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Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
ὡς ἱερουργοὶ τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου

Ο

ἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι οἱ κατ᾿ ἐξοχὴν
εὐχαριστιακοὶ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
μας. Ἡ θεία Λειτουργία, ὅπως τελεῖται σήμερα, ὀφείλεται ἐν πολλοῖς στὴ
δική τους γραφίδα. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Θεολόγος στὸν ΜΓ΄ (43ο) («Ἐπιτάφιον» λόγο του, «εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον
ἐπίσκοπον Καισαρείας Καππαδοκίας»),
ἀναφερόμενος στὶς δραστηριότητες τοῦ
Οὐρανοφάντορος λέει ὅτι προσέφερε
στὴν Ἐκκλησία λειτουργικὲς Εὐχὲς καὶ
τὴν τυπικὴ διάταξη μὲ τὴν ὁποία θὰ ἀναγινώσκονται «εὐχῶν διατάξεις, εὐκοσμίαι τοῦ βήματος» (PG 36, 541C).
Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι ἡ μεγαλοπρεπέστερη ὅλων
τῶν θείων Λειτουργιῶν. Ἀπὸ τὸν ἅγιο
Γρηγόριο τὸν Θεολόγο ἡ Λειτουργία αὐτὴ
μεταφέρθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη
καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔγινε γνωστὴ καὶ στὴν Ἀλεξάνδρεια. Σήμερα τελεῖται δέκα φορὲς
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους.
Ὑπάρχει καὶ θεία Λειτουργία ποὺ ἀπο-

δίδεται στὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο,
ἀλλὰ δὲν ἐπεκράτησε νὰ τελεῖται μέχρι
σήμερα, παρὰ μόνο σπανιότατα.
Ἡ θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου τελεῖται τὶς περισσότερες ἡμέρες τοῦ χρόνου. Εἶναι συντομότερη ἀπὸ τὴ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου, ἀλλὰ δὲν ὑστερεῖ σὲ λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια. Ἀποτελεῖ τὸ
ξεχείλισμα τῆς εὐχαριστιακῆς ἐμπειρίας
καὶ τῆς πασχάλιας πλησμονῆς τοῦ Χρυσορρήμονος, ὁ ὁποῖος βίωνε τὴ θεία
Λειτουργία ὡς τὸ ἀδιάκοπο Πάσχα τῆς
Ἐκκλησίας. Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς λειτουργικῆς αὐτῆς ἐμπειρίας του εἶναι ὁ
ἐξαίρετος «Κατηχητικὸς Λόγος» του, ποὺ
ἀναγινώσκεται στὸ τέλος τῆς πασχαλινῆς
θείας Λειτουργίας: «Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καὶ
φαιδρᾶς πανηγύρεως... Ἡ τράπεζα γέμει,
τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολύς, μηδεὶς ἐξέλθῃ πεινῶν. Πάντες ἀπολαύσατε
τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως· πάντες ἀ-
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πολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος» (PG 59, 721).
Μὲ τί ἱεροπρέπεια ἱερουργοῦσαν οἱ
Τρεῖς Ἱεράρχες τὸ ἁγιότατο Μυστήριο τῆς
θείας Εὐχαριστίας! Ἡ Ὀρθόδοξη εἰκονογραφία τοὺς εἰκονίζει στὴν κόγχη τοῦ Ἁγίου Βήματος ὡς συλλειτουργοὺς στὸ
ἐπίγειο καὶ στὸ ὑπερουράνιο Θυσιαστήριο. Γιὰ τὸν Μέγα Βασίλειο μαρτυροῦν
οἱ σύγχρονοί του καὶ οἱ ἱεροὶ Ὑμνογράφοι ὅτι ἦταν «ὅλος ἱερωμένος Θεῷ»! Ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, στὸν Ἐπιτάφιο λόγο του ποὺ ἀναφέραμε, καταθέτει τὴ μαρτυρία ὅτι, ὅταν ὁ αὐτοκράτορας
Οὐάλης πῆγε τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν
Θεοφανίων στὸν ἱερὸ Ναὸ ὅπου λειτουργοῦσε ὁ Μέγας Βασίλειος, ἔμεινε ἐμβρόντητος ἀπ᾿ ὅσα εἶδε καὶ ἄκουσε. Ἡ ψαλμωδία καὶ ἡ εὐκοσμία τοῦ Ἱεροῦ Βήματος
ἦταν ἀγγελικὴ μᾶλλον παρὰ ἀνθρώπινη. Ὁ οὐρανοφάντωρ Βασίλειος ὄρθιος
μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα, ἀσάλευτος
καὶ στὸ σῶμα καὶ στὸ βλέμμα καὶ στὸ νοῦ,
«ἐστηλωμένος (=προσηλωμένος) Θεῷ
καὶ τῷ βήματι» ἱερουργοῦσε τὸ ἁγιότατο
Μυστήριο. Ἀλλὰ τί θεία Λειτουργία ἦταν
ἐκείνη! Μυσταγωγία! Μεταρσίωση! Ὁ αὐτοκράτορας Οὐάλης μπροστὰ σ᾿ αὐτὸ τὸ
θέαμα καὶ τὸ ἄκουσμα «κατεβροντήθη»
(PG 36, 566, ΝΒ΄). Σὰν νὰ τὸν χτύπησε
κεραυνός! Θὰ σωριαζόταν καταγῆς, ἂν
δὲν τὸν συγκρατοῦσαν αὐτοὶ ποὺ τὸν
συνόδευαν.
Παρομοίως λειτουργοῦσε καὶ ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Καταθέτει προσωπικὲς πνευματικὲς ἐμπειρίες του στὸν
Β΄ Ἀπολογητικὸ λόγο του, ὅπου γράφει
ὅτι ὁ λειτουργὸς ἱερέας «βρίσκεται στὴ γῆ
καὶ κινεῖται στὸν οὐρανό. Στέκεται μαζὶ μὲ
τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους, δοξολογεῖ τὸν Θεὸ
μὲ τοὺς Ἀρχαγγέλους, συλλειτουργεῖ μὲ
τὸν Χριστό» (PG 35, 481 B).
Γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο
μαρτυροῦν οἱ σύγχρονοί του ὅτι «κατὰ
τὸν καιρὸ τῆς θείας Λειτουργίας φανερω-
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νόταν ὅτι εἶναι θεατὴς τῶν ἀθεάτων. Διότι
δὲν ἔμοιαζε μὲ ἄνθρωπο, ποὺ περιβάλλεται μὲ θνητὴ σάρκα, ἀλλὰ περισσότερο
μὲ Ἄγγελο ποὺ φέρει ἀνθρώπινη μορφή».
Ἔβλεπε καὶ μὲ τοὺς σωματικοὺς ὀφθαλμούς του πλήθη Ἀγγέλων μὲ στολὲς
λαμπρὲς ποὺ περικύκλωναν τὸ ἅγιο Θυσιαστήριο καὶ ἔστρεφαν τὰ πρόσωπα
πρὸς τὰ κάτω, ὅπως στέκονται οἱ στρατιῶτες ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.
Οἱ χαριτόβρυτοι λόγοι του εἶναι κατάσπαρτοι ἀπὸ ὡραιότατα ἑρμηνευτικὰ σχόλια στὴ θεία Λειτουργία, ποὺ τὴν ἀποκαλεῖ «θαῦμα τῶν μυστηρίων» (PG 59, 260).
«Ἐννόησον μετὰ τίνων ἕστηκας κατὰ τὸν
καιρὸν τῶν μυστηρίων, μετὰ τῶν Χερουβίμ, μετὰ τῶν Σεραφίμ» (PG 62, 104).
Προσπάθησε νὰ ἐννοήσεις μαζὶ μὲ ποιοὺς
στέκεσαι τὴν ὥρα τῆς τελέσεως τοῦ ἁγιοτάτου Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας,
μαζὶ μὲ τὰ Χερουβίμ, μαζὶ μὲ τὰ Σεραφίμ.
Καὶ σ᾿ ἄλλη ὁμιλία του λέει: «Μαζὶ μὲ τὰ
Σεραφὶμ ψάλλεις. Στάσου λοιπὸν μαζὶ
μὲ τὰ Σεραφίμ, ἄνοιξε μαζί τους τὰ φτερά
σου, πέταξε μαζὶ μὲ ἐκεῖνα γύρω ἀπὸ τὸν
βασιλικὸ θρόνο» (PG 56, 138).
Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκδημία τοῦ Χρυσορρήμονος εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ χαρακτηριστικές.
Ἀνεπαύθη στὰ Κόμανα, στὰ βάθη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καθ᾿ ὁδὸν πρὸς τὸν νέο τόπο
τῆς ἐξορίας του, στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Βασιλίσκου, μπροστὰ στὴν Ἁγία Τράπεζα, ἐνδεδυμένος ὁλόλευκα ἄμφια, ἀφοῦ
προηγουμένως κοινώνησε τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων «εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου».
Ἡ χάρις καὶ τῶν Τριῶν ξεπερνᾶ τὴν
ἱστορία. Αὐτοὶ ζοῦν στὸν αἰώνα κι ἀποτελοῦν τὸ φῶς καὶ τὴν ἐλπίδα μας. Εἴθε νὰ
μᾶς στηρίζουν μὲ τὶς πρεσβεῖες τους, νὰ
μᾶς ἐμπνέουν μὲ τὸ φωτεινὸ παράδειγμά
τους καὶ ὡς κατ᾿ ἐξοχὴν εὐχαριστιακοὶ
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, «ἁγιαζόμενοι
καὶ ἁγιάζοντες» τοὺς πιστούς, νὰ μεταδίδουν καὶ σὲ μᾶς «μετουσίαν τινὰ ἁγιασμοῦ».
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ΚΥΡΙΑΚΗ 22 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(ΙΕ΄ Λουκᾶ)

Τιμοθέου ἀποστόλου,
Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου
Ἦχος πλ. β΄ - Ἑωθινὸν Θ΄

ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ ᾿Ιησοῦσ τὴν ῾Ιεριχώ·
καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόµατι
καλούµενοσ Ζακχαῖοσ, καὶ αὐτὸσ
ἦν ἀρχιτελώνησ, καὶ οὗτοσ ἦν
πλούσιοσ, καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τίσ ἐστι, καὶ οὐκ ¢δύνατο
ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ §λικίᾳ µικρὸσ ἦν. καὶ προδραµὼν ἔµπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκοµορέαν, ἵνα ἴδῃ
αὐτόν, ὅτι ἐκείνησ ἤµελλε διέρχεσθαι. καὶ ³σ ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον,
ἀναβλέψασ ὁ ᾿Ιησοῦσ εἶδεν αὐτὸν
καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν· Ζακχαῖε,
σπεύσασ κατάβηθι· σήµερον γὰρ
ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ µε µεῖναι. καὶ
σπεύσασ κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο
αὐτὸν χαίρων. καὶ ἰδόντεσ πάντεσ
διεγόγγυζον λέγοντεσ ὅτι παρὰ ἁµαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. σταθεὶσ δὲ Ζακχαῖοσ εἶπε
πρὸσ τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ §µίση
τῶν ὑπαρχόντων µου, Κύριε, δίδωµι τοῖσ πτωχοῖσ, καὶ εἴ τινόσ τι
ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωµι τετραπλοῦν. εἶπε δὲ πρὸσ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦσ ὅτι σήµερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ
αὐτὸσ υἱὸσ Ἀβραάµ ἐστιν. ἦλθε
γὰρ ὁ υἱὸσ τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι
καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλόσ.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΛΒ΄ Κυριακῆς: Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ιθ΄ 1-10

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ!
«Ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων»
Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε πῶς σώθηκε ἕνας μεγάλος ἁμαρτωλός,
ὁ ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος. Γιὰ τὴν εἰλικρινή
του μετάνοια ὁ Κύριος θέλησε νὰ μείνει στὸ
σπίτι του. Πράγματι, ὁ Ζακχαῖος Τὸν ὑποδέχθηκε μὲ μεγάλη χαρά. Ἡ φράση αὐτὴ μᾶς
δίνει ἀφορμὴ νὰ σκεφθοῦμε ὅτι μποροῦμε
νὰ Τὸν φιλοξενήσουμε καὶ ἐμεῖς στὸν οἶκο
τῆς ψυχῆς μας, νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Του στὸ
Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἂς δοῦμε
λοιπὸν τί πρέπει νὰ κάνουμε, ὥστε ἡ συμμετοχή μας στὸ ἱερὸ Μυστήριο νὰ συντελεῖ στὴ
σωτηρία μας.

1. Πρὶν ἀπὸ τὴ θεία Κοινωνία
Πρὶν ἀπὸ τὴ θεία Κοινωνία, ἀπαιτεῖται
εἰδικὴ προετοιμασία. Εἰδάλλως ὄχι μόνο δὲν
ὠφελούμαστε ὅταν κοινωνοῦμε, ἀλλὰ διαπράττουμε σοβαρὴ ἁμαρτία, ποὺ ἐπιτιμᾶται
ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στοὺς Κορινθίους ὅτι γι᾿ αὐτὸ ὑπάρχουν
πολλοὶ ἄρρωστοι ἀνάμεσά σας καὶ ἀρκετοὶ
πεθαίνουν, διότι κοινωνοῦν ἀναξίως (βλ. Α´
Κορ. ια´ [11] 29-30).
Χρειάζεται λοιπὸν φόβος Θεοῦ, βαθιὰ εὐλάβεια πρὸς τὸ μέγα Μυστήριο. «Θεουργὸν αἷμα φρῖξον, ἄνθρωπε, βλέπων· ἄνθραξ γάρ
ἐστι τοὺς ἀναξίους φλέγων». Γέμισε μὲ ἅγιο
δέος, ἄνθρωπε, βλέποντας τὸ Αἷμα τοῦ Κυ-
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ρίου, τὸ ὁποῖο κάνει τὸν ἄνθρωπο Θεό.
Γέμισε μὲ φρίκη, διότι εἶναι ἀναμμένο
κάρβουνο ποὺ κατακαίει τοὺς ἀναξίους.
Πρὶν ἀπὸ τὴ θεία Κοινωνία λοιπὸν νὰ
ἐξετάζουμε προσεκτικὰ τὸν ἑαυτό μας
καὶ νὰ μετανοοῦμε. Νὰ ἐξομολογούμαστε· ἢ ἂν δὲν ἐξομολογηθοῦμε, νὰ ἔχουμε τὴν εὐχὴ τοῦ Πνευματικοῦ μας γιὰ νὰ
κοινωνήσουμε. Νὰ συμφιλιωνόμαστε μὲ
αὐτοὺς μὲ τοὺς ὁποίους μαλώσαμε. Νὰ
νηστεύουμε, νὰ προσευχόμαστε, νὰ ζητοῦμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Μαζὶ μὲ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ νὰ καλλιεργοῦμε καὶ τὸν πόθο Του. Τί πᾶμε νὰ
κάνουμε; Νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Σωτήρα
μας, μὲ τὸν Εὐεργέτη μας, ποὺ σταυρώθηκε γιὰ μᾶς, ποὺ μᾶς ἀγάπησε μέχρι
θανάτου. Πᾶμε νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Κύριό μας, μὲ Ἐκεῖνον ποὺ εἶναι τὸ φῶς, ἡ
ζωή, ἡ ἀνάστασις (βλ. Ἰω. η´ 12, ια´ [11]
25), «ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν» (Εὐχὴ θείας Λειτουργίας). Ἂς
συνηθίζουμε νὰ μελετοῦμε τὶς εὐεργεσίες
τοῦ Θεοῦ πρὶν ἀπὸ κάθε θεία Κοινωνία
καὶ ἂς προσερχόμαστε μὲ ὅλη μας τὴν
καρδιά, μὲ ὅλη μας τὴν εὐγνωμοσύνη,
μὲ τὸν ἅγιο πόθο νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Του
καὶ νὰ πάρουμε δύναμη, ὥστε νὰ ζοῦμε
σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του.

