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     λεγε εἰς τούς μαθητάς του: «Εἶναι ἀδύνατον νά μή ἔλθουν τά σκάν-
δαλα, ἀλλοίμονον ὅμως εἰς ἐκεῖνον διά τοῦ ὁποίου ἔρχονται.

Τόν συμφέρει νά κρεμασθῆ μιά μυλόπετρα γύρω ἀπό τόν λαιμόν του 
καί νά ριφθῆ εἰς τήν θάλασσαν παρά νά σκανδαλίση ἕνα ἀπό τούτους τούς 
μικρούς.

Προσέχετε τούς ἑαυτούς σας. Ἐάν σοῦ κάνη κακό ὁ ἀδελφός σου, νά 
τόν ἐπιτιμήσης καί ἐάν μετανοήση, συγχώρησέ τον καί ἐάν ἑπτά φορές τήν 
ἡμέραν σοῦ κάνη κακό καί ἑπτά φορές τήν ἡμέραν ἐπιστρέφη σ’ ἐσέ καί 
σοῦ πη, «Μετανοῶ», συγχώρησέ τον».

Καί οἱ ἀπόστολοι εἶπαν εἰς τόν Κύριον: «Πρόσθεσε σ’ ἐμᾶς πίστιν». 
Ὁ δέ Κύριος εἶπε: «Ἐάν εἴχατε πίστιν σάν τόν σπόρο τοῦ σιναπιοῦ, θά 
μπορούσατε νά πῆτε στήν μουριά αὐτή: «Ξεριζώσου καί φυτέψου εἰς τήν 
θάλασσαν» καί θά σᾶς ὑπήκουε. E

Ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο
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MH FOBASAI TIpOTA

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

      άδε ἔφη ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός στόν ἀγαπημένο μα-
θητή Του Ἰωάννη κατά τή Θεία ἀποκάλυψη πού αὐτός δέ-
χθηκε στό νησί τῆς Πάτμου.

Μή φοβοῦ! Τί νά μή φοβᾶσαι; Μή φοβᾶσαι τόν εἰδωλο-
λατρικό διωγμό τῆς Ἐκκλησίας. Μή φοβᾶσαι τούς βασανι-
στές πού καταδιώκουν πανταχόθεν τούς πιστούς Μου. Μή 
φοβᾶσαι τούς αὐτοκράτορες πού ἐξαπολύουν διωγμούς ἐνα-
ντίον τῶν Χριστιανῶν. Μή φοβᾶσαι τούς πανίσχυρους τυ-
ράννους τοῦ κόσμου τούτου, αὐτούς πού χλευάζουν καί λοι-
δοροῦν τήν ταπείνωσή Μου κατά τόν θάνατό Μου ἐπί τοῦ 
Σταυροῦ. Μή φοβᾶσαι τούς δαίμονες πού τυφλώνουν τούς 
ἀνθρώπους μέ διάφορα πάθη, γιά νά μήν μποροῦν νά δοῦν 
καί νά διακρίνουν τήν ἀλήθεια, πού Ἐγώ ἔφερα στόν κόσμο. 
Μή φοβᾶσαι τίποτα!

Πῶς μπορῶ, Κύριέ μου, νά μή φοβᾶμαι; Πῶς νά μή φοβό-
μαστε, ὅταν ὅλος ὁ κόσμος εἶναι ὁπλισμένος μέχρι τά δόντια 

«Μή φοβοῦ˙ ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν, καί 
ἐγενόμην νεκρός, καί ἰδού ζῶν εἰμι εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». 

(Ἀποκάλ. 1,17-18)

T
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καί πάνοπλος πυκνώνει τίς γραμμές του ἐναντίον μας, οἱ 
ὁποῖοι εἴμαστε μικροί σέ ἀριθμό καί ἄοπλοι;

