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Ἐὰν τρώγεις, ἐὰν πίνεις, ἐὰν παντρεύε-
σαι, ἐὰν ταξιδεύεις, ὅλα νὰ τὰ κάνεις 
στὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ καλώντας 
Τὸν γιὰ Βοηθό. Σὲ ὅλα, πρῶτα νὰ προ-
σεύχεσαι σ’ Αὐτὸν καὶ µετὰ νὰ καταγί-
νεσαι µὲ τὶς ὑποθέσεις σου. Θέλεις νὰ πεῖς 
κάτι; Νὰ προτάσεις τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ. 
Ὅπου βρίσκεται τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ τὰ 
πάντα εἶναι εὐνοϊκά. ∆ιότι, ἐὰν τὰ ὀνό-
µατα τῶν ὑπάτων ἀσφαλίζουν τὰ ἔγγρα-
φα, πολὺ περισσότερο τὸ ὄνοµα τοῦ Χρι-
στοῦ. Τρῶς; Εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ καὶ 
πρὶν καὶ µετὰ τὸ φαγητό. Κοιµᾶσαι; Εὐ-
χαρίστησε τὸν Θεὸ πρὶν καὶ µετὰ τὸν 
ὕπνο. Τὰ πάντα νὰ τὰ κάνεις στὸ ὄνοµα 
τοῦ Κυρίου καὶ ὅλα θὰ σοῦ πᾶνε καλά. 
Ὅταν τεθεῖ τὸ Ὄνοµα τοῦ Κυρίου, ὅλα 
εἶναι εὐνοϊκά. Ἐπειδή, λοιπόν, τιµᾶται ὁ 
Θεὸς µὲ τὸ νὰ τὸν προσκαλέσο
ποδίδει τὴν τιµὴ µὲ τὸ νὰ ἀν
τὶς δυσκολίες µας. Τίποτε δὲν
µὲ τὸ µα τοῦ Θεοῦ. Παν
ἄξιο θαυµασµοῦ. «Μύρο ποὺ 
εἶναι τὸ Ὄνοµά Σου» λέγει 
Ἐκεῖνος ποὺ τὸ προφέρει, γεµίζ
Ἐὰν πεῖς «στὸ Ὄνο α το  Π
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ
πίστη, τὰ πάντα πραγµατο
Μὲ τὸ Ὄνοµα τοῦ Θεοῦ ὁ διά
ταπατήθηκε. Ἐµεῖς ἔχουµε ἀναγ
τὸ Ὄνοµα τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ
µάρτυρες καὶ ὁµολογητές. Ἂς Τὸ -
µε γιὰ νὰ γίνουµε εὐάρεστοι στὸ Θεό. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ὁ Μακρυγιάννης, ἕνας γενναῖος στρα-
τηγὸς τοῦ 21 ποὺ διέθετε βαθιὰ πίστη 
στὸν Θεό, ἀγνὴ καὶ θερµὴ ἀγάπη στὴν 
Πατρίδα, κάποτε δέχθηκε στὸ σπίτι του 
ἕναν ξένο διπλωµάτη καὶ µὲ τὴν ἁπλό-
τητα ποὺ τὸν διέκρινε τὸν ἐκράτησε 
στὸ λιτό του τραπέζι, γιὰ νὰ τὸν φιλο-

Ὁ στρατηγὸς σηκώθηκε ρθι-
 τὴν προσευχή του, ἔκανε τὸ 
ου, ἀλλὰ ὁ Εὐρωπαῖος διπλω-
καρδίστηκε στὰ γέλια. Τότε ὁ 
ς τοῦ δείχνει τὴν πόρτα γιὰ ἔ-
 σὲ αὐστηρὸ τόνο τοῦ λέγει 
ε, ἀπὸ αὐτὴ τὴν πόρτα µπῆ-
τὴν ἄλλη θὰ ἐξέλθεις. Ἂν δὲν 
ὰ σέβεσαι τὸν Θεό, τουλάχι-
σέβεσαι τὸν ἄνθρωπο. Ἔξω 
σπίτι µας!» Αὐτοὶ ἦταν οἱ 
ὶ ποὺ ἀνέστησαν τὸ Ἔθνος 
εἶπαν πῶς γίνει άτος 

Θεοῦ, µὲ Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλλάδα, µὲ 
Χριστὸ καὶ Εὐαγγέλιο. 
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Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.15 π.µ. 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ 
Κάθε Τετάρτη, στὶς 5.00 µ.µ.  

Σᾶς περιµένουµε. 

Η  ΛΕ Ι ΤΟΥΡ Γ Ι Α   ΘΕΟΦΑΝΕ ΙΩΝ  
7.30 – 15 π.µ. 
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Π Ο Ι Μ Ε Ν Ε Σ  Ζ Ω Ω Ν  Κ Α Ι  Π Ο Ι Μ Ε Ν Ε Σ  Λ Α Ω Ν  

Ἡ Γέννησι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στὴ Βη-
θλεὲµ εἶχε πολλὰ σηµεῖα ταπεινώσεως, εἶ-
χε καὶ ὀλίγα σηµεῖα δόξης. Ἕνα σηµεῖο 
δόξης κατὰ τὴν νύκτα τῆς Γεννήσεως εἶ-
ναι ἡ ἐµφάνιση στὴ γῆ, ἀγγέλου κοµίζο-
ντος µέγα µήνυµα, µέγα ἄγγελµα καὶ 
διάγγελµα στοὺς ποιµένες τῆς Βηθλεέµ, 
οἱ ὁποῖοι ἔµεναν στὴν ὕπαιθρο καὶ φύ-
λαγαν βάρδιες τὴ νύκτα γιὰ τὸ ποίµνιό 
τους. Σ’ αὐτοὺς τοὺς ποι-
µένες ὁ ἄγγελος τοῦ Κυ-
ρίου ἀνήγγειλε τὴν Γέννη-
σι τὴν ἀσυγκρίτως ἀνώ-
τερη καὶ σηµαντικότερη 
ὅλων τῶν γεννήσεων. Γεν-
νᾶται ἡ ἀπορία: Γιατί ὁ 
ἄγγελος τὸ µήνυµα τῆς 
Γεννήσεως τοῦ Θεοῦ τὸ 
µετέδωσε στοὺς ποιµένες 
τῆς Βηθλεέµ, τοὺς ταπει-
νοὺς ὺς καὶ ὄχι 
στοὺς πνευµατικοὺς ποι-
µένες τοῦ Ἰσραήλ, τοὺς 
ἀρχιερεῖς στὰ Ἱεροσόλυ-
µα; Γιατί ἡ ἐπισ τερη 
Γέννησι, ποῦ σ νέβη στὸν 
κόσµο ἀνακοι ώθηκε σὲ 
ἀσήµους καὶ ὄχι στοὺς ἐπισήµους, τοὺς 
ἀντιπροσώπους τοῦ θεοῦ; Ὁ Θεὸς διὰ 
τοῦ ἀγγέλου ἐνήργησε κατ’ αὐτὸ τὸν τρό-
πο γιὰ πολλοὺς λόγους. Οἱ θεωρούµενοι 
ἀντιπρόσωποι τοῦ θεοῦ δὲν ἦταν ἀληθι-
νοὶ ἀντιπρόσωποί Του. Στὴν πραγµατι-
κότητα δὲν ἀντιπροσώπευαν τὸ Θεό, 
ἀλλὰ τοὺς ἑαυτοὺς τῶν. Οἱ θεωρ ύµε-
νοι πνευµατικοὶ ποιµένες τοῦ Ἰσραὴλ δὲν 

