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 «Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ 
       Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου». 
   Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. 
   Μελάνης ὁσίας τῆς Ῥωμαίας (449),  
   Ζωτικοῦ ὀρφανοτρόφου (δ΄ αἰ.). 

 

ΠΟΥ ΑΙ ΘΥΣΙΑΙ ΜΑΣ; 
 

«Ἐγὼ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε»  
(Β΄ Τιμ. 4, 6) 

 

 …Αντί άλλου θέματος θα πάρουμε σήμερα μια λέξι απ’ τον 
Απόστολο, κι’ αυτήν θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε. Μια λέ-
ξις της Αγίας Γραφής φτάνει για να μας διδάξη τα πιο υψηλά μαθή-
ματα και να μας φέρη κοντά στο Θεό. Γιατί όσα είνε γραμμένα στην 
Αγία Γραφή είνε λόγια θεόπνευστα... 
 Ας ακούσουμε λοιπόν τον απόστολο Παύλο. Απ’ το ευλογη-
μένο του στόμα βγαίνει μια λέξις. Λέξις διαμάντι, λέξις μαργαριτά-
ρι. Κι’ η λέξις αυτή είνε «σ π έ ν δ ο μ α ι». 

* * * 
Σπένδομαι ! Τι σημαίνει η λέξις αυτή; Για να καταλάβουμε 

με τι νόημα λέει τη λέξι αυτή ο απόστολος Παύλος, πρέπει πρώτα να 
πούμε τι σήμαινε η λέξις αυτή στην αρχαία εποχή. 
 Στην αρχαία εποχή οι άνθρωποι ζούσαν μέσ’ στο πυκνό σκοτάδι 
της ειδωλολατρείας. Οι θεοί τους, άψυχα αγάλματα, ήταν θεοί ψεύτικοι. 
Εν τούτοις οι αρχαίοι πίστευαν σ’ αυτούς τους θεούς, τους ευλαβούντο, 
τους λάτρευαν και προς τιμήν τους πρόσφερναν θυσίες… Μαζευόντου-
σαν όλοι κοντά στο βωμό και πρόσφερναν πρόβατα, γίδια και βόδια. Ά-
ναβαν φωτιές και οι ιερείς τους έσφαζαν τα ζώα και τα έβαζαν πάνω στο 
βωμό για να καούν. Τη στιγμή αυτή της προσφοράς ο ιερεύς γέμιζε ένα 
χρυσό ποτήρι από κρασί ή και από το αίμα του ζώου που θυσίαζε και το 
έχυνε    όλο    πάνω    στο    βωμό.    Αυτή    η   πράξις   λεγότανε   σπονδή.   Γινότανε  
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. α΄ 1-8) 
 

    ᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς γέγρα-
πται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· φωνὴ 
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε 
τὰς τρίβους αὐτοῦ, ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κη-
ρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Καὶ ἐξεπορεύετο 
πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, καὶ ἐβαπτί-
ζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς 
ἁμαρτίας αὐτῶν. Ἦν δὲ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ 
ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι 
ἄγριον. Καὶ ἐκήρυσσε λέγων· Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ 
οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. Ἐγὼ 
μὲν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.  
 
 

 

συνήθως σε περιπτώσεις που δυο πόλεις ή δυο κράτη έκλειναν συμμαχία 
και υποσχόντουσαν πως η μια πόλις ή το ένα κράτος θα βοηθούσε την 
άλλη πόλι ή το άλλο κράτος σε κάθε κίνδυνο. Οι αντιπρόσωποι των πό-
λεων, για να επισφραγίσουν τη συμμαχία τους, πρόσφερναν θυσία και έ-
καναν σπονδές. Για εκείνον δε, που παρέβαινε τη συμφωνία και πρόδινε 
το σύμμαχό του, λέγανε πως «παρεσπόνδησε»· και η λέξις αυτή ήταν 
πολύ βαρειά, χειρότερη απ’ τη λέξι προδοσία. Αυτός με την παράβασι α-
πάτησε τους θεούς· εθεωρείτο όχι μόνο προδότης, αλλά και ασεβής.  

