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1. Ὁ μέγας Προφήτης, Ἱερεύς, Βασιλεὺς

τὰ χρόνια ποὺ προηγήθηκαν ἀπὸ
τὴν ἔλευση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο, τὰ χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τρία κατεξοχὴν προνομιοῦχα γένη ὑπῆρχαν: τὸ βασιλικό, τὸ ἱερατικὸ καὶ τὸ προφητικό. Οἱ βασιλεῖς, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ προφῆτες στὸν παλαιὸ Ἰσραὴλ
κατεῖχαν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων τὴ μέγιστη ἐξουσία, δοσμένη ἀπὸ τὸν Θεό· τὰ
δύο πρῶτα γένη κληρονομικά, ἐνῶ τὸ τρίτο μὲ εἰδικὴ ἐκλογὴ καὶ ἀνάδειξη ἀπὸ τὸν
ἴδιο τὸν Κύριο. Μὲ τὴν ἀνάδειξή τους σ’
ἕνα ἀπὸ τὰ τρία αὐτὰ κορυφαῖα ἀξιώματα οἱ ἐκλεγμένοι ἀπὸ τὸν Θεὸ βασιλεῖς, ἱερεῖς καὶ προφῆτες χρίονταν (ἀλείφονταν
δηλαδή) μὲ εἰδικὸ εὐῶδες ἔλαιο. Τὴν χρίση μὲ τὸ ἔλαιο αὐτό – ποὺ προοριζόταν
ἀποκλειστικὰ γι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸ καὶ γιὰ
ἀπολύτως κανένα ἄλλον – τὴν τελοῦσε
ἕνας ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἱερέας καὶ ὁ
ἴδιος ἢ προφήτης, χύνοντας τὸ πολύτιμο αὐτὸ ἀρωματικὸ λάδι στὸ κεφάλι τοῦ
νέου προφήτη, βασιλιᾶ ἢ ἱερέα. Μὲ τὸν
τρόπο αὐτὸ δηλωνόταν ὅτι ὁ συγκεκριμένος ἄνθρωπος ἦταν ἐκλεγμένος καὶ διορισμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ γίνει ὄργανο δικό
Του γιὰ τὴ διακυβέρνηση τοῦ λαοῦ. Ἀπὸ

τότε καὶ ἔπειτα ὀνομαζόταν «χριστὸς Κυρίου», δηλαδὴ χρισμένος ἀπὸ τὸν Θεό,
καὶ ὅλοι ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς τέτοιον.
Κανένα ἀπὸ τὰ προνομιοῦχα αὐτὰ πρόσωπα τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ δὲν συγκέντρωνε στὸ πρόσωπό του καὶ τὰ τρία
ἀξιώματα ταυτοχρόνως. Πολὺ σπάνια
ἦταν ἡ περίπτωση ἕνα πρόσωπο νὰ κατέχει συγχρόνως δύο ἀπὸ τὰ τρία ἀξιώματα (ὅπως π.χ. ὁ Δαβίδ, ποὺ ἦταν βασιλιὰς καὶ προφήτης μαζί). Γι’ αὐτὸ καὶ διάχυτος πόθος ἐπικρατοῦσε στὴν Παλαιὰ
Διαθήκη νὰ ἐμφανιστεῖ ὁ Μεσσίας, ποὺ
θὰ συνένωνε ἐπάνω Του καὶ τὰ τρία αὐτὰ
ἀξιώματα στὸν ὕψιστο βαθμό· θὰ ἦταν
μέγας προφήτης, βασιλεὺς καὶ ἱερεύς.
Ὁ πόθος αὐτὸς τοῦ παλαιοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ ἐκπληρώθηκε μὲ τὴν ἔλευση
στὸν κόσμο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Αὐτὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς ἄνθρωπος ποὺ
στὸ πανάγιο πρόσωπό Του συνένωσε
καὶ τὰ τρία ἀξιώματα. Ὑπῆρξε ὁ μέγας
Προφήτης, Ἱερεὺς καὶ Βασιλεύς. Γι’ αὐτὸ
καὶ ὀνομάσθηκε Χριστός, μὲ τὸ Χ γραμμένο τώρα μὲ κεφαλαῖο γράμμα. Διότι ὁ Κύριος Ἰησοῦς δὲν χρίσθηκε ὅπως οἱ ὑπό-
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λοιποι «χριστοί», μὲ ὑλικὸ μύρο, ἀλλά,
καθὼς λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, «παρουσίᾳ ὅλου τοῦ χρίοντος», τῆς
θεότητός Του δηλαδή. «Χρῖσις γὰρ αὕτη
τῆς ἀνθρωπότητος»· ἡ θεότητά Του εἶναι
ὁλόκληρη καὶ διαρκῶς παροῦσα καὶ χρίει τὴν ἀνθρώπινη φύση Του1. Ὁ Ἴδιος
ἦταν καὶ «ὁ χρίων καὶ ὁ χριόμενος· χρίων ὡς Θεὸς ἑαυτὸν ὡς ἄνθρωπον»2 καὶ
καθιστάμενος συγχρόνως ὕψιστος Προφήτης καὶ Διδάσκαλος, μέγας Ἀρχιερεὺς
καὶ αἰώνιος Βασιλεύς. Λέγεται βέβαια καὶ
ὅτι χρίεται ἀπὸ τὸν Πατέρα διὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο, διότι τὰ
τρία θεῖα Πρόσωπα ἔχουν κοινὴ ἐνέργεια.
Τὰ τρία αὐτὰ ἀξιώματα στὸν Θεάνθρωπο Κύριο εἶναι ἀχωρίστως ἑνωμένα στὸ
πρόσωπό Του καὶ ἔτσι ἐμφανίζονται στὴν
ἐπὶ γῆς πορεία Του καὶ στὸ ἀπολυτρωτικὸ ἔργο ποὺ ἦλθε νὰ ἐπιτελέσει στὸν κόσμο. Τὸ προφητικό Του ἀξίωμα τὸ ἀσκεῖ ὁ
Κύριος κυρίως ὅταν διδάσκει καὶ νομοθετεῖ, ἐξαγγέλλει δηλαδὴ στοὺς ἀνθρώπους
τὴν ἀλήθεια περὶ Θεοῦ καὶ φωτίζει τὸ
νοῦ τους, προκειμένου νὰ τοὺς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὸ σκοτάδι τοῦ ψεύδους ποὺ εἶχε
ἐγκαταστήσει μέσα τους ἡ ἐξουσία τοῦ
διαβόλου. Συγχρόνως ὅμως ἐκεῖ ἀσκεῖ καὶ
τὸ βασιλικό Του ἀξίωμα, καθὼς ὁ Κύριος
διδάσκει καὶ νομοθετεῖ ὄχι ὅπως οἱ παλαιοὶ προφῆτες («τάδε λέγει Κύριος»), ἀλλὰ
μὲ ὕψιστη ἐξουσία καὶ κύρος: «ἐγὼ λέγω
ὑμῖν» (Ματθ. ε΄ 22 κ.ἀ.). Στὰ ἐκπληκτικά Του θαύματα ἐπίσης, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπικυρώνεται ἡ θεία διδασκαλία Του, πάλι
ἡ ἐξουσία Του καὶ τὸ βασιλικὸ ἀξίωμα
ἐμφαίνεται. Κυρίως ὅμως τὸ βασιλικὸ ἀξίωμα τὸ ἀσκεῖ στὴν κατάσταση τῆς δόξης
Του μετὰ τὴ Σταύρωση, τὴν Ἀνάσταση
καὶ τὴν Ἀνάληψή Του, τελευταία δὲ βασιλική Του ἐνέργεια θὰ εἶναι ἡ τελικὴ κρίση
τοῦ κόσμου κατὰ τὴ Δευτέρα Του Παρουσία. Τὸ ἀρχιερατικό Του ἐξάλλου ἀξίωμα
τὸ ἀσκεῖ κυρίως στὴν ἀπολυτρωτική Του
καὶ ἐξιλαστήρια ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία,
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ὅταν ὡς ὕψιστος θύτης συγχρόνως καὶ
θύμα προσφέρει τὸ αἷμα Του γιὰ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καὶ τὴν ἀπολύτρωση. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν Ἀνάσταση καὶ Ἀνάληψή Του, ὅταν πλέον κατέχει ὡς Βασιλεὺς τὴν ὕψιστη ἐξουσία «ἐν οὐρανῷ καὶ
ἐπὶ γῆς» (Ματθ. κη΄ 18), πάλι συνεχίζει
τὸ ἀρχιερατικό Του ἔργο, μεσιτεύοντας
στὸν Πατέρα Του γιὰ ἐμᾶς («ἐντυγχάνων
ὑπὲρ ἡμῶν»· βλ. Ἑβρ. ζ΄ 25).
Συνεπῶς ὁ Κύριος τὸ τριπλὸ αὐτὸ ἀξίωμα δὲν τὸ κατέχει γιὰ τὸν Ἑαυτό Του,
ἀλλὰ γιὰ ἐμᾶς. Μὲ τὸ προφητικό Του ἀξίωμα καὶ τὴν ἀλήθεια ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ
τὸ πανάγιο Πρόσωπό Του φωτίζει τὴ
σκοτισμένη μας διάνοια. Μὲ τὸ ἀρχιερατικό Του ἀξίωμα καθαρίζει τὴ διεφθαρμένη μας καρδιὰ μὲ τὸ πανάγιο αἷμα Του
καὶ τὴν καθιστᾶ ἐξαγνισμένη, «δεδικαιωμένην» ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Πατρός. Καὶ μὲ
τὸ βασιλικό Του ἀξίωμα ἐνισχύει καὶ ἁγιάζει τὴν ἐξασθενημένη μας θέληση στὸ νὰ
συμμετέχουμε καὶ μεῖς στὴ δική Του αἰώνια νίκη καὶ θρίαμβο. Μ’ ἕνα λόγο ὁ Κύριος μὲ τὸ τριπλό Του ἀξίωμα καθίσταται
γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία Του καὶ τὸν κάθε
χριστιανὸ χωριστὰ «σοφία ἀπὸ Θεοῦ
(προφητικὸ ἀξίωμα), δικαιοσύνη τε (=δικαίωση: ἀρχιερατικό) καὶ ἁγιασμός (βασιλικό) καὶ ἀπολύτρωσις (τὸ ἀποτέλεσμα
καὶ τῶν τριῶν)» (Α΄ Κορ. α΄ 30).
Καὶ ὄχι μόνο χαρίζει ὅλα αὐτὰ σὲ μᾶς
ὁ Κύριος, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήρια
τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος καὶ τοῦ ἱεροῦ Χρίσματος μᾶς καθιστᾶ ἱκανοὺς νὰ συμμετέχουμε στὸ τριπλό Του ἀξίωμα. Γινόμαστε
δηλαδὴ καὶ μεῖς μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ προφῆτες, ἱερεῖς καὶ βασιλεῖς.
Ὕψιστη αὐτὴ τριπλὴ τιμή, γιὰ τὴν ὁποία θὰ μιλήσουμε χωριστὰ σὲ ἑπόμενα
ἄρθρα μας.
1. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος Θεολογικὸς 4ος,
Περὶ Υἱοῦ, ΚΑ΄, PG 36, 132.
2. Ἰω. Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, PG 94, 1161.
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Γοργονίας, Κλήμεντος μάρτυρος
Ἦχος β΄ - Ἑωθινὸν Β΄

1. ς θυσιάζουμε τὰ δικαιώματά μας
Στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυ-ριακῆς ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει ἕνα πρόβλη-μα ποὺ εἶχε παρουσιαστεῖ μεταξὺ τῶν χριστιανῶνν
τῆς Κορίνθου σὲ σχέση μὲ τὰ εἰδωλόθυτα, δηλαδὴ τὰ
ὰ
κρέατα ἀπὸ εἰδωλολατρικὲς θυσίες ποὺ πουλοῦσανν
τὰ κρεοπωλεῖα. Συγκεκριμένα, κάποιοι χριστιανοὶ
οὶ
ποὺ φαίνονταν προχωρημένοι στὴν πίστη, ἔτρωγανν
τὰ εἰδωλόθυτα ὅπως ὅλα τὰ εἴδη κρεάτων, μὲ ἀποοτέλεσμα νὰ σκανδαλίζονται πολλοὶ ἄλλοι χριστιανοὶ
οὶ
ποὺ ἦταν ἀσθενεῖς ὡς πρὸς τὴν πίστη καὶ δὲν τολλμοῦσαν νὰ ἀγγίξουν αὐτὰ τὰ κρέατα ὡς μολυσμένα
α
ἀπὸ τὰ εἴδωλα.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως, ἂν καὶ συμφωνοῦσεε
ὅτι οἱ χριστιανοὶ εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ τρῶνε ἐλεύ-θερα ἀπὸ τὰ εἰδωλόθυτα ὡς κοινὰ κρέατα, στὴ συγγκεκριμένη περίπτωση ὁ ἴδιος προτιμᾶ καὶ συνιστᾶ
ᾶ
τὴν ἀποφυγὴ τῶν εἰδωλοθύτων, προκειμένου νὰ μὴ
ὴ
δημιουργεῖται σκανδαλισμὸς στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν:
ν:
«εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω
ω
κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδααλίσω» γράφει. Δηλαδὴ ἐὰν αὐτὸ ποὺ τρώω γίνεται
αι
αἰτία σκανδάλου καὶ ἁμαρτίας στὸν ἀδελφό μου, δὲνν
θὰ φάω ποτὲ ὁποιοδήποτε εἶδος κρεάτων, γιὰ νὰ μὴ
ὴ
σκανδαλίσω τὸν ἀδελφό μου.
Βέβαια ἐμεῖς δὲν ἔχουμε σήμερα πρόβλημα μὲὲ
εἰδωλόθυτα. Ὡστόσο τὸ πνεῦμα τῶν λόγων τοῦ Ἀποοστόλου ὑποδεικνύει τὴν εὐθύνη μας πρὸς τοὺς ἀδελλφούς μας. Ὀφείλουμε νὰ προσέχουμε πολὺ γιὰ νὰ
ὰ
μὴ σκανδαλίζουμε. Γιὰ παράδειγμα, ἂν σὲ περίοδο
ο

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α΄ Κορ. η΄ 8 - θ΄ 2
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. κε΄ 31-46

δελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ
ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν,
οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. ἐὰν γάρ
τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν,
ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ
ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς
ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ
εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ
σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς
τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες
αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε.
διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει
τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω
κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν
ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ
εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν
Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ
ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ;
εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος,
ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς
ἐστε ἐν Κυρίῳ.

