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ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
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ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Ὅταν ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρω-
πο, τοῦ ἐξασφάλισε μὲ ἰδιαίτερη 
φροντίδα τὸν ἰδανικότερο τόπο 

κατοικίας. «Ἐφύτευσε Παράδεισον ἐν Ἐδὲμ 
κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρω-
πον». Ἔκαμε ἕναν κῆπο μοναδικό, «πα-
ντοίοις ὡραϊσμένον φυτοῖς», στολισμένο μὲ 
κάθε δένδρο «ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν 
εἰς βρῶσιν». Ἐκεῖ ὁ ἄνθρωπος ἦταν μέτοχος 
θείας ζωῆς, «ἰσάγγελος μικτὸς» (ὑλικὸς καὶ 
πνευματικὸς) καὶ «ζῶον μικτόν, μέσον τα-
πεινότητος ὁμοῦ καὶ μεγέθους», μικρὸς καὶ 
μεγάλος ταυτόχρονα. 

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως, μὲ τὴν παράβαση τῆς 
θεϊκῆς ἐντολῆς, ἀπώλεσε τὸν πάντερπνο ἐκεῖ-
νο Παράδεισο. Μὲ τὴν ὑποβολὴ τοῦ ὄφεως, 
πρώτη ἡ Εὔα καὶ κατόπιν ὁ Ἀδάμ, ἐπέτρε-
ψαν τὴν εἴσοδο τῆς ἁμαρτίας στὸν κόσμο. Ἡ 
ἁμαρτία συνεπέφερε κατάσταση θνητότητας. 
Ἡ Εὔα, πλασμένη γιὰ μητέρα τῆς ζωῆς, κλη-
ροδότησε στὰ τέκνα της τὸν θάνατο. Μετέ-
στρεψε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σὲ κατάρα. Τὴ 
χαρὰ σὲ ἀρὰ (βλ. καὶ ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕ-
ΩΣ, ἀρ. φ. 416, Μάρτ. 2018). 

Ἀλλὰ τὰ πράγματα δὲν ἔμειναν μονίμως 
ἐκεῖ. Μιὰ δεύτερη Εὔα ἀνέτειλε στὸν κόσμο. 
Τὸ ἀνθρώπινο γένος δὲν καταδικάστηκε ἀνε-
πιστρεπτί. Παρὰ τὴ μακραίωνη ταλαιπωρία 
του, κατάφερε κάποτε νὰ κυοφορήσει τὴ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ, τὴν Θεοτόκο. Στὸ πρόσω-
πό της ξαναβρήκαμε τὸν χαμένο παράδεισο, 
ὅλα τὰ θεϊκὰ ἀγαθὰ ποὺ εἴχαμε χάσει κατὰ 
τὴν πρώτη μας παρακοή. 

Ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι ἡ ἐπανόρθωση 
τῶν πάντων. Ἀνάκληση τοῦ Ἀδάμ, λύτρωση 
τῆς Εὔας, λύση τῆς κατάρας, ἐρχομὸς τῆς 
εὐλογίας. «Χαρᾶς αἰτία» γιὰ ὅλον τὸν κό-
σμο, ἀφοῦ μέσῳ αὐτῆς «χαρᾶς πληρούμεθα 
καὶ ζωὴν κληρονομοῦμεν», «χαρᾶς μέτοχοι 

γενόμενοι τῆς ἀϊδίου». Οἱ Πρωτόπλαστοι λό-
γῳ τῆς δαιμονικῆς ἀπάτης γυμνώθηκαν ἀπὸ 
τὴ θεοΰφαντη στολή, ἀπὸ τὰ θεϊκὰ χαρίσματα 
ποὺ στόλιζαν τὴν ψυχή τους. Ἀφότου ὅμως 
κυοφόρησε τὸν Χριστὸ ἡ Παναγία, «στολὴν 
ἀφθαρσίας ἐνεδύθημεν» πάλι. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ἀναφωνοῦμε στὸν ὑπέροχο 
Ἀκάθιστο Ὕμνο: «Χαῖρε, Ἐδὲμ ἀνοίξασα τὴν 
κεκλεισμένην, Ἁγνή». Γεμάτοι εὐγνωμοσύνη 
ἀναγνωρίζουμε, ὅτι δι’ αὐτῆς «ἐλύθη παράβα-
σις» καὶ «ἠνοίχθη Παράδεισος». Καὶ ὄχι μόνο 
ἄνοιξε τὸν Παράδεισο, ἀλλὰ ἡ ἴδια πλέον, ἡ 
θεόνυμφη Δέσποινα, εἶναι τώρα μυστικὸς καὶ 
ἔμψυχος Παράδεισος, «κῆπος κεκλεισμένος 
καὶ πηγὴ ἐσφραγισμένη». Ἂν ὁ παλαιὸς Πα-
ράδεισος εἶχε στὸ μέσον του τὸ δένδρο τῆς 
ζωῆς, τώρα ἡ Θεοτόκος, ὡς μυστικὸς Παρά-
δεισος, βλαστάνει «ἀγεωργήτως», χωρὶς ἀν-
θρώπινη παρέμβαση, τὸν Χριστό. Εἶναι «ὁ ἀει-
θαλὴς τῆς ἀφθαρσίας παράδεισος», ὅπου «τὸ 
ζωοποιὸν ξύλον φυτευθέν», χορηγεῖ σὲ ὅλους 
καρποὺς ἀθανασίας (ἅγ. Γρηγόριος Νεοκαισα-
ρείας). Καὶ ἐπειδὴ ἀκριβῶς, αὐτὸ «τὸ ξύλον 
τῆς ζωῆς» ποὺ ἔχει ἐν μέσῳ, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ 
Κύριος, ὀνομάζεται ἔμψυχος Παράδεισος καὶ 
νοητὴ Ἐδὲμ ἡ Θεοτόκος. 

Ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπάρχει μέτρο σύγκρισης 
ἀνάμεσα στὸν παλαιὸ καὶ τὸν νέο Παράδει-
σο. Ἡ νοητὴ Ἐδέμ, ἡ Παναγία, ἀναδείχθηκε 
πιὸ ἱερὴ καὶ πιὸ θεϊκὴ ἀπὸ τὴν πρώτη Ἐδέμ. 
Γιατὶ ἂν σὲ κείνη κατοίκησε ὁ χοϊκός, ὁ γήινος 
Ἀδάμ, στοὺς κόλπους τῆς Θεοτόκου κατοικεῖ 
ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ (ἅγ. Ἰω. 
Δαμασκηνός). 

Σ’ αὐτὸν τὸν ἔμψυχο Παράδεισο, στὴν 
ἀγκαλιὰ τῆς Παναγίας, στὴ χώρα τοῦ ἀχωρή-
του, εἴθε νὰ κατοικήσουμε ὅλοι μας!

Πρωτ. Δ. Μ.

Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣἉγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 
Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

Ἡ Παναγία Μαρία μετά τήν Ἀνάλη-
ψη στούς οὐρανούς τοῦ υἱοῦ καί 
Θεοῦ της, τά μέχρι τότε μεγαλεῖα 

πού εἶχαν τελεσθεῖ σ’ αὐτήν (πού ξεπερ-
νοῦν τόν νοῦ καί τόν λόγο μας) τά συνα-
γωνιζόταν μέ τήν καρτερικώτατη καί πο-
λυειδῆ ἄσκησή της. Καί μέ τίς προσευχές 
καί φροντίδες της ὑπέρ ὁλοκλήρου τοῦ 
κόσμου. Ἐπιπλέον, μέ τίς συμβουλές καί 
προτροπές της πρός τούς κήρυκες τοῦ 
λόγου, τούς ἀποστόλους, πού γύρισαν 
τά πέρατα τοῦ κόσμου, ἡ Παναγία ἦταν 
στήριγμα καί παρηγοριά τους. Πῶς; Μέ 
τό νά τήν ἀκοῦν καί νά τήν βλέπουν καί 
νά συνεργάζεται μαζί τους, μέ κάθε τρό-
πο, στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγελίου. Γι’ αὐτό, 
λοιπόν, καί ὁ θάνατός της εἶναι ζωηφό-
ρος (= φορέας τῆς ζωῆς!), γιατί τήν μετα-
βιβάζει σέ οὐράνια καί ἀθάνατη ζωή.

Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου τῆς Θεομήτο-
ρος εἶναι χαρμόσυνη ἑορτή καί παγκό-
σμια πανήγυρη πού ἀνανεώνει τήν μνήμη 
τῶν θαυμασίων πού ἔγιναν σ’ αὐτήν. Ἀκό-
μη συναθροίζει μέ παράδοξο τρόπο ἀπό 
κάθε μέρος τῆς γῆς, τούς ἀποστόλους 
γιά τήν ἱερότατη κηδεία της. Ὁ θάνατός 
της (= Κοίμησή της γιά τήν Ἐκκλησία) 
μᾶς θυμίζει τούς ὕμνους τῶν ἱερῶν ἀπο-

