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“ Ὅ,τι ἀποστρέφεσαι, µήν τό
κάνεις στόν ἄλλο.
Ἀποστρέφεσαι τό νά πεῖ κάποιος λόγια ἐναντίον σου; Μήν
κακολογήσεις κι ἐσύ κάποιον.
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ΤΑ 20ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Ἀπό τό χθές…. στό σήμερα
Ἀρχιµανδρίτου Διονυσίου Γκόλια

Μ

έ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση
ὅλοι οἱ ἐνορίτες τῆς Ἁγίας Ἄννης
ἑορτάσαµε τό φετινό µας πανηγύρι, διότι στίς 9 ∆εκεµβρίου 2010 συµπληρώθηκαν 20 χρόνια ἀκριβῶς ἀπό τήν
πρώτη Θεία Λειτουργία πού τελέστηκε
στόν πρῶτο-πρόχειρο Ἱ. Ναό µας.
Εἴκοσι χρόνια γεµάτα ἀπό τήν
εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Εἴκοσι χρόνια κάτω ἀπό τή σκέπη
τῆς Ἁγίας Ἄννης.
Εἴκοσι χρόνια γεµάτα ἀγῶνες,
ἀγωνίες καί ἱδρῶτες.
Εἴκοσι χρόνια γεµάτα ἀπό συγκινήσεις καί χαρές.
Εἴκοσι χρόνια µιά µεγάλη οἰκογένεια… Γιατί ἔτσι προσπαθοῦµε νά
βιώνουµε τήν ἐπικοινωνία µας στήν
ἐνορία. Ὡς ἀδελφοί ἐν Χριστῷ. Ὁ Ἱερός
µας Ναός, τοῦ ὁποίου οἱ ἐργασίες στό
µεγαλύτερο µέρος ὁλοκληρώθηκαν,
εἶναι τό κοινό µας σπίτι. Ἔτσι τό βλέπουµε. Ἔτσι πρέπει νά τό βλέπουµε.
Μέσα ἀπό τήν ταινία - ἀφιέρωµα
πού προβάλαµε γιά τήν ἐπέτειο αὐτή (ἡ

ὁποία δόθηκε ὡς εὐλογία σέ ὅλους τούς
ἐνορίτες), καθώς καί µέσα ἀπό τό ὑπό
ἔκδοσιν λεύκωµα πού ἑτοιµάζουµε, δίνεται ἡ εὐκαιρία νά θυµηθοῦµε ὅλους
τούς ὡραίους ἀγῶνες πού δόθηκαν,
τίς θυσίες καί τούς κόπους πού καταβλήθηκαν, µέ τήν πατρική εὐλογία τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου µας κ. κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ, τήν πρωτοστασία τοῦ π. ∆ηµητρίου Γκόλια καί ὅλους ἀνεξαιρέτως
τούς πολύτιµους συνεργάτες του, καθώς καί ὅλους τούς δωρητές, ἐνορίτες
καί µή. Σέ ὅλους ἐκφράζουµε τίς βαθύτατες εὐχαριστίες µας.
Ἰδιαίτερα εὐχαριστοῦµε τόν Σεπτό Ποιµενάρχη µας, Σεβασµιώτατο
Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης καί
Πλαταµῶνος κ. κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟ, ὁ
ὁποῖος ὅλα αὐτά τά χρόνια ἦταν πάντα
δίπλα µας, ὄχι τυπικά ἀλλά οὐσιαστικά.
Θά τόν εὐγνωµονοῦµε πάντα γιά τή
στοργική του µέριµνα καί παρακαλοῦµε
τήν Ἁγία Θεοπροµήτορα Ἄννα τόν σκέπει, ὅπως καί ὅλους µας.
Μέ ἀφορµή τήν διπλή αὐτή πανή-
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8.12.2010.
Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός,
χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου
Πολυανῆς καί
Κιλκισίου κ.κ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

γυρή µας ἑτοιµάστηκαν µιά σειρά ἀπό
ἐκδηλώσεις οἱ ὁποῖες περιελάµβαναν,
Ἱερές ἀκολουθίες (Θεῖες Λειτουργίες,
Παρακλήσεις, Ἐγκώµια, Χαιρετισµούς,
Ἀγρυπνία, Εὐχέλαιο κ.ἄ.), Ὁµιλίες ἀπό
τούς: Σεβ. Μητροπολίτη Πολυανῆς καί
Κιλκισίου κ. Ἐµµανουήλ, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό,
τούς Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτες π.
Βαρνάβα Λεοντιάδη-Πρωτοσύγκελλο, π. Ἀθηναγόρα ΚαραµαντζάνηἹεροκήρυκα, π. Ἰωακείµ ΟἰκονοµίκοΓ. Ἀρχιερ. Ἐπίτροπο, π. Σεβαστιανό
Ἀράπη-Ἱεροκήρυκα, π. Παῦλο ΝτοῦροἹεροκήρυκα, π. Ἐφραίµ Ὀλυµπίτη καί
τόν Ὁµ. Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς Α.Π.Θ. κ. Στέργιο Σάκκο.

7.12.2010. Ἐγκώµια Ἁγίας
Θεοπροµήτορος Ἄννης.
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9.12.2010. Θεία Λειτουργία ἀνήµερα τῆς ἑορτῆς.

Ἰδιαίτερη ἦταν καί ἡ εὐλογία πού
εἴχαµε ἀπό τήν παρουσία Ἱερῶν Λειψάνων ἀπό διάφορες ἐνορίες τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς µας. Ὑποδεχθήκαµε τά
ἑξῆς Ἱερά Λείψανα: Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ
Πρωτοκλήτου, Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος
Παντελεήµονος, Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, Ἁγίων Νηπίων καί Ἁγίου Νείλου τοῦ Μυροβλύτου.
Τό ἐπίκεντρο ὅµως ὅλων τῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ἡ τοποθέτηση στόν Ἱερό
Ναό µας τῆς νέας Ἐφέστιας Εἰκόνος
τῆς Ἁγίας Θεοπροµήτορος Ἄννης, στήν
ὁποία ἐντοιχίστηκε καί τό Ἱερό Της Λείψανο πού µετέφερε ὁ Μητροπολίτης
µας, καί γιά τήν ὁποία κατασκευάστηκε
ἕνα νέο καί ἐπιβλητικό προσκυνητάρι
ὅπως φυσικά τῆς ἀξίζει.
Εὐχόµαστε σέ ὅλους χρόνια πολλά
καί ἡ Ἁγία µας Ἄννα νά µᾶς σκεπάζει
µέ τόν προστατευτικό Της µανδύα. Σᾶς
παρακαλοῦµε νά προσεύχεστε θερµά
ὅλοι, ὥστε ἡ ἐνορία µας νά συνεχίσει
νά πορεύεται στή σύγχρονη ἐποχή µας,
µεταφέροντας σέ ὅλους τό διαχρονικό
Μήνυµα τοῦ εὐαγγελίου, καί ὅλοι µας
νά προοδεύουµε στήν ἀρετή. Εἴθε νά
ἀξιωθοῦµε νά ἑορτάσουµε καί ἄλλες
ἐπετείους.
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ΔΕΥΤΕ ΥΠΑΝΤΗΣΩΜΕΝ ΧΡΙΣΤΩ
«Ἐν νόμῳ σκιᾷ καί γράμματι, τύπον
κατίδωμεν οἱ πιστοί»1, ψάλλουμε στήν
Θ΄ ᾠδή τῶν καταβασιῶν τῆς ἑορτῆς
τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
Καλούμαστε ὅλοι οἱ πιστοί, νά δοῦμε
τήν προτύπωση πού κρυβόταν μέσα
στόν Νόμο, τόν Ἴδιο τόν Κύριό μας. Ὡς
Νόμος ἐννοεῖται ὁ Μωσαϊκός Νόμος,
αὐτός ὁ ὁποῖος εἶχε δοθεῖ ἀπό τόν Θεό
στόν Μωϋσή. Τό «οὐ μοιχεύσεις», «οὐ
φονεύσεις» καί οἱ ὑπόλοιπες ἐντολές μαζί μέ τίς διατάξεις οἱ ὁποῖες ἀφοροῦσαν
στίς τελετές, τόν ψυχικό καί σωματικό
καθαρμό κ.λπ. ἦταν ἡ ἡθικολογία θά λέγαμε τήν ὁποία ἔπρεπε νά τηρήσουν οἱ
ἄνθρωποι τῆς τότε ἐποχῆς (τῆς Π. Διαθήκης) ὥστε νά εἶναι κοντά στόν Θεό.
Ἔτσι καί ἡ Παναγία μας μαζί μέ τόν
Ἰωσήφ τόν μνήστορα, πραγματικοί
ἄν θρωποι τοῦ Θεοῦ, ὑπακοῦν στόν
Νόμο. Φέρνουν τόν Χριστό σαράντα
ἡμερῶν βρέφος στόν Ναό γιά νά τόν
ἀφιερώσουν στόν Θεό. Βλέπουμε τόν
Ἴδιο τόν Χριστό, τόν Ποιητή τοῦ Νόμου,
νά ὑποτάσσεται στόν Νόμο. Ἄν καί δεν
εἴχε ἀνάγκη καθαρισμοῦ οὔτε Αὐτός,
ὡς Θεός, οὔτε ἡ μητέρα του, ὡς Παρθένος, γίνονται καί οἱ δύο τηρητές τοῦ
Νόμου. Μᾶς δείχνει μ’ αὐτόν τόν τρόπο
ὁ Χριστός ὅτι «ἡ ὑπακοή εἶναι ἡ ὁδός
τῆς συμφιλίωσής μας μέ τόν Θεό»2.
Μέ τήν παρουσία ὄμως τοῦ Χριστοῦ
ἡ διαθήκη τοῦ Ἰσραήλ καί ὁ Νόμος
1. Εἱρμός Θ΄ ᾨδῆς καταβασιῶν τῆς Ὑπαπαντῆς.
2. Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ἴνδικτος, Ἀθήνα 2006, τ. 6, σ. 20.

