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Π οιὸς εἶναι ὁ Χριστός;
Εἴκοσι αἰῶνες πρὶν τὸ  μεγάλο 

ἐρώτημα βγῆκε ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ 
ἴδιου τοῦ Χριστοῦ:

–Ποιὸς εἶμαι;
Ἦταν τὴν ὥρα ἐκείνη στὰ μέρη τῆς 

Καισαρείας τοῦ Φιλίππου.  Ὀνομαζόταν 
ἔτσι, διότι τὴν εἶχε κτίσει πρὸς τιμὴν 
τοῦ Καίσαρα ὁ Τετράρχης Φίλιππος. 
Ἐ    κεῖ λοιπὸν στράφηκε ξαφνικὰ ὁ Κύρι-
ος στοὺς Μαθητές Του καὶ τοὺς ἀπηύ-
θυνε διπλὸ ἐρώτημα· πρῶτα:

–«Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶ ναι 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;»· ποιὸς λέ νε οἱ 

ἄνθρωποι ὅτι εἶμαι ἐγώ, ὁ υἱὸς τοῦ ἀν
θρώπου;

Οἱ Μαθητὲς Τοῦ ἀπάντησαν ὅτι ἄλλοι 
θεωροῦν πὼς εἶσαι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτι-
στής, ἄλλοι ὁ προφήτης Ἠλίας ἢ ὁ Ἱερε-
μίας ἢ κάποιος ἄλλος ἀπὸ τοὺς παλαι-
οὺς Προφῆτες ποὺ ἀναστήθηκε. Τότε 
τοὺς ἀπηύθυνε τὸ δεύτερο ἐρώτημα:

–«Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;»· ἐ 
σεῖς ὅμως, ποιὸς λέτε ὅτι εἶμαι;

Τὴν ἀπάντηση ἐξ ὀνόματος ὅλων τὴν 
ἔδωσε ὁ ἀπόστολος Πέτρος μὲ τὰ ξε-
κάθαρα λόγια:

–Ἐσὺ εἶσαι ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ ζῶν

« Ὁ Χριστὸς» τῆς πανθρησκείας
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τος Θεοῦ! Εἶσαι ὁ ἀναμενόμενος Μεσ-
σίας μας, ὁ Χριστός. Ἀλλὰ δὲν εἶσαι 
ἁπλὸς ἄνθρωπος. Εἶσαι ὁ φυσικὸς Υἱὸς 
τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ: «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ 
υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (βλ. Ματθ. 
ιστ΄ [16] 1316).

Ἀπὸ τότε ὁ Κύριος σὲ κάθε γενιὰ καὶ 
κάθε τόπο ἀπευθύνει τὸ ἴδιο ἐρώτημα 
στοὺς πιστούς Του, καὶ μάλιστα τοὺς 
ἔχοντες τὴν εὐθύνη νὰ ποιμαίνουν τὸν 
λαό Του: «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρω-
ποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;»... 
«Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;»...

Στὴ διάρκεια τῶν αἰώνων ὁ Κύριος 
ἐπισκεπτόταν ὅλες τὶς Συνόδους τῶν 
Ἐπισκόπων, καὶ μάλιστα τὶς μεγάλες, 
τὶς Οἰκουμενικές. Μὲ τὸ ἐταστικό Του 
βλέμμα διαπερνοῦσε τὶς καρδιὲς τῶν 
ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς ρω-
τοῦσε:

–«Ὑμεῖς τίνα με λέγετε εἶναι;».
Καὶ ἐκεῖνοι, ὅλοι, μὲ μιὰ φωνή, μὲ μιὰ 

καρδιὰ ὁμολογοῦσαν:
–Εἶσαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ Πρῶτος καὶ ὁ

Ἔσχατος, ἡ Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος τῶν πάν
των. Εἶσαι ὁ Ἕνας καὶ Μόνος! Ὁ Θε 
ός! Τὸ δεύτερο Πρόσωπο τοῦ Ἑνὸς ἐν 
Τριάδι ἀληθινοῦ Θεοῦ. Εἶσαι ὁ Υἱὸς καὶ 
Λό  γος τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔγινες καὶ ἀληθι
νὸς ἄνθρωπος. Εἶσαι τέλειος Θεὸς καὶ 
τέλειος ἄνθρωπος, ὁ μόνος Σωτήρας 
καὶ ἡ τελικὴ Ἐλπίδα τοῦ κόσμου. Εἶσαι 
ἡ μόνη Ἀλήθεια, τὸ μόνο Φῶς, ἡ ὄντως 
Ζωή! Ὅλοι οἱ ἄλλοι «κλέπται εἰσὶ καὶ 
λῃσταί» (Ἰω. ι΄ 8). Εἶσαι ὁ Ὤν!

Σ᾿ ὅλη αὐτὴ τὴ δισχιλιετὴ χρονικὴ πε-
ρίοδο ὁ διάβολος λυσσοῦσε, προκειμέ-
νου νὰ διαστρεβλώσει τὴν ἀλήθεια περὶ 
τοῦ Χριστοῦ· εἴτε  παρουσιάζοντάς Τον 
ὡς ἄνθρωπο καὶ μόνο, εἴτε ὡς ἄσαρ-
κο Θεό.

Ἡ λύσσα του στὶς μέρες μας ἔχει κο-
ρυφωθεῖ. Μαίνεται ἀγριεμένος. Ξερ-

νάει ἀπὸ τὸ βρωμερό του στόμα ὅλη 
τὴν κακία καὶ τὸ μίσος κατὰ τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἀλλὰ μὲ πόση τέχνη! Μὲ τί γλυ-
κόλογα περὶ ἀγάπης, μὲ πόση εὐστρο-
φία καὶ ὕπουλη μεθόδευση! Τονίζει τὴν 
ἀνάγκη νὰ ἔχουμε ἀλληλοκατανόηση, 
νὰ μὴν εἴμαστε ἀπόλυτοι, νὰ μὴ διεκ-
δικοῦμε γιὰ τὴν πίστη μας ὅτι εἶναι ἡ 
μόνη ἀλήθεια, νὰ δεχόμαστε ὅτι ὅλες 
οἱ θρησκεῖες εἶναι δρόμοι πρὸς τὸν ἴδιο 
Θεό. Διαδίδει τὸ κατεξοχὴν διεστραμ-
μένο πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, πνεῦμα 
τὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ στὸ τερατῶδες φαι-
νόμενο ποὺ τὸ ὀνομάζουμε «πανθρη-
σκεία». Μέσα σ᾿ αὐτὸ ὁ Χριστὸς θεω-
ρεῖται ἕνας ἁπλὸς θρησκευτικὸς ἡγέτης 
μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους.

Εἶναι φανερὸ ὅτι στοὺς καιρούς μας 
τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Χριστὸς 
καθίσταται ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο, καὶ ἡ ἀ  
παίτηση νὰ δοθεῖ σωστὴ ἀπάντηση σ᾿ 
αὐτὸ ἀπὸ τὸν καθένα μας ἐπείγουσα 
καὶ ἀπολύτως ἀναγκαία.

Κι εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ Χριστός μας 
στοὺς σημερινοὺς πανθρησκειακοὺς 
καιροὺς στρέφεται πιὰ πρὸς ὅλους ἐ   
μᾶς, πρὸς τὸν καθένα μας, καὶ μᾶς ἀ  
πευθύνει τὸ ἴδιο καίριο ἐρώτημα:

–Ποιὸς λένε οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἶμαι;
–Ἄλλοι λένε ὅτι εἶσαι «ἕνας ἥρωας 

ποὺ ἀγωνίστηκες μέχρις αἵματος νὰ νι-
κήσεις τὸν ἑαυτό Σου». Ἄλλοι λένε πὼς 
ἤσουν «μεγάλος κοινωνικὸς ἐπανα-
στάτης». Ἄλλοι πὼς δὲν ὑπῆρξες ποτέ. 
Ἄλλοι, ἡ μεγάλη πανθρησκειακὴ μάζα, 
λένε πὼς εἶσαι «θεϊκὸς ἀπεσταλμένος, 
σοφὸς ἡγέτης μαζὶ μὲ τὸν Κρίσνα, τὸν 
Μωάμεθ, τὸν Κομφούκιο, τὸν Βούδα».

–Ἐσεῖς; Ἐσεῖς οἱ πιστοί μου, οἱ ποιμέ-
νες τῆς Ἐκκλησίας μου, Ποιὸς λέτε ὅτι 
εἶμαι;

–Εἶσαι…
Τί θὰ ἀπαντήσουμε;…
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E ἶπεν ὁ Κύριος· ἐὰν ἀφῆτε 
τοῖς ἀνθρώποις τὰ παρα
πτώματα αὐτῶν, ἀφήσει 

καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐ
ράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς 
ἀνθρώποις τὰ  παραπτώματα 
αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀ  
φήσει τὰ παραπτώματα ὑ   μῶν.  
Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ  γίνεσθε 
ὥσπερ οἱ  ὑποκριταὶ σκυθρω
ποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσ
ωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς 
ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν ὅτι  ἀπέχουσι τὸν 
μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων 
ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ 
τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως 
μὴ φανῇς τοῖς ἀν   θρώποις νη
στεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου 
τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ 
σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 
ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 
Μὴ  θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυ
ροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς 
καὶ βρῶσις ἀ φανί  ζει, καὶ ὅπου 
κλέπται διορύσ σουσι καὶ 
κλέπτουσι· θησαυ ρίζετε δὲ 
ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, 
ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις 
ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται 
οὐ διορύσσουσιν οὐ    δὲ 
κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν 
ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται 
καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

1. Ἡ Κυριακὴ τῆς συγχωρήσεως
Καθὼς ἀπὸ αὔριο εἰσερχόμαστε στὸ «στάδι-

ον τῶν ἀρετῶν», τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ 
σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς μεταφέρει 
τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου γιὰ πνευματικὰ ἀγω-
νίσματα, ποὺ εἶναι συνυφασμένα μὲ τὴν περίο-
δο τῆς Σαρακοστῆς: τὴ συγχώρηση, τὴ νηστεία 
καὶ τὴν ἐλεημοσύνη. 

Ὅταν ὁ Κύριος δίδασκε τοὺς ἀνθρώπους μὲ 
τὴ γνωστὴ «ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία» Του, ἀφοῦ 
ἔδωσε ὡς ὑπόδειγμα προσευχῆς τὸ «Πάτερ 
ἡμῶν», στὴ συνέχεια ὑπογράμμισε τὴν ἀνάγ
κη νὰ συγχωροῦμε τοὺς ἀδελφούς μας.  Διότι, 
ὅπως ὁ Ἴδιος μᾶς εἶπε, ἐὰν συγχωρήσετε τὰ 
ἁμαρτήματα ποὺ σᾶς ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι, ὁ 
Πατέρας σας ὁ Οὐράνιος θὰ συγχωρήσει καὶ 
τὰ δικά σας ἁμαρτήματα. «Ἐὰν μὴ ἀφῆτε τοῖς 
ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ 
πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν»· 
ἐὰν ὅμως δὲν συγχωρήσετε τοὺς ἀνθρώπους 
ποὺ ἁμάρτησαν ἀπέναντί σας, οὔτε ὁ  Πατέρας 
σας θὰ συγχωρήσει τὶς δικές σας ἁμαρτίες 
πρὸς Αὐτόν. 

Εἶναι σαφὴς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου. Ἀπαραίτη-
τη προϋπόθεση γιὰ νὰ συγχωρήσει ὁ Θεὸς τὰ 
πολλὰ καὶ ποικίλα ἁμαρτήματά μας εἶναι νὰ μά-
θουμε κι ἐμεῖς νὰ συγχωροῦμε τοὺς ἄλλους γιὰ 
τὰ λάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες τους, μὲ τὶς ὁποῖες 
ἴσως μᾶς ἔβλαψαν ἢ μᾶς ἀδίκησαν. Ὁπωσδή-

ΜΕ ΑΓΑΠΗ 
ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
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ποτε ἐκ πρώτης ὄψεως αὐτὸ δὲν εἶναι 
εὔκολο. Ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πλη-
γωμένη μας ἀξιοπρέπεια, τὰ προσωπι-
κά μας συμφέροντα, ἴσως καὶ μὲ τὸ δί-
καιο. Ὡστόσο, ἡ δική μας ὑποχώρηση καὶ 
ἡ συγχώρηση τοῦ ἀδελφοῦ μας δὲν εἶναι 
ἀδυναμία καὶ ἥττα. Ἀντιθέτως εἶναι μέγα 
προνόμιο, διότι μᾶς κάνει νὰ μοιάζουμε 
μὲ τὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος ἔδειξε τόση ἀγάπη 
σ’ ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀχάριστους 
ἀνθρώπους. Εἶναι καὶ νίκη μεγάλη, διότι 
ὑπερνικοῦμε τὰ τείχη ποὺ ὑψώνει ὁ ἐγω-
ισμός μας καὶ κατατροπώνουμε τὸν παμ
πόνηρο διάβολο ποὺ ὑποθάλπει κάθε δι-
χόνοια καὶ διαίρεση. 

Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι ἡ ἁγία μας Ἐκ
κλησία ὀνόμασε τὸν πρῶτο  Κατανυκτικὸ 
Ἑσπερινὸ ποὺ τελεῖται κατὰ τὴ σημερινὴ 
Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς τὸ ἀπόγευμα, ὡς 
«Ἑσπερινὸ τῆς Συγχωρήσεως». Μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸ μᾶς καλεῖ νὰ ξεκινήσουμε τὸν 
πνευματικὸ ἀγώνα τῆς Σαρακοστῆς ἀγα-
πημένοι καὶ συγχωρημένοι μεταξύ μας, 
ὥστε ἡ προσευχή μας νὰ εἶναι εὐάρεστη 
στὸ Θεό.

 
2. Ὄχι γιὰ τὸν ἔπαινο

τῶν ἀνθρώπων
Ὡστόσο ὁ Κύριος συνέχισε τὴ διδασκα-

λία Του:
Ὅταν νηστεύετε, εἶπε, νὰ μὴ γίνεστε 

σκυθρωποὶ καὶ περίλυποι σὰν τοὺς ὑπο-
κριτές. Διότι αὐτοὶ ἀλλοιώνουν τὰ πρό-
σωπά τους καὶ παίρνουν τὴν ὄψη καὶ τὴν 
ἔκφραση ἀνθρώπου καταβεβλημένου 
ἀπὸ τὶς στερήσεις, γιὰ νὰ φανοῦν στοὺς 
ἀνθρώπους ὅτι νηστεύουν. «Ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν»· 
αὐτοὶ ἔλαβαν ἐξ ὁλοκλήρου τὴν ἀμοιβή 
τους ἀπὸ τοὺς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων.   

Ἐσὺ ὅμως ὅταν νηστεύεις, ἄλειψε τὸ κε-
φάλι σου, δηλαδὴ περιποιήσου τὰ μαλλιά 
σου, καὶ νίψε τὸ πρόσωπό σου, ὥστε νὰ 
φαίνεσαι χαρούμενος, καὶ νὰ μὴ φανεῖς 

στοὺς ἀνθρώπους ὅτι νηστεύεις «ἀλλὰ 
τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ». Κι ὁ 
Πατέρας σου ποὺ εἶναι βέβαια ἀόρατος, 
ἀλλὰ βρίσκεται παρὼν καὶ στὰ πιὸ κρυμ-
μένα μέρη καὶ βλέπει, θὰ σοῦ ἀποδώσει 
τὴν ἀμοιβή σου στὰ φανερά. 

