ΟΡΘΟΔΟΞΟ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΩΝΥΜΟΥ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

Ἔτος 53ο - 1 Φεβρουαρίου 2012 - Τεῦχος 2038

Δ 
ριώδιο! Ἡ κατανυκτικότερη περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
Περίοδος κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁγία
Ἐ λ
μας Ἐκκλησία
μᾶς καλεῖ σὲ ἐντατικότερο
πνευματικὸ ἀγώνα καὶ ἐκτενέστερη προσευχή, προκειμένου νὰ γίνουμε δεκτικοὶ
τοῦ θείου ἐλέους καὶ τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴ ζωή μας.
Πῶς ὅμως θὰ μπορέσουμε νὰ ἑλκύσουμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἐπάνω μας; Πῶς θὰ
ἐπισύρουμε τοὺς οἰκτιρμούς του στὸ ἑκάστοτε ζήτημα ποὺ ἔντονα μᾶς ἀπασχολεῖ;
Τί προσευχὴ πρέπει νὰ κάνουμε, προκειμένου νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι μᾶς ἄκουσε ὁ
Κύριος; Μὲ τί τρόπο μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος
νὰ κινήσει τὰ θεϊκὰ σπλάχνα πρὸς ἀντίληψη καί βοήθειά του;
Κανόνες γιὰ τὴν προσευχὴ δὲν ὑπάρχουν. Προσευχὴ εἶναι ἡ ἀνάταση ὅλης
τῆς ὑπάρξεώς μας, τοῦ εἶναι μας πρὸς
τὸν Θεό. Ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας σ’
Ἐκεῖνον. Ἡ προσκαρτέρηση, ἡ ἀναμο-

Σ

νή μας δίπλα στὸ θρόνο του μὲ τὸ βλέμμα σταθερὰ καὶ ὑπομονετικὰ προσηλωμένο στὰ χέρια του, ἕως ὅτου κινηθοῦν αὐτὰ
γιὰ νὰ μᾶς ἐλεήσουν. «Ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν κυρίων αὐτῶν... οὕτως
οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν
ἡμῶν, ἕως οὗ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς» (Ψαλμ.
ρκβ΄ [122] 2).
Προσευχὴ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἐπίμονη
κραυγή μας πρὸς τὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ,
σὰν ἐκείνη τῆς Χαναναίας. Τὸ ἴδιο ὅμως
προσευχὴ ὁλοκληρωμένη, ἱκεσία δυνατὴ
πρὸς τὸν Θεὸ μπορεῖ νὰ εἶναι ἁπλῶς καὶ
ἡ σιωπή μας. Ὁ ἱκέτης συχνὰ σιωπᾶ. Καὶ
μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι βρίσκεται στὴ θέση
τοῦ ἱκέτου εἶναι ἱκανὸ νὰ ἑλκύσει ἐπάνω
του συμπαθὴ τὰ βλέμματα τῶν ἄλλων.
Ἄλλοτε πάλι περιορίζεται νὰ ἀναφέρει
μόνο τὴν κατάστασή του, χωρὶς νὰ καταφεύγει σὲ αἰτήματα: «Πεινῶ», «δὲν ἔχω νὰ
ζήσω», «εἶμαι ἄστεγος»...
❁ ❁ ❁
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Στοὺς διαδρόμους τῶν ἐξωτερικῶν ἰατρείων μεγάλου Νοσοκομείου τὸ σκηνικό:
Ἕνας πατέρας καὶ δίπλα τὸ μικρό του παιδί. Τὸ παιδὶ ἀμίλητο ἔχει ἀκουμπισμένο τὸ
κεφαλάκι του στὸν ὦμο τοῦ πατέρα. Φαίνεται ἀπὸ τὸ χρῶμα τοῦ προσώπου του
καὶ τὴν ὑγρότητα τῶν ματιῶν του πὼς ψήνεται στὸν πυρετό. Δὲν λέει τίποτε. Μόνο
ἀκουμπᾶ στὸν πατέρα. Ἐκεῖνος τὸ ὁδηγεῖ
ἀπὸ τὸ ἕνα ἰατρεῖο στὸ ἄλλο...
Ἀληθινά, τί κραυγαλέα ἱκεσία αὐτὸ τὸ
ἀκούμπημα στὸν ὦμο τοῦ πατέρα!
Πόσο δυνατὴ προσευχή, βοὴ ἱκεσίας
πρὸς τὸν Θεὸ ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ ἑαυτοῦ
μας στὸν βραχίονά του τὸν ἰσχυρό!...
Στὴν Ἁγία Γραφὴ ἔχουμε δύο περιπτώσεις κραυγαλέας ἱκεσίας πρὸς τὸν Κύριο
Ἰησοῦ Χριστό, ποὺ ἐντούτοις προσεφέρθησαν μὲ τὴ μεγαλύτερη λεπτότητα, εὐγένεια ψυχῆς.
Ἡ πρώτη:
Τὸ αἴτημα τῶν δύο ἀδελφῶν, Μάρθας
καὶ Μαρίας, πρὸς τὸν Χριστὸ νὰ ἔλθει γιὰ
νὰ θεραπεύσει τὸν ἄρρωστο ἀδελφό τους
Λάζαρο. Βρισκόταν μακριὰ ὁ Κύριος, καὶ
οἱ ἀδελφὲς στέλνουν καὶ Τοῦ ἀπευθύνουν ἐτοῦτα τὰ λόγια: «Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς
ἀσθενεῖ» (Ἰω. ια΄ 3). Τίποτε ἄλλο. Κανένα
αἴτημα στὸ Χριστό. Μόνο γνωστοποίηση
τῆς καταστάσεως. Ἴδε, Κύριε, αὐτὸς ποὺ
ἀγαπᾶς εἶναι ἄρρωστος.
Ἴδε, Κύριε, τὸ παιδί μου εἶναι ἄρρωστο... Ἴδε, Κύριε, τὰ οἰκονομικά μας βαίνουν ἀπ’ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο... Ἴδε, Κύριε, ἡ οἰκογένειά μου πάει νὰ διαλυθεῖ...
Ἴδε, Κύριε... Κι Αὐτὸς ποὺ βλέπει, γνωρίζει τί θὰ κάνει...
Ἡ δεύτερη:
Στὸν γάμο τῆς Κανᾶ τὸ κρασὶ τελείωσε.
Ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ ζητεῖ ἀπὸ τὸν Υἱό
της θαῦμα. Ποιὰ ἱκεσία ἄραγε μπορεῖ νὰ
ἔχει μεγαλύτερη ἰσχὺ στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ
ἀπὸ τὴν ἱκεσία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου; Ποιὰ πρεσβεία, μεσιτεία, προσευχὴ
μπορεῖ νὰ γίνει ἀπὸ τὸν Υἱὸ περισσότερο
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δεκτὴ ἀπὸ τὴ δέηση «μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου»; Ποιὸς ἄλλος ἔχει μεγαλύτερη παρρησία στὸν Κύριο Ἰησοῦ
Χριστὸ ἀπὸ τὴ Μητέρα του;
Καὶ νά ὁ τρόπος ποὺ προσφέρεται αὐτὴ
ἡ δέηση, ἡ πρεσβεία, ἡ μεσιτεία: «Οἶνον
οὐκ ἔχουσι» (Ἰω. β΄ 3). Αὐτό. Τίποτε ἄλλο.
Ἡ Μητέρα δὲν λέει στὸν Υἱὸ τί θὰ κάνει·
μόνο γνωστοποιεῖ. «Κρασὶ δὲν ἔχουν».
Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ὑπόθεση τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ παράκληση τῆς Παναγίας γιὰ τὸν κόσμο στὸ θρόνο τοῦ Υἱοῦ της τελειώνει
ἐδῶ. «Οἶνον οὐκ ἔχουσι». Ἡ ἱσχυρότερη
παράκληση, ποὺ κυριολεκτικὰ δονεῖ τὰ
σπλάχνα τοῦ Υἱοῦ, δὲν εἶναι κὰν παράκληση. Μόνο γνωστοποίηση!...
Τί εὐγένεια, λεπτότητα, βάθος προσευχητικῆς δεήσεως κρύβουν τὰ λόγια αὐτά!
Τί ταπείνωση φανερώνουν! Τί ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγαθὴ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ
ζωή μας!
❁ ❁ ❁
«Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε
ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ
πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. μὴ
οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ
ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς
αἰτῆσαι αὐτόν» (Ματθ. ς΄ 7-8). Γνωρίζει
ὁ Πατέρας σας τί ἀνάγκη ἔχετε, προτοῦ
ἐσεῖς Τοῦ ἀπευθύνετε δέηση. Αὐτὸ μᾶς
εἶπε ὁ Χριστός, ὅταν μᾶς δίδαξε πῶς νὰ
προσευχόμαστε.
«Μὴ βαττολογήσητε». Ἡ δύναμη τῆς
ἱκεσίας, ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς προσευχῆς δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ πολλὰ λόγια
καὶ τὰ εὑρηματικὰ λεκτικὰ σχήματα. Κάποια παιδικὰ ψελλίσματα, δύο λόγια σὰν
αὐτὰ τῆς Μάρθας καὶ τῆς Μαρίας μποροῦν νὰ κάμψουν τὸν Θεό.
Ἢ ἀκόμα καὶ καθόλου λόγια. Ἡ ἐναπόθεση μόνο τῆς ὑπάρξεώς μας στὴν ἄπειρη ἀγάπη του. Ἡ ἔμπονη σιωπή μας. Ἡ
στροφὴ τοῦ βλέμματός μας σ’ Αὐτόν.
Ἕνας ἀναστεναγμός. Ἀρκοῦν.

Π&Σ&Λ&Σ

& Κ 5Φ
ΥΡΙΑΚΗ

ΕΒΡOYAΡΙΟΥ

(Τελώνου καὶ Φαρισαίου)

Ἀγάθης μάρτυρος,
Πολυεύκτου Κωνσταντινουπόλεως
Ἦχος α΄ - Ἑωθινὸν Α΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. ιη΄ 10-14

έκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς,
τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἐν ᾿Ικονίῳ, ἐν Λύστροις.
οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. καὶ πάντες
δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι.
σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι
ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν
διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ.

«Σὺ μ νε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστθης»
Ἀπὸ σήμερα, Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ
τοῦ Φαρισαίου, ἀρχίζει ἡ κατανυκτικὴ περίοδος τοῦ Τριωδίου, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σὲ μετάνοια
καί ἐντονότερο πνευματικὸ ἀγώνα. Ἕνα
δύσκολο πράγματι ἀγώνα, ἀφοῦ οἱ σειρῆνες τοῦ κόσμου ἠχοῦν ἔντονα καὶ προκλητικά, γιὰ νὰ μᾶς παραπλανήσουν καὶ
νὰ μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ
θείου θελήματος.
Εἶναι λοιπὸν κατ’ ἐξοχὴν ἐπίκαιρος ὁ θεόπνευστος λόγος ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, τὸν ὁποῖο ἀπευθύνει
ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ μαθητή του Τιμόθεο: «Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης». Ἐσύ, Τιμόθεε, τοῦ λέγει, ἀντίθετα µὲ αὐτοὺς ποὺ πλανήθηκαν καὶ παραπλανοῦν καὶ ἄλλους, μένε ἀκλόνητος σ’

ἐκεῖνα ποὺ ἔμαθες καὶ βεβαιώθηκες γιὰ
τὴν ἀλήθεια τους ἀπὸ τὴν προσωπική σου
πείρα.
Πόσο ἀφυπνιστικὸς ἀκούγεται καὶ σήμερα αὐτὸς ὁ ἀποστολικὸς λόγος! Ἂς δοῦμε
λοιπὸν ποιὰ εἶναι ἡ πίστη καὶ παράδοση
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ πόση
ἀνάγκη εἶναι νὰ μένουμε σταθεροὶ σ’ αὐτήν.

1.  ἀτίμητη κληρονομιὰ
Μία ἀπὸ τὶς ἀνεκτίμητες δωρεὲς τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι γνωρίσαμε τὴν ἀλήθεια ὅπως Αὐτὸς μᾶς τὴν
ἀποκάλυψε. Εἴμαστε βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ μέσα στὴν ἁγία μας
Ἐκκλησία διδασκόμαστε τὶς ἀλήθειες τῆς
πίστεως ὅπως ἀκριβῶς τὶς δίδαξε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ μᾶς τὶς παρέδωσαν
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οἱ πνευματοκίνητοι ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ
ἅγιοι Πατέρες. Αὐτὴ ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καὶ
παράδοση ἀποτελεῖ τὴ μοναδικὴ καὶ ἀλάνθαστη πυξίδα γιὰ τὴ ζωή μας.
Δύο εἶναι οἱ βασικοὶ ἄξονες αὐτῆς τῆς
ἀτίμητης κληρονομιᾶς: πρῶτον, τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα, δηλαδὴ ὅσα διδάσκει ἡ πίστη
μας γιὰ τὸν Τριαδικὸ Θεό, γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου, γιὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς ὑπάρξεώς μας καὶ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, γιὰ
τὸν θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση, γιὰ τὴν μέλλουσα Κρίση καὶ τὴν αἰώνια ζωή· καὶ δεύτερον, τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος, δηλαδὴ ὁ τρόπος ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ, ποὺ διαπνέεται
ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὸ βίωμα τῶν θεοφόρων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Αὐτὰ τὰ δύο ἐννοεῖ κι ὁ ἀπόστολος
Παῦλος ὅταν γράφει στὸ μαθητή του: «Σὺ
παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ
ἀγωγῇ...»· δηλαδὴ ἐσύ, Τιμόθεε, ἔχεις παρακολουθήσει τόσο τὴ διδασκαλία μου
ὅσο καὶ τὴ γενικότερη ἀναστροφή μου. Καὶ
ἀκριβῶς αὐτὰ τὰ δύο, τὸ ὀρθόδοξο δόγμα
καὶ ἦθος, καλούμαστε κι ἐμεῖς νὰ διατηρήσουμε, ἀκούγοντας προσωπικὰ ὁ καθένας τὴν προτροπὴ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου:
«Σὺ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης».

