸν θεωρούμενο πατέρα τοῦ θεί-
ου Βρέφους. Ὡς ἄνθρωπος πνευματοφό-
ρος ὁ πρεσβύτης Συμεὼν γνώριζε ὅτι ἡ 
Μαρία εἶναι ἡ πραγματική, ἡ ἀληθινὴ Μη-
τέρα. Ἐνῶ ὁ Ἰωσὴφ ὀνομαζόταν πατέρας 
μόνο κατ’ ὄνομα, «ἐπειδὴ οὐκ ἐκ σπέρ-
ματος ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ Πνεύματος ἁγίου ἡ 
τῆς ἀπειρογάμου καὶ ἁγίας Παρθένου κυ-
οφορία γέγονεν». Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Συμεὼν 
ἀφήνοντας τὸν κατ’ ὄνομα πατέρα, ἀπευ-
θύνει τοὺς λόγους «πρὸς τὴν ἀληθῆ μητέ-
ρα»4. Ἔτσι τὴν μὲν εὐλογία «μεταδίδει» ὁ 
Συμεὼν καὶ στοὺς δύο, τὴν δὲ προσαγό-
ρευση «τῶν ἀπορρητοτέρων» προσ φέρει 
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μόνο στὴ Μητέρα. Μὲ τὴν κοινὴ εὐλογία 
δὲν ἀπογυμνώνει τὸν Ἰωσὴφ «τοῦ σχήμα-
τος τῶν γεννητόρων», «διὰ δὲ τῶν πρὸς 
τὴν μητέρα λόγων»  ξεχωρίζει ἀπὸ ἐκεῖ-
νον τὴν Παρθένο, τὴν ὁποία  ἀνακηρύσ-
σει «ὡς ἀληθῶς μητέρα» τοῦ Βρέφους5. 
Ἄλλωστε οἱ  δοκιμασίες τοῦ παι διοῦ, γιὰ 
τὶς ὁποῖες προφητεύει στὴ συν έχεια ὁ Συ-
μεών,  συγκλονίζουν περισσότερο ἀπὸ 
κάθε ἄλλον τὴ μητρικὴ καρδιά.

Μετὰ τὴν εὐλογία λοιπὸν ὁ δίκαιος Συ-
μεὼν ἀπευθυνόμενος στὴν  Παρθένο Μα  -
ρία, προφητεύει  ἀποκαλύπτοντας μιὰ ἀ  -
προσδόκητη ἀλήθεια. Λέγει: «Ἰδοὺ οὗ    τος 
κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν 
ἐν τῷ Ἰσραήλ» (Λουκ. β΄ 34). Ἰδού, τὸ 
παιδὶ αὐτό, ὁ Ἰησοῦς, εἶναι προορισμένος 
νὰ γίνει αἰτία πτώσεως καὶ ἀναστάσεως 
στὸν Ἰσραήλ. «Διὰ  πρώτην φορὰν ἐν τῇ 
Κ. Διαθήκῃ γίνεται λόγος περὶ τοῦ παθή-
ματος τοῦ Σωτῆρος», τὰ ὅσα δὲ ἀκούστη-
καν «τόσον θαυμασμὸν διήγειραν»6.

Ἡ ἔννοια τῆς ὅλης φράσεως εἶναι σπου-
δαιότατη. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἱεροὶ ἑρμηνευτὲς 
ἐμβαθύνουν ὁ καθένας μὲ τὸν δικό του 
τρόπο, καὶ πάντως δεχόμενοι τὸν φωτι-
σμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι ὁ ἅγιος 
Κύριλλος Ἀλεξανδρείας σχολιάζει: «Το-
ποθετήθηκε βέβαια ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ Πα-
τέρα ὁ Ἐμμανουὴλ στὰ θεμέλια τῆς Σιών, 
ἐπειδὴ ἦταν λίθος ἐκλεκτός, ἀκρογωνι-
αῖος, βαρύτιμος. Ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ πίστε-
ψαν σ’ Αὐτὸν δὲν ντροπιάστηκαν, ἐνῶ οἱ 
ἄπιστοι καὶ ὅσοι δὲν μπόρεσαν νὰ δοῦν τὸ 
μυστήριο ποὺ κρυβόταν σ’ Αὐτόν, ἀφοῦ 
ἔπεσαν, συνετρίβησαν. Διότι εἶπε κάπου 
πάλιν ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας: “ Ἰδού, τοπο-
θετῶ στὴ Σιὼν λίθο γιὰ πρόσκομμα καὶ 
πέτρα σκανδάλου, καὶ καθένας ποὺ θὰ 
στηρίζει τὴν πεποίθησή του σ’ Αὐτόν, δὲν 
θὰ ντροπιασθεῖ καθόλου, καὶ δὲν θὰ δια-
ψευσθοῦν καθόλου οἱ ἐλπίδες ποὺ στήρι-
ξε σ’ Αὐτόν, ἐνῶ σ’ ὅποιον θὰ πέσει θὰ τὸν 
λιχνίσει” (πρβλ. Ἡσ. κη΄ [28] 16). Ὅμως ὁ 

προφήτης (Ἡσαΐας)  ἀσφάλισε τοὺς Ἰσρα-
ηλίτες λέγοντας· “συναισθανθεῖτε τὴν ἁγι-
ότητα τοῦ Κυρίου καὶ ἀποδῶστε σ’ Αὐτὸν 
τὴ δόξα ποὺ Τοῦ πρέπει, καὶ μόνο ὁ φό-
βος ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ αὐτὴν ἂς εἶναι ὁ 
φόβος σας. Καὶ ἂν ἔχεις στηριγμένη τὴν 
πεποίθησή σου σ’ Αὐτόν, Αὐτὸς θὰ εἶναι 
γιὰ σένα σωτήριο καὶ προστατευτικὸ ἁγί-
ασμα, τὸ ὁποῖο κανεὶς δὲν θὰ μπορεῖ νὰ 
παραβιάσει· καὶ δὲν θὰ Τὸν συναντήσετε 
στὸ δρόμο τῆς ζωῆς σας σὰν λίθο στὸν 
ὁποῖο θὰ  σκοντάψετε οὔτε σὰν πέτρα 
πτώσεως” (πρβλ. Ἡσ. η΄ 13-14). Ἐπειδὴ 
λοιπόν», συνεχίζει ὁ ἅγιος Κύριλλος, «ὁ 
ἰσραηλιτικὸς λαὸς δὲν τίμησε τὸν Ἐμμα-
νουήλ, ποὺ εἶναι  Κύριος ὁ Θεός, οὔτε 
καὶ θέλησε νὰ στηρίξει τὶς ἐλπίδες του σ’ 
Αὐτόν, προσκρούοντας ἐπάνω Του σὰν 
σὲ λίθο ἐξαιτίας τῆς ἀπιστίας του, ἔπεσε 
καὶ συντρίφθηκε.  Ὡστόσο πολλοὶ σηκώ-
θηκαν, δηλαδὴ ἐκεῖνοι ποὺ πίστεψαν σ’ 
Αὐτόν. Ἢ καί, ὅπως γράφει ὁ  σοφότατος 
Παῦλος, ὁ σταυρωμένος Χριστὸς γιὰ τοὺς 
 Ἰουδαίους, ποὺ  περιμένουν τὸν Μεσσία 
Χριστὸ ὡς ἐπίγειο βασιλιά, εἶναι σκάν-
δαλο, ἐμπόδιο πάνω στὸ ὁποῖο σκον-
τάφτουν καὶ δὲν πιστεύουν. Γιὰ δὲ τοὺς 
Ἕλληνες (τοὺς ἐθνικοὺς φιλοσόφους) 
πα ρουσιάζεται ὡς ἰδέα μωρὴ καὶ ἀνόητη 
(...). Γιὰ μᾶς ὅμως, ποὺ εἴμαστε στὸ δρό-
μο τῆς σωτηρίας, εἶναι δύναμη Θεοῦ ποὺ 
σώζει (Α΄ Κορ. α΄ 23· 18)»7.

1. EΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, Εἰς τὸ κατὰ Λου-
κᾶν, κεφ. Γ΄, PG 129, 893Β. 

2. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
Λόγ. εἰς Συμεῶνα, PG 93, 1577Β.

3. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
ὅ.π., PG 93, 1577ΒC.

4. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
ὅ.π., PG 93, 1577CD.

5. ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, Τὰ Ἀμφιλόχια, Ἐ  -
ρώτ. ρvστ΄, PG 101, 828Α.

6. ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὑπόμνημα εἰς τὸ κα τὰ 
Λουκᾶν, ἔκδ. «Ὁ Σωτήρ», Ἀθῆναι, σελ. 109.

7. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Ἐξήγησις εἰς 
τὸ κατὰ Λουκᾶν, Β΄ 34, PG 72, 505ΑΒ.



Δ ιασώζουν οἱ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» ὅτι οἱ ἄνδρες τοῦ ἰουδα ϊκοῦ Συνεδρίου 
ποὺ δίκαζαν τὸν ἀπόστολο Παῦλο στὰ  Ἱεροσόλυμα, ὅ    ταν τὸν ἄκουσαν νὰ λέει 
ὅτι τοῦ εἶπε ὁ Κύριος· «εἰς ἔθνη μακρὰν  ἐξαποστελῶ σε» (Πράξ. κβ΄ [22] 21), θὰ 

σὲ στείλω μακριὰ σὲ ἄλλα  εἰδωλολατρικὰ ἔθνη, ἄρχισαν νὰ  φω νάζουν  δυνατά, νὰ πε-
τοῦν τὰ ροῦχα τους ψηλὰ καὶ νὰ ρίχνουν χώματα στὸν ἀέρα δημιουργώντας σύννε-
φα σκόνης. Γιὰ νὰ μὴν πάρει μεγαλύτερη ἔκταση ἡ ἀναταραχή, ὁ χιλίαρχος ἐπενέβη 
καὶ  διέταξε νὰ πάρουν τὸν δέσμιο Παῦλο καὶ νὰ τὸν ἀσφαλίσουν στὸ Φρούριο. Ἀλλὰ 
τὴν  ἑπομένη ἡμέρα τὸν παρουσίασε πάλι στὸ Συνέδριο γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν ἀπολο-
γία του. 

Μολονότι οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν ἐχθρικὲς διαθέσεις ἀπέναντι τοῦ Παύλου καὶ μεθόδευ-
αν τὴν ἐξόντωσή του, ὁ θεῖος Ἀπόστολος ἐξακολουθοῦσε νὰ τοὺς ἀγαπᾶ μὲ ἄδολη 
καὶ εἰλικρινὴ ἀγάπη. Τοὺς ἀ  ποκάλεσε καὶ στὴ δεύτερη ἀπολογία του «ἀδελφούς». Καὶ 
πρόσθεσε ὅτι ἔχει πολιτευθεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέχρι τὴν ἡμέρα αὐτὴ χωρὶς νὰ τὸν 
τύπτει σὲ τίποτε ἡ συνείδησή του, ἀλλὰ ἀντίθετα ἔχει τὴ μαρτυρία της ἐξ ὁλοκλήρου 
ἀγαθή. «Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ ἄχρι 
ταύτης τῆς ἡμέρας» (Πράξ. κγ΄ [23] 1). 

Εἶναι πολὺ μεγάλος αὐτὸς ὁ  λόγος! Θαυμάζουμε τὴ μεγαλοσύνη τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὴν 
ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα του! Δὲν κρατοῦσε κακία σὲ κανέναν. Ὀνομάζοντάς τους 
«ἀδελφοὺς»  ἔδειχνε ὅτι δὲν τοὺς θεωροῦσε δικαστές του, διότι δὲν αἰσθανόταν ὅτι 
ἦταν ἔνοχος κάποιου ἀδικήματος. «Οὐ σύνοιδα ἐμαυτῷ τι ἠδικηκὼς ὑμᾶς» (...). Δὲν 
μὲ βαραίνει ἡ συνείδησή μου ὅτι σᾶς ἀδίκησα σὲ κάτι. 

