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           ὐλογητός εἶ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ πανσόφους τούς ἁλιεῖς
          ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, καί δι’ 

αὐτῶν τήν οἰκουμένην σαγηνεύσας· φιλάνθρωπε, δόξα σοι. 

Ἄξιος δοξολογίας εἶσαι, Χριστέ ὁ Θεός μας, ἐσύ πού ἀνέδειξες 
σοφότατους τούς ἁπλούς ψαράδες, στέλνοντας σ’ αὐτούς ἀπό τόν 
οὐρανό κάτω στή γῆ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, καί μέσῳ αὐτῶν (μέ τό 
κήρυγμά τους δηλαδή) σαγήνεψες στή συνέχεια ὅλη τήν οἰκουμένη· 
δοξολογικό ὕμνο (ἁρμόζει πράγματι νά) ἀναπέμπουμε σ’ ἐσένα, 
φιλάνθρωπε. E
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πλέον κοινή ὁμολογία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅλης τῆς 
γῆς καί ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι ἡ παρουσία τοῦ πόνου 

στή ζωή μας. Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φτιαγμένος γιά τήν εὐτυ-
χία, τή χαρά, τήν εὐεξία, τή δημιουργικότητα, τήν κοινωνι-
κότητα, τήν ἐπικοινωνία καί γενικά τό χαμόγελο καί τό φῶς, 
ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ ζωή του ἐν πολλοῖς χαρακτηρίζεται καί 
δαπανᾶται στή διαχείριση τοῦ πόνου, τῶν δύσκολων καταστά-
σεων καί θλιβερῶν γεγονότων, μία σκιά τήν σκεπάζει καί ἕνα 
πέπλο τήν κρατᾶ καθηλωμένη. Ἀκόμα καί ἡ σοφία τῆς Ἁγί-
ας Γραφῆς τό ὁμολογεῖ «αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν ἐν αὐτοῖς 
ἑβδομήκοντα ἔτη, ἐάν δέ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήκοντα ἔτη, καί 
τό πλεῖον αὐτῶν κόπος καί πόνος» (Ψαλμ. 89). Οἱ χαρούμε-
νες στιγμές εἶναι μετρημένες, ἔστω κι ἄν εἶναι ὄντως ἱκανές νά 
κρατήσουν ἔντονη τήν ἐπιθυμία γιά συνέχιση τῆς ζωῆς. 

Καί τό ἐρώτημα προβάλλει ἀδήριτα καί ἀμείλικτα. Γιατί; 
Γιατί ὁ πόνος τῆς οἰκουμένης. Ἄς ἑστιάσουμε στό Χριστό. 
Εἶναι ὁ Θεός ἐπί τῆς γῆς. Ζεῖ καί πορεύεται σ’ αὐτή τή ζωή 
ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐπίγειας παρουσίας του ἐν πόνῳ. Διωγ-
μένος, προσβεβλημένος, προδομένος, ἐμπαιγμένος, μαρτυ-
ρούμενος, βασανισμένος, ἐσταυρωμένος. Μήπως μέ αὐτή τή 
βιωτή του θέλει ὁ Κύριος νά μᾶς στείλει ἕνα μήνυμα; Εἰδικά 

TO DAKRY THÛ ANASTASHS

Γιώργου Κυπριανοῦ

h



4

ἄν ἀναλογιστοῦμε ὅτι «διῆλθε εὐεργετῶν και ἰώμενος», θε-
ραπεύοντας καί ἀνασταίνοντας. Πού σημαίνει ὅτι, ὅταν θέλει 
ὁ Θεός αἴρει τόν πόνο καί τή δυσκολία. Πού σημαίνει ὅτι, ὅταν 
δέν τό κάνει, δέν εἶναι ἐπειδή δέν μπορεῖ, ἀλλά ἐπειδή δέν εἶναι 
στό σχέδιο καί θέλημά Του. Καί τό μοναδικό καί τέλειο θέλη-
μα τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι ἡ ἴαση ἤ ἡ λύση τῶν προβλημάτων καί 
τῶν δυσκολιῶν, ἀλλά ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, ἡ αἰώνιά μας 
πορεία, ἡ ἀπόκτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