2. Σταθεροὶ καὶ ἀμετακίνητοι
Γιατί ὅμως εἶναι ἀνάγκη νὰ μένουμε σταθεροὶ στὸ δόγμα καὶ τὸ ἦθος; Στὴν ἐποχὴ
τῆς παγκοσμιοποιήσεως, μέσα σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ
ἀρχὴ τοῦ πλουραλισμοῦ, πῶς μποροῦμε
ἐμεῖς νὰ μιλᾶμε γιὰ ἐμμονὴ στὴν Ὀρθόδοξη παράδοση; Μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ συμβιβαστοῦμε μὲ τὸ σύγχρονο κόσμο κάνοντας ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις;... Ὄχι βέβαια! Κάτι τέτοιο θὰ ἦταν ὀλέθριο καὶ καταστροφικὸ καὶ γιὰ μᾶς καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους
ἀνθρώπους.
Πρῶτον γιὰ μᾶς τοὺς ἴδιους, διότι ἂν χάσουμε τὴν ἀλήθεια, χάνουμε τὸν ἴδιο τὸν
Θεό! Εἶναι πολὺ σαφεῖς καὶ χαρακτηριστι-
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κοὶ οἱ λόγοι τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη: «Πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν
τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει» (Β΄
Ἰω. 9), δηλαδὴ κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἀθετεῖ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν μένει πιστὸς σ’ αὐτὴν τηρώντας την μὲ ἀκρίβεια, αὐτὸς δὲν ἔχει τὸν Θεό, ἀλλὰ εἶναι
χωρισμένος ἀπ’ Αὐτόν.
Καί δεύτερον, παρόμοιοι συμβιβασμοὶ
θὰ βλάψουν καὶ τοὺς ἄλλους γύρω μας,
διότι, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, κάθε γνήσιος μαθητής του εἶναι «τὸ ἅλας τῆς γῆς»·
καὶ «ἐὰν τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;» (Ματθ. ε΄ 13). Δηλαδή, οἱ χριστιανοὶ σὰν πνευματικὸ ἁλάτι βρίσκονται
μέσα στὴν κοινωνία γιὰ νὰ προλαβαίνουν
τὴν ἠθικὴ σαπίλα. Ἂν ὅμως χάσουν τὴν
ἠθικὴ δύναμή τους, τότε θὰ εἶναι ἄχρηστοι
γιὰ τὸν κόσμο. Ὁ ἐκκοσμικευμένος χριστιανὸς κοιμίζει τὴ συνείδηση τὴ δική του
καὶ τῶν ἄλλων καὶ τελικὰ γίνεται συνένοχος στὴν ἁμαρτία καὶ τὴ διαφθορά. Ἀντίθετα ὁ ἄνθρωπος ποὺ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὶς
ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ ἁγιάζεται μὲ τὴ χάρη
τῶν ἁγίων Μυστηρίων ἀποτελεῖ ἔλεγχο
γιὰ τὸν κόσμο καὶ φωτεινὸ παράδειγμα γιὰ
ὅσους καλοδιάθετους θέλουν νὰ ἀκολουθήσουν τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.
❁ ❁ ❁
Μέσα στὴ σύγχρονη λαίλαπα ποὺ σαρώνει τὰ πάντα γύρω μας, οἱ χριστιανοὶ καλούμαστε νὰ μένουμε σταθεροὶ κι
ἀμετακίνητοι στὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ
παράδοσή μας· μάλιστα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι φέρουμε μία βαριὰ κληρονομιὰ αἰώνων. Ἡ ἱστορία καὶ ὁ πολιτισμὸς
εἶναι διαποτισμένα ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση, γιὰ τὴν ὁποία ἔχυσαν τὸ
αἷμα τους ἑκατομμύρια ἅγιοι καὶ μάρτυρες
καὶ ὁμολογητές. Ἂς μὴ κάμνουμε λοιπὸν
ὑποχωρήσεις στὰ θέματα τῆς πίστεως κι
ἂς μὴ μᾶς ἐπηρεάζει τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου. Ἔχουμε χρέος ἱερὸ νὰ ἀγωνιζόμαστε καὶ νὰ μένουμε σταθεροὶ στὴν Ὀρθόδοξη παράδοσή μας, ἄξιοι συνεχιστὲς τῶν
προγόνων μας!

Κ

αθὼς καταρρέουν τὰ πάντα γύρω μας, κλονίζονται αἰωνόβιοι θεσμοὶ καὶ ἀμφισβητοῦνται παραδόσεις ἱερές, ποὺ ἔθρεψαν μὲ τοὺς ζωτικοὺς χυμούς τους καὶ στήριξαν τὴ ζωὴ
τοῦ ἔθνους μας γιὰ πολλοὺς αἰῶνες, μὲ
λύπη διαπιστώνουμε ὅτι καὶ αὐτὰ ποὺ
κρατοῦμε ἀκόμη δὲν ἔχουν τὴν ἰσχὺ ποὺ
εἶχαν ἄλλοτε. Ἀποχρωματίζονται μᾶλλον
καὶ ἀτονοῦν καὶ ἂν διατηροῦνται κάποια,
αὐτὸ γίνεται μὲ μιὰ τυπικότητα ποὺ δὲν
ἐπιτρέπει νὰ φανεῖ τὸ βάθος καὶ ἡ πραγματική τους ἀξία.
Ἀνάμεσα σ’ αὐτὰ καὶ ὁ γάμος. Θεσμὸς
θεοσύστατος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ἀλλὰ καὶ μυστήριο ἱερὸ
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς χριστιανικῆς ἐποχῆς.
Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸ πρῶτο ζεῦγος τῶν
ἀνθρώπων, τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα, γιὰ
νὰ ζοῦν μαζί, νὰ ἀλληλοβοηθοῦνται καὶ
ἀλληλοενισχύονται στὴν πορεία τῆς ζωῆς
τους. Ἀπὸ τότε ὁ δεσμὸς τοῦ γάμου εἶναι
ὁ πιὸ στενὸς ἀπὸ κάθε ἄλλο φυσικὸ δεσμό, ὥστε ἡ γυναίκα νὰ καθίσταται «ὁμόσαρκος καὶ κατὰ νόμον συνῳκισμένη»
μὲ τὸν ἄνδρα, καὶ ὁ ἄνδρας «συγκεκραμένος πως σαρκικῶς τε καὶ ψυχικῶς τῇ
κατὰ νόμον αὐτῷ συνηρμοσμένῃ», ὅπως
λέγει ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας.
Ἑνώνονται σαρκικὰ καὶ ψυχικὰ οἱ δύο σύ-

ζυγοι μὲ δεσμὸ ἀδιάλυτο καὶ ἰσόβιο, διὰ
τοῦ ὁποίου, μὲ τὴν ἐξαρχῆς εὐλογία τοῦ
Θεοῦ στὸ πρωτόπλαστο ζεῦγος, αὐξάνεται καὶ πληθύνεται τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, γεμίζει τὴν γῆ καὶ τὴν κατακυριεύει.
Τὸν δεσμὸ τοῦ γάμου τὸν ἐπιβεβαίωσε
ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός διακηρύσσοντας τὴ θεία του σύσταση καὶ τὸν ἀδιάλυτο
χαρακτήρα του ἀπαντώντας σὲ ἐρώτημα
τῶν Φαρισαίων.
Ἐπιπλέον ὁ Κύριος εὐλόγησε τὸν γάμο
ὅταν στὴν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας τὸν τίμησε
ὄχι μόνο μὲ τὴν παρουσία του ἀλλὰ καὶ
μὲ δῶρο ἐκπληκτικό, ποὺ ἦταν καὶ τὸ
πρῶτο θαῦμα του: Ὅταν τελείωσε τὸ κρασί, μετέβαλε τὸ νερὸ σὲ κρασί, γιὰ νὰ συνεχισθεῖ ὁ ἑορτασμὸς τοῦ χαρμόσυνου γεγονότος.
Ἀλλὰ τὸν μυστηριακὸ χαρακτήρα τοῦ
γάμου τὸν τονίζει ἰδιαίτερα ὁ ἀπόστολος
Παῦλος, ὅταν διδάσκει ὅτι ὁ γάμος πρέπει νὰ συνάπτεται «ἐν Κυρίῳ», δηλαδὴ
ὄχι γιὰ ἁμαρτία, ἀλλ’ «ἐν εὐνομίᾳ, ἐν παρρησίᾳ», «μετὰ σωφροσύνης, μετὰ κοσμιότητος», ὅπως διδάσκουν οἱ ἅγιοι Πατέρες.
Διακηρύσσει δὲ ὁ θεῖος Ἀπόστολος ὅτι
ὁ γάμος εἶναι δεσμὸς ἱερὸς καὶ ἀδιάλυτος,
ποὺ ὑψώνεται σὲ σχέση ἀνώτερη τῆς σχέσεως τῶν πρωτοπλάστων στὸν παράδει-
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σο. Καὶ αὐτὸ διότι στὴν ἕνωση τοῦ ἄνδρα
μὲ τὴ γυναίκα στὸ γάμο διαφαίνεται μιὰ
εἰκόνα τοῦ μυστηρίου τῆς ἑνώσεως τοῦ
Χριστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία του. Γι’ αὐτὸ καὶ
ζητεῖ ἀπὸ τὶς γυναῖκες νὰ ὑποτάσσονται
στοὺς ἄνδρες τους «ὥσπερ ἡ ἐκκλησία
ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ». Καὶ οἱ ἄνδρες
νὰ ἀγαποῦν τὶς γυναῖκες τους «καθὼς
καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ
ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς» (Ἐφ. ε΄
24, 25). Ὁ Χριστὸς «τὸν Πατέρα ἀφεὶς
κατῆλθε καὶ ἦλθε πρὸς τὴν νύμφην (δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία) καὶ ἐγένετο εἰς πνεῦμα
ἓν» μετ’ αὐτῆς, λέγει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Σ’ ὅλο τὸν κόσμο δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπὸ τὴν ἀγάπη μὲ τὴν
ὁποία ἀγάπησε ὁ Χριστὸς τὴν Ἐκκλησία. Αὐτὴ τὴν ἀγάπη πρέπει νὰ μιμοῦνται
στὴν κοινή τους ζωὴ οἱ χριστιανοὶ σύζυγοι!
Ἡ ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία καθιστᾶ τὴν Ἐκκλησία κοινωνία ἁγιότητος, ποὺ τὴν πλουτίζει μὲ τὴ χάρη
του, γιὰ νὰ καρποφορεῖ καρποὺς ἀρετῆς
καὶ νὰ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία τὰ μέλη της.
Μὲ ἀνάλογο τρόπο καὶ ἡ κοινωνία τοῦ
γάμου πλουτίζει μὲ χάρη ἰδιαίτερη τοὺς
συζύγους, τοὺς μεταδίδει ἁγιασμό, τοὺς
ἐνισχύει στὸν κοινό τους ἀγώνα, τοὺς
βοηθεῖ νὰ ἐπιτελοῦν τὸν ὕψιστο σκοπὸ
τῆς ζωῆς τους, ποὺ εἶναι ἡ αἰώνια σωτηρία τους. Αὐτὸ προϋποθέτει ὅτι στὸ γάμο
ὑπάρχει θεία Χάρις, ἡ ὁποία κυρίως μὲ τὰ
Μυστήρια μεταδίδεται στοὺς πιστούς. Ὁ
γάμος εἶναι ἱερὸ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τὰ λίγα καὶ συνοπτικὰ αὐτὰ φανερώνουν τὸ μεγαλεῖο τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου. Τὴ σχέση ἑνὸς ἄνδρα καὶ μίας γυναίκας ἡ Ἐκκλησία μας τὴ βλέπει μὲ βαθὺ
σεβασμὸ καὶ τῆς προσδίδει ἱερότητα μεγάλη, τὴν εὐλογεῖ καὶ τὴν ἐνισχύει μὲ τὴ
χάρη εἰδικοῦ Μυστηρίου. Γιὰ νὰ εἶναι ἀδιατάρακτη καὶ ἁρμονικὴ ἡ συμβίωσή τους,
γιὰ νὰ χαίρονται μαζὶ τὶς ποικίλες χαρὲς
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τῆς ζωῆς καὶ μαζὶ νὰ σηκώνουν τὰ βάρη
της, γιὰ νὰ καλλιεργηθοῦν οἱ χαρακτῆρες
τους, νὰ ἐξαγιασθοῦν οἱ ψυχές τους, γιὰ
νὰ βαδίσουν μὲ συνέπεια τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας τους καὶ νὰ ἀπολαύσουν τὴ χαρὰ
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ τοὺς ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ ἀποκτήσουν.
Ἀδικοῦν τὸν ἑαυτό τους αὐτοὶ ποὺ τὸν
στεροῦν ἀπὸ ὅλα αὐτὰ καὶ ξεκινοῦν τὴν
κοινή τους ζωὴ χωρὶς τὴν εὐλογία τῆς
Ἐκκλησίας, χωρὶς τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.
Ἀδικοῦν τὸ Μυστήριο ἐκεῖνοι ποὺ δὲν
τὸ ἀρνοῦνται, ἀλλὰ τὸ καλύπτουν κάτω
ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες φροντίδες, ποὺ ὅσο
καὶ ἂν εἶναι ἀπαραίτητες, δὲν πρέπει νὰ
ἀπορροφοῦν τελείως τὸ ἐνδιαφέρον.
Στολίδια, τραπέζια, κεράσματα, ἀμφιέσεις κλπ. κατακτοῦν τὴν ψυχή τους καὶ
γι’ αὐτὸ φθάνουν ἀλαφιασμένοι στὸ Μυστήριο, χωρὶς καμιὰ πνευματικὴ προετοιμασία, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ σκεφθοῦν,
νὰ ἐκτιμήσουν καὶ νὰ ζήσουν τὴ χάρη
του. Διότι καὶ κατὰ τὴν τέλεσή του συχνὰ
ἐπικρατεῖ μιὰ κοσμικὴ ἀτμόσφαιρα, ποὺ
κάθε ἄλλο παρὰ βοηθεῖ στὴ βίωση τῆς ἱερότητος τῆς ὥρας. Τὰ ἀσταμάτητα φλὰς
τῶν φωτογράφων, οἱ διαρκεῖς μετακινήσεις μέσα στὸ Ναὸ αὐτῶν ποὺ βιντεοσκοποῦν, ποὺ θέλουν νὰ ρυθμίζουν ἀκόμη καὶ τὶς κινήσεις καὶ τὴ στάση τῶν ἱερέων, οἱ ἐξεζητημένες, πολυτελεῖς καὶ προκλητικὲς ἐνδυμασίες, ὁ βομβαρδισμὸς μὲ
τὸ ρύζι στὸ χορὸ τοῦ Ἡσαΐα κλπ. βεβηλώνουν τὸ Μυστήριο, τὸ κατεβάζουν σὲ μιὰ
μὲ θρησκευτικὸ ἐπίχρισμα κοσμικὴ τελετή, στὴν ὁποία κυριαρχεῖ ἡ κενότητα καὶ
ἡ ματαιοδοξία.
Ἂς μὴν ἀδικοῦμε οὔτε τὸ Μυστήριο οὔτε
τὸν ἑαυτό μας. Δὲν εἶναι κοσμικὴ ἐκδήλωση ὁ Γάμος. Μυστήριο εἶναι, μεγάλο καὶ
ἱερό. Ὅσοι τὸ πιστεύουν καὶ τὸ ζοῦν συνειδητά, παίρνουν πολλὴ χάρη καὶ μεγάλη
δύναμη στὸν ὡραῖο ἀγώνα τῆς καινούργιας τους ζωῆς.