διακρίνονταν γιὰ πνευ τικότητα καὶ 
δὲν ἦταν ἀληθινοὶ ποιµένες. Ἐν ἀντιθέ-
σει πρὸς τοὺς ταπεινοὺς ποιµένες τῆς Βη-
θλεέµ. Οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ Ἰσραὴλ ἦταν ὑ-
περήφανοι, ἀλαζόνες, αὐτάρεσκοι, αὐ-
τοδικαιούµενοι, ἀρχοµανεῖς καὶ σφόδρα 
ἰδιοτελεῖς. Ὅποιος πλήρωνε περισσότε-
ρα στὸ Ρωµαῖο κατακτητή, αὐτὸς ἀγό-
ραζε τὸ ἀξίωµα καὶ τὸ χρησιµοποιοῦσε 

γιὰ νὰ ἱκανοποιεῖ τὴν ἀρ-
χοµανία του. Ν’ ἀπολαµ-
βάνει ψευτοδόξα, νὰ ἐκ-
µεταλλεύεται τὸ ναὸ καὶ 
νὰ πλουτίζει καὶ νὰ θη-
σαυρίζει. Ἐν ἀντιθέσει µὲ 
τοὺς ποιµένες τῆς Βηθλε-
έµ, οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦσαν 
τὸ ποίµνιό Τους καὶ φύ-
λαγαν τὴν νύκτα βάρδι-
ες, γιὰ νὰ τὸ προστατεύ-
ουν ἀπὸ τοὺς λύκους καὶ 
τοὺς κλέπτες. Οἱ λεγόµε-
νοι ποιµένες τοῦ λαοῦ οἱ 
Ἀρχιερεῖς καταφρονοῦ-
σαν τὸ λογικὸ ποίµνιο, 
κοιµώµενοι µακαρίως καὶ 
τὸν ἄφηναν ἀφύλακτο, 

ὥστε νὰ γ νεται βορὰ τῶ  νοητῶν λύκων. 
Οἱ λεγόµενοι ποιµένες, οἱ Ἀρχιερεῖς, δὲν 
ποίµαιναν καὶ δὲν ἔβοσκαν τὰ λογικὰ 
πρόβατα, ἀλλὰ τοὺς ἑαυτοὺς τῶν. Καὶ ὁ 
Γεννηθεῖς στὴ Βηθλεέµ, ὅταν ἀνδρώθη-
κε καὶ βγῆκε στὸ δηµόσιο βίο, εἶδε τὸ 
ποίµνιο ἀποίµαντο καὶ ἐγκαταλελειµµένο 
καὶ µίλησε γιὰ κλέπτες καὶ ληστές! Ἰδού, 
λοιπόν, γιατί τὸ µήνυµα τοῦ οὐρανοῦ γιὰ 
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τὴ Γέννησι τοῦ Χριστοῦ µεταδόθηκε 
στοὺς ταπεινοὺς ποιµένες τῆς Βηθλεὲµ 
καὶ ὄχι στοὺς ἐπισήµους, τοὺς θρησκευ-
τικοὺς ταγοὺς τοῦ Ἰσραήλ. Οἱ σηµερι-
νοὶ ποιµένες τοῦ Χριστιανισµοῦ διαφέ-
ρουν ἀπὸ τοὺς ποιµένες τοῦ Ἰσραὴλ ἢ 
ὁµοιάζουν µὲ ἐκείνους; ∆όξα τῷ Θεῷ, 
ὑπάρχουν στὴν Ἐκκλησία ποιµένες, οἱ 
ὁποῖοι διαφέρουν ἀπὸ τοὺς κακοὺς ποι-
µένες τοῦ Ἰσραήλ. Ὑπάρχουν ὅµως 
στὴν Ἐκκλησία καὶ ποιµένες οἱ ὁποῖοι 
ὁµοιάζουν µὲ τοὺς κακοὺς ποιµένες τοῦ 
Ἰσραήλ. Ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ ποίµνιο 
καὶ ἐκµεταλλεύονται τὸ ποίµνιο. ∆ὲν 
κάνουν κατήχησι καὶ κήρυγµα, ἀφή-
νουν τὸ ποίµνιο ἀφώτιστο, καὶ ἔτσι 
ψυχὲς γίνονται βορὰ νοητῶν λύκων, 
αἱρετικῶν καὶ ἀπίστων. Μερικοὶ ἀπὸ 
τοὺς κακοὺς αὐτοὺς ποιµένες διαπράτ-
τουν καὶ σκάνδαλα σεξουαλικῆς καὶ 
οἰκονοµικῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ προδο-
σιῶν τῆς πίστεως. Καὶ δυστυχῶς οἱ 
κακοὶ ποιµένες εἶναι περισσότεροι τῶν 
καλῶν ποιµένων, πολὺ περισσότεροι. 
Εὐλογηµένοι οἱ πρῶτοι, δυστυχεῖς οἱ 
δεύτεροι. Πολὺ µεγάλο τὸ κρίµα τῶν 
κακῶν ποιµένων. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς δώση 
µετάνοια καὶ ἔλεος. (Ι. Σωτηρόπουλος, 
Ὄρθ. Τύπος, 11-12-09) 
 

ΕΦΥΓΕΝ  ΕΝΑΣ  ΑΓ ΙΟΣ  
 
 

Ὁ Σερβικὸς λαὸς θρηνεῖ τὸν ἀσκητὴ 
Πατριάρχη του Παῦλο. 

