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ΠΨ Ο ΕΘΝΟΥΤΛΕΣΙΜΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΙ ΧΤΦΕ ΣΨΝ 

ΑΝΘΡΨΠΨΝ ΣΗ ΔΙΑΥΘΟΡΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΣΙΜΙΑ 
 

π. Ἰωνὰς Μοῦρτος 

 

Ὑπάρχουν ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὸν ἐθνοφυλετισμὸ τὴν αἵρεση τοῦ 

ρατσισμοῦ, ἡ ὁποία εἶναι σὰν τὸν καρκίνο στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ἀλλὰ 

τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ἀντιμετωπίζουν τὸ θέμα ἀπὸ τὴν θεολογικὴ 

ἄποψη. Θὰ ἤθελα νὰ συνεισφέρω ἀπὸ μία πολὺ συγκεκριμένη ἄποψη καὶ 

νὰ μοιραστῶ μαζί σας τὴν πίκρα τοῦ ποιμένα καὶ τοῦ πνευματικοῦ 

πατέρα καθὼς καὶ τὸ πένθος γιὰ τὶς ψυχὲς ποὺ καταστρέφονται ἀπὸ τὸν 

ἐκκλησιαστικὸ ρατσισμό. 

Ὁ ἐθνοφυλετισμὸς δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴ θεωρία, γιατί στὴν 

πραγματικότητα ἡ θεολογία τοῦ εἶναι ἤδη μία αἵρεση καὶ δὲν μπορεῖ νὰ 

βρεῖ καμία θεολογικὴ ὑποστήριξη. Ἡ Βίβλος τὸν καταδικάζει πολὺ 

ἔντονα: «Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἢ κάποιος ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανό, 

σᾶς κηρύξει διαφορετικὸ εὐαγγέλιο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ σᾶς κηρύξαμε, αὐτὸς 

ἂς εἶναι ἀνάθεμα. Ὅπως εἴπαμε πρίν, ἔτσι καὶ τώρα σᾶς λέω, ἂν κάποιος 

σᾶς κηρύξει διαφορετικὸ εὐαγγέλιο ἀπὸ ὅ,τι παραλάβατε, ἂς εἶναι 

ἀνάθεμα (Γὰλ 1, 8-9)». 

Ἀλλὰ οἱ διαχειριστὲς αὐτοῦ του θρησκευτικοῦ ρατσισμοῦ, κυρίως 

ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, κλπ. ... δὲν σταματοῦν ἐκεῖ. Θέλουν ΔΡΑΗ. 

Προσπαθοῦν νὰ διασπάσουν τοπικὲς ἐκκλησίες, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, 

χρησιμοποιώντας ἀνήθικες μεθόδους - ἐπειδὴ δὲν τολμοῦν νὰ 

χρησιμοποιοῦν τὶς τυποποιημένες διαδικασίες τῆς κανονικῆς ἐκκλησίας, 

ποὺ εἶναι οἱ σύνοδοι, καθὼς καὶ οἱ κανόνες τῆς ἐκκλησίας. 

Δεῖτε τώρα τὴν τραγωδία. Προσπαθοῦν νὰ προσελκύσουν πιστούς, 

ἀλλὰ ΚΡΤΥΑ. Δὲν τολμοῦν νὰ μιλήσουν στὸ κοινό, ἀνοικτά, ἐπειδὴ 

φοβοῦνται, καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ ποὺ πιστεύουνε εἶναι ντροπή. Ἔτσι βλέπουμε 

ἱερεῖς νὰ ἔχουν μυστικὲς συναντήσεις μὲ τοὺς ἀνθρώπους, βλέπουμε 

κατηχητὲς ἢ ἄλλα πρόσωπα μέσα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία νὰ προσεγγίζουν 

πιστοὺς καὶ νὰ τοὺς ὑπόσχονται ὑποτροφίες, δωρεὰν μαθήματα γλώσσας, 

φιλία, δραστηριότητες, κλπ .... κάτω ἀπὸ ὅρους: νὰ τὰ κρατήσουν ὅλα 

αὐτὰ κρυφὰ καὶ ἀπὸ τὸν τοπικὸ πνευματικὸ πατέρα καὶ ἀπὸ τὰ ἄλλα 

μέλη, Σοιουτοτρόπως τοὺς χωρίζουν σταδιακὰ ἀπὸ τὴν τοπικὴ ἐκκλησία 

καὶ τοὺς συνδέουν μὲ τὴν παρασυναγωγή τους. 