στὴν πνευματικὴ μελέτη, σὲ ἀγαθοεργίες.
Ὁ κοινωνημένος πιστὸς ὑψώνει πολὺ
πιὸ εὔκολα τὸ νοῦ του σὲ προσευχή, κατανοεῖ πιὸ βαθιὰ τὰ ἱερὰ νοήματα, ἀσκεῖ
πιὸ εὔκολα τὴν ἀρετή· διότι ὅλα αὐτὰ
πλέον δὲν τὰ κάνει ὁ ἴδιος, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι μέσα του.
Ἡ κάθε συμμετοχή μας στὸ ἅγιο Ποτήριο εἶναι ὁ πιὸ σημαντικὸς σταθμὸς στὴν
πνευματική μας ζωή, ἡ πιὸ δυνατὴ εὐκαιρία γιὰ πνευματικὴ πρόοδο. Δὲν λαμβάνουμε ἁπλῶς θεία Χάρι ἀλλὰ τὸν ἴδιο τὸν
Χαριτοδότη, τὴν πηγὴ τοῦ ἁγιασμοῦ μας.
Αὐτὸ τὸ γνωρίζει ὁ ἐχθρὸς τῆς ψυχῆς
μας καὶ προσπαθεῖ, κάθε φορὰ ποὺ κοινωνοῦμε, νὰ μᾶς ταράξει μὲ ποικίλες
ἀφορμὲς καὶ νὰ μᾶς ρίξει στὴν ἁμαρτία.
Ἂς μὴν τοῦ τὸ ἐπιτρέπουμε. Τὸ μποροῦμε. Ἐφόσον κοινωνήσαμε, εἴμαστε ὅλοι
φῶς, ζωή, δύναμη, «ὡς λέοντες πῦρ
πνέοντες», κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν
Χρυσόστομο, σὰν λιοντάρια ποὺ ξεφυσοῦν φωτιά, φοβεροὶ γιὰ τὸν διάβολο
(PG 59, 260).
Κοινωνήσαμε τὸν Χριστό. Ἂς φιλοτιμούμαστε νὰ Τὸν ζοῦμε. Μᾶς ἐπισκέφθηκε ὁ Χριστός. Ἂς Τὸν παρακαλοῦμε νὰ
μένει μόνιμα μέσα μας.

2. Μετὰ τὴ θεία Κοινωνία

Ὅταν ὁ Κύριος εἶπε στὸ Ζακχαῖο· «σήμερα πρέπει νὰ μείνω στὸ σπίτι σου»,
ἐκεῖνος στάθηκε καὶ εἶπε ὅτι θὰ ἐπανορθώσει τὴν παλιά, ἁμαρτωλὴ ζωή του: Θὰ
δώσει τὴ μισὴ περιουσία του στοὺς φτωχούς, καὶ ἀπὸ ὅποιον ἅρπαξε χρήματα
μὲ συκοφαντία, θὰ τοῦ τὰ ἀποδώσει τετραπλάσια. Ἔδειξε δηλαδὴ ἔμπρακτη μετάνοια. Κι ἐμεῖς, ἀδελφοί, ὅταν ἔρχεται ὁ
καιρὸς νὰ κοινωνήσουμε, ἂς παίρνουμε
ἀπόφαση νὰ διορθώσουμε τὴ ζωή μας.
Καὶ τότε μὲ μεγάλη χαρὰ θὰ ὑποδεχόμαστε τὸν Κύριο μέσα μας καὶ θὰ ἀκοῦμε κι
ἐμεῖς τὴ γλυκύτατη φωνή Του: «Σήμερα
ἔγινε σωτηρία σ᾿ αὐτὸ τὸ σπίτι».

Δὲν ἀρκεῖ ὅμως ἡ ἐπιμελὴς προετοιμασία πρὶν ἀπὸ τὴ θεία Κοινωνία· ἀπαιτεῖται
καὶ ἀγώνας μετά, ὥστε νὰ καρποφορήσει ἡ ὕψιστη δωρεά. Νὰ εὐχαριστοῦμε
θερμὰ τὸν Κύριο γιὰ τὴν ἐπίσκεψή Του.
Γενικὰ ἡ ἡμέρα τῆς θείας Εὐχαριστίας,
ἀλλὰ καὶ οἱ ἑπόμενες, ἂς εἶναι ἡμέρες
εὐχαριστίας πρὸς τὸν Θεό.
Ἂς δείχνουμε ἀκόμη ἔμπρακτα τὴν εὐγνωμοσύνη μας. Πῶς; Παίρνοντας ἀποφάσεις, βάζοντας καινούργια ἀρχὴ στὸν
ἀγώνα μας. Ἂς ἀγωνιζόμαστε πιὸ ἔντονα
ἐναντίον τῶν παθῶν, ἂς ἀφιερώνουμε
περισσότερο χρόνο στὴν προσευχή,
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τὴν ἀρχὴ τὸ μηδέν. Τὸ ἀπόλυτο
μηδέν. Ξαφνικά, πρὶν ἀπὸ 13,5
περίπου δισ. χρόνια, μιὰ ἔκρηξη.
Ἀπὸ τὸ τίποτα. Ἔκρηξη φωτός. Ἕνα σημεῖο ἐξερράγη. Ποῦ; Στὸ πουθενά. Πόσου μεγέθους; Σχεδὸν μηδενικοῦ. Στὸ
πρῶτο εἰκοσάκις ἑκατομμυριοστὸ τοῦ
πρώτου δευτερολέπτου τῆς ζωῆς του,
τὸ μέγεθός του ἦταν ἴσο μὲ τὸ ἕνα δεκατριάκις ἑκατομμυριοστὸ τοῦ κεφαλιοῦ
μιᾶς καρφίτσας!
Ἡ ἔκρηξη ἦταν κατακλυσμιαία. Μὲ
σχεδὸν ἄπειρη δύναμη, σχεδὸν ἄπειρη θερμοκρασία, σχεδὸν ἄπειρη ταχύτητα. Ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν ἔκρηξη φωτός, στὰ
ἑπόμενα δισεκατομμύρια χρόνια, δημιουργήθηκαν σταδιακὰ τὰ πάντα: οἱ Γαλαξίες, οἱ ἥλιοι, οἱ πλανῆτες. Τὸ σύμπαν.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀντίληψη τῆς σημερινῆς ἐπιστήμης γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ
σύμπαν τος. Μετὰ ἀπὸ χιλιάδες χρόνια
ἦρθε ἐπιτέλους ἡ ἐπιστήμη νὰ συμφωνήσει μὲ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως περὶ
δημιουργίας τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸ μηδέν, καὶ οὐσιαστικὰ νὰ ἐπαναλάβει τὸν
πρῶτο στίχο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ποὺ
λέει: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν… Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς».
Οἱ ἑπόμενοι στίχοι τοῦ πρώτου κεφαλαίου τῆς Γενέσεως περιγράφουν
μὲ ἀκρίβεια τὴ δημιουργία ὅλων τῶν
ὄντων: τοῦ ἥλιου, τῆς Γῆς, τῶν ὑδάτων, τῆς ξηρᾶς, τῶν φυτῶν, τῶν ζώων.
Τελευταῖα τοῦ ἀνθρώπου, βασιλιᾶ τῆς
κτίσεως.
Τί ὑπῆρχε πρὶν τὴ δημιουργικὴ ἔκρη-

Ἡ μεγάλη
ἔκρηξη
ξη; Τίποτε. Μόνο ὁ Θεός. Ὁ Τρισυπόστατος Δημιουργὸς τῶν πάντων. Καὶ
ὁ πνευματικὸς κόσμος τῶν Ἀγγέλων,
ποὺ εἶχε πρωτοδημιουργήσει ὁ Θεός.
Ἡ δημιουργία τοῦ σύμπαντος συγκλόνισε αὐτὸ τὸν οὐράνιο κόσμο. Ἄγγελοι καὶ Ἀρχάγγελοι ξέσπασαν σὲ οὐρανομήκη δοξολογία. Τὸ βεβαιώνει ὁ
ἴδιος ὁ Θεὸς ἀπευθυνόμενος στὸν Ἰώβ:
«Ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ᾔνεσάν με
φωνῇ μεγάλῃ ἄγγελοί μου» (Ἰὼβ λη΄
[38] 7)· ὅταν δημιουργήθηκαν τὰ ἀστέρια, μὲ δοξολόγησαν μὲ μεγάλη φωνὴ
οἱ Ἄγγελοί μου.
Ἡ ἴδια ἡ ὑλικὴ δημιουργία, τὰ ἄψυχα καὶ τὰ ἔμψυχα, ὅλα συναποτελοῦν
παναρμόνια δοξολογία πρὸς τὸν Δημιουργό. Τὸν δοξάζουν οἱ Γαλαξίες, τὰ
ἄστρα, τὰ μεγάλα γαλαξιακὰ νεφελώματα, οἱ κομῆτες, ἡ Γῆ, ἡ σελήνη, οἱ
πλανῆτες. Πάνω στὴν ἴδια τὴ Γῆ τὰ
πάν τα εἶναι συντονισμένα σ᾿ αὐτὴ τὴ
δοξολογικὴ συμφωνία.
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Οἱ Τρεῖς Παῖδες, ὅταν ρίχτηκαν στὸ
καμίνι τῆς Βαβυλώνας καὶ ἔμειναν ἀβλαβεῖς, ξέσπασαν σὲ ὁλόψυχη δοξολογία. Καὶ δὲν ἀρκέστηκαν στὸ δικό
τους ὕμνο, ἀλλὰ κάλεσαν καὶ ὅλα τὰ
δημιουργήματα νὰ ἑνώσουν καὶ ἐκεῖνα
τὴ δοξολογία τους στὸν ὕμνο τῶν ἀνθρώπων.
Κάλεσαν τὸν οὐρανό, τοὺς Ἀγγέλους,
τὰ ὕδατα, τὸν ἥλιο, τὸ φεγγάρι, τὰ ἄστρα, τὴ βροχή, τὴν πρωινὴ δροσιά,
τοὺς ἀνέμους, τὴ φωτιά, τὴ θερμότητα,
τὴν παγωνιὰ καὶ τὸν καύσωνα, τὶς δροσοσταλίδες καὶ τὶς χιονονιφάδες, τὶς
νύχτες καὶ τὶς ἡμέρες, τὸ φῶς καὶ τὸ
σκοτάδι, τὸ κρύο καὶ τὴ ζέστη, τὴν πάχνη, τὸ χιόνι, τὶς ἀστραπές, τὰ σύννεφα, τὶς ὀροσειρὲς καὶ τὰ βουνά, τὰ φυτά, τὴ θάλασσα, τὰ ποτάμια, τὶς πηγές,
τὰ κήτη καὶ τὰ ψάρια, τὰ πουλιά, τὰ θηρία καὶ τὰ ἄλλα ζῶα, ὅλα τὰ κτίσματα.
Ἀνάλογη πρόσκληση ἀπευθύνει καὶ
ὁ Ψαλμωδὸς τοῦ 148ου Ψαλμοῦ: «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον», προτρέπει. Καὶ καλεῖ κι αὐτὸς τὰ πάντα νὰ δοξάσουν τὸν
Θεό: «Πῦρ, χάλαζα, χιών, κρύσταλλος,
πνεῦμα καταιγίδος… τὰ ὄρη καὶ πάντες οἱ βουνοί, ξύλα καρποφόρα καὶ
πᾶσαι κέδροι, τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ
κτήνη, ἑρπετὰ καὶ πετεινὰ πτερωτά»
(στίχ. 8-10).
Ὅλη ἡ δημιουργία, ὅλα τὰ στοιχεῖα
τῆς φύσεως ὑμνοῦν τὸν Δημιουργό
τους. Τὸν ἀναγνωρίζουν, ὑπακούουν
σ᾿ Αὐτόν, δοξάζουν τὸ μεγαλεῖο Του, τὴ
σοφία Του, τὴ δύναμή Του.
Μέσα σ᾿ αὐτὴ τὴ συμπαντική, παναρμόνια συμφωνικὴ δοξολογία, ποῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος;
Ἄ! ὁ ἄνθρωπος!
Ἡ κορυφὴ τῆς ὑλικῆς δημιουργίας, ὁ
βασιλιὰς τῆς κτίσεως…
Ἂς τὸν δοῦμε στὸ ἑπόμενο ἄρθρο.

