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άθε φορὰ ποὺ γιορτάζουμε τὴν ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας κι ἔρχονται στὴ μνήμη τῆς καρδιᾶς μας τὰ κατορθώματα τῶν ἡρώων
τοῦ 1821, νιώθουμε τὰ στήθη μας νὰ
φουσκώνουν ἀπὸ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια
γιὰ τοὺς προγόνους μας. Μιὰ χούφτα
ἄνθρωποι ἦταν ὅλοι κι ὅλοι οἱ Ἕλληνες
τότε. Κι ὅμως πῆραν τὴν ἡρωικὴ ἀπόφαση, ὁρκίστηκαν κάτω ἀπὸ τὸ Λάβαρο τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Ἁγία Λαύρα μὲ σύνθημα «ἐλευθερία ἢ θάνατος»
καὶ ρίχτηκαν στὸν τιτάνιο ἀγώνα γιὰ τὴν
ἀποτίναξη τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ.
Δὲν περίμεναν βοήθεια ἀπὸ ξένες δυνάμεις. Ὁ πόθος καὶ τὸ πάθος γιὰ τὴν ἐλευθερία τοὺς παρακίνησε στὸν μεγάλο
ξεσηκωμὸ ἐναντίον τῶν τυράννων Τούρκων. Μόνη τους ἐλπίδα εἶχαν τὸν παντοδύναμο Κύριο.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν ὁρκίστηκαν στὴν Ἁγία

Λαύρα, ὅλοι οἱ ὁπλαρχηγοὶ μετέλαβαν
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ μὲ τὴν πίστη στὴ βοήθεια καὶ χάρη τοῦ Θεοῦ ξεκίνησαν τὸν δύσκολο καὶ ἡρωικὸ ἀγώνα
γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας.
Καὶ σὲ ὅλες τὶς κρίσιμες στιγμὲς τοῦ ἀγώνα πάλι κατέφευγαν στὴ θεία βοήθεια
γιὰ νὰ ἐμψυχωθοῦν. Ὅταν κάποτε εἶχε
μείνει μόνος του ἔξω ἀπὸ τὴν Τρίπολη ὁ
Γέρος τοῦ Μοριᾶ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μπῆκε μέσα στὸ Ναὸ τῆς Παναγίας
στὸ χωριὸ Χρυσοβίτσι καὶ κλαίγοντας
παρακάλεσε τὴν Παναγία: «Παναγία μου,
βοήθησε καὶ τούτη τὴ φορὰ τοὺς Ἕλληνες διὰ νὰ ἐμψυχωθοῦν». Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε. Σὲ λίγο συγκεντρώθηκαν πολλοὶ ἀγωνιστὲς καὶ μὲ ἡρωικοὺς ἀγῶνες
κυρίευσαν καὶ ἀπελευθέρωσαν τὴν Τρίπολη.
Ἀλλὰ καὶ ὁ θρυλικὸς μπουρλοτιέρης
Κωνσταντίνος Κανάρης καὶ τὰ παλληκά-
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ρια του πρῶτα κοινωνοῦσαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καὶ κατόπιν ἐπιχειροῦσαν
τὶς ριψοκίνδυνες ἀποστολές τους ἀνάμεσα στὶς τουρκικὲς ἀρμάδες.
Ὅλοι δὲ οἱ ὁπλαρχηγοὶ καὶ οἱ καπεταναῖοι στὰ φλάμπουρά τους εἶχαν ἀναρτημένο πάντοτε καὶ τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔπαιρναν δύναμη γιὰ νὰ ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸν γαλανὸ
οὐρανὸ τῆς Ἑλλάδος τὴν ἐρυθρὰ ἡμισέληνο.
Ἐπὶ ἑπτὰ ὁλόκληρα χρόνια χτυποῦσαν
τὸ θεριό, ποὺ μὲ τὰ πλοκάμια του σφιχτόδενε τὸ σῶμα τῆς Πατρίδας. Ἐπὶ ἑπτὰ
χρόνια πότιζαν μὲ τὸ αἷμα τους τὸ χῶμα
τῆς Ἑλλάδος. Ἐπὶ ἑπτὰ χρόνια τὰ κόκκαλα τῶν ἀγωνιστῶν σκορπίζονταν στὰ
βουνὰ καὶ στὰ φαράγγια γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ τόπου ἀπὸ τὸν Ἀσιάτη κατακτητή.
Πέρασαν 193 χρόνια ἀπὸ τὸν Μάρτιο
τοῦ ’21, ἀπὸ τότε ποὺ εἶπαν ἀποφασιστικὰ τὸ «ἐλευθερία ἢ θάνατος» οἱ πρόγονοί μας καὶ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν ἐλευθερία μας. Καὶ στὰ ἱερά τους κόκκαλα θεμελιώθηκε τὸ κράτος τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ, τὸ ὁποῖο στὴν πρώτη του Ἐθνικὴ
Συνέλευση στὶς 15 Ἰανουαρίου 1822 διακήρυξε: «Ὁ ὕψιστος Θεὸς μᾶς βοήθησε,
καίτοι ὄχι ἱκανὰ προετοιμασμένους εἰς τὸ
τοιοῦτον μέγα τῷ ὄντι ἐπιχείρημα...».
Λίγους μῆνες ἀργότερα, στὶς 18 Ἰουνίου
1822, στὴ διακήρυξη τῆς προσωρινῆς κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος προτρέπονταν
οἱ Ἕλληνες νὰ εὐγνωμονοῦν τὸν Ἐλευθερωτὴ Κύριο: «Καταφεύγετε πάντοτε εἰς
τὴν εὐσπλαγχνίαν Του· ἀναγνωρίστε εἰς
Αὐτὸν τὸν ἐλευθερωτήν σας...».
Καὶ στὶς 16 Ἀπριλίου τοῦ 1826, στὴν Γ΄
Ἐθνοσυνέλευση ποὺ συνῆλθε στὴ Νέα
Ἐπίδαυρο, «οἱ πληρεξούσιοι τῶν διαφόρων ἐπαρχιῶν τῆς Ἑλλάδος... προσφέρουν ἐν πρώτοις εἰς τὸν Ὕψιστον, μεθ’
ὅλης τῆς ταπεινότητος καὶ εὐλαβείας, τὴν
ὀφειλομένην εἰλικρινῆ εὐγνωμοσύνην
τοῦ πιστεύοντος καὶ ἐλπίζοντος εἰς αὐτὸν
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Ἑλληνικοῦ λαοῦ τὸν ὁποῖον... δὲν ἐγκατέλειψε οὐδὲ στιγμὴν εἰς τὸν μακρὸν τοῦτον
καὶ πολυώδυνον ἀγῶνα».
Αὐτὰ τότε. Ἔτσι ἐκδήλωναν οἱ πληρεξούσιοι καὶ ἐκπρόσωποι τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ στὶς Ἐθνοσυνελεύσεις τὴν εὐγνωμοσύνη τους πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ τῆς
Ἑλλάδος Κύριο. Σήμερα ὅμως τί γίνεται;
Ποιὰ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεὸ ἐκδηλώνεται ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Κοινοβούλιό μας;
Εἶναι εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Κύριο ἡ διὰ
νόμου κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς ἱερῆς
ἡμέρας τῆς λατρείας τοῦ Κυρίου; Εἶναι
εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Κύριο ἡ ὑποτίμηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ
ἡ στέρηση ἀπὸ τὴ νέα γενιὰ τῶν Ἑλλήνων τῆς δυνατότητος νὰ γνωρίσουν καλὰ
τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, ποὺ ἐνέπνεε
τοὺς ἥρωες τοῦ ’21; Εἶναι εὐγνωμοσύνη
πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ τῆς Ἑλλάδος Κύριο τά Νομοσχέδια γιὰ τὴν καταρράκωση
τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ποὺ
εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπὸ τὸν ἅγιο καὶ
ἀλάθητο Νόμο Του;
Δὲν εἶναι ἀχαριστία πρὸς τὸν Ἐλευθερωτή μας Κύριο ἡ ἀθέτηση τοῦ Τάματος
τῶν ἡρώων τοῦ ’21 νὰ κτιστεῖ στὴν πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος περίλαμπρος Ναὸς
πρὸς τιμὴν τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ;
Θὰ τρίζουν τὰ ἱερὰ κόκκαλα τῶν ἀγωνιστῶν γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ τόπου προγόνων μας μὲ ὅσα συμβαίνουν σήμερα
στὴν Ἑλλάδα. Καὶ θὰ κλαίει στοὺς οὐρανοὺς ἡ ψυχή τους, γιατὶ ὁδηγούμαστε σὲ
σκλαβιὰ πολὺ χειρότερη ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία.
Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι χρέος ἐπιτακτικὸ ὅλων
μας νὰ διορθώνουμε τὰ λάθη τῶν ἡγετῶν
μας. Νὰ συστρατευθοῦμε στὸν ἀγώνα γιὰ
τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος καὶ μὲ κάθε
τρόπο, καὶ μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὰ ἔργα μας,
νὰ ἐκφράζουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας καὶ
πρὸς τὸν Κύριο καὶ πρὸς τοὺς ἀγωνιστὲς
ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς τὴν ἐλευθερία.

Π+Σ,+Λ+Σ
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ΑΡΤΙΟΥ

(Γ΄ Νηστειῶν)
Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Νίκωνος ὁσίου
καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων
Ἦχος πλ. β΄ - Ἑωθινὸν ΣΤ΄

1.  /έγας 5ρχιερεὺς
Ἑορτάζει σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τὴνν
προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ μᾶς καλεῖῖ
ὰ
νὰ προσκυνήσουμε «τὸ ζωοποιὸν Ξύλον», γιὰ
νὰ λάβουμε χάρη καὶ δύναμη καὶ νὰ συνεχίσουμεε
μὲ ἀμείωτο ζῆλο τοὺς πνευματικούς μας ἀγῶνεςς
στὸ «στάδιον τῶν ἀρετῶν», τὴν εὐλογημένη πε-ρίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
ο
Καθὼς λοιπὸν ἔχουμε ἐνώπιόν μας τὸν Τίμιο
η
Σταυρό, εἶναι εὐκαιρία νὰ ἀναλογιστοῦμε τὴ χάρη
καὶ τὴ λύτρωση, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴ σταυρικὴ
ὴ
θυσία τοῦ Κυρίου. Ἄλλωστε καὶ τὸ ἀποστολικὸ
ὸ
ἀνάγνωσμα μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν ἐξαίρετη αὐτὴ
ὴ
δωρεά: «Ἔχοντες», λέει, «ἀρχιερέα μέγαν διε-ληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ
ῦ
Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας». Δηλαδή, ἀφοῦ
ῦ
ἔχουμε Μεγάλο Ἀρχιερέα, τὸν Κύριο Ἰησοῦ, τὸνν
Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἔχει πλέον διασχίσειι
τοὺς οὐρανοὺς καὶ μπῆκε στὸν τόπο τῆς αἰώνιαςς
υ
ἀναπαύσεως, στὴν οὐράνια Βασιλεία Του ὅπου
α
μᾶς περιμένει, ἂς κρατοῦμε καλὰ τὴν ὁμολογία
τῆς πίστεώς μας πρὸς Αὐτόν.
Ἔχουμε Ἀρχιερέα λοιπόν, καὶ αὐτὸ ἀκριβῶςς
μᾶς δίνει θάρρος καὶ ἐλπίδα. Καὶ ὁ Ἀρχιερέαςς
αὐτὸς δὲν εἶναι ἕνας κοινὸς ἁμαρτωλὸς ἄνθρω-ῦ
πος ἀλλὰ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ, ποὺ ἔγινε καὶ ἄνθρωπος, καὶ πρόσφερεε
τὸν ἑαυτὸ Του θυσία «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆςς
καὶ σωτηρίας». Μὲ τὴν Ἀνάστασή Του δέ, ὄχιι
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δελφοί, ἔχοντες ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ,
κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. οὐ γὰρ
ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾿
ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τ6
θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν
ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς
ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ
ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν
Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, μετριοπαθεῖν
δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται
ἀσθένειαν· καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει,
καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ
ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν.
καὶ οὐχ ἑαυτ6 τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ
Θεοῦ, καθάπερ καὶ Ἀαρών. οὕτω
καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε
γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ᾿ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ
σήμερον γεγέννηκά σε· καθὼς καὶ ἐν
ἑτέρῳ λέγει· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.
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μόνο νίκησε τὸν θάνατο, ἀλλὰ καὶ ἀνέβηκε
στοὺς οὐρανοὺς ὡς ἔνδοξος θριαμβευτὴς
καὶ «καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς» μεσιτεύει αἰωνίως ὑπὲρ ἡμῶν ὡς αἰώνιος Ἀρχιερεύς, γιὰ νὰ λαμβάνουμε «ἔλεον καὶ χάριν» ὅλοι ὅσοι καταφεύγουμε μὲ πίστη καὶ
μετάνοια στὸ θρόνο Του.

2. +ἱ δικοί μας ἱερεῖς
Τὸ ἀποστολικό μας ἀνάγνωσμα, μιλώντας γιὰ τὸν Μέγα Ἀρχιερέα, κάνει λόγο στὴ
συνέχεια καὶ γιὰ τοὺς Ἰουδαίους ἀρχιερεῖς,
ποὺ πρόσφεραν δῶρα καὶ θυσίες γιὰ τὴ
συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ λαοῦ. Σημειώνει λοιπὸν ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος
ὅτι καθένας ποὺ ἔχει λάβει τὸ χάρισμα τῆς
ἱερωσύνης, ἐπειδὴ ἀκριβῶς κι αὐτὸς ὡς
ἄνθρωπος ἔχει ἀδυναμίες κι ἐλαττώματα,
εὔκολα μπορεῖ νὰ δείχνει συμπάθεια καὶ
ἀνοχὴ σ’ ὅσους ἁμαρτάνουν ἀπὸ ἄγνοια
καὶ πλάνη, καὶ νὰ εἶναι μετριοπαθὴς στὶς
κρίσεις του ἀπέναντί τους: «μετριοπαθεῖν
δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν».
Εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἡ παρατήρηση αὐτὴ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καὶ μᾶς βοηθεῖ νὰ
συνειδητοποιήσουμε πόσο φιλάνθρωπος
εἶναι ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος, ὅπως σημειώνει
χαρακτηριστικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, δὲν
κατέβασε ἀγγέλους ἀπὸ τὸν οὐρανὸ γιὰ νὰ
γίνουν διδάσκαλοι καὶ ἱερεῖς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὅρισε κάποιους ἀπὸ τοὺς κοινοὺς θνητοὺς νὰ ἀναλάβουν αὐτὸ τὸ ἔργο,
ὥστε ἡ συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας τους νὰ
τοὺς συγκρατεῖ ἀπὸ αὐστηρὲς ἐπιτιμήσεις·
«χαλινὸς γένηται τῇ τοῦ λέγοντος γλώττῃ»
(PG 50, 654).
Ἂς μὴν ἀφήνουμε λοιπὸν τὸν φόβο ἢ τὴν
ντροπὴ νὰ μᾶς κρατάει μακριὰ ἀπὸ τὴν
ἱερὰ Ἐξομολόγηση. Ἂς πλησιάζουμε τὸν
Πνευματικὸ ἔχοντας τὴ βεβαιότητα ὅτι θὰ
μᾶς κατανοήσει καὶ θὰ μᾶς περιβάλει μὲ
πολλὴ ἀγάπη, διότι κι αὐτὸς εἶναι ἄνθρωπος καὶ γνωρίζει τί σημαίνει ἁμαρτία καὶ
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πτώση. Καὶ τὸ σπουδαιότερο, μὲ τὴ χάρη
τῶν ἱερῶν Μυστηρίων ποὺ ἐπιτελεῖ, μπορεῖ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν ἀνόρθωση καὶ
τὴ σωτηρία.