Ἀλλὰ καὶ  ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ ἡ  συνείδη σή του τὸν πληροφο  ροῦ σε ὅτι πολιτευόταν 
σύμφωνα μὲ τὸ ἅ    γιο θέλημά 
Του. Σὰν νὰ τοὺς ἔλεγε: Ὁ 
Θεὸς ποὺ γνωρίζει τὰ βάθη 
τῆς καρδιᾶς μου, τὰ  ἐ    λατήρια 
τῶν πράξεών μου, τὴν  εἰ  λι-
κρίνεια τῶν αἰσθημάτων μου, 
τὴν ἁγνότητα τῶν διαθέσεών 
μου,  μπορεῖ νὰ σᾶς βεβαιώ-
σει ὅτι  πολιτεύθη κα  μέχρι σή  -
μερα σύμφωνα μὲ τὸ  θέλημά 
Του τὸ ἅγιο. 

Ἀλλὰ τί εἶναι ἡ ἀγα θὴ συν-
είδηση; Εἶ ναι ἡ «φωνὴ τοῦ 
Θε οῦ» ποὺ μιλάει μέ σα μας 
καὶ μᾶς δείχνει ποιὸ εἶναι τὸ 
σωστὸ καὶ ποιὸ τὸ λανθασμέ-
νο.  Βεβαίως, πρέπει νὰ εἶ ναι 
ἡ καρδιά μας  ἐξαγνισμένη καὶ 
ἡ διάνοιά μας  φωτισμένη, γιὰ 
νὰ ἀκοῦμε καθαρὰ τὴ φω-
νὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς λέει τί 
πρέ πει νὰ πράττουμε, τί νὰ 
λέ με, ποιὸ δρόμο νὰ ἀκολου-

Ἡ ἀγαθὴ συνείδησηἩ ἀγαθὴ συνείδηση



490 ΑΡΙΘ. 2100, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

θοῦμε. Δὲν φθάνει μόνο ἐμεῖς νὰ λέμε· ἡ συνείδησή μου δὲν μοῦ μαρτυρεῖ καμιὰ ἐνο-
χή. Χρειάζεται νὰ εἶναι ἡ συνείδησή μας φωτισμένη, γιὰ νὰ ταυτίζεται ἡ φωνή της μὲ 
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ (βλ. Α΄ Κορ. δ΄ 4). Νὰ ἔχουμε λοιπὸν ὄχι ὁποιαδήποτε συνείδη-
ση, ἐλαστική, ἀκρωτηριασμένη, πωρωμένη, ἀλλὰ συνείδηση ποὺ θὰ συμμορφοῦται 
πλήρως πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀγαθὴ συνείδηση! Δὲν δοκιμάζει τύ-
ψεις ὅτι παρεξέκλινε ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Δὲν ταράζεται ἀπὸ κεντήματα φθόνου, 
ἀπὸ αἰσθήματα ἐκδικήσεως καὶ δολιότητας, ἀπὸ ἀνειλικρίνεια καὶ ἰδιοτέλεια, ἀλλὰ εἶναι 
ἤρεμη, ἥσυχη καὶ ἀναπαυμένη, διότι ἀκούει τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ πειθαρχεῖ στὸ ἅγιο 

θέλημά Του.  
Ἀγαθὴ συνείδηση ἔχει ὁ ἄνθρωπος ποὺ ὑπακούει στὰ 

προστάγματά της. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς πολιτεύεται «σω-
φρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς» (Τίτ. β΄ 12), δηλαδὴ 
προσπαθεῖ καὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐνώπιον τῶν συν-
ανθρώπων του, καὶ ἐνώπιον τοῦ ἑαυτοῦ του νὰ ἐνεργεῖ 
ὅπως θὰ ἤθελε ὁ Θεός. Ἔχει ἁγνὲς προθέσεις, ἐνδιαφέ-
ρεται γιὰ τὸ καλὸ τῶν συνανθρώπων του, στηρίζει καὶ 
οἰκοδομεῖ τοὺς ἄλλους.

Δυστυχῶς ὅμως δὲν ἀκοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τὴ φωνὴ 
τῆς  συνειδήσεώς τους. Πολλοὶ τὴν περιφρονοῦν, δὲν τὴν 
ὑπολογίζουν. Κι ὅταν αὐτὴ ἐπανέρχεται καὶ τοὺς θυμίζει 
τί πρέπει νὰ κάνουν, αὐτοὶ προσπαθοῦν νὰ τὴ φιμώσουν 
γιὰ νὰ μὴν ἀκούγεται, νὰ παύσει νὰ τοὺς ἐνοχλεῖ, νὰ σι-
ωπήσει.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἄκουγε τὴ φω νὴ τῆς συνειδήσε-
ώς του. Γι’ αὐτὸ εἶχε τὴν παρρησία νὰ λέει· «ἐγὼ πάσῃ 
συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς 
ἡμέρας». Τί ἐξαίρετη μαρτυρία! «Τὴν παρρησίαν αὐτοῦ 
δείκνυσι, τὸ ἀκατάπληκτον», σημειώνει ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος. Ἦταν ξάστερος ὁ ὁρίζοντας τῆς ψυχῆς του. Μπο-
ροῦσε νὰ βλέπει τοὺς ἄλλους στὰ μάτια. Ἡ ζωή του ἦταν 
«ἐπιστολὴ Χριστοῦ», «γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομέ-
νη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων» (Β΄ Κορ. γ΄ 3, 2). Ἄντεχε νὰ 
ὑποβληθεῖ σὲ ἐξέταση. 

Πόσο ὡραῖο πράγμα εἶναι νὰ ἀποκτήσουμε κι ἐμεῖς 
ἀγαθὴ συνείδηση! Νὰ μὴν μπορεῖ κανεὶς νὰ μᾶς κ ατηγο-
ρήσει ὅτι δὲν ἐνεργήσαμε σωστά, ἀλλὰ νὰ ἔχουμε τὴν 
ἐπιδοκιμασία τοῦ Θεοῦ ὅτι βαδίζουμε σύμφωνα μὲ τὸ 
ἅγιο θέλημά Του! Νὰ προσέχουμε ὅμως νὰ μὴν ἀφήσου-
με τὴ συνείδησή μας νὰ ἀμβλυνθεῖ, ἀλλὰ νὰ τὴν καλλι-
εργοῦμε ὥστε νὰ διατηρεῖ τὴν εὐαισθησία της, νὰ πιά-
νει τὰ μηνύματα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μᾶς δείχνει τὴν εὐθεία 
ὁδὸ τῶν ἐντολῶν Του! Τότε θὰ νιώθουμε στὴν ψυχή μας 
εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαση! Θὰ ἔχουμε στὴν καρδιά μας 
παντοτινὴ γιορτή, ὅπως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Διότι 
θὰ ἔχουμε συνείδηση ἀγαθή!

Ἡ ἔκδοσή μας αὐτὴ  πα -
ρουσιάζει κάποιες πτυχὲς
ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο
τοῦ π. Εὐσε βίου  Μα  τθο -
πούλου, ἐν  πολ λοῖς ἄ     γνω-
στες, μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
 προβάλλουν ἐναργῶς ἀ  -
φε νὸς μὲν ἡ  ὁ    σιότητα καὶ 
πνευματικότητα τῆς μορ-
φῆς του, ἀφετέρου δὲ ὁ ἱε-
ραποστολικὸς ζῆλος καὶ ἡ 
δράση του. 

Σελίδες 136. Τιμᾶται 3  ̦.

«Ὅλος «Ὅλος 
ἱερωμένοςἱερωμένος

Θεῷ»Θεῷ»



«Βάπτισμα αἰχμαλώτοις λύ-
τρον, ὀφλημάτων ἄφεσις, θά-
νατος ἁμαρτίας, παλιγγενεσία 
ψυχῆς, ἔνδυμα φωτεινόν, σφραγὶς 
ἀνεπιχείρητος, ὄχημα πρὸς οὐρα-
νόν, βασιλείας πρόξενος, υἱοθεσίας 
χάρισμα».

(Ὁμιλία προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον 
Βάπτισμα, ΕΠΕ 6, 262)

Τὸ ἅγιο Βάπτισμα εἶναι λύτρο αὐ -
τῶν ποὺ εἶναι αἰχμάλωτοι στὴν ἁ -
μαρτία καὶ τὸν διάβολο, εἶναι συγ-
χώρηση τῶν ὀφειλῶν τῆς ἁμαρτίας, 
εἶναι θάνατος τῆς ἁμαρτίας, ἀνα-
γέν νηση τῆς ψυχῆς, ἔνδυμα φωτει-
νό, σφραγίδα ἀπαραβίαστη, ὄχημα 
ποὺ ὁδηγεῖ στὸν οὐρανό, αἰτία ἀπο-
λαύσεως τῆς θείας Βασιλείας, δῶρο 
ποὺ μᾶς ἀναδεικνύει υἱοὺς Θεοῦ.

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

Τὸ ἅγιο Βάπτισμα Τὸ ἅγιο Βάπτισμα 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

✝  Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου
«ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΗΜΙΝ»                         8  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ                                                 6  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Ἀρχιμ. Χαρίτωνος Κ. Πνευματικάκι
ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ          3  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ, ΔΟΞΑΣΑΤΕ»                4,50  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου
Η «ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ»                                                    9  ̦
ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ                                                        13  ̦

✼   ✼   ✼
✝ Εὐσταθίου Χ. Μπάστα
ΗΤΑΝ ΖΕΣΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ                                      6  ̦
ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ...                                       6  ̦
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ                                                                                6  ̦
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ                   3  ̦

✼   ✼   ✼
Νικολάου Π. Βασιλειάδη
ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Στοχασμοὶ καὶ ἀνατάσεις                                        7  ̦

✼   ✼   ✼
Ἀθανασίου Ἀ. Φραγκοπούλου
ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ                         
(Πατερικὲς ὁμιλίες μεταφρασμένες 
    στὴ Νεοελληνική)                 4  ̦

✼   ✼   ✼
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! (Παιδικὰ διηγήματα) 7  ̦
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (Ὕμνοι καὶ τραγούδια)              1  ̦

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

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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( ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου    
   5ντιοχείας στὴν 7λλάδα

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ παρελ θόν-
τος Ὀκτωβρίου ὁ προκαθήμενος τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς Ἐκκλησί-
ας, ὁ Πατριάρχης κ. Ἰωάννης Ι΄, πρα -
γματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ὁ κ. Ἰω-
άννης, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν ἕδρα του 
στὴ Δαμασκὸ τῆς Συρίας, ζεῖ μαζὶ μὲ 
τὸ ποίμνιό του καθημερινὰ κάτω ἀπὸ 
τραγικὲς συνθῆκες.  Χαρακτηρίζει δὲ 
τοὺς δύο Σύρους Μητροπολίτες ποὺ 
ἀπήγαγαν οἱ Ἰσλαμιστές, ἕνας ἀπὸ 
τοὺς ὁποίους εἶναι ὅχι μόνο κατὰ 
πνεῦμα ἀλλὰ καὶ κατὰ σάρκα  ἀδελφός 
του, «ἀποστόλους τῆς εἰρήνης». Στὴν 
Ἀθήνα συνάντησε τὸν πρωθυπουργὸ 
τῆς Ἑλλάδος, εἶχε δὲ ἐπανειλημμένες 
συναντήσεις καὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο. Ἂς σημειωθεῖ 
ὅτι γνωρίζει ἀπταίστως τὴν ἑλληνικὴ 
γλώσσα, ἀφοῦ σπούδασε στὴν Ἑλλά-
δα, τὴν ὁποία πολὺ ἀγαπᾶ. Εἶναι, 
ὅπως λέγει, ἡ ἀγαπημένη του χώρα. 
Κατὰ δὲ τὴ διάρκεια τῶν σπουδῶν του 
μόνασε γιὰ λίγο καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος.

