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 «����  θθθθεραπεία        ττττοῦ        ����κ        γγγγενετῆς        ττττυφλοῦ». 
   Γλυκερίας μάρτυρος (177). Σεργίου ὁμολογητοῦ, 

       Παυσικάκου ἐπισκόπου Συνάδων (στ΄ αἰ.).   
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ΟΟΟΟ κόσμος μας κινείται με ταχύτητες που δεν μπορούμε να κα-
τανοήσουμε ή να προσεγγίσουμε. Την ίδια στιγμή βλέπουμε οι όποιες 
εξελίξεις να μας βρίσκουν ανίκανους να τις διαμορφώσουμε. Ακόμη 
και όταν έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε σ’ αυτές, η όποια από-
φασή μας συνήθως έρχεται ως αποτέλεσμα παράδοσης ή θυμού ή φό-
βου και ανασφάλειας και λιγότερο είναι θετική επιλογή. Όσοι πιστεύ-
ουμε στο Θεό έχουμε ένα όνομα και μια ιδιότητα. Είμαστε χριστιανοί. 
Μικρή είναι η σημασία όμως του ονόματος και της ιδιότητας για την 
πραγματικότητά μας. Κι αυτό γιατί δεν είναι το κύριο που μας χαρα-
κτηρίζει, αυτό που για μας δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή μας, αλλά έ-
να μέσα στα πολλά. Επομένως, η χριστιανική μας ιδιότητα δεν οδηγεί 
τη ζωή μας σε νέες διαστάσεις, δεν μας κάνει δυναμικούς πρωταγωνι-
στές της, αλλά συνήθως την αποκρύπτουμε. Ή την ταυτίζουμε με κά-
ποια πρόσωπα που μας στηρίζουν ή λειτουργούμε αποτρεπτικά έναντι 
κάποιων άλλων, που μας απειλούν. 

ΣΣΣΣτις Πράξεις των Αποστόλων οι απόστολοι Παύλος και Σίλας 
βρέθηκαν κάποια στιγμή στους Φιλίππους, στη σημερινή Καβάλα της 
Μακεδονίας. Η παρουσία τους έκανε τους ειδωλολάτρες της περιοχής 
να αναφωνήσουν: «ούτοι οι άνθρωποι εκταράσσουσιν ημών την πόλιν» 
(Πράξ. 16,20). Αυτοί οι άνθρωποι προκαλούν αναταραχή στην πόλη 
μας. Η χριστιανική τους ιδιότητα δεν έμεινε κρυφή, αλλά με την πα-
ρουσία τους έκαναν την εκεί τοπική κοινωνία να αναρωτιέται για τον 
εαυτό της, για τα συμφέροντά της, για την αλήθεια που διακήρυτταν οι 
δύο Απόστολοι με την παρουσία τους. Και αυτό προκαλούσε ταραχή 
στις συνειδήσεις, στη ζωή τους, στον τρόπο που είχαν μάθει ακόμη και 
να λειτουργούν θρησκευτικά. 

ΟΟΟΟ Παύλος και ο Σίλας ανατάραξαν την πόλη διότι αρνήθηκαν να 
υποταχτούν    στα    δαιμόνια    της    μαντείας,    της   φιλοχρηματίας,   της   θρη- 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ιστ΄ 16----34)34)34)34)    

             ᾽ΕΕΕΕν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐγένετο πορευομένων ἡμῶν τῶν ἀποστόλων 

εἰς προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνος ἀπαντῆσαι ἡμῖν, ἥ-

τις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχε τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. Αὕτη κατακο-

λουθήσασα τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ ἔκραζε λέγουσα· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι 

δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ἡμῖν ὁδὸν σωτη-

ρίας. Τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. Διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ ἐπι-

στρέψας τῷ πνεύματι εἶπε· Παραγγέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ 

ἐξελθεῖν ἀπ  ̓αὐτῆς. Καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. Ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι 

ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενοι τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σί-

λαν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, καὶ προσαγαγόντες αὐ-

τοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπον· Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν 

πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν πα-

ραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσι. Καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ  ̓αὐτῶν. 

Καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν, πολ-

λάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῷ 

δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς· ὃς παραγγελίαν τοιαύτην εἰληφὼς 

ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλί-

σατο εἰς τὸ ξύλον. Κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον Παῦλος καὶ Σίλας προσευχόμενοι 

ὕμνουν τὸν Θεόν· ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι. Ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένε-

το μέγας, ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, ἀνεῴχθησάν τε 

παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. Ἔξυπνος δὲ γενό-

μενος ὁ δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασά-

μενος μάχαιραν ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δε-

σμίους. Ἐφώνησε δὲ φωνῇ μεγάλῃ ὁ Παῦλος λέγων· Μηδὲν πράξῃς σεαυτῷ 

κακόν· ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε. Αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησε, καὶ ἔντρο-

μος γενόμενος προσέπεσε τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς 

ἔξω ἔφη· Κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; Οἱ δὲ εἶπον· Πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύ-

ριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου. Καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ 

τὸν λόγον τοῦ Κυρίου καὶ πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. Καὶ παραλαβὼν αὐ-

τοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη 

αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα, ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον 

αὐτοῦ παρέθηκε τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιᾶτο πανοικὶ πεπιστευκὼς τῷ Θεῷ.  
 
 

σκευτικής εκμετάλλευσης τα οποία μέσα από μία παιδίσκη, «μαντευομέ- 
νη»     την     χαρακτηρίζει     ο     συγγραφέας     των      Πράξεων,     εκμεταλλεύονταν 
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την ανθρώπινη ευπιστία προς όφελος των κυρίων του κοριτσιού. Και ο 
Παύλος έβγαλε τα δαιμόνια αυτά από την ύπαρξή της, με αποτέλεσμα 
να χαθούν εκείνα που τα δαιμόνια αντιπροσώπευαν: η εξαπάτηση, η πα-
ράδοση των ανθρώπων στο σκοτάδι και η ικανοποίηση των συμφερό-
ντων των εκμεταλλευτών. Ο Παύλος και ο Σίλας χτυπήθηκαν και φυλα-
κίστηκαν, καθώς οι κρατούντες αισθάνθηκαν ως απειλή την παρουσία 
τους. Όμως ο Θεός τούς έδωσε την ελευθερία και την ίδια στιγμή οδήγη-
σε στην αληθινή πίστη μία οικογένεια, καθώς και άλλους που είδαν στο 
κήρυγμα και τη βιωτή των Αποστόλων την αλήθεια της παρουσίας του 
Χριστού. Γιατί τελικά ο Θεός αυτούς που χαίρονται με την χριστιανική 
ιδιότητά τους αργά ή γρήγορα τους δικαιώνει, τους ανασταίνει ακόμη 
και από τον τάφο της πλήρους απόρριψης από τους άλλους. 
 

ΆΆΆΆραγε, η δική μας χριστιανική ιδιότητα προκαλεί τέτοια ανατα-
ραχή στην ανθρώπινη κοινωνία; Οδηγεί τους ανθρώπους στο να προ-
βληματιστούν για την πορεία της ζωής τους; Για την όποια απόσταση α-
πό το Θεό; Είναι η χριστιανική ιδιότητα σημείο το οποίο μαρτυρεί την α-
πόφασή μας να πορευόμαστε σύμφωνα μ’ αυτήν, ανεξαρτήτως κόστους; 
Αυτά τα ερωτήματα ζητούν απάντηση από τον καθέναν μας, ιδιαιτέρως 
στην εποχή μας, στην οποία όλοι δικαιούνται να μιλούνε και μάλιστα 
δημόσια, μόνο οι χριστιανοί οφείλουν να σωπαίνουν, για να μην προκα-
λούνε. Είναι γεγονός όμως ότι έχει λείψει η αίσθηση και η διάσταση της 
αποστολής από τις καρδιές μας, με αποτέλεσμα να συμβιβαζόμαστε εύ-
κολα με τη λογική της σιωπής. 

