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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Οἱ Σταυροφόροι

Ὁ Σταυρός!
Στὴν καρδιὰ τοῦ Σεπτεμβρίου δε σπόζει, 

δορυφορούμενη ἀπὸ δύο Κυ-
ριακές – πρὸ καὶ μετὰ τὴν  Ὕψωσιν 
– ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς  Ὑψώσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, σὲ ἀνάμνηση 
τῆς πρώτης ἐκείνης Ὑψώσε-
ώς Του μετὰ τὴν  ἀνεύρεσή 
Του ἀπὸ τὴν ἁγία Ἑλένη.

Ἡ Ἑορτὴ μᾶς  παρακινεῖ 
ἔντονα νὰ τοποθετηθοῦ-
με πάνω στὰ  μεγάλα 
νοήματά της, νὰ τοπο-
θετηθοῦμε μᾶλ λον ἀ     -
πέναντι στὸν ἴδιο τὸν 
Σταυρὸ τοῦ Κυρίου καὶ 
τὸν πορευόμενο πρὸς 
τὸν Γολγοθᾶ Σταυρο-
φόρο Λυτρωτὴ τοῦ 
κό σμου.

Πρὶν ἀπὸ Κεῖνον εἶ  -
χαν σηκώσει    πολλοὶ 
τὸν σταυρό τους –  ἐγ-
κλη ματίες, κακοῦρ  γοι, 
ἐπανα στάτες,  δολοφό-
νοι – βα δίζον τας πρὸς
τὸν τόπο τῆς   ἐκ  τε λέσεώς 

τοῦ Σεπτεμβρίου δε σπόζει,
η ἀπὸ δύο Κυ-
τὴὴν  Ὕψωψ σιν 
Ὑψώσεως 
ὲὲ ἀ ἀ άνάμνηση 
ψώψώσεσε-
ρρεσή ή
νη.
νεῖ 
ῦ-

ὶ 

--

ώςώςς 
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τους, μὰ δὲν ὑπῆρξαν  Σταυροφόροι. 
Ἦταν ἐλαφρός, ἀνθρώπινος, στὰ  μέ τρα
καὶ τὴν ἀντοχή τους ὁ  σταυ ρός τους, 
τὸ ξύλο τῆς ἀτιμίας, τῆς ντροπῆς, τῆς 
κατάρας. Ὡσότου ἦρθε Ἐ κεῖνος, ὁ ἐν-
αν θρω πή σας Θεός, ὁ πρῶτος Σταυρο-
φόρος.

Κι ἦταν... τί ἦταν ὁ Σταυρός Του;... Ἀ   -
σήκωτος! Ὄχι ἀπὸ σίδερο κι οὔτε ἀπὸ 
πέτρα ἢ μάρμαρο. Κι αὐτὸς  ξύλινος 
ἦ        ταν. Μὰ ἦταν ἐμποτισμένος ἀπ᾿ τῶν 
αἰώ νων τὴν ἀνθρώπινη βρωμιὰ καὶ  βά  -
ρυνε βάρος ἀμέτρητο. Τόσο ποὺ κι Ἐ-
κεῖνος ἔ  φτασε κάποια στιγμὴ νὰ  κρα υ-
   γάσει «πα ρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήρι-
ον τοῦτο» (Ματθ. κς΄ [26] 39). Μὰ δὲν 
παρῆλθε τὸ πικρὸ ποτήρι. Τὸ ἤ  πιε μέ-
χρι τὴν τελευταία του σταγόνα.

Κι ὅταν τὸ Αἷμα Του ἔτρεξε ἄφθονο κι 
ἔβαψε καὶ πότισε τὸν Σταυρό Του κα-
θαρίζοντας τὴν ἄμετρη βρωμιὰ τοῦ κό-
σμου, ἄλλαξε καὶ τὸ νόημα τοῦ ξύλου 
τῆς κατάρας. Ἔγινε ἀπὸ τότε ὁ Σταυρὸς 
«τὸ εὐλογημένον ξύλον», τὸ στήριγμα 
τοῦ κόσμου, ἡ ἐλπίδα του, ἡ χαρά του: 
«Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ 
ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».

Κι ἀπὸ τότε, πίσω ἀπὸ τὸν πρῶτο 
Σταυ ροφόρο Λυτρωτή, πῆραν τὸν  δρό   -
μο τοῦ Σταυροῦ κι ἄλλοι  ἀμέτρητοι:  ἀ-
   φανεῖς καὶ μεγάλοι, δοῦλοι καὶ  ἐ   λεύ θε-
ροι, ἄν δρες καὶ γυναῖκες, μικρὰ παι-
διὰ καὶ γέροι. Μάρτυρες ποὺ βάδισαν 
πρὸς τὸ μαρ τύριο μὲ φρόνημα ἀκατά-
βλητο, ἀ   σκη τὲς ποὺ πότισαν μὲ δάκρυα 
καὶ ἱδρώτα τὶς ἐρημιές, ἁπλοὶ ἄνθρωποι 
ποὺ σήκωσαν καρτερικὰ τὸν πόνο καὶ 
τὴ θλίψη, τὴν ἀδικία καὶ τὴν περιφρόνη-
ση, τὸν χλευασμό, τὸν δόλο, τὴν ἀπάτη. 
Σταυροφόροι στὸ Γολγοθᾶ τοῦ πόνου 
τῆς ζωῆς. Μαχητὲς στὴ μεγάλη σταυρο-
φορία τῆς ζωῆς. Τόσους αἰῶνες...

Ὅμως...

Ἄλλαξαν πλέον οἱ καιροί. Τώρα φυ-
σοῦν οἱ ἄνεμοι σκληροί, ἀναποδίζουν 
τὸν Σταυρὸ οἱ νέοι σταυρωτές, οἱ τύ-
ραννοι τοῦ κόσμου. Τώρα χυμάει ἡ κό-
λαση κατάμαυρη νὰ πνίξει τὸν Σταυρό, 
νὰ κλέψει τὴ χαρά, νὰ ἀφανίσει ὁλο-
σχερῶς τοῦ κόσμου τὴν ἐλπίδα.

Τώρα ὅμως ἔφτασε, εἶναι ἡ ὥρα τῶν 
πιστῶν!

Ἡ ὥρα τῶν νέων Σταυροφόρων!
Ὄχι μὲ τὸν σταυρὸ στὴν πλάτη, ὅπως 

ἐκεῖνοι ποὺ ἔσπειραν κάποτε ὄλεθρο 
στὴ γῆ, οὔτε μὲ μόνο τὸν σταυρὸ ὡσὰν 
στολίδι στὸ λαιμό. Μὰ Σταυροφόροι μὲ 
τὸν Σταυρὸ στὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς, πι-
στοὶ ἀκόλουθοι τοῦ Χριστοῦ, τοῦ πρώ-
του Σταυροφόρου στὴ δισχιλιόχρονη 
Σταυροφορία τῆς ζωῆς. Μὲ τὴν ἀπόφα-
ση τοῦ πόνου καὶ τοῦ πάθους σταθε-
ρή, κι αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς τους τὴ 
θυσία, ἂν τὸ καλέσουν οἱ καιροί.

Σήμερα, τώρα ποὺ μαίνεται ὁ σατα-
νὰς νὰ ἐξορίσει τὸν Σταυρὸ ἀπὸ τὸν χῶ-
       ρο τοῦ σχολειοῦ, ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς 
Βου λῆς, ἀπὸ κάθε ἐκδήλωση, κάθε 
γιορ τή, ἀπ᾿ τὴ ζωὴ ὁλάκαιρη τοῦ  τόπου 
τούτου ποὺ λευτερώθηκε μὲ ὅπλο τὴν 
πίστη στὸ Σταυρό... σήμερα, τώρα εἶναι 
ἡ ὥρα τῶν πιστῶν, τοῦ καθενός μας.

Νὰ μείνουμε πραγματικὰ πιστοί! Ἀ -
κλόνητοι! Ὄχι δειλοὶ καὶ δίψυχοι, παρα-
συρόμενοι ἀπ᾿ τὶς συνήθειες καὶ τὸν 
τρόπο τῶν πολλῶν. Ἀλλὰ ἀσυμβίβα-
στοι, ἀφοσιωμένοι στὸν Κύριο τοῦ κό-
σμου, τὸν Σταυροφόρο Λυτρωτὴ ποὺ 
εἶ ναι ἡ χαρὰ τοῦ κόσμου, ἡ ἐλπίδα του, 
ἡ ζωή.

Δὲν εἴμαστε ἀδικημένοι, ζώντας στὴν 
ὥρα τούτη τῆς ἱστορίας τὴν ὀργισμένη, 
στοὺς δίσεκτους αὐτοὺς καιρούς.

Προνομιοῦχοι εἴμαστε!
Ἀγαπημένοι φίλοι τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ νέοι, οἱ δικοί Του Σταυροφόροι!
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1. �ωὴ σταυροῦ καὶ θυσίας 
Λίγες μέρες πρίν, ἀξιωθήκαμε νὰ προσκυνήσουμε 

τὸν Ζωηφόρο Σταυρὸ τοῦ Κυρίου καὶ νὰ λάβουμε τὴ 
χάρη καὶ τὴν εὐλογία του. Ὁ Κύριος ὅμως δὲν μᾶς θέ-
λει ἁπλοὺς προσκυνητὲς τοῦ Σταυροῦ Του. Μᾶς ζητᾶ 
νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε στὸ δρόμο τοῦ σταυροῦ καὶ 
τῆς θυσίας. Αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς λέγει στὴν εὐαγγελικὴ 
περικοπὴ ποὺ ἐπικαίρως ἀναγινώσκεται τὴν Κυριακὴ 
«μετὰ τὴν Ὕψωσιν»:

Ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ μὲ ἀκολουθεῖ ὡς μαθητής μου, 
ἂς ἀπαρνηθεῖ τὸν ἑαυτό του κι ἂς πάρει τὴ σταθερὴ 
ἀπόφαση νὰ ὑποστεῖ γιὰ μένα κάθε θλίψη καὶ δοκιμα-
σία, ἀκόμα καὶ θάνατο σταυρικό, καὶ τότε ἂς μὲ ἀκο-
λουθεῖ μιμούμενος τὸ παράδειγμά μου.  

Καὶ γιὰ νὰ βεβαιώσει τοὺς μαθητές Του ὅτι δὲν εἶναι 
μάταιες οἱ θυσίες αὐτές, συμπλήρωσε: Ὅποιος θέλει 
νὰ σώσει τὴν πρόσκαιρη ζωή του, θὰ χάσει τὴν εὐτυ-
χισμένη καὶ αἰώνια ζωή. «Ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυ-
τοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐ  μοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗ τος σώ-
σει αὐτήν»· ὅποιος ὅμως θυσιάσει τὴ ζωή του γιὰ μένα 
καὶ τὸ Εὐαγγέλιό μου, αὐτὸς θὰ σώσει τὴν ψυχή του 
στὴ μέλλουσα ζωὴ καὶ θὰ κερδίσει τὴν αἰώνια εὐτυχία. 

Εἶναι κάποιες φορὲς ποὺ ὁ καθένας μας  ἔρχεται 
μπροστὰ στὸ φοβερὸ δίλημμα: νὰ μείνω πιστὸς στὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ διακινδυνεύσω τὴ θέση ἐργα-
σίας, τὸ μέλλον τῆς οἰκογενείας ἢ ἀκόμη καὶ τὴν ὑγεία 
μου ἢ νὰ κάνω κάποια παράβαση τοῦ νόμου τοῦ Θε-
οῦ, ὥστε νὰ ἐπιβιώσω μέσα στὶς τόσο δύσκολες καὶ 
πιεστικὲς καταστάσεις;... Στὴ δύσκολη αὐτὴ ὥρα τῶν 
ἀποφάσεων χρειάζεται τόλμη καὶ ἀποφασιστικότητα. 
Πίστη καὶ ἐλπίδα στὸν Κύριο, ὁ Ὁποῖος θὰ μᾶς δώ-
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Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος,
Ἱλαρίωνος νεομάρτυρος
Ἦχος βαρύς -  Ἑωθινὸν Ε΄

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(Μετὰ τὴν  Ὕψωσιν) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Γαλ. β΄ 16-20
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1

Ε
ἶπεν ὁ Κύριος· ὅστις 
θέλει ὀπίσω μου 
ἀκολουθεῖν, ἀπαρ-

νησάσθω ἑαυτὸν καὶ 
ἀράτω τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω 
μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 
ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ 
ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυ-
τοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ 
καὶ τοῦ εὐαγγελίου, 
οὗτος σώσει αὐτήν. τί 
γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον 
ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον 
ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει 
ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ 
ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ 
τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ 
γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι 
καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐ-
παισχυνθήσεται αὐτὸν 
ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ 
τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 
Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τι-
νες τῶν ὧδε ἑστηκότων, 
οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται 
θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 
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σει δύναμη γιὰ νὰ σηκώσουμε τὸν σταυ-
ρό μας. 

Πόσο ἐνισχυτικὰ εἶναι τὰ ἀπειράρι θμα 
παραδείγματα τῶν ἁγίων μαρτύρων! Σή-
μερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴ 
μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυ-
ρος Εὐσταθίου, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀνώτατος 
ἀξιωματικὸς τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ. Ἀπὸ 
τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του 
πίστεψαν στὸ Χριστό, πέρασαν ἀπίστευ-
τες περιπέτειες! Ὡστόσο ἡ πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ ποτὲ δὲν τοὺς ἐγκατέλειψε. Κι ὅταν 
ὁ Εὐστάθιος, ἐπικεφαλῆς τοῦ ρωμαϊ κοῦ 
στρατοῦ σὲ κρίσιμη μάχη, ἐπέστρεψε νι-
κητὴς καὶ παρουσιάστηκε ἐνώπιον τοῦ 
αὐτοκράτορα Ἀδριανοῦ, δὲν δίστασε νὰ 
ὁμολογήσει μὲ παρρησία τὴν πίστη του, 
ἀρνούμενος νὰ θυσιάσει στοὺς ψεύτικους 
θεούς. Καὶ γιὰ τὴν ὁμολογία του αὐτὴ τὸν 
ὁδήγησαν στὸ μαρτύριο μαζὶ μὲ τὴ σύζυ-
γο καὶ τὰ παιδιά του. Ἀνθρωπίνως θὰ λέ-
γαμε ὅτι ἔχασαν τὴ ζωή τους. Στὴν πρα-
γματικότητα ὅμως κέρδισαν τὴν ἀθανα-
σία, τὴν αἰώνια μακαριότητα καὶ εὐτυχία. 
Κι αὐτὸ εἶναι τὸ πᾶν, ὅπως ἐξήγησε ὁ Κύ-
ριος στὴ συνέχεια τῆς διδασκαλίας Του:

2. "νώπιον ἀνθρώπων 
καὶ ἀγγέλων

Τί θὰ ὠφελήσει τὸν ἄνθρωπο, ἐὰν κερ-
δίσει ὅλο τὸν ὑλικὸ κόσμο, καὶ στὸ τέλος 
χάσει τὴν ψυχή του; 

Ἤ, ἐὰν ἕνας ἄνθρωπος χάσει τὴν ψυχή 
του, τί μπο ρεῖ νὰ δώσει ὡς ἀντάλλα γμα 
γιὰ νὰ τὴν ἐξαγοράσει ἀπ’ τὴν αἰώνια ἀ -
πώλεια; 

Νὰ εἶστε βέβαιοι ὅτι  ὁποιοσδήποτε 
ντρα πεῖ ἐμένα καὶ τοὺς λόγους μου μπρο-
στὰ στοὺς ἀνθρώπους τῆς γενιᾶς αὐτῆς 
ποὺ ἀποστά τησε ἀπ’ τὸν πνευματικό της 
Νυμφίο καὶ εἶναι ἁμαρτωλή, αὐτὸν θὰ 
τὸν ντραπεῖ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
καὶ θὰ τὸν ἀποκηρύξει ὡς ξέ νο, ὅταν θὰ 
ἔλθει μὲ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους περιβε-

βλημένος μὲ τὴ δόξα τοῦ Πατρός Του. 
Καὶ ὁ Κύριος συνέχισε: Σᾶς λέω ἀληθι-

νὰ ὅτι ὑπάρχουν μερικοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ 
στέκονται ἐδῶ οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ γευθοῦν 
θάνατο, μέχρι νὰ δοῦν τὴ βασιλεία τοῦ 
Θε οῦ νὰ ἔχει ἔλθει δυναμικὰ καὶ ἀποτελε-
σματικά. (Πράγματι, μὲ τὴν καταστρο φὴ 
τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τοῦ ναοῦ της καὶ μὲ 
τὸν διασκορπισμὸ τοῦ Ἰσραήλ, καταλύ θη-
κε ἡ παλαιὰ τάξη, ἐνῶ μὲ τὴν κάθοδο τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος θεμελιώθηκε, ὡς ἄλλη 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ πάνω στὴ γῆ, ἡ Ἐκ-
κλη σία, μὲ τὴν ἀκατανίκητη δύναμή της). 