Περιέγραψε μὲ μελανὰ χρώματα
τὴν τραγικὴ κατάσταση τῶν  ὁμοδόξων 
ἀδελφῶν μας στὴ Συρία,  λέγον τας: 
«Ζοῦμε σὲ ἰδιαίτερα δύσκολες συν-
θῆκες. Γκρεμίστηκαν  ἐκκλησίες, τζα-
μιά, τεμένη, μοναστήρια, ἀλλὰ οἱ δι  κοί 
μας πιστοί, οἱ χριστιανοί, οἱ  Ὀρ θό-
 δο ξοι, μένουν ἐκεῖ. Ἀκόμη ζοῦν ἐκεῖ. 
Εἴ  μαστε περίπου 1,5  ἑκατομμύριο 
Χριστιανοὶ στὴ Συρία, ποὺ  μένουμε 

σὲ ὅλες τὶς πόλεις. Καὶ ζοῦμε  κανονικά, 
παρὰ τὶς δυσκολίες. Ἀκόμη  ἀντέχουμε 
καὶ ἐλπίζουμε αὐτὸ τὸ νέφος νὰ  περάσει 
ὅσο τὸ δυνατὸν  γρηγορότερα». Γιὰ τοὺς 
 τζιχαντιστὲς εἶπε ὅτι «εἶναι ἕνα ξένο πνεῦ-
 μα. Δὲν ὑπῆρχε τέτοιο πνεῦμα οὔτε στὴ 
Συ ρία οὔτε στὸ  Λίβανο. Τὸ  φαινόμενο 
 δυστυχῶς ἦρθε ἀπʼ ἔξω καὶ  ὑπάρχει  εὐ -
θύνη καὶ ὁρισμένων μεγάλων  δυνάμε-
ων». Ὑπογράμμισε δὲ μὲ πολὺ πό νο: 
«Δὲν θέλουμε νὰ  ἐπαναληφθεῖ ὅ,τι ἔγινε 
καὶ μὲ τὸ Ἰράκ, ὅπου οἱ χρι στιανοὶ σιγά-
σιγὰ ἐξαφα νίζονται· ὅπου ἀπὸ 1,5  ἑ   κατομ-
μύριο χριστιανοί, σήμερα στὴ χώρα αὐτὴ 
ζοῦν 300.000». 

Γιὰ τοὺς δύο ἐπισκόπους ἀπὸ τὸ Χαλέ-
πι ποὺ ἔχουν ἀπαχθεῖ ἐδῶ καὶ 20 μῆνες, 
«ὁ κόσμος ὅλος σιωπᾶ», εἶπε μὲ βαθιὰ 
θλίψη. «Δὲν ξέρουν τίποτε, λένε! Κανέ-
να κράτος δὲν λέει τί συμβαίνει. Τί ξέρει γιʼ 
αὐτὴν τὴν ἱστορία. Καὶ τὴν ἴδια ὥρα ὅλοι 
μιλᾶνε γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα»!... 

Ἦλθε ὁ Μακαριώτατος Ἀντιοχείας φορ-
τωμένος μὲ τὸν σταυρὸ τῆς  δυστυχισμένης 
Ἀνατολῆς, φέρνοντας μαζὶ τὴ δόξα τῆς πά-
λαι ποτὲ περιφήμου Ἀντιοχείας, τῶν Συρι-
άδων Ἀθηνῶν. Τόνισε ὅτι οἱ  χριστιανοὶ τῆς 
Συρίας εἶναι φυτευμένοι ἐκεῖ. Ἐκεῖ γεννη-
θήκαμε, εἶπε. Καὶ  ὑπογράμμισε ὅτι ὅλοι οἱ 
ἐκεῖ ἀδελφοί μας χριστιανοὶ δὲν φοβοῦνται 
καμιὰ ἀπειλή. Χρειάζονται ὅμως βοήθεια 
καὶ στήριξη. Ἡ διεθνὴς  κοινότητα πρέπει 
νὰ ἀρθεῖ στὸ ὕψος της καὶ νὰ διακόψει 
«τὴν ἐπαίσχυντη σιωπή» της, εἶπε. 

Ὅλοι οἱ ὅπου γῆς χριστιανοὶ ὄχι μόνο 
δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε τοὺς ἀδελφούς 
μας τῆς Συρίας, τοῦ Λιβάνου καὶ τοῦ Ἰράκ, 
ἀλλὰ καὶ νὰ κάνουμε ἀκουστὴ τὴ φωνὴ τοῦ 
δικαίου τους. Ταυτόχρονα θερμὴ ἂς ἀνα-
πέμπεται ἡ προσευχή μας στὸν παντοδύ-
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31-10-2014). Θὰ μποροῦσε νὰ παραδε-
χθεῖ ταπεινὰ τὸ λάθος του καὶ τίποτε πε-
ρισσότερο. Ὅσοι ἔχουν τέτοιες καίριες 
κρατικὲς θέσεις πρέπει νὰ προσ έχουν 
πολὺ σὲ τέτοια εὐαίσθητα καὶ ἱερὰ θέ-
ματα, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν ἐθνική 
μας ὑπόσταση καὶ συνείδηση. 

Πορεία 
πρὸς τὴν Πανθρησκεία

Ὅσοι τυχὸν διατηροῦν ἔστω καὶ τὴν πα-
ραμικρὴ ἀμφιβολία γιὰ τὸ ποῦ ὁδηγεῖται 
ἡ Ὀρθοδοξία μας ἀπὸ τὸ οἰκουμενιστικὸ 
πνεῦμα μὲ τοὺς λεγόμενους Διαθρησκει-
ακοὺς Διαλόγους ἢ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα 
Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευ-
τικῶν καὶ τὴν ἵδρυση τοῦ Τμήματος Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς 
Θεσσαλονίκης, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ διαβά-
σουν τὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε πρὸς τοὺς 
Ἰνδουϊστὲς τὸ Παπικὸ Συμβούλιο γιὰ τὸν 
Διαθρησκειακὸ Διάλογο, ὅπως γίνεται ἐπὶ 
πολλὰ χρόνια τώρα.

Τὸ μήνυμα ἀπευθύνθηκε ἀπὸ τὸν πρό-
εδρο τοῦ Συμβουλίου καρδινάλιο Jean-
Louis Tauran μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως 
στὶς 23-10-2014 τῆς πενθήμερης ἰνδου-
ϊστικῆς γιορτῆς τοῦ Diwali (ἢ Deepavali). 
Diwali σημαίνει «Ἑορτὴ τῶν Φώτων» καὶ 
θεωρεῖται ὅτι συμβολίζει τὴ νίκη τοῦ καλοῦ 
πάνω στὸ κακό.  Λατρεύονται κατ᾿ αὐτὴν 
κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἀμέτρητους ἰνδουϊστι-
κοὺς «θεούς», ὅπως οἱ Σίτα καὶ Ράμα, 
Ράν τα καὶ Κρίσνα, ἡ Lakshmi, θεὰ τοῦ 
πλούτου, καὶ ὁ Ganesh, θεὸς τῆς σοφίας.

Στὴν ἀρχὴ τοῦ μηνύματος ὁ καρδινάλι-
ος δίνει στοὺς Ἰνδουϊστὲς τὴν ἑξῆς εὐχή: 

ναμο Κυβερνήτη τοῦ κόσμου νὰ ἀποδώ-
σει δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη στὶς χῶρες τῆς 
Μ. Ἀνατολῆς, οἱ ὁποῖες ζοῦν τὴ βία τῶν 
φανατικῶν τοῦ Ἰσλάμ.    

Γιὰ τὸν �θνικό μας <μνο
Ἄναψαν τὰ τηλέφωνα τῆς ΝΕΡΙΤ τὸ 

πρωὶ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2014, ἀνήμερα 
τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τοῦ ἡρωικοῦ καὶ θρυ-
λικοῦ ΟΧΙ. Ποιὰ ἡ αἰτία τῶν τηλεφωνημά-
των; Δὲν μετέδωσε τέτοια μεγάλη καὶ ση-
μαδιακὴ ἡμέρα ἡ κρατική μας Ραδιοτηλεό-
ραση τὸ πρωὶ μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ προγράμ-
ματός της τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο. Ἄρχισαν 
τὰ τηλεφωνήματα οἱ ὁμογενεῖς μας ἀπὸ 
τὴν Ἀμερική, τὴν Αὐστραλία καὶ ἀπὸ ὅλη 
τὴν Εὐρώπη διαμαρτυρόμενοι γιὰ τὴ σο-
βαρὴ αὐτὴ παράλειψη. Τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ 
πολλοὶ τηλεθεατὲς ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη 
καὶ τὴν ὑπόλοιπη Μακεδονία.

Γιὰ τοὺς ὁμογενεῖς εἰδικὰ ἡ ἀνάκρου-
ση τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου μὲ τὴν εἰκόνα τῆς 
σημαίας μας στὴ μικρὴ ὀθόνη νὰ κυματί-
ζει, προκαλεῖ ρίγη συγκινήσεως καὶ χα-
ρίζει ἱκανοποίηση καὶ ἀναπτέρωση τῆς 
ἱερῆς νοσταλγίας τῆς ἀγαπημένης πατρί-
δας. Εἶναι μιὰ ψυχικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὴ 
μητέρα Ἑλλάδα. Ὅσοι ζοῦμε στὸ κέντρο 
δὲν μποροῦμε νὰ νιώσουμε τί αἰσθάνον-
ται οἱ ἀπόδημοι Ἕλληνες ἀκούγοντας τὸν 
Ἐθνικό μας Ὕμνο καὶ μάλιστα σὲ ἡμέρες 
ἐθνικῶν ἐπετείων. Γιʼ αὐτὸ ἦταν πολὺ δι-
καιολογημένες οἱ τηλεφωνικὲς διαμαρτυρί-
ες καὶ τὰ παράπονά τους γιὰ τὴν παράλει-
ψη τῆς ἀνακρούσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου 
καὶ μάλιστα τέτοια ἡμέρα.

Δὲν ἦταν καθόλου ἱκανοποιητικὴ ἡ ἀ     -
πάντηση τοῦ ὑπεύθυνου τῆς ΝΕΡΙΤ: «Με-
ταδόθηκε ἡ θεία Λειτουργία καὶ ἡ πα-
ρέλαση· τί ἄλλο θέλετε;» («Δημοκρατία 
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«Τὸ Ὑπερβατικὸ Φῶς νὰ φωτίσει τὶς 
καρδιές σας, τὰ σπίτια καὶ τὶς κοινω-
νίες».

Ἀλήθεια, ποιὸ ὑπερβατικὸ φῶς θὰ τοὺς 
φωτίσει, κύριε Καρδινάλιε; Τὸ φῶς τοῦ 
ἐλεφαντόμορφου «θεοῦ» Γκανές; Τὸ φῶς 
τῆς «θεᾶς τοῦ πλούτου» Lakshmi; Ἢ μή-
πως τὸ φῶς τῶν 16 χιλιάδων συζύγων 
τοῦ «θεοῦ» Κρίσνα; Τὸ φῶς τοῦ Ἰνδουϊ-
σμοῦ δὲν εἶναι παρὰ πυκνὸ σκοτάδι. Ἀλλὰ 
οἱ Παπικοὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ προσκυνήσουν 
ὅλους τοὺς ψευτοθεοὺς προκειμένου νὰ 
ἐξαπατήσουν τοὺς ἀφελεῖς μὲ τὴν ἰδέα 
μιᾶς Πανθρησκείας, ὅπου κορυφὴ θὰ εἶναι 
ὁ πάπας τους.

Μέσα στὸ ἴδιο κλίμα καὶ μὲ τὸ σωστὸ 
ἀναμφιβόλως αἴτημα εἰρηνι κῆς συμβιώσε-
ως τῶν διαφόρων θρησκευ τικῶν κοινοτή-
των ἔχει καθιερωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ 
συμμετοχὴ Ὀρ θοδόξων στὴν πανηγυρικὴ 
λήξη τῆς μουσουλμανικῆς νηστείας τοῦ 
Ραμα ζανίου. Προβάλλεται ὡς ἁπλὴ κοι-
νωνικὴ ἐκδήλωση, καλλιεργεῖ ὅμως στα-
διακὰ καὶ ἀνεπαίσθητα τὴν ἴδια ἀντίληψη 
τῆς θρησκευτικῆς ἑνοποιήσεως.

Τὸ καίριο βέβαια ἐρώτημα εἶναι τοῦτο: 
Δὲν κατανοοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι οἰκουμε-
νιστὲς θεολόγοι καὶ κληρικοὶ ποῦ τελικὰ 
ὁδηγεῖ ὅλο αὐτὸ τὸ ἰσοπεδωτικὸ πνεῦμα 
τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ ποὺ καλ-
λιεργεῖται ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό; Δὲν κα-
ταλαβαίνουν ὅτι μὲ τὶς κινήσεις τους ὑπο-
βοηθοῦν τὴ ραγδαία ἐξάπλωση τῆς συ-
στηματικὰ προωθούμενης τερα τώδους 
ἰδέας τῆς Πανθρησκείας;

�άθημα θρησκευτικῶν γιὰ τοὺς 
χριστιανοὺς τῆς �ουρκίας 

«Στὶς 16 Σεπτεμβρίου τὸ Εὐ ρω παϊκὸ Δι-
καστήριο Ἀνθρω πίνων Δικαιωμάτων ἀπο-
φάνθηκε ὅτι τὸ τουρκικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύ-
στημα ‘‘δὲν εἶναι ἀκόμα κατάλληλα ὀργα-
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νωμένο ὥστε νὰ διασφαλίζει τὸ σεβασμὸ 
στὶς πεποιθήσεις τῶν γονέων καὶ ἔτσι πα-
ραβιάζει τὸ δικαίωμα στὴν ἐκπαίδευση’’».

