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Η «Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» μᾶς κα-
λεῖ νὰ συνειδητοποιήσου με τὸν κίν-
δυνο ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ. Εἶναι ὁ κίν-

δυνος μιᾶς «μεταλλαγμένης» θεολογίας! 
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ἐποχή μας χαρακτη-
ρίζεται ἀπὸ τὶς θεολογικὲς συνάξεις, τοὺς 
θεολογικοὺς διαλόγους, τὰ διαχριστια-
νικὰ συνέδρια κ.τ.ὅ. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ 
συνέδρια καὶ τοὺς  διαλόγους ἐκδίδον ται 
ἀνακοινωθέντα ἢ γίνονται δηλώσεις ὅ 
που χρησιμοποιοῦνται καὶ ὅροι νεοφα-
νεῖς, ἄγνωστοι στὴ  θεολογία τῶν ἁγίων 
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας· ὅροι  «εὐγενοῦς 
διπλωματίας»· ὅροι ποὺ προσπαθοῦν νὰ 
συμβιβάσουν τὰ  ἀσυμβίβαστα, καὶ κυρί-
ως ἐντελῶς ἀδόκιμοι στὸ νὰ ἐκφράσουν 
τὶς θεολογικὲς ἀλήθειες. Τὰ ἀνακοινω-
θέντα αὐτὰ καθιερώνουν ὅρους σαφῶς 

ἐξωθεολογικούς, ὅπως π.χ. θεωρία τῶν 
κλάδων,  βαπτισματικὴ θεολογία, μετα-
πατερικὴ θεολογία,  νεοπατερικὴ θεολο-
γία, συναφειακὴ θεολογία, εὐχαριστιακὴ 
ἐκκλησιολογία κ.ἄ. Ὅμως αὐτοὶ εἶναι ὅροι 
ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ  ἀνθρώπινη λογική, ἡ 
ὁποία  σκέπτεται  καθαρὰ κοσμικὰ καὶ νο-
ησιαρχικά. Καὶ ὑποδηλώνουν σαφῶς μιὰ 
 «μεταλλαγμένη» θεολογία διεστραμμένου 
περιεχομένου. Ἐπαναλαμβάνεται δηλαδὴ  
ἡ τακτικὴ ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ Πα-
πικοὶ στὴν ψευδοΣύνοδο τῆς  Φερράρας 
 Φλωρεντίας (14381439). Σ’  ἐκείνη 
τὴν  ψευδοΣύνοδο ὁ Παπικὸς  Ἰωάννης 
Πρωτονοτάριος  ἢ Ἱσπανός  ἢ  Ἰωάννης 
ὁ Τορκουεμάδας, θεῖος τοῦ φοβεροῦ 
 ἱεροεξεταστοῦ Θωμᾶ Τορκουεμάδα, σὲ 
κάποια συνοδικὴ συνέλευση ἔκανε τόση 

«Μεταλλαγμένη» θεολογία
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κατάχρηση τῆς λογικῆς τοῦ Ἀριστοτέ-
λη, ὥστε ἕνας ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους 
 Ἐπισκόπους τῆς  Ἰ    βη ρίας εἶπε στὸν Σίλβε-
στρο  Συρόπουλο, αὐτόπτη ἱστορικὸ τῆς 
Συνόδου ἐκείνης: «Τί Ἀριστότελ, Ἀριστό-
τελε· νὲ καλό (δὲν εἶναι καλός) Ἀριστό-
τελε»! Ὅταν δὲ ὁ Συρόπουλος τὸν ρώ-
τησε ποιὸς εἶναι καλός, ἀφοῦ δὲν εἶναι 
καλὸς ὁ  Ἀριστοτέλης, ὁ Ἰβηρίτης ἐπίσκο-
πος ἀπάν τησε: «Ἅγιο Πέτρο, ἅγιο Παῦλο, 
ἅγιο Βασίλειο, Θεολόγο Γρηγόριο, Χρυ-
σόστομο, νέ (ὄχι) Ἀριστότελ, Ἀριστότε-
λε». Αὐτὰ τὰ  ἀναφέρω, γράφει ὁ Συρό-
πουλος, γιὰ νὰ δείξω ὅτι οἱ Λατίνοι κατα-
κρίθηκαν γιὰ τὴ  σχολαστικὴ νοοτροπία 
τους, τὴν ξένη πρὸς τὸ  γνήσιο ἐκκλησια-
στικὸ πνεῦμα, ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς δικούς 
μας ποὺ συμμετεῖχαν στὴ Σύνοδο ἐκείνη, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς  «ἀλλογλώσσους» ποὺ 
ἦσαν παρόντες στὶς συζητήσεις1.

Αὐτὸ περίπου γίνεται συχνὰ καὶ σήμε-
ρα στοὺς σύγχρονους θεολογικοὺς δια
λόγους. Στὴν καθαρὰ δὲ νοησιαρχικὴ 
αὐτὴ ὁρολογία παρασύρονται καὶ Ὀρθό-
δοξοι θεολόγοι. Γι’ αὐτὸ καὶ συμφωνοῦν 
μὲ τοὺς ἀλλοδόξους στὴν παραδοχὴ 
ὅρων ξένων πρὸς τὸ Ὀρθόδοξο πνεῦμα 
καὶ δόγμα.

Ἀλλὰ πρέπει, ἐπιτέλους, νὰ  ἐννοήσουμε 
οἱ Ὀρθόδοξοι ὅτι ἔχουμε  χρέος νὰ θεολο-
γοῦμε, ὅπως  ἐθεολόγησαν οἱ καθαυτὸ 
Ὀρθόδοξοι θεολόγοι· «αἱ  μυστικαὶ τοῦ 
Πνεύματος σάλπιγγες», «οἱ μελῳδήσαν
τες ἐν μέσῳ τῆς  Ἐκκλησίας μέλος ἐναρ-
μόνιον  (Ὀρθοδόξου)  θεολογίας»2. Διότι 
οἱ θεοφόροι  Πατέρες μας εἶναι «οἱ ἀκρι-
βεῖς φύλακες τῶν  Ἀποστολικῶν Παραδό-
σεων»3.

Ὅταν ἡ Ἐκκλησία διὰ τῶν ἁγίων Συν
όδων ἄρχιζε τὴ διατύπωση τῶν Ὅρων 
καὶ τῶν δογματικῶν ἀποφάνσεων μὲ τὴ 
φράση «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι...» 
(ἀκολουθοῦντες τὰ βήματα ἢ τὴ διδασκα-
λία τῶν ἁγίων Πατέρων), δὲν ἀναφερό-

ταν σὲ κάποια ἀφηρημένη Παράδοση· 
οὔτε σὲ ἀόριστα πρόσωπα, ποὺ χάνον
ται στὴν ἀχλὺ τοῦ θρύλου. Ἀναφερόταν 
σὲ συγκεκριμένα πρόσωπα, ποὺ ἔδωσαν 
τὴν μαρτυρία τους μὲ τὸν λόγο, μερικὰ δὲ 
καὶ μὲ τὸ μαρτύριο τῆς ζωῆς τους, γιὰ τὴ 
γνησιότητα τοῦ κηρύγματος τῶν Ἀποστό-
λων. Ὁ μέγας Ὀρθόδοξος Ρῶσος θεολό-
γος π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ ἔγραψε: «Ἡ 
Ἐκκλησία ἐμπιστεύεται ἐξ ἴσου εἰς τὸ κή-
ρυγμα τῶν Ἀποστόλων καὶ εἰς τὰ δόγμα-
τα τῶν Πατέρων. Καὶ τὰ δύο τῆς ἀνήκουν 
μαζὶ ἀδιαχωρίστως. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
ὄντως ‘‘ἀποστολική’’. Ἀλλ’ εἶναι ὡσαύτως 
‘‘πατερική’’. Καὶ μόνο μὲ τὸ νὰ εἶναι ‘‘πα-
τερικὴ’’ ἡ Ἐκκλησία εἶναι συνεχῶς ‘‘ἀπο-
στολική’’. Οἱ Πατέρες βεβαιοῦν περὶ τῆς 
ἀποστολικότητος τῆς Παραδόσεως»4.

Σήμερα, δυστυχῶς, ὄχι μόνο τὰ δόγμα
τα τῶν Πατέρων λησμονοῦμε, ἀλλὰ σπου
δάζουμε καὶ  διατυπώνουμε τὴ  διδασκαλία 
τῆς Ἐκκλησίας μὲ  τρόπο  καθαρὰ κοσμι-
κό. Ξεχάσαμε τὴ συμβουλὴ τοῦ ὁσίου Ἰω-
άννου τοῦ Σιναΐτου, ὁ ὁποῖος διδάσκει: 
«Ἂς προσπαθήσουμε νὰ μάθουμε τὰ 
θεῖα μὲ ἱδρῶτες μᾶλλον παρὰ μὲ ξηρὰ καὶ 
ἀφηρημένα λόγια»5. Οἱ θεομακάριστοι 
Πατέρες ἀποθνήσκουν ὡς πρὸς τὸν κό-
σμο, ζοῦν ἐσταυρωμένο βίο, «κενώνουν» 
ἑαυτούς, βαπτίζονται «ἐν ἁγίῳ Πνεύματι 
καὶ πυρί», καὶ ἔτσι ἐπιτυγχάνουν νὰ μά-
θουν τὴν ἀλήθεια ποὺ κρύπτεται στὰ θεῖα 
λόγια. Ἡ θεολογία τους ἀντανακλᾶ τὴν 
πλούσια ἐσωτερική τους ἐμπειρία. Θε-
ολογοῦν «πάσχοντες οἷον τὴν ἀφαίρε-
σιν, ἀλλ’ οὐ διανοούμενοι», κατὰ τὸν ἅγιο 
Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ6. Οἱ Πατέρες ἐσκέ-
πτοντο καὶ ἐνεργοῦσαν ὡς ἄνδρες ἐκκλη-
σιαστικοὶ «διὰ λογαριασμὸν καὶ ἐν ὀνόμα-
τι τῆς Ἐκκλησίας (...), σχολιασταὶ τῆς πί-
στεώς της, τηρηταὶ τῆς Παραδόσεώς της, 
μάρτυρες τῆς ἀληθείας καὶ τῆς πίστεως»7. 
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἔγραψε ὅτι τὸ νὰ μὴν 
ἀκολουθεῖ κανεὶς τοὺς Πατέρες καὶ νὰ μὴ 
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θεωρεῖ τοὺς λόγους τους πιὸ ἔγκυρους 
ἀπὸ τὴ δική του γνώμη, εἶναι ἐνέργεια ἀξι-
όμεμπτη, διότι εἶναι γεμάτη αὐθάδεια8.

Ὥστε οἱ Πατέρες δὲν σκέφθηκαν ὅ πως 
κάποιοι σύγχρονοι θεολόγοι, ποὺ προε
δρεύουν    ἢ συμμετέ χουν στοὺς θεολογι-
κοὺς διαλόγους καὶ προβάλλουν ὡς σο-
φοί, οὔτε ἐξέφρασαν προσωπικές τους 
γνῶμες.  «Ὡς δοῦλοι γνησιώτατοι  Χριστοῦ 
καὶ τοῦ ἐνθέου κηρύγματος  μύσται ἱερώ-
τατοι», μᾶς μίλησαν ὡς  στόματα τῶν Ἀ 
ποστόλων. Ἔδωσαν τὴν  «μαρτυρία τῆς 
‘‘κα θολικῆς’’ πίστεως ὁλοκλήρου τῆς Ἐκ
κλησίας, διότι μᾶς ὡμίλησαν (...) ἐκ τῶν 
ἔνδον τῆς καθολικῆς πληρότητος»9.

Ἡ εὐθύνη λοιπὸν τῶν Ὀρθοδόξων θε-
ολόγων ποὺ συμμετέχουν στοὺς θεολο-
γικοὺς διαλόγους εἶναι τεράστια ἐνώπιον 
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων.

Παπικὸς θεολόγος ἔγραψε πολὺ ὀρθά: 
«Γιὰ τοὺς Δυτικοὺς ἡ θεολογία εἶναι ἐπι-
στήμη, γιὰ τοὺς Ἀνατολικοὺς εἶναι βίωμα. 
Ὁ Δυτικός, ὅταν θεολογεῖ, συλλογίζεται, 
ὁ Ἀνατολικὸς στοχάζεται καὶ δέεται (...). 
Οἱ Δυτικοὶ δὲν εἶναι προσκολλημένοι στὰ 
πάτρια τόσο, ὅσο οἱ Ἀνατολικοί. Ἂν τὴ 
Γραφὴ τὴν εἶχαν συντάξει Δυτικοί, παρ’ 
ὅλη τὴ θεοπνευστία της δὲν θὰ ὑπῆρχε 
οὔτε ἡ ἔκφρασις οὔτε ἡ ἔννοια τοῦ ‘‘ὁ Θεὸς 
τῶν Πατέρων’’. Εὐκολώτατα λοιπὸν πλά-
θουν νέους θεολογικοὺς ὅρους γιὰ λό-
γους πρακτικούς, σχεδὸν ἀδιαφορῶντας 
ἂν ὑπάρχουν ἢ ὄχι ἀντίστοιχοι στὴν Πα-
ράδοσι τῶν Πατέρων». Καὶ ἐπισημαίνει ὁ 
Παπικὸς θεολόγος αὐτὸ ποὺ ἐπισημαί-
νουμε ἀκριβῶς κι ἐμεῖς: «Ἔτσι διαγράφε-
ται νέος κίνδυνος: μὴν παρασυρθοῦν οἱ 
Ἀνατολικοὶ θεολόγοι στὴν ἀποδοχὴ νεο-
φανῶν ὅρων, ἐνῶ ὑπάρχουν στὴν Παρά-
δοσι καθιερωμένοι οἱ ἀντίστοιχοι»10.

Ἀκουέτωσαν ταῦτα οἱ Ὀρθόδοξοι θεο-
λόγοι...

1. Γιά περισσότερα βλ. ΝΙΚ. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Ὁ 
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2008, σελ. 296.

3. Ὅ.π.
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Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΕΛΠΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ὁ τρίτος καὶ τελευταῖος αὐτὸς τόμος τῆς 
σειρᾶς «Ἡ Ὀρ θοδοξία ἐλπὶς τοῦ κόσμου» 
ἀσχολεῖται μὲ δύο μεγάλα καὶ καίρια θέ-
ματα: τὴ θέση τῶν λαϊκῶν στὴν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία καὶ τὸ δυναμικὸ παρὸν ἢ τὴν 
κοινωνικὴ δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν 
κόσμο. Σελίδες 303. Τιμᾶται 16 �. 

Γ΄. Ο ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Νικολάου Π. Βασιλειάδη
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Γρηγορίου τοῦ ΠαλαμᾶΘεοφυλάκτου Νικομηδείας,
Ἑρμοῦ ἀποστόλου
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἑβρ. α΄ 10 - β΄ 3
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Μάρκ. β΄ 1-12

1. Ὅταν ἡ πίστη
μᾶς ἑνώνει

Μὲ τρόπο ζωηρὸ καὶ παραστατικὸ ὁ 
εὐαγγελιστὴς Μάρκος περιγράφει στὴ 
σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τὸ συγ
κλονιστικὸ θαῦμα τῆς θεραπείας ἑνὸς 
παραλύτου. 

Ἦταν τότε ποὺ ὁ Κύριος βρισκόταν 
σ’ ἕνα σπίτι τῆς Καπερναοὺμ καὶ δίδα-
σκε. Ἀστραπιαῖα διαδόθηκε ἡ εἴδηση, 
κι ἀμέσως συγκεντρώθηκε πλῆθος κό-
σμου. Τὸ σπίτι γέμισε ἀσφυκτικὰ μέχρι 
ἔξω στὴν πόρτα. Κι ἦταν τόσοι πολλοὶ 
ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ πλησιάσουν τὸν 
Χριστὸ καὶ στέκονταν ἀπ’ ἔξω!

Ἀνάμεσά τους κι ἕνας  παράλυτος. 
Ὄ   χι μόνος του, ὅμως. Τὸν  συνόδευαν 
τέσσερις δικοί του ἄνθρωποι, οἱ    ὁ   ποῖ  
οι προθυμοποιήθηκαν νὰ τὸν  με ταφέ 
ρουν πάνω σ’ ἕνα κρεβάτι, προκειμέ-
νου νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὸν  Κύριο. 
Εἶχαν μάθει γιὰ τὰ θαύματα ποὺ ἔκα-
νε ὁ Χριστὸς καὶ ἦταν  βέβαιοι ὅτι μπο-
ροῦσε νὰ θεραπεύσει καὶ τὸν δικό τους 
ἀσθενή. Γι’ αὐτὸ καί, ὅταν  ἔφτασαν στὸ 
σπίτι κι εἶδαν τὸ πλῆθος νὰ φράζει τὴν 
πόρτα, δὲν ἀπελπίστηκαν. Σκέφθη-
καν ἄλλον τρόπο γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸ 
στόχο τους. Ἀνέβηκαν ἀπὸ τὴν ἐξωτε-

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ

T
ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς 
εἰς Καπερναοὺμ καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς 
οἶκόν ἐστι. καὶ εὐθέως  συνήχθησαν 

πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ 
πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν 
λόγον. καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παρα
λυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσ
σάρων· καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγί σαι 
αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν 
στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶ
σι τὸν κράβαττον, ἐφ’ ᾧ ὁ παραλυτικὸς 
κατέκειτο. ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν 
αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀ  
φέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. ἦσαν δέ τι
νες τῶν γραμματέων ἐκεῖ  καθήμενοι καὶ 
διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· 
τί οὗτος οὕτω λαλεῖ  βλασφημίας; τίς δύ
   ναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θε  
ός; καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿ Ιη  σοῦς τῷ 
πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ δια  λο 
γίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦ
τα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 
τί ἐστιν  εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παρα
λυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰ  
πεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου 
καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐ  ξουσί
αν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφι έναι ἐ
πὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας – λέγει τῷ παραλυ
τικῷ· σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κρά
βαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶ κόν σου.
καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβατ
τον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξί
στασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν 
λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν. 
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ρικὴ σκάλα στὴ στέγη τοῦ σπιτιοῦ καί, ἀφοῦ 
ἀπέσπασαν κάποιο τμῆμα της, κατέβασαν 
μὲ προσοχὴ τὸ κρεβάτι ἐκεῖ μπροστὰ ὅπου 
δίδασκε ὁ Κύριος. 

