«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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εγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ Ἐκκλησία μας ἄνοιξε τήν εἴσοδο γιά πνευματικό ἀγῶνα. Τήν εἴσοδο στό στάδιο τῆς νηστείας, τῆς πνευματικῆς
καθάρσεως. Ἐδῶ ὅλα εἶναι μεγάλα. Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Μέγα
Ἀπόδειπνο, Μέγας Κανών, Μεγάλη Ἑβδομάδα, τό τῆς νηστείας μέγα πέλαγος…
Ὅ,τι ἐπιτελεῖται σ’ αὐτό τό στάδιο εἶναι μεγάλο, καί κατά τό ἔργο, καί κατά τόν
σκοπό, γιατί ἀποσκοπεῖ στόν ἁγιασμό τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς σπλαχνική καί φιλόστοργος μητέρα, μᾶς ὑποδεικνύει τόν τρόπο καί
τό μέσο, γιά νά φθάσουμε στό μέγα μυστήριο
τῆς καθάρσεως καί τοῦ φωτισμοῦ, ὥστε νά προσκυνήσουμε τήν τοῦ Χριστοῦ Ἁγία Ἀνάσταση.
Μᾶς ἐγείρει ἀπό τόν ὕπνο τῆς ραθυμίας στήν
ἐργασία καί τήν ἄσκηση τῶν ζωοποιῶν ἐντολῶν
τοῦ Θεοῦ.
Μᾶς ἀποτρέπει καί μᾶς προτρέπει: «ἈποΜᾶς ἐξοπλίζει μέ τή νηστεία,
θώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώμεθα
τά ὅπλα τοῦ φωτός, ὅπως διαπλεύσωμε τό
πού δέν εἶναι ἁπλῶς καί μόνο
τῆς νηστείας μέγα πέλαγος».
μία στεῖρα ἀποχή βρωμάτων
Μᾶς ἐξοπλίζει μέ τή νηστεία, πού δέν
καί ποτῶν, ἀλλά ἐγκράτεια
εἶναι ἁπλῶς καί μόνο μία στεῖρα ἀποχή
(ἐν + κράτος), δύναμη
βρωμάτων καί ποτῶν, ἀλλά ἐγκράτεια (ἐν +
κράτος), δύναμη καί ἰσχύς κατά τοῦ θανάτου
καί ἰσχύς κατά τοῦ θανάτου
τῆς ἀκρατείας. Ἐγκράτεια γλώσσας, θυμοῦ,
τῆς ἀκρατείας.
ψεύδους, ἀδικίας, ἀλλοτρίωση ἀπό παντός
ψυχοφθόρου πάθους. Ἔτσι ἐν δυνάμει σώματος καί χάριτι πνεύματος προσερχόμαστε ἐν προσευχῇ πρός τόν Πανάγαθο
Θεό, ὄχι Φαρισαϊκῶς, ἀλλά Τελωνικῶς, μέ δύναμη ταπείνωσης, λατρεύοντες
Τριάδα Ὁμοούσιο καί καθικετεύοντες μέ ἐλεήμονα καρδία ὑπέρ παντός κόσμου.
Μᾶς ἀνασύρει ἀπό τόν βόρβορο τῶν αἰσχρῶν ἁμαρτιῶν καί πνιγηρῶν ἀναθυμιάσεων τῆς χαμαιζήλου τρυφῆς καί, διά τοῦ λουτροῦ τῆς Μετανοίας, μᾶς
προσάγει πρός λειμῶνα θείων ἐντρυφημάτων.

« Ἰδού καιρός
εὐπρόσδεκτος»

Ἡ Ἐκκλησία μας ἄνοιξε τήν εἴσοδο γιά πνευματικό ἀγῶνα.
Τήν εἴσοδο στό στάδιο τῆς νηστείας, τῆς πνευματικῆς καθάρσεως.
Ἐδῶ ὅλα εἶναι μεγάλα. Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Μέγα Ἀπόδειπνο,
Μέγας Κανών, Μεγάλη Ἑβδομάδα, τό τῆς νηστείας μέγα πέλαγος…
Μᾶς παριστᾶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καθαρούς ἀπό πάσης κηλίδος καί μᾶς
ἀξιώνει τῆς συμμετοχῆς τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί τῆς προσκυνήσεως τῆς
Ἁγίας Ἀνάστασης.
Ἰδού, λοιπόν, καιρός εὐπρόσδεκτος. Ἰδού καιρός μετανοίας.
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Ἡ ὑπερφυσική Θεία Ἀποκάλυψη

Ὑ

περφυσική Θεία Ἀποκάλυψη
εἶναι ἡ ἀπευθείας ἀποκάλυψη
τοῦ Θεοῦ, ὥστε ὁ ἴδιος ὁ Θεός
νά ἔρχεται σέ ἄμεση ἐπαφή καί ἐπικοινωνία μέ τόν ἄνθρωπο καί νά αὐτοφανερώνεται, νά ἀποκαλύπτει ὁ ἴδιος τόν
ἑαυτό Του στόν ἄνθρωπο.
  
Αὐτοφανερώνεται ὁ Θεός στόν Ἀδάμ
πρίν καί μετά τήν πτώση του μέσα στόν
Παράδεισο, γιά νά τόν καθοδηγήσει στόν
δρόμο τῆς ἀλήθειας. Φανερώνεται στόν
Ἀβραάμ καί καθοδηγεῖ κι αὐτόν στά ζητήματα τῆς πίστης καί τῆς ζωῆς του.
Φανερώνεται σέ πολλούς δίκαιους καί
πιστούς ἀνθρώπους.
  
Ἡ πρώτη ἐπίσημη, ἡ κύρια καί κατεξοχήν ἀποκάλυψη γίνεται στόν Προφήτη
Μωυσῆ 1.500 χρόνια π.Χ. στό ὄρος Σινᾶ.
Ἐκεῖ ὁ Θεός παραδίδει διά μέσου ἑνός
ἀνθρώπου, τοῦ Μωυσῆ, τίς πλάκες τοῦ
Θείου Νόμου. Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη Θεία
Ἀποκάλυψη, πού, ὡστόσο, ὑπῆρξε ἀτελής.
Κατόπιν, ὁ Θεός προέβη στήν πλήρη
καί τέλεια Ἀποκάλυψη τοῦ ἑαυτοῦ Του
καί τῆς ἀλήθειάς Του. Ἡ τέλεια Ἀποκάλυψη δόθηκε διά μέσου τοῦ μονογενοῦς
Ὑἱοῦ Του, τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἡ πρώτη ἀποκάλυψη προπαρασκεύαζε τούς ἀνθρώπους, ὥστε νά ἀποδεχθοῦν τή δεύτερη. Ἡ δεύτερη ἀποκαλύπτει πλήρως τόν Θεό καί προσφέρει
ἀσφαλῆ τή σωτηρία.
Ἡ Ἰουδαϊκή, πρῶτα, καί ἡ Χριστιανική θρησκεία, ἔπειτα, προέρχονται ἀπό
Ἀποκάλυψη. Ὅμως, ἡ Χριστιανική εἶναι
ἡ μόνη ἀληθινή θρησκεία, ἀφοῦ μόνον
αὐτή ἔχει τήν πλήρη καί τέλεια ὑπερφυσική Θεία Ἀποκάλυψη. Ἡ πρώτη, ἡ

«Στούς Ἰουδαίους μίλησε ὁ Θεός
διά μέσου τῶν προφητῶν, σέ μᾶς,
ὅμως, τούς Χριστιανούς διά μέσου
τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ του. Ἐμεῖς, λοιπόν,
ἔχουμε κάτι πολύ περισσότερο
καί ἀσυγκρίτως ἀνώτερο, καθώς
σέ μᾶς μίλησε ὁ ἴδιος ὁ Δεσπότης,
ἐνῶ στούς Ἰουδαίους μίλησαν οἱ δοῦλοι
τοῦ Δεσπότου»
( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος).
Ἰουδαϊκή, εἶναι μέρος. Ἡ Χριστιανική
κατέχει τό πλήρωμα, τήν ὁλότητα τῆς
Θείας Ἀποκάλυψης, καί μετά ἀπό αὐτήν
τίποτα ἄλλο δέν μένει γιά τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ.
  
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
τονίζοντας τήν ἀξία τῆς ὑπερφυσικῆς
Θείας Ἀποκάλυψης διά μέσου τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ καί τῆς Χάρης πού μᾶς ἔκανε
ὁ Θεός νά μᾶς καλέσει σ’ αὐτήν, λέει:
«Στούς Ἰουδαίους μίλησε ὁ Θεός διά
μέσου τῶν προφητῶν, σέ μᾶς, ὅμως, τούς
Χριστιανούς διά μέσου τοῦ μονογενοῦς
Υἱοῦ Του. Ἐμεῖς, λοιπόν, ἔχουμε κάτι
πολύ περισσότερο καί ἀσυγκρίτως ἀνώτερο, καθώς σέ μᾶς μίλησε ὁ ἴδιος ὁ
Δεσπότης, ἐνῶ στούς Ἰουδαίους μίλησαν οἱ δοῦλοι τοῦ Δεσπότου» (Ὁμιλία
Α΄ εἰς τήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολήν,
PG 63, 14).
Ἑπομένως, αὐτό δείχνει τήν ὕψιστη
τιμή καί χάρη πού ἔκανε σέ μᾶς τούς
Χριστιανούς ὁ ἐπουράνιος Θεός καί Πατήρ, μέ τό νά ἀποκαλυφθεῖ σέ μᾶς διά
μέσου τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ Του.
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Μιά ἀξέχαστη
Μεγάλη Παρασκευή

Τ

ίς ἡμέρες τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδας θυμᾶμαι πάντα μιά Μεγάλη Παρασκευή, ἐκεῖ, στήν Ἀλεξάνδρεια
τῆς Αἰγύπτου, στά μέσα περίπου τῆς δεκαετίας τοῦ 1950,
ὅταν δέν εἶχε ἀρχίσει ἀκόμα ὁ
όδυνηρός ξεριζωμός τῶν Ἑλλήνων ἀπό τή δεύτερη πατρίδα
τους. Ἦταν ἡ πρώτη χρονιά πού –ἔφηβες πιά γιά τά καλά– τέσσερις συμμαθήτριες καί φίλες εἴχαμε πάρει τήν ἄδεια
ἀπό τούς γονεῖς μας νά πᾶμε, χωρίς τή
δική τους συνοδεία, νά προσκυνήσουμε
ἑπτά Ἐπιταφίους, ὅπως ἦταν τότε τό
ἔθιμο στήν Ἑλληνική παροικία.
Εἴχαμε καταστρώσει τό δρομολόγιό
μας. Θά ξεκινούσαμε ἀπό τό ἐκκλησάκι
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τοῦ Ἑλληνικοῦ
«Κοτσικείου» Νοσοκομείου, ὅπου ἡ περιφορά γινόταν νωρίς τό ἀπόγευμα. Θά
ἀκολουθοῦσε ὁ Ἐπιτάφιος τῆς ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Σάββα. Μέ τόν Πατριάρχη
μας πάντα ἐπικεφαλῆς καί ὅλους τούς
ταγούς τῆς παροικίας νά τόν συνοδεύουν, ἡ περιφορά αὐτή εἶχε μιά ἰδιαιτέρως
σεπτή καί ὑποβλητική ἐπισημότητα καί
κάλυπτε μιά πολύ μεγάλη ἔκταση μέσα
στήν καρδιά τοῦ κέντρου τῆς πόλεως.
Στή συνέχεια, εἶχε σειρά τό προσκύνημα στήν μεγαλοπρεπῆ ἐκκλησία τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τήν «Μητρόπολη» τῆς παροικίας μας, πού βρισκόταν ἐπίσης στό ἐμπορικό κέντρο τῆς
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πόλεως. Μετά, θά παίρναμε τό διώροφο
τράμ, γιά νά φτάσουμε σέ κάποια ἀπό
τά μικρά καί πολύ γραφικά ἐκκλησάκια
πού ὑπῆρχαν στά καταπράσινα προάστεια τῆς Ἀλεξάνδρειας, καί ἦταν τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα καί τοῦ Προφήτη Ἠλία.
Στήν ἐπιστροφή, θά κατεβαίναμε ἀπό
τό τράμ στή στάση τῆς γειτονιᾶς μας,
τήν Ἰμπραημία, θά περνούσαμε ἀπό τόν
Ἅγιο Νικόλα, γιά νά καταλήξουμε, ὅταν
πιά θά ἄρχιζε γιά καλά νά σουρουπώνει,
στή δική μας ἐνορία, τούς Ἁγίους Ταξιάρχες. Ἐκεῖ, θά παρακολουθούσαμε τήν
Ἀκολουθία καί, μαζί μέ τά ἄλλα μέλη
τῆς μαθητικῆς χορωδίας, θά ψάλλαμε
τά Ἐγκώμια καί θά ἀκολουθούσαμε, μέ
τούς Προσκόπους καί τίς Ὁδηγούς, τήν
περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου μέσα στούς
δρόμους τῆς πιό «ἑλληνικῆς» ἀπό τίς
ἑλληνικές συνοικίες τῆς πόλης μας.
  
Ἡ παρέα μας ἔφτασε στό Νοσοκομεῖο, τήν ὥρα πού ἔβγαινε ἀπό τόν
Ναό ἡ πομπή κι ἄρχισε νά κατεβαίνει τή
μεγάλη, κατάλευκη, μαρμάρινη σκάλα.