Πρέπει ἐπίσης νὰ ψεύδονται καὶ στὸν τοπικὸ ἱερέα ἀλλὰ καὶ σὲ 

ἄλλους, προκειμένου νὰ καλύψουν τὶς δραστηριότητές τους. Μαθαίνουν 

πῶς νὰ ΠΡΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ, προκειμένου νὰ παραπλανήσουν τοὺς 

ὑπόλοιπους. Προσπαθοῦν νὰ βροῦν ὁποιαδήποτε δικαιολογία γιὰ νὰ 

καλύψουν τὶς γλοιώδεις δραστηριότητές τους. ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΤ 

ΟΣΙ ΑΚΟΤΝ ΑΤΣΕ ΣΙ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΕ, ΣΙ ΕΥΑΡΜΟΖΟΤΝ ΣΙ 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ ΣΟΤ, ΣΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΑ ΚΑΙ ΑΤΣΟ 

ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΣΑΔΙΚΗ ΣΟΤ. 

Ἕνας ἁπλὸς Φριστιανὸς (ἢ κάποιος πού ἔχει τὴν περιέργεια νὰ 

μάθει γιὰ τὸν Φριστιανισμὸ) θὰ ρωτήσει: γιατί ὅλα αὐτὰ κρυφά; Γιατί στὸ 

λυκόφως; Εἶναι κάτι ὕποπτο; Ἀλλὰ ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος πραγματικὰ 

δὲν ὑποψιάζεται κάτι ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ὑποθέτει ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ 

αὐτόν, ὅμως ἀργότερα θὰ ἀνακαλύψει ὅτι τὸν χρησιμοποίησαν γιὰ δικούς 

τους πολιτικοὺς σκοπούς. 

Εἶχα περιπτώσεις σὰν κι αὐτές : «προσέχετε ... αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται 

σὲ σᾶς μὲ ἔνδυμα προβάτων, ἐνῶ ἀπὸ μέσα εἶναι λύκοι ἁρπακτικοὶ» (Μὰτ 

7,15), περιπτώσεις ποὺ κάποιοι προσπάθησαν νὰ ἀποτρέψουν ἀνθρώπους 

ἀπὸ τὸ νὰ βαφτιστοῦν ἐδῶ, μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι ἂν ἐπιλέξουν μία 

ἐκκλησία σὲ μία συγκεκριμένη χώρα ὡς ΜΗΣΕΡΑ ΕΚΚΛΗΙΑ, θὰ ἔχουν 

ὀφέλη ... καὶ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μὲ ρώτησαν τί εἶναι ἡ ΜΗΣΕΡΑ 

ΕΚΚΛΗΙΑ. Ἔδειξα σὲ ὅλους αὐτοὺς τὴ Βίβλο: «ἡ ἄνω Ἱερουσαλὴμ εἶναι 

ἐλεύθερη καὶ εἶναι ἡ μητέρα ὅλων μας (Γὰλ 4, 26)» καὶ σοκαρίστηκαν .... 

Μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε, πώς ἡ καρδιὰ τοῦ ἁπλοῦ χριστιανοῦ, ἢ 

ἑνὸς ἁπλοῦ ἀνθρώπου πού θέλει νὰ μάθει γιὰ τὸν Φριστιανισμό, πόσο θὰ 

σκανδαλιστεῖ; Καὶ ἂν ἀποδεχτεῖ αὐτὲς τὶς διδασκαλίες, θὰ εἶναι ἕνα 

πρόσωπο μὲ πολὺ χαμηλὸ ἦθος! Γιατί θὰ δρᾶ σὰν ἕνας μικρὸς πράκτορας 

τῆς KGB καί ὄχι ὡς Φριστιανός. 