3. : ὑψηλὴ κλήση
Ἡ ἀρχὴ τῆς ἰουδαϊκῆς ἱερωσύνης δὲν ἦταν ἀνθρώπινη ἐπινόηση. Ὁ Θεὸς κάλεσε
στὴν ἀρχιερωσύνη τὸν Ἀαρών. Ὁ Ἴδιος λοιπὸν καλεῖ καὶ τώρα τὸν ἐνανθρωπήσαντα
Υἱό Του στὴν ἀληθινὴ ἀρχιερωσύνη. Αὐτὸ
ὅμως ἰσχύει καὶ γιὰ καθένα ὁ ὁποῖος γίνεται ἱερέας: «Οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν
τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ»·
κανεὶς δὲν πρέπει νὰ παίρνει ἀπὸ μόνος
του τὴν ὑψηλὴ τιμὴ τῆς ἱερωσύνης, ἀλλὰ
νὰ τὴ δέχεται, ὅταν καλεῖται ἀπὸ τὸν Θεό.
Τὸ ἔργο τοῦ ἱερέως δὲν εἶναι ἕνα κοινὸ ἐπάγγελμα ποὺ λύνει τὸ βιοποριστικὸ πρόβλημα, οὔτε μία θέση ποὺ προσφέρει κοινωνικὴ καταξίωση ἢ εὐκαιρία γιὰ προσωπικὴ προβολὴ καὶ ἀνάδειξη. Ἡ ἱερωσύνη
εἶναι μυστήριο ποὺ προϋποθέτει καθαρότητα ψυχῆς καὶ διάθεση πλήρους ὑποταγῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι διακονία
ποὺ ἀπαιτεῖ ταπείνωση καὶ ἀγάπη πρὸς
ὅλους. Εἶναι σταυρὸς ποὺ συνεπάγεται
κόπο, θυσία καὶ αὐταπάρνηση. Παράλληλα, ὅμως, εἶναι ἡ γέφυρα ποὺ ἑνώνει τὸν
οὐρανὸ μὲ τὴ γῆ· ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ ἀπαντοχὴ
ἑνὸς κόσμου ποὺ ἀναζητεῖ στήριγμα. Εἶναι
πλοῦτος χάριτος καὶ εὐλογίας γι’ αὐτὸν
ποὺ δέχεται τὴν κλήση, γιὰ τὴν οἰκογένειά
του, τὴν κοινωνία, τὸν κόσμο ὅλο!
Ἐπειδὴ ἡ ἑβδομάδα αὐτὴ ἔχει ὁριστεῖ
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας
νὰ εἶναι ἀφιερωμένη στὶς ἱερατικὲς κλήσεις,
ἂς προσευχόμαστε καὶ τώρα καὶ πάντοτε
θερμὰ στὸν ἅγιο Θεὸ νὰ ἀναδεικνύει νέους
ἱερεῖς, ποὺ θὰ στέκονται δίπλα στὸν κάθε
ἄνθρωπο μὲ πίστη καὶ ὑπομονὴ καὶ θὰ
φανερώνουν σὲ κάθε στιγμὴ τὴ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ ὡς ζωντανὴ πραγματικότητα καὶ
αἰώνια προοπτική.

Χ

ιλιάδες χιλιάδων στόματα ἀπὸ τότε ποὺ
γράφτηκε ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, τὸ θεσπέσιο αὐτὸ τραγούδι πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὴν ἔχουν ὑμνήσει μὲ τὰ ὑπέροχα λόγια
του. Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας εἶναι διαχρονικό
κτῆμα καὶ ἀφιέρωμα ὅλου τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος, καθὼς μάλιστα ὁ ποιητής του μᾶς μένει
ἄγνωστος· θεία βουλή, θὰ ἔλεγε κανείς, προκειμένου νὰ καθίσταται κοινὴ προσφορὰ ὅλων τῶν
χριστιανῶν πρὸς τὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ!
Ὑμνοῦμε τὴν ἀνύμφευτη Κόρη οἱ πιστοί, καὶ
συγχρόνως δεόμαστε σ’ αὐτὴν νὰ μὴν παύσει
νὰ δέεται ἡ ἴδια γιὰ μᾶς καὶ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο
μπροστὰ στὸν Υἱὸ καὶ Θεό της. Διότι αὐτὴ εἶναι τὸ
«δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα». Οἱ πρεσβεῖες της
εἶναι εὐπρόσδεκτες ἀπὸ τὸν Θεὸ σὰν τὸν καπνὸ
τοῦ θυμιάματος, ποὺ ἀνεβαίνει στὸν οὐρανὸ θυσία «εἰς ὀσμὴν εὐωδίας».

Ἔτσι ἔδειξε ὁ Θεὸς ἐξαρχῆς,
ἀπὸ τὰ ἀρχαιότατα ἀκόμη χρόνια τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου,
ὅτι κάνει δεκτὲς τὶς προσφορὲς
καὶ θυσίες τῶν ἀνθρώπων. Στὸ
πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὴ Γένεση, διαβάζουμε
γιὰ τὴν πρώτη θυσία ἐπὶ τῆς γῆς.
Ὁ πρῶτος καπνὸς ποὺ ἀνέβηκε πρὸς τὸν οὐρανὸ ὡς προσευχὴ ἱκετήριος ἦταν αὐτὸς ποὺ
προσφέρθηκε στοὺς βωμοὺς
ποὺ ἔχτισαν ὁ Κάιν καὶ ὁ Ἄβελ.
Ἀλλὰ ὁ παντοκράτωρ Κύριος, ὁ
Δεσπότης τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς
γῆς, ἔκανε δεκτὴ τὴν προσευχὴ
τοῦ Ἄβελ, ἐνῶ τοῦ Κάιν ἡ προσευχὴ δὲν ὑπῆρξε εὔθετος μπροστὰ στὰ μάτια Του. Δὲν κατευθύνθηκε πρὸς τὸν οὐρανὸ τὸ δικό του θυμίαμα. Ἀπορρίφθηκε
ἀπὸ τὸν Θεό, διότι ἡ προσφορά
του, ἡ θυσία του δὲν ἦταν ἀντά-
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ξια τῆς θείας Μεγαλοσύνης (βλ. Γεν. δ΄
3-5).
Γι’ αὐτὸ ἀργότερα καὶ ὁ προφήτης ἐκεῖνος καὶ βασιλεύς, ὁ θεῖος λυράρης τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, Δαβίδ, παρακαλοῦσε
τὸν Θεὸ μὲ τὰ λόγια: «κατευθυνθήτω ἡ
προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου,
ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή»
(Ψαλμ. ρμ΄ [140] 2). Αὐτὰ τὰ χέρια ποὺ
ὑψώνονται πρὸς ἐσένα, Κύριε, δές τα μὲ
εὐνοϊκὸ βλέμμα. Καὶ δέξου τὴν ἑσπερινὴ
ἱκεσία μου σὰν τὸ θυμίαμα ποὺ ἀνεβαίνει
πρὸς τὸν οὐρανό. Καὶ ἄλλοτε πάλι ὁ μέγας Μωυσῆς ὕψωνε τὰ γεροντικά του χέρια μὲ κόπο πρὸς τὰ πάνω, προσφέροντας δέηση στὸν Κύριο ὑπὲρ τοῦ λαοῦ του
ποὺ βρισκόταν σὲ μάχη κρίσιμη. Καὶ ὁ
Θεὸς ἔκανε δεκτὸ τὸ αἴτημά του ὅση ὥρα
τὰ χέρια ἔμεναν ὑψωμένα.
Ἀλλὰ ἂν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ Κύριος
ἔκανε δεκτὲς τὶς δεήσεις καὶ προσευχὲς
καὶ ἱκεσίες τῶν δικῶν Του ἀνθρώπων «εἰς
ὀσμὴν εὐωδίας», πρὸς εὐμένειαν καὶ ἱλασμόν, στὴν Καινὴ Διαθήκη μᾶς γνωστοποιεῖ διαμέσου τῆς γραφίδος τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου ὅτι «πολὺ ἰσχύει δέησις
δικαίου ἐνεργουμένη» (Ἰακ. ε΄ 16). Κι ἂν
ἡ δέηση ἑνὸς δικαίου ἔχει μεγάλη ἰσχύ,
τότε πόση ἰσχὺ πρέπει νὰ ἔχει ἡ «δέησις
Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου»;
Ἡ πρεσβεία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
ἡ δέηση καὶ μεσιτεία της πρὸς τὸν Υἱὸ καὶ
Θεό της, εἶναι περισσότερο ἰσχυρὴ ἀπὸ
ὁποιανδήποτε ἄλλη πρεσβεία δικαίου ἢ
ἁγίου, καθόσον καὶ ἡ ἰδία ἡ Θεοτόκος εἶναι «ἡ τῶν ἁγίων ἁγιωτέρα καὶ ἱερῶν ἱερωτέρα καὶ ὁσίων ὁσιωτέρα», κατὰ τὴν
ἔκφραση τοῦ ἱεροῦ Δαμασκηνοῦ. Ὡς ἐκ
τούτου καὶ ἡ παρρησία της, τὸ θάρρος
στὴν ἔκφραση τῶν προσευχητικῶν αἰτημάτων πρὸς τὸν Υἱό της, εἶναι πολὺ μεγαλύτερο καὶ ἀποτελεσματικό. Διότι ἡ Παναγία ὡς «ἁγιόπρωτος» στέκεται ἐγγύτερα ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον, ἄνθρωπο
ἢ ἄγγελο, στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ. «Παρέ-
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στη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου...» (Ψαλμ.
μδ΄ [44] 10). Εἶναι τέτοια ἡ διακεκριμένη
θέση τῆς Παναγίας στὴν οὐράνια ἱεραρχία, ὥστε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λένε
ὅτι αὐτὴ κατέχει «τὰ δευτερεῖα τῆς Τριάδος», τὴ δεύτερη θέση μετὰ τὴν Ἁγία Τριάδα. Πῶς λοιπὸν καὶ οἱ δεήσεις καὶ ἱκεσίες της νὰ μὴν ἔχουν τὴ μεγαλύτερη ἰσχὺ
ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ;
Ἐπιπλέον τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἴδια ἡ Θεοτόκος δάνεισε στὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ
τὴ σάρκα, τὴν ἀνθρώπινη φύση, καθιστᾶ
τὸν Υἱό της τρόπον τινὰ χρεώστη ἀπέναντί της. Καὶ ἐπειδὴ δὲν πρόκειται ὁ Κύριος
Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ ἀποβάλει ποτὲ αὐτὸ τὸ
φυσικὸ δάνειο ποὺ πῆρε ἀπὸ τὴν Παναγία Μητέρα Του, γι’ αὐτό – ἐξηγεῖ ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός – θέλει νὰ τῆς
τὸ ἐξοφλεῖ μὲ τὸ νὰ δέχεται διαρκῶς καὶ
νὰ ἱκανοποιεῖ τὰ αἰτήματά της, τὰ ὁποῖα
προσφέρει γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ προσφεύγουμε στὴ χάρη της καὶ τὴν παρακαλοῦμε.
Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς, γνωρίζοντας ἐκ πείρας
τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν θεομητορικῶν της δεήσεων, δὲν παύουμε ἀπὸ τὸ
νὰ καταφεύγουμε σ’ αὐτὴν καὶ νὰ κρεμᾶμε
ὅλες τὶς ἐλπίδες μας ἐπάνω της. Διότι ἡ
Παναγία Μήτηρ τοῦ Κυρίου καὶ δική μας
Μητέρα ἔχει τὴ δύναμη νὰ συστέλλει τὸν
χρόνο τῶν πειρασμῶν, νὰ ἀναστέλλει
τὴ δίκαιη ὀργὴ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ νὰ διαστέλλει τὰ σπλάχνα τῶν
οἰκτιρμῶν Του.
Ἂς τὴν παρακαλοῦμε νὰ πρεσβεύει
στὸν Υἱὸ καὶ Θεό της γιὰ τὸ ἔθνος μας
ποὺ χειμάζεται, γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας
ποὺ πολεμεῖται, γιὰ τὶς οἰκογένειές μας
ποὺ δοκιμάζονται. Ἂς τὴν παρακαλοῦμε
γιὰ ὅ,τι μᾶς συνέχει βαθύτατα, ἐσωτερικά.
Διότι ἡ Κυρία Θεοτόκος δὲν παύει νὰ δέεται «ὑπὲρ πάσης ψυχῆς χριστιανῶν θλιβομένης τε καὶ καταπονουμένης, ἐλέους
καὶ βοηθείας Θεοῦ ἐπιδεομένης».
Καὶ εἶναι τὸ θυμίαμα τῶν πρεσβειῶν της
δεκτὸν «ὑπὲρ πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν».