76
νηστείας ἔχουμε ἄδεια νὰ καταλύουμε γιὰ
λόγους ὑγείας, ἂς μὴ γίνεται αὐτὸ ἐνώπιον
ἄλλων ποὺ δὲν γνωρίζουν τοὺς λόγους
αὐτούς. Γενικότερα, ἂς εἴμαστε πρόθυμοι
νὰ θυσιάζουμε κάποια δικαιώματά μας,
ὅπως τὸ φαγητό, τὸ ποτό, τὴν ψυχαγωγία
μας ἢ ὅ,τι ἄλλο, προκειμένου νὰ μὴ σκανδαλιστεῖ κάποιος ἀδελφός μας, ἂν διαβλέπουμε ὅτι ὑπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

2. Γιατί νὰ ὑπολογίζουμε
τοὺς ἄλλους;
Γιατί ὅμως εἶναι τόσο σημαντικὸ νὰ
προσέχουμε τοὺς ἄλλους καὶ νὰ θυσιάζουμε νόμιμα δικαιώματά μας γιὰ χάρη
τους; Ὀφείλουμε νὰ προσέχουμε τὸν σκανδαλισμὸ τῶν ἄλλων ἀπὸ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον μὴν τυχὸν χαθεῖ κάποιος ἀδελφός μας ἐξαιτίας μας.
Σ’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπικεντρώνει τὴν προσοχή μας ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανε». Πρόσεχε,
λέει, διότι ἐξαιτίας τῆς δικῆς σου γνώσεως
θὰ χαθεῖ παρασυρόμενος στὴν εἰδωλολατρία, ὄχι ἕνας τυχαῖος ἄνθρωπος, ἀλλὰ
ὁ ἀδελφός σου, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶναι «ἀσθενῶν», ἀδύνατος πνευματικά, καὶ ἔχει
ἀνάγκη ἀπὸ ὑποστήριξη. Ἄλλωστε, μὴν
ξεχνᾶς ὅτι γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀδελφοῦ
σου αὐτοῦ ὁ Χριστὸς θυσίασε τὴ ζωή Του.
Ἡ ἀξία ἔστω καὶ μιᾶς ψυχῆς εἶναι μοναδικὴ καὶ ἀνεκτίμητη, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας καὶ Λυτρωτὴς Χριστὸς τὴν ἐξαγόρασε μὲ τὸ πάντιμο Αἷμα Του. Συνεπῶς, ἂς
εἴμαστε πρόθυμοι νὰ θυσιάζουμε ἀκόμη
καὶ κάποιο νόμιμο δικαίωμά μας, προκειμένου νὰ μὴ χαθεῖ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀδελφοῦ
μας, ἀλλὰ νὰ οἰκοδομεῖται στὴν ὀρθὴ πίστη καὶ ζωή.

3. "ταν κατηγοροῦν
τοὺς ἐργάτες τοῦ 'ὐαγγελίου
Δυστυχῶς, πολλὲς φορὲς γινόμαστε δέκτες κατηγοριῶν καὶ ἐπικρίσεων τῶν ποι-
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μένων καὶ διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας
μας. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ δὲν εἶναι καινούργιο. Ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος Παῦλος
εἶχε δεχθεῖ πολλὲς ἐπικρίσεις, ὄχι μόνο
ἀπὸ Ἰουδαίους καὶ Ἐθνικούς, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ χριστιανούς, ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν στὸ σημεῖο
νὰ ἀμφισβητοῦν ἀκόμη καὶ τὸ ἀποστολικό του ἀξίωμα! Γι’ αὐτὸ τὸν ἀκοῦμε σήμερα νὰ ἀπολογεῖται πρὸς αὐτοὺς ποὺ
ἐπηρεάζονταν ἀπὸ τοὺς κατηγόρους
του λέγοντας: «Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος;...».
Δὲν εἶμαι Ἀπόστολος, μὲ ἴσα δικαιώματα μὲ τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους;... Δὲν
εἶδα τὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Κύριό μας;
Καὶ δὲν εἶστε ἐσεῖς τὸ ἔργο ποὺ μὲ τὴ
βοήθεια τοῦ Κυρίου ἐπιτέλεσα; Ἐὰν γιὰ
ἄλλους δὲν εἶμαι Ἀπόστολος, τουλάχιστον ὅμως γιὰ σᾶς εἶμαι! Ἐσεῖς, τοὺς
ὁποίους ἐγὼ ὁδήγησα στὸν Χριστό,
μπορεῖτε νὰ πιστοποιήσετε τὸ ἀποστολικό μου ἀξίωμα.
Ὅταν βλέπουμε τὸν ἀπόστολο Παῦλο,
αὐτὸν τὸν γνήσιο καὶ ἀφοσιωμένο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου, νὰ ἀντιμετωπίζει
τόση ἀχαριστία καὶ παραγνώριση ἀπὸ
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ὁδήγησε στὴν πίστη, ἂς μὴν αἰφνιδιαζόμαστε, ἂν ἀκοῦμε
ἐπικρίσεις γιὰ ὁποιονδήποτε ἄλλον ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου. Ταυτόχρονα ἂς
μὴν εἴμαστε εὔκολοι νὰ πιστεύουμε τὶς ὅποιες κατηγορίες. Καὶ ὁπωσδήποτε ἐμεῖς ποτὲ νὰ μὴν κατηγοροῦμε κανέναν,
μάλιστα κληρικό, διότι ἔτσι καὶ τὸν ἑαυτό
μας βλάπτουμε καὶ τοὺς ἀδελφούς μας
σκανδαλίζουμε.
Τὸ δικό μας χρέος εἶναι νὰ προσευχόμαστε γιὰ τοὺς ποιμένες καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε νὰ τοὺς
προστατεύει ὁ Θεὸς ἀπὸ τυχὸν παρεκτροπὲς καὶ νὰ δίνουν τὴ μαρτυρία τους
γνήσια καὶ ἀνόθευτη, χωρὶς νὰ ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἢ νὰ
κάμπτονται ἀπὸ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ κάποτε συναντοῦν.

Τ

ὰ παιδιὰ διαμορφώνουν τὸν
κόσμο, τὸν χαρακτήρα τους
καὶ τὴ ζωή τους ἀπὸ πολὺ
νωρὶς καὶ ἑπομένως οἱ γονεῖς
πρέπει νὰ ἔχουν τὴ φροντίδα
γιὰ ὑπεύθυνη καὶ συστηματικὴ
ἀγωγὴ ἀπὸ τὴν πρώτη ἀρχὴ τῆς
ζωῆς τῶν παιδιῶν τους.
Οἱ σύγχρονες ὅμως μελέτες γιὰ
τὴν ἐμβρυϊκὴ ζωὴ φανερώνουν
ὅτι τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ δεχθοῦν
θετικοὺς ἢ ἀρνητικοὺς ἐπηρεασμοὺς πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὴ γέννησή τους, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κυοφορίας τους στὰ μητρικὰ σπλάχνα.
Οἱ σχετικὲς ἔρευνες γιὰ τὸν μυστικὸ κόσμο τῆς προγεννητικῆς
ζωῆς ὑποστηρίζουν πὼς ὑπάρχουν ἀποδείξεις ὅτι τὸ ἔμβρυο
ἀλληλεπιδρᾶ μὲ τὸ ἠχητικὸ περιβάλλον του καί, πιὸ συγκεκριμένα, μὲ τὴ φωνὴ τῆς μητέρας του.
Τὸ αὐτὶ εἶναι τὸ αἰσθητήριο ὄργανο ποὺ σχηματίζεται πρῶτο ἀπὸ
τοὺς ἀρχικοὺς μῆνες τῆς κυοφορίας. Πειράματα σχετικὰ ἐξηγοῦν
μὲ τεκμηριωμένες μαρτυρίες τοὺς
μηχανισμοὺς μὲ τοὺς ὁποίους ἡ
φωνὴ τῆς μητέρας ἐπηρεάζει τὴν
ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ ποὺ κυοφορεῖ καὶ καθορίζει τὴ μελλοντική
του εὐεξία.
Διαπιστώνουν ἐπιπλέον οἱ εἰδι-

Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας

Ἡ ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ ἀρχίζει
πρὶν ἀπὸ τὴ γέννησή του
κοὶ ὅτι τὰ νεογέννητα παιδιὰ ἀναγνωρίζουν τὴ
φωνὴ τοῦ πατέρα τους, ἐπειδὴ τὴν ἄκουγαν ὅταν
ἀκόμη βρίσκονταν στὰ σπλάχνα τῆς μητέρας.
Ἑπομένως, καθὼς τὸ ἔμβρυο ζεῖ καὶ ἀναπτύσσεται μέσα στὸ στενό, ἀπομονωμένο καὶ σκοτεινὸ περιβάλλον του, μέσα στὸν δικό του μυστικὸ κόσμο, συλλαμβάνει μηνύματα τοῦ ἔξω κόσμου, στὸν ὁποῖο θὰ κληθεῖ σὲ λίγο νὰ ζήσει.
Ἀλλὰ τὸ ἔμβρυο δὲν ἀναπτύσσεται μόνο σωματικά. Ἔχει καὶ ψυχικὸ βίο. Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀλλιῶς, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του εἶναι προικισμένο μὲ ἀθάνατη ψυχή.
Βέβαια ἡ ψυχική του ζωὴ ἀναπτύσσεται ὅσο μεγαλώνει, ὅπως θὰ συμβαίνει καὶ ὅταν γεννηθεῖ
καὶ ἀντικρίσει τὸν κόσμο.
Ἀφοῦ λοιπὸν τὰ ἔμβρυα ἔχουν ἤδη ψυχικὴ
ζωή, οἱ γονεῖς μποροῦν νὰ τὰ ἐπηρεάζουν ἐνόσω αὐτὰ ζοῦν στὴν προγεννητική τους κατάσταση. Εἶναι ἐντυπωσιακό! Ἡ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν
ἀρχίζει πρὶν ἀπὸ τὴ γέννησή τους, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐνδομήτριας ζωῆς. Χρειάζεται, ἑπομένως, ἀπὸ πολὺ νωρὶς μεγάλη προσοχή.
Μιὰ ἔνταση μεταξὺ τῶν γονέων, μιὰ στενοχώρια, μιὰ ἀγωνία μεγάλη, ἕνας ἔντονος φόβος,
ὅλα γίνονται ἀντιληπτὰ ἀπὸ τὸ κυοφορούμενο
ἔμβρυο καὶ τὸ ἐπηρεάζουν ἀνάλογα. Καὶ πῶς ὄχι;
Καὶ τὸ στομάχι μας αἰσθανόμαστε νὰ σφίγγεται
μέσα μας, ὅταν ἔχουμε στενοχώρια μεγάλη, καὶ
ἡ ἀρτηριακὴ πίεση ἀνεβαίνει, ὅταν κυριαρχήσει
ἔνταση στὴν ψυχή μας, καὶ οἱ παλμοὶ τῆς καρδιᾶς αὐξάνονται σὲ μιὰ ἰδιαίτερη ἀγωνία. Δὲν θὰ
ἐπηρεασθεῖ λοιπὸν τὸ ἔμβρυο ποὺ τρέφεται ἀπὸ
τὸ αἷμα τῆς μητέρας καὶ κάθε μεταβολὴ σ’ αὐτὸ
(πίεση, ζάχαρο κλπ.) μεταβάλλει καὶ τὸ δικό του
αἷμα; Ἐπηρεάζονται τὰ ἐπιμέρους ὄργανα καὶ
δὲν θὰ ἐπηρεασθεῖ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἀθάνατη ψυχὴ καὶ ζεῖ μέσα στὰ μητρικὰ σπλάχνα; ➙
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Ὅταν ἡ μητέρα ζεῖ ἔνταση ψυχική, μπορεῖ τὸ ἔμβρυο μέσα της νὰ ἀντιδρᾶ ἔντονα, νὰ κάνει κινήσεις σπασμωδικές, νὰ
κλωτσάει. Μιὰ ὀξεία ἀντιπαράθεση μὲ τὸν
σύζυγο ἔχει πολλὲς φορὲς τέτοιες δυσάρεστες συνέπειες. Ἡ ἀκρόαση ἐπίσης
ἀπὸ τὴ μητέρα μουσικῆς μὲ βίαιους ρυθμοὺς καὶ ἔντονους θορύβους ἢ ἡ παρακολούθηση ταινιῶν μὲ περιεχόμενο ποὺ
ταράζει καὶ ἀναστατώνει τὴν ψυχή της,
ὅλα αὐτὰ ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ τὴν ψυχικὴ κατάσταση τοῦ ἐμβρύου ποὺ κυοφορεῖ στὰ σπλάχνα της.
Ἀντίθετα, ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς τῆς μητέρας καὶ ἡ βαθιά της εἰρήνη, ἡ συγκίνησή
της καὶ τὸ τραγούδι της, ἡ ἤρεμη μουσικὴ
ποὺ ἀκούει, ἀσφαλῶς γίνονται ἀντιληπτὰ
καὶ ἐπηρεάζουν ἀνάλογα. Προπάντων
ἐπηρεάζει θετικὰ ἡ ἀγάπη της γιὰ τὸ παιδί, ποὺ μὲ λαχτάρα περιμένει νὰ ἀντικρίσει τὸ φῶς τῆς ζωῆς καὶ μὲ χαρὰ θέλει νὰ
τὸ κρατήσει στὰ χέρια της. Τὸ κυοφορούμενο ἔμβρυο καταλαβαίνει ἂν εἶναι ἐπιθυμητό, ἂν ἡ μάνα τὸ περιμένει μὲ χαρὰ ἢ
ἂν τὸ θεωρεῖ βάρος καὶ δὲν θὰ ἤθελε νὰ
προκύψει αὐτὴ ἡ ἐγκυμοσύνη.
Ἔλεγε μιὰ πολύτεκνη μητέρα, ποὺ χαιρόταν τὴν κάθε ἐγκυμοσύνη της: «Ἤξερα
ὅτι εἶναι κάτι δύσκολο, ἕνα βάρος, ἀλλὰ
ἐπιπλέον ὅτι ἦταν κάτι πολὺ μεγάλο καὶ
ὡραῖο αὐτὸ ποὺ περίμενα, γι’ αὐτὸ καὶ
πάντα μὲ χαρὰ δεχόμουν τὰ παιδιὰ ποὺ
ἔστελνε ὁ Θεός. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ πιστεύω ὅτι τὰ παιδιά μου ὅλα εἶναι χαρούμενα καὶ ἀγαποῦν τὴ ζωή».
Ἡ καλὴ φυσικὴ κατάσταση τῆς μητέρας
ἐν κατακλείδι καὶ ἡ ὑγιεινὴ διατροφή της
συντελοῦν καὶ αὐτὰ πολὺ στὴ σωστὴ φυσικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ ποὺ κυοφορεῖται στὰ σπλάχνα της.
Ἡ ἤρεμη ψυχική της ζωὴ βοηθεῖ πολὺ
στὴ συναισθηματικὴ καὶ ψυχική του ὑγεία
καὶ ἀνάπτυξη.
Θὰ προσθέσουμε ὅμως καὶ κάτι ἀκόμη:
Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τῆς μητέρας μπορεῖ νὰ
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ἐπηρεάσει ἄμεσα τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ ἐμβρύου.
Μάλιστα! Πρόκειται νὰ γεννηθεῖ ἕνας
ἄνθρωπος, ἕνα ὂν μὲ ἀθάνατη ψυχὴ καὶ
αἰώνια προοπτική. Κατὰ τὴν ἐμβρυϊκή του
ζωὴ δὲν ἀναπτύσσεται μόνο σωματικὰ
οὔτε ἔχει μόνο στοιχειώδη ψυχικὸ βίο, ὅπως προαναφέραμε. Μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ
στοιχεῖα πνευματικῆς ζωῆς, νὰ αἰσθανθεῖ
τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ!
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος σκίρτησε μὲ ἀγαλλίαση μέσα στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του, ἀναγνωρίζοντας τὴν παρουσία
τοῦ σαρκωθέντος Κυρίου στὰ ἄχραντα
σπλάχνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τότε
ποὺ ἐκείνη ἐπισκέφθηκε τὴ συγγενή της
Ἐλισάβετ, τὴ μητέρα τοῦ Προδρόμου (βλ.
Λουκ. α΄ 39-45). Ἀναφέρεται ἐπίσης στὸν
βίο τοῦ ἁγίου Σεργίου τοῦ Ραντονὲζ ὅτι,
ὅταν ἦταν ἀκόμη ἔμβρυο στὴν κοιλιὰ τῆς
μητέρας του, σκιρτοῦσε στὶς πιὸ ἱερὲς στιγμὲς τῆς θείας Λειτουργίας.
Δὲν εἶναι σπάνιο μητέρες νὰ αἰσθάνονται μέσα τους νὰ σκιρτᾶ μὲ χαρὰ τὸ ἔμβρυο ποὺ κυοφοροῦν, ὅταν αὐτὲς ζοῦν
τὴ χαρὰ τῆς προσευχῆς ἢ ὅταν μετέχουν
στὰ Ἄχραντα Μυστήρια ἢ ὅταν ψάλλονται
δοξολογητικοὶ ὕμνοι στὴ διάρκεια τῶν
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Εἶναι θαυμαστὴ αὐτὴ
ἡ κοινωνία τῶν ψυχῶν! Ἡ καλὴ πνευματικὴ κατάσταση τῆς μητέρας ἐπηρεάζει
τὴν ψυχὴ τοῦ ἐμβρύου, ὅπως καὶ ἀντίστροφα ἡ δική του χαρὰ κοινωνεῖται ἀπὸ
τὴ μητέρα!
Οἱ προσευχὲς τῶν γονέων, ἡ χαρὰ τῆς
ψυχῆς τους καθὼς ζοῦν μέσα στὴν παρουσία τοῦ θεοῦ, ἡ συμμετοχή τους στὴ
θεία Λειτουργία, στὴν ἱερὰ Ἐξομολόγηση καὶ στὴ Θεία Κοινωνία, ὁ καθημερινός
τους ἀγώνας νὰ ὑπερβαίνουν τὸν ἑαυτό
τους, ὁπωσδήποτε προσφέρουν ἀγωγὴ
καὶ ἔχουν ἄμεση καὶ οὐσιαστικὴ ἐπίδραση στὴν πνευματικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν τους, ποὺ ἀκόμη δὲν εἶδαν τὸ φῶς
τῆς ζωῆς!

