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τους ανθρώπινους πολέμους οι στρατιώτες καλύπτονται με 
πανοπλίες, οι οποίες ωστόσο τις πιο πολλές φορές δεν τους 
σώζουν από τον τραυματισμό ή τον θάνατο. Στον πνευματικό 
αγώνα, όμως, «όποιοι έχουν πεποίθηση στον Κύριο μοιάζουν 
με το όρος Σιών, που θα μείνει ασάλευτο για πάντα» (πρβλ. 
Ψαλμ. 124:1). Το όρος Σιών θα μείνει ασάλευτο όχι απλώς ε-
πειδή είναι βουνό, αλλά επειδή είναι αφιερωμένο στον Θεό. 
Έτσι και ο άνθρωπος του Θεού παραδίνεται ολόψυχα στο θέ-
λημα Εκείνου και δεν σαλεύεται από καμιά συμφορά. Η πε-
ποίθησή του στον Κύριο είναι πανοπλία αδιαπέραστη από ξί-
φη και βέλη. 
 

  άγιος απόστολος Παύλος, όταν αντιλήφθηκε ότι είχε 
κλονιστεί η ελπίδα κάποιων χριστιανών προς τον Θεό, τους 
έγραψε: «Μη χάσετε το θάρρος σας, που θ’ ανταμειφθεί πλου-
σιοπάροχα. Χρειάζεστε υπομονή για να κάνετε το θέλημα 
του Θεού και να καρπωθείτε αυτό που υποσχέθηκε Εκείνος. 
Γιατί όπου να ’ναι φτάνει ο ερχόμενος· δεν θ’ αργήσει. Ο δί-
καιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει» (Εβρ. 10:35-38). 

  

 ώς ανταμείβει, όμως, ο Θεός όσους έχουν πεποίθηση 
σ’ Αυτόν; 
 

  πρώτη ανταμοιβή συνίσταται στο ότι ο Θεός δεν ε-
ξαπατά κανέναν άνθρωπο που Τον εμπιστεύεται. Οι άνθρω- 
ποι,    απεναντίας,    συχνά    μας    εξαπατούν.    […]    Η    ελπίδα    και   η 
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15) 
 
 

    ᾿Αδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμ-
ψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς 
δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ τὸν 
θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς 
δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, ἐν παντὶ θλιβόμενοι 
ἀλλ᾿ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐξαπορούμε-
νοι, διωκόμενοι ἀλλ᾿ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι 
ἀλλ᾿ οὐκ ἀπολλύμενοι, πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰη-
σοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ 
σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. Ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον 
παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ 
ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖ-
ται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως 
κατὰ τὸ γεγραμμένον, «ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα», καὶ ἡμεῖς πι-
στεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον 
Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ 
γὰρ πάντα δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειό-
νων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.   
 
 

εμπιστοσύνη στους ανθρώπους οδήγησε πολλούς στην κατα-
στροφή. […] Το αντίθετο συμβαίνει με την ελπίδα και την 
εμπιστοσύνη στον Θεό: «Κοιτάξτε τις γενιές που πέρασαν, 
και συλλογιστείτε: Ποιος εμπιστεύθηκε τον Κύριο και ντρο-
πιάστηκε; Ποιος επέμεινε σταθερά να Τον σέβεται και εγκα-
ταλείφθηκε; Ποιος Τον επικαλέστηκε, κι Εκείνος τον αγνόη-
σε;» (Σοφ. Σειρ. 2:10). 
 

  δεύτερη ανταμοιβή εκείνων που έχουν πεποίθηση 
στον Θεό, είναι η ειρηνική ζωή. Όποιος ειλικρινά και σταθε- 
ρά   εμπιστεύεται   τον   Θεό,   επιτελεί   τα   έργα   του,   όσο   δύσκολα 
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ή βαριά κι αν είναι αυτά, χωρίς ταραχή, χωρίς φόβο, χωρίς 
άγχος. Ό,τι κι αν του συμβεί, λέει μαζί με τον Δαβίδ: «Εγώ 
ελπίζω στο έλεός Σου. Η καρδιά μου θα χαρεί για τη σωτη-
ρία που θα μου χαρίσεις» (Ψαλμ. 12:6). 
 

