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Οἱ δυὸ αὐτὲς θέσεις ἐπαναλαµβάνονται 
ἀβασάνιστα στὴν ἐποχή µας, ἐποχὴ τῆς 
παγκοσµιοποίησης καὶ τοῦ συγκρητι-
σµοῦ (τῆς ἀνάµειξης) τῶν θρησκειῶν. 
Στὴν πραγµατικότητα ὅµως, οὔτε ὅλες 
οἱ θρησκεῖες εἶναι ἴδιες οὔτε ὁ θεὸς ποὺ 
λατρεύεται σὲ κάθε θρησκεία εἶναι ὁ ἴ-
διος. Κατ’ ἀρχὰς ὁ Χριστιανισµὸς δὲν 
ἀποτελεῖ ἀνθρώπινη ἐπινόηση ὅπως 
συµβαίνει µὲ τὰ ἄλλα θρησκεύµατα, ἀλ-
λὰ εἶναι ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιου τοῦ Θε-
οῦ στοὺς ἀνθρώπους. Ἑποµένως, ὁ Χρι-
στιανισµὸς δὲν εἶναι µία ἀπὸ τὶς πολλὲς 
θρησκεῖες, ἀλλὰ ἡ µόνη ἀληθ
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σκεία. ∆ιαφέρει ὁ Χριστιανισµὸς ἀπὸ σκεία. ∆ιαφέρει ὁ Χριστιανισµὸς ἀπὸ 
τὰ ἄλλα θρησκεύµατα, ὅπως ἀκριβῶς 
διαφέρει ἕνα γνήσιο νόµισµα ἀπὸ ἕνα 
κάλπικο. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἰσχυρισµὸ 
ὅτι οἱ θρησκεῖες λατρεύουν τὸν ἴδιο Θε-
ό, ἔχουµε νὰ ποῦµε ὅτι αὐτὸ εἶναι προ-
φανῶς λανθασµένο ἂν συγκρίνει κανεὶς 
τὸ Χριστιανικὸ Θεὸ µὲ τὰ πάνθεα τῶν 
πολυθεϊστικῶν θρησκειῶν µὲ τὶς θεότη-
τες ποὺ ἔχουν ἀνθρώπινα ἢ ζωόµορφα 
χαρακτηριστικά, πάθη, µίση, πολέµους 
κ.λ.π. Ἀλλὰ καὶ µεταξὺ τῶν µονοθεϊστι-
κῶν θρησκειῶν οἱ διαφορὲς εἶναι τερά-
στιες. Ὁ ἕνας Θεὸς τῶν Χριστιανῶν 
εἶναι Τριαδικός: Πατὴρ – Υἱὸς – Ἅγιο 
Πνεῦµα. Αὐτὸ εἶναι ἀδιανόητο καὶ γιὰ 
τὸν ἑβραϊσµὸ καὶ γιὰ τὸν µουσουλµανι-
σµό. Στὸ µουσουλµανισµὸ ὁ Θεὸς ἔχει 
τὸ µεγαλεῖο της δύναµης καὶ νοιάζεται 
κατὰ βάσιν γιὰ τὸν ἑαυτό του. Στὸ Χρι- 

κατὰ βάσιν γιὰ τὸν ἑαυτό του. Στὸ Χρι-
στιανισµὸ ὁ Θεὸς ἔχει τὸ Μεγαλεῖο της 
Ἀγάπης καὶ νοιάζεται ἀποκλειστικὰ 
γιὰ τὸ δηµιούργηµά Του, γι’ αὐτὸ καὶ 
γίνεται ἄνθρωπος καὶ θυσιάζεται γι’ 
αὐτό. Γιὰ τὸν 
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Κάθε Κυριακή:  
Ὄρθρος - Λειτουργία 7.30 - 10.10 π.µ. 
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αι αἰώνια πνευµατικὴ εὐφαι αἰώνια πνευµατικὴ εὐφ
νη ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ Μεγαλεῖο 
της παρουσίας, θέασης καὶ βίωσης τοῦ 
Θεοῦ. Ἀντίθετα, γιὰ τὸ µουσουλµανι-
σµὸ εἶναι ἡ αἰώνια ἀπόλαυση γήινων ἡ-
δονῶν: ποταµοὶ ἀπὸ γάλα καὶ κρασί, 
ὄµορφες γυναῖκες κ.ἅ. Πρέπει λοιπὸν νὰ 
µείνουµε σταθεροὶ στὴν πίστη µας, ποὺ 
παραδόθηκε ἐξαρχῆς τέλεια ἀπὸ τὸν Κύ-
ριο καὶ Θεό µας Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ εἶ-
ναι βεβαιωµένη µὲ ἄπειρα θαύµατα, ποὺ 
ἀποτελεῖ τὴν πυξίδα στὴ ζωή µας, ἀλλὰ 
καὶ τὸν ἀκλόνητο βράχο στὸν Ὁποῖο ὅ-
ποιος στηρίζεται δὲν καταποντίζεται ποτέ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις τῶν παιδιῶν  
τοῦ Συλλόγου ΕΛΠΙ∆Α στὸν Ἅγιο Ραφ
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 Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ∆ελτίο
Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»  
στοσελίδα: www.agiosrafael.gr
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Κάθε Τετάρτη στὶς 4.30 µ.µ. 
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 (αρ. φυλλ. 21) 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                     Ἰ α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 0 
       

Γ Ι Α Τ Ι  Β Α Π Τ Ι Ζ ΟΜ Ε Θ Α  Ε Ι Σ  Μ Ι Κ Ρ Η Ν  Η Λ Ι Κ Ι Α Ν ;  
 

