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Γ εμάτη δόξα καὶ θεϊκὸ μεγαλεῖο προβάλλεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας ἡ με-
γάλη καὶ δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Σαράντα μέρες μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος, ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε 
τὸ ἔργο Του ἐπὶ τῆς γῆς, ἀνεβαίνει στὸν οὐρανό. 

«Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐ
ρανίοις ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θε ός»,  ψάλλει πανηγυ-

ρικὰ ἡ ἁγία μας Ἐκ κλησία στὸ Κοντάκιο τῆς ἑορτῆς.    ➙

Θὰ ἔλθει καὶ πάλι!

ΟΡΘΟΔΟΞΟ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ



218 ΑΡΙΘ. 2111, 15 ΜΑΪΟΥ 2015

Οἱ Μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅσοι βρί-
σκονταν ἐκεῖ, παρατηροῦσαν μὲ θαυμα
σμὸ καὶ μὲ ἀπορία τὸ ἐξαίσιο αὐτὸ θέαμα. 

Ξαφνικὰ δύο ἄγγελοι ἐμφανίζονται καὶ 
τοὺς ἀποσποῦν ἀπὸ τὴν ἐκστατική τους 
ἐνατένιση: «Τί ἑστήκατε ἐμβλέπον τες εἰς 
τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναλη-
φθεὶς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως 
ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν 
πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν» (Πράξ. 
α΄ 11). Γιατί στέκεσθε καὶ παρατηρεῖτε μὲ 
βλέμμα ἀκίνητο τὸν οὐρανό; Αὐτὸς ὁ Ἰη-
σοῦς ποὺ ἀναλήφθηκε ἀπὸ ἀνάμεσά σας 
στὸν οὐρανό, θὰ ἔλθει καὶ πάλι μὲ τὸν ἴδιο 
τρόπο ὅπως καὶ τώρα Τὸν εἴδατε νὰ πη-
γαίνει στὸν οὐρανό. 

Τὰ λόγια αὐτὰ δίνουν δύναμη, παρηγο-
ριὰ στοὺς Μαθητὲς ποὺ ζοῦσαν ἔντονα 
τὸν πόνο τοῦ ἀποχωρισμοῦ τοῦ ἀγαπη-
μένου Διδασκάλου τους. Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ 
τὴν παρήγορη αὐτὴ ὑπόσχεση ἐπιστρέ-
φουν στὴν Ἱερουσαλὴμ «μετὰ χαρᾶς με-
γάλης» (Λουκ. κδ΄ 52).

ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Παρουσιάζονται μὲ 
ἁπλότητα καὶ συντο-
μία τὰ ἱερὰ Μυστή-
ρια τῆς Ἐκκλησίας 
μας, διαμέσου τῶν 
ὁποίων μεταδίδεται ἡ 
θεία Χάρη στοὺς πι-
στούς. Γίνεται λόγος 
γιὰ τὸ πῶς ἱδρύθη-
καν, γιὰ τὴ σημασία 
ποὺ ἔχουν ὅλα ὅσα 
τελοῦνται σ’ αὐτὰ καὶ 

γιὰ τὴ σπουδαιότητά τους στὴν πνευματική 
μας ζωή. Σελίδες 153. Τιμᾶται 4 �.

Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη

Ἔκδοση δεύτερη

Θὰ ἔλθει καὶ πάλι! 
Ἡ ἄνοδος τοῦ Κυρίου κατὰ τὴν Ἀνάλη-

ψή Του συνδέεται ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους μὲ 
τὴν ἐπάνοδό Του κατὰ τὴν Δευτέρα Πα-
ρουσία. Ἄνοδος ἔνδοξη καὶ ἐπάνοδος 
ἔνδοξη. Ἀνελήφθη ἐν δόξῃ μέσα στὴ νε-
φέλη καὶ θὰ ἐπανέλθει «ἐν νεφέλαις μετὰ 
δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς». Μὲ τὸ ἀν
θρώπινο τεθεωμένο σῶμα Του ποὺ θὰ 
φέρει πάν τοτε τὰ σημάδια τοῦ Πάθους, 
τῆς λυτρωτικῆς θυσίας ὑπὲρ τῶν ἀνθρώ-
πων, μὲ τὸ ἴδιο δοξασμένο σῶμα θὰ ἐπα-
νέλθει γιὰ νὰ κρίνει τὸν κόσμο. 

Κατὰ τὴν ἔνδοξη Ἀνάληψη ἄγγελοι συν
οδεύουν τὸν Κύριο, τὸν ποιητὴ τοῦ οὐ
ρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Καὶ τὴν  ἐπάνοδό Του 
φωνὴ ἀρχαγγέλου καὶ σάλπιγγα Θεοῦ θὰ 
τὴν ἀναγγείλει, καὶ τότε ὄχι λίγοι ἀλλὰ μύ-
ριες μυριάδες ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων 
θὰ Τὸν συνοδεύουν. Αὐτὴ τὴ σπουδαία 
ἀλήθεια ἡ ἁγία μας  Ἐκκλησία δὲν παύει 
νὰ μᾶς τὴν ὑπενθυμίζει. 

 Ὁ Κύριος ἀνελήφθη ἀλλὰ δὲν ἐγκατέ-
λειψε τὸν κόσμο. Εἶναι μαζί μας, μᾶς ἐνι-
σχύει, κυβερνάει τὶς τύχες τοῦ κόσμου ἀ
οράτως. Ὅμως κάποια μέρα θὰ ἐπανέλ-
θει.

Θὰ ἔλθει καὶ πάλι! Εἶναι ἀλήθεια, τὸ 
γνωρίζουμε, τὸ ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο 
τῆς Πίστεώς μας «πάλιν ἐρχόμενον μετὰ 
δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς». Τὸ πε-
ριμένουμε;

Τί χαρά, τί εὐλογία! Ἀγαλλίαση γιὰ τοὺς 
πιστούς, γιὰ τοὺς δικαίους, τοὺς Ἁγίους 
ποὺ Τὸν περιμένουν! 

Θὰ σταματήσουν τὰ δάκρυα, τὰ βάσα-
να, οἱ θλίψεις. Θὰ πάρουν τέλος οἱ ἀδικί-
ες καὶ οἱ πόνοι αὐτῆς τῆς ζωῆς. 

Δὲν εἴμαστε παρόντες στὴν Ἀνάληψή 
Του, θὰ βρεθοῦμε στὴν ἐπάνοδό Του, θὰ 
Τὸν δοῦμε, θὰ Τὸν ἀκούσουμε.  Μακάρι 
νὰ μᾶς κρίνει καὶ ἀξίους τῆς Βασιλείας 
Του, ὥστε νὰ εἴμαστε «πάντοτε σὺν Κυ-
ρίῳ» (Α΄ Θεσ. δ΄ 17)· νὰ εἴμαστε γιὰ  πάντα 
μαζί Του στὴν αἰώνια Βασιλεία Του.
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ΤΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

1. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ
Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ εἶναι ἀφι-

ερωμένη στοὺς ἁγίους Πατέρες 
τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ 
ὁποία συνῆλθε τὸ ἔτος 325 μ.Χ. 
στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας καὶ θε-
μελίωσε τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησί-
ας στὸ θεανδρικὸ πρόσωπο τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ. Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια 
γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ 
μᾶς παρουσιάζει ἡ εὐαγγελικὴ 
περικοπή, ἡ ὁποία εἶναι τμῆμα 
ἀπὸ τὴν ἀρχιερατικὴ προσευχὴ 
τοῦ Κυρίου· τὴν προσευχὴ ποὺ 
ἀπηύθυνε ὁ Χριστός μας ὡς 
Μέγας Ἀρχιερεὺς μετὰ τὸν Μυ-
στικὸ Δεῖπνο καὶ λίγο πρὶν συλ-
ληφθεῖ.

Τὴν ὥρα ἐκείνη ὁ Κύριος ὕ 
ψωσε τὸ βλέμμα Του πρὸς τὸν 
οὐ ρανὸ καὶ εἶπε: «Πά τερ, ἐλή-
λυθεν ἡ ὥρα»· ἦλθε ἡ ὥρα ποὺ 
ἔχεις ὁρίσει γιὰ νὰ θυσιασ θῶ. 
 Δόξασε τὸν Υἱό σου καὶ ὡς πρὸς 
τὴν ἀν θρώπινη φύση του, γιὰ 
νὰ Σὲ δοξάσει καὶ ὁ Υἱός σου, 
σύμφωνα μὲ τὴν ἐξουσία ποὺ 
τοῦ ἔδωσες ἐπάνω σ’ ὅλη τὴν 
 ἀνθρωπό τητα, γιὰ νὰ  δώσει τὴν 

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,
ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω

Συμεὼν ὁσίου 
τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει  
Ἦχος πλ. β΄ -  Ἑωθινὸν Ι΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ
(Τῶν Ἁγίων Πατέρων 

τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ἰωάν. ιζ΄ 1-13

t    ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλ-
μοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, εἶπε· πάτερ, ἐλή λυ -
θεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ 

υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ  ἐξου   σίαν 
πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ  δώ   σῃ αὐ -
τοῖς ζωὴν αἰώνιον. αὕτη δέ ἐστιν ἡ  αἰώνιος ζωή, 
ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ 
ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν. ἐγώ σε  ἐδόξασα 
ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι 
ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ 
σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον 
εἶναι παρὰ σοί. ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς 
ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ 
ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου 
τετηρήκασι. νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς 
μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς 
μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνω-
σαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν 
ὅτι σύ με ἀπέστειλας. ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ 
περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, 
ὅτι σοί εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ 
ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ 
κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ 
ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί 
σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. ὅτε 
ἤμην μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς 
ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ 
οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπω-
λείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχο-
μαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν 
χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὑτοῖς.
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 αἰώνια ζωὴ σ’ ὅ  λο τὸ 
πλῆθος ἐκεῖνο ποὺ τοῦ 
ἔδωσες καὶ οἱ ὁποῖοι 
πίστεψαν σ’ Αὐ τόν. 
Αὐ τὴ δὲ εἶναι ἡ αἰώνια 
ζωή, τὸ νὰ Σὲ γνωρί-
ζουν οἱ ἄν θρωποι ὅλο 
καὶ περισ σότερο καὶ 
νὰ διατηροῦν στενὸ 
σύνδεσμο μ’ Ἐσένα, 
τὸν μό  νο ἀληθινὸ Θεό, 
καὶ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, 
τὸν Ὁποῖο ἀπέ στειλες 
στὸν κόσμο.

Ἐγὼ Σὲ δόξα σα πά
νω στὴ γῆ, συνεχίζει ὁ 
Κύριος. Καὶ μὲ τὴ θυσία 
τὴν ὁποία θὰ προ σ   

φέρω σὲ λίγο πάνω στὸ Σταυ ρό, ὁλο κληρώνω τε λεί ως τὸ ἔργο ποὺ μοῦ ἀνέθε 
σες νὰ κάμω. Καὶ τώρα Ἐσύ, Πάτερ, δόξασέ με καὶ ὡς ἄνθρωπο δίπλα σου, μὲ τὴ 
δόξα ποὺ εἶχα κοντά σου ὡς προαιώνιος Υἱός σου προτοῦ νὰ δη μιουργηθεῖ ὁ κό-
σμος. 

Μέχρι τὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ προσευχὴ τοῦ Κυρίου ἀναφέρεται στὸ πρόσωπό Του καὶ 
στὴ σχέση του μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα. Ἐκεῖνον Τὸν προσφωνεῖ «Πάτερ», ἐνῶ ὀνομά-
ζει τὸν ἑαυτό του «Υἱό». Ἐπιπλέον δέ, εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ ἀπευθύνε-
ται πρὸς τὸν Θεὸ ὅτι ὁμιλεῖ ὡς ἴσος πρὸς ἴσον. Ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Κύρι-
ος Ἰησοῦς εἶναι Υἱὸς Θεοῦ, ὁμοούσιος καὶ ὁμότιμος μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα. 

Γι’ αὐτὴ τὴ θεμελιώδη ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας ἀγωνίστηκαν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς 
Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Καὶ ἔδωσαν ἰδιαίτερη βαρύτητα στὴν ἀλήθεια αὐτή, δι-
ότι ὅποιος δὲν ἀναγνωρίζει τὸν Κύριο Ἰησοῦ ὡς Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ γνω-
ρίσει τὸν ἀληθινὸ Θεὸ οὔτε νὰ ἀποκτήσει τὴν αἰώνια ζωή. Τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρί-
ου Ἰησοῦ σημαίνει τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς σωτηρίας μας· Αὐτὸς εἶναι «τὸ Α καὶ 
τὸ Ω», ἡ πνοή, ἡ ζωή, ἡ αἰώνια εὐφροσύνη μας. Εἶναι ὁ ἀγαπημένος Νυμφίος τῆς 
Ἐκκλησίας μὲ τὴν ὁποία ἐπιθυμεῖ Ἐκεῖνος νὰ ζεῖ ἑνωμένος σὲ ἀδιάσπαστη ἑνότητα, 
ὅπως ἀποκαλύπτει συνεχίζοντας τὴν προσευχή. 

 
2. Ὁ «υἱὸς τῆς ἀπωλείας»

–Φανέρωσα τὸ ὄνομά σου στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀπέ σπα σες ἀπὸ τὰ δίχτυα 
τοῦ κόσμου καὶ τοὺς ἔδω σες σὲ μένα. Δι  κοί Σου ἦταν κι Ἐσὺ τοὺς ἔδωσες σὲ μένα. 
Κι αὐτοὶ τή ρησαν τὸν λόγο σου, τὸν ὁποῖο τοὺς ἀποκάλυψα. 

Τώρα πείσθηκαν ὅτι ὅλα ὅσα μοῦ ἔδω σες προέρχονται ἀπὸ Σένα. Ἀπόδειξη, τὸ 
γεγονὸς ὅτι τοὺς λόγους ποὺ μοῦ ἔδω  σες νὰ ἀποκαλύψω στοὺς ἀνθρώπους, ἐγὼ 
τοὺς παρέδωσα σ’ αὐτούς, καὶ αὐ τοὶ τοὺς ἀποδέχθηκαν. Πίστεψαν ὅτι γεννήθη-
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κα ἀπὸ Σένα καὶ ὅτι Ἐσὺ μὲ ἀπέ   στει λες 
στὸν κόσμο. 

Ἐγὼ γι’ αὐ τοὺς παρακαλῶ· δὲν Σὲ πα
ρα  κα  λῶ τὴ στιγμὴ αὐτὴ γιὰ τὸν κόσμο 
τῆς ἀπιστίας, ἀλλὰ γιὰ κείνους ποὺ μοῦ 
ἔδω     σες, διότι εἶ  ναι δικοί Σου. Καὶ ὅλα 
ὅσα ἀνήκουν σὲ μένα δικά Σου εἶναι, ὅ  
πως καὶ τὰ δικά Σου εἶναι δικά μου. Κι 
ἐγὼ ἔχω δοξασθεῖ ἀπὸ αὐτούς, διότι 
ἀναγνώρισαν τὴ θεϊκή μου φύση καὶ πί-
στεψαν σὲ μένα. 

