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Δ Ψ Ω

 (: Τότε ο Ηρώδης, όταν 
είδε ότι οι μάγοι τον εξαπάτησαν και τον 
ξεγέλασαν, θύμωσε πολύ. Έστειλε λοιπόν 
στρατιώτες, οι οποίοι σκότωσαν όλα τα παι-

διά που ήσαν 
στη Βηθλεέμ 
και σε όλα τα 
περίχωρα και 
τα σύνορά της, 
από ηλικία δύο 
ετών και κάτω, 

σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που εξα-
κρίβωσε από τους μάγους)» [Ματθ. 2, 13].

Δεν έπρεπε βέβαια ο Ηρώδης να οργι-
στεί αλλά να φοβηθεί και να μαζευτεί και να 

εννοήσει ότι επιχειρεί ακατόρθωτα πράγμα-
τα. Δε συγκρατείται όμως. Όταν η ψυχή είναι 
αχάριστη και ανεπίδεκτη δεν υποχωρεί σε 
κανένα από τα φάρμακα, που δίνει ο Θεός. 
Ιδού, παρατήρησε και τούτον πώς συναγω-
νίζεται τους προηγούμενούς του σε κακία· 
προσθέτει φόνο στους φόνους και παντού 
τρέχει κατά κρημνού. Σαν να ήταν κυριευ-
μένος από κάποιον δαίμονα της οργής αυ-
τής και του μίσους. Δεν υπολογίζει κανένα, 
μανιάζει και εναντίον των μάγων που τον 
γέλασαν, αφήνει την οργή του να ξεσπάσει 
κατά των παιδιών, που δεν τον είχαν σε τί-
ποτε βλάψει και αποτολμά στην Παλαιστίνη 
ένα δράμα συγγενικό με όσα είχαν τότε συμ-
βεί στην Αίγυπτο [: αναφέρεται εδώ ο Ιερός 
Χρυσόστομος στη διαταγή του Φαραώ να 
θανατώνονται όλα τα αρσενικά παιδιά που 
γεννούσαν οι Ισραηλίτες: βλ. Εξοδ. 1, 15 
κ.ε.]. Διότι λέγει: 

 

 (: Έστειλε λοιπόν στρατιώτες, οι 
οποίοι σκότωσαν όλα τα παιδιά που ήσαν 
στη Βηθλεέμ και σε όλα τα περίχωρα και τα 
σύνορά της, από ηλικία δύο ετών και κάτω, 
σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που εξα-
κρίβωσε από τους μάγους)».

Στο σημείο αυτό δείξτε παρακαλώ πολλή 
προσοχή. Πολλοί λένε πολλές φλυαρίες για 
τα παιδιά αυτά, και χαρακτηρίζουν ως αδικία 
αυτά που συνέβησαν. Και άλλοι από αυτούς 
διατυπώνουν μετριοπαθέστερα την απορία 
τους, άλλοι πάλι με μεγαλύτερο θράσος και 
πείσμα. Για να απαλλάξουμε λοιπόν τους 
μεν από το πείσμα τους και τους δε από την 
απορία, ζητώ να έχω την ανοχή σας, για να 
σας ομιλήσω για το ζήτημα αυτό.

Αν η κατηγορία τους είναι αυτή, ότι δη-
λαδή επιδείχτηκε αδιαφορία για τη θανάτω-
ση των παιδιών, ας κατηγορήσουν και τη 
σφαγή των στρατιωτών που φύλασσαν τον 

Πέτρο. Εδώ όταν έφυγε το Παιδί, σφάζονται 
άλλα παιδιά στη θέση αυτού που ζητούσαν. 
Και τότε πάλι, όταν ο άγγελος ελευθέρωσε 
τον Πέτρο από τη φυλακή και τις αλυσίδες, 
ένας ομώνυμος και ομότροπος του τυράν-
νου αυτού [: πρόκειται για τον Ηρώδη τον 
Αγρίπα, υιό του Αριστόβουλου και εγγονό 
του Μεγάλου Ηρώδου που είχε διατάξει τη 
σφαγή των νηπίων. Κατά τους αποστολι-
κούς χρόνους ήταν βασιλιάς και καταδίω-
ξε την Εκκλησία θανατώνοντας, μάλιστα, 
και τον αδελφό του Ιωάννου, τον Ιάκωβο 
(Πραξ.19,2). Το τέλος του, το 44 μ. Χ., υπήρ-
ξε οικτρότατο, καθώς πέθανε ξαφνικά γενό-
μενος σκωληκόβροτος (Πραξ. 12, 20-23)], 
όταν τον ζήτησε και δεν τον βρήκε, εξόντω-
σε στη θέση του τους στρατιώτες που τον 
φύλασσαν (βλ. Πραξ. κεφ. 12 από την αρχή 
και ειδικότερα Πραξ. 12, 19: 

 (:στο μεταξύ ο Ηρώδης διέταξε να 

ψάξουν τον Πέτρο και επειδή φυσικά δεν τον 
βρήκε, υπέβαλε σε ανάκριση τους φρου-

ρούς που είχαν αναλάβει τη φύλαξή του. Και 
επειδή τους θεώρησε υπευθύνους για την 
αποφυλάκιση του Πέτρου, διέταξε και τους 
οδήγησαν στον τόπο της θανατικής τους 
εκτελέσεως, (όπου και τους εκτέλεσαν) [Οι 
στρατιώτες θεωρούνταν τότε απόλυτα υπεύ-
θυνοι για τη φύλαξη των κρατουμένων και 
έπρεπε, σε περίπτωση δραπετεύσεώς τους, 
να υποστούν οι ίδιοι, κατά τον ρωμαϊκό νόμο, 
την ποινή, που είχε οριστεί να υποστούν οι 
κρατούμενοι που τους είχαν ξεφύγει]».

«Τι σχέση έχει αυτό με τη σφαγή των 
νηπίων;», θα μπορούσε να ρωτήσει κά-
ποιος. «Αυτό δεν αποτελεί λύση, αλλά περι-

πλοκή του ζητήματος». Το γνωρίζω και εγώ 
και για τον λόγο αυτόν φέρω στη μέση όλα 
τα παρόμοια γεγονότα, για να δώσω σε όλα 
την ίδια λύση. Ποια είναι λοιπόν η λύση και 
ποια πειστική απάντηση έχουμε να δώσου-
με; Ότι δεν είναι ο Χριστός αίτιος της σφαγής 
εκείνης των νηπίων, αλλά υπεύθυνη είναι η 
σκληρότητα του βασιλιά· όπως και της σφα-
γής των φρουρών του Πέτρου υπεύθυνος 
δεν είναι ο Πέτρος, αλλά η ανοησία του 
Ηρώδη: αν έβλεπε έναν τοίχο τρυπημένο 
ή πύλες να έχουν ανατραπεί, θα μπορούσε 
να κατηγορήσει για αμέλεια τους στρατιώτες, 
που φύλασσαν τον Απόστολο· τώρα όμως 
όλα βρίσκονταν στη θέση τους· και οι θύρες 
ήσαν κλεισμένες και οι αλυσίδες κλειδωμέ-
νες στα χέρια των φρουρών, διότι ήσαν δε-
μένοι όλοι με αυτόν [οι φύλακες τότε δένο-
νταν μαζί με τους υποδίκους για μεγαλύτερη 
ασφάλεια]. Μπορούσε λοιπόν να συμπερά-
νει από αυτά, αν έκρινε ορθά για όσα είχαν 
συμβεί, ότι αυτό που είχε γίνει δεν ήταν έργο 
ανθρώπου ούτε πράξη κάποιου εχθρού του, 

αλλά ενέργεια μίας θείας και θαυματουργι-
κής δυνάμεως. Έτσι, έπρεπε να προσκυνή-

σει τον αίτιο του γεγονότος και όχι να στρα-
φεί κατά των φρουρών. Με αυτό το νόημα 
ο Θεός έπραξε όλα όσα έπραξε. Όχι μόνο 
δεν ήθελε να θυσιάσει τους φρουρούς, αλλά 
και τον βασιλέα να οδηγήσει με αυτά στην 
αλήθεια. Αν εκείνος φάνηκε αγνώμονας, τι 
σχέση μπορεί να έχει με τον σοφό Ιατρό των 
ψυχών η αταξία του ασθενούς;

Μπορούμε να πούμε και εδώ το ίδιο. 
Γιατί οργίστηκες, Ηρώδη, όταν σε περι-
γέλασαν οι μάγοι και δεν επέστρεψαν να 
σου πουν πού είναι το παιδί; Δεν αντιλή-
φτηκες ότι το παιδί αυτό που γεννήθηκε ήταν 
εκ Θεού; Εσύ δεν κάλεσες σε σύσκεψη τους 
αρχιερείς; Εσύ δε συγκέντρωσες τους γραμ-
ματείς; Μήπως εκείνοι όταν προσκλήθηκαν, 
δεν έφεραν μαζί τους ως μάρτυρα στο δικό 
σου δικαστήριο και τον προφήτη, που από 
παλαιά προανήγγειλε όλα αυτά με τον φω-
τισμό του ουρανού; Δεν είδες ότι τα παλαιά 
ήσαν σύμφωνα με τα νέα και ότι επρόκειτο 
για την εκπλήρωση μιας προφητείας που 
πριν από τόσους αιώνες είχε πει ο Μιχαίας; 
Δεν άκουσες ότι ακόμη και το άστρο υπη-
ρέτησε το γεγονός; Δε σεβάστηκες τον ζήλο 
των βαρβάρων, των ειδωλολατρών αυτών 
μάγων; Δε θαύμασες το θάρρος τους; Δε 
ρίγησες από την επαλήθευση του προφήτη; 
Δεν αντιλήφθηκες τα πρόσφατα επί τη βάσει 
των προηγούμενων; Για ποιο λόγο δεν έκα-
νες από όλα αυτά τη σκέψη ότι το γεγονός 
δεν ήταν μία πλεκτάνη των μάγων, αλλά ότι 
η θεία δύναμη οικονομούσε τα πάντα προς 
την ορθή κατεύθυνση; Αλλά και αν εξαπα-
τήθηκες από τους μάγους, σε τι σου είχαν 
φταίξει τα παιδιά, που δεν είχαν διαπράξει 
καμία αδικία;

«Μάλιστα», μας λέει κάποιος. «Ωραία 
άφησες αναπολόγητο τον Ηρώδη και τον 
παρουσίασες μιαρό και αιμοχαρή φονιά. 
Δεν ανασκεύασες όμως ακόμη την ένσταση 
της αδικίας για όσα είχαν συμβεί. Αν εκεί-
νος έπραττε άδικα, γιατί συγκατατέθηκε ο 
Θεός;»

Τι θα απαντήσουμε σε αυτό; Εκείνο το 
οποίο πάντοτε και στην εκκλησία και στην 
αγορά και παντού δε θα πάψω να επανα-
λαμβάνω. Αυτό θέλω να διατηρείτε και εσείς 
με ακρίβεια στη μνήμη σας· είναι ένας κα-
νόνας που αρμόζει προς απάντηση σε κάθε 
τέτοια απορία σας. Ποιος είναι αυτός ο κα-
νόνας και ποιος ο λόγος; Είναι πολλοί όσοι 
αδικούν, αλλά κανένας ποτέ δεν αδικείται. 
Και για να μην σας ταράσσει περισσότερο 
το αίνιγμά μου, δίνω αμέσως τη λύση. Ό,τι 
άδικο και αν πάθουμε από κάποιον, υπολο-
γίζει ο Θεός την αδικία αυτή ή προς διαγρα-
φή αμαρτημάτων μας ή για να μας δώσει 
ανταμοιβή.

Και για να αποσαφηνιστεί καλύτερα 
αυτό που σας λέω και να γίνει περισσότερο 
κατανοητό, ας χρησιμοποιήσουμε ένα παρά-
δειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας υπηρέτης 
οφείλει πολλά χρήματα στον κύριό του. 
Έπειτα, ότι ο υπηρέτης αυτός δέχεται 

Επιμέλεια
Αντωνίου Ρουμελιώτη
Πρωτοπρεσβυτέρου

roumeliotisantonios@gmail.com
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Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου  (Ματθ. 2, 13-23)



ΔΙΨΩ
Δεκέμβριος 2021

σελίδα 2

Ο Άγιος 
Νεομάρτυς 
Ν ι κ ό λ α ο ς 
Καραμάνος 
ή Κασσέτης, 
γεννήθηκε 
το έτος 1623 
μ.Χ.. ήταν 
έγγαμος και 
ζούσε στη 
Σμύρνη.

Ό τ α ν 
κάποτε αγα-
ν ά κ τ η σ ε , 
είπε πάνω 
στον θυμό 
του ότι θα 
γίνει Τούρ-
κος. Οι πα-
ρευρισκόμε-
νοι Τούρκοι 
μόλις άκου-
σαν αυτόν 
τον λόγο, 
τον άρπα-
ξαν και τον 
ο δ ή γ η σ α ν 

στον κριτή. Ανακρινόμενος στο κριτήριο ο 
Νικόλαος είπε με παρρησία ότι δεν θα αρνη-
θεί ποτέ τον Ποιητή και Σωτήρα Του, τον Κύ-
ριο Ιησού Χριστό, ο Οποίος μέλλει να κρίνει 
ζώντες και νεκρούς. Παρά τα μαρτύρια, τους 
ραβδισμούς και τη φυλάκιση, ακόμη και την 
πίεση που του άσκησαν η μητέρα του και η 
σύζυγός του, ο Άγιος παρέμεινε αμετάθετος 
στην πίστη. Ο κριτής τότε διέταξε και έκαναν 
περιτομή στον Μάρτυρα με την βία. Ο Άγιος 
συνεχώς ομολογούσε και φυλακίσθηκε για 
δεύτερη φορά.

Η αντοχή και καρτερία του Αγίου Νικο-
λάου κατέπληξε τους πάντες. Μεταξύ αυτών 
και τον Ιησουΐτη Vabois, που έγραψε και το 
μαρτύριο του Αγίου. Μετά από σκληρά βα-
σανιστήρια, τα οποία κράτησαν τριάντα έξι 
ημέρες, ο Άγιος οδηγήθηκε στην αγχόνη.

Έτσι τελειώθηκε μαρτυρικά στις 19 
Μαρτίου του έτους 1657 μ.Χ., (Μεγάλη Πέ-
μπτη) και ώρα 9 το πρωί. Το λείψανο του 
Αγίου, αφού το έδεσαν με ένα ογκόλιθο, το 
έριξαν στη θάλασσα. Αλλά κάποιος Λατίνος, 
που βρισκόταν στη Σμύρνη, το έβγαλε και το 
πήγε στην Ευρώπη.

Η Άννα 
ήταν στείρα 
για πολλά 
χρόνια και 
βυθ ίστηκε 
σε μεγάλη 
θλίψη. Η 
ψυχή της 
ποθούσε να 
σφίξει στην 
αγκαλιά της 
ένα δικό της 
παιδί. Αλλά 

ο καιρός περνούσε και η στείρωση παρέμε-
νε. Παρ’ όλα αυτά όμως η Άννα, που ήταν 
σύζυγος του Ελκανά γιου του Ιερεμεήλ, από 
την Αρμαθαίμ, είχε συνεχή ελπίδα στον Θεό. 
Και κάθε χρόνο, ανέβαινε στον οίκο του Κυ-
ρίου στη Σηλώ και προσευχόταν με δάκρυα 
και νηστείες. Ο καλός της σύζυγος Ελκανά, 

προσπαθούσε να την παρηγορήσει, αλλά η 
Άννα ήταν απαρηγόρητη και συνεχώς προ-
σευχόταν στον Θεό να της χαρίσει παιδί και 
αυτή θα το αφιέρωνε σ’ Αυτόν.

Η θερμή προσευχή της εισακούστηκε 
και η Άννα συνέλαβε. Έκανε γιο και τον ονό-
μασε Σαμουήλ. Μετά την απογαλάκτιση του 
παιδιού, οι δύο γονείς ανέβηκαν στη Σηλώ 
μαζί με τον Σαμουήλ και με ότι όριζε ο νό-
μος σ’ αυτές τις περιστάσεις. Εκεί η ευσεβής 
Άννα έφερε το παιδάκι της στον Ιερέα Ηλί, 
για να το αφιερώσει στην υπηρεσία του οί-
κου του Κυρίου. Και γεμάτη χαρά και ενθου-
σιασμό είπε τον υπέροχο ύμνο: «Ἐστερεώ-
θη καρδία μου ἐν Κυρίῳ, ὑψώθη κέρας μου 
ἐν Θεῷ μου, ἐπλατύνθη ἐπ᾿ ἐχθρούς μου τὸ 
στόμα μου, εὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου».

