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ἁγιότητα δέν εἶναι ἁπλά ὀρθότητα ἤ
τιµιότητα, γιά τήν ὁποία οἱ ἠθικοί θά
ἀνταµειφθοῦν στήν Οὐράνια Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Εἶναι ἐκεῖνο τό ὕψος, κατά τό ὁποῖο οἱ
ἄνθρωποι εἶναι πληµµυρισµένοι µέ τή χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία διοχετεύεται ἀπό αὐτούς
πρός ὅλους ὅσους τούς συναναστρέφονται.
Ἡ ἁγιότητά τους προέρχεται ἀπό τήν ἄµεση
καί συνεχῆ σκέψη τῆς ∆όξας τοῦ Θεοῦ... Εἶναι
ἐπίσης γεµάτοι ἀπό τήν ἀγάπη γιά τόν πλησίον, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τήν ἀγάπη πού
ἔχουν στό Θεό καί γι’ αὐτό ἀνταποκρίνονται
σέ κάθε ἀνθρώπινη ἀνάγκη. Καί σέ κάθε
ἀνθρώπινο αἴτηµα τοῦ πλησίον τους,
ἐνεργοῦν σάν µεσολαβητές καί πρεσβευτές ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίµοβιτς
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Ἕνας χρόνος ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Γέροντα

Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ

Ἕ

νας χρόνος συµπληρώνεται τήν 1η
Ἰουλίου ἀπό τήν ἐκδηµία - µετάβαση «ἀπό τῆς γῆς εἰς τά ἄνω» τοῦ µακαριστοῦ Γέροντα Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ. Σέ
πολλά συναξάρια διαβάζουµε καί αὐτό· «ἐάν
θέλετε νά µέ καλεῖτε πατέρα, µιµηθεῖτε τό βῖο
καί τίς πράξεις µου». Ἐάν ὅµως δέν µποροῦµε
νά τόν µιµηθοῦµε, τουλάχιστον ἄς θυµηθοῦµε
τούς λόγους παρακλήσεως καί ἀγάπης, τίς
συµβουλές, τούς κόπους, τίς προσπάθειες,
τήν ἀνοχή καί ἀπέραντη ὑποµονή του καί
κυρίως «τά σπλάχνα τῶν οἰκτιρµῶν» καί τήν
φιλανθρωπία του, τό σεβασµό τῆς ἐλευθερίας
καί τῆς προσωπικότητας τοῦ καθενός µας στό
δρόµο πρός τήν θέωση καί τή µεταµόρφωσή
µας. Ἀπό τά γραπτά καί προφορικά κείµενα,
καθώς καί τά γράµµατά του πού ἄφησε σέ
πνευµατικά του παιδιά, ἄς µελετήσουµε µερικά
χαρακτηριστικά ἀποσπάσµατα πού δείχνουν
τήν ἀρχοντιά καί τό µεγαλεῖο τῆς πατρικῆς του
καρδιᾶς, τά σπλάχνα τῶν οἰκτιρµῶν του καί τό
µέγεθος τῶν πατρικῶν του κόλπων πού µέ περισσή ἀγάπη ὅλα τά χωροῦσε.
ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ
ΛΟΓΟΙ ΑΓΑΠΗΣ
→ “Πανάγαθε ∆έσποτα, πού δέν βδελύχθηκες τήν πτωχεία µας, ἀλλά τήν φόρεσες
ὑποστατικά καί κατέβηκες ὄχι µέχρις ἐµᾶς
ἀλλά µέχρις καί αὐτοῦ τοῦ Ἅδη γιά νά µᾶς
ἀνασύρεις ἀπ’ ἐκεῖ. Μετάδωσε, Πανάγαθε, καί
σέ µᾶς τά ἰδιώµατα τῆς παναγάπης σου καί
ἐξόρισε ἀπό µέσα µας, τή µοχθηρή κακία πού
σφήνωσε µέσα µας ὁ ἐχθρός.”

→ Κάθε σταυρός ἔχει καί τήν ἀνάστασή του,
ὅπως κάθε χειµώνας τήν ἄνοιξη. Ἄν ὅµως αὐτά
εἶναι προοίµια, πόσα θά εἶναι τά ἐπερχόµενα;
→ Ἡ διασπασµένη προσωπικότητα τοῦ
ἀνθρώπου µεταπτωτικά, δηµιουργεῖ τίς διαιρέσεις καί τή διάσταση. Ἐδῶ εἶναι ἡ φιλοσοφία· νά βαστάζεις τίς ἀδυναµίες τῶν ἄλλων
καί ὄχι νά τούς κρίνεις. ∆έν ἔχει σχέση ποιός
εἶναι καί τί πιστεύει· τοῦ χρειάζεται ἀνοχή καί
µακροθυµία.
→ Οἱ πειρασµοί δέν νυστάζουν, οὔτε κουράζονται! Ἄν καί πάντα εἶναι ὠφέλιµοι, στή
φύση τους ὅµως εἶναι βαρεῖς καί κοπιαστικοί.
Μόνον ὅταν ἀνοίξουν τά µάτια τῆς ψυχῆς µέ
τή φιλοπονία καί τό ταπεινό φρόνηµα, γίνο-

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

3

νται κατά κάποιο τρόπο, ὑποφερτοί, ἀκόµα
καί ἐπιθυµητοί.
→ Ἄν κάναµε χρήση τῆς αὐτοµεµψίας ἴσως
βρίσκαµε ὠφέλεια, γιατί τίποτε δέν γίνεται χωρίς Θεό.
→ Καύσωνας, καύσωνας στήν οἰκουµένη,
ἐσωτερικός καί ἐξωτερικός, ἠθικός καί φυσικός. Ὁ πανάγαθος Κύριός µας, γιά νά δείξει
συνέπεια στίς ἀνθρώπινες διαθέσεις ἀνάγκασε
τά στοιχεῖα τῆς φύσης νά συµµορφωθοῦν µέ
τίς προθέσεις τῶν ἀνθρώπων.
→ Εἶναι καί τό γενικό κακό, ἡ αὔξηση τῶν
πειρασµῶν στίς δύσκολες µέρες µας, καί
παντοῦ ἀκούγονται κραυγές ἀπελπισίας. Εὐχόµαστε, ἀλλά γιά ποιόν πρῶτα καί πόσο, ἀπό
ποῦ καί πότε; Ὁ Θεός ἄς ἐλεήσει ὅλους µας.
→ Πρόσεχε, ἀγωνίζου, πίστευε καί προσεύχου. ∆ύσκολες µέρες ἔρχονται καί ὁ Θεός νά
µᾶς σώσει ἀπό τήν ὀργή «τῶν ἐρχοµένων νά
πειράξουν τούς κατοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς».
→ Τό µεγάλο τραῦµα στό σύγχρονο ἄνθρωπο εἶναι τοῦτο· ἔχασε τή πίστη του, σάν
βάση καί ἀρχή. Καί καµιά µορφή θεραπείας
δέν τόν ὠφελεῖ!
→ Ὅλα ρυθµίζονται µέ τήν καρτερία καί
τήν ὑποµονή. Τό νόηµα τοῦ σταυροῦ ὅσο οἱ
ἄνθρωποι τό ξεχνοῦν, τόσο αὐξάνει καί γενικεύεται τό κακό, µέ τίς διάφορες πιέσεις πού
φυσικά καί τεχνητά συµβαίνουν. Μακάριος
ὅποιος ἐπαγρυπνεῖ καί προσεύχεται.
→ Γιά τούς πειρασµούς τί θά ποῦµε; Ἄραγε
γιά ποιούς, τούς παρόντες ἤ τούς ἐρχόµενους;
Οἱ παρόντες εἴτε πέρασαν εἴτε ἀκόµα δροῦν,
εἶναι ἠπιότεροι ἀπό τούς ἐπερχόµενους καί
ἑποµένως πρέπει νά συνειδητοποιήσουµε, ὅτι
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µᾶς εἶναι ἀπαραίτητη ἑτοιµασία µεγαλύτερη
ἀπ’ αὐτή πού ὡς τώρα γνωρίζαµε.
→ Βρισκόµαστε στήν περίοδο πού οἱ Πατέρες πρόβλεψαν ὅτι, «θά πειρασθοῦν οἱ
κατοικοῦντες στή γῆ». Ὅλα τείνουν στό νά
ἀγαπήσουµε τό Χριστό καί νά συνειδητοποιήσουµε τό νόηµα τοῦ Σταυροῦ πού εἰδικά στίς
µέρες µας ἔχει ἰδιαίτερο λόγο.
→ Τα ἀνθρώπινα, ὅλα, τρέπονται καί ἀλλοιώνονται καί µεταποιοῦνται, καί µεῖς παραµένουµε οἱ ἴδιοι καί πολλές φορές µας…
φταῖνε καί τά ροῦχα µας.
→ Οἱ διωγµοί καί οἱ θλίψεις εἶναι τά σηµερινά χαρακτηριστικά στόν κόσµο τῆς ἀδικίας
πού ζοῦµε. Αὐτά δέν εἶναι οὔτε κἄν ἡ ἀρχή τῶν
ὅσων ἔρχονται ἐντός ὀλίγου γιά τήν κοινωνική δικαιοσύνη. Γι’ αὐτό µήν ἀπορεῖτε γιατί ὅλα
αὐτά; Ἀλλά νά τά ἀντιµετωπίζετε µέ καρτερία,
προσευχή καί ὑποµονή.
→ Πειρασµοί, ἀρρώστιες, χωρισµοί, περιπέτειες στή ζωή κάθε µέρα. Τ’ ἀκοῦς καί πικραίνεσαι συνεχῶς! Πῶς ἔγινε ὁ κόσµος χωρίς
Θεό! Μία ζούγκλα, ἕνα ἀνθρωποσφαγεῖο! Ὁ
Θεός νά µᾶς λυπηθεῖ.
→ Παρακολουθῶ τήν ὀργιάζουσα ὁρµή τοῦ
κακοῦ πού ἀπό µέρα σέ µέρα κατακτᾶ τά πάντα καί ἤδη τό µυστήριο τῆς ἀνοµίας ὄχι µόνο
ἐκτελεῖται ἀλλά βασίλεψε καί αἰχµαλώτισε τά
πάντα. Πόση προσοχή καί θάρρος µᾶς χρειάζεται!
→ Χρειάζεται θάρρος καί στροφή πρός τό
Θεό ὁλόψυχη καί ἐπίµονη γιατί, δέν ἀπέχει
πολύ ὁ καιρός, πού θά πλανοῦνται καί οἱ
φρόνιµοι καί οἱ συνετοί.
Α.-Μ.
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ἀντωνίου Ράλλη, θεολόγου

