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«ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΥ;»
ΧΙ μόνο ὁ νομικός, ποὺ πλησίασε τὸν Κύριο
μὲ προκατάληψη καὶ ἐπιφυλάξεις, ἀλλὰ ὁ
κάθε σκεπτόμενος ἄνθρωπος ἔχει τοὺς προβληματισμούς του. Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρὶς
μεταφυσικὲς ἀνησυχίες. Ἀκόμα κι ἐκεῖνοι ποὺ
παρουσιάζονται πὼς δὲν ἔχουν, ἔχουν ἴσως τὶς
περισσότερες. Τὰ ἐρωτήματα «ἀπὸ ποῦ ἔρχομαι
καὶ ποῦ πηγαίνω», «τί ὑπάρχει μετὰ τὸ θάνατο»
κι ἀκόμη περισσότερα «πῶς κατακτᾶται ἡ ἄλλη
ζωή;» εἶναι ἐρωτήματα καὶ προβληματισμοί,
τόσο φυσικοί.
Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ ἐρώτημα θέτει καὶ ὁ νομικὸς στὸν
Κύριο. «Τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;»
(Λουκ. ι´ 25). Πῶς κερδίζεται ἡ αἰώνια ζωή; Ὁνομικὸς
θέτοντας τὸ ἐρώτημα ἔκανε ἕνα λάθος, μιὰ μετάθεση
ἢ μᾶλλον ἕνα χωρισμό. Χώριζε τὴν αἰώνια ζωὴ ἀπὸ
τὴν παροῦσα. Δὲν μποροῦσε νὰ καταλάβει πὼς καὶ ἡ
μία καὶ ἡ ἄλλη ζωὴ εἶναι ἀδιάσπατα συνδεδεμένες.
Δὲν κερδίζεται ἡ μία χωρὶς τὴν ἄλλη. Ἡ μία εἶναι συνέχεια τῆς ἄλλης καὶ ἀποτέλεσμα τῆς ἐδῶ. Τὴν αἰώνια
ζωή, δηλαδή, πρέπει νὰ ἀρχίσεις νὰ τὴ ζεῖς ἀπὸ τὴ
γῆ αὐτή. Νὰ κάνεις ἀπὸ τώρα τὴ γῆ Οὐρανό. Νὰ ζεῖς
στὴ γῆ καὶ συγχρόνως νὰ ζεῖς στὸν Οὐρανό. Νὰ φέρνεις, ὅπως μᾶς δίδαξε νὰ προσευχόμαστε ὁ Κύριος,
τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ γιὰ τὸν ἑαυτό σου καὶ
γιὰ τοὺς ἄλλους.
Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀπάντηση τοῦ δίνει κι αὐτὴ
τὴν τοποθέτηση τοῦ κάνει ὁ Κύριος. Εἶναι σὰν νὰ
τοῦ λέει: Ἐσὺ μιλᾶς γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ κι ἐγὼ σοῦ
μιλάω μόνο γιὰ τὴ ζωή. Γιατὶ χωρίζεις τὴ ζωὴ στὴν
ἐδῶ καὶ στὴν ἐκεῖ; Ἡ ζωὴ εἶναι μία. Εἶναι ἡ ζωή, ποὺ
μᾶς προσφέρει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀγάπη στὸν
Θεό. Εἶναι ἡ ζωὴ τῆς ἀγάπης ποὺ ξεκινάει ἀπὸ ἐδῶ
καὶ συνεχίζεται αἰώνια. Ἀλλὰ ἡ ἀγάπη στὸν Θεό, ἡ
γνησιότητα τῆς ἀγάπης στὸν Θεό, ἐλέγχεται μὲ τὴν
ἀγάπη στὸν ἄνθρωπο, στὸν πλησίον. Δὲν ὑπάρχει
ἀγάπη στὸ Θεὸ χωρὶς ἀγάπη στὸν ἄνθρωπο.
Ἀλλὰ ὁ νομικὸς δὲν σταματάει ὣς ἐδῶ. Στὸ ἕνα
ἐρώτημα πῆρε ἀπάντηση. Θέτει ὅμως καὶ δεύτερο.
Αὐτὸς ὁ «πλησίον» ποὺ πρέπει νὰ ἀγαπήσω, ποιὸς
εἶναι; Ἡ περιορισμένη νοοτροπία τῆς ἐποχῆς δὲν διευκόλυνε τὴ θεώρηση τοῦ πλησίον. Γιὰ τοὺς Ἰουδαίους
«πλησίον» ἦταν μόνο οἱ Ἰουδαῖοι. Δυσκολεύονταν νὰ
συμπεριλάβουν σ᾽ αὐτὸν τοὺς ἄλλους, τοὺς ξένους,

τοὺς ἀλλοεθνεῖς. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀγαπήσεις
ἕναν ἄγνωστό σου, πολὺ περισσότερο ἕναν ἀντίπαλο
καὶ ἐχθρό σου;
ὉΚύριος τὴ φορὰ αὐτὴ δὲν τοῦ ἀπαντάει ἀμέσως.
Τοῦ διηγεῖται τὴν παραβολὴ τοῦ σπλαχνικοῦ Σαμαρείτη. Τοῦ παρουσιάζει τέσσερα πρόσωπα, ἢ μᾶλλον
τέσσερις κατηγορίες ἀνθρώπων, ποὺ διαδραματίζουν
ἡ καθεμιὰ ἕνα κεντρικὸ ρόλο: Οἱ ληστές, ὁ ἱερέας, ὁ
Λευίτης καὶ ὁ Σαμαρείτης. Οἱ πρῶτοι ἐγκληματοῦν, οἱ
δύο ἄλλοι ἀδιαφοροῦν καὶ ὁ τέταρτος σπλαχνίζεται. Οἱ
πρῶτοι ἐκπροσωποῦν τὴν ὠμὴ βία, τὴν ἀπανθρωπιά,
ποὺ δημιουργεῖ πληγές, ποὺ ἐγκληματεῖ, γιὰ νὰ ἐκμεταλλευτεῖ. Οἱ ἄλλοι ἐκπροσωποῦν τὴν ἀδιαφορία. Ὄχι
λιγότερο ἔνοχοι ἀπὸ
Γιατὶ χωρίζεις τὴ ζωὴ
τοὺς πρώτους. Γιατί,
ἂν οἱ πρῶτοι προστὴν ἐδῶ καὶ στὴν
καλοῦν πληγές, οἱ
ἐκεῖ; Ἡ ζωὴ εἶναι μία.
δεύτεροι, ἐνῶ μποροῦν, ἀδιαφοροῦν
Εἶναι ἡ ζωή, ποὺ μᾶς
καὶ δὲν τὶς ἐπουλώπροσφέρει ἡ ἀγάπη
νουν. Ἀκριβῶς γιατὶ
δὲν ἀρκεῖ νὰ μὴν
τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγάπη
κάνεις τὸ κακό. Ἂν
στὸν Θεό καὶ στὸν
μπορεῖς νὰ κάνεις
πλησίον.
τὸ καλό καὶ δὲν τὸ
κάνεις, εἶσαι ἔνοχος. Ἁμαρτάνεις. Οἱ
πρῶτοι τὸν τραυμάτισαν. Οἱ δεύτεροι, μὲ τὴν ἀδιαφορία τους, τὸν ἄφησαν νὰ σβήσει μόνος ἀβοήθητος
στὴν ἐρημιά. Καὶ ὁ Σαμαρείτης, ναί, ὁ Σαμαρείτης ὁ
«αἱρετικός», ὁ περιφρονημένος ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους,
ἔδειξε τὴν ἀληθινή, τὴν ὁλοκληρωμένη ἀγάπη, ὄχι σ᾽
ἕνα φίλο, ἀλλὰ σ᾽ ἕνα «ἐχθρό» του.
Ἐδῶ ἀντιστρέφονται οἱ ρόλοι. Ὁνομικὸς ἀπὸ
ἐρωτῶν γίνεται τώρα ἐρωτώμενος. Αὐτὸς ἔθεσε τὸ
ἐρώτημα καὶ τώρα καλεῖται νὰ ἀπαντήσει ὁ ἴδιος στὸ
ἐρώτημά του. «Ποιὸς εἶναι ὁ πλησίον μου;» ρώτησε.
Καὶ ὁ Κύριος τοῦ γυρίζει τὴν ἐρώτηση: «Ποιὸς ἀπὸ
τοὺς τρεῖς, ἀπὸ τὸν ἱερέα, τὸν λευίτη, τὸν Σαμαρείτη, ὑπῆρξε ὁ πλησίον;» Τώρα πιὰ δὲν χρειάζεται
νὰ μελετήσει τὸ νόμο. Τώρα ἔχει μπροστά του ζωντανὸ
τὸ παράδειγμα τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης. Δὲν ἔχει ἁπλῶς
μιὰ διδασκαλία. Ἔχει ἕνα ζωντανὸ πρότυπο. Ἔχει τὸν
καλὸ Σαμαρείτη μπροστά του.
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«Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ’ ἄρτι. Ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα
ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν».
(Ἀποκαλ. ιδ΄ 13)
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Καθὼς ξημέρωνε ἡ ἑορτὴ τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, καλοῦσε στὴν
οὐράνια βασιλεία Του ἕναν ἀφανῆ ἱεραπόστολο, τὸ μέλος τῆς Ἀδελφότητός μας Δημήτριο
Πετσιᾶ. Τὸν κάλεσε νὰ πορευθεῖ στὴν αἰώνια
ζωὴ «ἵνα ἀναπαύσηται ἀπὸ τῶν κόπων
αὐτοῦ».
Ὁ Δημήτριος Πετσιᾶς ἀγωνιζόταν ἀκατάπαυστα γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ βραβείου τῆς
«ἄνω κλήσεως».
Γεννήθηκε σὲ ἕνα μικρὸ χωριὸ τῆς Καρδίτσας, τὴν Πορτίτσα, τὸ 1925. Μεγάλωσε σὲ μιὰ
φτωχὴ πολύτεκνη οἰκογένεια, ποὺ κρατοῦσε τὶς
θρησκευτικὲς παραδόσεις καὶ μὲ αὐτὲς προχωροῦσε. Ἦταν ὁ πρῶτος ἀπὸ τὰ πέντε παιδιὰ τῆς
οἰκογένειάς του καὶ ἔμεινε ὀρφανὸς σὲ ἡλικία
μόλις ἐννέα ἐτῶν. Στὰ δώδεκά του ἦταν ἤδη
προστάτης τῆς οἰκογένειάς του καί τότε κατέβηκε στὴν πόλη τῆς Καρδίτσας κι ἄρχισε νὰ
ἐργάζεται σ’ ἕνα μπακάλικο-μανάβικο. Ἔξυπνος
καὶ ἐργατικὸς καθὼς ἦταν κέρδισε γρήγορα
τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ ἀφεντικοῦ του, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων. Ἔτρεχε γιὰ
νὰ ἐξυπηρετήσει τὸν καθένα. Ὅταν μεγάλωσε
ἀποφάσισε νὰ ἀνοίξει δικό του μαγαζί. Ὅμως
τὸ ἀφεντικό του τὸν σταμάτησε λέγοντάς του:
«Δὲν θὰ κάνεις τίποτα γιατί εἶσαι τίμιος. Δὲν κάνεις
γι’ αὐτὴ τὴ δουλειά».
Ἦταν προσεκτικὸς στὴ ζωή του καὶ δὲν
ἄφηνε τὸν ἑαυτό του νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴ
νοοτροπία τῶν νέων τῆς ἐποχῆς του. Τότε
γνωρίστηκε μὲ καλοὺς νέους ποὺ ἔκαναν κι
αὐτοὶ τὸν ἴδιο ἀγώνα καὶ μέσα στὴν ἀγκαλιὰ
τῆς ΧΕΕΝ (Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐργαζομένης Νεολαίας), προσπαθοῦσε νὰ καλλιεργεῖ
τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ ἀποφεύγει κάθε πειρασμὸ
ποὺ μποροῦσε νὰ μολύνει τὴν ψυχή του. Ὁ
ἀείμνηστος π. Εὐστάθιος Μπιλάλης, ποὺ ἀπὸ
τὸ 1941 ἦταν ἱεροκήρυκας στὴν Καρδίτσα, εἶδε
στὸ πρόσωπο τοῦ Δημητρίου τὴν καλή του διάθεση. Τὸν πλησίασε πατρικὰ καὶ τὸν βοήθησε
νὰ καταλάβει καλύτερα τὴ χριστιανικὴ ζωὴ καὶ
νὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ νὰ τὴν ζήσει. Μέσα σ’ αὐτὸ
τὸ κλίμα ὁ Δημήτριος, ὥριμος πιά, πῆρε τὴν
ἀπόφαση νὰ ἀφιερωθεῖ στὸν Θεὸ μέσω τῆς