Μετά απ’ αυτό, η θεία χάρη ευλόγησε την 
πίστη και την ευσεβή αφοσίωση της Άννας 
ακόμη περισσότερο. Της χάρισε τρεις ακόμα 
γιους και δύο θυγατέρες. Και πραγματοποι-
ήθηκε έτσι η προφητική της ενόραση, κατά 
την οποία είπε: «στείρα ἔτεκεν ἑπτά, καὶ ἡ 
πολλὴ ἐν τέκνοις ἠσθένησεν». Για την Άννα 
αυτή, ο Χρυσόστομος αφιέρωσε πολλές και 
λαμπρές ομιλίες.

Ο π. Ιω-
άννης (Ιβάν) 
Ίλιτς Σέργι-
εφ γεννήθη-
κε στις 18 
Οκτωβρίου 
του 1829 
μ.Χ., την 
μέρα εορτής 
του μεγάλου 
Σλαύου Οσί-
ου Ιωάννη 

της Ρίλας (Βουλγαρίας), του οποίου πήρε 
και το όνομα, στο χωριό Σούρα του Αρχάγ-
γελσκ (βορεινή Λευκή θάλασσα της Ρωσίας). 
Ο πατέρας του ονομαζόταν Ηλίας (Ίλιτς) Μι-
χαήλοβιτς Σέργιεφ και η μητέρα του Θεοδώ-
ρα Βλάσιεβνα και ήσαν δύο ευσεβείς και με 
πενιχρή μόρφωση χωρικοί, ενώ ο παππούς 
του ήταν ιερέας.

Από μικρή ηλικία λόγω του οικογενεια-

κού κλίματος η θεία λατρεία και η αυστηρή 
νηστεία έγιναν οι βάσεις της παιδικής του 
κατήχησης. Σε ηλικία 6 ετών άρχισε η μη-
τέρα του να του παραδίδει μαθήματα και σε 
ηλικία 10 ετών στάλθηκε στην ενοριακή σχο-
λή του Αρχάγγελσκ, όπου αποφοίτησε σε 
ηλικία 22 ετών ως αριστούχος στο θεολογικό 
Σεμινάριο, με αποτέλεσμα να επιτύχει κρα-
τική υποτροφία και να σταλεί στη θεολογική 
Ακαδημία της Πετρούπολης. Την ίδια εποχή 
πεθαίνει ο πατέρας του σε ηλικία 48 ετών. 
Με όπλο τον καλλιγραφικό γραπτό του χα-
ρακτήρα, γίνεται γραμματέας της Ακαδημίας 
και με πενιχρό μισθό, ζει αυτός και η μητέρα 
του. Ενώ είχε την επιθυμία να γίνει ιεραπό-
στολος στη μακρινή Κίνα, στο τέταρτο έτος 
των σπουδών περνάει βαθιά κατάθλιψη, 
που όμως την ξεπερνάει σιγά-σιγά. Μελετά 
τα γραπτά πολλών Πατέρων της Εκκλησίας 
και στέκεται ιδιαίτερα στον Άγιο Ιωάννη τον 
Χρυσόστομο και τον Φιλάρετο Μόσχας.

Στο τέλος των σπουδών του εγκαταλεί-
πει οριστικά τη σκέψη της εξωτερικής ιερα-
ποστολής και όταν του προτείνεται η θέση 
ιερέα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα 
του Πρωτόκλητου στην Κρονστάνδη, στο 
νησί Κότλινε του Φιννικού κόλπου, που ήταν 
τόπος εξορίας. Ο γέροντας ιερέας Κωνστα-
ντίνος Νετβίτσκυ του ζήτησε επιπλέον, και 
αυτός δέχτηκε, να νυμφευτεί και την κόρη 
του Ελισσάβετ Κωνσταντίνοβνα. Στις 11 Νο-
εμβρίου του 1855 μ.Χ. (26 ετών) έγινε διά-
κονος και την επόμενη μέρα πρεσβύτερος, 
από τον επίσκοπο Χριστόφορο Βιννίτσκυ, 
στο ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου. 
Ως ιερέας ο Ιωάννης, ακολουθεί αυστηρό 
πνευματικό βίο, ενώ η σύζυγός του γίνεται 
με αυταπάρνηση βοηθός στο έργο του και 
μετά από ένα χρονικό διάστημα συναποφα-
σίζουν τελικά να ζήσουν χωρίς παιδιά, σαν 
αδέλφια.

Στον τόπο εξορίας, στην Κρονστάν-
δη, ο πληθυσμός ακολουθούσε βίο μακριά 
από την εκκλησιαστική πρακτική. Γρήγορα 
ο Ιωάννης κατάλαβε πως όλοι ανήκουν στο 
ποίμνιό του. Η προσέγγιση άρχισε από τα 
παιδιά, γιατί όπως έλεγε κρατούν ένα μέ-
ρος από το αρχικό μεγαλείο της εικόνας του 
Θεού. Ακολούθησαν σιγά-σιγά και οι μεγά-
λοι. Ενθάρρυνε κάθε άνδρα και γυναίκα να 
εισέλθουν στον εκκλησιαστικό βίο. Μοίρα-
ζε τα πενιχρά του έσοδα, με αποτέλεσμα 
ο ίδιος να στερείται ακόμα τα απαραίτητα. 
Ο ίδιος έπραττε σημαντικό ιεραποστολικό 
έργο. Αγόραζε τρόφιμα, φάρμακα, καλούσε 
γιατρούς.

Η βάση της φιλανθρωπικής του δρά-
σης στηριζόταν στο να οργανώσει αυτούς 
που μπορούσαν να βοηθούν. Με συχνά κη-
ρύγματα ανέλυε τις πολύπλευρες αιτίες της 
Κρονστανδικής πενίας και επαιτείας. Έτσι 
κατάφερε σύντομα να ιδρυθούν πτωχοκο-
μεία, εργατικές πολυκατοικίες, επαγγελματι-
κές σχολές και έτσι να δοθεί ανάλογα στον 
καθένα κατοικία και εργασία. Έμβλημά του 
υπήρξε η κοινωνική αλληλεγγύη γι αυτό και 
το έργο του αφορούσε όλους τους ανθρώ-
πους, ανεξάρτητα από καταγωγή ή θρη-
σκευτική ομολογία.

Μερικά παραδείγματα του κοινωνι-
κού του έργου είναι:

• Το 1874 μ.Χ συγκροτεί ενοριακή πρό-
νοια για τους φτωχούς.

• Το 1882 μ.Χ, εγκαινιάζει εργατική εστία. 
Η εστία κάηκε, αλλά πάλι την έκτισε, αφού 
είχε ήδη δημιουργήσει ασφαλιστικό ταμείο. 
Το ίδρυμα αυτό μεγάλωσε και έγινε πολυδύ-
ναμο, όπου έβρισκαν γνώσεις και εργασία 
παιδιά και απόκληροι. Το 1902 μ.Χ δούλευ-

αν σε αυτό 7281 εργαζόμενοι.
• Το 1903 μ.Χ. η στοιχειώδης σχολή του 

ιδρύματος είχε 259 παιδιά, το τμήμα ζωγρα-
φικής 30 άτομα, το εργαστήρι ξυλουργικών 
ειδικοτήτων 61 άτομα, το γυναικείο τμήμα 
50 άτομα. Διέθετε επιπλέον εργαστήρι υπο-
δηματοποιίας, ζωολογική συλλογή και τμή-
μα γυμναστικής.

• Η παιδική βιβλιοθήκη το 1896 μ.Χ., διέ-
θετε 2687 τόμους, ενώ παράλληλα με αυτήν 
λειτουργούσαν δύο βιβλιοπωλεία.

• Εκτός από τα ιδρύματα λειτουργούσαν 
ακόμη το σχολείο της Κυριακής, το κέντρο 
λαϊκών διαλέξεων, το λαϊκό αναγνωστήριο 
και η δανειστική βιβλιοθήκη.

• Η ενοριακή πρόνοια συντηρούσε ορ-
φανοτροφείο - νηπιαγωγείο και εξοχικό οί-
κημα για παιδιά, πτωχοκομείο, ξενώνα για 
αστέγους και κέντρο ιατρικής βοήθειας. Το 
1896 μ.Χ πέρασαν δωρεάν από το ιατρείο 
αυτό 2721 ασθενείς, ενώ η λαϊκή τραπεζα-
ρία ετοίμαζε σε καθημερινή βάση 400 έως 
800 μερίδες φαγητού.

• Επιστέγασμα αυτής του της πορείας 
είναι η ίδρυση στην Πετρούπολη γυναικείας 
μονής αφιερωμένης στον Άγιο Ιωάννη της 
Ρίλας, η ίδρυση της μονής Βοροντσόφσκυ 
στο Ριμπίνσκυ της επαρχίας Πσκόφ και της 
μονής Πιουχτίτσκυ στη Ρωσική Πολωνία.

• Χτίζει στη Σούρα τρισυπόστατο πέτρινο 
ναό αφιερωμένο στον Αγ. Νικόλαο, τον Αγ. 
Ιωάννη της Ρίλας και την Αγ. Παρασκευή. 
Ιδρύει ακόμη ορθόδοξη εκκλησιαστική αδελ-
φότητα, σχολείο, παιδική στέγη, πριονιστή-
ριο και συνεταιρισμό. Κατόπιν δημιουργεί 
ιερά γυναικεία μονή αφιερωμένη στον Αγ. 
Ιωάννη της Ρίλας. Το 1912 μ.Χ. η μονή είχε 
120 μοναχές, ενώ διέθετε ξεχωριστή σκήτη 
κοντά στο χωριό και μετόχι στο Αρχάγγελσκ.

Επί 32 χρόνια ο π. Ιωάννης εργάστη-
κε σαν παιδαγωγός (1857 - 1862 μ.Χ. στην 
περιφερειακή σχολή Κρονστάνδης και 1862 
- 1889 μ.Χ. στο Γυμνάσιό της). Βασική του 
αρχή ήταν η απλότητα στη διδασκαλία. 
Θεωρούσε πως η γνώση είναι απέραντη, 
γι’ αυτό και είναι ανάγκη να εκλεγεί για τα 
παιδιά μόνο το πιο απαραίτητο τμήμα της. 
Για να δημιουργηθεί ένα αρμονικό σύστη-
μα, θεωρούσε πως η μόρφωση είναι αχώ-
ριστη από την αγωγή της καρδιάς, η οποία 
και προηγείται. Σαν δάσκαλος απέφευγε να 
τιμωρεί, δίδασκε με συζήτηση, επαναλάμ-
βανε τις εκλεκτές περικοπές από την Αγία 
Γραφή, προκαλούσε ερωτήματα, ενθάρρυνε 
την παιδική ελευθερία και πρωτοβουλία.

Οι προσωπικές του παιδαγωγικές 
αρχές που ξεχωρίζουν στο έργο του εί-
ναι:

• Η αρχή της απλότητας της διδασκαλί-
ας.

• Η μόρφωση οφείλει να είναι αχώριστη 
από την αγωγή της καρδιάς.

• Να μη τιμωρεί.
• Να διδάσκει με διαλογική συζήτηση.
• Να επαναλαμβάνει με τρόπο ζωντανό 

αναλύσεις της Αγ. Γραφής συνοδεύοντας 
την επανάληψη με αναγνώσεις εκλεκτών 
περικοπών.

• Να επιτρέπει τις ερωτήσεις των μαθη-
τών και να προκαλεί συζητήσεις, στις οποίες 
έπαιρναν μέρος πολλοί απ’ αυτούς.

• Η ενθάρρυνση της ελευθερίας και της 
πρωτοβουλίας των μαθητών.

• Η εκκλησιαστική ακολουθία μπορεί και 
πρέπει να είναι το καλύτερο μέσον αγωγής 
για την μόρφωση της χριστιανικής ψυχής.

Ο άγιος Ιωάννης σύντομα αντιτάχθηκε 
στη θεολογική πρόταση της αραιής μετάλη-
ψης της Θείας Κοινωνίας. Γι’ αυτό τον λόγο 
πρότεινε συχνή συμμετοχή στις ακολουθίες, 
αγωνιστική διάθεση φιλανθρωπίας και εξο-
μολόγηση μετά από μετάνοια. Η προσω-
πική εξομολόγηση που έκανε, ήταν συχνά 
πολύωρη, έτσι το μεγάλο πλήθος των πι-
στών τον οδήγησε σε αναβίωση της κοινής 
εξομολόγησης. Καταδίκαζε με αυστηρότητα 
την χλιαρότητα και τον τυπικό ευσεβισμό της 
Ρωσικής κοινωνίας, που είχε υποβαθμίσει 
τη μετοχή στη θεία Κοινωνία σε μία άπαξ του 
έτους υποχρέωση και την Θεανδρική ζωή 
της εκκλησίας στο επίπεδο των εθίμων.

Εν τέλη έγινε λοιπόν ένας «στάρετς» 
που έκαναν σ’ αυτόν ελεύθερη υπακοή χι-
λιάδες πιστοί, γιατί άνοιξε καινούργιους 
δρόμους μένοντας πιστός στην ορθόδο-
ξη πίστη. Εμπόδιζε από τη Θεία Κοινωνία 
μόνο τους φανατικούς οπαδούς του (Ιωαν-
νίτες), με τους οποίους είχε ανοικτούς 
λογαριασμούς από το 1880 μ.Χ., οι 
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Πολλές φορές αναπολούμε τα παιδικά 
μας Χριστούγεννα και τις άγιες μέρες του 
Δωδεκαημέρου… Αρκετοί μπορεί να σκέ-
φτονται: «Πού πήγαν εκείνα τα ωραία Χρι-
στούγεννα; Πού πήγε η μαγεία εκείνη;». Ε, 
λοιπόν, ούσα μία νοσταλγός της μυστικής 
όμορφης αλλά ίσως χαμένης ατμόσφαιρας 
των Χριστουγέννων, δεν βρήκα κάτι άλλο να 
εκφράζει αυτή την νοσταλγία παρά την αγα-
πημένη, συγχωρεμένη πια, Γαλάτεια Γρηγο-
ριάδου-Σουρέλη. Πρώτα διαβάστε την χρι-
στουγεννιάτικη ιστορία της, μη βιαστείτε να 
αποφανθείτε, και είμαι σίγουρη πως θα σας 
ταξιδέψει στην αθωότητα των παιδικών μας 
χρόνων…

«Σαν ήμουνα παιδί ονειρευόμουνα, ξύ-
πνια και κοιμισμένη, τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά, ολόκληρη η χρονιά, νόμι-
ζε κανένας είχε συμπτυχθεί το ενδιαφέρον 

σε εκείνο 
το μαγευ-
τικό δεκα-
πενθήμερο 
των Χρι-
σ τ ο υ γ έ ν -
νων και 

του Αγίου Βασιλείου.
Ο κόσμος δε ζούσε στη σημερινή κατα-

ναλωτική κοινωνία. Ήταν ένας κόσμος που 
έβγαινε από πόλεμο, ζούσε ένα διχασμό, 
ήταν φτωχός, φοβισμένος, πεινασμένος.

Δεν ξέραμε τότε από γιορτές γενεθλί-
ων, η ζαχαρένια τούρτα και τα κεράκια στη 
μέση ήταν άγνωστα σε μας. Τόπι και βέβαια 
παίζαμε στα δρομάκια που ήταν ήσυχα, νοι-
κοκυρεμένα, με τις αυλές και τα δεντράκια, 
δεν περνούσαν παρά που και που αυτοκί-
νητα. Δεν κινδυνεύαμε λοιπόν. Παίζαμε 
βέβαια τόπι, αλλά το φτιάχναμε εμείς από 
παλιοκούρελα.

Το σφιχτοδέναμε με χοντρό σπάγγο και 
φάνταζε στα μάτια μας τόσο, που καμμιά 
μπάλλα δερμάτινη δεν φαντάζει στα μάτια 
των χορτασμένων μπουχτισμένων παιδιών 
του σήμερα.

Και βέβαια είχαμε κούκλες. Κούκλες, πάλι, 
από παλιόπανα. Κούκλες που κάποια γιαγιά 
μας είχε φτιάξει. Γιατί, θεέ μου, είχαμε τότε 
και γιαγιάδες! Γιαγιάδες που μας κανάκευαν, 
μας πρόσεχαν, μας έφτιαχναν φανταχτερά 
παιχνίδια και μας έλεγαν παραμύθια.

Και βέβαια εύκολο ήτανε με δυο καλάμια 
να κάνουμε τσιλίκι, με μια κιμωλία τριμμένη 

να φτιάξουμε τετράγωνα στον ίσιο δρόμο και 
να παίξουμε κουτσό, ένα σχοινί μπουγάδας 
βρισκότανε για να το στριφογυρίζουμε και 
να το πηδάμε.

