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ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ

 
 

«Μή υοβεῖσθε» 
 

Ἕνα βαςικό δῶρο ποφ μᾶσ χάρι-
ςε ὁ Ἀναςτάσ Κφριοσ ἐπιςθμαίνει 
ὁ ὕμνοσ τῆσ παςχαλινῆσ περιό-
δου: «Σῶν κυρῶν κεκλειςμζνων, 
ἐπιςτάσ ὁ Ἰθςοῦσ τοῖσ μακθταῖσ, 
ἀφοβίαν καί εἰρινθν ἐδίδου». Μζ 
τι δφναμθ ποφ προςφζρει ἡ 

ἀφοβία αὐτι, οἱ μακθτζσ, πτοθμζνοι προθγουμζνωσ ἀπό τόν 
«φόβον τῶν Ἰουδαίων», ἀναδείχκθκαν ἀτρόμθτοι Ἀπόςτολοι «εἰσ 
πάντα τά ἔκνθ», μάρτυρεσ τῆσ Ἀνα-ςτάςεϊσ Σου... 

«Μι φοβεῖςκε·» (Ματκ. 28:10) παρότρυνε τίσ μυροφόρεσ 
γυναῖκεσ ὁ ἀναςτθμζνοσ Χριςτόσ˙ τόν χαιρετιςμό «εἰρινθ ὑμῖν» 
ἀπθφκυνε ςτοφσ μακθτζσ Σου, προςκζτοντασ:«Λάβετε πνεῦμα 'Ἅγι-
ον»  (Ιω. 20:22). Ἡ ηωι ςασ κά ςτθρίηεται ςτι ςυνεχῆ δφναμθ καί 
ἐνζργεια τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ μζςα ςτιν ὕπαρξι ςασ. Σό 'Ἅγιο 
Πνεῦμα ἐνδυναμϊνει ἔκτοτε ὅλουσ τοφσ μακθτζσ τοῦ Ἰθςοῦ 
Χριςτοῦ, ςυνδζοντασ τιν ἀφοβία μζ τιν εἰρινθ καί τιν ἀγάπθ. Καί 
ἀκόμθ ὁ Κφριοσ τοφσ διαβεβαίωςε ὅτι κά εἶναι μαηί τουσ ὅλεσ τίσ 
ἡμζρεσ «ἕωσ τῆσ ςυντελείασ τοῦ αἰῶνοσ» (Ματκ. 28:20). 

 Ἡ χριςτιανικι ἀφοβία ςυνδζεται ὀργανικά μζ τόν φόβο τοῦ 
Θεοῦ, ὁ ὁποῖοσ εἶναι «ἀρχι ςοφίασ» (Παρ.9:10) καί ςθμαίνει δζοσ, 
εὐλάβεια, ἐπίγνωςθ τῆσ παρουςίασ Σου. Ὁ ἔνκεοσ αὐτόσ φόβοσ 
ἀποτελεῖ τι ηωτικι πθγι καί δφναμθ τῆσ ἀφοβίασ. Ὅποιοσ φοβᾶται 
τόν Θεό δζν φοβᾶται κανζναν καί τίποτε. Ἡ ἀφοβία ςτιν ὁποία 
ἀναφερόμαςτε δζν ςχετίηεται μζ μία ἀκακόριςτθ αἰςιοδοξία. τθρί-
ηεται ςτιν πίςτθ ςτόν Θεό καί ςτιν ἔμπρακτθ ἀγάπθ.’               
* Ἀποςπάςματα ἀπό το παςχαλινό μινυμα του Αρχιεπίςκοπο Σιράνων, Δυρραχίου και πάςθσ Αλβανί-
ασ κ.κ. Αναςταςίου. 
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Ἡ ςυναίςκθςθ τῆσ ςυνεχοῦσ παρουςίασ τοῦ Θεοῦ χαρίηει ςτιν 

κακθμερινι μασ πορεία εἰρθνικι ἀφοβία.  

«Ἐάν γάρ καί πορευκῶ ἐν μζςω ςκιᾶσ κανάτου,  

οὐ φοβθκιςομαι κακά, ὅτι ςφ μετ' ἐμοῦ εἶ » (Ψαλμ. 22:3)  

βεβαιϊνει ὁ ψαλμωδόσ.  

