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όσες φορές! Πόσες φορὲς τὰ 
μαῦρα σύννεφα τῆς λύπης σκο-
τεινιάζουν τὸν ὁρίζοντα τῆς ψυ-
χῆς μας! Πόσες φορὲς τὸ πρό-

σωπο σκυθρωπάζει καὶ τὰ δάκρυα τοῦ 
πόνου καυτὰ κυλοῦν ἀπὸ τὰ μάτια μας!

Πάλι δύσκολα τὰ πράγματα. Πάλι στε-
νὰ ὅλα. Τίποτε δὲν πάει καλά. Δὲν μᾶς 
βοηθοῦν οἱ δικοί μας. Μᾶς ξέχασε καὶ ὁ 
Θεός! Καὶ καλὰ κάνει. Τέτοιοι ποὺ εἴμα-
στε, τέτοια μᾶς πρέπουν…    

Εἴμαστε ἀδύνατοι οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅ-
ταν παρουσιασθεῖ κάποια δοκιμασία, τέ-
τοιες μαῦρες σκέψεις ἀρχίζουν νὰ βασα-
νίζουν τὸ νοῦ καὶ νὰ ταλαιπωροῦν τὴν 
ψυχή μας. Εὔκολα τὰ χάνουμε τότε καὶ 
ἀπογοητευόμαστε. Εἶναι καὶ ὁ ἀνυποχώ-
ρητος ἐχθρός μας, ὁ διάβολος, ποὺ πάν-
τοτε ἐκμεταλλεύεται τέτοιες περιστάσεις 
καὶ ρίχνει τὰ βέλη του τὰ «πεπυρωμένα», 
παρουσιάζει τὰ πράγματα πολὺ χειρότε-
ρα ἀπ’ ὅ,τι εἶναι, ἀπελπίζει τὴν ψυχὴ καὶ 
ζαλίζει τὸ νοῦ μὲ τὴν ἰδέα ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς 
ξέχασε, δὲν ὑπάρχει Θεὸς γιὰ μᾶς. 

Μήπως ὅμως πολλὲς φορὲς παθαίνου-
με ὅ,τι καὶ οἱ δύο μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ποὺ 
τὸ ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας τῆς Ἀναστάσε-
ως ὁδοιποροῦσαν ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα 
πρὸς ἕνα χωριό, σὲ ἀπόσταση περίπου 

δύο ὡρῶν, μὲ τὸ ὄνομα Ἐμμαούς; (βλ. 
Λουκ. κδ΄ 13-35).

Εἶχαν ζήσει ὅλα τὰ γεγονότα ποὺ συγ-
κλόνισαν τὰ Ἱεροσόλυμα ἐκεῖνες τὶς ἡ-
μέρες, τὶς δίκες τοῦ Κυρίου ἐνώπιον τῶν 
ἀρχιερέων καὶ τοῦ Πιλάτου, τὰ φρικτὰ 
παθήματα, τὴ σταύρωση καὶ τὴν ταφή 
του. Κάποιες παράξενες εἰδήσεις ποὺ 
ἄρχισαν νὰ κυκλοφοροῦν τελευταῖα, ὅτι 
ὁ Χριστὸς ζεῖ, δὲν τὶς ὑπολόγισαν πολύ, 
δὲν μποροῦσαν νὰ πιστέψουν ὅτι ἦταν 
ἀληθινές. Ἦταν ἀπογοητευμένοι ἀπὸ 
τὴν ἔκβαση τῶν γεγονότων, εἶχαν χάσει 
τὶς ἐλπίδες τους καὶ οἱ ψυχές τους εἶχαν 
βυθισθεῖ σὲ πέλαγος θλίψεως.  

Καὶ τότε «ὁ Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπο-
ρεύετο αὐτοῖς». Τοὺς πλησίασε καὶ ἄρ-
χισε νὰ βαδίζει στὸ δρόμο μαζί τους. Τί 
συμβαίνει; Τί συζητᾶτε μεταξύ σας «καί 
ἐστε σκυθρωποί;» Γιατί αὐτὴ ἡ κατήφεια 
καὶ ἡ ἀπελπισία στὰ πρόσωπά σας; Καὶ 
ἐκεῖνοι ἄρχισαν νὰ ἐξηγοῦν, νὰ διηγοῦν-
ται ὅσα συνέβησαν ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες
στὰ Ἱεροσόλυμα, ποὺ κατετάραξαν τὶς 
ψυχές τους.       

Ἦταν σκυθρωποὶ διότι ἔχασαν τὸν 
Διδάσκαλο. Καὶ Ἐκεῖνος ἦταν ἀνάμεσά 
τους! Μιλοῦσαν μὲ πόνο γιὰ τὴν ἀπου-
σία του σ’ Αὐτὸν ποὺ ἦταν παρὼν ἐκεῖ 
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μπροστά τους. Ἔκλαιγαν γιὰ τὸν θάνατο 
Ἐκείνου ποὺ συνέτριψε τὸν θάνατο ἀνα-
στὰς ἐκ νεκρῶν.

Πόσο θὰ θέλαμε νὰ ἤμαστε ἐκεῖ κοντά 
τους κάπου καὶ νὰ τοὺς φωνάζαμε δυ-
νατὰ νὰ ξυπνήσουν: Ἅγιοι ἄνθρωποι τοῦ 
Θεοῦ, μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ἀνοῖξτε τὰ 
μάτια σας νὰ δεῖτε, ὅτι Αὐτὸς ποὺ θάψα-
τε νεκρό, εἶναι μπροστά σας ζωντανός, 
Αὐτὸς ποὺ θεωρεῖτε ἀπόντα εἶναι παρὼν 
ἀνάμεσά μας. Δὲν σᾶς ξέχασε, δὲν σᾶς 
ἀφήνει μόνους σας νὰ σβήνετε στὸν πόνο. 
Εἶναι κοντά σας καὶ σᾶς μιλᾶ, γι’ αὐτὸ καὶ 
αἰσθάνεσθε νὰ παρηγορεῖται ἡ καρδιά σας, 
γι’ αὐτὸ νιώθετε νὰ ὑποχωρεῖ ὁ πόνος σας, 
νὰ φεύγουν τὰ σύννεφα ἀπ’ τὴν ψυχή σας 
καὶ ἕνας ἥλιος λάμπει τώρα καθαρὸς καὶ 
ὁλοφώτεινος μπροστά σας καὶ βάλσαμο 
παρηγοριᾶς ρίχνει στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς 
σας.      