Μή φοβᾶσαι, διότι Ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος, καί 
ὁ ζῶν...τό Ἄλφα καί τό Ὠμέγα. Ὅλες οἱ ὑπερδυνάμεις πού 
στρέφονται ἐναντίον σας, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνας 
τυφώνας ἀπό τή χώρα τῶν νεκρῶν. Ὅμως, Ἐγώ εἶμαι ὁ ζῶν...
καί ἰδού ζῶν εἰμι εἰς τούς αἰῶνας... εἰμί ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ 
Ἐρχόμενος: ὁ πρό τῶν αἰώνων καί μετά τή συντέλεια τῶν 
αἰώνων Θεός̇  Ἐγώ εἰμι πρίν ἀπό τήν ἀρχή τῶν πάντων καί 
μετά τό τέλος ὅλης τῆς κτίσεως. Ὅλα τά κτίσματα εἶναι ὁριο-
θετημένα μέσα σέ ἕνα χρονικό φάσμα, τό ὁποῖο ἔχω μετρήσει 
γιά κάθε κτιστό πλάσμα̇  καί ἔξω ἀπό αὐτό δέν μποροῦν νά 
ἐπεκταθοῦν. 

Μή φοβᾶσαι, διότι ἐγενόμην νεκρός, καί ἰδού ζῶν εἰμι. Μή 
φοβᾶσαι οὔτε τόν θάνατο! Ἐγώ εἰμι πρίν ἀπό τόν θάνατο καί 
μετά τόν θάνατο. Ὁ θάνατος εἶναι ὁ ὑπηρέτης μου κι ἐγώ ἐπι-
τρέπω στόν ὑπηρέτη μου νά Μέ ὑπηρετεῖ στόν κόσμο. Παρέ-
δωσα τόν ἑαυτό Μου στόν ὑπηρέτη Μου γιά τρεῖς μόνο ἡμέ-
ρες καί μετά τόν διέταξα νά Μέ ἀφήσει καί τώρα, ἰδού, ζῶ! Ἐγώ 
εἶμαι ὁ Δεσπότης τοῦ θανάτου καί τῆς ζωής̇  ὁ Δεσπότης τοῦ 
χρόνου καί τῆς αἰωνιότητας, ὁ παντοκράτωρ. Μή φοβᾶσαι! 
Ἰδού ζῶν εἰμι εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Εἶμαι ζωντανός 
γιά πάντα. Ἐσύ ἐπίσης θά εἶσαι μαζί Μου ζωντανός. Ἀλλά καί 
ὅλοι ὅσοι παραμένουν σ’ Ἐμένα πιστοί καί δέν φοβοῦνται, 
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αὐτοί θά ζοῦν μαζί Μου! 
Μή φοβοῦ! Ἐγώ εἰμι τό Α 
καί τό Ω.

Ὦ Κύριε, αἰώνιε καί 
ἀθάνατε, αὐτά τά ἱερά λό-
για Σου ἄς ἀντηχοῦν στίς 
ψυχές τῶν πιστῶν δού-
λων Σου ὅποτε ἐγείρεται 
ἕνα κύμα διωγμοῦ ἐνα-
ντίον τῆς ἁγίας Ἐκκλησί-
ας Σου, ὥστε, ὁμοφρόνως 
στηριγμένοι στόν βραχί-
ονά Σου τόν ὑψηλό, νά 
μή φοβόμαστε. Σοί πρέ-
πει πᾶσα δόξα, τιμή καί 

προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων! Ἀμήν.  E

   λέπουμε ἀληθινά, μονάχα ὅταν χάσουμε τό πολύτιμο 
   πού εἴχαμε. Τό ἀντικρύζουμε τότε στήν ἐσωτερική 

του διάσταση, σέ ἕνα ἐπίπεδο ἀφθαρσίας καί θάμβους: 
προϊδεασμός τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Κυριάκος Χαραλαμπίδης

B
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-      ίλησέ μας γιά τίς θεῖες ὀπτασίες πού βλέπεις, εἶπε κά-
       ποτε ἕνας μοναχός στόν ὅσιο Παχώμιο. 

Ἕνας ἁμαρτωλός σάν ἐμένα δέν προσδοκᾶ ὀπτασίες ἀπό 
τόν Θεό, ἀπάντησε ὁ Παχώμιος, ἀλλά ἀφῆστε με νά σᾶς πῶ γιά 
μία μεγάλη ὀπτασία, γιά τόν ἅγιο καί ταπεινό ἄνθρωπο. Γιατί 
ποιά ὀπτασία μπορεῖ νά εἶναι μεγαλύτερη ἀπό αὐτή: νά βλέ-
πουμε τόν ἀόρατο Θεό ἀποκαλυπτόμενο στό ναό Του, σ’ ἕνα 
ὁρατό ἀνθρώπινο πρόσωπο;