Ἐγὼ βέβαια δὲν θὰ εἶμαι πλέον σω-
ματικῶς στὸν κόσμο, ὅπως μέχρι τώ ρα. 
Αὐτοὶ ὅμως θὰ εἶναι στὸν κόσμο, διό-
τι δὲν ἐπιτέλεσαν ἀκόμη τὴν ἀπο   στολή 
τους. Ἐγὼ ἔρχομαι σὲ Σένα. Πάτερ ἅγιε, 
φύ   λαξέ τους μὲ τὴ δύνα μή σου, τὴν ὁ  
ποία ἔδωσες καὶ σὲ μένα, «ἵνα ὦσιν ἓν 
καθὼς ἡμεῖς»· γιὰ νὰ εἶ     ναι μεταξύ τους 
ἑνωμένοι ὡς ἕνα πνευματικὸ σῶμα, ὅ  
πως εἴμαστε ἕνα κι ἐμεῖς ποὺ ἔχουμε τὴν 
ἴδια οὐ   σία καὶ φύση. 

Ὅταν ἤμουν μαζί τους στὸν κόσμο, 
ἐγὼ τοὺς φύλαγα μὲ τὴ δύναμή Σου. Ὅ  
σους μοῦ ἔδωσες τοὺς φύλαξα, καὶ καν
εὶς ἀπ’ αὐτοὺς δὲν χάθηκε παρὰ μόνο 
«ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας», ὁ προδότης Ἰ  
ού   δας· κι ἔτσι ἐκπληρώθηκαν οἱ προφη    
τεῖες τῆς Γραφῆς. Τώρα ὅμως  ἔρχομαι 

σὲ Σένα. Καὶ τὰ λέω αὐτά, ἐνῶ βρίσκο-
μαι ἀκό μη στὸν κόσμο αὐτό, γιὰ νὰ τ’ 
ἀκούσουν κι αὐτοὶ καὶ νὰ ἔχουν μέσα 
τους τέλεια τὴ χαρὰ τὴ δική μου... 

Γιὰ ὅλους προσεύχεται ὁ Χριστός. Γιὰ 
ὅλους φροντίζει καὶ ἀγρυπνεῖ. Ἂν χά-
θηκε ὁ Ἰούδας, αὐτὸ δὲν ὀφείλεται στὴν 
ἔλλειψη φροντίδας τοῦ Κυρίου ἀλλὰ στὴ 
δική του κακὴ προαίρεση καὶ ἐξέλιξη. Κι 
εἶναι πράγματι φοβερὸ νὰ σκέπτεται 
καν εὶς ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα Ἀπο-
στόλους κατέληξε «υἱὸς τῆς ἀπωλείας». 
Φοβερὸ ἐπίσης καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας 
κληρικός, ὁ Ἄρειος, «ἄλλος Ἰούδας χρη-
ματίσας, τῇ γνώμῃ καὶ τῷ τρόπῳ» (στι-
χηρὸ ἑσπερινοῦ), μὲ τὶς αἱρετικὲς διδα-
σκαλίες του προκάλεσε ἀνυπολόγιστη 
ζημιὰ στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν· γι’ 
αὐτὸ καὶ τὸν κατεδίκασε ἡ Α΄ Οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδος. Τὴν ἴδια καταστροφικὴ 
πορεία ἀκολούθησαν καὶ ὅλοι οἱ αἱρετι-
κοὶ στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων. 

Τὸ δικό μας χρέος εἶναι νὰ καλλιερ-
γοῦμε τὸ ταπεινὸ φρόνημα καὶ νὰ μαθη-
τεύουμε στὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ 
τὴ διδαχὴ τῶν θεοφώτιστων Ἁγίων Πα-
τέρων, γιὰ νὰ μένουμε σταθεροὶ κι ἀμε-
τακίνητοι στὴν πίστη καὶ τὴν παράδοση 
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ὀρθόδοξη Λατρεία εἶναι θησαυρὸς ἀνεκτίμητος, καὶ 
μάλιστα τὸ κέντρο τῆς Λατρείας μας, ἡ θεία καὶ ἱερὴ Λει-
τουργία, ἡ ὁποία διδάσκει, ἐμπνέει καὶ ἀνυψώνει σὲ ἀγγε-
λικοὺς ὁρίζοντες. Γιὰ νὰ γευθεῖ ὅμως ὁ πιστὸς τὶς μεγά-
λες δωρεές της, εἶναι ἀπαραίτητο μὲ φόβο Θεοῦ καὶ εὐλά-
βεια νὰ συμμετέχει σ’ αὐτὴν καὶ νὰ κατανοεῖ τὴν ἔννοια τῶν 
ὕμνων καὶ τῶν εὐχῶν της. Τὴν ἀνάγκη καὶ τὸν σκοπὸ αὐτὸ 
ἐξυπηρετεῖ τὸ βιβλίο αὐτό. Σελίδες 217. Τιμᾶται 5 �.

Ἑρμηνεία
στὴ Θεία Λειτουργία

Δημητρίου Γ. ΠαναγιωτοπούλουἜκδοση δωδέκατη



Ὁ θαυμαστὸς στύλος

Ὅ ἱ Ἰσραηλίτες μόλις εἶχαν βγεῖ 
ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, καὶ  ἔλαβαν 
πάλι πείρα τῆς στοργικῆς κη-

δεμονίας τοῦ Θεοῦ: «Ὁ Θεὸς ἡγεῖτο αὐ
  τῶν, ἡμέρας μὲν ἐν στύλῳ νεφέλης, δεῖ  
ξαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν, τὴν δὲ νύκτα ἐν 
στύλῳ πυρός» (Ἐξ. ιγ´ 21).

Στὸ ταξίδι τους μέσα στὴν ἔρημο τοὺς 
συνόδευε ἕνας τεράστιος στύλος! Σὲ τί 
χρησίμευε; Τὴν ἡμέρα γινόταν δροσερὸ 
σύννεφο ποὺ σκέπαζε ὁλόκληρο τὸν 
λαὸ καὶ τὸν προστάτευε ἀπὸ τὸν καυ-
στικὸ ἥλιο τῆς ἐρήμου· ἐνῶ τὴ νύχτα γι-
νόταν «στῦλος πυρός», φλογισμένος 
στύλος, φωτεινός. Χρησίμευε στὸ φωτι-
σμό τους. Διέλυε τὸ ἄγριο καὶ βαθὺ σκο-
τάδι τῆς νύχτας στὴν ἔρημο. Ἀλλὰ καὶ τὴ 
μέρα καὶ τὴ νύχτα ὁ στύλος αὐτὸς χρη-
σίμευε ὡς ὁδηγός. Προπορευόταν καὶ 
σκέπαζε ἢ φώτιζε, καὶ καθοδηγοῦσε τὸν 
περιούσιο λαὸ πρὸς τὴ «γῆ τῆς ἐπαγ-
γελίας», διότι δὲν γνώριζαν τὴν πορεία 
ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσουν. Ὅταν ἡ 
νεφέλη σκέπαζε τὴν Κιβωτὸ τῆς Διαθή-
κης, ἔπρεπε νὰ σταματήσουν τὴν πο-
ρεία. Καὶ ὅταν σηκωνόταν ἀπὸ τὴ Σκηνὴ 

τοῦ Μαρτυρίου καὶ τὴν  Κιβωτό, ἔδινε 
στοὺς Ἰσραηλίτες τὸ σύνθημα νὰ ξεκινή-
σουν πάλι (βλ. Ἀριθ. θ´ 1523).

Στὸ βιβλίο τῆς Σοφίας Σολομῶντος ὁ 
θεόπνευστος συγγραφέας ἀναπολεῖ τὸ 
γεγονὸς μὲ ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη. Κύ-
ριε, γράφει, τοὺς μὲν Αἰγυπτίους εἶχες 
βυθίσει σὲ βαθὺ σκοτάδι (πρόκειται γιὰ 
τὴν ἔνατη πληγή), ἐνῶ στοὺς Ἰσραηλίτες 
«πυριφλεγῆ στῦλον, ὁδηγὸν μὲν ἀγνώ-
στου ὁδοιπορίας, ἥλιον δὲ ἀβλαβῆ φι-
λοτίμου ξενιτείας παρέσχες» (Σοφ. Σολ. 
ιη´ 3· βλ. καὶ κεφ. ιζ´)· τοὺς χάρισες πύ-
ρινο στύλο, ποὺ ἦταν ὁδηγὸς στὸ ταξίδι 
τους μέσα ἀπὸ ἄγνωστα μέρη, καὶ ἥλιο 
ποὺ δὲν τοὺς ἔβλαπτε οὔτε τοὺς ἐνο-
χλοῦσε, ἥλιο εὐεργετικὸ κατὰ τὴν τιμία 
ἀποδημία τους, τὴν τιμημένη μετανά-
στευσή τους ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῆς Αἰγύ-
πτου στὴ «γῆ τῆς ἐπαγγελίας».

Μάλιστα «οὐκ ἐξέλιπεν ὁ στῦλος τῆς 
νεφέλης ἡμέρας καὶ ὁ στῦλος τοῦ πυρὸς 
νυκτὸς ἐναντίον τοῦ λαοῦ παντός» (Ἐξ. 
ιγ´ 22). Δὲν τοὺς ἐγκατέλειψε ποτὲ ὁ στύ-
λος, οὔτε τὴ μέρα οὔτε τὴ νύχτα. Ἀχώ-
ριστος συνοδοιπόρος ποὺ συντρόφευε 
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τὸν λαὸ στὸ σύνολό του. Ὅλους τοὺς 
σκέπαζε τὴν ἡμέρα, καὶ ὅλους τοὺς φώ-
τιζε τὴ νύχτα· δρόσιζε καὶ  φώτιζε «ἐναν
τίον τοῦ λαοῦ παντός». Ἂν  μποροῦμε 
νὰ τὸ φαντασθοῦμε! Ἕνας λαὸς ἑνὸς 
καὶ μισοῦ ἑκατομμυρίου περίπου νὰ βα-
δίζει μέσα στὴν ἀφιλόξενη ἔρημο, κι ἕνα 
τεράστιο σύννεφο νὰ τὸν προστατεύει 
ἀπὸ τὸν καυστικὸ ἥλιο· καὶ τὴ νύχτα νὰ 
γίνεται φῶς ποὺ δὲν φώτιζε μόνο ὅσους 
προηγοῦνταν στὴν πορεία, ἀλλὰ ὁλό-
κληρο τὸν λαό! Ἕνα τεράστιο καραβάνι 
μέσα στὴν κατασκότεινη ἔρημο ποὺ κα-
θοδηγοῦνταν ἀπὸ πανύψηλο φωτεινὸ 
στύλο! Θαῦμα ἀδιάλειπτο καὶ ἐντυπω-
σιακό! Τὸ φῶς «τὸ ἡμερῶσαν τὴν ἔρη-
μον», ὅπως σημειώνει ὁ ἅγιος Γρηγόρι-
ος ὁ Θεολόγος (PG 36, 365A)· τὸ φῶς 
ποὺ ἡμέρωσε τὴν ἄγρια ἔρημο γιὰ τὸν 
ἐκλεκτὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Τὸ συγκινητικότερο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ 
Ἁγία Γραφὴ παρουσιάζει αὐτὸν τὸν στύ      
λο ὡς αὐτοπρόσωπη παρουσία τοῦ 
Θεοῦ: «Ὁ Θεὸς ἡγεῖτο αὐτῶν» (Ἐξ. ιγ´ 
21). Ὁ Θεὸς τοὺς καθοδηγοῦσε. Στὴ 
Σοφία Σολομῶντος πάλι λέγεται κάτι 
πιὸ συγκεκριμένο: «[Ἡ Σοφία] ἐγένετο 
αὐτοῖς εἰς σκέπην ἡμέρας καὶ εἰς φλόγα 
ἄστρων τὴν νύκτα» (Σοφ. Σολ. ι´ 17). Ἡ 
ἐνυπόστατος Σοφία, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος 
τοῦ Θεοῦ, «ἐγένετο αὐτοῖς», Αὐτὸς ἔγι-
νε γι᾿ αὐτοὺς σκέπασμα, στέγη τὴν ἡμέ-
ρα καὶ φλόγα ἄστρων τὴ νύχτα…

Καθὼς τὰ διαβάζουμε αὐτά, ἴσως μιὰ 
ἐπιθυμία, μιὰ εὐχὴ νὰ ξεπηδᾶ ἀπὸ τὴν 
ψυχή μας: Νὰ ζούσαμε τότε γιὰ νὰ δοῦ
με καὶ νὰ ἀπολαύσουμε κι ἐμεῖς τὴ στορ-
γικὴ προστασία τοῦ Θεοῦ! Νὰ εἴχαμε 
στὴν καθημερινότητά μας συνοδοιπόρο 
μας τὸν Κύριο!

Καὶ ὅμως ὁ Κύριος δὲν μᾶς ἔχει στερή-
σει αὐτὴν τὴν εὐλογία! «Ἐὰν  νήφωμεν, 
ἔχομεν καὶ ἡμεῖς στῦλον πυρός, τὴν τοῦ 

Πνεύματος χάριν· ὁ αὐτὸς καὶ φωτίζει, 
καὶ σκιάζει», σημειώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος (PG 62, 166).  Ἔχουμε 
κι ἐμεῖς στύλο. Μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα καὶ 
τὸ ἅγιο Χρίσμα λάβαμε τὴ Χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος καὶ ἐνδυθήκαμε τὸν Χρι-
στό – «ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσ θη
τε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. γ´ 27)
– Ἐκεῖνον ὁ Ὁποῖος εἶναι «τὸ φῶς τὸ ἀ   
λη θινόν» (Ἰω. α´ 9), καὶ εἶχε γίνει τότε γιὰ 
τοὺς Ἰσραηλίτες καὶ «στῦλος  πυρός». 

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς νοητὸς 
πύρινος στύλος καταυγάζει τὸν λαό Του 
ὡς σύνολο καὶ τὸν καθένα μας ξεχω-
ριστὰ μ᾿ ἕνα φῶς ἄλλης φύσεως, ποὺ 
παρηγορεῖ, εἰρηνεύει, ἁγιάζει, ἀνακαι-
νίζει. Προπορεύεται καὶ μᾶς ὁδηγεῖ σέ 
ὁδὸ παράδοξη, μυστική, στὴν τιμημένη 
μετανάστευσή μας ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῆς 
ἁμαρτίας μέσα ἀπὸ τὴν ἔρημο τοῦ πα-
ρόντος αἰῶνος πρὸς τὴν ἄνω Ἱερουσα-
λήμ. Ὁ πύρινος στύλος εἶναι μέσα μας 
(πρβλ. Ψαλ. ρμβ´ 10, Γαλ. δ´ 6, Ἐφ. γ´ 
17 )! Μαζί μας κατακλίνεται καὶ μαζί μας 
ἐγείρεται, εἰσέρχεται καὶ ἐξέρχεται. Πάν
τοτε μᾶς φροντίζει καὶ μᾶς  εὐεργετεῖ. 
Ἀ   σφαλὴς ὁδηγὸς καὶ στοργικὸς συνο-
δοι  πόρος στὸ ταξίδι τῆς ζωῆς μας.

Ὅμως θ᾿ ἀπολαμβάνουμε τὸ εὐεργε
τικό Του φῶς μὲ μία προϋπόθεση: «ἐὰν 
νήφωμεν», μᾶς συμβούλευσε ὁ χρυσορ
ρήμων Πατήρ. Ἐὰν  γρηγοροῦμε. Ἐ     ὰν ἀ  
πέχουμε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἡ ὁ   ποία μᾶς 
κρύβει αὐτὸ τὸ φῶς. Ἐὰν δὲν ἀ   κο   λου
θοῦμε τὰ θελήματα τῶν καρδιῶν μας 
ἀλ λὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν σεβό-
μαστε αὐτὸν τὸν πύρινο στύλο ὡς ἀξιό-
πιστο ὁδηγό μας πρὸς τὴ Βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. Τότε θὰ ζήσουμε τὴ ζωή μας 
μέσα στὸ θαυμαστὸ φῶς τῆς παρου
σίας τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ φθάσουμε μὲ ἀ  
σφάλεια στὴ Βασιλεία τοῦ ἀνεσπέρου 
φωτός.



