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Ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ ἕναν αἰώνα διά
φορες ἀρχαιολογικὲς ἀποστολὲς 
ἔσκαψαν τὴν ἄμμο τῆς ἐρήμου, 

βρῆκαν χαλάσματα, ἔβγαλαν στὴν ἐπι
φάνεια τὴ λαμπρὴ πύλη κι ἕνα τμῆμα 
ἀπὸ τὰ πανύψηλα τείχη τῆς Βαβυλώ
νας, πῆραν στὴ χώρα τους κάποια ἀπὸ 
τὰ πιὸ σημαντικὰ εὑρήματα καὶ ἔφυγαν. 
Ἡ τελευταία Γερμανικὴ ἀποστολὴ ὑπὸ 
τὸν Koldeway σταμάτησε τὸ 1912 τὸ 
ἔργο της. Ἡ ἔρημος ὅμως συνέχισε τὸ 
δικό της. Λίγα χρόνια ἀργότερα τὸ νε
κρικὸ σάβανο τῆς ἄμμου εἶχε σκεπάσει 
καὶ πάλι τὰ πάντα.

Στὶς μέρες τῆς παντοδυναμίας του ὁ 
ὑπερφίαλος δικτάτορας Σαντὰμ Χου
σεῒν προσπάθησε νὰ ξαναβγάλει τὸ 
πτῶμα τῆς Βαβυλώνας στὴν ἐπιφάνεια. 
Σκοπός του ἡ τουριστικὴ ἐκμετάλλευ

ση, γἰ  αὐτὸ ἡ ἀναστήλωση ἔγινε χωρὶς 
πιστότητα καὶ μὲ προκλητικὴ κακογου
στιά. Γἰ  αὐτὸ καὶ ἡ Οὐνέσκο ἀρνήθηκε 
νὰ τὴν ἀναγνωρίσει ὡς «μνημεῖο παγ
κόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς».

Ὅλες οἱ ἀνασκαφὲς προσπάθησαν 
νὰ ἀνακαλύψουν ἴχνη ἀπὸ τοὺς ὀνομα
στοὺς «Κήπους τῆς Βαβυλώνας», ἕνα 
ἀπὸ τὰ ἑπτὰ θαύματα τοῦ ἀρχαίου κό
σμου. Δὲν βρῆκαν ὅμως τίποτε. Οὔτε 
τὰ μεγαλοπρεπὴ ἀνάκτορα τοῦ Ναβου
χοδονόσορα οὔτε τὸν φοβερὸ ναὸ τοῦ 
θεοῦ Μαρντούκ, κτισμένο πυραμιδο
ειδῶς σὲ 7 ἐπίπεδα – τὸν γνωστὸ «πύρ
γο τῆς Βαβέλ» – τὸ ψηλότερο κτήριο 
τοῦ ἀρχαίου κόσμου.

Ὅλα ἔχουν χαθεῖ…
Κι ὅμως τότε ἡ Βαβυλώνα ἦταν κο
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σμοκρατορία. Τὰ πανύψηλα τείχη της 
– 50 μέτρων – τὴν καθιστοῦσαν ἀπόρ
θητη. Τὸ σχῆμα της ἦταν τετράγωνο καὶ 
κάθε πλευρά της εἶχε μῆκος περίπου 23 
χιλιόμετρα. Ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη πόλη 
ποὺ εἶχε κατασκευαστεῖ ποτὲ μὲ τείχη.

Ἡ δύναμή της τρομερή. Ἀπό ᾿δῶ τὰ 
στρατεύματά της ἀναχωροῦσαν καὶ λε
ηλατοῦσαν τοὺς λαούς. Ὁ Ναβουχοδο
νόσορας – πλανητάρχης τῆς ἐποχῆς – 
ἀκόντιζε πρὸς ἀνατολή, δύση, βορρᾶ 
καὶ νότο σκορπώντας τρόμο.

Ἐδῶ στὴν πλανηταρχιακὴ πόλη ἄφη
σε τὴν τελευταία του πνοὴ καὶ ὁ Μέγας 
Ἀλέξανδρος. Μαζί του ἄρχισε νὰ σβήνει 
καὶ κείνη. Σταδιακὰ χάθηκε. Ἐξαφανί
στηκε παντελῶς στὸν τάφο τῆς ἐρήμου. 
Δὲν κατοικήθηκε ποτὲ πιά.

Ἡ Βαβυλώνα! Ὁ Ναβουχοδονόσο
ρας! Πλανητάρχης!

Χαμένοι... Θαμμένοι στὴν ἄμμο...
    

Ἄνθρωποι, ἀκοῦστε!
Ἀκοῦστε τὴν ἀλήθεια: Σκόνη οἱ πρόσ

καιροι κάτοικοι τῆς γῆς. Σκόνη τὰ ἔργα 
τους. Σκόνη καὶ ἔρημος. Καὶ οἱ μικροὶ καὶ 
οἱ μεγάλοι. Καὶ οἱ φτωχοὶ καὶ οἱ πλούσι
οι. Καὶ οἱ γνωστοὶ καὶ οἱ ἄγνωστοι. Καὶ 
οἱ ἐπιφανεῖς καὶ οἱ ἀφανεῖς. Σκόνη καὶ 
οἱ πλανητάρχες τῆς ἱστορίας. «Εἷς χοῦς 
πάντες» (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, 
Ἔπη ἠθικά, ΚΣΤ ,́ PG 37, 853Α).

Σήμερα συνταράσσουν τὸν κόσμο, 
αὔ  ριο δαγκώνουν τὸ χῶμα. Σήμερα ἀ
κοντίζουν πρὸς ἀνατολὴ καὶ δύση, 
πρὸς βορρᾶ καὶ νότο. Αὔριο ντύνονται 
τὸ σάβανο τοῦ θανάτου. Χάνονται καὶ 
αὐτοὶ καὶ οἱ κατακτήσεις τους.

Κατὰ τὸν καιρὸ τῆς παντοδυναμίας 
τους, ἀποθρασύνονται. Ὑψώνουν τὸ ἀ
νάστημά τους. Ἀπειλοῦν, ἀδικοῦν, κα
ταπατοῦν τοὺς ἀδύναμους, ἀπομυζοῦν 

τὸν κόπο τους, πίνουν τὸ αἷμα τῶν παι
διῶν τους.

Κάποια στιγμὴ ὁ τροχὸς τῆς ἱστορίας 
γυρίζει ἀμείλικτος, τοὺς παίρνει ἀποκά
τω, τοὺς ἐξαφανίζει. Χάνονται οἱ ἴδιοι, 
κάποτε καὶ οἱ αὐτοκρατορίες τους.

Τί μένει;
Μένεις Ἐσύ, Κύριε. Ὁ Αἰώνιος!
Ἐσύ, ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων 

καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων.
Ἐσύ! Ὁ Κύριος τῆς Ἱστορίας.
Κι ὅλοι αὐτοί, οἱ θρασεῖς καὶ ὑπερή

φανοι, χωρὶς νὰ τὸ θέλουν, χωρὶς κἂν 
νὰ τὸ ὑποψιάζονται, ὑπηρετοῦν τὸ σχέ
διό Σου.

Οἱ ἀνόητοι λαοὶ τῆς γῆς ἔχουν στραμ
μένο τὸ βλέμμα τους ἐπάνω τους. Τοὺς 
ἀτενίζουν μὲ δέος. Πάντοτε. Σὲ κάθε 
ἐποχή. Σήμερα μάλιστα ἀποχαυνώνον
ται στὶς ὀθόνες τῶν τηλεοράσεων, πιπι
λίζουν τὰ Δελτία τῶν Εἰδήσεων, ἀναζη
τοῦν τὰ σχόλια τῶν εἰδικῶν.

Δὲν καταλαβαίνουν κι αὐτοί.
Δὲν πιστεύουν, ἀκόμη κι ἂν λογιάζον

ται πιστοί. Τὸ μέλλον τους τὸ ἐξαρτοῦν 
ἀπὸ τὴ σκόνη, ἀπὸ τὴν ἄμμο τῆς ἐρή
μου. Διαβάζουν τὰ λόγια Σου, μὰ δὲν 
τὰ βάζουν στὴν καρδιά τους. Ἀκοῦν τὴν 
προτροπή Σου: «Ζητεῖτε πρῶτον τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύ
νην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθή
σεται ὑμῖν» (Ματθ. ς΄ 33), μὰ δὲν τὴν δέ
χονται ὡς τρόπο ζωῆς.

Οἱ θρασεῖς πλανητάρχες.
Οἱ ἀνόητοι τῶν λαῶν.
Οἱ ὀλιγόπιστοι πιστοί.
Καὶ Ἐσύ, ὁ Ὤν. «Δεσπόζεις τοῦ κρά

τους τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ σάλον τῶν 
κυμάτων αὐτῆς σὺ καταπραΰνεις… 
κραταιωθήτω ἡ χείρ σου, ὑψωθήτω ἡ 
δεξιά σου…

Μακάριος ὁ λαὸς ὁ γινώσκων ἀλα
λαγμόν» (Ψαλ. πη΄ [88] 1016).
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
«Ὁ � � � �  ἑ� � ν ὑψ� ήσ� � »

Μὲ τὴ σημερινὴ Κυριακή, τοῦ Τελώνου καὶ Φα
ρισαίου, εἰσερχόμαστε στὸ Τριώδιο, περίοδο προ
ετοιμασίας γιὰ τὸ Πάσχα. Στὸ σημερινὸ εὐαγγε
λικὸ ἀνάγνωσμα εἴδαμε ἕναν πολὺ προσεκτικὸ καὶ 
τηρητὴ τοῦ Νόμου πιστό, τὸν Φαρισαῖο, νὰ χάνει 
τοὺς κόπους τῆς ἀσκήσεώς του μὲ τὴν ὑπερηφά
νεια· κι ἕναν βαριὰ ἁμαρτωλό, τὸν Τελώνη, μὲ τὴν 
ταπείνωση νὰ βρίσκει ἔλεος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ 
νὰ ὑψώνεται πάνω ἀπὸ τὸν Φαρισαῖο. Ἀφοῦ εἶναι 
ἔτσι, πῶς μποροῦμε κι ἐμεῖς νὰ γίνουμε ταπεινοί;

1. Μὲ � λὴ �  � ὴ
Ἡ ταπεινοφροσύνη δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ 

αἴσθηση τῆς πραγματικότητας. Μποροῦμε νὰ βο
ηθήσουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ ταπεινωθεῖ, νὰ προσ
γειωθεῖ, νὰ δεῖ τὴν πραγματικότητα, μὲ ἁπλὲς λο
γικὲς σκέψεις. «Τί ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; εἰ δὲ καὶ ἔλα
βες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών;», ἐρωτᾶ ὁ ἀπόστο
λος Παῦλος τοὺς Κορινθίους ἀλλὰ καὶ τὸν καθένα 
μας (Ά  Κορ. δ´ 7). Ποιὸ χάρισμα ἔχεις τὸ ὁποῖο 
δὲν ἔλαβες ἀπὸ τὸν Θεό; Καὶ ἂν καθετὶ ποὺ ἔχεις, 
τὸ πῆρες ἀπὸ τὸν Θεό, γιατί καυχιέσαι σὰν νὰ μὴν 
πῆρες τίποτε; Ὀμορφιά, σωματικὴ δύναμη, μόρ
φωση, ταλέντα, πλοῦτος, ἀξιώματα… Τίποτε δὲν 
εἶναι δικό μας. Ὅλα εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ. Καὶ γιὰ 
ὅσα ἀποκτήσαμε μὲ δικές μας προσπάθειες, ἡ ἀ
λήθεια εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε τὶς προϋποθέ
σεις, ὥστε νὰ τὰ ἀποκτήσουμε.

Ἔπειτα ὅλα ἐκεῖνα γιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι ἐνδεχόμενο 
νὰ ὑπερηφανευθεῖ ὁ ἄνθρωπος, σβήνουν μὲ τὸν 

E
ἶπεν ὁ Κύριος τὴν 
παραβολὴν ταύ-
την· ἄνθρωποι δύο 

ἀνέ βησαν εἰς τὸ ἱερὸν 
προσεύ ξασθαι, ὁ εἷς Φαρι-
σαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώ-
νης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς 
πρὸς ἑ αυτὸν ταῦτα προσ-
ηύχετο· ὁ Θεός, εὐχα-
ριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰµὶ 
ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀν-
θρώπων, ἅρπαγες, ἄδι  κοι, 
µοιχοί, ἢ καὶ «ς οὗτος ὁ 
τελώνης· νηστεύω δὶς τοῦ 
σαββάτου, ἀποδεκατῶ 
πάν  τα ὅσα κτῶµαι. καὶ ὁ 
τελώνης µακρόθεν ἑστὼς 
οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς 
ὀφθαλµοὺς εἰς τὸν οὐ-
ρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυ-
πτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ 
λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί 
µοι τῷ ἁµαρτωλῷ. λέ-
γω ὑµῖν, κατέβη οὗτος 
δεδικαιωµένος εἰς τὸν 
οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· 
ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν 
ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ τα-
πεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσε-
ται.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(Τελώνου καὶ Φαρισαίου)
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θάνατο· ἢ κάποτε καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν θά
νατο· μὲ κάποιο ἀτύχημα, μὲ ἀσθένειες, 
μὲ τὸ γήρας…

Ἡ δὲ ἀρετή, τὸ μόνο ποὺ δὲν ἀφαιρεῖται 
οὔτε μὲ τὸν θάνατο, αὐτὸ εἶναι κατεξοχὴν 
Χάρις· καὶ ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος γιὰ 
νὰ τὴν χάσει κανείς, εἶναι νὰ ὑπερηφα
νευθεῖ γἰ  αὐτήν – ὅπως τὸ ἔπαθε ὁ Φα
ρισαῖος τῆς σημερινῆς Παραβολῆς.

2. Μὲ ½  ¾ ή¿  À ν Á Â Ã �  Ä ς
Μᾶς βοηθεῖ ἐπίσης πολὺ στὴν ταπεί

νωση τὸ νὰ θυμόμαστε τὶς ἁμαρτίες 
μας. Γράφει σχετικὰ ὁ ὅσιος Ἰωάννης 
ὁ Σιναΐτης: «Λήθην πταισμάτων τῦφος 
ἐργάζεται· ἐκείνων γὰρ μνήμη, ταπεινο
φροσύνης πρόξενος» (Κλῖμαξ, Λόγος 
ΚΒ ,́ κγ´). Ὅταν κανεὶς ὑπερηφανεύεται, 
ξεχνᾶ τὶς ἁμαρτίες του· ἐνῶ ἡ ἐνθύμησή 
τους προξενεῖ ταπείνωση.

Εἴπαμε ὅτι ὅλα εἶναι χάρισμα τοῦ Θεοῦ. 
Λάθος, ὄχι ὅλα. Ἔχουμε κάτι δικό μας: 
τὶς ἁμαρτίες μας. Πόσες ἡμέρες ἔχουμε 
ζήσει πάνω στὴ γῆ; Καὶ σὲ καθεμιὰ ἀπὸ 
αὐτὲς πόσο ἔχουμε ἁμαρτήσει; Ἐφάμαρ
τες πράξεις, ἐφάμαρτα λόγια, ἐφάμαρτες 
σκέψεις. Πέλαγος ἁμαρτημάτων! Ἂς θυ
μηθοῦμε καὶ τὰ καλά μας ἔργα: πόσο λί
γα εἶναι, πόσο ἀτελή, καὶ μὲ μολυσμένα 
ἐλατήρια. Ἔχουμε, ἀδελφοί, πολὺ ὑλικὸ 
γιὰ νὰ ταπεινοφρονοῦμε, γιὰ νὰ στενά
ζουμε μαζὶ μὲ τὸν Τελώνη: «Ὁ Θεός, ἱλά
σθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ».