Προβλήματα
τῆς σύγχρονης
οἰκογένειας

Μὲ βαθιὰ ἀγάπη καὶ ἀπέραντο σεβασμὸ

Ο

ἱ σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες
δὲν θέλουν δυστυχῶς τὰ παιδιά. Τὰ
θεωροῦν βάρος. Ὑπάρχουν καὶ κάποιοι πού, ἐνῶ μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν
παιδιά, συνειδητὰ τὸ ἀποφεύγουν· προτιμοῦν τὰ μικρὰ κατοικίδια ζῶα μέσα στὸ
σπίτι τους, παρὰ τὴ χαρούμενη παρουσία
τῶν παιδιῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ κοινωνία μας
δὲν ζεῖ μὲ ἐλπίδα, δὲν ἔχει χαρά, γερνάει καὶ σβήνει μέσα στὴν κατάθλιψη καὶ τὴ
μελαγχολία, στερημένη ἀπὸ τὴ δροσιὰ καὶ
τὴν ἐλπίδα τῆς ζωῆς.
Ὑπάρχει βέβαια ἕνα ἐνδιαφέρον γιὰ
τὴν πρόοδο καὶ προστασία τῶν παιδιῶν.
Καθορίζονται παγκόσμιες ἡμέρες ἀφιερωμένες στὰ παιδιά, λαμβάνονται μέτρα
γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση καὶ ἀσφάλειά τους,
ὀργανώνονται συστηματικὰ προγράμματα εἰδικῆς ἀγωγῆς γιὰ παιδιὰ ποὺ παρουσιάζουν προβλήματα καὶ ἔχουν ξεχωριστὲς ἀνάγκες. Ἐπιπλέον καταδικάζονται
μὲ ἀποτροπιασμὸ οἱ τραγικοὶ θάνατοι
παιδιῶν στοὺς σύγχρονους πολέμους, ὁ
ὑποσιτισμός τους στὶς χῶρες τοῦ τρίτου
κόσμου, ἡ ἔλλειψη στοιχειώδους ἰατρικῆς
φροντίδας καὶ ἡ ἀπαράδεκτα μεγάλη θνησιμότητά τους.
Πῶς ὅμως ὁ πολιτισμένος κόσμος, ποὺ
δείχνει εὐαισθησία καὶ τόσο αὐξημένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ παιδιά, ψηφίζει νόμους
ποὺ ἀμνηστεύουν τὸ φοβερὸ ἔγκλημα
τῶν ἐκτρώσεων; Γιατὶ τὰ ἀθῶα καὶ ἀνυπεράσπιστα ἔμβρυα δὲν ἔχουν δικαίωμα
στὴ ζωή, ἐνῶ σωστὰ ἀναμφιβόλως ὑπερασπιζόμαστε τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν
ποὺ ἀντίκρισαν τὸ φῶς τοῦ ἥλιου; Πῶς

εἶναι δυνατὸν ἕνας ἄνδρας νὰ προχωρεῖ
σὲ ἀπόκτηση παιδιοῦ χωρὶς μητέρα ἢ μιὰ
γυναίκα χωρὶς πατέρα, ἐνῶ γνωρίζουμε
πολὺ καλὰ πόσο ἀφύσικο, ἀψυχολόγητο καὶ ἀντιπαιδαγωγικὸ εἶναι αὐτὸ γιὰ τὰ
παιδιά;
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι στὴν πράξη τὰ παιδιὰ
ἀπορρίπτονται. Στὴ σύγχρονη οἰκογένεια
οἱ γονεῖς δὲν θέλουν πολλὰ παιδιά. Στὴν
κοινωνία δὲν βρίσκουν τὴν ὑποστήριξη
ποὺ χρειάζονται οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες, κάποτε δὲ ἀντιμετωπίζουν καὶ διωγμό.
Πολλοὶ ἀποφεύγουν νὰ νοικιάσουν τὸ
σπίτι τους σὲ οἰκογένεια ποὺ ἔχει περισσότερα ἀπὸ δυὸ παιδιά. Στὸν ἐπαγγελματικὸ χῶρο ἐπίσης ἀντιμετωπίζονται μὲ
ἐπιφύλαξη οἱ γονεῖς ποὺ ἀποκτοῦν παιδιά. Πολλὲς φορὲς ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὶς γυναῖκες, προκειμένου νὰ προσληφθοῦν
σὲ κάποια ἐργασία, νὰ μὴν ἀποκτοῦν
παιδιά. Στὸ σχολεῖο ἐπίσης ἀποτελοῦν
συχνὰ ἀντικείμενο εἰρωνείας οἰκογένειες
μὲ πολλὰ παιδιά.
Ὅταν στέλνουμε τοὺς ἡλικιωμένους
παπποῦδες στὸ Γηροκομεῖο, ὅταν δὲν
θέλουμε τὰ παιδιά, ὅταν ἡ μητέρα φεύγει
συχνὰ καὶ ἀναιτιολόγητα ἀπὸ τὸ σπίτι, τὸ
σπίτι ἀδειάζει, ἡ οἰκογένεια διαλύεται.
Ἡ κοινωνία μας ὅμως ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
τὴν οἰκογένεια. Ὁ κόσμος χρειάζεται τὰ
παιδιά. Αὐτὰ μᾶς δίνουν ζωή, αὐτὰ μᾶς
δίνουν ἐλπίδα, τὰ παιδιὰ μᾶς χαρίζουν
τὴν ἀληθινὴ χαρὰ καὶ μᾶς διδάσκουν τὴν
καθαρότητα. Ἕνας κόσμος χωρὶς παιδιὰ
εἶναι καταδικασμένος σὲ θάνατο, ἀργοπεθαίνει καὶ σβήνει.
➙
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Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ τὰ ἀγαπήσουμε
πολὺ γι’ αὐτὸ ποὺ μᾶς δίνουν. Πρέπει ὅμως νὰ τὰ ἀγαπήσουμε περισσότερο γι’
αὐτὸ ποὺ εἶναι. Ὅταν μιὰ γυναίκα, δὲν θέλει νὰ δεσμευθεῖ μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ γάμου,
ἐπιθυμεῖ ὅμως νὰ ἀποκτήσει ἕνα παιδὶ γιὰ
νὰ ἱκανοποιήσει τὴν ἀνάγκη τῆς μητρότητας, καὶ προχωρεῖ, καταδικάζοντας ἔτσι
τὸ παιδί της νὰ μεγαλώσει χωρὶς πατέρα,
ἡ πράξη της εἶναι ἐγωκεντρική. Σκέφτεται
τὸν ἑαυτό της καὶ στὴν ἀνάγκη τοῦ ἑαυτοῦ της θυσιάζει τὸ δικό της παιδί. Ὅλη
αὐτὴ ἡ κίνηση ἀσφαλῶς στὸ τέλος ἀποβαίνει εἰς βάρος της ἀλλὰ καὶ εἰς βάρος
ὅλης τῆς κοινωνίας.
Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ τὰ ἀγαπήσουμε μὲ
ἀγάπη ἀληθινή, βαθιά, πνευματική, ἀγάπη ποὺ θὰ μεταφράζεται σὲ θυσίες. Τότε
μόνο θὰ ἔχουν ἀληθινὴ χαρὰ καὶ πραγματικὴ ἀνάπαυση κοντά μας καὶ βέβαια
τότε μόνο θὰ βοηθοῦμε τὰ παιδιὰ καὶ θὰ
τὰ παιδαγωγοῦμε σωστά.
Ἡ ἀγάπη αὐτὴ δὲν θὰ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ
στεκόμαστε, ἔστω μὲ θαυμασμό, ἀπέναντι στὸν κόσμο τους, ἀλλὰ θὰ μᾶς ὠθεῖ
νὰ μπαίνουμε μέσα στὸν κόσμο τους. Νὰ
ἀσχολούμεθα μαζί τους. Νὰ δίνουμε τὸν
χρόνο ποὺ μᾶς ζητοῦν. Ἀκόμη νὰ προσπαθοῦμε νὰ μαθαίνουμε τὴ γλώσσα τους,
ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ συζητοῦμε μὲ τὰ
παιδιά, νὰ ἀκοῦμε μὲ προθυμία καὶ ὑπομονὴ τὶς ἀπορίες τους, νὰ ἐνδιαφερόμαστε
γιὰ τὰ προβλήματά τους καὶ νὰ ἀπαντοῦμε ὑπεύθυνα στὰ ἐρωτήματα ποὺ τὰ
βασανίζουν. Ἡ ἀγάπη μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθεῖ νὰ κατεβαίνουμε στὸ ἐπίπεδο τῶν παιδιῶν, νὰ παίζουμε μαζί τους, νὰ χαιρόμαστε στὸν κόσμο τους, νὰ καταλαβαίνουμε
τί τὰ χαροποιεῖ, τί τὰ συγκινεῖ καὶ τί τὰ φοβίζει, νὰ συμμεριζόμαστε τὶς ἀγωνίες τους
καί, καθὼς τὰ παιδιὰ μεγαλώνουν, νὰ κατανοοῦμε τὸν ἀγώνα τους.
Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη πρὸς τὰ παιδιὰ μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει καὶ βαθὺ σεβασμὸ πρὸς
αὐτά.
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Δυστυχῶς, ἡ σύγχρονη κοινωνία δὲν
σέβεται τὰ παιδιά. Ἡ τηλεόραση καὶ πολὺ
περισσότερο τὸ διαδίκτυο δὲν σέβονται
τὴν καθαρότητα καὶ εὐαισθησία τῆς παιδικῆς ψυχῆς. Τὰ παιδιὰ δικαιοῦνται νὰ
μὴν τὰ γνωρίζουν ὅλα. Δικαιοῦνται τὸ κάθε τι ποὺ τοὺς εἶναι ἀναγκαῖο νὰ τὸ μαθαίνουν στὴν ὥρα του, καὶ ὄχι νὰ δέχονται
γνώσεις ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τὶς διαχειρισθοῦν λόγῳ τῆς ἀνωριμότητας τῆς ἡλικίας τους. Τὸ σύγχρονο σχολεῖο προχωρεῖ πολὺ νωρίς, ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ ἀκόμη,
στὴ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση τῶν
παιδιῶν καί, χωρὶς σεβασμὸ στὴ λεπτότητα τῆς ψυχῆς τους, τὰ προβληματίζει ἐπικίνδυνα, προκαλεῖ τὴν περιέργειά τους,
ἐξάπτει τὴ φαντασία καὶ τὰ ἐξωθεῖ στὴν
πονηρία καὶ στὴν ἁμαρτία. Τὰ σύγχρονα
παιχνίδια διδάσκουν τὴ βία, ἐξοικειώνουν
εὔκολα μὲ τὸ δαιμονικὸ στοιχεῖο, προκαλοῦν τραύματα, φοβίες καὶ ταραχὴ στὴ
λεπτὴ παιδικὴ ψυχή.
Ὅλα αὐτὰ ταλαιπωροῦν τὰ παιδιά μας,
ἀλλοιώνουν τὴ συνείδησή τους, μεταβάλλουν τὰ κριτήριά τους, ἀναστατώνουν τὴν
εὐαίσθητη καὶ λεπτὴ ψυχή τους. Δὲν τὴ
σέβονται.
Ὀφείλουμε νὰ σεβαστοῦμε τὴν καθαρότητα τῶν παιδιῶν, τὴν παιδικότητά τους,
τὸ δικαίωμά τους νὰ μείνουν παιδιά. Καὶ
καθὼς μεγαλώνουν, νὰ σεβαστοῦμε τὴν
ἀπαίτησή τους νὰ μάθουν τὴν ἀλήθεια,
τὴν ἐλευθερία τους, τὶς ἐπιλογές τους, τὰ
μυστικά τους. Ὀφείλουμε νὰ σεβαστοῦμε
καὶ τὶς ἀδυναμίες τους ἀκόμη. Νὰ ἀνεχόμαστε μὲ ἀγάπη τὰ λάθη τους καὶ νὰ τὰ διορθώνουμε μὲ ὑπομονή.
Στὸν ζηλευτό, αὐθεντικὸ καὶ εὐαίσθητο
κόσμο τῶν παιδιῶν πρέπει νὰ μπαίνουμε μὲ πολλὴ προσοχή. Ἔχουμε πολλὰ νὰ
διδαχθοῦμε, ἀλλὰ ὀφείλουμε καὶ πολὺ νὰ
βοηθήσουμε. Ἡ ὀρθὴ ἀγωγή τους ἀπαιτεῖ
βαθιὰ κατανόηση, μεγάλη προσοχὴ καὶ
πολὺ λεπτοὺς χειρισμούς. Προπάντων ἀπέραντη ἀγάπη καὶ βαθύτατο σεβασμό.

Ε

χουμε δεῖ σὲ προηγούμενα ἄρθρα
μας πῶς μέσα στὴν Ἐκκλησία ὁ χριστιανός, μὲ τὰ Μυστήρια τοῦ ἁγίου
Βαπτίσματος καὶ τοῦ ἱεροῦ Χρίσματος,
μετέχει στὸ τριπλὸ ἀξίωμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθίσταται δηλαδὴ καὶ ὁ ἴδιος προφήτης, ἱερεὺς καὶ βασιλεύς.
Τί σημαίνουν ὅμως τὰ τρία αὐτὰ χαρίσματα, ἀξιώματα γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ;
Αὐτὸ θὰ ἐξετάσουμε στὰ ἄρθρα ποὺ ἀκολουθοῦν, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ προφητικὸ
χάρισμα.
Καθένας βαπτισμένος καὶ χρισμένος,
ἄνδρας ἢ γυναίκα, προφήτης!... Μὲ ποιά,
ἄραγε, ἔννοια;
Στὰ χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὁρισμένοι μόνο ἄνθρωποι, ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ, «ὑπὸ Πνεύματος ἁγίου φερόμενοι»,
ἐξέφεραν ἀπὸ τὸ στόμα τους προφητεῖες
(Β΄ Πέτρ. α΄ 21). Αὐτοὶ εἶχαν ὡς ἀποστολή τους νὰ προλέγουν τὰ μέλλοντα, κυρίως ὅμως καὶ πρωτίστως νὰ παρουσιάζουν μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ἦταν τὸ κατεξοχὴν
ἔργο τῶν προφητῶν: νὰ ἐξαγγέλλουν
στὸν λαὸ σὲ κάθε περίσταση τὸ θεῖο θέ-

