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Β´
γοι νά άπαγορεύσουν τά φιλιά καί 
τά σαλιαρίσματα; Καί μετά νά σκε-
φθούμε τί Θά κάνη ή Εκκλησία».

-Κάποιος είπε: μήπως πρέπει νά 
άλλάξη ό τρόπος της Θείας Κοινω-
νίας γιά τόν κίνδυνο μεταδόσεως 
μικροβίων;

-Μά, άδελφοί μου, πρίν άπό 40 
καί 50 καί 60 χρόνια, τότε πού ή 

φυματίωσι μάστιζε τόν κό-
σμο καί πέθαιναν χιλιάδες 
άνθρωποι καί έδώ στήν 
‘Ελλάδα καί σέ άλλα μέρη, 
οι ‘Ιερείς μας μέσα στά σα-
νατόρια κοινωνούσαν τούς 
φυματικούς καί μετά κατέ-
λυαν όλόκληρο τό Άγιο Πο-
τήριο. Δέν άκούσθηκε ποτέ 
ότι κάποιος Ιερεύς έπαθε 
φυματίωσι άπό τή Θεία Κοι-
νωνία. Μαρτυρεί μεγάλη 

άπιστία αύτό τό Πράγμα, νά λέμε 
ότι θά μάς μεταδοθούν μικρόβια διά 
τής Θείας Κοινωνίας. Σάς λέω έχου-
με άπόδειξη, δέν είναι θεωρητικά 
αύτά: Πολλοί ‘Ιερείς ύπηρετούσαν 

ρθε κάποια νά έξομολογη-
θή καί μού λέει: «Δέν κοινω-

νάω», λέει «σιχαίνομαι τή Θεία Κοι-
νωνία γιατί κοινωνούν όλοι μέ τό ίδιο 
κουτάλι». Τής λέω: «σέ έστιατόρια 
τρώς»; «Συνήθως όχι», λέει, «άλλά 
τρώω». «Σέ καφενεία πίνεις», τής 
λέω, «καμμιά φορά νερό;». «Ναί» 
λέει. «Νά 'ξερες», τής λέω, «πόσα 
σάλια πίνεις έκεί μέσα. “Οπως εί-
ναι έκεί τά ποτήρια», τής 
λέω, «τά γκαρσόνια τά 
βουτάνε έκεί καί τά ξα-
ναβγάζουνε». Μέ κοίταξε 
έτσι. «“Εχεις φάει σάλια», 
τής λέω. «Καί έδώ είναι 
τό αίμα τού Χριστού», τής 
λέω. «‘Εκεί έχεις σκέτο 
νεράκι τής βρύσης», τής 
λέω, «κακομοίρα μου. Καί 
κουτάλια καί πηρούνια», 
τής λέω, «μόλις τά περνάνε άπό τήν 
πετσέτα καί στά δίνουνε».

Λέει κάποιος «γιά τό Θέμα αύτό 
μέ τό Aids». Τού λέω: «μήπως Πρέ-
πει πρίν άπό αύτό οι ίατρικοί σύλλο-



μονίμως ή πήγαιναν περιστασιακά 
στά σανατόρια πρίν άπό χρόνια· δέν 
άκούσθηκε ποτέ ότι κάποιος άπό 
αύτούς έπαθε φυματίωση, διότι κα-
τέλυε τό Άγιο Ποτήριο.

-Μακροβιότεροι ήταν.

-Έτσι. Μάλιστα, κάποτε ένας Ίε-
ρεύς μάς έλεγε ότι είχε πάει νά λει-
τουργήση σέ ένα σανατόριο καί έκεί 
είχε πλησιάσει ένας τελείως άπι-
στος φυματικός πού δέν πίστευε ότι 
ό Ίερεύς θά καταλύση τό Άγιο Ποτή-
ριο, άφού είχε κοινωνήσει δεκάδες 
φυματικών. Καί όταν τελείωσε καί 
πήγε ό Ιερεύς στήν πρόθεσι, αύτός 
πλησίασε δειλά-δειλά άνοιξε λίγο 
τήν πόρτα καί παρακολουθούσε νά 
δή τί θά κάνη ο Ιερεύς. Νόμιζε ότι 
θά τό χύση τό περιεχόμενο θά τό 
Πετάξη. Όταν είδε τόν Ιερέα νά ρί-
χνη νεράκι, νά τό καταλύη, νά ρίχνη 
νεράκι, πάλι νά τό καταλύη, έμεινε 
έμβρόντητος.

