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Ες δόξαν το ν Τριάδι Θεο καί τς περαγίας ∆εσποίνης
μν Θεοτόκου, "φόρου το $γιωνύμου 'ρους. Ες κοινήν
)πάντων τν *ρθοδόξων -φέλειαν.
***
Περιέχει κείμενα 3ρθοδόξου δογματικς καί 4θικς διδασκαλίας, 6ς καί κείμενα περί 3ρθοδόξου Μοναχισμο , νήψεως
καί νοερ9ς προσευχς, κατά τήν ν $γί: 'ρει παράδοσιν,
δι; <ν  καρδία το Χριστιανο κατανύσσεται καί >ρχεται
ες πόθον Χριστο .
***
∆απάν? καί προνοί@ τς Aερ9ς ταύτης Μονς καί συνεργασί@ καί Bτέρων εCλαβν λογίων Πατέρων.
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ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ(*)
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ναυπάκτου καί γίου Βλασίου κ.κ. εροθέου

Τ

ό Fληθινό Φς το κόσμου εHναι I Χριστός, Jπως
ψάλλουμε στήν πιλύχνιο Kδή: «Φς Mλαρόν )γίας
δόξης Fθανάτου Πατρός, οCρανίου, )γίου, μάκαρος,
Nησο Χριστέ...». O Χριστός μέ τήν Pνάστασί Του φώτισε τούς Fνθρώπους καί τά σύμπαντα, ξεδίωξε τό
σκότος τς πλάνης καί το ψεύδους, κατήργησε τούς
ψευδεRς Θεούς, >δωσε Sλλο νόημα στήν ζωή τν Fνθρώπων. Γι; αCτό τό βράδυ τς Pναστάσεως οM PρχιερεRς καί οM MερεRς ξερχόμενοι τς Vραίας Πύλης, ν I
κυρίως Ναός εHναι σκοτεινός, δεRγμα Jτι πρίν τήν Pνάστασι το Χριστο πικρατο σε τό σκοτάδι τς πλάνης, ψάλλουν θριαμβευτικά: «∆ε τε λάβετε φς κ το
Fνεσπέρου φωτός καί δοξάσατε Χριστόν τόν Fναστάντα κ νεκρν».
(*) Πασχάλιος χαιρετισμός πί τ[ Bορτ[ το Πάσχα 2004.
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Στίς μέρες μας Jμως οM Sνθρωποι aμνο ν καί τιμο ν
τό λεγόμενο ψευδς “Pπολλώνειον φς”, κατά τρόπον παγανιστικόν, 6σάν νά μή >χ? >λθη τό Fληθινό
φς, 6σάν νά μή Fναστήθηκε κ νεκρν I Χριστός,
I OποRος >λαμψε μέ τό Φς τς Pναστάσεώς Του τά
σύμπαντα, Jπως ψάλλει I aμνογράφος: «ν ν πάντα πεπλήρωται φωτός, οCρανός τε καί γ καί τά καταχθόνια· Bορταζέτω γο ν π9σα κτίσις τήν >γερσιν Χριστο ,
ν c στερέωται».
Καί τό λυπηρότατο εHναι Jτι οM eδιοι Sνθρωποι, καί
μάλιστα 3ρθόδοξοι Χριστιανοί, ν Fνάβουν τίς λαμπάδες τους μέ τό Fναστάσιμο Φς, ταυτόχρονα aποδέχονται τό λεγόμενον “Fπολλώνειον” φς, Sν καί κατά
τήν διάρκεια τς κατηχήσεως πρό το Βαπτίσματος,
στήν ρώτηση το Mερέως: «Pποτάσσ? τg Σατανh; Καί
πάσ? τ[ πομπ[ αCτο ;», Iμολόγησαν: «Fποτάσσομαι»
καί «Fπεταξάμην».
Τελικά I λαός χρειάζεται κατήχηση, πού νοεRται 6ς
Fποταγή Jλων τν >ργων το σκότους καί τς πλάνης
καί >νδυση καί μέθεξη το φωτός τς Fληθείας. Καί
αCτό εHναι εCθύνη Jλων μας, Κληρικν καί λαϊκν.
Εkχομαι τό Fληθινό Φς τς Pναστάσεως το Χριστο νά κατευθύνη τά διανοήματα καί τά διαβήματά
σας, γιατί μακρυά Fπό τό Φς αCτό πικρατεR σκότος,
πλάνη, σύγχυση, Fπελπισία.
6

ΑΝΑΣΤΑΣΗ!
Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ(*)
ρχιμ. Εσεβίου Βίττη

P

νάσταση! nνας μοναδικός θρίαμβος! nνας θρίαμβος
oχι συνηθισμένων διαστάσεων, Fλλά θρίαμβος κοσμικν καί χρονικς αωνίων διαστάσεων. «ΟCρανοί μέν παξίως εCφραινέσθωσαν, γ δέ Fγαλλιάσθω». «qορταζέτω δέ
κόσμος Iρατός τε rπας καί Fόρατος», γιατί «τά σύμπαντα
σήμερον χαρ9ς πληρο νται». «sγγελοι καί Sνθρωποι τήν
το Σωτρος aμνο σι τριήμερον >γερσιν». «Λαοί aμνο σι...
Πάσχα μέγα ξανατεRλαν aπό το Pναστάντος κ τάφου
Χριστο το ζωοδότου καί Λυτρωτο πάσης κτίσεως». «ΟCρανός τε καί γ καί τά καταχθόνια» Fναγνωρίζουν τό μεγάλο καί μοναδικό γεγονός τς Pναστάσεως. Καί δικαιολογημένα ψάλλει  "κκλησία θριαμβευτικά καί μέ Fκράτητον
νθουσιασμό τήν Pνάσταση. «uφθη φς Fπρόσιτον μRν,
λάμπων Fπό το τάφου 6ραRος Χριστός I Κύριος. vδης wχμαλώτισται· σατάν wφάνισται· χαίρει κόσμου τά πέρατα»,
μέλπει  "κκλησία το Χριστο .
(*) Oμιλία στήν Aερά Μητρόπολη ∆ράμας, Κυριακή το Θωμ9, 18 Pπριλίου 2004.
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Καί μέ τό στόμα το μεγαλυτέρου ρήτορός της κράζει
θριαμβευτικά:
«Μηδείς θρηνείτω πενίαν· φάνη γάρ  κοινή βασιλεία·
Μηδείς 3δυρέσθω πταίσματα· συγγνώμη γάρ κ το τάφου
Fνέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον· 4λευθέρωσε γάρ μ9ς
I το Σωτρος θάνατος... "σκύλευσε τόν vδην I κατελθών
ες τόν vδην... I vδης πικράνθη... Πο σου, θάνατε, τό κέντρον; Πο σου, vδη, τό νRκος; Pνέστη Χριστός, καί σύ καταβέβλησαι. Pνέστη Χριστός, καί πεπτώκασι δαίμονες. Pνέστη Χριστός, καί χαίρουσιν Sγγελοι... Pνέστη Χριστός, καί
νεκρός οCδείς ν τg μνήματι... ΑCτg  δόξ@ καί τό κράτος
ες τούς ανας» (Nω. Χρυσοστόμου, Κατηχητικός Λόγος
Κυριακς το Πάσχα).
ΑCτόν τόν νθουσιασμό μέ παραλήρημα χαρ9ς Fνεκφράστου Fκράτητο βιώνει  "κκλησία μας πάντοτε, Fλλά διαίτερα αCτήν τήν περίοδο τς πετείου τς Pναστάσεως το
Κυρίου. Καί τόν κφράζει διαποτισμένον μέ πίστη Fπαρασάλευτη καί ζσα μέ τήν πλούσια καί Fσύγκριτη aμνολογία της. ΑCτόν τόν θρίαμβο ξυμνεR, κφράζοντας τά θεRα
καί οCράνια ασθήματά της, καλώντας σέ συμμετοχή τους
πάντοτε, διαίτερα Jμως το τες τίς μέρες, Jλους τούς πιστούς της. Καί τούς καλεR νά συμμετάσχουν σέ αCτά oχι
γιά νά προκαλέση στίς ψυχές κάποια >ντονα στιγμιαRα Mερά συναισθήματα, Fλλά μόνιμα βιώματα καί πεποιθήσεις
σωτερικές Fκλόνητες καί Iδηγητικές τς πορείας μέσα στή
ζωή το καθενός. Βιώματα ν πίστει, πού νά διαποτίζουν
Iλόκληρη τήν ~παρξη, στε νά Fποτελο ν Jλο καί πιό Fπο8

φασιστικά καί μέ συνέπεια Fποδοχή τς καινς ζως, πού
μπνέει I κενός τάφος 6ς μάρτυρας σιωπηλός μέν Fλλά Fναμφίλεκτος τς Fναχωρήσεως Fπό αCτόν το προσωρινο
"νοίκου του, πού Fναχώρησε στό Iλόφωτο βασίλειό του
το οCρανο 6ς ταυτόχρονα φορεύς καί τς ξαγιασμένης
Fνθρώπινης φύσεως τς Bνωμένης Fχώριστα μέ τήν θεϊκή
του φύση.
ΕHναι Jμως Fδύνατο νά περιγράψη κανένας μέ λόγια τό
γεγονός, πού Iλόκληρο τό σύμπαν, Jλος I aλικός καί πνευματικός κόσμος, FδυνατεR καί νά περιχωρήση καί νά κατανοήση ες βάθος καί νά κτιμήση Fνάλογα μέ τή σημασία καί
τό μέγεθός του. Καί βέβαια εHναι Fπολύτως Fδύνατη  περιγραφή του καί παρουσίασή του στά πολύ περιωρισμένα
χρονικά πλαίσια μι9ς πενιχρς Iμιλίας. Παραμένει μόνο 
θελκτικότητα το βιώματος καί  διαισθητική προσέγγιση
το μεγάλου αCτο μυστηρίου ν πίστει καί χαρh Fφ; Bνός
καί ν βιώσει του στήν πορεία καί τόν Fγνα τς ζως Fφ;
Bτέρου.
Θά >πρεπε Jμως νά κταθ aπέρμετρα I λόγος καί μέ
Fκροθιγ >στω Fναφορά του στό Sφραστον αCτό θα μα.
{σα >χουν Fναφερθ 6ς τό σημεRο αCτό, Fναφέρθηκαν μόνον 6ς στοιχειωδέστατη καί Fτελής aπογράμμιση τς σημασίας τς Pναστάσεως το Κυρίου καί Iπωσδήποτε Fφετηριακά, γιατί τό θέμα μας δέν εHναι αCτό, Fλλά «| Pνάσταση
6ς θρίαμβος τς Fγάπης». Ποι9ς Fγάπης; Καί ποιο θριάμβου; Τς Fγάπης το Θεο καί το θριάμβου της, Jπως θά
πιχειρήση  συνέχεια το λόγου νά καταδείξη. PποτελεR
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Sλλωστε τό θέμα αCτό μιά οCσιαστική, Sν oχι τήν οCσιαστικώτερη, πλευρά το γεγονότος τς Pναστάσεως. Καί χρειάζεται, φρον, περισσότερη >ξαρσή του, Fφο  Fγάπη το
Θεο εHναι κείνη πού FποτελεR τόν θρίαμβό της καί αCτή 
Fγάπη μ9ς νδιαφέρει περισσότερο Fπό κάθε τί Sλλο. Στήν
πλευρά αCτή θά προσπαθήσουμε νά στρέψουμε τήν προσοχή μας.
α)  γάπη το Θεο
«O Θεός Fγάπη στί» (Α΄ Nω. δ΄ 8). {σο κι Sν μ9ς φαίνεται κατανοητή  φράση αCτή καί I προσδιορισμός το
νοήματός της, Jμως FποτελεR μυστήριο, γιατί μυστήριο εHναι
I eδιος I Θεός, μέ τόν IποRο ταυτίζεται. {σο Sπειρος εHναι
I Θεός, τόσο Sπειρη εHναι καί  Fγάπη του. Καί Jσο λίγο
κατανοο με τόν Θεό, τόσο λίγο μπορο με νά κατανοήσουμε καί τό νόημα αCτς τς φράσεως, Jτι I Θεός εHναι Fγάπη
στήν Iλότητά του, γιατί ξεπερνάει τά Jρια τς περιωρισμένης μας λογικς. Μένουν Jμως κάποια στοιχεRα καί μερικά
περιθώρια κατανοήσεως κάποιων κδηλώσεων τς Fγάπης
το Θεο , τόσο στή σύνολη δημιουργία, Jσο καί στή σχέση
το Θεο μέ τόν Sνθρωπο. Pλλις δέν θά εHχε νόημα  Iμιλία αCτή.
Μιά προσπάθεια προσεγγίσεως τς θείας Fγάπης FποτελεR  περιγραφή, πού πιχειρεR σχετικά I rγιος ∆ιονύσιος
I Pρεοπαγίτης μιλώντας γιά τήν Fγάπη το Θεο 6ς « κστατικότητα το Θεο ». | Fγάπη το Θεο εHναι μιά κατά
κάποιον τρόπο μυστικόν καί Fπροσπέλαστον νοητικά «>κ10

σταση», δηλαδή >ξοδος το Θεο Fπό τόν Bαυτό του, χωρίς Jμως νά « ξίσταται» I Θεός, χωρίς δηλαδή νά βγαίνη
Fπό τόν Bαυτό του! Pκατανόητο αCτό καί Fντινομικό, Fλλά μόνον >τσι μπορεR νά κφρασθ αCτή  διαπίστωση.
O Θεός πληροR τά πάντα καί περιέχει τά πάντα, Fλλά I eδιος δέν περιέχεται Fπό τίποτε. Πς λοιπόν εHναι δυνατόν
νά « ξίσταται» I Θεός, Fφο δέν aπάρχει χρος γιά νά « κστ» >ξω Fπό αCτόν, γιατί εHναι Fπερίληπτος; Πς μπορεR
δέ νά ξίσταται, καί Jμως νά παραμένη μή ξιστάμενος;
«Μείωση»  «σμίκρυνση» το Θεο εHναι Fπαράδεκτη καί
Fκατανόητη. sς δο με Jμως τί Fκριβς μ9ς λέει I γιος
καί Sς κατανοήση I καθένας μας J,τι μπορεR, Fφο I χρόνος
δέν μ9ς πιτρέπει Fναλύσεις καί σχολιασμούς.
«sς τολμήσουμε, λέει, νά πο με το το χάριν τς Fληθείας, Jτι αCτός I αeτιος τν Jλων ξαιτίας το καλο καί Fγαθο >ρωτος γιά Jλα, Fπό aπερβολή ρωτικς Fγαθότητος
βγαίνει >ξω Fπό τόν Bαυτό του μέ τίς πρόνοιές του γιά Jλα
τά oντα. Καί θέλγεται κατά κάποιον τρόπο Fπό τήν Fγαθότητα καί τήν Fγάπη καί τόν θεRον >ρωτα. Pπό κεR, πού εHναι πάνω Fπό Jλα καί aψηλότερος Fπείρως Fπό αCτά, κατεβαίνει σέ Jλα μέ κστατική δύναμη aπερούσια, χωρίς νά
ξέρχεται οCσιαστικά Fπό τόν Bαυτό του. Γι; αCτό καί κεRνοι, πού ξέρουν καλά τά θεRα, τόν Fποκαλο ν ζηλωτή (∆ευτερ. ε΄ 9), πειδή >χει πολύν αCτόν τόν >ρωτα πρός τά oντα.
Καί πειδή γι; αCτά προνοεR».
Καί πεξηγεR I rγιος Aερόθεος τήν >ννοια το Jρου >ρως: «Τόν >ρωτα εeτε θεRον επο με εeτε Fγγελικόν εeτε νοε11

ρόν εeτε ψυχικόν εeτε Fκόμη καί φυσικόν, πρέπει νά τόν
ννοήσουμε 6ς μία δύναμη πού προξενεR νωση. Καί κινεR
τά Fνώτερα νά προνοο ν γιά τά κατώτερα, κεRνα πού εHναι τς eδιας σειρ9ς τά κινεR νά >χουν Fμοιβαία συνοχή καί
κοινωνία, καί τέλος κινεR τά κατώτερα νά πιστρέψουν στά
καλύτερα καί Fνώτερά τους».
Καί I rγιος ∆ιονύσιος συνεχίζει: «qπομένως I Θεός “ ξίσταται” μέ μιά πνευματική κίνηση Fγαπητική πρός τά δημιουργήματά του καί εδικώτερα πρός τά λογικά πλάσματά
του, Jπως εHναι I Sνθρωπος. O θεRος >ρως εHναι Fπό τή φύση του κστατικός. ∆έν Fφήνει τούς ραστές νά Fνήκουν
στόν Bαυτό τους. Καί αCτό τό δείχνουν Fπό τήν πρόνοια,
πού δείχνουν γιά τά κατώτερα. "κεRνα πού εHναι τς eδιας
σειρ9ς τή δείχνουν Fπό τήν μεταξύ τους συνοχή. Καί τά χαμηλότερα Fπό τή θειότερη πιστροφή τους πρός τά πρτα.
Γι; αCτό I θεRος Πα λος, πού κυριεύθηκε Fπό τόν θεRον >ρωτα καί δοκίμασε τήν κστατική του δύναμη, λέει μέ >νθεο
στόμα: “δέν ζ γώ, Fλλά ζ μέσα μου I Χριστός” (Γαλ. β΄
20)· 6ς Fληθινός ραστής, πού μέσα του εHχε aποστ >κσταση πρός τόν Χριστό, Jπως λέει I eδιος στήν Β΄ πρός Κορινθίους "πιστολή του (ε΄ 13). ∆έν ζο σε Bπομένως τή δική του
ζωή, Fλλά τή ζωή το Fγαπημένου του 6ς aπερβολικά Fγαπητή καί ποθητή».
Καί I μεγάλος θεολόγος, I Jσιος Μάξιμος I Oμολογητής,
(Ζ΄ Bκατοντ. Θεολογίας, Jπου καί τά παραπάνω τν )γίων
∆ιονυσίου καί Aεροθέου κεφ. 84 κ. Bξ.) λέει τά Bξς: «ΟM θεολόγοι 3νομάζουν τό θεRον Sλλοτε >ρωτα, Sλλοτε Fγάπη, Sλ12

λοτε ραστό καί Fγαπητό. Γι; αCτό I >ρως, πού εHναι Fγάπη, κινεRται (πρός τά >ξω), 6ς ραστό δέ καί Fγαπητό κινεR
πρός τόν Bαυτό του Jλα Jσα εHναι δεκτικά >ρωτος καί Fγάπης. Καί, γιά νά τό ξαναπο με καθαρώτερα καί σαφέστερα,
κινεRται πρός κεRνα, πού εHναι δεκτικά >ρωτος καί Fγάπης,
προξενώντας μιά σωτερική σχέση. Καί κινεR, γιατί εHναι κ
φύσεως Bλκυστικός τς πιθυμίας κείνων πού κινο νται
πρός αCτόν. Καί πάλι κινεR καί κινεRται, γιατί I θεRος >ρως
διψάει νά τόν διψο ν, ποθεR νά ποθται καί Fγαπάει νά
τόν Fγαπο ν. Τό eδιο Sλλωστε σχύει καί Fπό τήν πλευρά
τν Fγαπωμένων ν σχέσει πρός τόν Κύριο, 6ς πηγή τς θείας Fγάπης».
Καί συνεχίζει (κεφ. 87): «Πηγή καί γεννήτορας τς Fγάπης καί το θείου καί )γίου >ρωτος εHναι I eδιος I Θεός.
Γιατί αCτός, ν aπρχε αCτή  Fγάπη μέσα του, τήν πρόβαλε πρός τά >ξω, δηλαδή πρός τά κτίσματά του. Σύμφωνα μέ
αCτό >χει λεχθ Jτι “O Θεός εHναι Fγάπη” (Α΄ Nω. δ΄ 16).
Καί πάλι λέγεται γιά τόν Θεό Jτι εHναι “γλυκύτης καί πιθυμία”, δηλαδή Fγάπη καί θεRος >ρως (σμα σμ. ε΄ 16).
ποκείμενο λοιπόν Fλλά καί Fντικείμενο Fγάπης καί θείου
>ρωτος εHναι I eδιος. Λοιπόν μέ τό νά ξεχύνεται Fπό αCτόν
I θεRος >ρως καί  θεία Fγάπη, αCτή  >κβλυση σημαίνεται
6ς κίνηση. Μέ τό νά εHναι αCτός τό πράγματι Fξιέραστο
καί Fγαπητό καί πιθυμητό καί προτιμητό, κινεR κεRνα,
πού στρέφονται πρός αCτόν, Fνάλογα πρός τή δύναμη τς
πιθυμίας τους».
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β)  γάπη το Θεο γιά τόν $νθρωπο.
O Θεός I aπεράγαθος καί aπεράγιος, I Θεός, πού εHναι
 Fγάπη  Sπειρη καί Fπερινόητη, δέν Fνεχόταν νά περιορίζεται σέ μόνον τόν Bαυτό του τό Fγαθό, πού τόν χαρακτηρίζει, καί  χωρίς Jρια μακαριότης του, χωρίς αCτά τά
Fγαθά νά μετέχωνται καί Fπό Sλλους κτός το Bαυτο
του. Γι; αCτό δημιούργησε τίς νοερές Fγγελικές δυνάμεις,
τόν ασθητό κόσμο καί Fνάμεσά τους τόν Sνθρωπο, τόν περιβεβλημένον aλικό σμα Fλλά καί προικισμένον μέ πνευματικόν πλο το μέσα σέ αCτό. {λα >γιναν Fπό πολλή Fγάπη καί μόνο, γιατί I Θεός εHναι Fνενδεής, δηλαδή δέν >χει
Fνάγκη Fπό τίποτε. ΕHναι τέλειος, καί δέν χρειάζεται συμπλήρωση Fπό τίποτε. ΕHναι Fπολύτως μακάριος καί δέν
χρειάζεται νά το προσθέση κανένας Sλλη μακαριότητα. ΕHναι παντοδύναμος καί δέν χρειάζεται προσθήκη Sλλης δυνάμεως. ΕHναι πάνσοφος καί δέν χρειάζεται συμβούλους
καί >ξωθεν σοφία, oντας αCτός αCτοσοφία καί πηγή κάθε
σοφίας. O μόνος λόγος νοερς καί aλικς δημιουργίας ταν
 Fπέραντη Fγάπη του, γιά νά μετάσχουν καί τά δημιουργήματά του Fπό τόν πλο το τν Fγαθν, τν Iποίων εHναι I
eδιος φορεύς, καί νά γεύωνται τόν πλο το τς Fγάπης του.
τσι >χουμε μιά κίνηση Fγάπης, πού κπορεύεται Fπό
τόν Θεό, διαπερνάει καί διαποτίζει Jλα τά oντα, πνευματικά καί aλικά, καί πιστρέφει πάλι στόν eδιο τόν Θεό 6ς πηγή της. Nδιοποιούμενα δέ τά πλάσματά του αCτήν τήν Fγάπη, τήν προσφέρουν μέ τή σειρά τους στήν Fέναη πηγή της,
γιά νά συνεχίζη Fκατάπαυστα αCτή  θεία ροή καί  aπερ14

λογική Fνακύκληση. τσι I λόγος «τά σά κ τν σν» FποτελεR μιά Fτέλειωτη καί Fδιάκοπη καί διαρκς παναλαμβανόμενη περίοδο Fγάπης, πού ζωοποιεR καί χαρίζει J,τι
καλό σέ Jλους τούς Fποδέκτες της καί πρό πάντων στούς
λογικούς Fποδέκτες της, πού το προσφέρουν μέ τή σειρά
τους 6ς δική τους, συνειδητά δική τους, τήν Fγάπη τους
στόν Θεό, Fπό τόν IποRο καί ξεκίνησε.
ΑCτό τονίζει καί I rγιος Μάξιμος I Oμολογητής: «|
ρωτική κίνηση το Fγαθο ,  Iποία προϋποθέτει τόν Pγαθό Κύριο το παντός καί τό Pγαθό, πού σέ ΑCτόν προϋπάρχει καί πού Fπό ΑCτόν προέρχεται, ξαναγυρίζει στόν eδιο,
γιατί  κίνηση αCτή εHναι χωρίς τέλος καί χωρίς Fρχή. ΑCτό
φανερώνει καί τήν Fκατάπαυστη πιθυμία μας πρός νωση
μαζί Του. Γιατί  Fγαπητική νωση μέ τόν Θεό εHναι πολύ
πιό πάνω Fπό κάθε Sλλη νωση» (Jπ. π. κεφ. 89).
| κίνηση αCτή εHναι κίνηση Fγαπητική κοινωνίας μέ τόν
Θεό. Nδιαίτερα τά λογικά πλάσματα, Fκριβς γιατί >χουν
λογικό καί αCτοσυνειδησία, κοινωνο ν συνειδητότερα καί
βαθύτερα μέ τόν Θεό. | κοινωνία αCτή βέβαια δέν εHναι
κοινωνία eσων πρός eσον, Fλλά κοινωνία πλασμάτων σχετικν καί περιωρισμένων πρός τόν Sπειρο ∆ημιουργό τους.
Μέ Sλλα λόγια· Fλλις Fγαπάει I Θεός τά πλάσματά του
καί Fλλις τά πλάσματα τόν Θεό. | Fγάπη το Θεο εHναι
Fπροσμέτρητη καί Sπειρη σέ μέγεθος καί βάθος καί πλάτος καί γνησιότητα. | Fγάπη τν πλασμάτων πρός τόν ∆ημιουργό τους πάντοτε περιωρισμένη καί σχετική καί Iπωσδήποτε Fνάλογη μέ τή δύναμη προσφορ9ς τους.
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O Sνθρωπος, Jπως εeπαμε, δημιουργήθηκε Fπό τόν Θεό
6ς >κφραση τς Fπέραντης Fγαθότητος καί κοινωνικότητός
του. Καί δημιουργήθηκε μέ κέντρο τς aπάρξεώς του τόν
∆ημιουργό του, Fπό τόν IποRο τήν πρε καί  Iποία μόνο
Fπό αCτόν μπορεR νά συνεχίζεται καί νά διατηρται Fλώβητη, Jπως π.χ., τηρουμένων πάντοτε τν Fναλογιν,  γ διατηρεRται καί διατηρεR Jλον τόν πλο το της Fπό τόν λιο,
πού τή συγκρατεR στήν τροχιά της καί τήν ζωογονεR μέ τό
φς καί τήν θερμότητά του.
O Sνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ; εκόνα καί καθ; Iμοίωσιν Θεο ». Καί αCτό σημαίνει μεταξύ Sλλων Jτι δημιουργήθηκε καί μέ τά διαίτερα χαρίσματα τς λογικότητος, τς
αCτοσυνειδησίας καί τς λευθερίας καί Bπομένως μέ τή δυνατότητα προσωπικς καί Fγαπητικς κοινωνίας μέ τόν
Θεό. Καί αCτή πάντοτε ν λευθερί@. ΑCτός ταν I πρωταρχικός σκοπός, Jπως δη τονίσθηκε καί πιό πάνω, καί γιά τά
Sλλα λογικά καί πνευματικά oντα. 'χι βέβαια γιατί εHχε Fνάγκη I Θεός, τό τονίζουμε καί πάλι αCτό, τς κοινωνίας
το Fνθρώπου μαζί του, Fλλά Fπό Fγαθότητα Fπέραντη
καί Fπό Fγάπη καί μέ τήν πιθυμία νά μετέχη διαρκς καί
περισσότερο I Sνθρωπος στίς πνευματικές καί Sλλες δωρεές
το Θεο , στή μακαριότητα καί στήν Fπεριόριστη χαρά καί
εCτυχία του. Καί, Sν μπορο με νά τό πο με καί Fλλις, νά
χαίρεται I Θεός βλέποντας χαρούμενον καί μακάριον τόν
Sνθρωπο καί διαρκς προοδεύοντα στήν μαζί του σχέση.
O Θεός φύσηξε στόν Pδάμ πνοή ζως. Καί το >δωσε
Sφθονη τή θεία του χάρη, γιατί προίκισε τόν Pδάμ μέ «ψυ16

χήν ζσαν» καί oχι )πλς ψυχή, πού εHχαν Sλλα >μβια oντα. Καί δέν ταν  ψυχή το Fνθρώπου )πλς ζωή, Fλλά
ψυχή πού δεχόταν τήν πίσκεψη το $γίου Πνεύματος καί
πού θά μπορο σε νά τή διατηρ, φόσον θά ζο σε πνευματικά. τσι τό γιον Πνε μα θά γινόταν  ψυχή τς ψυχς του, I μόνιμος κάτοικός της, καί Bπομένως θά γινόταν
«τέλειος καί Iλόκληρος καί ν μηδενί λειπόμενος». {σο θά
ξακολουθο σε αCτή  ψυχή το Pδάμ νά εHναι τέτοια, θά
το >δινε συνεχ δόξα καί θεόμορφη καί θεοειδ λαμπρότητα. Θά >βλεπε τά πράγματα διορατικά καί προφητικά
καί θά γινόταν συνδημιουργός το Θεο στήν κλίμακα καί
τόν κύκλο τς Fνθρώπινης aπάρξεώς του.
{πως δημιουργήθηκε I πρτος Sνθρωπος, μ9ς λέει I
rγιος Μάξιμος I Oμολογητής, δέν χρειαζόταν νά παρεμβάλλεται μεταξύ αCτο καί το Θεο κάτι, πού νά χρειάζεται νά τό γνωρίζη καί πού νά τόν μποδίζη στήν αCτόβουλη
σχέση καί συγγένειά του μέ τόν Θεό. ΑCτό θά πραγματοποιο νταν μέσ: τς Fγάπης κατά τήν κίνησή του πρός ΑCτόν.
"πειδή μέ τή βοήθεια τς θείας χάριτος I Sνθρωπος ταν
Fπαθής, δέν θά μπορο σαν νά τόν ξαπατήσουν μέ τήν δονή οM φαντασίες τν παθν. "πειδή δέ ταν χωρίς Fνάγκες,
ταν λεύθερος Fπό τίς περιστατικές Fνάγκες τν τεχνν,
γιά τήν Iποιαδήποτε χρεία του. Καί πειδή ταν σοφός, ταν χάρις στή γνώση λεύθερος Fπό τήν ξάρτηση καί Fναγκαστική θεώρηση τς φύσεως, γιατί θά τήν γνώριζε Sμεσα
καί μέ τή βοήθεια τς χάριτος. ΑCτή δέ  κατάσταση μονιμοποιούμενη λεύθερα μέ τήν προσωπική προσπάθεια καί
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λεύθερη συμβολή το eδιου το Fνθρώπου θά τόν Iδηγο σε στή θέωση.
{μως I Pδάμ >πεσε θεληματικά, παρακούοντας τήν σαφ ντολή το Θεο . πεσε πολύ βαριά. Καί εaρισκόμενος
στήν κατάσταση τς παρακος στερήθηκε τή θεία χάρη καί
Fποξενώθηκε Fπό τόν Θεό. χασε τό ζωοποιό καί φωτιστικό γιο Πνε μα, Fφο δέν θέλησε νά τιμήση καί τήν προνομιακή θέση, πού σέ αCτήν τόν τοποθέτησε I Θεός, καθώς
καί τίς Fνεκτίμητες εCεργεσίες, πού το >κανε I ∆ημιουργός
του. «Καί Sνθρωπος ν τιμ[ ν οC συνκε. Παρασυνεβλήθη
τοRς κτήνεσι τοRς Fνοήτοις καί 6μοιώθη αCτοRς». τσι βυθίστηκε στήν Sγνοια καί στό σκοτάδι μή >χοντας πιά Iδηγό
του τό γιο Πνε μα καί δέν το ταν πιά δυνατή  πρώτη
οκεία σχέση του μέ τόν Θεό. Κατάντησε λοιπόν Sνθρωπος
γεώδης καί βοσκηματώδης, σκλάβος τν παθν του καί τς
)μαρτίας, πού τόν κυρίεψε Iλοκληρωτικά. O Sνθρωπος >μεινε πιά μόνος του, μέ μόνο σύντροφό του τήν πικρή, τήν
κατάπικρη, τώρα γιά τήν κατάστασή του Fνάμνηση μι9ς
τρομερς πτώσεως καί καταπτώσεως, Fλλά καί μι9ς Fνέφικτης πιά καί Iριστικά χαμένης εCτυχίας καί Bνός Fπολεσθέντος Παραδείσου.
«Οeμοι! I Pδάμ ν θρήν: κέκραγεν, Jτι oφις καί γυνή
θεϊκς παρρησίας μέ >ξωσαν, καί Παραδείσου τς τρυφς
ξύλου βρσις 4λλοτρίωσεν! Οeμοι! ΟC φέρω λοιπόν τό oνειδος· I ποτέ βασιλεύς τν πιγείων πάντων κτισμάτων Θεο
ν ν αχμάλωτος φθην aπό μι9ς Fθέσμου συμβουλς· καί I
ποτέ δόξαν Fθανασίας 4μφιεσμένος τς νεκρώσεως τήν δο18

