
Λαμπρὴ εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἡ σημερι νὴ ἡ μέ-
 ρα. Εἶνε ἡ ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Σήμε ρα

σάλπιγγες σαλπίζουν, τὰ ἱερὰ λάβαρα τῆς πί-
στεως ἀνεμίζουν, ὑψώνονται οἱ ἱερὲς εἰκόνες,
τά γματα ἡρῴων τῆς πίστεως παρελαύνουν
μπροστά μας· ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ πανηγυρί-
ζουν γιὰ τὴ νίκη τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. 

Γιὰ τὴν πίστι ψάλλει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας
τὰ ὡραιότερα τροπάρια. Γιὰ τὴν πίστι μιλάει τὸ
εὐαγγέλιο. «Πιστεύεις;» ρωτάει ὁ Κύριος τὸ
Ναθαναήλ· «μείζω τούτων ὄψει» (Ἰω. 1,51). Γιὰ τὴν
πίστι μιλάει ἰδίως ὁ ἀπόστολος, τὸ 11ο κε φάλαιο
τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς, ποὺ εἶ νε ὕμνος
τῆς πίστεως. Ἀπὸ ἐκεῖ εἶνε ἡ περι κο πὴ ποὺ ἀ -
κούσαμε σήμερα στὴν ἐκκλησία. Ὄχι μία ἀλ λὰ
πολλὲς φορὲς ὁ ἀπόστολος ἐ παναλαμβάνει·
«πίστει…», «πίστει…», «πίστει…» (Ἑβρ. κεφ. 11ο).

Γιὰ τὴν πίστι λοιπὸν θὰ ποῦμε κ᾽ ἐμεῖς λίγες
λέξεις, γιὰ τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν ἀξία της.

* * *
Ποιά εἶνε, ἀγαπητοί μου, αὐτὴ ἡ πίστις; ποιά

πίστι ἐγκωμιάζουμε οἱ ὀρθόδοξοι; Διότι πίστι
ἔχουν καὶ οἱ ἰθαγενεῖς τῆς Ἀφρικῆς καὶ οἱ βουδ-
 δισταὶ καὶ οἱ Γιαπωνέζοι καὶ οἱ Κινέζοι καὶ οἱ
μωαμεθανοὶ καὶ ὅλοι οἱ εἰδωλολάτρες.

Ἡ πίστι ποὺ σήμερα ἐγκωμιάζει ἡ ἁγία μας
Ἐκκλησία εἶνε ἡ πίστι τῶν ὀρθοδόξων. Εἶνε ἡ
πίστι ὄχι ἁπλῶς σὲ Θεό, ἀλλὰ στὸν ἐν Τριάδι
Θεό· τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ τὸν ἐ νανθρωπήσαν -
τα, καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο. Πίστι στὴν θεία κατα -
γωγὴ τοῦ ἀνθρώπου, στὴν ἀ θανασία τῆς ψυχῆς,
στὴν πέρα τοῦ τάφου ζωή, στὴ μέλλου σα κρίσι
καὶ ἀνταπόδοσι, στὴν αἰ ώνια κόλασι καὶ στὸν
παράδεισο· πίστι σὲ ὅ λες τὶς οὐράνιες ἀλήθει-
 ες ποὺ μᾶς ἀπεκάλυψε ὁ Χριστός. Πίστι σὲ ὅσα
κήρυ ξαν οἱ ἀπόστολοι, ὅσα δίδαξαν οἱ πα τέρες
τῆς Ἐκ κλησί ας, ὅσα κατωχύρωσαν μὲ δογμα-
 τικοὺς ὅρους καὶ ἱεροὺς κανόνες οἱ οἰ κουμενι -
κὲς καὶ τοπικὲς Σύνοδοι. Αὐτὴ εἶνε ἡ πίστι μας.

