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Ὁ

ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σὲ μία ὁμιλία του παρατηρεῖ πὼς
«πολλοὶ τὰς μὲν ἐορτὰς ἄγουσι, καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἴσασι, τὰς δὲ
ὑποθέσεις, ὅθεν ἐτέχθησαν, ἁγνοοῦσιν». Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ
γνωρίζει κανεὶς τὴν ὑπόθεση μίας ἑορτῆς ἢ τὸ σωτηριολογικό της νόημα
ὅταν μόνον «καὶ διὰ συνήθειαν ἑορτῆς, οὐ δι’ εὐλάβειαν ψυχῆς», κατὰ τὸν
ἴδιο ἅγιο πατέρα, ἐκκλησιάζεται μετρημένες στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ
φορές;
Ἡ ὑπόθεση τῶν ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελεῖ τὴ βάση τῆς
θεολογίας καὶ τὸ μυσταγωγικὸ βίωμά της. Ἕνα βίωμα ποὺ διαχέεται στὶς
ψυχὲς τοῦ ὀρθόδοξου πληρώματός της καὶ μέσα στὴ λατρεία μεταβάλλεται
στὴν προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν π.χ. Σαρκωθέντα, Περιτμηθέντα, Βαπτισθέντα
Χριστό. Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς μέσα ἀπὸ τὴν ἱερὴ ὑμνολογία τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας
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μας θὰ προσπαθήσουμε νὰ πλησιάσουμε τὸ «γεγονός» τοῦ Ἰορδάνη.
Νὰ δοῦμε τὸ νόημά του. Νὰ «βαπτιστοῦμε» σ’ αὐτό.
Ἐπειδὴ ὁ Θεὸς ἤθελε νὰ σώσει
τὸν ἄνθρωπο, ποὺ μόνος του εἶχε
ἐπιλέξει τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν ἀπ’
αὐτὴν προερχόμενο θάνατο, γι’ αὐτὸ
καὶ ὁ Θεὸς στὸ Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ «οὐκ ἀπηξίωσεν μορφὴν
δούλου ἐνδύσασθαι». Δὲν γινόταν
ἀλλιῶς. Ἔπρεπε τὴν ἀνθρώπινη ἁμαρτία νὰ τὴν σηκώσει στοὺς δικούς
Του ὤμους ὁ Ἀναμάρτητος.
Στὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς λέει πὼς ἦρθε στὴν γῆ ὄχι
γιὰ νὰ καταργήσει, ἀλλὰ γιὰ νὰ συμπληρώσει τὸν Νόμο τοῦ Μωυσῆ. Ὡς
ἄνθρωπος, λοιπόν, μποροῦσε νὰ παρακούσει τῆς φωνῆς τοῦ Προδρόμου
καὶ Βαπτιστοῦ Του, ποὺ καλοῦσε
τὸν λαὸ στὴν ἔρημο γιὰ μετάνοια
λόγω τῆς ἐπερχόμενης Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ καὶ βάπτισμα στὸν Ἰορδάνη;
Πηγαίνει, λοιπόν, στὸν Ἰορδάνη
καὶ ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ἡ Χάρη καὶ
ἡ Ἀλήθεια, νὰ ἐκπληρώσει κι Ἐκεῖνος
ὡς ἄνθρωπος τὸν Νόμο ποὺ ἔδωσε
στὸν Μωυσῆ, νὰ τὸν ἐκπληρώσει,
γιατί ὄχι ὁ Ἴδιος, ὄντας ἡ Χάρη καὶ
ἡ Ἀλήθεια, ταυτόχρονα νὰ τὸν καταργήσει κατὰ μία ἔννοια;
Μεγάλο τὸ γεγονὸς τῆς Βάπτισης
τοῦ Θεανθρώπου! Ὄχι μόνο ἡ ἔρημος
τοῦ Ἰορδάνη ἄνθισε, ὅταν εἶδε τὸν
Δημιουργό της, ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ δημιουργία σκίρτησε ἀπὸ ἀγαλλίαση!
Γιατί; Γιατί «Χριστὸς ἐπεφάνη, καὶ
γυμνοῦται καὶ βαπτίζεται, στολὴν
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περιβάλλων, ἀφθαρσίας τὸ ἀνθρώπινον».
