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         ύριε, σκέπασε τήν ἁγία Ἐκκλησία Σου πού ἔχει ἐξαγοραστεῖ
           μέ τό αἷμα Σου. Κάνε νά κατοικεῖ μέσα της ἡ ἀληθινή εἰρήνη 

πού ἔδωσες στούς ἁγίους Ἀποστόλους Σου. Δέσε τά τέκνα της μέ 
τούς ἱερούς δεσμούς τῆς ἀκατάλυτης ἀγάπης. Εἴθε ὁ στασιαστής νά 
μήν ἔχει ἐξουσία πάνω της καί κράτησέ την μακριά ἀπό διωγμό, σάλο 
καί πολέμους, καί ἀπό μέσα καί ἀπ’ ἔξω.  E
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XRISTOS ANESTH XARA MOY!

         γλυκύς  καί  ὡραῖος  αὐτός λόγος  τοῦ   ὁσίου  καί
                  θεοφόρου πατρός ἡμῶν Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, διαχρο-
νικά παραμένει παρηγορητικός γιά κάθε μία ψυχή. Ἰδιαίτερα 
στίς μέρες αὐτές πού διάγουμε, μέ διπλή μάλιστα χρήση.

Ὁ Θεός, ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας, παρέδωσε τόν ἑαυ-
τόν του στό προαιώνιο σχέδιο τῆς σωτηρίας μας· ὄχι αὐτό 
πού ἤθελε ὁ ἴδιος, ἀλλά αὐτό πού ἐμεῖς ἐπελέξαμε, αὐτό πού 
ἐμεῖς καθορίσαμε. Καί τί ἦταν αὐτό τό σχέδιο; Κόπος καί 
πόνος, θλίψις καί ὀδῦνες, παθήματα καί θάνατος. Κι αὐτός 
μετά χαρᾶς παρέδωσε τόν ἑαυτόν του εἰς θάνατον, μάλιστα 
δέ σταυρικόν, δηλαδή τόν πιό ἀτιμωτικόν καί ἀπάνθρωπον. 
Προθύμως, λοιπόν, παρέδωσε τόν ἑαυτόν του καί ὑπέμεινε 
σταυρόν καί θάνατον, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἀποβλέπο-
ντας στήν ἀπολύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τό ὁποῖο τό-
σον πολύ ἠγάπησεν. Καί γεύτηκε τόν θάνατον ὁ ἀθάνατος 
γιά νά μᾶς ἀθανατίσει, ἀνασταίνοντας τόν ἑαυτόν του ἐκ τῶν 
νεκρῶν. Πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν ἀναστάς, ὁδοποιεῖ γιά 
τόν καθένα μας τήν πορεία πρός τόν οὐράνιο Πατέρα, δίδο-
ντάς μας τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας καί σφραγίζοντάς μας διά 

O
Ἐπισκόπου Λήδρας Ἐπιφανίου

Ἡγουμένου Ἱ. Μ. Μαχαιρᾶ 
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τῆς ἀναστάσεώς του τήν κατά χάριν υἱοθεσίαν, τήν βεβαίωση 
καί τήν ὀντολογική πραγματικότητα ὅτι εἴμαστε παιδιά κατά 
χάριν τοῦ οὐρανίου Πατρός καί μόνου ὄντως ἁγίου Θεοῦ.