Μὴ μαζεύετε γιὰ τὸν ἑαυτό σας θησαυ-
ροὺς πάνω στὴ γῆ, ὅπου ὁ σκόρος καὶ ἡ 
φθορὰ τῆς σαπίλας ἢ τῆς σκουριᾶς τοὺς 
ἀφανίζουν, κι ὅπου οἱ κλέφτες κάνουν δι-
άρρηξη καὶ τοὺς κλέβουν. 

«Θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐ
ρανῷ», μαζεύετε γιὰ τὸν ἑαυτό σας θη-
σαυροὺς στὸν οὐ ρα νό, ὅπου οὔτε ὁ σκό-
ρος οὔτε ἡ σαπίλα καὶ ἡ σκουριὰ ἀφανί-
ζουν τοὺς ἀποθηκευμένους θησαυρούς 
σας, κι ὅπου οἱ κλέφτες δὲν κάνουν διάρ-
ρηξη οὔτε κλέβουν.

Πρέπει λοιπὸν νὰ θησαυρίζετε θησαυ-
ροὺς στὸν οὐρανό, γιὰ νὰ εἶναι καὶ ἡ καρ-
διά σας προσκολλημένη στὸ Θεὸ καὶ στὰ 
οὐράνια. Διότι ἐκεῖ ὅπου εἶναι ὁ θησαυ-
ρός σας, ἐκεῖ θὰ εἶναι καὶ ἡ καρδιά σας. 

Οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ Κυρίου μᾶς βοηθοῦν 
νὰ διεισδύσουμε στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς 
μας καὶ νὰ ἐξετάσουμε ἂν εἶναι σωστὰ 
προσανατολισμένη. Γιὰ παράδειγμα, ἄς 
ρωτήσουμε τὸν ἑαυτό μας: Μήπως νη-
στεύω ὄχι γιὰ τὴν πνευματική μου ὠφέ-
λεια, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποσπάσω τὸν ἔπαι-
νο τῶν ἀνθρώπων;... Τότε ὁ Θεὸς δὲν δέ-
χεται τὴ νηστεία αὐτή. Διότι ἀκόμη καὶ τὰ 
πιὸ ἅγια ἔργα, ὅπως ἡ προσευχή, ἡ νη-
στεία κι ἡ ἐλεημοσύνη, ἂν δὲν γίνονται μὲ 
ἁγνὰ καὶ ἀνιδιοτελὴ κίνητρα, ἀλλὰ μολύ-
νονται ἀπὸ ἐγωιστικὴ διάθεση γιὰ προ-
βολὴ καὶ ἐπίδειξη, τότε ἀποτελοῦν βδέ-
λυγμα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ ἀποδοκιμάζον ται. 
Ὁ οὐράνιος Πατέρας μας δέχεται καὶ ἐ 
παινεῖ ὅ,τι γίνεται μὲ ταπείνωση καὶ ἀγά-
πη. Ἂς ἀγω νιζόμαστε λοιπὸν γιὰ τὴν τή-
ρηση τῶν  θείων ἐντολῶν ὄχι μὲ σκοπὸ 
τὸν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ γιὰ τὴ 
δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὴν οἰκο-
δομὴ τῶν ἀδελφῶν μας.



Τότε ἡ γερόντισσα τοῦ εἶπε:
–Δὲν τό ’πα γι’ αὐτό, παιδί μου. Ἀλ λὰ ἐπειδὴ ἐγὼ 

εἶμαι φτωχή, δὲν ἔχω  τί  πο τα ἄλλο νὰ προσφέρω 
στὸν Ἅγιο πέ ρα ἀπὸ τὸν κόπο μου αὐτό.

Τότε ὁ Ἅγιος χτύπησε μεμιᾶς τὸ μέτωπό του 
ὡς ἔνδειξη κατάπληκτου θαυμασμοῦ καὶ μο-
νολόγησε:

–Ἄχ, Ἰουστίνε, ἔγινες καθηγητὴς Θεο
λογίας, κι ὅμως! Τὴν εὐσέβεια αὐτῆς τῆς γε-
ρόντισσας ἀπέχεις πολὺ γιὰ νὰ τὴ φτά σεις.

Στράφηκε τότε καὶ πάλι στὸν ὁδηγό. Τὸν 
πλήρωσε, κατέβηκε ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο καὶ 
συνέχισε πεζὸς μαζὶ μὲ τὴ γριούλα τὸν ὑπό-
λοιπο δρόμο ἕως τὸ Μοναστήρι.

❁   ❁   ❁
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τῆς Ἐκκλησίας.

Πρέπει νὰ ἦταν τὸ ἔτος 1929, δηλαδὴ ὅταν ὁ Ἅγιος ἦταν σὲ ἡλικία 35 ἐτῶν. Ἦταν 
καλοκαίρι, καὶ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Βράνιε μὲ προορισμὸ τὸ Μοναστήρι τοῦ ἁγίου Προ-
χόρου. Πήγαινε συχνὰ στὸ Μοναστήρι αὐτό, μὲ τὸ ὁποῖο καὶ εἶχε ἰδιαίτερο σύνδε-
σμο, γιατὶ εἶχε μεγάλη ἀγάπη στὸν ἅγιο Πρόχορο. Ἦταν ἤδη καθηγητὴς Πανεπι-
στημίου στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ στὸ Βελιγράδι.

Ὁ δρόμος μέχρι τὸ Μοναστήρι ἦταν δύσβατος καὶ γι’ αὐτὸ ἀρκετὰ κουραστικός. Ὁ 
Ἅγιος, γιὰ νὰ ὑπερνικᾶ αὐτὲς τὶς δυσκολίες, χρησιμοποιοῦσε κάποιο ἁπλὸ αὐτοκί-
νητο, γιὰ νὰ διασχίσει τὸν βουνήσιο δρόμο ποὺ ὁδηγοῦσε στὸ Μοναστήρι.

Σὲ μιὰ λοιπὸν τέτοια ἐπίσκεψή του συνάντησε στὸ δρόμο του μιὰ γερόντισσα, κι 
ἀμέσως κατάλαβε ὅτι κι αὐτὴ κατευθυνόταν μὲ τὰ πόδια πρὸς τὸ Μοναστήρι. Τότε 
ὁ Ἅγιος ἔκανε νόημα στὸν ὁδηγὸ νὰ σταματήσει καὶ προσκάλεσε τὴ γριούλα νὰ 
ἀνέβει στὸ αὐτοκίνητο, γιατί, ὅπως τῆς ἐξήγησε, κι ἐκεῖνος 
πήγαινε ὅπου καὶ αὐτή.

–Σ’ εὐχαριστῶ, παιδί μου, τοῦ ἀπάν τη σε ἡ γριούλα, 
ἀλλὰ ἐγὼ εἶμαι φτωχή.

Ὁ Ἅγιος τότε τῆς χαμογέλασε καὶ τὴ διαβεβαίωσε 
ὅτι δὲν θὰ πλήρωνε τίποτε, μιὰ καὶ τὸ αὐτοκίνητο 
ἦταν νοικιασμένο ἀπὸ ἐκεῖνον.

Μὲ θυσία καὶ κόπο
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Στὴν ἐποχὴ τῶν ἀνέσεων καὶ τῆς λο-
γικῆς ἴσως ἀδυνατοῦμε νὰ ἐννοήσουμε 
βαθύτερα τὴν προσφορὰ τῆς γριούλας 
ἀλλὰ καὶ τὸν θαυμασμὸ τῆς ἐνέργειάς 
της ἀπὸ τὸν Ἅγιο.

Γιατὶ μάθαμε στὴν ἄνεση καὶ στὶς εὐ
κολίες.

Γιατὶ ἀπεχθανόμαστε τὸν κόπο καὶ τὴν 
κακοπάθεια. Ὅλα τὰ μποροῦμε πλέ ον 
μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς κουμπιοῦ. Μάθαμε νὰ
δωρίζουμε ἀπὸ τὸ περίσσευμα, ὄχι ἀ
πὸ τὸ ὑστέρημα. Καὶ στὸ Θεὸ καὶ στοὺς 
ἀν   θρώπους. Μάθαμε ν’ ἀγαποῦμε ἀπὸ 
συμ φέρον ἢ ἔστω ἀπὸ συμπάθεια καὶ 
ὄχι ἔμπονα καὶ θυσιαστικά. Γι’ αὐτὸ καὶ 
αὐ   θόρμητα ἀναδύεται τὸ ἐρώτημα: Για-
τί πρέπει νὰ κουραστοῦμε; Ἔχει ἀνάγκη 
ὁ Θεὸς τὴ σωματική μας καταπόνηση; 

Ἡ  ἔκδοση τοῦ 
 ἐγκολπίου αὐ τοῦ 
ἀπο σκο   πεῖ στὸ νὰ 
γίνουν πιὸ προσ
 ιτὰ στὸν κάθε πι 
στὸ τὰ ὑπέρ οχα 
νοήματα τοῦ Ἀκα-
θίστου Ὕμνου. 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κεί-
μενο περιέχει καὶ 
τὴ μετάφραση τοῦ 
δοξαστικοῦ αὐ   τοῦ 

ἐγκωμίου πρὸς τὴν Δέ   σποινα τοῦ κό-
σμου, τὴν Ὑ   πέρ μαχο Στρατηγὸ τοῦ 
ἔθνους. Σελίδες 135. Τιμᾶται 3 �.

Ἔκδοση δεύτερη συμπληρωμένη

O AKAQISTOS

UMNOS
ΜΕ MΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ἀρχιμ. Ἀποστόλου Χ. Τσολάκη

Ὄχι φυσικά. Ὁ Θεὸς δὲν ἔχει νὰ ὠφε-
ληθεῖ σὲ τίποτε ἀπὸ τὴ δική μας ἄσκη-
ση. Ὅμως ἡ ἄσκηση εἶναι ἡ μητέρα τοῦ 
ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ κακοπάθεια ἡ γεννήτρα 
τῆς ἀρε τῆς.

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ κατάκτηση τῆς ὁποιασ-
δήποτε ἀρετῆς προϋποθέτει κόπο, ἄ   
      σκηση καὶ προσπάθεια, γιὰ νὰ  φέρει 
καρ   πό. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ψυχοσω
ματικὴ ἑνότητα, καὶ τὸ σῶμα  βοηθᾶ τὴν 
ψυχή, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ψυχὴ ἐκ   φρά
ζεται καὶ μὲ τὸ σῶμα.

Προσευχὴ θέλεις νὰ κάνεις; Χρειά 
ζεται κόπος. Νὰ γονατίσεις, νὰ σταθεῖς 
ὄρ  θιος, νὰ συγκεντρώσεις τὸ  μυαλό 
σου.

Στὴ Λατρεία θέλεις ἀπερίσπαστος νὰ 
συμμετέχεις; Κι ἐδῶ κόπος  χρειάζεται 
γιὰ νὰ συγκεντρωθεῖς καὶ νὰ  ἐκφράζεσαι 
προσ ευχητικὰ ὅπως τὸ σῶμα τῶν πι
στῶν.

Τὰ πάντα χρειάζονται κόπο. Καὶ ὁ 
κό πος αὐτὸς ἐκφράζει τὸν πόθο τῶν 
ἀν  θρώπων νὰ βροῦν τὸν Θεό. Ὅμως ὁ 
κό  πος αὐτὸς εἶναι χαρὰ κι  ἀνάπαυση. 
Χαρὰ καὶ ἀνάπαυση ποὺ ἐκπηγάζουν 
ἀπὸ τὴν πίστη ὅτι ὁ κόπος εἶναι προσ
φορὰ ποὺ γίνεται εὐπρόσδεκτη, εἴτε 
προσφέρεται στὸ Θεὸ εἴτε στὸ συν άν
θρωπο.

Εἶναι διάχυτο αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς 
προσφορᾶς τοῦ κόπου μας στὴν Ὀρθό-
δοξη πνευματικότητα. «Δῶσε αἷμα, γιὰ 
νὰ λάβεις πνεῦμα». Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθό-
δοξη παράδοση ἔχει τὶς νηστεῖες, τὶς με-
τάνοιες, τὶς γονυκλισίες, τὶς ἀγρυπνί-
ες καὶ τόσα ἄλλα ὡς κατάθεση κόπου 
στὸν ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους 
ἐκ μέρους μας πρὸς ἐκζήτησιν τῆς χά-
ριτός Του.

Προοδεύσαμε σήμερα. Κάναμε τὴ 
ζωή μας εὔκολη καὶ ἄνετη, ὅμως τὴν εὐ
σέ βεια τῆς Σερβίδας γριούλας ὄχι μόνο 
δὲν τὴν ἔχουμε, ἀλλὰ δυστυχῶς τὴν ἀ  
πεμπολήσαμε καὶ ὡς φρόνημα!



«Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας»

Τ ὸ κεντρικότερο σημεῖο τῆς θείας 
Λειτουργίας εἶναι ἡ ὥρα τῆς Ἁγίας 
Ἀναφορᾶς. Ἡ ὥρα δηλαδὴ ποὺ ἡ 

θυσία μας ἀναφέρεται στὸ Θεό. Τὸ ἐ   
πίγειο θυσιαστήριο ἑνώνεται μὲ τὸ οὐ   
 ράνιο. Ἐκεῖ ὅπου παραστέκουν «χιλιά-
δες ἀρχαγγέλων καὶ μυριάδες ἀγγέ-
λων».

Γι’ αὐτὸ ὁ ἱερέας προτρέπει τοὺς πι-
στούς: «Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας». 
Ζητᾶ ἀπὸ ὅλους μας νὰ ὑψώσουμε 
στὸ Θεὸ τὶς καρδιές μας. Ν’ ἀποσπα-
σθοῦμε ἀπὸ τὰ γήινα ἐξ ὁλοκλήρου καὶ 
ν’ ἀνυψωθοῦμε στὸν οὐρανό. 

Πρὶν ἀπὸ λίγο ὁ χερουβικὸς ὕμνος 
μᾶς προέτρεψε γιὰ κάτι ἀνάλογο: νὰ 
ἀποβάλουμε κάθε μέριμνα καὶ ἔγνοια 
ἐπίγεια: «Πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώ-
μεθα μέριμναν».    

Τώρα ἀκούγεται ἐντονότερη ἡ προ-
τροπὴ τοῦ λειτουργοῦ. Μᾶς καλεῖ νὰ 
στρέψουμε ὅλες τὶς πνευματικὲς καὶ δι-
ανοητικὲς δυνάμεις μας πρὸς τὸν Κύ-
ριο, πρὸς τὰ αἰώνια καὶ τὰ ὑπερουρά-
νια. Ἡ διάνοιά μας κατὰ τὶς ἱερὲς αὐτὲς 
ὧρες νὰ προσηλωθεῖ σ᾿ αὐτὰ ποὺ θὰ 

τελεσθοῦν. Οὔτε στιγμὴ νὰ μὴ φύγει ἡ 
προσοχή μας ἀπὸ τὴν προσφερόμε-
νη θυσία. Ἡ σκέψη μας ν᾽ ἀπορροφη-
θεῖ καὶ νὰ βυθισθεῖ στὶς εὐχαριστίες καὶ 
τὶς δεήσεις τῶν εὐχῶν. Καὶ ἡ καρδιά 
μας, ὁ ἐσωτερικός μας κόσμος ὁλόκλη-
ρος νὰ θέλγεται, νὰ συναρπάζεται ἀπὸ 
τὰ τελούμενα στὸ ἐπίγειο θυσιαστήριο, 
ποὺ ἔχουν ἀναφορὰ στὸ ὑπερουράνιο. 