Στὴ χώρα τῶν «Λωτοφάγων»

Τ

ὰ δώδεκα καράβια ἀποχαιρέτησαν
τὴν Τροία καὶ ξανοίχτηκαν στὸ καταγάλανο Αἰγαῖο. Μὰ ξάφνου ἄγριοι ἀνέµοι τά ᾿σπρωξαν βόρεια, κι ἀπό
ʼκεῖ πρὸς τὸ νότο, στὴ χώρα τῶν Λωτοφάγων. Βγῆκαν οἱ ναῦτες στὴ στεριὰ κι
ὁ Ὀδυσσέας ἔστειλε κάποιους συντρόφους του νὰ ἐξερευνήσουν τὴ χώρα.
Μὰ αὐτοὶ δὲν γύρισαν πίσω. Ἀνήσυχος
ὁ Ὀδυσσέας ἔψαχνε ὧρες νὰ τοὺς βρεῖ·
καὶ μόλις τοὺς ἀνακάλυψε, ἀπορημένος
κατάλαβε πὼς εἶχαν πάθει μεγάλο κακό: Εἶχαν ξεχάσει ποιοὶ εἶναι, ἀπὸ ποῦ
ἔρχονται καὶ ποῦ πᾶνε. Τί εἶχε συμβεῖ;
Εἶχαν φάει λωτούς, τοὺς ἐξωτικοὺς καρποὺς τῆς χώρας τῶν Λωτοφάγων ποὺ
ἔφερναν λησμονιά! Κι ἀµέσως ξέχασαν
πατρίδα καὶ γονιοὺς καὶ δὲν ἤθελαν νὰ
ἐπιστρέψουν στὸν τόπο τους. Καθὼς
λοιπὸν τοὺς εἶδε ὁ Ὀδυσσέας μεθυσμένους ἀπὸ τὴ λήθη, τοὺς πῆρε μὲ τὴ βία
στὰ πλοῖα. Ἐκεῖ συνῆλθαν, ξαναθυμήθηκαν τὸ σπίτι τους, τὸν σκοπό τους.
Ἀμέσως τότε ὁ Ὀδυσσέας πρόσταξε νὰ
φύγουν. Γιατὶ φοβήθηκε μὴν πάθουν τὰ
ἴδια κι ἄλλοι…
Αὐτὴ τὴν ἱστορία δυστυχῶς τὴ βιώ-

νουμε οἱ Ἕλληνες ἰδιαιτέρως στὶς μέρες μας. Διότι καὶ σήμερα πολλοὶ πέσαμε σὲ νάρκη. Χάσαμε τὴν ἱστορική
μας μνήμη. Ξεχάσαμε τὸ παρελθόν μας,
τὶς ρίζες μας. Καὶ πῶς ἔγινε αὐτό; Οἱ
ἄνθρωποι συνήθως ξεχνᾶμε περισσότερο αὐτὰ στὰ ὁποῖα δὲν δίνουμε βαρύτητα. Νά, λοιπόν, γιατί πάθαμε ἱστορικὴ
ἀμνησία: Διότι περιφρονήσαμε τὸ παρελθόν μας. Μὲ ἀρρωστημένη ξενολατρία ἀντιγράψαμε ὅ,τι φαντάζει σύγχρονο, προοδευτικό. Διώξαμε ἀπὸ τὰ σχολειά μας τοὺς ἥρωες, ὑποβαθμίσαμε τὶς
μεγαλειώδεις στιγμὲς τῆς Ἱστορίας μας.
Ἀλλάξαμε τὰ σχολικὰ βιβλία, εὐτελίσαμε τὶς ἐθνικές μας γιορτές. Ξεχαστήκαμε
στὴ χώρα τῶν «Λωτοφάγων», χάσαμε
τὸ νόστο, τὴ λαχτάρα τῆς ἐπιστροφῆς
στὴν ἀγαπημένη «Ἰθάκη», στοὺς γονιούς μας, στὶς ρίζες μας.
Πάθαμε κάτι ἀντίστοιχο μ’ αὐτὸ ποὺ
πάθαιναν καὶ οἱ Ἑβραῖοι ποὺ βωλόδερναν ἀνάμεσα στὴ δική τους αὐτοσυνειδησία καὶ τὶς σαρκολατρικὲς ἐπιδράσεις
τῶν γειτόνων τους. Εἶχαν πάθει κι αὐτοὶ
πνευματικὴ ἀμνησία: «οὐκ ἐφύλαξαν
τὴν διαθήκην τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ νόμῳ
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αὐτοῦ οὐκ ἠβουλήθησαν πορεύεσθαι.
καὶ ἐπελάθοντο τῶν εὐεργεσιῶν αὐτοῦ
καὶ τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ὧν ἔδειξεν
αὐτοῖς» (Ψαλ. οζ΄ [77] 10-11). Δὲν ἔμειναν πιστοὶ στὴ συμφωνία τοῦ Θεοῦ καὶ
δὲν θέλησαν νὰ ζοῦν σύμφωνα μὲ τὸ
Νόμο Του. Λησμόνησαν τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ θαυμαστὰ ἔργα ποὺ
ἔκανε ὁ Θεὸς μπροστὰ στὰ μάτια τους.
Κι ἂν αὐτοὶ εἶναι ἀξιοκατάκριτοι, πόσο
πιὸ ἀξιοκατάκριτοι εἴμαστε ἐμεῖς, οἱ
Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί! Διότι
ἐμεῖς περιφρονήσαμε καὶ ξεχάσαμε ἀσυγκρίτως μεγαλύτερες εὐλογίες καὶ εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ στὸ Γένος μας. Ξεχάσαμε πὼς τὴ χώρα μας διάβηκαν ἅγιοι
Ἀπόστολοι, στὰ ἱερὰ χώματά μας ἔχυσαν τὸ αἷμα τους τόσοι Μάρτυρες. Στὸν
τόπο μας ὑπάρχει τὸ σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως, τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας,
ναοὶ περίλαμπροι καὶ μοναστήρια. Στὸν
τόπο μας ἔζησαν τόσοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀσκητές, ὅσιοι, ἱεραπόστολοι
ποὺ μεταλαμπάδευσαν τὸ φῶς τῆς πίστεως σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη.
Τί πάθαμε λοιπὸν καὶ τὰ ξεχάσαμε ὅλα
αὐτά; Γιατί τὰ ἀπεμπολήσαμε; Γιατί τὰ
ἀπαξιώσαμε; Καὶ ἡ κακόμοιρη πατρίδα
μας κατάντησε ζητιάνα. Παράλυτη, σὰν
σὲ ἀφασία καὶ καταστολή. Καὶ οἱ ἐλάχιστοι ποὺ τολμοῦν νὰ ἀρθρώσουν λόγο
ἀφυπνιστικό, ἀντιμετωπίζουν τὴ χλεύη
ἢ τὸν διασυρμό. Λὲς καὶ μιὰ ἄλλη Κίρκη
μᾶς παραμόρφωσε.
Πῶς ἔγιναν ὅλα αὐτά; Ἡ ἐθνική μας

λήθη ἀκολούθησε τὴν πνευματική: Διώξαμε τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴ ζωή μας, καὶ ὅλα
τὰ ἄλλα ἀκολούθησαν. Ὅπως ἔλεγε χαρακτηριστικὰ ὁ ὅσιος Παΐσιος: «Ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὸν Θεὸ φέρνει τὴν ἀδιαφορία
καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα, φέρνει τὴν ἀποσύνθεση... Λατρεύει ὁ ἄνθρωπος τὸν Θεὸ
καὶ ὕστερα ἀγαπάει καὶ τοὺς γονεῖς του,
τὸ σπίτι του... τὸ χωριό του... τὴν πατρίδα του. Ἕνας ποὺ δὲν ἀγαπάει τὸν Θεό,
τὴν οἰκογένειά του, δὲν ἀγαπάει τίποτε·
καὶ φυσικὰ οὔτε τὴν πατρίδα του».
Διώξαμε λοιπὸν τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴ ζωή
μας. Ξεχάσαμε τὶς εὐεργεσίες Του. Πολὺ
περισσότερο ξεχάσαμε πὼς αὐτὸς ὁ
Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, καὶ σταυρώθηκε γιὰ μᾶς! Καὶ μᾶς περιμένει νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸν λήθαργο. Νὰ θυμηθοῦμε πὼς δὲν εἴμαστε ὀρφανοί. Πὼς
ἔχουμε Πατέρα. «Μνήσθητε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησε», μᾶς καλεῖ ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός (Ψαλ. ρδ΄ [104]
5). Νὰ θυμηθοῦμε τὸν Πατέρα μας, τὴν
ἱερὴ ἱστορία μας. Νὰ νοσταλγήσουμε
καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε. Ἔστω καὶ λίγοι,
ἔστω κι ἐλάχιστοι νὰ θυμόμαστε, εἶναι
ἀρκετό. Διότι ἐλάχιστοι πάντα σηκώνουν στοὺς ὤμους τους τὴ μοίρα τοῦ
Γένους μας. Ἂς μείνουμε λοιπὸν ὄρθιοι,
μὲ πνευματικὴ καὶ ἐθνικὴ μνήμη, κι ἂς
εἴμαστε λίγοι. Καὶ ὁ Θεὸς τοῦ ἐλέους, θὰ
μᾶς θυμηθεῖ καὶ πάλι. «Θὰ θυμηθεῖ τὸν
λαό Του καὶ θὰ δικαιώσει τὴν κληρονομία Του» (Ἐσθ. ι΄ [10] 3ι).

Γιὰ τοὺς συνδρομητὲς ἐξωτερικοῦ
Ἐνημερώνουμε τοὺς συνδρομητὲς ἐξωτερικοῦ (πλὴν Κύπρου) ὅτι ἡ πληρωμὴ τῆς
συνδρομῆς τους στὰ Περιοδικὰ Ο ΣΩΤΗΡ καὶ Πρὸς τὴ ΝΙΚΗ δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται
πλέον μὲ ἐπιταγή, ἀλλὰ μὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς δύο παρακάτω τρόπους:
• Paypal (βλέπε τὴν ἑνότητα «Τὰ Περιοδικά μας» στὴν ἱστοσελίδα μας:
www.osotir.gr)
• Τραπεζικὴ κατάθεση στὸ λογαριασμὸ τῆς ALPHA BANK μὲ δικαιοῦχο:
ADELFOTIS THEOLOGON O SOTIR καὶ μὲ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα:
BIC: CRBAGRAAXXX IBAN: GR3601403530353002002000230

Μὲ θάρρος
καὶ ἀγωνιστικὸ
φρόνημα

Κ

αθημερινὰ ὅλοι μας ἀντιμετωπίζουμε πλῆθος προβλημάτων, κι
αὐτὸ εἶναι μιὰ σκληρὴ πραγματικότητα ποὺ δὲν ἐπιδέχεται καμία ἀμφισβήτηση. Ἄλλα ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ προβλήματα λύνονται εὔκολα καὶ προχωροῦμε
μπροστά, ἄλλα μοιάζουν μὲ ὀγκόλιθους
ποὺ φράζουν τὸν δρόμο μας καὶ δὲν μᾶς
ἀφήνουν νὰ προχωρήσουμε. Ἀρκετὲς
φορές, μόλις ξημερώνει ἡ καινούργια μέρα, προστίθενται νέα δυσεπίλυτα προβλήματα στὰ ἤδη ὑπάρχοντα.
Ἔτσι, δικαιολογημένα δημιουργεῖται κάποιος φόβος μέσα μας, καθὼς ὅλο καὶ
περισσότερα σύννεφα σκεπάζουν τὸν
ὁρίζοντα τῆς οἰκογενείας μας, τῆς ἐργασίας μας, τῆς ἐπαγγελματικῆς ἀποκαταστάσεως τῶν παιδιῶν μας κ.τ.λ. Μοιά-

ζουμε συχνὰ μὲ τοὺς μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ποὺ ταξίδευαν στὴ λίμνη τῆς Τιβεριάδας καὶ τὸ πλοῖο τους βρισκόταν στὸ
«μέσον τῆς θαλάσσης, βασανιζόμενον
ὑπὸ τῶν κυμάτων» (βλ. Ματθ. ιδ΄ [14]
22-36). Ἡ ἐμφάνιση, ὅμως, τοῦ Κυρίου
μας καὶ οἱ λόγοι Του· «θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι·
μὴ φοβεῖσθε» (Ματθ. ιδ΄ [14] 27), τοὺς
ἀναπτέρωσε τὸ ἠθικό, καὶ σὲ λίγο ὁ ἄνεμος κόπασε, ἡ θαλασσοταραχὴ σταμάτησε καὶ ἔφθασαν ἀσφαλεῖς στὴν ἀκτή.
Μαζὶ μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς καθημερινὲς
δυσκολίες ἔχουμε ἀκόμα νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς διάφορους πειρασμοὺς
καὶ τὶς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ τῆς σωτηρίας μας. Πολλὲς φορὲς αὐτὸς σὰν λιοντάρι βρυχᾶται καὶ ζητάει νὰ μᾶς καταπιεῖ (βλ. Α΄ Πέτρ. ε΄ 8). Τότε ὅμως ἀκούγεται ἡ φιλάνθρωπη φωνὴ τοῦ Κυρίου
μας: «Θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ
ἁμαρτίαι σου» (Ματθ. θ΄ 2)· ἔχε θάρρος,
παιδί μου· σοῦ ἔχουν συγχωρηθεῖ οἱ
ἁμαρτίες σου.
Δὲν ἐπιτρέπεται στὸ Χριστιανὸ νὰ χά-
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νει τὸ θάρρος του καὶ νὰ καταλαμβάνεται ἀπὸ συνεχεῖς φόβους, ἀνασφάλειες
κι ἀπὸ τὴν ψυχοφθόρο ἀπόγνωση, ὅ,τι
κι ἂν τοῦ συμβαίνει. Γνωρίζει ὅτι ὁ Θεὸς
φροντίζει καὶ περιφρουρεῖ τὸ πλάσμα
Του καὶ τὸ ἀσφαλίζει ἀπὸ κάθε κίνδυνο.
«Τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον
καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω
καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω
αὐτὰ μετὰ κρίματος», δηλαδή· τὸ χαμένο πρόβατό μου θὰ τὸ ἀναζητήσω, τὸ
περιπλανώμενο θὰ τὸ ξαναφέρω στὴ
μάνδρα, κι αὐτὸ ποὺ ἔχει ὑποστεῖ κάταγμα θὰ τὸ δέσω μὲ ἐπιδέσμους. Τὸ ἐξασθενημένο θὰ τὸ ἐνισχύσω. Τὸ ἰσχυρὸ
θὰ τὸ προφυλάξω, καὶ θὰ βοσκήσω ὅλα
τὰ πρόβατα μὲ δικαιοσύνη (Ἰεζ. λδ΄ [34]
16). Τὰ πρόβατα, δηλαδὴ τοὺς ἀνθρώπους.
Ἀλλὰ καὶ ὁ μεγάλος ἀπόστολος Παῦλος ἔζησε δύσκολες ὧρες κατὰ τὸν χρόνο τῆς διακονίας του. Αἰσθανόταν ὅμως
φανερὰ τὴν προστασία τοῦ Κυρίου, γι᾿
αὐτὸ καὶ ἔλεγε: «Στὴν πρώτη μου ἀπολογία δὲν ἦλθε κανένας μαζί μου, ἀλλὰ
ὅλοι μὲ ἐγκατέλειψαν… Ὅμως μοῦ παραστάθηκε καὶ μοῦ ἔδωσε δύναμη ὁ
Κύριος, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ ἐκθέσω μὲ
πληρότητα καὶ ἀξιοπιστία τὸ κήρυγμα
τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ τὸ ἀκούσουν ὅλοι
οἱ ἐθνικοί… Ὁ Κύριος θὰ μὲ γλυτώσει καὶ
στὸ μέλλον ἀπὸ κάθε ἐπιβουλὴ καὶ ἐπίθεση τοῦ πονηροῦ καὶ τῶν ὀργάνων του
καὶ θὰ μὲ διαφυλάξει σῶο γιὰ τὴν ἐπουράνια Βασιλεία Του» (Β΄ Τιμ. δ΄ 16-18).
Πηγὴ θάρρους στὶς καθημερινὲς στενόχωρες καταστάσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουμε εἶναι καὶ οἱ ἀδελφοί μας, οἱ συνάνθρωποί μας, μὲ τοὺς ὁποίους συμβιώνουμε καὶ συνεργαζόμαστε καθημερινά. Γιὰ τὸν πιστὸ Χριστιανὸ ὁ ἄλλος
ἄνθρωπος δὲν εἶναι ξένος. Εἶναι ἀδελ-
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φός του, διότι προέρχεται ἀπὸ τὴν ἴδια
μήτρα τῆς Ἐκκλησίας, τὴν κολυμβήθρα,
ἀλλὰ καὶ διότι μετέχει στὰ ἴδια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.
Καὶ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς κι
ὡς ἄνθρωπος ποὺ ἦταν ἀναγνώριζε τὸ
πόσο Τοῦ εἶχαν συμπαρασταθεῖ οἱ μαθητές Του στὶς δύσκολες ὧρες τῆς ἐπίγειας δράσεώς Του. «Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ
διαμεμενηκότες μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου» (Λουκ. κβ΄ [22] 28), τοὺς
εἶπε· ἐσεῖς σ᾿ ὅλο τὸ διάστημα τῆς ζωῆς
μου μείνατε μαζί μου στὶς δοκιμασίες
μου καὶ δὲν κλονιστήκατε. Γι᾿ αὐτὸ καὶ
στὶς ὧρες τῆς ἀγωνίας στὴ Γεθσημανῆ
βλέπουμε νὰ ζητάει τὴ συμπαράσταση
τῶν μαθητῶν Του λέγοντάς τους: «Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου·
μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε» (Μάρκ. ιδ΄
[14] 34).
Κάτι ἀνάλογο παρατηροῦμε καὶ στὴ
ζωὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ὅταν ἔφτασε στὴ Ρώμη μετὰ τὸ περιπετειῶδες
ταξίδι του, κατὰ τὸ ὁποῖο κινδύνευσε νὰ
βρεθεῖ στὸν ὑγρὸ τάφο τῆς θάλασσας,
«ἔλαβε θάρσος» (Πράξ. κη΄ [28] 15)· πῆρε θάρρος ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς τῆς
Ρώμης, ποὺ βγῆκαν νὰ τὸν ὑποδεχτοῦν
ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη. Παρηγορήθηκε ἀπὸ
τὴν ἐπικοινωνία μαζί τους.
Ἂς διώχνουμε, λοιπόν, ἀπὸ τὴ ζωή
μας ὅλους τοὺς φόβους, ἀπὸ ὁπουδήποτε κι ἂν προέρχονται, γιατὶ μᾶς δηλητηριάζουν καὶ κάμπτουν τὸ ἀγωνιστικό
μας φρόνημα. Ὡς συνειδητοὶ Χριστιανοὶ προχωρᾶμε μὲ ἐλπίδα καὶ θάρρος.
Πάντοτε παίρνοντας θάρρος ἀπὸ τοὺς
ἀδελφούς μας, τοὺς συνανθρώπους
μας, προπάντων ὅμως ἀπὸ τὸν Παντοδύναμο Δημιουργό μας, τὸν Πάνσοφο
Θεό μας, τὸν φιλόστοργο Πατέρα μας,
ποὺ εἶναι πάντοτε δίπλα μας. Εἶναι μαζί μας.

