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Ἡ βιαστική προσευχή 
δέν ἔχει πνευματικό καρπό

Σᾶς ἐλέγχει ἡ συνείδηση, ἐπειδή κάνετε 
πολύ βιαστικά τήν προσευχή σας.

Καί εἶναι εὔλογο. Γιατί ὑπακοῦτε στόν 
ἐχθρό; Ἐκεῖνος εἶναι πού σᾶς παρακινεῖ: 
«Γρήγορα... πιό γρήγορα...». Ἡ βιαστική 
προσευχή δέν ἔχει πνευματικό καρπό. Βάλ
τε, λοιπόν, κανόνα στόν ἑαυτό σας νά μή 
βιάζεστε.

Νά προσεύχεστε ἔτσι, ὥστε οὔτε μιά 
λέξη νά μήν προφέρουν τά χείλη σας, πού νά 
μήν τήν κατανοεῖ ὁ νοῦς σας καί νά μήν τή 
βιώνει ἡ καρδιά σας.

Πρέπει νά ριχθεῖτε σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα 
μέ ἀποφασιστικότητα στρατιωτική. Καί 
ὅταν ὁ ἐχθρός σᾶς ψιθυρίζει, «Κάνε τοῦτο ἤ 
ἐκεῖνο», ἐσεῖς νά τοῦ ἀποκρίνεστε: «Ξέρω τί 
θά κάνω. Δέν σέ χρειάζομαι. Φῦγε ἀπό δῶ!».

Τήν ψυχή τήν τρέφει μόνο ἡ προ
σευχή. Ἡ δική σας προσευχή, ὅμως, 
εἶναι ἐπιφανειακή, ὄχι οὐσιαστική.

Γι’ αυτό ἡ ψυχή σας μένει ἀνικα
νοποίη τη, πεινασμένη ...

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

ΑγιΑ ΑννΑ • Α΄- Β΄Τριμηνο 2013



Τά γιατί τῆς Ἀνάστασης

Ἔ πρεπε ν’ ἀποδειχθεῖ ὅτι ὁ Χρι
στός πέθανε καί τάφηκε καί 
ἀναστήθηκε. Ἔ, λοιπόν, ὅλα 

αὐ τά τά κατοχυρώνουν οἱ ἴδιοι οἱ ἐχ
θροί! Ἐφόσον ἔφραξαν μέ τό βράχο καί 
σφράγισαν καί φρούρησαν τόν τάφο, 
δέν ἦταν δυνατό νά γίνει καμιά κλοπή. 
Ἀφοῦ ὅμως, μολονότι δέν ἔγινε κλοπή, 
ὁ τάφος βρέθηκε ἄδειος, εἶναι ὁλοφά
νερο καί ἀναντίρρητο πώς ὁ Χριστός 
ἀναστήθηκε. Εἶδες πώς, καί μή θέλο
ντας, στηρίζουν τήν ἀλήθεια; [...] 

Ἄς ξαναρωτήσουμε τώρα τούς 
Ἑ βραίους: Πῶς ἔκλεψαν, ἀνόητοι, τό 
σῶ μα τοῦ Χριστοῦ οἱ μαθητές; Ἐπειδή 
ἡ ἀλήθεια εἶναι λαμπρή καί ὁλοφάνερη, 
τό ἑβραϊκό ψέμα δέν μπορεῖ οὔτε σάν 

σκιά νά σταθεῖ. Πῶς θά τό ἔκλεβαν; 
Πέστε μου! Μήπως δέν ἦταν σφραγι
σμένος ὁ τάφος; Δέν τόν ἔζωναν τόσοι 
φρουροί καί στρατιῶτες καί Ἰουδαῖοι, 
πού εἶχαν τήν ὑποψία καί ἀγρυπνοῦσαν 
καί πρόσεχαν; 

Μά καί γιά ποιό λόγο θά τό ἔκλεβαν; 
Γιά νά πλάσουν τό δόγμα τῆς Ἀναστά
σεως; Καί πῶς τούς ἦρθε νά πλάσουν 
κάτι τέτοιο αὐτοί, οἱ δειλοί; Καί πῶς 
κύλησαν τόν ἀσφαλισμένο βράχο; Πῶς 
ξέφυγαν ἀπό τόσους ἄγρυπνους καί 
ἄγριους φρουρούς; 

Πρόσεξε ὅμως πώς, μέ ὅσα κάνουν 
οἱ Ἑβραῖοι, πιάνονται πάντα στά ἴδια 
τους τά δίχτυα. Νά, ἄν δέν πήγαιναν 
στόν Πιλάτο κι ἄν δέν ζητοῦσαν τήν 

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
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κουστωδία, πιό εὔκολα θά μποροῦσαν 
νά λένε τέτοια ψέματα, οἱ ἀδιάντροποι. 
Μά τώρα ὄχι. (Ὑπῆρχε ἡ κουστωδία. 
Κανείς δέν μποροῦσε νά γλυτώσει ἀπ’ 
τήν ἄγρυπνη προσοχή της κι ἀπ’ τά ξίφη 
της). Κι ἔπειτα, γιατί νά μήν κλέψουν 
τό σῶμα νωρίτερα; Ἀσφαλῶς, ἄν εἶχαν 
σκοπό νά κάνουν κάτι τέτοιο, θά τό 
ἔκαναν ὅταν δέν ὑπῆρχε ἀκόμα φρουρά 
στόν τάφο, τότε πού ἦταν καί ἀκίνδυνο 
καί σίγουρο, δηλαδή τήν πρώτη νύχτα 
– γιατί τό Σάββατο πῆγαν οἱ Ἑβραῖοι 
στόν Πιλάτο καί ζήτησαν τήν κουστω
δία καί φρούρησαν τόν τάφο, ἐνῶ τήν 
πρώτη νύχτα δέν ἦταν κανένας ἐκεῖ. 
Καί, βέβαια, δέν τούς ἔμελε πού τά 
ἔκαναν αὐτά σέ μέρα Σαββάτου, παρά 
τήν ἀπαγόρευση τοῦ μωσαϊκοῦ νόμου. 
Βλέπετε, μόνο ἕνα πράγμα εἶχαν στό 
νοῦ τους, τό πῶς μέ κάθε πανουργία θά 
πετύχουν τό σκοπό τους. Αὐτό ὅμως 
ἦταν δεῖγμα τόσο ἔσχατης μωρίας ὅσο 
καί συνταρακτικοῦ φόβου. Γιατί, ἄρα
γε, τόν φοβοῦνταν νεκρό ἐκεῖνοι, πού 
Τόν ἔπιασαν ζωντανό; Ἀλλά ἡ πέτρα 
καί ἡ σφραγίδα καί ἡ φρουρά, πού δέν 
μπόρεσαν νά Τόν κρατήσουν, τοποθε
τήθηκαν, γιά νά μάθουν οἱ Ἑβραῖοι ὅτι 
μέ τή θέλησή Του ἔπαθε ὅσα ἔπαθε. Μέ 
ὅλα αὐτά ἕνα μόνο ἐπιτυγχάνεται, κι 
ἔτσι νά πιστέψουν οἱ ἄνθρωποι στήν 
Ἀνάσταση. [...] 

Ρωτᾶνε ὅμως πολλοί: Γιατί, μόλις 
ἀναστήθηκε, νά μή φανερωθεῖ ἀμέσως 
στούς Ἰουδαίους; Αὐτός ὁ λόγος εἶναι 
περιττός. Ἄν ὑπῆρχε ἐλπίδα νά τούς 
ἑλκύσει στήν πίστη, δέν θ’ ἀμελοῦσε νά 
φανερωθεῖ σέ ὅλους. Τό ὅτι δέν ὑπῆρχε 
ὅμως τέτοια ἐλπίδα, τό ἀπέδειξε ἡ ἀνά

σταση τοῦ Λαζάρου: Ἄν καί ἦταν ἤδη 
τέσσερις μέρες νεκρός καί εἶχε ἀρχίσει 
νά μυρίζει καί νά σαπίζει, τόν ἀνέστησε 
μπροστά στά μάτια ὅλων. Ὡστόσο, ὄχι 
μόνο δέν πίστεψαν, ἀλλά κι ἐξαγριώ
θηκαν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ τόσο, πού 
ἤθελαν νά σκοτώσουν καί Αὐτόν καί 
τό Λάζαρο. 

Ἀφοῦ λοιπόν, ὅταν ἀνέστησε ἄλλον, 
ὄχι μόνο δέν πίστεψαν, ἀλλά καί ἐξα
γριώθηκαν ἐναντίον Του, ἄν τούς φα
νερωνόταν ὅταν ἀναστήθηκε ὁ ἴδιος, 
δέν θά ἐξαγριώνονταν πολύ περισσό
τερο, τυφλωμένοι ἀπό τό μίσος καί τήν 
ἀπιστία τους; 

Ἀλλά γιά ν’ ἀφοπλίσει τόν ἄπιστο 
ἀπό κάθε ἀμφιβολία, ὄχι μόνο σαρά
ντα ὁλόκληρες μέρες ἐμφανιζόταν 
στούς μαθητές Του, κι ἔτρωγε μάλιστα 
μαζί τους, ἀλλά παρουσιάστηκε καί σέ 
πάνω ἀπό πεντακόσιους ἀδελφούς, δη
λαδή σέ πλῆθος ὁλόκληρο. Στό Θωμά 
μάλιστα, πού δυσπιστοῦσε, ἔδειξε τά 
σημάδια ἀπ’ τά καρφιά καί τό τραύμα 
ἀπ’ τή λόγχη. 

Καί γιατί, λένε, νά μήν κάνει μετά 
τήν Ἀνάστασή Του μεγάλα κι ἐντυπω
σιακά θαύματα, ἀλλά μόνο ἔφαγε κι 
ἤπιε; Γιατί ἡ ἴδια ἡ Ἀνάσταση ἦταν τό 
μέγιστο θαῦμα, καί ἡ πιό ἰσχυρή ἀπό
δειξη τῆς Ἀναστάσεως ἦταν ὅτι ἔφαγε 
καί ἤπιε.
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Γιατί τελοῦμε τά μνημόσυνα; 
Τί προσφέρουν στίς ψυχές τῶν νεκρῶν;

Τά ἐρωτήματα αὐ
τά ἀπασχολοῦν 

πολλούς Χριστιανούς. 
Καί εἶναι ἀπολύτως 
δικαιολογημένα. Για
τί κάθε ὀρθόδοξος, 
τελῶντας τό μνημό
συνο κάποιου προσφιλοῦς του, ἐπιθυμεῖ νά 
βεβαιωθεῖ, ἄν αὐτό πού κάνει ἔχει ἀντίκρυ
σμα καί ἄν μπορεῖ νά προκαλέσει εὐεργε
τικά ἀποτελέσματα στούς κεκοιμημένους.