στόλων καί τῶν ἀοράτων ἀγγέλων. Ὅλοι 
μαζί προπέμπουν  τό ἄχραντο σῶμα της. 
Οἱ ἀπόστολοι, μέ κάθε τρόπο καί μέσον, 
ἐγκωμιάζουν τό ζωαρχικό καί θεοδόχο 
(= δέχθηκε τόν Θεό) ἐκεῖνο σῶμα. Ἐν τέ-
λει, καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χρι-
στός, ὁ υἱός της ἐπί γῆς, εἶναι ἀοράτως 
παρών καί ἀποδίδει στήν μητέρα Του τήν 
τιμή κατά τήν ἔξοδό της ἀπό τόν κόσμο 
αὐτό. Στά χέρια τοῦ υἱοῦ καί Θεοῦ της 
ἐναπέθεσε τό θεοφόρο πνεῦμα της. Καί 
μετά ἀπό λίγο ὁ Χριστός μεταθέτει καί τό 
σῶμα της στούς οὐρανούς, πρᾶγμα φυσι-
κό, ἀφοῦ χρημάτισε μητέρα Του ἐπί γῆς.

Θεοτόκε Παρθένε Μαρία, μετάδωσε 
πλουσίως στόν λαό σου τό ἔλεός σου καί 
τά χαρίσματά σου. Δώσε λύση τῶν δεινῶν 
πού μᾶς κατέχουν. Βλέπεις ἀπό πόσα καί 
ποιά δεινά κατατρυχόμαστε καί βασα-
νιζόμαστε· καί δικά μας καί ξένα· καί τά 
ἐξωτερικά καί τά ἐσωτερικά. Μετάτρεψέ 
τα ὅλα πρός τό καλύτερο, μέ τήν δύναμή 
σου. Φέρε τήν βοήθεια καί θεραπεία σου 
ὡς ἀντίβαρο στά πάθη μας. Δῶσε καί στίς 
ψυχές καί στά σώματά μας πλούσια καί 
διαρκῆ τήν χάρη σου. Καί ἄν δέν τήν χω-
ροῦμε, κάνε μας ἱκανούς νά τήν χωρέσου-
με. Κανόνισε τό μέτρο τῆς δωρεᾶς σου 
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Ἀγάπη, ταπείνωση καί καλωσύνη ἦταν 
τό ἱερό τρίπτυχο τῆς ζωῆς τῆς Πανα-
γίας. Παρηγοριά καί γλυκύτητα γέμι-

ζαν οἱ καρδιές ὅλων κον τά της. Καί ὅσο πιό 
καλά τήν ἐγνώριζαν, τόσο πιό βαθιά τήν 
ἀγαποῦσαν. Ἀλλά ἦλθε καί γι’’ αὐτήν ἡ ὥρα, 
νά φύγει ἀπό τόν κόσμο αὐτό· ἦλθε ἡ ὥρα 
τοῦ χωρισμοῦ· ἡ ὥρα τοῦ θανάτου της. Ἡ 
ἴδια τό ἀνάγγειλε στούς ἁγίους Ἀποστόλους. 
Καί ἐκεῖνοι, τό ἄκουσαν καί ταράχτηκαν. 
Καί ἄρχισαν νά τήν ἱκετεύουν!

- Ὤ Παναγία μας, δέν μᾶς ἔφθανε ὁ σω-
ματικός χωρισμός τοῦ Υἱοῦ Σου; Μεῖνε Σύ 
μαζί μας! Μή μᾶς ἀφήνεις καί σύ! Σέ ἔχουμε 
παρηγορία. Στό πρόσωπό σου βλέπουμε τόν 
Υἱό σου: τόν Κύριο καί Σωτήρα μας. Μή μᾶς 
ἀφήνεις, νά γίνουμε πιό πονεμένοι καί πιό 
φτωχοί! Μεῖνε μαζί μας.

Τό ζητοῦσαν θερμά. Ὅπως τό κάνουμε 
καί ἐμεῖς πολλές φορές. Ὅταν παρακαλοῦμε 
τόν Θεό, νά μή μᾶς πάρει κάποιον δικό μας. 
Ἀλλά δέν εἰσακούσθηκαν. Καί ἦλθε ἡ ὥρα 
τοῦ πικροῦ χωρισμοῦ. Καί ἡ Παναγία παρέ-
δωσε τήν ἁγία ψυχή της στόν Χριστό. Στά 
χέρια τοῦ Υἱοῦ Της. Καί ἔφυγε!

