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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ) 

Απόστολος: Πράξ. ε΄ 12 – 20 
Ευαγγέλιο: Ιωάν. κ΄ 19 – 31 

9 Μαΐου 2021 
 

Χριστός ανέστη! 
Βρισκόμαστε ήδη, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα, στην Κυριακή του 

Αντίπασχα και εορτάζουμε τη ψηλάφηση του Κυρίου από έναν μαθητή Του 
που, παρ’ ότι έζησε μαζί Του, Τον είδε να θαυματουργεί, να θεραπεύει 

αρρώστους και να εγείρει νεκρούς, εντούτοις ήθελε να δει και να αγγίξει τις 
πληγές Του για να πεισθεί για την Ανάστασή Του. 

Ο απόστολος Θωμάς ζητά να ζήσει κι αυτός αυτό που έζησαν οι άλλοι 
μαθητές. Να δει τον Χριστό αναστημένο. Έτσι ο Κύριος ικανοποιεί το αίτημα 

του Θωμά και φανερώνεται ξανά στους μαθητές Του μετά από οκτώ μέρες. Ο 
τρόπος, όμως, που συνομιλεί με τον Θωμά είναι αξιοπρόσεκτος. Αμέσως μετά 

την ευλογία Του, καλεί τον Θωμά να δει και να αγγίξει τις πληγές Του και, 
χωρίς να οργισθεί μαζί του, τον συμβουλεύει να μην είναι δύσπιστος αλλά 

να πιστέψει αληθινά (μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός). 
Ο Θωμάς για να βεβαιωθεί για την Ανάσταση του Χριστού δεν 

μπορούσε να εμπιστευθεί τη μαρτυρία των άλλων μαθητών αλλά ήθελε να 
δει και να ψηλαφήσει ο ίδιος τον Χριστό. Μα κι εμείς, σήμερα, δεν κάνουμε 

κάτι διαφορετικό από τον απόστολο Θωμά όταν βασίζουμε την πίστη μας 
αποκλειστικά στις σωματικές μας αισθήσεις και στον ορθολογισμό. Ζητούμε 

να πιστέψουμε ικανοποιώντας τα αισθητήριά μας και εμπιστευόμαστε μόνο 
αυτά. Πιστεύουμε μόνο ό,τι ακούμε, ό,τι βλέπουμε κι ό,τι αγγίζουμε οι ίδιοι 

και απορρίπτουμε, πολλές φορές, τις αλήθειες που μας αποκαλύφθηκαν και 
μας παραδόθηκαν από τον Θεό και την Εκκλησία. Αυτή είναι η θλιβερή 

πραγματικότητα από την οποία καλούμαστε, με την απροϋπόθετη πίστη μας, 
να βγούμε, για να μετέχουμε στην αγάπη του Θεού. 

Η αληθινή και χωρίς αμφιβολίες πίστη είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για να μπορέσουμε να ζήσουμε την αιωνιότητα που μας προσφέρει ο Χριστός 

με την ανάστασή Του. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε και να 
υπάρχουμε μέσα στη φυλακή των αισθήσεων κι αυτό το οφείλουμε στον 

Σωτήρα μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη 
βλεπόμενα, όχι απλώς στα βλεπόμενα. Πίστη σημαίνει αποδοχή πραγμάτων 

που μας αποκαλύπτει ο Θεός, τα οποία, χωρίς να είναι παράλογα, είναι 
υπέρλογα, δεν μπορούν δηλαδή να εξηγηθούν με τη λογική μας. Γίνονται 

αποδεκτά γιατί εμπιστευόμαστε Εκείνον που μας διαβεβαιώνει για την 
ύπαρξή τους. Δεν θα εμπιστευόμαστε σ’ ό,τι μας πει ο καθένας. Αλλά τόσον 

ο Χριστός όσο και οι Απόστολοι ήταν αξιόπιστα πρόσωπα και θα ΄πρεπε ο 
Θωμάς να τους έχει εμπιστοσύνη. Εκείνος που πριν λίγες μέρες ανέστησε 

τον Λάζαρο κι έκαμε τόσα θαύματα ήταν αδύνατο να αναστηθεί;  
Ο Χριστός είναι παρών στη ζωή μας και με την παρουσία και τη δράση 

Του, μας προσφέρει ό,τι χρειαζόμαστε για να τον εμπιστευτούμε. 
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Εμπιστευόμαστε τον Χριστό και δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα αλλά μόνο 

να κερδίσουμε, γιατί Εκείνος, ενώ δεν μας έχει ανάγκη, μας πλησίασε από 
άκρα αγάπη. Το παράδειγμα του δύσπιστου Θωμά είναι ένα ακόμα σημείο 

για τον τρόπο με τον οποίο μας προσεγγίζει ο Χριστός. 
Ο Θωμάς πίστεψε και ομολόγησε την πίστη του σε όλους. Από τη μιά 

στιγμή στην άλλη ξεπέρασε την ανθρώπινη δυσπιστία και κατά συνέπεια 
ομολογεί, χωρίς δεύτερη σκέψη, την αλήθεια. Το γεγονός της ψηλάφησης, 

μας δείχνει τη σειρά που πρέπει να ακολουθούμε για να στερεώσουμε την 
πίστη μας και να την ομολογούμε. Η πίστη αποτελεί την αρχή για τη 

συμμετοχή μας στη Θεία οικονομία και θα πρέπει να ζητάμε από τον Θεό, 
όπως ζήτησε και ο Θωμάς, να μας στερεώνει σ’αυτή χωρίς ταλαντεύσεις. 

Ο απόστολος Θωμάς ομολόγησε την πίστη του όταν βεβαιώθηκε για 
την ανάσταση του Κυρίου λέγοντας «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Έτσι κι 

εμείς όταν πιστεύουμε μπορούμε να ομολογούμε. Δεν γίνεται να 
ομολογήσουμε για κάτι χωρίς να το πιστεύουμε. Για παράδειγμα πώς μπορώ 

να ομολογήσω ότι είμαι χριστιανός άμα δεν πιστεύω στον Χριστό; Η πίστη 
είναι η ελεύθερη προσωπική αποδοχή της αλήθειας του Χριστού από τον 

καθένα μας. Η πίστη είναι μια έκτη αίσθηση, απαραίτητη για την προσέγγιση 
μεταφυσικών πραγμάτων. Κάθε μέγεθος χρειάζεται ειδική μονάδα μέτρησης. 

Μετρούμε π.χ. την απόσταση με τα χιλιόμετρα και τη μάζα με τα 
χιλιόγραμμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η απόσταση δυο πόλεων είναι δέκα 

ή περισσότερα κιλά, ούτε ότι η μάζα ενός αντικειμένου είναι πέντε 
χιλιόμετρα. Το ίδιο κάνουμε για τα πνευματικά και μεταφυσικά πράγματα. 

Έχουν μονάδα μέτρησης την πίστη. 
Τα μηνύματα του σημερινού ευαγγελίου είναι πολλά. Ας  κρατήσουμε 

τα κυριότερα: 
1. Να εμπιστευόμαστε τις αισθήσεις μας αλλά να μην αρκούμαστε 

αποκλειστικά σ’ αυτές, ιδιαιτέρως όσον αφορά τη σχέση μας με τον 
Θεό.  

2. Ας μην ξεχνάμε, ακόμα, ότι η ομολογία ακολουθεί την πίστη και 
αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της ζωής των 

χριστιανών. 
Κι αν κάποιες φορές αισθανόμαστε να μας κατακυριεύει η αμφιβολία και 

η αβεβαιότητα, τότε να παρακαλούμε τον Χριστό να μας προσθέσει πίστη και 
να μας την αυξήσει. Αυτό δεν ζήτησαν κι Απόστολοι από τον Κύριο; «Πρόσθες 

ημίν πίστιν». Όταν λέμε «πρόσθες», σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τον εαυτό 
μας στον Θεό. Γιατί, αν δεν εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στον Θεό, τι 

να του προσθέσει ο Θεός; Ζητάμε από τον Θεό να μας προσθέσει πίστη, όχι 
για να επιτελούμε θαύματα, αλλά για να Τον αγαπήσουμε περισσότερο. 