λημα καὶ νὰ τοὺς τὸ διερμηνεύουν, νὰ τὸ
ἀναλύουν καὶ ἐπεξηγοῦν, γιὰ νὰ γίνεται
σαφῶς ἀντιληπτὸ ἀπὸ ὅλους. Ἐπειδὴ
λοιπὸν σ’ αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἀποκάλυπτε τὸ
θέλημά Του, γι’ αὐτὸ οἱ προφῆτες ὀνομάζονταν καὶ «οἱ βλέποντες», δηλαδὴ αὐτοὶ
ποὺ εἶχαν τὸν θεῖο φωτισμό, ὥστε νὰ εἶναι
σὲ θέση νὰ κατανοοῦν πλήρως τὴ σημασία κάποιων γεγονότων ἢ θαυμαστῶν
σημείων, καὶ νὰ τὰ ἐξηγοῦν στὸν λαό.
Αὐτὴ ἡ ἱκανότητα τῶν παλαιῶν προφητῶν, τώρα, στὴν ἐποχὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης, τὴν ἐποχὴ τῆς Χάριτος, ἐπεκτείνεται καὶ εἰς βάθος καὶ εἰς πλάτος. Ὅλοι
δηλαδὴ τώρα οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί,
καθὼς λαμβάνουν «Πνεῦμα σοφίας καὶ
συνέσεως» (Ἡσ. ια΄ 2), γίνονται «διδακτοὶ Θεοῦ» (Ἰω. ς΄ 45) καὶ καθίστανται ἔτσι
προφῆτες! Λαμβάνουν δηλαδὴ ἀπὸ τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα τὸ προφητικὸ χάρισμα, μὲ
τὴν ἔννοια ὅτι αὐτὸ τὸ Πανάγιον Πνεῦμα
τοὺς διανοίγει τὶς ἐσωτερικὲς αἰσθήσεις
τῆς ψυχῆς, γιὰ νὰ κατανοοῦν τὸ θεῖο θέλημα καὶ τὶς ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ποὺ σώζουν. Εἶναι αὐτὴ εἰδικὴ
ἐπενέργεια τῆς θείας Χάριτος στοὺς βα-
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πτισμένους χριστιανούς: ὁ φωτισμὸς τοῦ
νοῦ.
Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐξηγεῖ τὴ σημασία τοῦ χαρίσματος αὐτοῦ ποὺ πλουσιοπάροχα ὁ Κύριος χορηγεῖ στὸν λαό Του
τώρα, τὴν ἐποχὴ τῆς Χάριτος:
«Προφῆται καθιστάμεθα. Ἃ γὰρ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, ταῦτα ἐκκεκαλυμμένα ἡμῖν ἐστι». Γινόμαστε
προφῆτες, καθότι σὲ μᾶς ἀποκαλύπτονται
οἱ μυστηριώδεις πνευματικὲς ἀλήθειες καὶ
οἱ οὐράνιες ἐκεῖνες πραγματικότητες, τὶς
ὁποῖες μάτι ἀνθρώπινο δὲν εἶδε ποτέ,
καὶ αὐτὶ δὲν ἄκουσε. Καὶ λίγο παρακάτω
προσθέτει: «Οὕτω καὶ σὺ γίνῃ βασιλεὺς
καὶ ἱερεὺς καὶ προφήτης ἐν τῷ λουτρῷ
(ἐνν. τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος)... Προφήτης δὲ τὰ μέλλοντα μανθάνων καὶ ἔνθους
γινόμενος»(*). Γίνεσαι προφήτης, διότι
μαθαίνεις τί ἐπιφυλάσσει ὁ μέλλων βίος
στοὺς πιστοὺς καὶ καταλαμβάνεσαι ἀπὸ
τὸν ἱερὸ ἐκεῖνο ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐνεπνέοντο καὶ οἱ προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Αὐτὸ ἀκριβῶς ἤθελε νὰ δηλώσει καὶ
ἡ προφητεία ἐκείνη τοῦ Ἰωήλ, σύμφωνα
μὲ τὴν ὁποία ὁ Θεὸς ἐπρόκειτο νὰ ἐκχύσει πλούσια στὸν λαό Του τὰ χαρίσματα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε ὅλοι, ἀνεξαρτήτως φύλου, φυλῆς, ἡλικίας, κοινωνικῆς τάξεως, νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ κατανοοῦν τὸν λόγο καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ
νὰ μποροῦν νὰ τὸ ἐπεξηγοῦν, νὰ τὸ διερμηνεύουν στὸν κόσμο· μὲ ἕνα λόγο, νὰ
προφητεύουν. «Καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα καὶ
ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν
σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν
καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν... καὶ ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς
ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου» (Ἰωὴλ γ΄ 1-2). Τὴν προφητεία
αὐτὴ ἐξάλλου ὁ ἅγιος ἀπόστολος Πέτρος
ἐπικαλέστηκε, προκειμένου νὰ ἐξηγήσει
στὰ πλήθη τοῦ λαοῦ, ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἀπὸ κάθε σημεῖο τῆς γῆς στὰ Ἱε-
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ροσόλυμα τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς,
τὸ παράδοξο φαινόμενο τῆς μεταδόσεως
σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες τῶν ὑπερφυῶν ἀληθειῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Ἔργο στὸ ὁποῖο ἐπιδίδονταν
ὄχι μόνον οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι, ἀλλὰ
ὅλο τὸ πλῆθος τῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἀνθρώπων ποὺ ἦταν συναγμένοι στὸ ὑπερῶο
ἐκεῖνο, ὅπου ἔγινε ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος (βλ. Πράξ. β΄ 16-18).
Αὐτὸ ἐξάλλου τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καλεῖται ὁ χριστιανὸς νὰ τὸ διατηρεῖ καὶ νὰ τὸ ἐπαυξάνει στὴ ζωή του καὶ
μὲ τὴ δική του συνέργεια. Ὅσο δηλαδὴ ὁ
ἄνθρωπος ἀγωνίζεται μέσα στὴν Ἐκκλησία νὰ καθαίρεται ἀπὸ τὰ πάθη του, τὸν
ἐγωισμὸ καὶ τὴ φιλαυτία, καὶ νὰ ἁγιάζεται μὲ τὴν τήρηση τῶν ἁγίων ἐντολῶν
τοῦ Κυρίου καὶ τὴ μυστηριακὴ ζωή, τόσο
καὶ «μεταμορφοῦται τῇ ἀνακαινώσει τοῦ
νοὸς αὐτοῦ», ἀνακαινίζει συνεχῶς τὸν
νοῦ του, ὥστε νὰ διακρίνει κάθε στιγμὴ
ποιὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, «τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον» (Ρωμ.
ιβ΄ 3). Μπορεῖ ἔτσι ὁ ἄνθρωπος νὰ φτάσει στὸ σημεῖο νὰ «ἀνακρίνει πάντα» (Α΄
Κορ. β΄ 15), ὅλα νὰ τὰ καταλαβαίνει, καὶ
περαιτέρω νὰ τὰ ἐπεξηγεῖ καὶ νὰ τὰ μεταδίδει καὶ στοὺς ἄλλους. Καὶ ἔτσι ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, μὲ τὸν φωτισμένο του
νοῦ, τὸν «νοῦν Χριστοῦ» ποὺ διαθέτει,
μπορεῖ «προφητεύων» νὰ «λαλεῖ ἀνθρώποις οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν» (Α΄ Κορ. ιδ΄ 3). Γίνεται τώρα ὁ
ἄνθρωπος γιὰ τοὺς ἄλλους, ὁ «βλέπων»
γιὰ ὅλους, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποκαλύπτει τὸν Θεὸ στὴ ζωή τους, νὰ γνωστοποιεῖ τὰ ἴχνη Του στὰ βήματά τους.
Ὕψιστο αὐτὸ χάρισμα, τὸ προφητικό,
γιὰ τοὺς πιστοὺς χριστιανούς. Καὶ ὄχι τὸ
μόνο. Μαζὶ καὶ τὰ ἄλλα δύο: τὸ ἱερατικὸ
καὶ τὸ βασιλικό. Ἀλλὰ γι’ αὐτὰ σὲ ἑπόμενα ἄρθρα μας.
(*) Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν Β΄ πρὸς Κορινθίους
ἐπιστολὴν Ὁμιλ. Γ΄ 5, 7, PG 61, 411, 417-418.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἡ χάρη τῶν ἁγίων Λειψάνων
διώχνει τοὺς δαίμονες
Ἀκτῖνα μὲν γὰρ βλέποντες ἡλιακήν,
οὐδὲν πάσχουσι δαίμονες· τὴν δὲ ἐντεῦθεν ἐκπηδῶσαν λαμπηδόνα μὴ φέροντες, ἀποτυφλοῦνται καὶ δραπετεύουσι
καὶ ἐκ πολλοῦ φεύγουσι τοῦ διαστήματος· τοσαύτη καὶ τῆς τέφρας τῶν ἁγίων
ἡ δύναμις, οὐκ ἔνδον ἐγκαθημένη μόνον ἐν τοῖς λειψάνοις, ἀλλὰ καὶ περαιτέρω προϊοῦσα καὶ τὰς ἀκαθάρτους ἀπελαύνουσα δυνάμεις, καὶ τοὺς μετὰ
πίστεως προσιόντας μετὰ πολλῆς ἁγιάζουσα τῆς περιουσίας.
(Τῆς Βασιλίδος… προσελθούσης, ΕΠΕ 33, 52)

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση
Βλέποντας τὴν ἀκτίνα τοῦ ἥλιου οἱ δαίμονες δὲν παθαίνουν τίποτε, ἐνῶ τὴ λάμψη ποὺ ξεπηδάει ἀπὸ τὰ ἅγια Λείψανα δὲν
τὴν ἀντέχουν. Τυφλώνονται τελείως, δραπετεύουν καὶ φεύγουν πολὺ μακριά. Τόσο
μεγάλη εἶναι ἡ δύναμη ἀκόμη καὶ τῆς τέφρας τῶν ἁγίων Λειψάνων (σὲ περίπτωση
ποὺ τὰ κάψουν οἱ τύραννοι). Ὄχι μόνο παραμένει στὰ ἅγια Λείψανα, ἀλλὰ προχωρεῖ καὶ πιὸ πέρα καὶ διώχνει τὶς ἀκάθαρτες δυνάμεις καὶ ἁγιάζει μὲ περίσσεια χάριτος ἐκείνους ποὺ πλησιάζουν μὲ πίστη καὶ
τὰ ἀσπάζονται.

✝ Ἀθανασίου ᾿Ι. Σκαρμόγιαννη

Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Στὴν ἔνδοξη χορεία τῶν Νεομαρτύρων ἀνήκει
καὶ ἡ ἁγία ὁσιομάρτυς Φιλοθέη. ῾Υπῆρξε διακόνισσα τῆς ἀγάπης ἀλλὰ καὶ διδασκάλισσα τῆς νεότητας, ἡ πρώτη μεγάλη διδασκάλισσα τοῦ Γένους,
ποὺ ἔσωσε χιλιάδες ῾Ελληνίδων ἀπὸ τὰ βέβηλα
χέρια τῶν κατακτητῶν καὶ ἀπὸ τὸν φοβερὸ ἐξισλαμισμό. Ὑπῆρξε πρόδρομος καὶ πρωτεργάτις μέσα
στὸ πλῆθος τῶν ῾Ηρώων καὶ Μαρτύρων τῆς ῾Ελληνικῆς ᾿Επαναστάσεως. Σελίδες 171. Τιμᾶται 7  ̦.
✼ ✼ ✼

Νικολάου Π. Βασιλειάδη

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Τὸ βιβλίο αὐτὸ ξαναζωντανεύει μπροστά μας τὸ
μεγάλο Εἰκοσιένα, τοὺς γιγαντομάχους του, τοὺς
Δασκάλους τοῦ Γένους, τοὺς ἐθνομάρτυρες κληρικούς, τὰ Σουλιωτόπουλα, ποὺ μάχονταν στ᾿ ἄπαρτο Σούλι, τὶς ῾Ελληνίδες μάνες... Ξαναζωντανεύει
τοὺς θρυλικοὺς μαχητὲς τοῦ 1940-41, τὶς τραγικὲς
μὰ λαμπρὲς σελίδες τοῦ 1920-22 καὶ τὴ γενναία
ἀντίσταση τῶν παιδιῶν τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου τὸ
1974. Στὸ ἴδιο βιβλίο δίδεται ἀπάντηση στὰ δόλια
συνθήματα «κάτω ἡ πατρίδα», «κάτω τὰ σύνορα»
καὶ ἀποκαλύπτεται γιατί χτυποῦν τὴν ῾Ελλάδα μας
αὐτοὶ ποὺ τὴν πολεμοῦν. Σελίδες 282. Τιμᾶται 7  ̦.
✼

ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ
1955-1959
(῎Επαινος ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν)
Νεανικὲς μορφὲς τοῦ μεγάλου ἔπους τῆς Κύπρου μας τῶν ἐτῶν 1955-59, ποὺ ἔθρεψαν καὶ
γιγάντωσαν μὲ τὸ αἷμα τους τὸ δέντρο τῆς ᾿Ελευθερίας. Τὰ κείμενα καὶ οἱ ἐπιστολές τους ἀποτελοῦν
ἀθάνατα μνημεῖα πίστεως στὸν Θεὸ καὶ ἀγάπης
πρὸς τὴν ᾿Ελευθερία. Σελίδες 299. Τιμᾶται 10  ̦.

Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλήπτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.
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+ἰκουμενιστικὴ πρόκληση
παπικοῦ ἐπισκόπου
Μὲ ἐπίθεση κατὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου συνόδευσε τὴν ἐπίσκεψή του στὸ νησὶ γιὰ τὸν
ἑορτασμὸ τοῦ «ἁγίου τῶν Καθολικῶν
Βαλεντίνου» στὸν παπικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πόλεως Χίου ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» Αἰγαίου τῶν Παπικῶν κ.
Νικόλαος Πρίντεζης. Ἐπίθεση, διότι, ὅπως ἰσχυρίζεται, ὁ Μητροπολίτης Χίου
ἀρνεῖται νὰ ἔχει ἐπικοινωνία μαζί του,
παρόλο ποὺ κατὰ τὸ παρελθὸν «πολλὲς
φορὲς οἱ Καθολικοὶ συμμετεῖχαν στὶς μεγάλες ἑορτὲς τῶν Ὀρθοδόξων μὲ ἐπίσημη πρόσκληση συμμετοχῆς τῶν Ἀρχιερέων τους». Ὁ παπικὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» ἑρμηνεύει ὡς ἐκδήλωση ἐχθρότητας τὴν τακτικὴ τοῦ Μητροπολίτου Χίου
καί, ἐπιδιώκοντας νὰ τὸν ἀναγκάσει νὰ
ἀλλάξει στάση, δημιούργησε δημοσιογραφικὸ θόρυβο, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ
σχετικὸ δημοσίευμα στὴν ἠλεκτρονικὴ
ἔκδοση τῆς τοπικῆς ἐφημερίδας «Πολίτης» (17-2-2014).
Στὸ κήρυγμά του μάλιστα ὁ παπικὸς
ἐπίσκοπος, «ἀναφερόμενος στὸ νόημα
τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Βαλεντίνου σημείωσε ὅτι αὐτὸ ἀπαντᾶται στὴν ἀγάπη
ποὺ θὰ πρέπει κατ’ ἀρχὴν νὰ ὑπάρχει
ἀνάμεσα στοὺς ὀρθόδοξους καὶ τοὺς
καθολικοὺς χριστιανούς». «Ὀφείλουμε
νὰ γεφυρώσουμε τὸ σχίσμα», τόνισε·
καὶ πρόσθεσε: «Ὁ Ἰησοῦς μᾶς δίδαξε
νὰ εἴμαστε ἕνα. Ἂμ δέ ποὺ εἴμαστε ἕνα.
Ἔχουμε χωριστεῖ μεταξύ μας καὶ πολ-

λὲς φορὲς δὲν θέλουμε νὰ δοῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἂν εἶναι δυνατόν. Νὰ
μὴν μποροῦμε καὶ νὰ μὴ δεχόμαστε νὰ
δοῦμε ἕναν Ἀρχιερέα, Ἱερέα ἢ Μοναχὸ
ἑνὸς ἄλλου δόγματος μὰ τῆς ἴδιας τοῦ
Θεοῦ πίστεως καὶ νὰ λέμε ὅτι εἴμαστε
Χριστιανοί».
Τί κρίμα! Ἔκαμε τόσο σωστὴ διάγνωση ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος Αἰγαίου», ἀρνεῖται
ὅμως νὰ δεῖ τὴ λύση ποὺ λάμπει μπροστὰ στὰ μάτια του. Τὸ σχίσμα δὲν γεφυρώνεται μὲ κακόγουστες οἰκουμενιστικὲς
ἐκδηλώσεις, οὔτε μὲ ἐναγκαλισμοὺς καὶ
θεατρινισμοὺς ψευτοαγάπης. Ὀφείλουν
οἱ Παπικοὶ νὰ ἀπαρνηθοῦν τὶς φοβερὲς
πλάνες τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ λύση. Ἐνόσω
δὲν τὶς ἀρνοῦνται, ἡ μόνη ἐπιβαλλόμενη
στάση τῶν Ὀρθοδόξων ἀπέναντί τους
εἶναι αὐτὴ τὴν ὁποία συνιστᾶ ὁ Μαθητὴς
τῆς ἀγάπης εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: «Εἴ
τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς
οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· ὁ γὰρ
λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις
αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς» (Β΄ Ἰω. 10-11).