Ἀπό τήν ἀρχή πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν θεωρεῖ, τίς ἐπιμνη
μόσυνες δεήσεις, ὡς ἁπλές ἀναμνηστικές 
τελετές, ἤ ἁπλές κοινωνικές ὑποχρεώσεις 
τῶν ἐπιζώντων. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι χῶρος κοινωνίας καί ζωῆς καί ἑπομέ
νως τά μνημόσυνα εἶναι πραγματική καί 
οὐσιαστική ἐπικοινωνία ἐν Χριστῷ ζώντων 
καί κεκοιμημένων, μέσω τῆς προσευχῆς καί 
μάλιστα τῆς θείας λειτουργίας.

Ἡ Ἐκκλησία μας πιστεύει ὅτι ὁ θάνα
τος δέν ἀφανίζει τήν προσωπική ὕπαρξη 
τοῦ ἀνθρώπου καί ἑπομένως καί τούς φυ
σικούς ἤ πνευματικούς δεσμούς τῆς ἀγά
πης μέ τούς ζῶντες. Ἡ ἀγάπη τῶν μελῶν 
τῆς Ἐκκλησίας ὡς «σύνδεσμος τελειό
τητας» συνεχίζεται καί πέραν τοῦ τάφου 
καί μάλιστα θερμότερη καί καθαρότερη, 
ὡς ἁπαλλαγμένη τῶν ἀνθρώπινων μάται
ων συμφερόντων. Οἱ ζῶντες στή γῆ καί οἱ 
ἀπελθόντες, διά τῆς πίστεως καί τοῦ θεί
ου βαπτίσματος, ἀποτελοῦμε τήν μία ἐπί 
γῆς στρατευόμενη καί ἐν οὐρανοῖς θριαμ
βεύουσα Ἐκκλησία. «Ἐάν τε ζῶμεν, ἐάν τε 
ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν» τονίζει 
κατηγορηματικά ὁ Ἀπ. Παῦλος, φανερώ

νοντας τίς ἐπίγειες καί 
οὐράνιες διαστάσεις 
τῆς Ἐκκλησίας. Στήν 
ἀγαπητική αὐτή ἐν 
Χριστῷ σχέση ζώντων 
καί τεθνεώτων κορυ
φαία θέση παίρνει ἡ 

προσευχή ὑπέρ ἀλλήλων. Ἐμεῖς προσευ
χόμαστε γι’ αὐτούς καί ἐκεῖνοι γιά μᾶς. Ἡ 
προσευχή δέ αὐτή ἔχει καί τήν ἔννοια τῆς 
ἀλληλοσυγχωρήσεως (π. Στανιλοάε). Προ
σευχόμαστε ὡς ἄτομα καί ὡς Ἐκκλησία 
γιά τούς νεκρούς μας καί τούς συγχωροῦμε 
γιά ὅ,τι τυχόν μᾶς ἔχουν κάνει καί μέ αὐτό 
τόν τρόπο τούς ζητοῦμε νά μᾶς συγχωρή
σουν καί αὐτοί. Στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας 
προσευχόμαστε ὅλοι γιά ὅλους…

Γιά τό λόγο αὐτό, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλη
σία εὐθύς ἐξ ἀρχῆς καθιέρωσε εἰδικές προ
σευχές γιά τούς κεκοιμημένους καί ὅρισε σέ 
τακτές ἡμέρες νά τελοῦνται μνημόσυνα. Ἡ 
πράξη της αὐτή στηρίζεται τόσο σέ μαρ
τυρίες τῆς Ἁγ. Γραφῆς, ὅσο καί σέ σαφή 
διδασκαλία τῶν θεόπνευστων Πατέρων.

Ἀπό τήν Π. Διαθήκη πληροφορούμαστε 
ὅτι οἱ Ἰσραηλίτες παρεκάλεσαν τό Θεό νά 
συγχωρήσει τίς ἀνομίες τῶν προγόνων τους. 
Ὅταν δέ στούς χιτῶνες νεκρῶν Ἰσραηλιτῶν 
στρατιωτῶν, βρέθηκαν εἰδωλολατρικά φυ
λακτά, πράγμα πού ἐθεωρεῖτο ἁμαρτία 
γιά ἕναν Ἰσραηλίτη, ὁ λαός προσευχήθηκε 
στό Θεό, γιά τίς ψυχές τῶν νεκρῶν αὐτῶν, 
ὅπως συγχωρηθεῖ τό ἁμάρτημά τους. Στήν 
Κ. Διαθήκη ὁ Ἀπ. Παῦλος εὔχεται ὅπως ὁ 
Κύριος δώσει στόν πιστό Ὀνησιφόρο –πού 
ἦταν πλέον νεκρός– νά βρεῖ ἔλεος «παρά 
Κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ» (Β’ Τιμ. 1).

Ἀρχιμανδρίτου Ἀθηναγόρου Καραμαντζάνη
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Ἀποστολική διδασκαλία θεωροῦν καί 
οἱ Ἅγ. Πατέρες τά μνημόσυνα. Κατά τόν 
Ἰ. Χρυσόστομο οἱ προσευχές ὑπέρ τῶν κε
κοιμημένων εἶναι καθορισμένες ἀπό τό 
Ἅγιο Πνεῦμα διά τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων. Ὁ 
Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης γράφει: «τίποτε 
δέν ἔχει παραδοθεῖ χωρίς λόγο καί χωρίς 
κέρδος ἀπό τούς κήρυκες καί μαθητές τοῦ 
Χριστοῦ καί ἔχει διατηρηθεῖ στή Ἐκκλησία 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πάντως εἶναι ἐπωφελές 
καί θεάρεστο, τό νά μνημονεύονται, κατά 
τήν διάρκεια τῆς θείας λειτουργίας, τά ὀνό
ματα ὅσων κοιμήθηκαν μέ ὀρθή πίστη». 
Ὁ Ἅγ. Δαμασκηνός θεωρεῖ τά μνημόσυ
να ὡς «ἐπωφελῆ καί θεάρεστα καί πολύ 
ὠφέλιμα καί προξενοῦν μεγάλη σωτηρία», 
οἱ δέ Ἀποστολικές Διαταγές συνιστοῦν νά 
ἐπιτελοῦμε μνημόσυνα «ἐν ψαλμοῖς καί 
ἀναγνώσει καί προσευχαῖς» τήν τρίτη, τήν 
ἐνάτη καί τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα, καθώς 
καί ἐτήσια.

Ἀλλά τό ἐρώτημα εἶναι: ὠφελοῦνται 
οἱ νεκροί ἀπό τίς προσευχές μας; Καί τί 
εἴδους ὠφέλεια τούς προσγίνεται;

Ὁ Ἅγ. Κύριλλος Ἱεροσολύμων διακη
ρύσσει: «Πιστεύουμε ὅτι γίνεται μεγάλη 
ὠφέλεια στίς ψυχές γιά τίς ὁποῖες γίνε
ται ἡ δέηση» καί μάλιστα καθ’ ὅν χρόνο 
εἶναι ἐκτεθειμένη στήν Ἁγ. Τράπεζα «ἡ 
φρικωδέστατη θυσία». Τήν αὐτή θέση 
λαμβάνουν ὁμόφωνα καί ὅλοι οἱ ἄλλοι 
Πατέρες.

Εἶναι φανερό ὅτι οἱ ἐπιμνημόσυνες ἤ 
νεκρώσιμες προσευχές τῆς Ἐκκλησίας (τρι
σάγια, μνημόσυνα, κηδεῖες κ.λπ.) γίνονται 
ὑπέρ ἐκείνων, πού ἔφυγαν ἀπό τή ζωή αὐτή, 
σέ κοινωνία μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
ἄν καί ἁμαρτωλοί «ὡς σάρκα φοροῦντες 
καί τόν κόσμον οἰκοῦντες». Οἱ δεδηλωμέ
νοι ἄθεοι ἤ οἱ αἱρετικοί καί ὅσοι ἑκούσια 
καί συνειδητά ἀποκόπτονται ἀπό τό Ἅγιο 
Σῶμα τῆς Ζωοποιοῦ Μητέρας Ἐκκλησίας, 
παραμένοντες μέχρι θανάτου ἀμετανόητοι, 

γνωρίζουμε ὅτι δέν μποροῦν νά ὠφεληθοῦν 
ἀπό τίς προσευχές αὐτές.

Ἡ Ἐκκλησία μας, βασιζόμενη στήν ἄπει
ρη εὐσπλαχνία καί φιλανθρωπία τοῦ Πα
νάγαθου Θεοῦ, τόν ἱκετεύει νά παραβλέψει 
καί συγχωρήσει ὅλα ἐκεῖνα τά ἀνθρώπινα 
ὀλισθήματα καί παραπτώματα τά ὁποῖα 
κάποιος «ἐν λόγῳ ἤ ἔργῳ ἤ διάνοιᾳ», «ἐξ 
ὑφαρπαγῆς ἤ ἐξ ἀμελείας, φθόνῳ καί συ
νεργείᾳ τοῦ Διαβόλου» διέπραξε καί γιά τά 
ὁποῖα, ἀπό ἀμέλεια καί ραθυμία δέν φρό
ντισε ἤ δέν πρόλαβε νά μετανοήσει πράττο
ντας «ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα».

Και πιστεύει γιά τίς περιπτώσεις αὐτές 
βασίμως –χωρίς βέβαια νά προεξοφλεῖ καί 
τή βούληση τοῦ καρδιογνώστη καί δίκαι
ου Θεοῦ, συγχωροχάρτια ἡ Ὀρθοδοξία δέν 
ἔδωσε ποτέ– ὅτι οἱ ψυχές αἰσθάνονται τό 
ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί «ἀναπαύονται». Ὅταν 
μάλιστα ἡ προσφορά τῆς ἀναίμακτης θυ
σίας, συνοδεύεται καί ἀπό ἐλεημοσύνες καί 
ἀγαθοεργίες γιά τούς κεκοιμημένους, τότε, 
σύμφωνα πάντα μέ τή διδασκαλία τῶν 
Θεοφόρων Πατέρων μας, ἡ ὠφέλεια εἶναι 
μεγαλύτερη.

Παρά ταῦτα ἡ Ἐκκλησία μας δέν παύει 
νά τονίζει τήν ἀναγκαιότητα τῆς μετανοί
ας ἀπό τήν παροῦσα ζωή. «Μετανοεῖτε» 
«ἕως τό σήμερον καλεῖται». Γιατί «ἔρχε
ται νύξ, ὅτε οὐδείς δύναται» νά μετανο
ήσει. Ἡ μετάνοια γιά τή ζωή αὐτή εἶναι 
ἀσφαλῶς ἀκατανίκητη δύναμη, ἱκανή νά 
μεταβάλει σέ ἁγίους καί τούς ἀγρίους. Ἐκεῖ 
ἐπάνω ὅμως φαίνεται ὅτι παύουν οἱ δυ
νατότητές της. Ἔτσι, στήν ἄλλη ζωή, δέν 
μπορεῖ ὁ καθένας νά βοηθήσει τόν ἑαυτό 
του. Ἡ δυνατότητα ὑπάρχει στήν προσευχή 
τῆς Ἐκκλησίας καί στό Αἷμα τοῦ Κυρίου 
πού χύθηκε γιά τή ζωή καί σωτηρία τοῦ 
κόσμου. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία δέν θά 
παύσει νά δέεται καί νά τελεῖ τά μνημό
συνα. Τόν τελικό ὅμως λόγο τόν ἀναθέτει 
στό Θεό.
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Σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Σ’ αὐτή τήν τελευταία Ἑσπερινή Προηγια-
σμένη τῆς Μητροπόλεώς μας, καί εὑρισκόμε-
νοι στά πρόθυρα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδο-
μάδος, ἐπέλεξα νά ἀναφερθῶ σέ ἕνα ἀγαθό 
πού πρέπει νά ἔχουμε, καί ἡ Ἐκκλησία μας 
μέσα ἀπό τίς ἀκολουθίες ἰδιαίτερα παρακαλεῖ 
γιά τήν ἀπόκτησή του, ἀλλά καί ἡ ἀκολουθία 
τῶν Προηγιασμένων κάνει ἀρκετές ἀναφορές, 
κυρίως μέσα ἀπό τούς Ψαλμούς τοῦ Δαυΐδ, καί 
αὐτό εἶναι τό ἀγαθό τῆς εἰρήνης. Θά ἀκούσου-
με χαρακτηριστικά κατά τή διανομή τοῦ ἀντι-
δώρου, στόν 33ο Ψαλμό, «Ζήτησον εἰρήνην καί 
δίωξον αὐτήν». 