Μᾶς καλεῖ ὁ ἀναστάς Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Θεός μας, στήν 
ἀνάσταση καί στήν σωτηρία, στήν ἀνάσταση ἐκ τῆς πτώσε-
ως. Πρώτη πτώση ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεόν, ἡ ἀθέτηση τῶν 
ὑποσχέσεων πού δώσαμε στό βάπτισμά μας, ἡ ἀσυγκράτητη 
ὁρμή πρός τήν ἁμαρτίαν. Τά ὑπόλοιπα εἶναι ἡ φυσιολογική 
πορεία τῆς ἐπιλογῆς μας. Ἡ ἀσπλαγχνία πρός τόν ἀδελφό 
μας, τόν συνάνθρωπό μας, καί ἡ μέ κάθε τρόπο ἐπιβολή μας 
σ᾽ αὐτόν. Ἡ διατάραξη τῆς τάξεως πού ἔθεσε ὁ Θεός ἔχει ὡς 
ἀποτέλεσμα τά διάφορα ἀρνητικά γεγονότα πού μᾶς συμβαί-
νουν. Ἄν ὅμως ταπεινωθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί σταμα-
τήσουμε νά ἁμαρτάνουμε καί διορθώσουμε τήν ζωή μας μέ 
τήν μετάνοια, παραδίδοντας τόν ἑαυτόν μας καί τούς δικούς 
μας καί τήν ζωήν μας στά χέρια του, αὐτός εἶναι δυνατός καί 
ἱκανός νά μᾶς σώσει ἀπό ὅλους τούς πειρασμούς καί ὅλους 
τούς ὀλέθρους, μάλιστα δέ, μέσα ἀπό τά συντρίμματά μας νά 
μᾶς ἐπαναφέρει στήν πρώτη δόξα καί νά μᾶς χαρίσει τήν υἱο-
θεσίαν καί τήν χαράν, μαζί μέ ὅλους τούς θησαυρούς καί τοῦ 
οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καί ἐν τῷ μέλλοντι. 
Ἀμήν.  E
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H EIRHNH TOY SABBATOY

           ύριε ὁ Θεός  ἡμῶν,  εἰρήνην  δός  ἡμῖν,  πάντα  γάρ 
           ἀπέδωκας ἡμῖν». Δῶσε μας τήν εἰρήνη τῆς ἀνάπαυ-

σης, τήν εἰρήνη τοῦ Σαββάτου, τήν εἰρήνη πού δέν γνωρίζει 
νύχτα. Γιατί, ὅλα αὐτά τά ὡραῖα πράγματα θά διαγράψουν 
τήν πορεία τους καί θά φύγουν. Ναί, ὅλα εἶναι φτιαγμένα γιά 
νά ἔχουν ἕνα πρωί κι ἕνα βράδυ.

Ὅμως ἡ ἕβδομη ἡμέρα δέν ἔχει βράδυ καί ὁ ἥλιος δέν δύει, 
ἀφοῦ ἐσύ τήν ἁγίασες γιά νά διαρκεῖ στήν αἰωνιότητα. Καί 
ἡ φωνή τῆς Γραφῆς σου, μιλώντας μας γιά τήν ἕβδομη ἡμέ-
ρα, μᾶς ἀναγγέλλει τοῦτο: 
ὅπως ἐσύ ἀναπαύθηκες τήν 
ἕβδομη ἡμέρα, ὅταν τελεί-
ωσες τά «λίαν καλά» ἔργα 
σου, πού ὡστόσο ἄκοπα δη-
μιούργησες, ἔτσι κι ἐμεῖς, 
ὅταν θά ἔχουμε τελειώσει 
τά ἔργα μας, πού εἶναι καλά 
μόνο ἐπειδή εἶναι δῶρα σου, 
θά ἀναπαυθοῦμε στούς κόλ-
πους σου γιά τό Σάββατο 
τῆς αἰώνιας ζωῆς. E

K
Ἁγίου Αὐγουστίνου
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UEIA LEITOYRGIA KAI ANASTASH

       ἶναι ἀπόλαυση ἡ θεία Λειτουργία ἐπειδή σέ πείθει ὅτι
      εἶναι ἀπόλαυση ἡ ζωή. Καί εἶναι ἡ ζωή ἀπόλαυση ἐπειδή 

εἶναι πόνος πολύς καί σταυρός ἀνυπόφορος, ἀλλά καταλήγει 
μέσα στήν Ἐκκλησία σέ χαρά ἀνεκλάλητη: «Ἰδού γάρ ἦλθε 
διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».

 Καί ἡ ἀνεκλάλητη χαρά πού ἔρχεται σέ ὅλο τόν κόσμο 
εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ θανάτου: «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ 
σου τόν θάνατον». 

