
υνηγημένος ἀπὸ μιὰ δεκαμελῆ ὁμάδα
ἐνόπλων ἀνταρτῶν, Κυριακὴ πρωί,
στὶς 20 Ὀκτωβρίου 1945, ὁ παπα-Δη-
μήτρης Γκαγκαστάθης, μόλις χτύπησε
τὴν καμπάνα, ἀναγκάσθηκε νὰ φύγει

ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ γλυτώσει. Ἔπιασε
μιὰ ρεματιὰ καὶ τοὺς ξέφυγε, μὰ σὲ λίγο τὸν
πρόλαβαν πάλι, γιατὶ ἦταν ἔφιπποι. Τὸν πυρο-
βολοῦσαν, ὅμως καμμιὰ σφαίρα δὲν τὸν χτυ-
ποῦσε. Τοῦ ἔριχναν μὲ τὰ στέν, φορητὰ
αὐτόματα, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ τὸν σκοτώ-
σουν. Οἱ σφαῖρες τρυποῦσαν τὰ ράσα του,
τὶς καταλάβαινε πάνω του, ἀλλὰ κυ λοῦσαν
στὸ χῶμα χωρὶς νὰ τὸν πληγώνουν. Τὸν κύ-
κλωσαν βρίζοντάς τον χυδαῖα καὶ φωνάζο-
ντας. Βλέποντας τὸν θανάσιμο κίνδυνο σή-
κωσε τὰ χέρια του πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ φώ-
ναξε «ἐκ βαθέων»: «Μιχαήλ, ἀρχιστράτηγε
τῶν Ἀγγέλων, σῶσε με, κινδυνεύ ω!». 

Σὰν ἀστραπὴ ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ πα -
ρουσιάστηκε μὲ τὴ μορφὴ ἑνὸς νέου, κρα-
τώντας στὸ χέρι γυμνὸ τὸ σπαθί του. Ἔ κοψε
μὲ μιὰ σπαθιὰ τὰ σχοινιὰ ἀπ’ τὴ σέλλα καὶ
ἔριξε τὸν ἀρχηγὸ κάτω ἀπ’ τὸ ἄλογο, σπάζο-
ντας τὴ σπονδυλική του στήλη. Οἱ σύντρο-
φοί του ἔμειναν ἀκίνητοι σὰν κεραυνόπλη-
κτοι. «Νὰ μᾶς συγχωρέσεις, παπά μου, εἶπε ὁ
ἀρχηγός, καὶ νὰ πᾶς στὸ καλό. Ἔχεις ὅριο
ζωῆς ἀκόμα καὶ ὑψηλοὺς προστάτες». «Εὐ -
χαριστῶ», ἀπάντησε ὁ παπὰς καὶ τοὺς συγ-
χώρεσε. Τοὺς εὐχήθηκε νὰ τοὺς φωτίσει ὁ
Θεὸς καὶ νὰ γίνουν καλοὶ ἄνθρωποι. Οἱ ἔνο-
πλοι σήκωσαν τὸν τραυματισμένο ἀρχηγό
τους καὶ ἔφυγαν μουδιασμένοι. Οἱ χωριανοὶ
περίμεναν τὸν παπά τους συγκεντρωμένοι
στὴν Ἐκκλησία καὶ τοῦ ἔκαμαν μεγάλη ὑπο-
δοχή. «Ἡ θρησκεία μας εἶναι ζωντανή!»,

τοὺς εἶπε ἐκεῖνος. 
Πολλοὶ ἄνθρωποι καθημερινὰ στὴν προ-

σευχή τους καὶ ἰδιαίτερα, ὅταν εὑρίσκονται
ἐν κινδύνῳ, ἐπικαλοῦνται τὸν Θεό. Ὅμως
δὲν παρατείνεται σὲ ὅλους ὁ χρόνος τῆς
ζωῆς τους, ὅπως συνέβη μὲ τὸν παπα-Δημή-
τρη Γκαγκαστάθη. Γιατί συμβαίνει αὐτό;
Ἀσφαλῶς καὶ δὲν μποροῦμε νὰ εἰσδύσουμε
στὴ σκέψη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς εἶναι ὁ ὑπέρτα-
τος Νοῦς. Εἶναι «ὁ βάθει σοφίας φιλανθρώ-
πως πάντα οἰκονομῶν». Μὲ βαθειὰ σοφία καὶ
ἀνείπωτη φιλανθρωπία σχεδιάζει τὰ πάντα.
Καὶ ἀπονέμει στὸν καθένα τὸ ἀληθινὸ συμ-
φέρον του. Αὐτὸ ποὺ πράγματι τὸν ὠφελεῖ,
ἔστω κι ἂν δὲν εἶναι πάντοτε αὐτὸ ποὺ τοῦ
ἀρέσει. Ὁ Θεὸς δὲν ἀποβλέπει ἁπλῶς στὴν
εὐχαρίστησή μας, ἀλλὰ στὸ πραγματικὸ
καλό μας. Αὐτὸ  λέγεται ἀληθινὴ ἀγάπη. 

Ἔτσι μᾶς χαρίζει ἐπὶ πλέον χρόνο ζωῆς,
ὅταν γνωρίζει ὅτι θὰ τὸν χρησιμοποιήσουμε
γιὰ μετάνοια καὶ πνευματική μας προκοπή.
Ἢ ὅταν ἡ ζωή μας ἔχει κάποιο ὄφελος γιὰ
ἄλλους. Μπορεῖ ὅμως κάποιος νὰ θέλει
περισσότερο χρόνο, γιὰ νὰ τὸν σπαταλάει
χωρὶς σκοπό. Ἢ γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ ζεῖ στὴν
ἁμαρτία. Γιατί νὰ τοῦ τὸν δώσει ὁ Θεός; Τοῦ
τὸν ἀφαιρεῖ ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ νὰ εἶναι λίγος ὁ
χρόνος ποὺ ἁμαρτάνει. Ὅσο λιγότερο ζεῖ
κανείς, τόσο λιγότερο ἁμαρτάνει. Τόσο
λιγότερο φορτίο κακίας ἔχει πάνω του, ὅταν
κρίνεται. Ὁ θάνατος ἐδῶ συντελεῖ στὸ «ἵνα
μὴ τὸ κακὸν ἀθάνατον ᾖ». Στὸ νὰ μὴν ἁμαρ-
τάνει αἰώνια ὁ ἄνθρωπος. 

Λοιπόν: Ὁ Θεὸς σὲ ἔχει ἤδη εὐλογήσει,
ἀφοῦ σὲ ἔφερε μπροστὰ σὲ ἕναν ἀκόμα και-
νούργιο χρόνο. Παρατείνει κι ἄλλο τὸ ὑπό-
λοιπο τῆς ζωῆς σου, ὅπως ἀσφαλῶς (πολὺ
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ία φορά ζοῦμε», λέει ἕνας, καί θέ-
λει νά πάει στό Παρίσι πρίν πεθά-

νει. «Μία φορά ζοῦμε», λέει ἕνας
ἄλλος, καί θέλει νά κάνει περιουσία
πρίν πεθάνει. «Μία φορά ζοῦμε», λέει
ἕνας τρίτος, καί θέλει νά δοξαστεῖ.

Ὅλοι θέλουν κάτι καί τό θέλουν
πρίν πεθάνουν, γιατί ζοῦν μόνο μία
φορά! Κι᾿ ὅταν φτάνουν στό τέλος καί
ἡ ἐπιθυμία τους παραμένει ἀνεκπλή-
ρωτη, ἀνασηκώνονται ἀπελπισμένοι
ἀπό τό κρεββάτι τους καί λένε: «Τί
κρῖμα πού δέν ἔγινε αὐτό πού ἤθελα.
Πάει ἡ ζωή μου, χαραμίστηκε!»

Ὅμως, τό κρῖμα δέν εἶναι ἡ ἀνεκ-
πλήρωτη ἐπιθυμία. Τό κρῖμα εἶναι ἡ
ἐμμονή του σ᾿ αὐτή. Ἡ ζωή τους δέν
χαραμίστηκε ἐπειδή ἡ ἐπιθυμία τους
ἔμεινε ἀνεκπλήρωτη. Χαραμίστηκε
γιατί ἀρνήθηκαν νά κοιτάξουν πέρα
ἀπό τήν ἐπιθυμία, λές καί ἡ ἐκπλήρω-
σή της ἦταν ὁλάκερη ἡ ζωή τους. Τί
τρομερό νά πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά
φτά σει στά στερνά του γιά νά καταλά-
βει αὐτό πού δέν ἤθελε νά καταλάβει
ὅσο ζοῦσε! Θά μποροῦσε νά ἐξασφαλί-
σει τήν αἰώνια εὐτυχία του, ἦταν στό
χέρι του νά ἀλλάξει τή ζωή του.

Θεωροῦμε τόν πόνο ἕνα κακό πού
ἐπιβάλλεται νά ξεπεράσουμε. Ἄν τά
καταφέρουμε, θεωροῦμε στά στερνά
μας ὅτι ἔχουμε λόγο νά εὐχαριστήσου-
με τόν Θεό πού μᾶς γλύτωσε ἀπό τόν
πόνο. Θεωροῦμε πώς αὐτό πού ἔχει
σημασία εἶναι νά περνᾶμε ξέγνοιαστα
καί ὄμορφα. Ὅμως ὁ τρόμος αὐτοῦ
τοῦ κόσμου δέν εἶναι τίποτα μπροστά
στόν τρόμο τῆς αἰωνιότητας. Σημασία
ἔχει ὄχι νά ξεγλιστρήσουμε χαρούμενα
καί εὐτυχισμένα μέσα ἀπό αὐτή τή
ζωή, ἀλλά μέσα ἀπό τόν πόνο νά σχε-
τιστοῦμε μέ τό αἰώνιο.

Ζεῖς μόνο μία φορά. Ἄν, φτάνοντας
στό τέλος σου, ἡ ζωή σου ἔχει χρησι-
μοποιηθεῖ σωστά, ἄν ἔχει σχετισθεῖ μέ
τό αἰώνιο, θά δοξάζεις παντοτεινά τόν
Θεό γι᾿ αὐτό. Ἄν ὅμως δέν ἔχει χρη-
σιμοποιηθεῖ σωστά, θά παραμείνει γιά
πάντα ἀδιόρθωτη. Θυμήσου, λοιπόν,
ζεῖς μόνο  μία φορά!

Ζεῖς μόνο μία φορά σέ αὐτή τή γῆ.
Καί ἐν ὅσῳ ζεῖς τή μία φορά σου, ἡ
διάρκεια τῆς ὁποίας λιγοστεύει κάθε
ὥρα πού περνᾶ, ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης,
πού εἶναι στούς οὐρανούς καί ἀγαπᾶ
καί σένα μέ στοργή, ζητᾶ νά θελήσεις
αὐτό πού Ἐκεῖνος γιά χάρη τῆς αἰω-
νιότητας θέλει ἀπό σένα.

(«Τό Κεντρί τῆς Ὕπαρξης», Ἐπιλογές ἀπό
τά ἔργα του, ἔκδ. Κέδρος, 2013, 439-440)

Σ. Κίρκεργκωρ (1813-1855)

ΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

φυσικὰ) θὰ τοῦ τὸ ζήτησες πολλὲς φορές.
Σκέφτηκες ὅμως γιὰ ποιὸ λόγο τὸ θέλεις ἐσὺ
αὐτό; Γιὰ νὰ ξεκόψεις ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ σκό-
τους καὶ νὰ ζήσεις στὸ ἑξῆς κατὰ Θεόν;
Ἔχει καλῶς. Μήπως ὅμως γιὰ νὰ προκόψεις
«ἐπὶ τὸ χεῖρον»; Ἢ μήπως σὲ σπρώχνει τὸ
παράπονο ὅτι εἶναι λίγος ὁ χρόνος σου, ἐνῶ
ἴσως τὸ μόνο ποὺ κάνεις εἶναι νὰ ψάχνεις

τρόπους, γιὰ νὰ σκοτώνεις αὐτὸν τὸν χρόνο
σου; 

Ὅπως κι ἂν ἔχει, πρὶν νὰ εἶναι πολὺ ἀργά,
φρόντισε κι ἐσὺ κι ἐγὼ καὶ ὅλοι μας «τὸν
ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ
καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι».

