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"Η σταθερότητα της πίστεως." 
 

Ο αρχισυνάγωγος της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, 

σκοτισμένος από το πάθος του φθόνου ο οποίος του κυρίευε την 

καρδιά εναντίον του Ιησού, όχι μόνο έκλεισε τα αυτιά του για να 

μην ακούει την απόρρητον σοφία του Ιησού, όχι μόνο σφράγισε 

τους οφθαλμούς του για να μη βλέπει την θεία εκείνη ενέργεια 

των θαυμάτων του, τα οποία ήταν ικανά να στρέψουν κάθε καρδιά 

στην πίστη και στον σεβασμό του θείου υποκειμένου του, αλλά και 

τον καταδίκασε μάλιστα με μία τολμηρή αυθάδεια ενώπιον του 

λαού ως παραβάτη του νόμου. Και αυτό διότι θαυματούργησε κα-

τά την ημέρα του Σαββάτου και θεράπευσε με ένα μόνο λόγο μία 

δυστυχισμένη γυναίκα από μία ανίατη ασθένεια, η οποία την βα-

σάνιζε επί δεκαοκτώ χρόνους. 

Πόσοι τέτοιοι ευρίσκονται ακόμη και στην Εκκλησία μας, οι 

οποίοι κλείνουν τους οφθαλμούς τους στα φώτα της πίστεώς μας 

για να μη βλέπουν τις θαυματουργίες της και σφραγίζουν την 

ακοή τους για να μην ακούν τις ουράνιες διδασκαλίες της;  Έτσι γί-

νονται όμοιοι με τα αναίσθητα είδωλα των εθνών. 



Τρία προτερήματα πρέπει να διαθέτουν οι καρπερές ρίζες 

των δένδρων. Πρέπει να είναι σταθερές, για να κρατούν το δένδρο 

ασάλευτο στις προσβολές των ανέμων. Να είναι βαθιές, για να το 

τρέφουν με την γονιμότητα της γης. Να είναι καρποφόρες, για να 

το πλουτίζουν με καρπούς. 

Αυτά τα τρία αποτελούν και τις πλέον εξαίρετες αρετές της 

χριστιανικής πίστεως. Αυτή πρέπει να είναι στερεά, για να κρατά 

τον νου του ανθρώπου σταθερό στην αρχική παραδοχή της αλη-

θείας και να μη τον αφήνει να ταλαντεύεται από τις προσβολές 

των εναντίων περιστάσεων. Πρέπει να είναι βαθιά, για να τον τρέ-

φει με την μετάληψη των θείων μυστηρίων. Πρέπει να είναι καρ-

ποφόρος, για να πλουτίζει την καρδιά του ανθρώπου με τον πολ-

λαπλασιασμό των καλών έργων. 

Προσέχετε για να καταλάβετε. Η χριστιανική πίστη δεν 

είναι καμία πίστη απλή, που μπορεί να γεννήσει στον νου μας 

κάποια αμφιβολία, αλλά είναι μία πίστη ουράνιος, η οποία δεν κα-

ταδέχεται κανένα κίνημα δισταγμού ή αμφιβολίας. Και το αίτιο 

αυτής της αναντιρρήτου βεβαιότητας είναι η θεία αλήθεια, επάνω 

στην οποία θεμελιώνεται αυτή η αγία πίστη των χριστιανών. Η 

εμπιστοσύνη που δίδουμε εμείς στα λόγια ενός ανθρώπου, έχει ως 

θεμέλιό της δύο αφορμές. Η μία είναι η γνώση του, η άλλη είναι η 

αγαθότητά του. Και έτσι στοχαζόμαστε ότι αυτός που μας ομιλεί, 

δεν μας παραπλανά με όσα μας λέγει. Επειδή έχει ορθή γνώση των 

πραγμάτων και επειδή είναι αγαθός άνθρωπος. Γι’ αυτό και 

δίνουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στα λόγια ενός σοφού παρά στα 

λόγια ενός αμαθούς. Και περισσότερο εμπιστευόμαστε έναν ενά-

ρετο παρά έναν πονηρό. Αν είναι έτσι, γίνεται φανερό ότι εμείς 

οφείλουμε να δίνουμε μία άπειρη πίστη σ’ εκείνα που μας λέγει ο 

Θεός, εάν βέβαια ο νους μας ήταν ικανός για μίαν τέτοια απειρό-

τητα πίστεως. Επειδή ο Θεός είναι ουσιώδης σοφία, είναι αδύνατο 

να μη γνωρίζει τα πράγματα κατά τη φυσική τους οντότητα. Και 

επειδή αυτός είναι η καθ’ αυτό αγαθότητα και αλήθεια, είναι αδύ-

νατον να μας απατήσει σε όσα μας λέγει. Λοιπόν εμείς είμαστε 

περισσότερο από βέβαιοι, ότι δεν αστοχούμε όταν δίνουμε όλη μας 

την πίστη σε έναν πάνσοφο και πανάγαθο Κύριο. 