Καί ἕνασ ποιθτισ τῆσ γενιᾶσ μασ ςυμπλθρϊνει: 

 «Ὅταν εἶςαι ςτό πλευρό μου ἀπό τι δόξα ου μεκῶ 

οὔτε καί τόν ἑαυτό μου δζν ἔχω πιά νά φοβθκῶ». 

Ἡ ἐν Χριςτῶ ἀφοβία κορυφϊνεται πρό τοῦ κανάτου. Διαπνζε-

ται ἀπό τιν πεποίκθςθ ὅτι «ἐάν τε οὖν ηῶμεν ἐάν τε ἀποκνιςκω-

μεν, τοῦ Κυρίου ἐςμζν.» (Ρωμ. 14:8).  

«Μθδείσ φοβείςκω τόν κάνατον» προτρζπει ὁ 'Ἅγιοσ Ἰωάννθσ ὁ 

Χρυςόςτομοσ, «ἠλευκζρωςε γάρ ἡμᾶσ ὁ τοῦ ωτῆροσ κάνατοσ».  

Ὅλοσ ὁ ἑορταςμόσ τοῦ Πάςχα ἀναπτφςςει καί ἐνιςχφει αὐτι τι 

βαςικι ἐμπειρία τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ. Ἡ βεβαιότθτα γιά τιν ὑπζρβα-

ςθ τοῦ κανάτου προςφζρει μία διαφορετικι προοπτικι ςτιν κακθ-

μερινι ηωι: «Ἡμεῖσ οἴδαμεν ὅτι μεταβεβικαμεν ἐκ τοῦ κανάτου εἰσ 

τιν ηωιν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοφσ ἀδελφοφσ», (ἐμεῖσ γνωρίηουμε πῶσ 

ἀπό τόν κάνατο ἔχουμε περάςει ςτι ηωι- κι αὐτό τό γνωρίηουμε, 

ἐπειδι ἀγαπᾶμε τοφσ ἀδελφοφσ). (Αϋ Ιω.3:14).  

Αὐτι εἶναι ἡ ἐμπειρία ἀναρίκμθτων ἀνκρϊπων, ποφ διαμζςου 

τῶν αἰϊνων βιϊνουν τιν ἐν Χριςτῶ πίςτθ καί ἀγάπθ: «Φόβοσ οὐκ 

ἔςτιν ἐν τῆ ἀγάπθ ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπθ ἔξω βάλλει τόν φόβον» (Αϋ 

Ιω. 4:18). 

Ἄσ γίνει ἡ καρδιά μασ «ναόσ Θεοῦ ηῶντοσ» (Βϋ Κορ. 6:16). τόν 

αἰφνιδιαςμό καί τιν ἀνθςυχία ποφ ἔφερε ἡ ὀδυνθρι αὐτι πανδθ-

μία, ἄσ ἀντιτάξουμε τιν ἀφοβία ποφ δωρίηει ὁ ςταυρωκείσ καί 

ἀναςτάσ Χριςτόσ. Μίαν ἀφοβία γεμάτθ εἰρινθ καί ἀλλθλεγγφθ!  

Ἄσ μεταλαμπαδεφςουμε ἀπό τι μία καρδιά ςτιν ἀλλθ τό φῶσ 

τῆσ ἐλπίδασ καί τῆσ ἐν Χριςτῶ ἀφοβίασ!  

Υριστός Ἀνέστη! 
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ΑΠΌ ΣΙ ΔΙΔΑΧΕ  
ΑΓΙΩΝ ΠΑΣΕΡΩΝ 
 

Νά ταίρεστε 
καί νά εὐυραίνεσθε !... 

 

τοῦ ἁγ. Κοςμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 
 

«Σοῦτο ςᾶσ λζγω πάλιν τϊρα εἰσ τό τζλοσ. 

Νά χαίρεςτε καί νά εὐφραίνεςκε, πϊσ 
ἀξιωκικατε νά εἶςκε εὐςεβεῖσ ὀρκόδοξοι χριςτιανοί. 

Ὁμοίωσ πάλιν νά κλαίγετε καί νά κρθνῆτε διά τοφσ ἀςεβεῖσ καί 

ἀπίςτουσ καί αἱρετικοφσ ὅπου περιπατοῦνε εἰσ τό ςκότοσ, εἰσ τάσ 

χεῖρασ τοῦ διαβόλου. 

