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Μπροστὰ Μπροστὰ 
στὸ μυστήριοστὸ μυστήριο

τοῦ χρόνουτοῦ χρόνου

Κ αινούργιος χρόνος μπροστά μας. 
Ἀνέτειλε τὸ 2015. Ἀποχαιρετίσαμε 
τὸ 2014 τὸ ὁποῖο ἔγινε πλέον πα-

ρελθόν. Ὑποδεχθήκαμε τὸ νέο ἔτος 2015 
μὲ ἐλπίδα καὶ μὲ τὴν προσδοκία νὰ εἶναι 
καλύ τερο ἀπὸ τὸ προηγούμενο.

Ὅλοι μας ἐπιβιβασθήκαμε μέσα στὸ 
χρόνο καὶ γεννηθήκαμε στὸν παρόντα 
κόσμο. Θὰ ἀναπτυχθοῦμε, θὰ κλείσουμε 
τὸν κύκλο τῆς διαμονῆς μας καὶ θὰ ἀπο-
βιβασθοῦμε μὲ τὴν ἔξοδό μας στὴν ἀπε-
ραντοσύνη τῆς αἰωνιότητος, ποὺ εἶναι ἡ 
μόνιμη πατρίδα μας.

Τί ὅμως εἶναι ὁ χρόνος ποὺ ὅλοι τὸν 
θεωροῦμε γνωστὸ καὶ αὐτονόητο, ἀλλὰ 
ὡστόσο, ὅταν θελήσουμε νὰ τὸν περι-
γράψουμε, δυσκολευόμαστε ἢ καὶ ἀδυ-
νατοῦμε νὰ καθορίσουμε τὴ φύση του;

Ὁ ἅγιος Αὐγουστίνος στέκεται στοχα-
στικὸς μπροστὰ στὸ χρόνο καὶ προσπα-
θεῖ νὰ δώσει κάποια ἀπάντηση: «Τί εἶναι, 

λοιπόν, ὁ χρόνος; Ἂν δὲν μὲ ρωτᾶ καν-
είς, γνωρίζω. Ἂν ὅμως θέλω νὰ τὸ ἐξηγή-
σω σὲ κάποιον ποὺ μὲ ρωτᾶ, δὲν γνωρί-
ζω. Ἀλλὰ σὲ κάθε περίπτωση τολμῶ νὰ 
πῶ πὼς τοῦτο γνωρίζω: Ἂν τίποτε δὲν 
παρερχόταν, δὲν θὰ ὑπῆρχε παρελθόν. 
Ἂν τίποτε δὲν πλησίαζε, δὲν θὰ ὑπῆρχε 
μέλλον. Ἂν τίποτε δὲν ὑπῆρχε, δὲν θὰ 
ὑπῆρχε καὶ παρόν. Ὅμως, πῶς εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ὑπάρχει τὸ παρελθὸν καὶ τὸ 
μέλλον, ἀφοῦ τὸ παρελθὸν πέρασε καὶ 
τὸ μέλλον δὲν ἔχει ἔρθει ἀκόμη; Ἀπὸ τὴν 
ἄλλη, ἂν τὸ παρὸν ἦταν πάντα παρὸν καὶ 
δὲν γινόταν παρελθόν, δὲν θὰ ὑπῆρχε 
χρόνος ἀλλὰ αἰωνιότητα» (Ἐξομολογή-
σεις 11, 14-15· ΡL 32, 815-816).

Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος σημειώνει εὔ-
στο  χα: «Ἢ οὐχὶ τοιοῦτος ὁ χρόνος, οὗ 
τὸ μὲν παρελθὸν ἠφανίσθη, τὸ δὲ  μέλ λον 
οὔπω πάρεστι, τὸ δὲ παρὸν πρὶν γνω-
σθῆναι διαδιδράσκει τὴν αἴσθησιν;» (Ὁ -
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μι  λίαι εἰς τὴν Ἑξαήμερον, 1,5· PG 29, 13β). Μήπως ὁ χρό-
νος δὲν εἶναι κάτι  τέτοιο; Κάτι δηλαδὴ τοῦ ὁποίου τὸ μὲν 
παρελθὸν ἐξαφανίστηκε, τὸ δὲ μέλλον ἀκόμη δὲν ἔχει 
ἔρθει, ἐνῶ τὸ παρὸν πρὶν τὸ συνειδητοποιήσουμε ξεφεύ-
γει ἀπὸ τὴν ἀντίληψή μας;

Μυστήριο ὁ χρόνος. Αὐτὸς ὅμως ὁ μυστηριώδης καὶ 
φευγαλέος χρόνος κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας τοῦ 
Εὐαγγελίου ἀποκτᾶ μεγάλη, ἀνεκτίμητη ἀξία γιὰ τὸν πιστὸ 
χριστιανό. Τὴν ἀξία του τὴ φανέρωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς γινό-
μενος ἄνθρωπος. Μέσα στὸ χρόνο «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένε-
το καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰω. α΄ 14). Μέσα στὸ χρόνο 
πραγματοποιεῖται τὸ σωτηριῶδες καὶ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο 
τοῦ Χριστοῦ, πραγματώνεται ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Γιὰ τὸν πιστὸ ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος ἐδῶ στὴ γῆ εἶναι 
στίβος, εἶναι ἄθληση καὶ ἄσκηση γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Διό-
τι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς του σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο 
ἔχει τὴ δυνατότητα, συνεργαζόμενος μὲ τὴ σωστικὴ Χάρη 
τοῦ Παναγίου Πνεύματος, νὰ πετύχει τὸν αἰώνιο προορι-
σμό του.

Ἀπὸ ἐδῶ ὁ πιστὸς χριστιανὸς γίνεται τέκνο τοῦ φωτός, 
συμπολίτης τῶν Ἁγίων καὶ οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ, μέλος τοῦ 
Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἀγωνίζεται νὰ μορφωθεῖ ὁ Χριστὸς 
μέσα του, νὰ καρποφορεῖ στὴν καρδιά του ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ. Ἐδῶ ζωογονεῖται μὲ τὸ Μυστήριο τῆς θείας Μετα-
λήψεως. Ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται 
στὸν προθάλαμο τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν, προγεύε-
ται τὴ ζωὴ τῆς αἰωνιότητος καὶ προσμένει «τὴν μακαρίαν 
ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Τίτ. β΄ 13). Τὰ δὲ πολλὰ 
καὶ συχνὰ δυσεπίλυτα προβλήματα ποὺ παρουσιάζον-
ται στὴ ζωή του, ὅπως συμβαίνει στὶς μέρες μας, δὲν τὸν 
ἀποπροσανατολίζουν ἀπὸ τὸν τελικὸ σκοπό του.

Ἔχει λοιπὸν ἀξία ὁ χρόνος καὶ ὀφείλουμε οἱ πιστοὶ νὰ 
τὸν ἀξιοποιοῦμε. Χρήματα ἂν ξοδέψεις, λέει ὁ ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Χρυσόστομος, θὰ μπορέσεις πάλι νὰ τὰ ἀποκτή-
σεις. Ἂν ὅμως χάσεις τὸν χρόνο σου, εἶναι πολὺ δύσκο-
λο νὰ τὸν ξαναβρεῖς. Ὁ Κύριος μάλιστα μὲ τὴν παραβολὴ 
τῶν δέκα μνῶν (βλ. Λουκ. ιθ΄ [19] 12-27) μᾶς βεβαίωσε 
ὅτι ἐμπιστεύθηκε σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους διάφορα χα-
ρίσματα καὶ τάλαντα, μὲ τὴν παραγγελία νὰ τὰ χρησιμο-
ποιήσουν γιὰ τὸ καλὸ τὸ δικό τους καὶ τῶν ἄλλων. Ὅμως 
ἐπιφυλάσσεται νὰ ζητήσει λόγο ἀπὸ τὸν καθένα κατὰ τὴ 
Δευτέρα Παρουσία Του: «πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχο-
μαι» (Λουκ. ιθ΄ 13).

Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη εὐθύνη ὅλων μας.

Τὸ ἱερὸ Ψαλτήριο, τὸ θεό-
πνευ στο αὐτὸ βιβλίο τῆς Παλαι-
ᾶς Διαθήκης, εἶναι τὸ πιὸ ὑ   -
πέρ οχο βιβλίο προσευ χῶν τῆς
Ἐκ   κλησίας μας.  Χρησιμοποιεῖ-
ται σὲ ὅλες τὶς ἱερὲς Ἀκολου-
θίες. Τὸ ἀγάπησαν καὶ μὲ αὐτὸ 
προσευχήθηκαν ὅλοι οἱ ἅγιοι, οἱ 
ἥρωες τῆς πίστεώς μας. Πότι-
σαν μὲ αὐτὸ τὴ ζωή τους.

Μιὰ κραυγὴ καὶ θερμὴ προσ-
ευχή εἶναι. Ἕνας ὕμνος τοῦ με-
γαλείου τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἱστορία ὅ  -
λου τοῦ κόσμου. Ἡ ἱστορία τῶν 
ἔργων τοῦ Θεοῦ. Ἡ δική σου 
ἱστορία, ἡ δική σου φωνή, τὸ δά-
κρυ, ὁ στεναγμός σου. Τὸ ἱερὸ 
Ψαλτήριο τώ ρα σὲ νέα ἔκδοση, 
μὲ  ἑρμηνεία στὴ δημοτικὴ γλώσ-
σα, γιὰ νὰ εἶναι εὔχρηστο ἀπὸ 
ὅλους τοὺς  πιστούς.

Σελίδες 677. Τιμᾶται 10 €.
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1. �ὸ σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα σήμερα, καὶ τὸ εὐαγγελικὸ ἀνά-
γνωσμα μᾶς μεταφέρει στὴν ἀρχὴ τῆς δημοσίας δράσε-
ως τοῦ Κυρίου. Μετὰ τὸ Βάπτισμά Του ἀπὸ τὸν Τίμιο 
Πρόδρομο στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ τοὺς τρεῖς πειρα-
σμοὺς ποὺ δέχθηκε ὕστερα ἀπὸ σαράντα ἡμερῶν νη-
στεία, ὁ Κύριος Ἰησοῦς πληροφορήθηκε ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ 
Βαπτιστὴς συνελήφθη ἀπὸ τὸν βασιλέα Ἡρώδη Ἀντίπα. 
Ἦταν πλέον ἡ ὥρα νὰ ξεκινήσει τὸ κήρυγμά Του. 

Ὡστόσο, γιὰ νὰ μὴν προκαλέσει τὸν βασιλιά, ἔφυγε 
ἀπὸ τὴν Ἰουδαία καὶ κατευθύνθηκε πρὸς τὴ Γαλιλαία, 
περιοχὴ στὰ δυτικὰ τῆς λίμνης Γενησαρέτ, ὅπου ὁ πλη-
θυσμὸς ἦταν πυκνὸς καὶ μικτός. «Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν» 
τὴν χαρακτήριζαν περιφρονητικά, διότι κατοικοῦσαν 
ἀναμεμιγμένοι Ἰουδαῖοι καὶ εἰδωλολάτρες, καὶ γι’ αὐτὸ ὁ 
λαὸς ἐκεῖ εἶχε περιπέσει σὲ μεγάλο σκοτάδι ἄγνοιας καὶ 
πλάνης. 

Ὁ Κύριος πέρασε ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα Του, τὴ 
Ναζαρέτ, ἀλλὰ σύντομα ἔφυγε καὶ πῆγε νὰ κατοικήσει 
στὴν Καπερναούμ, πόλη κτισμένη κοντὰ στὴ λίμνη, στὰ 
σύνορα τῶν φυλῶν Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ. 

Ἔτσι ἐκπληρώθηκε ἐκεῖνο ποὺ εἶχε ἀναγγείλει ὁ Θεὸς 
μέσῳ τοῦ προφήτη Ἡσαΐα: «Ἡ χώρα τῆς φυλῆς Ζα-
βουλὼν καὶ ἡ χώρα τῆς φυλῆς Νεφθαλείμ, ποὺ ἐκτείνον-
ται κοντὰ στὴ θάλασσα καὶ πέρα ἀπὸ τὸν Ἰορδάνη πο-
ταμό, στὰ ἀνατολικά του, ἡ “Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν”, στὴν 
ὁποία δηλαδὴ κατοικοῦν πολλοὶ ἐθνικοί, ὁ λαὸς ποὺ κά-
θεται καθηλωμένος κι ἀκίνητος στὸ πνευματικὸ σκοτάδι 
τῆς εἰδωλολατρικῆς πλάνης καὶ τῆς ἀσέβειας, εἶδε μεγά-
λο πνευματικὸ φῶς, τὸν Χριστό».                                ➙

Θεοδοσίου ὁσίου 
τοῦ Κοινοβιάρχου
Ἦχος πλ. β΄ -  Ἑωθινὸν Θ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τοῦ Ὁσίου: Β΄ Κορ. δ΄ 6-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Ματθ. δ΄ 12-17
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t
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, 
ἀκούσας ὁ ᾿Ιη -
σοῦς ὅτι ᾿Ιωάν -

νης παρεδό θη, ἀνε-
χώρησεν εἰς τὴν Γα-
λιλαί αν, καὶ κατα-
λι πὼν τὴν Ναζαρὲτ 
ἐλθὼν κατῴκησεν 
εἰς Καπερναοὺμ τὴν 
παραθαλασσίαν ἐν 
ὁρίοις Ζαβουλὼν 
καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα 
πληρωθῇ τὸ ρηθὲν 
διὰ ῾Ησαΐου τοῦ 
προφήτου λέγον-
τος· γῆ Ζαβουλὼν
καὶ γῆ Νεφθαλείμ, 
ὁδὸν θαλάσσης, 
πέραν τοῦ ᾿Ιορδά-
νου, Γαλιλαία τῶν 
ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ κα-
θήμενος ἐν σκότει 
εἶδε φῶς μέγα, καὶ 
τοῖς καθημένοις 
ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ 
θανάτου φῶς  ἀνέ-
τειλεν αὐ τοῖς. Ἀπὸ 
τότε ἤρ ξατο ὁ ᾿Ιη-
σοῦς κηρύσσειν καὶ 
λέγειν· μετανοεῖτε· 
ἤγγικε γὰρ ἡ βασι-
λεία τῶν οὐρανῶν.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(Μετὰ τὰ Φῶτα)
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Ἕνας ὁλόκληρος κόσμος βυθισμένος 
στὸ σκοτάδι τῆς ἀσέβειας καὶ τῆς ἀνη-
θικότητας, τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς πλάνης. 
Αὐτὴ ἦταν ἡ κατάσταση ὄχι μόνο στὴ  
«Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν» ἀλλὰ σὲ ὅλο τὸν 
προχριστιανικὸ κόσμο. Οἱ ἄνθρωποι 
εἶχαν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν ἕνα ἀλη-
θινὸ Θεὸ καὶ λάτρευαν τὰ ψεύτικα εἴδω-
λα. Προσκυνοῦσαν τὰ κτίσματα ἀντὶ γιὰ 
τὸν Κτίστη καὶ Δημιουργό τους. Κι ὅσο 
πλήθαινε ἡ εἰδωλολατρία τόσο αὐξανό-
ταν καὶ ἡ κακία καὶ ἡ διαφθορά. Ἀκατο-
νόμαστα εἶναι τὰ ἄθλια πάθη στὰ ὁποῖα 
παρασύρονταν, ἐνῶ παράλληλα ἡ ἀσέ-
βεια καὶ ἡ παραφροσύνη τους σὲ ὁρι-
σμένες χῶρες ἔφθανε σὲ σημεῖο ἐγκλη-
ματικό: νὰ κατακρεουργοῦν ἀνθρώ-
πους καὶ νὰ τοὺς προσφέρουν θυσίες 
στοὺς ψευδοθεούς τους! Φοβερὴ κατά-
πτωση!

Τὸ πλέον τραγικὸ ὅμως καὶ ἰδιαίτερα 
ἀνησυχητικὸ γεγονὸς εἶναι τὸ ὅτι ἐμφα-
νίζονται σήμερα, 2.000 χρόνια μετά, 
κάποιοι ἀρχαιολάτρες ποὺ  νοσταλγοῦν 
αὐτὴ τὴ σκοτεινὴ ἐποχὴ καὶ ἐπιχειροῦν 
νὰ ἐπαναφέρουν τὴν  εἰδωλολατρία ἀλ-
λάζοντας τὰ χριστιανικά τους ὀνόμα-
τα, ὀργανώνοντας γιορτὲς μὲ τὸ ἀρχαῖο 
τελετουργικό, στήνοντας  βωμοὺς καὶ 
ἀπευθύνοντας προσευχὲς σὲ  ψεύτικους 
θεοὺς πίσω ἀπὸ τοὺς ὁποίους, βέβαια, 
κρύβονται οἱ παμπόνηροι δαίμονες. Οἱ 
ἴδιοι ἄνθρωποι, προκειμένου νὰ στη-
ρίξουν τὸ «δωδεκάθεο», ἐξαπολύουν 
μέσα ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ τὸ Διαδίκτυο 
πλῆθος συκοφαντιῶν γιὰ τὸν χριστια-
νισμό. 