Ἀνυψωμένες τὶς καρδιές μας πρὸς 
τὸν οὐρανό, πρὸς τὸν Θεό, μᾶς προ-
τρέπει νὰ ἔχουμε καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος 
Ἱεροσολύμων: «Ἀληθῶς», λέει, «κατ᾽ 
ἐκείνην τὴν φρικωδεστάτην ὥραν ὀφεί-
λομεν ἀφιέναι φροντίδας βιοτικάς, με-
ρίμνας κατ᾽ οἶκον, καὶ ἔχειν ἐν οὐρανῷ 
τὴν καρδίαν πρὸς τὸν Φιλάνθρωπον 
Θεόν» (ἀρχιμ. Γεωργίου Δημοπούλου, 
Ἀπὸ τὸν λειτουργικόν μας πλοῦτον, 
σελ. 125). 

Ἀλήθεια, τί μεγάλα καὶ φοβερὰ τε-
λοῦνται τὴν ἱερὴ αὐτὴ ὥρα μέσα στὸ 
ναό;  Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι οἱ σαρκικοὶ καὶ 
ἁμαρτωλοὶ λατρεύουμε τὸν Θεὸ μαζὶ μὲ 
τοὺς ἁγίους ἀγγέλους, μὲ τὰ οὐράνια, 
λειτουργικὰ πνεύματα. Μὲ τὸ πνεῦμα 
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μας ἀνυψωμένο ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ ἀφήνουμε τὴ 
γῆ καὶ νὰ φθάνουμε στὸν οὐρανό. Συνόμιλοι τῶν ἀγγέ-
λων, πολίτες τοῦ οὐρανοῦ. Σὰν τοὺς τρεῖς Μαθητὲς στὸ 
ὄρος Θαβὼρ μᾶς παραλαμβάνει ὁ Κύριος κατὰ τὴν 
ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας καὶ μᾶς καλεῖ ν’ ἀνεβοῦμε 
μαζί Του «εἰς ὄρος ὑψηλόν», νὰ μᾶς ἀποκαλύψει τὴ 
δόξα Του, τὰ μεγαλεῖα Του.  

Ἀνεβαίνει ἀσταμάτητα ἡ ψυχή μας νὰ συναντήσει τὸν 
Θεό, καὶ ὅσο περισσότερο ἀνεβαίνει τόσο πιὸ πολὺ πο-
θεῖ τὴν ἕνωση μαζί Του. 

Στὴν προτροπὴ τοῦ λειτουργοῦ «ἄνω σχῶμεν τὰς 
καρδίας», οἱ πιστοὶ ἀπαντοῦμε: «Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύ-
ριον», βεβαιώνοντας ὅτι ἔχουμε στραφεῖ πρὸς τὰ ἄνω, 
πρὸς τὸ ὕψος, πρὸς τὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ, ἀπαλλαγμέ-
νοι ἀπὸ τὰ γήινα. 

Τὸ ὑποσχόμαστε, τὸ ὁμολογοῦμε. Εἶ ναι ὅμως ἀλή-
θεια; «Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον» τὶς καρδιές μας; Ποῦ 
ἔχουμε στραμμένα τὰ βλέμματά μας, τὴν προσοχή μας;

Τὸ θέλουμε. Ἐπιθυμοῦμε ὁ νοῦς, ἡ καρδιά μας, ὁλό-
κληρη ἡ προσοχή μας νὰ εἶναι στραμμένα πρὸς τὸν Κύ-
ριο. Συχνά, ὅμως, μὲ λύπη διαπιστώνουμε πὼς εἴμαστε 
αἰχμάλωτοι τῶν γήινων σκέψεών μας, τῶν προβλημά-
των τῆς ζωῆς μας, τῶν ἐργασιῶν τῆς καθημερινότητάς 
μας, τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν παθῶν μας. 

Ἀποδεικνύουμε πὼς εἴμαστε ἀδύναμοι ἄνθρωποι. 
Ὅμως ἂς μὴν ἀπογοητευόμαστε. Ἂς ἀγωνιζόμαστε νὰ 
ἐπαναφέρουμε τὴν προσοχή μας πρὸς τὸν Κύριο καὶ 
Θεό μας. Βοηθεῖ πολὺ ἡ σκέψη πὼς ὁ Κύριος καὶ Βα-
σιλέας τῆς δόξης εἶναι ἐνώπιόν μας, καὶ ἐμεῖς στεκόμα-
στε μπροστά Του μὲ σεβασμὸ καὶ εὐλάβεια ὡς δοῦλοι 
Του πιστοί. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος θὰ μᾶς ὑποδείξει: 
«Μὴν ἀφήσεις κανένα ἀπὸ τὰ δουλικὰ καὶ ἀνελεύθερα 
πάθη νὰ παρευρίσκεται μαζί σου στὸν τόπο τῆς Ἁγί-
ας Ἀναφορᾶς. Ἀνέβα μόνος ἐκεῖ ὅπου τίποτε  τὸ γήινο 
δὲν μπορεῖ ν’ ἀνεβεῖ. Ἄφησε κάτω στὴ χαμηλὴ γῆ κάθε 
ἄλογο καὶ ἀνόητο πάθος. Ἂς μὴ σ’ ἐνοχλεῖ τότε τίποτε, 
ἀλλὰ γίνε πιὸ ὑψηλὸς καὶ ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς» (ΕΠΕ 
19, 1668).

Μακάρι νὰ καταλαβαίνουμε καὶ νὰ ἐμβαθύνουμε στὴν 
ἱερὴ ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας, καὶ ἂς προσπαθοῦμε 
ὅλο καὶ ψηλότερα ν’ ἀνεβαίνουμε, κοντὰ στὸ θρόνο τοῦ 
Θεοῦ γιὰ ν᾽ ἀντλοῦμε χάρη, δύναμη, ζωή, τὰ πάντα!

Σαγηνεύουν μικροὺς καὶ μεγά-
λους. Πολὺς χρόνος ξοδεύεται 
σ’ αὐτά. Μπῆκαν στὴ ζωή μας. 
Τὴν ἐπηρεάζουν. Ἔγιναν ἡ ἴδια 
ἡ ζωή μας ἢ μιὰ ἄλλη ζωή, πολὺ 
πιὸ φαντασμαγορικὴ ἀπ’ ὅ,τι ἡ 
πραγματική.

Βιντεοπαιχνίδια. Μιὰ κριτι
κὴ ματιὰ στὸν κόσμο τους.

Κρύβουν κινδύνους;
Δημιουργοῦν ἐξαρτήσεις; 
Ἐπηρεάζουν τὴ ζωή μας; 
Ἔχουν θετικὲς συνέπειες; 
Τί πρέπει νὰ ξέρουν οἱ γονεῖς; 
Τί πρέπει νὰ ξέρουν τὰ παιδιά; 
Σ’ αὐτὰ καὶ σὲ ἄλλα ἐρωτήματα 

ἀπαντᾶ τὸ νέο βιβλίο τῶν ἐκδό-
σεών μας. Ἕνα βιβλίο γιὰ γονεῖς, 
παιδιὰ καὶ παιδαγωγούς.

Σελίδες 211. Τιμᾶται 5 �.

Ἐκδόσεις «Ὁ Σωτήρ»

ΒΙΝΤΕΟ
Ἀρχιμ. Μάρκου Κ. Τζανακάκη

Ἐκδόσεις «Ὁ Σωτήρ»



«Τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων 
οὐκ ἐν ταῖς τιμαῖς ὑπερέχειν δεῖ, 
ἀλλ' ἐν ταῖς ἀρεταῖς· τοῦτο γὰρ 
ἄρχον τος· ἐκεῖνο μὲν γὰρ τῶν 

ἀρχομένων ἐστί, τοῦτο δὲ αὐτοῦ 
τοῦ ἄρχοντος κατόρθωμα. Ἂν 

πολλῆς ἀπολαύσῃς τιμῆς, οὐδὲν 
τοῦτο πρὸς σέ· ἔλαβες γὰρ παρ' 
ἑτέρων· ἂν πολλῇ λάμπῃς τῇ 

ἀρετῇ, τοῦτο ὅλον σόν».

(Εἰς τὴν Β΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς 
ἐπιστολὴν ὁμιλία Ε΄, ΕΠΕ 23, 110)

 Ὁ ἄρχοντας πρέπει νὰ ὑπερέχει ἀπὸ 
τοὺς ὑπηκόους του ὄχι στὶς τιμὲς ἀλλὰ 
στὶς ἀρετές, διότι αὐτὸ εἶναι χαρακτηρι-
στικὸ τοῦ ἄρχοντα. Τὸ ἄλλο, ἡ ἀπόδοση 
τιμῶν, εἶναι ἐνέργεια τῶν ὑπηκόων· ἐνῶ 
αὐτὸ εἶναι τοῦ ἴδιου τοῦ ἄρχοντα κατόρ-
θωμα. Ἂν ἀπολαύσεις πολλὴ τιμή, αὐτὸ 
γιὰ σένα δὲν ἔχει καμιὰ ἀξία, ἀφοῦ τὸ δέ-
χθηκες ἀπὸ ἄλλους. Ἂν ὅμως λάμπεις μὲ 
πολλὴ ἀρετή, αὐτὸ εἶναι ὅλο δικό σου.

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

Οἱ ἄρχοντες νὰ ὑπερέχουν 
στὴν ἀρετὴ

κι ὄχι στὶς τιμητικὲς 
διακρίσεις

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
(Κείμενον  Σύντομος ἑρμηνεία  

Ἐκτενεῖς σχολιασμοί  Πατερικαὶ γνῶμαι 
Πρακτικὰ διδάγματα)

(Βραβεῖον Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν)
Τὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἑρμηνεύονται 

σὲ ἁπλὴ νεοελληνικὴ γλώσσα, κατὰ τὸ ὀρθόδοξο 
πνεῦμα, βάσει τῶν ἑρμηνευτικῶν ἔργων τῶν ἁ   γίων 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ μὲ τὴ βο ή θεια νε-
ότερων ἑρμηνευτῶν. Γιὰ τὴν καλύτερη  κατανόη-
ση τοῦ κειμένου σὲ κάθε κεφάλαιο προτάσσεται 
κα  τατοπιστικὴ εἰσαγωγή. Τὰ κεφάλαια  διαιροῦνται 
στὶς φυσικές τους ἑνότητες, ὥστε νὰ εἶναι περισ-
σότερο καταληπτὸ τὸ περιεχόμενό τους. Παρατί
θενται ἐπίσης χάρτες καὶ πίνακες καὶ παράλληλα 
χωρία ἄλλων βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

• Τόμος Α΄: ΓΕΝΕΣΙΣ
• Τόμος Β΄: ΕΞΟΔΟΣ  ΛΕΥΪΤΙΚΟΝ
• Τόμος Γ΄: ΑΡΙΘΜΟΙ  ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ
• Τόμος Δ΄: ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΥΗ  ΚΡΙΤΑΙ  ΡΟΥΘ
• Τόμος Ε΄: ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄  Β΄ 
• Τόμος Ϛ΄: ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Γ΄  Δ΄ 
• Τόμος Ζ΄: ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ Α΄  Β΄ 
• Τόμος Η΄: ΕΣΔΡΑΣ Α΄, Β΄  ΝΕΕΜΙΑΣ  ΤΩΒΙΤ
     ΙΟΥΔΙΘ  ΕΣΘΗΡ
• Τόμος Θ΄: ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Α΄  Γ΄ 
• Τόμος Ι΄: ΨΑΛΜΟΙ
• Τόμος ΙΑ΄: ΙΩΒ
• Τόμος ΙΒ΄: ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ
• Τόμος ΙΓ΄: ᾼΣΜΑ  ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ
     ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
• Τόμος ΙΔ΄: ΩΣΗΕ  ΑΜΩΣ  ΜΙΧΑΙΑΣ  ΙΩΗΛ    
     ΟΒΔΙΟΥ
• Τόμος ΙΕ΄: ΙΩΝΑΣ  ΝΑΟΥΜ  ΑΜΒΑΚΟΥΜ 
     ΣΟΦΟΝΙΑΣ  ΑΓΓΑΙΟΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ  
     ΜΑΛΑΧΙΑΣ
• Τόμος ΙϚ΄: ΗΣΑΪΑΣ
• Τόμος ΙΖ΄: ΙΕΡΕΜΙΑΣ (κεφ. α΄  λβ΄)
• Τόμος ΙΗ΄: ΙΕΡΕΜΙΑΣ (κεφ. λγ΄  νβ΄)  ΒΑΡΟΥΧ
     ΘΡΗΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ
• Τόμος ΙΘ΄: ΙΕΖΕΚΙΗΛ
• Τόμος Κ΄: ΔΑΝΙΗΛ 
    - (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ Δ΄ 

Κάθε τόμος τιμᾶται δεμένος 20 €. 



Ἡ Κυριακὴ τῆς Κρίσεως προβάλλει μπροστά 
μας τὸ φοβερὸ κριτήριο ποὺ θὰ λάβει χώ 
ρα στὸ τέλος τῆς ἱστορίας. Ὁ  Κύριος ὅ    μως 

δὲν προλέγει τὸ γεγονὸς ἁπλῶς γιὰ νὰ πλη ρο
φορηθοῦμε ὅτι κάποτε θὰ συμβεῖ, ἀλλὰ γιὰ νὰ 
μᾶς ὑποδείξει τὸ μέσο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἐπιτύχου-
με τὴ σωτηρία μας, θὰ βροῦμε ἔλεος κατὰ τὴν Τε-
λικὴ Κρίση καὶ δὲν θὰ ἀποδοκιμασθοῦμε. Ποιὸ 
εἶναι αὐτό; Εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλεημοσύνη. Ἐὰν δεί-
ξουμε ἀγάπη στὸν πλησίον μας ποὺ βρίσκεται σὲ 
ὁποιαδήποτε δυσκολία, ὁ Κύριος αὐτὸ θὰ τὸ λο-
γαριάσει ὅτι τὸ κάναμε στὸν Ἴδιο προσωπικά, καὶ 
ἔτσι θὰ μᾶς χαρίσει τὴ Βασιλεία Του.

Ἡ ἐποχή μας, λόγῳ οἰκονομικῆς κρίσεως, κα-
τεξοχὴν προσφέρεται γιὰ ἄσκηση ἐλεημοσύνης. 
Ὡστόσο, γιὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς λόγο, ἐπειδὴ εἶναι 
ἡ ἐποχὴ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ποὺ ἔχει πλή-
ξει ὅλους μας, ἡ προτροπὴ γιὰ ἐλεημοσύνη μᾶς 
στενοχωρεῖ καὶ μᾶς φοβίζει, διότι ὅλοι δυσκολευ-
όμαστε, διότι τὰ ἔσοδά μας δὲν ἐπαρκοῦν κα-
λάκαλὰ γιὰ τὴ δική μας συντήρηση· πῶς θὰ δώ-

Ἐλεήμονες

σουμε στοὺς ἄλλους; Καὶ τί 
νὰ δώσουμε; πενταροδεκά-
ρες; Ποιὸς θὰ χορτάσει μὲ 
τέτοια προσφορά;…

Ἂς θυμηθοῦμε τὸν Κύριο, 
ποὺ ἐπήνεσε τὴ χήρα ποὺ 
πρόσφερε στὸ Ναὸ δύο λε-
πτά, τὴ στιγμὴ ποὺ  «πολλοὶ 
πλούσιοι ἔβαλλον  πολλά». 
Μὲ τὰ μαθηματικὰ τῶν ἀν
θρώπων ἔδωσε τὰ λιγότε-
ρα, ἕνα ἀσήμαντο ποσό, μιὰ 
προσφορὰ χωρὶς νόημα. Μὲ 
τὰ ἀνώτερα ὅμως μαθημα-
τικὰ τοῦ Θεοῦ «πλεῖον πάν
των ἔβαλε», ἔριξε περισσό-
τερα ἀπὸ ὅλους· διότι ὅλοι 
ἔριχναν ἀπὸ τὸ  περίσσευμά 
τους, ἐνῶ ἐκείνη ἀπὸ τὸ ὑ 
στέρημά της, ὅλα ὅσα εἶχε 
(βλ. Μάρκ. ιβ´ 4144). Ἑπο-
μένως, τὸ θέμα δὲν εἶναι τί 
δίνεις, ἀλλὰ μὲ τί διάθεση τὸ 
δίνεις, ὁ βαθμὸς τῆς αὐτα-
παρνήσεως στὴν προσφο-
ρά μας.

