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 Στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους ἀνα-
ζητῶ τὸ νόημα τοῦ ἔτους, τὸν σκοπὸ τῆς 
ἐπίγειας πορείας μου.

Εἶμαι πλασμένος ἀπὸ χῶμα· μέσα μου 
ὅμως κάτι ἀνώτερο ζητῶ. Εἶμαι φτιαγμέ-
νος ἀπὸ ὕλη· μέσα μου ὅμως τὸ πνεῦμα 
κυριαρχεῖ. Δὲν ἔχω μόνο σῶμα· ἔχω καὶ 
ἀθάνατη ψυχή. Ζῶ πάνω στὴ γῆ καὶ ἐπί-
μονα ψάχνω γιὰ λίγο οὐρανό.

Ἐκεῖ εἶναι στραμμένο τὸ βλέμμα μου, 
ἐκεῖ εἶναι ἡ καρδιά μου, οἱ πόθοι μου καὶ 
ὁ προορισμός μου, ἐκεῖ νιώθω νὰ ἀνα-
πνέει ἐλεύθερα ἡ ψυχή μου. 

Δυστυχῶς, ὅμως! Ἔχει γίνει τόσο χω-
ματένια ἡ ζωή μας, τόσο φτηνή, ἀνούσια 
καὶ ρηχή. Ζοῦμε πνιγμένοι στὴ ματαιότη-
τα καὶ στὴν ἀπάτη. Ζοῦμε ὑπόδουλοι στὸ 
κράτος τῆς φθορᾶς. Καὶ δὲν τὸ ἀντέχου-
με.

Δὲν ἀντέχουμε νὰ μᾶς λένε ὅτι ὁ ἄν-
θρωπος εἶναι ἕνα ἐξελιγμένο ἀνώτερο 
ζῶ  ο, ἕνας λίγο πιὸ ἔξυπνος πίθηκος. 
Δὲν μποροῦμε νὰ συμβιβασθοῦμε μὲ 
τὴν ἰδέα ποὺ μᾶς περνοῦν, ὅτι ὅλα ἀρχί-
ζουν καὶ τελειώνουν ἐδῶ, ὅτι ὁ θάνατος 
εἶναι τὸ ὁριστικὸ τέλος τῆς ζωῆς μας, ὅτι 
δὲν ὑπάρχει κάτι ἀθάνατο μέσα μας, μιὰ 
ψυχὴ ποὺ πάντοτε ζεῖ καὶ ποτὲ δὲν πε-
θαίνει. Καὶ ἑπομένως δὲν δεχόμαστε ὅτι 
ὅταν τελειώσει ἡ ζωή, δὲν ἀξίζει νὰ φρον-
τίσουμε τὸ σῶμα, ἀλλὰ τὸ πιὸ πρακτικὸ 
εἶναι νὰ τὸ κάψουμε καὶ νὰ σκορπίσουμε 
τὴ σκόνη του, νὰ μὴ μείνει τίποτε, νὰ μὴ 
μᾶς θυμᾶται κανείς, νὰ σβήσουν καὶ νὰ 
τελειώσουν ὅλα ἐδῶ, μέσα στὰ χειροκρο-
τήματα ἐκείνων ποὺ σὲ λίγο θὰ ἀκολου-
θήσουν τὴν ἴδια πορεία, στὸ μηδὲν καὶ 
στὸ τίποτε.

Καὶ ἀφοῦ, ὅπως λένε, δὲν ἀκολουθεῖ 
τίποτε, ἀφοῦ ὅλα τελειώνουν ἐδῶ, αὐτὸ 
ποὺ ἀξίζει εἶναι νὰ προσπαθοῦμε γιὰ ἕνα 
πιὸ καλὸ καὶ ἀπολαυστικὸ «ἐδῶ», καὶ 

Ψάχνω 
γιὰ λίγο οὐρανὸ
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νὰ ἀσχολούμαστε καὶ νὰ παλεύουμε γιὰ 
τοὺς μισθοὺς καὶ τὶς συντάξεις, γιὰ τὴν 
ἐφήμερη δόξα καὶ τὶς ἡδονές, γιὰ τὴν ἄνε-
ση καὶ τὶς ἀπολαβές. Αὐτό, κατὰ τὴν ἀντί-
ληψή τους, εἶναι ὁ ἄνθρωπος: «φάγωμεν 
καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν» 
(Α΄ Κορ. ιε΄ [15] 32).

Ἀλλὰ ὄχι! Δὲν εἶναι αὐτό! Ὁ ἄνθρωπος 
εἶναι τὸ πλάσμα τῆς ἰδιαίτερης φροντί-
δας τοῦ Δημιουργοῦ, τὸ στολίδι τῆς δημι-
ουργίας, ὁ βασιλιὰς τῆς ὁρατῆς κτίσεως, 
αὐτὸς ποὺ φέρει μέσα του,  ἀνεκτίμητο 
δῶρο καὶ περιουσία ἀναφαίρετη, τὴν εἰ-
κόνα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶναι προορισμένος 
νὰ φθάσει στὴν ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ, νὰ γί-
νει καὶ αὐτὸς θεός, θεὸς κατὰ χάριν. Κα-
λεῖται νὰ μιμηθεῖ τὶς ἀρετὲς τοῦ Θεοῦ, ὅσο 
αὐτὸ εἶναι δυνατὸν στὴν πεπερασμένη 
ἀνθρώπινη φύση, γιὰ νὰ ζήσει στὴν αἰ-
ωνιό τητα ἄφθαρτος, ἀθάνατος, ἔνδοξος, 
αἰώνιος, λαμπρός. Νὰ μετέχει στὴ μακα-
ριότητα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀντανακλᾶ τὴ 
δόξα Του.

Πρὶν ὅμως ὅλα αὐτὰ τὰ πραγματοποι-
ήσει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τώρα ποὺ ζῶ 
στὴ γῆ, τώρα ποὺ εἶμαι στὴν ἀτέλεια καὶ 
στὴ φθορὰ καὶ προσδοκῶ μὲ πόθο βαθὺ 
ὅσα ὁ Θεὸς μᾶς ὑποσχέθηκε καὶ μᾶς ἐξα-
σφάλισε μὲ τὸν θάνατο καὶ τὴν Ἀνάσταση 
τοῦ Υἱοῦ Του στὴν οὐράνια βασιλεία Του, 
τώρα ποὺ ἀσφυκτιῶ μέσα στὴ ματαιότητα 
τῶν ἀμέτρητων τοῦ κόσμου τούτου πει-
ρασμῶν, ψάχνω γιὰ λίγο οὐρανό.

Γι’ αὐτὸ καὶ ζῶ μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ καὶ ψάλλω μὲ τὸν ἱερὸ ὑμνογρά-
φο: «Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία, 
ἀνεδείχθη ἅπαντας, φωταγωγοῦσα τοὺς 
πιστούς...». Μέσα στὴν ἁγία μας Ἐκκλη-
σία, μέσα στὸν ἅγιο ναὸ τοῦ Θεοῦ, βρί-
σκω τὸν οὐρανό, βρίσκω τὸ φῶς, τὴν 
ἀλήθεια, τὴ ζωή. Ἐδῶ μέσα φωτίζονται 
οἱ δρόμοι μου καὶ ἔχει ὕψιστο νόημα ἡ 
ζωή μου, ἐδῶ λαμπρύνεται καὶ χαίρεται 
ἡ ψυχή μου. Ἐδῶ προγεύομαι καὶ προ-
απολαμβάνω τὴν ἄρρητη χαρὰ καὶ τὴν 

ἄφατη δόξα τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἡ ταπεινή 
μου ὕπαρξη φωτίζεται ἀπὸ τὶς ἀνταύγειες 
τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς τῆς αἰωνιότητος. 
Μέσα στὴν Ἐκκλησία ζῶ τὴν πραγματικό-
τητα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλὰ «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ἡμῶν 
ἐστιν» (Λουκ. ιζ΄ [17] 21). Μέσα μας σκη-
νώνει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, καὶ ἀπὸ τὰ 
βάθη τῆς ψυχῆς μας κράζουμε πρὸς τὸν 
Θεὸ καὶ Τὸν ὀνομάζουμε Πατέρα. Καὶ ὁ 
Χριστὸς κατοικεῖ «διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς 
καρδίαις ἡμῶν» (Ἐφ. γ΄ 17). Ὁ Ὕψιστος 
Τριαδικὸς Θεὸς «μονὴν παρ’ ἡμῖν ποιεῖ» 
(Ἰω. ιδ΄ [14] 23), κάνει κατοικία Του τὸν 
ἄνθρωπο καὶ τὸν ἀναδεικνύει ἔμψυχο καὶ 
ζωντανὸ ναό Του.

Ψάχνω γιὰ λίγο οὐρανό. Τώρα καταλα-
βαίνω ὅτι μέσα στὴν Ἐκκλησία μπορῶ 
νὰ βρῶ ὅλο τὸν οὐρανὸ μέσα μου, γιατὶ 
μέσα μου μπορεῖ νὰ κατοικεῖ ὁ Κύριος τοῦ 
οὐρανοῦ. «Ἰδοὺ ὁ οὐρανὸς ἔσωθέν σου, 
εἰ καθαρὸς ἔσῃ», μᾶς διαβεβαιώνουν οἱ 
ἅγιοι Πατέρες (Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος). Τὶς 
καθαρὲς καρδιὲς τὶς ἐπισκέπτεται ὁ Θεὸς 
καὶ κατοικεῖ μέσα τους. Τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ 
ἀνθρώπου γίνεται τότε οὐ  ρανός, ἕνας μι-
κρὸς παράδεισος!

Γι’ αὐτὴ τὴ μόνη ἀληθινὴ χαρὰ καὶ ὕψι-
στη δόξα εἶναι πλασμένος ὁ ἄνθρωπος! 

Ἀναζητῶ τὸν οὐρανό.
Προσμένω τὴν τρισένδοξη οὐράνια Βα-

σιλεία τοῦ Θεοῦ στὸ μέλλον, στὴν αἰωνι-
ότητα.

Ζῶ μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ὡς 
συνειδητὸ μέλος της καὶ βρίσκω τὴ Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ στὸ παρόν: ἡ Ἐκκλησία 
μας εἶναι οὐρανός.

Καθαρίζω τὸ ἐσωτερικό μου ἀπὸ τὴν 
ἁμαρτία καὶ ἀνακαλύπτω τὸν οὐρανὸ μέ-
σα μου!

Ἡ ὕλη, ἡ σάρκα, τὸ χῶμα, ἡ γῆ δὲν ἀξί-
ζουν πιά. Ὅλα στὴ ζωή μου μποροῦν νὰ 
γίνουν οὐρανός! Καὶ σ’ αὐτὸ τὸ νέο ἔτος 
καὶ σ’ ὅλη τὴν ἐπίγεια πορεία μου!
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(Μετὰ τὰ Φῶτα)

Γεωργίου Χοζεβίτου,
Δομνίκης ὁσίας
Ἦχος δ΄ -  Ἑωθινὸν Ζ΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ἐφεσ. δ΄ 7-13

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. δ΄ 12-17

Τ
ῷ καιρῷ ἐκεί-
νῳ, ἀκούσας ὁ 
᾿Ιησοῦς ὅτι ᾿Ιω-

άννης παρεδόθη, ἀνε-
χώρησεν εἰς τὴν Γαλι-
λαίαν, καὶ καταλιπὼν 
τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν 
κατῴκησεν εἰς Καπερ-
ναοὺμ τὴν παραθα-
λασσίαν ἐν ὁρίοις Ζα-
βουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 
ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν 
διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προ-
φήτου λέγοντος· γῆ Ζα-
βουλὼν καὶ γῆ Νεφθα-
λείμ, ὁδὸν θαλάσσης, 
πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, 
Γα λιλαία τῶν ἐθνῶν, 
ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν 
σκότει εἶδε φῶς μέγα, 
καὶ τοῖς καθημένοις ἐν 
χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου 
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 
Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿Ιη-
σοῦς κηρύσσειν καὶ λέ-
γειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε 
γὰρ H βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν.

«Μετ αν οεῖ τε » 
Ἀκούσαμε στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα σήμερα, 

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα, ὅτι ὁ Κύριος μετὰ τὴ φυλά-
κιση τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἄρχισε νὰ κηρύττει συ-
στηματικά. Καὶ τί ἔλεγε; «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Καλοῦσε σὲ μετάνοια· διό-
τι, ἔλεγε ὁ Κύριος, ἔχουν πλησιάσει οἱ ἡμέρες κατὰ 
τὶς ὁποῖες θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ μετάσχουν οἱ ἄνθρω-
ποι στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ νὰ ἀπολαύσουν 
τὰ ἀγαθά της. Τὸ κήρυγμα λοιπὸν τοῦ Κυρίου ἦταν 
κήρυγμα μετανοίας. Τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας δι-
αμέσου τῶν αἰώνων εἶναι κήρυγμα μετανοίας. Για-
τί ὅμως; Ἂς δοῦμε πολὺ σύντομα γιατί εἶναι τόσο 
σπουδαία ἡ μετάνοια καὶ πῶς θὰ τὴν κατορθώσου-
με.

1. O σπο υδα ιό τη τα  τῆς   με τα νοία ς
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος γιὰ τὸν Θεό. Ὁ ἄν-

θρωπος εἶναι εὐτυχισμένος μόνο ὅταν βρίσκεται σὲ 
κοινωνία μαζί Του. Καὶ ἀντίστροφα, εἶναι δυστυχι-
σμένος ὅταν χάνει τὸν Θεό, ὅταν ἀπομακρύνεται 
ἀπὸ Αὐτόν.

Τί χωρίζει ὅμως τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό; Δὲν 
τὸν χωρίζουν οὔτε ἡ νιότη του, οὔτε τὰ γηρατειά 
του, οὔτε ὁ πλοῦτος ἢ ἡ φτώχεια του, οὔτε ἡ ὑγεία 
ἢ ἡ ἀρρώστια του, οὔτε ὁ ἔπαινος ἢ ἡ καταφρόνηση 
τῶν ἀνθρώπων· τὸν χωρίζει ἡ ἁμαρτία, ποὺ ὁ ἴδιος 
ἐπιλέγει ἐλεύθερα. Τὸ δηλώνει ὁ προφήτης Ἡσαΐας: 
«Τὰ ἁμαρτήματα ὑμῶν διιστῶσιν ἀναμέσον ὑμῶν 
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καὶ ἀναμέσον τοῦ Θεοῦ» (Ἡσ. νθ´ [59] 
2). Τὰ ἁμαρτήματά σας δημιουργοῦν 
χωρισμὸ καὶ διάσταση ἀνάμεσα σ᾿ ἐ -
σᾶς καὶ στὸ Θεό.

Μάλιστα ὅσο πιὸ πολὺ ἁμαρτάνει 
καν  είς, τόσο πιὸ πολὺ ἀπομακρύνεται 
ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ τὸ φοβερότερο: Ἁ -
μαρτάνουν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἄνθρω-
ποι κάθε μέρα τῆς ζωῆς τους. «Πολλὰ 
γὰρ πταίομεν ἅπαντες», σημειώνει ὁ ἅ -
γιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος (Ἰακ. γ´ 2).

Μπορεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς νὰ ξαναβρεῖ 
τὸν Θεό;

Ναί! Πῶς; Διὰ τῆς μετανοίας· ἂν με-
τανοήσει. Γι᾿ αὐτὸ ἡ μετάνοια ἀποτελεῖ 
τὸ κεντρικὸ σημεῖο τοῦ κηρύγματος τοῦ 
Κυρίου· διότι εἶναι τὸ μοναδικὸ φάρμα-
κο γιὰ τὴν πιὸ μεγάλη ἀρρώστια τοῦ 
ἀν θρώπου, τὴν ἁμαρτία του. Εἶναι τὸ 
μό νο μέσο γιὰ νὰ ξαναβρεῖ τὸν Θεό, 
τὴν πηγὴ τῆς εὐτυχίας του.

Ἀλλὰ πῶς θὰ κατορθώσουμε τὴ με-
τάνοια;

2. Πῶς  θὰ  με τα νοήσου με 
Ἡ μετάνοια εἶναι ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος, ἕνα πνευματικὸ θαῦμα, 
θαυμαστὴ ἀπελευθέρωση τοῦ ἁμαρτω-
λοῦ ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ διαβόλου καὶ 
ἐπιστροφή του στὸ Θεό. Γιὰ νὰ ζήσου-
με λοιπὸν τὴ μετάνοια, πρέπει νὰ ζη-
τοῦμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μᾶς τὴ χαρίσει.

Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό. Ἡ μετά-
νοια εἶναι ἐπίσκεψη τῆς θείας Χάριτος 
στοὺς ἀξίους, σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἀγωνί-
ζονται νὰ μετανοοῦν. Σὲ τί ὅμως συνί-
σταται ἡ ἀληθινὴ μετάνοια, ποιὰ εἶναι 
τὰ βασικὰ γνωρίσματά της, ὥστε νὰ τὰ 
καλλιεργήσουμε;

Πρῶτα-πρῶτα αὐτὸς ποὺ μετανοεῖ, 
ἀ   ναγνωρίζει τὴν ἁμαρτωλότητά του καὶ 
συναισθάνεται τὴν ἐνοχή του. Παραδέ-
χεται ὅτι ἁμάρτησε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 

ὅτι πρόδωσε τὴν ἀγάπη Του.
Ἡ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητος 

συνοδεύεται ἀπὸ τὴ συντριβή, τὸ κύριο 
γνώρισμα τῆς μετανοίας. Ὅποιος μετα-
νοεῖ, συντρίβεται, δηλαδὴ πονάει ψυχι-
κά. Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ πόνος δὲν εἶναι ἡ τα-
ραχὴ ἀπὸ τὶς τύψεις τῆς συνειδήσεως, 
οὔτε ἡ ἀπελπισία καὶ βαθιὰ μελαγχολία, 
ποὺ παραλύουν καὶ ἀχρηστεύουν τὸν 
ἄνθρωπο. Ὁ πόνος τῆς μετανοίας εἶναι 
βαθὺς μέν, ἀλλὰ ἥσυχος καὶ εἰρηνικός· 
ἀναμεμιγμένος μὲ τὴν ἐλπίδα στὸ ἔλεος 
τοῦ Θεοῦ. Ἡ συντριβὴ ἐκδηλώνεται μὲ 
πολλὲς καὶ θερμὲς προσευχὲς στὸ Θεὸ 
γιὰ τὴν ἄφεση καὶ μὲ τὴν εἰλικρινὴ καὶ 
ταπεινὴ ἐξαγόρευση τῶν ἁμαρτιῶν στὸ 
Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

Τέλος, αὐτὸς ποὺ μετανοεῖ, ἐγκατα-
λείπει τὴν προηγούμενη ζωή του μὲ 
ὅλη του τὴν καρδιά, μισεῖ τὴν ἁμαρτία 
καὶ ἀποφασίζει σταθερὰ νὰ ζήσει και-
νούργια ζωή, σύμφωνη μὲ τὸ θέλημα 
τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς ποὺ μετανοεῖ ἀληθινὰ 
καὶ ὁριστικά, ἀγωνίζεται νὰ μὴν ξανα-
κάνει τὴν ἁμαρτία γιὰ τὴν ὁποία μετα-
νόησε, νὰ καρποφορήσει «καρπὸν ἄξι-
ον τῆς μετανοίας» (Ματθ. γ´ 8).

* * *
Ἀνέτειλε τὸ νέο ἔτος καὶ τὸ ὑποδεχθή-

καμε μὲ πολλὲς εὐχές. Γιὰ νὰ ἀνατείλει 
ὅμως στὴν καρδιά μας ὁ νοητὸς Ἥλιος 
τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στός, δὲν ἀρκοῦν οἱ εὐχὲς ποὺ ἀνταλ-
λάξαμε καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς χρονολογίας, 
ἀλλὰ χρειάζεται ἡ ἀλλαγὴ τοῦ νοῦ καὶ 
ὁ προσωπικός μας ἀγώνας. Ἀπαιτεῖται 
ἀ πόφαση μετανοίας. Αὐτὸ ἂς ἀγωνι-
σθοῦμε νὰ ἀποκτήσουμε στὴ νέα χρο-
νιά, αὐτὸ ἂς ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Κύριό 
μας. Καὶ τότε ὄντως θὰ ζήσουμε νέο 
ἔτος, θὰ βάλουμε πραγματικὰ καινούρ-
για ἀρχὴ στὴ ζωή μας, θὰ ζοῦμε ἀπὸ 
αὐτὴ τὴ ζωὴ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.



«...καὶ τοῦτο 
τὸ ἔτος»

Κ άποιος ἄνθρωπος εἶχε μιὰ συ-
κιὰ φυτευμένη στὸ ἀμπέλι του καὶ 
ἦλθε καὶ ζητοῦσε καρπό, ἀλλὰ 

δὲν ἔβρισκε. Εἶπε τότε στὸν ἀμπελουρ-
γό: Τρία χρόνια ἔρχομαι καὶ ζητῶ καρπὸ 
στὴ συκιὰ αὐτὴ καὶ δὲν βρίσκω. Κόψε 
την σύρριζα. «Ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταρ-
γεῖ;». Γιατί νὰ πιάνει ἄδικα τὸν τόπο καὶ 
νὰ ἀχρηστεύει τὸ μέρος αὐτὸ τῆς γῆς, 
στὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ φυτευθεῖ 
ἄλλο δένδρο ποὺ νὰ καρποφορεῖ; Ὁ 
ἀμπελουργὸς ὅμως τοῦ εἶπε: «Κύριε, 
ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος». Ἄφησέ 
την καὶ αὐτὸ τὸν χρόνο, νὰ τὴν περιποι-
ηθῶ, νὰ σκάψω γύρω της καὶ νὰ βάλω 
λιπάσματα. Καὶ μπορεῖ νὰ φέρει καρπό. 
Ἂν ὅμως δὲν κάνει καρπό, τότε θὰ τὴν 
κόψεις στὸ μέλλον.

Τί θέλει νὰ μᾶς διδάξει ὁ Κύριος μ’ 
αὐτὴ τὴ μικρὴ παραβολή, ποὺ περιέχε-
ται στὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο; (ιγ΄ [13] 
6-9). Ποιὸ εἶναι τὸ νόημά της;

Μὲ ἄκαρπη συκιὰ παραβάλλει ὁ Κύ-
ριος ἀφενὸς μὲν τὸν λαὸ τῶν Ἑβραί-
ων, ποὺ δέχθηκε ἀναρίθμητες εὐεργε-
σίες, ἀλλὰ δέν μετανόησε, ἀφετέρου δὲ 
τὸν ράθυμο καὶ ἀμετανόητο ἄνθρωπο. 
Αὐτὸν ποὺ ἐνῶ βρίσκεται στὸ εὔφορο 
ἔδαφος τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ τρέφεται μὲ 
τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ γνωρίζει τὸ θέλη-

μά Του, δὲν παράγει καρποὺς πνευμα-
τικοὺς μετανοίας, δὲν ἔχει ἔργα ἀρετῆς. 
Ὁ Θεὸς περιμένει, τοῦ δίνει παράταση 
ζωῆς, τοῦ δίνει εὐκαιρίες, γιὰ νὰ συνέλ-
θει καὶ μετανοήσει, γιὰ νὰ ἀλλάξει πο-
ρεία. Μακροθυμεῖ καὶ ἀναβάλλει. Ἂν 
ὅμως τελικὰ ὁ ἁμαρτωλὸς δέν μετανο-
ήσει, τότε ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ ἀπο-
βαίνει εἰς βάρος του, διότι ἁμαρτάνει 
περισσότερο, καὶ τότε ἡ φιλάνθρωπη 
δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ θέτει τέρμα στὴ 
ζωή του.

Νέο ἔτος! Τὸ ὑποδεχόμαστε μὲ χα-
ρά, μὲ γιορτὲς καὶ ὁλόθερμες εὐχές. Μὲ 
ἐλπίδες πολλές. Τί περιμένουμε νὰ μᾶς 
φέρει ὁ καινούργιος χρόνος; Ποιὲς οἱ 
προσδοκίες μας; Ποιὰ τὰ σχέδιά μας γι’ 
αὐτόν; Θὰ φέρουμε καρποὺς πνευμα-
τικούς; 

«Ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος». Μᾶς 
δίνει παράταση ὁ Θεός. Αὐτός, «ὁ τῶν 
αἰώνων ποιητὴς καὶ Δεσπότης», Αὐτὸς 
ποὺ κρατεῖ στὰ παντοδύναμα χέρια 
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Του ὅλο τὸν κόσμο καὶ τὴ ζωὴ τοῦ κα-
θενός μας καὶ ὁρίζει τοὺς καιροὺς καὶ τὰ 
χρόνια μας, μᾶς χαρίζει ἄλλο ἕνα χρό-
νο ζωῆς. Μᾶς ἀφήνει νὰ ζήσουμε «καὶ 
τοῦτο τὸ ἔτος».

Μᾶς φύτευσε μὲ τὸ Βάπτισμά μας μέ-
σα στὴν ἁγία Του Ἐκκλησία, μᾶς δίνει 
πλούσια τὴ Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
μᾶς φωτίζει μὲ τὸν αἰώνιο λόγο Του καὶ 
μᾶς τρέφει μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήρια, μᾶς 
καθιστᾶ μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του. Εἶναι 
δίκαιο λοιπὸν νὰ περιμένει καρπούς, 
ὅπως καὶ ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἀμπελῶνος 
ἀπὸ τὴ συκιά. Ἔρχεται ὁ Ἴδιος καὶ τοὺς 
ζητεῖ, γιὰ νὰ δείξει τὴν ἀγάπη Του καὶ 
τὸ ἐνδιαφέρον Του νὰ βρεῖ γεμάτη καρ-
ποὺς τὴ συκιά Του. Δὲν ἀρκεῖται νὰ βλέ-
πει φύλλα μόνο καὶ βλαστούς. Δὲν Τὸν 
ἱκανοποιοῦν μόνο οἱ ἐπικλήσεις μας, οἱ 
ἀποφάσεις καὶ οἱ ὑποσχέσεις μας. Ζητεῖ 
καρπούς. Θέλει νὰ δεῖ ἔμπρακτη ἀρε-
τή: ταπείνωση, ἀγάπη, ὑπομονή, συγ-
χωρητικότητα, ἁγνότητα, ἐλεημοσύνη, 
θερμὴ προσευχή. Θέλει ὅλα τὰ ἔργα 
μας, οἱ λόγοι μας, οἱ ἐπιθυμίες τῆς καρ-
διᾶς, οἱ σκέψεις τοῦ νοῦ μας νὰ εἶναι 
σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο θέλημά Του, μὲ τὸν 
αἰώνιο νόμο Του. Αὐτοὺς τοὺς καρποὺς 
ζητάει ἀπὸ μᾶς ὁ Θεός.   

Στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους ἂς ἀνακρί-
νουμε τοὺς ἑαυτούς μας, ἂς ἐξετάσουμε 
μὲ ἀκρίβεια τὴ ζωή μας. Ἔχουμε καρ-
πούς; Ζοῦμε κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ; 
Ἂν ἐρευνήσουμε σωστὰ τὸν ἑαυτό μας, 
θὰ διαπιστώσουμε ἀσφαλῶς ὅτι πολλὰ 
ἀκόμη μένουν στὸν καθένα μας γιὰ δι-
όρθωση. Καὶ ὅτι ἑπομένως πρέπει νὰ 
ἐντείνουμε τίς προσπάθειές μας «καὶ 
τοῦτο τὸ ἔτος» γιὰ περισσότερο ἀγώνα. 
«Καὶ τοῦτο τὸ ἔτος» μᾶς ἀφήνει ὁ Θεὸς 
νὰ ζήσουμε γιὰ νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ 
καρποφορήσουμε. Ὁ χρόνος περνάει 
καὶ δὲν πρέπει νὰ περνάει ἄκαρπος. Θὰ 

ἔλθει ὁ καιρὸς τῆς δικαίας ἀνταποδόσε-
ως τοῦ Θεοῦ, καὶ τότε, ἀλίμονο, κάθε 
ἄκαρπη συκιὰ θὰ κοπεῖ ἀπὸ τὴ ρίζα της.

Οἱ ἱεροὶ ἑρμηνευτὲς λένε ὅτι ὁ ἀμπε-
λώνας εἶναι ὁ κόσμος, ποὺ φυτεύθηκε 
γιὰ νὰ φέρει καρπὸ στὸ Θεό. Ὅλος ὁ 
κόσμος, ἰδιαίτερα ὁ χριστιανικός, μάλι-
στα τὸ δικό μας Ὀρθόδοξο ἔθνος, ποὺ 
καλλιεργήθηκε μὲ τελείως ξεχωριστὴ 
ἐπιμέλεια ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ εὐεργετήθη-
κε μὲ σπάνιες εὐεργεσίες, θὰ ἔπρεπε 
πλουσιότατα νὰ καρποφορεῖ.

Δυστυχῶς, ὅμως! Σήμερα δὲν ἔχου-
με καρποὺς πίστεως ποὺ θαυματουρ-
γεῖ· ἀκούγονται κηρύγματα ἀθεΐας, ποὺ 
ἀφανίζει τὰ ἔθνη καὶ τὰ καταργεῖ. Δὲν 
ἔχουμε καρποὺς ἀρετῆς· κυριαρχεῖ ἡ 
ἁμαρτία καὶ ἡ διαστροφή. Δὲν ἔχουμε 
καρποὺς μετανοίας, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ 
σωτηρία· ἐμφανίζουμε ἀμετανοησία, 
σκλήρυνση καὶ ἐπιμονὴ στὴν ἐκτροπή.

Ποῦ θὰ ὁδηγηθοῦμε μὲ ὅλα αὐτά; Ἤ-
δη βλέπουμε τὰ δυσάρεστα ἀποτελέ-
σματα: φτώχεια, ἀνεργία, ἀπειλὲς πο-
λέμων, ἐγκληματικότητα, περιφρόνηση 
ἀπὸ τοὺς μεγάλους τῆς γῆς, ἐξουθένω-
ση καὶ δυστυχία. Τί ἄλλο ἄραγε μπορεῖ 
νὰ φέρει ὁ καινούργιος χρόνος;

Ὁ πανάγαθος Θεὸς Πατέρας μᾶς χα-
ρίζει «καὶ τοῦτο τὸ ἔτος». Καὶ περιμένει 
τὴ μετάνοια, τὴν ἐπιστροφή μας. Νὰ γυ-
ρίσουμε σ’ Αὑτὸν ἄρχοντες καὶ λαός, νὰ 
μετανοήσουμε ὡς ἄτομα καὶ ὡς ἔθνος. 
Καθένας μας ποὺ μετανοεῖ, συμβάλλει 
οὐσιαστικὰ στὴν ἀνόρθωση τοῦ συνό-
λου. Γιὰ νὰ μᾶς χαρίσει καὶ πάλι τὰ ἀγα-
θά Του ὁ Θεός, νὰ μᾶς δώσει τὴν πα-
λιά μας δόξα, νὰ μᾶς πλουτίσει μὲ τὰ 
δῶρα Του, τὰ ὑλικὰ καὶ πνευματικά, καὶ 
νὰ μᾶς ἀξιώσει μὲ πίστη στὶς ἱερὲς καὶ 
ἅγιες Παραδόσεις μας νὰ συνεχίσουμε 
τὴν πορεία μας «καὶ τοῦτο τὸ ἔτος» καὶ 
σ’ ὅλη τὴ συνέχεια τῆς ἱστορίας μας.



Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὅπως τὸν ἐκφρά-
ζει ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός, ἀπαι-
τεῖ ἀπὸ τὸν καθένα μας πολλὴ 

προσοχή, ζῆλο καὶ προθυμία. Ἐπειδὴ οἱ 
εὐσεβεῖς Ἰουδαῖοι θυμήθηκαν καὶ ὁμολό-
γησαν ὅτι ἡ βοήθειά τους θὰ ἔλθει μόνο 
ἀπὸ τὸν παντοδύναμο Κύριο, ὁ ἱερὸς 
Ψαλμωδὸς παρακινεῖ καὶ συμβουλεύει: 
«Μὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου, μηδὲ 
νυστάξῃ ὁ φυλάσσων σε» (Ψαλ. ρκ΄ [120] 
3). Μὴν ἀφήσεις, ψυχή μου, νὰ σαλευθεῖ 
τὸ πόδι σου. Μὴν μπεῖς σὲ πειρασμὸ καὶ 
ἀφήσεις τὴ θέλησή σου νὰ γλιστρήσει καὶ 
νὰ ξεστρατίσει στὸ κακό, γιὰ νὰ μὴ νυ-
στάξει καὶ Αὐτὸς ποὺ σὲ φυλάει. «Ἐὰν 
θέλεις», σχολιάζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, 
«νὰ ἀπολαύσεις τὴ βοήθεια ποὺ ζητεῖς, 
πρόσ φερε καὶ σύ, τὴν ἐκ μέρους σου 
προσπάθεια. Πρόσεξε νὰ μὴν παρατρα-
πεῖς, νὰ μὴ σκανδαλισθεῖς, νὰ μὴ βάλεις 
τὸν ἑαυτό σου σὲ πειρασμό, καὶ τότε θὰ 
ἔχεις τὸν Θεὸ νὰ σοῦ δίνει χέρι βοηθείας, 
νὰ μὴ σὲ ἐγκαταλείπει, νὰ μὴ σὲ ἀφήνει»1.