 
π. Δημήτριος Καλάργυρος 
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Κυριακή των Μυροφόρων 

Απόστολος: Πράξ. στ’ 1 - 7 
Ευαγγέλιο: Μάρκ. ιε’ 43 – ι στ’,8 

16 Μαΐου 2021 
 

Η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού 
 

Θλιβερή εθνική επέτειος, η γενοκτονία Ποντιακού Ελληνισμού, μας 
δίνει την αφορμή, εξαιτίας και του εθνικού μνημοσύνου που τελούμε 

σήμερα, να αναφερθούμε σε ένα πολύποθο τμήμα του έθνους μας, που πριν 
εκατόν και πλέον χρόνια, επορφύρωσε τα και από πριν αγιασμένα χώματα 

του Πόντου. 
Η γη του Πόντου υπήρξε ο κατ’ εξοχήν χώρος των μαρτυρίων αλλά και 

των ηρωισμών του γένους μας. Στον ακραίο εκείνο γεωγραφικό χώρο ο 
υπόδουλος Ελληνισμός αγωνίστηκε για ελευθερία μόνο με τις δικές του 

ηθικές και υλικές δυνάμεις. Το ελεύθερο Ελληνικό κράτος κράτησε 
αποστάσεις ασφαλείας, απ’ όσα φρικτά και κατ’ εξακολούθηση, για χρόνια 

πολλά, γίνονταν εκεί. Κώφευσε στις πολλές και αγωνιώδεις εκκλήσεις για 
στήριξη και ουσιαστική συμπαράσταση. Αν η Κύπρος ήταν μακριά, όπως 

μας διαμήνυσαν πρωθυπουργικά χείλη τις ώρες της Τουρκικής εισβολής, θα 
’ταν πιο κοντά ο Πόντος; 

Όλα στον Πόντο θυμίζουν Ελληνική Ιστορία: Από τους Αργοναύτες 
που πέρασαν από εκεί πηγαίνοντας στην Κολχίδα, τον φιλόσοφο Διογένη, του 

οποίου ο ανδριάντας ορθώνεται μέχρι σήμερα στη Σινώπη (χωρίς, βέβαια, 
αναφορά στην Ελληνική καταγωγή του), τον Ξενοφώντα και τους μυρίους 

του, τους Κομνηνούς, που ίδρυσαν την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, 
μέχρι και τον Χρύσανθο, τον τελευταίο ηρωικό Μητροπολίτη Τραπεζούντος. 

Μα και τα οικοδομήματα, αρχαία τείχη και κάστρα, εκκλησίες, περίφημα 
μοναστήρια, όπως η Παναγία του Σουμελά, διάφορα αρχοντικά, το ελληνικό 

και χριστιανικό παρελθόν διαλαλούν. 
Παρόλο ότι οι διωγμοί και τα μαρτύρια του Ποντιακού Ελληνισμού 

ξεκίνησαν από πολύ πιο νωρίς, από το 1914, με την έναρξη του Α΄ 
Παγκοσμίου πολέμου, κι ακόμα πιο πριν, εν τούτοις, συμβατικά, το 1919 

θεωρείται ως το έτος που συντελέστηκε η γενοκτονία και η 19η Μαΐου ως η 
επέτειος ημέρα της. 

Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη 
Σαμψούντα του Πόντου και έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο της ολοκληρωτικής 

εξόντωσης του Ελληνισμού της περιοχής. Οργάνωσε εξτρεμιστικά στοιχεία 
και έστησε αναρίθμητες αγχόνες για τον γηγενή Ελληνικό πληθυσμό. Με τη 

βοήθεια του νέου καθεστώτος της Ρωσίας και πολλών Δυτικών χωρών έθεσε 
σε τελική ευθεία τους σχεδιασμούς της επανάστασης των Νεοτούρκων για 

εθνικό ξεκαθάρισμα που οδήγησε στον αφανισμό του Ποντιακού 
Ελληνισμού. 
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Σ’ αυτή την ανελέητη σφαγή εξοντώθηκαν πέραν των 350.000 

Ελλήνων. Κι όσοι επέζησαν διέφυγαν στη Ρωσία και τη Γεωργία, ή εστάλησαν 
με την ανταλλαγή των πληθυσμών στην Ελλάδα. 

Όταν άλλοι λαοί, οι οποίοι σήμερα ρυθμίζουν τις τύχες του κόσμου, 
δεν αποτελούσαν καν κοινωνίες ανθρώπων, όταν οι ίδιοι οι Τούρκοι ζούσαν 

ως πρωτόγονοι στις στέππες της Μογγολίας, στον Πόντο ανθούσε ένας 
υπέροχος Ελληνικός πολιτισμός. Κι όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο της 

Ιστορίας ο Χριστιανισμός, η γη του Πόντου έγινε αποστολοβάδιστη. Στη 
Σινώπη έδειχναν μέχρι την καταστροφή δύο πέτρινους θρόνους στην 

παραλία, απ’ όπου κήρυξαν οι Απόστολοι Πέτρος και Ανδρέας. 
Σήμερα, δυστυχώς, δεν μιλούμε και δεν χαιρόμαστε αναπολώντας 

εκείνον τον θαυμάσιο πολιτισμό. Στεκόμαστε μπροστά στην τραγωδία. 
Κλίνουμε ευλαβικά τα γόνατα μπροστά στους τάφους αλλά και τα άταφα 

κόκκαλα των χιλιάδων Ελλήνων μαρτύρων του Πόντου. Σκορπίζουμε νοερά 
τα δαφνόφυλλα της τιμής και τη μυρσίνη του πένθους μας. 

Συναισθανόμαστε, όμως, ότι τιμώντας τον πολύπαθο Ελληνισμό του Πόντου, 
θα πρέπει ως Ελληνισμός, γενικότερα, και ιδιαίτερα ως Έλληνες της Κύπρου, 

να πάρουμε τα σωστά μηνύματα ως προς τα συμφέροντα των ξένων, τη 
βουλιμία της Τουρκίας και τις ιδιοτροπίες της Ιστορίας. Γιατί Κύπρος και 

Πόντος έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά: Πανάρχαιη Ελληνική κοιτίδα ο 
Πόντος, το ίδιο και η Κύπρος, σε εξίσου νευραλγικές γεωγραφικές θέσεις. 

Επήλυδες οι Τούρκοι και εκεί και εδώ, πεισματικά αρνούμενοι τον 
οποιοδήποτε εκπολιτισμό, πλήττοντας διά του αριθμού και όχι διά της 

ποιότητάς τους. Αναλλοίωτα τα συμφέροντα των ξένων καθώς και η 
επιτηδειότητα των Τούρκων να τα εκμεταλλεύονται. Χωρίς προσχήματα, ή 

οποιαδήποτε συγκάλυψη, οι στόχοι της Τουρκίας και τότε και σήμερα. 
Επιδιώκουν σήμερα, μεθοδικά, τουρκοποίηση της Κύπρου, όπως το 

επεδίωξαν και το πέτυχαν, πριν εκατό χρόνια, στον Πόντο. 
Και το χειρότερο: ο Ελληνισμός υπνώττει και σήμερα, χωρίς να μελετά 

στα σοβαρά τις μεθοδεύσεις της Τουρκίας, να παίρνει μαθήματα από το 
παρελθόν. Εξαντλείται σε προτάσεις καλής θέλησης, σαγηνεύεται από τις 

ψευδαισθήσεις καλής γειτονίας. Στρουθοκαμηλίζει μπροστά στον ξεκάθαρο 
προγραμματισμό των Τούρκων. 

Αυτό το νόημα δίνουμε στο σημερινό μνημόσυνο. Να διδαχθούμε από 
την Ιστορία. 

Ευχόμαστε όπως ο Θεός φωτίσει όλους μας, λαό και Ηγεσία, να 
συναγάγουμε τα σωστά συμπεράσματα από τη βάρβαρη γενοκτονία που 

διέπραξαν οι Τούρκοι σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού και να 
αποφύγουμε όσα προγραμματίζουν για μας, που δεν απέχουν, ποσώς, από 

εκείνη. 
 

† Ο Πάφου Γεώργιος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 

Απόστολος: Πράξ. θ’ 32 – 42 
Ευαγγέλιο: Ιω. ε΄ 1 – 15 
23 Μαΐου 2021 
 

Για πολλούς ανθρώπους, η ζωή είναι δύσκολη, πολύπλοκη και με πολλά 
προβλήματα. Κι όταν σε όλα αυτά έρχονται βαριές και χρόνιες ασθένειες 
χρειάζεται μεγάλη υπομονή και δύναμη για να τα βγάλουν πέρα. 

Τη λύση σε όλα αυτά μας τη δίνει ο παραλυτικός του σημερινού 
ευαγγελικού αναγνώσματος. Υπομονή και πίστη. Υπομονή για τριανταοχτώ 
ολόκληρα χρόνια παραλυσίας και πίστη ότι θα γίνει και γι’ αυτόν το θαύμα της 

θεραπείας του. 
Μπορούμε να φανταστούμε πώς ήταν η ζωή του όλα αυτά τα χρόνια; Πώς 

ζούσε; Ποιος τον βοηθούσε; Κι όμως, αντέχει την περιφρόνηση των ανθρώπων 
και δεν κατηγορεί κανένα, απλά περιμένει την κάθοδο του Αγγέλου και ελπίζει 
ότι κάποιος θα τον βοηθήσει να μπει στην κολυμβήθρα με τα ιαματικά νερά και 
να θεραπευθεί. 

«Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω», είπε στον Χριστό, όταν τον ρώτησε αν θέλει 
να γίνει υγιής. Και ο Κύριος, βλέποντας το παράπονο αλλά και την υπομονή 
του, τον σπλαχνίστηκε και του είπε «Ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβατόν σου καὶ 
περιπάτει». 

Η δραματική αυτή φωνή του παραλύτου είναι διαχρονική και αντηχεί σε 
όλους τους αιώνες και ιδιαίτερα σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι φωνάζουμε βοήθεια 
αλλά η φωνή μας πέφτει στο κενό, παρά τα μέσα επικοινωνίας, παρά την πρόοδο 
της επιστήμης, παρά την εκμηδένιση των αποστάσεων. Ζούμε μέσα σε μια 
ασταμάτητη επικοινωνία και όμως είμαστε μόνοι μας, γιατί ο καθένας μας ζει 
για τον εαυτό του, απομονωμένος από τους άλλους ανθρώπους. Ζούμε σε μια 
απέραντη εγωκεντρική και ατομοκεντρική μοναξιά, δεν έχουμε επικοινωνία 
ψυχής ούτε αντάμωμα καρδιάς. 