Ἀξίζει νὰ ὑπογραμμίσουμε τὸν λόγο τοῦ 
Κυρίου ποὺ ἀναφέρεται σ’ αὐτοὺς ποὺ 
θὰ ντραποῦν νὰ ὁμολογήσουν τὸ ὄνο-
μά Του, λόγος ποὺ ἀναμένει τὴν ἐπαλή-
θευσή του στὴ φοβερὴ ἡμέρα τῆς Κρίσε-
ως. Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ἀντίθεση καὶ δη-
μιουργεῖ εὔλογη τὴν ἀπορία: αὐτὸς ποὺ 
ντρέπεται νὰ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ καὶ διστάζει νὰ ὁμολογήσει ὅτι 
εἶναι πιστὸς χριστιανὸς μπροστὰ σὲ συν-
αδέλφους, συγγενεῖς ἢ ἄλλους ἀνθρώ-
πους τοῦ περιβάλλοντός του, πῶς θὰ ἀν -
τέξει τὴν ντροπή, ὅταν θὰ φανερωθεῖ ἡ δι-
πλοπροσωπία του ἐνώπιον ἀνθρώπων 
καὶ ἀγγέλων;... Αὐτὸς ποὺ ἀρνεῖται νὰ 
σηκώσει τὸν σταυρό του καὶ παραιτεῖται 
ἀπὸ τὸν ἀγώνα, πῶς θὰ ἀτενίσει «τὸ ση-
μεῖον τοῦ οὐρανοῦ», τὸν Σταυρὸ τοῦ Κυ-
ρίου, ποὺ θὰ προβάλει ὡς σύμβολο νί-
κης τὴν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσί-
ας; Τί θὰ ἀπολογηθεῖ ἐνώπιον τοῦ Ἀρνί-
ου, ποὺ θὰ φέρει τὰ σημάδια τῆς σφαγῆς, 
ἀλλὰ καὶ θὰ περιβάλλεται ἀπὸ τὴ δόξα 
τῆς μέχρι θανάτου ὑπακοῆς;... 

Ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ποὺ ἑορ-
τάσαμε τὶς μέρες αὐτὲς μᾶς  ὑπενθυμίζει 
ὅτι ὅποιος θέλει νὰ ὑψωθεῖ, ὀφείλει πρῶ-
τα νὰ ταπεινωθεῖ. Νὰ ἀκολουθήσει τὸν 
Ἐ   σταυρωμένο στὴ σταυρική Του πορεία, 
γιὰ νὰ συμμετάσχει στὴ χαρὰ καὶ τὴ δόξα 
τῆς Ἀναστάσεως.



Ἀ τέλειωτοι οἱ πόλεμοι πάνω στὴ 
γῆ. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς  ἱστορίας 
μας μέχρι σήμερα  ἀμέτρητες 

φορὲς ποτίσθηκε μὲ τὸ αἷμα τῶν  ἀν θρώ-
πων ἡ γῆ μας! Χιλιάδες, ἑκατομμύρια 
ἄν θρωποι ἔχασαν τὴ ζωή τους στὰ πε-
δία τῶν μαχῶν. Τεράστια ἔξοδα  ἔγιναν 
γιὰ πολεμικοὺς ἐξοπλισμούς, γιὰ νὰ ἀλ -
ληλοσκοτώνονται οἱ ἄνθρωποι, νὰ ἀλ-
ληλοεξοντώνονται τὰ ἔθνη, νὰ τυλίγε-
ται στὸ σκοτάδι ἡ γῆ, νὰ βυθίζεται στὸν 
πόνο, στὴ θλίψη, στὸ δάκρυ ὅλος ὁ 
πλανήτης.

Ὑπάρχει ὅμως ἕνας πόλεμος διαφο ρε-
τικὸς ἀπ’ ὅλους αὐτοὺς τοὺς  πολέμους. 
Ἀσύγκριτα πιὸ φοβερός, καταστρε πτι-
κὸς καὶ ὀλέθριος. Δὲν εἶναι  πόλεμος μιᾶς 
πόλεως ἐναντίον ἄλλης, ἑνὸς ἔθνους 
ἐναντίον ἄλλου ἔθνους. Τὰ ὅπλα ποὺ 
χρησιμοποιοῦνται δὲν ἔχουν ἐπίγειους 
στόχους, δὲν πολεμοῦν ἄνθρωποι μὲ 
ἀνθρώπους στὸν πόλεμο αὐτό.

Πολεμεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸν Θεό!
Ναί! Ὁ μικρὸς καὶ ἀδύναμος ἄνθρω-

πος ὑψώνει τὸ ἀνάστημά του ἐνώπιον 
τοῦ ἀπείρου καὶ παντοδυνάμου Θεοῦ! Ὁ 
μικρὸς καὶ ἀσήμαντος κάτοικος τῆς γῆς 

σημαδεύει μὲ τὰ ὅπλα του τὸν οὐρανό!
Ἡ συνειδητὴ καὶ ἐσκεμμένη ἁμαρτία 

τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνας πόλεμος μὲ 
τὸν οὐρανό. Ἡ ἀθέτηση τοῦ νόμου τοῦ 
Θε οῦ εἶναι ἐπανάσταση ἐναντίον Του.

Ὅταν ἄλλα λέει ὁ πατέρας καὶ ἄλλα κά-
νει τὸ παιδί, ὅταν τὸ παιδὶ ἀντιστρατεύ-
εται τὸ θέλημα τοῦ πατέρα, τότε δημι-
ουργεῖται ἀπόσταση, ὑπάρχει ἀντιπα-
ράθεση, προκαλεῖται ἔχθρα. Ἡ ἀτμό-
σφαιρα στὶς σχέσεις τους γίνεται δυσά-
ρεστη, ἀφόρητη, πολεμική.

«Ἀπόστα ἀπ’ ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέ-
ναι οὐ βούλομαι», λέει μὲ ἀποτομία καὶ 
σκληρότητα ὁ ἄνθρωπος στὸν Πατέρα 
Θεό (Ἰὼβ κα΄ [21] 14). Δὲν θέλω νὰ σὲ 
ξέρω.

Φύγε μακριά μου. Ἔξω ἀπὸ τὴν καρ-
διά μου. Ἔξω ἀπὸ τὴ ζωή μου, ἀπὸ τὸ
σπίτι μου, ἀπὸ τὴν οἰκογένειά μου, ἀ  -
πὸ τὴν πατρίδα μου. Ἔξω ἀπ’ ὅλο τὸν
κόσμο. Ἐμεῖς θέλουμε ἕναν κόσμο χω-
ρὶς Ἐσένα, ἕναν κόσμο χωρὶς Θεό. Ἐ  -
μεῖς θέλουμε νὰ ζήσουμε χωρὶς Ἐσέ-
να, νὰ χαροῦμε τὴ ζωή μας χωρὶς Ἐσέ-
να. Ἐμεῖς θὰ πετύχουμε καὶ θὰ βροῦμε 
τὴν εὐτυχία μας χωρὶς νὰ ἀκούσουμε τὴ 

Πόλεμος μὲ τΠόλεμος μὲ τὸὸν οὐρ� ὸν οὐρ� ὸ
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συμβουλή Σου, χωρὶς νὰ καταφύγουμε 
στὴ Χάρη Σου. Ἐμεῖς θὰ στηριχθοῦμε 
στὴν οἰκονομία μας, στὴν τεχνική μας, 
στὴ δύναμή μας.

Ἐσὺ νὰ μένεις ἐκεῖ ψηλά, στὸν οὐρανό. 
Ὅταν ἀσχολεῖσαι μαζί μας, μᾶς δυσκο-
λεύεις, μᾶς ἀπειλεῖς, μᾶς ταλαιπωρεῖς. 
Μᾶς ὁρίζεις νόμους. Μᾶς π εριορί ζεις. 
Δὲν Σὲ θέλουμε. «Ἀπόστα». Νὰ μείνεις 
σὲ ἀπόσταση. Νὰ περιορισθεῖς στὸν 
οὐρανό. Καὶ ἐκεῖ νὰ κατοικεῖς. Ἀπὸ ἐκεῖ 
ψηλὰ νὰ μᾶς κοιτᾶς.

Ἀλλὰ ὄχι! Ἀκόμη καὶ τὸ βλέμμα Σου 
μᾶς ἐνοχλεῖ. Μᾶς ἐλέγχει καὶ μᾶς ταλαι-
πωρεῖ. Γι’ αὐτὸ οὔτε ἐκεῖ Σὲ  θέλουμε. 
Μᾶς εἶναι ἀφόρητη καὶ μόνη ἡ ὕπαρξή 
Σου. Δὲν θέλουμε νὰ ὑπάρχεις. Οὔτε 
στοὺς οὐρανούς. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ πόλεμος μὲ τὸν  οὐρανό. 
«Θὰ ἐπιτεθοῦμε κατὰ τοῦ Θεοῦ. Θὰ τὸν 
κατεβάσουμε ἀπὸ τὸν ἀνώτατο τῶν οὐ-
ρανῶν. Ὅπου καὶ ἂν καταφύγει, θὰ τὸν 
συλλάβουμε ἡττημένο», ἔγραφε σὲ δια-
κήρυξή του τὸ 1924 ὁ Ζηνόβιεφ, ἕνας 
ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς μπολσεβικικῆς 
ἐπαναστάσεως, ποὺ ὁ Στάλιν τὸν συνέ-
λαβε καὶ τὸν ἐξόντωσε τὸ 1937. Μὲ τέ-
τοια θρασύτητα μιλοῦσαν αὐτοὶ ποὺ 
ἕναν αἰώνα περίπου πρὶν ὕψωναν πε-
ρήφανα τὶς σημαῖες τοῦ ἀθεϊσμοῦ στὴν 
ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ ἔστηναν ἐπίση-
μα τὰ ἀθεϊστικὰ καθεστῶτα τους. Ἑκατὸ 
χρόνια μετὰ λατρεύουν τὸν Θεὸ ποὺ πο-
λέμησαν. Καταλαβαίνουν τὰ λάθη τους 
καὶ μετανοοῦν. Κλαῖνε ἀμέτρητα θύματα 
τοῦ ἀθεϊσμοῦ τους. Ἔχουν νὰ θυμοῦν-
ται μόνο βάσανα, διωγμούς, ἀφάντα-
στες ταλαιπωρίες καὶ θλίψεις ποὺ ἦλθαν 
ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστασίας τους.

Ἐμεῖς ἐδῶ, στὴν ὀρθόδοξη πατρίδα 
μας, δείχνουμε νὰ μὴν καταλαβαίνου-
με τίποτε ἀπὸ αὐτά. Δὲν θέλουμε νὰ δι-
δαχθοῦμε ἀπὸ τὰ λάθη τῶν ἄλλων, θέ-

λουμε νὰ κάνουμε τὰ ἴδια λάθη, γιὰ νὰ 
πάρουμε τὰ ἴδια μαθήματα. Καὶ πολε-
μοῦμε τὸν Θεό. Κατεβάζουμε τὴν εἰκόνα 
Του ἀπὸ τὰ δημόσια κτήρια καὶ ἀπὸ τὰ 
σχολεῖα μας. Δὲν θέλουμε νὰ διδάσκου-
με τὴν ἀλήθεια Του στὰ παιδιά μας. Δὲν 
ἐ  πιτρέπουμε νὰ μπαίνουν οἱ πνευματι-
κοὶ στὰ σχολεῖα. Δὲν κάνουμε πιὰ τὸν 
σταυρό μας. Ἀρνούμαστε νὰ δεχθοῦμε 
τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας καὶ ψη-
φίζουμε ἄλλους, δικούς μας, ἀντίθεους 
νόμους, ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν μὲ μαθημα-
τικὴ ἀκρίβεια στὴν καταστροφή. Καὶ ἐνῶ 
βλέπουμε τὴν καταστροφὴ νὰ ἔρχεται 
μὲ ταχύτητα κατεπάνω μας, ἐπιμένουμε. 
Καὶ νομιμοποιοῦμε αὐτὰ ποὺ ὄχι μόνο ὁ 
νόμος τοῦ Θεοῦ ἀπαγορεύει, ἀλλὰ καὶ 
ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα καὶ οἱ νόμοι τῆς φύ-
σεως δὲν συμφωνοῦν.

Φθάνουμε ἔτσι νὰ γινόμαστε ἀγνώρι-
στοι, χειρότεροι ἀπὸ τὰ ζῶα. Γιατὶ γίνα-
με ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ. Γιατὶ ἀνοίξαμε πό-
λεμο μὲ τὸν οὐρανό. Ὅσο ἀγνοοῦμε τὸν 
Θεό, τόσο χάνουμε τὸν ἑαυτό μας. Ὅσο 
πολεμοῦμε τὸν οὐρανό, τόσο πιὸ πολὺ 
βυθιζόμαστε στὸ χῶμα τῆς γῆς.

Ἄνθρωπε, «μὴ εἴσαγε πόλεμον εἰς τὸν 
οὐρανόν... ὁ Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ πάντων 
ἰσχυρότερος», λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος (PG 52, 429).

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς  προειδοποιεῖ: 
«Ἐ    ὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀ-
γαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε· ἐὰν δὲ μὴ θέλη  -
τε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου,  μάχαιρα ὑ  -
μᾶς κατέδεται» (Ἡσ. α΄ 19-20). Ἂν ἀ   πο-
φασίσετε νὰ δεχθεῖτε τοὺς νόμους μου, 
θὰ εὐτυχήσετε καὶ θὰ  ἀπολαύσετε τὰ 
ἀγαθὰ τῆς γῆς. Ἂν ὅμως  ἀποφασίσετε 
διαφορετικά, τότε τὸ μαχαίρι θὰ σᾶς
φά  ει, σᾶς περιμένει ἡ καταστροφή.

«Τίς σοφὸς καὶ συνήσει ταῦτα; ἢ συ ν-
 ε τὸς καὶ ἐπιγνώσεται αὐτά;» (Ὡσ. ιδ΄ 
[14] 10).



Ἕ νας εἶναι ὁ Θεός, ὁ ἄπειρος, ὁ 
πανάγαθος, ὁ τέλειος, ὁ ἀξιόπι-
στος καὶ ἀληθινός. Ὅλοι οἱ ἄλ   -

λοι ὀνομαζόμενοι θεοὶ εἶναι κατασκευ-
άσματα τῶν δαιμόνων, πλάσματα τῆς 
φαντασίας τῶν ἀνθρώπων, ἀνύπαρκτοι 
καὶ ψεύτι κοι θεοί.

Πρῶτος ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κατακτᾶ τὶς 
καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς τα -
λαι  πωρεῖ, εἶναι ὁ μαμωνάς, δηλαδὴ ὁ 
πλοῦ τος. Ὁ Χριστὸς τὸν ὀνόμασε  κύριο. 
«Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύ-
ειν», εἶπε. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ εἶ  ναι 
δοῦ λος συγχρόνως σὲ δύο  κυρίους. Δι-
ότι ἢ θὰ μισήσει τὸν ἕνα καὶ θὰ ἀγαπή-
σει τὸν ἄλλο, ἢ θὰ  προσκολληθεῖ στὸν 
ἕνα καὶ θὰ καταφρονήσει τὸν ἄλ λο. «Οὐ 
δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μα μωνᾷ». 
Δὲν μπορεῖτε νὰ εἶσθε συγχρόνως δοῦ-
λοι καὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ μαμωνᾶ (Ματθ. 
ς΄ 24).