Αὐτή εἶναι ἡ ἀνώτερη ἀπ’ ὅλες τίς ὀπτασίες, ἕνα ἀληθινό 
θαῦμα: μία ἀνθρώπινη ὕπαρξη πλασμένη κατ’ εἰκόνα καί ὁμοί-
ωση τοῦ Θεοῦ. «Ἐξομολογήσομαί σοι ὅτι φοβερῶς ἐθαυμα-
στώθης». Στήν πνευματική ζωή τοῦ καθενός μας, ἴσως δέν 
ὑπάρχει ἔργο περισσότερο ἐπεῖγον ἀπό αὐτό: νά ἀνανεώσουμε 
τήν αἴσθηση τοῦ θαυμασμοῦ καί τοῦ δέους μπροστά στό θαῦμα 
καί στό μυστήριο τοῦ ἴδιού μας τοῦ προσώπου. Ἰδιαίτερα δέ 
πρέπει νά τονιστεῖ ἡ λέξη «μυστήριο». Ποιός εἶμαι; Τί εἶμαι; 
Ἡ ἀπάντηση δέν εἶναι καθόλου προφανής. Δέν γνωρίζω παρά 
ἕνα πολύ μικρό μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μου. Τά ὅρια τοῦ ἀνθρώπινου 
προσώπου εἶναι ἐξαιρετικά πλατιά. Ἐκτείνονται πρός τό ἄπει-
ρο̇  ἁπλώνονται πρός τά πίσω, ἀλλά καί πρός τά ἐμπρός μέσα 
στό χρόνο, ἀλλά καί πέρα ἀπ’ αὐτόν̇  εἰσέρχονται στήν αἰωνιό-

Μητροπολίτη Κάλλιστου Ware

ª
TO ALHUINO UAYMA
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τητα. Ἐντός μου ὑπάρχουν κρυμμένα ἀνεξιχνίαστα βάθη πού 
διαφεύγουν τῆς δικῆς μου ἀντίληψης.

Μέσα στό μυστηριῶδες αὐτό ἀνθρώπινο πρόσωπο, πού ἔχει 
πλαστεῖ κατά τήν εἰκόνα τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ὑπάρχουν τέσσερα 
στοιχεῖα ἰδιαίτερα μεγάλης σημασίας: ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχαρι-
στία, ἡ κοινωνία καί ἡ ὡρίμανση. E

         ρέπει νά στρέψεις τήν προσοχή σου στήν ἐσωτερική
          σου ζωή, οὕτως ὥστε νά μήν προσέχεις τί γίνεται γύρω 
σου. Τότε δέ θά κρίνεις τούς ἄλλους. 

Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα

p
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       ταν ἀκοῦμε γιά  προσευχή, συνήθως ἔρχονται στή σκέψη
     μας δυό πράγματα: Τί νά ζητήσω καί τί νά ζητήσω γιά 

μένα ἤ τούς δικούς μου. Φαίνεται πώς ἡ φιλαυτία ἀγγίζει ὅλες 
τίς πτυχές τῆς ζωῆς, τίς καθορίζει καί τίς μολύνει.

Ὅμως, στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἰσέρχονται ὅσοι, κατά τό 
λόγο τοῦ Κυρίου, ἀγωνίζονται νά ἐφαρμόσουν τό «ἀπαρνη-
σάσθω ἑαυτόν», ὅσοι, δηλαδή, ἀγαποῦν ὑπερβαίνοντας τόν 
ἐγωκεντρισμό τους.

Ὅλοι οἱ φίλοι τοῦ Χριστοῦ, στοιχώντας στή διδασκαλία καί 
στή ζωή Του, ἀφῆναν τόν ἑαυτό τους καί ξανοίγονταν στήν 
ἀπεραντοσύνη τῆς ἀγάπης, πού ἀγκαλιάζει ὅλο τόν κόσμο 
«ὅπου γῆς», συμμετέχοντας καρδιακά στόν πόνο καί τά βά-
σανά του.