Ἐδῶ μαθαίνεις τήν ἀλήθεια 
ὅτι τίποτε δέν εἶναι καλό ἄν 
δέν εἶναι εὐλογία γιά ὅλο τόν 
κόσμο. Καί τίποτε δέν εἶναι 
εὐλογία γιά τόν ἄνθρωπο ἐάν 
δέν καταργῆ τόν θάνατο. 

Ἡ μοναδική χαρά γιά ὅλο 
τόν κόσμο εἶναι ἡ Ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ πού χαρίζει τήν 
κατάργηση τοῦ θανάτου. Γε-
μίζει τά πάντα μέ φῶς καί ζωή. 

E
Ἀρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη
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Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη προσφορά τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό δέν 
εἶναι κατόρθωμα ἀνθρώπινο, ἀλλά θεϊκό δῶρο πού διαλύει κάθε 
κατήφεια καί ψευτιά. Καί ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τή θέωση. 

Ἡ θεία Λειτουργία, ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, στηρίζεται 
πάνω σ’ αὐτό τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς καταλύ-
σεως τοῦ θανάτου, πού ἔζησαν οἱ Ἀπόστολοι: «Εἰ δέ Χριστός 
οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ 
πίστις ὑμῶν».

Αὐτό παρουσιάζεται ξεκάθαρα στό γνωστό καί θαυμαστό γε-
γονός. Ὅταν, μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ὁ Λουκᾶς καί ὁ 
Κλεόπας εἶναι πνιγμένοι στούς λογισμούς καί παίρνουν τόν δρό-
μο πρός Ἐμμαούς, συζητώντας τά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν, 
μιά στιγμὴ παρουσιάζεται κάποιος Ἄγνωστος. Μπαίνει στή συ-
ζήτηση καί τούς ἐρωτᾶ γιά ποιό λόγο εἶναι τόσο σκυθρωποί. 

Ὅταν, στό τέλος τῆς πορείας, στήν κλάση τοῦ ἄρτου καί 
στό σπάσιμο τῆς δικῆς των ἀντοχῆς ἄνοιξαν τά μάτια τους, 
εἶδαν ὅτι αὐτός ἦταν ὁ Ἀναστημένος Χριστός, καί ἀμέσως 
ἔγινε ἄφαντος. 

Τότε κατάλαβαν διά μιᾶς τά πάντα. Φωτίστηκαν τά προ-
ηγούμενα. Καί πῆραν δύναμη γιά τά μελλοντικά, γιά τή συ-
νέχιση τῆς πορείας πού εἶναι νά ἀναγγείλουν τό γεγονός ὅτι 
ἀνέστη ὁ Κύριος. Τόν εἶδαν. Ἔγινε ἄφαντος. Καί τούς πῆρε 
μαζί Του καί μένει μαζί τους.
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Ἔτσι, «ἐξηγοῦντο τά ἐν τῇ ὁδῷ καί ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν 
τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου». Ὅλη ἡ ζωή εἶναι μιά πορεία πού ὁδη-
γεῖ στήν τελική ἔκπληξη τῆς ἀϊδιότητος. 

Ἀπό τό τέλος, τήν κατάληξη, τήν Ἀνάσταση, φωτίζονται 
τά πάντα. Χωρὶς τήν Ἀνάσταση, εἶναι ὅλα σκοτεινά καί χωρίς 
νόημα.   E

O    ἱ νόμοι, τά τυπικά, οἱ κανόνες μποροῦν νά βοηθήσουν  
  στήν ἀρχή, ἀλλά ἔπειτα ἀναχαιτίζουν τήν πρόοδο. Γιά 
κάθε νόμο ὑπάρχει τέλος. Ὁ σκοπός ὅμως κάθε ἀνθρώ-
που, τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ, ὑπερβαίνει κάθε ὅριο.

Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ
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H AORATH ZVH THS CYXHS

         οῦμε ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους ἀτελεῖς, γεμάτους πάθη
      κι ἐλαττώματα πού, ἐνδεχομένως, μᾶς ταλαιπωροῦν 

καί μᾶς ἀναστατώνουν. Δέν μποροῦμε, ὅμως, ν’ ἀλλάξουμε 
τή συμπεριφορά τους καί πιό πολύ τήν ἀρνητική τους στάση 
ἀπέναντί μας. Κανείς δέν ἀλλάζει τίς διαθέσεις του, ἄν δέν τό 
θελήσει.