Παρουσιάζεται ἐδῶ ὁ πλοῦτος ὡς 
προσωπικὸς ἀνταγωνιστὴς τοῦ Θεοῦ, 
διότι ὅταν κερδίσει τὸν ἄνθρωπο, ἀ  πορ-
ροφᾶ ὅλο τὸ ἐνδιαφέρον του,  τρέφει 
τὶς πιὸ μεγάλες ἐλπίδες του,  ὑπόσχεται 
ἀπέραντη εὐτυχία, κατακτᾶ τὴν  καρδιά 
του, τὸν ὑποδουλώνει πλήρως. Ὁ ἄν-
θρωπος προσκολλᾶται στὴ  δουλεία τοῦ 

χρήματος, δὲν χορταίνει ποτὲ μὲ ὅσα 
ἔχει, ζητάει ὅλο καὶ περισσότερα, γίνεται 
πλεονέκτης, καὶ ὅπως λέει ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος, ἡ πλεονεξία «ἐστὶν εἰδωλο-
λατρία» (Κολασ. γ΄ 5). Χάνεται ἀπὸ τὸν 
ὁρίζοντα τῆς ψυχῆς ὁ ἀληθινὸς Θεός. 
Ἡ ψυχὴ παραδίδεται μὲ ὅλες τὶς δυνά-
μεις της στὴ λατρεία τοῦ χρήματος, σκέ-
πτεται διαρκῶς τὰ πλούτη, ἀγαπᾶ τὰ 
πλούτη, ἀγωνίζεται, κάνει τὸ πᾶν γιὰ νὰ 
ἀσφαλίζει καὶ αὐξάνει τὰ ὑλικὰ πλούτη, 
τὰ χρήματα, τὰ κτήματα, τὶς καταθέσεις. 
Θεός της γίνεται τὸ χρῆμα. Τόπος σ’ 
αὐτὴν γιὰ τὸν ἀληθινὸ Θεὸ δὲν ὑπάρχει, 
καθὼς μάλιστα ὁ Κύριος ζητάει ἀπόλυ-
τη ὑποταγὴ σ’ Αὐτὸν καὶ τέλεια ἀπαλ-
λαγὴ ἀπὸ κάθε ἄλλη ὑποτέλεια.

Τὸν ὑλικὸ πλοῦτο, τὸν μαμωνά, τὸν 
ὀ   νομάζει ὁ Κύριος «μαμωνᾶ τῆς ἀδικί-
ας» (Λουκ. ις΄ 9). Γιατί ἄραγε;

Διότι τὶς περισσότερες φορὲς οἱ ἄν-
θρω ποι γίνονται πλούσιοι μὲ  ἀθέμιτα 
μέ   σα, μὲ ἐκμετάλλευση τῶν ἀδυνά των 
συνανθρώπων τους, μὲ ἁρπαγές, μὲ 
ψεύ  δη, ἀπάτες καὶ ἀδικίες. Δὲν εἶναι δί-
καιος ὁ πλοῦτος αὐτός, δὲν τοὺς ἀνήκει.

Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη ἀπέκτησαν τὸν 
πλοῦτο τους μὲ τίμιο κόπο καὶ δίκαιο 
τρό  πο, πάλι δὲν ἀνήκει  ἀποκλειστικὰ 
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στοὺς ἴδιους ὁ πλοῦτος αὐτός. Ὁ Θεὸς 
τοὺς τὸν χάρισε γιὰ νὰ  προσφέρουν σ’ 
αὐτοὺς ποὺ στεροῦνται, νὰ  δίνουν ἀπὸ 
τὰ πολλὰ ποὺ ἔχουν, γιὰ νὰ ἀνακου-
φίζονται οἱ πτωχοί, νὰ σώζονται καὶ οἱ ἴ -
διοι. Γι’ αὐτὸ ἂν κρατοῦν αὐτὰ ποὺ ἔχουν 
μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό τους, διαπράτ τουν 
ἀδικία, καὶ ὁ πλοῦτος τους εἶναι ἄδικος, 
μαμωνὰς τῆς ἀδικίας.

Ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕναν ἀκόμη λόγο καλεῖται 
μαμωνὰς τῆς ἀδικίας ὁ πλοῦτος.  Διότι 
ἀ  δικεῖ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἐμπιστεύονται. 
Διαψεύδει τὶς προσδοκίες τους, προδί-
δει συχνὰ ὅσους ἐναποθέτουν τὶς ἐλπί-
δες τους σ’ αὐτόν. Εὔκολα χάνεται, περ-
νάει σὲ ἄλλα χέρια. Γι’ αὐτὸ ἀπογοητεύ-
ει συχνὰ τοὺς κατόχους του, κάποτε δὲ 
τοὺς στέλνει στὰ δικαστήρια καὶ στὶς φυ-
λακές.

Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη δὲν  ἀκολουθήσουν 
τέτοια δυσάρεστη πορεία τὰ πράγμα-
τα, πάλι ἀδικεῖ τοὺς πιστούς του ὁ θεὸς 
τοῦ πλούτου. Διότι δὲν μπορεῖ νὰ δώ-
σει ὅσα ὑπόσχεται, δὲν μπορεῖ νὰ δώ-
σει ἀληθινὴ χαρά, πραγματικὴ εἰρή-
νη, διαρκὴ εὐτυχία. Αὐτὰ εἶναι καταστά-
σεις ἐσωτερικὲς ποὺ μόνο τὸ Πνεῦμα τὸ 
Ἅ   γιον μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίζει στὶς ψυχὲς 
τῶν δικῶν Του ἀνθρώπων. Ὁ ἄνθρω-
πος, ὁ πλασμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ 
τὸν Θεό, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὰ  πλούτη 
τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ πλούτη τοῦ 
κό σμου, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ 
Θεὸ καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν ψεύτη μαμωνά, ὁ 
ὁποῖος καὶ ἂν ἀκόμη μείνει πιστὸς σ’ 
ὅλη τὴ ζωή, στὸ τέλος της ἀναγκαστικὰ 
θὰ μᾶς ἀφήσει. Καὶ τότε; Τί γίνεται τότε; 
Τὸ εἰσιτήριο γιὰ τὸ μεγάλο ταξίδι ποιὸς 
ἐπίγειος πλοῦτος ποὺ σκλάβωσε τὴν 
ψυχή, μπορεῖ νὰ τῆς τὸ ἐξασφαλίσει;

Καταλαβαίνουμε τώρα τί σημαίνει «ἀ  -
πάτη τοῦ πλούτου», γιὰ τὴν ὁποία μίλη-
σε ὁ Κύριος (Ματθ. ιγ΄ 22).

Μήπως δὲν βλέπουμε αὐτὴ τὴν ἀπά-
τη καὶ σήμερα μὲ ὅσα συμβαίνουν στὴν 
πατρίδα μας; Ἔχεις χρήματα στὴν Τρά-
πεζα, ἀλλὰ δὲν  μπορεῖς νὰ τὰ πάρεις. 
Ἔ  χεις ἀκίνητα, ἀλλὰ δὲν μπο ρεῖς νὰ 
που λήσεις. Ἀγοραστικὸ ἐν  διαφέρον δὲν 
ὑπάρχει, καὶ ἂν  βρεθεῖ  ἀγοραστής, θὰ 
πρέπει νὰ  πουλήσεις σὲ  ἐξευτελιστικὴ 
τιμή. Δὲν τολμᾶς λοιπὸν καὶ σοῦ  μένει τὸ 
ἀκίνητο καὶ μαζὶ ἡ ὑποχρέωση νὰ πλη-
ρώνεις γι’ αὐτὸ καὶ φόρους, ποὺ συνε-
χῶς αὐξάνονται. Οἱ μισθοὶ ὅ   μως καὶ οἱ 
συντάξεις  μειώνονται. Καὶ δὲν ἔχεις, καὶ 
δὲν ξέρεις τί νὰ  κάνεις. Ἕ  να πράγμα 
μό   νο καταλαβαίνεις, ὅτι ὁ μαμωνὰς δὲν 
εἶναι ἀξιόπιστος. Σὲ  προ  δίδει, σὲ ἐκθέ-
τει, σὲ παραπλανᾶ. Γιατὶ εἶναι θεὸς ἀπα-
τεώνας!

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὸν 
ἀ        ληθινὸ Θεό. Σ’ Αὐτὸν μόνο  μπορεῖ νὰ 
βρεῖ τὸ ἀσάλευτο στήριγμά του. Ὁ ἀ     πό -
στολος Παῦλος ὅταν μιλάει γιὰ τὴν «ἀδη-
λότητα» τοῦ πλούτου, γιὰ τὴν ἀ  βέβαιη 
καὶ ἄδηλη κατοχή του,  συγχρό νως προ-
τρέπει οἱ πλούσιοι νὰ μὴ στηρίζονται σ’ 
αὐτόν, ἀλλὰ νὰ  ἐλπίζουν «ἐν τῷ Θεῷ τῷ 
ζῶντι, τῷ  παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλου-
σίως εἰς ἀπόλαυσιν» (Α΄ Τιμ. ς΄ 17). Δι-
δάσκει νὰ ἐλπίζουμε στὸ Θεό, ποὺ δὲν 
εἶναι  ἄψυχος σὰν τὸν μαμωνά, ἀλλὰ 
εἶ ναι Θεὸς  ζωντανός, ὁ ὁ ποῖος μᾶς 
παρέ χει πλούσια καὶ ἄφθονα ὅλα τὰ 
ἀγαθά Του γιὰ νὰ τὰ ἀπολαμβάνουμε.

Αὐτὸς ποὺ φροντίζει γιὰ τὰ  πετεινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, φρον-
τίζει πιὸ πολὺ ὡς πανάγαθος Πα τέρας 
γιὰ τὰ παιδιά Του, γιὰ  ἐκείνους ποὺ ζη-
τοῦν πρῶτα τὴ Βασιλεία Του καὶ τὴ δικαι-
οσύνη Του (Ματθ. ς΄ 33). Αὐ τοὺς τοὺς 
πλουτίζει μὲ τὰ δικά Του δῶρα, δὲν ἐπι-
τρέπει νὰ στερηθοῦν  τίποτε πάνω στὴ 
γῆ, θὰ τοὺς χαρίσει δὲ καὶ τὰ ἀμύθη τα 
πλούτη τοῦ οὐρανοῦ.
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1. Στὴν ὑπηρεσία 

τοῦ /υρίου
Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ 

μᾶς μεταφέρει στὴν ἀρχὴ τῆς δημο-
σίας δράσεως τοῦ Κυρίου. Ὁ Κύριος 
εἶχε ἀρχίσει νὰ διδάσκει καὶ νὰ θαυ-
ματουργεῖ· ὡστόσο δὲν εἶχε σχηματι-
σθεῖ ἀκόμα ὁ στενὸς κύκλος τῶν δώ-
δεκα μαθητῶν. Ἐδῶ περιγράφεται ἡ 
κλήση τῶν πρώτων τεσσάρων μα-
θητῶν.

Στὴν ἀκρογιαλιὰ τῆς λίμνης Γεννη-
σαρὲτ στεκόταν ὁ Κύριος καὶ δίδα-
σκε. Κόσμος πολὺς εἶχε συγκεντρω-
θεῖ, ἀλλὰ λίγοι μποροῦσαν νὰ Τὸν 
βλέπουν καὶ νὰ Τὸν ἀκοῦν. Μακά-
ρι νὰ ὑπῆρχε κάποιος τρόπος γιὰ νὰ 
ἀκοῦνε περισσότεροι! Ἔριξε γύρω 
Του ἕνα βλέμμα ὁ Κύριος καὶ εἶδε 
δύο ψαροκάικα ἀραγμένα στὴν ἄκρη 
τῆς λίμνης. Οἱ ψαράδες εἶχαν κατεβεῖ 
στὴν παραλία κι ἔπλεναν τὰ δίχτυα 
τους. Μπῆκε σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ πλοῖα 
καὶ ρώτησε τὸν ἰδιοκτήτη, τὸν Σίμω-
να, δηλαδὴ τὸν Πέτρο, ἂν μποροῦσε 
νὰ προχωρήσει λίγο μέσα στὴ λίμνη, 
χωρὶς ὅμως νὰ ἀπομακρυνθεῖ. Μὲ 
τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ εἶχε ἀπέναντί Του 
τὰ πλήθη, ὥστε περισσότεροι νὰ Τὸν 
παρακολουθοῦν. Ἔτσι κι ἔγινε. Κάθι-

t   ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ ᾿Ιησοῦς 
παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, εἶδε
δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λί -

μνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐ  -
τῶν ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. ἐμβὰς δὲ 
εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, 
ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγα-
γεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας  ἐδίδασκεν ἐκ
τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. ὡς δὲ ἐπαύ-
σατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ἐ-
πανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ  χαλάσατε 
τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. καὶ ἀποκρι-
θεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ· ἐπιστάτα, 
δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες 
οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί 
σου χαλάσω τὸ δίκτυον. καὶ τοῦτο 
ποιήσαν τες συνέκλεισαν πλῆθος 
ἰχθύων πολύ· διερρήγνυτο δὲ τὸ 
δίκτυον αὐτῶν. καὶ κατένευσαν τοῖς 
μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ 
ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ 
ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ 
πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. ἰδὼν δὲ 
Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνα-
σιν ᾿Ιησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι 
ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· θάμβος 
γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς 
σὺν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ 
συνέλαβον, ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Ιάκωβον 
καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν 
κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπε πρὸς 
τὸν Σίμωνα ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ 
τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. καὶ 
καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, 
ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Καλλιστράτου μάρτυρος,
Ἀκυλίνης νεομάρτυρος
Ἦχος πλ. δ΄ -  Ἑωθινὸν ΣΤ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΖ΄ Κυριακῆς: Β΄ Κορ. ς΄ 16 - ζ΄ 1

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ε΄ 1-11

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
(Α΄ Λουκᾶ)
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σε στὸ πλοῖο καὶ συνέχισε νὰ διδάσκει 
τὸν λαό. 

Ὅταν κάποια στιγμὴ σταμάτησε νὰ 
ὁμιλεῖ, ἀπευθύνθηκε στὸ Σίμωνα καὶ 
τοῦ εἶπε: Πήγαινε τὸ πλοῖο στὰ βαθιὰ 
νερὰ τῆς λίμνης καὶ ρίξτε τὰ δίχτυα σας 
γιὰ νὰ πιάσετε ψάρια. 

Τότε ὁ Σίμων ἀποκρίθηκε:
–Διδάσκαλε, ὅλη τὴ νύχτα κοπιάσα-

με ρίχνοντας τὰ δίχτυα καὶ δὲν πιάσα-
με τίποτε. Ἀφοῦ ὅμως τὸ λὲς ἐσύ, θὰ 
ρίξω τὸ δίχτυ· «ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου 
χαλάσω τὸ δίκτυον».

Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ ὁλοπρόθυμη 
ἀνταπόκριση τοῦ Σίμωνος Πέτρου σὲ 
ὅ,τι τοῦ ζήτησε ὁ Χριστός. Πρῶτα ἀπ’ 
ὅλα παραχώρησε τὸ πλοῖο του γιὰ νὰ 
χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἄμβωνας κηρύγμα-
τος κι ἔμεινε κι ὁ ἴδιος ν’ ἀκούει προσ-
εκτικὰ τὸν Κύριο, παρὰ τὸ ὅτι ἦταν ξά-
γρυπνος ὅλη τὴ νύχτα. Ἔπειτα δέχθη-
κε τὴν ὑπόδειξη τοῦ Κυρίου νὰ ρίξει 
πάλι τὰ δίχτυα, παρὰ τὶς ἀποτυχημέ-
νες προσπάθειες τῆς προηγούμενης 
νύχτας καὶ παρὰ τὸ ὅτι ἡ ὥρα πλέον 
δὲν ἦταν κατάλληλη γιὰ ψάρεμα. Ἂν καὶ 
ἦταν ἔμπειρος ψαρὰς ὁ Πέτρος, ἀκο-
λούθησε πιστὰ τὶς ὁδηγίες τοῦ Κυρίου!

Πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ ἐμπιστευό-
μαστε τὴ ζωή μας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ! 
Πόσο μεγάλη εὐλογία εἶναι νὰ προσφέ-
ρουμε τὸν ἑαυτό μας κι ὅ,τι καλύτερο 
μποροῦμε στὴν ὑπηρεσία τοῦ Κυρίου! 
Δὲν ἔχουμε ὅλοι τὸ χάρισμα νὰ κηρύτ-
τουμε· μποροῦμε ὅμως ὅλοι νὰ διευ-
κολύνουμε τὴ διάδοση τοῦ λόγου τοῦ 
Θεοῦ μὲ τὸ χριστιανικὸ βιβλίο καὶ περι-
οδικὸ ἢ νὰ φροντίζουμε γιὰ νὰ λειτουρ-
γοῦν πνευματικὰ κέντρα, χῶροι κατάλ-
ληλοι γιὰ κατηχητικὲς συνάξεις μικρῶν 
καὶ μεγάλων. 

Καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι ὅποιος προσφέ-
ρει εἴτε ὑλικὰ ἀγαθὰ εἴτε τὸν προσωπι-

κό του κόπο στὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, θὰ 
λάβει πλούσια ἀνταμοιβή. Αὐτὸ ἄλλωσ-
τε συνέβη καὶ μὲ τὸν Πέτρο, ὅπως βλέ-
πουμε στὴ συνέχεια τῆς περικοπῆς.

2. Συναίσθηση ἁμαρτωλότητος
Ὁ Πέτρος κι ὁ ἀδελφός του Ἀνδρέας 

εἶδαν μὲ ἔκπληξη ὅτι μὲ τὴν ὑπόδειξη 
τοῦ Κυρίου ἔπιασαν «πλῆθος ἰχθύων 
πολύ». Τόσο πολύ, ποὺ τὸ δίχτυ ἄρ χι-
σε νὰ σκίζεται ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ψα-
ριῶν. 

Ἔκαναν τότε νεύματα στοὺς συνεταί-
ρους τους ποὺ ἦταν στὸ ἄλλο πλοῖο νὰ 
ἔλθουν καὶ νὰ τοὺς βοηθήσουν νὰ σύ-
ρουν ἐπάνω τὰ δίχτυα. Ἦλθαν λοιπὸν 
κι ἐκεῖνοι καὶ γέμισαν καὶ τὰ δύο πλοῖα 
τόσο πολύ, ποὺ κινδύνευαν νὰ βυθι-
σθοῦν. 

Τὸ πρωτοφανὲς αὐτὸ καὶ ἀνέλπιστο 
θαῦμα ἔκανε τὸν Πέτρο νὰ πέσει στὰ 
γόνατα μπροστὰ στὸν Κύριο καὶ νὰ 
Τοῦ πεῖ: «Ἔξελθε ἀπ᾿ ἐ   μοῦ, ὅτι ἀνὴρ 
ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε»· βγὲς ἀπὸ τὸ 
πλοῖο μου, Κύριε, διότι εἶμαι ἄνθρω-
πος ἁμαρτωλός, καὶ δὲν εἶμαι ἄξιος 
νὰ σ’ ἔχω στὸ πλοῖο μου. Τόσο μεγά-
λη ἔκπληξη καὶ δέος εἶχε καταλάβει τὴν 
ψυχή του. Παρόμοια βέβαια κυριεύθη-
καν ἀπὸ ἔκπληξη ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰω-
άννης, οἱ γιοὶ τοῦ Ζεβεδαίου, οἱ ὁποῖοι 
ἦταν συνέταιροι τοῦ Σίμωνος. 

Εἶχε ἔρθει ἡ ὥρα γιὰ νὰ καλέσει ὁ 
Κύριος τοὺς πρώτους μαθητὲς νὰ Τὸν 
ἀκολουθήσουν. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶπε στὸ  
Σίμωνα: 

–Μὴ φοβᾶσαι. Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς 
θὰ συνεχίσεις νὰ ψα   ρεύεις. Δὲν θὰ πιά-
νεις ὅμως ψάρια ἀλλὰ ἀν θρώπους, 
ποὺ μὲ τὸ κήρυγμά σου θὰ τοὺς ὁδη-
γεῖς στὴ σωτηρία. 

Κι ἀφοῦ ἐπανέφεραν τὰ πλοῖα στὴ 
στεριά, ἄφησαν τὰ πάντα, καὶ τὰ ψάρια 
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δηλαδὴ καὶ τὰ δίχτυα καὶ τὰ πλοῖα τους, 
καὶ Τὸν ἀκολούθησαν. 

Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ αἴσθημα τῆς 
συν τριβῆς ποὺ δημιουργήθηκε στὴν 
ψυ  χὴ τοῦ Πέτρου ὕστερα ἀπὸ τὴ θαυ-
μαστὴ ἁλιεία. Δὲν αἰσθάνθηκε κομπα-
σμὸ ἢ ὑπερηφάνεια γιὰ τὴν ἐπίσκεψη 
καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ὁμο-
λόγησε τὴν ἁμαρτωλότητα καὶ τὴν ἀδυ-
ναμία του. Ἄραγε πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς θὰ 
μποροῦσαν νὰ δεχθοῦν ἕνα θαῦμα μὲ 
τέτοια ταπεινὴ διάθεση; Μήπως κάπο-
τε σπεύδουμε νὰ διασαλπίσουμε θαυ-
μαστὰ σημεῖα ὄχι γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θε-
οῦ, ἀλλὰ γιὰ νὰ δείξουμε τὴ δῆθεν ἀρε-
τή μας; Μήπως ἄλλοτε  γογγύζουμε, 
ἐπειδὴ ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἔδωσε αὐτὸ 
ποὺ Τοῦ ζητήσαμε, σὰν νὰ τὸ δικαιού-
μασταν;  Ἂς διδαχθοῦμε ἀπὸ τὸ ταπει-
νὸ φρόνημα τοῦ Πέτρου, διότι μόνο ἂν 
καλλιεργοῦμε αὐτὸ τὸ φρόνημα, θὰ ἀξι-
ωθοῦμε νὰ λάβουμε τὴ Χάρη καὶ τὴν 
εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. ΜπεράτηἈρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη
• «ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ, Ο ΘΕΟΣ...»                 4,50  ̦
• «ΕΝ ΘΛΙΨΕΙ ΕΜΝΗΣΘΗΜΕΝ ΣΟΥ»         4,50  ̦

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. ΧατζηνικολάουἈρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
• ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ        2,50  ̦

✼   ✼   ✼
† Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
• ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ                                             7  ̦
• ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ                                             5  ̦
• «ΕΛΠΙΣΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ»                            3  ̦
• «ΟΙ ΣΠΕΙΡΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΑΚΡΥΣΙΝ...»              3  ̦
• ΔΙΑ ΠΟΝΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΥΣ        5  ̦

✼   ✼   ✼
† Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παπαγιάννη Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παπαγιάννη
• ΔΙΑΤΙ ΣΤΕΝΟΧΩΡΕΙΣΑΙ;                                       2,50  ̦
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ
     ΣΤΟΝ ΑΡΡΩΣΤΟ ΑΔΕΛΦΟ                                 1  ̦

✼   ✼   ✼
Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Γ. ἈθανασιάδηἈρχιμ. Γαβριὴλ Γ. Ἀθανασιάδη
• ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ: Ἡ ἀσθένεια τῆς καρδιᾶς         2,50  ̦

✼   ✼   ✼
† Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου
• ΥΠΟΜΟΝΗ, ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ                  1  ̦

✼   ✼   ✼
Νικολάου Π. ΒασιλειάδηΝικολάου Π. Βασιλειάδη
• ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ               23  ̦

✼   ✼   ✼
Ἀβραὰμ Μ. ΚοκάληἈβραὰμ Μ. Κοκάλη
• Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΣ
   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ                  1  ̦

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ  ΤΟΜΟΙ

• Μὲ τὰ οἰκοδομητικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα.
• Μὲ τὶς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τῶν Πατέρων.
• Μὲ τοὺς βίους διαφόρων Ἁγίων.
• Μὲ τὶς διδακτικὲς ἱστορίες καὶ μὲ πλῆθος
   ὠφελίμων σκέψεων.

Ἕκαστος τόμος 12  ̦

Βιβλία ποὺ παρηγοροῦν
κάθε θλιβόμενο χριστιανὸ

Γιὰ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ 
τῆς Κυριακῆς 4 Ὀκτωβρίου  

βλέπε τὴν ἑνότητα «Κηρύγματα» 
στὴν ἱστοσελίδα μας: 

www.osotir.gr
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Πορευόμαστε χωρὶς Θεό!...
Εἶναι κοινὴ ὁμολογία ὅτι ἡ πατρίδα 

μας στοὺς γενικὰ κρίσιμους αὐτοὺς 
και  ροὺς παραπαίει ἀποδυναμωμένη 
καὶ προχωρεῖ ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρό-
τερο. Βαδίζει τρικλίζοντας ἀπὸ τὴ μιὰ 
περιπέτεια στὴν ἄλλη. Ἡ οἰκονομία μας 
συνεχῶς καταρρέει. Γίναμε ὁ ζήτουλας 
τῆς Εὐρώπης, τῆς Ρωσίας, τῆς Κίνας. 
Προσερχόμαστε στὶς κάλπες γιὰ τρίτη 
φορὰ μέσα σὲ ἐννέα μῆνες σ’ ἕ    να το-
πίο ἀποσταθεροποιήσεως,  προσμέ-
νοντας νὰ προέλθει ἀπ’ αὐτὲς ἕνα στα-
θερὸ Κοινοβούλιο. Τὰ γεγονότα ὅ   μως 
φωνάζουν ὅτι ἔλειψε ἡ ὑπευθυνότητα 
ἐκείνων ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ κοινά, 
γι᾿ αὐτὸ καὶ ἐπικρατεῖ ἀβεβαιότητα ἂν 
θὰ ὑπάρξει στὸ νέο Κοινοβούλιο κλίμα 
ἁρμονίας καὶ ὑπευθυνότητος ἢ κομμα-
τικῶν συγκρούσεων.

Καὶ ἐνῶ ζοῦμε μέσα σ’ αὐτὴ τὴ σύγ-
χυση, δὲν ἀκούγεται ἀπὸ πουθενὰ 
ἡ λέ ξη «Θεός»! Τὸν ἀγνοοῦμε παν-
τελῶς! Τοῦ ἔχουμε πεῖ μὲ ὅλες τὶς συμ-
περιφορές μας καὶ σ’ ὅλους τοὺς τό-
νους τὸν φοβερὸ λόγο: «Ἀπόστα ἀπ’ 
ἐμοῦ, ὁδούς σου εἰδέναι οὐ βούλομαι· 
τί ἱκανός, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ; καὶ 
τίς ὠ  φέλεια, ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτῷ;» 
(Ἰὼβ κα΄ [21] 14-15)· φύγε μακριὰ ἀπὸ 
ἐμέ· δὲν θέλω νὰ μάθω τοὺς δρόμους 
τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀρετῆς, στοὺς 
ὁποίους παραγγέλλεις νὰ βαδίζουν οἱ 
ἄνθρωποι. Κατὰ τί εἶναι ἱκανὸς ὁ Θεὸς 
γιὰ νὰ δουλεύσουμε σ’ Αὐτόν; Καὶ ποιὰ 
ἡ ὠφέλεια γιὰ μᾶς, ὥστε νὰ σπεύσου-

με νὰ Τὸν συναντήσουμε καὶ νὰ Τὸν παρα -
καλέσουμε; Κινούμαστε,  ἀποφασίζουμε, 
ἐ ν εργοῦμε χωρὶς Θεό· καὶ ὅμως μέσα στὴ 
δική Του πνευματικὴ παρουσία ζοῦμε καὶ
κινούμαστε καὶ  ὑπάρχουμε (Πράξ. ιζ΄ [17] 
28). Λησμονήσαμε δὲ ἐντελῶς τὸν λόγο 
Του: «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε  ποιεῖν οὐ-
δέν» (Ἰω. ιε΄ [15] 5). Ἡ ἑξάρτησή μας ἀπὸ 
τὸν Θεὸ εἶναι πάντοτε ἀπολύτως ἀναγκαία, 
μάλιστα δὲ σήμερα ὅσο ποτὲ ἄλλοτε.

Ἐμεῖς ὅμως κάναμε καὶ κάτι ἄλλο πιὸ ἐ -
παναστατικό. Μέσα στὴν ἀφροσύνη μας   
μιὰ ὁ   μάδα ποὺ ὀνομάζεται Ἕνωση Ἀθέ-
ων, συναντήθηκε μέσα στὸν Αὔγουστο μὲ 
τὸν ἀ  περχόμενο ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ 
Παιδείας καὶ τοῦ ὑπέβαλαν ὑπόμνημα γιὰ 
τὴν κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν στὸ Δημοτικὸ καὶ τὸ Γυμνάσιο 
καὶ τὴν ἐξαφάνιση ὁποιασδήποτε ἐπαφῆς 
τῶν σχολείων μὲ κάθε μορφὴ θρησκεί-
ας. Καὶ αὐτὸς τοὺς «ἐξέφρασε τὴν πρό-
θεσή του νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ ὅποια ζητήμα-
τα τὸ συντομότερο δυνατόν» («Ρομφαία» 
12-8-2015). Διαμαρτυρήθηκε ὅμως ἔντο-
να ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὸν πρωθυπουργὸ 
καὶ ὁ ὑπουργὸς ἔσπευσε νὰ συναντήσει 
ἐκπροσώπους τῆς Πανελληνίου Ἑνώσε-
ως Θεολόγων, στοὺς ὁποίους μασώντας 
τὰ λόγια του διευκρίνισε ὅτι «παρερμηνεύ-
θηκαν οἱ δηλώσεις του καὶ ὅτι τὸ μάθημα 
τῶν θρησκευτικῶν παραμένει κανονικὰ 
στὰ σχολεῖα, ὅπως καὶ ἡ πρωινὴ προσευ-
χή» («Βῆμα» 23-8-2015).

Ὕστερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀνήκουστα, ποὺ 
συμβαίνουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας, 
πῶς περιμένουμε νὰ ὀρθοποδήσουμε;

Tὸ mystήrio toῦ μεταναστευτικοῦ
Τὸ μεγάλο, τὸ ἀναπάντητο ἐρώτημα  γύ ρω
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τι τῆς Εὐρώπης. Ἡ Εὐρώπη ὅμως γιατί 
δὲν δραστηριοποιεῖται; Γιατί ἀδρανεῖ καὶ 
ἀδιαφορεῖ; Τί ρόλο ἔχει ὁ στρατὸς τοῦ 
ΝΑΤΟ, μὲ τὸν ὁποῖο πρὸ ἐτῶν ἰσοπέ-
δωσε τὴ Σερβία καὶ τὸν ὁποῖο ἀφειδῶς 
συντηρεῖ, παρόλο ποὺ ἐδῶ καὶ 25 χρό-
νια ἔχει ἐκλείψει ὁ λόγος ὑπάρξεώς του; 
Γιατί δὲν τὸν χρησιμοποιεῖ καὶ τώρα γιὰ 
νὰ ἐξαφανίσει τὴ λαίλαπα τοῦ τυφλοῦ φα-
νατισμοῦ καὶ νὰ ἐπιτρέψει στοὺς ἀνθρώ-
πους νὰ ζήσουν ἤρεμα στὸν τόπο τους; 
Δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ τεχνη-
τὸ μεταναστευτικὸ κύμα στὸ τέλος θὰ τὴν 
πνίξει;

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα μένουν ἀναπάν-
τητα. Καὶ τελικὰ ἴσως ἡ μόνη ἐξήγηση ποὺ 
ἀπομένει εἶναι αὐτὴ ποὺ σιωπηλὰ κυκλο-
φορεῖ στὰ στόματα τῶν ἀνθρώπων: Κά-
ποιοι ἔχουν σχεδιάσει ὅλη αὐτὴ τὴν κα-
τάσταση, προκειμένου νὰ διευκολυνθοῦν 
στὰ σκοτεινὰ σχέδιά τους γιὰ τὴ διάλυση 
τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ἐπιβολὴ 
παγκόσμιας διακυβέρνησης κάτω ἀπὸ τὸν 
ἀπόλυτο ἔλεγχό τους.