Ἀδελφότητος.
Ἦλθε στὴν Ἀθήνα τὸ 1952. Παρέδωσε τὸν
ἑαυτό του στὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων ἡ
«ΖΩΗ» καὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἔδειξε τὴν προθυμία
του νὰ ἐργαστεῖ σὲ ὁποιαδήποτε ἐργασία τοῦ
ἀνέθεταν. Ἐπειδὴ καταγόταν ἀπὸ ἀγροτικὴ περιοχή, ἐργάστηκε στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος
στὴν Ἁγία Παρασκευή. Ἀγάπησε πολὺ αὐτὴ τὴν
ἐργασία καὶ μὲ πολὺ ζῆλο τὴ φρόντιζε. Χαιρόταν νὰ προσφέρει κάτι ἀπὸ τὸ κτῆμα στοὺς
ἀδελφούς. Ὅπως ἐπίσης καὶ ὅταν τοῦ δινόταν
ἡ εὐκαιρία νὰ τοὺς ἐξυπηρετεῖ καὶ νὰ τοὺς βοηθάει. Ἐνδιαφερόταν γιὰ ὁτιδήποτε ἀφοροῦσε
τήν Ἀδελφότητα. Τὸν πόναγε τὸ πρόβλημα καὶ
ὁ πόνος κάθε ἀδελφοῦ. Φρόντιζε πολὺ τοὺς
ἀρρώστους καὶ γηροκόμησε ἀρκετοὺς ἀδελφούς
καί πατέρες. Καὶ αὐτὰ τὰ προσέφερε πάντοτε
μὲ ὅλη του τὴν καρδιά.
Ἔνιωθε ἰδιαίτερη ἰκανοποίηση κάθε φορὰ
ποὺ τοῦ δινόταν εὐκαιρία νὰ προσφέρει. Ἀκόμα καὶ κατὰ τὸ διάστημα ποὺ εἶχε καταπέσει,
καθισμένος στὸ καροτσάκι του ἐξυπηρετοῦσε
στὸ τηλέφωνο μέ εὐγένεια καί προθυμία. Ἔδινε
πάντοτε σωστὲς πληροφορίες καὶ ἐνημέρωνε
μὲ ἀκρίβεια.
Ἡ ὑγεία του ὅμως τὸ τελευταῖο διάστημα
ὅλο καὶ ἐπιβαρυνόταν. Ἔτσι χρειάστηκε ἀρκετὲς
φορὲς νὰ μπεῖ στὸ Νοσοκομεῖο γιὰ βοήθεια ἀπὸ
τοὺς γιατρούς, ποὺ διαπίστωναν πὼς βαδίζει
πρὸς τὸ τέλος. Κι αὐτὸ δὲν ἄργησε νὰ ἔλθει.
Τὴ νύχτα τοῦ Σαββάτου 28 πρὸς 29 Ἰουνίου
ὁ Κύριος, τὸν ὁποῖον τόσο εἶχε αγαπήσει, τόν
κάλεσε κοντά του στὴν οὐράνια, τὴ μόνιμη καὶ
αἰώνια κατοικία, γιὰ νὰ ἀναπαυθεῖ ἀπὸ τοὺς
κόπους του.
Ὁ Δημήτριος Πετσιᾶς ἦταν ἀγωνιστὴς τῆς
ἀρετῆς. Προσπαθοῦσε νὰ ἐφαρμόζει τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ἄνθρωπος πίστεως καὶ ἀφοσιώσεως στὸν Θεό. Ἦταν πιστὸς δοῦλος τοῦ Κυρίου. Ὅσοι τὸν γνώριζαν τὸν ἐκτιμοῦσαν πολύ.
Ἦταν ἀκόμα ἄνθρωπος προσευχῆς καὶ μὲ τὰ
λόγια τῆς προσευχῆς στὰ χείλη ὁ Θεὸς τὸν ἀξίωσε νὰ ἀφήσει τὸ μάταιο τοῦτο κόσμο. Εὐχαριστοῦσε συνεχῶς τὸν Κύριο καὶ ἐκζητοῦσε
τὸ ἔλεός Του γιὰ νὰ πορευθεῖ στὸ ἄφθαρτο καὶ
αἰώνιο. Ἔτσι μετέβη ἐκεῖ «ἔνθα οὔκ ἐστι πόνος, οὐ
λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος». Καὶ
ἀσφαλῶς ἄκουσε ἀπὸ τὸν ἀγωνοθέτη Κύριο τὸ
«εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ· ἐπὶ ὁλίγα ἧς
πιστός, ἐπὶ πολλῶν σὲ καταστήσω· εἴσελθε
εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου».

Ἐ

ὰν θέλουμε νὰ κατανοήσουμε τί ἀκριβῶς μᾶς διδάσκει ὁ Θεὸς μέσα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, ἕνας
ἀσφαλὴς καὶ ἀποτελεσματικότατος τρόπος εἶναι νὰ
γνωρίσουμε τὶς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτὸ ἰσχύει ἰδιαίτερα γιὰ τὶς ἀκολουθίες τῶν
Κυριακῶν καὶ τῶν μεγάλων ἑορτῶν, ὅπως εἶναι καὶ
ἡ τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Οἱ ἀκολουθίες
αὐτὲς τοποθετοῦν τὰ μεγάλα βιβλικὰ γεγονότα καὶ
διδάγματα μέσα στὸ ὀρθὸ δογματικό τους πλαίσιο.
Φωτίζουν τοὺς ἁγιογραφικοὺς τύπους καὶ τὶς ἁγιογραφικὲς προφητεῖες μὲ τὸ φῶς τῆς πραγματοποιήσεώς τους μὲ τὸν Χριστό, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν
θεία Εὐχαριστία. Καὶ ὅλα αὐτὰ ὄχι μὲ ἕνα τρόπο
ξερὸ καὶ ἀφηρημένο, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔμπνευση τῶν
θείων Πατέρων, μὲ τρόπο ζωντανὸ καὶ ζωοποιό.
Γιὰ νὰ πεισθεῖ κανείς, ἀρκεῖ νὰ ρίξει ἕνα βλέμμα
στὴν ὡραιότατη ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ποὺ ἑορτάζουμε αὐτὸν τὸν
μῆνα. Θὰ δεῖ τότε ἀμέσως, πὼς ἡ ἐκκλησιαστικὴ
λατρεία, ἀντλοῦσα ἀπὸ τὰ κηρύγματα τῶν Πατέρων,
ἐξηγεῖ τὸ ἀληθινὸ νόημα τῶν μεγάλων προφητικῶν
εἰκόνων ποὺ περιέχονται στὴν Ἁγία Γραφή. Πῶς
παρουσιάζει τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ ὡς πραγματοποίηση ὅλων ἐκείνων τῶν «συμβόλων», τῶν προτυπώσεων καὶ προεικονίσεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ποὺ «ὑπεζωγράφιζαν», προδιέγραφαν τὸ «μυστήριον
τῆς οἰκονομίας», τὸ θαυμαστὸ σχέδιο, τὸ ἀκατάληπτο
ἀπὸ τὴν ἀφώτιστη ἀνθρώπινη διάνοια, μὲ τὸ ὁποῖο
ὁ Θεὸς ἐπρόκειτο νὰ ἀποκαταστήσει τὸν νόμο καὶ
τὴν τάξη στὸν «οἶκο» του, τὸν κόσμο. Καὶ πῶς μὲ
τὸν τρόπο αὐτὸ βοηθάει τοὺς Χριστιανοὺς ὅλων τῶν
ἐποχῶν νὰ εἰσακούσουν τὸ θεῖο μυστήριο, νὰ κατανοήσουν τὰ θεῖα ἔργα καὶ νὰ δοξάσουν τὸν Θεό.
Χάρις σ᾽ αὐτὴ τὴν «λειτουργικὴ ἑρμηνεία» βλέπει κανεὶς ὅτι ἡ κλίμακα τοῦ Ἰακώβ, γιὰ τὴν ὁποία
μᾶς μιλάει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, εἶναι τὸ σύμβολο
τοῦ Σταυροῦ, μὲ τὸ ὁποῖο «ἀνατρέχομεν εἰς οὐρανοὺς
ὑψοῦντες ἐν ἄσμασι Χριστὸν τὸν Κύριον». Ὅτι τὸ ξύλον,
τὸ ὁποῖο ἔλυσε «ἔλυσε ποτὲ πικρίαν ὑδάτων Μερᾶς»,
εἶναι ἡ προτύπωση τῆς ἐνέργειας τοῦ Σταυροῦ, μὲ
τὴν ὁποία ἐλευθερώνεται ἡ ζωή μας ἀπὸ τὴν πικρία
τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Ὅτι ἡ ράβδος τοῦ
Ἀαρὼν εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς στείρας ἀνθρωπότητας,
ἡ ὁποία τώρα ἀνθίζει καὶ πάλι χάρις στὴ θυσία τοῦ
Χριστοῦ. Βλέπει ἐπίσης ὅτι ὁ Μωυσῆς, ὁ ὁποῖος
«σταυρὸν χαράξας ἐπ᾽ εὐθείας ράβδῳ τὴν Ἐρυθρὰν
διέτεμε», γιὰ νὰ διέλθει ὁ «πεζεύων Ἰσραήλ», οἱ ὁδοιποροῦντες Ἰσραηλίτες, ὁ ὁποῖος «χεῖρας ἐκτείνας εἰς
ὕψος» κατετρόπωσε τὸν τύραννο Ἀμαλήκ, εἶναι ὁ
«τύπος», ἡ προφητικὴ προαγγελία τοῦ Χριστοῦ, ὁ
ὁποῖος διὰ τῆς σταυρικῆς θυσίας του ἄνοιξε δρόμο στὴν ἄβατη θάλασσα τοῦ θανάτου, ποὺ χώριζε
ἀπελπιστικὰ τὸν πεσμένο ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ
κατάργησε τὸ κράτος τοῦ διαβόλου, τοῦ φοβεροῦ
αὐτοῦ τυράννου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ἁμαρτία ἔσπειρε
τὴν καταστροφὴ καὶ τὸν ὄλεθρο στὴν ἀνθρωπότητα.

Ἡ εἰκόνα ὅμως στὴν ἐξήγηση τῆς ὁποίας ἐπιμένει ἰδιαίτερα ἡ ὑμνολογία εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ζωηφόρου ξύλου ἢ φυτοῦ. «Ξύλον -δηλαδὴ δένδρο- τῆς
ζωῆς», ὀνομάζει ἡ Γένεση τὸ μυστηριώδες ἐκεῖνο
δένδρο τοῦ Παραδείσου. Καὶ ἀλληγορικῶς ἐννοεῖ
τὸν ἴδιο τὸν Θεό, μὲ τὴν ζωὴ τοῦ ὁποίου πρέπει νὰ
τρέφεται καὶ νὰ βρίσκεται σὲ διαρκῆ κοινωνία μαζί
του ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνει καὶ αὐτὸς ἄφθαρτος
καὶ ἀθάνατος, νὰ γίνει κατὰ χάριν Θεός. Ἀπὸ τὸ
δένδρο ὅμως αὐτὸ ἀποκλείστηκε ὁ ἄνθρωπος λόγω
τῆς παρακοῆς του. Παρὰ τὴν ρητὴ προειδοποίηση
τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα του, προτίμησε νὰ φάει ἀπὸ
τὸ ἄλλο δένδρο, τὸ «ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν
καλοῦ καὶ πονηροῦ» (Γεν. β´ 9). Προτίμησε δηλαδή, ἀντί τοῦ φιλάνθρωπου θελήματος τοῦ Δημιουργοῦ του, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ὕψιστη ἀλήθεια καὶ
πραγματικότητα, νὰ θέσει ὡς βάση τῆς ζωῆς του
καὶ κέντρο τῆς ὑπάρξεώς του τὸ δικό του θέλημα,
τὶς ἀνθρώπινες ἰδέες του περὶ τοῦ τί εἶναι καλὸ ἢ
πονηρό.
Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ καταντήσει «δέσμιος τοῦ θανάτου»
καὶ νὰ μεταβάλει
Ὀνομάζει ἡ Γένεση τὸ
τὸν κόσμο, τὴν διΣταυρὸ μυστηριώδες
ακυβέρνηση τοῦ
ὁποίου τοῦ εἶχε
δένδρο τοῦ Παραδείἀναθέσει ὁ Θεός,
σου. Καὶ ἐννοεῖ τὸν
ἀπὸ ὡραῖο παράἴδιο τὸν Θεό, μὲ τὴν
δεισο σὲ ἔρημη γῆ
καὶ ἄνυδρη. Ἀλλὰ
ζωὴ τοῦ ὁποίου πρέὁ Θεὸς δὲν ἑγκαπει νὰ τρέφεται καὶ νὰ
τέλειψε τὸ πλάσμα
τῶν χειρῶν του.
βρίσκεται σὲ διαρκῆ
Αὐτός, τὸ ξύλο
κοινωνία ὁ ἄνθρωτῆς αἰώνιας καὶ
ἄφθαρτης ζωῆς,
πος, γιὰ νὰ γίνει κατὰ
ἦλθε νὰ φυτευθεῖ
χάριν Θεός.
στὴν ἔρημη γῆ
μας. Καὶ μὲ τὴν παρουσία του, τὴν μεταβάλλει μυστικὰ σὲ παράδεισο.
Ἔτσι μὲ τὴν ὑπομονή, τὶς θυσίες, τὴν ὑπακοή μας
στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γινόμαστε καὶ ἐμεῖς «σύμφυτοι» τοῦ σταυρωμένου Χριστοῦ. Γινόμαστε φορεῖς
τοῦ Πνεύματός του, τοῦ Πνεύματος τῆς Ζωῆς, τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ μὲ αὐτὸ ἁγιάζουμε καὶ ζωοποιοῦμε τὰ πάντα.
Βλέπει λοιπὸν κανείς, πῶς μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ
λατρεία, μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ καὶ κατανοηθεῖ πληρέστερα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἁγία Γραφή, καὶ πῶς
μποροῦν νὰ ζωντανέψουν οἱ μεγάλες ἀλήθειες τῆς
χριστιανικῆς πίστεως καὶ διδασκαλίας. Ἀσφαλῶς
δὲν εἶχε ἄδικο ξένος θεολόγος ποὺ ἔγραφε ὅτι «οἱ
Ὀρθόδοξες ἀκολουθίες μεταβάλλουν τὸ δόγμα σὲ προσκύνηση καὶ λατρεία, μετουσιώνουν τὴν γνώση σὲ ζωὴ
καὶ δοξολογία. Μὲ αὐτὲς ἀληθινὰ βλέπει τὴν ἔκβαση
τῶν συμβόλων ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ».
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Εἶπεν ὁ Κύριος·
Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς
Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ
τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μοΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ἰωάν. γ΄ 13-17
τοῦ οὐρανοῦ καταβάς,
νογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γαλ. στ΄ 11-18
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν
ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε
μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ
τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ
ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κότὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων
σμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σωθῇ ὁ
εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
κόσμος δι᾿ αὐτοῦ.