 

Γιὰ τὰ ἑκατοµ-
ύρ ὸς 

π ς, 
µ ια τῶν Σέρβων πιστῶν ὁ ἐκλεκτ
Πατριάρχης ὑπῆρξε ὁ τα εινὸς ἡγέτη
ὁ ἀσκητὴς κληρικός. Μὲ τὴν ἀρετή του, 
µὲ τὴν βαθειά του ταπείνωση, µὲ τὸ 
µειλίχιο τοῦ χαρακτῆρος του εἶχε ἐπι-
βληθεῖ στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν πιστῶν. 
Λιτός, ἀπέριττος, ἀσκητικός, ἐκινεῖτο 
πάντοτε γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς εἰρήνης. 
∆ὲν εἶχε λιµουζίνα γιὰ τὶς µετακινήσεις 
του, οὔτε ὁπλισµένους φρουροὺς γιὰ νὰ 
τὸν προστατεύουν. Μποροῦσε νὰ τὸν 
συναντήσει κανεὶς σὲ κάποιο δρόµο 
τοῦ παλιοῦ Βελιγραδίου νὰ κρατάει 
τσάντες µὲ ψώνια, ἢ σὰν ἁπλὸ ἐπιβάτη 
σὲ ἀστικὸ λεωφορεῖο. Ὁ ∆οµήτωρ τῆς 
Ἐκκλησίας τὸν κάλεσε κοντά Του. Νὰ 

ἔχουµε τὴν εὐλογία του. 
 

  
Ὁ ταπεινὸς Σέρβος Πατριάρχης 

 

Η  Β Α Π Τ Ι Σ Ι Σ  
 

Κάποτε πῆγε µιὰ γυναίκα ποὺ εἶχε
καρ πὸ
τὰ ἀρχαία χρόνια τὸ νόσηµα αὐτὸ 
ὑπῆρχε).  πᾶς τὸ 

 
 κίνο στὸν Ἅγιο Αὐγουστίνο (ἀ

 
Τῆς λέει ὁ Ἅγιος «νὰ

πρωὶ ποὺ γίνονται Βαπτίσεις στὴν Ἐκ-
κλησία καὶ ὅποιος βγεῖ ἀπὸ τὸ βαπτι-
στήριο νὰ τὸ σταυρώσει καὶ θὰ περά-
σει» Καὶ πράγµατι ὁ νεοβαπτισµένος 
της τὸ σταύρωσε καὶ ἔγινε καλά. Τόση 
δύναµη ἔχει τὸ Βάπτισµα. Ἀπὸ τὸ Βά-
πτισµα παίρνουµε χάρη. Καὶ συντηροῦ-
µε τὴ χάρη αὐτὴ τοῦ Βαπτίσµατος µὲ τὴ 
Θεία Εὐχαριστία καὶ µὲ τὴν Μετάνοια 
καὶ τὴν Ἐξοµολόγηση. Καὶ ἔχουµε πλέ-
ον τὸ Χριστὸ µέσα µας. Γι’ αὐτὸ κάποτε 
ὁ σατανᾶς παρουσιάστηκε σὲ ἕναν Ἅ-
γιο Ἀσκητὴ καὶ τοῦ εἶπε: «Τρία πράγ-
µατα φοβᾶµαι ἀπὸ ἐκεῖνα ποῦ κάµετε 
καὶ ἔχετε ἐσεῖς οἱ Χριστιανοί: τὸ Λου-
τρὸ (δὲν τολµοῦσε νὰ πεῖ τὸ Βάπτισµα). 
Αὐτὸ ποὺ πίνετε στὴν Ἐκκλησία (τὴν 
Θεία Εὐχαριστία) καὶ αὐτὸ ποὺ κρεµᾶ-
τε στὸν λαιµό σας (τὸν Σταυρό). Ἀπὸ 
τὸν Σταυρὸ στὴν Σταύρωση, τὸν Ἐ-
σταυρωµένο βγῆκαν τὰ δυὸ µεγάλα 
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Αἷµα καὶ 
τὸ Ὕδωρ. Τὸ Αἷµα εἶναι ἡ Θεία Εὐχα-
ριστία καὶ τὸ Ὕδωρ τὸ Βάπτισµα. Γι’ 
αὐτὸ εἴµεθα προνοµιοῦχοι ἐµεῖς οἱ Ὀρ-
θόδοξοι ποὺ εἴµαστε στὴν Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ. Ἂς κρατᾶµε καθαρὸ καὶ 
ἀµόλυντο τὸ Ἅγιο Βάπτισµά µας. 

Α Π Ο  Τ Α  Θ Α Υ Μ Α Τ
 
 