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀφοῦ εἶδε τὴν πίστη ποὺ 
εἶχαν, καὶ ὁ παράλυτος καὶ ἐκεῖνοι ποὺ τὸν 
ἔφεραν, στράφηκε πρὸς τὸν ἄρρωστο καὶ 
τοῦ εἶπε: «τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτί-
αι σου»· παιδί μου, σοῦ ἔχουν συγχωρηθεῖ 
οἱ ἁμαρτίες σου.   

Ἀνέλπιστη δωρεὰ γιὰ τὸν «παραλυτικό»! 
Πρὶν ἀπὸ τὴ σωματική του ὑγεία, ἀποκτᾶ 
τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς, τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρ-
τιῶν του! Πραγματικά, τὸ ἄξιζε αὐτὸ τὸ δῶ
ρο ὄχι μόνο γιὰ τὴν προσωπική του πίστη 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πίστη ποὺ ἔδειξαν οἱ καλοὶ 
φίλοι του. Χωρὶς αὐτοὺς δὲν θὰ εἶχε γίνει τὸ 
θαῦμα. Ἂν δὲν τὸ πίστευαν ὅλοι μαζί, δὲν 
θὰ προχωροῦσαν σὲ τέτοιο τόλμημα. 

Δὲν ἦταν λοιπὸν δυνατὸν ὁ  πανάγαθος 
Κύριος νὰ ἀδιαφορήσει μπροστὰ στὴ θερ
μὴ πίστη αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ δὲν 
ζητοῦσαν τὸ θαῦμα γιὰ τὸν ἑαυτὸ τους 
ἀλλὰ γιὰ τὸν ἀσθενὴ ἀδελφό τους. Πάντοτε 
ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἀκούει τὶς προσευχὲς 
ποὺ προσφέρονται ἀπὸ κοινοῦ μὲ πίστη καὶ 
ἀγάπη. Διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς βεβαίωσε 
ὅτι, ἐὰν δύο ἢ τρεῖς συμφωνήσουν νὰ ζητή-
σουν κάτι στὴν προσευχή τους, θὰ τοὺς τὸ 
δώσει ὁ οὐράνιος Πατέρας (Ματθ. ιη΄ [18] 
19).

Πόσα θαύματα γίνονται, ὅταν  ἑνώνουμε 
τὴν προσευχή μας μὲ αὐτὴν τῶν μελῶν τῆς 
οἰκογενεί ας μας, τῶν φίλων καὶ ἀδελφῶν 
μας γιὰ κάποιους ποὺ ἔχουν κάποια δυσ
κο λία... Ἡ πίστη δὲν εἶναι ἀτομικὸ κατόρ
θωμα ἀλλὰ ἐκκλησιαστικὸ γεγονός. Γι’ αὐ τὸ 
καὶ εἶναι ση μαντικὸ νὰ ζητᾶμε τὶς προσ
ευχὲς τῶν ἀδελφῶν μας, ἀλλὰ κι ἐμεῖς νὰ 
προσ ευχόμαστε γι’ αὐτοὺς μὲ θερμὴ πίστη 
καὶ εἰλικρινὴ ἀγάπη. Καὶ τότε νὰ εἴμαστε βέ-
βαιοι ὅτι θὰ βλέπουμε πολλὰ θαύματα. 

2. Πνευματικὴ τύφλωση
Ὡστόσο, γιὰ νὰ βλέπουμε τὰ θαύματα τοῦ 

Θεοῦ, πρέπει νὰ ἔχουμε καὶ καθαρὰ τὰ μά-
τια τῆς ψυχῆς. Διότι καὶ τότε, ὅταν ὁ Χριστὸς 

εἶπε στὸν «παραλυτικὸ» ὅτι  συγχωρήθηκαν 
οἱ ἁμαρτίες του, κάποιοι ἀπὸ τοὺς Γραμμα-
τεῖς ἀντέδρασαν μέσα τους: Γιατί ὁ ἄνθρω-
πος αὐτὸς μιλάει ἔτσι καὶ  ξεστομίζει βλασ
φημίες; σκέφτηκαν. Ποιὸς ἄλ λος  μπορεῖ 
νὰ συγχωρεῖ ἁμαρτίες παρὰ μόνο ἕνας, ὁ 
Θεός; συλλογίζονταν. 

Ὡστόσο ὁ παντογνώστης Κύριος ποὺ 
ἀν τιλήφθηκε τί σκέφτονταν, τοὺς εἶπε: Για-
τί δέχεστε καὶ κυκλοφορεῖτε τέτοιους λογι-
σμοὺς μέ σα στὶς καρδιές σας; Τί εἶναι εὐκο-
λότερο, νὰ πῶ στὸν «παραλυτικό», εἶναι 
συγ χωρημένες οἱ ἁμαρτίες σου, ἢ νὰ τοῦ 
πῶ, σήκω καὶ πάρε στὸν ὦμο σου τὸ κρε-
βάτι σου καὶ περπάτα; Ἐσεῖς θεωρεῖτε δυσ
κολότερο αὐτὸ τὸ τελευταῖο. Γιὰ νὰ μάθετε 
λοιπὸν ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Μεσ
σίας, ἔχει ἐξουσία νὰ συγχωρεῖ πάνω στὴ 
γῆ ἁμαρτίες – γυρίζει καὶ λέει στὸν παρά-
λυτο:

‒Σὲ σένα μιλῶ. «Ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κρά-
βαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου»· 
σήκω, πάρε στὸν ὦμο τὸ κρεβάτι σου καὶ 
πήγαινε στὸ σπίτι σου. 

Κι ἐκεῖνος σηκώθηκε ἀμέσως, πῆρε τὸ 
κρεβάτι του καὶ μπροστὰ σ’ ὅλους, ποὺ τὸν 
κοιτοῦσαν κατάπληκτοι, βγῆκε ἀπὸ τὸ σπίτι 
ἐκεῖνο. Καὶ ὅσοι τὸν εἶδαν δόξασαν τὸν Θεὸ 
λέγοντας: Ποτὲ μέ χρι τώρα δὲν εἴδαμε κά 
τι τέτοιο, ἕνας παράλυτος μὲ μία προσταγὴ 
νὰ σηκώνεται ἀμέσως ὑγιὴς καὶ νὰ περ 
πατᾶ.  

Οἱ ἄνθρωποι δόξασαν τὸν Θεό, διότι κα-
τάλαβαν ὅτι ἕνα τέτοιο γεγονὸς μόνο μὲ θε-
ϊκὴ δύναμη μπορεῖ νὰ  πραγματοποιηθεῖ. 
Ἔτσι εἶναι. Οἱ ἁπλοὶ καὶ καλοδιάθετοι ἄν
θρω ποι εὔκολα διακρίνουν τὴν ἀλήθεια. 
Βλέ  πουν τὰ θαυμαστὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ 
καὶ μὲ ὅλη τὴν καρδιά τους δοξάζουν τὸ 
 ὄνομά Του. Αὐτοὶ γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια 
καὶ  χαίρονται γι’ αὐτήν. Διότι ἡ ἀλήθεια δὲν 
 κοιτάει μόρ φωση καὶ πτυχία.  

Ἀποκαλύπτεται στὶς καθαρὲς καρδιές. 
Ἐκεῖ ὅπου  βασιλεύει ἡ ἁπλό τητα καὶ ἡ τα-
πείνωση. Ὅσοι ἔχουν αὐτὲς τὶς ἀρε τὲς μπο-
ροῦν καὶ βλέπουν καὶ δοξάζουν τὸν Θεὸ γιὰ 
τὰ θαυμαστὰ ἔργα Του. 



Ἡ αἰώνια προοπτικὴ
τῶν παιδιῶν μας

Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας

Ἔ ρχονται τὰ παιδιά μας στὸν κό-
σμο. Περνοῦν τὴ βρεφική, νηπια
κή, παιδικὴ καὶ νεανική τους ἡλι-

κία κοντά μας, στὸ ζεστὸ καὶ ἀσφαλὲς πε-
ριβάλλον τοῦ σπιτιοῦ καὶ στὴ συνέχεια 
τοῦ σχολείου. Κατόπιν θὰ βγοῦν ὥριμοι 
ἄνθρωποι, μὲ ἐφόδια πολλά, ποὺ τοὺς τὰ 
ἐξασφαλίζει καὶ ἡ δική μας φροντίδα, νὰ 
παλέψουν καὶ νὰ νικήσουν στὴ μεγάλη 
μάχη τῆς ζωῆς.

Ἐμεῖς ὅμως στὴν ἀγωγὴ ποὺ τοὺς δί-
νουμε, ὅταν βρίσκονται κοντά μας, πρέ-
πει νὰ ἔχουμε ὑπόψη μας ὅτι ἡ μεγάλη 
μάχη τῆς ζωῆς δὲν ἀποβλέπει μόνο στὸ 
νὰ ἐξασφαλίσουν ἕνα καλὸ ἐπάγγελμα, 
νὰ δημιουργήσουν μιὰ σωστὴ οἰκογένεια, 
νὰ μεγαλώσουν κατόπιν τὰ δικά τους παι-
διὰ καὶ μετὰ νὰ φύγουν ἀπὸ τὸν κόσμο 
αὐτὸ χωρὶς νὰ ξέρουν ποῦ πηγαίνουν. Ἡ 
μεγάλη μάχη τῆς ζωῆς κερδίζεται, ὅταν 
τὸ τέλος τῆς ζωῆς μπορεῖ νὰ σημάνει τὴν 
ἀρχὴ μιᾶς ἄλλης, πολὺ ἀνώτερης, ὅταν 
μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν ἀρχὴ τῆς αἰω-
νίου καὶ μακαρίας ζωῆς.

Ὁ Μέγας Βασίλειος, καθὼς  ἑρμηνεύει 
τὸν ριδ΄ [114] Ψαλμό, δίνει μιὰ θαυμά-
σια περι γραφὴ τῆς μελλούσης ζωῆς καί, 
συγκρί  νοντάς την πρὸς τὴν ἐπίγεια ζωή 
μας, καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ 
κόσμος στὸν ὁποῖο ζοῦμε εἶναι κόσμος 
«θνητός, καὶ χωρίον ἀποθνησκόντων». 

Ὅταν δὲ στρέφει τὸ βλέμμα στὴν οὐρά-
νια  Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, λέει: «Ζώντων 
ἐκείνη ἡ χώρα», στὴν ὁποία δὲν ὑπάρ-
χει νύχτα, δὲν ὑπάρχει ὕπνος, αὐτὸς ποὺ 
εἶναι ἀπομίμηση τοῦ θανάτου· δὲν ὑπάρ-
χει φαγητό, δὲν ὑπάρχει ποτό, αὐτὰ ποὺ 
εἶναι στηρίγματα τῆς ἀσθενείας μας· δὲν 
ὑπάρχει νόσος, δὲν ὑπάρχει πόνος, οὔτε 
θεραπεία οὔτε δικαστήρια, ἐμπόρια, τέ-
χνες, χρήματα, «ἀλλὰ χώρα ζώντων, οὐκ 
ἀποθνησκόντων διὰ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ 
ζών των τὴν ἀληθῆ ζωὴν τὴν ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ» (ΕΠΕ 5, 412414). 

Εἶναι τόση ἡ πεποίθησή του ὅτι ἐκεῖ 
εἶναι ἡ ἀληθινὴ ζωή, ὥστε καὶ σ’ ἄλλη 
εὐκαιρία δὲν διστάζει νὰ διακηρύξει πὼς 
ἡ κατάσταση τὴν ὁποία ζοῦμε στὸ παρὸν 
εἶναι κατάσταση θανάτου: «νῦν μὲν οὐκ 
ἐσμὲν ἐν ζωῇ, ἀλλ’ ἐν θανάτῳ» (ΕΠΕ 
5, 232). Γι’ αὐτὸ καί, ὅταν ἀντιπαραθέ-
τει τὴν ἐσχατολογικὴ προοπτική τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ πρὸς τὶς κοντόφθαλμες θεω-
ρίες τῶν εἰδωλολατρῶν φιλοσόφων, το-
νίζει ὅτι ἡ ἀληθινὴ καὶ αἰώνια ζωὴ πρέπει 
νὰ ἀποτελεῖ τὸν σκοπὸ ὅλων τῶν πρά-
ξεών μας: Φιλοσόφησαν καὶ μερικοὶ ἀπὸ 
αὐτούς, λέει, γιὰ τὸν ἀνθρώπινο προο-
ρισμὸ καὶ διάφορες γνῶμες διατύπωσαν 
γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ἀνθρώπι-
νης ζωῆς. Ἄλλοι εἶπαν ὅτι σκοπὸς εἶναι ἡ 
ἐπιστήμη. Ἄλλοι, εἶπαν, ἡ πρακτικὴ ἐνέρ-
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γεια. Ἄλλοι, τὸ νὰ χρησιμοποιεῖται μὲ διά-
φορους τρόπους ἡ ζωὴ καὶ τὸ σῶμα. Οἱ 
κτηνώδεις δὲ εἶπαν ὅτι ἡ ἡδονὴ εἶναι ὁ 
σκοπός. «Ἡμῖν δὲ τέλος, οὗ ἕνεκεν  πάν τα 
πράττομεν, καὶ πρὸς ὃ  ἐπειγόμεθα, ἡ 
μακαρία διαγωγὴ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι» 
(ΕΠΕ 5, 320). Γιὰ μᾶς, σκοπὸς γιὰ τὸν ὁ  
ποῖο κάνουμε τὸ καθετὶ καὶ πρὸς τὸν ὁ  
ποῖο σπεύδουμε, εἶναι ἡ μακαρία ζωὴ τοῦ 
μέλλοντος αἰῶνος.

Σ’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ πρέπει νὰ ἀποβλέ-
πει καὶ ἡ ἀγωγὴ ποὺ δίνουμε στὰ παιδιά 
μας. Ἐφόσον τὰ ἀγαποῦμε – καὶ ποιοὶ γο-
νεῖς δὲν ἀγαποῦν τὰ παιδιά τους; – πρέ-
πει νὰ ἐνδιαφερόμαστε περισσότερο γιὰ 
τὴν αἰώνια ἐπιτυχία καὶ εὐτυχία τους. Τέ-
χνες, ἐμπόρια, γράμματα, ἐπιστῆμες, 
χρή ματα καὶ πλούτη ἀποτελοῦν σκοποὺς 
τῆς πρόσκαιρης ζωῆς μας, ποὺ οὔτε βα-
θιὰ ἱκανοποιοῦν τὸν ἄνθρωπο οὔτε πολὺ 
διαρκοῦν. Ὁδίτες εἴμαστε σ’ αὐτὸ τὸν κό-
σμο καὶ ὄχι πολίτες. Περνοῦμε καὶ φεύ-
γουμε, καὶ κανεὶς δὲν μένει ἐδῶ.

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς γονεῖς 
καὶ λέει: «Δέομαι καὶ ἀντιβολῶ πολλὴν 
τῶν οἰκείων παίδων ποιεῖσθαι τὴν πρό-
νοιαν καὶ πανταχοῦ τὴν σωτηρίαν ζη-
τεῖν αὐτῶν τῆς ψυχῆς». Σᾶς παρακαλῶ 
καὶ σᾶς ἱκετεύω νὰ φροντίστε πολὺ τὰ 
παιδιά σας καὶ παντοῦ νὰ ζητεῖτε τὴ σω-
τηρία τῆς ψυχῆς τους (ΕΠΕ 27, 482). 
Καὶ στὴ συνέχεια προτρέπει: Καὶ ὅταν 
ζοῦμε καὶ ὅταν πρόκειται νὰ πεθάνου-
με, νὰ συζητοῦμε μὲ τὰ παιδιά μας καὶ 
νὰ τὰ πείθουμε ὅτι μέγας πλοῦτος καὶ 
κληρονομία ποὺ δὲν χάνεται καὶ θη-
σαυρὸς ποὺ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὸν 
πάρει εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ νὰ 
φροντίζουμε νὰ μὴν ἀφήνουμε στὰ παι-
διὰ χρήματα, ποὺ χάνονται, ἀλλὰ τὴν 
εὐσέβεια, ποὺ μένει καὶ δὲν δαπανᾶται 
(ΕΠΕ 27, 484).