Νοσοκόμες πολλές, δεκάδες Ἑλληνίδες
νοσοκόμες - ἀπό τίς ὁποῖες πολλές ἦταν
ἐθελόντριες - ντυμένες στά ὁλόλευκα,
σήκωναν τό κρινοστόλιστο Κουβούκλιο,
ἄλλες κρατοῦσαν τόν χρυσοκέντητο
Ἐπιτάφιο κι ἄλλες συμπορεύονταν, ραίνοντας τήν διαδρομή μέ ροδοπέταλα καί
ψάλλοντας τά Ἐγκώμια. Οἱ ἑκατοντάδες
πιστοί γύρω, μέ μιά ἀληθινή –σχεδόν
ἀνάγλυφη– εὐλάβεια καί κατάνυξη στά
πρόσωπά τους, συμμετεῖχαν στίς ψαλμωδίες κι ἔκαναν τόν σταυρό τους.
Ἐκεῖ, καθώς στεκόμουν στήν ἄκρη
τῆς σκάλας καί παρατηροῦσα τά πρόσωπα γύρω μου, εἶχα ξαφνικά μιά μοναδική αίσθηση ἀσφάλειας καί πληρότητας.
Ἔνιωσα ὅτι, ὅλοι ὅσοι ἤμασταν ἐκεῖ καί
προσευχόμασταν, ὑγιεῖς ἤ ἄρρωστοι,
νέοι ἤ γέροι, μορφωμένοι ἤ ὄχι, εἴχαμε
ἕνα δικό μας, καί μόνο δικό μας, κοινό
χαρακτηριστικό.
Ἤμασταν ὁμογενεῖς. Ἤμασταν μέλη
τοῦ «ἔθνους τῶν Ἑλλήνων», διότι, ὅπως
τό διετύπωσε πρίν ἀπό αἰῶνες ὁ «πατέρας τῆς Ἱστορίας», ὁ Ἡρόδοτος,
ἤμασταν «ὅμαιμοι», «ὁμόγλωσσοι»,
καί στεκόμασταν ὅλοι μπροστά στό
«κοινόν ἱερόν», «μέ ὁμότροπα ἤθη»,
παρακολουθώντας τό ξόδι τοῦ νεκροῦ
Θεανθρώπου.
Τά λόγια τοῦ Ἡρόδοτου –συχνή
ἀναφορά ἀπό τήν ἀξέχαστη φιλόλογό
μας στό Ἀβερώφειο Γυμνάσιο– σχολιάστηκαν ἀπό τήν παρέα μας μέ πολλές
σχετικές καί συμπληρωματικές παρατηρήσεις, καθώς, μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ
Ἐπιταφίου στόν Ναό, κατευθυνθήκαμε
πρός τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Σάββα, γιά νά
παρακολουθήσουμε τή μεγάλη περιφορά.
Κόσμος πολύς εἶχε ἤδη καταλάβει
τά πεζοδρόμια καί τούς παράδρομους
γύρω ἀπό τούς κεντρικούς δρόμους
ἀπό ὅπου περνοῦσε ἡ πομπή. Τό πιό
ἐντυπωσιακό, ὅμως, ἦταν τό νά βλέπεις

παρατεταγμένους, μπροστά ἀπό τά πεζοδρόμια, ἑκατοντάδες Αἰγυπτίων ἀστυνομικῶν, οἱ ὁποῖοι, σέ ἔνδειξη σεβασμοῦ
καί τιμῆς πρός τήν Ἑλληνική παροικία,
κρατοῦσαν τήν τάξη καί διέκοπταν τήν
κυκλοφορία τῶν ὀχημάτων, ἀπό ὅπου
ἔπρεπε καί γιά ὅση διάρκεια χρειαζόταν.
Ὅταν δέ, ἡ μεγαλειώδης πομπή, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μακαριότατο Πατριάρχη
μας, περνοῦσε ἀπό μπροστά τους, μέ
τή σιωπή τους καί τή στάση προσοχῆς,
συμμερίζονταν τήν κατάνυξη τῶν πιστῶν.
Στή διασταύρωση τῶν δύο πιό κεντρικῶν λεωφόρων, ὁ Πατριάρχης σταμάτησε γιά τή Μεγάλη Δέηση. Εἶχε
σχεδόν ὁλοκληρώσει τά λόγια του, ὅταν,
κάπως, σάν νά κοντοστάθηκε... Ὕστερα, μέ βροντερή καί σταθερή φωνή,
τόν ἀκούσαμε νά δέεται στά Ἀραβικά:
«...καί ὑπέρ ὅλων τῶν Αἰγυπτίων, μέ τούς
ὁποίους ζοῦμε ἁρμονικά σ’ αὐτήν τήν
εὐλογημένη καί φιλόξενη χώρα τους».
Καί τότε... εἴδαμε τή σκηνή πού ἔμελλε
νά μᾶς μείνει γιά πάντα ἀξέχαστη.
Οἱ Αἰγύπτιοι ἀστυνομικοί, μετά ἀπό
δευτερόλεπτα ἀμηχανίας, ὑπακούοντας,
θαρρεῖς, σ’ ἕνα ἄηχο καί μυστικό πρόσταγμα, ἔβγαλαν τά πηλίκιά τους καί
στάθηκαν ἀκίνητοι σέ στάση προσοχῆς...
Μόλις πέρασε αὐτή ἡ ἀλησμόνητη
στιγμή τῆς ξαφνικῆς συγκίνησης, ἡ πομπή ξεκίνησε πάλι, γιά νά ὁλοκληρώσει
τήν πορεία της. Μιά ἀπό τίς φίλες, σάν
νά σκεφτόταν δυνατά, μονολόγησε: «Τί
θαυμάσια δέηση! Ἴσως, ἀπό ἐκεῖ, ἀπό
τή σιωπή τοῦ Ναοῦ Του, ὁ Ἅγιος Σάββας
νά σιγοψιθύρισε ἀχνά στό αὐτί τοῦ Πατριάρχη μας τά συγκλονιστικά λόγια τοῦ
Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας πρός τόν
Πιλάτο: “Δός μοι τοῦτον τόν ξένον”»...
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Π

ολλά ὀνόματα δόθηκαν στόν
Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, καί
πρίν ἔλθει στόν κόσμο καί μετά
τήν ἐνανθρώπησή του. Ἕνα ἀπό αὐτά,
πού χρησιμοποιεῖται στήν Ἁγία Γραφή,
εἶναι καί τό «ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ».
Πρῶτος ὁ Μωϋσῆς, κατ᾽ ἐντολήν τοῦ
Θεοῦ, εἶπε στή Γερουσία τοῦ Ἰσραήλ
ὅτι θά σφάζουν τό Πάσχα ἕνα πρόβατο μέ συμβολική ἔννοια. Ἀκολουθώντας αὐτή τήν ἐντολή, οἱ Ἑβραῖοι,
κατά παράδοση, ἔτρωγαν τό Πάσχα τόν
πασχάλιο ἀμνό, γιά νά θυμοῦνται τήν
ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τόν ζυγό τῶν
Αἰγυπτίων.
Οἱ θεοφόροι Πατέρες βλέπουν στό
Ἑβραϊκό Πάσχα τήν προτύπωση τῆς
σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ καί τό
χριστιανικό Πάσχα, ὅπως γράφει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος. «Καί γάρ τό πάσχα ἡμῶν ὑπέρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστός»
(Α´ Κορ. ε´ 7). Καί ἐμεῖς γιορτάζουμε τό
θεῖο καί ὑπερφυσικό Πάσχα. Ὁ δικός
μας πασχάλιος ἀμνός εἶναι ὁ Χριστός,
πού θυσιάσθηκε γιά χάρη μας.
Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἀναφέρει τήν
ἐντολή «ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται ἀπ᾽
αὐτοῦ», πού δόθηκε στούς Ἑβραίους
γιά τόν ἀμνό, ἡ ὁποία ἐφαρμόσθηκε
στόν Ἐσταυρωμένο Κύριο. Εἰδικώτερα
γιά τό αἷμα τοῦ ἀμνοῦ, πού συμβολίζει
τό Πανάγιο Αἷμα τοῦ Κυρίου, ὁ Ἱερός
Χρυσόστομος συμπληρώνει: « Ἐκεῖνο
(τό αἷμα) ἐξεχύθη εἰς σωτηρίαν τῶν
πρωτοτόκων (τῶν Ἑβραίων), τοῦτο εἰς
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν τῆς οἰκουμένης ἁπάσης» (Ε.Π.Ε. 12, 194) (Π. Ν. Τρεμπέ104

λα, Ἡ Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου
ἑρμηνείας, Τόμος 2ος, σελ. 65).
Ὁ ἀμνός πού θυσιαζόταν κατά τό
Πάσχα τῶν Ἑβραίων, ἔπρεπε νά εἶναι
«ἐνιαύσιος καί ἀρτιμελής». Αὐτό συμβόλιζε προφητικά τήν τελειότητα καί
ἀναμαρτησία τοῦ Χριστοῦ.
Περισσότερα στοιχεῖα μᾶς δίδει ὁ μεγαλοφωνότατος Προφήτης Ἡσαΐας, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρει προφητικῶς «τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν... Καί αὐτός
διά τό κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τό στόμα
αὐτοῦ· ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν ἤχθη
καί ὡς ἀμνός ἐναντίον τοῦ κείροντος
αὐτόν ἄφωνος, οὐκ ἀνοίγει τό στόμα
αὐτοῦ» ( Ἡσαΐου νγ´ (53), στίχοι 5, 7).
Καί αὐτός καθ᾽ ὅν χρόνον τόσες κακώσεις ὑπέφερε, δέν ἀνοίγει τό στόμα του
διά νά παραπονεθῇ·σάν πρόβατον ὡδηγήθηκε στή σφαγή χωρίς νά προβάλλῃ
κάποια ἀντίσταση καί σάν ἀρνί ἄφωνον ἀπέναντι ἐκείνου πού τό κουρεύει,
ἔτσι δέν ἀνοίγει τό στόμα του (Π. Ν.
Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα εἰς τόν Προφήτην
Ἡσαΐαν, σελ. 604).
Στήν Καινή Διαθήκη πρῶτος ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής χρησιμοποιεῖ τή
φράση «ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ» καί λέγει:
«ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τήν
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» ( Ἰωάν. α´ 29).
Νά ἐκεῖνος πού προφήτευσε ὁ ῾Ἡσαΐας
καί μᾶς τόν ἀπέστειλε ὁ Θεός, γιά νά
θυσιασθεῖ ὡς ἀρνί καί νά σηκώσει μέ τή
σφαγή καί τή θυσία του ὁλόκληρη τήν
ἁμαρτία καί τήν ἐνοχή τοῦ κόσμου καί
νά τήν ἐξαλείψει.
Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος σημειώνει

τ ο ῦ

Θ ε ο ῦ

τά ἑξῆς σέ ἑρμηνεία: Μέ τό νά καλεῖ
Ἀμνό τόν Χριστό, ὁ Πρόδρομος ὑπενθυμίζει στούς Ἰουδαίους τήν Προφητεία
τοῦ Ἡσαΐα καί τή συμβολική θυσία τοῦ
Μωϋσῆ, ὥστε ἀπό τόν τύπο νά τούς
ὁδηγήσει στήν ἀλήθεια. Ἀκριβέστερα
ἑρμηνεύει τόν στίχο ὁ Ζιγαβηνός, ὁ
ὁποῖος σημειώνει: « Ἰδού ὁ ἀμνός, ὁ
ἐν τῶ̧ νόμω̧ σκιαγραφούμενος καί ὑπό
Ἡσαΐου καταγγελόμενος».
Στό χωρίο ε´ 6 τῆς Ἀποκαλύψεως τό
Ἀρνίο ἀναφέρεται «ὡς ἐσφαγμένον»
καί οἱ ἑρμηνευτές ἐξηγοῦν: «Εἶναι ἄξιο
προσοχῆς ὅτι τό Ἀρνίον δέν παρίσταται
«ἐσφαγμένον», ἀλλά «ὡς (σάν) ἐσφαγμένον»... Λέγει τό Ἀρνίον «ὡς ἐσφαγ-

μένον» καί «ὄχι ἐσφαγμένον», διότι,
«ἄν καί ἐσφάγη διά τοῦ σταυροῦ καί
τοῦ θανάτου ὡς ἄνθρωπος, ὅμως ἀνέστη τριήμερος ὡς Θεός καί ἡ σφαγή οὐ
κατεκράτησεν αὐτοῦ, οὐδέ ἡ σάρξ αὐτοῦ
κατελείφθη ἰδεῖν διαφθοράν» (Ἄνθιμος)
(Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου, Ν. Βασιλειάδη, σελ. 199, Ἔκδοση Σωτῆρος).
Γιά τό πρόσωπο τοῦ Μεσσία καί
τή σταυρική Του θυσία ὁμιλεῖ καί τό
Δοξαστικό πού ψάλλεται στόν Ὄρθρο
τῆς Μεγάλης Τετάρτης, τό ὁποῖο ἀναφέρει τήν ἀναμάρτητη συμπεριφορά
τοῦ Ἀρνίου Χριστοῦ.

« Ὅν ἐκήρυξεν Ἀμνόν Ἡσαΐας ἔρχεται ἐπί σφαγήν ἑκούσιον καί
τόν νῶτον δίδωσιν εἰς μάστιγας, τάς σιαγόνας εἰς ραπίσματα τό δέ
πρόσωπον οὐκ ἀπεστράφη ἀπό αἰσχίνης ἐμπτυσμάτων· θανάτῳ δέ
ἀσχήμονι καταδικάζεται πάντα ὁ ἀναμάρτητος ἑκουσίως καταδέχεται,
ἵνα πᾶσι δωρήσηται τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν».
Ἑρμηνεία: «Αὐτός τόν Ὁποῖον ὁ
προφήτης Ἡσαΐας ὠνόμασε Ἀμνόν,
ἔρχεται μέ τήν θέλησίν Του εἰς τήν
σφαγήν (δηλαδή εἰς τόν σταυρικόν θάνατον) καί παραχωρεῖ τά νῶτα Του διά
νά μαστιγωθοῦν, τάς σιαγόνας Του διά
νά ραπισθοῦν τό δέ πρόσωπόν Του δέν
τό ἀπέστρεψεν, ὥστε νά ἀποφύγῃ τόν
ἐξευτελισμόν τῶν ἐμπτυσμάτων, καί τελικῶς καταδικάζεται εἰς ἐπαίσχυντον
θάνατον (διά σταυροῦ). Μέ τήν θέλησίν
Του ὑπομένει τά πάντα ὁ ἀναμάρτητος
Κύριος, διά νά προσφέρῃ ὡς δῶρον εἰς

ὅλους τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν (καί
τήν αἰώνιον ζωήν) (Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάς μετά ἑρμηνείας, Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου
Θεοδωροπούλου, σελ. 195).
Πόσο φοβερό κακό εἶναι ἡ ἁμαρτία!
Γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτήν, ἔχυσε
τό πανάγιο Αἷμα Του ὁ ἀναμάρτητος
Κύριος. Πόσο πρέπει νά τήν ἀποφεύγουμε, καταφεύγοντας στόν Ἐσταυρωμένο Κύριο καί ζητώντας τή βοήθειά
Του.
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Τά Πάθη τά σεπτά ὡς φῶτα σωστικά…

Τ

ά γεγονότα τῆς διπλῆς γιορτῆς τῆς Ἀνάστασης τοῦ
Λαζάρου καί τῆς εἰσόδου τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα ἀναφέρονται στά λειτουργικά κείμενα σάν «προοίμιο τοῦ Σταυροῦ», γιατί μᾶς εἰσάγουν στήν Ἑβδομάδα
τῶν Παθῶν, πού εἶναι ἡ δυναμικώτερη σέ θρησκευτικά
βιώματα περίοδος ὅλου τοῦ χρόνου.
Ὅλες οἱ Ἀκολουθίες τῶν Παθῶν μᾶς ζωντανεύουν τό
σημαντικότερο μέρος τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου, πού εἶναι
τά Πάθη τοῦ Κυρίου μας. Καί μᾶς καλοῦν νά τά παρακολουθήσουμε, ὄχι ὡς θεατές, ἀλλά ὡς συμμέτοχοι, γιά νά
νιώσουμε τό σωτήριο νόημα πού ἔχουν γιά τή ζωή μας.