Τί εἶναι ἀγαπητοί μου ἡ εἰρήνη; Ἡ εἰρήνη 
εἶναι ἡ γαλήνη τῆς συνειδήσεώς μας. Ἡ ψυχι-
κή μας ἰσορροπία. Ἡ δωρεά ἐκείνη τήν ὁποία 
πρίν ἀπό τό πάθος Του, ἄφησε ὁ Κύριος 
στούς μαθητές Του, λέγοντας «Εἰρήνην ἀφίημι 
ὑμῖν, εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν» ( Ἰωάν. Ιδ΄, 
27). Ἀλλά καί ἡ πρώτη δωρεά πού εὐχήθηκε 
στούς μαθητές Του μετά τήν Ἀνάστασή Του. 
«Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καί ἔστη εἰς τό μέσον, καί λέγει 
αὐτοῖς εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰωάν. κ΄ 19). 

Αὐτή τήν εἰρήνη λοιπόν, συνεχίζει αἰῶνες 
τώρα νά εὔχεται ἡ Ἐκκλησία μας στά πιστά 
παιδιά Της, μέσα ἀπό τίς ἱερές ἀκολουθίες. 
Πολλές φορές δέεται ὁ Διάκονος γι’ αὐτήν καί 
μᾶς εὐλογεῖ ὁ Ἱερέας λέγοντας «εἰρήνη πᾶσι». 
Καί εἶναι πράγματι ἀπαραίτητη προϋπόθεση 
γιά νά προσευχηθοῦμε. Μόνο ἄν ἔχουμε εἰρή-
νη στήν καρδιά μας εἴμαστε εὐτυχεῖς, νοιώ-
θουμε εὐχάριστα καί χαιρόμαστε τή ζωή. 

Ὁ ἄνθρωπος, ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος 
Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, πλάσθηκε ἀπό τόν 

«Ζήτησον εἰρήνην καί δίωξον αὐτήν»
Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Δ. Γκόλια 

( Ὁμιλία στόν Ἱ.Ν. Τιμίου Σταυροῦ Κατερίνης, κατά τήν Ἑσπερινή 
Προηγιασμένη Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων, στίς 24.4.2013).

Θεό τῆς εἰρήνης μέ φύση εἰρηνική. Καί ἡ σχέ-
ση του μέ τόν Δημιουργό του μέσα στόν πα-
ράδεισο ἦταν ἀπόλυτα εἰρηνική. Ἀλλά ἀπό τήν 
στιγμή πού σήκωσε σημαία ἀνταρσίας ἐναντί-
ον του καί ἀντιστρατεύτηκε στό θέλημά του 
τό ἅγιο, διαταράχτηκε αὐτή ἡ ἀγαπητική σχέ-
ση μαζί Του καί ἡ εἰρήνη φυγαδεύτηκε ἀπό 
τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Αυτήν τήν ἐπα-
ναφορά τῆς εἰρήνης στήν ταραγμένη καρδιά 
τοῦ ἀνθρώπου πραγματοποίησε ὁ Χριστός 
μας. Αυτός «ἡ εἰρήνη ἡμῶν» ἦλθε στή γῆ καί 
ἀνέβηκε στόν σταυρό καί ἕνωσε «τά τό πρίν 
διεστῶτα» καί «τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ ἔλυ-
σε», καί ἐνῶ εἴχαμε καταντήσει ἐχθροί μέ τόν 

Θεό ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας «κατηλλάγημεν 
τῷ Θεῷ διά τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ» 

(Ρωμ. ε΄ 10).
Ἔτσι, στό πρόσωπο τοῦ 

Θεανθρώπου ξαναβρίσκει ὁ 
ἄνθρωπος τή δυνατότητα 

ἐπανασύνδεσης τοῦ 
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ἑαυτοῦ του μέ τόν δημιουργό του. Ἡ πηγή τῆς 
εἰρήνης, ὁ Κύριος, ἔρχεται τώρα καί προσφέ-
ρει τήν εἰρήνη στούς ἀνθρώπους, τήν δική Του 
εἰρήνη. «Εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν, οὐ καθώς 
ὁ κόσμος...» (Ἰωάν. Ιδ΄ 27). 

Ἄς δοῦμε τώρα πῶς ἐκφράζεται ἡ εἰρήνη 
τοῦ πιστοῦ σέ σχέση α) μέ τόν Θεό, β) μέ 
τούς συνανθρώπους μας καί γ) μέ τόν ἑαυτό 
μας.

Καί πρῶτα ἀπ’ ὅλα μέ τόν Δημιουργό μας. 
Ὅπως γνωρίζουμε καί συχνά δυστυχῶς διαπι-
στώνουμε, ἡ ἁμαρτία εἶναι ἐκείνη πού διατα-
ράσσει τίς σχέσεις μας μέ τόν Θεό. Ἔρχεται 
καί φονεύει τήν γαλήνη τῆς ψυχῆς μας. Μᾶς 
ἀπομακρύνει ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς καί κάθε 
ἀγαθοῦ πού εἶναι ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος κατά τόν 
Ψαλμωδό, θεωρεῖται πάντα τόπος τῆς εἰρήνης. 
Ὅταν στρέψουμε τό πρόσωπό μας στόν Θεό, 
ὅλα ἠρεμοῦν καί ὅταν τό ἀποστρέψουμε, ὅλα 
ταράσσονται. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος 
γράφει ὅτι τό ἀγαθό τῆς εἰρήνης πηγάζει ἀπό 
τήν Ἁγία Τριάδα, τῆς ὁποίας γνώρισμα εἶναι ἡ 
εἰρηνική κατάσταση. Ἀλλά καί ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός ὀνομάστηκε «Κύριος εἰρήνης» (Β΄ Θεσ. 
γ’ 16). «Αὐτός ἐστίν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τά 
ἀμφότερα ἐν καί τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύ-
σας» ( Ἐφεσ. β΄ 14).

Κάθε φορά λοιπόν πού ἁμαρτάνουμε νοι-
ώθουμε τύψεις. Ὑποφέρουμε. Ἀγωνιοῦμε. Μᾶς 
ἐλέγχει ἡ συνείδησή μας. Καί νά εὐχαριστοῦμε 
τόν Θεό πού μᾶς ἔδωσε αὐτό τό δῶρο πού 
λέγεται συνείδηση. Γιατί εἶναι ἡ δική Του φωνή 
μέσα μας. Μπορεῖ στά μάτια τῶν συνανθρώ-
πων μας νά φαινόμαστε ὡραῖοι καί χαμογελα-
στοί, ἀλλά ὁ ἐσωτερικός μας κόσμος νά εἶναι 
τρικυμισμένος καί νά μή βρίσκουμε πουθενά 
ἠρεμία. 

Ἄς μήν ἀπελπιζόμαστε ὅμως ἀδελφοί. Ὁ 
Χριστιανός ξέρει τόν τρόπο καί ἔχει τό μέσον 
γιά νά ὁδηγηθεῖ στή λύτρωση ἀπό αὐτό τό 
πραγματικό μαρτύριο τῆς συνειδήσεως. Καί ἡ 
θεραπεία βρίσκεται στό λουτρό τῆς μετανοί-
ας. Στό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. 
Ἐκεῖ κάτω ἀπό τό πετραχήλι τοῦ πνευματι-
κοῦ μας, λουσμένοι στά δάκρυα τῆς μετανοί-

ας λαμβάνουμε τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας 
καί γαληνεύει ἡ συνείδησή μας. Ὁ Κύριός μας 
πλήρωσε ἤδη μέ τό Αἷμα Του τά λύτρα τῶν 
ἁμαρτιῶν μας. Τόν εὐχαριστοῦμε γιά τή μεγά-
λη αὐτή δωρεά τῆς ἀγάπης Του καί μποροῦμε 
πλέον καί πάλι νά ἀτενίζουμε τήν Εἰκόνα τῆς 
Ἁγίας Του Μορφῆς καί νά Τόν παρακαλοῦμε…

Σχετικά μέ τήν εἰρήνη πού πρέπει νά 
πρυτανεύει στίς σχέσεις μας μέ τούς συναν-
θρώπους μας, πρέπει νά ὁμολογήσουμε πώς 
τά πράγματα δέν εἶναι κι ἐδῶ ὅπως θά ἔπρε-
πε. Πολλές φορές ἀκόμα καί οἱ «δικοί μας» 
ἄνθρωποι μᾶς προδίδουν. Εἴτε εἶναι οἰκεῖοι, 
φίλοι, συγγενεῖς, γείτονες, συνεργάτες, ἀκόμη 
καί εὐεργετημένοι ἀπό ἐμᾶς. Σάν μαχαιριές 
στήν καρδιά δεχόμαστε τά λόγια ἤ τήν ἄπρε-
πη στάση τους. Ἔτσι ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος νά 
φυγαδευτεῖ ἡ εἰρήνη. 

Ποιά πρέπει ἀλήθεια νά εἶναι ἡ στάση μας;  
Ὑπομονή, συγχωρητικότητα καί θερμή προ-
σευχή. Αὐτή εἶναι ἡ στάση τοῦ σωστοῦ Χρι-
στιανοῦ.  Ὅπως κάνουμε λάθη ἐμεῖς, ἔτσι κά-
νουν καί οἱ ἄλλοι. Καί προσοχή. Ἄς μήν εἴμα-
στε ἐγωιστές. Γιατί πολλές φορές ὁ ἄκρατος 
ἐγωισμός μας δέν ἐπιτρέπει τήν ἐπούλωση 
τέτοιων, τραυματικῶν ἴσως καταστάσεων, πυ-
ροδοτώντας καί νέες ἀντιμα χίες. Καί τό μυα-
λό μας τρέχει σέ σκέψεις… Καί ὁ ὕπνος δέν 
μᾶς πιάνει…. Καί νά προσευχηθοῦμε δυσκο-
λευόμαστε. Ἡ ζωή μας τότε, σωστό μαρτύριο! 
Ἄς προσπαθοῦμε, ὅσο μποροῦμε, νά εἴμαστε 
εἰρηνικοί μέ τούς γύρω μας. Μέ τήν ὅλη διαγω-
γή καί συμπεριφορά μας νά μήν προκαλοῦμε 
ἔριδες, ἀλλά καί νά σβήνουμε αὐτές πού ἄλλοι 
ἀνάβουν. 