Αὐτό μποροῦμε νά τό κατανοήσουμε καί ἀπό τόν ἑαυτό 
μας. Τό νά μήν ἐκδηλώσουμε τό θυμό, τήν ἀγανάκτηση, τήν 
κακία, τήν ἀπόρριψή μας καί ὅποια ἀρνητικά ἔχουμε γιά ἕνα 
ἄνθρωπο, φαίνεται ὅτι εἶναι ἐφικτό, ἔστω κι ἄν συνεπάγεται 
καταπίεση. Τό νά ὑπάρχουν, ὅμως, μέσα στήν καρδιά μας 
αὐτά τά αἰσθήματα, κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς τό ἀπαγορεύσει 
καί, κυρίως, νά μᾶς τό τροποποιήσει, ἄν δέν τό θέλουμε.

Ἡ ἀντίληψη ὅτι τόν ἄλλο ἐπηρεάζει μόνο ὅ,τι ἐκφράζεται 
ὡς πράξη, συμπεριφορά, φαίνεται ὅτι δέν εἶναι ἀλήθεια. Για-
τί ὑπάρχει ὁ μυστικός κόσμος τῆς ψυχῆς μας πού ἐπιδρᾶ σέ 
πρόσωπα καί πράγματα καί τά ἐπηρεάζει θετικά ἤ ἀρνητικά 
εἴτε τό γνωρίζουμε εἴτε ὄχι.

Ὅταν κυριαρχοῦν τήν ψυχή μας ζήλεια, φθόνος, καχυ-
ποψία, μίσος, ἀντιπάθεια γιά κάποιο πρόσωπο, αἰσθάνεται 
κι αὐτός στήν ψυχή του νά ἔρχονται κάποια «ἀρνητικά κύ-

Z
π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους
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ματα» πού, φυσικά, τόν ἀναστατώνουν καί χάνει τή γαλή-
νη. Ἀντιθέτως, ὅταν ἐκπέμπει ἡ ψυχή μας ἀγάπη, συμπάθεια, 
συγχωρητικότητα, συνοδευόμενα μέ προσευχή, εἰσπράττει 
μυστικά «μίαν καλή δύναμη νά βγαίνει ἀπό μέσα μας καί νά 
πηγαίνει στόν ἀδελφό καί νά τόν θεραπεύει καί τόν δυναμώ-
νει καί τόν ζωογονεῖ», κατά τόν ἅγιο Πορφύριο. Τελικά, δέν 
μεταδίδουμε στόν ἄλλο αὐτό πού λέμε ἤ κάνουμε γι’ αὐτόν, 
ἀλλά αὐτό πού εἴμαστε, ἀντιπάθεια ἤ συμπάθεια. 

Λέει ὁ ἅγιος Πορφύριος: “Ὑπάρχει μία ζωή ἀόρατη, ἡ ζωή 
τῆς ψυχῆς. Αὐτή εἶναι πολύ ἰσχυρή καί μπορεῖ νά ἐπιδράσει 
στόν ἄλλον, ἔστω κι ἄν μᾶς χωρίζουν χιλιόμετρα. Αὐτό γίνε-
ται καί μέ τήν κατάρα, ἡ ὁποία εἶναι δύναμη πού ἐνεργεῖ τό 
κακό. Ἄν ὅμως, πάλι μέ ἀγάπη προσευχηθοῦμε γιά κάποιον, 
ὅση ἀπόσταση κι ἄν μᾶς χωρίζει, μεταδίδεται τό καλό. Ἄρα 
καί τό καλό καί τό κακό δέν τά ἐπηρεάζουν οἱ ἀποστάσεις. 
Μποροῦμε νά τά στείλουμε σέ ἀποστάσεις ἀπέραντες. Καί 
χωρίς νά μιλήσουμε, μπορεῖ νά μεταδώσουμε τό καλό ἤ τό 
κακό, ὅση κι ἄν εἶναι ἡ ἀπόσταση πού μᾶς χωρίζει ἀπ’ τόν 
πλησίον. Αὐτό πού δέν ἐκφράζεται ἔχει συνήθως περισσότε-
ρη δύναμη ἀπ’ τά λόγια».