Στὴ συνέχεια «ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς 
παι δείας Ναμπὶ Ἀβτζὶ προανήγγειλε μὲ 
συνέντευξή του στὴν τουρκικὴ  ἐφημερίδα 
Habertürk ὅτι οἱ χριστιανοὶ μαθητὲς στὰ 
τουρκικὰ σχολεῖα θὰ μποροῦν πλέον νὰ 
κάνουν θρησκευτικὰ μὲ ἄξονα τὸ θρή-
σκευμά τους, κάτι ποὺ θὰ ἰσχύσει σὲ δεύ-
τερο στάδιο καὶ γιὰ τοὺς Ἑβραίους. ‘‘ Ὑπέ-
γραψα τὴν ἀπόφαση. Θὰ ἐνταχθεῖ μάθη-
μα θρησκευτικῶν γιὰ τὸν χριστιανισμό, γιὰ 
τοὺς χριστιανοὺς μαθητές. Ἔχουμε μειο-
νοτικὰ σχολεῖα, καὶ οἱ μαθητὲς ποὺ τὰ πα-
ρακολουθοῦν θὰ μποροῦν νὰ διδάσκονται 
τὴ θρησκεία τους, ἂν τὸ ἐπιθυμοῦν’’, δή-
λωσε ὁ Ἀβτζὶ στὴν ἐφημερίδα» («Pontos-
News» 10-10-2014).

Ἡ εἴδηση εἶναι ἐντυπωσιακή, του λάχι-
στον ἀπὸ πρώτη ματιά. Ποιὸς περίμενε ὅτι 
ἡ φιλοϊσλαμικὴ κυβέρνηση τῆς Τουρκίας 
θὰ δεχόταν νὰ ἀναγνωρίσει τὸ δικαίωμα 
τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων στὴ θρη-
σκευτικὴ ἐκπαίδευση! Διατηροῦμε βέβαια 
τὶς ἐπιφυλάξεις μας ὡς πρὸς τὴν πρα-
γματικὴ βούληση τῶν τουρκικῶν Ἀρχῶν 
νὰ ἐφαρμόσουν τὴ σχετικὴ ἀπόφαση, ἂν 
λάβουμε ὑπʼ ὄψιν μας τὶς ἐπανειλημμέ-
νες παλινδρομήσεις τους στὸ θέμα ἐπα-
ναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στὴ 
Χάλκη Κωνσταντινουπόλεως. Ὅμως τὸν 
ἴδιο καιρὸ στὴ δημοκρατικὴ καὶ χριστια-
νικὴ Ἑλλάδα προωθοῦνται ἀκριβῶς ἀντί-
θετα σχέδια γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν Θρη-
σκευτικῶν. Ἔτσι μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουρ-
γοῦ Παιδείας «καταργεῖται ἡ μονόωρη δι-
δασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν στὴ Δ΄ τάξη τοῦ Ἑσπερινοῦ Γενικοῦ 
Λυκείου». Γιὰ τὴν ὑπόθεση μάλιστα αὐτὴ 
τὸ προεδρεῖο τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσε-
ως Θεολόγων» κατέθεσε προσ φυγὴ στὸ 
Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Ἂς  ἐλπίσουμε 
ὅτι τὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο τῆς 
χώρας μας θὰ ἐπαναφέρει τὰ πράγματα 
στὴ θέση τους μὲ σκοπὸ  τὴν πνευματικὴ 
θωράκιση τῆς νέας ἑλληνικῆς γενιᾶς.
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1. Περιμένοντας τὴ φανέρωσή �ου
Καθὼς προετοιμαζόμαστε νὰ ἑορτάσουμε τὴ Γέν-

νηση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ἁγία μας Ἐκκλη-
σία μᾶς καλεῖ νὰ ζήσουμε καὶ τὴ δική μας ἀναγέν-
νηση ποὺ θὰ μᾶς χαρίσει αἰώνια δόξα στὸν οὐρανὸ 
μαζὶ μὲ τὸν Χριστό. 

Αὐτὴ τὴν ὁλόλαμπρη δόξα ὑπόσχεται πρὸς τοὺς 
πιστοὺς ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴ σημερινὴ περι-
κοπὴ ἀπὸ τὴν «Πρὸς Κολασσαεῖς» ἐπιστολή: «ὅταν 
ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς 
σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ», γράφει. Ὅταν 
φανερωθεῖ ὁ Χριστός, ὁ αἴτιος καὶ χορηγὸς τῆς ζωῆς 
μας, τότε κι ἐσεῖς μαζὶ μ’ Αὐ τὸν θὰ  φανερωθεῖτε δο-
ξα σμένοι. 

Καὶ πότε θὰ φανερωθεῖ ὁ Χριστός; Στὴ Δευτέρα 
Του Παρουσία, κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἔλθει ὡς ἔνδο-
ξος Κριτὴς καὶ Βασιλεύς. Μέχρι τότε... ὁ Χριστὸς 
θὰ κρύβεται!  Ὅπως καὶ τότε ποὺ κατέβηκε στὴ γῆ, 
ἀλλὰ ἔκρυψε τὸ θεϊκό Του μεγαλεῖο στὴν ταπεινὴ 
ἀνθρώπινη φύση. Ὅπως τότε ποὺ γεννήθηκε στὸ 
σπήλαιο μέσα σ’ ἕνα στάβλο ζώων, καὶ τίποτε τὸ 
ἐξωτερικὸ δὲν φανέρωνε τὴ βασιλική Του ἰδιότητα. 
Τότε ποὺ περπάτησε ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, 
χωρὶς οἱ περισσότεροι νὰ ὑποψιάζονται τὴ θεϊκή 
Του κατα γωγή. 

Καὶ τώρα ἀκόμα ὁ Χριστός κρύβεται!  Ὅπου εἴμα-
στε «δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι» στὸ ὄνομά Του, εἶναι 
κι Αὐτὸς μαζί μας ἀλλὰ ἀοράτως (βλ. Ματθ. ιη΄ 20). 
Αὐτὸς εἶναι ποὺ μᾶς συγχωρεῖ στὸ Μυστήριο τῆς 

A BC DEFΣ�Ω 
�C�ΓBCCAΣA ��Σ

Α
δελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς 
φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, 
τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτ) 

φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νε-
κρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀ    -
καθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν 
κα κήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, 
ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι᾿ ἃ 
ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ 
τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, ἐν 
οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ 
ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· νυ-
νὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ 
πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, 
βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν 
ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ 
ψεύ δεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκ-
δυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρω-
πον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ 
καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν 
ἀνακαινούμενον εἰς  ἐπίγνωσιν 
κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐ-
τόν, ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ 
᾿Ιουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκρο-
βυστία, βάρβαρος, Σκύθης, 
δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ 
πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.

Θύρσου, Ἀπολλωνίου, Ἀρριανοῦ
καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων
Ἦχος β΄ -  Ἑωθινὸν Ε΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΘ΄ Κυριακῆς: Κολασ. γ΄ 4-11

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ιδ΄ 16-24

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔEΚΕMΒΡΙΟΥ
(ΙΑ΄ Λουκᾶ)

Τῶν ἁγίων Προπατόρων
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ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, κι ἂς μὴν Τὸν βλέ-
πουμε μὲ τὰ σωματικά μας μάτια. Αὐτὸς 
κρύβεται κάτω ἀπὸ τὰ ταπεινὰ στοιχεῖα 
τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου ποὺ κοινωνοῦμε 
στὴ θεία Εὐχαριστία. Ἡ χάρις Του ἐνερ-
γεῖ μυστικὰ στὴν καρδιά μας. Ἂν μάθουμε 
νὰ Τὸν διακρίνουμε μὲ τὰ μάτια τῆς πίστε-
ως καὶ νὰ ζοῦμε ἑνωμένοι μαζί Του, τότε 
κι Ἐκεῖνος θὰ μᾶς ἀναγνωρίσει ὡς δικούς 
Του, ὅταν θὰ φανερωθεῖ ἔνδοξος στὴ 
Δευτέρα Του Παρουσία, καὶ θὰ μᾶς πα-
ραλάβει κοντά Του γιὰ νὰ μᾶς καταστήσει 
κοινωνοὺς τῆς θεϊκῆς Του δόξης.

2. Θάνατος στὴν ἁμαρτία
Γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε ὅμως αὐτὴ τὴ 

δόξα καὶ τὴ μακαριότητα τοῦ οὐρανοῦ, 
ὀφείλουμε νὰ κόψουμε κάθε σχέση μὲ τὴν 
ἁμαρτία ἐδῶ στὴ γῆ. Μᾶς τὸ λέγει σαφῶς 
ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος: «Νεκρώσα-
τε τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, 
ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ 
τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδω λολατρία»· 
νεκρῶστε τὰ μέλη σας ποὺ ἐπιθυμοῦν τὶς 
γήινες ἀπολαύσεις καὶ ἡδονές. Νεκρῶστε 
τὴν πορνεία, τὴν ἀκαθαρσία, κάθε πάθος 
καὶ ὑποδούλωση στὸ κα κό, κάθε κακὴ 
ἐπιθυμία καὶ τὴν πλεονεξία, ἡ ὁποία εἶναι 
λατρεία στὸ εἴδωλο τοῦ χρήματος. Δὲν 
μᾶς συμβουλεύει ἁπλῶς νὰ ἀποφεύγου-
με τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη, ἀλλὰ μᾶς ζητᾶ νὰ 
τὰ νεκρώσουμε ὥστε νὰ μὴν ἐπανεμφανι-
στοῦν ποτέ. Καὶ συνεχίζει: «ἀπόθεσθε», 
δηλαδὴ βγάλτε καὶ πετάξτε ἀπὸ πάνω 
σας, σὰν ἀκάθαρτο ροῦχο, ὅλα τὰ ἁμαρ-
τωλὰ πάθη, «ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλα-
σφημίαν, αἰσχρολογίαν... μὴ ψεύδεσθε 
εἰς ἀλλή λους».

Καθὼς πλησιάζουν τὰ Χριστούγεννα, 
εἶναι εὐκαιρία νὰ καθαρίσουμε τὴν καρ-
διά μας ἀπὸ τὸν ρύπο τῆς ἁμαρτίας. Νὰ 
μετανοήσουμε βαθιὰ καὶ νὰ ἐξομολογη-
θοῦμε εἰλικρινὰ στὸν Πνευματικὸ ὅλα τὰ 
πάθη ποὺ μᾶς τυραννοῦν, ὥστε νὰ λά-
βουμε τὴν ἄφεση καί, μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυ   -

ρίου, νὰ ζήσουμε τὴν πνευματική μας ἀ -
ναγέννηση. 

3. Iλα καινούργια μὲ τὸν Dριστό!
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος νεκρώσει τὸν ἁμαρ-

τωλὸ ἑαυτό του, τότε ὁ Χριστὸς τοῦ χαρί-
ζει καινούργια ζωή, γεμάτη ἀπὸ τὸ φῶς 
καὶ τὴ χάρη Του. 

Τώρα πλέον, λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦ-
λος, ἔχετε γίνει καινούργιοι ἄνθρωποι, 
«ἀ    πεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον 
σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ», ἀφοῦ πετά-
ξατε ἀπὸ πάνω σας σὰν ρυπαρὸ ἔνδυ-
μα τὸν παλαιὸ κακὸ ἑαυτό σας καὶ τὰ ἁ -
μαρτωλὰ ἔργα του καὶ ἀφοῦ ντυθήκατε 
τὸ νέο ἄνθρωπο, «ἐνδυσάμενοι τὸν νέον 
τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ 
 εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν»· ντυθήκατε 
τὸ νέο ἑαυτό σας, ὁ ὁποῖος συνεχῶς ἀνα-
νε  ώνεται καὶ προοδεύει στὴν τέλεια γνώ-
ση τοῦ Θεοῦ καὶ γίνεται διαρκῶς καινούρ-
γιος, μὲ τὸ νὰ παίρνει τὴν ἴδια μορφὴ μὲ 
τὴν εἰκό να τοῦ Χριστοῦ ποὺ τὸν δημιούρ-
γησε. 