Χαρακτηριστική περίπτωση ἑνός Ἁγίου 
σύγχρονου Γέροντος ὁ ὁποῖος ἔχασε πρός 
στιγμήν τήν εἴρηνη του εἶναι ὁ π. Ἐφραίμ Κα-
τουνακιώτης. Κάποια ἡμέρα ἔπεσε σέ κατά-
κριση μέ κάποιο γείτονά του καί ὅταν ἑτοι-
μάστηκε γιά νά λειτουργήσει δέν μποροῦσε 
νά πεῖ τίς εὐχές. Ἐπικαλέστηκε πολλές φορές 
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ ζητώντας συγχώρηση γιά 
τό ἀνθρώπινο ἀτόπημά του, καί μόνο τότε 
εἰρήνευσε ἡ καρδιά του. Καί ἄν ἔτσι εὔκολα 
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φυγαδεύτηκε πρός στιγμήν ἡ εἰρήνη ἀπό τόν 
Γέροντα Ἐφραίμ, τότε τί νά ποῦμε ἐμεῖς οἱ ἐλά-
χιστοι.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ἀναφερό-
μενος στον Μακαρισμό περί εἰρηνοποιῶν, 
παρατηρεῖ ὅτι ἡ εἰρήνη ἀποτελεῖ τήν ἀγαπη-
τική σχέση πρός τούς συνανθρώπους μας, 
τήν ὁποία καλούμαστε νά ἔχουμε πρωτίστως 
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Ἡ εἰρήνη, σύμφωνα μέ τόν ἴδιο 
πατέρα, «ἀφανισμό ποιεῖ τοῦ κακοῦ τῇ ἑαυτῆς πα-
ρουσίᾳ» καί παρομοιάζεται μέ τή δύναμη πού 
ἔχει ἡ ὑγεία ἔναντι τῆς ἀσθενείας καί τό φῶς 
ἔναντι τοῦ σκότους, ἐνῶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος, ἀναφερόμενος στόν ἴδιο μακα-
ρισμό, σημειώνει ὅτι ἀπορρίπτεται ἡ διχόνοια 
μεταξύ κάποιων προσώπων καί ἐπιζητεῖται 
ἡ συμφιλίωση τῶν ἰδίων ἀλλά καί τῶν ἄλλων, 
ὅταν ὑπάρχει μεταξύ τους ἔχθρα. 

Ἄν ἐγνώριζαν οἱ βασιλιάδες καί οἱ κυ-
βερνῆτες τῶν λαῶν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, λέγει 
ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, δέν θά ἔκαναν 
ποτέ πόλεμο. Ὁ πόλεμος προέρχεται ἀπό τίς 
ἁμαρτίες καί ὄχι ἀπό τήν ἀγάπη. Ὁ Κύριός μας 
ἐδημιούργησε κατά τήν ἀγάπη Του καί μᾶς 
παρήγγειλε νά ζοῦμε μέ ἀγάπη. Ἄν οἱ ἄρχο-
ντες τηροῦσαν τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου καί ὁ 
λαός καί οἱ ὑπήκοοι ὑπάκουαν μέ ταπείνωση, 
θά ὑπῆρχε μεγάλη εἰρήνη καί ἀγαλλίαση πάνω 
στή γῆ. Εξαιτίας ὅμως τῆς φιλαρχίας και τῆς 
ἀνυπακοῆς τῶν ὑπερήφανων ὑποφέρει ὅλη ἡ 
οἰκουμένη...

Καί ἕνας Ἐπίσκοπος σημειώνει σχετικά: 
«Τὸ δυστύχημα εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔπαυσαν 
νὰ κτίζουν τείχη μεταξύ τους… Ὅμως ὁ εἰρηνο-
ποιὸς καὶ συμφιλιωτὴς Χριστὸς δὲν σταματᾶ τὸ 
ἔργο του. Εἴκοσι αἰῶνες τώρα, μὲ τὰ τρυπημένα 
του χέρια δὲν κάνει τίποτε ἄλλο, παρὰ γκρεμίζει 
τὰ τείχη καὶ συμφιλιώνει τοὺς ἀνθρώπους μεταξύ 
τους καὶ μὲ τὸν Θεό». 

Ὅσον ἀφορᾶ τήν εἰρήνη μέ τόν ἑαυτό μας, 
ἄν καί ἴσως φαίνεται παράλογο νά ἐρχόμαστε 
σέ ἀντιπαράθεση μέ τόν ἑαυτό μας, ἐν τού-
τοις ὑπάρχουν πάντοτε ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι 
συνεχῶς παραπονοῦνται, μεμψιμοιροῦν, ταρά-
ζονται, μελαγχολοῦν, καί σπανίως χαμογελοῦν. 

Αὐτοί εἶναι πάντα ἀνικανοποίητοι. Ποτέ δέν 
μένουν εὐχαριστημένοι. Ὑπάρχει πάντα ἕνας 
λόγος νά τούς ταράξει. Καί τελικά καταντοῦν 
δυστυχισμένοι καί ἄρρωστοι.

Εὔκολα ἀντιλαμβάνεται κανείς ὅτι πίσω 
ἀπό μιά τέτοια κατάσταση κρύβεται ἐγωισμός 
καί ὑπερηφάνεια. Πρέπει στ’ ἀλήθεια νά μά-
θουμε νά εἴμαστε ταπεινοί, ὀλιγαρκεῖς καί 
ἁπλοί γιά νά μποροῦμε νά εἴμαστε εἰρηνικοί.

Ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου τουτου, διδάσκει ὁ 
Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος, ἐξαρτᾶται 
ἀπό τά γύρω πράγματα, δηλαδή λέμε: Γιά νά 
εἶμαι καλά πρέπει ἡ οἰκογένειά μου νά εἶναι 
καλά, οἱ δουλειές μου νά εἶναι καλά, ἡ ὑγεία 
μου νά εἶναι καλά, ἡ πατρίδα μου νά εἶναι καλά, 
νά μήν ἔχουμε πολέμους καί ἀκαταστασίες 
γιά νά εἶμαι καί ἐγώ καλά. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ 
ὅμως δίδεται μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώ-
που. Μπορεῖ ὅλα νά εἶναι χάλια καί ὅμως ἐσύ 
νά ἔχεις εἰρήνη. Ὄχι ὅτι θά εἶσαι ἀναίσθητος, 
δέν εἶναι ἡ νιρβάνα τῶν ἰνδῶν, ἄλλο πράγμα 
εἶναι ἐκεῖνο. Ἀλλά εἶναι μία εἰρήνη ἡ ὁποία δέν 
εἶναι ἀναισθησία, ὄχι, εἶναι εὐαισθησία. Εἶναι 
πόνος, εἶναι πάθος, ἀλλά εἶναι ἡ παρουσία τοῦ 
Χριστοῦ. Εἶναι αὐτή ἤ αἴσθηση ὅτι ὁ Θεός εἶναι 
παρόν καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι πραγματικά τέ-
κνο Θεοῦ καί βρῆκε αὐτή τήν πληρότητα τῆς 
ὕπαρξής του.

Κλείνοντας ἀδελφοί μου τό μεγάλο αὐτό 
θέμα, πού τόσο σύντομα προσπαθήσαμε νά 
θίξουμε, δίνουμε τό λόγο στόν Ἅγιο Νεκτάριο 
γιά νά μᾶς νουθετήσει. Ἡ εἰρήνη, κατά τόν Ἅγιο, 
εἶναι τὸ θεμέλιο στὸ ὁποῖο στηρίζεται ὁ ἁγιασμός. 
Ὁ ἁγιασμὸς δὲν παραμένει σὲ ταραγμένη καὶ ὀργι-
σμένη καρδιά. Ἡ ὀργή, ὅταν χρονίζει στὴν ψυχή, 
δημιουργεῖ τὴν ἔχθρα καὶ τὸ μίσος ἐναντίον τοῦ 
πλησίον. Γι’ αὐτὸ ἐπιβάλλεται ἡ γρήγορη συμφιλίω-
ση μὲ τὸν ἀδελφό μας, ὥστε νὰ μὴ στερηθοῦμε τὴ 
χάρη τοῦ Θεοῦ ποὺ ἁγιάζει τὴν καρδιά μας.

Ἐκεῖνος ποὺ εἰρηνεύει μὲ τὸν ἑαυτό του, εἰρη-
νεύει καὶ μὲ τὸν πλησίον του, εἰρηνεύει καὶ μὲ τὸ 
Θεό. Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος εἶναι ἁγιασμένος, 
γιατί ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς κατοικεῖ μέσα του.

Εἴθε ἡ πολυπόθητη εἰρήνη νά βασιλεύει 
στίς καρδιές ὅλων μας.

9ΑγιΑ ΑννΑ • Α΄- Β΄Τριμηνο 2013



Ἡ λυτρωτική πορεία πρός τό Πάσχα εἶναι 
συνάντηση μέ τόν ἀναστημένο Χριστό. 

Εἶναι συναίνεση τοῦ ἀνθρώπου νά μεταμορ
φωθεῖ, νά ἀποβάλει τά πάθη του, ὅταν ἔχει 
τήν ἱκανότητα νά τά δεῖ ὅτι ὑπάρχουν μέσα 
του, ὅταν μπορεῖ καί τά “κατοπτεύει”, τόν 
ἐγωκεντρισμό, τήν αὐτοαποθέωση, τό ναρ
κισσισμό, τήν τρυφηλότητα, τήν ὑλοφροσύ
νη, τήν παντελή ὑποδούλωση στίς ἐπιθυμί
ες, τήν ὑπεροψία... καί νά συμπορευθεῖ μαζί 
Του “κεκαθαρμένη διανοίᾳ”, καί νά συσταυ
ρωθεῖ καί νά νεκρωθεῖ γι’ Αὐτόν “ταῖς τοῦ 
βίου ἠδοναῖς”. Μόνο μ’ αὐτούς τούς ὅρους 
μπορεῖ νά γίνει ἡ σωτήρια συνάντηση καί ὁ 
ἄνθρωπος νά συζήσει καί νά συνανυψωθεῖ 
στήν ἄνω Ἱερουσαλήμ. Οἱ ἄνθρωποι συχνά 
παραμένουν μόνο στά ἐξωτερικά στοιχεῖα 
τῆς γιορτῆς, στά κόκκινα αὐγά, στά τσου
ρέκια, στόν ἐπιτάφιο, στίς στολισμένες λα
μπάδες, στά βεγγαλικά. Κι ἔτσι χάνουν τήν 
οὐσία, τόν ἴδιο τό Χριστό, πού προσπερνᾶ 
τίς τιμές τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ὅταν τό 
πλῆθος ἀλάλαζε καί τόν ἐπευφημοῦσε καί 
τόν ἔρραινε, ὅταν τόν τιμοῦσε μετά βαΐων 
καί κλάδων ὡς βασιλιά, καί βαδίζει ταπει

νός καί προσηνής πρός τό Πάθος γιά νά 
σταυρώσει τήν ἁμαρτία καί τό θάνατο 
καί ν’ ἀναστηθεῖ γιά ν’ ἀναστήσει τόν 
πεπτωκότα ἄνθρωπο. Ὅποιοι θέλουν 
νά συναντήσουν τό Χριστό ἀνα

στάντα, θά τόν ἀκολουθήσουν βῆμα 
βῆμα καί στό Πάθος.