Ὅ ταν ἀνοίγει τὰ φτερά του, τὸ δά   
σος σωπαίνει. Ἡ σκιά του ἁ   
πλώνεται σὰ μαῦρο σύννεφο 

στὶς ὀρθοπλαγιὲς τῶν βουνῶν. Ἔπει-
τα ἀρχίζει νὰ ἀνεβαίνει. Ἀργά… μεγαλό-
πρεπα, κάνοντας κύκλους τεράστιους. 
Μικραίνει. Ἀνεβαίνει κι ὅλο  μικραίνει… 
καὶ ἡ σκιά του χάνεται. Ἕως ὅτου καὶ ὁ 
ἴδιος γίνεται ἕνα μικρόμικρὸ  σημαδά
κι στὸν ἀπέραντο οὐρανό. Κι ἔπειτα τί  
πο τε…

Ὁ ἀετός! Ὁ βασιλιὰς τῶν πουλιῶν· κυ-
ρίαρχος τῶν αἰθέρων!

Ξαφνικὰ ἀπὸ τὸ ἀθεώρητο ὕψος του 
σκίζει τὸν ἄνεμο σὰν ἀστραπὴ καὶ πέ-
φτει – φλεγόμενο βέλος – στὴ γῆ. Ἔχει 
χτυπήσει θανάσιμα τὸ θήραμά του, τὸ 
σηκώνει μὲ τὰ φοβερά του νύχια καὶ χά-
νεται… Τὸ βλέμμα του φοβερό… ἀετή-
σιο!

Ὁ ἀετός!
Αὐτὸν ἐπέλεξε σύμβολό της ἡ μεγάλη 

χριστιανικὴ αὐτοκρατορία. Μὰ παράδο-
ξο! Τὸν φαντάστηκε δικέφαλο. Ἀετὸ μὲ 
δυὸ κεφάλια. Τὸ ἕνα νὰ κοιτάζει δεξιά, 

τὸ ἄλλο ἀριστερά. Τὸ ἕνα στὴν ἀ  νατολή, 
τὸ ἄλλο στὴ δύση. Μυστήριο!

Γιατί; Διότι ἡ αὐτοκρατορία ἕνωνε δύο 
κόσμους: τὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή· τὴν 
Ἀθήνα μὲ τὴν Ἱερουσαλήμ· τὴν ἐπιστήμη 
μὲ τὴν πίστη· τὴ ζωὴ μὲ τὴν αἰωνιότητα. 
Ἡ ἴδια ἡ πρωτεύουσά της, ἡ «Πόλις τῶν 
πόλεων», ἡ κόρη τοῦ Βοσπόρου, ἦταν 
κτισμένη καὶ στὶς δύο πλευρές του. Πα-
τοῦσε γερὰ στὴν Εὐρώπη, μὰ ἀγκάλιαζε 
καὶ τὴν Ἀσία. Ἦταν στὸ κέντρο δύο ἀντί-
θετων κόσμων· ἐκεῖ ποὺ συγκρούονται 
οἱ μεγάλες τεκτονι κὲς πλάκες καὶ συντα-
ράσσουν τὴν Πό λη οἱ φοβεροὶ σεισμοί.

Δὲν ἦταν ἕνα τέρας· ἦταν τὸ θαῦμα! 
Γιατὶ εἶχε μέσα της Αὐτὸν ποὺ  «ἥπλωσε 
τὰς παλάμας καὶ ἥνωσε τὰ τὸ πρὶν δι-
εστῶτα». Αὐτὸν ὁ Ὁποῖος ἕνωσε τοὺς 
δύο λαούς – εἰδωλολάτρες καὶ  ἑβραίους 
– σὲ ἕναν, τὴν Ἐκκλησία Του· τὸ θαῦμα 
τῶν θαυμάτων! Διότι Αὐτὸς εἶναι «ἡ εἰ
ρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν» 
(Ἐφ. β΄ 14). Αὐτὸς  ἕνωσε τὸν οὐ ρανὸ μὲ 
τὴ γῆ. Τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεό.

Αὐτόν, τὸν Χριστό, εἶχε ἡ  αὐτοκρατορία 

Ο  Δ Ι ΚΕ Φ Α Λ Ο Σ
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κέντρο της, ψυχή της, ζωή, χαρὰ καὶ ἔ  μ 
πνευση· πηγὴ τοῦ πολιτισμοῦ της, φῶς 
τῆς πορείας της, καθοδηγό της.

Ἦταν εἰκόνα Του. Ἔστω ἀμυδρή. Δι
κέ  φαλη. Ἕνωνε οὐρανὸ καὶ γῆ. Κι ἐ 
κραύ  γαζε: «Ἐλθέτω, Κύριε, ἡ Βασιλεία 
Σου!».

Ὁ δικέφαλος ἀετὸς σελάγισε στοὺς 
οὐ ρανοὺς χίλια καὶ πλέον χρόνια. Δὲν 
γέρασε. Κάποια στιγμὴ χτυπήθηκε. Τὸ 
βέ λος τοῦ Μουχαμετάνου τρύπησε τὸ 
χρυσὸ κορμί του. Τὸν νόμισαν νεκρό. 
Δὲν πέθανε. Μαρμάρωσε σ᾿  ἀπόμερη 
φω λιά. Κρουστάλλιασαν τὰ χιόνια στὰ 
φτερά του. Κοιμᾶται! Προσμένει τὴ φρι
χτὴ στιγμή. «Καὶ παρακαλεῖ τὸν ἥ   λιο ν᾿ 
ἀνατείλει: ἥλιε,  ἀνάτειλε! Ἥλιε,  λάμ ψε καὶ
δός μου γιὰ νὰ λιώσουνε τὰ χιόνια ἀ   π᾿ 
τὰ φτερά μου καὶ τὰ κρούσταλλα ἀ    πὸ τ᾿ 
ἀκράνυχά μου! Ἥλιε, ἀνάτειλε!».

Θ᾿ ἀνατείλει;
Ἡ νύχτα ἀτέλειωτη. Τ᾿ ἀστέρια σβή-

νουν ἕναἕνα… χάνεται! Χάνεται κι ἡ 
στερ νὴ ἐλπίδα· πύκνωσε! Πύκνωσε τὸ 
σκοτάδι ἀπόλυτο. Μὴν πέθανε ὁ βασι-
λιάς;

Δὲν πέθανε!
Δὲν καρτερεῖ. ἑτοιμάζεται! Δὲν δέεται 

στὸν ἥλιο… Ξέρει! Τὸ πιὸ πυκνὸ σκοτά-
δι εἶναι πρὶν ξεχειλίσει ἡ αὐγὴ κι ὁ ἥλιος 
ἐκραγεῖ. Καὶ θά ᾿ρθει! Θά ᾿ρθει ἡ ὥρα κι 
ἡ στιγμή.

Ἡ ἀνάσταση!
Καὶ μακάριοι! Ὅσοι τὴν ὥρα τούτη τοῦ 

χαμοῦ δὲν χάνονται. Δὲν προσκυνοῦν 
τὰ εἴδωλα. Δὲν συμβιβάζονται μὲ τὴν 
ψευτιά. Δὲν προσχωροῦν στὸ σκότος. 
Καὶ μάχονται.

Καὶ τρεῖς φορὲς μακάριοι, ἂν μάχον ται 
στὴ μπροστινὴ γραμμή, τὴν πρώτη. Κεῖ 
ποὺ ξερνιέται ἡ φωτιὰ τῶν πρωτοτόκων 
τοῦ κακοῦ κι ἀτέλειωτα λυσσομανιέται ὁ 
σατανάς.

Ἦσαν ἀφανεῖς ἀλλὰ 
μεγάλοι! Ἦσαν πράγ-
ματι μεγάλοι στὴν ἐκτί-
μηση τοῦ Θεοῦ, ἂν καὶ ἀφανεῖς στὰ μάτια 
τοῦ ἀνύ πο πτου κόσμου. Ἔζησαν καὶ ἔδρα-
σαν στὰ χρόνια τῶν ἁγίων Ἀποστόλων τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ, ποὺ μεταμόρφωσαν τὸν κό-
σμο. Ἀνανίας, Φιλήμων, Ὀνήσιμος, Λυ-
δία, Φίλιππος, Σίμων, Ἐπαφρᾶς.

Τὸ βιβλίο μας αὐτὸ συμβάλλει στὴ γνω
ρι μία τους καὶ στὴ σωστὴ  ἀξιολό γησή τους· 
γι’ αὐτὸ καὶ βοηθεῖ τοὺς ἀναγνῶ στες του νὰ 
γίνουν πιὸ καλοί, καὶ ἀπὸ καλοί,  μεγάλοι· 
εὐ  σεβέστεροι καὶ πιὸ ζηλω τὲς τοῦ Θεοῦ ἄν  
θρω ποι καὶ εὐεργέτες τοῦ  περιβάλλον τός 
τους. Σελίδες 177. Τι  μᾶται 5 �.

Ἐκδόσεις «Ὁ Σωτὴρ»

Μητροπολίτου Πενταπόλεως

Ἰγνατίου

Ἔφτασ᾿ ἡ ὥρα!
Δὲν θὰ νικήσει ἡ προστυχιά,
τοῦ ἅδη τὸ σκοτάδι.
Τώρα τανιέται ὁ ἀετὸς ὁλόζωος·
τινάζει
ἀπ᾿ τὰ φτερά του τὸν χιονιά·
τὰ κρούσταλλα ἀπὸ τ᾿ ἀκράνυχά του. 
Θ᾿ ἁρπάξει
τὸν Μουχαμέτη ἀπ᾿ τὸ κορμί·
θὰ τὸν πετάξει
πέρ᾿ ἀπ᾿ τὴν Κόκκινη Μηλιά.
Θὰ πάρει
νὰ ἀνεβαίνει στὰ ψηλὰ καὶ πάλι·
νὰ λάμψει
ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη ὁ Σταυρός.
Καὶ θά ᾿ρθει
νὰ περπατήσει ὁ Βασιλιὰς μὲς στὶς 
καρδιὲς τοῦ κόσμου!

ΑΦΑΝΕΙΣ 

ΜΕΓΑΛΟΙ
Ἔκδοση δεύτερη



Ἐ θεωρήθησαν αἱ πορεῖαί σου, ὁ Θε 
ός, αἱ πορεῖαι τοῦ Θεοῦ μου τοῦ 
βασιλέως τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ» (Ψαλ. 

ξζ΄ [67] 25).
Ὁ θεόληπτος Δαβίδ, σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ 

δυσνόητα λυρικὰ ποιήματά του, τὸν 67ο 
Ψαλμό, χαράσσει καὶ τὸν πιὸ πάνω στίχο. 
Τὶς εἴδαμε τὶς πορεῖες σου, Θεέ,  γράφει, 
τὶς παρακολουθήσαμε προσεκτικὰ καὶ τὶς 
κατανοήσαμε· τὶς πορεῖες ποὺ ἀκολού
θησες μέσα στὸ λαό σου, τοὺς  δρόμους 
μέσα ἀπὸ τοὺς ὁποίους πέρασες καὶ τρά-
βηξες καὶ ὅλους ἐμᾶς, τοὺς Ἰσραηλίτες, 
στὸ διάβα τῆς ἱστορικῆς μας πορείας, μέ-
χρις ὅτου ἐγκαταστάθηκες βασιλιὰς μο-
ναδικὸς καὶ παντοδύναμος ἐπάνω στὸ 
ἅγιο ὄρος τῆς Σιών, ὅπου πλέον μονίμως 
κατοικεῖς μέσα στὸν ἅγιο ναό σου.

Οἱ ἑρμηνευτὲς τοῦ δύσκολου στὴν κα-
τανόηση αὐτοῦ Ψαλμοῦ διαβλέπουν συγ
κεκριμένα ἱστορικὰ γεγονότα ποὺ ὤθη-
σαν τὸν Δαβὶδ νὰ τὸν συντάξει· γεγονότα 
μέσα ἀπὸ τὰ ὁποῖα φάνηκε ἡ θαυμαστὴ 
ἐπικράτηση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, καθὼς 
καὶ τοῦ λαοῦ ποὺ ἀποτελοῦσε ἰδιαίτερο 

κτῆμα Του στὰ χρόνια τῆς Παλαιᾶς Δια-
θήκης, τῶν Ἰσραηλιτῶν. Ἀναφέρονται δη-
λαδὴ στὴ νικηφόρα ἐκστρατεία τοῦ Δαβὶδ 
ἐναντίον τῶν Ἀμμωνιτῶν, ὅταν ὁ βασι-
λιὰς τοῦ Ἰσραὴλ μαζὶ μὲ τὰ στρατεύμα-
τά του ἐπῆλθε ἐναντίον τοῦ εἰδωλολατρι-
κοῦ αὐτοῦ λαοῦ ἔχοντας ἐπικεφαλῆς τὸ 
ἱερότερο κειμήλιο τοῦ ἔθνους τους, τὴν 
Κιβωτὸ τῆς Διαθήκης, καθὼς ἐπίσης καὶ 
στὴ θριαμβευτικὴ ἐπάνοδό του καὶ τὴν 
ἐπανεγκατάσταση τῆς Κιβωτοῦ στὸ λό
φο τῆς Σιών. Ἕνα πραγματικὸ παλλαϊκὸ 
παν ηγύρι συγκροτήθηκε τότε, ποὺ  θύμιζε 
τὴν πρώτη μεταφορὰ καὶ ἐγκατάσταση 
τῆς Κιβωτοῦ στὸν ἱερὸ ἐκεῖνο τόπο.

Οἱ ἴδιοι ὅμως ἑρμηνευτὲς  σημειώνουν 
ὅτι ὁ Ψαλμὸς αὐτός – ἔκχυση τῶν πιὸ θερ 
μῶν καὶ λυρικῶν αἰσθημάτων τοῦ Δα   βίδ 
– δὲν περιορίζεται σὲ κάποια μόνο ἱστο-
ρικὰ γεγονότα· ἀλλὰ ξεφεύγει ἀπὸ αὐτὰ 
καὶ ἀνοίγεται σ’ ἕναν εὐρύτατο  ὁρίζοντα, 
μέσα ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἡ μεγάλη ψυχὴ τοῦ 
θεοστέπτου βασιλέως ἀτενίζει ὅλες τὶς 
θαυμαστὲς ἐνέργειες καὶ  ἐπεμβάσεις τοῦ 
Θεοῦ ἀπὸ τὰ ἀρχαιότατα ἀκόμη χρόνια, 

«

Οἱ πορεῖες 

τοῦ Θεοῦ
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ἀπ’ ὅταν δηλαδὴ ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἦ   
ταν ὑπόδουλος στοὺς Αἰγυπτίους καὶ κα 
κοπαθοῦσε ἀπὸ αὐτούς. Ἀδύνατοι καὶ ἀ  
προστάτευτοι φαίνονταν τότε οἱ Ἐβραῖοι, 
ὑπόδουλοι καὶ αἰχμάλωτοι, νὰ στενάζουν 
ἁλυσοδεμένοι κάτω ἀπὸ τὸ πέλμα τυράν-
νων ἀδίκων καὶ σκληρῶν. Καὶ ὄχι μόνο 
τότε, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες ἱστορικὲς περιό-
δους, ὅταν τὸ δίκαιο τῶν ἀδυνάτων, χη  
ρῶν καὶ ὀρφανῶν καταπατοῦνταν ἀπὸ 
τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς...