Τά γεγονότα αὐτῶν τῶν ἡμερῶν δέν
εἶναι μιά ἁπλῆ ἀνάμνηση, οὔτε ἕνας
στεῖρος συναισθηματισμός. Ἀλλά καλούμαστε νά βιώσουμε τήν κορύφωση τοῦ
ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. Νά

Τά γεγονότα αὐτῶν τῶν ἡμερῶν δέν εἶναι
μιά ἁπλῆ ἀνάμνηση, οὔτε ἕνας στεῖρος
συναισθηματισμός. Ἀλλά καλούμαστε
νά βιώσουμε τήν κορύφωση
τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ.
Νά συμπορευθοῦμε καί νά συσταυρωθοῦμε
μαζί Του, καί ἔτσι νά νεκρώσουμε
τόν ἑαυτό μας ἀπό τίς ἡδονές τοῦ βίου.
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συμπορευθοῦμε καί νά συσταυρωθοῦμε
μαζί Του, καί ἔτσι νά νεκρώσουμε τόν
ἑαυτό μας ἀπό τίς ἡδονές τοῦ βίου. Γιά
νά συναναστηθοῦμε καί νά συζήσουμε
μέ τόν Χριστό, ἔχοντας μαζί Του οὐσιαστική καί μόνιμη σχέση.
Ἡ Ἑβδομάδα αὐτή
ὀνομάζεται Μεγάλη, ὅπως
παρατηρεῖ εὐστοχώτατα ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὄχι γιατί ἔχει περισσότερες ὧρες ἤ ἡμέρες
–τόν ἴδιο ἀριθμό ὡρῶν καί
ἡμερῶν ἔχει– ἄλλά γιατί
μεγάλες καί ἀπερίγραπτες
ὑπῆρξαν οἱ ὠφέλειες καί
δωρεές πού πήραμε κατ’
αὐτήν:

 ἔ λαβε τέλος ὁ πολύχρονιος
πόλεμός μας ἐναντίον τοῦ
Θεοῦ·
κ
 αταργήθηκε ὁ θάνατος·
 ἐ ξαφανίστηκε ἡ κατάρα·
 καταλύθηκε ἡ τυραννική ἐξουσία τοῦ
διαβόλου·
 συμφιλιώθηκε ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό.
Ὅλοι οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
θαυμάσιοι. Αὐτοί, ὅμως, τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδας καί τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα
ὑπερέχουν ὅλων τῶν ἄλλων. Συγκρίνοντάς
τους ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
λέει ὅτι μεταβαίνουμε ἀπό ἁπλᾶ ἄσματα
σέ ἄσματα ἀσμάτων, ἀπό ἕναν Ἱερό Ναό
στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἀπό κάποιον πρῶτο,
δεύτερο ἤ τρίτο οὐρανό στόν ὑψηλότατο.
Κάθε βράδυ τελεῖται στίς Ἐκκλησίες ὁ
Ὄρθρος τῆς ἑπόμενης ἡμέρας γιά διευκόλυνση τῶν πιστῶν πού εἶναι ἐργαζόμενοι.
  
Ἡ δομή τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας
εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀναπαράσταση τῆς τελευταίας ἑβδομάδας τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Πίσω ἀπό τό Μαρτύριο καί τό Πάθος τῆς Σταύρωσης ὁ

πιστός Χριστιανός βλέπει τό γλυκό φῶς
τῆς Ἀνάστασης. Μέσα ἀπό τή βαθιά
θλίψη καί τόν πόνο γιά τά Ἅγια Πάθη
τοῦ Χριστοῦ πήγασε ἡ ἀληθινή χαρά.
  
« Ὁ Νυμφίος Χριστός θά ἔλθει
ξαφνικά τά μεσάνυχτα. Εὐτυχισμένος
ὁ ἄνθρωπος πού θά τόν βρεῖ ὁ Κύριος
νά ἀγρυπνεῖ καί νά εἶναι ἕτοιμος. Ἀνάξιος ἐκεῖνος πού θά τόν βρεῖ νά εἶναι
ἀμελής καί ἀπροετοίμαστος. Πρόσεχε,
ψυχή μου, μή σέ καταλάβει ὁ πνευματικός ὕπνος τῆς ἀμέλειας καί παραδοθεῖς
στόν θάνατο τῆς ἁμαρτίας καί καταδικαστεῖς ἔτσι νά μείνεις ἔξω ἀπό τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Τροπάριο ἀπό
τήν ὑμνολογία τῆς Μεγάλης Δευτέρας).
«Τόν Νυμφίον ἀδελφοί ἀγαπήσωμεν,
τάς λαμπάδας ἑαυτῶν εὐτρεπίσωμεν ἐν
ἀρεταῖς ἐκλάμποντες καί πίστῃ ὀρθῇ»
(Κάθισμα ἀπό τήν ὑμνολογία τῆς Μεγάλης Τρίτης).
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
107

Τά τελευταῖα λόγια τοῦ Λυτρωτῆ
ρωσή Του θά ἐκμηδενίσουν τό ἔργο Του.
Ὁ Ἰησοῦς ἀκούει μέ ὑπομονή καί μεγαλοψυχία ὅλες τίς προσβολές. Σηκώνει
ψηλά τό κεφάλι Του καί λέει αὐτά τά
λόγια. Νομίζουν ὅτι θά διαλύσουν τή
Βασιλεία Του, τή στιγμή πού οἱ ἴδιοι
συντελοῦν στήν ἐγκαθίδρυσή της.
Αὐτά τά λόγια εἰπώθηκαν καί γιά
μᾶς. Κι ἐμεῖς τυφλωνόμαστε ἀπό τίς
προκαταλήψεις μας, τίς ἀμφιβολίες μας,
τούς δισταγμούς μας ἤ παρασυρόμαστε
ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας. Καί
γιά μᾶς εἶπε τό «ἄφες αὐτοῖς».

Ἄ

ν τά λόγια ἑνός ἑτοιμοθάνατου
ἀγαπητοῦ προσώπου ἤ ἡ τελευταία του ἐπιθυμία μένουν
βαθιά χαραγμένα στή μνήμη μας καί
ἀποτελοῦν γιά μᾶς ἱερή ἀνάμνηση καί
σεβαστή παρακαταθήκη, πόσο περισσότερο πρέπει νά μείνουν σεβαστά, σάν
ἱερή παράδοση, τά λόγια Ἐκείνου, πού
θυσιάστηκε γιά μᾶς. Ἐκείνου, πού τίς
τελευταῖες στιγμές τῆς μαρτυρικῆς Του
ζωῆς, ὅταν βρισκόταν κρεμασμένος μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς, εἶπε ἑπτά μόνο
λόγια:
	«Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ γάρ
οἴδασι τί ποιοῦσι».
Λόγια ἀνεξικακίας
Οἱ δήμιοί Του, οἱ Φαρισαῖοι καί ὁ
λαός, δέν ξέρουν τί κάνουν. Τόν βλασφημοῦν, διότι νομίζουν ὅτι μέ τή Σταύ108

 	«Σήμερον μέτ’ ἐμοῦ ἔσῃ
ἐν τῷ Παραδείσῳ».
Λόγια ἐνθαρρυντικά
Οἱ δύο ἔνοχοι ληστές, πού οἱ Ρωμαῖοι σταύρωσαν δεξιά καί ἀριστερά
ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, δέν παύουν νά Τόν ὑβρίζουν. Μετά τά λόγια
τῆς ἀνεξικακίας τοῦ Κυρίου, ὁ ληστής
πού βρίσκεται στά δεξιά Του, ἄλλαξε,
σάν νά φωτίστηκαν τά βάθη τῆς ψυχῆς
του. Ὁ Χριστός τοῦ εἶπε «Σήμερον μετ’
ἐμοῦ ἔσῃ». Κουβέντες ἐλπίδας καί παρηγοριᾶς.
Αὐτές οἱ κουβέντες ἐλπίδας παρηγοροῦν καί μᾶς, στίς δικές μας δοκιμασίες. Σήμερα, δηλαδή, χωρίς ἀναβολή γι’
ἀργότερα, εἴμαστε κι ἐμεῖς προσκεκλημένοι νά ἀπολαύσουμε τόν Παράδεισο.
 	« Ἰδοῦ ὁ υἱός σου.
Ἰδού ἡ μήτηρ σου».
Λόγια ἀγάπης
Ἀπό τό ὕψος τοῦ Σταυροῦ Του ὁ
Χριστός βλέπει τή Μητέρα Του καί τόν
πολυαγαπημένο Μαθητή Του, τόν Ἰωάννη. Συλλογίζεται ὅτι μετά τόν θάνατό
Του ἡ Μητέρα Του θά μείνει χωρίς τό
παιδί της καί ὁ Μαθητής Του χωρίς τόν

Δάσκαλό του. Μετά ἀπό τά λόγια αὐτά,
ὅμως, θά ἔχουν πλέον ὁ ἕνας τόν ἄλλον.
Ὁ Ἐσταυρωμένος ἀπευθύνεται καί
σέ μᾶς μέ αὐτά τά λόγια τρυφερῆς ἀγάπης καί συμπόνοιας. Μᾶς χαρίζει ὅ,τι
πολυτιμότερο Τοῦ ἀπέμεινε στή γῆ, τή
Μητέρα Του.
 	«Θεέ μου, Θεέ μου,
ἵνα τί μέ ἐγκατέλιπες;»
Λόγια στεναγμοῦ
Ἀπό τήν ἕκτη ὡς τήν ἐνάτη ὥρα σκοτάδι καλύπτει τόν Γολγοθᾶ. Ὁ Ἰησοῦς
ἔπειτα ἀπό τρίωρη ἀγωνία ὑψώνει τό
βλέμμα Του στόν οὐρανό καί φωνάζει:
«Θεέ μου, γιατί μέ ἐγκατέλειψες;».
Ἐκφράζει παράπονο καί διαμαρτυρία.
Ἐπειδή, ὅμως, στρέφεται μέ ὅλη Του
τήν ἐλπίδα, τήν ἀγάπη, τήν πίστη καί
τήν ὑπακοή στόν Θεό Πατέρα, οἱ λόγοι Του γίνονται προσευχή. Σάν τέλειος ἄνθρωπος προστρέχει στόν Θεό στό
κορύφωμα τοῦ πόνου Του.
Ἔτσι κι ἐμεῖς, σέ ὧρες σκληρές, ὀδύνης καί ἀγωνίας, ὅπου θά νιώσουμε
ἐγκαταλελειμμένοι, περιφρονημένοι,
ταπεινωμένοι, νά ποῦμε στόν Θεό τόν
πόνο μας ὡς προσευχή καί ὄχι ὡς βλασφημία.
 «Διψῶ».
Λόγια αἰτήσεως
Λίγο πρίν ξεψυχήσει, ζητᾶ νερό.
Ἕνας στρατιώτης βρέχει τά χείλη τοῦ
Ἰησοῦ μέ σφουγγάρι βουτηγμένο στό
ξύδι. Δέν θέλησε νά τό πιεῖ, γιατί δέν
διψοῦσε γιά πραγματικό νερό, ὅσο γιά
τή σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.
Ἡ κίνησή Του αὐτή μᾶς διδάσκει
νά μή διστάζουμε νά ζητήσουμε τή
συνδρομή τῶν ἄλλων. Χωρίς ἀπαιτήσεις, νά λέμε τόν πόνο μας, ἀλλά καί
νά ἀκοῦμε τόν πόνο τῶν ἄλλων. Δέν
δικαιολογούμαστε νά κωφεύουμε στή
δυστυχία τῶν ἄλλων. Ὁ διπλανός μας,

πού ζητᾶ βοήθεια, εἶναι ὁ Χριστός, πού
φωνάζει «διψῶ».
 	«Πάτερ, εἰς χεῖρας σου
παρατίθημι τό πνεῦμα μου».
Λόγια παράδοσής Του στόν Θεό
Ὁ Ἀθάνατος ἀποθνήσκει γιά τούς
θνητούς. Ἐνῶ νωρίτερα Τόν ἀκοῦμε νά
λέει: «Θεέ μου, Θεέ μου…», τώρα λέει:
«Πάτερ,…». Τότε προσωρινά ἦταν ἐγκαταλελειμένος ἀπό τόν Θεό, ἐνῶ τώρα καί
πάντα ἀνήκει στήν κοινωνία τοῦ Πατέρα.
Εἶναι ἀπόλυτος Κύριος τῆς ψυχῆς Του,
πού ἐλεύθερα τήν παραδίδει στόν Πατέρα Του, γιατί σ’ Αὐτόν ἔχει ἀπεριόριστη
ἀγάπη καί ἄφθαρτη ἐμπιστοσύνη.
Αὐτά νά εἶναι καί τά δικά μας τελευταῖα λόγια, ὅταν θά μᾶς περιλούσει ὁ
κρύος ἱδρώτας τῆς ἀγωνίας τοῦ θανάτου
καί πλησιάσει ἡ ὥρα νά ἀφήσουμε τά
πρόσκαιρα γιά τά αἰώνια, τόν τάφο, γιά
τήν ἀνάστασή μας.
 «Τετέλεσται»
	Λόγια θριάμβου
ἀλλά καί παράκλησης
Τέλειωσε ἡ ζωή Του καί ἡ ἀποστολή
Του. Δέν ἔμεινε καμία προφητεία ἀνεκπλήρωτη. Στή γῆ πέρασε φτωχός καί περιφρονημένος. Τώρα, εἶναι ὁ μαγνητικός
πόλος τῶν ψυχῶν. Τώρα Τοῦ ἀπομένει
ἡ δόξα στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἡ
Βασιλεία Του θεμελιώθηκε.