Πρωτ. Δ. Μ.

«



Κάποια φορά σέ ἀκτή μεγάλου μή-
κους, μετά ἀπό μεγάλη τρικυμία, ἡ θά-
λασσα εἶχε ἐκβράσει πολλούς ἀστερίες.
Ἔσπευσαν τότε νεαροί οἰκολόγοι καί ἐξέ-
ταζαν τούς ἀστερίες ἕνα πρός ἕνα. Ὅποι-
ον ἔβρισκαν ζωντανό, τόν ξαναπέταγαν
στό νερό. 

Κάποιος ἡλικιωμένος ἄνθρωπος πλη-
σιάζει ἕναν ἀπό τούς νεαρούς καί ρωτώ-
ντας μαθαίνει τί κάνει. Γεμᾶτος ἀπορία
τοῦ λέει: «Μά, καλά, νομίζεις πώς θά
σώσεις ὅλους τούς ἀστερίες; Ἡ ἀκτή ἔχει
μῆκος χιλιομέτρων!». Ὁ νεαρός τοῦ ἀπα-
ντᾶ: «Ὅλους, σίγουρα ὄχι. Ὅμως, αὐτόν
ἐδῶ (δείχνει τόν ζωντανό ἀστερία στά χέ-
ρια του) σίγουρα ναί!» Καί πέταξε τόν
ἀστερία στήν θάλασσα!

Τί δίδαγμα γιά ὅλους μας! Ὁ καθένας
μας, μόνος του, μπορεῖ νά πραγματοποιή-
σει αὐτό πού ἀποφάσισε. Τούς ἄλλους
δέν εἶναι ποτέ βέβαιο ὅτι μποροῦμε νά
τούς πείσουμε γιά νά κάνουν κάτι. Γι᾿
αὐτό, στό Εὐαγγέλιο διαβάζουμε τί πρέ-
πει νά κάνουμε ἐμεῖς, προσωπικά. Καί
ὄχι τί θά πρέπει νά κάνουν οἱ ἄλλοι! Ἀκό-
μη καί στήν περίπτωση πού φταίει ὁ
ἄλλος, ὁ Χριστός λέει τί πρέπει νά κάνεις
ἐσύ! Καί, πραγματικά, μόνον ἔτσι μπορεῖ
νά ἀλλάξει ὁ κόσμος: Ἀπό τήν προσωπική
ἀλλαγή τοῦ καθενός. Ἐπιπλέον τό παρά-
δειγμα ἀξίζει καί πείθει πολύ περισσότε-
ρο ἀπό τά λόγια. Γι᾿ αὐτό καί ὁ ἅγιος Ἰω-
άννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς συμβουλεύει:

«Ἕνας ἦταν ὁ Παῦλος! Καί τράβηξε

τόσους στήν πίστη στόν Χριστό. Ἄν εἴμα-
στε ὅλοι σάν τόν Παῦλο, τί θά εἶχε γίνει
στόν κόσμο;

Νά, οἱ χριστιανοί εἶναι περισσότεροι
ἀπό τούς ὀπαδούς ἄλλων θρησκειῶν.
Ἕνας δάσκαλος τέχνης μπορεῖ νά διδάξει
ἑκατό μαθητές! Ἐδῶ, σέ μᾶς ὑπάρχουν
τόσοι δάσκαλοι. Καί μαθητές πολλοί πε-
ρισσότεροι. Καί νά, δέν προσέρχεται πιά
κανένας στήν πίστη μας!

Γιατί;
Γιατί, ἐδῶ, στά θέματα τῆς χριστια-

νικῆς πίστης, οἱ διδασκόμενοι κοιτάζουν
τήν ἀρετή τῶν διδασκάλων. Δηλαδή δί-
νουν προσοχή στά ἔργα τους· καί ὄχι τόσο
στά λόγια τους. Καί ὅταν μᾶς βλέπουν νά
ποθοῦμε καί νά λαχταρᾶμε καί ἐμεῖς γιά
ἐκεῖνα, γιά τά ἴδια, πού ποθοῦν καί λα-
χταροῦν καί ἐκεῖνοι (πού εἶναι ἀκόμη μα-
κριά ἀπό τόν Χριστό) πῶς θά μπορέσουν
ποτέ νά θαυμάσουν τόν Χριστιανισμό (ὡς
καλύτερο ἀπό τίς ἄλλες θρησκεῖες); Βλέ-
πουν, δηλαδή, ὅτι καί ἐμεῖς λαχταρᾶμε
γιά ἠδονές, γιά βίο ἐπιλήψιμο, γιά δόξες
καί γιά τιμές.

Γι᾿ αὐτό, νά τό ξέρετε: θά δώσουμε λό-
γο στό Θεόν ὄχι μόνο γιά τά προσωπικά
μας ἁμαρτήματα, ἀλλά καί γιά τήν πνευ-
ματική βλάβη πού ὑπέστησαν οἱ ἄλλοι.
Εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἔπρεπε νά ὠφελη-
θοῦν ἀπό τά λόγια μας καί τό παράδειγμά
μας, καί δέν ὠφελήθηκαν!» (Εἰς τήν Α΄
πρός Τιμόθεον Ἐπιστολήν, Ὁμιλία 10, γ΄,
P.G. 62, σ. 551).

Ἄς μάθουμε, λοιπόν, νά δείχνουμε (καί
μέ τά ἔργα μας!) ὅτι πιστεύουμε στόν
Χριστό καί ὅτι Τόν ἀγαπᾶμε.

Ἀρχιμ. Ν.Κ.
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ιαβάζουμε στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ
Ἰωάννη: «Μακάριος καὶ ἅγιος ὁ
ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ
πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ δεύτερος θά-
νατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν» (Ἀποκ.

20, 5). Λέει τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ: «Νὰ
εἴσαστε σίγουροι: Ὁ δεύτερος θάνατος,
ὁ ὁριστικὸς χωρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἀπὸ τὸν Θεὸ κατὰ τὴν Δευτέρα Παρου-
σία, δὲν θὰ ἀπειλήσει κανέναν ἀπὸ ἐκεί-
νους τοὺς ἁγίους καὶ μακαρίους, ποὺ
ἀγωνίζονται ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ γιὰ τὴν
ἐν Χριστῷ «πρώτη ἀνάσταση». Τὴν
ἀνάσταση τῆς διαρκοῦς μετανοίας!»

Ὑπάρχει πιὸ παρήγορη προφητεία
ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια; Μήπως ὅλες οἱ ἄλ -
λες ἐπικαιρικὲς προφητεῖες εἶναι μπρο-
στά της περιττές; Ὑπάρχει πιὸ σωτήριο
ξυπνητήρι ἀπὸ αὐτὴ τὴν προφητεία τοῦ
Ἰωάννη;

Ὅμως ὁλοφάνερο ὅτι αὐτὴ ἡ προφη-
τεία δὲν θὰ ἐπαληθευτεῖ χωρὶς τὴν δική
μας συμμετοχή. Ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν
δική μας ἐλευθερία καὶ συνεργασία. Δὲν
μᾶς δεσμεύει ὁ Θεὸς μὲ ἕνα μέλλον,
χωρὶς νὰ μᾶς ρωτήσει. «Τὸ μέλλον
σας», λέει, «ἐσεῖς τὸ χτίζετε. Ἡ αἰώνια
ζωὴ ἢ ὁ ὁριστικὸς θάνατός σας ἐξαρ-
τᾶται ἀπό σᾶς. Ἐσεῖς διαλέγετε. Δῶστε
μου τὸ χέρι σας νὰ σᾶς σώσω. Μὲ τὸ
ζόρι δὲν μπορῶ νὰ σώσω κανέναν».

Τὴν ἴδια παρηγοριὰ ἀλλὰ καὶ ἀπαί-
τηση εὐθύνης ἐκπέμπει καὶ ἡ κορυφαία
καὶ ἀφυπνιστικὴ προφητεία τοῦ ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

«Τί καρτεροῦμε, ἀδελφοί μου; Λυ-
πηρὸ εἶναι νὰ σᾶς τὸ εἰπῶ. Σήμερα αὔ -
ριο καρτεροῦμε δίψες, πεῖνες μεγάλες,
ὁπού νὰ δίνουμε χιλιάδες φλωρία καὶ νὰ
μὴ εὐρίσκωμε ψωμὶ καὶ νερό... Ἐγὼ

ὅμως σᾶς παραγγέλλω: Τὰ πράγματά
σας, ἄς σᾶς τὰ πάρουν. Μὴ σᾶς μέλλει.
Δῶστε τα. Δὲν εἶναι δικά σας. Τὸ κορμὶ
σας ἄς σᾶς τὸ καύσουν, ἄς σᾶς τὸ τηγα-
νίσουν. Αὐτὰ ὅμως, πού κανεὶς δὲν μπο-
ρεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρει, ἐκτὸς κι ἂν τὰ δώ-
σετε μὲ τὸ θέλημά σας, εἶναι δυὸ πράγ-
ματα: Ψυχὴ καὶ Χριστός. Αὐτὰ τὰ δυὸ
νὰ τὰ φυλάγετε νὰ μὴν τύχει καὶ τὰ χά-
σετε».

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς μὲ ρεαλισμὸ στη-
ρίζει τούς τότε ἐξαθλιωμένους ραγιάδες
καὶ τοὺς σημερινοὺς κατοίκους τῆς Ψω-
ροκώσταινας, λέγοντάς μας τὰ πράγμα-
τα μὲ τὸ ὄνομά τους: 

«Ναί, οἱ προοπτικὲς εἶναι ὄντως θλι-
βερές. Συγχρόνως ὅμως εἶναι καὶ θὰ εἶ -
ναι πάντοτε - ἂν ἐσεῖς τὸ θέλετε -γεμά-
τες ΕΛΠΙΔΑ. Διότι τελικὰ ὁ ἀληθι νὸς
πλοῦτος σας δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τίποτε
καὶ ἀπὸ κανένα. Ἂν ἐσεῖς τὸ θέλετε, θὰ
εἴσαστε μονίμως πάμπλουτοι καὶ γιὰ
πάν τα γεμάτοι Ζωὴ Ἀληθινή. Διότι ὁ
πλοῦτος σας, πού κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ
τὸν πάρει, καὶ ἡ ἀληθινὴ ζωή, πού κα-
νεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀφαιρέσει, εἶναι ἡ
ψυ χή σας καὶ ὁ Χριστός. Αὐτὰ τὰ δυὸ
οὔτε καὶ ὁ θάνατος δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ
στερήσει. Ἐκτὸς κι ἂν τὰ δώσετε μόνοι
σας κάνοντας ὀλέθρια χρήση τῆς ἐλευθε-
ρίας σας».