Ἀσφαλῶς οἱ δύο μαθητὲς τοῦ Κυρίου, 
ὅταν θὰ ἔφερναν στὴ μνήμη τους ἀργότερα 
τὸ γεγονός, θὰ ἀποροῦσαν μὲ τὸν ἑαυτό 
τους: Πῶς δὲν Τὸν καταλάβαμε τότε; Γιατί 
νὰ δυσκολευθοῦμε νὰ Τὸν ἀναγνωρίσουμε, 
ἀφοῦ «ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡ-
μῖν» καθὼς μᾶς μιλοῦσε στὸ δρόμο καὶ 
ἔνιωθε στὰ βάθη της ἡ ψυχή μας ὅτι δὲν 
ἦταν ἕνας ἁπλὸς συνοδοιπόρος Ἐκεῖνος, 
ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ ἦταν ἄλλος παρὰ ὁ 
ἀναστημένος Χριστός; 

Πόσες φορὲς παθαίνουμε τὰ ἴδια καὶ 
μεῖς! Μᾶς ξέχασε ὁ Θεός, λέμε, ἐνῶ ὁ 
Θεὸς εἶναι δίπλα μας! Ὄχι βέβαια γιὰ νὰ 
παρακολουθεῖ ἀδιάφορος τὴ δυσκολία 
μας. Εἶναι δίπλα μας καὶ μᾶς φροντίζει, 
μᾶς μιλᾶ, μᾶς ἐνισχύει καὶ παρηγορεῖ καὶ 
δίνει δύναμη ν’ ἀντέχουμε στὴ δυσκολία, 
στὴ θλίψη ποὺ μᾶς ταλαιπωρεῖ.     

Εἶναι δίπλα μας, ἀλλὰ δὲν «διηνοίχθη-
σαν» ἀκόμη οἱ ὀφθαλμοί μας. Δὲν βλέ-
πουμε συνεπῶς καθαρὰ τὴν πραγματι-
κότητα. Ἡ ὁμίχλη τῆς δυσπιστίας μειώνει 
τὴν ὁρατότητα, θολώνει τοὺς ὁρίζοντες 

καὶ πνίγει τὶς ἐλπίδες τῆς ψυχῆς μας. Δὲν 
βλέπουμε τότε οὔτε τὸν Θεὸ ποὺ στοργικὰ 
παρακολουθεῖ καὶ δυναμικὰ ἐπεμβαίνει, 
οὔτε τὸν διάβολο ποὺ πάντοτε πολεμεῖ καὶ 
μὲ πανουργία παρεμβαίνει.     

Ὅταν ὅμως ἀνοίξουν τὰ μάτια μας, ὅταν 
τὸ φῶς τῆς πίστεως φωτίζει τοὺς δρόμους 
μας, βλέπουμε τὸν Θεὸ κοντά μας καὶ τότε 
ποὺ Ἐκεῖνος γίνεται «ἄφαντος» γιὰ τοὺς 
σωματικούς μας ὀφθαλμούς.

Αὐτὸ συνέβη μὲ τοὺς δύο μαθητὲς τοῦ 
Κυρίου ποὺ πορεύονταν στὴν κώμη Ἐμ-
μαούς. Ὅταν στὸ τραπέζι τους ὁ Κύρι-
ος εὐλόγησε τὸν ἄρτο, τὸν ἔκοψε καὶ τὸν 
προσέφερε, ἄνοιξαν τὰ μάτια τους «καὶ 
ἐπέγνωσαν αὐτόν». Τὸν ἀναγνώρισαν. Αὐ-
τὸς ὅμως τὴν ὥρα ἐκείνη «ἄφαντος ἐγέ-
νετο ἀπ’ αὐτῶν». Χάθηκε ἀπὸ μπροστά 
τους. Ἀλλὰ ἡ αἰφνίδια αὐτὴ ἐξαφάνιση δὲν
τοὺς ἀπογοήτευσε. Ἔτρεξαν ἀμέσως στὰ 
Ἱεροσόλυμα νὰ ποῦν στοὺς ἄλλους μαθη-
τὲς ὅτι ὁ Κύριος ζεῖ, ὅτι ἀνέστη ἐκ νεκρῶν 
καὶ Τὸν εἶδαν μὲ τὰ μάτια τους καὶ Τὸν ἄ-
κουσαν καὶ μίλησαν μαζί του.    

Καὶ μεῖς κάποτε τὸν εἴδαμε τὸν Θεό. Αἰ-
σθανθήκαμε τὴν παρουσία του κοντά μας,
τὴν παντοδύναμη προστασία καὶ τὴ θαυ-
μαστὴ πρόνοια καὶ ἐπέμβασή του στὴ ζωή 
μας. Ἂν κατόπιν τὰ πράγματα δυσκόλε-
ψαν, δὲν σημαίνει αὐτὸ ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ξέ-
χασε καὶ ἔπαυσε πιὰ νὰ ὑπάρχει γιὰ μᾶς.    

Δὲν εἶναι νεκρὸς ὁ Θεός μας, ἀδελφέ. 
Εἶναι Θεὸς ζωντανός, ἀληθινός, ἀθάνα-
τος. Ποὺ πάντοτε, εἴτε τὸ καταλαβαίνουμε 
εἴτε ὄχι, βρίσκεται κοντά μας, ἕτοιμος νὰ 
βοηθήσει, νὰ ἐνισχύσει, νὰ στηρίξει τὴν τα-
λαιπωρημένη μας ψυχή.     

Γι’ αὐτὸ ποτὲ μὴν κουραστεῖς ἀπὸ τὸν 
κόπο καὶ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Ποτὲ μὴν 
ἀφήσεις τὴν ψυχή σου ν’ ἀπελπισθεῖ καὶ νὰ 
λυγίσει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν θλίψεων. 
Ποτὲ μὴν πεῖς: μὲ ξέχασε ὁ Θεός.    

Δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ μᾶς ξεχάσει ὁ Θεός. 
Εἶναι πάντα κοντά μας ὁ Θεός. Γιατὶ εἶναι 
Θεὸς ἀγάπης, πατέρας στοργικός.
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A    δελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων 
ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ 
καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. δυ-

νατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε 
πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, καθὼς γέ-
γραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγή-
σαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύ-
νης ὑμῶν· ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται 
δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ.    

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

(Γ΄ Λουκᾶ)

1. ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΦΘΟΝΙΑ
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος παίρνει μία εἰ-

κόνα ἀπὸ τὴ γεωργικὴ ζωὴ στὸ σημε-
ρινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα γιὰ νὰ 
μᾶς τονίσει μεγάλες ἀλήθειες σχετικὲς 
μὲ τὴ μεγάλη ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης. 
Ἐκεῖνος ὁ γεωργός, λέει, ποὺ σπέρνει 
τὸ σπόρο του μὲ τσιγγουνιά, μὲ τσιγ-
γουνιὰ θὰ θερίσει καὶ τὸν καρπό. Κι 
ἐκεῖνος ποὺ σπέρνει ἄφθονους σπό-
ρους, θὰ θερίσει πλούσιους καρπούς. 
Ἔτσι καὶ στὴν ἐλεημοσύνη κάθε πιστὸς 
πρέπει νὰ μοιράζει ἁπλόχερα τὰ ὑλικά 
του ἀγαθά, γιὰ νὰ κερδίσει πολὺ πε-
ρισσότερα ὑλικὰ καὶ πνευματικά. Γιατί 
ὅμως ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ὅτι οἱ 

