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ΟΡΘΟΔΟΞΟ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Ἡ θεία δόξα της

Ἂ ν ἦταν ἡ μητέρα κάποιου  σοφοῦ 
ἐπιστήμονα, θὰ ἔπρεπε νὰ τὴ συγ
χαροῦμε γιὰ τὶς ζηλευτὲς γνώ σεις 

τοῦ παιδιοῦ της.
Ἂν ἦταν ἡ μητέρα ἑνὸς μεγάλου για

τροῦ, ποὺ ἀνακούφισε μὲ τὸ ἔργο του 
τὸν πόνο πολλῶν ἀνθρώπων, θὰ τὴ μα
καρίζαμε ποὺ πολλοὶ τὴν εὐγνωμονοῦν 
γιὰ τὸν υἱό  εὐεργέτη τους. 

Ἂν ἦταν ἡ μητέρα κάποιου μεγάλου 
πολιτικοῦ, κυβερνήτη ἑνὸς λαοῦ, ποὺ 
τὸν ὁδήγησε στὴν εὐημερία καὶ στὴν 
προκοπή, θὰ τὴ ζηλεύαμε γιὰ τὴν προσ
φορά της στὸ κοινὸ καλό.

Ἂν ἦταν ἡ μητέρα ἑνὸς Ἁγίου, θὰ τὴν 
τιμούσαμε ὅπως τιμοῦμε τὶς  μητέρες τῶν 
Ἁγίων, ποὺ ἔλαμψαν σὰν ἄστρα φω
τεινὰ στὴ σκοτεινὴ νύκτα τοῦ  κόσμου. 

Ὄχι. Δὲν ἦταν ἡ μητέρα ἑνὸς σοφοῦ 

ἐ   πιστήμονα, ἑνὸς μεγάλου εὐεργέτη, ἑ  
νὸς σπουδαίου πολιτικοῦ ἢ ἑνὸς Ἁγίου 
τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ ταπεινὴ κόρη τῆς Ναζαρὲτ εἶναι ἡ 
Μητέρα τοῦ Θεοῦ! Καὶ ὅσο διαφέρει ὁ 
Θεὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, τόσο διαφέ
ρει ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ κάθε ἄλλη 
μητέρα. Ἀσύγκριτη, ἀξεπέραστη, μονα
δική. Πιὸ καθαρὴ ἀπὸ τὶς ἀκτίνες τοῦ ἥ 
λιου, ἀνώτερη ἀπὸ τὶς ἄυλες καὶ πνευ
ματικὲς ὑπάρξεις τῶν ἀγγέλων, πιὸ τιμη
μένη ἀπὸ τὰ Χερουβίμ, πιὸ ἔνδοξη ἀπὸ 
τὰ Σεραφίμ. Ἡ «εὐλογημένη ἐν γυναιξί», 
αὐτὴ ποὺ εὐλογήθηκε ὅσο καμιὰ ἄλλη 
γυναίκα τοῦ κόσμου, ἡ «κεχα ριτωμένη», 
ποὺ ἔλαβε ἐξαιρετικὴ χά ρη, ὥστε χαρι
τώθηκε ἡ ὕπαρξή της καὶ ἔκλεισε στὰ 
πανάχραντα σπλάχνα της τὸν χαριτοδό
τη Κύριο. Γέννησε στὸν κό   σμο ὄχι κά



338 ΑΡΙΘ. 2116, 1 καὶ 15 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ποιον μεγάλο σοφό, ἀλλὰ Αὐτὸν ποὺ κα
τέχει τοὺς θησαυροὺς τῆς σοφίας καὶ τῆς 
γνώσεως· ὄχι κάποιον μεγάλο εὐεργέτη 
τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ Αὐτὸν ποὺ «ἰᾶται 
πάσας τὰς νόσους»· ὄχι κάποιον μεγά
λο ἄρχοντα ἑνὸς λαοῦ, ἀλλὰ τὸν αἰώνιο 
κυβερνήτη τοῦ σύμπαν τος κόσμου· ὄχι 
ἕναν Ἅγιο, ἀλλὰ τὸν Ἅγιο τῶν ἁγίων, τὸν 
μόνο ἀναμάρτητο, τὸν παντέλειο Θεό!

Ὑπῆρξε στὴ μακρὰ ἱστορία τοῦ  κό  
σμου ἕνας ἄνθρωπος μοναδικός, μιὰ γυ
ναίκα ἄξια νὰ γεννήσει στὸν  κόσμο ὄ
χι ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸν Θεὸ ὡς  ἄνθρω
πο!

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος! Ἔφερε στὴ γῆ 
τὸν Θεὸ τοῦ οὐρανοῦ. Ἔφερε ἀνάμεσά 
μας τὸν παντοκράτορα Κύριο. Μᾶς ἔδω
σε τὴ δυνατότητα νὰ δοῦμε μὲ τὰ μάτια 
μας καὶ νὰ ἀκούσουμε μὲ τὰ αὐτιά μας 
Αὐτὸν ποὺ δὲν τολμοῦν νὰ ἀτενίσουν οἱ 
ἄγγελοι. Γέννησε στὸν κόσμο τὸν Λυ
τρωτὴ τοῦ κόσμου, Αὐ τὸν ποὺ ἔλυσε 
τὰ ἔρ γα τοῦ  διαβόλου καὶ μᾶς λύτρωσε 
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν χειρότερο ἐχθρό 
μας, τὸν θάνατο. 

Γι’ αὐτὸ ὁ θάνατός της εἶναι  θρίαμβος, 
ἡ κοί μησή της εἶναι ἡ μεγαλύτερη  γιορτή 
της, χαρὰ καὶ πανηγύρι τῶν πιστῶν. Γι’ 
αὐτὴν ποὺ εἶναι ἡ  Μητέρα τῆς Ζωῆς, θά
νατος δὲν ὑ   πάρχει. Ὑπάρχει ἔν δο ξος 
κοίμησις, θριαμ βευ  τικὴ εἴσοδος στὰ πα
λάτια τοῦ οὐρανοῦ, ὑπάρχει ἡ ἀγαλ λίαση 
τοῦ οὐρανίου κόσμου καὶ οἱ ὑπερκόσμι
ες  δοξολογίες του, καθὼς ὑποδέ χεται μὲ 
δέος καὶ θαυμασμὸ τὴ Μητέρα τοῦ Κυ
ρίου του. «Τὴν σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν 
Ἐξουσίαι, Θρόνοι, Ἀρχαί, Κυριότητες, 
Δυνάμεις καὶ Χερουβίμ, καὶ τὰ φρικτὰ Σε
ραφίμ», ψάλλει μὲ ἱερὴ ἔξαρση ὁ ἱερὸς 
ὑμνογράφος. 

Μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους χαιρόμαστε καὶ 
δοξολογοῦμε καὶ οἱ ἄνθρωποι. «Ἀγάλ
λονται γηγενεῖς, ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ 
 κοσμούμενοι», συνεχίζει ὁ ὕμνος.

Ἡ θεία δόξα της κοσμεῖ καὶ ἐμᾶς. Διότι 
ἄνθρωπος εἶναι, ἑπομένως ἡ ἀπαράμιλ
λη ἀρετὴ καὶ ἡ μοναδικὴ προσφορά της 
στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου τιμᾶ 
τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

Μᾶς κοσμεῖ ἡ θεία δόξα της, διότι ἡ 
εἴσοδός της στοὺς οὐρανοὺς προμηνύει 
καὶ τὴ δική μας εἴσοδο, γιὰ νὰ θεωροῦμε 
ἐκεῖ τὴ δόξα της καὶ τὴ δόξα τοῦ Υἱοῦ της 
καὶ νὰ τὴν ἀντανακλοῦμε στὰ πρόσωπά 
μας, αἰνοῦντες καὶ ὑμνοῦντες αὐτὴν καὶ 
τὸν Σωτήρα Κύριο καὶ Θεό μας στοὺς 
αἰῶνες.

Μᾶς κοσμεῖ ἡ θεία δόξα της, διότι καὶ 
τώρα ποὺ βρίσκεται στοὺς οὐρανούς, 
«τὸν κόσμον οὐ κατέλιπε», δὲν  ἄφησε 
τὸν κόσμο. Ἡ Μητέρα ὅλου τοῦ κόσμου, 
ἡ Μητέρα τῶν Χριστιανῶν ἔρχεται ἀνά
μεσά μας, ἀκούει τοὺς στεναγμούς μας, 
μᾶς στηρίζει στοὺς ἀγῶνες μας, μᾶς ἀ 
νακουφίζει στοὺς πόνους μας, μᾶς προ
στατεύει στοὺς κινδύνους, ἡ «φοβερὰ 
Προστασία», πρεσβεύουσα, μεσιτεύου
σα, θαυματουργοῦσα, διασώζουσα.

Ποιὸν μεγάλο ἄνθρωπο τῆς γῆς, ποιὸν 
σοφὸ ἢ εὐεργέτη τῆς  ἀνθρωπότητος 
ἢ ἀρχηγὸ κράτους τιμᾶ ὁ κόσμος ὅσο 
αὐ τήν; Ὅλοι περνοῦν, σβήνουν καὶ χά
νονται. Ὅλους ὁ χρόνος τοὺς φθείρει. 
Μόνο αὐτὴν ὁ χρόνος, ὅσο περνᾶ, τὴν 
ἀναδεικνύει. Ἡ μορφή της λάμπει περισ
σότερο, τὸ ἔργο της ἐπεκτείνεται, τὰ 
παιδιά της αὐξάνονται,  ἀναρίθμητοι ἄν
  θρωποι τὴν τιμοῦν, τὴν  δοξάζουν καὶ 
προσκυνοῦν. Ἡ θεία της δόξα  αὐξάνε
ται περισσότερο καὶ καλύπτει γῆ καὶ  οὐ 
ρα νό. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ψάλλουμε στὸν Ὄρθρο τῆς 
ἑορτῆς: «Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ 
θείᾳ δόξῃ σου· σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε Παρ
θένε, γῆθεν (ἀπὸ τὴ γῆ) μετέστης πρὸς 
αἰωνίους μονάς, καὶ πρὸς ἀτελεύτητον 
ζωήν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σωτηρίαν 
βραβεύουσα».
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ΤΟ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

1. Τὸ ὑπέρογκο χρέος
Μία ἀπὸ τὶς ἀρετὲς ποὺ δίδα

ξε ὁ Κύριος Ἰησοῦς εἶναι ἡ συγ
χωρητικότητα. Στὴν Κυριακὴ 
προσευχή, τὸ γνωστὸ «Πάτερ 
ἡμῶν»,  ἀναφέρεται σαφῶς ὅτι 
ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ νὰ 
λάβουμε τὴν ἄφεση ἀπὸ τὸν 
Θεό, εἶναι τὸ νὰ συγχωροῦμε 
τοὺς συνανθρώπους μας. Εἶναι 
ὅμως δυνατὸν νὰ συγχωροῦμε 
τοὺς ἄλλους γιὰ ὅ,τι μᾶς ἔχουν 
κάνει; Ἂν αὐτὸ ποὺ ἔπραξαν 
εἶναι βαρὺ ἢ ἐπαναλαμβάνεται 
συνέχεια; Μέχρι πότε θὰ τοὺς 
συγχωροῦμε; Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ 
ἔθεσε ὁ Πέτρος στὸν Κύριο, κι 
Ἐκεῖνος τοῦ ἀποκρίθηκε μὲ τὴν 
ἑξῆς Παραβολή, ἡ ὁποία ἀναγι
νώσκεται κατὰ τὴ σημερινὴ Κυ
ριακή:

Ζοῦσε κάποτε ἕνας ἔνδοξος 
βασιλιάς. Ἀμύθητη ἦταν ἡ περι
ουσία του καὶ τὴ διαχείρισή της 
τὴν εἶχε ἀναθέσει σὲ ἔμπιστους 
αὐλικούς. 

Κάποτε κάλεσε αὐτοὺς τοὺς 
ἐντεταλμένους ὑπηρέτες γιὰ νὰ 
τοῦ ἀποδώσουν λογαριασμὸ. 
Ἦλθε λοιπὸν ἕνας ἀπὸ αὐτούς, 
ὁ ὁποῖος εἶχε καταχραστεῖ τὴ 
βασιλικὴ περιουσία κι ἦταν «ὀ 

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΜΥΡΙΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ

Διομήδους μάρτυρος,
Τιμοθέου Εὐρίπου
Ἦχος β΄ -  Ἑωθινὸν ΙΑ΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
(ΙΑ΄ Ματθαίου)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α΄ Κορ. θ΄ 2-12
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. ιη΄ 23-35

Ε
ἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν  ταύτην· ὡ   μοι
ώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βα
σιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν 

δούλων αὐτοῦ. ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναί ρειν 
προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης  μυρίων ταλάν
των. μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι  ἐκέλευσεν 
αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖ
κα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ 
ἀποδοθῆναι. πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει 
αὐτῷ λέγων· κύριε,  μα κροθύμησον ἐπ’ ἐμοὶ καὶ 
πάντα σοι ἀποδώσω.  σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος 
τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐ τὸν καὶ τὸ δά
νειον ἀφῆκεν αὐτῷ. ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 
εὗρεν ἕνα τῶν  συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤ   φειλεν 
αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ  κρατήσας αὐτὸν ἔπνι
γε λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις. πεσὼν οὖν 
ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρε
κάλει αὐτὸν λέγων·  μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοὶ καὶ 
ἀποδώσω σοι. ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλ λὰ ἀπελθὼν 
ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ 
ὀφειλόμενον. ἰδόν τες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ 
τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόν
τες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γε
νόμενα. τότε προσ καλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύρι
ος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν 
ὀφειλὴν ἐκείνην ἀ    φῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς 
με· οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, 
ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα; καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος 
αὐτοῦ  παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως 
οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ. Οὕτω καὶ 
ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν 
μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν 
 καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν.
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φειλέτης μυρίων ταλάντων» χρυσοῦ· χρω
στοῦσε δηλαδὴ στὸ βασιλιὰ ἕνα ὑπέρογκο 
ποσό: 10.000 τάλαντα, ποὺ σημαίνει δισ
εκατομμύρια εὐρώ!   

Ἡ εὐθύνη του ἦταν τεράστια. Τί λογα
ριασμὸ νὰ δώσει στὸ βασιλιά; Γι’ αὐτὸ κι ἐ   
κεῖνος διέταξε νὰ πουληθεῖ ὁ ὀφειλέτης καὶ 
ἡ γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του κι ὅλα ὅσα 
εἶχε, γιὰ νὰ εἰσπράξει τὸ χρῆμα του. 

Τότε ἔπεσε καταγῆς ὁ δοῦλος καὶ προ σ
κυ νοῦσε τὸν ἀφέντη του λέγοντας: ─Κύριε, 
«μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοί»· δῶσ’ μου λί  γο 
χρόνο ἀκόμη, κι ὅλα ὅσα χρωστῶ θὰ σοῦ 
τὰ πληρώσω. 

Τὸν λυπήθηκε ὁ κύριός του. Ἡ γεμάτη ἀ 
γάπη καρδιά του δὲν ἄντεξε νὰ τὸν τιμωρή
σει. Ἔτσι τὸν ἄφησε ἐλεύθερο, καὶ μάλιστα 
τοῦ χάρισε ὅλη τὴν ὀφειλή!

Τεράστιο τὸ χρέος τοῦ δούλου. Ἀπύθμε
νη ἡ ἀγάπη τοῦ βασιλιᾶ. Κάτι παρόμοιο 
συμβαίνει καὶ μὲ τὸν καθέναν ἀπὸ ἐμᾶς. Ἁ  
μαρτάνουμε καθημερινά·  ἀπορρίπτουμε τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ· σπαταλοῦμε τὰ χαρίσμα
τα ποὺ μᾶς ἔδωσε. Ἔτσι γινόμαστε κι ἐ   
μεῖς «ὀφειλέται μυρίων ταλάντων». Ἂν σκε
φθοῦμε πόσες ἁμαρτίες διαπράξαμε μὲ 
τὰ λόγια, τὰ ἔργα ἢ τὶς σκέψεις μας σὲ μιὰ 
μόνο ἡμέρα· ἂν ἐξετάσουμε τὰ ἰδιοτελὴ κί
νητρα ἢ τὶς πονηρὲς ἐπιθυμίες, τὰ ἑκούσια 
ἢ τὰ ἀκούσια παραπτώματά μας· ἂν ἀκό
μη ὑπολογίσουμε καὶ πόσες ἐλλείψεις πα
ρουσιάζουμε· τότε τὸ χρέος μας ἀπέναντι 
στὸ Θεὸ γιὰ μιὰ μόνο ἡμέρα εἶναι τεράστιο 
καὶ ἀσήκωτο. Πόσο μᾶλλον ἂν προσθέσου
με τὰ ἁμαρτήματα ὅλων τῶν ἡμερῶν, ὅλων 
τῶν ἐτῶν τῆς ζωῆς μας! Κι ὅμως! Ἀκόμη καὶ 
τὸ πιὸ ὑπέρογκο χρέος ὁ Πανάγαθος Θεὸς 
τὸ διαγράφει. Μᾶς συγχωρεῖ! Ἀρκεῖ νὰ κα
ταφύγουμε στὴ μακροθυμία Του. Νὰ ζητή
σουμε τὸ ἔλεός Του. 

