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Σεβαστοὶ Πατέρες,  

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ συνεργάτες, 

 

 Ἂν φέρναμε τὸν ἑαυτό μας στὴ θέση νὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ ἀναρωτηθοῦμε τί θὰ 

ἐπιλέγαμε νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Χριστό, ἂν βρισκόμασταν μπροστά Του, φοβοῦμαι 

ὅτι ἡ ἀπάντηση δὲν θὰ ἦταν καθόλου εὔκολη. Διότι δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο γιὰ μᾶς 

τοὺς ἀνθρώπους νὰ συλλάβουμε καὶ νὰ κατανοήσουμε αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς φαίνεται ἁ-

πλῶς εὐχάριστο, ἀλλὰ καὶ μᾶς συμφέρει πραγματικά, ὥστε αὐτὸ νὰ ποθήσουμε καὶ 

αὐτὸ νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὸ Χριστόν. Τὰ αἰτήματά μας συμβαίνει πολὺ συχνὰ νὰ εἶναι 

τόσο ἐπιπόλαια καὶ τόσο παιδαριώδη, ὥστε καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νὰ τὰ σκεφτόμαστε ἀργό-

τερα καὶ νὰ μειδιᾶμε. 

 Θυμηθῆτε τὸ χαρακτηριστικὸ ἐκεῖνο περιστατικὸ ποὺ μᾶς παραδίδουν τὸ Κατὰ 

Μᾶρκον καὶ τὸ Κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιο
1
, ὅταν οἱ δύο υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου, ὁ Ἰάκω-

βος καὶ ὁ Ἰωάννης, πλησίασαν τὸν Κύριο καὶ Τοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς κάνει μία χάρη: νὰ 

τοὺς ἀξιώσει, στὴ στιγμὴ τῆς δόξας Του, νὰ βρίσκονται ὁ ἕνας στὰ δεξιά Του καὶ ὁ 

ἄλλος στὰ ἀριστερά Του. Αὐτός τους ὁ λόγος ἀποτελεῖ στὴν πραγματικότητα μιὰ ἀπα-

ράμιλλη τραγικὴ εἰρωνεία, τέτοια ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ βροῦμε ἀνάλογή της ἀκόμα 

καὶ στὰ κορυφαῖα ἀριστουργήματα τοῦ ἀρχαίου δράματος. Γιατὶ ὅποιος διαβάζει τὸ 

εὐαγγέλιο γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι ἡ στιγμὴ τῆς δόξας τοῦ Χριστοῦ ἦταν πάνω στὸν 

σταυρό. Ἀλλὰ οἱ δύο μαθητές Του, ποὺ τὸ ἀγνοοῦσαν αὐτό, ἔβρισκαν φυσικὸ νὰ Τοῦ 

ζητήσουν, ὡς τὴν πιὸ μεγάλη χάρη, στὴ στιγμὴ τῆς δόξας Του νὰ βρίσκονται ὁ ἕνας 

στὰ δεξιά Του καὶ ὁ ἄλλος στὰ ἀριστερά Του. Πολὺ λογικά, ὁ Χριστὸς κούνησε τὸ κε-

φάλι καὶ τοὺς εἶπε: «Οὐκ οἴδατε τί αἰτῆσθε» – Δὲν ξέρετε τί ζητᾶτε. Τὸ ἴδιο ἀσφαλῶς 

θὰ ἅρμοζε νὰ ἀκούσουμε καὶ ἐμεῖς, σὲ πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ Τοῦ ζητᾶμε. 

 Καὶ ὅμως, σὲ μία τοὐλάχιστον περίπτωση, ποὺ μᾶς ἀφηγεῖται τὸ Κατὰ Λουκᾶν 

ἅγιο εὐαγγέλιο
2
, οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ἕνωσαν τὴ φωνή τους σὲ ἕνα αἴτημα τὸ ὁ-

ποῖο νιώθουμε ὅτι καὶ ἐμεῖς θὰ μπορούσαμε καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπευθύνουμε στὸν Κύ-

ριο. Ὁ Χριστὸς εἶχε μαζέψει τοὺς μαθητές Του καὶ τοὺς μιλοῦσε γιὰ τὰ σκάνδαλα ποὺ 

ἀναπόφευκτα θὰ ἔρχονταν, γιὰ τὴν προσοχὴ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιδείξουν, γιὰ τὴ διά-

κριση ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν. Καὶ τότε οἱ ἀπόστολοι, διαβάζουμε, μὲ ἕνα στόμα, εἶ-

παν στὸν Κύριο ἕναν λόγο ποὺ καὶ ἐμεῖς νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν ψυχὴ 

καὶ τὰ χείλη μας: Κύριε, Τοῦ εἶπαν, «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν» – «Δῶσέ μας περισσότερη 

πίστη»
3
. 

 Λοιπόν, «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν». Αὐτὸ εἶναι τὸ αἴτημα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ βρίσκε-

ται στὰ χείλη μας κάθε μέρα καὶ ὥρα τῆς ζωῆς μας. Καὶ σήμερα ἴσως περισσότερο πα-

ρὰ ποτέ. 

 

*     *     * 
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 Σὲ κάποιους, ἀσφαλῶς, θὰ ἔμοιαζε παράδοξο νὰ ζητᾶμε πίστη στὴν ἐποχή μας. 

Δὲν βρίσκονται ἴσως τέτοιοι ἀνάμεσά μας, ἀλλά, γιὰ νὰ εἶναι ὁ λόγος μας συγκροτη-

μένος, πρέπει νὰ ἀπαντήσουμε καὶ σὲ αὐτούς. Σὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ μᾶς εἰρωνεύονταν, 

λέγοντας ὅτι, ἐπιτέλους, δὲν ζοῦμε πιὰ στὴν ἐποχὴ τοῦ «Πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα»· ζοῦ-

με στὴν ἐποχὴ τῆς ἐπιστήμης, τῆς πληροφορίας, τῆς ἔκρηξης τῆς τεχνολογίας. Σὲ αὐ-

τὴν τὴν ἐποχή, θὰ μᾶς ἔλεγαν, ἔρχεστε ἐσεῖς καὶ λέτε, «Πρόσθες ἡμῖν... πίστιν»; 

 Καὶ ὅμως, ἀπαντᾶμε, παντοῦ στὴ ζωή μας, σήμερα ὅπως καὶ πάντοτε, σκοντά-

φτουμε πάνω στὴν πίστη. Αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ καταλάβουμε. 

 Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, σκοντάφτουμε πάνω στὴν πίστη στὴν καθημερινή μας, πρακτι-

κὴ ζωή. Διότι ἔστω ὅτι πίστη εἶναι αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Παῦλος: «ἐλπιζομένων ὑπόστασις, 

πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων»
4
. Ἂν τὸ καλοσκεφθοῦμε, ὅ,τι κάνουμε στὴ ζωή 

μας τὸ κάνουμε, ποντάροντας ἀκριβῶς στὴν πίστη. Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἰε-

ροσολύμων, ὅταν γράφει ὅτι «πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τελούμενα, καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἀλλο-

τρίων τῆς Ἐκκλησίας, τῇ πίστει τελεῖται»
5
, ὅτι δηλαδὴ ὅλα ὅσα γίνονται στὸν κόσμο, 

καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, γίνονται μὲ τὴν πίστη. Καὶ 

ἐσεῖς, γιὰ παράδειγμα, δὲν θὰ ξεκινούσατε νὰ ἔρθετε σήμερα ἐδῶ, ἂν δὲν ὑποθέτατε –

μὲ τὴν πίστη βεβαίως καὶ ὄχι μὲ κάποια γνώση– ὅτι θὰ φθάσετε. Κι οὔτε τὴν ὅποια 

δουλειά σας θὰ ξεκινούσατε, ἂν ἔλειπε ἡ πίστη ὅτι θὰ τὴν προχωρήσετε. Καὶ γενικά, 

ὅ,τι ἀναλαμβάνουμε στὴ ζωή μας τὸ ἀναλαμβάνουμε, ποντάροντας ἀκριβῶς στὴν πί-

στη ὅτι αὐτὸ θὰ ἔλθει σὲ αἴσιο πέρας. Ἕνας ἄνθρωπος χωρὶς πίστη θὰ ἦταν ἕνας ἄν-

θρωπος παραιτημένος, καταθλιπτικός, δυσλειτουργικός, ποὺ ποτέ του δὲν θὰ ἀναλάμ-

βανε τίποτα. Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια τῆς πίστης, τὴν πρακτικὴ καὶ 

διόλου μεταφυσική, θὰ ἅρμοζε νὰ εἶναι πρώτη εὐχή μας τό «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν». 

 Στὴν πίστη ὅμως δὲν σκοντάφτουμε μόνο στὴν καθημερινή μας, πρακτικὴ ζωή· 

ὅσο παράδοξο καὶ ἂν μοιάζει αὐτὸ ποὺ θὰ ποῦμε, ὅσο καὶ ἂν εἶναι δύσκολο νὰ γίνει 

κατανοητὸ ἀπὸ ἕνα εὐρύτερο κοινό, στὴν πίστη σκοντάφτουμε ἀκόμα καὶ στὴν ἴδια 

τὴν ἐπιστήμη. Θέλω νὰ πῶ τὸ ἑξῆς: Ἂν πίστη εἶναι ἡ «ἀπράγμων συναίνεσις», ὅπως 

γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
6
, ἤ «ἡ πρὸς τὰ μὴ κατειλημμένα συγκατάθεσις», 

ὅπως γράφει ὁ Εὐάγριος ο Ποντικός
7
, δὲν φαντάζεσθε σὲ ποιὸ βαθμὸ αὐτὴ ἡ «ἀπράγ-

μων συναίνεσις» καὶ ἡ «πρὸς τὰ μὴ κατειλημμένα συγκατάθεσις» εἶναι παροῦσα στὴν 

ἐπιστήμη. Κάθε ἐπιστήμη ξεκινᾷ ἀπὸ ἀναπόδεικτες ἀρχὲς καὶ κτίζει πάνω σὲ αὐτές. 