Όλα γίνονται επιφανειακά και ψεύτικα, δεν υπάρχει ανθρωπιά, δεν 
υπάρχει ειλικρίνεια. Ζούμε χωρίς την παρουσία του Θεού και για να 
αναπληρώσουμε το υπαρξιακό κενό στη ζωή μας, βρίσκουμε άλλα 
υποκατάστατα. Τρέχουμε αριστερά και δεξιά αλλά δεν βρίσκουμε καμιά λύση, 
γι’ αυτό συνέχεια φωνάζουμε βοήθεια, και βοήθεια δεν υπάρχει μεταξύ των 
ανθρώπων. 

Κι όμως υπάρχει μια βοήθεια, αρκεί να την αναγνωρίσουμε και να την 
αναζητήσουμε με τον σωστό τρόπο. Να καταλάβουμε ότι η μόνη και πραγματική 
βοήθεια είναι μόνο ο Χριστός, ο οποίος περιμένει να Τον καλέσουμε. Ήρθε στη 
γη για να μας μαζέψει απο την αμαρτία και να μας καλέσει στην Εκκλησία Του, 
όπου θα νιώθουμε ασφαλείς, πλήρεις και ευτυχείς. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να 
λέμε ότι δεν έχουμε κανένα. Αυτός είναι η Αλήθεια, η Ζωή, η Οδός και ο 
προορισμός μας. 

Όταν εμείς έχουμε προσωπική σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης μαζί 
Του, όταν δεχόμαστε την αγάπη και τη φιλανθρωπία Του, τότε δεν είμαστε μόνοι, 
γατί ο Θεός φωτίζει τον νου μας, δυναμώνει τη θέληση και αναπτερώνει τις 
ελπίδες μας, στέλνοντας τους κατάλληλους ανθρώπους στις ποικίλες δυσκολίες 
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μας, όπως τους φίλους, τους συγγενείς, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους 
καλούς συμβούλους. 

Πολλοί από εμάς, ίσως, να έχουμε γνωρίσει τον Χριστό, μετά από μια 
δοκιμασία, μια θλίψη, ένα δυστύχημα ή μια ασθένεια. Και σε όλους μας τίθεται 
ένα ερώτημα: σαν κι εμάς, πόσοι άνθρωποι και σήμερα υποφέρουν; Πόσοι είναι 
εγκαταλειμμένοι σε ένα γηροκομείο, σε ένα διαμέρισμα, σε ένα σπίτι χωρίς 
αγάπη; Πόσους τους έχουν εγκαταλείψει τα παιδιά τους, οι συγγενείς, οι φίλοι 
και μένουν μόνοι και αβοήθητοι; Όλοι αυτοί ζητούν ένα φίλο, έναν άνθρωπο να 
τους δροσίσει τα χείλη, να τους πει δυο λόγια παρηγοριάς, να τους ενθαρρύνει, 
να τους προσφέρει λίγη αγάπη και ανθρωπιά. Όλοι αυτοί φωνάζουν «ἄνθρωπον 
οὐκ ἔχω». 

Η δεξαμενή εκείνη είχε το όνομα Βηθεσδά που σημαίνει σπίτι ελέους. Οι 
Πατέρες της Εκκλησίας μας, την βλέπουν σαν σύμβολο του μυστηρίου της 
σωτηρίας μας. 

Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός παρομοιάζει την κολυμβήθρα της Βηθεσδά με 
την Παναγία. Όπως, δηλαδή, η κολυμβήθρα ήταν τόπος θεραπείας έτσι και η 
Παναγία είναι το σπίτι του ελέους και της ευσπλαχνίας αφού δέχθηκε μέσα στα 
σπλάχνα της τον Ιησού Χριστό ο οποίος δεν θεράπευσε μόνο έναν άνθρωπο αλλά 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Η κολυμβήθρα της Βηθεσδά είναι και προτύπωση της Εκκλησίας μας, 
αφού κι αυτή είναι μια υπερφυσική δεξαμενή, με τα Μυστήρια του 
Βαπτίσματος, της Ιεράς Εξομολογήσεως, της Θείας Κοινωνίας. 

Με το νερό του Βαπτίσματος απαλλασσόμαστε από το Προπατορικό 
αμάρτημα και ντυνόμαστε με τη νέα λευκή στολή της αγνότητας. Με την τριπλή 
κατάδυση και ανάδυση συμμετέχουμε μυστικά στην τριήμερη κάθοδο του 
Χριστού στον Άδη και την τριήμερη Ανάστασή Του. 

Με την Εξομολόγηση η ψυχή μας καθαρίζεται από τις αμαρτίες και με 
τα δάκρυα μετανοίας ανακουφίζεται και γίνεται ειρηνική, για να δεχθεί το δώρο 
της Θείας Χάριτος. 

Η θεία Κοινωνία δεν συμβολίζει απλά το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, 
αλλά είναι το Σώμα και το Αίμα Του. Και όταν κοινωνούμε ντυνόμαστε τον 
Χριστό, Τον ομολογούμε ως σωτήρα και ενωνόμαστε μαζί Του. Αυτός που 
πιστεύει ότι απλώς είναι κάτι το συμβολικό, είναι λογικό να αμφισβητεί την 
ωφέλεια που προσφέρει η Θεία Κοινωνία, με αποτέλεσμα να μένει έξω από την 
κολυμβήθρα της Εκκλησίας. 

Όσοι, λοιπόν, είμαστε μόνοι, όσοι είμαστε πάνω στο κρεββάτι του πόνου, 
να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι, όπως νόμιζε πως ήταν ο παραλυτικός. Να 
μην απελπιζόμαστε  ούτε να απογοητευόμαστε, αλλά να προσπαθήσουμε να 
υψώσουμε τη φωνή της ψυχής μας και να καλέσουμε κοντά μας τον Χριστό και 
να ενωθούμε μαζί Του. 

Και πολύ σύντομα θα απαντήσει στον αφόρητο πόνο μας με αυτά τα 
παρήγορα λόγια : «Διὰ σὲ ἄνθρωπος γέγονα, διὰ σὲ σάρκα περιβέβλημαι, καὶ 
λέγεις ἄνθρωπον οὐκ ἔχω;» 

π. Μάριος Πολυκάρπου 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ  
Απόστολος: Πράξ. ια' 19-30 
Ευαγγέλιο: Ιωάν. δ' 5-42 
30 Μαΐου 2021  
 
«Ουκέτι διά την σην λαλιάν πιστεύομεν· αυτοί γαρ ακηκόαμεν και οίδαμεν 

ότι ούτος εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός» (Ιωάν.δ' 42). 
 

Μέσα από δυο διαλόγους Του, τον πρώτο με τον Νικόδημο (Ιωάν. γ’ 1-21) 
και τον δεύτερο με τη Σαμαρείτιδα (Ιωάν. δ' 5-42), ο Χριστός μάς αποκαλύπτει 
ύψιστες αλήθειες για τον Θεό, καθώς και την υπερβολική αγάπη Του προς τον 
άνθρωπο. Άν, μέσα από τον πρώτο διάλογο αποκαλύπτεται αυτή η αγάπη του Θεού 
προς τον άνθρωπο, μέσα από τον δεύτερο διάλογο, όχι μόνο επιβεβαιώνεται αυτή η 
αγάπη,  αλλά και διαλαλείται «πως πραγματικά Αυτός είναι ο Σωτήρας του κόσμου». 

Ο Χριστός αποκαλύπτει ότι ο Ίδιος είναι ο Σωτήρας του κόσμου. Μέσα από 
τους δύο αυτούς διαλόγους ακόμα, ο Χριστός επιβεβαιώνει ότι η σωτηρία σαν δώρο 
του Θεού, προσφέρεται χωρίς διάκριση σε όλους τους ανθρώπους και όλους τους 
λαούς, άντρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως φύλου ή εθνικής καταγωγής, δίκαιους ή 
αμαρτωλούς. Κατά τον Απόστολο Παύλο «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι 
δούλος ουδέ έλεύθερος, ουκ ένι άρσεν και  θήλυ. Πάντες γαρ υμείς εις εστέ εν 
Χριστώ Ιησού» (Γαλ. γ' 28). 

Ο Κύριος συνομιλεί μ’ έναν Ιουδαίο, τον Νικόδημο, αλλά και με μια 
«αλλογενή», τη Σαμαρείτιδα. Συνομιλεί μαζί τους, τους αποδέχεται, αλλά και χωρίς 
διάκριση τους αποκαλύπτει ύψιστες αλήθειες για τον Θεό. Αποστρέφεται την 
αμαρτία, όχι, όμως, και τον αμαρτωλό άνθρωπο. Άλλωστε, για τούτο ήρθε στον 
κόσμο και δεν δίστασε, από αγάπη, να υποστεί ακόμα και τον Σταυρικό θάνατο. Για 
την επίτευξη δε αυτού του στόχου, ο Χριστός  αναζητεί τον αμαρτωλό άνθρωπο, όπως 
έκανε σήμερα και με την «αλλογενή» Σαμαρείτισσα. Μιαν «αλλογενή», που στο 
πρόσωπό της, πέραν από την ιδιότητα του αμαρτωλού ανθρώπου, συναντούμε και 
την ιδιότητά της ως κατοίκου της Σαμάρειας. Όπως είναι γνωστό, μετά τη 
«Βαβυλώνιο αιχμαλωσία», οι Ιουδαίοι που επέστρεψαν στην περιοχή της Σαμάρειας 
αναμείχθηκαν με άλλες εθνότητες, με αποτέλεσμα να θεωρούνται, όχι μόνον εχθροί 
των άλλων φυλών του  Ισραήλ, αλλά επιπρόσθετα  και ως ανάξιοι σωτηρίας. 

