
Τ ί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Ὁ μικρὸς 
καὶ ἀδύναμος ἄνθρωπος τί 
εἶναι μέσα στὸν ἀπέραντο κό-

σμο ποὺ τὸν περιβάλλει; «Κάλα-
μος ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενος. Κά-
λαμος, ὁ ἀσθενέστερος τῶν καλά-
μων», εἶπε κάποιος σοφός. Ἕνα μι-
κρόβιο εἶναι ἱκανὸ νὰ τὸν καθηλώ-
σει στὸ κρεβάτι. Μιὰ ἀσθένεια μπο-
ρεῖ νὰ τὸν ἀχρηστεύσει· μιὰ ἀποτυ-
χία νὰ καταβάλει τὴν ψυχή του, νὰ 
τὸν ἀπογοητεύσει· μιὰ ἀδικία νὰ τὸν 
ἐξουθενώσει πλήρως. Καὶ ὅταν ἔλθουν τὰ 
χειρότερα, ὅταν ἔλθει ὁ θάνατος, ὅταν οἰκο-
γενειακὲς περιπέτειες  φυγαδεύσουν ἀπὸ τὸ σπίτι του τὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐτυχία, 
ὅταν ἐθνικὲς συμφορὲς ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ τὴ ζωή του καὶ προμηνύουν κιν-
δύνους μεγάλους, ὅταν παγκόσμιες ἀναστατώσεις ταράζουν ὅλο τὸ πρόσωπο 
τῆς γῆς, πῶς θὰ σταθεῖ ὄρθιος, πῶς δὲν θὰ λυγίσει  ὁ κάλαμος, πῶς θ’ ἀντέξει 
ὁ μικρὸς ἄνθρωπος, ποῦ θὰ στηρίξει τὶς ἐλπίδες του; Πῶς δὲν θὰ ἀπογοητευθεῖ 
καὶ δὲν θὰ καταβάλει τὴν ψυχή του ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος μπροστὰ στὰ ἐπαπει-
λούμενα δεινά;

Καὶ ὅμως ὑπάρχει στήριγμα, ὑπάρχει τρόπος νὰ λυτρωθοῦμε ἀπ’ ὅλους τοὺς 
κινδύνους, νὰ νικήσουμε ὅλους τοὺς φόβους, νὰ μὴν καταβληθοῦμε ἀπὸ κανέ-
ναν ἐχθρό. Ὑπάρχει καταφύγιο, ὑπάρχει δύναμη καὶ σωτηρία. Δὲν εἶναι ἄνθρω-
πος, δὲν εἶναι ὁ μαμωνᾶς, ὁ ψεύτικος θεὸς τοῦ χρήματος, δὲν εἶναι κάποιος 
ὀργανισμός, κάποιος διεθνὴς συνασπισμός, τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτά, ποὺ διαλύον-
ται σὰν εὔθραυστα καὶ μεταβαλλόμενα σχήματα τοῦ παρερχόμενου κόσμου καὶ 
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διαψεύδουν τὶς ἐλπίδες μας καὶ ἀπογο-
ητεύουν.  

«Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύνα-
μις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς  εὑρούσαις 
ἡμᾶς σφόδρα». Στὶς θλίψεις ποὺ μᾶς 
βρῆκαν καὶ ἔντονα μᾶς  ταλαιπωροῦν, 
καταφυγή μας, δύναμή μας, πανίσχυ-
ρος βοηθός μας ὁ παντοδύναμος Θε-
ός, διακηρύσσει μὲ ἀπόλυτη βεβαιότη-
τα καὶ ἀκράδαντη πίστη ὁ ἱερὸς Ψαλ-
μωδός. «Διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα 
ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετα-
τίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν». 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἂν ἀκόμη ἔλθει ἡ συντέλεια 
τοῦ κόσμου καὶ συμβοῦν ἀναστατώ-
σεις καὶ κοσμογονικὲς ἀνατροπές, δὲν 
θὰ φοβηθοῦμε! Δὲν θὰ φοβηθοῦμε, ὅ  -
ταν θὰ σείεται ἐκ θεμελίων ἡ γῆ, καὶ τὰ 
βουνὰ θὰ ξεκολλοῦν ἀπὸ τὴ θέση τους 
καὶ θὰ μετακινοῦνται γιὰ νὰ ἔλθουν στὴ 
μέση τῶν θαλασσῶν (Ψαλ. με΄ 2, 3).

Στὸν Ψαλμὸ αὐτὸ ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς 
ἀναφέρεται σὲ θαυμαστὴ ἐπέμβαση 
τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ὁποία ἡ ἁγία πόλη Ἱε-
ρουσαλὴμ λυτρώθηκε σὲ ὥρα ἐσχάτου 
κινδύνου ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς ἐχθροὺς 
ποὺ τὴν ἀπειλοῦσαν. Καὶ ἐκφράζει μ’ 
αὐτὸ τὸ μεγαλόπρεπο ὕφος τὴν ἀπερι-
όριστη ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ τοῦ Θε-
οῦ πρὸς τὴν παντοδύναμη  προστασία 
τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων. Ἡ  εἰκόνα 
ποὺ χρησιμοποιεῖ εἶναι φοβερή.  Μιλάει 
γιὰ τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου. Γιὰ τὴν 
παγκόσμια καταστροφή. Καὶ λέει ὅτι 
ἐμεῖς δὲν θὰ φοβηθοῦμε οὔτε τότε ποὺ 
θὰ καταστρέφεται τὸ σύμπαν.  Διότι θὰ 
ἔχουμε καταφυγὴ καὶ  βοηθό μας τὸν 
Δημιουργὸ καὶ  Κυβερνήτη τοῦ σύμπαν-
τος. «Ἡ βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι Κυ-
ρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν». Στὴν ὥρα τὴ  δύσκολη ἐπι  κα-
λούμαστε τὸ ὄνομα τοῦ  Κυρίου, ποὺ 
δημιούργησε ὅλο τὸν κόσμο, τὸν οὐ-

ρανὸ καὶ τὴ γῆ (Ψαλ. ρκγ΄ [123] 8). Αὐ-
τὸ εἶναι τὸ ἀμετακίνητο στήριγμά μας, 
αὐτὸ τὸ ἀσφαλέστατο καταφύγιό μας, 
αὐτὴ ἡ ἀκαταμάχητη δύναμή μας. «Ὁ 
Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις».

Γιὰ νὰ μπορεῖ ὅμως ὁ μικρὸς ἄνθρω-
πος νὰ μιλάει μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, γιὰ νὰ 
αἰσθάνεται πάντοτε τὸν παντοδύναμο 
Θεὸ βοηθὸ καὶ προστάτη του, πρέπει 
νὰ πιστεύει ὅτι ζεῖ διαρκῶς μέσα στὴν 
παρουσία Του, νὰ πιστεύει ὅτι ὁ Θεὸς 
εἶναι πάντοτε παρὼν στὴ ζωή του, ὅτι 
Αὐτὸς κρατεῖ στὰ χέρια Του τὴν πνοή 
του, ὅτι τὸν παρακολουθεῖ μὲ τὸ γεμά-
το στοργὴ καὶ ἀγάπη βλέμμα Του, ὅτι 
γνωρίζει ὅλες τὶς πράξεις καὶ τὰ κινήμα-
τα τῆς ψυχῆς του.

Ὅποιος ἔχει αὐτὴ τὴν πίστη, ἔχει καὶ 
ἀνάλογη ζωή. Στέκεται μὲ ἀπέραντο 
σεβασμὸ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀντιμετω-
πίζει μὲ ἱερὸ δέος καὶ ἅγιο φόβο τὸ  γε-
γονὸς τῆς διαρκοῦς παρουσίας τοῦ 
Θε οῦ στὴ ζωή του, ὑπακούει πρόθυμα 
στοὺς νόμους Του καὶ πορεύεται σύμ-
φωνα μὲ τὶς ἐντολές Του.

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ζεῖ καὶ ἀναπνέ-
ει διαρκῶς μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς 
παρουσίας τοῦ Κυρίου, κάτω ἀπὸ τὴ 
σκέπη τῶν πτερύγων Του, μέσα στὴν 
παντοδύναμη Χάρη καὶ  προστασία 
Του. Αὐτὸς ὅ,τι καὶ νὰ  συναντήσει στὴ 
ζωή του, ὅσα ἀστροπελέκια καὶ ἂν τὸν 
κτυ  πήσουν, ὅπου καὶ ἂν  βρεθεῖ, μόνος 
καὶ ἀβοήθητος ἂν εἶναι στὴν ἄκρη τοῦ 
κόσμου, μπορεῖ νὰ γονατίσει στὴ γῆ, νὰ 
ὑψώσει τὰ χέρια του στὸν οὐρανὸ καὶ 
νὰ βροντοφωνάξει: «Πιστεύ ω εἰς ἕ   να 
Θεόν, Πατέρα,  Παντοκράτορα». Ὁ παν-
τοδύναμος Θεὸς ποὺ  κρατεῖ τὰ  πάντα 
στὰ χέρια Του, εἶναι  πατέρας μου! Γι’ 
αὐτὸ δὲν ἔχω τίποτε νὰ  φοβηθῶ. Ὁ Θε-
ὸς εἶναι ἡ καταφυγή μου, ὁ Θεὸς ἡ δύ-
ναμή μου!          
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1. � δύναμη τοῦ σπόρου 
Ἡ σημερινὴ Κυριακή, ἡ 

ὁποία εἶναι  ἀφιερωμένη 
στοὺς ἁγίους Πατέρες ποὺ
συγκρότησαν τὴν Ζ΄ Οἰ-
κουμενικὴ Σύνοδο, ὀνο μά-
 ζεται καὶ «Κυριακὴ τοῦ 
Σπορέως» λόγῳ τῆς σχε-
τικῆς Παραβολῆς ποὺ ἀ-
να γινώσκεται στὸ ἱερὸ Εὐ -
αγγέλιο.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ 
Παραβολὴ τοῦ  Σπορέως 
εἶ ναι ἡ πρώτη Παραβολὴ 
ποὺ δίδαξε ὁ Κύριος. Φαί-
νεται ὅτι μὲ αὐτὴν  ἤθελε 
νὰ παρακινήσει τοὺς ἀν  -
θρώπους νὰ ἀκοῦν προσ-
ε κτικὰ τὴ διδασκαλία Του 
καὶ νὰ τὴν ἐφαρμό ζουν 
στὴ ζωή τους. Ἂς δοῦ με 
λοι πὸν κι ἐμεῖς μὲ προσο-
χὴ τί μᾶς λέει ἡ Παραβο-
λή. 

Βγῆκε κάποτε ὁ γεωρ-
γὸς γιὰ νὰ σπείρει κι  ἔ   ριξε 
τὸ σπόρο του μὲ  ἀ   φθονία. 
Ὅμως ὁ  σπόρος δὲν εἶχε 
παντοῦ τὴν ἴδια  ἀπόδοση. 

� Π�����Λ� 
��� ΣΠ���ΩΣ

Φιλίππου διακόνου,
Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ
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Ε       
ἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· 
 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπό-
ρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ 

μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κα τεπατήθη, 
καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ  κατέφαγεν αὐ  τό· 
καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν 
ἐξη   ράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕ     τερον 
 ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι 
αἱ ἄκανθαι ἀ    πέπνιξαν αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπε-
σεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀ    γαθήν, καὶ φυὲν ἐποίη-
σε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ᾿Ε    πηρώτων 
δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη 
ἡ παραβολὴ αὕτη. ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν  δέδοται 
γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 
τοῖς δὲ  λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέπον-
τες μὴ βλέπωσι καὶ ἀ κούοντες μὴ συνιῶσιν. 
ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπό ρος ἐστὶν ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ 
ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει 
τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πι-
στεύσαντες σωθῶσιν. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ
ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λό-
γον, καὶ οὗτοι ρίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς και-
ρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφί-
στανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί 
εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ 
πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι 
συμπνίγονται καὶ οὐ  τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ ἐν 
τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν  οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ 
καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κα τέχουσι 
καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. ταῦτα λέ γων 
ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τῶν Πατέρων: Τίτ. γ΄ 8-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. η΄ 4-15

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
(Δ΄ Λουκᾶ)

Τῶν ἁγίων Πατέρων
τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
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Ἄλλος σπόρος ἔπεσε κοντὰ στὸ δρόμο 
καὶ καταπατήθηκε ἀπὸ τοὺς διαβάτες 
καὶ ἔγινε τροφὴ γιὰ τὰ πουλιά. Ἄλλος 
σπόρος ἔπεσε σὲ πετρῶδες ἔδαφος 
καί, καθὼς δὲν εἶχε ὑγρασία οὔτε 
ποῦ νὰ ἁπλώσει τὶς ρίζες του, 
ξεράθηκε. Ἄλλος σπόρος 
ἔπεσε σὲ τόπο ὅπου φύ-
τρωναν ἀγκάθια, κι ἐνῶ 
βλάστησε, μαζί του με-
γάλωσαν καὶ πολλὰ ἀγ-
κάθια ποὺ τελικὰ τὸν 
ἔπνιξαν. Ὑπῆρχε ὅ      μως 
κι ὁ σπόρος ποὺ ἔπεσε 
σὲ «γῆ ἀ    γαθή», δηλαδὴ 
σὲ γόνιμο καὶ καλλιεργη -
μένο ἔδαφος. Ἐκεῖ ὁ σπό-
ρος φύτρωσε καὶ ἀναπτύ-
χθηκε κι ἔδωσε πλούσιους 
καρπούς. 

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ Κύριος, γιὰ νὰ δι-
εγείρει τὴν προσοχὴ τῶν ἀκροατῶν 
Του, ὕψωσε τὸν τόνο τῆς φωνῆς Του 
καὶ εἶπε δυνατά: Αὐτὸς ποὺ ἔχει αὐτιὰ 
πνευματι κὰ γιὰ νὰ ἀκούει καὶ νὰ ἐγ κολ-
πώ νε ται αὐτὰ ποὺ λέω, ἂς ἀκούει.

Ζήτησαν τότε οἱ μαθητές Του νὰ τοὺς 
ἐξηγήσει ποιὰ εἶναι ἡ σημασία τῆς Πα-
ραβολῆς. Κι Ἐκεῖνος ἀπάντησε: Σὲ σᾶς 
ποὺ ἔχετε ἐν δι α φέ ρον καὶ καλὴ διάθε-
ση σᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς τὴ χάρη Του νὰ 
μάθετε τὶς μυστηριώδεις ἀλήθειες τῆς 
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ· στοὺς ἄλλους ὅ  -
μως ποὺ εἶναι ἀδιάφοροι γιὰ τὶς πνευ-
ματικὲς ἀλήθειες μιλάω μὲ Παραβολὲς 
γιὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ καταλάβουν καὶ 
νὰ μὴν ἐπιβαρύνουν τὴ θέση τους πε-
ριφρονώντας τὴν ἀλήθεια.

Καὶ ξεκίνησε νὰ ἐξηγεῖ τὴν Παραβολὴ 
λέγοντας πρῶτα ὅτι «ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ».

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτη ἡ παρομοίωση 
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ μὲ σπόρο· διότι ὅ  -

πως εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὸν  ἄνθρωπο 
νὰ σπείρει στὴ γῆ γιὰ νὰ  ἀποκομίσει 
ἀργότερα τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν τροφὴ 
καὶ τὴ συντήρησή του, παρομοίως εἶναι 

ἀναγκαία γιὰ τὴν ψυχὴ ἡ σπορὰ 
τοῦ θείου λόγου. Μὲ τὸν λόγο 

τοῦ Θεοῦ τρέφεται ἡ ψυχὴ 
κι ἐνισχύεται πνευματι-
κά. Κι ὅπως ἕνας μικρὸς 
σπόρος κρύβει τεράστια 
δύναμη, ὥστε νὰ γίνε-
ται δένδρο ὁλόκληρο 
μὲ ἄνθη, καρποὺς ἀλλὰ 
καὶ ρίζες βαθιὲς καὶ δυ-
νατὲς ποὺ σπάζουν καὶ 

βράχους, ἔτσι κι ὁ  λόγος 
τοῦ Θεοῦ συντελεῖ κο-

σμογονία στὶς ψυχές! Στὶς 
ψυχὲς στὶς ὁποῖες σπείρεται 

ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀνανεώνεται ἡ 
διάθεση γιὰ μετάνοια καὶ ἀγώνα πνευ-
ματικὸ καὶ σὰν εὐωδιαστὰ λουλούδια 
ἀνθίζουν οἱ ἅγιες ἀρετὲς τοῦ Χριστοῦ.  