Αὐτά τά ἑπτά τελευταῖα λόγια τοῦ
Χριστοῦ πρέπει νά εἶναι γιά μᾶς ἕνας
ἱερός ἑπτάλογος καί μιά ἱερή παρακαταθήκη. Νά μείνουν παντοτινά χαραγμένα
στή μνήμη καί τήν καρδιά μας, γιατί
βγῆκαν ἀπό τό στόμα Ἐκείνου, πού
τόσο μᾶς ἀγάπησε, ὥστε νά δώσει καί
τή ζωή Του γιά μᾶς!
Δημήτρης Καλαμάτης
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Περί Μετανοίας
Ἡ

μετάνοια σχετίζεται ἄμεσα
μέ τή γνώση. Ἡ πρώτη γνώση εἶναι ἡ ἀναμαρτησία, ἡ
δεύτερη γνώση ἡ μετάνοια, μᾶς λέει
ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς. Μετάνοια
σημαίνει τή μετά τή διάπραξη τοῦ κακοῦ γνώση. Τό καλύτερο, δηλαδή, εἶναι
νά γνωρίσει κανείς τό κακό, πρίν νά
τό πράξει. Ἄν τό μάθει δοκιμάζοντας,
τότε, ἄν πάθει καί κάποιες ἐπώδυνες
βλάβες, θά ἔχει τή δεύτερη γνώση, θά
ἤθελε νά μήν τό εἶχε δοκιμάσει ποτέ.

στόν κόσμο ἁμαρτία τήν ὁποία δέν
διέπραξα, ἔστω καί στιγμιαίως, μέ τόν
νοῦ μου. Αὐτή ἡ δυνατότητα τέτοιου
εἴδους κινήσεως τοῦ πνεύματός μου
εἶναι ἔνδειξη τῆς ἁμαρτωλῆς μου καταστάσως. Καί ποιός μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ ὅτι εἶναι ἐλεύθερος ἀπό τίς ἐμπαθεῖς σκέψεις πού τόν προσβάλλουν; Καί
ποιά εἶναι ἡ ἐγγύηση ὅτι ἡ στιγμιαία
ἐπαφή μέ τόν πονηρό λογισμό δέν θά
μετατραπεῖ σέ αἰωνιότητα;» (Ὀψόμεθα
τόν Θεόν καθώς ἐστί, σελ. 60).

  
Ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφ λέει: « Ἡ
ἁμαρτία εἶναι λεπτή στή φύση της καί
δέν γίνεται εὔκολα ὁρατή. Δέν ὑπάρχει

  
Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης λέει ὅτι
«ἐάν ὁμολογοῦμε τίς ἁμαρτίες μας, ὁ
Θεός πού κρατάει τόν λόγο Του καί μᾶς
σώζει, θά συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες μας
καί θά μᾶς καθαρίσει ἀπό κάθε ἄδικη
πράξη. Ἐάν δέν τίς ὁμολογοῦμε, τότε
βγάζουμε ψεύτη τόν Θεό, γιατί, ἐνῶ ὁ
νόμος Του μαρτυρεῖ ὅτι εἴμαστε παραβάτες, ἐμεῖς τό ἀρνούμαστε» (Α´ 1, 8).
  
Ὅταν μᾶς λείπει ἡ μετάνοια, δέν
βλέπουμε τίς ἁμαρτίες μας καί μοιάζου-

«Ἡ ἁμαρτία εἶναι λεπτή στή φύση της
καί δέν γίνεται εὔκολα ὁρατή. Δέν ὑπάρχει
στόν κόσμο ἁμαρτία τήν ὁποία
δέν διέπραξα ἔστω καί στιγμιαίως
μέ τόν νοῦ μου» (Σωφρόνιος Σαχάρωφ).
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με μέ τόν ἄρρωστο, πού δέν ξέρει τήν
ἀρρώστια του κι ἔτσι δέν κάνει καμιά
θεραπεία. Τό κακό, ἡ ἁμαρτία εἶναι
ἀρρώστια τῆς ψυχῆς (ΣΤ´ Οἰκουμενική
Σύνοδος), καρκίνωμα στόν ἄνθρωπο.
Ἄν τόν καρκίνο τόν προλάβουμε στά
πρῶτα στάδια καί τόν ἀφαιρέσουμε,
θεραπευόμαστε. Ἄν δέν τόν πάρουμε
εἴδηση καί προχωρήσει, τότε γεμίζει τό
σῶμα μέ τίς μεταστάσεις του κι εἶναι
πιά ἀργά. Γι’ αὐτό ὁ φωτισμένος ἀπό
τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ Δαβίδ φώναζε:
«Τά παραπτώματά του ποιός εἶναι
εὔκολο νά ἀντιληφθεῖ; Ἀπό τά κρυφά
καί ὕπουλα αὐτά ἁμαρτήματα πού δέν
μπορῶ εὔκολα νά διακρίνω, καθάρισέ
με, κι ἀπό τά ξένα αὐτά στοιχεῖα
λυπήσου με κι ἀπάλλαξέ με… Καί τότε
ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου μέ τίς εὐσεβεῖς σκέψεις καί πόθους της, θά εἶναι
ἐνώπιόν Σου παντοτεινά, Κύριε, βοηθέ
μου καί λυτρωτή μου, ἐλευθερωτή μου»
(Ψαλμ. 18, 13 - 15).

Ὅταν μᾶς λείπει ἡ μετάνοια,
δέν βλέπουμε τίς ἁμαρτίες μας
καί μοιάζουμε μέ τόν ἄρρωστο,
πού δέν ξέρει τήν ἀρρώστια του
κι ἔτσι δέν κάνει καμιά θεραπεία.
Ὅταν βρισκόμαστε ἔξω ἀπό τήν
ἀλήθεια τῆς ἁμαρτωλῆς μας καταστάσεως, βρισκόμαστε καί ἔξω ἀπό τόν Θεό,
πού εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ὅταν ὁμολογοῦμε
τίς ἁμαρτίες μας, τότε βρισκόμαστε
στήν ἀλήθεια, στόν Θεό, καί Ἐκεῖνος
μᾶς ἔχει μπροστά Του, δέν μᾶς ἀγνοεῖ,
μᾶς φροντίζει, μᾶς καθαρίζει. Μᾶς ἐλευθερώνει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας,
ἀπό τήν ὁποία νικηθήκαμε καί σκλαβωθήκαμε.

Ὁ Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος μᾶς
ὑποδεικνύει νά μή λυπηθοῦμε, ὅταν
πέσουμε σέ κάτι ἁμαρτωλό, ἀλλά ὅταν
παραμείνουμε σ’ αὐτό. Γιατί τό γλίστρημα συμβαίνει πολλές φορές καί στούς
τελείους. Τό νά παραμείνει, ὅμως, κανείς σ’ αὐτό εἶναι τέλεια νέκρωση. Καί
ἡ λύπη μέ τήν ὁποία λυπούμαστε γιά
τά δικά μας ὀλισθήματα, λογαριάζεται
ἀπό τή Χάρη ὅτι εἶναι στή θέση τῆς

Πόσο περισσότερο θά χρειαστεῖ
νά πέσουμε καί νά χτυπήσουμε
καί νά σηκωθοῦμε, προκειμένου
νά φτάσουμε καί νά βαδίζουμε σταθερά
στή θεϊκή στάση ζωῆς;
καθαρῆς ἐργασίας (Λόγος 60). Για νά
τό ποῦμε ἁπλᾶ, πόσες φορές πέφτει καί
σηκώνεται καί χτυπάει ἄσχημα τό μικρό παιδί, προκειμένου νά βαδίσει στήν
ὄρθια στάση; Πόσο περισσότερο θά
χρειαστεῖ νά πέσουμε καί νά χτυπήσουμε καί νά σηκωθοῦμε, προκειμένου νά
φτάσουμε καί νά βαδίσουμε σταθερά
στή θεϊκή στάση ζωῆς;
  
Ὅπως λέει ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς,
«ὁ πιστός μέ τόν φόβο εἰσάγει τήν ἀφοβία, γιατί δέν φοβεῖται τόν Θεό, ἀλλά
τό νά μήν ξεπέσει ἀπό τόν Θεό» (τ. 7,
σελ. 322 στιχ. 18 - 21 ΒΕΠ). Ὅπως,
δηλαδή, τό μικρό παιδί μέσα σέ πλῆθος
ἀγνώστων κρατάει σφιχτά τό χέρι τοῦ
πατέρα του, δέν φοβεῖται τόν πατέρα
του, ἀλλά νά μήν ξεφύγει ἀπό τόν πατέρα του, νά μή χάσει τόν πατέρα του.
Νικόλαος Σωτ. Πουρναρᾶς,
Δ.Θ.
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Ὁ «ἱππότης» καί ὁ Στρατηγός
οὐρλιάζει ὁ ἱππότης.
Κανείς δέν μπορεῖ νά
ζεῖ ἀντιμέτωπος μέ τόν
θάνατο, ξέροντας πώς ὅλα
εἶναι μηδέν...
  

Ὁ

διάσημος Σουηδός σκηνοθέτης
Ἴνγκμαρ Μπέργκμαν (Ingmar
Bergman, 1918-2007), στήν
περίφημη ταινία του ῾Η ῞Εβδομη
Σφραγίδα (The Seventh Seal, 1957),
παρουσιάζει ἕναν ἱππότη τοῦ Μεσαίωνα, ἐνῶ πλησιάζει στό τέλος τῆς ζωῆς
του, νά συνομιλεῖ μέ τόν... θάνατο! Ὁ
θάνατος τοῦ ἐμφανίζεται μέ τή μορφή
ἑνός ἀνθρώπου καί τόν καλεῖ... νά
παίξουν σκάκι!
῾Οπότε, σέ κάποια στιγμή, ὁ ἄλλοτε
ἀγέρωχος ἱππότης, τρέμοντας σάν τό
φύλλο, ρωτάει τόν «συμπαίκτη» του
μέ ἀγωνία:
– Τί θά συμβεῖ σέ ὅσους δέν πιστεύουν στόν Θεό;
Καί πρίν τοῦ ἀπαντήσει ὁ «θάνατος», συνεχίζει νά φωνάζει μέ περισσότερη ἀγωνία:
– Καί ποῦ εἶναι ὁ Θεός; Γιατί κρύβεται σέ ὑποσχέσεις; Θέλω νά μέ ἀγγίξει
ὁ Θεός. Νά μοῦ μιλήσει. Γιατί σωπαίνει;
᾿Εγώ Τοῦ φωνάζω. Κι ᾿Εκεῖνος εἶναι
σάν νά μήν ὑπάρχει. Ἆραγε, ὑπάρχει
ὁ Θεός;
Καί ὁ παμπόνηρος «θάνατος» τοῦ
ἀπαντάει:
– ῎Ισως νά μήν ὑπάρχει!
– Τότε ἡ ζωή εἶναι φρικτή! ἀρχίζει νά
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Τίς ἡμέρες τοῦ Πά-σχα,
ἡ ᾿Εκκλησία μας γιορτάζει
ἕναν ἅγιο, πού δέν ἦταν
ψευτο-ιππότης ἀλλά Τροπαιοφόρος Στρατηγός· τόν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο.
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ζώντας μέσα στήν
᾿Εκκλησία, ἤξερε «ἀπό πρῶτο χέρι»
ὅτι ὁ ᾿Αληθινός Θεός, οὔτε κρυμμένος
εἶναι, οὔτε σιωπηλός. ᾿Αντίθετα, φανερώθηκε στούς ἀνθρώπους μέ σάρκα
καί ὀστᾶ. Καί ὄχι μόνο μᾶς μίλησε καί
μᾶς ἄγγιξε, ἀλλά γιά χάρη μας νίκησε
τόν θάνατο! ῎Οχι ... παίζοντας σκάκι!
᾿Αλλά ἀνεβαίνοντας ἑκούσια στόν
Σταυρό! Πεθαίνοντας, ἐπειδή τό ἤθελε· γιά τή σωτηρία μας! ῎Ετσι, μέ τόν
δικό Του θάνατο, πάτησε τόν θάνατο.
Καί σάν ἀληθινός νικητής, τόν κρατάει
«πατημένο» γιά πάντα.
Γι᾿ αὐτό, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἦλθε ἀντιμέτωπος μέ τόν θάνατο,
δέν ἄρχισε νά τρέμει σάν τό φύλλο.
᾿Αντίθετα, ὅταν τόν προκάλεσε ὁ βασιλιάς Μαγνέντιος, νά τοῦ δείξει μέ ποιά
«ἁρματωσιά» πάει νά «μονομαχήσει»
μέ τόν θάνατο, ὁ Ἅγιος ἔκανε τό σημεῖο
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Καί ἀνάστησε ἕναν
νεκρό, πού εἶχε ταφεῖ στό μέρος ἐκεῖνο
πρίν ἀπό πολλά χρόνια!
  
῾Ο βασιλιάς Μαγνέντιος, ὅπως καί
πολλοί ψευτο-ιππότες τοῦ καιροῦ μας,

δέν κατάλαβαν πῶς μπορεῖ ἕνα παλληκάρι νά μονομαχεῖ μέ τόν θάνατο καί νά τόν νικάει. Τό μόνο
πού καταλαβαίνουν οἱ ψευτοπαληκαράδες κάθε
ἐποχῆς εἶναι οἱ μονομαχίες τοῦ «τσαμπουκᾶ» καί τῆς
«ἁρπαχτῆς». Δηλαδή, οἱ μονομαχίες γιά τό βόλεμα
τῶν παθῶν καί τήν τρυφή τοῦ σώματος.
  