Με τη σημερινή συνάντησή Του με τη Σαμαρείτισσα ο Χριστός, όχι μόνο 
διαψεύδει τις πιο πάνω αντιλήψεις των Ιουδαίων, αλλά και ο Ίδιος της αποκαλύπτει 
ότι είναι ο Μεσσίας, κάτι που δεν αποκάλυψε ούτε στους  Μαθητές Του. Παράλληλα, 
μέσα από τη μετάνοια και τη δράση της, αυτή γίνεται  «σκεύος εκλογής» και 
Ισαπόστολος, ενώ οι Ιουδαίοι όχι μόνο δεν τον δέχθηκαν ως Μεσσία, αλλά τον 
απαρνήθηκαν και τον οδήγησαν στον Σταυρικό θάνατο. 

Το ότι οι Σαμαρείτες κρίθηκαν ανώτεροι από τους Ιουδαίους και άρα άξιοι 
σωτηρίας, επιβεβαιώθηκε από τον Χριστό, τόσο μέσα από την παραβολή του καλού 
Σαμαρείτη, όσο και  μέσα από τη θεραπεία των δέκα λεπρών. Και τούτο γιατί η 
σωτηρία δεν επιτυγχάνεται ούτε με την επίκληση της καταγωγής από τον Αβραάμ ή 
σήμερα με την απλή επίκληση της ιδιότητάς μας ως Χριστιανών. Η σωτηρία  
επιτυγχάνεται με την αποδοχή του Χριστού ως Λυτρωτή και Σωτήρα του κόσμου και 
που επισφραγίζεται  μέσα από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. 

Ο άνθρωπος, αφού γίνει αποδέκτης της δωρεάς του Θεού και της προσφοράς 
Του για σωτηρία, θα πρέπει να καταστήσει κοινωνούς αυτής της δωρεάς και τους 
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άλλους ανθρώπους, όπως έκανε σήμερα και η Σαμαρείτισσα. Αυτή, αξιώθηκε της 
μεγάλης τιμής, όχι απλά να συνομιλήσει με τον Μεσσία, αλλά και να γίνει άξια για 
την αποκάλυψη σ'αυτήν ύψιστων αληθειών για τον Θεό και τη λατρεία Του. Μέσα 
από τη συγκατάβαση του Χριστού μπόρεσε να αντλήσει από το πηγάδι της ψυχής 
της το πλήθος των αμαρτιών της. Αποδεχόμενη το «ύδωρ το ζων», αισθάνθηκε την 
ανάγκη να το μεταφέρει και στους συνανθρώπους της για να κορέσει την πνευματική 
τους δίψα, λέγοντάς τους: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου αποκάλυψε όλη 
μου την ζωή, μήπως Αυτός είναι ο Χριστός;». 

Παρά την αμαρτωλότητά της η Σαμαρείτισσα μας εκπλήττει όχι μόνο με τις 
θρησκευτικές της γνώσεις, αλλά ιδιαίτερα με την προσδοκία του ερχομού του 
Μεσσία και τη βεβαιότητά της ότι με τον ερχομό Του θα δώσει απαντήσεις σε όλες 
τις θρησκευτικές αναζητήσεις των ανθρώπων. Την ακούσαμε σήμερα να λέει: «Οίδα 
ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθη εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα». 
Είναι βέβαιη ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο Χριστός, και ότι Αυτός θα δώσει απαντήσεις, 
αλλά ιδιαίτερα ότι θα ικανοποιήσει όλους τους πόθους και τις προσδοκίες των 
ανθρώπων, γεγονός που επιβεβαιώνεται στη συνέχεια με την αποκάλυψη του 
Χριστού: «Εγώ ειμί ο λαλών σοι». 

Εξόχως σημαντική η σημερινή συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτισσα, 
αλλά και η ώρα της συνάντησης ακόμα πιο συμβολική. «Ώρα ην ωσεί έκτη». Ήταν 
μεσημέρι. Ήταν η ώρα που η πρωτόπλαστη Εύα παρέβη την εντολή του Θεού. Την 
ίδια ώρα ο Χριστός ελευθερώνει τον άνθρωπο από αυτή την παράβαση με τη 
Σταυρική Του θυσία. Όμως, το αίμα του Χριστού που θα χυθεί πάνω στον Σταυρό 
θα καθαρίσει το μίασμα της αμαρτίας και με το «Τετέλεσται» ο Χριστός  θα σώσει 
«παγγενή τον Αδάμ». Για τούτο και σήμερα ο Χριστός, καλώντας την Σαμαρείτισσα 
να φωνάξει τον άντρα της, δεν αποσκοπούσε στο να την εκθέσει για την 
αμαρτωλότητά της, αλλά για να τονίσει την αναγκαιότητα της σωτηρίας και του 
συντρόφου της. 

Σχολιάζοντας  ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την  παράκληση της 
Σαμαρείτισσας προς τον Χριστό για να της δώσει «ύδωρ ζων», καθώς και την σύσταση 
του Χριστού για να φωνάξει τον άνδρα της, θα προτρέψει: «Πήγαινε, φώναξε τον 
άνδρα σου κι έλα. Αν έχεις σύντροφο της ζωής σου, ας γίνει και στην πίστη σου 
σύντροφος. Μην παίρνεις μόνη σου τη δωρεά των πνευματικών χαρισμάτων. Πήγαινε 
φώναξε τον άνδρα σου κι έλα. Γι αυτό ήρθα στη γη, όχι για να σώσω μόνο την Εύα 
αλλά για να ξανακαλέσω και τον άνδρα πίσω στον παράδεισο με το πάθος μου». 

Προβάλλει σήμερα μπροστά μας, από τη μια το πέλαγος της αγάπης του 
Χριστού προς τον άνθρωπο και από την άλλη το πέλαγος των αμαρτημάτων της 
Σαμαρείτισσας. Σήμερα προβάλλει η συγκατάβαση του Θεού προς τον άνθρωπο και 
την ίδια στιγμή η ανταπόκριση του ανθρώπου σ’αυτή τη συγκατάβαση του Θεού. 
Μια ανταπόκριση, που μετατρέπει το πέλαγος των αμαρτημάτων της Σαμαρείτισσας 
σε πέλαγος κατορθωμάτων. Μια ανταπόκριση, που μετατρέπει τον έλεγχο σε 
εγκώμιο, την πόρνη σε Απόστολο, την άσωτη σε σώφρονα, την πολύγαμη σε 
πολυδύναμη. Αυτή που ξεκίνησε για φυσικό νερό, αλλά όταν έμαθε για το ζωντανό 
νερό το αναζήτησε και στο τέλος ξεδίψασε κληρονομώντας τα νάματα της Χάριτος 
του Θεού. 

Αυτήν ας μιμηθούμε κι  εμείς, αφήνοντας τη στάμνα των αμαρτιών μας και 
αναζητώντας το ζωντανό νερό, το οποίο, όποιος αξιωθεί να το πιεί, δεν θα 
ξαναδιψάσει ποτέ. 

Θεόδωρος Αντωνιάδης  
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ 

Απόστολος Πράξ. ιστ΄16 - 34 
Ευαγγέλιο Ιω.  θ ΄1 - 38 

6 Ιουνίου 2021 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Του Μητροπολίτου Πάφου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
για τη διεξαγωγή εράνου υπέρ των τυφλών. 

 
Γεγονότα θαυμαστά και πρωτάκουστα μας περιγράφει η σημερινή 

ευαγγελική περικοπή. Μεγάλο το θαύμα για το είδος του και πρωτοφανές 
στον τρόπο εκτέλεσής του. Το ομολογεί περίτρανα ο ίδιος ο θεραπευθείς 

τυφλός: «Εκ του αιώνος ουκ ηκούσθη ότι ήνοιξέ τις οφθαλμούς τυφλού 
γεγεννημένου». Δεν θεράπευσε ο Χριστός τα μάτια κάποιου που έχασε το φως 

του από ένα δυστύχημα ή μια πάθηση. Δίνει το φως σε κάποιον που δεν είχε 
καν βολβούς στις κόγχες του προσώπου του. 

Μα κι ο τρόπος της θεραπείας είναι πρωτοφανής. Ο Χριστός 
«επέχρισε» τους οφθαλμούς του τυφλού με πηλό. Ο πηλός, όμως, δεν ανοίγει 

τα μάτια, αλλά αντίθετα τα καταστρέφει, ακόμα κι όταν αυτά είναι υγιή. Ο 
Χριστός θέλει με τον τρόπο αυτό να φανερώσει το μεγαλείο της θείας 

δύναμης, η οποία, πολλές φορές, «εκ των εναντίων τα εναντία κατασκευάζει». 
Επιπλέον η χρήση του πηλού παραπέμπει στην εκ του «χοός» δημιουργία 

του ανθρώπου και διδάσκει ότι Αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο από τη 
γη και του χάρισε όλες τις άλλες αισθήσεις, ο ίδιος τώρα δίνει στον τυφλό την 

όρασή του, με τον ίδιο τρόπο και τον αποκαθιστά στην πρωταρχική 
κατάσταση που τον είχε πλάσει. 