Τὸ σημαντικότερο ὅμως εἶ  
ναι ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη δὲν εἶ   
ναι μόνο θέμα  χρημάτων, 
δὲν εἶναι κυρίως θέμα χρη
μά  των. Ἡ οὐσία τῆς ἐλεημο-
σύνης εἶναι ἡ εὐσπλαχνία. Ἡ 
θεάρεστη ἐλεημοσύνη προ-
ϋποθέτει τὴν εὐσπλαχνία· 
ἀλλὰ δὲν περιορίζεται σὲ 
αὐ  τήν. Ἐκδηλώνεται ἔμπρα-
κτα.

Ὁ καλὸς Σαμαρείτης γιατί 
βοήθησε τὸν τραυματισμέ νο 
Ἰουδαῖο; Διότι «ἰδὼν αὐτὸν 
ἐσπλαγχνίσθη» (Λουκ. ι´ 
33). Εἶχε σπλαχνικὴ καρδιά, 
ποὺ καταλάβαινε τὸν πόνο 
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τῶν ἄλλων. Ἡ δὲ εὐσπλαχνία του δὲν 
ἔμεινε ἁπλὸ συναίσθημα, ἀλλὰ ἔγινε 
πράξη: τὸν περιποιήθηκε, τὸν μετέφε-
ρε στὸ πανδοχεῖο, πλήρωσε τὸν παν-
δοχέα γιὰ νὰ τὸν φροντίσει, καὶ θέλη-
σε στὴν ἐπιστροφὴ νὰ τὸν ξαναεπι-
σκεφθεῖ καὶ νὰ ἀποπληρώσει τὰ ἔξοδα 
τῆς νοσηλείας του… Ἡ ἀγάπη βρίσκει 
πάν τοτε τρόπο νὰ βοηθήσει· ἐνῶ ἡ ἀ
διαφορία βρίσκει πάντοτε κάποια δι
καιολογία.

Καὶ ὄντως ὑπάρχουν πολλοὶ τρόποι. 
Ἐλεημοσύνη εἶναι καὶ μιὰ ἐπίσκεψη 
ἀγάπης σ᾿ ἕναν ἀσθενὴ ἢ πενθοῦντα, 
ἡ σιωπηλὴ διακριτικὴ συμπαράσταση 
ἢ ἕνας ἐνισχυτικὸς λόγος, ἕνα χαμόγε-
λο. Ἐλεημοσύνη εἶναι νὰ ἀφιερώσουμε 
λίγο ἀπὸ τὸν χρόνο μας γιὰ ἐπικοινω-
νία μ᾿ ἕνα συνάνθρωπό μας περιφρο-
νημένο ἀπὸ τοὺς πολλούς· νὰ τὸν ἀφή-
σουμε νὰ μᾶς μιλήσει, νὰ τοῦ ποῦμε μ᾿ 
αὐτὸ τὸν τρόπο: κι ἐσὺ ὑπάρχεις καὶ 
ἀξίζεις τὸν σεβασμό μας.

Ἐλεημοσύνη εἶναι καὶ μιὰ ἁπλὴ ἐξυ-
πηρέτηση· ἀκόμη ἡ βοήθεια στὴν ἀν  
 ήμπορη γειτόνισσα, ἡ διακονία στὸ 
συσσίτιο τῆς ἐνορίας, στὸ  Φιλόπτωχο, 
σὲ κάθε ὑπεύθυνη προσπάθεια συν
δρο μῆς τοῦ πλησίον.  Ἐλεημοσύνη εἶ 
ναι ἐξάλλου νὰ ἀνεχόμαστε τὸ ἐλάτ
τωμα τοῦ ἀδελφοῦ μας, νὰ μὴν  ἀγανα 
κτοῦμε γι᾿ αὐτό· νὰ δίνουμε συγχώρη
ση σὲ ὅ   ποιον μᾶς βλάπτει· νὰ μὴ  σχο 
λιάζουμε τὸ λάθος τοῦ ἄλλου, νὰ ντύ-
νουμε μὲ τὴ σιωπή μας τὴν πνευμα-
τικὴ γυμνότητά του. Ἐλεημοσύνη εἶναι 
ἐπίσης νὰ μνημονεύουμε πονεμένους 
συν ανθρώπους μας στὴν προσευχή 
μας· ἐκεῖνοι ὑποφέρουν τόσο πολύ, κι 
ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ διαθέσουμε ἕνα 
δευτερόλεπτο κάθε μέρα γιὰ νὰ ἀνα-
φέρουμε τὸ ὄνομά τους στὸ θρόνο τοῦ 
Θεοῦ, στὴν πηγὴ τοῦ ἐλέους;

Κατεξοχὴν ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ ἱερα
ποστολή. «Kἂν μυρία δῷς  χρήματα 
πένησιν», διαβεβαιώνει ὁ ἅγιος  Ἰωάν
νης ὁ Χρυσόστομος, «οὐδὲν  τοιοῦτον
ἐργάσῃ, οἷον ὁ μίαν ψυχὴν ἐπιστρέ
φων» (PG 61, 29). Ἀκόμη κι ἂν δώσεις 
ἀμέτρητο ποσὸ χρημάτων σὲ φτωχούς, 
δὲν θὰ κατορθώσεις τόσο σπουδαῖο 
ἔργο ὅσο αὐτὸς ποὺ  φέρνει στὸ Χριστὸ 
μία ψυχή. Ὅσο ὑπερέχει ἡ ψυχὴ ἀπὸ 
τὸ σῶμα σὲ ἀξία, ἄλλο τόσο ὑπερέχει ἡ 
πνευματικὴ  ἐλεημοσύνη, ἡ ἱεραποστο-
λή, ἀπὸ τὴ σωματική. 

Νὰ συμ παθήσουμε τοὺς συνανθρώ-
πους μας στὴν πνευματική τους πτω-
χεία, στὴν ἄγνοιά τους· νὰ τοὺς δωρί-
σουμε ἕνα πνευματικὸ βιβλίο, νὰ τοὺς 
καλέσουμε σὲ μιὰ πνευματικὴ ὁμιλία, 
νὰ τοὺς μιλήσουμε γιὰ τὸν Χριστό, γιὰ 
Ἐξομολόγηση, νὰ τοὺς ὁδηγήσουμε σὲ 
Πνευματικό… Δὲν τελειώνουν οἱ τρό-
ποι μὲ τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ βο-
ηθήσουμε, νὰ ἐλεήσουμε, νὰ συναντή-
σουμε ἀγαπητικὰ τὸν συνάνθρωπό 
μας.

Ἡ ἐλεημοσύνη κάνει  ἀνθρώπινη τὴ 
ζωή μας. Ἂν εἴχαμε ἀγάπη, πόσο ἐλα
φρὺ τραῦμα στὸ σῶμα τῆς  κοινωνίας 
μας θὰ ἦταν ἡ κρίση ποὺ περνᾶμε! Ἀλ
λὰ ὠφελεῖ πολὺ καὶ ἐμᾶς. Διότι ἡ ἀγά-
πη μᾶς ἁγιάζει, μᾶς  ἐξομοιώνει μὲ τὸν 
Θεό –  πλησιάζοντας τὸν συνάνθρωπό 
μας πλησιάζουμε τὸν Θεό. Μᾶς ἐλευ-
θερώνει ἀπὸ τὴ φυλακὴ τῆς φιλαυτίας 
μας. Ἐλεώντας τὸν  πλησίον χτυπᾶμε 
τὴ μόνη αἰτία τῆς  δυστυχίας μας καὶ 
τῶν ἐσωτερικῶν διχασμῶν μας, τὸν 
ἐγωισμό μας. Πλησιάζοντας τὸν συν
άν θρωπό μας ἀνακαλύπτουμε τὸ μυ-
στικὸ τῆς εὐτυχίας, ζοῦμε τὴ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι βασιλεία  κοινωνίας 
προσώπων, θεοδώρητης ἀγάπης καὶ 
ἑνότητος.



Ἦ ταν 13η τοῦ μηνὸς  Ἰανουαρίου, ἡ      
μέ ρα Τρίτη, ὅταν ξαφνικὰ οἱ καμπά 
νες τῶν ναῶν στὴ μικρὴ ἀκριτι κὴ 

πόλη τῆς Κόνιτσας καὶ σὲ ἄλλες πόλεις 
τῆς Ἑλλάδος ἄρχισαν νὰ χτυποῦν χαρ-
μόσυνα. Ἦταν ἡ ὥρα ποὺ ἀπὸ τὰ μέσα 
ἐνημερώσεως μεταδόθηκε ἡ  εἴδηση ὅτι ἡ 
Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ-
χείου, συντονιζόμενη μὲ τὴν ἱερὴ προσ-
δοκία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, κατέταξε καὶ 
ἐπισήμως στὸ Ἁγιολόγιο τῆς  Ὀρθοδοξίας 
τὸν Ἁγιορείτη γέροντα Παΐσιο.

Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἦταν γνωστὸς ἤδη σὲ 
ὅλο τὸν κόσμο καὶ τιμώμενος ὡς Ἅγιος 
ἀπὸ τὴν πρὸ εἰκοσαετίας κοίμησή του 
ἢ καὶ πρὶν ἀκόμη ἀπὸ αὐτήν. Ἡ παρου-
σία του στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρξε γλυκύτατος 
καρπὸς τῆς μεγάλης καὶ πικρῆς τραγωδί-
ας τοῦ 1922. Γεννήθηκε στὰ Φάρασα τῆς 
Καππαδοκίας στὶς 25 Ἰουλίου τοῦ 1924. 
Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Πρόδρομος 
Ἐζνεπίδης καὶ ἦταν πρόεδρος τῶν Φα-
ράσων. Τὸ ὄνομα τῆς μητέρας του ἦταν 
Εὐλαμπία. Εἶχε ἀκόμη 8 ἀδέλφια. Στὶς 7 
Αὐγούστου τοῦ 1924 βαπτίσθηκε ἀπὸ 
τὸν ἱερέα τους, τὸν ἤδη ἅγιο Ἀρσένιο τὸν 
Καππαδόκη. Στὴ βάπτιση τοῦ ἔδωσε τὸ 
ὄνομά του λέγοντας: «Θέλω καὶ ἐγὼ νὰ 
ἀφήσω καλόγερο στὸ πόδι μου».

Τὸ ἔτος ποὺ γεννήθηκε ὁ Γέροντας, ἔγι-

νε ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν καὶ ξερι-
ζώθηκε ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 
ἀπὸ τὶς πατρογονικές του ἑστίες. Πέντε 
ἑβδομάδες μετὰ τὴ βάπτιση τοῦ μικροῦ 
τότε Ἀρσένιου, στὶς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ 
1924, ἡ οἰκογένεια Ἐζνεπίδη, πῆρε μαζὶ 
μὲ τοὺς ἄλλους Φαρασιῶτες καὶ τὸν ὅσιο 
Ἀρσένιο τὸν δρόμο τῆς πικρῆς προσφυ-
γιᾶς. Στὸ καράβι μέσα στὸ συνωστισμὸ 
κάποιος πάτησε τὸ βρέφος (Ἀρσένιο) 
καὶ κινδύνευσε νὰ πεθάνει. Ὁ Ὅσιος ἔλε-
γε ἀργότερα: «Ἂν εἶχα πεθάνει τότε ποὺ 
εἶχα τὴ χάρη τοῦ Βαπτίσματος, θὰ μὲ ἔρι-
χναν στὴ θάλασσα νὰ μὲ φᾶνε τὰ ψά-
ρια, καὶ τουλάχιστον θὰ μοῦ ἔλεγε “εὐχα-
ριστῶ” κανένα ψαράκι, καὶ θὰ πήγαινα 
στὸν παράδεισο». Μαζὶ μὲ τοὺς ὑπόλοι-
πους πρόσ φυγες ἔφθασε στὸν Πειραιὰ 
καὶ κατέληξαν στὴν Κόνιτσα.

Ὅταν ἦταν 15 χρονῶν, κάποιος  ἄθεος 
τὸν τάραξε λέγοντάς του ὅτι ὁ Χριστὸς 
δὲν εἶναι Θεός. «Παραδέχομαι», τοῦ  εἶ πε, 
«ὅτι ὁ Χριστὸς ἦταν ἕνας σπουδαῖ ος ἄν
θρωπος, δίκαιος, ἐνάρετος, τὸν ὁποῖο μί-
σησαν ἀπὸ φθόνο γιὰ τὴν ἀρετή του καὶ 
τὸν καταδίκασαν οἱ συμπατριῶτες του· 
ἀλ  λὰ δὲν ἦταν Θεός».  Κλονίσθηκε τότε καὶ 
εἶπε: «Θὰ πάω νὰ προσευχηθῶ, καὶ ἂν ὁ 
Χριστὸς εἶναι Θεός, θὰ μοῦ  παρουσιασθεῖ 
νὰ πιστέψω. Μιὰ σκιά, μιὰ φω νή, κάτι θὰ 

Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης
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μοῦ δείξει».  Προσευχήθηκε στὸ ἐξωκκλή-
σι τῆς ἁγίας Βαρβάρας ἐπὶ ὧρες χωρὶς 
ἀποτέλεσμα.

Τότε θυμήθηκε τὰ λόγια τοῦ ἄθεου ὅτι 
ὁ Χριστὸς ἦταν δίκαιος κ.τ.λ. καὶ ἔκανε 
τὴν ἑξῆς σκέψη: «Ἀφοῦ εἶναι τέτοιος, καὶ 
ἄνθρωπος νὰ ἦταν, ἀξίζει νὰ τὸν ἀγαπή-
σω, νὰ τὸν ὑπακούσω καὶ νὰ θυσιασθῶ 
γι᾿ Αὐτόν. Δὲν θέλω οὔτε παράδεισο οὔ  
τε τίποτε. Γιὰ τὴν ἁγιότητά του καὶ τὴν κα-
λοσύνη του ἀξίζει κάθε θυσία».

Αὐτὸ ἦταν! Τὴν ἴδια στιγμὴ ἀπὸ τὴν εἰ
   κόνα τοῦ Τέμπλου τοῦ  ἐμφανίσθηκε ὁ   λο 
 ζώντανος ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς μέσα σὲ ὑ
περκόσμιο φῶς καὶ τοῦ εἶπε: «Ἐγώ εἰμι ἡ 
ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐ   
μέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται» (βλ. Ἰω. ια΄ 
2526). Τὸ συγκλονιστικὸ θαῦμα ἔγινε κα
θο ριστικὸ γιὰ τὴν ὑπόλοιπη ζωή του.

Ὁ Ἀρσένιος εἶχε κλίση πρὸς τὸν μονα-
χισμὸ καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ μονάσει. Ἔτσι, 
ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπόλυσή του ἀπὸ τὸν 
στρατὸ τὸ 1949, προσῆλθε στὴν Ἱερὰ Μο 
νὴ Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅ   που 
ἔλαβε ρασοευχὴ καὶ τὸ ὄνομα Ἀβέρκιος. 
Τὸ δὲ 1956 στὴ Μονὴ  Φιλοθέου πῆ ρε τὸ 
«Μικρὸ Σχῆμα» καὶ ὀνομάσθηκε Παΐσιος.