ἡ φωνὴ
τῶν πατε΄ ρων
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Δὲν φθάνει μόνο νὰ λέμε
πὼς εἴμαστε ἁμαρτωλοὶ
«Πείθωμεν ἑαυτοὺς ὅτι ἡμάρτομεν. Μὴ τῇ
γλώττῃ λέγωμεν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ διανοίᾳ. Μὴ
ἁμαρτωλοὺς καλῶμεν ἑαυτοὺς μόνον, ἀλλὰ καὶ
τὰ ἁμαρτήματα ἀναλογιζώμεθα, κατ
κατ᾿ εἶδος ἕκαστον ἀναλέγοντες».
(Εἰς τὴν Α΄ πρὸς Ἑβραίους Ὁμιλία ΛΑ΄,
PG 63, 216)

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση
Ἂς πείθουμε τοὺς ἑαυτούς μας ὅτι ἁμαρτήσαμε. Κι ἂς μὴν τὸ λέμε μόνο μὲ
τὴ γλώσσα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ διάνοια. Ἂς μὴν ἀποκαλοῦμε ἁπλῶς τοὺς ἑαυτούς
μας ἁμαρτωλούς, ἀλλὰ ἂς σκεφτόμαστε καὶ τὰ ἁμαρτήματά μας, ἐξετάζοντάς
τα ἕνα πρὸς ἕνα.

Ἀρχιμ. Γρηγορίου Ἰ. Μουσουρούλη

Ἀπὸ τὸ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο σ
Ἔκδοση πέμπτη

ΘΑΥΜΑ

Μπροστὰ στὰ ἀδιέξοδα ποὺ ὀρθώνει στὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας
ὁ πιὸ συστηματικὸς πόλεμος τοῦ κακοῦ στὶς μέρες μας, ποιὸ εἶναι
τὸ δικό μας χρέος καὶ γιατί ἡ πίστη στὸ θαῦμα τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ἀδιαμφισβήτητη; Στὰ συγκεκριμένα ἐρωτήματα ἀπαντᾶ τὸ τεῦχος
αὐτό. Σελίδες 55. Τιμᾶται 1,50 €.

www.osotir.gr/shop
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Νεοταξικὴ διακυβέρνηση;

«Μιὰ Κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς διατάκτης τῆς Νέας Ἐποχῆς».
Ἡ φράση διατυπώθηκε μὲ τὴ γραφίδα
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου σὲ κείμενό
του μὲ τὸν τίτλο «Ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι».
Τὸ κείμενο, νηφάλιο καὶ ἀποδεικτικό, δημοσιεύθηκε στὰ τέλη τοῦ περασμένου
Νοεμβρίου, καὶ σ᾿ αὐτὸ ὁ Σεβασμιώτατος
κρίνοντας τὴν ἀλλοπρόσαλλη τακτικὴ τοῦ
πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας, καταλήγει
στὸ παραπάνω ὀδυνηρὸ συμπέρασμα:
«Μιὰ Κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς διατάκτης
τῆς Νέας Ἐποχῆς»!
Ὑπερβολικὸς λόγος;
Ἄκρως ἐπιεικής, θὰ λέγαμε ἐμεῖς.
Ὄχι μόνο γι᾿ αὐτὰ ποὺ ἐπισημαίνει ὁ Σεβασμιώτατος στὸ ἐμπεριστατωμένο κείμενό του, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλα φοβερά, ποὺ
στὸ μεταξὺ ἀκολούθησαν.
Κι ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ τελευταῖο, ἕνα κατάμαυρο πρωτοχρονιάτικο δῶρο.
Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ἡ «Καθημερινὴ»
τῆς 1-1-2017, «μειώνεται στὸ ἐλάχιστο ὁ
χρόνος ἔκδοσης συναινετικῶν διαζυγίων,
μὲ βάση νέες ρυθμίσεις ποὺ προωθεῖ τὸ
ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. Ἐνῶ μέχρι πρότινος ὁ χρόνος ἀναμονῆς γιὰ τὰ συναινετικὰ
διαζύγια ξεπερνοῦσε τὸ ἕνα ἔτος, πλέον ἡ
διαδικασία αὐτὴ θὰ μπορεῖ νὰ ὁλοκληρωθεῖ σὲ λιγότερο ἀπὸ μισὴ ὥρα, καθὼς οἱ
ἐνδιαφερόμενοι δὲν θὰ πηγαίνουν καθόλου σὲ δικαστήριο.
Οἱ σχετικὲς δικαστικὲς διαδικασίες ποὺ
ἰσχύουν θὰ καταργηθοῦν. Ἁρμόδιος γιὰ
τὴ λύση τοῦ γάμου συναινετικὰ θὰ εἶναι

στὸ ἑξῆς ὁ συμβολαιογράφος, ὁ ὁποῖος
θὰ ἐκδίδει τὴν ἀπαραίτητη συμβολαιογραφικὴ πράξη, μὲ τὴν ὁποία θὰ συμφωνοῦνται καὶ θέματα ἐπιμέλειας τῶν τέκνων... χωρὶς ἄλλες διατυπώσεις».
Μάλιστα! Ἔτσι ἁπλά. Θάψτε τὸν γάμο,
διαλύστε τὴν οἰκογένεια, δολοφονῆστε τὶς
ψυχὲς τῶν παιδιῶν. Μέσα σὲ μισὴ ὥρα.
Μὲ συμβολαιογραφικὴ πράξη.
Ἄφρονες!
Θέλετε ὅμως καὶ ἄλλο; Ὁρίστε:
Στὰ σχέδια τῆς Κυβερνήσεως, παρὰ τὴν
ἀντίδραση τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ πλείστων ἄλλων φορέων, ἦταν νὰ γίνει δεκτὸς
ὁ νέος κανονισμὸς τοῦ ΟΠΑΠ, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο σὲ κάθε γωνιὰ θὰ μποροῦσαν νὰ λειτουργοῦν ἀνεξέλεγκτα οἱ
παιγνιομηχανές (VLTs) τοῦ ΟΠΑΠ. Ἡ χώρα ἔτσι θὰ μεταβαλλόταν σὲ ἀπέραντο καζίνο μὲ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὴν
κοινωνία.
Ποιὸς ἔσωσε τὴν κατάσταση; Ἀπίστευτο,
ἀλλὰ ἀληθινό. Οἱ ὑπηρεσίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως! Ἀκόμη καὶ οἱ καταστροφεῖς
τοῦ τόπου ἔπαθαν σὸκ ἀπὸ τὰ σχέδια τῶν
ἀφρόνων καὶ ἔβαλαν φραγμό!
Ἀφήσαμε τελευταία τὴν πρόσφατη νομοθεσία γιὰ τὴν σχεδὸν ὑποχρεωτικὴ καθιέρωση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος, μὲ τὴν
ὁποία – πάντα μὲ τὸ πρόσχημα πατάξεως
τῆς φοροδιαφυγῆς – οἱ ἀόρατοι νεοταξικοὶ κυβερνῆτες τοῦ κόσμου ὑπολογίζουν
νὰ ὑποδουλώσουν τὸν πλανήτη. Ἀλλὰ γι᾿
αὐτὸ τὸ σοβαρότατο θέμα θὰ χρειασθεῖ νὰ
ἐπανέλθουμε.
Πάντως ὁ λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου
ἀποδεικνύεται πέρα ὣς πέρα ἀληθινός:
Μιὰ τάχα ἀριστερὴ κυβέρνηση γίνεται διατάκτης, δηλαδὴ ἐπιβάλλει βιαίως τὴ νέα
Τάξη Πραγμάτων τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Θλιβερὴ Κυβέρνηση!
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Ἡ πρώτη ἐντύπωση σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ θὰ
δεῖ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ παγκόσμιας φήμης
καὶ κυκλοφορίας περιοδικοῦ «National
Geographic» γιὰ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2017
θὰ εἶναι ἐνδεχομένως ἡ θλίψη γιὰ τὸ ὅτι
μικρὸ κορίτσι, 9 μόλις ἐτῶν, προβάλλει σ’
αὐτὸ σὰν φωτομοντέλο, μὲ ὅλη τὴ ματαιοδοξία καὶ ἐπιτήδευση τῶν μεγάλων τοῦ
εἴδους. «Χαμένη ἀθωότητα», θὰ σκεφθεῖ.
Μιὰ προσεκτικότερη ὅμως παρατήρηση
θὰ τὸν κάνει κυριολεκτικὰ νὰ φρίξει: Τὸ
κοριτσάκι ποὺ μὲ τόση πρόκληση στέκεται
ἀπέναντι ἀπὸ τὸν φωτογραφικὸ φακό, δὲν
εἶναι κοριτσάκι, ἀλλά... ἀγοράκι!...
«Ἱστορικὸ ἐξώφυλλο» ἔχει χαρακτηρισθεῖ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ ἐν λόγῳ περιοδικοῦ,
τὸ πρῶτο μάλιστα γιὰ τὸ νέο ἔτος, ποὺ
ὁπωσδήποτε προβάλλει καὶ τὴ νέα ἀντίληψη γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς ταυτότητος
φύλου, καθὼς μάλιστα μὲ πηχυαῖα γράμματα ἐμφανίζει τὸν τίτλο του: «Gender
Revolution» (=Ἡ ἐπανάσταση τοῦ φύλου).
Ἡ περίπτωση τῆς μικρῆς (ἢ καλύτερα τοῦ
μικροῦ ποὺ θέλησε νὰ γίνει μικρή) προβάλλεται ὡς ἡ πρώτη ἐμφάνιση μικροῦ
παιδιοῦ ποὺ ἐπιθύμησε καὶ πέτυχε τὴν
ἀλλαγὴ τοῦ φύλου του. Πρόκειται γιὰ τήν
(τόν;) ἐννιάχρονη Ἄβερν Τζάκσον ἀπὸ τὸ
Κάνσας τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία ἔνιωθε πολὺ
ἄσχημα ποὺ εἶχε γεννηθεῖ ἀγόρι, γι’ αὐτὸ
καὶ θέλησε νὰ ἀλλάξει τὸ φύλο της μὲ τὴ
βοήθεια τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Ἀρωγοὺς
στὴν προσπάθειά της καθ’ ὅλο τὸ χρονικὸ
διάστημα ποὺ ἀπαιτήθηκε εἶχε τοὺς γονεῖς
της, οἱ ὁποῖοι τὴν ἐνθάρρυναν, καθότι οἱ
ἴδιοι συμβαίνει νὰ εἶναι ὑποστηρικτὲς τῶν
διαφυλικῶν ἀτόμων (τρανσέξουαλ). Τώρα
δηλώνουν πολὺ χαρούμενοι γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς κόρης(;) τους. Ἡ ἴδια ἡ Ἄβερν λέει πὼς πλέον δὲν θὰ χρειάζεται νὰ προσποιεῖται πὼς εἶναι ἀγόρι, ὅπως τὸ ἔκανε
παλαιότερα, τὴ στιγμὴ ποὺ ποτέ της δὲν τὸ
θέλησε καὶ δὲν τὸ ἔνιωσε ἔτσι. Αὐτὸ εἶναι
τὸ καλύτερο πράγμα ποὺ τῆς συνέβη τώρα πιὰ ποὺ εἶναι κορίτσι.

