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 «Τὰ ἐγκαίνια τῆς (καθ᾿ ἑβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς 

       τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναστάσεως καὶ ἡ τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ 

       σωτήριος ὁμολογία». 
   Κρήσκεντος μάρτυρος. Λεωνίδου μάρτυρος (ἐπισκόπου Ἀθηνῶν).  

 

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ 
 ´ΕΕΕΕνας τρόπος, με τον οποίο γινότανε φανερή η συνεργία του Κυ-
ρίου, ήσαν τα σημεία και τα θαύματα των Αποστόλων. Αυτά τα σημεία 
και τα θαύματα γίνονταν για το καλό του λαού, μα συγχρόνως ήσαν η 
στερέωση κι η βεβαίωση της νέας πίστεως. Ήταν ανάγκη στον πρώτο ε-
κείνον καιρό να γίνωνται σημεία και τέρατα, καθώς ποτέ δεν έλειψαν 
στην Εκκλησία, για τη βεβαίωση του κηρύγματος και για στερέωση της α-
λήθειας. Οι άνθρωποι, δεμένοι σε τούτη τη ζωή με την ύλη και λίγο πολύ 
όλοι μας άπιστοι, έχομε ανάγκη από σημάδια, που βεβαιώνουν και στηρί-
ζουν την πίστη μας, που πάντα είναι λίγη κι αδύνατη. Ο άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος το λέγει, πως τα σημεία είναι για τους άπιστους, για κείνους 
που θέλουνε να δουν και να ψηλαφήσουν για να πιστέψουν. Μα και ποιος 
δεν είναι τέτοιος; Όλοι μοιάζομε μ’ εκείνο τον πατέρα, που είπε· «Πιστεύ-

ω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ!». Πρέπει όμως να προσέξουμε από πού 
και με ποιες συνθήκες άρχισε το κήρυγμα της Εκκλησίας, για να διαδοθή 
έπειτα σ’ όλο τον κόσμο. Άρχισε βέβαια να λαλήται από τον Κύριο και 
βεβαιώθηκε σ’ εμάς από κείνους που τον άκουσαν· η σωτήριος διδαχή, 
«ἀρχήν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διά τοῦ Κυρίου, ὑπό τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡ-

μᾶς ἐβεβαιώθη». Κι άρχισε ανάμεσα στο λαό, σε απλούς και φτωχούς αν-
θρώπους. Έτσι τώρα κάποιοι να λένε πως το κήρυγμα του Ευαγγελίου ή-
ταν τάχα κήρυγμα κοινωνικό και ξεσήκωμα των προλετάριων της εποχής. 
Μα τα ιερά κείμενα, που οφείλομε να μην τα αγνοούμε, δεν μας πείθουν 
για τέτοιο πράγμα. Ο λαός, οι απλοί και φτωχοί άνθρωποι είν’ εκείνοι που 
πάντα, και στην Εκκλησία, σηκώνουν τα μεγάλα βάρη, ενώ οι άλλοι, οι 
σοφοί και οι δυνατοί, στέκονται μακρυά, γεμάτοι επιφυλάξεις και σκεπτι-
κισμό. Εχθροί δεν είναι μα και φίλοι δεν γίνονται. 

ΤΤΤΤα   σημεία   και   τα   τέρατα,  για   τα   οποία   ομιλεί   το   αυριανό   αποστο- 
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Ο ΑΟ ΑΟ ΑΟ ΑΠΟΣΠΟΣΠΟΣΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ε΄ 12ΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ε΄ 12ΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ε΄ 12ΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ε΄ 12----20)20)20)20)    

    ᾽ΕΕΕΕν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο ση-

μεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ 

στοᾷ Σολομῶντος· τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾿ 

ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυ-

ρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν 

τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέ-

τρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν 

πέριξ πόλεων εἰς Ἱερουσαλὴμ φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ 

πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. Ἀναστὰς δὲ ὁ 

ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐ-

πλήσθησαν ζήλου καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, 

καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. Ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς 

ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε· Πορεύεσθε, καὶ 

σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης. 
 