Πόσοι γονεῖς κοπιάζουν, ξοδεύονται καὶ 
ἀγωνιοῦν γιὰ νὰ ἀποκτήσουν μόρφωση 

τὰ παιδιά, νὰ μάθουν γλῶσσες, νὰ ἀσκη-
θοῦν στὴ μουσική, νὰ ἀθλοῦν τὸ σῶμα, 
νὰ ἔχουν ὑγεία κ.λπ.! Δὲν ἀπαγορεύονται 
βέβαια αὐτά, ἀλλὰ καὶ δὲν ὁδηγοῦν στὴν 
ἐπιτυχία ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν ἀληθινὴ καὶ 
μόνιμη εὐτυχία.

Τὰ παιδιά μας πρέπει νὰ τὰ μεγαλώ-
νουμε μὲ σαφὴ τὴν αἴσθηση τῆς παροδι-
κότητος τῶν ἐγκοσμίων. 

Γι’ αὐτὸ νὰ μὴ μᾶς ἐνδιαφέρει μόνο ἡ 
καλὴ καὶ πετυχημένη πορεία τους στὴν 
παροῦσα ζωή. Δὲν τελειώνουν ὅλα ἐδῶ. 
Νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ πολὺ περισσότερο ἡ 
ἀγωγὴ ποὺ ἀποβλέπει στὴν αἰώνια ἐπι-
τυχία τους. Νὰ φροντίζουμε γιὰ τὴ συστη-
ματικὴ κατήχησή τους, γιὰ τὴ γνώση τῆς 
ἀλήθειας, τὴν ὁποία κατέχει ἀνόθευτη καὶ 
ἀκέραιη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, γιὰ 
τὴ βίωση τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας καὶ τὴ 
συμμετοχή τους στὰ ἱερὰ Μυστήρια, γιὰ 
τὴν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς.

Ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται σὲ δυναμικὴ κί-
νηση ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του. 
Αὐξάνεται, μεγαλώνει, διαπλάθεται σω-
ματικὰ καὶ ψυχικά. Ξεκινᾶ ἀπὸ κάτι ἐλά-
χιστο μέσα στὰ μητρικὰ σπλάχνα καὶ πο-
ρεύεται στὸ ἄπειρο τοῦ Θεοῦ, στὴν αἰωνι-
ότητα τῆς Βασιλείας Του!

Ὁ πανάγαθος καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς 
ἐνεργεῖ τὴ σύλληψη κάθε ἀνθρώπου. Αὐ
τὸς παρακολουθεῖ μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον 
καὶ ἀγάπη τὴν κυοφορία του, τὴ γέννη-
ση καὶ τὴν ἀνάπτυξή του, ὅλη τὴ ζωή του 
ἀπὸ τὰ νεανικὰ χρόνια μέχρι τὰ βαθιὰ γη-
ρατειά. Αὐτὸς μᾶς προορίζει γιὰ τὴν αἰώ-
νια χαρὰ τῆς Βασιλείας Του. 

Ἐκεῖ εἶναι τὸ τέλος τῆς πορείας μας, ὁ 
ὕψιστος προορισμός μας. Ἐκεῖ πρέπει νὰ 
φθάσουμε μαζὶ μὲ τὰ παιδιά μας.

Στὴν ἀγωγὴ ποὺ τοὺς δίνουμε νὰ κυρι-
αρχεῖ τὸ φρόνημα ὅτι τὰ παιδιά μας ἔχουν 
αἰώνια προοπτική. Εἶναι στὴ σκέψη τοῦ 
Θεοῦ προαιωνίως. Καὶ εἶναι προορισμέ-
να γιὰ ἀτέλειωτη εὐτυχία στὴν ἄπειρη 
αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ.



Μ ὲ πολλὴ χαρὰ καὶ βαθιὰ συγκίνηση 
ἀκούσαμε οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ τὴν 
ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς  Συνόδου τοῦ 

Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 13ης Ἰα-
νουαρίου 2015 γιὰ τὴν  ἁγιοκατάταξη τοῦ 
Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἡ ἀκτι-
νοβολία τῆς ὁσιακῆς μορφῆς τοῦ συγχρό-
νου ἁγιορείτου ἀσκητοῦ εἶχε ἤδη ἁπλω θεῖ 
σ’ ὅλο τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο, καὶ ἡ ἁγιό-
της του ἦταν βαθιὰ πεποίθηση τῆς συνει 
δήσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ  πληρώματος. 
Κτύπησαν χαρμόσυνα οἱ καμπάνες τῶν 
ἐκκλησιῶν! Δόξασαν μὲ χαρὰ τὸν Θεὸ οἱ 
ψυχὲς τῶν πιστῶν. Προσκυνοῦμε πλέον 
τὴν ἁγία εἰκόνα του, ζητοῦμε τὶς πρεσβεῖες 
του, διηγούμαστε τὰ θαυμα στὰ ἀποτελέ-
σματα τῶν προσευχῶν του.

Ὁ ὅσιος Παΐσιος (19241994) λίγα γράμ
ματα ἤξερε, δὲν ἦταν σπουδαγμένος θεο-
λόγος, δὲν φοίτησε σὲ ἀκαδημαϊκὲς σχο-
λές. Σπούδασε στὸ Πανεπιστήμιο τῆς ἐ 
ρήμου, ἔζησε τὴν αὐστηρὴ  ἀσκητικὴ ζωή, 
καλλιέργησε τὴν ἀδιάλειπτη προσευ χὴ 
καὶ ἔγινε ὁ θεολόγος τοῦ βιώματος καὶ 
τῆς ἁγιοπνευματικῆς  ἐμπειρίας. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὁ ἁπλὸς λόγος του, ὅταν ἀναφέρεται 
στοὺς σύγχρονους ἀγῶνες τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, ἀποπνέει τὸ ἄρωμα τῆς πατερικῆς 
Παραδόσεως καὶ εὐφραίνει τὶς ψυχὲς τῶν 
Ὀρθοδόξων πιστῶν. 

Παραθέτουμε στὴ συνέχεια ἀπόσπα-
σμα ἀπὸ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὁ  ὅσιος 
Γέ ροντας τὸ 1969, τότε ποὺ ἄρχιζαν τὰ 
πρῶτα τολμηρὰ οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγμα-
τα καὶ ἡ ἐπικίνδυνη προσέγγιση Ὀρθο-
δόξων καὶ Παπικῶν, καὶ τὴν ὁποία ἀπηύ
θυ νε στὸν ἀείμνηστο ἀρχιμανδρίτη Χαρά 
λαμπο Βασιλόπουλο, ἱδρυτὴ τῆς Πανελ-
ληνίου Ὀρ θοδόξου Ἑνώσεως (Π.Ο.Ε.):

«Σεβαστὲ πάτερ Χαράλαμπες, 
Ἐπειδὴ βλέπω τὸν μεγάλον σάλον ποὺ 

γίνεται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας ἐξ αἰτίας τῶν 
διαφόρων φιλενωτικῶν κινήσεων καὶ τῶν 
ἐπαφῶν τοῦ Πατριάρχου μετὰ τοῦ Πάπα, 
ἐπόνεσα κι ἐγὼ ὡς τέκνον Της καὶ ἐθε-
ώρησα καλόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς  προσευχές 
μου, νὰ στείλω κι ἕνα μικρὸ κομματάκι 
κλωστή (ποὺ ἔχω ὡς φτωχὸς μοναχός) 
διὰ νὰ χρησιμοποιηθῆ καὶ αὐτό, ἔστω καὶ 
γιὰ μιὰ βελονιά, διὰ τὸ πολυκομματιασμέ-
νο φόρεμα τῆς Μητέρας μας…

Θὰ ἤθελα νὰ ζητήσω συγγνώμην ἐν 
πρώτοις ἀπ’ ὅλους, ποὺ τολμῶ νὰ γράψω 
κάτι, ἐνῶ δὲν εἶμαι οὔτε ἅγιος οὔτε θεο-
λόγος. Φαντάζομαι ὅτι θὰ μὲ καταλάβουν 
ὅλοι ὅτι τὰ γραφόμενά μου δὲν εἶναι τίπο-
τε ἄλλο παρὰ ἕνας βαθύς μου πόνος διὰ 
τὴν γραμμὴν καὶ κοσμικὴν ἀγάπην, δυσ
τυχῶς, τοῦ πατέρα μας κ.κ. Ἀθηνα  γόρα. 
Ὅπως φαίνεται, ἀγάπησε μίαν ἄλ λην γυ-
ναίκα μοντέρνα, ποὺ  λέγεται Παπικὴ Ἐκ 
κλησία, διότι ἡ  Ὀρθόδοξος  Μητέρα μας 
δὲν τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύπωσι, ἐ πειδὴ
εἶναι πολὺ σεμνή. Αὐτὴ ἡ  ἀγάπη, ποὺ ἀ  
κούστηκε ἀπὸ τὴν Πόλι, βρῆκε ἀ  πήχησι 
σὲ πολλὰ παιδιά του, ποὺ τὴν ζοῦν εἰς τὰς 
πόλεις. Ἄλλωστε αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ πνεῦμα 
τῆς ἐποχῆς μας: ἡ  οἰκογένεια νὰ χάση τὸ 
ἱερὸ νόημά της ἀπὸ τέτοιου εἴδους ἀγά-
πες, ποὺ ὡς σκοπὸν ἔ       χουν τὴν διάλυσιν 
καὶ ὄχι τὴν ἕνωσιν…

Μὲ τέτοια περίπου κοσμικὴ ἀγάπη καὶ ὁ 
Πατριάρχης μας φθάνει στὴ Ρώμη. Ἐνῶ 
θὰ ἔπρεπε νὰ δείξη ἀγάπη πρῶτα σὲ μᾶς 
τὰ παιδιά του καὶ στὴ Μητέρα μας Ἐκκλη-
σία, αὐτός, δυστυχῶς, ἔστειλε τὴν ἀγάπη 
του πολὺ μακριά. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν 
νὰ ἀναπαύση μὲν ὅλα τὰ κοσμικὰ παιδιά, 

Ὁ ὅσιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης
καὶ ὁ Οἰκουμενισμὸς
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ποὺ ἀγαποῦν τὸν κόσμον καὶ ἔχουν τὴν 
κοσμικὴν αὐτὴν ἀγάπην, νὰ κατασκαν-
δαλίση ὅμως ὅλους ἐμᾶς, τὰ τέκνα τῆς 
Ὀρθοδοξίας, μικρὰ καὶ μεγάλα, ποὺ ἔχουν 
φόβον Θεοῦ.

Μετὰ λύπης μου, ἀπὸ ὅσους φιλενωτι
κοὺς ἔχω γνωρίσει, δὲν εἶδα νὰ ἔχουν 
οὔ τε ψίχα πνευματικὴ οὔτε φλοιό. Ξέρουν 
ὅμως νὰ ὁμιλοῦν γιὰ ἀγάπη καὶ ἑνότη-
τα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὸν 
Θεόν, διότι δὲν Τὸν ἔχουν ἀγαπήσει».

Λόγος χωρὶς ἐμπάθεια, χωρὶς φανατι
σμὸ καὶ μισαλλοδοξία. Λόγος ὅμως σα-
φής, ξεκάθαρος, ἀληθινός, ποὺ χαρακτη
ρίζεται ἀπὸ προφητικὴ παρρησία καὶ τόλ-
μη. Ἕνας ἁπλὸς μοναχὸς ποὺ θεωρεῖ ὅτι 
δὲν εἶναι «οὔτε ἅγιος οὔτε  θεολόγος», ἐνῶ 
καὶ ἅγιος εἶναι καὶ θεολόγος ἀποδεικνύε-
ται, γράφει μὲ φρόνημα ταπεινό, μὲ βαθὺ 
πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν  Ἐκκλησία, μὲ σε-
βασμὸ καὶ τιμὴ καὶ γιὰ τὸν ἐκτραπέν τα «πα-
τέρα μας», τὸν  Πατριάρχη  Ἀθηναγόρα.

Ἕνας τέτοιος λόγος συγκινεῖ τὶς ψυχές 
μας, φωτίζει τοὺς δρόμους μας καὶ διδά-
σκει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ 
σταθοῦμε μπροστὰ στὸ ὅραμα «τῆς τῶν 
πάντων ἑνώσεως». 

Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ γράφτηκε ἡ ἐπι-
στολὴ αὐτὴ τοῦ ὁσίου Παϊσίου, πέρασαν 
περίπου πενήντα χρόνια. Στὸ διάστημα 
αὐτὸ ἡ τακτική τοῦ Πατριάρχου Ἀθηνα-
γόρα συνεχίσθηκε ἀπὸ τοὺς διαδόχους 
του μὲ νέες συναντήσεις μὲ τοὺς ἑτερο-
δόξους, μὲ ἀνταλλαγὲς δώρων, φιλοφρο-
νήσεις, ἀσπασμοὺς ἀκόμη καὶ στὴν ἱερό-
τατη καὶ φρικτὴ ὥρα τῆς θείας Λειτουρ-
γίας, μὲ τραυματισμὸ τῆς αὐτοσυνειδη-
σίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς τῆς 
μίας καὶ μοναδικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἱδρύ-
θηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ θεμελιώθηκε 
στὴν ἀπο στολικὴ πίστη καὶ πατερικὴ Πα-
ράδοση, μὲ οἰκουμενιστικὰ συμπόσια καὶ 
συμπροσ ευχὲς ὄχι μόνο μὲ ἑτεροδόξους, 
ἀλλὰ καὶ μὲ ἀλλοθρήσκους, μὲ ἀποδυ-
νά μωση τῆς σημασίας τοῦ δόγματος καὶ 

ὑπερτονισμὸ μιᾶς ἀγάπης «κοσμικῆς», 
ὅ   πως τὴ  χαρακτηρίζει ὁ ἁγιορείτης Ὅσι-
ος, ἡ ὁποία δὲν ἑνώνει τὰ διεστῶτα, ἀλλὰ 
μᾶλλον διευρύνει τὰ χάσματα.

Τί θὰ ἔλεγε σήμερα ὁ Ἅγιος; Πῶς θὰ 
ἤλεγχε αὐτοὺς ποὺ ἐκπροσωποῦν σήμε-
ρα τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὶς συναν
τήσεις καὶ στοὺς διαλόγους μὲ τοὺς ἑτε-
ροδόξους καὶ ἀλλοθρήσκους; Ποιοὺς λό-
γους θὰ ἀπηύθυνε σ’ αὐτοὺς ποὺ τὸν κα-
τέταξαν μεταξὺ τῶν Ἁγίων, δὲν ἐγκολπώ-
νονται ὅμως τὸ πνεῦμα του καὶ δὲν ἀκο-
λουθοῦν τὸ  παράδειγμα τῶν ἁγίων Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας μας;

Τί θὰ ἔλεγε καὶ σὲ μᾶς, τοὺς ἁπλοὺς πι-
στούς, ποὺ παρακολουθοῦμε μὲ ἀγωνία 
ὅσα γίνονται στὶς μέρες μας καὶ ἀνησυ-
χοῦμε;

Ἀσφαλῶς θὰ μᾶς ἔλεγε κάτι σχετικὸ μ’ 
αὐτὸ ποὺ γράφει στὴ συνέχεια τῆς ἐπι-
στολῆς του: «…ἂς γνωρίζωμεν καλὰ ὅτι 
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δὲν ἔχει καμ-
μίαν ἔλλειψιν. Ἡ μόνη ἔλλειψις, ποὺ πα-
ρουσιάζεται, εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν 
Ἱεραρχῶν καὶ Ποιμένων μὲ πατερικὲς ἀρ  
χές. Εἶναι “ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί”· ὅμως δὲν 
εἶναι ἀνησυχητικό. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἐκ
κλησία τοῦ Χριστοῦ, καὶ Αὐτὸς τὴν κυβερ-
νάει. Δὲν εἶναι ναός, ποὺ κτίζεται μὲ πέ-
τρες, ἄμμο καὶ ἀσβέστη ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ 
καταστρέφεται μὲ φωτιὰ βαρβάρων, ἀλλὰ 
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός· “καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ 
τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται·  ἐφ’ ὃν 
δ’ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτὸν” (Ματθ. κα΄ 
[21] 44). Ὁ Κύριος, ὅταν θὰ πρέπη, θὰ 
παρουσιάση τοὺς Μάρκους τοὺς Εὐγενι-
κοὺς καὶ τοὺς Γρηγορίους Παλαμάδες διὰ 
νὰ συγκεντρώσουν ὅλα τὰ κατασκανδαλι-
σμένα ἀδέλφια μας, διὰ νὰ  ὁμολογήσουν 
τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν, νὰ στερεώσουν 
τὴν Παράδοσιν καὶ νὰ δώσουν χαρὰν με-
γάλην εἰς τὴν Μητέρα μας» (βλ. Κείμενα 
 Ἐπιστολὲς Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγι
ορείτου, ἐκδ. «Ἁγιοτόκος  Καππαδοκία», 
Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 1821).