  τρίτη ανταμοιβή είναι η ψυχική δύναμη στις συμφο-
ρές και ο φωτισμένος νους στις δυσκολίες. Ο σοφός Σολο-
μών λέει: «Όταν ξεσπά καταιγίδα (κινδύνων και περιπετειών), 
ο ασεβής χάνεται, ενώ ο δίκαιος (χάρη στον θείο φωτισμό) ξε-
φεύγει και σώζεται πάντοτε» (Παροιμ. 10:25). «Ελπίζοντας 
στον Κύριο, δεν θα χάσω τη δύναμή μου» (Ψαλμ. 25:1), δια-
κηρύσσει ο γενναίος βασιλιάς Δαβίδ. Και ο μακάριος Θεοδώ-
ρητος διδάσκει: «Τον Θεό να έχεις διδάσκαλο και οδηγό σου 
σε όλα, έτσι ώστε οι ενέργειές σου και ολόκληρη η ζωή σου 
να κατευθύνονται από την πρόνοιά Του. Τότε μόνο θα είσαι 
δυνατός και σταθερός στις σκέψεις σου και στα έργα σου». 
 

  τέταρτη ανταμοιβή είναι η προφύλαξη από τις πτώ-
σεις στην αμαρτία, αλλά και η άφεση των τυχόν αμαρτημά-
των με τη μετάνοια: «Ο Κύριος θα λυτρώσει τις ψυχές όσων 
Τον υπηρετούν, και όλοι όσοι ελπίζουν σ’ Αυτόν δεν θ’ α-
μαρτήσουν» (Ψαλμ. 33:23). Πώς μπορεί κανείς να το κατορ-
θώσει αυτό; Βάζοντας στον εαυτό του κανόνα να μην επιθυ-
μεί τίποτε απ’ όσα δεν είναι αρεστά στον Θεό και περιορίζο-
ντας τις επιθυμίες του σε ό,τι δεν αντιτίθεται στο θέλημα Ε-
κείνου. Με τέτοια καλή θέληση, απορρίπτει τις αμαρτωλές ε-
πιθυμίες και οικειώνεται το αγαθό. 
 

  πέμπτη, τέλος, ανταμοιβή εκείνων που έχουν πεποί-
θηση στον Θεό, είναι ότι νιώθουν παντοδύναμοι. «Όλα τα 
μπορώ χάρη στον Χριστό που με δυναμώνει» (Φιλ. 4:13), α-
ναφωνεί ο μεγάλος απόστολος Παύλος. Αλλά μήπως δεν το 
είπε    ο     ίδιος    ο    Κύριος;   «Όλα   είναι   δυνατά   γι’   αυτόν   που   πι- 
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στεύει» (Μάρκ. 9:23). Με τίποτα δεν αποκαλύπτει τόσο φα-
νερά την παντοδυναμία Του ο Θεός, όσο με το ότι κάνει πα-
ντοδύναμους όλους εκείνους που αληθινά ελπίζουν και στη-
ρίζονται σ’ Αυτόν. Και γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή, όπως 
εξηγεί ο ιερός Χρυσόστομος, η θεία χάρη ποτέ δεν απομα-
κρύνεται από τους ανθρώπους που έχουν πεποίθηση στον 
Κύριο. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ανταμοιβή της ελπίδας στον 
Θεό, που μπορεί να σώσει και πράγματι σώζει όλη την αν-
θρωπότητα. «Σ’ Εσένα ελπίσανε οι πρόγονοί μας, ελπίσανε 
και τους λύτρωσες. Εσένα επικαλέστηκαν και σώθηκαν, σ’ 
Εσένα ελπίσανε και δεν ντροπιάστηκαν» (Ψαλμ. 21:5-6).  
 

(Πηγή: «Ηλιοτρόπιο», σελ. 112-115, 1η έκδ.: Ιαν. 2019, Ι. Μ. Παρακλήτου) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1)   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Θ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ. 
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, Παναγία Βαραμπά 7:00 π.μ. 
Σάββατο 1η Οκτωβρίου, Άγ. Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.    
2)                             ΙΕΡΑ  ΑΓΡΥΠΝΙΑ  
Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ. προς Σάβ-
βατο 1η Οκτωβρίου 2022, 01:00 π.μ. θα τελεστεί στο Ναό 
μας Ιερά Αγρυπνία επ’ ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας 
Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου. Θα ψάλλει Βυζαντινός χορός. 
3)   ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ   ΕΚΔΡΟΜΗ   
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας 
διοργανώνει την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 Ημερήσια Προ-
σκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή Δαμάστας Γενε-
θλίου της Θεοτόκου και στην Ιερά Μονή Αγάθωνος Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου (Αγίου Βησσαρίωνος). Ώρα αναχώ-
ρησης 7:00 π.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 30 €.  
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