Στή γῆ ἔμεινε γιά λίγο τό σῶμα της. Ἔμει-
νε νεκρό. Χωρίς πνοή. Χωρίς φωνή. Χωρίς 
κίνηση. Χωρίς ἐπικοινωνία. Καί ἔβγαλαν τό 
συμπέρασμα οἱ ἀπόστολοι, ὅτι δέν τούς ἔμε-
νε τίποτε ἄλλο πιά, ἀπό τό νά τῆς κάνουν 
κανονικά τά μνημόσυνά της. Καί  νά, ἐνῶ 
ἔκαναν τά ἐννιάμερά της, τήν εἶδαν ἀνάμεσά 
τους. Καί τήν ἄκουσαν νά τούς λέγει.

- Χαίρετε. Βλέπετε; Δέν ἔφυγα. Εἶμαι μαζί 
σας. Καί θά εἶμαι μαζί σας γιά πάν τα!

Εἶναι μαζί μας. Καί θά εἶναι μαζί μας. Γιά 
πάν τα. Ὄχι σωματικά. Πνευματικά. Ὄχι μέ 
λόγια. Μέ ἔργα. Μέ ζων τανή παρουσία. Μέ 
ἄπειρα θαύματα.

Στούς βίους τῶν ἁγίων διαβάζουμε, ὅτι 
ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός (+28 
Μαΐου), ἀξιώθηκε, νά ἁρπαγεῖ στόν Παρά-
δεισο. Πόσο χάρηκε γιά τήν μεγάλη αὐτή 
δωρεά, νά βρεθεῖ ζων τανός στόν Παράδεισο! 
Κύτταζε ἀχόρταγα. Τίς ὀμορφιές του. Τήν 
δόξα τῶν δικαίων. Ἀλλά κάποια στιγμή σκυ-
θρώπασε.

Τόν ἐρώτησε ἕνας ἄγγελος:
- Γιατί σκυθρώπασες; Πῶς κυττάζον τας 

τίς ὀμορφιές τοῦ παραδείσου, ἀν τί νά χαίρε-
σαι, εἶσαι πικραμένος;

Ἀπάν τησε:
- Γιατί δέν βλέπω πουθενά τήν Παναγία, 

τήν μητέρα τοῦ Κυρίου μας.
Τοῦ ἀπάν τησε ὁ ἄγγελος:
- Ὅσο καί ἂν ψάχνεις, δέν θά τήν βρεῖς 

ἐδῶ. Γιατί δέν εὑρίσκεται ποτέ ἐδῶ. Γυρίζει 
συνεχῶς στήν γῆ. Τρέχει στή γῆ, ἀπ’ ἄκρη σ’ 
ἄκρη, νά σκουπίσει τά δάκρυα στά μάτια τῶν 
πονεμένων ἀδελφῶν μας.

Πόσο γλυκά εἶναι αὐτά τά λόγια! Πόσο 
γλυκαίνει τήν ζωή μας καί τήν ψυχή μας ἡ 
συναίσθηση, ὅτι ἡ Παναγία εἶναι κον τά μας! 
Ὅτι εἶναι μητέρα μας. Ὅτι εἶναι ἡ μητέρα 
τοῦ ἔλεους. Ὅτι δέν μᾶς ξεχνάει ποτέ. Ὅτι 
ψάχνει γιά μᾶς. Γι’ αὐτό, λοιπόν, μέ χαρά καί 
ἐλπίδα ψάλλουμε:

 «Ἐν τῇ γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλα-
ξας· ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες 
(=δέν ἐγκατέλειψες τόν κόσμο), Θεοτόκε».

ὥστε, σωζόμενοι καί δυναμούμενοι ἀπό 
τήν χάρη σου, νά δοξάζουμε τόν προ-
αιώνιο Λόγο (πού ἔγινε ἄνθρωπος ἀπό 

σένα γιά μᾶς) μαζί μέ τόν ἄναρχο πατέρα 
Του καί τό ζωοποιό Πνεῦμα, νῦν καί ἀεί 
καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.

(Ἀπό τήν Ὁμιλία 37, «Στήν πάνσεπτη Κοίμηση τῆς Δεσποίνης μας Θεοτόκου  

καί ἀειπαρθένου Μαρίας», ΕΠΕ 10, σ. 436-463).
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Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ ἔχει 
σὰν κυρίαρχο στοιχεῖο τὴν πλού-
σια φωτοχυσία (βλ. καὶ ΛΥΧΝΙΑ 

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 433, Αὔγ. 2019). Τὸ 
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἔλαμψε «ὡς ὁ ἥλιος» 
καὶ τὰ ἐνδύματά του ἔγιναν ἀστραφτερὰ καὶ 
ἐν τελῶς λευκὰ «ὡς χιὼν» καὶ «ὡς τὸ φῶς». 
Ταυτόχρονα τὸ σύννεφο ποὺ σκέπασε τὸν 
Χριστὸ καὶ τοὺς δύο προφῆτες, Μωυσῆ καὶ 
Ἠλία, ἦταν φωτεινό. «Ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ 
ἐπεσκίασεν αὐτούς». 