Ἂς εἴμαστε πολὺ προσεκτικοί! Οἱ ἀρ-
χαῖοι πρόγονοί μας, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κα-
τορθώσει μοναδικὰ ἐπιτεύγματα στὴ φι-
λοσοφία, τὴν τέχνη καὶ τὴν ἐπιστήμη, 
εἶχαν παράλληλα συναίσθηση ὅτι βρί-
σκονταν στὸ σκοτάδι κι ἀναζητοῦσαν 

τὸ φῶς. Ἀλίμονο ἂν ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοί 
τους, ποὺ γνωρίσαμε τὸ Φῶς, γυρίσου-
με πίσω στὸ σκοτάδι!

2. # ἀνατολὴ τοῦ Φωτὸς
Πάντως, ὅπως ἀκριβῶς τὸ εἶχε προ-

φητεύσει ὁ προφήτης Ἡσαΐας, ἔτσι κι ἔ  -
γινε: «τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ 
θανάτου φῶς ἀνέ τειλεν αὐτοῖς»· ἔλαμ-
ψε φῶς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ σ’  ἐκείνους 
ποὺ κάθονταν στὴ χώρα ποὺ σκιάζεται 
ἀπὸ τὸ πυκνότατο σκοτάδι τῆς ἁμαρτί-
ας καὶ τοῦ θανάτου. Στὴ  Γαλιλαία πρω-
τοέλαμψε τὸ ἀνέσπερο καὶ ζωογόνο 
Φῶς. Ἀνέτειλε ὁ νοητὸς  Ἥλιος τῆς Δι-
καιοσύνης, ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ὁ Ὁποῖος 
ἄρχισε ἀπὸ τότε νὰ κηρύττει συστημα-
τικὰ καὶ νὰ λέει: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε 
γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»·  ἔφθασε 
ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, δηλαδὴ πλη-
σίασαν οἱ ἡμέρες ποὺ ὁ Μεσσίας θὰ 
ἐγκαθιδρύσει καὶ στὴ γῆ τὴ Βασιλεία 
τῶν οὐρανῶν μὲ τὴ νέα, πνευματική, ἅ  -
για καὶ οὐράνια ζωή, ἡ ὁποία θὰ μεταδί-
δεται μέσα στὴν Ἐκκλησία Του.  

Πράγματι, ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ ἀληθινὸ 
Φῶς! Μὲ τὴν ἀξεπέραστη διδασκαλία 
Του, τὴν ἀπύθμενη ἀγάπη Του καὶ τὴν 
πανσθενουργὸ Χάρη Του μᾶς φωτίζει, 
μᾶς ἐμπνέει, μᾶς ζωογονεῖ. Μέσα στὴν 
Ἐκκλησία Του λάμπει αὐτὸ τὸ γλυκὸ καὶ 
ὑπερκόσμιο φῶς καὶ μεταδίδει εἰρήνη 
καὶ χαρὰ σ’ ὅσους τὸ δέχονται. Ἂς ἀγω-
νιζόμαστε κι ἐμεῖς νὰ διατηροῦμε τὴν 
καρδιὰ μας καθαρή, ὥστε νὰ δέχεται 
μέσα της τὶς ἀκτίνες τοῦ θείου φωτός. 

Στὴν ἀνατολὴ τοῦ νέου ἔτους ἂς πά-
ρουμε σταθερὴ τὴν ἀπόφαση: νὰ ἐγκα-
ταλείψουμε ὁριστικὰ ὅλα τὰ σκοτεινὰ 
ἔργα τοῦ παρελθόντος καὶ νὰ ζήσου-
με ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστό. Αὐτὸν ποὺ 
εἶναι τὸ ἀληθινὸ Φῶς καὶ ἡ μοναδικὴ 
ἐλπίδα τοῦ κόσμου!



Ο κτὼ μέρες μετὰ τὴ γέννησή του κάθε ἀρσενικὸ βρέφος ἔπρεπε, σύμφωνα μὲ 
ὅσα προέβλεπε ὁ Μωσαϊκὸς νόμος, νὰ περιτμηθεῖ. Αὐτὸ συνέβη καὶ μὲ τὸν 
νεογέννητο Κύριο Ἰησοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ τὴν πρώτη κάθε νέου ἔτους ἑορτάζου-

με τὸ γεγονὸς τῆς περιτομῆς Του.
Στοὺς Ἰουδαίους ἡ περιτομὴ εἶχε τὴν ἔννοια τῆς ἀφιερώσεως τοῦ ἀνθρώπου στὸ 

Θεὸ καὶ ταυτόχρονα ἀποτελοῦσε βασικὸ διαχωριστικὸ γνώρισμά τους ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους λαούς. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς τέλειος Θεὸς δὲν εἶχε ἀνάγκη τῆς διαδικασί-
ας τῆς περιτομῆς γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν ἀφιέρωσή Του στὸ Θεό. Στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ 
κατοικοῦσε «πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς» (Κολ. β΄ 9), ὅπως γρά-
φει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Κι ὅμως, ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἔφθασε μέχρις αὐτοῦ τοῦ ση-
μείου, νὰ δεχθεῖ τὴν περιτομὴ ποὺ προέβλεπε ὁ Νόμος.  Συγκατάβαση τῆς ἀγά-
πης Του κι αὐτὴ ἡ ἀποδοχή, σὲ συνέχεια τῆς μεγάλης Του συγκαταβάσεως, αὐτῆς 
τῆς θείας ἐνανθρωπήσεώς Του, πρὸς εὐεργεσία καὶ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-
νους. Αὐτὸ ψάλλει καὶ ἕνα σχετικὸ τροπάριο τῆς ἑορτῆς: «Συγκαταβαίνων ὁ Σω-
τήρ, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, κατεδέξατο  σπαργάνων περιβολήν· οὐκ ἐβδελύ-

ξατο σαρκὸς τὴν περιτομήν...» (Στιχηρὸ ἰδιόμελο, 
ἦχος πλ. δ΄). Δηλαδή:  Συγκαταβαίνοντας ὁ Σω-

τήρας μας στὸ ἀνθρώπινο γένος, καταδέχθη-
κε νὰ φορέσει σπάργανα βρεφικά· καὶ δὲν 
ἀπαρνήθηκε μὲ ἀποστροφὴ τὴν περιτομὴ 
τῆς σαρκός. Ὕψιστη συγκατάβαση! Ἄπει-
ρη φιλανθρωπία καὶ ἀγάπη! Δεχόμενος ὁ 
Κύριος τὴν περιτομὴ δέχεται ταυτόχρονα 
νὰ θεωρηθεῖ σὰν κάποιος ξένος, ὁ ὁποῖος 
διὰ τῆς περιτομῆς γίνεται δεκτὸς στὴ δια-
θήκη τοῦ Θεοῦ. Ποιός; Αὐτὸς ὁ Ὁποῖος 
πάντοτε ὑπῆρξε ὁ φυσικός, ὁ ἀγαπημέ-
νος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Δέχεται νὰ θεωρηθεῖ 
ἁμαρτωλός, ποὺ ἔχει ἀνάγκη νὰ ἀποθέσει 

τὸν ρύπο τῆς ἁμαρτίας του, Αὐτὸς ποὺ ἦταν 
ξένος πρὸς τὴν ἁμαρτία. Διὰ τῆς περιτομῆς 

Του κάνει ἀρχὴ τηρήσεως τῶν διατάξεων τοῦ 
Νόμου, ἔτσι ὥστε νὰ δεσμεύεται νὰ τὶς τηρήσει 

κατόπιν ὅλες, Αὐτὸς ὁ Ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος 
γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει τὴν ἐλευθερία.

Δεχόμενος ὁ Κύριος τὴν ἰουδαϊκὴ περιτομὴ οὐσια-
στικὰ ἀποτρέπει δύο κατηγορίες ποὺ ἀφοροῦν στὸ πρόσω-

πό Του: Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, ἀποστομώνει ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα τῶν αἱρετικῶν ποὺ 
ἰσχυρίσθηκαν ἀργότερα ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν προσέλαβε ἀληθινὴ ἀνθρώπινη σάρ-

ξ ὸ ὴ ή (Σ ὸ ἰδ ό λ

Ἡ περιτομὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ΧριστοῦἩ περιτομὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
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κα, ἀλλὰ σαρκώθηκε κατὰ φαν τασία. Μὲ τὴν περιτομή Του ὁ Κύριος ἀποδεικνύ-
ει περίτρανα τὸ πόσο ἀναληθὴς εἶναι ἕνας τέτοιος ἰσχυρισμός. Γιατὶ πῶς θὰ ἦταν 
σὲ θέση νὰ δεχθεῖ περιτομή, ἂν δὲν εἶχε λάβει πραγματικὴ ἀνθρώπινη σάρκα;

Καὶ δεύτερον, ἀποδεικνύει συκοφαν τικὰ καὶ ψευδὴ ὅλα ὅσα Τὸν κατηγοροῦσαν 
οἱ Ἰουδαῖοι γιὰ τὴ μὴ τήρηση τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου. Κι ἔτσι, Αὐτὸς ὁ Ὁποῖος ὅρισε 
καὶ παρέδωσε στοὺς ἀνθρώπους τὸ Νόμο, χάριν τῆς δικῆς μας σωτηρίας ἐκπλη-
ρώνει καὶ τηρεῖ ὅ,τι προβλέπει ὁ Νόμος.

Τηρεῖ τὸ Νόμο, ὑπόκειται στὶς διατάξεις του, ἀλλὰ 
ταυτόχρονα εἶναι Αὐτὸς ποὺ καὶ τὸν ὑπερβαίνει. Εἶναι 
Αὐτὸς ποὺ μᾶς βγάζει ἀπὸ τὰ στενὰ ὅρια τοῦ Νόμου 
καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ χῶρο τῆς Χάριτος. Διότι ἐνῶ «ὁ νό-
μος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ ἐγένετο» (Ἰω. α΄ 17).

Οἱ ἱεροὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας βλέπουν στὴν περι-
τομὴ τοῦ Κυρίου τὴν ἀχειροποίητη περιτομὴ τὴν ὁποία 
χαρίζει σ’ ἐμᾶς. Βλέπουν δηλαδή σ’ αὐτὴν τὸν τύπο 
τοῦ Μυστηρίου τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Ἔτσι, ὅπως 
μὲ τὴν περιτομὴ ἀπεκόπτετο ἕνα μέλος τοῦ σώματος, 
κατὰ ἀνάλογο τρόπο καὶ μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα ἀποκό-
πτουμε τὴν ἁμαρτία ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας.

Δὲν ἔχουν περάσει παρὰ ἐλάχιστες μόνο μέρες ἀπὸ 
τὸ γεγονὸς τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, ἀπὸ τὸ μυστή-
ριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο.

Κι ὅμως, στὰ ἐλάχιστα γεγονότα ποὺ συμβαίνουν 
στὸ νεογέννητο Κύριο μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀνιχνεύσει τὸ 
ἄπειρο ἔλεός Του καὶ τὴν ἀπύθμενη ἀγάπη Του. Αὐτὸ 
συναισθάνεται κανείς, ἂν προσεγγίσει ἔστω καὶ λίγο 
τὸ γεγονὸς τῆς θείας περιτομῆς Του. Παντοῦ ἡ ἀγάπη 
Του. Παντοῦ ἡ θυσία Του. Παν τοῦ ἡ ταπείνωσή Του, 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως τὸ τέλος τοῦ βίου Του. Καὶ αὐτὸ 
ποὺ συμβαίνει κατὰ τὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς ζωῆς Του, 
νὰ χύσει δηλαδὴ τὶς πρῶτες σταγόνες τοῦ τιμίου Του 
Αἵματος κατὰ τὴν περιτομή Του, αὐτὸ θὰ συμβεῖ καὶ με-
ρικὰ χρόνια ἀργότερα κατὰ τὸ τίμιο Πάθος Του, ὅπου 
θὰ τρέξει ἄφθονο τὸ πανάγιο Αἷμα Του ὑπὲρ τῆς σω-
τηρίας μας.

Ἂς δοξάσουμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυ-
ρίου μας. Ἂς Τὸν εὐχαριστήσουμε ἐκ καρδίας γιὰ τὴν 
ἄπειρη ἀγάπη Του καὶ τὴν ἀνεξιχνίαστη συγκατάβα-
σή Του. Καὶ ἂς Τὸν παρακαλέσουμε νὰ μᾶς χαρίζει 
τὴν ἀποκοπή μας ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἔτσι ὥστε νὰ κα-
τανοοῦμε βαθύτερα τὰ μεγαλεῖα τῆς ἀγάπης καὶ φιλαν-
θρωπίας Του.

Ἐξαίρετο βοήθη-
μα γιὰ νὰ ἀρχίζει ἡ 
κάθε μέρα μὲ σύντο-
μη ἔστω μελέτη τοῦ 
λόγου τοῦ Θεοῦ. 

Σελίδες 377. 
Τιμᾶται 8 a.

Δημητρίου Γ. 
Παναγιωτοπούλου

a p o  t h n a p o  t h n 

p h g h n p h g h n 

t h s t h s 

a l h u e i a sa l h u e i a s

Ἔκδοση ἑνδέκατη



Ε ἶναι σημαντικὸ καὶ πολὺ βοηθητικὸ 
γιὰ τὰ παιδιά μας νὰ αἰσθάνονται ὅτι 
καταλαβαίνουμε τὶς ἀπορίες τους γιὰ 

τὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων καὶ κατανο-
οῦμε τὶς δυσκολίες τους, στὴν προσπά-
θεια νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουν σωστά. Κερ-
δίζουμε τὴν ἐμπιστοσύνη τους, ὅταν βλέ-
πουν πὼς δὲν ἀποροῦμε καὶ δὲν ἀντι-
δροῦμε, ἀλλὰ στεκόμαστε μὲ σεβασμὸ καὶ 
φόβο Θεοῦ μπροστὰ σ’ αὐτὸ τὸ καινούρ-
γιο, σ’ αὐτὴ τὴν ἕλξη ποὺ δημιουργεῖται 
στὴ νεανική τους ψυχή. Καταλαβαίνουμε 
ὅτι ἡ περιέργεια τοὺς κεντρίζει, ἡ φαντα-
σία δουλεύει ἀσταμάτητα, τὸ συναίσθημα 
ἐνεργεῖ ἀνεξέλεγκτα, χάνουν εὔκολα τὸν 
ἔλεγχο τοῦ ἑαυτοῦ τους. Καταλαβαίνουμε 
καὶ θέλουμε νὰ βοηθήσουμε, χωρὶς νὰ πα-
ρεξηγοῦμε. 

Γι’ αὐτὸ μὲ ἤρεμη διάθεση καὶ ψυχραιμία 
πρέπει νὰ ἐξηγήσουμε ὅτι ὅλο αὐτὸ ποὺ 
αὐθόρμητα ξεπηδᾶ ἀπὸ τὴν ψυχή τους, 
πρέπει νὰ τὸ δαμάσουν καὶ νὰ τὸ κυβερ-
νήσουν σωστά, ὥστε νὰ μὴν τοὺς ἐκτρέ-
ψει σὲ λάθη σοβαρὰ ποὺ θὰ τοὺς πλη-
γώσουν, ἀλλὰ νὰ τοὺς προετοιμάσει γιὰ 
τὸ μεγάλο γιὰ τὸ ὁποῖο εἶναι προορισμέ-
νοι· γιὰ τὴ δική τους οἰκογένεια. Ἂν θέλουν 
νὰ τὴ σκέπτονται ἐπιτυχημένη καὶ εὐτυχι-
σμένη, πρέπει νὰ παλέψουν στὰ χρόνια 
τῆς προετοιμασίας τους. Γιὰ νὰ διατηρή-
σουν ἄθικτο αὐτὸ ποὺ θὰ ζήσουν ἀργότε-
ρα καὶ νὰ τὸ σεβαστοῦν ἀφοῦ γίνει, πρέ-
πει νὰ τὸ σέβονται ἀπὸ πρίν. Γιατὶ εἶναι 
γνωστὸ ὅτι συχνὰ οἱ πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο 
ἀπροσεξίες διευκολύνουν τὶς μετὰ τὸν γά-
μο συμφορές.