Ἂς ἀναζητοῦμε λοιπὸν εὐκαιρίες ὅ -
που προσφέρεται ἁπλόχερα ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ σπείρεται στὴν ψυχή 
μας καὶ νὰ φέρει πλούσιους καρπούς. 
Ὡστόσο ἡ καρποφορία ἐξαρτᾶται καὶ 
ἀπὸ τὴν καταλληλότητα τοῦ ἐδάφους. 
Αὐτὸ ἐπεσήμανε ὁ Κύριος στὴ συνέ-
χεια. 

2. �ὲ ἀνάλογη διάθεση
Ὁ σπόρος ποὺ ἔπεσε κοντὰ στὸ δρό   -

μο συμβολίζει αὐτοὺς ποὺ  κάποτε ἄ -
κουσαν τὸν λόγο ἀλλὰ ἐπειδὴ  ἔμειναν 
ἀδιάφοροι, ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ ἀ  -
φαι ρεῖ τὸν λόγο ἀπὸ τὶς καρδιές τους. 

Ὁ σπόρος στὸ πετρῶδες ἔδαφος 
συμ βολίζει αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ὅταν ἀκού-
σουν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ τὸν δέ χονται 
ἀρχικὰ μὲ χαρὰ καὶ ἐν θου  σι α σμό, ἔπει-
τα ὅμως, ὅταν ἔλθει καιρὸς πει ρα σμοῦ 
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ἢ διωγ μοῦ, ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν 
πίστη, διότι ὁ σπόρος δὲν μπόρεσε 
νὰ ριζώσει βαθιὰ μέσα τους. 

Οἱ σπόροι ποὺ ἔπεσαν στὰ  ἀγκάθια 
συμβολίζουν ἐκεί νους ποὺ ἀκοῦν τὸν 
λόγο τοῦ Θεοῦ κι ἀρχίζουν μὲ κάποια 
προθυμία νὰ βαδίζουν στὸ δρόμο τῆς 
πίστε ως. Πνίγονται ὅμως ἀπὸ τὶς ἀ-
γωνιώδεις φροντίδες γιὰ τὴν ἀπό κτη-
ση χρημάτων καθὼς κι ἀπὸ τὶς  ἀπο-
λαύσεις τῆς σαρ      κι κῆς ζωῆς, κι ἔτσι δὲν
προκόπτουν ὥστε νὰ  δώσουν καρ-
πό. 

Ὁ σπόρος ὅμως ποὺ ἔπεσε στὴν εὔ-
φορη γῆ συμβο λί ζει τοὺς  ἀνθρώπους 
ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μὲ καρδιὰ κα      λο-
προ αίρετη, εὐθεία καὶ ἀγαθὴ ἀκοῦν, 
ἐμπεδώνουν τὸν λόγο καὶ τὸν κρα-
τοῦν σφι χτὰ μέσα τους, ὥστε καρ   πο-
φοροῦν τὶς ἀρετές, δείχνοντας ὑπο-
μονὴ καὶ καρτε ρία σ’ ὅλα τὰ ἐμπό-
δια ποὺ συναντοῦν στὴν ἄσκηση τῆς 
πνευματικῆς ζωῆς. 

Συνεπῶς τὸ πόσους καρποὺς θὰ 
παρουσιάσει ἡ γῆ καὶ τῆς δικῆς μας 
ψυχῆς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δική μας δι-
άθεση καὶ προθυμία, ἀπὸ τὴν ἐπι-
μέλεια καὶ τὸν προσωπικό μας ἀγώ-
να. Μαζὶ μὲ τὴ σπορὰ τοῦ λόγου τοῦ 
Θεοῦ, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐκκοπὴ τῶν 
παθῶν καὶ ἡ φυλακὴ τῶν αἰσθήσεων 
σὰν τὸ ὄργωμα καὶ τὴν περίφραξη, 
ἡ προσευχὴ σὰν δροσερὴ ποτιστικὴ 
βροχή, ἡ Χάρη τῶν ἁγίων Μυστηρί-
ων σὰν τὸ λίπασμα. 

Εἶναι πολλὲς οἱ εὐκαιρίες γιὰ τὴ δι-
δαχὴ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ποὺ μᾶς δί-
νει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἂς συμμετέχουμε 
σ’ αὐτὲς μὲ τὴν κατάλληλη προετοιμα-
σία καὶ μὲ πολλὴ προθυμία νὰ ἐφαρ-
μόζουμε αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε, ὥστε μὲ τὴ 
Χάρη τοῦ Οὐράνιου Γεωργοῦ νὰ φέ-
ρουμε πλούσιους καρποὺς ἀρετῶν.

Βιβλία Λειτουργικὰ
✝ Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. ΔημοπούλουἈρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου

• Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ                                   6  ̦

• ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΜΑΣ
   ΠΛΟΥΤΟΝ                                                    10  ̦

✼   ✼   ✼

✝ Παναγιώτου Ν. ΤρεμπέλαΠαναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

• ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ
     κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικαςκατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικας                      19  ̦

• ΜΙΚΡΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ
        (Τόμοι Α΄ καὶ Β΄)(Τόμοι Α΄ καὶ Β΄)                                    ἕκαστος 20  ̦

• ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡ 
   ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ                   15  ̦

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
   ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ                                          20  ̦

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
   ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΩΝ AGENDA       20  ̦

• ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
   ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ                                          25  ̦

• ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ
    ΛΑΤΡΕΙΑΝ ΜΑΣ                                                13  ̦

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ
   (ἐγκόλπιο θείας Λειτουργίας)                        7  ̦

• Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
   ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
   (ἐγκόλπιο)                                              3  ̦

✼   ✼   ✼

✝ Δημητρίου Γ. ΠαναγιωτοπούλουΔημητρίου Γ. Παναγιωτοπούλου

• ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ       5  ̦
✼   ✼   ✼

Ἐγκόλπια μὲ μετάφραση στὴ δημοτικὴ
• ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
   ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ       2,50  ̦

• ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                2,50  ̦

• ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
   ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ                2,50  ̦



Ε ἶπαν ὅτι εἶναι:
Τὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας.
Δεσμὸς ἰσόβιος καὶ ἀδιάλυτος. 

Λιμάνι ἀσφαλές.
Ἐργαστήρι ἁγιότητος.
«Ἀγὼν καὶ παλαίστρα ἀρετῆς».
Θεσμὸς θεοσύστατος.
Μυστήριο ἱερό.
«Κατ’ οἶκον ἐκκλησία».

Ἡ οἰκογένεια!
Ὅπως τὴ συνέστησε ὁ Θεός. Ὅπως 

ἔχουμε ἀνάγκη νὰ τὴ ζοῦμε οἱ ἄνθρω-
ποι.

Ὅμως σήμερα δὲν σεβόμαστε τὸν 
Θεὸ καὶ γι’ αὐτὸ οὔτε τὸν ἄνθρωπο τι-
μοῦμε. Ταλαιπωροῦμε τὸν ἑαυτό μας 
καὶ τὸν βασανίζουμε. Καὶ τὰ πράγματα 
πηγαίνουν τελείως ἀντίθετα:

Τὸ κύτταρο ἀρρώστησε βαριὰ καὶ με-
τέδωσε καρκίνο σ’ ὅλο τὸ σῶμα.

Ὁ δεσμὸς ἔπαψε νὰ εἶναι ἰσόβιος. Δια -
λύεται πιὰ πολὺ εὔκολα.

Τὸ λιμάνι εἶναι ταραγμένο καὶ δὲν πα-
ρέχει ἀσφάλεια.

Τὸ ἐργαστήρι τῆς ἁγιότητος ἔκλεισε.

Ὁ ἀγώνας καὶ ἡ πάλη γιὰ τὴν ἀρετὴ 
ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ τὴν ἄνεση καὶ 
τὴν ἀπόλαυση ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ἐμπά-
θεια.

Ὁ θεοσύστατος θεσμὸς ἔγινε ἁπλὴ 
καὶ εὔθραυστη συμφωνία ἀνθρώπων.

Τὸ Μυστήριο ἔχασε τὴν ἱερότητά του. 
Ἡ «κατ’ οἶκον ἐκκλησία» ἐρειπώθηκε.

Εἶναι ἆραγε ὑπερβολικὲς οἱ διαπιστώ -
σεις μας; 

Μιὰ ματιὰ στὴν ταραγμένη θάλασ-
σα τῆς κοινωνίας μας φανερώνει ὅτι ἡ 
πραγματικότητα εἶναι τόσο δυσάρεστη 
καὶ ἀποκαρδιωτικὴ ποὺ δὲν ἀντέχουμε 
πιὰ νὰ τὴ δοῦμε κατάματα.

Πολλοὶ νέοι κλαῖνε πάνω σὲ ἐρείπια. 
Δὲν πρόλαβαν νὰ στήσουν τὸ σπιτικό 
τους καὶ τὸ εἶδαν νὰ σωριάζεται σὲ σω-
ροὺς ἐρειπίων.

Ἄλλοι δὲν τολμοῦν νὰ ξανοιχτοῦν στὸ 
πέλαγος τῆς ζωῆς, γιατὶ βλέπουν τὴ 
θάλασσα γεμάτη ναυάγια. Οἱ πιὸ πολ-
λοὶ γάμοι σήμερα διαλύονται. Πῶς νὰ 
τολμήσουν αὐτὸ ποὺ τὸ πιθανότερο 
εἶναι νὰ ἀποτύχει;

Θὰ ζήσει ἡ οἰκογένεια;
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Καὶ εἶναι καὶ ἄλλοι ποὺ τὸ  δηλώνουν 
ἀπερίφραστα: Δὲν γίνεται σήμερα αὐτὸ 
ποὺ ἴσχυε ἄλλοτε. Ἡ  παραδοσιακὴ οἰ-
κογένεια ἦταν γιὰ ἄλλη,  παλιότερη ἐ πο-
χή. Αὐτὰ δὲν στέκονται σήμερα. Σήμε-
ρα ἐπιλέγουμε ἐλεύθερα  ἐναλλακτικὲς 
μορφές, νέους τρόπους  συμβιώσεως, 
στηριγμένους σὲ ἐντελῶς κοσμικὰ πρό-
τυπα, χωρὶς δεσμεύσεις καὶ  μάλιστα 
ἰσόβιες, χωρὶς  ἀποκλειστικότητες, χω-
ρὶς νὰ χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ ἱε-
ρέας τοῦ Θεοῦ – ὁ θρησκευτικὸς γά-
μος –, ἀφοῦ οὔτε ὁ δήμαρχος εἶναι πιὰ 
ἀναγκαῖος – ὁ πολιτικὸς γάμος. Τώρα 
θὰ πηγαίνουμε στὸ συμβολαιογράφο, 
μάλιστα ὅσες φορὲς θέλουμε, καὶ θὰ 
ἀλλάζουμε ὄχι τὸν σύζυγο, ἀλλὰ τὸν 
σύντροφο τῆς ζωῆς, μόλις καταλάβου-
με ὅτι δὲν τὸν θέλουμε ἄλλο καὶ δὲν μᾶς 
ταιριάζει πιά.

Καὶ γιὰ τὰ παιδιὰ τί θὰ γίνει; Ὅ,τι θέ-
λουμε θὰ γίνει. Σχέσεις χωρὶς παιδιά, 
ἂν ἔτσι μᾶς ἀρέσει. Ἢ παιδιὰ χωρὶς 
σχέ  σεις ἀγάπης ἀληθινῆς καὶ ἰσόβιας 
ἀ    φοσίωσης. Ἴσως ἀργότερα καὶ παιδιὰ 
χωρὶς φυσιολογικὲς σχέσεις, ποὺ θὰ 
τὰ υἱοθετοῦμε ἢ «ἀποκτοῦμε» μὲ ποι-
κίλους ἀνομολόγητους τρόπους, τοὺς 
ὁποίους σὲ λίγο θὰ μᾶς τοὺς ἐγκρίνουν 
καὶ οἱ νόμοι ποὺ ἐμεῖς θὰ ψηφίσουμε! 
Καὶ ἂς λέει ἄλλα ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ.

Φτάνει πιὰ τί θέλει ὁ Θεός! Τώρα θὰ 
ἰσχύσει αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς θέλουμε!

Αὐτὴ ἡ νοοτροπία ἐπικρατεῖ στὶς σύγ-
χρονες πολιτισμένες τάχα  κοινωνίες. 
Αὐτὲς οἱ ὀλέθριες τακτικὲς περνοῦν 
 δυ στυχῶς τελευταῖα καὶ στὴν  κοινωνία 
τῆς ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης πατρίδας 
μας.

Εὐτυχῶς ὅμως ὑπάρχουν καὶ αὐτοὶ 
ποὺ ἀκόμη σκέπτονται συνετά. Ποὺ 
βλέπουν τὴν ἔκπτωση τοῦ θεσμοῦ τοῦ 
Γάμου καὶ δὲν τὴν θέλουν. Ποὺ ἀγω-

νίζον ται νὰ κρατοῦν τὴ συνοχὴ καὶ τὴν 
ἑνότητα στὴν οἰκογένειά τους. Ποὺ πα-
λεύουν νὰ ζοῦν μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα 
ἀληθινῆς ἀγάπης, πραγματικῆς χαρᾶς 
καὶ βαθιᾶς εἰρήνης στὸ σπίτι τους. Ποὺ 
ἀγαποῦν ἀληθινὰ τὰ παιδιά τους καὶ 
προσπαθοῦν νὰ τὰ παιδαγωγοῦν «ἐν 
παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφ. ς΄ 
4).

Αὐτοὶ θεμελιώνουν τὸ  οἰκοδόμημα τῆς 
οἰκογένειάς τους καὶ ὅλης τῆς ζω   ῆς τους 
στὸν ἀσάλευτο βράχο τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ. Ἔχουν συμπαραστά τη καὶ βο ηθό 
τους στὸ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς τους τὸν 
Κύριο. Διότι γνωρίζουν ὅτι «ἐὰν μὴ Κύ-
ριος  οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς  μάτην ἐκο-
πίασαν οἱ  οἰκοδο μοῦντες» (Ψαλ. ρκς΄ 
[126] 1). Δὲν μπορεῖ νὰ  στηθεῖ  σπίτι χω-
ρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Χωρὶς Ἐ   κεῖ-
νον ὅλες οἱ προσ πάθειες τοῦ ἀν θρώ-
που  ἀποδεικνύονται  μάταιες. «Χωρὶς ἐ-
μοῦ οὐ δύνασθε  ποιεῖν  οὐ  δέν», μᾶς εἶ  -
πε ὁ Ἴδιος (Ἰω. ιε΄ 5). Ὁ μη  δενισμὸς τῆς 
ἐποχῆς μας ὀφείλεται στὸν ἀθεϊσμό 
της.

Στὴ δύσκολη καὶ ταραγμένη αὐτὴ ἐ  -
ποχή, ἐποχὴ μεγάλων ἀναστατώσεων 
καὶ ριζικῶν ἀνακατατάξεων, ἂς μείνου-
με σταθεροὶ στὴν πίστη μας. Ἂς ἐμπι-
στευθοῦμε τὸ τιμόνι τῆς ζωῆς μας σ’ 
Αὐτὸν ποὺ κυβερνᾶ τὰ σύμπαντα. Καὶ 
ὅσοι ἔχουν οἰκογένεια, ἀσφαλῶς θὰ 
κρατήσουν τὸ σκάφος της πάνω ἀπὸ 
τὰ ταραγμένα κύματα τῶν δίσεκτων 
καιρῶν μας, καὶ μὲ κυβερνήτη τὸν αἰώ-
νιο νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν πνοὴ τῆς 
παντοδύναμης Χάρης Του θὰ τὸ ὁ δη-
γήσουν στὴν ἀντίπερα ἀκτή, στὴν τρισ-
μακάρια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, στὴν κοι-
νωνία τῆς αἰώνιας καὶ ἀνερμήνευτης 
ἀγάπης Του, ποὺ κρατεῖ στὴν ὕπαρξη 
τὸν κόσμο ὅλο καὶ τὸν κάθε ἄνθρωπο 
χωριστά.



Μ όνος ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Μάρ-
κος μᾶς παραδίδει τὴν παραβο-
λὴ τῆς αὐτόματης αὐξήσεως τοῦ 

σπόρου, ἡ ὁποία ἔχει ὁμοιότητες μὲ τὴν 
παραβολὴ τοῦ σπορέως, ὅμως τὸ κεν -
τρικό της νόημα εἶναι ἀρκετὰ  διαφορε-
τικό.