Προςζχετε, ἀδελφοί μου, νά μιν ὑπερθφανεφεςτε, νά μιν φονεφ-

ετε, νά μιν κλζφτετε, νά μιν κάμνετε ὅρκουσ, νά μιν λζγετε ψεφματα, 

νά μιν κατατρζχετε ὁ ἕνασ τόν ἄλλον, νά μιν ςυκοφαντῆτε, νά μιν 

ςτολίηετε ἐτοῦτο τό ςῶμα τό βρϊμικο, ὁποφ αὔριον κά τό φᾶνε τά 

ςκουλικια, ἀλλά νά ςτολίηετε τιν ψυχιν ςασ, ὁποφ εἶναι τιμιωτζρα 

ἀπό ὅλον τόν κόςμον. 

Νθςτεφετε τό κατά δφναμιν, προςεφχεςκε τό κατά δφναμιν καί νά 

ἔχετε τόν κάνατον πάντοτε ἐμπρόσ εἰσ τά μάτια ςασ. Καί ἄλλοσ καλφτε-

ροσ διδάςκαλοσ δζν εἶναι ἄλλοσ ἀπό ‘τόν κάνατον. 

Δζν εἶμαι ἄξιοσ, ἀδελφοί μου, νά ςᾶσ διδάςκω καί νά ςᾶσ ςυμβου-

λεφω. Πλιν ἀποτολμῶ καί παρακαλῶ τόν γλυκφτατόν μου Ἰθςοῦν Χρι-

ςτόν καί Θεόν νά ςτείλθ οὐρανόκεν τιν χάριν καί τιν εὐλογίαν του, νά 

εὐλογιςθ καί αὐτιν τιν χϊραν καί ὅλα τά χωρία τῶν χριςτιανῶν, νά 

εὐλογιςθ τά ςπίτια ςασ καί τά πράγματά ςασ καί τά ἔργα τῶν χειρῶν 

ςασ. 

Καί πρῶτον, ἀδελφοί μου, ἄμποτε νά εὐςπλαχνιςκῆ ὁ Κφριοσ, νά 

ςυγχωριςθ τά ἁμαρτιματά ςασ καί νά ςᾶσ ἀξιϊςθ νά περάςετε ἐδῶ 

καλά, εἰρθνικά, ἠγαπθμζνα καί εἰσ αὐτιν τιν ματαίαν ηωιν, καί μετά 

ταῦτα νά πθγαίνετε εἰσ τόν παράδειςον, εἰσ τιν πατρίδα μασ τιν 

ἀλθκινιν, νά χαίρεςκε καί νά εὐφραίνεςκε, νά δοξάηετε, νά 

προςκυνῆτε Πατζρα, Τἱόν και Ἅγιον Πνεῦμα, Σριάδα ὁμοοφςιον καί 

ἀχϊριςτον. Ἀμιν.»    
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ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΑΜΑΡΕΙΣΙΔΟ                       17 –5 –2020 
Ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννθν, κεφ. 4, 5- 42 

Σόν καιρό ἐκείνο, ἔρχεται ὁ Κφριοσ εἰσ μίαν πόλιν τῆσ αμαρείασ 
ποὺ λζγεται υχάρ, κοντὰ τὸ χωράφι ποὺ ἔδωκε ὁ Ἰακὼβ ςτὸν 
Ἰωςιφ, τὸν υἱόν του. Ἐκεῖ ὑπῆρχε τὸ πθγάδι τοῦ Ἰακϊβ. Ο Ιθςοῦσ, 
κουραςμζνοσ ἀπὸ τὴν ὁδοιπορίαν, ἐκάκθςεν, ὅπωσ ἦταν κοντὰ ςτὸ 
πθγάδι· ἡ ὥρα ἦτο περίπου ἕξθ. Ἔρχεται μιὰ γυναῖκα ἀπὸ τὴν αμά-
ρειαν γιὰ νὰ πάρει νερό.  

Ο Ιθςοῦσ τῆσ λζγει· δόσ μου νὰ πιῶ, διότι οἱ μακθτζσ του εἶχαν 
φφγει ςτὴν πόλι γιὰ νὰ ἀγοράςουν τρόφιμα.  