Τὸ 1958 κατὰ προτροπὴ τῆς Παναγίας 
ἐπανῆλθε στὴν Κόνιτσα καὶ γιὰ 4 χρόνια 
ἔμεινε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Στομίου Κονίτσης 
ποὺ τιμᾶται στὸ ὄνομα τοῦ Γενεσίου τῆς 
Θεοτόκου, τὴν ὁποία μὲ πολὺ κόπο ἀνε-
καίνισε. Στὸ Μοναστήρι αὐτὸ ὁ διάβολος 
τὸν πολεμοῦσε μὲ πολλοὺς πειρασμοὺς 
καὶ μὲ παράδοξα ὁράματα. Ἐκεῖνος ὅμως 
ἔμενε ἀκλόνητος.

Ἀπὸ ἐκεῖ πῆγε στὸ ὄρος Σινᾶ, στὸ κελλὶ 
τῶν ἁγίων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης, 
ὅπου ἡ ἄσκησή του μέσα στὴ φλεγόμενη 
ἔρημο ἔφθασε σὲ μέτρα ὑπεράνθρωπα. 
Τὸ 1964 ἐπέστρεψε στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ 
ἀφοῦ ἀσκήθηκε μὲ ἀδιάλειπτη προσ ευχὴ 
καὶ βαριὰ διακονήματα σὲ διάφορα ἀ
σκητήρια, κατέληξε στὴ λεγόμενη «Πανα-
γούδα» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  Κουτλουμουσί

ου. Ἐκεῖ  στερούμενος,  ἀγωνιζόμενος καὶ 
προσ ευχόμενος  δέχθηκε καὶ τὴν  ἐπί σκε 
ψη τῆς ἁγίας  μεγαλομάρτυρος  Εὐ φημίας, 
ἡ ὁποία τοῦ ἔλυσε ἕνα  σοβαρὸ  θεολογικὸ  
 πρόβλημα ποὺ τὸν  ἀπα σχολοῦσε καὶ 
ἔ    πειτα τοῦ  διηγήθηκε τὴ ζωὴ καὶ τὸ  μαρ 
 τύριό της. Ἀναφέρει ὁ ἴδιος: «Μετὰ μοῦ δι-
ηγήθηκε τὴ ζωή της. Ἤξερα ὅτι  ὑπάρχει 
μία ἁγία Εὐφημία, ἀλλὰ τὸν βίο της δὲν 
τὸν ἤξερα. Ὅταν μοῦ διηγεῖτο τὰ  μαρτύριά 
της, ὄχι ἁπλῶς τὰ ἄκουγα, ἀλλὰ σὰν νὰ 
τὰ ἔβλεπα· τὰ ζοῦσα. Ἔφριξα! Πά, πά, 
πά!

–Πῶς ἄντεξες τέτοια μαρτύρια; τὴ ρώ-
τησα.

–Ἂν ἤξερα τί δόξα ἔχουν οἱ Ἅγιοι, θὰ ἔ   
κανα ὅ,τι μποροῦσα νὰ περάσω πιὸ με-
γάλα μαρτύρια, ἀπάντησε.

 Μετὰ ἀπ’ αὐτὸ τὸ γεγονὸς γιὰ τρεῖς μέ-
ρες δὲν μποροῦσα νὰ κάνω τίποτα. Σκιρ-
τοῦσα καὶ συνεχῶς δόξαζα τὸν Θεό. Οὔτε 
νὰ φάω, οὔτε τίποτα… συνεχῶς δοξο-
λογία... Πῶς αὐτὴ ἡ μικροκαμωμένη καὶ 
ἀδύνατη ἄντεξε τόσα μαρτύρια; Νὰ πεῖς 
ἦταν καμία… μιὰ σταλιὰ ἦταν».

Σὲ ἐπιστολή του ἀναφέρει: «Σ’ ὅλη μου 
τὴ ζωὴ δὲν θὰ μπορέσω νὰ ἐξοφλήσω 
τὴν μεγάλη μου ὑποχρέωση στὴν ἁγία 
Εὐφημία, ἡ ὁποία ἐνῶ ἦταν ἄγνωστή μου 
καὶ χωρὶς νὰ εἶχε καμιὰ ὑποχρέωση, μοῦ 
ἔκανε αὐτὴ τὴν μεγάλη τιμή… ὄχι γιατὶ 
τὸ ἀξίζω, ἀλλὰ ἐπειδὴ μὲ ἀπασχολοῦσε 
ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ἕνα θέμα ποὺ εἶχε σχέση 
μὲ τὴν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας γενικά, 
καὶ γιὰ δύο ἄλλους λόγους».

Γι᾿ αὐτὸ καὶ συνέθεσε πρὸς τιμὴν τῆς 
Ἁγίας ἕνα στιχηρὸ προσόμοιο: «Ποίοις 
εὐ φημιῶν ᾄσμασιν εὐφημήσωμεν τὴν Εὐ
φημίαν, τὴν καταδεχθεῖσαν ἀπὸ  ἄνωθεν 
καὶ ἐπισκεφθεῖσαν κάτοικον μοναχὸν ἐλε-
εινὸν ἐν τῇ Καψάλᾳ. Ἐκ τρίτου τὴν θύραν 
πάλιν τοῦ ἔκρουσε, τετάρτη ἠνοίχθη μόνη 
ἐκ θαύματος καὶ εἰσελθοῦσα μὲ οὐράνιον 
δόξαν, τοῦ Χριστοῦ ἡ Μάρτυς, προσκυ-
νοῦντες ὁμοῦ Τριάδα τὴν Ἁγίαν».         ➙
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Καὶ ἕνα ἐξαποστειλάριο κατὰ τὸ «Τοῖς 
μα θηταῖς συνέλθωμεν…», ποὺ  ἄρχιζε: 
«Μεγαλομάρτυς ἔνδοξε τοῦ Χριστοῦ Εὐ
    φημία, σ᾿ ἀγαπῶ πολύπολὺ μετὰ τὴν 
Παν  αγία…».

Στὸ κελλί του ἐκεῖνο, γνωστὸ καὶ ὡς 
«ὑ   παίθριο ἀρχονταρίκι», δέχθηκε ἀναρί
θμητα πλήθη προσκυνητῶν, τοὺς ὁποί-
ους στήριζε μὲ τὰ θαύματά του, τὶς προσ
ευχές του καὶ τὰ ἐμπνευσμένα καὶ χαρι-
τωμένα λόγια του.

Ἔλεγε: «Οἱ ἅγιοι Πατέρες θὰ μᾶς ζήλευ-
αν καὶ θὰ ἤθελαν νὰ ζοῦν σὲ μιὰ ἐποχὴ 
σὰν τὴ δική μας, γιὰ νὰ ἀγωνισθοῦν πε-
ρισσότερο γιὰ τὸν Χριστό». Ἀναφερόμε-
νος δὲ στὶς μέρες τοῦτες τῆς  ἀποστασίας 
ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρί-
στου, τόνιζε πολὺ ἐπιτακτικὰ τὴν ἀνάγ κη 
νὰ μένουν οἱ πιστοὶ ἀσυμβίβαστοι καὶ 
νὰ μὴ δέχονται τὰ σύμβολα τοῦ Ἀντιχρί
στου.

Δίδασκε: «Μετὰ τὴν μπόρα τὴ δαιμο-
νικὴ θὰ ἔλθει ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή». «Τώρα 
μία μπόρα θὰ εἶναι, μία μικρὴ κατοχὴ τοῦ 
ἀντίχριστου σατανᾶ. Θὰ φάει μετὰ μία 
σφαλιάρα ἀπὸ τὸν Χριστό, θὰ συγκλονι-
σθοῦν ὅλα τὰ ἔθνη καὶ θὰ ἔρθει ἡ γαλή-
νη στὸν κόσμο γιὰ πολλὰ χρόνια. Μερικοὶ 
συνδυάζουν μὲ αὐτὴ τὴν ἐπέμβαση τοῦ 
Χριστοῦ τὴ Δευτέρα Παρουσία. Ἐγὼ δὲν 
μπορῶ νὰ τὸ πῶ. Ὁ λογισμός μου μοῦ 
λέει ὅτι δὲν θὰ εἶναι ἡ Δευτέρα Παρουσία 
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ μία ἐπέμβαση τοῦ Χρι-
στοῦ, γιατὶ εἶναι τόσα γεγονότα ποὺ δὲν 
ἔχουν γίνει ἀκόμη. Θὰ ἐπέμβει ὁ Χριστός, 
θὰ δώσει μία σφαλιάρα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ 
σύστημα, θὰ πατάξει ὅλο τὸ κακὸ καὶ θὰ 
τὸ βγάλει σὲ καλὸ τελικά. Θὰ γεμίσουν οἱ 
δρόμοι προσκυνητάρια».

Ἦταν ἄνθρωπος μεγάλης ἀρετῆς καὶ 
ἀ   πίστευτα ταπεινός. Γιὰ τὸν ἑαυτό του 
ἔ   λεγε: «Εἶμαι ἕνας τενεκές. Αἰσθάνομαι 
σὰν ἕνα κονσερβοκούτι ἄχρηστο, ποὺ εἶ
ναι πεταμένο στὸ σκουπιδότοπο». Καὶ δι-
ευκρίνιζε: «Τὸ κονσερβοκούτι, ὅταν πέ-

φτουν πάνω του οἱ ἀκτίνες τοῦ  ἥλιου, λάμ 
πει καὶ νομίζουν μερικοὶ ὅτι εἶναι σπου
δαῖο κι ἔχει ἀξία».

Ἡ ἁγιότητά του ἔλαμψε καὶ στὸν τρό-
πο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετώπιζε τὶς πολλὲς 
καὶ βασανιστικὲς ἀσθένειές του. Ὡς μάρ-
τυρας ἀγωνιζόταν μὲ μισὸ πνευμόνι ὅλη 
του τὴ ζωή. Στὸ τέλος προσβλήθηκε ἀπὸ 
καρκίνο ποὺ τὸν ἔλιωσε. Ὅμως ὁ Ἅγιος 
ὑπέμεινε καρτερικὰ καὶ εὐγνωμονοῦσε 
τὸν Θεό.

Ἀναχώρησε ἀπὸ τὸν μάταιο κόσμο στὶς 
12 Ἰουλίου τοῦ 1994. Ἐνταφιάσθηκε στὸ 
Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Θεολόγου στὴ Σουρωτὴ Θεσσαλονί-
κης. Ἀπὸ τότε κάθε χρόνο στὴν ἐπέτειο 
τῆς κοιμήσεώς του τελεῖται ἀγρυπνία στὸ 
Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο μὲ συμμετοχὴ δεκά-
δων χιλιάδων προσκυνητῶν.

Συνέγραψε καὶ τὰ ἑξῆς βιβλία, ποὺ ἔ  
χουν ἐκδοθεῖ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο 
«Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» 
(Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης) καὶ ἔχουν με-
ταφρασθεῖ σὲ πολλὲς γλῶσσες:

● Ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης 
(1991).

● Ὁ Γέρων ΧατζηΓεώργης ὁ Ἀθωνί-
της, 18091886 (1986).

● Ἁγιορεῖται Πατέρες καὶ Ἁγιορείτικα 
(1993).

● Ἐπιστολές (1994).
Πολὺ περισσότερα βιβλία ἔχουν γραφεῖ 

γιὰ τὸν ἴδιο ἀπὸ ἄλλους, ἡ δὲ Ἱερὰ Μονὴ 
τῆς Σουρωτῆς ἔχει ἐκδώσει ἕξι θαυμάσι-
ους τόμους μὲ διδασκαλίες τοῦ Ὁσίου.

Εἴθε οἱ πρεσβεῖες τοῦ μεγάλου συγχρό-
νου μας Ἁγίου νὰ σκεπάζουν ὅλους μας 
καὶ ἰδιαιτέρως τὴν πολλαπλῶς ταλαιπω-
ρούμενη Πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα.

Εὐλογητὸς ὁ ἐν Τριάδι Θεός μας, ὁ ἐν 
δοξαζόμενος διὰ τῶν ἁγίων Του, ἀκό-
μη καὶ σὲ ἐποχὴ ἀποστασίας σὰν τὴ δική 
μας.

Ὅσιε πάτερ Παΐσιε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡ    
    μῶν!
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Τῆς Ὀρθοδοξίας

1. Προσωπικὴ
ἐμπειρία πίστεως

Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάζει σήμε-
ρα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν Κυριακὴ τῆς 
Ὀρ θοδοξίας. Καὶ τὸ εὐαγγελικὸ  ἀνάγνωσμα 
ποὺ περιγράφει τὴ γνωριμία τοῦ Φιλίππου 
καὶ τοῦ Ναθαναὴλ μὲ τὸν Κύριο Ἰησοῦ, μᾶς 
δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ ἀνακαλύψουμε τί ση-
μαίνει νὰ εἴμαστε πιστοὶ μαθητὲς τοῦ Χρι-
στοῦ.

Ἀφοῦ κάλεσε ὁ Κύριος Ἰησοῦς τοὺς τρεῖς 
πρώτους μαθητές Του, τὸν Ἀνδρέα, τὸν Ἰω-
άννη καὶ τὸν Πέτρο, προχωρεῖ ἤδη γιὰ νὰ 
καλέσει ἄλλους δύο. Βρίσκει λοιπὸν τὸν Φί-
λιππο, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδά, 
τὴν πατρίδα τοῦ Ἀνδρέα καὶ τοῦ Πέτρου, 
καὶ τοῦ λέει: «ἀκο λούθει μοι».  

Ἀμέσως ὁ Φίλιππος βρίσκει τὸν Ναθανα
ὴλ καὶ τοῦ μεταφέρει τὴν εὐχάριστη εἴδηση: 
Ἐκεῖνον γιὰ τὸν Ὁποῖο  ἔγραψε ὁ Μωυσῆς 
στὸ νόμο καὶ προανήγγειλαν οἱ προ   φῆτες, 
Τὸν βρήκαμε! Εἶ ναι ὁ Ἰησοῦς, ὁ γιὸς τοῦ Ἰω-
σήφ, καὶ κατάγεται ἀπὸ τὴ  Ναζαρέτ. 

Ἀπόρησε ὁ Ναθαναήλ: Ἀπὸ τὴ Ναζαρέτ, 
τὸ κα κὸ καὶ ἄσημο αὐτὸ χωριό, μπορεῖ νὰ 
βγεῖ τίποτε κα λό; Τοῦ λέει λοιπὸν ὁ Φίλιπ-
πος: «ἔρχου καὶ ἴδε»! Ἔλα, κι ὅταν Τὸν δεῖς 
μὲ τὰ μάτια σου, θὰ πεισθεῖς. 