ράν 6ς θνητός λεεινς περιφέρω. Οeμοι! Τίνα τν θρήνων
συνεργάτην ποιήσομαι;».
sδικα λοιπόν δημιούργησε I Θεός τόν Sνθρωπο; Θά >μενε πιά oνειρο μακρινό  Fρχέγονη κατάσταση; Θά ταν γιά
πάντα κλειστός γιά τόν Sνθρωπο I οCρανός;
γ)  νόρθωση καί / θρίαμβος τ2ς γάπης
O Θεός Jμως δέν εHναι μικροπρεπής οkτε κδικητικός.
«ΟCκ ες τέλος 3ργισθήσεται οCδέ ες τόν ανα μηνιεR. ΟC
κατά τάς Fνομίας μν ποίησεν μRν οCδέ κατά τάς )μαρτίας μν Fνταπέδωκεν μRν», θά ψάλη Fργότερα I Mερός
Ψαλμ:δός. Pλλά I Θεός ταν καί εHναι πάντα I eδιος. Τό
πλάσμα του λεύθερα τόν παρήκουσε. ∆ιεχώρισε τήν πορεία
του Fπό τήν πορεία πού το χάραξε I ∆ημιουργός του. Pλλά κεRνος, μακρόθυμος ν καί πολυέλεος, δέν μπορο σε
νά aποφέρη βλέποντας τό πλάσμα του καταδικασμένο στή
φθορά καί στόν θάνατο Fπό τόν eδιο τόν Bαυτό του. sν I
Sνθρωπος λησμόνησε τόν Πλαστουργό του, I Πλαστουργός
του δέν λησμόνησε ποτέ τό πλάσμα του τό ξεπεσμένο καί
δυστυχισμένο Fπό τή δική του παράνοια καί Fνυπακοή.
«O Θεός Fγάπη στί». Καί  Fγάπη το Θεο «οCδέποτε
κπίπτει» σέ μή-Fγάπη. O Θεός δέν >παψε νά Fγαπ9 τό δημιούργημά του, στό IποRο μάλιστα γκατέστησε τήν εκόνα
του. Vς Παντογνώστης, Fλλά καί πλήρως Προγνώστης το
μέλλοντος, εHχε σχεδιάσει «πρό καταβολς κόσμου» τήν πανόρθωση το πεσόντος Pδάμ καί τς καταπεσμένης Fνθρωπίνης φύσεως. Καί προγραμμάτισε κάτι, πού oχι Fνθρώπου
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διάνοια Fλλά καί αCτν τν )γίων Fγγέλων I rγιος νο ς
ταν Fδύνατο νά φαντασθ.
"πειδή δέ δέν θελε μέ κανένα τρόπο νά παραβιάση
τήν λευθερία το Fνθρώπου, πού I eδιος το χάρισε, καί
πειδή δέν θελε χρησιμοποιώντας τή θεία δύναμή του νά
Fναγκάση τόν Sνθρωπο νά δεχθ τή λύτρωσή του, >πρεπε
νά χρησιμοποιήση τρόπο τέτοιον, πού νά βοηθηθ I Sνθρωπος νά δεχθ λεύθερα καί Fβίαστα τήν πάνοδό του στήν
Fγαπητική σχέση μέ τόν ∆ημιουργό του.
∆ύο νέργειες καθιστο ν φανερόν καί γνήσιον τόν ραστή καί φορέα τς θείας Fγάπης. Πρτον,  εCποια καί εCεργεσία πρός τόν Fγαπημένο, καί δεύτερον,  Fδίστακτη
προσφορά καί τν μεγαλυτέρων θυσιν καί δεινν χάριν
το Fγαπημένου.
| δεύτερη νέργεια εHναι Fνώτερη Fπό τήν πρώτη. |
δεύτερη νέργεια εHναι πίσης πειστικώτερη Fπό τήν πρώτη.
Καί γι; αCτό καί εHναι σπανιώτερη Fπό τήν πρώτη. Στόν Fνθρώπινο βίο βέβαια, oχι Jμως καί προκειμένου περί το Θεο .
Καί  πρώτη νέργεια γιά τόν Θεό ταν προχειρότατη.
Καί τήν εHχε κδηλώσει προηγουμένως μέ πλούσια δρα
στόν Sνθρωπο καί μπορο σε νά τήν παναλάβη μέ περισσότερες καί Fκόμη Fνώτερες δωρεές καί εCεργεσίες. | δεύτερη Jμως νέργεια θά σκόνταφτε στό Jτι I Θεός εHναι Fπρόσβλητος Fπό I,τιδήποτε βασανιστικό καί 3δυνηρό, Fπό
I,τιδήποτε μειωτικό καί Fρνητικό, γιατί I Θεός δέν εHναι παθητός. {μως  Fγάπη του δέν σταμάτησε σέ αCτό τό μπό20

διο. | Fγάπη του 6ς πάνσοφη καί Fπείρως φευρετική θά
ε~ρισκε τόν τρόπο νά προχωρήση καί στή δεύτερη νέργεια,
γιατί μόνο >τσι θά μπορο σε νά πείση τήν Fνθρώπινη φύση
γιά τή γνησιότητα τς Fγάπης του χωρίς νά τήν παραβιάση
 νά τήν παραμορφώση  νά τήν Sρη καί νά τήν Fφαιρέση.
O Θεός χαρίζει Fμεταμέλητα J,τι χαρίζει. ∆έν μετανιώνει
ποτέ γιά J,τι >κανε, γιατί δέν κάνει τίποτε πού νά μή εHναι
καί σοφά καμωμένο καί Fκριβς σύμφωνο μέ αCτό Fκριβς
πού θελε νά κάνη. Καί λοιπόν βρκε τή λύση. Βρκε τή
λύση oχι περιμένοντας τήν πτώση το Fνθρώπου, Fλλά
προαιωνίως, γιατί I Θεός ξερε τί πρόκειτο νά συμβ μέ
τόν Sνθρωπο. Καί ποιά θά ταν  λύση; | λύση θά ταν
 «κένωση». | κένωση; Τί σημαίνει κένωση; Σημαίνει Jτι
θά Sδειαζε Fπό τή θεότητά του καί θά >παιρνε σάρκα καί
3στ9 I μονογενής ΥMός του,  Fπόλυτη Pγάπη το θείου
προσώπου του, τό θεRο καί aπερφυσικό Γέννημά του.
Τί πιό μεγαλειδες καί πιό aπέροχο σχέδιο Fπό αCτό;
Σχέδιο, πού μόνον ΑCτός μπορο σε καί νά τό σκεφθ καί
πρό πάντων νά τό θέση σέ φαρμογή, πισκεπτόμενος τόν
Sνθρωπο I Θεός σάν Sνθρωπος καί αCτός στό πρόσωπο
το Fγαπημένου του Μονογενο ς ΥMο καί Λόγου του, πού
ταν καί εHναι σοδύναμος καί συνάναρχος μέ τόν Πατέρα,
Θεός κ Θεο . Καί θά τόν >στελνε oχι μέ θεRο μεγαλεRο καί
δόξα οCράνια καί στρατιές Fγγέλων δορυφορούντων αCτόν, Fλλά 6ς ταπεινόν Sνθρωπο.
ΑCτό θά ψάλη Fργότερα  "κκλησία:
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«O κ Θεο Πατρός Λόγος, πρό τν αώνων γεννηθείς,
π; σχάτων δέ τν χρόνων I αCτός κ τς Fπειρογάμου
σαρκωθείς, βουλήσει σταύρωσιν θανάτου aπέμεινε, καί τόν
πάλαι νεκρωθέντα Sνθρωπον >σωσε, διά τς Bαυτο Pναστάσεως». (Πεντηκοστάριον, Παρασκευή ∆ιακαινησίμου,
στιχηρόν ες τό Κύριε κέκραξα).
«O Βασιλεύς τν οCρανν διά φιλανθρωπίαν, πί τς
γς φθη καί τοRς Fνθρώποις συνανεστράφη. "κ παρθένου
γάρ )γνς σάρκα προσλαβόμενος, καί κ ταύτης προελθών
μετά τς προσλήψεως, ες στιν ΥMός διπλο ς τήν φύσιν, Fλλ;
οC τήν aπόστασιν. ∆ιό τέλειον αCτόν Θεόν, καί τέλειον Sνθρωπον, Fληθς κηρύττοντες, Iμολογο μεν Χριστόν τόν Θεόν μν» (>νθ; Fνωτέρω).
Μέ Sλλα λόγια δέν θά γινόταν Sνθρωπος Sλλος Fπό τόν
eδιο τόν Θεό, γιατί στό πρόσωπο το ΥMο το Θεο θά ταν I eδιος I Θεός, Fφο I Λόγος το Πατρός εHναι Θεός Jπως I Πατήρ χωρίς καμμιά διαφορά κτός τς aποστατικς
διότητός του 6ς κ Πατρός γεννηθέντος. «Οτος ν πρός
τόν Θεόν, καί Θεός ν I Λόγος» κατά τήν μαρτυρία το κατά Nωάννην ΕCαγγελίου.
Ναί τέτοιος εHναι I Θεός. Γεμ9τος Fπέραντη Fγάπη θερμή, τρυφερή, )παλή, ποτέ κουραστική καί ποτέ κβιαστική.
πέροχη εκόνα αCτς τς Fνεκτίμητης )παλς Fγάπης καί
θείας λεπτότητος παρουσίας του >δωσε I eδιος I Θεός στόν
δυναμικό προφήτη λία, στόν IποRο εHπε:
«"ξελεύσ? αkριον καί στήσ? νώπιον Κυρίου ν τg oρει.
Nδού παρελεύσεται Κύριος. Καί δού πνε μα μέγα κραταιόν
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διαλ ον oρη καί συντρίβον πέτρας νώπιον Κυρίου· οCκ ν
τg πνεύματι Κύριος. Καί μετά τό πνε μα συσσεισμός, οCκ
ν τg συσσεισμg Κύριος. Καί μετά τόν συσσεισμόν π ρ· οCκ
ν τg πυρί Κύριος. Καί μετά τό π ρ φωνή αkρας λεπτς, κFκεR Κύριος!» (Γ΄ Βασιλ. ιθ΄ 11-12).
Ναί, αCτός εHναι I Κύριος. «Φωνή αkρας λεπτς», γαλήνια αkρα, πού δροσίζει, πού γαληνεύει, πού ξηρεμεR, πού
ερηνεύει καί πού θωπεύει τρυφερά καί σπλαχνικά τόν ξεπεσμένον Sνθρωπο. Vς τέτοιος θά πισκεπτόταν τόν Sνθρωπο
I Μονογενής ΥMός, 6ς Sνθρωπος. 'χι μεταμορφωνόμενος
σέ Sνθρωπο, χωρίς Jμως νά εHναι, Fλλά σέ πραγματικόν Sνθρωπο, μέ σάρκα καί αμα, 6ς « νανθρωπήσας Θεός». Vς
eσος πρός eσους, >στω κι Sν πίσω του θά κρυβόταν  θεότης
του, Fφο θά ταν Θεάνθρωπος. {μως θά φαινόταν καί θά
λεγόταν καί θά ταν καί «υMός το Fνθρώπου». Καί λοιπόν
«I Λόγος σάρξ γένετο καί σκήνωσεν» ν τοRς Fνθρώποις.
Μάλιστα· «Sνθρωπος γίνεται Θεός, να θεόν τόν Sνθρωπον
Fπεργάσηται»!
O ΥMός λοιπόν το Θεο « ν μορφ[ Θεο aπάρχων... Bαυτόν κένωσε μορφήν δούλου λαβών, ν Iμοιώματι Fνθρώπων γενόμενος, καί σχήματι εaρεθείς 6ς Sνθρωπος ταπείνωσεν Bαυτόν γενόμενος aπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ
σταυρο » (Φιλιπ. β΄ 6-8).
O Λόγος το Θεο , τό δεύτερο Πρόσωπο τς $γίας Τριάδος, I Χριστός, πού 6ς Fπαράλλακτη εκόνα το Θεο καί
Πατρός ταν καί I eδιος Θεός, Sδειασε τόν Bαυτό του Fπό
τό θεϊκό του μεγαλεRο, τόν σμίκρυνε μόνος του θεληματικά
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Fπό Fγάπη καί μόνο καί Fπό Fπόλυτη aπακοή στό θέλημα
το Fγαπημένου του Πατρός καί >λαβε μορφή δούλου, δηλαδή >γινε Sνθρωπος καί οCσιαστικά eδιος μέ τούς Fνθρώπους κατά τό ξωτερικό του φαινόμενο, χωρίς Jμως )μαρτία, καί ταπείνωσε τόν Bαυτό του μέχρι θανάτου καί μάλιστα σταυρικο θανάτου 3δυνηρο καί Fτιμωτικο .
«O περί τούς Fνθρώπους >ρως τόν Θεόν κένωσε», θά
σχολιάση νας κκλησιαστικός Πατήρ.
Πλθος εHναι οM σχετικές γραφικές μαρτυρίες γιά τό θέμα
αCτό. Κάποιες Fπό αCτές θά Fναφέρουμε, γιά νά πιστοποιηθ πόση Fγάπη καί πόσον πόθο εHχε I Θεός νά σώση τόν
Sνθρωπο συμφιλιώνοντάς τον μαζί του.
«Ο~τω γάρ 4γάπησεν I Θεός τόν κόσμον, στε τόν ΥMόν
αCτο τόν μονογεν >δωκεν, να π9ς I πιστεύων ες αCτόν
μή Fπόληται, Fλλ; >χ? ζωήν αώνιον. ΟC γάρ Fπέστειλεν I
Θεός τόν ΥMόν αCτο ες τόν κόσμον να κρίν? τόν κόσμον,
Fλλ; να σωθ[ I κόσμος δι; αCτο » (Nω. γ΄ 16).
Τόσο πολύ Fγάπησε I Θεός τόν κόσμο, στε παρέδωσε
σέ θάνατο τόν μονογεν του ΥMόν, γιά νά μή χαθ καί καταδικαστ I κόσμος, Fλλά νά σωθ I καθένας πού θά πιστέψη σέ αCτόν καί νά κληρονομήση τήν αώνια ζωή. Γιατί δέν
>στειλε I Θεός τόν ΥMό του στόν κόσμο γιά νά κρίνη καί νά
καταδικάση τόν κόσμο, Fλλά γιά νά σωθ I κόσμος βάσει
τς λυτρωτικς θυσίας το Χριστο .
Pντί λοιπόν νά παρουσιασθ >νδοξος καί περιβεβλημένος Jλη του τή θεία δύναμη καί τό μοναδικό του μεγαλεRο,
ρθε ταπεινά, Fπό Fγάπη, καί ντελς Fθόρυβα, γιά νά κά24

νη J,τι I θεRος Pπόστολος Πα λος σημειώνει Fναφερόμενος
στό γεγονός αCτό:
«Nδού γέγονε καινά τά πάντα. Τά δέ πάντα κ το Θεο
το καταλλάξαντος μ9ς Bαυτg διά Nησο Χριστο καί δόντος μRν τήν διακονίαν τς καταλλαγς, 6ς Jτι Θεός ν ν
Χριστg κόσμον καταλλάσων Bαυτg μή λογιζόμενος αCτοRς
τά παραπτώματα αCτν καί θέμενος ν μRν τόν λόγον τς
καταλλαγς. πέρ Χριστο ον πρεσβεύομεν 6ς το Θεο
παρακαλο ντος δι; μν· δεόμεθα aπέρ Χριστο , καταλλάγητε τg Θεg. Τόν γάρ μή γνόντα )μαρτίαν aπέρ μν )μαρτίαν ποίησεν, να μεRς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεο ν αCτg» (Β΄ Κορ. ε΄ 17-21).
{λα >γιναν καινούργια. Καί Jλες οM δωρεές πηγάζουν
Fπό τόν Θεό, I IποRος μ9ς συμφιλίωσε μέ τόν Bαυτό του διά
το Nησο Χριστο καί Fνέθεσε σ; μ9ς τούς Fποστόλους
τό >ργο το νά aπηρετο με σέ αCτήν τήν συμφιλίωση το
Θεο μέ τούς Fνθρώπους. Γιατί I Θεός ταν ν Χριστg πού
συμφιλίωνε τούς Fνθρώπους μέ τόν Bαυτό του καί δέν κατελόγιζε τά )μαρτήματα ες βάρος τν Fνθρώπων. ΑCτός μ9ς
Fνέθεσε τό κήρυγμα το ΕCαγγελίου, πού συμφιλιώνει μέ
τόν Θεό. Εeμαστε λοιπόν πρεσβευτές το Χριστο πρός τούς
Sλλους Fνθρώπους, γιατί I Θεός διά μέσου μν σ9ς παρακαλεR. Καί μεRς λοιπόν παρακαλο με ξ 3νόματος το Χριστο καί σ9ς λέμε· συμφιλιωθτε μέ τόν Θεό!
Καί τώρα εHναι πιά εkκολο >ργο  συμφιλίωση μέ τόν
Θεό διά μέσου το Κυρίου μας Nησο Χριστο , πού 6ς Sνθρωπος δέν γνώρισε ποτέ καμμιά )μαρτία Fπό προσωπική
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πεRρα· αCτόν τόν Nησο Χριστό τόν >κανε γιά μ9ς )μαρτία,
τόν φόρτωσε, μέ Sλλα λόγια, τίς δικές μας )μαρτίες καί τόν
Sφησε νά κατακριθ 6ς )μαρτωλός γιά χάρη μας, στε μεRς διά μέσου του καί τς θυσίας του νά δικαιωθο με Fπέναντι το Θεο .
O Πατήρ Fγάπησε πράγματι τόν κόσμο. Τό eδιο καί I
ΥMός του. Pγάπησε καί αCτός μέ τήν eδια θέρμη καί στόν
eδιο βαθμό τόν Sνθρωπο. ΑCτό μ9ς βεβαιώνει I rγιος Pπόστολος Πα λος γράφοντας στούς ΘεσσαλονικεRς:
«ΑCτός I Κύριος μν Nησο ς Χριστός καί I Θεός καί
Πατήρ μν, I Fγαπήσας μ9ς καί δούς παράκλησιν αωνίαν καί λπίδα Fγαθήν ν χάριτι, παρακαλέσαι aμν τάς
καρδίας καί στηρίξαι μ9ς ν παντί λόγ: καί >ργ: Fγαθg»
(Β΄ Θεσ. β΄ 1-17).
O eδιος I Κύριός μας Nησο ς Χριστός καί I Θεός καί Πατέρας μας, πού μ9ς Fγάπησε, μ9ς >δωσε παρηγορία Fνεξάντλητη μέ τή χάρη καί τήν καλή λπίδα το οCρανο καί τν
Fγαθν του. Εeθε αCτός νά παρηγορήση τίς καρδιές σας
καί νά σ9ς στηρίξη μέ κάθε διδασκαλία οκοδομητική καί
κάθε καλό >ργο.
Καί I ΕCαγγελιστής τς Fγάπης, I rγιος Pπόστολος Nωάννης, καταθέτει καί αCτός τή δική του μαρτυρία.
«"ν τούτ: στίν  Fγάπη, οCχ Jτι μεRς 4γαπήσαμεν τόν
Θεόν, Fλλ; Jτι αCτός 4γάπησεν μ9ς καί Fπέστειλε τόν ΥMόν
αCτο Mλασμόν περί τν )μαρτιν μν» (Α΄ Nω. δ΄ 10).
| Fγάπη το Θεο φαίνεται καί συνίσταται στό γεγονός
Jτι δέν εeμαστε μεRς κεRνοι πού πρτοι Fγαπήσαμε τόν
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Θεό, Fλλά κεRνος Fγάπησε πρτος μ9ς τούς )μαρτωλούς
καί >στειλε τόν ΥMό του γιά νά προσφέρη τόν Bαυτό του 6ς
θυσία λυτρωτική γιά τίς )μαρτίες μας καί τή συμφιλίωσή
μας μέ τόν Θεό.
Καί I Fπόστολος Πα λος προσθέτει δοξολογικά καί εCχαριστιακά J,τι θά Fποτελο σε καί σύνοψη το θείου >ργου τς Fγαπητικς γιά τή σωτηρία το Fνθρώπου οκονομίας το Θεο .
«ΕCλογητός I Θεός καί Πατήρ το Κυρίου μν Nησο
Χριστο , I εCλογήσας μ9ς ν πάσ? εCλογί@ πνευματικ[ ν
τοRς πουρανίοις ν Χριστg, καθώς καί ξελέξατο μ9ς πρό
καταβολς κόσμου εHναι μ9ς )γίους καί Fμώμους κατενώπιον αCτο , ν Fγάπ? προορίσας μ9ς ες υMοθεσίαν διά Nησο Χριστο ες αCτόν, κατά τήν εCδοκίαν το θελήματος
αCτο , ες >παινον δόξης τς χάριτος αCτο , ν c χαρίτωσεν
μ9ς ν τg 4γαπημέν:, ν  >χομεν τήν Fπολύτρωσιν διά
το αματος αCτο , τήν Sφεσιν τν παραπτωμάτων, κατά
τόν πλο τον τς χάριτος αCτο , ς περίσσευσεν ες μ9ς ν
πάσ? σοφί@ καί φρονήσει, γνωρίσας μRν τό μυστήριον το
θελήματος αCτο κατά τήν εCδοκίαν αCτο , ν προέθετο ν
αCτg ες οκονομίαν το πληρώματος τν καιρν, Fνακεφαλαιώσασθαι τά πάντα ν τg Χριστg, τά πί τοRς οCρανοRς
καί τά πί τς γς, ν αCτg, ν  καί κληρώθημεν προορισθέντες κατά πρόθεσιν το τά πάντα νεργο ντος κατά τήν
βουλήν το θελήματος αCτο , ες τό εHναι μ9ς ες >παινον
τς δόξης αCτο , τούς προηλπικότας ν τg Χριστg» ("φεσ.
α΄ 3-12).
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sς εHναι εCλογημένος καί δοξασμένος I Θεός καί Πατήρ
το Κυρίου μας Nησο Χριστο , I IποRος μ9ς >χει χορηγήσει
πλούσια κάθε εCλογία πνευματική διά μέσου το Nησο Χριστο , στε νά Fποκτήσουμε καί νά Fπολαύσουμε τά πουράνια Fγαθά. ΑCτό τό πραγματοποίησε σύμφωνα μέ τήν
κλογή πού μ9ς >κανε διά μέσου το Nησο Χριστο προτο νά δημιουργηθ I κόσμος. Καί τό >κανε μέ σκοπό νά γίνουμε μεRς rγιοι καί Fψεγάδιαστοι μπροστά του. Μέ τήν
Fγάπη του μ9ς προώρισε νά υMοθετηθο με καί νά γίνουμε
παιδιά του χαριστικς διά μέσου το Nησο Χριστο , σύμφωνα μέ τήν Fγαθή του διάθεση καί τό rγιό του θέλημα.
Καί αCτό, μέ τό σκοπό νά aμνο νται καί νά δοξάζωνται
 χάρη του καί οM πλούσιες δωρεές του, πού μέ αCτές μ9ς
στόλισε καί μ9ς >κανε χαριτωμένους πνευματικά διά μέσου
το Fγαπημένου του ΥMο .
Πραγματικά διά μέσου το ΥMο του λάβαμε καί >χουμε τήν Fπελευθέρωση Fπό τήν σκλαβιά τς )μαρτίας καί τή
σωτηρία μέ τό αμα του, πού χύθηκε πάνω στόν Σταυρό γιά
νά ξαγορασθο με. τσι λάβαμε καί >χουμε τήν συγχώρηση τν )μαρτιν μας βάσει το πλούτου τς χάριτός του.
Τή χάρη αCτή μ9ς τή χορήγησε πλούσια καί μέ τό παραπάνω μαζί μέ κάθε σοφία πνευματική. Καί αCτό, γιά νά γνωρίσουμε μεγάλες Fλήθειες καί γιά νά σκεφτώμαστε σωστά
καί νά ρυθμίζουμε Jσα μ9ς Fφορο ν καθώς πρέπει. Pκόμα
μ9ς >κανε γνωστό τό μυστικό καί κρυμμένο μέχρι τότε γιά
τόν Sνθρωπο θέλημά του, σύμφωνα μέ τήν καλή διάθεση
πού εHχε γιά μ9ς πρίν Fπό ανες I Θεός. Καί  καλή του
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διάθεση ταν νά πραγματοποιηθ στόν κατάλληλο καιρό,
Jταν ΑCτός θά ρχόταν γιά τή σωτηρία μας. Καί >τσι νά
Bνώση διά μέσου το Χριστο σέ μιά )ρμονική Bνότητα τά
πάντα, τούς Fγγέλους το οCρανο καί τούς Fνθρώπους στή
γ. ∆ιά μέσου το Χριστο καί μεRς >χουμε κλεγ, σάν νά
>γινε κλήρωση γι; αCτό, δηλαδή χωρίς μεRς νά κοπιάσουμε
καθόλου, καί >χουμε προορισθ σύμφωνα μέ τήν rγια πρόθεση το Θεο . O Θεός νεργεR καί τά κάνει Jλα σύμφωνα
μέ τό Fγαθό του θέλημα. χουμε Bπομένως προορισθ νά
Fποτελο με >παινο καί ~μνο παντοτεινό τς Sπειρης δόξας
του καί τς Fγαθότητός του μεRς οM χριστιανοί, πού καί Fπό πρίν (Jσοι μασταν πρώην πιστοί NουδαRοι καί γίναμε
τώρα χριστιανοί) λπίζαμε καί περιμέναμε τή σωτηρία μας
διά μέσου το Nησο Χριστο .
O ΕCαγγελιστής Nωάννης στήν Pποκάλυψή του μ9ς
λέει:
«Nωάννης ταRς Bπτά κκλησίαις ... χάρις aμRν καί ερήνη...
καί Fπό Nησο Χριστο , I μάρτυς I πιστός, I πρωτότοκος
τν νεκρν καί I Sρχων τν βασιλέων τς γς, τg Fγαπντι μ9ς καί λούσαντι μ9ς Fπό τν )μαρτιν μν ν τg
αματι αCτο ...» (Pποκ. α΄ 4-5).
"γώ I Nωάννης Fπευθύνομαι στίς Bπτά κκλησίες (τς
Μ. Pσίας) καί σ9ς εkχομαι νά >χετε τή χάρη το Κυρίου
μας Nησο Χριστο . ΑCτός εHναι I Fξιόπιστος μάρτυρας τς
Fληθείας το Θεο . ΑCτός εHναι κεRνος πού >χει Fναστηθ
πρτος Fπό τούς νεκρούς καί >γινε Fρχή τς Fναστάσεως
Jλων τν πιστν στή νέα ζωή. ΑCτός εHναι I ξουσιαστής
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καί κύριος Jλων τν βασιλέων τς γς. ΑCτός λοιπόν I Nησο ς καί μ9ς Fγαπάει καί μ9ς >χει λούσει καί καθαρίσει μέ
τό αμα του Fπό τίς )μαρτίες μας.
Κάτι, πού >χει σημαντική βαρύτητα καί FποτελεR θεμελιώδη σημασία γιά τήν Fγάπη το Θεο , εHναι καί  μπειρία τν $γίων καί  προσωπική βίωση τς Fγάπης αCτς.
ΑCτήν καταθέτει I rγιος Pπόστολος Πα λος, πού >χει ζήσει Jσο λίγοι τήν Fγάπη αCτή καί μ9ς λέει τά Fκόλουθα:
«| Fγάπη το Θεο κκέχυται ν ταRς καρδίαις μν
διά Πνεύματος $γίου το δοθέντος μRν. τι γάρ Χριστός
oντων μν Fσθενν κατά καιρόν aπέρ Fσεβν Fπέθανε.
Μόλις γάρ aπέρ δικαίου τις FποθανεRται. πέρ γάρ το Fγαθο τάχα τις καί τολμh FποθανεRν. Συνίστησι δέ τήν Bαυτο Fγάπην ες μ9ς I Θεός, Jτι >τι )μαρτωλν oντων μν
Χριστός aπέρ μν Fπέθανε. Πολλg ον μ9λλον δικαιωθέντες ν ν ν τg αματι αCτο σωθησόμεθα δι; αCτο Fπό τς
3ργς. Ε γάρ χθροί oντες κατηλλάγημεν τg Θεg διά το
θανάτου το ΥMο αCτο , πολλg μ9λλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ν τ[ ζω[ αCτο . ΟC μόνον δέ, Fλλά καί καυχώμεθα ν τg Θεg διά το Κυρίου μν Nησο Χριστο , δι ο
ν ν τήν καταλλαγήν λάβομεν» (Ρωμ. ε΄ 5-11).
∆έν μ9ς ντροπιάζει  λπίδα στόν Θεό, γιατί  Fγάπη το
Θεο >χει χυθ πλούσια καί >χει πλημμυρίσει τίς καρδιές μας
μέ τό γιον Πνε μα. Καί μ9ς δόθηκε 6ς προκαταβολή γιά
τίς δωρεές, πού μέ βέβαιη λπίδα περιμένουμε νά δεχθο με
Fπό τόν Θεό. | Sπειρη Fγάπη καί συγκατάβαση το Θεο
Fπέναντί μας >γινε φανερή Fπό το το, δηλαδή Fπό τό Jτι,
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ν μεRς μασταν Sρρωστοι πνευματικά, δηλαδή )μαρτωλοί καί >νοχοι, I Χριστός στόν καιρό, πού γνώριζε Fπό
πρίν ποιός θά εHναι I κατάλληλος, πέθανε πάνω στό σταυρό, γιά νά σώση μέ τή θυσία του τούς FσεβεRς.
Πραγματικά εHναι μεγάλη  Fγάπη το Θεο . Πολύ δύσκολα μπορεR πιθανόν νά aπάρξη Sνθρωπος πού νά θυσιασθ γιά κάποιον δίκαιον. Γιά ναν Fγαθόν καί καλόν Sνθρωπο eσως τολμήση κάποιος νά πεθάνη. O Θεός Jμως δείχνει μέ τρόπο Fναμφισβήτητο τήν Fγάπη του γιά μ9ς μέ τό
γεγονός Jτι, Sν κι μεRς μασταν )μαρτωλοί, πέθανε γιά χάρη μας I Χριστός. Πολύ περισσότερο λοιπόν τώρα, πού δικαιωθήκαμε μέ τό αμα του, θά σωθο με Fπό τήν μελλοντική 3ργή. Καί αCτό, γιατί ν μεRς μασταν χθροί, συμφιλιωθήκαμε μέ τόν Θεό μέσ: το σταυρικο θανάτου το
Χριστο , πολύ περισσότερο τώρα, πού >χουμε συμφιλιωθ,
θά σωθο με μέσ: το Κυρίου Nησο Χριστο , πού ζ (μέ
τήν Fνάστασή του) αώνια κοντά στόν Θεό 6ς μεσίτης μας.
Καί oχι μόνο θά σωθο με, Fλλά Fπολαμβάνοντας Fπό τώρα τίς εCεργεσίες το Θεο , καυχώμαστε γιά τήν Fγάπη του
διά μέσου το Κυρίου μας Nησο Χριστο , πού μέ τήν παρέμβασή του >χουμε Fποκαταστήσει τίς σχέσεις μας μέ τόν
Θεό.
***
Pλήθεια ποιός Sνθρωπος Fγάπησε τόσο πολύ; Κι Sν Fγάπησε ναν  κάποιον Fριθμό συνανθρώπων του, δέν το
ταν δυνατό νά Fγαπήση Jλους τούς Fνθρώπους μέ τήν eδια
Fπέραντη Fγάπη καί γιά Jλους μαζί καί γιά τόν καθένα
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τους χωριστά. {λους, oχι μόνο τούς τωρινούς Fνθρώπους,
Fλλά Jλους, μικρούς καί μεγάλους, καλούς καί κακούς,
δικαίους καί Fδίκους, Jσοι aπρξαν καί Jσοι θά aπάρξουν
πάνω στή γ. ΕHναι Fδιανόητο αCτό γιά Sνθρωπο. {ση Fγάπη κι Sν νιώθη νας φιλόστοργος πατέρας, εHναι Fγάπη
γιά τό δικό του παιδί καί βέβαια Fγάπη Fνθρώπινη, περιωρισμένη, Fδύναμη, Fσύγκριτα μικρή μπρός στήν Fγάπη το
Θεο . {ση Fγάπη κι Sν >χει μιά μητέρα γιά τά παιδιά της,
δέν μπορεR νά >χη τήν eδια Fγάπη καί γιά Jλα τά παιδιά
το κόσμου, >στω κι Sν θυσιασθ γι; αCτά. | Fγάπη της εHναι Fνθρώπινη, καί γι; αCτό περιωρισμένη καί Fνίκανη νά
σώση τό παιδί της Fπό τήν )μαρτία  νά το ξασφαλίση
αώνια ζωή.
Ποιός καλός Sνθρωπος >νιωσε τέτοιον μανικόν >ρωτα
γιά τούς Fνθρώπους, στε νά Fγαπάη Fπαραμείωτα καί μισούμενος καί διωκόμενος καί βασανιζόμενος καί κακοπαθν 6ς καταγέλαστος καί περιφρονημένος Fπό τούς eδιους
τούς Fγαπημένους του χωρίς πικρία, χωρίς Fγανάκτηση, χωρίς Fπογοήτευση; Καί μάλιστα διατηρώντας Fπό εCγνώμονα Fγάπη τή μνήμη τν Fγνωμόνων καί σαδιστν δημίων
του; Ποιός θά >δειχνε, θεωρώντας τά τραύματα τν βασανιστηρίων του, δείγματα Fγάπης Fδιάσειστα 6ς πρός τή γνησιότητά της; ΑCτά μόνο  κενωθεRσα καί νανθρωπήσασα
Pγάπη ταν Mκανή νά πραγματοποιήση oχι σέ περιωρισμένη
κλίμακα, Fλλά σέ Jλη τήν >κτασή τους. "πανερχόμενος στή
ζωή I νανθρωπήσας καί σταυρωθείς καί Fναστάς Nησο ς,
Fνασταίνοντας τό σμα του, διατηρεR τίς οCλές του καί τίς
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πληγές του καί στά μάτια τν Fγγέλων καί στά μάτια τν
Μαθητν του, τούς Iποίους Fφήνει νά τά ψαύσουν πρός
πιβεβαίωση τς ταυτότητός του καί τς θυσίας τς Fγάπης
του. Καί ν Fπέρριψε Jλα τά Sλλα σωματικά στοιχεRα καί
Jποιο Sλλο χαρακτηριστικό τς aλικότητος το πρίν Fπό
τήν Fνάσταση σώματός του καί Jποιο Sλλο Fδιάβλητο πάθος (π.χ. πεRνα, δίψα, βάρος, Fνάπαυση κ.λπ.), κρατάει συνεχς τίς οCλές του καί τά σημάδια τν πληγν του. Καί μάλιστα μέ χαρά καί καμάρι καί Mκανοποίηση. Πς λοιπόν νά
μή βρο ν Fνταπόκριση σέ αCτήν τήν Fγάπη τά Fναρίθμητα
πλήθη τν )γίων μαρτύρων, πού « πηκολούθησαν τοRς eχνεσιν αCτο », βαδίζοντας τόν eδιο δρόμο το μαρτυρίου χάριν
τς aπερτάτης Fγάπης το Κυρίου γιά τούς Fνθρώπους, καί
πού μαρτύρησαν μέ τή σειρά τους καί αCτοί Fπό Fγάπη
πρός τόν πρτον Fγαπήσαντα αCτούς Κύριον;
O Κύριος «Bαυτόν κένωσε καί >λαβε δούλου μορφήν...
καί σχήματι εaρεθείς 6ς Sνθρωπος, ταπείνωσεν Bαυτόν, γενόμενος aπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυρο ». Μέ
τή σταύρωση καί τήν ταφή του φάνηκε πώς Jλα τελείωναν.
γινε λοιπόν Sδικα  θυσία; {λα Jσα εHπε καί >κανε I Nησο ς, I Μονογενής ΥMός το Θεο , Jλα αCτά Fποτελο σαν
)πλούστατα φενάκη; Στηρίχθηκαν λοιπόν λπίδες στό πρόσωπό του καί στό >ργο του, καί Jλα τάφηκαν πίσω Fπό μιά
βαρειά ταφόπετρα; τσι φάνηκε τοCλάχιστον. Μιάν Fναλαμπή Fπολυτρώσεως στό Πρόσωπο το Κυρίου τήν διέψευδε  )λυσίδα τν δραματικν γεγονότων τν λαχίστων
μερν πού προηγήθηκαν καί τά σφράγιζε πιά γιά πάντα
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 σιγή το τάφου; Γιά λίγες μέρες >τσι φάνηκε, πώς Jλα πγαν χαμένα. «|μεRς δέ 4λπίζομεν Jτι αCτός στιν I μέλλων
λυτρο σθαι τόν Nσραήλ· Fλλά γε σύν π9σι τούτοις τρίτην
ταύτην μέραν Sγει σήμερον Fφ; ο τα τα γένετο» (Λουκ.
κδ΄ 21). Πόση θλίψη, Fλήθεια, πόση Fπογοήτευση, πόσο
ζοφερή Fπαισιοδοξία, Fλλά καί Fπελπισία δέν μαρτυρο ν
αCτά τά λόγια! Καμμιά λπίδα πιά μετά τήν ταφόπετρα,
πού φάνηκε νά σκεπάζη καί νεκρώνη λπίδες, oνειρα,
προσδοκίες...
ΑCτή ταν  Fνθρώπινη πλευρά.
Καί  θεία πλευρά; | θεία πλευρά δέν μίλησε μέ λόγια.
Μίλησε μέ τόν πιό αCθεντικό καί Fδιαμφισβήτητο τρόπο,
μέ τήν Pνάσταση!
Γιατί μέ τήν Pνάσταση:
«| φθορά ξωστράκισται·  Fφθαρσία ξήνθησε· I δεσμός I χρόνιος διαλέλυται· οM οCρανοί,  γ καί τά πίγεια
εCφραίνονται· ξανέστη γάρ Χριστός· σκύλευται I θάνατος» καί  συνδιαλλαγή Θεο καί Fνθρώπου πισφραγίσθηκε Iριστικά καί Fμετάκλητα.
«| εCφρόσυνος γάρ πεφάνη μέρα», πού κατ; αCτήν
πραγματοποιήθηκε I θρίαμβος τς Fγάπης το αωνίου Θεο ! ('ρθρος Παρασκευς το Θωμ9, Στιχηρά τν Αeνων)
ΑCτg  δόξα,  τιμή, τό κράτος,  σοφία,  Fγάπη, I αHνος καί  αωνία εCγνώμων εCχαριστία! Pμήν!
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ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΛΟΓΩΝ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ(*)
1.