* * * 
 Αυτή την εικόνα της θυσίας απ’ τον αρχαίο κόσμο παίρνει ο 
Παύλος και της δίνει τώρα νέο, υπέροχο νόημα. Σπένδομαι, γράφει 
στον αγαπημένο του μαθητή Τιμόθεο. Αυτή η λέξις σπένδομαι, όπως 
τη λέει ο Παύλος, αν την αναλύσουμε, σημαίνει τα εξής. Η ζωή του κά-
θε ανθρώπου είνε σαν ένα ποτήρι· ποτήρι όχι άδειο, αλλά γεμάτο. Το 
γεμίζει ο καλός Θεός με διάφορα αγαθά. Στον ένα δίνει περισσότερα, 
στον άλλο λιγώτερα. Κανέναν όμως δεν αφήνει χωρίς να του δώση κά-
ποια ευλογία ανάλογη με την πνευματική του αντοχή, ανάλογη με τη 
χωρητικότητα του ποτηριού. Όλα τα ποτήρια τα γεμίζει. Υγεία, ευφυΐα, 
δεξιότητες και ικανότητες, γράμματα, τέχνες, επιστήμες, φιλία και σχέ-
σεις,  οικογένεια,  γυναίκα  και  παιδιά, υλικά και πνευματικά αγαθά, να τι  
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περιέχει το ποτήρι της ζωής μας. Μας τάδωσε ο Θεός, για να τα χρησι-
μοποιήσουμε για το καλό το δικό μας, για το καλό του πλησίον μας, 
για τη δόξα του Θεού. Κι’ οι άνθρωποι πώς χρησιμοποιούν τα διάφορα 
υλικά και πνευματικά αγαθά που τους έδωσε ο Θεός; Για το καλό το 
δικό τους; Για το καλό της ανθρωπότητος; Για τη δόξα του Θεού; 
 

 Θέλετε να δήτε πώς τα χρησιμοποιούν; 
 

 Είνε σήμερα η τελευταία Κυριακή του χρόνου, και θάπρεπε νάνε 
όλοι στην εκκλησία, για να ευχαριστήσουν το Θεό που τους άφησε ένα 
χρόνο ακόμη στη ζωή. Σήμερα όμως ο ναός έχει τους πιο λίγους χριστια-
νούς. Οι πιο πολλοί βρίσκονται έξω, στους δρόμους, στις πλατείες· που-
λούν και αγοράζουν, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά. Ζουν χωρίς 
έννοια Θεού. Και μόνο αυτό; Περιμένετε να βραδιάση η σημερινή μέρα· 
τότε όλοι σχεδόν θα είνε μαζεμένοι στα σπίτια, άντρες και γυναίκες θα 
κρατούν τράπουλες στα χέρια και θα παίζουν. Θα παίζουν όλη τη νύχτα. 
Πορτοφόλια γεμάτα από λεφτά θ’ αδειάσουν. Εκατομμύρια θα χαθούν. 
Τις πρωινές ώρες, ενώ θα χτυπάη η καμπάνα, αυτοί που έπαιζαν όλη τη 
νύχτα, χωρίς λεφτά, γεμάτοι αηδία και αγανάκτησι, θα επιστρέφουν στα 
σπίτια τους. Ξενύχτησαν. Έχασαν πολύτιμο καιρό. Κλόνισαν την υγεία 
τους. Μίσησαν τους ανθρώπους. Βλαστήμησαν το Θεό. Έχασαν εκατομ-
μύρια. Πού, παρακαλώ, τα θυσίασαν; Αν τους ζητούσε μια δυστυχισμέ-
νη οικογένεια ένα χιλιάρικο, δεν θα της έδιναν. Τι λέω χιλιάρικο; Ούτε 
10 δραχμές δεν θα της έδιναν. Δεν θα έδιναν στο Χριστό· γιατί πίσω από 
κάθε δυστυχισμένο κρύβεται ο Χριστός. Στο Χριστό ούτε 10 δραχμές 
δεν έκαμαν θυσία· αλλά στα χαρτιά, στο φάντη, στη θεά τύχη, όπως λέ-
νε, – και επειδή τύχη δεν υπάρχει αλλά Διάβολος –, στο Διάβολο της 
Πρωτοχρονιάς, που κρατάει τράπουλες, σ’ αυτόν κάμανε τη σπονδή των 
χρημάτων τους, σ’ αυτόν θυσίασαν τα εκατομμύρια. Θα μπορούσαμε κι’ 
άλλα πολλά παραδείγματα ν’ αναφέρουμε απ’ τη σύγχρονη ζωή, για να 
φανή πού κάνουν τις σπονδές τους οι άνθρωποι του αιώνα μας· δεν θα 
είνε υπερβολή να πούμε ότι ο σύγχρονος κόσμος όλα σχεδόν τα υλικά 
και πνευματικά αγαθά τα προσφέρει θυσία στο Διάβολο. 

