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         ά χρόνια τῆς ζωῆς μου λιγοστεύουν, Κύριε.
Μά μνήμη θανάτου δέν ἔχω.

Καθώς μέ ψευδαισθήσεις ἀρέσκομαι νά ζῶ.
Τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου τούτου˙

καί τῶν αἰσθήσεων.
«Πρίν εἰς τέλος ἀπόλλυμαι, σῶσόν με».
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H ZVH MAS 'H  O XRISTOS;

       ἶναι συνηθισµένη ἡ ἀντίληψη πώς ὁ Θεός ὑπάρχει γιά
       νά κάνει θαύµατα, γιά νά ἀνατρέπει τά ἀρνητικά πού 

ἔχουµε στή ζωή μας ἤ γιά νά ὁδηγεῖ τή ζωή μας ὅπως ἐµεῖς θέ-
λουµε. Τότε ὅµως ἀναδύεται ἕνα ἐρώτηµα: θέτουμε σέ προ-
τεραιότητα τή δική μας ζωή ἤ τόν Θεό; Συνήθως θεωροῦµε, 
κι αὐτό εἶναι μιά λαθεµένη στάση μέσα στήν Ἐκκλησία, πώς 
ὑπάρχουµε, κινούµεθα καί ζοῦµε γιά νά ἐξυπηρετεῖ ὁ Θεός τίς 
ἀνάγκες μας. Ἀκόµη καί ἡ µετοχή μας στά μυστήρια κι ἰδιαί-
τερα σ’ αὐτό τῆς ἐξοµολογήσεως σέ αὐτό τό πλαίσιο κινεῖται. 
Αὐτό προκύπτει ὄχι τόσο γιατί ἔχουµε κέντρο τῆς ζωῆς μας 
τό Θεό, ὅσο γιατί πιστεύουµε ὅτι ὁ Θεός θά ἐξυπηρετήσει 
καλύτερα τά συµφέροντά μας. Ἄρα ὡς κέντρο τίθεται ἡ ζωή 
μας καί ὄχι ὁ Θεός. Ἀκόµη καί ἡ ἄσκησή μας καί ὁ ἀγώνας 
πού κάνουµε, δέν γίνεται γιατί προσδοκοῦµε μέσα ἀπό τήν 
ἀναζήτηση τήν αἴσθηση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά γιατί ψάχνουµε ἕναν 
τρόπο κι ἕνα δρόµο δικαίωσής μας.

Μ’ αὐτήν, λοιπόν, τήν ἔννοια δέν µπορεῖ νά εἰσέλθει ὁ 
ἄνθρωπος στήν ὁδό τοῦ Χριστοῦ. Ὀφείλουµε πάνω ἀπό ὅλα 
νά ξεκαθαρίσουµε στόν ἑαυτό μας ἄν εἴµαστε ἕτοιµοι, ἔστω 
ἀρχικά, νά ἀρνηθοῦµε κάποια δικαιώµατα πού φαντάζουν 

E
π. Βαρνάβα Γιάγκου
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σηµαντικά γιά μᾶς, γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν ἀνα-
ζήτηση τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά ρωτήσουµε βαθύτερα τόν ἑαυτό 
μας ποιό εἶναι τό κέντρο. Ἡ ζωή μας ἤ ὁ Χριστός; Ἀπό ἐκεῖ θά 
µπορέσει νά ξεκαθαρίσει ἡ ὑπόθεση.

Διότι µπορεῖ νά βαδίζουµε φαινοµενικά σέ μιά πνευµατική 
ζωή, νά εἴµαστε αὐστηροί τηρητές τῶν ἐκκλησιαστικῶν δια-
τάξεων, ἀλλά ἡ βάση τῆς προσπάθειάς μας, τοῦ ἀγώνα μας, 
νά εἶναι ὁ ἑαυτός μας. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος πού συνηθί-
ζουµε νά φανταζόµαστε τό Θεό σάν ἕνα μάγο, πού διά µιᾶς 
θά ἀλλάξει τή ζωή μας καί θά μᾶς λυθοῦν ὅλα τά προβλήµατα.