Ὥστε πρέπει νὰ προσφέρουμε καὶ ἐ-
μεῖς τὰ δικά μας, αὐτὸ θέλει καὶ ὁ Θεός. 
«Μπορεῖ», συμπληρώνει ἡ χρυσὴ γλώσ-
σα, «νὰ εἶναι μικρὰ καὶ πτωχικά, πρέπει 
ὅμως νὰ τὰ προσφέρουμε χωρὶς νὰ μέ-
νουμε ἀργοί, οὔτε κοιμώμενοι καὶ ροχαλί-
ζοντες ἢ πλαγιασμένοι. Ἀντίθετα, πρέπει 
νὰ ἐνεργήσουμε καὶ νὰ ἐνδιαφερθοῦμε 
μὲ ζῆλο γιὰ τὴ σωτηρία μας».

«Τὸ ρητὸν τοῦτο», σχολιάζει ὁ ὅσιος 
Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, «εἶναι ἴδιον φι-
λαδελφίας, δηλαδὴ τὸ νὰ παρακαλῇ κά-
θε ἕνας τὸν Θεὸν διὰ τὸν ἄλλον ἀδελ-
φόν του. Μὴ δώσῃς, λέγει, ἐσύ, ὦ ἀδελ-
φέ μου, εἰς παρατροπὴν καὶ κρημνισμὸν 
τὸ ποδάρι τῆς ψυχῆς σου, μηδὲ ἀφήσῃς 
τὴν ἴσην στράταν, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀρε-
τή, διὰ νὰ μὴ νυστάξῃ καὶ ὁ Θεὸς ποὺ σὲ 
φυλάττει, καὶ σὲ ὑστερήσῃ τῆς Χάριτος 
καὶ ἐπισκοπῆς Του. Καί, ἐπειδὴ ἐσὺ ἐγλί-
στρησες ἀπὸ τὴν ἀπροσεξίαν σου εἰς τὴν 
ἁμαρτίαν, φοβοῦ μήπως ἀμελήσῃ πλέον 
ὁ Θεὸς εἰς τὸ νὰ σὲ φυλάττῃ»2.

Ἂν λοιπὸν πορευόμαστε μὲ προσ οχὴ 
καὶ ἄγρυπνο τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς μας 
καὶ δὲν βάζουμε σὲ κίνδυνο τὸν ἑαυτό 
μας, τότε «ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώ-
σει ὁ φυλάσσων τὸν Ἰσραήλ» (στίχ. 4). 
Ναί· δὲν θὰ νυστάξει, οὔτε θὰ κοιμηθεῖ ὁ 
Θεός, ποὺ ἀπὸ αἰῶνες εἶναι ἄγρυπνος 
φύλακας καὶ προστάτης τοῦ Ἰσραήλ. Ἡ 
ἔκφραση αὐτὴ γιὰ τὸν Κύριο εἶναι βέ βαι α 
ἀνθρωποπαθής. Θέλει νὰ τονίσει μὲ τρό-
πο ζωηρὸ τὴν προστασία τῆς θείας Προ-
νοίας στὸν ἄνθρωπο ποὺ βαδίζει μὲ 
προσ  οχὴ τὸν δρόμο τῆς ζωῆς του. Εἶναι 
δὲ πολὺ χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸ ρῆμα «φυ-
λάσσω» ἐπαναλαμβάνεται ἕξι φορὲς στὸ 
δεύτερο μέρος τοῦ Ψαλμοῦ αὐτοῦ! Καὶ 
αὐτὸ γιὰ νὰ ὑπογραμμίσει ὅτι ὁ Θεὸς 
εἶναι ὁ ἄγρυπνος φύλακας καὶ προστά-

Ὁ Θεὸς δὲν νυστάζει ποτὲ
Ψαλ ΡΚ΄

† Νικ. Π. Βασιλειάδη
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της τοῦ λαοῦ Του, ἐφόσον βέβαια καὶ ὁ 
λαὸς πορεύεται κατὰ τὸ ἅγιο θέλημά Του.

Ὅταν λοιπὸν προσφέρουμε τὰ δικά 
μας, ἀκολουθεῖ καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. 
Ὅμως ὁ στίχος αὐτὸς μᾶς διδάσκει καὶ 
κάτι ἄλλο: ὅτι, καὶ ἂν ἀκόμη προσφέρου-
με τὰ δικά μας, ἔχουμε καὶ τότε ἀνάγκη 
τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ μένου-
με ἀσφαλεῖς καὶ ἀμετακίνητοι στὸν ἅγιο 
δρόμο Του.

Καὶ ὁ Κύριος ὄχι μόνο δὲν θὰ μᾶς ἐγκα-
ταλείψει καὶ δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει ἔρημους 
καὶ ἀπροστάτευτους, ἂν ἐμεῖς προσέ-
χουμε στὴ ζωή μας, ἀλλὰ καὶ θὰ μᾶς φυ-
λάξει. Θὰ πορεύεται προσ τατευτικὰ στὰ 
δεξιά μας καὶ θὰ μᾶς σκεπάζει (στίχ. 5). 
Διδάσκει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Βλέ-
πεις πὼς καὶ ἐδῶ ἐπιθυμεῖ νὰ εἶσαι δρα-
στήριος; Μιλώντας μεταφορικὰ παίρνει 
παράδειγμα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ στέκονται 
σὲ παράταξη μάχης καὶ λέγει ὅτι θὰ στα-
θεῖ στὰ δεξιά σου, ὥστε νὰ εἶσαι ἀδού-
λωτος, δραστήριος, δυνατός, κυρίαρχος, 
ἱκανὸς νὰ στήσεις τρόπαιο καὶ νὰ ἀπο-
σπάσεις τὴ νίκη, ἀφοῦ μάλιστα γι’ αὐτὴν 
κάνουμε τὰ πάντα. Δὲν θὰ σοῦ εἶναι δὲ 
μόνο συμπαραστάτης ἢ σύμμαχος, ἀλλὰ 
καὶ προστασία καὶ φρουρά»3.

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀνωτέρω διδάσκει ὁ 
ἀείμνηστος Παν. Ν. Τρεμπέλας: Εἶναι δυ-
νατὸν ἄνθρωποι νὰ παραμείνουν ἄγρυ-
πνοι πάνω ἀπὸ μᾶς; Εἶναι φυσικῶς ἀδύ-
νατον. Ὁ ὕπνος εἶναι ἀνάγκη τοῦ σώμα-

τος ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπείγουσες. Καὶ ὁ ὀργα-
νισμός μας δὲν ἀναλαμβάνει δυνάμεις 
μετὰ τοὺς κόπους τῆς ἡμέρας, ἐὰν δὲν 
τοῦ δοθεῖ ἀνάπαυση κατὰ τὴ νύχτα. Ὁ 
Θεὸς ὅμως δὲν κοιμᾶται, οὔτε νυστάζει 
ποτέ. Δὲν κουράζεται ποτὲ ὁ Κύριος καὶ 
δὲν κυριεύεται ποτὲ οὔτε ἀπὸ τὴν ἐλάχι-
στη ὄρεξη γιὰ ἀνάπαυση καὶ ὕπνο. Εἶναι 
λοιπὸν πανίσχυρος βοηθός, ἀλλὰ καὶ 
ἄγρυπνος καὶ ἀνύστακτος φρουρὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν ἐλπίδα του 
σ’ Αὐτόν (...). Ἐξάλλου μόνος ὁ Θεὸς εἶναι 
πανταχοῦ παρών. Μόνος Αὐτὸς μπορεῖ 
νὰ βρίσκεται φύλακας καὶ σκεπαστὴς 
παντοτινὸς στὰ δεξιὰ ὅλων τῶν πλασμά-
των Του. Ἐὰν θὰ Τὸν ἔχω ἐγὼ εἰς τὰ δεξιά 
μου, αὐτὸ δὲν θὰ Τὸν ἐμποδίζει νὰ εἶναι 
παρὼν καὶ στὰ δεξιὰ καθενὸς ἀπὸ τοὺς 
ὁμοίους μου· στὰ δεξιὰ καθενὸς ἀπὸ τὰ 
δισεκατομμύρια τῶν κατοίκων τῆς γῆς4.

Προσοχὴ λοιπὸν στὴ ζωή μας, γιὰ νὰ 
ἔχουμε βοηθό, σύμμαχο, φρουρὸ καὶ 
προστάτη τὸν παντοδύναμο καὶ πάντα 
ἄγρυπνο Κύριο καὶ Σωτήρα μας.

      
1. Εἰς τὸν ρκ΄ [120]  

Ψαλ., PG 55, 345.
2.  Ἑρμηνεία 

εἰς τοὺς Ψαλμούς, τόμ. Γ΄,  ἐκδ. Ὀρθ. Κυψέλη, 
Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 325.

3. ὅ.π., PG 55, 346.
4. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη 

μετὰ συντόμου ἑρμηνείας, τόμ. 10, ἔκδ. «Ὁ Σω-
τήρ», Ἀθῆναι 20025, σελ. 514.

Συστηματικὴ  ἔκθεση τοῦ βί     ου καὶ τῆς πολυμεροῦς ποι  μαν  τικῆς 
 δραστη ριότητος τοῦ  Μεγάλου Βασιλείου. Ἡ ἔξ οχη φυσιογνωμία 
του, οἱ  με   γάλοι ἀ    γῶνες του γιὰ τὴ δια τή ρηση τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἡ 
ὀργανωμένη φιλανθρωπία του, ἡ ἑρμηνευτική του  ἱκανότητα  εἶ      ναι 
τὰ κυριότερα κεφάλαια τοῦ βιβλίου. 
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Ἀναμένουμε καὶ προσμένουμε

Κ αινούργιος χρόνος μπροστά μας. 
Ἀνέτειλε τὸ ἔτος 2017. Ἀποχαιρε-
τίσαμε τὸ 2016 καὶ τὸ στοιβάξαμε 

στὰ προηγούμενα χρόνια, στὸ παρελ-
θόν. Ὑποδεχθήκαμε τὸ 2017 χαρούμε-
νοι, μὲ ἐλπίδα καὶ προσδοκία ὅτι θὰ εἶναι 
καλύτερο ἀπὸ τὰ προηγούμενα. Ὅτι θὰ 
εἶναι εἰρηνικό, δημιουργικό, γεμάτο ἀπὸ 
τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ γιὰ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους σὲ ὅλα τὰ πλάτη καὶ τὰ μή-
κη τῆς γῆς.

Αὐτὸς ὁ χρόνος, ὅπως τὸν ζοῦμε οἱ πι-
στοὶ Χριστιανοὶ μέσα στὸ φῶς τῆς ἀλή-
θειας τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἔχει μεγά-
λη, ἀνεκτίμητη ἀξία. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
ζωῆς μας ἐδῶ στὸν κόσμο πραγματώνε-
ται ἡ σωτηρία, ὁ ἁγιασμός μας. Ὡς συν-
ειδητὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ 
γνωρίζουμε ὅτι ἡ ζωή μας ἐδῶ εἶναι προ-
ετοιμασία γιὰ τὴν αἰωνιότητα.

Γνωρίζουμε δηλαδὴ πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα ὅτι 
στὴν καρδιὰ τοῦ καθενός μας ἐδῶ στὴ 
γῆ πρέπει νὰ καρποφορήσει ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ, ὥστε νὰ μορφωθεῖ ὁ Χριστὸς μέ-
σα μας.

Ὅπως ἀκριβῶς τὸ περιγράφει ἡ γνω-
στὴ παραβολὴ τοῦ Σπορέως, ποὺ λέ  ει 
ὅτι οἱ σπόροι ποὺ ἔπεσαν στὴν εὔ φορη 
γῆ συμβολίζουν «τοὺς ἀνθρώπους ἐκεί-
νους οἱ ὁποῖοι μὲ καρδιὰ καλοπροαί ρετη, 

εὐθεία καὶ ἀγαθὴ ἄκουσαν τὸν λό γο, τὸν 
κρατοῦν σφιχτὰ μέσα τους καὶ καρποφο-
ροῦν τὶς ἀρετές, δείχνοντας ὑ πομονὴ καὶ 
καρτερία στὶς θλίψεις, στοὺς πειρασμοὺς 
καὶ σ᾿ ὅλα τὰ ἐμπόδια ποὺ συναντοῦν 
στὴν ἄσκηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς» 
(Λουκ. η΄ 15).

Νὰ γίνει δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος στοὺς Χριστιανοὺς τῆς 
Γαλατίας, ὅταν τοὺς ὑπενθυμίζει τοὺς κό-
πους στοὺς ὁποίους ὑποβάλλεται, γιὰ 
νὰ μπορέσει νὰ συντελέσει στὸ νὰ μορ-
φωθεῖ ὁ Χριστὸς μέσα τους: «τεκνία μου, 
οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ 
Χριστὸς ἐν ὑμῖν!»· παιδάκια μου, ποὺ 
σᾶς ἀναγέννησα πνευματικὰ καὶ ποὺ ξα-
ναδοκιμάζω τώρα πόνους καὶ ὠδίνες γιὰ 
τὴν ἀναγέννησή σας, μέχρι νὰ σχηματι-
σθεῖ μέσα σας ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ μορφὴ 
τοῦ Χριστοῦ! (Γαλ. δ΄ 19). Αὐτὸ εἶναι τὸ 
πρῶτο ποὺ ἀντιλαμβανόμαστε οἱ πιστοὶ 
ὡς χρέος μας στὸν καινούργιο χρόνο.

Τὸ δεύτερο εἶναι τὸ νὰ γεμίσει ἡ καρ-
διά μας ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Ὁ πραγματικὸς πιστὸς κα-
τανοεῖ τὸν καιρὸ τοῦ παρόντος κόσμου 
ὡς ἕνα ἄλλο «ὑπερῷον» τῆς Ἱερουσα-
λήμ, στὸ ὁποῖο οἱ Ἀπόστολοι δέχθηκαν 
«τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρός», τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα.  
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Ἐκεῖνοι κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκο-
στῆς εἶδαν μὲ τὰ μάτια τους νὰ διαμοιρά-
ζονται σ᾿ αὐτοὺς γλῶσσες σὰν τὶς φλόγες 
τῆς φωτιᾶς, καὶ στὸν καθένα τους κάθισε 
ἀπὸ μία γλώσσα. Πλημμύρισε τὸ ἐσωτε-
ρικό τους μὲ Πνεῦμα Ἅγιο (βλ. Πράξ. α΄ 
4, β΄ 1-3). Καὶ ὁ πιστὸς Χριστιανὸς ἀνα-
μένει στὸ «ὑπερῷον» τοῦ παρόντος κό-
σμου, τὴν Ἐκκλησία, συμμετέχοντας στὰ 
ἅγια Μυστήρια, τὴ θεία Λατρεία καὶ ὅλα 
τὰ ἄλλα μέσα τῆς Χάριτος, νὰ πληρωθεῖ 
ὁ ἐσωτερικός του κόσμος ἀπὸ τὸ Πνεῦμα 
τὸ Ἅγιο.

Τὸ τρίτο ποὺ συνειδητοποιοῦμε οἱ πι-
στοὶ ὡς χρέος μας στὸν καινούργιο χρό-
νο εἶναι τὸ ὅτι ἡ παράταση τῆς ζωῆς μας 
σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο εἶναι καὶ χρόνος προσ-
 μονῆς. Προσμένουμε «τὴν μακαρίαν ἐλ-
πίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγά-
λου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ»· περιμένουμε μὲ χαρὰ τὴ μακαριό-
τητα ποὺ ἐλπίζουμε καὶ τὴ φανέρωση τῆς 
δόξας τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 
μας, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Τίτ. β΄ 13). Γἰ  
αὐτὸ μὲ τὴ βοήθεια τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ 
νὰ προσπαθοῦμε, μὲ ἐπιμελὴ πνευμα-
τικὸ ἀγώνα, νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἀσέβεια 
καὶ τὶς ἐπιθυμίες τοῦ μάταιου καὶ ἁμαρτω-
λοῦ αὐτοῦ κόσμου· νὰ ζήσουμε σ᾿ αὐτὸ 
τὸν κόσμο μὲ ἐγκράτεια στὴ ζωή μας, μὲ 
δικαιοσύνη πρὸς τοὺς γύρω μας ἀνθρώ-
πους καὶ μὲ εὐσέβεια πρὸς τὸν Θεό (Τίτ. 
β΄ 11-12).

