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ἱ ἄνκρωποι, ςφμφωνα μὲ τὴν Ὀρκόδοξθ 
Πίςτθ μασ, πλαςτικαμε ἀπὸ τὸ Θεὸ γιὰ 

νὰ ηιςουμε ἀπολαμβάνοντασ, ςτὴ ηωὴ αὐτι, 
ὅλεσ τὶσ παραδειςζνιεσ δωρεὲσ ποὺ μᾶσ προ-
ςζφερε ὁ Δθμιουργόσ μασ. Χωρὶσ νὰ ἔχει 
καμμιὰ ἀνάγκθ ὁ Θεόσ, ἔφτιαξε ὅλον τὸν 
κόςμο, ὅςον βλζπουμε κι ὅςον δὲν βλζπου-
με, προκειμζνου τὸ κορυφαῖο πλάςμα Του νὰ 
χαίρεται καὶ νὰ ἀπολαμβάνει τὴ δθμιουργία. 
Ὅμωσ, ὁ πρῶτοσ ἄνκρωποσ δὲν ἐμπιςτεφκθ-
κε τὸ Θεό καὶ κάνοντασ χριςθ τῆσ ἐλευκερίασ 
του, ηιτθςε κι ἔφυγε μακρυά Του. Καὶ ὁ Θεὸσ 
τὸ ἐπζτρεψε, ἐπειδὴ ἂν ἀγαπᾶσ κάποιον, τό- 
τε δὲν τὸν ςκλαβϊνεισ. Βζβαια· «μακρυὰ» 
ἀπὸ τὸ Θεὸ δὲν ὑπάρχει, ἐπειδὴ ὁ Θεὸσ εἶναι 
«πανταχοῦ παρϊν». Ἡ ἀπόςταςθ «μακρυὰ» 
φανερϊνει τὴν ἄρνθςθ τοῦ ἀνκρϊπου νὰ ἀ-
ποδεχτεῖ ὅτι εἶναι ἑτερόφωτοσ. Ἡ ηωὴ μασ εἶ-
ναι δωρεὰ ποὺ μᾶσ χαρίςτθκε, ἡ ὑπαρξιακὴ 
πορεία μασ εἶναι προγραμματιςμζνθ ἀπὸ τὸ 
Θεό, χωρὶσ αὐτὸ νὰ ςθμαίνει ὅτι εἶναι καὶ 
προκακοριςμζνθ ἀπ’ Αὐτόν. Μόνο ἡ ἐλευκε-
ρία μασ μπορεῖ νὰ ἐμποδίςει τὴν ἀγάπθ τοῦ 
Θεοῦ καὶ τὴν πρόνοιά Του γιὰ τὸν κόςμο.  
Φυςικά, ὁ κόςμοσ ξεκίνθςε ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ 
μετὰ ἀπὸ ἕνα τεράςτιο κφκλο ποὺ διαγράφει 
γφρω Του, ςτὸ τζλοσ κὰ καταλιξει πάλι ςτὸ 
Θεό. Ἔτςι ἑρμθνεφεται τὸ γεγονὸσ ὅτι ἡ 
ἀνκρϊπινθ ὕπαρξθ, βακειὰ μζςα τθσ, 
ἀναηθτεῖ καὶ ἀναπαφεται μόνο ςτὸ Θεό. 
Κάποιοι αὐτὸ τὸ ὀνομάηουν «κρθςκευ-
τικότθτα», ὅμωσ γιὰ μᾶσ τοὺσ χριςτιανοφσ, 
εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆσ πτϊςεωσ καὶ τῆσ οἰκονο-
μίασ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἐπιςτροφι, τὴ ςωτθ-
ρία καὶ τὴν ἀποκατάςταςθ τοῦ ἀνκρϊπου 
ςτὴν παλιὰ παραδειςζνια του ξεγνοιαςιά. 
  