Πιό πολύ αὐτή ἡ συμμετοχή ἐκφράζεται στήν προσευχή. Ὁ 
ἅγιος Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ἔγραφε σέ μία ἐπιστο-
λή του: «Ἄν κάποιος ἤθελε νά εἶναι κοντά μου, θά ἄκουγε τίς 
εὐχές μου καί τούς στεναγμούς μου καί θά ἔβλεπε τά δάκρυα 
πού χύνω γιά τούς ἀδελφούς μου. Ὅλη τή νύχτα προσεύχομαι 
καί φωνάζω: Κύριε, ἤ σῶσε ὅλους τούς ἀδελφούς ἤ σβῆσε καί 
μένα. Δέν θέλω τόν Παράδεισο μόνος!».

Κι ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης ἔλεγε: «Δέν μπο-
ρεῖς νά σωθεῖς μόνος σου, ἄν δέν σωθοῦν καί οἱ ἄλλοι. Εἶναι 

π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους

O
H pROSEYXH GIA TOYS ALLOYS
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λάθος νά προσεύχεται κάποιος μόνο γιά τόν ἑαυτό του, γιά νά 
σωθεῖ ὁ ἴδιος. Πρέπει νά προσευχόμαστε γιά ὅλον τόν κόσμο, 
νά μή χαθεῖ κανένας».

Ἡ ἐκκλησία, ὡς κοινότητα - σχέση, σηματοδοτεῖ τόν Πα-
ράδεισο, ἐνῶ ἡ μοναξιά, ὁ ἐγωκεντρισμός, δείχνει τό ἀντίθετο̇  
αὐτές εἶναι οἱ καταστάσεις πού βιώνονται ἀπό τό νῦν αἰώνα 
καί καθορίζουν τήν αἰώνια μέρα.

Βέβαια, ἡ ἀγάπη ἐκδηλώνεται μέ ποικίλους τρόπους̇  ὅλοι 
ὅμως οἱ τρόποι πηγάζουν ἀπό τήν ἀγαπῶσαν καρδίαν. Ἡ προ-
σευχή «ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου» εἶναι γνώρισμα τῶν ἀνθρώ-
πων πού ἀγαποῦν ὄχι συναισθηματικά ἀλλά ὑπαρξιακά, μέ τό 
εἶναι τους, γι’ αὐτό καί οὐσιαστικά.
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Ποιός ὅμως μπορεῖ νά καυχηθεῖ γιά τήν τέλεια ἀγάπη, χω-
ρίς ἴχνος ἐγωισμοῦ; Στό σημεῖο πού νικᾶμε τόν ἐγωισμό αὐξά-
νεται καί ἡ ἀγάπη ὅπως καί τό ἀντίθετο. Ἔτσι, πορευόμαστε, 
ἀγωνιζόμαστε, θέλουμε. Τά ὑπόλοιπα θά τά κάνει ἡ Χάρη τοῦ 
Θεοῦ, πού «τά ἀσθενῆ θεραπεύει καί τά ἐλλείποντα ἀναπλη-
ροῖ». 

Ἄν ἡ ποιότητα, ὅπως καί ὁ χρόνος πού διαθέτουμε στήν προ-
σευχή, δείχνουν σέ μᾶς τή σχέση πού ἔχουμε μέ τό Θεό, ἔτσι 
δείχνει σέ μᾶς καί ἡ προσευχή πού κάνουμε γιά τούς ἄλλους 
τήν ποιότητα τῆς ἀγάπης μας.

Κι ἄν προσευχόμαστε ἀρχικά ἐγωκεντρικά, ὅπως τό παιδί 
ζητᾶ ἀπό τό γονιό του συμφεροντολογικά νά ἱκανοποιήσει 
τίς ἀνάγκες του, εἶναι ὅμως μία ἐπικοινωνία. Σιγά-σιγά μπο-

ρεῖ αὐτή ἡ ἀσθενική ἐπικοινωνία νά 
ἐξελιχθεῖ σέ κοινωνία, μέσα στήν 
ὁποία θά συναντοῦμε τούς ἀνθρώ-
πους γιά νά γίνει ὁ πόνος τους πό-
νος μας, βιώνοντας τό ὁμοούσιο 
τῆς ἀνθρώπινης φύσης.