Στόν κόσμο τῆς διαφήμισης καί τῆς βιτρίνας, ἡ ἀληθινή 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τήν ἔζησαν καί τή ζοῦν οἱ ἅγιοι, 
οἱ «ἀνύπαρκτοι» αὐτοί ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, οἱ ταπεινοί καί 
ἁπλοί, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν κοινωνική τους θέση, προτείνει 
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τό μυστικό καί ἀόρατο βίωμα πού συνίσταται στό θεϊκό ἔρω-
τα. Κι ὅπως στόν ἀνθρώπινο ἔρωτα ἡ προβολή τόν ὁδηγεῖ 
στήν πορνεία, ἔτσι καί ἡ δημοσιοποίηση τῆς μυστικῆς καί 
μυστηριακῆς σχέσης μέ τό Χριστό, τήν ὁδηγεῖ στό ψέμα, στό 
ὑποκριτικό κι ἄρα στήν ἀνυπαρξία της.

Ἐκεῖ στό βάθος τῆς καρδιᾶς μας διενεργεῖται ἡ ὄντως ζωή, 
ἡ κόλαση ἤ ὁ παράδεισός μας. Ἐκεῖ πραγματοποιεῖται ἡ πάλη 
τοῦ κακοῦ καί καλοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἐκεῖ ἀπορρίπτουμε ἤ συ-
ναντοῦμε τό Θεό καί τόν πλησίον μας. Κι ἀπ’ ἐκεῖ ἀρχίζει ἡ 
πορεία μας πρός τήν αἰωνιότητα.   E

H    χάρη τοῦ Θεοῦ καλύπτει κάθε ἀποτυχία, ὄχι ὅμως καί  
   τήν ἀδράνεια, σέ τελική ἀνάλυση τήν ἀδιαφορία. Ὁ κα-
θένας μας ὀφείλει νά κάνει τό δικό του μέρος.

Ἀπό τό βιβλίο Ὅρια ζωής
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H DYNAMH TOY KALOY LOGOY

              νέβαινε κάποτε ó Ἀββᾶς Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος ἀπό τή
           Σκήτη στό ὄρος τῆς Νιτρίας.  Καί σάν πλησίασε στόν 
τόπο, εἶπε στόν μαθητή του: 
-  «Προχώρα λιγάκι».    
Καί ἐνῶ ἐκεῖνος προχωροῦσε, συναντᾶ ἕναν ἱερέα τῶν εἰδω-
λολατρῶν.  Καί τοῦ φώναξε δυνατά ὁ ἀδελφός: 
-  «Ἔ, δαίμονα, ποῦ τρέχεις;».  
Γυρίζει τότε ἐκεῖνος, τόν χτυπᾶ καί τόν ἀφήνει μισοπεθα-
μένο.  Καί σηκώνοντας τό ξύλο, ἔτρεχε.  Σάν προχώρησε δέ 
λίγο, τόν συναντᾶ ὁ Ἀββᾶς Μακάριος καθώς ἔτρεχε.  Καί τοῦ 
λέγει:  
-  «Εἴθε νά σωθῆς, εἴθε νά σωθῆς, ταλαίπωρε».  

Θαυμάζοντας δέ, ἦλθε κατά τό 
μέρος του καί εἶπε:
-  «Τί καλό εἶδες σ’ ἐμένα καί μοῦ 
μίλησες;».  
Τοῦ λέγει ὁ γέρων: 
-  «Τό ἔκαμα γιατί σέ εἶδα κουρα-
σμένο.  Καί δέν γνωρίζεις ὅτι μά-
ταια κοπιάζεις».  
Τοῦ λέγει καί ἐκεῖνος: 