Κι ὅπως ὁ πάγκαλος Ἰωσήφ, τοῦ 
ὁποίου κάνει μνεία τή Μεγάλη Δευτέρα 

ἡ ἐκκλησία, προτίμησε νά φύγει 
γυμνός γιά νά μήν ἐκμαυλι

στεῖ ἀπό τή γυναίκα τοῦ 
ἀξιωματούχου τοῦ Φα

Πορεία πρός τό Πάσχα
Φάνυς Κουντουριανοῦ, Φιλολόγου

ραώ, ἔτσι κι αὐτοί πού ἐπιθυμοῦν τή μεγάλη 
συνάντηση μέ τόν Ἰησοῦ, γυμνώνονται ἀπό 
τήν ὑλόφρονη ζωή καί τήν κοσμική ἀντίλη
ψη, καί ἀποδίδουν στό χρῆμα, στίς τιμές, 
στή δόξα, τήν ἐλάχιστη ἀξία πού ἔχουν, 
ἐπειδή ἡ φιλαργυρία ἀποσπᾶ τόν ἔρωτα τῆς 
ψυχῆς πρός τόν Ἰησοῦ καί τόν μεταθέτει 
στούς ὑλικούς θησαυρούς. Ἀπό τόν Κτίστη 
στά κτίσματα. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν κοινωνία 
μέ τόν Χριστό παύουν νά ἐνσαρκώνουν τό 
σύγχρονο Φαρισαῖο, τόν ὑποκριτή ἄνθρω
πο, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός στό εὐαγγελι
κό ἀνάγνωσμα τῆς Μεγάλης Τρίτης, ὅπου 
στηλιτεύει μέ μεγάλη αὐστηρότητα τούς 
Γραμματεῖς καί τούς Φαρισαίους, κάνει σα
φές ὅτι οἱ πόρνες καί οἱ τελῶνες μποροῦν 
νά σωθοῦν, νά κερδίσουν τή βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν ἀλλά οἱ ὑποκριτές ὄχι, καθώς 
εἶναι ἀνίκανοι νά κατεβοῦν ἀπό τήν αὐτο
δικαίωσή τους, νά δοῦν τήν πνευματική γύ
μνια τους καί νά μετανοήσουν. Ἡ μετάνοια 
εἶναι ἡ πύλη πού ὁδηγεῖ στή συνάντηση μέ 
τόν ἀναστημένο Κύριο. Ἄν δέν κατοπτεύ
σει πρῶτα ἡ ψυχή τό βόρβορο πού λιμνάζει 
μέσα της, ἄν δέν προσκαλέσει τήν καθαρ
κτική δύναμη τῆς θείας Χάριτος ἄν δέν τή 
θεραπεύσει ἀπό τόν μολυσμό της, ἄν δέν 
σταυρώσει τό ναρκισσισμό καί τή φιλαυτία 
του ὁ ἄνθρωπος στό σταυρό τῆς ἀγάπης 
γιά τόν πλησίον, δέν μπορεῖ νά γίνει συνο
δοιπόρος του. Βέβαια τίς περισσότερες φο
ρές ἀντί νά σταυρώσει τόν ἐγωκεντρισμό 
του, σταυρώνει ξανά καί ξανά Αὐτόν πού 
θά τόν ἀναστήσει, τήν πηγή τῆς ζωῆς, κι 
εὐτυχῶς πού Ἐκεῖνος, πράος καί ταπεινός 
καί φωτεινός γεννιέται συνεχῶς, πάσχει καί 
σταυρώνεται καί πεθαίνει καί θάβεται κι 
ἀνασταίνεται διαρκῶς γιά νά μαλακώσει μέ 
τήν ἀπερινόητη ἀγάπη Του, τίς ἀτσάλινες, 
πεπτωκότες ἀνθρώπινες καρδιές.
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ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ 
ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΑ;

Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ 
Ὁμολογητής ἀπαριθ-
μεῖ πέντε αἰτίες γιά 
τίς ὁποῖες παραχωρεῖ 
ὁ Θεός τή δυνατότητα 
στόν διάβολο νά πολεμᾶ 
τούς ἀνθρώπους:

Πρώτη αἰτία, εἶναι 
γιά νά μάθουμε νά δι-
ακρίνουμε τήν ἀρετήν 
ἀπό τήν κακίαν μέσα 
ἀπό τήν ἐμπειρία αὐτοῦ 
τοῦ πολέμου.

Δεύτερη αἰτία, εἶναι γιά νά «ἐξα-
ναγκαστοῦμε» τρόπον τινά, νά προ-
σκολληθοῦμε μέ βεβαιότητα καί 
ἀκλόνητα στήν ἀρετή.

Τρίτη αἰτία, γιά νά μήν ὑπερηφα-
νευόμαστε ὅταν προκόπτουμε στήν 
ἀρετή, ἀλλά νά συνειδητοποιήσου-
με ἐκ τῆς ἐμπειρίας τοῦ πνευματι-
κοῦ αὐτοῦ ἀγώνα ὅτι κάθε προκοπή 
εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ.

Τέταρτη αἰτία, γιά νά ταπεινω-
θοῦμε καί γιά νά συνειδητοποιή-
σουμε καί μισήσουμε καί ὁμολο-
γήσουμε (ἐξομολόγησις) καί ἐγκα-
ταλείψουμε τίς ἁμαρτίες μας, πού 
γίνονται αἰτία πειρασμῶν.

Πέμπτη αἰτία, γιά νά μήν ξεχά-
σουμε τήν ἰδική μας ἀσθένεια καί 
τήν τοῦ Θεοῦ δύναμη, ὅταν προο-
δεύοντας στόν πνευματικό ἀγῶνα 
ἀξιωθοῦμε καί φθάσουμε σέ κά-
ποιαν ἀρετή.

Μέσα στίς πιό πάνω αἰτίες δια-
φαίνεται ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός 

τόν ἄνθρωπον. Ἄς μήν 
ξεχνοῦμε ὅτι καί οἱ θλί-
ψεις καί οἱ πειρασμοί 
εἶναι δῶρα τῆς φιλαν-
θρωπίας τοῦ Θεοῦ για-
τί μέσα στίς δοκιμασίες 
αὐτές μποροῦμε –ἄν τό 
θελήσουμε– νά συναντή-
σουμε τόν πάσχοντα καί 
σταυρωμένο Χριστό μας, 
καί Αὐτός θά μᾶς ἀνα-
στήση στήν αἰώνια ζωή.

Σέ τελευταία ἀνάλυση, ὁ διά-
βολος μέ ὅλα τά τεχνάσματά του 
καί παρ’ ὅλες τίς μηχανουργίες του 
ἐναντίον μας, ἐν τούτοις αὐτοκατα-
στρέφεται καί θριαμβεύει ἡ θεία φι-
λανθρωπία! Ὅπως ἡ σταυρική πα-
γίδα, πού ἔστησεν ὁ διάβολος στόν 
Χριστόν, ἀπέβη τελικά ἡ συντριβή 
τοῦ ἴδιου τοῦ διαβόλου καί ἡ νίκη 
τοῦ Ἰησοῦ, (γιά αὐτό καί ὁ Σταυ-
ρός εἶναι ἀπό τότε τό φοβερότερον 
ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου), ἔτσι καί 
κάθε παγίδα πού στήνει ὁ διάβολος 
καί σέ μᾶς, μπορεῖ νά ἀποβῆ ἧττα 
τοῦ Σατανᾶ καί ἀφορμή γιά τή σω-
τηρία μας. Μέ μίαν ὅμως ἀπαραί-
τητη προϋπόθεση: ὅτι θά ἀντιμετω-
πίζουμε τούς ἑκάστοτε πειρασμούς 
μέ κόψιμο τοῦ δικοῦ μας θελήμα-
τος (δηλαδή τοῦ ἐγωισμοῦ μας) καί 
ὑπακοή «ἄνευ ὅρων» στό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ.

Πηγή: Διαχρονικές Λυτρωτικές Ἀλήθειες, 
ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη».
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Π ρίν ἀπό  πολλά 
χρόνια ζοῦσε σέ 

κάποιο χωριό τῆς 
πατρίδος μας ἕνας 
νέος, πού ἀπό μικρός 
εἶχε τόν πόθο νά γίνει 
ἀσκητής. Ὑπῆρχαν 
ὅμως κάποιες δυσκολί
ες: Ἦταν ἀγράμματος, 
βραδύγλωσσος, λίγο 
βραδύνους καί μέ οἰκογενειακές ὑπο
χρεώσεις.

Ὅμως στήν ἡλικία τῶν 40 περίπου 
ἐτῶν μπόρεσε νά πραγματοποιήσει τή 
κρυφή του ἁγία ἐπιθυμία. Ἔφυγε ἀπό 
τό χωριό του καί περιπλανώμενος ἀπό 
τόπου εἰς τόπο κατέληξε σέ ἕνα ἐρη
μονήσι, ὅπου βρῆκε ἕνα γέρο ἀσκητή 
πού τοῦ ἀνέπαυε τήν καρδιά καί ἔγινε 
ὑποτακτικός του. Μέ ἔκπληξη λοιπόν 
παρατηροῦσε ὅτι: ὅταν προσευχόταν ὁ 
Γέροντάς του ἔλαμπε ὁλόκληρος, καί 
ἰδιαιτέρως ὅταν παρακλητικά καί μετά 
δακρύων ἔλεγε «Κύριε, ἐλέησόν με». 
Ὁ Γέρωνἀσκητής ἦταν καί αὐτός 
ἀγράμματος, ἀλλά οἱ συμβουλές του 
ἦταν πολύτιμες καί γεμάτες σοφία καί 
ὅλη του ἡ πνευματική προσπάθεια συ
γκεντρώνετο στό πῶς νά μάθει νά προ
σεύχεται καί ὁ ὑποτακτικός του μέ τό 
«Κύριε, ἐλέησόν με».

Τήν τελευταία ἡμέρα τῆς ζωῆς του ὁ 
Γέροντας ἀσκητής χάρισε στόν ὑποτα
κτικό του τό τρίχινο μισοτριμμένο ράσο 
του, ξάπλωσε κάτω, ἔκανε τόν σταυρό 
του καί λέγοντας τρεῖς φορές «Κύριε, 

ΚΥΡΙΕ ΜΗ ΜΕ ΕΛΕΗΣΕΙΣ
ἐλέησόν με», «Κύριε, 
ἐλέησόν με», «Κύριε, 
ἐλέησόν με» ἡ ὁσιακή 
του ψυχή πέταξε στόν 
οὐρανό.