«Ὀνοµάζοµαι Σ. Μ. καὶ εἶµαι 25 

Α  Τ Ω Ν  Α Γ Ι Ω Ν  Μ Α Σ  

ἐτῶν. 
Φοιτῶ στὴν κτηνιατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Μὲ πονοῦ-
σαν τὰ µάτια µου καὶ δὲν ἔβλεπα καλά, 
ὥστε νὰ µπορῶ νὰ διαβάζω ἄνετα τὰ 
µαθήµατά µου. Ὅταν ἐπέστρεψα στὸ πα-
τρικό µου σπίτι στὸ Χαλάνδρι Ἀττικῆς 
ἐπισκέφθηκα τὸν ὀφθαλµίατρό µου κ. 
Γ. Σ. Ἐκεῖνος µου συνέστησε τὴν χρήση 
ἑνὸς φαρµάκου καὶ µοῦ εἶπε ὅτι θὰ µὲ 
ἐξέταζε πάλι µετὰ ἀπὸ δυὸ µῆνες. Κατὰ 
τὸ χρονικὸ διάστηµα τὸ ὁποῖο µεσολά-
βησε ἀπὸ τότε, µέχρι τὴν ἑπόµενη ἐπί-
σκεψη στὸν ὀφθαλµίατρο καὶ παρὰ τὴν 
χρήση τοῦ φαρµάκου, ἡ κατάσταση τῶν 
ὀφθαλµῶν µου ἐπιδεινωνόταν. Μετὰ τὸ 
τέλος τῶν δυὸ µηνῶν ἐπισκέφθηκα τὸν 
Γιατρό µου, ὁ ὁποῖος µὲ ἐξέ-
τασε µὲ µεγαλύτερη προσοχὴ 
καὶ διαπίστωσε ὅτι ἔπασχα 
ἀπὸ «Νεανικὸ Γλαύκωµα». 
Τότε µοῦ εἶπε νὰ προβῶ σὲ 
ἐξέταση ὀπτικῶν πεδίων. Ἡ 
ἐν λόγῳ ἐξέταση ἀπέδειξε ὅτι 
ὁ ἀριστερὸς ὀφθαλµὸς µόνο 
εἰς τὸ κέντρο του ἦταν καθα-
ρός, ἐνῶ ἡ ὑπόλοιπη περιοχὴ 
καλυπτόταν ἀπὸ σκέπη, ἐνῶ 
ὁ δεξιὸς ὀφθαλµὸς ἦταν κα-
λυµµένος σχεδὸν κατὰ τὸ ἥµι-
συ. Ὅλη ἡ οἰκογένειά µου 
καὶ ἐγὼ ἐπισκεφθήκαµε τὸν Ἅγιο Ρα-
φαὴλ εἰς τὸ Ἄνω Σούλι, γιὰ νὰ παρα-
καλέσουµε ἐκ βάθους ψυχῆς νὰ µὲ βο-
ηθήσει. Ὁ ἀδελφὸς Ραφαήλ µου ἔδωσε 
βαµβάκι ἐµποτισµένο στὸ λαδάκι ἀπὸ 
τὸ κανδήλι τοῦ Ἁγίου καὶ µοῦ εἶπε νὰ 
σταυρώνω µὲ αὐτὸ τοὺς ὀφθαλµούς µου 
καθηµερινῶς. Ἀναχωρήσαµε ἀπὸ τὸν 
Ἁγιασµένο χῶρο τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 
καὶ ἀνελλιπῶς κάθε ἡµέρα ἔβαζα λαδά-
κι στὰ µάτια µου. Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡµέ-
ρες ἐπισκέφθηκα στὸ Γενικὸ Νοσοκο-
µεῖο Ἀθηνῶν τὸν εἰδικὸ γιὰ τὰ γλαυκώ-
µατα Ἰατρὸ κ. Γ. Γ. καὶ µοῦ ἐξέτασε πά-
ρα πολὺ προσεκτικὰ τοὺς ὀφθαλµούς 
µου. ∆ιαπίστωσε ὅτι δὲν µποροῦσε νὰ 

ἀντιληφθεῖ πῶς εἶχαν παρουσιασθεῖ σὲ 
προηγούµενες ἐξετάσεις οἱ σκιὲς στὸ ὀ-
πτικὸ πεδίον, δεδοµένου ὅτι τὰ ὀπτικὰ 
νεῦρα κανένα ἀπολύτως πρόβληµα δὲν 
εἶχαν. Ὁ Γιατρὸς συνέστησε τὴν ἐπανά-
ληψιν τῆς ἐξέτασης τῶν ὀπτικῶν πεδίων. 
Πράγµατι, τὸ ἀπόγευµα τῆς ἴδιας ἡµέρας 
προέβην εἰς τὴν ἐκ νέου ἐξέτασιν τῶν 
ὀφθαλµῶν καὶ ἰδοὺ τὸ ἀνέλπιστο. Ὁ δε-
ξιὸς ὀφθαλµὸς εἶχε καθαρίσει ὁλοσχερῶς, 
ἐνῶ στὸν ἀριστερὸ οἱ σκιὲς εἶχαν ἐλατ-
τωθεῖ κατὰ τὸ ἥµισυ. ∆ὲν πιστεύαµε σὲ 
ὅ,τι ἀκούγαµε καὶ ζούσαµε. Ὁ Ἄγ. Ρα-
φαὴλ εἶχε κάνει τὸ θαῦµα Του. Τὴν ἑπο-
µένη, ὅλη ἡ οἰκογένεια µεταβήκαµε στὸν 
Ἅγιο Ραφαὴλ εἰς τὸ Ἄνω Σούλι, γιὰ νὰ 
προσκυνήσουµε καὶ νὰ δοξάσουµε τὴ 

Χάρη Του. Μαζί µε τοὺς Ἀδελ-
φοὺς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ ποὺ 
καὶ αὐτοὶ χάρηκαν ὅπως κι 
ἐµεῖς, ὅλοι µαζὶ εὐχαριστήσαµε 
καὶ προσκυνήσαµε τὸν Ἅγιο. 
Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡµέρες ἐπέ-
στρεψα στὸ πανεπιστήµιό µου 
εἰς τὴν Θεσσαλονίκη, γιὰ νὰ 
συνεχίσω τὶς σπουδές µου. Μία 
ἡµέρα εὑρισκόµουν στὸν προ-
αύλιο χῶρο τοῦ Πανεπιστηµί-
ου µεταξὺ τῶν συµφοιτητριὼν 
καὶ τῶν συµφοιτητῶν καὶ διη-
γούµην τὰ περὶ τῆς ἰάσεώς µου 

καὶ περὶ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ ποὺ µὲ θε-
ράπευσε. Μία ὅµως ἐκ τῶν συµφοιτητρι-
ών µου ἀµφέβαλλε γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν 
γεγονότων καὶ µοῦ ἔλεγε ὅτι ὅλα ὀφείλο-
νται σὲ συµπτώσεις καὶ φαντασιώσεις. 
Ἐν τούτοις, τὴν ἴδια νύκτα, τῆς ἐµφανί-
στηκε στὸν ὕπνο της ὁ Ἄγ. Ραφαὴλ καὶ 
τὴν ρώτησε «Γιατί ἀµφιβάλλεις;» Τὸ 
πρωὶ τῆς ἑποµένης, ἡ ἐν λόγῳ φοιτήτρια 
ἦρθε καὶ µὲ συνάντησε κλαίγοντας γο-
ερά. Μοῦ ἐξέθεσε ἐκεῖνο ποὺ τῆς συνέβη 
καὶ ἔλεγε συνεχῶς «Πιστεύω, πιστεύω» 
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἐγὼ καὶ ἡ οἰκογέ-
νειά µου εὐχαριστοῦµε καὶ δοξάζουµε 
καθηµερινῶς τὸν Ἄγ. Ραφαήλ.» 