Η

Ἡ ἔκπληξη τῆς Δευτέρας Παρουσίας

Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου εἶναι
ἡμέρα φοβερή! Θὰ συγκλονιστεῖ
ὅλο τὸ σύμπαν! Ταυτόχρονα, ὅμως,
θά ᾿ναι καὶ μεγάλη καὶ συγκλονιστικὴ ἔκπληξη ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις.
Θά ᾿ναι ἔκπληξη, πρῶτα-πρῶτα διότι
ἀπολύτως κανεὶς δὲν γνωρίζει πότε ἀκριβῶς θὰ γίνει, οὔτε οἱ ἄγγελοι, παρὰ μόνο
ὁ Θεός (Ματθ. κδ´ 36). Γι᾿ αὐτὸ παρήγγειλε ὁ Κύριος: «Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ
προσεύχεσθε· οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ καιρός ἐστι» (Μάρκ. ιγ´ 33). Ἀλίμονο σ᾿ ἐκείνους ποὺ θὰ ἔχουν ἀπορροφηθεῖ ἀπὸ τὶς
μέριμνες καὶ τὶς ἐγκόσμιες ἀπολαύσεις. Γι᾿
αὐτοὺς ἡ ἔλευση τοῦ Κυρίου θά ᾿ναι πολὺ
δυσάρεστη ἔκπληξη, θὰ ἐπέλθει σὰν παγίδα (βλ. Λουκ. κα´ 34-35).
Θά ᾿ναι ἀκόμη ἔκπληξη, διότι θὰ ἐμφανισθεῖ ὁ Κύριος στὰ μάτια ὅλων ὅπως φαίνεται ἡ ἀστραπὴ σὲ κλάσμα χρόνου ἀπὸ
τὴν Ἀνατολὴ μέχρι τὴ Δύση (βλ. Ματθ.
κδ´ 27). Θὰ παρουσιασθεῖ ἔνδοξος καὶ
μὲ ὅλους τοὺς ἀγγέλους Του. Καὶ τότε τὸ
ἀπρόσιτο μεγαλεῖο Του θὰ τὸ θαυμάσουν
μὲ ἅγιο τρόμο οἱ δίκαιοι, ἐνῶ θὰ θρηνήσουν οἱ ἀμετανόητοι, διότι τὸ ἀθέτησαν.
Θά ᾿ναι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας ἔκπληξη, καὶ διότι θὰ συνοδευθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνάσταση ὅλων τῶν ἀνθρώπων ὅλων τῶν γενεῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ
συγκεντρωθοῦν γιὰ νὰ κριθοῦν. Μιὰ πανανθρώπινη σύναξη, τέτοια ποὺ δὲν ἔχει
γνωρίσει ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία οὔτε μπο-

ρεῖ νὰ χωρέσει ἡ ἀνθρώπινη διάνοια!
Θά ᾿ναι ἔκπληξη καὶ ἡ ἐτυμηγορία τοῦ
Κριτῆ, ἡ ἀπόφαση, ἡ κρίση Του. Γιατὶ ὁ
Κριτὴς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος
γνωρίζει ἀκριβέστατα τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς τοῦ κάθε ἀνθρώπου· ἔγινε καὶ ἄνθρωπος, ἔζησε τὴ ζωή μας, δοκίμασε
τοὺς πειρασμούς μας καὶ ἐφάρμοσε τελείως τὶς θεῖες ἐντολές. Καὶ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μάρτυρες καὶ καταθέσεις οὔτε
μπορεῖ κανεὶς νὰ Τὸν ἐξαπατήσει μὲ ψευδομαρτυρίες καὶ στρεψοδικίες.
Θά ᾿ναι ἔκπληξη ἡ κρίση Του, καὶ διότι πολλοὶ φαινομενικὰ ἄσχετοι μὲ τὴν πίστη, ποὺ ἴσως κάποιοι τοὺς κατακρίναμε,
θὰ κληρονομήσουν τὴ Βασιλεία Του, ἐνῶ
πολλοὶ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ
ὅμως δὲν ἐπέδειξαν εἰλικρινὴ μετάνοια,
θὰ ἀποκλεισθοῦν ἀπὸ αὐτήν (βλ. Ματθ.
ζ´ 22-23, η´ 11-12 κλπ.).
Ἀλλὰ ὁ Κύριος, γιὰ νὰ μὴν ἐκπλαγοῦμε
τότε, στὴ γνωστὴ περικοπὴ ποὺ ἀκοῦμε
τὴν Κυριακὴ τῆς Κρίσεως (Ματθ. κε´ 3146) μᾶς πληροφόρησε γιὰ τὸ πῶς θὰ
μᾶς κρίνει. Θὰ κρίνει μὲ βάση τὴν ἀγάπη.
Δεῖξτε ἀγάπη, ἔλεος στὸν πλησίον, μᾶς
εἶπε, καὶ θὰ σωθεῖτε. Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ ὁ Κύριος προφήτευσε ὅτι καὶ πάλι θὰ ἐκπλαγοῦν ἀπὸ τὴν κρίση Του ὅλοι, καὶ οἱ δίκαιοι καὶ οἱ ἁμαρτωλοί.
Οἱ δίκαιοι, λέει, θὰ ποῦν μὲ ἔκπληξη:
«Μᾶς καλεῖς στὴ Βασιλεία Σου ἐπειδὴ
πεινοῦσες καὶ σοῦ δώσαμε φαγητό, καὶ
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γενικὰ βρισκόσουν σὲ ἀνάγκη καὶ Σὲ περιποιηθήκαμε. Μὰ πότε ἔγινε αὐτό;». Κι
Ἐκεῖνος θὰ ἀπαντήσει ὅτι, ἐφόσον τὸ κάναἈρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
τε σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἐλάχιστους ἀδελφούς
μου, τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν τοὺς δίνει
κανεὶς σημασία, εἶναι σὰν νὰ τὸ κάνατε σὲ
μένα. Κατὰ παρόμοιο τρόπο οἱ ἁμαρτωλοὶ
θὰ ποῦν: «Κύριε, πότε Σὲ εἴδαμε σὲ ἀνάγκη
καὶ δὲν Σὲ διακονήσαμε;». Κι Ἐκεῖνος θὰ
Πότε
ό θὰ
θὰ γίνει
ί
τοὺς διαβεβαιώσει ὅτι, ἐφόσον δὲν τὸ ἔκαἡ Παγκόσμια
ναν σὲ ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐλάχιστους,
Κρίση; Ποιὸς
θὰ εἶναι ὁ Κριδὲν τὸ ἔκαναν σ᾿ Αὐτόν.
τής; Καὶ πῶς
Βέβαια ἡ ἔκπληξη τῶν δύο μερίδων ὑποθὰ κριθοῦμε;
δεικνύει διαφορὰ ἤθους. Ἡ ἔκπληξη τῶν
Καὶ τί θὰ ἀκοδικαίων εἶναι ἔκπληξη ταπεινοφροσύνης:
λουθήσει μετά;
«Μὰ πότε Σὲ περιποιηθήκαμε; Ἐμεῖς κάΠοιὰ θὰ εἶναι ἡ
ναμε κάτι τόσο μεγάλο, καὶ μᾶς τιμᾶς τόσο
ἀφόρητη ὀδύνη τῆς Κολάπολύ; Δὲν κάναμε τίποτε». Ἀντίθετα, ἡ ἔκσεως καὶ ποιὰ
πληξη τῶν ἀμετανοήτων εἶναι ἔκπληξη ἀνἡ ἀνέκφραστη
θρώπων ποὺ δικαιολογοῦνται: «Δὲν φταῖχαρὰ τοῦ Παμε. Πότε Σὲ εἴδαμε σὲ ἀνάγκη καὶ δὲν Σὲ βοραδείσου; Στὰ πολὺ ἐνδιαφέροντα
ηθήσαμε;».
αὐτὰ ἐρωτήματα δίνει τὸ βιβλίο μας
αὐτὸ σαφεῖς καὶ ὑπεύθυνες ἀπανἜτσι, ἐπιβεβαιώνεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ:
τήσεις, ποὺ τὶς θεμελιώνει στὴ θε«Ὡς ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς, οὕτως
όπνευστη διδασκαλία τῆς Ἁγίας
ἀπέχει ἡ ὁδός μου ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν καὶ
Γραφῆς καὶ στοὺς λόγους τῶν ἁγίτὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς διανοίας μου»
ων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
(Ἡσ. νε´ 9). Ὅσο ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὴ
Σελίδες 275. Τιμᾶται 7  ̦.
γῆ, τόσο ἀπέχει ἡ δική μου ὁδὸς καὶ συμπεριφορὰ ἀπὸ τὴ δική σας, καὶ ὁ τρόπος τῆς
σκέψεώς σας ἀπὸ τὸν δικό μου.
Ἑπομένως, δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε ποτὲ βέβαιοι γιὰ τὴν ἀξία τῶν πράξεών μας.
Οὔτε πάλι βέβαια νὰ μᾶς βασανίζει ἡ ὀλιγόπιστη ἀγωνία γιὰ τὴ σωτηρία μας. Ναί, νὰ
χαιρόμαστε ὅταν κάνουμε τὸ καλό, χωρὶς ὅμως νά ᾿μαστε βέβαιοι γιὰ τὴ σωτηρία μας
μὲ ἐγωιστικὴ αὐτοπεποίθηση. Στὴν πτώση μας πάλι νὰ μὴν ἀπελπιζόμαστε, ἀλλὰ νὰ
πονᾶμε μὲ πόνο εἰρηνικό, γεμάτοι ἐλπίδα στὸ θεῖο ἔλεος. Νὰ μὴν αὐτοθαυμαζόμαστε
ἀκόμη γιὰ τὰ καλά μας ἔργα – αὐτὰ εἶναι τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Δικά μας εἶναι τὰ πάθη
καὶ τὰ ἐλαττώματά μας, καὶ γι’ αὐτὰ νὰ ζητοῦμε πάντοτε τὸ ἔλεός Του.
Μόνο ἔτσι θὰ μᾶς εὐλογήσει ὁ Θεός. Διότι ὅταν παρεισέρχεται ὁ μολυσμὸς τῆς ὑπερηφανείας, ἐκεῖ ὑποβαθμίζεται ἡ ἀγάπη, καὶ χάνονται τὰ θεῖα χαρίσματα· ἐνῶ ὅταν ἀποφεύγουμε ἐπιμελῶς τὴν ἔπαρση γιὰ τὰ καλά μας ἔργα, τότε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ θὰ τὰ
πολλαπλασιάζει καὶ θὰ καθιστᾶ τὴν ἀγάπη γνησιότερη.
Ἑπομένως, κριτήριο σωτηρίας, κατὰ τὴν περικοπὴ τῆς Κρίσεως, δὲν εἶναι ἁπλῶς
ἡ ἄσκηση τῆς ἀγάπης ἀλλὰ κυρίως ἡ ἄσκησή της μὲ βαθύτατα ταπεινὸ φρόνημα,
μὲ τὸ φρόνημα ὅτι «δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν» καὶ «ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν»
(Λουκ. ιζ´ 10).