Ξεχνᾶνε δυστυχῶς ὅτι:
• ὁ Χριστός ἐπάτησε τόν θάνατο μέ τόν σταυρικό
Του θάνατο·
• τό μόνο ὅπλο κατά τοῦ θανάτου εἶναι ὁ Σταυρός
τοῦ Χριστοῦ·
• μόνον ὅποιος σηκώνει τόν δικό του Σταυρό καί
ἀκολουθεῖ τόν Χριστό στόν Γολγοθᾶ, μπορεῖ νά
ἐλπίζει ὅτι θά νικήσει τόν θάνατο·
• δικός μας σταυρός εἶναι ἡ ἰσόβια μονομαχία μέ τόν
ἑαυτό μας καί τά πάθη μας.
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος

Χειροτονία νέου Ἀρχιμανδρίτη
Τόν προηγούμενο μῆνα,
στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος ἔλαβε χώρα ἕνα σημαντικό πνευματικό γεγονός γιά
τήν Ἐκκλησία μας. Ὁ Σύνδεσμος, γιά τούς δικούς του
ἰδιαίτερους λόγους, τό ὑποδέχθηκε μέ πολλή μεγάλη χαρά
καί συγκίνηση. Νιώθει δέ τήν
ἀνάγκη και τήν ὑποχρέωση νά τό μεταφέρει καί σ’ ἐσᾶς, τούς ἀναγνῶστες του.
Τό Σάββατο τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τήν
ἑσπέρα ὁ συνεργάτης καί ἀρθρογράφος
τοῦ περιοδικοῦ μας, Φώτιος Ρίζος ἔλαβε
το μοναχικό σχῆμα. Κατόπιν, τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καί Ἑορτή τῆς
Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Φθιώτιδι Ἁγίων
τελέστηκε ἡ χειροτονία του σέ διάκο καί
τήν 25η Μαρτίου, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ,
ἡ χειροτονία του σέ πρωτοπρεσβύτερο,
μέ τόν βαθμό τοῦ Ἀρχιμανδρίτη. Ὁ χει-

ροτονηθείς ἔλαβε τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου
Ἡρωδίωνος, ὁ ὁποῖος πρῶτος ἔριξε στή
γῆ τῆς Φθίας τόν σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας καί τό περιοδικό
Σύνδεσμος ἀναφωνοῦν μαζί μέ τόν ὑπόλοιπο λαό τοῦ Θεοῦ τό πάντα " Ἄξιος!"
καί τοῦ εὔχονται ἀπό καρδιᾶς καλή δύναμη στή διακονία του! Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ
νά συνεχίσει νά τόν χαριτώνει, καί μέ τήν
ἴδια δύναμη ὁ λόγος του νά ἐνδυναμώνει
καί τή δική μας πίστη πρός Ἐκεῖνον.
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
113

Τό «πιστεύω»
ἑνός Καρδιοχειρουργοῦ

Ἐ

νδιαφέρουσα καί μέ πολλά μηνύματα εἶναι ἡ συνέντευξη πού
πῆρε ὁ γνωστός συγγραφέας
Θανάσης Θ. Νιάρχος ἀπό τόν διάσημο Καρδιοχειρουργό Στρατῆ Παττακό
( Ἐφημερίδα Τά Νέα, 31/01/2021).
Πέραν τῆς διεθνοῦς φήμης του ὡς
διακεκριμένου Καρδιοχειρουργοῦ, ὁ
Στρατῆς Παττακός εἶναι καί ἐξέχουσα
πνευματική προσωπικότητα, ὅπως διαπιστώνεται στήν ἐν λόγῳ συνέντευξη.
Διακρίνεται γιά τά ἀνθρωπιστικά του
αἰσθήματα, τή συναδελφική ἀλληλεγγύη, τόν σεβασμό πρός τούς δασκάλους του, τήν ἀγάπη του στόν γενέθλιο
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τόπο του, τόν Πολυχνίτο Μυτιλήνης,
καί τούς ἀνθρώπους του κ.ἄ. Ὅμως,
ξεχωρίζει πάνω ἀπ’ ὅλα γιά τήν πίστη
του στόν Θεό καί τίς ἑλληνορθόδοξες
παραδόσεις.

Χάριν συντομίας, μεταφέρεται πιό
κάτω μόνο ἡ ἀπάντησή του στήν ἐρώτηση τοῦ Θανάση Νιάρχου ἄν πιστεύει
στόν Θεό, ὅπου εἶπε συγκεκριμένα:
«Καί βέβαια πιστεύω στόν Θεό. Θά
ἦταν ἀδύνατο τό ἀντίθετο. Ἔρχομαι
κάθε μέρα ἀντιμέτωπος μέ τή θέλησή
Του, πού εἶναι σάν νά Τόν συναντῶ
καθημερινά. Ὑποπτεύομαι, μάλιστα,

ὅτι Τοῦ ἀρέσει νά περνᾶ ἀπό τό χειρουργεῖο.
Τό θέμα, ὅμως, δέν εἶναι μόνο αὐτό.
Πιστεύω ὅτι κάθε ἄνθρωπος πρέπει νά
ἀπαντᾶ ποιόν ἀκριβῶς Θεό πιστεύει καί
πόσο τόν πιστεύει. Δέν σᾶς κρύβω ὅτι
ὁ δικός μου Θεός εἶναι λίγο διαφορετικός. Ἀφήνει εὔκολα τόν θρόνο Του καί
κατεβαίνει ἀνάμεσά μας, Τοῦ ἀρέσει νά
ἐκφράζεται καί νά ἐκδηλώνεται. Ὅπως
οἱ γονεῖς δέν καταλαβαίνουμε πολλές
φορές τά παιδιά μας, ἔτσι καί ὁ ἴδιος
ἔχει κάποια δυσκολία νά κατανοήσει
τούς δρόμους καί τίς πεποιθήσεις μας.
Ἡ μεγαλύτερη ἀπογοήτευσή Του εἶναι
ὅτι δυσκολεύεται νά δεῖ στή γῆ τό θεμέλιο πάνω στό ὁποῖο ἔχτισε τόν ἄνθρωπο: τήν «ἀγάπη». Ἀντιλαμβάνεται ὅτι
βρίσκουμε κάθε λόγο γιά διχασμό καί
γιά μίσος. Ἔχει μία δυσκολία νά καταλάβει γιατί τόσο μᾶς συναρπάζει ἡ ἰδέα
γιά τό ἄν τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται μόνο ἀπό τόν Πατέρα καί ὄχι ἀπό
τόν Υἱό, μέ ἀποτέλεσμα νά ἑορτάζει τό
Πάσχα ξεχωριστά ὁ Ὀρθόδοξος ἀπό
τόν Καθολικό. Θλίβεται, γιατί οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες δέν ἐκπέμπουν ἕνα
ἑνωτικό πνεῦμα ἀγάπης, ἀλλά ἕνα κήρυγμα θρησκευτικῆς ἀπομόνωσης καί
διχασμοῦ. Ἀπορεῖ πῶς εἶναι δυνατόν
στόν 21ο αἰῶνα, στήν ἐποχή τοῦ Διαδικτύου καί τῆς ἐπικοινωνίας, νά μήν
μποροῦν διεθνεῖς ὀργανισμοί νά ἐπιλύσουν τίς ἀνθρώπινες διαφορές, ἐν
πολλοῖς οἰκονομικές, καί νά πρέπει νά
ἐπιλύονται μέ αἱματηρές συγκρούσεις.
Μέ τήν ἔκφρασή Του αὐτή ἀπεκδύεται
ἐπιφανειακά τήν παντοδυναμία Του,
ἀλλά δέν εἶναι ἔτσι. Ἴσως ἁπλᾶ νά μᾶς
ἀφήνει νά δοῦμε οἱ ἴδιοι τόν κατήφορο,
νά διαγνώσουμε τά πάθη μας καί νά
ἀνακαλύψουμε τή σωτηρία μας.
Σέ μία κατανυκτική Μεγάλη Παρασκευή, πρίν ἀπό λίγα χρόνια, βρέθηκα

σέ ἕνα Ἱερό Μοναστήρι νά προσκυνήσω τόν Σταυρό δίπλα σέ ἕναν ἀδερφικό μου φίλο, πού μόλις σκέφτηκα ὅτι
δέν εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός.- Ἡ
Μεγάλη Παρασκευή τί εἶναι γιά σένα;
τόν ρώτησα. Μέ τί τρόπο συμμετέχεις;
- Ὅλες οἱ θρησκευτικές ἐκδηλώσεις
πρέπει νά εἶναι τό ἴδιο γιά ὅλους. Ἐκδηλώσεις ἀγάπης! Αὐτό συνεορτάζω, μοῦ
εἶπε. Τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ψηλά

«Καί βέβαια πιστεύω στόν Θεό. Θά
ἦταν ἀδύνατο τό ἀντίθετο. Ἔρχομαι κάθε
μέρα ἀντιμέτωπος μέ τή θέλησή Του, πού
εἶναι σάν νά Τόν συναντῶ καθημερινά.
Ὑποπτεύομαι, μάλιστα, ὅτι Τοῦ ἀρέσει νά
περνᾶ ἀπό τό χειρουργεῖο».
πάνω στόν Σταυρό, καθώς τό μισοφωτίζει ἡ λαμπάδα τοῦ φίλου, μοῦ φάνηκε
νά συμφωνεῖ μαζί του. Κράτησα αὐτή
τήν εἰκόνα γιά πάντα μέσα μου!»

Καί κατέληξε στήν ἀπάντησή του ἄν
πιστεύει στόν Θεό ὁ διάσημος Καρδιοχειρουργός Στρατῆς Παττακός:
«Πιστεύω, κε Νιάρχο, στόν Θεό,
γιατί τονίζει τήν ταπεινότητά μου μέσα
στό ἄπειρο. Γιατί θέλω ἀπό κάπου νά
κρατιέμαι στίς τόσες δύσκολες στιγμές
πού περνῶ. Γιατί ὁ δικός μου Θεός συχνάζει περισσότερο στά ὀρεινά ἤ παραθαλάσσια ἐξωκκλήσια, καί μπορῶ νά
Τοῦ μιλάω κατ’ ἰδίαν. Γιατί εἶναι μόνον
ἀγάπη καί τίποτε ἄλλο. Γιατί ἀπό τόν
Πολυχνίτο μέχρι τήν Οὐάσιγκτον, ἄν δέν
ὑπῆρχε, θά εἶχα χάσει τόν δρόμο… Γι’
αὐτό Τόν εὐχαριστῶ καί Τόν δοξάζω».
Γ. Δ. Κούβελας
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Ὁ ἥλιος καί ἡ γῆ

Π

Πίστωση εἰκόνας / Image Credit: ESA & NASA

ῶς νά περιγράψει κανείς τό δέος
τῶν ἀρχαίων λαῶν, καθώς ἔβλεπαν τόν ὑπέρλαμπρο δίσκο τοῦ
ἥλιου νά ξεπροβάλλει ἀπό τό βάθος τοῦ
ὁρίζοντα καί νά διανύει καθημερινά τήν
οὐράνια διαδρομή του· καί μετά νά κρύβεται, ἀφήνοντας πίσω του σκοτάδι καί
κρῦο. Καί πάλι νέα ἀνατολή, καί πάλι
τά ἀντικείμενα νά παίρνουν μορφές καί
χρώματα, καί ἡ πλάση νά θερμαίνεται καί
ὁ ἄνθρωπος νά βγαίνει στήν ἐργασία του.
Γιά πολλούς λαούς, ὁ ἥλιος, πού
δεν μποροῦσες νά τόν ἀντικρίσεις κατ’
εὐθεῖαν, ἦταν θεός. Οἱ Ἀζτέκοι θυσίαζαν
ἀνθρώπους, γιά νά μή χάσει τή δύναμή
του! Σήμερα, βεβαίως, γνωρίζουμε ὅτι ὁ
ἥλιος βρίσκεται ἐκεῖ πάνω ἐδῶ καί 4,5
δισεκατομμύρια χρόνια καί ἀντέχει γιά
ἄλλα 6,5 δισεκατομμύρια χρόνια.
Φωτεινή ἐξαίρεση ἀνάμεσα στούς
εἰδωλολατρικούς λαούς ὁ περιούσιος
λαός τοῦ Θεοῦ· ὁ λαός πού διέσωζε τή
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μεγάλη ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, τά ἀλλεπάλληλα «καί εἶπεν ὁ Θεός» τῆς Γενέσεως. Καί συνέβη καί αὐτό τό θαυμαστό
γεγονός· ὁ Δημιουργός, κατ’ ἀπαίτηση(!)
τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, ἀκινητοποίησε τόν
ἥλιο πάνω ἀπό τή Γαβαών γιά μία ὁλόκληρη ἡμέρα, γιά νά διδαχθοῦν οἱ Ἀμορίτες καί οἱ ἄλλοι εἰδωλολατρικοί λαοί τῆς
Μεσογείου, πού λάτρευαν τόν ἥλιο, τή
σελήνη καί τά ἄστρα, ὅτι τά οὐράνια σώματα ὑπακούουν στόν Θεό τῶν Ἐβραίων.