Πέρα ἀπό τά πιό πάνω, περισσότερο ἀπό κάθε στιγμή καί 
πτυχή τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ ἕνα εἶναι τό γεγονός, τό ὁποῖο δί-
νει ἀπάντηση καί διέξοδο στό ἐρώτημα τοῦ οἰκουμενικοῦ πό-
νου. Καί δέν εἶναι τά Πάθη καί ὁ Σταυρός, τά ὁποῖα  ἑκούσια 
ὑπέμεινε. Δέν εἶναι οὔτε αὐτή ἡ ἴδια ἡ Γέννησή Του, ἡ ὁποία 
εἶναι μήνυμα καί μάθημα ταπείνωσης καί ἐλευθερίας. Οὔτε 
ἀκόμα καί ἡ ζωή τῆς Θεομήτορος, τῆς ὁποίας μπορεῖ τήν καρ-
δία νά διεπέρασε ρομφαία, εἶχε ὅμως στέρεο καί ἀκλόνητο τό 
βλέμμα καί τήν προσοχή της στήν Ἀνάσταση. Τήν ἀπάντηση 
τή δίνει μία καί μόνο στιγμή, μία ἐλάχιστη ἀναφορά σέ ὅλες 
τίς γραμμές καί λέξεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς. «Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰη-
σούς». Ἦταν λίγες στιγμές  πρίν ἀναστήσει τό Λάζαρο, ὅταν 
ἡ Μαρία, ἡ ἀδελφή του, προσέγγισε τόν Κύριο μέσα σέ λυγ-
μούς καί παρακάλια. Καί ὁ Χριστός ταράχτηκε, συγκινήθηκε 
καί ἀπό τά μάτια του κύλησαν τά δάκρυα τῆς συμπόνιας τῆς 
Μαρίας καί ὅλης τῆς οἰκουμένης. Στή συνέχεια καταργεῖ τό 
θάνατο. Ὡστόσο, πονεῖ καί ὁ ἴδιος γιά τόν κόσμο τοῦ θανάτου, 
τόν κόσμο τῆς φθορᾶς καί τῆς ἁμαρτίας. Ἔτσι, ὁ Θεός τῆς χρι-
στιανοσύνης εἶναι Θεός δακρύων, ἔντονης συμμετοχῆς στόν 
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    ό συγχωρητικό πνεῦμα μαρτυρεῖ ἀγάπη καί ταπείνωση.
       Δέν συγχωρεῖ ὁ ἐγωιστής, γιατί δέν ἔχει στήν καρδιά του 

ἀγάπη. Ὁ ἐγωισμός δέν ἀφήνει στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου 
χῶρο γιά νά μπορέσει νά συγχωρήσει τόν πλησίον. Πολύ 
περισσότερο, βέβαια, δέν μπορεῖ νά συγχωρήσει τόν ἐχθρό 
του. Καί ὅμως αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή χριστιανική ἀγάπη, ἡ 
ἀγάπη πού συγχωρεῖ καί τούς ἐχθρούς.  E

Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ

T
TO SYGXVRHTIKO ¶NEYMA

πόνο τοῦ ἄλλου, μέ ἔντονη τήν ἐλπίδα τῆς Ἀνάστασης. Ἄς 
ἀποτελέσει, λοιπόν,  τό σημεῖο αὐτό τήν ἀπάντηση στό αἰώνιο 
κραυγαλέο καί ἀδήριτο γιατί ὅλων τῶν πονεμένων. Τό δάκρυ 
τοῦ Θεανθρώπου τῆς Ἀνάστασης.  E
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        υγχωρῶ... κάνω χῶρο στήν καρδιά μου νά χωρέσω μέ
      σένα, μέ τόν ἄλλο, μέ τόν ἄλλο...  Κάνω χῶρο νά χωρέ-

σουμε μαζί. Συγχωρῶ, σημαίνει βλέπω τόν ἄλλο ὅπως εἶναι, 
μέ τήν ἁμαρτία του καί τήν ἀνυπόφορη πλευρά του, μέ ὅλα τά 
βαρίδια του καί τά ἐλαττώματά του, καί λέω: 