Τότε θά βιώσουμε τήν ἐγγύτητα 
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπη 
Του, τήν ὀμορφιά νά ἀνήκεις στήν 
ἀνθρωπότητα, στή μεγάλη οἰκογέ-
νεια πού ἔχει τό Θεό πατέρα. E
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         νας  μοναχός  ζοῦσε σ’ ἕνα κοινόβιο  μοναστήρι ὡς
        ἡσυχαστής, ἀλλά πολύ συχνά τόν κυρίευε τό  πάθος 

τῆς ὀργῆς. Σκέφτεται, λοιπόν, καί λέγει στόν ἑαυτό του: 
«Θά φύγω ἀπό τοῦτο τό μοναστήρι καί θά πάω ν’ ἀσκητεύ-
σω μόνος μου ὡς ἀναχωρητής̇  κι ἐκεῖ, ἅμα δέν ἔχω καμιά 
σχέση μέ κανέναν καί ἡσυχάζω μόνος μου, θά πάψει νά μ’ 
ἐνοχλεῖ καί τό πάθος τῆς ὀργῆς».

Ἔφυγε, λοιπόν, ἀπό τό μοναστήρι καί πῆγε καί βρῆκε μία 
σπηλιά, ὅπου προσπάθησε νά ζήσει μόνος του. Καί μία μέρα, 
βγῆκε νά γεμίσει τό σταμνί του μέ νερό̇  τό γέμισε καί τό ἀκού-
μπησε κάτω, ἀλλά ξάφνου τό βλέπει ν’ ἀναποδογυρίζει. Τό σή-
κωσε καί τό γέμισε γιά δεύτερη φορά, μά ἐκεῖνο ἀναποδογυρί-
στηκε ξανά.  Θύμωσε τότε, τό ἅρπαξε καί τό ’καμε κομμάτια.

Ὅμως, σέ λίγο, ὅταν ἦρθε στά σύγκαλά του, κατάλαβε πώς 
ὅλ’ αὐτά εἶναι καθαρός ἐμπαιγμός του ἀπό τό δαίμονα, καί εἶπε 
πάλι μέσα του:

«Βλέπεις, ἑαυτέ μου; Ἦρθες νά ζήσεις μοναχός σου ὡς ἀνα-
χωρητής, μά πάλι νικήθηκες. Πήγαινε, λοιπόν, καί πάλι νά 
ζήσεις στό κοινόβιο. Διότι, ἑαυτέ, ὅπου καί νά πᾶς, πρέπει ν’ 
ἀγωνίζεσαι καί νά ὑπομένεις»! Καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
σηκώθηκε πάλι κι ἐπέστρεψε στό κοινόβιό του.  E

Π.Β. Πάσχου,  Μικρό Γεροντικό

E

OpOY KAI NA pAME
TON EAYTO MAS KOYBALAME
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       αρόλο πού κοινωνιολογικά ὁ ὅρος ἐκκοσμίκευση ἔχει
       ἄλλο νόημα, στό χῶρο τῆς θεολογίας χρησιμοποι-

εῖται γιά νά δηλώσει τήν χειραφέτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό 
κάθε εἴδους θρησκευτική καί ἐκκλησιαστική αὐθεντία. Τό 
φαινόμενο αὐτό γεννήθηκε πρώτιστα στίς δυτικές κοινωνί-
ες. Ἦταν τό φυσικό ἀποτέλεσμα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς, 
ὅπου ὁ Θεός κατάντησε ἕνα νεκρό πλάσμα τοῦ νοῦ, μία ἰδέα, 
μία ἀφηρημένη ἔννοια καί συνεπῶς ἄσχετος μέ τή ζωή τοῦ 
ἀνθρώπου, τοῦ κόσμου καί τῆς ἱστορίας. Ὁ Νίτσε, στό κή-
ρυγμά του γιά τόν «θάνατο τοῦ Θεοῦ», διέγνωσε αὐτήν 
ἀκριβῶς τήν ἀποχριστιανοποίηση τῆς Εὐρώπης. Κρινόμενος 
νηφάλια, χωρίς θρησκευτικές ἐξάρσεις καί φανατισμούς, ὁ 
Νίτσε θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ «προφητικός». Σκια-
γράφησε ἔντονα τά χαρακτηριστικά τοῦ σύγχρονου κόσμου: 
τήν ἀπώθηση ἤ ἀδιαφορία γιά ὁποιαδήποτε μεταφυσική ἀνα-
ζήτηση, τόν θρησκευτικό ἀποχρωματισμό. Ἔτσι ἑρμηνεύεται 
καί ὁ ἐπίμαχος λόγος του «ὁ Θεός πέθανε»!