Ὁ Θεὸσ περιμζνει τὸν ἄνκρωπο ςτὸ τζλοσ αὐ-
τοῦ τοῦ μοναχικοῦ του δρόμου. Ὅμωσ, ἐνῶ 
περιμζνει ςτὸ τζλοσ, ἔρχεται ςυγχρόνωσ καὶ 
μᾶσ ςυντροφεφει ςτὴν πορεία μασ. Δὲν ςτζ-
κεται ψθλὰ ςτὸν οὐρανό Του, ἀλλὰ ςὰν βο-
λίδα ρίχνεται ςτὰ χαμθλότερα φαράγγια τοῦ 
μυαλοῦ, προκειμζνου νὰ βρεῖ ὅποιον τὸν 
προςκαλεῖ, ὅποιον μὲ λόγια ἢ μὲ ςιωπὴ Τὸν 
φωνάηει. Μπαίνει ςτὰ πιὸ ψυχρὰ διαμερίς-
ματα τῆσ ἀνκρϊπινθσ καρδιᾶσ γιὰ νὰ τὰ ηες-
τάνει μὲ τὴν παρουςία Του.  
 
Ἔτςι ἐξθγεῖται τὸ ὅτι «ἐμπειρία περὶ Θεοῦ» ἔ-
χουν ὅλοι οἱ ἄνκρωποι ἐπάνω ςτὴ γῆ. Ὅμωσ, 
ἄλλοι Τὸν βλζπουν καμπά, ἄλλοι μζςα ἀπὸ 
ςπαςμζνο κακρζπτθ· ἄλλοι βλζπουν τὸ εἴ-
δωλό Του καὶ ἄλλοι τὸ ἰχνογράφθμα ποὺ 
ἔφτιαξαν μόνοι τουσ. Οἱ Ὀρκόδοξοι χριςτια-
νοὶ εἴμαςτε ςὲ πλεονεκτικὴ κζςθ, ἐπειδὴ 
κρατιςαμε ὅςα μᾶσ ἀποκάλυψε γιὰ τὸ Θεὸ ὁ 
ἴδιοσ ὁ Υἱόσ Του. Ἔτςι, ὁ Θεάνκρωποσ μᾶσ 
ἔδωςε τὸ χζρι Του γιὰ νὰ ςθκωκοῦμε, νὰ 
τινάξουμε ἀπὸ πάνω μασ τὴ κανατερὴ ςκόνθ 
καὶ νὰ δοῦμε τὸν ἥλιο, τὴ ηωι, τὴ χαρά, τὴν 
ἐλπίδα. Αὐτὸ εἶναι τὸ περιεχόμενο τῆσ πί-
ςτεϊσ μασ καὶ ἡ δυναμικὴ ὀμορφιὰ τῆσ «κα-
τὰ Χριςτὸν» ηωῆσ μασ. Χρειάηεται μόνο νὰ 
μὴν ἀρκεςτοῦμε ςτὰ γιϊνα, ἐπειδὴ εἴμαςτε 
πλαςμζνοι γιὰ τὰ οὐράνια. Νὰ μὴν ςυνθκί-
ςουμε τὰ φκαρτά, ἐπειδὴ εἴμαςτε πλαςμζνοι 
γιὰ τὰ ἄφκαρτα. Χρειάηεται νὰ μὴν «βολευ-
τοῦμε» ςτὴ μιηζρια, ἀλλὰ νὰ ἐπιδιϊξουμε τὸν 
παράδειςο. Νὰ μὴν ἀφιςουμε μουδιαςμζνα 
τὰ χζρια μασ, ἀλλὰ νὰ κινθκοῦμε γιὰ νὰ 
πετάξουμε πρὸσ τὰ ἐπάνω. Ἐξάλλου, ςτὴ 
γλϊςςα μασ αὐτὸ ςθμαίνει ἄνκρωποσ: αὐτὸσ 
ποὺ ςτοχεφει ψθλά, ποὺ «βλζπει ἐπάνω». 
 