Ἡ ἁμαρτία εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀμαύρωσε 
τὴ θεϊκή εἰκόνα τὴν ὁποία διατηρεῖ κάθε 
ἄνθρωπος στὴν ὕπαρξή του. Κι αὐτὴ τὴν 
ἐξαχρειωμένη εἰκόνα μόνο ὁ Δημιουρ-
γός της μποροῦσε νὰ τὴν ἀναπλάσει. Γι᾽ 
αὐτὸ ἀκριβῶς ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ  Θεοῦ 
ἔλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση· γιὰ νὰ τὴν 
ἀνακαινίσει καὶ νὰ τῆς χαρίσει ἀσύγκρι-
τα μεγαλύτερη τιμὴ καὶ δόξα. «Χριστὸς 
γεννᾶται, τὴν πρὶν πεσοῦσαν ἀναστήσων 
εἰκόνα», ψάλλουμε τὴν παραμονὴ τῶν 
Χριστουγέννων. Γεννιέται ὁ Χριστός, ποὺ 
ἦλθε στὴ γῆ γιὰ νὰ ἀναστήσει τὴν εἰκόνα 
τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο, ποὺ εἶχε πέσει 
στὴν ἁμαρτία. 

Ἂς δοξάσουμε τὸν Πλάστη μας κι ἂς 
Τὸν εὐχαριστήσουμε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς 
καρδιᾶς μας γιὰ τὴν ἄπειρη ἀγάπη καὶ 
φιλανθρωπία Του, ἡ ὁποία φανερώνε-
ται ἔκδηλη ἰδιαίτερα τὶς ἡμέρες αὐτὲς τῶν 
Χριστουγέννων. 



Α βραάμ, Ἀβραάμ.
–«Ἰδοὺ ἐγώ». Νά, Κύριε, εἶμαι πα-

ρών, ἀκούω.
–Πάρε τὸν ἀγαπητό σου γιό, τὸν Ἰσα-

άκ, τὸ παιδί σου, ποὺ τόσο ἔχεις ἀγαπή-
σει, πήγαινε στὴν ὑψηλὴ περιοχή, σ᾿ ἕνα 
ἀπὸ τὰ βουνὰ ποὺ θὰ σοῦ δείξω, καὶ ἐκεῖ 
πρόσ φερέ το θυσία σ᾿ ἐμένα.

Αὐτὴ ἦταν ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ στὸν πα-
τριάρχη Ἀβραάμ, ὅπως τὴν καταγράφει 
ὁ θεόπνευστος συγγραφέας, ὁ θεόπτης 
Μωυσῆς, στὸ 22ο κεφάλαιο τῆς Γενέσε-
ως, σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς δραματικότερες σελί-
δες τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ μιλᾶ ὁ Θεὸς 
στὸ δίκαιο. Χρόνια πρὶν τοῦ εἶχε ἐμφανι-
σθεῖ στὴν πατρίδα του τὴν Οὒρ καὶ τὸν 
εἶχε καλέσει ν᾿ ἀφήσει τοὺς συγγενεῖς καὶ 
τὸν τόπο του καὶ νὰ πορευθεῖ σὲ ἄγνωστη 
χώρα. Καὶ ὁ Ἀβραὰμ τί ἔκανε; Ὑπάκου-
σε στὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Βγῆκε ἀπὸ τὴν 
ἄνεσή του καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ 
ἔγινε περιπλανώμενος καὶ σκηνίτης. Τε-
λικὰ ὁ Θεὸς τὸν ὁδήγησε στὴ γῆ Χαναάν. 
Ἂν καὶ ὁ Ἀβραὰμ ἦταν ἄτεκνος καὶ γέρον-

τας – δὲν μποροῦσε πλέον νὰ κάνει παι-
δί – τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ αὔξανε τοὺς 
ἀπογόνους του σὰν τὴν ἄμμο τῆς θά-
λασσας καὶ σὰν τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. 
Τοῦ ὑποσχέθηκε ἀκόμη ὅτι θὰ ἔδινε κλη-
ρονομιὰ στὸν ἴδιο καὶ στοὺς ἀπογόνους 
του τὴ γῆ τῆς Χαναάν, ἂν καὶ ὅσο ζοῦσε 
δὲν τοῦ ἔδωσε οὔτε ἕνα βῆμα ἀπὸ αὐτὴ 
τὴ χώρα. Καὶ ὁ Ἀβραὰμ τί ἔκανε; Πίστε-
ψε στὴν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ σὰν μικρὸ 
παιδί. Καὶ πάντοτε ὑπάκουε στὶς ἐντολές 
Του μὲ μιὰ θαυμαστὴ ὑπακοή, χωρὶς λο-
γισμούς, χωρὶς γογγυσμό, χωρὶς ἀναβο-
λές. Ἔδειξε ἐκπληκτικὴ ἀντοχὴ στὶς δοκι-
μασίες τῆς πίστεως στὶς ὁποῖες τὸν ὑπέ-
βαλε ὁ Κύριος. Ἡ καρδιά του ἦταν ἕνα 
ἀσάλευτο βουνὸ πίστεως, ἀπεριόριστης 
ἐμπιστοσύνης στὸ Θεό, παραδόσεως 
ἄνευ ὅρων στὸ θέλημά Του. 

Ἦταν 100 ἐτῶν ὁ Ἀβραὰμ ὅταν ὁ Θεὸς 
τοῦ χάρισε γιό, τὸν Ἰσαάκ. Πόση ἦταν 
ἡ χαρὰ τοῦ Πατριάρχη! Μετὰ ἀπὸ τόσα 
χρόνια προσμονῆς ἀποκτοῦσε παιδί, ἕνα 
χαριτωμένο ἀγόρι, τὸ παιδὶ τῆς ὑποσχέ-
σεως τοῦ Θεοῦ ποὺ παρηγόρησε τὰ γη-

–

Ἡ πιὸ μεγάλη δοκιμασίαἩ πιὸ μεγάλη δοκιμασία
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ρατειά του. Τώρα ὅμως ἦταν ἡ ὥρα τῆς 
πιὸ μεγάλης δοκιμασίας. Ἐνῶ ὁ Ἰσαὰκ 
ἦταν ἤδη παλληκάρι, ὁ Θεὸς ζήτησε ἀπὸ 
τὸν εὐτυχισμένο πατέρα νὰ τὸν θυσιά-
σει…

Σηκώθηκε ὁ Ἀβραὰμ τὸ πρωὶ καὶ σαμά-
ρωσε τὸ γαϊδουράκι του. Δὲν εἶπε τίπο-
τα στὴ Σάρρα – θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ση-
κώσει; μὴν τυχὸν καὶ τὸν ἐμπόδιζε; Πῆρε 
μαζί καὶ δύο δούλους, καὶ ἀφοῦ ἔσχισε 
ξύλα γιὰ τὴ θυσία, ξεκίνησε γιὰ τὸν τόπο 
ποὺ τοῦ καθόρισε ὁ Θεός. Τρεῖς μέρες 
κράτησε τὸ ταξίδι, τρεῖς μέρες μαρτυρικές. 
Πῶς ἄντεξε ὁ γέροντας, πῶς δὲν λύγισε 
ἀπὸ τὸ βάρος τῆς θυσίας ποὺ πήγαινε νὰ 
ἐκτελέσει; Πῶς ἔμεινε ἀκλόνητος στοὺς 
λογισμούς; Πῶς θὰ ἔβλεπε τὸν τρυφερό 
του γιὸ καθὼς συνοδοιποροῦσαν;…

Σήκωσε τὰ μάτια του καὶ εἶδε ἀπὸ μα-
κριὰ τὸν τόπο. Εἶπε στοὺς δούλους:

–Μείνετε ἐδῶ μὲ τὸ γαϊδουράκι. Ἐγὼ 
καὶ τὸ παιδί μου θὰ προχωρήσουμε μέ-
χρις ἐκεῖ καί, ἀφοῦ λατρεύσουμε τὸν Θεό, 
θὰ ἐπιστρέψουμε.

Φόρτωσε τὰ ξύλα στὸν Ἰσαάκ, ἐνῶ ὁ 
ἴδιος πῆρε τὸ μαχαίρι καὶ τὴ φωτιά. Ἀνέ-
βαιναν σιωπηλοί.

–Πατέρα, εἶπε κάποια στιγμὴ ὁ Ἰσαάκ.
–Τί εἶναι, παιδί μου;
–Ἔχουμε φωτιὰ καὶ ξύλα. Ποῦ εἶναι τὸ 

πρόβατο ποὺ θὰ προσφέρουμε θυσία;
Ἴσως δραματικότερο ἐρώτημα δὲν ἔχει 

ποτὲ ἀπευθυνθεῖ σὲ πατέρα. Τί νὰ ἀπαν-
τήσει ὁ Ἀβραάμ; Νὰ τοῦ πεῖ: ἐσὺ εἶσαι τὸ 
πρόβατο;!

–Ὁ Θεὸς θὰ φροντίσει καὶ θὰ μᾶς τὸ δεί-
ξει, παιδί μου, ἀπάντησε.

Ἦλθαν στὸν τόπο. Ὁ Ἀβραὰμ ἑτοίμασε 
τὸ θυσιαστήριο, ἔβαλε τὰ ξύλα – μὲ τί δύ-
ναμη ψυχῆς! Ἀποκάλυψε στὸν Ἰσαὰκ τὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, κι ἐκεῖνος ὑποτάχθηκε. 
Τὸν ἔδεσε ὁ πατέρας ἐπάνω στὸ βωμό, 
πῆρε τὸ μαχαίρι καὶ ἅπλωσε τὸ χέρι του 
γιὰ νὰ τὸν σφάξει.

Τὴν ὥρα ποὺ τὸ χέρι του μὲ τὸ μαχαί-
ρι ἄρχισε νὰ κατεβαίνει, τὸν σταμάτησε ἡ 
φωνὴ τοῦ Θεοῦ!

–Ἀβραάμ, Ἀβραάμ!
–«Ἰδοὺ ἐγώ». Νά, εἶμαι παρών, ἀκούω.
–Μὴν πειράξεις τὸ παιδί σου. Τώρα κα-

τάλαβα ὅτι φοβᾶσαι ἐσὺ τὸν Θεὸ καὶ δὲν 
λυπήθηκες τὸν γιό σου γιὰ χάρη μου.

Ἔτσι, ἀντὶ γιὰ τὸν Ἰσαὰκ ὁ Ἀβραὰμ προσ-
έφερε θυσία ἕνα κριάρι ποὺ  παρουσίασε 
ὁ Θεὸς ἐκεῖ μὲ τὰ κέρατα μπλεγμένα στὰ 
κλαδιὰ ἑνὸς θάμνου.

Μετὰ τὴν τόσο δύσκολη ὑπακοὴ ἦλθε ἡ 
πιὸ μεγάλη εὐλογία· τοῦ εἶπε ὁ Θεός:

–Ὁρκίσθηκα στὸν ἑαυτό μου, γι᾿ αὐτὸ 
ποὺ ἔκανες καὶ δὲν λυπήθηκες τὸν γιό 
σου τὸν ἀγαπητὸ γιὰ μένα, σοῦ ὑπόσχο-
μαι καὶ σὲ διαβεβαιώνω ὅτι θὰ σὲ εὐλογή-
σω πολὺ πλούσια καὶ θὰ πληθύνω πάρα 
πολὺ τοὺς ἀπογόνους σου σὰν τὴν ἄμμο 
τῆς θάλασσας καὶ σὰν τὰ ἀστέρια τοῦ 
οὐρανοῦ. Καὶ ἀπὸ τὸν ἐκλεκτὸ ἀπόγο-
νό σου, τὸν Μεσσία, θὰ λάβουν τὶς χάρι-
τες καὶ εὐλογίες τοῦ Θεοῦ ὅλα τὰ ἔθνη τῆς 
γῆς – διότι ἔκανες ὑπακοὴ σ᾿ αὐτὸ ποὺ 
σοῦ εἶπα.