«ζητοῦσαν διά μέσου τοῦ πρεσβυτέρου
Συμεών νά ἀποσυρθοῦν μπροστά στό
φῶς τῆς χάριτος»3. Ὁ Χριστός ὅμως
ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἦρθε
νά καταργήσει τόν Νόμο ἀλλά νά τόν
συμπληρώσει: «οὐκ ἦλθον καταλῦσαι,
ἀλλά πληρῶσαι»4.
Μέ τήν τήρηση τοῦ Νόμου ἀποδεικνύει ὅτι τό παλιό ἦταν καλό καί
σωστό. Μέ τό «πληρῶσαι» δείχνει ὅτι
ὑπάρχει καί κάτι ἄλλο ἀνώτερο ἀπό
τό παλιό, ἀνώτερο ἀπό τόν Νόμο. Πώς
μπορεῖ ἄλλωστε νά καταργήσει κάτι τό
ὁποῖο ὁ Ἴδιος εἶχε θεσπίσει; Ἁπλά δίνει
ἕνα καινούριο νόημα στά μέχρι τότε
ἰσχύοντα. Δίνει ἕνα διαφορετικό περιε3. Ὅπ. π., σ. 21.
4. Ματθ. ε΄ 17.
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χόμενο στόν Νόμο γιά νά βοηθήσει τόν
πιστό νά συνεχίσει τήν πορεία του προς
τόν Θεό καί Πατέρα του.
«Ὁ νόμος», μᾶς λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «εἶχε σκοπό νά κάμῃ δίκαιον τόν
ἄνθρωπον, ἀλλά δέν ἐφηρμόζετο» καί
γι’ αὐτό «ἦλθεν ὁ Κύριος, μᾶς ἐδίδαξεν
ὅτι ἡ ἀρετή ἔχει θεμέλιον τήν πίστιν καί
ἔδωσεν ἰσχύν εἰς τάς ἐντολάς τοῦ νόμου.
Καί κατώρθωσε διά τῆς πίστεως ὅ,τι δεν
κατώρθωσεν ὁ νόμος μέ τάς ἐντολάς
του»5. Δηλαδή περιβάλλει τόν Νόμο
–τήν ἠθικολογία– μέ τήν πίστη.
Γιά νά κατανοήσουμε τά παραπάνω
θά δοῦμε τρία παραδείγματα, τά ὁποῖα
ἀναφέρει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀπό τούς μακαρισμούς τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν ἐπί τοῦ Ὄρους
Ὁμιλία:
Ὁ πρῶτος μακαρισμός· «μακάριοι
οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι»6 ἰσοδυναμεῖ μέ
τήν ἐντολή· «Νά μην ὀργίζεσθε»7.
Ὅταν μιλάει ὁ Χριστός γιά πτωχούς
στό πνεῦμα δεν ἐννοεῖ τοῦς χαζούς
ἤ τούς μειωμένης ἀντιλήψεως ἀνθρώπους ἀλλά τούς ταπεινούς. Ὁ ταπεινός
ἄνθρωπος εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος λόγω
τοῦ χαρακτήρα του σαφῶς καί δεν
ὀργίζεται.
Ὁ ἔκτος κατά σειρά μακαρισμός·
«μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ»8 ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἐντολή «Νά μήν στρέψῃς
τό βλέμμα σου πρός γυναῖκα μέ πόθον
σαρκικόν»9.
5. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ὁμιλία ΙΣΤ΄,
ΕΠΕ., τ. 9, σ. 532.
6. Ματθ. ε΄ 3.
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ὅπ. π., σ. 534.
8. Ματθ. ε΄ 8.
9. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ὅπ. π.
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Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει καθαρή καί
ἄδολη καρδιά δέν κοιτάει τίποτε ἄλλο
παρά τό πῶς θά φθάσει στόν Θεό του.
Τό «μακάριοι οἱ ἐλεήμονες»10 ἀντιστοιχεῖ μέ τήν ἐντολή «νά μή συγκεντρώνωμεν θησαυρούς ἐπί τῆς γῆς»11.
Ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος εἶναι αὐτός ὁ
ὁποῖος δέν θά «καταφέρει» ποτέ του νά
μαζέψει θησαυρούς ἐπάνω στή γῆ γιατί
συνεχῶς θά ἐλεεῖ τόν συνάνθρωπό του.
Ταυτόχρονα ὄμως θά μαζεύει πνευματικούς θησαυρούς στόν οὐρανό.
Μελετῶντας παράλληλα τό δεύτερο μέρος τῶν μακαρισμῶν, διαπιστώνουμε ὅτι ὅποιοι ἀνήκουν σέ κάποια
ἀπό τίς παραπάνω κατηγορίες· ταπεινοί, καθαροί στήν καρδιά, ἐλεήμονες,
ἔχουν μεγάλες εὐεργεσίες ἀπό τόν Θεό:
• οἱ ταπεινοί ἔχουν δική τους τήν
Βασιλεία τῶν οὐρανῶν· «ὅτι αὐτῶν
ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»12
• οἱ καθαροί στήν καρδιά θά ἀξιωθοῦν νά δοῦν τόν Θεό· «ὅτι αὐτοί τόν
Θεόν ὄψονται»13 καί
• οἱ ἐλεήμονες θά ἐλεηθοῦν ἀπό τόν
Θεό· «ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται».14
Φαίνεται ξεκάθαρα τό νέο πνεῦμα
μέ τό ὁποῖο γεμίζει ὁ Χριστός τήν Καινή Διαθήκη. Ὁ μένων ἐν τῷ Θεῷ ἔχει
εὐεργεσίες πολλές. Πιό ἔντονα ὄμως
φαίνονται τά παραπάνω μέσα ἀπό μία
καινούρια ἐντολή τήν ὁποία μᾶς δίνει ὁ
Χριστός κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο: «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν»15.
10. Ματθ. ε΄ 7.
11. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ὅπ. π.
12. Ματθ. ε΄ 3.
13. Ματθ. ε΄ 8.
14. Ματθ. ε΄ 7.
15. Λουκ. κβ΄ 20.
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Ποιό εἶναι αὐτό πού μᾶς καλεῖ νά κάνουμε στήν δική Του ἀνάμνηση; Τό Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας.
Ἡ ὑπακοή μας σ’ αὐτήν τήν ἐντολή
τοῦ Χριστοῦ ὑπερτερεῖ καί εἶναι πηγή
πολλῶν ἀρετῶν. Ἡ πραγματική καί συνειδητή μας μετοχή στό Σώμα καί τό
Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μᾶς
ἑνώνει μέ τόν Χριστό. Γινόμαστε σύσσωμοι καί σύναιμοι τοῦ Χριστοῦ. Κατά
τόν Ἅγιο Νικόλαο Καβάσιλα «ψυχή μέν
ψυχῇ, σῶμα δέ σώματι, καί αἷμα αἵματι
μίγνυται»16.
Τότε θά εἴμαστε ὄχι ἁπλά κοντά
στόν Θεό ὄπως ἔφερνε ὁ Νόμος τούς
ἀνθρώπους μέ τόν Θεό ἀλλά ἕνα μέ τόν
Θεό: «ἡμεῖς καί ὁ Χριστός ἕν ἐσμέν»17
λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Μέσα ἀπό
αὐτό τό Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας
πηγάζουν ὅλα τά ὑπόλοιπα. Ὁ ἄνθρωπος
ὁ ὁποῖος ζεῖ μαζί μέ τόν Θεό δέν εἶναι
δυνατόν νά παραβαίνει τόν Νόμο Του.
Τότε ἡ θρησκεία μας δέν γίνεται ἕνα σύστημα ἠθικῶν κανόνων οὔτε ἰδεολογία
ἀλλά αὐτό που πραγματικά εἶναι, ἕνα
πραγματικό βίωμα. Ἕνα ζωντανό βίωμα.
Ἕνα βίωμα τό ὁποῖο δύσκολα περιγράφεται. Ἀκόμη καί ἄν περιγραφεῖ δύσκολα κατανοεῖται ἀπό ὅσους δέν ἔχουν
παρόμοια ἐμπειρία.
Ἕνα βίωμα τό ὁποῖο πηγάζει ἀπό τήν
ἐλευθερία μας καθώς τίποτα καί κανείς
δέν μπορεῖ νά μᾶς περιορίσει ἀπό τό νά
ζήσουμε μιά πραγματική πνευματική
16. Βλ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Εἰς τήν Θείαν
λειτουργίαν, ΛΘ΄, 2. ΕΠΕ. Φιλοκαλία τ. 22, σελ.
190.
17. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Εἰς τήν πρός
Ἑβραίους ἐπιστολή. Ὁμιλία ΣΤ΄, ΕΠΕ., τ. 24, σελ.
362.

ζωή. Ἀκόμη καί αὐτές οἱ ἐντολές πού
μπορεῖ νά μᾶς φαίνονται ὡς περιοριστικές δέν εἶναι. Δέν ὑπάρχει περίπτωση ὁ
Δημιουργός μας· Αὐτός πού μᾶς ἀγαπᾶ
τόσο πολύ, νά μᾶς ἔχει δώσει κάποιες
ἐντολές γιά νά μᾶς περιορίσει. Αὐτός
εἶναι πού μᾶς ἄφησε ἐλεύθερους μέ τό
«Ὄστις θέλει ὁπίσω μου ἐλθεῖν». Σέβεται τήν ἐλευθερία μας καί δέν μᾶς περιορίζει.
Καί ἄν κάποιος θέλει νά Τόν ἀκολουθή σει δέν περιορίζεται ἀπό τά
μυστήρια καί ἀπό τίς ἐντολές Του.
Ἀκολουθῶ τόν Θεό σημαίνει ζῶ πραγματική, συνειδητή μυστηριακή ζωή. Ὁ
ζῶν μυστηριακή ζωή προστατεύεται
ἀπό τόν Θεό.
Ὁ Χριστός καί τά μυστήρια δέν
εἶναι κάτι τό ἀρνητικό· περιορισμός.
Τό ἀκριβῶς ἀντίθετο, εἶναι κάτι θετικό·
προστασία. Αὐτό πού σέ ὁρισμένους
φαίνεται ὡς περιοριστικό δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά ἡ ἀσπίδα πού καλεῖται
νά χρησιμοποιήσει ὁ πιστός γιά νά βγεῖ
νικητής ἀπό τήν μάχη μέ τόν ἐχθρό τῆς
σωτηρίας του, μέ τό πνεῦμα τῆς πονηρίας.
Βλέπουμε στήν γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τήν Παναγία μας νά τηρεῖ
τόν Νόμο – τήν ἠθικολογία. Παράλληλα ἔχει μαζί της τόν Υἱό καί Θεό
της, τό βίωμα. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο
μᾶς δείχνει τόν δρόμο πού πρέπει νά
ἀκολουθήσουμε. Αὐτός ὁ δρόμος δέν
εἶναι ἄλλος ἀπό αὐτόν πού χάραξε
ὁ ὑπό τόν Συμεών καί τήν προφήτιδα Ἄνναν Ὑπαντούμενος Κύριός μας
Ἰησοῦς Χριστός. Τήν συμπλήρωση τοῦ
Νόμου διά τῆς πίστεως.
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Τί εἶναι καί τί περιέχει ἡ εὐχή
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Υἱέ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν µε»;
Ἁγίου Συµεών Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Υἱέ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν µε»
εἶναι καί προσευχή καί εὐχή καί ὁµολογία πίστεως
→ Εἶναι προσευχή, διότι µ’ αὐτήν ζητοῦµε παρακλητικά τό θεῖο ἔλεος.
→ Εἶναι εὐχή ἐπειδή παραδίδουµε τούς ἑαυτούς
µας στό Χριστό µέ τό νά Τόν ἐπικαλούµεθα.
→ Εἶναι ὁµολογία, διότι µακαρίστηκε ὁ Πέτρος
ἐπειδή ὁµολόγησε αὐτό τό ὄνοµα.
→ Παρέχει τό Πνεῦµα διότι «κανένας δέν λέει τόν
Ἰησοῦ Κύριο, παρά µέ τό φωτισµό τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος».
→ Χορηγεῖ θεῖες δωρεές διότι
γι’ αὐτήν λέει ὁ Χριστός στόν Πέτρο «θά σοῦ δώσω τά κλειδιά τῆς
βασιλείας τῶν οὐρανῶν».
→ Εἶναι κάθαρση καρδιᾶς διότι
βλέπει τό Θεό καί Τόν καλεῖ καί
καθαρίζει αὐτόν πού βλέπει.
→ ∆ιώχνει τούς δαίµονες, διότι
µέ τό Ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
διώχθηκαν καί διώκονται ὅλοι οἱ
δαίµονες.
→ Εἶναι καί κατοίκηση Χριστοῦ
µέσα µας διότι µέ τό νά Τόν φέρουµε στή µνήµη µας - εἶναι µέσα
µας καί µέ τήν ἐνθύµηση κατοικεῖ
καί µᾶς γεµίζει εὐφροσύνη, ὅπως λέει, «θυµήθηκα τό
Θεό καί γέµισα εὐφροσύνη».
→ Εἶναι πηγή πνευµατικῶν σκέψεων καί λογισµῶν,
διότι ὁ Χριστός εἶναι ὁ θησαυρός κάθε σοφίας καί
γνώσεως, καί αὐτά τά χορηγεῖ σ’ ἐκείνους πού µέσα
τους κατοικεῖ.
→ Εἶναι ἀπολύτρωση τῶν ἁµαρτιῶν, ἐπειδή λέει γι’
αὐτήν «Ὅσα λύσεις, θά εἶναι λυµένα στόν οὐρανό».
→ Εἶναι θεραπευτήριο ψυχῶν καί σωµάτων,
ἐπειδή λέει «στό ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, σήκω
8