Ὀρθότατα παρατηρεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος: «Ἀνάγκη γὰρ ἑκάστης μαθήσεως ἀνεξετά-

στους εἶναι τὰς ἀρχὰς τοῖς μανθάνουσιν»
8
. Καὶ ὡς πρῶτο παράδειγμα φέρει τὴ γεωμε-

τρία. Πραγματικά, πολὺ ἀμφιβάλλω ἂν θὰ μποροῦσε νὰ φέρει πιὸ εὔστοχο παράδειγ-

μα. Ἡ λεγόμενη εὐκλείδεια γεωμετρία ξεκινάει ἀπὸ μικρὸ ἀριθμὸ ἀναπόδεικτων ἀξιω-

μάτων καὶ οἰκοδομεῖ πάνω σὲ αὐτὰ ἕνα περίτεχνο οἰκοδόμημα, ποὺ μοιάζει σχεδὸν 

αὐτονόητο· καὶ ὅμως, σήμερα γνωρίζουμε ὅτι, ἂν στὴ θέση τῶν ἀξιωμάτων της βάλεις 

ἄλλα, θὰ ὁδηγηθεῖς σὲ μιὰ ἐντελῶς διαφορετικὴ γεωμετρία. 

 Ἀλλά, θὰ μᾶς ποῦν, δὲν μιλᾶμε ἐδῶ γιὰ αὐτὴν τὴν πίστη, γιὰ τὰ ἀξιώματα ποὺ 

βρίσκονται στὰ θεμέλια τῆς ἐπιστήμης. Δὲν μιλᾶμε οὔτε γιὰ τὴν πρακτικὴ πίστη, χω-

ρὶς τὴν ὁποία, ἔστω, δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε. Μιλᾶμε γιὰ τὴ μεταφυσικὴ πίστη, τὴν 

περὶ τοῦ Θεοῦ πίστη· αὐτὴ εἶναι ποὺ λέμε ὅτι περιττεύει στὴν ἐποχή μας, τὴν ἐποχὴ 

τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας. Σὲ αὐτὴ τὴν ἐποχή, εἶναι ἀνόητο νὰ πιστεύει κα-

νεὶς καὶ νὰ κτίζει πάνω στὴν πίστη. 

 Ἒ λοιπὸν καὶ ἐδῶ, ἀπαντᾶμε, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, 

οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε καταδικασμένοι νὰ κτίζουμε πάνω στὴν πίστη. Μοιάζει παράδο-
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ξο αὐτὸ ποὺ θὰ ποῦμε, ἀλλά, ὅταν φθάνουμε στὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ Θεοῦ, ὅλοι πι-

στεύουν, καὶ μάλιστα ἐξίσου. Καὶ δέστε τί ἐννοοῦμε: Ὁ ἕνας ἀσφαλῶς μπορεῖ νὰ δέχε-

ται ὅτι ὑπάρχει Θεός, ὁ ἄλλος ὄχι. Κανένας ὅμως ἀπὸ τοὺς δύο δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδεί-

ξει αὐτὸ ποὺ δέχεται. Ἁπλούστατα, ὁ ἕνας πιστεύει ὅτι ὑπάρχει Θεός, ὁ ἄλλος πιστεύει 

ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός. Ἀλλὰ καὶ οἱ δύο ἐξίσου πιστεύουν. Ὑπ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ὅταν 

φθάνουμε στὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ Θεοῦ, πραγματικὰ δὲν ὑπάρχει πιστὸς καὶ ἄπιστος. 

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοποθετοῦνται πάνω σὲ αὐτὸ μὲ τὴν πίστη. 

 Τὰ παραπάνω εἶναι μικρὲς ἀλλὰ ἀναγκαῖες διευκρινίσεις ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε 

κατὰ νοῦν, ὅταν ξεκινᾶμε νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ θέμα τῆς πίστης. Διότι ἐνῷ πολλοὶ σή-

μερα, πράγματι, περιφρονοῦν τὴν πίστη ὡς κάτι τὸ ἐπιπόλαιο καὶ ἀνορθολογικὸ ποὺ 

δὲν ἔχει θέση στὴν ἐποχή μας, τελικὰ ἀποδεικνύεται ὅτι τὸ πέρα γιὰ πέρα ἐπιπόλαιο 

καὶ ἀνορθολογικὸ δὲν εἶναι ἄλλο... ἀπὸ αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ οἱ ἴδιοι λένε. 

 

*     *     * 

 

 Ἂς ἔλθουμε ὅμως στὸ αἴτημα τῶν ἀποστόλων: «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν». Καὶ ἂς 

ἀρχίσουμε ἀπὸ μιὰ φαινομενικὰ ἁπλοϊκὴ ἐρώτηση: Τί σημαίνει «Πρόσθες ἡμῖν πί-

στιν»; Αὐτονόητο, θὰ πεῖτε· σημαίνει: «Δῶσέ μας περισσότερη πίστη». Ναί, ἀλλὰ τί 

σημαίνει «περισσότερη πίστη»; Πραγματικά, ἂν πίστη στὸν Θεὸ εἶναι ἁπλῶς ἡ κατα-

φατικὴ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα ἂν ὑπάρχει Θεός, τότε τί πάει νὰ πεῖ «περισσότερη πί-

στη»; Ἀφοῦ ἡ ἀπάντησή μας στὸ ἐρώτημα ἂν ὑπάρχει Θεὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι παρὰ 

εἴτε ναὶ εἴτε ὄχι· δὲν ὑπάρχει περισσότερο ἢ λιγώτερο ναὶ ἢ ὄχι. Οὔτε πάλι ὁ Θεὸς 

μπορεῖ νὰ ὑπάρχει περισσότερο ἢ λιγώτερο· εἴτε ὑπάρχει εἴτε δὲν ὑπάρχει. Τί πάει νὰ 

πεῖ, λοιπόν, «περισσότερη πίστη»; 

 Ἂν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαντήσουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα μονολεκτικά, θὰ λέγαμε ὅτι 

«περισσότερη πίστη» σημαίνει περισσότερη συνέπεια: Ναί, δεχόμαστε ὅτι ὑπάρχει 

Θεός. Πόσο ὅμως συνεπεῖς εἴμαστε σὲ αὐτή μας τὴν παραδοχή; πόσο ἐπιτρέπουμε 

στὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ νὰ χρωματίσει ὅλη μας τὴ ζωὴ καὶ ὅλες μας τὶς ἐπιλογές;  

 Θὰ φέρουμε ἐδῶ δύο παραδείγματα, γιὰ νὰ ἐξηγήσουμε τί ἐννοοῦμε, ὅταν μι-

λᾶμε γιὰ συνέπεια. Καὶ τὰ δύο εἶναι ἀντλημένα ἀπὸ τὸν Μέγα Βασίλειο. 

 Παράδειγμα πρῶτο: Ἂν ἄκουγες, γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅτι στὴν ἐκκλη-

σία μοιράζουν χρυσάφι, ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἔλεγες, «Δὲ βαριέσαι· θὰ πάω καὶ μοῦ δώ-

σουν αὔριο» – μὲ τὰ λόγια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, «εἰ χρυσὸν τῇ ἐκκλησίᾳ διένεμον, 

οὐκ ἄν μοι εἶπες· αὔριον ἥξω, καὶ αὔριον δώσεις». Ἀλλὰ τί θὰ ἔκανες; Θὰ ἔσπευδες καὶ 

θὰ ζητοῦσες πιεστικὰ τὸ χρυσάφι ποὺ σοῦ ἔταξαν καὶ μάλιστα θὰ δυσφοροῦσες, ἂν ἡ 

διανομή καθυστεροῦσε. Τώρα ὅμως, ποὺ στὴν ἐκκλησία δὲν προσμένεις νὰ πάρεις 

ὑλικὸ πλοῦτο, ἀλλά, ὅπως γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος, «ψυχῆς καθαρότητα», κάτι ποὺ 

θεωρητικὰ λὲς ὅτι ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ ὅλο τὸ χρυσάφι τοῦ κόσμου, ὄχι δὲν σπεύ-

δεις, ἀλλὰ ψάχνεις καὶ βρίσκεις χίλιες προφάσεις καὶ χίλιους λόγους νὰ μὴν πᾷς
9
. Τί 

ἄλλο εἶναι αὐτό, ἂν ὄχι ἀσυνέπεια; 

 Παράδειγμα δεύτερο: Γιατί, ἐρωτᾷ ὁ Μέγας Βασίλειος τὸν πλούσιο τοῦ εὐαγγε-

λίου, στεναχωριέσαι καὶ νιώθεις ἕνα δάγκωμα στὴν ψυχή, ὅταν ἀκοῦς τό «Πώλησόν 

σου τὰ ὑπάρχοντα»
10

; Ἀκόμη καὶ ἂν ὅλα αὐτὰ μποροῦσες νὰ τὰ πάρεις μαζί σου στὴ 

μέλλουσα ζωή, καὶ πάλι αὐτὰ δὲν θὰ ἄξιζαν τίποτα μπροστὰ στὰ ἐκεῖ ἀγαθά· ἂν τώρα 

εἶναι καὶ ἀνάγκη νὰ μείνουν ἐδῶ, γιατί νὰ μὴν τὰ πωλήσουμε, γιὰ νὰ πάρουμε τὸ κέρ-