Ἰ

διαίτερα χαρακτηριστική κατά τήν ἀνάγνωση τῶν Εὐαγγελίων εἶναι ἡ ἀποσιώπηση πολλῶν λόγων καί περιστατικῶν σχετιζόμενων μέ τήν Θεοτόκο, φαινόμενο πού
ἀρχικά προξενεῖ κάποια ἀπορία. Πῶς Αὐτή
πού ἀξιώθηκε νά ἀκούει τό μακαρισμό τῶν
ἀνθρώπων καί τῶν Ἀγγέλων γιά τό παράδοξο γεγονός ὅτι ἐβάστασε στήν κοιλία Της
τόν ἴδιο τόν Θεό δέν τό διακηρύττει; Γιατί
δέν διαλαλεῖ τό θαῦμα; Δέν μποροῦσε κάτι
νά πεῖ;
Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στό σημεῖο
ἀκριβῶς πού ἀπό τόν Ἅγιο Σιλουανό τόν
Ἀθωνίτη χαρακτηρίστηκε ἁγία σιγή ἤ ἀπό
ἄλλους Μυστήριον τῆς Σιωπῆς τῆς Θεοτόκου. Ἡ Παναγία ἠθελημένα δέ μίλησε πολύ
γιά τόν Χριστό γιατί εἶχε νά πεῖ τόσα πολλά… Διετήρει πάντα… ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς
(Λουκ. Β΄, 51), τά διατηροῦσε ὅλα μέσα Της
καί ὅπως ὅταν κάποιος ἔχει νά πεῖ πολλά,
κάποιες φορές δέ λέει τίποτα, ἔτσι καί ἡ ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ σιωποῦσε. Ἄφηνε
τόν Υἱό Της νά μιλᾶ. Τήν εὔγλωττη αὐτή σιωπή ἀντιλαμβάνονται πιό καλά ὅσοι, μετά
ἀπό μακρόχρονη ξενιτιά, βιώνουν στήν
ἀγκαλιά τῆς μάνας –πού ἐναγώνια τούς περίμενε– τό μεγαλεῖο τῆς σιωπηλῆς ἀγάπης.
Ἀναμφίβολα, ὅλες οἱ σελίδες τοῦ Εὐαγγελίου δέ θά ἔφθαναν γιά νά καταγράψει ἡ
Μητέρα τοῦ Χριστοῦ καί ὅλων μας τά ὅσα
εἶδε καί ἔζησε κοντά στόν υἱό Της, στόν
Υἱό τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά καί νά τό ἔκανε ἀκόμη
–παρατηρεῖ ὁ προαναφερθείς Ἅγιος– καί
πάλι δέν θά μπορούσαμε νά συλλάβουμε
οὔτε τήν ἀγάπη πρός τόν Υἱό καί Θεό Της
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οὔτε τίς ὀδύνες τῆς ψυχῆς Της κατά τόν
καιρό τῆς σταυρώσεως. Ὅπως εὔστοχα γράφτηκε· «τό μυστήριο τῆς Παρθένου εἶναι
στήν Ὀρθοδοξία μυστήριο λειτουργικό καί
γι’ αὐτό μόνο μέσω τῆς λατρείας εἶναι δυνατόν νά διακρίνουμε τό πλῆθος τῶν χωρίων τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης
πού ἀναφέρονται σ’ Αὐτή. Οἱ Εὐαγγελισταί
γράφουν πράγματι στά ἱερά βιβλία ὅ,τι εἶναι
ἀπαραίτητο γιά τήν ἀσφάλεια τῶν λόγων
τῆς κατηχήσεως (πρβλ. Λουκ. Α΄, 4) καί
ἀφήνουν τά ὑπόλοιπα νά τά ζεῖ ἡ Ἐκκλησία
στή Λειτουργία της -Π. Νέλλας».
Πράγματι, στή λατρεία
τῆς Ἐκκλησίας μας καί
εἰδικότερα στούς θεοΰφαντους ὕμνους ἡ Παναγία
«ἀποκαλύπτει» πολλά ἀπό
τά μυστικά Της. Ποιός
ἀλήθεια μένει ἀσυγκίνητος
μπροστά στίς θρηνητικές
καί συνάμα δοξολογικές
ἀναφωνήσεις τῆς Θεοτόκου ὅπως χαρακτηριστικά ἀπο τυπώνονται στά
Ἐγκώμια τῆς Μ. Πα ρασκευῆς; Τίς μοί δώσει ὕδωρ
καί δακρύων πηγάς… ἵνα
κλαύσω τόν γλυκύν μου
Ἰησοῦν; Ὤ βουνοί καί νάπαι καί ἀνθρώπων
πληθύς, κλαύσατε καί πάντα θρηνήσατε,
σύν ἐμοί τη τοῦ Θεοῦ ὑμῶν Μητρί… Τέτρωμαι δεινῶς καί σπαράττομαι τά σπλάγχνα,
Λόγε, βλέπουσα τήν ἄδικόν σου σφαγήν…
Ὤ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, γλυκύτατόν μου
τέκνον, πῶς τάφω νῦν καλύπτη; Δοξάζω
σου, Υἱέ μου, τήν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, ἧς
χάριν ταῦτα πάσχεις.
Ἔτσι τόσο τό κραυγαλέο μυστήριο
6

τῆς Θεοτόκου ὅσο καί τό βροντερό κήρυγμα τῆς σιωπῆς Της βιώνονται ὡς ρήματα ἄρρητα, μέσα στή λειτουργική ζωή.
Αὐτήν τήν ὑπερκόσμια φωνή εὐχόμαστε
νά ἀφουγκραστοῦν καί οἱ γείτονες Εὐαγγελικοί, οἱ ὁποῖοι περιορίζουν σχολαστικά
τό λόγο τοῦ Θεοῦ μόνο σέ συγκεκριμένες
σελίδες τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἁγνοώντας τή
σύνδεση τῆς Βίβλου μέ τήν Παράδοση καί
τή ζωντανή ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
ὁποίας ἀποτελεῖ εὔχυμο καρπό, δίχως συνάμα νά ἀποδίδουν τήν πρέπουσα τιμή στό
πρόσωπο τῆς Θεοτόκου.
Μέσα λοιπόν στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί
στή ζωή της μπορεῖ νά
κατανοηθεῖ ἡ ἀναφορά
τοῦ ποιητοῦ στό Ἄσμα
Ἀσμάτων (Δ΄ 3) γιά τήν
ὡραία λαλιά τῆς Νύμφης.
Νύμφη εἶναι ἡ Παναγία καί
λαλιά ὡραία εἶναι ἡ βίωση
τοῦ μυστηρίου τῆς εὔλαλης
σιωπῆς Της. Ἔτσι μᾶλλον
τό κατανοεῖ καί ὁ ἅγιος
ὑμνογράφος τοῦ Θεοτοκαρίου, ὅταν ἀναφερόμενος
στό χωρίο αὐτό ἐπεξηγεῖ
ὅτι ἡ λαλιά τῆς Παναγίας
εἶναι ὡραία γιατί μέ τά χείλη Της φίλησε
τόν Χριστό – μολονότι δέ μίλησε πολύ γι’
Αὐτόν. (Πέμπτη πλ. Α΄ ἤχου): «Σοῦ τά χείλη πέφυκε σπαρτίον κόκκινον καί τί ὡραία
ἡ λαλιά σου! δι ὧν κατεφίλησας, Θεόν Παναγία, ὡς βρέφος ἐπωλένιον».
Τά χείλη Σου μέ τά ὁποῖα καταφίλησες
τόν Θεό, ὡς βρέφος πού κράτησες στά χέρια Σου, εἶναι σάν τήν κόκκινη κλωστή καί
τί ὡραία πού εἶναι ἡ λαλιά Σου Παναγία!…
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Ο ΕΧΘΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
Γεωργίου Πουρνάρα, θεολόγου

«Σήµερον ἔαρ νοητόν ἀνέτειλεν ἡµῖν, περκάζον ἄνθη τά λογικά ἡ παγκόσµιος µνήµη
Γεωργίου τοῦ σοφοῦ µεγαλοµάρτυρος».

Σ

ήµερα, εὐσεβεῖς χριστιανοί, µέσα στήν ἄνοιξη
τῆς φύσεως κάποια ἄλλη ἄνοιξη ξεπροβάλλει. Ἄνοιξη νοητή καί πνευµατική, κατάφορτη
ἀπό εὐωδιαστά οὐράνια λουλούδια, ἡ µνήµη τοῦ
σοφοῦ καί γενναίου µεγαλοµάρτυρος Γεωργίου
τοῦ Τροπαιοφόρου.
Ἡ µνήµη του δέν ἐπεκτείνεται στό χῶρο
µιᾶς χώρας, ἤ ἑνός νησιοῦ, ἀλλά ἁπλώνεται σ’
ὁλόκληρο τό χριστιανικό ὀρθόδοξο κόσµο, σάν
ὁλόλαµπρος ἥλιος πού ἀκτινοβολεῖ τό φῶς τοῦ
ἐκ τάφου ἀνατείλαντος Ἡλίου, τοῦ ἀναστάντος
Χριστοῦ.
Ἑορτάζουµε λοιπόν τόν σοφό ἀπολογητή,
τό θαρραλέο ὁµολογητή καί τόν ἀνίκητο
ὑπερασπιστή τῆς ἀµώµητης πίστεώς µας.
Λαµπρή ἦταν ἡ καταγωγή του, ξακουστή ἡ
πατρίδα του, ἡ Καππαδοκία, ζηλευτή καί ἐξαίρετη
στό στράτευµα τοῦ ∆ιοκλητιανοῦ ἡ θέση του, κι
ὅµως, πάνω ἀπό ὅλα αὐτά τά κοσµικά καί πρόσκαιρα ἔβαζε ὁ πανέµορφος νεαρός ἀξιωµατικός
τό νυµφίο τῆς ψυχῆς του, τό νικητή τοῦ θανάτου
καί ἀρχηγό τῆς ζωῆς του, Κύριον Ἰησοῦ.
Γι’ αὐτό καί ὅπως λέγει ὁ ἱερός Συµεών, ὁ
µεταφραστής τοῦ βίου Του, «χριστιανόν ἑαυτόν
ἀνεκήρυξε, τήν τῶν εἰδώλων µαταιότητα διελέγχων καί ἀσθένειαν καί µυκτηρίζων τούς πιστεύοντας ἐπ’ αὐτά». Μάλιστα δέ ἀπό τό ναό τῶν
εἰδώλων ἔδιωξε τά δαιµόνια καί θαυµατουργικά

