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Ο ἱ «Τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς 
Τρισηλίου Θεότητος», ποὺ δημι-
ούργησαν μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα 

τους τὸν «χρυσοῦν αἰῶνα» τῆς ἐκκλησια-
στικῆς μας ἱστορίας, διέπρεψαν σ’ ὅλους 
τοὺς τομεῖς τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Μορ-
φώθηκαν μὲ ὅλη τὴ  μόρφωση τῆς ἐποχῆς 
τους καὶ διέθεσαν τὴ μόρφωση αὐτὴ καὶ 
τὰ φυσικὰ καὶ τὰ ψυχικά τους χαρίσματα, 
μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς εἶχε προικίσει ὁ Θεός, 
γιὰ τὴ βοήθεια τῶν συν ανθρώπων καὶ τὴ 
δόξα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀναδείχθηκαν μεγάλοι κοινωνικοὶ ἐρ-
γάτες μὲ τὰ συσσίτια ποὺ ὀργάνωσαν, 
στὰ ὁποῖα ἔτρωγαν καθημερινὰ χιλιάδες φτωχοί. Φρόντισαν γιὰ τὴ  διάδοση τοῦ 
Εὐαγγελίου σὲ χῶρες μακρινὲς μὲ τὴν ὀργάνωση ἱεραποστολῶν. Ἔδιναν καθημε-
ρινοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν  προστασία τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀλ λὰ καὶ 
φρόν τιζαν συνεχῶς γιὰ τὴν ψυ χικὴ καλλιέργεια τῶν Ὀρθοδόξων πι στῶν.

Πρώτευαν σὲ ὅλα. Ὅπως σημειώνει ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχο λῆς 
Ἀθηνῶν κ. Νικόλαος Μπρατσιώτης σὲ μιὰ ἐπιστημονικὴ ἐργασία του γιὰ τὸν Μέγα 
Βασίλειο, «ἦταν τὸ πρότυπον τῆς ὑποχωρητικότητος, τῆς καρτερίας, τῆς λιτότητος, 
τῆς ἐγκρατείας, τῆς σωφροσύνης, τοῦ ἀσκητισμοῦ, τῆς ἁγνότητος, τῆς κοινωνικό-
τητος, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ἀγάπης, τῆς πίστεως, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἐλπίδος... 
τῆς μεγαλοψυχίας, τῆς μακροθυμίας, τῆς πρὸς ἑαυτὸν αὐστηρότητος, τῆς πρὸς τοὺς 
ἄλλους γλυκύτητος...».                ➙

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες

Μεγάλοι
καὶ στὸν πόνο
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Οἱ ἴδιοι ἐγκωμιαστικοὶ χαρακτηρισμοὶ 
θὰ μποροῦσαν νὰ λεχθοῦν καὶ γιὰ τὸν ἅ  -
γιο Γρηγόριο τὸν Ναζιανζηνὸ καὶ γιὰ τὸν 
ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο. Διότι καὶ οἱ 
τρεῖς ἦσαν «ὁμότροποι», ὅπως τοὺς χα-
ρακτηρίζει ὁ ἐμπνευσμένος ἱερὸς ὑμνο-
γράφος. Παρουσίαζαν δηλαδὴ παρόμοια 
ἁγία συμπεριφορά.

Στὴ συνέχεια θὰ ἀναφερθοῦμε μὲ συν-
τομία ἐνδεικτικὰ καὶ στὸ πῶς πρώτευσε 
καθένας τους καὶ στὴν ἄρση τοῦ ἀτομικοῦ 
του σταυροῦ. Διότι σήκωσαν πρά γματι 
βαρὺ σταυρὸ θλίψεων.

Ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει σὲ ὁρισμέ-
νες ἐπιστολές του: Μὲ τὶς παραμικρὲς κι-
νήσεις μου πονεῖ ὅλο τὸ σῶμα μου,  πονεῖ 
τὸ ἧπαρ μου (ἦταν καὶ γιατρὸς καὶ καταλά-
βαινε), δὲν μπορῶ νὰ  κοιμηθῶ ἀπὸ τοὺς 
πόνους, καὶ ζῶ καὶ γιὰ νὰ  αἰσθάνομαι ὅτι 
πονῶ καὶ κυριεύομαι ἀπὸ «λαβρότατον 
(=πολὺ σφοδρό)  πυρετόν». Παρὰ ταῦτα 
δὲν ἐγόγγυσε ποτέ. Ἀντιθέτως, μὲ πολλὴ 
ὑπομονὴ δεχόταν τὶς ἀσθένειες ποὺ ἐπέ-
τρεπε ὁ Θεὸς νὰ ταλαιπωροῦν τὸ σῶμα 
του. Καὶ  ἔβρισκε τὴν ψυχικὴ δύναμη καὶ 
τὴ σωματικὴ ἀντοχὴ καὶ φρόν τιζε στὸ 
 φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα «Βασιλειάς», ποὺ 
ἵδρυσε ὁ ἴδιος, τοὺς πιὸ βαριὰ ἀσθενεῖς 
καὶ μάλιστα τοὺς λεπρούς. Καὶ ἀπεβίωσε 
σὲ ἡλικία μόλις 49 ἐτῶν λέγοντας πρὸς 
τὸν Κύριο «εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ 
πνεῦμά μου» (Λουκ. κγ΄ [23] 46).

Ὁ δεύτερος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὁ ἅ  -
γιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, πολεμήθη-
κε πολὺ  ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ εἶ  χαν 
πρόσβαση καὶ στὰ ἀνάκτορα. Εἰσῆλθαν 
μάλιστα αἱρετικοὶ Ἀρειανοὶ μὲ ρό παλα τὸ 
Πάσχα τοῦ 379 στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Ἀνα-
στασίας, ὅπου  λειτουργοῦσε ὁ Ἅγιος, καὶ 
κακοποίησαν τοὺς πιστοὺς καὶ τραυμά-
τισαν τὸν Ἅγιο. Στὴ Β΄ Οἰκουμενικὴ Σύν-
οδο, ὅπου προήδρευσε μετὰ τὸν θάνα-
το τοῦ Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας  Μελετίου, 
γνώρισε τὴν κακεντρέχεια  ὁρισμένων ἐ -
πισκόπων ἐναντίον του καὶ  παραιτήθηκε 

ἀμέσως, μολονότι εἶχε μὲ τὸ μέρος του 
τὸν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο τὸν Μέγα. 
Παραι τήθηκε μάλιστα ἀγόγγυστα λέγον-
τας: «Ρίψατέ με ὡς τὸν Ἰωνᾶν εἰς τὴν θά-
λασσαν, διὰ νὰ κοπάσῃ ὁ  κλύδων τῆς Ἐκ-
κλησίας». Καὶ ἀνεχώρησε στὴν πατρίδα 
του. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐξαίρετα ποιήματά του 
(ἦταν καὶ σπουδαῖος ποιητής), γράφον-
τας γιὰ τὴν ἀσθένειά του,  ἀπευθύνεται 
στὸ σατανὰ καὶ λέγει: «Χτύπα τό σῶμα, 
ἡ ψυχὴ μένει ἀλώβητη, τὴ θεϊκὴ εἰκόνα 
/ θὰ τὴν παρουσιάσω στὸ Χριστὸ ὅπως 
τὴν ἔλαβα, ἀνθρωποκτόνε. / Καὶ παλαιὰ 
ἔδεσες τὸν μεγάλο Ἰώβ, ἀλλὰ νικήθηκες». 
Καὶ ἀλλοῦ: «Ἡ δική μου δόξα εἶναι οἱ πό-
νοι μου... / ἄλλος Ἰὼβ εἶμαι». Καὶ ἀνεπαύ-
θη ἐν Κυρίῳ ἐντελῶς ἐξασθενημένος, σὲ 
ἡλικία πιθανῶς 63 ἐτῶν.

Ὁ τρίτος τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Χρυσόστομος, ποὺ θεωρεῖται 
ὡς ὁ πρύτανης τῶν χριστιανῶν ἱεροκη-
ρύκων, πόνεσε περισσότερο ἴσως ἀπὸ 
τοὺς ἄλλους δύο. Σήκωσε ἀγόγγυστα τὸν 
βαρὺ σταυρὸ δύο ἐξοριῶν καὶ καθαιρέσε-
ως ἀπὸ Σύνοδο Ἐπισκόπων. Τὸν καταδί-
ωξε ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, τὴν ὁποία 
ἤλεγχε γιὰ τὴ ζωή της. Ὁρισμένοι ἐπίσκο-
ποι συμμάχησαν μαζί της καὶ τελικὰ τὸν 
καθήρεσαν. Ἦταν φιλάσθενος καὶ πέθα-
νε καθηρημένος μὲ ὑψηλὸ πυρετὸ στὴν 
ἐξορία, στὰ βάθη τῆς ’Αρμενίας, χωρὶς νὰ 
βγεῖ λέξη γογγυσμοῦ ἀπὸ τὰ ἅγια χείλη 
του. Καὶ τὸ ὄνομά του ἐπὶ 30 χρόνια δὲν 
ἀναφερόταν στὰ δίπτυχα τῆς Ἐκκλησί-
ας. Ἡ τελευταία φράση τῆς ζωῆς του ἐκεῖ 
στὴν ἐξορία ἦταν: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων 
ἕνεκεν. Ἀμήν». Καὶ ἦταν τότε 60 ἐτῶν.

Ἔτσι ἀντιμετώπισαν τὸν πόνο στὴ ζωή 
τους οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες. Ἂς ἦταν καχεκτι-
κοὶ σωματικά. Εἶχαν γενναῖες ψυχὲς καὶ 
ὑπέμειναν μὲ καρτερία κάθε ταλαιπωρία 
γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Τὸ παράδει-
γμά τους ἂς ἐμπνέει καὶ μᾶς, καὶ ἂς ζη-
τοῦμε τὶς πρεσβεῖες τους στὶς δύσκολες 
ὧρες μας.
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1. �λήση προσωπικὴ

Μία ἑβδομάδα πρὶν ἀρχίσει ἡ κατανυκτικὴ 
περίοδος τοῦ Τριωδίου, ἡ Ἐκκλησία προ-
βάλλει ἕνα συγκλονιστικὸ παράδειγμα με-
τανοίας, τὸν Ζακχαῖο. 

Ὁ Ζακχαῖος ἦταν προϊστάμενος τοῦ κεν-
τρικοῦ τελωνείου στὴν Ἱεριχώ, θέση ποὺ τοῦ 
ἐξασφάλιζε ὄχι μόνο κοινωνικὴ ἀναγνώριση 
ἀλλὰ καὶ πολλὲς εὐκαιρίες γιὰ πλουτισμὸ μὲ 
ἀθέμιτα μέσα. Καὶ πράγματι, μὲ τὶς συνε-
χεῖς ἀπάτες καὶ ἐκβιασμοὺς ὁ ἀρχιτελώνης 
αὐτὸς εἶχε κατορθώσει νὰ γίνει πολὺ πλού-
σιος. 

Ὡστόσο δὲν ἦταν ἱκανοποιημένος. Κάτι 
ἄλλο ἀναζητοῦσε. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν ἄκου-
σε ὅτι ἐπρόκειτο νὰ περάσει ἀπὸ τὴν πόλη 
τους ὁ Κύριος, βγῆκε νὰ Τὸν δεῖ. Ἀλλὰ τί 
κόσμος ἦταν αὐτὸς ποὺ εἶχε συγκεντρωθεῖ! 
Πλῆθος ἀνθρώπων περίμεναν τὸν Χριστὸ 
καὶ Τὸν περικύκλωναν ὅπου περνοῦσε. Κι 
ὁ Ζακχαῖος, ποὺ ἦταν κοντόσωμος, ἦταν 
ἀδύνατον μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ πλήθη νὰ κα-
τορθώσει νὰ δεῖ τὸν Ἰησοῦ ἔστω καὶ ἀπὸ μα-
κριά. Τί νὰ κάνει;...

Τότε σκέφθηκε κάτι τολμηρό: Νὰ ἀνεβεῖ σ’ 
ἕνα δέντρο ποὺ ἦταν στὸ δρόμο ἀπ’ ὅπου 
θὰ περνοῦσε ὁ Κύριος. Βέβαια ὁ κόσμος 
ἀσφαλῶς θὰ τὸν σχολίαζε γιὰ τὴν κίνησή 
του αὐτή. Δὲν τὸν ἐνδιέφερε ὅμως. Ἐκεῖνο 
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T
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  διήρχετο ὁ 
᾿Ιησοῦς τὴν ῾Ιεριχώ· καὶ ἰδοὺ 
ἀνὴρ ὀνόματι καλού μενος 

Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτε-
λώνης, καὶ οὗτος ἦν  πλούσιος, 
καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίς 
ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ 
ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.
καὶ προδραμὼν  ἔμπροσθεν ἀ   νέ-
βη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴ     δῃ αὐ-
τόν, ὅτι ἐκείνης  ἤμελλε διέρχε-
σθαι. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τό-
πον, ἀναβλέψας ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδεν 
αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν·  Ζα κ -
χαῖε, σπεύσας  κατάβηθι· σήμε-
ρον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με 
μεῖναι. καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ
ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. καὶ 
ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέ -
γοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτω λῷ ἀν -
δρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι.  σταθεὶς 
δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύ  -
  ριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑ παρ-
χόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς 
πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκο-
φάντησα, ἀποδίδωμι τετρα-
πλοῦν. εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ 
᾿ Ιησοῦς ὅτι σήμερον  σωτηρία 
τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι 
καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν. 
ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ  ἀπολωλός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(ΙΕ΄ Λουκᾶ)

Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου,
Αὐξεντίου νεομάρτυρος
Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν ΙΑ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τοῦ Ἁγίου:  Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ιθ΄ 1-10
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ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσε ἦταν νὰ δεῖ τὸν Χριστό. Καὶ ἦταν 
βέβαιος ἀπὸ ἐκεῖ θὰ Τὸν ἔβλεπε καλά. Ἔτρεξε λοιπὸν 
ἀμέσως, ἀνέβηκε σὰν μικρὸ παιδὶ πάνω σὲ μιὰ συκομου-
ριὰ καὶ περίμενε. 

Κάποια στιγμὴ ὁ Κύριος ἔφτασε στὸ σημεῖο ἐκεῖνο. 
Σταμάτησε, σήκωσε τὰ μάτια Του καὶ εἶδε τὸν Ζακχαῖο 
πάνω στὸ δέντρο· χωρὶς νὰ τὸν γνω ρίζει ἀπὸ πρίν, τὸν 
φώναξε μὲ τὸ ὄνομά του καὶ τοῦ εἶπε: Ζακχαῖε, κατέβα 
γρήγορα! «Σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι». 
Σήμερα πρέπει νὰ μείνω στὸ σπίτι σου.  

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Κύριος κάλεσε τὸν Ζακχαῖο μὲ τὸ 
ὄνομά του. Εἶναι δεῖγμα ὅτι τὸν ξεχώρισε ἀπὸ τὰ πλήθη 
καὶ τὸν κάλεσε προσωπικὰ σὲ συνάντηση μαζί Του προ-
ετοιμάζοντας ἔτσι τὴ σωτηρία του. 