καί περπάτα» καί «Αἰνέα, σέ θεραπεύει ὁ Ἰησοῦς
Χριστός».
→ Χορηγεῖ τό θεῖο φωτισµό, διότι ὁ Χριστός εἶναι
τό ἀληθινό φῶς καί µεταδίδει σ’ αὐτούς πού Τόν
ἐπικαλοῦνται ἀπό τή λαµπρότητα καί τή χάρη Του.
«Ἄς εἶναι, λέει, ἡ λαµπρότητα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ
µας σ’ ἐµᾶς», καί «ὅποιος µέ ἀκολουθεῖ θά ἔχει τό
φῶς τῆς ζωῆς».
→ Εἶναι πηγή τοῦ θείου ἐλέους
διότι ζητοῦµε τό ἔλεος. Καί ὁ Κύριος εἶναι ἐλεήµων καί ἐλεεῖ ὅλους
ὅσοι τόν ἐπικαλοῦνται, καί κάνει
γρήγορη ἐκδίκηση ἐκείνων πού
βοοῦν πρός Αὐτόν.
→ Εἶναι ἡ µόνη σωτηρία διότι, λέει ὁ Ἀπόστολος «µέ κανέναν
ἄλλο δέν µποροῦµε νά σωθοῦµε»,
καί «Αὐτός εἶναι ὁ σωτήρας τοῦ κόσµου, ὁ Χριστός». Γι’ αὐτό καί κατά
τήν ἐσχάτη ἡµέρα «κάθε γλώσσα
θά ὁµολογήσει» καί θά ἀνυµνήσει,
θέλοντας καί µή θέλοντας «ὅτι Κύριος εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, γιά νά
δοξάζεται ὁ Θεός Πατέρας».
Αὐτό εἶναι τό σηµάδι τῆς πίστεώς µας, ὅτι εἴµαστε
καί ὀνοµαζόµαστε Χριστιανοί καί δίνουµε µαρτυρία
ὅτι εἴµαστε ἐκ Θεοῦ. «Ὅποιος ὁµολογεῖ πώς ὁ Ἰησοῦς
εἶναι ὁ Χριστός πού ἦλθε καί ἔγινε ἄνθρωπος, αὐτός
εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ» λέει ὅπως εἴπαµε καί πρίν, καί
ὅποιος δέν ὁµολογεῖ δέν εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτός
πού δέν ὁµολογεῖ τόν Ἰησοῦ Χριστό εἶναι ἀπό τόν
Ἀντίχριστο.
(Ἁγίου Συµεών, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης,
Ἡ Προσευχή τοῦ Ἰησοῦ, Ἐκδ. Ἐπέκταση)
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Ὅσιος Παῦλος

Ἀρχιεπίσκοπος Νεοκαισαρείας
ὁ Ὁμολογητής
(23 ∆εκεµβρίου)
Ἰωάννου Ε. Πουλατσίδη, Θεολόγου

Ὁ

Ὅσιος αὐτός Ἐπίσκοπος Παῦλος, τοῦ µαρτυρικοῦ ὅπως ἀποδείχθηκε στό διάβα τῶν
αἰώνων, ∆υτικοῦ Πόντου, ἔζησε τόν 4ο µ.Χ. αἰῶνα,
ὅταν βασίλευε ὁ Αὐτοκράτορας Λικίνιος (307-323)
µέ ἕδρα τήν Νικοµήδεια. Ὁ Ὅσιος Παῦλος ἦταν
ζηλωτής ἐπίσκοπος πού ἀναδείχθηκε καλός ποιµένας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ πραότητα καί
ἡ ταπείνωσή του ἀκτινοβολοῦσαν, κάτι τό ὁποῖο
δέν περνοῦσε ἀπαρατήρητο ἀπό τούς πιστούς τῆς
ἐπαρχίας τῆς Νεοκαισάρειας.
Γι’ αὐτήν τήν εὐσέβεια καί τήν
ἐνάρετη ζωή του, ἰδιαιτέρως
ἀγαπήθηκε καί ἐκτιµήθηκε
ἀπό ὅλους τούς Χριστιανούς.
Πῶς ὅµως νά µήν ἀγαπηθεῖ
ἕνας τέτοιος Ἱεράρχης; Σέ περίοδο µάλιστα µεγάλων διωγµῶν
καί µεγάλων δυσκολιῶν, πάντα ὁ λαός ψάχνει ἀπό κάπου
νά στηριχθεῖ. Ψάχνει κάποιον
Θεόσταλτο ἐπίγειο Ἄγγελο γιά
νά ἀκουµπήσει. Ὁ Παῦλος
ἦταν ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος.
Ὁ κατάλληλος Πνευµατικός
ἄνθρωπος. Ἦταν ὁ ἐπίγειος
Ἄγγελος πού ἀναζητοῦσε ὁ πιστός λαός. Ὁ ταπεινός αὐτός ἐπίσκοπος, ἄγρυπνα µεριµνοῦσε γιά
τήν προκοπή καί τήν σωτηρία τοῦ ποιµνίου του,
µέ τό διδακτικό καί παρηγορητικό του λόγο, καί
µέ τό παράδειγµα τῆς Ἁγίας τοῦ ζωῆς, ὅπου ἦταν
τό φῶς πού καθοδηγοῦσε τούς πιστούς στό δρόµο
τῆς ἀρετῆς. Ἡ παρουσία του χάριζε τήν θαλπωρή
τῆς σιγουριᾶς καί τῆς ἀσφάλειας στούς Χριστιανούς. Προκαλοῦσε ὅµως τόν φανατισµό καί τό