2. «Εὐλογεῖτε
τὸν Κύριον» οὐρανοὶ
καὶ ἄγγελοι
τὸ προηγούμενο ἄρθρο γράψαμε
ὅτι οἱ Τρεῖς Παῖδες καλοῦν μετὰ τὴ
δική τους δοξολογία σὲ αἶνο καὶ
δοξολογία «πάντα τὰ ἔργα Κυρίου». Ὅμως δὲν ἀρκοῦνται στὸ νὰ καλέσουν τὴν «ἄλογον καὶ ἄψυχον»
κτίση γενικὰ μὲ τὴ φράση «εὐλογεῖτε,
πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον»,
ἀλλὰ ἀπευθύνονται καὶ «κατὰ μέρος»
στὰ δημιουργήματα, ἐπειδὴ τὸ μεγάλο
θαῦμα τῆς σωτηρίας τους ἀπὸ τὸ πυρακτωμένο καμίνι ἔγινε σὲ χώρα ὅπου
βασίλευε ἡ ἀσέβεια. Ἔπρεπε λοιπὸν
νὰ διδαχθοῦν οἱ εἰδωλολάτρες Βαβυλώνιοι ποιὰ εἶναι τὰ δημιουργήματα καὶ
ποιὸς ὁ Δημιουργός τους. Ἔτσι οἱ Τρεῖς
Παῖδες ἀρχίζουν ἀπὸ τοὺς οὐρανούς,
προχωροῦν στοὺς ἀόρατους ἀγγέλους
καὶ στὴ συνέχεια στὰ ὁρατὰ κτίσματα
καὶ στὰ διάφορα φαινόμενα, κατόπιν στὰ δένδρα, στοὺς ποταμούς, στὶς
θάλασσες καὶ στὰ ὅσα κινοῦνται στὰ
ὕδατα, στὰ ζῶα καὶ στὰ πτηνὰ καὶ καταλήγουν στοὺς λογικοὺς ἀνθρώπους.
«Εὐλογεῖτε», λέγουν, «οὐρανοὶ τὸν
Κύριον· (...) εὐλογεῖτε, ἄγγελοι Κυρίου
τὸν Κύριον» (στίχ. 35-36). Προσκαλοῦν
τοὺς οὐρανοὺς νὰ ὑμνήσουν τὸν Κύριο,
διότι τὸ δημιούργημα τοῦτο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ εἶναι κατ’ ἐξοχὴν θαυμαστό,
μεγαλοπρεπὲς καὶ ἐπιβλητικὸ καὶ θεατὸ ἀπὸ ὅλους. Ὁ ἀπέραντος θόλος
τοῦ οὐρανοῦ, ὁ διεστιγμένος ἀπὸ δισεκατομμύρια ἄστρων, τὸ ἀπερίγραπτο
τοῦτο θαῦμα καὶ ἔκπαγλο θέαμα τῆς δημιουργίας γιὰ τὸ ὁποῖο ἐλάχιστα γνωρί-

ζουμε μέχρι σήμερα, εἶναι τὸ διὰ μέσου
τῶν αἰώνων ἀνοιχτὸ βιβλίο τοῦ Θεοῦ.
«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ,
ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ
στερέωμα» (Ψαλμ. ιη΄ [18] 2), ἀναφωνεῖ ὁ Δαβίδ. Τὸ βιβλίο αὐτὸ τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ διατηρεῖ διαχρονικὰ
τὴ νεότητα καὶ ἐπικαιρότητά του. Μέχρι
συντελείας τῶν αἰώνων μὲ τὸ ἄπειρο
κάλλος καὶ τὴν ἀσύγκριτη ὡραιότητά
του, τὰ δισεκατομμύρια τῶν γαλαξιῶν
καὶ τὰ πολὺ περισσότερα δισεκατομμύρια τῶν ἄστρων, μὲ τὸν λαμπρὸ φωστήρα, τὸν μέγα ἥλιο, καὶ τὴν ἀργυρόχρωμη μικρότερη σελήνη δὲν διηγεῖται
μόνο τὴν ἄπειρη δόξα, σοφία καὶ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ταυτόχρονα τὸ ἀχανὲς
τοῦτο σύμπαν μᾶς εὐφραίνει, κατευθύνει καὶ κατασφαλίζει τὴν πορεία μας
στὸ μικρό μας πλανήτη, μᾶς ἀναπαύει,
μᾶς παρηγορεῖ καὶ μᾶς βοηθεῖ νὰ ἀναχθοῦμε στὸν πάνσοφο τεχνίτη καὶ Δημιουργὸ τοῦ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου κόσμου. Καὶ ἐνῶ ὅλα τὰ ἄλλα βιβλία τῆς
ἀνθρώπινης σοφίας λησμονοῦνται καὶ
μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου θεωροῦνται
πεπαλαιωμένα ἢ καὶ ἀχρηστεύονται, οἱ
οὐρανοί, τὸ βιβλίο τοῦ Θεοῦ, μένει αἰωνίως ἀνοιχτὸ καὶ ἐπίκαιρο ὡς μόνιμος
διδάσκαλός μας καὶ μόνιμη σφραγίδα
τῆς ἄπειρης σοφίας καὶ τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ.
Προσκαλοῦν ὅμως οἱ Τρεῖς Παῖδες
σὲ δόξα καὶ αἶνο τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς οὐράνιες δυνάμεις, τοὺς Ἀγγέλους Κυρίου. Βεβαίως μόνιμο, κύριο καί πρώτι-
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στο ἔργο τῶν ἁγίων Ἀγγέλων εἶναι ἡ
ἐνατένιση τοῦ ἀνείκαστου κάλλους τοῦ
Θεοῦ καὶ ὁ ὕμνος καὶ ἡ δοξολογία τοῦ
Θεοῦ σύμφωνα μὲ τὸν δαβιτικὸ λόγο:
«Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ» (Ψαλμ. ρβ΄ [102] 20). Τοὺς
προσκαλοῦν δὲ οἱ ἅγιοι Τρεῖς Παῖδες
νὰ ὑμνήσουν τὸν Θεό, «διὰ νὰ δείξουν
μὲ τοῦτο τὴν μεγάλην προθυμίαν καὶ
ἔφεσιν, ὅπου ἔχουν ἐν τῇ ψυχῇ των (οἱ
ἅγιοι ἄγγελοι) εἰς τὸ νὰ ὑμνοῦν καὶ δοξολογοῦν τὸν Θεόν»1.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι μεταξὺ τῶν εἰδωλολατρῶν ὑπῆρχε ἡ πίστη ὅτι οἱ ἄγγελοι
εἶναι θεοί. Οἱ εἰδωλολάτρες Ἕλληνες
ἔλεγαν: «Τούτους οὕς (τοὺς ὁποίους)
προσκυνοῦμεν θεούς, ἄγγελοί εἰσι
τοῦ μεγάλου Θεοῦ». Γιὰ νὰ διδαχθοῦν
λοιπὸν «οἱ ἄφρονες» εἰδωλολάτρες ὅτι
οἱ ἄγγελοι δὲν εἶναι θεοὶ καὶ προσκυνούμενα ὄντα, ἀλλὰ δημιουργήματα
ποὺ προσκυνοῦν τὸν Θεό, γι’ αὐτὸ οἱ
Τρεῖς Παῖδες λέγουν: «Εὐλογεῖτε, ἄγγελοι Κυρίου τὸν Κύριον»2.
«Δυνάμεις Κυρίου» ὀνομάζονται
στὴν Ἁγία Γραφὴ τὰ ἐννέα τάγματα
τῶν ἁγίων Ἀγγέλων. («Δυνάμεις» ὀνομάζονται καὶ τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐννέα ἀγγελικὰ τάγματα). Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἡ ἀόρατη αὐτὴ πνευματικὴ δημιουργία τοῦ
Θεοῦ, τὰ πνευματικὰ ὄντα, «περιπολοῦν τὸν θεῖον θρόνον», κινοῦνται
γύρω ἀπὸ τὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ, κατὰ
τὸν ἱερὸ Θεοδώρητο.
Ἀλλὰ ἂς μὴν πολυπραγμονήσουμε
περισσότερο γιὰ τὶς ἀσώματες νοερὲς
αὐτὲς φύσεις. Διότι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ εἶναι ἡ πρόσκληση τῶν
μακαρίων Παίδων πρὸς αὐτές. Μιὰ
πρόσκληση καὶ ἔκκληση, ἕνα θερμὸ
προσκλητήριο, ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ βάθος τῆς γεμάτης εὐγνωμοσύνη πρὸς
τὸν Θεὸ ψυχῆς τους· ἡ ὁποία εὐγνω-
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μοσύνη τοὺς συγκλονίζει καὶ τοὺς κάνει
νὰ καλοῦν καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς ἀγγέλους νὰ ἑνώσουν μαζί τους ὕμνο δοξολογίας πρὸς τὸν «καθήμενον ἐπὶ τοῦ
θρόνου» Θεό, τὸν δημιουργό, κυβερνήτη καὶ προνοητὴ ὅλης τῆς κτίσεως·
οὐράνιας, ἐπίγειας, ἔλλογων, ἄλογων
καὶ ἄψυχων ὄντων.
Στὴ συνέχεια ἀναφωνοῦν οἱ Τρεῖς
Παῖδες: Εὐλογεῖτε καὶ δοξάζετε τὸν
Κύριο «ὕδατα πάντα τὰ ὑπεράνω τοῦ
οὐρανοῦ». Δηλαδὴ ὅλα τὰ ὕδατα ποὺ
εἶναι ἀποθηκευμένα μὲ τὴ δύναμη τοῦ
Κυρίου ψηλὰ στὴν ἀτμόσφαιρα καὶ στὸ
στερέωμα ποὺ ἐκτείνεται κάτω ἀπὸ τὰ
ἄστρα (βλ. καὶ Γεν. α΄ 6-7). Τὰ ἴδια γράφει καὶ ὁ συντάκτης τοῦ 148ου Ψαλμοῦ: «Αἰνεῖτε» τὸν Κύριο «οἱ οὐρανοὶ
τῶν οὐρανῶν καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὑπεράνω
τῶν οὐρανῶν» (Ψαλμ. ρμη΄ [148] 4).
Αἰνεῖτε τὸν Κύριο οἱ ὑπεράνω τοῦ ἔναστρου οὐρανοῦ ἐκτεινόμενοι ὑπερύψηλοι οὐρανοὶ καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ὁποῖο κρατεῖ ἀποθηκευμένο ὁ Θεὸς διὰ τῶν
νεφῶν ψηλὰ στὴν ἀτμόσφαιρα καὶ
κάτω ἀπὸ τὰ ἄστρα τοῦ ἐκτεινόμενου
στερεώματος.
Βέβαια, ὅπως ἀντιλαμβάνεται ὁ ἀναγνώστης, ὅλα αὐτὰ εἶναι εἰκόνες καὶ
ἐκφράσεις ποιητικές. Οἱ Τρεῖς Παῖδες
καὶ ὁ Ψαλμωδὸς δὲν ἐκφράζονται ἐδῶ
μὲ ὅρους ἐπιστημονικούς. Θέλουν μόνο νὰ ἐκφράσουν καὶ νὰ τονίσουν τὸ
μεγαλεῖο, τὴν παντοδυναμία καὶ τὴν
πανσοφία τοῦ Δημιουργοῦ, πρὸς τὸν
Ὁποῖο ὅλοι καὶ ὅλα καλοῦνται σὲ αἶνο
καὶ δοξολογία τοῦ ἁγίου ὀνόματός του.
1. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, Κῆπος Χαρίτων,
σελ. 182.
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Λόγ. Εἰς τοὺς Τρεῖς
Παῖδας, καὶ εἰς τὴν Βαβυλωνίαν κάμινον 3, PG 56,
598.

Ο

Πετροβολᾶς
τὸν οὐρανὸ

κυρ-Γιώργης ἀσχολεῖται μὲ γεωργικὲς
ἐργασίες. Τὰ χωράφια του, καὶ ὅταν
ἀκόμη ἔχει ἀνομβρία, κατορθώνει μὲ
τὴ γεώτρηση ποὺ ἔκαμε νὰ τὰ ἔχει ὅλα ποτιστικά. Ἄλλοτε σπέρνει σιτάρι, ἄλλοτε καλαμπόκι. Χαίρεται, ὅταν ἔρχεται ὁ καιρὸς
τῆς σοδειᾶς καὶ γεμίζουν οἱ ἀποθῆκες του.
Οἱ ἔμποροι ἀπὸ τὴν ἄνοιξη ἀκόμη τὸν καπαρώνουν, γιατὶ προσέχει καλὰ τὴν ποιότητα τῆς παραγωγῆς του.
Εἶναι καλὸς οἰκογενειάρχης καὶ πολὺ ἐργατικός. Ἔχει ὅμως μιὰ πολὺ κακὴ συνήθεια.
Λίγο νὰ πάει κάτι στραβὰ ἐκεῖ ποὺ ἐργάζεται ἢ κάποιος νὰ τὸν θίξει μὲ κάποιο λόγο,
θυμώνει, κοκκινίζει καὶ ξεστομίζει βαριὲς βρισιὲς καὶ μάλιστα βλασφημάει καὶ τὰ θεῖα.
Ἕνα πρωινὸ πῆγε νὰ βάλει μπρὸς τὸ τρακτέρ του γιὰ νὰ πάει νὰ ὀργώσει, ἡ μηχανή
του ὅμως ἄναβε λίγο καὶ ξανάσβηνε. Προσπάθησε πολλὲς φορὲς χωρὶς κανένα ἀποτέλεσμα. Πάνω στὰ νεῦρα του ἄρχισε νὰ κλωτσάει τὶς ρόδες τοῦ τρακτὲρ καὶ νὰ βλασφημάει χυδαῖα τὰ θεῖα.
Στὸ διπλανὸ σπίτι μένει ἡ κ. Γλυκερία. Εἶναι ἄνθρωπος θεοφοβούμενος. Μαζὶ μὲ ἄλλες κυρίες τῆς Ἐκκλησίας ἐπισκέπτονται ἀσθενεῖς, βοηθοῦν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους
ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη βοηθείας,
παρακολουθοῦν κηρύγματα καὶ ὁμιλίες. Καὶ
ἄλλες φορὲς τὸν ἄκουσε νὰ βρίζει καὶ μάλιστα τὰ θεῖα, ἀλλὰ αὐτὴ τὴ φορὰ ξεπέρασε
κάθε ὅριο. Ἀναγκάστηκε νὰ κλείσει τ’ ἀφτιά
της γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀκούει.
«Δὲν μπορεῖ νὰ συνεχισθεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση», εἶπε μέσα της, «μ’ αὐτὸν τὸν δυστυχισμένο ἄνθρωπο». Ἄρχισε νὰ προσεύχεται
θερμὰ καὶ νὰ παρακαλεῖ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν

Α ΛΗΘΙΝΗ Ι ΣΤΟΡΙΑ

Παναγία μας νὰ τὸν συγχωρήσουν καὶ νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ
κόψει αὐτὴ τὴν κακὴ συνήθεια.
Σκέπτεται ἀκόμη μὲ πρώτη εὐκαιρία νὰ τοῦ προμηθεύσει σχετικὰ
ἔντυπα καὶ νὰ τοῦ πεῖ καὶ κάτι γι’
αὐτὸ τὸ θέμα.
Ὁ κυρ-Γιώργης τὴν ἐκτιμᾶ πολύ,
καθὼς καὶ τὸν καλὸ σύζυγό της.
Χρόνια γειτόνοι στὸ χωριὸ καὶ
ποτὲ δὲν ἀντάλλαξαν βαριὰ λέξη.
Πάντοτε ἀλληλοεξυπηρετοῦνται.
Μιὰ μέρα ποὺ ὁ καιρὸς ἦταν βροχερός, ἡ κ. Γλυκερία σκέφθηκε νὰ
τοὺς ἐπισκεφθεῖ. Πολλὲς φορὲς
ἔπιναν μαζὶ τὸν καφέ τους. Ὁ ἀδελφός της ἀσχολεῖται μὲ τὰ μελίσσια καὶ τῆς ἔχει φέρει μέλι μαζὶ
μὲ κηρήθρα. Κόβει ἕνα κομμάτι,
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τὸ συσκευάζει καλὰ σ’ ἕνα βαζάκι, γιὰ
νὰ τὸ δοκιμάσουν κι αὐτοί.
–Κυρ-Γιώργη, ὁ ἀδελφός μου μὲ τὰ
μελίσσια του φέτος πῆγε πολὺ καλά.
Εἶχε καλὴ ἀνθοφορία καὶ ἔχει μαζέψει
πολὺ καὶ καλὸ μέλι. Σᾶς ἔφερα λίγη
κηρήθρα ἀπ’ αὐτὴ ποὺ μοῦ ἔδωσε, γιὰ
νὰ τὴ δοκιμάσετε.
Εὐχαριστήθηκαν πολὺ αὐτὸς καὶ ἡ
σύζυγός του. Ὕστερα ἀπὸ λίγο ἦρθε
ὁ δίσκος μὲ τοὺς καφέδες καὶ ἄρχισε ἡ
συζήτηση.
–Καὶ σὲ μᾶς φέτος τὰ χωράφια ἔδωσαν καλὴ σοδειά. Εἴχαμε βρεῖ αὐτὴ τὴ
φορὰ καλὸ σπόρο. Βοήθησε ἀκόμη καὶ
τὸ συχνὸ πότισμα ἀπὸ τὸ ἄφθονο νερὸ
τῆς γεώτρησης, καθὼς καὶ ὁ καλὸς καιρός.
–Νὰ δοξάσουμε τὸν Θεό, κυρ-Γιώργη,
γιατὶ ὄχι μόνο μᾶς ἀνέχεται παρὰ τὶς
πολλές μας ἁμαρτίες, ἀλλὰ καὶ μᾶς εὐλογεῖ μὲ ἁπλοχεριὰ ὁ Μεγαλοδύναμος!
–Ἔτσι εἶναι, κυρία Γλυκερία. Κάθε
φορὰ ποὺ ἔρχεσαι, κάποιο καλὸ λόγο
ἔχεις νὰ μᾶς πεῖς.
–Κυρ-Γιώργη, αὐτὰ ποὺ σᾶς λέω, δὲν
εἶναι δικά μου λόγια. Τὰ ἀκούω στὶς
ὁμιλίες ποὺ πηγαίνω καὶ τὰ διαβάζω
σὲ καλὰ βιβλία ποὺ προμηθεύομαι
ἀπὸ ἐκεῖ. Ἔφερα καὶ σὲ σᾶς κάνα-δυὸ
μικρὰ φυλλάδια. Νὰ τὰ διαβάσετε, ὅταν
βρεῖτε λίγη εὐκαιρία.
–Ποῦ νὰ βρεῖ κανεὶς χρόνο; ἀπάντησε κουνώντας τὸ κεφάλι του ὁ κυρΓιώργης.
Τὰ πῆρε στὰ χέρια του. Τὸ ἕνα ἔγραφε γιὰ τὴ βλαφημία, τὸ ἄλλο γιὰ τὸν ἐκκλησιασμό.
–Αὐτὰ εἶναι γιὰ μένα. Ξέρεις ὅτι ἡ γυναίκα μου δὲν χάνει ποτὲ ἐκκλησία.
Ἐγὼ τὶς μεγάλες γιορτὲς μόνο. Γιὰ τὴ
βλασφημία τί νὰ πῶ, ἔγινε κακὴ συνήθεια.
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–Ὅλες οἱ κακὲς συνήθειες, ἐὰν θέλουμε, μποροῦν νὰ κοποῦν. Νὰ σοῦ
πῶ, κυρ-Γιώργη, κάτι ποὺ ἄκουσα σὲ
μιὰ ὁμιλία ἀπὸ ἕνα θεολόγο. Μᾶς εἶπε
ὅτι αὐτὸς ποὺ βλασφημεῖ τὰ θεῖα, μοιάζει μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ πετροβολᾶ
τὸν οὐρανό. Ἡ πέτρα ὅμως θὰ ξαναγυρίσει πίσω καὶ θὰ πέσει στὸ κεφάλι του
ἢ γύρω ἀπ’ αὐτόν.
–Δηλαδὴ τί ἐννοεῖς;
–Μᾶς τὸ ἐξήγησε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μακρόθυμος καὶ φιλεύσπλαχνος καὶ ἀγαπᾶ τὸν ἄνθρωπο. Παραχωρεῖ ὅμως
μερικὲς φορὲς γιὰ τὴ βαριὰ ἁμαρτία τῆς
βλασφημίας ποὺ κάνει, νὰ πάθει κάτι
κακὸ αὐτὸς ἢ τὰ παιδιά του, προκειμένου νὰ καταλάβει τὸ λάθος του καὶ νὰ
μετανοήσει. «Ἁμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα». Καὶ ἄλλα πολλὰ μᾶς εἶπε.
–Πές τα, Γλυκερία μου, ἐπεμβαίνει ἡ
σύζυγός του. Τοῦ τὰ λέω καὶ γώ, ἀλλὰ
δὲν μὲ ἀκούει. Ἔχουμε παιδιά, ἔχουμε ἐγγόνια. Προχθὲς ἔγινε θηρίο ἀνήμερο καὶ δὲν ἤξερε τί ἔλεγε, ἐπειδὴ δὲν
ἔπαιρνε μπρὸς τὸ τρακτέρ.
–Νὰ μὲ συγχωρέστε, βρίζω χωρὶς νὰ
τὸ θέλω.
–Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς συγχωρέσει ὅλους
μας, κυρ-Γιώργη, γιατί ὅλοι φταῖμε σὲ
κάτι, εἶπε ἡ πιστὴ Γλυκερία.
Ὅταν ἐπέστρεψε στὸ σπίτι της, συνέχισε τὴ θερμὴ προσευχή της. Ὁ κυρΓιώργης σκέπτεται καὶ ξανασκέπτεται
τὸ λόγο ποὺ τοῦ εἶπε ἡ καλὴ γειτόνισσά
τους: «Αὐτὸς ποὺ βρίζει τὰ θεῖα πετροβολᾶ τὸν οὐρανό, καὶ ἡ πέτρα θὰ πέσει στὸ κεφάλι του ἢ γύρω ἀπ’ αὐτόν».
Διάβασε καὶ τὸ σχετικὸ φυλλάδιο. Πῆρε
ριζικὴ ἀπόφαση καὶ ἀπὸ ’κείνη τὴν ἡμέρα σταμάτησε νὰ βλασφημάει. Κάνουν
τὸ σταυρό τους καὶ δοξάζουν τὸν Θεὸ
στὸ σπίτι καὶ ἡ κυρία Γλυκερία γιὰ τὸ
θαῦμα ποὺ ἔγινε στὸν κυρ-Γιώργη.

Προσευυχὴ
ἁγγίοου Γρηγορίοου Παλαμᾶ
πρὸὸς τὴ
ὴν Παναγία

Ὢ Παρθένε θεία... πῶς νὰ περιγράψω ὅλες
σου τὶς χάριτες; Πῶς νὰ σὲ δοξάσω, τὸν θησαυρὸ τῆς δόξης; Καὶ μόνο ἡ δική σου μνήμη
ἁγιάζει αὐτὸν ποὺ σὲ ἐπικαλεῖται. Κι ἕνα μόνο
νεῦμα πρὸς ἐσένα κάμνει τὸ νοῦ μας πιὸ καθαρό, ἀνυψώνοντάς τον ἀμέσως σὲ θεῖο ὕψος. Μὲ
τὴ δική σου μεσολάβηση γίνεται πιὸ καθαρὸ
τὸ μάτι τῆς διάνοιας· φωτίζεται τὸ πνεῦμα μὲ
τὴν ἔλευση τοῦ θείου Πνεύματος. Διότι ἔγινες
οἰκονόμος καὶ φρούριο χαρίτων, ὄχι γιὰ νὰ τὶς
κρατήσεις ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό σου, ἀλλὰ γιὰ νὰ γεμίσεις τὰ σύμπαντα μὲ
τὴ Χάρη. Καὶ βέβαια ὁ οἰκονόμος τῶν ἀκένωτων θησαυρῶν εἶναι ἐπόπτης, γιὰ νὰ ἐπιβλέπει
τὴ διανομή. Γιὰ ποιὸ λόγο ἄλλωστε νὰ κρατήσει κανεὶς κλειδωμένο τὸν πλοῦτο, ἀφοῦ δὲν
κινδυνεύει νὰ μειωθεῖ;
Μετάδωσε λοιπόν, Δέσποινα, πλουσιοπάροχα
σὲ ὅλο τὸ λαό σου, στὸ κτῆμα αὐτὸ τὸ δικό σου,
τὴν εὐσπλαχνία καὶ τὶς χάριτές σου. Ἀπάλλαξέ μας ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ μᾶς ἔχουν κατακυριεύσει. Βλέπεις ἀπὸ πόσες καὶ τί εἴδους συμφορὲς καταπονούμεθα, δικές μας καὶ ξένες, οἱ
ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικὲς αἰτίες. Ὅλα μὲ τὴ δική σου δύναμη μεταμόρφωσέ τα πρὸς τὸ καλύτερο, ἀφενὸς μὲν
συμφιλιώνοντας τοὺς ὁμοεθνεῖς μας μεταξύ
τους καὶ ἀφετέρου ἀπομακρύνοντας τοὺς ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐπιτίθενται σὰν
ἄγρια θηρία. Δῶσε ἀντιστάθμισμα στὰ δικά
μας πάθη τὴ δική σου βοήθεια καὶ θεραπεία,
προσφέροντας καὶ στὶς ψυχὲς καὶ στὰ σώματα πλούσια τὴ χάρη σου καὶ διαρκή. Κι ἂν δὲν
τὴν χωροῦμε, κάνε μας πιὸ χωρητικοὺς καὶ μὲ
τέτοια εὐρύτητα πνεύματος, ὥστε νὰ δοξάζουμε, σωζόμενοι καὶ ἐνδυναμούμενοι ἀπὸ τὴ δική
σου χάρη, τὸν προαιώνιο Λόγο, ὁ Ὁποῖος ἔλαβε σάρκα ἀπὸ σένα, μαζὶ μὲ τὸν ἄναρχο Πατέρα Του καὶ τὸ ζωοποιὸ Πνεῦμα, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
στοὺς ἀτελεύτητους αἰῶνες. Ἀμήν. (PG 151, 473).

ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

✝ Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου
• Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
• ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ
• ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΑ ΣΕΠΤΑ

6  ̦
8  ̦
11  ̦

✼ ✼ ✼

✝ Ἀρχιμ. Λεωνίδου Κ. Διαμαντοπούλου
• Η ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

3  ̦

✼ ✼ ✼

Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη
• «ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ»
• ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ Η ΕΥΧΗ
• «ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ, Ο ΘΕΟΣ...»

7  ̦
2,50  ̦
5  ̦

✼ ✼ ✼

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
• «Η ΚΡΑΥΓΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΕ ΕΛΘΕΤΩ»
• Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

6  ̦
7  ̦

✼ ✼ ✼

✝ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
• ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ

6  ̦

✼ ✼ ✼

Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Γ. Ἀθανασιάδη
• ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ;

2  ̦

✼ ✼ ✼

✝ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
• ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΪΑΝ
• ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
• «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ»

34  ̦
5  ̦
3  ̦

✼ ✼ ✼

✝ Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου
• Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
• «ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ»
• «ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΗΜΩΝ»

11  ̦
20  ̦
20  ̦

✼ ✼ ✼

✝ Ἡρακλῆ Γ. Παπαδημητρίου
καὶ Νικολάου Π. Βασιλειάδη
• ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ

15  ̦
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«Θέλουμε νὰ γίνουμε -λληνες»!
Ὀνομάζεται «Κίνημα τῆς Νάντης», διότι ξεκίνησε ἀπὸ τὴν πόλη Νάντη τῆς Γαλλίας. Τὴ συμβολικὴ ἡμερομηνία 11-1111 στὴν ἱστοσελίδα jesuisgrec.blogspot.
com μὲ τὸ σύνθημα «Εἶμαι καὶ ἐγὼ Ἕλληνας» δημοσιεύθηκε σὲ τρεῖς ταυτόχρονα
γλῶσσες τὸ κείμενο «Ἔκκληση τῆς Νάντης» καὶ δημιούργησε σὲ πολλὲς χῶρες
τοῦ κόσμου κίνημα συμπαραστάσεως
στὴν Ἑλλάδα.
Τὰ μέλη τοῦ κινήματος δὲν ἀρκοῦνται
σὲ θεωρητικὴ μόνο συμπαράσταση. Κατὰ ἑκατοντάδες καταθέτουν αἰτήσεις στὶς
κατὰ τόπους Ἑλληνικὲς Πρεσβεῖες ζητώντας νὰ τοὺς δοθεῖ καὶ ἡ ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα, διότι στὴν καρδιὰ αἰσθάνονται Ἕλληνες καὶ θεωροῦν πὼς ἡ Ἑλλάδα
διασύρεται ἄδικα τὰ τελευταῖα δύο καὶ
πλέον χρόνια.
Στὸ κείμενο συμπαραστάσεως δηλώνουν μεταξὺ ἄλλων:
«Ἔκκληση! Λόγῳ ἀλληλεγγύης εἶμαι
καὶ ἐγὼ Ἕλληνας, Ἑλληνίδα!
Ζητᾶμε τὴ διπλὴ ὑπηκοότητα.
...Εἴμαστε ἀγανακτισμένοι ἀπὸ τὴ δειλία καὶ τὴν ἔλλειψη ὁράματος τῶν δυτικῶν κυβερνήσεων ἐνάντια στὴ δικτατορία τῶν χρηματαγορῶν, καὶ ἐξαγριωμένοι ἀπὸ τὴν ταπείνωση στὴν ὁποία ὑπόκειται σήμερα ὁ ἑλληνικὸς λαός, κατηγορούμενος ἀδιάντροπα γιὰ ἀσωτία καὶ
ἀπάτη, συλλογικὰ ὑποδεικνυόμενος ὡς
ἔνοχος, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ αὐτοϋπερασπισθεῖ...
Ἐμεῖς μάλιστα δὲν ξεχνᾶμε ὅτι αὐτοὶ

ποὺ σήμερα θυσιάζουν τὴν Ἑλλάδα στὸ
βωμὸ τῆς κερδοσκοπίας, κάνοντας πὼς
ἐλπίζουν ὅτι ὁ οἰκονομικὸς φασισμὸς θὰ
ἱκανοποιηθεῖ μὲ αὐτὴ τὴ μικρὴ χώρα καὶ
ὅτι οἱ ἴδιοι θὰ γλυτώσουν... εἶναι αὐτοὶ οἱ
ἴδιοι ποὺ ἐγκατέλειψαν τὴν Τσεχοσλοβακία στὸν Ἀδόλφο Χίτλερ στὸ Μόναχο τὸ
1938, ἐλπίζοντας πὼς θὰ τοῦ ἀρκοῦσε
αὐτὴ ἡ καινούργια λεία ποὺ τοῦ προσέφεραν...
Δὲν ἀντέχουμε πιὰ νὰ βλέπουμε τοὺς
νεόπλουτους νὰ θριαμβεύουν, ἀγνοώντας τὸ ἀληθινὸ ἠθικὸ χρέος ποὺ ἡ Ἀνθρωπότητα ὀφείλει στὸ ἑλληνικὸ ἔθνος,
διότι ἔδωσε στὴν Εὐρώπη τὸν πρῶτο
σπόρο μιᾶς ἄμεσης δημοκρατίας, βασισμένης ἀκριβῶς στὴν κατάργηση τῶν
χρεῶν καὶ στὴ χειραφέτηση τῶν πολιτῶν
ἀπὸ τὴ δουλεία τους γιὰ τὰ χρέη αὐτά,
πρὶν 2.500 χρόνια.
Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους εἴμαστε
ὅλοι Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες».
Τὸ «Κίνημα τῆς Νάντης» εἶναι ἐλπιδοφόρο. Δείχνει ὅτι ὁ κόσμος μας δὲν ἔχει
ἀκόμη ἰσοπεδωθεῖ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ
τρομοκρατία καὶ ὅτι οἱ νέοι τύραννοι τοῦ
κόσμου θὰ συναντήσουν ἱκανὴ ἀντίσταση στὰ ἐγκληματικὰ σχέδιά τους.