ἄνθρωποι πρέπει νὰ ἐκδηλώνουμε τὴν 
ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης ἁπλόχερα; Διό-
τι σὲ κάθε ἐποχὴ πολλοὶ πιστοὶ φο-
βοῦνται καὶ διστάζουν νὰ κάνουν ἐλεη-
μοσύνες, φοβοῦνται μήπως στερηθοῦν, 
μήπως γίνουν φτωχοί. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς 
ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ χρησιμοποι-
εῖ τὴν εἰκόνα τοῦ γεωργοῦ γιὰ νὰ δείξει 
ὅτι καὶ οἱ γεωργοί, ὅταν παίρνουν τὸν 
σπόρο γιὰ νὰ σπείρουν τὰ χωράφια 
τους, προσωρινὰ φαίνεται ὅτι ἀδειάζουν 
οἱ ἀποθῆκες τῶν σιτηρῶν τους καὶ ὅτι 
χάνουν τὸ σιτάρι ποὺ μὲ τόσο κόπο 
συνέλεξαν. Μετὰ ὅμως ἀπὸ κάποιους 
μῆνες, κατὰ τὸ θερισμό, θὰ συλλέξουν 
στὶς ἀποθῆκες τους ἀσυγκρίτως μεγα-
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Ἰωὴλ προφήτου, 

Οὐάρου μάρτυρος

Ἦχος α΄ –  Ἑωθινὸν Ζ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΙΗ΄ Κυριακῆς: Β΄ Κορ. θ΄ 6-11

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ζ΄ 11-16
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λύτερη ποσότητα σιταριοῦ ἀπὸ αὐτὴ 
ποὺ σκόρπισαν στὴ σπορά. Ἔτσι καὶ 
στὴν ἐλεημοσύνη. Φαίνεται ἀρχικῶς ὅ-
τι χάνουμε τὰ ἀγαθὰ ποὺ μοιράζουμε, 
ἀλλὰ μόνο πρόσκαιρα, διότι πρόκειται 
νὰ θερίσουμε πολλαπλάσια ἀγαθά, καὶ 
σ’ αὐτὴ τὴ ζωὴ καὶ στὴν ἄλλη. Στὸ πα-
ράδειγμα μάλιστα τῆς σπορᾶς οἱ γεωρ-
γοὶ μπορεῖ κάποιες χρονιὲς νὰ μὴν ἔ-
χουν τοὺς καρποὺς ποὺ περιμένουν, 
διότι δυσμενεῖς καιρικὲς συνθῆκες μπο-
ρεῖ νὰ καταστρέψουν τὴ συγκομιδή 
τους. Ὅσοι ὅμως ἐλεοῦν, δὲν πρόκειται 
ποτὲ νὰ χάσουν τοὺς καρπούς τους. 
Ἂς προσφέρουμε λοιπὸν τὶς ἐλεημοσύ-
νες μας ἁπλόχερα, χωρὶς τσιγγουνιὰ
καὶ φειδώ.

2. ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΠΡΟΘΥΜΙΑ
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴ συνέχεια 

μᾶς ζητεῖ νὰ ἐλεοῦμε ὄχι μόνον ἁπλόχε-
ρα ἀλλὰ καὶ μὲ πρόθυμη καὶ ἐλεύθερη 
διάθεση, ὄχι μὲ λύπη ἢ ἀπὸ ἀνάγκη. Δι-
ότι ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ ἐκεῖνον ποὺ δίνει μὲ 
προθυμία καὶ χαρά. Νὰ προσφέρουμε 
λοιπὸν ἐλεημοσύνη μὲ ἐλεύθερη διάθε-
ση καὶ ὄχι ἐπειδὴ μερικοὶ μᾶς πιέζουν 
ἢ μᾶς ἐξαναγκάζουν ἠθικῶς μὲ τὴν πα-
ρουσία τους ἢ ἐπειδὴ φοβόμαστε μὴν 
ἐκτεθοῦμε στοὺς γύρω μας· καὶ κατόπιν 
νὰ αἰσθανόμαστε λύπη ἐπειδὴ νομίζου-
με ὅτι χάσαμε τὰ χρήματά μας. Ἔτσι οἱ 
ἐλεημοσύνες μας δὲν θὰ ἔχουν καμία 
ἀπολύτως ἀξία. Καὶ ἐπιπλέον ὅταν ἔτσι 
εἴμαστε σφιχτοὶ καὶ τρέμουμε μήπως ἀ-
δειάσει τὸ πορτοφόλι μας, καὶ κρατοῦμε 
ὅλες τὶς οἰκονομίες μας γιὰ μᾶς, ὅταν θὰ 
ἔλθει ἡ στιγμὴ τοῦ θανάτου μας, δὲν θὰ 
μπορέσουμε νὰ πάρουμε τίποτε μαζί 
μας, καὶ θὰ ἀναχωρήσουμε γιὰ τὸ αἰ-
ώνιο ταξίδι μας γυμνοὶ καὶ πάμπτωχοι. 
Ἂς μάθουμε λοιπὸν νὰ προσφέρουμε 
μὲ χαρὰ καὶ προθυμία, χωρὶς στενότητα 
καρδιᾶς καὶ ἰδιοτέλεια.

3. ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ
Καὶ τί λοιπὸν ἔχουμε νὰ κερδίσουμε; 

Μᾶς τὸ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Τὸ 
πρῶτο καὶ σπουδαιότερο, τὴν ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι 
προτιμότερη ἀπὸ κάθε ἄλλο ἀγαθὸ καὶ 
ἀπὸ αὐτὴν ἀκόμη τὴ ζωή μας. Ἔπειτα ὁ 
Θεός, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, θὰ μᾶς 
πλουτίσει μὲ ἀσυγκρίτως μεγαλύτερες 
δωρεές. Διότι ὁ πανάγαθος καὶ πολυέ-
λεος Κύριος ὅταν μᾶς χορηγεῖ τὰ ἀγαθά 
του ὑλικὰ καὶ πνευματικά, τὰ χορηγεῖ 
πλούσια, τὰ πληθύνει καὶ τὰ πολλαπλα-
σιάζει. Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ μᾶς ἀνταποδώσει 
τόσο πολλὰ ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ ἀγα-
θά, ὥστε ὄχι μόνο νὰ μᾶς ἀρκοῦν γιὰ νὰ 
ζήσουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς περισσεύουν 
γιὰ νὰ μποροῦμε καὶ πάλι νὰ κάνουμε 
κι ἄλλες ἐλεημοσύνες. Καὶ ὅσο ἐμεῖς θὰ 
προσφέρουμε, τόσο ὁ Θεὸς θὰ αὐξάνει 
καὶ τὰ ἀγαθά μας καὶ τὴν προθυμία μας, 
γιὰ νὰ γινόμαστε ἀκόμη πιὸ εὐεργετικοὶ 
στοὺς ἄλλους. Ὥστε ὅσο πιὸ πολὺ πλε-
ονάζουν τὰ ὑλικά μας ἀγαθά, τόσο πε-
ρισσότερο ἐμεῖς νὰ δίνουμε κι ἄλλα. Κι 
ἔτσι στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ νὰ ἔχουμε πάντο-
τε ἐπάρκεια, πολὺ δὲ περισσότερο στὰ 
πνευματικὰ νὰ ἔχουμε περίσσεια.