Μετά τήν κοίμηση 
καί ταφή τοῦ Γέροντός 
του ὁ ἐν λόγῳ ὑποτα
κτικός ζοῦσε πλέον 
ὁλομόναχος στό ἐρη

μονήσι ὡς ἀσκητής καί ἡσυχαστής 
μέσα σέ μιά σπηλιά, ἀκολουθώντας 
τό ἴδιο τυπικό προσευχῆς καί κανόνων 
πού παρέλαβε ἀπό τόν Γέροντά του. 
Ἔτσι πέρασαν 30 ὁλόκληρα χρόνια, 
χωρίς νά δεῖ ποτέ του ἄνθρωπο. Μέ τό 
πέρασμα ὅμως τῶν ἐτῶν καί μέ τήν 
βραδυγλωσσία καί βραδύνοια πού τόν 
διέκρινε, μπέρδευε τά λόγια τῆς Εὐχῆς 
προσευχόμενος ἔλεγε «Κύριε, μή μέ 
ἐλεήσεις».

Ἡ καρδιά του ὅμως ἦταν δοσμένη 
ὁλόκληρη στόν Θεό, γιά αὐτό καί δά
κρυα ἔτρεχαν ἄφθονα ἀπό τά γεροντι
κά του μάτια, ὅταν μέρανύχτα προ
σευχόταν μέ κατάνυξη καί συντριβή, 
ἐπαναλαμβάνοντας χιλιάδες φορές τό 
«Κύριε, μή μέ ἐλεήσεις».

Κάποια ἀνοιξιάτικη μέρα ἕνα καρά
βι ἄραξε κοντά στό ἐρημονήσι. Ἕνας 
ἀπό τούς ἐπιβάτες του ἦταν καί ὁ ἐπί
σκοπος τῆς ἐπαρχίας ἐκείνης καί ὁ 
καπετάνιος γιά νά τόν ξεκουράσει καί 
νά τόν εὐχαριστήσει τόν πῆρε μέ μιά 
βάρκα καί πῆγαν στό νησί γιά νά περ
πατήσουν.
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Ἀντίκρυσαν ἐκεῖ ἕνα μονοπάτι τό 
ὁποῖο ἀκολούθησαν καί ἔφτασαν μπρο
στά σέ μιά σπηλιά ὅπου ἀπό μέσα 
ἄκουσαν τήν πονεμένη προσευχή τοῦ 
ἀσκητοῦ πού ἔλεγε συνεχῶς «Κύριε, μή 
μέ ἐλεήσεις».

Προχώρησε ὁ ἐπίσκοπος καί εἶδε ἕνα 
σκελετωμένο γέροντα ἀσκητή, μέ μάτια 
βαθουλωμένα μέσα στίς κόγχες τους, 
νά εἶναι γονατιστός καί ὁλόλαμπρος, 
νά προσεύχεται καί νά κλαίει.

Ὁ δεσπότης μέ πολλή συστολή προ
σπάθησε νά τοῦ πεῖ ὅτι αὐτή ἡ προσευ
χή του δέν εἶναι σωστή καί πρέπει νά 
λέει «Κύριε, ἐλέησόν με».

Ταράχθηκε ὁ ἀσκητής πιστεύοντας, 
ὅτι 30 τόσα χρόνια ἔκανε κακό στή 
ψυχή του καί ξέσπασε σέ κλάμματα 
ἱκετεύοντας τόν ἐπίσκοπο νά τόν μάθει 
νά λέει σωστά τήν προσευχή. Κι ἐκεῖνος 
μέ δέος προσπάθησε γιά ἀρκετή ὥρα 
νά τοῦ «στρώσει» τή γλώσσα στό νά 
λέει «Κύριε, ἐλέησόν με».

Φεύγοντας ὁ ἐπίσκοπος τόν συνόδευ
σε ὁ ἀσκητής μέχρι τήν ἀκροθαλασσιά, 
ἐπαναλαμβάνοντας μαζί του τό «Κύ
ριε, ἐλέησόν με», γιά νά μήν τό ξεχάσει.

Το καράβι ἔφυγε καί ὁ ἀσκητής τό 

παρακολουθοῦσε μέ τό βλέμμα του λέ
γοντας συνεχῶς «Κύριε, ἐλέησόν με».

Δεν πέρασαν πέντε λεπτά καί ὁ ἐρη
μίτης ξέχασε τό «Κύριε, ἐλέησόν με», 
σάστισε καί ζαλίστηκε!!!

— Καί τώρα τί θά γίνω; καί ξέσπασε 
σέ δάκρυα. Στήν ἀπελπισία του πετάει 
στήν θάλασσα τό κουρελιασμένο ράσο 
του καί βαδίζει πάνω σέ αὐτό πρός τό 
καράβι.

— Φάντασμα, φάντασμα…! φώναζαν 
τρομαγμένοι οἱ ναῦτες. Μέ τίς φωνές 
ἀνέβηκε ὁ δεσπότης στό κατάστρωμα 
καί εἶδε τόν ἀσκητή νά τοῦ φωνάζει:

— Τί νά λέω; Τί νά λέω δεσπότη μου;
Και ἐκεῖνος μέ συγκίνησι τοῦ ἀπά

ντησε:
— Ὅ,τι ἔλεγες νά λές παιδί μου! 

Αὐτή εἶναι ἡ καλύτερη προσευχή γιά 
τήν ψυχή σου. Συγχώρεσέ με καί κάνε 
καί γιά μένα ἕνα σταυρό!

(Μητροπολίτου Χίου Παντελεήμονος 
Φωστίνη, (διασκευή ἀπό) Τό βιβλίο τῆς 

ζωῆς, τ. Α΄, Πειραιάς 1987, σελ. 25. 
Πρωτοπρεσβύτερου 

Στέφανου Κ. Ἀναγνωστόπουλου 
Ἡ “Εὐχή” μέσα στόν κόσμο 

Πειραιάς 2007 σελίδες 2022).
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Ἀγαπητά μου παιδιά,
Σήμερα ἡ γῆ μας ποτίζεται συνεχῶς ἀπό 

πολύ αἷμα, ἀπό τούς πολέμους καί τόσα 
ἄλλα πού συμβαίνουν. Ποτίζεται ὅμως καί 
μέ ἀθωότερο αἷμα ἀπό τό τοῦ Ἄβελ, καί τό 
αἷμα αὐτό εἶναι τῆς βρεφοκτονίας. Εἶναι τό 
αἷμα τῶν ἀθώων βρεφῶν, τῶν ἀπροστάτευ
των ὑπάρξεων, τό ὁποῖον χύνεται ἀπό τίς 
ἴδιες τίς μητέρες των.

Ὅλα τά ἰατρεῖα κι ὅλα τά μαιευτήρια 
ἔχουν γίνει σφαγεῖα τοῦ Ἡρώδου. Ἑκατομ
μύρια, ἑκατομμύρια βρέφη σ’ ὅλον τόν κό
σμο ἔχουν πεταχθῆ στούς ντενεκέδες τῶν 
σκουπιδιῶν καί στούς ὑπονόμους. Μήτε τά 
γατάκια δέν πετοῦν ἔτσι. Ὅπως γνωρίζουμε 
αὐτός ὁ φονιάς, ὁ γιατρός, ὁ μαιευτήρ μέ 
τό νυστέρι του σκοτώνει τό βρέφος μέσα 
στήν μήτρα –ὅπως ἔχουμε δῆ σέ ταινία– καί 
μετά μέ τό ἐργαλεῖο του σπάζει, θραύει τό 
κεφαλάκι τοῦ παιδιοῦ καί τό βγάζει. Καί ἡ 
μητέρα δέν βλέπει τίποτε καί πολύ ἥσυχη 
ἀναχωρεῖ γιά τό σπίτι της…

Βλέπετε πόσο τραγική εἶναι ἡ ἔκτρωσις, 
πόσο μεγάλο ἔγκλημα εἶναι!

Θά πρέπει λοιπόν νά σταματήση. Οἱ 
ἀθῶες αὐτές ὑπάρξεις δέν πρέπει νά σκοτώ
νωνται τόσο τραγικά καί χωρίς ἔλεγχο συνει
δήσεως, Ἔτσι μέ τόν ἁπλό λογισμό, ὅτι δέν 
μπορεῖς νά θρέψης ἄλλο παιδί. Κανονίζου
με δηλαδή ἐμεῖς, πῶς θά μᾶς φερθῆ ὁ Θεός; 
Κανονίζουμε ἐμεῖς, ἄν θά μπορέσουμε ἤ ὄχι 
νά φέρουμε εἰς πέρας ὅσα παιδιά μᾶς δώση 
ὁ Θεός μέσα στήν οἰκογένεια; Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι 
κανοναρχοῦμε τόν Θεό πῶς θά μᾶς φερθῆ;

ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
Ἀρχιμανδρίτου  Ἐφραίμ, 

Προηγουμένου Ἱ. Μ. Φιλοθέου Ἁγίου  Ὄρους

Τό ἔγκλημα αὐτό παίρνει ὁλοένα καί 
μεγαλύτερες διαστάσεις, ἐπικίνδυνες καί 
πρέπει ἐπιτέλους νά συνειδητοποιήσουν οἱ 
γυναῖκες πόσο φοβερό εἶναι καί νά κάνουν 
ἕναν ἀγῶνα νά τό σταματήσουν ἤ νά ἐμπο
δίσουν ἄλλες γυναῖκες πού πρόκειται κατά 
διαβολική ἐνέργεια νά τό διαπράξουν. Γιατί 
συνήθως φθάνουν στό ἔγκλημα αὐτό εἴτε 
ἀπό ἄγνοια εἴτε ἀπό πίεσι εἴτε ἀπό πάλη 
ἐσωτερική. Κυρίως συμβάλλει ἡ συνεργεία 
τοῦ διαβόλου μέ αἰτίες καί ἀστήρικτες δι
καιολογίες καί προφάσεις καί ἀδυναμίες, 
ὅπως π.χ. δέν φθάνουν τά οἰκονομικά, μέ 
πιέζει ὁ ἄντρας μου, μοῦ ἦλθε ἡ ἀσθένεια 
κ.λπ. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά εἶναι καί ἡ 
ἄγνοια καί ὅλα αὐτά τά ἐκμεταλλεύεται ὁ 
διάβολος καί κατορθώνει νά παρασύρη τίς 
μητέρες σ’ αὐτό τό τραγικό ἁμάρτημα.