Ο 



Μετὰ ἀπὸ ἕναν ἔντονο διάλογο καὶ μιὰ τιτά-
νια μάχθ, ὁ Χριςτὸσ ἀπάλλαξε τὸν δαιμονις-
μζνο ςτὰ Γάδαρα ἀπὸ τὰ ςατανικὰ πνεφματα 
ποὺ τὸν βαςάνιηαν. Κι ἐκεῖνοσ κάκθςε ςτὰ 
πόδια τοῦ Κυρίου «ντυμζνοσ καὶ λογικόσ». 
Ἔτςι γίνεται ὅταν ἐπιςτρζφει ὁ ἄνκρωποσ ςτὸ 
Θεό· «φοράει» ὅλεσ τὶσ ἀρετζσ, λογικεφεται, 
ςοβαρεφει, ἀναπαφεται ἡ ςυνείδθςι του, γα-
λθνεφει ἡ ηωι του. Ἡ Ἐκκλθςία μασ δείχνει 
ξεκάκαρα τὸν δρόμο τῆσ ἐπιςτροφῆσ καὶ φα-
νερϊνει τὸν τρόπο τῆσ ἀποκατάςταςθσ ςτὴν 
προτεραία δόξα μασ. Μὲ ὅςα μᾶσ διδάςκει ἡ 
Ἁγία Γραφὴ καὶ ὅςα παραλάβαμε ἀπὸ τοὺσ 
Πατζρεσ μασ, ξζρουμε γιατὶ γεννθκικαμε, 
ποιὸσ εἶναι ὁ ρόλοσ μασ ςτὴ ηωι, γιατὶ ςυναν-
τᾶμε δυςκολίεσ, γιατὶ πζφτουμε ςὲ ἁμαρτίεσ 
καὶ γιατὶ μᾶσ δοκιμάηει ὁ Θεόσ. Ξζρουμε νὰ 
παλεφουμε, ξζρουμε νὰ νικᾶμε, ξζρουμε νὰ 
χάνουμε. Γνωρίηουμε τὴ δφναμθ τῆσ προςευ-
χῆσ, τὸ μεγαλεῖο τῆσ γονυκλιςίασ καὶ τὴν ἰςχὺ 
τῆσ μετάνοιασ. Ἔχουμε τὸ φάρμακο τῆσ κείασ 
μετάλθψθσ καὶ τὸ ἀκλθτικὸ ςτάδιο τῶν ἱερῶν 
Μυςτθρίων μασ. Διαβάηουμε τὶσ ηωὲσ τῶν ἁ-
γίων μασ, ποὺ ἤξεραν νὰ ἀγαποῦν, νὰ ςυγχω-
ροῦν, νὰ μετανοοῦν, νὰ ὁμολογοῦν τὸ Χριςτό 
νὰ πεκαίνουν γιὰ χάρθ Του. Ἔχουμε τὴν ἴδια 
τὴ διαβεβαίωςθ τοῦ Χριςτοῦ ὅτι δὲν κὰ μᾶσ 
ἐγκαταλείψει ποτὲ καὶ ὅτι κὰ εἶναι μαηφ μασ, 
δίπλα μασ πάντοτε. Ὅμωσ, ἀλικεια! τὰ ἐμπι-
ςτευόμαςτε ὅλα αὐτά; 
 
Ἡ ἀπάντθςθ ποὺ κὰ δϊςουμε ς’αὐτὸ τὸ ἐρϊ-
τθμα, κὰ κακορίςει τὴν πνευματικι μασ ὑπό-
ςταςθ καὶ τὴ ςχζςθ μασ μὲ τὸ Θεό. Ὁ κερα-
πευμζνοσ ἀπὸ τὰ δαιμόνια Γαδαρινόσ, ἔμεινε 
ἀξιοπρεπισ καὶ ςοβαρὸσ κοντά ςτὸ Χριςτό. 
Ἐμεῖσ, ποὺ ἔχουμε ὅλοι εὐεργετθκεῖ ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλθςία (ποὺ εἶναι ὁ Χριςτὸσ παρατεινόμε-
νοσ μζχρι τὴν ἐποχι μασ), ἀναγνωρίηουμε, ἆ-
ραγε, αὐτὴν τὴν εὐεργεςία; Ἀπὸ τὴν ἡμζρα 
ποὺ γεννθκικαμε, ἡ Ἐκκλθςία μᾶσ διαβάηει 
εὐχζσ, μᾶσ δίνει εὐλογίεσ, μᾶσ ὠκεῖ πρὸσ τὰ 
ἐπάνω, μᾶσ ςθκϊνει ὅταν πζφτουμε κάτω, 
μᾶσ ςπογγίηει τὰ δάκρυα, μᾶσ κρφβει τὰ λά-
κθ, μᾶσ ςυγχωρεῖ τὶσ ἁμαρτίεσ, μᾶσ ἀποκαλφ-