Ἀποδεχόµαστε τά συµπτώµατα τῶν ἁµαρτιῶν μας, καί κυ-
ριότερα αὐτό τῆς φιλαυτίας μας, πού ἔχει χρονίσει μέσα μας 
κι ἔχει γίνει σύμφυτη κατάσταση, ἀλλά καί ψυχοπαθολογι-
κές καταστάσεις, ὅπως ἕνα ψυχοπλάκωµα, μιά αἴσθηση κα-
τάθλιψης, μιά µελαγχολία ἤ ἔστω μιά δυσκολία μέ τόν ἑαυτό 
μας. Ὡστόσο, γκρινιάζουµε στό Θεό πώς δέν ἀπαντάει στά 
αἰτήµατά μας κι ἀναρωτιόµαστε ποῦ εἶναι ἡ παντοδυναµία 
Του, ἐφόσον δέν µπορεῖ νά ἀνατρέψει τό ἐσωτερικό σκηνικό 
καί τό σκοτάδι νά τό κάνει φῶς διά µιᾶς.

Αὐτό ὅµως δείχνει ξεκάθαρα ὅτι ὡς στόχευση τῆς ζωῆς 
μας δέν ἐπιλέξαµε νά εἶναι ἡ ἀναζήτηση ἀλλά ἡ βόλεψη. Ὄχι 
ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἡ δικαίωση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἡ 
προσευχή μας πολλές φορές εἶναι μιά χειριστική προσέγγιση 
τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἐξυπηρετήσουµε τόν ἑαυτό μας.   E
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H FYSH VS NAOS

         φύση ὅλη εἶναι ἕνας ἀπέραντος ναός, πού ἔχει γιά θόλο
       του τό γαλάζιο οὐρανό, γιά στύλους τίς ὑψηλές κορυ-

φές τῶν βουνῶν, γιά εἰκονογράφηση τά σύννεφα, γιά λαμπά-
δες καί κανδῆλες τίς ἀχτίνες τοῦ ἥλιου, γιά λιβάνι τά μύρα 
τῶν λουλουδιῶν καί γιά ψάλτες τά γλυκόφθογγα  πτηνά τῶν 
δασῶν. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά εἶναι ὁ ἱερεύς τῆς κτίσεως καί 
μαζί μέ ὅλα τά ἔμψυχα καί τά ἄψυχα νά δοξάζει τό σοφό Δημι-
ουργό καί Κυβερνήτη τοῦ παντός. E

H
Μοναχοῦ Πολύκαρπου Ἁγιορείτη
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DEN TA EXOYME OLA

  ανείς στή ζωή δέν τά ἔχει ὅλα. Κάτι κερδίζει, μά καί
  κάτι ταυτόχρονα χάνει. Ὅλα δέν γίνεται νά τά ἔχουμε. 

Αὐτός εἶναι καί ὁ κανόνας μίας σχέσης. Παίρνουμε πράγμα-
τα, ἀλλά ταυτοχρόνως πρέπει καί νά δώσουμε.. E

K
π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου

H MNHMH TOY UANATOY

         μνήμη τοῦ θανάτου μπορεῖ νά ἐνεργήσει ὡς δύναμη
        πού θά νικήσει τήν πνευματική μας νωθρότητα καί θά 

βοηθήσει νά δοῦμε τή ζωή μας σοβαρά καί οὐσιαστικά. Μπο-
ρεῖ νά μᾶς κάνει νά χαιρόμαστε τήν ἀνατολή τῆς νέας μέρας 
καί νά εὐχαριστοῦμε καρδιακά τό Θεό πού μᾶς τή δίνει. Μπο-
ρεῖ νά γίνεται τό βράδυ ὑπόμνηση τῆς τελευταίας μέρας τῆς 
ζωῆς μας, ὥστε νά ἑτοιμαζόμαστε μέ προσευχή καί μετάνοια. 
Μπορεῖ, ἀκόμα, ἡ μνήμη τοῦ θανάτου νά μᾶς ὁδηγεῖ στή συμ-
φιλίωση, στήν ταπείνωση, στήν ἐγρήγορση γιά νά ζήσουμε 
τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ «ὅσο εἶναι καιρός». E

H
π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους
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¶ERI ¶ROSEYXHS

•	 Προσευχή	χωρίς	ταπείνωση,	αὐτομεμψία	καί	μετάνοια,	
μένει ἀνενέργητη.