1. Τὸ ἀγωνιῶδες πρόβλημα
Ἀπάντηση στὸ πρόβλημα: «Γιατί εὐτυχοῦν οἱ ἀσεβεῖς;»

Ἕ να ἀγωνιῶδες ἐρώτημα ποὺ δη 
μιουργεῖται στὴν ψυχὴ τῶν ἀν 
θρώπων καὶ ἰδιαίτερα τῶν εὐσε

βῶν εἶναι: «Γιατί εὐτυχοῦν οἱ ἀσεβεῖς; 
Πῶς ὁ δίκαιος Θεὸς ἀφήνει τοὺς ἀνθρώ-
πους, ποὺ καταπατοῦν τὸν ἅγιο νόμο 
Του καὶ ζοῦν, συχνὰ μάλιστα ἐπιδεικτικὰ 
καὶ προκλητικά, μὲ τρόπο ἀσεβὴ καὶ ἀλα-
ζονικό, νὰ εὐημεροῦν; Ποῦ εἶναι ἡ δικαιο-
σύνη τοῦ σοφοῦ καὶ ἀγαθοῦ Θεοῦ;». Τέ-
τοια ἐρωτήματα καὶ τέτοιοι προβληματι-
σμοὶ βασανίζουν συχνὰ τοὺς θεοσεβεῖς 
ἀνθρώπους. Ἰδιαίτερα ὅταν διαπιστώ-
νουν ὅτι, ὄχι σπάνια, οἱ καλοὶ καὶ  δίκαιοι 
ὑποφέρουν στὴ ζωή. Τὸ πρόβλημα αὐτὸ 
τῆς σχέσεως εὐδαιμονίας καὶ ἠθικῆς σχε-
τίζεται μὲ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ 
ὀνομάζεται στὴ θεολογικὴ γλώσσα «θεο-
δικία». Στὸ ζήτημα αὐτὸ τῆς θεοδικίας τί-
θεται ὑπὸ κρίσιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ ἄνθρωπος διερωτᾶται μαζὶ μὲ τὸν προ-
φήτη Ἱερεμία: «Τί ὅτι ὁδὸς ἀσεβῶν εὐο-
δοῦται, εὐθήνησαν πάντες οἱ ἀθετοῦντες 
ἀθετήματα;» (Ἱερ. ιβ΄ 1). Μὲ ἁπλὰ λόγια: 
Γιατί νὰ ὑπάρχει στὸν κόσμο αὐτὸ ἡ φα-
νερή, ἐκ πρώτης ὄψεως, ἀνοχὴ τοῦ Θεοῦ 
στὸ κακό; Πῶς ἀνέχεται ὁ δικαιοκρίτης 
Θεὸς νὰ ὑποφέρουν οἱ δικοί Του ἄνθρω-
ποι, οἱ δὲ ὑβριστὲς καὶ βλάσφημοι τοῦ 
ἁγίου ὀνόματός Του νὰ εὐτυχοῦν;

Τὸ ἐρώτημα δὲν εἶναι νέο. Ἄλλωστε τὸ 
πρόβλημα αὐτὸ ἐξετάζει καὶ ὁ θεόπνευ-
στος συγγραφέας τοῦ ὑπέροχου  βιβλίου 
«Ἰώβ», μιλώντας γιὰ τὰ ὀδυνηρὰ παθήμα-
τα τοῦ δικαίου ἐκείνου, τὸν ὁποῖο ἡ Ἁγία 
Γραφὴ ὀνομάζει «ἀληθινόν,  ἄμεμπτον, δί-

καιον, θεοσεβῆ, ἀπεχόμενον ἀπὸ παντὸς 
πονηροῦ πράγματος» (Ἰὼβ α΄ 1).

Τὸ ἐναγώνιο αὐτὸ ἐρώτημα ἦταν ἐπί
μονο στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Διότι ἡ Πα-
λαιὰ Διαθήκη θεωροῦσε σταθερὰ ὅτι ἡ 
ἀρετὴ ἔχει στενότατη σχέση μὲ τὰ ἐπί-
γεια ἀγαθά, γι᾿ αὐτὸ καὶ οἱ ἱεροὶ συγγρα-
φεῖς της ἀναζητοῦσαν στὸν κόσμο αὐτὸ 
τὶς ποινὲς τῶν ἀσεβῶν καὶ τὰ βραβεῖα 
τῶν ἐναρέτων ἀνθρώπων. Ὡστόσο τὰ γε-
γονότα ἀνέτρεπαν συχνὰ αὐτὸ τὸ συμπέ-
ρασμα, ὥστε ἀνάγκαζαν τοὺς σοφοὺς 
τοῦ Ἰσραὴλ νὰ πικραίνονται καὶ νὰ διε-
ρωτῶνται: Γιατί οἱ ἀσεβεῖς ζοῦν καὶ φθά-
νουν σὲ πολὺ βαθὺ γῆρας καὶ περνοῦν 
τὴ ζωή τους μέσα στὰ πλούτη; (βλ. Ἰὼβ 
κα΄ [21] 7 κ.ἑξ.).  Γιατί οἱ ἀσεβεῖς ἐπιτυγ-
χάνουν στὶς  ἐπιχειρήσεις καὶ στὰ σχέδιά 
τους; Γιατί, Κύριε, διερω τᾶται ὁ προφή-
της Ἱερεμίας, ὅπως ἀναφέραμε πιὸ πάνω, 
εὐδοκιμοῦν καὶ εὐτυχοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ 
παραβαίνουν συνεχῶς καὶ συστηματικῶς 
τὸν ἅγιο νόμο Σου; Ἕ   ως πότε θὰ ἀνέχε-
σαι τοὺς ἀσεβεῖς; (βλ. Ἱερ. ιβ΄ [12] 1 κ. ἑξ.).

Τὸ μεγάλο αὐτὸ πρόβλημα πραγματεύ-
ονται καὶ οἱ Ψαλμοὶ 36ος καὶ 48ος. Καὶ ὁ 
μὲν 36ος τὸ λύει λέγοντας ὅτι δὲν  πρέπει 
νὰ φθονοῦμε τοὺς πλουσίους ποὺ ζοῦν 
μέσα στὴν παρανομία, καὶ νὰ θέλουμε 
νὰ τοὺς μιμηθοῦμε, ἔχοντας σταθερὰ ὑπ’ 
ὄψιν μας ὅτι ἡ εὐημερία τῶν πονηρῶν 
αὐτῶν ἀνθρώπων εἶναι προσωρινή. Δι-
ότι αὐτοὶ «ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηραν-
θήσονται καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχὺ 
ἀποπεσοῦνται» (Ψαλ. λς΄ [36] 2)· διότι 
θὰ ξεραθοῦν σὰν τὸ χορτάρι καὶ θὰ μα-



107ΑΡΙΘ. 2106, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ραθοῦν γρήγορα σὰν τὸ πράσινο γρασί-
δι. Ὁ δὲ 48ος Ψαλμὸς τὸ λύει  τονίζοντας 
ὅτι ὁ πλοῦτος εἶναι ἐντελῶς ἀνίσχυρος 
μπροστὰ στὸ θάνατο, ποὺ ἐξαφανίζει τὰ 
πάντα. Καὶ ὑπογραμμίζοντας τὴ μεγά-
λη παρηγορία ποὺ δοκιμάζουν οἱ δίκαι-
οι, οἱ ὁποῖοι ταλαιπωροῦνται ἀπὸ τὶς θλί-
ψεις, διότι ἔχουν σταθερὴ πίστη καὶ βέ-
βαιη ἐλπίδα ὅτι θὰ ἀπολαύσουν τὴν ἀτε-
λεύτητη μακαριότητα τῆς πέραν τοῦ τά-
φου ζωῆς.

Ἕνας ἄλλος Ψαλμός, ὁ 72ος, προ  σθέτει 
σ᾿ αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήματα ἕνα ἀκόμη. Το-
νίζει μὲν τὴν αἰώνια  δυστυχία ποὺ περι-
μένει τοὺς ἁμαρτωλούς, οἱ ὁ   ποῖοι εὐτυ-
χοῦν προσωρινὰ ἐδῶ στὴ γῆ, παρουσι-
άζει ὅμως καὶ τὸν δίκαιο ποὺ δοκιμάζε-
ται καὶ θλίβεται μέν, ἀλλὰ ἀπολαμβάνει 
τὴν ἐπικοινωνία, τὴν εὔνοια, τὴν προστα-
σία, τὴ συμπάθεια καὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. 
Καὶ ἔτσι ἀποζημιώνεται πλουσιοπάροχα 
γιὰ τὶς θλίψεις καὶ τὴν ἔλλειψη τῶν ὑλικῶν 
ἀγαθῶν ποὺ στερεῖται στὴ ζωή του.

Αὐτὸ τὸν ὑπέροχο θεόπνευστο 72ο 
Ψαλ  μὸ θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἑρμηνεύ-
σουμε στὴ συνέχεια καὶ νὰ ὠφεληθοῦμε 
ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῶν ἁγίων  διδαγμάτων 
τὰ ὁποῖα μᾶς προσφέρουν οἱ στίχοι του. 
Ἄλλωστε ὁ Ψαλμὸς αὐτὸς δίνει στὸ αἰώ-
νιο πρόβλημα τῆς θεοδικίας λύσεις πλη-
ρέστερες τῶν ἄλλων Ψαλμῶν. Λύσεις 
εὐ αγγελικές. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ συμπέρασμά 
του εἶναι ἁγιότερο καὶ πολὺ πιὸ εὐφρόσυ-
νο ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ 48ου Ψαλμοῦ. Ὁ ὅσι-
ος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει γιὰ τὸν 
72ο Ψαλμό: «Ὁ Ψαλμὸς οὗτος ἀποβλέπει 
καὶ ἰατρεύει ἐκείνους τοὺς μικροψύχους, 
ὁποὺ σκανδαλίζονται διὰ τὰ ἀκατάληπτα 
κρίματα (=κρίσεις καὶ βουλές) τοῦ Θεοῦ, 
κατὰ τὸν Ἀθανάσιον καὶ τὸν Θεόδωρον, 
δηλαδὴ πῶς ὁ Θεὸς ὑποφέρει μὲν τοὺς 
κακοὺς ἀνθρώπους ὁποὺ εὐτυχοῦν, πα-
ραβλέπει δὲ τοὺς καλοὺς ἀνθρώπους 
ὁποὺ δυστυχοῦν! (...) Ἁρμόζει δὲ καὶ εἰς 
κάθε Χριστιανὸν μικρόψυχον, ἐπειδὴ καὶ 

παρατηρεῖ τὴν μικροψυχίαν του». Παρα
   θέτει ἐπίσης ὁ ἅγιος Νικόδημος καὶ τὴ 
γνώμη τοῦ ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, ὁ 
ὁ   ποῖος παρατηρεῖ: Ὁ Ψαλ μὸς αὐτὸς «ἐ  ξ
   ηγεῖται τὸ ἀνώμαλον τοῦ βίου (δίνει  ἑρ
μηνεία στὸ ἄστατο, στὸ ἄνισο, στὸ  ἄτα 
κτο τοῦ βίου), τοὺς  πειρασμοὺς καὶ τοὺς 
ἁλισκομένους διὰ τῶν  πειρασμῶν (καὶ 
ὅσους κυριεύονται, νικῶνται ἀπὸ τοὺς 
πει ρασμούς) καὶ τοὺς  περιγιγνομένους 
τῶν πειρασμῶν (καὶ ὅσους νικοῦν τοὺς 
πει ρασμούς) διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τὰς 
ἑ κά στου ἀμοιβάς» (καὶ τὶς ἀνταμοιβὲς 
ποὺ ἔχει καθένας ἀπὸ αὐτούς)(*).

Ὁ 72ος Ψαλμὸς εἶναι ποίημα τοῦ Ἀ  
σάφ, ὁ ὁποῖος ἦταν περίφημος Λευΐτης 
σύγχρο νος τοῦ Δαβὶδ καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς 
τρεῖς ἀρχιμουσικοὺς ποὺ διηύθυναν τὴ 
μουσικὴ στὸ Ναὸ τοῦ Σολομῶντος (βλ. Α΄ 
Παραλ. ις΄ [16] 45). Ὁ Ἀσὰφ εἶχε  δι ορι
σθεῖ ἀπὸ τὸν Δαβὶδ ὡς ψάλτης στὴ Σκηνὴ 
τοῦ Μαρτυρίου μαζὶ μὲ τὸν Αἰμὰν καὶ τὸν 
Αἰθάν (βλ. Α΄ Παραλ. ιε΄ [15] 1619). Κατὰ 
τὴν ἡμέρα δὲ τῆς ἐγκαταστάσεως τῆς Κι-
βωτοῦ στὸ λόφο τῆς Σιὼν ὁ Ἀσὰφ  ἔψα 
λε ὡς «πρωτοψάλτης» τὴν ὠδὴ ποὺ εἶ
χε καθορισθεῖ ἀπὸ τὸν Δαβίδ, μαζὶ μὲ 
τὸν Αἰμάν, τὸν Ἰδιθοὺν καὶ ἄλλους  ψάλ
τες ποὺ εἶχαν ἐκλεγεῖ γιὰ νὰ αἰνέσουν τὸν 
Θεό (βλ. Α΄ Παραλ. ις΄ [16] 541). Στὸν Ἀ   
σὰφ ἀποδίδεται καὶ ὁ πολὺ λυρικὸς καὶ 
ἐξαιρετικὰ δραματικὸς 49ος Ψαλμός, ὅ  
πως ἐπίσης καὶ οἱ Ψαλμοὶ 7382.

Ἀπὸ τὸ ἑπόμενο ἄρθρο θὰ χαροῦμε καὶ 
θὰ διδαχθοῦμε ἀπὸ τὸ πῶς ὁ Ψαλμωδὸς 
αὐτὸς νίκησε τὸν σκανδαλισμὸ ποὺ δο-
κίμασε, καθὼς ἔβλεπε τοὺς ἀσεβεῖς καὶ 
ἁμαρτωλοὺς νὰ εὐδοκιμοῦν καὶ νὰ εὐτυ-
χοῦν, τοὺς δὲ δικαίους καὶ θεοσεβεῖς νὰ 
ὑποφέρουν καὶ νὰ δοκιμάζονται.

(*) ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ - ΕΥΘΥ-
ΜΙΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ, Ἑρμηνεία εἰς τοὺς 150 Ψαλ-
μοὺς τοῦ Προφητάνακτος Δαβίδ, τόμ. Β΄, ἐκδ. 
 «Ὀρ   θόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 
268269.
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«Ἅγιον Ὄρος,
Διαχρονικὴ μαρτυρία...»

Ἀποτελεῖ ὁμολογιακὸ κείμενο ὀρθό
δοξης διαχρονικῆς ἱστορικῆς μαρ τυ ρί
ας τὸ ἔντυπο ποὺ κυκλοφόρησαν τε-
λευταῖα Ἁγιορεῖτες Πατέ ρες. Τὸ τεῦχος 
αὐτὸ ἐκτείνεται σὲ 128 σελίδες καὶ φέ-
ρει τὸν τίτλο «Ἅγιον Ὄ    ρος,  Διαχρονικὴ 
μαρτυρία στοὺς ἀ   γῶνες ὑπὲρ τῆς πί-
στεως» μὲ ἐξώφυλλο τὴν θαυματουργὴ 
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας 
(Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων), προστάτιδος καὶ 
ἐφόρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καὶ ὀπισθό-
φυλλο τὴν ἄλλη θαυματουργὴ εἰκό-
να τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἄξιόν 
ἐστι» (Πρωτάτο Ἁγίου Ὄρους). Ἀπο-
τελεῖται ἀπὸ ἐκτενὴ  ἀποσπάσματα, 
«ὅ   πως καὶ κάποια ἀκόμη πολὺ κατα-
τοπιστικὰ ἄρθρα», τῶν ὁποίων, ὅπως 
 σημειώνουν οἱ συντάκτες του, «ἡ σημα-
σία καὶ ἡ σπουδαιότητα τὰ  καθιστοῦν 
ἀστασίαστα καὶ ἀπαρασάλευτα σημεῖα 
ἀναφορᾶς τῆς  ἐπιχειρηματολογίας καὶ 
τῆς διεξαγω γῆς τοῦ ἀγῶνος» γιὰ τὴ δι-
ατήρηση ἀνό θευτου τοῦ Ὀρθόδοξου 
δόγματος.

Τοῦ ὁμολογιακοῦ αὐτοῦ τόμου προ-
τάσσεται τὸ μαρτύριο τῶν Ἁγίων Ὁσιο-
μαρτύρων ποὺ μαρτύρησαν ἀπὸ τοὺς 
Λατινόφρονες στὰ χρόνια τοῦ αὐτο-
κράτορος Μιχαὴλ Η΄ τοῦ  Παλαιολόγου 
καὶ τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου ΙΑ΄ τοῦ 
Βέκκου. Στὴ συνέχεια ἀκολουθεῖ ἡ Δι-
αχρονικὴ Ὁμολογιακὴ Μαρτυρία τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους. Διότι τὸ Ἅγιον Ὄρος ὑ   
πῆρξε ἀνέκαθεν ἡ ἀκρόπολη τῆς Ὀρ
θοδοξίας καὶ ὁ θεματοφύλακας τῆς Πί-

στεως. Τὰ κείμενα ποὺ παρατίθενται ἀπὸ 
τὰ δρώμενα τῶν τελευταίων ἐτῶν καὶ ἡ 
ἀντιπαραβολὴ κειμένων Οἰκουμενιστῶν 
καὶ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, μαζὶ μὲ τὸ πλού-
σιο καὶ ἀδιάψευστο φωτογραφικὸ ὑλικό, 
εἶναι καταλυτικά.