Μόνο ὅμως αὐτό; Ὄχι. Χρειάζεται καὶ κά
τι ἀκόμα τὸ ὁποῖο δὲν ἔκανε ὁ δοῦλος τῆς 
παραβολῆς, ὅπως θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια. 

2. Νὰ μοιάσουμε στὸν Πατέρα μας
Ὅταν βγῆκε ἔξω ὁ εὐεργετημένος δοῦλος, 

συνάντησε ἕναν ἀπὸ τοὺς συναδέλφους 

του ὁ ὁποῖος τοῦ χρώσταγε ἑκατὸ δηνά
ρια· ποσὸ ἐλάχιστο σὲ σχέση μὲ τὸ δικό του 
προηγούμενο χρέος. Ὡστόσο τὸν σταμάτη
σε καὶ τὸν πίεζε ἀσφυκτικὰ νὰ τοῦ πληρώ
σει τὴν ὀφειλή. 

Ἔπεσε τότε στὰ πόδια του ὁ σύνδουλός 
του καὶ τὸν παρακαλοῦσε: 

–Δῶσ’ μου λίγη πίστωση χρόνου, καὶ θὰ 
σὲ πληρώσω. 

Αὐτὸς ὅμως δὲν ἤθελε, ἀλλὰ τὸν ὁδήγη
σε στὸ δικαστήριο καὶ τὸν ἔριξε στὴ φυλα
κή, μέχρι νὰ ἐξοφλήσει τὸ χρέος του. 

Ὅταν ὅμως εἶδαν οἱ ἄλλοι σύνδουλοί του 
αὐτὰ ποὺ ἔγιναν, λυπήθηκαν πολὺ κι ἀμέ
σως ἐνημέρωσαν τὸν βασιλιά. 

Τότε ὁ βασιλιὰς τὸν κάλεσε καὶ τοῦ εἶπε: 
–Πονηρὲ δοῦλε, μὲ παρακάλεσες, σὲ λυ

πήθηκα καὶ σοῦ χάρισα ὅλο ἐκεῖνο τὸ ὑπέρ
ογκο χρέος σου. 

Δὲν ἔπρεπε καὶ σὺ νὰ σπλαχνισθεῖς τὸν 
σύνδουλό σου, ὅπως κι ἐγὼ σὲ σπλαχνί
στηκα καὶ σοῦ ἔδειξα ἔλεος; 

Καὶ ὀργισμένος τὸν παρέδωσε σ’ αὐ τοὺς 
ποὺ βασανίζουν τοὺς φυλακισμένους, γιὰ 
νὰ τὸν τιμωροῦν μέχρι νὰ ἐξοφλήσει ὅλα 
ὅσα χρω στοῦσε. 

Κι ὁ Κύριος κατέληξε μὲ τὸ ἑξῆς συμπέ
ρασμα: Ἔτσι θὰ κάνει καὶ σὲ σᾶς ὁ ἐπου
ράνιος Πατέρας μου, ἐὰν δὲν συγχωρήσετε 
ὁ καθένας σας τὸν ἀδελφό του ὄχι μὲ λόγια 
μόνο ἀλλὰ ἀπὸ τὴν καρδιά σας. 

Ἂς προσέξουμε καλά, γιὰ νὰ μὴ μοιάσου
με στὸν ἄδικο καὶ σκληρὸ δοῦλο. Ἂς μά
θουμε νὰ συγχωροῦμε τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ 
μοιάσουμε στὸ Θεὸ Πατέρα. Ὅπως ὁ φι 
λάν θρωπος Θεὸς συγχωρεῖ τὰ  ἀναρίθμητα 
ἁμαρτήματά μας, ἔτσι κι ἐμεῖς  ὀφείλουμε 
νὰ παραβλέπουμε τὸν πικρὸ λόγο ποὺ 
μᾶς εἶπαν, τὴν ἀδικία ποὺ μᾶς ἔκαναν, τὴν 
προσ βλητικὴ συμπεριφορὰ ἀπέναντί μας. 
Ὅλα αὐτὰ εἶναι σταγόνες μπροστὰ στὸν 
ὠκεανὸ τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν, γιὰ τὶς ὁ  
ποῖες μακροθυμεῖ ὁ Θεός. 

Εἶναι δίκαιο καὶ λογικὸ λοιπὸν νὰ συγχω
ροῦμε. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἀποδεί
ξουμε ὅτι εἴμαστε γνήσια παιδιὰ τοῦ ἐπου
ρανίου Πατρός μας. 
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«Ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδει
γμάτισεν ἐν παρρησίᾳ θριαμβεύσας ἐν τῷ σταυρῷ. 
Πολλά, φησί, τὸ τρόπαιον ἔχει τῆς νίκης τὰ σύμβολα· 
τὰ λάφυρα κρέμαται ἄνω ἐφ' ὑψηλοῦ ἐπὶ τοῦ σταυ
ροῦ. Καθάπερ γὰρ βασιλεὺς γενναῖος πόλεμον νικήσας 
χαλεπώτατον, τὸν θώρακα καὶ τὴν ἀσπίδα καὶ τὰ ὅπλα 
τοῦ τυράννου καὶ τῶν στρατιωτῶν τῶν ἡττηθέντων ἐφ' ὑψηλοῦ τοῦ τροπαίου τί
θησιν· οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς τὸν πόλεμον νικήσας τὸν πρὸς τὸν διάβολον, τὰ ὅπλα 
αὐτοῦ πάντα, τὸν θάνατον, τὴν κατάραν ἐκρέμασεν ἐφ' ὑψηλοῦ τοῦ σταυροῦ, 
καθάπερ ἐπὶ τροπαίου τινός, ἵνα πάντες τὸ τρόπαιον βλέπωσιν, αἱ ἄνω δυνάμεις, 
αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, οἱ κάτω ἄνθρωποι, οἱ ἐπὶ τῆς γῆς, αὐτοὶ οἱ πονηροὶ δαίμονες οἱ 
ἡττηθέντες».  

(Ὁμιλία Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κοιμητηρίου καὶ εἰς τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου, ΕΠΕ 35, 652654)

Ἀφοῦ ἀπογύμνωσε τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἐξουσίες, τὶς διαπόμπευσε δημοσίως σύροντάς 
τες ἀπὸ πίσω Του, ἀφοῦ πρῶτα σχημάτισε θριαμβευτικὴ πομπὴ καθισμένος ἐπάνω 
στὸ ἅρμα τοῦ σταυροῦ (Κολασ. β΄ 15). Πολλά, λέει, εἶναι τὰ σύμβολα ποὺ φέρει τὸ 
τρόπαιο τῆς νίκης. Τὰ λάφυρα εἶναι κρεμασμένα ἐπάνω ψηλὰ στὸ Σταυρό. Δηλαδή, 
ὅπως ἕνας γενναῖος βασιλιὰς ποὺ νίκησε σὲ φοβερὸ πόλεμο τοποθετεῖ τὸν θώρακα, 
τὴν ἀσπίδα καὶ τὰ ὅπλα τοῦ τυράννου καὶ τῶν ἡττημένων στρατιωτῶν του ἐπάνω σὲ 
ψηλὸ τρόπαιο, ἔτσι καὶ ὁ Χριστός, ἀφοῦ νίκησε στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ διαβόλου, ὅλα 
τὰ ὅπλα του, τὸν θάνατο καὶ τὴν κατάρα, τὰ κρέμασε ἐπάνω ψηλὰ στὸ Σταυρό, σὰν 
ἄλλο τρόπαιο, γιὰ νὰ τὸ βλέπουν ὅλοι αὐτὸ τὸ τρόπαιο, καὶ οἱ ἄγγελοι ποὺ βρίσκονται 
ἐπάνω στὸν οὐρανό, καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ βρίσκονται κάτω στὴ γῆ, κι αὐτοὶ οἱ πονη
ροὶ δαίμονες ποὺ νικήθηκαν.

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Τὸ τρόπαιο τοῦ Σταυροῦ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οἱ ἀναγνῶστες μας θὰ λάβουν τὸ τεῦχος Σεπτεμβρίου (2117)

στὰ μέσα περίπου τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου. 



6. Μὴ βιαζόμαστε νὰ κρίνουμε 
τὶς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ

Ἀπάντηση στὸ πρόβλημα: «Γιατί εὐτυχοῦν οἱ ἀσεβεῖς;»

Ἰ δοὺ τώρα καὶ ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔ   λα
βε ὁ προβληματιζόμενος Ψαλμω δὸς 
γιὰ τὸν σκανδαλισμὸ ποὺ δοκίμα

ζε βλέποντας τοὺς ἀσεβεῖς νὰ εὐτυχοῦν. 
Μέσα στὸ «ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ», τὸ ναὸ 
τοῦ Θεοῦ ποὺ μπῆκε, φωτίστηκε. Εἶδε σὲ 
ὅραμα τὰ μέλλοντα ὡς γεγονότα. Γράφει: 
Τώρα βέβαια οἱ ἀσεβεῖς εὐτυχοῦν. Ἀλλὰ 
γιὰ τὶς δολιότητές τους τοὺς ἐπεφύλαξες, 
Κύριε, συμφορές· τοὺς γκρεμοτσάκισες 
γιὰ τὴν ἔπαρσή τους καὶ τοὺς σώριασες σὲ 
ἐρείπια (Ψαλ. οβ΄ [72] 18). Οἱ ἄνθρωποι 
αὐτοὶ βαδίζουν σὲ δρόμους ὀλισθηρούς. Ἡ 
εὐτυχία τους δὲν ἔχει σταθερὴ βάση, διό
τι δὲν στηρίζεται στὴν εὔνοια καὶ τὴν ἀγά
πη τοῦ Θεοῦ.

Ὥστε ἡ λάμψη καὶ ὁ πλοῦτος τῶν ἁμαρ
τωλῶν πλουσίων εἶναι ἐφήμερα. Ἡ δὲ κα
ταστροφή τους εἶναι βέβαιη, ἔρχεται ξα
φνικὰ καὶ εἶναι πολὺ μεγάλη.  Ἀνθίζουν 
προσωρινά, ἀλλὰ καταστρέφονται  ξαφνικὰ 
καὶ γιὰ πάντα. Διερωτᾶται ὁ  Ψαλμωδός: 
«Πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν ἐξάπινα;». 
Καὶ ἀπαντᾶ: «Ἐξέλιπον, ἀπώλοντο διὰ τὴν 
ἀνομίαν αὐτῶν» (στίχ. 19). Πῶς ἐρημώθη
καν μέσα σὲ μιὰ στιγμή; Ἐξαφανίστηκαν 
καὶ χάθηκαν γιὰ τὶς πολλές τους ἁμαρτί
ες! Ὅλα λοιπὸν ἐκεῖνα γιὰ τὰ ὁποῖα οἱ πολ
λοὶ ὑμνοῦν τοὺς ἁμαρτωλοὺς πλουσίους, 
τοὺς θαυμάζουν, τοὺς ζηλεύουν, διαλύ
ονται ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ· οἱ ἴδιοι δὲ θὰ τι
μωρηθοῦν μὲ «ὄλεθρον αἰώνιον» μακριὰ 
ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἔνδο
ξη δύναμή Του (Β΄ Θεσ. α΄ 9). Κανεὶς δὲν 
μπορεῖ νὰ στηρίξει ἐκείνους τοὺς ὁποίους 
ὁ Κύριος ἀνατρέπει. Ἡ ἀνατροπή, ἡ ἐξα

φάνιση καὶ ἡ ἐρήμωσή τους θὰ ἔλθει ὡς 
ἀπρόσμενη καὶ μεγάλη ἔκπληξη στοὺς ἰδί
ους καὶ στοὺς γύρω τους ἀνθρώπους. Οἱ 
ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔζησαν χωρὶς φόβο Θεοῦ, 
τώρα ὅμως ἡ εὐτυχία τους καταστρέφε
ται ὁλοσχερῶς. Δὲν τοὺς ἀπομένει καμία 
ἐλπίδα ἀναπαύσεως. Ὅσο ψηλότερα ἀνέ
βηκαν εὐτυχοῦντες, τόσο ὀδυνηρότερη θὰ 
εἶναι ἡ ξαφνικὴ πτώση τους!

Γιατί λοιπὸν νὰ ζηλεύουμε τὴν εὐτυχία 
τους, ἡ ὁποία σβήνει σὰν ὄνειρο θερινῆς 
νυκτός; Λέγει ὁ Ψαλμωδός: Σὰν ἕνα ὄνει
ρο ποὺ σβήνει καὶ χάνεται, ὅταν ὁ ἄνθρω
πος ξυπνᾶ καὶ σηκώνεται ἀπὸ τὸ κρεβά
τι του, ἔτσι ἐκμηδένισες, Κύριε, τὴν παρου
σία τους καὶ τὸν θόρυβο γύρω ἀπὸ τὸ ὄνο
μά τους στὴν πόλη σου Ἱερουσαλήμ. Ἡ 
εἰκόνα ποὺ παρουσίαζαν οἱ ἀσεβεῖς πλού
σιοι ἦταν ἑλκυστικὴ ὅπως ἕνας ὡραῖος 
ζωγραφικὸς πίνακας, ἀλλὰ καὶ εὐδιάλυτη 
σὰν ἕνα ἀντικείμενο τῆς φαντασίας (στίχ. 
20). Γράφει καὶ ὁ ὅσιος Νικόδημος: «Ὅταν 
ἰδῇ τινὰς ἕνα καλὸν καὶ ποθητὸν ὄνειρον, 
ἔπειτα, ἀφοῦ ἐξυπνίσῃ λυπεῖται διατὶ ἐφά
νη ματαία καὶ ψευδὴς ἡ ἀπόλαυσίς του (...) 
τοιαύτη γὰρ εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη τρυφὴ καὶ 
δόξα καὶ εὐτυχία, ὁμοία μὲ τὰ ὄνειρα, διὰ 
τὸ ἀβέβαιον καὶ τὴν ταχεῖαν αὐτῆς μεταβο
λήν»1. Καὶ ὁ Μέγας Ἀθανάσιος σχολιάζει: 
Ἡ ἀνύψωση (τῶν ἀσεβῶν πλουσίων) θὰ 
καταλήξει σὲ πτώση. Αὐτὸς δὲ ὁ κατὰ τὸ 
παρὸν πλοῦτος τους θὰ ἀποδειχθεῖ ὅπως 
τὰ ὄνειρα ἐκείνων ποὺ ὀνειρεύονται, τὰ 
ὁποῖα εἶναι ἀνυπόστατα καὶ πιὸ ἀδύνατα 
ἀπὸ τὴ σκιά2.

Ὅλα λοιπὸν διαλύονται καὶ χάνονται 
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ὅπως τὸ ὄνειρο, στὸ ὁποῖο βλέπει κανεὶς 
τὸν ἑαυτό του βασιλιά, ὅταν ὅμως ξυπνή
σει, διαπιστώνει ὅτι εἶναι οὐσιαστικὰ ζη
τιάνος! Πολὺ ζωντανὰ περιγράφει ὁ προ
φήτης Ἡσαΐας τὴν κατάσταση αὐτή: Εἶναι, 
λέγει, σὰν ἐκείνους ποὺ πίνουν καὶ τρῶνε 
στὸν ὕπνο τους καὶ στὸ ὄνειρό τους. Ὅταν 
ὅμως ξυπνήσουν καὶ σηκωθοῦν, τὸ ὄνειρο 
παρουσιάζεται μάταιο καὶ ἄδειο ἀπὸ πρα
γματικότητα. Καὶ ὅπως ἐκεῖνος ποὺ διψᾶ 
βλέπει ὄνειρο ὅτι πίνει, ὅταν ὅμως σηκωθεῖ, 
ἀκόμη διψᾶ, ἡ δὲ ψυχή του μάταια ἔλπισε, 
ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὸν ἁμαρτωλὸ πλού
σιο (Ἡσ. κθ΄ [29] 8). Ἂς μὴ θαυμάζουμε καὶ 
ἂς μὴ φθονοῦμε λοιπὸν αὐτοὺς τοὺς ὁποί
ους ὁ Θεὸς ἀποδοκιμάζει. Ἂς ἐνθυμούμα
στε πῶς ἀποδοκίμασε ὁ Κύριος τὸν ἄφρο
να πλούσιο τῆς γνωστῆς Παραβολῆς, λέ
γοντάς του σὲ ὥρα ποὺ ὁ ἴδιος ἔπλεε σὲ 
πελάγη εὐτυχίας καὶ δὲν περίμενε νὰ ἀκού
σει: «Ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου 
ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ»! (Λουκ. ιβ΄ [12] 20).