Ὅμως ἔχουν ξεχάσει ἕνα πράγμα. Λο-
γαριάζουν χωρὶς τὸν πραγματικὸ Κυβερ-
νήτη, ὁ Ὁποῖος «διασκεδάζει βουλὰς ἐ -
θνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθε-
τεῖ βουλὰς ἀρχόντων» (Ψαλ. λβ΄ [32] 10)· 
χωρὶς δηλαδὴ Ἐκεῖνον ποὺ κατευθύνει μὲ 
ἄπειρη σοφία τὶς τύχες τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ 
κόσμου καὶ εἶναι ὁ μοναδικὸς Κύριος τοῦ 
σύμπαντος.

�ὖγε στοὺς ἀποστράτους!
Ἀξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια στὰ 

μέ λη τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀστυνο-

ἀπὸ τὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα, ποὺ τὸ τε-
λευταῖο πλέον διάστημα ἐξελίσσεται μὲ 
φρε νήρη ρυθμό, εἶναι ἡ αἰτία ποὺ τὸ προ-
κα λεῖ. Ἀσφαλῶς αὐτὸ ποὺ ἐκ πρώτης ὄψε-
ως διαπιστώνεται εἶναι ὅτι τὴ μετακίνηση 
τῶν μεταναστῶν τὴν προκαλοῦν οἱ ἔκρυ-
θμες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὶς χῶρες 
προελεύσεώς τους. Αὐτὸ εἶναι ὀφθαλμο-
φανές, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στὴ Συρία, ἡ 
ὁποία βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴ  μανιακὴ ἐπί-
θεση τοῦ τέρατος ποὺ ὀνομάζεται Ἰσλα-
μικὸ Κράτος.

Τὸ ἐρώτημα ὅμως παραμένει καὶ ἐπιτεί-
νεται: Ποιὸς δημιούργησε αὐτὸ τὸ τερατῶ -
δες μόρφωμα, ποὺ σφάζει  ἀλύπητα ἀθώ  -
ους ἀνθρώπους, ἰσοπεδώνει  πόλεις καὶ 
χω  ριά, καταστρέφει μὲ ἀπίστευτη βαρβα-
ρό τητα πανάρχαια ἱστορικὰ μνημεῖα καὶ 
ἀναγκάζει ἑκατομμύρια ἀνθρώπους νὰ 
παίρνουν τὸν δραματικὸ δρόμο τῆς  προσ-
 φυγιᾶς; Καὶ ἐπιπλέον ποιὸς τὸ συντηρεῖ 
καὶ τὸ ἐξοπλίζει; Ἕνα ἀνύπαρκτο μέχρι 
χθὲς κράτος πῶς βρίσκει σύγχρονα ὅπλα;

Καὶ τὸ ἄλλο ἐπακόλουθο ἐρώτημα εἶναι 
τοῦτο: Γιὰ ποιὸ λόγο ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ πλα-
νηταρχεύουσα Ἀμερικὴ παρακολουθοῦν 
ἀπαθεῖς τὴ συνεχιζόμενη ὠμότητα καὶ τὴ 
συντελούμενη καταστροφή; Ποιὸς ἀόρα-
τος κυβερνήτης τοὺς ἐπιβάλλει τέτοια προ-
κλητικὴ ἀδράνεια; Δύο πολέμους ἔκαναν 
πρὶν ἀπὸ λίγα μόλις χρόνια κατὰ τοῦ Ἰρὰκ 
μὲ πλῆθος ψευδοεπιχειρήματα, προκειμέ-
νου νὰ θέσουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους τὰ πε-
τρέλαιά του. Γιατί τώρα ἀδρανοῦν; Γιατί 
ὁ ΟΗΕ μένει ἀμέτοχος στὸ συντελούμενο 
ἔγκλημα;

Καὶ γιὰ μὲν τὴν Ἀμερικὴ τὸ πράγμα ἔχει 
κάποια ἐξήγηση. Ἐξασφάλισε τὰ πετρέλαια 
τοῦ Ἰράκ, δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὸ κύμα τῶν 
προσφύγων, κερδίζει ἀνταγωνιστικὰ ἔναν-
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μι  κῶν Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ τοῦ 
Συν δέσμου Ἀποστράτων Σωμάτων 
Ἀ   σφαλείας Καβάλας. Ὀργανώ νουν 

πο  λὺ συχνὰ ἐκδρομὲς στὰ πομα κοχώ -
ρια τοῦ Νομοῦ Ξάνθης μὲ σκοπὸ νὰ λει-
τουργηθοῦν στὰ ἐκκλησάκια ποὺ ἔμεναν 
 ἀλειτούργητα. Ἔτσι πρόσφατα ἕνα πούλ-
μαν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη  κατέληξε στὸ 
 πομακοχώρι Μύκη, ὅπου ὑπάρχει ἱε ρὸς 
ναὸς πρὸς τι μὴν τῆς ἁγίας Κυριακῆς καὶ 
τοῦ ἁγίου Κο σμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, καὶ ἄλλο 
πούλμαν ἀπὸ τὴν Καβάλα στὸ πομακοχώ-
ρι Ὡραῖο, ὅπου ὑπάρχει ἱερὸς Ναὸς πρὸς 
τιμὴν τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ. Στὴ θεία Λει-
τουργία ἔλαβαν μέρος ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐπι-
σκέπτες καὶ κάποιοι Πομάκοι.

Τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς  Κομοτηνῆς 
ἀσκεῖ συνεχῶς μεγάλη προπαγάνδα καὶ 
προσπαθεῖ νὰ μετατρέψει σὲ Τούρκους 
ὅ     λους τοὺς Πομάκους, χρησιμοποιώντας 
κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο καὶ ἐξαγορά-
ζοντας μὲ χρῆμα τὶς συνειδήσεις τους. Ὑ  -
πάρχουν ὅμως ἀκόμη Πομάκοι ποὺ ἀντι-
στέκονται στὰ τουρκικὰ  δελεάσματα, διότι 
αἰσθάνονται ὅτι ἀποτελοῦν ἰδιαίτερο λαό, 
ποὺ ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια διέμενε  νοτίως 
τῆς Βουλγαρίας, καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἀ -
πορροφηθοῦν ἀπὸ τὴ βουλιμία τῆς Τουρ-
κίας καὶ νὰ ἀφομοιωθοῦν ἀπὸ τοὺς Τούρ-
κους.

Τὸ ἐπίσημο ἑλληνικὸ κράτος δὲν φαίνε-
ται νὰ δείχνει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς 
Πομάκους. Γι᾿ αὐτὸ συχνὰ οἱ ὑπουργοὶ τῆς 
Τουρκίας μὲ ὁδηγὸ τὸν πρόξενο τῆς Κομο-
τηνῆς ἁλωνίζουν συστηματικὰ τὴν περιοχή.

Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία ὅμως, καὶ συγκε κρι-
μένα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάν -
θης καὶ Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, κά-
νει ὅ,τι μπορεῖ γιὰ νὰ βοηθήσει τοὺς ἀν-
θρώ πους αὐτούς. Ὅταν εἶναι ἐλεύθερος 
ἀπὸ ἄλλο πρόγραμμα, λειτουργεῖ στὰ πο-
μακοχώρια, ὅπου πηγαίνουν οἱ ἐκδρομεῖς 

τῶν Ἑνώσεων τῶν Ἀποστράτων. Εἶναι κι 
αὐτὸ μιὰ ἀντίδραση στὰ ὕπουλα σχέδια 
τῶν Τούρκων. Μιὰ εἰρηνικὴ ἀλλὰ  δυναμικὴ 
ἀντίσταση.

Προσφορὰ ἀγάπης
Ἀπὸ τὸν τοπικὸ Τύπο τῆς Κρήτης προ-

έρχεται ἡ εἴδηση ποὺ ἀναδημοσιεύθηκε 
σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα («Καθημερινὴ» 
7-7-2015): «Σὲ μιὰ κίνηση ἀνθρωπιᾶς καὶ 
ἀλληλεγγύης προχώρησε ἡ οἰκογένεια Κα-
λαθάκη καὶ ἡ Kappa Foods, ἀφοῦ ἔστησε 
τραπέζια μὲ παγωμένο νερὸ καὶ ἐδέσματα 
γιὰ νὰ τὰ προσφέρει σὲ ὅσους περιμένουν 
στὴν οὐρὰ τῶν ΑΤΜ καὶ τῶν ταμείων τῶν 
τραπεζῶν στὸ Ἡράκλειο».

Ὁ κ. Γ.Τ., γενικὸς διευθυντὴς τῆς ἑται-
ρείας, εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Μέσα σὲ αὐτὸ 
τὸ κλίμα ἀβεβαιότητας τῶν τελευταίων 
ἡμερῶν, τὴ μεγάλη οἰκονομικὴ καὶ ψυχο-
λογικὴ πίεση ποὺ δέχεται ὁ κόσμος, σκε-
φτήκαμε ὅτι ἔχουμε χρέος νὰ κάνουμε ὅ,τι 
μποροῦμε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ταλαι-
πωροῦνται».

Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ «ἄνθρωποι τῆς ἐπι-
χείρησης προσέφεραν δωρεὰν μπουκάλια 
νερό, χυμούς, καφέ, κέϊκ καὶ βουτήματα 
στοὺς συνταξιούχους ποὺ περίμεναν ἔξω 
ἀπὸ ὅλες τὶς ἀνοιχτὲς τράπεζες τοῦ Ἡρα-
κλείου, ἐνῶ παράλληλα ἔστησαν ὀμπρέλες 
γιὰ ἴσκιο καὶ καρέκλες γιὰ νὰ ξαποσταίνουν 
ὅσοι κουράζονταν ἀπὸ τὴν ὀρθοστασία».

Μέσα στὴ δυσάρεστη ἀτμόσφαιρα ποὺ 
δημιούργησαν τὰ ἔκτακτα οἰκονομικὰ μέ-
τρα στὰ εὐρύτερα λαϊκὰ στρώματα τῆς 
ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἡ ἀξιέπαινη πρωτο-
βουλία τῆς ἐπιχειρήσεως Καλαθάκη μᾶς 
ἔδωσε μιὰ ἀνάσα δροσιᾶς πνευματικῆς 
καὶ πραγματικῆς ἀναψυχῆς. Ἔτσι ἀποτυ-
πώνεται γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ αὐθόρμητη 
ἐκδήλωση τῆς παραδοσιακῆς καλοσύνης 
καὶ ἡ φιλόξενη διάθεση τοῦ ἑλληνορθόδο-
ξου λαοῦ μας, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπὸ τὴ με-
γάλη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης: «Μηδενὶ μηδὲν 
ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους» (Ρωμ. 
ιγ΄ 8). Δόξα τῷ Θεῷ!



Ὁ μοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐ -
   ρανῶν», δίδαξε ὁ  Κύριος, «ἀν -
θρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι κα-

λοὺς μαργαρίτας· ὃς εὑρὼν ἕνα πολύ-
τιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακε 
πάν τα ὅσα εἶχε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν» 
(Ματθ. ιγ´ 45-46). Ἡ βασιλεία τῶν οὐ-
ρα νῶν μοιάζει μὲ ἔμπορο ποὺ ζητοῦσε 
νὰ ἀγοράσει καλὰ καὶ πολύτιμα μαργα-
ριτάρια. Αὐτὸς ὅταν βρῆκε ἕνα σπάνιο 
μαργαριτάρι μεγάλης ἀξίας, ἔτρεξε καὶ 
πούλησε ὅλα ὅσα εἶχε καὶ τὸ ἀγόρασε.

Τί μᾶς παρουσιάζει αὐτὴ ἡ Παραβο-
λή; Ἕναν ἔμπορο ποὺ ἐνδιαφερόταν 
νὰ ἀγοράζει καλὰ μαργαριτάρια. Δηλα-
δὴ τὸν ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο ποὺ 
ἔχει ἀναζήτηση στὴ ζωή του· ποὺ ψά-
χνει νὰ βρεῖ τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζω-
ῆς, ποὺ ζητᾶ τὴν πραγματικὴ  εὐτυχία. 
Ἴσως δοκίμασε ὅσα θεωρεῖ ὁ  κόσμος
ὅτι συντελοῦν στὴν εὐτυχία: τὸν πλοῦ-
το, τὴν ἀνθρώπινη δόξα, τὶς  ἐγκόσμιες 
ἀπολαύσεις… Ἀλλὰ ἡ ψυχή του δὲν ἱ   -
κα  νοποιήθηκε. Καὶ συνέχισε νὰ  ψάχνει.
 Κάποτε βρῆκε «ἕνα πολύτιμον  μαργα-
ρίτην», ἕνα σπάνιο μαργαριτάρι μεγά-

λης ἀξίας. Ἐκτίμησε τὴ μοναδικὴ ἀξία 
του. Καὶ ἔτρεξε καὶ πούλησε ὅλα ὅσα 
εἶχε καὶ τὸ ἀγόρασε.

Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ «πολύτιμος μαρ-
γαρίτης»; Χωρὶς ἀμφιβολία εἶναι ἡ ἀλη-
θινὴ πίστη, ἡ βασιλεία τῶν οὐ ρανῶν. 
Εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ὅταν 
γνωρίσει κανεὶς τὴν ἀλήθεια, ὅταν πρα-
γματικὰ συναντήσει καὶ  γνωρίσει τὸν 
Κύριο, τότε  σταματᾶ πλέον τὴν ἀναζή-
τησή του. Διότι βρῆ κε αὐτό, ἢ μᾶλλον 
Αὐτὸν ποὺ τὸν ἱ κα νοποιεῖ πλήρως. Ὁ 
Κύριος εἶναι «ὁ μόνος  ἐπιθυμητός, οὗ 
τυχοῦσιν οὐκ ἔνι ζητεῖν  περαιτέρω» (Ἁ  -
γίου Νικολάου Καβάσιλα, Εἰς τὴν Κοί-
μησιν τῆς Θεοτόκου, παρ. 3)· ὁ μόνος 
ποὺ ἀξίζει νὰ ἐπιθυμεῖται καὶ ποὺ κατὰ 
βάθος ἐπιθυμεῖ ἡ κάθε  ἀνθρώπινη ψυ -
χή· τὸν Ὁποῖο ὅσοι γνωρίσουν, δὲν ε ἶ   -
ναι δυνατὸν νὰ ζητήσουν τίποτε ἄλλο 
στὴ ζωή τους. Εἶναι ὁ μεγάλος θησαυ-
ρός, ὁ ἀνεκτίμητος πλοῦτος τοῦ  πιστοῦ, 
ἡ χαρά του, ἡ ζωή του, τὰ  πάντα. 

Ἀλλὰ ὁ πολύτιμος μαργαρίτης δὲν χα-
ρίσθηκε στὸν ἔμπορο τῆς Παραβολῆς. 
Γιὰ νὰ τὸν κάνει κτῆμα του,  κατέβαλε 

Ὁ � λύὉ � λύττιμος μ� γ� ί� ςιμος μ� γ� ί� ς
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τί μημα. «Ἀπελθὼν πέπρακε πάντα ὅ   -
      σα εἶ χε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν». «Ἀπελ-
θών»: Ἔτρεξε, ἔσπευσε. Ἔδειξε ἰδιαίτε-
ρο ζῆλο νὰ τὸν κάνει δικό του. Καὶ προ-
έβη σὲ μεγάλη θυσία: «Πέπρακε πάντα 
ὅσα εἶχε». Πούλησε ὅλα ὅσα εἶχε. Σκέ-
φθηκε ὁ ἔμπορος: «Αὐτὸ τὸ μαργαριτά-
ρι θέλω νὰ γίνει δικό μου, ὅ,τι κι ἂν μοῦ 
κοστίσει». Τὸ σκέφθηκε καὶ τὸ τόλμη-
σε. Καὶ κέρδισε τὸν μαργαρίτη.