Γιὰ νὰ ἐκπληρώσει τὸ σχέδιο τῆς
Θείας Οἰκονομίας, ὁ Θεὸς Λόγος καὶ
ἀπὸ τὴν ὑλικὴ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν
ἄυλη Δημιουργία Του ζήτησε καὶ
βρῆκε «λειτουργοὺς τοῦ μυστηρίου
Του». Ἀπὸ τὰ Τάγματα τῶν ἁγίων
Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων Τὸν διακόνησε ὁ Γαβριήλ, ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἡ Παναγία μας, ἀπὸ τὴν ὑλικὸ
οὐράνιο κόσμο τὸ ἀστέρι καὶ ἀπὸ τὰ
ὕδατα ὁ Ἰορδάνης.
Ὁ Θεάνθρωπος βαπτίζεται στὸν
Ἰορδάνη, γιὰ νὰ ἀνοίξει τὸν καινούργιο κόσμο τοῦ Θεοῦ, Νὰ γίνει ὁ Ἴδιος
ὁ Ἀρχηγὸς ἢ ὁ Βασιλιάς του, ὄχι βέβαια στὸ γνωστὸ σὲ ἐμᾶς πολιτειακὸ
σχῆμα. Τὸ χέρι τοῦ Προδρόμου τὴν
ὥρα ποὺ διακονοῦσε τὸ μυστήριο
τῆς συγκαταβάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔτρεμε. Ὅμως «τὴ ψυχὴ ἔχαιρε».
Ὁ Ἰορδάνης στράφηκε «εἰς τὰ ὀπίσω», μὴ τολμώντας νὰ «λειτουργήσει», νὰ λάβει μέρος στὰ γεγονότα.
Κάποτε (Ἰησ. Ναυῆ 3,1,17) τὰ νερά
του εἶχαν σεβασθεῖ τὸν Ἰησοῦ τοῦ
Ναυῆ μαζὶ μὲ ὅλο τὸ λαό, τότε ποὺ
ἔμπαινε στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Καὶ
τώρα πῶς νὰ μὴν δειλιάσει μπροστὰ
στὸν Ποιητὴ καὶ Δημιουργό Του;
Μὲ ζωηρότερα χρώματα ὁ ἱερὸς
ὑμνογράφος σὲ ἄλλο ὕμνο κάνει λόγο
γιὰ τὴ «στάση» τοῦ Ἰορδάνη. Μέσα
σὲ αὐτὴ καὶ κάτω ἀπ’ αὐτὴ θὰ πρέπει
νὰ δοῦμε τὴ «στάση» ὁλόκληρης
τῆς Δημιουργίας μπρὸς στὸ μεγαλεῖο
της ἀναδημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου
ἀπ’ τὸν Θεάνθρωπο. Γι’ αὐτὸ καὶ μὲ

πολλὴ φυσικότητα ὁ ὑμνογράφος
ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Ἰορδάνη: «Ἰορδάνη, ποταμέ, τί ἐθαμβήθης θεωρῶν;
Τὸν ἀθεώρητον γυμνόν, εἶδον καὶ
ἔφριξα φησί· καὶ πῶς γὰρ τοῦτον
οὐκ ἔμελλον φρίξαι καὶ δύναι;
Χριστὸς ἐφάνη ἐν Ἰορδάνῃ, ἁγιᾶσαι
τὰ ὕδατα».
Ὁ ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων εἶναι ἕνα
σημαντικὸ στοιχεῖο τῆς ἑορτῆς τῶν
Θεοφανείων. Σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη ὁ Ἑωσφόρος μὲ τὸ τάγμα
του μετὰ τὴν πτώση τους κατέλαβαν
ὁλόκληρη, θὰ λέγαμε, τὴ Δημιουργία.
Ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς δροῦν στὴν κόλαση, ἄλλοι στὴ γῆ, ἄλλοι στὸν ἀέρα,
καὶ ἄλλοι στὸ νερό.
Ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶχαν ὡς πεδίο
δράσεώς τους τὴ γῆ καὶ τὸν ἀέρα,
νικήθηκαν μὲ τὴν Σάρκωση καὶ κάθοδο τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου. Ἔπρεπε
νὰ ἐξουδετερωθοῦν κι ἐκεῖνοι ποὺ
«βασιλεύουν» στὰ ὕδατα.