Ἀλλὰ δὲν ἀκοῦτε; Ὑπάρχουν ἄπιστοι καὶ ἄ -

θεοι ποὺ λένε· Κάποτε, σὲ χρόνια ἀμαθείας καὶ
σκοταδισμοῦ, στὸ μεσαίωνα, ἡ πίστι εἶχε ἀξία·
σήμερα δὲν χρειάζε ται. Τώρα, ποὺ ὁ ἄν θρωπος
ἔχει κάνει ἅλματα στὸ διάστημα, ἐσὺ μιλᾷς γιὰ
πίστι καὶ ἁγία Τριάδα καὶ δόγματα; Τώρα ἡ πί-
στι δὲν ἔχει πέρασι· ἦρθε μία ἄλλη δύναμι, πιὸ
μεγάλη, καὶ τὴν κατήργη σε. Ποιά δύναμι; ρωτᾶ -
με. Καὶ ἀπαντοῦν οἱ «βά τραχοι» τῆς Ἀποκαλύ-
ψεως (16,13)· Ἡ δύ ναμι ποὺ κατήργησε τὴν πίστι
καὶ τὸ Θεὸ εἶνε ἡ ἐπιστήμη. Κι ὅταν λένε «ἐπι-
στήμη» γεμίζει τὸ στόμα τους. Τί θὰ τοὺς ἀπαν -
τήσουμε, ἀγαπητοί μου; Τὰ ἑξῆς ὀλίγα.
⃝ Ἐμεῖς, ἡ Ἐκκλησία, δὲν εἴμαστε ἐ χθροὶ τῆς ἐ -
πιστήμης, δὲν ὑποτιμοῦμε τὴν ἐπι στήμη. Ἀλλ᾽
ὅσα ἅλματα κι ἂν κάνῃ ἡ ἐπιστήμη, ποτέ δὲν
θὰ μπορέσῃ νὰ καταργήσῃ τὴν πίστι. Γιατί; Δι -
ότι δύο εἶνε οἱ κύκλοι τῆς ἐρεύνης τοῦ ἀν θρω-
 πίνου πνεύμα τος· ὁ ἕνας εἶνε τὰ αἰ σθητά, τὰ
ὑ λι κὰ καὶ ὁρατά, ποὺ ἡ ἐπιστήμη μπορεῖ νὰ τὰ
βάλῃ στὸ ἐργαστήριο ἢ στὸ χημεῖο, νὰ τὰ ζυ γί -
 σῃ καὶ νὰ τ᾽ ἀναλύσῃ· ὁ ἄλλος εἶνε τὰ ἀόρα τα,
τὰ ὑ περφυσικά, τὰ ψυχικὰ καὶ τὰ πνευ ματι κά, στὰ
ὁποῖα ἡ ἐπιστήμη δὲν μπορεῖ νὰ εἰσ  έλ  θῃ. Ἐὰν
λοιπὸν ἡ ἐπιστήμη περιορισθῇ στὸ πεδίο της,
δὲν ὑπάρχει καμμία σύγ κρουσι μετα ξὺ ἐπιστή-
μης καὶ πίστεως· ἡ σύγ κρουσι δημιουργεῖται ὅ -
ταν ἡ ἐπιστήμη βγαίνῃ ἀπ᾽ τὸ δικό της πεδίο καὶ
μπαίνῃ στὸ πεδίο ὅπου τὸν λόγο ἔχει ἡ πίστι.
⃝ Ἔπειτα γεννᾶται ἕνα ἐρώτημα. Ἀπὸ τὰ δύο
σύμπαντα ποὺ ὑπάρχουν, τὸ ὑλικὸ καὶ τὸ πνευ-
 ματικό, ἡ ἐπιστήμη, ποὺ καυχᾶται γιὰ τὶς κατα -
κτήσεις της, ἐ ξερεύ νησε ἆραγε ὅλο τὸ ὑ λικὸ
σύμπαν; Κάθε πλάσμα, καὶ τὸ ἐλάχιστο, κρύ βει
μυστήρια. Παράδειγμα· ἕνας Βέλ γος ἐπιστή-
 μονας θυσίασε πενήντα χρόνια τῆς ζωῆς του
μελετώντας τὴ μέλισσα καὶ ἔγραψε δύο τό-
μους ὁλόκληρους γι᾽ αὐτήν. Κι ὅταν τελείωσε
τί εἶπε· Ἔχει ἀκόμα μυστήρια ἡ μέλισσα ποὺ δὲν
μπορέσαμε νὰ τὰ λύσουμε. Ἂν λοιπὸν μιὰ μέ-
λισσα κ᾽ ἕνα μυρμήγκι δὲν μπορῇ ἡ ἐπιστή μη
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ἀκόμα νὰ ἐξερευνήσῃ, τί ζητάει τώρα; Ἂς τε-
λειώσῃ τὴν ἔρευνα τοῦ ὑλικοῦ σύμπαντος, καὶ
μετὰ ἂς ἀσχοληθῇ μὲ τὸ πνευματικὸ σύμπαν.