Τί σημαίνουν αὐτά; Ὅτι γιὰ νὰ ἀπο-
κτήσουμε πραγματικὰ τὸν Χριστό, θὰ 
πρέπει νὰ θυσιάσουμε ὅλα τὰ ἄλλα, 
θὰ πρέπει νὰ ἀρνηθοῦμε κάθε ἄλλη 
προσ κόλληση. Θεός μας θὰ εἶναι ὁ Κύ-
ριος, οὔτε τὸ χρῆμα οὔτε τὸ ἐγώ μας 
οὔ τε τίποτε ἄλλο. Καὶ ὅ,τι διαπιστώνου-
με ὅτι μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστό, 
αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ τὸ  ἀπαρνούμαστε, 
νὰ τὸ ἐγκαταλείπουμε, γιὰ νὰ μὴ χά-
σουμε τὸν Κύριό μας. Γι᾿ Αὐτὸν ἔλεγε 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι ὅλα τὰ προσ-
όντα μου καὶ τὶς κατὰ κόσμον ἐπιτυχί-
ες μου τὰ θεωρῶ ἐπιζήμια σὲ σχέση 
μὲ τὸ ἀσυγκρίτως ἀνώτερο ἀγαθὸ ποὺ 
ἀ  πέκτησα, τὴ γνώση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ· «δι᾿ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, 
καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστὸν 
κερδήσω» (Φιλιπ. γ´ 7-8). Γι᾿ Αὐτὸν 
στερήθηκα τὰ πάντα καὶ τὰ  ἀπέρριψα, 
γιὰ νὰ Τὸν ἐγκολπωθῶ ὡς Σωτήρα 
μου, καὶ τὰ θεωρῶ σκουπίδια, τιποτέ-
νια καὶ ἄξια περιφρονήσεως, προκειμέ-
νου νὰ κερδίσω τὸν Χριστό.

Αὐτὴ τὴν ἀπόφαση νὰ ἀγαπήσει κα ν-
εὶς περισσότερο ἀπὸ ὅλα τὸν  Κύριο καὶ 
νὰ μὴν προτιμήσει τίποτε ἄλλο ἐκτὸς 
ἀπὸ Αὐ  τόν, τὴν λαμβάνει ὁ πιστὸς στὴν 
ἀρχὴ τῆς συνειδητῆς πνευματικῆς του 
ζωῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνανεώνει καὶ τὴν 
ἐνισχύει συνεχῶς, καθὼς περνοῦν τὰ 
χρόνια τοῦ ἀγώνα καὶ προοδεύει στὴν 
ἀρετή. Ὅσο περισσότερο  καθαρίζεται 

ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τόσο περισσότερο 
γνωρίζει τὸν Κύριο, τόσο περισσότερο 
Τὸν ἀγαπᾶ καὶ τόσο πιὸ μεγάλες θυσί-
ες μπορεῖ νὰ κάνει γιὰ τὴν ἀγάπη Του. 
Καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ φθάσει σὲ τέτοιο 
βαθμὸ ἀγάπης πρὸς Ἐκεῖνον, ὥστε νὰ 
θυσιάσει ὄχι μόνο ἐφήμερες ἀπολαύ-
σεις, πλούτη, τιμές, ἀξιώματα, ἀλλὰ ἀ   -
κόμη καὶ τὴν ἴδια τὴ ζωή του. Σὲ  τέτοια 
μέτρα πνευματικῆς «ἐμπορίας» ἔφθα-
σαν οἱ ἅγιοι Μάρτυρες· ἀλλὰ καὶ ὅλοι 
οἱ Ἅγιοι, ποὺ ζοῦσαν καθημερινὰ τὸ 
ἀ   ναίμακτο μαρτύριο τῆς  συνειδήσεως, 
ἀγωνίζονταν πάντοτε μὲ ὅλες τους τὶς 
δυνάμεις νὰ νεκρώνουν μέσα τους τὴν 
ἁμαρτία καὶ νὰ ζοῦν σύμφωνα μὲ τὸ θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ προσπάθεια λοιπὸν νὰ κερδίσει ὁ 
πιστὸς τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μοιά-
ζει μὲ ἐμπόριο: ν᾿ ἀνταλλάξει τὰ πάντα 
γιὰ νὰ κερδίσει τὸν Χριστό. Μοιάζει μὲ 
ἐμπορικὲς συναλλαγὲς ποὺ γίνονται 
κάθε μέρα, κάθε στιγμή: Θὰ προτιμήσω 
τὸν Χριστό, αὐτὸ ποὺ μοῦ ζητᾶ ὁ Χρι-
στός, ἢ τὸ παράνομο κέρδος, τὸν πλη-
γωμένο ἐγωισμό μου ποὺ ζητᾶ ἐκδίκη-
ση, τὴν ἄνεση καὶ καλοπέρασή μου…;

«Τὸ κορμί σας ἂς τὸ καύσουν, ἂς τὸ 
τηγανίσουν», δίδασκε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς 
ὁ Αἰτωλός, «τὰ πράγματά σας ἂς τὰ 
πά ρουν· μὴ σᾶς μέλει· δώσατέ τα· δὲν 
εἶναι ἰδικά σας. Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς 
χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δύο ὅλος ὁ  κόσμος 
νὰ πέσῃ, δὲν ἠμπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρῃ, 
ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ  θέλημά σας. 
Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰ  φυλάγετε νὰ μὴ τὰ 
χάσετε».

Ποιὸς θὰ ἀποδειχθεῖ ἔξυπνος ἔμπο-
ρος ποὺ θὰ τολμήσει τὴν πιὸ συμφέ-
ρου σα συναλλαγή; Ποιὸς θὰ βρεθεῖ 
τρε λὸς γιὰ τὸν κόσμο, συνετὸς γιὰ τὸν 
Θεό, ὥστε ν᾿ ἀνταλλάξει ὅλον τὸν κό-
σμο μὲ τὸν πολύτιμο μαργαρίτη;



Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς 
Γαλάτας ἐπιστολή του μᾶς πα-
ρακινεῖ νὰ ὑπομένουμε ὁ ἕνας 

τὶς ἐνοχλήσεις τοῦ ἄλλου ποὺ ὀφείλονται 
στὰ ἐλαττώματα καὶ τὶς ἐλλείψεις του· κι 
ἔτσι μὲ τὴν ὑπομονετικὴ αὐτὴ ἀνο χὴ νὰ 
ἐκπληρώνουμε  τελείως τὸν νό  μο τοῦ 
Χρι στοῦ, δηλαδὴ τὴν ἐντολὴ τῆς ἀγά-
πης. «Ἀλλήλων τὰ βάρη  βαστάζετε, καὶ 
οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ 
Χριστοῦ», γράφει (Γαλ. ς΄ 2).

Ποιὰ εἶναι τὰ βάρη γιὰ τὰ ὁποῖα μιλάει 
ὁ θεῖος Ἀπόστολος; Εἶναι τὰ ἐλαττώμα-
τα, οἱ ἐλλείψεις καὶ οἱ  ἀδυναμίες μας. Τὰ 
ἐλαττώματα σὰν ἄλλο  φορτίο βαραίνουν 
ἐκεῖνον ποὺ τὰ ἔχει, ἀλλὰ ἐνοχλοῦν καὶ 
τοὺς ἀνθρώπους τοῦ  περιβάλλον τός 
του. Λόγου χάριν, ὁ  θυμώδης  γίνεται 
ἐ   κτὸς ἑαυτοῦ καὶ  κουράζει τοὺς ἄλλους 
μὲ τὶς φωνές του. Ὁ φλύαρος  μιλάει ἀ -
σταμάτητα καὶ δὲν ἀφήνει τοὺς ἄλλους 
νὰ  ἡσυχάσουν. Ὁ βλάσφημος ξεστομί-
ζει  βλασφημίες καὶ δημιουργεῖ  βαριὰ ἀ      -

τμόσφαιρα στὸ περιβάλλον του. Αὐ  τοὶ 
ποὺ φέρονται  ἐγωιστικὰ ἢ αὐτοὶ ποὺ ἔ      -
χουν παραξενιές, πόσο πολὺ  ὑ   πο φέ-
ρουν οἱ ἴδιοι καὶ πόσο  ἐνοχλητικοὶ γίνον-
ται στοὺς ἄλλους! 

Τὰ ἐλαττώματα, τὶς ἐλλείψεις καὶ τὶς ἀ  -
δυναμίες τῶν συνανθρώπων μας ἐμεῖς 
πῶς θὰ τὶς ἀντιμετωπίζουμε; Θὰ ἐρχό-
μαστε σὲ μετωπικὴ σύγκρουση μαζί 
τους; Θὰ δημιουργοῦμε θερμὰ  ἐπεισό -
δια; Θὰ διακόπτουμε τὴ  συνεργασία 
μας; Θὰ δι αλύουμε τὴν οἰκογένειά μας; 
Ὁπωσδήποτε οἱ λύσεις τῶν ἄκρων δὲν 
εἶναι οἱ καλύτερες, διότι ἀντὶ νὰ  λύσουν
τὰ προβλήματα,  δημιουργοῦν  περισσό-
τε ρα. Πό   σες οἰκογένειες  ταράσσονται, 
 πόσες ἐπιχειρήσεις διαλύονται, πόσα 
προβλήματα δημιουργοῦνται σὲ σύνο-
λα τῶν ἀνθρώπων ποὺ φθάνουν στὰ 
ἄκρα! Ἂν ἀποφασίζουμε νὰ διαχωρί-
σουμε τὶς εὐ  θύνες μας, ἐπειδὴ ἐνοχλού-
μαστε ἀπὸ τὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων, 
ὅπου ἀλλοῦ κι ἂν πᾶμε, μὲ ὁποιουσδή-

«Ἀ� ήλων «Ἀ� ήλων ττὰ β! η βαὰ β! η βασσ# ζε% » # ζε% » 
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ποτε ἀνθρώπους κι ἂν συνεργασθοῦ-
με, τὰ ἐλαττώματα πάλι δὲν θὰ λείψουν. 
Θὰ τὰ βρίσκουμε μπροστά μας. Διότι 
δὲν εἴμαστε κοινωνία ἀγγέλων. Εἴμαστε 
κοινωνία ἀνθρώπων μὲ ἐλαττώματα καὶ 
ἀδυναμίες. Ἄρα ἡ σωστὴ ἀντιμετώπιση 
τῶν ἐλαττωμάτων τῶν συνανθρώπων 
μας δὲν εἶναι νὰ φθάνουμε στὰ ἄκρα, ἀλ -
λὰ νὰ ὑπομένουμε ὁ ἕνας τὰ βάρη τοῦ 
ἄλ λου, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς ὑποδεικνύει 
ὁ θεόπνευστος λόγος τῆς Ἁγίας Γρα-
φῆς.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος σημειώνει: «Ἐ  -
πειδὴ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπον ὄντα χωρὶς 
ἐλαττώματος εἶναι, παραινεῖ... φέρειν τὰ 
τῶν πλησίον ἐλαττώματα, ἵνα καὶ τὰ αὐ-
τοῦ φέρηται παρ’ ἑτέρων». Ἐπειδὴ δὲν 
ὑπάρχει κανεὶς ἄνθρωπος ποὺ νὰ μὴν 
ἔχει ἐλαττώματα, μᾶς παρακινεῖ ὁ θεῖος 
Ἀπόστολος νὰ ὑπομένουμε τὰ ἐλαττώ-
ματα τοῦ πλησίον μας, γιὰ νὰ ὑπομέ-
νουν καὶ οἱ ἄλλοι τὰ δικά μας.

Ὁ ἅγιος Θεοφύλακτος Ἀχρίδος προσ-
θέτει κάτι ἀκόμη, ἐπίσης  ἀξιοπρόσεκτο. 
Δὲν ἔχουμε, λέει, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τὰ 
ἴδια ἐλαττώματα. «Τόδε ἔχεις τὸ ἐλάττω-
μα σύ, τόδε οὐκ ἔχεις· ἐκεῖνος τὸ ἐναν-
τίον. Ὃ μὲν ἔχεις σύ, οὐκ ἔχει ἐκεῖνος, 
ἕτερον δέ· σὺ φέρε τὸ ἐκείνου, κἀκεῖνος 
τὸ σόν»! Αὐτὸ τὸ ἐλάττωμα ἔχεις ἐσύ, τὸ 
ἄλλο δὲν τὸ ἔχεις. Ἐκεῖνος τὸ  ἀντίθετο. 
Αὐτὸ ποὺ ἔχεις ἐσύ, δὲν τὸ ἔχει ἐκεῖνος, 
ἀλλ’ ἔχει κάποιο ἄλλο. Νὰ ὑπομένεις 
λοι πὸν ἐσὺ τὸ ἐλάττωμα ἐκείνου κι ἐ  -
κεῖνος τὸ δικό σου. Λόγου χάριν, ὁ σύ-
ζυγος ἔχει τὸ ἐλάττωμα τοῦ θυμοῦ καὶ ἡ 
σύζυγος τὸ ἐλάττωμα τῆς πολυλογίας. 
Ὁ ἕνας συνάδελφος ἔχει τὸ πάθος τοῦ 
φθόνου κι ὁ ἄλλος τὸ πάθος τῆς ἐπι-
δείξεως. Πόσο καλύτερη ἀντιμετώπιση 
εἶναι νὰ ὑποφέρουμε ἐμεῖς τὸ δικό τους 
ἐλάττωμα, γιὰ νὰ ὑποφέρουν κι ἐκεῖνοι 
τὸ δικό μας! 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς παρακινεῖ 
νὰ ὑπομένουμε ὁ ἕνας τὰ ἐλαττώματα 
τοῦ ἄλλου ὄχι μία μόνο φορά, ἀλλὰ σὲ 
χρόνο ἐνεστώτα, κάθε φορά,  πάντοτε. 
Ἔ  χει νόημα αὐτὴ ἡ  λεπτομέρεια.  Μερικοὶ 
ὑπομένουν μιά, δυό, τρεῖς φορὲς τὰ βά-
ρη τῶν συνανθρώπων τους καὶ κατόπιν 
τοὺς λένε: «Δὲν ὑποφέρεσθε, ἐξαν τλή-
θηκε ἡ ὑπομονή μας. Μέχρις ἐδῶ!». 
Ἀλ λὰ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου δὲν 
εἶ ναι αὐτό. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς διδά-
σκει νὰ μὴν ἐξαντλεῖται ποτὲ ἡ ὑπομονή 
μας, ἀλλὰ νὰ ἐφαρμόζουμε τὸ «ἀνεχό-
μενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφεσ. δ΄ 2)· 
νὰ ἐφαρμόζουμε τὸ  «προσλαμβάνε σθε 
ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσε-
λάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ» (Ρωμ. ιε΄ 
7). Ὁ Χριστὸς βάστασε τὰ βάρη ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων. «Τὰς ἀσθενείας ἡμῶν 
ἔλαβε καὶ τὰς νόσους ἐβάστασε» (Ματθ. 
η΄ 17). Σήκωσε στοὺς ὤμους Του τὶς ἁ    -
   μαρτίες ὅλου τοῦ κόσμου. Ἐμεῖς γιατί 
νὰ μὴ βαστάζουμε κάποια ἀπὸ τὰ βάρη 
τῶν συνανθρώπων μας; 

Τὴν ἐφαρμοσμένη ἀγάπη πρὸς τοὺς 
ἄλλους νὰ τὴν αἰσθανόμαστε ὡς  χρέος, 
νὰ τὴν αἰσθανόμαστε ὡς ὀφειλὴ ποὺ 
ὀφείλουμε νὰ τὴν ξεχρεώσουμε. Ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος ἐξηγεῖ καὶ γιὰ ποιὸ λό  γο
ὀφείλουμε νὰ τὸ κάνουμε.  Διότι βα στά -
  ζοντας ὁ ἕνας τὰ ἐλαττώματα τοῦ ἄλ-
λου, ἀναπληρώνουμε – ἐκπληρώνου-
με τελείως – τὸν νόμο τοῦ Χριστοῦ. Νό-
μος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ νό μος τῆς ἀγά-
πης. «Νόμον Χριστοῦ τὴν ἀγάπην ἐκά-
λεσεν. Αὐτοῦ γάρ ἐστι φω  νή· ἐν  τολὴν 
καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγα  πᾶτε ἀλλή-
λους», ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Θε  οφύλακτος. 
Ἐκεῖνοι ποὺ ἀγαποῦν εἰ   λι κρι νὰ τὸν Θεὸ 
καὶ τοὺς ἀδελφούς, βαστάζουν ὁ ἕνας 
τὰ βάρη τοῦ ἄλλου, ἀνα πληρώνοντας 
ἔτσι τὸν νόμο τοῦ Χρι  στοῦ ποὺ εἶναι ὁ 
τέλειος νόμος τῆς ἀγάπης.