«"αιρὸς» νὰ σταματήσει
ἡ πολτοποίηση τοῦ /αθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν
Στὶς 8 Φεβρουαρίου, μὲ ἀφορμὴ τὴ
σχετικὴ συζήτηση ποὺ ἔγινε στὶς 6 Φεβρουαρίου 2014 κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς
μνήμης τοῦ ἱεροῦ Φωτίου στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴ Μονὴ Πεντέλης, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ἐξέδωσε Δελτίο Τύπου. Μὲ αὐτὸ ἐπεσήμαινε
τὶς εὐθύνες τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ ἀντορθόδοξο Νέο Πρόγραμμα
Σπουδῶν γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευ-
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ὁμάδα τοῦ «Καιροῦ», ἀπέκτησαν προσβάσεις στὸ Ὑπουργεῖο καὶ ἐπιχειροῦν
παρασκηνιακὰ νὰ ἐπιβάλουν τὶς ἀπόψεις τους, ἀπόψεις ἐλάχιστης μειοψηφίας, στὸ σύνολο τῶν θεολόγων.
Ἀλήθεια, πῶς μποροῦν καὶ προχωροῦν ἔτσι; Δὲν ἀναλογίζονται τὸ μέγεθος τῶν εὐθυνῶν τους ἔναντι τῶν οἰκογενειῶν ποὺ τοὺς ἐμπιστεύονται τὰ παιδιά τους, καὶ ἔναντι τοῦ Θεοῦ;

"ύμα ἀποδομήσεως
τῶν πάντων!
Τελικὰ τί συμβαίνει στὴ χώρα μας; Λεφτὰ ὑπάρχουν ἢ δὲν ὑπάρχουν; Μᾶς
λένε ὅτι δὲν ὑπάρχουν, καὶ ἐπιμένουν.
Ἀλλὰ ἡ πραγματικότης φωνάζει ὅτι λεφτὰ
δὲν ὑπάρχουν γιὰ ὁρισμένους, ὑπάρχουν ὅμως γιὰ ἄλλους δῆθεν πιὸ χρήσιμους καὶ ἀπαραίτητους γιὰ τὴ χώρα μας.
Διότι γιὰ τὶς τράπεζες βρίσκονται λεφτά.
Γιὰ τὶς Μ.Κ.Ο. ὑπάρχουν. Ὑπάρχουν
ἐπίσης γιὰ τοὺς ὄχι εὐκαταφρόνητους μισθοὺς ἀμέτρητων προσώπων, ποὺ παριστάνουν τοὺς συμβούλους Ὑπουργῶν
ἢ Ὀργανισμῶν. Χρήματα βρίσκονται
γιὰ τὰ μουσεῖα, ὅταν πρόκειται νὰ διορισθοῦν ἡμέτεροι... Τελευταῖα βρέθηκαν ἑκατομμύρια γιὰ νὰ σωθεῖ τὸ Μέγαρο Μουσικῆς, στὸ ὁποῖο χαρίσθηκε τεράστιο χρέος πρὸς τὸ κράτος. Θὰ ἀντιλέξει ἴσως κάποιος ὅτι τὸ Μέγαρο ἐπιτελεῖ ἐξαίρετο ἔργο κλπ. Ὅταν ὅμως πεινοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες οἰκογένειες
καὶ ὅταν τὰ Νοσοκομεῖα δὲν ἔχουν φάρμακα, εἶναι δίκαιο ἕνας χῶρος μουσικῆς
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τικῶν, καθὼς καὶ αὐτὲς τοῦ Πανελληνίου
Θεολογικοῦ Συνδέσμου «Καιρός», μέλη
τοῦ ὁποίου, δρώντας παρασκηνιακά,
συνέταξαν τὸ Πρόγραμμα ἐπὶ ὑπουργίας τῆς κ. Διαμαντοπούλου.
Τὸ ἀπαράδεκτο Πρόγραμμα ἔχει καταδικασθεῖ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ἀπὸ Πανορθόδοξη Σύσκεψη ἐπὶ
τῶν αἱρέσεων, ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἐπισκόπων, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ
Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπὸ τὸ
σύνολο σχεδὸν τῶν θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν, ἀπὸ πλῆθος Συλλόγων Γονέων τῶν παιδιῶν καὶ τόσους ἄλλους παράγοντες καὶ πρόσωπα.
Θὰ περίμενε κανεὶς κάποτε νὰ ὑπάρξει
στοιχειώδης συναίσθηση ἀπὸ μέρους
τῶν συντακτῶν τοῦ Προγράμματος. Ἀντὶ
ὅμως γι᾿ αὐτὸ ἡ ὁμάδα τοῦ «Καιροῦ»
συνέταξε ἀπάντηση στὸ Δελτίο Τύπου
τῆς ΠΕΘ. Ἡ ἀπάντηση εἶναι θλιβερή.
Κατηγορεῖ τὴν ΠΕΘ ὅτι μετέρχεται «πρακτικὲς συκοφάντησης καὶ σπίλωσης»
καὶ ὅτι ὑπάρχει «ἔλλειμμα δημοκρατίας στοὺς κόλπους της», διότι «δὲν ἀναγνωρίζει ἀκόμη καὶ τώρα στοὺς συναδέλφους τὸ δικαίωμα τῆς ἀποχώρησης
ἀπὸ τὶς τάξεις της... καὶ τὸ δικαίωμα στὸν
ἀντίλογο καὶ τὴν ἀντίθεση».
Τὸ καίριο ὅμως ἐρώτημα εἶναι τοῦτο:
Ἀφοῦ οἱ συγκεκριμένοι θεολόγοι θεωροῦν πὼς ἔχουν δίκιο καὶ διαθέτουν περίσσευμα δημοκρατίας, γιατί δὲν προσπάθησαν μένοντας στοὺς κόλπους τῆς
ΠΕΘ νὰ πείσουν τοὺς συναδέλφους γιὰ
τὶς ἀπόψεις τους καὶ νὰ διεκδικήσουν
τὴν ψῆφο τους, ὥστε νὰ ἐκλεγοῦν αὐτοὶ
στὸ Συμβούλιό της;
Ἁπλούστατα διότι δὲν ἔπειθαν κανέναν. Προτίμησαν λοιπὸν νὰ δράσουν
διχαστικά: δημιούργησαν τὴν ὀλιγομελὴ
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νὰ ἔχει τέτοια προτεραιότητα; Ἀκόμη
ὑπάρχουν λεφτὰ γιὰ νὰ κτισθεῖ τζαμὶ
γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες καὶ χρήματα γιὰ νὰ ἀνακαινισθοῦν μωαμεθανικὰ κατάλοιπα στὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἀλλοῦ.
Δὲν ὑπάρχουν χρήματα – ἔτσι μᾶς εἶπαν
– γιὰ τὸν διορισμὸ νέων ἱερέων. Καὶ φωνάζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ζάπλουτη, ἐνῶ
γνωρίζουν ὅτι τὸ κράτος τῆς ἔχει πάρει
σχεδὸν ὅλη τὴν περιουσία. Καὶ παραβλέπουν ὅτι αὐτὴ ποὺ σώζει ψυχὲς εἶναι
ἡ Ἐκκλησία καὶ ὄχι οἱ κρατικοὶ ἢ μὴ κρατικοὶ ὀργανισμοὶ καὶ οἱ... σύμβουλοι! Καὶ
δὲν σώζει μόνο ψυχές, ἀλλὰ καὶ ζωές. Διότι συμπαρίσταται μὲ ποικίλους ὅσους τρόπους στοὺς πενόμενους Ἕλληνες καὶ ξένους καὶ σιτίζει καθημερινῶς χιλιάδες· τὴ
στιγμὴ ποὺ τὸ λεγόμενο κοινωνικὸ κράτος
δὲν ἀκούγεται κάν.
Κρίμα! Τὸ κύμα τῆς ἀποδομήσεως ποὺ
ἔχει ἤδη πλήξει τὸ στράτευμα καὶ τὴν
παιδεία, ὁρμᾶ νὰ πλήξει καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴ σώτειρα τοῦ Γένους,
κατὰ τὸν ἐθνικό μας ἱστορικὸ Κωνσταντίνο
Παπαρρηγόπουλο. Ἀλλὰ τώρα ἀκοῦμε
ἄλλους νεόκοπους ἱστορικούς, ποὺ κατέχουν καὶ θέση στὴ Βουλὴ καὶ οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ μὲ τὶς θέσεις τους ἀποδομοῦν τὴν
ἱστορία καὶ τὴν παιδεία στὴν Ἑλλάδα, κινοῦνται ἐλεύθερα λόγῳ... βουλευτικῆς ἀσυλίας!...

Δραστηριοποιοῦνται
καὶ στὴν ἀγάπη
Οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστὲς δὲν πρωτεύουν μόνο στὶς θάλασσες τοῦ κόσμου ἀναδεικνύοντας τὴ μικρὴ Πατρίδα μας μέσα
στὶς τρεῖς μεγαλύτερες ναυτικὲς δυνάμεις
τοῦ κόσμου. Δραστηριοποιοῦνται καὶ στὸ
ἀγώνισμα τῆς ἀγάπης. Στὴν ἐποχὴ τῆς
κρίσεως, κατὰ τὴν ὁποία σὰν πελώρια κύματα τὰ προβλήματα ταλαιπωροῦν πολ-

ΑΡΙΘ. 2085, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΑΡΙΘ. 2085, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

λοὺς συμπατριῶτες μας, ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν βοηθεῖ χιλιάδες φτωχῶν
ἀδελφῶν μας Ἑλλήνων νὰ ἐπιζήσουν. Τὸ
δημοσίευμα ποὺ εἶδε πρόσφατα τὸ φῶς
τῆς δημοσιότητος σὲ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα
εἶναι πολὺ ἐντυπωσιακό.
«Ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν
προσφέρει κάθε μήνα στήριξη σὲ περισσότερα ἀπὸ 50.000 ἄτομα σὲ 110 περιοχὲς τῆς ἠπειρωτικῆς καὶ νησιωτικῆς χώρας.
Στηρίζει κάθε μήνα τὶς ἀνάγκες σίτισης
11.000 οἰκογενειῶν σὲ ὅλη τὴ χώρα.
Τὸ πρόγραμμα ὑλοποιεῖται σὲ συνεργασία μὲ 30 μητροπόλεις, 25 δήμους καὶ
περισσότερους ἀπὸ 60 φορεῖς ἐντὸς καὶ
ἐκτὸς Ἀττικῆς. Τὰ πακέτα βοήθειας περιέχουν βασικὰ τυποποιημένα ἐπώνυμα εἴδη
τροφίμων καὶ προσωπικῆς ὑγιεινῆς, ἐπαρκεῖς καὶ κατάλληλα μελετημένες προμήθειες γιὰ τὶς μηνιαῖες ἀνάγκες οἰκογενειῶν μὲ
ἀνήλικα παιδιά.
Τὸ πρόγραμμα ‘‘Ὑγεία γιὰ ὅλους’’, τὸ
ὁποῖο χρηματοδοτεῖ ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν καὶ ὑλοποιεῖ ἡ
ὀργάνωση ‘‘Γιατροὶ τοῦ Κόσμου’’, τὴ χρονιὰ ποὺ πέρασε πραγματοποίησε 30 ἐπισκέψεις σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα σὲ περιοχὲς
ἀπὸ τὸν Ἁϊ-Στράτη ἕως τὴ Ζάκυνθο καὶ
ἀπὸ τὸν Ἕβρο ἕως τὴν Κρήτη, καὶ ὠφέλησε πάνω ἀπὸ 9.000 γυναῖκες, παιδιὰ καὶ
ἐν γένει ἄτομα σὲ ἀνάγκη.
Ἐπιπλέον ἡ Ἕνωση δραστηριοποιεῖται
μὲ στοχευμένες ἐνέργειες γιὰ τὴ στήριξη
40 κοινωνικῶν φορέων σὲ μικρὲς καὶ μεγάλες δομὲς πρόνοιας, δίνοντας ἰδιαίτερη
ἔμφαση σὲ κέντρα προστασίας βρεφῶν,
νηπίων, ἀτόμων μὲ ἀναπηρία καὶ ἡλικιωμένων ποὺ πλήττονται ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση» («Δημοκρατία» 21-2-2014).
Μαζὶ μὲ τὰ θερμότατα συγχαρητήριά μας
πρὸς τὴν Ἕνωση Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν
γιὰ τὸ σπουδαῖο φιλανθρωπικὸ ἔργο τους
εὐχόμαστε νὰ εὐλογεῖ ὁ Θεὸς τὶς οἰκογένειές τους καὶ νὰ προστατεύει τὰ πλοῖα
τους στὰ ποντοπόρα ταξίδια τους.