Τὸ φῶς αὐτὸ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὸ 
φυσικὸ φῶς ποὺ γνωρίζουμε. Εἶναι ὑπερφυ-
σικὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ἄκτιστη, ὅπως λέ-
γεται στὴ γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας. Δηλαδὴ 
ὄχι κάτι κτιστό, δημιουργημένο, ὅπως τὸ 
φῶς τοῦ ἥλιου καὶ κάθε ἄλλης φωτεινῆς πη-
γῆς, κάτι δηλαδὴ ποὺ δὲν ὑπῆρχε πρῶτα καὶ 
τὸ δημιούργησε κάποια στιγμὴ ὁ Θεός. Τὸ 
φῶς τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄμεση ἀπόρροια ἀπὸ 
τὴν ἀπροσπέλαστη φύση-οὐσία του. Εἶναι ἡ 
Θεία Χάρη. Γι’ αὐτὸ λέμε ὅτι ὁ Θεὸς κατοικεῖ 
μέσα σὲ «φῶς ἀπρόσιτον» (Α΄ Τιμ. 6, 16). Ὁ 
Χριστὸς εἶναι «φῶς ἐκ φωτός». Μέσα ἀπὸ 
τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀποκαλύπτεται 
στὸ Θαβώρ, γνωρίζουμε ὡς φῶς ὁλόκληρη 
τὴν Ἁγία Τριάδα. «Φῶς εἴδομεν τὸν Πατέ-
ρα, φῶς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα». 

Καὶ ἐνῶ ἡ φύση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐν τελῶς 
ἀμέθεκτη σὲ κάθε δημιούργημα, ἄγγελο ἢ 
ἄνθρωπο, ἡ ἐνέργειά του εἶναι μεθεκτή. Εἶ-
ναι αὐτὴ μὲ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς ἐκδηλώνεται 
στὰ πλάσματά του. Εἶναι ὁ τρόπος ὕπαρξης 
τοῦ Θεοῦ σὲ σχέση μὲ τὸν κόσμο. Εἶναι αὐτὴ 
ποὺ μᾶς κάνει θεοὺς κατὰ χάρη, κατὰ μετο-
χή. Μᾶς τὸ ἔχει βεβαιώσει ὁ ἴδιος ὁ Θεός: 
«Ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάν-
τες» (Ψαλμ. 81, 6). Θὰ τὸ κατανοήσουμε λίγο 
αὐτὸ μὲ ἕνα ἁπλό, ἀτελὲς πάν τα, παράδειγ-
μα: Τὸν ἥλιο δὲν μποροῦμε μὲ τίποτε νὰ τὸν 
ἀγγίξουμε, ἀλλὰ καὶ τίποτε δὲν μᾶς ἐμποδίζει 
νὰ ἐρχόμαστε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ φῶς του, νὰ 
μᾶς φωτίζει, νὰ μᾶς ζωογονεῖ, νὰ μᾶς ἀγκα-

λιάζει μὲ τὴ θαλπωρή του. Καὶ ὅπως ἄλλο εἶ-
ναι ἡ οὐσία τοῦ ἥλιου καὶ ἄλλο τὸ φῶς του, 
ἔτσι καὶ τὸ φῶς ποὺ ἔλαμψε στὴ Μεταμόρ-
φωση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἄκτιστη ἐνέργειά 
του καὶ ἐπ’ οὐδενὶ ἡ οὐσία του. 

Ἔτσι, ἐνῶ ὡς πρὸς τὴν οὐσία του ὁ Θεὸς 
εἶναι «ὑπερέκεινα πάσης οὐσίας», «ὁ πάν των 
ἐπέκεινα», πέρα καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα, ὡς πρὸς 
τὶς ἐνέργειές του μπορεῖ νὰ γίνει ἀπὸ ὅλους 
μεθεκτός, νὰ ἑνωθοῦν οἱ πάν τες μαζί του. 

Ὁ Θεὸς λοιπὸν εἶναι ταυτόχρονα προσι-
τὸς καὶ ἀπρόσιτος, ὁρατὸς καὶ ἀόρατος, με-
θεκτὸς καὶ ἀμέθεκτος, καταληπτὸς καὶ ἀκα-
τάληπτος, γνωστὸς καὶ ἄγνωστος. Μπορεῖ 
νὰ γίνεται γνωστὸς σὲ μᾶς, ὡς φῶς, ἀγάπη, 
ἀγαθότητα κ.λ.π., μέσα ἀπὸ τὶς ἄκτιστες 
ἐνέργειές του, ἀλλὰ παραμένει παν τελῶς 
ἄγνωστος ὡς πρὸς τὴν οὐσία του. Ἀκόμα 
καὶ τὸ νὰ μιλᾶμε γιὰ οὐσία τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ἐν τελῶς σχετικό, ἀφοῦ στὴν πραγματικότη-
τα εἶναι ἀπολύτως ὑπερούσιος. 