Νὰ ἐξηγήσουμε ἀκόμη στὰ παιδιὰ ὅτι ἡ 
ἀγάπη, ὅπως τὴν προβάλλει ὁ κόσμος μὲ 
διάφορους τρόπους, εἶναι συνήθως ἐφή-
μερη, ἀμφίβολη, ρηχὴ καὶ ἐπιπόλαιη συν-
αισθηματικὴ ἐκδήλωση. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ σύν-
τροφοι ἀλλάζουν πολὺ εὔκολα. Ἡ ἀγάπη 
αὐτὴ σύντομα μπορεῖ νὰ σβήσει καὶ εὔκο-
λα νὰ μετατραπεῖ σὲ ζήλεια, ἀδιαφορία, 
ἀντιπάθεια, κακία, μίσος,  ἐκδικητικότητα. 
Καὶ στὸ τέλος νὰ ἀφήσει στὴν ψυχὴ μιὰ 
ἀπέραντη πίκρα, μιὰ βαθιὰ ἀπογοήτευση 
καὶ τὴν αἴσθηση τῆς ὁριστικῆς ἀποτυχίας. 
Μπορεῖ δὲ νὰ προκαλέσει καὶ ψυχολογικὰ 
προβλήματα, νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀσθένειες, 
κάποτε σὲ ἀνεπιθύμητες ἐγκυμοσύνες, 
ποὺ ἀντιμετωπίζονται συνήθως μὲ ἐπιπο-
λαιότητα καὶ βαρύτερα λάθη.    

Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη ἐμπνέει τὸν βαθὺ σε-
βασμὸ στὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου, ποὺ εἶναι 
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἡ ψυχή του ἔχει ἀπέ-
ραντη ἀξία, ποὺ τὸ σῶμα του εἶναι ἔμψυ-
χος ναὸς τοῦ Θεοῦ. Ὁ σεβασμὸς ὅμως 
προϋποθέτει τὴν ἐγκράτεια, ἡ ἐγκράτεια 
ἀπαιτεῖ ἀγώνα, ὁ ἀγώνας δὲν ἐπιτυγχάνει 
χωρὶς τὴν ἐνίσχυση τῆς Χάριτος, ἡ δὲ Χά-
ρις δίνεται ἄφθονη σ’ ὅσους καταφεύγουν 
μὲ πίστη στὸ Θεό. Δὲν ὑπάρχει ἑπομένως 
ἀγάπη χωρὶς τὴν πίστη, χωρὶς τὸν Θεό. 

Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη δὲν εἶναι κάτι ἀνθρώ-
πινο, εἶναι κάτι θεϊκό. Καὶ μόνο «κατὰ 
Θεὸν» καὶ «διὰ τὸν Θεὸν» μπορεῖ κανεὶς 
ἀληθινὰ νὰ ἀγαπᾶ. Οἱ ἄνθρωποι πλησιά-
ζουν μεταξύ τους, μόνο ὅταν πλησιάζουν 
τὸν Θεό. Μέσα στὴν Ἐκκλησία βρίσκουμε 
τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης, ζοῦμε μεταξὺ μας τὴν 
τέλεια κοινωνία τῆς ἀγάπης, ἀπολαμβά-

Ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ 
τῶν παιδιῶν     τῶν παιδιῶν     Β΄Β΄

Προβλήματα 
τῆς σύγχρονης 
οἰκογένειας
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νουμε τὴν ἀληθινὴ εὐτυχία καὶ χαρά. Ἐκεῖ 
πρέπει νὰ ὁδηγοῦμε τὰ παιδιά μας, διότι 
ἐκεῖ θὰ ἔχουν οὐσιαστικὴ βοήθεια γιὰ τὴ 
ζωή τους στὸ παρὸν καὶ στὸ μέλλον τους.     

Τὰ παιδιὰ δὲν τὰ βοηθεῖ ἡ ἀτμόσφαιρα 
τοῦ σχολείου, ἡ σύγχρονη ἀγωγή, ποὺ 
δὲν κάνει λόγο γιὰ τὴν ψυχὴ καὶ  ἐπιτρέπει 
κάθε εἴδους ἐλεύθερες σχέσεις, ἀρκεῖ νὰ 
μὴ βλάπτεται ἡ ὑγεία τοῦ σώματος. Δὲν 
βοηθεῖ ἡ σημερινὴ κοινωνία, ποὺ τὴ δια-
κρίνει ἡ ἐλευθεριότητα καὶ ἡ ἀσυδοσία. 
Δὲν βοηθοῦν τὰ σύγχρονα ἠλεκτρονικὰ 
μέσα, ποὺ ἀκόμη καὶ μὲ τὶς παιδικές τους 
ἐκπομπές – ποὺ πολλὲς φορὲς δὲν εἶναι 
καθαρές – ξυπνοῦν πολὺ πρόωρα τὸ σχε-
τικὸ ἐνδιαφέρον τῶν παιδιῶν, ἀφαιροῦν 
τὴν ἀθωότητά τους καὶ τοὺς στεροῦν τὸ 
δικαίωμα νὰ ζήσουν ἁγνὰ καὶ χαρούμε-
να τὰ παιδικά τους χρόνια. Δυστυχῶς τὰ 
μέσα αὐτά, ποὺ σημείωσαν ἐκπληκτικὴ 
ἀνάπτυξη στὴν ἐποχή μας, ἔχουν κάνει 
πολὺ εὔκολη τὴν  πρόσβαση στὸ κακὸ καὶ 
παρουσιάζουν μὲ δελεαστικοὺς τρόπους 
ἑλκυστικὴ καὶ σχεδὸν ὑποχρεωτικὴ τὴν 
ἁμαρτία. Ὁ μοντέρνος τρόπος ζωῆς προ-
βάλλεται ἔτσι ποὺ νὰ φαίνεται ἀδύνατο τὸ 
νὰ πορευθεῖ κάποιος ἀντίθετα στὸ ρεῦμα 
τοῦ κακοῦ, τὸ ὁποῖο παρασέρνει τὰ πάντα 
στὸ διάβα του καὶ θέλει νὰ ἐπιβάλει τὴν  
κυριαρχία του παντοῦ.   

Θεωρεῖται ἐξωπραγματικὸς  σήμερα ὅ  -
ποιος μιλᾶ γιὰ τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν ἁ -
γνότητα. Εἶναι λέξεις «ἄγνωστες» αὐτές, 
ποὺ ὅταν κάποτε ἀκουσθοῦν, ἀντιμετωπί-
ζονται ἀπὸ τοὺς περισσότερους μὲ περι-
φρόνηση καὶ χλεύη.

Ἐδῶ εἶναι τὸ χρέος μας. Μὲ νηφαλιότη-
τα καὶ πειστικότητα νὰ δείξουμε στὰ παι-
διὰ τὴ χρησιμότητα τῆς ἐγκράτειας καὶ τὴ 
ζηλευτὴ ὀμορφιὰ τῆς ἁγνότητας· νὰ τοὺς 
κάνουμε ἀγαπητὴ καὶ ἑλκυστικὴ τὴ μεγάλη 
αὐτὴ ἀρετή. Εἶναι χρέος μας νὰ μιλήσου-
με γιὰ τὸ μεγαλεῖο τοῦ χριστιανικοῦ γάμου, 
γιὰ τὴν ἱερότητα τῆς σχέσεως ποὺ ἐκφρά-
ζει τὴν ἀγάπη δύο ἀνθρώπων καὶ ὑπηρε-

τεῖ τὴ ζωὴ ἑνὸς τρίτου, ὅταν ὁ Θεὸς τὸ θε-
λήσει. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ δείξουμε 
στὰ παιδιὰ πὼς μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ σχέση 
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ καταξιώνει τὴν θε-
οειδὴ ὕπαρξή του, νὰ καλλιεργεῖ τὴν πνευ-
ματικότητά του καὶ ὄχι νὰ ὁδηγεῖται στὴν 
ἀποκτήνωση, στὴν καταρράκωση καὶ στὴ 
διαστροφή.

Νὰ σταθοῦμε κοντὰ στὰ παιδιά μας στὰ 
δύσκολα νεανικά τους χρόνια. Νὰ τοὺς 
ποῦμε ὅτι ὅλα εἶναι εὐλογημένα, ὅ    ταν γί-
νονται στὴν ὥρα τους, ὅταν ὁ Θεὸς τὰ 
εὐλογήσει καὶ ὁ Θεὸς τὰ θελήσει. «Και-
ρὸς τῷ παντὶ πράγματι» (Ἐκκλησ. γ΄ 1, 
17). Γιὰ τὸ καθετὶ ὑπάρχει ὁ  κατάλληλος 
καιρός. Τώρα πρέπει νὰ φροντίζουν τὴ 
σωστὴ προετοιμασία τους, νὰ προσπα-
θοῦν γιὰ τὴ μόρφωση καὶ τὴν ἀρετή, γιὰ 
τὰ ἐφόδια ἐκεῖνα ποὺ θὰ συντελέσουν 
στὴν αὐριανὴ ἐπιτυχία τους στὴ ζωή. 
Τώρα νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἁγνότητα, 
ποὺ δὲν πρέπει νὰ τὴ ζοῦν ὡς παθητι-
κή, ἀλλὰ ὡς δυναμικὴ κατάσταση· ὄχι ὡς 
στέρηση, ἀλλὰ ὡς ἀπολαβή.

Πολύτιμος σύμμαχος στὴν ἀγωγὴ τῶν 
παιδιῶν μας καὶ στὸ θέμα αὐτὸ εἶναι ὁ πε-
πειραμένος Πνευματικός. Στὸν ἱερέα τοῦ 
Θεοῦ τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ ἀνοίξουν πιὸ 
εὔκολα τὴν ψυχή τους, νὰ διατυπώσουν 
ἀπορίες, νὰ ζητήσουν βοήθεια στὸν ἀγώ-
να τους καὶ νὰ ποῦν τὰ σφάλματά τους. 
Ἐκεῖ θὰ βροῦν ἀγάπη, στοργή, ἄφεση ἁ  -
μαρτιῶν, σοφὴ καθοδήγηση σ’ αὐτὸ τὸ 
πο  λὺ δύσκολο καὶ καίριο ζήτημα τῆς ζωῆς 
τους. Ἐκεῖ θὰ πάρουν πλούσια Χάρη ποὺ 
θὰ τὰ ἐνισχύει στὸν ἀγώνα τους.

Αὐτὴ τὴ Χάρη θὰ ἐπικαλοῦνται, καὶ στὸν 
παντοδύναμο Θεὸ θὰ καταφεύγουν οἱ γο-
νεῖς μὲ τὴ θερμὴ προσευχή τους. Γιὰ νὰ 
στηρίζει Ἐκεῖνος τὰ παιδιά τους καὶ νὰ τὰ 
ἀναδεικνύει λευκὰ καὶ εὐωδιαστὰ κρίνα μέ-
σα στὸ βοῦρκο τῆς σύγχρονης  ἁμαρτωλῆς 
κοινωνίας· τέκνα δικά Του, ἀστέρια φωτει-
νὰ ποὺ θὰ λάμπουν στὸ σκοτάδι τῆς πο-
νηρῆς καὶ διεστραμμένης γενεᾶς μας.



Ο Λεόντιος, ἐπίσκοπος Νεαπόλεως τῆς 
Κύπρου, σχολιάζοντας τὰ προφητικὰ 
λόγια τοῦ θεοδόχου Συμεὼν πρὸς 

τὴν Παρθένον «οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ 
ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς 
σημεῖον ἀντιλεγόμενον», σχολιάζει: «Εἰς 
πτῶσιν μὲν τῶν ἀπίστων, εἰς ἀνάστασιν 
δὲ τῶν πιστευόντων». Δὲν εἶναι βέβαια 
τὸ Βρέφος ποὺ θὰ γίνει ἡ αἰτία πτώσε-
ως τῶν μὲν καὶ ἀναστάσεως τῶν δέ· αἰτία 
θὰ εἶναι ἡ ἐλεύθερη θέληση καὶ ἀπόφα-
ση τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὅπως τὸ βεβαιώ-
νουν πολλὲς μαρτυρίες. Ἔτσι τὰ μὲν πλή-
θη τῶν Ἰουδαίων ποὺ ἔβλεπαν τὰ θαύ-
ματα τοῦ Σωτῆρος, ἔτρεχαν κον τά Του, 
ἐνῶ οἱ ἀνόητοι ἀρχιερεῖς ἔλεγαν «δαιμό-
νιον ἔχει... τί αὐτοῦ ἀκούετε;» (Ἰω. ι΄ 20· 
πρβλ. Ματθ. ια΄ [11] 18). Ὥστε οἱ μὲν μὲ 
τὴ θέλησή τους «ἀνίσταντο, οἱ δὲ ἑκου-
σίως» ὄχι μόνο ἔπεφταν, ἀλλὰ παρέσυ-
ραν καὶ ἄλλους στὴν πτώση τους. Ἐπί-
σης ἐνῶ ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός, ποὺ ἀπή-
λαυσε θαυματουργικῶς τὸ φῶς του, ἀνε-
κήρυττε γεμάτος εὐγνωμοσύνη «τὴν τοῦ 
εὐεργέτου μεγαλειότητα», ἀντιθέτως οἱ 
ἀναίσχυντοι ἀρχιερεῖς καὶ  πρεσβύτεροι 
τοῦ ἔλεγαν «δόξασε τὸν Θεὸ ὁμολογών-
τας ὅτι πλανήθηκες καὶ ἀναγνωρίζον τας 
τὴν ἀλήθεια γι’ αὐτὸν ποὺ σὲ θεράπευ-
σε. Ἐμεῖς ξέρουμε καλὰ ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος αὐτὸς ποὺ καταλύει τὴν ἀργία τοῦ 
Σαββάτου εἶναι ἁμαρτωλός (Ἰω. θ΄ 24)». 
Καὶ πάλι στὴν περίπτωση τῆς ἀναστάσε-
ως τῆς θυγατρὸς τοῦ ἀρχισυναγώγου Ἰα-
είρου, ὁ μὲν πατέρας τῆς κόρης, «ἑλκόμε-
νος» ἀπὸ τὴν πίστη, καλεῖ τὸν Κύριο Ἰη-
σοῦ. Γνωρίζοντας δὲ ὁ Χριστός, «ἡ ζωή», 
ὅτι, μόλις παρουσιασθεῖ μπροστὰ στὴ 

νεκρὴ θυγατέρα, «ὁ θάνατος (θά) δρα-
πετεύσει», ὀνόμασε «τὸ πάθος ὕπνον 
καὶ ὄχι θάνατον», οἱ δὲ παρευρισκόμενοι, 
ἐπειδὴ ἦσαν «ἀνόητοι», δὲν σταματοῦσαν 
νὰ περιγελοῦν Ἐκεῖνον ποὺ ἔδιωχνε τὸν 
θάνατο καὶ ἐπανέφερε στὴ ζωὴ τὴν κόρη 
(βλ. Μάρκ. ε΄ 22-23· 35-42). Ἀλλὰ καὶ 
κατὰ τὴ Σταύρωση ὁ μὲν ἕνας ἀπὸ τοὺς 
ληστὲς χλευάζοντας τὸν Κύριο ἔλεγε· ἐὰν 
εἶσαι «Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σῶσον σεαυτὸν καὶ 
ἡμᾶς»· ὁ δὲ ἄλλος ληστὴς ὄχι μόνο ἐπέ-
πληξε τὸν χλευαστὴ ληστή, ἀλλὰ στράφη-
κε καὶ πρὸς τὸν Κύριο καὶ τοῦ εἶπε· «μνή-
σθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασι-
λείᾳ σου». Γι’ αὐτὸ καὶ δίκαια ὁ εὐγνώμων 
ληστὴς καλεῖται μὲ τὸν Χριστὸ στὸν Παρά-
δεισο (βλ. Λουκ. κγ΄ [23] 39-43). Βλέπεις, 
ἐρωτᾶ ὁ Λεόντιος Νεαπόλεως, ἄλλους 
μὲν νὰ πέφτουν ἑκούσια ἀπὸ τὴν ἀπιστία 
τους καὶ ἄλλους νὰ ἀνίστανται μὲ τὴ θέ-
λησή τους χάρη στὴν πίστη τους; Ἀλλὰ ἡ 
προφητεία τοῦ Συμεὼν ἔχει ἐκπληρωθεῖ 
καὶ μὲ ἄλλον τρόπο. Διότι ἡ κατ’ οἰκονο-
μίαν σάρκωση τοῦ Σωτῆρος ἔγινε γιὰ μὲν 
τὸν διάβολο καὶ τοὺς ἀκάθαρτους δαίμο-
νες πτώση, ἀνάσταση δὲ ὅσων εἶχαν νι-
κηθεῖ ἀπὸ αὐτὸν καὶ δουλωθεῖ ἀπὸ τὸν 
θάνατο. «Βλέπεις πῶς κεῖται τὸ Βρέφος 
εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν; ἀλλὰ 
καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον;». Τὸ πι-
στοποιοῦν τὰ ἀνωτέρω παραδείγματα. 
«Ἀντιλέγουσι δὲ» καὶ ὅσοι ἐφεῦραν «τὰς 
διεστραμμένας αἱρέσεις (...) παρερμηνεύ-
οντες τὸ τῆς οἰκονομίας μυστήριον»1.