A
Ἀπό τό Γεροντικό
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-  «Καί ἐγώ ἀπό τόν χαιρετισμό σου, ἔννοιωσα κέντημα στήν 
καρδιά.  Καί κατάλαβα ὅτι εἶσαι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ.  Ἐνῶ 
ἕνας ἄλλος κακός μοναχός, ὁποῦ μέ συνάντησε, μέ ἔβρισε.  
Καί ἐγώ, τότε, τόν χτύπησα, ἀφήνοντάς τον μισοπεθαμένο».  
Καί κατάλαβε ὁ γέρων ὅτι ἦταν ὁ μαθητής του.  Καί ἀγκα-
λιάζοντας τά πόδια του ὁ ἱερεύς, ἔλεγε: 
-  «Δέν σέ ἀφήνω, ἄν δέν μέ κάμης μοναχό».  
Καί πῆγαν παρά πάνω, ὁποῦ ἦταν ὁ μοναχός καί τόν ὑποβά-
σταξαν καί τόν ἔφεραν στήν ἐκκλησία τοῦ ὄρους.  Καί βλέπο-
ντας τόν ἱερέα μαζί του, δοκίμασε ἔκπληξη.  Καί τόν ἔκαμαν 
μοναχό.  Καί πολλοί ἀπό τούς εἰδωλολάτρες ἔγιναν ἐξ αἰτίας 
του χριστιανοί.  Ἔλεγε, λοιπόν, ὁ Ἀββᾶς Μακάριος: 
-  «Ὁ λόγος ὁ κακός καί τούς καλούς τούς κάνει κακούς.  Ἐνῶ 
ὁ λόγος ὁ καλός καί τούς κακούς τούς κάνει καλούς». E

Aὐτά πού χάθηκαν,
αὐτά πού δέν ἦρθαν
μήν τά κλαῖς.
Αὐτά πού τάχες
καί δέν τά ’δωσες
κλάφτα.

Γιάννης Ρίτσος
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ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ AGIOS LOYKAS

O RVSSOS O IATROS

  Ἅγιος Λουκᾶς, ὁ χαρισματικός ἐπι-
     σκοπος καί ἀνάργυρος γιατρός, ὁ 

ὁμολογητής τῶν «γκουλάγκ» καί τῆς 
Σιβηρίας, ὁ μεγάλος θαυματουργός καί 
ἰαματικός ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, εἶναι 
σήμερα ἕνας ἀπό τούς πιό λαοφιλεῖς 
ἁγίους σέ ὅλο τόν πανορθόδοξο χῶρο. Ἡ 

τιμή πρός αὐτόν ἔχει  ἐξαπλωθεῖ  καί στόν τόπο μας.   
Πρόκειται γιά μία ἐμβληματική μορφή τῆς ρωσικῆς καί πα-

γκόσμιας Ἰατρικῆς, μέ τεράστιο ἐπιστημονικό καί ἐρευνητι-
κό ἔργο. Καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τῆς Τασκένδης στήν 
ἕδρα τῆς Τοπογραφικῆς Ἀνατομίας καί Χειρουργικῆς διέπρε-
ψε στίς ἐγχειρήσεις τῶν ὀφθαλμῶν καί στή θεραπεία τῶν πυο-
γόνων λοιμώξεων. Ἦταν ἀπό τούς πρωτοπόρους γιατρούς πού 
τόλμησε δύσκολες ἐγχειρήσεις στά νεφρά, στό στομάχι, στή 
χολή, ἀκόμη καί στήν καρδιά καί στόν ἐγκέφαλο μέ μεγάλη 
ἐπιτυχία. Ο ἴδιος πραγματοποίησε γιά πρώτη φορά ξένο-με-
ταμόσχευση, δηλαδή χρησιμοποίηση μοσχεύματος ἀπό ζωικό 
ὀργανισμό σέ ἄνθρωπο, τό 1924, δηλαδή 40 χρόνια πρίν ἀπό 
τίς πρῶτες γνωστές σοβαρές προσπάθειες σ’ αὐτόν τόν πρω-
τοποριακό τομέα τῆς μεταμόσχευσης, στίς ἀρχές τῆς δεκαετί-
ας τοῦ ’60.  Τό 1933 ἐκδόθηκε τό περίφημο βιβλίο του, «Δοκί-

Θεοφύλακτου Χατζηκώστα

O
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μια γιά τή χειρουργική τῶν πυογόνων λοιμώξεων», πού ἔγινε 
δεκτό μέ ἐνθουσιασμό καί γνώρισε ἀλλεπάλληλες ἐκδόσεις. 