Αὐτὴ τὴν κλήση τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προσωπικὴ κοινωνία 
ζοῦμε μέσα στὴν Ἐκκλησία. Εἶναι πράγματι θαυμαστὸ 
καὶ συγκινητικὸ νὰ σκέπτεται ὁ καθένας μας ὅτι ὁ Κύριος 
μᾶς γνωρίζει καὶ μᾶς καλεῖ μὲ τὸ ὄνομά μας. Εἶναι τὸ ὄνο-
μα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μᾶς κάλεσε ὅταν βαπτιστή-
καμε καὶ μυρωθήκαμε καὶ μᾶς μνημονεύει στὶς ἱερὲς Ἀκο-
λουθίες καὶ ἰδιαιτέρως στὴ θεία Λειτουργία. Καὶ τὸ πιὸ 
συγκλονιστικό: τὸ ὄνομά μας αὐτὸ θὰ μείνει ἀνεξάλειπτο 
στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς καί, ἂν μείνουμε πιστοὶ στὴν κλήση 
τοῦ Θεοῦ, θὰ τὸ ὁμολογήσει ὁ Κύριος Ἰησοῦς μπροστὰ 
στὸν Πατέρα Του καὶ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους. Ἀσύγκρι-
τη τιμὴ καὶ δόξα στὴν ὁποία ὁ Κύριος καλεῖ ὅλους μας! 
Τὸ ποιὸς τελικὰ θὰ δεχθεῖ καὶ θὰ ἀξιοποιήσει τὴν κλήση 
αὐτή, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν καθένα μας. Πάντως κανεὶς δὲν 
ἀποκλείεται, ἀκόμα καὶ ὁ πλέον ἁμαρτωλός. Αὐτὸ ἀπο-
δείχθηκε καὶ στὴν περίπτωση τοῦ  Ζακχαίου.

2. �δικες κρίσεις 
Συγκλονισμένος ἀπὸ τὴν πρόταση ποὺ τοῦ ἔκανε ὁ 

Κύριος, ὁ Ζακχαῖος κατέβηκε γρήγορα, πῆγε στὸ σπίτι 
του καὶ γεμάτος χαρὰ ὑποδέ χθηκε τὸν Χριστό. 

Ὅλος ὁ κόσμος ὅμως, ὅταν εἶδε ὅτι ὁ Ἰησοῦς προτί-
μησε τὸ σπί τι τοῦ Ζακχαίου, Τὸν σχολίαζε ἀρνητικὰ λέ-
γοντας ὅτι «παρὰ ἁ  μαρ τωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι». 
Τὸν κατηγοροῦσαν δηλαδή, ἐπειδὴ ἐπέλεξε νὰ μεί νει καὶ 
νὰ ἀναπαυθεῖ στὸ σπίτι ἑνὸς ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου. 

Στὸ μεταξὺ ὁ Ζακχαῖος  στάθηκε μπροστὰ στὸν Κύριο 
καὶ Τοῦ εἶπε: Ἰδού, Κύριε, τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντά μου 
τὰ δίνω ἐλεημοσύνη στοὺς  φτωχούς, κι ἂν τυχὸν ὡς τε-
λώνης μεταχειρίστηκα συκοφαντίες, ψεύτικες καταγγελί-

Τὸ ἱερὸ Ψαλτήριο, τὸ θεό-
πνευ  στο αὐτὸ βιβλίο τῆς Παλαι-
ᾶς Διαθήκης, εἶναι τὸ πιὸ ὑπέρ  -
οχο βιβλίο προσευ χῶν τῆς Ἐκ -
    κλησίας μας. Χρησιμοποιεῖται 
σὲ ὅλες τὶς ἱερὲς Ἀκολου θίες. Τὸ 
ἀγάπησαν καὶ μὲ αὐτὸ προσευ-
χήθηκαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι, οἱ ἥρω-
ες τῆς πίστεώς μας. Πότισαν μὲ 
αὐτὸ τὴ ζωή τους.

Μιὰ κραυγὴ καὶ θερμὴ προσ-
ευχὴ 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 €.

ΤΟΤΟ
ΨΑΛΤΗΡΙΟΝΨΑΛΤΗΡΙΟΝ

ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

(Ἀπόδοση στὴν κοινὴ
νεοελληνική)

† ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

NEA  EKDOSHNEA  EKDOSH
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ες καὶ ἀναφορὲς γιὰ νὰ ἀδικήσω κά-
ποιον σὲ κάτι, τοῦ τὸ γυρίζω πίσω τετρα-
πλάσιο. 

Τότε ὁ Χριστὸς στράφηκε πρὸς αὐτὸν 
καί, δίνοντας ἀπάντηση στὰ ἄδικα σχό-
λια τοῦ κόσμου, εἶπε: «Σήμερον σωτη-
ρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο»· σήμερα μὲ 
τὴν ἐπίσκεψή μου στὸ σπίτι αὐτὸ ἦλθε 
ἡ σωτηρία τόσο στὸν οἰκοδεσπότη ὅσο 
καὶ στοὺς δικούς του. Καὶ ἔπρεπε νὰ 
σωθεῖ καὶ ὁ ἀρχιτελώνης αὐ τός, διότι κι 
αὐτὸς εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ. Καὶ 
σ’ αὐτὸν λοιπὸν ἔδωσε ὁ Θεὸς τὴν ὑπό-
σχεση τῆς σωτηρίας. Ἄλλωστε ὁ «υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου» ἦλθε ἀπὸ τὸν οὐ ρανὸ 
στὴ γῆ γιὰ ν’ ἀναζητήσει καὶ νὰ σώσει 
ὅλη τὴν ἀν θρω πό τη τα, ποὺ σὰν χαμέ-
νο πρόβατο κινδύνευε νὰ πεθάνει μέ σα 
στὴν ἁμαρτία. 

Πόσο λάθος κάνουμε οἱ ἄνθρωποι στὶς 
κρίσεις μας! Ὅλοι ἔσπευσαν νὰ κατακρί-
νουν τὸν Κύριο ποὺ εἰσῆλθε στὸ σπίτι 
τοῦ ἀρχιτελώνη, χωρὶς νὰ ὑποψιάζον-
ται τὴν κοσμογονία ποὺ γινόταν τὴν ἴδια 
ὥρα μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ Ζακχαίου. Καὶ 
ἀμέσως διαψεύσθηκαν. Πρῶτα ἀπὸ τὸν 
ἴδιο τὸν Ζακχαῖο, ὁ ὁποῖος ὁμολόγησε 
δη μοσίως τὶς ἀδικίες ποὺ εἶχε  διαπράξει 
καὶ ὑποσχέθηκε τὴν ἐπανόρθωσή τους· 
κι ἔπειτα ἀπὸ τὸν Σωτήρα Χριστό, ὁ Ὁ  -
ποῖος φανέρωσε τὸ θαῦμα τῆς σωτηρί-
ας ὄχι ἁπλῶς ἑνὸς ἀνθρώπου ἀλλὰ μιᾶς 
ὁλόκληρης οἰκογένειας ποὺ γνώρισε τὴν 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἂς μὴ βιαζόμαστε λοιπὸν στὶς  κρίσεις 
μας. Καί, τὸ σπουδαιότερο, ἂς μὴν κα-
τακρίνουμε κανένα, διότι δὲν  μποροῦ με 
νὰ γνωρίζουμε οὔτε τὰ βάθη τῆς  ψυ χῆς 
του οὔτε τὴ μελλοντική του  ἐξέλιξη. Αὐ-
τὰ τὰ γνωρίζει μόνο ὁ  παντογνώστης 
 Κύ ριος, ὁ Ὁποῖος θέλει τὴ σωτηρία ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν παύει νὰ δίνει 
 εὐκαιρίες στὸν καθένα γιὰ μετάνοια. Καὶ ὁ 
Ζακχαῖος μετανόησε πραγματικὰ καὶ τὸν 
ἑορτάζουμε ὡς Ἅγιο στὶς 20 Ἀπρι λίου.

✝ Παναγιώτου Ν. ΤρεμπέλαΠαναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
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• ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΝ                        9  ̦

Ἑρμηνεύουν, ἀναλύουν, σχολιάζουν τὴν 
ἁγιογραφικὴ ἀλήθεια καὶ προσφέρουν 
πρακτικὰ διδάγματα μὲ βάση κυρίως τὶς 
ἑρμηνεῖες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας 
καὶ ἄλλων Ὀρθοδόξων ἑρμηνευτῶν. 

✼   ✼   ✼

Νικολάου Π. ΒασιλειάδηΝικολάου Π. Βασιλειάδη

• Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
       ΣΤΗΝ   ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ   ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ                           12  ̦

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

ΥΠΟMN ΗΜΑΤΑ
ΣΤHN  ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ



Τ ὸ τροχαῖο ἀτύχημα ἦταν τρομερό! 
Ἡ νεαρὴ κοπέλα ἔπεσε αἱμόφυρ-
τη στὴν ἄσφαλτο. Μέχρι νὰ ἔρθει 

τὸ ἀσθενοφόρο, βρέθηκε κοντά της μιὰ 
δημοσιογράφος καὶ κατέγραψε τὰ πο-
νεμένα λόγια της τὴν ὥρα ποὺ ἐκείνη 
σφάδαζε ἀπὸ τοὺς πόνους.

«Πεῖτε στὴ μαμά μου αὐτὰ ποὺ θὰ 
σᾶς πῶ», εἶπε στὴ δημοσιογράφο μὲ 
τρεμάμενη φωνή. Ὑπέφερε φριχτά, ἴσα 
ποὺ ἀκουγόταν:

«Μαμά, δὲν ἔφταιγα ποὺ ὁδηγοῦσα. 
Τώρα εἶμαι ξαπλωμένη στὴν ἄσφαλτο 
καὶ ἄκουσα ἕναν ἀστυνομικὸ νὰ λέει ὅτι 
τὸ παιδὶ ποὺ προκάλεσε τὸ δυστύχη-
μα ἦταν μεθυσμένο... Γιατί τὸ κάνουν 
αὐτό; Γιατί καταστρέφουν ζωές; 

Μαμά... Τὸ αἷμα μου τρέχει στὴν ἄ -
σφαλτο, καὶ ἐγὼ προσπαθῶ μὲ ὅλες 
τὶς δυνάμεις μου νὰ μὴν κλαίω.  Πονάω 
πολύ, μανούλα μου! Ἀκούω νὰ λένε:  

“αὐτὴ ἡ κοπέλα δὲν θὰ τὰ  καταφέρει...”. 
Πονάω... μὲ καρφώνουν χιλιάδες 
μαχαί ρια... Σβήνω... Θέλω νὰ σὲ 
ἀγκαλιάσω, μαμά... Μαμά, σὲ ἀγαπῶ 
πολύ!... Σὲ ἀγαπῶ, μαμά!... Ἀντίο, μα-
νούλα μου!...».

........................................................
Ἕνα δυστύχημα! Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ 

ποὺ συμβαίνουν κάθε μέρα, μάλιστα 
στὴν Ἑλλάδα, ποὺ διεκδικεῖ τὴν πρώτη 
θέση στὰ αὐτοκινητιστικὰ ἀτυχήματα.

Καθημερινά, ὅλοι σχεδὸν οἱ ἄνθρω-
ποι, χρησιμοποιοῦμε τὸ  αὐτοκίνητό 
μας ἢ τὰ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, προ-
κειμένου νὰ μεταβοῦμε στὸ χῶρο τῆς 
ἐργασίας μας ἢ νὰ ἐπισκεφθοῦμε κά-
ποιο συγγενικὸ ἢ φιλικό μας  πρόσω πο. 
Καὶ βέβαια χαιρόμαστε, ὅταν, ἔπειτα 
ἀπὸ πολύωρο ταξίδι, φτάνουμε ἀσφα-
λεῖς καὶ ὑγιεῖς στὸν τόπο τοῦ προορι-
σμοῦ μας. Ὅλοι θέλουμε, εὐχόμαστε δὲ 

Κραυγὴ ἀπὸ τὴΚραυγὴ ἀπὸ τὴ
ματωμένη ἄσφαλτοματωμένη ἄσφαλτο
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καὶ γιὰ τὸν καθένα νὰ ἔχουμε «καλὸ τα-
ξίδι».

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ περιπτώσεις 
ποὺ πολλοὶ δὲν κατορθώνουν νὰ ὁλο-
κληρώσουν τὸ ταξίδι τους μὲ ἀσφάλεια. 
Δὲν εἶναι λίγα τὰ δυστυχήματα, κι ὅλοι 
μας ἴσως ἔχουμε δικούς μας ἀνθρώ-
πους ποὺ ἄφησαν τὴν τελευταία πνοή 
τους στὴν ἄσφαλτο.

Εἶναι δὲ ἀσήκωτο τὸ βάρος, ὅταν κά-
ποιος ὁδηγὸς ἀπὸ αἰτία ποὺ δὲν τὴν 
πρόβλεψε, γίνεται αἴτιος νὰ κοπεῖ βί-
αια τὸ νῆμα τῆς ζωῆς κάποιων συναν-
θρώπων του. Ἔχουμε δυστυχῶς καὶ 
πολλὲς περιπτώσεις ποὺ σὲ μιὰ στιγμὴ 
ξεκληρίστηκαν ὁλόκληρες οἰκογένειες.

Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πολύτι-
μη. Δὲν μποροῦμε νὰ χαρίσουμε σὲ 
καν ένα ζωή. Γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη κάθε 
φορὰ ποὺ ὁδηγοῦμε ἢ  ταξιδεύουμε, νὰ 
παρακαλοῦμε τὸν ἅγιο Θεὸ μὲ θερμὴ 
προσ ευχὴ νὰ μᾶς προστατεύει, γιὰ νὰ 
εἶναι τὰ ταξίδια μᾶς ἀσφαλή. Νὰ Τὸν 
παρακαλοῦμε καὶ γιὰ ὅσους κάθονται 
στὸ πιλοτήριο τοῦ ἀεροπλάνου ἢ στὴ 
γέφυρα τοῦ πλοίου ἢ στὸ τιμόνι τοῦ 
τρένου καὶ ὅλων γενικῶς τῶν μέσων 
μαζικῆς μεταφορᾶς. Νὰ τοὺς χαρίζει 
ὁ Θεὸς ὑπομονή, ψυχραιμία, ἠρεμία, 
αὐ  τοκυριαρχία. Νὰ τοὺς δίνει ὀξύτητα 
στὴν ὅραση, στὸ νοῦ τους ἐγρήγορση, 
ὥστε νὰ μετα φέρουν μὲ ἀσφάλεια τοὺς 
ἐπιβάτες τους.

 Ἀκόμη καθένας ποὺ ἀναλαμβάνει νὰ 
ὁδηγήσει, ἂς τὸ κάνει μὲ πολλὴ προσ-
οχὴ καὶ σχολαστικὴ τήρηση τῶν κανό-
νων τῆς ὁδικῆς κυκλοφορίας. Νὰ ἐπι-
καλεῖται δὲ καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Νὰ μᾶς συγκινήσει ἡ συγκλονιστικὴ 
κραυγὴ αὐτοῦ τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὴ μα-
τωμένη ἄσφαλτο! Νὰ βοηθήσουμε ὅλοι 
μας νὰ λιγοστέψουν τὰ θύματα  ἀπὸ τὰ 
τροχαῖα δυστυχήματα.

Τὰ δραματικὰ γε-
γονότα τῆς ψευδο-
συνόδου Φερράρας 
- Φλωρεντίας καὶ οἱ 
γενναῖοι ἀγῶνες τοῦ 
ἁγίου Μάρκου τοῦ 
Εὐγενικοῦ γιὰ τὴ δια-
φύλαξη τῆς Ὀρθόδο-
ξης πίστεως. Σελίδες 
288. Τιμή: 10  ̦.

Οἱ ἅγιες 
Ἐμμέλεια, 
Νόννα καὶ 
Ἀνθούσα, 
πρότυπα πρὸς 
μίμησιν ἀπὸ 
τὶς χριστιανὲς 
Μητέρες κάθε 
ἐποχῆς. Σελίδες 
287. Τιμή: 9  ̦.