ἄσπονδο µῖσος τῶν εἰδωλολατρῶν ἐναντίον του.
Προκαλοῦσε ὁ βίος του, ὅπως προκαλοῦσε καί ἡ
ὁλοκληρωτική δράση καί διδασκαλία τοῦ Κυρίου
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Παῦλος ἦταν ἕτοιµος ὅπως
καί Αὐτός νά θυσιάσει τήν ζωή του, γιά χάρη τῶν
Χριστιανῶν. Πολλοί περισσότερο οἱ διωγµοί κατά
τῶν Χριστιανῶν συνεχίζονταν λυσσαλέοι λίγο πρίν
τήν ὁριστική κατάρρευση τῆς εἰδωλολατρίας. Ἦταν
ἡ τελευταία ἐπίδειξη δυνάµεως λίγο πρίν τήν τελική πτώση, ἀπέναντι στήν
Χριστιανική κοινωνία πού εἴδη
ἀνέτειλε.
Ἔτσι κάποιοι κατήγγειλαν
τόν Ἐπίσκοπο Παῦλο στόν
Αὐτοκράτορα Λικίνιο (307323), ὁ ὁποῖος γιά λόγους
πολιτικῆς σκοπιµότητας ἦταν
εὐνοϊκός ἔναντι τῶν εἰδωλολατρῶν. Ἤθελε, δηλαδή, ὁ
Λικίνιος τούς εἰδωλολάτρες
µέ τό µέρος του γιά νά ἀντιµετωπίσει στρατιωτικά τόν
Μέγα Κωνσταντῖνο (306-337).
Ὁ Παῦλος σέ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς ἐργάστηκε γιά
τήν Ἐκκλησία καί τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ µέ µεγαλύτερο ζῆλο, δέν ὑπέστειλε τήν σηµαία τοῦ ἀγῶνος.
Τά κατορθώµατα τοῦ Παύλου καί ἡ ἀγάπη
πού ἔτρεφε ὁ λαός πρός τό πρόσωπό του,
ἔφτασαν µέχρι τά αὐτιά τοῦ Αὐτοκράτορα, ὁ
ὁποῖος ἔστειλε ἔµπιστους ἀνθρώπους νά συλλάβουν τόν Ὅσιο καί νά τόν ὁδηγήσουν ἐνώπιόν
του. Φυσικά µιά προσωπικότητα σάν τόν Παῦλο,
ἤξερε ἀπό τήν ἀρχή ὁ Λικίνιος, πώς θά ἦταν
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ἐπικίνδυνη γιά τά ἐπίβουλα σχέδιά του, κατά τῶν
Χριστιανῶν, τοῦ Αὐτοκράτορα Μ. Κωνσταντίνου
ἀλλά καί ὁλόκληρου τοῦ Χριστιανικοῦ κόσµου τῆς
ἀνατολῆς, µιᾶς καί ὁ Λικίνιος ἦταν ἀκόµα Βασιλιάς τῆς ἀνατολῆς. Τό ἐπίβουλο σχέδιό του γιά τήν
ἐξόντωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἤδη παίρνει σάρκα
καί ὀστᾶ, ἀρχίζει νά ὑλοποιεῖται. Οἱ στρατιῶτες του
ἐκτελοῦν τήν ἐντολή του καί ὁδηγοῦν τόν Παῦλο
µπροστά του. Μά οὔτε καί στούς κριτές του καί τόν
Αὐτοκράτορα φάνηκε νά ἀνησυχεῖ ἤ νά φοβᾶται.
Θηρίο πίστεως ὁ Παῦλος δέν πτοεῖται ἀπό τίς
ἀπειλές. Ὅπως ἡ ἀπιστία κάνει τόν ἄνθρωπο θηρίο µαινόµενο ἀπέναντι στόν Θεό, ἔτσι ἀντιθέτως
καί ἡ πίστη κάνει θηρίο τόν ἄνθρωπο, ἀλλά µέ
τήν ἑξῆς διαφορά ὅµως, ἡ πίστη, ἡ βαθιά πίστη,
σέ κάνει πιό δυνατό ἀπό ποτέ. Τόσο δυνατό πού
µπορεῖς νά ἀντισταθεῖς σέ ὁποιονδήποτε πειρασµό. Ὁ Αὐτοκράτορας ἀντίκρισε ἕναν διαφορετικό
ἄνθρωπο. Ἴσως νά µήν εἶχαν ποτέ ξαναδεῖ τά µάτια
του, τέτοια πραότητα σέ ἀνθρώπινο πρόσωπο. Κατάλαβε ἀπό τήν ἀρχή ὅτι δέν θά καµπτότανε εὔκολα,
δέν θά γινότανε εἰδωλολάτρης εὔκολα, ἴσως καί
καθόλου, νά µήν ἄλλαζε θρησκεία. Ἔτσι καί ἔγινε.
Ὁ Ἅγιος Ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας ἕµενε ἀπτόητος στίς ἀπειλές. Οἱ φοβερισµοί δέν τόν ἄγγιζαν.
Αὐτό ἐξόργισε τόν Λικίνιο, πού διέταξε ἀµέσως νά
τόν δείρουν µέ ρόπαλο. Ἀρχίζει τό µαρτύριο ἑνός
ἀκόµη Ἁγίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας. Ἑνός
ἀνθρώπου πού ἐάν ἐκείνη τήν στιγµή ἀπαρνιότανε
τόν Χριστό καί γινότανε εἰδωλολάτρης, σίγουρα
θά τόν ξεχνοῦσε, πέραν τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ ἴδια
ἡ ἱστορία. Ἐνῶ τώρα, οὔτε ὁ Χριστός τόν ξέχασε
ἀλλά καί ἡ ἱστορία διά µέσου τῆς Ἐκκλησίας τόν
θυµᾶται καί τόν ἀνακήρυξε Ἅγιό Της. Ποιά ἦταν
ὅµως ἡ ἔκπληξη τοῦ Αὐτοκράτορα, ἀλλά καί ὅσων
παρακολουθοῦσαν τό µαρτύριο, βλέποντας τόν
ἐπίσκοπο νά ὑποµένει µέ ἀνδρεία καί ὑποµονή,
χωρίς νά λιποψυχεῖ, χωρίς νά διαµαρτύρεται. Μά
ὅσο γενναῖος ἀθλητής ἀναδεικνυόταν ὁ Ἅγιος, τόσο
θρασύτερος γινότανε ὁ Λικίνιος.
∆ιέταξε, λοιπόν, ὁ Λικίνιος καί ἔβαλαν ἀνάµεσα
στίς παλάµες τῶν χεριῶν τοῦ µάρτυρος, πυρακτωµένο σίδερο, καί τίς ἔδεσαν σφιχτά, µέχρι νά κρυ10

ώσει τό σίδερο. Οἱ σάρκες κάηκαν καί τό πυρωµένο σίδερο τρύπησε τίς παλάµες τοῦ Ἐπισκόπου
µέ ἀποτέλεσµα τά χέρια του νά µείνουν ἀνενεργά.
Ἦταν ἡ ἀπόδειξη ὅµως τῆς θυσίας του γιά τόν
Ἐσταυρωµένο. Τό µαρτύριο ἦταν ὀδυνηρό, οἱ πόνοι ἀφόρητοι, ὅµως γιά τόν Χριστιανό ἦταν δόξα
καί τιµή νά ὑποµένει γιά τόν Κύριό του πρόσκαιρους πόνους πού θά τοῦ ἀπέφεραν κέρδος τήν
αἰώνια τρυφή καί ἀγαλλίαση. Γι’ αὐτό βλέπουµε
πώς µέ χαρά δεχόταν τούς πόνους τοῦ µαρτυρίου
του. Ὁ Λικίνιος ἔνιωθε νικηµένος ἀπό τόν ταπεινό καί ἄοπλο τοῦτο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, πάρ’ ὅλο
τήν δύναµη καί τήν ἐξουσία του. Ἔτσι ὀργισµένος
ὑπέγραψε τήν ἐξορία του σέ ἕνα φρούριο τῆς Μεσοποταµίας στίς ὄχθες τοῦ Εὐφράτη ποταµοῦ, καί
διέταξε νά µείνει δέσµιος ἐκεῖ µέσα. Σκέφτηκε πώς
ἐκεῖ µέσα ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου θά εἶναι πιό ἀργός
καί πιό ὀδυνηρός.
Ὁ Θεός εὐδόκησε νά σταµατήσουνε τά µαρτύρια καί οἱ διωγµοί στήν Ἐκκλησία Του. Αὐτό
ἔγινε µέ τόν θρίαµβο τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, ὅπου
ἐλευθερώθηκαν ὅλοι οἱ Χριστιανοί ἀπό τίς φυλακές καί τίς ἐξορίες καί ἐπέστρεψαν ὁ καθένας στήν
Πατρίδα του, στήν Ἐπαρχία του καί στήν θέση του.
Μεταξύ τῶν ἐλευθερωτῶν ἦταν καί ὁ Ἅγιος
Παῦλος, ὁ ὁποῖος ἐπέστρεψε στήν Ἐπισκοπή τῆς
Νεοκαισάρειας, ὅπου ὁ Θεόφιλος ποίµανε τήν
Ἐκκλησιαστική του περιφέρεια. Ὁ Παῦλος ἄρχισε
ξανά νά ποιµαίνει τόν λαό τῆς ἀγαπηµένης του
ἐπισκοπῆς καί νά λάµπει ἀπό τίς ἀρετές του. Οἱ
Χριστιανοί τόν δέχθηκαν µέ χαρά καί µέ πανηγυρικές ἐκδηλώσεις, ὅµως ὁ µάρτυρας τοῦ Χριστοῦ,
ἀπό τά µαρτύρια δέν µποροῦσε νά χρησιµοποιεῖ τά
δυό του χέρια, διότι ὅπως διαβάζουµε καί στό «Συναξάρι» τοῦ Ὁσίου στίς 23 ∆εκεµβρίου: «Ὄντως ὁ
Παῦλος κατά Παῦλον ἤν φέρων τά τοῦ Χριστοῦ στίγµατα τῇ σαρκί ξένως». Ὄντως, δηλαδή, ὁ Παῦλος,
κατά τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, βάσταζε στή
σάρκα του παραδόξως τίς πληγές πού ὑπέστη γιά
τό Χριστό. Αὐτές οἱ πληγές πού προέρχονται ἀπό
τό µαρτύριο, κατέστησαν τά νεῦρα τῶν χεριῶν του
ἀνενεργά, ὁπότε δέν µποροῦσε νά εὐλογήσει τό
ποίµνιό του µέ τά χέρια. Παρ’ ὅλα αὐτά συνέχισε
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νά ἐργάζεται, νά κηρύττει, νά διδάσκει, νά νουθετεῖ,
νά παρηγορεῖ καί νά ἐπιτελεῖ εὐσυνειδήτως τά
Ἐκκλησιαστικά του καθήκοντα.
Στήν ἐπιστροφή του ὅµως βρῆκε τήν Ἐκκλησία
νά σπαράσσεται ἀπό τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου.
Αὐτό βαθιά ἔθλιψε τόν Ἐπίσκοπο. Λόγω, λοιπόν, τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου, ἀλλά καί ἄλλων
Ἐκκλησιαστικῶν ζητηµάτων πού ἀπασχολοῦσαν
τήν Ἐκκλησία, ὁ Μ. Κωνσταντῖνος ἀποφάσισε καί
τό 325 µ.Χ., συνῆλθε στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας
ἡ Α΄ Οἰκουµενική Σύνοδος, στήν ὁποία πήραν
µέρος τριακόσιοι δεκαοχτώ (318) Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µας, µεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν
καί ὁ Ὅσιος Παῦλος. Στή Σύνοδο αὐτή, δόθηκε
ἡ εὐκαιρία σέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες πού
ἔφεραν στά σώµατά τους τά στίγµατα τοῦ Χριστοῦ
(ἀπό τά µαρτύρια καί τά βασανιστήρια) νά τά δείχνουν ὁ ἕνας στόν ἄλλο, γιατί τά θεωροῦσαν ὡς
τόν καλύτερο καλλωπισµό τους. Ἔτσι, γνωρίζουµε,
πώς ἄλλος ἔδειχνε τό χέρι πού τοῦ εἶχαν κόψει οἱ
εἰδωλολάτρες, ἄλλος τά αὐτιά καί ἄλλοι τή µύτη.
Ἄλλος ἔδειχνε τά βγαλµένα του µάτια καί ἄλλος
ὁποιαδήποτε µέλος τοῦ σώµατός του, πού εἶχαν
ἀποκόψει οἱ λυσσαλέοι δήµιοι εἰδωλολάτρες. Κάποιοι ἄλλοι παρουσίαζαν τά ἀποτυπώµατα ἀπό
τίς µαστιγώσεις µέ βούνευρα, ἄλλοι τά σπασµένα
µέλη τους ἀπό τά χτυπήµατα µέ ρόπαλα, καί ἄλλοι
τά βαθουλώµατα τῆς σάρκας τους ἀπό τά βαθιά
ἐγκαύµατα πού τούς προκαλοῦσαν τά πυρακτωµένα σίδερα.
Τότε καί ὁ µακάριος Ἐπίσκοπος Παῦλος, ἀφοῦ
ὅπως εἴδαµε δέν ἦταν καί αὐτός ἄµοιρος τῶν
ἐνεργειῶν τῶν εἰδωλολατρῶν, ἔδειξε τά σπασµένα µέλη του ἀπό τά χτυπήµατα τῶν ροπάλων, καθώς καί τίς παλάµες τῶν ἁγιασµένων χεριῶν του.
Παλάµες οἱ ὁποῖες εἶχαν κατακαεῖ ἀπό τό πυρακτωµένο σίδερο τοῦ τυράννου καί τίς εἶχε καταστήσει ἀνενέργητες. Ὅλοι τους ἦταν ὑπερήφανοι
πού ἀγωνίστηκαν ἀλλά καί πού συνεχίζουν νά
ἀγωνίζονται γιά τό ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι’
αὐτόν πού ἄνοιξε τόν δρόµο τῶν οὐρανῶν γιά
ὅλους ἐµᾶς.
Ἀφοῦ διά µέσου τῆς φώτισης τοῦ Ἁγίου Πνεύ-