Καί όταν τελείωσε του λέει, τώρα 
παππούλη πιστεύω ότι έσύ τουλάχι-
στον πιστεύεις γιά νά τό κάνης αύτό 
τό πράγμα. Σέ μένα, λέει, θά ήταν 
άδιανόητο αύτό. Καί μετά ό άνθρω-
πος αύτός έξ άφορμής αύτού του 
γεγονότος έγινε ένας πιστός καί συ-
νειδητός Χριστιανός. Λοιπόν, αύτά 
είναι δείγματα άνθρώπων απίστων.

Ένας ιερεύς λειτουργούσε μέ ένα 
διάκονο στό Σωτηρία. Καί είπε ό Ιε-
ρεύς στό διάκονο νά καταλύση τό 
Άγιο Ποτήριο. Καί ό διάκονος άρνή-
θηκε. Λέει: «Τόσοι φυματικοί κοινώ-
νησαν, έγώ δέν καταλύω». Καί τό κα-
τέλυσε ό ιερεύς. Καί αύτό έγινε 2-3 
Κυριακές, ό διάκονος άρνιόταν καί 

κατέλυε ό ιερεύς. Δηλαδή ό διάκο-
νος δέν είχε έρθει σέ καμμία έπαφή 
άπολύτως, έμμεση ή άμεση μέ τούς 
φυματικούς. Διότι όταν κοινωνούμε 
έμείς οι κληρικοί, δέν έχετε κοινω-
νήσει έσείς άκόμη οι λαϊκοί. Μετά 
πού καταλύουμε τό Άγιο Ποτήριο 
καταλύουμε ό,τι έχει μείνει μέσα.

Λοιπόν, ό διάκονος είχε πάρει, άς 
πούμε τή λέξη σέ είσαγωγικά, είχε 
πάρει «καθαρό» τό περιεχόμενο, 
δέν είχε «μολυνθή», σέ είσαγωγικά 
καί αύτό. Ο Θεός νά μέ συγχωρήση, 
διότι καί ύποθετικά χρησιμοποιούμε 
τέτοιες λέξεις γιά τό σώμα Του καί 
τό αίμα Του. Ο διάκονος, λοιπόν, τά 
πήρε «καθαρά». Καί έπί τρείς έβδο-
μάδες κατά τίς όποίες λειτούργησε 
στό Σωτηρία δέν κατέλυσε. ό ιερεύς 
κατέλυσε. Καί λίγο άργότερα ό διά-
κονος προσβλήθηκε άπό φυματίω-
σι, ένώ ό ίερεύς δέν έπαθε φυματί-
ωσι.

-Μπορούν όμως να πουν ότι έσείς 
τά πιστεύετε αύτά και δικαίωμά σας.

-Όποιος δέν τά πιστεύει, δέν κοι-
νωνεί. Επομένως δέν έχει πρόβλη-
μα.

-Ναί, άλλά έγώ πού κοινωνώ έρ-
χομαι σε επαφή μέ άνθρώπους πού 
δεν πιστεύουν καί αύτοί φοβούνται 
έμένα πλέον. όχι τή Θεία Κοινωινία.

-Μά μέ τήν ίδια λογική δέν πρέπει 
νά μπούν σέ έστιατόριο, όπως είπα-
με πρό όλίγου. Ποιός τούς είπε ότι 
τά ποτήρια του έστιατορίου τά περ-
νάνε άπό κλίβανο; Ένα πρόχειρο 
σαπουνισματάκι καί πολλές φορές 
ούτε σαπουνάδα· έτσι λίγο καί τά δί-



νουνε καί πίνει ό άλλος. Αυτά γιατί 
δέν τά φοβούνται;

Όπως διάβασα στό βιβλίο ένός 
Χειρουργου ίατρού, γιά νά φύγουν 
τά μικρόβια άπό τά χέρια μέ τό σα-
πούνισμα, χρειάζονται δέκα όλό-
κληρα λεπτά. Σάς έρωτώ, ποιός άπό 
τούς ύπευθύνους τών μαγειρείων, 
τών έστιατορίων, τών καφενείων, 
τών, τών, σαπουνίζει δέκα όλόκλη-
ρα λεπτά τά ποτήρια, τά πηρούνια, 
τά κουτάλια, τό ένα, τό άλλο; Θά 
έπρεπε κανονικά αύτά νά μπαίνουν 
σέ κλίβανο, άν θέλαμε τέλεια άπο-
στείρωσι. Ένα νεροξέπλυμα έκεί, 
έστω καί μέ λίγο σαπουνάκι καί 
μετά τά δίνουνε στούς άλλους. λύτά 
δέν τά φοβόμαστε καί βρήκαμε τή 
λαβίδα τής Θείας Κοινωνίας; Άφήνω 
φαγητά. Ξέρετε σέ πόσα έστιατόρια 
τά άποφάγια δέν τά πετάνε; Άλλά 
τά παίρνουνε μετά καί τά κάνουνε 
κοκταίηλ καί τά σερβίρουν έκ νέου; 
Αύτά δέν τά φοβόμαστε, ή Θεία Κοι-
νωνία μάς φοβίζει.