Εἶπε κάποτε ὁ Κύριος: «Ἔτσι  μοιάζει ἡ 
διάδοση καὶ ἡ πρόοδος τοῦ Εὐαγγε λίου 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στὶς καρ  διὲς τῶν 
ἐπιδεκτικῶν ἀνθρώπων, ὅπως ὅταν ἕνας 
ἄνθρωπος ρίξει τὸν σπόρο στὴ γῆ… Κι 
αὐτὸς ποὺ ἔσπειρε τὸν σπόρο στὴ γῆ, 
κοιμᾶται καὶ σηκώνεται νύχτα καὶ μέρα, 
χωρὶς νὰ κάνει τίποτε γιὰ τὴ βλάστηση 
καὶ τὴν αὔξηση τοῦ σπόρου. Καὶ ὅμως 
ὁ σπόρος αὐξάνει καὶ μεγαλώνει μὲ τρό-
πο ποὺ κι ὁ ἴ  διος ὁ γεωργὸς δὲν ξέρει, 
διότι ὁ σπόρος ἔχει μέσα του ζωτικὴ δύ-
ναμη. Διότι μόνη της ἡ γῆ καὶ χωρὶς τὴ  
 συνεργασία ἐκείνου ποὺ ἔσπειρε τὸν 
σπόρο καρποφορεῖ πρῶτα χορτάρι ποὺ 
φυτρώνει ἀπὸ τὸν σπόρο, ὕστερα στάχυ 
κι ἔπειτα σιτάρι δεμένο καὶ γεμάτο μέσα 
στὸ στάχυ» (Μάρκ. δ´ 26-29).

Στὴν παραβολὴ λοιπὸν παρουσιάζε ται 
ἕνας γεωργὸς ποὺ σπέρνει στὴ γῆ καὶ 
ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα δὲν ἔχει καμία ἀνάμειξη 

στὴν ἀνάπτυξη τοῦ σπόρου. Ὁ ἄνθρω-
πος γεωργὸς μετὰ τὴ σπορὰ δὲν προσ-
φέρει πλέον τίποτε, δὲν μπορεῖ νὰ προσ-
φέρει τίποτε. Ἁπλῶς ἀναμένει τὴν καρ-
ποφορία (γι᾿ αὐτὸ ἡ παραβολὴ ἔχει ὀνο-
μασθεῖ καὶ ὡς ἡ παραβολὴ τοῦ ὑπομονε-
τικοῦ γεωργοῦ). Περιμένει ὑπομονετικὰ 
νὰ λειτουργήσουν οἱ νόμοι τῆς φύ σεως: 
νὰ σαπίσει ὁ σπόρος, νὰ  βλαστήσει, νὰ 
αὐξηθεῖ καὶ νὰ καρποφορήσει. «Αὐτομά-
τ η γὰρ ἡ γῆ καρποφορεῖ». Διότι ἡ γῆ καρ-
ποφορεῖ ἀπὸ μόνη της. Καὶ τότε ὁ κύριος 
τοῦ χωραφιοῦ στέλνει τὸν θεριστὴ γιὰ νὰ 
θερίσει τὸν καρπό.

Δηλαδὴ στὴν παραβολὴ αὐτὴ τονίζεται 
ἡ ἀλήθεια ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐξα-
πλώνεται στὶς ἀνθρώπινες  ψυχές (ποὺ 
εἶναι ἡ γῆ στὴν ὁποία πέφτει ὁ σπό ρος) 
μὲ τρόπους καὶ δυνάμεις ποὺ δὲν μπορεῖ 
νὰ γνωρίζει ὁ  ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ δὲν 
μπορεῖ νὰ τὶς ἐλέγξει. Ἐφόσον ὁ σπό-
ρος, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, βρεῖ καλὸ ἔδα-
φος,  καλοπροαίρετη ψυχὴ ποὺ ἀποδέ-
χεται τὸν θεῖο λόγο, ἡ θεία Χάρις ἐνερ-
γεῖ τὸν ἁγιασμὸ τῆς ψυχῆς, τὴ μεταμόρ-
φωσή της, ὥστε ἡ ψυχὴ νὰ δώσει πολὺ 
καρπό. Καὶ τότε ὁ Θεὸς τὴν παραλαμβά-
νει στὴ Βασιλεία Του.

«Αὐτομάτη

ἡ γῆ 

καρποφορεῖ»



393ΑΡΙΘ. 2118, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Ἡ θεία Χάρις ἐργάζεται ἀθόρυβα καὶ 
μυστικά, «ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός», ὅπως 
δὲν γνωρίζει ἀκόμη καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ 
ἔσπειρε τὸν σπόρο. Ἀλλὰ εἶναι παντο-
δύναμη. Ἐργάζεται μὲ δύναμη τὸ ἔργο 
της. Ὑπογραμμίζεται λοιπὸν ἡ ἀπόλυτη 
βεβαιότητα ὅτι θὰ ὁλοκληρωθεῖ ὁπωσ-
δήποτε τὸ ἔργο ποὺ ἄρχισε ὁ Μεσσίας 
μέσα στὸν κόσμο· ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους 
ἁπλῶς ἀπαιτεῖται ἔμπρακτη ὑπομονὴ 
καὶ πλήρης ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό.

Στὴν πιὸ γνωστή μας παραβολὴ τοῦ 
σπορέως τονίζεται ἡ ἀνάγκη τῆς συμμε-
τοχῆς τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ καρποφο-
ρήσει ὁ σπόρος στὴν ψυχή του. Ἐδῶ 
προϋποτίθεται ἡ συμμετοχὴ αὐτὴ καὶ 
το νίζεται ἡ πίστη στὸ Θεὸ ποὺ καλεῖται 
νὰ ἔχει ἐκεῖνος ποὺ σπέρνει τὸν σπόρο. 
Αὐτὴ ἡ πίστη  ἐκδηλώνεται ἔ     μπρακτα. 
Δὲν ἀπογοητεύεται ὅταν βλέ πει ὅτι ὁ λό-
γος τοῦ Θεοῦ καὶ γενικὰ ἡ ἱεραποστολι-
κή του ἐργασία δὲν ἔχει ἄμεσα ἀποτελέ-
σματα.

Πιὸ πρακτικά: Εἴμαστε κατηχητές, ἱερο-
κήρυκες; Εἴμαστε γονεῖς ἢ παπποῦδες; 
Εἴμαστε ἐκπαιδευτικοί; Ἂς  σπέρνουμε 
στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, στὰ παιδιά, στὰ ἐγγό-
νια μας, στοὺς μαθητές μας τὸν λόγο τοῦ 
Θεοῦ, μὲ ἐλπίδα ἀλλὰ καὶ μὲ σεβα σμὸ 
στὴν ἐλευθερία τους. Ἂς τοὺς ποῦμε τὸν 
καλὸ λόγο, ἂς τοὺς  ὁδηγήσουμε στὴν
Ἐκκλησία, στὸν Πνευματικό, στὴ θεία Εὐ -
χαριστία. Δὲν μποροῦμε νὰ φαν τασ θοῦ-
με πόσο δυνατὰ σφραγίζει τὴν ἀνθρώ-
πινη ψυχὴ μιὰ ἐμπειρία  θείας Χάριτος, 
πόσο δραστικὸς εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, 
ὁ ὁποῖος ὄχι σπάνια μένει γιὰ χρόνια 
θαμ μένος στὰ βάθη τῆς καρδιᾶς τοῦ νέ-
ου, καὶ σὲ μιὰ κρίσιμη καμπὴ τῆς ζωῆς 
του ξεπετᾶ βλα στάρι μὲ τρόπο ἐντυπω-
σιακό.

Ἂς μὴ διστάζουμε ἀκόμη νὰ  χαρίζου -
με ἕνα πνευματικὸ βιβλίο σὲ φίλο ποὺ 
 βρίσκεται στὴν ἄγνοια, δείχνει ὅμως  κά -
ποια καλὴ διάθεση· ἂς τοῦ ἀπευθύνουμε 

πρόσ κληση γιὰ μιὰ πνευματικὴ εὐκαιρία, 
γιὰ μιὰ Ὀρθόδοξη ὁμιλία· ἂς γνωστοποι-
οῦμε τὴν ὀμορφιὰ τῆς πίστεώς μας σὲ 
συζητήσεις μὲ τρίτους. Δὲν ξέρουμε πῶς 
μπορεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον νὰ ἐπιδράσει 
στὶς ψυχές τους.

Τέλος, ἂς σημειώσουμε ὅτι ἡ παρα-
βολὴ ἔχει ἐφαρμογὴ καὶ στὴν προσωπική 
μας καλλιέργεια. Εἶναι πιθανὸν νὰ ἀπο-
γοητευόμαστε, διότι δὲν βλέπουμε πνευ-
ματικὴ πρόοδο στὸν ἑαυτό μας. Ἂς μὴν 
ἀμελοῦμε τὸν πνευματικό μας καταρτι-
σμό, τὴν προσευχή, τὴν πνευματικὴ με-
λέτη, τὴν τακτικὴ καὶ συνειδητὴ μυστηρι-
ακὴ ζωή, καί, ἐφόσον ἀγωνιζόμαστε καὶ 
κάνουμε ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἐμᾶς, ὁ σπό-
ρος θὰ καρποφορήσει ὅπως δὲν μπο-
ροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε ἐμεῖς τώρα.

Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ»

Ἀφιερωματικὸς τό-
μος στὸν ὁποῖο πε-
ριλαμβάνονται λόγοι, 
εἰσηγήσεις, δημοσιεύ-
ματα καὶ ἄλλα κείμενα 
σχετικὰ μὲ τὴν πρω-
τοφανὴ σὲ ἔκταση καὶ 
πολύπτυχη θεο λογικὴ 
συγγραφικὴ δραστη-
ριότητα τοῦ ἀειμνή-
στου κα θηγητοῦ Πα-
ναγιώτου  Τρεμπέλα, 

τὴ δυναμικὴ προσφορὰ καὶ διακονία του 
στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὸ ξε-
χωριστὸ ἦθος καὶ τὴ βιωματική του πίστη. 
Ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ βρεῖ σ’ αὐτὸν 
συγκεντρωμέ νες τὶς ἀ   ποτιμήσεις τοῦ θεολο-
γικοῦ του ἔρ γου στὶς διάφορες πτυχές του 
ἐκ μέρους κα θηγητῶν τῆς θεολογίας, ἀλλὰ 
καὶ  μαρτυρί ες ἀρχιερέων, συναδέλφων, φοι-
τητῶν καὶ ἄλλων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προσωπικὴ 
ἐπικοινωνία μαζί του καὶ τὸν γνώρισαν ἀπὸ 
κον τά. Στὸ τέλος ἐπισυνάπτεται φωτογρα-
φικὸ ἀ  φιέρωμα. Σελίδες 332. Τιμᾶται 14 b.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣΝ. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ
Λέων τῆς ὈρθοδοξίαςΛέων τῆς Ὀρθοδοξίας



7. Θὰ εἶμαι γιὰ πάντα7. Θὰ εἶμαι γιὰ πάντα
 μαζί σου μαζί σου

Ἀπάντηση στὸ πρόβλημα: «Γιατί εὐτυχοῦν οἱ ἀσεβεῖς;»

Π αρ’ ὅλες τὶς ἀμφιβολίες μου 
καὶ τὴν ὀλιγοπιστία μου, Κύ-
ριε, λέει ὁ Ψαλμωδός, γιὰ τὴν 

εὐημερία τῶν ἁμαρτωλῶν, ἐγὼ ὄχι μό   νο 
δὲν ἔφυγα ἀπὸ κοντά Σου, ἀλλὰ θὰ εἶμαι 
γιὰ πάντα μαζί Σου. «Κἀγὼ διαπαν τὸς 
μετὰ σοῦ» (Ψαλμ. οβ΄ [72] 23). «Ἐδῶ 
λείπει τὸ ‘‘ἔσομαι’’ (=θὰ εἶ μαι)», παρα-
τηρεῖ ὁ ὅσιος  Νικόδημος ὁ  Ἁγιορείτης, 
«καὶ πρέπει νὰ  ἀκούεται ἔξω θεν, ἤγουν 
(δηλαδή) ἐγὼ ἔσομαι διὰ παντὸς μετὰ 
σοῦ, ἐννοῶν σὲ πάντοτε καὶ λαλῶν τὰ 
ἐδικά σου θεῖα  προστάγματα καὶ μὴ 
 χω ριζόμενός ποτε ἀπὸ τὴν ἐδικήν σου 
ἐνθύμησιν»1. Δὲν σὲ ἐγκατέλειψα,  Κύριέ 
μου, οὔτε ἔχασα τὴν ἐλπίδα μου σ’  Ἐ       -
σένα βλέποντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς νὰ 
 εὐτυχοῦν καὶ νὰ πλουτίζουν, ἀλλ’  ἔμεινα 
πάντοτε «μετὰ σοῦ», ὄχι μὲ τὴ δική 
μου δύναμη, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐνίσχυση τῆς 
 Χά ριτός Σου. «Ἐκράτησας τῆς χειρὸς 
τῆς δεξιᾶς μου». Μὲ κράτησες ἀπὸ τὸ 
δεξί μου χέρι, ὅπως ὁ πατέρας βοηθᾶ 
καὶ κρατᾶ ἀπὸ τὸ χέρι τὸ μικρὸ παιδί του 
ποὺ βαδίζει δίπλα του. Στὶς ὧρες τῆς 
ὀλιγοπιστίας καὶ τῆς  ἀμφιβολίας μου μὲ 
συγκρατοῦσες καὶ μὲ ὁδηγοῦσες γιὰ νὰ 
μὴ χάσω τὸν δρόμο μου καὶ νὰ μὴν ἀπο-
μακρυνθῶ ἀπὸ κοντά Σου.

Ὁ εὐσεβὴς Ψαλμωδός, ὁ ὁποῖος προ-
ηγουμένως κλονιζόταν καὶ βασανιζόταν 
ἀπὸ ἐρωτηματικὰ βλέποντας τὴν εὐημε-
ρία τῶν ἁμαρτωλῶν, τώρα ἐπικοινωνεῖ 

μὲ τὸν Θεό. Αἰσθάνεται ἀσφάλεια, διότι 
ὁδηγεῖται ἀπὸ Αὐτόν. Ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν 
κάθε λόγο νὰ φοβοῦνται εἶναι οἱ ἀποστά-
τες τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ ἐμπιστο-
σύνη στὸ Θεὸ εἶναι ὠφέλιμες κατὰ πολ-
λοὺς καὶ ποικίλους τρόπους. Ἐκεῖνος 
ποὺ εἶναι πάντοτε κερδισμένος εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς, 
ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Κανέναν ἄλλον 
δὲν πρέπει νὰ ἐμπιστευόμαστε καὶ τίπο-
τε ἄλλο δὲν πρέπει νὰ ἐπιθυμοῦμε ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴ σοφὴ  καθοδήγηση καὶ ἁγία βου-
λὴ τοῦ Θεοῦ. Οὔτε στὰ πλούτη, οὔτε στὴ 
δόξα, οὔτε στοὺς ἀνθρώπους πρέπει νὰ 
δίνουμε ἐμπιστοσύνη, πολὺ περισσό-
τερο τὴν καρδιά μας. Ὅλα αὐτὰ εἶναι 
ἀσταθή, ἀβέβαια, σαθρά, ἐντελῶς ἀνί-
σχυρα.