Σ. Μ. 
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τὴ Γέννησι τοῦ Χριστοῦ µεταδόθηκε 
στοὺς ταπεινοὺς ποιµένες τῆς Βηθλεὲµ 
καὶ ὄχι στοὺς ἐπισήµους, τοὺς θρησκευ-
τικοὺς ταγοὺς τοῦ Ἰσραήλ. Οἱ σηµερι-
νοὶ ποιµένες τοῦ Χριστιανισµοῦ διαφέ-
ρουν ἀπὸ τοὺς ποιµένες τοῦ Ἰσραὴλ ἢ 
ὁµοιάζουν µὲ ἐκείνους; ∆όξα τῷ Θεῷ, 
ὑπάρχουν στὴν Ἐκκλησία ποιµένες, οἱ 
ὁποῖοι διαφέρουν ἀπὸ τοὺς κακοὺς ποι-
µένες τοῦ Ἰσραήλ. Ὑπάρχουν ὅµως 
στὴν Ἐκκλησία καὶ ποιµένες οἱ ὁποῖοι 
ὁµοιάζουν µὲ τοὺς κακοὺς ποιµένες τοῦ 
Ἰσραήλ. Ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ ποίµνιο 
καὶ ἐκµεταλλεύονται τὸ ποίµνιο. ∆ὲν 
κάνουν κατήχησι καὶ κήρυγµα, ἀφή-
νουν τὸ ποίµνιο ἀφώτιστο, καὶ ἔτσι 
ψυχὲς γίνονται βορὰ νοητῶν λύκων, 
αἱρετικῶν καὶ ἀπίστων. Μερικοὶ ἀπὸ 
τοὺς κακοὺς αὐτοὺς ποιµένες διαπράτ-
τουν καὶ σκάνδαλα σεξουαλικῆς καὶ 
οἰκονοµικῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ προδο-
σιῶν τῆς πίστεως. Καὶ δυστυχῶς οἱ 
κακοὶ ποιµένες εἶναι περισσότεροι τῶν 
καλῶν ποιµένων, πολὺ περισσότεροι. 
Εὐλογηµένοι οἱ πρῶτοι, δυστυχεῖς οἱ 
δεύτεροι. Πολὺ µεγάλο τὸ κρίµα τῶν 
κακῶν ποιµένων. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς δώση 
µετάνοια καὶ ἔλεος. (Ι. Σωτηρόπουλος, 
Ὄρθ. Τύπος, 11-12-09) 
 

ΕΦΥΓΕΝ  ΕΝΑΣ  ΑΓ ΙΟΣ  
 
 

Ὁ Σερβικὸς λαὸς θρηνεῖ τὸν ἀσκητὴ 
Πατριάρχη του Παῦλο. 

 

Γιὰ τὰ ἑκατοµ-
ύρ ὸς 

π ς, 
µ ια τῶν Σέρβων πιστῶν ὁ ἐκλεκτ
Πατριάρχης ὑπῆρξε ὁ τα εινὸς ἡγέτη
ὁ ἀσκητὴς κληρικός. Μὲ τὴν ἀρετή του, 
µὲ τὴν βαθειά του ταπείνωση, µὲ τὸ 
µειλίχιο τοῦ χαρακτῆρος του εἶχε ἐπι-
βληθεῖ στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν πιστῶν. 
Λιτός, ἀπέριττος, ἀσκητικός, ἐκινεῖτο 
πάντοτε γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς εἰρήνης. 
∆ὲν εἶχε λιµουζίνα γιὰ τὶς µετακινήσεις 
του, οὔτε ὁπλισµένους φρουροὺς γιὰ νὰ 
τὸν προστατεύουν. Μποροῦσε νὰ τὸν 
συναντήσει κανεὶς σὲ κάποιο δρόµο 
τοῦ παλιοῦ Βελιγραδίου νὰ κρατάει 
τσάντες µὲ ψώνια, ἢ σὰν ἁπλὸ ἐπιβάτη 
σὲ ἀστικὸ λεωφορεῖο. Ὁ ∆οµήτωρ τῆς 
Ἐκκλησίας τὸν κάλεσε κοντά Του. Νὰ 

ἔχουµε τὴν εὐλογία του. 
 

  
Ὁ ταπεινὸς Σέρβος Πατριάρχης 

 

Η  Β Α Π Τ Ι Σ Ι Σ  
 

Κάποτε πῆγε µιὰ γυναίκα ποὺ εἶχε
καρ πὸ
τὰ ἀρχαία χρόνια τὸ νόσηµα αὐτὸ 
ὑπῆρχε).  πᾶς τὸ 