Θά σέ κουβαλήσω, ὅπως ἕνα σταυρό, θά σέ κουβαλήσω •	
μέχρι τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἴτε τό θέλεις εἴτε ὄχι. Καί 
εἴτε εἶσαι καλός εἴτε εἶσαι κακός, θά σέ κουβαλήσω στούς 
ὤμους μου, θά σέ φέρω μπροστά στόν Κύριο καί θά πῶ: Κύ-
ριε, ὅλη μου τή ζωή κουβάλησα αὐτόν τόν ἄνθρωπο, γιατί 
φοβόμουνα μήπως χαθεῖ. Τώρα εἶναι δικό σου τό θέμα νά 
τόν συγχωρήσεις, στό ὄνομα τῆς δικῆς μου συγχώρεσης, 
μέ τό Ἄπειρο  Ἔλεός Σου, καί νά τόν δεχθεῖς στήν ἀγκαλιά 
τῆς Ἀγάπης Σου! E

Μητροπολίτη Anthony Bloom 

S
UA SE KOYBALHSV . . .
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π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους

TA MHNYMATA

   οῦμε στήν ἐποχή τῆς πληροφορικῆς, μέ τίς πολλές
        γνώσεις νά μπαίνουν στή ζωή μας ὡς λύσεις προβλημά-

των, ὡς εἰδήσεις, ὡς μαθήματα συμπεριφορᾶς.  Γνώσεις ἀλη-
θινές, ἀληθοφανεῖς, διαστρεβλωμένες, ψεύτικες.  Πληροφο-
ρίες, ἐπικοινωνίες, ἀνοίγματα. 

Κι ὅμως, τόση μοναξιά…  Ὁ ἄλλος δέν εἶναι δίπλα σου, δέ σ’ 
ἀγγίζει, δέν ἀκούει τά κτυπήματα τῆς καρδιᾶς σου.  Ἀλλά δέν 
εἶναι μόνο ἡ ἀπόσταση πού τόν ξωμακραίνει.  Εἶναι κι ἡ διάθε-
ση.  Αἰσθάνεσαι πώς δέ θέλει νά μοιραστεῖ μαζί σου τήν ἐπιτυ-
χία, τόν πόνο, τή δυσκολία, τήν ἀγωνία σου.  Πῶς τότε θ’ ἀνοί-
ξεις τήν καρδιά σου;  Πῶς θά τήν ἐκθέσεις στό… διαδίκτυο;  Γι’ 
αὐτό σιωπᾶς ἤ … ψεύδεσαι: «Ὅλα καλά!  Εἶμαι καλά!».

Τά πιό πάνω προκαλοῦν ἀπογοήτευση.  Ὑπερβάλλω ἄρα-
γε;  Δέ μεταφέρω σωστά τή γύρω μας ἀτμόσφαιρα;  Μακά-
ρι νά κάνω λάθος καί νά μήν κρίνω σωστά!  Βέβαια, κανείς 
δέν μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ ὅτι δέν ὑπάρχουν κι οἱ περιπτώσεις 
τοῦ πραγματικοῦ ἐνδιαφέροντος, τῆς ἀληθινῆς κοινωνίας.  
Ἀσφαλῶς μποροῦμε νά συναντήσουμε καί σήμερα γνήσι-
ους φίλους, ἀνθρώπους πού ὄντως σύν-χαίρουν καί σύν-
λυποῦνται.  Ἡ πλειοψηφία ὅμως;

Τί κι ἄν ἑκατομμύρια SMS στέλλονται καθημερινά παγκό-
σμια;  Τί κι ἄν τά Facebooks ἔγιναν ἡ ἡμερήσια καί νυκτε-

Z
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ρινή μας ἐφημερίδα;  Τί κι ἄν τά ποικίλα μέσα ἐπικοινωνίας, 
μαζικῆς ἤ ἀτομικῆς, κατάκλυσαν τή γῆ μας;  Αὐτό πού ζητᾶ ἡ 
ψυχή καί τό σῶμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι τό μοίρασμα τῆς 
ζωῆς.  Τότε βρίσκει τή φύση του,  πορεύεται μέ ἠρεμία καί σι-
γουριά, βαδίζει εὐχαριστιακά.