Ὁ ἥλιος, τό γιγάντιο αὐτό οὐράνιο
σῶμα μέ μᾶζα 333 χιλιάδες φορές τή μᾶζα
τῆς γῆς καί ὄγκο 1,3 ἑκατομμύρια φορές
τόν ὄγκο τῆς γῆς, εἶναι αὐτός πού διατηρεῖ τή γῆ καί τούς πλανῆτες σέ σταθερή
τροχιά, γιά νά μή χαθοῦν στό σύμπαν.
Χάρη στό φῶς τοῦ ἥλιου ζοῦμε. Ἡ
τροφική ἁλυσίδα, πού ξεκινάει ἀπό τά
φυτά καί φτάνει στόν ἄνθρωπο, ἔχει

μοναδική πηγή ἐνέργειας τό φῶς τοῦ
ἥλιου. Ὅλα ξεκινοῦν μέ τόν ἐκπληκτικό μηχανισμό τῆς φωτοσύνθεσης, πού
ἀξιοποιεῖ τήν ἡλιακή ἐνέργεια γιά τή μετατροπή τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα σέ
ὑδατάνθρακες, ἑνῶ παράλληλα διασπᾶ
τό νερό καί ἐκλύει στήν ἀτμόσφαιρα τό
βλαβερό γιά τά φυτά, ἀλλά πολύτιμο γιά
μᾶς, ὀξυγόνο.
Ὁ ἥλιος θερμαίνει τόν πλανήτη. Χωρίς τόν ἥλιο, ἡ γῆ θά ἦταν ἕνας παγωμένος βράχος.
Λόγῳ τῆς ἀνομοιόμορφης θέρμανσης
τῆς γῆς ἀπό τόν ἥλιο, δημιουργοῦνται οἱ
ζωογόνοι ἄνεμοι, ἐνῶ καί ὁ μεγαλειώδης
ὑδρολογικός κύκλος μέ τό ἡλιακό φῶς
ἐνεργοποιεῖται.
Τό φῶς τοῦ ἥλιου ἀναδεικνύει τό
κάλλος τῆς δημιουργίας.
Καί τί ἐκπληκτικό: Τό φῶς τοῦ ἥλιου
προέρχεται ἀπό πυρηνικές ἀντιδράσεις
στόν πυρῆνα του, οἱ ὁποῖες δημιουργοῦν ἰσχυρή ραδιενεργό ἀκτινοβολία,
ἐντελῶς ἀκατάλληλη γιά τή ζωή. Ἀλλά,
καθώς ἡ ἰσχυρή αὐτή ἀκτινοβολία κάνει
τό ἐπίπονο ταξίδι πρός τήν ἐπιφάνεια,
ἡ ἐνέργειά της ὑποβαθμίζεται σταδιακά
στό ὑπεριῶδες/ὁρατό/ὑπέρυθρο τμῆμα
τοῦ φάσματος. Τό φῶς πού φθάνει τελικά στή γῆ μας ἔχει τήν τέλεια σύσταση
καί ἔνταση γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς
καί τήν ἀνάδειξη τοῦ κάλλους τῆς δημιουργίας.
Βρισκόμαστε σέ προνομιακή ἀπόσταση ἀπό τόν ἥλιο. Λίγο πιό κοντά, ὅπως

ἡ Ἀφροδίτη, καί ἡ μέση θερμοκρασία
στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς θά ξεπερνοῦσε
κατά πολύ τή θερμοκρασία πού βράζει
τό νερό· λίγο πιό μακριά, ὅπως ὁ Ἄρης,
ἡ μέση θερμοκρασία θά ἦταν πολλές δεκάδες βαθμοί κάτω ἀπό τό μηδέν.
Καί λόγῳ τῆς περιστροφῆς τῆς γῆς
γύρω ἀπό τόν ἄξονά της ἔχουμε τήν
τόσο σημαντική ἐναλλαγή ἡμέρας καί
νύχτας· καί λόγῳ τῆς κλίσης τοῦ ἄξονα
τῆς γῆς, ἔχουμε τή θαυμάσια ἐναλλαγή
τῶν ἐποχῶν, κατά τήν ἐτήσια περιστροφή τῆς γῆς γύρω ἀπό τόν ἥλιο.

Μόλις τό ἕνα δισεκατομμυριοστό
ἀπό τή συνολική ἀκτινοβολία τοῦ ἥλιου πέφτει στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, καί
ἀπό αὐτό, ἕνα ἀπειροελάχιστο ποσοστό πέφτει στήν ἐπιφάνεια τοῦ ματιοῦ
μας καί μᾶς τυφλώνει. Καί ὑπάρχουν
ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια ἑκατοντάδων δισεκατομμυρίων ἥλιοι στό σύμπαν.
Πόση, ἆραγε, εἶναι ἡ δόξα Αὐτοῦ πού
δημιούργησε τό σύμπαν;
Μία φορά ἀπεκάλυψε μία ἀκτῖνα τῆς
δόξας Του ὁ Δημιουργός, καί οἱ μαθητές
ἔπεσαν ἔντρομοι κάτω.
Καί ὅταν ὁ Νοητός Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης ἔδυε πάνω στόν Σταυρό, ὁ
ἥλιος, τό κτῖσμα, ἔκρυψε τίς ἀκτῖνες του
ἀπό συστολή.
Βασίλειος Πετρουλέας,
Φυσικός

Δωρεές

• Ὁ κος Ἀνδρέας Γεωργουλέας, Ἀθήνα, 80 €, εἰς μνήμην Περσεφόνης Παναγιώτη Πικέα.
• Ὁ κος Ἀθανάσιος Ντέρος, Καλαμάτα, 100 €, εἰς μνήμην Γεωργίου Ρόγκα, Θεσσαλονίκη, φίλου του πολύ ἀγαπητοῦ, κοιμηθέντος τήν 22αν Φεβρουαρίου 2021.
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Ἐπικοινωνία τόν καιρό τοῦ κορωνοϊοῦ

Μ

ία φίλη ἀπ’ τά παλιά (δεκαετία
1950-1960) θυμήθηκε τίς ἄλλες
δύο τῆς παρέας. Ἦταν ἀδερφές,
ἡ μία ἔφυγε γιά τήν Οὐράνια Βασιλεία.
Συνομίλησε, λοιπόν, μέ τή δεύτερη τηλεφωνικά, ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ, ἔχοντας τήν
ἐλπίδα της στόν Θεό.
  
– Καλημέρα, Δέσποινα. Εἶμαι ἡ Κατερίνα… Θυμήθηκα τήν ἀδελφούλα σου, πού
κάναμε ὡραία παρέα στά γυμνασιακά μας
χρόνια. Λέγαμε τίς ἀγωνίες τῆς νεότητας,
τά ἐπαγγελματικά ὄνειρα καί μιλούσαμε
γιά τίς χριστιανικές μας δραστηριότητες
καί συγκεντρώσεις.
– Γεια σου, Κατερίνα. Σ’ εὐχαριστῶ!
Πῶς τή θυμήθηκες;
– Σήμερα, 16 Ἀπριλίου, πού γιορτάζει,
ἄν ἦταν μεταξύ μας, θά τῆς εὐχόμασταν
Καλό Παράδεισο. Ἄλλο ἦταν, ὅμως, τό
σχέδιο τοῦ Θεοῦ! Ἐκεῖ στό εἰκονοστάσι
τῆς κατ’ οἶκον Ἐκκλησίας ἔχω κρατήσει
τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Γαληνῆς. Ἡ Ἁγία
μοῦ τή θύμισε, πού ἦταν τό ἀγγελικό της
ὄνομα. Αὐτή εἶναι ἡ εἰκονίτσα πού μᾶς χάρισες στό μνημόσυνό της. Ἀλλά, γιά πές
μου κάτι ἀπό τό Συναξάρι τῆς Ἁγίας. Τό
ἡμερολόγιο ἀναφέρει μόνο τόν Ἅγιο Λεωνίδη. Εὐκαιρία ν’ ἀκούσω κάτι ἀπό σένα
καί, ὅταν ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησίες, ν’ ἀνάψω
κεράκι στή μνήμη τῆς φίλης καί ἀδελφῆς
νά πρεσβεύει καί γιά μᾶς.
– Καί πάλι σ’ εὐχαριστῶ, ἀγαπητή μου
Κατερίνα. Ὁ Χριστός νά τήν ἔχει κοντά
Του. Ὅσο γιά τήν ἐρώτησή σου, στό Συναξάρι σημειώνεται γιά τήν ἀκρίβεια αὐτό:
«Ἅγιος Λεωνίδης μέ τόν ἑπτάριθμο χορό
τῶν Ἁγίων γυναικῶν», πού μαρτύρησαν στά
χρόνια τοῦ Δεκίου. Ὅλοι ἔζησαν στήν περιοχή τῆς Ἐπιδαύρου. Ἐκεῖ καί μαρτύρησαν.
Ὁ Γέροντας πνευματικός τους καί οἱ ἑπτά
μοναχές δέν ἄλλαξαν τήν πίστη τους. Ἅγια
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λείψανά τους φυλάσσονται σέ λάρνακα σέ
χωρίο πού γνωρίζει ἡ Μητρόπολη.
– Ἄ, μάλιστα, ἔτσι ἐξηγεῖται. Πολύ σ’
εὐχαριστῶ.
– Ἀκόμη, νά σοῦ πῶ καί κάτι ἄλλο:
ὅτι ἄν καί τήν 22α Μαΐου συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τῆς
ἀδελφῆς Γαληνῆς, τέσσερα χρόνια ἀπό τότε
πού ἔφυγε ἀπό κοντά μας, τήν αἰσθανόμαστε πλησίον μας.
– Ναί, ναί, ἀγαπητή μου Δέσποινα. Χάρηκα πού ἄκουσα τή φωνή σου στό τηλέφωνο, πού εἶναι ὅμοια μέ τῆς ἀδελφούλας
σου. Νά ἔχουμε τήν εὐχή της! Τή θυμάμαι
Κατηχήτρια στήν Ἁγία Παρασκευή Καλλίπολης Πειραιᾶ, μέ τόν ἀλησμόνητο ἐφημέριο
π. Γεώργιο Πικρίδα, στούς Τρεῖς Ἱεράρχες.
Κατηχήτρια ἐργαζομένων κοριτσιῶν, δασκάλα στήν Ἀθήνα, στό Μουρίκι Θηβῶν, ἀρθρογράφο σέ χριστιανικά περιοδικά, συμμέτοχο
σέ ἱεραποστολικά κλιμάκια τῆς Ἐκκλησίας
σέ ξένες χῶρες μή Ὀρθόδοξες.

Ἁγία Γαληνή, ἄς πρεσβεύεις καί γιά τόν
ἀγῶνα μας στήν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ καί κάθε ἄλλης δοκιμασίας μας!
Βασίλειος Κασκαντάμης

Ἔχει μεγάλη σημασία τό σ πίτι σου
νά εἶναι χ ρισ τιανικό!

Π

ραγματικά! Στόν καθένα μας
ἀναλογεῖ ἕνα μερίδιο εὐθύνης,
ἐάν τό σπίτι του εἶναι χριστιανικό. Δηλαδή, ἐάν τά μέλη τῆς οἰκογενείας
στήν ὁποία ἀνήκεις, ζοῦν χριστιανικά.
Ὅταν λέμε ὅτι μιά οἰκογένεια ζεῖ
χριστιανικά, ἐννοοῦμε ὅτι ἔχει σχέση
μέ τήν Ἐκκλησία, δηλαδή ζεῖ σύμφωνα
μέ τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας: Ἐκκλησιασμό, Θεία Κοινωνία, νηστεία, ἁγιολόγιο,
προσευχή, μελέτη χριστιανικῶν βιβλίων κ.τ.λ. Κι ἄν δέν γίνεται αὐτό; Κι ἄν
ἡ οἰκογένειά σου δέν συμμετέχει στή
λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας; Κι ἄν
πιστεύουν οἱ μισοί; Κι ἄν δέν πιστεύει
κανένα μέλος; Κι ἄν κι ἐσύ ἔχεις προσαρμοστεῖ σ’ αὐτή τήν κατάσταση;
Γι’ αὐτό, ἐδῶ χρειάζεται ἕνα ξεκαθάρισμα. Καί πάνω ἀπ’ ὅλα τίθεται τό
ἐρώτημα. Ἐσύ τί κάνεις; Τί θέση παίρνεις; Ἔστω καί τώρα μπορεῖς νά ἀλλάξεις κάτι; Πρίν, ὅμως, πεῖς τό ὁ,τιδήποτε,
προέχει τό τί θέλεις καί τί μπορεῖς νά
κάνεις ἐσύ. Καί πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἐσύ θέλεις νά ζεῖς χριστιανική ζωή; Κατά δεύτερον, ἐσύ θέλεις οἱ οἰκεῖοι μας ἤ γενικά
τό σπίτι σου νά εἶναι χριστιανικό; Γι’
αὐτό, ἄν θέλεις νά ἀλλάξει τό περιβάλλον γύρω μας, πρέπει πρῶτα καί πάνω
ἀπ’ ὅλα νά ἀλλάξεις ἐσύ μέσα σου. Μήν

ἀπογοητευτεῖς καί μή στενοχωρηθεῖς.
Ποτέ δέν εἶναι ἀργά. Μπορεῖς ὅλα νά
τά ἀλλάξεις ἀπό σήμερα.
Ἄρχισε, λοιπόν, ἐσύ νά εἶσαι τό
παράδειγμα, τό πρότυπο καί στούς
ἄλλους. Κανείς δέν θά σέ ἀποτρέψει
ἀπό τό νά ἐκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή,
νά νηστεύεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή
καί καθορισμένη ἀπό τήν Ἐκκλησία νηστεία, νά ἀνεβαίνεις στό ἀναλόγιο, γιά
νά μάθεις νά ψέλνεις, νά συμμετέχεις
σέ Κύκλους Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.
Κανένας δέν θά σοῦ ἀρνηθεῖ νά ἔχεις
στό σπίτι σου ἕνα προσευχητάρι μέ
εἰκονίσματα, ν’ ἀνάβεις ἕνα καντηλάκι,
νά θυμιατίζεις τίς Εἰκόνες τῶν Ἁγίων.
Κανένας δέν θά σοῦ ἀπαγορεύσει νά
προσεύχεσαι ἀτομικά ἤ νά λές δύο λόγια
προσευχῆς πρίν καί μετά τό γεῦμα σου.
Ποτέ δέν εἶναι ἀργά νά γίνεις ὁ «λύχνος», δηλαδή τό μικρό ἐκεῖνο φῶς, τό
ὁποῖο θά φωτίσει πρός τό χριστιανικότερο τήν οἰκογένειά σου. Γιά σκέψου πόσο
σπουδαῖο εἶναι τό νά παρακινήσεις νά
κάνουν τό ἴδιο, δηλαδή νά σέ ἀκολουθήσουν σ’ αὐτό τόν τρόπο ζωῆς καί κάποια
μέλη ἀπ’ τήν οἰκογένειά σου.
Γιάννης Φωτεινός
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Τά μυστικά στή συζυγική σχέση

Τ

ά μυστικά λειτουργοῦν σάν
ἀρρώστια σέ μία σχέση, ὅσο
ἀθῶα καί ἄν νομίζουμε ὅτι εἶναι.
Εἶναι ἱκανά νά δημιουργήσουν ρῆγμα
ἐμπιστοσύνης, πού, μέ τόν καιρό, μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ σέ ἀπομάκρυνση καί
ψυχρότητα μεταξύ τῶν συζύγων, διότι
ἡ ἐμπιστοσύνη εἶναι βασικό συστατικό
μίας σχέσης, πού εὔκολα χάνεται καί
δύσκολα ἀποκαθίσταται.