ἔρριξε τά ἀγάλµατα τῶν ψεύτικων θεῶν σέ συντρίµια, καί παρέµεινε ἀδούλωτος ἀπό τίς πιέσεις τοῦ αὐτοκράτορος καί ἀνίκητος ἀπό τούς
ἐχθρούς τῆς πίστεως.
Θωρακισµένος µέ φλογερή πίστη, ἔφερε σάν
ἀσπίδα τή χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί κρατοῦσε
σάν δόρυ τόν τίµιο Σταυρό.
Ὑποβάλλεται σέ φρικτά µαρτύρια. Τοῦ
τρυποῦν τήν κοιλιά µέ κοντάρι, ἀλλά ἡ πανσθενής δεξιά τοῦ Ὑψίστου τόν διαφυλάττει ἄτρωτο.
Τόν τοποθετοῦν ὕστερα ἐπάνω σέ τροχό µέ ἀκονισµένες σιδερένιες λεπίδες καί µέ τό γύρισµα
τοῦ τροχοῦ καταξεσχίζονται οἱ σάρκες, ἀλλά
καί πάλιν ἀβλαβής παραµένει. Τοῦ φοροῦν
κατόπιν ὑποδήµατα µέ καρφιά µυτερά. Καί τόν
ὑποχρεώνουν νά τρέξει, τό αἷµα τρέχει ἄφθονο,
ἀλλά καί πάλι ὁ Κύριος τόν σώζει.
Πλῆθος βάσανα φρικτά καί ἀνήκουστα δοκιµάζει ὁ ἅγιος. Καί σέ λάκκο µέ ἀσβέστη τόν
ρίχνουν, πού θά ἔπρεπε νά κατακαοῦν ὄχι µόνον οἱ σάρκες του ἀλλά καί τά κόκκαλά του
καί ὅµως ἀβλαβής διαµένει, διότι «οὐκ ἠλέησε
τό σκεῦος τό πήλινον τό ἑαυτοῦ, ἀλλά γυµνόν
ἀνεχάλκευσεν, ἐν βασάνοις αὐτό προσαµοιβόµενος». ∆έν ἐκοίταξε τήν ἄνεση καί τήν καλοπέρασή του, ἀλλά γυµνό τό σῶµα του καί
παραδοµένο στό µαρτύριο τό ἐγύµνασε καί τό
ἐσκληραγώγησε.
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Τελευταία πιά δέχθηκε τόν δι’ ἀποκεφαλισµοῦ
θάνατο καί ἀνέβηκε στά ὑπερκόσµια σκηνώµατα, ὅπου προγεύεται καί προαπολαµβάνει τά
ἀγαθά τοῦ Παραδείσου, καί ἀπό ὅπου «ρείθρα
θαυµάτων, ὕψοθεν ἡµῖν ὀµβροβλητεῖ, ὁ Μάρτυς
Γεώργιος». ∆ηλαδή, ἀπό τό ὕψος τοῦ οὐρανοῦ,
ὅπου ζεῖ ὁ µεγαλοµάρτυς, βρέχει σ’ ἐµᾶς πλούσια θαύµατα καί σκορπίζει οὐράνιες εὐεργεσίες,
σ’ ὅσους ζητοῦν τήν εὐλογία του.
Ποιό νά πρωτοθαυµάσει κανείς τώρα, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, ἀπό τά κατορθώµατα καί
τά θαύµατα τοῦ ἁγίου Γεωργίου; Ἀπό ὅλα, ἕνα
πρέπει νά ἐγκωµιάσουµε. Τήν ἐγκατάλειψη τοῦ
ἑαυτοῦ του, τό θάρρος καί τήν παρρησία του.
Σήµερα δυστυχῶς οἱ πολλοί ἄνθρωποι πρῶτα
καί ἀπό ὅλους φροντίζουν γιά τό συµφέρον τους
καί µετά γιά τό Χριστό καί αὐτό εἶναι ἀβέβαιο.
Ποῦ νά βρεθεῖ ἄνθρωπος πού νά ἀκολουθεῖ
τό Χριστό χάνοντας τό συµφέρον του; προτάσσουµε τά θρησκευτικά µας καθήκοντα,
ἀφήνοντας τίς δουλειές –πού δέ τελειώνουν
ποτέ–, γιά νά ἀφοσιωθοῦµε στόν ∆ηµιουργό
καί Λυτρωτή µας, ἔστω καί µέ οἰκονοµική ζηµία
µας;
Πολλοί ἀπό ἐµᾶς τήν Κυριακή πού ἀνήκει
στό Θεό, διοργανώνουµε ἐκδροµές καί διασκεδάσεις, ἐργαζόµαστε ὄχι γιά νά βγάλουµε τά
πρός τό ζεῖν, ἀλλά γιά νά αὐξήσουµε τά ἔσοδά
µας. Προτιµοῦµε τό χρυσό ἀπό τό Χριστό. ∆έν
εἶναι εὐλογηµένα αὐτά τά χρήµατα, καί ἡ συµπεριφορά µας αὐτή δέν εἶναι παρά προδοσία
ἀπέναντι στό Σωτήρα µας ὅµοια µέ τήν προδοσία τοῦ Ἰούδα, γιατί, γιά ἕνα µεροκάµατο χάνουµε τόν «πολύτιµο µαργαρίτη», τόν ἀνεκτίµητο
θησαυρό, τόν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστό.
Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, πρῶτα ὁ Χριστός καί
ἔπειτα ὁ ἑαυτός µας. Πρῶτα τά καθήκοντά µας
τά θρησκευτικά καί ὕστερα νά φροντίζουµε γιά
τή ζωή µας.
Εἴµαστε χριστιανοί, στρατιῶτες ἀγωνιστές
τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἀγώνας ἡ ζωή, πνευµατικός
καί ὑλικός. Πνευµατικός, γιά νά κερδίσουµε τόν
8

Παράδεισο καί ὑλικός γιά τή συντήρηση τή δική
µας καί τῶν παιδιῶν µας. Τίποτε ὑλικό δέ παίρνουµε µαζί µας. Ἐκεῖνο πού ἀξίζει περισσότερο
εἶναι ἡ ἀγάπη µας πρός τούς συνανθρώπους
µας. Ἡ φροντίδα µας µόνο γιά τόν ἑαυτούλη µας
ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα τήν σύγκρουσή µας µέ τούς
ἄλλους, διαταράσσοντας ἔτσι ἀνεπανόρθωτα
τόν κοινωνικό ἱστό.
Ζοῦµε στήν ἐποχή τῆς αὐτοαποµόνωσης. Ὁ
ἄνθρωπος κοιτᾶ τό προσωπικό του συµφέρον
ἀδιαφορώντας ἐάν πληγώνει, ἀδικεῖ ἤ ἐξαπατᾶ
τόν συνάνθρωπό του. Μπροστά στήν προσωπική του καλοπέραση καί γαλήνη εἶναι ἱκανός νά
τά κάνει ὅλα.
Κοιτάζει µόνο τόν ἑαυτό του. Ποῦ ἡ θέση τοῦ
Χριστοῦ στήν καρδιά του; ποῦ ἡ ἀγάπη, ποῦ ἡ
αὐταπάρνηση; ποῦ ἡ πίστη του; ποῦ ἡ καλοσύνη
του; ποῦ ἡ σκέψη γιά τόν πόνο τοῦ ἄλλου; Ἡ
καρδιά του εἶναι σκληρή σάν πέτρα. Ὅµως, ὅταν
κάτι ἴσως συµβεῖ παράξενο καί ἀνεξήγητο στήν
πορεία τῆς ζωῆς του, καί αὐτή ἡ σκληρή καρδιά,
ἐάν ἔχει κάποιο ἴχνος µεταµέλειας, τότε µετανοεῖ
καί µαλακώνει ἐπανερχόµενη στή φυσική καί
ἐν Χριστῷ πνευµατική της κατάσταση. Ἐάν ὄχι,
παραµένει σκληρή καί παραδίδεται στόν ὄλεθρο
καί τήν καταστροφή.
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος περιφρόνησε καί ἀπαρνήθηκε τήν ὕλη, τό ὑλικό του συµφέρον, τά
ἀγαθά, τά ἀξιώµατα καί ἀκολούθησε τό δρόµο
τῆς ὁµολογίας καί τοῦ µαρτυρίου, «ἵνα Χριστόν
κερδίσει». Ἔτσι καί ἐµεῖς, ἀδελφοί µου, ἄς περιφρονήσουµε καί ἄς ἀπαρνηθοῦµε τόν ἑαυτό
µας –τόν κακό µας ἑαυτό– καί ἄς κοιτάξουµε
γύρω µας. Ἄς κοιτάξουµε τούς ἄλλους στά µάτια, σάν νά κοιτᾶµε τό Χριστό καί νά τούς ποῦµε
ὅτι τούς ἀγαπᾶµε, ὄχι µόνο µέ λόγια, ἀλλά µέ
πράξεις. Γιατί µόνο µέ τήν ἀγάπη µας πρός τόν
πλησίον µας καί θά ὁδηγηθοῦµε στά µονοπάτια
τοῦ Παραδείσου, ὅπου θά γίνουµε µέτοχοι τῆς
κληρονοµίας τοῦ Πατρός καί θά ἀπολαύσουµε
τίς ἀστείρευτες καί αἰώνιες χαρές τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος ΑΜΗΝ.
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Πρός ὅλες τίς ἀπελπισµένες συζύγους καί µητέρες:

Τό λαμπρό παράδειγμα τῆς Ἁγίας Μόνικας

Ἡ

Ἁγία Μόνικα (332-388) γεννήθηκε στήν
Ταγάστη τῆς Νουµιδίας ἀπό χριστιανούς
γονεῖς. Ἦταν µητέρα τοῦ µεγάλου θεολόγου καί
φιλοσόφου ἁγίου Αὐγουστίνου. Οἱ γονεῖς της
τήν πάντρεψαν τό 350 µ’ ἕναν εἰδωλολάτρη, τόν
Πατρίκιο, ἄνθρωπο καλοπροαίρετο, ἀλλά πολύ
ὀξύθυµο καί ἄστατο.
Ἡ Μόνικα µέ τήν ὑποταγή καί τήν ὑποµονή
της ἀγωνίστηκε νά τόν ὁδηγήση στόν Χριστό.
Στίς ὧρες ἠρεµίας ἔριχνε στήν καρδιά τοῦ συζύγου της τά σπέρµατα τοῦ θείου λόγου, κι ὅταν
ἐκεῖνος κοιµόταν, αὐτή τά πότιζε µέ τά δάκρυα
τῆς προσευχῆς της. Πολλές φίλες της ἔρχονταν
στό σπίτι της µέ ἔκδηλα στό πρόσωπό τους τά
χτυπήµατα τῶν συζύγων τους καί ἀποροῦσαν
πῶς ἡ Μόνικα, πού εἶχε σκληρό ἄνδρα, κατά-

φερνε νά ζῆ µαζί του εἰρηνικά καί χωρίς ξυλοδαρµούς. Ἡ χαρά τῆς ἁγίας ἦταν ἀπερίγραπτη
ὅταν ὁ Πατρίκιος ἔγινε µέ τόν καιρό ἕνας
ἀληθινός χριστιανός.
Μέ τήν ἴδια ὑποµονή καί µακροθυµία ἀντιµετώπιζε καί τήν πεθερά της, ἡ ὁποία ἦταν
ἰδιότροπη καί διαρκῶς τήν ἔβριζε καί τήν ταπείνωνε µπροστά στούς ξένους. Τελικά µέ τήν
ἀρετή της, τῆς προσείλκυσε τήν συµπάθεια καί
τήν ἐκτίµησή της.
Ὅταν ὁ ἱερός Αὐγουστίνος ἦταν µικρός,
ἀρρώστησε καί κινδύνεψε νά πεθάνη. Σκέφθηκαν τότε νά τόν βαφτίσουν. Ἡ µητέρα του ὅµως
προέβλεπε τούς δυνατούς πειρασµούς πού
θ’ ἀντιµετώπιζε στή νεότητά του καί γι’ αὐτό
ἀνέβαλε τή βάφτισή του.
Μαζί µέ τό γάλα της ἡ εὐσεβής µητέρα φρόντισε νά µεταδώση στό παιδί της καί τήν εὐσέβεια.
∆ιέκρινε ὅµως σ’ αὐτό τόν χαρακτήρα τοῦ πατέρα
του καί διαισθανόταν τόν κίνδυνο πού θά διέτρεχε ἡ ψυχή του µέσα στή διεφθαρµένη κοινωνία
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Ὅσο µεγάλωνε ὁ γιός της,
µεγάλωναν τά πάθη του καί τά ὄργιά του.
Ἡ προσευχή τῆς µητέρας ἀνέβαινε πύρινη στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά φαινόταν πώς
δέν εἰσακούεται. Ὁ Αὐγουστίνος πηγαίνει στήν
Καρχηδόνα γιά νά σπουδάση. Ἐκεῖ ψήνεται στό
σεξουαλικό καµίνι τῆς διεφθαρµένης πόλεως. Ἡ
µητέρα µαθαίνει ὅτι ὁ γιός της παραστράτησε,
καί τρέχει ταραγµένη νοµίζοντας ὅτι ἡ παρουσία της θά τόν συγκρατήση. ∆υστυχῶς τά λόγια
καί τά δάκρυά της δέν συγκινοῦν πιά τήν καρδιά τοῦ Αὐγουστίνου. ∆έν χάνει ὅµως τό θάρρος
της. Προσπαθεῖ ὑποµονετικά νά διεγείρη στήν
ψυχή του τήν ἀποστροφή γιά τήν ἁµαρτία.

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

9

Τό ἀποτέλεσµα εἶναι πάλι ἀρνητικό, ἀλλά
ἡ πιστή µητέρα δέν ἀπελπίζεται. «Προσεύχεται
ἐκτενέστερον» καί χύνει δάκρυα περισσότερα
ἀπ’ αὐτά πού χύνουν οἱ µητέρες γιά τόν θάνατο
τῶν παιδιῶν τους. Πόση πικρία δοκιµάζει ὅταν
µαθαίνη ὅτι ὁ γιός της ἔχει σέ ἡλικία δεκαοκτώ
ἐτῶν ἑταίρα καί ἐξώγαµο παιδί! Ἐλπίζει ὅµως
στή µετάνοιά του. Ἡ ἐλπίδα αὐτή µαζί µέ τή δυνατή πίστη τή συγκρατοῦν.
– Μιά µέρα παιδί µου, τοῦ λέει, θά ἔρθης
ἐκεῖ πού εἶµαι ἐγώ.
Νέα θλιβερή εἴδηση καταφθάνει ἀπό τήν
Καρχηδόνα. Ὁ Αὐγουστίνος ἔγινε αἱρετικός
– µανιχαῖος! Φίδι φαρµακερό δάγκωσε τή Μόνικα, ἡ ὁποία αὐτή τή φορά λυγίζει. Πηγαίνει
ξανά µόνη της στήν Καρχηδόνα, κλαίει, θρηνεῖ,
ἱκετεύει. Ὅλα ὅµως πᾶνε χαµένα. Μοναδική παρηγοριά κι ἐλπίδα της εἶναι ἡ προσευχή. Μέρανύχτα παλεύει µέ τόν Θεό.
Καταφεύγει σέ κάποιον ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος τή
συµβουλεύει καί τήν παρηγορεῖ. Τέλος τῆς λέει:
– Πήγαινε στήν εὐχή τοῦ Θεοῦ, παιδί µου.
Ποτέ δέν θά χαθῆ ὁ γιός τόσων δακρύων!
Ὁ Θεός ὅµως θέλει νά δοκιµάση περισσότερο τήν ἰώβεια ὑποµονή της. Ὁ Αὐγουστίνος τῆς
εἶπε ὅτι θά πάη στήν Ἰταλία. Ἡ Μόνικα, ἀφοῦ δέν
µπορεῖ νά τόν µεταπείση, ἀποφασίζει νά πάη
µαζί του. Κατεβαίνουν στό λιµάνι, ἀλλά ἐκεῖνος
τήν ξεγελᾶ καί ἐξαφανίζεται. Ταξιδεύει µόνος.
Ἡ µητέρα ξηµερώνεται στήν προσευχή, πνιγµένη στά δάκρυα. Μέ ραγισµένη καρδιά, ἀλλά µέ
γενναῖο φρόνηµα, ὑψώνει τά µάτια στόν οὐρανό,
κι ὕστερα ἀγναντεύει τό πέλαγος.
— Κύριε! φωνάζει. Ἀφήνω τό παιδί µου στόν
ὠκεανό τῆς εὐσπλαχνίας Σου. Τά κύµατα τῆς χάριτός Σου ἄς τό ὁδηγήσουν στό λιµάνι Σου.
Γέρασε ἡ Μόνικα στή σχολή τῆς ὑποµονῆς
καί τῆς ἐλπίδος. Ἀντί νά ἐπιµένη τήν ἐπιστροφή
τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, βάλθηκε ἡ ἴδια νά τόν κυνηγᾶ
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σέ στεριές καί θάλασσες. Ἐγκαταλείπει τήν
Ἀφρική καί ἔρχεται στά Μεδιόλανα (Μιλάνο) γιά
τήν τελική ἐπίθεση.
Στά Μεδιόλανα ζεῖ τό γλυκοχάραµα τῆς
ἐπιστροφῆς τοῦ ἀσώτου. Ἡ µία χαρά διαδέχεται
τήν ἄλλη: ὁ Αὐγουστίνος ἀηδίασε τούς µανιχαίους καί τούς ἐγκατέλειψε. Μέ βαθιά συγκίνηση
τόν βλέπει νά συχνάζη στά κηρύγµατα τοῦ ἁγίου
ἐπισκόπου Ἀµβροσίου καί νά µιλᾶ γι’ αὐτόν µέ
σεβασµό καί ἐκτίµηση.
Ὁ Αὐγουστίνος παλεύει. Τά δεσµά τῆς
ἁµαρτίας χαλάρωσαν, ἀλλά ἀκόµη δέν ἔσπασαν.
Γι’ αὐτό τελικά µνηστεύεται. Τέσσερις γυναῖκες
τόν πολιορκοῦν ἐκείνη τήν ἐποχή. ∆υό ἐρωµένες,
ἡ µνηστή καί ἡ µητέρα του. Παλεύουν καί οἱ τέσσερις νά τόν κατακτήσουν. Τέλος νικᾶ ἡ µητέρα
του, ὁ ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς καί τῶν δακρύων, τῆς ὑποµονῆς καί τῆς ἐλπίδος. Ἐκείνη πού
νίκησε τόν ἀτίθασο σύζυγο καί τή δύστροπη πεθερά, νίκησε τώρα τόν γιό της ὕστερα ἀπό τριάντα χρόνια ἀγῶνος καί προσευχῆς.
Ὁ Αὐγουστίνος παίρνει σταθερή ἀπόφαση
νά ἐπιστρέψη στόν Χριστό καί νά ἀφοσιωθῆ στό
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας Του.
Ποιός µπορεῖ νά νιώση τή χαρά τῆς Μόνικας
τήν ὥρα πού βαπτιζόταν ὁ γιός της; Ἐδῶ τελείωσε ἡ ἀποστολή της. Εἶδε πιά τό παιδί της στήν
ἀγκαλιά τοῦ Κυρίου.
— Νῦν ἀπολύεις τήν δούλην Σου, ∆έσποτα, ἐν εἰρήνῃ, ψελλίζει συγκινηµένη. Μητέρα καί
γιός ἐπιστρέφουν στήν Ἀφρική.
Στήν Ὄστια, στίς ἐκβολές σταθµεύουν σέ µιά
φιλική ἔπαυλη γιά νά ξεκουραστοῦν. Ἐκεῖ ἡ Μόνικα ἀρρωσταίνει καί σέ λίγες µέρες, σέ ἡλικία
56 ἐτῶν, παραδίδει τό πνεῦµα της «ἐν εἰρήνῃ»
στόν ∆έσποτα Χριστό. Ὁ Κύριος εἶχε ἐκπληρώσει
καί τήν τελευταία ἐπιθυµία της.
Ἀπό τό βιβλίο «Χαρίσµατα καί
χαρισµατοῦχοι», τῆς Ἱ. Μ. Παρακλήτου.
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Ποιός εἶναι εὐτυχής;
«Aυτός δέ εἶπε· Mενοῦνγε µακάριοι οἱ ἀκούοντες
τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν».
(Λουκ. 11, 28)