ΤΟ ΜΥΣΤΗ ΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
«Ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου».
Σήμερα ἔχουμε ἐμπρός μας μία προτύπωση τοῦ
σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου ποὺ μᾶς ὑπενθυμίζει ἡ ἑορτὴ τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Τὸ
χάλκινο φίδι, ποὺ ὕψωσε ὁ Μωυσῆς στὴν ἔρημο
γιὰ νὰ σώζονται οἱ Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὰ θανατηφόρα
δαγκώματα τῶν φιδιῶν, εἰκονίζει τὴν σταύρωση
τοῦ Σωτῆρος. Καὶ ὅπως ἐκεῖνοι, μόλις ἔβλεπαν τὸ
ὑψωμένο καὶ στὸ ξύλο καρφωμένο φίδι, ἐγλίτωναν
ἀπὸ τὶς ὀδύνες τοῦ δηλητηρίου καὶ τὸν σωματικὸ
θάνατο, ἔτσι θὰ σώζονται ἀπὸ τὸν αἰώνιο θάνατο
ὅσοι πιστεύουν στὸν Ἰησοῦ Χριστό.
Ἐντύπωση μᾶς κάνει ἡ λέξη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
«πρέπει», «δεῖ». Πρέπει ὁ Χριστὸς νὰ σταυρωθεῖ,
εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑψωθεῖ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ. Γιατί
ἄραγε;
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Ἡ σταύρωση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μὲ τὰ ἀνθρώπινα κριτήρια ἔχει βεβαίως κάποια ἐξήγηση. Ἕνας
ἀθῶος, Αὐτὸς ποὺ «ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ
εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» καὶ ἀκόμη,
Αὐτὸς ποὺ θεράπευσε τόσους ἀσθενεῖς, ἔδωσε φῶς
σὲ τόσους τυφλούς, στήριξε παράλυτους, ἀνέστησε
νεκρούς, καταδικάζεται σὲ θάνατο. Πῶς ἐξηγεῖται
αὐτό; Γιὰ τὴν ἁμαρτωλὴ καὶ διεστραμμένη ἀνθρωπότητα ἔχει τὴν ἑρμηνεία ὅτι ἡ ἐχθρότητα τῶν
ἀνθρώπων πρὸς τὸ ἀγαθό, εἶναι τόσο δυνατή, ποὺ
ὅλα τὰ ἐγκλήματα μπορεῖ νὰ διαπράξει. Ἀκόμη καὶ
ἕναν ἄσπιλο καὶ ἕναν ἀμόλυντο, ἕναν εὐεργέτη τῆς
κοινωνίας καὶ ἀναμορφωτὴ τῆς οἰκουμένης τὸν
ἐξοντώνει. Τοῦ προσφέρει «ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν,
ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος». Ἀντὶ νὰ ἀγαπᾶ αὐτὸν καὶ νὰ
τὸν εὐγνωμονεῖ, τὸν σταυρώνει. Ἔχει λοιπὸν κάποια
ἑρμηνεία γιὰ τὸν ἁμαρτωλό μας κόσμο ἡ ἐγκληματικὴ αὐτὴ ἀχαριστία. Εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ τὸ
περιμένεις, τὸ χέρι ποὺ εὐεργετήθηκε νὰ σηκωθεῖ
ἀπειλητικὸ ἐναντίον σου. Δὲν εἶναι ἄγνωστη μιὰ
τέτοια τακτικὴ καὶ στὶς μέρες μας. Θλιβερὸ κατάντημα τῆς «εἰκόνος τοῦ Θεοῦ». Τὸ ἐπιβεβαιώνουν
πολλοὶ γονεῖς, ἀδελφοί, γέροντες, μικροὶ καὶ μεγάλοι,
εὐεργέτες κ.ἄ.
Ἀκόμη ἀνθρωπίνως ἡ σταύρωση τοῦ Κυρίου
ἦταν κάτι εὐεξήγητο, γιατὶ Ἐκεῖνος δὲν ἀντέτασσε
βία στὴν βία. Τὸ ἔργο του ἦταν καθαρὰ πνευματικὸ καὶ γι᾽ αὐτὸ μόνο εἰρηνικὰ μέσα χρησιμοποιεῖ. Αὐτὸς διεκήρυξε: «ὅστις σὲ ραπίσει ἐπὶ τὴν
δεξιὰν σιαγόνα στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην»
(Ματθ. ε´ 39). Καὶ τὸ ἐφάρμοσε. Δὲν ἐπιτρέπεται ποτὲ στοὺς πιστοὺς τοῦ Ἐσταυρωμένου, γιὰ
ὁποιαδήποτε σκοπιμότητα νὰ ἀλλάξουν γραμμή.

«Ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα» δὲν εἶναι χριστιανικὴ
συμβουλή. Ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, μᾶς θέλει εἰρηνικοὺς
ὄχι ἁπλῶς εἰρηνοφιλόλογους, ἀλλὰ «ὡς πρόβατα
ἐν μέσῳ λύκων». Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι θέμα
δικό Του. Ὁ Γολγοθᾶς, τὸ Κολοσσαῖο, οἱ σύγχρονοι
διωγμοί, ὑπογραμμίζουν τὰ πρέπει καὶ τὰ «ἔδει»
τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Ἡ σταύρωση τοῦ Σωτῆρος μας ἐὰν ἀνθρωπίνως
μπορεῖ νὰ ἔχει πολλὲς ἀπόψεις, παραμένει πάντοτε
ἕνα «μυστήριον κεκρυμμένον». Ἐὰν γιὰ τοὺς Ἰουδαίους εἶναι «σκάνδαλον» καὶ τοὺς ἐθνικοὺς «μωρία», γιὰ τοὺς πιστοὺς ἡ Σταύρωση εἶναι «Θεοῦ
σοφία», ἔργο ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἕνα μυστήριο
ἀνεξερεύνητο τοῦ ὁποίου μερικὲς μόνο πτυχὲς μᾶς
φανερώνει ἡ Ἁγία Γραφή.
Πρὸ τῆς Σταυρώσεως ὁ Κύριος πολλὲς φορὲς
μίλησε γιὰ τὴν ἀνάγκη τῆς ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ
οὐράνιου Πατέρα. Καὶ στὸν Πέτρο, ποὺ ἤθελε νὰ τὸν
ἀποτρέψει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὑπακοή, μίλησε αὐστηρὰ ὁ
Διδάσκαλος, γιατὶ «οὐ φρονεῖ τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ
τὰ τῶν ἀνθρώπων» (Ματθ. ις´ 23). Γι᾽ αὐτὸ ὁ
Παῦλος τονίζει δύο βασικὲς ἀλήθειες: ἡ μία εἶναι
ὅτι ὁ Κύριος ἔπρεπε νὰ σταυρωθεῖ καὶ νὰ ἀναστηθεῖ
καὶ ἡ ἄλλη ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστός, ὁ ἀπεσταλμένος Μεσσίας (Πράξ. ιζ´ 3). Καὶ ὅλα αὐτὰ γιατὶ
ἦταν μέσα στὸ προκαθορισμένο σχέδιο τοῦ Θεοῦ,
σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ σταύρωση ἀποτελοῦσε τὸ
κεντρικὸ σημεῖο τῆς λυτρώσεώς μας. Ἔτσι ἤθελε
ὁ Θεός, ἔτσι ἀποφάσισε ἡ Ἁγία Τριάς. Νὰ σωθεῖ ὁ
κόσμος ἀπὸ τὰ δηλητηριώδη φίδια τῆς ἁμαρτίας μὲ
τὸν σταυρικὸ θάνατο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτὸ
καὶ ὁ Κύριος «ἐστήριξε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ
πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ» (Λουκᾶ θ´ 51). Ἂν
γιὰ τὸν Πέτρο καὶ τοὺς λοιποὺς Μαθητές τὰ παθήματα τοῦ Κυρίου ἦταν κάτι τὸ πρωτάκουστο καὶ τὸ
σκανδαλιστικό, γιὰ τὸν Κύριο ἦταν πορεία σαφὴς
καὶ καθαρή. Ὅπως λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης
«οὗτος (ὁ θάνατος) ὡρίσθη παρ᾽ αὐτοῦ (τοῦ Χριστοῦ)
τοῦ ἑαυτῷ κατ᾽ ἐξουσίαν τὸ πάθος ὁρίσαντος». ῾Υπάρχει σχέδιο, λοιπόν, γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὴν σωτηρία
μας. Δὲν εἴμαστε ἔτσι ριγμένοι στὸν πλανήτη αὐτό.
Ὄχι! Ὁ Θεὸς ἔχει πάνσοφο σχέδιο γιὰ τὸν καθένα
μας. Ἐμεῖς ἂς προσπαθοῦμε νὰ εἴμαστε ἀρεστοὶ
στὸν Κύριο, νὰ τὸν ὑπηρετοῦμε μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις
μας καὶ ἂς μὴ φοβόμαστε κανένα κακό. Τὸ σχέδιο
τοῦ Κυρίου θὰ θριαμβεύσει στὸ τέλος καὶ ἐμεῖς, ὡς
πιστοί του δοῦλοι, θὰ μετάσχουμε μαζί του στὴν
ἔνδοξη νίκη τοῦ παθόντος καὶ ἀναστάντος Χριστοῦ.

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, συμγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τὸν
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω;
βούλιον ἐποίησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι
᾿Απεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς·
ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
κατὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὅπως ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ἰωάν. ιθ΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30-35 οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ
αὐτὸν ἀπολέσωσι. Καὶ παΚαίσαρα. Τότε οὖν παρέΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α΄ Κορ. α΄ 18-24
ρεγένοντο πρὸς Πιλᾶτον,
δωκεν αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα
λέγοντες σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν. Λέγει
σταυρωθῇ. Παρέλαβον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἤγαγον·
αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυκαὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ ἐξῆλθεν εἰς τὸν
ρώσατε· ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.
λεγόμενον κρανίου τόπον, ὃς λέγεται ῾Εβραϊστὶ
᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι· ἡμεῖς νόμον ἔχοΓολγοθᾶ, ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ
μεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ἡμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν,
ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ᾿Ιηὅτι ἑαυτὸν Θεοῦ υἱὸν ἐποίησεν. Ὅτε οὖν ἤκουσεν
σοῦν. Ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν
ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, καὶ
ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ γεγραμμένον· ᾿Ιησοῦς ὁ
εἰσῆλθεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ λέγει τῷ
Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων. Τοῦτον οὖν
᾿Ιησοῦ· πόθεν εἶ σύ; ῾Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ
τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι
ἔδωκεν αὐτῷ. Λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· ἐμοὶ
ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος ὅπου ἐσταυρώθη ὁ
οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί
᾿Ιησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον ῾Εβραϊστί, ῾Ελληνιστί,
σε καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε; ᾿Απεκρίθη ᾿ΙηΡωμαϊστί. Εἰστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ
σοῦς· οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ᾿ ἐμοῦ, εἰ
᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς
μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν. ῾Ο οὖν Πιλᾶτος
αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαἀκούσας τοῦτον τὸν λόγον ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿Ιηγδαληνή. ᾿Ιησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν
σοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος εἰς τόπον
μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ
λεγόμενον Λιθόστρωτον, ῾Εβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ·
αὐτοῦ· γύναι, ἰδε ὁ υἱός σου. Καὶ ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς
ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη·
ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. Μετὰ
τοῦτο εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς, ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται,
καὶ λέγει τοῖς ᾿Ιουδαίοις· ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν. Οἱ
δὲ ἐκραύγασαν· ἆρον, ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. Λέκλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα.

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: ΔΥΝΑΜΗ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ

Πρῶτος ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος θέλησε νὰ χρησιμοποίησει τὴ δύναμη τοῦ Σταυροῦ, στὸν πόλεμο ἐναντίον
τῶν ἐχθρῶν του. Ἔκανε λάβαρο μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ νίκησε
μὲ τὰ στρατεύματά του. Ἔτσι ἔγινε ὁ πρῶτος Χριστιανὸς
αὐτοκράτωρ, ποὺ ἔκανε ἐπίσημη θρησκεία τῆς αὐτοκρατορίας του, τὸν Χριστιανισμό.
Μὲ τὴ δύναμη τοῦ Σταυροῦ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν
πίστη τοῦ Χριστοῦ ἑκατομμύρια μάρτυρες. Νέοι καὶ γέροντες, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, βάδισαν στὸ μαρτύριο
μὲ τὴ δύναμη τοῦ Σταυροῦ καὶ νίκησαν τὰ θηρία χωρὶς
νὰ δειλιάσουν.
Μὲ τὴ δύναμη τοῦ Σταυροῦ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς
καὶ οἱ Νεομάρτυρες τῆς τουρκοκρατίας, νίκησαν τοὺς πασάδες καὶ τὴν τρομερὴ δύναμη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Μὲ τὴ δύναμη τοῦ Σταυροῦ οἱ Ἐθνομάρτυρες τοῦ
1821 ἐλευθέρωσαν τὸ γένος ἀπὸ τὴν τουρκικὴ σκλαβιά.
Μὲ τὴ δύναμη τοῦ Σταυροῦ καὶ σήμερα ἀγωνίζονται
οἱ Χριστιανοὶ τοῦ 21ου αἰῶνα καὶ νικοῦν στὸν ἀγῶνα
ἐναντίον τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς νεοειδωλολατρίας.
Ὅποιος γονάτισε μὲ δάκρυα μπροστὰ στὸν Σταυρὸ
τοῦ Κυρίου καὶ ζήτησε μὲ πίστη τὴ βοήθειά Του, εἶναι
ἀδύνατον νὰ μὴ πῆρε δύναμη ὑπερφυσική. Καὶ μὲ τὴ
δύναμη αὐτὴ νίκησε στὸν δύσκολο ἀγῶνα τῆς ζωῆς του.
Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης στὸ λόγο του γιὰ τὴν ὕψωση
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ γράφει: «Σταυρὸς χριστιανῶν ἡ ἐλπίς,
ἀπεγνωσμένων σωτήρ, χειμαζομένων λιμήν, ἀσθενούντων
ἰατρός, ὑγείας δοτήρ... Σταυρὸς ὅπλον κατ᾽ ἐχθρῶν, ράβδος
δυνάμεως».