Η αμαρεῖτιςςα γυναῖκα τοῦ λζγει· πῶσ ςὺ 
ποὺ εἶςαι Ἰουδαῖοσ ηθτᾶσ νὰ πιῇσ ἀπὸ ἐμὲ ποὺ 
εἶμαι γυναῖκα αμαρεῖτισ; Διότι οἱ Ἰου-δαῖοι 
δὲν ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺσ αμαρείτασ.  

Ο Ιθςοῦσ τῆσ ἀπεκρίκθ· Ἐὰν ἤξερεσ τὴν 
δωρεὰν τοῦ Θεοῦ καὶ ποιὸσ εἶναι ἐκεῖνοσ ποὺ 
ςοῦ λζγει, δόσ μου νὰ πιῶ, ςὺ κὰ τὸν 
παρακαλοῦςεσ καὶ κὰ ςοῦ ἔδινε νερὸ ηωντανό.  

Λζγει εἰσ αὐτὸν ἡ γυναῖκα· Κφριε, κουβὰ 
δὲν ἔχεισ καὶ τὸ πθγάδι εἶναι βακφ, ἀπὸ ποῦ 
λοιπὸν ἔχεισ τὸ νερὸ τὸ ηωντανό; Μιπωσ εἶςαι 
ςὺ μεγαλφτεροσ ἀπὸ τὸν πατζρα μασ Ἰακὼβ ποὺ μᾶσ ἔδωκε τὸ πθγάδι 
καὶ ἤπιε ἀπὸ αὐτὸ καὶ ὁ ἴδιοσ καὶ τὰ παιδιά του καὶ τὰ ηῶα του;  

Ο Ιθςοῦσ τῆσ ἀπεκρίκθ· Ὅποιοσ πίνει ἀπὸ τὸ νερὸ αὐτὸ κὰ 
διψάςῃ καὶ πάλιν· ἐκεῖνοσ ὅμωσ ποὺ κὰ πιῇ ἀπὸ τὸ νερὸ ποὺ ἐγὼ κὰ 
τοῦ δϊςω, κὰ γίνῃ μιὰ ἐςωτερικὴ πθγὴ νεροῦ ποὺ κὰ ἀναβρφῃ εἰσ 
ηωὴν αἰϊνιον.  

Λζγει εἰσ αὐτὸν ἡ γυναῖκα· Κφριε, δόσ μου τὸ νερὸ αὐτὸ διὰ νὰ μὴ 
διψῶ οὔτε νὰ ἔρχωμαι ἐδῶ νὰ ἀντλῶ.  

Ο Ιθςοῦσ τῆσ λζγει· πιγαινε, φϊναξε τὸν ἄνδρα ςου καὶ ἔλα ἐδῶ. 
 Ἡ γυναῖκα ἀπεκρίκθ· δὲν ἔχω ἄνδρα· λζγει εἰσ αὐτὴν ὁ Ἰθςοῦσ· 

καλὰ εὶπεσ ὅτι δὲν ἔχεισ ἄνδρα, διότι πζντε ἄνδρεσ ἐπῆρεσ καὶ τϊρα 
ἐκεῖνον ποὺ ἔχεισ δὲν εἶναι ἄνδρασ ςου· εἰσ αὐτὸ εἶπεσ ἀλικεια. 

Λζγει εἰσ αὐτὸν ἡ γυναῖκα· Κφριε, βλζπω ὅτι ςὺ εἶςαι προφιτθσ. 
Οἱ πατζρεσ μασ εἰσ τὸ ὄροσ τοῦτο ἐλάτρευςαν τὸν Θεόν, ἐνῷ ςεῖσ λζτε 
ὅτι εἰσ τὰ Ἱεροςόλυμα εἶναι ὁ τόποσ ὅπου πρζπει νὰ λατρεφεται ὁ 
Θεόσ.  
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Λζγει εἰσ αὐτὴν ὁ Ἰθςοῦσ· πίςτεψζ με, γυναῖκα, ὅτι ἔρχεται ὥρα 
ποὺ οὔτε εἰσ τὸ ὄροσ τοῦτο οὔτε εἰσ τὰ Ἱεροςόλυμα κὰ λατρεφετε τὸν 
Πατζρα. εῖσ λατρεφετε ἐκεῖνο ποὺ δὲν ξζρετε, ἐμεῖσ λατρεφομεν 
ἐκεῖνο ποὺ ξζρουμε, διότι ἡ ςωτθρία ἔρχεται ἀπὸ τοὺσ Ἰουδαίουσ. 
Ἀλλ’ ἔρχεται ἡ ὥρα, καὶ μάλιςτα ἦλκε ἤδθ, ποὺ οἱ ἀλθκινοὶ προςκυ-
νθταὶ κὰ λατρεφςουν τὸν Πατζρα πνευματικὰ καὶ ἀλθκινά, διότι τζ-
τοιοι κζλει ὁ Πατζρασ νὰ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ τὸν λατρεφουν.  