Αν, όμως, το πρώτο βήμα, για τη θεραπεία του τυφλού, έγινε από τον 
Χριστό, το δεύτερο έπρεπε να γίνει από τον ίδιο τον τυφλό. Θα μπορούσε ο 

Χριστός να θεραπεύσει τον τυφλό με ένα Tου λόγο, όπως έκαμε σε πολλές 
περιπτώσεις μέχρι τότε. Τον διατάσσει, ωστόσο, να πάει να πλυθεί στην 

κολυμβήθρα του Σιλωάμ, για να δοκιμάσει την πίστη του.  Ο τυφλός πιστεύει 
στον Χριστό, υπακούει σ’αυτόν και το θαύμα συντελείται. 

Θαυμαστό γεγονός είναι και η θαρραλέα ομολογία του ιαθέντος 
τυφλού. Παρά την πολύχρονη δοκιμασία του, παρά την εξαντλητική 

ανάκριση εκ μέρους των Φαρισαίων και παρά τους χλευασμούς τους, 
ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στη δύναμη του Χριστού και την εκ Θεού 

προέλευσή Του. 
Γείτονες, Φαρισαίοι, ακόμα και στενοί συγγενείς, όπως οι γονείς του, 

αρνούνται να χαρούν μαζί με τον πρώην τυφλό, αρνούνται το θαύμα. 
Ανακρίνουν αλλά δεν πείθονται.  Και αγανακτούν γιατί παραβιάστηκε, δήθεν 

η εντολή του Θεού για την αργία του Σαββάτου.  Η υγεία του συνανθρώπου 
τους μπήκε σε δεύτερη μοίρα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, χαρακτηρίζουν τον 

Χριστό ως αμαρτωλό. Κι ακόμα απειλούν με διαγραφή από τη συναγωγή 
κάθε άνθρωπο που θα ομολογούσε την πίστη του σ’Αυτόν. 
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Αντίθετα, ο θεραπευθείς τυφλός ομολογεί με θάρρος ότι ο ευεργέτης 

του όχι μόνον δεν είναι αμαρτωλός αλλ’ ότι είναι σταλμένος από τον Θεό.  
Ένα τέτοιο έργο, η θεραπεία ενός ανθρώπου που ταλαιπωρήθηκε μιαν 

ολόκληρη ζωή, είναι έργο που κινείται από αγάπη προς τον άνθρωπο, είναι 
πάντα σύμφωνο με τον νόμο του Θεού. Το διακήρυξε ο  ίδιος ο Χριστός πριν 

από το θαύμα: «Όσο διαρκεί η μέρα πρέπει να εκτελώ τα έργα Εκείνου που 
μ’ έστειλε… Όσο είμαι σ’αυτόν τον κόσμο θα είμαι το φως  για τον κόσμο», 

δηλ. θα ευεργετώ τους ανθρώπους. 
Όταν ο Χριστός χαρακτήριζε τους μαθητές Του και κατ’επέκταση 

όλους τους ακόλουθούς Του, ως «φως του κόσμου», εννοούσε και περίμενε 
αυτοί να ακολουθήσουν το παράδειγμά Του.  Ήθελε και θέλει από τον 

καθένα να αγκαλιάζει με αγάπη τον συνάνθρωπο. Να σκύβει με στοργή πάνω 
στο πρόβλημα του καθενός και να του προσφέρει την αναγκαία βοήθεια. 

Βοήθεια ανάλογη με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. 
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, 

Δυστυχώς ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει εκλείψει, ούτε και θα εκλείψει 
ποτέ από τον κόσμο τούτο. Η πορεία μας στον κόσμο τούτο είναι γεμάτη με 

πόνο. Άλλοι πάσχουν από μιαν ασθένεια, άλλοι από άλλη. Δυσκολίες και 
περιστάσεις πολλές για όλους. Παρά την πρόοδο της Επιστήμης, υπάρχουν 

και σήμερα άνθρωποι που στερούνται το φως τους, βρίσκονται στο σκοτάδι. 
Παρά τη φροντίδα της οργανωμένης πολιτείας, τα προβλήματα αυτών των 

ανθρώπων εξακολουθούν να υπάρχουν. 
Η σωματική τύφλωση δεν συνιστά, για τους τυφλούς, πνευματικό 

μειονέκτημα. Είναι όμως, μια αναπηρία για την αντιμετώπιση της οποίας 
απαιτούνται αυξημένες δαπάνες. Αυτοί οι άνθρωποι μάς θέλουν να σταθούμε 

δίπλα τους, όχι από απλή συμπάθεια, αλλά από πραγματική αγάπη. Μας 
θέλουν κοντά τους ως ηθικούς αλλά και ως υλικούς συμπαραστάτες. 

Η Εκκλησία μάς καλεί σήμερα να ενώσουμε μαζί της τις προσπάθειές 
μας για την ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων μας. Γι’αυτό σας 

παρακαλώ, πατρικά, να προσφέρετε σήμερα, στον έρανο που θα 
ακολουθήσει, άλλοι από το περίσσευμα και άλλοι από το υστέρημά σας. 

Κάθε προσφορά, όσο μικρή κι αν είναι, όταν προσφέρεται με αγάπη είναι 
ευάρεστη στον Θεό και ωφέλιμη τόσο για εκείνον που την προσφέρει, όσο 

και για εκείνον που τη δέχεται. Ας μην ξεχνούμε και τους λόγους του 
Κυρίου:«Εφ’όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί 

εποιήσατε». 
Μετ’ευχών διαπύρων, 

† Ο Πάφου Γεώργιος 
 

Σημείωση: Το ποσόν που θα συγκεντρωθεί να παραδοθεί, με ευθύνη της 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής, έναντι αποδείξεως, στην Ιερά Μητρόπολη 

Πάφου ή στην Επισκοπή Αρσινόης, μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, 
απ’ όπου θα σταλεί στον προορισμό του. 
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Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Απόστολος: Πράξ. α’ 1 – 12 
Ευαγγέλιο: Λουκ. κδ΄ 36 – 53 

10 Ιουνίου 2021 
 

«Εγώ ειμί μεθ' υμών και ουδείς καθ' υμών» 
Η Ανάληψη του Χριστού αποτελεί μιαν ακόμη εμφατική αποκάλυψη 

της δόξας Του και σταθμό κορυφαίας σημασίας στο σχέδιο της σωτηρίας του 
ανθρώπου. Αφού από τη μεγάλη Του αγάπη για τον άνθρωπο ο Λόγος 

ακολούθησε την κενωτική Του πορεία και από τα ύψη της Θεότητας 
προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα, πέρασε μέσα από το Πάθος και τον πλέον 

ατιμωτικό θάνατο και έφτασε μέχρι των «ταμείων του Άδου», επιστρέφει πλέον 
στον ουράνιο θρόνο και «συγκαθέζεται» μετά του συναϊδίου Πατρός. 

Η βαρύτητα και οι λοιποί νόμοι της φύσης καταργούνται. Ο Κύριος 
της κτίσης θα συνεχίσει το απολυτρωτικό Του έργο από τον ουρανό: «ο 

καταβάς αυτός εστιν και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, ίνα 
πληρώση τα πάντα» (Εφεσ. 4, 10). O Αρχιερέας Χριστός διήλθε τους 

ουρανούς (βλ. Εβρ. 4, 14), εισέδυσε στα Άγια των Αγίων, εισέδυσε στα 
αχειροποίητα Άγια των Αγίων, έγινε πρόδρομος της σωτηρίας μας και από τα 

δεξιά του Πατέρα Του μεσιτεύει για μας (Ρωμ. 8, 34, Εφεσ. 2, 7, Εβρ. 6, 20). 
Κατά την επίγεια παρουσία του, ο Χριστός κήρυττε διαρκώς τη 

λύτρωση από τη φθορά και τον θάνατο τόσο με τον λόγο όσο και με τα έργα 
του. Έτσι, αφού έδειξε με την Ανάστασή Του στους μαθητές την επικράτησή 

Του επί του θανάτου, με τη συναναστροφή Του κατόπιν μαζί τους τούς έπεισε 
ότι ήταν Εκείνος που αναστήθηκε και με την Ανάληψη τούς έκανε μάρτυρες 

της επιστροφής Του στους κόλπους της θεότητος. Χωρίς αμφιβολία, η 
Ανάληψη συνιστά τη θριαμβευτική ολοκλήρωση του απολυτρωτικού έργου 

του Χριστού στη Γη. Η παρουσία των δύο αγγέλων στο γεγονός, εμφαίνει τη 
θεία ιδιότητα του αναληφθέντος Λόγου. 

Αυτή η αγγελική παρουσία δεν θα πρέπει, όμως, να θεωρηθεί 
«διακοσμητική» ούτε μόνο για να επισημανθεί η κυριότητα του Χριστού σε 

όλη την κτίση. Δηλώνουν στους παριστάμενους μαθητές ότι ο αναληφθείς 
Κύριος πρόκειται να επανέλθει στη Γη και συγκεκριμένα με τον ίδιο τρόπο. 