Ὁ Χριστός, λοιπόν, βαπτίζεται καὶ
γιατί ἐπείγεται νὰ ἐξοντώσει «τὸν
κεκρυμμένον τοῖς ὕδασι πολέμιον,
τὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους». Πῶς, μὲ
ποιὸ τρόπο, ὅμως, θὰ κατάφερνε τὸ
πλῆγμα αὐτὸ στὸν Διάβολο; Μὲ τὴ
Θεότητά Του. Ἔτσι, λοιπόν, μὲ τὴν
Ἐπιφάνεια τοῦ Σωτῆρα ἡ γῆ ἁγιάσθηκε, τὰ ὕδατα εὐλογήθηκαν, ὁ
οὐρανὸς φωτίστηκε καὶ τὸ γένος τῶν
ἀνθρώπων λυτρώθηκε ἀπὸ τὴν πικρὴ
τυραννία του.
Οἱ ἄνθρωποι, ζώντας τὰ γεγονότα
τῆς Θείας Οἰκονομίας στὴν ἁγία μας
Ἐκκλησία, δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ ἀνυμνήσουμε τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ, λέγοντας: «Μέγας εἰ, Κύ-

ριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα Σου, καὶ
οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον
τῶν θαυμασίων»! Μὴ μπορώντας ὁ
Θεὸς νὰ βλέπει τὸν ἄνθρωπο στὴν
πτώση, γίνεται ἄνθρωπος στὸ Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου καὶ «τὴν
ἡμῶν κάθαρσιν καθαίρεται ἐν τῷ
Ἰορδάνῃ, ὁ μόνος καθαρὸς καὶ ἀκήρατος».
Ἐκεῖνος δὲν εἶχε ἀνάγκη καθάρσεως! «Ἀλλ’ ἡμῖν ἐν ἐαυτῷ οἰκονομῶν
τὴν ἀναγέννησιν». Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς,
οἱ ἄνθρωποι, ἂς μιμούμαστε τὶς φρόνιμες παρθένες τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ὥστε νὰ περιμένουμε τὸν
Σωτήρα μὲ ἀναμμένες τὶς λαμπάδες
τῆς ψυχῆς μας. Ἐκεῖνος γιὰ μᾶς βαπτίστηκε. Κι ἐμεῖς βαπτιζόμαστε, γιὰ
νὰ πάρουμε τὴν ἰδιότητα τὴ μεγάλη
καὶ ἐπιφανῆ τῆς υἱοθεσίας. Νὰ γίνουμε
παιδιὰ τοῦ Θεοῦ κατὰ χάρη.
Στὸν Ἰορδάνη, κατὰ τὸ βάπτισμα
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴχαμε τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τὴν ἀληθινὴ προσκύνησή Της στὰ Τρία Θεία
Πρόσωπα. Στὸ Ὄνομά Της γίνεται
καὶ τὸ βάπτισμά μας, ποὺ «ἀντὶ δούλων υἱοὺς Θεοῦ ἐργάζεται», καθότι
ὁ Χριστὸς «ἀθανασίαν τῷ θείῳ
λουτρῶ πᾶσι παρεχόμενος».
Μὲ τὸ βάπτισμά μας φωτιζόμαστε!
Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μᾶς μεταδίδει τὰ
χαρίσματά Του! Μᾶς κάνει «υἱοὺς
τῆς Βασιλείας»! Ἔτσι, λοιπόν, τὴ
μέρα τῶν Φώτων, ἀλλὰ καὶ τοῦ βαπτίσματός μας τὴν ἱερὴ στιγμὴ «ἡμεῖς
οἱ φωτισθέντες», ἂς βοήσουμε: «Δόξα
τῷ φανέντι Θεῶ, καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι,
καὶ φωτίσαντι τὸν κόσμον».
