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� «ΤΤΤΤῶν ����γίων ΠΠΠΠροπατόρων». 
�    Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καὶ Ὀρέστου τῶν    

          μαρτύρων (δ΄ αἰ.)· Λουκίας μάρτυρος (304).   
 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΞΕΡΡΙΖΩΜΑ 
 

«Νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, 

βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν» (Κολ. 3, 8) 
 

ΟΟΟΟ απόστολος, αγαπητοί, ο απόστολος Παύλος γράφει προς τους 
Κολασσαείς. Οι Κολασσαείς ήταν κάτοικοι μιας μεγάλης πόλεως που 
βρισκόταν στη Μικρά Ασία. Πριν να πιστέψουν στο Χριστό οι Κολασ-
σαείς ήταν ειδωλολάτρες. Η πορνεία, η μοιχεία, η αισχρότης και κάθε 
ακαθαρσία βασίλευε στην πόλι αυτή, όπως και στις άλλες πόλεις που 
κατοικούσαν ειδωλολάτρες. Η αισχρή αυτή κατάστασις εξακολουθού-
σε αιώνες. Είχε γίνει πια καθεστώς, που στηριζόταν στα αμαρτωλά, στα 
ειδωλολατρικά έθιμα. Ήταν σαν ένα δέντρο πελώριο, που είχε ρίξει τις 
ρίζες του μέσα στις καρδιές του διεφθαρμένου λαού και φαινόταν πως 
καμμιά δύναμις δεν θα μπορούσε να το ξερριζώση. Όποιος τολμούσε 
να πειράξη τους ψεύτικους θεούς τους και να προσβάλη τα αμαρτωλά 
τους έθιμα, χαρακτηριζόταν εχθρός του καθεστώτος. Δικαζόταν και κα-
ταδικαζόταν σε θάνατο. Παράδειγμα ο Σωκράτης, που καταδικάστηκε 
σε θάνατο, γιατί τόλμησε να πη μερικές αλήθειες γύρω από το ζήτημα 
της θρησκείας. Τίποτα δεν κατώρθωσε ο Σωκράτης ούτε και οι άλλοι 
προ Χριστού φιλόσοφοι. Το κακό, αντί να ελαττώνεται, όσο πήγαινε 
και χειροτέρευε.  

ΚΚΚΚαι όμως ό,τι δεν κατώρθωσαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι το κατώρ-
θωσε ο λόγος του Θεού. Ναι, ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού, 
που με δύναμι κήρυξε στα μέρη αυτά της Μικράς Ασίας ο απόστολος 
Παύλος και οι συνεργάτες του, έκαμε το θαύμα. Το καθεστώς της ειδω-
λολατρείας έπεσε. Οι άνθρωποι έπαψαν να προσκυνούν τα είδωλα. 

ΑΑΑΑλλ’ όπως ένα δέντρο, όταν πέση, αφήνει μέσα στη γη μερικές 
ρίζες, που αν δεν ξερριζωθούν μπορεί και πάλι το δέντρο να βγάλη νέα 
κλαδιά, έτσι και η ειδωλολατρεία. Ήταν ένα δέντρο, που είχε ρίξει τις 
ρίζες του μέσα στον αρχαίο κόσμο. Δέντρο, που κανείς δεν περίμενε να 
πέση.   Αλλ’   ο   Παύλος   με   τη   δύναμι  του  λόγου  έκοψε  το  δέντρο,  και  η   ει- 
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    Ε    Ε    Ε    Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην·  Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον 

μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ 

δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. Καὶ 

ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· Ἀγρὸν ἠ-

γόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με πα-

ρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι 

δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. Καὶ ἕτερος εἶπε· Γυναῖκα 

ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐ-

κεῖνος, ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης, 

εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πό-

λεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγα-

γε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐ-

στί. Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγ-

μούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. Λέγω γὰρ ὑμῖν, 

ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δεί-

πνου. Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.  
 