Τότε λοιπὸν ὁ Θεὸς δὲν ἦταν ἀπὼν ἀπὸ 
τὴν ἱστορία. Πορευόταν μέσα σ’ αὐτή. Καὶ 
ἦταν οἱ πορεῖες Του μεγάλες, θαυμαστές, 
ἐκπληκτικές. Ἴσως τότε δὲν μποροῦσαν οἱ 
ἄνθρωποί Του νὰ τὶς κατανοήσουν. Ἴσως 
γύριζαν μὲ ἀγωνία τὰ βλέμματά τους τρι-
γύρω καὶ ἔλεγαν: «Μὰ ποῦ εἶναι ὁ Θεός; 
Δὲν βλέπει; Γιατί δὲν ἀπαντᾶ; Μέχρι πότε 
θὰ βασανιζόμαστε μέσα σ’ αὐτὴ τὴ δεινὴ 
κατάσταση;» 

Ἔβλεπε ὁ Θεός! Κι ὄχι μόνο ἔβλεπε. 
Πορευόταν! Καὶ μαζὶ ὁδηγοῦσε τὸν λαό 
Του σὲ μιὰ μεγαλειώδη πορεία, πρὸς ἕνα 
τέλος ἐξαίσιο, θαυμαστό...

❁   ❁   ❁
«Ἐθεωρήθησαν αἱ πορεῖαί σου, ὁ Θε

ός»! 
Ἡ γενικὴ κατάσταση τῆς πατρίδας μας, 

ἀλλὰ καὶ τοῦ κόσμου ὅλου διαζωγραφεῖ
ται στὰ μάτια ὅλων μας τραγική,  ζοφερή. 
Ποῦ πορεύεται ὁ κόσμος; Τί μέλλει νὰ 
μᾶς συναντήσει; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ 
τὰ βγάλουμε πέρα ὡς ἄτομα, οἰκογένειες, 
ἔ   θνος; Ἐρωτήματα ἀγωνιώδη, πιεστικά, 
βασανιστικά, ποὺ κάνουν τοὺς ἀνθρώ-
πους νὰ τὰ χάνουν καὶ νὰ ἀναζητοῦν ἀ   
πελπισμένα κάποια ἀπάντηση ποὺ θὰ 
μποροῦσε ἔστω καὶ λίγο νὰ τοὺς ἀνακου-
φίσει.

Κι ὅμως. Ὁ ἅγιος Θεὸς δὲν ἔπαψε νὰ 
πορεύεται μέσα στὴν ἱστορία, νὰ βηματί-
ζει ἐπάνω στὴ γῆ. Καὶ εἶναι οἱ πορεῖες τοῦ 
Θεοῦ μεγάλες, σίγουρες, ἀσφαλεῖς. Ὅλα 
τὰ κατευθύνει ὁ Παντοκράτωρ πρὸς ἕνα 

αἴσιο καὶ ἐξαίσιο τέλος, πρὸς τὸν ἔσχατο 
σκοπό τους. Ὁ κόσμος πρέπει νὰ περά-
σει ἀπὸ συμπληγάδες, νὰ  δοκιμαστεῖ, νὰ 
θλιβεῖ, μέχρις ὅτου καταλάβει ὅτι μό νο στὸ 
Χριστὸ κοντὰ ὑπάρχει ἡ  ἀληθινὴ εὐτυ-
χία καὶ μακαριότητα, καὶ Αὐτὸν νὰ ζητή-
σει, πρὸς Ἐκεῖνον νὰ ἐπιστρέψει. Γιὰ τὸν 
σκοπὸ αὐτὸ ἐργάζεται συνεχῶς ὁ Θεός, 
πυρετωδῶς ἡ Ἁγία Τριάς...

Ποιὸς ὅμως εἶναι σὲ θέση νὰ «θεωρή
σει» τὶς πορεῖες τοῦ Θεοῦ; Νὰ τὶς δεῖ, νὰ 
τὶς ἐξετάσει, νὰ τὶς κατανοήσει, νὰ τὶς θαυ 
μάσει; Ποιὸς θὰ μπορέσει νὰ σταθεῖ ψη
 λά, ἔξω καὶ πάνω ἀπὸ τὴν καθημερινότη 
τα, πέρα ἀπὸ τὴ μυωπικὴ καὶ κον τόφ θαλ
μη θεώρηση τῶν γεγονότων, γιὰ νὰ ἐπι-
σκοπήσει τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς ἀν 
θρώπους καὶ τὰ ἔθνη στὴν ὁλότητά του;

Μόνο ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, μᾶς ἀ   
παντᾶ ἡ Γραφή. Δηλαδὴ ἐκεῖνος ποὺ δὲν 
ζεῖ παραδομένος στὶς ἐφήμερες,  γήινες ἀ  
πολαύσεις καὶ ἐπιθυμίες τῶν  αἰσθήσεων, 
ποὺ τὸ μυαλό του δὲν εἶναι μόνο στὸ τί 
θὰ φᾶμε, τί θὰ πιοῦμε καὶ θὰ ντυθοῦμε, 
ἀλ  λὰ ζεῖ καὶ πορεύεται σύμφωνα μὲ τὶς 
ἐπιταγὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μὲ προσ
οχὴ καὶ προσευχή, πίστη καὶ ἐγκαρτέρη-
ση. Μὲ ἐνεργοποίηση τῶν ἐσωτερικῶν 
του αἰσθητηρίων, ὥστε νὰ συλλαμβάνει 
τὶς θεϊκὲς συχνότητες, τὰ μηνύματα τοῦ 
Θεοῦ, τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ἱστο-
ρία. Εἶναι αὐτὸς ὁ πνευματικὸς ἄνθρω-
πος, ὁ ὁποῖος «ἀνακρίνει πάντα» (Α΄ 
Κορ. β΄ 15). Ὅλα μπορεῖ νὰ τὰ διακρίνει, 
νὰ τὰ ἐξετάζει, νὰ τὰ κατανοεῖ.

Αὐτὸς καὶ δὲν καταβάλλεται ἀπὸ τὰ γε-
γονότα. Συμμετέχει μὲν στὸ πάθος τοῦ 
και  ροῦ του, πάσχει ἐνδεχομένως καὶ ὁ 
ἴδιος, συμπάσχει μὲ τοὺς ἀδελφούς του, 
ἀλλὰ δὲν τὰ χάνει, δὲν ταράσσεται.

Διότι εἶναι ἱκανὸς νὰ «θεωρεῖ» τὶς πορεῖ
ες τοῦ Θεοῦ. Τὶς μεγάλες καὶ  θαυμα στὲς 
καὶ ἔνδοξες. Καὶ γι’ αὐτὸ δὲν παύει μέ σα 
ἀπὸ τὰ τρίσβαθα τῆς ψυχῆς του νὰ Τὸν 
εὐλογεῖ καὶ νὰ Τὸν δοξάζει...      
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Ἡ Ἱεροσολυμίτισσα
Ὁ σύγχρονός μας ἅγιος Πα ΐσιος ὁ 

Ἁ    γιορείτης, ὅταν ρωτήθηκε κάποτε ἀ   
πὸ μερικοὺς ἀπὸ τὶς χιλιάδες προσ
κυνητὲς ποὺ τὸν ἐπισκέπτονταν στὸ 
κελλί του στὸ Ἅγιον Ὄρος: ποιὰ ἀπὸ 
τὶς ἱερὲς εἰκόνες τῆς Παναγίας ἀπο-
δίδει καλύτερα τὸ ἱερὸ πρόσωπο τῆς 
Παναγίας; ἀπάντησε αὐθόρμητα: ἡ Ἱε-
ροσολυμίτισσα!

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἱερὴ εἰκόνα τῆς Θε-
οτόκου, ποὺ φυλάσσεται στὸ Θεομη
τορικὸ Προσκύνημα τῆς  Γεθσημανῆ, 
μεταφέρθηκε πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἑβδο
μάδες στὴν Ἀθή να, στὸ Μετόχι τοῦ 
Παναγίου Τάφου ποὺ βρίσκεται στὴν 
Πλάκα, μὲ τὴν ἄδεια καὶ εὐλογία τοῦ 
Μακαριωτά του Πατριάρχου Ἱεροσο-
λύμων κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄. Καὶ ἐνῶ ἔ  
πρε πε νὰ ἐπιστρέψει στὰ  Ἱεροσόλυμα 
στὶς 17 Ἀπριλίου, λόγῳ τῆς κοσμο-
συρροῆς θὰ παραμείνει στὴν Ἀθήνα 
μέχρι τὶς 31 Μαΐου.

Κάθε μέρα ἀπὸ τὶς 8 τὸ πρωὶ μέ-
χρι τὶς 8 τὸ βράδυ μιὰ ἀτελείωτη οὐρὰ 
προσκυνητῶν περιμένουν ὑπομονη-
τικὰ στὴ σειρά τους γιὰ νὰ προσκυνή-
σουν τὴ χάρη της· ἄνδρες, γυναῖκες, 
νέοι, νέες, φοιτητές,  φοιτήτριες, μα-
θητές, μαθήτριες, ἀλλὰ καὶ γέροντες 
καὶ γερόντισσες καὶ μανάδες μὲ μωρὰ 
στὴν ἀγκαλιά τους. Ὅλοι θέλουν νὰ 
φθάσουν μπροστά της, νὰ  ἀ   τενίσουν 
τὸ πανάχραντο πρόσωπό της, νὰ τῆς 
ἐκμυστηρευθοῦν τοὺς πόνους τῆς 
καρδιᾶς τους, νὰ τὴν ἀσπασθοῦν εὐ
λαβικὰ μὲ δάκρυα στὰ μάτια τους. 

Ποῦ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀπὸ τὰ διάφορα πα
ράθυρα τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν δὲν 
χάνουν εὐκαιρία νὰ ρίξουν τὸ  δηλητήριό 
τους ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας; Ποῦ εἶ
ναι ἐκεῖνοι ποὺ πίσω ἀπὸ ἕνα  μικρόφωνο 
μέσα σὲ κάποιο ραδιοφωνικὸ  «στούν τιο» 
παριστάνουν τὸν ἄθεο καὶ εἰρωνεύονται 
τὴν Πίστη καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ ἱερὰ 
πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἂς κά-
νουν τὸν κόπο νὰ ἐπισκεφθοῦν τὶς ἡμέ-
ρες αὐτὲς τὸ Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου 
στὴν Πλάκα, γιὰ νὰ γνωρίσουν τὴν εὐσέ-
βεια τοῦ λαοῦ μας.

Ἡ τιμὴ πρὸς τὴν Παναγία, ἡ ὁποία συν
ήργησε στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας μας, ἔχει 
ταυτισθεῖ καὶ μὲ τὴν πορεία τοῦ ἔθνους 
μας στὴν μέχρι τώρα ζωή του. Ἂν θέλου-
με λοιπὸν νὰ συνεχίσουμε νὰ ὑπάρχουμε 
ὡς ἑλληνικὸ ἔθνος, σήμερα μάλιστα ποὺ 
πολλοὶ ἐχθροὶ ἐπιβουλεύονται μὲ ποικί-
λους τρόπους τὴν ὕπαρξή μας, ἡ μόνη 
μας ἀσφαλὴς βοήθεια εἶναι ἡ θερμὴ πίστη 
καὶ καταφυγὴ στὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγό.  

Τὰ δῶρα τοῦ Βλαντιμὶρ Πούτιν
στὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ

Ὁ Ρῶσος πρωθυπουργὸς Βλαντιμὶρ 
Πού  τιν κατὰ τὴν πρόσφατη  συνάντησή του 
μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ κ.  Ἀλέξη 
Τσίπρα προέβη σὲ μιὰ κίνηση μὲ ἰδιαίτερη 
συμβολικὴ σημασία, ποὺ δὲν ἔχει προσε-
χθεῖ ὅσο πρέπει, ἀφοῦ ὁ ἑλληνικὸς τύπος 
δὲν τὴν προέβαλε κἄν! Ὁ κ. Πούτιν δώρι-
σε στὸν κ. Τσίπρα τὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νι-
κολάου καὶ τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος. Ἡ εἰκό-
να αὐτὴ εἶχε κλαπεῖ στὰ χρόνια τῆς Γερ-
μανικῆς κατοχῆς ἀπὸ τὸν ἀξιωματικὸ τῶν 
Ναζὶ Φρίντριχ  Βίλχελμ Μίλερ ἀπὸ Μονα-
στήρι τῆς Σπάρτης. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ 
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νικὲς ἀρχές, τοῦ εἶπε ὁ Πατριάρχης, ἐπι-
σημαίνοντας ὅτι γνωρίζει τὸ «πιστεύω» 
τοῦ κ. πρωθυπουργοῦ. 

Ὑπῆρξε λοιπὸν πολλαπλῶς  ὠφέλιμο 
τὸ ταξίδι τοῦ κ. Τσίπρα στὴ Μόσχα. Ἐλ
πίζουμε ὅτι τόσο αὐτός, ὅσο καὶ ἡ συν
οδεία του, προβληματίσθηκαν θετικῶς 
καὶ ἀπὸ τὶς κινήσεις αὐτὲς τῶν δύο Ρώ-
σων ἡγετῶν. Οἱ παρουσιαζόμενοι σή-
μερα ὡς ἄθεοι στὴν ἑλλάδα, δέχονται μα-
θήματα ἀπὸ τοὺς ἄλλοτε ἄθεους καὶ σήμε-
ρα πιστοὺς Ὀρθοδόξους Ρώσους.   

Μουσουλμάνοι 
γίνονται Χριστιανοί!

Διαβάσαμε τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα: «Ἀ 
νάμεσα σὲ ὅλες τὶς εἰδήσεις ποὺ μι λᾶνε 
γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ Ἰσλὰμ σὲ ὅλο τὸν κό-
σμο, ὑ   πάρχει καὶ μία εἰδηση ποὺ δὲν ἔχε-
τε ἀ  κούσει ποτέ: Στὴν Ἰνδονησία, τὴν πο
λυπλη   θέ στερη μουσουλμανικὴ χώρα», μὲ 
πλη θυ σμὸ 248 ἑκατομμύρια κατοίκους, «2 
ἑ   κατομμύρια μουσουλμάνοι φεύγουν ἀπὸ 
τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἀσπάζονται τὸν  Χριστιανισμὸ 
κάθε χρόνο! (...) Μερικοὶ  μουσουλμάνοι ἀ  
ν ησυχοῦν τόσο γιὰ αὐτὸ τὸ  φαινόμενο (...)
καὶ προσπαθοῦν νὰ μαζέψουν 2.000.000 
δολάρια γιὰ νὰ  ξεκινήσουν ἕνα τηλεοπτικὸ 
σταθμὸ ποὺ στόχο θὰ ἔχει: ἡ μουσουλμα-
νικὴ νεολαία νὰ κρατηθεῖ στὸ Ἰσλάμ».