Αυτά ήταν τα καθημερινά μας παιχνίδια. 
Γιατί ο αγαπημένος μας Άγιος των παιδιών, 
ο Άγιος ο μοναδικός Άγιος Βασίλης θα έφερ-
νε το «έξτρα» να πούμε το ονειρεμένο, το 
φανταστικό, το δώρο το δικό του. Όταν βλέ-
παμε ένα κουρντιστό τραινάκι - πού τότε τα 
ηλεκτρονικά!- μια πολύχρωμη σβούρα, μια 
πραγματική κούκλα στο μεγάλο μαγαζί και 
θερμοπαρακαλούσαμε να μας τα αγοράσουν, 
έλεγαν οι μεγάλοι «Υπομονή, θα ‘ρθούνε οι 
γιορτές».

Αναστενάζαμε, μετρούσαμε τους μήνες, 
πόσοι μας μένουν μέχρι τότε.

Λοιπόν σαν ήμουν παιδί ονειρευόμουνα 
ξύπνια και κοιμισμένη τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά.

Η ατμόσφαιρα στο σπίτι είχε τώρα αλ-
λάξει. Ασπρίσματα, καθαρίσματα, γλυκά 
φτιαγμένα από τη μητέρα, κουραμπιέδες με 
το αμύγδαλο που σπάζαμε εμείς τα παιδιά, 
μελομακάρονα που μπροστά στα μάτια μας 
πέφταν στο πετιμέζι, μυρουδιές…

Μυρουδιές και αναμονή. Νηστεύαμε, δεν 
τρώγαμε από τα γλυκά που ετοιμάζονταν. 
Αναμονή και παραμύθι.

Γιατί η γιαγιά σαν παραμύθι μας μίλαγε 
για τα Χριστούγεννα.

Κι ήταν μια σκάλα. Κι επάνω στη σκάλα 
ανεβοκατέβαιναν Άγγελοι. Μεγάλοι Άγγελοι 
μ’ ασημένια φτερά, μικροί Άγγελοι, με μαλλιά 
σγουρά μεταξένια. Κοιτάζαμε το μικρό αδελ-
φάκι μας, έτσι είχε τα μαλλιά του σγουρά και 
μεταξένια. Λες να ήταν ένας τοσοδούλης 
άγγελος. Και τρα-γουδούσανε και ψέλνανε οι 
Άγγελοι, συνέχιζε η γιαγιά καθώς πασπάλι-
ζε με άχνη ζάχαρη τους κουραμπιέδες.

Τι ψέλνανε γιαγιά; ρωτούσαμε.
Το «επί γης ειρήνη», μας εξηγούσε η για-

γιά.
Δηλαδή ;
Να, πως έφερε ο μικρός Χριστούλης την 

ειρήνη στον κόσμο, εξηγούσε η γιαγιά.
Αυτή τη σκάλα των Αγγέλων ονειρευό-

μουνα, κι άκουγα ολοκάθαρα στ’ αυτιά μου 
το τραγούδι της ειρήνης που έλεγαν οι Άγ-
γελοι.

Και το άλλο μας έλεγε η γιαγιά :
– Ο Άγιος Βασίλης δουλεύει όλη τη χρονιά 

με τους μαστόρους του. Νύχτα-μέρα δουλεύ-

ει. Φτιάχνει παιχνίδια για να τα δώσει στα 
παιδιά. Κι όταν κοντεύουν οι μέρες, τα φορ-
τώνει στο έλκηθρο του, βάζει βαθιά-βαθιά 
το κόκκινο σκουφί του, φοράει τα μεγάλα και 
ζεστά του γάντια, τις μαύρες γούνινες μπό-
τες του και ξεκινάει. Τάραντοι δώδεκα και 
δώδεκα κι άλλοι δώδεκα σέρνουν το βαρυ-
φορτωμένο έλκηθρο του.

– Φτιάχνει και τη δική μου κούκλα ; Αυτή 
που θέλω, που περπατάει και μιλάει ; ρώτη-
σα, θυμάμαι, μαγεμένη.

– Δεν ξέρω αν θα μιλάει ή θα περπατάει, 
μα σίγουρα σου ετοιμάζει την κούκλα σου, 
είπε με απόφαση στο τέλος.

Θυμάμαι και νοσταλγώ. Σήμερα δεν υπάρ-
χουν πια γιαγιάδες αυτού του είδους. Οι για-
γιάδες δεν μένουν μαζί μας, είναι μοντέρνες 
γιαγιάδες, που δεν ξέρουν να μιλούν για τα 
Χριστούγεννα, για τον Άη Βασίλη.

Σε πολλά σπίτια δεν κάνουνε πια γλυκά. 
– Τι να τα κάνεις; Φασαρία είναι. Παίρνεις 
ένα-δυό κιλά απ’ το ζαχαροπλαστείο, ξε-
μπερδεύεις, στους δρόμους κυκλοφορούν 
πάρα πολλά αυτοκίνητα, τα παιδιά δεν παί-
ζουν. Βουβά, βλέπουν τηλεόραση.

Τα φύλλα των εφημερίδων μιλούν για Χρι-
στούγεννα, άδεια από Χριστό. Η τηλεόραση 
έχει χορευτικά σώου και ανόητα νούμερα. 
Τις γιορτινές μέρες δεν τις λένε καν χρι-
στουγεννιάτικες. Η οικογένεια χωρίζει, δε 
σμίγει. Οι γονείς πάνε εκδρομή. Τα μεγάλα 
παιδιά πάνε σε «χριστουγεννιάτικα ρεβε-
γιόν».

Το λινό τραπεζομάντηλο που έστρωνε η 
μάνα μου αυτή τη μέρα μένει σαν αντίκα στο 
συρτάρι. Και η «ειρήνη», μια λέξη-καραμέλα, 
βρίσκεται ξεκομμένη από τον χορηγό της.

Σέρνεται στους δρόμους, γράφεται σε 
πλακάτ, γίνεται σύνθημα, γίνεται το «απο-
λεσθέν» αντικείμενο, γίνεται η παραστρατη-
μένη κόρη, η χωρίς γονιούς, το έκθετο. Και 
ο «ευρών αμοιφθήσεται!»

Και ο Άη Βασίλης;
Εκείνος εξακολουθεί όλη τη χρονιά να 

φτιάχνει δώρα. Δώρα όμως περίεργα. Δη-
λαδή, αν κρίνεις από αυτά που γέμισαν την 
αγορά και τις βιτρίνες, ο Άγιος της αγάπης 
και της προσφοράς έγινε, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, πολεμοκάπηλος.

Κατασκευάζει τάνκς, στρατιωτάκια, πυ-
ραύλους, πιστόλια. Τα πολεμικά παιχνίδια τα 
χρεώνουμε στον Άη Βασίλη κι αυτός θαρθεί 
το τελευταίο βράδυ του χρόνου, θα φιλήσει 

το κάθε παιδί και θα του ψιθυρίσει:
– Καλή χρονιά, παιδί μου! Η ατομική βόμ-

βα που βλέπεις είναι δική σου.
Λοιπόν, σαν ήμουνα παιδί, ονειρευόμουνα, 

ξύπνια και κοιμισμένη, τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά. Τώρα θέλω να κλείνω τα 
μάτια μου και να ονειρεύομαι πως έπαιζα με 
κείνη την πάνινη μπάλα μου, πως γύριζα για 
να δω το σωρό με τους άσπρους κουραμπιέ-
δες, να μυρίσω τις ευωδιές που πλημμυρί-
ζουν όλα τα μέρη του σπιτιού, ν’ ακούσω τη 
γιαγιά:

– Κι ήταν μια σκάλα. Μια χρυσή, ολόχρυση 
σκάλα. Κι επάνω της ανεβοκατέβαιναν Άγ-
γελοι μ’ ασημένια φτερά.

Χριστούγεννα με Χριστό ποθώ τώρα να 
βρω μέσα στα όνειρα μου. Και τον Άη Βασίλη 
να ετοιμάζει για μένα μια κούκλα.

Να μη μιλά, να μην περπατά, δεν πειράζει. 
Μια κούκλα που θα χαμογελάει. Μια κούκλα 
χωρίς το κομμωτήριό της ή τον… φίλο της».

Αγαπητές αναγνώστριες και φίλοι ανα-
γνώστες

Καλά Χριστούγεννα!
Αληθινά, λιτά, παραδοσιακά, ζεστά, αν-

θρώπινα!

Επιμέλεια 
της Μάρθας Στίγκα 

 Δασκάλας

οποίοι τον θεωρούσαν ως νέα ενσάρκωση 
του Χριστού. Αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος 
να πηγαίνει στα μέρη που δρούσαν για να 
τους καταπολεμήσει. Έτσι το πρώτο ταξίδι 
γι’ αυτό το σκοπό το έκανε το 1892 μ.Χ. στη 
περιοχή Γντόφσκυ, κοντά στη Πετρούπολη. 
Ο ίδιος όμως πραγματοποιούσε και μεγά-
λες περιοδείες, που επαναλαμβάνονταν ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό οφείλεται 
στην ανάγκη που δημιούργησε η απήχηση 
της ζωής του πέρα από την Κροστάνδη και 
η τεράστια αλληλογραφία που είχε.

Τα ταξίδια αυτά άρχισαν το 1888 μ.Χ. 
πηγαίνοντας κάθε χρόνο στο χωριό του 
Σούρα. Τα υπόλοιπα ταξίδια - περιοδείες έγι-
ναν στο Βορονέζ, Χάρκοβο, Κίεβο, Κουρσκ, 
Οδησσό, Βαρσοβία μέχρι και το Βερολίνο.

Το 1907 μ.Χ. και ενώ ήταν επίλεκτο μέ-
λος πολλών κοινωφελών οργανώσεων, διο-
ρίστηκε και μέλος της Ιεράς Συνόδου. Όμως 
ποτέ δεν έκανε χρήση του δικαιώματος να 
συμμετάσχει καθώς τα παράσημα που του 
έδωσαν, όπως και τα βαρύτιμα ράσα ή οι 
δωρεές των πλουσίων, έδιναν αφορμές για 
επικρίσεις. Ήταν ένα συμπλήρωμα των δο-
κιμασιών του διότι δεν ξεχώρισε την καλή 
αγγελία και ως ανάγκη και των πλουσίων και 
των επιφανών.

Βαριά άρρωστος τον Δεκέμβρη του 
1908 μ.Χ., χωρίς να καταλύει την νηστεία 
των Χριστουγέννων, τέλεσε για τελευταία 
φορά τη Θεία Λειτουργία στις 10 Δεκεμβρίου 
1908 μ.Χ. Στις 18 του μηνός είπε «δόξα τω 
Θεώ, ότι έχουμε δυο μέρες ακόμα για να τα 

κάνουμε όλα». Στις 19 έχασε τις αισθήσεις 
του, το βράδυ συνήλθε αλλά με πυρετό. Λει-
τούργησαν μεσάνυκτα για να προλάβουν να 
τον κοινωνήσουν με πολύ κόπο. Στις 6.00 
του διάβασαν την ευχή «εις ψυχορραγού-
ντα». Απεβίωσε, στην Κρονστάνδη, στις 
07:40 της 20 Δεκεμβρίου 1908 μ.Χ., σε ηλι-
κία 80 ετών. Η κηδεία του ήταν επιβλητική. 
Την ακολούθησαν πάνω από 20.000 πιστοί. 
Συμμετείχε ο πρωθιεράρχης της ρωσικής 
εκκλησίας με πολλούς επισκόπους, 60 ιερείς 
και 20 διακόνους.

Η Ιερά Σύνοδος διέταξε ο βίος του να 
διδάσκεται στα ιερατικά σεμινάρια. Ο τάφος 
του βρίσκεται στον υπόγειο ναό της γυναικεί-
ας μονής Ιωάννοφσκυ της Πετρούπολης, ως 
μεγάλο προσκύνημα. Η ζωή του χαρακτηρί-

ζεται προφητική για την Εκκλησία της Ρωσί-
ας του 20ου και 21ου αιώνα. Στις 8 Ιουνίου 
1990 μ.Χ., η Ι. Σ. της Εκκλησίας της Ρωσίας, 
στην πράξη αναγνώρισης της αγιότητάς του 
αναφέρει ότι έγινε «... για την ενάρετη ζωή 
του με την οποία ήταν τύπος των πιστών 
και για την πλήρη ζήλου και θυσιών υπηρε-
σία του στον Θεό και την Εκκλησία. Για την 
αγάπη του στον πλησίον με την οποία σαν 
τον καλό Σαμαρείτη δίδασκε στο ποίμνιό του 
την ευσπλαχνία προς τους πτωχούς και τους 
δυστυχισμένους. Για τα θαύματα που έκανε, 
τόσο στη ζωή, όσο και μετά θάνατον, μέχρι 
σήμερα...».
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«Ιωσήφ, υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παρα-
λαβείν Μαριάμ την γυναίκα σου. Το γαρ εν 
αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν αγίου. Τέ-
ξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιη-
σούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από 
την αμαρτίαν αυτών. Τούτο δε όλον γέγονεν 
ίνα πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια 
του προφήτου λέγοντος. Ιδού η παρθένος εν 
γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το 
όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμη-
νευόμενον «μεθ’ ημών ο Θεός»».

Αγνείας σύντροφοι και σωφροσύνης μα-
θηταί, ας ανυμνήσωμε με αγνισμένα χείλη 
τον Θεόν που εγεννήθη από την Πάναγνον 
Παρθένον. Εμείς που έχουμε καταξιωθή να 
μεταλάβωμε την σάρκα του νοητού προβά-
του, ελάτε να μεταλάβωμε την κεφαλήν και 
τους πόδες.

Ως κεφαλήν να εννοήσωμε την Θεότητα 
και ως πόδες να εκλάβωμε την ανθρωπότη-
τα. Οι ακροαταί των αγίων Ευαγγελίων, ας 
πεισθούμε στον θεολόγον Ιωάννην, ο οποί-
ος, αφού είπε «Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λό-
γος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος», 
προσέθεσε. «Και ο Λόγος σαρξ εγένετο».

Πράγματι, δεν είναι ευσεβές ούτε να τον 
προσκυνούμε ως απλόν άνθρωπο, ούτε να 
τον ευλογούμε μόνον Θεόν χωρίς την αν-
θρωπίνην φύση Του.

Διότι εάν ο Χριστός είναι Θεός, όπως 
βεβαίως και είναι, αλλά δεν ανέλαβε την 
ανθρωπίνη φύση, τότε δεν έχουμε καμμίαν 
σχέση με την σωτηρία.

Να τον προσκυνούμε μεν ως Θεόν, αλλά 
να πιστεύωμε ότι και ενηνθρώπησε. Διότι 
ούτε να τον ομολογούμε άνθρωπο χωρίς την 
Θεότητα μας οφελεί, ούτε το να μην ομολο-
γούμε ότι μαζί με την θείαν φύσιν έχει και την 
ανθρωπίνη, ημπορεί να μας σώση.

Ας ομολογήσωμε την παρουσία του Βα-
σιλέως και ιατρού. Διότι ο Βασιλεύς Ιησούς, 
προκειμένου να μας θεραπεύση, εζώσθη 
αντί στολής διακονητού, την ανθρωπίνη 
φύση και θεράπευσε την ασθένειά μας. Ο τέ-
λειος διδάσκαλος των νηπίων, έγινε μαζί μας 
νήπιο για να σοφίση τους ανοήτους. Ο επου-
ράνιος άρτος κατέβη στην γη, για να θρέψει 
τους πεινασμένους.

Και οι γνήσιοι απόγονοι των Ιουδαίων, 

αρνούμενοι αυτόν που ήλθε, προσδοκούν 
τον κακώς ερχόμενον. Απεξενώθησαν από 
τον αληθινόν Χριστόν, και περιμένουν οι 
πλανημένοι τον πλάνον. «Εγώ ελήλυθα εν 
τω ονόματι του Πατρός μου, και ου λαμβά-
νετέ με, εάν δε άλλος έλθη εν τω ονόματι τω 
ιδίω, εκείνον λήψεσθε».

Καλόν ακόμη είναι να απευθύνωμε και 
μίαν ερώτηση στους Ιουδαίους: Αληθεύει ο 
Προφήτης Ησαϊας όταν λέγη πως ο Εμμα-
νουήλ θα γεννηθεί από Παρθένον ή ψεύδε-
ται; Εάν τον κατηγορούν ότι ψεύδεται, αυτό 
δεν είναι θαυμαστόν, αφού είναι συνηθισμέ-
νοι όχι μόνο να κατηγορούν τους Προφήτες 
ως ψεύστες, αλλά και να τους λιθοβολούν.