Νικολάου Π. Βασιλειάδη

Ἀθανασίου Ἰ. Σκαρμόγιαννη
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Ο ταν τὰ πουλιὰ μεγαλώσουν, ἁ -
πλώνουν φτερὰ καὶ ἀφήνουν τὴ 
φωλιά τους. Θὰ πετάξουν μακριὰ 

νὰ φτιάξουν τὴ δική τους φωλιά, τὸ  δικό 
τους σπίτι.

Ἔτσι καὶ τὰ παιδιά μας. Τὰ  μεγαλώνουμε 
μὲ μεγάλη φροντίδα καὶ στοργή, μὲ πολλὴ 
χαρὰ καὶ ἀγάπη. Χαιρόμαστε τὴν αὔξηση 
τῆς ἡλικίας καὶ τῶν ἱκανοτήτων τους, τὶς 
καλὲς ἐπιδόσεις καὶ τὴν προκοπή τους. 
Θὰ ἔλθει ἡ ὥρα ὅμως ποὺ τὰ παιδιά, ὥρι-
μα πιά, μὲ ἐφόδια καὶ δυνάμεις, θ’ ἀνοί-
ξουν τὰ φτερά τους, θ’ ἀφήσουν τὸ πα-
τρικό τους σπίτι, τὸ σπίτι μας. Θὰ διαλέ-
ξουν τὴ δική τους δουλειά, θ’ ἀνοίξουν τὸ  
δικό τους σπίτι, θὰ πορευθοῦν τὸν δρό-
μο τους.

Εἶναι χαρὰ γιὰ τοὺς γονεῖς νὰ βλέπουν 
τὰ παιδιὰ νὰ προχωροῦν ἔτσι, ὑπεύθυ-
να καὶ ἀνεξάρτητα πιὰ στὴ ζωή τους. Νὰ 
στέκονται μόνα τους καὶ νὰ δημιουργοῦν. 
Εἶναι καὶ λύπη ὁ ἀποχωρισμός. Φυσικὸ 
βέβαια αὐτό. Ποιὸς θέλει νὰ ἀπομακρυν-
θεῖ τὸ παιδί του; Ἀλλὰ καὶ ποιὸς τὸ θέλει 
καθηλωμένο δίπλα του, νὰ μένει πάντα 
παιδὶ τὸ παιδί του; Ἡ ζωὴ προχωρᾶ καὶ 
ὅλοι τελικὰ θέλουν νὰ δοῦν τὰ παιδιά τους 
ἀποκατεστημένα, δημιουργημένα, πετυ-
χημένα στὴ ζωή. Τότε μόνο  ἡσυχάζουν οἱ 
γονεῖς, ὅσο καὶ ἂν ὁ ἀποχωρισμὸς πονᾶ.

Τὰ πράγματα ὅμως σήμερα εἶναι πολὺ 
πιὸ δύσκολα ἀπὸ χθές. Τὰ παιδιὰ σπου-
δάζουν, μαθαίνουν γλῶσσες, παίρνουν 
πτυχία, κάνουν μεταπτυχιακὲς σπουδές... 
Ξεκινοῦν μὲ ἐφόδια πολλά, ἀλλὰ δουλειὰ 
δύσκολα βρίσκουν. Μεγάλη ἡ ἀνεργία, 
πολὺ λίγες οἱ δουλειές. Ἀργοῦν πολὺ τὰ 

παιδιὰ νὰ βροῦν κάτι, μάλιστα ἱκανοποι-
ητικό, συμβατὸ μὲ τὶς σπουδές τους, ποὺ 
νὰ ἀποφέρει κάποιες ἀπολαβὲς ἱκανὲς 
νὰ τὰ στηρίξουν στὴ ζωή. Ἀναγκαστικὰ 
ἀργοῦν καὶ στὸ γάμο τους. Πῶς ν’ ἀνοί-
ξουν σπίτι, ποῦ νὰ στηριχθοῦν; 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ τάση νὰ προ-
χωροῦν σὲ γνωριμίες καὶ ἐπικοινωνίες, 
ποὺ τελικὰ πρέπει νὰ καταλήξουν στὸ 
γά  μο, εἶναι ὁλοένα πιὸ ἰσχυρή, καθὼς τὰ 
μέσα ποὺ τὴ δημιουργοῦν καὶ τὴν ἐνισχύ-
ουν γίνονται ὁλοένα πιὸ ἔντονα καὶ προ-
κλητικὰ καὶ οἱ ἀνασχετικοὶ φραγμοὶ πέ-
φτουν. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος πρo-
τρέπει τοὺς γονεῖς νὰ παντρεύουν ἔγκαι-
ρα τὰ παιδιά τους, πρὶν προχωρήσει ἀρ-
κετὰ ἡ ἡλικία, ὥστε νὰ προλαμβάνον ται 
οἱ νεανικὲς ἐκτροπές, καὶ νὰ φθάνουν κα-
θαρὰ σ’ ἕναν τίμιο γάμο, ποὺ γίνεται λιμά-
νι, μέσα στὸ ὁποῖο ἡσυχάζουν οἱ ψυχὲς 
καὶ ἀσφαλίζονται ἀπὸ τὸν κίνδυνο τοῦ 
ναυαγίου (βλ. ΕΠΕ 22, 458· 23, 266 καὶ 
30, 694). Τώρα ποὺ καὶ οἱ ἐκτροπὲς ἔγι-
ναν πολὺ πιὸ εὔκολες καὶ ἡ κοινωνικὴ 
ἀνοχὴ πολὺ μεγαλύτερη, τί θὰ ἔλεγε ἄρα-
γε ὁ ἱερὸς Πατήρ;

Ἀσφαλῶς γιὰ τοὺς εὐσεβεῖς γονεῖς, ποὺ 
μεγαλώνουν τὰ παιδιά τους μὲ  πίστη καὶ 
φόβο Θεοῦ, εἶναι πολὺ ὀδυνηρὸ νὰ τὰ 
βλέπουν νὰ φεύγουν ἀπὸ τὸ σπίτι, νὰ 
συ νάπτουν σχέσεις, νὰ συζοῦν χωρὶς τὴ 
χάρη τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου, χωρὶς 
τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ θέ-
λουν νὰ ἀποκτήσουν παιδιά, χωρὶς οἰκο-
γένεια.

Γι’ αὐτὸ ἔγκαιρα πρέπει νὰ συμβουλεύ-

Τὸ ξάνοιγμα στὴ ζωὴΤὸ ξάνοιγμα στὴ ζωὴ
Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας
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ουν σωστὰ καὶ νὰ δίνουν τὴν ὀρθὴ ἀγωγὴ 
καὶ σ’ αὐτὸ τὸ θέμα.

Ἡ καλύτερη ἀγωγὴ ἀσκεῖται πρῶτα μὲ 
τὸ δικό τους παράδειγμα. Ὅταν οἱ ἴδιοι 
ζοῦν τὴν οἰκογένεια ὡς «κατ’ οἶκον ἐκκλη-
σία», ὅταν μέσα στὸ σπίτι τους βασιλεύει 
ἡ βαθιὰ εἰρήνη καὶ ἡ ἀληθινὴ χαρά, ὅταν 
μεταξύ τους ὑπάρχει πραγματικὴ ἀγάπη 
καὶ ἀφοσίωση, ὅταν ἀναπτύσσουν ἄρι-
στες σχέσεις μὲ τὰ παιδιά, καὶ ὅλα αὐτὰ 
τὰ στηρίζουν στὴν πίστη τους στὸ Θεὸ καὶ 
στὴ ζωὴ τους μέσα στὴν Ἐκκλησία, τότε 
δίνουν σιωπηρὰ καὶ πολὺ ἐκφραστικὰ τὴν 
καλύτερη ἀγωγὴ στὰ παιδιά τους γιὰ τὴν 
ἀξία τῆς οἰκογένειας, τὴν ὁποία κανένα 
ἄλλο σχῆμα συμβιώσεως δὲν μπορεῖ νὰ 
ὑποκαταστήσει.

Ἐπιπλέον, θὰ ἐξηγήσουν οἱ γονεῖς στὰ 
παιδιὰ γιατί κάθε ἄλλη σχέση ἔξω ἀπὸ 
τὸ ἱερὸ περιβάλλον τῆς οἰκογένειας εἶναι 
μεγάλη ἐκτροπὴ καὶ βαρύτατη ἁμαρτία. 
Ὄχι βέβαια γιατὶ τὸ ὁρίζει ἔτσι «αὐθαίρε-
τα» ὁ Θεός, ἀλλὰ γιατί αὐτὸ δὲν ταιριάζει 
σὲ μᾶς· καταρρακώνει τὴν ἀξία μας, κατε-
βάζει τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα μας, μᾶς 
ὁδηγεῖ στὴ διαφθορὰ καὶ στὴν ἐξαχρείω-
ση, δὲν ἐξασφαλίζει αὐτὸ ποὺ πραγμα-
τικὰ ἔχουμε ὡς ἄνθρωποι ἀνάγκη: ποι-
ότητα στὴ χαρά, γνησιότητα καὶ διάρ-
κεια στὴν ἀγάπη, σεβασμὸ στὴν ἱερότητα 
τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς, στὸ ὁποῖο πρέ-
πει νὰ εἶναι ἀνοικτὴ κάθε τέτοια σχέση. Γι’ 
αὐτὸ εἶναι ἁμαρτία. Ἁμαρτία ἀπέναντι στὸ 
Θεό, ποὺ μᾶς ἔπλασε γιὰ νὰ ζοῦμε ἀλη-
θινὰ ἐλεύθεροι κοντά Του, καὶ ἐμεῖς προ-
τιμοῦμε τὴ δουλεία στὰ πάθη μας, ποὺ 
μᾶς κρατοῦν μακριά Του. Ἁμαρτία καὶ ἀ -
πέναντι στὸν ἑαυτό μας, ποὺ δικαιοῦται 
νὰ ζεῖ τὴν πραγματικὴ εὐτυχία, καὶ ἐμεῖς 
τοῦ τὴ στεροῦμε γιὰ χάρη μιᾶς κατώτερης 
ἡδονῆς καὶ μιᾶς πρόσκαιρης καὶ ἀμφίβο-
λης σὲ ποιότητα σχέσεως.

Οἱ σχέσεις αὐτὲς ὀνομάζονται τελευταῖα 
μὲ τὸν πολὺ ἀθῶο καὶ  ἐξευγενισμένο ὅ   ρο 
«ὁλοκληρωμένες σχέσεις». Ἀλλὰ οὔτε ἀ  -

θῶες εἶναι οὔτε βέβαια  ὁλοκληρωμένες. 
Διότι οἱ πραγματικὰ ὁλοκληρωμένες σχέ-
σεις ἱκανοποιοῦν βαθιὰ τὸν  ἄνθρωπο καὶ 
γι’ αὐτὸ δὲν εἶναι  προσωρινές, δὲν ἀντικα-
θίστανται σὲ λίγο ἀπὸ ἄλλες καὶ ὕ   στερα 
ἀπὸ ἄλλες, ὅπως συνήθως  συμβαίνει. 
Καὶ ἐπιπλέον, ἂν εἶναι  πράγματι  ὁ   λο κλη-
ρωμένες, μποροῦν νὰ  ὁδηγήσουν στὴ 
γέννηση ἑνὸς παιδιοῦ, πράγμα τὸ ὁποῖο 
κατὰ κανόνα στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἀπο-
φεύγεται.

Μόνο μέσα στὸ γάμο οἱ σχέσεις εἶναι 
ὁ    λοκληρωμένες: σχέσεις ὄχι μόνο σω-
μάτων, ἀλλὰ σχέσεις τελείας ἀφοσιώσε-
ως ψυχῶν. Γι’ αὐτὸ ὅσοι προχωροῦν στὸ 
ἱερὸ Μυστήριο, τὸ κάνουν μὲ χαρὰ καὶ 
ἐλεύθερα δεσμεύονται ἰσόβια, χωρὶς νὰ 
ἀναζητοῦν κάτι ἄλλο, ἀφοῦ ζοῦν κάτι με-
γάλο, πλῆρες καὶ ὁλοκληρωμένο. Καὶ σὰν 
καρπὸς τῆς ἀγάπης τους ἔρχονται στὴ 
ζωὴ νέοι ἄν  θρωποι, ποὺ αὐξάνουν τὴν 
ἀγάπη τους καὶ τὴ χαρά τους καὶ ὁλοκλη-
ρώνουν τὴν  οἰ   κογένειά τους.

Νὰ συμβουλεύουν οἱ γονεῖς τὰ παιδιά 
τους τὸ πραγματικὰ δύσκολο θέμα τῆς 
δημιουργίας τῆς δικῆς τους οἰκογένειας 
νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουν μὲ σύνεση καὶ ὑπο-
μονή. Νὰ ἀγωνίζονται νὰ διατηροῦν τὴν 
ἁγνότητά τους, ὅσες καὶ ἂν εἶναι σήμερα 
οἱ δυσκολίες. Καὶ νὰ προχωροῦν, ἴσως 
καὶ μὲ κάποια δουλειὰ ἁπλούστερη στὴν 
ἀρχή. Ἐφόσον ἀναθέτουν τὴ ζωή τους μὲ 
πίστη στὸ Θεὸ καὶ ζοῦν κατὰ τὸ θέλημά 
Του, δὲν θὰ ἀφήσει Ἐκεῖνος. Θὰ εὐλογή-
σει καὶ θὰ στηρίξει τὴ νέα οἰκογένεια.

Γιατὶ αὐτὸ ἔχει ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος καὶ
αὐτὸ βαθιὰ τὸν ἱκανοποιεῖ. Ὅταν αὐτὸ 
ζοῦν αὐθεντικὰ οἱ γονεῖς, αὐτὸ διδάσκουν
μὲ ἀγάπη καὶ στὰ παιδιὰ καὶ γι’ αὐτὸ προσ-
εύχονται θερμὰ καὶ μὲ πίστη στὸ Θεό, δι-
καιοῦνται νὰ ἔχουν σταθερὴ τὴν  ἐλπίδα 
ὅτι τὸ ξάνοιγμα τῶν παιδιῶν τους στὴ 
ζωὴ θὰ τὰ ὁδηγήσει σὲ  ξέφωτο ἀληθινῆς 
χαρᾶς καὶ εὐτυχίας καὶ ὄχι σὲ  βάραθρα 
ἁμαρτίας καὶ δυστυχίας.



Ο προφήτης  Ἱερεμίας, «ὁ 
τῶν  προφη τῶν συμπα-
θέστατος», μὲ προφητι-

κὴ δύναμη ὡς «στόμα Θεοῦ» 
 κηρύττει μετάνοια στὸν Ἰσρα-
ηλιτικὸ λαό. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπι-
χειρήματα ποὺ χρησιμο ποι-
εῖ φαίνεται ἁπλούστατο στὴ 
διατύ πωσή του, ἀλλ’ εἶναι 
πειστικότατο: «Τά δε  λέγει 
Κύ  ριος· μὴ ὁ πίπτων οὐκ ἀνί-
σταται; ἢ ὁ ἀποστρέφων οὐκ 
ἀναστρέ φει;» Αὐτὰ λέει ὁ Κύ-
ριος:  Μήπως ἐκεῖνος ποὺ 
πέφτει, δὲν  σηκώνεται; Ἢ μή-
πως ἐκεῖνος ποὺ ἔχασε τὸν 
δρόμο του, δὲν προσπαθεῖ 
νὰ τὸν βρεῖ πάλι καὶ νὰ ἐπι-
στρέψει (Ἱερ. η΄ 4);

Πράγματι· δὲν ὑπάρχει ὑ  -
γιὴς ἄνθρωπος ποὺ νὰ πέφτει, εἴτε γιατὶ σκόνταψε εἴτε γιατὶ γλίστρησε, εἴτε γιὰ 
κάποια ἄλλη αἰτία, καὶ νὰ λέει: Ἀφοῦ ἔπεσα, ἂς μείνω γιὰ πάντα πεσμένος. Ἀπεν-
αντίας, μόλις πέσει, κάνει ἀμέσως προσπάθεια νὰ σηκωθεῖ. Ἀκόμη κι ἂν ἔχει βα-
ριὰ τραυματισθεῖ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ σηκωθεῖ μόνο μὲ τὶς δικές του δυνάμεις, φωνά-
ζει βοήθεια νὰ ἔλθουν ἄλλοι νὰ τὸν σηκώσουν. Παρόμοια κινητικότητα ἐκδηλώνει 
κι αὐτὸς ποὺ ἔχασε τὸν δρόμο του. Δὲν λέει: Ἀφοῦ ἔχασα τὸν δρόμο μου, ἂς μεί-
νω γιὰ πάντα ἐδῶ. Ἀλλὰ ψάχνει νὰ βρεῖ τὸ μονοπάτι, προσπαθεῖ νὰ προσανατο-
λισθεῖ, ρωτάει κι ἄλλους ἀνθρώπους, μέχρις ὅτου βρεῖ τὸν δρόμο του καὶ ἀκολου-
θήσει τὴ σωστὴ πορεία.