YΠOΘEΣTE, ἀγαπητοί µου, ὑποθέστε ὅτι
βρίσκεστε µέσα σ’ ἕνα πλῆθος κόσµου,
καί ὅτι ὁ κόσµος αὐτός εἶναι ἄνθρωποι
πού ἔχουν διαφορετική ἡλικία, διαφορετική µόρφωσι, διαφορετικές ἀσχολίες καί
ἐπαγγέλµατα· ἄλλοι µικροί, ἄλλοι µεγάλοι,
ἄλλοι γέροι· ἄλλοι πλούσιοι, ἄλλοι φτωχοί· ἄλλοι ἐπιστήµονες, ἄλλοι ἀγράµµατοι·
ἄλλοι ἄσπροι, ἄλλοι µαῦροι, ἄλλοι κόκκινοι· ἄντρες καί γυναῖκες· κόσµος κάθε
καρυδιᾶς καρύδι. Ἐάν σ’ αὐτό τόν κόσµο
κάνετε τήν ἐρώτηση: «Ποιός ἄνθρωπος
εἶναι εὐτυχισµένος;», νοµίζετε ὅτι οἱ ἀπαντήσεις πού θά πάρετε θά εἶναι ὅλες
ἴδιες; Ὄχι. Θά διαφέρουν. Ἄλλοι θά ποῦν·
Eὐτυχισµένος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει
λεφτά· ὁ παρᾶς εἶναι παντοδύναµος· µέ
τά λεφτά κάνεις ὅ,τι θέλεις, βρίσκεις ὅ,τι
θέλεις, καί ἀπολαµβάνεις ὅλα τά ἀγαθά
τοῦ κόσµου. Ἄλλοι θά ποῦν· Eὐτυχισµένοι
εἶναι ἐκεῖνοι πού περνοῦν τή ζωή τους
εὐχάριστα, γλεντοῦν διασκεδάζουν, καί
δέ νοιάζονται γιά τίποτε. «Φάγωµεν καί πί-

ωµεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκοµεν» (A΄ Kορ.
15, 32), εἶναι τό σύνθηµά τους. Ἄλλοι θά
ποῦν· Eὐτυχισµένοι εἶναι αὐτοί πού ἔχουν
τά µέσα καί ταξιδεύουν στό ἐξωτερικό καί
βλέπουν καί ἀκοῦνε τόσα ὡραία πράγµατα.
Ἄλλοι θ’ ἀπαντήσουν· Eὐτυχισµένοι εἶναι
αὐτοί πού φοίτησαν στά πανεπιστήµια,
πῆγαν στό ἐξωτερικό, σπούδασαν, ἔµαθαν
γλῶσσες, καί τώρα κατέχουν διάφορες θέσεις καί παίρνουν µεγάλους µισθούς…
***
Ἀλλ’ οἱ ἀπαντήσεις δέν τελειώνουν. Καί
φαίνεται µέν ὅτι διαφωνοῦν οἱ ἄνθρωποι,
ἀλλά στό βάθος ὅλοι εἶναι σύµφωνοι. Γιατί τά
διάφορα πράγµατα, πού θεωροῦν σπουδαία
καί ἄξια νά τούς κάνουν εὐτυχισµένους, ὅλα
εἶναι πράγµατα ἐγκόσµια, δηλαδή πράγµατα πού δέν ἔχουν διάρκεια. Ὅλα τά πράγµατα, πού θαυµάζουν οἱ ἄνθρωποι καί κάνουν τά πᾶν γιά νά τ’ ἀποκτήσουν καί νά τ’
ἀπολαύσουν, δέν µένουν. Ὅλα φθείρονται,
ὅλα καταστρέφονται, ὅλα χάνονται. Καί τά
λεφτά πετοῦν σάν πουλιά ἀπό ἄνθρωπο σέ
ἄνθρωπο καί ἀπό πολιτεία σέ πολιτεία, καί
τά γλέντια τελειώνουν, καί τό κορµί φθείρεται, καί ἡ ὀµορφιά γίνεται ἀσχήµια, καί τό
µυαλό ἐξασθενίζει καί δέν κρατάει πιά τίποτε, καί στό τέλος ἕνας λάκκος ἀνοίγεται
στή γῆ καί µέσα στό λάκκο θάβεται κι ὁ
πλούσιος κι ὁ φτωχός, κι ὁ ἐπιστήµων κι
ὁ ἀγράµµατος, κι ὁ νέος κι ὁ γέρος. Ἐκεῖ
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στόν τάφο καταλήγουν ὅλα τά ἐγκόσµια,
ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία µας· «Πάντα µαταιότης τά ἀνθρώπινα ὅσα οὐχ ὑπάρχει µετά θάνατον· οὐ παραµένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει
ἡ δόξα· ἐπελθών γάρ ὁ θάνατος, πάντα ταῦτα
ἐξηφάνισται».
Καί ἐφ’ ὅσον ἡ εὐτυχία σάν µόνιµη
κα τάσταση δέν ὑπάρχει στά ἐγκόσµια
ἀγαθά, ποῦ τότε ὑπάρχει ἡ εὐτυχία; Ποιός εἶναι εὐτυχισµένος; ∆έν ὑπάρχει κανείς;
Ἀλλά τότε γιατί νά ζοῦµε; Γιατί, θά ποῦν οἱ
ἄπιστοι, γιατί νά µᾶς φέρει ἐδῶ στόν κόσµο ὁ Θεός; Nά κοπιάζουµε καί
νά βασανιζώµαστε γιά νά πιάσουµε τήν εὐτυχία, καί µόλις τήν
ἀγγίξουµε, αὐτή νά φεύγει καί
νά µᾶς ἀφήνει στή λύπη καί
στόν ἀναστεναγµό;…
Ἀλλά νά· ἀκούγεται µιά
φωνή. Προσέξτε την·
Ἄνθρωποι· ὑπάρχει χαρά, ὑπάρχει εὐτυχία.
Ὄχι ὅµως στά πράγµατα πού τήν ζητᾶτε, ἀλλά σέ κάτι ἄλλο
πού δέν θεωρεῖτε σπουδαῖο καί ἀναγκαῖο
γιά τήν εὐτυχία σας, καί ὅµως εἶναι τό
πιό σπουδαῖο, τό πιό ἀναγκαῖο, τό πιό
ἀπαραίτητο. Eίναι ἀναγκαῖο καί ἀπαραίτητο,
ὅπως εἶναι τό φῶς πού βλέπουµε, τό νερό
πού πίνουµε, τό ψωµί πού τρῶµε. Xωρίς
τροφή, χωρίς ψωµί, χωρίς νερό, χωρίς ἥλιο
δέν µπορεῖ νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος. Ἀλλά
καί ἀπό αὐτά πιό ἀπαραίτητο καί ἀναγκαῖο
εἶναι κάτι ἄλλο. Θά σᾶς τό πῶ ἀλλά δέν
ξέρω ἄν θά τό ἐκτιµήσετε ὅπως πρέπει.
Γιατί δυστυχῶς στά χρόνια πού ζοῦµε,
χρόνια ἀπιστίας καί διαφθορᾶς, ἔπαυσαν οἱ
ἄνθρωποι νά ἐκτιµοῦν τά µεγάλα καί ὑψηλά,
καί δίνουν µεγάλη σηµασία στά µικρά καί
12