* * * 
Αλλά δόξα τῷ Θεῷ ! Υπάρχουν και ψυχές, που ό,τι τους έχει 

δώσει   ο   Θεός  το  θυσιάζουν  για  τη  δόξα  του.  Δεν  κρατούν  τίποτα  για  
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τον εαυτό τους. Όλα για τους συνανθρώπους τους που πάσχουν και 
υποφέρουν, όλα για το Θεό ! 
 

 Πρώτος στον κατάλογο των ηρωικών αυτών υπάρξεων έρχεται 
ο Παύλος ο απόστολος. Ήταν νέος, καταγόταν από ευγενική οικογέ-
νεια. Ήξερε γράμματα και γλώσσες. Είχε ταυτότητα Ρωμαίου πολίτου. 
Ήταν δραστήριος και ευφυής και μπορούσε να διαπρέψη παντού, σε ο-
ποιαδήποτε τέχνη και επιστήμη, και να γίνη πλούσιος και ένδοξος. Γε-
μάτο ήταν το ποτήρι της ζωής του από ανεκτίμητα αγαθά. Αλλ’ όλα τα 
θυσίασε. Τριάντα χρόνια χωρίς καμμιά απολύτως αμοιβή, αλλά και με 
καθημερινούς κόπους και μόχθους και κινδύνους, περιώδευσε όλη την 
τότε οικουμένη και κήρυξε το Χριστό. Και τώρα βρίσκεται φυλακισμέ-
νος στις φυλακές της Ρώμης και περιμένει το θάνατό του. Το ποτήρι 
της ζωής του έχει σχεδόν αδειάσει. Λίγες σταγόνες πια μένουν απ’ τη 
βασανισμένη του ζωή. Αλλά καμμιά ανησυχία, κανένα φόβο δεν έχει. 
Αντίθετα, με λαχτάρα περιμένει πότε θάρθη η ευλογημένη ώρα να θυ-
σιαστή, να χύση και τις τελευταίες σταγόνες του αίματός του για το 
Χριστό, που αγάπησε παραπάνω απ’ όλους και απ’ όλα. Και σ’ αυτή 
την άγια προσμονή που ζη δεν βρίσκει άλλη λέξι για να εκφράση τα αι-
σθήματα της καρδιάς του παρά τη λέξι σπένδομαι. Χριστέ, για σένα ό-
λα τα θυσίασα· τώρα θυσιάζω και τη ζωή μου. 
 

 Ω Παύλε, μακάριε Παύλε ! εσύ όλα για το Χριστό. Εμείς δε 
τι; Πού είνε οι θυσίες μας; Ας κλάψουμε γι’ αυτό, γιατί από μας α-
πουσιάζει το ηρωικό στοιχείο. Κι’ ας κάμουμε σύνθημα για τον και-
νούργιο χρόνο: Τίποτα για το Διάβολο· όλα για το Χριστό ! 
Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου, Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης, 
από το βιβλίο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», σελ. 277-282, β΄ έκδ. Αθήναι 1992,  έκδ. Ορθ. Ιεραποστ. Αδελφότητος «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» 

Κ α λ ή   κ α ι   ε υ λ ο γ η μ έ ν η   Χ ρ ο ν ι ά ! 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)         ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΜΑΣ)   
Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017, 6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.  
Δευτέρα 1η Ιανουαρίου 2018, 7:00 π.μ. Όρθρος & Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία. Δοξολογία για το νέο έτος & κοπή βασιλόπιτας. 
2)           ΜΕΓΑΛΕΣ  ΒΑΣΙΛΙΚΕΣ  ΩΡΕΣ  ΤΩΝ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ   
Την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ. στο Ναό μας        
η Ακολουθία των Μεγάλων Βασιλικών Ωρών των Θεοφανείων. 
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