Μπροστὰ σ’ ἕνα μεγαλειῶδες ὅ   σο 
καὶ συγκινητικὸ θέαμα βρέθη-
καν γιὰ ἀκόμη μία φορὰ οἱ ἅ   γι    οι 

Ἀπόστολοι, Μαθητὲς τοῦ Σωτῆρος. Τὸ 
ἀ   ναφέρει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, αὐ-
τό  πτης μάρτυς προφανῶς καὶ ὁ  ἴδιος. Ὁ 
Κύριος, λέγει, πορευόταν, καὶ ὄχλοι πολ-
λοὶ Τὸν ἀκολουθοῦσαν ἀναμένοντας τή 
θεία Του ἐνέργεια καὶ παρέμβαση στὰ 
ποικίλα τους προβλήματα. Ἄρρωστοι μὲ 
διάφορες ἀσθένειες πλησίαζαν τὸν θεῖο 
Λυτρωτὴ γιὰ νὰ τοὺς χαρίσει τὴν ἴαση.

Καὶ Ἐκεῖνος δὲν περιφρονοῦσε κανέ-
ναν. Τὰ σπλάχνα Του πάντοτε κινοῦνταν 
γιὰ ὅλους τοὺς «κακῶς ἔχοντας». Ἔτσι κι 
ἐδῶ «ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας». Σὲ 
ὅλους χάριζε τὴν ἰαματική Του δύναμη 
καὶ τοὺς ἔκανε καλά, τὸν καθένα ἀπὸ τὸ 
νόσημα ποὺ τὸν ταλαιπωροῦσε.

Καὶ ὄχι μόνο αὐτό. Παράλληλα τοὺς 
παρήγγειλε μὲ ἔντονο τρόπο νὰ μὴν Τὸν 
φανερώσουν σὲ ἄλλους· νὰ μὴ γνωστο-
ποιήσουν τὰ καταπληκτικά Του ἐκεῖνα 
θαύ ματα. «Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ 
φα  νερὸν ποιήσωσιν αὐτόν» (Ματθ. ιβ΄ 
15-16).

Συγκινεῖται ὁ Εὐαγγελιστὴς ἀπὸ τὸν 
τρό    πο αὐτὸ τοῦ Κυρίου, τὴν ἄμετρη εὐ      -
σπλαχνία καὶ συμπάθεια πρὸς τοὺς ἀν  -
   θρώπους καὶ συνάμα τὸ βάθος τῆς τα- 
πεινώ σεώς Του, καὶ ἀμέσως ἐνθυμεῖται 
μία προφητεία ποὺ 750 χρόνια πρὶν εἶχε 

ἐκφωνήσει γιὰ τὸν Χριστὸ ἐκ στόματος 
τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ὁ προφήτης Ἡσαΐας: 

«Ἰδοὺ ὁ παῖς μου, ὃν ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπη-
τός μου, εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου». 
Νά τος ὁ ἀπεσταλμένος μου, ὁ ἀγαπητὸς 
Υἱός μου, τὸν Ὁποῖο ἐγὼ ἐξέλεξα γιὰ τὸ 
ἔργο τὸ μεσσιακὸ καὶ ἡ ψυχή μου ἀνα-
παύθηκε ἐπάνω Του. 

«...Οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ 
ἀ   κούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν 
αὐ  τοῦ» (στίχ. 18-19). Δὲν θὰ φιλονικήσει, 
οὔτε θὰ βγάλει ἀπὸ τὸ στόμα Του πα-
ρά φορες κραυγές, οὔτε ποτὲ κανεὶς θὰ 
ἀκούσει τὴ φωνή Του στὶς πλατεῖες. Δὲν 
θὰ ἐμφανισθεῖ δηλαδὴ μπροστὰ στὸν κό-
σμο ὡς δημαγωγός, προσπαθώντας μὲ 
φωνὲς καὶ ἐπιχειρήματα, μὲ βία καὶ δόλο, 
μὲ  ἐγκλήσεις καὶ ἀν   τεγκλήσεις νὰ ἐπι-
βληθεῖ καὶ νὰ κυρι αρχήσει ἐπάνω στοὺς 
ἀνθρώπους.

Ὄχι. Δὲν θὰ εἶναι ὁ δικός μου Υἱός, ὁ 
Μεσ σίας καὶ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου, σὰν 
τοὺς ἀνθρώπους τῆς γῆς, τοὺς  μεγάλους 
καὶ ἐπιφανεῖς, ἄρχοντες καὶ  σατράπες. 
Ἄλ λη ἡ τακτική Του.  Διαφορετικὴ ἐντελῶς, 
ἀντίθετη ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τοῦ  μάταιου αὐ-
τοῦ κόσμου. Ἡ δική Του ἐργασία θὰ εἶ ναι 
στὸ κάθε πρόσωπο  ξεχωριστά.  Ἥσυχα, 
ἀθόρυβα, ἰδιαίτερα. Ἀπολύτως προσω-
πικά. Μὲ ἀπέραντο σεβασμὸ καὶ τιμὴ καὶ 
ἐπιμέλεια στὸν καθένα ἰδιαιτέρως. Καὶ ἀ      -
κόμα πιὸ πολὺ στοὺς ἀδύναμους, τοὺς 

Ὁ θεῖος Λυτρωτὴς

ΜΜπροστὰ στὶς τσακισμένες ψυχὲςπροστὰ στὶς τσακισμένες ψυχὲς
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παν τοιοτρόπως ταλαιπωρημένους, τραυ-
ματισμένους, ἐξουθενημέ νους. 

«Κάλαμον συντετριμμένον οὐ  κατεάξει 
καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει» (στίχ. 
20). Καλάμι τσακισμένο δὲν θὰ τὸ σπά-
σει, καὶ φιτίλι ποὺ καπνίζει δὲν θὰ τὸ σβή-
σει. Ψυχὲς δηλαδὴ ποὺ μοιάζουν μὲ τσα-
κισμένα καλάμια ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἁμαρ-
τίας καὶ τῶν θλίψεων τῆς ζωῆς δὲν θὰ 
τὶς συντρίψει. Καὶ καρδιὲς στὶς ὁποῖες τὸ 
φῶς ἔχει ἐπικίνδυνα λιγοστέψει δὲν θὰ τὶς 
σβήσει, δὲν θὰ τὶς ἐκμηδενίσει. Θὰ πλη-
σιάσει ὁ Υἱὸς ὁ ἀγαπητός μου κάθε πρό-
σωπο γιὰ νὰ τὸ ὑπηρετήσει, νὰ τὸ διακο-
νήσει στὴν ἀνάγκη του, τὸν πόνο του, τὴν 
κάκωσή του. Νὰ τὸ θεραπεύσει. Γεμάτος 
ἔλεος. Γεμάτος σπλάχνα οἰκτιρμῶν, φι-
λανθρωπία. Ἥσυχα, ἀθόρυβα, ταπεινά.

Καὶ θὰ κινηθεῖ ἔτσι μεταξὺ τῶν ἀνθρώ-
πων, καταλήγει ἡ προφητεία, «ἕως ἂν 
ἐκ βάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν» (ὅ.π.)·  μέχρις 
ὅτου ἀναδείξει τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ νόμο 
Του, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο θὰ κριθεῖ 
ὁ    λόκληρος ὁ κόσμος, νικητὴ μέσα στὶς 
καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ὥστε ὅλοι νὰ 
θε λήσουν νὰ ζήσουν σύμφωνα μὲ αὐτόν. 
Γι’ αὐτὸ καὶ «τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλ-
πιοῦσι» (στίχ. 21). Τὰ ἔθνη καὶ οἱ λαοὶ τῆς 
γῆς σ’ Αὐτὸν τελικὰ θὰ στρέψουν τὰ μά-
τια καὶ τὶς ἐλπίδες τους. 

«Κάλαμον συντετριμμένον οὐ  κατεάξει».
«Παραφωνία» εἶναι τὸ τσακισμένο κα-

λάμι μέσα σ’ ἕναν καλαμιώνα μὲ  στητά, 
ὡραῖα, σὰν λαμπάδες  ὀρθωμένα  καλάμια. 
Παραφωνία. Χαλάει τὸ  θέαμα, τὸ  τοπίο. 
Καὶ ἄχρηστο πιά. Δὲν μπορεῖς νὰ τὸ χρη-
σιμοποιήσεις γιὰ νὰ  στηρίξεις ἄλλα φυτά, 
κηπευτικά, σ’ ἕναν κῆπο μέσα. Πῶς νὰ γί-
νει στήριγμα, τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ἴδιο εἶναι 
σπασμένο... Ἄχρηστο λοιπόν. Τίποτε ἄλ -
λο παρὰ κόψιμο καὶ στὴ φωτιά. Ἐκεῖ εἶ   ναι 
ὁ προορισμός του.

Αὐτὰ γιὰ μᾶς. Γιὰ τὸν Κύριο ὄχι.
Αὐτὸς γι’ αὐτὸ ἦρθε στὴ γῆ. Γιὰ νὰ συν-

αντήσει τὰ σπασμένα καλάμια, τὶς τσακι-

σμένες ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ τὴ  θλίψη ψυ-
χὲς καὶ νὰ σκύψει ἐπάνω τους. Νὰ σκύ  ψει, 
νὰ γονατίσει μπροστά τους γιὰ νὰ τὶς ἐπι-
μεληθεῖ. Νὰ  προσηλώσει τὸ  βλέμ μα Του 
στὸ τραῦμα τους, νὰ  ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν 
πληγή τους, νὰ τὴ φροντίσει, νὰ τὴ δέσει, 
νὰ τὴ στηρίξει, νὰ τὴν ἐπουλώσει, νὰ τὴ 
θεραπεύσει μὲ τὴν ἰαματική Του φροντί-
δα καὶ ἐπιμέλεια.

Ὁ Κύριος!... Τί στοργή, τί σεβασμὸς εἶ -
ναι αὐτὸς ποὺ δείχνει μπροστὰ στὸν πλη-
γωμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία  ἄνθρωπο! Ἐ  -
πανειλημμένως τὸ εἶχε ὁ Ἴδιος  διακηρύξει 
μὲ διαφορετικὰ κάθε φορὰ λόγια: «Οὐ 
χρεί αν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ 
οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι δι-
καίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» 
(Μάρκ. β΄ 17). Καὶ πάλι: «Δεῦτε πρός με 
πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, 
κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια΄ 28). 
Καὶ ἄλλοτε τὴν προφητεία τοῦ Ἡσαΐα: «...
ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρ -
δίαν» (Λουκ. δ΄ 18). Καὶ μὲ τὴν παρα βολὴ 
τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη τὸν Ἑαυτό Του εἰ  -
κόνιζε: «...καὶ προσελθὼν  κατέδησε τὰ 
τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶ    -
νον» (Λουκ. ι΄ 34). Ὅλα γιὰ τὴ  σωτηρία 
τοῦ πληγωμένου, τοῦ  τραυματισμένου, 
τοῦ τσακισμένου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἀν-
θρώπου! 

«Κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει».
Πῶς λοιπὸν εἶναι δυνατὸν νὰ θρηνῶ 

ἀκόμα ἐπάνω στὰ συντρίμμια μου, στὰ 
σκορπισμένα κομμάτια τῆς ψυχῆς μου, 
τὰ θρυμματισμένα σπαράγματα τῆς καρ-
διᾶς μου; Πῶς μπορῶ ἀκόμα νὰ πενθῶ 
γιὰ τὴ διάλυση ποὺ μοῦ προξένησε ἡ 
ἁμαρτία; Ἀφοῦ τέτοιον ἰατρὸ διαθέτω δί-
πλα μου; Τόσο στοργικὸ θεράποντα καὶ 
ἐπιμελητή μου;

Τί περιμένω ἀκόμα καὶ δὲν προστρέχω 
στὴν ἁγία Του ἀγκάλη γιὰ νὰ βρῶ τὴ θε-
ραπεία μου, τὴν ἀνακούφιση στὸ ἄλγος 
μου; Τὴν ἑνότητα στὴ διχασμένη ὕπαρξή 
μου; Τὴ βέβαιη σωτηρία μου;



Τ ί νὰ σοῦ πῶ, ἀδελφέ μου Γιορί-
κα! Αὐτὰ ποὺ ζήσαμε φέτος στὴν 
ἀλησμόνητη Πατρίδα μας, στὸν 

Πόντο μας, δὲν λέγονται! Εἶναι φαντα-
στικά. Μοιάζουν μὲ παραμύθι, κι ὅμως 
εἶναι πέρα ὣς πέρα ἀληθινά!

–Πότε πῆγες, φίλε μου Πάντσο, καὶ δὲν 
τὸ ἤξερα; 

–Στὶς ἀρχὲς τοῦ καλοκαιριοῦ. Κι ἂν θές, 
νὰ σοῦ πῶ μερικὲς ἐντυπώσεις μου.

–Καὶ τὸ ρωτᾶς;
–Εἴχαμε γεμίσει ἕνα μεγάλο πούλμαν, 

σχεδὸν ὅλοι Πόντιοι, οἱ περισσότεροι ἀν-
  τρόγυνα. Ξεκινήσαμε ἀπὸ  Θεσσαλονίκη 
καὶ σὲ λίγες ὧρες περάσαμε τὰ  σύνορα 
καὶ μπήκαμε στὴν Τουρκία. Οἱ δρόμοι καὶ 
οἱ δικοί μας καὶ οἱ δικοί τους εἶναι πολὺ 
κα λοὶ καὶ σύντομα φτάσαμε στὴν Πόλη. 
Ἄλ λο νὰ σ’ τὰ λέω καὶ ἄλλο νὰ τὰ  βλέπεις 
τὸ τί εἶναι ἡ Πόλη! Χάνεσαι. Αὐτοκίνητα, 
κίνηση, ἐξέλιξη, γέφυρες, οὐρανοξύστες, 
τεράστια ὑπερσύγχρονα καταστήματα, 
κόσμος πολύς, λαοί, φυλὲς καὶ γλῶσσες! 
Ὁ ὁδηγός μας ἦταν ἔμπειρος καὶ  κατευ -
 θείαν μᾶς πῆγε στὴν Ἁγια - Σοφιά. Σκίρτη-
σε ἡ καρδιά μου,  ἀδελφέ μου, ὅταν μπή-

καμε μέσα. Μᾶς εἶπαν,  ἀ   παγορεύεται νὰ 
κάνουμε τὸ σταυρό μας, ἐγὼ ὅμως τὸν 
ἔκανα. Ἂς μὲ κάνουν ὅ,τι θέλουν, εἶπα μέ-
σα μου.

Μετὰ τὴν ξενάγηση πήγαμε στὸ Φανάρι 
νὰ πάρουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Πατριάρχη μας, 
ὁ ὁποῖος μᾶς δέχτηκε καὶ μᾶς εὐλόγησε 
μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ συγκίνηση.

Ἐκεῖ ἦταν κι ἕνας Δεσπότης νησιώτης 
ποὺ ἤξερε τὰ Τούρκικα. Ὅταν ἔμαθε τὸν 
σκοπὸ τοῦ ταξιδιοῦ μας, θέλησε νά ’ρθεῖ 
κι αὐτὸς μαζί μας. Καὶ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Πα-
τριάρχη μπῆκε στὸ λεωφορεῖο μας. 

Παίρνοντας τὴν εὐλογία τοῦ Πατριάρ-
χη ξεκινήσαμε καὶ σὲ λίγες ὧρες φτάσαμε 
στὰ ὡραῖα παράλια τοῦ Πόντου.

–Σώζονται ἀκόμη οἱ παραλιακὲς ποντι-
ακὲς πόλεις Σινώπη, Σαμψούντα, Τραπε-
ζούντα;

–Σώζονται. Καὶ εἶναι πολὺ ἀναπτυγμέ-
νες. Τὰ τοπία εἶναι ἐξαιρετικά. Σκιρτοῦσε 
ἡ καρδιά μου ἀπὸ συγκίνηση, καθὼς ἔ -
βλεπα τὰ ἁγιασμένα αὐτὰ χώματα τῶν 
πατέρων μας.