Μετά πού ἔχασε τή γυναίκα του, χειροτονήθηκε ἱερέας 
καί ἀργότερα ἔγινε ἐπίσκοπος, σέ ἐποχές πολύ δύσκολες. Γιά 
ἕντεκα χρόνια ἔζησε σέ φυλακές καί ἐξορίες στή Βόρεια Ρω-
σία μέσα σέ συνθῆκες ἀβάσταχτες, ὁμολογώντας ἄφοβα τήν 
Ὀρθόδοξη Πίστη του μπροστά στίς ἀρχές καί ἐξουσίες τοῦ 
κόσμου τούτου. Ὡστόσο, συνέχιζε πάντα νά χειρουργεῖ καί νά 
θεραπεύει ἀσθενεῖς, χωρίς νά παίρνει ποτέ χρήματα. Παράλ-
ληλα, τιτάνιες ἦταν οἱ προσπάθειές του γιά ἀνασυγκρότηση 
τῆς χειμαζόμενης τότε Ἐκκλησίας. 

Ἔγινε ἐπίσκοπος Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας καί δια-
κονοῦσε ἀκούραστος τόν ἀνθρώπινο πόνο, ἐνῶ λειτουργοῦσε 
στόν ἑλληνικό ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Συμφερούπολη μέ-
χρι τά βαθιά γεράματα, παρόλο πού εἶχε χάσει τό φῶς του. Κοι-
μήθηκε στή Συμφερούπολη στίς 11 Ἰουνίου 1961. Γιά τρεῖς 
μέρες χιλιάδες ἄνθρωποι κατέφθαναν μέ κάθε μέσο γιά νά 
προσκυνήσουν τό σκήνωμά του. Τό 1996 ἡ Ρωσική ἐκκλησία 
προέβη στήν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξή του, ἐνῶ κατά τήν ἀνα-
κομιδή τῶν λειψάνων του βρέθηκαν ἄφθαρτα ἡ καρδιά του, 
ὁ ἐγκέφαλος, τά μάτια καί οἱ πνεύμονες, τά ὁποῖα ἐκπέμπουν 
εὐωδία. Ἡ μνήμη του τιμᾶται στίς 11 Ἰουνίου.

Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς διακόνησε τόν ἄνθρωπο ὡς ποιμένας καί 
γιατρός μέ ἀξιοθαύμαστη ἀγάπη καί αὐταπάρνηση, συνεχίζο-
ντας τήν παράδοση τῶν μεγάλων Ἁγίων Ἀναργύρων Ἰατρῶν 
τῆς Ἐκκλησίας μας.   E



Γεωργίας Ἀγαθοκλέους
AR¶AGH

Xριστός κατελθών πρός πάλην ἅδου μόνος,
λαβών ἀνῆλθε πολλά τῆς νίκης σκύλα.
Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτος
εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων ἀμήν».

(Στίχοι τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα)

Τό ’πε ἡ θάλασσα στούς βράχους
Τό ’παν οἱ ἄνεμοι στούς καιρούς:
Αὐτός κοιμᾶται
Ὅπου νά ’ναι θά ξυπνήσει
Μήν τόν κλαῖτε
Εἶναι ζωντανός,
Ἤπιε τ’ ἀθάνατο νερό, κι οἱ θρῆνοι δέν τοῦ πρέπουν
Σαββατίζει στόν τάφο του
Καί νά! Τήν ὄγδοη ἡμέρα
Καινουργεῖται
Πετιέται ὁλοζώντανος
Ἀναφέρεται μέσα στά ὕψη!
Ἀναλαμβάνεται
Πρός τόν Πρωϊνόν Ἀστέρα.
Μή θρηνεῖτε· ὁ νικῶν ἔρχεται ταχύ.