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Στά Γρεβενά καί στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σήμερα, 15
Ἰανουαρίου τοῦ 2019, ἡμέρα Τρίτη καί ὥρα 6.00 μ.μ., συνήλθαμε οἱ:
- Πανοσ. Ἀρχιμ.Σεραφείμ Ζώγκας, Πρωτοσύγκελλος Ἱ.Μ. Γρεβενῶν
- Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
- Αἰδεσ. Πρεσ. Γεώργιος Παπακώστας, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
- κ. Εὐστάθιος Τσιουμέλας, νομικός
- καί κ. Γεώργιος Ἀγνάντος, ἐκκλησιαστικός ἐπίτροπος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, οἱ ὁποῖοι βάσει τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 461/29–12–2018
ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ. Δαβίδ ἀποτελοῦμε
τήν Ἐπιτροπή καταμετρήσεως τῶν χρημάτων τοῦ “ Ἐράνου Ἀγάπης
2018”, καί προβήκαμε στήν ἀποσφράγιση τῶν κουτιῶν καί στήν καταμέτρηση τῶν φακέλλων τοῦ Ἐράνου, ὅπως ἐπίσης καί τῶν χρημάτων πού
ὑπῆρχαν σέ αὐτούς. Τό ἀποτέλεσμα τῆς καταμετρήσεως κατά Ἱερό Ναό
ἔχει ὡς ἑξῆς:
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Συνολικά βρέθηκαν 1994 φάκελλοι. Αὐτοί περιεῖχαν (15.690,00) δέκα
πέντε χιλιάδες ἑξακόσια ἐνενήντα εὐρώ, τά ὁποῖα καί παραδόθηκαν στόν
ταμία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιο Στέφο, ὁ ὁποῖος
καί ἐξέδωσε τήν ὑπ' ἀριθμ. 2 / 22 – 1 – 2019 ΣΕΙΡΑ Β΄ ἀπόδειξη
εἰσπράξεως τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.
Γιά τή βεβαίωση τῶν ἀνωτέρω συνετάγη τό παρόν πρακτικόν καταμετρήσεως, σέ 6 ἀντίγραφα - ἕνα γιά τό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
καί ἕνα γιά κάθε μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς - τό ὁποῖο πρακτικό ὑπογράφεται,
ὡς ἕπεται, καί λύεται ἡ συνεδρίασις.
Ἡ Ἐπιτροπή καταμετρήσεως
Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζώγκας
Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος
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Πανοσ. Ἀρχιμ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΩΓΚΑ
Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ. Γρεβενῶν
Σεβασμιώτατε, σεβαστοί συμπρεσβύτεροι,
ἀγαπητοί αδελφοί
Εὐαγγελισμός! καί ἡ γῆ πληροῦται ἀπὸ
τὴν χαρά τοῦ οὐρανοῦ.
Εὐαγγελισμός! καὶ ἡ κτίσις ἀντηχεῖ τὸν
ἀρχαγγελικό ἀσπασμό: Χαῖρε κεχαριτωμένη.
ὁ Κύριος μετά Σοῦ.
Χαῖρε ἀνύμφευτε, Μητέρα τῆς νέας Ζωῆς.
Χαῖρε ἡ χαρά καὶ ἡ προσδοκία τῶν Δικαίων
καὶ τῶν Ἁγίων.
Χαῖρε ὁ θαυμασμός καὶ ἡ ἀπορία τοῦ
ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ποὺ ἐκστατικός ἀτενίζει
τὸ κάλλος τῆς παρθενίας, τῆς πίστης καὶ τῆς
ἁγιότητός Σου.
Χαῖρε κεχαριτωμένη, ψελλίζει συνεσταλμένος, ἐνώπιον τῆς ὀμορφιᾶς καὶ τῆς ἀπλότητος τῆς ψυχῆς Σου.
Ὁ Κύριος μετά σοῦ.
Ὁ Κύριος σὲ ἐξέλεξε καὶ ἀπεργάζεται μαζί
Σου τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου.
Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί.
Εὐλογημένη εἶσαι, γιατί μὲ σένα τελειώνει
ἡ κατάρα τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.
Εὐλογημένη, διότι γίνεσαι ἀφορμή νὰ μὴν
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συνομιλήσει ὁ διάβολος μὲ τὴν γυναῖκα, ὅπως
τότε, μὲ τὴν παλαιὰ Εὔα.
Εὐλογημένη καὶ ἐκλεκτή γιατί δὲν θὰ γεννήσεις μὲ πόνο, φανερώνοντας ἔτσι τὴν χαρά
ποὺ δὲν τὴν καταπίνει, δέν τὴν προσμετρᾶ,
δὲν τὴν σκιάζει ὁ θάνατος.
Ὅλα, λοιπόν, ὑπερφυῆ καὶ θαυμαστά τὰ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ὅλα φωτίζονται ἀπὸ τὴν
νέα Μητρότητα. καὶ ὅλα μέσα σ’ αὐτήν ξαναβρίσκουν τὸν ἀληθινό τους σκοπό: ὁ κόσμος,
ὁ ἄνθρωπος, ἡ γυναίκα, τὸ παιδί, ἡ μητρότητα,
ἡ ἐλπίδα. Μ’ ἕναν τρόπο μυστικό ἡ σημερινή
ἑορτή κυοφορεῖ οὐσιαστικά ὅλες τὶς μεγάλες
ἑορτές τῆς σωτηρίας μας: τὴν Γέννηση, τὴν
Βάπτιση, τὴν Σταύρωση καὶ τὴν λαμπροφόρο
Ἀνάσταση! Ἀποτελεῖ τὸ κεφάλαιο τῆς σωτηρίας, τὴν ἀπαρχή καὶ τὸ ἀγκωνάρι τῆς ἐλπίδας.