Βέβαια πολλοὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν ἀ 
κ    ρίβεια τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δύο ἑκατομμυ-
ρίων, ἐνῶ τὰ «στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς κυ-
βέρνησης δείχνουν μὲν αὔξηση τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ στὴν Ἰνδονησία, ἀλλὰ μὲ βρα-
δύτερο ρυθμό»...                                    ➙

Μίλερ ἔμεινε γνωστὸς στὴν ἱστορία ὡς ὁ 
«χασάπης τῆς Κρήτης», ἐπειδὴ διέταξε τὴ 
μεγάλη σφαγὴ στὴ Βιάννο. Ἡ διαταγή του 
ἔλεγε: «Καταστρέψατε τὴν ἐπαρχία Βιάν-
νου. Ἐκτελέσατε πάραυτα, χωρὶς διαδικα-
σία, τοὺς ἄρρενες ποὺ εἶναι πάνω ἀπὸ 16 
ἐτῶν, καθὼς καὶ ὅλους ὅσοι συλλαμβά
νονται στὴν ὕπαιθρο, ἀνεξαρτήτως φύ-
λου καὶ ἡλικίας» (Ἡράκλειο, Σεπτέμβριος 
1943). Ὁ Μίλερ καταδικάσθηκε τελικῶς σὲ 
θάνατο ὡς ἐγκληματίας πολέμου καὶ ἐκτε-
λέσθηκε μὲ τυφεκισμὸ τὸν Μάιο τοῦ 1947.

Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ δίνει ἰδιαίτερη σπου-
δαιότητα στὴν κίνηση αὐτὴ τοῦ κ. Πούτιν, 
εἶναι ὅτι τὴν εἰκόνα αὐτή, τὸ ματωμένο αὐτὸ 
κειμήλιο, ἡ Ρωσικὴ κυβέρνηση τὴν ἀγόρα-
σε ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς τοῦ ἐγκληματία Μί-
λερ μὲ σκοπὸ νὰ τὴν δωρίσει στὸ ἑλληνικὸ 
κράτος. Πράγμα ποὺ ἔγινε. Ἦταν ἑπομέ-
νως μιὰ διπλωματικὴ κίνηση μὲ βαθὺ καὶ 
πολυσήμαντο νόημα. Ἐλπίζουμε ὅτι ὁ κ. 
πρωθυπουργὸς πῆρε τὸ μήνυμα· μήνυ-
μα πίστεως στὸν ἅγιο Θεό, ἀγάπης πρὸς 
τὴν πατρίδα καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὴν ἱστο-
ρία μας. Σημειώνουμε ὅτι ὁ ἅγιος Νικόλα-
ος τιμᾶται ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸν Ρωσικὸ λαό.

Ἐλπίζουμε ἐπίσης ὅτι ὁ κ. Τσίπρας ἔδω-
σε τὴν δέουσα προσοχὴ καὶ στὰ ὅσα εἶπε 
στὴν διάρκειας 21 λεπτῶν προσφώνηση 
πρὸς αὐτὸν ὁ πατριάρχης Ρωσίας κ. Κύ-
ριλλος.  Μετα ξὺ ἄλλων τοῦ τόνισε, ὑπο-
γραμμίζοντάς του ὄτι εἶναι ἱστορικὸ βίω-
μα τοῦ Ρωσικοῦ λα οῦ, ὅτι κοινωνικὴ δι-
καιοσύνη μόνο μὲ πολιτικὴ προσπάθεια 
δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ. Αὐτὸ τὸ πείρα-
μα, τοῦ εἶπε, ἔγινε ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνω-
ση καὶ ἀπέτυχε. Καὶ αὐτὸ τὸ σφάλμα δὲν 
πρέπει νὰ ἐπαναληφθεῖ. Δὲν πρέπει κατ' 
οὐδένα τρόπον νὰ ἀγνοηθοῦν οἱ χριστια-
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Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ κάνει ἰδιαίτερη ἐν
τύπωση, εἶναι ἡ ἑρμηνεία γιὰ τὸ φαι-
νόμενο αὐτὸ ποὺ ἔδωσε  Ἰνδονήσιος 

πάστορας, ὁ ὁποῖος σὲ πρόσφατη συνέν
τευξή του στὶς ΗΠΑ εἶπε: «Οἱ μουσουλμά-
νοι δὲν ἔχουν καμία ἀπάντηση γιὰ τὴ ζωή 
τους, καὶ εἶναι πολὺ στενοχωρημένοι, για
τὶ ἡ ζωὴ εἶναι τόσο δύσκολη» (Ἱστολόγιο 
«Κό κκινος οὐρανὸς» 1242015).

Δὲν θὰ σταθοῦμε στὸν ἀριθμὸ τῶν ἀν
θρώπων ποὺ ἐγκαταλείπουν τὸ Ἰσλὰμ καὶ 
γίνονται Χριστιανοὶ στὴν Ἰνδονησία. Ἐ      κεῖ
νο ποὺ πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε εἶ  ναι 
τὸ γεγονὸς ὅτι – παρὰ τὴν ἐχθρικὴ στά  ση 
τῶν κρατικῶν ἀρχῶν τῆς ἀχανοῦς αὐτῆς 
νη σιωτικῆς χώρας – τὸ κήρυ γμα τοῦ Εὐ
αγγελίου κατακτᾶ ἐκεῖ συνεχῶς ἔδαφος εἰς 
πεῖσμα ὅλων τῶν  ἀντιχρίστων δυνάμεων. 
Ἰδιαίτερο μάλιστα  ἐνδιαφέρον παρουσιά 
ζει κατὰ τὴν τελευταία  εἰκοσιπενταετία ἡ ἀ   
θόρυβη ἀλλὰ σταθερὴ διάδοση τῆς Ὀρ  
θο δοξίας στὴ μουσουλμανικὴ αὐτὴ χώ ρα. 
Ἂς εὐ χη θοῦμε νὰ αὐξηθοῦν καὶ οἱ  ὑ   πο
στηρι κτὲς τοῦ  ἐπιτελούμενου  ἱερα ποστο
λικοῦ αὐ τοῦ ἔρ γου, ποὺ  συνεχίζεται μὲ τὴ 
θεία Χά ρη τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ καὶ τὴ 
 θυσιαστι κὴ προσπάθεια τοῦ ζηλωτοῦ ἱε-
ρέως π. Χρυ σοστόμου Manalu (Μανάλου) 
καὶ τῶν συνεργατῶν του.     

Εὐρώπη, θὰ πεθάνεις!
Στὶς 13 τοῦ περασμένου Ἀπριλίου ἔφυ-

γε ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο τῶν ἀδικιῶν 
καὶ τῶν αἱμάτων ὁ πολυβραβευμένος νομ
πελίστας Γερμανὸς συγγραφέας Γκύντερ 
Γκράς.

Ὁ Γκύντερ Γκρὰς τάραξε κυριολεκτικὰ τὰ 
νερὰ στὴ μεταπολεμικὴ Γερμανία μὲ τὸ ἔρ 
  γο του. Ὑπῆρξε ἐκεῖνος ποὺ ζητοῦσε ἐ  
πίμονα ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες του «νὰ 
μὴν ξεχάσουν»! Νὰ μὴν ξεχάσουν τὶς κα-

ταστροφὲς ποὺ προκάλεσαν στὸν  κόσμο 
κατὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ 
καθόλη τὴ διάρκεια τοῦ ναζιστικοῦ καθε
στῶτος. Εἶναι γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο ποὺ θεωρή
θηκε καὶ ἦταν «ἡ ἠθικὴ συνείδηση τῆς Γερ-
μανίας».

Ὁ Γκρὰς ἦταν πολιτικοποιημένος συγ-
γραφέας, ὄχι τόσο μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐντά-
ξεώς του σὲ κάποιο κόμμα, ὅσο κυρίως μὲ 
τὴ σταθερή του θέληση νὰ  παρεμβαίνει 
στὰ πολιτικὰ πράγματα τοῦ τόπου του, 
γιὰ νὰ ἀφυπνίζει τοὺς συμπατριῶτες του, 
ἀλ     λὰ καὶ ὅλου τοῦ κόσμου, πάντα γιὰ νὰ 
ὑ       περασπίζεται τοὺς ἀδικούμενους καὶ κα-
τατρεγμένους.

Ὑπῆρξε ἀληθινὸς φίλος τῆς  ἑλλάδος. 
Στὶς 26 Μαΐου 2012, τὴν ἐποχὴ ποὺ ὅ   λη ἡ 
Εὐρώπη καὶ κυρίως ἡ Γερμανία ξερ νοῦσε 
μίσος καὶ χυδαιότητα σὲ  βάρος τῆς πα-
τρίδας μας, ὁ Γκύντερ Γκρὰς δημοσίευσε 
ἕνα ποίημα στὴν  ἐφημερίδα Süddeutsche 
Zeitung  (Σιντόϊτσε  Τσάϊτουνγκ) τοῦ Μονά-
χου μὲ τὸν χαρακτηριστικότατο τίτλο: «Ἡ 
ντροπὴ τῆς Εὐρώπης». Σ᾿ αὐτὸ καυτηριά-
ζει τὴ στάση τῆς Εὐρώπης ποὺ μανιωδῶς 
τότε διέσυρε καὶ διαπόμπευε τὴν ἑλλάδα:

«... Γυμνὴ στὴν κρεμάλα ὑποφέρει ἡ χώ
ρα ποὺ ἐσὺ (Εὐρώπη) ἔλεγες ὅτι τῆς χρω
στᾶμε εὐγνωμοσύνη.

Καταδικασμένη σὲ φτώχεια αὐτὴ ποὺ 
ὁ κλεμμένος πλοῦτος της κοσμεῖ τὰ Μου-
σεῖα...

Πιές, ἐπιτέλους, πιές! (τὸ κώνειο) κραυ-
γάζουν οἱ ἐγκάθετοι τῶν Ἐπιτρόπων· ὅ  
μως ὁ Σωκράτης μὲ ὀργὴ σοῦ ἐπιστρέφει 
τὸ κύπελλο γεμάτο ὣς ἐπάνω...

Στερημένη ἀπὸ πνεῦμα, ἐσὺ θὰ φθαρεῖς 
χωρὶς τὴ Χώρα, ποὺ τὸ πνεῦμα της, ἐσένα 
Εὐρώπη, δημιούργησε».

Ἂν ἡ Εὐρώπη δὲν ἔχει πιὰ παντελῶς 
κου φαθεῖ, ἂς ἀκούσει ἔστω τώρα τὸ δρα-
ματικὸ λόγο τοῦ Γκύντερ Γκράς, πρὶν αὐτὴ 
ὁδηγηθεῖ στὸ θάνατο καὶ τὴν ὁλοκληρω-
τικὴ καταστροφή.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ
(Τῆς Πεντηκοστῆς)

t    ῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς, εἱστήκει 
ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω 
πρός με καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν 

ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδα-
τος ζῶντος. τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελ-
λον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν 
Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. πολλοὶ οὖν
ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαν τες τὸν λόγον ἔλεγον· οὗτός ἐστιν
ἀληθῶς ὁ προφήτης· ἄλλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ὁ Χρι-
στός· ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς 
ἔρχεται; οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ 
καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυΐδ, ὁ Χριστὸς 
ἔρχεται; σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾿ αὐτόν. τινὲς 
δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾿ οὐ   δεὶς  ἐπέβαλεν 
ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας. ῏Ηλθον οὖν οἱ ὑ    πη   ρέται πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διατί 
οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέ ται·  οὐδέποτε
οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος. ἀπε -
κρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλά-
νησθε; μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων  ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ 
ἐκ τῶν Φαρισαίων; ἀλλ᾿ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων 
τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! λέγει  Νικόδημος πρὸς αὐ-
τούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐ  τῶν· μὴ ὁ 
νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀ   κού σῃ παρ᾿ 
αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον 
αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐ    ρεύνησον καὶ ἴδε 
ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται. Πάλιν 
οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς 
τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ 
σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

«...ΕΛΑΒΟΜΕΝ 
ΠΝΕΥΜΑ 

ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΝ»
1. Στὴν ἐποχὴ 
τῆς χάριτος

Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρό
τη τα ἑορτάζουμε  σήμερα 
τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκο
στῆς, κατὰ τὴν ὁποία «τὸ 
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπεδή-
μησεν ἐν κόσμῳ»· κατέ-
βηκε ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς 
«ὁ ἄλλος Παράκλητος» 
καὶ ἦλθε γιὰ νὰ μένει μαζί 
μας, νὰ μᾶς φωτίζει καὶ 
νὰ μᾶς ἁγιάζει. Πόσο ση-
μαντικὴ εἶναι αὐτὴ ἡ κά-
θοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος καὶ ἡ παρουσία Του 
στὴ ζωή μας, μᾶς τὸ ἀπο-
καλύπτει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος 
στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ 
περικοπή. 

ἑπτὰ ἡμέρες διαρκοῦ 
σε ἡ ἑορτὴ τῆς Σκηνοπη-
γίας, ἡ ὁποία ὑπενθύμι-
ζε στοὺς Ἰσραηλίτες τὴ 
 διαμονή τους σὲ σκηνὲς 
καθὼς πορεύονταν ἐπὶ 
σαράντα χρόνια στὴν 
ἔρημο. Τὴν τελευταία 
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ἡμέρα ὁ Κύριος Ἰησοῦς, παίρνοντας ἀ  
φορμὴ ἀπὸ τὴν τελετὴ μὲ τὸ νερὸ τὸ ὁ   
ποῖο ἔφερνε ὁ ἀρχιερέας καὶ  ράντιζε τὸ 
θυσιαστήριο, στάθηκε ὄρθιος καὶ φώ-
να ξε δυνατά: «Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω 
πρός με καὶ πινέτω». Ἐὰν κανεὶς διψᾶ, 
ὄχι γιὰ ὑλικὰ καὶ φθαρτὰ ἀγαθά, ἀλλὰ 
γιὰ ἀλήθεια, ζωὴ καὶ δόξα, ἂς ἔρ  χεται 
σὲ μένα μὲ πίστη καὶ ἂς πίνει ἐλεύ θερα. 
 Κο ν  τά μου θὰ ἱκανοποιηθοῦν ὅλοι οἱ εὐ
γενικοὶ πόθοι τῆς ψυχῆς του. 

Σ’ ὅποιον πιστεύει σὲ μένα, θὰ συμ-
βεῖ ν’ ἀναβλύζουν ἀπὸ τὴν καρδιά του 
«ποταμοὶ ὕδατος ζῶντος», ὅπως  λέγει 
ἡ Ἁγία Γραφή. Αὐτό, ἐξηγεῖ ὁ ἱερὸς εὐ
αγγελιστὴς Ἰωάννης, τὸ εἶπε ὁ  Κύριος 
γιὰ τὸ Ἅ γιο Πνεῦμα, ποὺ θὰ ἀποκτοῦ
σαν μετὰ τὴν Ἀνάληψή Του ὅσοι θὰ πί-
στευαν σ’ Αὐτόν. 

Πάντοτε βέβαια ὑπῆρχε τὸ Ἅγιο Πνεῦ
μα καὶ καθοδηγοῦσε τοὺς δικαίους καὶ 
τοὺς Προ φῆτες, ἀλλὰ ἡ Χά ρις τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος ποὺ ἀνα γεννᾶ τοὺς ἀν θρώ
πους καὶ τοὺς μεταδίδει θεία ζωὴ δὲν 
εἶ  χε δοθεῖ σὲ κανέναν. «Οὔπω γὰρ ἦν 
Πνεῦ  μα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐ δέπω ἐδο-
ξάσθη»· δὲν εἶχε δοθεῖ ἡ Χάρις αὐ τὴ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, διότι ὁ Ἰησοῦς δὲν 
εἶχε ἀκόμη δο ξα  σθεῖ μὲ τὸ Πάθος, τὴν 
Ἀνάσταση καὶ τὴν Ἀνάληψή Του στοὺς 
οὐρανούς.