Ἰδιαίτερα στὴν ἀρχὴ κάθε καινούργιου 
χρόνου στοχαζόμαστε καὶ προβληματι-

ζόμαστε γιὰ τὴ ζωή μας, ποὺ ξεδιπλώνε-
ται μέσα στὸ χρόνο. Ὁ χρόνος εἶναι μυ-
στήριο. Ἐνῶ τὸν θεωροῦμε γνωστὸ καὶ 
αὐτονόητο, ὅταν θελήσουμε νὰ τὸν περι-
γράψουμε, νὰ καθορίσουμε τὴ φύση του 
ἢ νὰ τὸν ἑρμηνεύσουμε, δυσκολευόμα-
στε ἢ καὶ ἀδυνατοῦμε.

Ὅμως, ἂν καὶ δὲν τὸν κατανοοῦμε στὴ 
φύση του, μποροῦμε νὰ τὸν ἐκμεταλλευ-
θοῦμε:

Νὰ ἐπιδιώκουμε νὰ καρποφορήσει μέ-
σα μας ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

Νὰ ἀναμένουμε νὰ ἔλθει μέσα στὸ «ὑ-
περῷον» τῆς ψυχῆς μας ἡ Χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος.

Καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε, προσμένοντας 
«τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς 
δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», ὥστε νὰ ἀξιω-
θοῦμε νὰ ἀποβιβαστοῦμε στὴν ἀπεραν-
τοσύνη τῆς αἰωνιότητας, ἀφοῦ «ἡμῶν τὸ 
πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ. 
γ΄ 20).

«Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν... ὁ ἐν τῇ ἀφάτῳ 
σου μακροθυμίᾳ καταξιώσας ἡμᾶς εἰς 
νέον ἐνιαυτὸν εἰσελθεῖν· αὐτός, πανάγα-
θε Δέσποτα... δὸς ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμο-
νοίᾳ βεβαίᾳ τὸν κύκλον αὐτοῦ διελθεῖν, 
τῷ στεφάνῳ τῆς δόξης τῶν ἀρετῶν κο-
σμουμένους, τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου 
εὐσχημόνως ὡς ἐν ἡμέρᾳ καλῶς ὁδεύ-
οντας» (Εὐχὴ τῆς Δοξολογίας στὴν ἀρχὴ 
τοῦ νέου ἔτους).

Κύριε, ἐνίσχυσέ μας καὶ βοήθησέ μας 
κατὰ τὴ νέα αὐτὴ χρονιά.

• Οἰκοδομητικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα
• Ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τῶν ἁγίων Πατέρων
• Βίοι διαφόρων Ἁγίων
• Ἑλκυστικὰ καὶ διδακτικὰ διηγήματα καὶ πλῆθος ὠφέλιμων σκέψεων.

Σελίδες 528. Τιμᾶται 12 .
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Ἂν μηδὲν ἐναντίον αἰτῇς ὧν δοῦναί ἐστιν ἕτοιμος·
ἂν μηδὲν ἀνάξιον τοῦ βασιλέως ἂν μηδὲν βιωτικόν
ἂν πάντα πνευματικά ἂν χωρὶς ὀργῆς προσίῃς ἂν
καθαρὰς ἔχων τὰς χεῖρας ἂν ὁσίας· ὅσιαί εἰσιν αἱ
ἐλεημοσύνας ἐργαζόμεναι Ἂν οὕτω προσίῃς πάν
τως ἐπιτεύξῃ τῆς αἰτήσεως

(Εἰς τὴν Α΄ πρὸς Τιμόθεον Ὁμιλία Η΄, 
EΠE 23, 246-248)

Ἂν δὲν ζητᾶς τίποτε ἀντίθετο ἀπὸ ὅσα ὁ Θεὸς εἶναι ἕτοιμος νὰ σοῦ δώσει· 
ἂν δὲν ζητᾶς τίποτε ἀνάξιο τοῦ Βασιλιᾶ· ἂν δὲν ζητᾶς τίποτε τὸ βιοτικό· ἂν ὅλα 
τὰ αἰτήματά σου εἶναι πνευματικά· ἂν πλησιάζεις χωρὶς ὀργή· ἂν πλησιάζεις 
ἔχοντας τὰ χέρια σου καθαρά· ἂν τὰ χέρια σου εἶναι ἅγια – καὶ ἅγια εἶναι τὰ 
χέρια ποὺ κάνουν ἐλεημοσύνες. Ἂν ἔτσι πλησιάζεις, ὁπωσδήποτε θὰ πετύ-
χεις τὸ αἴτημά σου. 

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

Πότε εἰσακούεται
ἡ προσευχή μας;
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Οἱ Ἅγιοι εἶναι οἱ πιὸ ξεχωριστὲς μορφὲς τῆς ἀνθρώπινης 
ἱστορίας. Θαυμάζουμε ὅ  μως περισσότερο τὶς γυναῖκες ποὺ 
ἁγίασαν, «τὰ ἀσθενέστερα σκεύη» ποὺ ἔδειξαν ἀξιοθαύμα-
στη ἀνδρεία γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χρι  στοῦ.

Στὸ νέο μας βιβλίο περιλαμβάνονται οἱ βίοι 26 ὄχι τόσο 
γνωστῶν ἁγίων γυναικῶν, ἀπὸ τὸν 1ο μέχρι τὸν 20ὸ αἰώνα. 
Μάρτυρες τῆς εὐσέβειας, τῆς ἁγνότητας, τῆς συζυγίας, Ὁσι-
ομάρτυρες, Ὅσιες, Ἅγιες ποὺ ἐμπνεύσθηκαν ἀπὸ Μάρτυρες. 
Σελίδες 166. Τιμᾶται 4,50 €.
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Ὁ Μητ ρο πο λίτ  ης  Ναυ πά κτου   
γιὰ   τὴ  Μεγ άλ η Σύν οδο 

Στὴν τελευταία συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχί-
ας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (23-24 Νο-
εμβρίου 2016) συζητήθηκε τὸ θέμα τῶν 
ἐργασιῶν τῆς Μεγάλης Συνόδου ποὺ ἔγι-
νε στὴν Κρήτη τὴν ἑβδομάδα τῆς Πεντη-
κοστῆς (18-26 Ἰουνίου 2016).

Κατ᾿ αὐτήν, μετὰ τὴ σχετικὴ Εἰσήγηση 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερ-
ρῶν κ. Θεολόγου μὲ τίτλο: «Ἐνημέρωσις 
περὶ τῶν διεξαχθεισῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγί-
ας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας», ἀκολούθησε συζήτηση, κατὰ 
τὴν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος ἔκανε δύο πα-
ρεμβάσεις, κατέθεσε δὲ καὶ πληρέστερο 
κείμενο στὰ Πρακτικά.

Οἱ παρατηρήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου 
εἶναι ἄξιες ἰδιαίτερης προσοχῆς, γι᾿ αὐτὸ 
καὶ μεταφέρουμε ἐδῶ κάποια ἀπὸ τὰ κατὰ 
τὴ γνώμη μας ἀξιολογότερα στοιχεῖα.

«Ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν Σύνοδο αὐτή», 
εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, «δὲν ἦταν ἐπαρ-
κής. Τὸ κείμενο ποὺ καταρτίσθηκε ἀπὸ 
τὴν Ε΄ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξη Διά-
σκεψη δὲν ἦταν σὲ γνώση τῆς Ἱεραρχίας. 
Τὸ λάβαμε μετὰ τὴν ὑπογραφὴ ἀπὸ τοὺς 
Προκαθημένους, τὸν Ἰανουάριο 2016. Ἔ-
πρεπε νὰ γίνη συζήτηση στὴν Ἱεραρχία, 
πρὶν ὑπογραφῆ ἀπὸ τοὺς Προκαθημέ-
νους».

Ὅμως μὲ ἀνεπαρκὴ προετοιμασία καὶ 
ἔλλειψη πληροφορήσεως πῶς εἶναι δυνα-
τὸν νὰ λειτουργήσει σωστὰ μία τέτοια Σύν-
οδος; Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τὸ εἴδαμε. Τὸ 

βασικὸ κείμενο τῆς Συνόδου ἀποδείχθηκε 
ἀδόκιμο θεολογικῶς. 

Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Σεβασμιώτατος: 
«Τὸ κείμενο ποὺ ἀπετέλεσε τὴν βάση 
τῆς Συνόδου ἦταν τὸ ἕκτο, μὲ τίτλο ‘‘Σχέ-
σεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν 
λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσμον’’. Τὸ τελικὸ 
κείμενο ἔχει πολλὰ προβλήματα, παρὰ τὶς 
μερικὲς γενικὲς καλὲς διατυπώσεις. Μάλι-
στα, ὅταν δημοσιευθοῦν τὰ Πρακτικὰ τῆς 
Συνόδου, ὅπου ἀποτυπώνονται οἱ αὐθεν-
τικὲς ἀπόψεις αὐτῶν ποὺ ἀποφάσισαν 
καὶ ὑπέγραψαν τὰ κείμενα, τότε θὰ φανῆ 
καθαρὰ ὅτι στὴν Σύνοδο κυριαρχοῦσαν ἡ 
θεωρία τῶν κλάδων, ἡ βαπτισματικὴ θεο-
λογία καὶ κυρίως ἡ ἀρχὴ τῆς περιεκτικότη-
τος... Παρατηρεῖ κανεὶς στὸ τελικὸ κείμενο 
ἀντιφατικὰ σημεῖα. Κατὰ τὴν γνώμη μου 
δὲν εἶναι κείμενο θεολογικό, ἀλλὰ διπλω-
ματικό. Ὅμως, ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας 
δὲν στηρίζεται σὲ διπλωματικὰ κείμενα».

Θλιβερότατες οἱ καίριες θεολογικὲς ἐπι-
σημάνσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου. Αὐτὲς φα-
νερώνουν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία ἔχει 
σὲ ἐπικίνδυνο βαθμὸ ἁλωθεῖ ἀπὸ τὴν 
προ τεσταντικὴ σύγχυση ποὺ ἐκφράζεται 
μὲ τὴ «θεωρία τῶν κλάδων» καὶ τὶς παρό-
μοιες ἀντιλήψεις. Ἀντιλήψεις μὲ τὶς ὁποῖες 
εἰσάγεται ἡ διπλωματία στὸ χῶρο τῆς θε-
ολογίας καὶ οὐσιαστικὰ ἐπιχειρεῖται συμβι-
βασμὸς τῆς ἀλήθειας μὲ τὸ ψέμα!

Γι᾿ αὐτὸ καὶ εἶναι κατεξοχὴν ἐπίκαιρος ὁ 
λόγος τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, 
τὸν ὁποῖο παρέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος: 
«Οὐδέποτε διὰ μεσότητος, ἄνθρωπε, τὰ 
ἐκκλησιαστικὰ διωρθώθη. Μέσον ἀληθεί-
ας καὶ ψεύδους οὐδέν ἐστι».

Διπλωματία, μέση λύση ἢ συμβιβασμὸς 
στὰ τῆς πίστεως δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει!
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Μάθ ημα  ἱστο  ρί ας  στὸν    Ἐρν το γὰ ν
Ὄχι ἀπὸ κάποιον Ἕλληνα ἀλλὰ ἀπὸ 

Τοῦρκο προέρχεται τὸ μάθημα ἱστορίας 
πρὸς τὸν ἐγείροντα παρανοϊκὲς ἀξιώσεις 
πρόεδρο τῆς Τουρκίας – σουλτάνο, ὅπως 
τὸν ἔχουν ὀνομάσει – Ταγὶπ Ἐρντογάν.

Συγκεκριμένα ὁ ἀθρογράφος τῆς μεγά-
λης κυκλοφορίας ἐφημερίδας τῆς Τουρκί-
ας «Χουριέτ», Μπουρὰκ Μπεκντίλ, τολμᾶ 
νὰ κριτικάρει, καὶ μάλιστα πολὺ αὐστηρά, 
τὶς θέσεις τοῦ προέδρου τῆς χώρας του 
περὶ ἀλυτρωτισμοῦ καὶ ἀμφισβητήσεως 
τῶν διεθνῶν συνθηκῶν καὶ συμφωνιῶν. 
Ὁ ἐν λόγῳ ἀρθρογράφος οὔτε λίγο οὔτε 
πολὺ ἀποδεικνύει στὸν Ἐρντογὰν ὅτι τὰ 
ἐδάφη στὰ ὁποῖα βρίσκεται ἡ χώρα του 
ἦταν κάποτε ἑλληνικά, καὶ ἐὰν ὁ ἴδιος θέ-
λει νὰ ἀνεύρει τὶς ρίζες τῆς ἱστορίας τοῦ 
ἔθνους του, πρέπει νὰ γυρίσει στὶς στέπες 
τῆς Ἀνατολῆς καὶ ὄχι νὰ ἐποφθαλμιᾶ ἐδά-
φη τῆς Δύσης.

Μεταξὺ ἄλλων ὁ κ. Μπεκντὶλ ἀναφέρεται 
καὶ στὴν ἀξίωση τοῦ Τούρκου προέδρου 
περὶ κατοχῆς τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν τοῦ 
Αἰγαίου μὲ τὰ λόγια: «Αὐτὰ τὰ νησιὰ κάτω 
ἀπὸ τὴ μύτη μας ἦταν δικά μας. Σ᾿ αὐτὰ 
ὑπάρχουν μνημεῖα μας, ἡ ἱστορία μας, τὰ 
τζαμιά μας», προφανῶς ἐννοώντας ὅτι 
ἀποτελοῦσαν κάποτε μέρος τῆς ἀπέραν-
της ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἀλλά – 
ἀντιλέγει ὁ δημοσιογράφος τῆς «Χουριέτ» 
– ἂν ἡ ὕπαρξη μνημείων καὶ χώρων λα-
τρείας ἀπὸ κάποια περίοδο τοῦ παρελθόν-
τος μπορεῖ νὰ δώσει τὸ δικαίωμα διεκδική-
σεως ἐδαφῶν, τότε «ἐμεῖς οἱ Τοῦρκοι θὰ 
πρέπει νὰ πακετάρουμε τὰ ὑπάρχοντά 
μας, τὶς περιουσίες μας, καὶ νὰ ὑπομείνου-
με τὶς δυσκολίες ἀπὸ ἕνα ἐξαντλητικὸ ταξί-
δι σὲ κάποια μακρινὴ στέπα». Κι αὐτὸ δι-
ότι οἱ Τοῦρκοι μόλις τὸ 1071 ἐμφανίζονται 
στὰ ἐδάφη ποὺ σήμερα κατέχουν, καὶ ὄχι 
μάλιστα σὲ ὅλα. Τὴν Κωνσταντινούπολη 
γιὰ παράδειγμα κατέλαβαν τὸ 1453, ἐνῶ ἡ 
Ἁγια-Σοφιὰ ἦταν χτισμένη ἐκεῖ ἀπὸ τὸ 537 

μ.Χ., ἢ 916 χρόνια πρὶν κτισθεῖ τὸ πρῶτο 
τζαμὶ στὴν Πόλη. «Ὁ κ. Ἐρντογὰν ἰσχυρί-
ζεται ὅτι μπορεῖ νὰ παραδώσει μαθήματα 
ἱστορίας στὸν καθένα. Θὰ πρέπει ὅμως 
πρῶτος ἀπ᾿ ὅλους νὰ ἀναγνωρίσει ὅτι ἡ 
ἱστορία δὲν ξεκινάει τὸ 1071 ἢ τὸ 1453», 
καταλήγει ὁ ἀρθρογράφος.