Ὕστερα ἀπὸ τὴ θεία αὐτὴ ἀποκάλυψη 
ὁ εὐσεβὴς Ψαλμωδὸς ἐλέγχει τὸν ἑαυτό 
του, διότι πράγματι παρασύρθηκε σὲ πλα
νεμένες σκέψεις, διότι φθόνησε τὴν εὐτυ
χία τῶν ἁμαρτωλῶν, διότι ἀναστατώθηκε 
ἐσωτερικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀλλοιωθοῦν 
τὰ συναισθήματά του (στίχ. 21). Ὁμολογεῖ 
ὅτι ἔσφαλε. Ἀφοῦ λοιπὸν διδάχθηκε πλέον 
ἀπὸ τὸν Θεὸ ὅτι Ἐκεῖνος ὅλα τὰ διοικεῖ καὶ 
τὰ οἰκονομεῖ μὲ κρίση καὶ σοφία, διακηρύσ
σει μὲ παρρησία: Στὴ ζάλη τῶν λογισμῶν, 
χαμένος στὶς σκέψεις μου καὶ ἐξουθενω
μένος, μέσα στὴ σύγχυση καὶ τὴν ὀλιγοπι
στία μου δὲν καταλάβαινα τίποτε. «Κἀγὼ 
ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων, κτηνώ
δης ἐγενήθην παρὰ σοί» (στίχ. 22). Ἔγινα 
μπροστά σου σὰν τὸ κτῆνος· ὅπως αὐτὸ 
δὲν κατανοεῖ τὶς ἀνθρώπινες σκέψεις, ἔτσι 
κι ἐγὼ δὲν κατανοοῦσα τότε τὶς θεῖες βου
λές σου, Κύριέ μου. Τὸ κτῆνος οὔτε σκέ
πτεται οὔτε βλέπει τὸ αὔριο. «Δίκην κτή
νους ἀλόγου διετέλεσα», σχολιάζει ὁ Μέ
γας Ἀθανάσιος3. Ὁ δὲ Ἡσύχιος παρατηρεῖ: 

«Κτήνους ἴδιον τὸ πλανᾶσθαι»4· εἶναι χα
ρακτηριστικὸ τοῦ κτήνους τὸ νὰ πλανᾶται.

Φθόνησε τοὺς ἁμαρτωλοὺς πλουσίους 
ὁ εὐσεβὴς Ψαλμωδός. Ἐντυπωσιάστηκε 
ἀπὸ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν ὅλη συμπεριφο
ρά τους καὶ ἔπαθε σύγχυση, ὀλιγοπίστη
σε, κλονίστηκε. Τώρα ὅμως ἀναγνωρίζει 
ταπεινὰ τὸ λάθος του καὶ ὁμολογεῖ ἀνοικτὰ 
τὴν πλάνη του. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ 
ταυτόχρονα κατηγορεῖ τὸν ἑαυτό του λέ
γοντας: Κύριέ μου, μπροστὰ στὴν πανσο
φία σου καὶ τὴν παναγάπη σου ἔγινα σὰν 
τὸ κτῆνος μπροστὰ στὶς βουλὲς τοῦ ἀφεν
τικοῦ του. Ἐκφράζει δηλαδὴ ὁ Ψαλμωδὸς 
ὅ,τι καὶ ὁ Παροιμιαστής, ὁ ὁποῖος ταπεινώ
νοντας τὸν ἑαυτό του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
ὁμολογεῖ: Ἐγὼ ἀπὸ ἀπόψεως ἀνθρωπί
νης γνώσεως εἶμαι ὁ πλέον ἀμαθής, καὶ 
δὲν ὑπάρχει σ’ ἐμένα σοφία καὶ σύνεση 
ἀνθρώπινη· ὑπολείπομαι πολὺ ἀπὸ ὅλους 
(Παρ. λ΄ [30] 2). Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἰώβ, ἀφοῦ φω
τίστηκε ἀπὸ τὸν Θεό, ὁμολόγησε: Ἐξουδέ
νωσα καὶ ἐλεεινολόγησα τὸν ἑαυτό μου καὶ 
συντρίφθηκα συναισθανόμενος τὴν πλά
νη μου, θεωρῶ δὲ τὸν ἑαυτό μου χῶμα καὶ 
στάκτη! (Ἰὼβ μβ΄ [42] 6). Ὁ δὲ Δαβίδ, ὅταν 
κάποτε σκέφθηκε καὶ ἐνήργησε μὲ τρόπο 
καθαρὰ ἀνθρώπινο, κατόπιν ὀνόμασε τὴν 
ἐνέργειά του μωρία καὶ ἀναφώνησε: Συγ
χώρησέ με, Κύριε, «ὅτι ἐμωράνθην σφό
δρα», διότι ἐνήργησα σὰν ἕνας πάρα πολὺ 
ἀνόητος ἄνθρωπος (Β΄ Βασ. κδ΄ [24] 10).

Ἂς μὴν εἴμαστε λοιπὸν εὔκολοι νὰ κρί
νου με τὶς ἐνέργειες τοῦ ἁγίου Θεοῦ. Σὲ πε
ριπτώσεις ἀμφιβολίας καὶ  ὀλιγοπιστίας, ἂς 
ζητοῦμε τὸν ἅγιο φωτισμό Του καὶ ἂς περι
μένουμε τὴν τελικὴ ἔκβαση τῶν  γεγονότων.   

   
      
1. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου  Εὐθυμίου 

Ζιγαβηνοῦ, Ἑρμηνεία εἰς τοὺς 150 Ψαλμοὺς τοῦ 
προφητάνακτος Δαβίδ, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», 
τόμ. Β΄, σελ. 279280.

2. Μ. Ἀθανασίου, Εἰς Ψαλ. 72, 19, PG 27, 332Α.
3. Μ. Ἀθανασίου, ὅ.π., PG 27, 332Β.
4. Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου  Εὐθυμίου 

Ζιγαβηνοῦ, ὅ.π., σελ. 282.



Π λησιάζουμε στὴν ἱερὴ στιγμὴ 
τῆς θείας Κοινωνίας. Οἱ  πιστοὶ 
προετοιμασμένοι περι μέ  νου 

με τὴ μεγάλη ὥρα καὶ στιγμὴ νὰ κοινω
νήσουμε τῶν ἀχράντων καὶ  φρι κτῶν 
Μυστηρίων, νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν ἴδιο
τὸν Κύριο. Λίγες στιγμὲς πρὶν ἀπὸ τὴν
ἐκ φώνηση τῆς Κυριακῆς Προσ ευχῆς 
«Πάτερ ἡμῶν...», ὁ  Λειτουργὸς  ἀπευ 
θύνεται στὸν ἅγιο Θεὸ λέγοντας τὰ λό
για τῆς Εὐχῆς: «Σοὶ  παρακατατιθέμεθα 
τὴν ζω ὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπί
δα,  Δέσποτα φιλάνθρωπε...». Σὲ Σένα, 
Δέσ ποτα  φιλάνθρωπε Κύριε, παραδί
δουμε μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη ὅλη 
μας τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐλπίδα μας. 

Λόγια μὲ βαθὺ περιεχόμενο, ποὺ φα
νερώνουν τὴν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη 
μας στὸ Θεὸ Πατέρα μας.

Ὅσο προχωρεῖ ἡ θεία Λειτουργία, 
αἰσ  θανόμαστε ἔντονη τὴν παρουσία 
τοῦ Θεοῦ μέσα μας καὶ γύρω μας. Ἡ διά
θε  σή μας εἶναι μία, νὰ  παραδώσουμε 
ὅλη μας τὴ ζωὴ σ’ Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ὁ 
χορηγὸς τῆς ζωῆς μας. Δικό Του δῶ
ρο εἶναι ἡ ζωή μας. Ὅ,τι πολυτιμότερο 
ἔχουμε στὸν κόσμο αὐτό. Χωρὶς κανέ
να δισταγμό, καμιὰ ἀμφιβολία, χωρὶς 

κα μιὰ ἐπιφύλαξη ἐπιθυμοῦμε νὰ τὴν 
πα ραλάβει, νὰ τὴν κάνει ὅ,τι θέλει, νὰ 
τὴ διευθύνει ὅπως γνωρίζει. Τὸ θέλημά 
Του νὰ γίνει ζωή μας. Τὶς σκέψεις μας, 
τοὺς στόχους μας, τὶς ἐπιθυμίες μας σ’ 
Ἐκεῖνον τὶς παραδίδουμε. Ἐπιθυμοῦμε 
νὰ ζοῦμε γι’ Αὐτὸν καὶ μόνο.

Ἐπίσης ἐμπιστευόμαστε σ’ Αὐτὸν τὴ 
ζωή μας, διότι Αὐτὸς εἶναι ἡ ζωή. Ἡ ὄν
τως ζωή, ἡ ἀληθινὴ ζωή. Τὸ διεκή ρυ ξε 
ὁ Ἴδιος: «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια 
καὶ ἡ ζωὴ» (Ἰω. ιδ΄ [14] 6). Ὅποιος ἑνώ
νεται μαζί Του διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς 
θείας Εὐχαριστίας «ἔχει τὴν ζωήν». 
Ζωὴ ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν θάνατο, ὅπως 
λέει χαρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστο
μος: «Ἕως ὅτου ὅμως ὁ Χριστὸς θὰ 
εἶναι μαζί μου, κι ἂν ἀκόμη ἐπέλθει ὁ 
θάνατος, εἶμαι ἐν ζωῇ» (Ὁμιλ. Δ΄ πρὸς 
Φιλιππησίους, ΕΠΕ 21, σελ. 427).

Αὐτὴ τὴ ζωή μας, τὴ γεμάτη ἐνοχὲς 
καὶ ἀδυναμίες, τὴν ἄθλια, τὴ ρυπαρή, ὁ 
φιλάνθρωπος Θεὸς περιμένει ἐμεῖς νὰ 
Τοῦ τὴν προσφέρουμε. Ὄχι διότι τὴν 
ἔχει ἀνάγκη. Ἀλλὰ γιὰ νὰ τῆς δώσει νό
ημα καὶ ἀξία.

Ἡ παράδοση τῆς ζωῆς μας στὸν Θεὸ
δὲν εἶναι κάτι ποὺ γίνεται  εὔκολα. Τὸ θέ

«Τὴν ζωήν... καὶ τὴν ἐλπίδα...»
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λουμε, ἀλλὰ δυσκολευόμαστε. Ὁ πα 
λαιὸς ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ μέ σα μας, 
ἀν τιστέκεται, ὁ πονηρὸς ἐ   χθρός μας 
μᾶς πολεμεῖ συνεχῶς, τὸ πνεῦμα τοῦ 
κόσμου μᾶς ἐπηρεάζει.  Χρειάζεται 
ἀ   γώνας συνεχής. Γιὰ νὰ  κατοικήσει 
μέσα μας ὁ Χριστός, νὰ γίνει ὁ Χρι 
στὸς ἡ ζωή μας, ὀφείλουμε ν’ ἀ παρ
νη θοῦμε τὸ θέλημά μας, τὸν ἴδιο μας 
τὸν  ἑαυτό. Ν’ ἀποσπά σουμε τὴν καρ
διά μας ἀπὸ  γήινα καὶ μάταια. Ζητοῦ
με τὶς πρεσ βεῖες τῆς Παναγίας μας καὶ 
«πάντων τῶν  ἁγίων».

Ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλπίδα μας σ’ Ἐκεῖνον 
τὴν ἐμπιστευόμαστε. «Ἕνα  ζητάει ἀ
πὸ σένα», θὰ μᾶς πεῖ καὶ πάλι ὁ ἱε     
ρὸς Χρυ  σόστομος, «τὴν ἐλπίδα, γιὰ 
νὰ ἔ           χεις κάτι καὶ σὺ νὰ  συνεισφέρεις 
γιὰ τὴ σωτηρία σου». 

Δὲν   στηριζόμαστε σὲ πρόσ ωπα 
ποὺ μᾶς  ἀπογοητεύουν, σὲ πρά γματα 
ἐφήμερα, σὲ ἐπίγεια  ἀγαθά, σὲ χρή
ματα, σὲ ἀξιώματα, στὶς  γνωριμίες, 
ἐκεῖ ὅ   που ὁ πολὺς κόσμος στηρίζει τὶς 
ἐλ πίδες του. Ἀλλὰ στὸν  Κύριο,  διότι 
Ἐκεῖ νος εἶναι «ἡ ἐλπὶς ἡ   μῶν», ὅπως 
γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Α΄ Τιμ. 
α΄ 1). 

«Ὅσο ὁ πονηρὸς ἐπιθυμεῖ νὰ μᾶς 
κρη   μνίσει στὸ λάκκο τῆς  ἀπο γνώ σε
ως καὶ ἀπελπισίας», ὅπως  χαρακτη
ριστικὰ τονίζει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ 
Ἁγιορείτης, «τόσο ἐμεῖς νὰ βασίζουμε 
τὴν ἐλπίδα μας σ’ Ἐκεῖνον καὶ νὰ πε
ριμένουμε» (Ἀ όρατος Πόλεμος, σελ. 
228).

Καθὼς βρισκόμαστε σὲ μιὰ δύσκο
λη ἐποχή, τὰ λόγια αὐτῆς τῆς Εὐχῆς 
τῆς θείας Λειτουργίας ἔρχονται νὰ μᾶς 
θυμίσουν ποῦ νὰ στρέφουμε τὰ βλέμ
ματά μας, τὴν προσοχή μας, ὁλόκλη
ρη τὴ ζωή μας: Σ’ Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι ἡ 
ζωὴ καὶ ἡ ἐλπίδα μας!
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    ( Ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος)                                           9 �

✼   ✼   ✼
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Π ολλοὶ ἄνθρωποι θεωροῦν τὸν  θάνατο 
ὡς τὸ μεγαλύτερο ἀπʼ ὅλα τὰ κακά. Ἐ  
πίσης θεωροῦν μεγάλα κακὰ ὅλα ὅ   

σα δημιουργοῦν φθορὰ ἢ θίγουν τὸ κύρος καὶ
τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου. Λόγου  χά  ριν,
θεωροῦν μεγάλα κακὰ τοὺς σεισμούς, τὰ ἀ  
κραῖα καιρικὰ φαινόμενα, τὶς δημεύσεις τῆς πε
  ριουσίας, τὶς ἀσθένειες, τὶς ἐξορίες, τὶς  συκο
φαν τίες κ.τ.ὅ. 

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, στὸ λόγο του «Ὅτε 
τῆς ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθεὶς Εὐτρόπιος», το
νίζει ὅτι δὲν εἶναι ὁ θάνατος τὸ πραγματικὸ 
κακό, διότι μὲ τὸν σωματικὸ θάνατο πηγαίνου
με  γρηγορότερα στὸ ἀκύμαντο λιμάνι τῆς Βασι
λείας τοῦ Θεοῦ. Οὔτε οἱ δημεύσεις τῆς περιου
σίας εἶναι μεγάλο κακό, διότι γράφει στὸ βιβλίο 
τοῦ Ἰώβ: «Γυμνὸς βγῆκα ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μη
τέρας μου, γυμνὸς καὶ θὰ φύγω» (α΄ 21). Οὔτε 
οἱ ἐξορίες εἶναι μεγάλο κακό, διότι γράφει στὸ 
βιβλίο τῶν Ψαλμῶν: «Στὸν Κύριο  ἀνήκει ἡ γῆ 
καὶ ὅ,τι ὑπάρχει ἐπάνω σ’ αὐτήν» (κγ΄ [23] 1). 
Οὔτε οἱ  συκοφαντίες εἶναι  μεγάλο κα κό, διότι ὁ 
Κύριος  μακαρίζει αὐτοὺς ποὺ κακολογοῦνται μὲ 
 ψεύτικες  κατηγο ρίες: «Νὰ χαίρεσθε καὶ νὰ  ἀ     γάλ
 λεσθε, ὅ   ταν σᾶς κακολογοῦν μὲ κά θε  ψεύτικη 
κα   τη γορία, διότι ὁ μισθός σας θὰ εἶναι πο    λ ὺς 
στοὺς οὐρανούς» (Ματθ. ε΄  1112) (ΕΠΕ 33, 
110).