Πόσο προνομιοῦχοι εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ
ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς Χάριτος! «Νῦν τὸ 
Παράκλητον Πνεῦμα, ἐπὶ πᾶ σαν  σάρ

κα ἐκκέχυται»,  ψάλλουμε στὸν ἑ     σπερι
νὸ τῆς Γονυκλισίας. Τὸ γε γονὸς τῆς Πεν 
τη κοστῆς σήμανε νέα ἐποχὴ γιὰ τὴν 
 ἀν  θρωπότητα. Ἀπὸ τὴν ὥρα  ἐκείνη τὸ 
Ἅ   γιο Πνεῦμα δίδεται  πλουσιοπάροχα 
στοὺς πιστούς. Αὐτὸ μᾶς ἐμπνέει στὴν 
προσευχή, μᾶς παρακινεῖ σὲ  μετάνοια, 
μᾶς φωτίζει στὴν κατανόηση τῶν  θείων 
ἀ   ληθειῶν, μᾶς ἐνισχύει στὸν    πνευματικὸ 
ἀγώνα, μᾶς καθαρίζει ἀπὸ τὰ πάθη καὶ 
μᾶς ἐξαγιάζει. Αὐτὸ «συγκροτεῖ τὸν θε 
σμὸν τῆς Ἐκκλησίας» καὶ πρὸς Αὐτὸ ἀ  
πευθύνουμε τὴ θερμὴ ἱκεσία μας: «Βα
σι λεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε... ἐλθὲ καὶ 
σκή   νωσον ἐν ἡμῖν».

2. Τὸ φῶς τοῦ κόσμου
Ὡστόσο τὴν πρόσκληση τοῦ Κυρί ου 

δὲν τὴν ἀποδέχθηκαν ὅλοι. Κάποι οι πα
ραδέχονταν ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ Μεσσίας 
Χριστός, ἐνῶ ἄλλοι  ἀμφέβαλλαν. Ἔτσι 
προκλήθηκε σχίσμα  μεταξὺ τοῦ λαοῦ. 
Μάλιστα μερικοὶ ἤθελαν καὶ νὰ Τὸν 
συλ   λάβουν. Κανεὶς ὅμως δὲν τόλ μησε 
ν’ ἁπλώσει χέρι ἐπάνω Του· κάποια ἀό-
ρατη δύναμη τοὺς  συγκρατοῦσε. 

Ἀφοῦ λοιπὸν δὲν μπόρεσαν νὰ Τὸν 
συλλάβουν, γύρισαν ἄπρακτοι οἱ ὑπη-
ρέτες στοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς Φα                                ρι           
σαίους. 

–Γιατί δὲν τὸν φέρατε ἐδῶ;     ... ρώτησαν 
ἐκεῖνοι. Καὶ οἱ ὑπηρέτες ἀπάντησαν: 

–Ποτὲ ἄλλοτε δὲν δίδαξε ἄνθρωπος 
μὲ τόση σοφία καὶ χάρη μὲ ὅση διδάσκει 
ὁ ἄνθρωπος αὐτός! 

Ἐξαγριωμένοι οἱ Φαρισαῖοι ἄρχισαν 
νὰ φωνάζουν: 

–Μή πως ἔχετε κι ἐσεῖς πλανηθεῖ; Πί-
στεψε σ’ αὐτὸν ποτὲ κάποιος ἀπ’ τοὺς 
ἄρχοντες ἢ ἀπ’ τοὺς Φαρισαίους; Καν
είς! Μόνο αὐτὸς ὁ καταραμένος ὄ   χλος, 
ποὺ δὲν ξέρει τὸ νόμο! 

Τότε πῆρε τὸν λόγο ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη 
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τοῦ Συνεδρίου, ὁ Νικόδημος, ὁ ὁποῖος 
εἶχε ἔλθει πρὸ καιροῦ στὸν Ἰησοῦ μέσα 
στὴ νύχτα: 

–Ὁ νόμος μας μπορεῖ νὰ καταδικάσει 
κάποιον, ἐὰν προηγουμένως δὲν ἀπο-
λογηθεῖ γιὰ τὸ τί ἀξιόποινο ἔκανε;... 

–Μήπως εἶσαι κι ἐσὺ ἀπὸ τὴ  Γαλιλαία; 
τοῦ ἀποκρίθηκαν ἐκεῖνοι ἐνοχλημένοι. 
 Ἐρεύνησε καὶ θὰ δεῖς ὅτι κανεὶς προφή-
της δὲν ἔ   χει προέλθει ἀπὸ τὴ Γαλιλαία. 

Ἀργότερα ἐμφανίστηκε πάλι ὁ Κύρι-
ος Ἰησοῦς καὶ διεκήρυξε: «Ἐγώ εἰμι τὸ 
φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ 
μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει 
τὸ φῶς τῆς ζωῆς». Ἐγὼ εἶμαι τὸ φῶς 
ὅλου τοῦ κό  σμου. Ἐκεῖνος ποὺ μὲ ἀκο-
λουθεῖ, δὲν θὰ περπατήσει στὸ σκοτά δι 
τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ θὰ 
ἔχει μέσα του τὸ ζωηφόρο καὶ πνευμα-
τικὸ φῶς. 

Ὁ Χριστὸς ὁ Ὁποῖος εἶναι «τὸ φῶς τὸ 
ἀληθινόν», εἶναι Αὐτὸς ὁ ὁποῖος ὑπο-
σχέθηκε καὶ ἔστειλε στοὺς μαθητές Του 
τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, διὰ τοῦ Ὁποίου 
«πᾶς ὁ κόσμος φωταγωγεῖται, Τριάδα 
σέβειν ἁγίαν». 

Σ’ ἕναν κόσμο ποὺ βυθίζεται μέσα στὸ 
σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας, τὸ Παράκλητο 
Πνεῦμα γίνεται φῶς καὶ ὁδηγὸς στὴ ζωή 
μας, μᾶς διδάσκει, μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς 
ἐμπνέει. Ποιὸς ὅμως μπορεῖ νὰ λάβει 
αὐτὸ τὸ θεϊκὸ Φῶς;... Τὸ εἶπε ὁ Κύριος: 
«ὁ ἀκολουθῶν ἐμοί». Ἂς Τὸν ἀκολου-
θοῦμε λοιπὸν μὲ πλήρη ἐμπι στο     σύ νη 
καὶ ὁλοπρόθυμη ὑπακοὴ στὸ θέλημά 
Του. Ἂς εἴμαστε συνδεδεμένοι μαζί Του 
ὡς μέλη τοῦ Σώματός Του μὲ τὴ συμ-
μετοχή μας στὴ λατρευτικὴ καὶ μυστηρι-
ακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Τότε θὰ ἀξιω-
νόμαστε νὰ δεχόμαστε κι ἐμεῖς τὸ ἀλη-
θινὸ Φῶς καὶ νὰ ψάλλουμε ὁλοκάρδια: 
«Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν 
Πνεῦμα ἐπουράνιον»!

ΚΡΙΣΗ
Ἔξοδος ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο

Τὸ βιβλίο αὐτὸ περιέχει ἄρθρα τὰ ὁποῖα ἀναφέρον
ται στὴν πολυδιάστατη ἐθνικὴ κρίση ποὺ μαστίζει σή-
μερα τὴν πατρίδα μας, καθὼς καὶ στὴ δυνατότητα 
ἐξόδου ἀπὸ αὐτήν. Σελίδες 108. Τιμᾶται 3 �. 

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τ. Ζαφείρη

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟΣΑΤΑΝΙΣΜΟ

Ὁ κόσμος μας γίνεται ὁλοένα καὶ πιὸ ἐπικίνδυνος. 
Ἡ οἰκογένεια, ἡ κοινωνία, τὸ σχολεῖο, ἡ πατρί δα ἀντι-
μετωπίζουν νέες ἀπειλὲς ἀπὸ ἀνθρώπους  ἐνταγμέ-
νους στοὺς χώρους τῆς μαγείας καὶ τοῦ σα τανισμοῦ. 
Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐνημερώνει ὀρθόδο ξα καὶ ὑπεύθυνα 
γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ θέματα. Σελίδες 102. Τι μᾶται 2,50 �.

✼   ✼   ✼

Ἀρχιμ. Γρηγορίου Ἰ. Μουσουρούλη

ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΘΑΥΜΑ
Ὁ ἄνθρωπος μὲ μεγάλη εὐκολία ἀπορροφᾶται 

ἀπὸ τὰ πράγματα τοῦ παρόντος κόσμου, δύσκολα 
ὅμως ἀποφασίζει νὰ συμμορφωθεῖ πρὸς τὸ κήρυγμα 
τοῦ Εὐαγγελίου. Ὑπάρχει τρόπος ὑπερβάσεως τοῦ 
ἀδιεξόδου; Στὸ θέμα τοῦτο ἀπαντᾶ αὐτὸ τὸ τεῦχος. 
Σελίδες 31. Τιμᾶται 1 �.

✼   ✼   ✼

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ

Μέσα ἀπὸ τοὺς συμβολισμούς, τὶς ὀπτασίες καὶ 
τὶς ἐκπληκτικὲς σκηνὲς τῆς Ἀποκαλύψεως τὸ Πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ προβάλλει τὴ θριαμβευτικὴ πορεία τῆς Ἐκ
κλησίας μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων καὶ τὴν ἀσύγ
κριτη ὡραιότητα τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας. Σελίδες 
315. Τιμᾶται 9 �. 

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

www.osotir.gr/shop



Γ ράψαμε στὸ προηγούμενο  ἄρ  
θρο πῶς γινόταν  παλαιότερα καὶ
πῶς γίνεται σήμερα πρὶν ἀπὸ τὴν 

ὁμολογία τῆς Πίστεως ὁ  ἀ   σπα σμὸς τῆς 
ἀγάπης. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, τονί-
ζοντας ὅτι ἡ ἀγάπη εἶ  ναι «μείζων τῶν 
ἀρετῶν» ὀνομάζει τὸν ἀσπασμὸ αὐτὸ 
«φρικωδέστατον». Δηλαδὴ ἀσπασμὸ 
ποὺ προξενεῖ κατ’ ἐξοχὴν ἱερὸ φόβο, 
τρόμο, βαθὺ  θρησκευτικὸ σεβασμό. 
Δι     ότι, προσθέτει, ὁ ἀσπασμὸς αὐτὸς 
«συμπλέκει τὰς διανοίας ἡμῶν» καὶ 
κάνει ὥστε ὅλοι οἱ πιστοὶ νὰ  γινόμαστε 
ἕνα σῶμα καὶ «μέλη Χριστοῦ, ἐπειδὴ 
καὶ ἑνὸς σώματος μετέχομεν  ἅπαν τες», 
ἑνώνοντας τὶς ψυχές μας μὲ τὸν σύν-
δεσμο τῆς ἀγάπης. 

Ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ ἀπολαύσου
με «μετὰ παρρησίας τῆς προκειμένης 
τραπέζης», δηλαδὴ τῆς κοινωνίας τοῦ 

παναχράντου Σώματος καὶ τοῦ πανα-
γίου Αἵματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ(*).

Ἐπειδὴ δὲ τὸ Σύμβολο τῆς  Πίστεως 
περικλείει ὁλόκληρο τὸ μυστήριο τῆς 
Ὀρ θοδόξου εὐσεβείας, ἀφοῦ μὲ αὐτὸ 
ἀπαγγέλλουμε τὴν ὁμολογία καὶ τὴν 
πίστη μας πρὸς τὴν Ἁγία Τριάδα καὶ 
τὸ ἔργο τοῦ θείου Λυτρωτοῦ, ἡ Ἐκκλη-
σία λάμβανε πάντοτε τὶς ἀναγκαῖες 
προφυλάξεις, ὥστε νὰ μὴ δοθεῖ «τὸ 
ἅγιον τοῖς κυσί», ἀλλὰ μόνο στοὺς με-
μυημένους πιστούς. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ λει-
τουργός, συμμορφούμενος πρὸς τὴν 
ἐντολὴ τοῦ Κυρίου,  παραγγέλλει μὲ ἔν
τονη φωνή: «Τὰς θύρας, τὰς  θύρας, ἐν 
σοφίᾳ πρόσχωμεν». Κλεῖστε τὶς πόρ
τες τοῦ ναοῦ, ὥστε κανεὶς ἀπὸ τοὺς 
«ἀ   μύητους» νὰ μὴν εἰσέλθει στὸ Ναὸ 
καὶ περιεργασθεῖ ἢ  συμμετάσχει στὸ 
μέγα Μυστήριο τῆς θείας  Εὐχαριστίας.

2. Ὁ λειτουργικὸς ἀσπασμὸς 
Πάπα καὶ Πατριάρχου

Ἀπαράδεκτη ἐνέργεια
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Ἀλλὰ ἂς προσέξουμε καὶ τοῦτο ποὺ 
εἶναι πολὺ σημαντικό. Λίγο πρὶν ἀπὸ 
αὐτὴ τὴν παρακέλευση  ἀκούγεται τὸ 
παράγγελμα τοῦ ἱερέως ποὺ  λέγει: «Ἀ 
γαπήσωμεν  ἀλλήλους ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ 
ὁμολογήσωμεν»: Ἂς  ἐκδηλώσουμε 
τὴν  ἀναμεταξύ μας  ἀγάπη ὅλοι, ὁ ἕνας 
πρὸς τοὺς ἄλλους, γιατί; Γιὰ νὰ ὁμο-
λογήσουμε μὲ ὁμόνοια. Καὶ ὁ χορὸς 
τῶν ἱεροψαλτῶν ἀμέσως ἀπαντᾶ ἐκ 
μέρους τοῦ λαοῦ: Ὁμολογοῦμεν «Πα-
τέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα,  Τριάδα 
ὁμοούσιον καὶ  ἀχώριστον». Καὶ ἐπει
δὴ ἡ ὁμολογία μας, τὸ «Πιστεύω» ποὺ
θὰ  ἀκολουθήσει, περικλείει ὅλο τὸ μυ  
στήριο τῆς εὐσεβείας, τὸ ὁποῖο  σκαν 
δαλίζει τοὺς ἀμυήτους,  ἀκολουθεῖ τὸ 
 παράγγελμα «Τὰς θύρας, τὰς θύ ρας! 
Ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν». Καὶ με τὰ ἀπὸ 
αὐτὸ ὁ ἱερὸς κλῆρος στὸ Ἅ   γιο Βῆμα 
καὶ ὅλος ὁ λαὸς ἑνωμένος ἀ   παγγέλ
λει μὲ μιὰ φωνὴ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστε-
ως.

Τί εἶναι ὅμως τὸ Σύμβολο τῆς ἁγιω-
τάτης Πίστεώς μας; Εἶναι ὅλο τὸ περιε-
χόμενο τῆς πίστεώς μας. Εἶναι βραχύ-
τατη δογματικὴ περίληψη κυρίως τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἱερᾶς Πα-
ραδόσεως. Ὅλες οἱ λέξεις καὶ οἱ φρά-
σεις τοῦ Συμβόλου εἶναι ἁγιογραφικές. 
Στὴν Ἱερὰ Παράδοση ἀνήκει μόνο ὁ 
ὅρος «Ὁμοούσιος». Ὥστε μὲ τὸ Σύμ-
βολο τῆς Πίστεως οἱ Ὀρθόδοξοι ὁμο-
λογοῦμε ἐπίσημα «ἐν ὁμονοίᾳ» καὶ 
ἀ   νεπιφύλακτα τὴν πίστη μας στὴ δο
γματικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας, ὅπως τὴν διετύπωσαν οἱ 
θεοφόροι Πατέρες στὶς ἅγιες Οἰκουμε-
νικὲς Συνόδους.