Δέν ἔχω κάτι νά προτείνω, 
συγχωρέστε με. Ἁπλά διατυπώ-
νω τούς προβληματισμούς μου 
πού, ὅμως, δέν ἀφοροῦν ὅλους, 
ἀλλά αὐτούς πού ἡ μοναξιά 
τούς συντρίβει. Οὔτε θέλω νά 
πῶ «ὑπάρχει ὁ Χριστός καί ἡ 
Ἐκκλησία Του πού ἀναπληρώ-
νει ὅλες τίς ἐλλείψεις, πού λύνει 
ὅλα τά προβλήματα».   Πράγ-
ματι, ἔτσι εἶναι, ἄν ὄντως λειτουργεῖ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
ὡς οἰκογένεια τοῦ οὐράνιου Πατέρα.  Γιατί τότε ἡ Ἐκκλησία, 
πού συγκεκριμενοποιεῖται σέ κοινότητα προσώπων, θά εἶναι γιά 
τούς ἀνθρώπους ὁ χῶρος κι ὁ τρόπος πού θά ὑπάρχει τό πρόσω-
πο μέ τ’ ὄνομά του καί ὄχι ἕνα ἄτομο - νούμερο.  Θά ’ναι ἡ δυνα-
τότητα ν’ ἀναδείξει τά χαρίσματά του, προσφέροντας τόν ἑαυτό 
του, τίς δυνάμεις καί τό χρόνο του γιά χάρη τῶν ἄλλων.  Θά εἶναι, 
ἀκόμα, ἡ εὐκαιρία νά μοιραστεῖ τή ζωή του μέ τούς ἄλλους πού 
ἔχουν τήν ἴδια ἀνάγκη. Τότε, τά ὅποια μηνύματα θά στέλλει δέν 
θά προσπαθοῦν νά ἀντικαθιστοῦν, ἀναπόφευκτα μέ ἀποτυχία, 
τήν κοινωνία τῶν προσώπων, ἀλλά θά συμπληρώνουν αὐτό πού 
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πραγματοποιήθηκε στή σωματική παρουσία, τήν «ἑνότητα τῆς 
πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ.4,3),  δηλαδή τήν 
ἑνότητα στήν κοινή πίστη, μέ μία καρδία, μέ τόν ἀκατάλυτο 
σύνδεσμο τῆς ἀγάπης πού φέρνει τήν μεταξύ μας καί μέσα μας 
εἰρήνη.

Ἄν σήμερα οἱ νέοι λένε «πιστεύω στό Θεό ἀλλά ὄχι στήν 
Ἐκκλησία», εἶναι γιατί φαίνεται πώς ἡ Ἐκκλησία δέ λειτουρ-
γεῖ σωστά, δέν ἐμφανίζεται στόν κόσμο αὐτό πού ἀληθινά 
εἶναι: Ἐν Χριστῷ κοινωνία τῶν προσώπων.  Ὅλα τ’ ἄλλα δέν 
εἶναι ἡ οὐσία της ἀλλά τό κάλυμμά της.  Ἀλλοίμονο, βέβαια, 
ἄν τό κάλυμμα καλύψει τήν οὐσία σέ τέτοιο σημεῖο πού νά 
τήν ἐξαφανίσει στά μάτια τῶν ἀνθρώπων.  Ἄδικα, τότε, οἱ 
ἄνθρωποι νιώθουν μόνοι;

Κι ὅμως, τήν ἀλλαγή δέν τήν κάνουν τά πλήθη οὔτε οἱ νό-
μοι, ἀλλά οἱ καρδιές πού ἀναζητοῦν καί τολμοῦν νά μεταβοῦν 
ἀπό τό σκοτάδι στό Φῶς κι ἀπό τό θάνατο στή Ζωή. E
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Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

H SHMASIA THS KARDIAS

    καρδιά σας! Προετοιμάστε τήν καρδιά σας γιά τό Θεό!
  Θυσιάστε την γιά τό Θεό καί ἐκεῖ μέσα, σάν σέ θυσια-

στήριο, λατρεύετε Αὐτόν, τηρεῖτε τό Νόμο τοῦ Θεοῦ, ἑνῶστε 
τήν καρδιά σας μέ τό Θεό καί ὅλά τά ἄλλα θά ἀκολουθοῦν, θά 
οἰακίζονται ἀπό τήν καρδιά. Πηδαλιοῦχος τῆς καρδιᾶς δέν 
εἶναι αὐτός πού κρατάει μία ἀκτίνα τοῦ πηδαλίου, ἀλλά αὐτός 
πού κρατάει τόν ἀξονα τοῦ πηδαλίου. Ἡ καρδιά μας εἶναι ὁ 
ἀξονας τῆς ὑπάρξεώς μας!  E