Ὁ ἑρμηνευτὴς Ζιγαβηνὸς λέγει ὅτι ὁ Κύ-
ριος Ἰησοῦς εἶναι «εἰς πτῶσιν»  ἐκείνων 
ποὺ Τὸν βλέπουν μόνο ὡς ἄνθρωπο καὶ 
ἀπιστοῦν στὴ θεότητά Του, εἰς «ἀνάστα-
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σιν» δὲ ἐκείνων ποὺ δέχονται τὴ θεότη-
τά Του. Εἶναι δὲ ὁ Κύριος «λίθος ἀκρο-
γωνιαῖος», διότι ἑνώνει «τοὺς δύο λα-
ούς, τόν τε παλαιόν (τὸν Ἰσραήλ) καὶ τὸν 
νέον (τὸν χριστιανικό)». Εἶναι δὲ «εἰς 
πτῶσιν μὲν σαρκός, ἤτοι (δηλαδή) τοῦ 
σαρκικοῦ φρονήματος καὶ παθῶν καὶ λο-
γισμῶν πονηρῶν καὶ δαιμόνων καὶ τοῦ 
κατὰ τὸ γράμμα νόμου· (εἰς) ἀνάστασιν 
δὲ πνεύματος, ἤγουν (δηλαδή) πνευματι-
κοῦ φρονήματος καὶ φυσικῶν δυνάμεων 
καὶ ἀρετῆς καὶ γνώσεως καὶ τοῦ κατὰ τὸ 
πνεῦμα νόμου». Θὰ εἶναι δὲ «εἰς σημεῖον 
ἀντιλεγόμενον», δηλαδὴ «εἰς θαῦμα ἀν-
τιλεγόμενον» γιὰ τοὺς ἀπίστους, δηλαδὴ 
θαῦμα ὑπαρκτὸ καὶ ἀφορμὴ  ἀντιλογίας. 
Διότι ἦταν θαῦμα τὸ ὅτι δὲν ἦταν «μήτε 
ἄνθρωπος μόνον, μήτε Θεὸς μόνον, ἀλ-
λὰ Θεάνθρωπος». Ἀντιλέγουν δέ,  διότι 
ὅλα τὰ ἑρμηνεύουν καὶ τὰ ἐξετάζουν 
«κατὰ φύσιν», μὴ μπορώντας νὰ ἐννο-
ήσουν τίποτε τὸ «ὑπερφυές», τὸ ὑπερ-
φυσικό. Εἶναι καὶ ἄλλοι, κατὰ τὸν Ζιγα-
βηνό, οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι «σημεῖον ἀντι-
λεγόμενον» εἶναι ἡ Σταύρωση. «Σημεῖον 
μέν, ὡς σύμβολον φιλανθρωπίας», διό-
τι ὁ Κύριος ὑπέμεινε τὴ Σταύρωση χάριν 
τῶν ἀνθρώπων. «Ἀντιλεγόμενον» δὲ δι-
ότι ἡ Σταύρωση ὀνειδίζεται καὶ χλευάζε-
ται ἀπὸ τοὺς ἀπίστους2.

Ὥστε ἡ ἔλευση τοῦ Κυρίου στὸν κό-
σμο δὲν εἶχε ὁμοιόμορφο ἀποτέλεσμα 
γιὰ ὅλους. Διότι διαφορετικὰ «ἐπενεργεῖ 
ὁ Κύριος εἰς ταύτην τὴν ψυχὴν καὶ κατ’ 
ἄλλον εἰς ἐκείνην. Ἀλλὰ καὶ πάλιν εἰς μίαν 
καὶ τὴν αὐτὴν ψυχὴν διαφόρως ἐπιδρᾷ 
κατὰ τὰς διαφόρους ἐποχὰς τῆς ἱστορίας 
της. Τοῦ Θεοῦ ἡ ἀγαθὴ θέλησις περιορί-
ζεται ὑπὸ τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων. 
Οἱ ἄνθρωποι δύνανται νὰ ἀντιταχθοῦν εἰς 
αὐτὴν καὶ νὰ ματαιώσουν τὰ σωτηριώδη 
σχέδιά της, ὁπότε ὁ Χριστὸς καθίσταται 
πέτρα σκανδάλου καὶ λίθος προσκόμμα-
τος δι’ αὐτούς. Συμβαίνει δὲ ὥστε ἄνθρω-
ποι» ποὺ ἄρχισαν κακῶς, «νὰ ὁδηγηθοῦν 

διὰ τῶν σοφῶν μέσων καὶ μεθόδων τῆς 
θείας Προνοίας εἰς ἀνάνηψιν, ὁπότε ἡ δι’ 
αὐτοὺς πέτρα τοῦ σκανδάλου μεταβάλλε-
ται εὐθὺς εἰς λίθον θεμέλιον καὶ ἀκρογω-
νιαῖον» πάνω στὸν ὁποῖο «οἰκοδομοῦνται 
εἰς σωτηρίαν»3. 

Ἡ ἔλευση λοιπὸν τοῦ Μεσσία Χριστοῦ 
συνεπάγεται κρίση καὶ χωρισμὸ μεταξὺ 
τῶν ἀνθρώπων. Ἄλλοι ἀγαποῦν τὸν Χρι-
στό, τὸ φῶς, ἄλλοι τὸ σκοτάδι, διότι εἶναι 
πονηρὰ τὰ ἔργα τους (βλ. Ἰω. γ΄ 19). 
Ὡστόσο ὁ σκοπὸς τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυ-
ρίου δὲν εἶναι ἡ πτώση, ἀλλὰ ἡ σωτηρία. 
Καὶ εἶναι χαρμόσυνο νὰ σκέπτεται κανεὶς 
ὅτι σὲ πλῆθος ἀνθρώπων ὁ Χριστὸς καὶ 
τὸ Εὐαγγέλιό Του εἶναι «ὀσμὴ ζωῆς εἰς 
ζωήν», θλιβερότατο δὲ νὰ σκέπτεται ὅτι 
εἰς ἄλλους εἶναι «ὀσμὴ θανάτου εἰς θάνα-
τον» (Β΄ Κορ. β΄ 16).

Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὸ αὐτό: Ὅταν ὁ  
Κύριος εἶχε προσαχθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ 
στὸ ἱερὸ ὡς Βρέφος, προφητεύθηκαν ἀντι-
λογίες οἱ ὁποῖες Τὸν ἀνέμεναν. Ὅταν δὲ ὁ 
Ἴδιος παρουσιάστηκε στὸ ναὸ γιὰ τελευ-
ταία φορά, εἶπε Αὐτὸς ὁ ἴδιος λόγια παρό-
μοια μὲ ἐκεῖνα τοῦ Συμεών: «Ἱερουσαλὴμ 
Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προ-
φήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμέ-
νους...»· «λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκο-
δομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν 
γωνίας...» (Ματθ. κγ΄ [23] 37 καὶ κα΄ [21] 
42-45). Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια λοιπὸν τῆς 
ἐπὶ γῆς δράσεώς Του ἦταν «σημεῖον ἀντι-
λεγόμενον». Καὶ σήμερα εἶναι. Καὶ πάντο-
τε θὰ εἶναι. Ἄλλοι θὰ δέχονται τὸ κήρυ γμά 
Του καὶ ἄλλοι θὰ τὸ ἐπικρίνουν καὶ θὰ τὸ 
ἀποκηρύσσουν. Τελικῶς ὅμως νικητὴς 
θὰ εἶναι ὁ Ἴδιος καὶ ἡ Ἐκκλησία Του.

1. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
Λόγ. εἰς Συμεῶνα, Α΄, PG 93, 1577D-1580ABC.

2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, Εἰς τὸ κατὰ 
Λουκᾶν, κεφ. Γ΄, PG 129, 893ΒC.

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



«Ἐπεὶ οὖν αὕτη (ἡ ἀλαζονεία) τῶν κακῶν ἡ ἀκρόπο-
λις ἦν, καὶ ἡ ῥίζα καὶ ἡ πηγὴ τῆς πονηρίας ἁπάσης, 
τῷ νοσήματι τὸ κατάλληλον κατασκευάζων φάρμα-
κον, ὥσπερ θεμέλιον ἰσχυρόν τινα καὶ ἀσφαλῆ τοῦτον 
πρῶτον κατεβάλετο τὸν νόμον. Ταύτης γὰρ ὑπο-
κειμένης, μετὰ ἀσφαλείας ἅπαντα τὰ ἄλλα ἐπιτίθη-
σιν ὁ οἰκοδομῶν· ταύτης δὲ ἀνῃρημένης, κἂν μέχρι τῶν 
οὐρανῶν φθάσῃ πολιτευόμενος, ἅπαντα ὑποσύρεται ῥᾳδίως, 
καὶ εἰς χαλεπὸν καταστρέφει τέλος. Κἂν νηστείαν, κἂν εὐχήν, κἂν ἐλεημοσύνην, 
κἂν σωφροσύνην, κἂν ἄλλ’ ὁτιοῦν συναγάγῃς ἀγαθόν, ταπεινοφροσύνης χωρίς, 
διαῤῥεῖ καὶ ἀπόλλυται ἅπαντα. Ὅπερ οὖν καὶ ἐπὶ τοῦ Φαρισαίου γέγονε. Καὶ 
γὰρ μετὰ τὸ φθάσαι εἰς αὐτὴν τὴν κορυφήν, πάντα ἀπολέσας κατέβη, ἐπειδὴ 
τὴν μητέρα τῶν ἀγαθῶν οὐκ εἶχεν. Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀπόνοια πηγὴ κακίας ἁπάσης 
ἐστίν, οὕτως ἡ ταπεινοφροσύνη φιλοσοφίας ἁπάσης ἀρχή. ∆ιὸ καὶ ἐντεῦθεν ἄρχε-
ται, πρόῤῥιζον ἀνασπῶν τὴν ἀλαζονείαν ἐκ τῆς τῶν ἀκουόντων ψυχῆς».

(Εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον Ὁμιλία ΙΕ΄, ΕΠΕ 9, 466)

  Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ ὑπερηφάνεια ἦταν ἀνέκαθεν ἡ κορυφὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ ρίζα καὶ 
ἡ πηγὴ κάθε κακίας, ὁ Θεὸς παρασκευάζοντας τὸ κατάλληλο γιὰ τὴν ἀσθένεια φάρ-
μακο, ὡς θεμέλιο ἰσχυρὸ καὶ ἀσφαλὲς τοῦ πνευματικοῦ οἰκοδομήματος τοποθέτησε 
πρωτίστως αὐτὴ τὴν ἐντολή (τὴν ταπεινοφροσύνη). Διότι ὅταν τεθεῖ αὐτὴ ὡς θεμέλιο, 
κτίζει ὁ οἰκοδόμος μὲ ἀσφάλεια ὅλα τὰ ἄλλα ἐπάνω σ’ αὐτήν. Ἂν ὅμως ἀπορριφθεῖ 
ἡ ταπεινοφροσύνη, ἀκόμη κι ἂν ἀγωνιζόμενος φθάσει κανεὶς μέχρι τοὺς οὐρανούς, 
ὅλα καταρρέουν εὔκολα καὶ καταλήγουν σὲ ὀδυνηρὴ καταστροφή. Κι ἂν ἀκόμη ἀπο-
κτήσεις τὴ νηστεία, τὴν προσευχή, τὴν ἐλεημοσύνη, τὴν ἁγνότητα κι ἂν ὁποιοδήπο-
τε ἄλλο καλὸ συγκεντρώσεις, χωρὶς τὴν ταπείνωση, ὅλα φυλλορροοῦν καὶ χάνον ται. 
Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔγινε καὶ μὲ τὸν Φαρισαῖο. Διότι κι αὐτός, ἀφοῦ ἔφθασε στὴν κορυφὴ 
τῶν ἀρετῶν, κατέβηκε χάνοντάς τα ὅλα, ἐπειδὴ δὲν εἶχε τὴ μητέρα τῶν καλῶν. Διό-
τι ὅπως ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἡ πηγὴ κάθε κακίας, ἔτσι καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ 
ἀρχὴ τοῦ κατὰ Θεὸν βίου. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος ἀρχίζει τὴ διδασκαλία Του (μὲ τοὺς 
Μακαρισμούς) ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ἀποσπώντας ἀπὸ τὴ ρίζα της τὴν ὑπερηφάνεια 
ἀπὸ τὴν ψυχὴ τῶν ἀκροατῶν. 

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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�ὸ σβησμένο 
«Φανάρι» τῆς ,ρθοδοξίας
Στὸ ἐπίπεδο τῶν ἐπιπόλαιων κο-

σμικῶν ἐντυπώσεων ὁ Οἰκουμενι-
κὸς Πατριάρχης βγῆκε κερδισμέ-
νος. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στὶς 29 
καὶ 30 τοῦ περασμένου Νοεμβρίου 
τὸν πρόβαλε ὡς πρωτόθρονο στὸ 
χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ τὰ μέσα 
μαζικῆς ἐνημερώσεως παρουσία-
σαν τὴ συνάντηση ὡς γεγονὸς με-
γάλο ποὺ γεφυρώνει διχασμὸ χιλί-
ων χρόνων.

Στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης ἀλή-
θει ας ὅμως ἡ ζημία ὑπῆρξε ἀνυπο-
λόγιστη. Ὄχι διότι τυχὸν ἔγινε κά -
ποια φανερὴ ὑποχώρηση στὴν Ὀρ-
θόδοξη πίστη. Ἀλλὰ διότι μὲ ἕνα ἀ   -
κόμη βῆμα ἀνάμεσα στὰ πολλὰ ἄλ-
λα προωθήθηκε αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο 
ἐ  πανειλημμένως ἔχουμε γράψει: ἕ -
νωση στὴν πράξη, χωρὶς νὰ ἔχει ἐ -
πιτευχθεῖ συμφωνία στὴν πίστη. Ὁ 
δὲ διεξαγόμενος θεολογικὸς Διάλο-
γος χρησιμοποιεῖται ὡς προπέτα-
σμα γιὰ νὰ ἐξαπατᾶ τοὺς ἀφελεῖς. 
Κανένας σήμερα δὲν πιστεύει ὅτι θὰ 
ἐπιτευχθεῖ συμφωνία μὲ τὸν θεολο-
γικὸ Διάλογο.

Ὁ πάπας σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὑπῆρ-
ξε εἰλικρινής. Δήλωσε στὸν δημο-
σιογράφο  Andrea Tornielli κατὰ τὴ 
διάρ κεια τῆς πτήσεως  ἐπιστροφῆς 
του στὶς 30  Νοεμβρίου ἀπὸ τὴν 
Κων σταντινούπολη στὴ Ρώμη:  «Πι -

στεύ ω ὅτι κινούμαστε πρὸς τὰ ἐμπρὸς 
στὶς σχέσεις μας μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, αὐ -
τοὶ ἔχουν τὰ μυστήρια καὶ τὴν ἀποστο -
λικὴ  διαδοχή, κινούμαστε πρὸς τὰ ἐ   μ-
πρός. Ἐὰν περιμένουμε ἀπὸ τοὺς θε-
ολόγους νὰ καταλήξουν σὲ  συμφωνία, 
αὐτὴ ἡ μέρα δὲν θὰ ἔρθει ποτέ!».  Ὑ   -
πενθυμίζοντας  μάλιστα καὶ πάλι, ὅπως 
εἶχε κάνει καὶ μετὰ τὴ συνάντηση τῶν 
 Ἱεροσολύμων στὶς 25 τοῦ περασμένου 
Μαΐου, τὰ λόγια τοῦ  Πατριάρχου Ἀθη-
ναγόρα,  πρόσθεσε: «Εἶμαι ἐπιφυλακτι-
κός: οἱ θεολόγοι ἐργάζονται καλά, ἀλλὰ 
ὁ Ἀθηναγόρας δήλωσε: “ Ἂς βάλουμε 
τοὺς θεολόγους σὲ ἕνα νησὶ γιὰ νὰ συ-
ζητοῦν μεταξύ τους καὶ ἐμεῖς νὰ προχω-
ρήσουμε μαζὶ μπροστά”. Ἡ ἑνότητα εἶναι 
ἕνα ταξίδι ποὺ πρέπει νὰ συνεχίσουμε 
μαζί, εἶναι πνευματικὸς οἰκουμενισμός, 
νὰ προσευχόμαστε μαζί, νὰ ἐργαζόμα-
στε ἀπὸ κοινοῦ» (http://vaticaninsider.
lastampa.i t /en/the-vat ican/detai l /
articolo/francesco-turchia-37828/).

Τὸ ζήτημα λοιπὸν εἶναι κάτι παραπά-
νω ἀπὸ σαφές: Ὁ θεολογικὸς Διάλογος 
γίνεται γιὰ τὰ μάτια τῶν πολλῶν, ἐνῶ 
ταυτόχρονα μέσῳ τῶν ἑορταστικῶν καὶ 
ἄλλων ἐκδηλώσεων προωθεῖται ἡ ἕνω-
ση στὴν πράξη. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὠμὴ ἀλή-
θεια.