Τὸ ἴδιο ὄφειλε νὰ κάνει καὶ ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαός. Τὸ ἴδιο ὀφείλουμε νὰ κάνουμε 
κι ἐμεῖς. Μόλις πέφτουμε στὴν ἁμαρτία, ἀμέσως νὰ σηκωνόμαστε μὲ τὴ μετάνοια. 
Χωρὶς χρονοτριβή! Μόλις χάνουμε τὸν δρόμο μας, νὰ μὴ συνεχίζουμε νὰ βαδίζου-
με στὰ σκοτάδια τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ νὰ ἀκολουθοῦμε τὸν Χριστό, 
ποὺ εἶναι «ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή».

Ὅμως στὴν πράξη, τὸ ἔκανε αὐτὸ ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαός; Δυστυχῶς δὲν τὸ ἔκανε 
πάντοτε. Ἄλλοτε  παρουσιαζόταν σκληρὸς καὶ ἀμετανόητος κι ἄλλοτε ἀλ ληθώριζε 
πρὸς τὴν εἰδωλολατρία. Τὸ κάνουμε τάχα ἐμεῖς; Δυστυχῶς, οὔτε κι ἐμεῖς τὸ κάνου-

«Αὐτὸς ποὺ πέφτει δὲν«Αὐτὸς ποὺ πέφτει δὲν σηκώνεται σηκώνεται;;»»
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με πάντοτε. Ἄλλοτε μένουμε στὴν πτώ-
ση μας κι ἄλλοτε συνεχίζουμε νὰ βαδί-
ζουμε σὲ λάθος δρόμο.

Τὸ προφητικὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύ-
ψεως ἀναφέρει ρητῶς ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ 
τῶν ἐσχάτων ἀντὶ νὰ μετανοοῦν γιὰ τὶς 
ἁμαρτίες τους καὶ νὰ δίνουν δόξα στὸν 
ἅγιο Θεό, θὰ παραμένουν ἀμετανόητοι 
στὶς πτώσεις τους καὶ θὰ ἐξακολουθοῦν 
νὰ προσκυνοῦν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδω-
λα (ις΄ 9· θ΄ 20).

Τόσο πολὺ γοητεύει τὸν ἄνθρωπο ἡ 
εὐπερίστατη ἁμαρτία, ποὺ δὲν  ἐννοεῖ 
νὰ τὴν ἀποχωρισθεῖ. Ὅπως τὸ ἄγριο 
ζῶο ποὺ τραυματίζει τὴ γλώσσα του, 
γλείφον τας μία λίμα, ἐξακολουθεῖ νὰ τὴ 
γλείφει, διότι εὐχαριστεῖται ἀπὸ τὴ γεύ-
ση τοῦ αἵματος, ἔτσι κι ὁ ἀμετανόητος 
ἄνθρωπος, παρόλο ποὺ τραυματίζεται 
ἁμαρτάνοντας, ἐξακολουθεῖ νὰ ἁμαρ-
τάνει, διότι δελεάζεται ἀπὸ τὸ ἀπατηλὸ 
προσωπεῖο της.

Ὅμως ἡ ἀμετανοησία μας λυπεῖ τὸν 
ἅγιο Θεό, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀνακαλεῖ μὲ τὴ 
φωνὴ τοῦ προφήτου Ἱερεμίου λέγοντας: 
«Γιατί ὁ λαός μου μένει στὴν ἠθικὴ πτώ-
ση του καὶ πορεύεται σὲ λάθος δρόμο, 
ἀντὶ νὰ ἐπιστρέψει στὸ σωστὸ καὶ σωτή-
ριο;» (Ἱερ. η΄ 5).

Εἶναι ὁπωσδήποτε πτώση μεγάλη ἡ 
διάπραξη τῆς ἁμαρτίας. Ἀλλὰ τὸ νὰ πα-
ραμένουμε στὴν πτώση μας εἶναι ἀκόμη 
χειρότερο κακὸ ποὺ παροργίζει τὸν ἅγιο 
Θεό. «Οὐκ ἐγκαλῶ, φησίν, ὅτι ἔπεσας. 
Ἀλλ’ ὅτι μένεις ἐπὶ τῷ πτώματι, τοῦτό 
με παροξύνει». Δὲν σὲ κατηγορῶ τόσο 
πολὺ ποὺ ἔπεσες, ὅσο σὲ κατηγορῶ 
ποὺ παραμένεις στὴν πτώση σου. Αὐτὸ 
μὲ ἐξοργίζει περισσότερο, τονίζει ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος (PG 64, 844).

Γράφει ἀκόμη ὁ χρυσορρήμων Πατὴρ 
σ’ ἕνα μοναχὸ ποὺ ὀνομαζόταν Θεό δω-
ρος: «Οὐ δεινόν, ὦ φίλε Θεόδωρε, τὸ 

πα λαίοντα πεσεῖν, ἀλλὰ τὸ μεῖναι ἐν τῷ 
πτώματι» (PG 47, 369). Δὲν εἶναι φοβε-
ρὸ νὰ πέσει ὁ παλαιστής, ἀλλὰ νὰ πα-
ραμείνει πεσμένος κάτω στὸ χῶμα. Δὲν 
εἴμαστε ἄπτωτοι οἱ ἄνθρωποι. Λέει ὁ 
ἅγιος Ἰωάννης τῆς «Κλίμακος» ὅτι «ἀγ -
γέλων ἐστὶ τὸ μὴ πίπτειν... ἀνθρώπων 
δὲ τὸ πίπτειν καὶ πάλιν ἀνίστασθαι, ὁ  -
σάκις ἂν τοῦτο συμβῇ», νὰ πέφτουν, 
ἀλ  λὰ καὶ νὰ σηκώνονται πάλι ὅταν πέ-
σουν (Κλῖμαξ Δ΄, κζ΄). 

Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ μένουμε στὴν 
πτώση μας, ἀλλὰ νὰ μετανοοῦμε γιὰ 
τὶς ἁμαρτίες μας. Ἐὰν  μετανοοῦμε εἰλι-
κρινῶς, ὁ ἅγιος Θεὸς θὰ δέχεται τὴ με  -
τάνοιά μας καὶ θὰ μᾶς συγχωρεῖ. «Οὐκ
ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀ   -
μετανόητος», γράφει ὁ  ὅσιος  Ἰσα ὰκ ὁ
Σύρος (Ἀσκητικά, Λόγος Λ΄). Μό  νο οἱ 
ἀμετανόητες ἁμαρτίες μας  πα  ραμέ νουν 
ἀσυγχώρητες. Ὅλες οἱ  ἄλ   λες  συγ χω -
ροῦνται.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης τῆς «Κλίμακος» συμ -
βουλεύει τὰ τραύματά μας νὰ θεραπεύ-
ονται ὅσο ἀκόμη εἶναι φρέσκα καὶ ζε-
στά. Διότι τὰ χρόνια καὶ  παραμελημένα 
τραύματα δύσκολα  θεραπεύονται (Κλῖ-
μαξ Ε΄, ιβ΄). Τὸ ἄριστο  βεβαίως εἶ ναι νὰ 
ἀποστρεφόμαστε τελείως τὴν ἁ   μαρτία. 
Νὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ μὴν ἁμαρτάνου -
με. Ἀλλὰ κι ἂν  ἁμαρτήσουμε, ἀμέ σως νὰ 
σηκωνόμαστε. Κι ἂν  ξαναπέ σουμε στὴν 
ἁμαρτία, πάλι νὰ σηκωνό μαστε. «Ἐὰν 
πά λιν ἁμάρτῃς, πά λιν  με τανόησον»! Τὸ 
«πίπτ’ ἔγειραι» τῶν ἀ  σκητικῶν βιβλίων 
αὐτὴ τὴν ἔννοια ἔχει: Μόλις πέφτουμε, 
νὰ σηκωνόμαστε. Νὰ  προσερχόμαστε 
στὸ φιλάνθρωπο Μυστήριο τῆς ἱερᾶς 
 Ἐξομολογήσεως καὶ νὰ ζητοῦμε ἀπὸ 
τὸν Θεὸ συγχώρηση. Μέχρις ὅτου μᾶς
 πάρει ὁ ἅγιος Θεὸς στὴ Βασιλεία Του, 
ὁ πό τε θὰ παύσουμε πλέον νὰ  πέ  φτου-
 με. 
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* ἐναγκαλισμὸς τοῦ ὄφεως  
Ἐλλιπὴς ἐνημέρωση  συνετέλεσε νὰ 

σημειώσουμε λανθασμένα σὲ σχό  λιο
τοῦ  προηγούμενου  τεύχους τοῦ Πε -
ριοδικοῦ («Ὁ Σωτήρ», ἀριθ. 2102/1-1-
2015, σελ. 13: «Πανθρησκειακὴ ψευ-
δένωση;») ὅτι ὁ ἀσπασμὸς τοῦ Πάπα 
μὲ τὸν  Πατριάρχη στὴ θρονικὴ ἑορτὴ 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὴν 
30ὴ Νοεμβρίου ἔγινε στὸ τέλος τῆς 
θείας Λειτουργίας καὶ ὅτι σὲ κάποιο 
ἑπόμενο βῆμα στὸ μέλλον αὐτὸ θὰ 
γίνει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θείας Λει-
τουργίας, ὥστε τελικὰ νὰ ὁδηγηθοῦ-
με σὲ ἕνωση μὲ τοὺς παπικοὺς στὴν 
πράξη, χωρὶς νὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ συμ-
φωνία στὴν πίστη.

Προσεκτικὴ ὅμως  παρακολούθηση 
τοῦ σχετικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλι-
κοῦ (video) ἔδειξε ὅτι ὁ ἀσπασμὸς 
κατὰ τὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας 
ἦταν δεύτερος. Εἶχε προηγηθεῖ ἄλλος 
κατὰ τὴν ὥρα ποὺ αὐτὸς ἀνταλλάσ-
σεται μεταξὺ τῶν λειτουργούντων 
κληρικῶν πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπαγγε-
λία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, τότε 
ποὺ γίνεται ἡ  ἐκφώνηση «Ἀγαπήσω-
μεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολο-
γήσωμεν», ὅπως δυσ τυχῶς εἶχε γί-
νει καὶ κατὰ τὴν ἀντίστοιχη ἐπίσκε-
ψη τοῦ προηγούμενου πάπα Βενε-
δίκτου.

Ὁ καρδινάλιος Kurt Koch (Κοὺρτ 
Κόχ, συμπρόεδρος τῆς Μικτῆς Ἐπι-
τροπῆς Διαλόγου) σὲ συνέντευξή του 
στὴν ἐφημερίδα Avvenire, ἀπαντών-

τας σὲ σχετικὴ ἐρώτηση γιὰ τὴ συν-
άντηση στὴν Κωνσταντινούπολη, εἶπε: 
«Ἦ   ταν μία πάρα πολὺ ὄμορφη στιγμή, 
στὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ  προσθέσουμε 
τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πατριάρχης κατὰ τὴ δι-
άρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας πῆγε 
πρὸς τὸν Πάπα γιὰ νὰ ἀνταλλάξουν τὸν 
ἀσπασμὸ τῆς εἰρήνης. Ἕνα γεγονὸς ἄνευ 
προηγουμένου, καθὼς σύμφωνα μὲ τὴν 
ὀπτικὴ τῶν Ὀρθοδόξων ὁ ἀσπασμὸς τῆς 
εἰρήνης συνιστᾶ ἤδη ἕνα σημεῖο ἑνότητας 
καὶ γίνεται μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λει-
τουργίας. Ὁ Πατριάρχης ἀντιθέτως, θέλη-
σε νὰ πραγματοποιηθεῖ κατὰ τὴ διάρκεια 
τῆς Λειτουργίας καὶ αὐτὸ ἐπίσης μᾶς κά-
νει νὰ ἐλπίζουμε» (http://www.amen.gr/
article20127).

Ὅπως καὶ ἄλλοτε μετ᾿ ἐπιτάσεως ἔχου-
με ἐπισημάνει, ἡ σχέση μεταξὺ Ὀρθοδοξί-
ας καὶ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ μεθοδεύεται 
νὰ ἀκολουθήσει τὴν ἑξῆς πορεία:

1. Ὁ μὲν θεολογικὸς διάλογος θὰ ἐξα-
κολουθεῖ νὰ διεξάγεται ἀτέρμων καὶ ἀτε-
λέσφορος.

2. Στὴν πράξη ὅμως ἡ ἕνωση θὰ  γίνει 
πραγματικότητα. Ὁ ἴδιος ὁ Πάπας σὲ διά-
φορες περιστάσεις περιέγραψε τὰ χαρα-
κτηριστικά της: Ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς 
δὲν θὰ πιέσει τὴν Ὀρθοδοξία νὰ δεχθεῖ 
τὸ παπικὸ πρωτεῖο ὡς πρωτεῖο  ἐξουσίας, 
ὅπως αὐτὸ κατανοεῖται στὴ Δύση. Θὰ ἀ  -
νε χθεῖ νὰ τὸ δεχθεῖ αὐτὴ ὡς πρωτεῖο τι-
μῆς. Στὸ χῶρο τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ 
ὅμως θὰ ἐξακολουθήσει νὰ ἀσκεῖται αὐτὸ 
ὡς πρωτεῖο ἐξουσίας. Μὲ τέτοια περίπου 
μορφὴ ὁραματίζεται νὰ γίνει ἡ ἕνωση, 
καὶ γι᾿ αὐτὸ μίλησε στὴν Κωνσταντινού-
πολη γιά «ἀποδοχὴ ὅλων τῶν δωρεῶν 
ποὺ ὁ Θεὸς ἔ́δωσε στὸν καθέ να» (http://
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Ὁ Πάπας ἐν προκειμένῳ λέει τὴν 
ἀλήθεια, καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ 
τὰ ἴδια τὰ γεγονότα, πρόσφατο ἀπο-
κορύφωμα τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ ὁ
ἐναγκαλισμός του μὲ τὸν Πατριάρχη 
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θείας Λειτουρ-
γίας.