Ἀρχιμ. Β. Λ.
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προφητο-ὑστερία, δηλαδὴ ἡ ἄρρω-
στη καὶ  ἀγχώδης ἀναζήτηση προ-
φητῶν καὶ προφητειῶν, πού ἐσχά-
τως ἔχει πάρει τὴν μορφὴ συλλο-

γικῆς παράκρουσης, καμμία σχέση δὲν
ἔχει μὲ τὴν ὑγιῆ ἐσχατολογικὴ διδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μεταξύ
τῶν ὁποίων καὶ ὁ νεοανακηρυχθείς ἅγιος
Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, δὲν ἔγραφαν «κα-
ζαμίες» οὔτε «τὸ παίζανε προφῆτες».
Στὴν ἐπίσημη βιογραφία τοῦ ἁγίου Παϊ-
σίου διαβάζουμε σχετικά:

«Ἰδιαίτερα στενοχωροῦσαν τὸν Γέρο-
ντα οἱ φῆμες γιὰ λόγια ποὺ δῆθεν εἶχε
πεῖ. “Ἀλλιῶς τὰ λέω”, ἔλεγε, “κι ἀλ -
λιῶς τὰ μεταφέρουν. Πολὺ μὲ στενοχω-
ρεῖ αὐτό. Ἦρθε κάποιος ἐδῶ πέρα, ἐγὼ
τοῦ ἔδωσα μόνον ἕνα ποτήρι νερό, κι
αὐτὸς πῆγε στὶς Καρυὲς καὶ εἶπε: “Ὁ Γέ-
ροντας Παΐσιος μοῦ εἶπε ὅτι θὰ γίνει πό-
λεμος”. Εἶναι νὰ πεῖς τίποτε μετά;» (Ὁ
Ἅγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, Ἡσυχ. Εὐαγγ.
Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Βασιλικά 2015, σελ.
505). Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια του ὁ ἅγιος Γέρο-
ντας ἐνισχύει τὴν ἐπιφυλακτικότητά μας
γιὰ τὶς θρυλούμενες «προφητεῖες» του
καὶ τονίζει ὅτι ἄλλο ἦταν τὸ κέντρο τῶν
διδαχῶν του.

Ἡ προφητεία, βέβαια, ὡς χάρισμα τοῦ
ἁγίου Πνεύματος ὑπῆρχε καὶ θὰ ὑπάρχει

πάντοτε στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἤδη
στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ἔχουμε τέ-
τοιες μαρτυρίες. Ὅμως καὶ ἡ προφητεία
π.χ. τοῦ Ἀγάβου γιὰ λιμὸ (Πράξ. 21, 10),
καὶ πολὺ περισσότερο ἡ προφητεία τοῦ
Χριστοῦ γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Ἱερου-
σαλὴμ δὲν εἶχαν σκοπὸ νὰ κάνουν τοὺς
ἀνθρώπους οὔτε νὰ ἀδειάσουν τὰ super-
markets οὔτε νὰ σηκώσουν ἀπὸ τὶς τρά-
πεζες τὰ λεφτά τους. Ἐξ ἄλλου καὶ στὴν
κατοχή, ΚΑΙ ἐκεῖνοι ποὺ τὰ σήκωσαν
ΚΑΙ ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τὰ σήκωσαν τὴν ἴδια
πείνα πέρασαν...

Σκοπὸς ὅλων τῶν κατὰ καιροὺς ΓΝΗ -
ΣΙΩΝ προφητειῶν ἦταν καὶ εἶναι, ὄχι ὁ
πανικὸς ἀλλὰ ἡ μετάνοια, ἡ νήψη καὶ ἡ
ἐλπίδα. Μὲ τὸ χέρι στὴν καρδιά, λοιπόν,
ἄς ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα: Τί ἀφυ-
πνίζει περισσότερο σὲ μετάνοια
• Ἡ δῆθεν «προφητεία» τοῦ ἁγίου Παϊσί-

ου ὅτι θὰ πάρουμε τὴν Πόλη ἢ τὸ βι-
βλίο του ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ, τὸ
ὁποῖο ‘τσακίζει κόκκαλα’;

• Ἡ δῆθεν «προφητεία» τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ ὅτι σὲ κάποιον τρέχα-γύ-
ρευε πόλεμο «θὰ πνιγεῖ τὸ δαμάλι στὸ
αἷμα» ἢ οἱ ἀφυπνιστικὲς διδαχές του;

• Καὶ τέλος, τί ἀφυπνίζει περισσότερο σὲ
μετάνοια, οἱ ἐπαληθευθεῖσες προφη-
τεῖες τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν
καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἢ ἡ ἀ -
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ολὺ τῆς μόδας ἔγιναν στὴν ἐποχή μας
καὶ θεωροῦνται μοντέρνες ἰδέες πολ-
λὰ θολὰ ἀπονέρια παλιῶν θρησκευ-

τικῶν θεωριῶν γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο.
Είναι ξεπερασμένο σήμερα νά μιλάει κανεὶς
γιά Χριστό, Παναγία, Ἁγία Τριάδα, προσευχή,
Θεὸ-πρόσωπο. Ἄν πεῖ όμως τὶς μαγικὲς λέ-
ξεις ἀπρόσωπη δύναμη, συμπαντικὴ ἐνέρ-
γεια, διαλογισμός, ἐξωσωματικὴ ἐμπειρία κ.
λ. π., ἀνήκει στὴν «ἐξελιγμένη» προοδευτικὴ
διανόηση. 

Ἀλλὰ τί σημαίνει ἀπρόσωπη δύναμη; Μιὰ
δύναμη ποὺ δὲν ἔχει συγκεκριμένη ὀντότη-
τα. Μιὰ οὐσία, μιὰ φύση ποὺ δὲν «ὑποστασιά-
ζεται» σὲ πρόσωπα, δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ
αὐτοτελεῖς ὑπάρξεις. Δὲν ἔχει συνείδηση τοῦ
ἑαυτοῦ της. Δὲν μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ. Εἶναι
ὑποταγμένη στοὺς νόμους τῆς φύσης της,
χωρὶς προσωπικὴ ἐλευθερία γιὰ κάτι διαφο-
ρετικό. Δὲν ἔχει προσωπικὴ θέληση ἢ συναι-
σθήματα ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο χαρακτηρίζει προ-
σωπικὰ μιὰ ὕπαρξη. 

Ἂς τὸ δοῦμε, γιὰ πιὸ εὔκολα, σὲ μιὰ φυ-
σικὴ δύναμη, π. χ. τὸν ἠλεκτρισμό. Γεμίζει τὸν
κόσμο, χωρὶς νὰ ὑλοποιεῖται σὲ μιὰ συγκεκρι-
μένη, συνειδητὴ ὕπαρξη, ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ
σκέφτεται, νὰ αἰσθάνεται, νὰ γνωρίζει ἄλλα
ὄντα, νὰ ἔρχεται σὲ σχέση μαζί τους, νὰ
ἀγαπᾶ, νὰ μισεῖ. Δὲν ἔχει προσωπικὴ ἐλευθε-
ρία οὔτε θέληση. Δὲν ξέρει κὰν ὅτι ὑπάρχει.
Εἶναι μιὰ τυφλὴ δύναμη. Ὅποιος μπορεῖ νὰ
ἐλέγξει τοὺς φυσικοὺς νόμους, μπορεῖ νὰ
ρυθμίσει καὶ τὸν τρόπο λειτουργίας της. Ἐκεῖ
ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αὐτό, ὁ ἠλεκτρισμὸς
δρᾶ τυφλὰ. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἕρμαιο τῆς
ἀπρόσωπης δύναμής του (π. χ. κεραυνός).
Δὲν μπορεῖ νὰ ἐλπίζει πὼς θὰ τὸν εὐσπλαχνι-
σθεῖ μιὰ ἀπρόσωπη τυφλὴ δύναμη. 

Τί σημαίνει προσωπικὴ ὕπαρξη; Νὰ ὑπάρ-
χει κάποιος μὲ συγκεκριμένη ὀντότητα. Νὰ
ἔχει συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του, νὰ ξέρει δη-
λαδὴ ὅτι ὑπάρχει. Νὰ μπορεῖ νὰ πεῖ «εἶμαι ὁ

τάδε». Νὰ εἶναι πρόσωπο, προσωπικότητα. Νὰ
σκέφτεται, νὰ θέλει, νὰ μπορεῖ νὰ ἐνεργήσει
ἐλεύθερα, εἴτε τὸ καλὸ εἴτε τὸ κακό. Νὰ ἔχει
συναισθήματα, νὰ μπορεῖ νὰ ἀγαπήσει ἢ νὰ μι-
σήσει. Νὰ μπορεῖ νὰ σχετισθεῖ μὲ ἄλλα συνει-
δητὰ ὄντα, νὰ κινηθεῖ πρὸς αὐτὰ ἢ νὰ ἀπομα-
κρυνθεῖ κατὰ βούλησιν. Νὰ ἔχει ὅλα τὰ γνωρί-
σματα μιᾶς ὕπαρξης, ἐνσυνείδητη αἴσθηση
τοῦ ἑαυτοῦ της. 

Τέτοια ὅμως ὕπαρξη ἐνσυνείδητη, ὄχι
ἀπρόσωπη, εἶναι καὶ ὁ Θεός, ὅπως μᾶς τὸν
φανέρωσε ὁ Χριστός. Ἔχει ἀπόλυτη συνείδη-
ση ὅτι ὑπάρχει. Εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐνεργή-
σει ὅπως θέλει. Η θέλησή του δὲν ὑποτάσσε-
ται σὲ καμμιὰ ἀνάγκη, κανένα νόμο. Μπορεῖ
νὰ ἀγαπάει καὶ μάλιστα ἀπέραντα. Μπορεῖ καὶ
θέλει νὰ σχετίζεται μὲ τὸν ἄνθρωπο, τὸν γνω-
ρίζει καλὰ καὶ μάλιστα τὸν προσκαλεῖ σὲ μιὰ-
ἐλεύθερη πάντα-πραγματικὴ ἕνωση μαζί του.
Ὅπου ὁ ἄνθρωπος δὲν χάνει τὸ δικό του πρό-
σωπο, τὴ δική του αὐτοσυνειδησία. Ὅπου ἡ
ἐνέργεια (ἡ ἀγάπη) τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ τοῦ
καταργεῖ τὴν ἀνθρώπινη ὀντότητά του, τὸν
πλουτίζει μὲ μιὰν ἄλλη θαυμαστὴ πραγματι-
κότητα. Σὰν τὸ σίδερο ποὺ θερμαίνεται στὴ
φωτιά, ἑνώνεται μὲ τὴν ἐνέργειά της (τὴ θερ-
μότητα), κοκκινίζει, ἀλλὰ δὲν παύει ποτὲ νὰ
εἶναι σίδερο. 

Ἡ ἕνωση ὅμως μὲ μιὰ ἀπρόσωπη τυφλὴ
θεότητα, λένε οἱ ὑπέρμαχοί της, σημαίνει νὰ
διαλυθεῖ ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη μέσα στὴν
ἀπρόσωπη «ἀνώτερη» δύναμη. Ὅπως πέφτει
μιὰ σταγόνα στὸν ὠκεανό, γίνεται ἕνα μαζί
του καὶ χάνεται. Παύει νὰ ὑπάρχει ξεχωριστά. 

Ἕνωση μὲ ἀπρόσωπη δύναμη σημαίνει
δηλαδὴ ἀνυπαρξία γιὰ μένα. Γι’ αὐτὸ καὶ προ-
τιμῶ τὸν Θεὸ ποὺ ὑπάρχει ὡς πρόσωπο καὶ
μάλιστα τριαδικά. Τὸν Θεὸ ποὺ ξέρει καλὰ τί
τοῦ γίνεται, ἀλλὰ γνωρίζει κι ἐμένα μὲ τὸ ὄνο-
μά μου, μὲ ἀγαπάει, μὲ καλεῖ-χωρὶς νὰ μὲ ἀνα-
γκάζει-κοντά του καὶ  μοῦ χαρίζει μιὰ αἰώνια,
προσωπική, ἐνσυνείδητη ζωή, πληθωρικὰ γε-
μάτη ἀπ’ τὸν ὑπέροχο πλοῦτο του. Εἶναι ἡ μό-
νη διαθέσιμη προσφορὰ αὐτοῦ του εἴδους.
Πῶς νὰ τὴν ἀπορρίψω; 

Πρωτ. Δ. Μ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ 

Ο ΘΕΟΣ

πευθυνόμενη σὲ ὅλους μας (καὶ ὄχι μό-
νο στὸν ἄφρονα πλούσιο) προειδοποί-
ηση: «ἄφρον, ταύτη τῇ νυκτὶ τὴν ψυ-

χήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ· ἃ δὲ
ἠτοίμασας τίνι ἔσται;» (Ματθ. 12, 20).

Ἀρχιμ. Β. Λ.