Καὶ διερωτᾶται πλέον κάθε  Ὀρθόδο -
ξη συνείδηση: Πῶς μπορεῖ ὁ παναγιώ-
τατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης νὰ βα-
δίζει σ᾿ αὐτὸν τὸν ὀλισθηρότατο δρό-
μο;

Ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς προσέβλεπε πάν-
τοτε μὲ ἐμπιστοσύνη στὸ σταυ ρωμένο 
θρόνο τῆς Κωνσταντινου πόλεως· στὸ 
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του στὸ Μπλὲ Τζαμί, ὅπου ὅπως εἶπε 
ἔνιωσε τὴν ἀνάγκη νὰ  προσευχηθεῖ, 
τὸ ζήτησε ἀπὸ τὸν Μουφτὴ καὶ προσ -
ευ χήθηκε «γιὰ τὴν Τουρκία, γιὰ τὴν 
εἰ ρήνη, γιὰ τὸν Μουφτή, γιὰ ὅλους» 
καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό του. Σὲ ποιὸν θεὸ 
ἄραγε; Νά ἡ ἰδέα πάλι τῆς Πανθρη-
σκείας.

Καὶ ρωτᾶμε: Πόσο σύμφωνα εἶναι 
αὐτὰ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν 
πατερικὴ παράδοση; Καὶ ἔχει δικαί-
ωμα ὁ Πατριάρχης νὰ τὴν παραβαί-
νει; Εἶναι Πατριάρχης,  εἴμαστε ἁπλοὶ 
Ὀρθόδοξοι πιστοί. Ἀλλὰ τὴν Ὀρθόδο-
ξη πίστη τὴν  κατέχουμε ὅλοι μαζί! Καὶ 
ἔχουμε χρέος νὰ τὴν ὑπερασπισθοῦ με 
μέχρι θανάτου. Ὅλοι μας, ὁ λαὸς τοῦ 
Θεοῦ, εἴμαστε  συν υπεύθυνοι, ὅπως 
τὸ δήλωσαν ξεκάθαρα στὴν ἀπάντη-
σή τους πρὸς τὸν πάπα Πῖο τὸν Θ΄ 
οἱ Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς τὸ ἔτος 
1848: «Παρ᾿ ἡμῖν οὔτε  Πατριάρχαι 
οὔ  τε Σύνοδοι ἐδυνήθησάν ποτε  εἰ   σ-
  αγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς 
τῆς  θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα 
τῆς  Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, 
ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰ-
ωνίως  ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ 
τῶν Πατέρων αὐτοῦ».

Γι᾿ αὐτὸ καὶ παρακαλοῦμε ὅλους ὅ  -
σοι βαδίζουν τὸν καταστροφικὸ δρό-
μο τῆς πανθρησκειακῆς ψευδενώσε-
ως: Ἀλλάξτε πορεία! Διότι ὁ κίνδυνος 
νὰ βρεθεῖτε κάτω ἀπὸ τὰ ἀναθέματα 
τῶν Ἱερῶν Συνόδων εἶναι μέγας!    ➙

ἔνδοξο Φανάρι. Ὄχι γιὰ νὰ  ὑποδέχεται 
μὲ ἀσπασμοὺς τὸν ἀρχιαιρεσιάρχη πά-
πα, ἀλλὰ γιὰ νὰ κρατάει ἀναμμένη τὴ 
φλόγα τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν θέλει σβη-
σμένο τὸ «Φανάρι». Τὸ θέλει ἀναμμένο 
νὰ ἀκτινοβολεῖ τὴν Ὀρθόδοξη ἀλήθεια 
σὲ ὅλο τὸν κόσμο!

Πανθρησκειακὴ
ψευδένωση;  

Οἱ ἐκδηλώσεις ποὺ ἔγιναν στὴν Κων-
σταντινούπολη κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ 
πάπα Φραγκίσκου, παρόμοιες σχεδὸν 
μὲ αὐτὲς τῆς ἐπισκέψεως τοῦ προηγού-
μενου πάπα Βενεδίκτου, ἕνα πράγμα 
βεβαιώνουν: ὅτι προωθεῖται μία ψευδέ-
νωση πανθρησκειακοῦ χαρα κτήρα.

Τονίσαμε στὸ προηγούμενο σχόλιο ὅτι 
αὐτὴ ἡ ἕνωση μεθοδεύεται στὴν πράξη 
μὲ προκάλυμμα τὸν ἀδιέξοδο θεολογικὸ 
Διάλογο. Τὰ ὅσα ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας στὸν πα-
τριαρχικὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Γεωργίου τὸ 
ἐ   πιβεβαιώνουν πλήρως. Κατ᾿ αὐτὴν ὁ 
πά  πας ἀπήγειλε τὸ «Πάτερ ἡμῶν» στὴ 
λατινικὴ γλώσσα, στὸ τέλος δὲ τῆς  θείας 
Λειτουργίας ἀντήλλαξε ἀσπασμὸ μὲ τὸν 
Πατριάρχη. Ἀπὸ δὲ τὸν ἐξώστη τοῦ πα-
τριαρχικοῦ μεγάρου εὐλόγησαν ἀπὸ κοι-
νοῦ τὸν λαὸ μὲ τὴν εὐχή: «Ἡ χάρις τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ... κ.τ.λ.».

Τὸ ἑπόμενο βῆμα θὰ εἶναι νὰ γίνει ὁ 
ἀσπασμὸς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θείας 
Λειτουργίας. Καὶ κάποια μέρα θὰ γίνει 
πλῆρες συλλείτουργο.

Ὅμως τὸ τί εἴδους ἕνωση προωθεῖ ὁ 
πάπας φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν  ἐπίσκεψή 
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# ἀρχαιολογία βεβαιώνει 
τὴν 7γία Γραφή!  

Ἡ ἀρχαιολογία ὑπῆρξε  πάντοτε 
ἀψευδὴς μάρτυρας τῆς  ἱστορικότητος 
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τόσο τῆς Παλαιᾶς, 
ὅ    σο καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἡ σκαπά-
νη της ἔφερε κατὰ καιροὺς στὸ φῶς 
ἁπτὰ δείγματα τῶν ἱστορικῶν γεγονό-
των ποὺ ἀφηγοῦνται τὰ θεόπνευστα κεί-
μενά της, ἐνισχύοντας ἔτσι τὴν πίστη 
τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀποστο-
μώνοντας τοὺς ἀμφισβητίες.

Ὅμως μιὰ πρόσφατη ἀνακάλυψη τῆς 
ἀρχαιολογίας ἦταν σχεδὸν ἀπρόβλεπτη, 
ἀφοῦ ἀναφέρεται σὲ γεγονὸς χρονολο-
γούμενο σχεδὸν πρὶν ἀπὸ 3.500 χρόνια 
ἀπὸ σήμερα. Γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν 
περίμενε κανεὶς νὰ βρεθοῦν τόσο πολλὰ 
καὶ τόσο πειστικὰ τεκμήρια. Εἶναι γνωστὴ 
ἡ διήγηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περὶ 
τῆς θαυμαστῆς διαβάσεως τῆς Ἐρυθρᾶς 
Θαλάσσης ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες ὑπὸ τὴν 
ἡγεσία τοῦ Μωυσῆ (βλ. Ἐξόδου κεφ. ιδ΄ 
[14]). Ὁ Μωυσῆς κατ’ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ 
σήκωσε ψηλὰ τὸ ραβδί του καὶ ἅπλω-
σε τὸ χέρι του πάνω ἀπὸ τὴ θάλασσα, 
ὁπότε ἡ θάλασσα σχίσθηκε στὰ δύο καὶ 
ἔτσι πέρασαν οἱ Ἰσραηλίτες βαδίζοντας 
στὸ στεγνὸ ἔδαφος τοῦ βυθοῦ, ἐνῶ δε-
ξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἔστεκαν ἀκίνητα τὰ ὑδά-
τινα τείχη! Ὅταν ὅμως ἐπεχείρησε καὶ ὁ 
Φαραώ, ποὺ κατεδίωκε τοὺς Ἰσραηλίτες 
μὲ τὰ ἅρματα καὶ τὸν στρατό του, νὰ πε-
ράσει καὶ αὐτὸς ἀπέναντι, συνεχίζοντας 
τὴν καταδίωξη τῶν Ἰσραηλιτῶν, ὁ Μω-
υσῆς ἅπλωσε καὶ πάλι τὸ χέρι του πάνω 
ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ τὰ νερὰ ἑνώθηκαν, 
ὁπότε σκέπασαν καὶ ἔπνιξαν τὰ ἅρμα-
τα καὶ τοὺς ἱππεῖς καὶ ὅλη τὴ δύναμη τοῦ 
Φαραώ, ποὺ εἶχαν ἤδη μπεῖ στὸ στεγνὸ 
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βυθὸ καταδιώκοντας τοὺς Ἰσραηλίτες. 
Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ μὴ σωθεῖ κανεὶς 
Αἰγύπτιος!...

Τὸ γεγονὸς λοιπὸν αὐτὸ ἐπιβεβαιώ-
νει πανηγυρικὰ σήμερα ἡ  ἀρχαιολογία. 
Σύμφωνα μὲ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ 
Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Αἰγύπτου, 
ὁμάδα ὑποβρύχιας  ἀρχαιολογικῆς ἔρευ-
νας στὸ βυθὸ τοῦ κόλπου τοῦ Σουέζ, 
ποὺ ἐρευνοῦσε γιὰ τὰ  ἀπομεινάρια ναυ-
αγίων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ χαλκοῦ στὴν 
περιοχὴ τῆς Ἐρυθρᾶς  Θαλάσσης, ἀνα-
κάλυψε 1,5 χιλιόμετρο ἀπὸ τὴν παραλία 
τῆς σημερινῆς πόλεως Ρὰς Γκαρὶμπ ἕνα 
γιγαντιαῖο σωρὸ ἀνθρωπίνων ὀστῶν. 
Ὁ Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ 
Καΐρου Ἀμπντὲλ Μωχάμεντ Γκαρέρ, ποὺ 
ἡγεῖται τῆς ἔρευνας, δήλωσε ὅτι συνέλε-
ξαν ἤδη πάνω ἀπὸ 400  διαφορετικοὺς 
ἀνθρώπινους σκελετούς, τὰ ἀπομεινάρια 
δὺο ἁρμάτων μάχης, καθὼς καὶ ἑκατο-
ντάδες ὅπλα καὶ κομμάτια ἀπὸ πανοπλί-
ες, τὰ ὁποῖα βρίσκονταν σὲ μιὰ ἔκταση 
περίπου 200 τετραγωνικῶν μέτρων. Οἱ 
ἀρχαιολόγοι ὑπολογίζουν ὅτι ὅλα αὐτὰ 
ἀνήκουν στὸν 14ο αἰώνα π.Χ. Οἱ ἀρχὲς 
ἐκτιμοῦν ὅτι στὴν περιοχὴ βρίσκονται τὰ 
λείψανα τουλάχιστον 5.000 ἀνθρώπων, 
ποὺ ὑποδηλώνουν λείψανα μεγάλου 
τμήματος στρατοῦ ποὺ ἔχασε ἐκεῖ τὴ ζωή 
του. Οἱ θέσεις ὅπου βρέθηκαν ἀλλὰ καὶ 
τὸ ὅτι τὰ λείψανα αὐτὰ ἦταν κολλημένα 
σὲ μιὰ τεράστια μάζα ἀπὸ πηλὸ καὶ πέ-
τρα, ὑποδηλώνει ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ 
ἔχουν πεθάνει ἀπὸ κατολίσθηση ἢ πα-
λιρροϊκὸ κύμα. Τὴν ἄποψη αὐτὴ ἐνισχύ-
ει καὶ τὸ ὅτι δὲν βρέθηκαν πουθενὰ ἴχνη 
ἀπὸ ναυάγια πλοίων. Βέβαια θὰ χρεια-
σθεῖ ἀρκετὸς χρόνος ἀκόμη γιὰ νὰ ὁλο-
κληρωθοῦν οἱ ἔρευνες.

Πανηγυρικότερη ὅμως ἐπιβεβαίωση 
τοῦ ἐπεισοδίου, ποὺ ἱστορεῖ ἡ Παλαιὰ 
Διαθήκη στὸ βιβλίο τῆς Ἐξόδου, δὲν 
μποροῦσε νὰ ὑπάρξει!...



1. �ραυγὴ ἱκεσίας
Τὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο περιγράφει ἕνα συγκλονι-

στικὸ θαῦμα ποὺ συνέβη ὅταν ὁ Θεάνθρωπος περιόδευε 
στὴν περιοχὴ τῶν συνόρων τῆς Γαλιλαίας μὲ τὴ Σαμάρεια. 

Ἐκεῖ, καθὼς ὁ Κύριος Ἰησοῦς προχωροῦσε, κι ἐνῶ σὲ λίγο 
ἔφθανε σὲ ἕνα χωριό, ἄκουσε ἀπὸ τὸν δρόμο μακριὰ φωνὲς 
δυνατές. Γύρισε νὰ δεῖ. Τὸ θέαμα ἦταν σπαραξικάρδιο: Δέκα 
ἄνδρες μὲ καταπληγωμένα τὰ σώματά τους ἀπὸ τὴ λέπρα  
ζητοῦσαν βοήθεια. Κι ἐπειδὴ θεωροῦνταν ἀκάθαρτοι καὶ δὲν 
τοὺς ἐπιτρεπόταν νὰ πλησιάσουν, «ἦραν φωνὴν λέ γοντες· 
Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐ   λέησον ἡμᾶς»· ἄρχισαν νὰ φωνάζουν μὲ 
ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς τους: Ἰησοῦ, Διδάσκαλε! Λυπή-
σου μας! 

Δὲν μποροῦσε νὰ μείνει ἀσυγκίνητος ὁ Κύριος στὴ δυ-
νατὴ κραυγὴ ἱκεσίας τῶν βασανισμένων αὐτῶν ἀνθρώπων. 
Τοὺς κοίταξε μὲ βλέμμα συμπαθείας καὶ τοὺς εἶπε: Πηγαίνε-
τε καὶ δεῖξ  τε τοὺς ἑαυτούς σας στοὺς ἱερεῖς. Αὐτοὶ ὡς ἁρμό-
διοι, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο, θὰ βεβαιώσουν τὴ θεραπεία σας. 
Ἀμέσως οἱ δέκα λεπροὶ ξεκίνησαν γιὰ νὰ πᾶνε νὰ ἐξετα-
στοῦν, ὅπως τοὺς εἶπε ὁ Κύριος. Καὶ τί θαυμαστό! Στὸ δρό-
μο, ἐνῶ περπατοῦσαν, διεπίστωσαν ὅτι καθαρίστηκαν ἀπὸ 
τὴ λέπρα!

Ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου στὴ θερμή τους ἱκεσία. Διό-
τι, ἂν καὶ λόγῳ τῆς ἀσθενείας τους στέκονταν μακριά, μὲ τὴ  
δυνατὴ ἱκεσία τους ἦρθαν πολὺ κοντὰ στὸν Κύριο. Ἄλλωστε 
καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι βρίσκονταν πολλοὶ μαζί, ἔκανε τὴ φωνή 
τους πιὸ δυνατή. Δέκα ἦταν, ἀλλὰ ἕνα αἴτημα εἶχαν, τὸ ἔλεος 
τοῦ Κυρίου: «ἐλέησον ἡμᾶς», φώναζαν συνεχῶς καὶ πρά-
γματι, μὲ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἰσχυρὴ ἱκεσία τους κατόρθωσαν 
νὰ ἑλκύσουν τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ νὰ λάβουν τὴ θερα-
πεία  ἀκολουθώντας ἀκριβῶς τὶς ὁδηγίες ποὺ Ἐκεῖνος τοὺς 
ἔδωσε. 