•	 Χωρίς	τό	ἐλατήριο	τῆς	Ἀγάπης,	δέν	ἐξακοντίζεται	ἡ	
Προσευχή στόν Οὐρανό.

•	 Ἀλίμονο,	ἄν	προσευχόμαστε	μόνο	μέ	τά	χείλη,	κι	ἡ	καρ-
διά μας εἶναι γεμάτη ἀκαθαρσίες καί κακίες!

•	 Ἀφοῦ	συνεχῶς	ἁμαρτάνουμε,	γι’	αὐτό	καί	συνεχῶς	νά	
προσευχόμαστε!

•	 Ἄν	ἡ	Προσευχή	δέν	καταλαμβάνει	τό	κύριο	μέρος	τῆς	
ζωῆς μας, τότε ὁ πνευματικός μας θάνατος εἶναι βέβαιος.

•	 Στίς	θλίψεις	καί	στίς	δοκιμασίες,	στούς	πειρασμούς	καί	
τούς κινδύνους, τί πιό καλό ὑπάρχει ἀπό τήν Προσευχή;

•	 Νηστεία	καί	Προσευχή,	ὅταν	
πᾶνε μαζί, κάνουν θαύματα!

•	 Ἡ	προσευχή	εἶναι	τό	εὐγενέ-
στερο γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου.

•	 Τό	μυστικό	τῆς	προσευχῆς	
εἶναι ἡ μυστική προσευχή.

•	 Προσευχή	χωρίς	ἐλπίδα	εἶναι	
καράβι χωρίς πυξίδα E.

Γέροντα Γερμανοῦ Σταυροβουνιώτη
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¶OLITISTIKH DHMIOYRGIA

KAI XRISTIANISMOS

    να ἐνδιαφέρον ζήτημα τό ὁποῖο προβάλλει ἄμεσα ἤ
    ἔμμεσα τόν τελευταῖο καιρό εἶναι ἡ σχέση τῆς πολιτι-

στικῆς δημιουργίας καί γενικά τῶν τεχνῶν μέ τήν χριστια-
νική ζωή ὡς βίωμα, ὡς κατήχηση, ὡς λατρεία καί ὡς καθημε-
ρινότητα. Δυστυχῶς, τόσο οἱ παλαιές κατηχητικές κινήσεις 
ὅσο καί κάποιες σύγχρονες, οὐδέποτε σχεδόν ἀξιοποίησαν 
καλλιτεχνικές δημιουργίες, οὔτε κἄν ἀκόμα αὐτή τήν ἴδια 
τήν πολιτιστική μας παράδοση. Κι ὅμως.

Σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Ἀπ. Παύλου «πάντα δοκιμάζε-
τε, τό καλόν κατέχετε» (Ά  Θεσσ. 5.21), ὁ χριστιανός ὄχι 
μόνο δέν πρέπει νά ἀγνοεῖ ἤ νά ἀδιαφορεῖ ἀλλά ἀπεναντίας 
ὀφείλει νά διαλέγεται μέ τόν κόσμο καί νά ἀξιοποιεῖ ὅ,τι εἶναι 
χρήσιμο καί ὠφέλιμο. Ὁ χριστιανός ὀφείλει νά ἀνοιχθεῖ πρός 
τόν κόσμο καί προσλάβει τά τοῦ κόσμου καί νά ἔχει τήν ὡρι-
μότητα νά δεχθεῖ καί νά ἀπορρίψει. Δέν ὑπάρχει τέχνη πού 
νά μήν ἔχει ἐμποτιστεῖ ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική 
ἀκόμα ἐμπειρία τόσων χιλιάδων χρόνων καί εἴτε ἠθελημένα 
εἴτε ἄθελα νά μήν περιέχει στίγματα καί ἀναφορές σέ θέματα 
μεταφυσικῆς, ἠθικῆς καί θεολογίας. Εἴτε λέγεται τραγούδι, 