Τὸ περιοδικὸ εἶναι ἀφιερωμένο στὸ θέμα
αὐτὸ μὲ ἐκτενὴ ἄρθρα, ρεπορτὰζ καὶ συνεντεύξεις μὲ ἀνθρώπους (μάλιστα νέους)
ποὺ ἀκολουθοῦν τὶς ἀπόψεις αὐτές.
Τί νὰ σχολιάσουμε; Φρίκη... Τίποτε ἄλλο
δὲν μποροῦμε νὰ ποῦμε. Φρίκη! Τί νὰ περιμένουμε ἀπὸ δῶ κι ἐμπρὸς γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ πλανήτη; Μέχρι ποῦ ἀκόμα θὰ
προχωρήσει ἡ ὕβρις ἔναντι τοῦ Θεοῦ; Ἐδῶ
πρόκειται γιὰ προχωρημένα Σόδομα. Τί
ἄραγε νὰ μᾶς περιμένει; Οἱ ἴδιοι οἱ φυσικοὶ νόμοι θὰ ἐπαναστατήσουν· οἱ ἀρχέγονες δυνάμεις τῆς φύσεως θὰ γυρίσουν κατεπάνω στὸν ἄνθρωπο, ποὺ τὶς χλευάζει.
Ὁπωσδήποτε εἶναι φανερὸ πλέον ὅτι ὁδηγούμαστε σ’ ἕναν ἄνευ προηγουμένου βιολογικὸ ἐκφυλισμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους.
Ὁ ἄνθρωπος μετατρέπεται σταδιακὰ σέ...
ἀνθρωποειδές. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ!

Μήνυµα ἑνότητοσ
ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο

Συμμετέχοντας στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ ἔγιναν πρόσφατα στὴν Κέρκυρα γιὰ τὸν πολιοῦχο τοῦ νησιοῦ ἅγιο
Σπυρίδωνα ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος σὲ διάφορες στιγμὲς δήλωσε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Περνοῦμε
μιὰ περίοδο δύσκολη χρονικὰ καὶ ἱστορικά. Νὰ μὴν ἡσυχάσουμε, θὰ εἶναι δυσκολότερα αὐτὰ ποὺ ἔρχονται. Μὴν παίρνουν
τὰ μυαλά μας ἀέρα. Διότι οἱ ξένοι πρῶτα
λύνουν τὰ δικά τους τὰ θέματα καὶ τελευταῖα θὰ σκεφθοῦν ἐμᾶς. Σ᾿ αὐτὴ τὴ δύσκολη περίσταση ποὺ ζοῦμε, σὲ μιὰ κρίσιμη
περίοδο, ὅλοι ἀναζητοῦμε στηρίγματα.
Ἀλλὰ τὸ πρῶτο, τὸ ἀπαραίτητο καὶ τὸ ζητούμενο ποὺ χρειάζεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ καὶ
πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμε γι’ αὐτὸ εἶναι νὰ
εἴμαστε ὅλοι μαζὶ ἀγαπημένοι, ἑνωμένοι,
σὰν νὰ εἴμαστε μιὰ γροθιά. Ἑνωμένοι νὰ
περάσουμε στὴν ἀπέναντι ὄχθη. Δὲν πρέπει νὰ μᾶς πιάνει πανικός· κρίσεις ἔχει περάσει πολλὲς αὐτὸς ὁ τόπος. Ἂν σήμερα
χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο ἀπὸ τὶς
ἄλλες φορές, εἶναι ὅτι πρέπει νὰ σταθοῦμε
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Φρίκη!

αόψεις & κρίσεις
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μαζί, καὶ ἑνωμένοι νὰ προχωρήσουμε γιὰ
τὸ καλὸ τοῦ τόπου» («Δημοκρατία» 12 καὶ
13-12-2016).
Λόγια πατρικὰ ἀλλὰ καὶ λόγια ἀνθρώπου ποὺ γνωρίζει πολὺ καλὰ τὶς ἀδυναμίες τῆς Φυλῆς μας, μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι
ἡ φοβερὴ καὶ δαιμονοκίνητη διχόνοια. Ἡ
ἱστορία μας εἶναι γεμάτη ἀπὸ θλιβερὰ καὶ
αἱματηρὰ κάποτε γεγονότα ἐξαιτίας τῆς
διχόνοιας: Οἱ σκηνὲς καὶ οἱ διάλογοι τῆς
ντροπῆς ποὺ ἀντηχοῦν κάποτε στὴ Βουλὴ
μᾶς φανερώνουν ποῦ ὁδηγεῖ ἡ κομματικὴ
διχόνοια. Ἐξαιτίας τῆς διχόνοιας ἔχουν τιναχθεῖ στὸν ἀέρα συθέμελα οἰκογένειες
καὶ ἔθνη ὁλόκληρα.
Μόνο ἡ ὁμόνοια σώζει. Ἀλλὰ γιὰ νὰ
ὑπάρχει ὁμόνοια χρειάζεται ταπείνωση.
Χωρὶς ταπείνωση δὲν θεμελιώνεται καὶ δὲν
στερεώνεται ἀδιάσειστα ἡ ὁμόνοια. Ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ γίνουμε ταπεινοὶ εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ
Ὁποῖος γιὰ τὴ σωτηρία μας ταπείνωσε τὸν
ἑαυτό Του μέχρι σταυρικοῦ θανάτου· καὶ
διεκήρυξε: «Μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός
εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. ια΄ 29).
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Ὁµολογία πίστεωσ

Τὸν περασμένο μήνα δημοσιεύθηκε
στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» μιὰ
συνέντευξη τοῦ γνωστοῦ ποιητῆ Μάνου
Ἐλευθερίου, στὴν ὁποία «μιλᾶ γιὰ τὴν πίστη καὶ ὅσα τὸν συγκινοῦν». Παρακάτω
σταχυολογοῦμε μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς δηλώσεις του.
«Μικρὸς βρῆκα ἕνα βιβλίο τῆς γιαγιᾶς
μου μὲ ψαλμούς. Τὸ ἔμαθα ἀπέξω. Τόσο
μοῦ ἄρεσε!», λέει καὶ διευκρινίζει ὅτι ἀναφέρεται στὸ ἐκκλησιαστικὸ βιβλίο «Ὡρολόγιον τὸ Μέγα».
Σὲ ἐρώτηση ἂν ὑπάρχει κάποιο κείμενο ποὺ ἔχει ἀποτυπωθεῖ πολὺ ἔντονα
στὴ μνήμη του, τονίζει: «Ἀκούω καὶ μένω ἐκστατικὸς ἀπὸ τὸ ἀνάγνωσμα τοῦ
Μικροῦ Ἀπόδειπνου, ὅπου ἀναφέρονται

κατὰ σειρὰ ὅλα τὰ παρακάτω ἐπίθετα
στὴν Παναγία καὶ μόνο: “ Ἄσπιλε, ἀμόλυντε, ἄφθορε, ἄχραντε, ἁγνὴ Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα”. Εἶναι συγκλονιστικό!
(...) Ἀλλὰ δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἐκφράσω τὸν
θαυμασμό μου καὶ γιὰ τοὺς ὕμνους ποὺ
ἀκούγονται καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας. Μεγάλες στιγμὲς συγκίνησης!».
Στὴν ἐρώτηση· «Ἔχετε δώσει μιὰ πειστικὴ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα περὶ πίστης;» ὁμολόγησε μὲ εἰλικρίνεια: «Ὄχι!
Ἔχω νιώσει ὅμως τὴν ἀνάγκη νὰ ζητήσω
τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ γίνει διαφορετικά, ἀφοῦ βλέπω
τὸ ἀδιέξοδο. Ἡ ἀμέσως ἑπόμενη κίνηση,
τὸ ἑπόμενο βῆμα, εἶναι νὰ πατήσω σὲ ἕνα
πιὸ σίγουρο καὶ ὄχι ἑτοιμόρροπο σκαλί. Ὁ
Θεὸς εἶναι κάτι πέρα ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα,
καὶ αὐτὸ τὸ ἐπικαλεῖται κάποιος. Ἡ ἐπίκληση αὐτὴ σίγουρα προσφέρει βοήθεια, δίνει μιὰ ἀνάταση στὸν ἄνθρωπο!»
Στὴ σημερινὴ ἐποχή, ποὺ προβάλλεται
ἡ ὀρθολογιστικὴ νοοτροπία καὶ ἡ περιφρόνηση πρὸς τὶς ὑπερβατικὲς ἀξίες τῆς
ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀλήθειας, ἐντυπωσιάζουν οἱ παραπάνω δηλώσεις ποὺ
ἀπηχοῦν τὸ «πιστεύω» ἑνὸς σύγχρονου
συγγραφέα, καταξιωμένου στοὺς λογοτεχνικοὺς κύκλους καὶ βέβαια ὄχι «θρησκόληπτου», ὅπως ἀποκαλοῦνται περιφρονητικὰ τὰ συνειδητὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Συγχαίρουμε λοιπὸν τὸν κ. Ἐλευθερίου
γιὰ τὴν ἀνοιχτὴ ὁμολογία πίστεως ποὺ
ἔκαμε καὶ εὐχόμαστε σύντομα νὰ ὁλοκληρώσει τὸν σύνδεσμο τῆς ψυχῆς του μὲ τὸν
Σωτήρα Χριστὸ διὰ μέσου τῶν ἁγιαστικῶν
Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι θὰ
πραγματοποιηθεῖ «τὸ ἑπόμενο βῆμα», δηλαδὴ ἡ ἐπιθυμία του «νὰ πατήσει σὲ ἕνα
πιὸ σίγουρο σκαλί», ποὺ θὰ τοῦ χαρίσει
τὴν ἀληθινὴ εὐτυχία. Τὸ ἴδιο εὐχόμαστε
καὶ σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ προβληματίζονται γιὰ τὴν ὀρθὴ θρησκευτικὴ πορεία
στὴ ζωή τους.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(ΙΖ΄ Λουκᾶ)
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ΚΥΡΙΑΚΗ 29 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
(ΙΖ΄ Ματθαίου)

Ἀνακομιδὴ ἱερῶν Λειψάνων
ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου
Ἦχος βαρύς - Ἑωθινὸν Ι΄

ῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦσ εἰσ τὰ µέρη Τύρου καὶ
Σιδῶνοσ. καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα
ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσαæ ἐλέησόν µε,
Κύριε, υἱὲ ∆αυΐδ· § θυγάτηρ µου κακῶσ
δαιµονίζεται. ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ
λόγον. καὶ προσελθόντεσ οἱ µαθηταὶ
αὐτοῦ ¢ρώτων αὐτὸν λέγοντεσ· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν §µῶν. ὁ
δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ
µὴ εἰσ τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴ-
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΖ΄ Κυριακῆς: Β΄ Κορ. ς΄ 16 - ζ΄ 1
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Ματθ. ιε΄ 21-28

κου ᾿Ισραήλ. § δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει µοι.
ὁ δὲ ἀποκριθεὶσ εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν
λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βλεῖν
τοῖσ κυναρίοισ. § δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ
γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆσ τραπέζησ τῶν
κυρίων αὐτῶν. τότε ἀποκριθεὶσ ὁ ᾿Ιησοῦσ εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, µεγάλη σου
§ πίστισ! γενηθήτω σοι ³σ θέλεισ. καὶ
ἰάθη § θυγάτηρ αὐτῆσ ἀπὸ τῆσ ὥρασ
ἐκείνησ.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ

«Ὦ γύναι, µεγά λη σου § πίστισ!»
θρωποι ποὺ παραδέχονται ὅτι ὑπάρχει
Θεός, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐπηρεάζει τὴ ζωή
τους. Ζοῦν μέσα στὴν ἁμαρτία. Ἡ πίστη
τους εἶναι νεκρὴ γνώση. Καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουν ὅτι ὑπάρχει Θεός, σημειώνει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος,
καὶ τρέμουν μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο Του
(βλ. Ἰακ. β´ 19), ἀλλὰ δὲν μετανοοῦν.
Τότε τί εἶναι «πίστη»; Εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη. Πιστεύω ἀληθινὰ στὸ Θεὸ σημαίνει: Τὸν ἐμπιστεύομαι μὲ ὅλη μου τὴν
1. Τί εἶναι «πίστη»
καρδιά. Σὲ τί Τὸν ἐμπιστεύομαι; Δείχνω
Πιστεύω δὲν σημαίνει ἁπλῶς δέχομαι πίστη στὸ λόγο Του, στὴ διδασκαλία
ὅτι ὑπάρχει Θεός· διότι ὑπάρχουν ἄν- τῆς Ἐκκλησίας, στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ

Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα
εἴδαμε μιὰ πονεμένη μητέρα νὰ ζητᾶ
ἐπίμονα ἀπὸ τὸν Κύριο τὴ θεραπεία
τῆς δαιμονισμένης κόρης της. Ὁ Κύριος
τὴ θεράπευσε ὄχι ἀμέσως, ἀλλὰ ἀφοῦ
δοκίμασε τὴν πίστη τῆς μητέρας. Ἡ δυνατὴ πίστη τῆς Χαναναίας μᾶς δίνει τὴν
ἀφορμὴ νὰ δοῦμε σήμερα τί εἶναι ἡ πίστη καὶ πῶς μποροῦμε νὰ τὴν ἀποκτήσουμε.
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στὴν Ἱερὰ Παράδοση. Ἀποδέχομαι τὰ
Ὀρθόδοξα δόγματα. Δέχομαι ὁλόψυχα
τὶς ἐντολές Του καὶ ἀγωνίζομαι νὰ τὶς
ἐφαρμόσω, διότι εἶμαι βέβαιος ὅτι ἂν τὶς
ἐφαρμόσω, θὰ γίνω εὐτυχισμένος. Ἀναγνωρίζω δηλαδὴ τὸν Θεὸ ὡς Κύριό
μου, ἀλάνθαστο καθοδηγό μου, στὸν
Ὁποῖο ὀφείλω τέλεια ὑπακοή.
Σημαίνει ἀκόμη: Ἔχω ἐμπιστοσύνη
στὴν πρόνοιά Του. Πιστεύω ὅτι ἀγαπάει ὅλα τὰ δημιουργήματά Του καὶ φροντίζει γι᾿ αὐτά. Φροντίζει μὲ τὴν ἄπειρη
ἀγάπη Του· μὲ τὴν πανσοφία Του, καὶ
γι᾿ αὐτὸ δὲν κάνει ποτὲ λάθος· μὲ τὴν
παντοδυναμία Του, καὶ γι᾿ αὐτὸ μπορεῖ
τὰ πάντα. Φροντίζει καὶ γιὰ μένα. Μοῦ
δίνει ὅ,τι ἔχω ἀνάγκη. Δὲν θὰ μοῦ στερήσει τίποτε. Δὲν θὰ μὲ ἐγκαταλείψει
ποτέ. Δὲν θὰ ἐπιτρέψει νὰ δοκιμάσω
πειρασμὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τὶς δυνάμεις
μου· τὶς θλίψεις ποὺ μοῦ συμβαίνουν,
τὶς ἐπιτρέπει γιὰ τὸν ἐξαγιασμό μου. Εἶναι ὁ Πατέρας μου.