Ἡ μετοχὴ στὴν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ 
Θεοῦ, ἡ θέα τοῦ θείου φωτός, ὀνομάζεται θε-
οπτία. Οἱ ἀπόστολοι ποὺ ἦταν μὲ τὸν Χρι-
στὸ στὸ ὄρος Θαβώρ, «ἐπόπται γενηθέν τες 
τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος», ἐπειδὴ εἶδαν μὲ 
τὰ μάτια τους τὸ θεϊκό του μεγαλεῖο, ἔγιναν 
θεόπτες (Β΄ Πέτρ. 1, 16). Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ εἶ-
δαν τὸν Θεὸ στὸ βαθμὸ ποὺ τοὺς ἐπέτρε-
ψε Ἐκεῖνος. Κατὰ τὴ συγκατάβασή του. 
Ὄχι δηλαδὴ ὅπως ἦταν ὁ Θεός, ἀλλὰ ὅπως 
ἦταν αὐτοὶ ποὺ τὸν ἔβλεπαν. Ὁ Θεὸς ἀπο-
καλύπτει τὸ πρόσωπό του στὸ βαθμὸ ποὺ 
ἀν τέχουν οἱ θεατές του. Ἀνάλογα μὲ τὴν 
ἀδυναμία τους καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ εἶναι 
πλασμένοι, γιὰ νὰ μὴ θρυμματισθοῦν οἱ χοϊ-
κές τους ὑπάρξεις ἀπὸ τὸ βάρος τῆς θεοφα-
νείας, «μὴ φέρον τες ὁρᾶν τὸ ἄστεκτον τῆς» 
θεϊκῆς «ἐλλάμψεως». 

Ἂς μᾶς φωτίζει ὅλους ὁ Κύριός μας Ιη-
σοῦς μὲ τὸ ὑπερκόσμιο φῶς τῆς Μεταμορ-
φώσεώς του! 

Πρωτ. Δ. Μ. 



Ὁ Ἰωάννης Ἐλευθεριάδης εἶναι 
ἕνας ἀπό τούς διασημότερους 
καρδιοχειρουργούς στόν κόσμο 

(Πανεπιστήμιο Yale- Ἀμερική). Σέ πρό-
σφατη συνέντευξή του εἶπε καί τά ἑξῆς 
πολύ ἐνδιαφέροντα (Ἐφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗ, 21/1/19, «Κ» τ. 833):

- Ποιές ἀξίες πήρατε ἀπό τήν οἰκογέ-
νειά σας;

- Ἔχω ἄλλες τρεῖς ἀδελφές. Ὅλοι μας 
μάθαμε νά μήν ξεχνᾶμε τίς ρίζες μας καί 
μεγαλώσαμε περήφανοι γιά τήν ἑλληνική 
καταγωγή μας. Ἀγαπᾶμε πολύ τήν Ἑλ-
λάδα, τήν ὁποία ἐπισκεπτόμαστε συχνά 
καί διατηροῦμε στενή σχέση μέ τήν Ἐκ-
κλησία. 

- Αὐτή ἡ θέση ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ 
πολλούς ἐπιστήμονες τῶν ἡμερῶν μας, 
πού δηλώνουν ἄθεοι. 

- Νομίζω ὅτι πρέπει νά εἴμαστε σε-
μνοί. Ἄς κοιτάξουμε γύρω μας καί ἄς 
ἀναρωτηθοῦμε πῶς ἔγιναν ὅλα αὐτά. Δέν 
μποροῦμε νά ἐξηγήσουμε τή σοφή δημι-
ουργία ἑνός τόσο μεγάλου κόσμου.