 
 κίνο στὸν Ἅγιο Αὐγουστίνο (ἀ

 
Τῆς λέει ὁ Ἅγιος «νὰ

πρωὶ ποὺ γίνονται Βαπτίσεις στὴν Ἐκ-
κλησία καὶ ὅποιος βγεῖ ἀπὸ τὸ βαπτι-
στήριο νὰ τὸ σταυρώσει καὶ θὰ περά-
σει» Καὶ πράγµατι ὁ νεοβαπτισµένος 
της τὸ σταύρωσε καὶ ἔγινε καλά. Τόση 
δύναµη ἔχει τὸ Βάπτισµα. Ἀπὸ τὸ Βά-
πτισµα παίρνουµε χάρη. Καὶ συντηροῦ-
µε τὴ χάρη αὐτὴ τοῦ Βαπτίσµατος µὲ τὴ 
Θεία Εὐχαριστία καὶ µὲ τὴν Μετάνοια 
καὶ τὴν Ἐξοµολόγηση. Καὶ ἔχουµε πλέ-
ον τὸ Χριστὸ µέσα µας. Γι’ αὐτὸ κάποτε 
ὁ σατανᾶς παρουσιάστηκε σὲ ἕναν Ἅ-
γιο Ἀσκητὴ καὶ τοῦ εἶπε: «Τρία πράγ-
µατα φοβᾶµαι ἀπὸ ἐκεῖνα ποῦ κάµετε 
καὶ ἔχετε ἐσεῖς οἱ Χριστιανοί: τὸ Λου-
τρὸ (δὲν τολµοῦσε νὰ πεῖ τὸ Βάπτισµα). 
Αὐτὸ ποὺ πίνετε στὴν Ἐκκλησία (τὴν 
Θεία Εὐχαριστία) καὶ αὐτὸ ποὺ κρεµᾶ-
τε στὸν λαιµό σας (τὸν Σταυρό). Ἀπὸ 
τὸν Σταυρὸ στὴν Σταύρωση, τὸν Ἐ-
σταυρωµένο βγῆκαν τὰ δυὸ µεγάλα 
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Αἷµα καὶ 
τὸ Ὕδωρ. Τὸ Αἷµα εἶναι ἡ Θεία Εὐχα-
ριστία καὶ τὸ Ὕδωρ τὸ Βάπτισµα. Γι’ 
αὐτὸ εἴµεθα προνοµιοῦχοι ἐµεῖς οἱ Ὀρ-
θόδοξοι ποὺ εἴµαστε στὴν Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ. Ἂς κρατᾶµε καθαρὸ καὶ 
ἀµόλυντο τὸ Ἅγιο Βάπτισµά µας. 
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ἐτῶν. 
Φοιτῶ στὴν κτηνιατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Μὲ πονοῦ-
σαν τὰ µάτια µου καὶ δὲν ἔβλεπα καλά, 
ὥστε νὰ µπορῶ νὰ διαβάζω ἄνετα τὰ 
µαθήµατά µου. Ὅταν ἐπέστρεψα στὸ πα-
τρικό µου σπίτι στὸ Χαλάνδρι Ἀττικῆς 
ἐπισκέφθηκα τὸν ὀφθαλµίατρό µου κ. 
Γ. Σ. Ἐκεῖνος µου συνέστησε τὴν χρήση 
ἑνὸς φαρµάκου καὶ µοῦ εἶπε ὅτι θὰ µὲ 
ἐξέταζε πάλι µετὰ ἀπὸ δυὸ µῆνες. Κατὰ 
τὸ χρονικὸ διάστηµα τὸ ὁποῖο µεσολά-
βησε ἀπὸ τότε, µέχρι τὴν ἑπόµενη ἐπί-
σκεψη στὸν ὀφθαλµίατρο καὶ παρὰ τὴν 
χρήση τοῦ φαρµάκου, ἡ κατάσταση τῶν 
ὀφθαλµῶν µου ἐπιδεινωνόταν. Μετὰ τὸ 
τέλος τῶν δυὸ µηνῶν ἐπισκέφθηκα τὸν 
Γιατρό µου, ὁ ὁποῖος µὲ ἐξέ-
τασε µὲ µεγαλύτερη προσοχὴ 
καὶ διαπίστωσε ὅτι ἔπασχα 
ἀπὸ «Νεανικὸ Γλαύκωµα». 
Τότε µοῦ εἶπε νὰ προβῶ σὲ 
ἐξέταση ὀπτικῶν πεδίων. Ἡ 
ἐν λόγῳ ἐξέταση ἀπέδειξε ὅτι 
ὁ ἀριστερὸς ὀφθαλµὸς µόνο 
εἰς τὸ κέντρο του ἦταν καθα-
ρός, ἐνῶ ἡ ὑπόλοιπη περιοχὴ 
καλυπτόταν ἀπὸ σκέπη, ἐνῶ 
ὁ δεξιὸς ὀφθαλµὸς ἦταν κα-
λυµµένος σχεδὸν κατὰ τὸ ἥµι-
συ. Ὅλη ἡ οἰκογένειά µου 
καὶ ἐγὼ ἐπισκεφθήκαµε τὸν Ἅγιο Ρα-
φαὴλ εἰς τὸ Ἄνω Σούλι, γιὰ νὰ παρα-
καλέσουµε ἐκ βάθους ψυχῆς νὰ µὲ βο-
ηθήσει. Ὁ ἀδελφὸς Ραφαήλ µου ἔδωσε 
βαµβάκι ἐµποτισµένο στὸ λαδάκι ἀπὸ 
τὸ κανδήλι τοῦ Ἁγίου καὶ µοῦ εἶπε νὰ 
σταυρώνω µὲ αὐτὸ τοὺς ὀφθαλµούς µου 
καθηµερινῶς. Ἀναχωρήσαµε ἀπὸ τὸν 
Ἁγιασµένο χῶρο τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ 
καὶ ἀνελλιπῶς κάθε ἡµέρα ἔβαζα λαδά-
κι στὰ µάτια µου. Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡµέ-
ρες ἐπισκέφθηκα στὸ Γενικὸ Νοσοκο-
µεῖο Ἀθηνῶν τὸν εἰδικὸ γιὰ τὰ γλαυκώ-
µατα Ἰατρὸ κ. Γ. Γ. καὶ µοῦ ἐξέτασε πά-
ρα πολὺ προσεκτικὰ τοὺς ὀφθαλµούς 
µου. ∆ιαπίστωσε ὅτι δὲν µποροῦσε νὰ 

ἀντιληφθεῖ πῶς εἶχαν παρουσιασθεῖ σὲ 
προηγούµενες ἐξετάσεις οἱ σκιὲς στὸ ὀ-
πτικὸ πεδίον, δεδοµένου ὅτι τὰ ὀπτικὰ 
νεῦρα κανένα ἀπολύτως πρόβληµα δὲν 
εἶχαν. Ὁ Γιατρὸς συνέστησε τὴν ἐπανά-
ληψιν τῆς ἐξέτασης τῶν ὀπτικῶν πεδίων. 
Πράγµατι, τὸ ἀπόγευµα τῆς ἴδιας ἡµέρας 
προέβην εἰς τὴν ἐκ νέου ἐξέτασιν τῶν 
ὀφθαλµῶν καὶ ἰδοὺ τὸ ἀνέλπιστο. Ὁ δε-
ξιὸς ὀφθαλµὸς εἶχε καθαρίσει ὁλοσχερῶς, 
ἐνῶ στὸν ἀριστερὸ οἱ σκιὲς εἶχαν ἐλατ-
τωθεῖ κατὰ τὸ ἥµισυ. ∆ὲν πιστεύαµε σὲ 
ὅ,τι ἀκούγαµε καὶ ζούσαµε. Ὁ Ἄγ. Ρα-
φαὴλ εἶχε κάνει τὸ θαῦµα Του. Τὴν ἑπο-
µένη, ὅλη ἡ οἰκογένεια µεταβήκαµε στὸν 
Ἅγιο Ραφαὴλ εἰς τὸ Ἄνω Σούλι, γιὰ νὰ 
προσκυνήσουµε καὶ νὰ δοξάσουµε τὴ 