Οἱ ρίζες αὐτοῦ τοῦ φαινομένου βρίσκονται στήν ἀπόκλιση 
τοῦ δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπό τό ἀφετηριακό γεγονός τῆς 
Ἐκκλησίας. Τῆς μετατροπῆς της σέ θρησκεία, ἡ ὁποία προ-

π. Νικολάου Χριστοδούλου

H XRISTIANIKH pISTH SE MIA 

EKKOSMIKEYMENH EpOXH

p
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σφέρει συναισθηματικές καί νοητικές κατοχυρώσεις στόν 
ἀτομικό ἄνθρωπο καί διανθίζει τήν κοινωνική ζωή μέ στεῖρες 
ἠθικές σκοπιμότητες.

Κριτήριο τῆς ὀρθόδοξης ζωῆς, πού βρίσκεται στόν ἀντί-
ποδα τῆς ἐκκοσμίκευσης, εἶναι τό βίωμα. Ἐκφάνσεις αὐτοῦ 
τοῦ βιώματος εἶναι ἡ λατρεία καί ὁ ἁγιασμός. Θεματοφύλα-
κας καί τῶν δύο στόν ὀρθόδοξο χῶρο, εἶναι ὁ μοναχισμός. Γι’ 
αὐτό, ὅπως γράφει ὁ Μέγεντορφ, «ἐπί αἰῶνες οἱ μοναχοί θά 
ἀποτελέσουν τό ἀντίβαρο μίας Ἐκκλησίας ὑπερβολικά ἐκκο-
σμικευμένης καί ὑπερβολικά μακαρίας, μίας Ἐκκλησίας, ἡ 
ὁποία στό παρελθόν εἶχε δεχθεῖ χωρίς δυσκολία στούς κόλ-
πους της τά ἑλληνορωμαϊκά πλήθη καί ἡ ὁποία ἐπωφελεῖται, 
χωρίς πολλές τύψεις, τῆς εὔνοιας καί τῆς γενναιοδωρίας τῶν 
εὐσεβεστάτων βασιλέων. Χάρη στούς μοναχούς, ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Κ. Διαθήκης δέν θά συνταυτιστεῖ ποτέ ἀπολύτως μέ ἕνα 
ἔθνος, μέ μία φυλή, μέ μία κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Οἱ 
θεοκρατικές ἀξιώσεις τῶν πιστῶν βασιλέων θά προσκρούουν 
πάντοτε στό ζωντανό τεῖχος τῶν μοναχῶν».

Σέ αὐτή τήν ἐκκοσμικευμένη ἐποχή μας, καλούμαστε νά 
ἐπανεύρουμε τόν γνήσιο τρόπο ζωῆς μέσα ἀπό τή λατρεία καί 
τόν ἁγιασμό. Ἀκολουθώντας ὡς φῶς τήν αὐθεντία τοῦ μο-
ναχισμοῦ, μποροῦμε νά «σώσουμε» τό ἀνθρώπινό μας πρό-
σωπο καί νά μείνουμε αὐτό πού γίναμε μέ τό βάπτισμά μας: 
Σῶμα Χριστοῦ. E



14

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ OI OSIOI ANDRONIKOS KAI 

AUANASIA OI OMOZYGOI

         τίς 9 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας
        ἑορτάζει τήν μνήμη ἑνός θεοφόρου 
ζεύγους, τῶν Ὁσίων Ἀνδρονίκου καί Ἀθα-
νασίας.Ἔζησαν στά μέσα τοῦ 6ου αἰώνα 
στήν Ἀντιόχεια. Ὁ Ἀνδρόνικος ἦταν τρα-
πεζίτης καί ἦταν οἰκονομικά εὔπορος. Τά 
πλούτη ὅμως δέν τούς συνεπῆραν ἀλλά 
ζοῦσαν μέ θέρμη τήν κατά Θεό ζωή. Δι-
έθεσαν τα δύο τρίτα τῆς περιουσίας τους 