Ἀντὶ νὰ μελετᾶ τὴ Βίβλο, θὰ καταγράφει τὶς δραστηριότητες τῆς 

κανονικῆς ἐκκλησίας καὶ θὰ τὶς ἀναφέρει στὸν προϊστάμενό του. Ἀντὶ νὰ 

ἀγαπᾶ τοὺς ἀδελφούς του καὶ νὰ τοὺς διδάσκει πὼς ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη, 

θὰ τοὺς ἀντιμετωπίζει ὡς δυνητικοὺς πελάτες, θὰ ψεύδεται, 

προσπαθώντας νὰ τοὺς ἐξαπατήσει, ἀποκρύπτοντας τὴν ἀλήθεια, 

λέγοντας τὴ ΜΙΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. ταδιακὰ θὰ ἀναλάβει δράση κατὰ τῆς 

χώρας του, διότι ἡ «ἐθνικιστικὴ ἐκκλησία», οἱ ἱερεῖς-παράγοντες θὰ τὸν 

ὁδηγήσουν νὰ ζητήσει πολιτικὰ αἰτήματα, εἰδικὰ δικαιώματα, κλπ ... 

Καί, τέλος, ὁ ἁπλὸς Φριστιανός, μία μέρα ποὺ θὰ ἔρθει πρὸς ἑαυτόν, 

θὰ ἀναλογιστεῖ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐπέλεξε νὰ ζεῖ, θὰ νιώσει ντροπή, 

ἐνοχή, ἀηδία ..... ἀλλὰ θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ ... 

Καὶ αὐτὴ ἡ ἀηδία θὰ εἶναι ἐπίσης ἐναντίον ἐκείνων ποὺ τὸν 

προσηλύτισαν. Πῶς νὰ σεβαστεῖ αὐτοὺς τοὺς «πνευματικοὺς» ἡγέτες, οἱ 

ὁποῖοι ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ κρατᾶνε τὴ Βίβλο, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁδηγίες γιὰ 

συνωμοσία; Πῶς ἕνας τέτοιος Φριστιανὸς θὰ ἐξομολογηθεῖ γιὰ μικρὲς 

ἁμαρτίες, καὶ οἱ δύο, ὁ ἱερέας καὶ ὁ Φριστιανός, θὰ κρύψουν τὸ κοινὸ 

μυστικό τους, χλευάζοντας τόσο πολὺ τὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως; 

Αὐτὴ ἡ κατάσταση θὰ εἶναι σὰν τὴν ἠθική τῆς μαφίας ἢ τῆς yakuza 

(συνδικάτο ἐγκλήματος τῆς Ἰαπωνίας), οἱ ὁποῖοι ἔχουν τοὺς ἐσωτερικοὺς 

κανόνες τῆς ἠθικῆς, τοῦ σεβασμοῦ, τῆς ἱεραρχίας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει νὰ 

κάνει σὲ τίποτα μὲ τὴν Ἐκκλησία. 
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Περισσότερη ντροπὴ ἀνήκει στὴν ἡγεσία, τοὺς ἱερεῖς κλπ ... πού 

κινεῖ τὴ ρατσιστικὴ ἰδεολογία καὶ προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσει τὴ δική της 

ὁμάδα. Ἔρχονται ΚΡΤΥΑ, δὲν τολμοῦν νὰ κηρύξουν στὴν ἐκκλησία, 

μπροστὰ στὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους της. Μαζεύουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ 

ἄλλα μέρη, ἑστιατόρια κλπ ... Πῶς οἱ ἄνθρωποι θὰ τοὺς σέβονται, ὅταν 

βλέπουν ἕνα συνωμότη ἀντὶ ἑνὸς πνευματικοῦ πατέρα; 