H

                                                                             
Χριστουπόλεως Μακαρίου

SYMMETOXH STO ¶ENUOS TOY ALLOY

      θάνατος εἶναι ἕνα τραγικό γεγονός ἀκόμη καί γιά
       τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας. Ἐξάλλου κι ὁ ἴδιος ὁ 

Χριστός πόνεσε. Δάκρυσε μπροστά στό μνῆμα τοῦ φίλου Του 
Λαζάρου. Γιατί οὐσιαστικά βρέθηκε ἀντιμέτωπος μέ τό γε-
γονός τοῦ θανάτου. Καί ἐνῶ θά μποροῦσε νά καθησυχάσει τίς 
ἀδελφές, τούς συγγενεῖς καί τούς φίλους τοῦ κεκοιμημένου 
Λαζάρου, λέγοντάς τους ὡραῖα λόγια, δέν τό ἔκανε. Δέν ἔκα-
νε αὐτό τό ὁποῖο ἐπιχειροῦμε ἐμεῖς πρός τούς ἄλλους, γιά νά 
παρηγορήσουμε καί νά παρηγορηθοῦμε. Τό μόνο πού ἔκανε 
ἦταν νά δακρύσει καί νά σιωπήσει.  E

O
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π. Βαρνάβα Γιάγκου

OTAN O UEOS ApOSYRETAI

     σχυρίζεται ὁ σημερινός ἄνθρωπος ὅτι οἱ σχέσεις του
       εἶναι ἀληθινές, ἀλλά σχέσεις πού δέν δοκιμάζονται στόν 

πόνο καί τήν ἄρνηση, δέν εἶναι ἀληθινές σχέσεις.
Ὁ Κύριος, λοιπόν, γνωρίζει πολύ καλά πώς τό ἀληθινό 

γεννᾶται μέσα ἀπό τόν πόνο, γνωρίζει πολύ καλά πώς ἡ γόνιμη 
περίοδος κατά τήν ὁποία καρποφορεῖ πνευματικά ἡ καρδιά τοῦ 
ἀνθρώπου, εἶναι ἐκείνη τῆς λεγομένης Θεοεγκατάλειψης πού 
μᾶς ἀρνεῖται ὁ Θεός, ὅταν αἴρει τή Χάρη Του ἀπό ἐμᾶς, γιά νά 
δοκιμασθεῖ ἡ καρδιά μας καί νά καλλιεργηθεῖ ἡ ἐλευθερία μας.

Ὅταν μᾶς δίνει ἕνα δῶρο ὁ Χριστός, εἶναι ἐξασφαλισμένο 
ὅτι τό δῶρο θά δώσει τούς καρπούς πού ἐμπεριέχει, ἰδίως ἐάν 
ὑπάρξει καί ἡ ἐποχή τῆς πνευματικῆς ξηρότητας, ἐποχή στήν 
ὁποία ὁ προσευχόμενος ἐπιμένει μέ ἑδραία τήν πίστη του καί 
«ἐκβιάζει» τό Θεό. Εἶναι οἱ στιγμές πού γεννᾶται πλέον ἡ 
πνευματική γνώση στόν ἄνθρωπο μέ συνείδηση δογματική, 
μέ συνείδηση πνευματική. Διότι μπορεῖ νά ἔχουμε λάβει δῶρα 
ἀπό τό Θεό, ἀλλά ἴσως αὐτά τά δῶρα νά μήν τά ἔχουμε συνει-
δητοποιήσει, οὕτως ὥστε νά τά ἀξιοποιήσουμε στόν ἀγώνα 
τῆς πνευματικῆς ἐνηλικίωσης.

Ἡ πνευματική ἐνηλικίωση, ὁ πνευματικός τοκετός τοῦ 
ἀνθρώπου συντελεῖται ὅταν μας ἀρνεῖται ὁ Θεός τά δῶρα 
Του, ἀλλά ἐμεῖς ἐπιμένουμε νά Τόν ζητοῦμε. Αὐτός ὁ ἐσω-

I
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τερικός, πνευματικός πόνος, τόν ὁποῖο ἀγνοεῖ ὁ σημερινός 
ἄνθρωπος τῆς ἐκκοσμίκευσης πού κρίνει τά πράγματα κατά 
τά φαινόμενα, ἀπωθεῖται.