Ο

M Θεομητορικές Bορτές κατέχουν κεντρική θέσι μεταξύ
τν Bορτν τς "κκλησίας, διότι  περαγία Θεοτόκος συνήργησε Jσο κανένας Sλλος Sνθρωπος στήν Σάρκωσι
το ΥMο καί Λόγου το Θεο καί Sρα στήν σωτηρία μας.
∆οθεRσα Iλοκληρωτικά στόν Θεό καί γεννήσασα τόν Χριστόν ν παρθενί@, >γινε  πρώτη πολίτις τς Βασιλείας τν
ΟCρανν, I πρτος θεωμένος Sνθρωπος, Θεός μετά τόν Θεόν, μεθόριον κτιστο καί Pκτίστου καί τά δευτερεRα τς $γίας Τριάδος κατέχουσα, κατά τόν rγιο Γρηγόριο τόν Παλαμ9. ∆ιά το το προσταται τν σωζομένων. Προσταται τς
"κκλησίας καί Jλων τν συνάξεων καί πανηγύρεων καί
Bορτν της. Σέ Jλες τίς εCχές καί προσευχές της >χει τήν πρώτη θέσι μετά τόν Σωτρα Χριστόν, τόν μονογεν Της ΥMόν.
Στό πρόσωπο τς Fειπαρθένου πληρο ται  προφητεία, τήν
(*)

Pποσπάσματα Fπομαγνητοφωνημένων Iμιλιν το Καθηγουμένου τς
Aερ9ς μν Μονς, Pρχιμ. Γεωργίου, ες τήν τράπεζαν αCτς π; εCκαιρί@ τν )γίων Θεομητορικν Bορτν.
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Iποία  δία ν Πνεύματι $γί: εHπε: «Nδού γάρ Fπό το ν ν
μακαριο σι με π9σαι αM γενεαί»· Fλλά καί τς )πλς κείνης γυναικός I μακαρισμός, τήν Iποίαν Fναφέρει I rγιος
ΕCαγγελιστής Λουκ9ς: «Μακαρία  κοιλία  βαστάσασά σε
καί μαστοί ο~ς θήλασας».
2.
nνας Fπό τούς Θεολόγους τς "κκλησίας λέγει Jτι τό
περί τς Θεοτόκου μυστήριο εHναι τό σωτερικό μυστήριο
τς πίστεώς μας, πού δίδεται 6ς δρο σέ Jσους θά πιστεύσουν στόν Σωτρα Κύριον Nησο ν Χριστόν. {ταν πιστεύσ? κάποιος τόν Χριστόν 6ς Σωτρα, τότε θά διδαχθ[ καί
τό Sλλο μυστήριο περί τς $γίας Του Μητρός.
Τό θαυμαστό το μυστηρίου εHναι Jτι Jλη  Fσύλληπτη
Fπό Fνθρώπινο νο δόξα τς Κυρίας Θεοτόκου, νά γίν? γέφυρα πρός τόν Θεό, νά καταστ[ τιμιωτέρα τν Χερουβείμ
καί νδοξοτέρα τν Σεραφείμ καί Fνωτέρα Jλων τν Sλλων ννέα ταγμάτων, νά φθάσ? μέχρι τόν θρόνο τς Παναγίας Τριάδος, νά καταστ[ μεθόριο κτιστο καί Fκτίστου
καί νά >χ? τά δευτερεRα τς $γίας Τριάδος, Fντανακλh
στούς Fνθρώπους. | Παναγία δέν εHναι να ξωγήινο oν.
"τίμησε τόσο τήν Fνθρωπίνη φύσι, στε νά τήν καταστήσ?
Χριστοτόκο καί Θεοτόκο. Τό τονίζω αCτό. {λα αCτά τά
πετέλεσε  Παναγία 6ς Sνθρωπος. ∆έν χωρίσθηκε Fπό τήν
Fνθρωπίνη φύσι. "δ διαφέρει  διδασκαλία τς *ρθοδόξου Πίστεώς μας Fπό κείνην τν Παπικν, πού τήν ξε36

χωρίζουν Fπό τό Fνθρώπινο γένος μέ κάποια πεπλανημένα δόγματα (τά δόγματα περί Fσπίλου συλλήψεως τς
Παναγίας καί περί Fναλήψεώς Της). Καί αCτό τό πέτυχε 
Παναγία oχι γιατί >φερε Sλλη φύσι, Fλλά διότι μόνη ΑCτή
Fξιοποίησε τίς δυνατότητες τς Fνθρωπίνης φύσεως στό >πακρο μέ τήν Fρετή Της καί τήν Iλοκληρωτική Fφοσίωσί
Της στόν Θεό, στε νά γίν? Mκανή νά γεννήσ? τόν Θεό. Καί
oχι μόνο Τόν γέννησε, Fλλά καί σέ Jλη τήν πί γς ζωή
Του μέχρι καί το σταυρικο θανάτου Του  Παναγία ταν
συμπαραστάτης Του. Καί μετά τήν Pνάστασί Του  Παναγία ταν προεξάρχουσα στήν "κκλησία. Τό γνωρίζουμε
αCτό Fπό τήν μπειρία τς "κκλησίας. | Παναγία ταν Iδηγός, Γερόντισσα τν )γίων Pποστόλων, προστατο τν
)γίων Pποστόλων καί τν πρώτων Χριστιανν. Καί σήμερα, Jπου  "κκλησία συνάγεται, κεR εHναι παρο σα καί 
Θεοτόκος ν μέσ: τν πιστν. Γι; αCτό δέν aπάρχει Pκολουθία, στήν Iποία  Παναγία νά μή εHναι κεντρικό πρόσωπο.
Τό >ργο Της aπέρ τς σωτηρίας τν Fνθρώπων εHναι συνεχές. sν I Κύριος μν Nησο ς Χριστός ργάζεται, καί 
Παναγία συνεργάζεται μέχρι τς ∆ευτέρας Παρουσίας το
ΥMο Της γιά τήν εkκλεια καί τήν εCστάθεια τς "κκλησίας
καί τήν σωτηρία τν πιστν.
ΕHναι μεγάλη παρηγορία γιά τήν Fνθρωπίνη φύσι Jτι Fπό τήν Παναγία Θεοτόκο γεννήθηκε I Χριστός. Pπό αCτήν
>λαβε τήν σάρκα. Καί  σάρκα καί τό αμα πού κοινωνο με
εHναι  σάρκα καί τό αμα πού δανείσθηκε I Λόγος Fπό
τήν Θεοτόκο. Γι; αCτό καί μετά τόν καθαγιασμό τν Τιμίων
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∆ώρων Fπό τό γιον Πνε μα κφωνο με: «"ξαιρέτως τς
Παναγίας Pχράντου, περευλογημένης, "νδόξου, ∆εσποίνης μν Θεοτόκου καί Pειπαρθένου Μαρίας».
Γι; αCτό, Jταν ζο με Fληθινά καί 3ρθόδοξα τήν πίστι
στήν Θεοτόκο, τήν νοιώθουμε χαρά μας, Fπαντοχή μας, Fληθινή δόξα το Fνθρωπίνου γένους καί Fληθινή δόξα το
γυναικείου φύλου. ∆έν Fποτελο ν δόξα το γυναικείου φύλου αCτά πού νομίζουν οM φεμινίστριες. {σες γυναRκες τό
καταλαβαίνουν αCτό, δέν >χουν κανένα σύμπλεγμα κατωτερότητος γιά τό Jτι εHναι γυναRκες. ∆ιότι ξέρουν Jτι στό
πρόσωπο τς Παναγίας δοξάσθηκε I Sνθρωπος καί διαίτερα τό γυναικεRο φύλο. ∆έν διετέλεσε Mερεύς  πίσκοπος.
| θεομητορική Της Jμως διότητα τήν κατέστησε Fνωτέρα
κάθε Mερέως, πισκόπου καί αCτν τν Fγγελικν τάξεων.
3.
| Γέννησις τς Κυρας Θεοτκου FποτελεR ατία παγκοσμου χαρ9ς. Σέ να Fπό τά 6ραιότατα τροπρια τς Bορτς
FποκαλεRται «ρζα το γνους μν». Καί oντως  Παναγα
μας εHναι  να ρζα,  Iποα μσα σέ να Sγονο κσμο, σέ
να στεRρο κσμο, σέ να πνευματικά νεκρό κσμο μπρεσε
νά μ9ς φρ? τό Sνθος τς ζως, τόν Σωτρα Χριστν. Χωρίς
αCτήν τήν να ρζα  Fνθρωπτης δέν θά μπορο σε νά >χ?
τόν γλυκτατο καρπ, τόν Σωτρα Χριστν. Καί γι; αCτό
 Γννησς Της 6ς Fρχή τς Fναπλσεως το Fνθρωπνου
γνους εHναι aπθεσις παγκοσμου χαρ9ς.
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∆έν θά πρπει νά λησμονο με Jτι, γιά νά aπρξ? αCτή
 παγκσμιος χαρά, συνετλεσαν δο )πλές καί ταπεινές
ψυχς. O rγιος Nωακείμ καί  )γία sννα. "λτρευαν τόν
Θεό μυστικά μέσα Fπό τήν καρδι τους. sφηναν τόν πνο
τους γιά τήν Fτεκνα τους μέ μπιστοσνη καί προσευχή
νπιον το Θεο . Pπό κενη τήν λατρεα το Θεο , τήν
μπιστοσνη τους στόν Θε, τήν Fνθεσι τς ζως τους
στόν Θε, τήν καθαρτητα τς καρδι9ς τους, τήν )πλτητ
τους καί τήν ταπενωσ τους >γινε τό μγα θα μα· νά προέλθ? κ τν πρην στερων γονων  λσις τς Fνθρωπνης
στειρτητος. «{που Θεός βολεται, νικ9ται φσεως τξις».
∆έν >λυσαν τήν στειρτητα τς Fνθρωπνης φσεως οkτε οM
φιλσοφοι, οkτε οM πολιτικο, οkτε οM Sλλοι δισημοι γται τς Fνθρωπτητος. Τήν >λυσαν δο )πλές καί ταπεινές
ψυχές, I Nωακείμ καί  sννα. ΣκεφθεRτε τί μεγλα πργματα μπορο ν νά συμβο ν Fπό )πλούς καί ταπεινούς Fνθρπους. O κσμος δέν τούς κτιμh, διτι δέν >χει τά κριτ ρια
γιά νά κτιμ σ? ττοιου εeδους πνευματικά κατορθματα.
Τούς FγνοεR πολλές φορές  καί τούς περιφρονεR. {ταν Jμως οM ψυχές δδωνται στόν Θε, )γιζωνται, καθαρζωνται, προσεχωνται καί ζο ν γιά τόν Θεό, ττε I Θεός μπορεR Fπό αCτές τίς )πλές καί ταπεινές ψυχές νά βγλ? κτι
πολύ μεγλο γιά Jλο τόν κσμο, Jπως συνβη μέ τόν rγιο
Nωακείμ καί τήν )γία sννα. Γι; αCτό καί τούς εCγνωμονο με, διτι I σεμνς τους γμος, I ν προσευχ[ καί ν )γντητι
καί ν )γιασμg γμος τους, >γινε ατα νά >λθ? στόν κσμο
τό Sνθος τς Παρθενας,  Κυρα Θεοτκος,  Μητρα το
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Λυτρωτο . Συμμετχομε καί μεRς μυστικ, καρδιακ, προσευχητικ, λατρευτικά σέ αCτήν τήν παγκσμιο χαρ. Προσκυνο με, Jπως λγουν τά γρμματα τς "κκλησας μας, τά
σπργανα, μέ τά IποRα περιεβλ θη rμα τ[ Γενν σει της 
Κυρα Θεοτκος. Τήν εCχαριστο με, διτι κ κοιλας Μητρός καί ξ αCτν τν νηπιακν καί βρεφικν Της τν
προσεφρθη Iλκληρη στόν Θε. τσι συνεχζουσα τήν )γιτητα το )γίου Nωακείμ καί τς )γίας sννης, >γινε καί
κενη I θεβλαστος καρπός τς παρθενας,  Μητρα το
Λυτρωτο .
| Θεοτόκος >λυσε τήν Fτεκνα το Fνθρωπνου γνους.
∆ιότι oντως μέχρι τήν στιγμή κείνη τό Fνθρπινο γνος ταν Sτεκνο. ΟM Sνθρωποι >καναν πολλά φυσικά παιδι, Fλλά δέν μπορο σαν νά γενν σουν τό μνο παιδί πού >πρεπε νά φέρουν στόν κόσμο. ∆έν μπορο σαν νά γενν σουν
τόν Θε. Γι; αCτ, Sν καί εHχε πολλά παιδιά I κσμος, ταν
Sτεκνος πνευματικ. | Παναγα μας Jμως >λυσε τήν Fτεκνα το Fνθρωπνου γνους καί γννησε τόν ΥMόν το
Θεο .
{πως κενη λοιπόν γννησε τόν ΥMόν το Θεο , >τσι
καί  δικ Της πρεσβεα καί εCλογα μπορεR νά Fξιν? καί
μ9ς, πού Fκολουθο με πί τά eχνη Της καί πί τά eχνη το
μονογενο ς Της ΥMο , νά aπερβαίνουμε καί μεRς τήν Fτεκνα
τς )μαρτας, τήν Sγονη κτός το $γίου Πνεματος Fνθρωπνη φσι. Τότε  φσις μας γονιμοποιουμνη Fπό τήν Χρι
το $γίου Πνεματος θά μπορεR νά γεννh τίς rγιες Fρετές
καί >τσι νά εHναι γνιμος καί καρποφρος καί πνευματική.
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Τότε  φσις μας FξιοποιεRται καί Fποκαθίσταται στό κάλλος πού I Θεός τς προσέδωσε Jταν τήν >πλασε. ∆ιτι I
Θεός δέν >πλασε τόν Sνθρωπο νά εHναι νεκρός καί στεRρος
καί Sγονος, Fλλά τόν >πλασε νά εHναι ζωντανός καί γνιμος καί δημιουργικς. Νά μπορεR νά δημιουργ[ τήν )γιτητα καί νά γεννh μσα του τόν eδιο τόν Χριστ. τσι κθε
Sνθρωπος θά μπορεR νά γίνεται Χριστοφρος, Jπως  Κυρα Θεοτκος ταν I πρτος Χριστοφρος Sνθρωπος πού
φνη πνω στήν γ.
4.
ΟM παραινέσεις Fπό τήν κατάληξι το λόγου στό «Γενέσιο τς Θεοτόκου» πρός τούς Χριστιανούς, γγμους καί
παρθενεοντας, το ν )γίοις Πατρός μν Γρηγορίου το
Παλαμ9, I IποRος Fνήκει στούς μεγλους Πατρας τς "κκλησας πού θεολγησαν περί τς $γίας Θεοτκου καί >ζησαν ν μυστηρ: τό μυστ ριον τς Fειπαρθνου, 4χο ν στά
αCτιά τς ψυχς μας. Nδιαιτρως σέ μ9ς οM IποRοι ξ λθαμεν
κ το κσμου χριν το Χριστο καί πιθυμο με νά ζ σωμε κτι Fπό τό μυστ ριο τς παρθενας τς Θεοτκου καί
τν $γίων. Pκοσαμε τόν rγιο Γρηγριο νά μ9ς λγ? τί μεγλη Fποστολή >χει I παρθενεων, πς νά >χ? καθαρά oχι
μνο τό σμα του Fλλά καί τήν ψυχ του Fπό κθε λογισμό, I IποRος μολνει τήν καθαρτητα καί )γντητ του,
γιά νά μπορεR νά εHναι σκε ος καθαρτατο το Παναγου
Πνεματος καί  παρθενα του νά εHναι παρθενα λατρεας
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καί Fγπης πρός τόν Θεν. Νά μή εHναι να μσο αCτοδικαισεως, να μσο aπερηφανεας, κτι πού θά τόν κν?
νά ασθνεται μέσα του Fντερος Fπό τούς Sλλους Fνθρπους, Fλλά νά κφράζ? τήν τελεα προσφορά τς Fγπης
του πρός τόν Θεν. O παρθενεων εHναι κεRνος I IποRος
φλγεται Fπό τόν θεRον >ρωτα καί δέν γνωρίζει καλύτερο
τρόπο νά κφρσ? τόν >ρωτ του αCτόν παρά μνον μέ
τήν Mερά παρθενα, προσφέρων στόν Χριστό τήν πλ ρη )γντητα τς ψυχς καί το σματός του.
5.
Κατά τήν λαμπρά Bορτή τν Εσοδίων τς Θεοτόκου
στόν Ναό το Σολομντος Bορτάζομε τήν Iλοκληρωτική
Fφιρωσι τς Παρθνου ες τόν Θεν. Μόλις τριετής στήν
λικα καί μέ τήν θλησ Της εσλθε στόν Ναό το Θεο ,
γιά νά ζήσ? κεR μία aπέρ φύσιν ζωή μέ Fδιάλειπτη προσευχή καί μέ συνεχ θεωρα το Θεο . Λγει I rγιος Γρηγριος I Παλαμ9ς στήν περίφημη Iμιλα του στά «Εσόδια
τς Θεοτόκου» Jτι  Παναγία μας πιθυμο σα νά βοηθήσ?
τό δεινς βασανιζόμενο γένος τν Fνθρώπων καί νά γίν?
πρεσβευτής aπέρ αCτο νπιον το Θεο , θέλησε καί νά
προετοιμασθ[ γιά τήν μεγλη αCτή Fποστολ . | προετοιμασα Της αCτή >γινε μσα στά για τν $γίων το Ναο
το Σολομντος, Jπου μνον I Fρχιερεύς εσ ρχετο μα φορά τό >τος. "κεR  Κυρα μν Θεοτκος Sσκησε τήν συχα. Μσα στήν συχα τς προσευχς καί τς μυστικς να42

τενσεως το Θεο συνντησε τόν Θεό, συνομλησε μέ τόν
Θεό, )γισθηκε γιά τόν Θεό, προσφρθηκε στόν Θεό καί
>τσι Bτοιμάσθηκε νά Fσκ σ? τήν μεγλη αCτή Fποστολ
Της. Τόσο πολύ πλησίασε τόν Θεό μέσ: τς Mερ9ς συχίας,
πού Fνάγκασε, τρόπον τινά, τόν Fβίαστο Θεό νά κλίν? τούς
οCρανούς, νά κατοικήσ? μέσα Της καί νά σαρκωθ[ Fπό
ΑCτήν. ∆έν aπρχε κανείς Sλλος Sνθρωπος Sξιος στόν κσμο, πού θά μπορο σε νά γν? Μητρα το Λυτρωτο . ¡Ετσι
>δειξε καί σέ μ9ς, κατά τόν rγιο Γρηγριο, τήν μεγλη σημασα τς συχας,  Iποα καταρτζει πνευματικά τόν Sνθρωπο, εeτε μενει σέ Jλη τήν ζω του μσα στήν συχα, εeτε
τήν χρησιμοποιήσει σάν μα προετοιμασα γιά μία Fποστολή, Jπως συνβη μέ τόν Pπστολο Πα λο καί τούς Sλλους
Pποστλους καί μέ τούς μεγλους Πατρας τς "κκλησας
μας, οM IποRοι Fφο συχαστικά ξεκνησαν τήν ζωή τους
καί Bνώθηκαν μσα στήν συχα μέ τόν Θε, Fκολούθως
μπόρεσαν νά μιλ σουν Fποτελεσματικά στούς Fνθρπους
γιά τόν Θεό καί νά Bλκσουν τίς καρδις των πρός ΑCτόν.
Γιά Jσους λοιπόν φενται τς μυστικς καί συχαστικς
Fνδου πρός τόν Θεό καί τς μυστικς θεωρας καί γνσεως το Θεο ,  Παναγα μας εHναι πρτυπος Iδς. PποτελεR πρτυπο καί γιά τούς ν τg κσμ: βιο ντας, καί γιά
τούς ν παρθεν@ καί σεμνg γμ:, καί γιά τίς μητρες, Fλλά καί γιά τούς Mερς συχζοντας. "πειδή λοιπόν "κενη
γκαινασε τόν τρπο αCτόν τς θεσεως, τήν Mερά συχα,
γι; αCτό καί μεRς διαιτρως νατενζομε πρός τήν παναγα Μορφ Της καί τό πανγιο Πρσωπ Της καί τήν πα43

ρακαλο με θερμς καί τήν Mκετεομε, νά βοηθ σ? καί μ9ς
νά ποθ σωμε αCτό πού εHναι τό Fκρτατο φετό γιά κθε
Μοναχό. Γιατί τί περισστερο νά ποθ σ? νας Μοναχός
Fπό τήν συχα καί τήν θεωρα το Θεο ; Pπό τήν συγκντρωσι το νο καί τήν διαρκ νοερά νατνισι το Θεο ,
Fπό τήν μν μη το Θεο ; Τί περισστερο νά ποθ σ? νας
Μοναχός Fπό τήν νψι, τήν συνεχ Fντασι πρός τόν Θεό
καί τήν πνευματική γρ γορσι καί Fγρυπνα; ΕCλογημνοι
οM Μοναχοί καί οM Χριστιανο, οM IποRοι ποθο ν τήν νψι
καί >χουν συνειδητοποι σει τήν μεγλη σημασα καί Fξα
της γιά Jλους. ΕCλογημνοι οM Μοναχοί καί οM Χριστιανο,
οM IποRοι Fγωνιζμενοι γιά τήν νψι >χουν κνει αCτό πού
λγει I rγιος Nσαάκ I Σρος, >χουν βρ τόν πολτιμο μαργαρτη καί γι; αCτό προσχουν νά μή τόν χάσουν μέ τήν Fργολογα, τήν κατκρισι καί τόν σκοτισμό το νο . ΑCτοί
ξαγοράζονται τόν καιρό τους, κατά τόν λόγο το θείου
Pποστόλου· « ξαγοραζόμενοι τόν καιρν, Jτι αM μραι πονηρα εσιν». {ποιος Μοναχός >χει τήν εCλογημνη νψι,
>χει τήν προσοχή νά μή φεγ? I νο ς του Fπό τόν Θε, ε
δυνατόν κθε δευτερλεπτο, αCτός >χει βρ τόν πολτιμο
μαργαρτη καί >χει καταλβει πσο μεγλη εCλογα εHναι
αCτή  κατστασις τς μοναχικς ζως. ΑCτς ξαγορζεται
τόν καιρν. ∆ιτι Sν δέν γνεται αCτ, Sν δέν aπρχ? αCτός
I πθος καί αCτός I Fγώνας, δέν ξαγοραζμεθα τόν καιρό.
Περνο ν οM μρες καί οM <ρες, οM μνες καί τά χρνια, οM
γιορτές καί οM νηστεRες, καί μ9ς διαφεγει τό πολυτιμτερο,
αCτό γιά τό IποRο ξ λθαμε στήν εCλογημνη >ρημο. Μ9ς
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καλεR νά Fγωνισθο με στό Fγώνισμα αCτό  Κυρα Θεοτκος,  ∆ιδσκαλς μας,  Προσττις καί ¡Εφορς μας,  |γουμνη καί πνευματικ μας Μητρα. {λοι μας 3φείλομε
νά βάλωμε Fρχήν μετανοίας, διτι πολύς χρνος τς ζως
μας πρασε χωρίς νά >χωμε τόν νο ν μας στόν Θεό, χωρίς νά
>χωμε τήν μν μη το Θεο Fλλά λογισμούς Fσκπους καί
FνωφελεRς, περιηγ σεις το νο δ καί κεR, Fργολογες
καί Sλλα πργματα μή πρποντα στόν θεοειδ νο ν το Fνθρπου. sς Fναλογισθο με πσα χρνια χσαμε Fπό τήν
ζω μας, πού θά >πρεπε νά τά εeχαμε κερδσει καί Fξιοποι σει, Fγωνιζόμενοι νά κρατο με τόν νο μας στήν μν μη το
Θεο . sς τό σκεφτο με τρα, Jσο >χουμε καιρό, καί oχι
στό τλος τς ζως μας, ττε πού δέν θά aπάρχ? δυνατότης
νά γν? πανρθωσις. Τρα μπορεR νά γν? πανρθωσις.
Τώρα aπρχει καιρός μετανοας γιά Jλους μας. O Χριστός
καί  Παναγα μ9ς τό ζητο ν τρα, θά μ9ς τό ζητ σουν καί
τήν ρα τς κρίσεως. sς ζητήσουμε τήν βο θεια τς Παναγας μας, τήν χρι Της καί τήν εCλογα Της, βζοντες Fρχήν
μετανοας Fπό σ μερα, νά πιποθ σωμε καί νά Fγωνισθο με περισστερο γιά τήν εCλογημνη νψι. Μακρι Jλος I Fγώνας πού >χει γίνει μχρι σ μερα γιά τήν aπακο , γιά τήν
κθαρσι τς καρδι9ς Fπό τά πθη, γιά τήν Fγπη πρός τόν
Θεό καί πρός τούς Fδελφούς, νά χρησιμεύσουν 6ς προετοιμασα, γιά νά προχωρ σωμε στό δετερο καί πιό οCσιαστικό στδιο τς μοναχικς μας ζως, πού εHναι τό στδιο τς
ν ψεως, τς Mερ9ς συχας, στήν Iποα  Κυρα Θεοτκος
εHναι Iδηγς μας.
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{ταν τό διακνημα Fπαιτ[ νά βγο με Fπό τόν Bαυτ
μας, νά βγανωμε· Jταν Jμως δέν τό Fπαιτ[ Sς μή βγανωμε.
Pλλά καί τήν ρα το διακον ματος μεRς πλι νά προσπαθο με, Jσο μπορο με, νά κρατο με τήν συχα καί τήν
νψι. {ταν >χωμε τόν πειρασμό τς ξωστρεφεας πού καταστρφει τήν συχα, Sς θυμμαστε τήν Παναγα στόν
Ναό το Σολομντος, στά για τν $γίων, καί Sς λμε
στόν Bαυτό μας Jτι μεRς 6ς Μοναχοί 3φείλομε νά βαδσωμε
τήν Iδό τς Pειπαρθνου Μαρας. ΑCτό θά μ9ς βοηθh
στήν πνευματικ μας ζωή νά κνωμε καρπό πνευματικ.
∆ιτι καί τά Sλλα >ργα μπορεR νά εHναι καλά καί νά μ9ς
βοηθο ν στήν πνευματική ζωή· άν Jμως δέν Fγαπ σωμε
τήν συχα, θά μείνουμε πτωχοί στήν πνευματική ζωή, διότι
I περισστερος πνευματικός καρπός Fποκτ9ται μσα στήν
συχα τς προσευχς καί τς μυστικς Bνσεως μέ τόν
Θεν.
6.
«ΕCαγγελίζου, γ, χαράν μεγάλην...». Μεγάλη χαρά >χει
 "κκλησία. ΑCτό φαίνεται καί Fπό τόν λαμπρό στολισμό
καί Fπό τόν πανηγυρικό Bορτασμό στό μέσον τς πένθιμης
περιόδου τς Μ. Τεσσαρακοστς. Λέγεται Jτι συνέπεσε κάποτε  Bορτή το ΕCαγγελισμο μέ τήν Μ. Παρασκευή. O
τυπικάρης κάποιας $γιορειτικς Μονς, διά τό πένθιμον
τς μέρας, παρέλειψε τά χαρμόσυνα τροπάρια τς θεομητορικς Bορτς. Καί ν  Fγρυπνία εHχε προχωρήσει,  νύχτα
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δέν τελείωνε. Τότε σκέφθηκε νά βάλ? καί τά τροπάρια το
ΕCαγγελισμο καί Fμέσως ξημέρωσε.
| χαρά τς "κκλησίας δέν εHναι Fδικαιολόγητη. | Κυρία Θεοτόκος δέχεται στά )γνά καί παρθενικά Της σπλάγχνα τόν Θεό Λόγο. Καί σαρκώνεται I Λόγος oχι μέ τό «ΧαRρε Κεχαριτωμένη» το Pρχαγγέλου Γαβριήλ, Fλλά μετά τόν
διάλογο γιά τόν aπέρ φύσιν τρόπο τς συλλήψεως, Jταν 
Παρθένος εHπε τό· «Nδού  δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά
τό ρμα σου». Τότε I Λόγος «σάρξ γένετο καί σκήνωσεν
ν μRν».{πως I Χριστός θελε καί «συνελήφθη», >τσι καί
 μητέρα Του >πρεπε νά κυοφορήσ? oχι Fναγκαστικά, Fλλά μέ Jλη τήν θέλησί Της. πρεπε, κατά τόν rγιο Νικόλαο
Καβάσιλα, μεγάλο θεομητορικό θεολόγο το 14ου ανος,
oχι μόνο νά συντελέσ? στήν οκονομία τς σωτηρίας σάν
κάτι τό Bτεροκίνητο, πού )πλς χρησιμοποιήθηκε, Fλλά
νά προσφέρ? θεληματικά τόν Bαυτό Της καί νά γίν? συνεργάτης το Θεο στήν φροντίδα γιά τό Fνθρώπινο γένος >τσι,
στε νά >χ? μέ ΑCτόν μερίδιο καί νά εHναι κοινωνός καί
στήν δόξα πού προέρχεται Fπό αCτήν τήν φιλανθρωπία.
| Θεοτόκος εHχε μπιστοσύνη στόν Θεό καί δέν φοβήθηκε νά Το προσφέρ? τήν λευθερία Της. | Εkα φοβήθηκε,
καί I Sνθρωπος φοβ9ται Jτι, άν χαρίσ? τήν λευθερία του
στόν Θεό, θά χάσ? τήν δική του λευθερία. | τραγωδία το
Fνθρώπου εaρίσκεται στό Jτι, αCτό πού φοβ9ται Jτι θά πάθ? Sν προσφέρ? τήν λευθερία του στόν Θεό, τό παθαίνει μή
προσφέροντάς την. Μή προσφέροντας τήν λευθερία-Fγάπη
του πρός τόν Θεό, δέν βγαίνει Fπό τό Fρρωστημένο γωκεν47