Υυσικὰ δὲν μιλᾶνε γιὰ τὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ πῶς νὰ βροῦν τρόπους 

καὶ μεθόδους γιὰ νὰ διασπάσουν τὴν ἐκκλησία. Υυσικὰ ψεύδονται, ὅταν 

τοὺς ζητηθεῖ νὰ ποῦν ἀπὸ ποῦ προέρχονται, καὶ ποιὲς εἶναι οἱ προθέσεις 

τους. Παρὰ ταῦτα θὰ συμβουλεύουν-ξεδιάντροπά-τούς ἄλλους γιὰ τὸ 

πόσο κακὸ εἶναι τὸ ψέμα καὶ πῶς νὰ λένε τὴν ἀλήθεια!!! 

Φαμογελοῦν ἐλαφρὰ μὲ ἀμηχανία, γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὶς 

ἐρωτήσεις. Ἡ Καινὴ Διαθήκη παρουσιάζει τοὺς Υαρισαίους, ὡς τὸ 

μοντέλο τῆς ὑποκρισίας ἀλλὰ καὶ τὸ κατηγορῶ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ 

Φριστοῦ ἐναντίον τους. ήμερα ἔχουμε τοὺς νέους Υαρισαίους, τοὺς ἱερεῖς 

καὶ ἱεροσπουδαστὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ρατσισμοῦ. 

Πῶς μπορεῖ ἕνας παπᾶς νὰ τελέσει τὴν Θεία Λειτουργία, τὸ ἀπόλυτο 

μυστήριο τῆς ἕνωσης στὴν Ἐκκλησία, πῶς θὰ προφέρει μετὰ τὴν κλάση 

τοῦ Ἄρτου, τὰ παρακάτω λόγια ὅπως προβλέπεται χαμηλόφωνα: 

«Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ 

διαιρούμενος, ὁ πάντοτε ἑσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος, ἀλλὰ 

τοὺς μετέχοντας ἁγιάζων» καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ ἐργάζεται κρυφὰ νὰ 

διασπάσει; Δὲν φοβᾶται καθόλου τὸν Θεό!! 

Πῶς θὰ πεῖ: «Σοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Τἱὲ Θεοῦ, 

κοινωνὸν μὲ παράλαβε, οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐτθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω, οὐ 

φίλημα σοὶ δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας, ἀλλ’ ὡς ὁ ληστὴς ὁμολογῶ σοί, 

μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τὴ βασιλεία σου», καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ 

ἐνεργεῖ ἀκριβῶς ὅπως ὁ Ἰούδας; Αὐτὸς ὁ ἱερέας δὲν πιστεύει σὲ τίποτα. Ἂν 

εἶναι εἰλικρινής, ὁ ἴδιος δὲν πρέπει νὰ σσμμετέτει σὲ αὐτὴ τὴν λειτουργία. 

Πῶς ἡ οἰκογένειά του, τὰ παιδιά του θὰ σεβαστοῦν ἕναν ψεύτη; 

Πῶς θὰ διαβάσει τὰ βαθιὰ κείμενα τῆς Μεγάλης Σεσσαρακοστῆς, τοῦ 

Ἑσπερινοῦ, εἰδικά της Μεγάλης Ἑβδομάδας, γιὰ τὸ πάθος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ 

εἰδικὰ τὴ προδοσία τοῦ Ἰούδα; Ἀρχαία κείμενα, ποὺ ἔγραψαν μεγάλοι 

πατέρες καὶ θεολόγοι καὶ ψάλουν δισεκατομμύρια Φριστιανοὶ διὰ μέσου 

τῶν αἰώνων ... 

Πολλὲς φορές, ἀπὸ τὴ νεότητά μου, ἀναρωτιόμουν γιατί ἡ ἐκκλησία 

ἀναφέρει τόσα πολλὰ γιὰ τὸν Ἰούδα, ἐνῶ διδάσκει τὴ συγχώρεση. Καὶ 

ὑπάρχουν Ἑβραῖοι ποὺ μερικὲς φορὲς διαμαρτύρονται καὶ λένε: 

σταματῆστε ὅλα αὐτά, εἴμαστε ἀθῶοι, πρόκειται γιὰ ἀντὶ-σημιτισμό. 