Δὲν ὑπῆρχε πιὸ εὔστοχη πρόταση γιὰ νὰ 
περιγράψει ὁ Φίλιππος αὐτὸ ποὺ αἰσθανό-
ταν ὕστερα ἀπὸ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν 
Χριστό. Ὡστόσο, ἡ πρόσκληση αὐτὴ πρὸς 

t 
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιη  
σοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαί αν· 
καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει 

αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ἦν δὲ ὁ Φίλιπ
πος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς  πόλεως 
Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. εὑρίσκει Φί
   λιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐ   
τῷ· ὃν ἔγραψε  Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ 
καὶ οἱ προφῆται,  εὑρή καμεν, ᾿Ιη
σοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ 
Ναζαρέτ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθανα
ήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν 
εἶναι; λέγει αὐτῷ  Φίλιππος· ἔρχου 
καὶ ἴδε. εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθα
ναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ 
λέ γει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισρα
ηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. λέ  γει
αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώ
σκεις; ἀπεκρίθη ᾿ Ιησοῦς καὶ εἶπεν
αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε  Φίλιππον φωνῆ
σαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 
ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐ
τῷ· ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ 
εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. ἀπεκρίθη 
᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν 
σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, 
πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει. καὶ 
λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνε
ῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ 
ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας 
ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.
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τὸν φίλο του Ναθαναὴλ ἀπευθύνεται καὶ 
σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ ἀναζητεῖ τὴν ἀλή-
θεια: «Ἔρχου καὶ ἴδε»! Ἔλα νὰ γνωρίσεις 
τὸν Χριστό. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπο-
τελεῖ τὸ μυστικὸ Σῶμα Του. Εἶναι ὁ μόνος 
χῶρος αὐθεντικῆς κοινωνίας μαζί Του. 

Μέσα σ’ αὐτὴν μποροῦμε νὰ γνωρίσου-
με τὸν Χριστό, νὰ ἀναπτύξουμε δεσμοὺς 
ἀγάπης μαζί Του καὶ νὰ βροῦμε τὸ νόημα 
καὶ τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς.

Ἡ πνευματικὴ ζωή, ἂν καὶ ἀπαιτεῖ σκληρὸ 
ἀγώνα, κρύβει ἀνέκφραστη χαρὰ καὶ εὐλο-
γία. Αὐτὸ ὅμως μποροῦμε νὰ τὸ καταλά-
βουμε μόνο ἂν τὸ ζήσουμε προσωπικά. 

Ἂς δοκιμάσουμε λοιπὸν τί σημαίνει «ἐν 
Χριστῷ» ζωή. Ἂς ἀρχίσουμε νὰ προσευ-
χόμαστε στὸ Χριστὸ μὲ θερμότητα κι ὄχι 
ἀπὸ συνήθεια. Ἂς μελετοῦμε τὸ Εὐαγγέ-
λιό Του καὶ τοὺς ἁγίους Πατέρες καὶ θὰ 
ἀνακαλύψουμε ἕναν ὑπέροχο κόσμο σο-
φίας καὶ χάριτος! Ἂς γνωρίσουμε τὴ θεία 
Λατρεία καὶ τὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας μας συμμετέχοντας συνειδητὰ καὶ τα-
κτικά. Ἂς ἀναζητήσουμε τὰ ἀναρίθμητα καὶ 
συνεχὴ θαύματα ποὺ ἐπιτελοῦνται στὴν 
Ὀρθό δοξη Ἐκκλησία καὶ φανερώνουν ὅτι 
ἡ πίστη μας εἶναι ἀληθινὴ καὶ ὁλοζώντανη. 
Εἶναι βέβαιο ὅτι αὐτὴ ἡ προσωπικὴ ἐμπει-
ρία τῆς «ἐν Χριστῷ» ζωῆς θὰ μᾶς συγκλο-
νίσει.

2. Τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας
Στὸ μεταξύ, καθὼς ὁ Κύριος Ἰησοῦς εἶδε 

τὸν Ναθαναὴλ νὰ ἔρχεται κοντά Του, εἶπε: 
Νά ἕνας γνήσιος καὶ πραγματικὸς Ἰσρα
ηλίτης, ποὺ δὲν ἔχει στὴν καρδιά του κα-
μιὰ πονηριὰ καὶ δόλο, ἀλλὰ ποθεῖ μὲ εἰλι-
κρίνεια νὰ βρεῖ τὴν ἀλή θει  α. 

«Πόθεν με γινώσκεις;»· ἀπὸ ποῦ μὲ ξέ-
ρεις;... ρώτησε ἔκπληκτος ὁ Ναθαναήλ.   
Πῶς γνωρίζεις τὴν εἰλικρίνεια τῶν διαθέσε-
ών μου;... 

Τοῦ ἀποκρίθηκε τότε ὁ Ἰησοῦς: Πρὶν ἀ 
κόμη σὲ φωνάξει ὁ Φίλιππος, ὅταν ἤσουν 
κάτω ἀπὸ τὴ συκιὰ καὶ προσευχόσουν μα-

κριὰ ἀπὸ κάθε μάτι ἀν θρώ που, ἐγὼ μὲ τὸ 
ὑπερφυσικό μου βλέμμα σὲ εἶδα. 

Τότε ὁ Ναθαναὴλ ἔκπληκτος  ἀποκρίθη 
κε: «Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ 
ὁ βα σιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ»! Διδάσκαλε, Ἐσὺ 
πράγματι εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Ἐσὺ εἶσαι 
ὁ βασι λεὺς τοῦ Ἰσραὴλ ποὺ περιμέναμε 
σύμφωνα μὲ τὶς προ φη τεῖες. 

Καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντησε: Ἐπειδὴ σοῦ 
εἶπα ὅτι σὲ εἶδα κάτω ἀπὸ τὴ συκιά, πι
στεύ εις;... «Μείζω τού των ὄψει». Θὰ δεῖς 
πιὸ με γάλα καὶ πιὸ θαυμαστὰ πράγματα 
ἀπ’ αὐτά. Καὶ συνέχισε: Ἀληθινὰ σᾶς δια
βεβαιώνω ὅτι ἀπὸ τώ ρα θὰ βλέπετε τὸν 
οὐρανὸ ἀνοικτό, καὶ τοὺς ἀγγέ λους τοῦ 
Θε οῦ νὰ ἀνεβαίνουν καὶ νὰ κατεβαίνουν 
πρὸς τὸν Υἱὸ τοῦ ἀνθρώπου. Δηλαδή, θὰ 
ἀνε βαί  νουν καὶ θὰ κατεβαίνουν οἱ ἄγγελοι, 
προκειμένου νὰ ὑπη  ρετοῦν τὸν Χριστὸ καὶ 
τὴν Ἐκκλησία Του. 

Εἶναι ἀξιοθαύμαστη ἡ ὁμολογία τοῦ Να-
θαναήλ, ὁ ὁποῖος εἶδε στὸ πρόσωπο τοῦ 
Ἰησοῦ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ πίστη στὴ 
θεότητα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀποτελεῖ τὸν 
θεμέλιο λίθο τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας. Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια κήρυξαν οἱ 
ἅγιοι Ἀπόστολοι. Ἀκριβῶς τὴν ἴδια ἀλήθεια 
ὁμολόγησαν καὶ οἱ ἅγιοι  Μάρτυρες καὶ Ὁμο-
λογητές, καὶ διετράνωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες 
καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας μέσα στὸν 
κυκεώνα τῆς εἰδωλολατρίας, ἀντιμέτωποι 
μὲ τὶς ὕπουλες ἐπιθέσεις τῶν αἱρέσεων. Κι 
ἐμεῖς, ὡς μέλη τῆς  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
«οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦ μεν, οὕτω 
κηρύσσομεν Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν 
ἡμῶν», ὅπως δηλώνουμε πανηγυρικὰ στὸ 
«Συνοδικὸ τῆς  Ὀρθοδοξίας».  

Ἂς γίνει λοιπὸν ἡ σημερινὴ Κυριακὴ τῆς 
Ὀρθοδοξίας ἀφορμή, ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ εὐ
χαριστήσουμε τὸν ἅγιο Θεό, ποὺ μᾶς ἐμπι-
στεύθηκε τὸν θησαυρὸ τῆς ὀρθῆς πίστεως, 
ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ ἀναλογιστοῦμε τὴν εὐθύ-
νη μας νὰ διατηρήσουμε ἀνόθευτη κι ἀπα-
ραχάρακτη τὴν πίστη αὐτὴ τῆς Ἐκ κλησίας, 
τὴ μόνη ἀλήθεια ποὺ μᾶς ὁ   δη γεῖ στὴν αἰώ-
νια σωτηρία. 



Γ ράφαμε σὲ προηγούμενο ἄρθρο 
μας, νὰ μὴ λυπούμαστε ὑπερβο
λικὰ ὅταν ζημιωνόμαστε οἰκονο

μικὰ σύμφωνα μὲ τὴ χρυσοστομικὴ ρή
ση: «Ἐζημιώθης; μὴ ἀθυμήσῃς· οὐδὲ 
γὰρ ὠφελήσεις». Ὅταν ὅμως ἁμαρτά-
νουμε, νὰ λυπούμαστε κατὰ Θεόν, δι-
ότι εἶναι μεγάλο τὸ ὄφελος. «Ἥμαρτες; 
Λυπήθητι, ὄφελος γάρ» (Ὁμιλία Ε΄ Εἰς 
τοὺς ἀνδριάντας, ΕΠΕ 32, 120).

Γιατί ὠφελεῖται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν λυ-
πεῖται κατὰ Θεὸν γιὰ τὴν ἁμαρτία ποὺ 
διέπραξε; Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος πα-
ρατηρεῖ ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴ διάπραξη τῆς 
ἁμαρτίας ἀπὸ τοὺς Πρωτοπλάστους, 
δὲν ὑπῆρχαν οὔτε ἡ λύπη οὔτε ὁ θά-
νατος. Τόσο ἡ λύπη ὅσο καὶ ὁ θάνα-
τος ἐμφανίστηκαν στὸ προσκήνιο τῆς 
ἱστορίας ἐξαιτίας τῆς ἁμαρτίας. «Δύο 
ταῦτα ἔτεκεν ἡμῖν ἡ ἁμαρτία, λύπην 
καὶ θάνατον». Δύο κακὰ γέννησε σὲ 
μᾶς ἡ ἁμαρτία, τὴ λύπη καὶ τὸν θάνα-

το. Ὅμως ὁ πανάγαθος Θεὸς δὲν θέ-
λει τὸν θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Ἀχρή-
στευσε τὴν ἁμαρτία μ’ αὐτὰ τὰ δύο  
ὅπλα, μὲ τὴ λύ πη καὶ μὲ τὸν θάνατο, 
μεθοδεύοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴν 
ἐξουδετέρωση τῆς μητέρας ἀπὸ τὰ ἴδια 
τὰ παιδιά της. «Καὶ δι’ ἀμφοτέρων τού-
των τὴν ἁμαρτίαν ἀνεῖλε, καὶ ὑπὸ τῶν 
τέκνων τὴν μητέρα ἀπολέσθαι παρε-
σκεύασεν» (ΕΠΕ 32, 120122). 

Νὰ ἐξηγήσουμε πρῶτα πῶς καταρ-
γήθηκε ἡ ἁμαρτία μέσῳ τοῦ θανάτου. 
Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ θάνατος καταρ-
γήθηκε μὲ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυ-
ρίου μας. «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας...»! Πάτησε 
ὁ θεῖος Λυτρωτὴς τὸν θάνατο μὲ τὸν 
θάνατο. Ἀφοῦ λοιπὸν νικήθηκε ὁ θά-
νατος μὲ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρί-
ου μας, δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ φοβόμα-
στε τὸν θάνατο, παρὰ μόνο τὴν ἁμαρ-
τία ποὺ ἔχει μέσα της τὸ σπέρμα τοῦ 

«Ἥμαρτες; Λυπήθητι»
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θανάτου. «Μὴ τοίνυν φοβώμεθα θά να
τον, ἀλλὰ φοβώμεθα ἁμαρτίαν  μόνον, 
καὶ δι’ ἐκείνην ἀλγῶμεν», γράφει ὁ ἱε
ρὸς Χρυ σόστομος (ΕΠΕ 32, 122). Γιὰ 
τὴν ἁμαρτία νὰ κλαῖμε μόνο, διότι ἡ 
 ἁ   μαρτία ὁδηγεῖ στὸ θάνατο.

Μὲ παρόμοιο τρόπο καταργεῖται ἡ ἁ  
μαρτία καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο παιδί της, τὴ 
λύπη. Εἶπε ὁ ἅγιος Θεὸς στὴν Εὔα μετὰ 
τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα: «Ἐν λύπαις 
τέξῃ τέκνα» (Γεν. γ΄ 16). Μὲ ὀδύνες καὶ 
πόνους θὰ γεννᾶς τὰ παιδιά σου. Τρό-
πον τινὰ τῆς ἔβαλε ἕνα ἐπιτίμιο γιὰ τὴν 
ἁμαρτία ποὺ διέπραξε. Ἀλλὰ τὸ ἐπιτί-
μιο ἦταν συγχρόνως καὶ ὁ ἐξαγνισμός 
της. Γράφει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
στὴ Β΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή του: 
«Ἡ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σω-
τηρίαν ἀμεταμέλητον κατεργάζεται» (Β΄ 
Κορ. ζ΄ 10). Ἡ κατὰ Θεὸν λύπη ὁδηγεῖ 
στὴ μετάνοια καὶ φέρνει ὡς ἀγαθὸ ἀπο-
τέλεσμα τὴ σωτηρία. Πάντοτε ἡ εἰλι-
κρινὴς μετάνοια ἔχει τὸ στοιχεῖο τῆς λύ-
πης καὶ τοῦ πόνου. Μετάνοια ποὺ δὲν 
μᾶς στοιχίζει δὲν εἶναι πραγματικὴ με-
τάνοια.

Βλέπουμε ἐδῶ ὅτι ἡ ἁμαρτία ἀχρη-
στεύεται καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο παιδί της, τὴν 
κατὰ Θεὸν λύπη. Ὅσοι λυποῦνται κατὰ 
Θεόν, δὲν μετανιώνουν ποτὲ ποὺ λυ-
πήθηκαν. «Κἂν ἀμέτρως θρηνήσωσιν, 
εὐφροσύνην καρποῦνται, μεταμέλειαν 
οὐ δεχόμενοι», σχολιάζει ὁ ἑρμηνευ
τὴς Θεοφύλακτος Ἀχρίδος. Ὅσο κι ἂν 
 κλάψουν, δὲν μεταμελοῦνται ποὺ πό-
νεσαν καὶ ἔκλαψαν, διότι ἀπὸ τὴν κατὰ 
Θεὸν λύπη τους καρποῦνται εὐφροσύ-
νη καὶ ἀγαλλίαση. Ἐνῶ ἀντίθετα ὅσοι 
λυποῦνται ὅπως οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι 
ποὺ δὲν ἔχουν ἐλπίδα, ἀργότερα με-
τανιώνουν ποὺ ἔκλαψαν καὶ πόνεσαν, 
διότι ἀπὸ τὴ λύπη τους δὲν ἀπεκόμι-
σαν καμιὰ ὠφέλεια. Ἀπεναντίας τα-
λαιπωρήθηκαν ἀφάνταστα, σημειώνει 

πάλι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. 
Τώρα ἐννοοῦμε καλύτερα γιατί πρέ-

πει νὰ λυπούμαστε κατὰ Θεὸν ὅταν 
ἁμαρτάνουμε. Διότι μὲ τὴν κατὰ Θεὸν 
λύπη διορθώνουμε τὴ ζημιὰ ποὺ πά-
θαμε. Ὁδηγούμαστε στὴ μετάνοια. Καὶ 
ἡ μετάνοια μὲ τὴ σειρά της μᾶς ὁδηγεῖ 
στὴ σωτηρία καὶ τὸν ἁγιασμό. 

Ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας στὸ πε-
ρισπούδαστο ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν 
Χριστῷ ζωῆς» γράφει ὅτι «τὸ φάρμακο 
γιὰ τὴν κακία τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ λύπη. 
Διότι καὶ τὴ μελλοντικὴ κακία προλαβαί-
νει καὶ τὴν παροῦσα καταργεῖ καὶ ἀπὸ 
τὴν ἐνοχὴ γιὰ τὴν ἁμαρτία ποὺ διαπρά-
ξαμε μᾶς ἀπαλλάσσει. Γι’ αὐτὸ δόθηκε 
ἐξαρχῆς ἡ λύπη στὴν ἀνθρώπινη φύση, 
ἀφοῦ σὲ τίποτε ἄλλο δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς 
βοηθήσει. Ἀποτολμοῦμε τὴν ἁμαρτία 
γιὰ τὴν  ἀπόλαυση τῆς ἡδονῆς. Κατόπιν 
χρειαζόμαστε τὴν κατὰ Θεὸν λύπη γιὰ 
νὰ διορθωθεῖ ἡ ζημιὰ ποὺ πάθαμε. Ἂν 
καθαρθοῦμε μὲ τὴν  ὀδύνη, δὲν θὰ χρει-
ασθεῖ  δεύτερη τιμωρία. Αὐτὴ τὴν τιμω-
ρία ἐπέβαλε καὶ ὁ Θεὸς ὅταν γιὰ πρώ-
τη φορὰ καταπατήθηκαν οἱ νόμοι Του 
(ἐννοεῖ μὲ τὸ  προπατορικὸ  ἁμάρτημα). 
Μὲ λύπη καὶ πόνους τιμώρησε τὸν πα-
ραβάτη. Δὲν θὰ ὅριζε νὰ ἐπιβληθεῖ 
αὐτὴ ἡ τιμωρία, ἂν δὲν ἦταν ἀντίρροπη 
μὲ τὰ παραπτώματα καὶ δὲν μποροῦσε 
νὰ ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν ἐνοχή. Τὸν 
ἴδιο τρόπο  χρησιμοποίησε κατὰ τῆς 
ἁ   μαρτίας ἀργότερα καὶ ὁ Ἴδιος, ὅταν 
 ἐν  ανθρώπησε. Ὅταν  χρειάστηκε νὰ ἀ  
ποβάλει τὴν ἁμαρτία ἀπὸ τὴν ἀνθρώ-
πινη φύση, πόνεσε (ἐννοεῖ τὴν  ὀδύνη 
τῆς σταυρικῆς θυσίας Του) καὶ τὴν ἀ 
πέβαλε» (Λόγος Ζ΄, ΕΠΕΦ 22, 600).

Νὰ λυπούμαστε κατὰ Θεὸν ὅταν ἁ  
μαρτάνουμε, μὲ τὶς συμβουλὲς βέβαια 
καὶ τοῦ Ἐξομολόγου μας, διότι μ’ αὐτὸν 
τὸν τρόπο διορθώνεται ἡ ζημιὰ ποὺ 
πάθαμε.



Ἡ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ «πρὸς 
Ἰωνᾶν» τὸν προφήτην 
ἦταν σαφής:  Ἔπρεπε 

αὐ τὸς νὰ μεταβεῖ στὴ μεγάλη 
πό λη, τὴν πρωτεύουσα τῶν 
 Ἀσσυρίων, τὴ Νινευή, καὶ νὰ 
διακηρύξει τὴν καταδικαστικὴ 
ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ...

Μέσα στὸν πλοῦτο καὶ τὴ 
χλιδὴ ζοῦ σαν οἱ Νινευΐτες, καὶ 
γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ  ἀσωτία 
καὶ διαφθορὰ στὴν πόλη ἐκεί-
νη τοῦ 8ου π.Χ. αἰῶνος εἶχαν 
καταστεῖ βδελυκτὲς στὰ μά-
τια τοῦ ἁγίου Θεοῦ. «Ἀνέβη 
ἡ κραυγὴ τῆς κακίας αὐτῆς 
πρός με» (Ἰων. α΄ 2)· μὲ τὰ λό-
για αὐτὰ εἶχε δείξει ὁ παντο-
κράτωρ Κύριος τὴν ἀποστρο-
φή Του πρὸς τὴν ἁμαρτία 
τῶν κατοίκων τῆς εἰδωλολα-
τρικῆς ἐκείνης μεγαλούπολης. 
«Εἰς πολλὴν ἐξώκειλαν πο-
νηρίαν, ὥστε ὑπερβῆναι τῆς 
μακροθυμίας τοὺς ὅρους», 
 σημειώνει γιὰ τοὺς Νινευΐτες 
ὁ ἀρχαῖος  ἑρμηνευτὴς τῶν 
Γραφῶν  Θεοδώρητος. Ἦταν 
τόσος ὁ ξεπεσμός τους στὴν 
ἁμαρτία, ὥστε νὰ ξεπεράσουν 
κάθε ὅριο  μακροθυμίας τοῦ 
ἐλεήμονος Θεοῦ. Δὲν ἁμάρ-
ταναν ἁπλῶς, ἀλλὰ μὲ θρα-
σύτητα καὶ αὐθάδεια προκα-
λοῦσαν τὴ θεία μεγαλοσύνη. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ 
Θεοῦ κινοῦνταν τώρα ἀπει-
λητικὴ γιὰ τὴν πόλη. Τὸ κήρυ
γμα ποὺ ἐπωμιζόταν ὁ προ-
φήτης τοῦ Θεοῦ νὰ ἐξαγγείλει 
στοὺς Νινευΐτες ἦταν ὅτι «ἔτι 
τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευὴ κατα-
στραφήσεται» (γ΄ 4).

Ἡ «μετάνοια» 

τοῦ Θεοῦ
Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἄρνηση τοῦ Ἰωνᾶ νὰ 

ὑποταγεῖ στὴ θεία ἐντολὴ καὶ τὴν ὅλη περιπέ-
τειά του στὴ θάλασσα μὲ τὸ κῆτος (βλ. Ἰων. α΄ 
3  β΄ 11),  τελικὰ πορεύεται εὐπειθὴς στὸ λόγο 
τοῦ Θεοῦ καὶ εἰσέρχεται στὴν  πρωτεύουσα τῶν 
Ἀσσυρίων. Περπατεῖ στοὺς δρόμους καὶ ἐξαγ-
γέλλει στὰ πλήθη τοῦ λαοῦ τὴν καταδικαστικὴ 
ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ...                                      ➙

ΝΙΝΕΥΗ
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Τότε ἦταν ποὺ λαὸς καὶ  ἄρχοντες 
συνῆλθαν. Ἄκουσαν τὸ  κήρυγμα τοῦ 
προ φήτου, πίστεψαν σ’ αὐτὸ καὶ πῆραν 
τὴν ἀπόφαση νὰ δείξουν μὲ ἔργα τὴ 
μετάνοιά τους. «Ἐκήρυξαν νηστείαν, 
καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ μεγά-
λου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν» (γ΄ 5). 
Πένθησαν, στέναξαν, μετανόησαν «καὶ 
ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ 
αὐτῶν τῆς πονηρᾶς», λέγοντας μετα-
ξύ τους: Ποιὸς ξέρει, μπορεῖ νὰ μετα-
νοήσει ὁ Θεὸς καὶ νὰ μὴ μᾶς καταστρέ-
ψει. «Τίς οἶδεν εἰ μετανοήσει ὁ Θεός, 
καὶ ἀποστρέψει ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ, 
καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα;» (γ΄ 89).

Μετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτὰ μποροῦσε ὁ Θεὸς 
νὰ τοὺς καταστρέψει; «Ἐλεήμων καὶ 
οἰκτίρμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλε-
ος» (δ΄ 2), εἶδε τὰ ἔργα τους, μᾶς πλη-
ροφορεῖ ἡ Ἁγία Γραφή, τὴ νηστεία καὶ 
τὸ πένθος, τὴ γενικὴ μεταστροφή τους, 
«καὶ μετενόησεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ ᾗ 
ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ 
ἐποίησε» (γ΄ 10). Μετανόησε ὁ Θεὸς 
καὶ δὲν ἀπέστειλε τὴν τιμωρία ποὺ τοὺς 
εἶχε προαναγγείλει.

«Μετενόησεν ὁ Θεός»! 
Μά, θά ’λεγε κανείς, δὲν εἶναι δεῖγμα 

ἀτελείας ἡ μετάνοια; Μπορεῖ ὁ Θεὸς νὰ 
ἔχει πάρει λάθος ἀπόφαση, ὥστε νὰ 
χρειαστεῖ ἔπειτα νὰ τὴ διορθώσει; Για-
τί ἄραγε ἡ Γραφὴ χρησιμοποιεῖ τὴ λέξη 
αὐτή, ποὺ ἁρμόζει κατεξοχὴν στοὺς 
ἀτελεῖς καὶ τρεπτοὺς ἀνθρώπους, γιὰ 
τὸν τέλειο καὶ ἄτρεπτο Θεό;

Καὶ ὅμως, ἡ Ἁγία Γραφὴ χρησιμοποι-
εῖ τὸ ρῆμα «μετανοῶ» καὶ γιὰ τὸν Θεό. 
Γιατί ἄραγε; Τὸ πρόβλημα εἶναι δύσ
κολο. Κι εἶναι δύσκολο, διότι σ’ αὐτὸ 
συναρτῶνται δύο καίριες ἀλήθειες: Ἡ 
παγγνωσία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐλευθερία 
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεὸς ἀπειλεῖ. Καὶ 
ἀπειλεῖ πραγματικά. Ἡ ἀπειλή Του εἶναι 

πρόκληση στὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἂν ὁ ἄνθρωπος ἀνταποκριθεῖ καὶ 
μετανοήσει, τότε ἡ ἀπειλὴ δὲν πρα
γματοποιεῖται. Αὐτὸ σὲ μᾶς παρίστα-
ται σὰν νὰ ἀλλάζει γνώμη ὁ Θεός. Στὴν 
πραγματικότητα ἐμεῖς ἔχουμε ἀλλά-
ξει. Καὶ ἡ δική μας ἀλλαγή, ἡ μετάνοια, 
ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ «μετανοεῖ» καὶ 
ὁ Θεός. Εἶναι κι αὐτὸ δεῖγμα τοῦ ἀπεί-
ρου  ἐλέους τοῦ θείου Πλαστουργοῦ 
πρὸς ἐμᾶς, τὰ πλάσματά Του, προκει-
μένου νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴ μετάνοια 
καὶ στὴν ἐπιστροφὴ κοντά Του. «Προ-
νοητικῶς σχηματίζεται», ἐξηγεῖ ὁ ἱερὸς 
 Δαμασκηνός, συγκαταβαίνει δηλαδὴ 
νὰ λαμβάνει ὁ Ἴδιος τὸ σχῆμα τῆς με-
τανοίας, ἀπὸ πρόνοια γιὰ ἐμᾶς, «οἰκο-
νομῶν τὴν σωτηρίαν ἡμῶν, ἵνα δείξῃ 
πόσον δύναται μετάνοια». Τὰ κάνει 
ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴ σω-
τηρία, ἐπειδὴ θέλει νὰ δείξει τί δύναμη 
ἔχει ἡ μετάνοια. Τέτοια, τόση, ποὺ νὰ 
κάνει τὸν Θεὸ νὰ λέει: «μετάνιωσα·  δὲν 
θὰ ἐπιφέρω τὶς τιμωρίες ποὺ προανήγ-
γειλα».

Δὲν εἶναι αὐτὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ 
μας;

Ἄραγε θὰ τὸ ἐννοήσουμε ἐμεῖς, οἱ κά-
τοικοι ὄχι τῆς Νινευή, ποὺ δὲν  ἤξεραν τί-
ποτε ἀπὸ ἀληθινὸ Θεό, ἀλλὰ τῆς εὐλο-
γημένης πατρίδος μας, τῆς  Ἑλλάδος, 
ποὺ τόσες εὐεργεσίες ἔχουμε ἀπολαύ-
σει καὶ ἀπολαμβάνουμε ἀπὸ τὸν ἅγιο 
Τριαδικὸ Θεό; Θὰ τὸ ἐννοήσουμε, ὥστε 
νὰ ἐπιστρέψουμε ἀπὸ τὴν ἄνευ προη-
γουμένου ἐξολίσθησή μας στὴν ἁμαρ-
τία, μέχρι σημείου νὰ νομοθετοῦνται 
στὸν τόπο αὐτὸ οἱ κάθε εἴδους ἠθικὲς 
διαστροφές;

Ἂς στενάξουμε, ἂς πενθήσουμε οἱ νε-
οέλληνες. Διότι «τίς οἶδεν εἰ  μετανοήσει 
ὁ Θεός, καὶ ἀποστρέψει... καὶ οὐ μὴ ἀ 
πολώμεθα» ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας;



Ὁ ὅσιος Βησσαρίων ὁ ἐν Αἰγύπτῳ

Ο ὅσιος Βησσαρίων ἔζησε καὶ ἔ  
δρα σε στὴν Αἴγυπτο στὰ τέλη 
τοῦ 4ου αἰῶνος. Ἀξιώθηκε ἀπὸ 

νέ     ος νὰ γνωρίσει τὸν ὁσιότατο ἀσκητὴ 
τῆς ἐρήμου Μέγα Ἀν 
τώνιο, ὁ ὁποῖος καὶ 
τοῦ ἐνέπνευσε καὶ τοῦ 
καλλιέργησε τὸν πόθο 
γιὰ ὁλοκληρωτικὴ ἀ 
φιέρωση στὸ Θεό.

Ὁ Βησσαρίων ἀγά-
πησε τὸν αὐστηρὸ ἀ          
σκητικὸ βίο. Ζοῦσε 
στὴν ἔρημο τελείως ἀ     
περίσπαστος ἀπὸ βι
  οτικὲς φροντίδες. Τό
πο σταθερὸ δὲν εἶχε. 
Περιουσία προσωπι
κὴ δὲν  ἀπέκτησε, οὔτε 
τὴν ἐλάχιστη. Ἀλλὰ καὶ 
τὰ ἀναγκαῖα ποὺ εἶχε 
ὅλα τὰ ἔδινε ἀδιακρί-
τως πρὸς ὅλους, χωρὶς νὰ ὑπολογίζει τὶς 
προσωπικές του ἀνάγκες. Ἡ μόνη περι-
ουσία του ἦταν τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο ποὺ 
μελετοῦσε καθημερινά. Καὶ ἡ μοναδική 
του ἀπόλαυση ἡ ἱερὰ προσευχή. Κάπο-
τε παρέμεινε γιὰ 40 ὁλόκληρα ἡμερονύ-
κτια ὄρθιος ἔξω στὴν ὕπαιθρο, μὲ τὰ χέ-
ρια ὑψωμένα σὲ ἀδιάλειπτη ἐπικοινω-
νία μὲ τὸν Θεό. Οὔτε τὸ κρύο οὔτε ἡ ζέ-
στη ἐνοχλοῦσαν τὸν ἐξαϋλωμένο ἅγιο 
ἀσκητὴ τῆς ἐρήμου.

Ἡ ἐλπίδα του ἦταν ὁ οὐρανός! Καὶ ἡ 

σκέψη του ἦταν διαρκῶς βυθισμένη στὰ 
κάλλη τοῦ Παραδείσου.

Ὅταν ἔφθανε σὲ κάποιο Μοναστήρι, δὲν
δεχόταν καμία φιλοξενία.  Στάθμευε ἔξω 

ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ Κοι
νοβίου καὶ ἔκλαιε γιὰ 
τὶς  ἁμαρτίες τὶς δι κές 
του καὶ ὅλου τοῦ κό-
σμου. Καὶ ἔλεγε στοὺς 
Μοναχούς: «Δὲν εἶμαι 
ἄξιος νὰ φιλοξενηθῶ 
καὶ νὰ κοιμηθῶ κάτω 
ἀπὸ στέγη, πρὶν βρῶ 
τὰ ὑ  πάρχοντα τοῦ  δι 
κοῦ μου σπιτιοῦ». Καὶ 
ἐν νοοῦσε ὁ Ὅσιος τὰ 
ἄφθαρτα ἀγαθὰ τῆς 
ἀχειροποιήτου οἰκίας 
τοῦ Παραδείσου.

