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� «����νάμνησις ττττῆς ����ναστηλώσεως ττττῶν ����ερῶν εεεεἰκόνων» (843).  

�   Τῶν ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντων πατέρων· 
�    Μύρωνος νεομάρτυρος τοῦ ἐξ Ἡρακλείου (1793).   

 

ΤΙ ΕΙΝΕ ΠΙΣΤΙΣ; 
 

«Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως…» 
 

 

ΣΣΣΣήμερα, αγαπητοί, είνε πρώτη Κυριακή των Νηστειών. Μια λαμπρή νίκη 
γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία. Τη νίκη εναντίον των εικονομάχων, δηλαδή των αιρε-
τικών, που δεν ήθελαν να προσκυνήσουν τις ιερές εικόνες. Τις θεωρούσαν είδωλα! 
Και με μανία τις κατέστρεφαν. Όπως κάνουν στις μέρες μας οι αντίχριστοι Χιλιασταί.  

ΑΑΑΑλλ’ η Ορθόδοξος Εκκλησία, όπως νίκησε τους παλιούς εικονομάχους, 
να είσθε βέβαιοι πως θα νικήση και τους νέους εικονομάχους. Οι νεώτεροι εχθροί 
της Εκκλησίας θα καταισχυνθούν, όπως καταισχύνθηκαν οι παλαιοί εχθροί. Αρ-
κεί να πιστεύουμε. 

 

* * * 
ΣΗΜΕΡΑ λοιπόν, που η Εκκλησία μας γιορτάζει τη λαμπρή νίκη της εναντίον 
των αιρετικών σ’ όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας, σαν Απόστολος διαβάζεται 
μια θαυμάσια περικοπή από την προς Εβραίους Επιστολή του αποστόλου Παύ-
λου. Η περικοπή αυτή, όπως και όλο το 11ο κεφάλαιο, είνε ένας υπέροχος ύμνος 
της πίστεως. Μνημονεύονται ονόματα ηρώων της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι 
με την πίστι στον αληθινό Θεό πέτυχαν μεγάλα και θαυμαστά κατορθώματα, και 
προβάλλονται σαν παραδείγματα για μίμησι στους πιστούς όλων των αιώνων.  
 ΟΟΟΟι παλαιοί εκείνοι ήρωες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως και οι ήρωες του 
Χριστιανισμού 20 αιώνων, από κει που τώρα βρίσκονται, απ’ τους ουρανούς, πα-
ρακολουθούν τους αγώνες των σημερινών χριστιανών και περιμένουν στην ιερή 
φάλαγγα των μαρτύρων να προστεθούν και νεώτεροι μάρτυρες. Γιατί κάθε εποχή 
έχει τους αγίους και τους μάρτυρές της. 
 ΝΝΝΝα μιλήσουμε για τα κατορθώματα των ηρώων της Παλαιάς Διαθήκης, που 
αναφέρει η σημερινή περικοπή; Αλλά θα πρέπη να κάνουμε πολλές ομιλίες, να 
γράψουμε ολόκληρο βιβλίο. Γι’ αυτό, αντί να μιλήσουμε για τον καθένα απ’ αυτούς, 
θ’ αρκεσθούμε να πούμε λίγες λέξεις για την πίστι, για το μυστικό αυτό όπλο, το 
αήττητο, που είχαν οι ήρωες εκείνοι. Θ’ απαντήσουμε στο ερώτημα· τι είνε πίστις; 

ΤΤΤΤην απάντησι δίνει ο απόστολος Παύλος στην αρχή του 11ου κεφα-
λαίου  τής  προς  Εβραίους  Επιστολής  του.  Γράφει·  «Ἔστι  δὲ  πίστις  ἐλπιζομένων  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 24 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 24 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 24 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια΄ 24 ---- 26, 32  26, 32  26, 32  26, 32 ---- 40) 40) 40) 40)    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, πίστει Μωϋσῆς «μέγας γενόμενος» ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς 

Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁ-

μαρτίας ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀ-

νειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ· ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. Καὶ τί ἔτι λέγω; Ἐπιλεί-

ψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ Ἰεφθάε, 

Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, 

εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβε-

σαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐ-

γενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ 

ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν 

ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστί-

γων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειρά-

σθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, 

ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλα-

νώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέ-

ντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν 

τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. 
 
 

ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων». 
ΠΠΠΠίστις, δηλαδή, είνε να παραδέχεσαι πράγματα που δεν τα βλέπεις αλλά 

γι’ αυτά σε βεβαιώνει ο λόγος του Θεού. Οι άπιστοι και υλισταί, όταν ακούνε τον 
ορισμό αυτό της πίστεως, εμπαίζουν και ειρωνεύονται και λένε· «Εγώ δεν είμαι 
μικρό παιδί ή καμμιά αγράμματη γριούλα, για να παραδέχωμαι πράγματα που 
δεν τα βλέπω. Εγώ είμαι επιστήμονας, και μόνο ό,τι βλέπω, αυτό παραδέχομαι».  