Στὸ κείμενο ἀποκηρύσσονται σα φῶς ὁ 
δούρειος ἵππος τῆς  Οὐνίας καὶ ὁ ἀποκα-
λούμενος «διάλογος τῆς ἀ   γά πης»,  τονίζεται 
ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι ἐκκλησία ἀλλὰ 
αἵρεση καὶ ὑπο  γραμμίζονται οἱ ὄχι μικρὲς 
 δια φορὲς Ὀρθοδοξίας καὶ  Παπισμοῦ.  Ἐ
     πί   σης  καταδικάζονται σαφῶς τὰ  κείμενα 
τοῦ Porto Alegre (2006), τοῦ Pusan (2013), 
οἱ ἐντελῶς  ἀπαράδεκτες  θεωρίες τῶν κλά-
δων, τῆς  διηρημένης  Ἐκκλησίας καὶ τῆς 
 ποικιλομορφίας.  Καταδικάζονται οἱ συμ
προσευχὲς μὲ  ἑτεροδόξους –  παπικούς, 
 προτεστάντες, ἐπισκοπίνες,  ἱέρειες – καὶ 
ἀλλοθρήσκους! Τὸ κείμενο λαμβάνει στα-
θερὴ καὶ ὀρθόδοξη θέση γιὰ τοὺς Ἀντιχαλ-
κηδονίους καὶ δὲν παραλείπει νὰ καταδικά-
σει ὡς ἐντελῶς ἀπαράδεκτα τὰ ὅσα ἔλα-
βαν χώρα τὸν παρελθόντα Νοέμβριο με-
ταξὺ τοῦ Πάπα καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχη.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ἱστορικοῦ 
αὐτοῦ ὁμολογιακοῦ κειμένου εἶναι ἐπώνυ-
μη. Τὰ ὀνόματα, 122 τὸν ἀριθμό, προέρ
χονται ἀπὸ συνοδεῖες, σκῆτες, καθίσματα 
καὶ ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Μονὲς Μεγίστης Λαύρας 
καὶ Ζωγράφου. 

Εἶναι ἐλπιδοφόρο τὸ ὅτι τὴν ἔκκληση τῶν 
Ἁγιορειτῶν Πατέρων στὸ ὡς ἄνω κείμενο 
πρὸς τοὺς ἡγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀκολούθησε ἐπιστολὴ 
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ 
Πατριαρχεῖο γιὰ τὰ ἀνεπίτρεπτα ἀνοίγματα 
πρὸς τὸν Παπισμὸ καὶ τὸν Οἰκουμενισμὸ 
στὰ θέματα τῆς πίστεως. Αὐτὸ εἶναι ἕνα 
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  νου, ἀφοῦ δείχνει νὰ ξεπερνᾶ τὶς  συν η
θι σμένες ἀγ κυλώσεις τοῦ  μονο λιθικοῦ 
συ στή μα τος τοῦ  Βατικανοῦ.

Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως στὶς σκέψεις καὶ 
τὶς ἐνέργειές του πρὸς τὰ ἄλλα δόγμα-
τα καὶ τὶς θρησκεῖες, κύρια ἐπιδίωξή του 
παραμένει αὐτὴ ποὺ καὶ σὲ ἄλλα σχό-
λιά μας ἔχουμε τονίσει: Ὄχι συμφωνία 
μὲ θεολογικὸ διάλογο ἀλλὰ συμπροσ  
ευχὲς καὶ κοινὲς φιλανθρωπικὲς δραστη
ριότητες, δηλαδὴ ἕνωση στὴν πράξη. Τὸ 
δηλώνει ξεκάθαρα: «Δὲν πιστεύω σὲ ἕναν 
ὁριστικὸ οἰκουμενισμό, πολὺ  λιγότε ρο  πι
    στεύω στὸν οἰκουμενισμὸ ποὺ ὡς  πρῶ  το 
βῆμα μᾶς ζητάει νὰ  συμφωνήσουμε σὲ 
ἕνα θεολογικὸ ἐπίπεδο. Πιστεύω ὅτι πρέ 
πει νὰ προχωρήσουμε σὲ  ἑνότητα, συμ με 
τέχοντας μαζὶ στὴν προσευχὴ καὶ στὰ ἔργα 
τῆς  φιλανθρωπίας» (http://vati ca ni nsider.
lastampa.it/en/documents/detail/arti
colo/ecumenismoecumenismecu me
nismo37469/).

Τί σημαίνουν στὴν πραγματικότητα αὐ
τὲς οἱ ἀντιλήψεις τοῦ Παπισμοῦ γίνεται φα-
νερὸ ἀπὸ τὰ ὅσα συζητήθηκαν πρὶν ἀπὸ 
ἕνα ἔτος σὲ διαθρησκειακὴ σύσκεψη πα-
πικῶν θεολόγων καὶ ἑβραίων ραββίνων 
στὸ Σαλέρνο τῆς Ἰταλίας.

Κατ᾿ αὐτὴν μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ καρδι-
νάλιος Cocopalmerio εἶπε ὅτι «ἡ Ἐκκλησία 
εἶναι ὁ νέος λαὸς τοῦ Θεοῦ, τὴν ἴδια στιγμὴ 
τὸ Ἰσραήλ, ἐπίσης, ἦταν, παραμένει καὶ θὰ 
εἶναι πάντα ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἐπιβε-
βαιώθηκε ἀπὸ τὸν Παῦλο. Ὡς ἐκ τούτου, 
ὁποιαδήποτε ἐπιθυμία ἤ, ἀκόμη χειρότε-
ρα, κάθε προσπάθεια γιὰ προσηλυτισμὸ 
τῶν Ἑβραίων στὴ χριστιανικὴ πίστη φαίνε-
ται παράλογη καὶ ἀπαράδεκτη».              ➙

θετικὸ βῆμα. Ὡστόσο τὸ κείμενο τῆς Ἱερᾶς 
Κοινότητος πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρ-
χεῖο εἶναι μὲν γραμμένο μὲ σεβασμό, ὅμως 
ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ὑπερασπιστὴς καὶ φύ-
λακας τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ «πλήρωμα ἱε-
ρατικόν», ὅπως ἀποκαλεῖ ὅλους τοὺς πι-
στοὺς ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος (PG 67, 204), 
περίμενε τὸ κείμενο αὐτὸ περισσότερο στι-
βαρό, ὁμολογιακὸ καὶ γενναῖο.

Βεβαίως τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οἱ ἐν τῷ Ἁγιω-
νύμῳ Ὄρει καὶ γενικὰ ὁ μοναχὸς ἔχει ὡς 
πρῶτο καὶ βασικὸ ἔργο τὴν προσευχὴ εἶναι 
σωστό. Ἀλλὰ «οὗ (=ὅπου) Θεὸς τὸ κινδυ-
νευόμενον καὶ προκείμενον», κατὰ τὸν Μέ
γα Βασίλειο, «τἆλλα περιφρονοῦντες πρὸς 
αὐτὸν μόνον βλέπομεν». Καὶ σήμερα εἶναι 
προφανὲς ὅτι μὲ τὶς ὑποχωρήσεις καὶ τὶς 
ἀπαράδεκτες συμπεριφορὲς ὁρισμένων ἡ  
μετέρων ἐπισκόπων, ἀρχιεπισκόπων καὶ 
πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ ἱερέων καὶ λαϊκῶν 
στοὺς λεγόμενους διαχριστιανικοὺς καὶ δι-
αθρησκειακοὺς διαλόγους εἶναι «Θεὸς τὸ 
κινδυνευόμενον», δηλαδὴ τὸ δόγμα καὶ τὸ 
ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ δὲ λαὸς 
τοῦ Θεοῦ ζεῖ μέσα στὴ σύγχυση καὶ ἕνα 
ἄνευ προηγουμένου σκανδαλισμό. Ὅλα 
αὐτὰ δὲν δικαιολογοῦν καμία σιωπή.  

   
Ἡ «Ἐκκλησία»

τοῦ Ἀντιχρίστου  
Ἂν θέλει κανεὶς νὰ ἀποκτήσει ἀπὸ τώρα 

μιὰ εἰκόνα τῆς ψευδοεκκλησίας ποὺ θὰ δη-
μιουργηθεῖ στὸν καιρὸ τοῦ Ἀντιχρίστου, 
δὲν ἔχει παρὰ νὰ παρατηρήσει τὶς ἰδέες 
ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ τὶς κινήσεις ποὺ γί-
νονται σήμερα στὸν χῶρο τοῦ Παπισμοῦ.

Ὁ πάπας Φραγκίσκος ἐκπλήσσει διαρ  
κῶς μὲ αὐτὰ ποὺ λέει καὶ πράττει, πολλὰ
ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι πραγματικὰ ἄξια ἐ  παί
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Μάλιστα! Παράλογη καὶ ἀπαράδε-
κτη! Χειρότερη προδοσία τοῦ Εὐαγγε-
λίου εἶναι ἀδύνατο νὰ διανοηθεῖ κα   ν

 είς. Ἔτσι ποὺ δικαιώνεται πλήρως ὁ αὐ
στηρὸς λόγος τοῦ ὁσίου Ἰουστίνου Πόπο
βιτς, ποὺ εἶχε πεῖ ὅτι στὴν ἱστορία τοῦ ἀν
θρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως 
πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Πάπα.

Καὶ γιὰ νὰ φανεῖ ἀκόμη πιὸ καθαρὰ ἡ πα-
πικὴ κατάπτωση, ἂς δοῦμε πῶς κατέληξε 
ἐκείνη ἡ διάσκεψη:

«Σὲ μιὰ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἑβραϊκὸ χιοῦμορ, ὁ 
Ραβίνος Greenberg ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του 
μὲ σχετικὸ ἀστεῖο. “Ὅταν ὁ Μεσσίας ἦρθε 
τελικά, γινόταν μία συνέντευξη Τύπου. Ἀ  
πάντησε σὲ ὅλες τὶς ἐρωτήσεις, ἀλλὰ ὅταν 
ρωτήθηκε “Εἶναι αὐτὴ ἡ πρώτη ἢ ἡ δεύτε
ρη ἔλευσή σας;”, τὸ σχόλιό του ἦταν: “Οὐ 
δὲν σχόλιο”» (http://vaticaninsider.lastam 
pa. it/en/news/detail/articolo/rabbicoco
palmerioceiunedi37881/).

Οἱ Ἑβραῖοι προδιέγραψαν μὲ ἀπόλυτη ἀ  
κρίβεια τὴ μορφὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἀντιχρί-
στου καὶ τῆς ψευδοεκκλησίας του, ποὺ ἐπι-
μελῶς ἑτοιμάζει ὁ Παπισμὸς μὲ τὴν ἀφελὴ 
συνέργεια ἀκόμη καὶ Ὀρθοδόξων ἐπισκό-
πων. 

Τραγικὸ κατάντημα!

Φρίκη...
Τὸν τελευταῖο καιρὸ δεχόμαστε καται-

γισμὸ εἰδήσεων ποὺ ἀναφέρονται σὲ βίαι-
ες ἐνέργειες φανατικῶν μουσουλμάνων. Ἂς 
δοῦμε μία ἀπὸ αὐτές:

«Ἰμάμης ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα ξυλοκόπη-
σε μέχρι θανάτου τὴν 12χρονη κόρη του 
καὶ ἄφησε ἀναίσθητη ἀπὸ τὰ χτυπήμα-
τα τὴν 15χρονη ἀδελφή της, ἐπειδὴ καὶ οἱ 
δυό τους ἀλλαξοπίστησαν καὶ ἀσπάστη-
καν τὸν Χριστιανισμό. (...) Οἱ δύο ἀδελφὲς 
εἶχαν ἀποφασίσει νὰ συμμετάσχουν σὲ 
χρι στιανικὴ ἐκδήλωση, κατὰ τὴν διάρκεια 

τῆς ὁποίας συγκινήθηκαν ἀπὸ τὰ χριστια-
νικὰ μηνύματα καὶ διδασκαλία καὶ ἀποφά-
σισαν νὰ ἀσπαστοῦν τὴν Χριστιανοσύνη. 
Ὁ ἰμάμης καὶ πατέρας τῶν δύο κοριτσιῶν 
Abudalah Ali στὸ τζαμὶ Bwita τῆς περιοχῆς 
Kaliro στὴν Οὐγκάντα, μόλις ἐνημερώθη-
κε γιὰ τὴν ἀπόφαση τῶν νεαρῶν κοριτσιῶν 
του, συγκέντρωσε μιά ὁμάδα μουσουλμά-
νων, ἀποτελούμενη ἀπὸ περίπου 17 ἄτο-
μα καὶ ἐπιχείρησε νὰ ἐπιτεθεῖ στὴ χριστια-
νικὴ ἐκδήλωση. Ὅμως τὴν ὥρα ποὺ τὸ φα-
νατισμένο πλῆθος τῶν μουσουλμάνων κα-
τέφθασε στὸ σημεῖο, ἡ ἐκδήλωση εἶχε ἤδη 
ὁλοκληρωθεῖ. Ὁ ἰμάμης ὅμως πῆγε στὸ 
σπίτι του καὶ περίμενε τὶς δύο κόρες του, 
ὅπου καὶ τοὺς ἐπιτέθηκε μὲ μπαστούνι, 
χτυπώντας τες ἄγρια μέχρι ποὺ ἡ 12χρονη 
κατέληξε» («Defencenet» 2312015).

Εἶναι διαπιστωμένο γενικῶς ὅτι ὁ φανα-
τισμὸς τυφλώνει τὸν ἀνθρώπινο νοῦ καὶ 
ὁδηγεῖ κάποτε σὲ στυγερὰ ἐγκλήματα. Στὶς 
ἡμέρες μας ὅμως ἔχουμε ἀλλεπάλληλα 
 γεγονότα, ὅπου στρατευμένοι ἰσλαμιστὲς 
ἀφαιροῦν ἀνθρώπινες ζωὲς καὶ μάλιστα μὲ 
τρόπους ποὺ προκαλοῦν φρίκη καὶ ἀπο-
τροπιασμό. Τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῶν 
τρομοκρατικῶν αὐτῶν ἐπιθέσεων πολλὲς 
φορὲς βρίσκουν τὸν θάνατο, τὸν ὁποῖο ὅ  
μως ἀντιμετωπίζουν ὡς λυτρωτικὸ γεγο-
νός, ἀφοῦ πιστεύουν ὅτι ὁδηγοῦνται ἔτσι 
στὸν «παράδεισο», ὅπως τὸν περιγράφει 
τὸ Κοράνιο... 

Στὸν 21ο αἰώνα ἔχουμε δυστυχῶς ὀπι-
σθοδρόμηση ὡς πρὸς τὸν σεβασμὸ τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς, παρὰ τὶς φαινομενικὲς 
προσπάθειες τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν 
(ΟΗΕ κλπ.) γιὰ κατανόηση καὶ ἀνοχὴ με-
ταξὺ τῶν θρησκειῶν. Ὅλα αὐτὰ τὰ φαινόμε-
να τοῦ φανατισμοῦ εἶναι οὐσιαστικῶς ἀπο-
τελέσματα τῆς γενικῆς ἀποστασίας καὶ τῆς 
ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ μόνου 
ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὸ περιγράφεται 
στὸ αἰώνιο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἂν θέ-
λουμε λοιπὸν νὰ δοῦμε καλύτερες ἡμέρες, 
εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐπιστροφή μας στὸ Θεὸ 
τῆς ἀγάπης, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό!
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ἀγαπίου μάρτυρος, 
Ἀριστοβούλου ἀποστόλου
Ἦχος βαρύς -  Ἑωθινὸν Ζ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἑβρ. δ΄ 14 - ε΄ 6
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
(Γ΄ Νηστειῶν)

Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

1. Ὁ δρόμος τῆς θυσίας 
Ὁ Τίμιος Σταυρός, τὸν ὁποῖο προβάλλει ἡ Ἐκκλη-

σία μας γιὰ νὰ τὸν προσκυνήσουμε, καθὼς βρισκό-
μαστε στὸ μέσον τῆς «Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς», 
ἀποτελεῖ γιὰ τὸν καθένα μας σταθερὴ πυξίδα ποὺ 
δείχνει τὴν πορεία ζωῆς ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀκολου-
θήσουμε γιὰ νὰ πετύχουμε τὴ σωτηρία μας. Αὐτὴν 
ἀκριβῶς τὴ μεγάλη ἀλήθεια μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Κύ-
ριος στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα. 

Εἶχε ἀντιδράσει ὁ Πέτρος, ὅταν ἄκουσε τὸν Κύριο 
νὰ προειδοποιεῖ ὅτι πρόκειται νὰ καταδικασθεῖ καὶ 
νὰ θανατωθεῖ πάνω στὸ Σταυρό. Κι ὁ θεῖος Διδά-
σκαλος, ἀφοῦ τὸν ἐπετίμησε αὐστηρὰ γιὰ τὴν ἀντί-
δρασή του, κάλεσε κοντὰ Του ὅλους τοὺς μαθητές 
Του καὶ ὅσους ἄλλους Τὸν ἀκολουθοῦσαν καὶ τοὺς 
εἶπε:

Ὅποιος θέλει νὰ μὲ ἀκολουθεῖ ὡς μαθητής μου, 
«ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι»· ἂς διακόψει κάθε φι-
λία καὶ σχέση μὲ τὸν διεφθαρμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία 
ἑαυτό του κι ἂς εἶναι ἕτοιμος ὄχι μόνο νὰ ὑποστεῖ γιὰ 
μένα θλίψεις καὶ δοκιμασίες, ἀλλὰ καὶ θάνατο σταυ-
ρικό, καὶ τότε ἂς μὲ ἀκολουθεῖ, μιμούμενος τὸ παρά-
δειγμά μου.  