 
 

δωλολατρεία έπεσε. Μερικά όμως ελαττώματα και κακίες που είχαν οι 
ειδωλολάτρες δεν φαινόταν ότι ξερριζώθηκαν τελείως. Κάπου - κά-
που παρουσιάζονταν και μερικές εκδηλώσεις όχι χριστιανικές, εκδηλώ-
σεις που θύμιζαν την ειδωλολατρεία. Μερικοί, αν και βαπτίστηκαν στο 
όνομα του Χριστού και υποσχέθηκαν δημοσίως ότι θα πατήσουν τον 
Διάβολο και θα αφήσουν όλα τα ανθρώπινα πάθη και τις κακίες, ξανά-
πεφταν σ’ εκείνα τα αμαρτήματα που έπρεπε τελείως να είχαν αφήσει. 
Έτσι άρχισαν να μολύνωνται και πάλι με την πορνεία, τη μοιχεία, την 
ακαθαρσία, με τις αισχρολογίες και τις βλασφημίες. Αυτό το πράγμα 
λυπούσε πολύ τον απόστολο Παύλο, που ήθελε να βλέπη τους χριστια-
νούς συνεχώς να προοδεύουν και να προχωρούν στο δρόμο της χρι-
στιανικής ζωής. Και γι’ αυτό γράφει σ’ αυτούς την επιστολή αυτή και 
τους συμβουλεύει με ζωηρότητα να βγάλουν από πάνω τους κάθε κα-
κία και κάθε ελάττωμα. Όπως πετάει κανείς ένα παλιό και ακάθαρτο 
ρούχο και φοράει ένα καινούργιο, έτσι κι’ αυτοί πρέπει να πετάξουν το 
παλιό και ακάθαρτο ρούχο, τη διεφθαρμένη ζωή που ζούσαν σαν ειδω-
λολάτρες, και να ντυθούν την καινούργια φορεσιά που τους δίνει ο 
Χριστός. Και η φορεσιά αυτή είνε η νέα ζωή, η χριστιανική ζωή, είνε οι 
αρετές  που  είχε  ο  Χριστός. Όπως  δηλαδή  έζησε  ο  Χριστός,  έτσι   πρέπει 
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να ζη και ο κάθε χριστιανός. Ο Χριστός είνε το παράδειγμά μας. Γι’ 
αυτό, όταν βαπτίζωνται οι άνθρωποι, ψάλλει η Εκκλησία μας: «Ὅσοι 

εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε». Είνε σαν να τους 
λέη: Μη λερώσετε την καινούργια στολή σας, τη στολή του Χριστού, 
με τα φοβερά αμαρτήματα. Το κορμί σας καθαρό από πορνεία και 
μοιχεία. Η γλώσσα σας καθαρή από αισχρολογία και βλασφημία. Η 
καρδιά σας καθαρή από οργή, από θυμό, από πλεονεξία. Διώξτε μα-
κρυά κάθε κακία και αμαρτία…    

ΑΑΑΑυτό το νόημα έχουν τα λόγια του αποστόλου Παύλου που ακού-
σαμε στον Απόστολο: «Νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, 

θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν». 
 

´ΟΟΟΟλες οι κακίες που αναφέρει ο απόστολος Παύλος στη σημερι-
νή περικοπή δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα. Αλλά με μια διαφορά: 
τότε, στην εποχή του Παύλου, οι παραβάσεις ήταν λίγες. Αλλά και οι 
λίγες εκείνες παραβάσεις προκαλούσαν αμέσως την αντίδρασι των άλ-
λων χριστιανών, που δεν ανέχονταν μέσα στη μικρή χριστιανική κοινό-
τητα να υπάρχουν πόρνοι, μοιχοί, κλέφτες, φιλάργυροι και πλεονέκτες, 
αισχρολόγοι και βλάσφημοι. Ενώ τώρα; Αλλοίμονο! Το κακό έχει ξα-
πλωθή σαν κολλητική αρρώστια, σαν μια επιδημία. Οι παραβάσεις των 
εντολών του Θεού είνε καθημερινές, ενώ η αντίδρασις εναντίον εκεί-
νων που παραβαίνουν το νόμο του Θεού δεν υπάρχει ή, αν υπάρχη, είνε 
χλιαρή. Πού προφήτης; Πού απόστολος; Πού ιεροκήρυκας; Πού διδά-
σκαλος του Ευαγγελίου; Πού θερμοί, ζηλωταί χριστιανοί, για να διδά-
ξουν, να συμβουλέψουν, να ελέγξουν, να καυτηριάσουν και ν’  αφορίσουν; 

 