Εάν όμως ο Προφήτης λέγει την αλή-
θεια, δείξετε τον Εμμανουήλ, και πείτε μας: 
αυτός που πρόκειται να έλθη, ο προσδοκώ-
μενος από σας, θα γεννηθή από Παρθένον 
ή όχι; Και αν δεν γεννάται από παρθένο, τότε 
κατηγορείτε τον Προφήτην ως ψεύστη. Αν 
όμως προσδοκάτε να συμβή αυτό στο μέλ-
λον, για ποίον λόγον απορρίπτετε αυτό που 
ήδη έγινε;

Ας πλανώνται λοιπόν οι Ιουδαίοι, αφού 
το θέλουν, και ας δοξάζεται η Εκκλησία του 
Θεού. Διότι εμείς παραδεχόμεθα ότι ο Θεός 
Λόγος αληθώς έγινεν άνθρωπος, χωρίς να 
μεσολαβήση σαρκική επιθυμία, όπως λέ-
γουν οι αιρετικοί.

Αλλά ενηνθρώπησε, όπως λέγει το 
Ευαγγέλιον, με την συνέργεια της Παρ-
θένου και του Αγίου Πνεύματος, όχι κατά 
φαντασίαν, αλλά πραγματικώς. Και για 
το ότι αληθώς ενηνθρώπησε, περίμενε την 
συνέχεια του λόγου και θα λάβης σε λίγο τις 
αποδείξεις. Διότι είναι πολύπλοκος η πλάνη 
των αιρετικών, και άλλοι μεν λέγουν ότι κατά 
κανένα τρόπον δεν εγεννήθη από Παρθένον, 
άλλοι δε ότι εγεννήθη βεβαίως, όχι όμως 
από Παρθένον, αλλά από γυναίκα που ήλθε 
σε σχέση με άνδρα.

Άλλοι πάλι λέγουν ότι ο Χριστός δεν εί-
ναι Θεός που ενηνθρώπησε, αλλά άνθρω-
πος που εθεοποιήθη. Ετόλμησαν δηλαδή να 
είπουν ότι δεν ήταν ο προϋπάρχων Λόγος 
που ενηνθρώπησε, αλλά κάποιος άνθρωπος 
που προέκοψε πολύ στην αρετή, και έλαβεν 
ως έπαθλο την θέωση.

Συ όμως μνημόνευσε όσα έχουμε ειπεί 
για την Θεότητα, πίστευσε ότι αυτός ο ίδιος 
ο Μονογενής Υιός του Θεού εγεννήθη πάλιν 
από την Παρθένο. Να πεισθής σ’ αυτό που 
λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Και ο Λόγος 
σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν».

Ο μεν Λόγος βεβαίως είναι αιώνιος, 
αφού εγεννήθη προ πάντων των αιώνων 
από τον Πατέρα. Την δε σάρκα την ανέλαβε 
προσφάτως για να μας σώση. Αλλά πολλοί 
προβάλλουν αντιρρήσεις και λέγουν: Ποία 
τόσο μεγάλη ανάγκη έκανε τον Θεό να κα-
τέλθη μέχρι την ανθρωπίνη φύση;

Και είναι ποτέ δυνατόν να συναναστρα-
φή η Θεία φύσις με τους ανθρώπους ή να 
γεννήση παρθένος χωρίς συνάφειαν ανδρός; 
Εμπρός λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλές 
αντιρρήσεις και η μάχη είναι πολύπλεύρος, 
ας διαλύσωμε με την χάρη του Χριστού και 
με τις ευχές των παρόντων κάθε μία χωρι-
στά.

Και πρώτα ας εξετάσωμε για ποιον λόγο 
κατήλθε στη γην ο Ιησούς. Και μην προσέ-
ξης στις ιδικές μου ευρεσιολογίες, διότι με 
αυτές ίσως εξαπατηθής. Μην πιστέψης στα 
λεγόμενα, εαν δεν ακούσης για καθένα από 
τα γεγονότα κάποιαν μαρτυρία προφητικήν. 
Εάν δεν μάθεις και περί της Παρθένου και 
του τόπου και του χρόνου και του τρόπου 
από τις Θείες Γραφές, μη παραδεχθής κανε-
νός ανθρώπου την μαρτυρία.

Διότι αυτόν που βλέπει κανείς ενώπιόν 
του να διδάσκει, είναι δυνατόν να τον υπο-
πτευθή. Ποίος όμως, εάν διαθέτη κοινόν 
νουν, ημπορεί να θεωρήση ύποπτον εκείνον 
που έχει προφητεύσει πριν από χίλια και πε-
ρισσότερα χρόνια;

Εάν λοιπόν ζητής την αιτία της παρου-
σίας του Χριστού στον κόσμο, να καταφύγης 
στο πρώτο βιβλίο της Γραφής. Σε έξι ημέ-
ρες εποίησεν ο Θεός τον κόσμον. Ο κόσμος 
όμως έγινε για τον άνθρωπο. Πράγματι και, 
ο ήλιος, ο οποίος ακτινοβολεί με τις λαμπρό-
τατες ακτίνες του, έγινε για να φωτίζη τον 
άνθρωπο. Αλλά και όλα τα ζώα για να μας 
υπηρετούν εδημιουργήθησαν.

Τα φυτά και τα δένδρα εκτίσθησαν για 
την ιδική μας απόλαυση. Όλα τα δημιουργή-
ματα καλά και ωραία είναι, κανένα όμως από 
αυτά δεν είναι εικόνα του Θεού, παρά μόνον 
ο άνθρωπος. Ο ήλιος εδημιουργήθη μόνο με 
το πρόσταγμα του Θεού, ο άνθρωπος όμως 
επλάσθη με τα χέρια του Θεού, δηλαδή με 
ιδιαιτέραν ενέργεια και επιμέλεια: «ποιήσω-
μεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ 
ομοίωσιν.

Εάν η ξύλινη εικόνα του επιγείου βασιλέ-
ως τιμάται, πόσο μάλλον η λογική εικόνα του 
Θεού; Αλλά αυτό το πλάσμα, το μεγαλύτερον 
από τα δημιουργήματα του Θεού, το οποίον 
εχόρευε μέσα στον Παράδεισο, το έβγαλεν 
από εκεί ο φθόνος του διαβόλου. Και έχαιρεν 
ο εχθρός για την πτώσιν εκείνου που αυτός 
εφθόνησε.

Μηπως άραγε συ ήθελες να εξακολουθή 
να χαίρεται αιωνίως ο εχθρός; Αυτός, επειδή 
δεν ετόλμησε τότε να πλησιάση τον ανδρα, 
που ήταν ισχυρός, επλησίασε την Εύαν, ως 
ασθενεστέραν, η οποία ήταν ακόμη παρθέ-
νος. διότι ο «Αδάμ έγνω Εύαν την γυναίκα 
αυτού» μετά την πτώση και την έξωση από 
τον Παράδεισον.

Δεύτεροι διάδοχοι του ανθρωπίνου γέ-
νους ήταν ο Κάιν και ο Άβελ. Ο Κάιν ήταν και 
ο πρώτος ανθρωποκτόνος. Έπειτα επηκο-
λούθησε ο κατακλυσμός εξ αιτίας της πολλής 
κακίας των ανθρώπων. Αργότερα κατήλθε 
πυρ επάνω στους Σοδομίτες για την παρα-
νομία τους.

Έπειτα από χρόνια εξέλεξεν ο Θεός τον 
λαό του Ισραήλ, αλλά και αυτός διεστράφη, 
και έτσι το εκλεκτόν γένος ετραυματίσθη. 
Πράγματι, την στιγμήν που ο Μωυσής πα-

ρίστατο ενώπιον του Θεού επάνω στο Όρος, 
κάτω ο λαός προσκυνούσε αντί του Θεού τον 
μόσχον.

Την εποχήν του νομοθέτου Μωυσέως, 
ο οποίος είπε το «Μη μοιχεύσης», κάποιος 
άνδρας ετόλμησε να εισέλθη σε ένα καμίνι 
και να πράξη την ακολασία. Μετά τον Μω-
υσή απεστάλησαν Προφήτες για να θερα-
πεύσουν τον Ισραήλ, αλλά δεν κατώρθωναν 
να νικήσουν την πνευματικήν του ασθένεια, 
και θρηνούσαν γι’ αυτό, ώστε κάποιος από 
αυτούς να λέγη: «οίμοι ότι απόλωλεν ευ-
λαβής από της γής, και ο κατορθών εν 
ανθρώποις ουχ υπάρχει».

Και πάλιν: «πάντες εξέκλιναν, άμα 
ηχρειώθησαν, ουκ έστι ποιών χρηστότη-
τα, ουκ έστιν έως ενός». Και παλιν: «αρά 
και κλοπή και μοιχεία και φόνος εκκέχυται 
επί της γης», «τους υιούς αυτών και τας θυ-
γατέρας έθυσαν τοις δαιμονίοις» «οιωνίζο-
ντο και εκληδονίζοντο (ησχολούντο δηλαδή 
με οιωνούς και μάγια)».

Πολύ βαθειά λοιπόν προχωρημένο και 
εκτεταμένο το τραύμα της ανθρωπότητος. 
«Από ποδών έως κεφαλής ουκ ην αυτώ ολο-
κληρία. Ουκ ην μάλαγμα επιθείναι (δεν ήταν 
δυνατόν δηλαδή να θεραπευθή με κατάπλα-
σμα) ούτε έλαιον ούτε καταδέσμους». Και 
έλεγαν κατόπιν οι Προφήτες, θρηνώντας και 
υποφέροντας γι’ αυτήν την κατάσταση. «Τις 
δώσει εκ Σιών το σωτήριον»;

Και άλλος Προφήτης παρακαλούσε λέ-
γοντας: «Κύριε κλίνον ουρανούς και κατάβη-
θι», τα τραύματα της ανθρωπότητος υπερ-
βαίνουν τις θεραπευτικές μας ικανότητες. 
«Τους Προφήτας σου απέκτειναν και τα 
θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν». Από εμάς 
είναι αδύνατον να διορθωθή το κακό, μόνο 
συ ημπορείς να το διορθώσης.

Και ο Κύριος επήκουσε της δεήσεως 
των Προφητών. Δεν παρέβλεψε ο Πατέρας 
το γένος μας που εχάνετο. Εξαπέστειλε ια-
τρόν από τον Ουρανόν, τον Κύριον, τον Υιόν 
Του… Όταν δηλαδή απεδείχθη η δική μας 
αδυναμία, ανέλαβεν ο Κύριος να κάνη αυτό 
που επιζητούσε ο άνθρωπος. Και επειδή ο 
άνθρωπος ήθελε να ακούση κάποιον όμοιό 
του, ανέλαβε την ιδικήν μας φθαρτήν φύσιν ο 
Σωτήρ, ώστε να παιδαγωγηθούν πιο αποτε-
λεσματικά οι άνθρωποι.

Υπάρχει όμως και άλλος λόγος. Ο Χρι-
στός ήλθε κοντά μας για να βαπτισθή, και 
να αγιάση το Βάπτισμα. Ήλθε για να θαυ-
ματουργήση περιπατώντας στην επιφάνεια 
της θαλάσσης. Επειδή πριν από την ένσαρ-
κον οικονομίαν «η θάλασσα είδε και έφυγε 
και ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω», ανέ-
λαβεν ο Κύριος το σώμα, ώστε η θάλασσα, 
όταν τον ιδή, να τον δεχθή επάνω της, και 
ο Ιορδάνης να τον υποδεχθή αφόβως. Αυτή 
λοιπόν είναι μία αιτία, υπάρχει όμως και δευ-
τέρα.

Ο θάνατος ήλθε στον κόσμο δια παρ-
θένου, της Εύας. Έπρεπε δια παρθένου, ή 
μάλλον από παρθένο, να φανερωθή και η 
ζωή, ώστε καθώς εκείνην την είχεν πατήσει 
ο όφις, έτσι και αυτήν να την ευαγγελισθή ο 
Γαβριήλ.

Αφού οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον 
Θεόν, εδημιούργησαν ανθρωπόμορφα εί-
δωλα. Επειδή λοιπόν μέσα στην πλάνη τους 
οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψευδή μορφήν 
ανθρώπου, έγινεν ο Θεός αληθώς άνθρω-
πος, ώστε να διαλυθή το ψεύδος.

Ο διάβολος είχε χρησιμοποιήσει ως 
όργανον εναντίον μας την σάρκα. Και αυτό 
γνωρίζοντας ο Παύλος λέγει: «Βλέπω δε 
έτερον νόμον εν τοις μέλεσί μου, αντι-
στρατευόμενον τω νόμω του νοός μου 
και αιχμαλωτίζοντά με» και τα λοιπά.

Με τα ίδια λοιπόν όπλα με τα οποία 
μας πολεμούσε ο διάβολος, με αυτά 
ακριβώς και έχουμε σωθή. Ανέλαβεν ο 

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Αγ. Κυρίλλου Ιεροσολύμων)
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Κύριος από εμάς την ιδική μας φύση, ώστε 
να της δώση ό,τι της έλειπε, την πλουσίαν 
χάρη. Για να γίνη η φύσις των ανθρώπων η 
αμαρτωλός, Θεού κοινωνός. Και έτσι «όπου 
επλεόνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευ-
σεν η χάρις».

Έπρεπεν ο Κύριος να πάθη υπέρ ημών. 
Δεν θα τολμούσε όμως ο διάβολος να τον 
πλησιάση, εάν τον ανεγνώριζε. Το σώμα δη-
λαδή έγινε δόλωμα για τον θάνατον, ώστε ο 
δράκοντας, ενώ ήλπιζε ότι θα τον καταπιή, 
να εμέση και όσους είχεν ήδη καταπιή.

«Κατέπιε γαρ ο θάνατος ισχύσας» και 
«αφείλεν ο Θεός παν δάκρυον από προσώ-
που παντός», είχε προείπει ο Ησαϊας. Μή-
πως ο Χριστός ματαίως έγινεν άνθρωπος; 
Μήπως οι διδασκαλίες του είναι ρητορικά 
εφευρήματα και ανθρώπινα σοφίσματα;

Δεν είναι οι θείες Γραφές που μας οδη-
γούν στην σωτηρία; Εκεί μέσα δεν συνα-
ντούμε τις προρρήσεις των Προφητών; Κρά-
τα, λοιπόν, σε παρακαλώ σταθερά μέσα σου 
αυτήν την παρακαταθήκη, και κανείς ας μη 
σε μετακινήση. Πίστευε ότι αληθώς ο Θεός 
έγινεν άνθρωπος.

Το ότι ήταν λοιπόν δυνατόν ο Θεός να 
γίνη άνθρωπος έχει αποδειχθή. Αν όμως οι 
Ιουδαίοι ακόμη απιστούν, θα τους κάνωμε 
την εξής ερώτηση: Τι παράδοξο κηρύττουμε 
λέγοντας ότι ο Θεός έγινεν άνθρωπος, αφού 
σεις οι ίδιοι λέγετε ότι ο Αβραάμ υπεδέχθη 
τον Κύριον; Τι παράδοξο κηρύττουμε αφού 
και ο Ιακώβ λέγει: «είδον γαρ Θεόν πρό-
σωπον προς πρόσωπον, και εσώθη μου η 
ψυχή». Ο Κύριος, ο οποίος εφιλοξενήθη και 
έφαγε στην σκηνήν του Αβραάμ, έφαγε και 
μαζί μας. Τι το παράδοξον λοιπόν κηρύττου-
με;

Έχουμε όμως να παρουσιάσωμε και 
δύο μάρτυρες, οι οποίοι εστάθησαν στο 
όρος Σινά ενώπιον του ιδίου του Κυρίου. Ο 
Μωυσής, όταν ευρίσκετο μέσα στην οπή 
του βράχου, και ο Ηλίας αργότερα, που 
τον είδε επίσης μέσα στην οπή ενός 
σπηλαίου. Εκείνοι παρουσιάσθησαν κατά 
την Μεταμόρφωσή του και στο Όρος Θα-
βώρ και «έλεγον τοις μαθηταίς την έξοδον, 
ην έμελλε πληρούν εν Ιερουσαλήμ». Αλλά 
όπως προείπα, έχει αποδειχθή ότι ήταν δυ-
νατόν να λάβη ο Θεός την ανθρωπίνη φύση. 
Ας αφήσωμε λοιπόν να ασχολούνται με τις 
αποδείξεις εκείνοι που αρέσκονται να επα-
νέρχωνται συνεχώς στα ίδια.