Δέν μᾶς μορφώνουν τά βιβλία, δέν μᾶς μορφώνουν ἀκόμη 
καί τά ἴδια τά Μυστήρια, ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν μπεῖ σέ αὐτό τό 
ἀσκητικό φρόνημα. Ἀσκητικό φρόνημα σημαίνει νά σταυρώ-
σω τίς ἐπιθυμίες καί πίσω ἀπό ἐκεῖ πού ὑπάρχει ἀπελπισία, 
νά γεννηθεῖ ἐλπίδα. Ἀπό τήν ἀπελπισία ἀκόμη καί τότε πού 
νομίζουμε ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἀρνεῖται, ἀπό αὐτή τήν ἄρνηση νά 
γεννηθεῖ μέσα μας δυνατότητα προσευχῆς.

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως θέλει τά πράγματα ἕτοιμα, θέλει τά 
δῶρα τοῦ Θεοῦ ἐξασφαλισμένα καί μετρᾶ τήν ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ καί τῶν ἄλλων κατά τό βαθμό πού τοῦ ἱκανοποιοῦνται 
τά μεταπτωτικά αἰτήματα καί χατίρια.

Μία σχέση ἡ ὁποία δέν ἔχει περάσει καί μέσα ἀπό τόν πόνο τῆς 
ἄρνησης, δέν μπορεῖ νά γίνει ἀληθινή σχέση. Μέ αὐτή τήν ἔννοια, 
ζοῦμε μία Ἐκκλησία πού θέλει νά ἀρνεῖται τό Σταυρό, πού θέλει 
νά πορεύεται μετ’ ἀνέσεως στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἀλλά, 
ὅταν πορεύεσαι μέ ἄνεση στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, χωρίς τήν 
αἴσθηση τοῦ Σταυροῦ, καί τόν Παράδεισο νά σοῦ χαρίσουν δέν 
θά τόν ὑποψιαστεῖς, δέν θά τόν ἀναγνωρίσεις.

Αὐτή εἶναι ἡ ὁδός τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι μπορεῖ ὁ ἄνθρω-
πος νά φθάσει στή γνώση. Αὐτά πού λέγονται «εἴμαστε οἱ 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὁ ἐκλεκτός λαός τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε 
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ἡ Ὀρθοδοξία πού στηρίζει τό ἔθνος κτλ» εἶναι λόγια χωρίς 
ἀντίκρυσμα, ἄν δέν συνυπάρχουν μέ ὅσα εἰπώθηκαν παρα-
πάνω. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι δεκανίκι κανενός ἔθνους, δέν 
εἶναι δεκανίκι καμιᾶς κοινωνικῆς ὁμάδας, ἡ Ἐκκλησία δέν 
θέλει ὀπαδούς, δέν θέλει ἀριθμούς. Γνωρίζει μόνο τήν ὁδό 
τῆς μετανοίας. Μετάνοια συντελεῖται, ἐάν αἰσθανθοῦμε ὅτι 
χάσαμε τό Χριστό ἀπό τήν καρδιά μας.

Ἡ ἀναφορά τῆς μετανοίας μας δέν εἶναι γιά νά μᾶς ἀνα-
γνωρίσει ὁ κόσμος, ἀλλά γιά νά ἐνσωματωθοῦμε στό Χριστό. 
Στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει 
ὅλη ἡ Οἰκουμένη, δέν εἶναι ὁ κό-
σμος κομματιασμένος σέ κοινω-
νικές ὁμάδες καί ἔθνη.