Οἱ ἄνθρωποι θεωροῦν αὐτὰ ποὺ προαναφέρ
θηκαν μεγάλα κακά, διότι προξενοῦν μεγάλες 
καταστροφές. Οἱ μεγάλοι σεισμοὶ ἰσοπεδώνουν 
πόλεις ὁλόκληρες μὲ χιλιάδες νεκροὺς καὶ ἀνυ
πολόγιστες ὑλικὲς ζημιές. Τὰ ἀκραῖα καιρικὰ 
φαινόμενα προξενοῦν βιβλικὲς καταστροφές. 
Οἱ θανατηφόρες ἀσθένειες  ταλαιπωροῦν πλή
θη ἀνθρώπων. Οἱ συκοφαντίες διασύρουν δη
μοσίως καὶ καταρρακώνουν τὸ κύρος πλείστων 
ἀνθρώπων.

Δὲν εἶναι ὅμως αὐτὲς οἱ συμφορὲς τὸ πρα
γματικὸ κακό. Ἀκόμη κι ἂν  βλά πτουν, ποὺ ἀ    
σφαλῶς βλάπτουν, μόνο ἐξωτερικὰ  πράγματα 
βλάπτουν: τὴ σωμα τικὴ ὑγεία μας, τὰ κτήματά 
μας, τὴν περιουσία μας. Τὴν ψυχή μας ὅμως 
δὲν μποροῦν σὲ τίποτε νὰ τὴ βλάψουν. Ὁ Κύρι
ος εἶπε σὲ παρόμοια περίσταση: «Μὴ φοβηθῆτε 

Ποιὸ εἶναι 
τὸ 

πραγματικὸ 
κακό;
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ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόν των τὸ σῶμα, τὴν 
δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι» 
(Μα  τθ. ι΄ [10] 28). 

Πάλι ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐξηγεῖ για
τί δὲν θεωρεῖ αὐτὲς τὶς συμφορὲς πρα
γματικὸ κακό: Ἔβλεπα τὰ ξίφη καὶ σκε
φτόμουν τὸν οὐρανό. Περίμενα τὸν θά
νατο καὶ εἶ χα τὸ νοῦ μου στὴν ἀνάστα
ση. Ἔβλεπα τὰ παθήματα καὶ μετροῦσα 
τὰ ἄνω βραβεῖα. Ἔβλεπα τὶς ἐπιβουλὲς 
καὶ στοχαζόμουν τὸ οὐράνιο στεφάνι. Ὁ 
τελικὸς σκοπὸς ὅλων τῶν παλαισμάτων 
τῆς παρούσας ζωῆς ἦταν ἀρκετὸς γιὰ 
νὰ μὲ ἐνισχύσει καὶ νὰ μὲ παρηγορήσει. 
Ἐξορίστηκα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι προσ
βολὴ γιὰ μένα. Πραγματικὴ προσ βολὴ 
ἕνα πράγμα μό νο εἶναι, ἡ ἁμαρτία. Κι 
ἂν ὅλη ἡ οἰκουμένη σὲ προσβάλει, ἐὰν 
ἐσὺ δὲν προσ βάλεις τὸν ἑαυτό σου, δὲν 
προσβλήθηκες. Προδοσία εἶναι μόνο ἡ 
προδοσία τῆς συνειδήσεως. Μὴν προ
δώσεις ἐσὺ τὴ συνείδησή σου καὶ καν εὶς 
δὲν μπορεῖ νὰ σὲ προδώσει (ΕΠΕ 33, 
110112).

Σὲ ἄλλη του ὁμιλία λέει σαφέστερα ὅτι 
γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν συν ειδητὴ 
χριστιανικὴ ζωή, αὐτὲς οἱ συμφορὲς 
μό νο ὀνόματα συμφορῶν ἔχουν, χωρὶς 
πραγματικὸ περιεχόμενο. Ἀληθινὴ συμ
φορὰ εἶναι τὸ νὰ προσ κρούσει ὁ ἄνθρω
πος στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ νὰ προ
βαίνει σὲ ἐνέργειες ποὺ δὲν ἀρέσουν στὸ 
Θεό. «Τὸ προσκροῦσαι Θεῷ καὶ ποιεῖν 
τι τῶν μὴ δοκούντων αὐτῷ» (Ὁμιλία Ε΄ 
Πρὸς ἀνδριάντας, ΕΠΕ 32, 104). Πρα
γματικὸ κακὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ βλάπτει τὴν 
ἀθάνατη ψυχή μας, αὐτὸ ποὺ διακυβεύ
ει τὴν αἰώνια σωτηρία μας. Τέτοιο κακὸ 
εἶναι μόνο ἡ ἁμαρτία, «τὸ ἄκρον πάντων 
τῶν κακῶν», κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδημο 
τὸν Ἁγιορείτη  (Πνευματικὰ Γυμνάσματα, 
Μελέτη ΣΤ, β΄, σελ. 41). 

Γιατί εἶναι ἡ ἁμαρτία τὸ πραγματικὸ 
κα  κό; Διότι ἀντιστρατεύεται τὸ ἅγιο θέ
λημα τοῦ Θεοῦ, ἀντιμάχεται τὸ νόμο τοῦ 

Θεοῦ, χωρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν 
Θεό. Ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν οἱ ἄνθρω
ποι στὴν ἐποχή μας νὰ τὴν ὡραιοποιή
σουν, δὲν παύει νὰ εἶναι τὸ μόνο ἀληθινὸ 
κακό. Ἴσως δὲν φοβηθήκαμε ὅσο πρέ
πει τὴν ἁμαρτία, οὔτε συνειδητοποιήσα
με ὅτι ἁμαρτάνοντας προσβάλλουμε τὸν 
ἅγιο Θεό. «Διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νό
μου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις», γράφει ὁ ἀπό
στολος Παῦλος στὴν «Πρὸς Ρωμαίους» 
ἐ   πιστολή του (β΄ 23). 

Ἡ ἁμαρτία, καὶ μάλιστα ἡ πρὸς θάνα
τον, εἶναι ὕβρις καὶ ἀσέβεια στὸν Πατέρα 
καὶ Πλάστη μας· ἀχαριστία καὶ ἀγνωμο
σύνη στὸν Κύριο καὶ Θεό μας· ἀποστα
σία καὶ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸ ἅγιο θέλη
μά Του· καταπάτηση τῆς θείας ἐντολῆς 
Του· περιφρόνηση τῆς σταυρικῆς Θυσί
ας τοῦ Υἱοῦ Του. Ἡ ἁμαρτία εἶναι «χα
λεπωτάτη δουλεία» στὸν ἀνθρωποκτό
νο διάβολο· «νόσος καὶ τραῦμα καὶ μη
τέρα τῆς κολάσεως». Ὅπου  εἰσχωρήσει, 
 ἀμαυρώ νει, μολύνει, φθείρει καὶ κατα
στρέφει. Τυφλώνει τὴν ψυχή,  θολώνει τὴ 
διάνοια, σκληρύνει τὴν καρδιά, παρα λύει 
τὴ θέληση, ὁδηγεῖ στὸ θάνατο, καὶ μά
λιστα στὸν «ἀθάνατον θάνατον», ὅπως 
λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος (PG 63, 657). 
Τὸ κυριότερο ἀπὸ ὅλα· ἡ ἁμαρτία εἶναι 
χωρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό. 
Αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ ἐπώδυνη συν έπειά της. 
Ὅσοι παραμένουν ἀμετανόητοι, δὲν ἀν  
τιλαμβάνονται πόσο χαμηλὰ πέφτουν 
μετὰ τὴ διάπραξη τῆς ἁμαρτίας. Γι’ αὐτὸ 
λένε ὅτι δὲν εἶναι τίποτε ἡ ἁμαρτία. 

Ἀλλὰ νὰ μὴν παίζουμε μὲ τὴ  φωτιά. Ἂν 
ἕνα πράγμα πρέπει νὰ  ἀποφεύγουμε 
στὴ ζωή μας, αὐτὸ εἶναι ἡ  ἁμαρτία. «Ἓν 
δέδοικα μόνον, ἁμαρτίαν. Μή μέ τις ἐ   λέγ
ξῃ ἁμαρτάνοντα, καὶ ἡ  οἰκουμένη πᾶ   σα 
πολεμείτω μοι», ἐπιλέγει ὁ     χρυ   σορ  ρή
μων Πατήρ. Ἕνα πράγμα  φοβήθηκα μό
νο, τὴν ἁμαρτία. Ἂς μὴ μὲ κατηγορήσει 
κανεὶς γιὰ ἁμαρτία, καὶ ἂς μὲ πολεμάει ἡ 
οἰκουμένη ὁλόκληρη (ΕΠΕ 33, 116).
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Μουσουλμάνοι
στὸ Ἅγιον Ὄρος

Δύο Τοῦρκοι δημοσιογράφοι, ὁ Ἐρ 
τογλοὺλ Ὀζκιὸκ καὶ ὁ Ἀλὶ Ἐσὰτ Γκιο κ
τσάλ, ἔζησαν στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅ  πως 
ἔγραψαν, «τρεῖς ἡμέρες καὶ τρεῖς νύ
κτες, ἀποκομμένοι ἀπὸ τὸν κόσμο». 
Οἱ δύο δημοσιογράφοι τονίζουν ὅτι καὶ 
στὶς τρεῖς ἡμέρες δὲν ὑπῆρξαν μάρτυ
ρες κανενὸς ὑπαινιγμοῦ ἐπειδὴ ἦσαν 
Τοῦρκοι καὶ μουσουλμάνοι. «Ἀντίθε
τα», σημειώνει ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτούς, 
«μπορῶ νὰ πῶ ὅτι μᾶς συμπεριφέρ
θηκαν περισσότερο ζεστὰ σὲ σύγκρι
ση μὲ φιλοξενουμένους ἀπὸ ἄλλες  χῶ  
ρες. Δὲν μᾶς ἔκαναν ποτὲ λόγο γιὰ τὴν 
Ὀθωμανικὴ κυριαρχία γιὰ τὰ ὅσα ὑ
πέ  στησαν οἱ ἱερεῖς. Μᾶς φέρθηκαν ἀ 
νοι χτὰ καὶ μᾶς βοήθησαν σὲ κάθε θέ
μα».

Ὁ Γκιοκτσάλ, περιγράφοντας τὴν ἀ 
τμόσφαιρα τῆς μεταμεσονύκτιας θεί
ας Λειτουργίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου 
Δι ονυσίου, γράφει: «Ἡ  ψαλμωδία ἐρ
χόταν μιὰ ἀπὸ δεξιά, μιὰ ἀπὸ ἀριστερὰ 
καὶ μετατρεπόταν σὲ  ἐνθουσιώδη χεί
μαρρο ποὺ κυλοῦσε στὸ  διάδρομο. Ἕ   
   να μαγευτικὸ φωνητικὸ  τραμ πάλι σμα. 
Μπο ρεῖ ἡ τέχνη νὰ εἶναι μεταφυσική; 
Τὸ βράδυ ἐκεῖνο πιστέψαμε ὅτι  μπο
ρεῖ. Παρακολουθοῦμε ἄφωνοι καὶ μα
γεμένοι... Τὸ τρέμουλο τῶν κεριῶν καὶ 
τὸ φῶς τῶν καντηλιῶν, οἱ πολύχρωμοι 
κό   σμοι τῶν εἰκόνων καὶ τῶν ἁγιογρα
φιῶν, τὰ χρυσά, οἱ ἴσκιοι... μοναδικὸς 
στὶς στιγμές του χρόνος γιὰ τὸ κάθε 

τι...» («Ἡ Καθημερινή», «Μουσουλμάνοι 
στὸν Ἄθω», 2162015, σελ. 27).

Εἶναι ἐπίσης χαρακτηριστικὸ ὅτι ὅλο καὶ 
περισσότεροι Τοῦρκοι  ἐπισκέπτονται τὴ 
Χαλ κιδικὴ καὶ τὴ  Θεσσαλονίκη,  ἀνακα λύ
πτουν τὸ «Περιβόλι τῆς  Παναγίας» καὶ θέ
λουν νὰ τὸ ἐπισκεφθοῦν. Τὸ  θαυμάζουν... 
Ἀλλὰ καὶ οἱ μοναχοὶ  φέρονται πρὸς ὅλους 
μὲ χριστιανικὴ ἀγάπη καὶ προσπαθοῦν νὰ 
βοηθήσουν πνευματικὰ ὅσους εἶναι ἐπι
δεκτικοὶ μιᾶς τέτοιας βοήθειας. «Ἐμεῖς δὲν 
ἐξετάζουμε τὸ θρήσκευμα, δὲν κάνουμε δι
ακρίσεις. Καθένας εἶναι εὐπρόσδεκτος ἐ  
δῶ, ἀρκεῖ νὰ σεβασθεῖ τὸν χῶρο», δήλωσε 
ὁ πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους π. Συ
μεὼν Διονυσιάτης.

Αὐτὸ θὰ πεῖ Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀγά
πη. Καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος μὲ τὴ χιλιόχρονη 
παρουσία καὶ βιοτὴ τοῦ Ὀρθοδόξου μονα
χικοῦ ἤθους ἀκτινοβολεῖ τὴν ἀγάπη αὐτή, 
τὴν ὁποία αἰσθάνονται ὄχι ἁπλῶς ἑτερό
θρησκοι, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ μουσουλμά
νοι, κάτω ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸ Ἅγιον Ὄρος 
δεινοπάθησε 460 ὁλόκληρα χρόνια. Αὐτὴ 
εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, 
τὴν ὁποία ἀκτινοβολεῖ καὶ σήμερα σ᾽ ὅλο 
τὸν κόσμο ὁ Ὀρθόδοξος μοναχισμὸς τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους.

Ἑλληνορθόδοξα βιώματα
Ἕνας 25χρονος παραδοσιακὸς καλλιτέ

χνης, ὁ Πόντιος τραγουδιστὴς Κώστας Ἀ     
γέρης, ἔδωσε πρόσφατα μιὰ ἀξιόλογη συν
έντευξη, ἀπὸ τὴν ὁποία  μεταφέρουμε μι 
κρὰ ἀποσπάσματα μὲ θρησκευτικὸ περιε 
χόμενο.

Ὅταν ρωτήθηκε πῶς ἔνιωσε συμμετέχον
τας στὸ τραγούδι «Ξενιτεμένη Παναγιά», τὸ 
ὁποῖο ἠχογραφήθηκε στὸ ἱστορικὸ μονα
στήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, ἀπάντησε: 
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Μέσα στὴ φοβερὴ κατάπτωση ποὺ 
διέρ χεται ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία τὸν τε
λευταῖο καιρό, καὶ τὴν ἠθικὴ ὑποβάθμι
ση στὴν ὁποία σύρεται μὲ πολλοὺς τρό
πους ὁ λαός μας, ἡ φωνὴ τοῦ παραδο
σιακοῦ τραγουδιστῆ Κώστα Ἀγέρη μοιά
ζει σὰν πνοὴ δροσερῆς αὔρας στὸν καύ
σωνα τοῦ ὑλιστικοῦ τρόπου ζωῆς ποὺ 
μᾶς περισφίγγει ἀνελέητα. Ἂς παραδειγμα
τισθοῦμε λοιπὸν ἀπὸ τὴ θαρραλέα ὁμολο
γία πίστεως, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ βιώματα τοῦ 
ἄξιου αὐτοῦ τέκνου τῆς Ἑλλάδος!