Τὸ ὁμολογεῖ μὲ τὸν δικό του τρόπο 
ὁ φωτισμένος πλέον ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ 
Θε  οῦ Ψαλμωδός: «Καὶ ἐν τῇ βουλῇ σου 
ὡδήγησάς με καὶ μετὰ δόξης  προσ  ελά-
βου με» (Ψαλ. οβ΄ [72] 24). Καὶ Ἐ   σύ, 
 Κύριε, μὲ καθοδήγησες στὴ ζωὴ αὐτὴ 
μὲ τὴ σο φὴ συμβουλὴ καὶ τὴν ἁγία  ἔμ -
πνευσή Σου, Ἐσὺ καὶ θὰ μὲ πάρεις μὲ 
δόξα στὸν οὐρανό. Δὲν μὲ κρατοῦσες 
μόνο ἀπὸ τὸ δεξί μου χέρι, ὥστε νὰ μὴν 
 κλονισθῶ καὶ πέσω. Μὲ  συμβούλευες, 
μὲ  ἐνέπνεες. Μοῦ ἀναπτέρωνες τὶς ἐλ-
πί δες γιὰ τὴν αἰ ώνια μακαριότητα τοῦ 
 οὐ ρανοῦ. «Καθάπερ πατὴρ ἤπιος παῖ-
δα πεπλανημένον εὑρὼν τῆς  τούτου λα-
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βόμενος δεξι ᾶς εἰς τὴν οἰκίαν ἐπανάγει, 
οὕτω με εἰς τὴν πατρῴαν  ἐπανήγαγες 
γῆν»2. Ὅπως ἕνας πατέρας πράος, ἥμε-
ρος καὶ στοργικός, ὅταν βρεῖ τὸ πλανε-
μένο παιδί του, τὸ πιάνει ἀπὸ τὸ δεξὶ χέ-
ρι καὶ τὸ ἐπαναφέρει στὸ σπίτι, ἔτσι καὶ 
μένα μὲ ἐπανέ φερες στὴν πατρικὴ γῆ. Ὁ 
 φιλάγαθος Θεὸς συμπαθεῖ ὅσους ἁμαρ-
τάνουν ἀ  πὸ ἄγνοια καὶ πλάνη. Ὅταν δὲ 
αὐτοὶ ἀ   φεθοῦν στὴ σοφὴ  καθοδήγησή 
Του, Ἐ   κεῖνος θὰ τοὺς ὁδηγήσει τελικὰ 
καὶ στὴ δόξα τοῦ οὐρανοῦ. Αὐτὸ ἀποτε-
λεῖ τὴν μακαρία ἐλπίδα καὶ αἰωνία χα ρὰ 
τῶν εὐσεβῶν, οἱ ὁποῖοι γι’ αὐτὸ δὲν ἔ  -
χουν κανένα λόγο νὰ φθονοῦν τὰ πλο ύ-
τη καὶ τὴν εὐημερία τῶν ἀσεβῶν.

Ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς μὲ ἀναπτερωμέ-
νες πλέον τὶς ἐλπίδες του γιὰ τὴν  αἰώνια 
μακαριότητα τοῦ οὐρανοῦ,  ἀναφωνεῖ: 
Σὲ Σένα προσκολλῶμαι, Κύριε, μόνο σὲ 
Σένα· «τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρα-
νῷ, καὶ παρὰ σὲ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς 
γῆς;» (Ψαλ. οβ΄ [72] 25): Διότι τί ἄλλο 
ἔχω καὶ τί ἄλλο ὑπάρχει γιὰ μένα στὸν 
οὐρανὸ ἐκτὸς ἀπὸ Ἐσένα, τὸν Θεό; Καὶ 
τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ μὲ σαγηνεύσει 
πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ ἑλκύσει τὴ θέλησή 
μου, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ βρίσκομαι κον τά 
Σου καὶ νὰ Σὲ ἔχω δικό μου; Κατὰ τὸν 
Μέγα Ἀθανάσιο ὁ Ψαλμωδὸς ὁμολογεῖ 
ταπεινὰ ὅτι ἐπειδὴ δὲν ἔχει τίποτε στὸν 
οὐρανὸ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεό, ἦταν πολὺ 
φυσικὸ νὰ μὴ θέλει νὰ δεχθεῖ κάτι τὸ ἐπί-
γειο, ἀφοῦ ὅλα εἶναι φθαρτὰ καὶ πρόσ-
καιρα3. Ἄλλωστε ὁ Ψαλμωδὸς προσθέ-
τει καὶ τοῦτο: «Ἐξέλιπεν ἡ καρδία μου 
καὶ ἡ σάρξ μου, ὁ Θεὸς τῆς καρδίας μου 
καὶ ἡ μερίς μου ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα» 
(Ψαλ. οβ΄ [72] 26): Ἡ καρδιά μου πάει νὰ 
σβήσει καὶ ἡ σάρκα μου μαραίνεται ἀπὸ 
τὶς κακουχίες καὶ τὸν θάνατο ποὺ πλη-
σιάζει. Ἀλλὰ τί μ’ αὐτό; Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ 
πόθος τῆς καρδιᾶς μου· ὁ Θεὸς εἶναι τὸ 

αἰώνιο καὶ ἀναφαίρετο μερίδιο τῆς κλη-
ρονομίας μου. Τί ἄλλο θέλω καὶ τί ἔχω 
νὰ φοβηθῶ; Ὁ εὐσεβὴς Ψαλμωδὸς εὔ-
χε ται ἀπὸ τὰ κατάβαθα τῆς ψυχῆς του 
νὰ ἐπιτύχει ἕνα μόνο, καὶ ὁ πόθος του 
αὐτὸς τὸν βασανίζει καὶ τὸν ταλαιπωρεῖ 
στὴ γῆ· αὐτὸ δὲ εἶναι νὰ εἶναι κοντά του 
ὁ Θεός, ἡ μόνη του ἐλπίδα.

Γιὰ τὸν πιστὸ χριστιανό, τὸν ἄνθρωπο 
τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἀκόμη ὁ οὐρανὸς 
«ὁ πάγκαλος καὶ θαυμασιώτατος ἔχει 
ἀξίαν ὡς κατοικία Θεοῦ», ποὺ ὅταν καν-
εὶς τὴν κατέχει, κατέχει τὸ πᾶν. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ πρόσκαιρα ἀγαθὰ 
τοῦ παρόντος κόσμου, ὅσο καὶ ἂν αὐτὰ 
φαντάζουν· ὅσο καὶ ἂν αὐτὰ βρίσκονται 
ἄφθονα καὶ ὁλοένα αὐξάνουν στὰ  χέρια 
ἀσεβῶν καὶ ὑβριστῶν τοῦ Θεοῦ.  Διότι 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ ἡ  αἰώνια με-
ρίδα του εἶναι ὁ πλουσιόδωρος καὶ ὑ  -
περ άπειρος Θεὸς τῆς ἀγάπης. Ἡ βάση 
τῆς πίστεως στὸν πανάγαθο Θεὸ εἶναι 
γρανιτώδης καὶ ἄφθαρτη, γι’ αὐτὸ καὶ 
δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε, οὔτε ἐπιθυ-
μεῖ κάτι ἀπὸ τὰ πλούτη τοῦ κόσμου, γιὰ 
τὰ ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι μοχθοῦν, ἀγω-
νιοῦν, καὶ ὅταν τὰ ἀποκτήσουν κομπά-
ζουν καὶ περιφρονοῦν τὸν Θεὸ καὶ τοὺς 
συνανθρώπους τους.

Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ ὁ Θεὸς 
εἶναι τὸ αἰώνιο καὶ ἀναφαίρετο μερίδιο 
τῆς κληρονομίας τους. Εὐφραίνονται καὶ 
ἀγάλλονται διότι ὁ ἄχρονος καὶ ἄπειρος 
Θεὸς εἶναι ἡ κληρονομία τους, μία κλη-
ρονομία ποὺ θὰ διαρκεῖ τόσο, ὅσο καὶ 
ἡ ζωή τους στὴν ἀτελεύτητη αἰωνιότητα.                     

    
1. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου - Εὐθυμίου Ζιγα-

βηνοῦ, Ἑρμηνεία εἰς τοὺς 150 Ψαλμοὺς τοῦ προ-
φητάνακτος Δαβίδ, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», 
σελ. 282.

2. Θεοδωρήτου Κύρου, Εἰς τὸν 72ον Ψαλμὸν 
24, PG 80, 1452Α.

3. Βλ. Μ. Ἀθανασίου, Εἰς Ψαλ. 72, 25-26, PG 
27, 332C.
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Στὸ «Περιβόλι τῆς Παναγίας»
«“Βούλιαξε” ἀπὸ πιστοὺς τὸ Ἅγιον 

Ὄρος γιὰ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, 
ποὺ ἑορτάστηκε στὶς 28-8 (15-8 μὲ τὸ 
παλιὸ ἡμερολόγιο) μὲ βυζαντινὴ μεγα-
λοπρέπεια καὶ ἁγιορείτικη τάξη» («Δη-
μοκρατία» 29-8-2015).

Ὑπολογίζεται ὅτι περισσότεροι ἀπὸ 
7.000 πιστοί (περισσότεροι ἀπὸ κάθε 
κάθε ἄλλη φορά) ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ 
τὸ Ἐξωτερικὸ ἐπισκέφθηκαν τὸ «Περι-
βόλι τῆς Παναγίας», ὅπως ὀνομάζεται 
τὸ Ἅγιον Ὄρος, στὴ μεγαλύτερη γιορτὴ 
τῆς Κυρᾶς τοῦ Ὄρους καὶ Μητέρας τοῦ 
Θεοῦ. Τὸ διήμερο μάλιστα τῆς ἑορτῆς 
(παραμονὴ καὶ κυριώνυμη ἡμέρα, 27 
καὶ 28 Αὐγούστου) εἰσέρχονταν γιὰ τὴ 
διευκόλυνσή τους οἱ προσκυνητὲς στὸ 
Ὄρος χωρὶς Διαμονητήριο.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς Καρυές, τὴν πρωτεύ-
ουσα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου φυλάσ-
σεται ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παν-
αγίας «Ἄξιόν ἐστι», κάθε Ἱερὰ Μονὴ 
τοῦ Ὄρους διαφυλάσσει καὶ τιμᾶ μία ἢ 
καὶ περισσότερες θαυματουργὲς ἱερὲς 
εἰκόνες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ 
Μονὴ τῆς Μεγίστης Λαύρας ἔχει τὴν 
«Κουκουζέλισσα» καὶ τὴν «Οἰκονόμισ-
σα». Ἡ Μονὴ Βατοπεδίου ἐκτὸς ἀπὸ 
τὴν Ἁγία Ζώνη ἔχει τὴν  «Παραμυθία», 
τὴν  «Ἀντιφωνήτρια», τὴν  «Ἐσφαγμέ-
νη», τὴν  «Ἐλαιοβρύτισσα», τὴν «Βη-
ματάρισσα» καὶ ἄλλες· ἡ Μονὴ Κου-
τλουμουσίου τὴν «Φοβερὰ Προστα -
σία· ἡ Μονὴ  Δοχειαρίου τὴν  «Γοργοε-
πήκοο»· ἡ Μονὴ Φιλοθέου τὴν  «Γλυ-
κοφιλοῦ σα»· ἡ Μονὴ Γρηγορίου τὴν 

«Γαλακτοτροφοῦσα»· ἡ Μονὴ Κωνσταμο -
νίτου τὴν «Ὁδηγήτρια»· ἡ Μονὴ Παντο-
κράτορος τὴν «Γερόντισσα»· ἡ Μονὴ Ἁ -
γίου Παύλου τὴν «Μυροβλύτισσα»· ἡ Μο -
νὴ Ζωγράφου τὴν «Ἐπακούουσα»· ἡ Μο -
νὴ Διονυσίου ἔχει τὴν Παναγία «τοῦ Ἀκα-
θίστου Ὕμνου», ἐμπρὸς στὴν ὁποία ἔψα-
λε στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ Πατριάρχης 
Σέργιος τοὺς «Χαιρετισμοὺς» τῆς Θεοτό-
κου ὅταν περικύκλωσαν τὴν Πόλη οἱ βάρ-
βαροι Ἄβαροι καὶ σώθηκε. Ἡ Μονὴ Χιλαν-
δαρίου ἔχει τὴν «Τριχεροῦσα». Καὶ τέλος 
ἡ Μονὴ Ἰβήρων, στὴν ὁποία ἐπικεντρώθη-
καν, ὅπως πάντοτε, τὰ περισσότερα πλή-
θη τῶν προσκυνητῶν, τὰ ὁποῖα εὐλόγησαν 
φέτος τέσσερις συλλειτουργοὶ Μητροπολί-
τες, ἔχει τὴν Παναγία τὴν «Πορταΐτισσα».

Μπροστὰ στὶς ἱερὲς αὐτὲς εἰκόνες τῆς Θε-
ομήτορος κατέφυγαν μὲ πίστη καὶ φέτος οἱ 
χιλιάδες αὐτοὶ πιστοὶ ποὺ γέμισαν τὸ Ἅγιον 
Ὄρος. Τὴν παρεκάλεσαν θερμὰ γιὰ τὸν 
ἑαυτό τους καὶ γιὰ τὶς οἰκογένειές τους. Τὴν 
ἱκέτευσαν ὅμως καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας. 
Δεήθηκαν μὲ πίστη οἱ Ἕλληνες νὰ λυπηθεῖ 
τὴν Πατρίδα μας ποὺ ἔχει κτίσει τόσους καὶ 
τόσους Ναοὺς πρὸς τιμήν της, τώρα ὅμως 
παραπαίει· ἀλληθωρίζει πρὸς τὴν ἀθεΐα 
καὶ κινδυνεύει νὰ καταστραφεῖ ἕνεκα τῆς 
μεγάλης διαφθορᾶς. Καὶ τὴν παρεκάλεσαν 
μὲ δάκρυα στὰ μάτια νὰ στρέψει τὸ σπλα-
χνικὸ βλέμμα της πρὸς τὴν Ἑλλάδα μας καὶ 
νὰ παρακαλέσει τὸν Υἱό της νὰ δώσει μετά-
νοια στοὺς Ἕλληνες.

Θρασύτατη ἱεροσυλία
Μὲ μεγάλη θλίψη διαβάσαμε στὸν ἀθη-

ναϊκὸ Τύπο γιὰ ἕνα ἀπαίσιο ἀνοσιούργημα 
ποὺ συντελέσθηκε ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἀρχὲς 
τῆς Ἀλβανίας στὶς 26 Αὐγούστου (γύρω 
στὶς 4 τὰ ξημερώματα):

«Ἡ κατεδάφιση μιᾶς ἐκκλησίας  ἀποτελεῖ 
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μὲ τὶς ἐνέργειες ποὺ  προβλέπονται στὰ 
πλαί σια τῆς διεθνοῦς διπλωματίας. Εἶναι 
ὅμως φανερὸ ὅτι ἡ προκλητικότητα τῆς 
ἀλβανικῆς Κυβερνήσεως ἔχει ὑπερβεῖ τὰ 
ὅρια τῆς ἀνοχῆς. Ἡ θρασύτατη παραβί-
αση τῶν διεθνῶν συνθηκῶν ποὺ προ-
στατεύουν τὴν ἑλληνορθόδοξη μειονό-
τητα τῶν Βορειοηπειρωτῶν πρέπει νὰ 
θέσει σὲ μόνιμη ἐπιφυλακὴ τὸ ἑλληνικὸ 
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει 
νὰ ἀγκαλιάζει μὲ μητρικὴ στοργὴ τὰ παιδιά 
της, σὲ ὅποιο μέρος τοῦ κόσμου καὶ ἂν κα-
τοικοῦν!        

  
 4 κόσμος παραδίδεται

στὸ σατανισμὸ
«Τὸ Σάββατο 25 Ἰουλίου σατανικὴ ὀργά-

νωση ἔκανε τὰ ἀποκαλυπτήρια μπρούντζι-
νου ἀγάλματος τοῦ Σατανᾶ στὸ Ντιτρόιτ 
τῶν ΗΠΑ.

Σύμφωνα μὲ τὸ πρακτορεῖο Reuters ἡ 
ὀργάνωση κράτησε κρυφὴ τὴν ἐκδήλωση 
μέχρι τὴν τελευταία στιγμή, προκειμένου νὰ 
ἀποφευχθοῦν διαδηλώσεις χριστιανῶν καὶ 
ἄλλων ὁμάδων ποὺ ἐναντιώνονται στὸ σα-
τανισμό.

Τὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀγάλματος ἔγι-
ναν σὲ ἐργοστάσιο κοντὰ στὸν ποταμὸ τοῦ 
Ντιτρόιτ στὶς 11.30 τὸ βράδυ τοῦ Σαββά-
του καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ κατέφθασαν ἑκα-
τοντάδες ἄτομα ποὺ ἤθελαν νὰ φωτογρα-
φηθοῦν μαζί του.

Οἱ ἑκατοντάδες αὐτοὶ σατανιστὲς ἐπευ-
φημοῦσαν, “Χαῖρε Σατανᾶ”, τὴ στιγμὴ ποὺ 
τὸ ἄγαλμα παρουσιάστηκε ἀπὸ δύο ὁμο-
φυλόφιλους ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι στὴ συνέχεια 
φιλήθηκαν μὲ πάθος μπροστά του.