⃝ Καὶ κάτι ἀκόμα. Μᾶς λένε, ὅτι ἡ ἐπιστήμη
δημιούργησε πολιτισμό· αὐτοκίνητα, σιδηρο-
δρό μους, ἀεροπλάνα, πο λιτεῖες μὲ οὐρανοξύ-
στες, ραντάρ, πυραύλους, διαστημόπλοια. Ξε-
 χνοῦν ὅμως κάτι ἄλλο ποὺ ἔχει ὁ πολιτισμὸς αὐ -
τὸς – τὸ λέει ἡ Ἀποκάλυψις. Κοντὰ σ᾽ αὐτά,
λέει, θ᾽ ἀνοίξῃ μία καταπακτή, ἕνα πηγάδι, καὶ
μέσ᾽ ἀ πὸ ᾽κεῖ θὰ βγῇ ἕνας ἄγγελος ὄχι μὲ λευ -
κὰ ἀλλὰ μὲ μαῦ ρα φτερά. Θ᾽ ἀνεβῇ πάνω ἀπὸ
τὶς πολιτεῖες καὶ τοὺς οὐ ρανοξύστες, καὶ τό-
τε… κλάψτε κόσμε! Ὁ ἄγ γελος αὐτὸς θὰ κρα-
τάῃ μία φιάλη καὶ μέσα σ᾽ αὐτὴν θὰ ἔχῃ κλεί-
σει τὸν θάνατο ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων· ἡ
«φιάλη» εἶνε ἡ ἀτομικὴ βόμ βα (βλ. Ἀπ. 16ο κεφ.). Ὁρί-
στε λοιπόν. Τί νὰ τὸν κάνῃς τὸν πολιτισμὸ αὐ -
τόν, ὅταν πάνω ἀπ᾽ τὰ κεφά λια ὅλων κρέμεται
αὐτὴ ἡ δαμόκλειος σπάθη; Σᾶς ἐρωτῶ· ποιός
ἀναπαύεται νὰ κατοικῇ σ᾽ ἕνα παλάτι μὲ ὅλα
τὰ σύγχρονα μέσα, ἀλλὰ ποὺ ἐκεῖ κρύβονται
καὶ δολοφόνοι, ποὺ τὴ νύχτα θὰ πεταχθοῦν ἀ -
πὸ κάποια γωνιὰ νὰ τὸν σκοτώσουν; Προτι -
μᾷς τὸ παλάτι αὐτό, ἢ μιὰ καλύβα ἑνὸς βο-
σκοῦ ἀ γράμματου, ποὺ δὲν ξέρει νὰ βάλῃ τὴν ὑ -
πογραφή του ἀλλὰ μυρμήγκι δὲν πατάει για τὶ
ἔχει φόβο Θεοῦ; Νά ὁ τεχνικὸς πολιτισμός!