«Τώρα πάω νὰ παρουσιασθῶ μπροστὰ
στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ Τὸν λατρεύσω».
Ἐπιπλέον ἂς μελετοῦμε τὰ γεγονότα
τῆς ζωῆς μας. Ὑπῆρξαν περιστάσεις
κατὰ τὶς ὁποῖες ὁλοφάνερα ὁ Θεὸς μᾶς
προστάτευσε ἀπὸ κινδύνους, ἀπάντησε μὲ τρόπο φανερὸ στὶς προσευχές
μας, ἔδωσε λύση στὰ προβλήματά
μας. Ὅταν θυμόμαστε τὴν Πρόνοια τοῦ
Θεοῦ στὴ ζωή μας, ἐνισχυόμαστε στὴν
πίστη.
Τέλος, θὰ ἀποκτοῦμε πίστη, ὅταν
ἐφαρμόζουμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ·
ἐνῶ ἀντίθετα, ἡ πίστη μας κλονίζεται,
ὅταν ἐπιμένουμε στὴν ἁμαρτία. Ὅσο
ἐφαρμόζουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,
τόσο καθαρίζεται ἡ καρδιά μας ἀπὸ
τὴν ἁμαρτία. Ὅσο πιὸ καθαρὴ καρδιὰ
ἔχουμε, τόσο πιὸ πολὺ αἰσθανόμαστε
τὸν Θεὸ στὴ ζωή μας, τὴν παρουσία
Του, τὴν ἀγάπη Του. Διότι εἶπε ὁ Κύριος: «Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι
αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται» (Ματθ. ε´ 8).

2. Πῶσ θὰ ἀποκτήσουµε πίστη



Ἡ πίστη εἶναι δωρεὰ τοῦ Θεοῦ. Νὰ τὴ
ζητοῦμε στὴν προσευχή μας. Οἱ ἅγιοι
Ἀπόστολοι εἶπαν κάποτε στὸν Κύριο:
«Πρόσθες ἡμῖν πίστιν» (Λουκ. ιζ´ [17]
5). Κύριε, πρόσθεσέ μας πίστη. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, ποὺ τὰ ἄφησαν ὅλα
γιὰ τὸν Χριστό, αἰσθάνονταν ἐλλιπὴ
τὴν πίστη τους – πόσο μᾶλλον ἐμεῖς;
Νὰ ζητοῦμε λοιπὸν ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ
αὐξάνει καὶ νὰ στερεώνει τὴν πίστη μας.
Ἐπίσης νὰ καλλιεργοῦμε σκέψεις πίστεως. Π.χ. ἀνοίγουμε τὴν Καινὴ Διαθήκη γιὰ νὰ μελετήσουμε. Νὰ σκεφτόμαστε: «Τώρα θ᾿ ἀκούσω τὰ λόγια τοῦ
Θεοῦ ποὺ εἶναι ὅλα ἀλήθεια. Νὰ τὰ
κλείσω μέσα στὴν καρδιά μου». Πηγαίνουμε στὴ θεία Λειτουργία· ἂς λέμε:

Ἡ Χαναναία τῆς σημερινῆς περικοπῆς μᾶς δίνει μάθημα πίστεως. Τί ἦταν
αὐτὴ ἡ γυναίκα; Εἰδωλολάτρισσα, ἀβάπτιστη καὶ ἀφώτιστη. Καὶ ὅμως εἶχε
δυνατὴ πίστη, χάρη στὴν ὁποία ὁ Κύριος ἱκανοποίησε τὸ αἴτημά της. Ἐμεῖς
τί εἴμαστε; Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ζοῦμε μέσα στὴν Ἐκκλησία Του καὶ
ἀπολαμβάνουμε τόσες εὐεργεσίες. Δὲν
ἐπιτρέπεται νὰ ἔχουμε ἄτονη πίστη. Ἂς
δώσουμε ἐπιτέλους ὅλη μας τὴν ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό. Ἂς προσευχόμαστε
μὲ πίστη, ἂς Τὸν λατρεύουμε μὲ πίστη.
Ἂς ζοῦμε μὲ ἀκλόνητη πίστη στὸ ἔλεος καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Μιὰ τέτοια
πίστη ἑλκύει τὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ θαυματουργεῖ.

Βάπτισμα
«ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ»;

Σ

ὲ προηγούμενο ἄρθρο εἴχαμε ἐξηγήσει τί σημαίνει τὸ ὅτι βαπτιζόμαστε «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»,
σύμφωνα μὲ τὴ ρητὴ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου.
Συναντοῦμε ὅμως σὲ ἀρκετὰ χωρία τῆς
Καινῆς Διαθήκης καὶ μιὰ ἄλλη διατύπωση: Βάπτισμα στὸ ὄνομα ὄχι τῶν τριῶν
θείων προσώπων ἀλλὰ τοῦ Χριστοῦ, ἢ
Βάπτισμα «εἰς Χριστόν».
Ὁ ἀπόστολος Πέτρος, γιὰ παράδειγμα, σ᾿ ἐκείνους ποὺ ἀποδέχθηκαν τὸ
κήρυγμά του τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τὸν ρώτησαν τί ἔπρεπε νὰ κάνουν, τοὺς ἀπάντησε: «Μετανοήσατε,
καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ
ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Πράξ. β´ 38).
Ἐπίσης ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει
στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ρώμης: «Ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν;» (Ρωμ. ς´ 3)· καὶ στὴν
πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή: «Ὅσοι εἰς
Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. γ´ 27), τὸ ὁποῖο ψάλλου-

με ἀντὶ τοῦ Τρισαγίου Ὕμνου στὴν
Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος καὶ
σὲ κάποιες δεσποτικὲς ἑορτές. Τί σημαίνει λοιπὸν αὐτὴ ἡ διατύπωση: «ἐπὶ
τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ» ἢ «εἰς Χριστόν»;
Βαπτίζομαι «εἰς Χριστὸν» σημαίνει
βαπτίζομαι ὁμολογώντας πίστη στὴ
σταυρικὴ Θυσία καὶ στὴν Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου. Ἀναγνωρίζω τὸν Κύριο ὡς
Σωτήρα καὶ Λυτρωτή μου καὶ ἐξαρτῶ
τὴ σωτηρία μου ἀπὸ τὸν θάνατό Του.
Ὄχι ὅμως ἁπλῶς ὁμολογῶ, ἀλλὰ καὶ
συμμετέχω μυστηριακὰ μὲ τὴ Βάπτισή
μου στὸ θάνατο, τὴν Ταφὴ καὶ τὴν Ἀνάστασή Του καὶ γεύομαι τὶς Χάριτες, τὶς
πνευματικὲς δωρεὲς ποὺ ἀπέρρευσαν
ἀπὸ αὐτά: λύτρωση ἀπὸ τὴν αἰώνια
καταδίκη, συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν,
ἀνύψωση σὲ υἱὸ Θεοῦ κατὰ Χάριν καὶ
κληρονόμο τῆς Βασιλείας Του.
Ὁ προσερχόμενος στὸ ἅγιο Βάπτισμα ὁμολογεῖ πίστη στὴν Ἁγία Τριάδα.
Ὁ Τριαδικὸς ὅμως Θεὸς φανερώθηκε
μὲν στοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τῆς κτί-
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σεως καὶ τῆς προνοίας Του· σαφέστερα, διὰ τῶν ἐκλεκτῶν δούλων Του, τῶν
προφητῶν· ἀποκαλύφθηκε ὅμως κατ᾿
ἐξοχὴν μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ δεύτερου προσώπου Του, τοῦ Υἱοῦ καὶ
Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
Βαπτίζομαι λοιπὸν «εἰς Χριστὸν» σημαίνει ἀποδέχομαι τὴ χριστιανικὴ πίστη
ὅπως ἀποκαλύφθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο
Ἰησοῦ· ἀποδέχομαι πλήρως τὸ κήρυγμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Βαπτίζομαι «εἰς Χριστὸν» σημαίνει ἀκόμη ἐντάσσομαι στὴν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτὸ δὲν εἶναι μιὰ ἁπλὴ ἐγγραφὴ σὲ ἕναν ἐγκόσμιο σύλλογο, σὲ
μιὰ ὁμάδα ἀνθρώπων. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ βάπτισή
μας ἀποτελεῖ μυστικὴ ἐνσωμάτωσή
μας σὲ αὐτὸ τὸ Σῶμα· ἕνωση μὲ τὸν
Χριστό. Γινόμαστε πλέον μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἐρχόμαστε σὲ κοινωνία μὲ τὸν Χριστό, καὶ δι᾿ Αὐτοῦ μὲ
τὸν Πατέρα καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.
Τὸ εἶχε δηλώσει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος:
«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ
ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ
μὴ δι᾿ ἐμοῦ» (Ἰω. ιδ´ [14] 6). Δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος γιὰ νὰ βροῦμε τὸν
Θεό, δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος νὰ
δοῦμε πρόσωπο Θεοῦ παρὰ διὰ τοῦ
ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ Του. Δὲν ὑπάρχει ἀλλοῦ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ὄντως
ζωή. Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ κεντρικὸ σημεῖο
τοῦ κηρύγματος τῶν ἁγίων Ἀποστόλων: «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον...
ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» (Πράξ. δ´ 12).
Τέλος, βαπτίζομαι «εἰς Χριστὸν» σημαίνει καὶ ὅτι δηλώνω διάθεση τελείας
ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Τὸν
ἀναγνωρίζω ὡς Κύριό μου. Γίνομαι
δοῦλος Του. Ἀποδέχομαι τὸν λόγο Του
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ὡς ἀπολύτως ρυθμιστικὸ παράγοντα
τῆς ζωῆς μου. Δίνω ὑπόσχεση ὅτι θὰ
ζήσω σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του. Ἀπαρνοῦμαι ὁριστικὰ καὶ τελείως τὸν ἁμαρτωλὸ ἑαυτό μου. Ὁμολογῶ ὅτι δὲν
ἀνήκω στὸν ἑαυτό μου, ἀνήκω στὸ Χριστό, ὁ Ὁποῖος μὲ γλύτωσε ἀπὸ τὸν
αἰώνιο θάνατο, μὲ ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴν
τυραννία τοῦ διαβόλου.
Θὰ πρέπει ὅμως νὰ τονισθεῖ ξανὰ ὅτι
τὸ Βάπτισμα δὲν συνίσταται ἁπλῶς σὲ
μιὰ ἀνθρώπινη ὑπόσχεση καὶ ὁμολογία τοῦ βαπτιζόμενου – ἀναγκαία γιὰ
τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου. Στὸ Μυστήριο ἡ θεία Χάρις ἐνεργεῖ ἐπάνω του
μὲ τρόπο μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο,
ἀνακαινίζει ριζικὰ τὴν ὕπαρξή του. Νεκρώνεται ὁ «παλαιὸς ἄνθρωπος», ὁ
κακὸς ἑαυτός του, καὶ γεννιέται νέος,
ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος, ὁ λουσμένος
στὴ Χάρι τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔχει τὴ δύναμη
νὰ ζήσει τὴ ζωὴ τῆς ἁγιότητος.
«Συνετάφημεν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης
τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι
ζωῆς περιπατήσωμεν». Θαφτήκαμε
μαζί Του μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα, τὸ ὁποῖο
μᾶς ἔκανε συγκοινωνοὺς τοῦ θανάτου
Του, μὲ ἀποτέλεσμα, ὅπως ἀκριβῶς
ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς ἀπὸ τοὺς νεκροὺς μὲ τὴν ἔνδοξη δύναμη τοῦ Πατρός, ἔτσι κι ἐμεῖς νὰ ἀναστηθοῦμε σὲ
νέα, ἐνάρετη καὶ ἁγία ζωὴ καὶ νὰ συμμορφώσουμε τὴ διαγωγή μας σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς ζωῆς αὐτῆς
(Ρωμ. Ϛ´ 4).
Πόσα νοήματα κρύβονται σ᾿ αὐτὸ τὸ
«ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε»! Πόσο
ὑψηλὴ εἶναι ἡ κλήση μας! Νὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν
ἀνέκφραστη δωρεά Του νὰ εἴμαστε
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί!