µατος, οἱ 318 Θεοφόροι Ἅγιοι Πατέρες, συζήτησαν
γιά τά µεγάλα θέµατα, ἀποφάσισαν, καθαίρεσαν
καί ἀναθεµάτισαν τόν αἱρεσιάρχη Ἄρειο. Μετά
ἀπό τή λήξη τῆς Οἰκουµενικῆς Συνόδου µετέβησαν στό Βυζάντιο µαζί µέ τόν Αὐτοκράτορα Μέγα
Κωνσταντῖνο. Στήν Βασιλεύουσα τοῦ κόσµου,
τήν Κωνσταντινούπολη, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος
ὑποδέχθηκε τούς Πατέρες. Συνέβη ὅµως κάτι τό
ὁποῖο δέν θά τό περίµενε ὁ Ὅσιος, ἀλλά οὔτε
καί οἱ ὑπόλοιποι παρευρισκόµενοι. Ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος, µέ πολλή εὐλάβεια, γονάτισε,
ἔπιασε µέ τά ἴδια του τά χέρια καί ἀσπάστηκε τά
ἁγιασµένα χέρια τοῦ Παύλου. Στήν συνέχεια τά
ἀκουµποῦσε γιά εὐλογία πάνω στά µάτια του καί
σέ ἄλλα µέλη τοῦ σώµατός του. Ἐνῶ συνέβαιναν
αὐτά, εἶπε παράλληλα ὁ Αὐτοκράτορας, σέ ὅλους
τά ἑξῆς, πραγµατικά, συγκινητικά λόγια:
«∆έν χορταίνω νά καταφιλῶ τάς χείρας
ταύτας, αἴτινες διά τόν Χριστόν µου ἔγιναν νεκραί καί ἀνενέργητοι».
«∆έν χορταίνω νά καταφιλῶ τά χέρια αὐτά,
πού γιά τό Χριστό µου κατέστησαν νεκρά καί
ἀνενέργητα».
Ὁ Ὅσιος ἐπίσκοπος, ἐπέστρεψε στήν Νεοκαισάρεια κοντά στό ποίµνιό του, ζῶντας κατά Χριστόν
γιά µερικά ἀκόµη χρόνια, πεθαίνοντας σέ προχωρηµένη γεροντική ἡλικία. Τόν θάνατό του τόν
θρήνησαν µέ φιλοστοργήµατα ὅλοι στήν ἐπαρχία
τῆς Νεοκαισάρειας τοῦ Πόντου καί ὄχι µόνο. Ἦταν
ἕνας ὑπέρµαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς
Ἁγίας καί Ὁµοουσίου Τριάδος, καί διακατεχότανε
διά τῶν ἀρετῶν του ἀπό τό Πανάγιο Πνεῦµα. Ἔζησε
ὡς ἕνας σωστός δοῦλος τοῦ Χριστοῦ. Μέσα στήν
καρδιά του ἀναπαυότανε ὁλοκληρωτικά ἡ ὕπαρξη
τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.
Ἄς εὐχηθοῦµε πώς θά ἔχουµε ὅλοι µας τήν
εὐχή ἑνός ἀκόµη Γέροντα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὅπως τοῦ Θεοφόρου δούλου Τοῦ Χριστοῦ καί
τῆς µητρός Αὐτοῦ Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Παύλου
Ἀρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας, στούς αἰῶνες τῶν
αἰώνων. Ἀµήν.
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Πεινάω, νηστεύω, ἀγωνίζομαι ἤ τίποτα ἀπ’ αὐτά;
Μερικές σκέψεις γιά τή νηστεία ἀπό τόν π. Ἀλέξανδρο Σµέµαν

«…Εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ» (*)

∆

έν µπορεῖ νά ὑπάρξει Σαρακοστή χωρίς νηστεία. Ὅµως φαίνεται ὅτι πολλοί ἄνθρωποι
σήµερα ἤ δέν παίρνουν τή νηστεία στά σοβαρά
ἤ, ἄν τήν παίρνουν, παρεξηγοῦν τόν πραγµατικό
πνευµατικό σκοπό της. Γιά µερικούς νηστεία σηµαίνει ἕνα συµβολικό «σταµάτηµα» σέ κάτι, γιά
µερικούς ἄλλους νηστεία εἶναι µιά προσεκτική τήρηση τῶν νηστευτικῶν κανόνων. Ἀλλά καί στίς δύο
περιπτώσεις σπάνια ἡ νηστεία συνδέεται µέ τήν
ὅλη προσπάθεια τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς.
Θά πρέπει πρῶτα πρῶτα νά
προσπαθήσουµε νά καταλάβουµε τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας
γιά τή νηστεία καί ὕστερα νά
ρωτήσουµε τόν ἑαυτό µας: Πῶς
µποροῦµε ἐµεῖς νά ἐφαρµόσουµε
αὐτή τή διδασκαλία στή ζωή µας;
Ἡ νηστεία ἤ ἡ ἀποχή ἀπό τίς
τροφές δέν εἶναι ἀποκλειστικά
µιά χριστιανική συνήθεια. Ὑπῆρχε
καί ὑπάρχει ἀκόµα καί σέ ἄλλες
θρησκεῖες ἤ καί πέρα ἀπό τίς
θρησκεῖες, ὅπως λόγου χάρη, σέ
µερικές εἰδικές θεραπεῖες κ.λπ.
Σήµερα οἱ ἄνθρωποι νηστεύουν
(ἀπέχουν ἀπό τό φαγητό) γιά πάρα πολλές αἰτίες,
ἀκόµα καί γιά πολιτικούς, µερικές φορές λόγους.
Εἶναι πολύ βασικό λοιπόν νά ξεχωρίσουµε τό µοναδικό περιεχόµενο στή χριστιανική νηστεία.
Αὐτό µᾶς ἀποκαλύπτεται πρῶτα ἀπ’ ὅλα στήν
ἀλληλοεξάρτηση πού ὑπάρχει ἀνάµεσα σέ δύο γεγονότα πού βρίσκονται στήν Ἁγία Γραφή: τό ἕνα
στήν ἀρχή τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης. Τό πρῶτο γεγονός εἶναι τό «σταµάτηµα τῆς νηστείας» ἀπό τόν
Ἀδάµ στόν Παράδεισο. Ἔφαγε, ὁ Ἀδάµ, ἀπό τόν
ἀπαγορευµένο καρπό. Ἔτσι µᾶς παρουσιάζεται ἡ

πρώτη ἁµαρτία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χριστός, ὁ Νέος
Ἀδάµ –καί αὐτό εἶναι τό δεύτερο γεγονός– ἀρχίζει
µέ νηστεία. Ὁ Ἀδάµ πειράσθηκε καί ὑπόκυψε στόν
πειρασµό. Ὁ Χριστός πειράσθηκε καί νίκησε τόν
πειρασµό. Ἡ συνέπεια τῆς ἀποτυχίας τοῦ Ἀδάµ
εἶναι ἡ ἔξωσή του ἀπό τόν Παράδεισο καί ὁ θάνατος. Ὁ καρπός τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ
συντριβή τοῦ θανάτου καί ἡ δική µας ἐπιστροφή
στόν Παράδεισο. [...]
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Νέος Ἀδάµ. Ἔρχεται νά
ἐπανορθώσει τήν καταστροφή
πού ἐπέβαλε στή ζωή ὁ Ἀδάµ,
νά ἀποκαταστήσει τόν ἄνθρωπο
στήν ἀληθινή ζωή. Καί ὁ Χριστός ἐπίσης ἀρχίζει µέ νηστεία:
«νηστεύσας ἡµέρας τεσσαράκοντα καί νύκτας τεσσαράκοντα,
ὕστερον ἐπείνασε» (Ματθ. 4, 2).
Ἡ πείνα εἶναι ἡ κατάσταση ἐκείνη
κατά τήν ὁποία ἀναγνωρίζουµε
τήν ἐξάρτησή µας ἀπό κάτι ἄλλο
– τή στιγµή πού νιώθουµε κατεπείγουσα καί ἀπαραίτητη ἀνάγκη
γιά τροφή καταλαβαίνουµε ὅτι
δέν ἔχουµε τή ζωή µέσα µας.
Εἶναι αὐτό τό ὅριο πέρα ἀπό τό ὁποῖο ἤ πεθαίνω
ἀπό ἀσιτία ἤ ἀφοῦ ἱκανοποιήσω τό σῶµα µου ἔχω
ξανά τό αἴσθηµα τῆς ζωῆς µέσα µου.
Αὐτή ἀκριβῶς, µέ ἄλλα λόγια, εἶναι ἡ στιγµή
πού ἀντιµετωπίζουµε τήν τελική ἐρώτηση: Ἀπό
τί λοιπόν ἐξαρτᾶται ἡ ζωή µου; Καί ἐφ’ ὅσον ἡ
ἐρώτηση δέν εἶναι ἁπλά µιά ἀκαδηµαϊκή ἐρώτηση,
ἀλλά τή νιώθω µ’ ὁλόκληρο τό σῶµα µου, εἶναι
ἐπίσης καί στιγµή πειρασµοῦ. Ὁ ∆ιάβολος ἦρθε
στόν Ἀδάµ µέσα στόν Παράδεισο, ἦρθε ἐπίσης καί
στό Χριστό µέσα στήν ἔρηµο. Πλησίασε δηλαδή