τρικό του κύκλωμα, δέν aψώνεται πάνω Fπό τήν φθαρμένη του φύσι καί Fναγκαιότητα, δέν νικh τόν θάνατο, δέν
κπληρώνει τόν θεόσδοτο δυναμισμό τς aπάρξεώς του καί
τήν ρωτική δίψα τς ψυχς του πού μόνο στόν Θεό μπορεR
νά ξεδιψάσ?. ΠροσπαθεR νά ξεδιψάσ? μέ aποκατάστατα
το Θεο . Πάντα Jμως μένει Fνεκπλήρωτος. τσι αCτοπεριορίζεται, αCτοφυλακίζεται στό κτιστό καί περιωρισμένο,
αCτοευνουχίζεται πνευματικά. ∆έν Fφήνει τήν φύσι του νά
γίν? “θεοτόκος”.
{μως, τό «Nδού  δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρμα σου» τς Παναγίας μας, μ9ς βοηθh Jλους νά συνειδητοποιήσουμε Jτι τότε μόνο κπληρώνουμε τόν θεRο προορισμό
μας, πού δέν εHναι Sλλος Fπό τό νά συλλάβουμε «πνε μα
σωτηρίας», νά φθάσουμε στό «καθ; Iμοίωσιν» το Θεο , νά
θεωθο με, Jταν Fνταποκρινώμεθα στό κάλεσμα το Θεο
προσφέροντάς Του λεύθερα καί μέ Fγάπη Jλη τήν θέλησί
μας, Jπως >κανε  Κυρία μας Θεοτόκος. ΑCτό διαίτερα γιά
μ9ς τούς μοναχούς γίνεται Jταν aπακούωμε Fδιακρίτως καί
μέ χαρά στόν Γέροντά μας καί Jταν aπομένουμε Fγόγγυστα
τίς θλίψεις τς μοναχικς ζως.
7.
| Bορτή τς παπαντς εHναι Bορτή Μεσσιανική. O Μεσσίας, τόν IποRον Fνέμενε I λαός το Nσραήλ, Fρχίζει νά μφανίζεται στό προσκήνιο τς Mστορίας, βρέφος βέβαια Fκόμη, καί μάλιστα στόν Ναό το Σολομντος. "κεR πού ταν
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στραμμένες Jλες οM λπίδες τν εCσεβν Nσραηλιτν μφανίζεται I Κύριος, Fγκαλοφορούμενος aπό τς )γίας καί Fειπαρθένου Θεοτόκου καί Τόν aποδέχονται ξ 3νόματος τν
προφητν καί τν Sλλων δικαίων τς Παλαι9ς ∆ιαθήκης I
πρεσβύτης Συμεών καί  )γία sννα  προφτις. ποδοχή
θεία καί οCράνιος, Fλλά καί ταπεινή καί κεκρυμμένη Fπό
τά μάτια το κόσμου. {λοι οM δίκαιοι τς Παλαι9ς ∆ιαθήκης, οM IποRοι νοσταλγο σαν τόν Μεσσία, διά τν χειρν
τν δικαίων αCτν Fνθρώπων, Συμεών καί sννης, aποδέχονται τόν Κύριο τς ∆όξης.
ΟM ταπεινοί αCτοί Sνθρωποι εHχαν πολύν πόθον Θεο καί
θελαν νά λατρεύουν μυστικς τόν Κύριο. Στόν Ναό το Σολομντος λατρεύετο I Θεός καθημερινς πί εκοσιτετραώρου βάσεως καί προσεφέροντο οM θυσίες το Νόμου τς
Παλαι9ς ∆ιαθήκης, πού προεικόνιζαν Jμως καί προανήγγειλαν τήν μία καί μοναδική θυσία τς Καινς ∆ιαθήκης το
ΥMο το Θεο . Γι; αCτό καί οM δίκαιοι Συμεών καί sννα κεR Fσκήτευαν, κεR λάτρευαν τόν Θεό, προσηύχοντο, γιάζοντο καί Fνέμεναν νά eδουν τόν Κύριο τς ∆όξης. Καί δέν
Fπέτυχαν το ποθουμένου. O Κύριος δέν το δυνατόν νά
μή Mκανοποιήσ? τόν θεRο πόθο καί >ρωτα τν εCλαβν αCτν ψυχν. "ν εaρίσκοντο ες τάς δυσμάς το βίου των
Fντίκρυσαν τόν Κύριον 6ς βρέφος τεσσαρακονθήμερον καί
καθήμενον 6ς πί θρόνου χερουβικο ες τάς Fγκάλας τς Fπειρογάμως ΑCτόν Τεκούσης. Τότε μέ Fνοιχτές Fγκάλες Τόν
aπεδέχθησαν, Τόν προσεκύνησαν καί Τόν 4σπάσθησαν. O
δέ δίκαιος Συμεών εHπε τό γνωστό· «Ν ν Fπολύεις τόν δο 49

λον σου ∆έσποτα...» τό IποRο κατέληξε 6ς Bξς· «Φς ες
Fποκάλυψιν θνν καί δόξαν λαο σου Nσραήλ». ∆ηλαδή,
ΑCτός πού βαστάζω στά χέρια μου εHναι Φς τν "θνν
καί ∆όξα το Nσραήλ. ∆έν εHναι γιά τούς Nσραηλίτας μόνον
Fλλά γιά Jλα τά "θνη. τσι I θεοδόχος Συμεών Fπέδειξε
Jτι ταν πράγματι θεοφόρος Sνθρωπος, διότι aπερέβη τόν
Fποκλειστικισμό τν Nσραηλιτν, πού δέν μπορο σαν νά
ννοήσουν Μεσσία καί Λυτρωτή πού θά ταν γιά Jλα τά
θνη. Vς νηπτικός καί μυστικός εHδε τήν οκουμενική Fποστολή το Μεσσίου. ΟM πολιτικοί καί δραστήριοι, πού νόμιζαν Jτι εaρίσκοντο στό κέντρο το κόσμου καί τς Mστορίας, δέν μπόρεσαν νά Fντιληφθο ν τήν εCρύτητα τν σχεδίων το Θεο , ν κεRνος πού ταν κλεισμένος στόν Ναό
καί στραμμένος στήν καρδιά του καί στήν προσευχή >λαβε
τόν φωτισμό το $γίου Πνεύματος καί εHδε τήν παγκόσμιο
Fποστολή το Σωτρος. τσι ργάζεται I Θεός· μέσ: τν
ταπεινν καί εCλαβν ψυχν Fποκαλύπτει τά μεγαλεRα Του
καί τήν ∆όξα Του, τίς αώνιες καί κοσμοσωτήριες βουλές
Του καί σέ Jλους μ9ς.
Ασθανόμεθα καί μεRς Jτι τρόπον τινά οM rγιοι Συμεών
I θεοδόχος καί sννα  προφτις εHναι καί προάγγελοι το
μοναχικο βίου, διότι αCτά πού κεRνοι >καναν, αCτά θέλουν καί οM μοναχοί νά κάνουν. ΟM μοναχοί φεύγουν Fπό
τόν κόσμο, Fποτραβιο νται στά σκηνώματα το Θεο Nακώβ, σέ ναούς καί σκηνώματα Mερά, πολύ Fνώτερα βέβαια
Fπό τόν Ναό το Σολομντος, διότι τά δικά μας εHναι σκηνώματα τς Χάριτος καί Mδρύματα τς Καινς ∆ιαθήκης. Σέ
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αCτά τά Mερά σκηνώματα I μοναχός Fγωνίζεται, προσεύχεται, θέλει νά λατρεύ? Fδιαλείπτως τόν Θεό καί περιμένει νά
δ[ καθαρώτερα τόν Nησο ν, νά Τόν χαρ[, νά Τόν Fπολαύσ?, νά Τόν >χ? μόνιμο κάτοικο στήν καρδία του. Καί oντως
Sν I μοναχός μείν? στά Mερά αCτά σκηνώματα Fγωνιζόμενος ταπεινά, Fξιο ται νά δέχεται στίς Fγκάλες του τόν Κύριο, Jπως I δίκαιος Συμεών, καί ναγκαλιζόμενος καί κατασπαζόμενος ΑCτόν νά Τόν δοξάζ? γιά τό δρο τς Θεοφανείας.
O δίκαιος Συμεών Fπευθυνόμενος πρός τήν Θεοτόκο
προεμήνυσε Jτι «αCτς τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία». |
Fνεπιφύλακτος προσφορά τς Παναγίας μας στό rγιο σχέδιο το Θεο , νά γίν? Μητέρα Του, δέν θά ταν Fνώδυνος.
Πράγματι, κατά τόν rγιο Νικόλαο Καβάσιλα «τήν ρα τν
παθν (το Κυρίου) κατέλαβε τήν Παρθένο θλίψις aπερβολική καί Fπερίγραπτη, τέτοια πού παραπλήσια ποτέ δέν
>νοιωσε Sνθρωπος. Γιατί ΑCτή εHδε τήν Σταύρωσι σάν μητέρα, Fλλά καί σάν Sνθρωπος μέ σωστή κρίσι, σάν κάποιος
πού μπορεR νά διακρίν? καθαρά τήν Fδικία». O Κύριός μας
καρφωμένος στόν Σταυρό δέχθηκε στήν πλευρά λόγχη, ν
τήν καρδία τς Παρθένου διεπέρασε ρομφαία, κατά τόν λόγο το δικαίου Συμεών. Περισσότερο Fπό Jλους  Θεοτόκος πόνεσε γιά τόν σταυρικό θάνατο το ΥMο Της, γι; αCτό καί πρώτη ΑCτή, κατά τόν rγιο Γρηγόριο τόν Παλαμ9,
Τόν εHδε Pναστάντα, Τόν γνώρισε, Τόν προσεκύνησε, γγισε τούς πόδας Του καί >γινε Fπόστολός Του.
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Καί I μοναχός Fφιερούμενος ψυχ[ καί σώματι στήν λατρεία το Θεο πρέπει νά Bτοιμασθ[ γιά Fγνες πνευματικούς. Συμφώνως πρός τούς λόγους τς Fκολουθίας το Μεγάλου καί Pγγελικο Σχήματος «καί γάρ πειν9σαι >χει καί
διψσαι, καί γυμνητε σαι, aβρισθναι τε καί χλευασθναι,
3νειδισθναι τε καί διωχθναι, καί πολλοRς Sλλοις περιαχθναι λυπηροRς, ος  κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται». {μως, «Jταν τα τα πάντα πάθ?», πρέπει νά χαίρ? διότι «πολύς I μισθός (αCτο ) ν τοRς οCρανοRς aπάρχει». {πως 
Παναγία μας πόνεσε πολύ, Fλλά καί χάρη πολύ Jταν εeδε
τ¢ν ΥMό Της Pναστάντα, >τσι καί I μοναχός, καί κατ; πέκτασιν κάθε Χριστιανός πού Fγωνίζεται μέ συνέπεια νά βαδίζ? τήν στενή καί τεθλιμμένη Iδό τν εCαγγελικν ντολν, >χει νά χαίρεται τήν Fνεκλάλητο χαρά τς κοινωνίας
του μέ τόν γλυκύτατο Κύριο Nησο καί στήν παρο σα ζωή,
κυρίως Jμως στήν αώνιο καί Fτελεύτητο.
8.
Pπό τά μικρ μας χρνια μσα στήν $γία μας "κκλησα
ζ σαμε τήν Fγπη το Σωτρος μας Χριστο , Jπως καί τήν
Sφθονη Θεομητορική στοργή τς Παναγας μας. "ζ σαμε
τόν πλο το τς Fγπης Της. "ζ σαμε τήν εCλογα τς μητρικς Της Fγκλης,  Iποα Fγκαλιζει Jλο τόν κσμο,
Jλους τούς Fνθρπους, Jλους τούς Χριστιανος, Jλους Jσους πονο ν, Jλους Jσους μετανοο ν καί Jλους Jσους θλουν νά βρο ν τόν δρμο πρός τόν μονογεν Της ΥMν. Γι;
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αCτό καί  Bορτή τς νδόξου Κοιμήσεώς Της εHναι Bορτή
τς Fγπης, Bορτή τς Θεομητορικς Της στοργς, Bορτή χαρ9ς καί Fγαλλισεως, καί oχι μέρα πνου καί λπης γιά
τόν θνατ Της. ΑCτό συμβαίνει διότι I θνατς Της τς
>δωσε τήν δυναττητα νά aπεραναβ[ σέ aψηλτερους χρους καί θειτερες καταστσεις, Fπ; Jπου τρα >χει τήν δναμι καί νά πρεσβε? καί νά βοηθh πιό Fποτελεσματικά Jλους μας.
9.
| Κυρία Θεοτόκος Fνέβηκε πολύ aψηλά, aψηλότερα
Fπό Jλους τούς Fνθρώπους καί τούς Pγγέλους, κατά τόν
rγιο Γρηγόριο τόν Παλαμ9. Pνέβηκε aψηλότερα Fπό Jλα
τά λογικά oντα το Θεο καί >φθασε πλησιέστερα Fπ; Jλα
στόν Θεό. Γιατί Fνέβηκε τόσο aψηλά; ∆ιότι κατέβηκε πολύ
χαμηλά. "άν δέν εHχε κατεβ χαμηλότερα Fπ; Jλους τούς
Fνθρώπους τς γς μέ τήν εCλογημένη ταπείνωσι καί τήν
τελεία aπακοή στό rγιο θέλημα το Κυρίου, δέν θά Fνέβαινε aψηλότερα Fπ; Jλους. ΑCτό εHναι τό μυστικό τς Fνόδου τς Παναγίας μας, πού προϋποθέτει τήν κάθοδό Της.
Τό εHπε  δία στόν ~μνο Της· «καθεRλε δυνάστας Fπό θρόνων καί ~ψωσε ταπεινούς». "πειδή κατέβηκε τόσο πολύ,
γι; αCτό καί Fνέβηκε τόσο πολύ. Τήν Fξίωσε I Πανάγαθος
Θεός νά πιτελέσ? τήν μεγαλυτέρα Fποστολή πού πετέλεσε
ποτέ Sνθρωπος πί τς γς, νά γίν?  Μητέρα το Λυτρωτο
καί, Jπως καταλήγουν τά Mερά Sσματα τς "κκλησίας μας,
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νά >λθ? «τό μέγα >λεος» το Θεο στόν κόσμο: «...Κεχαριτωμένη, χαRρε, μετά σο I Κύριος, I παρέχων τg κόσμ: διά
σο τό μέγα >λεος». Τό μέγα >λεος τς $γίας Τριάδος, Fπό
τό IποRο ζ I κόσμος, aπάρχει I κόσμος, συντηρεRται I κόσμος, τό IποRο >ρχεται στόν κόσμο καί πισκιάζει καί τούς
πιστούς καί τούς Fπίστους, κατά τόν λόγο το Κυρίου Jτι I
Θεός «Fνατέλλει τόν λιον αCτο πί Fγαθούς καί πονηρούς
καί βρέχει πί δικαίους καί Fδίκους», αCτό τό μέγα >λεος
διά τς περαγίας Θεοτόκου >ρχεται στήν Fνθρωπότητα
καί Jλως διαιτέρως στήν "κκλησία καί στούς πιστούς καί
εCλαβεRς Χριστιανούς.
Μαθηταί καί μεRς τς Θεοτόκου διδαχθήκαμε τσο Fπό
τήν δία Jσο καί Fπό τόν Μονογεν Της ΥMν, Jτι μνον
άν κατεβο με μέ τήν ταπενωσι καί τήν Sκρα aπακο , θ
4μπορέσουμε νά Fνεβο με. Καί πειδή γνωρζομε πσο δσκολο εHναι νά κατεβο με γιά νά Fνεβο με, Τήν παρακαλο με μέ ταπενωσι νά μ9ς βοηθ σ? νά κψωμε τό Fρρωστημνο
καί γωϊστικ μας θλημα, πού εHναι τό κυριτερο μπδιο
στήν Fνψωσι πρός τόν Θε. Νά Fποκτ σωμε τήν Fληθιν ,
καρδιακή, Fδικριτο aπακο , χωρίς τήν Iποα δέν >ρχεται
 εCλογημνη ταπενωσις. Μόνον >τσι θά 4μπορο με νά
>χουμε καί μεRς μερδα καί κλρο μαζ Της. ∆ιότι δέν θά μ9ς
σσ? τό Σχμα, δέν θά μ9ς σσ?  ξωτερική πιτλεσις
τν τπων τς λατρεας, δέν θά μ9ς σσουν οM Fγρυπνες
καί οM ψαλμωδες, άν πσω Fπό Jλα αCτά δέν βρσκεται
 βαθειά ταπενωσις,  συντρετριμμνη καρδα,  aποταγή
στό θλημα το Θεο καί το πνευματικο μας πατρός.
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10.
sνυδρος γ ταν I κσμος πρό τς λεσεως το Θεανθρπου. "ξηρανοντο αM ψυχαί τν Fνθρπων. Ξηρασα μεγλη, λοιμός πνευματικς, θνατοι πνευματικο, Jλα μσα
σέ μα ξηρτητα, σέ μα Fπελπισα. Περμενε I κσμος νά
>λθ? μα ΟCρνιος βροχή νά ποτσ? τίς ψυχές πού ζο σαν
« ν γ[ ρ μ: καί Fβτ: καί Fνδρ:». Καί  ΟCρνιος βροχή λθε. ¤ταν I Θενθρωπος Χριστς, πού λθε καί δρσισε τίς ψυχς μας. {μως τήν ΟCρνια αCτή βροχή τήν >φερε  ΟCρνιος Νεφλη,  *μβροτκος Νεφλη καί *μβροφρος Νεφλη, κατά τούς Mερούς Πατρας τς "κκλησας.
Νεφλη *μβροφρος πού φρνει βροχή καί Νεφλη *μβροτκος πού γεννh βροχ . | *μβροφρος καί *μβροτκος αCτή Νεφλη ταν  Παναγα μας. Νεφλη Κοφη, κατά
τόν Προφ τη |σαα, λαφρ, 6ραα· oχι νεφλη Iρμητική
πού φρνει καταιγδα καί πνγει τόν κσμο, Jπως πνγη
στόν καιρό το κατακλυσμο , Fλλά Νεφλη πού φρνει εCφροσνη στίς καρδις μας, φρνει παρηγορα, φρνει τόν
Θεό τς ερ νης, φρνει βροχή )παλή καί ποτιστικ , σιγανή
καί Fποτελεσματικ . ΑCτήν τήν *μβροφρο καί *μβροτκο Νεφλη, τό Πανχραντο Σμα τς περαγας Θεοτκου, κ δευσαν οM rγιοι Pπστολοι « ν νεφλαις αρμενοι
καί προσερχμενοι ες τήν $γίαν Σιν». Καί μεRς μαζ τους
προσκυνο με τό Πνσεπτον Σμα τς Παναγας μας, Mκετεομε καί ζητο με τήν εCλογα Της καί τήν χρι Της.
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11.
Εaρισκόμενοι νοερς καί μεRς στήν Γεθσημαν, βλέπομε
τούς )γίους Pποστλους νά συστλλουν μετά φβου καί
τρμου τό rγιο Λεψανο τς Θεοτκου καί θεοπρεπς νά
τήν κηδεουν. Βλέπομε τό μυστ ριο το θαντου, Fλλά Bνός
θαντου πού εHναι κομησις καί μετστασις, καί φιλοσοφο με κπως καί γρω Fπό τόν δικ μας θνατο. ∆έν θά Fργήσ? νά >λθ?  ρα, πού θά παραδσωμε καί μεRς τό σμα
μας στήν γ. ΕCχόμεθα καί προσευχόμεθα νά Fξισ? καί
μ9ς  Παναγα μας νά τχωμε μι9ς )γας κοιμ σεως, Jπως
>τυχε καί "κενη, καί νά εHναι  Χρις το Θεο μαζί μας
κατά τήν ρα το χωρισμο τς ψυχς Fπό τό σμα, γιά
νά μ9ς σκεπζ? καί νά μ9ς στηρζ?, διτι κείνη  ρα εHναι διαιτρως δσκολη γιά τόν Sνθρωπο. sν I Sνθρωπος
>χ? πντοτε Fνγκη τς Χριτος το Θεο , >χει πολύ περισστερο Fνγκη τήν ρα κενη, πού εHναι καί  μοναδική
στήν ζω του, διτι μα φορά πεθανομε καί μα φορά θά
ζ σωμε τό γεγονός το θαντου. sρα εHναι διαιτέρα Fνγκη νά >χωμε τήν ρα κενη τήν Χρι το Θεο . Παρακαλο με τήν Παναγα μας,  Iποα πρασε καί κενη τόν θνατο, Jπως Sλλως τε τόν πρασε καί I μονογεν ς Της ΥMς
γιά νά τόν μεταβλ? σέ ζωή καί Fνστασι το κσμου, νά
μ9ς βοηθ σ? καί νά εHναι κοντ μας τήν ρα το θαντου
μας. Καί Jταν I Χριστιανός >χει τόν Χριστόν ν τ[ καρδ@
αCτο καί τήν Παναγα καί τούς $γίους καί τούς )γίους Pγγλους δπλα του, ττε I θνατς του, κατοι πικρός κατά
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τήν οCσα, θά καταγλαζεται Fπό μα σωτερική χαρά καί
ερ νη καί γλυκτητα, διτι θά καταυγζεται Fπό τό φς
τς παρουσας το Χριστο καί τς Παναγας.
12.
{λοι οM Χριστιανο, καί μάλιστα Jλως διαιτέρως μεRς
οM $γιορεRται Μοναχο, βιο ντες συνεχς μσα στήν Θεομητορική στοργή τς Παρθνου, Sς >χωμε πάντοτε να φβο
καί μα Fνησυχα, μ πως Fποδειχθο με Fνξιοι αCτς τς
στοργς τς Παναγας μας, μ πως στενοχωρο με τήν $γιωττη καί στοργικωττη Μητρα μας, μήπως δέν τήν Fναπαωμε καί τήν κνωμε νά πονh μέ τήν μπαθ μας κατστασι,
μέ τήν σκληροκαρδα, τήν Fχαριστα καί Fμετανοησα μας.
Γι; αCτό Sς παρακαλο με τήν Παναγα μας νά μ9ς βοηθh
νά μή φανο με Fχριστα καί Fνξια τκνα Της, φ; Jσον
>χομε τήν εCλογα νά >χωμε ττοια Μητρα, καί δως Jσοι
>τυχον τς μεγλης χριτος καί εCλογας νά γνουν καί κατά να διατερο τρπο παιδι Της δ στό Περιβλι Της,
στό $γινυμο 'ρος, Jπου  εCλογα Της εHναι τσο )πτή
καί τσο καθημερινή σέ Jλους μας.
| Κυρα Θεοτκος πολύ εCαρεστεRται Jταν μ9ς βλπ?
νά Fγαπο με τόν μονογεν Της ΥMν, Jταν μ9ς βλπ? νά μή
>χωμε Sλλο μεγαλτερο πθο στήν ζω μας Fπό τό πς θά
νθρον σωμε στήν καρδι μας τόν Σωτρα Χριστν. Καί Jπως κενη ες τάς )γας εκνας Της φανεται νά βαστζ?
τόν Χριστό μέ Fγπη πολλή Fλλά καί σεβασμ, διτι τόν
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βαστζει oχι μνον 6ς ΥMν Της Fλλά καί 6ς Θεν Της, >τσι
καί μεRς νά εeμεθα πάντοτε Χριστοφροι, νά βαστζωμε
στήν καρδι μας τόν Χριστ. ΑCτό θά δν? πολύ χαρά στήν
Παναγα μας.
ΕCγνωμονο με τήν Παναγία μας γιά Jλες τίς εCεργεσίες
Της πρός τό Fνθρώπινο γένος καί πρός μ9ς τά Fνάξια παιδιά Της. Τήν εCχαριστο με, Τήν δοξζομε, Τήν περιβλλομε
μέ χαρά καί Fγαλλασι. Πανηγυρίζομε μέ εCφροσύνη πνευματική τίς rγιες Θεομητορικές Bορτές Της.
Τήν Mκετεομε νά βοηθh τόν κθε να Fπό μ9ς, καί τούς
Fδελφούς τς Μονς καί τούς εCλαβεRς προσκυνητάς, στόν
προσωπικ μας Fγνα, στε νά εCαρεστο με Jλοι τόν μονογεν Της ΥMό μέ τήν μετνοι μας, μέ τήν Fγπη μας, μέ τήν
προσευχ μας, μέ τήν aπακο μας στό rγιο θλημ Του. Τήν
παρακαλο με πσης νά σκεπζ? τό $γινυμον 'ρος, τό
IποRο πιβουλεονται πολλο. Νά μ9ς περιπ?, νά προσταται τν Pδελφοτ των το $γίου 'ρους καί νά χειραγωγ[
τόν κθε να Fπό μ9ς στήν Fγπησι το μονογενο ς Της ΥMο . Νά φωτζ? Jλους τούς ν τg $γιωνμ: 'ρει Πατρας
νά Fγωνζωνται τόν καλόν Fγνα τς πστεως, τς εCσεβεας καί τς μετανοας.
Τήν παρακαλο με 6ς πρμαχο Στρατηγό το Γνους
μας νά σκεπζ? τό Γνος μας, κατοι μεRς λγ: τν )μαρτιν πού κνομε δέν εeμεθα Sξιοι νά >χωμε τήν εCλογα το
Χριστο καί τς Παναγας μας. "κενη Jμως 6ς στοργική
Μητρα μας νά παραβλπ? τήν Fδυναμα μας καί νά μακροθυμ[· νά γνεται αCτό πού λμε στήν δοξολογα Fπευθυνό58

μενοι στόν Κύριο· «παρτεινον τό >λες σου τοRς γινσκουσ σε». Καί νά Iδηγ[ Jλους μας καί τό ¡Εθνος μας νά μή κκλνωμε Fπό τήν )γα Πστι το μονογενο ς Της ΥMο , το
Θεανθρπου Χριστο , μέ τήν Iποα τό Γνος μας καί >ζησε
καί μεγαλοργησε καί παρηγορ θηκε στίς δσκολες <ρες
τς "θνικς δοκιμασας.
Τήν παρακαλο με Fκόμη νά εHναι βοηθός μας τήν ρα
το θανάτου καί τς κρίσεώς μας καί νά μεσιτεύ? μέ τίς Fκοίμητες πρεσβεRες Της πρός τόν ΥMό Της καί Θεό μας aπέρ
τελείας Fφέσεως τν )μαρτιν μας. Τέλος νά μ9ς Fξιώσ?,
Fφο καλς τελεισωμε τόν Fγνα τς παροσης ζως, νά
εaρεθο με στήν Fτελεύτητη χαρά τς Βασιλεας τν ΟCρανν.
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Ο ΝΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ
ΤΟΥ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ(*)
ρχιμανδρίτου Γεωργίου
Καθηγουμένου τ%ς ερ'ς Μον%ς (σίου Γρηγορίου.

O $γιορειτικός Μοναχισμός FποτελεR πί μία καί πλέον
χιλιετία γνησία >κφρασι το *ρθοδόξου Μοναχισμο . Μεγάλα μοναστικά κέντρα στήν Αeγυπτο, τήν Παλαιστίνη, τήν
Μικρά Pσία, τήν Κωνσταντινούπολι, τήν Ρωσσία, τά Βαλκάνια, δέν aπάρχουν πλέον. | Πρόνοια το Θεο διατηρεR
μέχρι σήμερα τό γιον 'ρος 6ς να πνευματικά FκμαRο *ρθόδοξο Μοναστικό κέντρο, aπό τήν κκλησιαστική δικαιοδοσία το Οκουμενικο Πατριαρχείου. Vς κκλησιαστικός
θεσμός, τό γιον 'ρος εaρίσκεται σέ Sρρηκτη δογματική
καί πνευματική Bνότητα μέ τήν "κκλησία. | Bνότης αCτή
ξασφαλίζει καί περιφρουρεR τόν νηπτικό καί συχαστικό
του χαρακτρα καί το πιτρέπει νά Fντιπροσφέρ? στόν
λαό το Θεο τούς καρπούς το νηπτικο καί συχαστικο
θους.
(*) Εσήγησις σέ |μερίδα το Λαϊκο Πανεπιστημίου τς qταιρείας Φίλων το Λαο (τήν 16ην Μαου 2003) μέ θέμα: «Τό γιον 'ρος ες τήν
τρίτην χιλιετίαν».
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O *ρθόδοξος Μοναχισμός στό σύνολό του, 6ς φορεύς
τς εCαγγελικς καί πατερικς Παραδόσεως, εHναι νηπτικός
καί συχαστικός. ∆έν Fποβλέπει στήν ξωτερική Fναμόρφωσι το κόσμου μέσ: τς κοινωνικς δράσεως, Jπως συμβαίνει μέ τά μοναχικά τάγματα τς ∆ύσεως, Fλλά στοχεύει
στήν μεταμόρφωσί του διά τς μετανοίας, τς καθάρσεως Fπό τά πάθη καί τς θεώσεως. | νψις καί  συχία Fποτελο ν Sλλωστε τήν πεμπτουσία τς εCαγγελικς ζως. Κατά
τούς )γίους Πατέρας, νψις εHναι  γρήγορσις το νο καί
 παραφυλακή στίς πύλες τς καρδι9ς, στε νά λέγχεται
κάθε λογισμός κινούμενος ντός αCτς1. | νηπτική ργασία
FσκεRται μέ ποικίλους τρόπους2, Fλλά σέ Jλες τίς μορφές
της προϋποθέτει τήν Fποταγή το κόσμου, τήν aπακοή καί
τήν συχία3. |συχία εHναι  Fπομάκρυνσις Fπό τούς κοσμικούς περισπασμούς, ν καρδιακή καί Mερά συχία εHναι 
Fπόθεσις τν νοημάτων πού δέν εHναι κατά Θεόν4.
ΟM ρίζες τς νηπτικς ζως καί τς κατά Θεόν συχίας
εaρίσκονται στήν Παλαιά ∆ιαθήκη. O Προφήτης Μωυσς
>λαβε μπειρία καί γνσι Θεο στό oρος Χωρήβ, Jταν μπροστά στό παράδοξο θέαμα τς καιομένης καί μή καταφλεγο1. |συχίου Πρεσβυτέρου, Λόγος πρός Θεόδουλον περί νήψεως καί Fρετς, κεφ. α΄-η΄, Φιλοκαλία τ*ν ερ*ν Νηπτικ*ν, >κδ. Pστέρος τ. Α΄, σ.
141-142.
2. νθ; Fνωτ. κεφ. ιγ΄-ιη΄, σ. 143.
3. Oσίου Μάρκου Pσκητο , Περί νόμου πνευματικο , κεφ. λα΄, Φιλοκαλία τ*ν ερ*ν Νηπτικ*ν, >κδ. Pστέρος τ. Α΄, σ. 111.
4. $γ. Γρηγορίου Σινατου, Περί συχίας καί περί τν δύο τρόπων τς
προσευχς, Φιλοκαλία τ*ν ερ*ν Νηπτικ*ν, >κδ. Pστέρος τ. ∆΄, σ. 76.
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μένης βάτου μυσταγωγήθηκε νά Fποβάλ? κάθε γήινο φρόνημα διά τς Fποδύσεως τν σανδαλίων του καί νά θεωρήσ?
ν σόπτρ: καί ανίγματι τό μυστήριο τς θείας "νσαρκώσεως. | μπειρία αCτή το Μωυσέως προϋπέθετε, κατά
τούς )γίους Πατέρας, τήν Fπομάκρυνσι Fπό τούς θορύβους καί τόν περισπασμό το κόσμου. O Προφήτης λίας
πίσης >λαβε μπειρία το Θεο , εaρισκόμενος στήν >ρημο
το oρους Χωρήβ καί προσευχόμενος μέ τήν συχαστική μέθοδο τς νοερ9ς προσευχς. | λεπτή αkρα, τήν Iποία ασθάνθηκε I Προφήτης μετά τόν σχυρό Sνεμο, τόν συσσεισμό καί τό π ρ5, ταν κατά τούς )γίους Πατέρας τρόπος
μφανείας το Θεο . Καί I Προφήτης ∆αβίδ λέγει στούς
Ψαλμούς, Jτι  γνσις το Θεο προϋποθέτει τήν κατάπαυσι Fπό τόν διασκορπισμό στίς κοσμικές Fσχολίες: «σχολάσατε καί γντε Jτι γώ εμι I Θεός» (Ψαλμ. με΄ 11). Καί οM λοιποί Προφται καί ∆ίκαιοι τς Παλαι9ς ∆ιαθήκης >λαβαν
μπειρία τς Χάριτος το Θεο μετά Fπό νηπτική ργασία.
Κυρίως Jμως στήν Καινή ∆ιαθήκη παραδίδεται I συχαστικός τρόπος ζως 6ς I καταλληλότερος, γιά νά φθάσ? κανείς στήν γνσι καί τήν μπειρία το Θεο . O Τίμιος Πρόδρομος παιδιόθεν ηCλίζετο στήν >ρημο το Nορδάνου, ν
Fκροτάτ? συχί@ μόνος μόν: τg Θεg προσευχόμενος. "κεR, ν συχί@, >λαβε τήν πληροφορία Jτι κεRνος πού θά
>λθ? νά βαπτισθ[ στόν Nορδάνη καί πί το Iποίου θά eδ?