Σπουδαῖο
Παιδαγωγικὸ Συνέδριο
Μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία διεξήχθη καὶ
φέτος στὶς 29-12-2011 τὸ 52ο στὴ σειρὰ
Παιδαγωγικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων καὶ Ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος». Ἑπτακόσιοι
καὶ πλέον ἐκπαιδευτικοὶ καὶ λοιποὶ ἐπιστήμονες κατέκλυσαν τὸ ἀμφιθέατρο καὶ
τὴν πολὺ εὐρύχωρη αἴθουσα τῆς εἰσό-
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τομη ὁμιλία του ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου.
Ἀπὸ τὰ Πορίσματα τοῦ Συνεδρίου, τὰ
πολὺ ἀξιόλογα καὶ ἀξιοπρόσεκτα, ἀντιγράφουμε τὸ ἑξῆς: «Ἔχοντας μαζί του
τὴν πανσθενὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἀντιστέκεται, νὰ παλεύει,
νὰ ἐπηρεάζει καὶ νὰ ἀλλάζει ἄρδην καταστάσεις». Ἀλήθεια πολὺ σημαντικὴ καὶ
ἀναγκαία γιὰ ὅσους θέλουν νὰ ζοῦν ἀληθινὰ ἐλεύθεροι.
Τὸ Συνέδριο αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται
γιὰ τὴ Βόρεια Ἑλλάδα στὴ Θεσσαλονίκη
καὶ γιὰ τὴ Νότια στὴν Πάτρα.

υφλὸς φανατισμός...
Ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους μᾶς ἦρθε ἡ
παρακάτω εἴδηση: «Ἔσπασαν τὸν Σταυρὸ κι ἔκαψαν τὴν ἑλληνικὴ σημαία στὰ Ἱεροσόλυμα. Τραγικὲς στιγμὲς περνάει τὸ
Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων...». Ἕνα βράδυ «13 ἐξτρεμιστὲς Ἰσραηλινοὶ μπῆκαν
στὸ μοναστήρι τοῦ Προδρόμου στὸν
Ἰορδάνη ποταμό, ποὺ βρίσκεται στὴν Ἱεριχώ, καὶ κατέστρεψαν εἰκόνες καὶ σταυρούς. Βεβήλωναν ὅ,τι ἔβρισκαν μπροστά
τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἰδοποιηθοῦν
οἱ ἀρχὲς καὶ νὰ μεταβοῦν στὴν περιοχὴ
γιὰ νὰ ἐκτιμήσουν τὶς ζημιές. Στὴν περιοχὴ ἔφτασε ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων
κ. Θεόφιλος καὶ ὁ Ἕλληνας πρόξενος γιὰ
νὰ διαπιστώσουν ὅτι ἔσπασαν τὸ σταυρὸ τοῦ τρούλου, κάτι κάγκελα ποὺ ἔχει
γύρω ἀπὸ τὴ Μονή, κατέστρεψαν κάτι
πολὺ παλαιοὺς κηροστάτες, ἐνῶ ἔκαψαν
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δου τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.
Γενικὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Ὁ ἰδεολογικὸς ὁλοκληρωτισμὸς καὶ ἡ δύναμη
τοῦ ἑνός».
Μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ
τὴν προσφώνηση τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε
εἰσήγηση τοῦ καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ.
Ἀποστόλου Νικολαΐδη, ὁ ὁποῖος ἦταν
καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Συνεδρίου, μὲ θέμα:
«Τὰ ὁλοκληρωτικὰ στοιχεῖα τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ». Ἀκολούθησε συζήτηση
στρογγυλῆς τραπέζης μὲ θέμα: «Ὁ ἰδεολογικὸς ὁλοκληρωτισμὸς στὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ τόπου». Στὴ συζήτηση αὐτὴ
μίλησαν τέσσερις εἰσηγητές: Ὁ κ. Γεώργιος Σπανός, καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ
κ. Σαράντος Καργάκος, Ἱστορικός - Συγγραφέας, ὁ κ. Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος, καὶ ἡ κ. Θεοδώρα Τζιντζῆ, Φιλόλογος. Ἀκολούθησαν ἐνδιαφέρουσες
παρεμβάσεις ἀρκετῶν συνέδρων.
Στὴν ἀπογευματινὴ Συνεδρία ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος Γιούλτσης εἰσηγήθηκε τὸ θέμα
«Ἡ δυναμικὴ τοῦ προσώπου» καὶ ὁ ἱερεύς - θεολόγος - ἐκπαιδευτικὸς π. Κωνσταντῖνος - Κανέλλος Φερτάκης τὸ θέμα
«Ἡ δύναμη τοῦ ἑνός». Ἡ συζήτηση ποὺ
ἀκολούθησε ἦταν πολὺ γόνιμη ὅπως καὶ
οἱ πρωινές.
Ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση τῶν πορισμάτων τοῦ Συνεδρίου, τὸ ὁποῖο ἐπισφράγισε τελικὰ μὲ ἐμπνευσμένη σύν-
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καὶ τὴν ἑλληνικὴ σημαία. (...) Δυστυχῶς
κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα γίνονται ἐπεισόδια κυρίως σὲ μοναστήρια
ποὺ βρίσκονται στὶς ἐρήμους καὶ στὰ ὁποῖα ὑπάρχουν Ἕλληνες μοναχοί· ἔχουν
ὑποστεῖ ζημιὲς ἀπὸ φανατικούς, ἀλλὰ καὶ
ἔχουν γίνει προσπάθειες νὰ τοὺς ἐξαφανίσουν» («DefenceNet» 14-12-2011).
Θλίψη καὶ ἀποτροπιασμὸ προξενοῦν
στὴν ψυχὴ κάθε πολιτισμένου ἀνθρώπου
οἱ βάρβαρες αὐτὲς ἐνέργειες φανατικῶν
Ἑβραίων στὸ Ἰσραήλ. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι
οἱ ἐπίσημες κρατικὲς ἀρχὲς καταδικάζουν
μὲ αὐστηρότητα κάθε ἐξτρεμιστικὴ ἐκδήλωση στὴν ἐπικράτειά τους. Δικαιούμαστε ὅμως νὰ ἀμφιβάλλουμε γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ πάταξη τῶν ἀκραίων αὐτῶν στοιχείων, ποὺ στρέφονται κατὰ τῶν Ἑλληνορθοδόξων προσκυνημάτων στὴν Ἁγία Γῆ, ἂν
λάβουμε ὑπ’ ὄψιν μας παρόμοια περιστατικὰ στὸ πρόσφατο παρελθόν, μὲ κορυφαῖο γεγονὸς τὴ στυγερὴ δολοφονία τοῦ
ἁγίου ἱερομονάχου Φιλουμένου στὸ προσκύνημα «Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ» στὴν περιοχὴ τῆς Σαμάρειας. Αὐτὸ ποὺ ἀπαιτοῦμε
ὡς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες
ἀρχὲς τοῦ Ἰσραὴλ εἶναι τὸ νὰ ἐνεργοῦν μὲ
τὴν ἴδια εὐαισθησία τὴν ὁποία ἔδειξαν οἱ
συμπατριῶτες μας ποικιλοτρόπως γιὰ τὴ
διάσωση τῶν Ἑβραίων τῆς Ἑλλάδος στὴ
διάρκεια τῆς φρικτῆς γερμανικῆς κατοχῆς
στὰ δύσκολα χρόνια 1941-44. Εἴθε νὰ μᾶς
ἀκούσουν!

8 σατανᾶς κάνει θραύση!...
Συγκλόνισε τὴ Νότια Ἀφρικὴ ἀλλὰ καὶ
ὅλη τὴν ὑφήλιο, τὰ δὲ διεθνὴ ΜΜΕ ἀσχολήθηκαν ἐκτενῶς μὲ τὴν ὑπόθεση. Πρόκειται γιὰ τὸ κάψιμο ζωντανῆς 18χρονης, τῆς
ὁμογενοῦς Κρίστι Θεολόγου, ἀπὸ τέσσερις σατανιστὲς νέους, τρεῖς 18χρονους καὶ
ἕναν 20χρονο.
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Τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ ἀποτρόπαιου καὶ
ἀνατριχιαστικοῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος τὶς ἔκαμε τὸ 16χρονο κορίτσι ποὺ ἦταν αὐτόπτης
μάρτυρας καὶ κατηγορεῖται γιὰ συνέργεια
στὸ ἔγκλημα. Οἱ νεαροὶ δράστες μεθυσμένοι καὶ ὑπὸ τὴν ἐπήρεια χασίς, ἀφοῦ προσευχήθηκαν στὸν σατανᾶ (!), ἔδεσαν τὰ χέρια τῆς 18χρονης, τῆς ἔσφιξαν τὸ λαιμὸ μὲ
σχοινί, τὴ χτύπησαν μὲ πέτρα στὸ κεφάλι
καὶ ὅταν ἔχασε τὶς αἰσθήσεις της τὴν ἔλουσαν μὲ πετρέλαιο καὶ τῆς ἔβαλαν φωτιά...
Ἡ Κρίστι ἔζησε λίγες μόνο μέρες καὶ μετὰ
πέθανε.
Ὅτι ὁ σατανισμὸς κάνει θραύση καὶ στὶς
ἡμέρες μας τὸ ζήσαμε καὶ στὴν Ἑλλάδα πρὶν
ἀπὸ λίγα χρόνια. Ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὸν
ἅγιο Θεὸ καὶ ἡ ὑποδούλωση τῶν ἀνθρώπων στὰ πάθη, ποὺ διακρίνουν τὴ σημερινὴ δῆθεν προοδευτικὴ καὶ πολιτισμένη
κοινωνία, εἶναι ἡ χαρὰ τοῦ ἀντίχριστου διαβόλου καὶ τῶν ὀργάνων του. Ἡ ἄγρα τοῦ
σατανᾶ μεταξὺ τῶν νέων γίνεται εὐκολότερη, διότι ἡ σημερινὴ νεολαία γαλουχεῖται
μὲ τὴν ἄθρησκη ἢ ἄθεη παιδεία. Κάτι ποὺ
γίνεται δυστυχῶς τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ
στὴν πατρίδα μας μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς ἑκάστοτε ὑπουργοὺς Παιδείας, οἱ ὁποῖοι ἔκαμαν καὶ κάνουν ὅ,τι μποροῦν ὥστε τὰ παιδιά μας νὰ μὴ διδάσκονται τὴν ὀρθόδοξη
πίστη καὶ νὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἀποκλείσθηκαν οἱ Πνευματικοὶ
ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Ἀλλ’ ὅταν ἀφαιρεῖται ἀπὸ
τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἡ πίστη στὸ Θεὸ
τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης, ἔρχεται νὰ
ἐγκατασταθεῖ ὁ ἐχθρός τοῦ Θεοῦ, ὁ διάβολος, ὁ ἐφευρέτης τοῦ κακοῦ καὶ εἰσηγητὴς
τοῦ μίσους, τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῆς διαιρέσεως τῶν ἀνθρώπων.
Αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποτελεῖ τὴν καθ’ αὑτὸ
ἀφροσύνη τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου καὶ
τὴν πηγὴ τῆς κακοδαιμονίας τοῦ πολιτισμοῦ μας, γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν ἔχουμε κανένα λόγο νὰ καυχώμεθα. Ἐνῶ ἔχουμε κάθε
λόγο νὰ ἀνησυχοῦμε ὅλο καὶ περισσότερο, ἀφοῦ ἡ νέα γενιὰ μεγαλώνει καὶ ἐκπαιδεύεται χωρὶς Χριστό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(Τοῦ Ἀσώτου)

Μελετίου Ἀντιοχείας,
Ἀντωνίου Κωνσταντινουπόλεως
Ἦχος β΄ - Ἑωθινὸν Β΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α΄ Κορ. ς΄ 12-20
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Λουκ. ιε΄ 11-32

δελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν,
ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ
κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ
σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ Θεὸς καὶ
τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. οὐκ οἴδατε ὅτι
τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω
πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά
ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ
ἓν πνεῦμά ἐστι. φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος
ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. ἢ οὐκ
οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε
ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν
ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

«Π>ντα μοι ἔξεστιν,
ἀλλA οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθDσομαι ὑπF τινος»

«Κάνε ὅ,τι θέλεις· ὅ,τι ἀγαπᾶ ἡ καρδιά
σου!» «Ξέχνα τὰ ‘‘μὴ’’ καὶ τὰ ‘‘ὄχι’’ καὶ
ζῆσε ἐλεύθερος!» Δελεαστικὰ ἀκούγονται αὐτὰ τὰ συνθήματα τοῦ κόσμου, ποὺ
καλοῦν τὸν ἄνθρωπο νὰ ζήσει ἐλεύθερος ἀπὸ ἠθικὲς δεσμεύσεις καὶ περιορισμούς. Εἶναι ὅμως πραγματικὰ ἐλεύθερος ὅποιος κάνει ὅ,τι θέλει;
Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ ἀπαντᾶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ
ἀνάγνωσμα: «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿
οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν,
ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος», λέει. Δηλαδή, ὅλα ἔχω ἐξουσία νὰ

τὰ κάνω, δὲν συμφέρουν ὅμως ὅλα‧ ὅλα
εἶναι στὴν ἐξουσία μου, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν θὰ
ἐξουσιαστῶ καὶ δὲν θὰ γίνω δοῦλος σὲ
τίποτε.
Ὁ θεόπνευστος αὐτὸς λόγος τοῦ ἁγίου
Ἀποστόλου μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ
δοῦμε, πρῶτον, γιατί ἡ ἐλευθερία ὅπως τὴν ἐννοεῖ ὁ κόσμος, στὴν οὐσία
εἶναι ὑποδούλωση, καὶ δεύτερον, πῶς
μποροῦμε νὰ ζοῦμε ἀληθινὰ ἐλεύθεροι.