Κατόπιν αὐτῶν ποὺ γράψαμε τόσο 
στὸ προηγούμενο ἄρθρο ὅσο καὶ στὸ 
παρόν, δημιουργοῦνται τὰ ἀκόλουθα 
ἐρωτήματα:

α) Ποιὰ θέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνας αἱ
ρετικὸς καὶ μάλιστα ὁ κατ’ ἐξοχὴν αἱρε-
τικὸς Πάπας στὴ λειτουργικὴ σύν αξη 
τῶν Ὀρθοδόξων; Δὲν ἰσχύει γι’ αὐ τὸν 
τὸ παράγγελμα «Τὰς θύρας, τὰς θύ
ρας, ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν»;

β) Ὁ ἀσπασμὸς τῆς ἀγάπης δὲν δί-
δεται μόνο μεταξὺ τῶν συλλειτουρ
γούν των Ὀρθοδόξων ἀρχιερέων καὶ 
ἱερέων, ἐφόσον φανερώνει τὸν σύνδε-
σμο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητος ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ ποὺ εἶναι ἀπαραίτητος 
προκειμένου νὰ κοινωνήσουμε τῶν 
Ἀχράντων Μυστηρίων; Ὁ αἱρετικὸς 
Πά πας εἶναι συνδεδεμένος μὲ τὴν ἐν 
Χριστῷ ἀγάπη καὶ ἑνότητα μὲ τὸν λει-
τουργοῦντα Ὀρθόδοξο κλῆρο καὶ τὸν 
ἐκκλησιαζόμενο λαό; Μπορεῖ νὰ κοι-
νωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων; 
Ἀσφαλῶς ὄχι.

γ) Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, ποὺ ἀκο-
λουθεῖ μετὰ τὸν ἀσπασμὸ τῆς ἀγάπης, 
φανερώνει τὸ κριτήριο καὶ τὴ βά ση τῆς 
Ὀρθοδόξου λατρευτικῆς συν άξεως. 
Εἶ    ναι δὲ αὐτὸ ἡ κοινὴ πίστη, ἡ  ἑνότητα 
τῆς πίστεως, τὸ «ἐν ὁμονοίᾳ» ποὺ ἐπι-
τρέπει καὶ τὸ κοινὸ Ποτήριο. Ὅμως ὁ 
αἱρετικὸς Πάπας καὶ κάθε αἱρετικὸς καὶ 
ἀλλόθρησκος  ἀποκλείονται τῆς συμ
μετοχῆς στὸ κοινὸ Ποτήριο. Καὶ ἀπο-
κλείονται διότι οἱ  ἴδιοι ἀποκλείουν τοὺς 
ἑαυτούς τους ἀπὸ τὴ γνώση τῆς Ἀλη-
θείας, τὴν ὁποία ὁ Θεάνθρωπος Κύρι-
ος ἀπεκάλυψε καὶ οἱ Ἅγιοι βίωσαν, δί-
δαξαν καὶ ἀκτινοβόλησαν.

δ) Ὁ ἀσπασμὸς τοῦ Πάπα μὲ τὸν Πα-
τριάρχη στὴ θρονικὴ ἑορτὴ τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου τὴν 30ὴ Νοεμ-
βρίου 2014 εὐχαρίστησε τοὺς Παπι-
κούς. Ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch (Κοὺρτ 
Κόχ), συμπρόεδρος τῆς Μι  κτῆς Ἐπι-
τροπῆς Διαλόγου, σὲ συνέν τευξή του 
στὴν ἐφημερίδα Avvenire σχολίασε: 
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«Ἦταν μιὰ πάρα πολὺ ὄ    μορφη στι 
γμή, στὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ προσ
θέσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ  Πατριάρ
χης κατὰ τὴ  διάρκεια τῆς  Θείας Λει
τουρ γίας πῆγε πρὸς τὸν Πάπα γιὰ νὰ 
 ἀνταλλάξουν τὸν ἀ   σπασμὸ τῆς εἰρή-
νης. Ἕνα  γεγονὸς ἄνευ προηγουμέ-
νου, κα θὼς  σύμφωνα μὲ τὴν ὀπτικὴ 
τῶν  Ὀρθοδόξων ὁ ἀσπασμὸς τῆς εἰ   
ρήνης συνιστᾶ ἤδη ἕνα σημεῖο ἑ  νό
τητας...» (http://www.amen.gr/article
20127).

«Ἄνευ προηγουμένου» λοιπὸν ἡ ἀ   ν 
επίτρεπτη αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ Πατρι-
άρχου. Ἡ ἐνέργεια ὅμως αὐτὴ «λίαν 
εὔφρανε τοὺς κακοδόξους» καὶ ἐπλή-
γωσε καίρια τοὺς Ὀρθοδόξους. Τὸν 
λαὸ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος περιμένει νὰ 
δεῖ στὰ πρόσωπα καὶ στὶς ἐνέργειες 
τῶν Ὀρθοδόξων ἡγετῶν του ἐμμονὴ 
στὸ Ὀρθόδοξο δόγμα, στὸ «πατρο-
παράδοτον σέβας»· γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ 
φλογερὸς Στουδίτης μοναχὸς Ἰωσὴφ 
Βρυέννιος (13501431) ἔγραψε εἴκο-
σι πέντε χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἅλωση 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως: «Ἡ ὀρθό-
δοξος πίστις ἡμῶν, αὕτη δόξα, αὕτη 
γένος, αὕτη στέφανος, αὕτη καύχη-
μα. Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθο-
δοξία· οὐ ψευσόμεθά σε, πατροπα-
ράδοτον σέβας· οὐκ ἀφιστάμεθά σου, 
Μῆτερ εὐσέβεια· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, 
καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησό-
μεθα· εἰ δὲ καλέσειε καιρός, καὶ μυρι-
άκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα».

Δυστυχῶς οἱ καιροί μας τόσο στὰ 
πολιτικά, ὅσο καὶ στὰ ἐκκλησιαστικὰ 
δρώμενα δὲν διαφέρουν καὶ πολὺ 
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰωσὴφ Βρυεννί-
ου. Ἂς μὴν τὸ λησμονοῦμε...

(*) Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμ. β΄ Εἰς τὸ θεῖον καὶ 
μυστικὸν δεῖπνον τοῦ Σωτῆρος καὶ περὶ τῆς τοῦ 
Ἰούδα προδοσίας... 6, PG 49, 391.

ΒΙΒΛΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΟΥ

† Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανοῦ
• «ΠΙΣΤΕΥΩ...»                                             6 �

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
• Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ
     ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ                   3 � 

✼   ✼   ✼
† Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
• ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ              2 � 

✼   ✼   ✼
† Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
• ΠΕΡΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟΝ
   ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΜΗΣ                      2 � 
• ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
   ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ         3 �

✼   ✼   ✼
† Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου
• Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ                   17 �
• Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
   ΠΙΣΤΙΣ ΜΑΣ (Λαϊκὴ Δογματική)                 8 �

✼   ✼   ✼
Νικολάου Π. Βασιλειάδη
• ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
     ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΣ                            1,50 �
• ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ
    ΕΝ ΔΙΑΛΟΓῼ                                                          1 �
• ΠΑΠΙΚΟ ΠΡΩΤΕΙΟ                                            1 �
• ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ     1,50 �  

✼   ✼   ✼
Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη
• ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ
   (Ἀντιαιρετικὸς ὁδηγός)                             13 � 

✼   ✼   ✼
Σταύρου Ν. Μποζοβίτη
• ΤΑ ΑΙΩΝΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
    (ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΙ)                          5 �
• Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
    ΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΩΣΑ                         1,50 � 

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

www.osotir.gr/shop



Ἦ ταν χρυσοχέρης καὶ καλόψυχος ὁ 
Ἀντρέας. Τεχνίτης ὑδραυλικὸς ἄρι-
στος σὲ μιὰ γειτονιὰ τοῦ Παλαιοῦ 

Φαλήρου. Τὸν προτιμοῦσαν ὅλοι στὴ γει-
τονιὰ καὶ μὲ τὶς οἰκονομίες του κατάφερε 
νὰ ἀγοράσει κι ἕνα διαμερισματάκι. Ὅταν 
καθόταν τὸ βραδάκι στὴ βεράν τα του νὰ 
ξαποστάσει ἀπ’ τὸν κόπο τῆς μέρας κι 
ἀγνάντευε τὴ θάλασσα πίνοντας τὸ καφε-
δάκι του, ἀναγάλλιαζε ἡ ψυχή του μὲ τὴν 
ὡραία θέα τῆς θάλασσας.

Θυμόταν τὴ μάνα του ποὺ ζοῦσε στὸ 
χωριό τους, στὰ παράλια τῆς Κορινθίας, 
καὶ πότε πότε τῆς τηλεφωνοῦσε καὶ τὴν 
παρακαλοῦσε νὰ ἀνέβει στὴν Ἀθήνα νὰ 
μείνει μαζί του· μὰ ἐκείνη δὲν ἤθελε νὰ ξε-
σπιτωθεῖ καὶ νὰ ἀφήσει τὴν ἡσυχία της 
στὸ χωριό.

–Καλά ’μαι, γιόκα μου, ἐδῶ. Μὴν ἀνη-
συχεῖς γιὰ μένα! Δὲν μοῦ λείπει τίποτε. 
Ὕστερα καὶ σὺ δὲ μὲ ξεχνᾶς. Μοῦ στέλ-
νεις ἐπιταγὲς κάθε τόσο, νά ’σαι καλά. 
Μοῦ τὶς φέρνει στὸ σπίτι ὁ ταχυδρόμος 
ὁ κυρΣπύρος. Τὸν θυμᾶσαι ἀσφαλῶς. 
Προσεύχομαι νὰ σὲ φυλάει ὁ Θεὸς καὶ 
νὰ σοῦ δώσει καὶ καλὸ ταίρι γιὰ νὰ κά-
νεις καλὴ οἰκογένεια. Πρόσεχε πολύ, παι-
δί μου. Σὲ φιλῶ μὲ ἀγάπη.

–Εὐχαριστῶ, μάνα μου. Συνέχισε τὶς 
προσευχές σου. Τὶς χρειάζομαι πολύ. Ν’ 
ἀνάβεις καὶ κανένα κεράκι στὴν ἐκκλησία 
τοῦ χωριοῦ μας, στὸν ἅγιο Βλάση, γιὰ 
μένα.

Οἱ προσευχὲς τῆς πιστῆς μάνας ἀκού-
στηκαν γρήγορα. Καὶ σύντομα ὁ Ἀντρέ-
ας ἔκανε θρησκευτικὸ γάμο μὲ τὴν ἑλέ-
νη, ποὺ ἀπὸ καιρὸ τὴν εἶχε γνωρίσει σ’ 
ἕνα ἐργαστήριο ὅπου δούλεψε κι αὐτὸς 
γιὰ ἕνα διάστημα. Τοῦ ἔκανε ἐντύπωση ἡ 
σοβαρότητα καὶ ἡ εὐγένειά της. Κι ἡ μάνα 
του ποὺ τὴν εἶδε νυφούλα τὴ γλυκοφι-
λοῦσε καὶ καμάρωνε τὸν γιό της γιὰ τὴν 
ἐκλογή του.

Στὸ δεύτερο χρόνο ἕνα χαριτωμένο ἀ 
γοράκι γέμιζε ἄλλοτε μὲ τὸ κλάμα του κι 
ἄλλοτε ἀργότερα καὶ μὲ τὸ γέλιο του τὸ 
σπίτι καὶ τὶς καρδιὲς τοῦ Ἀντρέα καὶ τῆς 
ἑλένης. Στὸ χρόνο ἐπάνω βάφτισαν τὸ 
μωρὸ καὶ τοῦ ’δωσαν τὸ ὄνομα Παῦλος, 
ὄνομα τοῦ μακαρίτη τοῦ πατέρα τοῦ Ἀν
τρέα.

Ἡ χαρὰ τῶν γιαγιάδων ἦταν ἀπερίγρα
πτη. Οἱ παπποῦδες εἶχαν φύγει πρὶν ἀπὸ 
πολὺ καιρὸ ἀπὸ τὴ γῆ καὶ παρακολου
θοῦσαν τὶς χαρὲς τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ 
τὸν οὐρανό. Ἡ μάνα τῆς ἑλένης περίμε-

«Ἑλένη, 
κοίταξε 

ἀριστερά!»

Ἀληθινὴ ἱστορία
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νε νὰ ἔρθει ἡ σειρά της νὰ τῆς βγάλουν κι 
αὐτηνῆς τὸ ὄνομα μὲ κανένα κορίτσι ποὺ 
θὰ ἀποκτοῦσαν. Καὶ τὰ ἤθελαν πολύ, 
ὅπως ἔλεγαν, τὰ παιδιά. Ὅσα θὰ τοὺς ἔ  
δινε ὁ Θεός.

Ὅλα πήγαιναν καλά. Ρόδινα. Σὰν τὰ ἀ  
νοιξιάτικα δειλινὰ τοῦ Σαρωνικοῦ, ποὺ τὰ 
ἀπολάμβαναν κάθε μέρα σχεδὸν ἀπὸ τὴ 
βεράντα τους.

Ξαφνικὰ ὅμως, λὲς καὶ χτύπησε ἀστρο-
πελέκι τὸ σπίτι τους! Ἐνῶ ἔτρωγαν ἥσυ-
χα ἕνα βράδυ, ὁ Ἀντρέας ἔπαθε συγκοπὴ 
καρδιᾶς καὶ δὲν μπόρεσε νὰ σηκωθεῖ 
ἀπὸ τὸ πάτωμα. Ἡ ἑλένη ἔκανε προσπά-
θειες κλαίγοντας νὰ τὸν σηκώσει, μὰ ἔμε-
νε ἀναίσθητος. Ἡ γυναίκα του τηλεφώνη-
σε ἀμέσως στὸ Πρώτων Βοηθειῶν καὶ ὁ 
γιατρὸς ποὺ ἦρθε μαζὶ μὲ τὸ Συνεργεῖο δι-
απίστωσε ὅτι ὁ ἄντρας της ἦταν νεκρός.

Ὁ πόνος καὶ τὰ δάκρυα τῆς ἑλένης ἦ  
ταν ἀσταμάτητα. Στὴν κηδεία τὸ βουβὸ 
κλάμα της ράγιζε καὶ πέτρες. Πλήθη συγ-
γενῶν καὶ γνωστῶν τὴν συνόδευαν μέχρι 
τὸν τάφο. Ὅταν ἔβαλαν στὸν τάφο τὸν 
ἄντρα της φώναξε: «Ἀντρέα μου, δὲν θὰ 
βάλω ἄλλον ἄντρα στὴ θέση σου»!

Καὶ τὸν τήρησε τὸν λόγο της. Ἀφοσιώ
θηκε στὸ παιδί τους. Ὥσπου νὰ μεγαλώ-
σει, τὸ ἄφηνε στὸν Παιδικὸ Σταθμὸ καὶ ἡ 
ἴδια ξενοδούλευε ὡς καθαρίστρια καὶ ἔ  
παιρνε τὸ μεσημέρι τὸ παιδί της. Στὸ πρό-
σωπό του ἔβλεπε τὸν ἀγαπημένο ἄντρα 
της, ποὺ δὲν τὸν ξεχνοῦσε ποτέ.