Κι ἂν ἐξομολογηθήκαμε τὶς ἁμαρτίες 
μας καὶ μᾶς τὶς συγχώρησε ὁ Θεός, ἂς 
Τὸν εὐχαριστοῦμε ταπεινὰ σὲ ὅλη μας τὴ 
ζωή· καὶ τέλος πάντων κάποτε τὶς δια
πράξαμε· αὐτὸ εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ ταπει
νοφρονοῦμε. Μόνο ἔτσι θὰ μᾶς σκεπά
ζει τὸ ἔλεός Του καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέπει νὰ 
ἐπιστρέψουμε στὰ παλαιά.

3. Μὲ Æ   Ç È É ση 
Ê   � � � ώσεË  σὲ ὅÌ 

Ὁ Μέγας Βασίλειος στὴ θαυμάσια ὁμι
λία του περὶ ταπεινοφροσύνης μᾶς δι

δάσκει ὅτι μποροῦμε νὰ ἀποκτήσου
με αὐτὴ τὴν ἀρετὴ ἐξασκώντας την σὲ 
καθετὶ ποὺ κάνουμε. Διότι ἡ ψυχὴ τοῦ 
ἀνθρώπου ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ἐξωτε
ρική του συμπεριφορὰ καὶ ἀποκτᾶ ἀνά
λογο φρόνημα.

Νὰ ἀσκεῖς τὴν ταπεινοφροσύνη, γρά
φει ὁ Ἅγιος, στὴν ἐμφάνισή σου, στὸ ντύ
σιμό σου, στὸ φαγητό σου, στὴ συμπε
ριφορά σου. Γενικά, «ἐν ἅπασιν ὑφαίρει 
τοῦ μεγέθους» – σὲ ὅλα νὰ ἀποφεύγεις 
τὴν ἐπίδειξη, τὸν ἐντυπωσιασμό.

Νὰ μὴν περιφρονεῖς κανένα. Νὰ εἶσαι 
φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων, γλυκὺς στὰ 
λόγια σου, προσιτὸς σὲ ὅλους. Ἂν ἔχεις 
ἐξουσία, νὰ φέρεσαι μὲ ἐπιείκεια στοὺς 
κατωτέρους σου καὶ νὰ μὴν τοὺς ἐπι
βάλλεις σκληρὲς τιμωρίες γιὰ τὸ πα
ραμικρὸ λάθος τους, καὶ νὰ συγχωρεῖς 
ὅσους σοῦ μιλοῦν μὲ αὐθάδεια.

Νὰ μὴ μιλᾶς γιὰ τὸν ἑαυτό σου. Νὰ κρύ
βεις ὅσο εἶναι δυνατὸν τὰ προτερήματά 
σου. Νὰ ἀποφεύγεις τοὺς ἐπαίνους. Μὴ 
θέλεις νὰ βλέπουν οἱ ἄνθρωποι τὰ κα
λά σου ἔργα καὶ νὰ σὲ δοξάζουν· ἀλλὰ 
νὰ τὰ βλέπει μόνο ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος τό
τε θὰ σοῦ δώσει μεγάλο μισθό (ΕΠΕ 6, 
126128).

    

Ἀδελφοί, μόνη ἡ ταπείνωση μᾶς εἰσά
γει στὸν Παράδεισο. Χωρὶς ταπείνωση 
δὲν σωζόμαστε, ὅποιες ἄλλες ἀρετὲς κι 
ἂν ἔχουμε ἀποκτήσει. Ἡ περίοδος τοῦ 
Τριωδίου ποὺ σήμερα ξεκίνησε, πολὺ 
μᾶς βοηθάει στὴν ταπείνωση. Οἱ Ἀκο
λουθίες τοῦ Τριωδίου μᾶς θυμίζουν 
τὴν ἁμαρτωλότητά μας, ἐμπνέουν τὸ 
ταπεινὸ φρόνημα. Νὰ ζήσουμε λοιπὸν 
τὸ Τριώδιο. Νὰ συμμετέχουμε μὲ τὴν 
καρδιά μας στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες. Νὰ 
ἀξιοποιήσουμε αὐτὴ τὴν εὐκαιρία ποὺ 
μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Νὰ τα
πεινώσουμε τὸν ἑαυτό μας, γιὰ νὰ μᾶς 
ὑψώσει ὁ Θεός. Θὰ μᾶς ὑψώσει σ᾿ αὐτὴ 
τὴ ζωὴ ἐξαγιάζοντάς μας, καὶ στὴν ἄλλη 
χαρίζοντάς μας τὴ Βασιλεία Του.



Ποῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος;
Περιγράψαμε σὲ προηγούμενο 

ἄρ θρο τὴν παναρμόνια δοξολο
γία ποὺ ἀναπέμπει στὸ Δημιουργὸ ὅλη 
ἡ κτίση, ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως, 
ὅλο τὸ σύμπαν, ἔτσι ὅπως τὰ κάλεσαν 
οἱ Τρεῖς Παῖδες στὸ καμίνι τῆς Βαβυλώ
νας καὶ προτρέπει καὶ ὁ 148ος Ψαλμός.

Μέσα σ᾿ αὐτὴ τὴν καθολικὴ δοξολογία 
ἀναζητήσαμε τὸν ἄνθρωπο. Ποῦ εἶναι 
ὁ ἄνθρωπος; Αὐτὸς ποὺ πλάστηκε τε
λευταῖος ὡς βασιλιὰς τῆς κτίσεως, δὲν 
μετέχει σ᾿ αὐτὴ τὴ δοξολογικὴ ἔκρηξη 
τῶν ἄψυχων κτισμάτων; Ποῦ βρίσκεται 
ὁ ἄνθρωπος;

Ἐδῶ μᾶς περιμένει ἡ ἀνείπωτη τρα
γωδία. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μυστήριο. 
Ἀνερμήνευτο μυστήριο. Εἶναι ἀπρόβλε
πτος. Ἄλλοτε βρίσκεται στὴν κορυφὴ 
κι ἄλλοτε καταποντίζεται στὸ βυθό. Τὴ 
μιὰ στρέφεται πρὸς τὸν Πλάστη Του μὲ 
εὐγνωμοσύνη, τὴν ἄλλη ἀνοίγει τὸ στό
μα του καὶ ἐκστομίζει τὶς πιὸ φρικτές, 
αἰσχρὲς καὶ ἄθλιες ὕβρεις καὶ βλασφη
μίες πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ τὸν κάλεσε ἀπὸ 
τὴν ἀνυπαρξία στὴν ὕπαρξη καὶ τὸν 
προίκισε μὲ ὑπέροχα, μοναδικὰ προνό
μια καὶ χαρίσματα.

Τί φταίει; Γιατί φέρεται μὲ τέτοιο ἀχα
ρακτήριστο τρόπο ὁ ἄνθρωπος; Μή
πως εἶναι ἠλίθιος; Ἂν ἦταν, τὸ πρόβλη
μα θὰ εἶχε ἑρμηνευθεῖ. Διότι ἕνα πλά
σμα χωρὶς νοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτιμήσει 
τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ εἶναι ἠλί
θιος; Πῶς θὰ μποροῦσε; Ἀφοῦ αὐτὸς 
ἔχει διεισδύσει σὲ ὅλα τὰ μυστήρια τοῦ 
κόσμου! Ἔχει ἐρευνήσει τὰ πάντα, ἀπὸ 
τὸ ἐλάχιστο πολλοστημόριο τῆς ὕλης 

μέχρι τὰ ἀπώτατα ὅρια τοῦ σύμπαντος.
Τότε;
Ὁ μεγάλος Ρῶσος συγγραφέας Ντο

στογέφσκι τὸ διετύπωσε μὲ ἀπόλυτη 
ἀκρίβεια. Ἔγραψε: «Ἂς ὑποθέσουμε, 
κύριοι, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἠλίθι
ος. Τότε, χωρὶς ἀμφιβολία, εἶναι τὸ πιὸ 
ἀχάριστο πλάσμα ποὺ ὑπάρχει μέσα 
στὸν κόσμο».

Ὄχι λοιπὸν ἠλιθιότητα ἀλλὰ ἀχαρι
στία διακρίνει τὸν ἄνθρωπο καὶ αὐτὴ 
τὸν κάνει νὰ φέρεται μὲ τέτοιον τρό
πο στὸ Δημιουργό του. Ἂν συνειδητο
ποιοῦσε ἔστω καὶ ἐλάχιστα τὸ μέγεθος 
τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, θὰ εἶχε ἐκραγεῖ. 
Ἂν κατανοοῦσε ἔστω καὶ στοιχειωδῶς 
τὴν τιμὴ στὴν ὁποία τὸν καλεῖ ὁ Κύριος 
τῶν πάντων, στὰ ἔγκατα τῆς ὑπάρξε
ώς του θὰ ἔκαιγε ἕνα τέτοιο καμίνι ἀγά
πης πρὸς τὸν Θεό, ποὺ οἱ φλόγες του 
θὰ ἐκτινάσσονταν ὡς πύρινη δοξολο
γία μέχρι τὰ ἀπώτατα ὅρια τοῦ σύμ
παντος. 

Ἡ μεγάλη 
ἔκρηξη



54 ΑΡΙΘ. 2148, 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ἂν συνειδητοποιοῦσε, ἂν κατανο
οῦσε, ἄν…

Ἀλλὰ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε ἔ
στω ἐμεῖς, καθένας ἀπὸ μᾶς. Καὶ μὲ τὴν 
πιὸ ἁπλὴ λογικὴ μποροῦμε νὰ ἀντιλη
φθοῦμε τουλάχιστον τὰ πιὸ βασικά. 
Ὅτι μᾶς ἔκανε ἀνθρώπους, πλάσματα 
μὲ λογικὸ καὶ ἐλευθερία. Ὅτι μᾶς ἔφερε 
στὴν ὕπαρξη ἀπὸ τὸ μηδὲν μόνο μὲ τὴν 
ἀγαθή Του θέληση καὶ τὴν ἄπειρη ἀγά
πη Του. Ὅτι μᾶς φροντίζει σὰν στορ
γικὸς πατέρας – περισσότερο ἀπὸ πα
τέρας.

Ἀπείρως περισσότερο!
Ὅτι ἀκόμη κι ὅταν ἀποστατήσαμε 

ἀπὸ τὴν ἀγάπη Του, δὲν μᾶς ἐγκατέλει
ψε. Ἀλλὰ ἔγινε καὶ ὁ Ἴδιος ἄνθρωπος, 
μᾶς ἀνεζήτησε στὸ χάος τοῦ θανάτου. 
Μᾶς ἅρπαξε ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ διαβό
λου. Ἀνέβηκε στὸ Σταυρὸ καὶ μᾶς καθά
ρισε μὲ τὸ Αἷμα Του. Καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ 
μᾶς καθαρίζει. Ἀφοῦ μᾶς ἔχει κάνει μέ
λη δικά Του μέσα στὴν Ἐκκλησία Του.

Ἑπομένως;…
«Καταμάθωμεν τοίνυν ἡμῶν τὴν εὐγέ

νειαν μετὰ ἀκριβείας ἁπάσης, καὶ ἀξί
αν αὐτῆς ἐπιδειξώμεθα πολιτείαν»· ἂς 

μελετήσουμε λοιπὸν ἐπιμελέστατα καὶ 
ἂς κατανοήσουμε βαθιὰ τὴν εὐγενική 
μας καταγωγή, καὶ ἂς δείξουμε ἀντάξια 
πρὸς αὐτὴν συμπεριφορά (ἁγίου Ἰωάν
νου τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς 
Ρωμαίους ὁμ. ΙΖ΄ 3, PG 60, 554). 

Νὰ κατανοήσουμε! Ὅτι γιὰ μᾶς δημι
ουργήθηκαν τὰ πάντα. Καὶ ὅτι γιὰ μᾶς 
ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος. Καὶ ὅτι γιὰ μᾶς 
ἔχει ἑτοιμάσει δόξα αἰώνια στὴ Βασιλεία 
Του...

«Ἂν γάρ τις ἐννοήσῃ πόσα δἰ  αὐτὸν 
γέγονε καὶ γίνεται, καὶ πόσων ἀπολαύ
σεται μετὰ ταῦτα, φρίκης ἐμπλησθήσε
ται πολλῆς»· διότι, ἂν κάποιος καταλά
βει πόσα ἔχουν γίνει καὶ γίνονται γιὰ 
χάρη του, καὶ πόσα θὰ ἀπολαύσει μετὰ 
ἀπὸ τὴ ζωὴ τούτη, θὰ φρίξει! Θὰ γεμίσει 
ἀπὸ φρίκη πολλή (ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Χρυσοστόμου, Εἰς τὸν Η΄ Ψαλμόν, στίχ. 
67, PG 55, 116).

 Νὰ κατανοήσουμε λοιπὸν ὅλοι.
Τώρα!
Καὶ τότε θὰ ἐκραγεῖ ἀπὸ εὐγνωμοσύ

νη ἡ ψυχή μας.
Θὰ γίνει μέσα μας ἡ ὄντως ΜΕΓΑΛΗ 

ΕΚΡΗΞΗ!

Ἕνα ἐγχειρίδιο Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως, τὸ ὁποῖο μὲ τρό
πο περιεκτικὸ καὶ βάσει τῶν διδασκαλιῶν τῶν Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας μας ἐκθέτει τὰ δόγματα καὶ τὶς βασικὲς ἀλήθειες τῆς 
Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἡ μετάφραση στὴν Ἀγγλικὴ ἐνδιαφέρει 
κυρίως τοὺς ἀπόδημους Ἕλληνες ἀδελφούς μας καὶ μάλιστα 
τὴ νεότητα. Σελίδες 255. Τιμᾶται 8 €.
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Ἡ ἀγαθὴ πρόνοια τοῦ ἁγίου Θε
οῦ σὲ ὅσους βαδίζουν τὴν ὁδὸ 
τῆς ἀρετῆς προσέχοντας νὰ μὴν 

πέσουν σὲ πειρασμὸ καὶ γλιστρήσουν 
στὴν ἁμαρτία εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε 
ὁ Κύριος θὰ φροντίσει οὔτε τὴν ἡμέρα 
νὰ τοὺς κάψει ὁ ἥλιος οὔτε τὴ νύκτα νὰ 
τοὺς βλάψει τὸ φεγγάρι (Ψαλ. ρκ΄ [120] 
6). Ἡ προστασία τοῦ εἴδους αὐτοῦ ἦταν 
φανερὴ κατὰ τὰ 40 χρόνια ποὺ διήρκε
σε ἡ πορεία τῶν Ἰουδαίων στὴν ἔρημο, 
κατὰ τὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς 
Αἰγύπτου. Ὥστε ὁ Κύριος δὲν ἀπαλ
λάσσει τοὺς δικούς Του ποὺ προσέ
χουν στὴ ζωή τους μόνο ἀπὸ τὶς συμ
φορὲς καὶ τὴν κακία τῶν ἀνθρώπων. 
Ἡ προσφορὰ τῆς βοήθειάς Του εἶναι 
πλούσια, ἡ φιλανθρωπία Του ἀνέκφρα
στη καὶ ἡ βοήθειά Του πολὺ μεγαλύτερη 
ἀπὸ ἐκείνη ποὺ περιμένουν. Ὁ ἥλιος καὶ 
ἡ σελήνη εἶναι μεγάλες εὐεργεσίες τοῦ 
Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Ὅμως ἡ ἁμαρτία 
δημιούργησε τέτοια ἀλλαγὴ στὴν ὅλη 
δημιουργία, ὥστε καὶ αὐτὸς ὁ ἥ λιος κι 
αὐτὴ ἡ σελήνη, ποὺ ἔφθασαν νὰ λα
τρεύονται καὶ ὡς θεοὶ ἀπὸ τοὺς εἰδω
λολάτρες, μποροῦν νὰ γίνουν ὄργανα 
βλάβης στὸν ἄνθρωπο. Ἀλλ’ ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ προστατεύει τοὺς δικούς Του 
καὶ ἀπὸ τέτοιον κίνδυνο. Προστατεύει 
τὴν ἡμέρα ἀπὸ τὴν ἡλίαση. Καὶ τὴ νύ
χτα ἀπὸ τοὺς παγετῶνες, ἀπὸ τὴν πά

χνη, δηλαδὴ τὴν παγωμένη δροσιά, τὴν 
«ξαστεριά». Μὲ ὅλα αὐτὰ ὁ Ψαλμωδὸς 
δηλώνει τὴν ποικιλόμορφη πρόνοια 
καὶ προστασία τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ 
πρὸς τὸν πιστὸ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς φύ
σεως.

Ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, 
παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὸν λόγο αὐτὸ 
τοῦ Ψαλμωδοῦ, συμβουλεύει: «Καὶ σύ, 
ἀδελφέ, ὅπου ἀναγινώσκεις τὸν Ἀνα
βαθμὸν τοῦτον, μὴ παύσῃς ἀπὸ τοῦ 
νὰ παρακαλῇς τὸν Θεὸν διὰ νὰ σὲ σκε
πάσῃ μὲ τὴν δεξιὰν χεῖρα Του, διὰ νὰ μὴ 
σὲ καύσῃ τὸ πῦρ τῆς ἁμαρτίας, καὶ μάλι
στα τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας· διότι τοῦτο 
τὸ πῦρ εἶναι ἔμφυτον καὶ δὲν σβήνει τε
λείως ἕως θανάτου· καὶ ὅποιον καύσῃ 
μίαν φορὰν καὶ τὸν ρίψῃ εἰς τὴν πρᾶξιν 
τῆς πορνείας ἢ τῆς μοιχείας (...) εὐκό
λως δὲν σβύνει, μέχρις ὅτου νὰ κατα
καύσῃ τὸν ταλαίπωρον ἐκεῖνον ἄνθρω
πον μέχρι τῶν ριζῶν»1! 

Ἀλλ’ ἡ προστασία τοῦ Κυρίου εἶναι 
γενικότερη. Ὁ Κύριος θὰ σὲ φυλάξει, 
ἐπιμένει ὁ Ψαλμωδός, «ἀπὸ παντὸς 
κακοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου ὁ Κύρι
ος» (Ψαλ. ρκ΄ [120] 7). Ὄχι μόνο ἀπὸ 
κάθε ὑλικὸ καὶ σωματικὸ κίνδυνο, ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ κάθε πνευματικό, ὥστε νὰ μὴ 
βλαβεῖ ἡ ψυχή σου, τὸ πολυτιμότερο 
αὐτὸ στοιχεῖο τῆς προσωπικότητός σου. 
Θὰ σὲ φυλάξει ἀπὸ τὴν «εὐπερίστατον 

7. Ἡ θαυμαστὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ
Ψαλ. ΡΚ΄ (120) 6-8

ῼΔΗ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ † Νικ. Π. Βασιλειάδη
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ἁμαρτίαν», ποὺ πληγώνει καίρια τὴν 
ψυχή. Ὁ Κύριος, τονίζει ὁ μιμητὴς τοῦ 
Χριστοῦ Χρυσόστομος, δὲν ἐπιτρέπει 
νὰ σὲ λυπήσουν οὔτε αὐτὰ τὰ μηδαμι
νά, καὶ ἁπλώνει τόσο πολὺ τὴν πρόνοια 
καὶ τὴ φροντίδα Του· πολὺ περισσότερο 
θὰ σὲ κάμει ἀδούλωτο ἀπὸ ἄλλα. Ἔτσι 
τὸ κάθε γεγονὸς ἀπὸ τὰ ἐπερχόμενα καὶ 
τὰ ὁποῖα προκαλοῦν λύπη, παραμερί
ζει καὶ ὑποχωρεῖ στὸ γνέψιμο τοῦ Θεοῦ· 
πράγμα τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
γίνει μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Διότι ἂν καὶ 
πολλὲς φορὲς κάποιος ἄνθρωπος σὲ 
ἀπάλλαξε ἀπὸ αὐτὸ τὸ κακό, ἀπὸ κά
ποιο ἄλλο δὲν μπόρεσε· ἢ μποροῦσε 
μὲν νὰ σὲ ἀπαλλάξει, ἀλλὰ δὲν ἤθελε! 
Ἀντίθετα, τὸ παντοδύναμο καὶ ἰσχυρὸ 
χέρι τοῦ Θεοῦ, ἔστω καὶ ἂν συμβεῖ ὁτι
δήποτε, θὰ μπορέσει νὰ σὲ ἀπολυτρώ
σει καὶ νὰ σὲ ἀπαλλάξει ἀπὸ ὅλα καὶ νὰ 
σὲ κάμει ἐλεύθερο2.

Ἀλλ’ ὄχι μόνο αὐτά. Ὁ Κύριος, προσ
θέτει ὁ Ψαλμωδός, «φυλάξει τὴν εἴσο
δόν σου καὶ τὴν ἔξοδόν σου ἀπὸ τοῦ 
νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος» (Ψαλ. ρκ΄ [120] 
8): Ὁ Κύριος θὰ φυλάξει τὴν ἐπιστρο
φή σου ἀπὸ τὰ ἔργα σου καὶ τὴν εἴσο
δο στὸ σπίτι σου· θὰ φυλάξει ἐπίσης καὶ 
τὴν ἔξοδό σου ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὴν πο
ρεία σου στὶς διάφορες ἐργασίες σου. 
Ὅπου κι ἂν σταθεῖς, ὅπου κι ἂν πορευ
θεῖς, ὅ,τι κι ἂν κάνεις, ὁ Κύριος θὰ σὲ 
φυλάει, ὄχι μόνο στὴ ζωὴ αὐτή, ἀλλὰ 
καὶ στὴν αἰωνιότητα.

Ἑπομένως ὁ πιστὸς Χριστιανὸς ποὺ 
προσέχει καὶ δὲν βάζει τὸν ἑαυτό του σὲ 
πειρασμό, ἔχει ἀμέριστη τὴν προστασία 
τοῦ Θεοῦ σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς του, 
εἴτε ἔξω, εἴτε μέσα στὸ σπίτι του, εἴτε τα
ξιδεύει μέσα στὴν ἔρημο· ὅπως ὁ πα
λαιὸς Ἰσραὴλ εἶχε τὴν προστασία καὶ τὴ 
βοήθεια τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν 40ετὴ πο
ρεία του ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο στὴ Γῆ τῆς 

Ἐπαγγελίας. Ὁ Θεός, προσθέτει ὁ ὅσι
ος Νικόδημος, «θέλει φυλάξει τόσον τὴν 
εἰς τὴν ζωὴν ταύτην εἴσοδόν σου, ἤγουν 
τὴν γέννησίν σου, ὅσον καὶ τὴν ἐκ τῆς 
ζωῆς ταύτης ἔξοδον, ἤτοι τὸν θάνατον 
καὶ τὴν τελευτήν σου ἢ καὶ ὅλον σου τὸν 
βίον. Διότι ὅλος ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου 
θεωρεῖται καὶ στρέφεται μὲ εἰσόδους καὶ 
ἐξόδους. Θέλει σὲ φυλάξει δὲ ἀπὸ τώ
ρα καὶ εἰς τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον τῆς 
ζωῆς σου»3.

Ἀναφωνεῖ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: 
«Εἶδες διαρκὴ βοήθεια; Τί θὰ μποροῦσε 
νὰ ὑπάρξει ὅμοιο σ’ αὐτὴ τὴν ἀγάπη καὶ 
τὴ φιλανθρωπία; Θὰ σὲ φυλάει ὄχι μόνο 
μία ἡμέρα οὔτε δύο, τρεῖς, δέκα, εἴκο
σι ἢ ἑκατό, ἀλλὰ διαρκῶς θὰ σὲ φυλάει· 
πράγμα ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ συμβεῖ 
μὲ τοὺς ἀνθρώπους», ἐνῶ «τὰ προερ
χόμενα ἀπὸ τὸν Θεὸ εἶναι ἀμετακίνητα, 
διαρκή, ἀθάνατα, μόνιμα, δὲν ἔχουν τέ
λος»4.

Ὤ! ἡ διαρκὴς καὶ ἀκαταμάχητη προ
στασία τοῦ Θεοῦ! Προστάτης μας, σκέ
πη καὶ ἄγρυπνος φρουρός μας θὰ εἶναι, 
γράφει ὁ καθηγητὴς Παναγιώτης Τρεμ
πέλας, καὶ «ὅταν θὰ ἐξέλθουν οἱ ψυ
χές μας ἀπὸ τὰ σώματά μας, ὅταν θὰ 
ἀποχαιρετοῦμε τὸν κόσμον αὐτὸν διὰ 
νὰ πετάξουμε στὸν πέραν τοῦ τάφου 
ἀόρατον κόσμον. Εἴθε νὰ μὴ δώσουμε 
“ποτὲ εἰς σάλον τὸν πόδα, διὰ νὰ μὴ νυ
στάξῃ ὁ φυλάσσων ἡμᾶς”»5.
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τήρ», Ἀθῆναι 20025, σελ. 514.



ΚΥΡΙΑΚΗ 
29 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

(ΙΖ΄ Λουκᾶ)

Μελετίου Ἀντιοχείας,
Χρίστου τοῦ κηπουροῦ
Ἦχος α΄ - Ἑωθινὸν Α΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α΄ Κορ. ς΄ 12-20
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. ιε´ 11-32Ἦχος α΄ - Ἑωθινὸν Α΄

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

(Ἀσώτου)

E 
ἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύ-
την· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. 
καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ 

πατρί· πάτερ, δός µοι τὸ ἐπιβάλλον µέ-
ρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν 
βίον. καὶ µετ᾿ οὐ πολλὰς Íµέρας συνα-
γαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδή-
µησεν εἰς χώραν µακράν, καὶ ἐκεῖ διε-
σκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 
δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο 
λιµὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, 
καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. καὶ πο-
ρευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς 
χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεµψεν αὐτὸν εἰς 
τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. καὶ 
ἐπεθύµει γεµίσαι τὴν κοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ 
τῶν κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ 
οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ. εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν 
εἶπε· πόσοι µίσθιοι τοῦ πατρός µου περισ-
σεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιµῷ ἀπόλλυ-
µαι! ἀναστὰς πορεύσοµαι πρὸς τὸν πα-
τέρα µου καὶ ἐρῶ αὐτῷ· πάτερ, ἥµαρτον 
εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου· οὐκέ-
τι εἰµὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίη-
σόν µε «ς ἕνα τῶν µισθίων σου. καὶ 
ἀναστὰς ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ. 
ἔτι δὲ αὐτοῦ µακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν 
αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, 
καὶ δραµὼν ἐ    πέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχη-
λον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. εἶπε 
δὲ αὐτῷ ὁ υἱός· πάτερ, ἥµαρτον εἰς τὸν 
οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰµὶ 

ἄξιος κληθῆναι υἱός σου. εἶπε δὲ ὁ πατὴρ 
πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν 
στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, 
καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
καὶ ὑποδήµατα εἰς τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγ-
καντες τὸν µόσχον τὸν σιτευτὸν θύσα-
τε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶµεν, ὅτι οὗτος 
ὁ υἱός µου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ 
ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαν-
το εὐφραίνεσθαι. Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ 
πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ «ς ἐρχόµενος 
ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε συµφωνίας καὶ 
χορῶν, καὶ προσκαλεσάµενος ἕνα τῶν 
παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτῷ ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει καὶ 
ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν µόσχον τὸν σι-
τευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 
×ργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ 
οὖν πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει 
αὐτόν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρί· 
ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέ-
ποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐµοὶ 
οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα µετὰ τῶν 
φίλων µου εὐφρανθῶ· ὅτε δὲ ὁ υἱός σου 
οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον µετὰ 
πορνῶν, ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν µόσχον 
τὸν σιτευτόν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, σὺ 
πάντοτε µετ᾿ ἐµοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐµὰ 
σά ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι 
ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν 
καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ 
εὑρέθη.
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Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ

Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα 
ἀκούσαμε τὴν Παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου 
Υἱοῦ. Ἀκούσαμε πῶς ἕνας ἐπαναστάτης 
γιὸς ἔφυγε ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ πατέρα του, 
δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ, καὶ μετὰ ἀπὸ ἄσω
τη ζωὴ ἐπέστρεψε μετανιωμένος. Καὶ 
βρῆκε τὴν πιὸ ζεστὴ ἀγκαλιὰ τοῦ κό
σμου, ἕναν πατέρα ποὺ δὲν τὸν ἔδιωξε 
ὀργισμένος, ἀλλὰ τὸν ὑποδέχθηκε μὲ 
πολλὴ ἀγάπη, τόση ποὺ δὲν θὰ περίμε
νε κανείς. Μὲ αὐτὴ τὴν ἀφορμὴ λοιπὸν 
ἂς δοῦμε πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἁμαρτωλό.

1. ΣÛ � �  Æ   Ü Ý  Þ ß  à υ
Ὁ Θεὸς σέβεται τὴν ἐλευθερία τοῦ κά

θε ἀνθρώπου. Τὸν καλεῖ μὲν στὴ ζωὴ 
τῆς ἀρετῆς καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, τὸν προσ
καλεῖ στὴ Βασιλεία Του, ἀλλὰ δὲν τὸν 
ἐξαναγκάζει. Στὴ σημερινὴ Παραβολὴ  
αὐτὸ φαίνεται ξεκάθαρα ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ 
πατέρας ἀφήνει τὸν γιό του νὰ κάνει τὴν 
ἐπιλογή του.

Ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ ὁ Κύριος λέει: «Ἰδοὺ 
ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω». Ἔχω 
σταθεῖ στὴν πόρτα τῆς ἀνθρώπινης 
καρδιᾶς καὶ χτυπῶ δυνατά. Δὲν τὴν πα
ραβιάζω. «Ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς 
μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν…»· ἐὰν κά
ποιος ἀκούσει τὴ φωνή μου καὶ ἀνοίξει 
τὴν πόρτα, μόνο τότε θὰ εἰσέλθω (Ἀποκ. 
γ´ 20).

Ὅμως ὁ πατέρας τῆς σημερινῆς Πα
ραβολῆς ὄχι μόνο ἄφησε τὸν γιό του 
νὰ ἐπιλέξει ἐλεύθερα τὴ ζωὴ ποὺ ἤθε
λε, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἔδωσε τὸ ἀνάλογο μέ
ρος τῆς περιουσίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι 
ὁ Θεὸς δίνει χαρίσματα καὶ ἀγαθὰ καὶ 
στὸν ἁμαρτωλό, τὰ ὁποῖα ἄν ἐκεῖνος 

ἀξιοποιοῦσε σωστά, θὰ ζοῦσε εὐτυχι
σμένος. Δὲν στερεῖ τὰ ἀγαθά Του ἀπὸ 
τὸν ἄνθρωπο, οὔτε τὸν κατακεραυνώ
νει ἐπειδὴ ἔχει διαλέξει τὴν ἁμαρτία. 
«Τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονη
ροὺς καὶ ἀγαθούς» (Ματθ. ε´ 45), καὶ 
ὅλους εὐεργετεῖ ποικιλοτρόπως.