1. Δοῦλος τῶν παθῶν
Ὅσο κι ἂν φαίνεται παράξενο, ἡ ἀποδέσμευση ἀπὸ τοὺς ἠθικοὺς φραγμοὺς
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καταλήγει τελικὰ στὴν ὑποδούλωση! Ἂς
θυμηθοῦμε τὸν ἄσωτο υἱὸ τῆς σημερινῆς
εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Ἔφυγε ἀπὸ τὸ
πατρικὸ σπίτι γιὰ νὰ ζήσει ἐλεύθερος,
καὶ κατέληξε νὰ γίνει δοῦλος. Ἔφτασε
μάλιστα σὲ τέτοια φτώχεια καὶ ἐξαθλίωση, ὥστε κινδύνευε νὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν
πείνα! Αὐτὸ εἶναι τὸ τραγικὸ κατάντημα
κάθε ἀνθρώπου ποὺ νομίζει ὅτι ἐλευθερία σημαίνει ζωὴ ἀχαλίνωτη. Θέλει, γιὰ
παράδειγμα, ὁ ἄνθρωπος νὰ εἶναι ἐλεύθερος γιὰ νὰ διασκεδάζει, νὰ ξενυχτᾶ, νὰ
πίνει, νὰ καπνίζει καὶ γενικὰ νὰ παραδίδεται στὶς κατώτερες ἐπιθυμίες του χωρὶς
ἠθικὲς ἀναστολές. Καθὼς ὅμως ἀπολαμβάνει τὴ δῆθεν ἀνεξαρτησία του, ἁλυσοδένεται μὲ νέες ἐξαρτήσεις, μὲ ἁμαρτωλὲς συνήθειες καὶ ἄνομα πάθη. Ὑποδουλώνεται στὶς ἐπιταγὲς τῆς μόδας, τοῦ
κόσμου, τῶν παθῶν. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος γράφει ὅτι πολλοὶ μιλοῦν γιὰ ἐλευθερία ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἔχουν γίνει σκλάβοι
τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς ἁμαρτίας. Διότι στὸ πάθος ποὺ ἔχουν νικηθεῖ, σ’
αὐτὸ ἀκριβῶς ἔχουν ὑποδουλωθεῖ: «Ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ
δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς· ᾧ γάρ
τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται» (Β΄
Πέτρ. β΄ 19).
Καὶ κάτι ἀκόμη: Ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἀπολαύσει τὴν ἐλευθερία του,
ὅταν καταπατεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, διότι ἔχει τὴ συνείδηση ποὺ διαρκῶς τὸν
ἐλέγχει. Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ συνείδηση ἀποτελεῖ τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ μέσα
μας. Ὅ,τι καὶ νὰ κάνει λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος, ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ, θὰ τὸν κυνηγοῦν οἱ τύψεις καὶ δὲν θὰ βρίσκει ποτὲ γαλήνη καὶ
ἠρεμία στὴν ψυχή του.

2.  ἀληθινὴ ἐλευθερία
Πῶς λοιπὸν μποροῦμε νὰ ζοῦμε ἀληθινὰ ἐλεύθεροι; Μόνο μὲ τὸ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ
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νὰ γίνουμε δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ. Ὅσο
παράδοξο κι ἂν ἀκούγεται αὐτό, εἶναι
ὅμως ἀληθινό. Ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ζήσει πραγματικὰ ἐλεύθερος, ὀφείλει νὰ γίνει δοῦλος. Δοῦλος τοῦ Θεοῦ, πιστὸς καὶ
ὑπάκουος, ποὺ θὰ ἀγωνίζεται νὰ τηρεῖ
τὶς ἐντολές του. Μᾶς τὸ εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος: «Ἐάν... ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ,
ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε» (Ἰω. η΄ 36).
Πραγματικὰ ἐλεύθεροι θὰ γίνετε, ἂν σᾶς
δώσει τὴν ἐλευθερία ὁ μονογενὴς Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ. Πράγματι! Μόνον ὅσοι ἀκολουθοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ μποροῦν νὰ ζήσουν ἐλεύθεροι κι ἀδέσμευτοι ἀπὸ τὴ δουλεία τῶν παθῶν, τὴν ἐπιρροὴ τοῦ κόσμου καὶ τὴν κυριαρχία τοῦ
διαβόλου.
Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ μᾶς διδάσκει ἡ
Παραβολὴ τοῦ ἀσώτου. Πότε ὁ ἄσωτος
ἔζησε τὴν ἀληθινὴ ἐλευθερία; Ὅταν ἐπέστρεψε στὸ σπίτι μὲ τὴ διάθεση νὰ μείνει
ὡς ὑπάκουος καὶ πειθαρχικὸς δοῦλος
τοῦ πατέρα του. Καὶ μάλιστα τότε ὁ πατέρας του μὲ τὴν ἀγαθότητα καὶ τὴν ἀγάπη του δὲν τὸν δέχθηκε ὡς δοῦλο ἀλλὰ
ὡς τὸ ἀγαπημένο του παιδί. Νά λοιπὸν
ποὺ ὁ ἄσωτος ἔγινε πραγματικὰ ἐλεύθερος!
Αὐτὴ εἶναι ἡ ζωὴ μέσα στὴν Ἐκκλησία.
Ζωὴ ὑπακοῆς καὶ ἐλευθερίας μέσα στὸ
σπίτι τοῦ Θεοῦ Πατέρα. Καὶ δὲν μπορεῖ
νὰ εἶναι διαφορετικὰ, διότι «οὗ (=ὅπου)
τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β΄
Κορ. γ΄ 17).
❁ ❁ ❁
Ὅταν ὁ πανάγαθος Θεὸς ἔπλασε τὸν
ἄνθρωπο, τοῦ χάρισε ἕνα ἀτίμητο δῶρο: τὴν ἐλευθερία του. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ
ἄνθρωπος ἔκανε κακὴ χρήση αὐτῆς τῆς
δωρεᾶς κι ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν Δημιουργό του, τώρα δρέπει τοὺς καρποὺς
τῆς ἀποστασίας του. Ὁ δρόμος λοιπὸν
γιὰ τὴν ἀληθινὴ ἐλευθερία εἶναι ἕνας: ἡ
μετάνοια καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὸ σπίτι τοῦ
Θεοῦ Πατέρα!

Ο

Μπροστὰ
στὶς ἀποτυχίες
τῆς ζωῆς

λοι οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ νεανικά τους χρόνια κάνουν σχέδια γιὰ τὸ μέλλον τους. Θέλουν νὰ ἔχουν παντοῦ ἐπιτυχίες: στὶς σπουδές, στὸ ἐπάγγελμα, τὴν οἰκογένεια, στὰ οἰκονομικά, ἐργασιακὰ καὶ ἄλλα τους θέματα. Ἀκόμη καὶ
στὰ παιδικὰ παιχνίδια δὲν ἔχουν μάθει νὰ χάνουν.
Ὅμως τὶς περισσότερες φορὲς ἀλλιῶς ἔρχονται τὰ
πράγματα. Ὅλοι μας στὸ δρόμο τῆς ζωῆς μας ἀντικρίσαμε συχνὰ ἀποτυχίες, καὶ κάποτε μεγάλες. Καὶ
αἰσθανόμαστε ἀποτυχημένοι· ἀποτυχημένοι στὶς
σχέσεις μας, στὰ ὄνειρά μας. Κι ὅταν πάνω σ’ ὅλα
αὐτὰ ἔρχονται νὰ προστεθοῦν κι ἄλλες ἀποτυχίες,
ἀρρώστιες, διαζύγια, θάνατοι, τότε ἡ κατάσταση γίνεται ἀφόρητη.
Κι ὅταν μάλιστα αἰσθανόμαστε ὅτι δὲν φταῖμε ἐμεῖς γιὰ τὶς ἀποτυχίες ποὺ συναντοῦμε, τότε οἱ
ἀποτυχίες φαίνονται ἀκόμη πιὸ δυσβάστακτες. Κι
ἕνα «γιατί» βγαίνει ἐκρηκτικὰ μέσα ἀπὸ τὰ βάθη
τῆς καρδιᾶς μας.
Γιατί, Θεέ μου, χωρὶς νὰ φταίω, ἐπέτρεψες σὲ μένα τέτοιες ἀποτυχίες;
Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ ποῦμε εἶναι ὅτι τίποτε
δὲν ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς τυχαῖα στὴ ζωή μας. Οἱ ἀποτυχίες ἔχουν κάποιο ἀπώτερο πνευματικὸ σκοπό.
Ὁ Θεὸς μᾶς ἀφήνει μέσα στὶς ἀποτυχίες μας, διότι θέλει κάτι ἀπὸ μᾶς. Θέλει νὰ βγάλει μέσα ἀπὸ
τὴ θλίψη εὐλογία, μέσα ἀπὸ τὸν πόνο χαρά. Στὴν
περίοδο αὐτὴ μᾶς βοηθᾶ νὰ καταλάβουμε τὴ μηδαμινότητά μας, καὶ τὴ δική του παντοδυναμία. Μᾶς
πλουτίζει μὲ τὶς ἀρετὲς τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἀγάπης,
τῆς συγχωρητικότητος, τῆς εὐσπλαχνίας. Γιὰ νὰ

ἔλθει ἡ ἄνοιξη στὴ ζωή μας,
πρέπει νὰ προηγηθεῖ ὁ βαρὺς
χειμώνας· νὰ γεμίσουν οἱ δεξαμενὲς τῶν βουνῶν μὲ τὰ
νερὰ τοῦ οὐρανοῦ, νὰ ἁπλώσουν ρίζες οἱ σπόροι, νὰ κυοφορήσει ἡ φύση τὸ ἄνθισμα
τῆς νέας ζωῆς.
Νὰ θυμηθοῦμε πόσο ἀποτυχημένος φαινόταν ὁ πάγκαλος Ἰωσὴφ μέσα στὸ κελλὶ
τῆς φυλακῆς τῆς Αἰγύπτου!
Ἀνθρωπίνως ὅλα εἶχαν τελειώσει γι’ αὐτόν. Πόσο ραγδαῖα ὅμως ἄλλαξαν τὰ πάντα! Κι ἀπὸ μελλοθάνατος ἔγινε ἀντιβασιλεὺς τῆς Αἰγύπτου! Δοξάστηκε ὅσο ἐλάχιστοι ἄνθρωποι (βλ. Γεν. λθ΄).
Μποροῦμε ἐπίσης νὰ αἰσθανθοῦμε πόσο ἀποτυχημένες φαίνονταν οἱ δυὸ ἐκεῖνες
γυναῖκες ποὺ ἐπὶ χρόνια δὲν
μποροῦσαν νὰ ἀποκτήσουν
παιδί; Κι αὐτὲς οἱ ἀποτυχημένες ἔγιναν οἱ πιὸ εὐλογημένες
μάνες τοῦ κόσμου. Ἡ Ἐλισά-
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βετ δηλαδὴ καὶ ἡ Ἄννα, ποὺ ἀξιώθηκαν
ὄχι ἁπλῶς νὰ γεννήσουν ἕνα παιδί, ἀλλὰ
ἡ μία γέννησε τὸν μεγαλύτερο ἄνδρα τοῦ
κόσμου μέχρι τότε, τὸν Τίμιο Πρόδρομο,
καὶ ἡ ἄλλη, ἡ Ἄννα, γέννησε τὴν ὑψηλοτέρα τῶν οὐρανῶν, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Μέσα ὅμως στὰ ἀτελείωτα χρόνια
τῆς προσμονῆς τους προετοίμαζαν τὶς
ψυχές τους γιὰ νὰ διακονήσουν στὰ δύο
ὕψιστα αὐτὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ.
Μέσα στὴν περίοδο λοιπὸν τῶν ἀποτυχιῶν μας μαθαίνουμε νὰ ἀντέχουμε,
νὰ περιμένουμε καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε.
Καταλαβαίνουμε ὅτι δὲν εἶναι ὅλα εὔκολα. Ὡριμάζουμε, γινόμαστε πιὸ δυνατοί.
Ἐκτιμοῦμε καλύτερα τὰ πράγματα. Κατανοοῦμε ὅτι οἱ ἀποτυχίες εἶναι ἐπισκέψεις τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν τελείωσή μας. Λέει
πολὺ χαρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Τὸ συμφερόντως ἀποτυχεῖν, ἐπιτυχεῖν ἐστι». Τὸ νὰ ἔχουμε δηλαδὴ ἀποτυχίες γιὰ τὸ πνευματικό μας συμφέρον,
ἀποτελεῖ ἐπιτυχία. Γι’ αὐτὸ «νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ ὄχι μόνο γιὰ τὶς ἐπιτυχίες
μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἀποτυχίες μας. Διότι τὸ νὰ ἔχουμε ἀποτυχίες, ὅταν ὁ Θεὸς
τὸ ἐπιτρέπει, δὲν εἶναι χειρότερο ἀπὸ τὸ
νὰ ἔχουμε ἐπιτυχίες. Διότι ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ ξέρουμε ποιὸ εἶναι τὸ συμφέρον μας, ὅπως τὸ ξέρει ὁ Θεός». Αὐτὸ
βέβαια εἶναι κάτι πολὺ δύσκολο. Εἶναι ὁ
δρόμος τῆς ἁγιότητος. Ἂν τὸν ποθοῦμε
αὐτὸν τὸν δρόμο καὶ μεῖς, θὰ πρέπει νὰ

μάθουμε νὰ δεχόμαστε ἀγόγγυστα καὶ
δοξολογητικὰ τὶς ἀποτυχίες τῆς ζωῆς
μας. Ζηλεύουμε κάποιες φορὲς τὰ πανύψηλα δέντρα τῶν βουνῶν, ἀλλὰ δὲν
σκεφτόμαστε ὅτι γιὰ νὰ φθάσουν αὐτὰ
σὲ μιὰ τέτοια ὡραιότητα τὰ ἔδερνε ὁ ἄνεμος ἀνελέητα ἐπὶ χρόνια.
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἄλλωστε, μέσα στὸ
σκοτάδι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς φαινόταν ὡς ὁ πιὸ ἀποτυχημένος διδάσκαλος τοῦ κόσμου. Τὸν εἶχαν ἐγκαταλείψει
οἱ πάντες, εἶχε μείνει σχεδὸν μόνος του.
Καὶ πάνω στὸ Σταυρὸ νεκρὸς φάνταζε
στοὺς ἐχθρούς του ὡς ὁ πιὸ ἀποτυχημένος ὅλων. Ὅμως ἀκολούθησε τὸ Σάββατο, τὸ Μέγα Σάββατο, καὶ ἦλθε ἐπιτέλους ἡ μία τῶν Σαββάτων, γλυκοχάραξε ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ θρίαμβος ἐκεῖνος εἶναι ὁ μεγαλύτερος θρίαμβος ὅλων τῶν αἰώνων.
Μὴ φοβόμαστε λοιπὸν τίποτε! Στὰ χέρια τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ εἶναι οἱ
ζωές μας. Οἱ ἐπιτυχίες μας καὶ οἱ ἀποτυχίες μας. Δὲν ξέρουμε βέβαια πότε ὁ Κύριος θὰ ἔλθει νὰ δώσει λύση στὶς ἀποτυχίες μας. Εἴτε ὅμως ἀπαντήσει ἀργὰ
εἴτε γρήγορα, αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει νὰ βιώνουμε καθημερινά, εἶναι ὅτι ὁ Χριστὸς
βρίσκεται διαρκῶς μαζί μας. Σηκώνει μαζί μας τὶς δικές μας ἀποτυχίες καὶ ἐργάζεται τὸν ἁγιασμό, τὴ σωτηρία καὶ τὴ δόξα μας.