Β. Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΜΑΣ

Γιὰ τὸν ἀληθινὸ Χριστιανὸ ὁ Σταυρὸς δὲν εἶναι μόνο
πηγὴ χαρᾶς καὶ δυνάμεως. Εἶναι καὶ τὸ ὄργανο τῆς σωτηρίας καὶ τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἂς
ἀκούσουμε τί γράφει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Καθετί ποὺ
ἐνδιαφέρει τὴν πνευματική μας ζωὴ καὶ τὴν ψυχική μας σωτηρία, μὲ τὸν σταυρὸ πραγματοποιεῖται. Ἡ πνευματική μας
τροφοδοσία καὶ μάλιστα μὲ τὴ θεία τροφὴ τοῦ μυστηρίου
τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἡ τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης, ὅ,τι μεγάλο καὶ ἱερὸ χρειασθεῖ, μὲ τὸ σύμβολο τῆς νίκης
συνοδεύεται. Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ στὰ σπίτια καὶ στοὺς τοίχους καὶ στὰ μέτωπα καὶ στὴ διάνοια μὲ πολλὴ προσοχὴ τὸν
ἀποτυπώνουμε».
Ὁ δύσκολος δρόμος τῆς ἀρετῆς κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ
Σταυροῦ γίνεται κατορθωτός. Γιατὶ θὰ ἦταν ἀδύνατο νὰ
συγχωρήσει κανεὶς τὸν ἐχθρό του καὶ νὰ κατορθώσει τὴν
ἀνεξικακία, ἂν δὲν ἔλεγε πάνω ἀπὸ τὸν Σταυρὸ ὁ Κύριός
μας «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς», γιὰ τοὺς σταυρωτές του.
Ἀτενίζοντας τὸν Σταυρὸ λυτρώνεται κανεὶς ἀπὸ τὰ
φίδια τῶν παθῶν ποὺ χύνουν τὸ δηλητήριό τους στὴν
ψυχή μας. Γιατὶ ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ λυτρωθεῖ ἀπὸ
τὰ σαρκικά του πάθη, ἂν δὲν ἔπαιρνε τὴ χάρη καὶ τὴ
δύναμη τοῦ Σταυροῦ; Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἀπαλλαγεῖ
ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνειά του, ἂν δὲν ἀτένιζε τὴν ἄκρα ταπείνωση ποὺ ὑπέστη ὁ Λυτρωτής μας πάνω στὸν Σταυρό;
Ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ πολεμήσει τὴν πλεονεξία του, ἂν
δὲν τὸν συγκινοῦσε ἡ ἔσχατη πτωχεία τοῦ Κυρίου, τοῦ
Ἐσταυρωμένου;
Ἂς γίνει λοιπὸν καὶ γιὰ μᾶς ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ
«Θεοῦ δύναμις» καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Α. Ο ΣΤΑΥΡΟΣ «ΔΥΝΑΜΙΣ ΘΕΟΥ».

Πολλὰ κείμενα στὶς διδαχές του ἔχει ἀφιερώσει γιὰ τὸν
Σταυρό, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: «Ὁ Σταυρὸς διδάσκει,
εἶναι ὅπλον φωτεινόν... καὶ εἶναι ὡσὰν σπαθίον... Ὁ Σταυρὸς
κυνηγᾶ τοὺς δαίμονας καὶ φεύγουν ὡσὰν ἀπὸ τὴν ἀστραπήν...
καὶ ὅποιος τὸν κάμνει, ποτὲ δὲν ἔχει δαιμονικὴν πείραξιν».

Σεπτέμβριος 2014

Σήμερα γιορτάζουμε ἕνα μεγάλο γεγονός: τὴν παγκόσμια Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ ἁγία Ἑλένη, μητέρα
τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου μετὰ ἀπὸ κόπους πολλοὺς
ἀξιώθηκε νὰ τὸν βρεῖ στὸ λόφο τοῦ Γολγοθᾶ. Μὲ ἱερὸ
ρῖγος προσκυνήσαμε καὶ μεῖς σήμερα τὸν Σταυρὸ τοῦ
Κυρίου μας. Ὑψώθηκε καὶ πάλι ἀνάμεσά μας ὡς σύμβολο
δυνάμεως καὶ σωτηρίας. Πράγματι γιὰ μᾶς ποὺ θέλουμε
νὰ σωθοῦμε, ὁ Σταυρὸς εἶναι, δύναμη Θεοῦ καὶ σωτηρία.
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μὲ τοὺς ἀναγνῶστες μας
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Λειτουργικὲς ἀπορίες

90

1. «Τὸ 40ήμερο μνημόσυνο τοῦ πατέρα μου
ἔπεφτε τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων. Ὁ ἱερέας τῆς
ἐνορίας μοῦ εἶπε πὼς τὴν περίοδο αὐτή, ἀπὸ τὸ
Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι τὴν Κυριακὴ τοῦ
Θωμᾶ δὲν γίνονται μνημόσυνα. Γιατί ἀπαγορεύονται τὶς ἡμέρες αὐτές;»
2. «Κατὰ τὴ θ.Λειτουργία, σχετικὰ μὲ τὶς
εὐχὲς ποὺ ἀναφέρονται στοὺς βασιλεῖς, παρατηρῶ ὅτι ὑπάρχει μεγάλη ποικιλία καὶ σύγχυση.
Ἄλλοι αὐτοσχεδιάζουν, ἄλλοι τὶς παραλείπουν,
ἄλλοι τὶς τροποποιοῦν καὶ λένε τοὺς “ἄρχοντες”
κ.ἄ. Ποιὸ εἶναι τὸ σωστό;»
1. Πράγματι στὸ «Τυπικὸ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας» ὑπάρχει ἡ ἀπαγόρευση αὐτή,
χωρὶς νὰ δίνονται περισσότερες ἐξηγήσεις. Γι᾽
αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ πολλοὶ ἱερεῖς βρίσκονται σὲ ἀπορία γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ κάνουν, ἀφοῦ πολλοὶ ἐνορίτες τοὺς τὸ ζητοῦν. Καὶ εἶναι τόσο φυσικό, ὅταν
τὸ 40ήμερο διάστημα ἀπὸ τὴν κοίμηση τῶν προσφιλῶν τους, συμπίπτει μὲ τὸ 16ήμερο τῆς ἀπαγορευτικῆς περιόδου καὶ λόγω τοῦ καθιερωμένου
μνημοσύνου τῶν 40 ἡμερῶν δὲν δέχονται οὔτε τὴ
συντόμευση οὔτε τὴν παράταση τῶν ἡμερῶν. Καὶ
εἶναι γεγονὸς πὼς δὲν ὑπάρχει συμφωνία ἀνάμεσα
ὄχι μόνο στοὺς ἱερεῖς ἀλλὰ καὶ στοὺς Ἀρχιερεῖς, οἱ
ὁποῖοι συχνὰ ἐνεργοῦν κατὰ τὴν κρίση τους καὶ
δίνουν ἄδεια τελέσεως «κατ᾽ ἐξαίρεσιν». Ὕστερα
ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὸ ζήτημα ἔφθασε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο,
ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρά της τὸ παρέπεμψε στὴ Μόνιμη
Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Νομοκανονικῶν Ζητημάτων
«ὅπως εἰσηγηθῆ τὰ δέοντα καὶ ληφθῆ ἡ προσήκουσα
ἀπόφασις πρὸς κοινὴν πάντων συμμόρφωσιν». Ἂς
δοῦμε ὅμως ἀναλυτικότερα τί ἀναφέρει στὰ «Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - 1997» ὁ ἀείμνηστος
Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος, Πρόεδρος τῆς
Μ.Σ.Ε. Νομοκανονικῶν Ζητημάτων: «Εἶναι βέβαιον ὅτι
ἡ εἰρημένη ἀπαγόρευσις δὲν προκύπτει οὔτε ἐκ κανονικῆς τινος διατάξεως, οὔτε ἐκ θεολογικῶν λόγων. Θὰ
ἐλέγομεν ὅτι οὔτε λειτουργικῶς συνάδει πρὸς τὴν τῆς
θείας Εὐχαριστίας δομήν. Διότι ἐξ οὐδεμιᾶς εὐχῆς τῆς
«Ἀναφορᾶς» τῶν ἐν χρήσει Ὀρθοδόξων Λειτουργικῶν
Δέλτων (Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, Μεγ. Βασιλείου
καὶ Ἰωάν. Χρυσοστόμου) ἐλλείπει τὸ μνημόσυνον τῶν
κεκοιμημένων. Καὶ κατ᾽ αὐτὴν δὲ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα οὐδαμῶς παραλείπεται ἡ μνημόνευσις ζώντων
καὶ νεκρῶν ἐν τῇ ἁγίᾳ Ἀναφορᾷ. Ἀναντιρρήτως δὲ
τὸ οὐσιαστικὸν μέρος τῶν τελουμένων μνημοσύνων
ἔγκειται εἰς τὴν ἁγίαν Ἀναφορὰν καὶ οὐχὶ εἰς τὸ ἐν τέλει
τῆς θείας Λειτουργίας τελούμενον Τρισάγιον ἢ τὸ οὕτω
καλούμενον “μνημόσυνον”» (μετὰ «Εὐλογηταρίων»
κ.λ.π.), εἴτε ἄνευ αὐτῶν. Διὰ τοῦτο θὰ ἐθεωρεῖτο ὑπὸ

πολλῶν ἐξεζητημένον νὰ τίθεται ζήτημα ἀπαγορεύσεως
ἑνὸς ὑποτυπώδους -ἔναντι τῆς Εὐχαριστιακῆς θείας
Ἀναφορᾶς- ἀσματικοῦ, οὕτως εἰπεῖν, “μνημοσύνου”,
καθ᾽ ὃν χρόνον οὐδαμῶς ἀποκλείεται τὸ κυρίως μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων ἐν τῇ τελουμένῃ καὶ ἐν
ταῖς διαληφθείσαις “ἀπαγορευτικαῖς” ἡμέραις θείᾳ
Λειτουργίᾳ...
»Εἶναι δὲ ἀξιοσημείωτον ὅτι, εἰς τὴν ἀπαγορευτικὴν
διάταξιν τοῦ Τυπικοῦ, τὴν μὴ ἐπιτρέπουσαν τὴν τέλεσιν “μνημοσύνων μετὰ κολύβων” κατὰ τὰς περὶ τὸ
Πάσχα ἡμέρας (ἀπὸ τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου μέχρι
καὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ), αὐτὸ τοῦτο τὸ Τυπικὸν
τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀνοίγει θύραν
διεξόδου, ὁρίζον ὅτι “μνημονεύονται τὰ ὀνόματα τῶν
κεκοιμημένων” καὶ ψάλλονται τὰ τροπάρια “Μετὰ
πνευμάτων δικαίων...” κ.λπ. καὶ βεβαίως ἀπαγγέλλεται ἡ Εὐχή: “Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων...” ἐν τέλει τῆς
θ. Λειτουργίας, ὅταν τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητον. Οὕτω
δὲ ἡ ἀπαγόρευσις τοῦ Τυπικοῦ φαίνεται ὡς νὰ ἐντοπίζεται εἰς τὸ “μετὰ κολύβων” καὶ εἰς τὰ ἐπισήμου,
οὕτως εἰπεῖν, χαρακτῆρος μνημόσυνα. Ἀλλὰ τὰ μὲν
“κόλυβα” εἶναι σύμβολον τῆς Ἀναστάσεως... Διαφορὰ
δὲ ἐπισήμου καὶ ἁπλοῦ μνημοσύνου δὲν νοεῖται ἐν
ταῖς προσευχαῖς τῆς Ἐκκλησίας...»
Ὁπωσδήποτε ἡ ἀπαγόρευση αὐτὴ ἔχει τὴν ἀρχή
της στὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ
ἑτοιμαζόμαστε νὰ γιορτάσουμε καὶ γι᾽ αὐτὸ θέλει
νὰ περιορίσουμε τὶς πένθιμες σκέψεις καὶ τὶς ἀνάλογες τελετές. Ἡ ἑορτὴ τοῦ Λαζάρου μᾶς «πιστοποιεῖ τὴν κοινὴν ἀνάστασιν» καὶ πολὺ περισσότερο ἡ
ἀνάσταση τοῦ Κυρίου διακηρύττει τὴν κατάργηση
τοῦ θανάτου. Ἔτσι τὸ θέμα τελικὰ ἔχει ἀφεθεῖ «εἰς
τὴν ἔμφρονα κρίσιν τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου».
2. Τὰ λειτουργικὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας δὲν
τροποποιοῦνται κατὰ τὶς περιστάσεις. Διαφορετικὰ
θὰ ἔπρεπε νὰ ἀλλάξουμε καὶ πολλὰ ἁγιογραφικὰ
κείμενα: «Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεύς» κ. ἄ. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ
τὸ ἀπολυτίκιο «Σῶσον Κύριε τὸν λαόν Σου...» Δὲν
εἶναι ὀρθὴ ἡ ἀντικατάσταση τῆς φράσεως «νίκας
τοῖς βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος...» διὰ
τοῦ «νίκας τοῖς εὐσεβέσι κατ᾽ ἐναντίων...» διότι τὰ
τροπάρια αὐτὰ εἶναι «ἱστορικῶς καθιερωμένα ὡς
προσευχαὶ «ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν
ὑπεροχῇ ὄντων ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον
διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι» (Α´
Τιμ. β´ 2). Μὲ τὴ λέξη «βασιλεῖς» ἐννοοῦνται γενικῶς
οἱ ἄρχοντες. Διαφορετικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀλλάξουμε καὶ
τὶς εὐχὲς τῆς θείας Λειτουργίας π.χ. «ἔτι προσφέρομέν
Σοι... ὑπὲρ τῶν πιστοτάτων καὶ φιλοχρίστων βασιλέων
ἡμῶν, παντὸς τοῦ παλατίου...»

«ΕΡΗΜΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΤΟΠΟΣ!»
ἀνησυχία τῶν μαθητῶν μπροστὰ στὸν ἔρημο τόπο καὶ στὸ πλῆθος τῶν πεντασχιλίων
δὲν μένει ἁπλὴ ἀνησυχία καὶ προβληματισμός.
Γίνεται ἀνυπομονησία καὶ ἀγωνία: Πῶς νὰ θρέψουμε τόσο κόσμο; Ἔτσι ἡ ἀνησυχία, καρπὸς
τῆς ὀλιγοπιστίας, γίνεται ταραχή. Κρίνουν ὅπως
βλέπουν, μὲ καθαρὰ ἀνθρώπινα κριτήρια. ῾Υπολογίζουν μόνο μὲ ἀριθμούς. Μόνο μὲ τὴν ψυχρὴ
λογική. Καὶ λησμονοῦν τὸ πιὸ σπουδαῖο, τὴν
παρουσία τοῦ Κυρίου, τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ.
Ἀλλὰ τὸ ἴδιο δὲν παθαίνουμε συχνὰ κι ἐμεῖς;

* * *

Ὁ ὀρθολογισμός μας, ἡ «τετράγωνη» λογική
μας, τὰ «ἀδιάσειστα» δεδομένα μας, γίνονται
συχνὰ ἡ ταλαιπωρία μας. Δὲν ἔχουμε καμιὰ
ἀμφιβολία, πὼς τὰ πράγματα εἶναι ἔτσι, ὅπως
τὰ σκεπτόμαστε καὶ ὅπως ἐμεῖς τὰ βλέπουμε. Μετρημένα κουκιά, λέμε. Τὰ μετρᾶμε ἕνα, δύο τρία,
τἐσσερα, πέντε ψωμιὰ καὶ δυὸ ψάρια. Ἀκριβῶς.
Τίποτα περισσότερο. Καὶ τότε μὲ ἀπογοήτευση
τὰ χείλη ψιθυρίζουν: «οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ
πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας» (Ματθ. ιδ΄ 17).
Πέντε ψωμιὰ καὶ δυὸ ψάρια! Καὶ μόνο αὐτό;
Εἶναι καὶ ὁ τόπος ἔρημος. Τὰ μάτια μας δὲν βλέπουν κανένα φῶς. Ἀπὸ πουθενὰ δὲν φαίνεται
καμιὰ ἐλπίδα. Ἐρημιὰ παντοῦ.
Καὶ ἀπέναντι σ᾽ αὐτὰ τὰ ἀπογοητευτικὰ δεδομένα οἱ ἀπαιτήσεις τεράστιες. Μὲ πέντε ψωμιὰ καὶ δυὸ ψάρια ἔχουμε νὰ θρέψουμε «ἄνδρες
ὡσεὶ πεντακισχιλίους χωρὶς γυναικῶν καὶ
παιδίων». Περιορισμένες στὸ ἐλάχιστο οἱ δυνατότητές μας. Ἀπεριόριστες καὶ μεγάλες ἀπὸ τὴν
ἄλλη μεριὰ οἱ ἀνάγκες.
Ἐδῶ βρίσκεται τὸ δράμα τοῦ σύγχρονου
ἀνθρώπου. Ἡ ὀλιγοπιστία του δὲν ἀφήνει νὰ
δεῖ τὴν πραγματικότητα, γιατὶ πραγματικότητα, τὸ ἴδιο ψηλαφητή, εἶναι καὶ τὸ θαῦμα τῆς
πρόνοιας καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Μιὰ ματιὰ
στὸ παρελθόν, τὸ παλαιὸ καὶ τὸ πρόσφατο, ἕνα
βλέμμα σὲ ὁλόκληρη τὴ ζωή μας, τὴν ἀτομική,
τὴν οἰκογενειακή, τὴν ἐθνική, θὰ μᾶς πρόσφερε
ἀδιάσειστες ἀποδείξεις τῆς θαυμαστῆς παρουσίας
καὶ ἐπεμβάσεως τοῦ Θεοῦ.
Καὶ ὅμως ὅλα αὐτὰ τὰ λησμονοῦμε. Καὶ τὰ
λησμονοῦμε τὴν ὥρα ἀκριβῶς, ποὺ ἔπρεπε νὰ τὰ
θυμόμαστε. Καὶ τότε μὲ πόνο, μὲ θλίψη ἐπαναλαμβάνουμε: Τί νὰ κάνω; «Ἔρημος ἐστίν ὁ τόπος»!
Ἡ ἐρημιὰ μὲ ζώνει ἀπὸ παντοῦ. Ἔρημος ἀπὸ πιστοὺς φίλους, ἀπὸ συγγενεῖς ἀνιδιοτελεῖς, ἀπὸ
συμπαραστάτες εἰλικρινεῖς. Ἔρημος ἀπὸ ἀγάπη,
ἀπὸ συμπαράσταση στὶς δύσκολες στιγμές, ἀπὸ
συμπάθεια καὶ κατανόηση. Ὅλοι στὴν πιὸ κρίσιμη
στιγμὴ μὲ ἐγκατέλειψαν, μὲ ἄφησαν ἔρημο καὶ

μόνο νὰ παλεύω μὲ τὰ ἀγριεμένα κύματα τῆς
δοκιμασίας μου.

* * *

Ἔρημος συχνὰ αἰσθάνεται ὁ οἰκογενειάρχης,
ὁ φτωχὸς βιοπαλαιστής, μπροστὰ στὶς ποικίλες
δυσκολίες ὄχι μόνο γιὰ τὴ διατροφή, ἀλλὰ πιὸ
πολὺ γιὰ τὴν ἀνατροφὴ καὶ τὴν ἀποκατάσταση
τῶν παιδιῶν.
Ἔρημη αἰσθάνεται ἡ μητέρα, ποὺ ἔχασε τὸν
σύζυγό της καὶ δὲν βλέπει ἀπὸ πουθενὰ τὴν εἰλικρινὴ συμπαράσταση. Καὶ τὴν ἐρημιὰ αὐτὴ τὴν
αἰσθάνεται καυτερή, ἀπειλητική, στὴν ἀναζήτησή
της γιὰ ἀξιοπρεπὴ ἐργασία καὶ προστασία.
Πόσες φορὲς τὴν ἐρημιὰ αὐτὴ τὴν ζεῖ καὶ ἡ
νέα γενιὰ στὴν προσπάθειά της νὰ διοχετεύσει
τὸν ἐνθουσιασμό της σὲ ἔργα δημιουργικὰ καὶ
μεγάλα. Ἀναζητάει ἰδανικά, μεγάλες μορφὲς καὶ
βλέπει τὴν ἐρημιὰ ἀπὸ πρότυπα, ἀπὸ προσωπικότητες ἄξιες μιμήσεως καὶ θαυμασμοῦ. Λαχταράει τὶς κορυφὲς τῆς ἀρετῆς καὶ συναντάει τὴν
καμπίσια ζωή, τοὺς μολυσμένους βάλτους.
Σ᾽ ὅλες αὐτὲς
τὶς περιπτώσεις ὁ
Πόσες φορὲς αἴσθακίνδυνος τῆς ἀπογοητεύσεως εἶναι
νόμαστε μέσα μας
μεγάλος. Ἡ ἐρημιὰ
ἐρημιὰ; Πῶς θά τά
ἀπειλεῖ νὰ γίνει μόνιμη περιοχὴ τῆς
βγάλουμε τότε πέρα;
καρδιᾶς. Ἡ ὀλιγοἩ ἀπάντηση εἶναι μία.
πιστία ψιθυρίζει
τὸ κλαψοτράγουδό Ὁ Χριστός. Κοντά Του
της: «Οὐκ ἔχομεν χορταίνουμε ἀληθινά.
ὧδε εἰ μὴ πέντε
ἄρτους καὶ δύο
ἰχθύας». Τίποτα σχεδὸν δὲν ἔχουμε. Πῶς θὰ τὰ
βγάλουμε πέρα; Πῶς θὰ ἀνταποκριθοῦμε στὶς
τόσες ἀπαιτήσεις;

* * *

Πῶς; Ἡ ἀπάντηση εἶναι μία καὶ μοναδικὴ
καὶ ἀποτελεσματική. Ὁ Χριστός. Τότε κοντὰ στὸν
Χριστὸ «ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν».
Καὶ σήμερα καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ ἡ ἐρημιὰ γίνεται
ὄαση. Κοντά Του χορταίνουμε ἀληθινά. Βρίσκουν
τὴν ἐκπλήρωσή τους οἱ ἀναζητήσεις μας, οἱ ὄμορφοι πόθοι μας, οἱ εὐγενικὲς φιλοδοξίες μας.
Κοντὰ στὸ Χριστὸ καὶ στὸ παράδειγμα τοῦ
Χριστοῦ: «Ἀνέβλεψεν εἰς τὸν οὐρανόν». Πρῶτα
ἀνέβλεψε καὶ ὕστερα εὐλόγησε καὶ πολλαπλασίασε. Ἂς ὑψώσουμε κι ἐμεῖς τὸ βλέμμα καὶ τὴν
καρδιὰ στὸν οὐρανὸ καὶ νὰ εἴμαστε βέβαιοι, πὼς
ἡ ἔρημος θὰ γεμίζει ἄνθη καὶ ἡ ψυχή μας δὲν θὰ
λιμοκτονεῖ στὴ Σαχάρα τῆς ἀπογνώσεως.
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Εἶπεν ὁ Κύριος·
αὐτοῦ; Ὃς γὰρ ἐὰν
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ἐπαισχυνθῇ με καὶ
ὅστις θέλει ὀπίσω μου
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάτοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Μάρκ. η΄ 34 - θ΄ 1
σθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω
τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γαλ. β΄ 16-20
μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτὸν σταυρὸν αὐτοῦ,
καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν
τωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿
σεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς
ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ
καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί
ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες
γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κότῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται
σμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; Ἢ
θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς
ἐληλυθυΐαν ἐν δυνάμει.

Ο ΣΟ Ι Θ ΕΛΕΤΕ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ
«Ὃς ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν
ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν».
Πολλοὶ ἐπειδὴ θέλησαν νὰ «ζήσουν» αὐτὴ τὴν
πρόσκαιρη καὶ μάταιη ζωή, ἔχασαν, «ἀπώλεσαν»
τὴν ψυχή τους. Στὸν δρόμο τὸν πλατὺ ποὺ ἀκολουθοῦν, στὴν «εὐρεῖα ὁδὸ» ποὺ περπατοῦν, κάθε ἡμέρα
ψυχικὰ πεθαίνουν. Πόσο ἀληθινὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ
σημερινοῦ εὐαγγελίου «ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν
αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν»! Θέλησαν νὰ ζήσουν μία ζωὴ μακριὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἔχασαν τὰ
πάντα. Καὶ στὴ συνέχεια συμπληρώνει τῆς «ζωῆς ὁ
χορηγός»: «ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν
ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει
αὐτήν». Δηλαδὴ γιὰ νὰ ζεῖτε, ὀφείλετε νὰ θυσιάζεσθε.
Χωρὶς αὐταπάρνηση ζωὴ δὲν μπορεῖτε νὰ γευθεῖτε.
Ἂς σταθοῦμε γιὰ λίγο στὸ σημεῖο αὐτό.
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Ἡ ζωὴ ξεπηδᾶ ἀπὸ τὴν θυσία. Ἡ θυσία τῆς μητέρας
καὶ τῶν γονέων μας γενικότερα μᾶς ἔφερε στὴ ζωή.
Πόσες μητρικὲς καρδιὲς δὲν ἔλιωσαν σὰν λαμπάδες
γιὰ νὰ ζήσουν τὰ παιδιά τους; Ἡ φιλαυτία ἀποτελεῖ
μιὰ αὐτοκαταστροφή. Νομίζει πὼς ζεῖ ὁ ἄνθρωπος
τὴν ὥρα ποὺ ἀδικεῖ, ποὺ συκοφαντεῖ, ποὺ ραδιουργεῖ,
ποὺ γίνεται βδέλλα ἢ ὅταν πατεῖ στὰ πτώματα τῶν
ἄλλων. Οἱ ἄνθρωποι τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπολαύσεων
δὲν ζοῦν. Αὐτοὶ ψαλιδίζουν τὴ ζωή τους. Ἡ ζωὴ μόνο
μὲ τὴν θυσία βεβαιώνεται. Ἀπόδειξη, πὼς δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν ὅσες ψυχὲς μιμήθηκαν τὸν Ἡρώδη.
Τοὺς κυνηγᾶ ἀπὸ πίσω κάποιο αἷμα, κάποιο φάσμα
θανάτου. Ἂς πέρασαν χρόνια, ἴσως καὶ δεκαετίες, τὸ
πάθημα δὲν λησμονεῖται. Τὸ μάθημα εἶναι μεγάλο:
ζωὴ μὲ βάση τὸ ἐγὼ δὲν εἶναι ζωή.
Ἂς θυμηθοῦμε ἀκόμη τὸν ἄνθρωπο τοῦ ἐγωισμοῦ,
ποὺ δὲν ἔχει ἀδελφικὲς σχέσεις, ποὺ κόβει τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸν πλησίον του. Αὐτὸς μοιάζει μὲ μιὰ
δεξαμενή, ποὺ τὸ νερό της δὲν κινεῖται, δὲν ἀνανεώνεται, δὲν διοχετεύεται. Ἐκεῖ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ
μιλᾶ γιὰ τίποτα ἄλλο παρὰ μόνο γιὰ ἀποσύνθεση καὶ
τέλμα. «Ὀσμὴ θανάτου» (Β´ Κορινθ. β´ 16) βγαίνει,
ἀπὸ τὴν πνιγηρὴ ἐκείνη ἀτμόσφαιρα. Ὁ Κύριος τὸ
λέει πολὺ καθαρὰ σήμερα. Γιὰ νὰ ζεῖτε ὀφείλετε νὰ
μάθετε νὰ θυσιάζεσθε. Τὴν ὥρα ποὺ ἀπαρνεῖσθε τὸν
ἁμαρτωλὸ κόσμο, τότε βρίσκετε τὸ νόημα τῆς ζωῆς.
Δὲν εἶναι τὸ πᾶν νὰ ζεῖς χωρὶς πόνο, ἀλλὰ νὰ ζεῖς
χριστιανικά. Αὐτὸς ὅμως ὁ «λαμπρὸς βίος» μόνο στὴν
θυσία στηρίζεται.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ

Μόλις ὅμως σκεφθοῦμε τὴν θυσία ἀμέσως τρέχει
ὁ νοῦς μας στὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριο ποὺ θυσιάστηκε γιὰ μᾶς. Αὐτὸς εἶναι «ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ»
ποὺ σφαγιάζεται καὶ προσφέρεται γιὰ τὴν σωτηρία
τοῦ κόσμου. Ἡ πραγματικὴ καὶ ἀληθινὴ ζωὴ ξεπηδᾶ
καὶ ἀναβλύζει ἀπὸ τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι «ἡ ὁδὸς καὶ
ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». Δὲν ὑπάρχει ζωὴ ἀληθινὴ
χωρὶς τὸν Χριστό. Μόνο ἡ «ἐν Χριστῷ ζωὴ» δικαιοῦται νὰ τιτλοφορῆται ζωή. Γιατὶ αὐτὴ ἡ ζωὴ δὲν φθείρεται ἀπὸ τὸν χρόνο οὔτε καταστρέφεται ἀπὸ καμιὰ
ἄλλη δύναμη. Γι᾽ αὐτὴ τὴν ζωὴ ἀξίζει κάθε θυσία.
Ἔτσι βλέπουμε τοὺς Χριστιανούς, στοὺς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ, κατὰ τὴν περίοδο
τῶν σκληρῶν διωγμῶν νὰ θυσιάζουν τὰ πάντα καὶ
αὐτὴ τὴν σωματική ζωή τους. Ἀλλὰ καὶ στὶς μέρες
τῆς εἰρήνης καὶ ἡσυχίας ὁ Χριστιανὸς καλεῖται σὲ
πολλὲς θυσίες. Νὰ μὴν ἐλπίζει σὲ ἀνθρώπους καὶ μάλιστα ἁμαρτωλούς, ἔστω καὶ ἂν αὐτοὶ εἶναι πρόσωπα
ἰσχυρὰ τῆς ἡμέρας. Ἀκόμη νὰ θυσιάζει κάθε ἁμαρτία,
κάθε πάθος καὶ ἐπιθυμία βλαβερὴ ποὺ λερώνει τὴν
ψυχὴ καὶ τὴν μαυρίζει καὶ τὴν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν
αἰωνιότητα.
Θυσία ἀκόμη γιὰ τὸν πιστὸ εἶναι ὅταν παραδίδεται
ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Κύριο. Νὰ ἔχει συνεχῶς στραμμένα
τὰ βλέμματά του στὸν οὐρανό, χωρὶς νὰ τὸν ἑλκύουν τὰ πράγματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Φροντίζει καὶ
ἐφαρμόζει τὴν παραγγελία τῆς θείας Λειτουργίας· «καὶ
πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».
Ἡ ψυχὴ ποὺ εἶναι «τετρωμένη ἀγάπης» ποὺ ἀκούει «φωνὴν τοῦ ἀδελφιδοῦ» της, αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἔχει τὴν
ἀληθινὴ ζωή.
«Ἔθελξας πόθῳ με, Χριστέ, καὶ ἠλλοίωσας τῷ θείῳ σου
ἔρωτι», ἐπαναλαμβάνει ἐδῶ στὴν γῆ. Αὐτὴ ἡ ψυχὴ ζεῖ
πραγματικά. Τότε ἡ «γενεὰ ἡ μοιχαλὶς καὶ ἁμαρτωλός», δὲν τὴν ἐπηρεάζει. Νιώθει μέσα της τὸ πλήρωμα
τῆς ζωῆς ποὺ τῆς δωρίζει ὁ Κύριος.
Αὐτὸ τὸ μέγα δῶρο ποὺ ἔχουμε, τὴν ζωή, ἂς μὴ
τὴν χάσουμε. Ὁ «βίος βραχὺς» τὸ κέρδος ὅμως αἰώνιο
καὶ ἀτίμητο. Ἂς συνδέσουμε αὐτὴ τὴν πρόσκαιρη
ζωὴ μὲ τῆς θυσίας τὸ βωμὸ καὶ μὲ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ τὸ θυσιαστήριο. Τότε αὐτὸ ποὺ εἶναι σὰν τὸ
νερό, σὰν τὸ ρυάκι τὸ ταπεινό, θὰ δώσει στὴν ἔρημη
γῆ ἀνθούς. Καὶ θἆναι ὁ ἀνθὸς ἀθάνατος, ὁλόλαμπρος,
ἀφοῦ θὰ εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

«᾿Εγένετο ἐν τῷ τὸν
κλεισαν πλῆθος ἰχθύων
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ
πολύ· διερρήγνυτο δὲ
Α´ ΛΟΥΚΑ
τοῦ ἀκούειν τὸν λόγον
τὸ δίκτυον αὐτῶν. Καὶ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Λουκᾶ ε΄ 1-11
τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸς ἦν
κατένευσαν τοῖς μετόΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β΄ Κορ. στ΄ 1-10
ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην
χοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ
Γεννησαρέτ, καὶ εἶδε δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ
πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ
τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν
ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε
ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα. ᾿Εμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν
βυθίζεσθαι αὐτά. ᾿Ιδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν
πεσε τοῖς γόνασιν ᾿Ιησοῦ λέγων· ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ,
ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον· καὶ καθίσας
ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε· θάμβος γὰρ
ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. ῾Ως δὲ
περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ ἐπὶ
ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα· ἐπατῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον, ὁμοίως δὲ καὶ
νάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα
᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν
ὑμῶν εἰς ἄγραν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν
κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα
αὐτῷ· ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους
σαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου
ἔσῃ ζωγρῶν. Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ
χαλάσω τὸ δίκτυον. Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέτὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα ἠκολούθησαν αὐτῷ».

Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
«Ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον».

Παράξενο μᾶς φαίνεται αὐτό. Ἐμεῖς συνήθως γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει νὰ σέβεται τὸν Θεό.
Καὶ εἶναι σωστὸ αὐτό. Κοιτάξτε ὅμως τὸ μεγαλεῖο τοῦ
παντοδύναμου Κυρίου. Ἔρχεται μὲ εὐγένεια πρὸς τὸν
ἄνθρωπο. Τὰ βήματά του καθὼς μᾶς πλησιάζει εἶναι
τόσο διακριτικά. Σέβεται τὴν ἐλευθερία, τὴν ὁποία ὁ
ἴδιος ἔδωσε στὸ δημιούργημά του.
Φαίνεται πολὺ καθαρὰ αὐτὸ στὸ σημερινὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο. «Ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν
ὀλίγον καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς
ὄχλους». Ἠρώτησεν, σημειώνει τὸ θεόπνευστο κείμενο.
Δηλαδὴ παρακάλεσε ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρο. Θὰ μποροῦσε
νὰ τὸν διατάξει. Νὰ προστάξει τὸν δοῦλο ὁ Δεσπότης.
Δὲν τὸ κάνει ὅμως ὁ Ἰησοῦς. Παρακαλεῖ γιὰ νὰ κάνει τὸ
κήρυγμα ἀπὸ τὴ βάρκα. Καί, ἀφοῦ ὁ Σίμων τὴν τραβάει
λίγο πρὸς τὴ θάλασσα ὁ Κύριος κάνει ἄμβωνά του τὸ
πλεούμενο καὶ «διδάσκει τοὺς ὄχλους».
Ὀ Θεὸς σέβεται τὸν κάθε ἄνθρωπο. Τὴν κάθε μιὰ
ψυχὴ τὴν πλησιάζει μὲ πολλὴ λεπτότητα. Ἔτσι τὸν βλέπουμε νὰ στέκεται ὑπομονετικὰ ἔξω ἀπὸ τὴ θύρα τῆς
ψυχῆς μας καὶ νὰ τὴν χτυπάει διακριτικὰ γιὰ νὰ τοῦ
ἀνοίξουμε καὶ νὰ μπεῖ μέσα. Θὰ μποροῦσε νὰ παραβιάσει «τὴν θύρα». Δὲν χρησιμοποιεῖ ὅμως βία καὶ
ἐξαναγκασμό, γιὰ νὰ μάθουμε κι ἐμεῖς ὅτι πρέπει νὰ
σεβόμαστε τὴν κάθε ψυχή.
Πάντα ὁ Ἰησοῦς ἔτσι φέρεται. Καὶ σήμερα τὸ ἴδιο
κάνει. Παρακαλεῖ τὸ κάθε πλάσμα του. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψεις, παιδί μου, λέει, νὰ μπῶ στὴ βάρκα τῆς ζωῆς σου;

ΜΕ ΕΥΛΟΓΙΕΣ

Ὁ Σίμων Πέτρος μόλις δέχθηκε τὸν Κύριο μέσα στὴ
βάρκα του καὶ μέσα στὴν καρδιά του, εἶδε εὐθὺς ἀμέσως
μιὰ πλούσια εὐλογία. Πρίν, ὅταν ἀκόμη ὁ Χριστὸς δὲν
εἶχε ἔλθει κοντά του, παρ᾽ ὅλες τὶς ὁλονύκτιες προσπάθειές του, δὲν κατόρθωσε τίποτα. Μὲ πίκρα ἔλεγε: «δι᾽
ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν».
Τώρα ὅμως ποὺ ἔχει τὸν Θεὸ μαζί του, δὲν πιάνει ἁπλῶς
μερικὰ ψάρια, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ψαριῶν, ἀρχίζει
νὰ σπάζει τὸ δίχτυ του.
Ὅταν λοιπὸν ἔρχεται καὶ σήμερα ὁ Ἰησοῦς στὴ βάρκα
τῆς ζωῆς μας, δὲν εἶναι ἐνοχλητικὴ ἡ παρουσία του.
Ὁ ἐρχομός του γίνεται πηγὴ μεγάλης καρποφορίας.
Ἔρχεται καὶ εὐλογεῖ πλούσια τὸν κόπο καὶ τὸν μόχθο
μας. Ἔρχεται καὶ ἡ ἐμφάνισή του εἶναι εὐλογία γιὰ τὴ
γῆ μας, γιὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν μας. Μόλις ἡ οἰκογένεια πεῖ: «Ναί, ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ» καὶ ἀνοίξει τὸ
σπίτι της καὶ τὸν βάλει νὰ κατοικήσει ἐκεῖ μέσα, τότε
ὁ ἐρχόμενος Χριστὸς ἁπλώνει τὰ ἅγια χέρια του πάνω
ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ σπιτιοῦ καὶ τὰ εὐλογεῖ καὶ μὲ τὸ φῶς
του λιώνει τοὺς πάγους ἀπὸ τὶς καρδιὲς καὶ ἑνώνει ὅλων
τὶς ψυχές. Τὸ σπίτι γίνεται ἀληθινὸ ἐργαστήρι ἁγιασμοῦ
καὶ κέντρο πνευματικῆς ἀκτινοβολίας.
Ὁ Κύριος μᾶς συναντάει μὲ πολλοὺς καὶ ποικίλους
τρόπους. Πότε κάνει τὴ συνάντηση αὐτὴ μέσα στὸ φῶς
καὶ στὸ θάμβος τῆς Δαμασκοῦ καὶ πότε μέσα στὴ γαλήνη καὶ τὴ λεπτὴ αὔρα τῆς Γεννησαρέτ. Ἡ ἀλήθεια εἶναι
μία, ὅτι ποθεῖ τὴν ψυχή μας καὶ γι᾽ αὐτὸ εἶναι πάντα
δίπλα μας, ἕτοιμος γιὰ νὰ ἀνοίξει μὲ τὸν καθένα μας
ἕνα διάλογο. Ἀρχίζει πρῶτος ἐκεῖνος μὲ σεβασμὸ καὶ
διακριτικότητα. Στὶς κρούσεις αὐτὲς ἂς μὴν ἀδιαφορήσουμε. Ἂς τοῦ ἀνοίξουμε, ἂς τὸν ἀφήσουμε νὰ μπεῖ στὴ
ζωή μας, θὰ μᾶς φέρει ἀπίστευτη χαρά, ἄφθονη εὐλογία.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ

Μὲ θέλεις κυβερνήτη στὸ ἐπίγειο ταξίδι τοῦ βίου σου,
σύντροφο στὴν ἐπίγεια πορεία σου; Ἐγὼ εἶμαι ὁ μοναδικὸς γιατρός. Θέλεις νὰ χρησιμοποιήσεις τὸ φάρμακο
τῆς μετάνοιας γιὰ νὰ θεραπεύσεις τὰ συντρίμμια τῆς
ζωῆς σου; Ἂν θέλης εἶμαι στὴ διάθεσή σου. Αὐτὰ λέει
ὁ Ἰησοῦς καὶ περιμένει τὴν ἀπάντησή μας. Καὶ ἂν ὁ
ἄνθρωπος τὸν δεχθεῖ ταπεινά, ὅπως ὁ Πέτρος, τότε ἀπὸ
ἁπλὸς βιοπαλαιστής, γίνεται κοινωνικὸς ἀναμορφωτής.
Δὲν εἶναι ὅμως μόνο ἡ εὐγένεια καὶ ὁ σεβασμὸς
ἐκεῖνο ποὺ χαρακτηρίζει τὴν θεϊκὴ συνάντηση. Ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται καὶ
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Ὁ Ἰησοῦς βρίσκεται στὴ θάλασσα τῆς Τιβεριάδος.
Κόσμος πολὺς τὸν περιτριγυρίζει γιὰ νὰ ἀκούσει τὸ
λόγο του καὶ νὰ θεραπευθεῖ ἀπὸ τὶς ἀρρώστιες του. Μὲ
ὅλους ἐπικοινωνεῖ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Μὲ ὁρισμένους
ὅμως ἀκροατές του ἔχει ἰδιαίτερη ἐπαφή. Σ᾽ αὐτοὺς
ἀποκαλύπτεται περισσότερο. Οἱ πολλοὶ βλέπουν τὸν
Κύριο ἐξωτερικὰ μόνο, τὸν ἀκοῦνε καὶ τὸν θαυμάζουν.
Στέκονται ὅμως μόνο σ᾽ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Μερικοὶ προχωροῦν περισσότερο. Μέσα σ᾽ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ Σίμων Πέτρος. Ἡ μεγάλη συνάντηση Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου,
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀποστόλου Πέτρου γίνεται μέσα στὴ
βάρκα τοῦ δεύτερου. Ἂς σπουδάσουμε αὐτὴ τὴ θεϊκὴ
συνάντηση. Ἐντύπωση μεγάλη μᾶς κάνει ὁ τρόπος μὲ
τὸν ὁποῖο ὁ Δημιουργὸς ἔρχεται νὰ συναντήσει τὸ πλάσμα του. Ἔρχεται
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Τὸν σκότωσε γιατὶ τὸν ἐνοχλοῦσε μὲ τοὺς θορύβους του.
Ἔμεναν στὴν ἴδια πολυκατοικία.
Τοῦ ζήτησε νὰ συνεξηγηθοῦν.
Λογομάχησαν καὶ τὸν σκότωσε.
—Πάρκαρε τὸ αὐτοκίνητο
του μπροστὰ στὸ μαγαζί του.
Τοῦ ζήτησε νὰ τὸ ἀπομακρύνει.
Θερμόαιμοι καὶ οἱ δύο, ἦλθαν
στὰ χέρια. Ὁ ἕνας τράβηξε μαχαίρι καὶ τραυμάτισε τὸν ἄλλο
σοβαρά.
—Τὸν σκότωσε γιὰ ἀσήμαντο λόγο. Εἶχαν μικροκτηματικὲς
διαφορὲς καὶ γι᾽ αὐτὸ καθημερινοὺς καυγάδες. Στὸ τέλος
ἔδωσε τὴ λύση ἡ κυνηγετικὴ
καραμπίνα.
—Δὲν μιλᾶνε χρόνια τώρα,
ἂν καὶ γείτονες, γιατὶ μάλωσαν
τὰ παιδιά τους.
—Τοὺς χωρίζει ἄσβηστο μίσος, γιατὶ τὸν πρόσβαλε. Εἶπε
πάνω στὸ θυμό του βαριὲς κουβέντες καὶ ἀπὸ τότε δὲν θέλει νὰ
τὸν δεῖ στὰ μάτια του.
Καθημερινὰ τὰ περιστατικά.
Ἀσήμαντα τὶς πιὸ πολλὲς φορές. Μὲ τὸν καιρὸ ὅμως -ὅταν
ἀφήνονται- γίνονται πολὺ σημαντικά. Κυριαρχοῦν. Ξεκινᾶνε
ἀπὸ τὸ τίποτα. Ἕνας λόγος. Μιὰ
ἀφορμή. Μιὰ παρεξήγηση. Ἕνα
βλέμμα. Ἕνα... Καὶ ὁ καυγὰς ξεκινάει. Τροφοδοτεῖται. Ἡ ταραχὴ μπαίνει στὴν καρδιά. Τὴν
ἀναστατώνει. Ἡ ἔχθρα ριζώνει
στὴν ψυχή. Τὸ μίσος φουντώνει. Τὸ συνδαυλίζουν καὶ μερικοὶ καλοθελητές. Καὶ εἶναι ἕτοιμο νὰ ἐκραγεῖ. Ἀρκεῖ νὰ βρεθεῖ
ἡ «κακιὰ ὥρα». Καὶ δὲν ἀργεῖ.
Καὶ αὐτὰ δὲν συμβαίνουν
μόνο στὴ χώρα μας. Ἡ ἀντιμετώπισή τους ἴσως διαφέρει.
Πιὸ θερμόαιμοι ἐμεῖς. Πιὸ ψύχραιμοι, πιὸ ψυχροὶ οἱ βόρειοι.
Μάλιστα μερικοὶ καλοπροαίρετοι στὴν Ἀμερικὴ εἶχαν μιὰ
καλὴ ἰδέα. Νὰ λύνουν τὶς διαφορές τους εἰρηνικά. Ἡ ἰδέα
αὐτὴ βρῆκε ἀπήχηση καὶ στὴν
Ἀγγλία. Καὶ ἐφαρμόστηκε μὲ
ἐπιτυχία. Πρόκειται γιὰ τὴν
Ὑπηρεσία Συμφιλιώσεως, ὅπως
τὴν ὀνόμασαν. Ἕνα σύλλογο,