E
Γιώργου Κυπριανοῦ



9

εἴτε ζωγραφική, εἴτε θέατρο, εἴτε λογοτεχνία, εἴτε κινηματο-
γράφος, ὅλα εἶναι πρόσφορα κεφάλαια γιά μεγάλη ὠφέλεια, 
ἔστω προβληματισμό. Διότι, οἱ τέχνες ἀποδεδειγμένα εἶναι ἡ 
προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά ἀγγίξει τόν οὐρανό, τό βάθος 
τῆς ὕπαρξης, τό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς. Τό ἴδιο καί ὁ χρι-
στιανός. 

Ἰδιαίτερα σήμερα, ὅπου ἡ κάθε ποιότητας πολιτιστική δη-
μιουργία κατακλυσμιαία μᾶς περιβάλλει, τόσο ὁ ποιμένας ἤ 
ὁ κατηχητής ὅσο καί ὁ ἁπλός πιστός ἐπιβάλλεται νά ἀντλοῦν 
ἀναφορές καί νοήματα. Δέν νοεῖται χριστιανός τοῦ σήμερα, 
ὁ ὁποῖος νά μήν ἀκούει μουσική, νά μήν διαβάζει ποίηση, νά 
μήν παρακολουθεῖ θέατρο καί κινηματογράφο, νά μήν ἀσχο-
λεῖται μέ τά εἰκαστικά, νά μήν διαβάζει λογοτεχνία κ.ἄ. 

Εἶναι πολίτης τοῦ κόσμου, τοῦ κόσμου τῆς γῆς μέ τό βλέμ-
μα, τό μυαλό, τήν καρδιά καί γενικά τήν κρίση του στραμμένη 
στόν οὐρανό. Ἔτσι ζεῖ,  κινεῖται καί πολιτεύεται ὁ ὥριμος καί 
ὁλοκληρωμένος χριστιανός τοῦ σήμερα. Μέ πνεῦμα ἐλευθε-
ρίας. Γιά νά σταματήσει ἐπιτέλους ἡ ταύτιση κάθε χριστια-
νοῦ καί κάθε χριστιανικῆς παρουσίας μέ τό συντηρητισμό, 
τό ἄρωμα τῆς νεφθαλίνης, τοῦ ἀπόκοσμου καί τοῦ περιθωρι-
ακοῦ. Ἄς μήν στεροῦμε στούς χριστιανούς τήν ὀμορφιά τοῦ 
πολιτισμοῦ. Ἄς μήν στεροῦμε ὅμως καί ἀπό τόν κόσμο τήν 
ὀμορφιά τοῦ ἐλεύθερου χριστιανικοῦ πνεύματος.  E
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TO MONO THS ZVHS MAS TAJIDI

          μεγάλος φιλόσοφος Σωκράτης ἔθεσε ὡς τόν ὕψιστο
         σκοπό τῆς ζωή μας τό «γνῶθι σαυτόν». Ἡ αὐτογνω-

σία συνιστοῦσε γι’ αὐτόν τό πιό σπουδαῖο ἐπίτευγμα. Στό 
εὐαγγέλιο, ἡ αὐτογνωσία ἀκολουθεῖ ὁδό ἀντίστροφη. Προη-
γεῖται ἡ γνώση τῆς Ἀλήθειας ἡ ὁποία μέ τή σειρά της ὁδηγεῖ 
στήν αὐτογνωσία: «Γνώσεσθε τήν Ἀλήθεια καί ἡ Ἀλήθεια 
ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8,32).

Στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα ἡ ἔννοια τοῦ ἑαυτοῦ συ-
μπίπτει μέ τήν μεταπτωτική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου καί 

γι’ αὐτό, συνήθως, ταυτίζε-
ται μέ τόν ἐμπαθῆ καί ἐγω-
ιστικό ἑαυτό. Αὐτή εἶναι 
καί ἡ ἔννοια τοῦ λόγου τοῦ 
Χριστοῦ «ὅστις θέλει ὀπί-
σω μου ἀκολουθεῖν ἀπαρ-
νησάσθω ἑαυτόν καί ἀρά-
τω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί 
ἀκολουθείτω μοι» (Μάρκ. 
8,34).  Αὐτό δηλώνει ὅτι ἄν 
θέλουμε νά ἀκολουθήσουμε 

O
Πρωτ.  Νικολάου Χριστοδούλου
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τόν Χριστό πρέπει νά 
ἀπαρνηθοῦμε τόν κακό 
ἑαυτό μας, τά πάθη καί 
τίς ἁμαρτωλές μας ἐπι-
θυμίες, τόν ἐγωϊσμό καί 
τήν φιλαυτία μας. Αὐτά 
προϋποθέτουν ταπεινό 
φρόνημα καί ὑπακοή 
στόν Θεό. Σύμφωνα μέ 
τήν πατερική διδασκα-
λία, ἀπό τήν ὑπακοή πηγάζουν ὅλες οἱ θεῖες δωρεές καί τά χα-
ρίσματα. «Ὅλα αὐτά πού ἐπιτυγχάνονται μέ τή βία», γράφει 
ὁ ὅσιος γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, «δέν ἔχουν αἰώνια 
ἀξία, ἀλλά μόνο ἐκεῖνο πού ἐπιτυγχάνεται μέσω τῆς ἀγάπης 
καί τῆς ἐλεύθερης συνειδητῆς ὑπακοῆς». Ὁ ἄνθρωπος, ὁ 
ὁποῖος καταφέρνει μέ τήν ὑπακοή στό θεῖο θέλημα νά ἀπαλ-
λαγεῖ ὡς ἕνα βαθμό ἀπό τό ἐγώ του, αὐτός βρίσκεται στήν 
ἀρχή τῆς ὁδοῦ τῆς τελειότητος. Αὐτό φέρνει στό μυαλό μας 
τήν ἐρώτηση πού ἔθεσε κάποτε ὁ Ἅγιος Σιλουανός: «Πῶς 
μιλοῦν οἱ τέλειοι»; Γιά νά ἀπαντήσει ὁ ἴδιος: «Οἱ ἅγιοι, οἱ 
τέλειοι, δέν μιλοῦν ποτέ ἀπό τόν ἑαυτό τους».

Φαίνεται δύσκολο σήμερα τό ἐγχείρημα τῆς αὐτογνωσίας 
καί ἀκόμη πιό δύσκολο τό ἐγχείρημα τῆς ἀπάρνησης τοῦ ἑαυ-
τοῦ. Ὁ ἄνθρωπος τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας παραμένει 
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γαντζωμένος στήν ὕλη, αἰχμάλωτος τῆς πλεονεξίας. Μονα-
δικό του μέλημα ἡ αὐτοπροβολή, ἡ ἐπιβολή του πάνω στούς 
συνανθρώπους, ἡ κυριαρχία του σέ κάθε ἐπίπεδο δράσης. Ὁ 
διπλανός του δέν θεωρεῖται συνάνθρωπος καί πολύ περισσό-
τερο δέν θεωρεῖται  ἀδελφός. Ὁ ἄνθρωπος ἔθεσε ἄλλες προ-
τεραιότητες στή ζωή του: τό χρῆμα, τή δόξα, τή διασκέδα-
ση. Ὁτιδήποτε ἄλλο δέν θυμίζει τόν ἑαυτό μας καί δέν μᾶς 
φέρνει ἀντιμέτωπους μαζί του. Γιατί ὅταν βρεθεῖς μόνος σου, 
ἀναπόφευκτα, πρέπει νά συνδιαλεχθεῖς μέ τόν ἑαυτό σου, νά 
προβληματιστεῖς ἤ νά μετανοιώσεις γιά τά λάθη σου, νά τά 
βρεῖς μέ τή συνείδησή σου, νά ἀντιμετωπίσεις τούς φόβους 
σου. Εἶναι γιά τοῦτο πού ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος διακρίνεται 
γιά τήν ὑπερβολική ἐξωστρέφειά του. Ἡ ἐξωστρέφεια βολεύ-
ει, σέ κάνει νά ξεχνᾶς.