ους, παρά ἀπό κάποιον τρίτο, ὁ ὁποῖος
μπορεῖ νά τό τονίσει ἀνάλογα μέ τά ἐλατήρια πού τόν ἔσπρωξαν νά τό κάνει;
Καί ἡ φαντασία τοῦ ἀνθρώπου δέν θέλει
πολύ νά τά μεγαλοποιήσει, νά βγάλει τά
συμπεράσματά της. Τότε, ἐρωτηματικά,
ἀμφιβολίες μπαίνουν στό μυαλό καί, ἄν
βάλει καί ὁ πονηρός τήν οὐρά του (πού
συνήθως δέ χάνει τήν εὐκαιρία) γίνεται
εὔκολα ἡ παρεξήγηση.

  
Ὅταν κρατᾶς μυστικά ἀπό τόν/τή
σύζυγο, ρισκάρεις περισσότερο τή σχέση σας. Δέν εἶναι μόνο τό εἶδος ἤ τό
μέγεθος τοῦ μυστικοῦ, ἀλλά ἡ εὔκολη
πεποίθηση πώς, ἄν κάποιος κρύβει κάτι
ἔστω μηδαμινό, εἶναι ἱκανός, σέ δεδομένη στιγμή, νά κρύβει περισσότερα καί
πιό σημαντικά.
Πολλοί σύζυγοι δέν ἔνιωσαν ὅτι ὁ Γάμος, τό μέγα καί Ἱερό αὐτό Μυστήριο,
δέν τούς ἕνωσε μόνο σωματικά, ἀλλά
καί ψυχικά. Μαζί θά περπατήσουν τόν
συζυγικό βίο, μαζί θά σηκώσουν τά φορτία τῆς οἰκογένειας, μαζί θά ἀντιμετωπίσουν καί τά χαρούμενα καί τά θλιβερά.
Πῶς μπορεῖ νά χωρέσει μυστικό ἐκεῖ,
ὅπου ὅλα ὀφείλουν νά εἶναι φανερά,
γνωστά, κοινά;
Συνέβη κάποιο πρόβλημα στόν ἐργασιακό χῶρο, κάποια παρεξήγηση, κάποιο
λάθος, δέν εἶναι καλύτερα νά τό μάθει
ὁ/ἡ σύντροφός σας ἀπό ἐσᾶς τούς ἴδι-

  
Ὡστόσο, ὁρισμένοι ἄνθρωποι πιστεύουν πώς χρειάζονται νά κρατήσουν μυστικά ἤ νά ποῦν ψέματα, γιατί δυσκολεύονται νά διαχειριστοῦν δυσάρεστες
καταστάσεις. Ὅμως, ὁ καλύτερος τρόπος, γιά νά χτίσεις μία ὑγιῆ σχέση εἶναι
νά βρεῖς καί ὑγιεῖς τρόπους ἔκφρασης.
Ὁ κόσμος μας μπορεῖ νά μήν εἶναι
τέλειος, καί ἡ ἀλήθεια πολλές φορές
μπορεῖ νά πονάει, ἀλλά ἡ γαλήνη καί ἡ
ἐλευθερία πού προσφέρει ἡ αἴσθηση ὅτι
εἶσαι ἐντάξει ἀπέναντι στόν ἑαυτό σου
καί στούς ἄλλους, καί ὅτι οἱ ἄνθρωποι
εἶναι δίπλα σου γι’ αὐτό πού εἶσαι, δέν
συγκρίνεται μέ τίποτα.
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Δέν πρέπει νά κρατᾶμε μυστικά, διότι:
	νιώθουμε καλύτερα μέ τόν ἑαυτό μας
καί δέν εἴμαστε συνέχεια σέ ἐγρήγορση μήπως μαθευτεῖ αὐτό πού κρύβουμε. Ἡ μόνη περίπτωση στήν ὁποία

δικαιολογεῖται νά κρατᾶμε μυστικά
εἶναι, ἄν προσπαθοῦμε νά σώσουμε
τή ζωή κάποιου.
	τά μυστικά εἶναι μία μορφή ἀπάτης
καί ὅσο περνάει ὁ καιρός, τόσο πιό
δύσκολο γίνεται τό νά τά ἀποκαλύψουμε.
	ὅταν ἐξαπατᾶμε τόν ἄνθρωπο μέ τόν
ὁποῖο μοιραζόμαστε τή ζωή μας, καλλιεργοῦμε τήν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης
μεταξύ μας.
	ἡ ὕπαρξη τῶν μυστικῶν εἶναι ὁ προθάλαμος τῆς προδοσίας.
	δίνουμε τό κακό παράδειγμα στά παιδιά μας, τά ὁποῖα, σέ δεδομένη στιγμή
στή ζωή τους, θά πράξουν ἀνάλογα.
	οἱ ἄνθρωποι πληγώνονται ἀπό τά ψέματα καί σταδιακά ἀπομακρύνονται
ἀπό τόν/τή σύντροφό τους. Εἶναι
πολύ δύσκολο νά νιώθει κάποιος
συναισθηματικά δεμένος μέ κάποιο
πρόσωπο πού τοῦ λέει ψέματα ἤ τοῦ
κρατάει μυστικά.
  
Ὅμως, δέν μποροῦμε ν’ ἀγνοήσουμε
τούς λόγους πού ὁδηγοῦν κάποιους/
κάποιες συζύγους στήν ἀπόκρυψη δύσκολων γεγονότων ἤ καταστάσεων ἀπό
τούς συζύγους τους. Π.χ. ὁ σύζυγος
εἶναι ὑπερβολικά τσιγκούνης, γκρινιάρης
καί γενικά ἕνας δύσκολος χαρακτήρας.
Ἡ σύζυγος, τότε, εἴτε γιατί δέν μπορεῖ
νά διαχειριστεῖ κάποιες δύσκολες καταστάσεις, εἴτε γιατί δέν θέλει νά ταράξει
τή φαινομενικά ἤρεμη οἰκογενειακή
καθημερινότητα, κρύβει ὅ,τι θά ἔδινε
ἀφορμή γιά ἐντάσεις.
Ἐδῶ, βέβαια, καθόμαστε καί συζητᾶμε σοβαρά, μέ σεβασμό στήν ἰδιαιτερότητα τοῦ καθενός καί ξεκαθαρίζουμε ὅτι ὡς ἄνθρωποι ἔχουμε ἀνάγκες,
ὑποχρεώσεις, ὅπως καί δικαίωμα νά
ζοῦμε μέ ἀξιοπρέπεια.
  

Τά λάθη σέ μία συζυγική σχέση εἶναι
πολλά καί δέν ἐκλείπουν. Σημαντικό
εἶναι νά ἀναγνωρίζονται καί νά λαμβάνονται μέτρα γιά τή διόρθωση καί τήν
ἀποφυγή τους.
  
Μερικές βασικές ἀρχές πού θά στηρίζουν διαχρονικά τή συζυγική σχέση,
ὥστε νά ὑπάρχει ἕνα καλύτερο μέλλον
γιά τήν οἰκογένεια εἶναι:
 Ἡ ἐκτίμηση
 Ὁ σεβασμός
	Ἡ ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τοῦ
ἄλλου
	Ἡ διαφάνεια σέ ὅλους τούς τομεῖς
τοῦ συζυγικοῦ βίου
	Ἡ ὑποστήριξη στόν ἄλλο γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων του
	Οἱ ἀντιπαραθέσεις μέ δίκαιο καί πολιτισμένο τρόπο
	Ἡ ἐπιθυμία καί προθυμία γιά συγχώρηση
Ἐπίσης:
	Μοιραστεῖτε μέ τό ταῖρι σας τά ὄνειρα, τίς ἐπιθυμίες, τίς ἐπιδιώξεις, τούς
στόχους σας.
	Τουλάχιστον μία φορά τήν ἡμέρα συζητῆστε τά προβλήματα, γιά νά βελτιώσετε τήν μεταξύ σας ἐπικοινωνία.
	Ἀφιερῶστε χρόνο νά ἔχετε στιγμές
ρομαντικές καί οἰκειότητας.
	Μιλῆστε γιά τίς καθημερινές ἐμπειρίες σας καί μήν ξεχνᾶτε νά γελᾶτε
μαζί.
	Σκιές καί μυστικά δέν χωρᾶνε στή
χριστιανική οἰκογένεια. Οἱ ὀρθόδοξοι
χριστιανοί σύζυγοι πρέπει νά εἶναι
ἀνοιχτά βιβλία, ἀπόλυτα εἰλικρινεῖς
μεταξύ τους.
Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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Πρός τούς Συνδρομητές μας
ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Ἐνόψει τῆς κυκλοφορίας τοῦ νέου μας βιβλίου, θά σᾶς παρακαλούσαμε νά προσέξετε
μερικά τεχνικά προβλήματα, πού δημιουργοῦνται,
κατά τήν ἀποστολή τῶν χρημάτων πού πιθανόν
θελήσετε νά μᾶς στείλετε.
 Ἄ
 ν στείλετε χρήματα μέ Ταχυδρομική Ἐπιταγή, τό ὄνομα τοῦ ἀποστολέα νά εἶναι αὐτό
τοῦ συνδρομητῆ. Ἄν ἀπό τό Ταχυδρομεῖο ζητηθεῖ νά γραφεῖ τό ὄνομα τοῦ ἀποστολέα
καί ὄχι τοῦ συνδρομητῆ, τότε ΠΡΟΣΟΧΗ
στό πίσω μέρος τῆς ἐπιταγῆς θά πρέπει νά
συμπληρωθοῦν καί τά ἀκριβῆ στοιχεῖα τοῦ
συνδρομητῆ, ὅπως βρίσκονται γραμμένα στήν
ἐτικέτα τῆς ἀποστολῆς τοῦ περιοδικοῦ.
 Ἄν στείλετε χρήματα μέσῳ τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, ἄς παρακληθεῖ ὁ τραπεζικός ὑπάλληλος νά γράψει τό ἀκριβές ὀνοματεπώνυμό
σας καί τόν ἀκριβῆ κωδικό ἀριθμό σας, πού
βρίσκεται πάνω ἀπό τό ὄνομά σας, τόσον
στήν ἐτικέτα τῆς διευθύνσεως στήν ὁποία
λαμβάνετε τό περιοδικό, ὅσον καί πάνω ἀπό
τό ὄνομά σας καί τόν κωδικό πού βρίσκεται
τυπωμένο στό ἐσώκλειστο χαρτί πού σᾶς

στέλνουμε (Ταχυπληρωμή). Στήν περίπτωση
πού χρησιμοποιήσετε αὐτόματο μηχάνημα
τῆς Τράπεζας, μήν παραλείψετε ν' ἀναγράψετε μόνοι σας τά ἴδια στοιχεῖα στό πεδίο:
«Αἰτιολογία».
 Τώρα πού οἱ πληρωμές μας γίνονται μέσῳ
Internet (Ε-Banking), τώρα δημιουργοῦνται
καί τά περισσότερα λάθη, ἀφοῦ τόν ὑπολογιστή χειρίζονται συχνά ἄλλοι ἀπό τούς συνδρομητές μας καί τό ὄνομα αὐτῶν ἀναγράφεται ὡς
ὁ κυρίως ἀποστολέας τῶν χρημάτων, μέ ἀποτέλεσμα ἐμεῖς νά μήν μποροῦμε νά βγάλουμε
κάποια ἄκρη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ὅσοι χρησιμοποιεῖτε τό internet μήν παραλείπετε νά βάζετε
τά ἀκριβῆ στοιχεῖα σας, ὀνοματεπώνυμο καί
κωδικό ἤ διεύθυνση οἰκίας στό ἀντίστοιχο παράθυρο τῶν παρατηρήσεων.
Ἐλπίζουμε στήν κατανόησή σας γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος αὐτοῦ. Ἔτσι θά μποροῦμε νά ἐκδώσουμε πιό εὔκολα καί σωστά τή
σχετική Ἀπόδειξη Εἴσπραξης καί νά λειτουργοῦν
ὅλα «εὐσχημόνως καί κατά τάξιν» (Α΄ Κορ. 14,
40).

Ἀπό τίς Ἐκδόσεις μας

Ἀναζητῆστε τα στό Βιβλιοπωλεῖο τῆς
Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας,
στό τηλ.: 27210 23176, στήν ἱστοσελίδα: www.xristegi.gr
& σέ συνεργαζόμενα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ τίς ἑπόμενες ἡμέρες ἑορτάζουμε τό μέγα γεγονός
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.
Ὅπως κάθε χρόνο τό παρόν πανηγυρικό πασχαλινό μας τεῦχος συνοδεύεται
ἀπό ἕνα ἔνθετο μικρό βιβλίο. Ἔτσι καί φέτος τό ἔνθετό μας, μέ τόν τίτλο Ὀρθόδοξος τρόπος ζωῆς, ἀποτελεῖ ἐπανέκδοση παλαιότερου βιβλίου τῶν Ἐκδόσεων
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας.
Τό βιβλίο ἔχει πρακτικό καί χρηστικό χαρακτῆρα, μέ τήν ἰδιαιτερότητα ὅτι
ἀναφέρεται σέ οὐσιώδη στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας καί τῆς λατρευτικῆς ζωῆς, μέσα ἀπό σύντομα κείμενα καί σχετικές εἰκόνες. Λόγῳ τῆς ἐξάντλησης τῶν προηγούμενων ἐκδόσεων τοῦ βιβλίου καί τῆς συνεχιζόμενης ζήτησής
του κρίθηκε σκόπιμη ἡ κυκλοφορία μιᾶς νέας ἔκδοσής του. Σέ σύγκριση μέ τίς
προηγούμενες ἐκδόσεις, ἡ παροῦσα, ΣΤ΄ Ἔκδοση, εἶναι βελτιωμένη κατά τό
περιεχόμενο τῶν κειμένων, ἀλλά καί μέ ἀνανεωμένη, ἔγχρωμη εἰκονογράφηση.
Τήν ἰδέα καί τήν ἐπιμέλειά του ὀφείλουμε σέ συνεργάτη τῆς προσπάθειάς
μας, πού ἐπιθυμεῖ νά παραμείνει ἀνώνυμος.
Ἐλπίζουμε ὅτι καί τό νέο αὐτό μικρό τεῦχος θά ἀποτελέσει ἕναν πρακτικό
ὁδηγό, χρήσιμο στήν ὅσο τό δυνατόν οὐσιαστικότερη βίωση τοῦ Ὀρθοδόξου
τρόπου ζωῆς.
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Πετράδια
« Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή. Ὁ
πιστεύων εἰς ἐμέ, κἄν ἀποθάνῃ, ζήσεται·
καί πᾶς ὁ ζῶν καί πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή
ἀποθάνῃ εἰς τόν αἰῶνα».
( Ἰωά. ια΄ 25-26)
« Ἐγώ εἶμαι ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή.
Ἐκεῖνος πού πιστεύει σέ Μένα, κι ἄν πεθάνει
σωματικά, θά ζήσει πνευματικά στήν μακαρία
ζωή, θά λάβει δέ ἀναστημένο, ἄφθαρτο καί
αἰώνιο τό σῶμα του. Καί καθένας πού ζεῖ στήν
παροῦσα ζωή καί πιστεύει σέ Μένα, δέν θά πεθάνει ποτέ, ἀλλά θά ζεῖ πνευματικά στόν αἰῶνα,
ὁ δέ σωματικός του θάνατος θά εἶναι ἡ γέφυρα,
πού θά τόν μεταφέρει στήν αἰωνιότητα».
«Ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν·
ἐάν γάρ μή πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν».
( Ἰωά. η΄ 24)
«Θά ἀποθάνετε ζυμωμένοι μέ τίς ἁμαρτίες σας, διότι εἶσθε, καί ἐπιμένετε νά εἶσθε,
ἄνθρωποι τοῦ ἁμαρτωλοῦ τούτου κόσμου. Ἐάν
δέ δέν πιστεύσετε ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Μεσσίας, ὁ
ἀληθινός καί μοναδικός Σωτήρ, θά ἀποθάνετε
βυθισμένοι εἰς τίς ἁμαρτίες σας».
« Ὁ θάνατος τῶν ἁμαρτωλῶν εἶναι
κακός καί ὀδυνηρός».
(Ψαλμ. 33, 22)
«Θυμήσου τά τέλη τῆς ζωῆς σου καί
πάψε νά διατηρεῖς ἔχθρα».
(Σοφ. Σειρ. κη΄ 6)