Ἔτσι, θυσιάζοντας ὁ Ἀβραάμ – οὐσια-
στικά – γιὰ χάρη τοῦ Θεοῦ ὅ,τι πιὸ ἀγα-
πητὸ εἶχε, τὸν Ἰσαάκ, ἄφησε μοναδικὸ πα-
ράδειγμα ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὴ εἶναι ἡ ζωντανὴ εὐσέβεια. Τότε καὶ 
ἐμεῖς εἴμαστε γνήσια τέκνα τοῦ Ἀβραάμ, 
ὅταν ζητοῦμε πάντοτε καὶ σὲ ὅλα τὸ θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ, ὅ,τι κι ἂν μᾶς κοστίσει. Καὶ 
εἶναι ἀλήθεια ὅτι κάποτε – ὅπως στὴν πε-
ρίπτωση τῆς θυσίας τοῦ Ἰσαάκ – τὸ θέλη-
μά Του μᾶς φαίνεται πολὺ πικρό, σκλη-
ρό, ἐπιζήμιο. Ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ 
λογική μας, φαίνεται νὰ γκρεμίζει τὰ ὄνει-
ρά μας. Αὐτὴν ὅμως τὴ σκληρὴ ὑπακοὴ 
στὶς ἐντολές Του ποὺ δὲν τὶς καταλαβαί-
νουμε καὶ ποὺ πολὺ μᾶς κοστίζουν, ὁ 
Θεὸς τὴν ἀμείβει μὲ ποταμοὺς εὐλογιῶν 
καὶ καταιγισμὸ Χάριτος.



Ε ἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀλήθεια αὐτὸ ποὺ 
ἔχει λεχθεῖ, ὅτι στὴν ἐποχή μας ἕνα 
ἀπὸ τὰ πιὸ  ἀκριβοπληρωμένα ἀγα  θὰ 

εἶναι ἡ πληροφορία. Γιὰ τὴν ἀνεύ ρεση 
τῶν εἰδήσεων, τὴ  συλλογή τους, τὴ δι α-
χείριση καὶ τὴ μετάδοσή τους  ξοδεύονται 
τε ράστια ποσά. Κι ὅσοι ὄχι ἁπλῶς ἔχουν 
 πρόσβαση σ’ αὐτήν, ἀλλὰ μποροῦν μὲ τὸν 
ὁποιονδήποτε  τρόπο νὰ τὴ διαχειρίζον ται 
καὶ νὰ τὴ μεταδίδουν, δὲν βρίσκονται μό-
νο στὴν  κορυφὴ τῆς κοινωνικῆς πυραμί-
δας, ἀλλὰ ἄρχουν καὶ κινοῦν τὰ νήματα 
τῆς σύγχρονης  κοινωνίας. Ἡ διαχείριση 
τῶν πληροφοριῶν δὲν εἶναι μόνο μιὰ ἀπὸ 
τὶς πιὸ ἐπίκαιρες βιομηχανίες, ἀλλὰ πολὺ 
περισσότερο εἶναι μιά – ἴσως ἡ πρώτη – 
ἀπὸ τὶς πιὸ ἰσχυρὲς ἐξουσίες. Γι’ αὐτὸ καὶ 
οἱ ὁποιεσδήποτε «ἐξουσίες» φροντίζουν 
ὄχι μόνο νὰ ἔχουν ἐρείσματα στὸ χῶρο 
τῆς εἰδησιογραφίας, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐλέγ-
χουν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴ μετάδοσή της.

Ὑπερπληθώρα πληροφοριῶν  σήμερα. 
Γιὰ τὰ πάντα: τὴν πολιτική, τὴν  οἰκονομία, 
τὸν πολιτισμό, τὸν ἀθλητισμό. Πανεύκο λη 
πλέον ἡ πρόσβαση σ’ αὐτήν: Μέσα Μα-
ζικῆς Ἐνημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) – Τηλεόρα-
ση, Ραδιόφωνο, Τύπος,  Διαδίκτυο – καὶ 
πίσω ἀπ’ αὐτὰ τεράστια  εἰδησιογραφικὰ 
πρακτορεῖα ποὺ συλλέγουν,  συντάσσουν, 
φιλτράρουν, κάποτε ἴσως καὶ κατασκευά-
ζουν τὴν εἴδηση ποὺ προωθοῦν. Αἰσθα-
νόμαστε, ἀλήθεια,  προνομιοῦχοι σὲ σχέ-
ση μὲ τοὺς ἀνθρώπους ἄλλων ἐποχῶν. 
Παλιὰ τὰ «νέα» διαδίδονταν ἀπὸ στόμα 
σὲ στόμα. Συχνὰ  παραλλαγμένα – ὄχι 
πάντα ἀπὸ ἰδιοτελὴ πρόθεση – διογκω-
μένα, ἀλλοιωμένα, καὶ σίγουρα, σὲ σχέ-

ση πάντα μὲ τὸ σήμερα, καθυστερημένα. 
Σήμερα βρισκόμαστε στὴν καρδιὰ τῶν γε-
γονότων μὲ ἕνα ἁπλὸ «κλίκ». Μποροῦμε 
νὰ παρακολουθοῦμε καὶ μὲ κοντινὰ πλά-
να τὶς ἐχθροπραξίες καὶ τὶς πολεμικὲς 
συγκρούσεις, ὅπου κι ἂν γίνονται αὐτὲς 
στὸν πλανήτη μας. Νὰ βρισκόμαστε στὸ 
τραπέζι τῶν συναντήσεων τῶν ἰσχυρῶν 
τῆς γῆς καὶ στὶς αἴθουσες συνεδριάσε-
ων καὶ διαβουλεύσεων τῶν προσώπων 
ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ τὴν τύχη καὶ τὸ 
μέλλον τοῦ πλανήτη. Νὰ βλέπουμε ἀπὸ 
πολὺ κοντὰ τὴν ὁποιαδήποτε φάση τοῦ 
ὁποιουδήποτε ἀθλήματος, ἀπὸ διάφορες 
ὀπτικὲς γωνίες, σὲ πολλὲς ἐπαναλήψεις 
καὶ σὲ ἀργὴ κίνηση. Εἴμαστε σὲ πλεονε-
κτικότερη θέση ἀπὸ τὸν διαιτητὴ καὶ τοὺς 
κριτές. Ἐκεῖνοι ζοῦν μὲ τὴν ἔνταση τῆς 
συλλήψεως τῶν συμβάντων ποὺ ἐκτυ-
λίσσονται σὲ κλάσματα δευτερολέπτων 
κάτω ἀπὸ δύσκολες συνθῆκες παρατη-
ρήσεως τῶν γεγονότων. Ἐμεῖς ὄχι. Ἔχου-
με τὸ προνόμιο, καθισμένοι στὸν καναπέ 
μας, νὰ ἔχουμε πολὺ κοντινὰ πλάνα ἀπὸ 
διάφορες πλευρές, καὶ μάλιστα μὲ τὴ δυ-
νατότητα νὰ ξαναδοῦμε τὴν ὁποιαδήπο-
τε φάση ὅσες φορὲς θέλουμε καρέ-καρέ, 
ὅπως λέγεται, ἢ σὲ πολὺ ἀργὴ κίνηση. 
Εἴμαστε προνομιοῦχοι σὲ σχέση μὲ τοὺς 
ἀνθρώπους ἄλλων ἐποχῶν! Δὲν ὑπάρ-
χει κρυφὴ πτυχή, κάτι ἄγνωστο πλέον 
γιὰ μᾶς. Ὅλα ζωντανὰ ἐνώπιόν μας. Ἀνὰ 
πάσα στιγμή! 

Εἴμαστε ὅμως; 
Ἴσως ὄχι. Γιατὶ ὅλη αὐτὴ ἡ δυνατότητα 

πρόσβασης στὴν πληροφορία ἔχει καὶ τὰ 
ἀρνητικά της.                                         ➙

Ἡ «πληροφορία» στὴ ζωή μας (Α΄)Ἡ «πληροφορία» στὴ ζωή μας (Α΄)
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Ἡ ὑπερπληροφόρηση γεννᾶ ἄγχος. Τί 
θὰ γίνει; Πῶς θὰ ἐξελιχθοῦν τὰ πράγμα-
τα; Θὰ ὑπάρξει λύση στὸ πρόβλημα; Καὶ 
ὁ ἄνθρωπος ἀνεπαίσθητα μπαίνει στὸ 
φαῦλο κύκλο μιᾶς διαδικασίας ποὺ μό-
νο δυσάρεστες καταστάσεις ἔχει νὰ τοῦ 
προσ φέρει.

Ἄλλωστε εἶναι πολὺ κοινὴ ἡ ὁμολογία 
ὅ  λο καὶ περισσοτέρων ἀνθρώπων:

–Δὲν βλέπουμε πλέον εἰδήσεις. Δὲν ἀν-
τέχουμε. Πιάνεται ἡ καρδιά μας μὲ τόσα 
δυσάρεστα ποὺ συμβαίνουν.

Ἡ διαρκὴς ἐνημέρωση πολὺ συχνὰ δη-
μιουργεῖ ἄγχος. Τὸ ἄγχος αὐξάνει τὴν ἀ -
γωνία στὸν ἄνθρωπο καὶ τοῦ δημιουρ γεῖ 
νέα ἀναπάντητα ἐρωτήματα ποὺ ἀπαι-
τοῦν περισσότερη  ἐνημέρωση γιὰ νὰ ἀ -
παντηθοῦν. Νέες εἰδήσεις, λοιπόν, καὶ πιὸ 
σύγχρονη καὶ «ἀντικειμενικὴ» πληροφό-
ρηση! Φθάνει ἔτσι ὁ  σύγχρονος ἄνθρω-
πος νὰ χάνεται στὴν ἀδιάκοπη ἀ   νάγκη 
γιὰ ὅλο καὶ περισσότερη  ἐνημέρωση.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ὑπερπληροφόρηση 
δη μιουργεῖ ψευδαισθήσεις τῆς  ἀλήθειας. 
Μιᾶς ἀλήθειας ποὺ ταυτίζεται μέσα μας 
μὲ τὸ «νέο», τὸ ἀναγκαῖο καὶ τὴ στείρα 
γνώση. Γι’ αὐτὸ καὶ πολὺ συχνὰ σὲ πάρα 
πολλοὺς ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο 
παρὰ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει, αὐτὸ ποὺ γίνε-
ται. Ἐνῶ ὡς γνώση ἐκλαμβάνεται ἡ ἐνη-
μέρωση ἐπὶ τῶν συμβάντων. Αὐτὸ ἔχει 
ὡς τραγικὴ συνέπεια τὴ μετατόπιση τῆς 
ἀλήθειας στὸ ἐδῶ καὶ τώρα. Δηλαδὴ τὴ 
μετατόπιση καὶ τὴν παραφθορὰ τῆς οὐσί-
ας τῆς ζωῆς, τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που καὶ τοῦ σκοποῦ τῆς ζωῆς του. Ὅλος 
αὐτὸς ὁ καταιγισμὸς τῆς πληροφορίας, 
ἐνῶ φαίνεται ὅτι ὑπηρετεῖ τὴν ἀλήθεια, 
ἀποβαίνει τελικὰ εἰς βάρος της.

Πόσο μεγάλη διαφορὰ στὴν  ἀποτίμηση 
καὶ προσέγγιση τῆς ἀλήθειας! Πόσο ὄν-
τως μακριὰ βρισκόμαστε ἀπὸ τὴν παρό -
τρυνση τοῦ Κυρίου μας: «Γνώσεσθε τὴν 
ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑ    -
μᾶς» (Ἰω. η΄ 32)!

Καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀβυσσαλέα ἀπόστα-
ση ποὺ ἀλλοτριώνει τόσο πολὺ τὸν σύγ-
χρονο ἄνθρωπο, σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε 
νὰ ταυτίζει κάποτε τὴν ὕπαρξή του μὲ 
τὴν ἐνημέρωση. «Ὑπάρχω» σημαίνει ἐν-
ημερώ νομαι - γνωρίζω.