5. Βασ. Γ΄ ιθ΄ 11-12.

62

«τό Πνε μα καταβαRνον καί μένον», αCτός εHναι I Fναμενόμενος Μεσσίας (Nω. α΄ 32-34).
O Κύριος Nησο ς Χριστός πί τριάντα χρόνια >ζησε ν
σιωπ[, ν κατά τούς τρεRς χρόνους τς δημοσίας δράσεώς
του συχνά Fπεσύρετο στήν >ρημο προσευχόμενος. Oλόκληρη  εCαγγελική καί Fποστολική διδασκαλία, κατά τόν
rγιο Νικόδημο τόν $γιορείτη, Fποβλέπει στήν κάθαρσι το
>σω Fνθρώπου Fπό τά πάθη καί τήν προετοιμασία, στε
νά Fναλάμψ? καί πάλιν στόν Jλο Sνθρωπο  τελεία Χάρις
το )γίου Βαπτίσματος6. Μέ τήν θεία του Μεταμόρφωσι
I Κύριος >δειξε τήν Iδό τς Fληθο ς θεογνωσίας καί τόν
τρόπο τς θεωρίας το Fκτίστου Φωτός το Προσώπου
του. | Iδός Fρχίζει μέ τήν Fπαλλαγή Fπό τά χαμηλά καί
γεώδη διά τς πρακτικς Fσκήσεως, συνεχίζεται μέ τήν Fνάβασι διά τν θεουργν Fρετν στήν καθαρότητα τν πνευματικν ασθήσεων καί Iλοκληρώνεται διά τς θεοποιο
λλάμψεως. Σέ αCτήν τήν θεία κατάστασι εaρισκόμενος I
Sνθρωπος, Fξιώνεται νά ποπτεύ? τό Sρρητον κάλλος το
Θεο .
Τύπο καί aπόδειγμα συχαστικς ζως καί νηπτικς ργασίας, κατά τόν rγιο Γρηγόριο Παλαμ9, μ9ς Sφησε  Κυρία Θεοτόκος. Στά για τν $γίων, στόν Ναό το Σολομντος, πί δώδεκα >τη σκησε τήν πρακτική Fρετή καί
τήν Fδιάλειπτη νοερά προσευχή καί δι; αCτν Fξιώθηκε
νά Bνώσ? Jλη της τήν ~παρξι μέ τήν Χάρι το $γίου Πνεύ6. Φιλοκαλία τ*ν ερ*ν Νηπτικ*ν, προοίμιον.
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ματος: «Ταύτας λοιπόν τάς γηίνας σχέσεις [γράφει I rγιος
Γρηγόριος καί μ9ς παραδίδει σέ μετάφρασι I rγιος Νικόδημος I $γιορείτης] Fποβαλο σα  Παρθένος Fπό τήν πρώτην Fρχήν τς ζως της, Fνεχώρησεν Fπό τούς Fνθρώπους
... λύθη Fπό κάθε δεσμόν aλικόν· Fπετίναξε κάθε σχέσιν·
Fνέβη πάνω Fπό κάθε Fγάπην ως καί αCτο το δίου
σώματός της καί ο~τω νωσε τόν νο ν της ες τόν Bαυτόν
του μέ μίαν στροφήν καί προσοχήν καί μέ θείαν καί παντοτεινήν προσευχήν ... καί >τζι κατεσκεύασε μίαν καινούργιαν
στράταν ες τούς οCρανούς, δηλαδή τήν νοητήν (διά νά τήν
3νομάσω >τζι) σιωπήν, ες τήν Iποίαν προσκολλήσασα τόν
νο ν της, Fναβαίνει πάνω Fπό Jλα τά κτίσματα, καί βλέπει δόξαν Θεο τελειότερον Fπό τόν Μωυσν, καί Iρh θείαν Χάριν, τις δέν καταλαμβάνεται τελείως Fπό τήν αeσθησιν»7.
ΟM rγιοι Pπόστολοι ργάσθηκαν Fποστολικς μέσα
στόν κόσμο καί ν μέσ: περισπασμν, θορύβων καί κινδύνων, Fλλά κατά βάθος παρέμειναν συχασταί καί ργάται
τς νήψεως καί τς προσευχς8. | Fποστολική τους ργασία
δέν ταν κοινωνικό Fναμορφωτικό πρόγραμμα, Fλλά Fναγέννησις ψυχν ν Χριστg. ΟM Fποστολικοί Πατέρες καί
στήν συνέχεια Jλη  μετέπειτα "κκλησία >ζησαν στό eδιο νη-

πτικό κλRμα9. O rγιος Γρηγόριος I Θεολόγος IμιλεR γιά τίς
πρακτικές Fρετές 6ς καθαρτικές, πειδή προετοιμάζουν τήν
ψυχή γιά τήν aποδοχή το Χριστο στήν καρδιά, ν γιά
τήν συχία 6ς θεοποιό, πειδή Fνάγει τόν νο στόν Θεό10.
ΠοθεR I θεRος πατήρ τήν συχία καί 3δύρεται, Jταν το τήν
στερο ν καί τόν κβιάζουν νά Fναλάβ? τήν διαποίμανσι
τς "κκλησίας: «Πς βραδεRς πί τόν μέτερον λόγον, ¨ φίλοι καί Fδελφοί, καίτοι γε ταχεRς ες τό τυραννσαι, καί τς
μετέρας Fκροπόλεως Fποσπ9σαι τς ρημίας, ν γώ πάντων μάλιστα 4σπασάμην, καί 6ς συνεργόν καί μητέρα τς
θείας Fναβάσεως, καί θεοποιόν, διαφερόντως 4γάσθην τε
καί παντός το βίου προεστησάμην;»11.
O Μέγας Βασίλειος πίσης, χάρις στήν νηπτική ργασία
πού σκησε στήν >ρημο καί τήν συχία, Fξιώθηκε νά ποπτεύσ? τό θεRο καί Sρρητο Φς. Περί αCτο γράφει I Fδελφός του, rγιος Γρηγόριος Νύσσης: «Κατλιπε τ ν Αeγυπτον
μετ τν θνατον το Αγυπτου I Μωϋσς καί πολν ν
τg μσ: διγεν χρνον φ; Bαυτο διζων. Κατλιπε καί
οτος τος ν Sστει θορβους καί τς aλικς τατας περιηχ σεις, καί ν π τς σχατι9ς προσφιλοσοφν τg Θεg.
Κατελμφθη τg φωτ δι τς βτου κεRνος. χομέν τι συγγενς τς 3πτασας τατης καί π τοτου επεRν· Jτι νυκτς

7. $γ. Γρηγορίου Παλαμ9, Oμιλία ες τά Εσόδια, περ. +γ. Νεκτάριος,
Θεσ/νίκη 1981, σ. 170.
8. Καλλίστου καί Nγνατίου τν Ξανθοπούλων, Περί τν αMρουμένων
σύχως βιναι, κεφ. ν΄, Φιλοκαλία τ*ν ερ*ν Νηπτικ*ν, >κδ. Pστέρος
τ. ∆΄ σ. 249.

9. $γ. Συμεών το Νέου Θεολόγου, Περί τν τριν τρόπων τς προσευχς, Φιλοκαλία τ*ν ερ*ν Νηπτικ*ν, >κδ. Pστέρος τ. Ε΄, σ. 85.
10. $γ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος Ι∆΄. Περί Φιλοπτωχίας, PG 35, 861.
11. $γ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος Γ΄. Πρός τούς καλέσαντας καί μή
3παντήσαντας, PG 35, 517. Πρβλ. το αCτο , Λόγος ΙΒ΄. Ε4ς τόν πατέρα
5αυτο6, PG 35, 848.
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οkσης γνεται αCτg φωτς >λλαμψις κατ τν οHκον προσευχομν:· Sυλον δ τι τό φς ν κεRνο θε@ δυνμει καταφωτζον τό οeκημα, aπ; οCδενς πργματος aλικο ξαπτμενον»12.
Τήν eδια ποχή  >ρημος Fναδεικνύεται σέ κατ; ξοχήν
χρο νήψεως καί συχαστικς ζως. O rγιος Pντώνιος κατέστησε θεσμό τόν ρημιτικό βίο. "πίσης, I rγιος Παχώμιος
στήν Αeγυπτο, οM Jσιοι ΕCθύμιος, Θεοδόσιος I Κοινοβιάρχης καί Σάββας I |γιασμένος στήν Παλαιστίνη, καθιέρωσαν τόν κοινοβιακό μοναχισμό. Καί οM δύο αCτές μορφές
το μοναχικο βίου εHχαν συχαστικό χαρακτρα. O )γιορείτης Jσιος Νικηφόρος I Μονάζων, τόν 14ον ανα, Fναφέρεται στό συχαστικό καί νηπτικό πνε μα τόσο τν ρημιτν Jσο καί τν κοινοβιατν Iσίων Πατέρων. Παραθέτω
Fντιπροσωπευτικά Fποσπάσματα.
Περί το )γίου Pντωνίου: «Jτι, ν τg oρει καθήμενος,
εHχε τήν καρδίαν νήφουσαν, τόν δέ Κύριον δεικνύοντα αCτόν τά μακράν. Oρhς Jτι, διά τό νήφειν τ[ καρδί@, I Pντώνιος θεόπτης καί προβλέπων γένετο; καί γάρ ν τ[ καρδί@
μφανίζεται I Θεός τg νο»13.
Περί το )γίου Θεοδοσίου το Κοινοβιάρχου: «Ταύτας
ον τάς νοεράς, φημί, τς ψυχς νεργείας, ταύτ? τοι καί
παρακαλν, πολλοRς φοβερός ν· καί πιτιμν, ποθεινός καί
12. $γ. Γρηγορίου Νύσσης, 7γκώμιον ε4ς τόν 9γιον Βασίλειον τόν 3δελφόν ατο6, 21.
13. Νικηφόρου μονάζοντος, Περί νήψεως καί φυλακς καρδίας, Φιλοκαλία τ*ν ερ*ν Νηπτικ*ν, >κδ. Pστέρος, τόμ. ∆΄, σ. 20.
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δύς ν rπασι· τίς ο~τω καί τοRς πολλοRς Iμιλν -φελιμώτατος; καί τάς ασθήσεις συνάγειν καί εeσω παρασκευάζειν
νεύειν Mκανώτατος; 6ς ν πλείονι γαλήν? τούς τν ν μέσ:
θορύβων  τούς ν ρήμ: διατελεRν· καί rμα τόν αCτόν μετά
πλήθους τε εHναι καί διάζειν; Nδού καί I Μέγας οτος Θεοδόσιος διά τό τάς ασθήσεις συνάγειν καί εeσω εσάγειν, γέγονε τς το Κτίστου τετρωμένος Fγάπης»14.
Καί περί το )γίου Σάββα το |γιασμένου: «|νίκα μέντοι τόν Fποταξάμενον I θεRος Σάββας, τόν τε κανόνα eδοι
τς κατά Μοναχούς Fγωγς Fκριβς κμαθόντα καί νο ν
δη τόν Bαυτο τηρεRν δυνάμενον καί πρός τούς ναντίους
τν λογισμν Fπομάχεσθαι, πρός δέ, καί τήν τν κοσμικν
Jλως μνήμην τς διανοίας ξοικισάμενον, τότε δή κSν τ[
Λαύρ@ παρεRχε κελλίον ... Oρhς πς καί I θεσπέσιος Σάββας τήν το νοός φυλακήν Fπτει τοRς μαθηταRς, καί ο~τως
αCτοRς παρέχων κελλίον συνεχώρει καθίσαι;»15.
| νψις καί  κατά Χριστόν συχία χαρακτηρίζει καί
τήν ζωή τν μοναστηρίων τς Μικρ9ς Pσίας καί τς Κων/
πόλεως. ΑCτό εHναι προφανές Fπό τόν βίο καί τά συγγράμματα τν Iσίων Συμεών το Νέου Θεολόγου καί Νικήτα
το Στηθάτου. O ΕCεργετινός, βασικό Fσκητικό σύγγραμμα μέ τό IποRο Fνδρώθηκαν πνευματικά πολλές γενεές
μοναχν, συνετάγη στήν Μονή τς ΕCεργέτιδος Θεοτόκου
στήν Κων/πολι Fπό τόν Μοναχό Πα λο καί Fντιπροσωπεύει τό πνε μα το μοναχισμο τς περιοχς. O Jσιος Θεό14. νθ; Fνωτ. σ. 20.
15. νθ; Fνωτ. σ. 21.
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δωρος I Στουδίτης, κπρόσωπος το κοινοβιακο μοναχισμο τς ποχς του καί περίφημος γιά τούς aπέρ Πίστεως
Iμολογιακούς του Fγνας, δέν aστερο σε στό νηπτικό φρόνημα. ΑCτό μαρτυρεRται Fπό τούς ~μνους, τούς Fναβαθμούς
καί τούς κανόνας, πού συνέθεσε καί εHναι μέχρι σήμερα ν
χρήσει στίς Fκολουθίες τς "κκλησίας, καί Fπό τίς πνευματικές του aποθκες στά πνευματικά του τέκνα. «ΤοRς ρημικοRς ζωή μακαρία στί, θεϊκg >ρωτι πτερουμένοις», γράφει
χαρακτηριστικά (Παρακλητική, Pναβαθμοί πλ. α΄ χου).
Στόν μαθητή του Παρθένιο, πού aπέμενε σκληρά μαρτύρια
aπέρ τς *ρθοδόξου Πίστεως, δέν παραλείπει παρά τα τα
νά aπενθυμίσ?: «τκνον, πρσεχε σεαυτg, Jτι καί >νδον Fε
I τραννος διβολος ρεθζων στ δι τν παθν. sθλησον καί κατ συνεδησιν, μ aποσκελιζμενος τ[ )μαρτ@·
νφε γρηγρως καθ; μραν καί 6ς τελευτααν το βου σου
τ ν φθσασαν πντοτε aποτθεσο, να ο~τως ν φβ: καί
τρμ: εCαρεστ σ?ς Θεg, τ μν ργαζμενος ταRς χερσ, τ
δ ψαλμολογν, τ δ προσευχμενος, εe τι Sλλο ες παραββασιν τς μρας»16.
***
Pπό τόν 6ο ανα καί Bξς  συχαστική παράδοσις μεταλαμπαδεύεται καί στόν sθωνα μέ κυρίους κπροσώπους
τόν Jσιο ΕCθύμιο τόν νέο, τόν Jσιο Πέτρο τόν Pθωνίτη καί
Fργότερα τόν Jσιο Pθανάσιο, τόν κτίτορα τς A. Μονς Μεγίστης Λαύρας. O rγιος Γρηγόριος I Παλαμ9ς, στό γκώ16. $γ. Θεοδώρου το Στουδίτου, "πιστολή 171.
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μιο στόν rγιο Πέτρο τόν Pθωνίτη, περιγράφει μέ >ντονα
χρώματα τόν πόθο το Oσίου νά μονάσ? στήν Fπαράκλητη >ρημο το $γίου 'ρους, τούς νοητούς πολέμους του
κατά τν δαιμόνων καί τίς πισκέψεις τς Χάριτος. Τό παράδειγμα το Oσίου Fκολουθο ν στό Bξς καί Sλλοι ρημRται.
Στούς μετέπειτα ανες διαλάμπουν στό γιον 'ρος μεγάλοι συχασταί καί νηπτικοί Sνδρες: οM Jσιοι Μάξιμος, Νήφων καί Pκάκιος οM ΚαυσοκαλυβRται, Θεόφιλος καί ΝεRλος
οM Μυροβλται, I Jσιος Γρηγόριος I Σινατης μέ τούς μαθητάς του, I Jσιος Γρηγόριος I συχαστής (I κτίτωρ τς Iμωνύμου Fθωνικς Μονς) καί Jλη  χορεία τν συχαστν
Πατέρων το 14ου ανος μέ προεξάρχοντα τόν rγιο Γρηγόριο τόν Παλαμ9. Nδιαίτερα I τελευταRος Fνέπτυξε καί διασφάλισε θεολογικά τήν μακραίωνα νηπτική μπειρία τς
"κκλησίας, Fντιμετώπισε τίς Fμφισβητήσεις το δυτικο
Βαρλαάμ περί αCτς, Fνεσκεύασε τίς Sδικες κατηγορίες ναντίον τς συχαστικς μεθόδου τς νοερ9ς προσευχς
καί διετύπωσε Iριστικά τήν θεολογία το συχασμο .
*ρθολογιστής καί Sγευστος τς μπειρίας το θείου
Φωτός, I Καλαβρός μοναχός Βαρλαάμ, κατηγόρησε τούς
$γιορείτας Μοναχούς Jτι τό Φς, τό IποRο aπεστήριζαν Jτι
>βλεπαν διά τς συχαστικς στροφς το νο τους στήν
καρδιά καί τς νοερ9ς καί καρδιακς προσευχς, εHναι
φς κτιστό, φς τς διανοίας, καί oχι φς θεRο. Θεωρο σε
πλανεμένους τούς μοναχούς πού 4ργάζοντο τήν νοερά αCτή
ργασία.
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O rγιος Γρηγόριος I Παλαμ9ς εHχε προσωπική πεRρα τς
Χάριτος το Θεο . "κ τς πείρας αCτς γνώριζε Jτι τό φς
πού >βλεπαν οM νάρετοι αCτοί μοναχοί ταν θεRο, Sκτιστος
νέργεια το Θεο ,  Χάρις το $γίου Πνεύματος βιουμένη
6ς aπερφυές Φς πού κατηύγαζε τόν κεκαθαρμένο Fπό τά
πάθη νο τν Fσκητν. Μέ παραπομπές στά >ργα τν παλαιοτέρων γκρίτων διδασκάλων τς "κκλησίας καί μέ τήν
δική του Sνωθεν σοφία Fπέδειξε θεολογικς Jτι τό Φς
πού θε9ται Fπό τούς συχαστάς μοναχούς εHναι τό Sκτιστον
Φς τς $γίας Τριάδος. Γράφει σχετικς: «Γι; αCτό λοιπόν
Fποφεύγει τήν φάμαρτο ζωή I ραστής τς τελείας κοινωνίας το Θεο καί κλέγει τήν μοναχική καί Fσυνδύαστο
πολιτεία, καί μέ προθυμία πιδίδεται στά Sδυτα τς συχίας, χωρίς φροντίδες βιοτικές καί μέριμνες, Fπαλλαγμένος Fπό κάθε Sλλη (κοσμική) σχέσι. τσι Fφο λύσ? τήν ψυχή
του Fπό κάθε δεσμό μέ τήν ~λη, Jσο αCτό εHναι φικτό,
συνάπτει τόν νο του μέ τήν Fδιάλειπτο προσευχή πρός τόν
Θεό καί δι; αCτς συγκεντρωμένος Iλόκληρος στόν Bαυτό
του εaρίσκει νέα καί Fπόρρητο Sνοδο στούς οCρανούς, τόν
Fψηλάφητο γνόφο τς κρυφιομύστου σιγς, Jπως θά >λεγε
κάποιος. Καί προσηλώνοντας πακριβς τόν νο του σ; αCτόν μέ Fπόρρητο δονή, σέ κατάστασι )πλουστάτης Fλλά
καί τελείας καί γλυκείας γαλήνης καί πραγματικς συχίας
καί Fφθεγξίας, aπερίπταται πάνω Fπό Jλα τά κτιστά. τσι
δέ, Fφο εkγ? Fπό τόν Bαυτό του καί γίν? Iλόκληρος το
Θεο , βλέπει τήν δόξα το Θεο καί θε9ται θεRο φς»17.
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| πιβεβαίωσις τς θεολογίας του Fπό τρεRς μεγάλες
συνόδους στήν Κωνσταντινούπολι (1341, 1347, 1351) τόν
Fνέδειξε πρώτιστον aπέρμαχο καί διδάσκαλο τς νηπτικς
καί συχαστικς μπειρίας τς "κκλησίας.
Pλλά καί οM κοινοβιάρχαι rγιοι $γιορεRται Πατέρες >δωσαν στόν κοινοβιακό μοναχισμό το $γίου 'ρους συχαστικό-νηπτικό χαρακτρα, πειδή οM eδιοι aπρξαν συχασταί καί νηπτικοί Sνδρες. O rγιος Νικόδημος I $γιορείτης
γράφει γιά τόν Jσιο Pθανάσιο τόν Pθωνίτη: «6ς Sλλος
Μωυσς, Fναβάς ες τόν Mερόν sθω, 6ς ες Sλλο Σίναιον 'ρος, καί εσελθών ες τόν Sδυτον γνόφον τς θεωρίας, >λαβεν 6ς θεογράφους πλάκας τούς τύπους καί τάς τάξεις καί
διδασκαλίας, τόσον τς κοινοβιακς ζως τν μοναχν,
Jσον καί τς ν τ[ "κκλησί@ Fγγελικς Fκολουθίας, καί παρέδωκεν αCτάς ες Jλους τούς ν τg )γί: 'ρει Πατέρας»18.
Στόν Βίο το )γίου Pθανασίου το Pθωνίτου καί στίς
aποθκες πρός τούς μαθητάς του φαίνεται Jτι οM πρακτικές
ντολές τς καθημερινς κοινοβιακς ζως Fποσκοπο ν
στήν κάθαρσι το μοναχο Fπό τά πάθη καί τόν γωισμό.
ΟM aποθκες αCτές τηρο νται Χάριτι Θεο μέχρι σήμερα
στά )γιορειτικά Μοναστήρια. | Fποταγή Fπό τίς κοσμικές μέριμνες,  aπακοή,  Fκτημοσύνη,  φιλαδελφία,  προ17. Pρχιμ. Γεωργίου, | περί Μοναχισμο διδασκαλία τν )γίων Mεραρχν Γρηγορίου το Παλαμ9 καί Νεκταρίου Πενταπόλεως τν θαυματουργν, ν ;ρθόδοξος Μοναχισμός καί +γιον =ρος, Aερά Μονή Oσίου Γρηγορίου, γιον 'ρος 1998, σ. 138.
18. $γ. Νικοδήμου το $γιορείτου, Λόγος ?γκωμιαστικός ε4ς τούς ?ν
@θA διαλάμψαντας Cσίους Πατέρας.
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θυμία στήν ψαλμωδία τς "κκλησίας καί στά διακονήματα,
 aπομονή στίς δυσκολίες το κοινοβίου εHναι οM βασικές
Fρετές πού λευθερώνουν τόν κοινοβιάτη μοναχό Fπό τήν
φιλαυτία καί τόν γωκεντρισμό καί τόν εσάγουν στίς πρτες βαθμίδες τς κατά Χριστόν συχίας. Τό πολυπληθές κοινοβιακό περιβάλλον δέν μπόδισε κοινοβιάτες μοναχούς,
πού δη διαλάμπουν στό στερέωμα τν Iσίων $γιορειτν
Πατέρων, νά Fσκήσουν τήν νηπτική ργασία (Νήφων καί
Λεόντιος οM ∆ιονυσιάται, Aερόθεος Nβηρίτης, Πασιος Βελιτσκόφσκυ).
Τήν συχαστική παράδοσι στά μοναστήρια καί στίς σκτες, στά κελλία καί στά ρημητήρια, Fνανέωσαν τόν 18ον
ανα οM Κολλυβάδες λεγόμενοι Πατέρες, 3ρθότερα καί 3ρθοδοξότερα 3νομαζόμενοι Φιλοκαλικοί Πατέρες το 18ου
ανος19. O rγιος Νικόδημος I $γιορείτης εHναι I κφραστικώτερος κπρόσωπος το συχαστικο πνεύματος αCτο
το κινήματος τς Φιλοκαλικς Pναγεννήσεως. Τά βιβλία
πού συνέγραψε ν συχί@ στίς ρήμους το $γίου 'ρους
Fποπνέουν τό Sρωμα τς συχαστικς ζως καί Fποτελο ν
γιά τούς συγχρόνους μοναχούς πνευματικά ντρυφήματα.
Στό κλασικό >ργο «Φιλοκαλία τν Aερν Νηπτικν», τό IποRο πιμελήθηκε καί προλόγισε I rγιος Νικόδημος κατά
παράκλησιν το )γίου Μακαρίου πισκόπου Κορίνθου,

19. Pρχιμ. (ν ν Μητροπ. Μαυροβουνίου) Pμφιλοχίου Ράντοβιτς, D Φιλοκαλική ναγέννησι το6 XVIII καί XIX α4. καί οE πνευματικοί καρποί
της, Pθναι 1984.
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φαίνεται  διαχρονική συχαστική παράδοσις, πού βρκε
τήν συνέχειά της στήν ζωή τν μοναχν το $γίου 'ρους.
***
O $γιορειτικός Μοναχισμός, 6ς συνεπής >κφρασις το
*ρθοδόξου Μοναχισμο , στήν aπερχιλιετ Mστορία του μέχρι σήμερα διετήρησε τόν νηπτικό καί συχαστικό του χαρακτρα.
O 20ός αώνας >χει Fναδείξει μεγάλο Fριθμό συχαστν
μοναχν, πού εHχαν aψηλή νηπτική ργασία καί Fξιώθηκαν
θαυμαστν χαρισμάτων. sνδρες μεγάλης μορφώσεως, Jπως
οM Γέροντες ∆ανιήλ Κατουνακιώτης καί Γεράσιμος Μενάγιας· γούμενοι μοναστηρίων, Jπως οM Aερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, Pθανάσιος Γρηγοριάτης, Φιλάρετος Κωνσταμονίτης καί Κοδρ9τος Καρακαλληνός· )πλοϊκοί μοναχοί, Jπως
οM Καλλίνικος I συχαστής, Σάββας καί Nγνάτιος οM Πνευματικοί καί Nωσήφ I συχαστής· κοινοβιάται μοναχοί, Jπως
I rγιος Σιλουανός I Pθωνίτης, I μαθητής του Σωφρόνιος
Σαχάρωφ, οM ∆ιονυσιάται μοναχοί Nσαάκ καί Pρσένιος, πίσης Fνεδείχθησαν Fξιοθαύμαστοι ργάται τς νοερ9ς προσευχς στήν >ρημο  μέσα στήν θορυβώδη ζωή μεγάλων κοινοβίων. {λοι αCτοί συνέχισαν τήν συχαστική παράδοσι
τν Κολλυβάδων το 18ου-19ου ανος καί τν συχαστν το λήγοντος 19ου ανος20.

20. Aερομ. Pντωνίου, Βίοι θωνιτ*ν το6 ΙΘ΄ α4*νος, >κδ. A. Μετοχίου
Oρμύλιας, 1994.
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| ποχή μας δέν aστέρησε στό νά παρουσιάσ? κλεκτούς κπροσώπους στήν )λυσίδα τν νηπτικν Fνδρν
στό γιον 'ρος. ΟM Γέροντες Πασιος I $γιορείτης, Πορφύριος I Καυσοκαλυβίτης, "φραίμ I Κατουνακιώτης καί
Χαράλαμπος ∆ιονυσιάτης εHναι παγκοίνως γνωστοί. | Fξιοθαύμαστη προσφορά τους πρός τόν κόσμο δέν μπόδισε
τήν νηπτική τους ργασία. Μ9λλον τήν προϋπέθετε. Τά βιβλία, πού >χουν γραφ τελευταRα γι; αCτούς, καί  ζσα
μπειρία Jσων τούς γνώρισαν, εHναι Mκανά νά φανερώσουν
μέ τόν πλέον Fδιαμφισβήτητο τρόπο Jτι οM )γιασμένοι αCτοί Γέροντες σαν κατ; ξοχήν ργάται τς νοερ9ς προσευχς καί Fξιώθηκαν τν aπερφυν χαρισμάτων το $γίου
Πνεύματος πού τήν FκολουθεR.
Στίς μέρες μας >ζησαν καί Sλλοι FφανεRς συχασταί,
στά Κοινόβια, τίς Σκτες καί τά Κελλία το $γίου 'ρους.
| σύγχρονη )γιορειτική γραμματεία Fποκαλύπτει μετά
τήν κδημία τους τήν βιοτή καί τούς νηπτικούς τους Fγνες. Θά Fναφέρω νδεικτικά τούς Γέροντες Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη καί Μόδεστο ∆ανιηλίδη καί τόν μοναχό ΑCξέντιο Γρηγοριάτη21. Μεταξύ τν «περιλειπομένων καί νυνί
πιζώντων», Jπως θά >γραφε I rγιος Μάξιμος I Oμολογητής, aπάρχουν Fκάματοι συνεχισταί τς Mερ9ς ργασίας
τς νήψεως καί τς κατά Χριστόν συχίας ν $γί: 'ρει.
21. Βλ. Fντιπροσωπευτικς: Pρχιμ. Γαβριήλ ∆ιονυσιάτου, Λαυσαϊκόν
το6 γίου =ρους, γιον 'ρος 2002· Μωυσέως Μοναχο , $γιορεRτες
Νεοησυχαστές Πατέρες, ν περιοδ. ( Kσιος Γρηγόριος, τ. 24/1999, σ. 5770· Περιοδικόν Πρωτ'τον.

