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«Γ ε ν ε ά  � π ι σ τ ο ς» 
Αρχιµ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα, Ιεροκήρυκος 

�� 

ΌΌΌΌταν σπάση ο αγωγός που διοχετεύει το νερό, στη δεξαµε-
νή µιας πόλεως, ασφαλώς η πόλις αυτή θα διψάση· όταν ο οµφά-
λιος λώρος που συνδέει το έµβρυο µε αυτή τη ζωή της Μητέρας, 
ώσπου να ολοκληρωθή, αποσυνδεθή, τούτο θα νεκρωθή· όταν οι 
ρίζες ενός δένδρου κοπούν ώστε να µη προσλαµβάνωνται τα θρε-
πτικά στοιχεία για την ύπαρξί του, θα ξεραθή. Το αυτό συµβαίνει 
και µε τας δωρεάς του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο δια της κατ’ επίγνω-

σιν πίστεως προς τον προσωπικό και παντοδύναµο Θεό ισχυρός δεσµός, 
ενώνει το πλάσµα µετά του Πλάστου του, είναι δε και ένα µέσον, ένας α-

γωγός της πολλαπλώς ωφελούσης θείας Χάριτος είτε για το στηριγ-
µό µας, είτε για το φωτισµό µας, είτε για ενίσχυσί µας κατά τους 
αγώνες που διεξάγουµε κατά του πολυµόρφου κακού που µας 
αγκαλιάζει, είτε για οπλισµό και θωράκισι προκειµένου να σβύ-
σουµε τα «πεπυρωμένα βέλη» του εχθρού, αυτού του σατανά, 
κατά Παύλον. Εφεσ. στ΄. 14 - 16.  

 

ΌΌΌΌταν ο δια της κατ’ επίγνωσιν πίστεως δεσµός κοπή ή και απλώς χαλα-

ρωθή, τότε η καρδιά, µη συνδεοµένη µε το Θεό, αυτής της πηγής 
των πνευµατικών και υλικών αγαθών, τότε ο άνθρωπος, σαν αχαρίτωτος 

θα ζη ένα είδος φυσικής ζωής όπως οι λοιποί ζωντανοί οργανισµοί, επί 

πλέον δε, πράγµα σπουδαιότερο, λόγω της πολυτίµου αθανάτου ψυχής, θα 

αιχµαλωτισθή από το πονηρό πνεύµα και θα κυβερνάται απ’ αυτό. Φυσικά, αι-
σθήµατα, σκέψεις, ενέργειες θα φέρουν την σφραγίδα του κακο-
ποιού πνεύµατος που φθονεί τον άνθρωπο ακριβώς λόγω της αθα-
νάτου   του   ψυχής   που   προορίζεται   για   τη   δοξασµένη   µακαριότητα 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ.(Μάρκ. θ΄ 17  θ΄ 17  θ΄ 17  θ΄ 17 ---- 31) 31) 31) 31) 
    Τ    Τ    Τ    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων· Διδάσκα-

λε͵ ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ͵ ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον· καὶ ὅπου ἂν αὐ-

τὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν͵ καὶ ἀφρίζει, καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, 

καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς Μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι͵ καὶ οὐκ ἴ-

σχυσαν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· Ὦ γενεὰ ἄπιστος͵ ἕως πότε πρὸς ὑ-

μᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. Καὶ ἤνεγκαν 

αὐτὸν πρὸς αὐτόν. Καὶ ἰδὼν αὐτόν, εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν͵ 

καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐ-

τοῦ· Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; Ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. 

Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· 

ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι͵ βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. Ὁ δὲ Ἰησοῦς 

εἶπεν αὐτῷ τό, Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. Καὶ 

εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου, μετὰ δακρύων ἔλεγε· Πιστεύω, Κύ-

ριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς, ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπε-

τίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, λέγων αὐτῷ· Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον 

καὶ κωφόν͵ ἐγώ σοι ἐπιτάσσω· Ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ, καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς 

αὐτόν. Καὶ κράξαν, καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτόν, ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ 

νεκρός͵ ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν 

τῆς χειρός, ἤγειρεν αὐτόν͵ καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον, οἱ 

Μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν· ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν 

ἐκβαλεῖν αὐτό. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελ-

θεῖν, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες, παρεπορεύο-

ντο διὰ τῆς Γαλιλαίας͵ καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ. Ἐδίδασκε γὰρ τοὺς 

Μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδο-

ται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων͵ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν͵ καὶ ἀποκτανθείς, τῇ 

τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 
 
 