Κι ἔτσι οὐσιαστικὰ θὰ γίνουμε πρα-
γματικὰ πλούσιοι, πάμπλουτοι. Διότι 
μπορεῖ βέβαια νὰ μὴ ζοῦμε μέσα στὴ 
χλιδὴ καὶ τὴν πολυτέλεια, μέσα σὲ πα-
λάτια καὶ βίλες· ἀλλὰ μὲ τὴ φιλανθρωπία 
καὶ τὴν ἐλεημοσύνη θὰ ἀποταμιεύουμε 
πνευματικὰ ἀποθέματα, γιὰ νὰ κτίσου-
με ἀσυγκρίτως καλύτερα παλάτια, ποὺ 
δὲν παλιώνουν, δὲν χάνουν ποτὲ τὴν ἀ-
ξία τους, ἀνάκτορα αἰώνια καὶ ἄφθαρτα 
στὴν ἀτελεύτητη αἰωνιότητα. Ἐκεῖ θὰ 
δοῦμε πιὸ καθαρὰ τὴν αἰώνια συγκομι-
δή μας. Ἐκεῖ θὰ μᾶς προσφέρει ὁ Θεὸς 
ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια, ἀντὶ 
τῶν φθαρτῶν τὰ ἄφθαρτα, ἀντὶ τῶν 
προσκαίρων τὰ αἰώνια.
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Διάλογοι καὶ συμπροσευχὲς
Τὸν περασμένο Αὔγουστο ὁ Παναγι-

ώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ.
Βαρθολομαῖος πραγματοποίησε ἐπί-
σκεψη στὸ Ἅγιο Ὄρος, προκειμένου νὰ
συμμετάσχει στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώ-
σεις πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Νήφωνος, 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη αὐτὴ ὁ Παναγι-
ώτατος διαβεβαίωσε τοὺς μοναχοὺς 
ὅτι μὲ τοὺς διεξαγόμενους διαλόγους 
πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους τὸ Οἰκουμενι-
κὸ Πατριαρχεῖο δίνει γνήσια μαρτυρία 
περὶ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ δὲν νοθεύει 
τὴν ἀλήθεια οὔτε τὴν ξεπουλάει· «οὐδὲν 
θυσιάζομεν καὶ οὐδὲν ἀπεμπολοῦμεν», 
τόνισε.

Ἡ διαβεβαίωση αὐτὴ τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου ἀναμφιβόλως ἔγινε 
δεκτὴ μὲ ἀνακούφιση ἀπὸ ὅλους τοὺς 
πιστούς.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν μποροῦμε νὰ ἀπο-
σιωπήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι στὸν χῶ-
ρο αὐτὸν τῶν διαλόγων γίνονται καὶ ἐκ-
δηλώσεις ἀνεπίτρεπτες. Καὶ φυσικὰ δὲν
εἶναι μόνο δική μας ἀνησυχία αὐτό. 
Ἤδη κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως 
τοῦ Παναγιωτάτου στὴν ἱερὰ Μονὴ Ξη-
ροποτάμου, ὁ πανοσιολογιώτατος Κα-
θηγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς κ. Ἰωσὴφ 
στὴν ἐμπνευσμένη προσφώνησή του 
πρὸς τὸν Πατριάρχη τόνισε ὅτι σκαν-
δαλίζονται οἱ συνειδήσεις τῶν μοναχῶν 
καὶ πολλῶν πιστῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὶς 
συμπροσευχὲς μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολι-
κούς, ποὺ γίνονται μέσα στὰ πλαίσια 
τοῦ Διαλόγου, καὶ ἀπὸ τὴ συνεχιζόμε-

νη συμμετοχὴ τῆς Ὀρθοδοξίας στὸ προτε-
σταντοκρατούμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο 
τῶν Ἐκκλησιῶν.

Καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ φαινόμενο τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια ἔχει πάρει ἐπικίνδυνες διαστά-
σεις, παρακάλεσε τὸν Παναγιώτατο Πα-
τριάρχη «ὅπως εἰς τὸ ἑξῆς ὁ θεολογικὸς 
διάλογος οὐδόλως συνοδεύηται ἀπὸ συμ-
προσευχάς, συμμετοχὰς εἰς τὰς λειτουρ-
γικὰς καὶ λατρευτικὰς συνάξεις ἑκατέρων 
καὶ λοιπὰς ἐνεργείας, αἱ ὁποῖαι ἐνδέχεται 
νὰ δώσουν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἡ ἡμετέρα 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέχεται τοὺς Ρωμαι-
οκαθολικοὺς ὡς πλήρη Ἐκκλησίαν καὶ τὸν 
Πάπαν ὡς κανονικὸν Ἐπίσκοπον Ρώμης. 
Τοιαῦται ἐνέργειαι παραπλανοῦν καὶ τὸ 
Ὀρθόδοξον πλήρωμα καὶ τοὺς Ρωμαιοκα-
θολικούς, δίδοντας εἰς αὐτοὺς ἐσφαλμένην 
ἐντύπωσιν περὶ τοῦ τί φρονεῖ περὶ αὐτῶν ἡ 
Ὀρθοδοξία...». 

Κρυστάλλινα τὰ λόγια καὶ ξεκάθαρη ἡ 
τοποθέτηση τοῦ ἁγίου ἡγουμένου. Καὶ μα-
κάρι τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο νὰ 
ἐκτιμήσει δεόντως τὴ βαρύτητά τους καὶ 
στὸ ἑξῆς νὰ κινηθεῖ μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια 
στὸ μεγάλο αὐτὸ θέμα τῶν διαλόγων πρὸς 
τοὺς ἑτεροδόξους, γιὰ νὰ μὴν μετατραποῦν 
οἱ διάλογοι σὲ δούρειο ἵππο, ποὺ θὰ προ-
ωθήσει κάποιου τύπου ψευδένωση χωρὶς 
νὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ συμφωνία στὰ καίρια θέ-
ματα τῆς πίστεως.