Ἀθανασίου Ἰ. Σκαρμόγιαννη

῎Εκδοση ὄγδοη
Οἱ ἅγιες μητέρες ᾿Εμμέλεια, Νόννα καὶ Ἀνθούσα, ποὺ βοήθησαν τὰ
παιδιά τους νὰ γίνουν Ἅγιοι, Οἰκουμενικοὶ Διδάσκαλοι καὶ Ὁδηγοὶ τῶν
χριστιανῶν, ἀποτελοῦν πρότυπα πρὸς μίμηση ἀπὸ τὶς χριστιανὲς μητέρες κάθε ἐποχῆς.
Σελίδες 287. Τιμᾶται 9 €.
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Μιὰ θαυμάσια προσευχὴ
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Λειτουργίας, τὴν ὁποία ἀπευθύνει
ὁ Λειτουργὸς πρὸς τὸν Θεὸ μετὰ
τὴ θεία Κοινωνία καὶ ἀφοῦ οἱ ἱεροψάλτες ψάλουν τὸ «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν...». Εἶναι μιὰ ἐξαιρετικὴ προσευχή,
ποὺ συνδυάζει ἄριστα τὴν εὐχαριστία
πρὸς τὸν Κύριο καὶ τὴν αἴτηση πρὸς Ἐκεῖνον. Προσευχὴ μικρὴ σὲ ἔκταση ἀλλὰ
πολὺ μεγάλη σὲ νοήματα. Ἰδοὺ ἡ προσευχὴ αὐτή:
«Εὐχαριστοῦμέν σοι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, εὐεργέτα τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὅτι
καὶ τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ κατηξίωσας ἡμᾶς
τῶν ἐπουρανίων σου καὶ ἀθανάτων Μυστηρίων. Ὀρθοτόμησον ἡμῶν τὴν ὁδόν,
στήριξον ἡμᾶς ἐν τῷ φόβῳ σου τοὺς
πάντας· φρούρησον ἡμῶν τὴν ζωήν, ἀσφάλισαι ἡμῶν τὰ διαβήματα, εὐχαῖς καὶ
ἱκεσίαις τῆς ἐνδόξου Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ πάντων τῶν ἁγίων σου».
Αὐτὴ εἶναι ἡ λειτουργικὴ προσευχὴ
μετὰ τὴ θεία Κοινωνία. Στὴν ἀρχὴ εὐχαριστοῦμε τὸν Κύριο, τὸν φιλάνθρωπο
Δεσπότη καὶ Θεό μας, τὸν εὐεργέτη τῶν
ψυχῶν μας γιὰ τὴ συμμετοχή μας στὸ
μέγα Μυστήριο τῆς θείας Κοινωνίας. Ἐπειδὴ εἶναι σὲ πληθυντικὸ ἀριθμὸ τὸ ρῆμα «εὐχαριστοῦμεν», φροντίζουν πολλοὶ
ἱερεῖς νὰ λένε ὅσο μποροῦν πιὸ καθαρὰ

καὶ
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υνα
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τὶς λέξεις
λέξ
έξει
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τῆς προσευχῆς
αὐτῆς, γιὰ νὰ τὶς νιώθει καὶ νὰ τὶς ζεῖ ὅλο
τὸ ἐκκλησίασμα. Τὸν εὐχαριστοῦμε γιὰ
τὸ ὅτι μᾶς ἀξίωσε νὰ κοινωνήσουμε, νὰ
πάρουμε μέσα μας τὸ πανάγιο Σῶμα καὶ
τὸ τίμιο Αἷμα του. Ὑπάρχει ἄραγε μεγαλύτερη δωρεὰ καὶ εὐεργεσία καὶ χάρις
ἀπὸ αὐτήν; Καὶ δὲν πρέπει νὰ σκιρτᾶ ἡ
καρδιά μας ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν
φιλάνθρωπο Εὐεργέτη μας καὶ νὰ θέλει
νὰ τοῦ ἐκφράσει τὸ ὁλόθερμο εὐχαριστῶ
της ἀμέσως;
Ἀλλὰ καὶ ὅσοι γιὰ τὸν ἄλφα ἢ βήτα λόγο
δὲν κοινωνήσαμε ἐκείνη τὴ συγκεκριμένη ἡμέρα ποὺ τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία,
πάλι Τὸν εὐχαριστοῦμε. Γιατί; διότι ἀξιωθήκαμε νὰ λάβουμε μέρος στὴν τέλεση
τοῦ μεγάλου Μυστηρίου καὶ νιώσαμε νὰ
ἀγγίζει τὴν καρδιά μας ἡ αὔρα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ποὺ κατῆλθε στὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ μετέβαλε τὸν ἄρτο καὶ τὸν οἶνο
σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Καὶ μετὰ τὴν εὐχαριστία ἀρχίζουν τὰ
αἰτήματα, διότι καταλαβαίνουμε ὅτι ἔχουμε ἀνάγκη τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ
εὐαρεστήσουμε ἐνώπιόν του καὶ νὰ βαδίζουμε σταθερὰ πρὸς τὸν οὐρανό.
Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ πρῶτο αἴτημα; «Ὀρθοτόμησον ἡμῶν τὴν ὁδόν». Ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Παν. Τρεμπέλας στὸ ἐξ-
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αίρετο βιβλίο του «Ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον
Λατρείαν μας» γράφει: «Ὁ δρόμος τῆς
ἁμαρτίας δὲν εἶναι δρόμος εὐθὺς καὶ
ὁμαλός. Εἶναι ὁδὸς σκολιὰ καὶ τραχεῖα.
Τὸ αἴτημα λοιπὸν ‘‘ὀρθοτόμησον ἡμῶν
τὴν ὁδὸν’’ σημαίνει κατάστησον εὐθεῖαν
τὴν συμπεριφοράν μας καὶ τὸν ὅλον τρόπον τῆς ζωῆς μας. Ἐλευθέρωσέ μας, Κύριε, ἀπὸ πᾶσαν στρεβλότητα καὶ πονηρίαν. Εὐδόκησον νὰ συμπεριφερώμεθα
πάντοτε καὶ πρὸς πάντας μὲ εὐθύτητα
καὶ εἰλικρίνειαν καὶ ἀπομάκρυνέ μας ἀπὸ
τὴν διεστραμμένην ὁδὸν τῆς ἁμαρτίας».
Μὲ τὸ δεύτερο αἴτημα παρακαλοῦμε
θερμὰ τὸν Κύριο νὰ μᾶς στηρίζει στὸν
ἅγιο φόβο του: «Στήριξον ἡμᾶς ἐν τῷ
φόβῳ σου τοὺς πάντας», δέεται ἐκ μέρους ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος ὁ Λειτουργός. Στήριξε ὅλους μας στὴ συναίσθηση τοῦ ἱεροῦ φόβου σου, ὥστε ὅ,τι
σκεφτόμαστε, ὅ,τι ποθοῦμε, ὅ,τι λέμε,
ὅ,τι κάμνουμε καί ἐνεργοῦμε, τὰ πάντα
νὰ ρυθμίζονται ἀπὸ τὸν ἅγιο φόβο σου.
Σὰν ἄλλο φρένο ὁ φόβος σου νὰ μᾶς
συγκρατεῖ ἀπὸ τὸ κακό. «Στήριξέ μας εἰς
τὸν ἅγιον φόβον ποὺ προκαλεῖ ἡ συναίσθησις τῆς παρουσίας σου» (Παν. Τρεμπέλας). Καὶ ὅπως ἀποφεύγουμε νὰ παρεκτρεπόμαστε μπροστὰ σὲ σεβαστὰ
πρόσωπα, ἀλλὰ προσέχουμε τὴ συμπεριφορά μας, ἔτσι ὁ ἅγιος φόβος ποὺ
προκαλεῖ ἡ συναίσθηση τῆς ἁπανταχοῦ
παρουσίας σου ἂς μᾶς συγκρατεῖ ἀπὸ
κάθε κακό.
Καὶ προσθέτει ὁ Λειτουργός: «Φρούρησον ἡμῶν τὴν ζωήν». Μᾶς ἀπειλοῦν
πολλοὶ κίνδυνοι, Κύριε, μέρα καὶ νύχτα.
Κίνδυνοι ὁρατοὶ καὶ ἀόρατοι, ὑλικοὶ καὶ
πνευματικοὶ, ἀπὸ ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ
δαίμονες. Στὴν ἐποχή μας οἱ κίνδυνοι
αὐτοὶ ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ καὶ ἀπειλεῖται διαρκῶς ἡ ὕπαρξή μας. Δὲν ξέρουμε ἀπὸ ποιοὺς καὶ πῶς νὰ φυλαχθοῦμε. Κινδυνεύει ἡ ζωή μας, κινδυνεύει ἡ ψυχή μας, κινδυνεύει ἡ οἰκογένειά
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μας, κινδυνεύει ἡ πατρίδα μας. Μόνο
Ἐσύ, φιλάνθρωπε, πανάγαθε καὶ παντοδύναμε, Κύριε καὶ Θεέ μας, μπορεῖς νὰ
μᾶς φρουρήσεις. Ἐσὺ μπορεῖς νὰ στείλεις τοὺς ἀγγέλους σου, ὅπως τὸ ἔκαμες
πολλὲς φορὲς στὴν ἐκκλησιαστική μας
ἱστορία καὶ φρούρησες καὶ ἔσωσες τοὺς
πιστούς, ποὺ κατέφευγαν μὲ πίστη στὴ
βοήθεια καὶ προστασία σου.
Καὶ τὸ τελευταῖο αἴτημα: «Ἀσφάλισαι
ἡμῶν τὰ διαβήματα». Δανειζόμαστε πάλι
ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Παν. Τρεμπέλα, ὁ ὁποῖος γι’ αὐτὸ τὸ αἴτημα γράφει τὰ ἑξῆς:
«Περιπατοῦμεν εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἀρετῆς.
Δὲν εἴμεθα ὅμως ἀσφαλεῖς καὶ ἀμετακίνητοι εἰς αὐτήν. Τρικλίζομεν καὶ μόλις στεκόμεθα εἰς τὰ πόδια μας. Σύ (Κύριε) θὰ μᾶς στηρίξῃς. Σὺ θὰ μᾶς στερεώσῃς, ὥστε νὰ παύσωμεν ἀπὸ τοῦ νὰ
ταλαντευώμεθα... Σὺ θὰ μᾶς κάμῃς σταθερούς, ὥστε τίποτε νὰ μὴ δύναται νὰ
μᾶς ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὸν δρόμον τῆς
ἀρετῆς...».
Καὶ κλείνει ἡ ὡραία καὶ συγκινητικὴ
αὐτὴ λειτουργικὴ προσευχὴ μὲ ἐπίκληση τῆς βοηθείας τῆς ἐνδόξου Θεοτόκου
καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. Σὰν νὰ λέει δηλαδὴ ὁ συντάκτης τῆς προσευχῆς, ποὺ
εἶναι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος,
ὁ ὁποῖος συνέθεσε καὶ τὴν ὅλη θεία Λειτουργία: Σοῦ τὰ ζητοῦμε ὅλα αὐτά, Κύριε, παίρνοντας θάρρος ἀπὸ τοὺς μεσολαβητὲς ποὺ ἔχουμε ὑπὲρ ἡμῶν ἐνώπιόν σου. Ξέρουμε πόσο μᾶς ἀγαποῦν
καὶ πόσο ποθοῦν νὰ βρεθοῦμε κι ἐμεῖς
κοντά τους καὶ πόσο δέονται γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ἄκουσε, Σὲ παρακαλοῦμε,
τὴν Παναγία Μητέρα σου, ποὺ δέεται
γιὰ μᾶς καὶ βοήθησέ μας. Δέξου καὶ τὶς
ὑπὲρ ἡμῶν ἱκεσίες τῶν Ἁγίων σου, ποὺ
ἔχυσαν καὶ τὸ αἷμα τους γιὰ τὸ ἅγιο ὄνομά σου καὶ ἐλέησέ μας. Σὺ εἶσαι ὁ Ἐλεήμων, εἶσαι ὁ Πανάγαθος καὶ ὁ Παντοκράτωρ, καὶ Σὲ ὑμνοῦν τὰ σύμπαντα
στοὺς αἰῶνες.

Ε

κλαψε ὁ Χριστός!
Γιὰ ἀκόμα μιὰ φορὰ ἔκλαψε. Καὶ
δὲν ἦταν τώρα ἁπλῶς κάποια δάκρυα ποὺ ράντισαν τὸ τίμιο πρόσωπό
του, ὅπως πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες στὸ φίλο του Λάζαρο. Ἐδῶ ἦταν κλαυθμὸς ἀσυγκράτητος. Ἐκεῖ ἐπιβλήθηκε μὲ δύναμη βουλήσεως στὸ συναίσθημά του καὶ
τελικὰ ἁπλῶς «ἐδάκρυσεν» (Ἰω. ια΄ 35).
Ἐδῶ «ἔκλαυσεν» (Λουκ. ιθ΄ 41). Τὸν κατέλαβαν λυγμοί, ἄφησε ἐλεύθερο τὸ θυμικό του νὰ ἐκδηλωθεῖ, ἔχυσε ἄφθονα δάκρυα...
«Ἔκλαυσεν» ὁ Ἰησοῦς «ἰδὼν τὴν πόλιν», τὴν πατρίδα του, τὴν Ἱερουσαλήμ.
Ἦταν τότε ποὺ κατέβαινε ἀπὸ τὸ ὄρος
τῶν Ἐλαιῶν καθισμένος ἐπάνω σὲ πουλάρι, καὶ ὅλος ὁ κόσμος Τὸν ἀνευφημοῦσαν βασιλιὰ καὶ Μεσσία καὶ ἔστρωναν τὰ
ροῦχα τους νὰ περάσει ἀπὸ ἐπάνω. Τότε,
καὶ ἀφοῦ εἶχε σχεδὸν κατέλθει τὴν ὁδὸ
ποὺ ὁδηγοῦσε ἀπὸ τὸ ὄρος πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ, προσέπεσε στοὺς ὀφθαλμούς
του ἡ ὄψη τῆς πόλεως. Θέαμα ἐπιβλητικό, μεγαλοπρεπές, μὲ τὸν Ναὸ νὰ ἀπαστράπτει ἀπὸ τὴ λευκότητα τῶν λίθων καὶ

μαρμάρων του, μοναδικὸ μνημεῖο λατρείας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο.
Ἡ Ἱερουσαλήμ, ἡ πρωτεύουσα τοῦ περιουσίου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐκλεκτοῦ
ἔθνους, ποὺ εἶχε ἀξιωθεῖ τῆς «περιποιήσεως» ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ, τῆς πατρικῆς
εὐνοίας του!
Καὶ ὅμως – τί τραγικό! – ἡ Ἱερουσαλήμ,
«ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς
αὐτήν!» (Ματθ. κγ΄ 37). Αὐτὴ ποὺ εἶχε δεχθεῖ ὅλη τὴ στοργικὴ ἐπιμέλεια καὶ φροντίδα τοῦ Ὑψίστου, ὅλη τὴν «πρόσκλισιν»,
τὸ σκύψιμό του ἐπάνω της, τὴν ἰδιαίτερη
μεταχείριση ἐκ μέρους του, τήν εὐμενὴ
πρὸς αὐτὴν διάθεσή του, ναὶ αὐτή· αὐτὴ
Τὸν ὕβρισε τὸν Τροφέα καὶ Κηδεμόνα
της. Ξυπάστηκε ἀπὸ τὶς ἄφθονες εὐλογίες ποὺ τὴ συνάντησαν, «ἐλιπάνθη, ἐπαχύνθη, ἐπλατύνθη» καὶ τέλος «ἀπελάκτισε», κλώτσησε, βλασφήμησε, ἀποστάτησε (Δευτ. λβ΄ 15).
Αὐτὴ τὴν πόλη ἀντίκρισε ὁ Χριστός, καὶ
ἐνῶ οἱ ἐπευφημίες τοῦ πλήθους ἀκόμα
ἠχοῦσαν γύρω του, αὐτὸς «ἰδὼν τὴν πό➙
λιν ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτῇ».
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Τόσο καιρὸ τοὺς καλοῦσε κοντά του.
Τοὺς ἀπηύθυνε πρόσκληση, προσκλήσεις ἐπανειλημμένες, τοὺς παρακαλοῦσε.
Μὲ λόγια, μὲ πράξεις, μὲ θαύματα, μὲ φόβητρα, μὲ ἀπειλές, μὲ δάκρυα, μὲ ἱκεσίες,
κάθε μέρα, ὅλη τὴν ἡμέρα... «Ὅλην τὴν
ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς
λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα» (Ρωμ.
ι΄ 21· Ἡσ. ξε΄ [65] 2). Σὰν τὸν στοργικὸ πατέρα, σὰν τὴν τρυφερὴ μάνα, ὅλη τὴν ἡμέρα ἅπλωνα τὰ χέρια μου, καλοῦσα, ἱκέτευα, ζητοῦσα νὰ ἀναδεχθῶ, νὰ περιπτυχθῶ, νὰ ἐγκολπωθῶ, καὶ τὸ μόνο ποὺ
εἰσέπραττα ἦταν ἡ ἀντίρρηση, ἡ ἀπόρριψη. Πῶς νὰ μὴν κλάψει ὁ Χριστός;
Ἂν ἤξερες, Ἱερουσαλήμ! «Εἰ ἔγνως...
καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, τὰ πρὸς
εἰρήνην σου!» (Λουκ. ιθ΄ 42). Ἔστω καὶ
τώρα, τὴν τελευταία αὐτὴ ἡμέρα, τὴν
ἔσχατη προθεσμία ποὺ σοῦ δίνεται ἀπὸ
τὸν Θεό, ἂν ἤξερες ἐκεῖνα ποὺ θὰ σὲ ὁδηγοῦσαν στὴν εἰρήνη σου, στὴν εὐημερία
σου! Ἂν μποροῦσες νὰ τὰ καταλάβεις! Ἂν
ἐπιτέλους τώρα ἄνοιγαν τὰ μάτια σου νὰ
δεῖς τὸ συμφέρον σου!...
Σταματᾶ ἐδῶ ὁ Θεάνθρωπος. Τὸ «ἂν»
ποὺ εἶπε, τὸ ἀφήνει μετέωρο, χωρὶς ἀπόδοση τοῦ λόγου. Τί θὰ γινόταν, ἂν ἡ Ἱερουσαλὴμ καταλάβαινε τὸ συμφέρον της,
συναισθανόταν τὴν ἀποστασία της καὶ
ἐπέστρεφε, ἔστω κι αὐτὴ τὴν τελευταία
στιγμή, στὸν Θεό; Δὲν συνέχισε ὁ Κύριος.