2. Ποâ   ã ὶ ä å ζ� �  
Æ   æ ç è οφή à υ

Ὁ Θεὸς σέβεται μὲν τὴν ἐπιλογὴ τοῦ 
ἀνθρώπου, ἀλλὰ λυπεῖται ὅταν ἐκεῖνος 
ἐπιλέξει τὴ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας, διότι τὸν 
ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια ἀπώλεια. Ὁ Κύρι
ος στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο «ἐταράχθη τῷ 
πνεύματι», ταράχθηκε, λυπήθηκε βαθιὰ 
μέσα Του γιὰ τὸν Ἰούδα (Ἰω. ιγ´ [13] 21). 
Λησμόνησε τὸ δικό Του φρικτὸ Πάθος 
καὶ πόνεσε γιὰ τὸ κατάντημα τοῦ προ
δότη μαθητῆ Του.

Ὁ Κύριος ὅμως ὄχι μόνο λυπεῖται, 
ἀλλὰ καὶ ἐπιθυμεῖ σφοδρὰ τὴν ἐπι
στροφὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἐργάζεται 
γἰ  αὐτήν. Εἶναι ὁ Καλὸς Ποιμήν (Ἰω. ί  
[10] 11), ποὺ ἀφήνει τὰ ἐνενήντα ἐννέα 
πρόβατά Του καὶ ψάχνει ἐπίμονα τὸ 
ἑκατοστό, «τὸ ἀπολωλός», τὸ χαμένο 
(Λουκ. ιε´ [15] 4)· καὶ βραχνιάζει, ὅπως 
γράφει χαρακτηριστικὰ ὁ ὅσιος Νικόδη
μος, καλώντας το νὰ ἔλθει πάλι κοντά 
Του1. Τὸ ἔλεός Του δηλαδὴ καταδιώκει 
τὸν ἄνθρωπο, καὶ τὸν ἄσωτο, κάθε ἡμέ
ρα τῆς ζωῆς του γιὰ νὰ τὸν σώσει.

3. Τὸν ê οã ë ì   í ήî ς
Καὶ ὅταν ὁ ἁμαρτωλὸς μετανοήσει 

εἰλικρινά, τότε ὁ Θεὸς τὸν δέχεται μὲ 
πολλὴ ἀγάπη. Στὴ σημερινὴ Παραβολὴ 
αὐτὴ ἡ ἀλήθεια μᾶς ἀποκαλύπτεται μὲ 

«Ἐð � σñ  æ ὶ � ν è ò ó ον ô à ῦ ã ὶ ã õ φö ησñ  ô � ν»



ΑΡΙΘ. 2148, 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

τρόπο μοναδικό. Ὁ πατέρας εἶδε ἀπὸ μα
κριὰ τὸν ἄσωτο υἱό του ποὺ ἐπέστρεφε, 
τὸν σπλαχνίσθηκε καὶ ἔτρεξε νὰ τὸν ὑπο
δεχθεῖ, τὸν ἀγκάλιασε, ἂν καὶ βρώμικο καὶ 
κουρελιασμένο, σὲ ἄθλια κατάσταση ἀπὸ 
τὶς ἀσωτίες του, καὶ ἔπεσε πάνω ἀπὸ τὸ 
σκυφτὸ κεφάλι του καὶ τὸν γέμισε μὲ στορ
γικὰ πατρικὰ φιλιά – «κατεφίλησεν αὐτόν».

Ὁ γιός, ντροπιασμένος καὶ μετανιωμένος, 
τοῦ εἶπε: «Πατέρα, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ εἶμαι 
γιός σου μὲ αὐτὰ ποὺ σοῦ ἔχω κάνει. Κά
νε με μισθωτὸ ὑπηρέτη σου». Ὁ πατέρας 
ἀντίθετα ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς δούλους του 
νὰ τὸν περιποιηθοῦν καὶ νὰ τὸν ντύσουν μὲ 
τὴν πρώτη στολή, νὰ τοῦ δώσουν δαχτυλίδι 
καὶ ὑποδήματα. Δηλαδὴ τὸν ἀποκατέστησε 
στὴν πρώτη του θέση, θέλησε νὰ εἶναι πάλι 
τὸ παιδί του, τιμημένο ἀρχοντόπουλο μέσα 
στὸ σπίτι του – ποιός; ὁ ἄσωτος, ὁ ἐπανα
στάτης, ὁ ἀνήθικος, αὐτὸς ποὺ κατασπατά
λησε τὴν πατρικὴ περιουσία.

Ὁ Θεὸς δὲν μισεῖ τὸν ἁμαρτωλό, ἀλλὰ τὴν 
ἁμαρτία. Δὲν ζητᾶ νὰ τιμωρήσει τὸν ἁμαρ
τωλὸ γιὰ τὴν ἁμαρτία του, ἀλλὰ χαίρεται 
μὲ τὴ μετάνοιά του καὶ τὴν στεφανώνει μὲ 
πλούσιο, πολὺ πλούσιο ἔλεος.

    

Στὴν Παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ ποὺ 
ἀκούσαμε σήμερα, καταλαβαίνουμε τὴ χά
ρη καὶ δύναμη τῆς μετανοίας, ἀλλὰ περισ
σότερο θαυμάζουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ· 
συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἔχουμε Πατέρα. Αὐτὴ 
τὴν περίοδο λοιπόν, τοῦ Τριωδίου, ἂς μετα
νοήσουμε βαθύτερα, νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ 
σπίτι τοῦ Πατέρα μας· νὰ προσέλθουμε στὸ 
Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ ἂς 
ἐξομολογηθοῦμε εἰλικρινὰ τὶς ἁμαρτίες μας, 
ὅποιες κι ἂν εἶναι. Ἂς μὴ φοβηθοῦμε. Ὁ 
Θεὸς θὰ μᾶς τὰ συγχωρήσει ὅλα καὶ θὰ μᾶς 
χαρίσει μιὰ καινούργια ζωή.

1. Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἀόρατος 
Πόλεμος, Μέρος Ά , Κεφ. Γ .́
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Εø ù η ã ὶ χú û  À ν Ὀý οþ ξÿ 
Ἕνα θλιβερὸ ἀποτέλεσμα ποὺ προῆλθε 

ἀπὸ τὴ σύγκληση τῆς Μεγάλης Συνόδου 
στὴν Κρήτη τὸ 2016 εἶναι ὁ διχασμὸς τῶν 
Ὀρθοδόξων. Διχασμὸς ποὺ ἀρχικὰ φανε
ρώθηκε μὲ τὴν ἄρνηση τεσσάρων αὐτο
κεφάλων Ἐκκλησιῶν νὰ μετάσχουν στὶς 
ἐργασίες τῆς Συνόδου, ἀνεξαρτήτως τῶν 
λόγων ποὺ καθεμιὰ προέβαλε. Διχασμὸς 
ὅμως ποὺ συνεχίσθηκε ἐντονότερος μετὰ 
τὴ Σύνοδο. Ἔχουν οὐσιαστικὰ δημιουργη
θεῖ δύο ἀντιτιθέμενα μέτωπα, στὰ ὁποῖα 
κυριαρχοῦν ποικίλες τάσεις, ἀπὸ ἤπιες 
καὶ μετριοπαθεῖς μέχρι ἀκραῖες καὶ ἐπιθε
τικές.

Ἀποκορύφωμα αὐτῆς τῆς ἐν ἐξελί
ξει διχοστασίας ἀποτελοῦν ἀφενὸς μὲν 
οἱ ἀπειλὲς ποὺ ἐκπορεύθηκαν ἀπὸ τὸ 
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο κατὰ τῶν ἐπι
κριτῶν τῆς Συνόδου, ἀφετέρου δὲ μιὰ 
ἀποσχιστικὴ τάση ποὺ κυοφορεῖται ἀνά
μεσα μάλιστα σὲ ἀξιόλογα πρόσωπα τοῦ 
θεολογικοῦ κόσμου καὶ σημαντικοῦ ἀρι
θμοῦ μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἡ ἀλήθεια ἐπιβάλλει νὰ ἐπισημάνουμε 
ὅτι ἡ κύρια αἰτία αὐτῆς τῆς ἐπικίνδυνης 
καταστάσεως εἶναι ἡ ἀσάφεια καὶ ἀμφι
σημία τοῦ κειμένου τῆς Συνόδου περὶ 
τῆς σχέσεως «τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον». 
Κάτι ποὺ ἐπισημαίνεται ἀπὸ Συνόδους 
αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν καὶ ἀρκετοὺς 
Ἐπισκόπους, κληρικούς, μοναχούς καὶ 
θεολόγους.

Ἀκριβέστατα περιέγραψε τὴν προβλη
ματικότητα τοῦ σχετικοῦ συνοδικοῦ κει
μένου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθε
ος, ὅπως σημειώσαμε καὶ σὲ προηγούμε
νο σχόλιό μας, λέγοντας ἐπὶ λέξει: «Παρα

τηρεῖ κανεὶς στὸ τελικὸ κείμενο ἀντιφατικὰ 
σημεῖα. Κατὰ τὴν γνώμη μου δὲν εἶναι κεί
μενο θεολογικό, ἀλλὰ διπλωματικό». 

Τὴν προβληματικότητα αὐτοῦ τοῦ κειμέ
νου ἐπισημαίνει καὶ ἡ εἰσήγηση τῆς εἰδικῆς 
Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους «ἐπὶ τῶν τε
λικῶν κειμένων τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καὶ 
Μεγάλης Συνόδου» ποὺ δόθηκε στὴ δη
μοσιότητα στὰ τέλη τοῦ περασμένου Δε
κεμβρίου. Στὴν ἀξιόλογη αὐτὴ εἰσήγηση 
ἐπισημαίνεται καὶ τὸ ἑξῆς σημαντικότατο 
ζήτημα:

«Σήμερoν ἡ διατήρησις τῆς ἑνότητος 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἓν ὀδυνηρὸν αἴτημα. 
Ἐν Ἁ γίῳ Ὄρει καὶ ἀλλαχοῦ ἀκούονται δι
αμαρτυρίαι καὶ δυστυχῶς ἀναπτύσσονται 
ἕως καὶ σχισματικαὶ τάσεις. Ἀναμφιβόλως 
εἰς αὐτὸ συμβάλλουν καὶ αἱ ἀμφισημίαι εἰς 
τὰ συνοδικὰ κείμενα, ἡ ἀσάφεια τῶν ὁποί
ων δημιουργεῖ προϋποθέσεις δι᾽ οἰκου
μενιστικὴν ἑρμηνείαν των καὶ ἑπομένως 
ὁδηγεῖ εἰς κρίσιν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλη
σίας... Ὄχι μόνον “ζηλωτικαί”, ὡς λέγεται, 
ἀλλὰ καὶ ὑγιεῖς φωναὶ ἀναζητοῦν λόγον 
ἀληθείας διὰ νὰ πεισθοῦν καὶ νὰ ἀναπαυ
θοῦν».

Τὸ Ἱεροκοινοτικὸ κείμενο καταλήγει μὲ 
τὴν ἔκφραση ἐλπίδας νὰ διορθωθοῦν τὰ 
συνοδικὰ κείμενα, «ὥστε αὐτὰ νὰ ἀντα
ποκρίνωνται εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς σω
τηριώδους ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς 
τὸν σύγχρονον κόσμον».

Συμμεριζόμαστε τὴν ἐλπίδα αὐτὴ καὶ τὴν 
ἐκφράζουμε καὶ ὡς παράκληση πρὸς τὸ 
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ μεριμνήσει 
ὥστε μὲ κάποιο τρόπο νὰ διευκρινισθοῦν 
μὲ ἀκρίβεια τὰ ἀμφιλεγόμενα σημεῖα. Ἡ 
Μεγάλη Σύνοδος συνεκλήθη βασικῶς γιὰ 
νὰ ἐκφράσει τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξί
ας. Αὐτὴ ἔχει ἤδη πληγεῖ. Καὶ εἶναι χρέ
ος ὅλων νὰ συντελέσουμε στὴ θεραπεία 
τῆς πληγῆς. Οἱ ὁποιεσδήποτε ἀπειλὲς καὶ 
οἱ ἀκραῖες τάσεις μόνο λάδι στὴ φωτιὰ ρί
χνουν. Ἡ Ὀρθόδοξη ὁριοθέτηση τῆς ἀλή
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θειας σώζει καὶ ἑνώνει. Καὶ αὐτὸ ὁλοψύ
χως εὐχόμαστε νὰ πραγματοποιηθεῖ.

Μ~ ¿  Σ} |  { νοῦ
Στὶς 11 Δεκεμβρίου τοῦ 2016 τελέσθηκε 

ἱερὸ Μνημόσυνο σὲ κεντρικὸ ἱερὸ ναὸ τῶν 
Ἀθηνῶν, τὸν Ἅγιο Νικόλαο Πευκακίων τῆς 
ὁδοῦ Ἀσκληπιοῦ, πρὸς τιμὴν τοῦ ἀοιδί
μου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πω
γωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σεβαστια
νοῦ. Τὸ Μνημόσυνο ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν 
ΣΦΕΒΑ (=Συντονιστικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση 
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα) καὶ ἀπὸ τὸν 
 ΠΑΣΥΒΑ (=Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βορει
οηπειρωτικοῦ Ἀγώνα). Ὁ ἱερὸς Ναὸς ἦταν 
κατάμεστος καὶ ἡ ἱερὴ τελετὴ ἐτελέσθη μὲ 
κάθε ἱεροπρέπεια ἀπὸ ὅλο τὸ Ἱερατεῖο.

Στὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας μίλησε μὲ 
ἱερὸ καὶ ἐθνικὸ παλμὸ ὁ πολιτικὸς ἐπι
στήμων καὶ συγγραφέας κ. Κωνσταντῖνος 
Χολέβας, ὁ ὁποῖος μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπε 
καὶ τὰ ἑξῆς:

«Σήμερα... τιμοῦμε τὸν ἁγνὸ κήρυκα τοῦ 
λόγου τοῦ Θεοῦ, τὸν ἐξομολόγο, τὸν κλη
ρικὸ ποὺ τόνιζε ὅτι πρώτιστο μέλημά μας 
πρέπει νὰ εἶναι ἡ πνευματικὴ προετοιμα
σία μας. Τιμοῦμε τὸν Ἐπίσκοπο μιᾶς ἀκρι
τικῆς ἐπαρχίας, τὴν ὁποία διαποίμανε μὲ 
ζῆλο πηγαίνοντας ἀκόμη καὶ μὲ τὰ πόδια, 
στὰ χωριὰ στὰ ὁποῖα δὲν ὑπῆρχε δρόμος 
τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.

Τιμοῦμε τὸν Ἐθνικὸ Ἀγωνιστή, ὁ ὁποῖος 
κράτησε ζωντανὴ τὴν ἐλπίδα τῶν Βορειο
ηπειρωτῶν Ἑλλήνων... στὰ δύσκολα χρό
νια τοῦ κομμουνιστικοῦ ἀθεϊστικοῦ καθε
στῶτος.