Ὅμως ἡ θλιβερὴ αὐτὴ ἐξέλιξη θέτει 
πλέον καίρια καὶ ἀδυσώπητα ἐρωτή-
ματα:

α) Δὲν ἀντιλαμβάνεται ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης ὅτι μὲ τὶς ἐπικίνδυ νες 
αὐτὲς ἐνέργειες θὰ προκληθεῖ πρωτο-
φανὴς ἀναστάτωση στὴν Ὀρθοδοξία 
μὲ κίνδυνο νὰ δημιουργηθεῖ ἀκόμη καὶ 
σχίσμα;

β) Δὲν φοβοῦνται ὅσοι προωθοῦν 
τέτοιες ἐνέργειες καὶ μετέχουν σ᾿ αὐ-
τές, ὅτι κινδυνεύουν νὰ βρεθοῦν κάτω 
ἀπὸ τὰ ἀναθέματα τῶν Συνόδων καὶ 
τῶν Πατέρων ποὺ ὁμόφωνα προειδο-
ποιοῦν ὅτι «εἰς τὰ τῆς πίστεως οὐ χω-
ρεῖ συγκατάβασις»;

γ) Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης ἄνοιγε τὰ χέρια του νὰ ἐναγ-
καλισθεῖ τὸν Πάπα δὲν ἄκουσε τὴν 
αὐστηρὴ φωνὴ τοῦ λέοντος τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, 
ὁ ὁποῖος συνιστοῦσε στοὺς ἁπαντα-
χοῦ Ὀρθοδόξους: «φεύγετε ἀπὸ τῶν 
Λατίνων ὡς φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως»; 
Πῶς τολμᾶ νὰ ἐναγκαλίζεται κατὰ τὴ 
θεία Λειτουργία τὸ ἀμετανόητο παπικὸ 
φίδι;

δ) Δὲν κατανοεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πα-
τριάρχης ὅτι ἡ κίνησή του ἦταν ἐμπαι-
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Αὐτὴ εἶναι ἡ ὕπουλη παγίδα καὶ γι᾿ αὐτὸ 
ἡ παραπάνω ἐνέργεια τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου κρίνεται ἄκρως ἐπικίνδυ-
νη, ἀφοῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες συνιστοῦν νὰ 
ἀποφεύγουμε τοὺς Λατίνους «ὡς φεύγει 
τις ἀπὸ ὄφεως», ὅπως ἀποφεύγει κανεὶς 
τὰ φίδια. Ἐδῶ ὑπῆρξε ἐναγκαλισμὸς τοῦ 
ὄφεως!

�ὰ ἀδυσώπητα ἐρωτήματα  
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔχει δηλώ-

σει ἐπανειλημμένως, μάλιστα κατὰ τὴν 
ἐπίσκεψή του στὸ Ἅγιο Ὄρος, ὅτι δὲν 
πρό  κειται νὰ γίνουν ὑποχωρήσεις στὴν 
Ὀρ  θόδοξη Πίστη στοὺς διαλόγους μας 
μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Καὶ φαίνεται νὰ τὸ 
λέει εἰλικρινά, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι στοὺς θε-
ολογικοὺς διαλόγους οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντι-
πρόσωποι δὲν θὰ κάνουν ὑποχωρήσεις, 
ἀλλὰ θὰ ὑπερασπισθοῦν μὲ ἀκρίβεια τὴν 
ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὅμως ὁ Πάπας ξεκαθάρισε τὸ θέμα 
τουλάχιστον δύο φορές: Καὶ μετὰ τὴ συν-
άντηση τῶν Ἱεροσολύμων, καὶ κατὰ τὴν 
πρόσφατη, τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὑ   -
πῆρξε εἰλικρινέστατος. Εἶπε: «Ἐὰν περι-
μένουμε ἀπὸ τοὺς θεολόγους νὰ καταλή-
ξουν σὲ συμφωνία, αὐτὴ ἡ μέρα (ἐννο-
εῖ τῆς ἑνώσεως) δὲν θὰ ἔρθει ποτέ!» («Ὁ 
Σωτὴρ» 2102/1-1-2015, σελ. 12). Καὶ το-
νίζει ὅτι ὁ μόνος τρόπος ἑνώσεως ποὺ 
ἔχει ρεαλιστικὴ προοπτικὴ καὶ σὲ συμ-
φωνία μὲ τὸν Πατριάρχη ἀκολουθεῖται, 
εἶναι αὐτὸς τῶν ἐπισκέψεων καὶ ὁ ὁποῖος 
θὰ ὁδηγήσει σὲ ἕνωση χωρὶς συμφωνία 
στὴν πίστη.
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γμός; Ἀσπάσθηκε τὸν Πάπα κατὰ 
τὴν ἐκφώνηση: «Ἀγαπήσωμεν ἀλ -
λή λους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσω-

μεν». Τί νὰ ὁμολογήσουμε ἐν ὁμονοίᾳ; 
Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Μὰ δὲν  ἔχουμε 
συμφωνήσει μὲ τοὺς Παπικοὺς στὴν πί-
στη! Ἔχει ἐπιτευχθεῖ ὁμόνοια πίστεως; 
Οὔτε ἔχει οὔτε πρόκειται, κατὰ τὸν ἴδιο 
μάλιστα τὸν Πάπα, νὰ ἐπιτευχθεῖ.

Δὲν εἶναι αὐτὸ ἐμπαιγμὸς στὴν ἱερότατη 
ὥρα τῆς θείας Εὐχαριστίας;

ε) Τέλος ἕνα καίριο καὶ ἐπώδυνο ἐρώτη-
μα: Ποῦ εἶναι ἡ φωνὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Ποῦ εἶναι ἡ 
φωνὴ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους; Ποῦ τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως 
Θεολόγων; Γιατί σιωποῦν μπροστὰ στὸ 
ἐπιτελούμενο ἀνόμημα;

8 ἀπάντηση 
στὰ ἀδιέξοδα τῆς κοινωνίας
Τὴ μοναδικότητα τῆς Γεννήσεως τοῦ 

Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ τὴν ἀπάν τηση ποὺ 
δίνει αὐτὴ στὰ ἀδιέξοδα τῆς κοινωνίας, 
καὶ ἰδιαίτερα τῆς κυπριακῆς, τόνισε μὲ τὴν 
ἐφετινὴ χριστουγεννιάτικη ἐγκύκλιό του 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ 
πάσης Κύπρου Κύριος κ. Χρυσόστομος.

«Μέσα στὴν πνιγηρὴ ἀτμόσφαιρα ποὺ 
δημιουργοῦν πόλεμοι καὶ συρράξεις, 
σκάνδαλα καὶ διαφθορά, καταπάτηση τῆς 
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ κυριαρ-
χία συμφερόντων, ἡ Ἐκκλησία», τονίζει 
ὁ Μακαριώτατος, «προβάλλει καὶ φέτος 
μὲ ἀνυπέρβλητη λιτότητα τὸν σκοπὸ τῆς 
γέννησης τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ: νὰ ἐπα-
ναφέρει στὸ “πρωτόκτιστον κάλλος” τὴν 
ἀνθρώπινη φύση, νὰ ἀναστήσει τὴν πε-
σμένη εἰκόνα (...). Ὅση κι ἂν εἶναι ἡ ἀθυ-
μία τῶν καιρῶν, ὅσα κι ἂν εἶναι τὰ ἀνθρώ-
πινα ἐρείπια κι οἱ ἀνατροπές, οἱ διολισθή-
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σεις πρὸς τὸ κακὸ καὶ οἱ ὑπαρξιακὲς κα-
τεδαφίσεις, τὸ γεγονὸς τῆς γέννησης τοῦ 
Χριστοῦ στὴ γῆ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπισκια-
σθεῖ. Παραμένει γεγονὸς μοναδικῆς ση-
μασίας στὴν παγκόσμια ἱστορία, “τὸ μό-
νον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον”. Ὡς τέτοιο γε-
γονὸς ἡ θεία Ἐνανθρώπηση γίνεται αἰτία 
χαρᾶς γιὰ ὅλη τὴν κτίση· πηγὴ θάρρους 
καὶ ἐλπίδας γιὰ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν 
ἀντιξοοτήτων τοῦ παρόντος· μήνυμα ὅτι 
δὲν εἴμαστε μόνοι στὸν ἀγώνα τῆς ζωῆς. 
“Ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ”, “μεθ’ ἡ  -
μῶν ὁ Θεός”».

Εἰδικὰ γιὰ τὸν μαρτυρικὸ λαὸ τῆς Κύ-
πρου καὶ τὰ ἀδιέξοδα τῆς ἑλληνικῆς με-
γαλονήσου ὁ Μακαριώτατος πρόσθεσε: 
«Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ, ἡ διδασκα-
λία καὶ ὁ νέος τρόπος ζωῆς ποὺ ἔφερε 
στὴ γῆ, εἶναι ἡ ἀπάντηση καὶ στὰ ἀδιέξ-
οδα τῆς σημερινῆς κυπριακῆς κοινωνί-
ας. Εἶναι ὁ μίτος γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὸν λα-
βύρινθο τῆς ἠθικῆς ἀποτελμάτωσης στὴν 
ὁποία περιήλθαμε».

Καταλήγοντας τονίζει τὴν ἱεράρχηση καὶ 
τὸν σεβασμὸ στὶς πνευματικὲς ἀξίες ὑπο-
γραμμίζοντας τὸν λόγο τοῦ Κυρίου: «Ζη-
τεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ 
τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ» (τὴν ἀπόκτηση 
τῶν ἀρετῶν ποὺ ζητεῖ ὁ Θεός) (Ματθ. ς΄ 
33). Καταδικάζοντας δὲ τὶς συμπεριφορὲς 
ὁρισμένων, οἱ ὁποῖες «συνεπάγον ται μο-
νιμοποίηση καὶ νομιμοποίηση τοῦ ἀπο-
χριστιανισμοῦ» τῆς κατεχόμενης Κύπρου 
«καὶ ἐπιτάχυνση τῆς κατάληψης καὶ τοῦ 
ἀποχριστιανισμοῦ ὁλόκληρης τῆς Κύ-
πρου», καταλήγει: «Ἂς μὴν ἀπατώμεθα· 
τελικὸς καὶ ἀμετάθετος στόχος τῆς Τουρ-
κίας παραμένει ἡ κατάληψη καὶ τουρκο-
ποίηση ὁλόκληρης τῆς Κύπρου». Ἡ εὐχὴ 
τοῦ Μακαριωτάτου εἶναι: «Ἡ Κύπρος νὰ 
ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ μίασμα τῆς κατοχῆς 
καὶ ἡ κοινωνία μας νὰ ἐπανέλθει εἰς “τὰς 
ὁδοὺς τοῦ Κυρίου τὰς εὐθείας” (βλ. Πράξ. 
ιγ΄ 10)».



1. �ὸ ὑπερυψωμένο εἴδωλο
Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ μᾶς εἰσάγει στὴν ἱερὴ καὶ κατανυ-

κτικὴ περίοδο τοῦ Τριωδίου, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁγία μας 
Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σὲ μετάνοια καὶ προσευχή, ὥστε νὰ 
προετοιμαστοῦμε πνευματικὰ γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ 
Πάσχα. 

Εἰδικότερα, ἡ πρώτη Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου, μὲ τὴν 
εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς παραβολῆς τοῦ Τελώνου καὶ 
τοῦ Φαρισαίου, μᾶς βοηθεῖ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν 
παραφροσύνη στὴν ὁποία ὁδηγεῖ ἡ ἀλαζονεία καὶ τὴν 
εὐλογία ποὺ κρύβει ἡ ταπείνωση. Ἂς δοῦμε ὅμως τὴν 
παραβολὴ ὅπως τὴν διηγήθηκε ὁ Κύριος. 

Κάποτε, εἶπε, δύο ἄνθρωποι ἀνέβηκαν στὸ Ναὸ τῶν 
Ἱεροσολύμων γιὰ νὰ προσευχηθοῦν. Ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς 
ἦταν Φαρισαῖος κι ὁ ἄλλος τελώνης. 

«Φαρισαῖος», ἐκείνη τὴν ἐποχή, σήμαινε ἄνθρωπος 
ποὺ τηροῦσε μὲ σχολαστικότητα τὸν Μωσαϊκὸ Νόμο καὶ 
τὶς ἰουδαϊκὲς παραδόσεις καὶ παρουσιαζόταν ὡς βαθιὰ 
θρησκευόμενος στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων. Ἕνας τέτοιος 
λοιπὸν ἄνθρωπος ἦταν κι ὁ Φαρισαῖος τῆς παραβολῆς 
ὁ ὁποῖος, ὅταν ἔφτασε στὸ Ναό, «σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν 
ταῦτα προσηύχετο»· στάθηκε ὄρθιος σ’ ἕνα σημεῖο γιὰ 
νὰ φαίνεται καλὰ καὶ ξεκίνησε νὰ προσεύχεται γιὰ τὸν 
ἑαυτό του μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Σ’ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, δι-
ότι δὲν εἶμαι σὰν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ εἶναι 
ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ σὰν αὐτὸν ἐκεῖ τὸν τελώ-
νη. Ἐγὼ νηστεύω δύο φορὲς τὴν ἑβδο  μάδα καὶ προσφέ-
ρω τὸ ἕνα δέκατο ἀπ’ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ἀποκτῶ, ἀκόμη 
κι ἀπὸ τὰ πιὸ μικρὰ καὶ τιποτένια, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἐπι-
βάλλει ὁ Νόμος τὴ “δεκάτη”».                                       ➙
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Τρύφωνος μάρτυρος,
Περπετούας μάρτυρος
Ἦχος α΄ -  Ἑωθινὸν Α΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τοῦ Ἁγίου: Ρωμ. η΄ 28-39

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ιη΄ 10-14

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(Τελώνου καὶ Φαρισαίου)

E
ἶπεν ὁ Κύριος τὴν
παραβολὴν ταύ-
την· ἄνθρωποι δύο

ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν 
προσεύξασθαι, ὁ εἷς 
Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτε-
ρος τελώνης. ὁ Φαρι -
σαῖος σταθεὶς πρὸς
ἑαυτὸν ταῦτα προσηύ  -
χετο· ὁ Θεός, εὐχαρι-
στῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ 
ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν
ἀνθρώπων,  ἅρπαγες, 
ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ 
ὡς οὗτος ὁ τελώνης· 
νηστεύω δὶς τοῦ σαβ  -
βά του,  ἀποδεκατῶ 
πάντα ὅσα κτῶμαι. 
καὶ ὁ τελώνης μακρό-
θεν ἑστὼς οὐκ  ἤθελεν 
οὐδὲ τοὺς  ὀφθαλμοὺς 
εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶ -
ραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς
τὸ στῆθος αὐτοῦ λέ-
γων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί 
μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. λέ -
γω ὑμῖν, κατέβη οὗ -
τος δεδικαιωμένος εἰς 
τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ 
ἐ   κεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑ    -
ψῶν ἑαυτὸν ταπεινω-
θήσεται, ὁ δὲ ταπει -
νῶν ἑαυτὸν ὑψω θή-
σεται.
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Ἂν προσέξουμε τὰ λόγια τῆς προσευ χῆς 
αὐτῆς, θὰ καταλάβουμε ὅτι ὁ Φαρι  σαῖος 
δὲν ἦλθε γιὰ νὰ λατρεύσει τὸν Θεό, ἀλλὰ 
γιὰ νὰ ἀποθεώσει τὸν  ἑαυτό του. Δῆθεν 
εὐχαριστεῖ τὸν Θεό, ἐνῶ στὴν πραγματι-
κότητα συγχαίρει τὸν ἑαυτό του. Ἀποδίδει 
τὰ κατορθώματα καὶ τὶς νομιζόμενες ἀρε-
τές του στὴν προσωπική του ἱκανότητα, γι’ 
αὐτὸ καὶ λέει «σ’ εὐχαριστῶ διότι δὲν εἶμαι 
ἄδικος» κι ὄχι «σ’ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, δι-
ότι μὲ τὴ βοήθειά σου ἀποφεύγω τὴν ἀδι-
κία». Ἐπίσης εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι δὲν 
παρακαλεῖ γιὰ τίποτε τὸν Θεό. Δὲν πιστεύ-
ει ὅτι χρειάζεται κάποια βοήθεια. Μᾶλλον 
θεωρεῖ ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ἔχει ἀνάγκη, ἀφοῦ 
εἶναι ἄψογος σὲ ὅλα! Τόσο πολὺ τὸν ἔχει 
τυφλώσει ὁ ἐγωισμός του!