δος ποὺ μποροῦμε νὰ πάρουμε ἀπὸ αὐτά; Καὶ συνεχίζει ὁ Μέγας Βασίλειος (θὰ τὸ 
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ποῦμε μὲ σημερινοὺς ὅρους): Ὅταν δίνεις πλῆθος χρημάτων καὶ ἀγοράζεις ἕνα αὐτο-

κίνητο, ἂς ποῦμε –ὁ Μέγας Βασίλειο γράφει ἕνα ἄλογο–, ὄχι δὲν λυπᾶσαι, ἀλλὰ καὶ τό 

’χεις καύχημά σου ὅτι ἔκανες καλὴ ἀγορὰ καὶ πετᾷς ἀπὸ τὴ χαρά σου· πῶς λοιπόν, 

ὅταν καλεῖσαι νὰ δώσεις λίγα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὁ ἴδιος ἀναγνωρίζεις ὅτι εἶναι φθαρτὰ καὶ 

νὰ πάρεις σὲ ἀντάλλαγμα βασιλεία οὐρανῶν, ὄχι δὲν χαίρεσαι, ἀλλὰ σοῦ ἔρχονται δά-

κρυα καὶ ἀρνεῖσαι καὶ ἐπινοεῖς χίλιες προφάσεις γιὰ ἔξοδα ποὺ ἔχεις νὰ κάνεις;
11

 Τί 

ἄλλο εἶναι αὐτό, ἂν ὄχι ἀσυνέπεια; 

 Ἰδοὺ λοιπὸν τί σημαίνει «περισσότερη πίστη». Ἡ πίστη μπορεῖ νὰ εἶναι πράγ-

ματι περισσότερη ἢ λιγώτερη, ἀνάλογα μὲ τὸ πόσο συνεπεῖς εἴμαστε στὴν ἀφετηριακή 

μας παραδοχὴ ὅτι, ναί, ὑπάρχει Θεός· ἀνάλογα μὲ τὸ πόσο εἴμαστε πρόθυμοι νὰ ἀφή-

σουμε αὐτὴ τὴν παραδοχὴ νὰ ἀγκαλιάσει καὶ νὰ χρωματίσει ὅλη μας τὴ ζωὴ καὶ ὅλες 

μας τὶς ἐπιλογές. Αὐτὸ εἶναι τὸ μέτρον τῆς πίστεως. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ συνέπεια δὲν εἶναι 

εὔκολο πρᾶγμα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πατέρας ἐκεῖνος τοῦ δαιμονισμένου νέου γιὰ τὸν ὁποῖο 

διαβάζουμε στὸ Κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιο, ὅταν ἄκουσε τὸν Χριστὸ νὰ τοῦ λέει τό «εἰ 

δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύσαντι», ἀναφώνησε μετὰ δακρύων, «Πι-

στεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ»
12

. Πόσες φορές, ἀλήθεια, δὲν νιώθουμε τὴν ἀνά-

γκη νὰ ἀναφωνήσουμε καὶ ἐμεῖς τὸ ἴδιο, καὶ ἐμεῖς μετὰ δακρύων; Πρακτικά, αὐτὸ ποὺ 

μᾶς λείπει εἶναι ἡ συνέπεια.  

 Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, λοιπόν, «περισσότερη πίστη» σημαίνει περισσότερη συνέ-

πεια. Αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχουμε κατὰ νοῦν, ὅταν, καὶ ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας, πα-

ρακαλοῦμε τὸν Θεό: «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν». Ναί, ὁ Θεὸς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει πε-

ρισσότερο ἢ λιγώτερο· μπορεῖ ὅμως νὰ εἶναι περισσότερο ἢ λιγώτερο παρὼν στὴ ζωή 

μας, ἀνάλογα μὲ τὸν χῶρο ποὺ ἐμεῖς θὰ τοῦ ἀφήσουμε νὰ κατοικήσει μέσα μας· διότι 

δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι στόχος μας πρέπει νὰ εἶναι τό «κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ 

τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν», ὅπως λέγει ὁ Παῦλος
13

. 

 

*     *     * 

 

 Ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο ποὺ πρέπει νὰ ποῦμε ἐδῶ, κάτι ποὺ συνδέεται στενώτα-

τα μὲ τὰ ὅσα λέμε γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴ συνέπεια. Ὑπάρχουν πολλοὶ σήμερα, δυστυ-

χῶς ὅλο καὶ περισσότεροι, οἱ ὁποῖοι πολὺ ἁπλᾶ... ἀποφεύγουν νὰ τοποθετηθοῦν πάνω 

στὸ ἐρώτημα ἂν ὑπάρχει ἢ δὲν ὑπάρχει Θεός. Λένε: «Μπορεῖ νὰ ὑπάρχει Θεός· μπορεῖ 

καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει· γιατί πρέπει ἐγὼ νὰ τοποθετηθῶ πάνω σὲ αὐτό;». 

 Λάθος! Δὲν μποροῦμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὸ ἐρώτημα ἂν ὑπάρχει ἢ δὲν ὑπάρχει 

Θεός. Ἂν τὸ κάνουμε, μὲ τὴν κουτοπόνηρη λογική μας, πρακτικὰ ἔχουμε ἐπιλέξει νὰ 

πιστεύουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός. Διότι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει Θεός, καὶ νὰ μὴν μᾶς 

ἀφορᾷ· ἂν ὑπάρχει, πρέπει νὰ μᾶς ἀφορᾷ. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ λοιπὸν ποὺ ἐπιλέγουμε νὰ 

λέμε ὅτι δὲν μᾶς ἀφορᾷ καὶ ζοῦμε χωρὶς Θεό, πρακτικὰ ὄχι ἁπλῶς ἔχουμε ἐπιλέξει νὰ 

πιστεύουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός, ἀλλὰ καὶ πάνω σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν πίστη ἔχουμε 

οἰκοδομήσει ὁλόκληρη τὴ ζωή μας. 

 Προσοχή, λοιπόν! Ὅταν φθάνουμε στὸ ἐρώτημα ἂν ὑπάρχει ἢ ὄχι Θεός, δὲν 

μποροῦμε νὰ ψηφίσουμε... «παρών». Εἶναι σὰν νὰ πέφτουμε ἀπὸ ἕναν γκρεμὸ καὶ νὰ 

βλέπουμε ἕνα χέρι νὰ ἐκτείνεται πρὸς τὸ μέρος μας, γιὰ νὰ πιαστοῦμε ἀπὸ αὐτὸ καὶ νὰ 

μὴν πέσουμε. Εἴτε θὰ κρατηθοῦμε ἀπὸ αὐτό, εἴτε ὄχι. Ἄν, μέσα στὴν κουτοπονηριά 

μας, γυρέψουμε νὰ ἀποφύγουμε νὰ ἀποφασίσουμε ἂν θὰ κρατηθοῦμε ἢ δὲν θὰ κρατη-
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θοῦμε, ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ μὲ τὸ νὰ ἐπιλέξουμε νὰ μὴν 

κρατηθοῦμε. Καὶ τότε, βεβαίως, ὁ γκρεμὸς εἶναι ὅλος δικός μας. 

 Γι’ αὐτό, Θεέ μου, «πρόσθες ἡμῖν πίστιν». Ἡ κουτοπόνηρη προσπάθεια νὰ ἀπο-

δράσουμε ἀπὸ τὸ ἐρώτημα ἂν ὑπάρχει ἢ δὲν ὑπάρχει Θεός, τόσο συχνὴ στὴν ἐποχή 

μας, εἶναι ἡ βάση καὶ τὸ θεμέλιο γιὰ αὐτὸ ποὺ ἡ ἀσκητικὴ γραμματεία ὀνομάζει «ἀκη-

δία», ἀπὸ τὸ στερητικὸ ἀ- καὶ τὸ ρῆμα κήδομαι, ποὺ σημαίνει φροντίζω, ἐν-

διαφέρομαι, μεριμνῶ. Καὶ ἡ ἀκηδία, ἡ πλήρης ἔλλειψη φροντίδας καὶ ἐνδιαφέροντος, 

εἶναι τὸ φοβερώτερο ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη· γιατί, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμα-

κος, τὰ μὲν ἄλλα πάθη ἀντιμετωπίζονται μὲ μία ἀρετὴ τὸ καθένα· ἡ ἀκηδία ὅμως εἶναι 

«περιεκτικὸς θάνατος»
14

. 

 

*     *     * 

 

 Τὰ παραπάνω μᾶς ὑποδεικνύουν ἕναν ἀκόμη λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο νιώθουμε τὴν 

ἀνάγκη νὰ ζητήσουμε περισσότερη πίστη. «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν», Κύριε, γιὰ νὰ μᾶς 

θωρακίσεις ἀπέναντι στὰ πάθη καὶ τὶς κακίες τῆς ψυχῆς. 

 Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ ἀπιστία εἶναι ἡ κοινὴ μητέρα ὅλων τῶν 

παθῶν. Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε χαρακτηριστικά: «Οἱ ἄνθρωποι δὲν πιστεύουν, γι’ αὐτὸ 

ὁρμοῦν στὴν ἁμαρτία. Ὅλο τὸ κακὸ ἀπὸ ’κεῖ ξεκινάει, ἀπὸ τὴν ἀπιστία. Δὲν πιστεύουν 

στὴν ἄλλη ζωή, ὁπότε δὲν ὑπολογίζουν τίποτε»
15

. Γιὰ παράδειγμα, γράφει ὁ Μέγας Βα-

σίλειος, ἡ ἀπιστία εἶναι ἡ μητέρα τῆς πορνείας («μήτηρ ἐστὶ πορνείας ἡ ἀπιστία»)· γιατὶ 

ἂν κάποιος πιστεύει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πανταχοῦ παρών, ἐποπτεύει τὰ πάντα καὶ μάλι-

στα γνωρίζει καὶ τὰ κρύφια τῶν ἀνθρώπων, πῶς θὰ βάλει μέσα του τὴν πονηρὴ σκέ-

ψη, ἤ, ἀκόμα χειρότερα, θὰ προχωρήσει στὴν κακὴ πράξη;
16

 Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ σὲ κά-

θε ἄλλο πάθος. Διότι ἡ ἀπιστία εἶναι ἡ κοινὴ μητέρα ὅλων τῶν παθῶν. 

 Καὶ ἀντιστρόφως, ἡ πίστη εἶναι ἡ κοινὴ μητέρα ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ὅπως γρά-

φει ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαίους ἐκπροσώπους τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς φιλοσοφίας, ὁ 

Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς, ἔτσι μόνο θὰ παραμείνει κάποιος μακριὰ ἀπὸ τὶς πτώσεις, ἂν 

νιώθει ὅτι πάντα δίπλα του εἶναι παρὼν ὁ Θεός («Οὕτω γὰρ μόνως ἀπτώς τις διαμενεῖ, 

εἰ πάντοτε αὐτῷ συμπαρεῖναι νομίζοι τὸν Θεόν»
17

). Γι’ αὐτὸ καὶ Ἀπόστολος Παῦλος 

μᾶς καλεῖ στὴν Πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴ νὰ στεκόμαστε: «ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν 

θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνησόμεθα πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέ-

σαι»
18

. 

 Ἡ πίστη –καὶ ἐννοοῦμε βεβαίως τὴ γνήσια, τὴν ἀληθινή, τὴ συνεπῆ πίστη– δὲν 

μπορεῖ παρὰ νὰ ἐκδηλώνεται στὴν πράξη. Γιατί, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσ-

σης, «ἡ πίστις τὴν ἀδελφὴν ἑαυτῆς, τὴν ἀγαθὴν πολιτείαν ἐπιζητεῖ»
19

. Πίστη ποὺ δὲν 

ἀνθίζει στὸν βίο ὡς ἀρετὴ εἶναι αὐτὴ γιὰ τὴν ὁποία διαβάζουμε στὴν Καθολικὴ ἐπιστο-

λὴ τοῦ Ἰακώβου ὅτι «ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι»
20

. Μιὰ τέτοια, κενὴ καὶ ἄ-

καρπη πίστη δὲν θὰ ξέφευγε ἀπὸ τὴν ἁπλῆ παραδοχὴ ὅτι ὑπάρχει Θεός, γιὰ τὴν ὁποία 

ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ἔχει κάθε δίκιο νὰ λέει ὅτι, μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια, «καὶ τὰ δαιμό-

νια πιστεύουσι καὶ φρίσσουσι»
21

. Ἡ γνήσια ὅμως πίστη, ἡ ἀληθινὴ πίστη, ἡ συνεπὴς πί-

στη, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι «πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη», ὅπως γράφει ὁ Παῦλος 

στὴν Πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή
22

. 

 Αὐτὴ τὴν πίστη ἀναζητοῦμε. Τὴ δύναμη, ὅπως ἔγραφε ὁ πατὴρ Εὐσέβιος Ματ-

θόπουλος, «δι’ ἧς ὁ Χριστιανὸς πολεμεῖ καὶ ἀποφεύγει τὴν ἁμαρτίαν καὶ ἐργάζεται καὶ 
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κατορθώνει πᾶσαν ἀρετήν»
23

. «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν», Κύριε, γιὰ νὰ μᾶς θωρακίσεις 

ἀπέναντι στὰ πάθη καὶ τὶς κακίες τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ μᾶς στερεώσεις στὴν ἀρετή.  

 

*     *     * 

 

 Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία ἀκόμη ἔννοια ὑπὸ τὴν ὁποία θὰ μπορούσαμε νὰ δοῦμε 

τό «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν», τὸ αἴτημα δηλαδὴ γιὰ περισσότερη πίστη. Σύμφωνα μὲ αὐ-

τήν, ἀνάμεσα στὴ λιγώτερη καὶ τὴν περισσότερη πίστη δὲν ὑπάρχει ἁπλῶς καὶ μόνον 

ποσοτικὴ διαφορά· ὑπάρχει μιὰ διαφορὰ βαθύτατα ποιοτική. 

 Γιὰ νὰ τὸ καταλάβουμε αὐτό, εἶναι χρήσιμο νὰ θυμηθοῦμε ἐδῶ τὴ διάκριση ποὺ 

ἔκανε ὁ Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης, μιλώντας γιὰ τὴν προσευχή, ἀνάμεσα στή «μικρή» 

καὶ τή «μεγάλη» πίστη: Ἡ «μικρή» πίστη, ὅπως ἐξηγοῦσε ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής, 

μᾶς λέει ὅτι ὁ Θεὸς θὰ φέρει τὰ πράγματα ὅπως τὰ θέλουμε. Ἡ «μεγάλη» πίστη, ἀπὸ 

τὴν ἄλλη, μᾶς λέει ὅτι θὰ θέλουμε τὰ πράγματα ὅπως θὰ τὰ φέρει ὁ Θεός. Σίγουρα, 

καὶ ἡ «μικρή» πίστη βρίσκεται παραπάνω ἀπὸ τὴν ἀπιστία· ἀλλὰ οὔτε αὐτὴ ἀντέχει. Ὁ 

ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη νὰ φθάσει στὴ μεγάλη πίστη. Καὶ εἶναι ἀληθινὰ μακάριος ὅ-

ποιος ἔχει φθάσει σὲ αὐτήν. Διότι πραγματικὴ πίστη δὲν εἶναι νὰ λὲς ὅτι ὁ Θεὸς θὰ κά-

νει ὅ,τι θέλω· πραγματικὴ πίστη εἶναι νὰ λὲς ὅτι θὰ θέλω ὅ,τι κάνει ὁ Θεός
24

. 

 Εἶναι σημαντικὸ νὰ καταλάβουμε αὐτὴ τὴ διαφορά, διότι σχεδὸν ὅλοι μας, τὶς 

περισσότερες τοὐλάχιστον φορές, μένουμε στή «μικρή» πίστη. Στὴν προσευχή μας 

μοιάζουμε νὰ ὑποβάλλουμε στὸν Θεὸ ἕναν κατάλογο αἰτημάτων, ζητώντας ἀπὸ Αὐτὸν 

ἁπλῶς νὰ βάλει τὴν ὑπογραφή του. Ὅσο κι ἂν στὴν Κυριακὴ προσευχὴ διδασκόμαστε 

νὰ λέμε «Γενηθήτω τὸ θέλημά σου»
25

, ἐμεῖς στὴν πράξη, τὶς περισσότερες τοὐλάχιστον 

φορές, στεκόμαστε μπροστὰ στὸν Θεὸ μὲ ἕνα κατὰ βάσιν αἴτημα: «Γενηθήτω τὸ θέλη-

μά μου». 

 Θὰ φέρω ἕνα παράδειγμα, γιὰ νὰ δοῦμε πόσο μεγάλη εἶναι ἡ διαφορά. Πρὶν 

ἀπὸ λίγες μόνο μέρες, πολλὲς οἰκογένειες περνοῦσαν τὸν Γολγοθᾶ τῶν Πανελλαδικῶν 

Ἐξετάσεων. Δὲν χρειάζεται νὰ σᾶς πῶ πόσο μεγάλη ἀγωνία προκαλεῖ αὐτὸς ὁ Γολγο-

θᾶς, σὲ ὅλη ἀσφαλῶς τὴν οἰκογένεια, ἀλλὰ βέβαια κυρίως στὰ ἴδια τὰ παιδιὰ ποὺ δια-

γωνίζονται. Καὶ πῶς νὰ μὴν προκαλεῖ; Ἐδῶ ἤδη ἀπὸ τὸ Δημοτικό, ὅταν οἱ δάσκαλοι 

θέλουν νά «φοβερίσουν» τὰ παιδιά, τοὺς λένε: «Τί θὰ γίνει, ὅταν θὰ πᾶτε στὶς Πανελ-

λαδικές;». Καὶ τώρα νά, ἡ μέρα τῆς κρίσεως ἔφθασε. Πῶς νὰ μὴν τὰ συνέχει τὰ παιδιὰ 

ἡ πιὸ μεγάλη ἀγωνία; Θυμᾶμαι λοιπόν, πρὸ μερικῶν ἐτῶν, μιὰ μαθήτρια μου, ἡ ὁποία 

ἐπέτυχε στὶς ἐξετάσεις μιὰ πολὺ καλὴ ἐπίδοση καὶ πέρασε στὴν πρώτη σχολὴ τῆς ἐπι-