Καθὼς μεγάλωνε ὁ Παῦλος, οἱ δάσκα-
λοι καὶ οἱ δασκάλες καὶ ἀργότερα οἱ καθη-
γήτριες καὶ οἱ καθηγητὲς τῆς ἔδιναν πάντα 
συγχαρητήρια γιὰ τὸν γιό της. «Εἶναι ἄρι-
στος σὲ ὅλα»! τῆς ἔλεγαν μὲ χαρά, «καὶ 
στὰ μαθήματα καὶ στὸ ἦθος. Νὰ σᾶς ζή-
σει! Νὰ τὸν χαίρεστε!».

Περνοῦσε ὁ καιρὸς καὶ πλησίαζαν οἱ 
μέρες τῶν Πανελλήνιων Ἐξετάσεων. Ὁ 
Παῦλος ἤθελε νὰ πετύχει στὴν Ἰατρικὴ καὶ 
ἑτοιμαζόταν ἐντατικά.

Ἕνα μεσημέρι καθὼς ἐπέστρεφε ἡ ἑλέ-

νη κατάκοπη ἀπὸ ἕνα ξένο σπίτι στὸ σπί-
τι της καὶ σκεφτόταν τὸν Παῦλο της, βα-
δίζοντας στὸ πεζοδρόμιο, ἄκουσε ἔντονη 
μέσα της μιὰ φωνή: «ἑλένη, κοίταξε ἀρι-
στερά!». Στὸ ἀριστερὸ πεζοδρόμιο ἦταν 
ἕνας κάδος ἀπορριμμάτων. Κοίταξε πρὸς 
τὰ ἐκεῖ, καὶ τί νὰ δεῖ! Δίπλα στὸν κάδο σ’ 
ἕνα ἀνοιχτὸ  σκουπιδοτενεκὲ  ἄστραφτε 
κάτι. 

Πλησιάζει καὶ βλέπει ὄρθια στὸ σκου
πιδοτενεκὲ μιὰ  ἀσημένια εἰκόνα τῆς Παν
αγίας καὶ ἄλλη μία τῶν Ταξιαρχῶν. Τά 
’χα σε μιὰ στιγμή.  Σύντομα ὅμως συνῆλθε. 
Ἴσως νὰ τὸ ἔκαναν κάποιοι  ἄθεοι ἢ  αἱ  ρε
τικοὶ ἢ φανατικοὶ  μουσουλμάνοι, σκέφτη
κε. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἐλεήσει. 

Ἔβαλε ἔπειτα προσεκτικὰ τὶς εἰκόνες σὲ 
μιὰ σακούλα ποὺ εἶχε στὴν τσάντα της καὶ 
βάζοντάς τες στὴν ἀγκαλιά της τὶς ἔφε ρε 
στὸ σπίτι της. Ἐκεῖ τὶς  καθάρισε προσ
εκτικὰ καὶ ἄναψε κερὶ καὶ λιβάνι μπρο-
στά τους. Καὶ κάθε μέρα ποὺ ἔδινε Παν
ελλήνιες ἐξετάσεις ὁ Παῦλος,  διάβαζε 
τὴν Παράκληση τῆς Παναγίας ἐμπρὸς σ’ 
αὐ τὴ τὴν ἀσημένια εἰκόνα. Καὶ παρακα-
λοῦσε μὲ ἁπλότητα καὶ πίστη τὴν Θεοτό-
κο νὰ βοηθήσει τὸν Παῦλο της νὰ πετύ-
χει στὴν Ἰατρική, ὅπως ἤθελε, ἀλλὰ στὴν 
Ἀθήνα. «Ἂν πετύχει σὲ ἄλλη πόλη, Παν
αγία μου», Τῆς ἔλεγε, «δὲν θὰ μπορέσω 
νὰ τὸν σπουδάσω· τὸ βλέπεις ὅτι εἶμαι 
φτωχιά. Καὶ σεῖς, ἅγιοι Ἀρχάγγελοι, πα-
ρακαλῶ σας», ἔλεγε σὲ κάθε της προσευ-
χή, «προστατέψτε τὸ παιδί μου ἀπὸ κάθε 
πειρασμό. Εἶχε κάνει τὶς δυὸ αὐτὲς εἰκό-
νες καταφύγιο τῆς καρδιᾶς της.

Καὶ ἡ θερμὴ προσευχὴ τῆς χαροκαμέ-
νης μάνας εἰσακούστηκε. Ἡ πιστὴ μάνα 
ὅμως δὲν ἔπαυσε νὰ προσεύχεται καὶ ὅ    λα 
τὰ χρόνια τῶν σπουδῶν τοῦ Παύλου της 
στὴν Ἰατρική Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ ἴδιο 
κι ὅταν ἔγινε καρδιολόγος. Καὶ μαζί του 
δοξολογοῦν τὸν Θεό, τὴν Ὑπεραγία Μη-
τέρα του καὶ τοὺς ἁγίους Ταξιάρχες γιὰ τὴ 
μεγάλη εὐλογία καὶ προστασία τους.



Ὁ βασιλιὰς Δαβὶδ ἀντιμετώπισε 
πο   λὺ μεγάλη δοκιμασία, ὅταν 
ἐ  πα  νε στάτησε τὸ παιδί του, ὁ 

ὑ   περή φα νος καὶ φιλόδοξος Ἀβεσσαλώμ. 
Τὸν πρόδωσε καὶ ὁ καλύτερος συνεργά-
της του, ὁ Ἀχιτόφελ. Τὸν πρόδωσαν καὶ 
ἄλλοι ἐπίδοξοι ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι ἐπω-
φελήθηκαν ἀπὸ τὴ χαώδη κατάσταση 
ποὺ δημιουργήθηκε καὶ ἐπιχείρησαν ὅλοι 
μαζὶ νὰ ἀνατρέψουν τὸν βασιλιά. 

Ἀλλ’ ὅσο πιὸ μεγάλη ἦταν ἡ  δοκιμασία 
του, τόσο πιὸ χειροπιαστὴ ἔνιωσε τὴν 
κρα  ταιὰ προστασία τοῦ Ὑψίστου. Τὴν ὥ    
       ρα τῆς ἔσχατης ἀδυναμίας του, ποὺ αἰ
σθανόταν ὅτι ἂν δὲν τὸν βοηθοῦσε ὁ Θε
ός, λίγο ἀκόμη καὶ θὰ κατοικοῦσε στὸν 
Ἅδη ἡ ψυχή του – «παρὰ βραχὺ πα ρῴ 
κησε τῷ ᾅδῃ ἡ ψυχή μου» (Ψαλ. Ϟγ΄ [93] 
17) – εἶδε τὸ παντοδύναμο χέρι τῆς ἀ  
γαθῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν στηρί-
ζει καὶ ἄλλαξε τελείως ἡ ψυχική του διά-
θεση· γέμισε ἀπὸ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τὸ 
πρόσωπό του, εὐφράνθηκε ἡ καρδιά του. 
Ὡς ἔντονο προσωπικὸ  βίωμα καὶ ὡς κα-
ταστάλαγμα πείρας  κατέθεσε προσευχό-
μενος αὐτὰ τὰ θαυμάσια λόγια: «Κύριε, 
κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυ νῶν μου ἐν τῇ 
καρδίᾳ μου αἱ παρακλήσεις σου εὔφρα-
ναν τὴν ψυχήν μου» (Ψαλ. Ϟγ΄ [93] 19). 

«Ἀναλόγως, ὅσον ἦτον τὸ πλῆθος τῶν 
ἐν τῇ καρδίᾳ μου πόνων, τόσαι ἦτον καὶ 

«Αἱ παρακλήσεις σου
εὔφραναν 

τὴν ψυχήν μου»
αἱ παρηγορίαι, ὁποὺ μοὶ ἐχαρίζοντο ἀπὸ 
τὸν Θεόν, αἱ ὁποῖαι εὔφραναν τὴν ψυ-
χήν μου.

Ὅθεν, καθὼς ἦτον οἱ πόνοι καὶ αἱ λύ-
παι τῆς καρδίας μου πολλαὶ καὶ μεγάλαι, 
ἔτζι ἀναλόγως καὶ αἱ παρὰ τοῦ Θεοῦ πα-
ρηγορίαι ἦτον πολλαὶ καὶ μεγάλαι, καί, 
καθὼς ἦτον ἡ πληγή μου, ἔτζι ἐδίδετο 
παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀνάλογος ἰατρεία 
μου», ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης (ἑρμηνεία εἰς τοὺς Ψαλμούς).

Στὸν ὡραιότατο αὐτὸ στίχο  γίνεται λό-
γος γιὰ «πλῆθος ὀδυνῶν». Δὲν εἶναι οὔτε 
μία, οὔτε δύο οἱ ὀδύνες ποὺ ἀντιμετωπί-
ζουμε. Ὑπάρχουν πόνοι καὶ πό  νοι. «Καὶ 
ποιὸς νὰ τοὺς μετρήσει, ὅσους ἀπ’ ἄκρη 
ἁπλώνονται σ’  Ἀνατολὴ καὶ Δύση;». «Σὰν
νά ’χαν ποτὲ τελειωμὸ τὰ πάθια κι οἱ καη-
μοὶ τοῦ κόσμου»,  ἔγραψε ὁ ἅγιος τῶν 
γραμμάτων μας, ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδια-
μάντης. Ἐπίσης γίνεται λόγος γιὰ ὀδύνες 
τῆς καρδιᾶς. Πόνοι τῆς καρδιᾶς εἶναι συν
ήθως οἱ πόνοι ποὺ δὲν ἐξωτερικεύονται, 
πόνοι βαθεῖς, πόνοι μεγάλοι!

Ὅμως ὁ ἅγιος Θεὸς συνυφαίνει τοὺς 
πειρασμοὺς μὲ τὴ δική Του παράκληση. 
Οὔτε συνεχεῖς κινδύνους ἐπιτρέπει, οὔτε 
συνεχεῖς ἀνέσεις παρέχει  ἀφειδώλευτα, 
ἀλλὰ συνυφαίνει τὶς δυσκολίες μὲ τὶς εὐ
κολίες, τὶς χαρὲς μὲ τὶς λύπες, τὰ δάκρυα 
τῆς χαρᾶς μὲ τὰ δάκρυα τοῦ πόνου. Ἂν 
μᾶς ἔδινε μόνο χαρές, δὲν θὰ τὶς ἐκτι μού
σαμε. Ἂν μᾶς ἔδινε μόνο λύπες, δὲν θὰ 
τὶς ἀντέχαμε. Τώρα ποὺ συνδυάζει τὶς χα
ρὲς μὲ τὶς λύπες, ἡ ζωή μας γίνεται  γλυ 
κύτερη.                                                           ➙
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Καὶ βέβαια τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν μας δὲν ὑπερβαί-
νει τὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς μας. Ὁ Κύριος δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ 
πειρασθοῦμε περισσότερο ἀπὸ ὅσο μποροῦμε νὰ ση-
κώσουμε (βλ. Α΄ Κορ. ι΄ 13). 

Ἀλλὰ τὸ ἰσχυρότερο μήνυμα τοῦ ψαλμικοῦ στίχου εἶναι 
ὅτι ὅσο μεγαλύτερος εἶναι ὁ πόνος μας, τόσο περισσό-
τερη χάρη μᾶς δίνει ὁ ἅγιος Θεὸς γιὰ νὰ τὸν ὑπομείνου-
με. Ὁ Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων προσφέρει 
ἀνάλογα μὲ τὸ τραῦμα καὶ τὴ θεραπεία, ἀνάλογα μὲ τὴν 
πληγὴ καὶ τὸ φάρμακο, ἀνάλογα μὲ τὴν ἀδικία ποὺ γίνε-
ται σὲ βάρος μας, καὶ τὴ θεία παράκληση. Ποτὲ δὲν εἶναι 
οἱ πειρασμοὶ ἰσχυρότεροι τῆς χάριτος. Ἀλλὰ οὔτε κι ἡ 
χάρη παρέχεται μὲ ἀφθονία, ἂν δὲν χρειάζεται. Πάντοτε 
ἡ χάρη προηγεῖται τῶν πειρασμῶν, γιὰ νὰ μᾶς προετοι-
μάσει. Κατόπιν συστέλλεται, γιὰ νὰ φανεῖ καὶ τὸ δικό μας 
ἀγώνισμα. Καὶ πάλι ξανάρχεται, γιὰ νὰ ἐνισχύσει τοὺς 
ἀγωνιζόμενους πιστούς. Ἔτσι δημιουργεῖται τὸ σχῆμα: 
πειρασμός  χάρη, μεγαλύτερος πειρασμός  περισσό-
τερη χάρη,  ἀκόμη ἰσχυρότερος πειρασμός  πλήμμυρα 
χά  ριτος γιὰ τοὺς ἀγωνιζόμενους πιστούς. 

Στὸ τέλος παρασύρει τὰ πάντα ἡ πυρ καϊὰ τῆς δοξολο-
γίας τοῦ Θεοῦ. Οἱ πιστοὶ εὐχαριστοῦν τὸν ἅγιο Θεὸ γιὰ 
τοὺς πόνους τοὺς μεγάλους. Διαπι στώνουν ἐμπειρικὰ 
ὅτι οἱ πειρασμοὶ δὲν εἶναι ἐμπόδια ποὺ μᾶς κλείνουν 
τὸν δρόμο, ἀλλὰ σκαλοπάτια ποὺ μᾶς ἀνεβάζουν, καὶ 
ἀφορμὲς δοξολογίας. Ὅταν ἀντιμετωπίζονται σωστά, 
φέρνουν χά ρη πολλή. Κι ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ  εἰρηνεύει τὸ 
ἐσωτερικό μας, γαληνεύει τὶς καρδιές μας, τὶς πλημμυρί-
ζει μὲ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαση. 

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου ἀγνοοῦν αὐτὴν τὴν πραγμα-
τικότητα κι ἀναρωτιοῦνται: Γιατί οἱ πιστοὶ  δοκιμάζονται 
μὲ τόσες θλίψεις; Οἱ πιστοὶ ὅμως καταπλήσσονται ἀπὸ 
τὶς ἐπισκέψεις τῆς θεί ας χάριτος κι ἀναρωτιοῦνται: Εἶναι 
σταυρὸς βέβαια οἱ δοκιμασίες. Δὲν εἶναι ἀπὸ πέτρα οἱ 
καρδιές μας. Πονοῦμε, ματώνουμε! Ἀλλὰ πότε εἶναι 
 καλύτερα; Μὲ θλίψεις ἢ χωρὶς θλίψεις; Ἀσφαλῶς καλύ
τερα εἶναι, ὅταν ζοῦμε μέσα στὴν ἀδιάκοπη  παρουσία 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ζοῦμε στὴν παρουσία τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, ὅταν ὑπομένουμε τοὺς πειρασμοὺς 
καὶ τὶς θλίψεις. Τίποτε δὲν φέρνει τόσο τὸ ἔλεος τοῦ 
Θεοῦ στὴν ψυχὴ ὅσο οἱ πειρασμοί, καὶ μάλιστα ὅταν 
ἔρχονται σὲ περιόδους διωγμῶν καὶ θλίψεων, σημειώ-
νει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Μέσα στοὺς πειρασμοὺς καὶ 
τὶς θλίψεις βρίσκουμε τὸν Χριστό. Κι αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ με-
γάλη χαρά μας!