-Όποιος πάει χωρίς πίστι νά κοι-
νωνήση, καλύτερα νά μήν πηγαίνη 
γιατί ό ίδιος ό Απ. Παύλος λέει ότι 
όποιος δέν διακρίνει τό Σώμα καί τό 
Αίμα του Κυρίου, όχι Aids, άλλά θά-
νατο μπορεί νά πάθη.

-Όχι, άπό τή Θεία Κοινωνία βέ-
βαια, όχι άπό τή Θεία Κοινωνία. 
Άπλώς μπορεΐ νά έπιτρέψη ό Θεός 
νά άρρωστήση.

-Έχω άκούσει γιά μία περίπτωσι 
Ιερέως πού πήγε νά κοινωνήση έτοι-
μοθάνατο άπό τό στόμα του όποίου 
έφυγε ή Θεία Κοινωνία μαζί μέ τό 
σάλιο καί τήν πήρε καί τήν κατέλυσε.

-Προχθές βγήκα έδώ έξω καί κά-
ποιος μάς φώναξε ότι άπέναντι κά-
ποιος άνθρωπος πέθαινε. Όταν τό 
άκουσα, μπήκα μέσα, φώναξα ένα 
γιατρό καί βγήκαμε μαζί τρέχοντας 
καί πήγαμε στό άπέναντι κατάστη-
μα. Ένας άνθρωπος 45 έτών ξαπλω-
μένος, κυαμωτικός, δηλαδή δέν 
είχε σφυγμό καθόλου.

-Η καρδιά είχε σταματήσει.

-Καί τότε θαύμασα τό μεγαλείο 
τού γιατρού πού χωρίς δισταγμό, 
χωρίς δέκατα του δευτερολέπτου 
σκέψεως, έπεσε έπάνω του. Ήδη τό 
στόμα του είχε άρχίσει καί έβγαζε 
καί σάλια. Κόλλησε τό στόμα του μέ 
τό στόμα του καί άρχισε νά του κάνη 
τεχνητή άναπνοή. Καί φυσικά, όχι 
γιά ένα λεπτό. Γιά δέκα λεπτά συνέ-
χεια ό γιατρός, στόμα μέ στόμα του 
έκανε τεχνητή άναπνοή. Ο άνθρω-
πος έπανήλθε. Μάλιστα έπειδή δέν 
έρχόταν τό άσθενοφόp0 γιατί τούς 
είπαν ότι είχε χαλάσει, τόν πήρε ό 
ίδιος ό γιατρός, τόν έβαλε μέσα σέ 
κάποιο ΙΧ αύτοκίνητο καί τόν πήγε 
στόν Εύαγγελισμό, όπου τόν παρέ-
δωσε ζωντανό.

‘Εμεινε μαζί του καί μία ώρα καί 
άπό κεί καί πέρα βέβαια δέν ξέρω 
τί άπέγινε.

Καί τό έρώτημα είναι τό έξής. Άν 
γίνη καμμιά καμπάνια άπό τήν τη-
λεόραση καί ρωτήσουν: Θά πρέπει 
ένας γιατρός σ’ αύτές τίς περιπτώ-
σεις νά πράττη έτσι ή όχι;

Φυσικά όλοι θά άπαντήσουν, ότι 
φυσικά έτσι πρέπει νά πράττη.

(συνέχεια στο επόμενο)



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Μάμαντος

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Το εν Χώναις θαύμα
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Η σύναξις των Αγίων Θεοπατόρων
Ιωακείμ και Άννης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Αγίας Θεοδώρας

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Προεόρτια υψώσεως Τιμίου Σταυρού

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ
ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Νηστεία

ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Αγίου μεγαλομάρτυρος Νικήτα

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων 
αυτής Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης
Αγίου Ηρακλειδίου, Αγίου Αυξιβίου
Αγίου Αναστάσιου

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Αγίου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου
και της συνοδίας αυτού

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ

Εσπερινός 6:00 μ.μ.
Όρθρος 6:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Αγίου μεγαλομάρτυρος Φωκά
Οσίας Πολυξένης

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίας μεγαλομάρτυρος Θέκλης
Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Οσίας Ευφροσύνης

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Η μετάστασις του Αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου και Ευαγγελιστού

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Αγίου μάρτυρος Καλλιστράτου

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Οσίου Νεοφύτου του Εγκλείστου

ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Μηνιαίον περιοδικόν

Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού

Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498

http: www.ayioslazaros.org
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@ayioslazaros.οrg

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Διανέμεται δωρεάν