Ἀπὸ τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας

20 Ἰανουαρίου

Ὁ ἅγιος Πέτρος
ὁ Τελώνης

Σ

τὶς 20 Ἰανουαρίου ἑορτάζουμε τὸν
ἅγιο Πέτρο τὸν Τελώνη ποὺ ἔζησε
στὰ χρόνια τοῦ Ἰουστινιανοῦ (527565). Πέρασε στὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας μὲ τὸν τίτλο τοῦ
«μακάριου», δηλαδὴ τοῦ εὐτυχισμένου.
Τί κι ἂν δὲν ὑπῆρξε κάποιος μεγάλος Ὅσιος ἀσκητὴς ἢ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας;
Οὔτε ἔνδοξος μάρτυράς της ἢ ὁμολογητής της; Ὑπῆρξε ὅμως κάτι πολὺ περισσότερο ποὺ ὑπερβαίνει ὅλα τὰ ἄλλα.
Ὑπῆρξε ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης καὶ μάλιστα ἀκροτάτης ἀγάπης. Γι’ αὐτὸ καὶ τόσο
μακάριος. Βέβαια δὲν ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχή
του ἔτσι ὁ Πέτρος. Σκληρὸς καὶ ἀνάλγητος ἦταν. Κατεῖχε τὸ ὑψηλὸ ἀξίωμα τοῦ
Πατρικίου. Καὶ διοικοῦσε ὅλη τὴ Βυζαντινὴ Ἀφρικὴ μὲ φοβερὴ ἀσπλαχνία. «Φιλάργυρο» τὸν ὀνόμαζαν οἱ ὑπήκοοί του,
καὶ τὸν φοβόντουσαν ὅλοι.
Κάποια μέρα στὴν ἀγορὰ τὸν πλησίασε ἕνας φτωχός – μᾶλλον γιὰ νὰ τὸν δοκιμάσει – καὶ τὸν πίεζε μὲ φορτικότητα νὰ
τοῦ κάνει μιὰ ἐλεημοσύνη. Καὶ ὁ Πέτρος
ὁ Πατρίκιος θύμωσε. Ἅρπαξε ἕνα ζεστὸ
καρβέλι ψωμὶ ποὺ μόλις τοῦ εἶχε φέρει
ὁ ὑπηρέτης του καὶ τὸ πέταξε μ’ ὁρμὴ
στὸ κεφάλι του. Κι ἐκεῖνος ὁ ταλαίπωρος
φτωχὸς ἔσκυψε καὶ τὸ ἅρπαξε ἀδιαμαρτύρητα ἀπὸ κάτω καὶ ἔφυγε εὐτυχισμένος γιὰ νὰ χορτάσει τὴν πείνα του.
Πέρασε λίγος καιρὸς ἀπὸ τότε. Καὶ ὁ

Πέτρος πῆρε στὰ χέρια του τὸ Εὐαγγέλιο.
Ἄρχισε νὰ τὸ μελετᾶ μὲ δίψα. Κι ἔβλεπε
μέσα του, βαθιὰ στὴν ψυχή του, μέρα μὲ
τὴ μέρα κάτι νὰ ἀλλάζει. Ἔνιωθε τὴν πέτρινη καρδιά του νὰ μαλακώνει καὶ νὰ ζεσταίνεται. Στὴ μνήμη του χαράχθηκαν οἱ
μορφὲς τῶν μετανοούντων καὶ πιὸ πολὺ
τῶν τελωνῶν. Καὶ συγκλονίσθηκε ὁ Πέτρος. Ἄλλαξε καὶ μετανόησε κι αὐτός.
Τὸ γεγονὸς ὅμως ποὺ τοῦ ’φερε ὁριστικὴ μεταστροφὴ στὴν πνευματικὴ ζωὴ
ἦταν ἕνα θαυμαστὸ ὄνειρο ποὺ εἶδε μετὰ
ἀπὸ λίγο καιρὸ σὲ περίοδο ἀσθενείας
του. Εἶχε ἀνεβάσει ὑψηλὸ πυρετὸ καὶ κοιμόταν βαριά. Καὶ εἶδε. Τί εἶδε; Παράδοξο ὄνειρο: τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του νὰ βρίσκεται μπροστὰ στὸ φοβερὸ καὶ ἔνδοξο
Κριτήριο τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ
Κυρίου. Καὶ ἐκεῖ ἔντρομος νὰ καλεῖται νὰ

44
ἀπολογηθεῖ γιὰ ὅλη του τὴ ζωή.
Μπροστά του ὑψωνόταν μιὰ τεράστια
ζυγαριὰ ποὺ στὴν ἀριστερή της πλευρὰ
κάποιες σκοτεινὲς ἀπαίσιες ὑπάρξεις – οἱ
πονηροὶ δαίμονες – στοίβαζαν μὲ χαιρεκακία τὶς ἀτέλειωτες κακές του πράξεις.
Καὶ στὴ δεξιὰ πλευρὰ τῆς ζυγαριᾶς ἔβλεπε πολλοὺς λευκοφόρους καὶ ὁλοφώτεινους ἀγγέλους ποὺ συνάζονταν καὶ βρίσκονταν ὅλοι σὲ ἀμηχανία. Ἔψαχναν νὰ
βροῦν κάτι. Ἔστω καὶ λίγο, νὰ τὸ βάλουν
γιὰ ἀντίβαρο στὸ δίσκο τῆς δικῆς τους
πλευρᾶς. Καὶ δὲν ἔβρισκαν τίποτε καλό.
Καὶ τελικὰ βρῆκαν: τὸ ζεστὸ ψωμάκι, τὸ
καρβέλι ποὺ εἶχε πετάξει τότε θυμωμένος
γιὰ νὰ χτυπήσει τὸν φτωχὸ ζητιάνο τῆς
ἀγορᾶς. Καὶ τότε ἦταν ποὺ μόλις ἡ ζυγαριὰ ἰσορρόπησε.
Τὴν ὥρα ἐκείνη ξύπνησε ἀπότομα ὁ
Πέτρος. Συγκλονισμένος καὶ ἔντρομος,
ξέχασε τοὺς πυρετούς του καὶ τὰ φάρμακά του. Σηκώθηκε, ἀνακάθισε συλλογισμένος καὶ πῆρε ἀπόφαση νὰ δώσει ὅλη
τὴν τεράστια περιουσία του στοὺς φτωχούς. Καὶ ἔκανε τὴν ἀπόφασή του ἄμεση πράξη. Ἔτρεξε καὶ βρῆκε φτωχοὺς
καὶ ἀδικημένους καὶ ἐγκαταλελειμμένους.
Βρῆκε ἀξιοθρήνητους ἀρρώστους, χῆρες
καὶ ὀρφανά. Καὶ τοὺς ἀγκάλιασε ὅλους.
Καὶ σκόρπισε στὰ χέρια τους ὅ,τι εἶχε. Ὅλα τὰ ἀγαθά του καὶ τὰ ὑπάρχοντά του
καὶ τὰ χρήματά του. Ἀκόμη καὶ τὰ ροῦχα
ποὺ φοροῦσε, τά ’βγαλε καὶ ἔντυσε μ’ αὐτὰ ἕναν πάμφτωχο ρακένδυτο, γιὰ νὰ ξεπλύνει τὴν ντροπὴ τῆς παλιᾶς του φιλάργυρης ζωῆς.
Καὶ εἶδε πάλι, νέο τώρα, ὄνειρο ὁ Πέτρος. Εἶδε τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὁλόλαμπρο,
ντυμένο μὲ τὰ ροῦχα τὰ δικά του, τὰ ἴδια
ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα εἶχε ντύσει τὸν φτωχό.
Καὶ ξύπνησε ὁ μακάριος. Καὶ εἶπε: «Τώρα
θὰ πουλήσω καὶ τὸν ἑαυτό μου σκλάβο.
Καὶ τὸ ἀντίτιμο θὰ τὸ δώσω στοὺς φτωχούς». Καὶ πουλήθηκε σκλάβος ὁ ἔνδοξος Πατρίκιος Πέτρος σὲ ἕναν ἄγνωστο
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χρυσοχόο. Καὶ ζοῦσε ἐκεῖ μαζί του καὶ τὸν
ὑπηρετοῦσε. Κι ἔνιωθε τόσο ἐλεύθερος
καὶ εὐτυχισμένος, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, γιατὶ
εἶχε κλείσει μέσα στὴν καρδιά του ἕναν
παράδεισο, τὸν παράδεισο τῆς ἀγάπης,
τὸν ἴδιο τὸν Θεό.
Φοβήθηκε ὅμως τὴν κενοδοξία: νὰ μὴ
φανερωθεῖ ἡ ταυτότητά του καὶ δοξασθεῖ
ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ χάσει τὴ Χάρι
τοῦ Θεοῦ. Καὶ κάποια μέρα ἔφυγε κρυφά.
Καὶ ἦταν μεγάλο θαῦμα τὸ πῶς ἔφυγε.
Γιατὶ ὁ θυρωρὸς ἦταν ἄλαλος καὶ κουφός.
Ὅμως μὲ τὴν πίστη του ὁ Πέτρος κατόρθωσε τὰ ἀκατόρθωτα. Γιατὶ ὅταν τοῦ
εἶπε: «Ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ ἄκουσόν
μου καὶ ἄνοιξον τὴν θύραν», ἔγινε θαῦμα.
Ὁ θυρωρὸς τὸν ἄκουσε καὶ μίλησε. Καὶ
τοῦ ἔδωσε ἄδεια κατὰ τὴν ἐπιθυμία του
νὰ φύγει κρυφά. Καὶ ὅλος χαρὰ ἔφθασε
στὰ Ἱεροσόλυμα, στοὺς Ἁγίους Τόπους.
Προσκύνησε τὸν φρικτὸ Γολγοθᾶ καὶ τὸν
Πανάγιο Τάφο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου. Καὶ Τὸν εὐχαρίστησε μὲ δάκρυα στὰ
μάτια ὁ Πέτρος τὸν Κύριο, γιατὶ τὸν εἶχε
ὁδηγήσει στὸ δρόμο τῆς ἀγάπης Του.
Γεμάτος εὐγωμοσύνη ἐπέστρεψε στὴν
παλαιὰ πατρική του ἀρχοντικὴ οἰκία στὴν
Κωνσταντινούπολη. Καὶ τελείωσε ἐκεῖ τὴ
ζωή του ἀθόρυβα καὶ θεάρεστα, ὁσιακὰ
καὶ εἰρηνικά, ἔχοντας θησαυρίσει στὸν
οὐρανὸ ὅλους τοὺς ἐπίγειους θησαυρούς του.
Στὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε τῆς ἀπύθμενης σκληροκαρδίας καὶ φιλαυτίας, ἂς ὑψώνουμε τὰ χέρια μας πρὸς τὸν Θεὸ
τοῦ ἐλέους καὶ τῆς ἀγάπης καὶ ἂς Τὸν
παρακαλοῦμε μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Πέτρου τοῦ Τελώνου νὰ μᾶς χαρίζει
«σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ» (Κολ. γ΄ 12) καὶ διάθεση πλουσιοπάροχης προσφορᾶς σὲ
κάθε ἀναγκεμένο συνάνθρωπό μας. Γιατὶ
μόνο τότε ὁ Θεὸς θὰ μᾶς πλημμυρίζει μὲ
«μακαριότητα», δηλαδὴ μὲ εὐτυχία καὶ ἐδῶ στὴ γῆ καὶ στὸν οὐράνιο Παράδεισο
αἰώνια μαζί Του.

α λ ηθι ν ή ι

Μὲ πόνο
γιὰ τὸν ἄλλον
Κ

αὶ ποὺ λές, ὅταν ὁ ἄνθρωπος
προσεύχεται μὲ πόνο γιὰ τὸν
–
ἄλλον, ὁ Θεὸς δὲν εἶναι δυ...
νατὸν νὰ μὴν τὸν ἀκούσει, ὅποιος κι ἂν
εἶναι ὁ προσευχόμενος.
Ὥριμοι ἄνδρες καὶ οἱ δυό τους. Ἀπόβραδο, καὶ αὐτοὶ κάθονταν μόνοι τους
στὸν ἐξώστη ἱερᾶς Μονῆς – τὸν ὁποῖο
ἄλλωστε χρησιμοποιοῦσαν καὶ ὡς θερινὸ ἀρχονταρίκι – μὲ θέα τὶς ἀπόκρημνες πλαγιὲς τῶν ἐπιβλητικῶν ὀρεινῶν
ὄγκων τῆς Ἠπείρου. Εἶχε προηγηθεῖ
συζήτηση τῶν προσκυνητῶν μὲ τὸν
Ἡγούμενο, καὶ καθὼς εἶχαν ὅλοι τους
ἀποσυρθεῖ γιὰ τὴ βραδινὴ ἀνάπαυση,
αὐτοὶ οἱ δύο, φίλοι μεταξύ τους, εἶχαν
ἀπομείνει γιὰ ν’ ἀπολαύσουν τὴ νυχτερινὴ ἡσυχία. Ἡ συζήτησή τους σχετικὴ
μὲ ὅσα εἶχαν προηγουμένως ἀκουστεῖ.
–Αὐτὸ ποὺ σοῦ λέω, δὲν τὸ λέω ἔτσι.
Τὸ εἶχα βέβαια ἀκούσει, τὸ γράφει διὰ
πολλῶν καὶ ὁ ἅγιος Παΐσιος, ἀλλά –
πῶς νὰ σοῦ τὸ πῶ; – τὸ ἔζησα κιόλας...
Εἶπε, καὶ σταμάτησε ἀπότομα νὰ μιλάει, σὰ νὰ μετάνιωσε ποὺ ξεστόμισε

σ τ ο ρ ία

τέτοιο λόγο. Μεσολάβησαν λίγα δευτερόλεπτα σιωπῆς. Ἕνα μακρινὸ νυχτοπούλι μὲ τὸ θρηνητικό του λάλημα βάθαινε ἀκόμα πιὸ πολὺ τὴ σιωπή.
–Τὸ ἔζησες, εἶπες;
–Ναί.
–Δηλαδή;
–...
–Τί συνέβη;
–Καλά. Ἐπειδὴ εἶσαι ἀδελφός μου
πνευματικός, θὰ σοῦ τὸ πῶ. Μόνο, ἐὰν
τὸ μεταφέρεις κάπου, μὴ λὲς τὸ ὄνομά
μου. Τὸ περιστατικὸ ἂν θέλεις νὰ τὸ
λές, λέγε το, γιὰ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἐξάλλου τὸ συμπέρασμά
μου σοῦ τὸ εἶπα, πὼς ὅποιος κι ἂν εἶναι
ὁ προσευχόμενος – ἀκόμα κι ἐγώ – ὁ
Θεὸς τὸν ἀκούει, ὄχι γιὰ τὸ ποιόν του,
ἀλλὰ ἐπειδὴ προσεύχεται μὲ πόνο γιὰ
τὸν ἄλλον. Μὲ πόνο· αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικό.
–Ναί. Καὶ λοιπόν, τί συνέβη;
–Πάει τώρα χρόνος περίπου. Γνωστῆς
μου οἰκογενείας ὁ γιὸς εἶχε τότε πρόσφατα παντρευτεῖ. Καλὸ παιδὶ τὸ ἴδιο,
εἶχε πάρει καὶ καλὴ κοπέλα. Μὲ φόβο
Θεοῦ καὶ οἱ δυό τους. Ἔμεινε ἔγκυος ἡ
κόρη καὶ κάποια στιγμὴ ὁ γυναικολόγος
ποὺ τὴν παρακολουθοῦσε, τοὺς ἀνακοίνωσε πὼς ἐπειδὴ ὑπῆρχαν πολλὲς