Ἐκπληττόμεθα ἀπὸ τὴν παρρησία γνώ-
μης τοῦ Τούρκου δημοσιογράφου, ποὺ 
ὁπωσδήποτε ἡ θέση του κινδυνεύει ἀπὸ 
τὸ καθεστὼς ἀνελευθερίας τῆς γείτονος. 
Καὶ βέβαια ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα σώφρο-
νος ἐλευθεροστομίας γιὰ ὁρισμένους ἀπὸ 
τοὺς δικούς μας ταγοὺς τῆς πολιτικῆς καὶ 
πνευματικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖοι 
τηροῦν ἔνοχη σιγὴ ἐκεῖ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ 
κραυγάζουν γιὰ τὴν κατάφωρη καταπάτη-
ση τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων.

O ἑλλ  ην ικ ὴ γλ ώσσα στὴ   Ρωσία 
Ἡ εἴδηση εἶναι ἐντυπωσιακή: «Ἀπὸ  τὴν 

1η Ἰανουαρίου 2017 ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα 
εἶναι ἐπισήμως ἡ δεύτερη ξένη γλώσσα 
ποὺ θὰ διδάσκεται σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς 
Ρωσίας. Τὴ σχετικὴ ἀπόφαση ὑπέγραψε 
ἡ ὑπουργὸς Παιδείας Ὄλγα Βασίλιεβα. Τὸ 
μάθημα τῶν ἑλληνικῶν θὰ παραδίδεται 
στὶς τελευταῖες δύο τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ 
καὶ στὸ Γυμνάσιο. Τὰ ἐγχειρίδια ἑτοιμά-
σθηκαν στὸ Πανεπιστήμιον Κουμπὰν μὲ 
τὴ συμβολὴ τοῦ ΑΠΘ, ποὺ ἐνισχύει προ-
γράμματα σπουδῶν τῆς παρευξείνιας ζώ-
νης» («Ἑστία» 25-11-2016).

Μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση ὁ πρύτανης 
τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης κ. Περικλῆς Μήτκας σὲ σχετικὲς 
δηλώσεις του τόνισε: «Τὸ ἐπίτευγμα αὐτὸ 
ἔρχεται σὰν ἀποτέλεσμα πολύχρονων 
προσπαθειῶν τοῦ ΑΠΘ γιὰ τὴν προώθη-
ση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὶς παρευξεί-
νιες χῶρες».

Ἀλλὰ καὶ ἕνας δημοσιογράφος, σχο-
λιάζοντας τὴν ἀπρόσμενη αὐτὴ εἴδηση, 
σημειώνει μεταξὺ ἄλλων: «Πραγματικὴ 
“ἄνοιξη” στὶς ἑλληνορωσικὲς σχέσεις θὰ 
φέρει ἡ υἱοθέτηση τῆς ἑλληνικῆς ὡς δεύ-
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τερης ξένης γλώσσας μετὰ τὰ ἀγγλικὰ στὰ 
σχολεῖα τῆς Ρωσίας (...). Ὅπως γίνεται 
κατανοητό, ἡ ἑλληνικὴ ἐπιλέχθηκε ἐπειδὴ 
ἦταν πολιτικὴ ἀπόφαση» («Pronews» 24-
11-2016).

Τὰ τελευταῖα χρόνια ὁρισμένα κράτη – 
καὶ ὄχι μόνο στὴν Εὐρώπη – ἔχουν θε-
σπίσει τὴ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων ἢ τῶν 
Νέων Ἑλληνικῶν στὰ πλαίσια τοῦ ἐθνι-
κοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματός τους. Τὸ 
ὅτι τώρα προστίθεται σ᾿ αὐτὰ ἡ μεγάλη 
χώρα τῆς Ρωσίας ἀποτελεῖ πολὺ σημαν-
τικὸ γεγονὸς μὲ εὐεργετικὲς προεκτάσεις 
γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν μαθητῶν της, 
ἀλλὰ καὶ τὴν καλλιέργεια στενότερων 
σχέσεων μεταξὺ δύο βασικῶς ὀρθοδό-
ξων λαῶν. Τί ἔχει λοιπὸν νὰ μᾶς πεῖ τὸ 
δικό μας Ὑπουργεῖο Παιδείας, τὸ ὁποῖο 
πρόσφατα ἀποφάσισε τὴ μείωση στὶς ὧ-
ρες διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν 
στὰ σχολεῖα μας; Θὰ θελήσει ἄραγε ἡ νέα 
ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου νὰ ἀλλάξει τακτι-
κή;

Μιὰ  εἴδ  ηση πρ αγ μα τι κῆ ς ἐλ πί δα ς
Μέσα στὴ χειμωνιάτικη καταχνιὰ ποὺ 

ἐπιβαρύνεται καὶ ἀπὸ τὶς καθημερινὲς 
εἰδήσεις γιὰ τὶς ἀξιολογήσεις καὶ ἐπαναξι-
ολογήσεις τῆς χώρας μας ἀπὸ τὰ τακτικὰ 
Eurogroups (γιουρο-γκρούπς) γιὰ τὸ βιώ-
σιμο ἢ μὴ τοῦ χρέους τῆς Πατρίδας μας 
στοὺς δανειστές μας, εἶδε τὸ φῶς τῆς δη-
μοσιότητος καὶ μιὰ εἴδηση σπάνια ἀλλὰ 
γεμάτη ἐλπίδα. Μιὰ εἴδηση μὲ σπουδαῖο 
μήνυμα: ὅτι καὶ στὴν ἐποχή μας, ὅπου ἐ-
πικρατεῖ ἡ σκληρότητα, ὁ ἀτομισμὸς καὶ 
τὸ ὑλιστικὸ συμφέρον καὶ κάποιες χῶρες 
ἔκλεισαν μὲ ψηλὰ συρματοπλέγματα τὰ 
σύνορά τους γιὰ νὰ μὴν εἰσέλθουν σ’ αὐ-
τὲς οἱ ἀξιολύπητοι πρόσφυγες, δὲν χάθη-
κε ὁ ἀνθρωπισμός, τὸ ἦθος καὶ ἡ τιμιότη-
τα. Τὸ σπουδαῖο αὐτὸ καὶ ἐλπιδοφόρο μή-
νυμα τὸ ἔδωσε πρὸς ὅλο τὸν κόσμο μιὰ 

δωδεκάχρονη Ἑλληνίδα μαθήτρια ἀπὸ τὶς 
Σέρρες, ἡ Κωνσταντίνα Νικολέτα.

Τὸ βράδυ τῆς 22ας Νοεμβρίου 2016 σὲ 
κεντρικὸ σημεῖο τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν 
βρῆκε ἐπιστρέφοντας στὸ σπίτι της ἕνα 
πορτοφόλι γεμάτο μὲ χρήματα. Τὸ πῆρε 
καὶ τὸ ἔδωσε ἀμέσως στὴ μητέρα της. Σὲ 
λίγο πῆγαν μαζὶ στὴν Ἀστυνομία, ζήτη-
σαν τὸν ὑπεύθυνο καὶ τοῦ παρέδωσαν τὸ 
πορτοφόλι. Ἐκεῖνος μέτρησε τὰ χρήματα 
– ἦταν 3.380 εὐρώ – σημείωσε τὰ στοιχεῖα 
τους καὶ τοὺς εἶπε νὰ παρουσιασθοῦν τὸ 
πρωὶ στὸ Γραφεῖο τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευ-
θυντῆ Σερρῶν κ. Ἀθανασίου Ματσαρό-
κου. Μόλις εἶδε τὸ πρωὶ στὸ Γραφεῖο του ὁ 
Διευθυντὴς τὴ μαθήτρια καὶ τὴ μητέρα της, 
τὶς ὑποδέχθηκε μὲ χαρὰ καὶ συγχάρηκε τὴ 
μικρὴ γιὰ τὴν τιμιότητα καὶ τὸ ἦθος της, τὴν 
δὲ μητέρα της γιὰ τὴν καλὴ καὶ χριστιανικὴ 
ἀνατροφὴ ποὺ ἔδωσε στὴν κόρη της.

–Θὰ κρατήσουμε, πρόσθεσε ὁ Διευθυν-
τής, ἐδῶ στὸ Τμῆμα μας τὸ πορτοφόλι μὲ 
τὰ χρήματα καὶ τὰ στοιχεῖα σας καὶ ἂν μετὰ 
ἀπὸ ἕνα χρόνο δὲν ἔλθει κανεὶς νὰ τὰ ζη-
τήσει, θὰ σᾶς εἰδοποιήσουμε νά ᾿ρθεῖτε νὰ 
τὰ πάρετε. Θὰ εἶναι δικά σας.

–Ὄχι! Ὄχι! φώναξε ἡ μικρή. Τότε τὰ χρή-
ματα αὐτὰ θέλω νὰ δοθοῦν σὲ φτωχὲς καὶ 
ἄπορες οἰκογένειες. Καὶ θὰ μᾶς συστήσετε 
ἐσεῖς ποὺ ξέρετε καλύτερα τέτοιες οἰκογέ-
νειες.

Ἀκούγοντας τὴν κόρη της ἡ μητέρα της 
ἔβγαλε τὸ μαντηλάκι της καὶ σφόγγιζε τὰ 
μάτια της. Ὁ κ. Ματσαρόκος μὴ θέλοντας 
νὰ τὸν βλέπουν νὰ κλαίει εὐχήθηκε συγκι-
νημένος:

–Νὰ ζήσεις, παιδί μου! Νὰ σὲ χαίρονται 
οἱ γονεῖς σου! Καλὴ πρόοδο στὰ μαθήμα-
τά σου!

Τὰ ΜΜΕ τῶν Σερρῶν ἔδωσαν μεγάλη 
δημοσιότητα στὸ γεγονός. Καὶ τὸ ἄξιζε! 
Σπουδαῖο πραγματικὰ παράδειγμα πρὸς 
μίμηση γιὰ ὅλους μας, μικροὺς καὶ μεγά-
λους. (Πηγή: «Δημοκρατία» 3-12-2016).
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Τ

ῷ καιρῷ ἐκεί νῳ, 
εἰσερχομένου τοῦ 
᾿Ιησοῦ εἴς τινα 

κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ 
δέκα λεπροὶ ἄν δρες, οἳ 
ἔστησαν πόρ ρω θεν, καὶ 
αὐτοὶ ἦραν φωνὴν 
λέγον τες· Ἰησοῦ 
ἐπιστάτα, ἐλέησον H μᾶς. 
καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐ τοῖς· 
πορευθέντες ἐπιδείξατε 
ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν 
αὐτοὺς ἐ κα θαρίσθησαν. 
εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι 
ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ 
φωνῆς μεγάλης δοξάζων 
τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ 
πρόσωπον παρὰ τοὺς 
πόδας αὐτοῦ εὐχαρι στῶν 
αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σα-
μαρείτης. ἀποκριθεὶς δὲ 
ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ 
δέκα ἐκαθα ρί σθησαν; οἱ 
δὲ ἐννέα ποῦ; οὐχ 
εὑρέθησαν ὑ πο στρέψαντες 
δοῦναι δό ξαν τῷ Θεῷ εἰ 
μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; 
καὶ εἶπεν αὐτῷ· 
ἀναστὰς πορεύου· H 
πίστις σου σέσωκέ σε.

«Εἷς ἐξ  αὐ τῶ ν, ἰδὼν ὅτι  ἰάθ η, ὑπέ στρε   ψε... 
δο ξάζων  τὸ ν Θεὸν»

Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τὴ δι-
ήγηση γιὰ τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τῶν δέκα λεπρῶν καὶ 
θαυμάσαμε τὴ θερμὴ εὐγνωμοσύνη ἑνὸς ἀπὸ τοὺς δέκα 
θεραπευμένους, ποὺ ἦταν Σαμαρείτης. Αὐτός, «ἰδὼν 
ὅτι ἰάθη», σημειώνει ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ἐπέ-
στρεψε στὸν Κύριο καὶ μὲ δυνατὴ φωνή, πεσμένος στὸ 
ἔδαφος, δόξαζε τὸν Θεὸ καὶ εὐχαριστοῦσε τὸν Εὐεργέτη 
του. Μὲ αὐτὴ τὴν ἀφορμὴ ἂς δοῦμε ποιὲς εἶναι οἱ δω-
ρεὲς τοῦ Θεοῦ σ᾿ ἐμᾶς καὶ πῶς θὰ ἐκφράζουμε πρὸς 
Ἐκεῖνον τὴν εὐγνωμοσύνη μας.

1. Οἱ δω ρε ὲς το ῦ Θεοῦ σ᾿ ἐμ ᾶς 
Οἱ εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀμέτρητες. Μᾶς δημι-

ούργησε ἐκ τοῦ μηδενός. Μᾶς δίνει ὑγεία, ὅλα τὰ μέσα 
γιὰ τὴ συντήρησή μας, καθημερινὴ τροφή, ροῦχα, σπίτι. 
Ἡ πρόνοιά Του ἁπλώνεται σὲ κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς μας: 
στὴν οἰκογένεια, στὴν ἐργασία… Πῶς τὰ τακτοποιεῖ 
πάν τοτε ὅλα, τὶς περισσότερες φορὲς πρὶν προλάβουμε 
νὰ Τοῦ ζητήσουμε αὐτὸ ποὺ θέλουμε! Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πό-
σους κινδύνους μᾶς προστατεύει!

Ἀσυγκρίτως μεγαλύτερες εἶναι οἱ πνευματικὲς δωρεές 
Του· ἐνῶ ἡ κορυφαία εὐεργεσία εἶναι ὅτι ἀπὸ τὴν ἀγάπη 
Του πρὸς ἐμᾶς ἔγινε ἄνθρωπος καὶ σταυρώθηκε καὶ 
ἀναστήθηκε γιὰ τὴ σωτηρία μας. Μᾶς γλύτωσε ἀπὸ τὴν 
αἰώνια κόλαση καὶ μᾶς χάρισε τὴν αἰώνια ζωή. Μᾶς ἔβα-
λε μέσα στὴν Ἐκκλησία Του, μᾶς ἀξίωσε νὰ γνωρίσουμε 
τὴν ἀλήθεια, νὰ εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Βαπτι-
σθήκαμε, χρισθήκαμε, ζοῦμε μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκ-
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κλησίας, ὅπου πνέει ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Γνωρίζουμε τὸ νόημα τῆς ζω-
   ῆς. Μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὸν 
θάνατο μὲ ἐλπίδα. Μᾶς χάρισε τὸν λό γο 
Του, τὴν Ἁγία Γραφή, τὸ μεγάλο ὅ π λο τῆς 
προσευχῆς. Λαμβάνουμε ἄφεση ἁμαρ-
τιῶν στὸ Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐ ξομολογή-
σεως. Παίρνουμε τὸν Θεὸ μέ  σα μας στὸ 
ἱερὸ Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας – 
ὑπάρχει τίποτε ἀνώτερο στὴ γῆ; Ἔχουμε 
πατέρα μας τὸν Θεό, μητέρα τὴ Θεοτόκο. 
Ἔχουμε ἄγγελο φύλακα, βοηθοὺς καὶ 
συμ παραστάτες μας τοὺς Ἁγίους. Ἔχου-
με ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς τοὺς ἄλλους πι-
στούς.

Εὐεργεσίες ὅμως εἶναι καὶ οἱ θλίψεις 
ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς στὴ ζωή μας. Εὐ-
εργεσίες; Ναί, μεγάλες εὐεργεσίες. Γιατὶ 
ὅταν τὶς ἀντιμετωπίζουμε μὲ πίστη καὶ 
ὑπομονή, ἐξαγιαζόμαστε. Ἔλεγε ὁ ὅσι-
ος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἡ ὑγεία εἶναι 
μεγάλο δῶρο. Τὴν ὠφέλεια ὅμως ποὺ 
δίνει ὁ πόνος, δὲν μπορεῖ νὰ τὴ δώσει ἡ 
ὑγεία».

Εὐεργεσίες, ἀναρίθμητες εὐεργεσίες! 
Ἀλλὰ πῶς μποροῦμε νὰ ἐκδηλώνουμε 
τὴν εὐγνωμοσύνη μας;

2. Πῶς  θὰ  ἐκφ  ρά ζου με 
τὴν   εὐγ  νωμο σύν η μα ς

Πρῶτα-πρῶτα νὰ μελετοῦμε τὶς εὐερ-
γεσίες τοῦ Θεοῦ. Τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ 
τὴν προσευχή μας νὰ σκεφτόμαστε πῶς 
μᾶς εὐεργέτησε ὁ Θεὸς ἐκείνη τὴν ἡμέρα· 
ἢ στὸ τέλος τοῦ χρόνου, τὶς εὐεργεσίες 
ἐκείνου τοῦ χρόνου. Συχνὰ νὰ ἀφιερώ-
νουμε λίγο χρόνο γιὰ νὰ μελετοῦμε τὸ 
Πάθος τοῦ Κυρίου.