Σκληρὸς ὁ λόγος!... Νὰ ἀπαρνηθοῦμε τὸν κακὸ ἑ 
αυτό μας. Νὰ σταματήσουμε νὰ κάνουμε ὅ,τι θέλου-
με, ὅ,τι μᾶς εὐχαριστεῖ καὶ ὅ,τι μᾶς βολεύει, καὶ νὰ 
ἀρχίσουμε νὰ ζοῦμε ὅπως θέλει ὁ Θεός, ἀκόμα κι 
ἂν αὐτὸ σημαίνει κόπο, ὀδύνη ἢ καὶ θάνατο! Ἡ πε-
ρίοδος τῆς «Σαρακοστῆς» μὲ τὴ νηστεία, τὴν ἐγκρά-
τεια καὶ τὸν ἀγώνα ἐναντίον τῶν παθῶν, μᾶς βοηθεῖ 
νὰ καλλιεργήσουμε αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἀσκήσεως. 

E
ἶπεν ὁ Κύριος· ὅστις 
θέλει ὀπίσω μου ἀκο
λουθεῖν, ἀ    παρνησά

σθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὐ τοῦ, καὶ ἀκο
λουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν 
θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐ   τοῦ σῶ
σαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς 
δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν  ἑαυτοῦ 
ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ
εὐαγγελίου, οὗτος σώσει 
αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄν   
θρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν
κόσμον ὅλον, καὶ  ζημιωθῇ 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώ
σει ἄνθρωπος  ἀντάλλαγμα 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ 
ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ 
τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ 
 γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι
καὶ ἁ        μαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς
τοῦ ἀν   θρώπου  ἐπαισχυν
θήσεται αὐ   τὸν ὅταν ἔλθῃ 
ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐ
τοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν 
ἁγίων. Καὶ ἔ   λεγεν αὐτοῖς· 
ἀμὴν λέγω ὑ   μῖν ὅτι εἰσί 
 τινες τῶν ὧδε ἑ    στη  κότων, 
οἵτινες οὐ μὴ γεύ  σωνται 
θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐλη
λυθυῖαν ἐν δυνάμει. 
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Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι «ἀν
τισταυρική». Ὁ σύγχρονος  ἄνθρωπος 
χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ μέσα γιὰ νὰ ζεῖ μὲ 
κάθε ἄνεση καὶ εὐκολία. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπο-
φεύγει τὴ συζυγικὴ δέσμευση μὲ γάμο, 
καθὼς καὶ τὴν  τεκνογονία, δὲν ἀντέχει στὶς 
θλίψεις, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπομείνει κάποια 
ἀσθένεια, τρομάζει καὶ μόνο μὲ τὴν ἰδέα 
τοῦ θανάτου.  Ἀντίθετα, ὁ πιστὸς μαθητὴς 
τοῦ Χριστοῦ  μαθαίνει νὰ  ἀγωνίζεται, νὰ 
ὑπομένει τὶς  δοκιμασίες, νὰ θυσιάζεται γιὰ 
τὴν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν του.  Ἄλλωστε 
γνωρίζει ὅτι μόνο ὅποιος ἀκολουθεῖ αὐ
τὸν τὸν δρόμο τῆς  θυσίας καὶ τῆς αὐτα-
παρνήσεως μπορεῖ νὰ θεωρεῖται γνήσιος 
μαθητὴς Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος σὲ ὅλη τὴν ἐπὶ 
γῆς ζωή Του, ἀπὸ τὴ γέννηση μέχρι καὶ 
τὸν σταυρικό Του θάνατο, βάδισε ἀκριβῶς 
αὐτὴ τὴν ὁδὸ τῆς αὐ ταπαρνήσεως. Ἐπι-
πλέον, ὅποιος  ἀκο λουθεῖ τὸν δρόμο τῆς 
 αὐταπαρνήσεως καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς 
τὸν Χριστὸ παύει νὰ ζεῖ  ἐγωκεντρικὰ καὶ 
ἀπολαμβάνει τὴ χαρὰ τῆς προσφορᾶς 
καὶ τῆς ἀγάπης καὶ πρὸς τὸν συνάνθρω-
πο. Ἀλλὰ τὸ πιὸ παράδοξο εἶναι ὅτι αὐτὸς 
ποὺ ζεῖ μὲ αὐταπάρνηση καὶ φαινομενικὰ 
ζημιώνεται, τελικὰ  ὠφελεῖται πολλαπλά-
σια. Αὐτὸ ἀκριβῶς τόνισε ὁ Κύριος στὴ 
συνέχεια τῆς  διδασκαλίας Του.

2. Τὸ ἀληθινό μας συμφέρον
Ὅποιος θέλει νὰ σώσει τὴ ζωή του, θὰ 

χάσει τὴν αἰώνια ζωή. «Ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ 
τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐ  μοῦ καὶ τοῦ 
εὐαγγελίου, οὗ τος σώσει αὐτήν». Ὅποιος 
ὅμως χάσει τὴ ζωή του  θυσιάζοντάς την 
γιὰ τὴν ὁμολογία καὶ τὴν ὑπακοή του σὲ 
μένα καὶ τὸ Εὐαγγέλιό μου, αὐτὸς θὰ σώ-
σει τὴν ψυχή του στὴ μέλλουσα ζωή, ὅ  
που θὰ κερδίσει τὴν αἰώνια εὐτυχία. 

Κι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικό. Διότι τί 
θὰ ὠφελήσει τὸν ἄνθρωπο, ἐὰν κερδίσει 
ὁλόκληρο τὸν κόσμο, καὶ στὸ τέλος χάσει 
τὴν ψυχή του; «...τί δώσει  ἄνθρωπος ἀν    

τάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»... Ἐὰν ἕ   νας 
ἄνθρωπος χάσει τὴν ψυχή του, τί μπο   ρεῖ 
νὰ δώσει ὡς ἀντάλλαγμα γιὰ νὰ τὴν ἐξα-
γοράσει ἀπὸ τὴν αἰώνια ἀπώλεια; 

Καὶ ὁ Κύριος διακηρύττοντας σαφῶς 
ὅτι θὰ χάσει ὁπωσδήποτε τὴν ψυχή του 
ἐκεῖνος ποὺ δὲν θὰ ὑποστεῖ τὶς θυσίες 
αὐτές, εἶπε: Ὁποιοσδήποτε ντραπεῖ ἐμέ-
να καὶ τοὺς λόγους μου ἐπηρεασμένος 
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενιᾶς αὐτῆς 
ποὺ ἀποστά τησε ἀπὸ τὸν πνευματικό της 
Νυμφίο καὶ εἶναι ἁμαρτωλή, θὰ ντραπεῖ 
γι’ αὐτὸν καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ θὰ 
τὸν ἀποκηρύξει ὡς ξέ νο ὅταν θὰ ἔλθει μὲ 
τοὺς ἁγίους ἀγγέλους περιβεβλημένος μὲ 
τὴ δόξα τοῦ Πατρός Του. 

Καὶ κλείνοντας τὴ διδασκαλία Του αὐτή, 
εἶπε: Σᾶς λέω ἀληθινὰ ὅτι ὑπάρχουν με-
ρικοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ στέκονται ἐδῶ, οἱ ὁ  
ποῖοι δὲν θὰ γευθοῦν θάνατο, προτοῦ νὰ 
δοῦν τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχει ἔλ θει 
δυναμικὰ καὶ ἀποτελεσματικά.

Αὐτὸ πραγματικὰ καὶ ἔγινε. Μετὰ τὴν 
κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ἐγκαθί-
δρυση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν  καταστροφὴ 
τῆς Ἱερουσαλὴμ καταργήθηκε ἡ παλαιὰ 
τάξη καὶ θεμελιώθηκε ἡ νέα τάξη, τὴν ὁ  
ποία ἐκπροσωπεῖ πλέον ἡ Ἐκκλησία ὡς 
ἄλλη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πάνω στὴ γῆ.

Ἂς μὴ βλέπουμε λοιπὸν κοντόφθαλμα. 
Τί νόημα ἔχει νὰ ἐξασφαλίσουμε τὴ ζωή 
μας στὸ ἐδῶ καὶ τώρα καὶ νὰ διακινδυ-
νεύσουμε τὸ αἰώνιο μέλλον μας;... Τίπο-
τε στὸν κόσμο δὲν ἀξίζει ὅσο ἡ ψυχή μας. 
Τὸ εἶπε ὁ Κύριος, κι ὁ λόγος Του εἶναι ἀξι-
όπιστος καὶ ἀληθινός, καθόσον μάλιστα 
Αὐτὸς δημιούργησε τὸν κόσμο κι ὁ Ἴδιος 
ἐξαγόρασε τὴν ψυχή μας μὲ τὸ τίμιο Αἷμα 
Του. Εἶναι λοιπὸν ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ 
κρίνει ὀρθὰ τί ἀξίζει περισσότερο. Ἂς Τὸν 
ἐμπιστευθοῦμε κι ἂς συνειδητοποιήσου-
με ὅτι τὸ πραγματικό μας συμφέρον εἶναι 
ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Γι’ αὐτὴν ἀξίζει 
νὰ θυσιάσουμε τὰ πάντα!



Ὅ ,τι πολυτιμότερο ἔχει νὰ ἐπιδείξει 
ἡ ἀνθρωπότητα μέσα στὴν ἱστο-
ρία της, ἐντοπίζεται στὸ πρόσω-

πο «τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀει-
παρθένου Μαρίας». 

Ἐξέχουσα καὶ μοναδικὴ ἡ θέση της 
στὴ ζωὴ τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας μὲ τὶς 
πολλὲς καὶ διαφορετικὲς ἑορτές της, μὲ 
τὶς προσφιλεῖς στοὺς πιστοὺς Ἀκολουθί-
ες της. Μάλιστα στὴν κατανυκτικὴ περί-
οδο τῆς «Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς» οἱ 
ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν νὰ ψάλλεται ἡ Ἀκο-
λουθία τῶν «Χαιρετισμῶν» γιὰ νὰ στηρί-
ζει τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας.

Θαυμάζουμε τὸν σοφὸ ποιητὴ καὶ ὑ  
μνογράφο, ὁ ὁποῖος ἐπιχειρεῖ μὲ ἱερὸ ἐν
θουσιασμὸ καὶ εὐλάβεια νὰ τιμήσει τὴν 
πανύμνητη Μητέρα «τοῦ πάντων ἁγίων 
ἁγιωτάτου Λόγου».

Στὸ πρῶτο «χαῖρε» ποὺ  ἀπηύθυνε ὁ 
ἀρχάγγελος Γαβριὴλ πρὸς τὴ Θεοτόκο 
τὴν ἡμέρα τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ», ὁ ποι-
ητὴς προσθέτει δεκάδες «χαῖρε» γιὰ νὰ 
ἐκφράσει τὴν πνευματικὴ ἀγαλλίαση ποὺ 
προκαλεῖ στὴν ψυχή του τὸ πανάγιο Πρό-
σωπό της.

Ἀνάμεσά τους εἶναι καὶ ὁ στίχος «χαῖ
ρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων». Τὸν ἀ  
κοῦμε στὴ Β΄ στάση τῶν  «Χαιρετι σ μῶν». 
Χαῖρε, τῆς λέγει, ἐσὺ ποὺ συνε τέ λεσες καὶ 

ἔγινες ἡ αἰτία ν’  ἀνορθωθεῖ τὸ ἀνθρώπι-
νο γένος.

Μᾶς θυμίζει ὁ στίχος αὐτὸς τὴν πτώση 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ πῶς ἡ  Παναγία μας 
ἔγινε ἡ αἰτία τῆς ἀνορθώσεώς μας.

Μέσα στὸ ἀσφαλὲς λιμάνι τοῦ Παραδεί-
σου ὁ ἄνθρωπος ὑπέστη τὸ πιὸ τρομερὸ 
ναυάγιο, ὄχι λόγῳ τοῦ σφοδροῦ ἀνέμου 
ἢ τῆς μεγάλης τρικυμίας, ἀλλὰ ἐξαιτίας 
τοῦ ἐγωισμοῦ του καὶ τῆς κακῆς χρήσε-
ως τῆς ἐλευθερίας του.  Ἔσπευσε νὰ λά-
βει ἀγαθὰ ποὺ δὲν τοῦ ἀνῆκαν, μὲ ἀποτέ-
λεσμα νὰ χάσει καὶ ὅσα εἶχε καὶ αὐτὰ ποὺ 
θὰ λάμβανε ἀργότερα ἀπὸ τὸν Θεό.

Ἡ πτώση ἔγινε, ἡ ἔξωση ἀπὸ τὸν Πα-
ράδεισο ἀκολούθησε. Καὶ τώρα;  Ξεκι  νάει 
μιὰ πορεία ὄχι πρὸς τὰ ἄνω, ὅ  πως εἶχε 
ὁρίσει ὁ Θεός, ἀλλὰ πρὸς τὰ κάτω μὲ σύν
τροφο τὸ κακό, τὴν ἁμαρτία.  Ἀλλάζουν οἱ 
σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεὸ καὶ μὲ 
τὸν  συνάνθρωπο. Ὁ Θεὸς γίνεται ξένος 
καὶ πρόξενος φόβου, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Ἀδὰμ 
 κρύβεται. Ἡ θλίψη, ὁ πόνος, ἡ  ἀσθένεια 
 γί νονται οἱ ἀχώριστοι σύντροφοί του, 
καὶ εἶναι ἀναγκασμένος νὰ τρώει τὸν ἄρ
το του μὲ τὸν κόπο καὶ τὸν ἱδρώτα τοῦ 
 προσώ που του. Τὸ ψεῦδος καὶ ἡ  πλάνη 
 κυριαρχοῦν  παντοῦ. Ὁ  ἄνθρωπος δὲν 
  ἀναλαμ βάνει τὶς  εὐθύνες τῶν πρά ξεών 
του, ἐνῶ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴ ζωή του ἡ 

«Χαῖρε, ἀνόρθωσις
τῶν ἀνθρώπων»
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συν τριβὴ καὶ ἡ μετάνοια. Τέλος, ἡ στα-
διακὴ καὶ  ἐθελοντική του  ἀπομάκρυνση 
ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸν  ὁδήγησε στὸ θάνατο. 
Γιὰ  πρώτη φορὰ ὁ Ἀδὰμ  γίνεται αὐτόπτης 
μάρτυρας τοῦ  φοβεροῦ  μυ στηρίου τοῦ 
θανάτου,  βλέποντας τὸν δολοφονηθέντα 
γιό του Ἄβελ νὰ  διαλύεται στὴ γῆ.

Σ’ αὐτὴ τὴν τραγικὴ κατάσταση ὁδήγη
σε ἡ ἁμαρτία τὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἐνῶ ὁ 
Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα κατρακυλοῦσαν στὴν 
ἀπώλεια, ὁ πανάγαθος Θεὸς θέτει σὲ ἐ  
φαρμογὴ τὸ σχέδιο ποὺ εἶχε προαιωνίως 
ἀποφασίσει γιὰ τὴν ἀνόρθωση τοῦ πλά-
σματός Του. Ἔρχεται ὁ Ἴδιος ὡς ἄνθρω-
πος στὴ γῆ μέσα ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Αὐτὴν ἐπέλεξε ὁ Θεὸς νὰ γίνει Μητέρα 
Του. Ἔκθαμβη ἀκούει τὸ ἀρχαγγελικὸ μή-

Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»

νυμα καὶ μὲ ἀπόλυτη ὑπακοὴ καὶ ταπεί-
νωση δέχεται νὰ κυοφορήσει στὰ μητρικά 
της σπλάχνα Ἐκεῖνον, ποὺ θ’ ἀνόρθωνε 
καὶ θὰ ἔσωζε τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὶς 
ἁμαρτίες του. Αὐτὴ γεννᾶ τὸν Ἀνορθωτή. 
Αὐτή, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς, «τὸν μὲν Θεὸν Υἱὸν ἀνθρώπου 
ἐποίησεν, υἱοὺς δὲ Θεοῦ τοὺς ἀνθρώ-
πους ἀπειργάσατο» (ΕΠΕ 10, 446). Τὸν 
μὲν Θεὸ ἔκανε Υἱὸ ἀνθρώπου, τοὺς δὲ 
ἀνθρώπους ἔκανε υἱοὺς τοῦ Θεοῦ.  

Ἡ Παναγία ἄνοιξε καὶ πάλι τὸν  δρόμο 
ποὺ ὁδηγεῖ στὸν οὐρανό. Ἀνόρθωσε τὸ 
πεσμένο στὴν ἁμαρτία καὶ τὸν  θάνατο 
ἀν θρώπινο γένος. Αὐτὴ ἡ  ἀνόρθωση τοῦ 
ἀνθρώπου φαίνεται κυρίως στὸ  πρό σω
πο καὶ τὴ ζωὴ τῆς ἴδιας τῆς  Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου. «Ζωὴ πάναγνη, ἄρνηση κάθε 
κακίας, ἄσκηση ὅλων τῶν ἀρετῶν, ψυχὴ 
καθαρότερη ἀπὸ τὸ φῶς, σῶμα λαμπρό-
τερο ἀπὸ τὸν ἥλιο», ὅπως ἀναφέρει ὁ 
ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ἦταν ἡ ζωή 
της (Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θε-
οτόκου). 