46
ἐπιπλοκές, θὰ ἔπρεπε νὰ προχωρήσουν σὲ διακοπὴ τῆς κυήσεως· ἀλλιῶς
κινδύνευε ἡ ζωὴ τῆς γυναίκας.
–Τί λές;
–«Ἢ ἐσὺ ἢ τὸ παιδί», τῆς εἶπε χαρακτηριστικά. Δὲν δυσκολεύτηκε ὅμως ἡ
νεαρὴ μάνα ν’ ἀπαντήσει: «Τὸ παιδί μου
ἐγὼ δὲν τὸ σκοτώνω. Θὰ τὸ κρατήσω,
καὶ ὅ,τι πεῖ ὁ Θεὸς καὶ γιὰ μένα καὶ γι’
αὐτό». Ὁ ἄντρας της τὴ θαύμασε. Δὲν
μποροῦσε νὰ φέρει ἀντίρρηση. Μόνο
ποὺ ἡ ἀγωνία εἶχε ἀρχίσει νὰ τὸν κατατρώει.
Ἔφτασε καὶ ἡ ὥρα τοῦ τοκετοῦ. Ἐγὼ
τότε βρισκόμουν στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ ἕνα
ἐπιστημονικὸ συνέδριο. Μὲ πῆρε ὁ σύζυγος στὸ τηλέφωνο. «Κύριε Γιῶργο,
κάνε προσευχή. Ἡ κατάσταση εἶναι κρισιμότατη. Ἔχουμε ἤδη μπεῖ στὸ μαιευτήριο. Κινδυνεύει ἡ ζωὴ τῆς συζύγου
μου. Κάνε, σὲ παρακαλῶ, προσευχή».
Τὰ ἀγαποῦσα τὰ παιδιὰ αὐτά. Ἀπὸ τότε μάλιστα ποὺ πληροφορήθηκα τὴν
ἀπάντηση τῆς γυναίκας στὸ γιατρό, κι
ὅταν ἔπειτα ἔβλεπα πόσο ἀπὸ πάνω
της, φύλακας ἄγγελός της, στεκόταν τὸ
παλληκάρι, ἀκόμα πιὸ πολὺ τὰ ἀγάπησα. Τὰ πόνεσε ἡ ψυχή μου. Πῶς τώρα
νὰ μὴν ἀνταποκριθῶ στὸ αἴτημα, τὸ ἀγωνιῶδες αἴτημα τοῦ παιδιοῦ;
Θυμᾶμαι, ἤμουν στὸ δωμάτιο τοῦ ξενοδοχείου ἐκείνη τὴν ὥρα καὶ κρατοῦσα
κάποιες σημειώσεις γιὰ τὴν εἰσήγησή
μου στὸ συνέδριο. Τὰ ἄφησα ὅλα καὶ
ἔπεσα στὰ γόνατα σὲ προσευχή. Προσευχόμουν, Ἀπόστολε, δυνατά, μὲ κραυγὴ ψυχῆς. Μὲ ἀγωνία. Μὲ πόνο. Συμμετεῖχα στὸν πόνο τοῦ παιδιοῦ, στὴν ἀγωνία του. Σὰ νὰ ἤμουν ἐγὼ αὐτός. Σὰ νὰ
ἦταν ἐγὼ νὰ περνῶ αὐτὴ τὴ δοκιμασία.
Ἀπ’ τὴν ἀγωνία μου ἔτρεχε ὁ ἱδρώτας
στὸ πρόσωπό μου.
Πέρασε ὥρα, δὲν ξέρω πόση. Κάπο-
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τε σηκώθηκα. Ἔνιωθα μεγάλη κούραση σωματική. Σὰ νὰ ἔσκαβα ἐπὶ ὧρες.
Πῆγα καὶ σχεδὸν σωριάστηκα στὸ κρεβάτι. Καὶ δὲν ξέρω ἂν ἔκλεισαν τὰ μάτια
μου, ἂν μὲ πῆρε γιὰ λίγο ὁ ὕπνος, ἀλλὰ
θυμᾶμαι ποὺ εἶδα τὴν πόρτα τοῦ δωματίου μου ν’ ἀνοίγει ξαφνικά – τὴν εἶχα
κλειδωμένη – καὶ νὰ μπαίνει μέσα ἕνας
λαμπροφορεμένος νέος. Δὲν πρόλαβα
νὰ ἀντιδράσω – θυμᾶμαι, δὲν φοβήθηκα καθόλου – καὶ ἀμέσως τὸν ἀκούω:
–Ὅλα καλά. Τὸ παιδὶ γεννήθηκε, ὑγιέστατο, καὶ ἡ γυναίκα μιὰ χαρά!
Καὶ ἐξαφανίστηκε.
Τινάχθηκα ἐπάνω. Ὁ ἄγγελός τους,
εἶπα. Ἀφοῦ ἔμεινα λίγο νὰ συνέλθω,
παίρνω στὸ τηλέφωνο τὸ παλληκάρι.
–Ἔλα, Δημήτρη, τὰ ἔμαθα. Συγχαρητήρια! Ὅλα καλά!
–Τί λές, κύριε Γιῶργο; Ἡ κατάσταση
εἶναι πολὺ κρίσιμη. Οἱ γιατροὶ μέσα. Ἐδῶ μόνος μου παλεύω μὲ τὴν ἀγωνία.
Κανεὶς δὲν ἔχει βγεῖ νὰ μοῦ πεῖ τίποτε.
Τί ἔμαθες ἐσύ; Ποιὸς σοῦ εἶπε;
Πρὸς στιγμὴν τά ’χασα. Ἀμέσως συνῆλθα.
–Καλά, Δημήτρη. Θὰ περιμένω νέα
σου. Πάρε με τηλέφωνο.
Σὲ δέκα λεπτὰ χτυπᾶ τὸ τηλέφωνο.
–Κύριε Γιῶργο, θαῦμα! Ὅλα καλά. Ἀνέλπιστη ἐξέλιξη. Καὶ οἱ γιατροὶ ἀποροῦν.
«Ἅγιο εἶχε», μοῦ εἶπαν. Τί χαρά, Θεέ
μου! Δόξα τῷ Θεῷ... Μόνο, πῶς ἐσὺ τὰ
ἔμαθες πρὶν ἀπὸ μένα;
–Θὰ σοῦ πῶ ὅταν γυρίσω στὴν Ἑλλάδα, τοῦ ἀπάντησα.
Ἔκλεισα τὸ τηλέφωνο κι ἔμεινα νὰ
θαυμάζω. Νὰ θαυμάζω καὶ νὰ δοξολογῶ τὸν Θεό. Λοιπόν, Ἀπόστολε, βλέπεις τί γίνεται; Γι’ αὐτὸ σοῦ λέω: Ὅταν
ὁ ἄνθρωπος μὲ πόνο προσεύχεται γιὰ
τὸν ἄλλον, ὁ Θεὸς τὸν ἀκούει, ὅποιος κι
ἂν εἶναι! Ἀκόμα κι ἐμένα.

Ἔμψυχοι
«ναοὶ Θεοῦ»

Ὅ

ταν βρισκόμαστε μέσα σὲ ἕναν
ὡραῖο Ναὸ πόσο συγκινούμαστε! Πόσο κατανυσσόμαστε καὶ
ἐμπνεόμαστε! Γύρω μας οἱ πρωτότοκοι
ἀδελφοί μας. Μπροστά μας στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν
καὶ πλῆθος Ἀγγέλων. Ἀπὸ ἐπάνω μας
βλέπουμε τὸν Παντοκράτορα. Στὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ὁ φρικτὸς Γολγοθᾶς: ἡ Ἁγία Τράπεζα. Καὶ ὅταν τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία, τὴν πιὸ ἱερὴ
στιγμή, ἀνοίγει ὁ οὐρανὸς καὶ κατέρχεται τὸ Πανάγιο Πνεῦμα καὶ μεταβάλλει
σὲ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ τὰ δῶρα μας.
Παρὼν λοιπὸν καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὸ ἀναστημένο καὶ δοξασμένο Του σῶμα. Παρούσα ὅλη ἡ Ἐκκλησία.
με σκεφθεῖ ὅμως ὅτι καὶ καΤὸ ἔχουμε
θένας ἀπὸ μᾶς τοὺς πιστούς, τὰ μέλη
τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ἕνας ἔμψυχος καὶ
ζωντανὸς ναὸς τοῦ Θεοῦ, ἀνώτερος καὶ
ἱερότερος ἀπὸ κάθε ὑλικὸ ἀλλὰ ἄψυχο
Ναὸ τοῦ Θεοῦ; Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τὴν
ὑπενθυμίζει ὁ θεῖος ἀπόστολος Παῦλος
στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου, ἀλλὰ
καὶ σ᾿ ἐμᾶς. «Οὐκ οἴδατε», ἐρωτᾶ, «ὅτι
ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ

οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;» (Α΄ Κορ. γ΄ 16). Δὲν γνωρίζετε ὅτι εἶστε ναὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι
μέσα σας κατοικεῖ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ;
Ἀξίζει, λοιπόν, νὰ τὴ μελετήσουμε καὶ νὰ
ἐμβαθύνουμε σ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, γιὰ νὰ
δοῦμε καὶ τὶς συνέπειες ποὺ δημιουργεῖ
στὴ ζωή μας.
Ὁ ἄνθρωπος καὶ μόνο αὐτὸς ἀπὸ ὅλα
τὰ ἐπίγεια δημιουργήματα, ἐπειδὴ πλάστηκε κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ
Δημιουργοῦ του, μπορεῖ νὰ ἀναζητεῖ
τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἔχει κοινωνία μαζί Του.
Ἀκριβῶς δὲ σ’ αὐτὴ τὴ δυνατότητα καὶ
προσπάθειά του νὰ ἐξομοιώνεται κατὰ
δύναμιν καὶ νὰ κοινωνεῖ μὲ τὸν Κύριο,
βρίσκεται τὸ μυστικὸ τῆς εὐτυχίας του.
Ἀποσπάστε ἕνα παιδάκι ἀπὸ τὴ μητρικὴ ἀγκαλιὰ καὶ δῶστε του ὅσα παιχνίδια καὶ δῶρα θέλετε. Θὰ κλαίει καὶ
δὲν θὰ αἰσθάνεται εὐτυχισμένο. Ἔτσι
καὶ ὁ ἄνθρωπος, ἔξω ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, εἶναι
δυστυχής.
Μὲ τὴν πτώση μας στὴν ἁμαρτία χάσαμε αὐτὴ τὴν οὐσιαστικὴ κοινωνία
μὲ τὸν Δημιουργό μας Θεό. Οἱ ἁμαρτίες μας, λέει ὁ προφήτης Ἡσαΐας, «διιστῶσι» (νη΄ [58] 3), ὀρθώνονται σὰν
τεῖχος καὶ μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὸν Θεό.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος μὲ τὴν ἔνσαρκή
Του Οἰκονομία καὶ τὰ ἅγια Μυστήρια
μᾶς χαρίζει πάλι τὸ ἱερὸ προνόμιο νὰ
ἀποκτοῦμε στενὴ κοινωνία μαζί Του.
Μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα ἐνδυόμαστε τὸν
Χριστό. «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθη-
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τε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. γ΄ 27), ψάλλει τότε ἡ
Ἐκκλησία. Καὶ μὲ τὴ θεία Κοινωνία δεχόμαστε μέσα
μας τὸν Κύριο. Δὲν φιλοξενεῖται ἁπλῶς μέσα μας ὁ
Κύριος, ὅπως στὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ στὸ Ἅγιο Ποτήριο, ἀλλὰ ἑνώνεται μαζί μας. Μᾶς καθιστᾶ «κοινωνοὺς θείας φύσεως» (Β΄ Πέτρ. α΄ 4). Μᾶς θεώνει
κατὰ Χάριν καὶ μᾶς γεμίζει μὲ ὅ,τι Ἐκεῖνος ἔχει, ἀνάλογα μὲ τὴ δεκτικότητά μας: ζωὴ αἰώνια, χαρὰ πλήρη καὶ τέλεια. Εἰρήνη βαθιὰ καὶ ἀναφαίρετη. Δόξα
ποὺ εὐφραίνει καὶ γεμίζει τὴν ψυχή.
Πόσες φορές, ἀλήθεια, στὸ θυσιαστήριο τῆς καρδιᾶς μας δεχθήκαμε καὶ ὑποδεχθήκαμε τὸν Κύριο μὲ
τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Του! Ὁ λειτουργὸς μὲ τὸ χέρι
του, σὰν ἄλλο Σεραφεὶμ μὲ τὴ μυστικὴ λαβίδα, μετέφερε τὸν οὐράνιο ἄνθρακα ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο τοῦ
οὐρανοῦ καὶ καθάρισε τὰ μολυσμένα μας χείλη καὶ
τὴ γλώσσα, σὰν τὸν προφήτη Ἡσαΐα (βλ. Ἡσ. ς΄ 7).
Πῶς μπορεῖ κανεὶς μὲ λόγια νὰ περιγράψει αὐτὸ τὸ
προνόμιο τὸ μοναδικό, ποὺ κρύβεται στὰ λόγια τοῦ
Ἀποστόλου· «Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε;»! Τὰ
ὅσα ἀναφέραμε εἶναι πολὺ φτωχά. Τί μᾶς περιμένει
ἀκόμη στὴν ἄλλη ζωή, ἀπὸ ὅσα «ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς
τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν»!
Ἐδῶ στὴ γῆ παίρνουμε μιὰ ἀμυδρὴ εἰκόνα τῆς θεϊκῆς δόξας ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσσεται· τὴν λαμβάνουμε
ἀπὸ τοὺς Ἁγίους, ποὺ ἀγωνίστηκαν νὰ κρατήσουν
καθαρὸ καὶ ἀμόλυντο τὸ ναὸ τῆς ὑπάρξεώς τους καὶ
νὰ τὸν στολίσουν μὲ ἀρετή. Ἄλλων τὰ σώματα μένουν ἄφθαρτα. Ἄλλων μυροβλύζουν. Ἄλλων ἔχουν
χαρίσματα ἰαμάτων.
Καταλαβαίνουμε ἀσφαλῶς ὅλοι μας μετὰ ἀπὸ αὐτά, ποιὸ εἶναι τὸ καθῆκον μας: νὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ
κρατᾶμε καθαρὸ αὐτὸ τὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ. Ἀβεβήλωτο.
Γιατὶ μὲ μανία ὁ σατανᾶς προσπαθεῖ νὰ τὸν μολύνει.
Ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν καθαρίζουμε, ὅποτε κάποιος μολυσμὸς σαρκὸς καὶ πνεύματος ἔρχεται νὰ ἀφαιρέσει
κάτι ἀπὸ τὴν καθαρότητά του. Νὰ τὸν στολίζουμε μὲ
κάθε ἀρετή. Καὶ νὰ ὑποδεχόμαστε συχνὰ μὲ ἀνάλογη προετοιμασία τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου. Αὐτὸν ποὺ εἶναι «τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης», γιὰ
νὰ γεμίζει ἡ ψυχή μας μὲ τὰ οὐράνια δῶρα Του, καὶ
γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἀπολαύσουμε καὶ στὸν οὐρανὸ
ὅσα «ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Α΄
Κορ. β΄ 9).
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