ποὺ ἔχει ἀναλάβει νὰ λύνει τὶς
διαφορὲς μεταξὺ τῶν γειτόνων.
Μήπως ἡ Ὑπηρεσία Συμφιλιώσεως προσφέρει μιὰ καλὴ
ἰδέα καὶ σὲ μᾶς; Ὁ καθένας
μας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ παίξει τὸ ρόλο τοῦ συμφιλιωτοῦ,
τοῦ εἰρηνοποιοῦ στὸ σπίτι του
πρῶτα, στὴ γειτονιά, στὸ γραφεῖο, στὴν ἐργασία του; Δύσκολο ἔργο; Συχνὰ ναί. Ἴσως
κάποτε ἀνέφικτο. Ὁπωσδήποτε ὄχι πάντα. Τὶς πιὸ πολλὲς
φορὲς δὲν θέλουμε, γι᾽ αὐτὸ
καὶ δὲν τὸ ἐπιχειροῦμε. Δὲν τὸ
παίρνουμε στὰ ζεστά. Δὲν συνειδητοποιοῦμε τὴν ἀξία τοῦ
εἰρηνοποιοῦ. Καὶ ἡ ἀξία του
εἶναι πράγματι ἀνυπολόγιστη.
Ἂς τὸ ὑπογραμμίσουμε. Τὸ
ἔργο τοῦ εἰρηνοποιοῦ ἀρχίζει
ἀπὸ τὰ μικρά. Συγκλονίζεται
σήμερα ὁ κόσμος ἀπὸ τοπικοὺς πολέμους. Καὶ ὅμως δὲν
θὰ ὑπῆρχαν, σὲ μεγάλο τουλάχιστον βαθμό, οἱ συγκρούσεις καὶ
οἱ συρράξεις, ἂν εἴχαμε μάθει
νὰ λύνουμε εἰρηνικὰ τὶς μικρότερες διαφορές μας. Δὲν λύνουμε τὶς μικρές μας διαφορές, τὶς
προσωπικές, τὶς πολιτικές, τὶς
ἰδεολογικές, τίς..., γι᾽ αὐτὸ δὲν
μποροῦμε νὰ λύσουμε καὶ τὶς
μεγάλες. Πῶς ὕστερα νὰ συμφιλιώσουμε τοὺς ἀντιμαχόμενους
λαούς, ἀφοῦ δὲν ἐπιχειροῦμε νὰ
ἐξομαλύνουμε τὶς καθημερινὲς
προστριβές;
Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ τὸ χειρότερο. Πρόκειται γιὰ ἐκείνους, ποὺ
ὄχι μόνο δὲν συντελοῦν στὴν
ἐξομάλυνση τῶν διαφορῶν,

ἀλλὰ καὶ τὶς συνδαυλίζουν.
Πόσες φορές, ὅταν ἄνομα συμφέροντα κρύβονται, ρίχνεται
ἄφθονο λάδι στὴ φωτιά. Καὶ δὲν
σκέπτονται, οἱ ἄφρονες αὐτοί,
ὅτι ἡ φωτιὰ ποὺ ἐπεκτείνεται ,
θὰ ἔλθει στιγμὴ ποὺ καὶ αὐτοὺς
θὰ περιλάβει στὶς ἀνελέητες
φλόγες της.
Εἶναι τρομερό. Δυστυχῶς
ὑπάρχουν ἄνθρωποι, ποὺ ἀντὶ
νὰ εἶναι εἰρηνοποιοί, ἀντὶ νὰ
γίνονται πυροσβέστες τοῦ μίσους καὶ τῶν συγκρούσεων,
καταντοῦν ἐμπρηστές.
Ἂν μποροῦσαν ὅλοι αὐτοί,
ἂν μπορούσαμε ὅλοι μας, νὰ
ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ,
ποὺ ἀντηχεῖ ἀπὸ τὰ βάθη τῶν
αἰώνων, πόσο θὰ ἄλλαζε ἡ ζωή
μας, πόσο θὰ γίνονταν ὁμαλὲς
οἱ σχέσεις μας, πόσο ἀδελφικὴ
θὰ ἦταν ἡ ἀναστροφή μας!
«Καρδίαν παρωργισμένην
μὴ προσταράξῃς» (Σοφία
Σειρὰχ δ´ 3). Καρδιὰ ταραγμένη, ἀναστατωμένη, ὀργισμένη,
μὴ τὴν ἀναστατώνεις ἐσὺ περισσότερο. Μὴν αὐξήσεις τὴν
ταραχή της. Μὴν τὴν ἐρεθίζεις.
Ἔχεις μπροστά σου μιὰ καρδιὰ
ὀργισμένη, ἀναμμένη ἐναντίον
τοῦ πλησίον της, κάποιου συνανθρώπου της, θὰ τὴν ταράξεις ἐσὺ πιὸ πολύ, ἀντὶ νὰ τὴν
μαλακώσεις καὶ τὴν ἠρεμήσεις;
Μὲ τὴν ταραχὴ τὴν ὁδηγεῖς
στὴν καταστροφή. Τὴν φυλακίζεις στὴν χειρότερη φυλακή,
στὴ φυλακὴ της ἔχθρας, τοῦ μίσους, τῆς ἐκδικήσεως μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.
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λλὰ ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸ γενναῖο σχέδιο τοῦ συνεργάτη
του Μητροπολίτη Δέρκων. Τὸ συνετὸ καὶ διορατικό του μάτι βλέπει ὅτι δὲν πρέπει νὰ φύγει
ἀπὸ τὴν Βασιλεύουσα. Ὁ πατριαρχικὸς θρόνος
δὲν πρέπει ν᾽ ἀδειάσει τὶς κρίσιμες αὐτὲς ὧρες.
Ἡ ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὴν Πόλη θὰ σήμαινε
τὸ κορύφωμα τῆς αἱματοχυσίας καὶ τῆς σφαγῆς.
-Ἂς σταθοῦμε μὲ πίστη κι ἐλπίδα, εἶπε τότε
στὸν Δέρκων, νὰ πίουμε τὸ ποτήριο, τὸ ὁποῖο ἔχει
ἑτοιμασθεῖ γιὰ μᾶς, παρακαλοῦντες τὸν Θεὸν νὰ
μᾶς ἐνισχύσει στὸν ἄφευκτο καὶ τελευταῖο αὐτὸν
ἀγῶνα. Αὐτὸ συμφέρει στὸ Ἔθνος...
Ὁ Δέρκων πείθεται καὶ μένει στὴν Βασιλεύουσα
ἐνισχύοντας προύχοντες καὶ λαὸ στὶς ὧρες τῆς
δοκιμασίας. Βρίσκει μάλιστα «διάφορους τρόπους,
γράφει ὁ ἐθνικός μας ἱστορικὸς Παπαρρηγόπουλος,
ἵνα ἡ πολιτικωτάτη αὐτοῦ φωνὴ φθάσῃ καὶ μέχρι τοῦ
Σουλτάνου Μαχμοὺτ Β´ καὶ νὰ παραστήση εἰς αὐτὸν
ἐπανειλημμένως, ὅτι κακὴ εἶναι ἡ ὁδός, εἰς τὴν ὁποίαν
παρέσυρεν αὐτὸν ὁ σύμβουλός του Χαλὲτ Ἐφέντης,
ὅτι αἱ ἀνελεήμονες καὶ ἀδίστακτοι σφαγαὶ οὐδὲν ἄλλο
κατορθοῦσιν, εἰμὴ νὰ ἐπιχέωσιν ἔλαιον εἰς τὸ πῦρ καὶ
ὅτι τοιουτοτρόπως πολιτευόμενος οὐδέποτε θέλει καταπαύσει τὴν ἑλληνικήν ἐπανάστασιν. Οἱ σοφοὶ αὐτοὶ
λόγοι, οἵτινες ἦσαν τοσοῦτον σύμφωνοι πρὸς τὰς παραστάσεις τῶν ἀντιπροσώπων ὅλων τῶν ἄλλων δυνάμεων,
ἐπροξένησαν ἐπὶ μικρὸν ἐντύπωσιν εἰς τὸν Μαχμούτ...»
Γρήγορα ὅμως ἡ ἐντύπωση χάνεται. Διότι ὁ
Σουλτάνος εἶναι ὑπόδουλος στὸν τρομερὸ ἐκεῖνο
μυστικοσύμβουλό του, τὸν Χαλὲτ Ἀφέντη. Ὁ ἀπαίσιος αὐτὸς ἄνθρωπος ποὺ διευθύνει τὸν Μαχμοὺτ
καὶ τὴν Αὐτοκρατορία, εἶναι μισέλληνας. Κυρίως
ὅμως μισεῖ τοὺς Φαναριῶτες καὶ τὸν Δεσπότη τους
τὸν Δέρκων. Κυριευμένος ἀπὸ τὸ μαῦρο μίσος του
πείθει τὸν Μαχμοὺτ νὰ συλλάβει τὸν Γρηγόριο.
Ἔτσι ὁ ἀτρόμητος Δεσπότης συλλαμβάνεται καὶ
ρίχνεται στὴ φυλακή...
Πότε ἀκριβῶς συνελήφθει καὶ φυλακίσθηκε δὲν
εἶναι ἐξακριβωμένο. Πιθανόν φυλακίσθηκε μαζὶ
μὲ τὸν Μητροπολίτη Ἐφέσου Διονύσιο Καλλιάρχη
στὶς 10 Μαρτίου. Κάποιοι λένε ὅτι ὁ ἀτρόμητος
Γρηγόριος ἦταν ὣς τὴν τελευταία στιγμὴ μαζὶ μὲ
τὸν συνώνυμό του συναθλητή, τὸν Πατριάρχη. Τὴν
γνώμη τους αὐτὴ τὴν στηρίζουν στὸ ἑξῆς περιστατικό: Τὴν παραμονὴ τοῦ αἱματοβαμμένου Πάσχα
τοῦ Εἰκοσιένα μαζὶ μὲ τὸν Γρηγόριο τὸν Ε´ ἦταν
πολλοὶ Συνοδικοί. Ὅλοι ἦταν σκεπτικοί. Ἤξεραν
ὅτι βάδιζαν στὸ θάνατο. Μόνο ὁ γέρων Δέρκων,
ἑβδομήντα ἐτῶν, ἦταν ὁ πιὸ ἤρεμος. Κάποια στιγμὴ
ὁ Πατριάρχης τὸν ρώτησε πῶς κατάφερνε νὰ φαί-
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νεται σχεδὸν εὐχαριστημένος. Τότε ἐκεῖνος τοῦ
ἀπάντησε αὐτὲς τὶς ἱστορικὲς λέξεις, ποὺ δείχνουν
ὅλο τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς του:
-Διατί, Δεσπότη μου, νὰ λυπηθῶ; Αὔριο θὰ πηδήσω διὰ τῆς σπάθης τοῦ δημίου ἀπὸ τὸν πρόσκαιρο τοῦτο βίο στὴν αἰωνιότητα!
Λόγια προφητικά ἀτρομήτου μελλοθάνατου!
Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, καὶ ἐνῶ ξημέρωνε τὸ
τραγικὸ Πάσχα τοῦ 1821, ὁ Πατριάρχης, ὅπως
εἶναι γνωστό, συλλαμβάνεται καὶ ρίχνεται στὴ
φυλακή. Ἐκεῖ συναντάει ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους
δεσμίους Ἱεράρχες καὶ τὸν Γρηγόριο τὸν Δέρκων.
Λίγες ὧρες διαρκεῖ ἡ φυλάκιση τοῦ Ἐθνάρχη καὶ
ὁδηγεῖται πρὸς τὴν Πύλη τοῦ Πατριαρχείου, ὅπου
κι ἀπαγχονίζεται. Τὴν ἴδια ἐκείνη τραγικὴ μέρα
ἀπαγχονίζονται καὶ τρεῖς ἄλλοι Ἐθνομάρτυρες: Ὁ
Μητροπολίτης Ἐφέσου Διονύσιος, ὁ Μητροπολίτης Νικομηδείας καὶ ὁ Μητροπολίτης Ἀγχιάλου
Εὐγένιος.
Ἔτσι, ἔμειναν μετὰ τὸ Πάσχα στὴν ὑγρὴ φυλακὴ
οἱ ὑπόλοιποι Ἱεράρχες, κι ἀνάμεσα σ᾽ αὐτοὺς «ὁ
μέγας Δέρκων». «Σκοτεινὸν δεσμωτήριον ἐπιφυλασσόμενον εἰς τοὺς προωρισμένους διὰ τὰς βασάνους
ἐφιλοξένει κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον τὰ μέλη τῆς Συνόδου, γράφει ὁ Γάλλος ἱστορικὸς τῆς ἑλληνικῆς
ἐπαναστάσεως Πουκεβίλ. Ἀνοιγομένων τῶν θυρῶν
του μετὰ πατάγου, ἀντίκρυζεν ὁ εἰσερχόμενος ἐν αὐτῷ
στρέβλας, στεφάνους, σιδηροὺς ὄνυχας. Εἷς “οὐλεμάς”,
βοηθούμενος ὑπὸ πολλῶν ἄλλων, κρατούντων λαμπάδας ἐκ ρητίνης, προτείνει αὐτοῖς τὴν ἐξωμοσίαν... ἐνῶ
ἄγγελος τοῦ Κυρίου ἀόρατος εἰς πάντας, τοποθετεῖται
ἐν μέσῳ τῶν πατέρων ἵνα ὑποστηρίξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ
μάχῃ, ἐκ τῆς ὁποίας πρέπει νὰ ἐξέλθωσι νικηταί».
Τὴν προσπάθεια τῶν Ὀθωμανῶν νὰ σβήσουν
ἀπὸ τὴν καρδιὰ τῶν κρατουμένων τὴν φλόγα τῆς
πίστεως καὶ τὴν ἀλύγιστη σταθερότητα τῶν Ἑλλήνων, μᾶς περιγράφει καὶ ὁ Κων. Οἰκονόμου στὸν
ἐπιμνημόσυνο λόγο του στὸν Πατριάρχη καὶ στοὺς
Ἐθνομάρτυρες Ἱεράρχες τοῦ 1821. «Οἱ Ὀθωμανοὶ
ἐνεθάρρυναν αὐτοὺς δολίως, λέγει, καὶ τοὺς ἐκολάκευαν, ἐλπίζοντες, ὅτι διὰ τῆς πλαστῆς καὶ προσωρινῆς
ἡμερότητος θέλει μαλάξει καὶ αὐτοὺς ἀναδείξει προδότας τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Ἔθνους. Ἀλλ᾽ οἱ ὅσιοι πρὸς ἓν
βλέποντες, τὸ ὕψος τοῦ ἀξιώματος αὐτῶν, διεφύλαττον
ἀκλόνητον καὶ ἀκράδαντον τὸ φρόνημα τῆς ψυχῆς.
Μεταβαλόντες τὴν εἱρκτὴν εἰς ναόν, ἔψαλλον παρρησίᾳ
τοὺς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας ἔμπροσθεν τῶν ἀγρίων
δεσμοφυλάκων καὶ κατ᾽ αὐτὸ πολλάκις τὸ μεσονύκτιον, ὡς ὁ Παῦλος καὶ ὁ Σίλας εἰς τὸ δεσμωτήριον
τῶν Φιλίππων».