σέ ἐλεημοσύνες καί δάνεια χωρίς τόκο. 
Ἀπέκτησαν δυό παιδιά, ἕνα ἀγόρι καί ἕνα κορίτσι. Ξαφνικά, τά 
δυό παιδιά πεθαίνουν. Ὁ Ἀνδρόνικος ἀντιμετώπισε τόν χαμό τους 
μέ ὑπομονή καί καρτερικότητα. Ἀντιθέτως, ἡ Ἀθανασία ἦταν 
ἀπαρηγόρητη. Ἐνῶ βρισκόταν στό ναό τοῦ Ἁγίου Ἰουλιανοῦ 
καί θρηνοῦσε, ἐμφανίστηκε μπροστά της, ὑπό μορφή μοναχοῦ, ὁ 
Ἅγιος Ἰουλιανός γιά νά τήν ἐνισχύσει λέγοντάς της ὅτι τά παιδιά 
της ἀναπαύονται ἐν σκηναῖς Ἁγίων. Τό γεγονός αὐτό τήν παρα-
μύθησε καί ἀποφάσισαν ἀπό κοινοῦ νά ἐγκαταλείψουν τά ἐγκό-
σμια καί νά ἐνδυθοῦν τό μοναχικό τριβώνιο. Ἀφοῦ ἐπισκέφτηκαν 

Γιώργου Παπαγεωργίου

Û
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τήν Ἁγία Γῆ καί προσκύνησαν στά Πανάγια Προσκυνήματα, κα-
τέληξαν στήν Αἴγυπτο πλησίον τοῦ ἀββᾶ Δανιήλ. Ὁ γέροντας 
κράτησε κοντά του τόν Ἀνδρόνικο τήν δέ Ἀθανασία τήν ἔστειλε 
νά ἐγκαταβιώσει στήν γυναικεία μονή τῶν Ταβεννησιωτῶν.
Μετά ἀπό δώδεκα χρόνια ὁ Ἀνδρόνικος πῆρε καί πάλι τό δρόμο 
γιά νά προσκυνήσει στούς Ἁγίους Τόπους. Στό δρόμο συνάντησε 
τή σύζυγό του, τήν ὁποία ὅμως δέν ἀναγνώρισε. Ἦταν ἐνδεδυμέ-
νη μέ ἀνδρική ἀμφίεση καί εἶχε γίνει ἀγνώριστη ἀπό τήν πολλή 
ἄσκηση. Ἀπεναντίας ἡ Ἀθανασία τόν ἀναγνώρισε καί τοῦ πρότει-
νε νά πορευτοῦν μαζί πρός τά Ἱεροσόλυμα ἀλλά ἐν τελείᾳ σιωπῇ. 
Ἐπιστρέφοντας στήν Αἴγυπτο καί, ἀφοῦ ὁ Ἀνδρόνικος πῆρε τήν 
εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα Δανιήλ, ἀσκήτεψε μαζί μέ 
τήν Ἀθανασία γιά δώδεκα ὁλόκληρα χρόνια χωρίς νά ἀντιληφθεῖ 
ὅτι ἦταν ἡ ἴδιά του ἡ σύζυγος.
Μία μέρα ἡ Ἀθανασία ἀρρώστησε βαριά καί, ἀφοῦ κοινώνησε, 
παρέδωσε τήν ψυχή της στά χέρια τοῦ Κυρίου. Ὅταν οἱ πατέρες 
ἑτοίμαζαν τό νεκρό σῶμα γιά τήν κηδεία, ἀντιλήφτηκαν ὅτι δέν 
ἐπρόκειτο γιά ἄνδρα ἀλλά γιά γυναίκα. Κατόπιν ἀνακάλυψαν 
καί ἕνα γράμμα στό ὁποῖο ἀποκάλυπτε τήν πραγματική της ταυ-
τότητα. Μόνο τότε ὁ Ἀνδρόνικος συνειδητοποίησε ὅτι εἶχε δίπλα 
του γιά τόσα χρόνια τήν ἴδιά του τήν σύζυγο. Ἀφοῦ πέρασε λί-
γος καιρός, καί μετά ἀπό σύντομη ἀσθένεια, παρέδωσε τήν Ἁγία 
ψυχή του στόν Κύριο καί ὁ Ἀνδρόνικος ὁδεύοντας γιά νά συνα-
ντήσει τήν πολυαγαπημένη του σύζυγο, Ἀθανασία.    E



Μητροπολίτη Κυρήνης Ἀθανασίου

TO ALHUINO FVS

Tόν σβήσανε
τόν ἥλιο,

μ’ αὐτός ἔλαμπε̇
καί τότες

καταλάβανε,
Θαρρῶ,

πώς νικάει
τό σκοτάδι

ποτές
τό Φῶς.