Δέν ξέρω, ἄν γνωρίζετε ὅτι αὐτά τά 
παιδάκια, αὐτά τά ἔμβρυα, αὐτές οἱ ὑπάρ
ξεις δέν καταλήγουν στήν ἀνυπαρξία μέ 
τήν ἔκτρωσι, ἀλλά τό κάθε ἔμβρυο εἶναι κι 
ἕνας τέλειος ἄνθρωπος, καί μάλιστα στήν 
ψυχή. Αὐτά τά παιδάκια ζοῦν στόν ἄλλο 
κόσμο, κι ὅπως καταλαβαίνετε τόσα ἑκα
τομμύρια παιδιά ἔχουν ἀποτελέσει ἕναν 
ὁλόκληρο στρατό στόν οὐρανό. Ὅλα αὐτά 
διαμαρτύρονται· τό ἀθῶο αἷμα τους βοᾶ 
πρός τόν Θεό ὅτι ἀδικοσκοτώθηκαν καί 
ὅτι δέν ἔλαβαν τό Ἅγιον Βάπτισμα, ὅτι δέν 
εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι. Καί ἡ εὐθύνη 
σέ ποιούς πηγαίνει; Τά εὐκόλως ἐννοού
μενα παραλείπονται· δίπλα στό αἷμα αὐτό 
πού χύνεται, στό «κομπιοῦτερ» τοῦ Θεοῦ, 
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γράφεται «ἔγκλημα». Καί αὐτό τό αἷμα πῶς 
θά ξεπλυθῆ; Ὅταν λερώνεται κάποιος μέ τί 
καθαρίζεται; Μέ τό ὕδωρ, μέ τό νεράκι τό 
καθαρό. Κι ἐδῶ χρειάζεται ὕδωρ νά βγαίνη 
συνεχῶς ἀπό δυό βρύσες, πού εἶναι τά δυό 
μάτια. Ἡ μετάνοια ἡ ἐσωτερική νά ἐξωτερι
κεύεται μέ μία ἀκένωτη πηγή δακρύων ἐφ’ 
ὅρου ζωῆς!

Βέβαια τό ἁμάρτημα συγχωρεῖται, ἀφ’ 
ἧς στιγμῆς κατατεθῆ στήν Ἱερά, στήν πα
ντοδύναμη Ἐξομολόγησι, ὅπου δέν μένει 
τίποτε ἀσυγχώρητο. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη 
καί «ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει 
καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ» (Α΄  Ἰωάν. 4, 17). Εἶναι 
ὅμως καί δικαιοσύνη. Γι’ αὐτό οἱ γυναῖκες 
πού ἔχουν κάνει 
αὐτό τό ἁμάρτημα, 
ἄς μήν ἐπαναπαύ
ονται ὅτι ἐξομολο
γήθηκαν τίς ἐκτρώ
σεις, πού ἔχουν ἤδη 
κάνει. Θά πρέπει σέ 
ὅλη τους τήν ζωή 
νά χύνουν δάκρυα 
μετανοίας. Πολλές 
ἀπ’ αὐτές νοιώθουν ἀνικανοποίητες καί
τοι ἐξομολογήθηκαν. Γιατί; Διότι ἀκόμη 
δέν μετενόησαν ἐσωτερικά, δέν ἔχυσαν τό 
ἀναλογοῦν δάκρυον, τό ὁποῖον θά ξεπλύνη 
τό αἷμα τῆς ἐκτρώσεως ἤ τῶν ἐκτρώσεων. 
Ἡ μετάνοια εἶναι πολύ μεγάλη, ἀπέραντη. 
Ἀπόδειξις τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐσπλαχνί
ας τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτό τό «ζῆν», τό ὅτι ζεῖ 
ὁ ἄνθρωπος καί μετά τό ἔγκλημα. Ζεῖ καί 
αὐτό σημαίνει ὅτι τόν περιμένει ὁ Θεός, κι 
ἀφοῦ τόν περιμένει δέν πρέπει νά χάση τήν 
εὐκαιρία, πρέπει νά τήν ἐκμεταλλευθῆ.

Και ὁ κανόνας τοῦ πνευματικοῦ συγκρι
τικά μέ τό πολύ σοβαρό αὐτό ἁμάρτημα 
καί εἰδικό ἔγκλημα, χρήζει ἰδιαιτέρας προ

σοχῆς. Ὁ κανόνας βοηθάει στήν θεραπεία 
τῆς ψυχῆς, ἀλλά, ὅπως εἴπαμε, θά πρέπει νά 
ἀνοίξουν καί οἱ βρύσες τῶν δακρύων, πού 
θά ξεπλύνουν τά αἵματα τῆς ἐκτρώσεως, 
γιά νά μπορέση κατόπιν ὁ ἄνθρωπος νά 
αἰσθανθῆ κοινωνία μέ τόν Θεό. Δέν φθάνει, 
λοιπόν, μόνον ἡ ἐξομολόγησις. Αὐτό πού 
μετρᾶ, αὐτό πού θά ἀλλάξη, πού θά ἀλλοι
ώση τήν καρδιά τοῦ Θεοῦ, τήν πικραμένη 
καί φαρμακωμένη, πού θά τήν ἐπαναφέρη, 
ὅπως ἦταν πρίν ἁμαρτήση ὁ ἄνθρωπος, 
εἶναι οἱ δυό βρύσες τῶν ματιῶν του, πού 
θά ρέουν δάκρυα μετανοίας. Θά πρέπει, 
πρίν φύγουμε ἀπ’ αὐτήν τήν ζωή, νά ἔχουμε 
ἀλλάξει τήν καρδιά τοῦ Θεοῦ.

Θά σᾶς ἀναφέρω 
ἕνα ἁπλό παράδειγ
μα: Ἄς ὑποθέσουμε 
ὅτι ἕνα παιδί λύπη
σε τήν μητέρα του 
μέ μιά παρακοή, 
μιά ἀσέβεια. Ὅταν 
ἐπιστρέψη αὐτό τό 
παιδί, καί τῆς πῆ: 
«Συγγνώμη, μητέρα, 

γι’ αὐτό πού ἔκανα· δέν θά τό ξανακάνω», 
ἡ μητέρα θά ἀπαντήση: «Συγχωρεμένο νά 
εἶσαι καί μήν τό ξανακάνης». Τήν συγχώ
ρεσι τήν πῆρε. Ἄν ὅμως πέση στήν ἀγκαλιά 
της κι ἀρχίση νά κλαίη, νά ὀδύρεται, νά τήν 
παρακαλῆ καί νά τήν ἱκετεύη νά τοῦ δώση 
ἀπό καρδιᾶς τήν συγγνώμη, τότε δέν θά 
μείνη ἡ ἐλάχιστη λύπη καί πικρία μέσα της 
γιά τό σφάλμα τοῦ παιδιοῦ. Αὐτό ἀκριβῶς 
συμβαίνει καί μέ τόν ἄνθρωπο, πού μετανο
εῖ καί ἐπιστρέφει στόν Θεό μετά ἀπό ὁποιο
δήποτε ἁμάρτημα…

Ὅσον περισσότερον μετανοεῖ ὁ ἄν
θρω πος, κι ὅσον περισσότερον χύνει δά
κρυα μετανοίας, τόσον περισσότερον ἡ 
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καρδιά τοῦ Θεοῦ ἀλλοιώνεται. Εἰς βά
θος γίνεται ἡ καταλλαγή τοῦ Θεοῦ μετά 
τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου, καί ἰδιαίτερα 
στήν περίπτωσι αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος 
τῆς ἐκτρώσεως, ὅπου ἐπιβάλλεται ἡ ροή 
τῶν δακρύων νά μή σταματήση τό δάκρυ 
μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς… Γι’ αὐτό κι 
ἐμεῖς δεχόμεθα τούς πάντες σ’ αὐτό τό 
σωτήριο λουτρό, σ’ αὐτό τό λιμάνι πού 
λέγεται ἐξομολόγησις. Κι ἐκεῖ ἀράζει τό 
κάθε τσακισμένο καράβι ἀπό τίς φουρ
τοῦνες τοῦ ὠκεανοῦ. Εἴτε τό ἔχουν δείρει 
ἄνεμοι ἤ φουρτοῦνες ἤ ληστές, ὀ,τιδήποτε 
κι ἄν εἶναι αὐτό, ἔρχεται καί γωνιάζει σιγά 
 σιγά. Τοῦ ἔχουν φύγει τά κατάρτια, τά 
πανιά καί τό μόνο πού περισώζεται εἶναι 
τό σκάφος, ὁ σκελετός. Καί μπαίνει μέσα 
στά συνεργεῖα τά διορθωτικά, διορθώνο
νται ὅλα αὐτά τά πράγματα καί γίνεται 
πάλι καινούριο τό καράβι αὐτό.

Ἔτσι μία ἡμέρα ἦλθε ἕνα τέτοιο καρα
βοτσακισμένο πλάσμα· ἦλθε μία γυναίκα 
στό μυστήριο –ἐγώ βέβαια τή λυπήθηκα 
τρομερά– καί μοῦ παρουσιάζει ἡ καημένη 
πενήντα ἐκτρώσεις! Βάλε τώρα τό γεγονός 
αὐτό νά τίθεται στήν κρίσι τοῦ πνευματι
κοῦ· πενήντα φόνοι παιδιῶν! Φυσικά ἐφ’ 
ὅσον ὁ Θεός τήν ἔχει στήν ζωή ἀκόμη, εἶναι 
ἐγγύησις τοῦ Θεοῦ ὅτι τήν ἀνέχεται καί τήν 
περιμένει, ὁπότε ποιός πνευματικός εἶναι 
ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θά τῆς φερθῆ κατ’ ἄλλον 
τρόπον; Τήν πήρα βέβαια μέ πολλή στοργή, 
μέ πολλή ἀγάπη, προσπάθησα νά τήν βολέ
ψω καί τῆς ἔδωσα ἐκεῖνο τό φάρμακο πού 
τῆς χρειαζότανε.

Σκεφθῆτε πόσα χρόνια περάσανε· τήν 
βασάνιζε τό ἁμάρτημα αὐτό καί δέν εἶχε 
τήν τόλμη νά τό πῆ! Καί γύρισε πίσω μέ τήν 
ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. Πόσο τρομερή εἶναι 
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! Ἀλλά καί ἡ χαρά τῶν 

Ἀγγέλων! «Ἐπί ἐνί ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι 
μεγάλη χαρά γίνεται ἐν τῷ οὐρανῷ» (Λουκ. 
15, 7). Δέν εἶναι μόνον τό ὅτι μετανοεῖ ὁ 
ἄνθρωπος καί κλαίει καί ὀδύρεται τήν κα
τάντια του καί ὁ Θεός τόν σώζει, ἀλλά καί 
ὅτι παραχρῆμα γίνεται καί στόν οὐρανό 
χαρά. Ὁλόκληρος ὁ οὐρανός πανηγυρίζει 
καί οἱ Ἄγγελοι ὑμνοῦν καί αἰνοῦν τόν Θεό 
γιά τήν σωτηρία μιᾶς ἀθανάτου ψυχῆς!

«Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ  ἀνομίαι καί 
ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι» (Ψαλμ. 31, 
32)· δηλαδή εἶναι εὐτυχής ὁ ἄνθρωπος, ὁ 
ὁποῖος ἀξιώθηκε νά συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρ
τίες του. Τί εὐχαριστία νά ἀποδώση κανείς 
στόν Θεό! Σκέψου· ἐγώ νά ἔχω ζήσει χίλια 
χρόνια, νά ἔχω κάνει ὅλα τά ἐγκλήματα τοῦ 
μεγαλύτερου ἐγκληματία καί τελικά νά μέ 
φωτίση τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, νά ἐπιστρέψω, 
γιά μιά στιγμή νά τά καταθέσω ὅλα καί 
μέσα σέ δυό λεπτά, σέ λίγη ὥρα νά βρεθῶ 
δίκαιος, νά βρεθῶ λουσμένος, νά βρεθῶ 
στούς οὐρανούς! Μά ἐκεῖνα τά χίλια χρό
νια τί γίνονται; Πάνε ἐκεῖνα· μήν τά λογα
ριάζεις, δέν ὑπάρχουν τώρα, ἔχουν σβήσει, 
δέν ζητοῦνται αὐτά πλέον, βγῆκαν ἀπό τά 
κατάστιχα τῶν δαιμόνων ἀμέσως, πάραυτα! 
Εἶναι διαταγή τοῦ Θεοῦ! Μέ τό κάθε ἁμάρ
τημα πού καταθέτεις, πατάει τό κουμπάκι 
τοῦ «κομπιοῦτερ», τάκ, ἄφεσις! Τάκ, ἄφε
σις! Ἄφεσις! Μέ ἄθροισμα ἀπό κάτω «μη
δέν». Λευκό μητρῶο! Ὕστερα, εἶναι νά μήν 
προσκυνῆς αὐτόν τόν Θεό, νά μήν πέσης 
κάτω καί νά κλαῖς ἀπό ἀγάπη καί ἔρωτα καί 
πόθον Θεοῦ;…

Εὔχομαι ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
νά μᾶς ἐπισκιάζη ὅλους καί νά μᾶς διατηρῆ 
ἐν Χριστῷ. Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ, 
ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Φιλόθεου, Ἅγιον  Ὄρος.
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  1.   Σέ ξέχασαν; Δέ σέ πῆραν οὔτε ἕνα τηλέφωνο; Δέν πειράζει. Καί προ
παντός μήν παραπονεῖσαι.

  2.  Σέ ἀδίκησαν; Ξέχασέ το.
  3.  Σέ περιφρόνησαν; Νά χαίρεσαι.
  4.  Σέ κατηγοροῦν; Μήν ἀντιλέγεις.
  5.  Σέ κοροϊδεύουν; Μήν ἀπαντᾶς.
  6.  Σέ βρίζουν; Σιωπή καί προσευχή.
  7.  Σοῦ ἀφαιροῦν τό λόγο; Σέ διακόπτουν; Μή λυπᾶσαι.
  8.  Σέ κακολογοῦν; Μήν ἀντιμάχεσαι.
  9.   Σοῦ μεταδίδουν εὐθύνες τά παιδιά σου; Οἱ συγγενεῖς σου, οἱ δικοί 

σου οἱ ἄνθρωποι; Μή διαμαρτύρεσαι.
10.  Θυμώνουν μαζί σου; Νά παραμένεις ἤρεμος.
11.  Σοῦ κλέβουν φανερά; Κάνε τόν τυφλό.
12.  Σέ εἰρωνεύονται; Νά μακροθυμεῖς.
13.   Δέν ἀκοῦνε τίς συμβουλές σου; Ἰδίως δέν ἀκοῦνε τίς συμβουλές σου 

τά παιδιά σου; Πέσε στά γόνατα καί κάνε προσευχή.
14.  Ἐκνευρισμός στό ἀντρόγυνο; Ἐσύ φταῖς. Κι ἐσύ φταῖς. Ὄχι ὁ ἄλλος.
15.  Ἔφταιξες; Ζήτησε συγγνώμη.
16.  Δέν ἔφταιξες; Πάλι ζήτησε συγγνώμη.
17.   Ἔχεις ὑγεία; Δόξαζε τόν Θεόν.
18.   Ἔχεις ἀρρώστια;  Ἔχεις καρκίνο, ταλαιπωρεῖσαι, ὑποφέρεις, βασανί

ζεσαι, πονᾶς; Δόξαζε τόν Θεόν.
19.   Γκρίνια, ἀνεργία, φτώχεια μέσα στό σπίτι; Νήστευσε. Ἀγρύπνησε. 

Κάνε προσευχή.
20.   Γιά ὅλους καί γιά ὅλα προσευχή. Πολλή προσευχή. Πολλή προσευ

χή. Νηστεία καί προσευχή διότι «τοῦτο τό γένος τῶν παθῶν καί τῶν 
δαιμόνων οὐκ ἐκπορεύεται παρά μόνο μέ νηστεία καί προσευχή».

«Εἴθε ἀδελφοί μου, νά ἀκολουθήσουμε ὅλοι μας, καί πρῶτος ἐγώ, τίς 
ταπεινές αὐτές συμβουλές, καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι θά σωθοῦμε.»

π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος

ἁπλοί τρόποι 
πρακτικῆς ταπείνωσης20
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Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ποιμήν: 
« Ὅταν πρόκειται ἕνας ἄνθρωπος νά χτίσει σπίτι, πολλά εἶναι τά χρειαζού-

μενα πού συγκεντρώνει, γιά νά μπορέσει νά τό στήσει τό σπίτι, ἀλλά καί εἴδη 
διάφορα συγκεντρώνει, ἔτσι κι ἐμεῖς ἄς ἀποκτήσουμε λίγο, ἔστω, ἀπ’ ὅλες 
τίς ἀρετές».

Εἶπε πάλι: 
«Προσπάθησε ὅσο μπορεῖς νά μήν κακομεταχειρισθεῖς γενικῶς κανένα, 

καί καθαρή κράτησε τήν καρδιά σου στίς σχέσεις σου μέ κάθε ἄνθρωπο».

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Παμβῶ: 
«  Ἐάν ἔχεις καρδιά, μπορεῖς νά σωθεῖς».

Εἶπε κάποιος Γέροντας: 
« Ἔχε ἕτοιμο τό σπαθί σου γιά ἀγῶνα». 
Καί ὁ ἀδελφός ἀπάντησε: 
«Το θέλω ἀλλά δέν μ’ ἀφήνουν τά πάθη». 
Κι ὁ Γέροντας πρόσθεσε: 
«Ἡ ἁγία Γραφή λέει: Ζήτησέ με, ὅταν θλίβεσαι, καί θά σέ ἀπαλλάξω καί 

θά μέ δοξάσεις. Νά ἐπικαλεῖσαι λοιπόν Αὐτόν καί θά σέ λυτρώσει ἀπό κάθε 
πειρασμό».

Εἶπε πάλι κάποιος ἀπ’ τούς Γέροντες: 
«Ἐάν ὁ μέσα μας ἄνθρωπος εἶναι νηφάλιος, ἔχει τή δύναμη νά προστατεύ-

σει καί τόν ἔξω ἄνθρωπο. 
Ἐάν ὅμως λείπει ἡ ἐσωτερική προϋπόθεση ἄς φυλάξουμε μέ ὅση δύναμη 

ἔχουμε τή γλώσσα μας».
 
Εἶπε κάποιος Γέροντας: 
«Εἴτε πέφτεις νά κοιμηθεῖς εἴτε σηκώνεσαι ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο κάνεις, ἐάν 

ἔχεις τόν Θεό μπροστά στά μάτια σου, σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεῖ νά σέ 
φοβίσει ὁ ἐχθρός καί ἐάν ὁ λογισμός μέ τόν τρόπο αὐτό μείνει σταθερά προ-
σηλωμένος στόν Θεό, τότε καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ θά μείνει μέσα σ’ αὐτόν».

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤ ΙΚΟΥ
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Φωτογ ραφι κά  Στ ι γμ ι ό τ υπα

19-1-2013. Κοπή πίτας Κοριτσιῶν Δημοτικοῦ
τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου μας.

2-3-2013. Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ, ἱερουργοῦντος 

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τριπόλεως κ. Θεοφυλάκτου, 
στό  Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου.

21-1-2013.  Ἐνοριακό προσκύνημα 
στόν  Ἱ. Ναό Ἁγίας Κυράννας, Ὄσσας Θεσ/νίκης.

15-4-2013.  Ἐνοριακό προσκύνημα στήν  
Ἱ. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσ/κης.
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Γιατί ὀνομάστηκε 
ὁ Ἰησοῦς Χριστός 
«Ὁδός»; 
Γιά νά μάθεις ὅτι 
δι’ Αὐτοῦ ἀνεβαί
νουμε πρός τόν οὐ
ράνιο Πατέρα μας.

Γιατί ὀνομάστηκε 
«Πέτρα»; 
Γιά νά μάθεις πόσο 
χρήσιμη ἀλλά καί πόσο δυνατή 
καί ἀκλόνητη εἶναι ἡ πίστη πρός 
Αὐτόν.

Γιατί ὀνομάστηκε «Θεμέλιος»; 
Γιά νά μάθεις ὅτι Aὐτός βαστάζει 
καί στηρίζει τά πάντα ὑλικά καί 
πνευματικά.

Γιατί ὀνομάστηκε «Ρίζα»; 
Γιά νά μάθεις ὅτι ἑνωμένοι μαζί 
Tου καί παίρνοντας χυμούς πνευ
ματικούς ἀπ’ Αὐτόν ἀνθίζουμε 
καί καρποφοροῦμε πνευματικά.

Γιατί ὀνομάστηκε «Ποιμήν»; 
Διότι Αὐτός μᾶς ποιμαίνει καί 
προνοεῖ γιά τήν συντήρησή μας.

Γιατί ὀνομάστηκε «Πρόβατον»; 
Διότι θυσιάστηκε γιά μᾶς καί συγ
χωρέθηκαν δι’ Αὐτοῦ οἱ ἁμαρτίες 
μας.

Τά Ὀνόματα τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ

Γιατί ὀνομάστηκε 
«Ζωή»; 
Διότι ἐνῶ ἤμασταν 
νεκροί πνευμα
τικῶς ἕνεκα τῶν 
ἁμαρτιῶν, μᾶς ἀνέ
στησε μαζί Του.

Γιατί ὀνομάστηκε 
«Φῶς»; 
Γιατί μᾶς ἀπήλλα

ξε ἀπό τό σκοτάδι τῆς εἰδωλολα
τρίας καί τῆς πλάνης.

Γιατί ὀνομάστηκε «Ἱμάτιον»; 
Διότι ἐγώ ὁ ἄνθρωπος ἐνδύθηκα 
πνευματικά Αὐτόν, ὅταν βαφτί
στηκα στό ὄνομά του.

Γιατί ὀνομάστηκε «Τράπεζα»; 
Διότι τρώγω τό Σῶμα Του καί 
πίνω τό Αἷμα Του ὅταν συμμετέ
χω στά ἄχραντα μυστήρια.

Γιατί ὀνομάστηκε «Οἶκος»; 
Διότι διά μέσου τῶν ἱερῶν μυστη
ρίων κατοικῶ εἰς Αὐτόν.

Γιατί ὀνομάστηκε «Ἔνοικος»; 
Διότι μέ τήν Θεία Κοινωνία γίνο
μαι ναός καί κατοικία Του.

(Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου. 
 PG 52, 403).