74

ΑCτοί, Fκόμη καί σήμερα, λαμβάνουν οCράνια χαρίσματα
ν «νηστεί@, Fγρυπνί@, προσευχ[». | προσωπική μας μπειρία περί αCτν δέν εHναι φρόνιμο νά δημοσιοποιηθ[ πρίν Fπό τήν κοίμησί τους. | )γιορειτική σύνεσις δέν πιτρέπει
βιασύνη στό σημεRο αCτό. Παρά τα τα οM νηπτικοί αCτοί
ργάται γίνονται καί σήμερα πόλος λξεως τν θεοφιλν
ψυχν, τν μοναχν δηλαδή πού ποθο ν τήν νψι καί τήν
προσευχή.
Πέραν Jμως Jλων αCτν τν πατέρων, πού  ζωή τους
μαρτυρεRται νηπτική καί συχαστική, εHναι Iλόκληρο τό )γιορειτικό κλRμα πού FκολουθεR τήν νηπτική παράδοσι το
$γίου 'ρους. | γενεά τν σημερινν μοναχν γαλουχήθηκε μέ μία σειρά νηπτικν Fναγνωσμάτων, Jπως εHναι  Φιλοκαλία, I ΕCεργετινός, I Fββ9ς Nσαάκ I Σύρος καί οM Βίοι
παλαιν νηπτικν Πατέρων. ΟM Μοναχοί σήμερα γνωρίζουν τόν βίο καί τήν διδασκαλία Mερν νηπτικν μορφν
καί Fγωνίζονται νά τά Fκολουθο ν. Τυπικό παράδειγμα οM
συγγραφές το )γίου Σιλουανο το Pθωνίτου.
Τά )γιορειτικά Μοναστήρια >χουν Fποκαταστήσει μέ
τήν εCλογία τς Παναγίας τήν κοινοβιακή τάξι,  Iποία εHναι θεμέλιο καί Fπαρχή τς πορείας πρός τήν aψοποιό νοερά ργασία. Στά Μοναστήρια FσκεRται  aπακοή καί τηρο νται τά )γιορειτικά τυπικά, τά IποRα βοηθο ν στήν
κκοπή το δίου θελήματος καί τήν λευθερία Fπό τήν
φιλαυτία22. Γίνεται Fγώνας γιά τήν Sσκησι τς φιλαδελφίας,
22. Pρχιμ. Βασιλείου, Κάλλος καί Lσυχία στήν Mγιορειτική πολιτεία,
>κδ. Aερ9ς Μονς Nβήρων.
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πού εHναι τό θεμέλιο γιά τήν aπέρβασι το γωκεντρισμο .
PσκεRται  κατά δύναμιν φιλοξενία, πού εHναι  κδήλωσις
τς Fγάπης τν μοναχν πρός τούς ν τg κόσμ: Fδελφούς.
Μέλημα τν μοναχν εHναι  λατρεία το Θεο , οM μακρές
Fκολουθίες στόν Ναό,  μελέτη καί  προσευχή στό κελλί,
πού βοηθο ν τόν Fρχάριο κοινοβιάτη νά γκεντρίζεται στό
μοναχικό θος καί τόν προχωρημένο νά συντηρ[ στήν καρδιά του τήν Χάρι το Θεο καί νά τήν προφυλάσσ? Fπό
τούς νοητούς κλέπτας, τούς δαίμονας.
Στίς Mερές Σκτες καί τά Κελλία οM μοναχοί Fσκο νται
στίς Fρετές τς aπακος, τς Fκτημοσύνης, τς aπομονς,
τς μπιστοσύνης στήν Πρόνοια το Θεο , τς προσευχς,
Fναπληρώνοντας 6ρισμένα aστερήματα τν κοινοβιατν
Fδελφν τους.
{λο τό γιον 'ρος στίς )γιορειτικές πανηγύρεις συνεορτάζει, δοξολογεR τόν Θεό, τήν Παναγία καί τούς $γίους
6ς να σμα πνευματικό. ΟM Μοναχοί πισκέπτονται τά
Μοναστήρια, Fνταλλάσσουν τήν μοναχική τους μπειρία,
συναδελφώνονται καί Fναδεικνύουν τό γιον 'ρος να
ζντα 3ργανισμό, μία Fγγελοειδ στρατεία, να χορό, μία
δοξολογική παράταξι, μία παναγιορειτική οκογένεια, τέκνα μι9ς κοινς Μητρός, τς περαγίας Θεοτόκου, εkοσμα
Sνθη το Περιβολίου της.
***
"ν τούτοις 6ρισμένοι σκανδαλίζονται μέ τήν εκόνα
πού παρουσιάζει σήμερα τό γιον 'ρος. Τό κατηγορο ν
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Jτι >χει χάσει τόν Fσκητικό καί νηπτικό του χαρακτρα, Jτι κκοσμικεύεται, Jτι οM χαρισματο χοι γέροντες εHναι παρελθόν, Jτι  πνευματική ζωή >χει γίνει ρηχή καί δέν MκανοποιεR βαθύτερα τόν σύγχρονο Sνθρωπο, Jτι λειτουργεR
Jλο καί περισσότερο 6ς κοσμικός θεσμός καί χάνει τό Fπόκοσμο καί συχαστικό του θος.
ΟM κατήγοροι αCτοί Fδικο ν τό γιον 'ρος. ∆έν μπορο ν νά Fντιληφθο ν Jτι  ξωτερική του εκόνα δέν πρέπει
νά Fποτιμ9ται μέ τά δεδομένα παλαιοτέρων ποχν. sγευστοι )γιορειτικς μπειρίας, δέν κατανοο ν Jτι τό )γιορειτικό θος δέν Fλλοιώνεται Fπό τίς Fδιάβλητες Fνθρώπινες
Fνάγκες  τίς τυχόν Fστοχίες  πτώσεις τν μοναχν, Fλλά
Fπό τήν Fλλοίωσι τν θεολογικν καί εCαγγελικν 4θικν Fρχν. Καί πί το σημείου αCτο τό γιον 'ρος δέν
Fφίσταται σήμερα Fπό τό φρόνημα καί τό θος τν προηγουμένων γενεν. ∆ιατηρεR τό *ρθόδοξο φρόνημα καί τό
νηπτικό-συχαστικό του θος.
O κόσμος καί τό φρόνημά του Fναμφίβολα πιέζουν
πολύ περισσότερο τούς Μοναχούς σήμερα. | Fνθρωπίνη
φύσις εHναι προφανς πιό Fσθενική Fπό Sλλες ποχές. |
πικοινωνία τν Μοναχν μέ τόν κόσμο γίνεται μέ σύγχρονα δεδομένα. Τά προβλήματα το κόσμου πεκτείνονται
καί παραβιάζουν τίς πύλες το $γίου 'ρους. "άν κανείς
δέν προσέξ? Jτι πολλά Fπό αCτά τά θέματα Fντιμετωπίζονται μέ κριτήριο τήν Fγάπη καί τήν φιλανθρωπία καί Jτι
παρ; Jλα αCτά δέν παύει νά καλλιεργται τό νηπτικό θος,
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εHναι νδεχόμενο νά κατηγορήσ? τούς Μοναχούς το $γίου
'ρους.
Νομίζω Jτι γνωρίζω Fρκετά καλά τήν πνευματική κατάστασι τν σημερινν )γιορειτν Μοναχν. Μπορ νά βεβαιώσω Jτι τά θέματα, πού σέ 6ρισμένους δημιουργο ν ντυπώσεις κκοσμικεύσεως στό γιον 'ρος, Fποτελο ν γιά
τούς σημερινούς Μοναχούς νέες Fφορμές γιά πνευματικό
Fγνα, εCρύ πεδίο Fσκήσεως καί )γιασμο , καί Iπωσδήποτε δέν εHναι σημεRα καταργήσεως το νηπτικο καί συχαστικο θους το Mερο αCτο Τόπου.
ΟM Μοναχοί καί σήμερα Fγωνίζονται νά Fσκο ν τήν νψι
καί τήν κατά Χριστόν συχία. "γκαταλείπουν να κόσμο
πού τούς προσφέρει χρήματα καί δονές καί περιορίζουν
τόν Bαυτό τους στόν στενό καί Fνθρωπίνως Fπαράκλητο
χρο τς Μονς. Τό )γιορειτικό τυπικό προβλέπει πολύωρες καί ξαντλητικές Pκολουθίες στόν Ναό. | διατροφή
FκολουθεR τήν κοινοβιακή τάξι. Τά διακονήματα ξασφαλίζουν Fρκετές <ρες Fπασχολήσεως καί I κόπος το Μοναχο προσφέρεται στούς Fδελφούς τς Μονς καί στούς
προσκυνητάς. | aπακοή στόν Καθηγούμενο  στόν Γέροντα τς συνοδίας προστατεύει Fπό τήν διορρυθμία καί τίς
θλιβερές της συνέπειες. Pκόμη καί  χρσις συγχρόνων μεταφορικν μέσων  νέων τεχνολογιν στό γιον 'ρος,
πού νίοτε συζητεRται Fρνητικά Fπό τόν κόσμο, καθεαυτήν
δέν Fλλοιώνει τήν νηπτική Fτμόσφαιρα τς Μονς, φ; Jσον πευλογεRται Fπό τόν Γέροντα καί δέν MκανοποιεR τόν
Fρρωστημένο γωισμό το παλαιο Fνθρώπου (τήν φιλαυ78

τία). | ξωτερική μφάνισις το Μοναχο συνεχίζει νά
εHναι )πλ καί Fνεπιτήδευτη, εCγενική Fλλά ταπεινή· μέ τό
σχμα καί τόν λόγο του I Μοναχός μεταδίδει τό πνε μα τς
μετανοίας στούς πισκεπτομένους τά Μοναστήρια χριστιανούς. Πρόκειται γιά να εHδος σωτερικς Mεραποστολς,
πού γίνεται χωρίς νά τήν πιδιώκ?.
| >ξοδος νίοτε 6ρισμένων Μοναχν στόν κόσμο, κυρίως Πνευματικν πρός ξομολόγησι τν Χριστιανν  Mεραποστόλων στά κλιμάκια τς ξωτερικς Aεραποστολς,
εHναι γεγονός γνωστό στήν )γιορειτική Παράδοσι. O Μοναχός πού ξέρχεται το κόσμου γιά κκλησιαστική Fποστολή, Jταν εHναι προσκεκλημένος Fπό τήν "κκλησία καί >χει
τήν εCλογία το Γέροντός του, δέν aπερβαίνει τά Jρια τς
μοναχικς του Fποστολς οkτε καταργεR τήν συχαστική
του διότητα. "πιτελεR ταπεινά τήν διακονία του καί πιστρέφει πάλι στόν ρυθμό τς μοναχικς του Fσκήσεως.
ΟM Μοναχοί σήμερα Fδυνατο ν νδεχομένως νά μιμηθο ν
τά Fσκητικά παλαίσματα τν παλαιοτέρων πατέρων. "νσυνειδήτως Jμως πιποθο ν τόν Κύριο καί Fκολουθο ν τήν
συχαστική πορεία πρός ΑCτόν. O μακαριστός Γέρων Γαβριήλ ∆ιονυσιάτης εHχε γράψει τό 1953 περί τν Μοναχν
τς ποχς του, τά IποRα σχύουν καί σήμερα: «{πως καί
Sν >χουν σήμερον τά το Μοναχισμο καί δή το )γιορειτικο περί ο I λόγος μας, FποτελεR οτος τήν τάξιν τν “ κλεκτν”, τήν παράταξιν τν σφραγιζομένων διά τήν “Fγάπην το Fρνίου”, τούς aψιβάμονας το πνεύματος, περί <ν
ρωτ9ται ν τ[ Γραφ[ “τίνες οτοι, ο 6σεί νεφέλαι πέταν79

ται;” (|σ. ξ΄ 8). ΟM σημερινοί μοναχοί, Sν δέν εHναι σάγγελοι
6ς FπαιτεR τό σχμα καί  Fποστολή των, εHναι Fναμφισβητήτως οM αeροντες τόν ζυγόν το Κυρίου, οM πιφορτισμένοι
τόν Σταυρόν το Μαρτυρίου, οM ν κόπ: καί μόχθ: τόν
Fσκητικόν Sρτον τρώγοντες, οM δοκιμαζόμενοι ν aπακο[
καί καρτερί@ σοβίως»23.
Καλλιεργο ν καί σήμερα οM Μοναχοί διά τς βιοτς των
τήν Fληθινή θεανθρωπίνη κοινωνικότητα καί πραγματώνουν τόν λόγο το Μεγάλου Βασιλείου: «Κοινωνίαν γάρ βίου τελεωτάτην γώ καλ, ν c κτήσεως μέν διότης ξώρισται, γνώμης δέ ναντίωσις Fπελήλαται, ταραχή δέ π9σα,
καί φιλονεικία, καί >ριδες κ ποδν Bστήκασι· κοινά δέ σύμπαντα, ψυχαί, γνμαι, σώματα, καί Jσοις τά σώματα τρέφεται καί θεραπεύεται· κοινός I Θεός, κοινόν τό τς εCσεβείας
μπόρευμα, κοινή  σωτηρία, κοινά τά Fγωνίσματα, κοινοί
οM πόνοι, κοινοί οM στέφανοι, ες οM πολλοί, καί I ες οC
μόνος, Fλλ; ν πλείοσι. Τί ταύτης τς πολιτείας eσον; τί δέ
μακαριώτερον;»24. | κοινωνία Fγάπης, τό Bδραίωμα τς )γιορειτικς ζως!
***
O συχαστικός χαρακτήρ το $γίου 'ρους διασφαλίζεται σήμερα, κτός Fπό τό νηπτικό πνε μα πού μ9ς κλη23. Pρχιμ. Γαβριήλ ∆ιονυσιάτου, Λαυσαϊκόν το6 γίου =ρους, γιον
'ρος 2002, σ. 246.
24. Pρχιμ. Γεωργίου, O ρόλος το *ρθοδόξου Μοναχισμο στήν μακραίωνα Mστορία τς "κκλησίας, Περιοδ. ( Kσιος Γρηγόριος, τ. 26/2001,
σ. 46-47. Βλ. καί Μεγ. Βασιλείου, σκητικαί ∆ιατάξεις, PG 31, 1384.
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ροδότησαν οM rγιοι Κτίτορες τν Μονν καί οM Jσιοι Πατέρες μας, καί Fπό δύο Fκόμη σημαντικές παραμέτρους.
| πρώτη εHναι  κκλησιαστική προνομία νά μή aπόκειται στήν Sμεση δικαιοδοσία πιχωρίου πισκόπου, Fλλά
νά Fνήκ? στήν πνευματική δικαιοδοσία το Οκουμενικο
Πατριαρχείου.
| δεύτερη εHναι  πολιτειακή προνομία το ΑCτοδιοικήτου, κατωχυρωμένη Fπό τό Bλληνικό Σύνταγμα. Τό Sβατον, σημαντική πτυχή το αCτοδιοικήτου καθεσττος το
$γίου 'ρους, πιτρέπει στούς Μοναχούς νά Fσκο νται λεύθεροι Fπό τίς νοχλήσεις πού προκαλεR I συγχρωτισμός Fνδρν καί γυναικν. Τό Sβατον το $γίου 'ρους συντελεR
τά μέγιστα στό νά διατηρηθ[ I Τόπος συχαστικός καί 
ζωή τν Μοναχν νηπτική. | κατάργησις το Fβάτου, τήν
Iποία ζητο ν κάποιες φεμινίστριες ν 3νόματι τάχα τς σοτιμίας τν εCρωπαίων πολιτν, εHναι Fσύμβατη πρός τό συχαστικό θος το $γίου 'ρους. Συμφέρει τόν κόσμο νά
aπάρχουν Μοναχοί νήφοντες καί συχάζοντες. ΕHναι ρεαλιστικό νά δεχθ[ κανείς Jτι μόνον Jταν I Μοναχός φθάσ?
στήν Fπάθεια, μπορεR νά Fγαπh Fπαθς καί τίς γυναRκες.
Σέ κάθε ποχή, Sνδρες καί γυναRκες >χουν Fνάγκη Fπό αCτή
τήν Fπαθ (χωρίς σαρκική μπάθεια) καί καθολική πρός
πάντας Fγάπη. "άν οM φεμινίστριες πιθυμο ν νά aπερασπισθο ν καί αCτό τό δικαίωμα τν γυναικν, 3φείλουν
νά aπερασπισθο ν τό Sβατον το $γίου 'ρους καί oχι νά
ζητο ν τήν κατάργησί του25.
***
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| νψις καί  συχία εHναι  οCσία τς μοναχικς ζως
στό γιον 'ρος. ∆ι; αCτς πιζητεR I Μοναχός τήν Fνύψωσί του πρός τόν Θεό καί τήν νωσι μαζί Του ν Χριστg.
Μία παράδοσις πλέον τν χιλίων τν συνεχίζεται καί σήμερα στό γιον 'ρος.
Προσευχή μας εHναι νά μ9ς Fξιών? I Κύριος νά aπερβαίνουμε τίς προσωπικές μας λλείψεις καί Fστοχίες καί νά περιπατο με Fξίως τς κλήσεως ν c κλήθημεν, στά eχνη τν
καθηγητν τς Μοναχικς ζως, τν Iσίων Πατέρων μας
τν ν Fσκήσει καί νήψει καί συχί@ διαλαμψάντων, «αCτg Fγγελικς λατρεύειν, αCτg Iλοκλήρως δουλεύειν, τά Sνω φρονεRν, τά Sνω ζητεRν· μν γάρ τό πολίτευμα, κατά
τόν Pπόστολον, ν οCρανοRς aπάρχει»26.

25. Pρχιμ. Γεωργίου, Τό Sβατον το $γίου 'ρους καί  χειροτονία τν
γυναικν κατά τήν παράδοσι τς "κκλησίας, Περιοδ. ( Kσιος Γρηγόριος, τ. 27/2002, σ. 86-90.
26. Pκολουθία το Μεγάλου Σχήματος.
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΗΤΕΙ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ(*)

O

γιος ΕCαγγελιστής Λουκ9ς, I IποRος διασώζει πολλά περιστατικά Fπό τήν παιδική λικία το Κυρίου,
μ9ς πληροφορεR Jτι  Bτοιμόγεννη )γία Παρθένος δέν εaρκε «τόπον ν τg καταλύματι», δηλαδή θέσι στό πανδοχεRο,
γιά νά γεννήσ? τόν Κύριο (Λουκ. β΄ 7). τσι χρησιμοποίησε 6ς κατάλυμα τόν στα λο τν Fλόγων ζώων καί 6ς λίκνο
τήν φάτνη. O Λόγος το Θεο γεννήθη σέ να τόπο πού
συμβόλιζε τόν κόσμο μας, πού Jπως τότε >τσι καί σήμερα
oζει Fπό τήν Fλογία τν παθν.
O γιος ΕCαγγελιστής Nωάννης γράφει στό Aερό ΕCαγγέλιό του Jτι «I Λόγος σάρξ γένετο καί σκήνωσεν ν μRν» (Nω. α΄ 14), Fλλά καί Jτι «ες τά eδια λθε καί οM eδιοι
αCτόν οC παρέλαβον» (Nω. α΄ 11). ΟM ταπεινοί Jμως Sνθρω(*) qόρτιος χαιρετισμός το Καθηγουμένου τς Aερ9ς Μονς μας πί τ[
Bορτ[ τν Χριστουγέννων 2003.
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ποι δέχθησαν τόν Κύριο, πίστευσαν σ; ΑCτόν καί >γιναν
μαθηταί Του.
Μέ πόνο διαπιστώνουμε Jτι καί σήμερα I Χριστός δέν
>χει τόπον ν τg καταλύματι τς ζως μας καί Jτι ν >ρχεται ες τά eδια, δηλαδή στόν δικό Του κόσμο, οM πολλοί Sνθρωποι δέν τόν θέλουν. «®δια» δέν εHναι μόνον I κόσμος
Του, Fλλά γιά μ9ς τούς *ρθοδόξους nλληνας κατά να διαίτερο τρόπο εHναι καί  εCλογημένη πατρίδα μας,  Iποία
κατά τήν διάρκεια τν αώνων μετά τήν >νσαρκο Οκονομία το Κυρίου >χει διαίτερα εCεργετηθ καί περιλαμφθ
Fπό τό φς το Χριστο .
Πρέπει νά ρωτήσουμε τόν Bαυτό μας, πρτα μεRς οM Sνθρωποι τς "κκλησίας, Sν I Κύριος εaρίσκ? κατάλυμα στήν
καρδιά μας καί Sν Jσοι πιστεύουμε σ; ΑCτόν Fγωνιζμεθα
κατά τς φιλαυτας μας, καθαριζμεθα Fπό τά πθη μας
καί προσφέρουμε τόν Bαυτό μας, στε νά εHναι χωρητικός
τς Χάριτός Του. O λόγος το Θεο μ9ς διδάσκει πς πρέπει νά Fγωνιζμεθα, στε I Χριστός νά κατοικ[ μόνιμα
στήν ~παρξί μας. ΟM rγιοι Πατέρες, καί μάλιστα οM νηπτικο,
μ9ς παραδίδουν τήν μέθοδο τς πνευματικς ργασίας, τήν
Iποία πρέπει νά Fσκο με, γιά νά κατοικ[ μονίμως I Χριστός μέσα μας.
Πονο με γιατί στόν κόσμο μας καί στήν πατρίδα μας
oχι μόνο δέν γίνεται δεκτός I Χριστός 6ς φιλοξενούμενός
μας, Fλλά καί γίνονται συστηματικές προσπάθειες νά ξορζεται Fπό τήν ζωή μας καί κάποτε νά aβρζεται καί νά
συκοφαντται. ∆έν εHναι λγες οM περιπτσεις πού στό oνο84

μα τς τχνης προσβλλονται καί aβρζονται Mερτατα πρσωπα καί σμβολα τς $γας μας Πστεως. Σύμφωνα μέ Jλες
τίς νδείξεις καί οM *λυμπιακοί Fγνες χρησιμοποιο νται
Fπό τούς νεοεποχRτες γιά τήν προβολή τς Πανθρησκείας,
κατά τήν Iποία I Χριστός δέν εHναι I Σωτήρ το κόσμου.
Pκόμη διερωτώμεθα· ποιά θέσι >χει I Χριστός στά οκολογικά συνέδρια καί στίς διαθρησκειακές συναντήσεις, Jπου
καί οM συμμετέχοντες χριστιανοί δέν Iμολογο ν τήν πίστι
τους στόν Χριστό 6ς τόν "νανθρωπήσαντα Θεόν; Καί Fκόμη, τί θέσι >χει I Χριστός στήν Fγωγή καί κπαίδευσι τς
νεότητος καί στά προγράμματα ψυχαγωγίας τν παιδιν;
O Χάρρυ Πότερ, νας νεαρός μάγος, πού μέ τήν βοήθεια τς
διαφημίσεως >χει κατακτήσει τίς παιδικές ψυχές, δέν Fφήνει
τόπο μέσα σ; αCτές γιά κατάλυμα το Χριστο . Pκόμη καί
τά παιγνίδια πού προσφέρονται στά παιδιά προβάλλουν
σατανάδες, μάγους, μάγισσες καί Sλλα Fποκρυφιστικά σύμβολα. τσι διαπλάθονται τά νέα παιδιά νά Fγαπο ν περισσότερο τόν σαταν9 Fντί γιά τόν Χριστό, πειδή δθεν
I σαταν9ς εHναι πιό δυνατός Fπό τόν Χριστό. Στό κίνημα
τν νεοειδωλολατρν, μέ πρόσχημα τήν πιστροφή στήν Bλληνική παράδοσι, I Χριστός καί  "κκλησία Του πάλιν συκοφαντο νται καί βάλλονται.
Μέ Jλα αCτά καί μέ πολλά Sλλα πού συνεχς πληροφορομεθα, δέν εHναι aπερβολή νά επο με Jτι Sμεσα  >μμεσα διώκεται I Χριστός καί προετοιμάζεται Fπό τούς Fνθρώπους το σκότους  >λευσις το Pντιχρίστου. "κπληρώνεται >τσι I λόγος το Κυρίου· « γώ λήλυθα ν τg 3νόματι
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το πατρός μου, καί οC λαμβάνετέ με· άν Sλλος >λθ? ν τg
3νόματι τg δί:, κεRνον λήψεσθε» (Nω. ε΄ 43).
∆έν θέλουμε νά Fμαυρώσουμε τήν χαρμόσυνη Fτμόσφαιρα τν μερν αCτν, Fλλά νά πιστήσουμε τήν προσοχή
Jλων μας στά σημεRα τν καιρν καί νά καλέσουμε σέ γρήγορσι πνευματική. sς μή λησμονο με τούς λόγους το
Κυρίου μας· «...aποκριτα, τό μέν πρόσωπον το οCρανο γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεRα τν καιρν οC δύνασθε
γνναι;» (Ματθ. ιστ΄ 3).
ΟM θλιβερές αCτές διαπιστώσεις δέν μπορο ν παρ; Jλα
αCτά νά μειώσουν τήν χαρά καί τήν εCλογία τν )γίων Bορτν τς το Θεο "πιφανείας. O rγιος ΕCαγγελιστής Nωάννης, Fφο μ9ς πληροφορεR προηγουμένως Jτι τόν λθόντα
Κύριο δέν Τόν δέχθησαν οM δικοί Του, Fκολούθως προσθέτει· «Jσοι δέ >λαβον αCτόν, >δωκεν αCτοRς ξουσίαν τέκνα
Θεο γενέσθαι, τοRς πιστεύουσιν ες τό oνομα αCτο » (Nω.
α΄ 12). {σο κι Sν I κόσμος Fπομακρύνεται Fπό τόν Θεό,
οM ταπεινές ψυχές πού δέχονται τόν Χριστ, λαμβάνουν τήν
ξουσία νά γίνουν τέκνα Του καί νά Bνώνωνται μαζί Του 6ς
μέλη το )γίου Σώματός Του. ΑCτό εHναι τό μέγα μυστήριο
τς εCσεβείας, τό IποRο Bορτάζουμε αCτές τίς μέρες καί τό
IποRο I μέγας Pπόστολος Πα λος συνώψισε σέ λίγες λέξεις:
«Θεός φανερώθη ν σαρκί, δικαιώθη ν Πνεύματι, φθη
Fγγέλοις, κηρύχθη ν >θνεσιν, πιστεύθη ν κόσμ:, Fνελήφθη ν δόξ?» (Α΄ Τιμ. γ΄ 16). τσι  χαρά μας εHναι τετελειωμένη καί  3φειλομένη πρός τόν σαρκωθέντα Κύριο λατρεία μας Fδιάκοπος.
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Μέ αCτές τίς σκέψεις σ9ς χαιρετίζουμε ν τ[ Fγάπ? το
Σαρκωθέντος Κυρίου καί Θεο μας Nησο Χριστο καί εCχόμεθα I δι; μ9ς νηπιάσας Σωτήρ μας νά εaρίσκ? πάντοτε
πρόσφορο >δαφος στήν προθυμία, τόν πόθο καί τήν προαίρεσί μας, γιά νά 4μπορ[ νά >ρχεται καί νά κατοικ[ μονίμως μέσα μας.

για Χριστούγεννα 2003
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Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΓΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
«P.P.»: Γροντα, τίς γιορτινές αCτές μρες παντο Fκο με
γιά τό πνε μα Fγπης καί ερ νης τν Χριστουγννων. Γρω μας Jμως μνο Fγπη καί ερ νη δέν βλπουμε.
«Pπ.»: Τονζεται Fπό πολλούς τίς μρες αCτές Jτι τά
Χριστογεννα εHναι μρα Fγπης καί ερ νης. ∆έν λέγεται
Jμως Jλη  Fλ θεια. {τι δηλαδή  Fληθινή Fγπη καί  Fληθινή ερ νη εHναι δρα το νανθρωπ σαντος Σωτρος
μας Nησο Χριστο σέ Jσους Fγωνζονται μέ μετνοια, ταπενωση, προσευχ , Sσκηση καί aπακοή στήν "κκλησα νά
ξεπερσουν τόν γωισμό τους. Γι; αCτό δέν βλπουμε τήν
περιπθητη Fγπη καί ερ νη. {ταν εeμαστε γεμ9τοι Fπό
γωισμ, οkτε νά Fγαπο με σωστά μπορο με, οkτε νά >χουμε Fληθινή ερ νη μέ τόν Bαυτό μας καί τούς συνανθρπους
μας. | ταπεινή μας εCχή Fπό τό γιον 'ρος εHναι νά Fγωνισθο με Jλοι κατά το γωισμο μας, στε νά >λθει στίς
καρδιές μας, στίς οκογνειές μας, στήν πατρδα μας, στόν
κσμο  Fληθινή Fγπη καί ερ νη το Χριστο .
(*) Συνέντευξις το Καθηγουμένου τς Aερ9ς μν Μονς Pρχιμ. Γεωργίου στό περιοδικό «Pστυνομική Pνασκόπηση», τ. 216 (2002).
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«P.P.»: ΕHναι γεγονς, Γροντα, Jτι  ποχή μας χαρακτηρζεται Fπό να πνε μα εCμάρειας Fλλά καί Fνασφλειας συγχρνως. Σ; αCτό τό κλRμα, πς μπορο ν νά μιλ σουν τά Χριστογεννα στίς καρδιές τν Fνθρπων;
«Pπ.»: Στόν σημεριν, ταραγμνο καί ραγδαως μεταβαλλμενο κσμο μας τό μνο σταθερό σημεRο καί  μόνη λπδα μας εHναι τό ταπεινό ΘεRο Βρφος τς Βηθλεέμ καί  "κκλησα Του. Μετά τήν κατάρρευση Jλων τν εδλων καί
τήν διάλυση Jλων τν Fπατηλν λπδων, I ταπεινός Nησο ς παραμνει  μοναδική λπδα μας. Ματαιοπονο με ψχνοντας γιά Sλλες λσεις. O καταδιωγμνος στήν Pνατολή
καί περιφρονημνος στήν ∆ση Χριστς, εHναι I Σωτήρας
τς πολπαθης Fνθρώπινης aπάρξεως. Γιά νά νεργ σει Jμως τήν σωτηρα μας ζητ9 τήν λευθερα μας, τήν ταπενωσή μας, τήν μετάνοιά μας.
«P.P.»: Πς μπορεR, Γροντα, νά κατανοηθεR  ταπενωση,   μετνοια πού Fναφρατε, Fπό τόν σύγχρονο Sνθρωπο;
«Pπ.»: ΕHναι Fλ θεια Jτι μνο οM )πλές καί ταπεινές ψυχές μπορο ν νά κατανο σουν Fληθινά τό Θε, γιατί μνο
αCτές μπορο ν νά δεχθο ν Jτι I σκοπός τς aπρξεώς των
δέ βρσκεται στό δικό τους γ, Fλλά στόν Θε. {μως δυστυχς I Sνθρωπος παρασρεται Fπό τόν διβολο καί τόν
γωισμό του, δέν θλει νά δοξσει καί εCχαριστ σει τόν
Θε. Φοβ9ται μήπως  δξα το Θεο το Fφαιρσει τή δική του δξα. Pντί νά εHναι φιλθεος, γνεται φλαυτος καί
φιλδοξος καί οκοδομεR τήν 4θική του, τήν φιλοσοφα του
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καί τόν πολιτισμό του στήν φιλαυτα καί φιλοδοξα. Καταλβατε; {λα γιά τήν δξα το Fνθρπου. Μακρυά I Θες.
"δ βασζεται I γωκεντρικός «Fνθρωπισμς». O αCτοδοξαζμενος Sνθρωπος λατρεει τόν Bαυτό του γιά θε. Μχρι
πτε Jμως μπορεR νά λατρεει τόν Bαυτό του γιά θε; Σντομα καταλαβανει τό ψε δος, βλπει τό εeδωλό του νά γκρεμζεται, παραπαει, δέν >χει Fπό κπου νά πιαστεR, βρσκεται
στό χος. | αCτολατρα γίνεται σαρκολατρα, εδωλολατρα, δαιμονολατρα. O Sνθρωπος πού FρνεRται νά προσκυν σει τόν Θε, aποδουλνεται στά χειρτερα πθη, στούς
χειρότερους τυρννους πού το aπσχονται Fπελευθρωση,
καί τελικά καί στόν eδιο τόν διβολο. ΕHναι γνωστή  διάδοση πού >χει σ μερα  μαγεα, I Fποκρυφισμς,  δαιμονολατρα. O προφ της ∆αυίδ μλησε γι; αCτήν τήν κατάσταση πολλούς ανες πρό Χριστο : «sνθρωπος ν τιμ[ ν οC
συνκε, παρασυνεβλ θη τοRς κτ νεσι τοRς Fνο τοις καί 6μοιθη αCτοRς» (Ψαλμός μη΄, 13). ΑCτοί λοιπόν οM Sνθρωποι εHναι δσκολο νά κατανο σουν τί σημανει μετνοια
καί ταπενωση.
«P.P.»: Θά μπορούσαμε νά πο με, Πτερ, Jτι I Sνθρωπος >χει παρεξηγ σει τήν >ννοια τς λευθερας;
«Pπ.»: O σγχρονος Sνθρωπος πλαν θηκε Fπό τόν διβολο καί πστεψε, Jπως παλαιτερα I Pδάμ καί  Εkα, Jτι
 λευθερα του βρσκεται στήν αCτονμησή του καί στήν
Fνταρσα του κατά το Θεο . Μέ τήν γωιστική αCτή στση του I Sνθρωπος, χνει τήν δυνατότητα Fληθινς κοινωνας oχι μνο μέ τόν Θεό καί Πατρα του Fλλά κα μέ τούς
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συνανθρπους του καί ζεR σέ μιά Fφρητη μοναξιά καί 3ρφνια, πού τήν βινει σάν aπαρξιακό κεν. nνας νος πού
κνει χρ ση ναρκωτικν μέ διαβεβαωσε Jτι θά δικοπτε
τά ναρκωτικ, άν δέν προσπαθο σε μ; αCτά νά καλψει τό
aπαρξιακό του κεν. Τό κενό Jμως αCτό μπορεR νά τό «γεμσει» I νανθρωπ σας Χριστς, I IποRος μ9ς προσκαλεR
στήν λευθερα τς Fγπης. ΑCτή Jμως  λευθερα περν9
μσα Fπό τόν Fγώνα, τόν Σταυρό πού λγει I Χριστς. ΑCτός εHναι I Fγώνας το *ρθοδξου Χριστιανισμο . Pγώνας σταυρικς, Fλλά καί χαροποις, γιατί μ9ς φρει τήν Pνάσταση.
«P.P.»: Ποιός εHναι I πραγματικά λεθερος Sνθρωπος
Γροντα;
«Pπ.»: | *ρθδοξος "κκλησα μας εHναι τό λκνο καί
τό ργαστ ριο πού διασώζει καί Fναπλσσει αCτή τήν μοναδική στόν κσμο λευθερα. ΑCτόν τόν «θεανθρωπισμό» FμφισβητεR σ μερα καί προσπαθεR νά περιορσει καί ξοβελσει
Fπό τόν τπο μας μιά Sλλη λευθερα, νας Sλλος «Fνθρωπισμς» πού, παρά τά διφορα προσωπεRα του, >χει κοινό
χαρακτηριστικό τήν Fθεα καί τόν aλισμ. O Fθεϊστικός
καί aλιστικός αCτός «Fνθρωπισμς» μφανζεται 6ς Fπελευθρωση καί χειραφτηση το Fνθρπου. Vς άν οM χιλιδες τν μχρι τρα πιστν καί $γων καί ρων μας νά
μή σαν λεθεροι καί Iλοκληρωμνοι Sνθρωποι. ΜπορεR Jμως ποτέ I Sνθρωπος νά εHναι Fληθινά λεθερος, Jταν δέν
λευθερωθεR Fπό τόν γωισμό του καί τά πθη του καί Jταν  δική του κτιστή λευθερα δέν πηγζει Fπό τήν Sκτι91