«Νά δημιουργεῖς σάν ἀθάνατος καί
νά ζεῖς σάν ἐτοιμοθάνατος».
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ΘΆΝΑΤΟΣ
«Δι’ ἑνός ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς
τόν κόσμον εἰσῆλθεν καί διά τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος».
(Ρωμ. ε΄ 12)
«Ἀπό ἕναν ἄνθρωπο, τόν Ἀδάμ, μπῆκε
στόν κόσμο ἡ ἁμαρτία καί διά μέσου τῆς
ἁμαρτίας ὁ θάνατος».

« Ἐμοί τό ζῆν Χριστός καί τό ἀποθάνεῖν κέρδος».
(Φιλ. α΄ 21)
«Γιά μένα ζωή εἶναι ὁ Χριστός, ἀλλά καί
τό νά πεθάνω εἶναι κέρδος».

«Σέ ὅλα τά λόγια σου νά θυμᾶσαι τά
τέλη τῆς ζωῆς σου καί δέ θ’ ἁμαρτήσεις
ποτέ».
(Σοφ. Σειρ. ζ΄ 36)

«Περίμενε κάθε μέρα τόν χωρισμό
ἀπό τή ζωή καί νά προετοιμάζεσαι γι’
αὐτήν τήν πορεία, γιατί τήν ὥρα πού δέν
περιμένεις, θά ἔλθει τό φοβερό πρόσταγμα κι ἀλίμονο στόν ἀνέτοιμο».
( Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος)

« Ἡ ἄγνοια τοῦ Θεοῦ εἶναι θάνατος
τῆς ψυχῆς».
(Μέγας Βασίλειος)

«Mors certa, hora incerta».
(Λατινικό ρητό)
« Ὁ θάνατος βέβαιος, ἡ ὥρα ἀβέβαιη».

« Ὁ θάνατος δέν εἶναι θάνατος,
ἀλλά εἶναι ὕπνος καί κοίμηση προσωρινή… βαδίζουμε γιά μία καλύτερη ζωή,
ἁγνή καί ἄφθαρτη».
( Ἱερός Χρυσόστομος)

« Ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου θανάτωσε
τόν θάνατο».
( Ἱερός Χρυσόστομος)

« Ἔχετε ἀνάγκη ἀπό ὑπομονή (λέει
ὁ Κύριος). Γιατί ἄν σᾶς σώσω ἀπό τούς
πρώτους κινδύνους, σᾶς ἐπιφυλάσσω
ἄλλους πιό φοβερούς, καί μετά ἀπό ἐκείνους πάλι θ’ ἀκολουθήσουν ἄλλοι καί δέν
θά πάψετε νά ἔχετε κινδύνους μέχρι τήν
τελευταία σας ἀναπνοή».
( Ἱερός Χρυσόστομος)

«Γιά μᾶς εἶναι καλύτερος ὁ θάνατος
στόν ἀγῶνα, παρά νά ζοῦμε στήν πτώση
τῆς ἁμαρτίας».
( Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος)

« Ὅπως ὁ ἄρτος εἶναι ἀναγκαιότερος
ἀπό κάθε ἄλλη τροφή, ἔτσι καί ἡ σκέψη
τοῦ θανάτου εἶναι πιό ἀναγκαία ἀπό κάθε
ἄλλη πνευματική ἐργασία».
( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης)

«Τό τέλος τῆς τωρινῆς ζωῆς, νομίζω,
ὅτι δέν εἶναι σωστό νά τό ὀνομάζουμε θάνατο. Θά πρέπει νά τό λέμε γλίτωμα ἀπό
τόν θάνατο, χωρισμό ἀπό τή φθορά, ἀπελευθέρωση ἀπό τή δουλεία, παύση τοῦ
πολέμου».
( Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής)

« Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἡ ζωή τῶν πιστῶν
καί ἡ χωρίς Χριστό ζωή εἶναι θάνατος».
( Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος)

«Κριτά ζώντων καί νεκρῶν, ζωήν
ἦλθες παρασχεῖν καί οὐ θάνατον».
(Ἀπόστιχα Μεγάλης Πέμπτης)
«Κριτή ζωντανῶν καί νεκρῶν, ἦλθες, γιά
νά προσφέρεις ζωή καί ὄχι θάνατο».

«Ἀξίωσέ μας, Κύριε, προτοῦ ἐπιστρέψουμε στή γῆ, νά ἐπιστρέψουμε σέ Σένα».
(Εὐχή τῆς Πεντηκοστῆς)

«Ἄν πεθάνεις, πρίν πεθάνεις, δέν θά
πεθάνεις, ὅταν πεθάνεις».

«Αὐτό τό καλό ἔχει ἡ τελειότητα τοῦ
χαρακτῆρα, τό νά περνᾶς τήν κάθε μέρα
σάν νά ἦταν ἡ τελευταία».
(Μάρκος Αὐρήλιος)

«Τόν θάνατο οὔτε νά τόν φοβᾶστε,
οὔτε νά τόν περιφρονεῖτε».
(Στωικοί)

« Ὁ θάνατος δέν νοιάζεται οὔτε γι’
αὐτούς πού παίρνει, οὔτε γι’ αὐτούς πού
ἀφήνει».
(Μιχ. Μακράκης)

«Πρέπει νά εἶσαι σοφός, γιά νά πεθάνεις μιά φορά. Οἱ ἄλλοι, οἱ πολλοί, πεθαίνουν γιά μικροπράγματα κάθε μέρα».
(Κινέζικη παροιμία)

« Ἡ γαλήνη μπροστά στόν θάνατο
εἶναι ἀνεκτίμητο δῶρο, πού μᾶς τό προσφέρει ἡ χριστιανική πίστη».

Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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Κου
βέντ
ες

Ὁ Ἐθνομάρτυρας τῆς Ρούμελης
προμηνύει τήν Ἀνάσταση τοῦ Γένους

Ἦ

ταν 24 Ἀπριλίου τοῦ 1821, κατά τήν παράδοση, ὅταν ἕνας λεβέντης κληρικός, ὁ Ἀθανάσιος
Γραμματικός ἤ κατ’ ἄλλους Μασσαβέτας, θυσίαζε τή νιότη του γιά τήν ἀγάπη τῆς ὀρθοδόξου
πίστεώς του καί τόν ἀσίγαστο πόθο γιά τή λευτεριά τῆς πατρίδος, στήν ἱστορική πρωτεύουσα
τῆς Ρούμελης, τό τότε Ζητούνι, τή σημερινή Λαμία.
Γεννήθηκε καί μεγάλωσε ἀναπνέοντας τόν καθάριο ἀέρα τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης στήν ὀρεινή Φωκίδα.
Ἐμπνεύστηκε ἀπό τά ἰδανικά τῆς ἀγάπης στόν Θεό καί τήν πατρίδα. Γι’ αὐτό καί ἐντάχθηκε στήν εὐλογημένη ἱερατική ἁλυσίδα, χειροτονούμενος διάκονος τῆς Ἐκκλησίας. Φλογερός ἀγωνιστής καί ἄνθρωπος
ἐλεύθερος καθώς ἦταν, μή δυνάμενος νά σηκώσει τίς ἀνήθικες προτάσεις καί προσβολές τοῦ Τούρκου
πασᾶ τῆς περιοχῆς του, ἀλλά καί ἀδικούμενος ἀπό διωγμούς, ἐντάχθηκε σέ κλεφταρματολίτικες ὁμάδες.
Καί ὅταν πλέον ἔφθασε τό πλήρωμα τῶν χρόνων γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ δυσβάστακτου ζυγοῦ τῆς
σκλαβιᾶς, μπῆκε στόν χορό τῆς μάχης καί τῆς ἀντάρας. Φούντωσε τή σπίθα τοῦ Ἀγῶνα σ’ ὁλάκερη τή
Ρούμελη, ἀντιστάθηκε στίς ὁρδές τοῦ Ὀμέρ Βρυώνη καί τοῦ Κιοσέ Μεχμέτ πασᾶ στήν Ἀλαμάνα, ἀναβιώνοντας τήν ἀρχαία δόξα τῶν Θερμοπυλῶν.
Ἡ λαϊκή δημώδης παράδοση μαρτυρεῖ:
« Ἔμειν’ ὁ Διάκος στή φωτιά μέ δεκαοχτώ λεβέντες,
Τρεῖς ὧρες ἐπολέμαε μέ δεκαοχτώ χιλιάδες,
Σχίστηκε τό τουφέκι του κι ἐγίνηκε κομμάτια
καί τό σπαθί του ἔσυρε καί στή φωτιά ἐμβῆκεν.
Ἔκοψε Τούρκους ἄπειρους, κι ἑφτά Μπουλουκμπασῆδες
Πλήν τό σπαθί του ἔσπασεν ἀπάν’ ἀπό τή χούφταν.
Κ’ ἔπεσ’ ὁ Διάκος ζωντανός εἰς τῶν ἐχθρῶν τά χέρια»
Κατόπιν ὁ Διάκος ὁδηγήθηκε στήν πόλη τῆς Λαμίας, ὅπου οἱ Τοῦρκοι τόν προέτρεπαν ν’ ἀλλαξοπιστήσει,
νά λυπηθεῖ τά νιάτα του.
«Γίνεσαι Τοῦρκος, Διάκο μου, τή πίστι σου ν’ ἀλλάξεις;
Νά προσκυνᾶς εἰς τό τζαμί, τήν ἐκκλησιά ν’ ἀφήσεις;
Σταθερή ὅμως καί ἀντιστασιακή ἡ ἀπάντηση τοῦ Διάκου:
«Πᾶτε κι ἐσεῖς κ’ ἡ πίστις σας μουρτάτες νά χαθεῖτε.
Ἐγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέ νά πεθάνω».
Καί τότε ἦρθε ὁ δικός του Γολγοθᾶς, ὁ φρικτός θάνατος δι’ ἀνασκολοπισμοῦ.
Τό σκληρό τοῦτο μαρτύριο συνέβη στήν ἀρχή τοῦ Ἀγῶνα τοῦ ’21, ἐν καιρῷ ἄνοιξης, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ
Διάκος τό βροντοφώναζε:
«Γιά δές καιρό πού διάλεξε ὁ χάρος νά μέ πάρει
τώρα π’ ἀνθίζουν τά κλαδιά καί βγάζ’ ἡ γῆ χορτάρι».
Δοκίμασε τότε ἡ σκληρότητα τῆς πράξης αὐτῆς τίς ἀντοχές τοῦ Γένους. Παράλληλα, ὅμως, ἀποτέλεσε
καί ἔμπνευση γιά τήν Ἀνάστασή του, τήν ἄνθηση μιᾶς ἄλλης ἄνοιξης, τοῦ ἀγῶνα γιά λευτεριά.
  
Τό ἡρωικό μαρτύριο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου ἀποτελεῖ ἀκόμη καί σήμερα σημεῖο ἀναφορᾶς, εἰδικά
φέτος πού γιορτάζουμε τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία, καθώς καί πάλι τό ἔθνος μας
δοκιμάζεται ἀπό ποικίλα προβλήματα καί προκλήσεις: τή φονική πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, τά οἰκονομικά
ζητήματα πού ἐπισσωρεύονται, τή σκληρή καθημερινότητα τῶν συμπατριωτῶν μας, τήν κρίση ταυτότητας,
τήν ἀμφισβήτηση παραδοσιακῶν ἀρχῶν, ἀξιῶν καί θεσμῶν. Ἔχουμε πολλές φορές τήν αἴσθηση τοῦ Γολγοθᾶ,
τῆς σταύρωσης! Ἡ ἱερά μνήμη, ὅμως, τέτοιων ἱστορικῶν συμβάντων, ὅπως τοῦ μαρτυρίου τοῦ Διάκου,
μᾶς ἐνισχύουν στή δύσβατη πορεία μας πρός τό μέλλον! Ὅτι σύντομα θά ἔρθουν στιγμές ἀνάτασης, ὅτι
θά βιώσουμε μνημειώδη γεγονότα Ἀνάστασης τοῦ Γένους!
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Ἀρχιμ. Ἡρωδίων Ρίζος,
Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Τμῆμα τῆς ὁδοῦ Ἀριστομένους, τοῦ ἐμπορικότερου
δρόμου τῆς πόλης, καί ἡ Κεντρική Ἀγορά τῆς Καλαμάτας.

Ὅλους τούς τελευταίους μῆνες πλήττονται οἰκονομικά, λόγῳ τῶν μέτρων
πού ἐφαρμόζονται στίς ἐμπορικές συναλλαγές γιά τήν προστασία ἀπό τόν κορωνοϊό.
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