Τὸ ἀρνητικὸ παράδειγμα τοῦ Φαρισαί-
ου πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσει πολὺ 
σοβαρά, διότι φανερώνει πόσο καταστρε-
πτικὸ εἶναι τὸ μικρόβιο τοῦ ἐγωισμοῦ, 
ὅταν μολύνει τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἐγκλωβίζει τὸν ἄνθρωπο στὴν ἰδέα ὅτι 
εἶναι ὁ πρῶτος καὶ ὁ μόνος καλὸς καὶ τὸν 
ἀποξενώνει ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους 
του, ἀφοῦ κανένα δὲν παραδέχεται ὡς 
ἄξιο τιμῆς. Ζεῖ μὲ τὴν ψευδαίσθηση τῶν 
ἀρετῶν του, χωρὶς νὰ βλέπει τὸ βάθος 
τῆς καρδιᾶς του ποὺ εἶναι γεμάτη ἐμπά-
θεια καὶ μίσος. Ὁ Φαρισαῖος καυχιέται γιὰ 
τὶς ἀρετές του. Τί νόημα ἔχουν ὅμως ὅλες 
αὐτὲς οἱ ἀρετές, ὅταν ἀπουσιάζει ἡ ἀγά-
πη;... Τί ἀξία ἔχει ἡ νηστεία καὶ ἡ ἐλεημο-
σύνη, ὅταν διατυμπανίζεται μὲ κομπασμὸ 
καὶ ἐπίδειξη;... Καὶ οἱ καλύτερες ἀρετές, 
ἂν ἀπουσιάζουν ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ταπείνω-
ση, διαστρεβλώνονται καὶ τελικὰ ἀποδο-
κιμάζονται ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως διεκήρυ-
ξε σαφῶς ὁ Κύριος στὴ συνέχεια τῆς πα-
ραβολῆς.

 
2. 8 σωτήρια καταδίκη

Σὲ κάποιο ἄλλο σημεῖο τοῦ Ναοῦ, μα-
κριὰ ἀπὸ τὸ ἱερὸ Θυσιαστήριο,  στεκόταν 
μὲ φόβο Θεοῦ καὶ εὐλάβεια ὁ τελώνης. Ὁ 

τελώνης αὐτὸς δὲν τολμοῦσε ὄχι μόνο τὰ 
χέρια του ἀλλὰ οὔτε τὰ μάτια του νὰ ση-
κώσει πρὸς τὸν οὐρανό. Κτυποῦσε συν-
εχῶς τὸ στῆθος του, δηλαδὴ τὴν καρδιά 
του ποὺ τὴν αἰσθανόταν πολὺ ἁμαρτωλὴ 
καὶ ἀκάθαρτη, καὶ ἔλεγε: «Ὁ Θεός, ἱλά-
σθητί μοι τῷ ἁ   μαρτωλῷ». Κύριε καὶ Θεέ, 
σπλαχνίσου με καὶ συγχώρησέ με τὸν 
 ἁμαρτωλό. 

Καὶ κλείνοντας τὴν παραβολὴ ὁ Κύρι-
ος, εἶπε κατηγορηματικά: Σᾶς βεβαιώνω 
ὅτι αὐτὸς ὁ περιφρονημένος τελώ νης κα-
τέβηκε ἀπὸ τὸ ἱερὸ καὶ πῆγε στὸ σπίτι του 
ἀ θω   ωμένος ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ ὄχι ὁ Φα    -
ρισαῖος ἐκεῖνος. Δικαιώθηκε ὁ τελώ νης 
καὶ κα  τακρίθηκε ὁ Φαρισαῖος,  διότι «πᾶς 
ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ τα-
πεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται»· ὅποιος ὑ -
ψώνει τὸν ἐαυ τό του θὰ ταπεινωθεῖ ἀπὸ 
τὸν Θεὸ καὶ θὰ κα τα κρι θεῖ.  Ἀντίθετα, ὅ  -
ποιος ταπεινώνει τὸν ἑαυ τό του θὰ ὑ -
ψωθεῖ καὶ θὰ τιμηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό. 

 Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος δρόμος σωτηρί-
ας γιὰ τὸν ἄνθρωπο: ἡ ταπείνωση. Νὰ 
φτάσει δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος στὸ σημεῖο 
νὰ αἰσθάνεται ὅτι εἶναι ὁ χειρότερος ἀπὸ 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Πράγματι, ἂν 
ἐξετάσει κανεὶς προσεκτικὰ τὸν ἑαυτό 
του, θὰ βρεῖ ὄχι μόνο ἀμέτρητες ἁμαρτίες 
καὶ παραβάσεις τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλὰ καὶ κακὲς ἐπιθυμίες, ἰδιοτελὴ κίνη-
τρα καὶ ἀκόμη περισσότερες παραλεί-
ψεις, ἀμέλεια καὶ ὀλιγωρία. 

Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο πρέπον εἶναι νὰ κα-
ταδικάζουμε τὸν ἑαυτό μας. Αὐτὴ ἡ κατα-
δίκη θὰ γίνει ἡ ἀρχὴ τῆς σωτηρίας μας. 
Ἂν καταδικάζουμε ἐδῶ τὸν ἑαυτό μας, 
δὲν θὰ μᾶς καταδικάσει ὁ Θεὸς τὴν ἡμέ-
ρα τῆς Κρίσεως. Διότι, ὅπως λένε οἱ ἅγιοι 
Πατέρες, «ὁ Θεὸς δὲν κρίνει δυὸ φο ρές». 
Ἀρκεῖ νὰ μὴν ἀπελπιστοῦμε, ἀλλὰ νὰ 
στραφοῦμε μὲ ἐλπίδα στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ 
καὶ νὰ ποῦμε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας 
ὅπως ὁ τελώνης: «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι 
τῷ ἁ   μαρτωλῷ».



Τ ὸν ἅγιο Ἰγνάτιο τὸν ἔχουν  συλλάβει 
στὴν Ἀντιόχεια, ὅπου γιὰ  χρόνια 
πολλὰ ὑπῆρξε ἐπίσκοπος, καὶ τὸν 

ὁδηγοῦν σιδηροδέσμιο στὴ Ρώμη γιὰ νὰ 
τὸν ρίξουν στὰ θηρία.  Βρισκόμαστε στὶς 
ἀρχὲς τοῦ 2ου μ.Χ. αἰώνα, ὅταν αὐτο-
κράτορας στὴ Ρώμη εἶναι ὁ  Τραϊανός, 
ὁ ὁποῖος κινεῖ σκληρὸ διωγμὸ κατὰ τῶν 
 χρι στιανῶν μεταξὺ τῶν ἐτῶν  107-118. 
Τὸν γέροντα ἐπίσκοπο  συνοδεύει φρου-
 ρὰ δέκα στρατιωτῶν, οἱ ὁποῖοι, δικαι ώ-
νοντας τὸ ὄνομα τοῦ τάγματος στὸ ὁποῖο 
ἀνήκουν, τοῦ ἐπιδεικνύουν  συμπεριφο-
ρὰ «λεοπαρδάλεων», ὅπως ὁ ἴδιος γρά-
φει.

Καθὼς ὁδεύει ὁ θεοφόρος ἅγιος πρὸς 
τὸ μαρτύριο, πληροφορεῖται πὼς κάποιοι 
χριστιανοὶ τῆς Ρώμης ἔχουν ἤδη κινηθεῖ 
πρὸς τὶς ἀρχὲς τῆς πόλεως, προκειμένου 
νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἀνάκληση τῆς θανα-
τικῆς του ποινῆς «διὰ θηριομαχίας» στὸ 
Κολοσσαῖο. Καὶ τότε ἀμέσως τοὺς ἀπευ-
θύνει ἐπιστολή, τὴν περίφημη «πρός Ρω-
μαίους» ἐπιστολή του1.

Διαβάζοντας κανεὶς τὴν ἐπιστολὴ αὐ τή, 
δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ κυριευθεῖ ἀπὸ 
ἔντονο αἴσθημα ἀπορίας. Ὁ ἅ    γιος Ἰγνά-
τιος, ὁ ὁποῖος διαβεβαίωνε γιὰ τὸν ἑαυ-
τό του ὅτι ἦταν ὁ θεοφόρος, ὁ «Χριστὸν 
ἔχων ἐν στέρνοις», ἐκεῖνος ποὺ κρατοῦσε 
τὸν Χριστὸ μέσα στὰ στέρνα του, χρησι-
μοποιεῖ πρὸς τοὺς Ρωμαίους παράδοξη 
γλώσσα:

«Συγχωρέστε με, ἀδελφοί. Ἀφῆστε με 
νὰ ζήσω· μὴ θέλετε νὰ πεθάνω»! Μὰ αὐτὸ 
ἀκριβῶς δὲν ἤθελαν καὶ οἱ χριστιανοὶ τῆς 
Ρώμης; Γι’ αὐτὸ κιόλας δὲν εἶχαν κάνει 
ἐνέργειες πρὸς τὸν αὐτοκράτορα, προ-
κειμένου νὰ ἀποτραπεῖ ὁ θάνατός του; 

«Σύγγνωτέ μοι, ἀδελφοί· μὴ  ἐμποδίσητέ 
μοι ζῆσαι, μὴ θελήσητέ με ἀποθανεῖν». 
Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ἅγιος; Συνεχίζει 
μά λιστα παρακαλώντας τους νὰ τὸν λυ-
πηθοῦν καὶ νὰ μὴν τὸν ἀδικήσουν. Καὶ 
τελειώνοντας τὴν ἐπιστολή του, κάνει ἔκ-
κληση στὴν ἀγάπη τους καὶ τοὺς ἱκετεύ-
ει νὰ μὴν εἰσπράξει ἐκ μέρους τους τὸ μί-
σος.                                         ➙

«Ἀφῆστε με νὰ ζήσω»!«Ἀφῆστε με νὰ ζήσω»!
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Πῶς, ἀλήθεια, ἑρμηνεύονται ὅλα αὐ τά; 
Τὴν ἀπάντηση τὴ δίνει ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος: 

«Εἴ τις αὐτόν (τὸν Χριστόν) ἐν ἑαυτῷ 
ἔχει, νοησάτω ὃ θέλω... εἰδὼς τὰ συνέ-
χοντά με». Ὅποιος ἔχει τὸν Χριστὸ μέ σα 
του, αὐτὸς ἂς καταλάβει τί εἶναι αὐ τὸ ποὺ 
θέλω· ἂς ἐννοήσει ἀπὸ τί ἔχω καταλη-
φθεῖ.

Ἔχει πάθει ἐσωτερικὴ κατάληψη ὁ ἅ  -
γιος. Ἕνα πάθος, πάθος ἱερὸ τὸν συνέ-
χει. Πάθος ποὺ τὸν κάνει νὰ τὰ βλέπει 
ὅλα ἀνάποδα. Ἡ παράθεση μέρους τῆς 
ἐπιστολῆς του τὸ ἀποδεικνύει: 

«Ἐλπίζω νὰ σᾶς χαιρετήσω δέσμιος 
γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ἐὰν βεβαίως ἀξιω-
θῶ νὰ φτάσω ἔτσι ὣς τὸ τέλος. Γιατὶ φο-
βοῦμαι τὴν ἀγάπη σας μὴ μὲ ἀδικήσει. 
Διότι σὲ σᾶς εἶναι εὔκολο νὰ κάνετε ὅ,τι 
 θέλετε, σὲ μένα ὅμως εἶναι δύσκολο νὰ 
φτάσω στὸ Θεό, ἐὰν ἐσεῖς δὲν μὲ λυπη-
θεῖτε (...).

»Σᾶς παρακαλῶ, μὴ μοῦ δείχνετε ἀγά-
πη ψεύτικη. Σιτάρι εἶμαι τοῦ Θεοῦ καὶ ἀλέ-
θομαι στὰ δόντια τῶν θηρίων, ὥστε νὰ 
βρεθῶ ἄρτος καθαρὸς τοῦ Χριστοῦ. Κα-
λύτερα παρακινῆστε τὰ θηρία νὰ γίνουν 
ὁ τάφος μου καὶ νὰ μὴν ἀφήσουν τίπο-
τε ἀπὸ τὸ σῶμα μου. Χαρά μου τὰ θηρία 
ποὺ ἑτοιμάστηκαν γιὰ μένα, καὶ προσ-
εύχομαι νὰ τὰ συναντήσω σύντομα. Καὶ 
μάλιστα θὰ τὰ ἐξωθήσω νὰ μὲ καταβρο-
χθίσουν γρήγορα, ὄχι ὅπως συνέβη σὲ 
κάποιους, μπροστὰ στοὺς ὁ    ποίους δεί-
λιασαν καὶ δὲν τοὺς  ἄγγιξαν. Κι ἂν αὐτὰ 
δὲν θελήσουν, ἐγὼ θὰ τὰ ἐξαναγκάσω. 
Συγχωρέστε με, ξέρω ἐγὼ τί μὲ συμφέ-
ρει. Τίποτε ἂς μὴ βρεθεῖ νὰ μὲ τραβήξει 
πίσω, ὁρατὸ ἢ ἀόρατο, προκειμένου νὰ 
μὲ ἐμποδίσει νὰ συναντήσω τὸν Ἰησοῦ 
Χριστό. Φωτιὰ καὶ σταυρός, συμπλοκὲς 
θηρίων, κομματιάσματα, διασκορπισμοὶ 
τῶν ὀστῶν μου, τεμαχισμὸς τῶν μελῶν, 
ἀλεσμοὶ ὅλου τοῦ σώματος, φρικτὰ βα-
σανιστήρια τοῦ διαβόλου, ὅλα ἂς πέσουν 

πάνω μου, μόνο νὰ κερδίσω τὸν Ἰησοῦ 
Χριστό»!

Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος φλέγεται ἀπὸ τὴν ἀγά-
πη τοῦ Χριστοῦ:

«Ἐκεῖνον ζητῶ, ποὺ πέθανε γιὰ μᾶς. 
Ἐκεῖνον ποθῶ, ποὺ ἀναστήθηκε γιὰ μᾶς. 
Ὅπου νά ʼναι, ἡ γέννησή μου πλησιάζει. 
Συγχωρέστε με, ἀδελφοί, μὴ μὲ ἐμποδί-
σετε νὰ ζήσω, μὴ  θελήσετε νὰ πεθάνω! 
‘‘ Ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται’’, καὶ μέσα 
μου δὲν ὑπάρχει πιὰ καμιὰ ὑλικὴ ἐπιθυ-
μία ποὺ νὰ μὲ καίει, παρὰ ἕνα νερὸ ζων-
τανὸ ποὺ κυλᾶ καὶ μιλάει ἀπὸ μέσα μου 
καὶ μοῦ λέει: Ἔλα στὸν Πατέρα. Δὲν ἐπι-
θυμῶ τροφὴ ὑλική, οὔτε ἡδονὲς τῆς ζωῆς 
αὐτῆς. ‘‘ Ἄρτον Θεοῦ θέλω, ὅ ἐστι σὰρξ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ... καὶ πόμα (=ποτό) θέλω 
τὸ αἷμα αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἀγάπη ἄφθαρ-
τος’’. Παρακαλέστε γιὰ μένα νὰ τὰ πετύ-
χω αὐτά. Ἐὰν πάθω, τότε πράγματι μὲ 
ἀγαπᾶτε. Ἐὰν ὄχι, μὲ μισεῖτε»!