Ο Θεὸσ εἶναι Πνεῦμα καὶ ἐκεῖνοι ποὺ τὸν λατρεφουν πρζπει νὰ τὸν 
λατρεφουν πνευματικὰ καὶ ἀλθκινά.  

Λζγει εἰσ αὐτὸν ἡ γυναῖκα· ξζρω ὅτι κὰ ἔλκῃ ὁ Μεςςίασ, ὁ λεγόμε-
νοσ Χριςτόσ. Ὅταν ἔλκῃ ἐκεῖνοσ, κὰ μᾶσ τὰ γνωρίςῃ ὅλα.  

Ο Ιθςοῦσ τῆσ λζγει· Ἐγὼ εἶμαι ποὺ μιλῶ μαηί ςου.  
Σὴν ςτιγμὴν αὐτὴν ἦλκαν οἱ μακθταί του καὶ ἀπόρθςαν γιατὶ 

μιλᾶσ μαηί τθσ; Ἡ γυναῖκα ἄφθςε τὴν ςτάμνα τθσ, ἐπῆγε εἰσ τὴν πόλιν 
καὶ εἶπε εἰσ τοὺσ ἀνκρϊπουσ· Ἐλᾶτε νὰ ἰδῆτε ἕναν ποὺ μοῦ εἶπε ὅλα 
ὅςα ἔκανα· μιπωσ εἶναι αὐτὸσ ὁ Χριςτόσ; Ἐβγῆκαν λοιπὸν ἀπὸ τὴν 
πόλιν καὶ ἤρχοντο ς’ αὐτόν. Ἐν τῷ μεταξὺ τὸν παρακαλοῦςαν οἱ 
μακθταὶ καὶ τοῦ ἔλεγαν· Ραββί, φάγε. 

Αὐτὸσ δὲ εἶπε· Ἐγὼ ἔχω φαγθτὸν νὰ φάγω, τὸ ὁποῖον ςεῖσ δὲν ξζ-
ρετε. Ἔλεγαν τότε οἱ μακθταὶ μεταξφ τουσ· μιπωσ τοῦ ἔφερε κανεὶσ νὰ 
φάγῃ; Λζγει εἰσ αὐτοὺσ ὁ Ἰθςοῦσ· τὸ φαγθτόν μου εἶναι νὰ κάνω τὸ 
κζλθμα ἐκείνου, ποὺ μὲ ἔςτειλε καὶ νὰ τελειϊςω τὸ ἔργο του. Δὲν λζ-
τε, τζςςερισ μῆνεσ ἀκόμθ καὶ ὁ κεριςμὸσ ἔρχεται; θκῶςτε τὰ μάτια 
ςασ, ςᾶσ λζγω, καὶ ἰδζτε τὰ χωράφια ὅτι εἶναι ἄςπρα, ἕτοιμα πρὸσ 
κεριςμόν. Ἤδθ ὁ κεριςτὴσ παίρνει μιςκὸν καὶ μαηεφει καρπὸν διὰ τὴν 
ηωὴν τὴν αἰϊνιον, διὰ νὰ χαίρουν μαηὶ καὶ ὁ ςπορεὺσ καὶ ὁ κεριςτισ. 
Ἐδῶ ἡ παροιμία εἶναι ἀλθκινι, ὅτι ἄλλοσ ςπζρνει καὶ ἄλλοσ κερίηει. 
Ἐγὼ ςᾶσ ἔςτειλα νὰ κερίςετε ἐκεῖνο, διὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἐκοπιάςατε· 
ἄλλοι ἔχουν κοπιάςει καὶ ςεῖσ ἐμπικατε εἰσ τὸν κόπον τουσ.  