Ἀσέβεια πρὸς τὴν ἱστορία
τοῦ Ἔθνους μας

Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ χώρα μας  βάλλεται 
ἀπὸ φανεροὺς καὶ κρυφοὺς ἐχθροὺς καὶ 
ἀπὸ δῆθεν φίλους μας, εἶναι βαρὺ χτύπη
μα νὰ πολεμεῖται καὶ ἐκ τῶν ἔσω, ἀπὸ ἀν
θρώπους ποὺ ἀσεβοῦν πρὸς τὴν ἐθνική 
μας ἱστορία. Αὐτὸ συνέβη πρόσφατα μὲ 
τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
νὰ ἀπαλειφθεῖ ἀπὸ τὴν ἐξεταστέα ὕλη τῶν 
Παν ελλαδικῶν ἐξετάσεων τῆς τρίτης τάξε
ως τοῦ Γενικοῦ Λυκείου ἡ  Γενοκτονία τοῦ 
Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δὲν φθάνει ποὺ 
δὲν τολμοῦμε ὡς κράτος νὰ ἀναγνωρίσου
με ὡς Γενοκτονία τὴν ἐξόντωση ἀπὸ τοὺς 
Τούρκους 335.000 Ποντίων ἀδελφῶν μας, 
μεταξὺ τῶν ὁποίων πάμπολλοι  Κληρικοὶ 
καὶ Μοναχοί, ἐμποδίζουμε τώρα καὶ τὰ παι
διά μας νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴ μελέτη τοῦ 
φρικτοῦ αὐτοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος. Ἡ ἀ 
πόφαση αὐτὴ «προσβάλλει εὐθέως ζῶν τες 
καὶ νεκρούς, ἀγνοώντας τὶς μνῆμες, τοὺς 
ἀγῶνες ἀλλὰ καὶ τὶς θυσίες τῶν Ποντίων» 
(«Δημοκρατία» 2662015).

«Ἦταν μιὰ ἀνατριχιαστικὴ στιγμὴ ὅταν τὸ 
ἠχογραφούσαμε (...) ὅταν πήγαμε στὰ ἅγια 
χώματα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στὴν Τρα
πεζούντα (...). Νομίζω ὅτι μᾶς ἔχει χαραχθεῖ 
καὶ θὰ μᾶς μείνει ἀξέχαστη στὸ μυαλό μας, 
γιατὶ βρισκόμασταν μέσα στὸ  μοναστήρι 
τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καὶ οὐσιαστικὰ τρα
γουδούσαμε γιὰ τὸν ξεριζωμὸ τῶν Ποντί
ων, τραγουδούσαμε γιὰ τὸν πόνο τοῦ Ἔ  
θνους μας καὶ τῆς πατρίδας μας, ἦταν κάτι 
πολὺ συγκινητικό».

Στὴν ἐρώτηση «τί διδάχτηκε ἀπὸ τοὺς 
μοναχοὺς» τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου πρα
γματοποίησε τὸν τελευταῖο καιρὸ ἐπίσκε
ψη  προσκύνημα, ὁ νεαρὸς καλλιτέχνης 
εἶπε χαρακτηριστικά: «Αὐτὸ ποὺ διδάχτη
κα ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες ἦταν ὅτι τελικὰ μὲ τὴ 
λιτὴ ζωὴ προσφέρεις στὸν ἑαυτό σου, στὸ 
μυαλό σου καὶ στὴν ψυχική σου ἠρεμία μιὰ 
ἀπίστευτη αὔρα. Πιστεύω ὅτι ἐκεῖ πέρα λει
τουργοῦσα πολὺ πιὸ ἤρεμα καὶ πολὺ πιὸ 
σοφά. Πῆγα μὲ τὸν Πνευματικό μου καὶ ὅλο 
αὐτὸ μὲ γέμισε πάρα πολὺ ὡς ἄνθρωπο. 
Ἔνιωθα ὅτι βρίσκομαι σὲ ἄλλη χώρα, ἴσως 
καὶ σὲ ἄλλον... πλανήτη. Τὸ μέρος φαινό
ταν ὅτι εἶναι εὐλογημένο, ὅτι εἶναι κάτι δια
φορετικό. Πρέπει νὰ τὸ ἐπισκεφθοῦν ὅλοι».

Μία ἄλλη ἐρώτηση διατυπώθηκε ὡς ἑ   ξῆς: 
«Πολὺ συχνὰ ἀκοῦμε καὶ   βλέπουμε πολ
λοὺς γνωστοὺς καλλιτέχνες,  ἠθοποιούς, 
δι άσημους ἀθλητὲς κ.ἄ. νὰ ἐπικαλοῦνται 
τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἐσὺ ἀντλεῖς δύνα
μη ἀπὸ τὴν πίστη σου, βρίσκεις καταφύγιο 
στὶς δυσκολίες σου;». Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κώ
στα Ἀγέρη ἦταν ἡ ἀκόλουθη: «Δὲν ἀν τλῶ 
δύναμη ἀπὸ τὸν Θεὸ μόνο στὶς δύσ κολες 
στι γμές μου. Πιστεύω ὅτι μὲ βοηθάει ἀπὸ 
τὴν ἀρχή, ὄχι μόνο στὴ μουσική, ἀλλὰ σὲ 
ὁλόκληρη τὴ ζωή μου» («Ὀρθόδοξη Ἀλή
θεια», ἀριθ. φύλλου 5, Ἰούνιος 2015).
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Ὅλοι οἱ Ποντιακοὶ Σύλλογοι ἐντὸς 
καὶ ἐ   κτὸς τῆς Ἑλλάδος ἀντέδρασαν 

ἐν ονότατα, μόλις ἔγινε γνωστὴ ἡ ἀπόφα ση 
αὐτή. Σὲ ἐπιστολή της πρὸς τὸν Ὑ   πουργὸ 
Παιδείας κ. Ἀριστείδη Μπαλτᾶ ἡ Διεθνὴς 
Συνομοσπονδία Ποντίων  Ἑλλήνων μεταξὺ 
τῶν ἄλλων ἀναφέρει: «Πειθαρχοῦμε στὶς 
ἐν τολὲς τῆς Ἄγκυρας; Δὲν μπορεῖ ἡ πρόε
δρος τῆς Βουλῆς νὰ ὑπόσχεται συμπαρά
σταση καὶ συμπαράταξη (πολὺ σωστά) στὸ 
θέμα τῆς διεθνοῦς ἀναγνώρισης τῆς Γενο
κτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, καὶ τὸ 
Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ ἐπιβάλλει συσκό
τιση... Ζητοῦμε τὴν ἄμεση ἐπανένταξη τῆς 
ἱστορίας τοῦ παρευξείνιου Ἑλληνισμοῦ στὴν
ἐξεταστέα ὕλη τῶν  Πανελλαδικῶν. Σὲ δια 
φορετικὴ περίπτωση ὁ ἀπανταχοῦ ποντια
κὸς ἑλληνισμὸς θὰ ἀντιδράσει δυ να μι κά».

Ἡ ἀπόφαση αὐτή, ποὺ πλήττει καίρια τὸ 
πατριωτικὸ αἴσθημα τῶν Ποντίων καὶ ὅλων 
τῶν ὑγιῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων, προσ
βάλλει βάναυσα τὴν ἐθνική μας  ἱστορία. 
Εἶναι ἀσέβεια πρὸς τὸ Ἔθνος μας. Εἶναι καὶ 
ἔλλειψη ἀληθινῆς ἀγάπης πρὸς τὰ  παιδιά 
μας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ μέλλον τοῦ  Γένους 
μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ κράτους μας καὶ τῆς Ἐκ
κλησίας μας.

Ὁ πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος
Ἡ Ἑλλάδα τὰ τελευταῖα χρόνια διέρχεται 

μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση. Ὅμως, ὁσοδήπο
τε μεγάλη κι ἂν εἶναι αὐτὴ καὶ ὅποια κι ἂν 
εἶ ναι ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων, οἱ Ἕλληνες 
δὲν πρέπει ποτὲ νὰ λησμονοῦμε ὅτι εἴμα
στε «ἀπίστευτα πλούσιοι»!

Αὐτὴ εἶναι χαρακτηριστικὴ φράση τῆς δη
μοσιογράφου Μπίργκιτ Μπράουνρατ σὲ 
πρωτοσέλιδο ἄρθρο της τὴν 26η  Ἰουνίου 
στὴ μεγάλης κυκλοφορίας αὐστριακὴ ἐφη
μερίδα «Kurier», στὸ ὁποῖο «ξετυλίγει» ὅ  
  λη τὴν ἀγάπη της γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ τὴν 

τρυ φερὴ ἡλικία τῶν 12 χρόνων μέχρι σή
με ρα.

«Στὰ δώδεκά μου εἶχε ἔλθει ἐπιτέλους ἡ 
ὥρα ποὺ ἐπιτρεπόταν πλέον νὰ ταξιδέψω 
γιὰ πρώτη φορὰ μόνη μου στὸ ἀεροπλά
νο, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγωνία μὲ ἔπιασαν πόνοι 
στὸ στομάχι. Ὅμως ἡ χώρα ὅπου μὲ κατέ
βασε ἁπαλὰ τὸ ἀεροπλάνο, μοῦ θεράπευ
σε ἀστραπιαῖα τοὺς πόνους. Ἡ Ἀθήνα καὶ 
οἱ ἄνθρωποί της, αὐτὸ ἦταν τὸ σκηνικὸ τῶν 
ὀμορφότερων ὀνείρων μου».

Ἡ δημοσιογράφος σημειώνει ἀκόμη ὅτι 
ἔτριβε τὰ μάτια της, ὅταν  συνειδητοποίησε 
ὅτι εἶχε βρεθεῖ πραγματικὰ ἐκεῖ, στὸ ζων
τανὸ βιβλίο τῆς ἱστορίας, ποὺ βρίσκεται 
πάν τα στὰ πόδια της σὲ κάθε γωνιὰ καὶ 
τῆς δείχνει τὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, 
ἀπὸ τὶς Μυκῆνες, τὴν Ἐπίδαυρο μέχρι τὸν 
Ἰσθμὸ τῆς Κορίνθου, σὰν νὰ ἦταν μιὰ «μη
χανὴ τοῦ χρόνου».

Καὶ ρωτάει: «Πόσο πλούσιος εἶναι ἄραγε 
κάθε ἄνθρωπος, ποὺ μπορεῖ νὰ ζεῖ σὲ αὐτὴ 
τὴ χώρα, πόσο ἀπίστευτα  πλούσιος;» Κι 
αὐτό, παρόλο πού, ὅπως καὶ ἡ ἴδια διαπι
στώνει, «σήμερα οἱ περισσότεροι ἄνθρω
ποι εἶναι φτωχοί, καὶ γίνονται φτωχότεροι. 
Γίνονται ὅμως μόνον οἰκονομικὰ φτωχότε
ροι», τονίζει, «γιατὶ αὐτὸ ποὺ εἶναι ἡ Ἑλλά
δα καὶ οἱ Ἕλληνες στὴν καρδιά, κανένας 
δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς τὸ ἀφαιρέσει».

Τὰ γράφει αὐτὰ ἡ Μπράουνρατ χωρίς, 
ὅπως φαίνεται, νὰ ἔχει γνωρίσει τὸν μέγι
στο πλοῦτο τῆς Ἑλλάδος, ποὺ εἶναι ἡ Ὀρ
θόδοξη πίστη μας.

Ἂς κρατήσουν λοιπὸν οἱ ἄλλοι λαοὶ τὰ 
εὐ  ρωδολάριά τους. Τὸν ἀσύλληπτο   πλοῦ  
το τῆς Ἑλλάδος δὲν θὰ τὸν φθάσουν ποτέ. 
Δὲν θὰ ἀποκτήσουν ποτὲ τὴ μοναδικὴ
ἱστο ρία της, τὸν κορυφαῖο πολιτισμό της. 
Μποροῦν ὅμως, ἂν θελήσουν, νὰ χα
ροῦν κι αὐ τοὶ τὸν μέγιστο θησαυρό της: τὴν 
Ὀρθόδοξη πίστη!

Κι αὐτὸν θὰ θέλαμε μὲ ὅλη μας τὴν καρ
διὰ νὰ τοὺς τὸν χαρίσουμε! Χωρὶς μάλιστα 
ἀνταλλάγματα, ποὺ ἄλλωστε οὔτε καὶ μπο
ροῦν νὰ ὑπάρξουν.
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ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

1. Ἡ «ἀγαθὴ μερὶς»
Ὁ Αὔγουστος εἶναι ὁ μήνας τῆς Παναγίας. Μὲ κέν

τρο τὴν ἑορτὴ τῆς πανσέπτου Κοιμήσεως τῆς Θεοτό
κου, ψάλλουμε Παρακλήσεις καὶ Ἐγκώμια πρὸς τὴ Θε
ομήτορα, ἀνυμνοῦμε τὸ μεγαλεῖο της καὶ ἐκζητοῦμε τὶς
θεο πειθεῖς πρεσβεῖες της.

Καὶ ἡ σημερινὴ Κυριακή, ἐννιὰ μέρες μετὰ τὴν Κοί
μηση τῆς Θεοτόκου, εἶναι ἡμέρα τῆς Ἀποδόσεως τῆς 
ἑορτῆς, κατὰ τὴν ὁποία ἔχει καθιερωθεῖ νὰ τιμοῦμε 
τὴν Παναγία Δέσποινα ὄχι μόνο μὲ τοὺς ἐξαίρετους 
ὕμνους ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἱερὰ Ἀναγνώσματα. Ἔτσι καὶ ἡ 
εὐαγγελικὴ περικοπὴ εἶναι ἡ ἴδια ποὺ ἀναγινώσκεται 
σχεδὸν σὲ κάθε Θεομητορικὴ ἑορτὴ καὶ περιέχει ἕναν 
ἐγκάρδιο μακαρισμὸ πρὸς τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Στὴν ἀρχὴ τῆς περικοπῆς ἀναφέρεται ἡ ἐπίσκεψη 
ποὺ ἔκανε ὁ Κύριος Ἰησοῦς στὸ σπίτι τῆς Μάρθας, τῆς 
ἀδελφῆς τῆς Μαρίας καὶ τοῦ Λαζάρου, φίλου τοῦ Χρι
στοῦ. Τὸ σπίτι αὐτὸ ἦταν στὴ Βηθανία, ἕνα μικρὸ χω
ριὸ ἔξω ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα. 

Ἐκεῖ λοιπὸν πῆγε ὁ Κύριος, καὶ μὲ χαρὰ ἀπερίγρα
πτη τὸν ὑποδέχθηκαν ἡ Μάρθα καὶ ἡ Μαρία. Ἀμέσως 
ἡ Μάρθα, ὡς καλὴ οἰκοδέσποινα, ρίχτηκε στὴ δουλειά. 
Ἤθελε νὰ προσφέρει στὸν Κύριο τὴν καλύτερη δυνατὴ 
φιλοξενία καὶ γι’ αὐτὸ ἐπιδόθηκε στὸ μαγείρεμα τῶν 
φαγητῶν, στὴν προετοιμασία τοῦ τραπεζιοῦ καὶ σὲ ὅ,τι 
ἄλλο ἐπινοοῦσε ἡ ἀγάπη της. Στὸ μεταξὺ ὁ Κύριος κά
θισε καὶ ἄρχισε νὰ διδάσκει. Πόσο ἀνέπαυε τὶς ψυχὲς 
ὁ θεϊκός Του λόγος! Τί μεγάλες ἀλήθειες ἦταν αὐτὲς 
ποὺ ἀποκάλυπτε! Ἀφοσιωμένη ἡ Μαρία, ἡ ἀδελφὴ τῆς 
Μάρθας, καθόταν, ὡς πιστὴ μαθήτρια, «παρὰ τοὺς 

t   ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσ
ῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς 
κώμην τινά. γυνὴ δέ 

τις ὀνόματι Μάρθα ὑπε
δέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶ
κον αὐτῆς. καὶ τῇδε ἦν 
ἀδελφὴ καλουμένη Μα
ρία, ἣ καὶ παρακαθίσα
σα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ 
Ἰη  σοῦ ἤκουε τὸν λόγον 
αὐτοῦ. ἡ δὲ Μάρθα πε
ριεσπᾶτο περὶ πολλὴν 
δια κονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ 
εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι 
ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην 
με κατέλι  πε δι   ακονεῖν; 
εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι 
συναντιλάβηται. ἀποκρι
θεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰη
σοῦς· Μάρθα  Μάρθα, 
μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ 
περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐ  
στι χρεία· Μαρία δὲ τὴν 
ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξα
το, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθή
σεται ἀπ’ αὐτῆς. Ἐγένε
το δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐ τὸν 
ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ 
φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶ       
πεν αὐτῷ·   μακα ρία ἡ κοι 
λία ἡ βαστάσασά σε καὶ 
μαστοὶ οὓς   ἐθήλασας. 
αὐ    τὸς δὲ εἶπε· μενοῦν γε 
μακάριοι οἱ ἀκούοντες 
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ 
 φυλάσσον     τες αὐτόν.