Δίνεται έτσι μια υπόσχεση για τη μελλοντική πορεία του σώματος των πιστών. 
Επιπλέον, ο τρόπος της «αρπαγής» από νεφέλη αποτελεί ένα καθαρά 

εσχατολογικό σημείο. Εξάλλου, το εσχατολογικό μήνυμα της επανόδου Του 
σύντομα θα ενισχυθεί και θα συμπληρωθεί με την αποστολή του 

Παρακλήτου κατά την Πεντηκοστή. 
Είναι γεγονός ότι τόσο με την απάντηση του Χριστού όσο και με τη 

διαβεβαίωση των αγγέλων εγκαινιάζεται η περίοδος της εσχατολογικής 
αναμονής της Εκκλησίας. Γι’ αυτό και η κίνηση της Εκκλησίας είναι έκτοτε 

«αναληπτική». Τίθεται πλέον με βεβαιότητα ο προσανατολισμός της προς την 
ουράνια πατρίδα. 
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Tο γεγονός της Ανάληψης σημαίνει και επιστέφει με τον πλέον 

χαρακτηριστικό τρόπο το όλο σχέδιο της Θείας Οικονομίας: ο Θεός γίνεται 
άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, οδηγήθηκε στο πάθος και τον θάνατο, 

αναστήθηκε και πλέον επιστρέφει δίπλα στον Πατέρα. Αυτό δεν σημαίνει, 
όμως, ότι διακόπτεται το έργο της Θείας Οικονομίας σ’ αυτό το σημείο. Το 

έργο της λύτρωσης του ανθρώπου θα συνεχιστεί με την έλευση του Αγίου 
Πνεύματος και την αποστολή του σώματος της Εκκλησίας σε όλα τα έθνη. 

Με την Ανάληψη η ανθρώπινη φύση επιστρέφει στον ουρανό, εν 
Χριστώ άφθαρτη, αθάνατη και ένδοξη: «και ημάς … συνήγειρεν και 

συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις», (Εφεσ. 2, 5-6). Μέσω του Χριστού η σάρκα 
μας ανέβηκε στην ύψιστη βασιλεία, έγινε συγκληρονόμος και συγκάθεδρος 

της θεότητος. Δωρήθηκε η αθανασία. Μάλιστα, ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς 
τονίζει ότι η τιμή αυτή δεν ανήκει απρόσωπα στην ανθρώπινη φύση, αλλά 

στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά. 
Η δόξα του Κυρίου, της οποίας έγιναν αυτόπτες μάρτυρες, και οι 

επαγγελίες των δύο αγγέλων, έκαναν τους μαθητές να υπερβούν τη λύπη τους 
για τον αποχωρισμό και να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ πλήρεις χαράς 

(Λουκ. 24, 52). 
Γι’ αυτό και την ημέρα αυτή δεν γιορτάζεται ο αποχωρισμός από τον 

Κύριο – εξάλλου, ο ίδιος είχε διαβεβαιώσει για τη διηνεκή παρουσία του - 
αλλά το άνοιγμα του ουρανού στην ανθρωπότητα. Γιορτάζουμε «την της 

φύσεως ημών ανίδρυσιν, την καταρχήν της εκάστου των πιστευόντων 
αναλήψεως». 

Η Ανάληψη συνδέεται στενά με την Πεντηκοστή. Οι μαρτυρίες της 
αρχαίας Εκκλησίας μάς πληροφορούν ότι μέχρι τα τέλη του 4ου αι. υπήρχε 

κοινός εορτασμός των δύο γεγονότων. Γιορταζόταν, συγκεκριμένα, η 
ολοκλήρωση της εν σαρκί παρουσίας του Χριστού στον κόσμο. Εξάλλου, 

μεταξύ Ανάληψης και Πεντηκοστής υπήρχε έντονη αναμονή των μαθητών 
για την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Ιησού. 

Αδελφοί μου, ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση, την ανέβασε στους 
ουρανούς και την κάθισε στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Ας 

εκμεταλλευτούμε όλοι μας την εμπειρία της Εκκλησίας μας και ας 
πορευθούμε τον δρόμο που βάδισαν τόσοι Άγιοι. Ο δρόμος προς τη βασιλεία 

του Θεού δεν είναι εύκολός. Συνεπώς ας μπολιάζουμε καθημερινά τη ψυχή 
μας με τον λόγο του Χριστού, που έχει προοπτική την αιωνιότητα. 

 
π. Χριστόδουλος Σταυρινού 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Α΄ Οικουμενικής Συνόδου) 

Απόστολος: Πράξ. κ΄ 16 – 18, 28 – 36  
Ευαγγέλιο: Ιωάν. ιζ΄ 1 – 13   
13 Ιουνίου 2021 
 

Η Εκκλησία μας όρισε τρεις συνολικά Κυριακές τον χρόνο να τιμούμε 
τους Πατέρες που μετείχαν στις Οικουμενικές Συνόδους και διατράνωσαν τα 
δόγματα της πίστεως μας. Η σημερινή Κυριακή αφιερώθηκε στους Πατέρες της 
Α΄ Οικουμενικής. Μία Κυριακή μέσα στον μήνα Ιούλιο αφιερώθηκε στους 
Πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής και μία μέσα στον μήνα Οκτώβριο για τους 
Πατέρες της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Οι αποφάσεις των Οικουμενικών 

Συνόδων αναφέρονταν κυρίως στην πίστη μας στον Ένα Αληθινό Θεό ο οποίος 
είναι Τριαδικός: Ο Πατέρας ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, την πίστη μας στις δύο 
φύσεις, ενέργειες και θελήσεις του Χριστού ως τέλειου Θεού και τέλειου 
ανθρώπου, στην αγιότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου η οποία «τίκτει και 
παρθενεύει», ως το πρόσωπο που έγινε μητέρα του Θεού – Θεοτόκος. Επίσης 
διατράνωσαν την πίστη των Αγίων Αποστόλων και της Εκκλησίας ως προς τις 
άγιες εικόνες και τα ιερά λείψανα των Αγίων μας, ως αγιαστικά δηλαδή μέσα και 
ως μέσα που μας βοηθούν να αναγόμαστε στο πρωτότυπο. Σειρά άλλων αληθειών 
της πίστεως μας διατυπώθηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους με τρόπο ώστε να 
βοηθήσουν όλους εμάς να πορευόμαστε ορθά προς τον αληθινό Θεό και να 
μπορέσουμε να απολαύσουμε της σωτηρίας από Αυτόν. 

Τιμώνται σήμερα οι 318 Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου που 
συνεισέφεραν είτε με τον λόγο τους είτε με το παράδειγμά τους, είτε ακόμα με 
θαυμαστό τρόπο για να σωθεί η πίστη μας. Οι περισσότεροι από αυτούς υπήρξαν 
και μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας και τιμώνται και ξεχωριστά. Τιμώνται, 
όμως, και όλοι μαζί για δύο λόγους: Πρώτα γιατί όλοι είχαν κοινή πίστη στον 
Αναστάντα Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό και μέσα από πολλούς κινδύνους 
ακόμα και της ίδιας της ζωής τους μπόρεσαν να μας διασώσουν τις αλήθειες 
αυτές όπως μας τις δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Δεύτερον για να θυμόμαστε τον 
κίνδυνο της πλάνης και της αίρεσης και να φυλαγόμαστε, με όπλα μας την 
ταπείνωση, την μετάνοια και την πνευματική καθοδήγηση από τους Αγίους 
Πατέρες μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε και το ευαγγελικό ανάγνωσμα που 
ακούμε σήμερα. Ο Χριστός στην προσευχή του λίγο πριν από το πάθος 
παρακαλεί τον Πατέρα οι μαθητές του να παραμείνουν ενωμένοι σε κοινή πίστη 
όπως Αυτός είναι ενωμένος και ισοστάσιος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. 

Πολλά μπορούσαν να αναφερθούν για τους Αγίους Πατέρες μας και τις 
Οικουμενικές Συνόδους. Ξεχωρίζουμε τρεις από αυτούς τους μεγάλους Αγίους 
που συμμετέσχαν στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που εορτάζουμε σήμερα. 
Τον Άγιο και Μέγαν Κωνσταντίνο, τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Σπυρίδωνα. 

• Ο Άγιος Κωνσταντίνος ως Αυτοκράτορας βλέποντας μία αποστασιοποίηση 
από την αληθινή πίστη και ότι υπήρχαν ορισμένοι που παραπλανούσαν 
τον λαό συγκάλεσε την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να επέλθει ειρήνη 
και ενότητα στην Εκκλησία. Μας δείχνει το παράδειγμα ότι πρέπει ο 
καθένας μας να συμβάλουμε με τον δικό του τρόπο στην ενότητα αυτή 
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γιατί είναι το θέλημα του Θεού «ίνα πάντες έν ώσιν». Η Εκκλησία μας 
προσεύχεται κάθε φορά «Υπέρ της των πάντων ενώσεως…». Αυτή η 
ενότητα, όμως, προϋποθέτει την κοινή πίστη, στο όνομα της Αγίας και 
ομοούσιου Τριάδος όπως μας την δίδαξαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι 
Πατέρες. Δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα αν δεν υπάρξει κοινή πίστη. Η 
ενότητα αυτή βέβαια θα πρέπει να μην είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού 
ή επιβολής αλλά ελεύθερης βούλησης. Γι’ αυτό και ο Χριστός λέγει από 
την μια «πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι», αλλά από την άλλη λέγει και 
«όστις θέλει οπίσω μου ελθείν». Αυτή η ενότητα μπορεί να αρχίζει από το 
σπίτι μας από τους γύρω μας ανθρώπους και να επεκτείνεται σε όλο τον 
κόσμο. 