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺσ αμαρείτασ τὴσ πόλεωσ ἐκείνθσ ἐπίςτεψαν εἰσ 
αὐτὸν ἐξ αἰτίασ τῆσ μαρτυρίασ τῆσ γυναῖκασ μοῦ εἶπε ὅλα ὅςα ἔκανα. 
Ὅταν λοιπὸν ἦλκαν οἱ αμαρεῖται πρὸσ αὐτόν, τὸν παρακαλοῦςαν νὰ 
μείνῃ κοντά τουσ· καὶ ἔμεινε ἐκεῖ δφο ἡμζρεσ.  

Καὶ πολὺ περιςςότεροι ἐπίςτεψαν ἔπειτα ἀπὸ ὅςα τοὺσ εἶπε, εἰσ 
δὲ τὴν γυναῖκα ἔλεγαν· Ὁ λόγοσ ποὺ πιςτεφομεν δὲν εἶναι πλζον τὰ 
ὅςα μᾶσ εἶπεσ, ἀλλὰ διότι τὸν ἀκοφςαμε ἐμεῖσ οἱ ἴδιοι καὶ ξζρομεν ὅτι 
αὐτὸσ εἶναι ἀλθκινὰ ὁ ωτὴρ τοῦ κόςμου, ὁ Χριςτόσ.  
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τθν Κυριακι τθσ αμαρείτιδοσ 
 

Πιστεύοσμε !... 
 

Σου Μθτροπολίτου ουρόη Αντωνίου Μπλοφμ 
 

Εις το όνομα τοσ Πατρός και τοσ Τιού,  
και τοσ Αγίοσ Πνεύματος. 

Όταν θ αμαρείτιδα επζςτρεψε βιαςτικά ςτθν πόλθ τθσ και κάλεςε 
όλουσ όςουσ ηοφςαν κοντά τθσ να δοφν τον Χριςτό, είπε: «Ελάτε! εδϊ 
είναι ζνασ άνκρωποσ που μου είπε όλα όςα ζχω κάνει!» Και τα πλικθ 
ςυνζρρευςαν, κι άκουςαν όςα ο Χριςτόσ είχε να πεί. 

Κάποιεσ φορζσ ςκεφτόμαςτε, πόςο εφκολο ιταν γι’ αυτιν τθν γυναί-
κα να πιςτζψει και πόςο εφκολο τθσ ιταν, μετά από αυτιν τθν ςυγκλονι-
ςτικι εμπειρία, να ςτραφεί ςτουσ άλλουσ και να πεί: «Ελάτε! Ακοφςτε 
κάποιον που μιλά όπωσ κανζνασ άλλοσ δεν μίλθςε ποτζ, κάποιον, που 
χωρίσ μια δικι μου λζξθ είδε ςτα βάκθ τθσ καρδιάσ μου, ςτο ςκοτάδι τθσ 
ηωισ μου και γνϊριηε τα πάντα. 

Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να ςυμβεί ςτον κακζνα μασ. Ο 
Χριςτόσ δεν τθσ είπε κάτι πολφ ιδιαίτερο. Σθσ είπε ποια ιταν· ποια ιταν θ 
ηωι τθσ, πωσ τθν ζβλεπε ο Θεόσ. Αλλά αυτό μπορεί να μασ το λζει κάκε 
μζρα ςτθ ηωι μασ, όχι ςαν μια μυςτικι εμπειρία, όχι όπωσ ςυμβαίνει ςε 
κάποιουσ αγίουσ, αλλά με τον απλοφςτερο δυνατό τρόπο. 

 

*        *       * 
Αν ςτραφοφμε ςτο Ευαγγζλιο και το διαβάηουμε κάκε μζρα, ι το δια-

βάηουμε μια φορά για λίγο αλλά με πνεφμα ανοιχτό που δεν το ζχουμε 
πάντα, πικανόν να ςκεφτοφμε ότι ο Χριςτόσ κρατάει μπροςτά μασ ζναν 
κακρζφτθ ςτον οποίο βλζπουμε τουσ εαυτοφσ μασ όπωσ είναι: είτε με 
μια αγαλλίαςθ από αυτό που βλζπουμε, ι αντίκετα, ςυγκλονιςμζνοι από 
το γεγονόσ ότι είμαςτε τόςο διαφορετικοί απ’ αυτό που φαίνεται ι που 
φανταηόμαςτε ότι είμαςτε. 