Ἐὰν πάρουµε ἕνα κουκούτσι πορτοκα-
λιοῦ καὶ τὸ ρίξουµε στὴ γῆ. Τί θὰ βγά-
λει; Γνωρίζουµε ὅτι θὰ βγάλει νεράτζια 
καὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ µπόλιασµα γιὰ νὰ 
γίνει πορτοκαλιά. Ἐὰν σπείρετε ἕνα 
κουκούτσι ἐλιᾶς. Τί θὰ βγάλει; Ἄγρια 
ἐλιά. Καὶ ἔχει ἀνάγκη ἐµβολιασµοῦ. Αὐ-
τὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἔρχεται στὸν 
κόσµο µὲ τὸ προπατορικὸ ἁµάρτηµα 
καὶ πρέπει νὰ ἐµβολιασθεῖ, δηλαδὴ νὰ 
βαπτισθεῖ, προκειµένου νὰ καρποφορή-
σει. Ἀκοῦµε πολλὲς φορὲς 
ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀπὸ 
τοὺς προτεστάντες, ἀπὸ τοὺς 
δικού  µας Σοῦπερ Χριστια-
νοὺς νὰ µιλᾶνε γιὰ τὴν Βά-
πτιση. Γιατί οἱ Ὀρθόδοξοι 
βαπτίζονται σὲ µικρὴ ἡλι-
κία; Γιατί µὲ βάπτισε ὁ πα-
τέρας µου µικρὸν καὶ δὲν 
µὲ ἄφησε νὰ βαπτισθῶ σὲ 
µεγάλη ἡλικία; Ὁ Χριστὸς 
βαπτίστηκε 30 ἐτῶν, ἐµένα 
γιατί µὲ ἐβαπτίσατε µωρό; 
Καὶ ἀκοῦς ἕνα σωρὸ ἐξυ-
πνάδες. Ἀγαπητοί µου ἡ Ἁ-
γία Γραφή µας ἀναφέρει (Μάτθ. κέφ.3, 
στίχ. 11) ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρό-
δροµος ἐκήρυττε µετάνοιαν καὶ ἐκα-
λοῦσε τὸν λαὸν τῆς Ἰουδαίας νὰ µετα-
νοήσουν. Ἔβαζε ἕναν, ἕναν, µέσα εἰς 
τὸν Ἰορδάνην ποταµὸν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ 
ἐξοµολογοῦντο εἰς τὸν Ἰωάννην ὶς ἁ-
µαρτίες τους. Τότε ἔρχεται καὶ ὁ Ἰησοῦς 
ἀπὸ τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸν Ἰορδάνην 
πρὸς τὸν Ἰωάννην. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς 
εἰσῆλθε εἰς τὸν Ἰορδάνη ποταµὸ «ἀνέβη 

εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος» (Μάτθ. κέφ.3, 
στίχ. 16). ∆ηλαδὴ ὁ Ἰησοῦς βγῆκε ἀµέ-
σως ἀπὸ τὸ νερὸ τοῦ ποταµοῦ, διότι 
δὲν εἶχε καµµιὰ ἁµαρτία νὰ ἐξοµολογη-
θεῖ. Ἀπαντοῦµε λοιπὸν στοὺς αἱρετι-
κοὺς καὶ στοὺς δικούς µας τοὺς λεγόµε-
νους Χριστιανούς, ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ Πρό-
δροµος ἐβάπτιζε Βάπτισµα µετανοίας 
καὶ ἐξοµολογήσεως. Καὶ συνεχίζει ὁ Ἅ-
γιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος «Αὐτὸς ὑ-
µᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύµατι Ἁγίω» (Μάτθ. 

κέφ. 4, στίχ. 11). Ὁ Χρι-
στός, λέει ὁ Ἰωάννης ὁ Πρό-
δροµος, θὰ σᾶς βαπτίσει µὲ 
Πνεῦµα Ἅγιον. Αὐτὸ εἶναι 
τὸ βάπτισµα ποὺ γίνεται 
σήµερα. Βάπτισµα σωτηρί-
ας. Ἄλλο, λοιπὸν, τὸ βάπτι-
σµα µετανοίας τοῦ Ἰωάν-
νου καὶ ἄλλο τὸ βάπτισµα 
σωτηρίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐ-
µεῖς σήµερα βαπτιζόµεθα 
τὸ Βάπτισ α Σωτηρίας τοῦ 
Χριστοῦ αὶ βαπτιζόµεθα 
εἰς µικρὴν ἡλικίαν, γιατί 
δὲν ξέρουµε πότε θὰ πεθά-

νουµε. Ὁ Χριστὸς ὁ ἴδιος ἐθέσπισε τὸ 
Βάπτισµα Σωτηρίας ὅταν εἶπε εἰς τοὺς 
µαθητᾶς του «Ἐκεῖνος ποὺ θὰ πιστέψει 
καὶ θὰ βαπτισθεῖ θὰ σωθεῖ» (Μάρκ. 
κέφ. 16, στίχ. 16) καὶ ἀλλοῦ λέγει «ἐὰν 
δὲν γεννηθεῖ κανεὶς ἀπὸ νερὸ καὶ 
Πνεῦµα (σ.σ. δήλ. στὴν Βάπτιση), δὲν 
µπορεῖ νὰ µπεῖ εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ» (Ἰωάν. κέφ. 3, στίχ. 5). Ὅσο γιὰ 
τὸν νηπιοβαπτισµό, ποιὸς πατέρας θὰ … 

(συνέχεια στὴν 3η σελίδα) 
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Ὁ Εὐγένιος Ροντιόνωφ γεννήθηκε στὸ 
Κουρίβολο, κοντὰ στὴ Μόσχα, στὶς 23 
Μαΐου 1977. Ἦταν τὸ µοναδικὸ παιδὶ 
τῆς οἰκογένειας καὶ βαπτίσθηκε Ὀρθό-
δοξος Χριστιανός. Στὰ 11ά τοῦ γενέθλι-
α, ἡ γιαγιά του, τοῦ χάρισε ἕνα σταυρό, 
ποὺ ἀπὸ τότε δὲν ἀποχωρίστηκε ποτέ 
του. Στὸν πρῶτο πόλεµο µὲ τοὺς Τσε-
τσένους πιάστηκε αἰχµάλωτος µαζὶ µὲ 
ἄλλους τρεῖς Σοβιετικοὺς στρατιῶτες, 
τοὺς ὁποίους καὶ σκότωσαν ἀµέσως. Ἀ-
πὸ τὸν Εὐγένιο ζήτησαν νὰ βγάλει τὸ 
σταυρὸ καὶ ὁρκίστηκαν στὸν Ἀλλὰχ ὅ-
τι θὰ τὸν ἀφήσουν νὰ ζήσει. Ἐκεῖνος 
ἀρνήθηκε σθεναρά. Ἐκεῖνοι, τότε ἐξα-
γριωµένοι τὸν ἔσφαξαν µὲ µαχαίρι, κό-
βοντάς του τὸ κεφάλι, ἀλλὰ χωρὶς νὰ 
τολµήσουν νὰ τοῦ βγάλουν τὸ σταυρό. 
Τὸν ἔθαψαν µ’ αὐτόν, ἀλλὰ χωρὶς κε-
φάλι. Ἦταν 23 Μαΐου τοῦ 1996 ἡ ἡµέρα 
ποὺ ἔκλεινε τὰ 19 τοῦ χρόνια. Χάρη στὸ 
σταυρὸ ἡ µητέρα του ἀνακάλυψε τὸ 
πτῶµα του ποὺ ἔθαψαν στὸ κοιµητήριο 
τοῦ χωριοῦ. Πέντε ἡµέρες µετά, ὁ πατέ-
ρας του πέθανε ἀπὸ θλίψη στὸ µνῆµα 
τοῦ γιοῦ του. Ὁ Ἅγιος Νεοµάρτυρας 
Εὐγένιος ἄρχισε νὰ ἐµφανίζεται καὶ νὰ 
κάνει θαύµατα. Λατρεύεται µὲ ἰδιαίτε-
ρη θέρµη ἀπὸ τοὺς Ρώσους σήµερα. 
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Εἶχε τὴ συνήθεια ὁ Ἅγιος νὰ πηγαίνει 
στὰ σπίτια τῶν πλουσίων καὶ νὰ παίζει 
καὶ νὰ προσποιεῖται πολλὲς φορὲς ὅτι 
φιλάει τὶς δοῦλες τους. Μία φορὰ κά-