Έχουμε όμως υποσχεθή να ομιλήσωμε 
και για τον χρόνο, και για τον τόπο της ελεύ-
σεως του Σωτήρος. Και δεν πρέπει να ανα-

χωρήσωμε από εδώ, κατηγορούμενοι για 
ψεύδος, αλλά μάλλον να βοηθήσωμε τους 
νέους βλαστούς της Εκκλησίας να φύγουν 
από εδώ πιο εδραιωμένοι στην πίστη.

Ας αναζητήσωμε λοιπόν τον χρόνο, 
πότε δηλαδή ήλθε εδώ ο Κύριος. Επειδή η 
παρουσία του είναι πρόσφατος και, γι’ αυτό 
αμφισβητείται, και ακόμη επειδή «Χριστός 
Ιησούς χθες και σήμερον είναι ο αυτός και 
εις τους αιώνας». Λέγει λοιπόν ο Προφήτης 
Μωυσής. «Προφήτην υμίν αναστήσει Κύ-
ριος ο Θεός υμών ως εμέ». Ας αφήσωμε 
προς το παρόν το «ως εμέ» για να εξετασθή 
εκεί που πρέπει. Αλλά πότε θα έλθη αυτός 
ο προσδοκώμενος Προφήτης; Ανάτρεξε, λέ-
γει, σ’ αυτά που έχω γράψει. Ερεύνησε με 
προσοχήν την προφητεία που είπε ο Ιακώβ 
προς τoν Ιούδα: «Ιούδα, σε αινέσαισαν (θα 
σε υμνήσουν) οι αδελφοί σου», και τα υπό-
λοιπα, για να μην τα ειπούμε όλα. Και στην 
συνέχεια «Ουκ εκλείψει άρχων εξ Ιούδα 
ουδέ ηγούμενος εκ των μηρών αυτού 
(από τους απογόνους του δηλαδή) έως 
αν έλθη ω απόκειται, (αυτός στον οποίον 
έχει επιφυλαχθή), και αυτός προσδοκία» 
όχι των Ιουδαίων, αλλά «Εθνών».

Το ότι λοιπόν έπαυσε η εξουσία των 
Ιουδαίων είναι σημείον της παρουσίας του 
Χριστού. Εάν τώρα δεν ευρίσκωνται υπό την 
εξουσία των Ρωμαίων, δεν έχει έλθει ακό-
μη ο Χριστός. Εάν τους κυβερνά απόγονος 
του Ιούδα και του Δαυϊδ, δεν ήλθεν ακόμη ο 
προσδοκώμενος. Και εντρέπομαι να ομιλώ 
για τα πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν 
σ’ αυτούς, σχετικά με εκείνους που ονομά-
ζουν τώρα πατριάρχες.

Ποία δηλαδή είναι η καταγωγή τους και 
ποία η μητέρα τους. Τα αφήνω γι’ αυτούς 
που τα γνωρίζουν. Αλλά αυτός ο ερχόμενος, 
η προσδοκία των εθνών, ποίον άλλο σημείο 
έχει άραγε; Λέγει στην συνέχεια η Γραφή 
«δεσμεύων προς άμπελον τον πώλον (τον 
νεαρόν όνον δηλαδή) αυτού». Βλέπεις και 
εδώ σαφώς τον πώλο, τον οποίο προανήγ-
γειλεν ο Ζαχαρίας, και εχρησιμοποίησεν ο 
Ιησούς.

Αλλά ζητείς και άλλην μαρτυρία για τον 
χρόνο της παρουσίας του; «Κύριος είπε 
προς με. Υιός μου ει συ, εγώ σήμερον γεγέν-
νηκά σε», και μετά από λίγο λέγει «ποιμα-
νείς αυτούς εν ράβδω σιδηρά». Είπα και 
προηγουμένως ότι ράβδος σιδηρά ονομάζε-
ται σαφώς η βασιλεία των Ρωμαίων. Σχετι-
κώς με αυτήν ας ξαναθυμηθουμε το χωρίον 
του Προφήτου Δανιήλ.

Όταν δηλαδή εδιηγείτο και εξηγούσε 

στον Ναβουχοδονόσορα την εικόνα του 
αδριάντος, αναφέρει και όλη την οπτασία 
που είχε δει γι’ αυτόν, και «λίθον άνευ χειρός 
εξ όρους τμηθέντα», ο οποίος δεν κατεσκευ-
άσθη από άνθρωπο, και θα επικρατήση σε 
όλην την οικουμένην. Και λέγει καθαρώτατα 
ότι «και εν ταις ημέραις των βασιλειών εκεί-
νων αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασι-
λείαν, ήτις εις τον αιώνα ου διαφθαρήσεται, 
και η βασιλεία αυτού λαώ ετέρω ουχ υπολει-
φθήσεται (δεν θα έχη διαδοχήν δηλαδή, θα 
είναι αιώνιος)».

Ζητούμε όμως να μας αποδείξης με 
ακόμη μεγαλυτέραν διαφάνεια τον χρόνο της 
ελεύσεώς του, επειδή ο άνθρωπος είναι δύ-
σπιστος, και εάν δεν του υπολογίσης και την 
ακριβή χρονολογία, δεν πιστεύει στα λεγό-
μενα. Ποίος είναι λοιπόν ο καιρός και ποίος 
ο χρόνος;

Όταν παύσουν πλέον να υπάρχουν βα-
σιλείς από την γενεάν του Ιούδα και βασιλεύ-
ση στο εξής αλλόφυλος, ο Ηρώδης δηλαδή. 
Λέγει λοιπόν ο άγγελος στον Δανιήλ: «Συ δε 
μοι σημείωσαι τα λεγόμενα, και γνώσει και 
συνήσεις (θα κατανοήσης δηλαδή). Από εξό-
δου λόγου του αποκριθήναι (από την ημέρα 
που θα εκδοθή διάταγμα) του ανοικοδομη-
θήναι Ιερουσαλήμ έως Χριστού ηγουμένου, 
εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα 
δύο». Εξήντα εννέα όμως εβδομάδες ετών 
απαριθμούν τετρακόσια ογδόντα τρία ετη. 
Είπε λοιπόν ότι αφού περάσουν τετρακό-
σια ογδόντα τρία έτη από την ανοικοδόμηση 
της Ιερουσαλήμ, και εκλείψουν οι άρχοντες 
που προέρχονται από την φυλήν του Ιού-
δα, τότε έρχεται βασιλεύς αλλόφυλος, στις 
ημέρες του οποίου θα γεννηθή ο Χριστός. Ο 
Δαρείος λοιπόν ο Μήδος την ανοικοδόμησε 
κατά το έκτον έτος της βασιλείας του, που 
αντιστοιχεί στο πρώτον έτος της εξηκοστής 
έκτης Ολυμπιάδος των Ελλήνων.

Οι Έλληνες ονομάζουν Ολυμπιάδα τον 
αγώνα που τελείται κάθε τέσσερα χρόνια 
χάριν της ημέρας που συμπληρώνεται κάθε 
τετραετία. Διότι, σύμφωνα με την πορεία του 
ηλίου, περισσεύουν κάθε έτος τρεις ώρες. 
Ο Ηρώδης λοιπόν εβασίλευσε το τέταρτον 
έτος της εκατοστής ογδοηκοστής έκτης Ολυ-
μπιάδος. Από την εξηκοστήν έκτη λοιπόν 
μέχρι την εκατοστήν ογδοηκοστήν έκτη με-
σολαβούν εκατόν είκοσι Ολυμπιάδες και κάτι 
ακόμη.

Οι εκατόν είκοσι λοιπόν Ολυμπιάδες 
αντιστοιχούν σε τετρακόσια ογδόντα έτη. Τα 
υπόλοιπα τρία έτη ίσως είναι αυτά που πε-
ριλαμβάνονται μεταξύ του πρώτου και του 
τετάρτου, κατά το οποίον εβασίλευσε ο Ηρώ-
δης. Έχεις λοιπόν την απόδειξη σύμφωνο 
με αυτό που λέγει η Γραφή, ότι «από εξόδου 
λόγου του αποκριθήναι και του οικοδομη-
θήναι Ιερουσαλήμ, έως Χριστού ηγουμένου, 
εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα 
δύο», δηλαδή τετρακόσια ογδόντα τρία έτη.

Έχεις λοιπόν τώρα πλέον την απόδειξη 
της χρονολογίας ελεύσεως του Χριστού, αν 
και υπάρχουν και άλλοι τρόποι που δίδουν 
το ίδιο αποτέλεσμα με βάση τις εβδομάδες 
των ετών για τις οποίες προείπεν ο Δανιήλ.

Άκου τώρα τι λέγει ο Μιχαίας, σχετικά 
με τον τόπο της Γεννήσεως του Θεανθρώ-
που. «Και συ Βηθλεέμ οίκος του Ευφραθά, 
μη ολιγοστός ει του είναι εν χιλιάσιν Ιούδα 
(δέν έχεις ουτε χιλίους κατοίκους δηλαδή). 
Εκ σου γαρ μοι εξελεύσεται ηγούμενος του 

είναι εις άρχοντα εν τω Ισραήλ, και αι έξοδοι 
αυτού (η εξουσία του δηλαδή) απ’ αρχής εξ 
ημερών αιώνος».

Ήδη όμως γνωρίζεις, αφού είσαι Ιερο-
σολυμίτης, ότι και στον εκατοστόν τριακο-
στόν πρώτον ψαλμόν αναφέρεται η περιοχή 
στην οποία θα γεννηθή ο Μεσσίας. «Ιδού 
ηκούσαμεν αυτήν εν Ευφραθά, εύρομεν 
αυτήν εν τοις πεδίοις του δρυμού». Και 
πράγματι, μέχρι προ ολίγων ετών ο τόπος 
αυτός ήταν δασώδης. Ήκουσες πάλι τον Αβ-
βακούμ που λέγει προς τον Κύριον.

«Εν τω εγγίζειν τα έτη επιγνωσθήση, 
εν τω παρείναι τον καιρόν αναδειχθήση». 
Και ποιον είναι το σημείον, ω Προφήτα, του 
ερχομένου Κυρίου; Και αυτός συνεχίζει: «εν 
μέσω δύο ζώων (ανάμεσα σε δύο ζωές δη-
λαδή) γνωσθήση». Λέγει δηλαδή σαφώς 
προς τον Κύριον, ότι θα έλθης κοντά μας 
ένσαρκος, θα ζήσης την μία ζωή, θα αποθά-
νης, και αφού αναστηθής θα ζήσης πάλι.

Και από ποιό περίχωρο της Ιερουσα-
λήμ έρχεται; Από την Ανατολή, την Δύσι, τον 
Βορρά, τον Νότο; Ειπέ μας ακριβώς. Και 
αυτός αποκρίνεται σαφέστατα και λέγει: «ο 
Θεός από Θαιμάν ήξει (θα έλθει από τον 
Νότο, διότι Θαιμάν ερμηνεύεται νότος) και ο 
άγιος εξ όρους (Φαράν) κατασκίου (σκιερού) 
δασέος». Πράγμα με το οποίον συμφωνεί 
και ο Ψαλμωδός, ο οποίος είπεν «εύρομεν 
αυτήν εν τοις πεδίοις του δρυμού».

Τώρα λοιπόν ζητούμε από ποιόν έρχεται 
και πώς έρχεται. Αυτό μας το λέγει ο Ησαϊ-
ας. «Ιδού η παρθένος εν γαστρί λήψεται, 
και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα 
αυτού Εμμανουήλ». Οι Ιουδαίοι όμως αντι-
λέγουν σ’ αυτά (διότι έχουν συνηθίσει από 
παλαιά να αντιδρούν κακοπροαίρετα στην 
αλήθεια), και υποστηρίζουν ότι ο Προφήτης 
δεν έγραφε «η παρθένος» αλλά «η νεάνις» 
(η κόρη δηλαδή). Αλλά εγώ, και αν δεχθώ 
ως ορθόν αυτό που λέγουν, καταλήγω πάλι 
στην ιδίαν αλήθεια.

Διότι πρέπει να τους ερωτήσωμε: Πότε 
φωνάζει μία παρθένος που βιάζεται; Καλεί 
σε βοήθεια πριν την διαφθείρουν ή μετά; Αν 
λοιπόν σε άλλο σημείο η Γραφή λέγει «εβό-
ησεν η νεάνις και ουκ ην ο βοηθών αυτήν, 
άραγε δεν αναφέρεται σε παρθένον;

Και για να μάθης σαφέστερα ότι στην 
θεία Γραφή και η παρθένος ονομάζεται νεά-
νις, άκου τι λέγει το βιβλίο των Βασιλειών για 
την Αβισάκ την Σουναμίτιδα. «Και ην η νεά-
νις καλή (ωραία) σφόδρα» και το ότι εξελέγη 
και προσεφέρθη στον Δαυίδ, επειδή ήταν 
παρθένος, έχει σαφώς ομολογηθή.

Λέγουν όμως πάλιν οι Ιουδαίοι, ότι αυτό 
ελέχθη από τον Προφήτη στον Άχαζ για τον 
Εζεκία. Ας αναγνώσωμε λοιπόν την Γραφή. 
Λέγει ο Θεός στον Άχαζ. «Αίτησαι σεαυτώ 
σημείον παρά Κυρίου του Θεού σου εις 
βάθος της γης ή εις ύψος του ουρανού».

Αυτό το σημείο θα πρέπει να είναι πολύ 
παράδοξο, διότι σημείον είναι το ύδωρ που 
ανέβλυσε από την πέτρα, η θάλασσα που 
διεχωρίσθη, ο ήλιος που εστράφη οπίσω και 
τα παρόμοια. Δεν είναι λοιπόν παράδοξο ση-
μείο το να συλλάβη μια νέα, αλλά το να πα-
ραμείνη παρά ταύτα παρθένος. Αυτά όμως 
που θα λεχθούν στην συνέχεια, θα ελέγξουν 
φανερώτερα τους Ιουδαίους.

Γνωρίζω ότι λέγω πολλά, και οι ακροα-
ταί έχουν κουρασθή. Ανεχθείτε όμως 
το πλήθος των λόγων, επειδή λέγο- 8
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Ο ΧΡΕΩΣΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ

(Ματθ. ιη΄, 21-35)
ΔΙΗΓΗΣΙΣ

Και σήμερα, παιδιά, θα σας διηγηθώ 
μιαν άλλην ωραίαν παραβολήν. Ήτο κάποτε, 
είπε ο Κύριος, ένας Βασιλεύς πολύ πλού-
σιος. Εις την υπηρεσίαν του είχε δούλους 
πολλούς και σε μερικούς απ’ αυτούς είχε 
εμπιστευθή την περιουσίαν του να την δια-
χειρίζονται και να του δίδουν τα εισοδήματα. 
Είχε περάσει κάμποσος καιρός και μια μέρα 
ηθέλησε να λογαριασθή με τους δούλους 
του δια να ιδή αν διαχειρίζονται με τιμιότητα 

της περιουσίαν του. Ήλθον λοιπόν οι δούλοι 
και άρχισε ο λογαριασμός. Ένας ένας έλεγε 
πώς χρησιμοποίησε την περιουσίαν του Κυ-
ρίου του, τι επιχειρήσεις έκαμε, τι κέρδη είχε 
και παρουσίαζε τα χρήματα που έπρεπε να 
έχη σύμφωνα με τον λογαριασμό.

Καθώς όμως επροχωρούσε η εξέτασις, 
μεταξύ άλλων του παρουσίασαν ένα δούλον 
που ευρέθηκε με έλλειμμα μεγάλο. Εχρεω-
στούσε δέκα χιλιάδες τάλαντα της εποχής 
εκείνης. Πού τα είχε ξοδέψει τόσον πολλά; 
Φαίνεται ότι ο άνθρωπος ούτος δεν ήτον 
ειλικρινής και τίμιος. Ενώ τα χρήματα ήσαν 
ξένα, αυτός τα εσπαταλούσε ασυλλόγιστα 

σε διασκεδάσεις με τους 
φίλους του, που τον είχαν 
παρασύρει εις τον κακόν 
δρόμον. Έβαζε, έβα-
ζε χρέος, αλλά δεν είχε 
ποτέ φαντασθή ότι είχε 
φθάση το τεράστιον αυτό 
ποσόν. Τι να γίνη τώρα; 
Έπρεπε να πληρώση το 
χρέος του. Αλλά που να 
εύρη τόσα χρήματα; Δι’ 
αυτό ο Βασιλεύς, σύμ-
φωνα με τους νόμους 
που είχαν τότε, βγάζει 
την απόφαση.