Ἀλλὰ τώρα κατάλαβα, γιατί ἡ Ἐκκλησία, εἰδικὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 

Μεγάλης Ἑβδομάδας, ἀναφέρει τόσο πολὺ τὶς πράξεις τοῦ Ἰούδας: ὄχι 

ἐπειδὴ διδάσκει τὸν ἀντισημιτισμό, πράγματι ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τοὺς 

Ἑβραίους, ὁ Κύριός μας φυσικὰ εἶχε ἑβραϊκὲς ρίζες, ἀλλὰ ἐπειδὴ ὁ Ἰούδας 
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εἶναι ἕνα σύμβολο τοῦ προδότη. Ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ 

τὸν πολιτισμὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἐφιάλτη ποὺ πρόδωσε 300 παρτιάτες, ἔγινε 

συνώνυμό τοῦ προδότη στὰ ἀγγλικά. 

Ὁ Ἰούδας εἶναι τὸ ἀρχέτυπό τοῦ θρησκευτικοῦ προδότη. Αυτό εἶναι 

πάντα σύγχρονο, δυστυχῶς, εἶναι πάντα στὶς κοινωνίες μας, στὶς φιλίες 

μας, μερικὲς φορὲς στὶς οἰκογένειές μας καί, δυστυχῶς, στὴν Ἐκκλησία .... 

Καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἴδιος ἀρχίζει τὶς μυστικὲς 

δραστηριότητες του κοντὰ στὸ Πάσχα!!! Σὸ σχέδιο τῆς προδοσίας στὸ 

μυαλὸ τοῦ Ἰούδα, φυσικὰ δὲν ἀποφασίστηκε ξαφνικά, ἀλλὰ σταδιακὰ 

μεθοδικὰ καὶ προσεκτικὰ κατὰ τὴν πνευματικὴ προετοιμασία τῆς 

Μεγάλης Σεσσαρακοστῆς. 

Εἶναι λυπηρὸ νὰ βλέπουμε ἱεροσπουδαστὲς νὰ ἔχουν διπλὸ 

πρόσωπο .... Αὐτοὶ ποὺ ποτὲ δὲν βοήθησαν σὲ τίποτα τὴν ἐκκλησία καὶ 

ὅταν βρῆκαν τὸν ἰνστρούχτορά τους (ὄχι τὸν πνευματικό τους πατέρα), 

τότε ξαφνικά, ντυμένοι μὲ τὰ κατάλληλα ἐνδύματα, δραστηριοποιήθηκαν 

ἐξυπηρετώντας τὴν παρασυναγωγή. Ἀρνήθηκαν νὰ γιορτάσουν μαζὶ μὲ 

τοὺς ἄλλους ὀρθοδόξους τὴ θεία λειτουργία, ἀλλὰ ὅταν βρῆκαν τὴν 

παρασυναγωγὴ ἔγιναν τόσο εὐσεβεῖς ...!! Δὲν μελετοῦν γιὰ νὰ γίνουν 

ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ, κοιμᾶται μέσα τοὺς ὁ πράκτορας ..., ἀσκοῦν τὴν διαβόητη 

δουλειὰ ἑνὸς κατασκόπου ..... Θὰ ἔκαναν καλὴ καριέρα στὴν KGB, ἀλλὰ 

εἶναι οἱ ὑποψήφιοι Ἰοῦδες τῆς ἱεροσύνης .... 