Ο Χριςτόσ είπε ςτθ αμαρείτιδα: Φϊναξε τον άνδρα ςου! Κι αυτι 
είπε: «Δεν ζχω άνδρα.» Κι ο Χριςτόσ απάντθςε: «Είπεσ τθν αλικεια. Είχεσ 
πζντε άνδρεσ κι εκείνοσ που ζχεισ τϊρα δεν είναι άνδρασ ςου περιςςότε-
ρο από οποιονδιποτε άλλο.» 

Κάποιοι πνευματικοί ςυγγραφείσ ζχουν ςχολιάςει αυτό το εδάφιο 
λζγοντασ ότι ο Χριςτόσ ικελε να τθσ πεί: Ναί, είχεσ δεκεί με όλα όςα οι 
πζντε αιςκιςεισ ςου ζδιναν, και διαπίςτωςεσ ότι ςε καμία δεν βρικεσ 
ικανοποίθςθ, πλθρότθτα.  
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Και τϊρα ο,τι ςου ζχει απομείνει είναι ο εαυτόσ ςου, το ςϊμα, το 

μυαλό ςου και αυτό, δίχωσ πιά να ςε ικανοποιοφν οι πζντε αιςκιςεισ 
ςου, ςου δίνει αυτιν τθν πλθρότθτα χωρίσ τθν οποία δεν μπορείσ να ηι-
ςεισ. 

Δεν είναι αυτό που μασ λζει ο Χριςτόσ ςτο Ευαγγζλιο, όταν μασ πα-
ρουςιάηει αυτό που μποροφμε να είμαςτε, όταν μασ καλεί ς’ αυτό το με-
γαλείο, που είναι το δικό μασ μζςα από το Θεικό κάλεςμα· το μεγαλείο 
που ο Παφλοσ περιγράφει, καλϊντασ μασ να φτάςουμε «εισ μζτρον θλικί-
ασ του πλθρϊματοσ του Χριςτοφ» – να γίνουμε άνκρωποι όπωσ Εκείνοσ, 
με τον ίδιο τρόπο, όπωσ ο Χριςτόσ είναι πραγματικόσ άνκρωποσ πλιρθσ 
από τθν ςχζςθ Σου με τον Θεό. 

Ζτςι λοιπόν, ασ μάκουμε από αυτιν 
τθ γυναίκα ότι προςπακιςαμε να 
βροφμε τρόπουσ για να δεχκοφμε το 
μινυμα τοφτου του κόςμου και να ολο-
κλθρωκοφμε, και να ανακαλφψουμε ότι 
τίποτα δεν μπορεί να μασ γεμίςει, γιατί 
θ ψυχι του άνκρϊπου είναι πιο βακιά 
από τα υλικά και τα ψυχολογικά πράγ-
ματα – μόνο ο Θεόσ μπορεί να γεμίςει 
αυτό το βάκοσ. Αν μποροφςαμε μόνο 
να το ςυνειδθτοποιιςουμε, κα βριςκό-
μαςταν ακριβϊσ ςτθν κζςθ τθσ αμαρείτιδασ. Δεν μασ χρειάηεται να ςυ-
ναντιςουμε τον Χριςτό ςτο πθγάδι· το πθγάδι, βεβαίωσ είναι το Ευαγγζ-
λιο, ο τόποσ απ’ όπου ίςωσ πθγάηει το φδωρ τθσ ηωισ – όχι ζνα πραγματι-
κό πθγάδι, εκείνο το πθγάδι είναι ζνα ςφμβολο. Σο νερό που κα πιοφμε 
είναι διαφορετικό. 

Ασ μιμθκοφμε αυτι τθ γυναίκα, ασ ςυνζλκουμε, ασ ςυνειδθτοποιι-
ςουμε ότι δεν ολοκλθρωκικαμε από όλα όςα ζχουν δεςμεφςει τθν ηωι 
μασ· κι ασ αναρωτθκοφμε: «Ποιοσ είμαι ςε ςχζςθ με το όραμα του 
Θεοφ;» Και μετά μποροφμε να πάμε ςτουσ άλλουσ και να ποφμε: υνά-
ντθςα κάποιον που κρατοφςε ζναν κακρζφτθ μπροςτά ςτα μάτια μου, 
και είδα τον εαυτό μου όπωσ είμαι, και είπε για μζνα: ζλα και δεσ! Ζλα – 
κι άκουςζ Σον! … Και άλλοι κα ζρκουν, κ’ ακοφςουν, και κα γυρίςουν να 
μασ ποφν: Δεν είναι πλζον θ μαρτυρία ςασ που μασ ζκανε να πιςτζψουμε 
– είδαμε με τα μάτια μασ, ακοφςαμε με τ’ αυτιά μασ, γνωρίςαμε. Πιςτεφ-
ουμε. Αμιν.  