• Ο Άγιος Νικόλαος χαρακτηριζόταν από πραότητα, ήταν «εικόνα 
πραότητος…». Όταν, όμως, στη Σύνοδο άκουσε τις βλασφημίες του 
Αρείου για το πρόσωπο του Χριστού τότε ο Άγιος ράπισε τον αιρεσιάρχη 
Άρειο. Πώς μπορεί να συνδιαστεί η πραότητα με την οργή; Μεγάλη αρετή 
η πραότητα. Όταν μας αδικούν, μας συκοφαντούν, μας περιφρονούν, μας 
κάνουν κακό και εμείς δεν οργιζόμαστε, δεν ανταποδίδουμε, και 
αποδίδουμε καλό αντί κακού. Έτσι ήταν ο Άγιος Νικόλαος στη ζωή του. 
Όταν, όμως, αδικούν, συκοφαντούν, περιγελούν τον Κύριο και Θεό μας, 
την Παναγία και τους Αγίους μας τότε εκεί δεν πρέπει να ανεχόμαστε να 
χλευάζεται και υβρίζεται η πίστη μας. Το λιγότερο που μπορούμε να 
κάνουμε είναι όπου βλασφημείται η πίστη μας να σηκωνόμαστε και να 
φεύγουμε ως αντίδραση· αλλιώς γινόμαστε ένα με αυτούς. Επίσης να 
αποφεύγουμε την συναναστροφή μας με αιρετικούς και ότι σχετίζεται με 
αυτούς. 

• Ο Άγιος Σπυρίδωνας ο οποίος όπως μαρτυρεί ο βίος του ήταν 
ολιγογράμματος, με το θαύμα που έκανε στην Σύνοδο χρησιμοποιώντας 
το κεραμίδι, έδειξε σε όλους την πίστη στην Αγία Τριάδα. Όπως το 
κεραμίδι για να παρασκευαστεί χρειάζεται τρία υλικά: το χώμα, το νερό 
και τη φωτιά, έτσι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, ο Πατήρ ο 
Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένας Θεός. Η Εκκλησία μας έχει τον λόγο 
ως πειστικό μέσο για την αλήθεια της πίστεώς μας αλλά έχει και το 

υπέρλογο, το θαύμα ως πιστοποίηση της αλήθειας. Η Εκκλησία η πίστη 
και η Θεολογία μας δεν είναι μόνο θεωρία και ιστορία αλλά είναι και 
εμπειρία ζωής. Μέσα από τα θαυμαστά γεγονότα με τα οποία οι Άγιοι 
καταξιώνονται να επιτελούν, μας επιβεβαιώνουν τις αλήθειες των λόγων 
του Χριστού, των Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας μας. 

Καλούμαστε λοιπόν σε κοινή πίστη στο όνομα του Αναστάντος Κυρίου, ο 
οποίος είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα να πορευόμαστε. Η 
πίστη μας αυτή να είναι το πρωτεύον που πρέπει να διαφυλάξουμε στηριζόμενοι 
στους λόγους αλλά και στο παράδειγμα των Αγίων Πατέρων μας. 
 

† Πρωτοσύγκελος Τυχικός 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 

Απόστολος: Πράξ. β’ 1 – 11 
Ευαγγέλιο: Ιω. ζ΄ 37 – 52, η΄ 12 

20 Ιουνίου 2021 
 

Η εορτή της Πεντηκοστής την οποία εορτάζομε σήμερα, αγαπητοί μου 
αδελφοί, συγκαταλέγεται στις μεγάλες εορτές της χριστιανοσύνης. Είναι η 

γενέθλια μέρα της Εκκλησίας μας, με την έννοια της γέννησης, της 
εγκαθίδρυσής της στη γη, αλλά και της αναγέννησης, γιατί όσο σωτήριο 

γεγονός είναι ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο τόσο είναι και ο ερχομός 
του Παρακλήτου, ώστε να επισφραγίσει το έργο του Ιησού Χριστού. 

Σήμερα εκπληρώνεται μια από τις μεγάλες υποσχέσεις τόσο της 
Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Εκπληρώνεται η εξαγγελία που έγινε 

διά μέσου του προφήτου Ιωήλ «και εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν 
σάρκα», αλλά και η εξαγγελία του Χριστού για τον ερχομό του Αγίου 

Πνεύματος «όταν θα έλθει το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη 
την αλήθεια». Ο Χριστός πληροφορεί τους μαθητές, λίγο πριν την Ανάληψή 

Του, ότι πολύ σύντομα ο Πατέρας Του θα στείλει το Άγιο Πνεύμα, για να τους 
δώσει δύναμη και να τους ενισχύσει ώστε να εκπληρώσουν την αποστολή 

τους. 
Πενήντα μέρες, λοιπόν, από την Ανάσταση του Χριστού 

εκπληρώνονται οι εξαγγελίες Του. Καθώς οι μαθητές ήταν όλοι μαζεμένοι 
μέσα στη θλίψη και τον φόβο, είδαν με τα μάτια τους να κάθονται στα 

κεφάλια τους πύρινες γλώσσες και η ψυχή τους να πλημυρίζει με το Άγιο 
Πνεύμα. Παίρνοντας δύναμη βγήκαν και μίλησαν στο μαζεμένο πλήθος, το 

οποίο με κατάπληξη άκουε τα λόγια από τους μαθητές, ο καθένας στη δική 
του διάλεκτο. Τη μέρα εκείνη είχαν πιστέψει και βαπτιστεί τρεις χιλιάδες 

άτομα. 
Για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Παύλος είναι 

πολύ σαφής: «ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, 
μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια». Όλες οι 

αρετές και τα αγαθά που αγιάζουν και ομορφαίνουν τη ζωή μας προέρχονται 
από το Άγιο Πνεύμα. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να αναπτύξει τα φυσικά, 

ψυχικά ή πνευματικά του προτερήματα χωρίς τη συνδρομή του Αγίου 
Πνεύματος. 

Πλούσια, λοιπόν, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τελειοποιεί 
τους ταπεινούς και καθιστά τους αγράμματους Θεολόγους. Οι αγράμματοι 

ψαράδες γίνονται πάνσοφοι. Αυτοί που λίγο πριν αρνήθηκαν τον Χριστό, που 
ως τώρα έμειναν έγκλειστοι «διά τον φόβον των Ιουδαίων», τώρα με την 

έκχυση στις ψυχές τους του Αγίου Πνεύματος έπαψαν να φοβούνται, γίνονται 
μιμητές του Χριστού και στη συνέχεια προσκαλούν τον κόσμο να μιμηθεί τη 

δική τους ζωή. Προτρέπει ο Απόστολος Παύλος «μιμηταί μου γίνεσθε καθώς 
καγώ Χριστού». Ακόμα και με την εμπειρία της Ανάστασης, οι Απόστολοι δεν 

είχαν συναίσθηση της αποστολής τους. Ρωτούσαν τον Χριστό κατά την ημέρα 
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της Ανάληψής Του, αν σ’ εκείνη τη χρονιά θα εγκαθίδρυε το κοσμικό κράτος 

του Ισραήλ. Έρχεται σε λίγες μέρες στο Άγιο Πνεύμα και τότε καταλαβαίνουν 
την πνευματικότητα αλλά και την καθολικότητα της αποστολής τους. 

Το Πνεύμα το Άγιο δεν εστάλη, όμως, ειδικά και αποκλειστικά μόνο 
για τους μαθητές του Χριστού, εστάλη για ολόκληρη την Εκκλησία. Η 

Εκκλησία και συγκροτείται επειδή υπάρχει και ενεργεί σ’ αυτήν το Άγιο 
Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα συνιστά ένα ιερό φραγμό που προφυλάσσει την 

Εκκλησία  και τους πιστούς από την αίρεση. Γι’ αυτό και στις Οικουμενικές 
Συνόδους οι Άγιοι Πατέρες διατυπώνουν “Έδοξε τω Αγίω Πνεύματι και ημίν”. 

Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να είναι η Μία, Αγία, Καθολική και 
Αποστολική Εκκλησία. Είναι ο χώρος όπου οι άνθρωποι βρίσκουν σωτηρία 

με τα μυστήρια τα οποία τελειούνται διά του Αγίου Πνεύματος. 
Έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία είναι να καθιστά τις 

επαγγελίες και υποσχέσεις του Θεού πραγματικότητα. Η δύναμη και 
ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μετατρέπουν τον Χριστό σε ζωή και τα λόγια 

του σε εμπειρία και βίωμα. Με τη δύναμη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος 
ο Χριστός ξανασαρκώνεται για να ξαναχαρίσει το αίμα και την αναστημένη 

σάρκα Του στον κάθε πιστό που μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. 
Τα μυστήρια είναι η γνωριμία, η ουσιαστική ζωή και σχέση του πιστού με 

τον Θεό και η διαρκής ύπαρξη και φανέρωση στη ζωή του της Αγίας Τριάδος. 
Κατά την τέλεση των μυστηρίων ο άνθρωπος δεν απολαμβάνει απλώς μία 

προσευχή και μία συνομιλία με τον Θεό, αλλά μία αληθινή ένωση μαζί Του. 
Το Άγιο Πνεύμα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα, δεν είχε 

αρχή ούτε θα έχει τέλος, αλλά θα υπάρχει πάντα μαζί με τον Θεό Πατέρα 
και τον Υιό. Μέσω του Αγίου Πνεύματος γνωρίζεται ο Θεός Πατέρας, 

δοξάζεται ο Θεός Υιός και γνωρίζεται από όλους η «μία δύναμις και 
προσκύνησις της Αγίας Τριάδος». Σύμφωνα με τον Άγιο Σιλουανό τον 

Αθωνίτη, δεν υπάρχει τίποτα και κανένας τρόπος να περιγραφεί ο Θεός, 
παρά μόνο να βιωθεί και να γνωσθεί εμπειρικά «εν Πνεύματι Αγίω». 

Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου 
Πνεύματος, κάτι το οποίο απαιτεί πνευματικό αγώνα. Σήμερα, λοιπόν, αυτή 

η μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής ας γίνει αφορμή αλλαγής ώστε το Άγιο 
Πνεύμα να «σκηνώσει εν ημίν», να μας καθαρίσει «από πάσης κηλίδος» και 

να σώσει «τας ψυχάς ημών». 
 

π. Γεώργιος Αναστασίου 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 

Απόστολος: Εβρ. ια' 33 – ιβ΄2 
Ευαγγέλιο: Ματθ. ι' 32 – 33, 37 – 38, ιθ΄ 27 – 30 

27 Ιουνίου 2021 
 

Η περίοδος του Πεντηκοσταρίου τελειώνει με τη σημερινή Κυριακή 
των Αγίων Πάντων. Μαζί της σηματοδοτείται και το τέλος των κινητών γιορτών 

της Εκκλησίας, που άρχισε με την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου. 
Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη σε όλους τους αγίους της 

Εκκλησίας μας γι’ αυτό και ονομάζεται «Κυριακή των Αγίων Πάντων». Είναι 
αφιερωμένη σε γνωστούς και αγνώστους αγίους, σε αυτούς που θυσίασαν τη 

ζωή τους για την πίστη τους ή αφιέρωσαν τη ζωή τους στον Χριστό. 
Η Εκκλησία δεν ονομάζει αγίους τους καλούς ανθρώπους που 

βοηθούν τους συνανθρώπους τους και συμμετέχουν στη θεραπεία του 
πανανθρώπινου πόνου. Μια τέτοια ζωή προσφοράς δεν είναι χριστιανικό 

μόνο προνόμιο. Για την Εκκλησία άγιος είναι εκείνος ο άνθρωπος που επειδή 
έζησε με σοβαρότητα την πίστη του στον Χριστό ως Θεό, όχι μόνο 

μετανοούσε, εξομολογείτο, κοινωνούσε συχνά και συμμετείχε στη λατρεία 
της Εκκλησίας, αλλά και υπέστη βαθμηδόν μιαν οντολογική αλλοίωση από 

την άκτιστο χάρη του Θεού και δεν παρέμεινε στο στάδιο της ηθικής ζωής, 
αλλά οδηγήθηκε στη μέθεξη του Θεού και στη θέωση. Από το ξεχείλισμα της 

αγάπης του για τον Χριστό, βέβαια, προσέφερε και στους αδελφούς του, που 
αγαπούσε ως εαυτόν. Επομένως τους αγίους ξεχωρίζει η αγάπη προς τον 

Τριαδικό Θεό και η συνεχής εσωτερική προσευχή προς τον Ιησού Χριστό και 
όχι μόνο οι ηθικές και καλές σχέσεις προς τους άλλους, που δεν προέρχονται 

πάντα, και σε όλες τις περιπτώσεις, από αγαθή συνείδηση. 
Κανείς, βέβαια, δεν γίνεται άγιος από μόνος του, παρά μόνο 

συμμετέχοντας στην αγιότητα του Χριστού. Ουσιαστικά άγιος είναι μόνο ο 
Θεός. «Εις άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός», 

ψάλλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Οι πιστοί αγιάζονται όταν ενώνονται με 
την χάρη του Θεού και λάμπουν ως εικόνες Του. Ο Χριστός δήλωσε καθαρά 

ότι είναι το φως του κόσμου και μετέχοντας στο άκτιστο αυτό φως Του 
αγιαζόμαστε κι εμείς κατά χάρη, όπως λέμε, και όχι κατ’ ουσίαν. 

Στο σημερινό ευαγγέλιο ο Χριστός μας λέει ότι «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει 
ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ 

Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς». Δηλαδή όποιος ομολογήσει στους ανθρώπους 
ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω και εγώ για δικό μου μπροστά στον 

ουράνιο Πατέρα μου. Είναι, άραγε, τόσο δύσκολο αυτό που ζητά από εμάς ο 
Χριστός, να ομολογήσουμε την πίστη μας σ’ Αυτόν μπροστά στους 

ανθρώπους; Κι όμως, είναι τραγικό ότι πολλές φορές, ακόμα και μεταξύ 
ορθοδόξων χριστιανών, διστάζουμε ή και ντρεπόμαστε να ομολογήσουμε την 

πίστη μας. Η ομολογία πίστεως δεν είναι κάτι ιδεολογικό και θεωρητικό. Για 
να μπορέσει να ομολογήσει κάποιος πίστη στον Χριστό χρειάζεται 

πνευματικός αγώνας. 
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Σ’ αυτόν τον αγώνα επιδόθηκαν και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. 

Ομολόγησαν τον Χριστό και Αυτός τους χάρισε τον στέφανο της δόξης αφού, 
όπως μας λέει και ο Ίδιος : «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν 

ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς». Δεν μας ζητά κανείς σήμερα να δώσουμε τη ζωή μας για τον 

Χριστό. Μπορούμε, όμως, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο γι’ Αυτόν. Για πολλούς 
ακόμα και ο εκκλησιασμός της Κυριακής είναι ταλαιπωρία. Αν ούτε στον 

εαυτό μας ή στους δικούς μας δεν μπορούμε να ομολογήσουμε τον Χριστό, 
πώς περιμένουμε ότι θα ομολογήσει Αυτός για εμάς; 

Ο άνθρωπος έχει αιώνια προοπτική και μόνο έτσι πρέπει να 
αντιμετωπίζουμε την πρόσκαιρη ζωή μας στη γη. Οι άγιοι ήταν και αυτοί 

ομοιοπαθείς μ’ εμάς, αλλά έζησαν εν μετανοία και αξιώθηκαν να θεωθούν 
κατά χάριν, ακόμα και να θαυματουργούν στον κόσμο. 

Ωστόσο, άγιος δεν είναι μόνο εκείνος που ευωδιάζει και κάνει 
θαύματα, αλλά ο καθένας που ζει εν μετανοία και ενώνεται χαρισματικά με 

τον Θεό μέσω των μυστηρίων. Μέσα από τα μυστήρια αγιαζόμαστε. Πάμε 
εκκλησία για να γίνουμε άγιοι. Σκοπός μας είναι να μπει και το δικό μας 

πρόσωπο στο προσκυνητάρι γιατί όπως λέει και ο Χριστός «Εν τη οικία του 
πατρός μου μοναί πολλαί εισίν· ει δε μη, είπον αν υμίν· πορεύομαι ετοιμάσαι 

τόπον υμίν». Δεν μιλάει, όμως, για σπίτια και δωμάτια αλλά για τη 
δυνατότητα του καθενός μας να κερδίσει με την αξία και τον αγώνα του τον 

αγιασμό. 
Άνθρωπος σημαίνει πτώση, αμαρτία, εγωισμός, φθόνος, πόλεμος. 

Σημαίνει, όμως, ταυτόχρονα και μετάνοια, ανάνηψη, ταπείνωση, αγάπη. 
Έχουμε πλαστεί για να κοσμούμε τον κόσμο με τη χάρη και τη δόξα του 

Θεού. Η αγιότητα είναι κάτι το πολύ χειροπιαστό στην Εκκλησία μας. Οι 
Άγιοι χαρακτηρίζονται όλοι από την κένωση και την αυτοθυσία. Εκένωσαν 

τον εαυτό τους και σταυρώθηκαν μαζί Του. Έτσι έγιναν όμοιοι με τον Χριστό. 
Καλούμαστε να γίνουμε και εμείς άγιοι γιατί είναι εντολή του Θεού: 

«άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιός ειμί». Μην αμελούμε άλλο τον αγώνα για την 
σωτηρία μας, γιατί δεν ξέρουμε πότε ο θάνατος θα μας επισκεφθεί. Ας 

ξεπλύνουμε τα ιμάτιά μας μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας για να 
ακούσουμε της Θείας φωνής: «εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, 

ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω. Εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου». 
 

π. Χριστόδουλος Σταυρινού 
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