Λένε πὼς ὑπακούουν σὲ ἐντολές, γιὰ νὰ κατασιγάσουν τὴ 

συνείδησή τους καὶ ξεχνοῦν τὴν προσωπική τους εὐθύνη ἐνώπιόν του 

Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν συνανθρώπων τους. Θυμίζει τις  ἐντολὲς 

ποὺ ἀκολούθησαν οἱ ὑπηρέτες ποὺ συνέλαβαν τὸν Ἰησοῦ. τὸ ὄνομα τοῦ 

Νόμου, τοῦ Νόμου ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Τἱὸς τοῦ Θεοῦ τοὺς ἔδωσε στὴν ἔρημο, τὸν 

σταύρωσαν. Ἐντολὲς ἀκολουθοῦν ἐκεῖνοι ποὺ διασποῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ 

δημιουργοῦν σχίσμα, (γιὰ παράδειγμα, οἱ σχισματικοὶ ἱερεῖς στὴν 

Οὐκρανία). Ἀλλὰ δεῖτε αὐτὲς τὶς ἐντολὲς πῶς τοὺς μετέτρεψαν ἀπὸ 

ἱεροσπουδαστὲς σὲ σεχταριστές!!! Μισθοφόροι καλύπτονται ὡς 

ἱεραπόστολοι!! 

Εἶναι διαφορετικὸ νὰ διαπράττεις ἁμαρτίες ἐξαιτίας τῆς 

ἀνθρώπινης ἀδυναμίας, καθὼς ὁ καθένας σχεδὸν τὸ κάνει, 

συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ συγγραφέα, ἐνῶ εἶναι φοβερὸ νὰ 

προγραμματίζεις καὶ σχεδιάζεις τὴν ἐκτέλεση μίας ἁμαρτίας μὲ πλήρη 

γνώση τοῦ τί κάνεις καὶ χωρὶς ἀνάγκη. Ὁ Ἰούδας ἔκανε τὸ ἴδιο, καὶ τούς 

ἀφήνει τὴν κληρονομιά του. 

Σώρα καταλαβαίνω γιατί ἡ ἐκκλησία κρατᾶ ψαλμοὺς ποὺ ἀπὸ 

πρώτη ἄποψη φαίνοται τόσο τρομακτικοί. Πρὶν εἶχα δυσκολία νὰ τὸ 

ἐξηγήσω: «Μὴν ἀφήσεις νὰ συμπαρασυρθῶ στὴν καταστροφὴ μαζὶ μὲ 

τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μὴν ἀφήσεις νὰ ὁδηγηθῶ στὸν ὄλεθρο μαζὶ μὲ 

ἐκείνους ποὺ ἔχουν σὰν ἔργο τοὺς τὴν ἀδικία, οἱ ὁποῖοι ἀπευθύνουν 

λόγους εἰρήνης στὸν πλησίον τους, στὴν καρδιὰ τοὺς ὅμως σχεδιάζουν 
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ἐναντίον τους κακούργα σχέδια». (Χαλμὸς 27, 3). «Δῶσε σ’ αὐτοὺς Κύριε 

κατὰ τὰ ἔργα τους καὶ σύμφωνα μὲ τὴν πονηρία  τῶν ἐνεργειῶν τους. 

ύμφωνα μὲ τὰ ἔργα τῶν χεριῶν τοὺς τιμώρησέ τους, ἀνταπόδωσέ τους 

τὴν ποινὴ ποὺ τοὺς ἁρμόζει». (Χαλμὸς 27, 4). 

Σώρα καταλαβαίνω γιατί ψάλλουμε τὴ νύχτα τῶν Ἁγίων Παθῶν: 

«Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς, Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι οὐ συνῆκαν τὴν σὴν 

συγκατάβασιν. ... Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς, Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι κενὰ 

κατά σου ἐμελέτησαν». (Ἀντίφωνον ἴα΄, ἦχος πλ. β΄). 

Tολμῶ νὰ πῶ: Κύριε, βοήθησε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν εἶναι 

Φριστιανοί, νὰ τοὺς ἀντιληφθοῦν. Νὰ καταλάβουν τὶς προθέσεις τους, νὰ 

ἐπιπλήξουν τὶς ἐνέργειές τους, νὰ προστατεύσουν τὶς χῶρες τους ἀπὸ 

αὐτούς. 

 

 
 