Ἡ Μάρω Βαμβουνάκη τό διατυπώνει ὄμορφα καί λογο-
τεχνικά: «Μόνο ἀπό τόν ἑαυτό μας κινδυνεύουμε, μόνο ἐκεῖ 
στό βάθος του βρίσκεται ἡ κόλαση καί ὁ παράδεισός μας, γι’ 
αὐτό πρός τά ἐκεῖ, πρός τά μέσα ἀξίζει νά ὁδοιποροῦμε. Κάθε 
δρόμος, κι ὁ πιό μακρινός κι ὁ πιό φιλόδοξος πνευματικά, ἀπό 
ἐκεῖ περνάει. Ἀπό ἐκεῖ περνάει ἀκόμη καί ἡ ἀπάρνηση τοῦ 
ἑαυτοῦ ὅταν τήν ἀποφασίσουμε. Γι’ αὐτό θυμώνουμε ὅταν 
μᾶς ἐμποδίζουν τό μόνο δημιουργικό ταξίδι ζωῆς: νά βροῦμε 
τόν ἑαυτό μας».
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Ὁ γέροντας Σωφρόνιος, ὅμως, ὅπως ὅλοι οἱ ἅγιοι, τό θέτει 
ἀπόλυτα ρεαλιστικά: Εἶχε κάποτε ἕναν διάλογο καί μία συζή-
τηση μέ τόν Θεό στό Ἅγιο Ὄρος. Προσευχήθηκε, καί ἔλεγε: 
«Κύριε! Πῶς μπορῶ νά ἐκπληρώσω τίς ἐντολές Σου; Ἀφοῦ 
εἶμαι ἄνθρωπος. Πῶς θά μέ κρίνεις: Εἶσαι Θεός, Παντοκρά-
τωρ, Παντοδύναμος, Παντογνώστης. Ἔχεις τήν πληρότητα 
τῆς ὕπαρξης, εἶσαι πηγή ζωῆς, πηγή δημιουργίας. Καί ποιός 
εἶμαι ἐγώ; Εἶμαι μικρό ἀνθρωπάκι. Ἄν δέν τρώω θά πεθάνω, 
ἄν μέ χτυπήσουν θά πεθάνω, ἄν ἀρρωστήσω θά πεθάνω. Πά-
ντα μέ ἀκολουθεῖ ὁ φόβος τοῦ θανάτου». 

Ἡ συναίσθηση τῆς πτωχείας μας εἶναι τό διαβατήριο γιά 
τό μόνο δημιουργικό ταξίδι τῆς ζωῆς! E
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ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ AGIOS GRHGORIOS ARMENIAS

  ἅγιος Γρηγόριος εἶναι ἀναμφί-
     βολα ἕνας ἀπό τούς μεγάλους 

Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Γιά τούς Ἀρμενίους θεωρεῖται  
«φωτιστής», ἀφοῦ αὐτός τούς 
ἔβγαλε ἀπό τά σκοτάδια τῆς εἰδω-
λολατρίας καί τούς ὁδήγησε στό 
Φῶς τό ἀληθινό, τό Χριστιανισμό.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἔζησε στά 
χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ (284-305), τοῦ με-
γαλύτερου διώκτη τῶν Χριστιανῶν. Ἔμεινε ὀρφανός ἀπό 
μικρός, ἀφοῦ οἱ Ἀρμένιοι σατράπες ἔσφαξαν τήν οἰκογένειά 
του, γιατί ὁ πατέρας του, Ἀνάκ, εἶχε δολοφονήσει  τόν βασι-
λιά τους.