�ί ἀνθρώπους
θέλει νὰ φτειάξει τὸ �Π5ΠΘ;
Ἐνῶ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας 

καὶ Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) ἔχει ἀπαγο-
ρεύσει τὴν ἱερὰ Ἐξομολόγηση στὰ σχολεῖα 
καὶ ἔχει οὐσιαστικὰ καταργήσει τὸ μάθη-
μα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ ἐγκύκλιό του ὑπ’ 
ἀρ. 92399/Γ2 τῆς 14-7-2008 προτρέπει 
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τοὺς «Διευθυντὲς τῶν σχολικῶν μονάδων 
νὰ ἐνημερώνουν τοὺς μαθητὲς γιὰ τὶς δρα-
στηριότητες τοῦ ΣΕΠ (Σώματος Ἑλλήνων 
Προσκόπων) καὶ νὰ ἐπιτρέπουν σὲ ὅσους 
εἶναι πρόσκοποι ἢ ὁδηγοὶ νὰ συμμετέχουν 
σὲ παρελάσεις τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων μὲ 
ὁμάδες καὶ τμήματα τοῦ Σώματος καὶ νὰ 
μὴ χρεώνονται ἀπουσία». Καὶ προσθέτει: 
«Ἐπιτρέπουμε τὴ συμμετοχὴ τῶν σχολικῶν 
μονάδων σὲ ὀργανωμένα προγράμματα 
βιωματικῆς ἐκπαίδευσης ποὺ ὑλοποιεῖ τὸ 
ΣΕΠ σὲ ὧρες ἐκτὸς ὡρολογίου προγράμ-
ματος, σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς Διευθυντὲς 
τῶν σχολείων καὶ μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη 
εἴτε τοῦ συλλόγου τῶν διδασκόντων εἴτε 
τῶν γονέων τῶν μαθητῶν».

Πέραν τοῦ ὅτι εἶναι πολὺ νεφελώδης ἡ 
φράση «ὀργανωμένα προγράμματα βιω-
ματικῆς ἐκπαίδευσης» – διότι τί εἶναι ἀκρι-
βῶς αὐτὴ ἡ βιωματικὴ ἐκπαίδευση παρὰ
μιὰ πολὺ γενικὴ φράση ποὺ ὑποδηλοῖ «ὑ-
ποκειμενικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀντανα-
κλοῦν προσωπικὲς ἐμπειρίες» – ἐρωτᾶται 
τὸ ΥΠΕΠΘ: 

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ κατ’ 
ἐξοχὴν μάθημα τὸ ὁποῖο βοηθεῖ τοὺς μα-
θητὲς νὰ λάβουν ὀρθὲς ἀπαντήσεις στὰ 
μεγάλα προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν 
λογικὸ ἄνθρωπο καὶ δίνει ἀσφαλεῖς κα-
τευθυντήριες γραμμὲς γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἀν-
θρώπου, τί εἶναι; Ἡ ἱερὰ ἐξομολόγηση, ποὺ 
ἀνακουφίζει καὶ ἀνακαινίζει τὸν ἄνθρωπο 
καὶ τοῦ δίδει φτερὰ γιὰ νέα καὶ ὑψηλὰ πε-
τάγματα καὶ καλλιεργεῖ ἦθος ποὺ συμβάλ-
λει στὴν ὁμαλὴ ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ ἀ-
νάπτυξη τοῦ ἀτόμου καὶ οὐσιαστικὰ στὴν 
ὅλη κοινωνικὴ ζωή, τί εἶναι; Καὶ ἀκόμη ὁ 
ἐκκλησιασμός, κύριοι τοῦ ΥΠΕΠΘ, ποὺ 
βοηθεῖ τὴν ψυχὴ νὰ ζήσει μέσα σὲ οὐράνια 
ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ λάβει ἁγιασμὸ μὲ τὴ 
θεία Κοινωνία καὶ νὰ γίνει ὁ χοϊκὸς ἄνθρω-
πος σύναιμος καὶ σύσσωμος Χριστοῦ, τί 

εἶναι; Δὲν εἶναι ὅλα αὐτὰ ἡ ἀναντικατά-
στατη «βιωματικὴ ἐκπαίδευση»; 

Τόση περιφρόνηση πρὸς τὴν Ἐκκλη-
σία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἁγία διδασκαλία 
του, ποὺ καθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο «θεὸν κα-
τὰ χάριν», καὶ τόση ἐκτίμηση σὲ ἀνθρώ-
πινες θεωρίες καὶ πειραματισμοὺς ὑπό-
πτου προελεύσεως; Ἔτσι θὰ βοηθηθεῖ 
ἡ παραπαίουσα κοινωνία μας; Καὶ ἐν 
πάσῃ περιπτώσει· τί ἀνθρώπους θέλετε 
νὰ φτειάξετε; Χωρὶς Χριστὸ μπορεῖ νὰ 
μορφωθεῖ ὁ ἄνθρωπος, νὰ διορθωθεῖ 
ἡ κοινωνία ἢ νὰ ὑπάρξει ἀληθινὴ κοι-
νωνία ἀνθρώπων; Ἢ μήπως δὲν βλέ-
πουμε τὸ κατάντημα τῆς δῆθεν πολιτι-
σμένης Εὐρώπης ἡ ὁποία κλυδωνίζεται 
καὶ κινδυνεύει νὰ γίνει ἕνα ἀπέραντο νε-
κροταφεῖο;   

«	 βλακεία
τῆς ἑλληνικῆς τηλεόρασης»
Ὁ τίτλος τοῦ παρόντος σχολίου ἀνήκει 

στὸν συντάκτη τῆς ἐφημερίδας «Μακε-
δονία» κ. Ἄκη Φωτόπουλο («Μακεδο-
νία» 20-4-2008), ὁ ὁποῖος γράφει:

«Ὅσο περνᾶ ὁ καιρός, τείνει νὰ γίνει 
κανόνας στὴν ἑλληνικὴ τηλεόραση ἡ πα-
ρουσίαση λογῆς - λογῆς ἀνεκδιήγητων 
ἀτόμων ποὺ καλοῦνται στὶς διάφορες 
ἐκπομπὲς ἁπλὰ καὶ μόνο γιὰ νὰ “που-
λήσουν” τὴν ἠλιθιότητά τους. Μὲ λίγη 
σκέψη, θὰ δοῦμε ὅτι οἱ κατηγορίες τῶν 
ἀτόμων ποὺ καθημερινὰ προβάλλονται 
στὶς μικρὲς ὀθόνες εἶναι πολὺ περιορι-
σμένες, οὐσιαστικὰ τρεῖς: ἄνθρωποι τῆς 
πολιτικῆς, ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ 
τραγουδιοῦ καὶ τῆς πασαρέλας καὶ γενι-
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κότερα τοῦ θεάματος, καὶ ἄνθρωποι 
τοῦ ὑποκόσμου. Οἱ ὑπεύθυνοι προ-
γραμματισμοῦ τῶν καναλιῶν ἀρέ-

σκονται στὸ νὰ κυνηγᾶνε πρόσωπα ἀγα- 
πητὰ στοὺς δεῖκτες τηλεθέασης τῆς ΑGB.
Κάπως ἔτσι καθορίζονται τὰ τηλεοπτικὰ 
προγράμματα, γιὰ νὰ μὴ ποῦμε ἔτσι ἀκρι- 
βῶς».