Χάρη Του. Μαζί µε τοὺς Ἀδελ-
φοὺς τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ ποὺ 
καὶ αὐτοὶ χάρηκαν ὅπως κι 
ἐµεῖς, ὅλοι µαζὶ εὐχαριστήσαµε 
καὶ προσκυνήσαµε τὸν Ἅγιο. 
Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡµέρες ἐπέ-
στρεψα στὸ πανεπιστήµιό µου 
εἰς τὴν Θεσσαλονίκη, γιὰ νὰ 
συνεχίσω τὶς σπουδές µου. Μία 
ἡµέρα εὑρισκόµουν στὸν προ-
αύλιο χῶρο τοῦ Πανεπιστηµί-
ου µεταξὺ τῶν συµφοιτητριὼν 
καὶ τῶν συµφοιτητῶν καὶ διη-
γούµην τὰ περὶ τῆς ἰάσεώς µου 

καὶ περὶ τοῦ Ἁγίου Ραφαὴλ ποὺ µὲ θε-
ράπευσε. Μία ὅµως ἐκ τῶν συµφοιτητρι-
ών µου ἀµφέβαλλε γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν 
γεγονότων καὶ µοῦ ἔλεγε ὅτι ὅλα ὀφείλο-
νται σὲ συµπτώσεις καὶ φαντασιώσεις. 
Ἐν τούτοις, τὴν ἴδια νύκτα, τῆς ἐµφανί-
στηκε στὸν ὕπνο της ὁ Ἄγ. Ραφαὴλ καὶ 
τὴν ρώτησε «Γιατί ἀµφιβάλλεις;» Τὸ 
πρωὶ τῆς ἑποµένης, ἡ ἐν λόγῳ φοιτήτρια 
ἦρθε καὶ µὲ συνάντησε κλαίγοντας γο-
ερά. Μοῦ ἐξέθεσε ἐκεῖνο ποὺ τῆς συνέβη 
καὶ ἔλεγε συνεχῶς «Πιστεύω, πιστεύω» 
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἐγὼ καὶ ἡ οἰκογέ-
νειά µου εὐχαριστοῦµε καὶ δοξάζουµε 
καθηµερινῶς τὸν Ἄγ. Ραφαήλ.» 

Σ. Μ. 
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ΕΙΣ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ   ΟΥ   
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝ

  

Ἐὰν τρώγεις, ἐὰν πίνεις, ἐὰν παντρεύε-
σαι, ἐὰν ταξιδεύεις, ὅλα νὰ τὰ κάνεις 
στὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ καλώντας 
Τὸν γιὰ Βοηθό. Σὲ ὅλα, πρῶτα νὰ προ-
σεύχεσαι σ’ Αὐτὸν καὶ µετὰ νὰ καταγί-
νεσαι µὲ τὶς ὑποθέσεις σου. Θέλεις νὰ πεῖς 
κάτι; Νὰ προτάσεις τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ. 
Ὅπου βρίσκεται τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ τὰ 
πάντα εἶναι εὐνοϊκά. ∆ιότι, ἐὰν τὰ ὀνό-
µατα τῶν ὑπάτων ἀσφαλίζουν τὰ ἔγγρα-
φα, πολὺ περισσότερο τὸ ὄνοµα τοῦ Χρι-
στοῦ. Τρῶς; Εὐχαρίστησε τὸν Θεὸ καὶ 
πρὶν καὶ µετὰ τὸ φαγητό. Κοιµᾶσαι; Εὐ-
χαρίστησε τὸν Θεὸ πρὶν καὶ µετὰ τὸν 
ὕπνο. Τὰ πάντα νὰ τὰ κάνεις στὸ ὄνοµα 
τοῦ Κυρίου καὶ ὅλα θὰ σοῦ πᾶνε καλά. 
Ὅταν τεθεῖ τὸ Ὄνοµα τοῦ Κυρίου, ὅλα 
εἶναι εὐνοϊκά. Ἐπειδή, λοιπόν, τιµᾶται ὁ 
Θεὸς µὲ τὸ νὰ τὸν προσκαλέσο
ποδίδει τὴν τιµὴ µὲ τὸ νὰ ἀν
τὶς δυσκολίες µας. Τίποτε δὲν
µὲ τὸ µα τοῦ Θεοῦ. Παν
ἄξιο θαυµασµοῦ. «Μύρο ποὺ 
εἶναι τὸ Ὄνοµά Σου» λέγει 
Ἐκεῖνος ποὺ τὸ προφέρει, γεµίζ
Ἐὰν πεῖς «στὸ Ὄνο α το  Π
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύ
πίστη, τὰ πάντα πραγµατο
Μὲ τὸ Ὄνοµα τοῦ Θεοῦ ὁ διά
ταπατήθηκε. Ἐµεῖς ἔχουµε ἀναγ
τὸ Ὄνοµα τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ
µάρτυρες καὶ ὁµολογητές. Ἂς Τὸ -
µε γιὰ νὰ γίνουµε εὐάρεστοι στὸ Θεό. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ὁ Μακρυγιάννης, ἕνας γενναῖος στρα-
τηγὸς τοῦ 21 ποὺ διέθετε βαθιὰ πίστη 
στὸν Θεό, ἀγνὴ καὶ θερµὴ ἀγάπη στὴν 
Πατρίδα, κάποτε δέχθηκε στὸ σπίτι του 
ἕναν ξένο διπλωµάτη καὶ µὲ τὴν ἁπλό-
τητα ποὺ τὸν διέκρινε τὸν ἐκράτησε 
στὸ λιτό του τραπέζι, γιὰ νὰ τὸν φιλο-

Ὁ στρατηγὸς σηκώθηκε ρθι-
 τὴν προσευχή του, ἔκανε τὸ 
ου, ἀλλὰ ὁ Εὐρωπαῖος διπλω-
καρδίστηκε στὰ γέλια. Τότε ὁ 
ς τοῦ δείχνει τὴν πόρτα γιὰ ἔ-
 σὲ αὐστηρὸ τόνο τοῦ λέγει 
ε, ἀπὸ αὐτὴ τὴν πόρτα µπῆ-
τὴν ἄλλη θὰ ἐξέλθεις. Ἂν δὲν 
ὰ σέβεσαι τὸν Θεό, τουλάχι-
σέβεσαι τὸν ἄνθρωπο. Ἔξω 
σπίτι µας!» Αὐτοὶ ἦταν οἱ 
ὶ ποὺ ἀνέστησαν τὸ Ἔθνος 
εἶπαν πῶς γίνει άτος 

