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    Ἱερομάρτυρος Θεοδότου τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ· 

    Ζηναΐδος μάρτυρος, Σεβαστιανῆς ὁσίας, Παναγῆ ἱερέως   

       (τοῦ Μπασιᾶ).   
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του π. Σπυρίδωνα Σκουτή 

 

[…] ����ι Εκκλησίες, έστω με κάποιους όρους σχετικά με τον συνω-
στισμό, ανοίγουν τις πύλες τους. Εμείς είμαστε έτοιμοι να επιστρέ-
ψουμε; Είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να επιστρέψουμε στους Ναούς αλ-
λά και στον Χριστό; Τι καταλάβαμε τελικά;…  
 

����ίμαστε έτοιμοι να δούμε την ενορία μας, τον Ιερέα, τον 
Χριστό, τα Ιερά Μυστήρια, την ενοριακή ζωή γενικότερα με άλλη 
ματιά; Δηλαδή με την πραγματική και πνευματική διάσταση των 
πραγμάτων ή θα παραμείνουμε στην ίδια πνευματική νωθρότητα; 
 

ΘΘΘΘα εκτιμήσουμε αυτό που χάσαμε; Το καταλάβαμε ότι πλέον 
τίποτα δεν είναι σίγουρο; Ακόμα και η καμπάνα που χτυπάει δεν εί-
ναι δεδομένη στην εποχή που ζούμε. 
 

ΠΠΠΠώς βλέπουμε την επιστροφή μας; Ότι επιτέλους μας άνοιξε 
η κυβέρνηση τις Εκκλησίες θα πούμε κάποιοι. Άλλοι θα πουν ότι ο 
Κύριος επέτρεψε να κλείσουν οι θύρες και τώρα που τελείωσε ο κα-
νόνας επιστρέφουμε ώστε να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά, 
για να πάψουμε να Τον βλέπουμε πλέον ως είδωλο αλλά να Τον 
βιώσουμε ως σχέση ζωής. 
 

ΣΣΣΣτερηθήκαμε Εκείνον για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τα 
πράγματα καλύτερα. Τόσα χρόνια τυπικότητα και καμία αλλαγή. Χι-
λιάδες   στόματα   άνοιγαν    το    Πάσχα    για   τη   Θεία   Κοινωνία    αλλά   ταυ- 
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ΟΟΟΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. β΄ 1ΑΚΗΣ (Πράξ. β΄ 1ΑΚΗΣ (Πράξ. β΄ 1ΑΚΗΣ (Πράξ. β΄ 1----11111111))))    
    

             ᾽ΕΕΕΕν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες 

οἱ ἀπόστολοι ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρα-

νοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶ-

κον οὗ ἦσαν καθήμενοι· καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι 

ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν ἅ-

παντες Πνεύματος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις κα-

θὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσα-

λὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν 

ὑπὸ τὸν οὐρανόν· γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος 

καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐ-

τῶν. Ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους· 

Οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; Καὶ πῶς ἡμεῖς ἀ-

κούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν, Πάρθοι καὶ 

Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν 

τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, 

Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦν-

τες Ῥωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν 

λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ; 
 

 

τοχρόνως πολλές καρδιές έμεναν θεληματικά κλειστές διότι έβλεπαν 
το Ιερό Μυστήριο που ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό Του σαν έθι-
μο και όχι ως ζωή. 
 

����ουλάχιστον ένα καλό από τον εγκλεισμό ήταν ότι δεν μπο-
ρούσαμε να κουτσομπολεύσουμε αυτούς που μπαίνανε μέσα στον 
Ναό για την ενδυμασία τους. Εύχομαι τώρα […] να αφήσουμε και 
αυτό το χούι πίσω και να βλέπουμε στο πρόσωπο του αδερφού μας 
τον Χριστό και μόνο. 
 

����ρόνια τώρα πάμε να κλείσουμε Ιερά Μυστήρια στις συναντή-
σεις μας με τους ιερείς αλλά ποτέ δεν ρωτήσαμε για τη Θεολογία και 
την ουσία του πράγματος. Το μόνο που μας ενδιέφερε ήταν ο στολι-
σμός της κολυμπήθρας και όχι η πνευματική κατάσταση του παιδιού 
μας. Μας ενδιέφερε το καλό νυφικό, τα όμορφα τούλια και τα bachelor 
parties  αλλά  όχι  ο  στολισμός της σχέσης μας με τον άνθρωπο που θα  
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βαδίσουμε μαζί έχοντας συνοδοιπόρο τον Χριστό μέχρι θανάτου. 
 

����πίστευτα χρηματικά ποσά σε λουλούδια, στολισμούς, φολ-
κλόρ… και ο Χριστός ήταν απλά το σύμβολο του concept που θέ-
λουμε να κάνουμε. 
 