 

 

λικό ανάγνωσμα, είναι κυρίως θεραπείες άρρωστων ανθρώπων. Η σωμα-
τική και ψυχική αρρώστια είναι κι αυτή από τις συνέπειες του προπατορι-
κού αμαρτήματος. Είναι από τότε ο κλήρος και ο φόβος του ανθρώπου. 
Μέσα σ’ όλα τα δεινά του, το ανθρώπινο γένος αισθάνεται την αρρώστια 
σαν την πιο μεγάλη δοκιμασία, γι’ αυτό κι η πιο καλή ευχή όλων είναι το 
«καλή υγεία». Είναι βέβαια κι οι Άγιοι, αυτοί που την αρρώστια τη βλέ-
πουν για επίσκεψη του Θεού και ξέρουν πώς τη σηκώνουν και πώς ωφε-
λούνται απ’ αυτήν. Μα εμείς ας μην πειράζουμε το Θεό, αλλ’ ας προσέ-
χωμε κι ας ευχώμαστε να έχωμε καλή υγεία, κι αν μας εύρη καμμιά αρ-
ρώστια, ας είμαστ’ έτοιμοι να τη σηκώσουμε. Η αρρώστια είναι ιερό 
πράγμα στο βίο μας· ο άρρωστος είναι ο άνθρωπος, που βρίσκεται στα χέ-
ρια του Θεού, γι’ αυτό μπροστά στην αρρώστια στεκόμαστε πάντα με λύ-
πη και με φόβο· με λύπη για τον άρρωστο και με φόβο για μας. Δεν μπο-
ρούμε βέβαια τώρα να βαθύνωμε περισσότερο στην ιερή σημασία της αρ-
ρώστιας, μα δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε πως η αρρώστια κι ο 
θάνατος θα ήταν η αληθινή τραγωδία του ανθρώπου, αν δεν ερχότανε ο 
λυτρωτής Ιησούς Χριστός, «ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων» και 
νικητής του θανάτου. Ο Ιησούς Χριστός, καθώς ο Προφήτης τον βλέπει, 
«τάς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καί τάς νόσους ἐβάστασε», και καθώς ο Α-
πόστολος    το    βεβαιώνει,    αφού    τον    είδε    μετά    την    Ανάστασή   του,   «ἐγήγερ- 
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ται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο». Ο ευαγγελιστής 
Λουκάς, σαν γιατρός, και στο Ευαγγέλιο και στις Πράξεις, βεβαιώνει ότι 
θεϊκή δύναμη έβγαινε από τον Ιησού Χριστό «καί ἰᾶτο πάντας» και ότι ό-
σοι άρρωστοι πήγαιναν στους Αποστόλους «ἐθεραπεύοντο ἅπαντες». 
 

 ΑΑΑΑλλ’ όταν διαβάζουμε στα Ευαγγέλια και στις Πράξεις, σαν στο 
αυριανό ανάγνωσμα, και βλέπωμε τη στάση που παίρνουν οι άρχοντες 
του λαού απέναντι του Ιησού Χριστού και των Αποστόλων, γεννιέται μέ-
σα μας το ερώτημα· πόση να είναι άραγε η ευθύνη αυτών των ανθρώπων; 
Όχι γιατί δεν κακούργησαν, μα γιατί δεν ξέρομε αν κάθε φορά ήσαν σε 
θέση να κρίνουν αμερόληπτα και ορθά. Η παρουσία κι ο λόγος του Ιησού 
Χριστού είναι πάντα δοκιμασία και σκάνδαλο για τους ανθρώπους, καθώς 
ο ίδιος το είπε· «εἰς κρῖμα ἐγώ εἰς τόν κόσμον τοῦτον ἦλθον…». Αλλιώς 
θα ήταν πολύ συνηθισμένη και φτηνή υπόθεση η πίστη και η μαρτυρία. 
Μόνο ο απόστολος Παύλος, που πέρασε μέσ’ απ’ αυτό το καμίνι, μπορεί 
να μας ομιλήση σε τούτο το σημείο. Εμείς είμαστε δυο χιλιάδες χρόνια ύ-
στερ’ από κείνα τα γεγονότα, κι αν έφτανε η ανθρώπινη πείρα, θα μπο-
ρούσαμε να είχαμε πια ξεκαθαρισμένες αντιλήψεις και ορθή πίστη, κατω-
χυρωμένη από Πατέρες και Συνόδους της Εκκλησίας κι επικυρωμένη από 
τα πράγματα. Κι όμως και ξανασταυρώνομε το Χριστό και κυνηγάμε τους 
απεσταλμένους του, γιατί δεν είμαστε σε θέση να καταλάβωμε τα σημεία 
της παρουσίας του. Πλανιούμαστε κι εμείς, και μακάρι μόνο να πλανιώ-
μαστε, μα και ψευδόμαστε, για να υπερασπίσουμε τάχα το Χριστό και για 
να υπηρετήσουμε την αλήθεια. Μα ο Χριστός δεν χρειάζεται από μας τέ-
τοια υπεράσπιση, καθώς δεν χρειαζόταν την υπεράσπιση των αρχόντων 
του ιουδαϊκού λαού ούτε και που φοβόταν το διωγμό τους.  
 