Ὁ Σεβαστιανὸς ἔφθασε σὲ ὅλες τὶς πό
λεις τῆς Ἑλλάδος, πῆγε στὸ ἐξωτερικό, δι
οργάνωσε Συνέδρια, ἔγραψε βιβλία, δια
φώνησε μὲ τοὺς ἑκάστοτε ἰσχυρούς, ἀλλὰ 
θύμιζε σὲ ὅλους μας τὸ ἐθνικὸ καὶ ἀνθρω
πιστικὸ καθῆκον μας πρὸς μία πανάρχαια 
ἑλληνικὴ κοιτίδα...

Τιμοῦμε ἐπίσης σήμερα τὸν διορατικὸ 
Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος εἶχε προβλέψει ὅτι καὶ 
μετὰ τὴν πτώση τοῦ Κομμουνισμοῦ οἱ 
ἀλβανικὲς κυβερνήσεις θὰ κάνουν τὸ πᾶν 
γιὰ νὰ διώξουν τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴ Βό
ρειο Ἤπειρο...

Καὶ πράγματι σήμερα τὰ σύννεφα πυ
κνώνουν στὶς ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις 
καὶ ἡ κυβέρνηση τῶν Τιράνων συνεχίζει 
τὶς διώξεις κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Ταυτοχρόνως οἱ Ἀλβανοὶ 
θέτουν ζήτημα Τσάμηδων... συμμαχοῦν 
μὲ τὸν ἐπεκτατισμὸ τῆς Τουρκίας... ὀνει
ρεύονται τὴν Μεγάλη Ἀλβανία...

Γι᾿ αὐτὸ ὑποσχόμαστε ὅτι ὁ ἀγώνας τοῦ 
Σεβαστιανοῦ θὰ συνεχισθεῖ. Μὲ προσευ
χή, μὲ πίστη στὸ Θεό, μὲ κάθε νόμιμο καὶ 
δημοκρατικὸ τρόπο θὰ σεβασθοῦμε τὴν 
ἑλληνορθόδοξη ἀγωνιστικὴ παρακαταθή
κη τοῦ ἀκρίτα Ἱεράρχου...».

Τί ἄλλο νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς στὰ ἐμ
πνευσμένα αὐτὰ λόγια; Ὁ Κύριος τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ἂς ἀκούσει τὶς δεή
σεις τῆς ψυχῆς τοῦ δούλου Του ἱεράρχου 
Σεβαστιανοῦ ποὺ εὑρίσκεται πλησίον τοῦ 
θρόνου Του καὶ ἂς δικαιώσει τοὺς ἁγνοὺς 
καὶ ἱεροὺς ἀγῶνες του.

«∆\ χν]   Æ   Π  ̂_ ß  
ê ὸ  ̀λ@   Ê   Εὐ? > ς»

Μὲ αὐτὸν τὸν τίτλο ἡμερήσια ἐφημερίδα 
(«Ἑστία» 12122016) καταγγέλλει τὴν δι
αρκῶς αὐξανόμενη προσπάθεια περιορι
σμοῦ τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἐξουσίες τῶν 
κρατῶν τῆς Εὐρώπης. Συγκεκριμένα ἀνα
φέρει ἡ ἐφημερίδα: «Τὶς ἐντονώτατες ἀντι
δράσεις τῶν κατοίκων, ἀλλὰ καὶ πολλῶν 
ἀκόμη Γάλλων πολιτῶν ἔχει προκαλέσει 
πρόσφατος ἀπόφασις τοπικοῦ δικαστη
ρίου ποὺ παραγγέλλει τὴν ἀπομάκρυνση 
ἀγάλματος τῆς Παναγίας ποὺ εἶναι τοπο
θετημένο σὲ εὐδιάκριτο σημεῖο τῆς πόλε
ως» Πουμπλιὲ τῆς ἀνατολικῆς Γαλλίας. 
«Ἡ αἰτιολογία εἶναι ὅτι ἡ γαλλικὴ νομο
θεσία ἀπαγορεύει τὴν τοποθέτηση θρη
σκευτικῶν συμβόλων σὲ δημοσίους χώ
ρους. Ἔτσι ἡ δημοκρατικὴ ἀρχὴ τῆς πόλε
ως, ποὺ ἐπικρίνεται διότι τὸ ἄγαλμα ἀνη
γέρθη μὲ δικά της ἔξοδα, καλεῖται νὰ τὸ 
ἀπομακρύνει ἐντὸς τριῶν μηνῶν μὲ τὴν 
ἀπειλὴ προστίμου 100 εὐρὼ ἡμερησίως, 
σὲ περίπτωση ποὺ δὲν τὸ πράξει».

Ἡ ἐφημερίδα ἐπικρίνει τὴν ἀπόφαση 
αὐτὴ τοῦ τοπικοῦ δικαστηρίου, καθότι ἔρ
χεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς θρησκευτικὲς πε
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ποιθήσεις καὶ τὸ δικαίωμα νὰ τὶς ἐκφρά
ζουν ἐλεύθερα οἱ χριστιανοὶ πολίτες τῶν 
εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν, οἱ ὁποῖοι μάλιστα 
ἀποτελοῦν τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα 
τῶν κατοίκων τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου.

Τί θὰ περιμέναμε βέβαια ἀπὸ ἕνα κρά
τος ποὺ ἐπίσημα δηλώνει ἄθεο, ὅπως 
αὐτὸ τῆς Γαλλίας; Ἀλλ᾿ ὅμως μήπως ὑστε
ροῦν καὶ τὰ ἄλλα δῆθεν «χριστιανικὰ» 
ἔθνη τῆς Εὐρώπης; Ἡ Εὐρώπη πλέον 
«γηράσκει ἐν ἁμαρτίαις» καὶ ὁ ἀφανισμός 
της δὲν εἶναι μακριά. Τὸ σαράκι ποὺ τὴν 
κατατρώει βρίσκεται ἤδη μέσα στὰ σπλά
χνα της. Τὸ δηλώνουν οἱ μιναρέδες ποὺ 
σὰν μανιτάρια φυτρώνουν πάνω στὰ χώ
ματα τῆς ἄλλοτε χριστιανικῆς Ἠπείρου. 
Ἡ μουσουλμανικὴ μαντήλα ἐξαπλώνε
ται μὲ ρυθμοὺς γεωμετρικῆς προόδου. 
Ὁ Χριστὸς ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτά, 
διωγμένος ὅπως παλιὰ ἀπὸ τοὺς Γεργε
σηνούς. Ἀλλὰ κατόπιν, ποιὰ ἄραγε τύχη 
περιμένει τὴν ἔρημη ἀπὸ Χριστὸ καὶ χρι
στιανικὴ καμπάνα Εὐρώπη;

Γ<  Æ   ;  : � ὴ σηÄ ß 
Ὁ Γιάννης Ἀντετοκοῦνμπο εἶναι ἕνας δι

άσημος καλαθοσφαιριστὴς σὲ ὁμάδα τῆς 
Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στὴν Ἑλλά
δα ἀπὸ ἀφρικανούς μετανάστες καὶ ἔχει 
ἀποκτήσει τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα. Πρὶν 
ἀπὸ ἕνα μήνα μοίραζε «αὐτόγραφα σὲ 
Ἑλληνοαμερικανοὺς θαυμαστές του στὴ 
Νέα Ὑόρκη, ἔξω ἀπὸ τὸ γήπεδο. Ἕνας 
ἐξ αὐτῶν τοῦ ζήτησε νὰ ὑπογράψει ἐπά
νω στὴν ἑλληνικὴ Σημαία ποὺ κρατοῦσε 
στὰ χέρια του. “Ὄχι, δὲν βάζω ὑπογραφὴ 
στὴ Σημαία”, ἀπήντησε ἀμέσως ὁ Ἀντετο
κοῦνμπο. Ἁπλά, αὐθόρμητα, εἰλικρινά».

Πρόσφατα ὅμως εἴχαμε δηλώσεις κυ
βερνητικῶν ἀξιωματούχων γιὰ τὸ ἐθνικό 
μας σύμβολο, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐπιεικῶς ἀπα
ράδεκτες: «Πρῶτα ὁ πρώην ὑπουργὸς 
Δι καιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος, 
εἶ χε ζητήσει νὰ ἀποποινικοποιηθεῖ τὸ ἀδί
κημα γιὰ τὸ κάψιμο τῆς Σημαίας. Ὁ ἀνα
πληρωτὴς ὑπουργὸς Ἀγροτικῆς Ἀναπτύ
ξεως, Γιάννης Τσιρώνης, εἶχε προστρέξει 
νὰ τὸν ὑπερασπισθεῖ, ὑποστηρίζοντας 

πὼς “ἡ Σημαία ποὺ ἀγοράζει ἕνας ἰδιώτης 
(...) δὲν εἶναι σύμβολο”.

Γιὰ τὸν Ἀντετοκοῦνμπο, ἡ Νιγηρία εἶναι 
ἡ πατρίδα τῶν προγόνων του. Οἱ Ἡνωμέ
νες Πολιτεῖες εἶναι ἡ χώρα ποὺ τοῦ ἐπέ
τρεψε νὰ ἀναδείξει τὸ πλούσιο ταλέντο 
του (...). Ἡ Ἑλλὰς ὅμως εἶναι ἡ χώρα ποὺ 
ἄνοιξε τὶς πόρτες της γιὰ τὴν οἰκογένειά 
του, ὅταν ἐκείνη ἀναζητοῦσε ἕνα καλύτε
ρο μέλλον, ποὺ τοὺς φιλοξένησε καὶ ποὺ 
τοῦ παρεῖχε τὴν βασικὴ παιδεία. Καὶ αὐτὴ 
εἶναι ἡ χώρα ποὺ ἐπέλεξε γιὰ πατρίδα 
του. Ὁ βαθὺς σεβασμός του πρὸς αὐτὴ 
καὶ πρὸς τὰ ἐθνικά της σύμβολα ἀποτελεῖ 
ἕνα δίδαγμα πρὸς ὅλους» («Ἑστία» 61
2017).

Μερικὲς ἡμέρες νωρίτερα ὁ κ. Νικόλαος 
Παπανικολόπουλος, ὑποναύαρχος ἐ.ἀ. 
τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, μὲ ἐπιστολή του 
πρὸς τὰ Μ.Μ.Ε. ὑπενθύμισε ὅτι καὶ στέ
λεχος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὁ 
τότε βουλευτὴς Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, 
«ὑποστήριξε ὅτι εἶναι ἀναφαίρετο δικαίω
μα κάποιου νὰ καίει τὴ σημαία. Θὰ προ
ασπιζόμαστε τὸ δικαίωμά του αὐτό, ὅσο 
καὶ ἂν διαφωνοῦμε».

Εὔλογα λοιπὸν προβάλλουν τὰ ἐρω
τήματα ποὺ διατυπώνει ὁ κ. ναύαρχος: 
«Ἄραγε τί νὰ σημαίνουν ὅλες αὐτὲς οἱ 
ἀπόψεις, ὅταν ἐκφράζονται καὶ ἀπὸ δε
ξιοὺς καὶ ἀριστεροὺς πολιτικούς; Μήπως, 
μὲ κοινὴ πολιτική, μεθοδικὰ καὶ προγραμ
ματισμένα ἐπιχειροῦν νὰ ἀφαιρέσουν τὰ 
σύμβολα ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴν Ἑλ
λάδα  Πατρίδα; Μήπως σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ 
γειτονικὰ κράτη προβάλλουν διεκδικήσεις 
κατὰ ἑλληνικῶν δικαιωμάτων, ἐμεῖς ἀκο
λουθοῦμε μιὰ καταστροφικὴ πολιτικὴ κα
ταστρέφοντας τὶς ρίζες τῆς φυλῆς μας;».

Τὸ ὅλο θέμα εἶναι πολὺ σοβαρὸ καὶ πρέ
πει νὰ προβληματίσει κάθε Ἕλληνα ποὺ 
τρέφει στοιχειώδη σεβασμὸ πρὸς τὶς πα
ραδόσεις τοῦ Ἔθνους μας. Ἐπιτέλους κά
ποιοι σοβαροὶ ἄνθρωποι πρέπει νὰ στηλι
τεύσουν δημόσια τίς χυδαῖες προσβολὲς 
πρὸς τὸ κατεξοχὴν ἐθνικό μας σύμβολο 
καὶ μάλιστα σὲ ἐποχὴ τόσο κρίσιμη γιὰ τὰ 
διεθνὴ συμφέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ κρά
τους!



Ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
τῆς «Κλίμακος» 

γιὰ τὴ 
γαστριμαργία

Τ ί εἶναι ἡ γαστριμαργία; Εἶναι ἡ ἀκό
ρεστη ἐπιθυμία ποὺ ἔχουμε γιὰ 
φαγητό. Μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἀπὸ τὸ 

πρωὶ ποὺ θὰ ξυπνήσουμε μέχρι τὸ βρά
δυ ποὺ θὰ κοιμηθοῦμε, τὸ μυαλό μας 
τὸ ἔχουμε στὸ φαγητό. Ὁ ἅγιος Ἰωάν
νης τῆς «Κλίμακος» λέει ὅτι εἶναι ἀξιο
θαύμαστο, ἐὰν κάποιος κατόρθωσε νὰ 
ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴ γαστριμαργία, πρὶν 
κατοικήσει στὸν τάφο (Λόγος ΙΔ́, α΄).

Ἡ λέξη «γαστριμαργία» εἶναι σύνθε
τη ἀπὸ τὸ οὐσιαστικὸ «γαστὴρ» ποὺ 
σημαίνει τὴν κοιλιακὴ χώρα καὶ ἀπὸ τὸ 
ἐπίθετο «μάργος» ποὺ σημαίνει «ἄπλη
στος». Γιὰ τὴν ἀκρίβεια μάργος εἶναι ὁ 
μαινόμενος, αὐτὸς ποὺ κάνει σὰν τρε
λός. Ὅπως ὁ μαινόμενος εἶναι ὁρμητι
κός, ἔτσι καὶ ὁ γαστρίμαργος ἔχει μανία 
νὰ παραγεμίζει τὴν κοιλιά του μὲ ποικι
λία πλήθους τροφῶν. Κι ὅπως ὁ χοῖρος 
μόλις ξυπνήσει, πηγαίνει ἀμέσως γιὰ 

φαγητό, ἔτσι καὶ ὁ γαστρίμαργος μόλις 
ἀντικρίσει ἐδέσματα, σπεύδει ἀσυγκρά
τητος νὰ τὰ ἀπολαύσει. Γαστρίμαργος 
εἶναι «ὁ ἔχων μάργην (=ἄπληστον) γα
στέρα»· ὁ ἀχόρταγος, ὁ ἀδηφάγος, ὁ 
κοιλιόδουλος· αὐτὸς ποὺ ὑπακούει στὰ 
προστάγματα «τῆς παμφήμου δεσποί
νης πονηρᾶς γαστρός»!