Ἀπόδοσις
Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ἦχος γ΄ -  Ἑωθινὸν Α΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τῆς  Ἑορτῆς: Φιλιπ. β΄ 5-11

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς  Ἑορτῆς: Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
(ΙΒ΄ Ματθαίου)
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π δας τοῦ Ἰησοῦ» καὶ «ἤκουε τῶν λόγων 
αὐ  τοῦ».

Κάποια στιγμὴ ὅμως ἡ Μάρθα ποὺ ἦταν 
ἀπασχολημένη καὶ πνιγμένη σὲ πολλὴ ἐρ 
γασία, ἐξέφρασε τὸ παράπονό της: 

─Κύ ριε, δὲν σὲ νοιάζει ποὺ ἡ ἀδελφή μου
μὲ ἄφησε μόνη μου νὰ ὑπηρετῶ καὶ νὰ 
ἑτοιμάζω τὸ τραπέζι; Πές της νὰ μὲ βοηθή
σει! 

Κι ὁ Κύριος τῆς ἀποκρίθηκε: 
─«Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ  τυρβάζῃ 

περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία»· βα σα νί
ζεις καὶ ταλαιπωρεῖς τὸ νοῦ σου μὲ πολ λὲς 
ἀγω νιώ δεις φρο ντίδες, καὶ  κου ρά  ζεσαι γιὰ 
νὰ προετοιμάσεις πολλὰ  πράγματα, ἐνῶ 
ἕνα εἶναι χρήσιμο καὶ  ἀν αγκαῖο: ἡ ἀκρό
αση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀ    
να γκαία πνευματι κὴ τρο  φὴ γιὰ τὴν  ψυ χή. 
Αὐτὴ τὴν «ἀγαθὴν  μερίδα»  διάλεξε ἡ Μα 
  ρία. Κι αὐτὴ εἶναι μερίδα ποὺ δὲν θὰ τῆς ἀ
φαιρεθεῖ πο τέ, δι ότι οἱ  ὠφέλειες τῆς πνευ
 μα τι κῆς αὐτῆς τροφῆς δὲν εἶναι  προσω  
ρινὲς καὶ φθαρτές, ἀλλὰ  πνευ ματικὲς καὶ 
αἰώνιες.

Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ εἶναι 
καθοδηγητικὰ γιὰ ὅλους μας. Πολλὲς φο
ρὲς ἀσχολούμαστε μὲ χίλια δυὸ πράγματα 
καὶ ἀφήνουμε τὰ οὐσιώδη. Φροντίζουμε 
γιὰ τὸ σῶμα καὶ παραθεωροῦμε τὴν ψυχή. 
Βρίσκουμε χρόνο γιὰ τὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴ μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ὅμως 
εἶναι ποὺ ἔχουμε πραγματικὰ ἀνάγκη: τὸν 
λόγο τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν 
ἀλήθεια καὶ μᾶς μεταγγίζει ζωὴ καὶ δύνα
μη. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος μακάρισε ὅποιον 
ἀκούει καὶ ἐφαρμόζει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, 
ὅπως ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς σὲ 
ἄλλο περιστατικὸ ποὺ ἀναγινώσκεται στὴ 
συνέχεια τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. 

2. Μακάριοι 
καὶ εὐλογημένοι

Κάποτε, ἐνῶ ὁ Κύριος δίδασκε, μία εὐ
σεβὴς γυναίκα ποὺ στεκόταν ἀνάμεσα 
στὸ πλῆθος καὶ Τὸν ἄκουγε μὲ προσοχή, 

ξα φνικά, καθὼς ἦταν ἐνθουσιασμένη ἀπὸ 
τὴ διδασκαλία Του, Τὸν διέκοψε καὶ φώ
να ξε δυνατά:

─«Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε 
καὶ μα στοὶ οὓς ἐθήλασας»! Μακαρία καὶ 
τρισευτυχισμένη εἶναι ἡ γυναίκα ποὺ σὲ 
γέννησε καὶ σὲ θήλασε.

Τότε στράφηκε ὁ Κύριος πρὸς αὐτὴν καὶ 
τῆς εἶπε: 

─Σωστὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ λές· καὶ βέβαια 
εἶναι μακαρία ἡ Μητέρα μου. Ὅμως νὰ ξέ
ρετε ὅτι μακάριοι καὶ πανευτυχεῖς εἶναι καὶ 
ἐκεῖνοι ποὺ ἀκοῦνε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ 
μὲ προθυμία πολλὴ τὸν ἐφαρμόζουν. 

Πράγματι, εἶναι μακαρία καὶ τρισευλογη
μένη ἡ Κεχαριτωμένη Μαρία, διότι αὐτὴν 
ἐξέλεξε ὁ Κύριος καὶ Θεὸς γιὰ νὰ γίνει ἡ 
Μητέρα Του. Μὲ τὴν ὑπερφυσικὴ γέννη
ση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἡ Παρ
θένος Μαρία ἀναδείχθηκε Βασίλισσα τῶν 
Οὐρανῶν, καὶ ἀνυμνεῖται ὡς «τιμιωτέρα 
τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως 
τῶν Σεραφίμ». «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι μακαρί
ζομέν σε τὴν μόνην Θεοτόκον», ψάλλου
με στὰ Μεγαλυνάρια τῆς ἑορτῆς. Πανηγυ
ρίζουμε τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Παναγία μας, ἂν 
καὶ τὸ σκήνωμά της μετατέθηκε ἀπὸ τὴ γῆ 
στὸν οὐρανό, δὲν ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο, 
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν καθένα μας καὶ δέχε
ται τὶς προσευχές μας, γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει 
τὴν ἀκαταμάχητη προστασία της.  

Τιμοῦμε τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ γι’ 
αὐ  τὸ ἀφιερώνουμε πλῆθος ἱερῶν ναῶν 
στὴ χάρη της καὶ προσκυνοῦμε μὲ εὐλά
βεια τὶς θαυματουργὲς εἰκόνες της. Δὲν 
ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό. Ὁ Κύριος ποὺ ἐπι
βεβαίωσε τὸν μακαρισμό της, τὸν συμ πλή
ρωσε καὶ μὲ τὸν ἄλλο  μακαρισμό: ἀ  ληθινὰ 
μακάριος, εἶπε, εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀκούει τὸν 
λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν  ἐφαρμόζει. Μὲ πυ
ξίδα τὸν λόγο τοῦ  Θεοῦ ἔζησε ἡ Ὑπερ
αγία Θεοτόκος, γι’ αὐτὸ καὶ μακαρίζεται 
ἀπὸ ὅλες τὶς γενεὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἂς 
τὴν ἀκολουθήσουμε, ὥστε νὰ γίνουμε κι 
ἐμεῖς ἀληθινὰ εὐτυχισμένοι.



E ἶσαι φτωχός!... Τί ἔχεις; Δὲν ἔ   χεις 
τίποτε σχεδόν. Τὰ βγάζεις πέ ρα; 
Πῶς νὰ τὰ βγάλεις; Εἶσαι ἄνερ

γος... Μὰ κι ἂν ἐργάζεσαι, κάθε πότε πλη
ρώνεσαι καὶ πόσα παίρνεις; Ποῦ νὰ σοῦ 
φτάσουν; Ποῦ νὰ φτάσουν γιὰ σένα, γιὰ 
τὰ παιδιά; Πῶς νὰ πληρώσεις τὸ νοίκι, 
τοὺς λογαριασμούς, τὰ κοινόχρηστα, τὸν 
μανάβη, τὸν φούρναρη…;

Στενεύτηκες γερά, στενοχωριέσαι. Βλέ
πεις ἄλλους δίπλα σου νὰ καλοπερνοῦν. 
Δὲν ὑπάρχει κρίση γι᾿ αὐτούς; Μὲ τ᾿ αὐτο
κίνητά τους, τὰ λοῦσα τους, τὰ γλέντια, 
τὴ συχνὰ προκλητικὴ καλοπέρασή τους. 
Στενοχωριέσαι, ἔ; Πῶς νιώθεις; Δὲν νιώ
θεις ἀδικημένος;

Δυστυχισμένε! Ποὺ δὲν ἔχεις στὸν ἥ   λιο 
μοίρα… Κι ὄχι πὼς σοῦ φταίει μό νο ἡ κρί
ση ἐσένα. Ἐσὺ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν  κρίση 
φτωχὸς καὶ στερημένος ἤσουν. Καὶ με τὰ 
τὴν κρίση, ἂν κάποτε ἔρθει αὐτὸ τὸ μετά, 
ἴσως καὶ τότε φτωχὸς καὶ στερημένος νά 
᾿σαι… Δυστυχισμένε!

Εἶσαι!... Δὲν εἶσαι δυστυχισμένος;
Ἀλλὰ γιὰ στάσου!... Δὲν ἀνοίγεις λίγο 

τὸ Εὐαγγέλιο; Καταλαβαίνεις ἀσφαλῶς τί 
κρατᾶς στὰ χέρια σου. Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν 
εἶναι ἕνα ὁποιοδήποτε βιβλίο. Εἶναι τὸ 

ὑ   πέρτατο βιβλίο! Τὸ πιστεύεις αὐτό, ἔτσι 
δὲν εἶναι; Λοιπόν, ἔλα νὰ  προχωρήσουμε!

Ἕνας καὶ μόνο λόγος τοῦ Χριστοῦ, ὅ          πως 
μᾶς τὸν παραδίδει στοὺς  «Μακαρισμούς» 
του ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, δίνει  καίρια 
καὶ πλήρη ἀπάντηση στὸ  παραπάνω ἐ
      ρώτημα. Οἱ  «Μακαρισμοὶ» στὸ κατὰ Λου
 κᾶν Εὐαγγέλιο διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ἀν 
τί  στοιχους γνωστοὺς τοῦ εὐαγγελιστοῦ 
Μα  τθαίου. Τοὺς δίδαξε ὁ Κύριος σὲ ἄλλη 
περίσταση.

Ἡ ὁμιλία τὴν ὁποία παραθέτει ὁ εὐαγ
γελιστὴς Λουκᾶς ἐλέχθη ἀπὸ τὸν Κύριο 
«ἐπὶ τόπου πεδινοῦ», ἐνῶ αὐτὴ τοῦ Ματ
θαίου «ἐπὶ τοῦ ὄρους». Τὰ νοήματά τους 
εἶναι συγγενικά, παρουσιάζουν ὅμως καὶ 
ἀρκετὲς διαφορές. Σ᾿ αὐτὴ λοιπὸν τήν 
«ἐ   πὶ τόπου πεδινοῦ» ὁμιλία ὁ Κύριος – 
τὸ πιστεύεις; – μακάρισε τοὺς φτωχούς. 
Τοὺς μακάρισε! «Μακάριοι οἱ πτωχοί, 
ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ», 
εἶ πε. Εἶστε εὐτυχισμένοι ἐσεῖς οἱ φτωχοί, 
διότι σὲ σᾶς ἀνήκει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
(Λουκ. ς΄ 20).

Παράδοξος λόγος! Δὲν εἶναι; Πῶς εἶναι 
δυνατὸν νὰ εἶναι μακάριος, νὰ εἶναι εὐτυ
χισμένος ὁ φτωχός;

Ὁ φτωχὸς ὑποφέρει. Ὁ φτωχὸς στερεῖ

Φτωχός!
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Σύντομος πρα
κτικὸς ὁδηγὸς 
ποὺ βοηθεῖ στὴν 
καλὴ προετοιμα
σία καὶ συνειδητὴ 
προσέλευση στὸ 
μέγα καὶ λυτρω
τικὸ Μυστήριο τῆς 
ἱερᾶς Ἐξομολογή
σεως. Μὲ τὶς ὑπο
δείξεις ποὺ περιέ
χει, καθοδηγεῖ τὸν 

πιστὸ χριστιανὸ νὰ συμμετέχει σωστὰ 
στὸ Μυστήριο αὐτό, γευόμενος ἔτσι 
τοὺς γλυκεῖς καρποὺς τῆς μετανοίας καὶ 
τὰ σωτήρια ἀποτελέσματα τῆς Ἐξομο
λογήσεως. Σελίδες 77. Τιμᾶται 1,50 �.

Ἐκδόσεις «Ὁ Σωτὴρ»

Ἔκδοση δέκατη τρίτη

Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Γ. Ἀθανασιάδη

Ξέρεις 
νὰ ἐξομολογεῖσαι;

ται· συχνὰ τοῦ λείπουν ἀκόμη καὶ τὰ πιὸ 
ἀναγκαῖα. Δυσκολεύεται ὁ ἴδιος, δυσκο
λεύεται ἡ οἰκογένειά του, δύσκολα πο
ρεύονται τὰ παιδιά του. Πῶς νὰ προχω
ρήσουν; Τί σπουδὲς νὰ κάνουν; Ποῦ νὰ 
βροῦν δουλειά; Τί ὄνειρα νὰ ἔχουν γιὰ τὸ 
μέλλον τους;

Λοιπόν; Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι μακάριος, 
πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι εὐτυχισμένος ὁ φτω
χός;

Ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ μιὰ σταθερὴ καὶ 
ἀσάλευτη βάση. Εἶναι ποτὲ δυνατὸν τὸ 
στόμα τοῦ Χριστοῦ μας νὰ μὴν εἶναι πέ ρα 
ὣς πέρα ἀληθινό; Ἕνας  ὁποιοσδήποτε 
ἄλλος μπορεῖ νὰ κάνει λάθος. Ὁ Χριστός 
μας ὅμως; Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Θεός. Καθετὶ 
ποὺ ἔχει πεῖ εἶναι ἀλήθεια. Ἑπομένως καὶ 
τοῦτος ὁ «Μακαρισμός» Του εἶναι ἀληθι
νός. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀμφισβητήσει 

κανείς. Ἂν τὸ ἀμφισβητήσει, εἶναι σὰν νὰ 
ἀμφιβάλλει γιὰ τὸ ὅτι ὁ Κύριος εἶναι Θεός. 
Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ ἀκλόνητη βάση 
πάνω στὴν ὁποία μποροῦμε νὰ οἰκοδο
μήσουμε τὶς παραπέρα σκέψεις μας.

Γιατί λοιπὸν οἱ φτωχοί, σύμφωνα μὲ τὴ 
διαβεβαίωση τοῦ Χριστοῦ μας, εἶναι εὐ
τυχισμένοι;

Ἀλλὰ εἶναι ὁλοφάνερο. Τὸ ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος 
ὁ Κύριος στὸ δεύτερο ἡμιστίχιο τοῦ «Μα
καρισμοῦ». Εἶστε μακάριοι οἱ φτωχοί, λέει, 
«ὅτι ὑμετέρα ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ»· 
διότι σὲ σᾶς ἀνήκει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
ὁ Παράδεισος. Ὁ  Κύριος ἐδῶ  μεταθέτει τὸ 
κέντρο βάρους τῆς ζωῆς. Προσδίδει στὸ 
διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς τὸ ἀληθινό 
της νόημα. Ἡ ἐπὶ γῆς ζωή, μᾶς λέει, εἶναι 
προοίμιο τῆς αἰωνιότητας, προετοιμασία 
γι᾿ αὐτήν. Δὲν εἶναι  αὐτοσκοπός, εἶναι μέ
σον ποὺ  ὁδηγεῖ στὴν ἀληθινὴ ζωή, στὴν 
 αἰωνιότητα. Καὶ ὁ φτωχὸς  εὐκολότερα 
εἰσ έρχεται σ᾿ αὐ   τήν. Ἂν δείξει λίγη ὑπομο
νὴ στὶς δυσκολίες τούτης τῆς ζωῆς, κερδί
ζει τὴν  αἰ ωνιότητα.