 ΑΑΑΑυτό το θέμα που ανοίξαμε τώρα εδώ, είναι και δύσκολο και επι-
κίνδυνο. Εύκολα μπορεί κανείς να παρεξηγήση και την πρόθεσή μας και 
το λόγο μας, και να πη πως πάμε να δικαιώσουμε τους εχθρούς του Θεού 
και τους διώκτες της πίστεως. Όμως θα πρέπει να μην ξέρωμε τι είναι η πί-
στη μας αυτή, θα πρέπει να μην έχωμε βαθύνει στο μυστήριο της θείας οι-
κονομίας, θα πρέπει να μην πιστεύωμε στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιη-
σού Χριστού, ώστε να μην κάνωμε τίποτε άλλο παρά να είμαστε κι εμείς 
με τη σειρά μας γεμάτοι οργή και ζήλο εναντίον εκείνων που σταύρωσαν 
τον Κύριο και δίωξαν τους Αποστόλους και τους Αγίους. Εκείνοι βέβαια 
δεν   έκαμαν   καλά,   μα   κι   εμείς   δεν   κάνομε    καλύτερα.  Ο   Ιησούς   Χριστός   τη  
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συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του την αποδίδει στην άγνοιά τους· 
τον σταύρωναν κι εκείνος έλεγε· «οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι». Κι ο Απόστο-
λος, γράφοντας για τη σοφία του Θεού, εκείνη που κρύβεται στο μυστήριο 
της θείας οικονομίας, λέγει ότι «οὐδείς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου 

ἔγνωκεν· εἰ γάρ ἔγνωσαν, οὐκ ἄν τόν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν». Ως 
εδώ θα λέγαμε πως οι άνθρωποι είναι ανεύθυνοι για τη στάση τους, και τό-
τε και τώρα και πάντα, απέναντι του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας· εί-
ναι θύματα της άγνοιάς των. Αλλ’ όμως δεν είναι μόνο η άγνοια, είναι και 
η υποκρισία· η άγνοια οδηγεί σε πλάνη, αλλά η υποκρισία είναι το ψεύδος 
και η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Στους υποκριτές ο Ιησούς 
Χριστός δεν χαρίστηκε, και για τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος 
είπε πως δεν θα συγχωρηθή «οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι». 
 Η Η Η Η άγνοια και το ψεύδος είναι τα δυο κακά, που μαστίζουν πάντα τον 
κόσμο. Και η μεν άγνοια ως ένα σημείο είναι συγγνωστή, αλλά το ψεύδος 
με κανέναν τρόπο δεν συγχωρείται. Με μια άλλη λέξη, το ψεύδος είναι η υ-
ποκρισία, η μορφή δηλαδή με την οποία εμφανίζεται το ψεύδος, το κάλυμμα 
και το προσωπείο που μεταχειρίζεται, για να φανή εκείνο που δεν είναι και 
να ξεγελάση τους ανθρώπους. Κακό πράγμα η άγνοια, μα πολύ πιο κακό το 
ψεύδος και η υποκρισία. Αν είναι φυσικό κι ανθρώπινο να αγνοή κανείς και 
να πλανάται, αλλ’ είναι σατανικό να ψεύδεται και να υποκρίνεται. Ο Θεός 
να μας φωτίζει στο πρώτο και να μας φυλάγη από το δεύτερο. Αμήν. 
Διονυσίου Λ. Ψαριανού, Μητρ. Σερβίων & Κοζάνης, από το βιβλίο «ΕΠΙ ΠΤΕΡΥ-
ΓΩΝ ΑΝΕΜΩΝ, τόμος Β΄», σελ. 116-120, α΄ έκδ.: Αθήνα, Ιαν. 2012, εκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος 

  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, Άγιος Ελευθέριος Κοιμητηρίου 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, Άγιος Αθανάσιος 7:00 π.μ. 
Σάββατο 21 Απριλίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                                                                                                                                                                                                  ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 
Την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 & κάθε Τρίτη Εσπερινά Κηρύγματα στις 4:45 μ.μ. 
3)    ΣΧΟΛΗ  ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ  
Κυριακή 22 Απριλίου 2018, 6.30 μ.μ. ΘΕΜΑ: «Από την οικογένεια της εικό-
νας στην εικονική πραγματικότητα. Αναζητώντας μια ασκητική στα ΜΜΕ και 
στο διαδίκτυο». Ομιλητής: π. Χριστόδουλος Μπίθας, θεολόγος - συγγραφέας. 
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e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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