Ἴσως νὰ ἀντιλέξει κανεὶς ὅτι εἴμα
στε ἄνθρωποι. Δὲν ἔχουμε μόνο ψυχή, 
ἔχουμε καὶ σῶμα. Ἂν δὲν φᾶμε, πῶς θὰ 
ζήσουμε; Δὲν ἀρνούμαστε τὴ μετρημένη 
χρήση τῶν τροφῶν. Ἀλλὰ ὅταν κυριευ
όμαστε ἀπὸ τὴ γαστριμαργία, ὑπερβαί
νουμε κατὰ πολὺ τὸ μέτρο. Καταναλώ
νουμε πολὺ περισσότερες τροφὲς ἀπὸ 
ὅσες χρειαζόμαστε. Δὲν τρῶμε γιὰ νὰ 
ζήσουμε, ἀλλὰ ζοῦμε γιὰ νὰ τρῶμε. Οἱ 
γαστρίμαργοι χαίρονται ὅταν ἔρχονται 
γιορτὲς ἢ ὅταν φιλοξενοῦν ἐπίσημους 
στὸ σπίτι τους, διότι θὰ εἶναι πλουσιότε
ρο τὸ γεῦμα καὶ τὸ δεῖπνο τους! 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς «Κλίμακος» μᾶς 
προτρέπει νὰ κυριαρχήσουμε στὴν κοι
λιά μας, πρὶν κυριαρχήσει αὐτὴ ἐπάνω 
μας (Λόγος ΙΔ́, ιδ΄). Διότι ἂν κυριαρ
χήσει ἡ γαστέρα μας, θὰ φέρει πολλὰ 
δεινά. Ἡ γαστριμαργία ἔχει γεμίσει μὲ 
ἀσθενεῖς ὅλα τὰ Νοσοκομεῖα καὶ ὅλες 
τὶς Κλινικές. Ἡ γαστριμαργία σκοτώνει 
τὴ σωφροσύνη καὶ προλειαίνει τὸ ἔδα
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φος γιὰ τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα. Σκο
τώνει τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴ φιλανθρω
πία, ἐφόσον ὁ γαστρίμαργος σερβίρει 
στὸν ἑαυτό του τὰ περισσότερα καὶ τὰ 
καλύτερα. Ἡ γαστριμαργία εἶναι ὁ δολο
φόνος τῶν ἀρετῶν, σημειώνει ὁ ἅγιος 
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής (Φιλοκαλία Β ,́ 
νζ ,́ σελ. 178). 

Ἀπὸ τὴ γαστριμαργία νικήθηκαν οἱ 
Πρωτόπλαστοι καὶ δοκίμασαν ἀπὸ 
τὸν ἀπαγορευμένο καρπό. Νικήθηκε ὁ 
Ἡσαῦ καὶ πούλησε τὰ πρωτοτόκιά του 
στὸν Ἰακὼβ γιὰ ἕνα πιάτο φακῆς. Νι
κήθηκε ὁ Νῶε καὶ ἦπιε πολὺ κρασί. Νι
κήθηκαν οἱ Ἰσραηλίτες στὴν ἔρημο καὶ 
ἔφαγαν τόσα πολλὰ ὀρτύκια, ποὺ δὲν 
μποροῦσαν νὰ τὰ χωνέψουν καὶ πέθαι
ναν ὁ ἕνας κατόπιν τοῦ ἄλλου. Ἀπὸ τὴ 
γαστριμαργία νικήθηκαν τὰ παιδιὰ τοῦ 
ἀρχιερέα Ἡλί, ἅρπαζαν ἀπὸ τὰ κρέατα 
τοῦ θυσιαστηρίου, πρὶν ὁλοκληρωθεῖ ἡ 
θυσία, καὶ θανατώθηκαν. 

Τὸ πάθος τῆς γαστριμαργίας ἐνισχύ
εται ἀπὸ τὴν ἀφθονία τῶν τροφῶν ποὺ 
ὑπάρχουν συνήθως στὰ σπίτια μας. 
Εἶναι γεμάτα τὰ ράφια τῆς ἀποθήκης 
μας. Ἀσφυκτιᾶ τὸ ψυγεῖο μας. Ὅμως 
ἀκόμη κι ἂν ἔχουμε ἄφθονα ἀγαθά, ἂς 
εἴμαστε ἐγκρατεῖς στὴν κατανάλωση 
τῶν τροφῶν, μάλιστα ἐφόσον ὑπάρ
χουν στὴν ἐποχή μας καὶ οἰκογένειες 
ποὺ στεροῦνται ἀκόμη καὶ τὰ ἀναγκαῖα. 

Πολὺ περισσότερο, διότι τὸ πάθος 
τῆς γαστριμαργίας γεννάει σὰν μάνα 
πολλὰ παιδιά. Ἀπὸ τὴ γαστριμαργία 
γεννιοῦνται τὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, οἱ 
ἀκάθαρτοι λογισμοί, ἡ σκληροκαρδία, ἡ 
πολυϋπνία, ἡ πολυλογία, τὸ ξεθάρρε
μα, τὰ γέλια, τὰ ἀστεῖα, ἡ ἀντιλογία, ἡ 
ἀνυπακοή, ἡ καυχησιολογία, ἡ θρασύ
τητα, ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καὶ ἄλλα πολλά. Λέει πάλι ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης τῆς «Κλίμακος» ὅτι ὅπως δὲν 

μποροῦμε νὰ μετρήσουμε τὴν ἄμμο τῆς 
θάλασσας, ἔτσι δὲν μποροῦμε νὰ με
τρήσουμε τὰ ἀμέτρητα παιδιὰ τῆς γα
στριμαργίας (Λόγος ΙΔ́, λβ΄). 

Πῶς καταπολεμεῖται τὸ ἀκόρεστο 
αὐτὸ πάθος; Πρωτίστως πολεμεῖται μὲ 
τὴ νηστεία καὶ τὴν ἐγκράτεια. Ἡ γαστέρα 
μας εἶναι σὰν ἀσκός. Ὅσο πιὸ πολλὲς 
τροφὲς δέχεται, τόσο πιὸ πολὺ διαπλα
τύνεται. Κι ἀντὶ νὰ ἡμερέψει, ἐξαγριώνε
ται. Ἐνῶ μὲ τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴ νηστεία 
ἐξημερώνεται. Ἡ θλίψη τῆς κοιλίας λύνει 
πολλὰ προβλήματα καὶ γίνεται πρόξε
νος τῆς ἁγνότητας, προσθέτει ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης τῆς «Κλίμακος». 

Κάτι πολὺ πρακτικό, ποὺ βοηθεῖ στὴν 
καταπολέμηση τῆς γαστριμαργίας, εἶναι 
τὸ νὰ παρατίθενται στὴν τράπεζα λιγό
τερα ἐδέσματα, γιὰ νὰ μὴν πέφτουμε 
στὸν πειρασμὸ νὰ τὰ καταναλώσουμε. 
Ὅσο πλουσιότερο εἶναι τὸ τραπέζι μας, 
τόσο ἀπαιτητικότερη γίνεται ἡ γαστέρα 
μας. Θέλει ὅλα τὰ παρατιθέμενα νὰ τὰ 
καταβροχθίσει. 

Ἐπίσης ἡ γαστριμαργία καταπολε
μεῖται μὲ τὴ μνήμη τῶν ἁμαρτημάτων 
μας καὶ μὲ τὴ μνήμη τοῦ θανάτου. Ἐὰν 
πενθοῦμε καὶ κλαῖμε γιὰ τὶς ἁμαρτίες 
μας, ἐὰν καλλιεργοῦμε τὴ μνήμη τοῦ 
θανάτου, περικόπτουμε τὰ περιττὰ ἀπὸ 
τὴ δίαιτά μας. Καὶ ὅταν περικόπτουμε 
μὲ ταπείνωση τὰ φαγητά, περικόπτου
με μαζὶ μὲ αὐτὰ καὶ τὰ πάθη, συμπλη
ρώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς «Κλίμακος» 
(Λόγος ΣΤ ,́ ιγ΄).

Ἡ γαστριμαργία πολεμεῖται μὲ τὴ Χά
ρι τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ὅσοι δὲν 
γεύθηκαν τὴ Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύμα
τος, ἐπιζητοῦν νὰ γλυκαίνονται ἀπὸ τὴν 
ἡδονὴ ποὺ προσφέρουν οἱ γευστικὲς 
τρο  φές. Ὅσοι ὅμως γλυκάθηκαν ἀπὸ 
τὸν ἀγαθὸ Παράκλητο, δὲν δελεάζονται 
ἀπὸ τὶς ὑλικὲς ἡδονὲς καὶ ἀπολαύσεις.



Τί ἔχουμε νὰ δώσουμε ἐμεῖς;

«Ὥ
ρα ἐνάτη». Τρεῖς περίπου τὸ 
ἀπόγευμα. Καὶ οἱ Ἀπόστολοι, 
Πέτρος καὶ Ἰωάννης, ἀνέβαι

ναν στὸ Ναὸ τοῦ Σολομῶντος νὰ προσ
ευχηθοῦν. Στὴν εἴσ οδο συνάντησαν κά
ποιον ἄνθρωπο ποὺ ἦταν χωλὸς ἀπὸ 
τὴ γέννησή του, ὁ ὁποῖος καθόταν στὴν 
πύλη τοῦ Ἱεροῦ καὶ ζητοῦσε ἐλεημοσύ
νη. Μόλις ἀντίκρισε τοὺς Ἀποστόλους, 
τοὺς κοίταξε παρακαλώντας τους νὰ 
τοῦ δώσουν ὅ,τι εἶχαν.

Τότε ὁ Πέτρος τοῦ λέγει:
–Κοίταξέ μας προσεκτικά. «Ἀργύριον 

καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι». Δὲν ἔχω 
νομίσματα, οὔτε ἀργυρὰ οὔτε χρυσά. 
«Ὃ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι». Αὐτὸ ποὺ 
ἔχω, αὐτὸ θὰ σοῦ δώσω. Μὲ τὴ δύναμη 
ποὺ ἔχει ἡ πίστη στὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, σήκω καὶ περπάτα· «ἐν τῷ 
ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου 
ἔγειρε καὶ περιπάτει». Τὸν ἔπιασε ἀπὸ 
τὸ χέρι καὶ τὸν σήκωσε ὄρθιο.

Γεμάτος χαρὰ ὁ κουτσὸς ζητιάνος ση 
κώθηκε καὶ βάδιζε ἐλεύθερα δοξάζον
τας τὸν Θεὸ ποὺ τὸν θεράπευσε. Οἱ 
ἄνθρωποι, ἀφοῦ βεβαιώθηκαν ὅτι αὐ
τὸς εἶναι ὁ χωλὸς ποὺ ζητοῦσε ἐλεημο
σύνη, ἔμειναν ἔκπληκτοι μπροστὰ στὸ 
θαυμαστὸ γεγονός. Ὁ δὲ θεραπευμένος 

χωλὸς ἀκολουθοῦσε τοὺς Ἀποστόλους 
γεμάτος εὐγνωμοσύνη. Ὅ,τι πολυτιμό
τερο εἶχαν οἱ Ἀπόστολοι, αὐτὸ ἔδωσαν 
στὸν ἐμπερίστατο ἀδελφό. Ζητοῦσε 
χρή ματα γιὰ νὰ καλύψει τὶς τρέχουσες 
ἀνάγκες του, καὶ ἐκεῖνοι τοῦ ἔ δωσαν 
τὴν ὑγεία του, ποὺ ἦταν πολυτιμότερο 
ἀγαθὸ ἀπὸ κάθε ἄλλο. Ζητοῦσε τὴ βοή
θειά τους, καὶ κεῖνοι τοῦ ἔδωσαν τὴν ἴα
ση γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἐργάζεται καὶ μὲ τὸν 
ἱδρώτα του νὰ βγάζει τὰ ἀπαραίτητα γιὰ 
νὰ ζήσει. Ζητοῦσε κάτι λίγο, προσωρι
νό, καὶ κεῖνοι τοῦ ἔδωσαν κάτι ἀσυγκρί
τως ἀνώτερο. Ζητοῦσε ὑλικὰ ἀγαθά, 
καὶ κεῖνοι τοῦ ἔδωσαν ἀπὸ τὴ Χάρι τοῦ 
Πνεύματος ποὺ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν 
εἶχαν λάβει.

Αὐτὸ τὸ περιστατικὸ ἀναφέρεται στὶς 
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων στὸ γ΄ κεφά
λαιο. Εἶναι ἀπὸ τὰ πρῶτα θαύματα τῶν 
Ἀποστόλων μετὰ τὴν Πεντηκοστή.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ ἀποστόλου Πέτρου 
στὸ αἴτημα τοῦ χωλοῦ μᾶς διδάσκει. «Ὃ 
ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι». Διότι καὶ στὶς μέ
ρες μας, στὸν τόπο μας σὰν τὸν χωλὸ 
πολλοὶ γύρω μας ζητοῦν. Δὲν εἶναι μόνο 
οἱ ἐνδεεῖς, οἱ πτωχοὶ ἀδελφοί μας ποὺ 
ἡ ἀνάγκη τοὺς ὁδηγεῖ στὴν ἐπαιτεία 
ὑλικῶν ἀγαθῶν. Εἶναι πολλοὶ ποὺ μᾶς 
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πλησιάζουν καὶ παρακαλοῦν κάτι νὰ 
τοὺς δώσουμε, λίγο χρόνο, λίγο ἐνδια
φέρον.

Τί ἔχουμε νὰ δώσουμε ἐμεῖς;
Ὅσοι μποροῦν καὶ ὑλικὰ νὰ δώσουν, 

ἂς τὸ κάνουν. Κάποιοι ἄλλοι σὰν τὸν 
ἀ  πόστολο Πέτρο μπορεῖ νὰ ἀπαντή
σουν: «Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑ
πάρχει μοι». Δὲν ἔχουν δυνατότητα νὰ 
δώσουν χρήματα, ὑλικὰ ἀγαθά. Πέρα 
ὅμως ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ὑπάρχει καὶ κάτι 
ἄλλο ποὺ μποροῦν νὰ χαρίσουν.

Μποροῦν νὰ προσφέρουν γνήσια ἀ
γάπη, συμπόνια, δυνατὴ πίστη, ζων
τανὴ ἐλπίδα, εἰλικρινεῖς σχέσεις, παρη
γορητικὸ λόγο, στήριγμα στὶς θλιμμένες, 
τὶς ἀπελπισμένες ψυχές.

Κάποτε ὁ Ρῶσος λογοτέχνης Ντοστο
γέφσκι συνάντησε στὸ δρόμο ἕνα 
φτωχὸ ἐπαίτη, στάθηκε, πῆγε νὰ βγά
λει χρήματα γιὰ νὰ τὸν βοηθήσει. Διεπί
στωσε ὅμως πὼς δὲν εἶχε μαζί του ἐκεί
νη τὴ στιγμή. Λυπήθηκε καὶ μὴ ἔχοντας 
τί ἄλλο νὰ τοῦ προσφέρει, ἔσκυψε καὶ 
τὸν ἀσπάσθηκε. Τοῦ ἔδωσε ἀγάπη, τὸν 
στήριξε μ᾿ ἄλλον τρόπο. Ἦταν λίγο;

Ὅσοι δὲν ἔχουμε χρήματα, ἔχουμε τὸν 
Χριστό, κι Αὐτὸν μποροῦμε νὰ δώσου
με. Γνωρίζουμε τὴν ἀλήθεια Του, καὶ αὐ
τὴν μποροῦμε νὰ παρουσιάσουμε. Γευ
όμαστε τὴν παρουσία τῆς θεϊκῆς Του ἀ
γάπης καὶ μποροῦμε νὰ προσκαλέσου
με ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ τὴ γευθοῦν. Ἀ
γωνιζόμαστε νὰ ἐφαρμόζουμε καθημε
ρινὰ τὸ Νόμο Του, καὶ αὐτὸ μιλᾶ περισ
σότερο, τὸ παράδειγμά μας. Ἀπ’ αὐτὰ 
ποὺ ἔχουμε, ποὺ βιώνουμε, μποροῦμε 
νὰ προσφέρουμε. Μποροῦμε, διότι, ὅ
πως λέγει ὁ Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, ὁ 
ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης: 
«Ὁ Χριστιανὸς ὅταν βρεῖ τὸν Χριστό, ὅ
ταν γνωρίσει τὸν Χριστό, ὅταν ὁ Χριστὸς 
ἐγκύψει μέσα στὴν ψυχούλα του καὶ 
Τὸν αἰσθανθεῖ, θέλει νὰ φωνάζει καὶ νὰ 
τὸ λέει παντοῦ τί εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ 
Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν, εἶναι ἡ πηγὴ τῆς 
ζωῆς, εἶναι τὸ ἄκρον τῶν ἐφετῶν, εἶναι 
τὸ πᾶν. Ὅλα στὸ Χριστὸ ὑπάρχουν τὰ 
ὡραῖα» (Γέροντος Πορφυρίου, Ἀνθολό
γιο Συμβουλῶν, ἔκδ. Μεταμόρφωσις 
Σωτῆρος, Μήλεσι Ἀττικῆς 2002).
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Γ ράφεται στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπι
στολὴ ὅτι δὲν εἶναι ἄδικος ὁ Θεὸς 
νὰ λησμονήσει τὶς καλοσύνες ποὺ 

γίνονται ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ἀνθρώπους 
στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. «Οὐ γὰρ ἄδικος ὁ 
Θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ 
τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε 
εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς 
ἁγίοις καὶ διακονοῦντες» (Ἑβρ. ς΄ 10): 
Δὲν εἶναι ἄδικος ὁ Θεός, γιὰ νὰ ξεχά
σει ὅλη τὴ χριστιανικὴ διαγωγή σας καὶ 
τὸν κόπο ποὺ καταβάλατε δείχνοντας 
ἔμπρακτη ἀγάπη γιὰ τὸ ὄνομά Του, μὲ 
τὸ νὰ προσφέρετε ὑπηρεσίες καὶ εὐεργε
σίες στοὺς Χριστιανούς, τὶς ὁποῖες ἐξα
κολουθεῖτε καὶ τώρα νὰ προσφέρετε.