λογῆς της, τὴ Νομικὴ Ἀθηνῶν. Ἦταν ἱκανή, φιλότιμη, ἐργατική, συνεπής, μεθοδική, 

ἀλλά... Ἀλλὰ ὁ στόχος ἦταν ψηλός, καὶ ὅταν πλησίαζε ἡ στιγμὴ τῶν ἐξετάσεων, εἶχε 

πολὺ μεγάλη ἀγωνία. Ἡ μητέρα της τότε, θέλοντας προφανῶς νὰ τὴν ἀποφορτίσει, τῆς 

ἔλεγε: «Ὅταν ἤμουν ἐγὼ στὴν ἡλικία σου, ἐπιθυμοῦσα διακαῶς νὰ περάσω στὴν τάδε 

σχολή· αὐτὸ ἦταν τὸ ὄνειρό μου· ὁ Θεὸς μὲ φύλαξε καὶ δὲν πέρασα!». Προφανῶς, κά-

νοντας μιὰ ἀναδρομὴ στὴ ζωή της, ἦταν σὲ θέση νὰ ἐκτιμήσει ὅτι αὐτὸ ποὺ τελικὰ πέ-

τυχε ἦταν πολὺ καλύτερο γιὰ τὴν ἴδια ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εὐχόταν. Σκεφθῆτε πόσο μεγάλη 

σοφία κρύβει αὐτὸς ὁ λόγος. Μᾶλλον δέ, σκεφθῆτε πόσο μεγάλη πίστη μπορεῖ νὰ στη-

ρίξει. Σκεφθεῖτε, ἐπίσης, πόσο μιὰ τέτοια σκέψη θὰ μποροῦσε νὰ ἀποφορτίσει ἕνα παι-

δὶ ποὺ ζεῖ τὴ δοκιμασία τῶν ἐξετάσεων. Χώρια πού, ἀποφορτίζοντάς το, θὰ τοῦ ἐπέ-

τρεπε, μὲ λιγώτερο ἄγχος, νὰ ἀξιοποιήσει στὸ ἔπακρο τὶς δυνατότητές του καὶ νὰ ἐπι-

τύχει τὸ καλύτερο ἀποτέλεσμα. 
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 Βέβαια ἡ πίστη δὲν ἀποφορτίζει μόνο· ἡ πίστη κατορθώνει καὶ τὸ θαυμαστὸ ἐ-

κεῖνο ποὺ περιγράφει ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος. Ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος, ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαί-

ους ἀσκητικοὺς Πατέρες, ἔζησε τὸν 6
ο
 αἰῶνα καὶ στὴ διδασκαλία του ἐπέμεινε ἰδιαίτε-

ρα στὴ σημασία τῆς περικοπῆς τοῦ ἰδίου θελήματος. Καὶ τὸ θαυμαστὸ ποὺ περιγράφει 

ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος εἶναι ὅτι, ὅσο ὁ ἄνθρωπος περικόπτει τὸ ἴδιον θέλημα, τόσο περισ-

σότερο ἀναπαύεται σὲ ὅ,τι γίνεται. «Οὐ γὰρ θέλει τὰ πράγματα γίνεσθαι ὡς θέλει, ἀλλὰ 

θέλει ὡς γίνεται» (δὲν θέλει νὰ γίνονται τὰ πράγματα ὅπως θέλει, ἀλλὰ τὰ θέλει ὅπως 

γίνονται). Καὶ ἔτσι, «ὁ μὴ ἔχων ἴδιον θέλημα, πάντοτε τὸ ἴδιον ποιεῖ»
26

. Ἂν προσέξετε, 

θὰ διαπιστώσετε ὅτι αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ «μεγάλη» πίστη, γιὰ τὴν ὁποία μιλᾶμε ἐδῶ. 

 Μὲ τὴν ἴδια λογική, ὁ ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε: «Πίστις δὲν σημαίνει, πάντοτε, 

βεβαιότητα γιὰ τὴ θεραπεία, ἀλλὰ σημαίνει πρωτίστως ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγάπη τοῦ Θε-

οῦ». Συναφὲς εἶναι καὶ αὐτὸ τὸ ἄλλο ποὺ ἔλεγε ὁ Τσιριντάνης: ὅτι ὁ χριστιανὸς δὲν εἶ-

ναι οὔτε αἰσιόδοξος οὔτε ἀπαισιόδοξος· εἶναι πιστός. Δὲν ξεκινάει δηλαδὴ πεπεισμέ-

νος ὅτι θὰ γίνει ὁπωσδήποτε αὐτὸ ποὺ θέλει· οὔτε ὅμως νιώθει ὅτι οἱ πάντες καὶ τὰ πά-

ντα συνωμοτοῦν ἐναντίον του· ὄχι· ἀλλὰ ἔχει ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, στὸν ὁποῖο ἔχει 

ἀναθέσει ἑαυτόν.  

 Ἀξίζει μάλιστα νὰ σημειώσετε τὸ ἑξῆς: Ἂν διαβάσετε τοὺς μεγάλους Ἁγιορεῖ-

τες Πατέρες ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια προσελκύουν τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ μὲ τὸν 

ἁπλὸ καὶ μεστὸ πίστης λόγο τους, θὰ διαπιστώσετε ὅτι ὅλο καὶ περισσότερο, ὅταν γί-

νεται λόγος γιὰ τὴν πίστη στὸν Θεό, ἀντὶ γιὰ τὸν ὅρο «πίστη», χρησιμοποιοῦν τὸν ὅρο 

«ἐμπιστοσύνη». Καὶ διόλου τυχαῖα· διότι αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ «μεγάλη» πίστη: ἐμπι-

στοσύνη. 

 «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν», λοιπόν, Θεέ μου, ὥστε νὰ περάσουμε ἀπὸ τή «μικρή» 

πίστη στή «μεγάλη», μᾶλλον δέ, στὴν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸ θέλημά Σου, ὥστε 

αὐτὸ νὰ ἀναζητοῦμε καὶ αὐτὸ νὰ μᾶς ἀναπαύει. 

 

*     *     * 

 

 Ὑπάρχει καὶ ἕνας ἀκόμη λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο, ἰδιαίτερα σήμερα, νιώθουμε τὴν 

ἀνάγκη νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεό, «πρόσθες ἡμῖν πίστιν»: γιὰ νὰ μείνουμε μακριὰ 

ἀπὸ τὴν ἀπίστευτη σύγχυση πνευματικῶν καὶ ὑλικῶν, ἡ ὁποία, κοντὰ στὶς τόσες ἄλλες 

συγχύσεις, χαρακτηρίζει τὴν ἐποχή μας, τὴν ἐποχὴ αὐτὴ τῆς σύγχυσης. 

 Ἔχω κατὰ νοῦν ἀνθρώπους ποὺ τοὺς βλέπουμε νὰ περιφρονοῦν τὸν ταπεινὸ 

κύκλο τῆς γειτονιᾶς, τὴν ἐνορία, τὸ γνήσιο χριστιανικὸ ἔργο τῆς προσφορᾶς, καὶ νὰ 

προστρέχουν σὲ ἀνθρώπους ποὺ προβάλλονται ὡς «γκουρού» τῆς πίστης καὶ σὲ κινή-

σεις στὶς ὁποῖες ἀφθονοῦν τὰ ὑλικὰ μέσα, περισσεύουν τὰ χρήματα, συνωστίζονται οἱ 

ἄνθρωποι, γιατὶ ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ αἴγλη τῆς μόδας, ἢ καί, ἀκόμα καλύτερα, καὶ τὰ φῶτα 

τῆς δημοσιότητας. Καὶ τὸ χειρότερο, τέτοιες ἐπιλογὲς ἐπενδύονται συχνὰ μὲ ἕνα ψευ-

δο-πνευματικὸ ἔνδυμα: «Ἐδῶ», λένε, «ὑπάρχει εὐλογία». 

 Μὲ συγχωρεῖτε ποὺ θὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ μπαίνω στὸν πειρασμὸ νὰ σκεφθῶ ὅτι μὲ 

ἕνα τέτοιο σκεπτικό, ἂν κάποιος ζοῦσε στὴν ἐποχὴ τῶν διωγμῶν καὶ ἔβλεπε ἀπὸ τὴ 

μιὰ τοὺς χριστιανοὺς κατατρεγμένους νὰ λατρεύουν μέσα σὲ κατακόμβες ἕναν σταυ-

ρωμένο Θεό, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τοὺς εἰδωλολάτρες νὰ προσφέρουν πλούσιες θυσίες σὲ 

περίτεχνα ἀγάλματα μπροστὰ ἀπὸ καλλιμάρμαρους ναούς, θὰ συντασσόταν μὲ τοὺς 

εἰδωλολάτρες μᾶλλον παρὰ μὲ τοὺς χριστιανούς, λέγοντας... «Ἐδῶ ὑπάρχει εὐλο-

γία»(!). Ἄνθρωποι ποὺ σκέπτονται ἔτσι εἶναι αὐτοὶ γιὰ τοὺς ὁποίους μᾶς προειδοποιεῖ 
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ὁ Παῦλος, ὅταν γράφει ὅτι «ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἔσονται καιροὶ χαλεποί», καὶ τότε θὰ 

ὑπάρχουν ἄνθρωποι «ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι»
27

.  