Ἔκδοση πέμπτη

Ο

ὑ
ητε μῶν,

δίκαιος Δαβὶδ ἦταν ἐξαιρετικὰ πολυάσχολος. Ἦταν βασιλιάς. Εἶχε
τὴ φροντίδα ἑνὸς ὁλόκληρου βασιλείου, τοῦ βασιλείου τῶν Ἰουδαίων,
τὸ ὁποῖο μάλιστα ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του
εἶχε φθάσει σὲ μεγάλη ἀκμὴ καὶ δόξα
χάρη στὴ συνετὴ καὶ δραστήρια διακυβέρνησή του. Παρ’ ὅλα ὅμως αὐτὰ
ὁ φόρτος τῶν ἐργασιῶν καὶ τὸ πλῆθος
τῶν περισπασμῶν του δὲν ψύχραιναν
τὴν εὐλάβειά του.
Μέσα στὴν καθημερινὴ τύρβη ζοῦσε
σὲ κοινωνία μὲ τὸν Θεό, καὶ εἶχε πολὺ
πλούσια ἐσωτερικὴ ζωή, τὴν ὁποία
ἀποτυπώνει στοὺς Ψαλμοὺς ποὺ συνέθεσε.
Σ᾿ ἕναν ἀπὸ αὐτούς, τὸν τέταρτο, ἐλέγχει τοὺς ἐχθρούς του γιὰ τὴ συμπεριφορά τους ἀπέναντί του. Γιατί διαδίδετε
ἐναντίον μου ψεύδη; τοὺς λέει. Ἂς ὀργίζεσθε ἐναντίον μου, προσέχετε ὅμως
νὰ μὴν ἁμαρτάνετε στὸν Θεό. Καὶ τοὺς
ἀπευθύνει προτροπὴ τὴν ὁποία ἐκεῖνος

Ἃ
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ρ
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κοίταις ὑμῶν κατα

ἐφάρμοζε: «Ἃ λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις
ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε» (Ψαλμ. δ´ 5). Τοὺς ἐφάμαρτους λογισμοὺς ποὺ κυκλοφορεῖτε στὴν καρδιά σας, νὰ τοὺς ἐντοπίζετε τὴ νύχτα
ὅταν πᾶτε νὰ ξαπλώσετε, νὰ καταλαμβάνεσθε ἀπὸ μετάνοια καὶ κατάνυξη γι᾿
αὐτοὺς καὶ νὰ συγκρατεῖσθε ἀπὸ τὸ νὰ
τοὺς θέσετε σὲ ἐφαρμογή.
Ἡ προτροπὴ αὐτὴ γιὰ περισυλλογὴ
καὶ αὐτοκριτικὴ ποὺ ὁ βασιλιὰς Δαβὶδ
θεοπνεύστως ἀπευθύνει στοὺς ἐχθρούς
του ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν κάθε πιστό, γιὰ ὅλους μας.
Πῶς ὅμως μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ
αὐτοκριτικὴ καὶ νὰ τὴν ἀπαιτοῦμε ἀπὸ
τὸν ἑαυτό μας στὴ σύγχρονη ἐποχή,
τῶν πολλῶν θορύβων καὶ ἀσχολιῶν,
ὅταν ἐπιστρέφουμε κατάκοποι ἀπὸ τὴν
ἐργασία στὸ σπίτι ποὺ ἀντηχεῖ ἀπὸ τὶς
φωνὲς τῶν παιδιῶν καὶ ποὺ ἔχει κι αὐτὸ
τὶς δικές του φροντίδες; Ἀλλά, εἴπαμε,
ὁ βασιλιὰς Δαβὶδ ἔβρισκε τὸν χρόνο, ἐ-

Γιὰ μιὰ
καλὴ
αὐτοκριτικὴ
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μεῖς δὲν θὰ βροῦμε; Ἄλλωστε αὐτὸ εἶναι
προτροπὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Αὐτοκριτικὴ σημαίνει νὰ ἀποσυρθοῦμε γιὰ λίγα λεπτὰ στὸ δωμάτιό μας, σὲ
συνθῆκες ἡσυχίας καὶ μονώσεως κατὰ
τὸ δυνατόν, καὶ νὰ ἀνακρίνουμε τὸν ἑαυτό μας: Πῶς πέρασα τὴν ἡμέρα; Ὄχι
μὲ τὴν ἔννοια πῶς θὰ ἦταν καλύτερα νὰ
τακτοποιήσω τὸ πρόγραμμα τῆς ἡμέρας
ἢ ποιὸ ἦταν τὸ οἰκονομικὸ κέρδος ἢ ἡ
ζημία ἀπὸ τὶς συναλλαγές μου. Ἡ αὐτοκριτικὴ εἶναι πνευματικὸς ἀπολογισμὸς
τῆς ἡμέρας, ἀποτίμηση τῶν πράξεων,
τῶν λόγων, ἀκόμη καὶ τῶν σκέψεων, διαθέσεων καὶ ἐλατηρίων μὲ κριτήριο τὸν
νόμο τοῦ Θεοῦ. Νὰ βροῦμε τὶς ἁμαρτίες
μας, σὲ ποιὲς περιπτώσεις παραβήκαμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μὲ λίγη προσπάθεια καὶ ζητώντας τὸν φωτισμὸ τοῦ
Θεοῦ θὰ ἀνακαλύψουμε πολλὰ μέσα
στὴν ἡσυχία τοῦ δωματίου μας, περισσότερα ἀπὸ ὅσα νομίζαμε.
Ἀλλὰ καὶ πάλι δὲν φθάνει αὐτό. Εἶναι
ἀνάγκη νὰ προχωρήσουμε στὴ μετάνοια, νὰ πονέσουμε γιὰ τὶς πτώσεις μας,
νὰ ἐπιτιμήσουμε τὸν ἑαυτό μας. Ὄχι νὰ
ἀπογοητευθοῦμε, ἀλλὰ νὰ καταφύγουμε στὸ πέλαγος τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ.
Εἰρηνικοὶ νὰ πάρουμε συγκεκριμένες
ἀποφάσεις, ὥστε νὰ βάλουμε καινούργια ἀρχὴ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα καὶ νὰ μὴν
πέσουμε στὰ ἴδια.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ
ὁποῖος σὲ ἀρκετὲς ὁμιλίες του προτρέπει τοὺς χριστιανοὺς τῆς ἐποχῆς του σὲ
αὐτοκριτική, σὲ κάποια ἀπὸ αὐτὲς λέει
τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Tοῦτο [=τὴν
αὐτοκριτική]… ποίει καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν· ἐν ἑσπέρᾳ λογοθέσιον ἀπαίτει τὴν
ψυχήν, καὶ καταδίκαζε τὸν ἡμαρτηκότα
λογισμόν… καὶ παράγγελλε μηκέτι τοῖς
αὐτοῖς ἐπιχειρεῖν» (PG 55, 52)*. Αὐτὸ
νὰ τὸ κάνεις κάθε μέρα. Κατὰ τὸ βραδά-
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κι νὰ ζητᾶς λογαριασμὸ ἀπὸ τὴν ψυχή
σου καὶ νὰ καταδικάζεις τὸν ἁμαρτωλὸ
λογισμό… καὶ πρόσταζέ τον νὰ μὴν ξανακάνει τὰ ἴδια.
Ἀλλοῦ μάλιστα ὑπογραμμίζει ὅτι δὲν
πρέπει νὰ παρατρέχουμε οὔτε τὰ θεωρούμενα μικρὰ ἁμαρτήματα, ἀλλὰ νὰ
εἴμαστε ἀκριβεῖς καὶ αὐστηροὶ μὲ τὸν
ἑαυτό μας καὶ γιὰ βλέμματα καὶ γιὰ λόγια· ἔτσι δὲν θὰ πέσουμε στὰ μεγάλα
(PG 54, 524· 57, 455).
Ὡστόσο στὴν αὐτοκριτικὴ δὲν ἐπισημαίνουμε μόνο τὶς ἁμαρτίες μας, ἀλλὰ
καὶ τὶς ἐλλείψεις μας κατὰ τὴν ἄσκηση
τῆς ἀρετῆς, δηλαδὴ ἂν ἀξιοποιήσαμε
τὶς εὐκαιρίες ποὺ παρουσιάστηκαν γιὰ
ἀγαθοεργία· ἐπίσης ἂν καὶ πόσο προσπαθήσαμε νὰ ἐφαρμόσουμε συγκεκριμένες ἀποφάσεις μας ἢ ὁδηγίες τοῦ
Πνευματικοῦ μας.
Στὴν περισυλλογή μας ὅμως ἂς μὴν
ἀναζητήσουμε μόνο τὶς πτώσεις καὶ ἐλλείψεις τῆς ἡμέρας ἀλλὰ καὶ τὶς ἀναρίθμητες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ. Πόσα μᾶς
χαρίζει ὁ Θεὸς κάθε μέρα! Πόσα ἀγαθά:
ὑγεία, ἐργασία, ἀνθρώπους ποὺ μᾶς
ἀγαποῦν… Μᾶς ἀξιώνει νὰ κάνουμε τὸ
καλό… Ἡ πρόνοιά Του δίνει λύσεις σὲ
προβλήματα καὶ ἀδιέξοδά μας, μᾶς ἐνισχύει στὸν καθημερινὸ ἀγώνα. Μιλάει ὁ
Θεὸς μέσα καὶ ἀπὸ τὰ ἁπλὰ γεγονότα
τῆς ζωῆς μας.
Νὰ Τὸν δοξάσουμε γιὰ ὅλα αὐτά. Νὰ
ἐνισχυθοῦμε στὴν πίστη ὅτι εἶναι δίπλα
μας, συνοδοιπόρος καὶ ἀνύστακτος βοηθὸς στὴ ζωή μας. Ἔτσι, μὲ ἀνανεωμένη
τὴ διάθεσή μας, πιὸ χαρούμενοι καὶ πιὸ
προσεκτικοί, θὰ ξεκινήσουμε τὴν ἑπόμενη ἡμέρα.
* Βλ. Β. Χαρώνη, Παιδαγωγικὴ Ἀνθρωπολογία
Ἰωάννου Χρυσοστόμου, τόμ. Α´, λῆμμα: «αὐτοκριτική», σελ. 755 κ.ἑ.

ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἐκεῖ δίδονται τὰ ἔπαθλα
καὶ τὰ βραβεῖα
«Ἡ ἀληθὴς ζωὴ καὶ τὰ βέβαια πράγματα καί ἀκίνητα τότε ἡμᾶς μένει. Τὰ μὲν γὰρ παρόντα ὁδός, ἐκεῖνα δὲ πατρίς· τὰ
ἐνταῦθα ἄνθεσιν ἔοικεν ἐαρινοῖς,
ἐκεῖνα δὲ πέτραις ἀκινήτοις· ἐκεῖ στέφανοι καὶ ἀμοιβαὶ τέλος
οὐκ ἔχουσαι, ἐκεῖ ἔπαθλα καὶ
βραβεῖα, ἐκεῖ κολάσεις καὶ τιμωρίαι ἀφόρητοι τῶν τὰ τοιαῦτα
κακουργησάντων».
(Πρὸς τοὺς σκανδαλισθέντας,
ΕΠΕ 33, 568)

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

✼ ✼ ✼

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

Ἡ ἀληθινὴ ζωὴ καὶ τὰ βέβαια καὶ ἀσάλευτα πράγματα τότε μᾶς περιμένουν.
Τὰ παρόντα εἶναι πορεία (ὁδός), ἐνῶ τὰ
μέλλοντα εἶναι ἡ ἀληθινὴ πατρίδα μας.
Τὰ τῆς παρούσης ζωῆς μοιάζουν μὲ
ἀνοιξιάτικα ἄνθη ποὺ μαραίνονται, ἐνῶ
τὰ τῆς μελλούσης ζωῆς εἶναι ὅμοια μὲ
βράχους ἀσάλευτους. Ἐκεῖ δίδονται τὰ
στεφάνια καὶ οἱ ἀμοιβὲς ποὺ δὲν ἔχουν
τέλος. Ἐκεῖ δίδονται τὰ ἔπαθλα καὶ τὰ
βραβεῖα. Ἐκεῖ ἐπιβάλλονται οἱ ποινὲς καὶ
οἱ ἀνυπόφορες τιμωρίες γι᾿ αὐτοὺς ποὺ
ἔκαναν τὰ κακουργήματα.

3  ̦

✼ ✼ ✼

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

6  ̦
2  ̦
4,50  ̦

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
•
•
•
•

«Η ΚΡΑΥΓΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΕ ΕΛΘΕΤΩ»
Η ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

6  ̦
7  ̦
7  ̦
7  ̦

✼ ✼ ✼

✝ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ν. Παπουτσοπούλου
• ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ
✼ ✼ ✼

Ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοση

6  ̦
8  ̦
11  ̦

6  ̦

Ἀρχιμ. Γαβριὴλ Γ. Ἀθανασιάδη
• ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ;
✼ ✼ ✼

1,50  ̦

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

34  ̦
4,50  ̦
3  ̦

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

10  ̦
19  ̦
19  ̦

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

15  ̦
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4γερτήριο σάλπισμα
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, σχολιάζοντας
τὴν ἐπικαιρότητα, ἔκαμε πρόσφατα μία
βαρυσήμαντη δήλωση, ἀπὸ τὴν ὁποία
ἀποσποῦμε τὰ κυριότερα σημεῖα:
«Ἔχουν κατορθώσει οἱ στρατευμένοι καὶ θιασῶτες τῆς Νέας Ἐποχῆς νὰ
κοιμίσουν τοὺς ἡγέτες τῆς πολιτείας,
νὰ παραπλανήσουν τοὺς ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας, νὰ ἀποπροσανατολίσουν
τὴν παράδοση καὶ τὸν πολιτισμὸ τῶν
ἐθνῶν, νὰ πειθαναγκάσουν τὰ κράτη
καὶ νὰ ἐξαπατήσουν τοὺς λαούς, ὥστε
χωρὶς καμιὰ ἀντίσταση νὰ προωθήσουν τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν ἰσοπέδωση τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν μονοκρατία τῆς
παγκοσμιοποιήσεως (...).
Κάθε ἡμέρα, ὅλο καὶ περισσότερο, ἀποκαλύπτονται τὰ σχέδια καὶ οἱ
συνωμοσίες ἐκείνων ποὺ ἔχουν ταχθεῖ στὴν μάχη κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ Νέα Ἐποχὴ φαίνεται ὅτι εἶναι
ἡ ἐποχὴ τοῦ ἀντιχρίστου. Ἐμεῖς διαθέτουμε τοὺς μηχανισμοὺς γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε πόσο πανούργα εἶναι ἡ στρατηγικὴ τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως.
Διαπιστώνουμε ὅμως ὅτι ὁ βρόχος σφίγγει ὅλο καὶ περισσότερο στὴ
ζωὴ τῶν χριστιανῶν ὅλου τοῦ κόσμου,
μηδὲ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἐξαιρουμένης. Εἰσάγονται στὴ Βουλή μας
πρὸς ψήφιση πρωτάκουστα καὶ ἐξωφρενικὰ νομοθετήματα, ποὺ καταλύουν τὴν ἠθικὴ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν

παράδοση τοῦ ἑλληνισμοῦ. Τὰ νομοθετήματα αὐτὰ ψηφίζονται ἀπὸ τοὺς
ἐκλεκτοὺς τοῦ λαοῦ χωρὶς συνείδηση
καὶ σκεπάζονται μὲ τὸ πάπλωμα τοῦ
νόμου διαστροφές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
δημιουργεῖται στὴν κοινωνία ἦθος ἄηθες καὶ οἱ βουλευτές μας νὰ αὐτοκαταδικάζονται σὲ εὐτελισμό. (...) Ἡ Ἐκκλησία πάντως εἶναι ἀποφασισμένη νὰ
περιφρουρήσει τὴν πίστη της καὶ τὸν
λαό της. Ἂς ἀφυπνισθοῦμε ὅλοι...»
(«romfea.gr» 20-1-2014).
Τὴ δήλωση - ἐγερτήριο τοῦ διακεκριμένου Ἱεράρχου, ποὺ δείχνει τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τῶν ποιμένων τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ τὸ ποίμνιό της, διαβάσαμε μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση ἀλλὰ
καὶ ἔντονη ἀνησυχία γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ τελευταῖα στὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς Πατρίδος μας.
Ἡ σύγχρονη πραγματικότητα ἐπιβάλλει ὄχι μόνο ἐπαγρύπνηση, ἀλλὰ καὶ
συστράτευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων μὲ τοὺς ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ
νὰ ἀποτραποῦν τὰ καταχθόνια ἀντίχριστα σχέδια τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Μὲ
ἄλλα λόγια, εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νὰ
ὁπλισθοῦμε μὲ πνεῦμα ἀντιστασιακὸ
ἐνάντια σὲ κάθε ἐνέργεια ποὺ ὑπονομεύει τὶς ἑλληνορθόδοξες ρίζες μας!

ὸ φάντασμα τοῦ +ρώδη
πλανᾶται πάνω
ἀπὸ τὸν κόσμο
Ἐκτρώσεις γίνονταν πάντα σ᾿ αὐτὸν τὸν ἀποστατημένο ἀπὸ τὸ σωστικὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κόσμο. Μὲ διάφορα «ἀμβλωθρίδια» παλαιότερα, μὲ
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το περίπου μήνα δὲν εἶναι ἐμφανὴς ἡ
ἐγκυμοσύνη· ἑπομένως αὐτὸς ποὺ
χτύπησε τὴ γυναίκα δὲν γνώριζε ὅτι
ἐκείνη κυοφοροῦσε. Ἀντίθετα ἡ ἀποβολὴ «ἐξεικονισμένου» βρέφους σημαίνει ὅτι ἦταν προχωρημένη καὶ ἐμφανὴς ἡ ἐγκυμοσύνη· ἑπομένως ὁ
δράστης γνώριζε καὶ ἄρα εἶναι ἔνοχος
φόνου. Τὸ χτύπημα στὴν ὁμάδα ἦταν
συντριπτικὸ καὶ δὲν ξανατόλμησαν νὰ
ὑποστηρίξουν τὴν πλάνη τους.
Διαβάσαμε ὅμως τελευταῖα (ἀκούσαμε δὲ καὶ σχετικὸ ἠχητικὸ ἀπόσπασμα) καὶ διαπιστώσαμε μὲ ἀμέτρητη
λύπη ὅτι στὴν πλανεμένη ἀντιχριστιανικὴ ἀντίληψη περὶ «ἐξεικονισμένου»
βρέφους εἶχε, ὡς φαίνεται, παρασυρθεῖ καὶ τὴ δίδασκε καὶ ὁ πολὺ προβεβλημένος γέροντας Ἰωσὴφ ὁ Βατοπαιδινός. Στὸ ἀπόσπασμα ἀκούγεται καθαρὰ νὰ λέει γιὰ τὸ ἔμβρυο ὅτι: «ἄλλο
εἶναι τὸ ζῶν καὶ ἄλλο εἶναι τὸ ἔμψυχον... Ἔμψυχον γίνεται... μετὰ τὴν ἐξεικόνισίν του, ὅταν πάρει τὴν μορφήν...
γίνεται στὸν τρίτον μήνα». Γι᾿ αὐτὸ καὶ
δὲν θεωροῦσε φόνο τὴν ἔκτρωση μέχρι τὸν τρίτο μήνα. Πράγμα φοβερό!
Ἂν ὑπάρχουν πνευματικοὶ σήμερα
ποὺ ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν ἀντίληψη
αὐτὴ διδάσκουν ὅτι μέχρι τὸν τρίτο
μήνα τῆς κυήσεως τὸ ἔμβρυο δὲν ἔχει
ψυχὴ καὶ ἡ ἔκτρωσή του δὲν εἶναι φόνος, διαπράττουν ἔγκλημα φρικωδέστατο! Τὸ ἔμβρυο σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας ἐμψυ-
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σύγχρονες τεχνολογικὲς μεθόδους σήμερα.
Στὴν ἐποχή μας ὅμως, κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1980, ὅταν ἀποφασίσθηκε ἡ
«νομιμοποίηση» τοῦ φρικιαστικότερου
ὅλων τῶν ἐγκλημάτων, τῶν ἐκτρώσεων, μὲ παρανοϊκὴ ἔγκριση τῆς τότε
Βουλῆς, μιὰ ὁμάδα ψευτοθεολόγων
προσκείμενων στὸ κυβερνῶν κόμμα
ἐπεχείρησε νὰ δικαιολογήσει θεολογικῶς τὸ ἔγκλημα. Γιὰ νὰ στηρίξουν
τὴν ἀντίθεη ἀντίληψή τους ἐπικαλέσθηκαν τὴ διάκριση τῆς Ἁγίας Γραφῆς
περὶ ἐξεικονισμένου καὶ μὴ ἐξεικονισμένου βρέφους (Ἐξ. κα΄ 22). Πραγματικὰ στὸ βιβλίο τῆς Ἐξόδου παραγγέλλει ὁ Θεὸς νὰ μὴ θεωρεῖται ἔνοχος ὁ ἄνδρας ποὺ διαπληκτιζόμενος
μὲ ἄλλον χτυπάει τὴν ἔγκυο γυναίκα
ἐκείνου καὶ αὐτὴ ἀποβάλλει βρέφος
μὲ ἀσχημάτιστο ἀκόμη τὸ πρόσωπο
(«μὴ ἐξεικονισμένον»). Ἐνῶ θὰ πρέπει νὰ τιμωρεῖται ὡς ἔνοχος φόνου,
ἂν τὸ βρέφος ἔχει σχηματισμένο πρόσωπο («ἐξεικονισμένον»). Τὸ πρόσωπο σχηματίζεται, εἶπαν, κατὰ τὸν τρίτο
μήνα· ἑπομένως τὸ «μὴ ἐξεικονισμένον βρέφος» δὲν ἔχει ἀκόμη ψυχὴ καὶ
γι᾿ αὐτὸ δὲν ἐπιβάλλεται τιμωρία φόνου. Συνεπῶς καὶ σήμερα μέχρι τὸν
τρίτο μήνα μπορεῖ νὰ γίνεται ἔκτρωση
ἐλεύθερα.
Ἔλαβαν τότε ἀπάντηση - καταπέλτη
ἀπὸ τὸν ἀοίδιμο ἀρχιμανδρίτη π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, κορυφαῖο ἀπολογητὴ θεολόγο, ὁ ὁποῖος ἐξήγησε ὅτι
ἡ διάκριση ἐκείνη τῆς Γραφῆς δὲν ἔχει
νὰ κάνει μὲ τὸν ἂν εἶναι ἔμψυχο ἢ ὄχι
τὸ ἔμβρυο, ἀλλὰ μὲ τὸ ὅτι μέχρι τὸν τρί-
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χοῦται «ἐξ ἄκρας συλλήψεως»· ἀπὸ
τὴν ἀρχὴ τῆς συλλήψεως. Κάτι ποὺ
ἀποδεικνύεται ἀναμφίβολα ἀπὸ τὴν
ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος ἦταν λίγων ἡμερῶν βρέφος, ὅταν ἡ Παναγία μας συνάντησε τὴν Ἐλισάβετ καὶ ἐκείνη τὴν προσφώνησε Μητέρα τοῦ Κυρίου, ὁ δὲ Τίμιος Πρόδρομος σκίρτησε
ἀπὸ χαρὰ μέσα στὰ σπλάχνα της.
Τὸ ζήτημα εἶναι σοβαρότατο. Ἡ ἔκτρωση εἶναι ἔγκλημα, ἀκόμη κι ἂν γίνει ἕνα
λεπτὸ μετὰ τὴ σύλληψη. Τὸ ἔγκλημα τοῦ
Ἡρώδη δὲν νομιμοποιεῖται θεολογικῶς
ποτέ. Χρειάζεται δὲ ἐπαγρύπνηση ἀπὸ
ὅλους μας, πρὶν ἡ ἀντιχριστιανικὴ πλάνη λάβει διαστάσεις καὶ προκαλέσουμε
τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.

ἱ οῦρκοι γελοιοποιοῦνται
διεθνῶς
Ἡ προκλητικότης τῶν ἐξ Ἀνατολῶν γειτόνων μας δὲν ἔχει ὅρια. Οὔτε κὰν ἐνδιαφέρονται ἂν γελοιοποιοῦνται στὰ μάτια
τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης. Τυφλωμένοι ἀπὸ τὸ πάθος τῆς ἀλαζονείας καὶ
στὴν προσπάθειά τους νὰ παρουσιασθοῦν ὡς δημιουργοὶ πολιτισμοῦ διεκδικοῦν τώρα ὡς δημιούργημά τους τὸ Ναὸ
τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως.
Μὴν ἀπορεῖτε. Ὁ Τοῦρκος Καθηγητὴς
τοῦ Πανεπιστημίου Καλῶν Τεχνῶν τῆς
Κωνσταντινουπόλεως Suphi Saatçi ἐπιμένει στὴν τουρκικὴ Ἐπιθεώρηση Ἱστορίας καὶ Πολιτισμοῦ «Yedikta Dergisi»
ὅτι ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἔργο τοῦ ὀθωμανοῦ
ἀρχιτέκτονος Mimar Sinan, στὸν ὁποῖο
ὀφείλονται πολλὰ μουσουλμανικὰ κτίσματα στὴν περιοχὴ τῶν Βαλκανίων!...
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(βλ. ἱστότοπος «ἐθνικά», 6-4-2013).
Ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς δὲν εἶναι μόνο
φανατικὸς ἰσλαμιστὴς καὶ αὐθάδης, εἶναι
καὶ ἐντελῶς ἀνιστόρητος. Διότι οἱ πάντες γνωρίζουν ὅτι ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας ἐλάμπρυνε ἤδη τὴν πρωτεύουσα
τοῦ Βυζαντίου πολὺ πρὶν παρουσιασθεῖ
στὸ προσκήνιο τῆς ἱστορίας τὸ ἀντίχριστο Ἰσλάμ. Ὁ Ναὸς θεμελιώθηκε ἀπὸ
τὸν Μέγα Κωνσταντίνο, κτίσθηκε πάλι
ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο τὸν Β΄ λόγῳ πυρκαϊᾶς, πυρπολήθηκε κατὰ τὴ «στάση τοῦ
Νίκα» ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ Α΄ καὶ τελικὰ θεμελιώθηκε τὸ ἔτος 532 ἀπὸ τὸν
ἴδιο αὐτοκράτορα. Ὁλοκληρώθηκε δὲ
ἔπειτα ἀπὸ 6 χρόνια, ἀφοῦ ἐργάσθηκαν
10.000 τεχνίτες καὶ ἐργάτες μὲ βάση τὰ
σχέδια ποὺ ἐκπόνησαν οἱ δύο τότε διάσημοι ἀρχιτέκτονες Ἀνθέμιος ὁ Τραλλιανὸς καὶ Ἰσίδωρος.
Τὸ ἔτος 537, ὁπότε ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια
τοῦ ὑπέροχου, περίλαμπρου καὶ περικαλλοῦς αὐτοῦ οἰκοδομήματος, ὁ Ἰουστινιανὸς δοξάζοντας τὸν Θεὸ ἀνεφώνησε καὶ τὸ γνωστό: «Νενίκηκά σε, Σολομών», ἐννοώντας τὸν βασιλιὰ Σολομώντα ποὺ ἔκτισε τὸν Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων. Ὅλη ἡ ὑφήλιος γνωρίζει ὅτι ἡ
Ἁγία Σοφία ὑπῆρξε ἔκτοτε τὸ καύχημα
τῶν Ὀρθοδόξων, τὸ κέντρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ τελευταία θεία Λειτουργία στὸ
ναὸ αὐτὸ τελέσθηκε τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸν Μάϊο τοῦ
1453.
Τόσο ἀνιστόρητο περνάει τὸ κοινὸ
πρὸς τὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται ὁ Τοῦρκος
Πανεπιστημιακός; Δὲν βρέθηκε ἕνας
μυαλωμένος Τοῦρκος νὰ τοῦ συστήσει
νὰ μὴ λέει ἀνοησίες κομπάζοντας γιὰ
φανταστικὰ ἐπιτεύγματα Τούρκων; Οἱ
ἐξ ἀνατολῶν γείτονές μας δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι μὲ κάτι τέτοιες δηλώσεις γελοιοποιοῦνται διεθνῶς;
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ΠΣΛΣ

 Κ 2Μ
ΥΡΙΑΚΗ

ΑΡΤΙΟΥ

(Τῆς Τυροφάγου)