Τό βάπτισμα ὀνομάζεται φώτισμα
καί ὁ βαπτιζόμενος φωτιζόμενος. Γιά τήν
Ἐκκλησία φωτισμένος ἄνθρωπος δέν
εἶναι ὁ ἔξυπνος, ὁ διαβασμένος ἤ ὁ σπου-
δαγμένος, ἀλλά αὐτός πού βλέπει τό φῶς
τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός πού θεωρεῖ τό φῶς
τοῦ Χριστοῦ σάν τό μόνο ἀληθινό φῶς
πού μ᾿ αὐτό φωτίζει ὁλόκληρη τή ζωή
του.

Ὁ μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Γκαῖ -
 τε λέει ὅτι τό πιό δύσκολο πρᾶγμα εἶναι
αὐτό πού φαίνεται πιό εὔκολο: τό νά
ἀνοίξεις τά μάτια σου στό φῶς πού εἶναι
μπροστά σου.

Μερικές φορές κλείνουμε τά μάτια
μας στό φῶς τοῦ Χριστοῦ, δέν τό
ἀγαπᾶμε, δέν τό ἀναζητοῦμε, γιατί μᾶς
φαίνεται πιό βολικό τό σκοτάδι καί τό
φῶς ἐνοχλητικό. Σκοτάδι εἶναι τά πάθη
μας, οἱ ἀδυναμίες μας, οἱ κακίες μας.
Αὐτά δέν τά ἀπαρνούμαστε τόσο εὔκο-
λα! Καί βέβαια, Φῶς τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ
λόγος, δηλαδή οἱ ἐντολές Του.

Πῶς φωτίζεται, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος; 
Ἀνοίγοντας τά μάτια του στό φῶς τοῦ

Χριστοῦ! Στήν πράξη, πῶς γίνεται αὐ -
τό;

Ἄν στή διάρκεια τῆς ἡμέρας, δέν
βρεῖς χρόνο νά σταθεῖς μπροστά στήν
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ γιά νά προσευχηθεῖς
ἤ γιά νά ἀνοίξεις βιβλίο πού ἔχει λόγο
Χριστοῦ, τότε πῶς θά μπεῖ τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ στήν καρδιά σου; 

Ἄν τό μοναδικό πνευματικό φῶς πού
ἀντικρύζουμε προέρχεται ἀπό τόν ὀχετό
τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης (χωρίς
τά ἀναγκαῖα πνευματικά φίλτρα), πῶς

νά προκόψουμε ὡς ἄνθρωποι καί ὡς χρι-
στιανοί;

Ἕνας νεαρός ὁδηγώντας τό αὐτοκίνη-
τό του, σταμάτησε καί πῆρε ἀπό τή στά-
ση ἑνός λεωφορείου ἕναν ἱερέα πού περί-
μενε. Ὅταν τόν ἄφησε λίγο πιό κάτω,
πού ἦταν ὁ προορισμός του, ἄνοιξε ὁ ἱε-
ρέας τήν τσάντα του καί, εὐχαριστώντας
τον, τοῦ πρόσφερε δυό βιβλιαράκια. Ἀλ -
λά ἐκεῖνος ἀρνήθηκε νά τά πάρει, λέγο-
ντας ὅτι δέ διαβάζει τέτοια βιβλία. Ἐξω-
τερικά, ἄνθρωπος καλλιεργημένος, κοι-
νωνικός, εὐγενικός. Ὅμως ἡ πόρτα τῆς
καρδιᾶς του ἦταν κλειστή γιά τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ. Εἴσοδος τοῦ φωτός αὐτοῦ ση-
μαίνει πρόσκληση γιά ἀλλαγή ζωῆς. Ὄχι
καί τόσο εὐχάριστο πρᾶγμα, σέ πολλές
περιπτώσεις! 

Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά μᾶς
δείξει ποιά εἶναι ἡ ἀληθινή ἀνθρωπιά.
Ἀνθρωπιά, πού δέν ἔχει σχέση μέ τό
Χριστό, δέν εἶναι ἀνθρωπιά. Μπορεῖ νά
εἶναι μιά βιτρίνα ἀνθρωπιᾶς ἀλλ᾿ ὄχι ἡ
ἀληθινή. Κριτήριο ἀνθρωπιᾶς εἶναι βέ-
βαια, οἱ ἐντολές τοῦ εὐαγγελίου, πού
ἀπαιτοῦν δουλειά, κόπο, «λάντζα»! Ὅ -
ταν ἕνα παράθυρο εἶναι κλειστό, δέν
βλέπουμε οὔτε τή σκόνη, οὔτε τήν ἀκα-
ταστασία πού ὑπάρχει σ᾿ ἕνα δωμάτιο.
Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος βαριέται νά ἀνοίξει
τό παράθυρο γιά νά μήν πάρει σκούπα
στό χέρι, ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι μᾶλλον
ἄμυαλος! Κάπως ἔτσι εἶναι καί ἡ καρδιά
μας!

Φωτισμένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
πού κάνει τήν παλληκαριά, ν᾿ ἀνοίξει
διάπλατα τά ψυχικά του μάτια στό φῶς
τοῦ Χριστοῦ. Καί μέ αὐτό ὁδηγό νά διορ-
θώσει τήν πορεία τῆς ζωῆς του.

Ἀρχιμ. Ι.Ν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ!



Ἑλληνορθόδοξη Ἀρχιεπισκοπή Ἀ -
μερικῆς ἀνάθεσε στόν διάσημο ἰσπανό
ἀρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα

(πού σχεδίασε καί τό στέγαστρο τοῦ Ὀλυ-
μπιακοῦ Σταδίου τῆς Ἀθήνας) τήν σχεδίαση
τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Νικολάου στό Ση-
μεῖον Μηδέν τῆς Νέας Ὑόρκης. Ὁ ναός κα-
ταστράφηκε μαζί μέ τούς Δίδυμους Πύργους
κατά τήν τρομοκρατική ἐπίθεση στίς
11/9/2001.

Τόν περασμένο Σεπτέμβριο ὁ Καλατράβα
ἦρθε στήν Ἀθήνα καί ἔδωσε διάλεξη γιά τό
θέμα τοῦ ναοῦ. Σέ συνέντευξή του εἶπε καί
τά ἑξῆς:

-Γιά τίς ἐπισκέψεις του στό Ἅγιο Ὄρος:
«Τό Ἅγιον Ὄρος εἶναι ἕνας τόπος μεστός πε-
ριεχομένου. Εἶχε πολύ ἐνδιαφέρον ὅταν πῆγα
ἐκεῖ μέ ἕναν ἀπό τούς τρεῖς γιούς μου. Μετα-
φερθήκαμε σέ ἕναν ἄλλον κόσμο μέσα ἀπό
τήν πρωϊνή Λειτουργία καί τόν Ἑσπερινό». 

-Στήν ἐρώτηση ἄν εἶναι θρησκευόμενος
ἄνθρωπος ἀφοῦ μιλάει μέ τόση ζέση γιά τούς
ναούς καί τήν Θεία Λειτουργία, ἀπάντησε:
«Ρωτῆστε με, καλύτερα ἄν πιστεύω. Θά
ἀπαντήσω «Ναί», πιστεύω στό Θεό». Καί
συνέχισε: «Πιστεύω ὅτι σέ κάθε ἄν θρωπο
ἐνυπάρχει τό θεῖο, μιά ἐσωτερική δύναμη πού
μᾶς δίνει ἀξιοπρέπεια καί μᾶς κινητοποιεῖ νά
σεβόμαστε τόν πλησίον μας» (BHMA
GAZINO, 13-09-2015, σελ. 44-46).

Πέρα, ὅμως, ἀπό τίς «ἀνακαλύψεις» τοῦ
Καλατράβα ὑπάρχει καί μιά πιό «χειροπια-
στή» ἐμπειρία!

Μιά δημοσιογράφος, κάποια Κυριακή
πρωί, πῆγε στόν ἅγιο Νικόλαο Χαλανδρίου.
Ἰδού, τί «κατέγραψε»:

-Ἡ χορωδία τοῦ Χαλανδρίου πραγματικά
μέ ἐντυπωσιάζει. Δέν  ἔχω ἀκούσει πιό ὡραία
ἐκκλησιαστική χορωδία. Τό μυαλό γαληνεύ-

ει. Θυμᾶμαι μιά κουβέντα τό καλοκαίρι μ᾿
ἕνα Μαροκινό φίλο πού θέλησε νά μέ συνο-
δεύσει στήν ἐκκλησία, ἄν καί μουσουλμᾶνος:
«Ἡ θρησκεία σας φαίνεται ὅτι εἶναι πολύ φι-
λελεύθερη. Μέ τό πού μπαίνεις στό ναό τό
διαπιστώνεις. Πλούσια καί φιλελεύθερη!
Δέν ὑπάρχει συγκεκριμένο τελετουργικό γιά
τούς πιστούς, ἄν κατάλαβα καλά. Ὁ καθέ-
νας προσέρχεται ὅ,τι ὥρα θέλει· κάνει τό
σταυρό του ὅποτε θέλει· φιλάει τίς εἰκόνες
ὅποτε θέλει· ἄλλος σηκώνεται· ἄλλος κάθε-
ται·  ἄλλος πέφτει στά γόνατα· ἔχετε μιά ἱερή
ἐλευθερία». Ἀκόμη καί ἀπό τόν τρόπο πού
σταυροκοπιέται ὁ καθένας μας... Φιλελεύθε-
ρη ἡ θρησκεία μας. Μεγαλειώδης ἡ βαθύτε-
ρη προτροπή της. Ἐκεῖνο τό ἀπέραντο «δίδα-
ξόν με τά δικαιώματά σου». Ἐκεῖνο τό λατρε-
μένο «ΣΟΥ» πού δέν τοῦ δώσαμε ποτέ τή ση-
μασία πού τοῦ ἄξιζε. Δέν κοντοσταθήκαμε,
γιατί μᾶς παρενοχλοῦσαν τάχα φθηνές ἐνέρ-
γειες τῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκ κλησίας. Τί
κρῖμα! Πόσα χάνουμε!» (Ε ΘΝΟΣ ΚΥ -
ΡΙΑΚΗΣ, 13-3-2005 [ἔνθετο ΕΙΚΟ ΝΕΣ]).

Ἄν ἕνας τόσο διάσημος ἀρχιτέκτων καί
μιά δημοσιογράφος μέ «ἀνησυχίες» μιλοῦν
ἔτσι γιά τήν «Φωνή» τοῦ Ὀρθοδόξου Ναοῦ,
πόσο πρέπει νά συγκλονισθοῦμε ἐμεῖς καί νά
ἀγωνισθοῦμε γιά νά γίνει πραγματικότητα
στή ζωή μας ἡ προσευχή «Εὐλογητός εἶ Κύ-
ριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά Σου»!

Ἀρχιμ. Ν.Κ.

ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ;

ΛΥΧΝΙΑ  ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
Μηνιαῖον Περιοδικόν

Ἱ. Μητροπόλεως  Νικοπόλεως
Ἐκδότης: Μητροπολίτης Νικοπόλεως Χρυσόστομος

Ὑπεύθ.: Ἀρχιμ.  Νίκων Κουτσίδης* 
Τηλ. 26820 51161* Κωδικός 091984 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 *  Ἀρ. Φύλλου 391*  Ἔτος  ΛΣΤ΄
Διανέμεται δωρεάν * Εἰσφορές δεκτές

Γραφικές Τέχνες  «ΜΕΛΙΣΣΑ» Α.Ε.
Τηλ. 2397 023 313  Ἀσπροβάλτα Θεσ/νίκης



Ἱερουσαλὴμ πέφτει στὰ χέρια τῶν Βα-
βυλωνίων (586 π. Χ.). Καταστρέφεται
ὁλοσχερῶς ἡ πόλη καὶ ὁ ναὸς τοῦ Σο-
λομῶντος. Οἱ Ἰσραηλίτες μεταφέρο-
νται αἰχμάλωτοι γιὰ 70 χρόνια στὴ Βα-

βυλώνα. Ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ, αἰχμάλωτος
ὁ ἴδιος ἀπὸ τὸ 598 π. Χ., προσπαθεῖ μὲ τὶς προ-
φητεῖες του νὰ στηρίξει τὸν λαό του στὴν πί-
στη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Βλέπει ἐν «ὁράματι
μιὰ νέα κατάσταση, ποὺ ὑποδηλώνει ὄχι
ἁπλῶς τὸν ἐπαναπατρισμὸ τοῦ λαοῦ του,
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπώτερη ἐποχὴ τοῦ Σωτήρα
Χριστοῦ καὶ τὴν ἀκόμα πιὸ μακρινὴ ἐγκαθί-
δρυση τῆς αἰώνιας Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Κύριος μεταφέρει σὲ ἔκσταση τὸν Ἰε-
ζεκιὴλ στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸν τοποθετεῖ
σὲ ὄρος πανύψηλο, ἀπὸ ὅπου βλέπει τὸν νέο
ναὸ μὲ τὶς πολλές του οἰκοδομὲς σὰν ὁλό-
κληρη πόλη μπροστά του. Ἄγγελος Κυρίου
τὸν πῆρε γιὰ νὰ μετρήσουν τὶς διαστάσεις
ὅλων τῶν κτιρίων καὶ νὰ τοῦ δείξει λεπτο-
μερῶς κάθε σημεῖο, γιὰ νὰ τὰ μεταφέρει μὲ
ἀκρίβεια στὸν λαό του. Ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν
ἀνατολικὴ πύλη τοῦ τείχους. Ὁ ἄγγελος τὸν
περιόδευσε παντοῦ διαγράφοντας κύκλο καὶ
ξαναῆρθαν στὴν πύλη ποὺ ἔβλεπε πρὸς ἀνα-
τολάς. 

Ὁ προφήτης βλέπει ξαφνικὰ τὴ δόξα τοῦ
Θεοῦ τοῦ Ἰσραὴλ νὰ ἔρχεται ἀπὸ τὴν ὁδὸ
ποὺ ὁδηγοῦσε στὴν ἀνατολικὴ πύλη. Ἄκου-
σε βοὴ ἀλαλαγμοῦ ἀπὸ στράτευμα, σὰν ἀντί-
λαλο ποὺ ἐπαναλαμβάνεται πολλὲς φορὲς
μέσα στὶς χαράδρες. Ἦταν τόση ἡ θεϊκὴ
λάμψη γύρω ἀπ’ τὸ  φαινόμενο ἅρμα τοῦ Κυ-
ρίου, ποὺ ἡ γῆ ἔλαμπε ἀπὸ τὸ λαμπρὸ φεγγο-
βόλημά της. Ὁ Κύριος ἔρχεται πάντα σὰν
φωτεινὴ ἀνατολή. Ἀνατέλλει ἀνάμεσα στὸν

λαό του ὡς «φῶς τὸ ἀληθινόν». Μὲ αὐτὴ τὴ
μεγαλοπρεπῆ ἐμφάνιση ἔκαμε τὴν εἴσοδό
του, μέσα ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ πύλη, στὸν ἱερὸ
χῶρο τοῦ ναοῦ. Πνεῦμα Κυρίου σήκωσε τὸν
Ἰεζεκιὴλ καὶ τὸν ἔμπασε στὴν ἐσωτερικὴ
αὐλή. Ἀπὸ ἐκεῖ εἶδε ὅτι ὁ ναὸς ἦταν γεμάτος
ἀπὸ τὴ δόξα τοῦ Κυρίου καὶ ἔλαβε ἐντολὴ νὰ
δείξει λεπτομερῶς τὸ ὅραμά του στὸν λαό,
ὥστε νὰ παύσουν νὰ ἁμαρτάνουν. 

Τέλος, ὁ προφήτης διηγεῖται ὅτι ὁ ἄγγε-
λος τὸν ὁδήγησε ξανὰ στὴν ἐξωτερικὴ ἀνα-
τολικὴ πύλη. «Καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμένη. Καὶ
εἶπε Κύριος πρός με· ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμέ-
νη ἔσται». Δὲν θὰ ἀνοιχθεῖ. Κανένας δὲν θὰ
διέλθει ἀπὸ αὐτήν, διότι Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ
Ἰσραὴλ θὰ εἰσέλθει περνώντας μέσα ἀπὸ
αὐτὴν καὶ θὰ μείνει πάλι κλειστή. Διότι ὁ
Ἄρχοντας αὐτὸς θὰ καθίσει σ’ αὐτὴν καὶ θὰ
φάγει τὸν ἄρτο του ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Θὰ
εἰσέλθει ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς στοᾶς τῆς πύ-
λης αὐτῆς καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια ὁδὸ θὰ ἐξέλθει
(Ἰεζ. κεφ. 40-44).

Ἡ συγκλονιστικὴ αὐτὴ προφητεία ἐπαλη-
θεύεται στὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου. Αὐτὴ εἶναι ἡ «κατὰ ἀνατολὰς πύλη», ποὺ
μετὰ τὴ  γέννηση καὶ εἴσοδό της στὸν ναὸ
«προσμὲνει τὴν εἴσοδον τοῦ ἱερέως τοῦ με-
γάλου, μόνη καὶ μόνον εἰσάγουσα Χριστὸν
εἰς τὴν οἰκουμένην». Εἶναι ἡ «πύλη Κυρίου ἡ
ἀδιόδευτος» (=ἀπ’ τὴν ὁποία δὲν διῆλθε κα-
νένας). «Δι’ αὐτῆς διῆλθεν ὁ Κύριος, ἐξ αὐ -
τῆς προῆλθεν ὁ Ὕψιστος, καὶ πάλιν ἐ σφρα -
γισμένην κατέλιπεν». Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
δὲν θὰ μποροῦσε νὰ σιωπήσει μπρὸς στὸ
ὑπέροχο αὐτὸ γεγονὸς καὶ ὑμνεῖ τὴν Θεοτό-
κο μὲ τὰ λόγια: «Χαῖρε πύλη μόνη», τὴν ὁποία
«διώδευσε» (=πέρασε) μόνο ὁ Λόγος (Χρι-
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τήν περίφημη ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμι-
λία, ὁ Χριστός μᾶς λέει:

-Ἐγώ σᾶς λέγω: Νά ἀγαπᾶτε τούς
ἐχθρούς σας! Νά λέτε καλά λόγια γιά ἐκεί-
νους πού σᾶς καταρῶνται. Νά εὐεργετεῖτε
ἐκείνους πού σᾶς μισοῦν. Καί νά προσεύχε-
σθε γιά ἐκείνους πού σᾶς ζημιώνουν καί σᾶς
καταδιώκουν (Ματθ. 43-44).

Αὐτά καί ἄλλα παρόμοια λόγια τοῦ Χρι-
στοῦ συχνά γίνονται σημεῖο ἀντιλεγόμενο
γιά τούς χριστιανούς: Μά, καλά, εἶναι δυ-
νατόν νά φθάσουμε σέ τέτοιες πνευματικές
καταστάσεις, ζώντας μέσα σέ ἕνα τόσο δύ-
σκολο κόσμο;

Ὁ Μανώλης Ναυπλιώτης, ἀντάρτης
στό Ἐμφύλιο Πόλεμο, «ἄφησε ἐποχή» γιά
τήν βαθειά του πίστη στό Χριστό καί γιά
τήν εὐλάβειά του. Ἀνάμεσα στά ἄλλα, διη-
γεῖται στήν αὐτοβιογραφία του καί τό ἑ -
ξῆς συγκλονιστικό περιστατικό:

-Ἕνας στρατιώτης πλησίασε πολύ κο-
ντά μου. Ἀπείχαμε καμιά πενηνταριά μέ-
τρα. Ξαφνικά ἄρχισε τίς βλασφημίες καί
ἄλλες χυδαιότητες. Τόν σημάδεψα. Καί τό-
τε ἄκουσα καμπάνα νά χτυπάει... Ἐγώ ὁ
συμμορίτης, ὁ κομμουνιστής, ὁ «ἄθεος»,
δέν τράβηξα τήν σκανδάλη... Ἦρθε στό
νοῦ μου ὁ Χριστός καί ἡ ἐντολή του
«ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν». Φεύγοντας,
παραπάτησα, ἔκανα θόρυβο, μέ πῆρε εἴδη-
ση καί μέ φιλοδώρησε μέ μιά ριπή, πού μέ
τραυμάτισε. Ἑτοιμάστηκα νά τοῦ ρίξω.
Ἀλλά, ἡ καμπάνα ἄρχισε πάλι νά χτυπάει...
Κατέβασα τό ὅπλο.

Μέ πῆρε τό παράπονο καί δάκρυσα.
Ἐγώ ἄκουσα τήν καμπάνα, ἐπηρεάστηκα

καί τοῦ χάρισα τή ζωή. Ἐκεῖνος δέν τήν
ἄκουσε τήν καμπάνα; Ἄν λογάριαζε αὐτός
τίς καμπάνες δέν θά βλαστήμαγε μέ τόσο
μῖσος τόν Χριστό καί τήν Παναγία» (Γρη-
γόρη Κριμπᾶ, «Μανώλης Ναυπλιώτης, Οἱ
ἀγῶνες καί οἱ ἀγωνίες του», Καλαμάτα
2011, σελ. 110).

Καί ὅλα αὐτά συνέβαιναν στή δίνη ἤ
μᾶλλον στήν κόλαση ἑνός ἐμφυλίου πολέ-
μου! Ἀκόμη καί κάτω ἀπό τέτοιες συνθῆκες
οἱ ἐντολές τοῦ Χριστοῦ «λειτουργοῦν»! Βέ-
βαια, νά μήν ἔχουμε καί ἀπαιτήσεις τελειό-
τητας ὅπως στούς ἁγίους! Ἔχει σημασία
τό πῶς ξεκινᾶ ἡ βιογραφία τοῦ Μανώλη:

-«Ἡ γιαγιά μου καί ἡ μάνα μου μέ εἴχανε
μάθει ὅταν περνῶ ἀπό ἐκκλησίες νά κάνω
τόν σταυρό μου. Ἐπίσης νά βοηθάω τά
φτωχά παιδάκια τῆς γειτονιᾶς μέ κουλου-
ράκια καί ὅ,τι ἄλλο εἶχα καί νά δίνω τό πε-
νιχρό χαρτζηλίκι μου στούς ζητιάνους...»
(σελ. 16). 

Πολλά χρόνια ἀργότερα, τό 1989, ἐπι-
σκέφτηκε δύο φορές τόν μητροπολίτη
Γρεβενῶν Σέργιο  καί τοῦ ἐξιστόρησε τό
θαῦμα διάσωσής του ἀπό τόν ἅγιο Νικό-
λαο, πού τοῦ ἐμφανίστηκε ἔξω ἀπό τό
ὁμώνυμο ἐξωκκλήσι στήν περιοχή Γρε-
βενῶν (σελ. 172). Καί αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά
πολλά θαύματα πού τοῦ συνέβησαν.

Ἰδού, λοιπόν, γιατί τήν ἡμέρα τῆς Κρί-
σεως, τό κριτήριο γιά τήν ἀξιολόγησή μας
θά εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἡ σχετική περικοπή τοῦ
Εὐαγγελίου διαβάζεται μιά ἑβδομάδα πρίν
ἀρχίσει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γιά νά
θυμόμαστε, σέ αὐτήν τήν περίοδο τῶν
πνευματικῶν ἀγώνων, ὅτι θά μᾶς κρίνουν ἡ
ἀγάπη καί ἡ φιλανθρωπία πού ὀφείλουμε
πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους. Γιατί μόνον
ἔτσι γινόμαστε ἀληθινά παιδιά τοῦ ἐπου-
ράνιου Πατέρα μας.                      Ἀρχιμ. Ν.Κ.

Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ

στὸς) καὶ ἡ ὁποία, ἐπειδὴ συνέτριψε μὲ αὐτὴ
τὴ γέννηση τοὺς μοχλοὺς καὶ τὶς πύλες τοῦ
Ἄδη, ἔγινε «ἡ θεία εἴσοδος τῶν σῳζομένων».
«Χαῖρεἡ πύλη τῆς σωτηρίας». Τὸ κλείσιμο
τῆς πύλης αὐτῆς μετὰ τὴ διέλευση τοῦ Θεοῦ
Λόγου δηλώνει τὴν τριπλῆ ἀειπαρθενία τῆς

Θεοτόκου: Πρὸ τοῦ τόκου, κατὰ τὸν τόκο καὶ
μετὰ τὸν τόκο.

Αὐτὴν τὴ σωτήρια πύλη, ἀπ’ τὴν ὁποία δὲν
διῆλθαν οὔτε κἂν λογισμοὶ πονηροὶ («λογι-
σμοῖς ἀδιόδευτος»), ἂς τιμοῦμε, ἂς ὑμνοῦμε,
ἂς ἐπικαλούμεθα καὶ ἐμεῖς.         

Πρωτ. Δ. Μ.



Στά χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Μι-
χαήλ τοῦ Τραυλοῦ (820-829) ἔζησε ἕνας
ἄνθρωπος, πού τόν ὀνόμασαν Βάρβαρο.
Ἀποτελοῦσε μέλος πειρατικῆς συμμο-
ρίας Ἀράβων, πού ἔκαναν ἐπιδρομές
πρῶτα ἐναντίον τῆς Κρήτης καί τῆς Σι-
κελίας καί μετά τῆς Νικοπόλεως Ἠπεί-
ρου (Πρέβεζας), ἀπ᾿ ὅπου πέρασαν στήν
Αἰτωλοκαρνανία καταληστεύοντας καί
ἐρημώ νοντας τόν τόπο.

Μετά ἀπό κρίσιμη μάχη στό Δραγα-
μέστο οἱ βάρβαροι ἡττήθηκαν ὁλο-
σχερῶς. Ἄλλους ἀπ᾿ αὐτούς τούς ἔσφα-
ξαν καί ἄλλοι πνίγηκαν ἀπό τά ἄγρια
κύματα τῆς θάλασσας. Ἀπό τούς βαρβά-
ρους αὐτούς διασώθηκε στήν Ἀκαρνανι-
κή γῆ μόνος ὁ Βάρβαρος, πού κρύφθηκε
μέσα σ᾿ ἕνα ἀμπέλι. Ἐπιδόθηκε σέ λη-
στεῖες, φόνους καί ἐκβιασμούς τῶν Χρι-
στια νῶν κατοίκων τῶν χωριῶν, ἀπό τά
ὁποῖα περνοῦσε. Εἶχε γίνει φόβος καί
τρόμος, γιά ὅλους. Ἀφοῦ πέρασε ἀπό
πολλά βουνά ὁ φοβερός αὐτός ληστής
καί φονιάς, κατέληξε στό βουνό Νύσσα,
ὅπου βρέθηκε σέ ἐκκλησία τοῦ μεγαλο-
μάρτυρα Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου·
τήν ὥρα ἐκείνη τελοῦσε τήν Θεία Λει-
τουργία ὁ ἱερέας Ἰωάννης Νικοπολίτης.

Τί οἰκονόμησε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ γιά
νά τόν ὁδηγήσει στό φῶς τῆς θεογνω-
σίας; Εἶδε τόν ἱερέα νά λειτουργεῖ λου-
σμένος μέσα σέ θεϊκό φῶς, μπροστά
στήν Ἁγία Τράπεζα καί νά μήν πατᾶ
στό ἔδαφος! Κατά τή Μεγάλη Εἴσοδο
εἶδε δύο νεαρούς ἄνδρες (ἀγγέλους) νά
κρατᾶνε τόν ἱερέα ἀπό τή μιά καί τήν
ἄλλη πλευρά καί νά προχωρᾶ μετέωρος
μέχρι δύο πήχεις πάνω ἀπό τή γῆ.
Αἰσθάνθηκε ξαφνικά νά ξεχύνεται μιά
ἄρρητη καί ὑπερκόσμια εὐωδία. Ἔβλε-
πε ἀγγέλους πού εἶχαν κυκλώσει τήν
Ἁγία Τράπεζα καί ἔψελναν ὕμνους στόν
Χριστό. Βλέποντας τέτοια θαυμαστά

γεγονότα στή Θεία Λειτουργία, ἑλκύε-
ται στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Καί βαπτί-
ζεται. 

Δικαίως, ὁ («χλιαρός» πολλές φορές)
Χριστιανός τῆς ἐποχῆς μας θά ἐρωτήσει:
«Γιατί ὄχι καί σέ μένα κάτι παρόμοιο,
γιά νά πιστέψω καί ἐγώ χωρίς ἀμφιβο-
λία;». Διότι ὑπάρχουν ὁρισμένες βασι-
κές διαφορές:

1. Ὁ Βάρβαρος δέν εἶχε ἰδέα περί
Χριστοῦ καί πίστεως σ᾿ Αὐτόν, ἐνῶ ἐμεῖς
γνωρίζουμε τά πάντα.

2. Κατά βάθος εἶχε καλή προαίρεση,
τήν ὁποία γνώριζε ὁ Θεός καί τόν κάλε-
σε ὅπως τόν Παῦλο, μέ θαυμαστό ὅρα-
μα. Ὥστε νά μήν χαθεῖ ἕνας τέτοιος
(μελλοντικά) ἅγιος!

Στή συνέχεια ὁ Βάρβαρος κάνει ἕνα
ἀκόμη μεγαλύτερο βῆμα: γίνεται μονα-
χός καί ἀσκεῖται στήν ἐρημιά γιά τρία
χρόνια μέ μεγάλες καί διαρκεῖς νηστεῖες
καί προσευχές.

Ἀλλά μιά  μέρα, κάποιοι κυνηγοί ἀπό
τήν Πρέβεζα πού περιπλανιόνταν στό
βουνό καί ἐνῶ εἶχε ἀρχίσει νά νυκτώνει,
συνάντησαν τόν Βάρβαρο. Τόν νόμισαν
γιά ἄγριο θηρίο, καί τόν σκότωσαν μέ τά
βέλη τους. Ἐνῶ ἔπνεε τά λοίσθια, θυμή-
θηκε καί ἀναζήτησε τόν εὐεργέτη του ἱε-
ρέα π. Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος τόν εἶχε κατη-
χήσει. Ἀφῆκε μεγάλη φωνή, ὅπως ὁ εὐ -
γνώμων ληστής στό Σταυρό, λέγοντας
τό «μνήσθητί μου Κύριε ἐν τῇ βασιλείᾳ
σου». Οἱ  κυνηγοί λυπήθηκαν γι᾿ αὐτό
πού ἔγινε καί εἰδοποίησαν τόν παπα-
Γιάννη νά τρέξει πρός τόν ἑτοιμοθάνα-
το. Ἀλλά δέν τόν πρόλαβε ζῶντα.

Τό λείψανό του ἐνταφιάσθηκε ἐκεῖ,
στόν τόπο τῆς μετάνοιάς του, ὅπου καί
κτίσθηκε ναός πρός τιμήν του: στόν
Τρύφο Ξηρομερίου. 

Ἐπαληθεύεται ἔτσι, γιά μιά ἀκόμη
φορά, ὅτι ἡ εἰλικρινής μετάνοια, μέσῳ
τῆς προσευχῆς καί τῆς νηστείας μπορεῖ
νά μεταβάλλει ἀκόμη καί τόν χειρότερο
ἄνθρωπο σέ ἅγιο!

Ἀρχιμ. Ι.Ν.

ΕΝΑΣ ΛΗΣΤΗΣ, ΑΓΙΟΣ



διάβολος ἀποκτᾶ ἐξουσία πά -
νω στόν ἄνθρωπο ὄχι κατά τρό-
πο μαγικό, ἀλλά μέ τήν ἐλεύθε-

ρη συγκατάθεση τοῦ ἀνθρώπου. Γι’
αὐτό καί ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τήν ἐπή-
ρεια τῶν δαιμόνων δέν μπορεῖ νά
γί νει μέ τρόπο μαγικό, π.χ. φο ρών -
τας ἁπλῶς ἕνα σταυρό ἤ πί νον τας
ἕνα μπουκάλι ἁγιασμό! Χρει άζεται
πρῶτα νά συνειδητοποιήσουμε,
πώς γιά νά κλείσουν οἱ πόρτες
εἰσόδου τῶν δαιμόνων καί γιά νά
ἀνοίξει ἡ θύρα ἐλέους τοῦ Θεοῦ
χρειά ζε ται ‘δουλειά’ ὄχι μό νο ἀπό
τούς ἱερεῖς ἀλλά καί ἐκ μέρους

μας.

Ἕνας Τοῦρκος ἀξιωματικός, βα -
ριά ἄρρωστος, ἔστειλε στόν ἅγιο
Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό μιά λεκάνη μέ
νερό γιά νά τό εὐλογήσει καί νά τό
πιεῖ ὡς φάρμακο. Ὁ ἅγιος κάνο-
ντας σωστή διάγνωση, τοῦ πρό τεινε
κάποιο ἄλλο φάρμακο, πολύ ἀκρι-
βότερο. «Θά σοῦ εὐλογήσω, τοῦ
λέει, τό νερό μέ δυό προϋποθέ-
σεις:α) νά σταματήσεις νά μπε-
κροπίνεις, καί β) νά δώσεις ἐλεη-
μοσύνη τό 1/10 τῆς περιουσίας
σου». Μέ ἄλλα λόγια ὁ ἅγιος εἶπε
στόν Τοῦρκο: α) δέν εἶμαι μάγος,
καί β) ἄν θέλεις νά γίνεις ΚΑΛΑ
(μέ κεφαλαῖα) ἀγωνίσου ἐσύ ὁ

ἴδιος νά ἐλευθερωθεῖς ἀπό τά τυ-
ραννικά ἀφεντικά πού λέγονται
«πνεῦμα φιληδονίας» καί «πνεῦ -
μα φιλαργυρίας». Ἔτσι θά γίνεις
καί «καλά» (μέ μικρά), δηλαδή θά
θεραπευθεῖς ἀπό τήν ἀρρώστια. Ὁ
Τοῦρκος ὑποσχέθηκε ὅτι θά κάνει
αὐτά πού τοῦ ζήτησε ὁ ἅγιος, καί
μόνο τότε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς τοῦ ἔ -
στειλε τόν ἁγιασμό.

Ἑπομένως τήν Ἐκκλησία καί τά
ἁγιαστικά Της μέσα δέν πρέπει νά
τά βλέπουμε σάν μιά «ὀμπρέλλα»
πού θά τήν χρειαζόμαστε μόνο «ὅ -
ταν βρέχει», ἀλλά νά τήν ἀναζητοῦ -
με σάν τόν χῶρο, ὅπου ἐργαζόμενοι
σταθερά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ θά
Τόν γνωρίζουμε καί θά Τόν ἀ γα -
πᾶμε κάθε μέρα καί περισσότερο.
Μόνο μέ μιά τέτοια συνειδητή και
σταθερή σχέση μέ τόν Θεό μπο-
ροῦμε νά νιώθουμε ἀσφαλεῖς μέσα
στήν ἀγκαλιά Του, καί δυνατοί γιά
νά ἀντιμετωπίζουμε νικηφόρα κάθε
δαιμονική ἐνέργεια καί ἐπιβουλή.

Ἀρχιμ. Β. Λ.
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ετὰ τὴν ἔνατη πληγὴ πρὸς τοὺς Αἰγυ-
πτίους (τριήμερο ψηλαφητὸ σκότος
μὲ θύελλα), οἱ Ἰσραηλίτες ἑτοιμάστη-
καν γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ πρώτου Πά-
σχα κατὰ τὴ νύχτα τῆς ἐξόδου τους

ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ
τοῦ Θεοῦ. 