Ὁ ἐξαίρετος αὐτὸς στίχος πρωτίστως 
ὑπογραμμίζει τὴν ἀλήθεια ὅτι ὁ ἅγιος 
Θεὸς δὲν λησμονεῖ τὰ καλὰ ἔργα καὶ τὴ 
θυσιαστικὴ ἀγάπη ποὺ δείχνουν οἱ Χρι
στιανοὶ στὸ ὄνομά Του ὑπηρετώντας 
τοὺς συνανθρώπους τους. Ἀκόμη ὑπο

γραμμίζει τὴν ἀλήθεια ὅτι δὲν εἶναι ἄδι
κος ὁ Θεὸς νὰ ἀφήσει χωρὶς ἀνταμοιβὴ 
τοὺς ἐργάτες τοῦ καλοῦ. Τοὺς ἐνθυμεῖ ται 
καὶ θὰ τοὺς ἀνταμείψει πλουσιοπάροχα. 

Σχολιάζει σύγχρονος ἑρμηνευτὴς πὼς 
ὅ,τι καλὸ κάνουμε μὲ ἁγνὰ ἐλατήρια γιὰ 
νὰ ὑπηρετήσουμε τὸ ἅγιο θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καὶ νὰ συντελέσουμε στὴ δόξα 
Του, ὁσονδήποτε ἀσήμαντο κι ἂν εἶναι 
καθ᾿ ἑαυτό, θὰ τύχει πλουσίας ἀνταμοι
βῆς. Μπορεῖ τὸ καλὸ ποὺ κάνουμε νὰ 
λησμονηθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἢ νὰ 
περάσει ἀπαρατήρητο. Μπορεῖ νὰ τὸ 
λησμονήσουμε κι ἐμεῖς ποὺ τὸ πράξα
με, ἀλλὰ ὁ ἅγιος Θεὸς δὲν θὰ τὸ λησμο
νήσει ποτέ. Θὰ τὸ φανερώσει τὴν ἡμέ
ρα τῆς Κρίσεως καὶ θὰ ἀνταμείψει τοὺς 
ἐργάτες τοῦ καλοῦ. 

Μπορεῖ, λόγου χάριν, νὰ προσφέρα
με στὸ διψασμένο ἕνα ποτήρι κρύο νε
ρό. Μᾶς βεβαιώνει ὁ Κύριος ὅτι γιὰ τὴ 
μικρὴ αὐτὴ καλοσύνη ὁ ἐργάτης τοῦ κα
λοῦ «οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ» 
(Ματθ. ί  [10] 42). Μπορεῖ κάποιος ἄλ λος 
νὰ ἀφιερώθηκε ὁλοκληρωτικὰ στὸ Θεό. 
Μᾶς βεβαιώνει ὁ Κύριος ὅτι ἐφόσον ἀφι
ερώθηκε στὸ Θεό, ἐὰν Τὸν διακονήσει 
ἀθόρυβα καὶ ταπεινά, θὰ ἀνταμειφθεῖ 
γιὰ τὴν ταπεινὴ διακονία του. «Ἑκατον
ταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον 
κληρονομήσει» (Ματθ. ιθ΄ [19] 29). Ἐπί
σης διδάσκει ὁ θεῖος Διδάσκαλος ὅτι ὁ 
δίκαιος Κριτὴς θὰ βάλει στὰ δεξιά Του 
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δείχνουν ἔμπρα
κτη ἀγάπη καὶ θὰ τοὺς πεῖ: Ἐλᾶτε σεῖς 
ποὺ εἶσθε εὐλογημένοι ἀπὸ τὸν Πατέρα 
μου νὰ λάβετε ὡς κληρονομία τὴ Βα
σιλεία ποὺ ἔχει ἑτοιμασθεῖ γιὰ σᾶς. Δι
ότι πείνασα καὶ μοῦ δώσατε ψωμὶ νὰ 

Ὁ Θεὸς δὲν λησμονεῖ τὰ καλὰ ἔργα  
καὶ τὸν κόπο τῆς ἀγάπης
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φάω, δίψασα καὶ μοῦ δώσατε νερὸ νὰ 
πιῶ, ἤμουν ξένος καὶ μὲ φιλοξενήσατε, 
γυμνὸς καὶ μοῦ δώσατε ροῦχα νὰ φο
ρέσω. Τότε αὐτοὶ θὰ Τὸν ρωτήσουν: Κύ
ριε, πότε Σὲ εἴδαμε πεινασμένο καὶ Σὲ 
θρέψαμε, ἢ διψασμένο καὶ Σοῦ δώσαμε 
νερὸ νὰ πιεῖς; (Ματθ. κε΄ [25] 3439). 

Βεβαίως, ἐὰν δὲν εἶναι ἁγνὰ τὰ ἐλα
τήριά μας, ἀκόμη καὶ θαύματα νὰ ἐπιτε
λοῦμε ἐπικαλούμενοι τὸ ὄνομα τοῦ Θε
οῦ, δὲν θὰ μᾶς ἀναγνωρίσει ὡς δικούς 
Του ὁ Κύριος, ἀλλὰ θὰ πεῖ: «Οὐκ οἶδα 
ὑμᾶς». Δὲν σᾶς γνωρίζω, «ἀποχωρεῖτε 
ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν» 
(Ματθ. ζ΄ 23). Ἂν ὅμως εὐεργετοῦμε τοὺς 
συνανθρώπους μας μὲ ἁγνὰ ἐλατήρια, 
χωρὶς νὰ περιμένουμε ἀνταπόδοση, ὁ 
ἅγιος Θεὸς δὲν λησμονεῖ τὶς καλοσύνες 
ποὺ κάνουμε καὶ θὰ μᾶς ἀνταμείψει γἰ  
αὐτό. Κι ὅλοι γνωρίζουμε πόσο πλούσια 
ἀνταμείβει ὁ Δωρεοδότης. «Καὶ ἔσται ὁ 
μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψί
στου», μᾶς βεβαιώνει ὁ θεῖος Διδάσκα
λος (Λουκ. ς΄ 35).

Πόσο παρήγορος πράγματι εἶναι ὁ θε
όπνευστος λόγος τῆς πρὸς Ἑβραίους 
ἐπιστολῆς! Μᾶς ἐνισχύει νὰ μὴν ἀποκά
μνουμε «καλοποιοῦντες» (Β΄ Θεσ. γ΄ 13), 
ἀλλὰ νὰ ἐργαζόμαστε ἀκούραστοι τὸ 

ἀγαθὸ «πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς 
τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως» (Γαλ. ς΄ 10). 
Μόνο νὰ προσέχουμε τὸ καλὸ ποὺ κά
νουμε, νὰ ἔχει τὰ γνωρίσματα τοῦ κό
που, τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, τῆς τα
πεινῆς διακονίας καὶ νὰ γίνεται γιὰ τὴ δό
ξα τοῦ Χριστοῦ. Κι ἀκόμη νὰ μάθουμε νὰ 
βλέπουμε στὰ πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν 
τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ νὰ τοὺς διακονοῦμε 
σὰν νὰ ὑπηρετοῦμε τὸν Κύριο.

Ἂν ἐργαζόμαστε ἀθόρυβα τὸ ἀγαθό, 
«ἐκ ψυχῆς ὡς τῷ Κυρίῳ», σὰν νὰ τὸ κά
νουμε σ᾿ αὐτὸν τὸν Θεό, τότε δὲν εἶναι 
ἄδικος ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ξεχάσει εἴτε τὴ δια
κονία μας στὸ λόγο Του, εἴτε τὴν ἀγάπη 
καὶ τὴ φιλανθρωπία μας, εἴτε τὶς προσ
ευχὲς ποὺ γίνονται «ὑπὲρ τῆς εἰρήνης 
τοῦ σύμπαντος κόσμου» ἢ γιὰ τὸν στη
ριγμὸ τῶν πιστῶν. Μὲ δυὸ λόγια, δὲν θὰ 
ξεχάσει τὸν κόπο ποὺ καταβάλλουμε 
δείχνοντας ἔμπρακτη ἀγάπη στὸ ὄνομά 
Του, «διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ δια
κονοῦντες». Ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι 
θὰ μνημονεύουν μὲ καλὴ μνεία τὸ ἔργο 
τῆς πίστεώς μας καὶ τὸν κόπο τῆς ἀγά
πης μας καὶ τὴν ὑπομονὴ τῆς ἐλπίδας 
μας στὸ Θεό, καὶ θὰ δοξάζουν «τὸν Πα
τέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Ὁ βίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ Νεομάρτυρα 
τῆς θεσ   σα λικῆς κωμοπόλεως Ραψάνης, ὁ ὁποῖος ἔζησε καὶ 
μαρ τύρησε κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1818). Στὶς 
σελίδες του μὲ τρό πο ἁπλὸ καὶ συναρπαστικὸ ξετυλίγεται ἡ ζωὴ 
τοῦ Νεομάρτυρα μὲ βάση τὰ σω ζόμενα κείμενα, εἰκόνες καὶ τὴ 
ζωντανὴ παρά δοση τῆς τοπικῆς ᾿Εκ  κλησίας. 

Σελίδες 62. Τιμᾶται 2 €.
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Μ εγάλο πράγμα νὰ κάνεις τὸν πό
νο τοῦ ἄλλου δικό σου πόνο. Καὶ 
μάλιστα στὸ Νοσοκομεῖο. Καὶ 

ὁ ἄλλος νὰ σοῦ εἶναι ξένος. Καὶ σὺ νὰ 
μὴν εἶσαι μιὰ ἁπλὴ νοσοκόμα ποὺ ὑπο
χρεοῦσαι νὰ ἐξυπηρετεῖς συνέχεια καὶ 
νὰ πονᾶς τὸν ἄρρωστο, ἀλλὰ γιατρός, 
θωρακοχειρουργὸς σὲ Πανεπιστημια
κὸ Νοσοκομεῖο μεγάλο μὲ περιστατικὰ 
δύσκολα καὶ ἀγωνίες τραγικές. Καὶ ἡ 
γιατρὸς γιὰ τὴν ὁποία μιλᾶμε δὲν εἶναι 
ἐπαγγελματίας γιατρὸς ἀλλὰ «ἄγγε
λος» γιατρός.

Τούτη τὴ νύχτα ἡ Μαρία ἔχει ἐφημε
ρία. Σκληρὴ πραγματικὰ τούτη ἡ νύχτα. 
Ἀνάμεσα στοὺς ἀρρώστους τῆς Ἐντα
τικῆς ἔχει καὶ τὸν Κωνσταντίνο τὸν με
σήλικα, τὸν φρεσκοχειρουργημένο μό
λις πρὶν ἀπὸ 10 ὧρες. Καὶ ὁ ἄρρωστος 
πάσχει. Εἶναι ὁ πιὸ δυσκολεμένος ἀπὸ 
ὅλους.

Δίνει μάχη γιὰ τὴ ζωή. Ἡ καρδιά του 
τὸν ἔχει προδώσει. Ἀργοσβήνει. Τὰ μη
χανήματα κτυποῦν καὶ τὰ παρατεταμέ
να κουδουνίσματα πληροφοροῦν ἐπεί

γουσα κατάσταση. Ἔξω οἱ συγγενεῖς 
περιμένουν πότε θὰ ἀνοίξει ἡ πόρτα, νὰ 
βγεῖ κάποιος γιατρὸς γιὰ νὰ μάθουν κά
τι γιὰ τὸν ἄρρωστό τους. Ἱδρώτας κρύ
ος τοὺς περιλούζει. Κρατοῦν τὶς Παρα
κλήσεις στὰ χέρια καὶ προσεύχονται 
μὲ ὅση δύναμη ἔχουν. Καὶ μέσα ἡ για
τρός μας ἡ ἐφημερεύουσα ἔχει κάνει τὴν 
ἀγωνία τῶν ἀγνώστων της συγγενῶν 
τοῦ Κωνσταντίνου, δική της ἀγωνία. 
Κάποια στιγμὴ ἀπόκαμε. Ἐξαντλήθηκε 
σωματικὰ καὶ ψυχικά. Ἄφησε στὴ θέση 
της τὴν Ἑλένη, τὴ νοσηλεύτρια.

–Ἑλένη μου, κάθισε δίπλα στὸν Κων
σταντίνο, σὲ παρακαλῶ. Θὰ βγῶ λίγο 
ἔξω, μιὰ ἀνάσα νὰ πάρω. Τὸ νοῦ σου 
στὸν ἄρρωστο.

Καὶ ἡ γιατρίνα ἔφυγε. Ὄχι μακριά. Δί
πλα στὸ δωματιάκι τῶν γιατρῶν μπῆκε. 
Μόνη της ἦταν. Θὰ μποροῦσε νὰ ξε
κουρασθεῖ, τὸ δικαιοῦτο, ἔστω καὶ λί
γο. Ἀλλὰ τὴν πιστή μας γιατρίνα μόνο ἡ 
ἀγάπη τὴν ξεκουράζει. Καὶ ἡ ἀγάπη της 
γίνεται τώρα φωτιά, πύρινη προσ ευχή. 
Παίρνει στὰ χέρια της τὴν Παράκληση 
τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, τοῦ Ἀρχιε
πισκόπου Κριμαίας, ποὺ τὸν εὐλαβεῖται, 
καὶ ἀρχίζει νὰ προσεύχεται μὲ ὅλη τὴ 

γουσα κατάσταση. Ἔξω οἱ συγγενεῖς 
περιμένουν πότε θὰ ἀνοίξει ἡ πόρτα, νὰ 
βγεῖ κάποιος γιατρὸς γιὰ νὰ μάθουν κά

«Σοῦ μιλοῦσε 
Ρωσικά!»

αληθινη ιστορία
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δύναμη τῆς ψυχῆς της γιὰ τὸν βαριὰ 
ἐξαντλημένο ἀσθενὴ τῆς βάρδιας της.