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτὸν ὑπάρχει ἕνας ἄλ -
λος πολιτισμός, ὁ ψυχικὸς πολιτισμός, τὸν ὁ -
ποῖο δημιουργεῖ ἡ πίστι. Μόνο ἡ πίστι, ἡ πε ποί-
 θησι ὅτι ἡ ζωὴ δὲν τελειώνει μὲ τὸ φτυά ρι τοῦ
νεκροθάφτη –ποιός τό ᾽πε τὸ ψέμα αὐ τό;–,
μόνο ἡ πίστι, ποὺ μᾶς δείχνει ὅτι πέρα ἀπὸ τὰ
ὑλικὰ ὑπάρχουν τὰ πνευματικά, αὐτὴ διδάσκει
ὅτι ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε γιὰ κάτι μεγάλο καὶ ὑ -
ψηλό. Καὶ αὐτὸ δὲν τὸ λέμε μόνο ἐμεῖς· τὸ λέ-
 νε καὶ ἐπιστήμονες κορυφαῖοι. Ὅσοι μελέτη-
σαν βαθειὰ τὴν ἐπιστήμη, αὐτοὶ περισσότερο
κι ἀπὸ παπᾶδες καὶ ἱεροκήρυκες καὶ πατριάρ -
χες γονατίζουν μέσ᾽ στὰ ἀστεροσκοπεῖα, τὰ
χημεῖα καὶ τὰ κέντρα ἐρεύνης, γιατὶ βλέπουν
τὸ Θεὸ μέσα στὰ δημιουργήματά του. Αὐτοὶ πι-
 στεύουν στὸ Χριστό, στὰ δόγματα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, καὶ λένε «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ
φῶς…» (Δοξολ.)· γιατὶ ὄντως ἡ πίστι μας εἶνε φῶς.

* * *
Ἀλλὰ γιατί νὰ σᾶς κουράζω, ἀδελφοί μου;

Δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη ν᾽ ἀποδείξουμε ἐμεῖς στοὺς
ἀ πίστους τί ἀξία ἔχει ἡ πίστι· τὸ μαρτυρεῖ ἡ ἱ -
στορία τοῦ μικροῦ αὐτοῦ ἔθνους. Καὶ ἂν –δὲν
ξέρω γιὰ τὰ ἄλλα ἔθνη–, ἂν στὴν Ἑλλάδα ἔρ θῃ
μέρα κατηραμένη ποὺ οἱ ἄνθρωποι πάψουν νὰ
πιστεύουν κι ἀδειάσουν οἱ ἐκκλησίες, τότε καὶ