Ὅμως δὲν εἶναι μόνο αὐτό, ποὺ βέβαια 
εἶναι τὸ βασικότερο καὶ τὸ πιὸ σημαντικό. 
Εἶναι καὶ τὸ ὅτι ὁ φτωχὸς ποὺ ἐξαρτᾶ τὴ 
ζωή του ἀπὸ τὸν Θεό, εἶναι εὐτυχισμένος 
καὶ σ᾿ αὐτὴν ἐδῶ τὴ ζωή. Καὶ εἶναι εὐτυ
χισμένος, διότι σὲ ὅλες τὶς δύσκολες πε
ριστάσεις τῆς ζωῆς διαπιστώνει τὴ θαυ
μαστὴ ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος δί
νει λύση ἀκόμη καὶ στὰ πιὸ ἀσφυκτικὰ 
ἀδιέξοδα. Αὐτὴ ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ 
ζωὴ τοῦ φτωχοῦ εἶναι ἀστείρευτη πηγὴ 
χαρᾶς καὶ εὐτυχίας· ὑπὸ τὴν προϋπόθε
ση βέβαια, ὅπως ἤδη ἔχουμε τονίσει, ὅτι 
αὐτὸς ἀφήνει μὲ πίστη τὴ ζωή του στὰ χέ
ρια τοῦ Θεοῦ.

Οἱ πολλοὶ μακαρίζουν τοὺς πλουσίους.
Ὁ Χριστὸς ἀντιστρέφει τὴν κλίμακα τῶν 

ἀξιῶν. Μακαρίζει τοὺς φτωχούς.
Ὅσο κι ἂν μᾶς φαίνεται παράλογο, αὐ

τὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια.
«Μακάριοι» λοιπὸν «οἱ πτωχοί»!



Μ ετὰ τὴ Μεγάλη Εἴσοδο καὶ τὰ 
«Πληρωτικὰ» ὁ λειτουργὸς ἱε
ρέας εὐλογεῖ τὸ ἐκκλησίασμα 

λέγον τας: «Εἰρήνη πᾶσι». Εἴθε νὰ εἶναι 
ἡ εἰρήνη σὲ ὅλους σας. Καὶ ὁ λαὸς τοῦ 
Θεοῦ ἀπαντᾶ: «Καὶ τῷ πνεύματί σου». 
Καὶ στὴ δική σου ψυχὴ νὰ βασιλεύ
ει ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι δεχόμαστε 
τὴν εὐλογία τῆς εἰρήνης καὶ βαδίζου
με πρὸς τὴν ἀγάπη. Βαδίζουμε γιὰ νὰ 
συναντήσουμε τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι ἡ 
Εἰρήνη καὶ ἡ Ἀγάπη.

Εὐθὺς ἀμέσως ἀκολουθεῖ τὸ κέλευ 
σμα τοῦ κληρικοῦ: «Ἀγαπήσωμεν ἀλ
λή λους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσω
μεν». Ἂς ἐκδηλώσουμε τὴν ἀγάπη μας 
ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον, γιὰ νὰ ὁμολο
γήσουμε μονοιασμένοι τὴν πίστη μας. 
Καὶ ὁ λαὸς ἀπαντᾶ: «Πατέρα, Υἱὸν καὶ 
Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ 
ἀχώριστον». Ὁμολογοῦμε τὴν πίστη 
μας στὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα, τὴν ὁμοούσια καὶ ἀδιαίρετη 
Ἁ    γία Τριάδα.

Τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτά;  Σημαί
νουν ὅτι ὁμολογοῦμε τὴν πίστη μας 
στὸν Τριαδικὸ Θεό, μὲ τὴν  προϋπόθεση 
ὅτι εἴμαστε ἀγαπημένοι μεταξύ μας. Δὲν 
μποροῦμε νὰ  ὁμολογήσουμε «Πατέρα, 
Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοού
σιον καὶ  ἀχώριστον», ἂν  εἴμαστε χωρι
σμένοι μεταξύ μας. Δὲν  μποροῦμε νὰ 
προσέλθουμε στὸ Ποτήριο τῆς ζωῆς, 
νὰ κοινωνήσουμε Σῶμα καὶ Αἷμα Χρι
στοῦ καὶ νὰ  ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Θεό, ἐὰν 
δὲν εἴμαστε ἑνωμένοι  μεταξύ μας. Ὁ 
Χριστὸς δὲν  ἔρχεται μέσα μας, ἐὰν δὲν 
βρίσκεται ἀγάπη ἀνάμεσά μας. Προη
γεῖται ἡ κοινωνία τῆς  ἀγάπης τῶν πι 
στῶν καὶ ἕπεται ἡ θεία  Κοινωνία. Πρέ
πει πρῶτα νὰ εἴμαστε  συγχωρημένοι μὲ 
τοὺς ἀδελφοὺς μὲ τοὺς ὁποίους πικρα
θήκαμε καὶ μετὰ νὰ προσερχόμαστε 
στὰ Ἄχραντα Μυστήρια. Πρὶν φθάσου
με στὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς, ὀφείλου με 
ὁ   τιδήποτε μᾶς χωρίζει ἀπὸ τοὺς ἀδελ
φοὺς νὰ τὸ κάνουμε στὴν ἄκρη. 

Τί εἶναι συνήθως αὐτὸ ποὺ χωρίζει 

«Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους»
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τοὺς ἀνθρώπους καὶ  δημιουργεῖ μετα ξύ 
μας μίση καὶ ἐχθρότητες; Εἶναι ὁ ἐγωι
σμός. Θιγόμαστε γιατὶ μᾶς  πρόσβαλαν 
ἢ μᾶς παραγκώνισαν, γιατὶ ἔθιξαν τὴν 
τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψή μας. Ἢ θιγόμαστε
γιατὶ μᾶς ἀδίκησαν στὴ  μοιρασιὰ τῆς 
πατρικῆς  κληρονομιᾶς καὶ ἔθιξαν τὰ 
συμφέροντά μας. 

Ἂν  γίνονται τέτοιες ἀδικίες σὲ βάρος 
μας, δὲν τὶς  ἀντέχου με. Δημιουργεῖται 
στὸ ἐσωτερικό μας πικρία, ἀντιπάθεια 
καὶ  ψυχρότητα πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς 
ποὺ μᾶς ἀδίκησαν.

Τί πρέπει λοιπὸν νὰ κάνουμε; Ὅλες 
αὐτὲς τὶς ψυχρότητες καὶ τὶς ἀντιπά
θειες νὰ τὶς ἐξοστρακίσουμε, γιὰ νὰ 
βασι λεύει στὶς ψυχές μας ἡ εἰρήνη καὶ 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τὴ θυσία ποὺ θὰ 
προσφέρουμε στὸ Θεό, ὀφείλουμε νὰ 
τὴν προσφέρουμε μὲ εἰρήνη καὶ  ἀγάπη. 
Αὐτὸ μᾶς καλεῖ ὁ κληρικὸς νὰ κάνουμε 
μὲ τὸ «ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους». 

Στὸ σημεῖο αὐτὸ τῆς θείας Λειτουργί
ας, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία Παράδο
ση τῆς Ἐκκλησίας  («Ἀποστολικὲς Δια
ταγὲς» VIII 11 καὶ Σύνοδος Λαοδικείας, 
Κανὼν ΙΘ΄), ἀκολουθοῦσε ὁ ἀσπασμὸς 
τῆς ἀγάπης. «Πάντες ἐν καρδίᾳ καθα
ρᾷ καὶ  συνειδήσει ἀγαθῇ  ἠσπάζοντο 
ἀλ λήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ»! Ἔδιναν ὁ 
καθένας καὶ  ἐλάμβαναν τὸν «φρ ι    κωδέ
στατον  ἀσπασμόν», ὅπως τὸν χαρα
κτηρίζει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ  Χρυ  σό στο
μος. Στὸ Ἱερὸ Βῆμα οἱ  κλη  ρικοὶ ἀσπά
ζονταν τὸν  ἐπίσκοπο, ἀλλὰ καὶ μεταξύ 
τους ἀσπάζονταν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, καὶ 
συνεχίζουν νὰ τὸ κάνουν  μέχρι σήμερα. 

Στὸν κυρίως Ναὸ οἱ  λαϊκοὶ ἄν δρες ἀ 
σπάζονταν τοὺς ἄνδρες καὶ οἱ γυναῖκες 
τὶς γυναῖκες. Τὰ παιδιὰ τὰ  πρόσεχαν 
οἱ διάκονοι, γιὰ νὰ μὴν  ἀτακτοῦν, ἀλλὰ 
νὰ στέκονται μὲ  εὐλάβεια μπροστὰ στὸ 
ἅγιο Βῆμα. Στιγμὴ ἱερή, εἰκόνα συγκι
νητική! 

Ὁ ἀσπασμὸς τῆς ἀγάπης στὶς ἡμέρες 
μας περιορίστηκε μόνο μεταξὺ τῶν κλη
ρικῶν. Ὁ συμβολισμός του ὅμως πα
ραμένει ὁ ἴδιος: Ὅπως μὲ τὸν ἀσπασμὸ 
τῆς ἀγάπης πλησιάζουν τὰ σώματά 
μας, ἔτσι νὰ πλησιάζουν καὶ οἱ ψυχές 
μας. Δὲν ἔχουμε κάτι ποὺ νὰ μᾶς χω
ρίζει. Ὁ διάβολος χωρίζει τοὺς ἀνθρώ
πους. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἑνώνει. 

Ὁ ἀσπασμὸς τῆς ἀγάπης δὲν εἶναι 
εἰ    κόνα, ἀλλὰ λειτουργικὴ ἐμπειρία τῆς 
ἑνώσεως τῶν πιστῶν. «Τῷ  συνδέσμῳ 
τῆς ἀγάπης συνδεόμενοι οἱ Ἀπόστο
λοι», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας. Μὲ τὸν 
ἀ     σπασμὸ τῆς ἀγάπης ἐξορίζεται ἡ μνη
σικακία καὶ θρονιάζεται ἡ ἀγάπη στὶς 
καρδιές μας. Ἐπισκέπτεται τὶς ψυχές 
μας τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, καὶ γινόμαστε ἕ   να 
σῶ μα, σῶμα Χριστοῦ, σῶμα τῆς Ἐκ
κλησίας. Ἐλευθερωνόμαστε ἀ πὸ τὴν 
ἐ   γωπάθεια καὶ στρεφόμαστε στὸν ἅγιο 
Θεὸ γιὰ νὰ Τὸν δοξάσουμε «ἐν ἑνὶ στό
ματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ».

Ἔτσι προετοιμάζει ἡ Ἐκκλησία τὰ παι
διά της. Ἔτσι προδιαθέτει τὶς  καρ διές 
μας, γιὰ νὰ  προσφέρουμε τὴν  ἀναίμα
  κτη Θυσία τῆς θείας  Εὐχαριστίας. Χω  
ρὶς ἔχθρες καὶ  ψ υχρότητες, ἀλλὰ μὲ 
ἑ      νωμένες τὶς καρδιές, ἀγαπημένοι καὶ 
μονοιασμένοι.

Γιὰ τὶς εὐαγγελικὲς περικοπὲς τῶν Κυριακῶν 30 Αὐγούστου, 
6 καὶ 13 Σεπτεμβρίου, βλέπε τὴν ἑνότητα «Κηρύγματα» 

στὴν ἱστοσελίδα μας: www.osotir.gr



Δ εκαπενταύγουστος ἦταν καὶ τότε. 
Ζέστη πολλή. Ἀκόμη καὶ στὸ ἐξο
χικό τους ἐλάχιστη ἀναψυχὴ εἶ  χαν 

ἀπὸ τὸν καύσωνα τοῦ  καλοκαιριοῦ. Ὅ  
μως δὲν ἦταν ἡ ὑψηλὴ θερμοκρασία ποὺ 
ἄφησε ἀνεξίτηλο στὴ μνήμη της ἐκεῖνο 
τὸν Δεκαπενταύγουστο. Θυμᾶται! Πάντα 
θὰ θυμᾶται ὅσο θ’ ἀναπνέει σ’ αὐτὸ τὸν 
κόσμο καὶ πιότερο τοῦτες τὶς μέρες. Τὶς 
μέ  ρες τῆς χάρης της. Σταυροκοπιέται! Μ’ 
εὐγνωμοσύνη, μ’ ἀνάπαυση γιὰ τὴν προ
στασία τῆς μάνας Παναγιᾶς!

Ἦταν δυναμικὴ γυναίκα. Θὲς τὸ πιὸ ἤ  
πιο τοῦ χαρακτήρα τοῦ ἄνδρα της, θὲς ὁ 
δικός της χαρακτήρας, θὲς οἱ δυσκολίες 
τῆς ζωῆς, τὴν ἔκαναν ἀκόμη πιὸ ριψοκίν
δυνη καὶ ἀποφασιστική. Τό ’χε πρὶν χρό
νια ἀπὸ τότε σχεδιάσει στὸ μυαλό της. 
Ἔβλεπε ἄλλωστε τὴν ἐπαγγελματικὴ πο
ρεία τοῦ γιοῦ της. Ἐλεύθερος ἐπαγγελμα
τίας. Μὲ σπουδές, μὲ ἱκανότητες, πλὴν 
ὅ   μως χωρὶς κάτι σταθερό. Ζοῦσε, ἀλί
μονο, ἀλλὰ ἄλλοτε εὐημεροῦσε κι ἄλλο
τε περίμενε μῆνες γιὰ νὰ εἰσπράξει χρή
ματα. Οἱ κόρες της καλοσπουδαγμένες 
θὰ τὰ κατάφερναν. Ὁ γιός της ὅμως; Γι’ 
αὐτὸν ἔπρεπε κάτι νὰ κάνει. Καὶ τό ’χε 

κα λὰ σχεδιάσει. Εἶχε ρωτήσει κι ἦταν γιὰ 
ὅλα ἐνήμερη. Γι’ αὐτὸ καί, ὅταν ὁ ἄνδρας 
της σταμάτησε τὴν ἐργασία του καὶ πῆρε 
τὸ «ἐφάπαξ», ἀμέσως τοῦ ξεδίπλωσε τὸ 
σχέδιό της. Τοῦ ἀράδιασε τὰ ἐπιχειρημα
τικά της σχέδια καὶ φυσικὰ τὸν  ἔπεισε. Δὲν 
ἤθελε ἄλλωστε καὶ πολύ. Χρόνια τώρα 
ἐκεῖνος τὴν ἐμπιστευόταν σ’ αὐτά. Ἀγόρα
σε λοιπὸν μὲ ὅλο τὸ ποσὸ ἕνα φορτηγὸ 
δημοσίας χρήσεως. Καὶ  ἀμέσως, ὅπως 
τό ’χε σχεδιάσει, τὸ  νοίκιασε. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ 
μηνιαῖο μίσθωμα θὰ ἐξασφάλιζε ἐφ’ ὅρου 
ζωῆς τὴν ἀσφάλεια τοῦ γιοῦ της. Τὴν ἰα
τροφαρμακευτική του κάλυψη ἀλλὰ καὶ 
σύνταξη καὶ «ἐφάπαξ» γιὰ τὸν ἴδιο ἱκα
νοποιητικό, ὅταν θὰ περνοῦσαν τὰ χρό
νια. Καὶ πράγματι, ὅλα ἔγιναν ὅπως τά 
᾿χε σχεδιασμένα. Ἀλλὰ μόνο γιὰ πέντε 
μῆνες...

Μεσημέρι ἦταν, θυμᾶται, ποὺ ὁ ἐνοικια
στὴς τὴν πῆρε τηλέφωνο.  Τραυλίζοντας 
σχεδὸν τῆς εἶπε ὅτι τὸ φορτηγὸ δὲν ἦταν 
ἐκεῖ ποὺ τὸ ἄφησε. Τὴ ρώτησε ἂν ξέρει 
κάτι ἡ ἴδια. Κίνησε γῆ καὶ οὐρανό: ἀστυ
νομία, ἀσφάλεια, καταθέσεις  μαρτύρων. 
Τίποτα. Βγῆκε μὲ τὸ αὐτοκίνητό της νὰ 
ψά χνει ἀπεγνωσμένα σ᾿  ὁλόκληρη τὴν

«Ἔχε ἐμπιστοσύνη

στὴν Παναγία!... Θὰ βρεθεῖ...»

Ἀληθινὴ ἱστορία
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πόλη. Ἀποτέλεσμα μηδέν. Τίποτα  ἀπολύ 
τως.

Τσάκισε. Λύγισε. Ὁ ἱδρώτας μιᾶς ζωῆς 
τοῦ ἄνδρα της. Τὸ μέλλον τοῦ  παιδιοῦ 
της. Τὸ δικό της εὐφυὲς σχέδιο! Ὅλα στά
χτες, θρύψαλα, χαλάσματα. Δὲν εἶχε πλέ
ον καμιὰ ἐλπίδα. Κανεὶς δὲν τῆς ἔδινε. 
«Κύκλωμα», ἔλεγε ἡ ἀστυνομία. «Μὴν 
ἐλ πίζετε. Μᾶλλον ἤδη, κυρία μου, τὸ φορ
τηγό σας ἔχει βγεῖ στὸ ἐξωτερικό. Ὑπάρ
χουν συχνὰ κρούσματα τὸν τελευταῖο 
καιρό».