Αὐτή ἡ ἔκπτωσή μας, ἡ ἰδεο-
λογικοποίηση τῆς Ἐκκλησίας, ὁ 
συντηρητισμός ἤ ὁ φιλελευθε-
ρισμός, ἡ ἰδεοληψία τῆς θεολο-
γίας μας καί ὄχι ἡ πρακτική τῆς 
ἐπώδυνης διαδικασίας ἀναζήτη-
σης τοῦ Χριστοῦ, πού συμβαίνει 
μέσα στή καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, 
μαρτυρεῖ ἀκριβῶς τό σύμπτωμα 
τῆς ἐκκοσμίκευσης τῆς Ἐκκλη-
σίας. E
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       ἅγιος Ἀπόστολος Ἰούδας ἦταν
       ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου, τοῦ Ἰωσήφ 

καί τοῦ Σίμωνος, ἦταν δηλαδή γιός τοῦ 
Ἰωσήφ ἀπό τόν πρῶτο γάμο του. Ἀπο-
καλοῦνταν γιά τόν λόγο αὐτό «ἀδελ-
φός» τοῦ Κυρίου.1 Συναριθμούμενος 
μεταξύ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων, ἀκο-
λούθησε τό Χριστό κατά τό κήρυγμά 
Του στήν Γαλιλαία καί Ἰουδαία. Μετά 
τήν Πεντηκοστή, ἔχοντας λάβει τό 

Ἅγιον Πνεῦμα καί κινούμενος ἀπό θεῖο ζῆλο, ὁ Ἰούδας κή-
ρυξε τό Εὐαγγέλιο μέχρι τή Μεσοποταμία. Φώτισε τίς ψυχές 
μέ τόν λόγο του καί ἐπιτέλεσε θαύματα μέ τήν προσευχή του, 
γιά νά δώσει μαρτυρία ὅτι πράγματι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ ἦταν 
μαζί του. Συνέχισε τίς περιοδεῖες του μέχρι τήν Ἀρμενία καί, 
φθάνοντας στό ὄρος Ἀραράτ, ἀπαγχονίσθηκε καί τοξεύθηκε 
ἀπό τούς εἰδωλολάτρες, κερδίζοντας τόν στέφανο τοῦ μαρ-
τυρίου.

Στήν Ἐπιστολή του, ἡ ὁποία πολύ νωρίς συμπεριλήφθη-
κε μεταξύ τῶν κανονικῶν βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὁ ἅγιος 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ O A¶OSTOLOS IOYDAS

O UEADELFOS

π. Χριστόδουλου Χριστοδούλου

O    
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Ἀπόστολος Ἰούδας στιγματίζει τούς ψευδοδιδασκάλους καί 
τούς αἱρετικούς πού λάμβαναν μέρος στίς συνάξεις τῶν χρι-
στιανῶν γιά νά διαδίδουν τίς πλάνες τους. Ἡ ἔκλυτη διαγω-
γή τους ἦταν ἡ καλύτερη ἀπόδειξη τῆς πλάνης τους καί ὁ 
Ἀπόστολος, ἀναγγέλλοντας ὅτι θά τιμωρηθοῦν ἀπό τό Θεό, 
συνιστᾶ στούς πιστούς νά αντιστέκονται στερεωμένοι στήν 
ἀληθινή Πίστη ὅπως τούς παραδόθηκε ἀπό τούς Ἀποστό-
λους. Οἰκοδομημένοι μέ τόν τρόπο αὐτό, προσευχόμενοι ἐν 
Πνεύματι Ἁγίῳ καί διαφυλάσσοντας τήν ἀγάπη, οἱ χριστια-
νοί θά μπορέσουν, ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, νά λάβουν τήν χάρη 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τήν αἰώνια ζωή. 

Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τόν ἅγιον Ἰούδα στίς 19 Ἰουνί-
ου. Παρεκκλήσιο πρός τιμή τοῦ ἁγίου Ἰούδα τοῦ Θαδδαίου 
ὑπάρχει στόν περίβολο τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Σάββα στα 
Λειβάδια.  

1.  Ὁ ἅγιος Λουκᾶς (6, 6) τόν ἀναφέρει μεταξύ τῶν Δώδεκα, ὡς 
«Ἰούδαν Ἰακώβου», ἐνῶ ὁ ἅγιος 
Ματθαῖος (10, 3) ὀνομάζει στήν θέση 
του τόν Θαδδαῖο καί φαίνεται νά τόν 
διακρίνει ἀπό τόν Ἰούδα τόν «ἀδελφό 
τοῦ Κυρίου». Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού 
μερικές φορές συγχέεται μέ τόν Ἀπό-
στολο Θαδδαῖο [21 Αὐγ.] πού κήρυξε 
τό Εὐαγγέλιο στήν Ἔδεσσα. E
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