Ἔτσι θὰ συνειδητοποιοῦμε τὶς εὐεργε-
σίες Του καὶ θὰ Τὸν εὐχαριστοῦμε στὴν 
προσευχή μας. Ἡ προσευχή μας νὰ μὴν 
περιέχει μόνο αἰτήματα, ἀλλὰ καὶ εὐχα-
ριστίες. Κάθε μέρα τῆς ζωῆς μας ὁπωσ-
δήποτε νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο γιὰ 
τὴν ἐνανθρώπησή Του, τὴ Σταύρωση καὶ 

Ἀνάστασή Του. Νὰ Τὸν εὐχαριστοῦμε καὶ 
γιὰ τὸ ὅτι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Ἐπίσης νὰ ἐκκλησιαζόμαστε μὲ διάθε-
ση εὐγνωμοσύνης. Ἡ θεία Λειτουργία ἔ -
χει κατεξοχὴν χαρακτήρα εὐχαριστίας. 
Σὲ μιὰ Εὐχή της ὁ ἱερέας λέει: Σὲ εὐχαρι-
στοῦμε, Κύριε, γιὰ ὅλα, «ὑπέρ… τῶν φα-
νερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν»· γιὰ τὶς 
γνωστὲς καὶ ἄγνωστες εὐεργεσίες Σου.

Τὸ σημαντικότερο ὅμως εἶναι νὰ ἐκ-
δηλώνουμε τὴν εὐχαριστία μας ἔμπρα-
κτα, μὲ τὴ ζωή μας. Νὰ ἐκφράζουμε τὴν 
εὐγνωμοσύνη μας κάνοντας ὑπακοὴ στὸ 
θέλημά Του. Ὁ Θεὸς μοῦ δίνει τόσα ἀγα-
θά, κι ἐγὼ δὲν θὰ δώσω κάτι ἀπὸ αὐτὰ 
στοὺς φτωχούς; Μοῦ ἔδωσε ὑγιὴ μάτια, 
ἐπιτρέπεται ἐγὼ νὰ τὰ μολύνω μὲ ἄσχη-
μα θεάματα; Μοῦ ἔδωσε μυαλὸ νὰ σκέ-
φτομαι καὶ γλώσσα νὰ μιλάω· μπορῶ 
ἐγὼ νὰ τὰ χρησιμοποιῶ γιὰ νὰ κατακρί-
νω τοὺς ἄλλους; Ὁ Χριστὸς πάνω στὸ 
Σταυρὸ συγχώρησε τοὺς σταυρωτές 
Του, ἐγὼ δὲν θὰ συγχωρήσω αὐτοὺς 
ποὺ μοῦ φταῖνε; Ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε 
γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου, κι ἐγὼ δὲν θὰ σταυ-
ρώσω τὰ πάθη μου; Θὰ ἐξακολουθῶ νὰ 
προτιμῶ τὴν ἁμαρτία;



Μέσα στὰ ἱερὰ Εὐαγγέλια ἀκοῦμε τὸν 
Κύριο κάποιες φορὲς νὰ διατυπώνει πα  -
ράπονο. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ σημερινή: 
«Δὲν θεραπεύθηκαν οἱ δέκα; Οἱ ἄλλοι 
ἐννέα ποῦ εἶναι; Χάθηκαν νὰ γυρίσουν 
πίσω καὶ νὰ δοξάσουν τὸν Θεό;». Ὁ Θε-
ὸς παραπονεῖται γιὰ τὴν ἀχαριστία τῶν 
ἀνθρώπων, ἂν καὶ δὲν κερδίζει τίποτε 
ἀ   πὸ τὶς εὐχαριστίες τους. Οἱ ἄνθρωποι 
κερδίζουν. Γιατὶ ὁ Θεὸς σ᾿ ἐκείνους ποὺ 
Τὸν εὐγνωμονοῦν μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα 
καὶ ὠφελοῦνται ἀπὸ τὶς εὐεργεσίες Του, 
τοὺς δίνει καὶ ἄλλες. Κολυμπᾶμε μέσα 
στὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ. Ἂς μάθουμε 
νὰ Τοῦ λέμε «εὐχαριστῶ», ἂς γίνουμε 
εὐγνώμονες πρὸς τὸν Εὐεργέτη μας.



Γιατί βαπτιζόμαστε 
«εἰς τὸ ὄνομα» τῆς Ἁγίας Τριάδος;

Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων, μὲ 
κέντρο της τὸ Βάπτισμα τοῦ Κυρί-
ου στὸν Ἰορδάνη, ἔρχεται, μεταξὺ 

τῶν ἄλλων, νὰ θυμίσει καὶ στὸν καθένα 
μας τὴ μέγιστη ἐκείνη στιγμὴ τῆς ζωῆς 
μας κατὰ τὴν ὁποία δεχθήκαμε τὸ ἱερὸ 
Βάπτισμα. Συγκλονιστικὴ στιγμή! Ποὺ 
πρέπει νὰ τὴ θυμόμαστε πάντοτε. Κάθε 
μέρα. Κάθε ὥρα!

Τὸ κεντρικὸ σημεῖο τοῦ Μυστηρίου τοῦ 
ἁγίου Βαπτίσματος εἶναι ἡ τριπλὴ «βά-
πτισις», δηλαδὴ ἡ ὁλόσωμη κατάδυση 
στὸ ἁγιασμένο νερὸ καὶ ἀνάδυση ἐκείνου 
ποὺ μετέχει στὸ Μυστήριο, μὲ ταυτόχρο-
νη ἐπίκληση τῶν τριῶν Προσώπων τῆς 
Ἁγίας Τριάδος. Νά πῶς γίνεται:

Ὁ ἱερεύς: «Βαπτίζεται ὁ δοῦλος / ἡ δού-
λη τοῦ Θεοῦ (…) εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πα-
τρός»· καὶ συγχρόνως βυθίζει τὸν βαπτι-
ζόμενο στὸ ἁγιασμένο νερό.

Ὁ διάκονος (ἂν ὑπάρχει) καὶ ὁ λαός (οἱ 
ψάλτες ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ): «Ἀμήν».

Ὁ ἱερεύς: «Καὶ τοῦ Υἱοῦ»· δεύτερη βύ-
θιση.

Ὁ διάκονος καὶ ὁ λαός: «Ἀμήν».
Ὁ ἱερεύς: «Καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»· 

τρίτη βύθιση.
Ὁ διάκονος καὶ ὁ λαός: «Ἀμήν».
Ἡ τριπλὴ κατάδυση καὶ ἀνάδυση τοῦ 

βαπτιζομένου ἀποτελεῖ μυστηριακὴ συμ-
μετοχή του στὸ θάνατο, τὴν τριήμερη 
Ταφὴ καὶ Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐπίκληση τῶν τριῶν 

θείων Προσώπων γίνεται κατὰ ρητὴ ἐν-
τολὴ τοῦ Κυρίου: «Πορευθέντες μαθη-
τεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες 
αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 
Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. 
κη´ [28] 19). Γιατί ὅμως ἡ βάπτιση γίνεται 
«εἰς τὸ ὄνομα» τῶν τριῶν θείων Ὑποστά-
σεων;

Πρῶτα-πρῶτα νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ 
λειτουργὸς λέει «εἰς τὸ ὄνομα» καὶ ὄχι 
«εἰς τὰ ὀνόματα» (ἂν καὶ ἀκολουθοῦν 
τρία ὀνόματα), διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας: ὁ 
Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἡ Ἁγία 
Τριάς. «Ἓν ὄνομα τῶν τριῶν, ὑποδηλοῦν 
τὴν μίαν φύσιν τῆς Ἁγίας Τριάδος». Ἕνα 
εἶναι τὸ ὄνομα τῶν Τριῶν – τὸ ὄνομα «Θε-
ός» – τὸ ὁποῖο ὑποδηλώνει τὴ μία φύση 
(τὴ θεία φύση) τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἑρμη-
νεύει ὁ Εὐθύμιος Ζιγαβηνός.

Ἡ βάπτιση «εἰς τὸ ὄνομα» τῶν Προσώ-
πων τῆς Ἁγίας Τριάδος σημαίνει ὅτι ὁ βα-
πτιζόμενος ἀφιερώνεται στὸν Τριαδικὸ 
Θεό, ἀνήκει πλέον σ᾿ Ἐκεῖνον. Ἐλευθε-
ρώνεται ἀπὸ τὸ κράτος τῆς ἁμαρτίας καὶ 
τοῦ θανάτου, φεύγει ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ 
διαβόλου, καὶ περιέ ρχεται στὴν ἐξουσία 
τοῦ Θεοῦ, γίνεται κάτοικος τῆς βασιλείας 
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Του. Ὁ πρὶν ἀποκομμένος ἀπὸ τὴν ἀλη-
θινὴ ζωή, τώρα, μὲ τὴ δύναμη τῆς σταυ-
ρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου, γίνεται κοι  νω-
νὸς τοῦ Θεοῦ καὶ μέτοχος τῆς αἰώνιας 
ζω ῆς.

Ἐκτὸς αὐτοῦ ἡ ἐπίκληση αὐτὴ ἀποτελεῖ 
ὁμολογία ὅτι τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώ που 
τὴν ἀπεργάσθηκε ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Τρι-
άς.

Βαπτιζόμαστε στὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, 
ὁ Ὁποῖος ἀπέστειλε τὸν Υἱό Του γιὰ νὰ 
θυσιασθεῖ γιὰ τὸν ἄνθρωπο· τοῦ Υἱοῦ, ὁ 
Ὁποῖος θυσιάσθηκε, ἀπέθανε, ἐτάφη καὶ 
ἀναστήθηκε «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς 
καὶ σωτηρίας»· τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ 
Ὁποῖο, μὲ τὴ μεσιτεία τοῦ μεγάλου Ἀρχιε-
ρέως Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπεστάλη στὸν κό-
σμο καὶ ἐνεργεῖ τὴν ἀναγέννηση καὶ τὸν 
ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν.

Ὅπως ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, 
ἔτσι καὶ ἡ ἀναδημιουργία του, ἡ ὁποία 
συντελεῖται κατὰ τὸ ἅγιο Βάπτισμα, εἶναι 
ἔργο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὁ Πατὴρ ἀνέ-
πλασε, σημειώνει ὁ ἅγιος Νικόλαος Κα-
βάσιλας, διὰ τοῦ Υἱοῦ ἀναπλασθήκαμε, 
ἐνῶ τὸ Πνεῦμα εἶναι Αὐτὸ ποὺ ζωοποιεῖ 
(τὶς ψυχές μας)· διότι καὶ στὴν πρώτη δη-
μιουργία διαγραφόταν σκιωδῶς ἡ Ἁγία 
Τριάς. Ὁ μὲν δηλαδὴ ἔπλασε (ὁ Πατήρ), 
ὁ δέ (ὁ Υἱός) ἦταν χέρι τοῦ Πλάστη, ἐνῶ 
ὁ Παράκλητος ἦταν ἡ πνοὴ Ἐκείνου ποὺ 
ἐμφυσοῦσε τὴ ζωὴ στὸν ἄνθρωπο1.

Παρομοίως σημειώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης 
ὁ Χρυσόστομος ὅτι ἡ ἐπίκληση γίνεται 
«γιὰ νὰ μάθεις ὅτι ὅλα αὐτά (τὰ χαρίσμα-
τα ποὺ χαρίζει τὸ ἅγιο Βάπτισμα) τὰ 
πραγματοποιεῖ ἡ δύναμη τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ὁ 
λειτουργὸς εἶναι ἁπλῶς διάκονος τῆς τρι-
αδικῆς Χάριτος. Γἰ  αὐτὸ δὲν λέει· «Ἐγὼ 
σὲ βαπτίζω» (ὅπως στὸ Τυπικὸ τοῦ «Βα-
πτίσματος» τῶν Παπικῶν), ἀλλά· «Βα-
πτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ…». Καὶ ἀλ-
λοῦ ὁ ἴδιος Πατήρ: «Ἐκεῖνος ποὺ τελεῖ τὰ 
πάντα εἶναι ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅ-

γιο Πνεῦμα, ἡ ἀδιαίρετη Τριάδα. Ἡ πίστη 
στὴν Ἁγία Τριάδα χαρίζει τὴν ἄφεση τῶν 
ἁμαρτιῶν, αὐτὴ ἡ ὁμολογία μᾶς δωρίζει 
τὴν υἱοθεσία»2.

Στοὺς πρωτοχριστιανικοὺς μάλιστα 
χρό νους ὑπῆρχε ἡ τάξη ὁ βαπτιζόμενος, 
πρὶν ἀπὸ κάθε κατάδυση, νὰ ὁμολογεῖ 
πίστη στὸ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ τρία θεῖα 
Πρόσωπα: πρὶν ἀπὸ τὴν πρώτη κατάδυ-
ση, στὸν Πατέρα, πρὶν ἀπὸ τὴ δεύτερη, 
στὸν Υἱό, πρὶν ἀπὸ τὴν τρίτη, στὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα3.

Ἑπομένως ἡ ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριά-
δος κατὰ τὴ βάπτιση δηλώνει ἐκτὸς τῶν 
παραπάνω ὅτι ὁ βαπτιζόμενος ἔχει ἤδη 
ὁμολογήσει πίστη στὸν ἀληθινὸ Θεό, ἔ-
χει ἀποδεχθεῖ τὸ βασικότερο χριστιανικὸ 
δόγμα, τὸ τριαδολογικό, καὶ ἑπομένως 
τὸ σύνολο τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀληθεί-
ας. Ἔτσι ἐντάσσεται στὴν Ἐκκλησία, στὸ 
χῶρο τῆς κοινωνίας Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων.

Ἡ βάπτισή μας λοιπὸν «εἰς τὸ ὄνομα» 
τῶν τριῶν θείων Προσώπων σημαίνει 
ὅτι ἀφιερωνόμαστε στὸν Τριαδικὸ Θεό, 
ἐντασσόμαστε στὴ Βασιλεία Του, γινόμα-
στε υἱοὶ τοῦ ὑψίστου Θεοῦ· σημαίνει ἐπί-
σης ἀναγνώριση ὅτι ἡ σωτηρία μας ἀπο-
τελεῖ ἔργο ὁλόκληρης τῆς Ἁγίας Τριάδος, 
ἀλλὰ καὶ ὅτι τὴν ἀνακαίνισή μας στὸ ἐν 
λόγῳ Μυστήριο οὐσιαστικὰ τὴν τελεῖ ὁ ἐν 
Τριάδι Θεός. Δηλώνει τὴν πίστη μας στὴν 
Ἁγία Τριάδα, στὸ μόνο ἀληθινὸ Θεό, τὸν 
Ὁποῖο λατρεύουμε καὶ δοξάζουμε, ὁ Ὁ-
ποῖος εἶναι ἡ πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ· μᾶς χά-
ρισε τὴν παρούσα ζωὴ καὶ ἐλπίζουμε ὅτι 
θὰ μᾶς χαρίσει καὶ τὴ μέλλουσα.

1. Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν 
Χριστῷ ζωῆς Λόγος Β ,́ ΕΠΕ.Φ 22, 328. Τὸ πα-
ρόν, ὅπως καὶ τὰ παρακάτω παραθέματα, ἀπὸ 
τὸ βιβλίο Ἱερομον. Γρηγορίου, Τὸ ἅγιον Βάπτι-
σμα (Σχόλια), σελ. 236-239.

2. ΕΠΕ 14, 710· 13, 122· SC 50, 148.
3. Π. Ν. Τρεμπέλα, Ἀρχαὶ καὶ χαρακτὴρ τῆς 

χριστιανικῆς λατρείας, σελ. 182-183. 



Ἀ νάμεσα στοὺς ὀνομαστοὺς ἀ σκη-
τὲς τῆς Αἰγύπτου ποὺ ἔζησαν τὸν 
4ο αἰώνα, ξεχωριστὴ θέση κατέ-

χει ὁ ὅσιος Ἀγάθων(*). Τὸν συναντοῦμε 
στὴν ἔρημο, στὴν κοινότητα τῆς Σκήτεως, 
νὰ ζεῖ μὲ αὐστηρὴ συνέπεια τὸν ἀγγελικὸ 
βίο. Θαυμαστοὶ ὑπῆρξαν οἱ ἀσκητικοί 
του ἀγῶνες. Ζηλευτὴ ἡ καρποφορία τῶν 
ἀρετῶν του καὶ κυρίως τῆς ὑπομονῆς, 
τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ τῆς ἀγάπης. 
Ἐπειδὴ μάλιστα ἀπὸ τὴ μικρή του ἡλικία 
παρουσίασε ἔκτακτα πνευματικὰ χαρί-
σματα σοφοῦ καὶ ἐνάρετου Γέροντα, οἱ 
πατέρες τῆς ἐρήμου τὸν προσφωνοῦσαν 
ἀπὸ τότε· «ἀββᾶ», δηλαδὴ «πάτερ»! Καὶ 
ἔλεγαν μεταξύ τους: «Μᾶς ἀναγκάζει νὰ 
τὸν ὀνομάζουμε ἔτσι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς 
του».