Καὶ ἐπειδὴ κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι τὸ 
ἄθλιο αὐτὸ φαινόμενο παρατηρεῖται διότι 
«αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλάδα, κατὰ συνέπεια αὐ-
τὰ δείχνει καὶ ἡ τηλεόρασή της», ὁ δημοσι-
ογράφος παρατηρεῖ: Σ’ ὅλους αὐτοὺς «θυ-
μίζουμε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἡ Ἑλλάδα τοῦ 
πνεύματος, τοῦ μόχθου καὶ τῆς δημιουργί-
ας. Οἱ Ἕλληνες ποὺ δημιουργοῦν δὲν βρί-
σκονται ἐκεῖ ὅπου αὐτοί (τηλεαστέρες ἢ ἐκ-
πομπάρχες) τοὺς ἀναζητοῦν, δηλαδὴ στὰ
σκυλάδικα, στὰ δικαστήρια ἢ στὶς φυλακές. 
Οἱ Ἕλληνες ποὺ δημιουργοῦν τὸ παρὸν καὶ
τὸ μέλλον τῆς χώρας μας βρίσκονται στὰ 
ἐργοστάσια, στὰ χωράφια, στὶς θάλασσες, 
στὰ γραφεῖα, στὶς αἴθουσες διδασκαλίας, 
στὰ ἐργαστήρια καὶ σὲ κάθε χῶρο ὅπου 
ἀγωνιοῦν καὶ μοχθοῦν γιὰ ἕνα καλύτερο 
μέλλον γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὰ παιδιά τους. 
Ἐκεῖ πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν, ἀλλὰ δὲν 
πρόκειται νὰ τὸ κάνουν, γιατὶ θεαματικότη-
τα καὶ σοβαρότητα δὲν συμβαδίζουν».

Βεβαίως αὐτὰ τὰ γνωρίζουν πολὺ καλὰ 
ὅλοι καὶ ὅλες ποὺ ἔχουν διευθυντικὲς θέ-
σεις στὴν τηλεόραση. Παρ’ ὅλα αὐτὰ προσ-
κεκλημένοι στὶς ἐκπομπές τους εἶναι ὅσοι 
ἀποπροσανατολίζουν ἢ «κοιμίζουν» ἢ ἐκ-
φαυλίζουν τοὺς θεατές. Καὶ ὅταν κάποτε 
προσκαλεῖται καὶ κάποιος ποὺ προσπαθεῖ 
νὰ διαλεχθεῖ μὲ νηφαλιότητα, τὸν εἰρωνεύ-
ονται ἢ δὲν τοῦ δίνουν τὸν λόγο! Καὶ ἂς 
διαμαρτύρονται οἱ ἀκροατές. Ἔτσι φέρεται 
ἡ ἑλληνικὴ τηλεόραση ἐν πολλοῖς. «Ὅμως 
ὅλα πρέπει νὰ ἔχουν ἕνα ὅριο», παρατη-
ρεῖ ὁ δημοσιογράφος κατακλείοντας τὸ δη-
μοσίευμά του μὲ τὴν ὀρθὴ παρατήρηση: 

«ἀκόμη καὶ ἡ βλακεία τῆς ἑλληνικῆς τηλεό-
ρασης».

�ὰ παιδιὰ
τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐποχῆς

«Σκέψεις, προβληματισμοί, στοιχεῖα, πλη-
ροφορίες γιὰ τὴ χρήση Ἴντερνετ καὶ κινη-
τοῦ» τηλεφώνου ἀπὸ τὴ νέα γενιὰ παρου-
σιάσθηκαν πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ σὲ εἰδικὴ 
ἐκδήλωση τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν 
μὲ τίτλο «Κινητὸ καὶ Διαδίκτυο – Παιχνίδι ἢ 
Ὅπλο;». Βασικὲς διαπιστώσεις γιὰ τὴν ἠλε-
κτρονικὴ ἐποχή μας ἦταν καὶ οἱ ἀκόλου-
θες: «Ἀγαπημένα πεδία δράσης γιὰ τὰ παι-
διὰ εἶναι τὸ Διαδίκτυο καὶ τὸ κινητὸ τηλέφω-
νο. Οἱ μισοὶ ἀπὸ τοὺς νέους ξοδεύουν κα-
θημερινὰ σχεδὸν 3 ὧρες μπροστὰ στὸν ὑ-
πολογιστή, ἐνῶ σερφάρουν στὸ Διαδίκτυο
κατὰ μέσο ὅρο 2,2 ὧρες κάθε μέρα. Ἔρχον-
ται σὲ ἠλεκτρονικὴ ἐπαφὴ μὲ γνωστοὺς καὶ 
ἀγνώστους μέσω τῶν chat rooms, ἐνίοτε
γίνονται θύματα ἐπιτηδείων ἐν ἀγνοίᾳ τους, 
συχνὰ ἐπιδίδονται σὲ διαδικτυακὰ βίαια παι-
χνίδια καὶ ‘‘ἀνεβοκατεβάζουν’’ βίντεο (...) μὲ 
ἀνεξέλεγκτο περιεχόμενο».

Μεγάλη ἐντύπωση προξένησε ἡ φωνὴ 
μιᾶς μητέρας ἀπὸ τὴ Δυτικὴ Εὐρώπη, ἡ ὁ-
ποία, γνωρίζοντας τὶς συνέπειες ἀπὸ τὴν 
ἀνεξέλεγκτη χρήση τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν 
μέσων, εἶχε δηλώσει μὲ ἔμφαση: «Δὲν θέλω 
νὰ διαπαιδαγωγοῦνται τὰ παιδιά μου ἀπὸ 
τὴν τηλεόραση καὶ τὰ βιντεοπαιχνίδια. Ὅμως 
στὰ παιδιὰ τῶν πλούσιων χωρῶν συμβαί-
νει ἀκριβῶς αὐτό. Ἐνδιαφερόμαστε πολὺ 
γιὰ τὴ μόλυνση τῆς ἀτμόσφαιρας, ἀλλὰ ὄχι 
τόσο γιὰ τὴ μόλυνση τοῦ πνεύματος τῶν 
παιδιῶν» («Καθημερινὴ» 9-5-2008).

Δὲν χρειάζεται νὰ προσθέσουμε κάτι πε-
ρισσότερο στὰ ὅσα πολὺ οὐσιαστικὰ διε-
τύπωσε ἡ σύγχρονη αὐτὴ μητέρα γιὰ τὴν 
κατάχρηση τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ποὺ 
ἔχουν διεισδύσει στὴν καθημερινὴ ζωὴ ὅ-
λων καὶ μάλιστα τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Εἶναι 
λοιπὸν ἐπείγουσα ἀνάγκη ὅλοι οἱ γονεῖς 
νὰ ἀγρυπνοῦν μὲ μεγάλη προσοχὴ γιὰ τὴν 
προφύλαξη τῶν τρυφερῶν βλαστῶν τους 
ἀπὸ κάθε πνευματικὸ κίνδυνο.   