Ἕνα ἄλλο ἀρνητικὸ τῆς ὑπερπληροφό-
ρησης τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ὅτι αὐτὴ 
φω τίζει διεξοδικὰ καὶ ἀναλώνεται νὰ πε-
ριγράψει τὸ τί καὶ παραθεωρεῖ σημαντικὰ 
τὸ γιατί τῶν συμβάντων.  Πράγμα ποὺ ση-
μαίνει ὅτι παρέχει διαρκῶς  πληροφορίες 
γιὰ τὸ τί συμβαίνει καὶ στὸ πιὸ ἀπό μα κρο 
σημεῖο τοῦ πλανήτη μας, χωρὶς νὰ ἐμβα-
θύνει στὸ γιατί τῶν γεγονότων. Κι ἂν κα-
μιὰ φορὰ δείχνει νὰ ἀναζητᾶ τὸ βά θος 
τῶν πραγμάτων, συνήθως τὸ κάνει πρὸς 
ἄγραν θεαματικότητας.  Ἀποκλείει ἔτσι 
τὸ βάθος ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. 
 Προβάλλει διαρκῶς τὸ ἐφήμερο. Χωρὶς 
νὰ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ  ἐμβαθύνει. Νὰ 
ἀναζητήσει αἰτίες καὶ ἀφορμές. Χωρὶς νὰ 
μπορεῖ νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ τὰ  γεγονότα. Τὰ 
πάντα θυσιάζονται στὸ βωμὸ τῆς εἰδή σε -
ως, τοῦ νέου, τοῦ ἐντυπωσιακοῦ καὶ τῆς 
ἀποκλειστικῆς μετάδοσης. Γι᾿ αὐτὸ καὶ
κα   μία ἀξία δὲν ἔχει μὲ βάση αὐτὴ τὴ νο-
οτρο πία μιὰ χθεσινὴ ἢ προχθεσινὴ εἴ  δη-
ση, ὅσο σημαντικὴ κι ἂν ἐκτιμήθηκε τὴν 
ἡμέρα τῆς μετάδοσής της.

Μπορεῖ ἡ ἐποχή μας ὄντως νὰ καυχᾶται 
γιὰ τὸν ὄγκο τῶν πληροφοριῶν ποὺ πα-
ρέχει στὸ σύγχρονο ἄνθρωπο. Μπορεῖ 
νὰ ἐπαίρεται γιὰ τὴν ταχύτατη μετάδοση 
τῶν γεγονότων. Τὸ ἐρώτημα ὅμως παρα-
μένει ἐξίσου καυτὸ καὶ ἐπίκαιρο:  Βοηθάει 
πράγματι ἡ ἐνημέρωση στὴν ἐξάλειψη 
τῶν μεγάλων προβλημάτων τοῦ ἀνθρώ-
που; 

Προσφέρει στὴν κοινωνία μας αὐτὸ 
ποὺ πραγματικὰ ἔχει ἀνάγκη; Καὶ τελικὰ 
ποιὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τοῦ πι-
στοῦ στὴν καταιγιστικὴ ὑπερπληθώρα 
τόσων πληροφοριῶν; 

Ἀλλὰ γι᾿ αὐτὰ στὸ ἑπόμενο.



Π λησιάζουν Χριστούγεννα. Γιὰ μιὰ 
ἀκόμη φορὰ θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ζή-
σουμε τὸ μεγάλο καὶ κοσμοσωτή-

ριο γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χρι-
στοῦ μας. 

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μέρες τώρα μᾶς 
προετοιμάζει μὲ τὴ νηστεία, τὶς Ἀκο-
λουθίες, τ᾿ ἀναγνώσματα, τὴ συμμετο-
χή μας στὰ ἱερὰ Mυστήρια. Ὅλα μ᾿ ἕνα 
σκοπό: τὴν πνευματική μας ἀνύψωση, 
τὴ βαθύτερη καὶ οὐσιαστικότερη μετο-
χή μας στὸ μυστήριο τῆς θείας ἐναν-
θρωπήσεως. 

Καὶ ἐνῶ ὅλα μᾶς βοηθοῦν καὶ μᾶς ἀνε-
βάζουν, ὁ πόλεμος τοῦ πονηροῦ γίνε-
ται ἐντονότερος. Δὲν σταματᾶ ὁ διάβο-
λος νὰ μᾶς ἐνοχλεῖ, νὰ στήνει παγίδες, 
νὰ μᾶς δημιουργεῖ πειρασμοὺς τὶς ἅγιες 
αὐτὲς ἡμέρες. Φρυάττει καὶ προσ παθεῖ 
λυσσαλέα μὲ κάθε  τρόπο καὶ μέσο νὰ 
χαλάσει τὴ διάθεσή μας, τὴν πνευμα-
τικὴ ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν, ὥστε νὰ 
μὴν κατορθώσουμε νὰ βιώσουμε τὰ με-
γάλα γεγονότα.

Εἶναι παρατηρημένο πὼς αὐτὸ συμ-

βαίνει σ᾿ ὅλες τὶς ἑορτές. Στὶς προεόρ-
τιες ἱερὲς στιγμὲς ἐμφανίζονται πει ρα-
σμοὶ ποὺ σκοτίζουν τὶς ψυχὲς τῶν πι-
στῶν. Πειρασμοὶ ποὺ προέρχονται εἴ -
τε ἀπὸ δημοσιεύματα  ἀντιχριστιανικοῦ 
περιεχομένου, εἴτε ἀπὸ προβολὲς καὶ 
σχόλια μὲ βέλη ἐναντίον τῆς ἁγίας μας 
Ἐκκλησίας, εἴτε ἀπὸ παρουσιάσεις ψευ-
δε πίγραφων κειμένων ποὺ προσ βάλ -
 λουν τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀλ-
λοι ώνουν τὴν ἀλήθεια, εἴτε ἀπὸ σκάν-
δαλα ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας 
κ.ο.κ.

Ἀλλὰ καὶ μέσα στὴν ἐργασία μας, 
στὸ περιβάλλον μας, στὴν οἰκογένειά 
μας παρουσιάζονται ξαφνικὰ πειρα-
σμοί: παρεξηγήσεις, διαφωνίες,  θυμοί, 
μαλώ  ματα ἀπὸ ἀσήμαντες ἀφορμές, 
ἀποστάσεις ψυχῶν. Καὶ ἐνῶ ἡ ἐπι-
θυμία ὅ   λων μας ἦταν νὰ περάσουμε 
πνευματικὰ καὶ ἅγια τὶς ἡμέρες αὐτές, 
στὸ τέλος χαλάει ἡ διάθεσή μας καὶ μέ-
νει ἡ στενοχώρια, ἡ πικρία ποὺ τσακί-
ζει ψυχικὰ καὶ σωματικὰ τὸν ἄνθρω-
πο. Ἐπιτυγχάνει ὁ πονηρὸς τὸ σχέδιό 

Οἱ πειρασμοὶ τῶν ἑορτῶν
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του καὶ δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ ὠφεληθοῦμε 
ἀπὸ τὴ γιορτὴ μὲ τὸν χαρούμενο τρόπο 
τῆς δοξολογίας, ἀλλὰ καταφέρνει καὶ 
ἀμαυρώνει τὴν ὅλη ἑορταστικὴ ἀτμό-
σφαιρα.

Ρώτησαν κάποτε τὸν ἁγιορείτη γέ-
ρον τα Παΐσιο, γιατί νὰ συμβαίνουν τέ-
τοιοι πειρασμοὶ σὲ τόσο ἅγιες ἡμέρες; 

Καὶ ὁ ὅσιος Γέροντας ἀπάντησε: 
«Στὶς γιορτὲς ὁ Χριστός, ἡ Παναγία, οἱ 
Ἅ   γιοι ἔχουν χαρὰ καὶ κερνοῦν,  δίνουν 
εὐλογίες, δῶρα πνευματικὰ στοὺς ἀν-
θρώπους. Ἐδῶ οἱ γονεῖς κερνοῦν ὅταν 
γιορτάζουν τὰ παιδιά τους, ἢ οἱ  βασιλεῖς 
χαρίζουν ποινὲς ὅταν  γεννιέται καν ένα 
βασιλόπουλο· οἱ Ἅγιοι γιατί νὰ μὴν κε-
ράσουν; Μάλιστα ἡ χαρὰ ποὺ δίνουν 
κρατάει πολὺ καὶ βοηθιοῦνται πολὺ 
οἱ ψυχές. Γι᾿ αὐτὸ ὁ διάβολος, ἐπειδὴ 
τὸ ξέρει αὐτό, δημιουργεῖ πειρασμοὺς 
γιὰ νὰ στερηθοῦν οἱ ἄνθρωποι τὰ θεῖα 
δῶρα καὶ νὰ μὴ χαροῦν οὔτε νὰ ὠφε-
ληθοῦν ἀπὸ τὴ γιορτή»1.

Πῶς πρέπει νὰ σταθοῦμε μπροστὰ 
σ᾿ αὐτὴ τὴν κατάσταση; 

Πρωτίστως, νὰ περιμένουμε τοὺς πει-
ρασμοὺς νὰ ἔλθουν. Νὰ  καταλάβουμε 
τὴν ἱερότητα τῆς περιόδου, τὸν φθόνο 
τοῦ πονηροῦ καὶ ν᾿ ἀναμένουμε τὶς ἐπι-
θέσεις του. Μὴν ξαφνιαζόμαστε, μὴ θο-
ρυβούμαστε οὔτε νὰ πανικοβαλλόμα-
στε. Μὴν ἀφήνουμε νὰ φεύγει ἀπὸ τὴν 
ψυχή μας ἡ εἰρήνη καὶ ἡ χαρὰ ποὺ μᾶς 
προσφέρουν οἱ ἑορτὲς μὲ τὰ μηνύμα-
τά τους. Στὶς δύσκολες ὧρες τῶν πει-
ρασμῶν νὰ ἐμβαθύνουμε περισσότε-
ρο στὰ γεγονότα ποὺ ἑορτάζουμε καὶ 
μὲ τὰ πνευματικὰ μέσα – τὴν προσευ-
χή, τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν Πνευματικό 
μας, τοὺς ἀδελφούς μας – ν᾿ ἀντιμετω-
πίζουμε τὰ «πεπυρωμένα» αὐτὰ βέλη 
τοῦ πονηροῦ.

Ἔπειτα, νὰ συντελοῦμε ὥστε νὰ ξε-

περνοῦν τοὺς πειρασμοὺς καὶ οἱ ἄλλοι 
γύρω μας. Νὰ γινόμαστε οἱ εἰρηνο ποιοί, 
ὅπως μᾶς παραγγέλλει ὁ Κύριος. Νὰ 
ρίχνουμε γέφυρες ἐπικοινωνίας στοὺς 
πληγωμένους συνανθρώπους μας.

Ἀλλὰ καὶ νὰ ὁπλιζόμαστε μὲ τὰ πνευ-
ματικὰ ὅπλα, «τὴν πανοπλίαν τοῦ Θε-
οῦ» (Ἐφ. ς΄ 13), καὶ νὰ ἐντείνουμε τὶς 
πνευματικές μας δυνάμεις ἐναντίον τοῦ 
πονηροῦ. 

Ἂς ἔχουμε ὅμως καὶ πλήρη ἐμπιστο-
σύνη στὴ λύση καὶ βοήθεια ποὺ θὰ δώ-
σει ὁ Θεός. Διότι ὁ ἅγιος Θεός, ὅταν δεῖ 
ὅτι δὲν δώσαμε ἐμεῖς ἀφορμὴ γιὰ τὸν 
πειρασμό, ἀλλὰ αὐτὸ ἔγινε μόνο ἀπὸ 
φθόνο τοῦ πονηροῦ, μᾶς βοηθάει. Καὶ 
ἀκόμη πιὸ θετικὰ μᾶς ὠφελεῖ, ὅταν 
ἐμεῖς παίρνουμε ταπεινὰ τὸ σφάλμα 
ἐπάνω μας καὶ δὲν κατηγοροῦμε κανέ-
ναν.