ΕΕΕΕάν, αγαπητοί, εξετάσουμε και ερευνήσουμε όχι τα ουράνια και πνευμα-
τικά πράγματα, αλλά τα ορατά, τα επίγεια και υλικά, θα δούμε ότι πολλές γνώ-
σεις μας για διάφορα πράγματα στηρίζονται στην πίστι. 
 ´ΕΕΕΕχεις μαζί σου πάντοτε την αστυνομική σου ταυτότητα. Σ’ αυτήν, ανά-
μεσα στα άλλα, σημειώνεται ότι είσαι παιδί του τάδε και της τάδε. Αλλ’ αυτό που 
γράφει η ταυτότητά σου δεν το είδες με τα μάτια σου. Όταν γεννήθηκες, δεν 
αντιλήφθηκες τίποτε. Έπρεπε να περάσουν μερικά χρόνια, ν’ αρχίσης να σκέπτε-
σαι και να μιλάς, για να σου πουν άλλοι ότι αυτός είνε ο πατέρας σου κι αυτή είνε 
η μητέρα σου. Και συ το πιστεύεις. Βλέπεις λοιπόν, ότι αυτό που δεν είδες το πι-
στεύεις; Αν βάλουν οι άνθρωποι σαν δόγμα το «Δεν είδα, άρα δεν πιστεύω», 
όλες οι ταυτότητες δεν θα μπορούν να σταθούν. Στέκονται πάνω στην πίστι.  

´ΑΑΑΑλλο παράδειγμα. Μεγαλώνεις. Έρχεσαι σε ηλικία κατάλληλη και 
εγγράφεσαι στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπι- 
στήμιο.   Παρακολουθείς    τα    μαθήματα,    ακούς    δασκάλους    και    καθηγητάς,    διαβά- 
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                ΑΑΑΑδελφοί, με την πίστιν ο Μωϋσής, όταν εμεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται υιός της 
θυγατρός του Φαραώ, διότι επροτίμησε μάλλον να υποφέρη μαζί με τον λαόν του Θεού 
παρά να έχη την πρόσκαιρη απόλαυσιν αμαρτωλών πραγμάτων. Εθεώρησε μεγαλύτερον 
πλούτον από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμόν του Χριστού, καθ’ όσον απέ-
βλεπε εις την ανταπόδοσιν. Και τι ακόμη να πω; Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να σας διηγη-
θώ διά τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαυΐδ και Σαμουήλ και τους 
προφήτας, οι οποίοι με την πίστιν ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύνης, επέτυχαν 
την πραγματοποίησιν υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν την δύ-
ναμιν φωτιάς, διέφυγαν την σφαγήν, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί, έγιναν ισχυροί σε καιρόν 
πολέμου, έτρεψαν εις φυγήν παρατάξεις των εχθρών. Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς των δι’ 
αναστάσεως, άλλοι δε εβασανίσθησαν και δεν εδέχθησαν να αφεθούν ελεύθεροι, διά να επι-
τύχουν μίαν άλλην καλυτέραν ανάστασιν. Άλλοι εδοκιμάσθησαν με εμπαιγμούς και μαστί-
γωσιν, ακόμη δε και με δεσμά και φυλακήν. Ελιθοβολήθησαν, επριονίσθησαν, υπέστησαν 
πολλάς δοκιμασίας, εθανατώθησαν με μάχαιραν, περιπλανώντο φορούντες δέρματα προβά-
των και δέρματα αιγών, εστερούντο, υπέφεραν θλίψεις και κακουχίας, (άνθρωποι διά τους 
οποίους δεν ήτο άξιος ο κόσμος), επλανώντο σε ερήμους και σε βουνά, σε σπήλαια και σε 
τρύπες της γης. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλήν μαρτυρίαν διά την πίστιν τους, δεν έλαβαν 
ό,τι είχε υποσχεθή ο Θεός, διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερον αναφορικώς μ’ εμάς 
διά να μη φθάσουν εκείνοι εις την τελειότητα χωρίς εμάς. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Απ. Διακονίας) 
 
 

 

ζεις βιβλία και μορφώνεσαι. Εάν την ώρα που διδάσκει ο καθηγητής πης «Εγώ 
δεν τα πιστεύω αυτά, γιατί δεν τα είδα με τα μάτια μου», τότε όλες οι γνώσεις και 
οι επιστήμες καταρρέουν, όλα τα σχολεία πρέπει να κλείσουν, κ’ εσύ σαν πρωτό-
γονος άνθρωπος ν’ αρχίσης μόνος σου να πειραματίζεσαι και ν’ αποκτάς γνώ-
σεις, που οι άλλοι τώρα σου τις μεταδίδουν. Δεν κάνεις όμως αυτό. Δέχεσαι όσα 
σου διδάσκουν στο σχολείο. Τα δέχεσαι με πίστι. 