Πολλὲς φορὲς κι ἐμεῖς ἀπευθυνόμαστε πρὸς τὸν Κύριο 
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Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου
Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας
Ἦχος βαρύς -  Ἑωθινὸν Ι΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἑβρ. ιγ΄ 7-16

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. ιζ΄ 12-19

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(ΙΒ΄ Λουκᾶ)

t ῷ καιρῷ ἐκείνῳ,
εἰσερχομένου 
τοῦ ᾿Ιησοῦ εἴς τι-

να κώ μην ἀπήντησαν
αὐ   τῷ δέκα  λεπροὶ 
ἄνδρες, οἳ ἔ στησαν
 πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ
ἦραν φωνὴν  λέγοντες·
Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέ-
ησον ἡμᾶς. καὶ ἰδὼν 
εἶπεν αὐτοῖς· πορευ-
θέν τες  ἐπιδείξατε  ἑ-
αυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. 
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑ-
πάγειν αὐτοὺς ἐκα-
θαρίσθησαν. εἷς δὲ ἐξ
αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, 
ὑπέστρεψε μετὰ φω-
νῆς μεγάλης δοξάζων 
τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν 
ἐπὶ πρόσωπον παρὰ 
τοὺς πόδας αὐ  τοῦ 
εὐχαριστῶν αὐ  τῷ· 
καὶ αὐτὸς ἦν Σαμα-
ρείτης. ἀποκρι θεὶς δὲ 
ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· οὐχὶ 
οἱ δέκα ἐκαθαρίσθη-
σαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;
οὐχ  εὑρέθησαν ὑπο-
στρέψαντες δοῦ ναι 
δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ 
ἀλλογενὴς οὗτος; καὶ 
εἶπεν αὐτῷ· ἀ να    στὰς 
πορεύου· ἡ πί  στις 
σου σέσωκέ σε.     
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καὶ ζητοῦμε τὴ βοήθειά Του. Εἶναι ἄραγε 
ἡ προσευχή μας κραυγὴ ἰσχυρὴ ἢ μήπως 
γίνεται ἀπὸ συνήθεια, ἄτονα καὶ τυπικά; 
Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ θέλουμε νὰ μᾶς 
ἀκούσει ὁ Θεός, ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν νιώ-
θουμε αὐτὰ ποὺ λέμε στὴν προσευχή μας; 

Συνεχῶς προφέρουμε τὸ ἴδιο αἴτημα 
ἐκείνων τῶν λεπρῶν: «ἐλέησον ἡμᾶς». 
Καὶ μόνο στὴ θεία Λειτουργία πόσες φορὲς 
ἐπαναλαμβάνουμε τὸ «Κύριε, ἐλέησον»! 
Πόσες ἐκτενεῖς δεήσεις ἀπευθύνουμε ἀπὸ 
κοινοῦ γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴ σωτηρία τοῦ 
κόσμου, γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας χριστια-
νοὺς ἀλλὰ καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς ἀσθε-
νεῖς μας!;... Τόσες προσευχές, καὶ μάλιστα 
ἀπὸ τόσους ἀνθρώπους μαζί, μποροῦν 
πράγματι νὰ κάνουν θαύματα. Ἀρκεῖ οἱ δε-
ήσεις αὐτὲς νὰ γίνονται μὲ θέρμη ψυχῆς 
καὶ ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στὸν παντοδύ-
ναμο Κύριο. 

Βέβαια, ὅταν ἀντιμετωπίζουμε θλίψεις 
καὶ δοκιμασίες, αἰσθανόμαστε πιὸ εὔκολα 
τὴν ἀνάγκη νὰ στραφοῦμε στὸν Κύριο καὶ 
νὰ ζητήσουμε βοήθεια. Καὶ ὁπωσδήποτε 
τότε ἡ προσευχή μας γίνεται μὲ ἔνταση καὶ 
προσοχή. Ὡστόσο μὲ τὴν ἴδια ἔνταση καὶ 
δύναμη καλούμαστε ὄχι μόνο νὰ παρακα-
λοῦμε, ἀλλὰ καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν Θεό. 
Αὐτὸ μᾶς διδάσκει ἡ συνέχεια τῆς εὐαγγε-
λικῆς περικοπῆς. 

2. Ξεχείλισμα εὐγνωμοσύνης
Ἐνῶ ὁ Κύριος συνέχιζε τὸν δρόμο Του, 

πάλι ἀκούστηκαν δυνατὲς φωνές. Τώρα 
δὲν ἦταν πολλοὶ ποὺ φώναζαν. Ἕνας 
ἦταν. Ἕνας ἀπὸ τοὺς δέκα ποὺ εἶχαν θε-
ραπευθεῖ, ὁ ὁποῖος ἐπέστρεφε γιὰ νὰ εὐ-
χαριστήσει τὸν Εὐεργέτη του, καὶ δόξαζε 
τὸν Θεὸ «μετὰ φωνῆς μεγάλης».

Ὅταν ἔφθασε μπροστὰ στὸ Χριστό, ἔπε-
σε στὰ πόδια Του μὲ τὸ πρόσωπό του κα-
ταγῆς καὶ Τὸν εὐχαριστοῦσε. Μάλιστα, 
αὐτὸς δὲν ἦταν Ἰουδαῖος ὅπως οἱ ἄλλοι 
ἐννέα λεπροί, ἀλλὰ Σαμαρείτης. Κι ὅπως 
εἶναι γνωστό, οἱ Σαμαρεῖτες εἶχαν ἔχθρα 

μὲ τοὺς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι τοὺς θεω-
ροῦσαν  σχισματικούς. Εἶπε τότε ὁ Κύρι-
ος Ἰησοῦς: «οὐχὶ οἱ δέκα ἐ καθα ρίσθησαν; 
οἱ δὲ ἐν νέα ποῦ;». Δὲν καθαρίστηκαν ἀπὸ 
τὴ λέπρα καὶ οἱ δέκα; Οἱ ἄλλοι ἐννέα ποῦ 
εἶναι; Δὲν σκέφθηκαν νὰ γυρίσουν πίσω 
καὶ νὰ δοξάσουν τὸν Θεό; Μόνο αὐτὸς ὁ 
ξένος τὸ σκέφτηκε, ὁ ὁποῖος καὶ δὲν ἀνή-
κει στὸ γνήσιο ἰουδαϊκὸ γένος; Γύρισε τότε 
σ’ αὐτὸν καὶ τοῦ εἶπε: «Σήκω καὶ πήγαι-
νε. Ἡ πίστη σου σὲ ἔσωσε. Αὐτὴ σοῦ χά-
ρισε τὴ σωματικὴ θεραπεία καὶ παράλλη-
λα σοῦ ἄνοιξε τὸν δρόμο ποὺ θὰ σὲ ὁδη-
γήσει καὶ στὴν πνευ ματική σου σωτηρία».  

Ἄραγε ἐμεῖς εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ γιὰ 
τὶς εὐεργεσίες Του, ποὺ εἶναι ἀμέτρητες 
καὶ ἀνεκτίμητες; Φροντίζουμε καθημερινὰ 
στὴν προσευχή μας νὰ ἀπευθύνουμε ὄχι 
μόνο αἰτήματα ἀλλὰ καὶ εὐχαριστίες πρὸς 
τὸν φιλάνθρωπο Κύριο; Προσφέρουμε μία 
ἡμέρα ἀπὸ τὴν ἑβδομάδα σ’ Ἐκεῖνον ποὺ 
μᾶς προσφέρει τὰ πάντα;... Στὶς ἐντολὲς 
τοῦ «Δεκαλόγου» ὁ ἄνθρωπος καλεῖται 
μία ἡμέρα τὴν ἑβδομάδα νὰ μὴν ἐργάζεται 
καὶ νὰ τὴν ἀφιερώνει στὸ Θεό, ὡς ἔνδειξη 
εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸ πρόσω-
πό Του. Στὰ χριστιανικὰ χρόνια ἡ Κυριακὴ 
καθιερώθηκε ὡς ἀργία καὶ συνδέθηκε ἀ ν-
απόσπαστα μὲ τὴν εὐχαριστιακὴ σύναξη 
τῶν πιστῶν μὲ κέντρο τὸ Μυστήριο τῆς 
θείας Εὐχαριστίας, ἔτσι ὥστε οἱ χριστια-
νοὶ νὰ καλλιεργοῦν αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς 
εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν ἅγιο Θεὸ γιὰ τὶς 
πάμπολλες δωρεές Του, καὶ μάλιστα γιὰ 
τὴν ἀπολυτρωτικὴ Θυσία τοῦ Υἱοῦ Του.

Ἀλίμονο, ἂν ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι χριστια-
νοί, ποὺ γνωρίσαμε τὸν ἀληθινὸ Θεό, βρε-
θοῦμε ἀχάριστοι ἀπέναντί Του. Ἂς Τοῦ 
προσφέρουμε τὴ λατρεία μας μὲ τὴν τακτικὴ 
συμμετοχή μας στὴν  εὐχαριστιακὴ σύ ναξη 
τῆς Κυριακῆς. Ἂς μάθουμε καὶ στὴν προσ-
ευχή μας ὄχι μόνο νὰ Τὸν παρακαλοῦμε, 
ἀλλὰ καὶ νὰ Τὸν  εὐχαριστοῦμε μὲ ὅλη τὴ 
δύναμη τῆς ψυχῆς μας, ὥστε νὰ ἑλκύου -
με πλούσια τὴ χάρη καὶ τὸ ἔλεός Του.



Γ ιὰ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Βαπτιστοῦ δὲν χρειάζεται νὰ ποῦμε πολλά· μιλᾶ τὸ τέμπλο 
κάθε Ὀρθόδοξου ναοῦ – στὰ δεξιὰ τῆς εἰκόνας τοῦ Δεσπότου βρίσκεται πάντο-
τε ἡ εἰκόνα του – καὶ ὁ ἔπαινος τοῦ Κυρίου γιὰ ἐκεῖνον, ὁ ἔπαινος τοῦ καρδιο-

γνώστου Θεοῦ (βλ. Ματθ. ια´ [11] 7-15, Λουκ. ζ´ 24-30). Ἐμεῖς ἁπλῶς στὶς παρακά-
τω γραμμὲς θὰ προσπαθήσουμε νὰ ὑποψιασθοῦμε κάτι ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς ταπει-
νοφροσύνης του.

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος ἀπὸ παιδὶ ἔζησε στὴν ἔρημο ζωὴ 
ἄκρας ἀσκήσεως καὶ πλούτιζε συνεχῶς σὲ Πνεῦμα 
Ἅγιον. «Τὸ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύ-
ματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀνα-
δείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ», σημειώνει 
ἡ Ἁγία Γραφή (Λουκ. α´ 80). Ἔζησε μὲ μο-
ναδικὴ ἀκρίβεια τὴ ζωὴ τῆς παρθενίας, τὴ 
ζωὴ τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφιερώσεως στὸ 
Θεό, ἡ ὁποία ἦταν σχεδὸν τελείως ἄγνω-
στη στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.

Ἀργότερα, στὰ τριάντα του περίπου 
χρόνια, βγῆκε νὰ κηρύξει μετάνοια καὶ νὰ 
ἑτοιμάσει τὸν Ἰσραὴλ γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ 
Μεσσία, ὄχι ἀπὸ μόνος του ἀλλὰ κατόπιν 
θείας ἀποκαλύψεως: «ἐγένετο ρῆμα Θεοῦ ἐπὶ 
Ἰωάννην… καὶ ἦλθεν… κηρύσσων βάπτισμα με-
τανοίας» (Λουκ. γ´ 2-3). Ἦταν δηλαδὴ θεόκλητος.

Γνώριζε ἀκόμη ὅτι ἡ δράση του ἦταν προφητευμένη στὴν 
Παλαιὰ Διαθήκη, πράγμα ποὺ δὲν ἀνέφερε ποτὲ παρὰ 
μόνο ὅταν τὸ ἐπέβαλε ἡ ἀνάγκη. Τὸν ρώτησαν οἱ ἀπε-
σταλμένοι τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας τοῦ Ἰσραήλ: «Ποιὸς 
εἶσαι ἐσύ; ὁ Χριστός;». «Δὲν εἶμαι ἐγὼ ὁ Χριστός», 
ἀπάντησε. «Τί λοιπόν; Ὁ Ἠλίας εἶσαι ἐσύ;». «Δὲν 
εἶμαι». «Ὁ προφήτης ποὺ προανήγγειλε ὁ Μω-
υσῆς;». «Ὄχι». «Ποιὸς εἶσαι τέλος πάντων; γιὰ νὰ 
δώσουμε ἀπάντηση σ᾿ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἔστειλαν». 
«Ἐγὼ “φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐθύνατε 
τὴν ὁδὸν Κυρίου”, καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ 
προφήτης» (βλ. Ἰω. α´ 19-23).

Τὸ κήρυγμά του καὶ ἡ ὅλη προσωπι-
κότητά του εἶχε ἀπήχηση ὅσο κανενὸς 
ἄλλου προφήτη: «Ἐξεπορεύετο πρὸς 
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αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία 
καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου», 
«καὶ  ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ 
ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ  ἐξομολογούμενοι τὰς 
 ἁμαρτίας αὐτῶν» (Ματθ. γ´ 5, Μάρκ. α´ 
5). Πήγαιναν σ᾿ αὐτὸν οἱ  Ἱεροσολυμίτες 
καὶ ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ἰουδαίας καὶ τῶν 
περιχώρων τοῦ Ἰορδάνη! Δὲν ἦταν ὅτι 
ἐντυπωσίαζε καὶ σαγήνευε. Τὸ  κήρυγμά 
του ἦταν αὐστηρό, καλοῦσε σὲ  μετάνοια, 
ὑπενθύμιζε τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ: «ἤδη καὶ ἡ 
ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν  δένδρων κεῖται· 
πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν 
καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται»· 
τώρα μάλιστα καὶ τὸ  τσεκούρι τῆς θείας 
κρίσεως βρίσκεται κοντὰ στὴ ρίζα τῶν 
δένδρων. Κάθε  δένδρο λοιπὸν ποὺ δὲν 
κάνει καλὸ καρπὸ κόβεται ἀπὸ τὴ ρίζα καὶ 
ρίχνεται στὴ  φωτιά (Ματθ. γ´ 10). Ἀλλὰ 
ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὁ λόγος καὶ τὸ παράδει-
γμά του ἦταν γεμάτα ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος, δὲν  ἀπωθοῦσε οὔτε προ-
καλοῦσε  ἀντιδράσεις. Ἀντίθετα συγκλό-
νιζε τὶς καρδιὲς καὶ προκαλοῦσε ριζικὴ 
ἀλλαγὴ ζωῆς· δέχονταν νὰ βαπτισθοῦν 
– «πάντες», ἀκόμη καὶ «οἱ τελῶναι καὶ αἱ 
πόρναι», οἱ πιὸ  διαβεβλημένοι ἄνθρωποι 
(βλ. Ματθ. κα´ [21] 32) – ἐξομολογούμε-
νοι δημοσίως τὶς ἁμαρτίες τους!

Τὸν παραδέχονταν ὡς αὐθεντικὸ κα-
θοδηγὸ τῆς ζωῆς τους: «Τί οὖν ποιή-
σομεν;». Θέλουμε ν᾿ ἀλλάξουμε ζωή. Τί 
πρέπει νὰ κάνουμε; ρωτοῦσαν οἱ ὄχλοι 
τὸν Ἰωάννη, παρὰ τὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας 
του· ὄχι μόνο εὐσεβεῖς ἀλλὰ καὶ ἁμαρτω-
λοί: τελῶνες καὶ στρατιωτικοί (βλ. Λουκ. 
γ´ 10-14).

Τὸ ἀκόμη θαυμαστότερο εἶναι ὅτι ὁ Τί-
μιος Πρόδρομος εἶχε τέτοιο κύρος, ἐνῶ 
δὲν ἔκανε κανένα θαῦμα (βλ. Ἰω. ι´ 41)· 
τόσο μεγάλο κύρος, ὥστε ὅλοι εἶχαν λο-
γισμό: «Μήπως αὐτὸς εἶναι ὁ Χριστός», ὁ 
Μεσσίας ποὺ περιμέναμε αἰῶνες; (Λουκ. 
γ´ 15).

Ἂς ἀναλογισθοῦμε ὅλα τὰ παραπάνω: 

ζωὴ πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν 
πολλῶν, σχεδὸν ὅλων· ζωὴ ἀνώτερη, 
ἰσάγγελη· πνευματικὲς ἐπιδόσεις ἀσυνή-
θιστα ὑψηλές· προφητικὴ κλήση καὶ ἀπο-
στολὴ σὲ νεαρὴ ἡλικία· καταπληκτικὴ ἐ -
πιτυχία στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο, μαζικὲς 
καὶ συγκλονιστικὲς μεταστροφές· κύρος 
τόσο μεγάλο, ὥστε νὰ ἀναρωτιοῦνται, 
μήπως εἶναι ὁ Χριστός; Ἡ Παλαιστίνη σεί-
σθηκε ἀπὸ τὸ κήρυ γμα καὶ τὴν παρου- 
σία του, ἕνας ὁλόκληρος λαὸς κρεμόταν 
ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ νεαροῦ λιπόσαρκου 
Ἰωάννη· κι ἐκεῖνος; ἀνέγγιχτος ἀπὸ τὴν 
ὑπερηφάνεια. Δὲν ζήτησε τίποτε γιὰ τὸν 
ἑαυτό του ἀπὸ ὅλη ἐκείνη τὴ δόξα. Εἶπε: 
«Δὲν εἶμαι ἐγὼ ὁ Χριστός. Ἔρχεται μετὰ 
ἀπὸ ἐμένα, καὶ δὲν εἶμαι ἄξιος ἐγὼ νὰ 
λύσω οὔτε τὰ κορδόνια ἀπὸ τὰ ὑποδή-
ματά του» (Λουκ. γ´ 16).