ποιος ἄφησε ἔγκυο µιὰ δούλη κάποιου 
πλουσίου. Ὅταν ἡ κυρία της τὴ ρώτησε 
ποιὸς τὴ διέφθειρε, ἐπειδὴ δὲν ἤθελε νὰ 
φανερώσει, εἶπε «Ὁ Σαλὸς Συµεὼν µὲ 
βίασε». Ὅταν ἦρθε ὁ Ἅγιος, ὅπως τὸ 
συνήθιζε, στὸ σπίτι αὐτό, τοῦ εἶπε ἡ κυ-
ρία τῆς κοπέλας. «Μπράβο Συµεών, δι-
έφθειρες καὶ ἄφησες ἔγκυο τὴν δούλη 
µου». Ἀµέσως ἔσκυψε τὸ κεφάλι του ὁ 
Ἅγιος καὶ ἐσιώπησε. Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα 
νὰ γεννήσει ἡ κοπέλα, κοιλοπόνησε 
τρεῖς µέρες, κινδυνεύοντας νὰ πεθάνει. 
Εἶπε τότε ἡ κυρία της στὸν Ἅγιο «Προ-
σευχήσου Συµεών, γιατί ἡ κοπέλα δὲν 
µπορεῖ νὰ γεννήσει». Ἐκεῖνος τῆς ἀπά-
ντησε «Μὰ τὸν Ἰησοῦ, µὰ τὸν Ἰησοῦ, 
δὲν θὰ µπορέσει νὰ γεννήσει τὸ παιδί, 
ἂν δὲν πεῖ ποιὸς εἶναι ὁ πατέρας του». 
Ὅταν ἄκουσε αὐτὸ ἡ κοπέλα ποὺ κιν-
δύνευε νὰ γεννήσει, ὁµολόγησε ὅτι συ-
κοφάντησε τὸν Ἀββᾶ καὶ φανέρωσε τὸν 
ἀληθινὸ πατέρα. Ἀµέσως τότε γέννησε. 
 

Π Ο Ι Ο Σ  Φ Τ Α Ι Ε Ι  
 

Ποιὸς φταίει; Αὐτὸ φαίνεται νὰ εἶναι 
τὸ κοινὸ ἐρώτηµα. Ἀλήθεια, ποιοὶ φταῖ-
νε; Καὶ οἱ ἀπαντήσεις πᾶνε καὶ ἔρχο-
νται. Φταῖνε οἱ Ἀµερικανοί, φταίει ἡ ἀ-
στυνοµία, φταίει ἡ κυβέρνηση, φταίει ἡ 
Ἐκκλησία, φταῖνε ὅλοι… ἐκτὸς ἀπὸ ἕ-
ναν: δὲν φταῖµε ἐµεῖς. Καὶ µὲ τὸ σκεφτι-
κὸ αὐτὸ στριφογυρίζουµε στὴ δίνη τῆς 
ὀργῆς. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ ρωτᾶµε ποιὸς 
ἴσως θὰ ἦταν καλύτερο νὰ ρωτήσουµε, 
τί µας φταίει. Ἴσως µας φταίει τὸ γεγο-
νὸς ὅτι δὲν ἔχουµε ψυχικὴ εἰρήνη, δὲν 
ἔχουµε ἀγάπη, δὲν ἔχουµε αὐτοέλεγχο. 
Καὶ τὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ βρίσκονται 
µέσα µας. Ὄχι τόσο στὸν ἄλλο, ἀλλὰ σέ 
µας. Μᾶς ἔχει λείψει ἡ ἱκανότητα νὰ 
κοιτάξουµε τὸν ἑαυτό µας, γιατί τότε 
κάτι πονάει µέσα µας. Αὐτὸ τὸ κάτι 
εἶναι ὁ ἐγωισµός. Φοβοῦµαι ὅτι αὐτὲς οἱ 
στοιχειώδεις ἀλήθειες ἔχουν γίνει ξεχα-
σµένες ἰδέες. Ἔχουν πεταχτεῖ στὸ σκο-
τάδι τῆς ἀµνησίας καὶ ἔχουν παραµερι-
στεῖ σὰν ἀνούσιες θεωρίες. Φθαρήκαµε 
µέσα µας καὶ φθείρουµε καὶ τὰ γύρω 
µας. Ξεχάσαµε ὅτι ζεῖ Κύριος ὁ Θεός. 
Ξεχάσαµε ὅτι ὅταν δὲν βάζουµε τὸν Θεὸ 
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στὴν καρδιά µας, µπαίνει ὁ διάβολος. 
Ξεχάσα η ἀπὸ 
µέσ εια. 
εχάσαµε ὅτι ὅταν δὲν ὑπάρχει ψυχικὴ 
ἰρήνη τότε κυριαρχοῦν τὰ πάθη. Ὁ Θε-
ς εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ µόνη ἐλπίδα γιὰ 
ὸν κουρασµένο ἄνθρωπο. Στὸ µίσος ἀ-
τιτάσει τὴν ἀγάπη, στὴ διαφθορὰ τὴ 
ικαιοσύνη, στὴν ταραχὴ τὴν εἰρήνη, 
τὰ πάθη τὴν ἐλευθερία. Ἀνὰ τοὺς αἰώ-
ας ὁ ἄνθρωπος πολλὲς φορὲς βιάστηκε 
ὰ χτίσει πύργους ἀλαζονείας, ἀλλὰ 
τὸ τέλος εἶδε ὅτι οἱ πύργοι κατέρρευ-
αν καὶ µόνο ὁ ταπεινὸς Θεὸς τῆς Ἀγά-
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τοὺς τώντας 
ἐπ ὸ 

 
εἰδεχθῆ οροῦ-

µε ὅτι ὅταν λείπει ἡ ἀγάπ
α µας τότε εἰσέρχεται ἡ ἀντιπάθ
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πης ἦταν Αὐτὸς ποὺ µας περιµάζεψε 
καὶ µᾶς ἀξιοποίησε. Μήπως αὐτὸ δὲν 
εἶναι ποὺ συµβαίνει καὶ τώρα; 
 