ΤΤΤΤρίτο παράδειγμα. Είνε μεσημέρι. Πεινάς. Πηγαίνεις σ’ ένα εστιατόριο. 
Ο μάγειρας σού προσφέρει εκλεκτό φαγητό. Εάν στην περίπτωσι αυτή θελήσης 
να εφαρμόσης το δόγμα σου «Ό,τι βλέπω, αυτό και παραδέχομαι», θ’ αρχίσης να 
υποπτεύεσαι και να λες· Μήπως έρριξαν κατά λάθος στο φαγητό δηλητήριο; 
Μήπως τα υλικά ήταν σάπια και χαλασμένα;… Αν σκέπτεσαι έτσι, δεν θα φας 
ποτέ. Όμως τρως, γιατί πιστεύεις στο μάγειρα. 

ΤΤΤΤέταρτο παράδειγμα. Αρρωσταίνεις. Ο γιατρός σού συνιστά να πάρης 
κάποιο φάρμακο. Σου δίνει τη συνταγή και πηγαίνεις στο φαρμακείο. Αν αρχίσης 
να αμφιβάλλης και να λες «Εγώ δεν παραδέχομαι, παρά μόνο ό,τι βλέπω», τότε 
σε ρωτώ· Ήσουν παρών όταν το φάρμακο κατασκευαζόταν στο εργαστήριο; 
Γνωρίζεις ποια είνε η χημική του σύνθεσις κι αν τηρήθηκαν οι αναλογίες των υ-
λικών ή έκαναν λάθος και ανακάτεψαν άλλες ουσίες ολέθριες για την υγεία σου; 
Ασφαλώς     τίποτε     απ’    όλα    αυτά    δεν    ξέρεις.    Και    όμως    το    παίρνεις    το    φάρμακο. 
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Γιατί; Διότι πιστεύεις. Δηλαδή, δίνεις εμπιστοσύνη στο φαρμακοποιό, χωρίς να 
τον δης και χωρίς να εξετάσης το φάρμακο.     
 ΚΚΚΚαι ένα τελευταίο παράδειγμα. Ταξιδεύεις. Αγνοείς ποιος είνε οδηγός 
του αυτοκινήτου, του σιδηροδρόμου, του αεροπλάνου. Αγνοείς ακόμα την ποιό-
τητα και την ασφάλεια του οχήματος. Αν θελήσης να εξετάσης όλα με το γνωστό 
σου δόγμα «Παραδέχομαι μόνο ό,τι βλέπω», τότε δεν θα ταξιδέψης ποτέ. Αλλά 
ταξιδεύεις, γιατί πιστεύεις στον οδηγό, πιστεύεις στην επιστήμη που κατασκευά-
ζει τα μέσα της συγκοινωνίας.  
 ΘΘΘΘα μπορούσαμε και άλλα παραδείγματα να αναφέρουμε. Είνε όμως αρ-
κετά αυτά για να πείσουν κάθε καλοπροαίρετο συζητητή, ότι και οι γνώσεις του 
ανθρώπου για υλικά πράγματα στηρίζονται πάνω στην πίστι. Καταργήθηκε η πί-
στις; Χάθηκε η εμπιστοσύνη. Το παν διαλύεται.   
 

* * * 
ΑΓΑΠΗΤΟΙ! Τι θέλουμε να πούμε με τα παραδείγματα που αναφέραμε; Ποιο το 
συμπέρασμα;  

´ΑΑΑΑνθρωποι του εικοστού αιώνα, του απατεώνα, που καυχιέσθε για γνώ-
σεις και επιστήμες, πιστεύετε, όπως απέδειξε η μικρή μας έρευνα, στους ανθρώ-
πους, πιστεύετε στη μαρτυρία και την πείρα των άλλων, πιστεύετε στο δάσκαλο 
και τον καθηγητή, πιστεύετε στους οδηγούς των αυτοκινήτων και τους πιλότους, 
πιστεύετε στους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς· χωρίς να βλέπετε οι ίδιοι, πι-
στεύετε σε τόσα και τόσα πράγματα, που μπορούν να σας γελάσουν και να σας 
απατήσουν. Και σε έναν μόνο δεν θέλετε να πιστέψετε· σ’ ΕΚΕΙΝΟΝ, που είνε 
απόλυτα αληθινός και μας διαβεβαιώνει για τα επουράνια πράγματα. Αυτός δε 
είνε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. 
 ΑΑΑΑλλ’ όποιος δεν πιστεύει στο Χριστό, αυτός θα πιστέψη στο διάβολο και 
στα όργανα του διαβόλου, πρόσωπα αναξιόπιστα, ψεύτες και απατεώνες… 
Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου, Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης, από το βιβλίο 
«Σπινθήρες από τον Απόστολο», σελ. 62 – 67, Γ΄ έκδοσις, Αθήναι 1993, Αδελφότης «Ο Σταυρός» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)      ֠     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠                 
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία απόγ. στις 6:00 μ.μ.     
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016, Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου πρωί 7:00 π.μ.  
Σάββατο 26 Μαρτίου 2016, Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόμου πρωί 7:00 π.μ.  
2)� AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α. � 
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώνει τη 
Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιε-
ρά Μονή Φανερωμένης Σαλαμίνας για Μέγα Απόδειπνο. Ώρα αναχώρησης 
3:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €. � 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: agnikmark.gr 
 

 

Κυριακή Α΄ των Νηστειών (της Ορθοδοξίας) 