 Χρειάζεται ὅμως περίσσευμα πίστεως, γιὰ νὰ μὴν πέσουμε καὶ ἐμεῖς στὴν παγί-

δα αὐτὴ τῆς σύγχυσης ὑλικῶν καὶ πνευματικῶν, ἡ ὁποία μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια μᾶς 

ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ὄχι! Εὐλογία δὲν εἶναι, ἀφ’ ἑαυτῶν, οἱ μεγά-

λοι ἀριθμοί, ἡ ἀφθονία τῶν μέσων, τὰ μεγάλα πλήθη, ἡ αἴγλη τῆς μόδας. Σὲ αὐτὸ τὸ 

Ἔργο γνωρίσαμε καὶ τοὺς μεγάλους ἀριθμούς, καὶ μᾶς ἔμελλε νὰ γνωρίσουμε καὶ τὸν 

περιορισμό τους. Οὔτε οἱ μεγάλοι ἀριθμοὶ ἦταν ἀφ’ ἑαυτῶν ἀπόδειξη τῆς χάριτος τοῦ 

Θεοῦ, οὔτε βεβαίως ὁ περιορισμός τους ἀπόδειξη τῆς ἀπόσυρσής της. Ἂς θυμηθοῦμε 

ὅτι καὶ ὁ Παῦλος ἔλεγε: «Οἶδα καὶ περισσεύειν, οἶδα καὶ ὑστερεῖσθαι»
28

. Προσέθετε ὅ-

μως: «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ»
29

. 

 Ἀλλὰ τί εἶναι εὐλογία; Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, φέρνοντας κατὰ νοῦν 

τὸν λόγο ποὺ εἶχε ἀποτελέσει πρὸ μερικῶν ἐτῶν τὸ σύνθημά μας, τό «Μὴ φοβοῦ, τὸ 

μικρὸν ποίμνιον»
30

, γράφει: «Εἶναι μικρὸ τὸ ποίμνιό μου; Ἀλλὰ δὲν βαδίζει σὲ γκρε-

μούς» («Μικρόν μοι τὸ ποίμνιον; Ἀλλ’ οὐκ ἐπὶ κρημνῶν φερόμενον»)· «Εἶναι στενὴ ἡ 

μάντρα μου, ὅμως δὲν μποροῦν νὰ μποῦν σὲ αὐτὴν λύκοι» («Στενή μοι ἡ μάνδρα, πλὴν 

λύκοις ἀνεπίβατος»).
31

 Λοιπόν, Θεέ μου, «πρόσθες ἡμῖν πίστιν», ὥστε νὰ βλέπουμε αὐ-

τὸ ὡς εὐλογία, ὅταν μᾶς ἀξιώνεις νὰ τὸ κατορθώνουμε. 

 

*     *     * 

 

 Πέρα ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω, σήμερα νιώθουμε περισσότερο ἴσως παρὰ ποτὲ 

τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναφωνήσουμε τό «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν», διότι βλέπουμε παντοῦ πει-

ρασμοὺς καὶ δοκιμασίες. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε, ἄλλωστε, ὅτι καὶ οἱ ἀπόστολοι τότε ἔνιω-

σαν τὴν ἀνάγκη νὰ ποῦν στὸν Κύριο, «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν», ὅταν Αὐτὸς τοὺς μιλοῦ-

σε γιὰ τὰ σκάνδαλα ποὺ ὁπωσδήποτε θὰ ἔρχονταν. Καὶ τὰ σκάνδαλα σήμερα μᾶς κυ-

κλώνουν.  

 Δὲν πρέπει ὅμως νὰ ἀπελπιζόμαστε καὶ νὰ νιώθουμε ὅτι δὲν γίνεται τίποτα. 

Διαβάζουμε σὲ ἄρθρο στὸ περιοδικὸ Ζωή: «Πράγματι δὲν γίνεται τίποτα γι’ αὐτοὺς ποὺ 

πιστεύουν στὸ τίποτα. Γι’ αὐτοὺς ποὺ οἱ ὁρίζοντές τους εἶναι κλειστοί. Γι’ αὐτοὺς ποὺ 

ζοῦν χωρὶς ἐλπίδα. Καὶ ζοῦν χωρὶς ἐλπίδα ὅσοι ζοῦν χωρὶς Θεό. Οἱ πιστοὶ ὅμως δὲν ἔ-

χουν κανένα λόγο νὰ ἀπελπίζονται, ἐνῷ ἔχουν κάθε λόγο νὰ ἐλπίζουν. Καὶ ἡ ἐλπίδα τους 

δὲν κυματίζει στὸ κενό. Δὲν εἶναι οὐτοπία. Εἶναι πραγματικότητα»
32

. 

 Ἄλλωστε, θὰ προσθέταμε, μπροστὰ στοὺς πειρασμοὺς καὶ τὰ σκάνδαλα ἔχουμε 

ἕνα σημαντικὸ ὅπλο: τὴν πεῖρα τῶν δώρων τοῦ Θεοῦ· καὶ τὴν πεῖρα αὐτὴ τὴν ἔχουμε 

καὶ ἕνας ἕκαστος ἀπὸ μᾶς, ἀλλὰ καὶ συλλογικά. Εἶναι σημαντικὸ νὰ θυμόμαστε ὅτι σὲ 

αὐτὸ ἐδῶ τὸ Ἔργο δὲν ἔχουμε ἁπλῶς προσδοκία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ· ἔχουμε πεῖρα 

τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γράφει ὅτι αὐτὸ ποὺ γεννάει τὴν 

ἐλπίδα εἶναι ἡ πεῖρα τῶν δώρων τοῦ Θεοῦ: «Ἐλπίδα τίκτει, δώρων Κυρίου πεῖρα· ὁ γὰρ 

ἄπειρος, οὐκ ἀδίστακτος μένει»
33

. Σκεφθεῖτε λοιπὸν πόσο ἀγνώμονες θὰ ἤμασταν, ἄν, 

ἔχοντας πεῖρα τῶν δώρων τοῦ Θεοῦ, μᾶς ἔλειπε ἡ ἐλπίδα. 

 Θυμηθῆτε τὴν ἱστορία μὲ τὸν Μωυσῆ καὶ τό «ὕδωρ τῆς ἀντιλογίας»
34

. Ὁ Θεὸς 

εἶχε βγάλει τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῆς Αἰγύπτου, τὸν εἶχε περάσει ἀπὸ 

τὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα, τὸν εἶχε ξεδιψάσει στὸ Σινᾶ, τὸν εἶχε θρέψει μὲ τὸ μάννα. Καὶ 

ὅταν αὐτὸς βρέθηκε νὰ βασανίζεται ἀπὸ τὴ δίψα στὴν περιοχὴ Κάδης στὴν ἔρημο Σίν, 

καὶ ὁ Θεὸς ὑπέδειξε στὸν Μωυσῆ νὰ κτυπήσει μὲ τὴ ράβδο του ἕναν βράχο, αὐτὸς 
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ὀλιγοπίστησε καὶ εἶπε: «Μὴ ἐκ τῆς πέτρας ταύτης ἐξάξομεν ὕδωρ;» – «Μήπως εἶναι δυ-

νατὸν ἀπὸ τὴν πέτρα αὐτὴ νὰ βγάλουμε νερό;». Ἀλλὰ εὐθὺς μὲ τὸ ποὺ ἄγγιξε μὲ τὴ 

ράβδο του τὸν βράχο, ἀνέβλυσε ἀπὸ αὐτὸν ἄφθονο νερό. Καὶ τὸ μὲν νερὸ ἐκεῖνο καὶ ἡ 

πηγὴ ὀνομάσθηκε «ὕδωρ τῆς ἀντιλογίας», ἀλλὰ ὁ Θεὸς τιμώρησε τὸν Μωυσῆ γιὰ τὴν 

ὀλιγοπιστία του, μὴν ἀφήνοντάς τον νὰ μπεῖ στὴ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας: «Ἀπέναντι ὄψῃ 

τὴν γῆν καὶ ἐκεῖ οὐκ εἰσελεύσῃ». Τὸ ὀλίσθημα τοῦ Μωυσῆ δὲν θὰ ἦταν τόσο μεγάλο, 

ἂν ὁ Θεὸς δὲν εἶχε τόσες καὶ τόσες φορὲς βοηθήσει τὸν λαό Του μὲ θαυμαστὸ τρόπο 

στὸ παρελθόν. Ἀλλὰ τώρα ἡ ὀλιγοπιστία του ἔμοιαζε κάτι περισσότερο ἀπὸ ἐπιλησμο-

σύνη· ἔμοιαζε ἀγνωμοσύνη. 

 Ἀντιλαμβάνεσθε τί μᾶς λέει αὐτὴ ἡ ἱστορία σήμερα. Κύριε, «πρόσθες ἡμῖν πί-

στιν», ὥστε νὰ μείνουμε μακριὰ καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν ὀλιγοπιστία. «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν», 

ὥστε νὰ μείνουμε ὄρθιοι στοὺς πειρασμούς, ἀκλόνητοι στὶς δοκιμασίες, μὲ ζωντανὲς 

τὶς ἐλπίδες μας, ἀντλώντας ἀπὸ τὴν πλούσια πεῖρα τῶν ἀνεκλάλητων δωρεῶν, τῶν 

ὑπὲρ πᾶσαν ἐλπίδα, τῶν ὁποίων μᾶς ἀξίωσες τόσες καὶ τόσες φορὲς στὸ παρελθόν. Ὅ-

πως γράφει ὁ ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ἀδελφότητας θεολόγος κύριος Γεώργιος Μελέτης, 

«παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον συναντῶναι σ τ ὴ ν  π ι σ τ ό τ η τ α  τ ο ῦ  Θ ε ο ῦ . Μᾶς προ-

στάτευσε στὸ παρελθόν. Μᾶς προστατεύει στὸ παρόν. Γιατί δὲν θὰ μᾶς προστατεύσει καὶ 

στὸ μέλλον; Νὰ γιατί “πιστεύω στὸν ἥλιο, ἀκόμα καὶ ὅταν δὲν λάμπει”. Νὰ γιατί “πι-

στεύω στὸν Θεό, κι ὅταν εἶναι σιωπηλός”»
35

. Τὸ σκεπτικὸ εἶναι τὸ ἑξῆς: Ὅπως μὲ τὸν 

ἥλιο, ὅταν κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ σύννεφα καὶ δὲν τὸν βλέπουμε, δὲν παύουμε νὰ εἴ-

μαστε βέβαιοι ὅτι εἶναι ἐκεῖ, καὶ ἂς μὴν τὸν βλέπουμε μὲ τὰ μάτια μας, ἔτσι καὶ μὲ τὸν 

Θεό, ὅποιος ἔχει πεῖρα τῆς παρουσίας Του στὴ ζωή του εἶναι βέβαιος γι’ αὐτήν, ἀκόμη 

καὶ ὅταν ὁ Θεὸς σιωπᾷ. 