Σὲ ἄλλες σφαῖρες κινεῖται ὁ ἅγιος. Σὲ 
ἄλλες συχνότητες. Ἀντίθετες ἀπὸ τὶς δικές 
μας. «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω», λέει, κι ἐννοεῖ 
νὰ πεθάνω. «Μὴ θελήσετε νὰ πεθάνω», 
κι ἐννοεῖ νὰ ζήσω. «Ὅπου νά ʼναι ἡ γέν-
νησή μου πλησιάζει», γράφει, κι ἐννοεῖ 
τὸν θάνατό του. «Λυπηθεῖτε με», ἱκετεύ-
ει τοὺς χριστιανοὺς τῆς Ρώμης, κι ἐννοεῖ 
νὰ μὴν κάνουν καμιὰ ἐνέργεια ἀπελευθε-
ρώσεώς του. «Μὲ μισεῖτε», τοὺς δηλώνει, 
στὴν περίπτωση ποὺ θὰ κατορθώσουν 
νὰ τὸν ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὰ θηρία.

Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἅγιοι! Αὐτοὶ ποὺ ἀγάπη-
σαν τὸν Χριστὸ πέρα καὶ πάνω ἀπὸ κα-
θετί.

Τὸ μεγάλο ἐρώτημα εἶναι: Αὐτοὶ τὰ βλέ-
πουν ἀνάποδα, ἢ ἐμεῖς, ποὺ ζοῦμε αὐτὴ 
τὴ συμβατικὴ καὶ ψεύτικη ζωή; 

«Εἴ τις τὸν Χριστὸν ἐν ἑαυτῷ ἔχει, νοη-
σάτω... τὰ συνέχοντα» τὴν ψυχὴ τοῦ ἁγί-
ου. Τῶν ἁγίων!

1. Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου, Ἐπιστολὴ 
«Πρὸς Ρωμαίους», ΕΠΕ 4, 113-121.



Π ρόκειται γιὰ ἕνα διαρκὲς θαῦμα 
ποὺ ζοῦμε οἱ πιστοί· γιὰ ἕναν 
ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους θησαυ-

ροὺς τῆς Ὀρ θοδοξίας. Εἶναι τὰ ἱερὰ Λεί-
ψανα, δηλαδὴ τὰ νεκρὰ πλέον σώματα 
τῶν Ἁγίων μας, ὁλόκληρα ἢ τμῆμα τους. 
Ἡ τιμὴ  μάλιστα πρὸς αὐτὰ χαρακτηρίζει 
κατ᾿ ἐξοχὴν ἐ   μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους.

Ἡ τιμὴ πρὸς τὰ ἱερὰ Λείψανα δὲν ἀπο-
τελεῖ δεισιδαιμονία τῶν ἁπλοϊκῶν καὶ ἀ    -
κατάρτιστων πιστῶν(*).  Στηρίζεται στοὺς
λόγους τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὅτι τὰ  σώματα 
τῶν πιστῶν «μέλη  Χριστοῦ ἐστι» καὶ 
«ναὸς τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου  Πνεύματος» 
(Α´ Κορ. Ϛ´ 15, 19).  Βέβαια ὅλων τῶν 
βα πτισμένων πιστῶν τὰ σώματα εἶναι 
μέλη Χριστοῦ καὶ ναοὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος. Στοὺς Ἁγίους ὅμως αὐτὰ ἔχουν 
τὴν πλήρη ἐφαρμογή τους. Διότι ἐνῶ 
ἐμεῖς μὲ τὴ χαλαρὴ ζωὴ καὶ τὶς  ἁμαρτίες 
μας διώχνουμε τὴ χάρη ποὺ λαμβάνου-
με ἀπὸ τὰ ἱερὰ Μυστήρια, τὴν προσ-
ευχὴ κλπ., οἱ Ἅγιοι μὲ τὴ βαθιὰ μετάνοιά 
τους καὶ τὸν ἔντονο ἀγώνα τους καθα-
ρίζονται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, νεκρώνουν 

τὰ πάθη τους, καλλιεργοῦν τὶς ἀρετές, 
γίνονται ὄντως πνευματοφόροι, ἔχουν 
διαρκῶς ἔνοικο στὴν καρδιά τους τὸν 
Θεό. Ἡ  ὕπαρξή τους εἶναι πλούσια σὲ 
ἁγια στικὴ χάρη, ἡ ὁποία διατηρεῖται στὸ 
σῶμα τους καὶ μετὰ τὸν θάνατό τους. Γι’ 
αὐτὸ καὶ πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ διατηροῦνται 
σὲ φυσικὴ  θερμο κρασία, εὐωδιάζουν 
καὶ  θαυματουργοῦν.

Ἀδιαμφισβήτητη ἁγιογραφικὴ μαρτυ-
ρία γιὰ τὴ θαυματουργικὴ δύναμη τῶν 
ἱερῶν Λειψάνων βρίσκουμε στὸ βιβλίο
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Δ´  Βασιλειῶν. Ἐ  -
  κεῖ ἀναφέρεται ὅτι, ἐνῶ κάποιοι  Ἰσρα η -
λίτες κήδευαν ἕνα  νεκρό,  ἐμφανίσθηκαν 
ἀντάρτες Μωαβίτες. Τότε ἐκεῖνοι τρο-
μαγ μένοι ἔριξαν τὸ νεκρὸ στὸν τάφο τοῦ 
προφήτη Ἐλισαίου (ὁ ὁποῖος εἶχε τα-
φεῖ σὲ σπήλαιο, κατὰ τὴ συνήθεια τῶν 
Ἰσραηλιτῶν) καὶ ἔτρεξαν νὰ σωθοῦν. Ἡ 
σορὸς τοῦ νεκροῦ κυλίσθηκε, μέχρι ποὺ 
ἄγγιξε τὰ ὀστὰ τοῦ προφήτη. Ἀπὸ τὴν 
ἐπαφὴ ὁ νεκρὸς ἀναστήθηκε (ιγ´ 21)! 

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες  συμφωνοῦν 
ὅτι στὰ σώματα τῶν Ἁγίων καὶ μετὰ τὴν 

Τὰ ἱερὰ Τὰ ἱερὰ ΛΛείψαναείψανα
τῶν Ἁγίων μας τῶν Ἁγίων μας 
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ἐκδημία τους ἐνοικεῖ ἡ θεία Χάρις, ἡ ὁ -
ποία μεταδίδεται σὲ ὅσους τὰ προσκυ-
νοῦν μὲ εὐλάβεια, καὶ γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἄξια 
πολλῆς τιμῆς. Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἦταν 
θεοφώτιστοι καὶ αὐθεντικοὶ θεολόγοι, 
ὥστε, ἂν πράγματι ἡ τιμὴ τῶν ἱερῶν Λει-
ψάνων ἦταν δεισιδαιμονία, δὲν θὰ δί-
σταζαν νὰ τὴ στηλιτεύσουν.

Γιὰ παράδειγμα ὁ Μέγας  Βασίλειος 
ἀναφέρει ὅτι, ἐνῶ στὴν ἐποχὴ τῆς Πα-
λαιᾶς Διαθήκης ὅποιος  ἀκουμποῦσε νε-
κρὸ ἐθεωρεῖτο ἀκάθαρτος  σύμφωνα μὲ 
τὸν Μωσαϊκὸ Νόμο, τώρα  πλέον ὅποιος 
ἀγγίξει ὀστὰ μάρτυρος «λαμβάνει τινὰ 
μετουσίαν   ἁγιασμοῦ ἐκ τῆς τῷ  σώματι 
παρεδρευούσης  χάριτος»· δηλαδὴ ἁ  -
γιάζεται, λαμβάνει ἀπὸ τὴν ἁγιαστικὴ 
χά   ρη ποὺ σκηνώνει στὸ σῶμα (PG 30, 
112C).

Ἀλλοῦ πολὺ χαρακτηριστικὰ ὁ ἴδιος 
ἅ   γιος Πατὴρ γράφει: Αὐτὰ τὰ ὀστά – καὶ 
κατ᾿ ἐπέκταση ὁλόκληρο τὸ σῶμα – εἶ ναι 
«τὰ συνδιαθλήσαντα τῇ  μακαρίᾳ ψυ-
 χῇ»· ἀγωνίστηκαν τὸν  ἀγώνα τῆς ἀρε-
τῆς μαζὶ μὲ τὴν ψυχή. «Ταῦτα μετ᾿ αὐτῆς 
στεφανώσει»· αὐτὰ θὰ τὰ  στεφανώσει 
μαζὶ μὲ τὴν ψυχὴ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς 
ἀνταποδόσεώς Του τῆς δικαίας, συνε -
χίζει ὁ ἅγιος, σύμφωνα μὲ τὸ χωρίο τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς ὅτι «δεῖ ἡμᾶς παρα στῆναι 
τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ, ἵνα  κομίσηται 
ἕκαστος πρὸς ἃ ἔπραξε τὰ διὰ τοῦ σώ -
ματος» (Β´ Κορ. ε´ 10). Δηλαδή, ἐ    πει-
δὴ καὶ τὸ σῶμα κουράστηκε στὴν ἄσκη-
ση (νηστεία, ἁγνότητα, ἀγρυπνία, ἐλεη-
μοσύνες…), δικαίως θὰ δοξασθεῖ ἀπὸ 
τὸν Θεὸ στὴ βασιλεία Του καὶ ἑνωμέ-
νο μὲ τὴν ψυχὴ θὰ ἀπολαύσει Βασιλεία 
οὐρανῶν (ΕΠΕ 2, 56).

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ση  -
μειώνει μὲ ἔμφαση: «Ὁ  Δεσπότης Χρι-
στὸς μᾶς ἔχει χαρίσει σωτήριες πηγὲς τὰ 
ἱερὰ Λείψανα τῶν ἁγίων, τὰ ὁποῖα ἀνα-

βλύζουν ποικίλες  εὐεργεσίες… Ἀλλὰ 
δὲν εἶ ναι αὐτοὶ νεκροί. Διότι νεκρὸ σῶμα 
πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ  θαυματουργεῖ; 
Πῶς μέσῳ αὐτῶν ἀποδιώκονται δαί-
μονες,  θεραπεύονται  ἀσθενεῖς,  τυφλοὶ
ἀποκτοῦν τὸ φῶς τους, λεπροὶ  κα θα-
ρίζονται, διαλύονται πειρασμοὶ καὶ θλί -
ψεις, καὶ χαρίζεται κάθε δωρεὰ ἀπὸ τὸν 
Θεό;» (PG 94, 1165AB).

Τέλος, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος σὲ κάποια ὁμιλία του ἀπευθύνει 
ἔν τονη προτροπή: «Γι᾿ αὐτὸ μᾶς ἄφησε 
ὁ Θεὸς τὰ ἱερὰ Λείψανα τῶν Ἁγίων, γιὰ 
νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ ζῆλο ἐκείνων καὶ 
γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει ἕνα λιμάνι καὶ μιὰ δυ-
νατὴ παρηγοριὰ στὶς θλίψεις ποὺ συνέ-
χεια μᾶς βρίσκουν. Γι᾿ αὐτὸ παρακαλῶ 
ὅλους σας, εἴτε εἶναι κάποιος λυπημέ-
νος, εἴτε ἄρρωστος ἢ ἀδικεῖται ἢ ἀντι-
μετωπίζει ὁποιαδήποτε ἄλλη θλίψη τῆς 
ζωῆς, ἢ βρίσκεται σὲ βάθος ἁμαρτιῶν, 
ἄς ἔρχεται ἐδῶ μὲ πίστη καὶ ὅλα αὐτὰ θὰ 
τὰ ἀποβάλει, θὰ φεύγει μὲ πολλὴ χα ρὰ 
καὶ μὲ ἀνακουφισμένη τὴ  συνείδηση, καὶ 
μόνο ποὺ θὰ βλέπει τὸ σκήνωμα τοῦ 
Ἁγίου» (PG 50, 595-596).

Μᾶς ἔχει χαρίσει λοιπὸν ὁ Θεὸς ἕνα 
μεγάλο θησαυρό. Νὰ τὸν  ἐκτιμήσουμε. 
Νὰ προσκυνοῦμε τὰ ἱερὰ  σκηνώματά 
τους μὲ πολλὴ εὐλάβεια, ὥστε νὰ  λαμ -
βάνουμε πλούσια χάρη. Νὰ προσπα-
θοῦμε ἀκόμη, ὅσο καὶ ὅποτε μποροῦ με, 
νὰ παραμένουμε κοντὰ στὶς λειψα νοθῆ-
κες τους καὶ νὰ ἀναπέμπουμε πολλὲς 
προσευχές, νὰ ζητοῦμε ἐπιμόνως τὴ 
 συμπαράσταση καὶ βοήθειά τους. Κον-
τὰ στοὺς Ἁγίους μας, μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγί-
ους μας ὁ ἀγώνας μας θὰ εἶναι πιὸ εὔκο-
λος καὶ πιὸ καρποφόρος.

(*) Γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περὶ τῶν 
ἱερῶν Λειψάνων ἀντλήσαμε βασικὰ ἀπὸ Π. Ν. Τρε-
μπέλα, Δογματική, τόμ. Γ´, σελ. 399-402.



Ὁ ὅσιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος

Ο ὅσιος Παῦλος εἶχε τὴν  καταγωγή 
του ἀπὸ τὴ Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου. 
Γεννήθηκε ἀπὸ 

πλούσιους γονεῖς καὶ
ἀναδείχθηκε μέγας ἀ  -
σκητὴς τῆς ἐρήμου τοῦ 
4ου αἰῶνος. Σὲ μικρὴ 
ἡλικία ἔμεινε  ὀρφανός. 
Καὶ λίγο  ἀργότερα, ὅ -
ταν ξέσπασαν οἱ σκλη-
ροὶ διωγμοὶ ἐναν τίον 
τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀ    -
πὸ τὸν Δέκιο (249-
251) καὶ τὸν  Βαλεριανό 
(254-259), γιὰ νὰ ἀπο-
φύγει κληρονομικοὺς 
πειρασμοὺς μὲ τοὺς οἰ-
κείους του, ἀνεχώρη σε 
γιὰ τὴν ἔρημο. Καὶ ἔζη-
σε ἐκεῖ μέχρι τὰ βαθιά 
του γεράματα μὲ ὁλοκληρωτικὴ ἀφοσίω-
ση στὸν Κύριο. 

Ὁ τόπος τῆς ἀσκήσεώς του ἦταν δυσ-
πρόσιτος. Μόνη του ἐπίγεια  παρηγοριὰ 
ἦταν ἕνας πανύψηλος φοίνικας ποὺ τοῦ 
ἔ   διδε τοὺς καρπούς, καὶ μιὰ δροσερὴ 
πηγὴ ποὺ τὸν ξεδιψοῦσε μὲ τὸ γάργαρο 
νερό. Γιὰ 60 ὁλόκληρα χρόνια ἕνα οὐρα-
νόσταλτο κοράκι τοῦ ἔφερνε καθημερινὰ 
ἄρτο ἀπολαμβάνοντας ἔτσι τὴ στοργὴ τῆς 
ἀγαθῆς Προνοίας τοῦ Θεοῦ Πατέρα.

Ὁ ὅσιος Παῦλος μελετοῦσε μὲ ἰσχυρὸ 
πόθο τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἄλλα πνευμα-
τικὰ βιβλία. Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς τὸν 
ἔθελγε, καὶ ἡ μακαρία εἰρήνη εἶχε πλημ-

μυρίσει τὴν ψυχή του. Τὰ ἀποτελέσματα 
τῆς θεοφιλοῦς πολιτείας του δὲν ἄργησαν 

νὰ φανοῦν. Ὁ Θε  ὸς
τὸν κατέστησε φανερὸ 
στὸν κόσμο. Μὲ τὸ 
φῶς τῶν ἁγίων συμ-
βουλῶν του καθοδη-
γοῦσε πλῆθος ἀναχω-
ρητῶν ποὺ ἔφθαναν 
μέχρις ἐκεῖ.