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ 
 

Κάποτε δυὸ βάτραχοι ἔπεσαν σὲ ἕνα 
δοχεῖο µὲ γάλα. Ὁ ἕνας τρόµαξε, τὰ ἔ-
χασε, ἀπογοητεύθηκε καὶ πνίγηκε, χω-
ρὶς νὰ προσπαθήσει µήπως σωθεῖ. Ὁ 
ἄλλος, τρόµαξε κι’ αὐτός, ἀλλὰ εἶπε: 
«κινδυνεύω, πρέπει ὅµως νὰ ἀγωνισθῶ». 
Πάσχισε, λοιπόν, µὲ ὅλες του τὶς δυνά-
µεις νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ δοχεῖο. Κουράστη-
κε, ἀγωνίστηκε, ἔκανε ἀπεγνωσµένες 
προσπάθειες. Γιὰ λίγο φάνηκε νὰ ἀπο-
γοητεύθηκε. Συνέχισε ὅµως. Γιὰ µιὰ στι-
γµὴ ἔνιωσε νὰ στηρίζεται σὲ κάτι στέρεο. 
Πατοῦσε πάνω σὲ κάτι σταθερό. Τί εἶχε 
συµβεῖ; Μὲ τὰ πολλὰ κτυπήµατα, µὲ τὴν 
πολλὴ κίνηση καὶ προσπάθεια, τὸ γάλα 
εἶχε µεταβληθεῖ σὲ βούτυρο καὶ ἔτσι ὁ 
βάτραχος σώθηκε. Πέτυχε νὰ νικήσει τὸ 
θάνατο. Πόσο διδακτικὴ εἶναι ἡ προ-
σπάθεια αὐτὴ τοῦ βατράχου, γιὰ κάθε 
ἄνθρωπο στὴ ζωὴ καὶ προπάντων γιὰ 
τοὺς νέους. Ἡ ζωὴ αὐτὴ (ὅπως τὴν ἔ-
χουν διαµορφώσει οἱ ἄνθρωποι τοῦ χρή-
µατος, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι ποὺ τὰ πά-
ντα τὰ βλέπουν µὲ τὸ µάτι τῆς ὕλης καὶ
τοῦ µηδενισµοῦ καὶ ποὺ γιὰ πιστ

ἔχουν τὴν ἐπικράτηση, πα
ὶ πτωµάτων, ἀποµακρύνοντας ἀπ

µέσα τοὺς κάθε ἴχνος ἀνθρωπιᾶς καὶ ἀ-
γάπης) εἶναι ἀποπνικτικὴ καὶ προπά-
ντων προσφέρει ἐµπόδια διὰ κάθε Ἱερὴ 
καὶ ἰδανικὴ ἐπιδίωξη. ∆υστυχῶς ἀπαι-

τεῖται προσπάθεια. Καὶ µάλιστα µεγά-
λη. Χρειάζεται τίµιος ἀγώνας. Τὸ βέβαι-
ον εἶναι ὅτι θὰ ἐπακολουθήσει ἡ νίκη. 
Μιὰ νίκη µετὰ ἀπὸ ἀγώνα ἔχει ἀπρο-
σµέτρητη γλύκα. 
 

Χ Ω Ρ Α  Α Θ Ε Ω Ν ;  
 

Εἶναι πλέον ἡλίου φαεινότερον, ὅτι γί-
νεται στὴν Πατρίδα µας µιὰ γιγαντιαία 
προσπάθεια, ἡ χώρα µας νὰ πνιγεῖ στὰ 
πλοκάµια τῆς ἀθεΐας, καὶ ὁ λαὸς αὐτὸς 
νὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὶς ρίζες του, νὰ λι-
ποτακτήσει ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ 
Γένους µας καὶ τὶς ἀξίες µὲ τὶς ὁποῖες 
ἀγωνίσθηκαν οἱ πρόγονοί µας νὰ φτιά-
ξουν κράτος µὲ Θεό, κράτος µὲ Εὐαγγέ-
λιο, κράτος ποὺ νὰ ἀποτελεῖ τὸ καµάρι 
καὶ τὸ στολίδι τῆς Εὐρώπης, κράτος 
ποὺ δὲν θὰ ἁρπάζουν οἱ µεγάλοι φαγά-
δες τὴν µπουκιὰ τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸ στο-
µα του, ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχουν ληστεῖες, 
ἁρπαγὲς καὶ ἀδικίες, ποὺ δὲν θὰ γίνο-
νται δολοφονίες ἐν ψυχρῷ, ἐγκλήµατα

 καὶ ἀποτρόπαια. Ἂν µπ
σαν νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ τὰ µνήµατα οἱ 
γενναῖοι ἀγωνιστὲς ποὺ ἐθηριοµάχησαν 
µὲ τὸν δυνάστη γιὰ νὰ στήσουν αὐτὸ τὸ 
κράτος ποὺ σήµερα κατάντησε ἕνα ρά-
κος καὶ ἀποτελεῖ τὴν χλεύη ὅλης της γῆς 
(στὴν ὁποία ἄλλοτε δίδαξε τὴν ἱστορία 
καὶ τὸν πολιτισµό του) θὰ µᾶς ἔλεγαν 
πολλά. ∆υστυχῶς τοὺς ἀγνοοῦµε.  
 

ΓΙΑΤΙ ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΘΑ  
ΕΙΣ ΜΙΚΡΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ  

