
 

Μίλα τους, ακούνε… 

 
Η επιστήμη της ιατρικής είναι μια ακόμα ευλογία του 

Θεού για την ανθρωπότητα.Όμως ασυγκρίτως μεγαλύτερη 
ευλογία στη ζωή μας είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που 
θαυματουργούν, που παρηγορούν, που τόσο απαλά έρχονται 
στη ζωή μας με τους λόγους τους και μας διδάσκουν. Μα 
κυρίως είναι η ζωή τους που στέκει φωτεινό παράδειγμα και για 
την δική μας ζωή.Πολλούς τους γνωρίσαμε μέσα από την ανάγνωση των βίων τους. Αλλά είναι 
και μερικοί που μπήκαν στην ζωή μας μ’ έναν μυστικό τρόπο που άγγιξε την καρδιά μας, που 
αγκάλιασαν τον πόνο μας και τον πήραν μακρυά, που στις πιο δύσκολες στιγμές μας γίνανε 
συνοδοιπόροι μας. 

Ο κάθε χριστιανός ίσως έχει διαφορετικούς Αγίους προστάτες που αγαπά 
περισσότερο και επικαλείται στην προσευχή του.Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που 
εμπιστεύεσαι και ξέρεις ότι θα σε καταλάβει διότι πέρασε και αυτός δοκιμασίες και πόνο. Και 
σίγουρα οι Άγιοι μπορούν να μας καταλάβουν.Γι’ αυτό μην διαστάσεις, με πίστη, στην 
προσευχή σου, να μοιράζεσαι μαζί τους τον πόνο σου, το βάσανό σου, την αγωνία σου, το 
παράπονό σου. 

Και να’ σαι σίγουρος ότι θα έρθουν με 
τον τρόπο τους και θα σε βοηθήσουν να σηκώσεις 
τον σταυρό σου. Γιατί αυτοί ξέρουν καλά το 
βάρος του σταυρού.Και δεν θα το κάνουν από 
υποχρέωση ή από καθήκον. Θα το κάνουν γιατί 
αγαπούν και σπλαχνίζονται όπως ο Θεός 
μας. Μίλα τους, ακούνε… 
 

π. Παύλος Παπαδόπουλος  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Την Τετάρτη  27 και την Πέμπτη  28 Οκτωβρίου  ας τιμήσουμε την 

Εθνική μας Εορτή  σημαιοστολίζοντας τα σπίτια μας! 
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Η προσπάθεια τοῦ Θεοῦ νά σπείρει τό λόγο Του 
 

Τή θαυμάσια καί πολύ διδακτική παραβολή τοῦ καλοῦ Σπορέως 

ἀκούσαμε πριν λίγες ημέρες. Ὁ φιλάνθρωπος Κύριος σκορπίζει τό λόγο 

Του στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, τόν ὁποῖο ἄλλοι τόν δέχονται καί ἄλλοι 

τόν ἀπορρίπτουν. Μέσ’ ἀπό τήν ἐξιστόρηση καί τήν ἑρμηνεία τῆς 

παραβολῆς καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει τρία βασικά 

χαρακτηριστικά, εἶναι πλούσιος, εἶναι ἐλεύθερος καί εἶναι γόνιμος. 

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπίστευτα πλούσιος. Βλέπουμε τό θεϊκό Σποριά νά τόν σκορπίζει 

ἀφειδῶς, χωρίς οἰκονομία. Ἁρπάζει μέσ’ ἀπό τίς ἀποθῆκες τῆς ἀπέραντης ἀγάπης Του τούς σπόρους 

τῆς ἀλήθειας καί τούς πετάει δεξιά καί ἀριστερά, πάνω καί κάτω, σ’ ὅλες τίς κατευθύνσεις τῆς 

ἀνθρωπότητας. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μοιάζει μέ μία βροχή πού καταβρέχει τά πάντα πλούσια καί 

ἀδιάκοπα, χωρίς διακρίσεις καί ἐπιφυλάξεις. Στήν ἐποχή μας μάλιστα τά μηνύματα τοῦ εὐαγγελίου 

τρέχουν στήν ἀνθρωπότητα μέ ταχύτητα καί εὐρύτητα θαυμαστή. Ἡ τεχνολογία, πού τόσο μᾶς 

μπερδεύει, στόν τομέα τῆς σπορᾶς τοῦ θείου λόγου μᾶς βοηθάει. Κείμενα, ἐκπομπές, σκέψεις, 

ἁγιοφόρα παραδείγματα, ἱστορίες, πατερικές ὁμιλίες, κατηχήσεις, πληροφορίες, ὅλα εἶναι μπροστά 

μας μέ τό πάτημα ἑνός κουμπιοῦ. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι τόσο πλούσιος, πού τίποτε δέ δικαιολογεῖ 

τήν ἄγνοιά του παρά μόνον ἡ ἀνθρώπινη ἀδιαφορία. Ἔρχεται καί μᾶς βρίσκει ἀκόμη κι ἐκεῖ πού δέν 

τό περιμένουμε, ἀκόμη καί ὅταν δέν τό ἀξίζουμε. 

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐπίσης, εἶναι ἐλεύθερος. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά δεσμευτεῖ. 