Δημητρίου μεγαλομάρτυρος

τοῦ μυροβλύτου

Ἦχος β΄ –  Ἑωθινὸν Η΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

(ς΄ Λουκᾶ)

� �Π�Σ��Λ�Σ� �Π�Σ��Λ�Σ

Τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Κυ-
ριακῆς αὐτῆς ἔχει ἐπιλεγεῖ πρὸς τιμὴν 
τοῦ ἁγίου Δημητρίου τοῦ πολιούχου
τῆς Θεσσαλονίκης, τὴ μνήμη τοῦ ὁποί-
ου τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας· διότι 
οἱ ἔννοιες τοῦ ἱεροῦ κειμένου διαζω-
γραφίζουν κάποια χαρακτηριστικὰ ποὺ 
εἶχε ὁ ἅγιος Δημήτριος στὴ ζωή του.

1. " Π#�ΫΠ�Θ&Σ" 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος καλεῖ στὸ σημε-

ρινὸ ἀνάγνωσμα τὸν μαθητή του Τιμό-
θεo νὰ ἐπιδεικνύει ζῆλο καὶ ἀφοσίωση 
στὸν πνευματικὸ ἀγώνα. Γι’ αὐτὸ καὶ 
τοῦ λέει: Ἐσύ, παιδί μου, γέμισε μὲ θεία 
δύναμη, ποὺ θὰ σοῦ δώσει ἡ χάρη τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Μ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴ χάρη τοῦ Κυρί-
ου μας, τὴν ἀκαταγώνιστη θεία δύναμη, 
ὁπλίσθηκε καὶ ὁ ἅγιος Δημήτριος. Διότι 
κατανοοῦσε καλὰ ὅτι ἡ θεία ἐνίσχυση 
ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο βῆμα κάθε πιστοῦ 
στὸν ἐν Χριστῷ ἀγώνα. Καὶ ὅτι χωρὶς 
τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ δὲν θὰ μποροῦσε 
νὰ κάμει ἀπολύτως τίποτε. Πολὺ πε-
ρισσότερο ἐφόσον ὁ Ἅγιος τῆς Θεσ-
σαλονίκης δὲν εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει 
μόνο τὴ μανία τῶν εἰδωλολατρῶν ποὺ 
τὸν μισοῦσαν, δὲν εἶχε νὰ παλέψει 
«πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς 
ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς 
κοσμοκράτορας τοῦ σκότους» (Ἐφ. ς΄ 
12). Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς γιὰ τὴ μάχη αὐτὴ 
ἐφοδιάσθηκε μὲ οὐράνια δύναμη, μὲ τὴ 

T  
έκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ̓Ιησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας 
παρ᾿ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, 
οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς κα-

λὸς στρατιώτης ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ 
βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ 
στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ. τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν 
καρπῶν μεταλαμβάνειν. νόει ἃ λέγω· δῴη γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. 
Μνημόνευε ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, 
κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος· ἀλλ᾿ 
ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται. διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, 
ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 

�Σ'"Σ" '�( '�'�Π�Θ&(�
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χάρη τοῦ Κυρίου μας. Κι ἔτσι παντοδύ-
ναμος ρίχθηκε στὴ μάχη. 

2. Σ�#��(Ω�&Σ ("Σ�* +#(Σ��*
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος 

παίρνοντας μιὰ εἰκόνα ἀπὸ τὴ στρα-
τιωτικὴ ζωὴ λέει στὸν Τιμόθεο: Ἐσύ, 
Τιμόθεε, κακοπάθησε «ὡς καλὸς στρα-
τιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ». Καὶ ἀφοσι-
ώσου ὁλοκληρωτικὰ στὸ πνευματικό
σου ἔργο, ὅπως ἀφοσιώνεται ὁ στρα-
τιώτης στὸ στρατιωτικό. Διότι κανεὶς 
στρατιώτης δὲν μπλέκεται στὶς ὑποθέ-
σεις τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ ἀρέσει σ’ ἐκεῖνον 
ποὺ τὸν στρατολόγησε. Ἔτσι λοιπὸν κι 
ἐσὺ ἀφοσιώσου στὸν Βασιλέα καὶ Κύ-
ριό σου, ποὺ σὲ στρατολόγησε στὸν ἀ-
όρατο πνευματικὸ ἀ-
γώνα καὶ πόλεμο. 

Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκα-
νε καὶ ὁ πολιοῦχος τῆς
Θεσσαλονίκης. Διότι 
κι αὐτὸς κατὰ τὴν ἱε-
ρὴ ὥρα τοῦ βαπτί-
σματός του στρατο-
λογήθηκε καὶ ἔγινε 
στρατιώτης τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Καὶ ὡς κα-
λὸς στρατιώτης Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἀγωνίσθηκε 
σκληρὰ μὲ ἄσκηση κα-
θημερινὴ καὶ κακο-
πάθεια πνευματική. Ἂν 
καὶ εἶχε μεγάλο πο-
λιτικὸ καὶ στρατιωτικὸ 
ἀξίωμα, περιφρόνησε τὶς ἀπολαύσεις 
τῆς ἄνετης καὶ τρυφηλῆς ζωῆς καὶ ὑ-
πέμεινε μὲ χαρὰ πολλὲς δοκιμασίες 
χωρὶς νὰ ἐγκαταλείψει τὸν ἀγώνα του. 
Ἀντιμετώπισε κινδύνους καὶ συκοφαν-
τίες, κακότητα καὶ πειρασμούς, θλί-
ψεις καὶ διωγμὸ ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ 
ἐπουρανίου βασιλέως του. Γι’ αὐτὸ καὶ 

σήκωσε μὲ γενναιότητα καὶ χαρὰ τοὺς 
πόνους καὶ τοὺς κόπους τοῦ ἀοράτου 
πολέμου καὶ τοῦ μαρτυρίου· γιὰ νὰ ἀ-
ρέσει στὸν βασιλέα μας Χριστὸ καὶ νὰ 
ἀποδειχθεῖ ἄξιος στρατιώτης του πα-
ραδίδοντας ὁλοκληρωτικὰ τὴν καρδιά 
του καὶ τὴ ζωή του σ’ Ἐκεῖνον.

 
3. �ΘΛ"�&Σ Σ�&Φ�-"Φ�#�(

Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
παρουσιάζει μιὰ εἰκόνα ἀπὸ τὴν ἀθλη-
τικὴ ζωή. Καὶ λέει ὅτι ὅσοι λαμβάνουν 
μέρος σὲ ἀθλητικοὺς ἀγῶνες, δὲν στε-
φανώνονται ἐὰν δὲν ἀγωνισθοῦν σύμ-
φωνα μὲ τοὺς νόμους τῆς ἀθλήσεως. 

Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκαμε καὶ ὁ ἅγιος Δη-
μήτριος. Μέσα στὸν πνευματικὸ ἀγώ-

να κατανοοῦσε τὴν
ἀνάγκη τῆς ἀσκήσε-
ως. Μιᾶς ἀσκήσεως 
καθημερινῆς, μιᾶς 
προπονήσεως καὶ 
ἀθλήσεως μόνιμης 
καὶ νόμιμης, ὅπως 
ἀπαιτοῦν οἱ κανό-
νες τῆς πνευματικῆς 
ἀθλήσεως. Ἀσκοῦν-
ταν δηλαδὴ ὄχι ὅ-
πως ὁ ἴδιος μόνος 
του ἔκρινε κατάλ-
ληλα γιὰ τὸν ἑαυτό 
του, ἀλλὰ ὅπως ὁ-
ρίζουν οἱ κανόνες 
τοῦ πνευματικοῦ ἀ-
γῶνος. Διότι ἤξερε 

καλὰ ὅτι ὅπως ὁ ἀθλητὴς πρέπει νὰ 
τηρήσει ὅλους τοὺς κανονισμοὺς τῆς 
ἀσκήσεως, τῆς δίαιτας, τῆς προπονή-
σεως καὶ τῆς ἀθλήσεως, ἔτσι κι αὐτὸς 
ἔπρεπε νὰ ἀγωνισθεῖ σύμφωνα μὲ 
τὸ θέλημα τοῦ ἀγωνοθέτη μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ
Εὐαγγελίου, τὶς ὑποδείξεις τῆς Ἐκκλη-



σίας, καὶ πολὺ περισσότερο μὲ τὶς συγ-
κεκριμένες συμβουλὲς τοῦ προπονη-
τοῦ του, τοῦ πνευματικοῦ του δηλαδὴ 
πατρός. Κι ἔτσι πῆρε νομίμως τὸν ἀ-
μαράντινο στέφανο τῆς νίκης.  

4. " Σ'&Ψ" 0�Σ Σ��- +#(Σ�� 
Τέλος ὁ ἀπόστολος Παῦλος καλεῖ τὸν 

μαθητή του Τιμόθεο, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ 
ὑποφέρει μὲ ὑπομονὴ ὅλες τὶς κακο-
πάθειες τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, νὰ 
ἔχει διαρκῶς στὴ μνήμη του, στὴ σκέ-
ψη του καὶ τὴν καρδιά του τὸν ἀνα-
στημένο Ἰησοῦ Χριστό. Νὰ Τὸν ἀτενίζει 
καθημερινὰ νοερῶς σταυρωμένο, πλη-
γωμένο, τρυπημένο, ὀδυνώμενο. Καὶ 
βλέποντας τὰ ἄχραντα πάθη Του νὰ τὰ 
βιώνει στὴν καρδιά του καὶ νὰ παίρνει 
δύναμη, παρηγοριά, ἐνίσχυση στὶς δο-
κιμασίες αὐτῆς τῆς ζωῆς.  

Αὐτὸ ἔκαμε στὴ ζωή του καὶ ὁ με-
γαλομάρτυς Δημήτριος: Ἀγάπησε τὸν 
Χριστὸ μὲ ὅλη του τὴ δύναμη. Αὐτὸν 
εἶχε καθημερινὰ στὴ σκέψη του καὶ 
στὴν καρδιά του. Τὸ δικό του πάθος καὶ 
τὸν σταυρικὸ θάνατο ἐνατένιζε νοερῶς 
καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ὁπλισμένος μὲ τὴν 
ἀκαταγώνιστη δύναμη τοῦ σταυρω-
θέντος Κυρίου ὑπέστη φρικτὸ μαρτύ-
ριο καὶ πότισε μὲ τὸ αἷμα του τὴ γῆ τῆς 
Θεσσαλονίκης.  

Ἂς τὸν παρακαλοῦμε λοιπὸν κι ἐμεῖς 
οἱ μικροὶ καὶ ἀνάξιοι, ποὺ ἀγωνιοῦμε 
καθημερινὰ καὶ κάποτε ἀπογοητευό-
μαστε στὸν πνευματικό μας ἀγώνα, τὸν
ἀθλοφόρο καὶ τροπαιοφόρο τοῦ Χρι-
στοῦ Δημήτριο, νὰ μᾶς δίνει δύναμη 
γιὰ νὰ ἀγωνιζόμαστε μὲ θάρρος καὶ 
πίστη στὸν στίβο τοῦ πνευματικοῦ μας 
ἀγῶνος, ὥστε νὰ λάβουμε κι ἐμεῖς τὸ 
ἀμαράντινο στεφάνι τῆς νίκης καὶ νὰ 
δοξάζουμε μαζί του αἰωνίως τὸν ἀρχη-
γὸ τῆς πίστεώς μας καὶ οὐράνιο Βασι-
λέα μας Ἰησοῦ Χριστό.

✝ Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου
• ΓΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ (Τὸ γενετήσιον ἔνστικτον)        (Τὸ γενετήσιον ἔνστικτον)          4  ̦ 

✼   ✼   ✼
✝ Ἀρχιμ. Λεωνίδου Κ. Διαμαντοπούλου Ἀρχιμ. Λεωνίδου Κ. Διαμαντοπούλου
• ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΝΩΣΤΗ ΧΩΡΑ                     2,50  ̦ 
• ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ                                 2,50  ̦
• ΝΕΑΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                 4  ̦
• ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ, ΝΕΕ ΜΟΥ...                 3  ̦ 

✼   ✼   ✼
✝ Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παπαγιάννη Ἀρχιμ. Χριστοδούλου Κ. Παπαγιάννη
• ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΙΑ                        3  ̦ 

✼   ✼   ✼
✝ Ἀρχιμ. Χαρίτωνος Κ. Πνευματικάκι Ἀρχιμ. Χαρίτωνος Κ. Πνευματικάκι
• Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ                    4  ̦ 

✼   ✼   ✼
✝ Δημητρίου Γ. Παναγιωτοπούλου Δημητρίου Γ. Παναγιωτοπούλου
• Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ                            5  ̦ 

✼   ✼   ✼
Νικολάου Π. ΒασιλειάδηΝικολάου Π. Βασιλειάδη
• ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
    ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ 1955-59                   9  ̦
• ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                                   6  ̦
• ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
   ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ                                           6  ̦
• ΚΑΘΩΣ ΞΑΝΟΙΓΕΣΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ                 6  ̦
• ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΛΜΗ                   5  ̦
• ΑΓΝΟΤΗΤΑ: Δύναμη - ὈμορφιὰΔύναμη - Ὀμορφιὰ                     3  ̦
• Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ                        1  ̦
• ΜΟΥΣΙΚΗ: Νότες ζωῆςΝότες ζωῆς
    ἢ ἀντίλαλοι θανάτου;    ἢ ἀντίλαλοι θανάτου;                                              6  ̦

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

ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
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