����ι θα πει ο κόσμος! Το σόι! Το όνομα που θα δώσουμε στο 
παιδί για να μην στεναχωρηθεί ο παππούς ή η γιαγιά! Εκατοντάδες 
καλεσμένοι στον γάμο ακόμα και άγνωστοι για να μην στεναχωρή-
σουμε τα σόγια… 
 

ΠΠΠΠηγαίναμε να κλείσουμε το μνημόσυνο και ρωτούσαμε μόνο 
την ημερομηνία και την ακριβή ώρα που θα διαβαστούν τα ονόματα 
και φυσικά αν ο χώρος στο αρχονταρίκι του Ναού χωράει τους κα-
λεσμένους μας. Για προετοιμασία, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία 
ούτε λόγος. 
 

ΦΦΦΦωνάζαμε τον Ιερέα για “ιδιωτική” Θεία Λειτουργία και το 
μόνο που μας ενδιέφερε ήταν τα κεράσματα και όχι η Θεία Κοινω-
νία και ο προσφερόμενος Χριστός. 
 

ΠΠΠΠόσες φορές όταν λέγαμε ότι πανηγυρίζει ο τάδε Ναός, ο λο-
γισμός μας ήταν στην χοροεσπερίδα και τα κοψίδια μετά τον Εσπε-
ρινό αντί στα τροπάρια; 
 

ΠΠΠΠόσες φορές όταν γινόταν κάτι στην ενορία το πρώτο πράγ-
μα που λέγαμε αμέσως ήταν «Ο Παπάς φταίει!!!» χωρίς καν να κου-
βεντιάσουμε το πρόβλημα μαζί του; 
 

ΠΠΠΠόσες φορές χτύπαγε η καμπάνα την Κυριακή και πολλοί έ-
λεγαν μέσα τους “Έλεος ρε πάτερ! Μια Κυριακή μας έμεινε! Και 
δεν μπορούμε να κοιμηθούμε!” 
 

ΌΌΌΌταν όμως σίγησαν οι καμπάνες φωνάξαμε “Γιατί;”. […] 
 

����α ανοίξουν οι πόρτες στις Εκκλησίες αλλά ταυτόχρονα να 
ανοίξουμε την καρδιά μας στον Χριστό και να κλείσουμε μια για πά- 

Κυριακή της Πεντηκοστής 



ντα την πόρτα της κοσμικής ψευτο-πνευματικότητας, της μισαλλο-
δοξίας και των άκρων. 
 

ΉΉΉΉρθε η ώρα να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Χριστό και βα-
σικά να σπάσουμε τους μεντεσέδες για να μην ξανακλείσει ποτέ. […] 
 

ΉΉΉΉρθε η ώρα να μην βλέπουμε την Εκκλησία σαν κτήριο θρη-
σκευτικών ή εθιμοτυπικών υποθέσεων αλλά ως δρόμο για τη Βασιλεία 
των Ουρανών, ως το νοσοκομείο για να γιατρέψουμε τις πληγές μας. […] 
 

���� συνειδητοποιημένος Ορθόδοξος Χριστιανός βλέπει πάντα 
το φως ακόμα και στα σκοτάδια. Για τον συνειδητοποιημένο πνευ-
ματικά άνθρωπο πλήρης κανονικότητα είναι όχι μόνο η επιστροφή 
στους Ναούς αλλά η επιστροφή στον στίβο της ασκήσεως και στο 
θέλημα του Κυρίου. 
 

���� μοναδικός εχθρός μας είναι ο κακός εαυτός μας, αυτός ο ε-
αυτός που αρνούμαστε να αλλάξουμε, που έχει σχέση με το σκότος 
και όχι με τον Χριστό. 
 

����γαπητοί μου, καλό μας έκανε η κλεισούρα, αρκεί να κολυ-
μπήσαμε βαθιά στην καρδιά μας και να συλλέξαμε τις πληγές που τώ-
ρα θα τις πάμε στην Εκκλησία ώστε τα καρφιά να γίνουν λουλούδια. 

 

π. Σπυρίδων Σκουτής - euxh.gr - Ιερά Μητρόπολη Λήμνου 
 

(Πηγή: https://megalipanagiathivon.gr) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  
Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, Παρεκκλήσι Αγίων Αναργύρων 7:00 π.μ. 
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου  
                                                                         Πόρτο Ράφτη 7:00 π.μ. 
Σάββατο 13 Ιουνίου 2020, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
2)                                 ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ     
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 7:00 μ.μ. Ιερό Ευχέλαιο 
στο Ναό μας. Θα προηγηθεί ο Εσπερινός στις 6:30 μ.μ. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040,  
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 
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