 Καὶ εἶναι σημαντικὸ νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἡ πίστη δὲν μᾶς δίνει ἁπλῶς παρηγορία 

ἢ καὶ ἐλπίδα στοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς δοκιμασίες. Ὅπως σημειώνει μὲ ἔμφαση ὁ πα-

τὴρ Εὐσέβιος Ματθόπουλος στὸ μνημειῶδες βιβλίο του Ὁ προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, 

τὸ σπουδαιότερο εἶναι ὅτι, ἀκόμα καὶ στὸν ἴδιο τῶν καιρὸ τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν θλί-

ψεων, ὁ χριστιανὸς δὲν βρίσκει στὴν πίστη του μόνο ἀνακούφιση καὶ παρηγοριά· βρί-

σκει καὶ χαρά
36

. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Παῦλος μᾶς λέει: «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν 

ἐρῶ, χαίρετε»
37

. «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν», λοιπόν, Κύριε, γιὰ νὰ βάλουμε στὴ θέση τῆς 

ἀπόγνωσης καὶ τῆς κατήφειας τὴν ἐλπίδα καὶ τὴ χαρά· γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουμε καὶ ἐ-

μεῖς τό: «Ποῦ ἐστιν ἡ πίστις ὑμῶν;»
38

. 

 

*     *     * 

 

 Εἴπαμε ἀρκετὰ καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πάμπολλα ἀκόμα. Ἀλλὰ γιὰ νὰ 

καταλάβουμε τὴ σημασία καὶ τὸ βάρος τοῦ λόγου ποὺ ἀποτελεῖ τὸ σύνθημά μας γιὰ τὴ 

φετινὴ χρονιά, νομίζω ὅτι θὰ ἀρκοῦσε τὸ ἑξῆς: Σκεφθῆτε, ὁ καθένας ξεχωριστὰ ἀπὸ 

σᾶς, τί θὰ εἴχατε νὰ πεῖτε ἐσεῖς –ἐπαναλαμβάνω, ὁ καθένας ξεχωριστὰ ἀπὸ ἐσᾶς– πά-

νω στό «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν». Πιθανώτατα θὰ ξεκινούσατε ἀναφερόμενοι στὴν ἔν-

νοια τῆς πίστης, ὅπως ἄλλωστε κάναμε καὶ ἐμεῖς. Ἀλλὰ κατόπιν, σίγουρα, θὰ περνού-

σατε στοὺς λόγους ποὺ θὰ μᾶς ἔκαναν νὰ ἀναφωνήσουμε τό «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν» 

σήμερα. Καὶ τότε... τί θὰ λέγατε; Διότι, ἀλήθεια, τί νὰ πρωτοπεῖτε! Ἀπὸ ποῦ νὰ ἀρχί-

σετε καὶ ποῦ νὰ τελειώσετε! Μά, αὐτὸ ἀκριβῶς ἀναδεικνύει τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀξία 

τοῦ συνθήματός μας: ὅτι ὅπου καὶ ἂν σταθοῦμε καὶ ὅπου καὶ ἂν κοιτάξουμε γύρω μας, 
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στὰ ἴδια καὶ στὰ συλλογικά, δὲν βλέπουμε παρὰ λόγους ποὺ μᾶς κάνουν νὰ νιώσουμε 

τὴν ἀνάγκη νὰ στραφοῦμε στὸν Θεὸ καὶ νὰ ἀναφωνήσουμε: «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν»! 

 

*     *     * 

 

 Ἐπιτρέψτε μου, κλείνοντας, νὰ ἀναφερθῶ σὲ ἕναν ἀκόμη λόγο ποὺ μᾶς κάνει 

νὰ νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναφωνήσουμε τό «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν» σήμερα. Ὁ λό-

γος αὐτὸς εἶναι ὅτι ὅσοι θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ ζήσουμε κατὰ Χριστόν, ἔστω νὰ ἀγωνι-

σθοῦμε νὰ ζήσουμε κατὰ Χριστόν, νιώθουμε ὅτι βρισκόμαστε σὲ ἕναν κόσμο ἀφιλόξε-

νο καὶ ἐχθρικό. Ὅτι εἴμαστε λίγοι, ἀπελπιστικὰ λίγοι, ἐν μέσῳ πολλῶν πολεμίων. 

 Παντοῦ γύρω μας, ἀξίες καὶ ἰδανικὰ ἀνατρέπονται. Καὶ ὄχι ἁπλῶς ἀνατρέπο-

νται, ἀλλὰ καὶ ποδοπατοῦνται καὶ χλευάζονται. Παντοῦ κυριαρχεῖ ὁ ἀντίστροφος αὐ-

τὸς Μίδας τοῦ ἀθεϊσμοῦ, ὅπως τόσο παραστατικὰ τὸν εἶχε ὀνομάσει ὁ Ἀλέξανδρος 

Τσιριντάνης
39

. Ἀντίστροφος Μίδας, γιατὶ ὁ παλαιὸς ἐκεῖνος Μίδας, ὁ μυθικὸς βασι-

λιὰς τῆς Φρυγίας, ἔπιανε στὰ χέρια του πηλὸ καὶ τὸν ἔκανε χρυσάφι· ὁ σύγχρονος Μί-

δας τοῦ ἀθεϊσμοῦ πιάνει στὰ χέρια του χρυσάφι καὶ τὸ κάνει πηλό... Σὲ ἕνα τέτοιο πε-

ριβάλλον, νιώθουμε τὴν ἀνάγκη νὰ ποῦμε, σὰν τὸν Δαυῒδ καὶ τὴ Σωσάννα: «Στενά μοι 

πάντοθεν»
40

. Νὰ θρηνήσουμε μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο: «Ἔρρει τὰ κα-

λά, γυμνὰ τὰ κακά, ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς οὐδαμοῦ, Χριστὸς καθεύδει»
41

. Αὐθόρμητα 

ἔρχεται στὴ σκέψη μας τὸ ἐναγώνιο ἐρώτημα ἀπὸ τὸ Κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιο: «Πλὴν ὁ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;»
42

. 

 Δὲν ξέρω βέβαια ἂν οἱ χριστιανοὶ ἦταν ποτὲ πολλοὶ στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες. 

Ἀλλὰ ξέρω ὅτι κάποτε οἱ ἄπιστοι ντρέπονταν νὰ διακηρύξουν τὴν ἀπιστία τους· ἐνῷ 

σήμερα ἔχουμε φθάσει σὲ ἕνα σημεῖο ποὺ οἱ πιστοὶ ντρέπονται νὰ διακηρύξουν τὴν πί-

στη τους... 

 Ἀσφαλῶς, οἱ χριστιανοὶ δὲν πόνταραν ποτὲ στοὺς ἀριθμοὺς οὔτε καταπτοοῦ-

νταν, ὅταν οἱ πλειοψηφίες ἦταν ἐναντίον τους. Τὴν ἐποχὴ τῶν μαρτύρων οἱ χριστιανοὶ 

ἦταν μιὰ ἀσήμαντη μειοψηφία μέσα στὴν ἀχανῆ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, ἀλλὰ ἡ ἐπο-

χὴ ἐκείνη δὲν παύει νὰ εἶναι ἡ ἐποχὴ τῆς πιὸ μεγάλης δόξας γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Μὲ τὴν 

ἴδια λογική, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνησυχοῦμε γιὰ τὰ παιδιά μας σήμερα, ἂν τὰ πιστὰ παι-

διὰ εἶναι μειοψηφία, ἢ ἂν εἶναι ἀναγκασμένα νὰ ἔχουν στὰ σχολεῖα δασκάλους καὶ κα-

θηγητὲς ποὺ διδάσκουν τὴν ἀθεΐα καὶ νὰ μεγαλώσουν σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ εἶναι ἡ ἴδια 

σχολεῖο τοῦ ὑλισμοῦ. Ἄλλωστε, καὶ ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἦταν μόλις δεκαοκτὼ χρονῶν, 

ἀλλά «ἐφίμωσε λαμπρῶς τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν τοῦ πνεύματος τῇ μαχαίρᾳ»
43

, 

ὅπως λέμε στὸ ἀπολυτίκιό της. 