Π+Σ,+Λ+Σ
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Ἰωάννου ὁσίου,
συγγραφέως τῆς «Κλίμακος»
Ἦχος βαρύς - Ἑωθινὸν Ζ΄

ΑΡΤΙΟΥ

(Δ΄ Νηστειῶν)
Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος»

1. +ἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ
Ὁ Θεὸς τηρεῖ τὶς ὑποσχέσεις Του! Αὐτὸ ἀκριβῶς τονίζει ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος στὴ σημερινὴ ἀποστολικὴ περικοπή, καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ φέρνει ὡς
παράδειγμα τὶς θεϊκὲς ἐπαγγελίες πρὸς τὸν δίκαιο
Ἀβραάμ: «Τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός...
ὤμοσε καθ’ ἑαυτοῦ, λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε»· ὅταν ἔδωσε ὁ
Θεὸς τὶς ὑποσχέσεις στὸν Ἀβραάμ, ὁρκίστηκε ὅτι θὰ
τὶς πραγματοποιήσει καὶ εἶπε: Σοῦ ὑπόσχομαι ἀληθινὰ ὅτι θὰ σὲ εὐλογήσω πολὺ πλούσια καὶ θὰ πληθύνω πάρα πολὺ τοὺς ἀπογόνους σου.
Δὲν ἦταν αὐτὴ ἡ μοναδικὴ ὑπόσχεση ποὺ ἔλαβε ὁ
Ἀβραὰμ ἀπὸ τὸν Θεό. Τοῦ ὑποσχέθηκε πρῶτα ὅτι
θὰ γινόταν κτῆμα του ἡ γῆ Χαναάν, ἔπειτα ὅτι οἱ ἀπόγονοί του θὰ πολλαπλασιάζονταν σὰν τὰ ἄστρα τοῦ
οὐρανοῦ καὶ σὰν τὴν ἄμμο τῆς θαλάσσης καί, τέλος,
ὅτι ἐπρόκειτο νὰ ἀποκτήσει παιδί, κι ἂς ἦταν σὲ προχωρημένη ἡλικία κι αὐτὸς κι ἡ σύζυγός του ἡ Σάρρα. Καὶ πραγματοποιήθηκαν ὅλες αὐτὲς οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ, διότι εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατο νὰ πεῖ ψέματα ὁ Θεός· «ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν».
Ἂν λοιπὸν στὴν ἐποχὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀποδεικνύεται ὁ Κύριος πιστὸς στὶς ὑποσχέσεις Του,
πολὺ περισσότερο τώρα, ποὺ μᾶς φανέρωσε τὴν
ἄπειρη συγκατάβαση καὶ τὴν ἄμετρη ἀγάπη Του μὲ
τὴν ἐνανθρώπηση καὶ τὴ σταυρική Του θυσία καὶ
ἀπέδειξε τὴ δύναμή Του μὲ τὴν Ἀνάστασή Του, ἔχου-
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δελφοί, τ6 Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ
κατ᾿ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ᾿ ἑαυτοῦ, λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν
εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων
πληθυνῶ σε· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ
τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ
πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· ἐν
ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ
Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ,
ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο
πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν
οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν,
ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν
οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι
τῆς προκειμένης ἐλπίδος·
ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς
ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν
καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος,
ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν
εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.
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με τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι θὰ τηρήσει τὸν λόγο Του. Θὰ εἶναι πάντοτε μαζί
μας, σύμφωνα μὲ τὴν ἀδιάψευστη ὑπόσχεσή Του, καὶ θὰ μᾶς περιβάλλει μὲ τὸ
ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη Του, γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει μὲ ἀσφάλεια στὴν αἰώνια Βασιλεία
Του, ὅπου θὰ ἀπολαύσουμε τὰ ἀγαθὰ
ποὺ ἔχει ὑποσχεθεῖ γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς δούλους Του.

2.  κατάλληλος δέκτης
Πράγματι, ὁ πανάγαθος Θεὸς μᾶς διαβεβαιώνει μὲ τὸν ἔγκυρο λόγο Του ὅτι θὰ
μᾶς χαρίσει ὅ,τι μᾶς χρειάζεται στὴ ζωή
μας ἐδῶ στὴ γῆ καὶ πολὺ περισσότερο
θὰ μᾶς καταστήσει κληρονόμους Του στὴ
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅμως αὐτὲς οἱ ἐκπληκτικὲς
ἐπαγγελίες, δὲν ἀρκεῖ μόνο ἡ ἀξιοπιστία
τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι δεδομένη. Ἐκεῖνο
ποὺ χρειάζεται ἐπιπλέον εἶναι ἡ ἀποδοχὴ
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ δίκαιος πατριάρχης
Ἀβραὰμ προβάλλεται ὡς τὸ πλέον ἀξιομίμητο παράδειγμα, διότι «μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας». Περίμενε
μὲ ὑπομονὴ πολλὰ χρόνια, κι ἔτσι πέτυχε τὴν ἐκπλήρωση τῆς εὐλογίας ποὺ τοῦ
ὑποσχέθηκε ὁ Θεὸς ὡς πρὸς τὸ σημεῖο
ποὺ ἀναφερόταν στὴν ἐπίγεια ζωή. Ἀπέκτησε δηλαδὴ ἀπὸ τὴ Σάρρα παιδί, ἀπὸ
τὸ ὁποῖο πληθύνθηκαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ
πατριάρχη κι ἔγιναν μεγάλο ἔθνος.
Στὴ σύγχρονη ἐποχή, ὅταν ὅλα προωθοῦν τὴ νοοτροπία τοῦ νὰ ἀποκτᾶς ὅ,τι
ἐπιθυμεῖς εὔκολα καὶ γρήγορα, ὁπωσδήποτε δὲν δημιουργεῖται ὁ κατάλληλος
χῶρος στὴν ψυχή μας γιὰ νὰ μαθητεύσει
στὴν πίστη, τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἐγκαρτέρηση. Κι ὅμως! Εἶναι τόσο ἀπαραίτητες
αὐτὲς οἱ ἀρετὲς στὴν πνευματικὴ ζωή! Ἂς
διδαχθοῦμε ἀπὸ τὸν Ἀβραὰμ κι ἂς μάθουμε νὰ προχωροῦμε στὴ ζωὴ χωρὶς βιασύνη ἀλλὰ μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι κάθε κα-
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τάκτηση κορυφῆς θέλει ἀγώνα καὶ πολλὴ
ὑπομονή.

3. Gγκυρα ἐλπίδος
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἐλπίδα δίνει νόημα
στὴ ζωή. Πολὺ περισσότερο ἡ ἐλπίδα ἡ
ὁποία στηρίζεται στὴ χριστιανικὴ πίστη ἀποτελεῖ βάση καὶ θεμέλιο τῆς ζωῆς. Αὐτὴ
τὴν ἐλπίδα, λέει ὁ θεῖος Ἀπόστολος, «ὡς
ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε
καὶ βεβαίαν»· τὴν ἔχουμε σὰν ἄγκυρα τῆς
ψυχῆς σταθερὴ καὶ ἀμετακίνητη, ποὺ μᾶς
ἀσφαλίζει ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς κινδύνους. Ἡ ἐλπίδα τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ δὲν
εἶναι κάτι θεωρητικὸ καὶ ἀόριστο. Ἔχει ὡς
ἀρραγὲς θεμέλιο τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὡς προοπτικὴ αἰώνια τὴ
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἐκεῖ «ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ
τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος
εἰς τὸν αἰῶνα»· ἐκεῖ, στὸν οὐρανό, ὡς πρόδρομος μπῆκε ὁ Ἰησοῦς πρὶν ἀπὸ μᾶς καὶ
γιὰ χάρη μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀνοίξει τὸν δρόμο καὶ γιὰ νὰ μᾶς ἑτοιμάσει τόπο. Καὶ ἔτσι
ἀναδείχθηκε Ἀρχιερέας ὄχι προσωρινὸς
ἀλλὰ αἰώνιος, σύμφωνα μὲ τὴ νέα ἱερατικὴ τάξη ποὺ προτύπωσε ὁ Μελχισεδέκ.
Ἦταν κλειστὸς γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ὁ
δρόμος πρὸς τὸν οὐρανό. Τὸν εἶχε φράξει ἡ ἁμαρτία. Κι ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Κύριος καί, ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε τὸ ἀπολυτρωτικό Του ἔργο, ὡς ἐκπρόσωπος δικός μας
εἰσῆλθε στὸν οὐρανὸ γιὰ νὰ Τὸν ἀκολουθήσουμε κι ἐμεῖς. Λοιπόν, δὲν εἴμαστε πλέον αἰχμάλωτοι στὴ γῆ! Ὁ πόνος, οἱ πειρασμοί, οἱ ἀδικίες, ἀκόμη καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, δὲν ἔχουν πιὰ δύναμη ἀκατανίκητη. Δὲν μᾶς τρομάζουν! Ἔχουμε τὸν αἰώνιο Ἀρχιερέα μας, τὸν παντοδύναμο ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ συνέτριψε τὸν διάβολο, νίκησε τὸν θάνατο καὶ μᾶς
χάρισε ζωὴ καὶ ἀφθαρσία. Σ’ Αὐτὸν στηρίζουμε τὴν ἐλπίδα μας!

Ο

ἱ ἄνθρωποι μετὰ τὸ προπατορικὸ
ἁμάρτημα παρουσιάζουμε ροπὴ
καὶ κλίση πρὸς τὸ κακό. Ἔρχονται
στιγμὲς ποὺ δὲν κάνουμε τὸ καλὸ ποὺ
ἡ θέλησή μας ἀποδέχεται, ἀλλὰ τὸ κακὸ ποὺ δὲν θέλουμε, αὐτὸ κάνουμε.
«Ὑπὸ τῆς ἡδονῆς καταθελγόμενοι ποιοῦμεν ἅπερ ὡς παράνομα βδελυττόμεθα», παρατηρεῖ ὁ ἑρμηνευτὴς Θεοδώρητος Κύρου. Ἀποστρεφόμαστε ὡς
παράνομη τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ καταθελγόμαστε ἀπὸ τὴν ἡδονή της καὶ ἁμαρτάνουμε. Βλέπουμε πολλὲς φορὲς νὰ
κυριαρχεῖ ἄλλος νόμος καὶ ἄλλη δύναμη στὰ μέλη μας, ὁ νόμος καὶ ἡ δύναμη
τῆς ἁμαρτίας.
Ὁ νόμος αὐτός, ποὺ ὁ ἀπόστολος
Παῦλος τὸν ὀνομάζει «ἕτερον νόμον»,
ἀντιστρατεύεται τὸν νόμο «τοῦ νοός»
μας, δηλαδὴ ἐναντιώνεται σὲ ὅσα ὁ
νοῦς μας καὶ ἡ συνείδησή μας ἀναγνωρίζουν ὡς νόμο σωστό. Ἐπιχειρεῖ νὰ
κυριαρχήσει στὸ ἐσωτερικό μας καὶ νὰ
μᾶς αἰχμαλωτίσει στὸ νόμο τῆς ἁμαρτίας. Ἡ ἐνοχλητικὴ ἐπιρροὴ τοῦ «ἑτέρου νόμου» γίνεται πιεστικότερη, ὅταν
προστίθενται καὶ τὰ προσωπικά μας
ἁμαρτήματα, στὰ ὁποῖα δυστυχῶς ὀλι-

σθαίνουμε. Τότε ὁ ἕτερος νόμος ἀσκεῖ
μεγαλύτερη πίεση ἐπάνω μας, ταλαιπωρεῖ περισσότερο τὴν ψυχή μας! Εἴμαστε ὄντως ἐλεεινοὶ καὶ ταλαίπωροι οἱ
ἄνθρωποι, ὅταν ἁμαρτάνουμε! Ἀντὶ νὰ
εὐωδιάζουμε τὴν εὐωδία τοῦ Χριστοῦ,
ἀναδίδουμε τὴν ὀσμὴ τοῦ θανάτου!
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γιὰ νὰ περιγράψει τὴν ἐσωτερικὴ πάλη τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας, χρησιμοποιεῖ εἰκόνα δραματική, ἡ ὁποία ὅμως
ἀποδίδει ἐπιτυχῶς τὴ δεινὴ θέση στὴν
ὁποία περιερχόμαστε. Μᾶς τονίζει ὅτι ὁ
ἁμαρτωλὸς αἰσθάνεται στενοχωρία καὶ
ἀπέχθεια ὅμοια μὲ αὐτὴν ποὺ θὰ αἰσθανόταν ἂν τὸν ἔδεναν μαζὶ μὲ ἕνα σῶμα
νεκροῦ. Θὰ ἀηδίαζε ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις του! Θὰ ὕψωνε ἀγωνιώδη κραυγὴ
ἀπελπισίας! Θὰ φώναζε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς φωνῆς του: «Ταλαίπωρος
ἐγὼ ἄνθρωπος! τίς με ρύσεται ἐκ τοῦ
σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ.
ζ΄ 24). Πόσο δυστυχισμένος καὶ ἀξιολύπητος ἄνθρωπος εἶμαι ἐγώ! Ποιὸς
θὰ μὲ ἐλευθερώσει ἀπὸ τὸ σῶμα μου
ποὺ εἶναι κυριευμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία,
τὸ ὁποῖο ἔχει γίνει πλέον ἡ ἕδρα καὶ τὸ
ὄργανο τοῦ θανάτου αὐτοῦ;
➙

«Ταλαίπωρος
Τ πωωρ
ωρ ς ἐγὼ
ἐγ ἄνθρωπος!»
θρ ς
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Ἀλλὰ δὲν παραλείπει νὰ μᾶς γνωρίσει καὶ ποιὸς εἶναι ὁ Ἐλευθερωτὴς ποὺ
μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὸ ἀπερίγραπτο
μαρτύριο. «Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν» (Ρωμ.
ζ΄ 25). Εὐχαριστῶ τὸν ἅγιο Θεὸ ποὺ μὲ
ἐλευθερώνει διὰ μέσου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας.
Ἂν δὲν ὑπῆρχε «ὁ ἐλευθερωτὴς τῶν
ψυχῶν ἡμῶν», ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὄλεθρός μας θὰ ἦταν ἀναπότρεπτος. Ἀλλὰ ὁ Κύριος γίνεται «ἱλασμὸς περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν» (Α΄ Ἰω.
β΄ 2). Παίρνει ἐπάνω Του τὶς ἁμαρτίες
ὅλου τοῦ κόσμου. Μᾶς λούζει μὲ τὸ ἀτίμητο Αἷμα τῆς σταυρικῆς θυσίας Του.
Δὲν λυτρωθήκαμε μὲ χρυσάφι ἢ μὲ ἀσήμι, ἀλλὰ «τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ» (Α΄ Πέτρ.
α΄ 18-19).
Πόσο εὐγνώμονες ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε στὸν θεῖο Λυτρωτὴ ποὺ μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴ δουλεία τοῦ σατανᾶ καὶ
μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ ζοῦμε ὡς
«ἀπελεύθεροι Χριστοῦ» ζωὴ καθαρότητας καὶ ἁγιασμοῦ, χάριτος καὶ ἐλευθερίας! Νὰ Τὸν εὐχαριστοῦμε ἐκ βαθέ-

Ἔκδοση δεύτερη

ων ποὺ μὲ τὴ σταυρικὴ θυσία Του μᾶς
δίνει τὴ δυνατότητα τῆς σωτηρίας.
Ἡ ἀπολύτρωση καὶ ἡ σωτηρία μας ἐπιτυγχάνονται διὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Ὅταν Τὸν ἀναγνωρίζουμε Σωτήρα καὶ Λυτρωτή μας, ὅταν γονατίζουμε στὸ ἐξομολογητήριο καὶ ἐξομολογούμαστε εἰλικρινῶς τὰ κρίματά μας
στὸν Πνευματικό, ἐλευθερωνόμαστε ἀπὸ τὸ πιεστικὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας καὶ
ἀνασαίνουμε τὸν καθαρὸ ἀέρα τῆς ἐν
Χριστῷ ἐλευθερίας!
Ἐπίσης ἔχουμε τὴ δυνατότητα ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐνισχυόμαστε ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, γιὰ νὰ σταθεροποιούμαστε στὸ ἀγαθὸ καὶ νὰ παραμένουμε ἑνωμένοι μὲ τὸν Χριστὸ
στὴν εὐλογημένη κατάσταση τῆς νέας
ἐν Χριστῷ ζωῆς.
Νὰ μὴν ταλαιπωρούμαστε λοιπὸν
στὴ φρικτὴ κατάσταση τοῦ πνευματικοῦ
θανάτου, ἀλλὰ νὰ ζοῦμε ὡς «ἀπελεύθεροι Χριστοῦ» καὶ νὰ κατεργαζόμαστε «μετὰ φόβου καὶ τρόμου» τὴ σωτηρία μας «διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν».