-Να τον πουλήσετε 
και αυτόν και την γυναί-
κα του και τα παιδιά του 
και όλα όσα έχει. Και 
όσα χρήματα μαζευθούν, 
να δοθούν απέναντι του 
χρέους.

Μόλις άκουσε την 
απόφασι αυτή ο χρεώ-
στης δούλος, πέφτει εις 
τα γόνατα και παρακαλεί 
με δάκρυα τον Βασιλέα.

-Σε παρακαλώ κύριε, 
κάμε υπομονή και δος 
μου μια προθεσμία. Θα 
εργασθώ όσο μπορώ και 
θα προσπαθήσω να σου 
τα ξεπληρώσω όλα.

Όσο και αν εργαζό-
ταν βέβαια, ποτέ δεν θα 
ημπορούσε να εξοφλήση 
το τεράστιον χρέος του.

Ο Βασιλεύς όμως ήταν πολύ αγαθός άν-
θρωπος. Μόλις είδε τον δούλον να κλαίει και 
να παρακαλεί, τον ελυπήθη πολύ και βγάζει 
νέα απόφαση. Επειδή σε λυπάμαι, του λέει, 
σου χαρίζω όλο το χρέος. Δεν θέλω να μου 
δώσης τίποτε…

Φαντασθήτε τώρα την χαράν του δού-
λου χωρίς να περιμένη, φεύγει χαρούμενος 
και πάει να αναλάβη πάλι την υπηρεσίαν 
του.

Μόλις όμως έφυγε, συναντά ένα άλλον 
δούλον που υπηρετούσε και αυτός εις τον 
ίδιον Βασιλέα. Άμα τον είδε, εθυμήθηκε ότι ο 
σύνδουλός του αυτός του χρεωστούσε 100 
δηνάρια, δηλαδή 3 περίπου χρυσές λίρες. 
Αμέσως τον πιάνει και του λέει με απότομο 
τρόπο:

-Δός μου όσα μου χρεωστείς!
Εκείνος δεν ευκολύνετο. Δι’ αυτό γονατί-

ζει εμπρός του και τον παρακαλεί. 
-Δεν έχω τώρα να σου τα δώσω. Σε πα-

ρακαλώ, περίμενε λίγον καιρόν και θα σου 
τα δώσω όλα μέχρι λεπτού.

-Τίποτε! Αυτά είναι προφάσεις! Θα μου 
τα δώσης την στιγμήν αυτήν! Αλλιώς θα σε 
πάω εις την φυλακήν!

Όπως του ομιλούσε έτσι άγρια και από-
τομα, τον εκρατούσε σφικτά από το σακάκι 
του και  εκόντευε να τον πνίξη.

Ο οφειλέτης παρακαλεί ακόμη, αλλά 
χωρίς αποτέλεσμα. Ο σκληρός δούλος δεν 
δέχεται ούτε μιας ημέρας αναβολή. Πάει εις 
την αστυνομίαν, καταγγέλλει τον συνάδελ-
φον του και, σε λίγη ώρα, τον πιάνουν και 
τον ρίχνουν εις την φυλακήν.

Όλα αυτά τα είδαν οι άλλοι δούλοι και 
ελυπήθηκαν πολύ. Πάνε λοιπόν εις τον Βα-
σιλέα και του εξιστορούν όλα όσα εσυνέβη-
σαν.

-Αυτός, μεγαλειότατε που του εχάρισες 
το μεγάλο χρέος, δεν εχάρισε εις τον συνά-
δελφόν του ένα τιποτένιο ποσόν, αλλά τον 
έβαλε εις την φυλακήν.

Μόλις τα άκουσε αυτά ο Βασιλεύς, του 
έκαμαν μεγάλην εντύπωσιν. Δεν ήθελε να το 
πιστέψη. Αλλά οι δούλοι του τον εβεβαιώναν 
ότι έτσι έγινε. Αγανάκτησε τότε φοβερά και 
αμέσως διατάσσει:

-Φέρτε τον αμέσως εδώ εμπρός μου.
Μόλις τον έφεραν, του λέγει με μεγάλην 

αυστηρότητα:
-Αχάριστε δούλε και πονηρέ, εγώ σου 

εχάρισα το τεράστιον εκείνο χρέος, μόνον 
και μόνον διότι σε ελυπήθηκα που με παρε-
κάλεσες. Δεν έπρεπε και λοιπόν να λυπηθής 
τον συνάδελφόν σου και να του χαρίσης το 
ελάχιστον εκείνο ποσόν; 

Ο πονηρός δούλος έτρεμε ολόκληρος 
αλλά δεν είχε τι να πη και πώς να δικαιολο-
γηθή. Έμεινε άφωνος και αμίλητος σαν να 
έγινε άλαλος.

-Είσαι ανάξιος της καλωσύνης μου και 
ανάξιος της ευεργεσίας που σου έκαμα, 
προσθέτει ο Βασιλεύς. Δι’ αυτό ανακαλώ 
όσα είπα προηγουμένως και δεν σου χαρί-
ζω τίποτε.

Και αμέσως στρέφεται προς τους δού-
λους του και διατάσσει:

-Να συλληφθή και να παραδοθή εις τους 
βασανιστάς, δια  να τον τιμωρούν και να τον 
βασανίζουν, έως ότου πληρώση μέχρι λε-
πτού όλα όσα μου οφείλει.

Και επειδή ποτέ δεν ημπορούσε να το 
πληρώση, θα ήταν καταδικασμένος πάντοτε 
να βασανίζεται, όλη του η ζωή θα ήταν αδιά-
κοπο μαρτύριον.

Έτσι ο σκληρός εκείνος και άδικος δού-
λος επλήρωσε πολύ ακριβά την κακίαν του.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Πόσα λοιπόν πρόσωπα βλέπετε εις 

αυτήν την παραβολήν; - (…) - Τι έδειξε ο 
βασιλεύς; - (…) - Ενώ, ο χρεώστης δούλος 
πως εφέρθη εις τον συνάδελφόν του;  - (…) 
- Ωραία. Αλλά όλα αυτά είναι παραβολή. Εί-
παμε και άλλοτε τι είναι παραβολή, ποιος 
θυμάται; - (…) - Ποιόν λοιπόν να εννοεί 
βασιλέα; -  (…) - Ποίοι είναι οι δούλοι;   - 
(…)    - Ποίος είναι ο χρεώστης δούλος; - 
(…) - Το τεράστιον χρέος μας προς τον Θεόν 
ποίον είναι; - (…) - Βέβαια οι αμαρτίες μας. 
Εν τούτοις, όταν μετανοήσωμεν, τι κάνει ο 
Άγιος Θεός; - (…) - Αφού ο Άγιος Θεός μας 
συγχωρεί, τι πρέπει να εμείς να κάνωμεν εις 
εκείνους που μας έφταιξαν; - (…) - Εάν δεν 
το κάνωμεν αυτό, ποια θα είναι η ζημία μας; 
- (…) - Τι ήθελε λοιπόν να μας διδάξη ο Κύρι-
ος με την παραβολήν αυτήν;

ΔΙΔΑΓΜΑ
Πρέπει να συγχωρούμε εκείνους που 

μας πταίουν, δια να συγχωρήση και ημάς ο 
Άγιος Θεός.

Αυτό άλλως τε λέμε και εις την προσευ-
χήν μας. 

ΡΗΤΟΝ
«Άφες ημίν τά οφειλήματα ημών, ως καί 

ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών». (Ματθ.
στ΄.12)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Οφειλήματα: Τα χρέη, οι αμαρτίες μας.
Σε σας παιδιά, ποίοι ημπορεί να σας 

φταίξουν; - (Αδελφοί, συμμαθηταί, φίλοι)… - 
Τι κακό ημπορεί να σας κάμουν; - (Απάτη εις 
το παιχνίδι, κακολογίαι, ύβρεις, κτυπήματα, 
κλοπή κ.λ.π.) - Αι λοιπόν, με ποίον θέλετε να 
ομοιάζετε, με τον αγαθόν βασιλέα της πα-
ραβολής, δηλαδή τον Άγιον Θεόν, ή με τον 
σκληρόν εκείνον δούλον; - (…) - Λοιπόν, τι 
πρέπει να κάνετε; - (…) - Μάλιστα. Δι’ αυτό, 
όσοι έχετε μαλώσει με άλλους, πρέπει να 
συμφιλιωθήτε αμέσως. Δεν πρέπει να κρα-
τάτε έχθρα εις την ψυχήν σας. 

(Ας γίνη θερμή σύστασις προς συμφιλί-
ωσιν). Όσα παιδιά έρχονται εις το Κατηχητι-
κόν και ακούουν τα λόγια του Θεού πρέπει 
απαραιτήτως να έχουν αγάπην μεταξύ των 
και με όλα τα άλλα παιδιά. Συμβαίνει όμως 
καμμιά φορά ένας να βλάπτη να αδική, να 
υβρίζη τους γονείς σας ή αδελφούς σας. 
Ούτε και απέναντι αυτού πρέπει να αισθά-
νεσθε έχθραν και μίσος. Να είσθε πρόθυμοι 
και αυτόν να τον συγχωρήσητε. Έτσι θα εί-
μεθα αγαπημένα παιδιά του Κυρίου.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 

Σάββατο, στον ι.ναό Τιμίου Προδρόμου Παρα-
λίας,  τελέστηκε 9μηνο μνημόσυνο για την ανά-
παυση της ψυχής του μακαριστού π. Γεωργίου 
Γιαννακόπουλου, πνευματικού αδελφού της Ελ-
ληνορθόδοξης Κοινωνίας Προσώπων «ΔΙΨΩ». 
Ευχόμαστε να απολαμβάνει την τρυφή του Πα-

ραδείσου και να με παρρησία να μεσιτεύει για τα 
αγαπημένα του πρόσωπα στον Κύριό του και Θεό 
του! Αιωνία η μνήμη αυτού! Να έχουμε την ευχή 
του και ιδιαιτέρως η οικογένειά του!

Την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 ο π. 
Ιωάννης Μιχαλόπουλος, συνεφημέριος του αγί-
ου Ιωάννου μαζί με τον π. Κωνσταντίνο Δαρα-
μούσκα επισκέφτηκαν το 2ο Γυμνάσιο Παραλίας 

μετά από πρό-
σκληση του 
Συλλόγου των 
διδασκόντων. 
Ε υ χ ή θ η κ α ν 
στα παιδιά και 
στους καθη-
γητές τους 
και τους πρό-
σφεραν μια 
χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν -
νιάτικη κάρτα 
με ευχές, χει-
ροποίητη από 
το Καλλιτεχνι-
κό Εργαστήρι 
«ΓΕΘΣΗΜΑ-
ΝΗ». 

ΕΝΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΤΗΛ.:  261400 7144

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Θα ήθελα αυτά τα Χριστούγεννα να Μου δώσεις τη χαρά και να τα αφιερώ-

σεις σε Μένα, το Θείο Βρέφος...  

 Να επιτρέψεις να έρθω στη ζωή σου, να αναγνωρίσεις ότι πριν από δύο 

χιλιάδες και πλέον χρόνια γεννήθηκα κι εγώ ταπεινά ως ένα µικρό µωρό και 

ήρθα σε αυτόν τον κόσµο για να σου δείξω πόσο σε αγαπώ... Να δώσω τη 

ζωή Μου για σένα, στον σταυρό, και να σε σώσω!

Το µόνο που θέλω σήµερα είναι να Με πιστέψεις µε όλη σου την καρδιά!

Αγάπησέ Με κι εσύ σαν δικό σου µωρό, όπως µε αγάπησε η γλυκιά Μητέρα 

µου Θεοτόκος Μαριάµ και ο γλυκός µου θετός πατέρας Ιωσήφ! 

Βάλε Με στη ζωή σου, µίλα Μου γλυκά, κάνε πράξεις Αγάπης στο όνοµά 

Μου, έλα στην Εκκλησία Μου να Με ευχαριστήσεις για ότι δηµιούργησα για 

σένα, για το δώρο της ζωής που σου χάρισα... Έλα να µε αγκαλιάσεις, να 

κοινωνήσεις Εµένα, τον Θεό της Αγάπης, κι Εγώ θα πληµµυρίσω τη ψυχή σου 

µε τέτοιες ουράνιες ευλογίες, που δεν έχεις ποτέ σου φανταστεί!

Ας γίνει φέτος η ψυχή µας η φάτνη που θα γεννηθεί η αγά-
πη και η ειρήνη. 

Ας είναι κάθε αστέρι µια ευχή µας για να ‘ναι ο ουρανός 
πιο λαµπερός και µόνο φως να υπάρχει στη ζωή µας.

Σας εύχοµαι Καλά και ευλογηµένα Χριστούγεννα
Ευτυχισµένο το νέο έτος 2022.

Με αγάπη Χριστού

Ο Εφηµέριος

π. Αντώνιος Ρουµελιώτης Πρωτ/ρος

 
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

ΣΕΙΡΑ: “ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ 

ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ” 

ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ξ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΤΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΠΑΤΡΩΝ

 Η ΨΥΧΗ ΠΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ
Βοήθησέ μας Κύριε να μάθουμε να ευχόμεθα. Να γίνει η ζωή μας μια συνεχής, 

μια αδειάλειπτος προσευχή. Η προσευχή μαλακώνει την ψυχή του ανθρώπου και 
την κάνει ταπεινή και δεκτική της θείας χάριτος. Η ψυχή που εύχεται μπορεί να υπα-
κούει. Μπορεί να αγαπά ειλικρινά τον αδελφό της.

Μπορεί να υπομένει θλί-
ψεις και δοκιμασίες. Η ευχόμε-
νη ψυχή γίνεται ευέλικτη, κοι-
νωνική, δραστήρια, και αγαπά 
να θυσιάζεται. Η ψυχή που 
δεν γνωρίζει να προσεύχεται 
προς τον Θεόν Πατέρα της εί-
ναι σαν ορφανή. Είναι στείρα 
και άγονη, γεμάτη αγκάθια και 
δυσωδία των πονηρών λογι-
σμών.

Η ψυχή που ευρίσκει την 
καθαρή προσευχή, αναλύεται εις δάκρυα, που ταπεινά χέει προς τον Θεόν Πατέρα 
της. Δεν μπορεί η ψυχή, όταν συναντήσει τον Πατέρα της, να μην δακρύζει κοντά 
εις τον Λυτρωτήν της.

Ο Κύριος ερωτά κάθε ψυχή: Αγαπάς με; Και εάν η ψυχή κλίνει ικετευτικώς την 
κεφαλήν της προς τον Κύριον, ο Κύριος πάλι λέγει προς αυτήν:

Φύλλατε αγαθούς λογισμούς, καλλιέργησε νοήματα ιερά ανάβαινε εκ της 
ματαιότητος του παρόντος κόσμου και επιζήτησον την ουράνιαν μακαριότητα, 
την ητοιμασμένην από καταβολής κόσμου.

Κύριε, Σε δοξολογούν τα σύμπαντα και Σε ανυμνεί και η ψυχή μου. Δόξα τη 
αφάτω μεγαλοπρεπεία και συγκαταβάσει σου, πολυεύσπλαγχνε και φιλάνθρωπε 
Κύριε, δόξα σοι. Μοναχός Μάρκελλος Καρακαλληνός
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τη βία αδίκων ανθρώπων, που του αφαιρούν 
μέρος από τα δικά του. Αν λοιπόν ο κύριος, ο 
οποίος μπορούσε να εμποδίσει τους άρπα-
γες και τους πλεονέκτες αυτούς ανθρώπους, 
δε βάλει στη θέση τους τα χρήματα, αλλά 
υπολογίσει τα χρήματα αυτά που κλάπηκαν 
σε εκείνα που του οφείλει ο δούλος, μήπως 
στην περίπτωση αυτή ο δούλος έχει τάχα 
αδικηθεί; Καθόλου, βέβαια. Και ο κύριός του 
τού αποδώσει και ακόμη περισσότερα; Δεν 
θα έχει έτσι και μεγαλύτερο κέρδος ο δού-
λος αυτός; Είναι, νομίζω, φανερό σε όλους. 
Το ίδιο, κατά συνέπεια, ας σκεπτόμαστε και 
εμείς, για όσες αδικίες μάς γίνονται, ότι δη-
λαδή ή διαγράφονται αμαρτήματά μας ή κερ-
δίζουμε λαμπρότερους στεφάνους αν δεν 
έχουμε ανάλογα αμαρτήματα.