 Ἀλλὰ τὸ πρόβλημα μὲ τὰ σημερινὰ παιδιὰ εἶναι ἄλλο. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὰ 

σημερινὰ παιδιὰ εἶναι –μὲ συγχωρεῖτε, ἂν φανεῖ κάπως ἀπόλυτο αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ– 

ἀκατήχητα. Ὅ,τι ὑγιὲς ἔχουν μέσα τους ἀπὸ τὴ φύση, τὴν οἰκογένεια, τὴν παράδοση, 

δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ ἐκτιμήσουν σωστά, νὰ τὸ κατανοήσουν, νὰ τὸ ὑπερασπισθοῦν. 

Κι αὐτὸ σιγὰ σιγά, παραπεταμένο, καταπιεζόμενο καὶ πανταχόθεν βαλλόμενο, ἀτονεῖ, 

σβήνει καὶ χάνεται. 

 Τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα αἴτημα σήμερα εἶναι τὸ αἴτημα γιὰ ἐπανακατήχηση, γιὰ 

ἐπανευαγγελισμὸ τοῦ λαοῦ μας – πεῖτέ το ὅπως θέλετε. Καὶ τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα ἐρώτη-

μα εἶναι: Ποιὸς θὰ ἀναλάβει αὐτὴ τὴν ἐπανακατήχηση, αὐτὸν τὸν ἐπανευαγγελισμό; 

Μήπως... τὸ κράτος; Μήπως... τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-

τικῶν; Ἂς ἀρκεσθοῦμε νὰ ποῦμε ὅτι, καθὼς φαίνεται, δὲν μποροῦμε νὰ ἐπενδύσουμε 
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ἐκεῖ τὶς ἐλπίδες μας... Τότε ποιὸς θὰ ἀναλάβει αὐτὴ τὴν ἐπανακατήχηση, αὐτὸν τὸν 

ἐπανευαγγελισμό; Προφανῶς, ἡ Ἐκκλησία καὶ ὅσοι ἐργαζόμαστε μέσα σὲ αὐτήν. 

 Περισσότερα ἀπὸ ὀγδόντα χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ τότε ποὺ μία ἀπὸ τὶς πιὸ 

φωτισμένες μορφὲς ποὺ ἀνέδειξε αὐτὸ ἐδῶ τὸ Ἔργο, ὁ θεολόγος καὶ μέλος τῆς Ἀδελ-

φότητας Θεολόγων «Ἡ Ζωή» Ἀλέξανδρος Γκιάλας, γνωστὸς ἀπὸ τὸ ποιητικό του ἔρ-

γο ὡς ποιητὴς Γ. Βερίτης, ἔλεγε τὰ ἀκόλουθα λόγια, ποὺ μοιάζουν νὰ ἔχουν γραφεῖ 

σήμερα: 

 «Θὰ δουλέψουμε, θὰ φωνάξουμε, θὰ παλέψουμε. Θὰ τοὺς κάνουμε νὰ μᾶς ἀκού-

σουν. Αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει. Καὶ θὰ γίνει ὄχι μὲ τὰ μέσα τῆς πολιτείας οὔτε μὲ τὴ βοήθεια 

τῶν ἀρχῶν. Πρέπει νὰ εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ ἀγωνιζόμαστε μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα 

ὄχι τῆς ἐλεύθερης Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ διετέλεσε ὑπὸ Νέρωνας καὶ Δε-

κίους καὶ Διοκλητιανούς. Ἂν δὲν ἀναστήσουμε μέσα στὴν ψυχή μας τὸ πνεῦμα τῶν κατα-

κομβῶν καὶ τοῦ μαρτυρίου, εἴμαστε ἄχρηστοι γιὰ τὴ σημερινὴ ἐποχή. Ὅταν μᾶς λείψει 

αὐτὸ τὸ πνεῦμα, θὰ ζοῦμε ἴσως ἀνετώτερα τὴ ζωή μας, θὰ παριστάνουμε ἴσως εὐκολώ-

τερα τὸν ἱεραπόστολο, ἀλλὰ δὲν θὰ εἴμαστε ἕνα πρᾶγμα: δὲν θὰ εἴμαστε μαθητὲς Ἐκεί-

νου». 

 Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα, σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, πρέπει νὰ ἐργασθοῦμε σήμερα γιὰ 

τὴν ἐπανακατήχηση, τὸν ἐπανευαγγελισμὸ τοῦ λαοῦ μας. Ἀλλὰ καὶ ὡς Ἔργο πρέπει νὰ 

νιώσουμε ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ δικό μας καθῆκον σήμερα. Αὐτὴ εἶναι ἡ δική μας ἀποστο-

λή. Ἤ, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε μὲ ἀκόμα μεγαλύτερη ἔμφαση, αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς ὕπαρ-

ξής μας. Ἕνα μόνο πρᾶγμα μᾶς χρειάζεται. Καὶ αὐτὸ ζητᾶμε. Κύριε, «πρόσθες ἡμῖν πί-

στιν». 

 

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχή σας 
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24 (= ed. J.-P. Migne, PG 30, 205 D - 208 A): «Σημειωτέον δέ, ὅτι μήτηρ ἐστὶ πορνείας ἡ ἀπιστία. Τίς γὰρ πιστεύ-
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καρδιῶν ἐνορᾶν, ἢ τὴν ἔννοιαν τὴν πονηρὰν παραδέχεται, ἢ τελεσιουργεῖ τὸ κακόν; Ἀλλ’ ἢ μὴ ἐφορᾶν τὸν Θεόν, ἢ 

μὴ μέλλειν αὐτὸν τῶν γιγνομένων ὑπολαμβάνοντες, οὕτως ὁρμῶσι πρὸς τὰς ἀνοσίας πράξεις οἱ ἄνθρωποι». 
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 Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως, Παιδαγωγός, ed. H.-I. Marrou, M. Harl, C. Mondésert, C. Matray, Λόγος Γ΄, ε΄ 33, 

3.5-6 (= ed. J.-P. Migne, PG 8, 604 A). 
18
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19

 Γρηγορίου Νύσσης, Πρὸς τοὺς βραδύνοντας εἰς τὸ βάπτισμα, (= ed. J.-P. Migne, PG 46, 432 A). 
20
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βλ., γιὰ παράδειγμα Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Εἰς ἑαυτόν, εἰς τὸν λαὸν καὶ τοὺς ποιμένας, ἐξ ἀγροῦ ἐπανήκοντα 

μετὰ τὰ κατὰ Μάξιμον (Λόγος ΚϚ΄), ed. J.-P. Migne, PG 35, 1233.34-37: «Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι χωρὶς πίστεως πρᾶξις 

ἔγκριτος (ἐπειδὴ καὶ δόξης ἕνεκεν οἱ πολλοὶ τὸ καλὸν ἐπιτηδεύουσι, καὶ φύσεως οὕτως ἔχοντες), οὕτω καὶ πίστις 

χωρὶς ἔργων νεκρά»· Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τὸν Ἐκκλησιαστήν, Ὁμιλία Η΄, ed. W. Jaeger, τόμ. V, 434.3-6 (= 

ed. J.-P. Migne, PG 44, 748 B): «Οὔτε γὰρ ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἱκανὴ περισώσασθαι, οὐδ’ 

αὖ πάλιν ἡ τοῦ βίου δικαιοσύνη ἀσφαλὴς εἰς σωτηρίαν ἐστὶ καθ’ ἑαυτὴν διεζευγμένη τῆς πίστεως»· Ἰωάννου Κλί-

μακος, Κλίμαξ, Λόγος ΚϚ΄, «Περὶ διακρίσεως λογισμῶν, καὶ παθῶν, καὶ ἀρετῶν», μέρος Γ΄, κεφ. μβ΄-μγ΄ (= ed. 

J.-P. Migne, PG 88, 1089 A): «Ὁ πίστιν μὲν ὀρθὴν κεκτημένος, ἁμαρτίας δὲ διαπραττόμενος, ὅμοιός ἐστι προσώ-

πῳ, μὴ ἔχοντι ὀφθαλμούς. Ὁ πίστιν μὴ ἔχων, καλὰ δὲ ἴσως τινὰ ἐργαζόμενος, ὅμοιός ἐστι τῷ ὕδωρ ἀντλοῦντι, καὶ 

εἰς πίθον τετρημένον βάλλοντι»· Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγοι ἀσκητικοί, Λόγος ΚΒ΄ 4 <Bedjan Λόγος 7>, ΕΠΕ, Φιλοκα-

λία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν 8Α, σελ. 344-346, 4.9-17: «Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρων. Προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ 

τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ὁ ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς, ἀλλ’ 

ἡ πίστις καὶ ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπὶς ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας φαίνεται. Πιστεύεις, ὅτι ὁ Θεὸς 

προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὑτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς πάντα; Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἐπακολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα 

ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, πίστιν φημὶ χωρὶς ἔργων»· Διαδό-

χου Φωτικῆς, Κεφάλαια γνωστικὰ ἑκατόν, κεφ. κ΄, ΕΠΕ, Φιλοκαλία τῶν Νηπτικῶν καὶ Ἀσκητικῶν 9, 136.3-7: 

«Πίστις ἄεργος καὶ ἔργον ἄπιστον τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποδοκιμασθήσονται· δεῖ γὰρ τὸν πιστὸν πίστιν ἐπιδεικνυμέ-

νην τὰ πράγματα τῷ Κυρίῳ προσφέρειν. Οὐδὲ γὰρ τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ εἰς δικαιοσύνην λελόγιστο ἡ πίστις, εἰ 

μὴ καρπὸν αὐτῆς τὸν παῖδα προσήνεγκεν». 
21
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 ὅ.π., δ΄ 13. 
30

 Λουκ., ιβ΄ 32. 
31
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