Τὸ τερατῶδες ἄγαλμα ἔχει ὕψος 2,13 μέ-

σὲ κάθε περίπτωση βάναυση  πρόκληση 
στὸ θρησκευτικὸ αἴσθημα τῶν πιστῶν, 
μπο ρεῖ ὅμως νὰ προκαλέσει καὶ ἰσχυρὲς 
ἀ   ναταράξεις στὶς διακρατικὲς σχέσεις. Καὶ 
τὰ δύο αὐτὰ ἔγιναν μὲ τὸ γκρέμισμα ἀπὸ 
τὶς ἀλβανικὲς Ἀρχὲς τοῦ ὀρθόδοξου χρι-
στιανικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ 
χωριὸ Δρυμάδες στὴν περιοχὴ τῆς Χει-
μάρρας, ἐνέργεια ποὺ πυροδότησε ἔνταση 
στὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ κοινότητα τῆς 
Ἀλβανίας καὶ συσσώρευσε καὶ ἄλλα σύν-
νεφα στὶς ἤδη ἀρνητικὰ φορτισμένες ἑλλη-
νοαλβανικὲς σχέσεις.

Γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς τῆς 
Ἀλβανίας ὁ Ἁϊ-Θανάσης ἦταν ἀναπόσπα-
στο κομμάτι τῆς προαιώνιας θρησκευτικῆς 
τους παρουσίας στὴ Χειμάρρα καὶ δὲν τὸν 
ἐγκατέλειψαν ποτέ, ἀκόμη καὶ στὶς πιὸ 
μαῦρες μέρες, ὅταν τὸ 1972 τὸ καθεστὼς 
Χότζα τὸν κατέστρεψε μαζὶ μὲ ἑκατοντά-
δες ἄλλες ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια στὴν 
Ἀλβανία. Τὶς νύχτες, κρυφὰ καὶ μὲ κίνδυνο 
νὰ βρεθοῦν στὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα, 
πιστοί, Ἕλληνες τῆς Χειμάρρας ἀλλὰ καὶ 
Ἀλβανοί, ἄναβαν ἕνα κερί (...). Ὥσπου τὸ 
1992, ὅταν τὸ καθεστὼς κατέρρευσε, οἱ πι-
στοὶ ἔχτισαν (...)  ἕναν πρόχειρο ναὸ γιὰ τὶς 
λατρευτικές τους ἀνάγκες, μὲ τὴν προσδο-
κία ὅτι σὲ βάθος χρόνου θὰ τὸν ὁλοκληρώ-
σουν» («Καθημερινὴ» 29-8-2015).

Ὕστερα ἀπὸ τὸ αἰφνιδιαστικὸ αὐτὸ ἀ -
στροπελέκι ἔγιναν δριμύτατες δηλώσεις 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊ-
νουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. 
Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος μὲ εὔλογη ἀγανάκτηση 
ἀπευθύνθηκε στὸν ἠθικὸ αὐτουργὸ τοῦ 
ἐγκλήματος, τὸν πρωθυπουργὸ τῆς γειτο-
νικῆς χώρας, καταγγέλλοντας τὶς ἀπαρά-
δεκτες μεθοδεύσεις του κατὰ τῆς ἑλληνικῆς 
μειονότητας. Βέβαια καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐ   -
ξ ωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος ἀντέδρασε  ἔντονα 
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τρα καὶ ἐμφανίζει τὴ μορφὴ τοῦ σα-
τανᾶ μὲ σῶμα ἀνθρώπου καὶ πόδια 
καὶ κεφάλι τράγου. Τὸν δείχνει νὰ κά-

θεται πάνω σὲ πέτρινη πλάκα καὶ νὰ πλαι-
σιώνεται ἀπὸ δύο χαμογελαστὰ παιδιὰ τὰ 
ὁποῖα τὸν κοιτοῦν μὲ θαυμασμό.

Κάθε ἐπισκέπτης κατέβαλε τουλάχιστον 
25 δολάρια γιὰ ἕνα εἰσιτήριο, γιὰ νὰ μπορέ-
σει νὰ μετάσχει στὴ σατανιστικὴ αὐτὴ ἐκδή-
λωση.

Νωρίτερα τὴν ἴδια ἡμέρα ὁμάδες χριστια-
νῶν πραγματοποίησαν διαδηλώσεις στὴν 
πόλη, διαμαρτυρόμενοι καὶ ἀντιδρώντας 
στὴν προκλητικὴ ἀθλιότητα.

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ὀργάνωσης Lucien 
Greaves ἀνέφερε ὅτι τὸ ἄγαλμα ἔχει καὶ λει-
τουργικὸ σκοπό, οἱ δὲ ἄνθρωποι θὰ μπο-
ροῦν νὰ κάθονται στὴν ἀγκαλιά του, γιὰ νὰ 
ἐμπνέονται καὶ νὰ στοχάζονται»!

Εἶναι νὰ θρηνεῖ κανεὶς γιὰ τὸ κατάντημα 
στὸ ὁποῖο ἔχει ὁδηγηθεῖ ἡ Ἀμερική, πηγὴ 
ὅλων τῶν ἀθλιοτήτων τοῦ κόσμου. Παρι-
στάνει τὴν προοδευμένη, τὴ στιγμὴ ποὺ 
ἐμ φανίζει τὴν πλέον σκοτεινὴ ὀπισθοδρό-
μηση. Τὸ ἔτος 2015 ἐπιστρέφει σὲ πολὺ 
χειρότερη κατάσταση ἀπὸ ἐποχὲς προ-
χριστιανικές, ἐποχὲς κατὰ τὶς ὁποῖες λα-
τρεύονταν μανιακὰ ὁ Βάαλ καὶ ἡ βρωμερὴ 
Ἀστάρτη, σύμβολα τῶν πλέον ἀκάθαρτων 
παθῶν.

Κι εἶναι νὰ θρηνεῖ κανεὶς ἀκόμη περισσό-
τερο γιὰ τὸν κόσμο μας ποὺ παραδίδεται 
σταδιακὰ στὴ φρίκη τοῦ σατανισμοῦ· ὄχι 
μό νο μὲ τὴν ὑποταγή του στὰ βρωμερὰ πά-
θη, ὅπως αὐτὸ τῆς δαιμονοκίνητης ὁμοφυ-
λοφιλίας, ἀλλὰ καὶ μὲ λατρεία τοῦ ἴδιου τοῦ 
σατανᾶ ὡς θεοῦ.

Κατάσταση παράνοιας, παραφροσύνης!

 �όνοι τροφίμων
στοὺς κάδους σκουπιδιῶν

Τὴν «γηραιὰ ἤπειρό» μας, τὴ γερασμένη 

ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες της, τὴ βαραίνει ἐκτὸς τῶν 
ἄλλων καὶ ἡ μεγάλη ἁμαρτία τῆς ἀλόγιστης 
σπατάλης τῶν καταναλωτικῶν ἀγαθῶν 
ποὺ ὁ Δωρεοδότης Κύριος ἀφειδῶς σκορ-
πίζει πρὸς διατροφὴν τῶν ἀνθρώπων.

Νέες ἔρευνες καταδεικνύουν ὅτι «ὁ μέ-
σος Εὐρωπαῖος καταναλωτὴς πετάει στὰ 
σκουπίδια 123 κιλὰ τροφίμων κάθε χρό-
νο». Τὸ δὲ τραγικότερο εἶναι ὅτι «ἀπὸ αὐτὰ 
σχεδὸν 97 κιλὰ θὰ μποροῦσαν ἀκόμη νὰ 
καταναλωθοῦν», δὲν βρίσκονται δηλαδὴ 
σὲ κατάσταση σήψεως καὶ ἀποσυνθέσε-
ως, ὥστε νὰ κρίνονται ἀκατάλληλα πρὸς 
βρῶσιν. «Συνολικά», καταλήγει ἡ συγκε-
κριμένη εἴδηση, «σὲ ἐπίπεδο Εὐρωπαϊκῆς 
Ἑνώσεως, πετιοῦνται 47 ἑκατομμύρια τόνοι 
τροφῆς ἐτησίως»! («Ἑστία» 14-8-2015).

Τραγικὸ καὶ συνάμα ἐξοργιστικὸ φαινό-
μενο. Τὴ στι γμὴ ποὺ δεκάδες μικρὰ παι-
διὰ κάθε λεπτὸ πεθαίνουν ἀπὸ ἀσιτία στὶς 
χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου, τὴ στιγμὴ ποὺ 
 χιλιάδες εἶναι αὐτοὶ ποὺ καὶ σ’ αὐτὲς τὶς 
χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, τοῦ 
 «πολιτισμένου» κόσμου, ψάχνουν μέσα 
στοὺς κάδους σκου πιδιῶν γιὰ νὰ κορέ-
σουν τὴν πείνα τους, ὁ ὑπερφίαλος ἐγω-
ισμὸς καὶ ἡ ἀλαζο νικὴ στάση ζωῆς τοῦ «μέ-
σου Εὐρωπαίου» τὸν ὁδηγεῖ σ’ αὐτὴ τὴν 
πρακτική, ποὺ ἡ μοναδικὴ λέξη ποὺ μπο-
ρεῖ νὰ τὴν χαρα κτηρίσει εἶναι «αἶσχος». Γιὰ 
νὰ ἐπιβεβαιώνεται ἔτσι ὁ διαχρονικὸς λό-
γος τῆς Γραφῆς: «ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ με-
θύει» (Α΄ Κορ. ια΄ 21).

Μπροστὰ στὸ φαινόμενο αὐτὸ τῆς ἠθικῆς 
καταπτώσεως ὅσοι θέλουμε νὰ βαδίζουμε 
στὰ ἴχνη τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας ὀφεί-
λουμε, μάλιστα στὶς ἡμέρες μας, νὰ ζοῦμε 
μὲ λιτότητα καὶ ἐγκράτεια. Ταυτόχρονα νὰ 
ἐνισχύουμε ὅλες ἐκεῖνες τὶς προσπάθει-
ες, τοὺς φιλανθρωπικοὺς συλλόγους καὶ 
τὰ ἐνοριακὰ συσσίτια, τὰ ὁποῖα ἐξασφα-
λίζουν τὴν καθημερινὴ τροφὴ γιὰ χιλιάδες 
συνανθρώπους μας ποὺ μέσα στὶς δυσχε-
ρεῖς οἰκονομικὲς συνθῆκες τῆς πατρίδος 
μας στεροῦνται καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐπιουσίου 
ἄρτου. Στοιχειῶδες χριστιανικὸ καθῆκον 
ἀγάπης τὸ ἐπιβάλλει.     
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Ἤδη εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἐπιστρέφουν οἱ Ἑβδομήκον-
τα μαθητὲς ἀπὸ τὶς περιοδεῖες τους. Ὁ Κύριος τοὺς 
εἶχε ἀποστείλει ἀνὰ δύο γιὰ νὰ κηρύξουν τὸν ἐρχομὸ 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ πρῶτα τοὺς ἔδωσε 
συγκεκριμένες ὁδηγίες, ἀλλὰ καὶ εἰδικὴ Χάρη γιὰ νὰ 
ἐπιτελοῦν θαυμαστὰ σημεῖα. Ὅπου πήγαιναν, ὁμι-
λοῦσαν ἐξ ὀνόματος Ἐκείνου, καὶ ὅ,τι ἔπρατταν, τὸ 
ἔ  πρατταν μὲ τὴ δύναμη τοῦ Ὀνόματός Του, ὅπως ἀ -
κριβῶς τοὺς εἶχε πεῖ: 

─Ὅποιος ἀκούει ἐσᾶς καὶ ὑπακούει σὲ σᾶς, ὑπα-
κούει σὲ μένα. Κι ὅποιος πα ρακούει ἐσᾶς, παρακού-
ει ἐμένα. Κι ἐκεῖνος ποὺ παρακούει ἐμένα, πα ρακούει 
τὸν Θεό, ποὺ μὲ ἔστειλε στὸν κόσμο. 

Ἀφοῦ τελείωσαν λοιπὸν τὴν περιοδεία τους, γεμά-
τοι χαρὰ ἐπέστρεψαν κοντά Του καὶ Τοῦ ἀνήγγειλαν 
μὲ ἐνθουσιασμὸ τὰ θαυμαστὰ γεγονότα ποὺ ἔζησαν: 

─Κύριε, ἀκόμη καὶ τὰ δαιμό νια ὑποτάσσονται σὲ 
μᾶς μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ὀνόματός Σου! 

Τότε ὁ Κύριος ἀποκρίθηκε: «Ἐθεώ ρουν τὸν σατα-
νᾶν ὡς ἀστρα πὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα»· ὅλο 
αὐ  τὸ τὸ διάστημα τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς μου ἀλλὰ καὶ τώ-
ρα εἰδικὰ ποὺ ξεκινήσατε κι ἐσεῖς τὸν εὐαγγελισμὸ 
τοῦ λαοῦ, ἔβλεπα τὸν σατανᾶ νὰ χάνει τὴν ἐξουσία 
του καὶ τὴ δύναμή του καὶ νὰ πέφτει συντριμμέ νος 
ἀπὸ τὸν οὐρανό, τόσο ἀπότομα καὶ φανερὰ καὶ μὲ 
τόσο πάταγο ὅπως πέφτει ἡ ἀστραπή. 

Καὶ συμπλήρωσε: Ἰδού, ἐγὼ σᾶς δίνω τώρα «ἐξου-
σίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ», δηλαδὴ ἐξουσία 
γιὰ νὰ ὑπερβαίνετε κάθε εἴδους κίνδυνο ποὺ θὰ συν-
αντήσετε, ὅπως εἶναι τὰ φίδια καὶ οἱ σκορπιοὶ ποὺ 
χύνουν θανατηφόρο δηλητήριο. Σᾶς δίνω ἐξουσία 

e  
ἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυ-
τοῦ μαθηταῖς· Ὁ  ἀκούων 
ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ 

ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ  ἀθετεῖ· 
ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν 
ἀποστείλαντά με. Ὑπέστρε-
ψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα με-
τὰ χαρᾶς λέγοντες· Κύριε, 
καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσε-
ται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. 
Εἶπε δὲ αὐτοῖς· ἐθεώ ρουν 
τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 
ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξου-
σίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφε-
ων καὶ σκορπίων καὶ ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ 
ἐχθροῦ, καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ 
μὴ ἀδικήσῃ. πλὴν ἐν τούτῳ 
μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα 
ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρε-
τε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν 
ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ἐν 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠ  γαλ                   λιάσατο 
τῷ πνεύματι ὁ Ἰη    σοῦς καὶ 
εἶπεν· ἐξομολο γοῦμαί σοι, 
πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυ-
ψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ 
συνετῶν, καὶ ἀ  πεκάλυψας 
αὐτὰ νη πίοις· ναί, ὁ πατήρ, 
ὅτι οὕτως ἐ  γένετο εὐδοκία 
ἔμπροσθέν σου. 

Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, 
Μαρίνου μάρτυρος
Ἦχος γ΄ -  Ἑωθινὸν Θ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ: Κολ. δ΄ 5-11, 14-18

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ: Λουκ. ι΄ 16-21

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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νὰ κατανικᾶτε ὅλη τὴ δύναμη ποὺ  διαθέτει 
ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ σατανᾶς. Κι ἔ  -
τσι μὲ τίποτε δὲν θὰ σᾶς βλάψει. 

Ἡ ἀδιάψευστη αὐτὴ ὑπόσχεση τοῦ Κυρί-
ου ἠχοῦσε στὰ αὐτιὰ τῶν ἁγίων Ἀποστό-
λων κάθε φορὰ ποὺ ξεκινοῦσαν τὸ ἔργο 
τοῦ κηρύγματος καὶ μάλιστα ὅταν συναν-
τοῦσαν ἐμπόδια καὶ δυσκολίες. 