(*) «εἰ µή ἐν προσευχῇ καί νηστεία»: φράση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τό κατά Ματθαῖον 17, 21. Λέει (στά νέα ἑλληνικά):
αὐτό τό γένος (οἱ δαίµονες) δέν διώχνονται παρά µόνο µέ προσευχή καί νηστεία.
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δύο πεινασµένους ἀνθρώπους καί τούς εἶπε: Χορτάστε τήν πείνα σας, γιατί αὐτή εἶναι ἡ ἀπόδειξη
ὅτι ἐξαρτάστε ὁλοκληρωτικά ἀπό τήν τροφή, ὅτι
ἡ ζωή σας βρίσκεται στήν τροφή. Καί ὁ µέν Ἀδάµ
πίστεψε καί ἔφαγε, ὁ Χριστός ὅµως ἀρνήθηκε τόν
πειρασµό καί εἶπε: ὁ ἄνθρωπος «οὐκ ἐπ’ ἄρτω
µόνῳ ζήσεται». Ἀρνήθηκε νά δεχτεῖ αὐτό τό ψέµα
πού ὁ διάβολος ἐπιβάλλει στόν κόσµο, τό κάνει δέ
ὁλοφάνερη ἀλήθεια χωρίς καµιά ἐπιπλέον συζήτηση, τό κάνει θεµέλιο γιά ὅλες τίς ἀπόψεις µας,
τίς ἐπιστῆµες, τήν ἰατρική, πιθανόν καί γιά τή θρησκεία. Κάνοντας αὐτό ὁ Χριστός ἀποκατέστησε τή
σχέση ἀνάµεσα στήν τροφή, τή ζωή καί τό Θεό,
σχέση τήν ὁποία εἶχε σπάσει ὁ Ἀδάµ καί πού ἐµεῖς
ἐξακολουθοῦµε νά τή σπάζουµε κάθε µέρα.
Τί εἶναι, λοιπόν, νηστεία γιά µᾶς τούς χριστιανούς; Εἶναι ἡ εἴσοδός µας καί ἡ συµµετοχή µας
σέ κείνη τήν ἐµπειρία τοῦ Χριστοῦ µέ τήν ὁποία
µᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τήν ὁλοκληρωτική ἐξάρτηση
ἀπό τήν τροφή, τήν ὕλη καί τόν κόσµο. Μέ κανένα
τρόπο ἡ δική µας ἐλευθερία δέν εἶναι πλήρης. Μέ
τό νά ζοῦµε ἀκόµα στό µεταπτωτικό κόσµο, στόν
κόσµο τοῦ παλιοῦ Ἀδάµ, µέ τό νά εἴµαστε µέρος
του, ἐξακολουθοῦµε νά ἐξαρτόµαστε ἀπό τήν
τροφή. Ἀλλά ὅπως ἀκριβῶς ὁ θάνατός µας –ἀπό
τόν ὁποῖο εἶναι ἀνάγκη ὁπωσδήποτε νά περάσουµε– ἔγινε χάρη στό θάνατο τοῦ Χριστοῦ µιά διάβαση πρός τή ζωή, ἔτσι καί ἡ τροφή πού τρῶµε καί
ἡ ζωή πού µᾶς δίνει µπορεῖ νά γίνει ζωή «ἐν τῷ
Θεῷ» καί γιά τό Θεό.
Ἀλλά ἀκόµα καί ὁ «ἐπιούσιος ἄρτος» πού
παίρνουµε ἀπό τό Θεό µπορεῖ νά εἶναι σ’ αὐτή
τή ζωή µας καί σ’ αὐτόν τόν κόσµο, ἐκεῖνο πού
µᾶς δίνει δύναµη, νά εἶναι ἡ ἐπικοινωνία µας µέ
τό Θεό µᾶλλον παρά ἐκεῖνο πού µᾶς χωρίζει ἀπ’
Αὐτόν. Παρ’ ὅλα αὐτά ὅµως µόνο ἡ νηστεία εἶναι
ἐκείνη πού µπορεῖ νά πραγµατοποιήσει µιά τέτοια
µεταστροφή, µπορεῖ νά µᾶς δώσει τήν ὑπαρξιακή
βεβαίωση ὅτι ἡ ἐξάρτησή µας ἀπό τήν τροφή καί
τήν ὕλη δέν εἶναι ὁλοκληρωτική καί τέλεια ὅτι
ἑνωµένη µέ τήν προσευχή, τή χάρη καί τή λατρεία
µπορεῖ νά γίνει πνευµατική.
Ὅλα αὐτά σηµαίνουν, ἄν τό νιώσουµε βαθιά,
ὅτι ἡ νηστεία εἶναι τό µόνο µέσο µέ τό ὁποῖο ὁ
ἄνθρωπος ἐπανορθώνει τήν ἀληθινή πνευµατι-

κή του φύση. ∆έν εἶναι µιά θεωρητική ἀλλά µιά
ἀληθινά πρακτική πρόκληση γιά τόν «πατέρα
τοῦ ψεύδους» πού καταφέρνει νά µᾶς πείσει ὅτι
ἐξαρτιόµαστε µόνο ἀπό τό ψωµί καί νά οἰκοδοµήσει
ὅλη τήν ἀνθρώπινη γνώση, τήν ἐπιστήµη καί ὅλη
τήν ὕπαρξη πάνω σ’ αὐτό τό ψέµα. Ἡ νηστεία εἶναι
ἕνα ξεσκέπασµα αὐτῆς τῆς ἀπάτης καί ταυτόχρονα
µιά ἀπόδειξη ὅτι ὑπάρχει αὐτό τό ψέµα.
Ἔχει ὕψιστη σηµασία τό ὅτι ὁ Χριστός, ἐνῶ νήστευε συνάντησε τό Σατανᾶ καί τό ὅτι ἀργότερα
εἶπε ὅτι ὁ Σατανᾶς δέν ἀντιµετωπίζεται «εἰ µή ἐν
νηστείᾳ καί προσευχῇ». Ἡ νηστεία εἶναι ὁ πραγµατικός ἀγώνας κατά τοῦ ∆ιαβόλου γιατί εἶναι
ἡ πρόκληση στό νόµο πού τόν κάνει «ἄρχοντα
τοῦ κόσµου τούτου». Καί ὅµως ἄν κάποιος πεινασµένος ἀνακαλύψει ὅτι µπορεῖ πραγµατικά νά
γίνει ἀνεξάρτητος ἀπ’ αὐτή τήν πείνα, ὅτι δέν θά
καταστραφεῖ ἀπ’ αὐτή ἀλλά ἀκριβῶς τό ἀντίθετο
ὅτι µπορεῖ νά τή µετατρέψει σέ πηγή πνευµατικῆς
δύναµης καί νίκης, τότε τίποτε δέν ἀποµένει ἀπ’
αὐτό τό µεγάλο ψέµα στό ὁποῖο ζούσαµε µετά ἀπό
τόν Ἀδάµ.
Πόσο ἄραγε ξεφύγαµε ἀπό τήν συνηθισµένη ἀντίληψη τῆς νηστείας –ὅτι νηστεία δέν εἶναι
παρά ἡ ἀλλαγή φαγητῶν ἤ τό τί ἐπιτρέπεται καί
τί ἀπαγορεύεται–, ἀπ’ ὅλη τήν ἐπιφανειακή
ὑποκρισία; Τελικά νηστεύω σηµαίνει µόνο ἕνα
πράγµα: πεινάω. Νά φτάνω δηλαδή στά ὅρια
ἐκείνης τῆς ἀνθρώπινης κατάστασης ὁπότε φαίνεται καθαρά ἡ ἐξάρτηση ἀπό τήν τροφή καί, καθώς
εἶµαι πεινασµένος ν’ ἀνακαλύπτω ὅτι αὐτή ἡ πείνα
εἶναι πρῶτα ἀπ’ ὅλα µιά πνευµατική κατάσταση
καί πού αὐτή, στήν πραγµατικότητα, εἶναι πείνα
γιά τό Θεό.
Στή ζωή τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, νηστεία πάντοτε σηµαίνει τέλεια ἀποχή ἀπό τήν τροφή, κατάσταση πεῖνας, ὤθηση τοῦ σώµατος στά ἄκρα.
Ἐδῶ ὅµως ἀνακαλύπτουµε ἀκόµα ὅτι ἡ νηστεία
σάν µιά σωµατική προσπάθεια δέν ἔχει κανένα νόηµα χωρίς τό πνευµατικό συµπλήρωµά της «…ἐν
νηστείᾳ καί προσευχῇ». Αὐτό σηµαίνει ὅτι χωρίς
τήν ἀντίστοιχη πνευµατική προσπάθεια, χωρίς νά
τρεφόµαστε µέ τή Θεία Πραγµατικότητα, χωρίς ν’
ἀνακαλύψουµε τήν ὁλοκληρωτική µας ἐξάρτηση
ἀπό τό Θεό καί µόνο ἀπ’ Αὐτόν, ἡ σωµατική νη-
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στεία θά καταντήσει µιά πραγµατική αὐτοκτονία.
Ἄν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός πειράστηκε ἐνῶ νήστευε,
ἐµεῖς δέν ἔχουµε τήν παραµικρή πιθανότητα ν’
ἀποφύγουµε ἕναν τέτοιο πειρασµό. Ἡ σωµατική
νηστεία εἶναι ἀπαραίτητη µέν ἀλλά χάνει κάθε
νόηµα καί γίνεται ἀληθινά ἐπικίνδυνη ἄν ξεκοπεῖ
ἀπό τήν πνευµατική προσπάθεια – ἀπό τήν προσευχή καί τήν αὐτοσυγκέντρωση. Ἡ νηστεία εἶναι
µιά τέχνη πού τήν κατέχουν ἀπόλυτα οἱ ἅγιοι. Θά
ἦταν ἀλαζονικό καί ἐπικίνδυνο γιά µᾶς ἄν δοκιµάζαµε αὐτή τήν τέχνη χωρίς διάκριση καί προσοχή.
Ἡ λατρεία τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς [=δηλ. οἱ τελετές πού γίνονται στούς ὀρθόδοξους ναούς τήν
περίοδο τῆς Μεγ. Σαρακοστῆς] µᾶς ὑπενθυµίζει
συνέχεια τίς δυσκολίες, τά ἐµπόδια καί τούς πειρασµούς πού περιµένουν ὅσους νοµίζουν ὅτι
µποροῦν νά στηριχτοῦν στή δύναµη τῆς θέλησής
τους καί ὄχι στό Θεό.
Γιά τό λόγο αὐτό ἐκεῖνο πού πρῶτα ἀπ’ ὅλα
χρειαζόµαστε εἶναι µιά πνευµατική προετοιµασία
γιά τήν προσπάθεια τῆς νηστείας. Καί αὐτή εἶναι νά
ζητήσουµε ἀπό τό Θεό βοήθεια ἐπίσης νά κάνουµε τή νηστεία µας θεο-κεντρική. Νά νηστεύουµε
ἐν ὀνόµατι τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά ξανανιώσουµε ὅτι
τό σῶµα µας εἶναι ναός τῆς Παρουσίας του. Εἶναι
ἀνάγκη νά ξαναβροῦµε ἕνα θρησκευτικό σεβασµό
γιά τό σῶµα, τήν τροφή, γιά τό σωστό ρυθµό τῆς
ζωῆς. Ὅλα αὐτά πρέπει νά γίνουν πρίν ἀρχίσει ἡ
νηστεία, ὥστε ὅταν ἀρχίσουµε νά νηστεύουµε νά
εἴµαστε ἐφοδιασµένοι µέ πνευµατικό ὁπλισµό, µέ
τό ὅραµα καί τό πνεῦµα τῆς µάχης καί τῆς νίκης.
Κατόπιν ἔρχεται ἡ ἴδια ἡ νηστεία. Σύµφωνα
µέ ὅσα εἴπαµε παραπάνω ἡ νηστεία µπορεῖ νά
πραγµατοποιηθεῖ σέ δύο ἐπίπεδα: πρῶτα σάν
ἀσκητική νηστεία καί δεύτερον σάν γενική νηστεία.
Ἡ ἀσκητική νηστεία περιλαµβάνει µιά δραστική
µείωση τῆς τροφῆς ἔτσι ὥστε ἡ συνεχής κατάσταση
πείνας νά µπορεῖ νά βιωθεῖ σάν ὑπενθύµιση τοῦ
Θεοῦ καί σάν διαρκής προσπάθεια συγκέντρωσης
τοῦ νοῦ µας στό Θεό. Ὅποιος τό ἔχει δοκιµάσει
αὐτό –ἔστω καί γιά λίγο– ξέρει ὅτι ἡ ἀσκητική
νηστεία ἀντί νά µᾶς ἀδυνατίζει, µᾶς ξαλαφρώνει,
µᾶς εὐκολύνει στήν αὐτοσυγκέντρωση, µᾶς κάνει
νηφάλιους, χαρούµενους καί καθαρούς. Αὐτός
πού νηστεύει ἔτσι, παίρνει τήν τροφή σάν ἀληθινό
14