Ὁ Θεὸς εἶναι Πνεῦμα 
καὶ ἐκεῖνοι  

ποὺ τὸν λατρεύοσν 
πρέπει  

νὰ τὸν λατρεύοσν 
πνεσματικὰ  

καὶ ἀληθινά ! 
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Σαπεινός είναι αστός  
ποσ ταίρεται  

όταν τον περιυρονούν 

Κάποιοσ Κωνςταντίνοσ, άνκρωποσ 

πάρα πολφ ευλαβισ, κατοικοφςε ςτθν 
πόλθ Αγκϊνα τθσ Ιταλίασ και υπθρετοφςε 
ςτο ναό του αγίου πρωτομάρτυροσ τεφάνου. Κάποτε που τελείωςε το 
λάδι και επειδι δεν είχε με τι να ανάψει τα κανδιλια, τα γζμιςε με νερό, 
ζβαλε το ςυνθκιςμζνο φυτίλι ςτο κακζνα απ’ αυτά και τα άναψε ςαν να 
είχαν λάδι. 

Αυτόσ λοιπόν ο άνκρωποσ, ενϊ ζκανε τζτοια καφματα, ακοφςτε τι 
ταπείνωςθ είχε. Επειδι θ φιμθ του είχε διαδοκεί ςε όλεσ τισ γφρω περι-
οχζσ από πολλά καφματα που ζκανε μζςω αυτοφ ο Άγιοσ Θεόσ, πιγαι-
ναν πολλοί για να τον δουν και να πάρουν κάτι από τθ Χάρθ που είχε θ 
παρουςία του.  

Κάποια φορά πιγε και ζνασ γεωργόσ από μζροσ μακρινό για να τον 
δει. Ζτυχε ο Άγιοσ να είναι ανεβαςμζνοσ πάνω ς’ ζνα ςκαμνί ξφλινο και 
να ετοιμάηει τα κανδιλια για να τα ανάψει. Ήταν μάλιςτα πολφ κοντόσ 
ςτο ανάςτθμα, με αδφνατο ςϊμα και άςχθμο πρόςωπο. Ο γεωργόσ λοι-
πόν ηθτοφςε επίμονα να του δείξουν ποιόσ είναι ο ευλαβζςτατοσ 
άνκρωποσ Κωνςταντίνοσ. Οι παρευριςκόμενοι του ζδειξαν τον άνκρωπο 
εκείνον που ιταν πάνω ςτο ςκαμνί. 

Ο γεωργόσ τότε, επειδι ζκρινε τθν αγιότθτα του ανκρϊπου από τθν 
καταςκευι του ςϊματοσ, μόλισ τον είδε τόςο κοντό και αδφνατο, ςκζφ-
κθκε μιπωσ δεν είναι αυτόσ για τον οποίο είχε ακοφςει ότι κάνει καφμα-
τα και είναι μεγάλοσ και ςπουδαίοσ. Όταν όμωσ ζμακε από τουσ παρευ-
ριςκομζνουσ ότι αυτόσ πραγματικά είναι ο ευλαβισ Κωνςταντίνοσ, τον 
ςιχάκθκε από το ςχιμα και τθ ςωματικι του καταςκευι και είπε ειρωνι-
κά: 

- Εγώ περίμενα να δω άνθρωπο. Αυτόσ όμωσ δεν ζχει καμιά ομοιό-
τθτα με άνκρωπο. 

Μόλισ άκουςε τα λόγια αυτά ο 
άνκρωποσ αυτόσ του Θεοφ, άφθςε τα καν-
διλια, ζτρεξε γριγορα, τον αγκάλιαςε και 
του είπε: 

- Αδελφζ, ςου χρωςτώ μεγάλη χάρη. 
Μόνο εςφ ζχεισ ανοικτά τα μάτια ςου. Μόνο 
εςφ κατάλαβεσ ποιόσ πραγματικά είμαι! 

«Η  Ε Ν Ο Ρ Ι Α  Μ Α  »  
ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 

Ι. ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ 

Lagja “ 11 Janari ” 

G J I R O K A S T E R  