Ὁ πλοῦτος τῶν ἀ  ρε  -
τῶν του καὶ κυρίως ἡ 
χριστομίμητη ταπεινο -
φροσύνη καὶ ἡ ἁγία 
του ἀγάπη τὸν ἔκα-
μαν ὅλο καὶ περισσό-
τερο ἄξιο ἐμπιστοσύ-
νης. Ὅλους τοὺς ὑπο-
δεχόταν μὲ πηγαία κα-
λοσύνη. Τιμοῦσε καὶ 

σεβόταν ὅλους. Ἐπέλυε ἀπορίες σὲ θέ-
ματα δογματικὰ καὶ ἠθικὰ καὶ ἔδινε συγ-
κεκριμένες ὁδηγίες γιὰ τὴν καταπολέμη-
ση τῶν παθῶν καὶ «τὴν αὔξηση τῆς ἐν 
Χριστῷ ζωῆς».

Μὲ τὴ ζωὴ τοῦ ὁσίου Παύλου συνδέεται 
καὶ ἕνα περιστατικὸ μὲ τὸν Μέγα Ἀντώ-
νιο. Κάποτε ὁ Μέγας Ἀντώνιος, εὑρισκό-
μενος στὸ βαθὺ γήρας τῶν 90 ἐτῶν, ἀνα-
ρωτήθηκε μέσα του ἂν ὑπάρχει ἄλλος 
ἀσκητὴς ἐνάρετος ποὺ νὰ ἀσκεῖται βα-
θύτερα στὴν ἔρημο. Καὶ ἔλαβε ἀπὸ τὸν 
Θεὸ τὴν ἀπάντηση: «Ἀντώνιε, ὑπάρχει 
ὁ ἀββὰς Παῦλος ποὺ εἶναι σὲ ἡλικία 113 
ἐτῶν καὶ εἶναι πιὸ ἐνάρετος ἀπὸ σένα. 

15 Ἰανουαρίου
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Σπεῦσε λοιπὸν νὰ τὸν συναντήσεις καὶ 
μεγάλη πνευματικὴ ὠφέλεια θὰ λάβεις». 

Ὁ Μέγας Ἀντώνιος, παρὰ τὴ μεγάλη 
του ἡλικία, ὑπάκουσε. Μετὰ ἀπὸ ὁδοι-
πορία κοπιαστικὴ 3 ἡμερῶν καὶ μὲ ὁδηγὸ 
πρὸς τὴν ἀπρόσιτη σπηλιὰ τοῦ ὁσίου 
Παύλου μία λύκαινα ἔφθασε στὴν εἴσοδο 
τοῦ ἀσκητηρίου.

Ἦταν τότε τὸ ἔτος 344. Ἡ συνάντηση 
ὑπῆρξε συγκινητική. Οἱ δύο μεγάλοι ὅσιοι 
καὶ ἐνάρετοι ἄνδρες ἀσπάσθηκαν ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλον μὲ συναίσθηση ὅτι ὁ ἕνας ἔβλε-
πε στὸν ἄλλον τὸ πρότυπό του. Μέσα σὲ 
κλίμα ἀδελφοσύνης καὶ ταπεινοφροσύ-
νης οἱ δύο Ὅσιοι συζήτησαν πνευματικὰ 
θέματα μεταγγίζοντας ὁ ἕνας πρὸς τὸν 
ἄλλον τὴν πλούσια ἐμπειρία τῆς θεοκινή-
του πολιτείας τους.

Στὸ βιβλίο αὐτὸ βρίσκει ὁ ἀναγνώ-
στης ἐκλεκτὲς βιογραφίες ἁγίων τῆς 
Ἐκκλησίας μας, προφητῶν, ἀποστό-
λων, μαρτύρων, ἱεραρχῶν, ὁσίων, 
ποὺ τόσο ἐμπνέουν καὶ παραδειγμα-
τίζουν. Σελίδες 286. Τιμᾶται 9 b.
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ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ἔκδοση δέκατη τέταρτη

Κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἐπικοινωνίας τους τὸ 
πτηνὸ τὸ θεόσταλτο, ὁ κόρακας ποὺ ἔτρε-
φε τὸν ὅσιο Παῦλο, ἔφερε τὸν ἄρτο. Καὶ 
τότε ταπεινὰ ἀπεκάλυψε ὁ ὅσιος Παῦλος 
στὸ συνασκητή του Ἀντώνιο: «Ἑξήντα 
ὁλόκληρα χρόνια καθημερινὰ τὸ πτηνὸ 
αὐτὸ μὲ τρέφει, παρὰ τὴν  ἁμαρτωλότητά 
μου, μὲ μισὴ μερίδα ἄρτου. Σήμερα ὅμως 
μᾶς ἔφερε ὁλόκληρο ἄρτο, καὶ γιὰ τοὺς 
δυό μας». Τὸ βράδυ τὸ πέρασαν οἱ δύο 
ὅσιοι Γέροντες προσευχόμενοι. Τὴν ἑπό-
μενη ἡμέρα ὁ Μ. Ἀντώνιος  ἐπέστρεψε 
στὸ ἀσκητήριό του γεμάτος εὐγνωμοσύνη 
πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὸν θεῖο στηριγμὸ ποὺ 
δέχθηκε ἀπὸ τὸν ἐξαϋλωμένο ἀσκητὴ τῆς 
Θηβαΐδας Παῦλο.

Τὸν ἐπισκέφθηκε σύντομα καὶ πάλι. Κα-
θὼς βάδιζε, εἶδε στὸν οὐρανὸ τὴν ψυ       χὴ 
τοῦ ὁσίου Παύλου νὰ  ἀνυψώνεται μὲ συν-
οδεία φωτεινῶν ἀγγέλων. Καὶ τότε ἀνε-
φώνησε: «Παῦλε, γιατί μὲ  ἐγκαταλείπεις; 
Ἀργὰ σὲ γνώρισα, καὶ τόσο γρήγορα φεύ -
γεις!». Ὅταν ἔφθασε στὸ ἀσκητήριο ὁ Ἀν-
τώνιος, εἶδε τὸ σκήνωμα τοῦ ὁσίου Παύ-
λου σὲ στάση προσευχῆς. Μὲ δάκρυα τὸ
εὐπρέπισε καὶ τὸ ἐσκέπασε μὲ τὸν μαν -
δύα τοῦ Μεγάλου  Ἀθανασίου, ὅ   πως τοῦ 
εἶχε παραγγείλει ὁ Ὅσιος. Κατὰ τὴν ὥρα 
ποὺ ἔψαλλε ὕμνους   ἐπικηδείους δίπλα 
στὸ νεκρό, ἦρθαν καὶ στέκονταν περίλυ-
πα δύο λιοντάρια ποὺ τὸν βοήθησαν στὴ 
συνέχεια στὸ σκάψιμο τοῦ τάφου. Ἀναχω-
ρώντας ὁ ὅσιος Ἀντώνιος, δοξο λογοῦσε 
τὸν Θεὸ γιὰ τὴν  ἀποκάλυψη ποὺ τοῦ ἔκα-
νε, καὶ παρέλαβε ὡς πολύτιμη εὐλογία τὸ 
ράσο τοῦ ὁσίου Παύλου. 

Ὅσιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος.
Παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Κύριο σὲ 

ἡλικία 113 ἐτῶν. 
Ἀσκήθηκε στὸ σκάμμα τῆς ἐρήμου 91 

χρόνια. 
Εἴθε μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Ὁσίου κατὰ τὸ νέο 

ἔτος νὰ βαδίσουμε μὲ περισσότερη συνέ-
πεια καὶ ἀκρίβεια τὴν  ἀγωνιστική μας πο-
ρεία πρὸς τὸν Ἰησοῦ Χριστό.



Α ξιωθήκαμε καὶ φέτος νὰ ἑορτά-
σου με τὸ ἅγιο  Δωδεκαήμερο μὲ τὶς 
τρεῖς μεγάλες  δεσποτικὲς ἑορτές: 

τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, τῆς Περιτομῆς 
καὶ τῶν Θεοφανίων.  Συνάμα  τιμήσαμε 
τὴ Σύναξη τῆς  Ὑπεραγίας  Θεοτόκου 
τὴ δεύτερη μέρα τῶν    Χριστουγέννων, 
τὴ μνήμη τοῦ  Μεγάλου Βασιλείου στὴν 
ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους, τὴ Σύναξη τοῦ Τι-
μίου Προδρόμου ἀλλὰ καὶ ἄλλους ἁγί-
ους καὶ δικαίους ἐνδιάμεσα τῆς περιό-
δου. Γεμάτες οἱ ἡμέρες ἀπὸ τὰ σωτήρια 
γεγονότα καὶ τὶς ἱερὲς μορφές.  

Ὅλα γιὰ τὴ δική μας λύτρωση καὶ σω-
τηρία.  

Τί ὄμορφα ποὺ ἦταν! Πιὸ πολλὲς οἱ 
Ἀκολουθίες στοὺς Ναούς μας, πιὸ τα-
κτικὴ ἡ συμμετοχή μας σ’ αὐτές. Μὲ τοὺς 
ἐπίκαιρους ὕμνους καὶ τ’  ἀναγνώσματα 
ποὺ ἀπέδωσαν τὰ  νοήματα τῶν ἡ  με-
ρῶν. Ἀτμόσφαιρα  κατανυκτικὴ μὰ καὶ 
χαρούμενη,  πανηγυρική. Κι ἂς ἦταν φέ -

τος «παγωμένη» ἡ ἀτμόσφαιρα γύ ρω 
μας ἀπὸ τὰ ὅσα τραγικὰ  συμβαίνουν 
στὴν ἐποχὴ καὶ τὴν  πατρίδα μας. Μᾶς 
βοήθησαν ἴσως νὰ ἑορτάσουμε πιὸ οὐ-
σιαστικά, πιὸ πνευματικά, πιὸ ἀληθινά. 

«Τώρα ὅμως πέρασαν οἱ γιορτές», 
ἀ     κού  γεται μὲ παράπονο ἡ φράση ἀπὸ 
τὰ χείλη πολλῶν, μικρῶν καὶ μεγάλων, 
καὶ μιὰ θλίψη ζωγραφίζεται στὸ πρό-
σωπο καὶ κυριεύει τὴν ψυχή. 

Καὶ τώρα; Ἐπιστροφὴ στὴν καθημε-
ρινότητα. Στὰ σχολειὰ τὰ παιδιά, στὶς 
δουλειὲς οἱ μεγάλοι. Στὴν καθημερινό-
τητα ὅλοι μας. 

Αὐτὸ ἦταν; Τόσο γρήγορα τελείωσαν 
ὅλα; Τόσο λίγο κράτησαν; Γιατί τόσο 
σύντομα νὰ διαρκοῦν; Μόνο κάποιες 
μέρες τοῦ χρόνου; 

Πέρασαν λοιπὸν οἱ γιορτές; 
Ναί, οἱ γιορτὲς χρονικὰ πέρασαν. Δια-

χρονικὰ ὅμως μένουν μὲ τὰ δυνατὰ μη-
νύματά τους. Οἱ γιορτὲς δὲν  περνοῦν, 

Πέρασαν 
οἱ γιορτές;
Πέρασαν 
οἱ γιορτές;
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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. 
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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
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ΚΑΠΕ
ΝΘΗΜ
ΕΡΟ

ΑΝΙΚδὲν τελειώνουν, ὅταν ἀφήνουμε νὰ μιλοῦν μέσα μας 
τὰ μηνύματά τους. Ἡ συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, ἡ τα-
πείνωση, ἡ πτωχεία καὶ ἡ ἁπλότητα τῆς φάτνης, ἡ 
σιωπὴ τῆς Παρθένου, ἡ θεοφάνεια στὸν Ἰορδάνη 
ποταμό... Ὅλα μιλοῦν...

Οἱ γιορτὲς δὲν τελειώνουν. Ὅταν μελετοῦμε τὰ γε-
γονότα καὶ συνεχίζουμε νὰ τὰ ἔχουμε στὸ νοῦ μας 
καὶ νὰ σκεφτόμαστε τὶς ὠφέλειες ποὺ προῆλθαν 
ἀπὸ αὐτά, τότε συγκινούμαστε καὶ μὲ ἱερὴ εὐλάβεια 
δοξολογοῦμε τὸν Θεὸ στὴν προσευχή μας. Διατη-
ροῦμε στὴ ζωή μας τὶς ἑορτὲς μὲ τὶς ἀποφάσεις ποὺ 
παίρνουμε τὶς ἡμέρες αὐτές, τοὺς στόχους ποὺ θέ-
τουμε στὸν καθημερινό μας ἀγώνα γιὰ τὴ σωτηρία 
τῆς ψυχῆς μας καὶ ἀγωνιζόμαστε διαρκῶς. 

 Λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Ἐκεῖνος ποὺ διατη-
ρεῖ καθαρὴ τὴ ζωή του ἀπὸ κάθε ἀκαθαρσία καὶ κηλί-
δα, ἑορτάζει καθημερινά, πανηγυρίζοντας πάν τοτε, 
κι ἂν ἀκόμη δὲν εἶναι ἡμέρα ἑορτῆς οὔτε βρίσκεται 
σὲ ναοὺς μαρτύρων» («Εἰς Μάρτυρας» 2, ΕΠΕ 36, 
569). Καὶ ἀλλοῦ συμβουλεύει: «Ἂν ἔχεις καθαρὴ τὴ 
συνείδηση, ἔχεις διαρκῶς γιορτή, ἐπειδὴ ζεῖς μὲ τὶς 
καλὲς ἐλπίδες κι εὐχαριστεῖσαι μὲ τὴν ἀναμονὴ τῶν 
μελλοντικῶν ἀγαθῶν. Ὅπως ἐπίσης, ἂν ἔχεις ἔνο-
χη τὴ συνείδησή σου κι εἶσαι ὑπεύθυνος γιὰ πολλὲς 
ἁμαρτίες, κι ἂν ὑπάρχουν ἀκόμη χιλιάδες γιορτὲς καὶ 
πανηγύρεις, δὲν θὰ αἰσθάνεσαι καθόλου καλύτερα 
ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ πενθοῦν» (Λόγος «Εἰς τὰς Καλάν-
δας», ΕΠΕ 31, 473-5).

Στὴν ἐποχή μας παρατηροῦνται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς 
συμπτώματα καταθλίψεως σὲ πολλοὺς συνανθρώ-
πους μας, τὰ ὁποῖα αὐξάνονται κατὰ τὶς ἡμέρες ἑορ-
ταστικῶν περιόδων. Τὸ αἴσθημα τῆς μοναξιᾶς τοὺς 
γίνεται πιὸ ἔντονο τὴν περίοδο αὐτή, καὶ ἐπιθυμοῦν 
νὰ περάσουν σύντομα οἱ ἑορτὲς καὶ νὰ ἐπανέλθουν 
στὴ μονότονη καθημερινότητά τους. Τί κρίμα! 

Τὶς ἑορτὲς μέσα στὸ χρόνο μᾶς τὶς χαρίζει ὁ Θεὸς 
ὡς εὐκαιρίες γιὰ νὰ Τὸν πλησιάσουμε, νὰ μᾶς φέ-
ρει πιὸ κοντά Του, νὰ ἀνανεώσει τὶς δυνάμεις τῆς 
ψυχῆς μας, νὰ μᾶς ἀναστήσει πνευματικά, ἀληθινὰ 
καὶ νὰ ἀνεβάσει πιὸ ψηλὰ τὴ ζωή μας. Μόνο ἔτσι ἂν 
προσεγγίζουμε τὶς ἑορτές, δὲν τελειώνουν ποτὲ καὶ 
θὰ συνεχίζονται μὲ τὴν πνευματικὴ ζωή, ὅπως μᾶς 
διδάσκει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.