Άκουσε λοιπόν για το αντιστάθμισμα 
αυτό των όποιων αδικιών γίνονται σε βάρος 
μας τον Παύλο να λέγει σχετικά με εκείνον 
τον Κορίνθιο που είχε πορνεύσει: 

 (: ας παραδώσουμε αυτόν 
τον άνθρωπο στο σατανά, αποκόπτοντάς 
τον από την Εκκλησία, για να τιμωρηθεί και 
να ταλαιπωρηθεί σκληρά το σώμα του και 
να συνετιστεί και να συνέλθει με την παιδα-
γωγική αυτή τιμωρία, ώστε να σωθεί έτσι η 
ψυχή του κατά τη μεγάλη εκείνη ημέρα της 
Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας Ιη-
σού)» [Α΄Κορ. 5, 5]. «Και ποια σχέση έχει 
αυτό;», θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. 
Ο λόγος μας είναι για όσους αδικούνται από 
άλλους, όχι για όσους διορθώνουν οι διδά-
σκαλοι. Μάλιστα δεν υπάρχει καμία συσχέ-
τιση μεταξύ αυτών των δύο περιπτώσεων· 
διότι το ζήτημά μας ήταν το αν η αδικία δεν 
αποτελεί πραγματική ζημία για εκείνον που 
αδικήθηκε.

Αλλά για να φέρω τον λόγο μου πλησιέ-
στερα στο θέμα, θυμηθείτε τον Δαβίδ. Όταν 
είδε τον Σεμεΐ [: μέλος της ευρύτερης οικογέ-
νειας του Σαούλ] να ορμά εναντίον του, να 
του επιτίθεται στη συμφορά του και τον περι-
λούει με αμέτρητους εξευτελισμούς, ενώ κά-
ποιος από τους στρατηγούς του, ο Αβεσσά, 
ήθελε να τον φονεύσει, τον εμπόδισε [Β΄Βασ. 
16, 11-12: 

 (: Ο Δαβίδ είπε προς 
τον Αβεσσά και προς όλους τους γύρω αυ-
λικούς του και στρατιώτες του: «αφού ο υιός 
μου, ο Αβεσσαλώμ, ο οποίος είναι δικός μου 
γόνος, ζητεί να πάρει τη ζωή μου, πόσο μάλ-
λον ο Σεμεΐ, αυτός ο Βενιαμίτης; Αφήστε τον 
να με καταριέται, διότι είπε αυτό σε αυτόν ο 
Κύριος. Υπομένω τις κατάρες του, μήπως 
δει ο Θεός τον εξευτελισμό μου αυτόν και 
με ανταμείψει με αγαθά, αντί της κατάρας η 
οποία κατά την ημέρα αυτήν εκσφενδονίστη-
κε εναντίον μου)»]. Και στους Ψαλμούς του 
επίσης ο Δαβίδ ψάλλει: 

 (: δες πόσο ταπεινώθηκα, δες τον μόχθο 
και τους στεναγμούς μου· και για την ταπεί-
νωση και τον κόπο μου αυτόν συγχώρησέ 
μου, σε παρακαλώ, όλες μου τις αμαρτίες 
για τις οποίες βασανίζομαι. Δες πόσο πολύ 
αυξήθηκαν οι εχθροί μου και πόσο άδικα με 
μισούν, χωρίς εγώ να τους έχω βλάψει σε 
κάτι)» [Ψαλμ. 24, 18-19]. Για τον λόγο αυτόν 
έλαβε και ο φτωχός Λάζαρος την αμοιβή του, 
επειδή υπέστη στη ζωή του αμέτρητα δεινά 
[βλ. Λουκά, κεφ. 16, παραβολή του ανοικτίρ-
μονος πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου]. 
Δεν αδικούνται λοιπόν όσοι αδικήθηκαν, αν 
υποφέρουν με γενναιότητα, όλα όσα υφίστα-
νται, αλλά και μεγαλύτερο κέρδος έχουν, είτε 
από τον Θεό παιδεύονται είτε από τον διάβο-
λο βασανίζονται.

«Και ποια αμαρτία είχαν τα παιδιά αυτά, 
για να διαγραφεί;», θα μπορούσε να αντιτά-
ξει κάποιος. «Έναν τέτοιον ισχυρισμό μπο-
ρεί να προβάλει κανείς για όσους είναι σε 
προχωρημένη ηλικία και έχουν διαπράξει 
πολλά σφάλματα. Όποιοι όμως είχαν ένα τέ-
τοιο πρόωρο τέλος, ποια αμαρτήματά τους 
εξόφλησαν με τα δεινοπαθήματά τους;».

Δεν άκουσες να λέω ότι και αν ακόμη 
δεν υπάρχουν αμαρτήματα, στη μέλλουσα 
ζωή δίνονται αμοιβές σε αυτούς που εδώ στη 

γη αδικούνται και υποφέρουν; Με μία τέτοια 
προϋπόθεση, ποια ζημία έπαθαν τα παιδιά 
που φονεύτηκαν και μεταφέρθηκαν αμέσως 
στο ακύμαντο λιμάνι; Ίσως αν ζούσαν, θα 
ήσαν σε θέση να κατορθώσουν πολλά και 
μεγάλα πράγματα. Αλλά για τον λόγο αυτόν 
τους επιφυλάσσει όχι ασήμαντο μισθό, για 
το ότι τελείωσαν τη ζωή τους, ενώ υπήρχε 
μία τέτοια προοπτική. Αν ήταν αλλιώς, ούτε 
που θα άφηνε καθόλου ο Θεός να πεθάνουν 

πρόωρα αυτά τα παιδιά, αν επρόκειτο να 
αποβούν σπουδαίες προσωπικότητες. Αν 
με τόση μακροθυμία ανέχεται αυτούς που 
πρόκειται να ζουν αδιάκοπα μέσα στην κα-
κία, πολύ περισσότερο δε θα επέτρεπε να 
πεθάνουν τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο, αν 
πρόβλεπε ότι θα επιτελούσαν μεγάλα έργα.

Αυτές είναι οι δικές μας εξηγήσεις. Και 
δεν είναι βεβαίως μόνο αυτοί οι λόγοι που ο 
Κύριος επέτρεψε την σφαγή των αθώων αυ-
τών νηπίων· υπάρχουν και άλλοι πιο απόρ-
ρητοι, που τους γνωρίζει με ακρίβεια Εκεί-
νος που οικονομεί όλα αυτά. Ας αφήσουμε 
λοιπόν σε Εκείνον την ενέργεια για την ακρι-
βέστερη κατανόηση του θέματος αυτού και 
εμείς ας προχωρήσουμε στη συνέχεια και 
από τις συμφορές στις οποίες οι άλλοι μας 
υποβάλλουν ας διδασκόμαστε να υποφέ-
ρουμε τα πάντα με γενναιότητα.

Πραγματικά δεν έπεσε στη Βηθλε-
έμ τότε μικρή τραγωδία, να αρπάζονται τα 
παιδιά από την αγκάλη των μητέρων και 
να οδηγούνται στην άδικη αυτή σφαγή. Αν 
όμως διατηρείς ακόμη την μικροψυχία και 
δεν εννοείς τη σκοπιμότητα του γεγονότος, 
πληροφορήσου το τέλος εκείνου που το 
τόλμησε και πάρε μικρή αναπνοή· διότι τον 
βρήκε ταχύτατη η δίκη γι’ αυτά και έλαβε την 
προσήκουσα και την αντάξια τιμωρία στο 
αποτρόπαιο έγκλημά του. Τέλειωσε τη ζωή 
του με σκληρό θάνατο, αθλιότερο από εκεί-
νον που είχε τολμήσει σε βάρος των αθώων 
αυτών νηπίων [: πέθανε στην Ιεριχώ έπειτα 
από μια μακρόχρονη και εξαιρετικά επώδυ-
νη ασθένεια]. Έπαθε και άλλα άπειρα δεινά 
που θα μάθετε, εάν διαβάσετε τη σχετική δι-
ήγηση του Ιώσηπου [: ο Φλάβιος Ιώσηπος 
ήταν ιστορικός και στρατηγός του ιουδαϊκού 
επαναστατικού στρατού στη Γαλιλαία κατά 
τον πόλεμο εναντίον της Ρώμης το 66-70μ.Χ. 
Έγραψε τα συγγράμματά του στα ελληνικά· 
πιο συγκεκριμένα, έγραψε τον ιουδαϊκό πό-
λεμο σε 7 βιβλία, την ιουδαϊκή Αρχαιολογία 
σε 20 βιβλία, τον δικό του Βίο, και τέλος τον 
Κατ’ Απίωνος, λόγο στον οποίο απολογείται 
για τις όσες κατηγορίες διατυπώνονται σε 
βάρος των Ιουδαίων] και την οποία δε θεω-
ρήσαμε απαραίτητο να παρεμβάλουμε εδώ, 
για να μην κάνουμε τον λόγο μας μακρό και 
διακοπεί η συνέχειά του.

 (: 
Τότε πραγματοποιήθηκε πλήρως εκείνο που 
προφήτευσε ο προφήτης Ιερεμίας: Φωνή 
σπαρακτική ακούστηκε στο χωριό Ραμά 
της φυλής Βενιαμίν, θρήνος και κλάματα και 
οδυρμός πολύ. Η σύζυγος του Ιακώβ Ραχήλ, 
που ήταν εκεί θαμμένη, κλαίει τα παιδιά της 
(με το στόμα των απογόνων της μητέρων 
που στερήθηκαν τα μικρά του) και δεν θέλει 
με κανένα τρόπο να παρηγορηθεί, διότι τα 
αθώα αυτά παιδιά δεν υπάρχουν πλέον στη 
ζωή)» [: στα συμφραζόμενα του παραπάνω 
χωρίου ο προφήτης Ιερεμίας περιγράφει τη 
σύζυγο του Ιακώβ Ραχήλ, τη μητέρα του Ιω-

σήφ και του Βενιαμίν, να κλαίει από τον τάφο 
της την εξορία των παιδιών της, όταν αυτά 
έρχονταν κοντά της οδηγούμενα στην αιχμα-
λωσία της Βαβυλώνας. Όμως το κεφάλαιο 
αυτό είναι προφητικό των χρόνων της Και-
νής Διαθήκης, γι’ αυτό το χωρίο αυτό αναφέ-
ρεται και στο γεγονός αυτό της ιστορίας της 
Καινής Διαθήκης, έστω και αν ο Ιερεμίας είχε 
κατά νουν τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Δεν 
πρόκειται, δηλαδή, για απλή προσαρμογή 

των λόγων του Ιερεμία σε ένα εντελώς δια-
φορετικό γεγονός. Εάν ο Ιερεμίας μπόρεσε 
να παραστήσει απαρηγόρητη τη Ραχήλ για 
την αναχώρηση των υιών της στην εξορία, η 
εικόνα αυτή βρίσκει πραγματική και ζωηρό-
τερη εφαρμογή προκειμένου να περιγραφεί 
η λύπη των Ισραηλιτισσών μητέρων, των 
οποίων τα τέκνα παρέδωσε ο Ηρώδης σε 
σφαγή].

Επειδή πλημμύρισε με φρίκη την ψυχή 
του ακροατή, αφού διηγήθηκε όλα αυτά, την 
άγρια σφαγή, την άδικη, τη σκληρότατη, την 
παράνομη, τον παρηγορεί πάλι ο ευαγγελι-
στής· του λέγει ότι δεν έγιναν αυτά, επειδή 
δεν είχε τη δύναμη ο Θεός να τα εμποδίσει 
και επειδή δεν τα γνώριζε, αφού και από 
προηγουμένως τα γνώριζε και τα είχε προ-
αναγγείλει με το στόμα του προφήτη [Ιερ. 31, 
15]. Μην ταραχθείς λοιπόν και μην απογο-
ητευθείς αποβλέποντας στην απερίγραπτη 
και ανεξερεύνητη πρόνοιά Του, που είναι 
δυνατόν άριστα να τη διαπιστώσουμε και 
από όσα ενεργεί και από όσα παραχωρεί να 
συμβούν.

Αυτό και σε άλλο σημείο του Ευαγγελί-
ου ο Κύριος, συνομιλώντας με τους μαθητές 
Του άφησε να εννοηθεί. Όταν προανήγ-
γειλε σε αυτούς τα δικαστήρια που θα 
αντιμετώπιζαν, τις συλλήψεις, τους πο-
λέμους από όλη την οικουμένη, τη χω-
ρίς ανακωχή μάχη, τότε πρόσθεσε για 
να ανακουφίσει την ψυχή τους και να 
τους παρηγορήσει: 

 
(: κι αν ακόμη σας θανατώνουν, μη νο-
μίσετε ότι ο Θεός σας εγκατέλειψε και 
γι’ αυτό θανατώνεστε. Όχι. Δύο σπουρ-
γίτια δεν πωλούνται στην τιμή των δέκα 
λεπτών; Κι όμως, ένα από αυτά δε θα 
πέσει νεκρό στη γη χωρίς να το επιτρέ-
ψει ο Πατέρας σας)» [Ματθ. 10, 29]. Τα 
έλεγε αυτά, για να δείξει σε αυτούς ότι 
δε γίνεται τίποτε, που Εκείνος αγνοεί· 
τα γνωρίζει όλα, μολονότι δεν επεμβαί-
νει σε όλα. Μην ταράττεστε λοιπόν και 
μην ανησυχείτε. Διότι Αυτός που γνω-
ρίζει όσα υποφέρετε και είναι σε θέση 
να τα εμποδίσει, είναι φανερό ότι δεν 
τα εμποδίζει, επειδή προνοεί και ενδι-
αφέρεται για εσάς. Τη σκέψη αυτήν να 
κάνουμε και για τους δικούς μας πειρα-
σμούς και από αυτή θα αντλήσουμε την 
απαραίτητη παρηγορία.

«Και τι κοινό υπάρχει με-
ταξύ Ραχήλ και Βηθλεέμ;», θα 
ρωτούσε κάποιος. Διότι λέγει: 

 
«Και τι κοινό πάλι μεταξύ Ραμά και Ρα-
χήλ;».

Η Ραχήλ ήταν μητέρα του Βε-
νιαμίν και μετά τον θάνατό της την 
έθαψαν στον ιππόδρομο, που βρί-
σκεται εκεί κοντά [Γεν. 35, 19: 

 (: πέθανε η Ραχήλ και ενταφι-
άστηκε κοντά στην ευρεία οδό, όπου 

ανεμπόδιστα μπορούσαν να τρέχουν οι 
ίπποι. Η Εφραθά είναι αυτή που σήμε-
ρα λέγεται Βηθλεέμ)»]. Επειδή λοιπόν και 
ο τάφος ήταν κοντά, και η περιοχή ανήκε 
στον κλήρο του παιδιού της Βενιαμίν (διότι 
η Ραμά ανήκε στη φυλή του Βενιαμίν), γι’ 
αυτό και δίκαια αποκαλεί δικά της τα παι-
διά και εξαιτίας του αρχηγού της φυλής, του 
γιου της δηλαδή του Βενιαμίν, και από τον 
τόπο της ταφής, την Βηθλεέμ, και παρουσι-
άζοντας στη συνέχεια το γεγονός ως πλη-
γή αθεράπευτη και οδυνηρή, λέγει: 

 (: δεν 
θέλει με κανένα τρόπο να παρηγορηθεί, 
διότι τα αθώα αυτά παιδιά δεν υπάρχουν 
πλέον στη ζωή)». Από εδώ πάλι διδασκό-
μαστε αυτό που έλεγα προηγουμένως· να 
μην ταρασσόμαστε ποτέ, όταν όσα γίνονται, 
φαίνονται προσκαίρως αντίθετα προς την 
υπόσχεση του Θεού.

Ιδού λοιπόν ποια ήσαν τα προοίμια της 
ελεύσεώς Του για τη σωτηρία του λαού ή 
μάλλον για τη σωτηρία ολόκληρης της οι-
κουμένης. Η μητέρα Του υποχρεώνεται σε 
φυγή, περιπίπτει η ιδιαίτερη πατρίδα Του σε 
αθεράπευτα δεινά και αποτολμάται έγκλημα 
σκληρότερο από κάθε άλλο, θρήνος πολύς 
και οδυρμός και παντού κραυγές. Αλλά να 
μην ταραχθείς. Συνηθίζει να πραγματοποιεί 
τα σχέδιά Του και με τα αντίθετα και μας πα-
ρέχει έτσι μέγιστη απόδειξη της δυνάμεώς 
Του. Έτσι οδηγούσε και τους μαθητές Του και 
τους προετοίμαζε να επιτυγχάνουν τα πάντα, 
επιτελώντας την πραγματοποίηση των αντι-
θέτων με τα αντίθετα για να γίνει το θαύμα 
μεγαλύτερο. Και εκείνοι αν και μαστιγώνο-
νταν και εκδιώκονταν και υπέμεναν άπειρα 
δεινά, νίκησαν εκείνους οι οποίοι τους μαστί-
γωναν και τους κατεδίωκαν.