Δέν μπαίνει μέσα στά καλούπια τοῦ συμφέροντος καί 

τῶν σκοπιμοτήτων. Δέν ἔχει φόβους, ἐπιφυλάξεις, 

γήινους καί ἐφήμερους στόχους. Δέ δέχεται ὁδηγίες, 

δέν ἐξυπηρετεῖ ἰδεοληψίες, δέν ἔχει πλευρές καί 

παρατάξεις, δέν ταυτίζεται μέ πολιτικά κόμματα, δέν 

μπορεῖ νά φυλακιστεῖ καί νά ἀπαγορευτεῖ. Ὁ λόγος τοῦ 

Θεοῦ εἶναι σάν τόν ἥλιο. Ἀνατέλλει γιά ὅλη τήν 

ἀνθρωπότητα καί φωτίζει τούς πάντες. Φωτίζει ἀκόμη 

καί αὐτούς πού ἐνοχλεῖ καί ξεβολεύει, ἀκόμη καί αὐτούς 

πού τούς ἐλέγχει καί τούς πικραίνει. Ἐπειδή εἶναι 

ἐλεύθερος, εἶναι καί κοφτερός. Κάνει τομές, χαράζει 

πορεῖες, καθαρίζει τή σαπίλα, ξεχωρίζει τό λάθος ἀπό 

τό σωστό. Ἐπειδή εἶναι ἐλεύθερος, ἐλευθερώνει. Ἀπεγκλωβίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τοῦ 

ψεύδους, ἀπό τά σκοτεινά καταγώγια τῶν παθῶν, ἀπό τήν ὁμίχλη τῆς ἄγνοιας. Τόν ἐλεύθερο λόγο 

τοῦ Θεοῦ τόν ἀγαποῦν μόνον οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι. Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι τόν ἀποφεύγουν, ἐπειδή 

τόν φοβοῦνται. 

Τέλος, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι γόνιμος. Πάντοτε καρποφορεῖ. Καρποφορεῖ ἀκόμη καί τότε 

πού φαινομενικά περιφρονεῖται. Καρποφορεῖ ἀκόμη καί ἀνάμεσα στά βράχια τῶν παθῶν καί τῶν 

ἐξαρτήσεων, ἀκόμη καί κάτω ἀπό τά ἀγκάθια τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν καί τοῦ ἀνήθικου πλούτου, ἀκόμη 

καί μέσα στή λάσπη τῆς ἁμαρτίας καί στήν ἔρημο τῆς μοναξιᾶς. Καρποφορεῖ ἀκόμη καί τότε πού 

ἀπορρίπτεται. Πάνω ἀπ’ ὅλα, ὅμως, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καρποφορεῖ στήν εὔφορη καί γόνιμη γῆ τῶν 

ἀγαθῶν ψυχῶν. Σ’ ὅλες τίς ἐποχές καί σ’ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τοῦ πλανήτη ὑπάρχουν ψυχές 

ἀγαθές πού δέχονται τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί «καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ». Σίγουρα ὅλοι μας ἔχουμε 

δεχθεῖ ἐπανειλημμένα τήν προσπάθεια τοῦ Θεοῦ νά σπείρει τό λόγο Του μέσα μας. Ἔχουμε 

ἀπολαύσει τόν πλοῦτο καί τήν ἐλευθερία του.Τό μόνο πού ἀπομένει εἶναι νά μήν τόν ξεριζώσουμε ἀπό 

μέσα μας μέ τήν ἀδιαφορία, τήν ἀνοησία, τήν ἠθελημένη ἄγνοια, τήν αὐτάρκεια καί τήν ὑποτιθέμενη 

ἐξυπνάδα μας. Ἄς τόν ἀφήσουμε νά ριζώσει στήν ὕπαρξή μας, νά ἀναπτυχθεῖ στήν καθημερινότητά 

μας, νά φωτίσει τήν πορεία μας καί νά καρποφορήσει τούς γλυκόχυμους καρπούς τῆς ἄκτιστης χάρης 

τοῦ Θεοῦ ἀπό τώρα καί γιά πάντοτε.                                                                                                π.Δ.Κ 

                                       Ε γ κ λ ω β ί ζ ε σ α ι ; 

Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση της πινελιάς και να ξεχνάς τον πίνακα; 

Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση της βελονιάς και να ξεχνάς το κέντημα; 

Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση του άστρου και να ξεχνάς τον ουρανό; 

Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση του δέντρου και να ξεχνάς το δάσος; 

 Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση της στιγμής και να ξεχνάς την ιστορία; 

 Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση της κακίας και να ξεχνάς την καλοσύνη; 

 Να εγκλωβίζεσαι στην αίσθηση του 

Χειμώνα και να ξεχνάς την Άνοιξη; 

 Να εγκλωβίζεσαι σ’όσα ελάχιστα ξέρεις και 

να ξεχνάς την απεραντοσύνη της Γνώσης; 

 Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση της ύπαρξης 

και να ξεχνάς τον θάνατο; Τέλος, για 

κάποιους λίγους «τρελούς»… 

 Να εγκλωβίζεσαι στην θέαση του θανάτου 

και να ξεχνάς την Ανάσταση;              Α.Θ 