Στὶς 10 τοῦ μηνὸς Νισάν, πρώτου μήνα
τοῦ χρόνου (Μάρτιος ἢ Ἀπρίλιος δικός μας),
ὅλοι οἱ οἰκογενειάρχες διάλεξαν προσεκτικὰ
ἕνα ἀρνὶ (ἢ καὶ κατσίκι μερικοὶ) τέλειο, χωρὶς
σωματικὸ ἐλάττωμα, ἀρσενικό, ἑνὸς ἔτους.
Τὸ φύλαξαν γιὰ τέσσερες μέρες χωριστὰ ἀπ’
τὸ ὑπόλοιπο κοπάδι καὶ στὶς 14 τοῦ μηνὸς Νι-
σάν, πρὸς τὸ βράδυ, τὸ ἔσφαξαν. 

Ἡ σφαγὴ τοῦ ἀμνοῦ εἶχε τὸ τελετουργικὸ
τῆς θυσίας. Ἐλλείψει εἰδικοῦ ἱερατείου ἔγι-
νε ἀπὸ τὸν κάθε οἰκογενειάρχη. Τὴ νύχτα
τῆς δέκατης πληγῆς, τῆς θανάτωσης τῶν
πρωτοτόκων τῶν Αἰγυπτίων, «κρυφῇ ἐθυσία-
ζον ὅσιοι παῖδες ἀγαθῶν», τὰ εὐσεβῆ τέκνα
τοῦ περιούσιου λαοῦ θυσίαζαν κρυφὰ μέσα
στὶς οἰκίες τους τὸν πασχαλινὸ ἀμνό, ψάλλο-
ντας ὕμνους τῶν ἁγίων πατέρων τους. Ἡ μα-
ζικὴ ἀποδοχὴ τοῦ θεόσδοτου νόμου τοῦ Πά-
σχα τοὺς ἕνωσε σὲ ἕνα λαό, ποὺ θὰ εἶχε πλέ-
ον κοινὲς λύπες καὶ χαρές. Μετὰ τὴ δέκατη
πληγὴ ἀκόμα καὶ οἱ Αἰγύπτιοι ἀναγνώρισαν
ὅτι ὁ ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἦταν ὁ πρωτότοκος
υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ θυσία τοῦ ἀμνοῦ, κοντὰ στὴν πόρτα
τοῦ σπιτιοῦ, ἔγινε μὲ προσοχή, γιὰ νὰ μὴ σπά-
σει κανένα κόκκαλο, κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ
Θεοῦ. «Ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπ’ αὐτοῦ».
Βάφοντας στὸ αἷμα του μιὰ δέσμη ὑσσώπου
(ἀρωματικοῦ φυτοῦ), ἄλειψαν τὶς δύο παρα-
στάδες καὶ τὸ ἀνώφλι (τὴ «φλιὰ») τῆς πόρτας

τους. Ἔψησαν ὁλόκληρο τὸ ἀρνί, μὲ τὸ κε-
φάλι, τὰ πόδια καὶ τὰ ἐντόσθια στὴ φωτιά. Ὁ
Θεὸς ἀπαγόρευσε νὰ τὸ φάγουν βραστὸ ἢ
ὠμό. Τὸ ἔφαγαν ὄρθιοι, βιαστικά, ἕτοιμοι γιὰ
ἀναχώρηση. Τὴ νύχτα ἐκείνη ἔμειναν ὅλοι
ξάγρυπνοι. Κανένας ξένος ἢ ἀπερίτμητος
δὲν ἐπιτρεπόταν νὰ φάει ἀπὸ τὸ ἀρνὶ τοῦ Πά-
σχα. Τὸ κρέας αὐτὸ ἀπαγορευόταν νὰ βγεῖ
ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι. Ἔπρεπε νὰ φαγωθεῖ ὅλο
μέσα στὸ σπίτι μέχρι τὸ πρωί. Ὅ,τι περίσσε-
ψε τὸ ἔκαψαν στὴ φωτιά. 

«Αὐτό, εἶπε ὁ Κύριος, εἶναι Πάσχα (διάβα-
ση) τοῦ Κυρίου. Γιατὶ θὰ διαβῶ τὴ νύχτα
αὐτὴ τὴν Αἴγυπτο καὶ θὰ φονεύσω κάθε πρω-
τότοκοτῶν Αἰγυπτίων, ἀπὸ τὰ πρωτότοκα
τῶν ἀνθρώπων μέχρι τὰ πρωτότοκα τῶν ζώ-
ων. Κανένας σας δὲν θὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν οἰκία
του ὣς τὸ πρωί, γιατὶ θὰ περάσει ὁ Κύριος νὰ
φονεύσει τὰ πρωτότοκα τῶν Αἰγυπτίων. Τὸ
αἷμα τοῦ ἀμνοῦ στὸ ἀνώφλι τῆς θύρας σας
θὰ εἶναι σημάδι. Θὰ δῶ τὸ αἷμα αὐτὸ «ἐπὶ τῆς
φλιᾶς» καὶ θὰ προσπεράσω τὴ θύρα ἐκείνη
καὶ δὲν θὰ ἀφήσω τὸν ὁλοθρευτὴ ἄγγελο νὰ
μπεῖ καὶ νὰ χτυπήσει μέσα στὰ σπίτια σας.
Τὴν ἡμέρα αὐτὴ θὰ τὴ θυμάστε πάντα. Θὰ τὴ
γιορτάζετε πρὸς δόξαν Κυρίου στὶς μετέπει-
τα γενιὲς» (Ἐξ. 12, Σοφ. Σολ. 18). 

Ὁ ἀμνὸς τοῦ Πάσχα μὲ τὴν ἰδιαίτερη τε-
λετουργία του ἀναφέρεται ἄμεσα στὸν Ἰη-
σοῦ Χριστό, ποὺ θυσιάζεται γιὰ νὰ μᾶς ἐλευ-
θερώσει ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας. Λέγει
ἕνας ὕμνος μας: «Ἐτύθης ἐν Σταυρῷ ὡς
ἀμνός, φλιὰς σφραγίζων τῶν ψυχῶν ἡμῶν,
θείῳ σου αἵματι, Δέσποτα»(Ἦχος πλ. α΄, Πα-
ρασκευή, ᾠδὴ γ΄). Ὁ Χριστὸς θυσιάστηκε
στὸν Σταυρὸ καὶ ἔχρισε μὲ τὸ θεῖο αἷμα του
τὸ ἀνώφλι τῆς θύρας τῶν ψυχῶν μας, γιὰ νὰ

Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΝΟΥ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΝΟΥ 



ρόσφεραν κάποια φορά στό Χριστόν
παιδιά γιά νά τά εὐλογήσει. Οἱ μαθη-
τές ὅμως μάλωσαν αὐτούς πού τά ἔφε-

ραν. Ὅταν τό εἶδε αὐτό ὁ Χριστός ἀγανάκτη-
σε καί τούς εἶπε: «Ἀφῆστε τά παιδιά νά
ἔρχονται σέ μένα, καί μήν τά ἐμποδίζετε·
γιατί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀνήκει σέ ἀνθρώ-
πους σάν κι αὐτά. Ἀλήθεια σᾶς λέω, ὅποιος
δέν δεχθεῖ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σάν παιδί
δέν θά μπεῖ σ᾿ αὐτήν». Καί ἀφοῦ ἀγκάλιασε
τά παιδιά, τά εὐλογοῦσε βάζοντας τά χέρια
του πάνω τους’’ (Μάρκ. 10, 13-16).

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἑρμη-
νεύοντας τό παραπάνω χωρίο, λέει:

«Γιατί δέχτηκε καί δέχεται τά μικρά παι-
διά ὁ Χριστός; Διότι ἡ ψυχή τοῦ παιδιοῦ εἶναι
καθαρή ἀπό ὅλα τά ἀνθρώπινα πάθη. Σέ
αὐτούς πού τό στενοχωροῦν, πού τό λυποῦν,
δέν μνησικακεῖ, ἀλλά πλησιάζει πάντοτε φι-
λικά σάν νά μήν συμβαίνει τίποτε. Ὅσο καί
ἄν τό δείρει ἡ μητέρα τό παιδί, αὐτήν ἐπιζη-
τεῖ καί αὐτήν προτιμᾶ πρισσότερο ἀπ᾿ ὅλα. 

Τό νά θεωρεῖ κάποιον οἰκεῖο ἤ ξένο δέν
ἐξαρτᾶται ἀπό τόν πλοῦτο καί τήν φτώχεια,
ἀλλά ξεχωρίζει τούς ἀνθρώπους μέ τήν φι-
λία. Τό παιδί δέν λυπᾶται γιά ἐκεῖνα γιά τά
ὁποῖα λυπόμαστε ἐμεῖς· γιά ἀπώλεια χρημά-
των, γιά ζημιές καί γιά ὅλα τά παρόμοια. Καί
πάλι δέν χαίρεται γιά αὐτά γιά τά ὁποῖα χαι-
ρόμαστε ἐμεῖς, τά προσωρινά κοσμικά ἀγα-
θά. Δέν πτοεῖται ἀπό τήν ὀμορφιά καί τό
κάλλος τῶν ἀνθρωπίνων σωμάτων. Γι᾿ αὐτό
ἔλεγε ὁ Χριστός πώς στά παιδιά ἀνήκει ἡ
Βασιλεία τῶν Οὐ ρανῶν. Ὥστε νά ἐπιτύχουμε
ἐμεῖς μέ τήν προαίρεσή μας, ἐκεῖνα πού τά
παιδιά ἔχουν ἀπό τήν φύση τους»(Εἰς τό κα-
τά Ματθαῖον Ὁμιλία 62, δ΄, P.G. 58, 601).

Ὅμως, παρά τήν ἀγαθή προαίρεση τῶν
παιδιῶν, στόν Χριστό δέν μποροῦν νά πᾶ νε

μόνα τους! Κάποιος πρέπει νά τά ὁδηγήσει.
Καί ὅταν εἶναι μικρά, τά πηγαίνουμε καί χω-
ρίς νά τά ρωτήσουμε! Ἄν βέβαια εἴμαστε
πραγματικά πιστοί γονεῖς. Ὅταν ὅμως μεγα-
λώσουν καί ἰδίως ὅταν μποῦν στήν τόσο
εὐαίσθητη ἡλικία τῆς ἐφηβείας, τότε πρέπει
νά τά πείσουμε, μέ τόν λόγο μας καί τό πα-
ράδειγμά μας, νά πᾶνε μόνα τους στόν Χρι-
στό, ἀβίαστα καί ἐλεύθερα. Δηλαδή, νά τά
κατηχήσουμε σωστά στήν πίστη τοῦ Χρι-
στοῦ. Γι᾿ αὐτό, πάντοτε ἡ ἐκκλησία ἔδινε τό-
σο μεγάλη σημασία στήν κατήχηση ὅλων καί
ἰδιαίτερα τῶν νέων της.

Ἰδού μιά μαρτυρία γιά τό κατηχητικό καί
τήν ἀξία του ἀπό τόν καθηγητή Γλωσσολο-
γίας καί πρώην πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν Γεώργιο Μπαμπινιώτη:

«Ὑπῆρχαν, ὅμως, καί ἄλλες πνευματικές
ἐμπειρίες ὅπως, παρά τή ζωηράδα μας, τό
κατηχητικό. Πρόκειται γιά μιά περίοδο ἀντι-
φάσεων, μέ τίς συγκρούσεις πού ἀνέφερα
ἀπό τή μία, καί μέ τό κατηχητικό ἀπό τήν
ἄλλη. Παρακολουθῶ τό κατηχητικό τοῦ Ἁγί-
ου Κωνσταντίνου, πού τό ἀναφέρω πάντοτε,
γιατί σφράγισε ἕνα κομμάτι τῆς ζωῆς μου. Ἡ
σχέση μου μάλιστα αὐτή σφραγίστηκε ἀπό
τήν παρακολούθηση καί τή γνωριμία ἑνός
κατηχητή πού, νέος, διαλεκτικός, ξύπνιος,
μᾶς ἔκανε νά προβληματιζόμαστε γιά θέμα-
τα ἑνός ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, πού θίγονταν μέ
ἕναν προεπιστημονικό τρόπο. Ἐμεῖς ἤμα-
σταν ἀνάμεσα στά 15 μέ 17 καί κατηχητής
ἦταν ὁ Ἀναστάσιος Γιαννουλᾶτος, ὁ σημερι-
νός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας καί γιά χρόνια
καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν»
(BHMAGAZINO, 6-9-2015, σελ. 23).