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 
 

… περίµενε νὰ µεγαλώσει τὸ παιδί του 
γιὰ νὰ τὸ ρωτήσει ἂν θέλει νὰ τοῦ κά-
νει ἐµβόλιο; Οὐδείς. Καὶ ἀναφέρει ἡ Ἁ-
γία Γραφὴ «Μετανοήσατε καὶ ὁ καθένας 
ἀπό σας καὶ τὰ παιδιά σας, ἂς βαπτι-
σθεῖ εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
γιὰ νὰ λάβετε τὸ χάρισµα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος» (Πράξ. κέφ. 2, στίχ. 38-39). 
Πρέπει, λοιπόν, νὰ µελετᾶµε καὶ νὰ ἐρευ-
νοῦµε καὶ νὰ µὴν κρίνουµε βιαστικὰ καὶ 
ἐπιπόλαια καὶ νὰ ἔχουµε ταπείνωση, νὰ 
ὁµολογοῦµε τὴν ὀλιγοµάθειά µας καὶ νὰ 
σεβόµαστε τὶς ἀποφάσεις τῶν Θεολόγων 
Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας.
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 Ο  ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ   
ΕΥΓΕΝ ΙΟ Σ  Ο  ΡΩΣΟΣ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ὁ Εὐγένιος Ροντιόνωφ γεννήθηκε στὸ 
Κουρίβολο, κοντὰ στὴ Μόσχα, στὶς 23 
Μαΐου 1977. Ἦταν τὸ µοναδικὸ παιδὶ 
τῆς οἰκογένειας καὶ βαπτίσθηκε Ὀρθό-
δοξος Χριστιανός. Στὰ 11ά τοῦ γενέθλι-
α, ἡ γιαγιά του, τοῦ χάρισε ἕνα σταυρό, 
ποὺ ἀπὸ τότε δὲν ἀποχωρίστηκε ποτέ 
του. Στὸν πρῶτο πόλεµο µὲ τοὺς Τσε-
τσένους πιάστηκε αἰχµάλωτος µαζὶ µὲ 
ἄλλους τρεῖς Σοβιετικοὺς στρατιῶτες, 
τοὺς ὁποίους καὶ σκότωσαν ἀµέσως. Ἀ-
πὸ τὸν Εὐγένιο ζήτησαν νὰ βγάλει τὸ 
σταυρὸ καὶ ὁρκίστηκαν στὸν Ἀλλὰχ ὅ-
τι θὰ τὸν ἀφήσουν νὰ ζήσει. Ἐκεῖνος 
ἀρνήθηκε σθεναρά. Ἐκεῖνοι, τότε ἐξα-
γριωµένοι τὸν ἔσφαξαν µὲ µαχαίρι, κό-
βοντάς του τὸ κεφάλι, ἀλλὰ χωρὶς νὰ 
τολµήσουν νὰ τοῦ βγάλουν τὸ σταυρό. 
Τὸν ἔθαψαν µ’ αὐτόν, ἀλλὰ χωρὶς κε-
φάλι. Ἦταν 23 Μαΐου τοῦ 1996 ἡ ἡµέρα 
ποὺ ἔκλεινε τὰ 19 τοῦ χρόνια. Χάρη στὸ 
σταυρὸ ἡ µητέρα του ἀνακάλυψε τὸ 
πτῶµα του ποὺ ἔθαψαν στὸ κοιµητήριο 
τοῦ χωριοῦ. Πέντε ἡµέρες µετά, ὁ πατέ-
ρας του πέθανε ἀπὸ θλίψη στὸ µνῆµα 
τοῦ γιοῦ του. Ὁ Ἅγιος Νεοµάρτυρας 
Εὐγένιος ἄρχισε νὰ ἐµφανίζεται καὶ νὰ 
κάνει θαύµατα. Λατρεύεται µὲ ἰδιαίτε-
ρη θέρµη ἀπὸ τοὺς Ρώσους σήµερα. 
 

Ο  ΑΓ Ι ΟΣ  ΣΥΜΕΩΝ  
Ο  ∆ Ι Α  ΧΡ Ι Σ ΤΟΝ  ΣΑΛΟΣ  

 

Εἶχε τὴ συνήθεια ὁ Ἅγιος νὰ πηγαίνει 
στὰ σπίτια τῶν πλουσίων καὶ νὰ παίζει 
καὶ νὰ προσποιεῖται πολλὲς φορὲς ὅτι 
φιλάει τὶς δοῦλες τους. Μία φορὰ κά-

ποιος ἄφησε ἔγκυο µιὰ δούλη κάποιου 
πλουσίου. Ὅταν ἡ κυρία της τὴ ρώτησε 
ποιὸς τὴ διέφθειρε, ἐπειδὴ δὲν ἤθελε νὰ 
φανερώσει, εἶπε «Ὁ Σαλὸς Συµεὼν µὲ 
βίασε». Ὅταν ἦρθε ὁ Ἅγιος, ὅπως τὸ 
συνήθιζε, στὸ σπίτι αὐτό, τοῦ εἶπε ἡ κυ-
ρία τῆς κοπέλας. «Μπράβο Συµεών, δι-
έφθειρες καὶ ἄφησες ἔγκυο τὴν δούλη 
µου». Ἀµέσως ἔσκυψε τὸ κεφάλι του ὁ 
Ἅγιος καὶ ἐσιώπησε. Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα 
νὰ γεννήσει ἡ κοπέλα, κοιλοπόνησε 
τρεῖς µέρες, κινδυνεύοντας νὰ πεθάνει. 
Εἶπε τότε ἡ κυρία της στὸν Ἅγιο «Προ-
σευχήσου Συµεών, γιατί ἡ κοπέλα δὲν 
µπορεῖ νὰ γεννήσει». Ἐκεῖνος τῆς ἀπά-
ντησε «Μὰ τὸν Ἰησοῦ, µὰ τὸν Ἰησοῦ, 
δὲν θὰ µπορέσει νὰ γεννήσει τὸ παιδί, 
ἂν δὲν πεῖ ποιὸς εἶναι ὁ πατέρας του». 
Ὅταν ἄκουσε αὐτὸ ἡ κοπέλα ποὺ κιν-
δύνευε νὰ γεννήσει, ὁµολόγησε ὅτι συ-
κοφάντησε τὸν Ἀββᾶ καὶ φανέρωσε τὸν 
ἀληθινὸ πατέρα. Ἀµέσως τότε γέννησε. 
 