Αὐτὴ τὴ ζωή της καλούμαστε νὰ μιμη
θοῦμε ὅσοι τὴν τιμοῦμε καὶ τὴ μακαρίζου-
με. Ἰδιαίτερα αὐτὴ τὴν  περίοδο τῆς «Μεγά-
λης Τεσσαρακοστῆς» ἡ ἁγία μας Ἐκκλη-
σία μὲ κατάνυξη καὶ συντριβὴ μᾶς καλεῖ 
νὰ ἐξετάσουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ ἐλέγ-
ξουμε τὶς πράξεις μας, νὰ με τα  νο  ή σουμε 
γιὰ τὶς πτώσεις μας καὶ ν’ ἀ   γω νι σθοῦμε 
γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὴν ἀνόρθωσή μας.

Συμπαραστάτη, σύμμαχο στὸν ἀγώ-
να μας αὐτὸ ἔχουμε τὴ Μητέρα μας, τὴν 
Παν αγία.

Ἂς ἀτενίζουμε μὲ βλέμμα ἱκεσίας τὴν 
ἁγία μορφή της. 

Ἂς ἀντλοῦμε θάρρος ἀπὸ τὴ στοργή 
της.

Ἂς παρηγορούμαστε γιὰ τὶς μέχρι τώ ρα 
πτώσεις μας καὶ ἂς τὴν παρακαλοῦ με νὰ 
μᾶς δίνει δύναμη, ὥστε ἀνορθω μένοι νὰ 
βαδίζουμε πρὸς τὴν παμπόθητη  Βασιλεία 
τοῦ Υἱοῦ της.

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ

Νικολάου Π. Βασιλειάδη

Ἔκδοση δεύτερη

Ἡ ψυχὴ τῶν  Ὀρθοδόξων εἶ  ναι ἄρ
ρηκτα  δεμένη μὲ τὴ Θε οτόκο, τὴν  Παν
 τάνασσα, τὴν Πλατυτέρα τῶν οὐ  ρα 
νῶν. Αὐ τὴν τὴν παναγία μορ  φὴ  προ 
βάλλει τὸ βιβλίο μας  τονίζοντας τὴ δύ
ναμη τῶν πρεσβειῶν της στὸ  θρόνο 
τῆς  Χάριτος, τὴν  εὐ  λογία καὶ τὴν  ἀκα 
ταμάχητη  βοήθεια ποὺ παίρνουμε κά
θε φορὰ ποὺ  ἀπευθυνόμαστε σ’ Αὐ τήν. 
Σελίδες 61. Τιμᾶται 2 €.



Μ ιὰ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴν ἐπο-
χή μας ἀποτελεῖ ἡ κυκλοφορία 
πολλῶν βιβλίων μὲ Βίους Ἁγί-

ων γιὰ παιδιά. Ἐπιμελημένες ἐκδόσεις, 
μὲ πλούσια εἰκονογράφηση, γραμμέ-
νες σὲ ἁπλὴ γλώσσα γιὰ νὰ γίνονται 
κα τανοητὲς καὶ προσιτὲς στὴν παιδικὴ 
ἡλικία. Πολλοὶ γονεῖς τὰ  προμηθεύονται 
γιὰ τὰ παιδιά τους, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ 
κατηχητὲς γιὰ τοὺς μαθητές τους, καὶ 
γενικὰ ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἀγω
γὴ τῶν παιδιῶν τὰ χρησιμοποιοῦν καὶ 
προσελκύουν τὴν παιδικὴ ψυχή. Κυ
κλο  φοροῦν σὲ ὅλα τὰ χριστιανικὰ βι-
βλιοπωλεῖα τῆς πατρίδας μας, ἀλλὰ καὶ 
μέσῳ τοῦ Διαδικτύου προβάλλονται καὶ 
γίνονται γνωστὰ  παγκοσμίως. Τὸ πιὸ 
εὐχάριστο εἶναι ὅτι ἔχουν  ἀξιόλογη κυ-

κλοφορία καὶ ἀνταπόκριση ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν παιδιῶν. Χαίρονται, διδά σκονται, 
ὠφελοῦνται τὰ παιδιὰ καὶ πολ λὲς φορὲς διηγοῦνται μόνα τους τὰ ὅ    σα ἄκουσαν 
ἢ διάβασαν.   

Οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων
στὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν

Καθὼς τὰ παιδιὰ μελετοῦν τὴ ζωὴ ἑ  
νὸς Ἁγίου, διαπιστώνουν πὼς δὲν εἶ   ναι 
παραμύθια οἱ Βίοι τῶν  Ἁγίων, δὲν εἶ ναι 
φανταστικὰ  πρόσωπα οἱ Ἅ   γιοι, ὅπως 
πολλοὶ «ἥρωες» ποὺ  προβάλλουν με
ρικὰ σύγχρονα μέσα  ψυχαγωγίας τῶν
παιδιῶν  συνδέοντάς τους μὲ  ἐξ  ω     πρα
γ ματικὲς  καταστάσεις, μὲ βίαιη ζωή. Οἱ 
Ἅγιοι εἶ  ναι πρόσωπα  ὑπαρκτά, ποὺ 
ἔζησαν σὲ  συγκεκριμένη ἐποχή, τόπο, 
ἱστορικὴ πε ρίοδο. Τοὺς  γνώρισαν ἄν
θρωποι καὶ μιλοῦν γι᾿ αὐτοὺς βεβαιώ
νοντας τὴν ἁγιότητά τους. Δίνεται ἔτσι 

ἡ δυνατότητα στὰ παιδιὰ νὰ  γνωρίσουν 
ἀπὸ τὴν  πρώτη τους ἡλικία τοὺς  θη 
σαυροὺς τῆς  πίστεώς μας ποὺ εἶναι οἱ 
Βίοι τῶν  Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Νὰ 
μάθουν γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ  Ἁγίου, τὰ παιδι-
κά του χρόνια, τὸ ἔργο καὶ τοὺς ἀγῶνες 
του. Ἀποκτοῦν ἔτσι γνωριμία καὶ μπο-
ροῦν ν’ ἀναπτύξουν σχέση ζωντανὴ μὲ 
τὸν Ἅγιο ποὺ φέρουν τὸ  ὄνομά του ἢ μὲ 
τοὺς Ἁγίους ποὺ τοὺς ἐντυπωσίασε ἡ 
ζωή τους. Βλέπουν στὴ ζωὴ τῶν  Ἁγίων 
νὰ  ἐπαναλαμβάνεται ἡ ζωὴ τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ πὼς τὰ ὅσα  διδάσκει τὸ ἅγιο 
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Εὐαγγέλιο μποροῦν νὰ γίνουν πράξη 
στὴν καθημερινή μας ζωὴ μὲ τὴ χάρη 
τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ ζωὴ τῶν Ἁγίων μιλᾶ στὴν ψυχὴ τῶν 
παιδιῶν, καὶ τὸ παράδειγμά τους τὰ ἐ     μ
πνέει. Γίνονται οἱ Ἅγιοι  πρότυπα γιὰ τὴ 
ζωὴ καὶ τὸν ἀγώνα τῶν παιδιῶν. Μά-
λιστα στὴν παιδικὴ ἡλικία, καθὼς δια-
μορφώνεται ἡ  προσωπικότητα τοῦ παι-
διοῦ, τὸ παράδειγμα παίζει  ση μαν τικὸ 
ρόλο. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ  γονεῖς μποροῦν 
νὰ προβάλλουν στὰ  παιδιά τους  τέτοια 
 πρότυπα δυνατά, φωτεινά. Νὰ  κοσμοῦν 
μὲ τὶς εἰκόνες τῶν  Ἁγίων τὰ δωμάτια τῶν 
παιδιῶν δίνοντάς τους πρότυπα ζωῆς, 
ἰδιαίτερα σήμερα στὴν ἐποχή μας ποὺ 
στερεῖται ὑγιῶν  προ τύπων.  

Γράφει  σχετικὰ ὁ ἅγιος Ἰουστίνος 
Πόποβιτς γιὰ τὰ  πρότυπα τῶν Ἁγίων: 
«Μέσα στοὺς “βίους τῶν  Ἁγίων”  ἔχουμε 
θαυμαστὰ  παραδείγματα πῶς ἕνας 
νέος γίνεται ἅγιος νέος, πῶς μία κόρη 
γίνεται ἁγία κόρη, πῶς ἕνα παιδὶ γίνε-
ται ἅγιο παιδί... πῶς οἱ γονεῖς γίνον ται 
ἅγιοι γονεῖς... κ.λπ.»  (Ἄνθρωπος καὶ 
Θε άνθρωπος, ἐκδ. «Ἀστήρ», 19936, 
σελ. 93).

Καὶ ὅταν τὰ παιδιὰ θεωρήσουν καὶ 
βάλουν τοὺς Ἁγίους μας ὡς  πρότυπα 
ζωῆς, θὰ καταλάβουν πὼς αὐτοὶ θὰ 
εἶναι καὶ οἱ συμπαραστάτες καὶ οἱ βοη-
θοί τους στὴ μετέπειτα ζωή τους. Καθὼς 
θὰ μεγαλώνουν καὶ θὰ  ἔρχονται ἀντι-
μέτωποι μὲ τὶς δυσκολίες καὶ τὰ προ-
βλήματα τῆς καθημερινότητας, θὰ βλέ-
πουν πόσο μεγάλη ἐνίσχυση θὰ τοὺς 
προσφέρει ἡ καταφυγὴ στοὺς Ἁγίους. 
Οἱ Ἅγιοι θὰ πρεσβεύουν στὸ Θεὸ γιὰ 
νὰ χαρίζει Ἐκεῖνος λύση τῶν προβλη-
μάτων καὶ νὰ ἀπομακρύνει τοὺς πειρα-
σμούς. Ἰδιαίτερα στὸν πνευματικὸ ἀγώ-
να, στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν κατάκτη-
ση τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν  καταπολέμηση 

τῶν παθῶν. Θὰ σημειώσει καὶ πάλι ὁ 
ἅ   γιος Ἰουστίνος λέγοντας: «Οἱ “βίοι τῶν 
Ἁγίων” θὰ σὲ παρηγορήσουν, θὰ σὲ ἐν
θαρρύνουν, θὰ σὲ ἐνδυναμώσουν καὶ 
θὰ σὲ ἀναπτερώσουν, ὥστε τὰ μαρτύ-
ριά σου νὰ μεταβληθοῦν εἰς χαράν... 
θὰ σὲ ὁπλίσουν μὲ τὴν  πανοπλίαν τοῦ 
Θε οῦ... θὰ σοῦ δώσουν τὸ θάρρος καὶ 
τὴν  δύναμιν τῆς  ὁμολογίας... θὰ βρεῖς 
τὸ φάρμακο διὰ κάθε ἁμαρτίαν, διὰ 
κά θε πάθος θεραπείαν... δὲν  ὑπάρχει 
 ἁμαρτία ποὺ νὰ μὴν ὑποδεικνύεται μέ
σα εἰς τοὺς “βίους τῶν ἁγίων” ὁ  τρόπος 
μὲ τὸν ὁποῖον νικᾶται, νεκρώνεται, ἐκ
ριζώνεται» (ὅ.π., σελ. 93)

Ὑπάρχει καὶ κάτι ἀκόμη ποὺ θὰ ἀπο
κομίσουν τὰ παιδιὰ μὲ τὴ μελέτη τῶν 
Βί ων τῶν Ἁγίων. Θὰ  συνειδητοποιή
σουν σιγὰ σιγὰ τὸν ἀληθινὸ σκοπὸ αὐ
τῆς τῆς ζωῆς, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ 
τὴν ἁγιότητα. «Ἅγιοι γίνεσθε» (Α΄ Πέτρ. 
α΄ 16). Τί πιὸ σπουδαῖο καὶ ἀσφαλὲς 
ἀπὸ τὸ νὰ καταλάβουν γιατί ἦλθαν σ᾿ 
αὐτὸ τὸν κόσμο, γιατί ζοῦν, ποιὸ τὸ 
 νόημα αὐτῆς τῆς ζωῆς; Θὰ  ἀποκτήσουν 
ὅραμα καὶ προοπτική, νόημα καὶ ἀξία 
στὴ ζωή τους. Θὰ χαίρονται τὴν κάθε 
στιγμὴ τοῦ ἀγώνα τους καὶ θὰ παλεύ-
ουν μιμούμενοι τοὺς Ἁγίους, ποὺ ἔφθα-
σαν ἀγωνι στὲς καὶ τροπαιοφόροι στὸ 
τέλος τῆς ζωῆς τους στὴ γῆ.

Γι’ αὐτὸ γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί, κατη
χη     τές, συγγενεῖς καὶ φίλοι τῶν  παιδιῶν 
καὶ ὅλοι ὅσοι ἀγαποῦμε τὰ παιδιά, τὸ 
μέλλον τῆς πατρίδος μας, τῆς Ἐκκλη
σί  ας μας, ἂς τοὺς προσφέρουμε τὸν 
πνευ ματικὸ πλοῦτο τῶν Ἁγίων μας. Ἂς
διαβάζουμε τοὺς Βίους τῶν Ἁγίων μας, 
ἂς τοὺς προσφέρουμε δῶρο στὰ παι 
διά μας καὶ ἂς τοὺς παρακαλοῦμε νὰ 
πρεσβεύουν γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ γιὰ ὅ  
λους μας, γιὰ νὰ μιμούμαστε τὸ ἅγιο 
πα  ράδειγμά τους.



Ο ἱ περιπέτειες μὲ τοὺς  μετανάστες 
ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὶς  πατρίδες 
τους μὲ σαπιοκάραβα,  ἐλπίζοντας 

ὅτι θὰ δοῦν μιὰ «ἄσπρη μέρα» στὴν Εὐ
ρώπη, εἶναι λίγο  πολὺ γνωστές. Ἀρκετὰ 
γράφουν καὶ λένε οἱ ἐφημερίδες, τὰ ρα-
διόφωνα καὶ οἱ τηλεοράσεις. Ἀρκετοὶ βέ-
βαια δὲν κατορθώνουν νὰ βγοῦν στὶς 
ἀ    κτές. Τοὺς καταπίνει ἡ θάλασσα μαζὶ 
μὲ τὰ σαπιοκάϊκα τῶν δουλεμπόρων τῆς 
Ἀ      νατολῆς.

Ἀλλὰ καὶ ὅσοι τελικά βγαίνουν στὴν ξη 
ρά, ἀντιμετωπίζουν πολὺ μεγάλες δυ σ
κο  λίες. 

Μιὰ τέτοια οἰκογένεια μεταναστῶν ἦταν 
καὶ ὁ Μάρα μὲ τὴ γυναίκα του Μαλίλα 
καὶ τὰ δυό τους παιδιὰ Ταράκα καὶ Ταμέ-
λα. Εἶχαν ξεκινήσει μὲ ὄνειρο καὶ ἐλπίδες 
γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο ἀπὸ τὴν πατρί-
δα τους, τὸ Πακιστάν, καὶ ζοῦσαν – τρό-
πος τοῦ λέγειν «ζοῦσαν» – κάπου στὴν 
Κορινθία. Δούλευαν σὲ μερικὰ κτήματα 
καὶ ἔμεναν δωρεὰν σχεδὸν σὲ μιὰ μικρὴ 
ἀποθήκη. 

Ἡ φτωχικὴ κατοικία τους ἦταν μέσα στὸ 
κτῆμα μιᾶς πιστῆς γυναίκας, τῆς κ. Ζη   νο
βίας, ποὺ τοὺς προστάτευσε. Στὸ πρό-
σωπό της γνώρισαν τὴ φιλοξενία καὶ ἀγά-
πη τῶν Ἑλλήνων καὶ μάλιστα τῶν ἀλη-
θινῶν Χριστιανῶν. Πότεπότε ἡ  Ζηνοβία 
ἔκαμνε μὲ τρόπο λόγο στὴ  Μαλίλα γιὰ 
τὸν Χριστό, γιὰ τὴν Παναγία μας, γιὰ τὸν 

ἀπόστολο Παῦλο ποὺ εἶχε ἁγιάσει μὲ τὸ 
πέρασμά του τὴν  Κορινθία, καὶ ἡ Μαλί-
λα τὴν ἔβλεπε μὲ τὰ  μεγάλα ἐκφραστικά 
της μάτια καὶ τὴν ἄκουγε σιωπη λή. Ὅταν 
μάλιστα τῆς μιλοῦσε γιὰ τὰ Πά θη τοῦ 
Χριστοῦ καὶ γιὰ τὴ  Σταύρωσή Του στὸ 
 Γολγοθᾶ, τὰ μάτια τῆς Μαλίλας βούρ κω
ναν καὶ δάκρυα αὐλάκωναν τὸ πρόσω-
πό της.

Οἱ μέρες καὶ οἱ μῆνες κυλοῦσαν  ἤρεμα. 
Τὰ Χριστούγεννα ἡ Ζηνοβία συνεννοή-
θηκε μὲ τοὺς δικούς της, τὸν ἄντρα της καὶ 
τὰ τρία παιδιά της, καὶ  κάλεσαν τοὺς μετα-
νάστες στὸ γιορτινὸ  τραπέζι τους. Πόση 
χαρὰ ἔνιωθαν οἱ σπιτικοὶ μ’ αὐτὴ τὴ χειρο-
νομία τους.  Νόμιζαν πὼς  φιλο ξε νοῦσαν 
στὸ τραπέζι τους τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, 
ποὺ τότε στὴ  Βηθλεὲμ δὲν ὑπῆρχε κά-
ποιος τόπος νὰ  γεννηθεῖ καὶ γεννήθηκε 
σ’ ἕνα στάβλο. Ἀλλὰ πό σο χαίρονταν καὶ 
οἱ ξένοι.  Ἔλαμπαν τὰ  πρόσωπά τους μὲ 
τὴν ἀγάπη ποὺ ζοῦσαν ἁπλόχερα καὶ μὲ 
τὰ χαμόγελα ποὺ ἔβλεπαν στὰ πρόσωπα 
τῶν  σπιτικῶν...