Καί ἐμεῖς, λοιπόν,  ἄς ἐργαστοῦμε μέ ἐπι-
μέλεια γιά τήν ἐν Χριστῷ πνευματική καθο-
δήγηση τῶν παιδιῶν μας. Εἶναι τό πολυτιμώ-
τερο ἀγαθό πού μποροῦμε νά τούς προεφέ-
ρουμε.

Ἀρχιμ. Ν.Κ.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

μὴν ἔχει εἴσοδο σ’ αὐτὲς ὁ θάνατος ἀπὸ τὴν
ἁμαρτία, ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε μὲ τὸ αἷμα τοῦ
ἀμνοῦ στὶς θύρες τῶν Ἑβραίων. 

Ἂς μὴν ἀφήσουμε λοιπὸν ποτὲ τὸ αἷμα

τοῦ Χριστοῦ νὰ ξεθωριάσει ἀπὸ «τὰς φλιὰς
τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Πρωτ. Δ. Μ. 



Ἦταν κάποτε ἕνα κορίτσι, πού
μι σοῦσε τόν ἑαυτό του, ἐπειδή ἦταν
τυφλό. Μισοῦσε ὅλους, ἐκτός ἀπό
ἕναν παιδικό της φίλο, ὁ ὁποῖος τήν
ἀγαποῦσε. Αὐτός ἦταν πάντα ἐκεῖ,
ὅποτε τόν χρειαζόταν. Καί αὐτή τοῦ
εἶπε: «Ἄν μόνο μποροῦσα νά δῶ τόν
κόσμο, θά σέ παντρευόμουν».

Μιά μέρα, τό κορίτσι βρῆκε τό φῶς
της μέ μιά ἐπέμβαση μεταμόσχευσης.
Ὅταν οἱ ἐπίδεσμοι βγῆκαν, μποροῦσε
νά δεῖ τά πάντα, μαζί καί τόν φίλο
της. Αὐτός τήν ρώτησε: «Τώρα πού
μπορεῖς νά δεῖς τόν κόσμο, θά μέ πα-
ντρευτεῖς;».

Τό κορίτσι κοίταξε τόν φίλο της
καί εἶδε ὅτι ἦταν τυφλός. Ἡ θέα τῶν
κλειστῶν βλεφάρων του τήν σόκαρε.
Ἦταν κάτι πού δέν τό περίμενε. Ἡ
σκέψη ὅτι θά τά ἔβλεπε γιά τό ὑπό-
λοιπο τῆς ζωῆς της τήν ἔκανε νά
ἀρνηθεῖ νά τόν παντρευτεῖ.

Ὁ φίλος της ἔφυγε μέ δάκρυα, καί
μέρες ἀργότερα τῆς ἔγραψε ἕνα σημεί-
ωμα: «Φρόντιζε τά μάτια σου, ἀγαπη-
μένη μου, γιατί πρίν γίνουν δικά σου,
ἦταν δικά μου».

*   *  *
Ἔτσι δουλεύει συχνά τό μυαλό τοῦ

ἀνθρώπου, ὅταν ἡ κατάστασή μας
ἀλλάζει. Μόνο πολύ λίγοι θυμοῦνται
πῶς ἦταν ἡ ζωή πρίν, καί ποιός ἦταν
πάντα στό πλευρό τους στίς πιό ὀδυ-
νηρές καταστάσεις.

Ἡ ζωή εἶναι ἕνα δῶρο.
Σήμερα, πρίν πεῖς μιά προσβλητι-

κή κουβέντα, σκέψου κάποιους πού
δέν μποροῦν νά μιλήσουν.

Πρίν παραπονεθεῖς γιά τή γεύση

τοῦ φαγητοῦ, σκέψου κάποιους πού
δέν ἔχουν τίποτα νά φᾶνε.

Πρίν παραπονεθεῖς γιά τόν ἤ τήν
σύζυγο σου, σκέψου κάποιους πού ἐκ -
λιπαροῦν τόν Θεό γιά ἕνα σύντροφο.

Σήμερα, πρίν παραπονεθεῖς γιά τή
ζωή, σκέψου κάποιους πού ἔφυγαν
πολύ νωρίς γιά τόν οὐρανό.

Πρίν παραπονεθεῖς γιά τά παιδιά
σου, σκέψου κάποιους πού ἐπιθυ-
μοῦν παιδιά, ἀλλά δέν μποροῦν νά
ἀποκτήσουν.

Πρίν μαλώσεις γιά τό βρώμικο σπί-
τι πού κάποιος δέν καθάρισε ἤ δέν
σκού πισε, σκέψου τούς ἀνθρώπους
πού μένουν στό δρόμο.

Πρίν γκρινιάξεις γιά τήν ἀπόσταση
πού κάνεις ὁδηγώντας, σκέψου κά-
ποιους πού κάνουν τήν ἴδια ἀπόστα-
ση μέ τά πόδια.

Καί ὅταν εἶσαι κουρασμένος καί
παραπονιέσαι γιά τή δουλειά σου,
σκέ ψου τούς ἄνεργους, τούς ἀνάπη-
ρους καί αὐτούς πού θά εὔχονταν νά
εἶχαν τή δουλειά σου.

Πρίν σκεφθεῖς νά κουνήσεις τό δά-
κτυλο ἤ νά καταδικάσεις κάποιον,
θυμήσου ὅτι κανένας ἀπό μᾶς δέν εἶ -
ναι χωρίς ἁμαρτία καί ὅλοι μας εἴμα-
στε ὑπόλογοι σέ ἕνα Δημιουργό.

Καί ὅταν καταθλιπτικές σκέψεις
μοιάζουν νά σέ καταβάλλουν, βάλε ἕ -
να χαμόγελο στό πρόσωπό σου καί
εὐχαρίστησε τόν Θεό, πού εἶσαι ἀκό-
μα ζωντανός.

Ὁ Θεός νά σέ εὐλογεῖ!

Γιά τήν ἀντιγραφή, Μαρία Πορφύρη
(«Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος» τεῦχ. 606

Νοέμβρ.-Δεκέμβρ. 2014)

Η ΤΥΦΛΗ



’ αὐτό πού ἔχει λεχθεῖ, ὅτι ἡ μεγα-
λύτερη ἐπιτυχία τοῦ διαβό λου εἶ -

ναι νά πείθει τόν ἄνθρωπο ὅτι δέν ὑ -
πάρχει, θά ἔπρεπε νά προ στε θεῖ ὅτι μιά
ἐξ ἴσου ἐπιτυχημένη παραπλά νη ση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν διάβολο εἶ ναι ἡ
πίστη ὅτι δαι μο νό πληκτος εἶναι μόνο
αὐτός πού κυ  λιέται στή γῆ βγάζοντας
ἀφρούς ἀπό τό στόμα καί τρίζοντας τά
δό ντια.

Ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας παρου-
σιάζει ὡς δαιμο νό πλη κτο τόν κάθε ἄν -
θρωπο, πού ἑκούσια ὑποδου λώθηκε σέ
κάποιο πάθος, ὅσο «μι κρό» κι ἄν φαί-
νεται. Γιατί, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος, «καί τό σπουργίτι, ἔ -
στω κι ἄν δέν ἔχει πιαστεῖ ὁλόκληρο
ἀλλά μόνο ἀ πό τό ποδαράκι του στήν
παγίδα πού τοῦ στήσανε, βρίσκεται
ὅμως στήν ἐξουσία ἐκείνου πού ἔστησε
τήν παγίδα» (Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου,
Ὁμιλ.VI Εἰς Β΄ Τιμόθεον, P.G. 62, 633).

Καί κάπου ἀλλοῦ, ἀναφερόμενος ὁ
ἅγιος στή φρικτή περί πτω ση τοῦ ἀν -
θρώπου πού πιάνεται στήν παγίδα ὄχι
ἀπό τό ποδαράκι ἀλ λά ἀπό τήν τσέπη
του, δηλαδή τόν φιλάργυρο, λέει:

«Τί θἄλεγε κανείς γιά τόν φιλάργυ-
ρο; Δέν εἶναι κι αὐτός δαι μο νι σμένος;
Ποιός μπορεῖ ποτέ νά τόν συγκρατή-
σει; Στήν περίπτωση τῶν δαιμονισμέ-
νων τῶν Γεργεσηνῶν οἱ δαίμονες ὑπο-
χώρησαν στό πρό  σταγμα τοῦ Κυρίου
καί βγῆκαν ἀμέσως ἀπό τό σῶμα τῶν
ἀν θρώ πων. Ὁ ὑποδουλωμένος ὅμως
στό πνεῦμα τῆς φιλαργυρίας, οὔτε στό
πρό σταγμα τοῦ Χριστοῦ ὑποχωρεῖ, ὄχι
ἐπειδή εἶναι ἰσχυρότερος τοῦ Χρι στοῦ,
ἀλλά ἐπειδή ὁ Χριστός δέν μᾶς φρονη-
ματίζει χωρίς τήν θέ λησή μας.

»Ἐγώ θά προτιμοῦσα νά ζῶ μέ χίλι-

ους δαιμονισμένους, παρά μέ ἕ ναν πού
ὑποφέρει ἀπό αὐτή τήν ἀρρώστια. Τί
παρόμοιο κάνουν ὅλοι μαζί οἱ δαιμονι-
σμένοι μέ αὐτό πού τόλμησε νά κάνει
ὁ Ἰούδας; Ἄν κά ποιος μποροῦσε νά ἰδεῖ
καθαρά τόν δαίμονα πού βρίσκεται μέ-
σα σέ ἕ ναν τέτοιο ἄνθρωπο, θά διαπί-
στωνε ὅτι εἶναι πολύ πιό ἄ γρι ος καί
μα νιώ  δης ἀπό αὐτούς πού βγῆ καν ἀπό
τούς δαιμονισμένους τῶν Γεργε  σηνῶν»
(Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλ. ΚΗ΄ Εἰς
Ματθαῖον, ΕΠΕ τ.10, σελ. 266-273).

Ἑπομένως ἡ κεντρική πύλη εἰσόδου
τῶν δαιμόνων στόν ἄνθρωπο δέν εἶναι
τά ματιάσματα, οἱ κατάρες καί τά μά-
για πού τοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι, ἀλλά ἡ
ἀπό τόν ἴδιο καταφρόνηση τῶν ἐντο -
λῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀντικατάσταση τοῦ
«γενηθήτω τό θέλημά Σου» μέ τό «γε-
νηθήτω τό θέ λημά μου». Ἡ μεγαλύτερη
ἀφορμή ξεκούρασης γιά τόν διάβολο
εἶναι τό νά κάνουμε τά θελήματά μας,
πού δέν συμφωνοῦν μέ τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Γιατί «ἐφ’ ὅσον κάνουμε τά θε-
λήματά μας, παύουν νά πολεμοῦν ἐνα-
ντίον μας οἱ δαίμονες», ὅπως λέει καί ὁ
ἀββᾶς Ποι μένας· «διότι τά ἴδια τά θε-
λήματά μας γίνονται ἔτσι δαίμονες·
καί αὐτοί εἶναι πού μᾶς πιέζουν γιά νά
ἐμμένουμε σ’αὐτά» (Ἀββᾶς Ποιμήν
ξς΄, Γεροντικόν, ἐκδ. Ἀστήρ, 1970, σελ.
91).

Ἀρχιμ. Β. Λ.
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