Η αιτία λοιπόν για την οποία χρεωστούμε εμείς οι χριστια-

νοί να κρατούμε ως βεβαία την πίστη μας, δεν είναι ότι γεννηθή-

καμε μέσα σε αυτήν. Δεν είναι ότι ανατραφήκαμε με το γάλα της 

διδασκαλίας της. Δεν είναι για το παράδειγμα που έχουμε από 

τους προγόνους μας στο να κρατούμε ως σωστή αυτή την πίστη. 

Ούτε οι ισχυρές αποδείξεις που προβάλλουν επάνω στην αλήθειά 

της οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας. Αλλά η πρώτη και καθ’ αυτό 

αιτία για την οποία πρέπει να κρατούμε ως σωστή την πίστη μας 

είναι ότι την φανέρωσε ο ίδιος ο Θεός στην αγία μας Εκκλησία και 

δια μέσου της Εκκλησίας μας την φανέρωσε και σ’ εμάς. 

Ακούστε ένα θαυμαστό γεγονός επάνω σ’ αυτήν την αλή-

θεια. 

Στην εποχή του Μαξιμιανού, παρουσιάσθηκε στον έπαρχο 

του βασιλέως αυτού, ονομαζόμενο Ασκληπιάδη, ένας χριστιανός, 

το όνομα του οποίου ήταν Ρωμανός και ομολόγησε τον Χριστό Θεό 

αληθινό, υβρίζοντας τους ψευδώνυμους θεούς των Ελλήνων. Άρχι-

σαν λοιπόν, δια προσταγής του επάρχου, να τον βασανίζουν, πιέ-

ζοντάς τον να αρνηθεί τον Χριστό και να προσκυνήσει τα είδωλα. 

Ο άγιος όμως δεν αισθανόταν τόσο τους πόνους των βασάνων στο 

σώμα του, όσο μία λύπη στην καρδιά του, επειδή δεν μπορούσε να 

πείσει τον έπαρχο να γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Και επειδή με τα 

λόγια δεν κατόρθωνε τίποτε, θέλησε να τον καταπείσει με ένα 

θαύμα, που σκέφθηκε να κάνει με την δύναμη του Κυρίου. Λησμο-

νώντας, λοιπόν, τους πόνους του, στρέφεται κάποια στιγμή στον 

έπαρχο, και του λέει: Ω! Ασκληπιάδη, εάν δεν θέλεις να πεισθείς 

στα λόγια τα δικά μου, που κηρύττω τον Χριστό Θεό αληθινό, ρώτα 

έστω εκείνο το βρέφος, που είναι τόσο άκακο, για να μάθεις αυτήν 

την αλήθεια από το στόμα του. Και λέγοντας έτσι, κάνει νεύμα σε 

μια γυναίκα χριστιανή που έστεκε εκεί και κρατούσε στις αγκάλες 

της ένα βρέφος μικρόν και το παρουσίασε στον έπαρχο. Αυτό, 

αφού ρωτήθηκε, ύψωσε την φωνή του και κήρυξε τον Χριστό Θεό 

αληθινό. Συγχυσμένος λοιπόν ο Ασκληπιάδης, για την αλήθεια 

αυτήν που άκουσε από το στόμα του βρέφους, το ρωτά πάλι ποίος 

το δίδαξε ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός. Και αυτό αποκρίνεται 



ότι το έμαθε από την μητέρα του και η μητέρα του το έμαθε από 

τον Θεό! 

Ιδού λοιπόν η ωραία απάντηση, την οποία πρέπει να δίδει 

ένας χριστιανός, σ’ εκείνους που συμβαίνει να τον ρωτήσουν για 

την αλήθεια της πίστεώς μας. Ποίος με βεβαίωσε; Με βεβαίωσε η 

Μητέρα μου, η Αγία Εκκλησία. Και αυτή το έμαθε από τον ίδιο τον 

Θεό. 

 (+) Μοναχού Προκοπίου Μεγαλοσπηλαιώτου. 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Άγιε Ιερομάρτυς και Ισαπόστολε Κοσμά πρέσβευε υπέρ ημών. 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Δευτέρα 5/12.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.  

                           5μ.μ. Εσπερινός & Παράκληση Αγίου Στεφάνου. 

Τρίτη 6/12.       7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 

Τετάρτη 7/12.  7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 

Πέμπτη 8/12.   7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία. (Άγιος Νεκτάριος). 

                           5μ.μ. Εσπερινός. 

Παρασκευή 9/12. 7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.(Ζωοδ. Πηγή). 

Σάββατο 10/12.     7π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 

Κυριακή 11/12. 7.30π.μ. Όρθρος & Θ. Λειτουργία.   5μ.μ. Εσπερινός. 
 

ΙΕΡΑ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 5.30μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου, 

ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τον π. Παΐσιο. 
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ΑΡΝΑΙΑ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Τ.Κ. 63074 
 

Ιστοσελίδα Ιερού Ναού: inagioustefanouarnaias.wordpress.com 
 

Τηλ. Ιερού Ναού:  23720.23020 

Τηλ. Εφημερίων:  π.Παΐσιος    6944.214112 

                                   π.Γεώργιος  6978.617164 