Ἡσυχίου μάρτυρος,
Νικολάου τοῦ Πλανᾶ
Ἦχος γ΄ - Ἑωθινὸν Γ΄

1. 8αιρὸς γιὰ ἐντατικὸ ἀγώνα
Βρισκόμαστε ἤδη στὸ κατώφλι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ περίοδος τῆς Σαρακοστῆς, ποὺ ἀρχίζει
ἀπὸ σήμερα τὸ βράδυ μὲ τὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινό,
εἶναι μιὰ πνευματικὴ πορεία ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ μᾶς
προετοιμάσει, γιὰ νὰ συμμετάσχουμε σωστὰ στὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
Στὴν ἔναρξη λοιπὸν αὐτῆς τῆς περιόδου ἀκούγεται
ἰδιαίτερα ἐπίκαιρος ὁ ἀφυπνιστικὸς λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι·... ἡ
νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν». Εἶναι πλέον ὥρα
νὰ σηκωθοῦμε ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ἀμέλειας, ποὺ μᾶς
κάνει δυσκολοκίνητους στὸ καλό... Ἡ ζωὴ αὐτή, ποὺ
μοιάζει μὲ νύχτα σκοτεινή, προχώρησε, ἐνῶ ἡ ἡμέρα
τῆς ἄλλης ζωῆς πλησίασε. Κι ἂν ἀκόμη δὲν ἔλθει ὁ Κύριος σύντομα μὲ τὴν ἔνδοξη Δευτέρα Του Παρουσία,
ἔρχεται ὅμως γιὰ τὸν καθένα μας μὲ τὸν θάνατο. Ὀφείλουμε, λοιπόν, νὰ εἴμαστε ἄγρυπνοι καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν κάθαρση ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη καὶ
τὴν καλλιέργεια τῶν ἁγίων ἀρετῶν.
Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ συμβάλλει οὐσιαστικὰ τὸ
ὅλο πρόγραμμα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ
μᾶς παρακινεῖ σὲ νηστεία καὶ ἐγκράτεια, σὲ μετάνοια
καὶ προσευχή, σὲ συχνότερη συμμετοχὴ στὶς ἱερὲς
Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ στὰ ἱερὰ Μυστήρια.
«Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια...», ψάλαμε νωρίτερα στὸν Ὄρθρο (Δοξαστικὸ
τῶν Αἴνων). Ἂς ἀξιοποιήσουμε λοιπὸν τὴν εὐλογημένη
αὐτὴ εὐκαιρία γιὰ τὴν πνευματική μας ἀνασυγκρότηση. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποτινάξουμε τὸν ὕπνο τῆς

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ρωμ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 4
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Ματθ. ς΄ 14-21

δελφοί, νῦν ἐγγύτερον
ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ
ὅτε ἐπιστεύσαμεν. ἡ
νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα
ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν
τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ
ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ
φωτός. ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν,
μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ
κοίταις καὶ ἀσελγείαις,
μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾿
ἐνδύσασθε τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε
εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις
διαλογισμῶν. ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ
ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. ὁ
ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ
ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων
ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει·
σταθήσεται δέ· δυνατὸς
γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.
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ἀδιαφορίας γιὰ τὰ πνευματικὰ καὶ νὰ
ἀκολουθήσουμε τὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ
στὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.
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ροῦ, τότε ἐξολοθρεύουν τὸν ἐχθρὸ διάβολο καὶ ἐξουδετερώνουν τὰ πάθη, ποὺ
μᾶς καταδυναστεύουν.

3. :χι στὴν κατάκριση

2. ὰ «ὅπλα τοῦ φωτὸς»
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ πνευματικὸς ἀγώνας παρομοιάζεται μὲ πόλεμο. Ὅλοι οἱ
χριστιανοὶ εἴμαστε στρατιῶτες ποὺ καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ἐπιθέσεις ποικίλων καὶ ἐπικίνδυνων ἐχθρῶν,
ὅπως εἶναι ὁ ἁμαρτωλὸς κόσμος καὶ ὁ
διάβολος.
Καὶ φυσικά, ὅπως ὅλοι οἱ στρατιῶτες,
εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὁπλισθοῦμε καταλλήλως. Νὰ ἐνδυθοῦμε «τὰ ὅπλα τοῦ φωτός», ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
Ποιὰ εἶναι ὅμως αὐτὰ τὰ ὅπλα;... Στὸ
περιεκτικότατο τροπάριο τῆς ἡμέρας
«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται» ὁ
ἱερὸς ὑμνογράφος μᾶς προσκαλεῖ νὰ
ἀναλάβουμε «τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ» καὶ νὰ πολεμήσουμε τὸν ἐχθρὸ μὲ
τὰ ἑξῆς ὅπλα: «Ὡς τεῖχος ἄρρηκτον, κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν
προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην· ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν,
ἥτις ἐκτέμνει (=ἡ ὁποία ἀποκόπτει) ἀπὸ
καρδίας πᾶσαν κακίαν».
Νηστεία, ἐλεημοσύνη, προσευχή. Αὐτὰ εἶναι τὰ πνευματικά μας ὅπλα, τὰ ὁποῖα, ὅταν συνδυάζονται μὲ θερμὴ πίστη καὶ καταφυγὴ στὴ δύναμη τοῦ Σταυ-

Μιὰ μεγάλη ἁμαρτία ποὺ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ διαταράζει
τὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἀδελφούς μας εἶναι
ἡ κατάκριση. Ὁ μεταπτωτικὸς ἄνθρωπος, ἔχοντας θεοποιήσει τὸ ἐγώ του, μὲ
δυσκολία διακρίνει καὶ ἀναγνωρίζει τὰ
προσωπικά του λάθη, ἐνῶ, ἀντίθετα,
βλέπει εὔκολα στοὺς ἄλλους παραλείψεις καὶ ἐκτροπές. Κάτι τέτοιο ὅμως
εἶναι ὄχι μόνο ἄδικο ἀλλὰ καὶ ὀλέθριο
γιὰ τὴν ψυχή του.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος μὲ
αὐστηρὸ τόνο λέει: «σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων
ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατὸς
γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν». Ποιὸς
εἶσαι ἐσὺ ποὺ κατακρίνεις ξένο δοῦλο;
Αὐτὸς δὲν ἔχει ἐσένα Κύριο, ἀλλὰ τὸν
Θεό. Τὸ ἂν στέκεται ἢ πέφτει πνευματικὰ εἶναι στὴν κρίση τοῦ Κυρίου του.
Μάθε λοιπὸν ὅτι, ἐνῶ ἐσὺ τὸν κατακρίνεις, αὐτὸς θὰ σταθεῖ στερεὸς στὴν πίστη. Διότι ὁ Θεὸς ἔχει τὴ δύναμη νὰ τὸν
ἀνορθώσει καὶ νὰ τὸν στερεώσει.
Πράγματι, ἐμεῖς δὲν ἔχουμε καμία ἁρμοδιότητα νὰ κρίνουμε τοὺς ἄλλους. Ἕνας εἶναι ὁ δίκαιος Κριτής, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, καὶ Αὐτὸς μᾶς ἔδωσε σαφὴ
ἐντολή: «μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε»
(Ματθ. ζ΄ 1). Ἂς προσέχουμε λοιπὸν
πολὺ τὰ λόγια μας κι ἂς παρακαλοῦμε
τὸν ἅγιο Θεό, ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ ἅγιος
Ἐφραὶμ ὁ Σύρος στὴν ὡραία προσευχὴ
ποὺ χρησιμοποιοῦμε καθημερινὰ κατὰ
τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή: «Ναί, Κύριε
Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ
πταίσματα καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου».

Τ

ὰ ἄστρα μιλοῦν γιὰ σᾶς» εἶναι ἕνας συνηθισμένος τίτλος μὲ τὸν
ὁποῖο οἱ πλανεμένοι ἢ ἀπατεῶνες ἀστρολόγοι προσπαθοῦν νὰ παραπλανήσουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς
κάνουν πελάτες τους. Καὶ παραπλανοῦν
δυστυχῶς πολλούς, ἀπομυζώντας τὰ
χρήματά τους καὶ κάνοντάς τους δούλους τῶν ἀνοησιῶν τους.
Παρατηρώντας κανεὶς τὴ μεγάλη βιομηχανία τῶν ἀστρολογικῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ ἔχουν στήσει οἱ ἐπιτήδειοι, ἕνα
πράγμα διαπιστώνει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀνόητος. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὑπῆρξε
ξεκάθαρος καὶ ἀπόλυτος: «Οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ περικαθαίρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἢ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενος μαντείαν, κληδονιζόμενος καὶ
οἰωνιζόμενος»· δὲν ἐπιτρέπεται νὰ βρίσκεται ἀνάμεσά σας ἄνθρωπος ποὺ θὰ
ἐξαγνίζει τάχα τὸν γιὸ ἢ τὴν κόρη του πάνω ἀπὸ τὴ φωτιά, οὔτε ἄνθρωπος ποὺ θὰ
κάνει μαντεῖες ἢ θὰ παρατηρεῖ τὴ φύση
καὶ τὰ ὄρνια γιὰ νὰ μαντεύει (Δευτ. ιη΄ 10).
Καὶ ὅμως γίνεται ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ πράγμα. Καὶ πραγματοποιεῖται ἔτσι ὁ θεό-

«

πνευστος λόγος τοῦ Ψαλμωδοῦ: «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ
ὡμοιώθη αὐτοῖς»· ὁ ἄνθρωπος ἐνῶ εἶναι
τιμημένος μὲ μέγιστη τιμὴ ἀπὸ τὸν Θεό,
δὲν τὸ καταλαβαίνει. Βάζει τὸν ἑαυτό του
στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη καὶ
γίνεται ὅμοιός τους (Ψαλμ. μη΄ [48] 13).
Ὅμοιός τους! Ἐνῶ εἶναι βασιλιάς, φέρεται ὡς κτῆνος. Ἐνῶ εἶναι λογικός, σκέφτεται παράλογα, γίνεται ἄλογο ζῶο. Τρέλα,
παραλογισμός!
Τρέλα πράγματι! Πῶς ἀλλιῶς νὰ ἐξηγήσει κανεὶς τὸ γεγονὸς ὅτι τόσοι ἄνθρωποι σήμερα πιστεύουν ὅτι ἡ ζωή τους
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κίνηση τῶν ἄστρων
καὶ τὸ ζώδιό τους; Ἀκόμη καὶ πολιτικοὶ
καὶ ἀρχηγοὶ μεγάλων κρατῶν ἐξαρτοῦν
τὶς ἀποφάσεις τους ἀπὸ τὶς προβλέψεις
τῶν ἀστρολόγων, ὅπως λέγεται ὅτι ἔκανε καὶ ὁ Χίτλερ καὶ ὅπως φαίνεται ὅτι κάνουν καὶ σημερινοὶ ἡγέτες καὶ μάλιστα
μεγάλων κρατῶν.
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι στὴν ἀστρολογία
καταφεύγουν καὶ πολλοὶ Χριστιανοὶ καὶ
μάλιστα Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
➙

«Τὰ ἄστρα μιλοῦν γιὰ σᾶς...»
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Ἀπὸ τί παρασύρονται; Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ὑπόθεση εἶναι εἴτε
πλάνη εἴτε ἀπάτη; Εἶναι ποτὲ δυνατὸν
τὰ ἀστέρια νὰ καθορίζουν τὴ ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου;
Φυσικὰ ἡ ἱστορία τῆς ἀστρολογίας δὲν
εἶναι τωρινή. Πάντοτε ὑπῆρχαν οἱ πλανεμένοι ποὺ ξεγελοῦσαν τὸν κόσμο μὲ τὶς
ψευτοπροβλέψεις τους. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀφιερώνει μεγάλο μέρος τῆς 6ης ὁμιλίας του στὴν «Ἑξαήμερον» στὸ θέμα
τῆς ἀστρολογίας καὶ ἐκθέτει μὲ λεπτομέρειες τὶς ἀντιλήψεις τῶν ἀστρολόγων.
Ἔλεγαν π.χ. οἱ ἀπατεῶνες γιὰ τὸ μέλλον
τῶν παιδιῶν ἀνάλογα μὲ τὸ ζώδιο στὸ
ὁποῖο αὐτὰ γεννήθηκαν: «Ὁ ταυριανὸς
τληπαθὴς καὶ δουλικός· ἐπειδὴ ὑπὸ ζυγὸν ὁ ταῦρος. Καὶ ὁ σκορπιανὸς πλήκτης διὰ τὴν πρὸς τὸ θηρίον ὁμοίωσιν.
Ὁ δὲ ζυγιανὸς δίκαιος, διὰ τὴν παρ᾽ ἡμῖν
τῶν ζυγῶν ἰσότητα»· τὸ παιδὶ ποὺ γεννήθηκε στὸ ζώδιο τοῦ ταύρου («ταυριανός») θὰ εἶναι ταλαίπωρο καὶ δουλικό,
ἐπειδὴ ὁ ταῦρος μπαίνει κάτω ἀπὸ ζυγό.
Τὸ παιδὶ ποὺ γεννιέται στὸν ἀστερισμὸ
τοῦ σκορπιοῦ («σκορπιανός») θὰ διαπληκτίζεται συνεχῶς, διότι μοιάζει στὸν
σκορπιὸ ποὺ δαγκώνει. Ἐνῶ αὐτὸ ποὺ
γεννιέται στὸν ἀστερισμὸ τοῦ ζυγοῦ θὰ
εἶναι δίκαιο, διότι χρησιμοποιοῦμε τὴ ζυγαριὰ γιὰ νὰ ἰσοζυγιάζουμε.

Ἔκδοση ὄγδοη

«Τί τούτων γένοιτ’ ἂν καταγελαστότερον;», σημειώνει ὁ Μέγας Βασίλειος. Ἂν
δεχθοῦμε ὡς σωστὸ κάτι τέτοιο, συνεχίζει ὁ ἅγιος, τότε οὔτε ἐγκληματίες ὑπάρχουν οὔτε εὐθύνη γιὰ ὁτιδήποτε.
Καὶ ὁ κάθε παραβάτης θὰ μποροῦσε
νὰ ζητήσει τὴν ἀθώωσή του, διότι θὰ
ἐπεκαλεῖτο ὡς αἰτία τῶν πράξεών του τὸ
ζώδιό του.
Ἀλλὰ ἡ ἀστρολογία ἔχει καὶ ἄλλο βάθος πολὺ πιὸ ἀκάθαρτο καὶ σκοτεινό. Διότι στὴν οὐσία της ἡ ἀστρολογία εἶναι
θρησκεία, παγκόσμια μάλιστα θρησκεία,
γι’ αὐτὸ καὶ ἔχει ὀπαδοὺς σὲ ὅλα τὰ ἔθνη
καὶ τοὺς λαούς. Καὶ τί εἴδους θρησκεία
εἶναι ἡ ἀστρολογία; Εἶναι ἀποκρυφισμός·
δηλαδὴ συγκεκαλυμμένος σατανισμός.
Τοὺς δαίμονες λατρεύουν συνειδητὰ ἢ
ἀσυνείδητα ὅσοι πιστεύουν καὶ ὅσοι καταφεύγουν σ’ αὐτήν.
Συνεπῶς ἡ πίστη στὴν ἀστρολογία
στὴν οὐσία εἶναι ἄρνηση τῆς χριστιανικῆς
πίστεως, προδοσία τοῦ Εὐαγγελίου.
Γι’ αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο ἀνοησία ἡ
καταφυγὴ στὴν ἀστρολογία. Εἶναι ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεό, ἀποστασία ἀπὸ
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ἐμπαιγμὸς καὶ καταπάτηση τοῦ Εὐαγγελίου. Καὶ εἶναι φανερὸ ὅτι Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν
μπορεῖ νὰ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀστρολογία.
Καμία καὶ ποτέ!

Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου

Καὶ σήμερα ΕΙΔΩΛΑ;
Ὑπάρχουν μάγια; Πρέπει νὰ πιστεύουμε στὶς
προλήψεις; Τί εἶναι οἱ μαντεῖες, ἡ ἀστρολογία, τὰ
ὡροσκόπια; Πῶς ἐξηγοῦνται τὰ ὄνειρα; Ὁ Πνευματισμὸς εἶναι ἀντίθετος στὴ θρησκεία μας; Ἀπάντηση
στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ δίνει τό βιβλίο μας αὐτό.
Σελίδες 124. Τιμᾶται 3  ̦.

ΠΡΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

1. Ἡ «ὀργὴ» τοῦ Θεοῦ

Ἡ ἔννοια τῆς «ὀργῆς» τοῦ Θεοῦ εἶναι
τὸ δεύτερο μεγάλο ζήτημα ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ θεωρία τῆς ἱκανοποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύνης, μάλιστα ὄχι
τόσο ὡς πρὸς τὴν ἀνσέλμεια διατύπωσή της, ἀλλὰ τὴν ὀξύτερη μορφή της,
ὅπως αὐτὴ διαμορφώθηκε ἀπὸ σημαντικὴ μερίδα τοῦ Προτεσταντισμοῦ.
Τὸ ζήτημα εἶναι ἐνδιαφέρον, διότι καὶ
στοὺς Ὀρθόδοξους συγγραφεῖς, ποὺ
χρησιμοποιοῦν τὴν ὁρολογία τῆς θεωρίας τῆς ἱκανοποιήσεως τῆς θείας δικαιοσύνης, συναντᾶμε καὶ συχνὴ καὶ
ἔντονη μερικὲς φορὲς τὴν ἀναφορὰ
στὴν «ὀργὴ» τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν ὁποία,
ὅπως τονίζουν, μᾶς λυτρώνει ὁ Χριστὸς διὰ τῆς Θυσίας Του.
Ὅσοι ἐπικρίνουν αὐστηρὰ αὐτὸν τὸν
ἐπηρεασμὸ τῶν Ὀρθοδόξων ὑποστηρίζουν ὅτι θεολογικῶς εἶναι λάθος νὰ κάνουμε λόγο γιὰ «ὀργὴ» τοῦ Θεοῦ. Πρωτίστως διότι ὁ Θεὸς εἶναι ἀπαθὴς καὶ
ἑπομένως Τοῦ εἶναι παντελῶς ξένη κάθε
ἔννοια πάθους. Ἄρα ἀποτελεῖ ἀτόπημα
ἡ ἀπόδοση ὀργῆς σ᾿ Αὐτόν. Πολὺ περισσότερο, λένε, εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ
ἀπόδοση ὀργῆς στὸν Θεό, διότι Ἐκεῖνος
εἶναι μόνο ἀγάπη καὶ ἀποτελεῖ βλασφημία τὸ νὰ Τοῦ ἀποδίδεται κάτι ποὺ ἀποτελεῖ διαστροφὴ τῶν αἰσθημάτων Του.
Ἡ παρουσία ἑπομένως αὐτῆς τῆς διατυπώσεως στὰ κείμενα τῶν Ὀρθόδο-

Ἱκανοποίηση
θείας δικαιοσύνης;
Θ΄
ξων συγγραφέων κρίνεται λανθασμένη
καὶ ἐπικρίνεται ἔντονα ὡς ἀνεπίτρεπτος
ἐπηρεασμὸς καὶ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἔχουν ὅμως ἔτσι ἀκριβῶς τὰ πράγματα; Κατὰ τὴ γνώμη μας αὐτὴ ἡ ἀντιμετώπιση τῶν Ὀρθόδοξων συγγραφέων ποὺ ὁμιλοῦν γιὰ «ὀργὴ» τοῦ Θεοῦ
εἶναι ὑπερβολικὴ καὶ ἄδικη.
Ἡ ἀντίδραση τῶν ἐπικριτῶν δὲν εἶναι
ἀσφαλῶς ἀνερμήνευτη. Γνωρίζοντας
αὐτοὶ τὴν προτεσταντικὴ κακοποίηση
τῆς ἔννοιας, ὁδηγοῦνται ἐξ ἀντιδράσεως σὲ παντελὴ ἀπόρριψη τῆς διατυπώσεως.
Ὅμως ἡ ἔννοια καὶ ἡ ὁρολογία περὶ
«ὀργῆς» τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο δὲν εἶναι
ὀρθοδόξως ἀπόβλητη, ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβλημένη, ὅταν αὐτὴ θεωρεῖται καὶ χρησιμοποιεῖται σωστά.
Πρωτίστως εἶναι ἐπιβεβλημένη, διότι
εἶναι καθαρὰ ἁγιογραφικὴ ἔννοια. Ἁγιογραφικὴ ὄχι μόνο τῆς Παλαιᾶς (ὅπου
χρησιμοποιεῖται συχνότατα καὶ μὲ ὑ-

92
περβολικὰ ἔντονες διατυπώσεις) ἀλλὰ
καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης.
Καὶ στὴν μὲν Παλαιὰ Διαθήκη οἱ φράσεις τοῦ τύπου «ὠργίσθη θυμῷ Κύριος», «ὀργὴ θυμοῦ Κυρίου» καὶ παρόμοιες εἶναι συχνότατες. Μάλιστα ἐμφανίζεται ὁ Θεὸς νὰ ὀργίζεται τόσο πολύ,
ὥστε νὰ τιμωρεῖ αὐστηρὰ καὶ σκληρὰ
τὴν ἁμαρτία, ὅπως ἔκανε μὲ τὸν Κατακλυσμὸ καὶ μὲ τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων.
Καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη ὅμως ἐπίσης
συχνὰ γίνεται ἀναφορὰ στὴν «ὀργὴ»
τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας χρησιμοποίησε τέτοιες ἐκφράσεις, ὅπως π.χ.
στὴν παραβολὴ τῶν Βασιλικῶν Γάμων
(Ματθ. κβ΄ 7).
Ἐπιπλέον, ἡ ἔννοια τῆς «ὀργῆς» τοῦ
Θεοῦ εἶναι διάσπαρτη καὶ στὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὰ συγγράμματα τῶν θεοφόρων Πατέρων. Γράφει
π.χ. ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Ὠργίζετο
ἡμῖν ὁ Θεός, ἀπεστρεφόμεθα ἡμεῖς τὸν
Θεόν, τὸν φιλάνθρωπον Δεσπότην·
μέσον ἑαυτὸν ἐμβαλὼν ὁ Χριστὸς ἑκατέραν τὴν φύσιν κατήλλαξε. Καὶ πῶς
μέσον ἑαυτὸν ἐνέβαλε; Τὴν τιμωρίαν
τὴν ὀφειλομένην ἡμῖν παρὰ τοῦ Πατρὸς
αὐτὸς ἐνεδέξατο, καὶ τὴν ἐκεῖθεν τιμωρίαν καὶ τὰ ἐνταῦθα ὀνείδη ὑπέμεινε»
(P.G. 50, 445).
Συνεπῶς, ἂν κάτι εἶναι ἀπόβλητο, αὐτὸ εἶναι ἡ λανθασμένη χρήση τῆς διατυπώσεως. Ἡ ὀρθὴ χρήση της καὶ ἀκατηγόρητη εἶναι καὶ ἐπιβεβλημένη. Τὴν
ὀρθὴ δὲ χρήση τῆς ἔννοιας τῆς ὀργῆς
τὴν ὑποδεικνύουν ἐπακριβῶς οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Λέει π.χ. ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Ὀργὴν δὲ Θεοῦ
νοητέον τὴν δικαίαν ἡμῶν παρ᾿ Αὐτοῦ
ἐγκατάλειψιν»· τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ τὴν ἐννοοῦμε ὡς δίκαιη ἐγκατάλειψή μας ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ. Γιατί δί-

ΑΡΙΘ. 2083, 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

καιη; «Διὰ τὴν ἡμετέραν ἁμαρτίαν καὶ
ἀπείθειαν», συμπληρώνει ὁ ἅγιος Γρηγόριος. Ἀκριβέστατα τὸ διατυπώνει στὸ
Εὐαγγέλιο του ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης:
«Ὁ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν,
ἀλλ’ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ᾿ αὐτόν»
(Ἰω. γ΄ 36). Τὸ ἴδιο καὶ ὁ ἀπόστολος
Παῦλος: «Ἀποκαλύπτεται ὀργὴ Θεοῦ
ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ
ἀδικίαν ἀνθρώπων» (Ρωμ. α΄ 18). Καὶ
εἶναι πολλὰ ἀκόμη τὰ σχετικὰ κείμενα.
Συνεπῶς ἡ χρήση τοῦ ὅρου «ὀργὴ
τοῦ Θεοῦ» καὶ τῶν σχετικῶν, ὅταν γίνεται μὲ παραδοσιακὸ τρόπο, ὄχι μόνο
ἐπιτρέπεται ἀλλὰ καὶ ἐπιβάλλεται. Ὁ
παραδοσιακὸς δὲ τρόπος εἶναι αὐτὸς
ποὺ ὑπέδειξε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «ἡ δικαία ἡμῶν παρὰ τοῦ Θεοῦ
ἐγκατάλειψις».
Ὁ ἅγιος κάνει λόγο γιὰ δίκαιη ἐγκατάλειψη λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας. Εἶναι
ἐγκατάλειψη τὴν ὁποία ἐμεῖς αἰσθανόμαστε ὡς ὀργή. Ὅμως καὶ αὐτὴ ἡ ἐγκατάλειψη (ὀργή) εἶναι ἐκδήλωση τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὀργίζεται ὁ Θεός,
δηλαδὴ ἐγκαταλείπει τὸν ἁμαρτάνοντα
ἄνθρωπο ἀπὸ ἀγάπη, γιὰ νὰ δοκιμάσει αὐτὸς τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα τῆς
ἁμαρτίας καὶ νὰ συνέλθει ἢ νὰ συνετιστοῦν οἱ ἄλλοι ἀπὸ τὸ κατάντημά του.
Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι
συγγραφεῖς ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴν
ἔννοια τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ, δὲν παύουν τὴν ἴδια ὥρα νὰ περιγράφουν τὴν
ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀγάπη ποὺ
Τὸν παρεκίνησε νὰ γίνει ἄνθρωπος καὶ
νὰ ἀνεβεῖ στὸ Σταυρὸ προσφέροντας
ὡς λύτρο γιὰ τὴ δικαίωση καὶ σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου τὸ Αἷμα Του.
Ἀλλὰ γιὰ τὴν «ὀργὴ» τοῦ Θεοῦ ὡς
ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης Του θὰ κάνουμε
ἐκτενέστερο λόγο στὸ ἑπόμενο ἄρθρο
μας.

Ο

λα τὰ Σάββατα τοῦ χρόνου εἶναι ἀφιερωμένα στὶς ψυχές, δηλαδὴ στοὺς
κεκοιμημένους, ἀλλὰ τὸ Σάββατο
τῆς Ἀπόκρεω καὶ τὸ Σάββατο πρὶν ἀπὸ
τὴν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι τὰ
δύο ἐπισημότερα ὅλου τοῦ χρόνου. Ἐξαιρεῖται βέβαια τὸ Μέγα Σάββατο, ποὺ
εἶναι μοναδικὸ καὶ ἀσύγκριτο λόγῳ τοῦ
γεγονότος ποὺ γιορτάζουμε τότε: ὁ θεῖος
Λυτρωτὴς βρίσκεται «ἐν τάφῳ σωματικῶς, ἐν ᾅδου δὲ μετὰ ψυχῆς ὡς Θεός,
ἐν Παραδείσῳ δὲ μετὰ λῃστοῦ καὶ ἐν
θρόνῳ μετὰ Πατρὸς καὶ Πνεύματος...».
Τὸ Σάββατο τῆς Ἀπόκρεω ἡ μητέρα
Ἐκκλησία τελεῖ κοινὸ Μνημόσυνο «ὑπὲρ
πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων
ὀρθοδόξων χριστιανῶν», τοὺς ὁποίους
«ἐκάλυψε τάφος ἐν πάσῃ χώρᾳ». Ἰδιαιτέρως τὸ τελεῖ γιὰ ὅσους «κατὰ καιροὺς
ἀπέθανον ἄωρα ἢ εἰς ξενιτείαν ἢ εἰς ὄρη
καὶ κρημνούς, ἴσως δὲ καὶ πένητες ὄντες
οὐκ ἠξιώθησαν τῶν διατεταγμένων μνημοσύνων». Ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς πνίγηκαν
στὴ θάλασσα, ἄλλοι σκοτώθηκαν στὸν
πόλεμο, ἄλλοι χάθηκαν στὴ χιονοθύελλα, ἄλλοι κάηκαν στὴ φωτιά, ἄλλοι πέθαναν ἀπὸ θεομηνίες καὶ δὲν ἀξιώθηκαν τῶν καθορισμένων μνημοσύνων, τὰ
ὁποῖα ἀπὸ τὶς Ἀποστολικὲς Διαταγὲς παρ λάβα
ρα
β με ὡς
ὡς τάξη
η νὰ τελοῦμε
τελοῦμ
με ὑπὲρ ἀναραλάβαμε