από την οποίαν ο σατανάς έχει ξεπέσει. Πολλές φορές, λόγω της ερη-
µώσεως του ανθρώπου από τη θεία Χάρι, εξ υπαιτιότητός του, το δαιµόνιον, κα-
τά παραχώρησιν Θεού, καταλαµβάνει ολόκληρο το χώρο του αν-
θρώπου και εκεί όπου άλλοτε η παρουσία του Θεού ακτινοβολού-
σε και εθριάµβευε µε την πίστι, µετά την εγκατάλειψί του δεσπό-
ζει το κακοποιόν πνεύµα µε τα γνωστά αποτελέσµατα και φαινό-
µενα, τα οποία χαρακτηρίζουν την ατοµική, οικογενειακή και κοι-
νωνική ζωή. Γιατί, άλλο είναι το Σύνταγµα του Θεού που εφαρ-
µόζει  σαν θεία Βουλή ο άνθρωπος, και άλλο το του διαβόλου, που 
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εφαρµοζόµενο και κατά τις ηµέρες µας, απλώνει παντού την κόλασι προ 

της κολάσεως, αυτή τη δυστυχία µέσω πολυειδών ασθενειών και των 
λεγοµένων ατυχηµάτων πενίας. 
 

 ΑΑΑΑν και το παιδί του ολιγοπίστου πατρός δεν έπταισε, επέ-
τρεψεν ο Θεός το δαιµονισµό του προς παιδαγωγίαν αυτού του πατρός αλ-

λά και για την σωτηρία και των δύο. Η πίστις ή η απιστία του πατρός, ως 
αρχηγού της οικογενείας, έχει επιπτώσεις πολλάκις ευµενείς ή δυ-
σµενείς εφ’ όλων των µελών της, όπως και η καθόλου πρακτική 
ζωή σαν ζωντανό παράδειγµα που διδάσκει εποπτικά την αρετή ή 
την κακία. Εφ’ όσον ο πατέρας του δαιµονιζοµένου παιδιού ήτο 
άπιστος και εξελάµβανε τον Ιησούν περιστατικώς περιπλανώµε-
νον θεραπευτή σωµατικών ασθενειών και όχι ως Θεάνθρωπον 
Κύριον προς λύτρωσιν του ανθρωπίνου γένους από την προγονι-
κή κατάρα, ευνόητον είναι ότι και σύµπασα η οικογένειά του θα 
παρέµενε στην ολεθρία πλάνη. Ο Χριστός όµως γνωρίζοντας το κα-

λοπροαίρετον του πατρός, αλλά και το µέσον µε το οποίον αυτός θα εκραύγαζε 
µετά δακρύων στο ερώτηµα του Ιησού: «πιστεύω Κύριε· βοήθει 

μου τῇ ἀπιστίᾳ», επέτρεψε την επήρεια του πονηρού πνεύµατος 
επί του παιδιού του, γνωστού όντος ότι κάθε γνήσιος πατέρας προτιµά επάνω στον 

πόνο του να πονέση αυτός αντί του παιδιού του. 
 

 ΈΈΈΈτσι επετεύχθησαν πολλά µε την παροδική δοκιµασία του 
παιδιού: πρώτον, ότι ηναγκάσθη ο άπιστος πατέρας έστω και εξ αι-
τίας τού πόνου του για την ασθένεια του παιδιού του, να πλησιάση 

και να γνωρίση το Χριστό προσωπικώς, και όχι από φήµες· δεύτερον, πράγµα 
αξιοπρόσεκτο που βαρύνει: να εξοµολογηθή την απιστία του, τρίτον· να ζητήση 

τη βοήθεια του Θεανθρώπου όπως ισχυροποιηθή ο δεσµός του µετ’ αυτού δια 

της πίστεως· τέταρτον, να ευλογηθή έτσι ολόκληρη η οικογένεια, η οποία επείσθη 
ότι ο Χριστός δεν είναι απλώς ένας κοινός γιατρός σωµάτων, αλλ’ 
εκείνος τον οποίον ανέµεναν για λυτρωτή των ψυχών οι αιώνες: ο 
Υιός και Λόγος του Θεού, «ὁ ἐλθών ἁμαρτωλούς ζητῆσαι καί 

σῶσαι» ως το απολωλός πρόβατον από το κράτος του θανάτου, 
καταλύων οριστικά «τόν τό κράτος τοῦ θανάτου ἔχοντα», του-
τέστι   το   διάβολο,   από   τον   οποίον   απήλλαξε   το   παιδί   µε   µόνη    την 
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προσταγή: «Ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἀπ᾿ αὐτοῦ καί μηκέτι 

εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν». 
 ΣΣΣΣήµερα, δυστυχώς, που ο δαιµονισµός παρουσιάζεται στη 
σύγχρονη εποχή ἐν γενεᾷ ἀπίστῳ καί διεστραμμένῃ µε τα γιγα-
ντωµένα πάθη της και τη σπαράσσει, δεν θα έπρεπε και πάλι να καλέση 