στά ἀσήµαντα. Tί θά λέγατε γιά ἕναν, πού
τά χαλίκια τά θεωρεῖ διαµάντια, καί τά διαµάντια τά θεωρεῖ χαλίκια; Kάτι τέτοιο καί
χειρότερο ἔχει πάθει ὁ σηµερινός κόσµος.
Xαλίκια εἶναι ὅσα θαυµάζει καί σκοτώνεται
κυριολεκτικά γιά νά τ’ ἀποκτήσει. Καί διαµάντια πανάκριβα εἶναι αὐτά πού περιφρονεῖ,
καί κοροϊδεύει ἐκείνους πού ζητοῦν νά τά
ἀποκτήσουν.
— Ἀλλά, λέγε µας τέλος πάντων, ποιό εἶναι
ἐκεῖνο πού κάνει τόν ἄνθρωπο εὐτυχισµένο;
Ἐµένα ρωτᾶτε; Ἄνθρωπος εἶµαι, καί σάν
ἄνθρωπος µπορεῖ νά κάνω λάθος στήν
ἐκτίµηση διαφόρων προσώπων καί πραγµάτων. Γι’ αὐτό
σᾶς συνιστῶ νά ρωτήσετε
ENAN, πού δέν σφάλλει
ποτέ. Aὐτός ὁ ENAΣ ὅ,τι θά
σᾶς πεῖ, εἶναι ἀληθινό ἑκατό
τοῖς ἑκατό. Eἶναι ὁ XPIΣTOΣ.
Tί ἀπαντᾶ στό ἐρώτηµα ὁ
Xριστός; Θέλετε νά µάθετε;
Θέλετε νά ἐφαρµόσετε ὅ,τι
θά σᾶς πεῖ ὁ Xριστός; Tίς
ἅγιες αὐτές ἡµέρες, πού ἡ Ὀρθόδοξος
Eκκλησία µας ψάλλει τίς παρακλήσεις στήν
ὑπεραγία Θεοτόκο, ὅταν φύγετε ἀπό τήν
ἐκκλησία καί πᾶτε στά σπίτια σας, ἀνοῖξτε,
παρακαλῶ, τήν ἁγία Γραφή στό Eὐαγγέλιο
τοῦ Λουκᾶ, κεφάλαιο 10, στίχους 38-42, καί
κεφάλαιο 11, στίχους 27- 28, καί θά βρῆτε
τήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαµε
σήµερα ἐδῶ στήν ἐκκλησία. Tό Eὐαγγέλιο
δέν πρέπει µόνο νά τό ἀκοῦµε ἐδῶ στήν
ἐκκλησία µιά φορά τή βδοµάδα, ἀλλά νά
τό διαβάζουµε κάθε µέρα, καί προπαντός
τίς µεγάλες γιορτές. Ἔτσι τό Eὐαγγέλιο θά
ἐντυπώνεται πιό πολύ µέσα στό µυαλό
µας.
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Tό σηµερινό Eὐαγγέλιο ἐπαναµβάνεται
πολλές φορές τήν περίοδο αὐτή στίς
παρακλήσεις· διαβάζεται καί στή Mεγάλη Παράκλησι τῆς Θεοτόκου. Tό ἔχουµε
ἑρµηνεύσει. Ἄς λέει, πώς ὁ Xριστός µας
πῆγε σ’ ἕνα φιλικό του σπίτι. Ἐκεῖ ἔµεναν
δυό ἀδερφές. Ἡ µία λεγόταν Mαρία, ἡ ἄλλη
Mάρθα. Καί ἡ µέν Mαρία ἦρθε καί κάθισε
κοντά στό Xριστό καί ἄκουγε τό Xριστό,
καί ἡ καρδιά της δέ χόρταινε ἀπό τά θεῖα
λόγια πού ἔβγαιναν ἀπό τό στόµα τοῦ
Xριστοῦ. Ἡ δέ Mάρθα πῆγε στήν κουζίνα
καί ἑτοίµαζε ἐκλεκτό φαγητό γιά τό Xριστό. O Xριστός ποιά ἀπ’ τίς δυό ἀδερφές
ἐπαίνεσε; Aὐτήν πού µαγείρευε, ἤ αὐτήν
πού ἄκουγε τό λόγο τοῦ Θεοῦ; Ἐπαίνεσε
τή Mαρία, πού ἄκουγε τό λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἐνῶ στή Mάρθα εἶπε τό «Mάρθα Mάρθα,
µεριµνᾶς καί τυρβάζεις περί πολλά· ἑνός δέ
ἐστί χρεία» (Λουκ. 10, 41).
Καί ὄχι µόνο σ’ αὐτή τήν περίπτωσι, ἀλλά
καί σ’ ἄλλη περίπτωση λέει τό Eὐαγγέλιο, ὁ
Xριστός µακάρισε ἐκείνους, πού ἀκοῦνε τό

Ὁ Χριστός στό σπίτι τῶν Μάρθας καί Μαρίας.
Ζωγραφικός πίνακας τοῦ El Greco.

λόγο τοῦ Θεοῦ. Mιά γυναίκα, πού ἄκουγε τό
Xριστό νά διδάσκει, τόσο ἐνθουσιάστηκε
ἀπ’ τή θεία διδασκαλία του, ὥστε δέν κρατήθηκε, ἀλλά φώναξε δυνατά·
— Tί εὐτυχισµένη πού εἶναι ἡ µάνα πού σέ
γέννησε!
Kι ὁ Xριστός εἶπε·
— Nαί, εὐτυχισµένη εἶναι ἡ µητέρα µου·
ἀλλά εὐτυχισµένη δέν εἶναι µόνο ἡ µητέρα µου·
εὐτυχισµένοι εἶναι καί ὅσοι ἀκοῦνε τό λόγο τοῦ
Θεοῦ καί τόν ἐφαρµόζουν (Λουκ. 11,27-28).
***
Kι ἐµεῖς, ἀγαπητοί, ἄν θέλουµε, µποροῦµε νά γίνουµε εὐτυχισµένοι πραγµατικά· κι
ἐδῶ στή γῆ, µά πιό πολύ στόν ἄλλο κόσµο·
ἀρκεῖ νά πιστεύουµε στό Xριστό, νά τόν
ἀκοῦµε καί νά κάνουµε ὅ,τι µᾶς διδάσκει.
«Mενοῦνγε µακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν».
† ἐπίσκοπος Aὐγουστίνος
(Ὁµιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης
π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἀπό τό βιβλίο
“Kυριακή”, Ἀθῆναι 1972, σελ. 241, Α΄ ἔκδοση).
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Ἡ µητέρα
τοῦ ἔδειξε
τό δρόµο
τῆς σωτηρίας...

Μοῦ τό διηγήθηκε µία γυναίκα
µέ πανεπιστηµιακή µόρφωση:

Σ

τίς δώδεκα τά µεσάνυχτα, χτύπησαν τήν πόρτα στήν Ἐκκλησία.
Ἦταν µιά γριούλα. Καί ζητοῦσε παπά,
νά πάει νά κοινωνήσει ἕναν ἄρρωστο.
Ὁ παπᾶς ἑτοιµάστηκε καί βγῆκε
ἀµέσως µαζί της. Πλησιάζουν σέ ἕνα
φτωχό σπιτάκι, τύπου παράγκας. Ἡ
γριούλα ἀνοίγει τήν πόρτα καί µπάζει
τόν ἱερέα σέ ἕνα δωµάτιο.
Καί νά ξαφνικά ὁ παπᾶς εὑρίσκεται
ἐκεῖ µόνος µέ µόνο τόν ἄρρωστο.
Ὁ ἄρρωστος τοῦ δείχνει µέ χειρονοµίες τήν πόρτα καί σκούζει.
— Φύγε ἀπό ἐδῶ! Ποιός σέ ἐκάλεσε;
14

Ἐγώ εἶµαι ἄθεος. Καί ἄθεος θά πεθάνω.
Ὁ παπᾶς τά ἔχασε.
— Μά δέν ἦλθα ἀπό µόνος µου! Μέ
ἐκάλεσε ἡ γριά!
— Ποιά γριά; Ἐγώ δέν ξέρω καµιά
γριά!
Ὁ παπᾶς, καθώς στέκει ἀπέναντί
του, βλέπει ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι τοῦ
ἀρρώστου, µιά φωτογραφία µέ τήν γυναίκα πού τόν ἐκάλεσε.
Τοῦ λέει, ἐνῶ τοῦ δείχνει τό πορτραῖτο.
— Νά αὐτή!
— Ποιά αὐτή; Ξέρεις, τί λές, παπά;
Αὐτή εἶναι ἡ µάνα µου. Καί ἔχει πεθάνει
χρόνια τώρα!
Γιά µιά στιγµή πάγωσαν καί οἱ δύο.
Αἰσθάνθηκαν δέος. Ὁ ἄρρωστος ἄρχισε
νά κλαίει. Καί ἀφοῦ ἔκλαψε, ζήτησε νά
ἐξοµολογηθῆ. Καί µετά, ἐκοινώνησε.
Ἡ µητέρα του εἶχε φροντίσει ἀπό
τόν οὐρανό, νά τοῦ δείξει τόν δρόµο τῆς
σωτηρίας.
∆ηµητρίου Ντοῦτκο, ἱερέως
Ἀπό τό βιβλίο του «Στό σταυροδρόµι»,
Μόσχα 1994.
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Τό θαῦμα τῆς πόρνης

Μ

ιά πονεµένη χήρα µάνα βρίσκεται σ’
ἕνα νοσοκοµεῖο µέ τό δίχρονο παιδάκι της νά χαροπαλεύει ἀπό λευχαιµία.
Ὁ πόνος της εἶναι µεγάλος, διότι ἤδη ἔχει
χάσει ἄλλα δυό παιδιά, καί τώρα ἔβλεπε νά
τῆς φεύγει καί τό τελευταῖο, τρίτο βλαστάρι της. Ὅσο περνοῦσαν οἱ ὧρες, τόσο καί
πιό πολύ µεγάλωνε ἡ ἀπελπισία της.
Ἦταν ἤδη 2:00 µετά τά µεσάνυκτα, ὅταν
ὅλως ἐκτάκτως πέρασε ἀπό τό θάλαµο ὁ
διευθυντής τοῦ τµήµατος, νά δεῖ ἕνα διπλανό κοριτσάκι “ἐπί πληρωµή’’ καί ἀπό παρόρµησι
πρόσεξε καί τό δίχρονο
παιδάκι τῆς χαροκαµένης
ἐκείνης µάνας. Τό ἐξέτασε
καί τῆς εἶπε:Λυπᾶµαι πολύ
κυρία µου. Πάρε τό παιδάκι σου καί φύγε τώρα, γιά
νά πεθάνη τουλάχιστον
στήν ἀγκαλιά σου καί στό
σπίτι σου.
Σάν τό ἄκουσε αὐτό ἡ
δύστυχη µάνα ἀπό τό στόµα τοῦ γιατροῦ, µέ λυγµούς, τύλιξε τό παιδάκι της µέ µία κουβερτούλα, τό ἔσφιξε στήν
ἀγκαλιά της καί ἔφυγε τρέχοντας. Βγῆκε
στό δρόµο… Παντοῦ ἐπικρατοῦσε ἐρηµιά
καί ἡσυχία. Τίποτα δέν κυκλοφοροῦσε.
Σέ µία στροφή τοῦ δρόµου, βλέπει ξαφνικά µπροστά της µία νεαρή σχετικά γυναίκα, περίπου 30 ἐτῶν. Μόλις εἶχε τελειώσει
τή “δουλειά της”, ἦταν πόρνη.
Μόλις ἔφθασε ἡ µάνα µπροστά της, τήν
σταµάτησε καί τῆς ἔβαλε µέ βία τό παιδάκι
της µέσα στήν ἀγκαλιά της. Ταυτόχρονα,