Ζοῦσε ὁ Ὅσιος στὸ κλίμα τῆς θερ-
μῆς καὶ ἀπερίσπαστης προσευχῆς, τῆς 
προσ εκτικῆς μελέτης τῶν Ἁγίων Γρα φῶν 
καὶ τῶν Βίων τῶν Ἁγίων.

Κανένα δὲν ἐπιβάρυνε μὲ προσωπι-
κές του ἐξυπηρετήσεις. Ἐργαζόταν μὲ ἐ-
πιμέλεια τὸ προσωπικό του ἐργόχειρο 
πλέκον  τας καλάθια ποὺ πουλοῦσε στὴν 
Ἀλεξάνδρεια, καὶ μάλιστα σὲ εὐτελέστα-
τη τιμή. Ποτὲ δὲν μετροῦσε τὰ χρήμα-
τα ποὺ τοῦ ἔδιναν. Ἦταν ὁ Ὅσιος πηγὴ 
ἀνεξάν τλητης φιλανθρωπίας. Βοηθοῦσε 
τοὺς ἀνήμπορους ἀσκητές, ἐξυπηρε-
τοῦσε τὶς ἀνάγκες τῶν καταπονημένων. 
Τόσο ἀπέραντη ἀγάπη εἶχε, ὥστε ἔλεγε: 
«Εἰ δυνατὸν ἦν μοι εὑρεῖν κελεφὸν καὶ 
δοῦναι αὐτῷ τὸ ἐμὸν σῶμα καὶ λαβεῖν τὸ 
αὐτοῦ, ἡδέως εἶχον. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ τε-

λεία ἀγάπη». Δηλαδή: Ἐὰν μοῦ ἦταν δυ-
νατὸν νὰ βρῶ ἕνα λεπρὸ καὶ νὰ τοῦ δώ-
σω τὸ σῶμα μου καὶ νὰ πάρω τὸ δικό 
του, θὰ ἤμουνα εὐτυχισμένος. Γιατὶ αὐτὴ 
εἶναι ἡ τέλεια ἀγάπη. Κάποια φορὰ στὴν 
ἀγορὰ συνάντησε ἕναν ἐγκαταλελειμμέ-
νο πάμφτωχο καὶ ἄρρωστο ἄνθρωπο. 
Γιὰ χάρη του νοίκιασε δωμάτιο σὲ ξενώ-
να στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ἔμεινε μαζί του 
καὶ τὸν φρόντιζε ὡς ἀγαπητὸ ἀδελφὸ τοῦ 
Κυρίου, μέχρις ὅτου ἔγινε τελείως καλά. 
Τέσσερις μῆνες κράτησε ἡ θυσιαστική 
του αὐτὴ διακονία, καὶ ἐπέστρεψε ὁ Ἀγά-
θων γεμάτος χαρὰ στὴ Σκήτη.

Θαυμαστὸς ὑπῆρξε ἀκόμη ὁ ἀγώνας 
τοῦ Ὁσίου γιὰ τὴ σιωπή. Θέλοντας νὰ 
δα μάσει τὴ γλώσσα του ἐπὶ τρία χρό-
νια ἔβαζε στὸ στόμα του ἕνα βότσαλο 
γιὰ νὰ ἀσκηθεῖ στὴν ἐγκράτεια τῶν πε-
ριττῶν λόγων. Καὶ δίδασκε τοὺς μαθητές 
του νὰ μὴν προσκολλῶνται στὰ φθαρτὰ 
πράγματα τῆς γῆς, διότι παρέρχονται καὶ 
χάνονται, νὰ ἀποφεύγουν τὴν κενόδο-
ξη παρρησία καὶ τὸ θάρρος τὸ ἐγωιστικὸ 
μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, καὶ νὰ πα-
ραμένουν ταπεινοὶ στὸ λόγο καὶ στὸ ἦ-
θος. Νὰ καλλιεργοῦν δὲ τέτοια ἀκρίβεια, 
ὥστε νὰ μὴ δίνουν ποτὲ τὸ δικαίωμα νὰ 
τοὺς κατηγορήσει κάποιος «εἰς οἱονδή-
ποτε πρᾶγμα», γιὰ ὁποιοδήποτε παρά-
πτωμα. Εἶχε δὲ ὁ Ὅσιος τόσο ἀνεξίκακη 
καρδιά, ὥστε ἔλεγε: «Ποτὲ δὲν κοιμήθη-
κα ἔχοντας κάτι ἐναντίον κανενός, οὔτε 
ἄ φησα κανένα νὰ κοιμηθεῖ ἔχοντας κάτι 
ἐναντίον μου, ὅσο ἐξαρτιόταν ἀπὸ μένα». 

Κάποιοι ἀδελφοὶ θέλησαν κάποτε νὰ 
δο   κιμάσουν τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ταπει-
νοφροσύνη του. Καὶ τὸν ἀποκάλεσαν 
περιφρονητικὰ «καταλάλο, φλύαρο, ἀνή-
θικο, αἱρετικό». Καὶ ἐκεῖνος ὁ μακάριος 
ἀποκρίθηκε: «Τὶς ἀποδέχομαι ὅλες τὶς 
κα  τηγορίες, γιατὶ πολὺ ὠφελοῦν τὴν ψυ-

Ἰανουαρίου

Ὁ ὅσιος Ἀγάθων
ὁ Ἐρημίτης

Ἀπὸ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας
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χή μου οἱ διαπιστώσεις σας αὐτές. Μία ὅμως κατηγορία 
ἀρνοῦμαι: ὅτι εἶμαι αἱρετικός». «Αἱρετικός, χωρισμός 
ἐστιν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐ θέλω χωρισθῆναι ἀπὸ τοῦ 
Θεοῦ». Δηλαδή: Τὸ νὰ εἶναι κανεὶς αἱρετικὸς ἀποτελεῖ 
χωρισμὸ ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ ἐγὼ δὲν θέλω νὰ χωρισθῶ 
ἀπὸ τὸν Θεό. 

Ὕστερα ἀπὸ μακροὺς θεοφιλεῖς ἀγῶ νες ἔφθασε κά-
ποτε καὶ τὸ τέλος τοῦ Ὁσίου. Καὶ ἐνῶ ἦταν στολισμένος 
μὲ τὰ εὐωδιαστὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, στὴν καρδιά του βα-
σίλευε ἡ μακαρία ταπεινοφροσύνη. Καὶ τὸ ἀπέδειξε λί-
γο πρὶν ἀναχωρήσει γιὰ νὰ συναντήσει τὸν Νυμφίο τῆς 
ψυχῆς του.

Τρία μερόνυκτα πρὶν ἐκδημήσει, κοιτοῦσε μὲ τὰ μάτια 
ἀκίνητα καὶ ἀνοικτὰ κά που ψηλά, ἔκπληκτος.

–Ποῦ εἶσαι, ἀββᾶ Ἀγάθων; τὸν ρώτησαν οἱ μαθητές 
του, γιὰ νὰ τὸν προκαλέσουν νὰ πεῖ κάτι.

–Εἶμαι μπροστὰ στὸ Κριτήριο τοῦ Θεοῦ! ἀπάντησε ὁ 
Ὅσιος.

–Καὶ σὺ φοβᾶσαι; τοῦ εἶπαν.
Καὶ μὲ πολλὴ ταπείνωση ἀπάντησε ὁ ὅσιος Γέροντας:
–Σὲ ὅλη μου τὴ ζωὴ μέχρι καὶ αὐτὴ τὴ στιγμὴ προσ-

πάθησα, ὅσο μποροῦσα, νὰ ἐφαρμόσω τὸ θέλημα τοῦ 
Κυρίου, ἀλλὰ ἄνθρωπος εἶμαι, δὲν γνωρίζω ἂν τελικὰ 
ὅλα ὅσα ἔπραξα ἦταν εὐάρεστα στὸ Θεό. Δὲν ἐμπι-
στεύομαι τὸν ἑαυτό μου στὰ καλά μου ἔργα καὶ στὴ δική 
μου κρίση. Ἄλ λη εἶναι ἡ κρίση τῶν ἀνθρώπων καὶ ἄλλη 
ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ.

Ἤθελαν καὶ ἄλλα νὰ ἐρωτήσουν τὸν ὅσιό τους πατέ-
ρα οἱ μαθητές του, ἀλλὰ δὲν τοὺς τὸ ἐπέτρεψε λέγοντάς 
τους:

–«Ποιήσατε ἀγάπην, μὴ λαλεῖτε ἄρτι μετ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀ-
σχο  λοῦμαι». Κάντε μου τή χάρη, μὴ μοῦ μιλᾶτε τώρα, 
γιατὶ εἶμαι ἀπασχολημένος.

Καὶ σὲ λίγο γεμάτος χαρά, ὅπως χαιρετᾶ κάποιος τοὺς 
φίλους καὶ ἀγαπητούς του, ὁ Ὅσιος ἄφησε τὴν τελευ-
ταία του πνοὴ στὸ ἔλεος τοῦ πολυεύσπλαχνου Κυρίου 
καὶ κοιμήθηκε τὸν ὕπνο τοῦ θανάτου εὐτυχισμένος.

Πέρασαν δεκαέξι αἰῶνες ἀπὸ τότε.
Καὶ ἡ φωνὴ καὶ ἡ ζωὴ τῶν Πατέρων τῆς ἐρήμου εἶναι 

πάντα ἐπίκαιρη. Μᾶς διδάσκουν τὶς ἁπλὲς καὶ μεγάλες 
ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ συνοψίζονται σὲ μιὰ προ-
τροπή: Χωρὶς τὴ βαθιὰ ταπεινοφροσύνη καὶ τὴν ἔμπρα-
κτη ἀγάπη ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ, οὔτε νὰ 
ἐμπνεύσει στοὺς ἄλλους τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας.

(*) Γιὰ μιὰ πληρέστερη ἀναφορὰ στὸ βίο τοῦ Ὁσίου, βλ. Φι-
λοκαλία, ΕΠΕ 1, 102-121.
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μὲ 432 σελίδες πολύχρωμες 

καὶ ἑλκυστικές.
• Θέματα νεανικά, κοινωνι-

κά, ἐθνικά,
• θρησκευτικά, ὑγείας, 

ἐγκυκλοπαιδικά...
Σελίδες εὐχάριστες, μὲ γνώ-
σεις ποὺ πλουτίζουν καὶ μὲ 
τίς ἀκτίνες τοῦ θείου λόγου
ποὺ φωτίζουν τὴ νεανικὴ 
ψυχή!
Τιμᾶται 12 εὐρὼ μαζὶ μὲ τὸ 
CD τοῦ 2016.

Περιλαμβάνει τὰ τεύχη τοῦ 
2016 σὲ ψηφιακὴ μορφή.
Τιμᾶται 5 εὐρώ.



Ἀρκοῦδες 
στ ὶς πλαγιὲς 
τῆς βασιλίτσας

Ἡ ἡμέρα λὲς καὶ τοῦ κ̓ανε ὑποδοχή. 
Εἶχαν προηγηθεῖ κατακλυσμοὶ κι 
οἱ χείμαρροι εἶχαν λυσσομανήσει.

Στὸ βάθος τῆς ἀπρόσιτης χαράδρας 
ἀγκομαχοῦσε θυμωμένος καὶ πολύβου-
ος ὁ Ἀῶος ποταμός. Φθινόπωρο καὶ τὸ 
χωριό του, σκαρφαλωμένο στῆς Βασιλί-
τσας τὶς πλαγιές, ἀντίκριζε καμαρωτὸ τὶς 
κορυφὲς τῆς Τύμφης καὶ τοῦ Σμόλικα.

Μὰ τό ᾿παμε, ἡ ἡμέρα σήμερα τοῦ κ̓α-
νε ὑποδοχή. Κι ὄχι πὼς πήγαινε συχνὰ 
στὸν τόπο του. Ἀφότου λεῖψαν τὰ γερον-
τάκια ἀπ᾿ τὸ πατρικό, σὰν τί νὰ κάνει, 
ἀλήθεια; τί νὰ δεῖ; Τοὺς τοίχους γκρεμι-
σμένους; τό ῤειπωμένο σπιτικό; Μὰ κι 
ἔτσι ἀκόμα, μιὰ ἔστω μέρα μὲς στὸ χρόνο 
τό ᾿νιωθε ἀνάγκη νὰ δεῖ τοὺς λίγους ποὺ 
ἀπομεῖναν χωριανούς. Καὶ πρῶτα ἀπ᾿ 
ὅλα μὲ τὸν παπά, ἕνα τρισάγιο, ὅπως λέ-
νε, στὰ μνήματα, στ᾿ ἅγια κιβούρια τῶν 
προγόνων.

Κυριακὴ ἦταν. Ὁλόλαμπρη ἡ Ἐκκλη-
σιὰ ἀγκάλιαζε μὲ ἀγάπη καὶ στοργὴ τοὺς 
εὐσεβεῖς της χωρικούς. Κι ἦταν, ἀλήθεια, 
ἀρκετοὶ τέτοιον καιρὸ μὲς στὸ ναό. Ἀπὸ 
ἑκατὸ καὶ πάνω, ἑκατὸν πενήντα ἴσως…

Καὶ χαίρονταν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, κι 
αὐτός, ψευδοαθηναῖος, χαιρόταν νὰ τοὺς 
θωρεῖ σὲ τέτοιους δίσεκτους καιροὺς 

ἀκουμπισμένους στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μά-
νας Ἐκκλησιᾶς.

Κατὰ τὴν τάξη, θὰ πάει, ὅπως εἴπαμε, 
στὸ Κοιμητήριο. Στὸ σπίτι αὐτῶν ποὺ τώ-
ρα πέρασαν στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς ζωῆς. 
Κι ὁ παπα-Φώτης πρόθυμος, σεβαστι-
κὸς τοὺς μνημονεύει ἕναν-ἕναν τρεῖς φο-
ρές. Κι ἔπειτα μνῆμα στὸ μνῆμα ν᾿ ἀσπα-
στεῖ αὐτοὺς ποὺ φύγαν στὸ μεταξύ, νὰ 
θυμηθεῖ, νὰ μνημονέψει, νὰ παρακαλε-
στεῖ γἰ  αὐτοὺς καὶ νὰ ζητήσει, νὰ ζητιανέ-
ψει τὶς εὐχές τους, τὴν ἀγάπη τους, τὴν ἐκ 
ψυχῆς συγχώρεση…

Τοῦ μεῖναν δύο - τρεῖς μὲ βιάση ἐπισκέ-
ψεις σὲ φίλους, συγγενεῖς. Καὶ κ̓εῖ στὸν 
ξάδερφο, ἀδερφὸ πές, τὸ μεσημεριανὸ 
τραπέζι, ἑτοιμασμένο μὲ ἀγάπη περισσή.

Καὶ τώρα, σὰν χαιρετήσει τοὺς στερ-
νοὺς ἀγαπημένους, θὰ πάρει κεῖνο τὸν 
δρόμο τὸν παλιό, ἐκεῖ στὴν ἄκρη τοῦ χω-
ριοῦ... Ἐκεῖ ποὺ ἔπαιζε μικρός... Ψάχνει 
νὰ βρεῖ τὸ ποθητό του μέρος· τί νὰ βρεῖ; 
Ἀγνώριστο. Γεμάτο βάτα κι ἀγκαθιές...

Ἂς πάει καλύτερα παρέκει, στὸ εἰκόνι-
σμα τ᾿ ἅι-Λιᾶ, τῶν παιδικῶν του προσ-
ευχῶν. Μὰ ἐκεῖ τὸν περιμένει ὁ πόνος πε-
ρισσός. Ποῦ τὸ πορτάκι, ποῦ ὁ σταυρός, 
ποῦ τὸ καντήλι κι ἡ εἰκόνα τοῦ προφή-
τη; Ποιὸ χέρι βέβηλο κατέστρεψε τοῦτο τ᾿ 
ὄμορφο σπίτι τοῦ Θεοῦ, στὴν ἄκρη τοῦ 
γκρεμοῦ, βιγλάτορα καὶ φάρο τῆς ζωῆς;

Τὸν πῆρε τὸ παράπονο. Γυρίζει πίσω. 
Χτυπάει τὴν πόρτα τῶν γειτόνων. –Κατε-
ρίνα, Θύμιο!