στη λευθερα το ∆ημιουργο του; "ν 3νματι αCτς τς
“Fπελευθερσεως” προπαγανδζεται I χωρίς 4θική >ρωτας,
καταργεRται  Mερτης το γμου καί τς οκογνειας, προβλλεται  μοιχεα 6ς παλικαρι. O Sθεος «Fνθρωπισμς»
πού ναντινεται στόν «θεανθρωπισμό» τς Παραδσεώς
μας, περιορζει τόν Sνθρωπο στήν ζωδη καί πγεια ζωή
του. Τόν βλπει σάν ξελιγμνο ζο καί σάν οκονομική καί
καταναλωτική μηχανή, παραγνωρζοντας τήν θεϊκή του καταγωγή καί τήν βαθτερη λαχτρα του γιά καταξωση πκεινα τς aπρξεώς του, στόν Θεό καί τήν αωνιτητα.
«P.P.»: Τελικά, σεβαστέ μας Γροντα, τί γιορτζουμε τά
Χριστογεννα;
«Pπ.»: Γιορτζουμε τό γεγονός τς Fπερου Fγπης το
Θεο καί Πατρα μας πρός τόν Sνθρωπο. Γιά μ9ς I Χριστός
γνεται τλειος Sνθρωπος, γιά νά μ9ς μεταδσει αCτ πού
μ9ς >λειπε, τήν θεα ζωή. Παρνει Fπό μ9ς J,τι δέν εHχε,
τήν Fνθρωπνη φση, γιά νά μ9ς δσει J,τι δέν εeχαμε, τήν
θετητα. τσι I Sνθρωπος Fποκτ9 Sπειρη Fξα. Γιά κθε
Sνθρωπο I Θεός γνεται Sνθρωπος καί κθε Sνθρωπος 4μπορεR νά γνει κατά χριν Θεός. ΕHναι δκαιο λοιπόν νά επο με Jτι τά Χριστογεννα δέν γενν9ται μνον I Θενθρωπος Χριστς, Fλλά καί I Sνθρωπος. Χωρίς τόν Θενθρωπο
Χριστ I Sνθρωπος παρά τά aψηλά πολιτιστικά καί πιστημονικά πιτεγματά του εHναι να τραγικό καί Fξιοθρ νητο
oν, πού δέν γνωρζει Fπό πο >ρχεται καί πο πηγανει. ΖεR
γιά νά πεθνει καί Jλα τά βλπει μταια καί παρλογα.
ΕHναι φυσικό μιά τέτοια ζωή νά συνοδεεται Fπό τό Sγχος,
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τήν Fπελπισα, τό Fνικανοποητο, τήν πλήξη, τό κενό. |
aπαρξιακή Φιλοσοφα καί τχνη μ9ς Fποκαλπτουν τό δρ9μα το σγχρονου Fνθρπου. Ζωή χωρίς Θε εHναι ζωή δίχως νημα, διξοδο καί παραμυθα. Μσα Fπό τήν καρδιά
μου παρακαλ τό Θεό Jλοι οM Sνθρωποι νά προσπαθήσουμε νά κνουμε αCτ πού μ9ς ζητ9 I Χριστς. Ττε θά νοισουμε Fληθινά Χριστογεννα.
«P.P.»: Γροντα, σ9ς εCχαριστο με θερμ. ΕHναι κρRμα
πού I περιορισμνος χρνος δέν μ9ς πιτρπει νά συζητ σουμε κι Sλλο. Θά θλαμε ν oψει το ρχομνου γεγοντος τς
Γενν σεως το Χριστο μιά εCχή Fπό καρδας.
«Pπ.»: Oλθερμες εHναι οM προσευχές μας Fπό τόν εCλογημνο sθωνα, I νηπισας Θες, I Κριός μας Nησο ς Χριστός νά >χει μνιμο κατλυμα στίς καρδιές Jλων μας.
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ΕΙΡΗΝΗ
∆ΩΡΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ(*)

|

Fπειλή τν φοβερν τρομοκρατικν κδηλώσεων
σκιάζει τίς ρχόμενες Bορτές τν $γίων Παθν καί
τς Λαμπροφόρου Pναστάσεως το Κυρίου μας. Τρομοκράται “νόμιμοι” κ τν σχυρν καί δυναστν τς γς καί τρομοκράται παράνομοι κ τν καταδυναστευομένων. Κατά
τόν λόγο το Κυρίου, «οM δοκο ντες Sρχειν τν θνν κατακυριεύουσιν αCτν καί οM μεγάλοι αCτν κατεξουσιάζουσιν αCτν» (Μάρκ. ι΄ 42).
∆υστυχς I λόγος το Χριστο δέν φαρμόζεται, oχι μόνον Fπό τούς μή χριστιανούς Fλλά καί Fπό τούς κατ; oνομα
Χριστιανούς. «κούσατε Jτι ρρέθη, 3φθαλμόν Fντί 3φθαλμο καί 3δόντα Fντί 3δόντος. "γώ δέ λέγω aμRν μή Fντιστναι τg πονηρg...» (Ματθ. ε΄ 38-39).
(*) qόρτιος χαιρετισμός το Καθηγουμένου τς Aερ9ς Μονς μας πί τ[
Bορτ[ το Πάσχα 2004.
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| Fντεκδίκησις πολλαπλασιάζει τό κακό. ∆έν τό περιορίζει, Jπως νομίζουν Jσοι τήν φαρμόζουν.
Λαοί Fλληλοεξοντώνονται καί I διάβολος βασιλεύει, Fφο οM Sνθρωποι το δίδουν τήν ξουσία νά τούς διαιρ[
καί νά τούς σπείρ? τό μRσος καί τήν κδίκησι.
Πολλοί Iμιλο ν γιά τήν ερήνη. Pλλά, Jπως λέγει I rγιος
Γρηγόριος I Θεολόγος: «Ερήνη φίλη, τό παρά πάντων μέν
παινούμενον Fγαθόν, aπ; 3λίγων δέ φυλασσόμενον» (Λόγος ΚΒ΄).
"πειδή  ερήνη δέν φυγαδεύεται μόνον μεταξύ τν κρατν, τν λαν καί κοινωνικν Iμάδων, Fλλά καί μεταξύ
τν φίλων, τν συγγενν, τν Iμοπίστων, τν συντοπιτν,
θεωρ FναγκαRο νά δο με τί I αώνιος λόγος το Θεο μ9ς
διδάσκει.
Ερηνικό >πλασε τόν Sνθρωπο I Πανάγαθος Θεός. | Fνθρωπίνη φύσις, κατά τόν rγιο Μάξιμο τόν Oμολογητή, δημιουργήθηκε «Sμαχος, ερηνική, Fστασίαστος, πρός τε τόν
Θεόν καί Bαυτήν δι; Fγάπης σφιγμένη» (P.G. 9, 1726Β). |
)μαρτία Jμως καί I γωισμός >φερε στούς Fνθρώπους τά μίση, τίς διαιρέσεις, τίς συγκρούσεις, τόν φθόνο, τήν Fλληλοεξόντωσι, τήν κδικητικότητα, τήν πιθετικότητα, τήν μισανθρωπία.
O Fνθρωποκτόνος διάβολος κμεταλλευόμενος τά πάθη
τν Fνθρώπων τούς διαιρεR καί τούς στρέφει ναντίον Fλλήλων.
Τόν μισάνθρωπο καί Fρχηγό τν πολέμων διάβολο λθε
νά νικήσ? I φιλάνθρωπος καί ερηνάρχης Χριστός καί νά
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φέρ? στούς Fνθρώπους, πού θά τόν δέχοντο καί πίστευαν,
τήν ερήνη το Θεο .
Γιά νά ερηνεύσ? I Κύριος τούς Fνθρώπους μέ τόν Θεόν,
μέ τόν Bαυτόν τους καί μεταξύ των, Fνέβηκε στόν Σταυρό.
| ερήνη πού πηγγέλθησαν οM sγγελοι τήν νύκτα τς Γεννήσεως το Κυρίου μέ τό «δόξα ν aψίστοις Θεg καί πί
γς ερήνη» Fνέβλυσε Fπό τόν Σταυρό το Χριστο .
O Pπόστολος Πα λος στήν πρός ΚολασσαεRς πιστολή
του γράφει Jτι I Θεός εCδόκησε «δι; αCτο (το Χριστο )
νά συμφιλιώσ? μετά το Bαυτο του τά πάντα, τόσον τά πίγεια Jσον καί τά πουράνια, Fφο >φερε τήν ερήνη μέ τό
αμα το σταυρο του. Καί σεRς κάποτε σαστε Fποξενωμένοι καί χθρικς διαθέσεως, καί τά >ργα σας σαν πονηρά, Fλλά τώρα I Θεός σ9ς συμφιλίωσε διά το θανάτου “ ν
τg σώματι τς σαρκός αCτο ”...» (α΄ 20-22).
Τόσο μεγάλη καί Fγεφύρωτος ταν  >χθρα τν Fνθρώπων πρός τόν Θεό, τν Fνθρώπων μεταξύ των καί μέσα των,
στε χρειάσθηκε νά χύσ? τό αμα του I eδιος I Θεός γιά νά
μ9ς ερηνεύσ?.
∆ρο λοιπόν το Σταυρωθέντος Χριστο  ερήνη. ∆ρο πού δέν μ9ς δίδεται κατά να μαγικό τρόπο, Fλλά προϋποθέτει τόν δικό μας Fγνα νά δεχθο με τό δρο καί νά
τό Fξιοποιήσουμε. Χρειάζεται κι δ συνέργεια. Οkτε μόνοι μας χωρίς τόν Σταυρωθέντα Χριστό 4μπορο με νά κατακτήσουμε τήν σωτερική καί ξωτερική ερήνη, οkτε πάλι I
Χριστός μπορεR νά μ9ς τήν δώσ? χωρίς τόν δικό μας Fγνα, γιατί >τσι θά καταργο σε τήν λευθερία μας.
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sν Fκόμη καί στήν )γία "κκλησία aπεισέρχεται I πειρασμός καί κμεταλλευόμενος τά πάθη μας φυγαδεύει τήν
ερήνη, Jμως  "κκλησία στόν σώτερο πυρνα της εHναι
πάντα «τό Sσυλον τς ερήνης Fνάκτορον» (γιος Μάξιμος) καί I θυσιαζόμενος στήν $γία Τράπεζα Κύριος εHναι 
πηγή αCτς τς ερήνης. Λέγει I γιος Nωάννης I Χρυσόστομος: «"πάνω στήν $γία Τράπεζα βρίσκεται σφαγμένος I
Χριστός. Σφάχτηκε γιά νά φέρ? τήν ερήνη Fνάμεσα στόν
οCρανό καί στή γ, γιά νά σέ κάν? φίλο μέ τούς Fγγέλους,
γιά νά σέ συμφιλιώσ? μέ τόν Θεό τν Jλων. Γιά νά κάν?
φίλο το Θεο σένα πού εHσαι χθρός καί Fντίπαλός του...
Γιά νά >χ?ς ερήνη μέ τόν Fδελφό σου >γινε  θυσία αCτή»
(P.G. 49, 382-2).
| "κκλησία εaρίσκεται πάντα σέ να διαρκ Fγνα,
σέ μία διαρκ πορεία ερήνης μέ πικεφαλς τήν Παναγία
μας, τούς Pποστόλους, τούς Μάρτυρας, τούς Oσίους, τούς
εCσεβεRς ερηνικούς καί ερηνοποιούς Χριστιανούς Jλων
τν αώνων.
| πορεία αCτή δέν προβάλλεται, δέν διατυμπανίζεται,
Fλλά μυστικά FκτινοβολεR τήν ερήνη το Χριστο στόν κόσμο. {πως εHπε I Κύριος, «οCκ >ρχεται  βασιλεία το Θεο
μετά παρατηρήσεως» (Λουκ. ιζ΄ 20), δηλαδή μέ ξωτερικό
θόρυβο.
ΑCτή τήν ερήνη μ9ς Sφησε I Κύριος 6ς πολύτιμη κληρονομία μετά τήν )γία Του Pνάστασι. ΑCτή εHναι «τό ξιτήριον δρον το ερηνικο », κατά τόν rγιον Γρηγόριον τόν
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Θεολόγον (P.G. 35, 1149). ΟM πρτες λέξεις το Pναστάντος
ταν «ερήνη aμRν» (Λουκ. κδ΄ 6).
ΑCτή τήν ερήνη μ9ς χορηγεR  $γία "κκλησία μέ τά
Mερά της Μυστήρια καί τήν θεία Λατρεία της. {πως παρατηρεR I rγιος Γρηγόριος I Παλαμ9ς: «| μέ προσευχές καί
ψαλμωδίες καθημερινή συνομιλία μέ τό Θεό καί Jλες τίς
πιδρομές (τν παθν) καταπρα¯νει καί τίς Fλλάζει (πρός
τό καλό), καί τίς σαρκικές πιθυμίες Fναχαιτίζει, καί τήν
πλεονεξία περιορίζει, καί τήν κούφια >παρσι χαμηλώνει, καί
τόν φθόνο ξαφανίζει, καί τό πάθος το θυμο μετριάζει,
καί τήν μνησικακία ξαφανίζει, καί Fφο παραμερίσ? τήν
πικρία (τς ψυχς) καί τήν φιλονεικία, παρέχει τήν ερήνη
καί τήν εCνομία καί τήν εCμάρεια καί στίς πόλεις καί στά
σπίτια, καί στίς ψυχές καί στά σώματα, καί σ; αCτούς πού
ζο ν τήν συζυγική ζωή καί σ; αCτούς πού >χουν διαλέξει
τόν μοναχικό βίο» (Oμιλία ΝΑ΄).
{σον I Χριστιανός Fγωνίζεται κατά το γωισμο , τς
φιλαυτίας καί τν παθν του καί προάγεται στήν Fγάπη,
τήν φιλοθεα καί τήν φιλανθρωπία, ερηνεύει σωτερικά
καί ξωτερικά. Λέγει I rγιος Χρυσόστομος: « άν γάρ ερήνη °, καί Fγάπη >σται· Sν Fγάπη, καί ερήνη >σται» (P.G.
62, 174).
{πως δέ >γραψε I rγιος Σιλουανός I Pθωνίτης: «Ψυχή
)μαρτωλός, αχμάλωτος τν παθν, δέν δύναται νά >χ?
ερήνην καί χαράν ν τg Κυρί:, >στω καί Sν κατέχ? Jλα
τά πλούτη τς γς, >στω καί Sν βασιλεύ? φ; Jλου το κόσμου».
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O ερηνεύσας μέ τόν Θεό, μέ τόν Bαυτό του καί μέ τούς
συνανθρώπους του Χριστιανός μεταδίδει τήν ερήνη καί
στό περιβάλλον του. Γίνεται ερηνοποιός καί Fναπαύει τούς
συνανθρώπους του μέ τήν ερηνική κατάστασι τς ψυχς
του. Pντίθετα I Fνειρήνευτος Sνθρωπος μεταδίδει ταραχή
καί Sγχος.
∆έν θά ταν I Κύριος Nησο ς I sρχων τς Ερήνης, άν
δέν νικο σε τόν διάβολο καί τόν θάνατο μέ τόν Σταυρό καί
τήν Pνάστασί Του. ΟM Fπελπισμένοι αχμάλωτοι το θανάτου δέν 4μπορο ν νά ερηνεύσουν.
Ποθο με τήν ερήνη γιά Jλο τόν κόσμο. Ζητο με τήν Χάρι το Σταυρωθέντος καί Pναστάντος Κυρίου, γιά νά γινώμεθα καί μεRς μέ τόν καθημερινό μας Fγνα μέτοχοι τς δικς Του Fληθινς καί θείας ερήνης. Oμολογο με καί μεRς
μέ τόν Pπόστολο Πα λο: «ΑCτός γάρ στιν  ερήνη μν»
("φ. β΄ 14).
Καί γι; αCτό Τόν εCχαριστο με, Τόν προσκυνο με καί
Τόν δοξάζομε.
Χριστός Pνέστη! Pληθς Pνέστη!
γιον Πάσχα 2004
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βολς το Fστου υMο . Καί πειδή  παραβολ το Fστου βρσκει μεγάλη φαρμογ στ ν ζω το καθενς μας,
θ προσπαθ σουμε μ τ ν Χρι το Θεο ν πο με λίγα
λγια σχετικ μ τ ν παραβολ αCτ .
«ΑΓΚΑΛΑΣ ΠΑΤΡΙΚΑΣ
∆ΙΑΝΟΙΞΑΙ ΜΟΙ ΣΠΕΥΣΟΝ...»
(Περί τ2ς παραβολ2ς το σώτου)(*)

Κ

θε Bβδομδα τς $γας κα Μεγλης Τεσσαρακοστς
 "κκλησα, Fδελφο μου, θτει νπιν μας κτι διατερο Fπό τ πνευματικά νο ματα αCτς τς )γας περιόδου γι τ ν -φλεια τν ψυχν μας κα τ ν Bτοιμασα
μας πρς τ γιον Πσχα. Κα τ στγμα αCτ τς κάθε
Bβδομδος δδεται κυρως τ Bσπρας τς Κυριακς, στν
κατανυκτικ Bσπεριν. Κθε δηλ. Fπόγευμα Κυριακς τς
$γας Τεσσαρακοστς, στ διμελο τν Fποστχων το
Bσπερινο συνοπτικά μ9ς δηλώνεται τ διατερα θ τονζεται κατ τ ν διρκεια Jλης τς Bβδομδος πο FκολουθεR.
Κα στ διμελο τς ∆ευτρας Κυριακς τν Aερν Νηστειν  "κκλησα μ9ς aπενθυμζει πάλι τ ν παραβολ το
Fστου, οM Fναφορές τς Iποας δεσπζουν σέ Jλη τ ν Bβδομδα πο FκολουθεR τ ν ∆ευτρα Κυριακ τν Νηστειν
μχρι τ ν Κυριακ τς προσκυν σεως το Σταυρο . τσι
κα σ μερα Fκοσαμε στ διμελα το Bσπερινο , Jπως
κα στόν oρθρο, Fναλσεις κα μβαθνσεις περ τς παρα(*) Pπομαγνητοφωνημένη Iμιλία-κήρυγμα κατά τήν περίοδο τς Μεγάλης Τεσσαρακοστς Fπό τόν Fδελφό τς A. Μονς μας Aερομ. Φιλόθεον.
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ΑCτ πο, νομίζω, θλει  "κκλησα μας ν μ9ς τονση
εHναι oχι μνο  μετνοια, πο >χει βεβαίως μεγλη σημασα
στ ζω μας, Fλλ κα μα μεγάλη προϋπθεσις τς μετανοας μας. Κα αCτ  προϋπθεσις εHναι  Fγπη το Θεο .
Σ; αCτήν λοιπόν τήν 6ραιότατη παραβολή το Κυρου
(γιά τ ν Iποα >χει λεχθ Jτι, κι Sν Fκμη τποτε δν σζετο Fπ τ ν διδασκαλα το Κυρου, αCτ μνο  παραβολ κα Mστορα ταν Fρκετ γι ν φανερώση τ περιεχμενο το κηργματος τς Fγπης το Θεο μας),  κεντρικ
εκνα κα τ πρσωπο εHναι I Πατρας κα  Fγπη Του κι
oχι I Sσωτος κα  πιστροφ του. "πειδ aπρχει I Fγαπν Πατρας, εHναι δυνατ κα  μετνοια κα  πιστροφ
το Fστου υMο . Pπ τ ν Fρχ μχρι τ τλος αCτς τς
)γας Mστορας, στ ν Iποα Fναγνωρίζουμε τ ν δικ μας Mστορα καί ζωή λεπτ πρός λεπτό, βλπουμε ν προεξρχη
αCτ  Fγπη το Θεο Πατρς.
Κα oχι μα Fγπη Fνοχς, μα Fγπη στ ν Iποα aπρχουν γωιστικ Fνθρώπινα στοιχεRα, Fλλ μα εCγενικ , Πατρική Fγπη. Ττοια πο μ9ς θυμζει τ λγια το Κυρου
πρς τος Pποστλους κα μαθητάς Του κα κατ; πκτασιν
σ; Jλους τος μαθητς το Κυρου ες τος ανας: «aμεRς
φλοι μο στε... οCκτι aμ9ς λγω δολους, Jτι I δο λος
101

οCκ οHδε τ ποιεR αCτο I κριος· aμ9ς δέ εeρηκα φλους,
Jτι πντα r κουσα παρά το πατρς μου γνρισα aμRν»
(Nω. ιε΄ 14-15). O rγιος Θες, I ∆ημιουργς μας, I Κτστης
τν )πντων, μ9ς FποκαλεR φλους Του κα μ μα φιλικ ,
εCγενικ , τρυφερ Fγπη σεβασμο μ9ς Fγαπ9.
Μ ττοια Fγπη I Πατ ρ Fγαπ9 τν νετερο υM. Κα
το δδει, μέ πατρικό πόνο μέν Fλλά καί μέ σεβασμό στήν
λευθερία του, τ « πιβλλον μρος τς οCσας» (Λουκ. ιε΄
12), Jταν κεRνος Fποστατ Fπ τ ν πατρικ Bστα κα φεγη ες χώραν μακρν.
πρχε Jμως βαθειά μσα στν υM αCτν τν νετερο
 νθμησις τς Fγπης αCτς το Πατρς του. Γι; αCτό καί
Fφο >κανε τό θέλημά του, μετά τήν Fποστασία του, τήν
θυμ θηκε. «¤λθε ες Bαυτν» κα θυμ θηκε τ ν πατρικ Bστα κα τ ν χαρ πο aπρχει γρω Fπ τν Πατρα. |
χαρ,  Iποα εHναι Fπαγασμα τς Fγπης το Πατρα.
Κα Jταν εHσαι μ τν Πατρα, τν Θε,  εCτυχα σ καλπτει.
Τ θυμ θηκε Jλα αCτ I μικρτερος υMς. Κα θυμ θηκε
Jτι εeμαστε πλασμνοι μεRς οM Sνθρωποι ν παρνουμε κα
ν δνουμε Fγπη. τσι μ9ς >πλασε· γι τ ν Fγπη μ9ς >πλασε I rγιος Θες. Γι; αCτ κα Jποιος δν >χει Fγπη μσα του βασανζεται, δυστυχεR. Κα χμαιρα κα οCτοπα Fποδεικνεται  εCτυχα το Fνθρπου χωρς Fγπη. Pφο
I Θες τς Fγπης >πλασε μ9ς τ δημιουργ ματ Του, γι
ν ζο με σ; αCτ ν τ ν Fγαπητικ κοινωνα μαζ Του καί
μεταξ μας.
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Θυμ θηκε λοιπν τ ν Fγπη το Πατρα, πειδ εHχε μενει >ρημος, μνος, εHχε καταδαπαν σει Jλη τ ν οCσα, Jπως
Fναφέρεται στήν παραβολή. Κι μεRς καταδαπανο με Jλη
τ ν περιουσα το Πατρα μας χνοντας κθε χρνο, κατασπαταλώντας κθε πολτιμο λεπτ Fπ δ κι Fπ κεR,
βγζοντας τν νο μας Fπ τ ν νθμησι τς Fγπης το
Πατρς. Pφ νουμε ν κυλεται I νο ς μας σ γ ινα, χαμερπ πργματα, >ννοιες, Fσχολίες κα διασκορπίζουμε >τσι
τ ν πατρικ οCσα.
Σκφτηκε λοιπν: Πσοι εHναι αCτο οM IποRοι χαρονται
δπλα στν Πατρα μου κι γ λιμg Fπλυμαι, χνομαι μσα στ ν πεRνα αCτς τς Fγπης, πο λεπει Fπό τ ν ζω
μου! Θ σηκωθ κα θ πω σ; αCτ ν τ ν Fγπη, σ; αCτν
τν Fγαπντα Πατρα κα θ το π ελικρινά, )πλ9, Jτι
)μρτησα, Fστχησα. κανα τ θλημ μου κα γι; αCτ
εHμαι aπλογος στν οCραν κα νπιν Σου. Γι; αCτ κα
δν εHμαι Sξιος ν καλο μαι υMς Σου!
Μ9ς κνει ντπωσι Jτι αCτ πού τν λυτρνει καί τν
Fσφαλζει στ ν πιστροφ εHναι  νθμησις Jτι εHναι τκνο.
Πο σημανει Jτι  εκνα το Πατρα μσα του δν >φυγε,
παρ τ ν ξαχρεωσι τς ζως του. Παρ τ χλια του, παρ τ ν Fποστασα του, θυμ9ται Jτι εHναι τκνο. Θυμ9ται
Jτι aπρχει I Fγαπν Πατ ρ κι αCτ εHναι τ μεγλο, τ
σωστικ σημεRο, τ IποRο τν Fναστανει κα τν φρνει
ες Bαυτν. Τν ξυπν9 Fπ τν λ θαργο τς )μαρτας: ∆ν
εHμαι, λοιπν, Sξιος ν καλο μαι παιδ Σου. "σ εHσαι S-
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ξιος κα πανξιος ν λγεσαι Πατρας. "γ δν εHμαι Sξιος
ν λγωμαι παιδ Σου.
Μαζ μ τ ν νθμησι τς Fγπης το Πατρα ταπειννεται κιόλας. | )μαρτα, φ; Jσον >χουμε aπδαφος καλ,
καλ προαρεσι, μ9ς φρνει τ ν ταπενωσι. Κα  ταπενωσις εHναι J,τι καλτερο γι τ ν πραγματικ μετνοια. «Κα
Fναστς λθε πρς τν πατρα αCτο ».
Γνωρζουμε στ ν συνχεια, Jτι  Fγπη το Πατρα oχι
μόνο προετοίμασε καί ξέθρεψε Fλλά καί Iλοκλήρωσε τήν
μετάνοια καί πιστροφή του.
«τι δέ αCτο μακράν Fπχοντος εHδεν αCτόν I πατήρ
αCτο καί σπλαγχνσθη καί δραμών ππεσεν πί τόν τρχηλον αCτο καί κατεφλησεν αCτν».
Τόν περίμενε μέ Fγωνία, μέ πόνο πολύ. ΕHχε συνεχς σ;
αCτόν τόν νο Του, μήπως καί γυρίση κάποια μέρα. Γι; αCτό
καί μέ τά γεμάτα πατρική >γνοια μάτια Του Fτένιζε πρός
τόν δρόμο, Fπ; Jπου πίστευε Jτι eσως κάποτε θά φαινόταν.
τσι καί τόν εHδε τήν μέρα τς πιστροφς του, Fπό πολύ μακρυά. | Fγάπη το Πατέρα βλέπει καλά καί Fπό πολύ μακρυά, Fπό κεR πού συνήθως  Fνθρώπινη Jρασις FδυνατεR νά διακρίνη.
Τόν εHδε λοιπόν I Πατήρ καί τόν Fνεγνώρισε τόν υMό
του πού τόσο περίμενε, τόν Fγνώριστο γιά τούς Sλλους Fπό τήν ξωτερική του μφάνισι.
Κι oχι μνο δν τν Fπεδωξε Fλλ >τρεξε πρτος καί
τόν Fγκάλιασε καί τόν φίλησε.
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Κθε λξις τονζει τ Sπειρο βθος κα τ ν >ντασι τς Fγπης: «"ππεσεν π τν τρχηλον αCτο κα κατεφλησεν
αCτόν».
∆ν περιμνει  Fγπη τν Sλλον. Τρχει αCτή πρτη.
Τρχει πρτη κα συναντ9, καταφιλεR τν Fγαπμενο.
Κα Sρχισε ν λγη I υMς αCτ πο εHχε σκεφθ, πο εHχε Bτοιμασθ κα προγραμματσει ν π. «Πτερ!», τονζει.
ΕHναι πολ σημαντικ αCτ, Fδελφο μου. ΕHναι  Fρχ τς
σωτηρας μας. Τ ν ασθανθο με τν Θε Πατρα μας. Τ
ν ασθανώμαστε τν Θε, oχι κπου μακρυ, κπου στ
aπερπραν, Jτι εHναι I Sγνωστος Χ, Fλλ Jτι I Θες εHναι
I Πατέρας μας. Κα αCτ εHναι  Fρχ τς σωτηρας μας.
«$μρτησα νπιν σου κα στν οCραν κα γι; αCτ δν
εHμαι Sξιος ν καλο μαι υMς Σου».
ΕHχε σχεδισει ν π «κνε με σν να Fπ τος δολους
σου». ∆ν τν Sφησε ν τ π αCτό I Πατ ρ. ∆ν το Fπντησε. Pντ Sλλης Fπαντ σεως μλησε στος δορυφρους
Του, στούς >μπιστους δούλους Του, τά λειτουργικά Του τάγματα, τούς )γίους Pγγέλους, κατ τος $γους Πατρας.
∆ιατσσει ν γνη χαρ κα ν Fρχση  παν γυρις τς
Fγπης το Θεο Πατρς, πο Fπολαμβνει τρα τ ν πιστροφ το Fστου υMο Του. Χαρ γνεται στόν οCρανό
« π Bν )μαρτωλg μετανοο ντι»: Βγλτε του τ ν στολ τ ν
πρτη κα ντύστε τον κα δστε δαχτυλδι στ χρι του κα
aποδ ματα στ πδια του! Γιατ εHναι γυμνς, >χει χσει τ
σημδια τς βασιλικς καταγωγς του. Ξαναβλτε τα, ξαναντστε τον! Μ τν Fφ νετε γυμν, εHναι βασιλπουλο, εH105

ναι τκνο μου, παιδ μου εHναι κα λθε πσω στ πατρικ Bστα μου. Κμετε κα τ ν μεγλη θυσα, τ ν Fναφορ στ ν
θεα Mερουργα, κα σφξτε κα τν μσχο τν σιτευτ!
Τ ν Θεα Λειτουργα, J,τι Fντερο >χει I Θες, τν Bαυτ Του, προσφρει στν Fγαπμενο υM, τν Sσωτο, τν καθνα Fπ μ9ς. «Κα ν χαρο με τρα, διτι I υMς μου αCτς ταν νεκρς κα Fνζησε, χαμνος κα βρθηκε ξαν».
Κα Sρχισαν ν χαρωνται.
| ταπενωσις,  μετνοια,  πιστροφ στόν Πατρικό
ΟHκο εHναι πανηγρι, πειδή εHναι μετοχ στ ν Fγπη το
Θεο Πατρα μας. | Fγάπη εHναι  πραγματική χαρά καί
εCτυχία. ΑCτ εHναι  παν γυρις τν πρωτοτκων. ΕHναι 
παν γυρις τν πιστν Χριστιανν πο ταπειννονται, πο
μετανοο ν, πο ζο νε κτι Fπ τ μυστ ριο τς Fγπης το
Θεο Πατρς. ΑCτ πο δν εHναι δυνατν ν καταλβουν
οM μ μετανοο ντες. Γι; αCτό κα νομζουν, Jτι μεRς οM Χριστιανο μ τ ν Fγωνιζώμαστε Jπως Fγωνιζμαστε, μ τ
ν Fσκομαστε αCτν τν ταπειν Fγνα στ ν "κκλησα
μας, μ τ ν νηστεουμε, μ τ ν συγχωρο με τος Fδικο ντας μ9ς, μ τ ν κλαRμε γι τς )μαρτες μας, νομζουν Jτι aποφρουμε. ∆ν >χουν γευθ τ πανηγρι αCτ
τς μετανοας, γι; αCτ νομζουν Jτι  μετνοια εHναι να
βσανο. | μετνοια Jμως εHναι χαρ Fνεκλλητη. ΕHναι
οCρανς πνω στ ν γ. ∆ιότι κοινωνο με στ πανηγρι αCτ τς Πατρικς Fγπης.
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∆ν τελεινει Jμως δ  Fγπη το Θεο . χει κα συνχεια  παραβολ κα φανεται Fκμη πι εkγλωττα  Fγπη το Θεο Πατρός,  Iποα, Jπως εeπαμε, εHναι τ κεντρικ σημεRο,  κεντρικ εκνα στ ν παραβολ .
ΕHχε κι Sλλον υM πρεσβτερο, μεγαλτερο, I IποRος δν
εHχε φγει ποτ Fπ κοντ Του τοπικ. ¤ταν, λγει, στ
χωρφια, στος Fγρος, κα καθς πέστρεφε εHδε πολλή
φωτοχυσία, Sκουσε τραγοδια, συμφωνες κα χορος, κα
ξεπλγη κα δν ξερε τ συμβανει. Κλεσε ναν Fπ τος
δολους κα τόν ρωτ9: «Τί γνεται; τ εHναι αCτ τ πανηγρια, γιατ;» Κα I δο λος το Πατρα το εHπε: «O Fδελφς
σου I μικρότερος λθε κα I Πατρας σου Fπ τ ν πολλ
χαρ του διέταξε νά γίνη Bορτή καί >σφαξε μάλιστα καί
τν μσχο τν σιτευτ, διότι τν Fπλαβε aγι».
Ποι εHναι  Fντδρασις το πρεσβυτρου υMο ; «±ργσθη δέ καί οCκ θελε εσελθεRν». Τν >πιασε θυμς, 3ργ .
∆ν θελε ν μπ μσα στ σπτι. ∆ν θελε ν κοινων ση
στ ν χαρ το Πατρα, διότι δν εHχε τ ν Fγπη πρς τν
Πατρα κα τν Fδελφ του. Κα >μεινε Fπ; >ξω.
Κα I rγιος Θες, I Πατρας, βγανει >ξω πάλι κα γι; αCτν.
ΕHναι I eδιος I Πατέρας πο ξίσταται qαυτο , I IποRος
«>κλινεν οCρανούς καί κατέβη, να ε~ρ? καί σώσ? τό Fπολωλός». Προηγουμένως >τρεξε >ξω γιά τόν νεώτερο Sσωτο υMό
Του κα δν περμενε κSν ν πλησιάση κεRνος στ σπτι,
Fλλ >τρεξε Fπ μακρυ, Jπως εeδαμε, τν Fγκάλιασε, τν
κατεφλησε, τόν >φερε μέσα στόν ΟHκο Του. Κα γιά τν
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πρεσβτερο υM βγανει τώρα πάλι Fπό τόν ΟHκο Του, γι
ν τν οκονομ ση κι αCτν.
«O ον πατ ρ ξελθν παρεκλει αCτν». Τν παρακαλο σε: Παιδ μου >λα μσα! λα ν χαρς κι σ σ; αCτ ν
τ ν μεγλη χαρ. λα ν γευθς κι σ κτι Fπ τ πανηγρι τς Fγπης μου.
Κι Fκο στε πς μιλ9 I πρεσβτερος υMς στ ν Fγπη
το Πατρα: «Τσα χρνια εHμαι μαζ σου, σ δουλεω κα
ποτ δν σέ παρ κουσα». Κθε λόγος του, κάθε λξις του εHναι δηλωτικ αCτο πο ζ. ∆ν FποκαλεR τν Πατρα του
«πατρα». Ασθνεται Jτι εHναι δο λος, oχι παιδ Του, γιατ
λγει «τσα χρνια σ δουλεω», oχι Jτι «εHμαι μαζ σου»,
oχι Jτι « ργζομαι τς ντολς σου», Fλλ «δουλεω». «Κα
ποτ δν σέ παρ κουσα!»
Τί γωισμς, aπερηφνεια, οeησις! Τυφλνεται I Sνθρωπος πο δν >χει Fγπη. O γωιστ ς Sνθρωπος, I Sνθρωπος
χωρίς τ ν ταπενωσι κα τ ν Fγπη το Θεο , >χει Jλο δικαιματα κα ασθνεται Jτι αCτός εHναι Sψογος, τέλειος,
καί γι; αCτό συνεχς Fδικημνος.
«Κα δν μο >δωσες ποτ να μικρ κατσικκι γι ν
χαρ μ τος φλους μου».
χει συνεχς παρπονα Fπ τ ν Fγπη το Πατρα.
Pπό ΑCτ ν τ ν Fγπη,  Iποία δν κρατ9 ποτέ τποτε γι
τν Bαυτ της, Fλλ τ δδει Jλα γι τ παιδι Του.
Κα Fκο στε πς Τν πληγνει, πς θλει ν πληγση
τ ν Fγπη Του: «{ταν δ αCτς I γις σου...». ∆ν τν FποκαλεR «Fδελφ» τν Fδελφ του, γιατ δν ασθνεται πατ108