-Ἔχετε ζήσει τό «θαῦμα» στή δουλειά 
σας;

- Βεβαίως, πολλές φορές. Θυμᾶμαι χα-
ρακτηριστικά μιά γυναίκα πού ἔκανε μιά 
θεραπεία γιά τούς πνεύμονές της, ὅταν 
ἕνα ἰατρικό ἐργαλεῖο προχώρησε περισ-
σότερο, ἔκοψε τήν καρδιά της καί ἔχασε 
ὅλο τό αἷμα της. Μέ κάλεσαν νά βοηθήσω, 
ἀλλά ἡ γυναίκα ἦταν ἤδη κλινικά νεκρή. 
Παρ᾿ ὅλα αὐτά, τήν βάλαμε στό μηχάνημα 
καρδιοαναπνευστικῆς λειτουργίας, κλεί-
σαμε τήν τρύπα τῆς καρδιᾶς καί ἀμέσως 
μετά τήν μετέφεραν στό τμῆμα τῆς ὁμά-
δας πού ξεκίνησε τήν πρώτη ἐγχείρηση. 
Ὅλη νύχτα δέν τή σκέφτηκα καθόλου, θε-
ωρώντας ὅτι θά πέθαινε. Τήν ἐπομένη μέ-
ρα, ἐνῶ ἔκανα ἐπισκεπτήριο στούς ἀσθε-
νεῖς μου, ἀκούω μιά νοσοκόμα νά μοῦ 
λέει: «Πρέπει νά δεῖς αὐτή τήν κυρία». 
Δέν ἦταν ἁπλῶς ζωντανή. Ἦταν ξύπνια 

καί μοῦ μιλοῦσε. Ἦταν θαῦμα. Μοῦ εἶπε 
ὅτι, ὅταν ἦταν στό χειρουργεῖο, εἶδε ἕναν 
ἄγγελο. Γι᾿ αὐτό, ὅταν ἀνέρρωσε, μοῦ 
ἔφερε δῶρο ἕναν ἄγγελο ἀπό γυαλί. Αὐτό 
εἶναι ἕνα θαῦμα. Αὐτή ἡ γυναίκα δέν θά 
ζοῦσε. Ἡ συγκεκριμένη, μαζί μέ ἄλλες δέ-
κα ἱστορίες ἀσθενῶν, συμπεριλαμβάνεται 
στό βιβλίο μου “Ἐξαιρετικές Καρδιές’’ 
(Ἐκδ. Berkley Books, 2014, σελ. 1-21)».

Ὁ Χριστός, ὡς πέλαγος φιλανθρωπίας 
καί καλωσύνης, πολλές φορές παρεμβαίνει 
γιά νά μᾶς γλυτώσει ἀπό τά ἀδιέξοδα τῆς 
ἐπίγειας ζωῆς μας. Γεγονός πού εἶναι πο-
λύ παρήγορο. Αὐτό, ὅμως, δέν συμβαίνει 
οὔτε σέ ὅλους, οὔτε πάντοτε. Ἕνα εἶναι 
βέβαιο: εἴτε παρεμβαίνει, εἴτε ὄχι, κριτήριό 
Του πάντοτε εἶναι ἡ ἀγάπη Του γιά μᾶς 
καί βέβαια τό πνευματικό μας συμφέρον.

Ὅμως, στό παραπάνω γεγονός τό πιό 
σπουδαῖο εἶναι ἡ βαθειά πίστη τοῦ για-
τροῦ. Ὄχι ἁπλῶς σέ μιά ὑπερφυσική δύ-
ναμη, στόν Θεό γενικῶς. Ἀλλά πίστη σέ 
σχέση μέ τήν Ἐκκλησία. Ὁ Θεός ἀποκα-
λύφθηκε στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό μαθαίνουμε καί 
τό ζοῦμε στήν Ἐκκλησία Του. Νά λοιπόν, 
τό πρῶτο καί μέγιστο θαῦμα στήν ζωή 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου: Νά γνωρίσει τόν 
Χριστό καί νά συνδεθεῖ μαζί του, μέσῳ 
τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐμπιστοσύνης του σ᾿ 
Αὐτόν.

Ἀρχιμ. Ν.Κ.
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ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ

Ἕ νας καθηγητής ἔδειξε στούς μαθη-
τές τῆς τάξης του ἕνα ὁλοκαίνουργιο 
ἀτσαλάκωτο χαρτονόμισμα τῶν εἴκο-

σι εὐρώ. Ρωτάει τά παιδιά:
- Ποιός θέλει αὐτό τό χαρτονόμισμα τῶν 20 

εὐρώ;
Ὅλοι σήκωσαν τό χέρι. Τότε ὁ καθηγητής 

τσαλάκωσε τό χαρτονόμισμα καί ξαναρώτησε:
- Ποιός θέλει ἀκόμη αὐτό τό τσαλακωμένο 

χαρτονόμισμα;
Ὅλοι στήν αἴθουσα σήκωσαν πάλι τό χέρι. 
Στήν συνέχεια ἔριξε τό χαρτονόμισμα στά 

δάπεδο καί τό ποδοπάτησε. Τό μάζεψε ἀπό τό 
δάπεδο τσαλακωμένο καί βρώμικο καί τούς ξα-
ναέκανε τήν ἴδια ἐρώτηση:

- Ποιός θέλει αὐτό τό τσαλακωμένο, βρώμι-
κο χαρτο νόμισμα τῶν 20 Εὐρώ;

Ὅλοι πάλι σήκωσαν τό χέρι.
Καί ὁ καθηγητής κατέληξε:
- Κάθε ἄνθρωπος εἶναι σάν αὐτό τό χαρ-

τονόμισμα. Ἔχει τή δική του πραγματική ἀξία. 
Ὅσο καί ἄν μᾶς προσβάλλουν ἤ νά μᾶς ὑποτι-
μοῦν οἱ ἄνθρωποι, ἡ πραγματική μας ἀξία δέν 
ἀλλάζει, οὔτε στά μάτια τῶν ἀνθρώπων, οὔτε, 
πολύ περισσότερο, στά μάτια τοῦ Θεοῦ!»

Πολύ ὡραῖο τό δίδαγμα τοῦ καθηγητοῦ. 
Ἐμεῖς ὅμως, ὡς χριστιανοί, ξέρουμε καί κάτι 
παραπάνω. Ὁ κάθε ἄνθρωπος στήν ἱστορία 
τοῦ κόσμου ὄχι μόνο εἶναι μοναδικός καί ἀνε-
πανάληπτος, ἀλλά ἔχει γιά τόν Θεό τεράστια 
ἀξία. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέει ὅτι ἡ ψυχή 
τοῦ καθενός μας ἔχει ἀνεκτίμητη ἀξία, διότι 
«ἐξαγοράστηκε μέ βαρύ τίμημα, μέ τό ἀτίμητο 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ» (Κορ. Α΄ 6, 20). Γι’ αὐτό καί 
ὁ Χριστός μᾶς τονίζει: «Τί ὠφελεῖται ὁ ἄνθρω-
πος ἐάν κερδίσει ὁλόκληρο τόν κόσμο, ὑποστεῖ 

ὅμως ζημιά στήν ψυχή του; Ἤ τί μπορεῖ ὁ ἄν-
θρωπος νά δώσει ὡς ἀν τάλλαγμα γιά τήν ψυχή 
του;» (Ματθ. 16,26). 

Ἄν, λοιπόν, γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ 
καθενός μας χωριστά ὁ Χριστός ἔχυσε τό Αἷμα 
Του πάνω στόν Σταυρό, ἄν «ἔδωσε τόν Ἑαυτό 
Του λύτρο, γιά νά μᾶς ἐξαγοράσει» (Α΄ Τιμ. 2, 
6) ἀπό τή δουλεία μας στήν ἁμαρτία καί στόν 
θάνατο, τότε τίποτε δέν μπορεῖ νά μειώσει αὐτή 
τήν ἀνυπολόγιστη τιμή καί ἀξία μας, παρά 
μόνο ἡ ἑκούσια ἐπιστροφή μας στή σκλαβιά 
τῶν παθῶν μας καί τῆς ἁμαρτίας.

Οἱ προσβολές καί οἱ ἀτιμίες ἐκ μέρους τῶν 
ἄλλων, ἄν τίς ἀν τιμετωπίσουμε κατά τό θέ-
λημά Του, ἀν τί νά μειώνουν, αὐξάνουν τήν 
τιμή καί τήν ἀξία τῆς ψυχῆς μας, γιατί τῆς 
προσθέτουν στεφάνια ἀρετῶν: ἀνεξικακίας, 
συγχωρητικότη τας, ταπείνωσης καί ἀγάπης. 
Ἄν εἴχαμε ὑγιῆ ταπείνωση καί γνωρίζαμε τήν 
πραγματική μας ἀξία, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, κο-
σμικά καί πνευματικά, δέν θά μᾶς πλήγωνε καί 
τόσο ἡ ὑποτιμητική γνώμη τῶν ἄλλων! Σ’ αὐτή 
τήν γνώση ὁ ρόλος τοῦ ἱερέα-πνευματικοῦ εἶ-
ναι ἐξαιρετικά σημαν τικός. Γιατί μέ τή βοήθειά 
του, μποροῦμε νά κατανοήσουμε καί, προπαν-
τός, νά ἐφαρμόσουμε στόν ἑαυτό μας τά λόγια 
τοῦ Χριστοῦ:

- Μάθετε ἀπό μένα ὅτι εἶμαι πρᾶος καί τα-
πεινός στήν καρδιά καί θά βρεῖτε τήν ψυχική 
σας ἀνάπαυση (Ματθ. 11,21)

Ἀρχιμ. Ν.Κ.
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