Βγῆκαν οἱ δυό τους γελαστοί, χαρού-
μενοι, ἀκρίτες τοῦ χωριοῦ, ποὺ τὰ παιδιά 
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τους τά ᾿χουν μακριά, μὰ καὶ αὐτὰ καὶ τὰ 
ἐγγόνια τους ἔρχονται κατὰ καιροὺς γιὰ 
νὰ τοὺς δοῦν. –Τὸ εἰκονοστάσι, Κατερίνα, 
ὁ ἅι-Λιάς, ποιὸς τὸ κατέστρεψε;

Γέλασαν κι οἱ δυό. Μιὰ λέξη τοῦ ᾿παν...
Κατάλαβε. Στὸ χωριό τους δὲν εἶναι μό-

νο οἱ κάτοικοι εὐσεβεῖς μά... καὶ τὰ ζῶα! 
Κι ὄχι μονάχα τὰ ἥμερα, τὰ σπιτικά, μὰ 
καὶ τὰ ἄγρια. Νά κι ἡ ἀρκούδα, σὰν ὅπως 
ἐπισκέπτης εὐσεβὴς ποὺ σκύβει τὶς εἰκό-
νες ν᾿ ἀσπαστεῖ, πῆγε τὸ λάδι τῆς καντή-
λας γιὰ νὰ πιεῖ· πεινοῦσε! Κι ἄθελά της 
κατέστρεψε τὸ εἰκονοστάσι, ἡ καημένη, 
τροφὴ γιὰ τὰ παιδιά της ἔψαχνε, μάνα κι 
αὐτή. –Μὰ μὴν ἀνησυχεῖς, τὸν διαβεβαί-
ωσαν, θὰ τὸ ἐπισκευάσουμε, καλύτερο 
ἀπὸ πρίν…

Μὲ πόση ἀγάπη τοὺς χαιρέτησε, τὸν 
φίλησαν ἀπ᾿ τοὺς παλιοὺς καιρούς…

Καιρὸς νὰ φύγει…
Μὰ τῆς ἀρκούδας, σὲ καιροὺς ἀποστα-

σίας, ἡ «εὐσεβὴς ἀσέβεια» τὸν παίδευε.
Κάποτε ἔσφυζαν ζωὴ τῆς δύσμοιρης 

πατρίδας τὰ χωριά. Κι οἱ ἀρκοῦδες ἔβρι-
σκαν κι αὐτὲς τροφὴ μαζὶ μὲ τοὺς κατοί-
κους. Θὲς κάποιο ξεμοναχιασμένο ζων-
τανὸ ἀπ᾿ τὰ πολλὰ ποὺ βόσκαν στὰ βου-
νά, θὲς μῆλα ἀπ᾿ τὶς ἀμέτρητες μηλιὲς 
ποὺ στὶς πλαγιὲς καλλιεργοῦσαν οἱ φιλό-
πονοι, φίλοι τοῦ τίμιου μόχθου, χωρικοί, 
θὲς ἀπὸ τ᾿ ἄλλα ἄγρια ζῶα τοῦ βουνοῦ… 
ἔβρισκαν πάντως τὰ πελώρια τοῦτα πλά-
σματα τροφὴ ἀρκετή. Καὶ σὰν τὸ πρῶτο 
χιόνι νὰ φανεῖ, ἔπεφταν μὲς στὶς τρύπες 
τους στὴ νάρκη τὴ χειμερινή.

Μὰ τώρα… πῶς νὰ χορτάσουν; Μπαί-
νουν μὲς στὰ χωριά, ψάχνουν κάτι νὰ 
βροῦν φαγώσιμο – ἄνθρωπο ποτέ τους 
δὲν πειράζουν – νὰ ζήσουν θέλουν, νὰ 
θρέψουν τὰ μικρά τους, τὰ παιχνιδιάρικα. 
Χαλοῦν μελίσσια – τοὺς εἶναι, βλέπεις, τὸ 
μέλι ἀγαπητό – ἁρπάζουν κάποιο ζων-
τανό, κι αὐτό ᾿ναι τώρα συμφορὰ γιὰ 
τοὺς κατοίκους τῶν χωριῶν, ποὺ λίγα τὰ  

᾿χουν, μετρημένα, ὄχι σὰν τοὺς παλιοὺς 
καιρούς. Κι οὔτε σὲ νάρκη πέφτουν τώρα 
πιά, οἱ καημένες· λειψὸ τὸ λίπος τους, δὲν 
τοὺς ἀρκεῖ νὰ βγάλουν τὸν χειμώνα.

Τρεῖς χιλιάδες χρόνια πρὶν ὁ προφήτης 
καὶ βασιλιὰς Δαβὶδ περιέγραψε τὴν ἀγω-
νία τῶν ἄγριων ζώων γιὰ τροφή. Μὲς στὴ 
νύχτα, ἔγραψε στὸν 103ο Ψαλμό του, 
ὅλα τὰ ζῶα τοῦ δάσους περπατοῦν ζη-
τώντας τροφή, καὶ μάλιστα τὰ νιὰ λιον-
τάρια: «σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπά-
σαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν 
αὐτοῖς» (στίχ. 21)· βρυχῶνται φοβερά, 
κι αὐτὸς ὁ βρυχηθμός τους εἶναι αἴτηση 
πρὸς τὸν Θεὸ νὰ τοὺς φανερώσει τρο-
φή. Ζητοῦν τ᾿ ἀγρίμια, ζητάει ὁ ἄνθρω-
πος, ζητοῦν τὰ πάντα. «Πάντα πρὸς σὲ 
προσδοκῶσι δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτῶν 
εἰς εὔκαιρον» (στιχ. 27)· ὅλα εἶναι στραμ-
μένα σὲ Σένα, ὅλα περιμένουν ἀπὸ Σένα 
νὰ τοὺς δώσεις τὴν ἀπαραίτητη, τὴν κα-
θημερινὴ τροφή.

Κι Ἐκεῖνος δίνει. Δίνει στὸν ἄνθρωπο, 
τὸ πλάσμα τῆς μεγάλης Του ἀγάπης.

Δίνει στὰ ζῶα. Καὶ στὰ ἄγρια. Καὶ στὶς 
ἀρκοῦδες.

Δίνει... Ἀκόμα καὶ τὸ λάδι ἀπ᾿ τὸ καντήλι 
τοῦ εἰκονίσματος τοῦ ἅι-Λιᾶ.



«Πορευόμενοι...»

Ὁ ἄνθρωπος πορεύεται. Αὐτὴ εἶναι ἡ 
ζωή του. Πορεία. «Ἐξ ὠδίνων μέ-
χρι ταφῆς» (Θεοδωρήτου, Ἑρμη-

νεία τοῦ ριη΄ Ψαλμοῦ, PG 80, 1824)· ἀπὸ 
τὸν ἐπώδυνο τοκετὸ μέχρι τὸν ἐνταφια-
σμό του. Ποῦ πορεύεται; Μυστήριο. Πῶς 
πορεύεται; Τὸ μεγάλο πρόβλημα.

Στὸ πρῶτο ἐρώτημα, στὸ «ποῦ πο-
ρεύεται;», ἡ σύγχυση εἶναι ἀμέτρητη. Στὸ 
δεύτερο, τὸ «πῶς πορεύεται;», ἡ ἀπάν-
τηση εἶναι ἐπώδυνη.

Ποῦ πορεύεται;
Γιὰ τὸν ἐκτὸς Χριστοῦ κόσμο οἱ ἀπαν-

τήσεις εἶναι ἀναρίθμητες. Ἀπὸ τὸν σκο-
τεινὸ κάτω κόσμο τῆς ἀρχαιοελληνικῆς 
μυθολογίας, τὸ βουδιστικὸ «νιρβάνα», 
τὴν ἰνδουιστικὴ μετενσάρκωση καὶ τὸν 
σαρκολατρικὸ μωαμεθανικὸ παράδεισο, 
μέχρι τὸ μηδέν, ἢ ἄλλως πως ὀνομαζό-
μενο ὑπὸ τῶν ἄθεων φιλοσόφων «ὁλικὴ 
συνείδηση τοῦ εἶναι». Τὴν ἀντίληψη αὐτὴ 
ὁ ὑπερβαλλόντως προβαλλόμενος συγ-

γραφέας Νίκος Καζαντζάκης τὴ συνοψί-
ζει στὴν ἑξῆς πασίγνωστη φράση του: 
«Ἐρχόμαστε ἀπὸ μιὰ σκοτεινὴ ἄβυσσο· 
καταλήγουμε σὲ μιὰ σκοτεινὴ ἄβυσσο· τὸ 
μεταξὺ φωτεινὸ διάστημα τὸ λέμε Ζωή» 
(Νικ. Καζαντζάκη, Ἀσκητική). Καὶ ὅλη 
αὐτὴ τὴν αὐτοκτονικὴ ἀντίληψη πῶς τὴ 
λέμε; Ἀπελπισία; Ἢ μήπως σωστότερα: 
Μαύρη, κατάμαυρη ἀπελπισία;

Ἔξω ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου ἡ 
ζωὴ εἶναι πράγματι ἀπελπισία, πορεία 
χωρὶς ἐλπίδα. Ἀπὸ τὸ πουθενὰ στὸ τίπο-
τα. Καὶ γίνεται τραγικὴ ἡ προσπάθεια τοῦ 
ἀνθρώπου νὰ δώσει νόημα σὲ μιὰ ζωὴ 
ἀνόητη· νὰ βρεῖ σκοπὸ σὲ μιὰ πορεία 
πρὸς τὸ τίποτα, τὸ μηδέν, τὴν «ἄβυσσο».

Μέσα στὸ φῶς ὅμως τοῦ Εὐαγγελίου 
ὅλα ἀλλάζουν. Τώρα ὁ ἄνθρωπος γνω-
ρίζει ἀπὸ ποῦ ἔρχεται καὶ ποῦ πηγαίνει. 
Ἔρχεται πράγματι ἀπὸ μία «ἄβυσσο», 
τὴν ἄβυσσο τῆς θείας ἀγάπης. Καὶ πο-
ρεύεται πρὸς μία ἄλλη «ἄβυσσο», τὴν 
ἄβυσσο τῆς αἰώνιας θείας Ζωῆς. Ἔρχεται 
ἀπὸ τὸ μηδὲν μὲ μόνη τὴν ἀγαπητικὴ θέ-
ληση τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ. Καὶ κατευθύνε-
ται πρὸς τὸ ἄπειρο, πρὸς τὴν αἰώνια δό-
ξα τῆς Βασιλείας τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 
καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὸς εἶναι ὁ 
δρόμος του. Θεοποιός!

Εἶναι ὅμως δρόμος σταυρικός. Πορεύ-
εται ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὴ Βασιλεία μέσα 
ἀπὸ θλίψεις, δοκιμασίες, προβλήματα 
καὶ τόσους κινδύνους τῆς ζωῆς. Ἀλλὰ θὰ 
φτάσει στὸ ἔνδοξο τέλος αὐτοῦ τοῦ σταυ-
ρικοῦ δρόμου. Θὰ φτάσει! Ἀρκεῖ νὰ τὸν 
βαδίζει σωστά. Λοιπόν;

Πῶς πορεύεται;
Πῶς μπορεῖ νὰ πορεύεται σωστὰ ὁ 

ἄνθρωπος στὸ δρόμο τῆς ζωῆς του;
Ἀπάντηση στὸ καίριο αὐτὸ ἐρώτημα 

ἔδωσε τρεῖς χιλιάδες χρόνια πρὶν ὁ θε-
όπνευστος συγγραφέας τοῦ 118ου Ψαλ-
μοῦ, ποὺ εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀπ᾿ ὅλους 
τοὺς Ψαλμοὺς καὶ εἶναι γνωστὸς μὲ τὴν 
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ΑΝὀνομασία «Ἄμωμος». Ὁ πρῶτος στίχος αὐτοῦ τοῦ 
ἐκπληκτικοῦ Ψαλμοῦ, ποὺ μὲ τοὺς 176 στίχους του 
ἀποτελεῖ ἐξαίσιο ὕμνο τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, δίνει τὴν 
ἀπάν τηση ποὺ ἀναζητοῦμε. Λέει:

«Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὀδῷ οἱ πορευόμενοι ἐν νό-
μῳ Κυρίου»· εἶναι τρισευτυχισμένοι αὐτοὶ ποὺ βαδί-
ζουν ἄμεμπτοι τὸν δρόμο τους, ὅσοι πορεύονται σύμ-
φωνα μὲ τὸ νόμο τοῦ Κυρίου. «Ὁδὸν καὶ στράταν ὀνο-
μάζει ὁ Δαβὶδ τὴν παροδικὴν καὶ περαστικὴν ταύτην 
ζωήν», σημειώνει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Ὁ 
δρόμος, ποὺ ὅσοι τὸν βαδίζουν ἄμεμπτοι εἶναι τρισευ-
τυχισμένοι, εἶναι ἡ παροδικὴ καὶ περαστικὴ τούτη ζωή.

Ὅμως ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται καὶ τὸ πρόβλημα, 
ἡ μεγάλη δυσκολία. Ποῦ; Στὴ μία αὐτὴ λέξη, τὴ λέξη 
«ἄμωμοι». Λέξη ἐπώδυνη. Διότι «ἄμωμος» σημαί-
νει ἀψεγάδιαστος, ἀκατηγόρητος. Κι ἐμεῖς γνωρίζου-
με ἀπὸ τὴ Γραφὴ ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν πείρα μας ὅτι 
κανένας δὲν μπορεῖ αὐτὸ νὰ τὸ πετύχει. «Τίς γὰρ κα-
θαρὸς ἔσται ἀπὸ ρύπου; ἀλλ̓  οὐθείς. ἐὰν καὶ μία ἡμέ-
ρα ὁ βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἰὼβ ιδ΄ [14] 4, 5)· ποιὸς 
εἶναι καθαρὸς ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῆς ἁμαρτίας; Κανέ-
νας! Ἀκόμα κι ἂν ὅλη ἡ ζωή του πάνω στὴ γῆ εἶναι 
μόνο μία μέρα.

Ὡστόσο ὁ Ψαλμωδὸς δὲν μᾶς ἀφήνει ἀβοήθητους. 
Δείχνει καὶ τὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο μποροῦμε νὰ βα-
δίσουμε τὸν δρόμο τῆς ζωῆς μας «ἄμωμοι». Θὰ τὸ κα-
τορθώσουμε, μᾶς λέει, ἂν εἴμαστε «οἱ πορευόμενοι ἐν 
νόμῳ Κυρίου», ἂν πορευόμαστε στὴ ζωή μας σύμφω-
να μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ δὲν 
μᾶς δείχνει μόνο ποιὸ εἶναι τὸ σωστό, ἀλλὰ καὶ τὸ πῶς 
μποροῦμε νὰ διορθώσουμε τὰ λάθη ποὺ τυχὸν κάνα-
με.

Μᾶς λέει, λοιπόν, ὅτι μποροῦμε νὰ εἴμαστε «ἄμω-
μοι», ἀκόμη κι ἂν ἁμαρτάνουμε! Πῶς; Μὲ τὴ μετά-
νοια! Αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία τῆς ζωῆς «ἐν νόμῳ Κυρίου». 
Πορεία μετανοίας. Ἄμωμη πορεία. Ἀρκεῖ νὰ εἶναι «ἐν 
νόμῳ Κυρίου».

Τότε καμία δύναμη δὲν θὰ μπορέσει νὰ νικήσει τὸν 
ἄνθρωπο. Κανένας πειρασμὸς δὲν θὰ κατορθώσει νὰ 
τὸν λυγίσει. Διότι πορεύεται «ἄμωμος... ἐν νόμῳ Κυρί-
ου». Καὶ γνωρίζει ὅτι ἀκόμη κι ἂν πέσει, ὅσο χαμηλὰ κι 
ἂν πέσει, εἶναι «ἄμωμος», ἐφόσον μετανοεῖ.

Μακάριοι λοιπὸν «οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ».
Μακάριοι καὶ τρισευτυχισμένοι «οἱ πορευόμενοι ἐν 

νόμῳ Κυρίου».