Τόσες φορὲς τὰ εἶχε πεῖ. Τώρα δὲν συνέχισε. Μόνον ἔκλαψε.
Κι ἔπειτα συμπλήρωσε καὶ κάτι ἄλλο:
«Νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου»
(στίχ. 42). Τώρα πάει, τελείωσε. Τώρα ἔπεσε σκοτάδι στὰ μάτια σου, τυφλώθηκες,
πωρώθηκες, δὲν μπορεῖς πιὰ νὰ δεῖς τὸ
συμφέρον σου. Δὲν μπορεῖς νὰ βρεῖς τὸ
δρόμο ποὺ θὰ σὲ βγάλει ἀπὸ τὸν ὁριστικὸ χαμό σου.
Ἱερουσαλήμ, ἂν ἤξερες!
❁ ❁ ❁
Ἑλλάδα, ἂν ἤξερες!...
–Μή, Κύριε. «Μὴ ἀπορρίψῃς ἡμᾶς ἀπὸ
τοῦ προσώπου σου. Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου, Κύριε, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ἡμῖν, ὁ
Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν. Κύριε, ρῦσαι ἡμᾶς
καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Μὴ καταισχύνῃς
ἡμᾶς, ἀλλὰ ποίησον μεθ’ ἡμῶν κατὰ τὴν
ἐπιείκειάν σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ
ἐλέους σου. Ἐπίστρεψον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς
τῶν σωτηρίων ἡμῶν» (Ψαλμ. ν΄ [50] 13,
οη΄ [78] 8-9, Δαν. γ΄ [Προσ. 18], Ψαλμ.
πδ΄ [84] 5).
Προτοῦ εἶναι πιὰ ἀργά. Προτοῦ «κρυβῇ
ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν» μας ὁ δρόμος τῆς
ἐπιστροφῆς σὲ Σένα. Προτοῦ αὐτὴ ἡ πατρίδα, ἡ ἀγαπημένη, ἡ χιλιοευλογημένη
ἀπὸ Σένα, χάσει ὁριστικὰ τὸ φῶς της. Ἐσένα, τὸν Κύριο καὶ Θεό της...

ΚΡΙΣΗ Ἔξοδος ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο
Ἀποστόλου Χ. Τσολάκη

Γένους στήριγμα
Τὸ Κίνημα τῶν Κολλυβάδων Πατέρων
καὶ ἡ πνευματικὴ προσφορά του στὸ Ἔθνος

Σελίδες 108.
Τιμᾶται 3  ̦.

Σὲ καιροὺς δυσχείμερους γιὰ τὴν πατρίδα μας τὰ βιβλία αὐτὰ
ἔ
ἔρχονται
νὰ μᾶς ὑπενθυμίσουν τὴν ἀνάγκη γιὰ δραστικὴ ἐξάρτηση ἀπὸ τὰ ζώπυρα ἐκεῖνα τοῦ Ἔθνους ποὺ εἶναι ἱκανὰ καὶ σήμερα νὰ διασφαλίσουν τὴν πνευματική μας ἐλευθερία, καθὼς καὶ
τὴν ἰδιαίτερη ἐθνικὴ καὶ πολιτισμικὴ φυσιογνωμία μας.

Σελίδες 144.
Τιμᾶται 5  ̦.

Ο

ἱ ἄνθρωποι κάνουν πολλὰ ὄνειρα
γιὰ τὸ μέλλον. Θέτουν στόχους,
καταστρώνουν σχέδια, προγραμματίζουν ἐργασίες διάφορες. Ἰδίως οἱ
νέοι ἐπιθυμοῦν νὰ τελειώσουν τὶς σπουδές τους, νὰ βγοῦν στὴν ἀγορὰ ἐργασίας, νὰ ἐπιδιώξουν ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερη ἐπαγγελματικὴ ἀποκατάσταση.
Ὅμως ἡ ἐπίτευξη τῶν στόχων μας δὲν
ἐξαρτᾶται μόνο ἀπὸ τὶς δικές μας δυνάμεις. Ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν εὐλογία ποὺ
θὰ δώσει ὁ παντοδύναμος Θεός. Δυστυχῶς πολλοὶ ἄνθρωποι λησμονοῦν τὴν
ἀλήθεια ὅτι ἐξαρτώμεθα ἀπὸ τὸν ἅγιο
Θεό, καὶ ἐνεργοῦν σὰν νὰ κανονίζουν
αὐτοὶ ὅλα τὰ θέματα.
Ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ἐξηγεῖ μ᾿ ἕνα
πολὺ ὡραῖο παράδειγμα γιατί δὲν ἐνεργοῦν σωστὰ ὅσοι δὲν λαμβάνουν ὑπ’
ὄψιν τους τὸν παράγοντα «Θεός»: «Ἐλᾶτε τώρα ἐσεῖς ποὺ λέτε: ‘‘Σήμερα καὶ
αὔριο θὰ πᾶμε στὴν πόλη αὐτὴ καὶ θὰ
μείνουμε ἐκεῖ γιὰ ἕνα χρόνο, θὰ κάνουμε
ἐμπόριο καὶ θὰ κερδίσουμε’’. Ἐσεῖς ποὺ
κάνετε τὰ σχέδια αὐτὰ δὲν ξέρετε τί θὰ
συμβεῖ τὴν αὐριανὴ ἡμέρα... Λέτε ὅτι θὰ
πᾶμε νὰ κάνουμε ἐμπόριο καὶ θὰ κερδίσουμε, ἀντὶ νὰ λέτε, ‘‘ἐὰν ὁ Κύριος θελήσει, τότε καὶ θὰ ζήσουμε καὶ θὰ κάνουμε
αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο’’...» (Ἰακ. δ΄ 13-16).
Πράγματι· ἡ καθημερινὴ πραγματικότητα ἀποδεικνύει ὅτι πολλὰ ταξίδια προγραμματίζονται καὶ δὲν γίνονται, πολλοὶ
σχεδιάζουν νὰ διεκπεραιώσουν μέσα σὲ
ἕνα χρόνο συγκεκριμένες ἐργασίες, ἀλλὰ
μιὰ ἀσθένεια τοὺς ἀνακόπτει ἢ φεύγουν
ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτὴ πρὶν τελειώσει ὁ χρόνος· πολλοὶ ἀναπτύσσουν ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες ὑπολογίζοντας ὅτι
θὰ τοὺς ἀφήσουν πολλὰ κέρδη, ἀλλὰ
δὲν πηγαίνουν καλὰ οἱ δουλειές τους καὶ
καταχρεώνονται.
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐπισημαίνει ὅτι δὲν
ἐνεργοῦν σωστὰ ὅσοι λογαριάζουν χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τόν Θεό. Οἱ ἄνθρω-

ποι τοῦ Θεοῦ δὲν σκέπτονται οὔτε ἐνεργοῦν ἔτσι. Καταστρώνουν κι αὐτοὶ τὰ
σχέδιά τους, ἀλλὰ τὰ ἐξαρτοῦν ἀπὸ τὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Λένε: «Σκεπτόμαστε,
ἂν θέλει ὁ Θεός, νὰ κάνουμε αὐτὸ τὸ ταξίδι, γιὰ νὰ προωθήσουμε κάποιες ἐργασίες μας». Προτάσσουν ἀπαραιτήτως
τὸ «ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ». Καὶ δὲν τὸ
λένε μόνο μὲ τὰ χείλη, ἀλλά, ἂν ὁ Κύριος παρουσιάσει κάποια ἐμπόδια καὶ ματαιωθοῦν οἱ προγραμματισμένες ἐργασίες τους, ἔχουν τὴν καλὴ διάθεση νὰ τροποποιήσουν τὰ σχέδιά τους καὶ νὰ ἀφεθοῦν τελείως στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ οἱ συνεργοί
του στὴ δεύτερη ἀποστολικὴ περιοδεία
προγραμμάτιζαν νὰ μεταβοῦν ἀπὸ τὴ
Γαλατία στὴν Ἀσία (περιοχὴ τῆς Σμύρνης, Ἐφέσου καὶ Μιλήτου), ἀλλὰ παρουσίασε ἐμπόδιο ὁ ἅγιος Θεὸς καὶ τροποποίησαν τὸ ταξίδι τους. Ἦλθαν στὰ σύνορα τῆς Μυσίας. Κατόπιν ἔκαναν ἀπόπειρα νὰ πορευθοῦν στὴ Βιθυνία. Ἀλλὰ καὶ
πάλι δὲν τοὺς ἄφησε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.
Προχώρησαν πρὸς τὴν Τρωάδα. Ἐκεῖ μὲ
ὀπτασία ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶδε ἕναν
Ἕλληνα τῆς Μακεδονίας ποὺ τὸν καλοῦσε νὰ περάσει ἀπὸ τὴν ἀσιατικὴ ἀκτὴ
στὴν Ἑλλάδα: «Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν
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βοήθησον ἡμῖν» (Πράξ. ις΄ 9). Ἐφόσον ὁ
Κύριος τοὺς καλοῦσε νὰ ἀκολουθήσουν
ἄλλη διαδρομή, ὁ ἀπόστολος Παῦλος
καὶ οἱ συνεργοί του τροποποίησαν καὶ
δεύτερη φορὰ τὸ ταξίδι τους.
Σὲ ἄλλη περίσταση παρακαλοῦσαν
τὸν ἀπόστολο Παῦλο οἱ Ἐφέσιοι νὰ παραμείνει κοντά τους, κι αὐτὸς τοὺς ἀπάντησε: Πρέπει νὰ ἑορτάσω τὴν ἑορτή (τοῦ
Πάσχα ἢ τῆς Πεντηκοστῆς) στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἀλλὰ ἔχω τὴν ἐπιθυμία, ἂν θέλει
ὁ Θεός, νὰ ἐπιστρέψω πάλι κοντά σας.
«Πάλιν δὲ ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ
Θεοῦ θέλοντος» (Πράξ. ιη΄ 21). Πρὸς
τὸν Κύριο εἶχε στραμμένα τὰ βλέμματά
του καὶ περίμενε νὰ τοῦ δείξει ὁ Θεὸς τί
θὰ κάνει. Ἄφηνε νὰ τὸν κυβερνᾶ ἡ δεξιὰ
τοῦ Ὑψίστου.
Μιμητὲς τοῦ ἀποστόλου Παύλου νὰ
γίνουμε κι ἐμεῖς. Νὰ ἐμπιστευόμαστε τὴ
ζωή μας στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νὰ λέμε:
Κύριε, ἡ ζωή μου, τὸ μέλλον μου, τὰ σχέδιά μου εἶναι στὰ χέρια σου. Ἂν εἶναι θέλημά σου νὰ εὐοδωθοῦν τὰ ὄνειρά μου,
δὲν θὰ βρίσκω λόγους νὰ ἐκφράσω τὴν
ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μου. Ἂν εἶναι
θέλημά σου νὰ ματαιωθοῦν τὰ σχέδιά
μου ἢ νὰ εὐοδωθοῦν μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ
καὶ νὰ τροποποιηθοῦν κάποια ἄλλα,
εἶμαι πρόθυμος νὰ ὑποταχθῶ στὸ ἅγιο
θέλημά σου. Ἀπὸ τὰ σχέδιά μου ὅ,τι καὶ
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ὅπως καὶ ὅταν θέλεις, αὐτὸ ἂς πραγματοποιηθεῖ. «Ποίησόν με οἷον θέλεις καὶ
ὡς θέλεις, κἂν θέλω κἂν μὴ θέλω». «Γενηθήτω τὸ θέλημά σου»!
Τί εἰρήνη σταλάζει στὶς ψυχές μας αὐτὴ
ἡ ἀντιμετώπιση! Πόσο πολὺ ἑλκύει τὴ
χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ! Τελικὰ
μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἐξάρτηση ἀπὸ
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ πολλὰ πράγματα
ἐπιτυγχάνει ὁ ἄνθρωπος. Διότι εὐοδώνει ὁ δωρεοδότης Κύριος τοὺς κόπους
καὶ τὰ ἔργα του. Ἐνῶ, ἀντίθετα, ἐὰν καυχιέται μὲ ματαιοδοξία καὶ ἐπίδειξη χωρὶς
νὰ ὑπολογίζει τὸν Θεό, ὅλα τοῦ ἔρχονται
ἀνάποδα.
Νὰ μάθουμε στὴ ζωή μας νὰ λέμε τὸν
θεόπνευστο λόγο τῆς Ἐπιστολῆς τοῦ ἀδελφοθέου Ἰακώβου: «Ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ ζήσομεν καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἢ
ἐκεῖνο» (δ΄ 15). Καὶ νὰ τὸν λέμε τὸν λόγο
αὐτὸ μὲ τὴ συναίσθηση ὅτι ἐξαρτώμεθα
πλήρως ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Θὰ
ζήσουμε τόσα χρόνια ὅσα ὁ Θεὸς μᾶς
χαρίσει νὰ ζήσουμε, μὲ τὶς περιστάσεις
ποὺ ὁ Θεὸς θὰ θελήσει νὰ τὰ ζήσουμε, καὶ θὰ πραγματοποιήσουμε τὰ σχέδια ποὺ ὁ Θεὸς θὰ εὐοδώσει νὰ πραγματοποιήσουμε. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ
ὑποτασσόμαστε σὲ κάθε περίσταση στὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ λέγοντας: «Τὸ θέλημα
τοῦ Κυρίου γινέσθω» (Πράξ. κα΄ 14).
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