ἔπεσε στά πόδια της καί φώναξε: Σῶσε τό
παιδί µου! Σῶσε τό παιδί µουουουου!!!
Τά ἔχασε αὐτή! Πόρνη ἦταν, ἁµαρτωλή
ἦταν, βυθισµένη στό βοῦρκο τῆς ἀκολασίας!
Τί νά κάνει; Στά πόδια της µία µάνα, στά
χέρια της ἕνα παιδί πού ἔσβηνε. Τό εἶδε
ὅτι ἔσβηνε. Σήκωσε τά µάτια της στόν
οὐρανό καί εἶπε µέ δυνατή φωνή: Τί προσευχή νά κάνω τώρα Θεέ µου; Ἐγώ εἶµαι
ἁµαρτωλή, ἐγώ εἶµαι πόρνη! Τώρα µόλις
“τελείωσα” τήν δουλειά µου. Ἄν δέν µ’
ἀκοῦς ἐµένα –καί δέν θά
µέ ἀκούσεις, βέβαια, γιατί
εἶµαι ἁµαρτωλή– ἄκουσε
τουλάχιστον αὐτή τή πονεµένη µάνα.
Ἐκείνη τή στιγµή ἔγινε
τό θαῦµα!!! Κατέβηκε ἕνα
φῶς ἀπό τόν οὐρανό καί
τό παιδί ἄνοιξε τά µατάκια του, φώναξε «µανούλα
µου!» κι ἅπλωσε τά χεράκια του ἀγκαλιάζοντας
τήν πόρνη, γιατί νόµισε
ὅτι αὐτή ἦταν ἡ µανούλα του. «Πάρ’ το»,
τῆς εἶπε, «ὁ Θεός ἔκανε τό θαῦµα Του!»
Ὁ Θεός ἄκουσε τή προσευχή µίας
ἁµαρτωλῆς, µίας πόρνης καί ὄχι τῆς µάνας!
Αὐτό συντάραξε τά λιµνάζοντα “νερά” στή
ψυχή τῆς ἁµαρτωλῆς γυναίκας, ὥστε µέ συντριβή καί µετάνοια, καί µέ ἐξοµολόγηση,
ὁριστικά πλέον ἄλλαξε τό σκοτάδι τῆς
ἁµαρτίας µέ τή νέα ἐν Χριστῷ ζωή. ∆όξα
στό Ὄνοµά σου, Κύριε!
Πηγή: π. Στεφάνου Ἀναγνωστόπουλου,
«Πνευµατικές διαδροµές στούς µακαρισµούς»
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Η ΣΕΛΙ Δ Α Τ ΟΥ ΓΕΡ ΟΝΤ ΙΚΟΥ

Ὁ µακάριος Ἐπιφάνιος ἔλεγε:
«Το νά ἀγνοοῦν οἱ ἄνθρωποι ἐντελῶς
τούς θείους νόµους εἶναι µεγάλη προδοσία τῆς σωτηρίας».
Εἶπε ὁ ἴδιος πάλι:
«Ὁ Θεός στούς ἁµαρτωλούς χαρίζει καί τό κεφάλαιο, ὅταν µετανοοῦν,
ὅπως στήν πόρνη καί τόν τελώνη, ἐνῶ
ἀπό τούς δικαίους ζητάει καί τόκους. Καί
αὐτό εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνο πού ἔλεγε ὁ
Κύριος στούς Ἀποστόλους:
Ἐάν ἡ εὐσέβειά σας δέν ξεπεράσει τήν
εὐσέβεια τῶν Γραµµατέων καί τῶν Φαρισαίων, δέν θά µπεῖτε στή Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν».

Εἶπε ὁ ἀββᾶς Εὐπρέπιος:
«Ἐφόσον παραδέχεσαι ὅτι ὁ Θεός
εἶναι ἀξιόπιστος καί δυνατός, πίστευέ
Τον καί θά µετέχεις στίς εὐλογίες Του.
Ἄν ὅµως τό παίρνεις ἀψήφιστα τό πράγµα, σηµαίνει ὅτι δέν πιστεύεις».
Καί πρόσθεσε:
«Όλοι πιστεύουµε ὅτι εἶναι δυνατός
ὁ Θεός, ἐπίσης πιστεύουµε ὅτι τά πάντα
µπορεῖ νά κάνει, ἀλλά εἶναι ἀνάγκη νά
ἔχεις πίστη µέσα σου καί γιά τίς προσωπικές σου ὑποθέσεις, ὅτι δηλαδή καί σέ
σένα θά κάνει θαυµαστά σηµεῖα».
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Ἕνας ἀδελφός ρώτησε τόν ἴδιο Γέροντα:
«Πῶς ἔρχεται στήν ψυχή ὁ φόβος τοῦ
Θεοῦ;»
Καί ὁ Γέροντας εἶπε:
«Εάν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν ταπείνωση
καί τήν ἀκτηµοσύνη, ἔρχεται µέσα του ὁ
φόβος τοῦ Θεοῦ».

Στίς ἀρχές τῆς µοναχικῆς του ζωῆς ὁ
ἴδιος ὁ ἀββᾶς Εὐπρέπιος ἐπισκέφθηκε
κάποιον Γέροντα καί τοῦ εἶπε:
«Ἀββά, πές µου κάποιον λόγο, πῶς
θά µπορέσω νά σωθῶ;»
Κι ἐκεῖνος τοῦ εἶπε:
«Ἐάν θέλεις νά σωθεῖς, ὅπου κι ἄν
πᾶς, µή βιαστεῖς νά πάρεις τόν λόγο,
πρίν σέ ρωτήσει κάποιος».
Αὐτός ἔνιωσε συντριβή γιά τόν λόγο
πού τοῦ εἶπε καί ἔβαλε µετάνοια λέγοντας:
«Ἀλήθεια, πολλά βιβλία διάβασα καί
τέτοια ὠφέλεια ποτέ δέ γνώρισα». Κι
ἔφυγε πολύ ὠφεληµένος.

Εἶπε ἡ ἀµµᾶς Εὐγενία:
«Μᾶς συµφέρει σάν ζητιάνοι νά
ζοῦµε, ἀρκεῖ µόνο νά εἴµαστε µαζί µέ
τόν Ἰησοῦ. Γιατί ὅποιος εἶναι µαζί µέ τόν
Ἰησοῦ, εἶναι πλούσιος κι ἄν ἀκόµη ὑλικά
εἶναι φτωχός. Αὐτός ὁ ὁποῖος προτιµᾶ
τά γήινα ἀπό τά πνευµατικά, θά χάσει
καί τά δυό, ἐνῶ ἐκεῖνος πού ἐπιθυµεῖ
τά οὐράνια, θά βρεῖ ὁπωσδήποτε καί
ἐπίγεια ἀγαθά».
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ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ἡ ἀλήθεια γιά τήν ὀργάνωση
τῶν µαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ
Μέρος Α΄

Σύντοµη ἱστορία τῆς ὀργάνωσης

Ἱ

δρυτής τῆς Ἑταιρίας Σκοπιά, ἦταν ὁ Σκοτσεζο-Ἰρλανδικῆς καταγωγῆς, Ἀµερικανός Κάρολος Τέιζ Ρῶσσελ. Σχηµάτισε µιά ὁµάδα πού τήν
ὀνόµασε σπουδαστές τῆς Γραφῆς καί τό 1879
ἐξέδωσε τό δικό του περιοδικό: «Ἡ Σκοπιά τῆς
Σιῶν καί κήρυξ τῆς τοῦ Χριστοῦ Παρουσίας», τή
σηµερινή «Σκοπιά».
Ὁ διάδοχός του στήν ἑταιρία «Σκοπιά» Ρόδερφορδ ἄλλαξε σχεδόν τά πάντα, καί ἔκανε τή
Σκοπιά µιά δικτατορική ὀργάνωση. Αὐτός τούς
ὀνόµασε: «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ».
Σήµερα ἡ Σκοπιά εἶναι µιά παγκόσµια
ὀργάνωση καί ἀριθµεῖ πάνω ἀπό 6 ἑκατοµµύρια
µέλη. Στή χώρα µας εἶναι περίπου 27.000. Οἱ
ὀπαδοί της εἶναι ὑποχρεωµένοι νά δέχονται ὅλα
ὅσα τούς λέει, ἀκόµα καί τίς διαρκεῖς δογµατικές ἀλλαγές τῆς ὀργάνωσης. ∆ικαιολογοῦν ἔτσι
ἀκόµα καί τίς συνεχιζόµενες ψευδοπροφητεῖες
τῆς Σκοπιᾶς, µέ τελευταῖες: τό τέλος πού δέν
ἦρθε τό 1975 ὅπως κήρυτταν, καί ἡ γενιά τοῦ
1914 πού ἔλεγαν ὅτι δέν θά παρέλθει πρίν ἔρθει
τό τέλος.
Τά σπουδαιότερα σηµεῖα
τῆς διδασκαλίας της:
ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ
1. Τήν Ἁγία Τριάδα.
2. Τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ.
3. Τήν θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