Τέλος, ἂς μὴν ξεχνοῦμε αὐτὸ ποὺ μᾶς 
λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Κάθε πει-
ρασμός, κάθε θλίψη, κάθε ἐπίθεση τοῦ 
διαβόλου, ἂν εἴμαστε προσεκτικοὶ καὶ 
ὑπομονετικοί, μπορεῖ νὰ μᾶς προξενή-
σει μεγάλη ὠφέλεια. Ὁ νοητὸς ἐχθρὸς 
ἐπιτέθηκε μὲ τόση μανία ἐναντίον τοῦ 
Ἰώβ. Ἀλλὰ σὲ τί τὸν ζημίωσε τελικά; Σὲ 
τίποτα. Ἀπεναντίας, τοῦ  ἐξασφάλισε 
μεγαλύτερη ἁγιότητα καὶ λαμπρότερη 
δόξα. Ὅταν ἐμεῖς εἴμαστε ἄγρυπνοι, ὁ 
διάβολος δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς βλάψει. 
Μπορεῖ ὅμως, ἄθελά του, νὰ μᾶς ὠφε-
λήσει, νὰ μᾶς αὐξήσει τὴν ἀρετή»2.

Ἂς χαροῦμε καὶ φέτος τὰ Χριστούγεν-
να μὲ τὸν ἀγώνα ποὺ θὰ κάνουμε νὰ 
ζήσουμε ἀληθινὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ ἀντι-
μετωπίζοντας πνευματικὰ τὸν ὁποιον-
δήποτε πειρασμὸ τοῦ πονηροῦ!

1. Γέρ. Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι, τόμ. Δ΄: Οἰκο-
γενειακὴ ζωή, σελ. 163.

2. Θέματα ζωῆς, τόμ. Α΄, Ἱ. Μ. «Παρακλήτου», 
Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 2003, σελ. 35.



Τ ρία χρόνια ὑπέφερε ὅλη 
ἡ ὀρεινὴ Τριχωνίδα ἀπὸ 
τὸ κακὸ ποὺ τοὺς βρῆκε. 

Ὅλα τὰ ὡραῖα δάση της εἶχαν 
γυμνωθεῖ. Οἱ πλαγιὲς ποὺ ἄλλοτε 
χαιρόσουν νὰ τὶς βλέπεις καὶ ἔδιναν 
ὀξυγόνο στὸν τόπο, τώρα ἦταν κατάξε-
ρες, λὲς καὶ τὶς κατάκαψε μεγάλη πυρκα-
γιά. Οἱ χωρικοὶ ζοῦσαν σὲ ἀπόγνωση. Τὸ 
κακὸ μέρα μὲ τὴ μέρα χειροτέρευε. Σὰν 
ἄλλη πληγὴ τοῦ Φαραὼ ἕνα βρώμικο 
μαλλιαρὸ σκουλήκι, χιλιάδες καὶ μυριάδες 
κάμπιες, ἐμ   φανίστηκαν στὴν περιοχὴ καὶ 
 κατέτρωγαν τὰ πάντα. Ἔμπαιναν μάλιστα 
καὶ στὰ σπίτια καὶ τὰ μόλυναν ὅλα. Μόνο 
τὰ λιόδεντρα καὶ τὶς κληματαριὲς δὲν πεί-
ραξαν.

Μπρὸς στὴν τρομερὴ καταστροφὴ τὸ 
Δασαρχεῖο ἔκανε ἀναφορὰ στὸ Ὑπουρ-
γεῖο Γεωργίας, καὶ ἐκεῖνο ἀπάντησε ὅτι 
πρέπει νὰ γίνει ἀεροψεκασμὸς γιὰ νὰ 
σκοτωθοῦν οἱ κάμπιες. Θὰ ἔπρεπε ὅμως 
ὅλοι οἱ κάτοικοι καὶ τὰ ζωντανά τους ἐπὶ 
δεκαπέντε μέρες νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ 
τὶς ἑστίες τους, γιὰ νὰ μὴ μολυνθοῦν ἀπὸ 
τὸ ἰσχυρὸ φάρμακο ποὺ θὰ ἔριχνε τὸ ἀε-
ροπλάνο.

Τὸ σκέφτηκαν, τὸ ξανασκέφτηκαν καὶ 
τὸ συζήτησαν ὧρες πολλὲς στὶς συνελεύ-
σεις τους οἱ χωρικοὶ καὶ τελικὰ συμφώνη-
σαν ὅλοι τους νὰ ζητήσουν μὲ πίστη τὴ 
βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Χριστο-
φόρου.

Τὴν πρόταση αὐτὴ τὴν ἔκανε ὁ εὐλαβὴς 
ἐφημέριος τῆς κοινότητας Ἀμπελιῶν Τρι-
χωνίδας παπα - Γιώργης Κούκης, καὶ τὴ 
δέχθηκαν ὁμόφωνα καὶ ὁλόψυχα ὅλοι 

Ἀληθινὴ ἱστορία

η
ὸ
κε.
ἶχαν 
ἄλλοτε 
αὶ ἔδιναν
ταν κατάξε-

γάλη πυρκα-

Θαῦμα τοῦ ἁγίου ΧριστοφόρουΘαῦμα τοῦ ἁγίου Χριστοφόρου

τους. Συγκεκριμένα ὁ παπα - Γιώργης 
εἶπε:

–Ἀδελφοί μου, δὲν ξέρουμε γιατί τὸ ἐπέ-
τρεψε αὐτὸ τὸ κακὸ ὁ Θεὸς στὰ μέρη μας. 
Ἐκεῖνος πάντως εἶναι Πάνσοφος, Πανά-
γαθος ἀλλὰ καὶ Παντοδύναμος καὶ μπο-
ρεῖ νὰ τὰ ἀλλάξει καὶ νὰ τὰ διορθώσει ὅλα 
στὴ στιγμή, ἂν Τὸν παρακαλέσουμε μὲ πί-
στη. Καὶ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἐμεῖς ἐδῶ ἔχουμε 
προστάτη μας ἰσχυρὸ τὸν ἅγιο Χριστοφό-
ρο. Θὰ τὸν παρακαλέσουμε λοιπὸν μὲ πί-
στη νὰ πρεσβεύσει στὸν Κύριο γιὰ τὴ με-
γάλη δοκιμασία μας. Τώρα ποὺ πλησιά-
ζει καὶ ἡ γιορτή του, καὶ ἔχουμε καὶ ξωκ-
κλήσι ἐμεῖς πρὸς τιμήν του, προτείνω 
νὰ νηστέψουμε μιὰ βδομάδα ὅλοι μας, 
νὰ ξομολογηθοῦμε καὶ νὰ κοινωνήσου-
με ὅλοι οἰκογενειακῶς μὲ πίστη ἀνήμερα 
στὴ γιορτή του καὶ νὰ τὸν παρακαλέσου-
με νὰ μᾶς γλυ τώσει ἀπὸ τὸ κακὸ ποὺ μᾶς 
βρῆκε. Τί λέτε;

–Σύμφωνοι! Συμφωνοῦμε! φώναξαν μὲ 
μιὰ φωνὴ ὅλοι τους. 

Τὸ ξωκκλήσι τοῦ ἁγίου  Χριστοφόρου 
βρισκόταν μέσα σὲ ὡραῖο δάσος, τὸ ὁ  -
ποῖο τώρα ἦταν κατάξερο ἀπὸ τὴν κάμ-
πια. Τὴ μέρα τῆς γιορτῆς του οἱ πιὸ πολ-
λοὶ χωρικοὶ στέκονταν εὐλαβικὰ ἀπ’ ἔξω, 
διότι εἶχε γεμίσει ἀπὸ νωρίς. Πρόσεχαν μὲ 
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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
e-mail: adosotir@otenet.gr   
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ΚΑΠΕ
ΝΘΗΜ
ΕΡΟ

ΑΝΙΚθέρμη ψυχῆς καὶ ἀφοσίωση στὴ θεία Λειτουργία καὶ κοι-
νώνησαν ἑτοιμασμένοι ψυχικὰ ὅλοι τους. Λὲς καὶ δὲν 
ζοῦσαν στὴ γῆ ὅλη τὴν ὥρα τῆς Λειτουργίας. Οἱ ψυχές 
τους πετοῦσαν πρὸς τὸν οὐρανό. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν Πα-
ράκληση ποὺ ἔψαλαν πρὸς τὸν ἅγιο Χριστοφόρο στὸ 
τέλος μὲ συγκίνηση καὶ μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς καρδιᾶς 
τους, παρακαλώντας τον νὰ μεσολαβήσει στὸν Κύριο 
γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὶς καταστρεπτικὲς κάμπιες.

Καθὼς ἐπέστρεφαν ἀπὸ τὸ ξωκκλήσι μέσα ἀπὸ τὸ κα-
τεστραμμένο δάσος λυπημένοι γιὰ τὸ θέαμα ποὺ ἔβλε-
παν, ἀλλὰ καὶ γεμάτοι ἱερὰ συναισθήματα ἀπὸ ὅσα 
ἔζησαν στὴ Λειτουργία καὶ στὴν Παράκληση, βλέπουν 
ξα φνικὰ ἕνα σύννεφο ἀπὸ φτερωτὰ ἔντομα νὰ κατεβαί-
νει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ νὰ πέφτουν ἐπάνω στὶς κάμπιες.

Μερικοὶ νεότεροι ἔτρεξαν καὶ πλησίασαν νὰ δοῦν ἀπὸ 
κοντὰ τὰ ἔντομα αὐτά. Ὅλα εἶχαν τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μέ-
γεθος. Ἔμοιαζαν σὰν μιὰ πολὺ μεγάλη χρυσόμυγα. 
Τὰ φτερὰ τους ἦταν χρυσὰ καὶ μπροστά τους εἶχαν μιὰ 
τσιμ πίδα σὰν ψαλίδα, μὲ τὴν ὁποία ἔκοβαν στὰ δύο τὴν 
κάμπια, καὶ αὐτὴ ψοφοῦσε ἀμέσως. Τὰ φτερά τους τὰ 
κάλυπτε καὶ δεύτερη χρυσοντυμένη σκληρὴ φτερούγα.

–Ἐλᾶτε νὰ δεῖτε! Τρέξτε νὰ δεῖτε! φώναζαν πρὸς ὅ  -
λους. Ἐλᾶτε! Δὲν πέρασαν οὔτε δυὸ ὧρες ἀπὸ τὴν 
προσ ευχή μας στὸν Κύριο καὶ στὸν Ἅγιο, καὶ τὸ θαῦμα 
ἔγινε! Γιὰ κοιτάξτε πῶς κόβουν στὴ μέση τὶς κάμπιες καὶ 
τὶς ἐξολοθρεύουν!

Πλησίασαν ὅλοι καὶ ἔβλεπαν μὲ θαυμασμὸ τὰ χρυ-
  σον τυμένα ἔντομα ποὺ σκότωναν ἀμέσως τὶς κάμπιες.

–Εἶμαι ὀγδόντα πέντε χρονῶν, εἶπε κάποιος χωρι-
κός, καὶ μεγάλωσα καὶ ἔζησα στὸ δάσος, στὰ χωράφια, 
γεωργὸς καὶ κτηνοτρόφος· τέτοιο ἔντομο δὲν ξαναεῖδα 
ποτὲ στὴ ζωή μου!

–Δοξασμένο τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας! φώναζαν ἄλ-
λοι καὶ σταυροκοπιόντουσαν.

–Ὁ Ἅγιός μας εἶναι θαυματουργός, ἔλεγαν συγκινημέ-
νοι ὅλοι, μεγάλη ἡ χάρη του, ἀρκεῖ νὰ πιστεύουμε.

Στὸ μεταξὺ τὰ χρυσοντυμένα ἔντομα δουλεύοντας 
συν έχεια ξεκαθάρισαν ὅλη τὴν περιοχὴ ἀπὸ τὶς κάμπιες 
μέσα σὲ μιὰ βδομάδα καὶ ἔφυγαν πρὸς τὸν οὐρανὸ ἀπ’ 
ὅπου εἶχαν κατέβει, χωρὶς νὰ ἀφήσουν κανένα ἴχνος 
τους καὶ χωρὶς νὰ πάθει τίποτε κανένα ἀπὸ αὐτά. Πολ-
λοὶ ποὺ ἔζησαν τὸ γεγονὸς τὸ θυμοῦνται ἀκόμη, καὶ ἂς 
πέρασαν πολλὰ χρόνια ἀπὸ τότε. Καὶ τὸ διηγοῦνται δο-
ξάζοντας τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἅγιο Χριστοφόρο, ποὺ μὲ τὴ 
χάρη του πρασίνισε καὶ πάλι ἡ ὀρεινὴ Τριχωνίδα.