Π Ο Ι Ο Σ  Φ Τ Α Ι Ε Ι  
 

Ποιὸς φταίει; Αὐτὸ φαίνεται νὰ εἶναι 
τὸ κοινὸ ἐρώτηµα. Ἀλήθεια, ποιοὶ φταῖ-
νε; Καὶ οἱ ἀπαντήσεις πᾶνε καὶ ἔρχο-
νται. Φταῖνε οἱ Ἀµερικανοί, φταίει ἡ ἀ-
στυνοµία, φταίει ἡ κυβέρνηση, φταίει ἡ 
Ἐκκλησία, φταῖνε ὅλοι… ἐκτὸς ἀπὸ ἕ-
ναν: δὲν φταῖµε ἐµεῖς. Καὶ µὲ τὸ σκεφτι-
κὸ αὐτὸ στριφογυρίζουµε στὴ δίνη τῆς 
ὀργῆς. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ ρωτᾶµε ποιὸς 
ἴσως θὰ ἦταν καλύτερο νὰ ρωτήσουµε, 
τί µας φταίει. Ἴσως µας φταίει τὸ γεγο-
νὸς ὅτι δὲν ἔχουµε ψυχικὴ εἰρήνη, δὲν 
ἔχουµε ἀγάπη, δὲν ἔχουµε αὐτοέλεγχο. 
Καὶ τὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ βρίσκονται 
µέσα µας. Ὄχι τόσο στὸν ἄλλο, ἀλλὰ σέ 
µας. Μᾶς ἔχει λείψει ἡ ἱκανότητα νὰ 
κοιτάξουµε τὸν ἑαυτό µας, γιατί τότε 
κάτι πονάει µέσα µας. Αὐτὸ τὸ κάτι 
εἶναι ὁ ἐγωισµός. Φοβοῦµαι ὅτι αὐτὲς οἱ 
στοιχειώδεις ἀλήθειες ἔχουν γίνει ξεχα-
σµένες ἰδέες. Ἔχουν πεταχτεῖ στὸ σκο-
τάδι τῆς ἀµνησίας καὶ ἔχουν παραµερι-
στεῖ σὰν ἀνούσιες θεωρίες. Φθαρήκαµε 
µέσα µας καὶ φθείρουµε καὶ τὰ γύρω 
µας. Ξεχάσαµε ὅτι ζεῖ Κύριος ὁ Θεός. 
Ξεχάσαµε ὅτι ὅταν δὲν βάζουµε τὸν Θεὸ 
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στὴν καρδιά µας, µπαίνει ὁ διάβολος. 
Ξεχάσα η ἀπὸ 
µέσ εια. 
εχάσαµε ὅτι ὅταν δὲν ὑπάρχει ψυχικὴ 
ἰρήνη τότε κυριαρχοῦν τὰ πάθη. Ὁ Θε-
ς εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ µόνη ἐλπίδα γιὰ 
ὸν κουρασµένο ἄνθρωπο. Στὸ µίσος ἀ-
τιτάσει τὴν ἀγάπη, στὴ διαφθορὰ τὴ 
ικαιοσύνη, στὴν ταραχὴ τὴν εἰρήνη, 
τὰ πάθη τὴν ἐλευθερία. Ἀνὰ τοὺς αἰώ-
ας ὁ ἄνθρωπος πολλὲς φορὲς βιάστηκε 
ὰ χτίσει πύργους ἀλαζονείας, ἀλλὰ 
τὸ τέλος εἶδε ὅτι οἱ πύργοι κατέρρευ-
αν καὶ µόνο ὁ ταπεινὸς Θεὸς τῆς Ἀγά-
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ἐπ ὸ 

 
εἰδεχθῆ οροῦ-

µε ὅτι ὅταν λείπει ἡ ἀγάπ
α µας τότε εἰσέρχεται ἡ ἀντιπάθ
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πης ἦταν Αὐτὸς ποὺ µας περιµάζεψε 
καὶ µᾶς ἀξιοποίησε. Μήπως αὐτὸ δὲν 
εἶναι ποὺ συµβαίνει καὶ τώρα; 
 

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ 
 

Κάποτε δυὸ βάτραχοι ἔπεσαν σὲ ἕνα 
δοχεῖο µὲ γάλα. Ὁ ἕνας τρόµαξε, τὰ ἔ-
χασε, ἀπογοητεύθηκε καὶ πνίγηκε, χω-
ρὶς νὰ προσπαθήσει µήπως σωθεῖ. Ὁ 
ἄλλος, τρόµαξε κι’ αὐτός, ἀλλὰ εἶπε: 
«κινδυνεύω, πρέπει ὅµως νὰ ἀγωνισθῶ». 
Πάσχισε, λοιπόν, µὲ ὅλες του τὶς δυνά-
µεις νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ δοχεῖο. Κουράστη-
κε, ἀγωνίστηκε, ἔκανε ἀπεγνωσµένες 
προσπάθειες. Γιὰ λίγο φάνηκε νὰ ἀπο-
γοητεύθηκε. Συνέχισε ὅµως. Γιὰ µιὰ στι-
γµὴ ἔνιωσε νὰ στηρίζεται σὲ κάτι στέρεο. 
Πατοῦσε πάνω σὲ κάτι σταθερό. Τί εἶχε 
συµβεῖ; Μὲ τὰ πολλὰ κτυπήµατα, µὲ τὴν 
πολλὴ κίνηση καὶ προσπάθεια, τὸ γάλα 
εἶχε µεταβληθεῖ σὲ βούτυρο καὶ ἔτσι ὁ 
βάτραχος σώθηκε. Πέτυχε νὰ νικήσει τὸ 
θάνατο. Πόσο διδακτικὴ εἶναι ἡ προ-
σπάθεια αὐτὴ τοῦ βατράχου, γιὰ κάθε 
ἄνθρωπο στὴ ζωὴ καὶ προπάντων γιὰ 
τοὺς νέους. Ἡ ζωὴ αὐτὴ (ὅπως τὴν ἔ-
χουν διαµορφώσει οἱ ἄνθρωποι τοῦ χρή-
µατος, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι ποὺ τὰ πά-
ντα τὰ βλέπουν µὲ τὸ µάτι τῆς ὕλης καὶ
τοῦ µηδενισµοῦ καὶ ποὺ γιὰ πιστ

ἔχουν τὴν ἐπικράτηση, πα
ὶ πτωµάτων, ἀποµακρύνοντας ἀπ

µέσα τοὺς κάθε ἴχνος ἀνθρωπιᾶς καὶ ἀ-
γάπης) εἶναι ἀποπνικτικὴ καὶ προπά-
ντων προσφέρει ἐµπόδια διὰ κάθε Ἱερὴ 
καὶ ἰδανικὴ ἐπιδίωξη. ∆υστυχῶς ἀπαι-

τεῖται προσπάθεια. Καὶ µάλιστα µεγά-
λη. Χρειάζεται τίµιος ἀγώνας. Τὸ βέβαι-
ον εἶναι ὅτι θὰ ἐπακολουθήσει ἡ νίκη. 
Μιὰ νίκη µετὰ ἀπὸ ἀγώνα ἔχει ἀπρο-
σµέτρητη γλύκα. 
 