Θυμᾶται! Καμίνι ἡ θερμοκρασία ἐκεῖνο 
τὸν Αὔγουστο. Φωτιὰ καὶ ἡ θλίψη νὰ σι
γοκαίει ἐντός της. Ἔφυγαν ὅλοι γιὰ τὸ 
ἐξο χικό. Περισσότερο γιὰ νὰ ἀποφύγουν 
τὴ δεύτερη, τὴ θλίψη. Τηλέφωνα δὲν πο
λυσήκωναν. Δὲν εἶχαν ὄρεξη. «Γιατί, Κύ
ριε;», μονολογοῦσε συχνά. «Γιατί τέτοια 
δοκιμασία, τέτοιο σταυρό, τέτοιο πόνο;».

Θυμᾶται κι ἐκεῖνο τὸ τηλεφώνημα. Πῶς 
τῆς ἦρθε νὰ σηκώσει τὸ τηλέφωνο; Μιὰ 
κρυφὴ ἐλπίδα ὅτι κάποιο στοιχεῖο θὰ τῆς 
ἔδιναν ἀπὸ τὴν ἀστυνομία.

 –Τί κάνετε;
Ὁ Πνευματικός της! Σπάνια· τί σπάνια... 

ποτὲ δὲν τοὺς τηλεφωνοῦσε. Θά ᾿μαθε, 
σκέφτηκε, καὶ πῆρε νὰ τὴν παρηγορήσει. 
Δὲν εἶχε καμιὰ ὄρεξη γιὰ τέτοια τώρα.

–Τί κάνετε; σὲ ὕφος πανηγυρικό, γιορ
τινὸ ἐκεῖνος.

Ὄχι, ἀποκλείεται. Δὲν ξέρει τίποτα. Ἔ  
τσι πῆρε...

–Τί καιρὸ κάνει ἐκεῖ;
Ἄχ! Ἂν εἶναι δυνατόν! Ὄρεξη ἔχει... σκέ

φθηκε.
–Τί καιρὸ νὰ κάνει, πάτερ; Ζέστη πολ

λή. Δὲν ἀπέχουμε δὰ καὶ χιλιόμετρα ἀπὸ 
τὴν πόλη. Λίγο πιὸ ἔξω εἴμαστε. Ὅ,τι 
καιρὸ ἔχετε κι ἐσεῖς, εἶπε ἀνόρεχτα καὶ 
λίγο ἐκνευρισμένα.

–Λοιπόν, ἄκου νὰ δεῖς. Ἔχε ἐμπιστοσύ
νη στὴν Παναγία! Ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Θὰ 
βρεθεῖ... Ἔχε ἐμπιστοσύνη... Ὁ Θεὸς μαζί 
σου...

Καὶ πρὶν καλάκαλὰ προλάβει νὰ τὸν 
ρωτήσει ποῦ τό ’μαθε, πῶς ξέρει ὅτι θὰ 
βρεθεῖ, ἐκεῖνος τό ’κλεισε. Ρώτησε τὸν ἄν
τρα της, τὶς κόρες της, τὸν γιό της ποιὸς 
ἀπ’ ὅλους ἐνημέρωσε τὸν  παππούλη γιὰ 
τὴ δυστυχία τους, ἀλλὰ κανένας δὲν τό 
’χε κάνει, τὴ διαβεβαίωναν. Ἦταν 4 Αὐ 
γούστου! Πέρασαν μερικὲς μέρες καὶ ὅλα 
ξεχάστηκαν. Ἡ θλίψη τὰ  σκέπασε ὅ   λα: 
τὸ τηλεφώνημα, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀ   πο  ρία 
ποιὸς ἐνημέρωσε τὸν  Πνευματικό της.

Ἦταν πρωὶ 13 Αὐγούστου, ὅταν χτύπη
σε τὸ τηλέφωνο.

Ἦταν ἀπὸ τὴν ἀστυνομία.
–Ἔχουμε εὐχάριστα! τῆς εἶπαν. Εἶστε 

τυχεροί. Τὸ φορτηγό σας βρέθηκε ἐγκα
ταλελειμμένο καὶ ἄθικτο. Λίγο πρὶν ἀπὸ 
τὴ Θήβα, στὴ θέση «Παναγιά».

Πῆγαν. Πράγματι. Σὲ μιὰ ἐσοχὴ τοῦ ἐ  
θνικοῦ δρόμου ἦταν ἀφημένο τὸ φορτηγό 
τους. Ὁ κόπος μιᾶς ζωῆς τοῦ ἄνδρα της. 
Ἡ ἐλπίδα καὶ τὸ μέλλον τοῦ παιδιοῦ της. 
Ἡ ἀστυνομία ἔδωσε τὴ δική της ἐκδοχή. 
Μὲ πειστήρια καὶ ἀποδείξεις.

–Τὸ φορτηγό σας τὸ συνόδευε ἕνα ἡμι
φορτηγάκι, τὸ ὁποῖο φρόντιζε γιὰ τὸν ἀνε
φοδιασμό του.

Ἐπειδὴ φοβοῦνταν πιθανὰ δικά μας σή
ματα, δὲν τὸ ἀνεφοδίαζαν σὲ βενζινάδικα, 
ἀλλὰ φρόντιζε γι’ αὐτὸ τὸ συνοδευτικὸ 
ὄχημα μέχρι νὰ βγοῦν ἀπὸ τὰ σύνορα.

Κοιτάξτε ἐδῶ! Προσπάθησαν νὰ τὸ γε
μίσουν μὲ πετρέλαιο, ἀλλά... λείπει ἡ τά
πα τοῦ ρεζερβουάρ. Μᾶλλον μὲς στὴν τα 
ραχή τους τοὺς ἔπεσε, τὴν ἔχασαν, δὲν 
θέλησαν νὰ ριψοκινδυνέψουν καί... τὸ ἐγ
κατέλειψαν. Ἡ σήμανση τελείωσε. Φρον
τίστε γιὰ τὴ μεταφορὰ τοῦ φορτηγοῦ σας.

Ἡ ἀστυνομία ἔδωσε τὴ δική της  ἐκδοχή. 
Ὅλα ὅσα ἴσως ἀκριβῶς συνέβησαν, χω
ρὶς νὰ μπορεῖ νὰ πεῖ ποιὸς τὰ μεθόδευ
σε...

Γι’ αὐτὸ μιλοῦσε ξεκάθαρα ἡ θέση ποὺ 
βρέθηκε: «Παναγιά!». Καὶ τὸ προσκυνη
τάρι της λίγα μέτρα πιὸ πέρα!



Τ οὺς τρεῖς προκρίτους τῶν μαθ η τῶν 
Του – τὸν Πέτρο, τὸν  Ἰάκωβο καὶ τὸν 
Ἰωάννη – παρέλαβε ὁ Κύριος Ἰη

σοῦς καὶ τοὺς ἀνέβασε «εἰς ὄρος ὑψηλὸν 
κατ’ ἰδίαν», μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἱερὸς εὐαγ
γελιστὴς Ματθαῖος (ιζ΄ 1). Καὶ ἐκεῖ μετε
μορφώθη μπροστά τους, καὶ τὸ πρόσω
πό Του ἔγινε λαμπρὸ σὰν τὸν ἥλιο καὶ τὰ 
ἐνδύματά του λευκὰ σὰν τὸ φῶς (στίχ. 2).

Μία ἔκπαγλος ἀλλοίωση τοῦ προσ ώ
που τοῦ θείου Λυτρωτοῦ ἔλαβε χώρα 
μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια τῶν μαθη
τῶν ἐπάνω σ’ ἐκεῖνο τὸ ὄρος, τοῦ ὁποί
ου τὸ ὄνομα μαθαίνουμε ἀπὸ ἀρ  χαιότατη 
ἐκκλησιαστικὴ παράδοση. Πρόκειται γιὰ 
τὸ ὄρος Θαβώρ, τὸ ὁποῖο ὑψώνεται μέσα 
στὴν πεδιάδα Ἰεζράελ, νοτιοδυτικὰ τῆς λί
μνης Γεννησαρέτ, κοντὰ στὴ Ναζαρέτ.

Δὲν εἶναι πολὺ «ὑψηλὸν» τὸ ὄρος Θα
βώρ. Ἡ ὑψηλότερη κορυφή του ὑ   ψώ νεται 
400 μόλις μέτρα ἐπάνω ἀπὸ τὴν πεδιάδα. 
Ἡ θέση του ὅμως, καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς 
ὅτι δὲν περιστοιχίζεται ἀπὸ ἄλλα ψηλότε
ρα βουνά, τὸ κάνουν νὰ φαν τάζει ψηλό.

Ἐντούτοις, στὴ ρήση τοῦ  εὐαγγελιστοῦ· 
«εἰς ὄρος ὑψηλόν», μποροῦμε νὰ ἀνακα

λύψουμε ἕνα βαθύτερο πνευματικὸ νόη
μα, ποὺ ἔχει πολλὰ νὰ πεῖ γιὰ τὴ δική μας 
πνευματικὴ πορεία καὶ ζωή.

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴ συμβολικὴ ἑρ
μηνεία, τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου καλεῖ ται «ὑψη
λόν», διότι δὲν εἶναι δυνατὸν στὸν ὁποιον
δήποτε νὰ τὸ  προσεγγίσει, οὔτε νὰ στα
θεῖ μπροστὰ στὴ δόξα τῆς Μεταμορφώ
σεως, παρὰ μόνο σὲ κεῖ νον ποὺ ἔχει ση
κωθεῖ ὑψηλότερα ἀπὸ τὰ μάταια καὶ γήι
να φρονήματα καὶ ἔχει νεκρώσει μέσα του 
τὶς ἐπιθυμίες τῆς σαρκὸς καὶ τὰ θελήμα
τα τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ ἐξάλ
λου, σημειώνει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, καὶ 
ὁ Κύριος παρέλαβε τοὺς τρεῖς μόνο ἀπὸ 
τοὺς δώδεκα μαθητές Του, διότι «οὗτοι 
τῶν ἄλλων ἦσαν ὑπερ έχοντες» (ΕΠΕ 
11, 246)· ἦταν ἀνώτεροι πνευματικὰ ἀπὸ 
τοὺς ὑπόλοιπους καὶ γι’ αὐτὸ ἱκανοὶ νὰ 
βρεθοῦν μπροστὰ σ’ αὐτὸ τὸ ὑπερφυὲς 
θέαμα. Διότι νοῦς ἀνθρώπινος ποὺ δὲν 
ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ βάρος ποὺ ἀσκεῖ 
τὸ σαρκικὸ φρόνημα καὶ δὲν ἔχει ὑψωθεῖ 
πάνω ἀπὸ τὰ τέλματα τῆς ὑλοφροσύνης, 
δὲν μπορεῖ νὰ καταστεῖ ἱκανὸς νὰ ἀνέλ
θει στὸ ὄρος τῆς  Μεταμορφώσεως καὶ νὰ 

«Δεῦτε ἀναβῶμεν 
εἰς τὸ ὄρος Κυρίου»
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μας: 
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στὸ τηλέφωνο 
210.3608533.

ΑΘΗΝΩΝ 
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Φίλωνος 34α (185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 

Τηλ. καὶ F ax 210. 4179022.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Πλατεία Ἁ   γί ας Σοφίας 6 
(546 22  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Τηλ. 2310.272739.  F ax 2310.272736.

ΠΑΤΡΩΝ 
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ΚΥΠΡΟΥ 
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σταθεῖ μπροστὰ στὴν ἄυλη καὶ φρικτὴ δόξα τοῦ θείου 
φωτὸς καὶ τῆς Χάριτος. «Χθαμαλὸς νοῦς» –  γράφει ὁ 
ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας – «οὐκ ἂν γένοιτο πρὸς 
θεωρίαν ἐπιτήδειος, ἀλλ’ ὁ τῶν γηΐνων κατεπαρθείς... 
καὶ τῆς τῶν παθῶν ὑψηλότερος  καταδυνα στείας χρη
ματίσας» (PG 72, 653). Μόνο ἐ κεῖ νος ποὺ ἔχει σηκωθεῖ 
πάνω ἀπὸ τὰ γήινα καὶ ἔχει γίνει ὑψηλότερος ἀπὸ τὴν 
καταδυνάστευση τῶν παθῶν, μόνο ἐκεῖνος εἶναι ἄξιος 
νὰ ἀπολαύσει πνευματικὰ θεάματα καὶ νοήματα. 

Ποιὸς λοιπὸν θὰ τολμήσει ν’ ἀνεβεῖ ἐκεῖ;
Ἀκριβῶς τὴν ἐρώτηση αὐτὴ διατυπώ νει καὶ ὁ προφη

τάναξ Δαβὶδ στὸν 23ο Ψαλμό του, δηλώνοντας μὲ ἀπο
ρία: «Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ  Κυρίου καὶ τίς στή
σεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ;» (στίχ. 3). Ποιὸς εἶναι ἱκανὸς 
νὰ ἀνεβεῖ στὸ ὄρος τοῦ Κυρίου καὶ νὰ σταθεῖ στὸν ἅγιο 
τόπο του; Οἱ τρεῖς μαθητὲς ἐπάνω στὸ ὄρος τῆς Μετα
μορφώσεως μόλις ποὺ ἄντεξαν τὰ ὑπερφυὴ μυστήρια 
ποὺ ἔλαβαν χώρα ἐκεῖ. Ἔπεσαν κάτω ἀπὸ τὸν φόβο 
τους καὶ ἔμειναν ἀναίσθητοι, σὰ νεκροί. Ποιὸς λοιπὸν 
θὰ τολμήσει κάτι τέτοιο;

Ὁ ἴδιος ὁ Ψαλμωδὸς δίνει καὶ τὴν ἀ    πάντηση, ἐνθαρ
ρυντικὴ γιὰ τοὺς πιστούς: «Ἀθῷος χερσὶ καὶ καθαρὸς 
τῇ καρδίᾳ, ὃς οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
καὶ οὐκ ὤμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῷ πλησίον αὐτοῦ» (στίχ. 4). 
Αὐτὸς τοῦ ὁποίου τὰ χέρια – οἱ πράξεις – καὶ ἡ καρ
διά – οἱ διαθέσεις – εἶναι ἀθῶα καὶ καθαρά. Αὐτὸς ποὺ 
τὴν ψυχή του δὲν τὴν ἔστρεψε σὲ γήινες ματαιότητες, 
ἐνῶ στὶς σχέσεις του μὲ τὸν  πλησίον ὑπῆρξε πάντο
τε εὐθὺς καὶ εἰλικρινής, χωρὶς δόλο καὶ πονηρία μέσα 
του. Αὐ τὸς μόνο θὰ λάβει τὴν εὐλογία ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ 
ἀνέλθει μαζί Του στὸ ὄ   ρος τὸ ὑψηλό, τῆς Μεταμορφώ
σεως, καὶ νὰ ἀπολαύσει τὴ θεϊκή Του δόξα. 

«Δεῦτε» λοιπὸν καὶ ἐμεῖς· «δεῦτε ἀ    ν α βῶμεν εἰς τὸ 
ὄρος Κυρίου». Μὲ  τέ τοια προετοιμασία ἂς θελήσουμε 
νὰ γί  νουμε ἀναβάτες ἱεροὶ στὸ ἅγιον ὄρος τοῦ Κυρίου. 
Μὲ τὶς σεπτὲς ἀναβάσεις τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς, ἂς 
 ἀφήσουμε πίσω τὴ γῆ καὶ τὰ γήινα φρονήματα, τὶς μι
κρότητες καὶ ματαιότητες τῆς καθημερινότητας, γιὰ νὰ 
βρεθοῦμε στὰ ὑψηλά. Καὶ ἐκεῖ «θεασώμεθα τὴν δόξαν 
τῆς Μεταμορφώσεως αὐτοῦ», θὰ δοῦμε τὴ δόξα Του. 
Θὰ πάρουμε φῶς ἀπὸ τὸ Φῶς Του, θὰ γίνουμε «με
τάρσιοι τῷ πνεύματι», θὰ μεταρσιωθοῦμε πνευματικὰ 
καὶ θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ὑμνήσουμε τὴν ὁμοούσιο Τριά
δα, τὴν προσκυνητὴ εἰς τοὺς αἰῶνας.