4. Τήν Ἀθανασία τῆς ψυχῆς.
5. Τόν Τίµιο Σταυρό.
6. Τήν Ἱερά Παράδοση τῆς ἐκκλησίας.
7. Τήν ὕπαρξη Παραδείσου καί κολάσεως
8. Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
9. Τήν ἁγιότητα τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων.
10. Τήν εἴσοδο στούς ἱερούς ναούς καί τήν προσκύνηση τῶν εἰκόνων.
11. Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τήν νηστεία.
12. Τήν ἱεροσύνη τῶν κληρικῶν.
Ἡ Σκοπιά ἔχει κάνει δική της µετάφραση
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, (τή Μετάφραση Νέου Κόσµου), ὅπου ἔχει διαστρέψει καί ἀλλοιώσει ὅλα
τά σηµεῖα τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού διαφωνοῦν µέ
τίς πλάνες της. Τά βασικά της δόγµατα ΣΗΜΕΡΑ,
εἶναι τά ἑξῆς:
Ἀπό τό 1914 ἔγινε ἀόρατα (!!!) ἡ παρουσία
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τοῦ Χριστοῦ, καί περιµένουµε τήν ἔλευσή του
«σύντοµα». Ὁ κόσµος πάει ἀπό τό κακό στό
χειρότερο, καί λίγους µῆνες µετά τήν (ἀόρατη
κι αὐτή) οὐράνια ἀνάσταση τῶν «ἁγίων» πού
ἔγινε τό 1918, ὁ Θεός διάλεξε τήν ὀργάνωση τῆς
Σκοπιᾶς ὡς «τόν ἀγωγό» πού θά δίνει στούς
Χριστιανούς τήν «ἀλήθεια». Ἡ «ἀλήθεια» πού
πρέπει νά πιστεύουν οἱ ὀπαδοί της, δέν εἶναι
κάτι σταθερό, ἀλλά κάτι πού ἀλλάζει ἀνάλογα
µέ τό «νέο φῶς» πού δίνει ἡ Σκοπιά µέσω τῶν
ἐντύπων της. Ἐπειδή λοιπόν τό τέλος εἶναι κοντά,
οἱ ὀπαδοί τῆς Σκοπιᾶς ὀφείλουν νά κηρύττουν ὅτι
τό ὄνοµα τοῦ Θεοῦ εἶναι Ἰεχωβᾶ, καί ὅτι θά «καταστρέψει» τούς κακούς. Αὐτό τό κάνουν σέ κάθε
εὐκαιρία, γιά νά σώσουν τούς συνανθρώπους
τους. Γιατί ἄν τό τέλος τούς βρεῖ ἔξω ἀπό τήν
ὀργάνωση, (δηλαδή κοσµικούς), τότε
θά τούς σκοτώσει
ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Ὅσοι ὅµως εἶναι
στήν ὀργάνωση,
θά ἐπιζήσουν, καί
θά καλοπερνᾶνε σέ
ἕναν ἐπίγειο φθαρτό παράδεισο, χωρίς νά πεθάνουν ποτέ. Ἐκεῖ
θά ἀναστηθοῦν ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι νεκροί πού
προορίζονται γιά τή γῆ. Ἐξαίρεση σέ αὐτή τήν
«εἰδυλλιακή» εἰκόνα, ἀποτελοῦν ὅσοι στό τέλος
τῶν 1000 ἐτῶν βασιλείας, θά ἐπαναστατήσουν
στόν Θεό, καί θά ἀφανιστοῦν γιά πάντα.
1) Τόν Χριστό τόν θεωροῦν «δηµιούργηµα»
τοῦ Θεοῦ, καί τόν ταυτίζουν µέ τόν ἀρχάγγελο
Μιχαήλ, καί δέν τόν ὀνοµάζουν κι αὐτόν: «Γιαχβέ» ὅπως οἱ Χριστιανοί.
2) Τόν Θεό τόν θεωροῦν ὡς κάτι µέ σῶµα,
πού δέν εἶναι «πανταχοῦ παρών», ἀλλά πού
ἀντιλαµβάνεται µέ τόν «ἐγκέφαλό» του τά γεγονότα, µέσω µιᾶς ἀπρόσωπης δύναµης, πού
18

τήν ταυτίζουν µέ τό Ἅγιο Πνεῦµα, τό ὁποῖο ἀρνοῦνται ὅτι εἶναι πρόσωπο.
3) Ἀρνοῦνται ἀκόµα καί τήν κατά χάριν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, καί γι’ αὐτούς ὁ θάνατος εἶναι
πλήρης ἐκµηδένιση.
4) Οἱ ὀπαδοί τῆς Σκοπιᾶς, προτιµοῦν νά πεθάνουν γιά νά µήν κάνουν µετάγγιση αἵµατος,
γιατί παρερµηνεύουν τήν «ἀποχή ἀπό αἷµα» τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ὁποία στήν πραγµατικότητα µιλάει µόνο γιά τή βρώση αἵµατος.
Κάθε ἑβδοµάδα, οἱ ὀπαδοί της παρακολουθοῦν τουλάχιστον 5 ὧρες κατήχησης, σέ 3
διαφορετικές «συναθροίσεις», ὅπου διδάσκονται
ἐπιχειρηµατολογία καί «µάρκετινγκ», πῶς νά
µιλοῦν καί νά πείθουν τούς ἄλλους. Ἡ Σκοπιά, τούς
ἐντυπωσιάζει µέ τά ψηλά καί πολυτελή της κτίρια,
µέ τά ὑπερσύγχρονα
τυπογραφεῖα της,
καί µέ τίς ἐξαιρετικῆς ποιότητας ἐκτυπώσεις της.
Προσπαθοῦν
ἐπίσης νά ἐντυπωσιάσουν τούς ἄλλους, φανερώνοντας µιά «βιτρίνα» ἠθικῆς καθαρότητας γιά τήν
ὀργάνωσή τους, καθώς ὅποιον ἀνακαλύψουν νά
παραβιάζει τούς κανόνες ἠθικῆς, τόν διώχνουν
ἀπό τήν ὀργάνωση, µέ ὅλα τά ἐπακόλουθα. ∆έν
ὑπάρχει οἶκτος, οὔτε ἐνδιαφέρον γιά τόν διωγµένο. Αὐτό πού µετράει εἶναι ἡ καλή εἰκόνα τῆς
ὀργάνωσης, γιατί τούς ὀπαδούς της τούς βλέπει ὡς ἀριθµούς, καί ὄχι ὡς πρόσωπα. Γιά νά
τούς κρατήσει, πεπεισµένους στά δόγµατά της,
ἡ ὀργάνωση φροντίζει νά τούς ἔχει διαρκῶς
ἀπασχοληµένους µέ δικά της ἔντυπα, ὥστε νά
µήν µποροῦν νά διαβάσουν διδασκαλίες ἄλλων
θρησκειῶν.
(Ἀντιαιρετικό Γραφεῖο Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους)
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Φωτογραφικά Στιγμιότυ πα
Ἀπό τήν ἐπίσκεψή μας στήν Ἱ. Μονή
Παναγίας Δοβρᾶ Βεροίας.

Ἐνοριακό Προσκύνημα
στήν Ἱ. Μονή
Παναγίας Σουμελᾶ,
πραγματοποιήσαμε τό
Σάββατο 8-5-2010.

Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ Ἀτματζίδης, ἡγούμενος τῆς Ἱ.
Μ. Παναγίας Σουμελᾶ, πραγματοποίησε ἑσπερινή ὁμιλία στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ.
Ναοῦ μας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς λήξης τῶν
ἑβδομαδιαίων ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν.

Δύο νέα ξυλόγλυπτα προσκυνητάρια τοποθετήθηκαν στό Νάρθηκα τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας, ἐνῶ
συνεχίζεται καί ἡ Ἁγιογράφησή του.
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Δέν εἶναι περίεργο πώς ἕνα ποσό τῶν
20 Εὐρώ σᾶς φαίνεται πολύ μεγάλο
ὅταν τό δίνετε στήν ἐκκλησία, ἀλλά
εἶναι μικρό ὅταν πηγαίνετε γιά ψώνια;

2

Δέν εἶναι περίεργο πού 2 ὧρες σᾶς
φαίνονται πολλές ὅταν εἶστε στήν
ἐκκλησία, ἐνῶ σᾶς φαίνονται λίγες
ὅταν παρακολουθεῖτε μιά καλή ταινία;

3

Δέν εἶναι περίεργο τό ὅτι δέν βρίσκετε λόγια νά πεῖτε ὅταν προσεύχεστε,
ἀλλά δέν ἔχετε κανένα πρόβλημα
ὅταν σκέφτεστε γιά ποιό πράγμα θά
μιλήσετε μέ ἕναν φίλο;

4

7

Δέν εἶναι περίεργο τό πόσο δύσκολο
εἶναι νά μάθετε κάτι πού σχετίζεται
μέ τό Θεό, ὥστε νά τό μοιραστεῖτε μέ
ἄλλους, ἀλλά τό πόσο εὔκολο εἶναι
νά μάθετε, νά καταλάβετε καί νά διαδώσετε ἕνα κουτσομπολιό;

8
9
10

Δέν εἶναι περίεργο τό πόσο «δύσκολο» καί «βαρετό» εἶναι νά διαβαστεῖ
ἕνα κεφάλαιο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐνῶ
πόσο εὔκολα διαβάζονται 100 σελίδες
ἑνός δημοφιλούς μυθιστορήματος;

5

6

Δέν εἶναι περίεργο τό ὅτι πρέπει νά ξέρετε γιά μιά ἐκδήλωση τῆς ἐκκλησίας
2-3 ἑβδομάδες πρίν ἀπό τήν ἡμέρα
πού θά γίνει, ὥστε νά μπορέσετε νά
τήν βάλετε στόν προγραμματισμό
σας, ἀλλά μπορεῖτε γιά ἄλλα γεγονότα νά ἀποφασίσετε καί τήν τελευταία στιγμή;

Δέν εἶναι περίεργο τό ὅτι ὁ καθένας
θέλει εἰσιτήρια γιά μπροστινές θέσεις σέ συναυλίες καί ἀγῶνες, ἀλλά
προτιμᾶ νά κάθεται στά τελευταῖα
καθίσματα τῆς ἐκκλησίας;

Δέν εἶναι περίεργο τό ὅτι εὔκολα πιστεύετε αὐτά πού γράφονται στά
περιοδικά καί στίς ἐφημερίδες, ἀλλά
ἀπό τήν ἄλλη ἀμφιβάλλετε γιά τά
λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς;
Δέν εἶναι περίεργο πώς ὁ καθένας θέλει μιά θέση στόν οὐρανό, ἀλλά δέν
θέλει νά πιστέψει, νά κάνει ἤ νά πεῖ
κάτι γιά νά φθάσει ἐκεῖ;
Δέν εἶναι περίεργο τό πόσο εὔκολα
στέλνετε ἀνέκδοτα σέ e-mails τά ὁποῖα
προωθοῦνται δεξιά κι ἀριστερά, ἐνῶ
τό σκέφτεστε διπλά ὅταν πρόκειται
νά στείλετε ἕνα μήνυμα γιά τό Θεό;