(Ερμηνεία Ιερού Χρυσοστόμου στα εδά-
φια 16-18 του δευτέρου κεφαλαίου του «κατά 
Ματθαίον» ευαγγελίου).

ΠΗΓΕΣ:•http://khazarzar.skeptik.net/
pgm/PG_Migne/John%20Chrysostom_
PG%2047-64/In%20Mathaeum.pdf• Αγ. 
Ιωάννου Χρυσοστόμου Άπαντα τα έργα, 
Πατερικές εκδόσεις «Γρηγόριος Παλαμάς», 
ΕΠΕ, εκδ.οίκος «Το Βυζάντιον», Ομιλία 
Θ΄(επιλεγμένα αποσπάσματα) τομ. 9, σελ. 
282-297 ,Θεσσαλονίκη 1978 • Βιβλιοθή-
κη των Ελλήνων, Άπαντα των αγίων Πα-
τέρων, Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα, τό-
μος 63, σελ. 187-195(ή 90-94 του 
PDF). (https://drive.google.com/file/
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ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ

νται για τον Χριστό και όχι για τυχαία 
πράγματα. Αυτό λοιπόν ελέχθη από 
τον Ησαϊαν, όταν εβασίλευεν ο Άχαζ, ο 
οποίος εβασίλευσε μόνο δέκα έξι ετη, 
και η προφητεία ελέχθη προς αυτόν 
κατά την διάρκειαν αυτών των ετών.

Έτσι την αντίρρηση των Ιουδαίων 
την καταρρίπτει ο ίδιος ο Εζεκίας, ο 
υιός και διάδοχος του Άχαζ, ο οποίος 
όταν έγινε βασιλεύς ήταν εικοσιπέντε 
ετών. Αφού λοιπόν η προφητεία ελέ-
χθη μέσα στα δέκα έξι προηγούμενα 
έτη, ο Εζεκίας είχε γεννηθή εννέα έτη 
πριν την προφητεία.

Ποία ανάγκη λοιπόν υπήρχε να 
λεχθή η προφητεία γι’ αυτόν ο οποίος 
είχεν ήδη γεννηθή, πριν από εννέα έτη 
και μάλιστα ο πατέρας του Άχαζ δεν 
είχε γίνει ακόμη βασιλεύς; Διότι δεν 
είπεν ότι «εν γαστρί έλαβεν η παρθέ-
νος» αλλά ότι «λήψεται (θα συλλάβη 
δηλαδή)» αφού ομίλησε προγνωστι-
κώς…

Αλλά και οι εθνικοί και οι Ιουδαί-
οι μας χλευάζουν, και ισχυρίζονται ότι 
ήταν αδύνατον ο Χριστός να γεννηθή 
από παρθένο. Τους εθνικούς κατ’ αρ-
χήν θα τους αποστομώσωμε από τους 
ιδίους τους μύθους των. Σεις λοιπόν οι 
οποίοι υποστηρίζετε ότι είναι δυνατόν 
λίθοι ριπτόμενοι να μεταβάλλωνται σε 
ανθρώπους, πώς ισχυρίζεσθε ότι είναι 
αδύνατον να γεννήση παρθένος;

Σεις που μυθολογείτε ότι έχει 
γεννηθή θυγατέρα από τον εγκέφαλο 
του πατέρα της, πώς λέγετε ότι είναι 
αδύνατον να γεννηθή υιός από παρθε-
νικήν γαστέρα; Σεις που ισχυρίζεσθε 
ψευδώς ότι ο Διόνυσος εκυοφορήθη 
από τον μηρόν του Διός σας, πώς 
απορρίπτετε την ιδική μας αλήθεια;

Γνωρίζω ότι με αυτά που λέγω 
υποτιμώ το πνευματικόν επίπεδο του 
ακροατηρίου αυτού, αλλά ανέφερα 
αυτά τα επιχειρήματα από την μυθολο-
γία τους ώστε, όταν χρειασθή, να τους 
εντροπιάσης εσύ με τα ιδικά τους.

Προς δε τους Ιουδαίους απάντη-
σε με την εξής ερώτηση: Ποίον είναι 
δύσκολο, να γεννήση μία γυναίκα ηλι-
κιωμένη και στείρα, στην οποίαν έχουν 
εκλείνει οι προϋποθέσεις της γονιμό-
τητος, ή μία νεαρά παρθένος; Στείρα 
ήταν η Σάρρα, και ενώ το γεννητικό 
της σύστημα είχε παύσει να λειτουργή, 
εγέννησε με τρόπον υπερφυσικό. Και 
το να γεννήση λοιπόν στείρα, και το 
να γεννήση παρθένος είναι ξένο προς 
την φύση. Ή θα απορρίψης λοιπόν και 
τα δύο ή θα δεχθής και τα δύο. Διότι ο 
ίδιος Θεός είναι που πραγματοποίησε 
και εκείνο στην στείρα και τούτο στην 
Παρθένο.

Πολλά άλλα θαυμαστά γεγονότα 
ημπορούμε να υπενθυμίσωμε από την 
ιστορία των Ιουδαίων, αλλά αυτοί δεν 
πείθονται με αυτά, εάν δεν πληροφο-
ρηθούν πειστικώς με άλλες παρόμοιες 
και παράδοξες περιπτώσεις αντιθέτων 
προς την φύση τοκετών.

Υπόβαλέ τους λοιπόν την εξής 
ερώτηση: Η Εύα, η πρώτη γυναίκα, 
από ποιόν εγεννήθη; Ποία μητέρα την 
συνέλαβε, αφού δεν υπήρχε άλλη γυ-
ναίκα; Απαντά η Γραφή, ότι εδημιουρ-
γήθη από την πλευρά του Αδάμ. Άρα-
γε λοιπόν η μεν Εύα εγεννήθη από 
την πλευρά του ανδρός χωρίς μητέρα, 
όμως δεν ημπορεί να γεννηθή παιδί 
άνευ ανδρός από παρθενικήν γαστέ-
ρα;

Την χρεωστούσε στους άνδρες το 
γένος του θήλεος αυτή την χάρη, διό-
τι η Εύα εγεννήθη από τον Αδάμ και 
μάλιστα χωρίς να συλληφθή από μη-
τέρα, αλλά προήλθε μόνον από άνδρα. 
Ανταπέδωσε λοιπόν η Μαρία το χρέος 
της χάριτος, γεννώντας με την δύναμη 
του Θεού, χωρίς την συμμετοχήν αν-

δρός, αλλά αφθόρως, μόνη της, «εκ 
Πνεύματος Αγίου».

Ας αναφέρωμε όμως και το ακόμη 
μεγαλύτερο θαύμα. Διότι το να γεννη-
θούν σώματα από άλλα σώματα, αν 
και παράδοξον, είναι όμως δυνατόν. 
Το να γίνη όμως το χώμα της γης άν-
θρωπος, αυτό είναι θαυμαστότερον. 
Το να σχηματισθούν οι χιτώνες των 
οφθαλμών μόνον από μίγμα πηλού 
και να δέχωνται τις φωτεινές ακτίνες, 
αυτό είναι επίσης θαυμαστότερον.

Το να δημιουργήται από ένα και το 
αυτό χώμα και η σκληρότης των οστών 
και η απαλότης των πνευμόνων, και οι 
διάφορες άλλες μορφές και δομές των 
μελών, αυτό είναι το θαυμαστόν. Το να 
λάβη ζωήν ο πηλός και να περιέρχεται 
αυτοκινήτως την οικουμένη και να οι-
κοδομή, αυτό είναι το θαυμαστόν.

Το να διδάσκη ο πηλός και να ομι-
λή, να κτίζη και να βασιλεύη, αυτό είναι 
το θαυμαστόν. Ω αμαθέστατοι Ιουδαί-
οι, από πού λοιπόν έγινεν ο Αδάμ; Δεν 
«έλαβεν ο Θεός χουν από της γης» και 
έπλασεν αυτό το θαυμάσιον πλάσμα;

Έπειτα, ο πηλός ημπορεί να με-
ταβληθή σε οφθαλμό, και η παρθένος 
να γεννήση δεν ημπορεί; Εκείνο που 
είναι εντελώς έξω από τις ανθρώπινες 
δυνατότητες ημπορεί να γίνη, και αυτό 
που είναι σχεδόν σ’ αυτά τα πλαίσια 
δεν γίνεται;

Ας κρατούμε αυτά στην μνήμη 
μας, αδελφοί. Αυτά τα όργανα ας χρη-
σιμοποιούμε για να αμυνώμεθα. Να 
μην ανεχώμεθα τους αιρετικούς, οι 
οποίοι διδάσκουν ότι είναι φανταστική 
η ένωσις των δύο φύσεων στον Χρι-
στόν. Ας περιφρονήσωμε και αυτούς 
που λέγουν πως η γέννησις του Σωτή-
ρος έγινε με την συνέργεια ανδρός και 
γυναικός, αυτούς οι οποίοι ετόλμησαν 
να ειπούν ότι προήλθε από τον Ιωσήφ 
και την Μαρία, επειδή γράφει «και πα-
ρέλαβε την γυναίκα αυτού».

Ας ενθυμηθούμε τον Ιακώβ, ο 
οποίος πριν λάβη την Ραχήλ έλεγε 
στον Λάβαν: «Απόδος την γυναίκα 
μου». Όπως δηλαδή εκείνη ονομάζε-
το γυναίκα του Ιακώβ, πριν ακόμη τον 
γάμο και μόνο με την υπόσχεση που 
είχε δοθή, έτσι και η Μαρία, άπαξ και 
εμνηστεύθη ονομάζετο γυναίκα του 
Ιωσήφ.

Και πρόσεξε την ακρίβεια του 
Ευαγγελίου, που λέγει «εν δε τω μηνί 
τω έκτω απεστάλη ο Άγγελος Γαβριήλ 
από του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, 
ης όνομα Ναζαρέτ, προς παρθένον 
μεμνηστευμένην ανδρί, ω όνομα Ιω-
σήφ» και τα λοιπά.

Και πάλιν, όταν ήταν η απογραφή, 
και ο Ιωσήφ ανέβη για να απογραφή, 
τι λέγει η Γραφή; «Ανέβη δε και Ιωσήφ 
από της Γαλιλαίας, απογράψασθαι συν 
Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτώ γυναι-
κί ούση εγκύω». Ήταν έγκυος λοιπόν. 
Δεν είπεν όμως «τη γυναικί αυτού», 
αλλά «τη μεμνηστευμένη αυτώ».

Πράγματι, όπως λέγει ο Παύλος, 
«εξαπέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού», 
ο οποίος εγεννήθη όχι από άνδρα και 
γυναίκα, αλλά «γενόμενον εκ γυναι-
κός» μόνον, που σημαίνει από παρ-
θένο. Το ότι και η παρθένος λέγεται 
γυναίκα το προαπεδείξαμε. Από παρ-
θένο λοιπόν εγεννήθη ο παρθενοποι-
ός των ψυχών.

Αλλά απορείς με αυτό το γεγονός; 
Και αυτή η ιδία που τον εγέννησε ευ-
ρίσκετο σε απορία. Επειδή λέγει προς 
τον Γαβριήλ: «Πώς έσται μοι τούτο, 
επεί άνδρα ου γινώσκω;». Και αυτός 
απαντά: «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται 
επί σε, και δύναμις Υψίστου επισκι-
άσει σοι. Διό και το γεννώμενον άγι-
ον κληθήσεται, Υιός Θεού». Άχρα-
ντος και αρρύπαρος η γέννησις. Διότι 

όπου πνέει το Άγιον Πνεύμα, εξαφανί-
ζεται κάθε μολυσμός. Είναι αρρύπαρος 
η ένσαρκος γέννησις του Μονογενούς 
από την Παρθένο. Και αν αντιδρούν 
οι αιρετικοί προς την αλήθεια, θα τους 
ελέγξη το Πνεύμα το Άγιον. Θα αγανα-
κτήση η Δύναμις του Υψίστου, η οποία 
επεσκίασε την Παρθένο. Θα έλθουν 
αντιμέτωποι με τον Γαβριήλ κατά την 
ημέρα της Κρίσεως. Θα τους καται-
σχύνη ο τόπος της Φάτνης, ο οποίος 
εδέχθη τον Δεσπότη. Θα καταθέσουν 
ως μάρτυρες οι ποιμένες που ευηγγε-
λίσθησαν τότε, και η στρατιά των αγ-
γέλων που έψαλλαν και υμνούσαν και 
έλεγαν. «Δόξα εν Υψίστοις Θεώ, και 
επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδο-
κία». Θα μαρτυρήσουν ο Ναός, στον 
οποίον οδηγήθη την τεσσαρακοστήν 
ημέρα.

Τα ζεύγη των τρυγόνων που προ-
σεφέρθησαν υπέρ αυτού και ο Συμε-
ών, ο οποίος τότε τον ενηγκαλίσθη και 
η Προφήτις Άννα που ήταν παρούσα. 
Αφού λοιπόν μαρτυρεί ο Θεός και 
συμμαρτυρεί το Αγιον Πνεύμα και ο 
Χριστός λέγει: «Τι με ζητείτε αποκτεί-
ναι, άνθρωπον oς την αλήθειαν υμίν 
λελάληκα», ας κλείσουν τα στόματά 
τους οι αιρετικοί που αντιλέγουν στην 
ανθρωπίνη φύση του Χριστού.

Πράγματι έρχονται σε διαφωνία 
με αυτόν που λέγει: «ψηλαφήσατέ με 
και ίδετε, ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα 
ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα». 
Ας προσκυνήσωμε τον Κύριο που 
εγεννήθη από Παρθένο, και ας μάθουν 
οι παρθένοι το έπαθλο της πολιτείας 
των.

Ας μάθη και των μοναχών το τάγ-
μα την δόξα της αγνότητος. Διότι δεν 
έχουμε στερηθή το αξίωμα της αγνότη-
τος. Στην γαστέρα της Παρθένου έμει-
νεν ο Σωτήρ, εννέα μήνες και έγινεν 
ο Κύριος άνδρας τριάντα τριών ετών. 
Ώστε αν η Παρθένος καυχάται για το 
διάστημα των εννέα μηνών που τoν 
εκράτησε μέσα της, πολύ περισσότε-
ρον εμείς που τον είχαμε τόσο πολλά 
έτη κοντά μας.

Ας τρέξωμε λοιπόν όλοι, με την 
χάρη του Θεού, στον δρόμο της αγνό-
τητος, «νεανίσκοι και παρθένοι, πρε-
σβύτεροι μετά νεωτέρων», όχι ζώντας 
με ακολασίες, αλλά υμνώντας το όνο-
μα του Χριστού. Να μην αγνοήσωμε 
την δόξα της αγνότητος, διότι είναι 
αγγελικός ο στέφανος και υπεράνθρω-
πον το κατόρθωμα.

Ας σεβασθούμε τα σώματα, που 
μέλλουν «να λάμψουν ως ο Ήλιος». 
Μη μολύνωμε για μία στιγμιαίαν ηδονή 
το σώμα, που έχει τοιαύτην και τόσο 
μεγάλην αξία. Πράγματι, η αμαρτία εί-
ναι σύντομος και προσωρινή, η εκτρο-
πή όμως είναι πολυετής και αιώνιος. 
Άγγελοι που περιπατούν επάνω στην 
γη είναι όσοι αγωνίζονται για την αγνό-
τητα. Οι παρθένοι θα ευρίσκωνται 
μαζί με την Παρθένο Μαρία.

Ας εξορισθή κάθε καλλωπισμός 
και κάθε ολέθριον βλέμμα, κάθε βά-
δισμα συρόμενο και κάθε ένδυμα και 
άρωμα προκλητικόν. Ας είναι για όλους 
μας άρωμα η ευωδία της προσευχής 
και των αγαθών πράξεων και ο αγια-
σμός των σωμάτων, ώστε ο Κύριος, ο 
οποίος εγεννήθη από την Παρθένον, 
να ειπή και για μας, τους άνδρες που 
ζουν με αγνότητα, και τις γυναίκες που 
στεφανώνονται γι’ αυτήν: «ενοικήσω 
εν αυτοίς και εμπεριπατήσω, και έσο-
μαι αυτών Θεός και αυτοί έσονταί μοι 
λαός». Ω η δόξα εις τους αιώνας των 
αιώνων. Αμήν.

Από το βιβλίο Πατερικόν Κυριακοδρό-
μιον, σελίς 609 και εξής.

Επιμέλεια κειμένου, Δημήτρης Δημου-
λάς.
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