Κι ὁ ἀπόστολος Λουκᾶς, ὁ ἱερὸς Εὐαγγε-
λιστὴς ποὺ ἑορτάζει σήμερα, ἔζησε πολλὲς 
περιπέτειες καθὼς ὑπηρετοῦσε στὸ ἔργο 
τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ ἴδιος 
συν έγραψε τὶς «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» 
καὶ διηγεῖται πολλὰ περιστατικὰ ποὺ φανε-
ρώνουν πῶς ὁ Παντοδύναμος Θεὸς προ-
στάτευε τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους. Χαρα-
κτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγμα μὲ τὴν ὀχιὰ 
ποὺ δάγκωσε τὸ χέρι τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου, ἀλλὰ ἐκεῖνος μὲ ψυχραιμία καὶ πίστη 
τίναξε τὸ φίδι ἀπὸ ἐπάνω του καὶ δὲν ἔπα-
θε κανένα κακό! Ὁ ἔμπειρος ἰατρὸς Λουκᾶς 
ἦταν αὐτόπτης μάρτυρας στὸ περιστατικὸ 
ἐκεῖνο καθὼς συνόδευε τὸν Παῦλο, ποὺ 
τὸν ὁδηγοῦσαν αἰχμάλωτο στὴ Ρώμη. Στὸ 
ταξίδι αὐτὸ ἦταν ποὺ συνέβη καὶ ἡ φοβερὴ 
τρικυμία καὶ τὸ ναυάγιο ὅπου σώθηκε ὁ 
ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν καὶ μαζί του ὅλοι οἱ 
συν ε πιβάτες του. 

Ἂς μὴ μᾶς τρομάζουν λοιπὸν οἱ  πειρα-
σμοὶ καὶ οἱ ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ. Ἂν ἀκο-
λουθοῦμε τὸν Κύριο ὡς πιστοὶ μαθητές 
Του, Ἐκεῖνος θὰ μᾶς χαρίζει τὴ δύναμη νὰ 
ὑ   περνικοῦμε κάθε δυσκολία. Εἰδικὰ ὅσοι 
διακονοῦν στὸ ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, 
βλέπουν ὁλοφάνερη τὴν προστασία τοῦ 
Θεοῦ καὶ πῶς παραμερίζονται τὰ ἐμπόδια 
γιὰ νὰ διαδίδεται τὸ Εὐαγγέλιο.

2. � χαρὰ τοῦ ;υρίου
Ἦταν ἔκδηλη ἡ χαρὰ τῶν  Ἑβδομήκοντα 

μαθητῶν καὶ μεγάλος ὁ ἐνθουσιασμός 
τους καθὼς ἔβλεπαν ὅτι εἶχαν τὴ δύναμη 
νὰ ἐκδιώκουν ἀκόμη καὶ δαιμόνια. Ὡστόσο 
ὁ Κύριος γιὰ νὰ μὴν πέσουν στὴν παγίδα 
τῆς ὑπερηφανείας τοὺς εἶπε:

Μὴ χαίρεστε τόσο γιὰ τὸ ὅτι τὰ πονηρὰ 
πνεύματα ὑποτάσσονται σὲ σᾶς. Δὲν εἶναι 

αὐτὸ δικό σας κατόρθωμα· εἶναι χάρισμα 
ποὺ σᾶς ἔδωσα. Νὰ χαίρεστε περισσότε-
ρο, διότι τὰ ὀνόματά σας γράφτηκαν στοὺς 
οὐρανοὺς λόγῳ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐνάρε-
της ζωῆς σας.  

Καὶ καθὼς τὰ ἔλεγε αὐτὰ ὁ Κύριος, τὴν ἴ  -
δια ὥρα ἔνιωσε πολὺ μεγάλη χαρὰ στὰ βά-
θη τῆς ψυχῆς Του καὶ εἶπε: Σ’  εὐχαρι στῶ, 
Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Σ’ 
εὐχαριστῶ, διότι ἐνερ γώντας μὲ πανσοφία 
καὶ μὲ δικαιοσύνη ἀπέκρυψες τὶς μυστη-
ριώδεις καὶ οὐράνιες αὐτὲς ἀλή θειες ἀπὸ 
τοὺς ἀν  θρώπους ποὺ νομίζουν ὅτι εἶναι 
σοφοὶ καὶ συνετοί, καὶ τὶς φανέρωσες σὲ 
ἀν   θρώ πους ἁπλούς, ἄδολους καὶ ταπει-
νούς. Ναί, σ’ εὐ  χαριστῶ, Πάτερ, διότι αὐτό 
Σοῦ ἄρεσε καὶ τέτοια ὑπῆρ ξε ἡ ἀγαθὴ καὶ 
δίκαιη θέλησή Σου.  

«Ἠ  γαλ                   λιάσατο τῷ πνεύματι ὁ Ἰη       σοῦς»... 
Τί εἶναι αὐτὸ λοιπὸν ποὺ ἔκανε τὸν Κύριο 
νὰ δοκιμάσει τόσο μεγάλη χαρά; Εἶναι τὸ 
γεγονὸς ὅτι οἱ μαθητές Του  ἀξιώθηκαν νὰ 
ὑπηρετοῦν στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀν-
θρώπων. Κι ὅπως ἕνας πατέρας  χαίρεται 
μὲ τὶς ἐπιτυχίες τῶν παιδιῶν του, ἔτσι καὶ ὁ 
Σωτήρας Χριστὸς χαίρεται γιὰ τὴν εὐάρε-
στη διακονία τῶν μαθητῶν Του στὸ ἔργο 
τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ψυχῶν. Τίποτε ἄλλο 
δὲν προκαλεῖ στὴν καρδιὰ τοῦ Ἰησοῦ τόσο 
ἔκδηλα σκιρτήματα χαρᾶς, «ὅσον ἡ πρόο-
δος τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἡ κατανίκησις τοῦ 
σατανᾶ διὰ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ψυχῶν 
πρὸς τὸν Χριστόν» (Π. Ν. Τρεμπέλας).

Πράγματι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ 
στὴ ζωή μας. Οὔτε τὰ πτυχία, οὔτε ἡ κοινω-
νικὴ καταξίωση, οὔτε ἄλλες κοσμικὲς χαρὲς 
μποροῦν νὰ συγκριθοῦν μὲ τὴ χαρὰ ποὺ 
ἀπολαμβάνει ὁ πιστὸς ποὺ βαδίζει στὸ 
δρόμο τῆς σωτηρίας. Ἂς  εὐγνωμονοῦμε 
λοι  πὸν τὸν ἅγιο Θεὸ ποὺ μᾶς ἀποκάλυψε 
τὴν Ἀλήθεια καὶ μᾶς κάλεσε στὴν Κιβωτὸ 
τῆς σωτηρίας, τὴν Ἐκκλησία, κι ἂς ἀγωνι-
ζό μαστε νὰ μένουμε σταθεροὶ στὴν  κλήση 
μας αὐτή, ὥστε ἡ χαρὰ τοῦ Χριστοῦ νὰ 
πλημμυρίζει τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ καὶ νὰ γί-
νεται προάγγελος καὶ τῆς δικῆς μας αἰώνι-
ας χαρᾶς καὶ εὐτυχίας.



Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ 
πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή του 
προτρέπει τὸν μαθητή του Τι-

μόθεο νὰ ἀγωνίζεται τὸν καλὸ ἀγώ-
να τῆς πίστεως. «Ἀγωνίζου τὸν καλὸν 
ἀγῶνα τῆς πίστεως» (ς΄ 12). Τὸ ὡραι-
ότατο αὐτὸ σύνθημα τὸ ἀπευθύνει καὶ 
στὸν καθένα μας.

Ἀλλὰ σὲ ποιὸν ἀγώνα ἀναφέρεται ὁ 
θεῖος Ἀπόστολος; 

Πρωτίστως ἀναφέρεται στὸν χριστια-
νικὸ ἀγώνα ποὺ ἀγωνίζεται ὁ πιστὸς 
χριστιανὸς γιὰ νὰ νικήσει τὸν παλαιὸ 
ἑαυτό του, τὴ διαφθορὰ τῆς φύσεώς 
του, τὰ πάθη καὶ τὶς ἀδυναμίες του. Ἐ -
πίσης ἀναφέρεται στὸν ἀγώνα ποὺ κά-
νει γιὰ νὰ νικήσει τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος 
ἔχει δέλεαρ καὶ προσπαθεῖ σὰν μαγνή-
της νὰ τὸν τραβήξει κοντά του. Ἀκόμη 
ἀναφέρεται στὸν ἀγώνα ποὺ κάνει γιὰ 

νὰ νικήσει τὸν διάβολο καὶ ὅλες τὶς δυ-
νάμεις τοῦ σκότους. Τέλος ἀναφέρε-
ται καὶ στὸν ἀγώνα ποὺ κάνει ὑπὲρ τῆς 
ἀληθείας κατὰ τῶν ψευδοδιδασκάλων 
γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου πί-
στεώς του, ὅταν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ πολεμεῖται μὲ θανάσιμο μίσος 
ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς 
ἀθεΐας, τῆς πλάνης καὶ τῆς κακοδοξίας, 
τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἀπάτης. 

Κανεὶς δὲν ἀρνεῖται ὅτι ὁ ἀγώνας αὐ-
τὸς εἶναι δύσκολος, διότι ἡ πάλη μας, 
ὅπως γράφει ὁ θεόπνευστος Ἀπόστο-
λος Παῦλος, δὲν εἶναι «πρὸς αἷμα καὶ 
 σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς 
τὰς  ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτο-
ρας τοῦ  σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου», 
πρὸς τὰ πνευ ματικὰ ὄντα ποὺ εἶναι γε-
μάτα πονηρία καὶ κατοικοῦν μεταξὺ γῆς 
καὶ οὐ ρανοῦ (Ἐφ. ς΄ 12). Εἶναι ἀγώνας 

Ὁ � λὸς ἀ� ν
  � ς � Ὁ � λὸς ἀ� ν
  � ς � στεωςστεως
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σφοδρός, διότι ἔχει ὡς πεδίο μάχης τὴν 
καρδιὰ τοῦ κάθε ἀν θρώπου καὶ  διότι 
σὰν αὐτὸν τὸν ἀ  γώνα δὲν  διεξήχθη οὔ-
τε θὰ  διεξαχθεῖ ὅμοιος σὲ κανένα ἄλλο 
πεδίο μά χης·  ἀγώνας  κοπιαστικός, 
ποὺ γιὰ νὰ τὰ βγάλει πέ ρα κανεὶς θὰ 
χρει ασθεῖ νὰ παλέψει μὲ αὐτοθυσία, νὰ 
ἱδρώσει, νὰ ματώσει, νὰ δώσει τὰ πάν-
τα γιὰ τὴ νίκη. 

Ἀλλὰ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπίσης τὸν 
ὀνομάζει «καλὸν ἀγῶνα» (Α΄ Τιμ. ς΄ 12 
καὶ Β΄ Τιμ. δ΄ 7), διότι εἶναι εὐλογημένος 
καὶ ἅ   γιος· ἀγώνας ὠφέλιμος,  σωτήριος 
καὶ πρόξενος κάθε καλοῦ· ἀγώνας ἔνδο-
ξος, ὁ ἐνδοξότερος ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀ      -
γῶνες!

 Ἴσως νὰ προβάλει κάποιος τὴν εὔλο-
γη ἀπορία: Ἐφόσον ὁ ἀγώνας αὐτὸς 
ἔχει ὡς χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τὴν 
κακοπάθεια (βλ. Β΄ Τιμ. β΄ 3), πῶς εἶναι 
δυνατὸν νὰ χαρακτηρίζεται ὡς «καλὸς 
ἀγώνας»;

Δὲν ὑπερβάλλει ὁ θεῖος  Ἀπόστολος, 
ἀλλὰ κυριολεκτεῖ ποὺ τὸν  ὀνομάζει «κα-
λὸν ἀγῶνα». «Ὄντως καλὸς ὁ ἀ   γών, 
οὐ τέρπων ἁπλῶς τὸν θεατὴν ἀλ λὰ καὶ 
ὠφελῶν», ἑρμηνεύει ὁ ἱερὸς Χρυσό-
στομος (P.G. 62, 653). Εἶναι «καλός», 
διότι γίνεται ὑπὲρ Χριστοῦ καὶ ἔχει με-
γάλα στεφάνια. «Οὐδὲν  τούτου βελτίων 
τοῦ ἀγῶνος, οὐ  λαμβάνει τέλος ὁ στέ-
φανος οὗτος. Οὗτος οὐκ ἀπὸ κοτίνων 
ἐστίν, οὐκ ἔχει ἄνθρωπον ἀγωνοθέ-
την, οὐκ ἔχει ἀνθρώπους θεατάς· ἀπὸ 
ἀγγέλων σύγκειται τὸ θέατρον». Τίποτε 
ὡραιότερο δὲν ὑπάρχει ἀπὸ αὐτὸν τὸν 
ἀγώνα. Αὐτὸ τὸ στεφάνι δὲν τελειώνει. 
Αὐτὸ τὸ στεφάνι δὲν εἶναι ἀπὸ κλαδὶ 
ἀγριελιᾶς, δὲν εἶναι ἄνθρωπος ὁ ἀγω-
νοθέτης, δὲν ἔχει θεατὲς  ἀνθρώπους· 
τὸ θέατρο  ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀγ γέλους 
(ΕΠΕ 23, 640). Ἡ  νικηφόρα διεξ αγωγὴ 
αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα χαρίζει στὸν ἄνθρω-

πο τὰ  μεγαλύτερα ἀγαθὰ ποὺ εἶναι 
  δυ νατὸν νὰ  ἐπιδιώξει καὶ νὰ  ἀπολαύ- 
  σει, τὴν κληρονομία τῆς Βασιλείας τῶν 
οὐ  ρανῶν. Ὁ  θρίαμβος τοῦ νικητῆ δὲν 
 εἶ   ναι ἐπίγειος ἀλλὰ οὐράνιος. Δὲν εἶναι 
πρόσ καιρος ἀλλὰ αἰώνιος.  

«Μὴ στοχασθῇς», γράφει ὁ ἅγιος Νι-
κόδημος ὁ Ἁγιορείτης στὸ βιβλίο του 
Συμβουλευτικὸν ἐγχειρίδιον, «ὅτι ἡ νί    κη 
αὐτὴ εἶναι εὐτελὴς καὶ παραμικρά. Κατὰ 
ἀλήθειαν, ἀγαπητέ,  μεγαλυτέρα νίκη 
εἶναι νὰ νικήσῃς ἕν σου πάθος καὶ μίαν 
ἡδονὴν τῶν αἰσθήσεών σου, παρὰ τὸ 
νὰ νικήσῃς ἑκατὸν ἐχθρούς· ἐνδοξότε-
ρον τρόπαιον εἶναι τὸ νὰ  χύ σῃς θελη-
ματικῶς ὀλίγον ἱδρῶτα καὶ μί  αν ρανίδα 
αἵματος δι’ ἀγάπην Θεοῦ καὶ τὸ νὰ κατα-
βάλῃς ἕν σου κακὸν  θέλημα εἰς πεῖσμα 
τοῦ διαβόλου, παρὰ τὸ νὰ χύσῃς ποτα-
μοὺς αἱμάτων, διὰ νὰ καταβάλῃς ὁλό-
κληρα στρατεύματα· καὶ περιφανέστε-
ρος λογίζεται θρίαμβος τὸ νὰ ὑποτάξῃς 
τὰς αἰσθήσεις καὶ ὅλον τὸ σῶμα σου εἰς 
τὸν ἡγεμόνα σου νοῦν, παρὰ νὰ ὑπο-
τάξῃς εὐρύχωρα  βασίλεια» (σελ. 99).

Ἆραγε μπορεῖ νὰ ἀναδειχθεῖ νικητὴς 
ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτὸ τὸν ἀγώνα; Βεβαί-
ως μπορεῖ. Καὶ μάλιστα ἐκ τῶν προτέ-
ρων εἶναι βέβαιος γιὰ τὴ νίκη, διότι γνω-
ρίζει ὅτι συμπολεμεῖ ἀφανῶς στὸ πλευ-
ρό του ὁ Κύριος καὶ τὸν ἐνισχύει μυ-
στικὰ μὲ τὴ θεία Του Χάρη. Ὑπόσχεται 
στοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ καλοῦ ἀγώνα ὅτι 
θὰ τοὺς βοηθήσει νὰ ἀναδειχθοῦν νι-
κητές. «Ἰδοὺ δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν 
τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων 
καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ» 
(Λουκ. ι΄ 19). Σᾶς δίνω  ἐξουσία καὶ δύ-
ναμη νὰ νικᾶτε καὶ νὰ ποδοπατεῖτε ὅλα 
τὰ ὄργανα τοῦ σατανᾶ. Μὴ φοβάστε. 
Θὰ εἶμαι μαζί σας. «Θαρσεῖτε, ἐγὼ νε-
νίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. ις΄ 33). Μὲ τὴ 
δική μου δύναμη θὰ νικήσετε κι ἐσεῖς.