Χ Ω Ρ Α  Α Θ Ε Ω Ν ;  
 

Εἶναι πλέον ἡλίου φαεινότερον, ὅτι γί-
νεται στὴν Πατρίδα µας µιὰ γιγαντιαία 
προσπάθεια, ἡ χώρα µας νὰ πνιγεῖ στὰ 
πλοκάµια τῆς ἀθεΐας, καὶ ὁ λαὸς αὐτὸς 
νὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὶς ρίζες του, νὰ λι-
ποτακτήσει ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ 
Γένους µας καὶ τὶς ἀξίες µὲ τὶς ὁποῖες 
ἀγωνίσθηκαν οἱ πρόγονοί µας νὰ φτιά-
ξουν κράτος µὲ Θεό, κράτος µὲ Εὐαγγέ-
λιο, κράτος ποὺ νὰ ἀποτελεῖ τὸ καµάρι 
καὶ τὸ στολίδι τῆς Εὐρώπης, κράτος 
ποὺ δὲν θὰ ἁρπάζουν οἱ µεγάλοι φαγά-
δες τὴν µπουκιὰ τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸ στο-
µα του, ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχουν ληστεῖες, 
ἁρπαγὲς καὶ ἀδικίες, ποὺ δὲν θὰ γίνο-
νται δολοφονίες ἐν ψυχρῷ, ἐγκλήµατα

 καὶ ἀποτρόπαια. Ἂν µπ
σαν νὰ σηκωθοῦν ἀπὸ τὰ µνήµατα οἱ 
γενναῖοι ἀγωνιστὲς ποὺ ἐθηριοµάχησαν 
µὲ τὸν δυνάστη γιὰ νὰ στήσουν αὐτὸ τὸ 
κράτος ποὺ σήµερα κατάντησε ἕνα ρά-
κος καὶ ἀποτελεῖ τὴν χλεύη ὅλης της γῆς 
(στὴν ὁποία ἄλλοτε δίδαξε τὴν ἱστορία 
καὶ τὸν πολιτισµό του) θὰ µᾶς ἔλεγαν 
πολλά. ∆υστυχῶς τοὺς ἀγνοοῦµε.  
 

ΓΙΑΤΙ ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΘΑ  
ΕΙΣ ΜΙΚΡΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ  

(Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα) 
 

… περίµενε νὰ µεγαλώσει τὸ παιδί του 
γιὰ νὰ τὸ ρωτήσει ἂν θέλει νὰ τοῦ κά-
νει ἐµβόλιο; Οὐδείς. Καὶ ἀναφέρει ἡ Ἁ-
γία Γραφὴ «Μετανοήσατε καὶ ὁ καθένας 
ἀπό σας καὶ τὰ παιδιά σας, ἂς βαπτι-
σθεῖ εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 
γιὰ νὰ λάβετε τὸ χάρισµα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος» (Πράξ. κέφ. 2, στίχ. 38-39). 
Πρέπει, λοιπόν, νὰ µελετᾶµε καὶ νὰ ἐρευ-
νοῦµε καὶ νὰ µὴν κρίνουµε βιαστικὰ καὶ 
ἐπιπόλαια καὶ νὰ ἔχουµε ταπείνωση, νὰ 
ὁµολογοῦµε τὴν ὀλιγοµάθειά µας καὶ νὰ 
σεβόµαστε τὶς ἀποφάσεις τῶν Θεολόγων 
Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας.
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ Ι∆ΙΕΣ; 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ 

ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΘΕΟ; 
 

Οἱ δυὸ αὐτὲς θέσεις ἐπαναλαµβάνονται 
ἀβασάνιστα στὴν ἐποχή µας, ἐποχὴ τῆς 
παγκοσµιοποίησης καὶ τοῦ συγκρητι-
σµοῦ (τῆς ἀνάµειξης) τῶν θρησκειῶν. 
Στὴν πραγµατικότητα ὅµως, οὔτε ὅλες 
οἱ θρησκεῖες εἶναι ἴδιες οὔτε ὁ θεὸς ποὺ 
λατρεύεται σὲ κάθε θρησκεία εἶναι ὁ ἴ-
διος. Κατ’ ἀρχὰς ὁ Χριστιανισµὸς δὲν 
ἀποτελεῖ ἀνθρώπινη ἐπινόηση ὅπως 
συµβαίνει µὲ τὰ ἄλλα θρησκεύµατα, ἀλ-
λὰ εἶναι ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιου τοῦ Θε-
οῦ στοὺς ἀνθρώπους. Ἑποµένως, ὁ Χρι-
στιανισµὸς δὲν εἶναι µία ἀπὸ τὶς πολλὲς 
θρησκεῖες, ἀλλὰ ἡ µόνη ἀληθ
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σκεία. ∆ιαφέρει ὁ Χριστιανισµὸς ἀπὸ σκεία. ∆ιαφέρει ὁ Χριστιανισµὸς ἀπὸ 
τὰ ἄλλα θρησκεύµατα, ὅπως ἀκριβῶς 
διαφέρει ἕνα γνήσιο νόµισµα ἀπὸ ἕνα 
κάλπικο. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἰσχυρισµὸ 
ὅτι οἱ θρησκεῖες λατρεύουν τὸν ἴδιο Θε-
ό, ἔχουµε νὰ ποῦµε ὅτι αὐτὸ εἶναι προ-
φανῶς λανθασµένο ἂν συγκρίνει κανεὶς 
τὸ Χριστιανικὸ Θεὸ µὲ τὰ πάνθεα τῶν 
πολυθεϊστικῶν θρησκειῶν µὲ τὶς θεότη-
τες ποὺ ἔχουν ἀνθρώπινα ἢ ζωόµορφα 
χαρακτηριστικά, πάθη, µίση, πολέµους 
κ.λ.π. Ἀλλὰ καὶ µεταξὺ τῶν µονοθεϊστι-
κῶν θρησκειῶν οἱ διαφορὲς εἶναι τερά-
στιες. Ὁ ἕνας Θεὸς τῶν Χριστιανῶν 
εἶναι Τριαδικός: Πατὴρ – Υἱὸς – Ἅγιο 
Πνεῦµα. Αὐτὸ εἶναι ἀδιανόητο καὶ γιὰ 
τὸν ἑβραϊσµὸ καὶ γιὰ τὸν µουσουλµανι-
σµό. Στὸ µουσουλµανισµὸ ὁ Θεὸς ἔχει 
τὸ µεγαλεῖο της δύναµης καὶ νοιάζεται 
κατὰ βάσιν γιὰ τὸν ἑαυτό του. Στὸ Χρι- 

κατὰ βάσιν γιὰ τὸν ἑαυτό του. Στὸ Χρι-
στιανισµὸ ὁ Θεὸς ἔχει τὸ Μεγαλεῖο της 
Ἀγάπης καὶ νοιάζεται ἀποκλειστικὰ 
γιὰ τὸ δηµιούργηµά Του, γι’ αὐτὸ καὶ 
γίνεται ἄνθρωπος καὶ θυσιάζεται γι’ 
αὐτό. Γιὰ τὸν 
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Κάθε Κυριακή:  
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αι αἰώνια πνευµατικὴ εὐφαι αἰώνια πνευµατικὴ εὐφ
νη ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ Μεγαλεῖο 
της παρουσίας, θέασης καὶ βίωσης τοῦ 
Θεοῦ. Ἀντίθετα, γιὰ τὸ µουσουλµανι-
σµὸ εἶναι ἡ αἰώνια ἀπόλαυση γήινων ἡ-
δονῶν: ποταµοὶ ἀπὸ γάλα καὶ κρασί, 
ὄµορφες γυναῖκες κ.ἅ. Πρέπει λοιπὸν νὰ 
µείνουµε σταθεροὶ στὴν πίστη µας, ποὺ 
παραδόθηκε ἐξαρχῆς τέλεια ἀπὸ τὸν Κύ-
ριο καὶ Θεό µας Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ εἶ-
ναι βεβαιωµένη µὲ ἄπειρα θαύµατα, ποὺ 
ἀποτελεῖ τὴν πυξίδα στὴ ζωή µας, ἀλλὰ 
καὶ τὸν ἀκλόνητο βράχο στὸν Ὁποῖο ὅ-
ποιος στηρίζεται δὲν καταποντίζεται ποτέ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ἀπὸ τὶς ἐπισκέψεις τῶν παιδιῶν  
τοῦ Συλλόγου ΕΛΠΙ∆Α στὸν Ἅγιο Ραφ
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 (αρ. φυλλ. 21) 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ                     Ἰ α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 0 
       