Σαράντα ὁλόκληρα 
χρόνια ὁ Ὅσιος ὁδοι-
ποροῦσε ἀπὸ τόπο σὲ 

τόπο, χωρὶς νὰ θέλει νὰ ἀφήνει τὰ ἴχνη 
τῆς δικῆς του παρουσίας. Μιὰ κρύα χει-
μωνιάτικη μέρα ἔξω ἀπὸ ἕνα χωριὸ εἶ
  δε ἕνα νεκρό. Ἔσκυψε φιλόστοργα καὶ 
τὸν σκέπασε μὲ τὸν μανδύα του. Καὶ λί
 γο ἀργότερα συνάντησε ἕνα ρακένδυτο 
πάμφτωχο ἄνθρωπο ποὺ κινδύνευε νὰ 
πεθάνει ἀπὸ τὸ κρύο καὶ ἀμέσως ἔβγαλε 
καὶ τοῦ πρόσφερε τὸν χιτώνα του. Συνε-
χίζοντας τὴν περιπλάνησή του ὁ Ὅσιος, 
συναντήθηκε τυχαῖα μὲ ἕναν ἀξιωματικό, 
ὁ ὁποῖος καὶ τὸν ρώτησε ἔκπληκτος.   ➙

20 Φεβρουαρίου
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Συστηματικὴ ἐμβάθυνση 
στὰ πνευματικὰ νοήματα 
τῆς κατανυκτικῆς Εὐχῆς 

τοῦ ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. 
Σελίδες 61. Τιμᾶται 2 �.

Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»

Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη

Τοῦ Ὁσίου
ἡ εὐχὴ

Ἔκδοση δέκατη

–Τί σοῦ συνέβη, ἀββᾶ; Ποῦ εἶναι τὰ 
ροῦ χα σου; Ποιὸς σοῦ τὰ πῆρε; Καὶ ὁ 
Ὅ   σιος δείχνοντάς του τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο 
τοῦ εἶπε μονολεκτικά: «Αὐτός»!

Κάποτε ἄλλοτε ὁ ὅσιος Βησσαρίων ἀν
τίκρισε καὶ πάλι ἕναν  ἀξιοθρήνητο φτω
χό. Ὅμως αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν εἶχε ἀπολύ-
τως τίποτε νὰ τοῦ δώσει ἐκτὸς ἀπὸ τὸν 
θησαυρὸ ποὺ πάντοτε  ἔφερε, τὸ Εὐαγ-
γέλιο. Ἔτρεξε λοιπὸν στὴν ἀγορὰ καὶ τὸ 
πούλησε καὶ ἔδωσε τὰ  χρήματα στὸν 
πάμφτωχο ἄγνωστο. Καὶ ὅταν ὁ μαθη-
τής του τὸν ρώτησε: «Ἀββᾶ, ποῦ εἶναι 
ἡ Ἁγία Βίβλος σου;», ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: 
«Παιδί μου, τὴν ἐπούλησα, γιατὶ ὁ Κύ-
ριος στὸ Εὐαγγέλιο ἀπαιτεῖ ἀπὸ ὅλους 
μας πρῶτα τὴν ἀγάπη. Καὶ  ὑπάκουσα 

στὴ θεία ἐντολή Του ποὺ μᾶς λέγει: 
 «Πώ λησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς 
πτω χοῖς».

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς βλέποντας 
τὰ φιλόστοργα σπλάχνα τοῦ ὁσίου Βησ-
σαρίωνος τὸν εὐλόγησε μὲ πλούσια 
χάρη.

Ἡ προσευχή του θαυματουργοῦσε. Μὲ 
τὴ δύναμη τοῦ σημείου τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ μετέβαλε κάποτε θαλασσινὸ νερὸ σὲ 
πόσιμο γιὰ νὰ πιεῖ ὁ μαθητής του ποὺ 
διψοῦσε. Ἄλλοτε ἄνοιξε τοὺς οὐρανούς, 
ὅπως ὁ Ἠλίας, καὶ ἦρθε ἡ βροχὴ σὲ δι-
ψασμένη γῆ, καὶ ἄλλοτε, ὅπως ὁ Ἰησοῦς 
τοῦ Ναυῆ, σταμάτησε τὸν ἥλιο στὴ δύση 
του γιὰ νὰ προλάβει μέσα στὸ φῶς μιὰ 
σημαντικὴ συνάντηση. Καὶ ἀσθενεῖς θε-
ράπευσε καὶ δαιμόνια ἐξέβαλε καὶ πάνω 
στὰ νερὰ ἑνὸς ποταμοῦ περπάτησε. Καὶ 
ὅλα αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ συνέβησαν γιὰ 
νὰ ἀποδεικνύεται πόσο ἀγαπᾶ ὁ Θεὸς 
ὅσους παραδίδονται σ’ Αὐτὸν χωρὶς 
ὅρους καὶ χωρὶς ὅρια.

Μετὰ ἀπὸ πολλὲς ἅγιες περιπλανήσεις 
καὶ μὲ πλούσιους καρποὺς ἀγάπης στὰ 
χέρια του, ἔφθασε κάποτε ὁ Ὅσιος στὰ 
βαθιά του γεράματα. Σὰν ὥριμος στά-
χυς ἔγειρε εἰρηνικὸς νὰ ἀναπαυθεῖ στὴν 
ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα, στὸν τόπο 
τοῦ Παραδείσου ποὺ τόσο λαχταροῦσε. 
Λίγο πρὶν παραδώσει τὴν πνοή του στὸν 
Πλάστη του, εἶπε στοὺς συναθλητές του 
ποὺ τοῦ συμπαραστέκονταν: «Κάθε Μο-
ναχὸς ἔχει ὑποχρέωση νὰ ζεῖ καὶ νὰ πο-
λιτεύεται ὅπως τὰ Χερουβὶμ καὶ τὰ Σερα-
φίμ. Νὰ εἶναι ὅλος ὀφθαλμός». Καὶ ὅσοι 
ἀναστρέφονται μέσα σὲ Κοινόβια «νὰ σι-
ωποῦν καὶ νὰ μὴν ὑπολογίζουν τὸν ἑαυ-
τό τους».

Εἴθε μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Ὁσίου Βησσαρί-
ωνος νὰ ἀσκοῦμε τὴν τελεία καὶ ἀληθινὴ 
ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώ-
πους. Γιατὶ αὐτὴ ἡ ἀρετὴ μᾶς ἐξομοιώνει 
μὲ τὸν Θεὸ καὶ μᾶς σώζει.

Τοῦ Ὁσίου
ἡ εὐχὴ



Ἡ πρώτη ἐντολὴ 
ποὺ δόθηκε 
ἀπὸ τὸν Θεὸ

Π ρόκειται γιὰ τὴ νηστεία. Τὸ τονίζει 
θαυμάσια μὲ τὸ ἐξαίρετο ρητορι-
κό του χάρισμα ὁ ἅγιος Ἰωάννης 

ὁ Χρυσόστομος στὸν πέμπτο λόγο του 
«Περὶ Μετανοίας». 

Ὁ Θεός, λέει, πλάθοντας ἐξαρχῆς τὸν 
ἄνθρωπο, τὸν ἔφερε καὶ τὸν ἐμπιστεύ-
θηκε στὰ χέρια τῆς νηστείας, σὰν σὲ φι-
λόστοργη μητέρα καὶ ἄριστη παιδαγω-
γό, ἀναθέτοντας σ’ αὐτὴν τὴ σωτηρία 
τοῦ πλάσματός Του. Διότι αὐτὸ ποὺ 
εἶπε στοὺς Πρωτοπλάστους, «θὰ τρῶτε 
τοὺς καρποὺς κάθε δέντρου τοῦ Παρα-
δείσου, ἀλλὰ δὲν θὰ τρῶτε ἀπὸ τοὺς 
καρποὺς μόνο τοῦ δέντρου τῆς γνώσε-
ως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ», τί ἄλλο 
ἦταν παρὰ εἶδος νηστείας; 

Ἐὰν λοιπὸν μέσα στὸν  Παράδεισο ἦ
ταν ἀναγκαία ἡ νηστεία,  συνεχίζει ὁ Ἅ  
γιος, πολλῷ μᾶλλον ἐκτὸς τοῦ Παραδεί-
σου. Ἐάν, πρὶν πληγωθεῖ τὸ  ἀνθρώπινο 
γένος ἀπὸ τὸν σατανά, ἦταν χρήσιμο τὸ 
φάρμακο τῆς  νηστείας, πολλῷ μᾶλλον 
μετὰ τὴν πληγή. Ἐάν, ἐνῶ ἀκόμη δὲν 
εἶχε ξεσπάσει ὁ  πόλεμος τῶν ἐπιθυμι
ῶν, ἦταν κατάλληλο καὶ ἀπαραίτητο τὸ 
ὅπλο τῆς νηστείας, πολλῷ μᾶλλον με τὰ 

τὴν τόσο μεγάλη μάχη, τὴν ὁποία προ-
καλοῦν οἱ δαίμονες, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ 
συμμαχία καὶ ἡ βοήθεια ποὺ μᾶς παρέ-
χει ἡ νηστεία (ΕΠΕ 30, 186188). 

Καὶ δὲν εἶναι μόνο ὁ ἱερὸς Χρυσόστο-
μος ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
γιὰ τὴ νηστεία. Ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες το-
νίζουν ὅτι εἶναι θεόσδοτη ἐντολή.

«Ἀρχαία ἡ ἐντολὴ καὶ ἡμῖν  ὁμόχρονος, 
ψυχῆς τις οὖσα παιδαγωγία», λέει στὸ 
λόγο του «εἰς τὸ Πάσχα» ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Θεολόγος. Ἡ νηστεία εἶναι ἐν
τολὴ τοῦ Θεοῦ ἀρχαία καὶ σύγχρονη μὲ 
ἐμᾶς, ὑπάρχει ἀπὸ τότε ποὺ ὑπήρξα-
με οἱ ἄνθρωποι στὴ γῆ. Εἶναι μέσο γιὰ 
τὴν παιδαγωγία τῆς ψυχῆς μας (ΕΠΕ 5, 
214).

Ὁ δὲ Μέγας Βασίλειος, ποὺ συνέγρα-
ψε δύο ἐξαίρετες ὁμιλίες «Περὶ νηστεί-
ας», γράφει ὅτι ἡ νηστεία δὲν εἶναι «νε-
ώτερον ἐφεύρημα», ἀλλὰ «συνηλικιῶτίς 
ἐστι τῆς ἀνθρωπότητος (εἶναι συνομή-
λικη μὲ τοὺς ἀνθρώπους)... ἐν τῷ πα-
ραδείσῳ ἐνομοθετήθη (τή  νομοθέτησε ὁ 
Θεὸς τότε ποὺ οἱ Πρωτόπλαστοι ἦσαν 
μέσα στὸν Παράδεισο τῆς Ἐδέμ)... Ἐ  
πειδὴ οὐκ ἐνηστεύσαμεν,  ἐξεπέσομεν 

Ἀπὸ τοὺς θησαυροὺς τῶν Πατέρων
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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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τοῦ παραδείσου· νηστεύσωμεν τοίνυν, ἵνα πρὸς αὐ
τὸν ἐπανέλθωμεν» (ΕΠΕ 6, 2628). 

Ὁ σκοπὸς τῆς θείας ἐντολῆς τῆς νηστείας ἦταν παι-
δαγωγικός. Ἀποσκοποῦσε στὴν παιδαγωγία, στὴ δι-
αμόρφωση τῆς ψυχῆς. Στὴν ὑπακοή, στὴν ἐκκοπὴ 
τοῦ ἰδίου θελήματος, στὴν ταπείνωση, στὴν ἐξάρτη-
ση ἀπὸ τὸν Θεό. Αὐτὴ τὴν ἐξάρτηση χτύπησε καὶ δι-
έλυσε ὁ σατανὰς μὲ τὴν εἰσβολή του στὸν κῆπο τῆς 
Ἐδέμ, ὅταν εἶπε στὴν Εὔα: «Ὁ Θεὸς σᾶς ἀπαγόρευσε 
νὰ φᾶτε τοὺς καρποὺς τοῦ δένδρου τῆς γνώσεως τοῦ 
καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, γιατὶ δὲν ἤθελε νὰ γίνετε σὰν κι 
Ἐκεῖνον». Κι ἔτσι τὴν παρέσυρε. Ἐξακολουθεῖ καὶ σή-
μερα ἡ νηστεία νὰ ἔχει σκοπὸ παιδαγωγικό. Δὲν εἶναι 
αὐτοσκοπός. Δὲν νηστεύουμε ἁπλῶς γιὰ νὰ νηστεύ-
ουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ ὠφελεῖται ἡ ψυχή μας. Γιὰ νὰ γυ-
μνάζεται ἡ θέλησή μας, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ λέει «ὄχι» 
καὶ στὶς διάφορες ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες.

Καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀφοῦ ὀνομάζει 
καὶ αὐτὸς τὴ νηστεία «συνηλικιῶτιν τῆς ἀνθρωπίνης 
φύσεως», καὶ τὴ χαρακτηρίζει ὡς «ἐντολὴν ζωῆς» 
ποὺ ἀπέβλεπε στὸ νὰ ζεῖ ἀθάνατος καὶ εὐτυχὴς πλη-
σίον τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος στὸν Παράδεισο, τὴ θε-
ωρεῖ μετὰ τὴν πτώση ὡς μέσο γιὰ τὴν κάθαρση τῆς 
ψυχῆς. Τονίζει δὲ ὅτι «καλὴ νηστεία (εἶναι) ἡ τελουμέ-
νη πρὸς μαρασμὸν τῆς (κάθε κακῆς) ἐπιθυμίας, πρὸς 
ταπείνωσιν τῆς ψυχῆς, πρὸς μίσους μεταποίησιν (γιὰ 
νὰ μετατραπεῖ τὸ μίσος σὲ ἀγάπη), πρὸς θυμοῦ σβέ-
σιν, πρὸς μνησικακίας ἀπάλειψιν, πρὸς διανοίας καὶ 
προσευχῆς ἐργασίαν καὶ καθαρότητα» (ΕΠΕ 9, 182, 
354360).

Σ᾿ αὐτοὺς τοὺς ὑψηλοὺς πνευματικοὺς σκοποὺς 
στο χεύει ἡ θεόσδοτη ἐντολὴ τῆς νηστείας τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Καὶ ἂν προκειμένου γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώ-
ματός μας συμμορφωνόμαστε ἀμέσως μὲ τὴ δίαιτα 
ποὺ μᾶς ὑποδεικνύει ἡ ἰατρικὴ Ἐπιστήμη, πόση ἄρα-
γε προθυμία πρέπει νὰ δείχνουμε γιὰ τὴ νηστεία τῆς 
Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία καθόρισε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, 
ποὺ ὁδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία, καὶ ἡ ὁποία φροντίζει γιὰ 
τὴν αἰώνια σωτηρία μας; Βέβαια, οἱ ἱεροὶ Κανόνες τῆς 
Ἐκκλησίας δικαιολογοῦν καὶ ἀπαλλάσσουν ἀπὸ τὴ 
σωματικὴ νηστεία τοὺς ἀσθενεῖς. Κανείς μας ὅμως 
δὲν ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴ νηστεία τῆς ἁμαρτίας. Λοι-
πόν, καλὴ Σαρακοστὴ καὶ φέτος!            