Ἡ ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ ἦταν νὰ κα-
ταστρέψει τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γό-
μορρα μὲ θειάφι καὶ φωτιά. Αἰτία 

οἱ πολλὲς καὶ μεγάλες ἁμαρτίες ἀσέλγει-
ας τῶν κατοίκων τους ποὺ ἔφθαναν σὰν 
κραυγὴ ὑπερηφάνειας στὸ θρόνο τοῦ 
Θεοῦ. «Αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφό-
δρα» (Γεν. ιη΄ 20).

Τὴν ἀπόφασή Του ὁ ἅγιος Θεὸς τὴν 
ἀποκαλύπτει στὸν πατριάρχη Ἀβραὰμ 
ἀμέσως μετὰ τὴ φιλοξενία τῶν ἀγγέ-
λων(*) στὴ δρῦ τοῦ Μαμβρῆ. Ὁ πιστὸς 
δοῦλος τοῦ Θεοῦ «συμπροπέμ πων αὐ-
τοὺς» πληροφορεῖται μὲ ὀδύνη ψυ χῆς 
τὴν ἐπικείμενη καταστροφὴ τῶν Σοδό-
μων καὶ τῆς γύρω περιοχῆς κι ἀρχίζει τὶς 
εὐλαβεῖς ἱκεσίες του.   –Κύριε, εἶναι δυ-
νατὸν νὰ καταστρέψεις τὸν δίκαιο μαζὶ 
μὲ τὸν ἀσεβή; Ἂν βρεθοῦν πενήντα δί-
καιοι στὴν πόλη, θὰ τοὺς καταστρέψεις 
ὅλους; Ποτὲ Σὺ ὁ Θεὸς δὲν θὰ κάνεις 
αὐτό, νὰ φονεύσεις τὸν δίκαιο μαζὶ μὲ 
τὸν ἁμαρτωλό. Εἶναι ἀδύνατο νὰ ἐξισώ-
σεις τὸν δίκαιο μὲ τὸν ἀσεβὴ καὶ νὰ τοὺς 
συμπεριφερθεῖς μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Σὺ 

ποὺ εἶσαι ὁ δίκαιος Κριτὴς ὅλου τοῦ κό-
σμου δὲν θὰ ἐφαρμόσεις δικαιοσύνη;

Ὁ Θεὸς ἀποκρίνεται στὸν Ἀβραὰμ καὶ 
τοῦ λέει: –Ἐὰν βρεθοῦν πενήντα δίκαιοι, 
γιὰ χάρη τῶν λίγων δικαίων δὲν θὰ κα-
ταστρέψω τὴν πόλη.

Ὁ Ἀβραὰμ ἀντιλαμβάνεται ὅτι δὲν ὑ- 
             πάρχουν οὔτε πενήντα δίκαιοι στὰ Σό- 
δο  μα καὶ μὲ ταπείνωση  ξαναρωτάει: 
–Κύ   ριε, ἐγὼ εἶμαι χῶμα καὶ στάχτη, ἀλ    -
λὰ παίρ νω θάρρος ἀπὸ τὴν ἄπειρη ἀγα-
θότητά Σου. Ἂν βρεθοῦν  σαράντα πέντε 
δίκαιοι, θὰ καταστρέψεις τὴν πόλη; Κι 
ὁ φιλάνθρωπος Κύριος τοῦ  ἀπαντάει: 
–Ὄ  χι, δὲν θὰ καταστρέψω τὴν πόλη, «ἐ -
ὰν εὕρω ἐκεῖ τεσσαρακονταπέντε» (Γεν. 
ιη΄ 28). –Ἂν βρεθοῦν σαράντα; –Οὔτε μὲ 
σαράντα δικαίους θὰ καταστρέψω τὴν 
πόλη.

Ὁ Ἀβραὰμ ἀρχίζει νὰ κατεβάζει τὸν 
ἀριθμὸ ὄχι πιὰ πέντε-πέντε ἀλλὰ δέ-
κα-δέκα. –Κύριε, μήπως θὰ Σὲ ἐξορ-
γίσω, ἂν μιλήσω πάλι; Ἂν βρεθοῦν 
τριάν  τα, θὰ καταστρέψεις τὴν πόλη; Κι 
ὁ Θε ὸς ἀπαντάει: –Δὲν θὰ καταστρέψω 

Ἂν βρεθοῦν δέκα;Ἂν βρεθοῦν δέκα;
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τὴν πόλη, ἂν βρεθοῦν τριάντα. –Ἂν βρε-
θοῦν εἴκοσι; –Οὔτε μὲ εἴκοσι δικαίους θὰ 
καταστρέψω τὴν πόλη.

Ἡ δραματικὴ συνομιλία τους  φθάνει 
στὸ ἀποκορύφωμά της. Ὁ δίκαιος Ἀ  -
βραὰμ βλέποντας τὸν πλοῦτο τῆς θεί-
ας συγκαταβάσεως μὲ συστολὴ ξανα-
ρωτάει: –Κύριε, θὰ μοῦ ἐπιτρέψεις νὰ 
κάνω μιὰ τελευταία ἐρώτηση; Ἂν βρε-
θοῦν δέκα; –«Οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν 
τῶν δέκα». Δὲν θὰ καταστρέψω τὴν 
πό λη χάριν τῶν δέκα δικαίων, τοῦ ἀπο-
κρί νεται ὁ ἅγιος Θεός.

Τόσο ἡ τελευταία ἀπόκριση τοῦ Θεοῦ 
ὅσο καὶ οἱ πέντε προηγούμενες δεί-
χνουν ὅτι ὁ πολυεύσπλαχνος Κύριος 
δὲν θὰ κατέστρεφε τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γό-
μορρα, ἂν κατοικοῦσαν σ’ αὐτὲς τὶς πό-
λεις ἔστω καὶ δέκα δίκαιοι! Ὁ πατριάρ-
χης Ἀβραὰμ μετὰ τὴν τελευταία ἐρώτη-
ση σιώπησε. Ἐπέστρεψε στὴ σκηνή του 
καὶ περίμενε νὰ δεῖ τί θὰ ἀπογίνει.

Τελικῶς τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα 
καταστράφηκαν. Διότι δὲν  κατοικοῦσαν 
σ’ αὐτὲς τὶς πόλεις οὔτε δέκα δίκαιοι! Ὅ -
λοι εἶχαν γίνει σάρκες. Σημειώνει ὁ ἱε  ρὸς 
Χρυσόστομος ὅτι ἐπειδὴ οἱ Σοδομί  τες 
ἀνέτρεψαν τοὺς  νόμους τῆς φυσι κῆς τά-
ξεως καὶ ἐπενόησαν νέους καὶ ἄ  νομους 
τρόπους σαρκικῆς ἐπαφῆς, ἄ      νοιξε ἡ γῆ 
καὶ τοὺς κατάπιε, γιὰ νὰ ἀ φή σει ἐνθύμη-
ση στὶς  ἐπερχόμενες γενεὲς νὰ μὴ δια-
πράττουν τὶς ἴδιες  ἁμαρτίες, γιὰ νὰ μὴν 
ὑποστοῦν τὴν ἴδια τιμωρία.

Ἡ συγκλονιστικὴ συνομιλία τοῦ πατρι-
άρχη Ἀβραὰμ μὲ τὸν ἅγιο Θεὸ ἀπὸ τὸ 
βιβλίο τῆς Γενέσεως (ιη΄ 23-33) ἀποδει-
κνύει περίτρανα ὅτι, ἂν δὲν ἤθελε νὰ κα-
ταστραφοῦν τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορ-
ρα ὁ γέρων Πατριάρχης, πολὺ περισ-
σότερο δὲν ἤθελε νὰ καταστραφοῦν ὁ 
ἅγιος Θεός. Ὁ πολυεύσπλαχνος Κύρι-
ος δὲν θἐλει τὸν θάνατο τοῦ ἁμαρτω-

λοῦ. Εἶναι ἕτοιμος νὰ παρατείνει τὸ ἔλε-
ός Του καὶ νὰ μὴ μᾶς τιμωρήσει παρα-
δειγματικά, ὅπως θὰ ἦταν δίκαιο νὰ τὸ 
κάνει, ἐφόσον ἐξακολουθητικὰ ἁμαρτά-
νουμε. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν πέσει σὰν πέλε-
κυς ἡ τιμωρία τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἀπαραί-
τητο νὰ ὑπάρχουν ἔστω καὶ λίγοι δίκαι-
οι, οἱ ὁποῖοι θὰ ὑψώνουν τὰ χέρια τους 
καὶ θὰ ἱκετεύουν τὸν πανοικτίρμονα Κύ-
ριο νὰ γίνει ἵλεως.

Ἄραγε ἀντιλαμβανόμαστε πόσο μεγά-
λη εὐγνωμοσύνη ὀφείλουμε σ’ αὐτοὺς 
τοὺς ἀνθρώπους; Ἂν δὲν ὑπῆρχαν με-
ταξύ μας τέτοιες ἅγιες ψυχές, οἱ συνέ-
πειες τῶν ἁμαρτιῶν μας θὰ μᾶς εἶχαν 
ἀπὸ καιροῦ πνίξει.

Ἰδίως τὸν τελευταῖο καιρὸ ποὺ βρισκό -
μαστε σὲ δεινὴ θέση  ἀναρωτιόμαστε 
πῶς θὰ σωθεῖ ἡ πολλαπλῶς ταλαιπω -
ρούμενη Πατρίδα μας; Ἕνας ἅγιος ἀ      σκη -
τὴς εἶπε μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ ὅτι 
τὴν Πατρίδα μας θὰ τὴν σώσει ὁ  ἅ  γιος 
Θεὸς καὶ ἡ Παναγία μας.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ τόπος μας, ἆραγε 
θὰ ὑπάρξουν ἔστω καὶ δέκα δίκαιοι ποὺ 
σὰν ἀλεξικέραυνα θὰ συγκρατήσουν τὴ 
δίκαιη ὀργὴ τοῦ Θεοῦ; Θέλουμε νὰ πι-
στεύουμε ὅτι θὰ ὑπάρξουν καὶ περισσό-
τεροι ἀπὸ δέκα. Αὐτοὺς τοὺς ἐκλεκτοὺς 
δούλους τοῦ Θεοῦ ἂς ἀγωνιστοῦμε ὅλοι 
μας νὰ τοὺς ἀκολουθήσουμε στὸ δρόμο 
τῆς ἁγιότητος.

–Κύριε, ἄκουσε τὶς ταπεινὲς προσ ευ-
χὲς αὐτῶν τῶν πιστῶν δούλων Σου καὶ 
σῶσε τὴν Πατρίδα μας. Γιὰ χάρη τῶν 
λίγων δικαίων σῶσε κι ἐμᾶς τοὺς πολ-
λοὺς ποὺ ἁμαρτάνουμε ἀσύστολα καὶ 
ὑπερβήκαμε τοὺς ὅρους τῆς μακροθυ-
μίας Σου.

(*) Στὴ φιλοξενία τῶν ἁγίων ἀγγέλων οἱ θεῖοι 
Πατέρες βλέπουν τὴν προτύπωση τῆς Ἁγίας 
Τριάδος.



Σ τὸ γραφικὸ κυκλαδίτικο νησὶ τῆς Κι-
μώλου γεννήθηκε ἡ Ὁσία Μεθοδία 
στὶς 10 Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1861 

ἀπὸ εὐσεβεῖς γονεῖς, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὴ 
Μαρία. Τὸ βαφτιστικό της ὄνομα ἦταν Εἰ-
ρήνη. Ἀπὸ μικρὴ ξεχώριζε ἀνάμεσα στὰ 
8 ἀδέλφια της. Εἶχε μιὰ πηγαία καλοσύνη 
καὶ σπάνια ἀθωότητα. Λιγοστὲς γνώσεις 
ἀπέκτησε. Ἦταν ὅμως ἀρκετὲς γιὰ νὰ 
μπορεῖ νὰ μελετᾶ τὴν Ἁγία Γραφή, τοὺς 
Βίους τῶν Ἁγίων καὶ τὰ πατερικὰ βιβλία. 
Στὰ ἱερὰ αὐτὰ κείμενα ἀναπαυόταν ἡ ψυ-
χή της. Ἐνεβάθυνε καὶ μετὰ ἔγραφε μὲ τὰ 
δικά της ἀνορθόγραφα γράμματα τοὺς δι-
κούς της στοχασμούς, ποὺ ἦταν κείμενα 
μὲ μοναδικὴ ἁγιοπνευματικὴ χάρη.

Στὴ σεμνὴ καὶ εὐλαβέστατη ἁγνὴ αὐτὴ 
κόρη ὁ πανάγιος Θεὸς εἶχε κρύψει τὸν 
σπινθήρα τοῦ πόθου γιὰ τὴ μοναχικὴ 
ζωή. Οἱ γονεῖς της ὅμως τὴν ἔπεισαν καὶ 
νυμφεύθηκε τὸ 1883 ἕνα Χιώτη ναυτικό. 
Ἡ Εἰρήνη συνέχισε καὶ μέσα στὸν ἔγγαμο 
βίο νὰ ἀσκεῖ μὲ ἐπιμέλεια τὶς χριστιανικές 
της ὑποχρεώσεις. Ὅταν μάλιστα ἔλειπε 
στὰ ταξίδια ὁ σύζυγός της, ἐκείνη προσ-
ευχόταν μὲ πύρινο ζῆλο καὶ ζοῦσε ἔντονα 
μέσα της τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Λίγο 
ὅμως μετὰ τὸν εὐλογημένο ἐκεῖνο γάμο ὁ 
σύζυγός της πνίγηκε σὲ ναυάγιο στὶς μι-
κρασιατικὲς ἀκτές.

Ἔτσι ἡ Εἰρήνη, ἀφοῦ συμβουλεύθηκε 
τὸν Πνευματικό της τὸν π. Γεώργιο Λογο-
θέτη, ἀποφάσισε νὰ ἀφήσει τὰ ἐγκόσμια 
καὶ νὰ ἀφιερωθεῖ στὸ Θεό. Στὸ νησὶ ὅμως 
δὲν ὑπῆρχε κάποιο Μοναστήρι. Γι’ αὐτὸ 
ἐπέλεξε νὰ μείνει μόνη της σὲ ἐρημικὸ μέ-

ρος στὴ θέση «Στιάδι» στὸ ἐρειπωμένο 
«Μέσα Κάστρο». Καὶ ἔκτισε ταπεινὸ κελ-
λάκι δίπλα στὸν ἀρχαιότερο εὑρισκόμενο 
ἐκεῖ Ναὸ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἀφοῦ πέρασε ὁ χρόνος τῆς δοκιμασίας, 
ἐκάρη μοναχὴ ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Σύρου 
Μεθόδιο στὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Ὁδη-
γητρίας καὶ μετονομάσθηκε Μεθοδία. Μὲ 
τὸ ὄνομα αὐτὸ ἡ νέα μοναχὴ εἰσέρχεται 
πλέον ὑπεύθυνα στὸ στάδιο τῶν παλαι-
σμάτων τῆς μοναχικῆς πολιτείας.

Ἂν καὶ ζοῦσε τελείως μόνη της, στὴν ἐ          γ-
  κλείστρα της, ποτὲ δὲν χαλάρωσε. Ἐ         -
φάρμοζε στὸν ἑαυτό της μὲ μοναδικὴ ἀ     -
κρί    βεια τοὺς κανόνες τοῦ μοναχικοῦ βί ου, 
τὴν ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὸν Πνευματικό 
της, τὴν τελεία ἀκτημοσύνη καὶ τὴν καθα-
ρότητα τῆς καρδιᾶς της. Τὸ κελλί της εὐω-
δίαζε ἀπὸ τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες της. 
Ἔβγαινε στὴν πόλη μόνο τὶς Κυριακὲς καὶ 
τὶς μεγάλες γιορτὲς γιὰ νὰ λειτουργηθεῖ 
καὶ νὰ κοινωνήσει ἢ γιὰ κάποια ἔκτακτη 
φιλανθρωπία.

Ἡ Ὁσία εὐλαβεῖτο πολὺ τὸν ὅσιο Συμε-
ὼν τὸν Στυλίτη. Πολλὲς ὧρες τὴ νύχτα 
προσευχόταν ὄρθια καὶ ἔψελνε. Ἱκέτευε 
τὸν Θεὸ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο μὲ θερμὴ  πίστη 
καὶ συναίσθηση  ἀναξιότητος.  Κοι μόταν 
ἐλάχιστα πάνω σὲ μιὰ  ξύλινη κασέλα χω-
ρὶς στρῶμα. Μελετοῦσε μὲ δίψα τὰ πνευ-
ματικὰ βιβλία. Τὸ ἐργόχειρό της ἦταν νὰ 
ράβει καὶ νὰ πλέκει γιὰ τοὺς ἄλλους. Καὶ ὁ 
πανάγαθος Θεὸς  ἀναπαυόταν στὴ χαρι-
τωμένη αὐτὴ ψυχὴ ποὺ ἦταν γεμάτη ἀπὸ 
μιὰ ἁγία ἁπλότητα καὶ ἀγαθότητα.