 

ΠΠΠΠώς μπορούμε σήμερα να αναταράξουμε τη ζωή του κόσμου; 
 

ΠΠΠΠρωτίστως με την αταλάντευτη πίστη μας στο Χριστό, η οποία 
θα είναι αυτή που δίνει νόημα στη ζωή μας, με την τήρηση των εντολών 
Του. Την ίδια στιγμή με το να μην υποτασσόμαστε στο ψέμα και την ευ-
κολία που ο πολιτισμός προβάλλει ως στάση ζωής. Αλλά και με την ερ-
γασία μας ώστε ο κόσμος να νιώθει και να ακούει το μήνυμα του Ευαγ-
γελίου, ασχέτως του κόστους που μπορεί να έχει για μας προσωπικά. Ό-
λα αυτά μπορούν να γίνουν αν έχουμε μέσα μας την αίσθηση της απο-
στολής. Είναι δεδομένη βεβαίως η ταραχή. Μισεί το φως ο κόσμος. Μι-
σεί το ξεβόλεμά του από τις συνήθειες της αμαρτίας. Μισεί την αλήθεια 
για τον εαυτό του που αποκαλύπτεται μέσα από το κριτήριο που γεννά η 
χριστιανική    ζωή.    Ελέγχεται    όποιος    βλέπει    μια    ζωή   που   δεν   λυγίζει   στο  
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ψεύτικο, αλλά παραμένει ακέραιη και δυναμική. 
ΑΑΑΑν η κοινωνία μας δεν αναταράζεται είναι γιατί, εκτός των άλ-

λων, λησμονήσαμε την προτεραιότητα της χριστιανικής μας ιδιότητας. 
Τυφλωθήκαμε από την απουσία του ήθους της Βασιλείας του Θεού ε-
ντός μας και δεν έχουμε να διδάξουμε τίποτε στους άλλους. Εμείς αφή-
νουμε στην άκρη το χρέος μας έναντι του κόσμου. Κι εκείνος με τη σει-
ρά του, παραμένει απαθής μπροστά στο Χριστό. Απαθής στην αγάπη. Α-
παθής στην αλήθεια. Ας επιστρέψουμε σ’ αυτό που η πίστη μας δίνει και 
τότε θα δούμε κοντά μας να ταράζονται τα λιμνάζοντα ύδατα του κό-
σμου. Γιατί η χριστιανική μας ιδιότητα δεν έγκειται μόνο στην πορεία 
προς την αιωνιότητα. Οδηγεί σε ανατροπή όλα τα πρότυπα ζωής τα ο-
ποία αφίστανται της γνησιότητας. Και τότε κάποιοι θα αφυπνιστούν. Ί-
σως όχι οι πολλοί, ιδίως στις μέρες μας. Η ελπίδα όμως είναι στην Εκ-
κλησία και στην αποστολή της. Ακόμη και για τους λίγους. 
Πρωτ. Θεμιστοκλή Μουρτζανού, από συν - οδοιπορία 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΣΧΟΛΗ  ΓΑΜΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ  
Σήμερα, Κυριακή 13 Μαΐου 2018, 7.00 μ.μ. ΘΕΜΑ: «Αμφισβητήσεις στη 
σύγχρονη οικογένεια σ’ έναν κόσμο που αλλάζει». Ομιλητής: π. Νικόλαος 
Δουληγέρης, εφημέριος Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Πατησίων. Παράλληλα θα 
υπάρχει χώρος για την απασχόληση των παιδιών. Σας περιμένουμε όλους! 
2)                          ΑΑΑΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ  Ι  Ι  Ι  ΙΕΡΑ  ΑΑΑΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 (8:30 μ.μ.) προς Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 
(12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Αναστάσιμη Ιερά Αγρυπνία επ’ 
ευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα. Θα ψάλλει Βυζαντινός 
χορός. Σας περιμένουμε με  Α ν α σ τ ά σ ι μ η  χ α ρ ά. 
3)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ                  
Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.  
Σάββατο 19 Μαΐου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.     
4)   Προβολή των ταινιών «The First Grader» & «Ο Πρίγκιπας της  
               Αιγύπτου (Array - Prince of Egypt)» στο Ναό μας   
Το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέ-
ντρο του Ναού μας θα προβληθούν παράλληλα οι ταινίες, «The First 
Grader» για τους μεγάλους και για τα παιδιά «Ο Πρίγκιπας της Αιγύ-
πτου (Array - Prince of Egypt)». Σας περιμένουμε με πολύ χαρά! 
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