–Στὴν Παναγία Σουμελᾶ πήγατε;
–Μπορούσαμε νὰ μὴν πᾶμε, ἀδελφέ; 

Σὰν ὄνειρο στὸν ΠόντοΣὰν ὄνειρο στὸν Πόντο

Ἀληθινὴ ἱστορία

–
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Αὐ    τὴ εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω τῶν Ποντίων, ἡ 
Προ στάτις μας, τὸ στήριγμα καὶ ἡ ἐλπίδα 
μας. Καὶ ξέρεις πόσο κόσμο συναντήσα-
με ἐκεῖ; Ἀμέτρητος λαός! Ἡ χάρη τῆς Παν-
αγίας σὰν ἄλλος δυνατὸς μαγνήτης τρα-
βάει ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο πλήθη ψυχῶν 
κοντά της καὶ τὶς παρηγορεῖ.

Νὰ σοῦ πῶ ὅμως καὶ κάτι ποὺ ἔγινε ἕνα 
βράδυ, ποὺ δὲν θὰ τὸ ξεχάσω ποτέ. Τὸ 
θεωρῶ θαῦμα τῆς Παναγίας. Πήγαμε στὸ 
ξενοδοχεῖο νὰ τακτοποιηθοῦμε γιὰ τὸν 
ὕπνο. Εἶχε μαζευτεῖ πολὺς κόσμος. Ὁ ξε-
νοδόχος ἔκανε, μᾶλλον, λάθος καὶ δὲν 
μπόρεσε νὰ μᾶς τακτοποιήσει ὅλους. Πε-
ρίσσευαν πέντε καὶ ὁ Δεσπότης ἕξι. Ἐγὼ 
ἔδωσα τὴ θέση μου σὲ μιὰ μοναχικὴ κυ-
ρία γιὰ νὰ μείνει μαζὶ μὲ τὴ γυναίκα μου, 
μὲ τὴν ὁποία συνεννοήθηκα βέβαια, κι 
ἔμεινα νὰ συμπαρασταθῶ στὸ Δεσπότη, 
ὁ ὁποῖος δὲν ἤθελε νὰ τακτοποιηθεῖ πρὶν 
τακτοποιηθοῦν ὅλοι. Ὁ ξενοδόχος μᾶς 
εἶπε νὰ μὴν ἀνησυχοῦμε, διότι τηλεφώνη-
σε σὲ δυὸ γνωστούς του καὶ θὰ μᾶς τα-
κτοποιήσουν. 

Καὶ πράγματι καθὼς περιμέναμε ἔξω 
ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο, ἦλθε ἕνα κλειστὸ ἡμι-
φορτηγὸ μικρὸ αὐτοκίνητο καὶ πῆρε τοὺς 
ἄλλους ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Δεσπότη κι ἐμέ-
να. Καὶ σὲ πέντε λεπτὰ ἔρχεται ἕνα μαῦρο 
κλειστὸ μεγάλο τζὶπ γιὰ μᾶς καὶ μᾶς πῆγε 
πρὸς ἄγνωστη κατεύθυνση, καθὼς εἶχε 
ἀρχίσει νὰ σκοτεινιάζει. 

Σταματήσαμε κάπου κι ὁ ὁδηγός, ἕνας 
γεροδεμένος ἄντρας, κοιτάζοντας ὁλό-
γυρα προσεκτικά, μᾶς ἔβγαλε γρήγορα 
ἀπὸ τὸ τζὶπ καὶ μᾶς ἔβαλε σ’ ἕνα σπίτι. 
Ἦρθε καί μᾶς χαιρέτησε μιὰ κυρία ποὺ 
μᾶς εἶπε στὰ Τούρκικα ὅτι εἶναι ἡ γυναί-
κα του καί ἔστρωσαν τραπέζι νὰ φᾶμε. Τὸ 
ἐκπληκτικό, φίλε μου, εἶναι ὅτι σὰν ἄλλο 
τραπεζο μάντηλο ἔβαλαν μιὰ ἑλληνικὴ ση-
μαία καὶ ἀπὸ πάνω ἕνα διαφανὲς νάυλον 
γιὰ νὰ μὴ λερωθεῖ. Ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε 
στὰ Τούρκικα τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ ὁ Δε-
σπότης εὐλόγησε τὸ φαγητό μας. Μὲ λίγα 

Τούρκικα καὶ λίγα Ποντιακὰ ὁ οἰκοδεσπό-
της μᾶς εἶπε ὅτι ὁ παππούς του καί ὁ πα-
τέρας του ἦταν ἱερεῖς καὶ ὁ ἴδιος εἶχε μιὰ 
δημόσια θέση. 

Ἀφοῦ φάγαμε, μᾶς εἶπε νὰ κοιμηθοῦμε 
γρήγορα, γιατὶ εἶχε σχέδιο νὰ μᾶς ξυπνή-
σει πολὺ νωρίς. 

Αὐτὸ καὶ ἔγινε. Μᾶς ξύπνησε στὶς 4 πε-
ρίπου χαράματα καὶ μᾶς κατέβασε σ’ ἕνα 
ὑπόγειο πολὺ βαθιὰ κάτω ἀπὸ τὸ  σπίτι 
του. Μείναμε ἔκπληκτοι, διότι ἦταν δια-
σκευασμένο σὰν ἐκκλησία καὶ τὴν ὥρα 
ἐκείνη ἦταν καθισμένοι περισσότεροι ἀπὸ 
150 ἄνθρωποι.

–Δέσποτα, θέλουμε νὰ μᾶς κοινωνή-
σεις, εἶπε ὁ οἰκοδεσπότης. Τοὺς εἰδοποίη-
σα καὶ ἦλθαν ὅλοι αὐτοὶ μυστικὰ γι’ αὐτὸν 
τὸν σκοπό. Πιστεύουμε ὅλοι στὸ Χριστό!

–Εἶστε βαπτισμένοι; ρώτησε συγκινη-
μένος ὁ Δεσπότης, ἀγκαλιάζοντας ὅλους 
πατρικὰ μὲ τὸ βλέμμα του.

–Ὄχι, ἀλλὰ πιστεύουμε στὸ Χριστὸ καὶ 
στὴν Παναγία, ἀπάντησε ὁ οἰκοδεσπό-
της. Διαβάζουμε μάλιστα τὸ  Εὐαγγέλιο καὶ 
τροπάρια γιὰ τὴν Παναγία στὰ  Τούρκικα 
ἐδῶ ποὺ μαζευόμαστε κρυφά.

–Τὸ μόνο ποὺ μπορῶ νὰ κάνω, εἶναι νὰ 
τελέσω Ἁγιασμό, εἶπε ὁ Δεσπότης. Γιὰ τὴ 
θεία Κοινωνία ποὺ ποθεῖτε θὰ τὸ πῶ στὸν 
Πατριάρχη κι ἐκεῖνος θὰ σκεφθεῖ τί μπο-
ρεῖ νὰ γίνει. Εἶμαι βέβαιος ὅτι κάτι θὰ γί-
νει. Κάντε προσευχὴ καὶ θὰ βοηθήσει ἡ 
Παναγία. Γιὰ τώρα ὅμως μόνο Ἁγιασμό. 
Αὐτὸ καὶ ἔγινε μέσα σὲ μιὰ πολὺ συγ κι-
νητικὴ ἀτμόσφαιρα. Τοὺς ράντισε μὲ τὸν 
Ἁγιασμὸ καὶ ἀσπάστηκαν τὸν Τίμιο Σταυ-
ρὸ μὲ δάκρυα στὰ μάτια.

–Ἔκλαιγα κι ἐγὼ μαζί τους, ἀδελφέ μου 
Γιορίκα! Ξέρεις τί θὰ πεῖ τόσες ψυχὲς μέ-
σα στὴν Τουρκία νά δακρύζουν γιὰ τὴν 
Παναγία μας καὶ γιὰ τὴ θεία Κοινωνία; Εἶ-
ναι θαῦμα αὐτό, ἀδελφέ μου! Δὲν θὰ τὸ 
ξεχάσω ποτὲ ὅσο θὰ ζῶ αὐτὸ ποὺ ἔζησα 
φέτος! Ζεῖ ὁ Χριστὸς καὶ στὸν Πόντο! Με-
γάλη ἡ χά ρη καὶ ἡ δύναμή Του!

«Ἀπὸ βρέφους              τὰ ἱερὰ γράμματα»

      



Τ ὰ τελευταῖα λόγια πρὸς τὸν ἀγα-
πημένο μαθητή, τὶς τελευταῖες 
ὑποθῆκες στὸν «ἰσόψυχο» καὶ 

πι στὸ ἀκόλουθό του, καταγράφει ὁ 
φλο  γερὸς ἀπόστολος Παῦλος στὴ δευ-
τέρα πρὸς Τιμόθεον Ἐπιστολή του. 

Εἶναι τὸ «κύκνειο ἄσμα» τοῦ ὑψιπέ-
τη Ἀποστόλου, γεμάτο παροτρύνσεις 
ἀγάπης καὶ στοργικὲς συμβουλές. Δὲν 
παραλείπει ὅμως στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ 
νὰ τοῦ παρουσιάσει καὶ τὶς δυσκολίες 
ποὺ θὰ συναντήσει στὸ ποιμαντικό του 
ἔργο, τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὶς διδασκα-
λίες τῶν ψευδοδιδασκάλων, τοὺς πει-
ρασμοὺς καὶ τὶς παγίδες τοῦ μισόκα-
λου διαβόλου. Μπροστὰ σ’ ὅλα αὐτὰ 
τὸν παροτρύνει: «Μπορεῖς καὶ πρέπει 
νὰ μείνεις σταθερὸς καὶ πιστὸς σ’ ὅσα 
ἔμαθες καὶ διδάχθηκες, διότι ἀπὸ παι-
δὶ γνωρίζεις τὶς Ἅγιες Γραφές». «Ἀπὸ 
βρέ φους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας» (Β΄ 
Τιμ. γ΄ 15). 

Ἀπὸ τὴ μικρὴ ἡλικία, ἀπὸ τὰ πρῶτα 
παιδικὰ χρόνια γνωρίζεις τὰ λόγια τοῦ 

Θεοῦ, πάνω στὰ ὁποῖα μπορεῖς νὰ 
στη  ριχθεῖς.

Ἔχοντας λοιπὸν τὸ ὅπλο τῆς γνώσε-
ως τῶν ἱερῶν Γραφῶν μποροῦσε ὁ νε-
αρὸς ἐπίσκοπος Τιμόθεος ν’ ἀντιμάχε-
ται ὅ   σους προσβάλλουν καὶ προσπα-
θοῦν νὰ ἀλλοιώσουν τὴ γνήσια πίστη, 
νὰ νοθεύσουν τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγε-
λίου, νὰ ἐπηρεάσουν μὲ τὸ  σκοτεινὸ πα-
ράδειγμά τους τὴ ζωὴ τῶν  χριστιανῶν. 

Φρόντισαν γι’ αὐτὸ οἱ εὐλογημένες 
ψυ  χὲς τῆς μητέρας του Εὐνίκης καὶ τῆς 
γιαγιᾶς του Λωίδας, οἱ ὁποῖες μαζὶ μὲ 
τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ τοῦ πρόσφεραν καὶ τὰ 
πνευματικὰ ἐφόδια τῆς ζωῆς. 

Πράγματι εἶναι μεγάλη εὐτυχία νὰ 
γνω  ρίζει κάποιος τὶς Ἅγιες Γραφὲς ἀπὸ 
τὴν παιδική του ἡλικία. Διότι ἡ  παιδικὴ 
ἡλικία εἶναι ἡ ἡλικία τῆς μάθησης, κα-
θὼς ὅλα ἐντυπώνονται πιὸ εὔκολα στὴ 
μνήμη τοῦ παιδιοῦ, διατηροῦνται καὶ γί-
νον ται κτῆμα του ἀσφαλές.

Πόσο εὐλογημένες καὶ  εὐεργετημένες 
εἶναι οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀπὸ 

«Ἀπὸ βρέφους 
«Ἀπὸ βρέφους              τὰ ἱερὰ γράμματα»

       τὰ ἱερὰ γράμματα»
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ΑΝΙΚτὴν παιδικὴ ἡλικία μελέτησαν καὶ γνώρισαν τὸ θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ! Συνέβαλαν σ’ αὐτὸ οἱ εὐσεβεῖς γο-
νεῖς, οἱ γιαγιάδες καὶ οἱ παπποῦδες μὲ φόβο Θεοῦ, 
οἱ κατηχητές, οἱ πνευματικοὶ πατέρες, οἱ δάσκαλοι 
καὶ παιδαγωγοί, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν προτεραιότητα 
στὴ γνώση τοῦ θείου νόμου καὶ στὴν καλλιέργεια 
τῶν παιδιῶν μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Τοὺς ἔδωσαν 
τὴν πιὸ κατάλληλη πνευματικὴ τροφὴ στὴν πιὸ τρυ-
φερὴ ἡλικία καὶ αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ ξεχαστεῖ ὅσο 
καὶ ἂν φυσήξουν ἄνεμοι ἀντίθετοι μὲ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καὶ κλονίσουν ἀργότερα τὶς ψυχὲς τῶν παι-
διῶν. Τὰ βιώματα τῆς πίστεως, τὰ παραδείγματα 
τῶν Γραφῶν πάντοτε θὰ μιλοῦν στὶς ψυχές τους καὶ 
θὰ γίνονται πυξίδα ποὺ θὰ τοὺς ἐπαναφέρει στὴν 
ὀρθὴ πορεία. 

Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ θείου ἀποστόλου Παύλου γιὰ 
τὸ παράδειγμα τοῦ Τιμοθέου μᾶς βάζει σὲ σκέψεις 
σοβαρές. Διότι μὲ ἀγωνία παρατηροῦμε στὴν ἐποχή 
μας πολλοὺς οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ  ἐπηρεάσουν 
τὶς ἀθῶες παιδικὲς καρδιές. Συνεχῶς προβάλλουν 
ἀρνητικὰ πρότυπα μέσα ἀπὸ τὶς ὀθόνες τῶν μέσων 
ἐνημερώσεως, βίαια παιχνίδια καὶ βλαβερὴ ψυχα-
γωγία, μαθήματα καὶ ἐκδηλώσεις στὰ σχολεῖα ποὺ 
προκαλοῦν σύγχυση στὴ σκέψη τῶν παιδιῶν καὶ τὰ 
προβληματίζουν.   

Πῶς θ’ ἀντισταθοῦμε; Τί θὰ ἀντιπροβάλουμε;
«Ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα». Γονεῖς, ἐκπαι-

δευτικοί, κατηχητές, ὅσοι ἔχουμε κοντά μας μικρὰ 
παι διά, τὰ βλαστάρια τῆς κοινωνίας μας, τοὺς νεοσ-
σοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας, ἂς τοὺς δείξουμε τὸ βιβλίο 
τῆς ζωῆς, «τὰ ἱερὰ γράμματα», τὴν Ἁγία Γραφή. Ἰδιαί-
τερα σήμερα εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ στηρίξουμε 
τὰ παιδιά μας στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Νὰ τὰ  θρέψουμε 
μὲ τὰ νάματα τῆς πίστεως. Ἔχουμε τὴ δυνατότητα, 
ἔχουμε τὸ ὑλικό, ἀφοῦ σὲ ἁπλὴ γλώσσα κυκλοφο-
ροῦν ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἄλλα σχετικὰ βιβλία. Ὑλικὸ 
πλούσιο καὶ εὔχρηστο γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν. Τί 
πιὸ ὠφέλιμο καὶ οὐσιαστικὸ νὰ διαβάζουμε μαζί τους 
τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, νὰ τοὺς προβάλλουμε τὰ δυνα τὰ 
παραδείγματα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ 
τὰ θωρακίσουμε μὲ τὴν ἀσπίδα τῆς  πίστεως. Ἂς τὸ 
προσπαθήσουμε, καὶ νὰ εἴμαστε βέβαιοι πὼς ἡ χάρις 
τοῦ Θεοῦ θὰ μιλᾶ πάντοτε στὶς ψυχές τους.