δῶρο τοῦ Θεοῦ. Εἶναι συνέχεια στραµµένος πρός
τόν ἐσωτερικό κόσµο ὁ ὁποῖος, ἀνεξήγητα, γίνεται
ἕνα εἶδος τροφῆς.[...]
Ὅσο γιά τήν γενική νηστεία εἶναι ἀνάγκη αὐτή
νά περιορίζεται σέ διάρκεια καί νά συνδυάζεται µέ
τή Θεία Εὐχαριστία. Μέ τίς παροῦσες συνθῆκες
ζωῆς ἡ καλύτερη µορφή αὐτῆς τῆς νηστείας εἶναι
ἡ µέρα πρίν ἀπό τή βραδινή Θεία Λειτουργία
τῶν Προηγιασµένων. Εἴτε νηστεύουµε αὐτή τή
µέρα ἀπό νωρίς τό πρωί εἴτε ἀργότερα, τό βασικό σηµεῖο εἶναι νά ζοῦµε ὅλη τή µέρα σάν µιά
µέρα προσδοκίας, ἐλπίδας, µιά µέρα πείνας γιά
τόν ἴδιο τό Θεό. ∆ηλαδή νά αὐτοσυγκεντρωθοῦµε
καί νά σκεφτοῦµε αὐτό πού πρόκειται νά ἔρθει,
τό δῶρο πού θά πάρουµε καί πού γιά χάρη του
ἀπαρνούµαστε ὅλα τ’ ἄλλα δῶρα.
Ὕστερα ἀπ’ ὅσα εἴπαµε, πρέπει πάντα νά θυµόµαστε ὅτι ὅσο περιορισµένη καί ἄν εἶναι ἡ νηστεία µας –ἐφ’ ὅσον εἶναι ἀληθινή νηστεία– θά
µᾶς ὁδηγήσει στόν πειρασµό, στήν ἀδυναµία, στήν
ἀµφιβολία καί στόν ἐρεθισµό. Μ’ ἄλλα λόγια δηλαδή θά εἶναι µιά πραγµατική µάχη καί πιθανόν ν’
ἀποτύχουµε πολλές φορές. Ἀλλά ἄν ἀνακαλύψουµε
ὅτι ἡ χριστιανική ζωή εἶναι µάχη καί προσπάθεια,
τότε βρήκαµε τό βασικό στοιχεῖο τῆς νηστείας. Μιά
πίστη πού δέν ἔχει ξεπεράσει τίς ἀµφιβολίες καί
τόν πειρασµό σπάνια µπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἀληθινή
πίστη. ∆υστυχῶς, δέν ὑπάρχει καµιά πρόοδος στή
χριστιανική ζωή χωρίς τήν πικρή ἐµπειρία τῆς
ἀποτυχίας.
Πάρα πολλοί ἄνθρωποι ἀρχίζουν νά νηστεύουν µέ ἐνθουσιασµό καί σταµατοῦν µετά τήν πρώτη ἀποτυχία. Θά µποροῦσα νά πῶ ὅτι ἀκριβῶς σ’
αὐτή τήν πρώτη ἀποτυχία ἔρχεται ἡ πραγµατική
δοκιµή. Ἄν µετά τήν ἀποτυχία καί τήν συνθηκολόγηση µέ τίς ὀρέξεις µας καί τά πάθη µας ξαναγυρίσουµε ὅλα ἀπ’ τήν ἀρχή καί δέν ὑποχωρήσουµε
ὅσες φορές κι ἄν ἀποτύχουµε, ἀργά ἤ γρήγορα ἡ
νηστεία µας θά φέρει τούς πνευµατικούς καρπούς
της. Ἀνάµεσα στήν ἁγιότητα καί τόν ἀπαγοητευτικό
κυνισµό βρίσκεται ἡ µεγάλη καί θεϊκή ἀρετή τῆς
ὑποµονῆς – ὑποµονή πρῶτα ἀπ’ ὅλα γιά τόν
ἑαυτό µας. ∆έν ὑπάρχει σύντοµος δρόµος γιά τήν
ἁγιότητα, γιά κάθε σκαλοπάτι πρέπει νά πληρώσουµε ὁλόκληρο τό ἀντίτιµο. Ἔτσι, τό καλύτερο καί
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Τό χέρι τῆς ἐλπίδας
Ἕνας ὄµορφος ὕµνος πρός τή Ζωή

Ἡ

φωτογραφία εἶναι ἑνός µωροῦ 21
ἑβδοµάδων, πρίν ἀκόµη γεννηθεῖ, τό
ὄνοµα τοῦ ὁποίου εἶναι Samuel Armas καί
εἶχε διαγνωστεῖ ὅτι πάσχει ἀπό διχοτοµηµένη σπονδυλική στήλη ἀπό τήν ὁποία δέν θά
ἐπιζοῦσε µέ τίποτα, παρά µόνον ἄν τό χειρουργοῦσαν στήν κοιλιά τῆς µητέρας του.
Ὁ Dr. Bruner, µετά ἀπό διάφορες ἔρευνες
πού εἶχαν γίνει στό Πανεπιστηµιακό Ἰατρικό
Κέντρο τοῦ Vanderbilt, στή Nashville, δήλωσε
ὅτι ὁ ἴδιος θά µποροῦσε νά φέρει εἰς πέρας
τήν ἐγχείριση, µέ τό βρέφος στήν κοιλιά τῆς
µητέρας του. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐγχείρισης,
ὁ χειροῦργος ἀφαίρεσε τήν ὑστέρα µέ καισαρική καί ἔκανε µιά µικρή τοµή στόν ἀµνιακό
σάκο, µέσω τῆς ὁποίας µπόρεσε νά ἐγχειρίσει
τόν µικρό Samuel.
Ὁ Dr. Bruner τελείωνε ἐπιτυχῶς τήν ἐγχείριση, ὅταν ὁ Samuel ἔβγαλε τό µικροσκοπικό ἀλλά ἀνεπτυγµένο χεράκι του µέσα ἀπό
τήν τοµή καί γαντζώθηκε ἀπό τό δάχτυλο
τοῦ ἔκπληκτου γιατροῦ. O διάσηµος αὐτός
χειροῦργος εἶπε ὅτι ἔζησε τήν πιό συγκινητική στιγµή ὁλόκληρης τῆς ζωῆς του, ὅταν
ἔνοιωσε τό χέρι τοῦ Samuel νά τοῦ γραπώνει
ἕνα δάχτυλο, δείχνοντας εὐγνωµοσύνη πού
τοῦ χάρισε τό δῶρο τῆς ζωῆς.

ἀσφαλέστερο εἶναι ν’ ἀρχίσουµε µέ τό ἐλάχιστο
–ἀκριβῶς λίγο πάνω ἀπό τίς φυσικές µας δυνατότητες– καί ν’ αὐξήσουµε τίς προσπάθειές µας λίγο
λίγο, παρά νά ἐπιχειρήσουµε πηδήµατα σέ µεγάλα
ὕψη στήν ἀρχή καί νά σπάσουµε µερικά κόκκαλα
πέφτοντας στή γῆ!
Σάν συµπέρασµα: ἀπό µιά συµβατική καί τυπική νηστεία –δηλαδή νηστεία ἀπό ὑποχρέωση
καί συνήθεια– πρέπει νά γυρίσουµε στήν πραγµατική νηστεία. Ἄς εἶναι περιορισµένη καί ταπει-

Βεβαίως, ὁ Dr. Bruner πάγωσε, –κοκάλωσε γιά µερικά δευτερόλεπτα– κατά τή διάρκεια τῶν ὁποίων ὁ Samuel συνέχιζε νά τοῦ
κρατάει τό δάχτυλο, κάτι πού ἔδωσε ἀρκετό
χρόνο στό προσωπικό τοῦ χειρουργείου
ὥστε νά φωτογραφήσουν τό στιγµιότυπο
πολύ καθαρά. Οἱ ἐκδότες τοῦ περιοδικοῦ NY
Times ὀνόµασαν τή φωτογραφία “Hand of
Hope” (Χέρι τῆς ἐλπίδας). Ἡ µητέρα του εἶπε
ὅτι ἔκλαιγε ἀπό συγκίνηση γιά πολλές µέρες,
βλέποντας τήν ἀπίστευτη φωτογραφία.

Αυτός εἶναι ὁ Samuel σήµερα... Ἔχει
µιά 100% φυσιολογική ζωή… Εὐχόµαστε ἡ
ἱστορία του Samuel νά ἀγγίξει τήν καρδιά
σας!
sylekp-kaval.gr

νή ἀλλά νά εἶναι συνεχής καί ἀποφασιστική. Ἄς
ἀντιµετωπίσουµε ἔντιµα τίς πνευµατικές καί φυσικές µας δυνατότητες καί ἄς ἐνεργήσουµε ἀνάλογα,
ἄς θυµόµαστε πάντως ὅτι δέν µποροῦµε νά νηστέψουµε χωρίς νά προκαλέσουµε αὐτές τίς δυνατότητες, χωρίς νά ἐνεργοποιήσουµε στή ζωή µας τά
θεϊκά λόγια «τά ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις δυνατά
ἐστί παρά τῷ Θεῷ».
Από τό Βιβλίο «Μεγάλη Σαρακοστή»
τοῦ π. Ἀλέξανδρου Σµέµαν, Ἐκδόσεις Ἀκρίτας
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Βοήθεια!!!