Καὶ ὅταν, ἐνῶ μεσουρανοῦσε, ἄρχισε 
νὰ τὸν ἐπισκιάζει ὁ Μεσσίας μὲ τὴ δράση 
Του, καὶ παραπονέθηκαν γι᾿ αὐτὸ στὸν 
Πρόδρομο οἱ μαθητές του, ἐκεῖνος τοὺς 
εἶπε: «Κανεὶς δὲν ἔχει τίποτε ἀπὸ τὸν ἑαυ-
τό του. Ὅλα εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ἐσεῖς οἱ ἴδιοι 
μαρτυρεῖτε πὼς εἶπα ὅτι δὲν εἶμαι ἐγὼ ὁ 
Μεσσίας, ἀλλὰ πρόδρομός Του. Γι᾿ αὐτὸ 
ἐργάσθηκα, γιὰ νὰ ὁδηγήσω τὶς ψυχὲς 
στὸ Νυμφίο Χριστό. Καὶ ὄχι ἁπλῶς δὲν ζη-
λεύω ἢ δὲν ἐνοχλοῦμαι ποὺ  ἐλαττώνεται 
ἡ φήμη μου, ἀλλὰ “χαρᾷ χαίρω”, χαίρομαι 
μὲ πολὺ μεγάλη χαρά· “αὕτη οὖν ἡ χαρὰ 
ἡ ἐμὴ πεπλήρωται”· αὐτὴ λοιπὸν ἡ χαρά 
μου εἶναι τέλεια. Αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ, ποὺ τὸ ἀποδέχομαι ὁλόψυχα: 
Ἐκεῖνος νὰ αὐξάνει σὲ ἐπιρροὴ καὶ δόξα, 
κι ἐγὼ νὰ μικραίνω» (βλ. Ἰω. γ´ 26-30).

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος, μέγας καὶ στὴν 
ταπεινοφροσύνη, προκαλεῖ τὸν εὐλαβὴ 
θαυμασμό μας. Μπορεῖ ὅμως νὰ γίνει καὶ 
βοηθός, πρεσβευτής μας, ἂν τὸν ἐπικα-
λούμαστε, ὥστε νὰ καλλιεργοῦμε τέτοιο 
φρόνημα στὶς δικές μας ἀσήμαντες – σὲ 
σύγκριση μὲ τὶς δικές του – ἐπιδόσεις καὶ 
ἐπιτυχίες.



Ο χρόνος καλπάζει... Πότε κιόλας πέ-
ρασε τὸ 2014; Τώρα ἀνατέλλει τὸ 
φῶς μιᾶς νέας χρονιᾶς: 2015! Μέσα 

σὲ ἀμφίβολους καιρούς. Δίσεκτους... καὶ 
ὀργισμένους. Ἄδηλο τὸ μέλλον, σκοτεινὸ 
τὸ αὔριο τοῦ κόσμου. Ποῦ πᾶμε;...

Ἐργασία ὑπηρεσιακὴ μὲ ἔφερε πρὶν 
λίγο καιρὸ σὲ πόλη ἐπαρχιακή, μιὰ ἀπ᾿ 
αὐτὲς τὶς ὄμορφες μικρὲς πόλεις ποὺ κο-
σμοῦν ὅλες τὶς γωνιὲς τοῦ τόπου μας. 
Ἐδῶ οἱ ἄνθρωποι ἀναπνέουν καθα ρὸ 
ἀέρα, κινοῦνται ἤρεμα, περπατοῦν χω-
ρὶς φόβο, κρατοῦν ἀκόμα κάτι ἀπὸ τὸν 
παλιὸ καλὸ τρόπο ζωῆς.

Τελικὰ δὲν θὰ ἔμενα σὲ ξενοδοχεῖο. 
Φί λος ἐκλεκτὸς ἀπὸ παλιὰ πληροφορή -
θηκε τὴν παρουσία μου καὶ ἐπέμεινε πι-
εστικὰ νὰ μὲ φιλοξενήσει, νὰ μοῦ χαρί-
σει δυὸ ἡμερῶν χαρὰ στὸ ὄμορφο σπι-
τικό του μὲ τὴν πολὺ ἀγαπητή μου οἰκο-
γένειά του.

Τὸ πρῶτο βράδυ, ὅταν πιὰ ἀποσύρ-

θη κα στὸ δωμάτιο, ἔπεσα ἤρεμος νὰ 
 ξε  κουραστῶ... Ἡσυχία ἀπόλυτη. Ἄλλος 
 κόσμος, πράγματι...

Ξαφνικὰ αἰσθάνθηκα κάτι νὰ μὲ ἐνο-
χλεῖ... Ἕνας θόρυβος ἐλαφρός, παράξε-
νος, ἐπίμονος... Τί εἶναι; Ἄνοιξα τὸ φῶς... 
προσπάθησα νὰ τὸν ἐντοπίσω. Ἄ! Ἀπί-
στευτο! Ἕνα ρολόι... ἕνα παλιὸ ἐπιτρα-
πέζιο ρολόι ἀπὸ κεῖνα μὲ  ἐλατήρια, ποὺ 
χρειάζεται κατὰ καιροὺς νὰ τὰ κουρν-
τίζεις... Τί μοῦ θύμισε... Τίκ-τάκ, τίκ-τάκ, 
τίκ-τάκ...

–Ἀκοῦς; Ἡ φωνὴ ἦρθε ξαφνικὰ στὰ 
αὐτιά μου ἀπὸ τὸ πουθενά. Ἐνοχλητική, 
ἀδιάκριτη...

–Ποιός, ποῦ εἶσαι; Τὰ λόγια μου πνί-
γηκαν στὰ χείλη μου, τὴν ὥρα ποὺ τὸ 
βλέμμα μου ἀσυναίσθητα στράφηκε ἐ      -
ρευνητικὸ στὶς γωνιὲς τοῦ δωματίου... 
Δὲν ὑπῆρχε βέβαια κανένας... Καὶ δὲν 
εἶ  χα καμιὰ ἀμφιβολία· ἀπὸ μέσα μου εἶχε 
ἀ    κ ουστεῖ ἡ ἀπροσδόκητη φωνή.          ➙

Ὁ
καλπασμός...
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–Ἀκοῦς; ξαναμίλησε ἡ μυστηριώδης 
φωνή... Ἀκοῦς;

–Τὸ τίκ-τάκ; Ναί, τὸ ἀκούω... 
–Σοῦ θυμίζει τίποτε;
–Δέν... Τίποτε...
–Σκέψου καλύτερα... Δὲν σοῦ φαίνεται 

σὰν καλπασμός;
–Καλπασμός; Τὸ τίκ-τάκ;...
–Ναί, καλπασμός... Καλπασμός, ἂς 

πο ῦμε, τοῦ ἀλόγου τοῦ θανάτου.
–Ἔτσι καλπάζει τὸ ἄλογο τοῦ θανάτου;
–Γιατί ὄχι; Κάθε στιγμὴ καὶ πιὸ  κοντά... 

τίκ-τάκ, τίκ-τάκ, τίκ-τάκ... Αὐτὸ σοῦ φω-
νάζει τὸ ρολόι... Ἔρχεται, πλησιάζει...

–Ἔρχεται, ἔ; Ναί, βέβαια... ἔρχεται, ἔρ-
χεται...

–Τὸ περιμένεις, ἔτσι;
–Τὸ περιμένω...
–Τὸν θάνατό σου!
–Τὸν θάνατό μου;
–Ναὶ βέβαια, τὸν θάνατό σου... Νομί-

ζεις πώς...
–Ὄχι, ὄχι... Τὸ ξέρω... θνητὸς εἶμαι... 

θὰ πεθάνω...
–Ἀλλὰ ἀργότερα, ἔτσι; μετὰ ἀπὸ 20, 

30, 50 χρόνια...
–..........................
–Δὲν μιλᾶς;... Γιὰ σκέψου... Εἶσαι ἄν-

θρωπος, ἕνας ἀπὸ τὰ 7 δισεκατομμύρια 
τοῦ τωρινοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Καὶ τί 
εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ὁ κάθε ἄνθρωπος; 
Μήπως δὲν εἶναι ἕνα χορταράκι στὸ χω-
ράφι, λουλουδάκι στὸ ἀπέραντο λιβά-
δι; Ὅπως τὸν παρομοίασε ὁ Ψαλμω-
δός: «Ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέ-
ραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως 
ἐξανθήσει» (Ψαλ. ρβ΄ [102] 15). Ἀνθίζει 
τὸ λουλούδι, ἔπειτα πνέει ὁ καυστικὸς λί-
βας, καὶ τὸ λουλούδι μαραίνεται καὶ χά-
νεται. Ἔτσι χάνεται καὶ ὁ ἄνθρωπος. Γεν-
νιέται, δρᾶ γιὰ λίγο στὸν κόσμο, καὶ κα-
τόπιν «οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον 
αὐτοῦ». Σὲ λίγο τὸν ξεχνοῦν ὅλοι. Συμ-
φωνεῖς;

–Ἔχεις δίκιο.
–Κλεῖσε λοιπὸν γιὰ λίγο τὰ μάτια σου. 

Μεῖνε ἔτσι ἕνα λεπτό. Μόνο ἕνα λεπτό. 
Μὲ τὴ σκέψη σου δὲς τὸν ἑαυτό σου 30, 
50, 80 χρόνια μετά. Δὲν θὰ ὑπάρχεις πιά. 
Ποιὸς σὲ γνωρίζει; Ποιὸς σὲ θυμᾶται; Λί-
γοι μόνο, γιὰ λίγα μόνο χρόνια.

–Ἔτσι εἶναι...
–Δός μου ἕνα ἀκόμη λεπτὸ μὲ κλειστὰ 

τὰ μάτια σου. Δὲς τὴ ζωή σου... Μπρο-
στά σου μιὰ νέα χρονιά. Πῶς θὰ τὴ ζή-
σεις; Σκέφτηκες ὅτι στὸ τέλος της μπορεῖ 
νὰ εἶσαι καὶ σὺ ἀνάμεσα σ᾿ αὐτοὺς ποὺ 
θὰ ἔχουν ἀναχωρήσει γιὰ πάντα;

Ἀναλογίσου! Αὐτὴ ἡ νέα χρονιὰ εἶναι 
ἡ εὐκαιρία σου, ἡ ζωή σου, τὸ μέλλον 
σου! Ὁ νομπελίστας ποιητὴς μᾶς τὸ 
εἶ   πε τόσο δυνατά: «Δεύτερη ζωὴ δὲν 
ἔ   χει...»! Μιὰ καὶ μόνη ζωὴ ἔχεις. Ἂν τὴ 
χάσεις, χάθηκες! Μὴν τὴ χάσεις. Νὰ τὴν 
κερδίσεις! Νὰ κερδίσεις τὰ πάντα, τὴν 
αἰωνιότητα...

Ἀκοῦς; Τίκ-τάκ, τίκ-τάκ, τίκ-τάκ... Τί 
εἶ ναι;

–Τί εἶναι! Δὲν εἶπες ὁ καλπασμὸς τοῦ 
ἀλόγου τοῦ θανάτου;

–Ὄχι! Τώρα εἶσαι ἐσύ! Καλπάζεις πρὸς 
τὴ Βασιλεία. Πηγαίνεις πρὸς τὸ πατρικό 
σου σπίτι, τὸ παλάτι τοῦ Πατέρα σου. 
Δὲν σοῦ δίνει αὐτὸ χαρά;

–Χαρά;
–Χαρά, βέβαια! Ἀφοῦ ξέρεις. Δὲν ξέ-

ρεις ὅτι σὲ περιμένει ἡ Βασιλεία τῆς ἄπει-
ρης χαρᾶς, τῆς ἄπειρης δόξας, τῆς ἄπει-
ρης εὐτυχίας;

–Ἀσφαλῶς τὸ ξέρω... Τὸ πιστεύω!
–Ζῆσε λοιπὸν σωστὰ τὸν ὑπόλοιπο 

χρόνο τῆς ζωῆς σου γιὰ νὰ τὴν κερδί-
σεις. Ζῆσε μὲ μετάνοια. Ἄλλαξε! Ἄφησε 
τὶς κακές σου συνήθειες. Γίνε ἅγιος!...

Ἀκοῦς;
–Ἀκούω: Τίκ-τάκ, τίκ-τάκ, τίκ-τάκ... Ὁ 

καλπασμὸς τοῦ ἀλόγου... Ἡ μέρα τῆς με-
γάλης προσδοκίας πλησιάζει!



Κ άναμε λόγο σὲ προηγούμενο ἄρ θρο 
γιὰ τὸν ὄγκο τῶν πληροφοριῶν ποὺ 
κατακλύζουν τὸν σύγχρονο ἄνθρω-

πο. Γιὰ τὴν ταχύτατη μετάδοσή τους μέ σα 
ἀπὸ τὰ σύγχρονα ψηφιακὰ μέσα, ποὺ ἔ-
χει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ δημιουργία ἄγχους 
καὶ τὴν ἀπώλεια τοῦ βάθους καὶ τῆς σω -
τήριας προοπτικῆς στὸν ἄνθρωπο.

Καὶ κλείσαμε μὲ τὸ ἐρώτημα: Ποιὰ θὰ 
πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τοῦ πιστοῦ στὸν 
καταιγισμὸ τόσων πληροφοριῶν;

Φυσικὰ ὁ πιστὸς ζεῖ στὴν ἐποχή του. 
Χρησιμοποιεῖ τὰ μέσα τῆς ἐποχῆς του. 
Δέχεται τὰ ἐρεθίσματα τῆς ἐποχῆς του. 
Δὲν ἀρνεῖται τὴν ἐποχή του, ἀλλὰ κα-
λεῖται τροπικὰ νὰ τὴν ὑπερβεῖ. Ἐνημερώ-
νεται. Ἀσχολεῖται μὲ τὴν τρέχουσα 
εἰ δησιογραφία, ἀφοῦ αὐτὴ τοῦ παρέχει 
πληροφορίες πολύτιμες ποὺ ἀφοροῦν 
στὴ ζωή του. Δὲν ὑποδουλώνεται ὅμως 
στὴν εἴδηση. Ξέρει ὅτι οἱ εἰδήσεις μπορεῖ 
ν᾿ ἀλλάξουν. Δὲν καθορίζουν αὐτὲς τὴν 
πορεία καὶ τὶς ἐπιλογὲς στὴ ζωή του. Δὲν 
εἶναι τίποτε ἄλλο γι᾿ αὐτὸν παρὰ τὸ ἀπο-
τύπωμα τῆς στιγμῆς. Ὁ πιστὸς καλεῖται 
νὰ κρίνει καὶ νὰ ἀνακρίνει τὸν κόσμο 

καὶ τὰ συμβαίνοντα σ᾿ αὐτὸν μὲ ἄλλα, 
δια χρονικὰ καὶ αἰώνια κριτήρια. Μὲ τὸν 
ἀ λάν θαστο λόγο τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὸ Εὐαγ-
γέλιο.

Ὁ πιστὸς δὲν ἀφήνεται νὰ κυριευθεῖ 
ἀπὸ ἄγχος γιὰ τὰ τεκταινόμενα τοῦ κό-
σμου τούτου. Δὲν ἀπογοητεύεται. Ξέ-
ρει, αἰσθάνεται καὶ ζεῖ ὅτι ὁ Θεὸς κυ-
βερνᾶ τὸν κόσμο. Τί κι ἂν συνεδριάζουν 
οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς; Τί κι ἂν ἀποφασίζουν 
οἱ μεγιστάνες τοῦ πλούτου; Τί κι ἂν τσα-
κίζουν ὁλόκληρους λαοὺς οἱ ὑπερδυνά-
μεις τοῦ πλανήτη μας; Στὸ τέλος τὸ θέλη-
μα τοῦ Κυρίου πάντοτε γίνεται. Αὐτὸ δὲν 
τὸν ἀφήνει νὰ ἀτενίζει στωικὰ τὰ συμ-
βαίνοντα καὶ μὲ ἀδιαφορία τὶς εἰδήσεις. 
Πάσχει μὲ ὅ,τι θλιβερὸ πληροφορεῖται, 
ἀλλὰ δὲν ἀπελπίζεται. Δὲν ἀπογοητεύε-
ται. Δὲν παραδίδεται ἁπλὸς θεατὴς στὴ 
ροὴ τῶν γεγονότων.

Γιατὶ γιὰ τὸν πιστὸ οἱ εἰδήσεις εἶναι 
μιὰ πρόκληση στὴν πίστη του · στὴν ἐν 
Χριστῷ ἐλπίδα του. Ἀναφέρεται σ᾿ ἕνα 
ἀρχαῖο κείμενο σχετικὰ μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴν 
πολιτεία τῶν χριστιανῶν, στὴν «Πρὸς 
Διόγνητον» ἐπιστολή: «Χριστιανοί (...) 