Μητροπολίτου Πενταπόλεως Ἰγνατίου

+ HI+/J,Σ ΓIΩJΓM+Σ
ὁ JαψανιOτης
Ὁ βίος καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ Νεομάρτυρος τῆς θεσσαλικῆς κωμοπόλεως Ραψάνης, ὁ ὁποῖος ἔζησε καὶ μαρτύρησε κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας
(1818). Στὶς σελίδες του μὲ τρόπο ἁπλὸ καὶ συναρπαστικὸ
ξετυλίγεται ἡ ζωὴ τοῦ Νεομάρτυρος μὲ βάση τὰ σωζόμενα
κείμενα, εἰκόνες καὶ τὴ ζωντανὴ παράδοση τῆς τοπικῆς
᾿Εκκλησίας. Σελίδες 62. Τιμᾶται 2  ̦.
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης
Α΄

Ἐξετάσαμε στὰ προηγούμενα ἄρθρα
μας τὶς ἔννοιες τῆς «ἁμαρτίας» καὶ
τῆς «ὀργῆς τοῦ Θεοῦ», ποὺ χρησιμοποιοῦνται συχνὰ σὲ σχέση μὲ τὴ θεωρία τοῦ Ἀνσέλμου. Ἤδη δείξαμε ποιὰ
εἶναι ὀρθοδόξως ἡ σωστὴ χρήση τῶν
ὅρων «ἁμαρτία» καὶ «ὀργὴ τοῦ Θεοῦ».
Ἡ ὀρθὴ κατανόηση αὐτῶν τῶν ἐννοιῶν
ἐξηγεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ γιὰ ποιὸ λόγο
ἡ ἀνσέλμεια ὁρολογία χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ πληθώρα Ὀρθοδόξων συγγραφέων στὴ διάρκεια τῶν αἰώνων.
Ἀπομένει νὰ μελετήσουμε καὶ τὸν σημαντικότερο ἀπὸ τοὺς χρησιμοποιηθέντες ἀνσέλμειους ὅρους, αὐτὸν τῆς
«θείας δικαιοσύνης» καὶ τῆς «ἱκανοποιήσεώς της».
Ἡ ἔννοια «θεία δικαιοσύνη» στὴ θεωρία τοῦ Ἀνσέλμου κατέχει τὴν κεντρικότερη θέση, ἀποτελεῖ τὸν κύριο ἄξονα
γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο αὐτὴ περιστρέφεται.
Τὸ καίριο ἐρώτημα εἶναι τοῦτο: Ἔχει
θέση ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ μέσα στὸ
σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου; Ἡ
σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου ἔγινε γιὰ νὰ
ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη; Δὲν εἶναι τὸ ξεχείλισμα τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ;
Τὸ σημαντικὸ αὐτὸ ἐρώτημα ἀπασχόλησε καὶ τὸν Ἄνσελμο καὶ τὸ συζητεῖ ἐκτενῶς στὸ κύριο ἔργο του «Cur

Ἱκανοποίηση
θείας δικαιοσύνης;
ΙΑ΄
Deus Homo?» (Γιατί ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος;). Ὁ Ἄνσελμος ἀντιμετώπιζε
τὴν καίρια ἔνσταση τῶν ἀποδεκτῶν τοῦ
ἔργου του Μουσουλμάνων καὶ Ἑβραίων, ποὺ ἀμφισβητοῦσαν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ γιὰ
τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου.
Ἐκεῖνοι ἔλεγαν: Ὁ Θεὸς σώζει τὸν κόσμο μὲ μόνη τὴν εὐσπλαχνία Του («sola misericordia»), δὲν ὑπάρχει κανένας
λόγος νὰ δεχθοῦμε ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ
γίνει ὁ Ἴδιος ἄνθρωπος.
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἀνσέλμου στὴν ἔνσταση ὑπῆρξε ἐξαιρετικὰ εὐφυής, ἂν
καὶ λανθασμένη στὸν ἴδιο τὸν πυρήνα
της. Εἶπε: Δὲν ἀρκοῦσε νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου «sola
misericordia», μὲ μόνη τὴν εὐσπλαχνία
τοῦ Θεοῦ, διότι ἔτσι θὰ ἔμενε ἀνικανοποίητη ἡ προσβεβλημένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τοῦ ἀνθρώπου δικαιοσύνη τοῦ
Θεοῦ. Ἡ προσβολὴ εἶχε γίνει πρὸς τὸν
ἄπειρο Θεό, ἄρα εἶχε προσλάβει ἄπειρες διαστάσεις. Ἦταν ἑπομένως ἀνάγκη νὰ προσφερθεῖ ἄπειρη ἱκανοποίηση.
Τέτοια ὅμως μόνο ἕνα θύμα ἀπείρου
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ἀξίας μποροῦσε νὰ προσφέρει. Ἄπειρη ἀξία ἔχει μόνο ὁ Θεός, ἦταν ἑπομένως ἀναγκαῖο νὰ γίνει ὁ Θεὸς ἄνθρωπος καὶ νὰ προσφέρει τὴν ἀπείρου ἀξίας θυσία τοῦ Σταυροῦ, γιὰ νὰ ἱκανοποιηθεῖ ἡ προσβεβλημένη δικαιοσύνη Του
καὶ νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ διασαλευμένη θεία τάξη τοῦ κόσμου. Ἔχουμε ἀναπτύξει τὸ σκεπτικὸ τοῦ Ἀνσέλμου στὸ
δεύτερο ἄρθρο αὐτῆς τῆς μελέτης. Τὸ
ἐπαναφέραμε σὲ γενικὲς γραμμὲς ἐδῶ,
γιὰ νὰ διευκολυνθοῦμε στὸ νὰ κατανοήσουμε σωστὰ τὸν λόγο τῆς ἀποδοχῆς
τῆς ἀνσέλμειας ὁρολογίας ἐκ μέρους
πολλῶν Ὀρθοδόξων.
Κι εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ξεκαθαριστεῖ αὐτὸ τὸ ζήτημα, διότι ἡ ἔνσταση
ποὺ ἀντιμετώπισε πρὶν ἀπὸ 1.000 χρόνια ὁ Ἄνσελμος, γιὰ τὸ ἂν μπορεῖ νὰ σωθεῖ ὁ κόσμος μὲ μόνη τὴ θεία εὐσπλαχνία, ἐπανέρχεται σὲ κάποιο βαθμὸ καὶ
σήμερα, ὅταν ἀπὸ ἀρκετοὺς ἐπικρίνεται ἔντονα ἡ ἀπὸ Ὀρθόδοξους συγγραφεῖς χρήση τῆς ἀνσέλμειας ὁρολογίας
περὶ ἱκανοποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύνης μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ὁ Θεὸς σώζει τὸν κόσμο μόνο μὲ τὴν ἀγάπη Του.
Ὅσοι χρησιμοποιοῦν αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα δὲν ἀρνοῦνται βέβαια τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἐνανθρωπήσεως καὶ τοῦ
Σταυροῦ, τοὺς δίνουν ὅμως διαφορετικὸ νόημα. Κατ᾿ αὐτοὺς ἡ ἐνανθρώπηση, ὁ Σταυρός, ἡ Ἀνάσταση, ὅλη δηλαδὴ ἡ θεία οἰκονομία, ὅπως θεολογικῶς ὀνομάζεται, φανερώνει μόνο τὴν
ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, δὲν ὑπηρετεῖ
καμία ἔννοια δικαιοσύνης καὶ μάλιστα
ἀνάγκης νὰ ἱκανοποιηθεῖ αὐτή.
Εἶναι φανερὸ ὅτι ἔτσι ὁδηγοῦνται ἐξ
ἀντιδράσεως στὸ ἀντίθετο ἄκρο. Ἀπὸ
τὴ σωστὴ ἐπίκριση τῶν ἀκροτήτων τῆς
ἀνσέλμειας θεωρίας στὴν πλήρη ἄρνηση τῆς ἔννοιας τῆς θείας δικαιοσύνης
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στὸ σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου.
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπικεντρώνεται ἡ
θεώρηση τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας στὸ
λεγόμενο βασιλικὸ ἀξίωμα τοῦ Κυρίου1,
ἐνῶ παραγνωρίζεται ἢ ὑποτιμᾶται ἡ
καίρια θέση τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματός Του2. Ἡ παραθεώρηση ὅμως καὶ
ὑποτίμηση τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος ἔχει καίριες ἐπιπτώσεις στὸ λυτρωτικὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, διότι τὸ ἐμφανίζει ἀνελεύθερο καὶ ἐπιβαλλόμενο δυναστικῶς στὸν κόσμο διὰ τοῦ βασιλικοῦ ἀξιώματος3.
Ἡ ἔννοια ὅμως τῆς δικαιοσύνης, ὡς
συνδεδεμένη ἄμεσα μὲ τὸ ἀρχιερατικὸ
ἀξίωμα τοῦ Κυρίου, εἶναι κεντρικότατη στὴν ὅλη οἰκονομία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ
σωτηρία τοῦ κόσμου. Αὐτὸ ἀποτελεῖ
βασικὸ δίδαγμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀναπτύσσεται δὲ εἰς βάθος καὶ ἀπὸ τοὺς
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.
Στὰ ἑπόμενα ἄρθρα μας θὰ παρουσιάσουμε μὲ κατὰ τὸ δυνατὸν πληρότητα
τὴν ἁγιογραφικὴ καὶ πατερικὴ αὐτὴ διδασκαλία.
1. Γενικὴ θεώρηση τοῦ τρισσοῦ ἀξιώματος
τοῦ Κυρίου παρουσιάζεται ἀπὸ ἄλλον συντάκτη
μας στὸ τεῦχος 2083 τοῦ περιοδικοῦ.
2. Καρπὸς αὐτῆς τῆς ὑποτιμήσεως ὑπῆρξε καὶ
ἡ λανθασμένη θεώρηση τῆς ἁμαρτίας ὡς ἀστοχίας καὶ ἀποτυχίας καὶ ἡ συνεπακόλουθη ἀποβολὴ τῆς ἔννοιας τῆς ἐνοχῆς ἀπὸ αὐτήν. Τὸ ζήτημα αὐτὸ τὸ ἔχουμε ἤδη ἐξετάσει ἐκτενῶς στὸ
ὄγδοο ἄρθρο αὐτῆς τῆς σειρᾶς, δημοσιευμένο
στὸ τεῦχος 2082/1.2.2014, σελ. 65 τοῦ Περιοδικοῦ. Ἀπὸ τὸν ἀρρωστημένο ὑπερτονισμὸ τῆς
ἐνοχῆς τῆς δυτικῆς θεολογίας καὶ μάλιστα τοῦ
Καλβινικοῦ Προτεσταντισμοῦ ὁδηγοῦνται πολλοὶ στὴν ἀκρότητα τῆς παντελοῦς ἀποβολῆς της
ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἁμαρτίας.
3. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη διατρέχει στὸ σύνολό της
καὶ τὴν ὑπερβαλλόντως προβεβλημένη μελέτη
τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη μὲ τὸν τίτλο «Τὸ προπατορικὸν ἁμάρτημα». Ἡ μελέτη ἐντοπίζει τὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Χριστοῦ κυρίως στὴ συντριβὴ
τοῦ σατανᾶ καὶ τὴ νίκη κατὰ τοῦ θανάτου.

Η

πάναγνη Κόρη τῆς Ναζαρὲτ ἀνυμνεῖ τὸν Κύριο, διότι «ἐπέβλεψεν»,
ἔριξε βλέμμα εὐμενές, βλέμμα εὐαρεσκείας, στὴ μικρότητα, στὴν ἀσημότητά της. Ἡ Παναγία Παρθένος ἦταν στολισμένη μὲ ὅλες τὶς ἀρετές, μὲ ὅλα τὰ
χαρίσματα. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει ἡ προσφώνηση «Κεχαριτωμένη», μὲ τὴν ὁποία
τὴν προσφώνησε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ
τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ἀλλὰ στὴν
ἐξαίρετη ὠδή της, ποὺ τὴν ἔψαλε μὲ τὸν
φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καταθέτει ὅτι ὁ ἅγιος Θεὸς εὐαρεστήθηκε «ἀπὸ
τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτῆς ταπεινοφροσύνην»: «Ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν
τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λουκ. α΄ 48).