πτει τὰ ἱερὰ Μυςτιρια ποὺ «ἀνοίγουν μπρο-
ςτὰ ςτὰ μάτια μασ τὸ ἀπζραντο τοῦ Θεοῦ», 
μᾶσ ςυντροφεφει μζχρι τὸ κάνατο καὶ μᾶσ 
προςφζρει τὸν τρόπο νὰ τὸν νικιςουμε καὶ 
νὰ ἀναςτθκοῦμε! Δθλ. ἡ Ἐκκλθςία, μᾶσ διδά-
ςκει ἕναν τρόπο ηωῆσ, ποὺ ἂν τὸν ἀποδεχ-
τοῦμε κὰ ηιςουμε «ἱματιςμζνοι καὶ ςωφρο-
νοῦντεσ παρὰ τοὺσ πόδασ τοῦ Ἰηςοῦ». 
 
Ἡ εἰκόνα αὐτι, τοῦ ἀνκρϊπου κακιςμζνου 
κοντὰ ςτὸ Θεό, εἶναι ἡ παραδειςζνια ἀπαρχι 
μασ καὶ μπορεῖ νὰ τὴ ηιςει ὁ κακζνασ μασ, ἀ-
πὸ αὐτὴ τὴ ηωι του, ἂν παραμείνει κοντὰ ςτὸ 
Θεό, ςτακερὸσ ςτὴν Ἐκκλθςία, ἀκλόνθτοσ πά-
νω ςτὴν πατερικι μασ Παράδοςθ καὶ ἑνωμζ-
νοσ μὲ τὴν παγκόςμια Ὀρκοδοξία μασ. Χρειά-
ηεται νὰ ἔχει ὁ κακζνασ μασ ἀπόλυτθ ἐμπι-
ςτοςφνθ μόνο ςτὸ Θεὸ καὶ ςτὴν ἀδιάκοπθ μὲ 
ἀποςτολικὴ διαδοχὴ Ἐκκλθςία Του. Διαφορε-
τικά, ὁ ἄνκρωποσ ταράηεται, χάνει τὰ λογικά 
του, ςυγχίηεται ἡ προςωπικότθτά του, ἀλ-
λοφρονεῖ ἡ πορεία του, ἀπομακρφνεται ἀπὸ 
τὸ Θεὸ καὶ πζφτει χαμθλά, ἐκεῖ ποὺ βαςιλεφ-
ουν τὰ δαιμονικὰ πνεφματα καὶ ὁ ἀπαράκλθ-
τοσ Ἅδθσ τοῦ ἐγωϊςμοῦ καὶ τοῦ πνευματικοῦ 
κανάτου. 
 
Ὅταν ὁ Χριςτὸσ ἔφυγε ἀπὸ τὰ Γάδαρα, ἄφθςε 
πίςω τὸν κεραπευμζνο ἄνκρωπο «γιὰ νὰ διη-
γεῖται ὅςα τοῦ ἔκανε ὁ Θεόσ». Ἂσ ἐξετάςουμε 
ὁ κακζνασ μασ, ὅςα μᾶσ εὐεργζτθςε ὁ Θεόσ 
ὅςα μᾶσ ςτζρθςε καὶ ὅςα ἐπζτρεψε νὰ πά-
κουμε κι ἂσ βροῦμε τὴ δφναμθ νὰ παραμεί-
νουμε κοντά Του, νὰ ἐπιςτρζψουμε «παρὰ 
τοὺσ πόδασ» Του «ἀξιοπρεπεῖσ καὶ ςοβαροί». 
Ἡ Ἐκκλθςία ὑπάρχει καὶ παραμζνει, ἐπιδιϊ-
κοντασ τὴ κεραπεία καὶ προςμζνοντασ τὴν ἐ-
πιςτροφὴ ὅλων. Αὐτὴ ἡ προςμονὴ τῆσ Ἐκκλθ-
ςίασ κὰ κρίνει τὸν κόςμο καὶ ὅλουσ μασ. 
           

Ὁ Μθτροπολίτθσ 
 
 
 

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεωσ Ἄνκιμοσ 