Διαβάζει τὰ τροπάρια τῆς Παρακλή
σεως. Κάθε τόσο σταματᾶ καὶ λέει καὶ 
δικά της λόγια στὸν Ἅγιο. Μὲ δάκρυα 
παρακαλεῖ γιὰ τὸν Κωνσταντίνο: Ἅγιέ 
μου Λουκᾶ θαυματουργέ, κάνε ἀπόψε 
τὸ θαῦμα σου. Κάνε καλὰ τὸν ἄρρω
στό μας. Δὲν σ’ τὸ ζητῶ γιὰ τὴ δική μου 
δόξα καὶ προβολή. Δὲν σ’ τὸ ζητῶ γιὰ 
κοινωνικὴ καταξίωση. Ἀλλὰ γιὰ νὰ φα
νερωθεῖ τούτη τὴ νύχτα ἡ δύναμη τῆς 
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Εἶχε περάσει ἕνα τέταρτο. Λίγος χρό
νος ἀλλὰ αἰώνιος χρόνος. Ὁ χρόνος 
τῆς προσευχῆς εἶναι οὐράνιος, γεμάτος 
εἰρήνη καί Χάρι. Καὶ τώρα ἐπέστρεφε 
στὸ χῶρο τῆς μάχης ἡ γιατρὸς μὲ μυ
στικὴ ἐλπίδα νίκης.

Καθὼς ἄνοιγε ἡ Μαρία τὴν πόρτα, 
ἔριξε ἀπὸ μακριὰ τὸ βλέμμα της στὸ 
κρεβάτι τοῦ ἄρρωστου. Δὲν φάνηκε ὅτι 
εἶχε κάτι ἀλλάξει. Ὅμως τὰ κουδούνια 
ἀπὸ τὰ μόνιτορς ποὺ κτυποῦσαν πρὶν 
ἀπὸ λίγο μανιασμένα εἶχαν σταματήσει. 
Καὶ ἡ νοσηλεύτρια, ἡ Ἑλένη – χωρὶς νὰ 
ὑποπτευθεῖ τί εἶχε συμβεῖ πρὶν ἀπὸ λίγη 
ὥρα – ἔλεγε μὲ καλοσύνη στὴν ἐφημε
ρεύουσα γιατρό:

–Μαρία μου, γρήγορα γύρισες. Πήγαι
νε λίγο ἀκόμα νὰ κλείσεις τὰ μάτια σου. 
Φαίνεται ὅτι ἠρέμησε ὁ ἄρρωστος. Θὰ 
προσέχω ἐγὼ τὰ μηχανήματα.

Ἡ γιατρὸς ἀποσύρθηκε στὸ ἐφημε
ρεῖο. Τὰ μάτια της εἶχαν βουρκώσει. 
Ἄρχισε νὰ εὐχαριστεῖ τὸν ἅγιο Λουκᾶ 
γιὰ τὴν ἄμεση ἀπάντησή του στὴν τα
πεινή της προσευχή. Δὲν κατάλαβε 
πῶς τὴν πῆρε ὁ ὕπνος. Ὕπνος βαθύς, 
εἰρηνικός.

Πλησίαζαν τὰ χαράματα, ὅταν ἄκουσε 
νὰ κτυπᾶ τὸ κινητό της. Ἦταν τηλεφώ
νημα. Ἅπλωσε τὸ χέρι της μηχανικὰ καὶ 

ἄνοιξε γραμμή. Ἦταν ἡ ἀδελφή της ἡ δί
δυμη, ἡ Φρόσω. Καὶ αὐτὴ γιατρὸς ἦταν 
μὲ δυνατὴ πίστη. Ἐργαζόταν σὲ ἐπαρ
χιακὸ νησιωτικὸ Νοσοκομεῖο τοῦ Ἰονίου 
Πελάγους.
–Τί κάνεις, Μαρία μου, καλὰ εἶσαι;
Καὶ πρὶν προλάβει νὰ ἀπαντήσει ἡ 

Μαρία, συνέχισε ἡ Φρόσω:
–Σὲ ρωτάω, γιατὶ ὅλο τὸ βράδυ σ’ ἔβλε

πα στὸν ὕπνο μου νὰ τρέχεις στοὺς δια
δρόμους ἑνὸς Νοσοκομείου ἀνήσυχη, 
γεμάτη ἄγχος, ἀλλὰ ὑπῆρχε δίπλα σου 
ἕνας συνάδελφος γιατρὸς ποὺ σοῦ ἔλε
γε τί νὰ κάνεις. Ἀλλὰ δὲν σοῦ μιλοῦσε 
ἑλληνικά, σοῦ μιλοῦσε ρωσικά!

Ἡ Μαρία ἄκουγε ἔκπληκτη τὸ ὄνειρο. 
Ποτέ της δὲν πίστευε στὰ ὄνειρα. Ἤξε
ρε πὼς πολλοὺς πλάνησαν τὰ ὄνειρα. 
Ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ εἶχε τὴν ἀπόλυτη 
ἐσωτερικὴ πληροφορία πὼς ὁ γιατρὸς 
ποὺ τῆς μιλοῦσε ρωσικὰ στὸ ὄνειρο τῆς 
ἀδελφῆς της ἦταν ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰα
τρός, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας τῆς 
Ρωσίας ποὺ τὴν προηγούμενη νύκτα 
εἶχε ἐπικαλεσθεῖ τόσο θερμὰ γιὰ νὰ θε
ραπεύσει τὸν ἀσθενὴ Κωνσταντίνο, καὶ 
ποὺ τελικὰ τὸν θεράπευσε.

Δύο ζωντανὰ θαύματα βίωνε μέσα σὲ 
μιὰ νύχτα ἡ πιστή μας γιατρός: τὴ σω
τηρία ἀπὸ τὸν θάνατο ἑνὸς ἀνθρώπου 
καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῆς παρουσίας τοῦ 
ἁγίου Λουκᾶ. Δυὸ θαύματα ποὺ δὲν 
παύει νὰ τὰ λέει μὲ πολλὴ διάκριση καὶ 
σεμνότητα σὲ δυσκολεμένους της γνω
στοὺς συγγενεῖς καὶ ἀγνώστους. Καὶ 
πάντα καταλήγει ἡ πιστὴ ἐπιστήμων:

–Ἔχουμε φίλους δυνατοὺς στὸν Οὐ
ρανὸ τοὺς Ἁγίους, ποὺ μᾶς ἀκοῦνε. 
Ἀρκεῖ νὰ τοὺς ἐπικαλούμαστε μὲ πίστη 
δυνατή, σὰν νὰ τοὺς ἔχουμε δίπλα μας. 
Καὶ τότε θαύματα θὰ βλέπουμε καὶ θὰ 
τὰ λέμε γιὰ νὰ δοξάζεται ὁ Θεός, ποὺ 
εἶναι Θεὸς τῆς ἀγάπης.



«Τὰ τέλη 
τῆς ζωῆς ἡμῶν»
«χριστιανὰ καὶ ἀνώδυνα»

τῆς ζωῆς ἡμῶν»
Μ ετὰ τὴ Μεγάλη Εἴσοδο τὰ προσ

κομισθέντα Τίμια Δῶρα ἔχουν 
τοποθετηθεῖ ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τρα

πέζης. Ὁ Λειτουργὸς μὲ θέρμη ψυχῆς 
παρακαλεῖ τὸν Κύριο καὶ Βασιλέα τῶν 
ὅλων νὰ θυμηθεῖ «ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ 
πάντοτε» ὅλους τοὺς παρευρισκομέ
νους. 

Στὴ συνέχεια θ’ ἀκουσθεῖ ἀπὸ τὸν Λει
τουργὸ μιὰ σειρὰ αἰτημάτων, τὰ «Πλη
ρωτικά», ὅπως ὀνομάζονται, διότι ἀρχί
ζουν μὲ τὴ φράση: «πληρώσωμεν τὴν 
δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ...».

Μεγάλος πλοῦτος κρύβεται στὰ αἰτή
ματα αὐτά, πλοῦτος νοημάτων πνευμα
τικῶν· καὶ ὅσο ἐμβαθύνει κανείς, τόσο 
καταλαβαίνει τὴ σημασία τους. 

Ἀνάμεσά τους καὶ ἕνα αἴτημα ποὺ 
ἀναφέρεται στὰ τέλη τῆς ζωῆς μας, στὸ 
τέλος τῆς ἐπίγειας αὐτῆς πορείας μας. 

«Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, 
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά... 
παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα».

Ὁ ἄνθρωπος, ὁ πιστός, ὁ ὁποῖος διέρ
χεται ὅλη του τὴ ζωὴ μέσα στὴν Ἐκκλη
σία, δὲν φοβᾶται νὰ στρέψει τὸ βλέμ
μα στὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ζωῆς του. 
Ὅσο δύσκολο καὶ ἂν ἀκούγεται γιὰ πολ
λοὺς ἀνθρώπους, ὁ πιστὸς Χριστιανὸς 

Στὴ συνέχεια θ’ ἀκουσθεῖ ἀπὸ τὸν Λει
τουργὸ μιὰ σειρὰ αἰτημάτων, τὰ «Πλη
ρωτικά», ὅπως ὀνομάζονται, διότι ἀρχί

Μεγάλος πλοῦτος κρύβεται στὰ αἰτή
ματα αὐτά, πλοῦτος νοημάτων πνευμα

«Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, 
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά... 

Ὁ ἄνθρωπος, ὁ πιστός, ὁ ὁποῖος διέρὉ ἄνθρωπος, ὁ πιστός, ὁ ὁποῖος διέρ
χεται ὅλη του τὴ ζωὴ μέσα στὴν Ἐκκλη
σία, δὲν φοβᾶται νὰ στρέψει τὸ βλέμ
μα στὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ζωῆς του. 
Ὅσο δύσκολο καὶ ἂν ἀκούγεται γιὰ πολ

προσεύχεται καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεὸ νὰ 
τοῦ χαρίσει τὰ τέλη αὐτὰ «χριστιανά», 
χωρὶς ὀδύνες καὶ πόνους, χωρὶς ἔργα 
ποὺ φέρνουν ντροπὴ καὶ εἰρηνικά.

«Χριστιανά». Ζητοῦμε τὸ τέλος τὸ ὁ
ποῖο ὁ Κύριος ὁρίζει γιὰ τὸν καθένα μας, 
νὰ μᾶς βρεῖ κοντά Του, μέσα στὴν ποί
μνη τῆς Ἐκκλησίας Του, στὴν κοινωνία 
ποὺ ἀποτελοῦμε μὲ τοὺς ἀδελφούς μας 
Χριστιανούς. Μέχρι τῆς ἐσχάτης μας 
ἀναπνοῆς νὰ μετέχουμε στὰ ἅγια καὶ 
σωστικὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, 
νὰ στηριζόμαστε μὲ ἀκλόνητη πίστη καὶ 
ἐλπίδα σ’ Αὐτόν. Νὰ μὴν παύσουμε καὶ 
τὶς τελευταῖες στιγμὲς νὰ ζητοῦμε τὸ ἔλε
ός Του μὲ συντριβὴ γιὰ τὸ πλῆθος τῶν 
ἁμαρτιῶν μας.

Τὸ παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Πέ
τρου, ὁ ὁποῖος διαβεβαίωνε μὲ ὅλη τὴ  
δύναμη τῆς ψυχῆς του ὅτι ἦταν ἕτοιμος 
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ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟκαὶ στὴ φωτιὰ καὶ στὸ θάνατο νὰ βρεθεῖ, ἀρκεῖ νὰ 
μὴν ἀποχωρισθεῖ ἀπὸ τὸν Διδάσκαλό Του, καὶ γρή
γορα λησμόνησε τὴν ὑπόσχεσή Του, φανερώνει πό
σο μεγάλη εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία. Ἀντίστοιχα 
καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ Δημᾶ, τοῦ ἄλλοτε μαθητῆ τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τὸν ἀγώ
να «ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα» (Β΄ Τιμ. δ΄ 10), μᾶς 
φωνάζει πὼς ὁ κίνδυνος εἶναι μεγάλος. 

Δὲν εἶναι λίγοι οἱ Χριστιανοὶ ποὺ μὲ ζῆλο ἱερὸ καὶ 
ἅγιο ἐνθουσιασμὸ ξεκίνησαν τὴ χριστιανικὴ ζωή. 
Στὴν πορεία ὅμως, οἱ ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ, οἱ πει
ρασμοὶ τοῦ κόσμου, οἱ ἀπαιτήσεις τῆς σάρκας μά
ραναν τὸν ζῆλο καὶ ψύχραναν τὴν καρδιά... Μόνο 
ὅταν φθάσουμε στὸ λιμάνι, θὰ εἴμαστε ἥσυχοι καὶ 
ἀσφαλεῖς. 

Ζητοῦμε ἀκόμη νὰ εἶναι τὰ τέλη μας «ἀνώδυνα»: 
Χωρὶς πόνους, ὀδύνες ποὺ πληγώνουν τὴν καρδιὰ 
καὶ ταλαιπωροῦν τὸ σῶμα. 

Μήπως ὅμως δὲν ζητοῦμε σωστά; Γνωρίζουμε 
πὼς τὸ τέλος τοῦ Κυρίου ἐδῶ στὴ γῆ, τῶν Μαρτύρων, 
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ἦταν μὲ πόνους πολλούς, καὶ 
ἐν μέσῳ βασανιστηρίων δεινῶν καὶ σκληρῶν παρέ
δωσαν τὸ πνεῦμα. Ζητοῦμε λάθος;

Ὄχι. Ἐπιβάλλεται νὰ ζητοῦμε ἀνώδυνα τὰ τέλη μας, 
ὄχι διότι δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε διατεθειμένοι, ἐὰν ὁ 
Κύριος τὸ θελήσει, καὶ ὀδυνηρὸ τέλος νὰ ὑπομεί
νουμε, οὔτε διότι μόνον ὅσοι πέθαναν μὲ ἀνώδυνο 
καὶ χωρὶς πόνο θάνατο εἶναι εὐάρεστοι στὸ Θεό. Γιὰ 
λόγους ταπεινοφροσύνης ἐπιβάλλεται νὰ ζητοῦμε 
τὸ τέλος μας ἀνώδυνο. Δὲν βάζουμε μόνοι μας σὲ 
πειρασμὸ τὸν ἑαυτό μας, δὲν ξέρουμε ἂν ἀντέξουμε. 
«Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», μᾶς δίδαξε ὁ 
ἴδιος ὁ Κύριος. Ἐὰν ὅμως Ἐκεῖνος μὲ τὴ σοφία καὶ 
τὴν ἀγαθότητά Του κρίνει ὅτι μιὰ μακρὰ καὶ ὀδυνηρὴ 
ἀσθένεια θὰ συντελέσει στὸ νὰ ἐξαγνισθεῖ ἡ ψυχή 
μας, ὁσοδήποτε ἀνεπιθύμητο καὶ ἂν εἶναι αὐτό, νὰ 
εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ πιοῦμε τὸ ποτήριο καὶ νὰ σηκώ
σουμε τὸν σταυρό. «Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου», αὐτὴ 
νὰ εἶναι ἡ ἀπάντησή μας στὸ κάλεσμά Του.

Ὅμως ἡ Ἐκκλησία μας εὔχεται τὰ τέλη μας νὰ εἶναι 
καὶ «ἀνεπαίσχυντα καὶ εἰρηνικά». Αὐτὰ θὰ τὰ πρα
γματευθοῦμε σὲ ἑπόμενο ἄρθρο μας.