«Ὅτι ἐπέβλεψεν
ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν
τῆς δούλης
αὐτοῦ»

Ἡ Θεοτόκος δὲν ἔκανε καμιὰ ἀπολύτως
ἐνέργεια προβολῆς καὶ ἐπιδείξεως. Ἀπεναντίας, διακρινόταν γιὰ τὴ βαθύτατη ταπείνωσή της, ποὺ ἦταν χάρισμα καὶ δωρεὰ τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος. Ἀγαποῦσε τὴν ἀφάνεια, τὴν ἀθόρυβη ζωή.
Γενικῶς, ἡ ταπείνωση ἀγαπᾶ νὰ κρύβεται. Δὲν φουσκώνει σὰν τὸ παγώνι, δὲν
ἐπιδεικνύεται.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἅγιος Θεὸς περισσότερο
ἀπὸ ὅλους ἀναπαύεται στοὺς ταπεινοὺς
ἀνθρώπους. «Ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω, ἀλλ’ ἢ
ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ τρέμοντα τοὺς λόγους μου;», μᾶς βεβαιώνει μὲ
τὴ γραφίδα τοῦ προφήτου Ἡσαΐου (Ἡσ.
ξς΄ [66] 2). Σὲ ποιὸν ἄλλον νὰ στρέψω
εὐμενὲς τὸ βλέμμα μου παρὰ στὸν ταπεινό, στὸν ἤρεμο ἄνθρωπο, σ’ αὐτὸν ποὺ
σέβεται τὸν νόμο μου καὶ τὰ προστάγματά μου, σ’ αὐτὸν ποὺ βαδίζει σύμφωνα μὲ
τὸ ἅγιο θέλημά μου!
Τὸ ρῆμα «ἐπιβλέπω» σημαίνει παρατηρῶ κάποιον μὲ θαυμασμό, ἐντυπωσιάζομαι ἀπὸ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα του, ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἀρχοντιά του.
Ἐμεῖς θαυμάζουμε αὐτοὺς ποὺ στὶς ἐπίσημες τελετὲς καὶ ἐκδηλώσεις καταλαμβάνουν τὶς πρῶτες θέσεις. Ἀλλὰ ἡ Θεοτόκος μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Τριαδικὸς Θεὸς
παρατηρεῖ μὲ θαυμασμὸ τοὺς ταπεινοὺς
ἀνθρώπους, ποὺ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς
εἶναι κατὰ κόσμον ἀφανεῖς καὶ ἄσημοι.
Ἡ Κεχαριτωμένη εἶχε τὴν αἴσθηση ὅτι
κανεὶς δὲν τὴν ξέρει, κανεὶς δὲν τὴ βλέπει,
κανεὶς δὲν τὴν παρατηρεῖ. Καὶ ὅμως· τὴν
ἤξερε, τὴν ἔβλεπε καὶ τὴν παρατηροῦσε
μὲ θαυμασμὸ ὁ εὐλογητὸς Τριαδικὸς Θεός. Ἡ πάνσεμνος Κόρη καλλιεργοῦσε τὸ
αἴσθημα τῆς ἀσημαντότητας, τῆς μικρότητας, τῆς εὐτέλειας τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς της «συγκρινομένης πρὸς τὸ ὕψος
τῆς θείας φύσεως καὶ μεγαλειότητος». Πίστευε βαθιὰ ὅτι εἶναι «δούλη Κυρίου»,
ἀσήμαντη, μικρή, ἀδύνατη. Ἀλλ’ ὁ Θεὸς

Νέα 142
ἔκδοση
Ἀρχιμ. Γρηγορίου
Π. Χαραλαμπίδη

Ἡ ἀγάπη
πρὸς
τὸν πλησίον
μονοπάτι
γιὰ τὸν Παράδεισο
Τὸ νέο μας αὐτὸ βιβλίο ἀναλύει μὲ τρόπο ἁπλὸ καὶ πρακτικὸ τὴ μέγιστη ἀρετὴ τῆς ἀγάπης: Ποιὲς εἶναι οἱ ἐκδηλώσεις της καὶ πῶς μποροῦμε
νὰ τὴν ἀσκήσουμε στὶς ποικίλες περιστάσεις τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς, τί ἐνδυναμώνει μέσα μας τὴν ἀγάπη καὶ
τί τὴν ἀδυνατίζει, πόσο ὠφελεῖ καὶ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. Τὴν
ἀρετὴ τῆς ἀγάπης μᾶς δίδαξε
ὁ Κύριος μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὸ
παράδειγμά Του, καὶ αὐτὴ μᾶς
ὁδηγεῖ μὲ ἀσφάλεια στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Σελίδες
140. Τιμᾶται 3,50  ̦.
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τὴν ἐπέλεξε ὡς τὸ καταλληλότερο πρόσωπο γιὰ νὰ γίνει
Μητέρα Του κατὰ τὴν Ἐνανθρώπησή Του.
Ὅταν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος συναντήθηκε στὴν Ὀρεινὴ
Ἰουδαία μὲ τὴ θεία της Ἐλισάβετ καὶ ἔψαλε τὴν ὑπέροχη
ὠδή της, «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον..», κυοφοροῦσε ἤδη τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριο. Κι ἐνῶ ὑπηρετοῦσε τὸ «μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον», μιλάει μὲ τόση
ταπείνωση γιὰ τὸν ἑαυτό της· Ἐκεῖνος ἐπέβλεψε σὲ μένα
τὴν ταπεινή. Ἐκεῖνος ἐνήργησε τὸ μυστήριο τῆς σαρκώσεώς Του. Ἐγὼ ποιὰ ἤμουν, γιὰ νὰ μοῦ ἀνατεθεῖ τόσο σπουδαῖο ἔργο; «Τίς εἰμι ἐγὼ πρὸς τοσοῦτον ἔργον; Αὐτὸς ἐπέβλεψεν, οὐκ ἐγὼ προσεδόκησα. Ταπεινὴ γὰρ ἤμην καὶ
ἀπερριμμένη». Δὲν εἶναι δικό μου τὸ κατόρθωμα. Ὁ ἅγιος
Θεὸς μὲ ἀγάπησε, μὲ τίμησε, μὲ πῆρε ἀπὸ τὴν ἀσημότητα
καὶ μὲ ἀνέδειξε Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Σ’ Αὐτὸν ἀνήκει ἡ τιμή, ἡ
δόξα καὶ τὸ κράτος.
Ἐκπλησσόμαστε ἀπὸ «τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτῆς ταπεινοφροσύνην»! Κυριευόμαστε ἀπὸ θαυμασμὸ καὶ ἔκσταση!
«Κατὰ ἀλήθειαν ἀπορεῖ κάθε νοῦς, καὶ ἐξίσταται κάθε διάνοια, ὅταν στοχασθῇ τὴν ἐσχάτην ταπείνωσιν, ὁπού εἶχεν ἡ
Θεοτόκος· διότι αὐτή, ἀγκαλὰ καὶ ἔφερεν (μολονότι ἔφερε)
ἐν τῇ παρθενικῇ αὐτῆς κοιλίᾳ τὸν τὰ πάντα φέροντα Θεὸν
Λόγον, ἀγκαλὰ καὶ ἦτον (παρόλο ποὺ ἦταν) μήτηρ ἀληθὴς
τοῦ Θεοῦ καὶ βασίλισσα πάντων τῶν κτισμάτων ὁρατῶν τε
καὶ ἀοράτων, μ’ ὅλον τοῦτο ὀνομάζει ἑαυτὴν δούλην Θεοῦ·
ἕνα μέν, διότι κατὰ τὴν φύσιν καὶ δημιουργίαν ἦτον δούλη
Θεοῦ· κατὰ τὸ ‘‘Τὰ σύμπαντα δοῦλα σά’’ (Ψαλμ. ριη΄ [118]
91)· καὶ ἄλλο δέ, διὰ τὴν ἄκραν αὐτῆς καὶ ἐσχάτην ταπείνωσιν· ὅσον γὰρ ἦτον μεγάλη καὶ ὑψηλή, τόσον περισσότερον ἐταπείνωνε τὸν ἑαυτόν της...», ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (Κῆπος Χαρίτων, ἔκδ. Ρηγοπούλου,
σελ. 204).
Ἂς παραδειγματισθοῦμε ἀπὸ τὴν «ὑπερβάλλουσαν ταπεινοφροσύνην» τῆς Παναγίας Παρθένου, ποὺ μιμεῖται
τὴν ταπείνωση τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου μας, ὁ
Ὁποῖος «ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν μορφὴν δούλου λαβών».
Νὰ ἀγαπήσουμε κι ἐμεῖς τὴν ταπείνωση περισσότερο ἀπὸ
κάθε ἄλλη ἀρετή. Ἰδίως νὰ ταπεινωνόμαστε, ὅταν στεκόμαστε σὲ στάση προσευχῆς, ὅταν ἐπικαλούμαστε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ! Καὶ ὅπως ἡ Θεοτόκος ἔψαλε τὴν ὑπέροχη
ὠδή της στὸν Κύριο καὶ διεκήρυξε μὲ τὸν πνευματοκίνητο ὕμνο της ὅτι ὁ Κύριος «ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν
τῆς δούλης αὐτοῦ», ἔτσι κι ἐμεῖς νὰ ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Κύριος ἐπιβλέπει, εὐλογεῖ καὶ χαριτώνει τοὺς ταπεινοὺς ἀνθρώπους.

(29 Μαρτίου)

Ὁ ἅγιος Μάρκος,
Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων ὁ Ὁμολογητὴς

Ο

ἅγιος Μάρκος, ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων, ἀνήκει στοὺς ὁμολογητὲς τῆς
πίστεως καὶ ἄθλησε τὴν ἐποχὴ τοῦ
Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη (361-363).
Χειροτονήθηκε στὰ χρόνια τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Ὑπῆρξε φλογερὸς
καὶ ἐνθουσιώδης
ἐπίσκοπος. Ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ θεολόγος στὸν Α΄ κατὰ
τοῦ Ἰουλιανοῦ Βασιλέως Στηλιτευτικό
του λόγο διαζωγραφίζει τὴν προσωπικότητα τοῦ ἁγίου
Μάρκου λέγοντας
ὅτι «ὁδήγησε πολλοὺς στὴ σωτηρία,
ὄχι λιγότερο ἕνεκα
τῆς λαμπρότητος
τοῦ βίου ἀπὸ ὅσο μὲ
τὴ δύναμη τοῦ λόγου του». Ἔλαβε μέρος στὴ Σύνοδο
τῆς Ἀντιοχείας τὸ 341 μ.Χ., στὴ Σύνοδο τῆς Φιλιππουπόλεως τὸ 343 καὶ στὴ
Σύνοδο τοῦ Σιρμίου τὸ 351. Ἀλλὰ καὶ στὴ
Σύνοδο τῆς Σελεύκειας τῆς Ἰσαυρίας τὸ
358 ἦταν παρών.
Γιὰ μικρὸ διάστημα ἀπὸ ἄγνοια παρασύρθηκε στὶς τάξεις τῶν ἡμιαρειανῶν ἐ-

πισκόπων, οἱ ὁποῖοι δέχονταν μὲν τὴ θεότητα τοῦ Λόγου, ἀλλὰ ἀπέρριπταν τὸν
ὅρο «ὁμοούσιος». Σύντομα ὅμως παραδέχθηκε τὸ λάθος του, καὶ συνέχισε μαχητικὰ καὶ ὀρθὰ νὰ ἐργάζεται μέσα στοὺς
κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου ἁγίας Ἐκκλησίας. Ὁ ἐπίσκοπος
Μάρκος πολέμησε
μὲ δύναμη τὴν εἰδωλολατρία.
Οἱ εἰδωλολάτρες
τῆς περιοχῆς τῶν
Ἀρεθουσίων δὲν
ἄντεχαν τὸν φλογερὸ αὐτὸν ἄνδρα,
ποὺ ἀποσποῦσε
πολλοὺς καὶ τοὺς
ὁδηγοῦσε στὴ χριστιανικὴ πίστη. Γι’
αὐτὸ γεμάτοι ὀργὴ
καὶ μίσος ζητοῦσαν
εὐκαιρία νὰ τὸν συλλάβουν. Ὁ Μάρκος,
γιὰ νὰ κατασιγάσει
τὴ φωτιὰ τῆς ὀργῆς τους, γιὰ μικρὸ διάστημα ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν ἐπισκοπή του. Ὅμως τὸ μίσος τῶν διωκτῶν του
ξέσπασε ἐναντίον τῶν πιστῶν χριστιανῶν μὲ συλλήψεις. Ὅταν πληροφορήθηκε ὁ Μάρκος τὴν ἀναστάτωση ποὺ ἔφερε
ἡ φυγή του, ἐπανῆλθε στὴ Μητρόπολή
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του τὸ 363 μ.Χ. καὶ παραδόθηκε στοὺς ἐχθρούς του.
Καὶ ἐνῶ ὁ αὐτοκράτορας Ἰουλιανὸς εἶχε εὐεργετηθεῖ
ἀπὸ τὸν Μάρκο, διότι σὲ δύσκολη ὥρα τοῦ εἶχε σώσει
τὴ ζωή, παρὰ ταῦτα δὲν ἐμπόδισε τοὺς ὀπαδούς του
νὰ τὸν τιμωρήσουν.
Ἀνεκδιήγητα εἶναι τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη ὁ
Μάρκος. Ὁ ἱστορικὸς Θεοδώρητος Κύρου τὰ ὀνομάζει
«πραγματικὴ τραγωδία». Καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος σημειώνει ὅτι «ἀγωνίζονταν πῶς νὰ ὑπερβάλουν (οἱ βασανιστές του) ὁ ἕνας τὸν ἄλλον στὴ θρασύτητα κατὰ τοῦ πρεσβύτου ἱερέως». Ὅρμησαν χωρὶς νὰ
σεβαστοῦν τὴν ἡλικία του, τὸν ξυλοκόπησαν ἀλύπητα,
τὸν ἔσυραν ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ τὰ γένια, τὸν ὠθοῦσαν
πρὸς τοὺς ὑπονόμους. «Δὲν ὑπῆρχε μέλος τοῦ σώματός του ποὺ νὰ μὴν εἶχε ὑποστεῖ μαζὶ μὲ τὶς κακώσεις
καὶ ταπείνωση.
Τὸν ὕψωναν μετέωρο ἀπὸ τὰ πόδια καὶ μὲ τὶς μυτερὲς γραφίδες (ξύλινα αἰχμηρὰ μολύβια) ἔκαναν παιχνίδι τους τὴν τραγωδία. Τοῦ τρυποῦσαν τὰ αὐτιά...
Τὸν κρέμασαν ψηλὰ μέσα σὲ δίχτυ, καὶ τὸν ἄλειψαν
μὲ μέλι καὶ ἁλάτι. Οἱ σφίγγες καὶ οἱ μέλισσες τὸν κεντοῦσαν, ἐνῶ τὸ καταμεσήμερο ὁ ἥλιος μὲ τὶς καυστικές
του ἀκτίνες αὔξανε τὴ φλόγωση».
Ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος ὅλα τὰ δεχόταν μὲ εὐθυμία. Ὅλα
τὰ θεωροῦσε «τελετὴ χαρμόσυνη παρὰ συμφορά». Ἡ
ἀνεξικακία του καὶ ἡ γενναιότητά του ἐξέπληξαν ὅλους,
ἀκόμη καὶ τὸν ὕπαρχο τῆς πόλεως, ποὺ μὲ δική του
μεσολάβηση ἔκαμψε τὸν διώκτη Ἰουλιανὸ καὶ ἐλευθέρωσε τὸν μάρτυρα.
Πλῆθος εἰδωλολατρῶν διωκτῶν τότε μετανόησαν
καὶ δέχθηκαν τὸ θεῖο κήρυγμα τοῦ Μάρκου καὶ βαπτίσθηκαν στὸ ὄνομα τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Καὶ
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δοξάστηκε.
Ὁ ὁμολογητὴς τοῦ Χριστοῦ ἐπίσκοπος Μάρκος ἔζησε τὸν ὑπόλοιπο ὀλίγο χρόνο τῆς ζωῆς του ἐν εἰρήνῃ
ἀπολαμβάνοντας τοὺς πνευματικοὺς καρποὺς τῶν κόπων του. Καὶ φέροντας τὰ πολυτίμητα στίγματα τοῦ
μαρτυρίου παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Κύριο τὸ
ἔτος 364.
Εἴθε μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Μάρκου ἐπισκόπου
Ἀρεθουσίων τοῦ Ὁμολογητοῦ, νὰ παραμένουμε πιστοὶ
στὸν δρόμο τῆς ἀληθινῆς θεογνωσίας ὁμολογώντας
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας μὲ φλογερὸ λόγο καὶ ἀγάπης
ἔργο στὸν σύγχρονο κόσμο.
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