Κατέφυγε στήν Καππαδοκία, ὅπου ἀσπάστηκε τό Χρι-
στιανισμό. Μέ τήν ἐπιστροφή στό θρόνο τοῦ ἐξόριστου 
πρίγκιπα Τιριδάτη, ἐπέστρεψε καί αὐτός στό παλάτι, μιάς 
καί ἦταν πολύ καλοί φίλοι. Μέ τήν ὁμολογία του, ὅτι ἦταν 
Χριστιανός, ξεκίνησαν φρικτά βασανιστήρια. Ὅταν ἔμαθε ὁ 
βασιλιάς ὅτι ὁ πατέρας τοῦ Γρηγόριου ἦταν αὐτός πού εἶχε 

π. Γεωργίου Κόρτα

O
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δολοφονήσει τόν πατέρα του, τόν ἔριξε σ’ ἕνα λάκκο μέ δηλη-
τηριώδη ἑρπετά.

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἔζησε γιά 
15 χρόνια στό πηγάδι αὐτό. Καί ὅταν, μετά ἀπό ὅραμα τῆς 
ἀδελφῆς τοῦ βασιλιᾶ (ὁ ὁποῖος εἶχε δαιμονιστεῖ), βγάλανε 
τόν Ἅγιο ἀπό τό πηγάδι, ὁ βασιλιάς θεραπεύτηκε καί ἀσπά-
στηκε μέ τή σειρά του τό Χριστιανισμό. 

Ἀκολούθως, ὁ ἅγιος χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος Ἀρμενίας 
καί ξεκίνησε τό πλούσιο ἱεραποστολικό του ἔργο. Διακρινό-
ταν γιά τίς ἀρετές του, τήν ἀκλόνητη πίστη του στό Θεό καί 
τήν ἱεραποστολική του θέρμη. Σέ μικρό χρονικό διάστημα 
κατάφερε μέ τό λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ἐνάρετη ζωή του 
νά βγάλει τή μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἀρμενικοῦ λαοῦ ἀπό τό 
βυθό τῆς εἰδωλολατρικῆς ἄγνοιας στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Καταληκτικά, ὁ Θεός μέσα σέ ἀντίξοες συνθῆκες, ἀναδει-
κνύει φωτισμένους καί ἅγιους ἀνθρώπους, γιά νά ἐνθαρρύ-
νουν καί νά ὁδηγήσουν τό λαό στό δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου. 
Ἔτσι καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, μέ τήν ἀκλόνητη πίστη του, τήν 
ἐνάρετη ζωή του, ὑπῆρξε ὁ οὐσιαστικός ἱδρυτής τῆς Ἀρμε-
νικῆς Ἐκκλησίας  καί ὁ μεγάλος φωτιστής τοῦ λαοῦ της,  γι’ 
αὐτό τιμᾶται ὑπερβαλλόντως ἀπό τούς Ἀρμενίους. Ἡ μνήμη 
του τιμᾶται τήν 30ην Σεπτεμβρίου.   E



Σ. Σ. Χαρκιανάκη -Μητροπ. Αὐστραλίας Στυλιανοῦ

H ADIORATH ISORRO¶IA

Oἱ βασικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων εἶναι θεόσδοτες
ἄρα δέν ὁδηγοῦν ἀπαραιτήτως
σέ ἀνταγωνισμούς κι ἀλληλοσπαραγμό.
Ἐκφράζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ πού προβλέπει:
νά χρειαζόμαστε γιά νά κοινωνοῦμε
νά δίνουμε γιά νά χαιρόμαστε
νά παίρνουμε γιά νά εὐγνωμονοῦμε.