Δὲν πέρασαν ὅμως λίγες μέρες καὶ τὸ 
κακὸ ὁρμητικὸ καὶ ἄγριο χτύπησε τοὺς 
φτωχοὺς μετανάστες. Ἡ Μαλίλα  ξαφνικὰ 
σφάδαζε ἀπὸ τοὺς πόνους. Ἡ Ζη νοβία 
γεμάτη συμπόνια τὴν ἔτρεξε  ἀμέσως σὲ 
γιατρούς, καὶ οἱ γιατροὶ μετὰ ἀπὸ πολ  λὲς 
ἐξετάσεις ἀποφάνθηκαν ὅτι πρόκει ται γιὰ 
ἐπιθετικὸ σκληρὸ καρκίνο καὶ ὅτι ἡ κατά-

Μὲ τὸ ἁγιασμένο λάδι
τοῦ Βαπτίσματος

Ἀληθινὴ ἱστορία
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στασή της ἦταν κρίσιμη. Ἔπρεπε νὰ με-
ταφερθεῖ στὴν Ἀθήνα.

Ἡ Ζηνοβία συνεννοήθηκε μὲ τὸν ἄν τρα 
της καὶ τὴν ἀνέβασαν μὲ τὸ  αὐτοκίνη τό 
τους στὸ ἀντικαρκινικὸ Νοσοκομεῖο «Με    
ταξᾶ» στὸν Πειραιά, ὅπου εἶχαν δυὸ 
γνω     στοὺς γιατρούς. 

Στὸ δρόμο ἡ Ζηνοβία ἔδινε θάρρος στὴ 
Μαλίλα λέγοντας της: «Μὴ φοβᾶσαι· ὁ 
Χριστός μας, ποὺ ἀγαπάει ὅλους τοὺς 
ἀν  θρώπους, θὰ σὲ βοηθήσει».

Ὅταν ἔφτασαν στὸ Νοσοκομεῖο, ζήτη-
σαν τοὺς γνωστοὺς γιατροὺς καὶ μὲ τὴ 
γνωριμία τους τὴν ἔβαλαν σ’ ἕνα δωμά-
τιο στὸν 7ο ὄροφο.

Τὴν ἄλλη μέρα χειρουργήθηκε. Δὲν 
εἶ χε ὄρεξη γιὰ φαγητὸ καὶ φαινόταν ὅτι 
δὲν εἶχε μέρες ζωῆς. Ἡ Ζηνοβία πηγαινο-
ερχόταν κοντά της ἀπὸ τὴν Κόρινθο καί, 
καθὼς τὴν ἔβλεπε τελείως ἐξαντλημένη, 
ἀποφάσισε ἕνα ἀπόγευμα καὶ τῆς εἶπε: 

–Μαλίλα μου, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ πι-
στεύουμε ὅτι μὲ τὸ Βάπτισμα  καθαρίζεται 
ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ κάθε ἁμαρτία καὶ γίνεται 
ἕτοιμος γιὰ νὰ κληρονομήσει τὴν εὐτυχία 
τῶν οὐρανῶν. Σοῦ ἔχω πεῖ ἄλ  λοτε πόσο 
μᾶς ἀγαπάει ὁ Χριστός, ὁ Ὁ   ποῖος σταυ-
ρώθηκε γιὰ μᾶς γιὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὰ 
νύχια τοῦ Διαβόλου καὶ νὰ ζοῦμε εὐτυχι-
σμένοι στὸν Παράδεισο.

Πιστεύεις στὸ Χριστό μας; 
–Ναί! ἀπάντησε ἐκείνη μὲ ξεψυχισμένη 

φωνή.
–Θέλεις νά βαφτιστεῖς στό ὄνομά Του 

καί νά γίνεις Χριστιανὴ ὅπως ἐγώ;
–Θέλω! ἀπάντησε ζωηρότερα.
Σηκώθηκε ἀμέσως ἡ Ζηνοβία, τηλεφώ-

νησε σὲ μιὰ φίλη της ποὺ ἦλθε γρήγο-
ρα, βρῆκαν τὸν ἱερέα τοῦ Νοσοκομείου, 
καὶ σὲ λίγο τελέσθηκε τὸ ἱερὸ Μυστήριο 
τοῦ Βαπτίσματος. Διαβάστηκαν πρῶτα 
οἱ «Ἐπορκισμοί», γιὰ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ὁ 
Σατανὰς ἀπὸ τὴν ψυχή της, καὶ τελέστη-
κε στὴ συνέχεια ἡ ἱερὴ Ἀκολουθία.

Ἡ ἀνάδοχος κ. Ζηνοβία ἄλειψε ὅλο τὸ 

σῶμα τῆς νεοφώτιστης μὲ τὸ ἅγιο ἔλαιο 
τοῦ Βαπτίσματος, καὶ ἡ πρώην Μαλίλα, 
ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας «Μα-
ρία», εἶπε: «Θέλω νὰ πεθάνω Χριστιανὴ 
Ὀρ  θόδοξη!».

Καὶ ὁ ἱερέας πρόσθεσε: «Τὸ ἔλαιο τοῦ 
Βαπτίσματος εἶναι θαυματουργό. Εὔχο-
μαι νὰ σοῦ χαρίζει ὁ Χριστός μας πάντα 
ὑγεία σώματος καὶ ψυχῆς». Καὶ τὴν κοι-
νώνησε.

Ἀνέκφραστη ἀγαλλίαση ἔνιωσε  ἐκείνη 
τὴ στιγμὴ ἡ νεοφώτιστη Μαρία! Πρώτη 
φο ρὰ ζοῦσε στὴ ζωή της τέτοια χαρά!

Ὅταν τελείωσε τὸ ἱερὸ Μυστήριο, ἡ 
Μα    ρία αἰσθανόταν πολὺ καλά. Οἱ  πόνοι 
της εἶχαν σταματήσει ἐντελῶς. Γι’ αὐτὸ 
ἡ Ζηνοβία, ἀφοῦ  συνεννοήθηκε μὲ τοὺς 
γιατρούς, τηλεφώνησε στὴ φίλη της στὴν 
Ἀ   θήνα νὰ τὴν ἐπισκέπτεται καὶ τὴν  ἄφησε 
μόνη της καὶ  ἐπέστρεψε στὸ  σπίτι της. 
Ἐ      πανῆλθε ἔπειτα ἀπὸ τρεῖς  μέρες καί, 
ἀ   φοῦ τὴν εἶδε ἤρεμη καὶ χωρὶς  πόνους, 
τὴν πῆρε μαζί της μὲ τὴν ἄδεια τῶν για
τρῶν καὶ μὲ τὸ ἐξιτήριο καὶ τὴν  ἔφερε στὸ 
κτῆμα της. Ἐκεῖ τὴ φρόντιζε σὰν ἀ  δελφή 
της.

Ὁ ἄντρας καὶ τὰ παιδιὰ τῆς  Μαρίας 
 συγκινημένοι ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῆς Ζη  νο 
βίας πίστεψαν στὸ Χριστὸ καὶ  βαπτί στη
καν καὶ αὐτοὶ Χριστιανοί. Καὶ ζοῦν πλέ-
ον  ὅ   λοι οἰκογενειακὰ προσεκτικὴ χριστια-
νικὴ ζωή. Ἐκκλησιάζονται καὶ κοινωνοῦν 
τακτι κά. 

Καὶ ὅταν ἑπτὰ χρόνια μετὰ τὴν ἐγ   
χείρηση πῆγαν στὸ Νοσοκομεῖο τοῦ 
«Με ταξᾶ» γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν τὸν 
χειρουργὸ ἰατρό, ἔκπληκτος ἐκεῖνος ἀνα
φώ νησε, μόλις εἶδε τὴν Μαρία:

–’Εσύ! Ζεῖς! Δὲν πιστεύω στὰ μάτια 
μου!

–Ζῶ, γιατρέ, γιατὶ βαφτίστηκα! Μὲ ἔσω-
σε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ Τὸν λατρεύω!

Ὁ γιατρός, ὁ ὀγκολόγος, τὴν κοίταζε καὶ 
τὴν ἄκουγε σαστισμένος. Καὶ χωρὶς νὰ 
πεῖ τίποτε ἄλλο, ἔκανε τὸν σταυρό του.



Μέ εὐχάριστη 

διάθεση

Σ τὴν ἀρχὴ τῆς πιὸ  κατανυκτικῆς καὶ 
ἁγίας περιόδου  ὁλοκλήρου τοῦ 
 ἔ   τους εἶναι καλὸ ν’  ἀναρωτηθοῦμε 

μὲ ποιὰ ἐσωτερικὴ  διάθεση  ξεκινοῦμε. 
Πῶς αἰσθανόμαστε, ἀλήθεια, στὴν ἔ  ναρξη 
τῆς ἁγίας καὶ  Μεγάλης Τεσσαρακο στῆς;

Εἶναι φυσικὸ διάφορα  συναισθήματα 
νὰ ἀλληλοαντικρούονται στὸ  ἐσωτερικό 
μας. Δὲν εἶναι καθόλου παράλογο νὰ κυ
ριαρχεῖ κάποτε μέσα μας μιὰ  δ υσφορία. 
Δὲν εἶναι εὔκολη περίοδος αὐτὴ γιὰ κά-
ποιον ποὺ θέλει μὲ συνέπεια πνευματικὴ 
νὰ τὴ διανύσει. Ἡ νηστεία εἶναι αὐστηρὴ 
καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀγώνισμα ὄχι καὶ  τό σο 
εὔκολο. Οἱ Ἀκολουθίες εἶναι πιὸ  πυ κνὲς 
καὶ πιὸ μεγάλες σὲ διάρκεια. Ὅλο τὸ πνεῦ 
μα αὐτῆς τῆς  περιόδου στρέφει τοὺς προ-
βολεῖς τῆς ψυχῆς στὸ  ἐσωτερικό μας. Μᾶς 
καλεῖ σὲ μιὰ συνάν τηση μὲ τὸν ἄ  γνωστο 
ἑαυτό μας. Σὲ μιὰ αὐτογνωσία ποὺ συνή-
θως δὲν ἐπιφυλάσσει  εὐχάριστες ἐκπλή-
ξεις. Καὶ κατόπιν ἡ μετάνοια, ἡ Ἐξομολό-
γηση δὲν εἶναι εὔκολες καταστάσεις γιὰ 
τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. 

Πόσο κοντὰ στὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ νοο-

τροπία του στέκεται ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία! 
Γνωρίζει τὴ δυσκολία τοῦ ἀγῶνος. Γνω-
ρίζει τὶς ἐσωτερικές ἀντιδράσεις ποὺ θὰ 
γεννηθοῦν κατὰ τὴν ἔναρξη αὐτῆς τῆς πε-
ριόδου. Ξέρει πολὺ καλὰ πόσο ὁ ἀνθρω-
ποκτόνος διάβολος θὰ πολεμήσει στὴ 
γέννησή της τὴν κάθε προσπάθεια τοῦ 
ἀνθρώπου νὰ  συντονίσει τὸ βῆμα καὶ τὸν 
ρυθμὸ τῆς καρδιᾶς του καὶ τῆς ζωῆς του μὲ 
αὐτὸν τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας αὐτὲς τὶς 
μέρες. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔρχεται νὰ τονώσει τὸν 
ἄνθρωπο. Νὰ τὸν παρακινήσει μὲ εὐχά-
ριστη  διάθεση καὶ μὲ ἱερὲς προσδοκίες νὰ 
 ξεκινήσει τού τη τὴν περίοδο τῶν πνευ-
ματικῶν ἀ    γώνων. Νὰ ἑστιάσει τὴν προσ
οχὴ στὸ τέλος ὅλης αὐ τῆς τῆς προσπά-
θειας, στὴ χαρὰ καὶ τὴν  ἀνάπαυση τῆς 
Χάριτος τοῦ Θεοῦ ποὺ θὰ  ἀποκομίσει ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ θὰ παλέψει ὅλη αὐτὴ τὴν 
 περίοδο. Γι’ αὐτὸ καὶ μέσα ἀπὸ τὰ ὑπέρο-
χα τροπάριά της  ἐπαναλαμβάνει συχνὰ 
ὅτι πρέπει νὰ ξεκινήσουμε τὸν δρό μο τῆς 
νηστείας μὲ χαρὰ καὶ  εὐδιαθεσία:

«Τὴν πάνσεπτον ἐγκράτειαν ἐναρξώ με
θα φαιδρῶς» (κάθισμα ὄρθρου Δευτέρας 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
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Α΄ ἑβδομάδος, ἦχος β΄).  Γνωρίζει πο λὺ καλὰ ἡ ἁγία μας 
 Ἐκκλησία ὅτι σὲ κάθε ἀγώνισμα ἔχει μεγάλη  σημασία ἡ 
ἐκκίνηση. Πῶς ξεκινᾶ κανείς. Ἂν  κά   ποιος ξεκινήσει ἀνό-
ρεκτα καὶ  κακόκεφα, εἶναι σχε δὸν σίγουρο ὅτι θὰ ἀπο-
τύχει.

Τὴ διάθεση δὲν πρέπει νὰ μᾶς τὴν ἀνακόπτει ἡ δυσ
κολία τοῦ ἀγῶνος, ὄχι. Ἀλλὰ νὰ μᾶς τὴ διεγείρει τὸ 
ὑπέρ οχο τέρμα. Πῶς θὰ συναντήσουμε τὸν Κύριο;  
Πῶς θὰ πορευθοῦμε μαζί Του στὰ ἄχραντα Πάθη Του; 
Πῶς θὰ Τὸν προσκυνήσουμε πάνω στὸ Σταυρό Του; 
Στόχοι ὑψηλοί. Ἐμπειρίες θεῖες καὶ ἱερές. Αὐτὲς θὰ ἀνε-
βάσουν τὴ διάθεσή μας καὶ θὰ μᾶς πτερώσουν τὸ ἐσω-
τερικό, ὥστε μὲ χαρούμενη διάθεση νὰ ξεκινήσουμε. 

Νὰ ξεκινήσουμε μὲ ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριο Ἰησοῦ, 
ποὺ πρῶτος τόσο μᾶς ἀγάπησε, ὥστε μέχρι Σταυροῦ 
νὰ φθάσει γιὰ τὸν καθένα μας. Ποὺ τόσο μᾶς ἀγαπᾶ, 
ὥστε μᾶς παραστέκει σ’ ὅλη αὐτὴ τὴν πνευματική μας 
προσπάθεια ποὺ ἀποβαίνει πρὸς ὄφελος τῶν ψυχῶν 
μας.

Νὰ ξεκινήσουμε σὰν τοὺς ἀθλητὲς ποὺ περιμένουν κά-
ποια ἀθλητικὴ διοργάνωση γιὰ νὰ ἀνεβάσουν τὸ ἐπίπε-
δό τους· νὰ κατακτήσουν νέα ρεκόρ· καὶ νὰ συλ λέξουν 
καινούργια βραβεῖα. «Ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέ-
φανον λάβωσιν, ἡμεῖς, δὲ ἄφθαρτον (Α΄ Κορ. θ΄ 25). 
Μὲ χαρούμενη διάθεση ἂς προσπαθήσουμε γιὰ νέες 
πνευματικὲς ἐμπειρίες. Γιὰ καινούργιες πνευματικὲς κο-
ρυφές, στοχεύοντας στὸ «βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως» 
(Φιλιπ. γ΄ 14). Τῆς  ἁγιότητος. «Ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς 
πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν» (Ἑβρ. ιβ΄ 2).

Κοντά μας, δίπλα μας ὅλη αὐτὴ τὴν περίοδο μεγάλοι 
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας θὰ μᾶς ἐμπνέουν στὸν ἀγώνα 
μας μὲ τὸ δικό τους ἅγιο παράδειγμα.

Θὰ μᾶς παραστέκει μητρικὰ καὶ στηρικτικὰ ἡ Παναγία 
μας, ἡ Θεοτόκος Μαρία. 

Θὰ μᾶς βοηθοῦν κάθε Κυριακὴ οἱ εὐαγγελικὲς πε-
ρικοπὲς τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ θεῖες Λειτουργίες τοῦ 
Μεγάλου Βασιλείου καὶ οἱ Προηγιασμένες. Καὶ ἐν γένει 
ὅλο τὸ κατανυκτικὸ πνεῦμα τῆς περιόδου τῆς Μεγά-
λης Τεσσαρακοστῆς θὰ μᾶς ὑποβοηθεῖ, ὥστε νὰ συν
εχίζουμε μὲ χαρούμενη διάθεση καὶ μὲ ἱερὲς προσδο-
κίες ὅλη αὐτὴ τὴν κοπιώδη ἀλλ’ ὄμορφη πορεία. Τὴν 
πορεία ποὺ μεταμορφώνει καὶ ἐξαγιάζει τὸ ἐσωτερικό 
μας. Ποὺ ὀμορφαίνει πραγματικὰ τὴ ζωή μας, συνδέ-
οντάς την μὲ τὸν Νυμφίο τῶν καρδιῶν μας, τὸν Κύριο 
Ἰησοῦ Χριστό.