παύσεως τῶν προσφιλῶν κεκοιμημένων
μας.
Ὡς τάξη παραλάβαμε οἱ χριστιανοὶ νὰ
τελοῦμε τὰ τρίτα, τὰ ἔνατα, τὰ τεσσαρακοστὰ καὶ τὰ ἐνιαύσια μνημόσυνα. Πολλοὶ τελοῦν καὶ τρίμηνα, ἑξάμηνα, ἐννιάμηνα καὶ τριετὴ μνημόσυνα. Ἐπειδὴ ὅμως στὴν πράξη δὲν ἀξιώνονται ὅλοι οἱ
κεκοιμημένοι τῶν διατεταγμένων μνημοσύνων, ἡ μητέρα Ἐκκλησία τελεῖ ὑπὲρ
ἀναπαύσεώς τους κοινὸ Μνημόσυνο.
Τὸ κοινὸ αὐτὸ Μνημόσυνο καθορίσθηκε νὰ τελεῖται τὴν παραμονὴ τῆς Κυριακῆς τῆς Μελλούσης Κρίσεως, ποὺ ὀνομάζεται καὶ Κυριακὴ τῶν Ἀπόκρεων, διότι τὴν ἄλλη ἡμέρα ἀναγινώσκεται ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Κρίσεως: «Ὅταν
ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ
αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ’
αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης
αὐτοῦ...» (Ματθ. κε΄ 31). Θὰ καθίσει ὁ
δίκαιος Κριτὴς σὲ θρόνο ἔνδοξο καὶ λαμπρό, γιὰ νὰ κρίνει ζῶντας καὶ νεκρούς!
«Ὁποία ὥρα τότε καὶ ἡμέρα φοβερά! Βίβλοι ἀνοίγονται καὶ πράξεις ἐλέγχονται
καὶ τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους δημοσιεύονται»!
Ἡ μητέρα Ἐκκλησία, ἐπειδὴ μᾶς θυμίζει
μὲ τὸ Εὐαγγέλιο αὐτὸ τὴ μέλλουσα Κρίση
η, τελεῖ τὴν πρ
προη
ηγο
γ ύμενη
η ἡμέρα
ἡμέρ
ἡμ
έρα
α κοινὸ
κοιν
κο
ινὸ
ὸ
ση,
προηγούμενη
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Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως ὅλων τῶν κεκοιμημένων παιδιῶν της, γιὰ νὰ καθικετεύσει τὸν πανοικτίρμονα Κύριο νὰ φανεῖ ἵλεως τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, τὴν ἐπιφανὴ καὶ μεγάλη.
Πόσο ἐπαινετὴ εἶναι ἡ καλὴ συνήθεια ποὺ ἔχουν οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ νὰ ἐπωφελοῦνται τὸ Σάββατο τῆς Ἀπόκρεω καὶ νὰ φέρνουν
στὴν ἐκκλησία ἕνα πιάτο μὲ κόλλυβα καὶ τὰ δίπτυχα
Ἔκδοση τέταρτη
μὲ τὰ ὀνόματα τῶν προσφιλῶν κεκοιμημένων τους γιὰ
νὰ μνημονευθοῦν! Οἱ ψυχὲς τῶν κεκοιμημένων αἰσθάἈρχιμ. Γεωργίου Δ. Μπίζα
νονται τὶς προσφερόμενες ὑπὲρ αὐτῶν προσευχὲς καὶ
εἶναι εὐγνώμονες ποὺ τοὺς θυμόμαστε.
Μερικοὶ νομίζουν ὅτι ἐκεῖ ποὺ πηγαίνουν οἱ νεκροὶ δὲν
ἔχουν πλέον καμιὰ ἀνάγκη. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη δὲν εἶναι
σωστή. Ἔχουν καὶ οἱ κεκοιμημένοι ἀνάγκη ἀπὸ τὴ φροντίδα μας κι ὀφείλουμε μ’ ὅλη μας τὴν καρδιὰ νὰ τὴν παρέχουμε. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς λέει μὲ τὴν ἁπλότητα ποὺ τὸν διακρίνει στὴν τέταρτη Διδαχή του: «Ἂν
ἀγαπᾶτε τοὺς ἀποθαμμένους, κάμνετε ὅ,τι ἠμπορεῖτε
διὰ τὴν ψυχήν των· συλλείτουργα, μνημόσυνα, νηστείας, προσευχάς, ἐλεημοσύνας».
Ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕναν ἀκόμη λόγο τελεῖ κοινὸ Μνημόσυνο ἡ μητέρα Ἐκκλησία τὸ Ψυχοσάββατο τῆς Ἀπόκρεω:
γιὰ νὰ ὑπενθυμίσει καὶ σὲ μᾶς «τοὺς περιλειπομένους»
«τὸν κοινὸν θάνατον» καὶ νὰ μᾶς «διεγείρῃ πρὸς μετάνοιαν». Ἐφόσον ὅλοι θὰ βρεθοῦμε ἐνώπιον τοῦ βήματος τοῦ δικαίου Κριτοῦ, πόσο πολὺ πρέπει νὰ προσέχουμε νὰ ζοῦμε «ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις»!
Γιὰ νὰ βρεθοῦμε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ, ὅπως λέει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Πέτρος.
Ἡ ἔκδοσή μας αὐτὴ ἐξετά«Ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ» (Β΄
ζει μὲ τρόπο ἁπλὸ καὶ καταΠέτρ. γ΄ 11, 14).
νοητὸ τὸ καθῆκον τοῦ ἐκκληΤὰ ἱερὰ μνημόσυνα μᾶς βοηθοῦν νὰ μετανοοῦμε βασιασμοῦ. Ἀναλύει ποιὸ εἶναι
θύτερα
καὶ νὰ ζοῦμε κατὰ Θεόν. Ἐπίσης μᾶς βοηθοῦν
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὸ θέμα
νὰ
μὴν
ἀσχολούμαστε
μόνο μὲ τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ νὰ
αὐτό, ποιὰ ἡ Παράδοση τοῦ
φρον
τίζουμε
καὶ
γιὰ
τοὺς
κεκοιμημένους μας. Ἂν τοὺς θυἔθνους μας, γιατί δὲν πρέπει
μόμαστε, θὰ μᾶς θυμηθεῖ καὶ μᾶς ὁ Θεὸς στὴ Βασιλεία
νὰ καταλύεται ἡ ἀργία τῆς ΚυΤου. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ μᾶς θυμοῦνται, ὅταν μᾶς
ριακῆς μὲ βάση τὶς Διδαχὲς
τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ,
πάρει ὁ Θεὸς κοντά Του. Θὰ ἀνάβουν τὸ καντήλι μας, θὰ
καὶ ἀναλύει τὶς μεγάλες ὠφέδίνουν τὸ ὄνομά μας νὰ μνημονευθεῖ στὴ θεία Λειτουργία,
λειες ποὺ προέρχονται ἀπὸ
θὰ τελοῦν Μνημόσυνα γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς μας.
τὸν τακτικὸ ἐκκλησιασμό.
Εἶναι ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη ἡ φροντίδα μας γιὰ τοὺς κεΠρέπει νὰ διαβασθεῖ καὶ νὰ
κοιμημένους. «Τέρπει καὶ κατευφραίνει τὸν φιλοικτίρμοδιαδοθεῖ ἀπὸ ὅλους τοὺς πινα Κύριον». «Ἀποφέρει πολλαπλάσια ἀνταμοιβὴ καὶ σ’
στοὺς Χριστιανοὺς στὴν κρίἐκείνους ἀπὸ τοὺς ὁποίους προσφέρονται καὶ σ’ αὐτοὺς
σιμη περίοδο ποὺ διέρχεται ἡ
γιὰ τοὺς ὁποίους προσφέρονται», ὅπως λέει ὁ ἅγιος ἸωΠατρίδα μας. Σελίδες 31.
άννης ὁ Δαμασκηνός.
Τιμᾶται 1 €.

Κάθε Κυριακὴ
στὴν Ἐκκλησία
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Ὁ ὅσιος Τίτος
τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

ὅσιος Τίτος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ἀνήκει στοὺς ὁσίους τῆς Ρωσίας τοῦ 12ου αἰῶνος.
Ἀπὸ μικρὸς δέχθηκε
ἀπὸ τὸν Θεὸ τὴν εἰδικὴ
κλήση τῆς ἀφιερώσεως
στὸν Μοναχικὸ βίο. Τόπος ἀσκήσεώς του ὑπῆρξε ἡ ὀνομαστὴ Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ
Κιέβου, ποὺ ἔκρυβε καὶ
ἐξεπαίδευε ἄριστους ἀγωνιστὲς τῆς Βασιλείας
τῶν οὐρανῶν.
Ἔχοντας ὁ μοναχὸς
Τίτος ἀνάμεσά του τέτοια ὑψηλὰ ὑποδείγματα ἀρετῆς, ἀγωνιζόταν
νὰ τὰ μιμηθεῖ καλλιεργώντας σὲ ἰδιαίτερα ὑψηλὸ βαθμὸ τὴν
ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη
πρὸς τοὺς συμμοναστές τους. Πρὸς
ὅλους ἦταν στοργικός, ἐξυπηρετικός,
μακρόθυμος καὶ συγκαταβατικός.
Ἡ θεοφιλὴς πολιτεία του καὶ τὸ εὐγενικὸ ἦθος του τὸν ὁδήγησαν σύντομα
στὸ ἱερατικὸ ἀξίωμα, στὸν βαθμὸ τοῦ
πρεσβυτέρου.
Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ὑπῆρχε στὴ Λαύρα
καὶ ὁ διάκονος Εὐάγριος, μὲ τὸν ὁποῖο
τοὺς ἕνωνε δυνατὸς ἐν Κυρίῳ σύνδε-

Α΄

σμος. Ὅμως ὁ ἐχθρὸς τῆς ἀγάπης, ὁ
μισόκαλος διάβολος, φθόνησε τὴν ὡραία ἐκείνη δυνατὴ ἀγάπη τους καὶ ἔσπειρε στὶς ψυχὲς καὶ
τῶν δύο ἱερωμένων μοναχῶν τὸ μίσος. Ἀπὸ μικροαφορμὲς ποὺ δόθηκαν ἔγιναν παρεξηγήσεις
ποὺ κατέληξαν σὲ παρανοήσεις, καὶ τοὺς ἔφεραν
σὲ ψυχικὴ ἀπόσταση, σὲ
ὀργὴ καὶ ἔχθρα.
Τὸ θέαμα ἦταν πολὺ
θλιβερὸ καὶ πικρὸ γιὰ
ὅλη τὴν Ἀδελφότητα τῆς
Λαύρας τοῦ Κιέβου. Οἱ
κάποτε τόσο στενὰ «ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ» συνδεδεμένοι πατέρες Τίτος
καὶ Εὐάγριος, τώρα νὰ βρίσκονται σὲ
τέτοια ἀπόσταση! Δὲν ἤθελαν οὔτε νὰ
μιλοῦν οὔτε καὶ νὰ βλέπονται μεταξύ
τους. Καὶ δυστυχῶς ἡ σατανικὴ αὐτὴ
κατάσταση τοὺς συνόδευε καὶ μέσα
στὸν Ναό, τὴν ὥρα τῆς Λατρείας. Ὁ ἕνας ἀπέφευγε νὰ δεχθεῖ τὴ θυμίαση τοῦ
ἄλλου ἢ τὸν προσπερνοῦσε. Τραγικὴ
κατάσταση!
Ζοῦσαν ἐγωιστικὰ στὴ δυστυχία ποὺ
εἶχαν ἐπιλέξει καὶ ποὺ ὁ διάβολος εἶχε
πυροδοτήσει. Πόσες νύχτες κοιμήθηκαν
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μὲ μνησικακία περιφρονώντας τὸν ἁγιογραφικὸ λόγο
«ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ἡμῶν» (Ἐφ.
δ΄ 26). Καὶ πόσες θεῖες Λειτουργίες ἔκαναν χωρὶς τὴ βασικὴ προϋπόθεση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ «καταλλάγηθι
τῷ ἀδελφῷ σου».
Ἡ Ἀδελφότητα παρακολουθοῦσε μὲ βαθὺ πόνο τὴν
πορεία τῶν δύο πατέρων καὶ πάσχιζε νὰ ἑνώσει τὰ
τραυματισμένα αὐτὰ ψυχικὰ μέλη της. Ὅμως κάθε
προσπάθεια ἀπὸ παρεμβάσεις ἐγκρίτων ἀδελφῶν καὶ
πατέρων παρέμενε ἄκαρπη, ἕως ὅτου ἦλθε ἡ ἐπίσκεψη
τοῦ Θεοῦ, τοῦ μεγάλου Πατέρα.
Μιὰ ἀσθένεια σοβαρὴ καθήλωσε στὸ κρεβάτι τὸν ἱερέα Τίτο. Θυμήθηκε τότε τὰ ἔσχατα, τὸ φοβερὸ βῆμα
τοῦ Κριτοῦ. Ἡ συνείδησή του ξύπνησε. Καὶ ξέσπασε σὲ
θρῆνο μετανοίας γιὰ τὴ μνησικακία του. Καὶ θέλοντας
νὰ παραδώσει ἕτοιμη ψυχὴ στὸν δικαιοκρίτη Θεό, κάλεσε ἐπειγόντως τοὺς ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς καὶ τοὺς
εἶπε: «Σᾶς ἱκετεύω, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου. Τρέξτε
ἐκ μέρους μου στὸ διάκονο Εὐάγριο. Καὶ πεῖτε του νὰ
μὲ συγχωρήσει».
Ὁ Εὐάγριος ὅμως ὄχι μόνο δὲν συγκινήθηκε ἀπὸ τὴν
παράκληση τοῦ Τίτου, ἀλλὰ καὶ ὀργίσθηκε περισσότερο. Ἀρνήθηκε νὰ τὸν συγχωρήσει καὶ ἄρχισε νὰ τὸν
βρίζει μὲ πιὸ πικρὰ ἀπὸ ἄλλοτε λόγια.
Τότε οἱ πιὸ τολμηροὶ μοναχοὶ τὸν ἔπιασαν καὶ τὸν ἔσυραν μὲ βία στὸν κατάκοιτο ἑτοιμοθάνατο γιὰ νὰ συγχωρεθοῦν.
Ὅταν ἀντίκρισε ὁ Τίτος τὸν Εὐάγριο νὰ εἰσέρχεται στὸ
ταπεινὸ κελλάκι του, ἀνασηκώθηκε, ἔγειρε πρὸς τὸ μέρος του καὶ μὲ ὅση δύναμη τοῦ εἶχε ἀπομείνει, γεμάτος
συγκίνηση, τοῦ εἶπε: «Πάτερ μου Εὐάγριε, συγχώρεσέ με! Καὶ εὐλόγησέ με, γιατὶ φεύγω ἀπὸ τὸν κόσμο. Σὲ
λίγο πεθαίνω».
Πόση ταπείνωση πράγματι ἔκρυβε ἡ πράξη αὐτὴ τοῦ
πρεσβυτέρου Τίτου!
Παρακολουθώντας τὴ διήγησή μας στὸ πρῶτο αὐτὸ
μέρος, εἴδαμε πόσο ἀδύνατος εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Καὶ
μέσα στὴν Ἐκκλησία ἐνδέχεται νὰ συμβοῦν περιστατικὰ
θλιβερά, ἀπὸ τὰ ὁποῖα βέβαια κάθε ἄνθρωπος (κληρικὸς ἢ λαϊκός) μὲ τὴ δύναμη τῆς μετανοίας μπορεῖ νὰ
ἐλευθερωθεῖ. Ἐὰν ὅμως δὲν θελήσει καὶ πεισματικὰ δὲν
δεχθεῖ τὴ θεία βοήθεια, ὁδηγεῖται δυστυχῶς στὸν ὄλεθρο. Αὐτὸ θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια.
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