ρό ἐτῶν, ἕνας νεαρός Ἱερεύς διηγήθηκε τά ἑξῆς τροµερά:
«Ἡ µητέρα µου, πού δέν ἤθελε
ὁ γιός της νά γίνει παπᾶς, στόν τρίτο
χρόνο ἀπό τή χειροτονία µου, πέθανε.
Στόν θάνατό της, ὡς ἱερεύς ἐγώ ὁ γιός
της, δέν εἶχα δώσει µεγάλη σηµασία.
Ἔκανα ὅσα εἶναι ἀπαραίτητα καί τίποτα
περισσότερο ἀπ’ αὐτό.
Ἕνα ἀπογευµατάκι, πρός τό σούρουπο, περνοῦσα ἔξω ἀπό τό Κοιµητήριο.
Σκέφθηκα λοιπόν: “Δέν
πάω νά τῆς ἀνάψω τό
καντηλάκι;” Πράγµατι
τό ἄναψα καί κάθισα
σέ µιά πέτρα. Δέν εἶχα
µαζί µου ὅµως πετραχήλι κι ἔτσι δέν τῆς διάβασα Τρισάγιο.
Σάν νά ζαλίστηκα
ὅµως λίγο καί ξαφνικά νόµισα ὅτι ἄρχισαν
νά ἀνοίγουν οἱ τάφοι,
νά σηκώνονται τά νεκρά σώµατα τῶν
ἀνθρώπων καί νά φωνάζουν!…
— ΒΟΗΘΕΙΑ! ΒΟΗΘΕΙΑ, Ἱερεῖς τοῦ
Ὑψίστου, βοήθεια…, Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, βοήθεια!… Λειτουργίες, προσευχές, Μνηµόσυνα, Τρισάγια… ΒΟΗΘΕΙΑΑΑ, χριστιανοί!!!
Σέ λίγο τροµαγµένος βλέπω καί τήν
µάνα µου:
— ΒΟΗΘΕΙΑ, γυιέ µου, µοῦ εἶπε, βοήθεια! Βοήθεια, τώρα πού εἶσαι παπᾶς,
βοήθεια γιά ὅλους, βοήθεια, βοήθεια!!!…καί ἔπεσε ἐπάνω µου σπαρά16

ζοντας ἀπό κραυγές ἀπελπισίας, ζητώντας βοήθεια γιά τήν ψυχή της.
Τότε συνῆλθα τροµαγµένος… Εἶχε
πλέον βραδιάσει… Ἔφυγα τρέχοντας… σχίσθηκαν καί τά ράσα µου…
καί ἀπό τήν τροµάρα µου ὅλη τή νύχτα
δέν κοιµήθηκα.
Τήν ἄλλη ἡµέρα τό πρωί εἶπα στήν
πρεσβυτέρα µου: “Κοίταξε νά δεῖς. Γιά
τρία χρόνια θά λειτουργῶ κάθε µέρα
γιά τή µάνα µου, γιά ὅλους τούς πεθαµένους, γιά ὅσους
εἶναι γραµµένοι ἐκεῖ,
στό Κοιµητήριο, καί γιά
ὅσα ὀνόµατα κεκοιµηµένων θά µοῦ δίνουν
ἀπό δῶ καί πέρα”.
Ἔκανα χίλιες ἑκατό
Λειτουργίες συνεχῶς,
χωρίς διακοπή! Χίλια
ἑκατό Μνηµόσυνα µέ
κόλλυβα, µέ Τρισάγια,
µέ ὅ,τι ἔπρεπε· κάθε
µέρα!
Πολλές φορές τίς νύχτες ἔβλεπα τίς
ψυχές νά µοῦ λένε “εὐχαριστῶ”, ἄλλες
γιατί ξεδίψασαν, ἄλλες γιατί δροσίστηκαν, ἄλλες γιατί χόρτασαν, ἄλλες
γιατί ζεστάθηκαν µέσα στίς παγωνιές!
“Εὐχαριστῶ, ζεστάθηκα, παπά µου”,
µοῦ ἔλεγαν, “κρύωνα, ζεστάθηκα, σ’
εὐχαριστῶ”. Ἄλλες µέ εὐχαριστοῦσαν,
γιατί εἶδαν λίγο φῶς καί ἄλλες κρατοῦσαν ψωµάκια στά χέρια…”.
Ἐµπειρίες κατά τήν Θεία Λειτουργία,
Πρωτ. Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου
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Η ΣΕΛΙ Δ Α Τ ΟΥ ΓΕΡ ΟΝΤ ΙΚΟΥ

Ἀ

νηφορίζοντας ἀπό τή Γεθσηµανή στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, συναντᾶ κανείς τό µοναστήρι τοῦ ἀββᾶ Ἀβραµίου.
Σ΄αὐτό τό µοναστήρι ἡγούµενος ἦταν ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κυζικηνός.
Τόν ρωτήσαµε λοιπόν κάποια µέρα:
«Ἀββά, πῶς µπορεῖ νά ἀποκτήσει κανείς ἀρετή;»
Καί µᾶς ἀπάντησε ὁ Γέροντας:
« Ἄν θέλει κανείς ν’ ἀποκτήσει µιά ἀρετή, δέν µπορεῖ νά τήν κάνει κτῆµα
του, ἄν δέν µισήσει τήν κακία πού εἶναι ὁ ἀντίποδάς της.
Ἄν λοιπόν θέλεις νά ἔχεις πάντοτε πένθος στήν ψυχή σου, µίσησε τό γέλιο.
Θέλεις νά ἔχεις ταπείνωση; Μίσησε τήν ὑπερηφάνεια.
Θέλεις νά εἶσαι ἐγκρατής; Μίσησε τή λαιµαργία.
Θέλεις νά εἶσαι σώφρων; Μίσησε τήν ἀκόλαστη ζωή.
Θέλεις νά εἶσαι ἀκτήµων; Μίσησε τή φιλαργυρία.
Αὐτός πού θέλει νά εἶναι κάτοικος τῆς ἐρήµου, µισεῖ τίς πόλεις ἐξαιτίας τῶν
πειρασµῶν.
Αὐτός πού θέλει νά ἔχει ἡσυχία, µισεῖ τήν παρρησία.
Αὐτός πού θέλει νά ζεῖ ἄγνωστος, µισεῖ τήν τάση γιά ἐπίδειξη.
Αὐτός πού θέλει νά κυριαρχεῖ στήν ὀργή, µισεῖ νά περνάει τίς ὧρες του µαζί
µέ πολλούς.
Αὐτός πού θέλει νά ἔχει ἀµνησικακία, ἀποφεύγει νά κακολογεῖ τούς
ἄλλους.
Αὐτός πού θέλει νά εἶναι ἀπερίσπαστος, µένει στή µοναξιά.
Αὐτός πού θέλει νά κυριαρχεῖ στή γλώσσα, ἄς κλείνει τ’ αὐτιά του νά µήν
ἀκούει πολλά.
Αὐτός πού θέλει νά ἔχει τόν φόβο τοῦ Θεοῦ πάντοτε, θά µισήσει τή σωµατική ἀνάπαυση καί θά ἀγαπήσει τή θλίψη καί τή στενοχώρια».
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Φωτογραφικά
Στίς 24-10-10 λειτούργησε στήν ἐνορία μας
ὁ Ἱεραπόστολος Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος
Κατάγκα κ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ἀπό τό Κολουέζι τῆς
Ἀφρικῆς.

Στίς 3-11-10 πραγματοποιήθηκε ἡ
καθιερωμένη Συνεστίαση τῆς ἐνορίας
μας στήν ὁποία μᾶς
μίλησε ὁ Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτης π.
Γεώργιος Χρυσοστόμου, Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μ. Βεροίας καί
Καθηγητής Α.Ε.Α.θ.

Στίς 2-10-10 πραγματοποιήσαμε ἡμερήσια προσκυνηματική ἐκδρομή στό Πήλιο.

Στίς ἀρχές τοῦ Δεκεμβρίου ἔγινε στήν
ἐνορία μας τό Χριστουγεννιάτικο παζάρι, τό
ὁποῖο ἐπισκέφθηκαν πολλοί ἐνορίτες μας.

Καί φέτος μᾶς συγκίνησαν τά παιδιά
τῆς Νεανικῆς μας Στέγης «Κιβωτός» μέ τήν
ὡραιότατη Χριστουγεννιάτικη γιορτή.
18

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 

Ἀντιπροσωπία παιδιῶν τῆς ἐνορίας μας
ἔψαλαν τά κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο
Ποιμενάρχη μας κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟ.

Στιγμιότυπα
Μέλη τῆς ἐνοριακῆς χορωδίας Κυριῶν
ἔψαλαν τά κάλαντα στούς διαδρόμους τοῦ
Γενικοῦ Νοσοκομείου Κατερίνης σκορπίζοντας χαρά.

Στίς 15-2-11 ἐπισκεφθήκαμε τήν ἀνδρώα
Ἱ. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Θεσ/κης,
ὅπου τελέσαμε τόν Ἑσπερινό καί ἀκούσαμε
ὁμιλία τοῦ Ἡγουμένου π. Κυρίλλου.

Μέ ἰδιαίτερη
χαρά
ὑποδεχθήκαμε
στήν ἐνορία μας
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Χαλκίδος κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ,
ὁ ὁποῖος
λειτούργησε
τήν Κυριακή
20.2.11.

Στήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς συγγνώμης ἔγινε καί φέτος ἡ ἀλληλοσυγχώρηση
τῶν ἐνοριτῶν μας.

Στιγμές χαλάρωσης γιά τά παιδιά μας στή
Νεανική Στέγη «ΚΙΒΩΤΟΣ», μέ τό καινούργιο μας πίνκ-πόνκ.

Τούς Β΄ Χαιρετισμούς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἔψαλε στήν ἐνορία μας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ,
τήν Παρασκευή 18-3-11.
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Ἄν δέν ὑπάρχει Θεός
τί δουλειά ἔχεις μέσα στά δημιουργήματά Του;

Δέν ὑπάρχει θεμέλιο καί πῶς στέκεται ἡ οἰκοδομή;
Δέν ὑπάρχει ὁ ναυπηγός καί πῶς συναρμολογήθηκε τό πλοῖο;
Δέν ὑπάρχει ὁ οἰκοδόμος καί πῶς ἔγινε τό σπίτι;
Δέν ὑπάρχει ὁ μουσικός καί πῶς στόν κόσμο αὐτό πού εἶναι μιά
λύρα, φαίνεται ὁ μουσικός ρυθμός;
Δέν ὑπάρχει ὁ Δημιουργός καί πῶς ἡ καλλονή τῶν κτισμάτων
μαρτυρεῖ τόν Κτίστη;
Ἄν δέν ὑπάρχει Θεός, τί δουλειά ἔχεις μέσα στά δημιουργήματά Του;
Στό σπίτι τοῦ Θεοῦ μένεις καί ἀρνεῖσαι τόν Νοικοκύρη τοῦ σπιτιοῦ;
Ἤ δῶσε τό ἐνοίκιο, δηλαδή τήν εὐχαριστία σου ἤ βγές ἀπό τό σπίτι,
γιατί νά καπνίζεις καί τό σπίτι μέ τό χνῶτο τῆς βλασφημίας σου;
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