Γ Ι Α Τ Ι  Β Α Π Τ Ι Ζ ΟΜ Ε Θ Α  Ε Ι Σ  Μ Ι Κ Ρ Η Ν  Η Λ Ι Κ Ι Α Ν ;  
 

Ἐὰν πάρουµε ἕνα κουκούτσι πορτοκα-
λιοῦ καὶ τὸ ρίξουµε στὴ γῆ. Τί θὰ βγά-
λει; Γνωρίζουµε ὅτι θὰ βγάλει νεράτζια 
καὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ µπόλιασµα γιὰ νὰ 
γίνει πορτοκαλιά. Ἐὰν σπείρετε ἕνα 
κουκούτσι ἐλιᾶς. Τί θὰ βγάλει; Ἄγρια 
ἐλιά. Καὶ ἔχει ἀνάγκη ἐµβολιασµοῦ. Αὐ-
τὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἔρχεται στὸν 
κόσµο µὲ τὸ προπατορικὸ ἁµάρτηµα 
καὶ πρέπει νὰ ἐµβολιασθεῖ, δηλαδὴ νὰ 
βαπτισθεῖ, προκειµένου νὰ καρποφορή-
σει. Ἀκοῦµε πολλὲς φορὲς 
ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀπὸ 
τοὺς προτεστάντες, ἀπὸ τοὺς 
δικού  µας Σοῦπερ Χριστια-
νοὺς νὰ µιλᾶνε γιὰ τὴν Βά-
πτιση. Γιατί οἱ Ὀρθόδοξοι 
βαπτίζονται σὲ µικρὴ ἡλι-
κία; Γιατί µὲ βάπτισε ὁ πα-
τέρας µου µικρὸν καὶ δὲν 
µὲ ἄφησε νὰ βαπτισθῶ σὲ 
µεγάλη ἡλικία; Ὁ Χριστὸς 
βαπτίστηκε 30 ἐτῶν, ἐµένα 
γιατί µὲ ἐβαπτίσατε µωρό; 
Καὶ ἀκοῦς ἕνα σωρὸ ἐξυ-
πνάδες. Ἀγαπητοί µου ἡ Ἁ-
γία Γραφή µας ἀναφέρει (Μάτθ. κέφ.3, 
στίχ. 11) ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρό-
δροµος ἐκήρυττε µετάνοιαν καὶ ἐκα-
λοῦσε τὸν λαὸν τῆς Ἰουδαίας νὰ µετα-
νοήσουν. Ἔβαζε ἕναν, ἕναν, µέσα εἰς 
τὸν Ἰορδάνην ποταµὸν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ 
ἐξοµολογοῦντο εἰς τὸν Ἰωάννην ὶς ἁ-
µαρτίες τους. Τότε ἔρχεται καὶ ὁ Ἰησοῦς 
ἀπὸ τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸν Ἰορδάνην 
πρὸς τὸν Ἰωάννην. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς 
εἰσῆλθε εἰς τὸν Ἰορδάνη ποταµὸ «ἀνέβη 

εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος» (Μάτθ. κέφ.3, 
στίχ. 16). ∆ηλαδὴ ὁ Ἰησοῦς βγῆκε ἀµέ-
σως ἀπὸ τὸ νερὸ τοῦ ποταµοῦ, διότι 
δὲν εἶχε καµµιὰ ἁµαρτία νὰ ἐξοµολογη-
θεῖ. Ἀπαντοῦµε λοιπὸν στοὺς αἱρετι-
κοὺς καὶ στοὺς δικούς µας τοὺς λεγόµε-
νους Χριστιανούς, ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ Πρό-
δροµος ἐβάπτιζε Βάπτισµα µετανοίας 
καὶ ἐξοµολογήσεως. Καὶ συνεχίζει ὁ Ἅ-
γιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος «Αὐτὸς ὑ-
µᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύµατι Ἁγίω» (Μάτθ. 

κέφ. 4, στίχ. 11). Ὁ Χρι-
στός, λέει ὁ Ἰωάννης ὁ Πρό-
δροµος, θὰ σᾶς βαπτίσει µὲ 
Πνεῦµα Ἅγιον. Αὐτὸ εἶναι 
τὸ βάπτισµα ποὺ γίνεται 
σήµερα. Βάπτισµα σωτηρί-
ας. Ἄλλο, λοιπὸν, τὸ βάπτι-
σµα µετανοίας τοῦ Ἰωάν-
νου καὶ ἄλλο τὸ βάπτισµα 
σωτηρίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐ-
µεῖς σήµερα βαπτιζόµεθα 
τὸ Βάπτισ α Σωτηρίας τοῦ 
Χριστοῦ αὶ βαπτιζόµεθα 
εἰς µικρὴν ἡλικίαν, γιατί 
δὲν ξέρουµε πότε θὰ πεθά-

νουµε. Ὁ Χριστὸς ὁ ἴδιος ἐθέσπισε τὸ 
Βάπτισµα Σωτηρίας ὅταν εἶπε εἰς τοὺς 
µαθητᾶς του «Ἐκεῖνος ποὺ θὰ πιστέψει 
καὶ θὰ βαπτισθεῖ θὰ σωθεῖ» (Μάρκ. 
κέφ. 16, στίχ. 16) καὶ ἀλλοῦ λέγει «ἐὰν 
δὲν γεννηθεῖ κανεὶς ἀπὸ νερὸ καὶ 
Πνεῦµα (σ.σ. δήλ. στὴν Βάπτιση), δὲν 
µπορεῖ νὰ µπεῖ εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ» (Ἰωάν. κέφ. 3, στίχ. 5). Ὅσο γιὰ 
τὸν νηπιοβαπτισµό, ποιὸς πατέρας θὰ … 

(συνέχεια στὴν 3η σελίδα) 
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