Θεοῦ, µὲ Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλλάδα, µὲ 
Χριστὸ καὶ Εὐαγγέλιο. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                       Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 0 
       

Π Ο Ι Μ Ε Ν Ε Σ  Ζ Ω Ω Ν  Κ Α Ι  Π Ο Ι Μ Ε Ν Ε Σ  Λ Α Ω Ν  

Ἡ Γέννησι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στὴ Βη-
θλεὲµ εἶχε πολλὰ σηµεῖα ταπεινώσεως, εἶ-
χε καὶ ὀλίγα σηµεῖα δόξης. Ἕνα σηµεῖο 
δόξης κατὰ τὴν νύκτα τῆς Γεννήσεως εἶ-
ναι ἡ ἐµφάνιση στὴ γῆ, ἀγγέλου κοµίζο-
ντος µέγα µήνυµα, µέγα ἄγγελµα καὶ 
διάγγελµα στοὺς ποιµένες τῆς Βηθλεέµ, 
οἱ ὁποῖοι ἔµεναν στὴν ὕπαιθρο καὶ φύ-
λαγαν βάρδιες τὴ νύκτα γιὰ τὸ ποίµνιό 
τους. Σ’ αὐτοὺς τοὺς ποι-
µένες ὁ ἄγγελος τοῦ Κυ-
ρίου ἀνήγγειλε τὴν Γέννη-
σι τὴν ἀσυγκρίτως ἀνώ-
τερη καὶ σηµαντικότερη 
ὅλων τῶν γεννήσεων. Γεν-
νᾶται ἡ ἀπορία: Γιατί ὁ 
ἄγγελος τὸ µήνυµα τῆς 
Γεννήσεως τοῦ Θεοῦ τὸ 
µετέδωσε στοὺς ποιµένες 
τῆς Βηθλεέµ, τοὺς ταπει-
νοὺς ὺς καὶ ὄχι 
στοὺς πνευµατικοὺς ποι-
µένες τοῦ Ἰσραήλ, τοὺς 
ἀρχιερεῖς στὰ Ἱεροσόλυ-
µα; Γιατί ἡ ἐπισ τερη 
Γέννησι, ποῦ σ νέβη στὸν 
κόσµο ἀνακοι ώθηκε σὲ 
ἀσήµους καὶ ὄχι στοὺς ἐπισήµους, τοὺς 
ἀντιπροσώπους τοῦ θεοῦ; Ὁ Θεὸς διὰ 
τοῦ ἀγγέλου ἐνήργησε κατ’ αὐτὸ τὸν τρό-
πο γιὰ πολλοὺς λόγους. Οἱ θεωρούµενοι 
ἀντιπρόσωποι τοῦ θεοῦ δὲν ἦταν ἀληθι-
νοὶ ἀντιπρόσωποί Του. Στὴν πραγµατι-
κότητα δὲν ἀντιπροσώπευαν τὸ Θεό, 
ἀλλὰ τοὺς ἑαυτοὺς τῶν. Οἱ θεωρ ύµε-
νοι πνευµατικοὶ ποιµένες τοῦ Ἰσραὴλ δὲν 

διακρίνονταν γιὰ πνευ τικότητα καὶ 
δὲν ἦταν ἀληθινοὶ ποιµένες. Ἐν ἀντιθέ-
σει πρὸς τοὺς ταπεινοὺς ποιµένες τῆς Βη-
θλεέµ. Οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ Ἰσραὴλ ἦταν ὑ-
περήφανοι, ἀλαζόνες, αὐτάρεσκοι, αὐ-
τοδικαιούµενοι, ἀρχοµανεῖς καὶ σφόδρα 
ἰδιοτελεῖς. Ὅποιος πλήρωνε περισσότε-
ρα στὸ Ρωµαῖο κατακτητή, αὐτὸς ἀγό-
ραζε τὸ ἀξίωµα καὶ τὸ χρησιµοποιοῦσε 

γιὰ νὰ ἱκανοποιεῖ τὴν ἀρ-
χοµανία του. Ν’ ἀπολαµ-
βάνει ψευτοδόξα, νὰ ἐκ-
µεταλλεύεται τὸ ναὸ καὶ 
νὰ πλουτίζει καὶ νὰ θη-
σαυρίζει. Ἐν ἀντιθέσει µὲ 
τοὺς ποιµένες τῆς Βηθλε-
έµ, οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦσαν 
τὸ ποίµνιό Τους καὶ φύ-
λαγαν τὴν νύκτα βάρδι-
ες, γιὰ νὰ τὸ προστατεύ-
ουν ἀπὸ τοὺς λύκους καὶ 
τοὺς κλέπτες. Οἱ λεγόµε-
νοι ποιµένες τοῦ λαοῦ οἱ 
Ἀρχιερεῖς καταφρονοῦ-
σαν τὸ λογικὸ ποίµνιο, 
κοιµώµενοι µακαρίως καὶ 
τὸν ἄφηναν ἀφύλακτο, 

ὥστε νὰ γ νεται βορὰ τῶ  νοητῶν λύκων. 
Οἱ λεγόµενοι ποιµένες, οἱ Ἀρχιερεῖς, δὲν 
ποίµαιναν καὶ δὲν ἔβοσκαν τὰ λογικὰ 
πρόβατα, ἀλλὰ τοὺς ἑαυτοὺς τῶν. Καὶ ὁ 
Γεννηθεῖς στὴ Βηθλεέµ, ὅταν ἀνδρώθη-
κε καὶ βγῆκε στὸ δηµόσιο βίο, εἶδε τὸ 
ποίµνιο ἀποίµαντο καὶ ἐγκαταλελειµµένο 
καὶ µίλησε γιὰ κλέπτες καὶ ληστές! Ἰδού, 
λοιπόν, γιατί τὸ µήνυµα τοῦ οὐρανοῦ γιὰ 

 

βοσκο

ηµό
υ
ν

ο

 µα

ί ν

1