τὰ λιθάρια θὰ φω νάξουν ὅτι «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύ-
ριος, Ἰησοῦς Χρι στός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός·
ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ θ. Λειτ.). Γιατὶ ἐδῶ, ὅπου νὰ σκάψῃς σ᾽
αὐτὰ τὰ βράχια, ἡ γῆ φωνάζει, ὅτι ὅλα ἔγιναν
«πίστει», διὰ τῆς πίστεως δηλαδή. «Πίστει»
καὶ ὄχι γνώσει, «πίστει» καὶ ὄχι πλούτῳ, «πίστει»
καὶ ὄχι ἐπιστήμῃ στάθηκε τὸ μικρὸ αὐτὸ ἔ θνος.
«Πίστει» βάσταξε τὸ Βυζάντιο χί λια χρόνια καὶ
ἔγινε τὸ φράγμα, ὁ φράχτης, γιὰ νὰ μὴν περά -
σουν οἱ βάρβαροι· ἔκ φρασι τῆς πί  στεως αὐτῆς
εἶνε ὁ ὑπέροχος Ἀκάθιστος ὕμνος. «Πίστει» τὸ
γένος μας, ὅταν γιὰ τὶς ἁμαρ τί ες του δου λώθη-
κε στοὺς Τούρκους, ἄντεξε τετρακόσα χρόνια
καὶ δὲν ἔ σβησε, γιατὶ ἱερομόναχοι καὶ ἄλλοι ἐμ -
πνευσμένοι ῥασοφόροι δίδασκαν στοὺς νάρθη-
 κες τῶν ἐκ κλησι ῶν μὲ τὸ Ὀκτωήχι καὶ τὸ Ψαλ-
 τήρι. «Πίστει» πάλι τὸ ̓ 21 μιὰ φούχτα μαχη ταὶ
τὸ ἀνέστησαν ἀπὸ τὸν τάφο τῆς δουλείας. «Πί -
στει» οἱ πολιορκημένοι στὸ Μεσολόγγι ἔ γι-
ναν σκέλεθρα καὶ ὁ Καψάλης ἔρριξε φωτιὰ
στὸ βαρέλι τῆς πυρίτιδος μὲ τὸ «Μνήσθη τί μου,
Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42).
«Πίστει» στὴν Κρήτη ὁ καλόγερος Γαβρι ὴλ ἄ -
ναψε μὲ τὸ δαυλό του τὸ Ἀρκάδι. «Πίστει» ἀ -
νεβήκαμε στὰ ψηλὰ βουνὰ τῆς Ἀλβανί ας καὶ
γράψαμε τὸ «ΟΧΙ» ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς ὑπερ-
μά χου Στρατηγοῦ μας. Μὲ τὴν πίστι ζοῦμε ὣς
τώρα πάνω στὰ βράχια αὐτά.

Τὴν πίστι αὐτή, ποὺ ἀνόσιοι, ἀπάτριδες, ἀν -
άξια παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος ζητοῦν νὰ τὴν τορ-
πιλλίσουν, νὰ τὴν κρατήσουμε. Εἶνε τὸ φῶς,
ἡ παρηγοριά, ἡ ἄγκυρα, ὁ φάρος, τὸ φάρμα-
κο, ὁ γιατρός, ἡ ζωή μας. Προτιμότερο νὰ πε-
θάνουμε παρὰ νὰ σβήσῃ ἡ πίστι.

Ἡ πίστι εἶνε ὁ βράχος. Ἔχετε δεῖ στρείδια;
Εἶμαι ἀπὸ νησί. Ἐκεῖ στὰ βράχια ὑπάρχουν
στρείδια. Ἅμα τὸ στρείδι καταλάβῃ ὅτι πᾷς νὰ
τὸ πάρῃς ἀπὸ τὸ βράχο, κολλάει τόσο δυνατά,
ποὺ γιὰ νὰ τὸ ξεκολλήσῃς πρέπει νὰ σπά σῃς
τὸ βράχο· βράχος καὶ στρείδι γίνονται ἕνα. Σὰν
τὰ στρείδια, λοιπόν, νὰ κολλήσουμε κ᾽ ἐμεῖς
στὸ βράχο ποὺ λέγεται Ὀρθοδοξία – Ἑλλάδα.
Οὔτε προτεστάντες, οὔτε χιλιασταί, οὔτε ἄθε-
οι, οὔτε ἄπιστοι, οὔτε δαίμονες θ᾽ ἀφαιρέσουν
τὴν πίστι μας. Θὰ μείνουμε στὴν πίστι τῶν πα-
τέρων μας. «Αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων» (Τριῴδ.,
Συν οδικὸν Κυρ. Ὀρθοδ.), αὕτη ἡ πίστις τοῦ ἔ θνους! Σ᾽ αὐ -
τὴν θὰ ζήσουμε καὶ σ᾽ αὐτὴν θὰ πεθάνουμε.
Καὶ ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ μέχρι συν τελείας τῶν
αἰώνων, ὅσο θὰ τρέχουν τὰ ποτάμια κι ὅσο θὰ
λάμπουν τὰ ἄστρα, θὰ ψάλλουμε τὸ μεγαλεῖο
τῆς πίστεώς μας· «Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νική-
σα σα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α΄ Ἰω. 5,4).
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