(Συνεχίζεται)
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ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΟΗΕ ΧΩΡΙΣ ΗΘΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

ΝΟΣΤΑΛΓΟΥΝ ΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ;

ΕΠΡΕΠΕ οἱ νεκροὶ στὴν πολύπαθη Γάζα νὰ
φτάσουν τὶς δύο χιλιάδες -ἐκ τῶν ὁποίων σχεδόν
οἱ μισοί ἀθῶα παιδάκια- ἀπὸ τοὺς ἀνελέητους
βομβαρδισμούς, οἱ τραυματίες νὰ ἀριθμοῦνται σὲ
πολλὲς χιλιάδες, γιὰ νὰ ἀφυπνισθοῦν οἱ ἡγέτες
τῆς Δύσεως ἀπὸ τὸν λήθαργό τους. Καὶ ὁ ἀδιάφθορος λαὸς διερωτᾶται; ὥστε: «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν
χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός... καὶ ὁδὸν
εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν» (Ψαλμὸς ιγ΄ 3); Τουλάχιστον αὐτός ὁ λεγόμενος εἰρηνοποιὸς ΟΗΕ,
τόσο ἀναποτελεσματικὸς ἀποδείχθηκε; Τότε τί
ἐξυπηρετεῖ; Ποιὸ λόγο ὑπάρξεως ἔχει; Ὁ Καταστατικὸς Χάρτης του, στὸ κεφάλαιο 1 περὶ τῶν
σκοπῶν καὶ ἀρχῶν τοῦ Ὀργανισμοῦ, ὁρίζει ὅτι
σκοπὸς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν εἶναι «νὰ διατηροῦν
τὴ διεθνῆ εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια καὶ νὰ ἐπιτυγχάνουν
μὲ εἰρηνικὰ μέσα καὶ σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς δικαιοσύνης καὶ τοῦ διεθνοῦς δικαίου τὴ διευθέτηση
ἢ διακανονισμὸ διαφορῶν ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ
ὁδηγήσουν σὲ διατάραξη τῆς εἰρήνης». Τί ἀπὸ ὃλα
αὐτὰ ἐπετεύχθη; Δυστυχῶς γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ
ἀπεδείχθη πολὺ κατώτερος τῶν περιστάσεων. Καὶ
τοῦτο γιατὶ στερεῖται ἠθικοῦ θεμελίου, δεμένος
στὸ ἅρμα ποικίλων σκοπιμοτήτων.

«ΣΗΜΕΡΑ ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη παντρεύτηκε τὴν
Ἀνατολή». «Ὁριστικὸς πιὰ ὁ ἐνταφιασμὸς τοῦ ψυχροῦ
πολέμου». «Ἱστορικὸ γεγονὸς ἡ μεγάλη αὐτὴ συμμαχία μὲ τὴ συνεύρεση τῶν δύο πρώην ἐχθρῶν ποὺ
τώρα εἶναι ἑταῖροι, ἐνταφιάζοντας ἔτσι μισὸ αἰώνα
διαιρέσεων καὶ μιὰ δεκαετία ἀβεβαιότητας, προσεγγίζοντας τὸν μεγαλύτερο στόχο, τὴν Εὐρώπη, ὡς ἐνιαία
ὀντότητα, ἐλεύθερη καί εἰρηνική». Αὐτὰ καὶ πολλὰ
ἄλλα ἐλέχθησαν κατὰ τὴν ὄντως ἱστορικὴ ἡμέρα
τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συμβουλίου ΝΑΤΟ - Ρωσίας
στὴ βάση τοῦ ΝΑΤΟ στὴν κωμόπολη Πράτικα
ντὶ Μάρο τῆς Ἰταλίας. Ποιόν, ἀλήθεια, εἰλικρινὴ
ἄνθρωπο δὲν χαροποίησαν, τότε, τό 2002, αὐτὲς
οἱ ἐξελίξεις καὶ πρωτοβουλίες ποὺ ὑπόσχονταν
τὴ λήξη τοῦ ψυχροῦ πολέμου καὶ τὴν ἐπικράτηση
τῆς πολύπαθης εἰρήνης σὲ ὅλο τὸν κόσμο; Ποιὸς
δὲν ἐπιθυμοῦσε καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ διακαῶς νὰ δεῖ
πραγματοποιούμενο στὶς ἡμέρες μας τὸ θεόπνευστο ὅραμα τοῦ προφήτου: «Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν,
εἰρήνην δὸς ἡμῖν» (Ἡσαΐου κστ΄ 12); Καὶ θὰ
φέρουν μεγάλη εὐθύνη οἱ ἀσύνετοι πολιτικοὶ
ἡγέτες, ὅταν τορπιλίζουν τόσο εὔκολα τὸ θεῖο
αὐτὸ δῶρο. Ἀλλὰ ἡ εἰρήνη εἶναι ὑπόθεση ἱερή.
Γι’ αὐτὸ καὶ μόνον ἀδιάφθοροι ἱεροφάντες τοῦ
Πνεύματος μποροῦν νὰ τὴν πραγματοποιήσουν.
Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ εἰλικρινεῖς καὶ ἀνιδιοτελεῖς
μαχητὲς ποὺ κίνητρό τους δὲν εἶναι ἡ ὑποκρισία,
ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια. Οἱ ἐμπαθεῖς εἶναι ἐπικίνδυνοι
γιὰ τέτοιους ἀγῶνες.
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ΕΙΝΑΙ ἐξαιρετικὰ ἀνησυχητικὸ τὸ φαινόμενο
ὁ Χριστιανισμὸς σήμερα, ποὺ τόσος λόγος γίνεται
διεθνῶς γιὰ τὸν σεβασμὸ τῆς ἀνεξιθρησκείας,
νὰ ἀντιμετωπίζει τὶς περισσότερες διώξεις ἀπὸ
κάθε ἄλλη θρησκεία. Χαρακτηριστικὴ περίπτωση
ἡ πρόσφατη μανία τῶν ἐξτρεμιστῶν Ἰσλαμιστῶν
τοῦ Ἰρὰκ κατὰ τῶν ἐκεῖ Χριστιανῶν. Ὅπως προκύπτει ἀπὸ ἔρευνες διεθνῶν Ὀργανισμῶν, τὸ 80%
τῶν πιστῶν ποὺ διώκονται παγκοσμίως εἶναι
Χριστιανοί: «Τὸ πογκρὸμ κατὰ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ
Χριστιανισμοῦ στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο τείνει νὰ πάρει
διαστάσεις ἐκκαθάρισης. Ὁμάδες φανατικῶν ἰσλαμιστῶν σὲ χῶρες τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς, τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς καὶ τῆς Νότιας Ἀσίας καῖνε Ἐκκλησίες, ἐνῶ
παράλληλα ἀκρωτηριάζουν καὶ δολοφονοῦν πιστούς,
ἐπιδιώκοντας νὰ ξεριζώσουν τοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ
περιοχὲς ὅπου ἔχουν ρίζες αἰώνων... Ἡ Σαουδικὴ
Ἀραβία ἀπαγορεύει στὸ ἕνα ἑκατομμύριο Χριστιανῶν
ποὺ ἐργάζονται ἐκεῖ τὴν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν
καθηκόντων τους, ἀκόμη καὶ σὲ ἰδιωτικὸ χῶρο, ἐνῶ
οἱ αἰφνίδιες ἐπισκέψεις τῆς θρησκευτικῆς ἀστυνομίας
στὰ σπίτια τους ἀποτελοῦν μόνιμο πονοκέφαλο».
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ΑΛΗΘΕΙΑ τόσο μωροὶ καὶ τυφλοὶ εἶναι αὐτοὶ
ποὺ παίζουν στὴ διεθνὴ πολιτικὴ σκακιέρα μὲ
πιόνια τοὺς ἄμαχους ποὺ σκοτώνονται ἢ ξεσπιτώνονται καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ
κακὸ ποὺ ἀπεργάζονται σὲ βάθος χρόνου; Δὲν
ἀντιλαμβάνονται, πὼς ὕστερα ἀπὸ τέτοιες αἱματηρὲς συγκρούσεις καὶ ὁλοκληρωτικὲς καταστροφές, πληγώνουν βαθιὰ καὶ συχνὰ ἀθεράπευτα
τὶς ψυχές, δολοφονοῦν τὴν εἰρήνη καὶ φουντώνουν ἄσβηστο τὸ τυφλὸ μίσος; Ἀνησυχητικὲς οἱ
διαπιστώσεις: «Οἱ Ἰσραηλινοὶ ἐκπαιδεύονται στὸ
μίσος κατὰ τῶν Ἀράβων καὶ τοῦ Ἰσλάμ, οἱ Λιβανέζοι
καὶ οἱ Παλαιστίνιοι ἐμφανίζονται πλέον ἕτοιμοι γιὰ
ὅλα, προκειμένου νὰ “τιμωρηθοῦν” τὸ Ἰσραὴλ καὶ οἱ
ΗΠΑ. Ἡ σημερινὴ κρίση διαμορφώνει συμπεριφορὲς
λαῶν σὲ βάθος χρόνου. Θεωροῦμε πολὺ πιθανὸ νὰ
βρεθοῦμε ἀντιμέτωποι μὲ μιὰ νέα γενιὰ τρομοκρατῶν
ποὺ θὰ πλήξουν ἀστικὰ κέντρα τῆς Δύσεως, γιὰ νὰ
στείλουν τὸ μήνυμα τῆς ἰσλαμικῆς ἐκδικήσεως». Αὐτὸ
τὸ μίσος ποὺ θὰ ξεσπάσει κάποτε ἀνεξέλεγκτο
δὲν τὸ σκέπτονται; Δὲν τὸ ὑπολογίζουν ὅσο εἶναι
καιρός; Ἡ ὁποιαδήποτε ἀνακωχή, ἐφόσον ἀφήνει
πίσω της σπέρματα μνησικακίας, ὑπολείμματα
μίσους καὶ τὴν αἱμοχαρὴ δίψα γιὰ ἐκδίκηση, τότε
στὸν ἔνοπλο ἀγώνα ὑπεισέρχεται ἡ καταναγκαστικὴ ἀπουσία τοῦ πολέμου, ἀλλὰ ὄχι ἡ εἰρήνη.
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