αυτή τον Ιησούν και, προσπίπτουσα µετά δακρύων στα πόδια του να κραυγάση: 
«Κύριε, βοήθει µου τ6 7πιστί8» για ν’ απαλλαγή από το δαιµόνιον του ολέθρου; 
Αρχιµ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα, από το βιβλίο «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…», έκδοσις Ορθοδό-
ξου Χριστιανικής Μορφωτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητος «Η Κυψέλη», Χαλκίς 1981           

   ΗΗΗΗ υπερήφανη ψυχή είναι δούλη της δειλίας· έχοντας πεποίθησι στον εαυτόν 
της και όχι στον Θεόν, φοβείται τους κρότους των κτισµάτων και τις σκιές. 

� 

   ΣΣΣΣε όποιους τόπους συνηθίζεις να φοβήσαι, µη διστάζης να πηγαίνης, όταν α-
κόµη δεν έχη ξηµερώσει. Εάν δείξης κάποια χαλαρότητα στο σηµείο αυτό, τότε 
θα γηράση µαζί σου το νηπιακό και αξιογέλαστο τούτο πάθος. Ενώ βαδίζεις 
προς τα εκεί οπλίζου µε την προσευχή. Μόλις φθάσης σ’ εκείνους τους τόπους, 
ανύψωσε τα χέρια σου. Με το όνοµα του Ιησού µάστιζε τους εχθρούς, διότι δεν 
υπάρχει ούτε στον ουρανό ούτε στην γη ισχυρότερο όπλο. Αφού απαλλαγής α-

πό την αρρώστεια αυτή, ας ανυµνήσης τον Λυτρωτή σου· διότι εάν τον ευγνω-
µονής, θα σε σκεπάζη παντοτινά.   

� 

   Όποιος ενίκησε την δειλία, είναι φανερό ότι ανέθεσε στον Θεόν και την ζωή    Όποιος ενίκησε την δειλία, είναι φανερό ότι ανέθεσε στον Θεόν και την ζωή    Όποιος ενίκησε την δειλία, είναι φανερό ότι ανέθεσε στον Θεόν και την ζωή    Όποιος ενίκησε την δειλία, είναι φανερό ότι ανέθεσε στον Θεόν και την ζωή 
και την ψυχή του.και την ψυχή του.και την ψυχή του.και την ψυχή του.    

(Κλίµαξ, από τον Λόγο Κ΄, Περί δειλίας)(Κλίµαξ, από τον Λόγο Κ΄, Περί δειλίας)(Κλίµαξ, από τον Λόγο Κ΄, Περί δειλίας)(Κλίµαξ, από τον Λόγο Κ΄, Περί δειλίας) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)          ΜΙΚΡΟ ΑΠΟ∆ΕΙΠΝΟ & Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ 
Τη ∆ευτέρα 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 6:00 µ.µ., Μικρό Απόδει-
πνο & ο Μεγάλος Κανόνας στο Ναό µας. 
2)          ֠ Π Π Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΘΘΘΕΙΩΝ  ΛΛΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΕΕΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ֠ 
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015, Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου πρωί 7:00 π.µ.Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου πρωί 7:00 π.µ.Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου πρωί 7:00 π.µ.Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου πρωί 7:00 π.µ.    
Πέµπτη 26 Μαρτίου 2015, Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωί.Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωί.Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωί.Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωί. 
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015, Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωί Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωί Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωί Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία πρωί     
                                  και το απόγευµα στις 6:30 µ.µ. ο Ακάθιστος Ύµνος.                                  και το απόγευµα στις 6:30 µ.µ. ο Ακάθιστος Ύµνος.                                  και το απόγευµα στις 6:30 µ.µ. ο Ακάθιστος Ύµνος.                                  και το απόγευµα στις 6:30 µ.µ. ο Ακάθιστος Ύµνος.    
Σάββατο 28 Μαρτίου 2015,    Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου πρωί 7:00Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου πρωί 7:00Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου πρωί 7:00Θ. Λειτουργία Ι. Χρυσοστόµου πρωί 7:00 π.µ. π.µ. π.µ. π.µ.    
3)          ΕΕΕΕ    Κ Κ Λ Η Σ Η        Τ Τ Τ Τ Η Σ        Ε. Φ. Α.  ΓΕ. Φ. Α.  ΓΕ. Φ. Α.  ΓΕ. Φ. Α.  ΓΙΑ        ΣΣΣΣΥΛΛΟΓΗ        ΤΤΤΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Η Φιλόπτωχος Αδελφότητα κάνει έκκληση για συλλογή τροφίµων έκκληση για συλλογή τροφίµων έκκληση για συλλογή τροφίµων έκκληση για συλλογή τροφίµων που θα 
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