Μιὰ τέτοια ἐξαγνισμένη μορφὴ ἀπὸ νω-

5 Ὀκτωβρίου

Ἡ ὁσία Μεθοδία τῆς Κιμώλου
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ρὶς εἵλκυσε κοντά της τὴν ἐμπιστοσύνη 
πλήθους ἀνθρώπων, ποὺ κατέφθαναν 
ἐ   κεῖ γιὰ νὰ ζητήσουν συμβουλὲς καὶ κα-
θοδήγηση. Σπάνια τοὺς ἄνοιγε τὴν πόρτα 
γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθεῖ ἀπὸ τοὺς κακο-
προαίρετους. Ἡ ἐπικοινωνία γινόταν ἀπὸ 
τὸ μοναδικὸ παράθυρο ποὺ εἶχε τὸ κελ-
λάκι της καὶ τὸ ἄνοιγε. Καὶ πίσω ἀπὸ αὐτὸ 
ἄκουγε τοὺς πόνους καὶ τοὺς ἀναστενα-
γμοὺς τῶν βασανισμένων συμπολιτῶν 
της. Πόσους δὲν στήριξε μὲ τὰ σοφά της 
λόγια! Πόσες οἰκογένειες μὲ τὶς ὁδηγίες 
της δὲν ἔσωσε ἀπὸ τὰ ναυάγια τοῦ διαζυ-
γίου! Πόσους βάναυσους ἄνδρες δὲν με-
ταμόρφωσε μὲ τὶς συμβουλὲς ποὺ ἔδινε 
στὶς γυναῖκες τους γιὰ ὑπομονή, καρτερία 
καὶ πιστὴ προσευχή! 

Ὅλους τοὺς συμβούλευε νὰ ἀπέχουν 
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, νὰ ἀγαποῦν τὴ σεμνό-
τητα, νὰ καλλιεργοῦν εὐλάβεια στὸ Θεὸ 
καὶ νὰ μὴ μικροψυχοῦν.

Τὸ κελλὶ ὅμως τῆς Ὁσίας δὲν ὑπῆρξε 
μόνο «πνευματικὸ διδασκαλεῖο» ἀλλὰ καὶ 
«φιλόπτωχο ταμεῖο». Ἡ γεμάτη ἀπὸ τὰ 
«σπλάγχνα οἰκτιρμῶν» τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καρδιά της δὲν μποροῦσε νὰ μέ-
νει ἀσυγκίνητη μπροστὰ στὴ φτώχεια καὶ 
τὴν ἀνέχεια τῶν κατοίκων τοῦ νη σιοῦ. Γι’ 
αὐτὸ κρατοῦσε γιὰ τὸν ἑαυτό της τὰ ἀπο-
λύτως ἀναγκαῖα. Ὅλα τὰ ἄλλα τὰ σκόρ-
πιζε γύρω της. Καὶ ὅσα δῶρα ἢ τροφὲς 
ἢ ρουχισμὸ τῆς ἔφερναν οἱ φιλάνθρωποι, 
καὶ αὐτὰ τὰ ἔδινε στοὺς καταπονουμέ-
νους. Μαζὶ μὲ αὐτὰ ἡ Ὁσία  Μεθοδία συνή-
θιζε νὰ δίνει ὡς εὐλογία ὅπου ὑπῆρχε ἰδι-
αίτερη ἀνάγκη, λίγο λαδάκι ἀ   πὸ τὸ ἀκοί-
μητο καντήλι της, ποὺ ἔκαιγε στὸ εἰκονο-
στάσι της, γιὰ νὰ σταυρωθοῦν.

Καὶ μὲ τὴν εὐλογία αὐτὴ καὶ μὲ τὴ δύ-
ναμη προπαντὸς τῆς θερμῆς της καὶ τα-
πεινῆς προσευχῆς γίνονταν θαύματα καὶ 
δοξαζόταν ὁ Θεός! Γυναῖκες στεῖρες ἀπέ-
κτησαν παιδί, καρκινοπαθεῖς ἔγιναν τελεί-
ως καλά, καὶ ἀσθενεῖς ἀπὸ ἀδιάγνωστες 
ἀσθένειες βρῆκαν τὴ θεραπεία τους. Ἀκό-

μη καὶ ὁ Πνευματικός της ὁ π. Γεώργιος 
Λογοθέτης κάποτε ποὺ ἀσθένησε βαριά, 
θεραπεύθηκε τελείως μὲ τὴν προσευχὴ 
τῆς Ὁσίας καὶ τὸ σταύρωμα μὲ τὸ λαδά-
κι αὐτό.

Τὴν Κυριακὴ 5 Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 
1908, ἀφοῦ κοινώνησε τὰ Ἄχραντα Μυ-
στήρια, ἡ Ὁσία Μεθοδία παρέδωσε τὴν 
ψυχή της στὸν ὕψιστο  παντοκράτορα Κύ-
ριο, γεμάτη ἀπὸ καρποὺς  πνευματικούς. 
Ἂν καὶ ἔζησε 47 μόνο χρόνια, ἄφησε πα-
ράδειγμα μιᾶς ὁλοκληρωμένης προσωπι-
κότητας.

Σὲ ἐπιστολή της τοῦ 1902 πρὸς τὴν ἀ  -
δελφή της Ἄννα ποὺ διασώθηκε, λά μπει 
καὶ ἀκτινοβολεῖ ἡ πνευματικότητά της. 
Με ταξὺ ἄλλων γράφει:

«Σοῦ εὔχομαι νὰ μὴν στενοχωρεῖσαι, 
διότι ὁ κόσμος ἐτοῦτος εἶναι ὡς ὄνειρον. 
Μὴν λέγεις ὅτι ἐβαρέθης τὴν ζωήν σου, 
διότι εἶναι ἁ μαρτία μεγά λη παιδί μου. Ἐγὼ 
παρακαλῶ πάντοτε τὸν Θεὸν νὰ σοῦ ἔχῃ 
τὴν ὑγείαν νὰ ἐργάζεσαι καὶ νὰ σὲ φωτίζῃ 
στὸ καλὸ ἡ χάρι του, ὅπως ὁ μεγαλοδύ-
ναμος Θεὸς μὲ ἐφώτισε καὶ ἐμένα καὶ δὲν 
μὲ ἐσιχάθη τὴν ἁμαρτωλή. Ὅταν ἤμου-
να κόρη, ἔλεγα μὲ τὴν διάνοιά μου ὅτι ὁ 
Θεὸς θὰ μὲ πάῃ καλά, διότι αἰσθανόμουν 
τὴν συνείδησίν μου καθαρὰν μὴ ἠξεύ-
ροντας τὰς κρίσεις τοῦ Θεοῦ, διότι εἶναι 
ἄβυσσος. Τώρα ὅμως ὅπου μὲ φώτισε ἡ 
χάρις του, μισῶ τὰ φθαρτὰ τοῦ ματαίου 
κόσμου καὶ τὶς χαρές του καὶ ἀκολουθῶ 
τὸν Πλάστη μου διότι ἤμουνε ὡς ὁ ἄσω-
τος υἱός. Ὅποιος ἀκολουθήσῃ τὸν Θεὸ 
δὲν τὸν ἀφήνει ποτὲ νὰ δυστυχήσῃ παρά 
(γιατί) εἶναι βρύση ἡ χάρι Του. Νὰ ἔχῃς 
τὴν ὑπομονή, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνω-
ση. Χωρὶς τὴν ταπείνωση δὲν σώνεται ὁ 
ἄνθρωπος, ὅσα καλὰ νὰ ἔχῃ. Ἡ ταπείνω-
ση σώνει τὸν ἄνθρωπο».

Εἴθε μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Ὁσίας νὰ ἀγα-
πήσουμε τὴ ζωὴ τῆς ὑπομονῆς καὶ ταπει-
νοφροσύνης γιὰ νὰ βροῦμε ἔλεος ἀπὸ 
τὸν παντοκράτορα Κύριο.
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Ἡ βροχὴ κόπασε. Τὸ νερὸ ἄρχισε 
νὰ ὑποχωρεῖ. Οἱ ψηλὲς κορφὲς 
τῶν βουνῶν  ἀναδύονται ἀργὰ 

μέσα ἀπὸ τὰ νερὰ ποὺ εἶχαν καλύψει τὴ 
γῆ. Ὅ,τι ζωντανὸ ὑπῆρχε, ἔχει πεθάνει. 
Σώθηκαν μόνο οἱ ἐπιβάτες τῆς κιβωτοῦ· 
τῆς κιβωτοῦ ποὺ εἶχε ἑτοιμάσει ὁ Νῶε 
κατ’ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ. Σώθηκε ἡ οἰκο-
γένεια τοῦ Νῶε καὶ ἀντιπροσωπευτικὰ 
ὅλα τὰ ζῶα.

Ἡ κιβωτὸς προσαράζει στὸ ὄρος Ἀ -
ραράτ. Ὁ Θεὸς δίνει ἐντολὴ στὸν Νῶε νὰ 
βγοῦν ὅλοι ἔξω: «Ἔξελθε ἐκ τῆς κι βω τοῦ, 
σύ... καὶ ὅσα ἐστὶ μετὰ σοῦ» (Γεν. η΄ 16). 
Μόλις ὁ Νῶε βγῆκε ἀπὸ τὴν κιβωτό, κτί-
ζει μαζὶ μὲ τὴν  οἰκογένειά του θυσιαστή-
ριο. Προσφέρουν στὸ Θεὸ θυ σία εὐχα-
ριστίας καὶ δοξολογίας. «Καὶ ὠσφράνθη 
Κύριος ὁ Θεὸς ὀσμὴν εὐ  ωδίας» (Γεν. η΄ 
21). Ἡ ζωὴ στὴ γῆ ξαναρχίζει μὲ τὶς εὐλο-
γίες καὶ τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ 
μέλλον.

Ἡ εὐγνωμοσύνη ὡστόσο τῶν ἀνθρώ-
πων γιὰ τὴ σωτηρία τους καὶ τὶς μεγά-
λες ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ δὲν κράτησαν 

πολύ. Ὅταν ἔφυγε ὁ Νῶε καὶ οἱ πρῶτες 
μετὰ τὸν Κατακλυσμὸ γενιές, οἱ ἄνθρω-
ποι ξέχασαν γρήγορα τὴν τραγικὴ ἱστο-
ρία τοῦ Κατακλυσμοῦ. Βυθίστηκαν στὶς 
δουλειές τους, στὶς βιοτικὲς μέριμνες καὶ 
τὶς διασκεδάσεις, καὶ λησμόνησαν τὸν 
Θεό. Λησμόνησαν τὴ θαυμαστὴ σωτη-
ρία μὲ τὴν Κιβωτό, λησμόνησαν τὴν ἀ  -
γάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ ψυχή τους ἄρχισε νὰ 
ἀδειάζει, δημιουργήθηκε μέσα τους ἕνα 
κενό.

Αὐτὸ τὸ ὀδυνηρὸ αἴσθημα τοῦ  κενοῦ 
τοὺς ἔσπρωχνε νὰ ψάχνουν... νὰ ψά-
χνουν... νὰ ἀναζητοῦν τρόπους γιὰ νὰ 
καλύψουν τὸ βασανιστικὸ κενό, νὰ θέ-
λουν νὰ ὑπερβοῦν τὴ μειονεξία τῆς ἀν-
θρώπινης φύσεώς τους, νὰ ἐπιδιώκουν 
κάτι πάνω ἀπὸ τὰ μέτρα τους.

Αὐτὴ ἡ ἀγωνιώδης ἀναζήτηση  ἔγινε 
γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἡ ἐλπίδα τοῦ αὔ ριο, 
ὁ ἀδιάλειπτος ἀνασασμός τους.

Δὲν μποροῦν νὰ προσδιορίσουν τί εἶ-
ναι αὐτὸ τὸ κενὸ ποὺ  αἰσθάνονται μέ σα 
τους, τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς λεί-
πει. Ἔτσι πρὶν ἀκόμη καλά-καλὰ προσ-
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                 Πετμεζᾶ 80
                 202 00 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

           Τιμὴ φύλλου: Εὐρὼ 0,50.

 Ἐτήσια συνδρομή:       Εὐρὼ 12                        
                Κύπρου:      Εὐρὼ 20  
          Ἐξωτερικοῦ:      Εὐρὼ 35

ΚΑΠΕ
ΝΘΗΜ
ΕΡΟ

ΑΝΙΚδιορίσουν τὸ πρόβλημα, ἄρχισαν νὰ  ἐπινοοῦν λύσεις: 
«Δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύρ γον, οὗ 
ἔσται ἡ κεφαλὴ ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποι ήσωμεν ἑαυ-
τοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἡμᾶς ἐπὶ προσώ-
που πάσης τῆς γῆς» (Γεν. ια΄ 4)· ἐλᾶτε νὰ κτίσουμε μιὰ 
πόλη κι ἕναν πύργο ποὺ ἡ κορυφή του θὰ φθάνει μέχρι 
τὸν οὐρανό. Καὶ ἔτσι νὰ δημιουργήσουμε ὄνομα θαυ-
μαστό, πρὶν σκορπίσουμε σ’ ὅλη τὴ γῆ.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, μὲ νωπὴ τὴν ἐμπειρία τῆς σω-
τηρίας τους, μὲ πρόσφατη τὴ θυσία τῆς εὐχαριστίας 
πρὸς τὸν Θεό, τολμοῦν νὰ ὑψώσουν τὸ ἀνάστημά τους 
μπροστά Του, προσπαθοῦν νὰ γεφυρώσουν μὲ πλίν-
θους καὶ κεράμους τὸ χάσμα ποὺ τοὺς χωρίζει ἀπὸ τὸν 
Οὐρανό. Προσπαθοῦν νὰ γεμίσουν μὲ ἄχυρα τὸ κενό 
τους.

Κι εἶναι τραγικὴ ἡ διαπίστωση. Τὸ ἴδιο πρόβλημα 
ποὺ ὑπῆρχε πρὶν καὶ προκάλεσε τὸν Κατακλυσμό, 
ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτόν.

Ἡ ἀπόπειρά τους καταλήγει σὲ δεινὸ ἀδιέξοδο, κα-
θὼς αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκουν εἶναι ἀδύνατο καὶ ἀνόητο. Οἱ 
δυνατότητές τους γιὰ ἀμοιβαία ἐπικοινωνία μειώνον ται 
ἀκόμη περισσότερο. Τὸ κενὸ μέσα τους μεγαλώνει. Ὁ 
ἀνασασμός τους γίνεται ἀγχώδης, ἐ  πίπονος, βασανι-
στικός.

Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ βασανιστικὸς ἀνασασμός, τὸ  ἐξίσου 
βασανιστικὸ καὶ ἐπώδυνο κενὸ δὲν εἶναι τωρινὸ σύμ-
πτωμα, ἔχει ἱστορία χιλιετιῶν, οἱ ρίζες του  πηγαίνουν 
πολὺ πίσω, στὴν πρώτη ἀρχὴ τῆς ζωῆς τοῦ ἀν θρώπου 
καὶ τὴ σύγχρονή της ἐφιαλτικὴ κατάρρευση τοῦ κό-
σμου.

Αὐτὸ ὅμως θὰ τὸ δοῦμε στὸ ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου περιέχει ἕνα θαυμάσιο πλοῦτο 
προσευχῶν καὶ αἰτήσεων. Μ’ αὐτὲς συνομιλεῖ ὁ πιστὸς μὲ τὸν Κύ-
ριο, τὴ Δέσποινα τῶν οὐρανῶν καὶ τὸν φύλακα Ἄγγελό του, λί γο 
πρὶν κατακλιθεῖ τὸ βράδυ γιὰ ὕπνο. Τὸ ἐγκόλπιο αὐτὸ βοηθεῖ τὸν 
ἀναγνώστη στὴν ἐξοικείωσή του μὲ τὴ βραδινὴ αὐτὴ κατανυκτικὴ 
ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας μας. Σελίδες 61. Τιμᾶται 1 €.  
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