Ἡ στάση τοῦ πιστοῦ Ἡ στάση τοῦ πιστοῦ 

στὴν ἐποχὴ στὴν ἐποχὴ 

τῆς πληροφορίας τῆς πληροφορίας 

(Β΄)(Β΄)

Ἡ στάση τοῦ πιστοῦ Ἡ στάση τοῦ πιστοῦ 

στὴν ἐποχὴ στὴν ἐποχὴ 

τῆς πληροφορίας τῆς πληροφορίας 

(Β΄)(Β΄)
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πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ᾿ ὡς πάροι-
κοι, μετέχουσι πάντων ὡς πολῖται καὶ 
πάνθ᾿ ὑπομένουσιν ὡς ξένοι (...) καὶ τοῖς 
ἰδίοις βίοις νικῶσι τοὺς νόμους»1. Οἱ χρι-
στιανοὶ κατοικοῦν βεβαίως στὶς ἰδιαίτε-
ρες πατρίδες τους ἀλλὰ ὡς προσωρινοί· 
μετέχουν σὲ ὅλα ὡς πολίτες, ὅμως ὅλα 
τὰ ὑπομένουν ὡς ξένοι καὶ μὲ τὴ διαγω-
γή τους ὑπερνικοῦν τοὺς νόμους.

Ὁ πιστὸς δὲν δέχεται, δὲν μπορεῖ νὰ δε-
χθεῖ παθητικὰ τὶς εἰδήσεις. Παρεμβαίνει 
δυναμικὰ μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἁγι-
ότητά του. Ἀνατρέπει τὰ δεδομένα. Ἀντι-
μάχεται τὴ νομοτέλεια. Νικᾶ αὐτὸ ποὺ οἱ 
πάντες ἐκλαμβάνουν ὡς αὐτονόητο, καὶ 
ἀλλάζει κατεύθυνση στὴ «συνεπακό-
λουθη» ἐξέλιξη τῶν γεγονότων. Κι ἔτσι 
ἡ εἰδησιογραφία, ὅπως καὶ κάθε ἀφορμὴ 
τῆς πραγματικότητας ποὺ τὸν περιβάλ-
λει, δὲν εἶναι γι᾿ αὐτὸν τίποτε ἄλλο ἀπὸ 
στοιχεῖο ποὺ βαθαίνει τὴν πνευματικότη-
τά του καὶ ἰσχυροποιεῖ τὴ σχέση του μὲ 
τὸν Θεό. Ἡ εἴδηση – ἡ ὅποια εἴδηση – γί-
νεται ἀφορμὴ γιὰ προσευχή. Γιὰ ἔμπρα-
κτη ἀγάπη ὅπου καὶ ὅπως μπορεῖ. Γιὰ 
μετάνοια προσωπική. Γιὰ συναίσθηση 
προσωπικῆς εὐθύνης στὴν ἐξέλιξη καὶ 
ροὴ τῶν γεγονότων. Γιὰ προσπάθεια με-
γαλύτερη προσωπικοῦ ἁγιασμοῦ, ὥστε 
νὰ ἔλθει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀλλάξει 
τὴν πορεία τῶν γεγονότων.

Οἱ εἰδήσεις εἶναι, γι᾿ αὐτὸν ποὺ παρα-
κολουθεῖ τὸν ἑαυτό του καὶ ἀγωνίζεται, 
καὶ θερμόμετρο πνευματικότητος. Εἶπε ὁ 
Κύριος: «Ὅπου ἐστὶν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, 
ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν» (Ματθ. Ϛ΄ 
21). Ὅταν ἔχουμε ἀνάγκη κάθε 15 λεπτὰ 
νὰ ἀκοῦμε εἰδήσεις· ὅταν μᾶς λείπει ἡ 
συνεχής, ἀδιάκοπη, διαρκὴς ἐνημέρω-
ση, τότε ὁ θησαυρός μας εἶναι σ᾿ αὐτὸ 
τὸν κόσμο. Στὴ γῆ. Δὲν ποθοῦμε καὶ δὲν 
παλεύουμε πραγματικὰ γιὰ τὸν οὐρανό. 
Δὲν μᾶς ἔχει γεμίσει τὸ μεγαλύτερο νέο 
ὅλων τῶν ἐποχῶν καὶ τῶν αἰώνων. Αὐτὸ 
ποὺ εἶναι τὸ «πάντων καινῶν καινότα-

τον, τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον»2· 
ὅτι ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος· ὅτι σταυ-
ρώθηκε καὶ ἀναστήθηκε γιὰ νὰ μπορεῖ ὁ 
ἄνθρωπος νὰ γίνει θεός.

Ὅταν αὐτὸ τὸ νέο καλύπτεται ἀπὸ τὶς 
τρέχουσες καθημερινὲς εἰδήσεις, τότε ἡ 
πίστη χάθηκε ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῶν πι-
στῶν. Τότε ἡ ἐλπίδα μετατοπίστηκε διὰ 
τῆς εἰδησιογραφίας στὸ ἐδῶ καὶ στὸ τώ-
ρα. Τότε τὸ Εὐαγγέλιο ξεπεράστηκε καὶ 
πάλιωσε μπροστὰ στὶς πολύχρωμες καὶ 
πολυσέλιδες ἐφημερίδες τοῦ μάταιου κό-
σμου μας. Ὅμως τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἕνα. 
Διαχρονικὸ καὶ αἰώνιο. Ἡ ἐφη μερίδα ἔχει 
ἐνδιαφέρον μόνο γιὰ μία ἡμέρα.

Ἡ Ἁγία Γραφὴ τὰ λέει ὅλα. Μιλᾶ γιὰ τὴν 
ἀλαζονεία τοῦ ἀνθρώπου – ἴδια σὲ κάθε 
ἐποχή – μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ ἄ   φρονος 
πλουσίου. Μιλᾶ μὲ τὸν πύργο τῆς Βαβὲλ 
γιὰ τὴν ἀσυνεννοησία καὶ τὴν  ἔλλειψη 
 συνεργασίας τῶν ἀνθρώπων. Γιὰ τὴν 
ἀχαριστία μὲ τὴ θεραπεία τῶν δέκα λε-
πρῶν. Γιὰ τὴ φιλοχρηματία ποὺ καθορί-
ζει τὴ στάση τῶν ἀνθρώπων ποὺ γιὰ τρι-
άκοντα ἀργύρια πρόδωσαν τὸν Χριστό. 
Γιὰ τὸ  εὐμετάβολο τῶν συσχετισμῶν καὶ 
συμμαχιῶν μὲ τὴν  παρότρυνση τοῦ Ψαλ-
μωδοῦ: «Μὴ  πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, 
ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων» (Ψαλ. ρμε΄ [145] 
3). Γιὰ τὸ ἀνίσχυρο τῶν «ἰσχυρῶν» μὲ 
τὴν  κατάληξη τοῦ Ἡρώδη καὶ τὴ στάση 
τοῦ Πιλάτου. Γιὰ ὅλα μιλάει ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ. Ὅταν ὁ πιστὸς πορεύεται μὲ πυ-
ξίδα τὴν πίστη του, τότε οὔτε τὸν κόσμο 
ἀρνεῖται οὔτε ἀνενημέρωτος καὶ ἐκτὸς 
τόπου καὶ χρόνου εἶναι, ἀλλὰ οὔτε καὶ γί-
νεται ἕρμαιο τῆς εἰδησιογραφίας σὲ ση-
μεῖο ὥστε αὐτὴ νὰ καθορίζει τὴν προσω-
πικότητά του, τὶς ἐπιλογὲς καὶ τὶς συνή-
θειές του, πολὺ περισσότερο τοὺς πό-
θους, τὰ ὄνειρα καὶ τὸ μέλλον του.

1. Πρὸς Διόγνητον, ΒΕΠΕΣ 2, V 5 καὶ 10.
2. Ἰω. Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθο-

δόξου πίστεως, κεφ. Γ΄ (1) 45, ΕΠΕ 1, 282.



Σ τὴν Α΄ Καθολική του Ἐπιστολὴ καὶ 
συγκεκριμένα στὸ τέταρτο κεφά-
λαιο ὁ ἀπόστολος Πέτρος καλεῖ 

τοὺς πιστοὺς νὰ ζήσουν μὲ συνέπεια 
τὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωὴ ποὺ πρόσφερε ὁ 
Κύριός μας μὲ τὴ σταυρική Του θυσία.  

Γιὰ νὰ τοὺς παρακινήσει καὶ νὰ τοὺς 
φιλοτιμήσει νὰ προχωρήσουν σ’ αὐτὴ 
τὴ νέα ζωή, τοὺς τονίζει πὼς εἶναι 
ἀρκετὸς «ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ 
βίου τὸ θέλημα τῶν ἐθνῶν κατεργάσα-
σθαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, 
ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πό-
τοις καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις» (Α΄ 
Πέτρ. δ΄ 3). 

Εἶναι ἀρκετὰ τὰ προηγούμενα χρό-
νια τῆς ζωῆς σας, κατὰ τὰ ὁποῖα εἴχατε 
διαπράξει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὸ ἁ   μαρ -
τωλὸ θέλημα τῶν εἰδωλολατρῶν, συμ-
περιφερθήκατε καὶ ζήσατε μὲ κάθε λο -
γῆς αἰσχρότητες, μὲ ἁμαρτωλὲς ἐπιθυ-
μίες, μὲ μεθύσια, μὲ ἄσεμνα γλέντια καὶ 
φαγοπότια, μὲ οἰνοποσίες καὶ εἰδωλο-
λατρικὲς τελετές.

Ἀνάμεσα στοὺς ἀποδέκτες τῆς ἐπι-
στολῆς πολλοὶ ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ προ-

έρχονταν ἀπὸ ἄλλους λαοὺς καὶ εἶχαν 
ζήσει τὴ ζωὴ τῶν εἰδωλολατρῶν. Αὐτὰ 
τὰ παλαιὰ ὄφειλαν τώρα νὰ τὰ ξεχά-
σουν καὶ μὲ διάθεση ἀγωνιστικὴ νὰ ξε-
κινήσουν τὴ νέα ζωὴ κοντὰ στὸ Χριστό.

Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου θυμίζει καὶ 
σὲ μᾶς τὸ παρελθόν μας καὶ μιλᾶ ἔν το-
να μέσα μας. Ἀλήθεια, ὁ «παρεληλυ-
θὼς χρόνος» τῆς ζωῆς μας πῶς ἦ    ταν;

Καθὼς περνοῦν τὰ χρόνια τῆς ζωῆς 
μας, ἀνατρέχουμε στὸ παρελθόν. Δια-
πιστώνουμε μὲ εἰλικρίνεια πὼς ὑπῆρ-
χαν διαστήματα μικρὰ ἢ μεγάλα ποὺ 
ἴσως νὰ κάναμε μικρὰ ἢ μεγάλα λάθη. 
Εἴτε ἑκούσια εἴτε ἀκούσια. Ἄλλοτε ἀπὸ 
ἄγνοια, ἄλλοτε ἀπὸ ραθυμία, ἀπὸ ἔλ -
λειψη πνευματικοῦ ἐνδιαφέρον τος ἴ  -
σως νὰ μείναμε μακριὰ ἀπὸ τὸν δρόμο 
τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὸ θέλημά Του γιὰ κά-
ποιο χρονικὸ διάστημα.

Θυμόμαστε αὐτὰ τὰ χρόνια, καὶ σκέ-
ψεις συντριβῆς κυριεύουν τὴν ψυχή 
μας. Ντρεπόμαστε γιὰ τὰ λάθη ποὺ δι-
απράξαμε. Ἀναλογιζόμαστε τὰ χρό-
νια ποὺ δουλέψαμε στὴν ἁμαρτία, τὸ 
χρόνο ποὺ σπαταλήθηκε  ἀδιάντροπα, 

Τὸ παρελθὸν τῆς ζωῆς μαςΤὸ παρελθὸν τῆς ζωῆς μας
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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   

ΙSSN: 1106-3777

Kωδικὸς ΕΛΤΑ: 011668.

Ἐκδότης:   Ἀδελφότης Θεολόγων    
       «Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. 
          Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. ∆ιευθύνσεως:    210.3622108. 
    Τηλεομοιότυπο:     210.3621286.
∆ιευθυντὴς Συντάξεως: 
                 Νικόλαος Π. Βασιλειάδης 
            Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑ
Ἐκτύπωση:
    Α. Μαχαλιώτης & Α. Γκιούλης Ο.Ε.    
                 Πετμεζᾶ 80
                 202 00 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

           Τιμὴ φύλλου: Εὐρὼ 0,50.

 Ἐτήσια συνδρομή:       Εὐρὼ 12                        
                Κύπρου:      Εὐρὼ 20  
          Ἐξωτερικοῦ:      Εὐρὼ 35

ΚΑΠΕ
ΝΘΗΜ
ΕΡΟ

ΑΝΙΚτοὺς κινδύνους ποὺ διατρέξαμε κατὰ τὸ διάστημα 
τῆς ἀποστασίας μας. Πόσο κακὸ καὶ πόση βλάβη 
προξενήσαμε καὶ σ’ ἄλλους! Πόσο λυπήσαμε τὸν 
ἅγιο Θεό! 

Ὅμως παίρνουμε θάρρος, διότι μέσα στὴν ἁγία 
μας Ἐκκλησία, διὰ τῆς μετανοίας, ὅλα τὰ παλιὰ σβή-
νονται, διαγράφονται. Ὁ Χριστός μας, ὅσο βαρὺ κι 
ἂν εἶναι τὸ παρελθόν, μπορεῖ νὰ τὸ ἀλλάξει. Ἔχει τὴ 
δύναμη τῆς ἀλλαγῆς, τῆς μεταμορφώσεως, τῆς θαυ-
μαστῆς ἀλλοιώσεως. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἐπιτελεῖ τέ-
τοια θαύματα, ποὺ εἶναι ἀνώτερα καὶ ἀπὸ τὴν ἀνά-
σταση τῶν σωμάτων, τονίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.

Δὲν ἀπογοητευόμαστε, ἀλλὰ Τὸν εὐγνωμονοῦμε, 
διότι μᾶς χάρισε τὴν ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας Του. 
Γνωρίσαμε τὸ θέλημά Του καὶ ἀγωνιζόμαστε νὰ τὸ 
ἐφαρμόζουμε σὲ κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας. Τὸν πα-
ρακαλοῦμε «τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν 
ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι»· νὰ τὸν ζήσουμε 
ὅπως Ἐκεῖνος θέλει. Μὲ μετάνοια καὶ ἀγώνα.

Ἀκόμη, ὅταν θυμόμαστε τὸν παρελθόντα  χρόνο 
τῆς ζωῆς μας, θαυμάζουμε τὴ μακροθυμία τοῦ Θε-
οῦ. Στὰ ἀποστατημένα μας χρόνια μᾶς ἀνεχόταν, 
μᾶς περίμενε καὶ ἐργαζόταν τὴν ἐπιστροφή μας. Θὰ 
μποροῦσε νὰ εἶχε δώσει τέλος στὴ ζωή μας στὸ δι-
άστημα ἐκεῖνο τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς ἐμμονῆς μας 
στὴν ἁμαρτία. Ἀλλὰ παρέτεινε τὸ ἔλεός Του καὶ μὲ 
διά  φορους τρόπους μᾶς καλοῦσε κοντά Του καὶ 
 συνέχιζε νὰ μᾶς ἐλεεῖ. Αὐτὸ μᾶς δίνει κουράγιο καὶ 
δύναμη νὰ συνεχίζουμε τὸν πνευματικό μας ἀγώνα 
μὲ ἐλπίδα.

Ἐπιπλέον, ὅταν θυμόμαστε τὸ παρελθόν μας, 
βλέπουμε μὲ ἐπιείκεια τοὺς ἄλλους. Δὲν τολμοῦμε 
νὰ τοὺς κατακρίνουμε καὶ ἐλπίζουμε στὴ Χάρη τοῦ 
Θεοῦ καὶ γιὰ τὴ δική τους μετάνοια καὶ ἐπιστροφή. 
Δὲν ἀπελπιζόμαστε γιὰ φίλους, συγγενεῖς, γνω-
στοὺς ποὺ καὶ σήμερα πορεύονται κατὰ τὸ θέλη-
μα «τῶν ἐθνῶν», ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Πέτρος, 
μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τὴ ζωὴ τῆς ἁγίας μας 
Ἐκκλησίας. Σκεπτόμαστε ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔχει 
τὴν ὥρα τῆς Χάριτος, τῆς ἐπιστροφῆς καὶ γι’ αὐτούς. 

Ἂς ἀφήσουμε λοιπὸν τὸ παρελθὸν νὰ τὸ κρίνει 
ὁ ἐλεήμων Θεὸς καὶ ἂς ἀγωνιζόμαστε νὰ ζοῦμε τὸ 
παρὸν ὅπως Ἐκεῖνος θέλει.