ρα τν πατρα του. Κι >τσι δν ασθνεται καί τν Fδελφ
του Fδελφ. Γι; αCτ κα τν FποκαλεR «I γις σου», γι ν
πληγση >τσι Fκόμη περισστερο τ ν Fγπη το Πατρα.
«{ταν δ αCτς I γις σου, αCτς πο κατφαγε τ ν περιουσα σου μ τς πρνες» τονζει, μνησικακεR, θυμζει στν
Πατρα τ ν πτσι το Fδελφο του, γι ν κατακρνη, ν
πληγση περισσότερο. Βλπετε >λλειψι Fγπης, >λλειψι
συμπαθεας; Βλπετε >λλειψι ταπεινσεως, στοιχειδους εCγενεας Fνθρωπνης; «{ταν δ αCτς I γις σου I Sσωτος
λθε, σ γι; αCτν >σφαξες τν μσχο τν σιτευτ».
Βλπουμε τ χλια μας Fδελφο μου, βλπουμε τν Bαυτ μας καί στ λγια αCτ.
Πσες φορς πικρανουμε >τσι τν rγιο Θε, τν Θε
τς Fγπης! Πσες φορς κι μεRς >τσι μιλο με στν Θε! Κι
Sν oχι μ τ λγια μας, Jμως >τσι κφραζόμαστε μ τήν Jλη
στάσι μας, μέ Jλη τ ν ζω μας. {λο παρπονα >χουμε Fπ
τν Θε. Κι Jλο ασθανμαστε Fδικημνοι κα Fπ ΑCτν
κα Fπ τος συνανθρπους μας. ∆ν Fναγνωρζουμε 6ς Fδελφος μας τούς πλησίον μας συνανθρώπους. Κα γι; αCτ
κα τν Θε μας δν τν ασθανόμαστε 6ς Πατρα. ∆ν χαιρμαστε τ ν Fγπη Του, Fλλ >χουμε συνεχς παρπονα:
«Γιατ αCτς Θε μου; Γιατ σ μνα Θε μου; Μ ξχασες;»
κα ο~τω καθεξς.
Κα Fποδεικνύει  παραβολική αCτή Mστορία, Jτι δσκολα ν μετανο ση νας ττοιος Sνθρωπος, πο χνει τ ν αeσθησι το Πατρα κα τ ν αeσθησι το Fδελφο , λγ: τς
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ο σεως, λγ: το γωισμο του, νομζοντας Jτι αCτός >χει
πάντα δίκαιο, Jτι Jλα του τά >ργα εHναι καλά, τέλεια. ¤ταν συνχεια μ τν Πατρα του, κι Jμως ταν μακρυ, πι
μακρυ καί Fπ τν Fδελφ του, I IποRος εHχε φύγει «ες
χώραν μακρν».
Εeμαστε κι μεRς μσα στ ν "κκλησα, Fλλά κινδυνεουμε ν μενουμε Fπ; >ξω λγ: τς Fναισθησας μας, λγ: τς
aπερηφανεας, το γωισμο μας. Νομζουμε πολλς φορς,
Jτι )πλς καί μνο τ γεγονς Jτι ρχμαστε στήν "κκλησία  κνουμε κάποια νηστεία καί λεημοσνη  κοινωνο με χωρς τήν ες βθος μετνοια, νομζουμε Jτι αCτ εHναι
Mκαν ν μ9ς καταξιώσουν. Vστόσο Sν δν >χουμε τ ν Fπαιτούμενη μετνοια κα ταπενωσι κα τ ν βαθειά αeσθησι, Jτι μεRς εeμαστε )μαρτωλο κα Fνξιοι, κινδυνεουμε.
Θυμόσαστε στ ν περιγραφ τς Κρσεως, τ εHπαν οM δίκαιοι, Jταν I Κύριος Fπευθνθηκε πρός αCτούς καί τούς εHπε Jτι «μ εeδατε κα μ διακον σατε»; ΕHχαν τ ν αeσθησι
Jτι ποτ δν >καναν κτι καλ στ ν ζω τους οM δκαιοι.
Κα τ ν eδια στιγμ κα οM Sδικοι εHχαν τ ν αeσθησι, Jτι Jλα
καλ τ εHχαν κνει κα εHχαν καί παρπονο Fπ τν Θε
Jτι τος Fδικο σε Jταν τούς >λεγε, Jτι «μ εeδατε κα δν μέ
διακον σατε». Βλπετε τ ν Fντθεσι; ΟM δκαιοι ασθνονται Jτι δν >καναν τποτε καλ στ ν ζω τους κα οM Sδικοι >χουν συνεχς παρπονο Fπ τν Θε κι Fπ; τος συνανθρπους τους.
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O γωισμς εHναι πο μ9ς κνει ν τ βλπουμε >τσι, Fδελφο μου. sς >χουμε τν νο μας. sς κνουμε τν σταυρ
μας κα ν λμε στν Θε: «Κριε κινδυνεω ν χωριστ
Fπ τ ν Fγπη Σου, Sν πσω στ ν οeησι, Sν πσω στν γωισμ, Sν πιστεύω Jτι εHμαι καλός, Jτι τάχα Fξζω τν Παρδεισο. Σύ φώτισέ με, νά >χω τήν Fληθινή καί ταπεινή αeσθησι τς Fσθενείας μου καί Fναξιότητός μου, μέ λπίδα στήν
μεγάλη Fγάπη Σου». Κι Sν μέ τέτοιο φρόνημα κνουμε J,τι
μπορο με, μ περιμνοντας καταξίωσι, μή περιμνοντας δικαωσι Fπ τν Θε, Fλλ μόνο τ Sπειρο >λεός Του, ττε
πι ταπειν , πι oμορφη κα πι ερηνικ θά εHναι  ζω μας
κα ττε, πιτρψτε μου ν π, πι κοντά  σωτηρα μας.
{ταν I Μγας Βασλειος, πο τόσο πολύ Bνώθηκε μέ
τόν Θεό, -φέλησε καί -φελεR Fκόμη Jλον τόν κόσμο μέ τήν
)γιότητά του, Fνεβίβασε τσες ψυχς πρός τόν Χριστό κα
τίς νωσε μέ τ ν Fγπη το Θεο , Jταν αCτός I rγιος >λεγε
«οCκ ποι σαμέν τι Fγαθν π τς γς», τ θ πο με μεRς,
Fδελφο μου, οM ταπεινο; "μεRς οM φίλαυτοι, πο μνο τν
Bαυτολη μας προσέχουμε, πο δν >χουμε κνει τ παραμικρ σχεδόν γι τ ν Fγπη το Fδελφο , τήν παραμικρή
θυσα, Fντιπροσφορ στ ν Sπειρη Fγπη καί θυσία το
Θεο μας; Τ θ πο με μεRς;
sς >χουμε τν νο μας λοιπν, μ τ ν Χρι το Θεο ,
κα αCτ ν τ ν Bβδομδα κα Jλη τ ν $γα Τεσσαρακοστ
Fλλά κα σ Jλη τ ν ζω μας, ν μελετο με κα ν καθρεπτιζώμαστε σ; αCτ ν τ ν )γα Mστορα κα σ Jλες τς rγιες
Γραφς, ν βλπουμε τν Bαυτ μας, μήπως κκλνουμε Fπ
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το το  Fπ τόν Sλλο δρμο τς πορεας μας πρς τ ν θωσι, πρς τ ν )γα νωσί μας μ τν Θε. Καί αCτή  παγρύπνησις,  νψις, ν μ9ς κρατ9 ταπεινος. Γι; αCτ >χει σημασα ν κκλησιαζώμαστε κα ν ξομολογούμαστε, ν Fφ νουμε τν Θε κα τν Πνευματικ ν μ9ς βρσκουν τ
λθη μας, ν μ9ς τ πισημανουν, κα μ τ ν βο θεια τς
Χριτος το Θεο ν Fλλζουμε, ν διορθωνώμαστε κα
ν πορευώμαστε τν ταπειν Fγώνα μας πρς σωτηραν.
Εkχομαι  Χρις το Θεο >τσι ν μ9ς φωτζη Jλους.
ΑCτ δέ τ λμε oχι γιά κφοβισμ, Fλλ γι ν στερεωθο με καλτερα σ; αCτ πο θλει  "κκλησα γι τ ν σωτηρα μας: Στ ν ταπενωσι, τ ν ες βθος ταπενωσι. 'χι ταπεινοσχημα, oχι ταπεινολογα, Fλλ γιά ν πιστψουμε πράγματι Jτι εeμαστε Fνξιοι οCρανο κα γς.
{μως κα μ9ς τος Fναξους  μεγλη, Sνευ Jρων Fγπη το Θεο Πατρς, μ9ς λεεR καί σζει.
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Η ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ(*)
(=ντυπώσεις >νός προσκυνητο)
{ταν φθάν? κανείς στήν )γιορειτική χερσόνησο, τήν
πιό Fνατολική λωρίδα γς Fπό τίς χερσονήσους τς Χαλκιδικς, στήν qλλάδα, συνειδητοποιεR πώς λθε σ; ναν Fπό
τούς κατ; ξοχήν μοναδικούς τόπους το κόσμου τούτου. |
μοναδικότητά του δέν εHναι τόσο συνδεδεμένη μέ παράγοντες « ξωτερικς» τάξεως, Jπως τό Sβατον,  Sψογη καί Fμόλυντη φύσις,   μοναχική πολιτεία του... | μοναδικότητά
του εHναι « σωτερικς» τάξεως, >χει δηλαδή μία ποιότητα, 
Iποία διαφεύγει Fπό Jσους πλησιάζουν μέ μία τουριστική
καί κοσμική νοοτροπία.
Χαρακτηριστικό, μεταξύ Sλλων, εHναι Fναμφισβήτητα 
ποιότητα τς σιωπς, πού κεR κυριαρχεR. ΜπορεR νά τό Fντιληφθ[ κανείς παντο · καθ; Jλο τό μκος τν μονοπατιν
πού προχωρο ν ως τά δάση  σκαρφαλώνουν στίς Fπόκρημνες Fκτές τς θαλάσσης, στίς καλογερικές κατοικίες, στήν
πνευματική oψι τν μοναχν  κάποιου «Fναζητητ το
Θεο », στήν αCγή καί στήν δύση, κ.ο.κ.
(*) πό Piedro Chiaranz, *ρθοδόξου κ Βενετίας. Τό Fφιερώνει στήν
Aερά Μονή μας ες >νδειξιν εCγνωμοσύνης γιά τήν τήσια φιλοξενία του
Fπό αCτήν. "δημοσιεύθη Nταλιστί στό *ρθόδοξο περιοδικό «ITALIA
ORTODOSSA». "δ παρατίθεται σέ μετάφρασι το Jiovanni Pileni, ξ
Nταλίας φοιτητο τς Θεολογίας στήν Pθήνα, μέ μικρές δικές μας τροποποιήσεις.
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| ποιότητα αCτς τς σιωπς εHναι διαίτερη. Κατ; Fρχάς
εHναι πυκνή· δέν θά μπορο σε ποτέ κανείς νά τήν συνδυάσ?
μέ τό κενό  μέ τήν Fπουσία. Συγκρίνεται μέ τόν Sρτο, φ;
Jσον εHναι θρεπτική· διεισδύει στό σμα καί στίς Fπέραντες
πτυχές τς ψυχς, μέχρις Jτου γίνεται σωτερικό στήριγμα.
ΕHναι σάν να φάρμακο· Fνακουφίζει καί γιατρεύει τά τραύματα καί τίς νδεχόμενες 3δυνηρές Fναμνήσεις το παρελθόντος, Fνατάσσει τά σωτερικά κατάγματα. ΕHναι Sκρως
ταπεινή, δέν πιβάλλεται. ΤαCτόχρονα Jμως εHναι πίσημη,
εCπρεπής, Jμοια μέ να Fπέραντο πέλαγος. ΕHναι τό μνμα
τν « ν Χριστg προκεκοιμημένων» μοναχν, οM IποRοι, σάν
τόν σπόρο τς εCαγγελικς παραβολς, Fπέθαναν γιά τόν
κόσμο καί « ν Χριστg συντεθαμμένοι» κρύβονται πίσω Fπό τήν σιωπή αCτή, πού εHναι σημεRο Fπουσίας μόνο γιά αCτούς πού κανόνας στήν ζωή τους εHναι τό χάος τς συγχρόνου ζως.
| )γιορειτική σιωπή εHναι καί σφραγίδα το Mερο , στό
Fποφατικό του πρόσωπο, μία μικρή παρένθεση Fνάμεσα
στίς ποικίλες Pκολουθίες.
"ν τούτοις  σιωπή δέν διακόπτεται οkτε Fπό τούς πράους λόγους τν μοναχν, οkτε Fπό τά βλέμματά τους, οkτε
Fπό τά διακονήματά τους καί τίς κινήσεις τους. ∆ίχως αCτήν
θά πικρατο σε  ξωτερική Fταξία, σημεRο σωτερικς Fσυναρτησίας, γεγονός αCστηρά Fπαγορευμένο καί πίφοβο,
διότι Fποδεικνύει σαφ Fπομάκρυνση Fπό τόν Θεό, καρδιακή φλυαρία πού IδηγεR στήν Fπώλεια τς >ννοιας το
«Bαυτο » καί στήν Fπόγνωση.
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| )γιορειτική σιωπή, Sδεια Fπό λόγια, εHναι τό Fνάχωμα στούς χειμάρρους τν «μετεωριστικν» Fχρήστων λόγων, δεικνύοντας )πλ9 τήν σιωπηλή ποιότητα το χριστιανικο πνεύματος στά πλαίσια μι9ς Sμεσης καί πραγματικς
μπειρίας, πού δέν μπορεR νά γίν? πιστευτή Fπό 3ρθολογιστικές Fντιλήψεις. ΕHναι σιωπή θρεπτική, πειδή εHναι γεμάτη Fπό προσευχή, λατρεία καί θεωρία. "ν αCτ[ κατανοεRται, γιατί στήν Fρχαία λατινική λειτουργία,  Iποία ταν
μπνευσμένη Fπό τήν δία κοινή πίστη τς χριστιανικς
Pνατολς, μπόρεσαν νά «παρεμβάλουν» τήν Bξς >κφραση:
«Dum medium silentium tenerent omnia et nox in suo cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, de
cœlis a regalibus sedibus venit» ["ν  σιωπή κυριαρχο σε
παντο καί  νύχτα εHχε φθάσει στό μέσον τς πορείας της,
I Λόγος Σου I παντοδύναμος, Κύριε, λθε κ τν οCρανίων
βασιλικν θρόνων] (Pντίφωνα τς Εσόδου, κατά τήν πρώτη Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα).
ΑCτή  λπιδοφόρα σιωπή εHναι  γλσσα τν Oσίων,
μία μπειρική >κφραση τς Χάριτος.
"άν Fπαλλαγμένοι πλέον Fπό τόν φόβο καταφέρουμε
νά μβαθύνουμε σ; αCτήν, θά μπορέσουμε νά διαισθανθο με
τήν ~παρξη μι9ς νέας ζως, πού δέν γνωρίζει φθορά, μι9ς
ζως πού μπνέει τό σμα το Χριστο , τήν "κκλησία, τήν
μία, τήν Fδιαίρετη καί αωνία.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Ζ΄
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ

Pπό τό μεσημέρι τς 12ης Σεπτεμβρίου 2004 συμμετέχουμε στό βαρύ πένθος τς "κκλησίας καί το qλληνισμο γιά
τήν Fπροσδόκητη καί aπό τραγικές συνθκες κοίμησι το
μακαριστο Πατριάρχου Pλεξανδρείας καί πάσης Pφρικς
κυρο Πέτρου μετά τς συνοδείας του. Τό μοιραRο Bλικόπτερο δέν >φθασε ποτέ στό γιον 'ρος.
Μέ ξεχωριστή χαρά περιμέναμε νά εCλογηθο με Fπό τήν
πίσκεψι το Πατριάρχου στήν Aερά Μονή μας, τήν πρώτη
πίσκεψι Πατριάρχου Fπό τς Mδρύσεώς της. Pλλά « χαρά
μν μετεστράφη ες πένθος». Πιστεύουμε Jτι I Κύριος τς
ζως καί το θανάτου θά κατατάξ? τόν Fδίκ: θανάτ: τελειωθέντα Πατριάρχη ν χώρ@ Ζώντων, «>νθα χος καθαρός Bορταζόντων», Fπό Jπου πλέον θά μ9ς εCλογ[.
O Mεραποστολικός Πατριάρχης δέν πρόλαβε νά Iλοκληρώσ? τό >ργο το εCαγγελισμο τς Pφρικς. δωσε Jμως
τήν κατευθυντήριο γραμμή. Μεταξύ τν Mεραποστολικν
κλιμακίων πού πεσκέφθη καί νίσχυσε διά τς παρουσίας
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του ταν καί τό κλιμάκιο το Κολουέζι στό Κογκό, το Iποίου προσταται I κ τς Aερ9ς μν Μονς Mερομόναχος
π. Μελέτιος Γρηγοριάτης. ΕCχόμεθα  εCχή καί εCλογία το
Πατριάρχου Πέτρου νά νισχύ? τόν π. Μελέτιο καί τήν συνοδεία του καί Jλους τούς ν τ[ Pφρικ[ Mεραποστολικς
ργαζομένους. "λπίζουμε Jτι τό πολύμοχθο >ργο τς Aεραποστολς θά συνεχίσ? πάξια I διάδοχος το μακαριστο
Πατριάρχου.
Τό ποίμνιο τς "κκλησίας τς Pλεξανδρείας Fπορφανίσθηκε. O Θρόνος τς μεγάλης Πόλεως χήρευσε μέ τρόπο
τραγικό. O μαρτυρικός Πατριάρχης, θαμμένος τώρα μετά
τν προκατόχων του, κοσμεR τό στερέωμα τν Fοιδίμων
πατριαρχν τς Pλεξανδρείας, τό IποRο φωτίζουν μέ τήν )γιότητα καί τόν aπέρ τς *ρθοδοξίας Fνυποχώρητο Fγνα
τους οM μεγάλοι Πατέρες Pθανάσιος καί Κύριλλος, I Mερομάρτυς Προτέριος, Nωάννης I "λεήμων, I ΕCλόγιος, I Nωακείμ I Πάνυ, καί οM μεταγενέστεροι πιφανεRς πατριάρχαι
Μελέτιος I Πηγ9ς, Σίλβεστρος, Μητροφάνης I Κριτόπουλος
κ.S. ΕCχόμεθα νά Fναδείξ? I Κύριος διάδοχο το Fλεξανδρινο Θρόνου Sξιο συνεχιστή τν πινικίων κατά τν αMρέσεων Fγώνων τν μεγάλων κείνων Ποιμένων.
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ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΩΝ

ΚορυφαRο γεγονός γιά τό >τος 2004 χαρακτηρίσθηκε 
τέλεσις τν *λυμπιακν Pγώνων στήν Pθήνα. Vς πρός τί
Jμως κορυφαRο; Vς πρός τήν πιστροφή τν Pγώνων στήν
κοιτίδα τους; Τήν Fσφάλειά τους; Τήν Mκανότητα νά φέρουμε ες πέρας τό γχείρημα; Τήν φαντασμαγορική τελετή; Τίς
νέες πρωταθλητικές πιδόσεις;
Σημασία >χει  3πτική γωνία, Fπό τήν Iποία βλέπει κανείς τό γεγονός. Τά κριτήρια εHναι πάντοτε διαφορετικά. ΟM
*λυμπιακοί Pγνες, στόν βαθμό πού aπηρέτησαν τίς ποικίλες αCτές προσωπικές  συλλογικές μας Fνάγκες, μπορεR νά
θεωρηθ[ Jτι λειτούργησαν 6ς δερμάτινοι χιτνες. Vς γνωστόν, οM δερμάτινοι χιτνες σκεπάζουν τήν μεταπτωτική μας
γυμνότητα, χωρίς Jμως νά >χουν τήν δυνατότητα νά προσφέρουν τήν Fληθινή ζωοποίησι.
O Pπόστολος Πα λος, χωρίς νά Fπορρίπτ? τήν -φέλεια
Fπό τήν γυμναστική το σώματος, μ9ς προσανατολίζει πρός
τό Fγώνισμα τς 6ριμάνσεώς μας στήν Χριστιανική μας Πίστι, πού >χει ταυτόχρονα πρόσκαιρη καί αώνια προοπτική:
« γάρ σωματική γυμνασία πρός 3λίγον στίν -φέλιμος, 
δέ εCσέβεια πρός πάντα -φέλιμός στιν, παγγελίας >χουσα
ζως τς ν ν καί τς μελλούσης» (Α΄ Τιμ. δ΄ 8).
Pρχαιολατρικοί πάντως κύκλοι δέν >χασαν τήν εCκαιρία στούς φετινούς *λυμπιακούς Pγνες νά προωθήσουν
στοιχεRα τς Fρχαίας εδωλολατρικς θρησκείας, γιά νά δεί118

ξουν Jτι Fναβίωσαν οM FρχαRοι Pγνες στό πραγματικό
τους μεγαλεRο: τήν )φή τς 3λυμπιακς φλόγας μέ παρουσία
Mερειν, τήν πίκλησι τν ψευδοθεν ∆ιός καί Pπόλλωνος,
τόν τονισμό τς Bλληνικς μυθολογίας ες βάρος τς χριστιανικς Bλληνικς Mστορίας, τήν δέα νά γίνεται  )φή τς παραολυμπιακς φλόγας μονίμως στόν ναό το |φαίστου,
κ.S.
Στήν Fρχή το παρόντος τεύχους δημοσιεύσαμε δη γιά
τό θέμα αCτό τόν πασχάλιο χαιρετισμό το Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί $γίου Βλασίου κ.κ. Aεροθέου γιά τό
2004. Παραθέτουμε στήν συνέχεια πιστολή το Καθηγουμένου τς Aερ9ς Μονς μας πρός τόν Πρωθυπουργό τς Χώρας, τήν Pναπληρώτρια πουργό Πολιτισμο καί τήν Πρόεδρο το 3ργανισμο «Pθήνα 2004», μέ τήν Iποία Fπηύθυνε
«οCρανομήκη κραυγή διαμαρτυρίας γιά τήν βεβήλωσι τς
*ρθοδόξου Πατρίδος μας Fπό τήν πιχειρουμένη παναφορά τν ψευδν θεν το δωδεκαθέου».
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Γράμμα - ∆ιαμαρτυρία πρός τόν Πρωθυπουργόν
Κον ΚωνσταντAνον Καραμανλ2ν
καί λοιπά μέλη τ2ς Κυβερνήσεως
"ν πρώτοις συγχαίρω τόν κ. Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνησι γιά τήν κλογή τους καί εkχομαι γκαρδίως πιτυχία στό >ργο τους.
"ν συνεχεί@ θά θελα, κινούμενος Fπό πόνο γιά τήν πορεία τς Πατρίδος μας, νά Fναφερθ στό θέμα τν παγανιστικν κδηλώσεων, πού 6ς μή φελε συνοδεύουν τούς *λυμπιακούς Pγνες.
| τέλεσις τν *λυμπιακν Pγώνων στήν qλλάδα FποτελεR Fναμφίβολα γεγονός μεγάλης σημασίας, το Iποίου 
πιτυχία ξαρτ9ται καί Fπό τήν Fποδοχή καί aποστήριξί
τους Fπό τήν πλειοψηφία το qλληνικο λαο .
Πς Jμως οM πιστοί *ρθόδοξοι nλληνες θά τούς Fποδεχθο ν, Jταν αCτοί χρησιμοποιο νται γιά νά προβληθ[ καί
διαδοθ[  νεοειδωλολατρία καί  πανθρησκεία τς Νέας
"ποχς, Jπως φάνηκε καί Fπό τίς κδηλώσεις τς Πολιτιστικς *λυμπιάδος;
Πς θά Fποδεχθο ν οM *ρθόδοξοι Χριστιανοί τούς *λυμπιακούς Pγνες, πού Fρχίζουν μέ πικλήσεις στόν Pπόλλωνα καί συνοδεύονται Fπό προσευχές στόν ∆ία καί σέ
Sλλους “θεούς”, τούς Iποίους εHχαν Fπορρίψει Fκόμη καί πιφανεRς FρχαRοι nλληνες σοφοί (I Ξενοφάνης I Κολοφώνιος, I Παρμενίδης, I Mστορικός ρόδοτος, I ποιητής Πίνδαρος, I Σωκράτης, I Ξενοφών, I Πλάτων, I τραγικός ποιητής
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ΕCριπίδης, I Pριστοτέλης κ.S.) γνωστοί γιά τήν μονοθεα
τους καί γιά τήν αCστηρή κριτική τους στήν Fνήθικη καί
ασχρή πολιτεία τν ψευδοθεν; (βλ. Νεοπαγανισμός, >κδ.
Pποστολικς ∆ιακονίας τς "κκλησίας τς qλλάδος, 2002).
∆έν σκέπτονται οM )ρμόδιοι Jτι  Πατρίδα μας εHναι ποτισμένη μέ Fποστολικά καί μαρτυρικά αματα;
∆έν σκέπτονται Jτι τό νέο Bλληνικό Κράτος Fνέστησαν
οM ρωες, πού θυσιάσθηκαν oχι μόνο γιά τς Πατρίδος τήν
λευθερία Fλλά καί γιά το Χριστο τήν Πίστι τήν )γία;
Γιατί τόση περιφρόνησι στήν Bλληνορθόδοξο Παράδοσι
καί πολιτισμό μας, πού δόξασε τό Γένος μας;
Pπευθύνουμε οCρανομήκη κραυγή διαμαρτυρίας γιά τήν
βεβήλωσι τς *ρθοδόξου Πατρίδος μας Fπό τήν πιχειρουμένη παναφορά τν ψευδν θεν το δωδεκαθέου.
Παρακαλο με τούς )ρμοδίους παράγοντας τς Πολιτείας νά διατάξουν τήν Fφαίρεσι κάθε παγανιστικο στοιχείου Fπό τίς κδηλώσεις τς aποδοχς τς 3λυμπιακς φλόγας
στίς διάφορες πόλεις καί Fπό τίς aπόλοιπες τελετές κατά
τήν διάρκεια τν *λυμπιακν Pγώνων.
ΕCελπιστο με Jτι I κ. Πρωθυπουργός καί  Κυβέρνησίς
του, πού >δωσαν δείγματα σεβασμο πρός τήν *ρθόδοξο
"κκλησία μας, θά λάβουν σοβαρς aπ; oψιν τίς διαμαρτυρίες τν *ρθοδόξων Χριστιανν.
Τό ζήτημα δέν εHναι μικροτέρας σημασίας Fπό τό ζήτημα
τς διαγραφς το θρησκεύματος Fπό τίς ταυτότητες, γιά
τό IποRο I κ. Πρωθυπουργός εHχε λάβει τήν 3ρθή στάσι, τήν
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Iποία ξετίμησαν καί >λαβαν aπ; oψιν τους πολλοί *ρθόδοξοι nλληνες.
"λπίζουμε Jτι δέν θά aπάρξουν νεοέλληνες πού θά ζηλώσουν δόξαν Nουλιανο το Παραβάτου.
O Καθηγούμενος τς Aερ9ς Μονς Oσίου Γρηγορίου
$γίου 'ρους
† Pρχιμ. Γεώργιος
"ν $γί: 'ρει τ[ 17? / 30[ Μαρτίου 2004

ΝΕΟ-ΕΙ∆ΩΛΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

O λόγος το Θεο λέγει στό 22ο κεφ. τς Pποκαλύψεως:
«I ρυπαρός ρυπαρευθήτω >τι, καί I δίκαιος δικαιοσύνην
ποιησάτω >τι, καί I rγιος )γιασθήτω >τι» (στίχ. 11). Κάτι
τέτοιο πρέπει νά συμβαίν? στίς μέρες μας, καθώς  πορεία
τν νεοπαγανιστν γίνεται συνεχς πιό Fντίχριστη. Μετά
Fπό τήν πολεμική κατά τς Παλαι9ς ∆ιαθήκης, Jτι τάχα εHναι Bβραϊκή aπόθεσις μέ >ντονα Fνθελληνικά συνθήματα
καί γι; αCτό Fποβλητέα, Fποφασίζουν νά πολεμήσουν καί
τό eδιο τό ΕCαγγέλιο το Χριστο . ΕHναι τόσο τραγικό νά
βλέπ? κανείς νέους χριστιανομάχους νά λακτίζουν πρός
κέντρα (πρβλ. Πράξ. κστ΄ 14), χωρίς νά καταλαβαίνουν Jτι
τόσοι Sλλοι πρίν Fπό αCτούς (ουδαRοι, ρωμαRοι αCτοκράτο122

ρες, 3θωμανοί, μπολσεβRκοι) πολέμησαν τόν Χριστό χωρίς
νά γκρεμίσουν τήν Πίστι σ; ΑCτόν. Pντίθετα, Fνέδειξαν νέους μάρτυρες πού πότισαν τό δένδρο τς Πίστεως, γιά νά
Fναθάλ? καί νά Fποδώσ? καινούργιους, πιό εkχυμους καρπούς.
{σοι μέ τήν Χάρι το Χριστο μας κατανοο με τήν στρεβλή πορεία πού Fκολουθο ν οM νεοειδωλολάτραι, λυπούμαστε. Πον9με γιά λόγου τους. Προσευχόμαστε νά Fνανήψουν,
νά συνέλθουν, νά Fπαγκιστρωθο ν Fπό τά φοβερά δεσμά
τς δαιμονικς αχμαλωσίας τους. Προσευχόμαστε Jμως καί
γιά κείνους τούς ν Χριστg Fδελφούς, πού πηρεάζονται
Fπό τήν Fντιχριστιανική φιλολογία τν νεοειδωλολατρν,
πού προβληματίζονται, πού κλονίζονται στήν πίστι, καί
τούς Fπευθύνουμε τόν παρήγορο λόγο το Pποστόλου Παύλου: «Fδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεRσθε, τό αCτό φρονεRτε, ερηνεύετε, καί I Θεός τς Fγάπης καί τς ερήνης >σται μεθ; aμν» (Β΄ Κορ. ιγ΄ 11).

ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΝ ΚΥΡΙD
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ

Στίς 14-6-2004 κοιμήθη ν Κυρί: I Fδελφός τς Aερ9ς
μν Μονς π. Ζαχαρίας. | ζωή του aπρξε Fφανής. ¤το
Fγαπητός σέ Jλους, εCγενής στά ασθήματα, πρόσχαρος
στήν συμπεριφορά του, aπομονετικός στίς δυσκολίες τς a123

γείας του, ερηνικός στίς τελευταRες του <ρες. ΟM μοναχοί
πού τόν διηκόνησαν γνωρίζουν τήν αCτομεμψία του. Μόνον
I rγιος Θεός γνωρίζει τήν κατάστασι τς ψυχς του, Fλλά μεRς πού τόν ζήσαμε πιστεύουμε Jτι  ταπεινοφροσύνη του
>γινε Iδός Fσφαλής πρός τήν αωνία κατάπαυσι στίς οCράνιες μονές τν σωζομένων. ΕCχόμεθα I Κύριος νά τόν Fναπαύσ? διά πρεσβειν τς Κυρίας Θεοτόκου, στό Περιβόλι
τς Iποίας Fξιώθηκε νά Fφήσ? τήν τελευταία του πνοή μετά Fπό 51 χρόνια μοναχικς βιοτς!
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