ΚΚΚΚαι για να πεισθήτε, ας πάρουμε σαν παράδειγμα εκείνους που 
παίρνουν στο στόμα τους το όνομα του Θεού και το βλαστημάνε, όχι 
κρυφά να μην τους ακούει κανένας, όχι στα βουνά και στα λαγκάδια, 
αλλά βλαστημάνε φανερά. Βλαστημάνε το Θεό μέσ’ στα καφενεία, στα 
κέντρα διασκεδάσεως, στους δρόμους, στα λεωφορεία, στις πλατείες, 
παντού. Τους ακούνε πολλοί. Μα κανένας δεν λυπάται, κανένας δεν α-
γανακτεί, κανένας δεν πλησιάζει το βλάσφημο να τον συμβουλέψη και 
να του πη δυο λόγια. Να του πη: Τι κάνεις, άνθρωπε; Ο Θεός σού έδω-
σε τη γλώσσα για να τον ευχαριστής και να τον δοξάζης. Να τον ευχα-
ριστής για όσα καλά σού δίνει κάθε μέρα - τι λέω; -, κάθε ώρα, κάθε 
λεπτό! Ναι, κάθε λεπτό, που χτυπάει η καρδιά σου, είνε και μια ευεργε-
σία     του     Χριστού.    Λίγες     σταγόνες     να     σταματήσουν    να     κυκλοφορούν 
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μέσ’ στις φλέβες σου, αμέσως θα πάθης έμφραγμα, συγκοπή καρδίας. 
Να τον ευχαριστής για την απέραντη αγάπη που δείχνει σ’ εσένα. Να 
τον δοξολογής για το μεγαλείο του, για όλα αυτά τα ωραία που βλέπεις 
και απολαμβάνεις πάνω στη γη… Κι’ εσύ, αντί να τον ευχαριστής, α-
νοίγεις το στόμα σου και βλαστημάς το όνομά του, που ούτε ο Διάβο-
λος τολμά να βλαστημήση. Βλαστημώντας γίνεσαι χειρότερος από το 
Σατανά. Τι; Νομίζεις ότι θα παραμείνεις ατιμώρητος; Άκουσε ένα πα-
ράδειγμα. Ένας χωρικός, που έκανε με τα βόδια αλέτρι στο χωράφι, 
βλαστήμησε το Θεό. Αμέσως ένα από τα βόδια μούγκρισε φοβερά, ξέ-
φυγε από το αλέτρι και ώρμησε πάνω στο βλάσφημο και με τα κέρατά 
του άρχισε να τον χτυπάη και να μουγκρίζη συνεχώς. Μόλις γλύτωσε. 
Έτρεξαν άλλοι και τον έσωσαν. Από τότε ο χωρικός αυτός έπαψε να 
βλαστημάη. Ένα βόδι τον δίδαξε ότι πρέπει να σέβεται το Θεό που 
έκαμε τα πάντα. 
 ΑΑΑΑγαπητοί! Πατήστε το Σατανά. Ξερριζώστε από την καρδιά σας 
κάθε κακό. Ιδίως δε τη βλαστήμια, που αναφέρει ο Δεκάλογος. Το στό-
μα κρατήστε το καθαρό από βλαστήμια. Διαμαρτυρηθήτε όταν ακούτε 
άλλους να βλαστημούν. Ας το ακούσουν όλοι: Όποιος βλαστημάει το 
Θεό αργά ή γρήγορα θα τιμωρηθή.   
Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου, Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης, από το βιβλίο 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», σελ. 21 – 25, Β΄ έκδ. 1992, Έκδ. Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)         � ΣΣΣΣΧΟΛΗ  ΓΓΓΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΟΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ � 
Σας καλούμε σήμερα, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 στις 6.30 μ.μ. στη 
Σχολή Γάμου και Οικογένειας. Ομιλήτρια θα είναι η κ. Μαρία Αλεξαν-
δρή, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια, με θέμα: «Μαθαίνω κοντά στα παι-
διά μου να είμαι καλύτερος άνθρωπος». Παράλληλα θα υπάρχει δημιουρ-
γική απασχόληση παιδιών. Σας περιμένουμε με χαρά. 
2)  ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, 5:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. ֠  
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγ. Θεία Λειτουργία. ֠  
3)                                       � ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ � 
Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015 ο Έρανος της Αγάπης στην ενορία μας. 
4) ΕΕΕΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΦΦΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΑΑΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΝΝΝΝΑΟΥ ΜΜΜΜΑΣ 
Εν όψει Χριστουγέννων η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ναού μας 
κάνει έκκληση στα φιλάνθρωπα αισθήματά σας και παρακαλεί, όπως προσφέ-
ρετε τρόφιμα για την αντιμετώπιση των αναγκών των αδελφών της ενορίας μας. 
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