Συντρίβει τὰ ἀσφυκτικά δεσμά τοῦ χώρου
καὶ τοῦ χρόνου φέρνοντας τὸν Θεό στὴν γῆ
καὶ τὸν ἄνθρωπο στὸν οὐρανό!
Μέσα στὴν Ἐκκλησία τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο. Ὁ ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ κατὰ
τὴν διάρκεια τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἀποκαλύπτει μὲ ἀκρίβεια τὴνἀπαρχή καὶ τὸ προσδοκώμενο τέλος τοῦ σχεδίου τῆς θείας Οἰκο-

νομίας: τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἀπὸ τὴν
χαρά τῆς λύτρωσης, τὴν ὁποία εὐαγγελίζεται
ὁ Γαβριήλ, στὸν σκοπό τῆς Ἐνσάρκωσης,
στὴν πληρότητα τῆς Σταυρικῆς ἀγάπης, στὸν
αἰώνιο Σαββατισμό τῆς ὕπαρξης, στὸ Πάσχα
– πέρασμα ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς ἁμαρτίας
στὴν αἰωνιότητα τῆς χάριτος.
Οἱ δὺο ἑορτὲς, Εὐαγγελισμός καὶ Ἀνάσταση, ταυτίζονται, καθώς ἀποτελοῦν δὺο
φάσεις τῆς μιᾶς θελήσεως τοῦ Θεοῦ, νὰ
σώσει τὸν κόσμο. Νὰ ἐξαλείψει τὴν κατάρα
τῆς ἀποξένωσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν
οὐρανό. Ἀποτελοῦν τὴν δραστική παρέμβασή
Του στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, γιὰ νὰ
ἀλλάξει τὴν κατεύθυνση τοῦ θανάτου πρὸς
τὴν ζωή. Τῆς φθορᾶς πρὸς τὴν ἀφθαρσία.
Τῆς ἀπελπισίας πρὸς τὴν χαρά. Καὶ διάκονος
αὐτῆς τῆς χάριτος ἡ Παναγία, ἡ κόρη τῆς
Ναζαρέτ, ἡ Θεομάνα τοῦ κόσμου, ἡ Κυρά
καὶ ἀρχόντισσα τ’ οὐρανοῦ, ἡ Πλατυτέρα.
Ὅλα φωτίζονται σήμερα ἀπὸ τὴν μητρική
της μορφὴ. Ὅλα ἀστράφτουν ἀπὸ τὴν ὀμορφιά
τῆς Παρθενίας της. Ἀκόμη καὶ ἡ συστολή
Της ἀπέναντι στὸν Ἀρχάγγελο λειτουργεῖ
χαρισματικά. ἀποκαλύπτει τὴν ἁγνότητα τῆς
ψυχῆς καὶ τὴν ἀνεπιτήδευτη πίστη. Στὴ Ναζαρέτ ἀναβιώνει ἡ Ἐδέμ, ὁ ἀπωλεσθείς παράδεισος, ὅπου ὁ Ἀδάμ καὶ ἡ τωρινή Εὔα
δὲν κρύβονται πιὰ τρομαγμένοι.
Συστέλλεται ἡ Μαριάμ καὶ ἡ “καθαρότητα”
τῶν Ἀγγέλων ὠχριᾶ. Σὲ ἐκείνους εἶναι “φυσική” κατάσταση ἡ ἁγιότητα. στὴν Παρθένο
φανερώνεται ὡς ἐλευθέρα ἐπιλογή! Ἐκεῖνοι
τρέμουν ἐνώπιον τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ,
ἡ Παρθένος ὑπακούει εἰρηνικὰ στὸ θέλημα
Του. Ἐκεῖνοι ἀποστέλλονται, ἡ Παρθένος
κυοφορεῖ τὸν Λόγο τῆς Σωτηρίας. Γι’ αὐτό
καὶ ἡ ἐγκυμονοῦσα Παναγία δὲν εἶναι μιὰ
ὄμορφη εἰκόνα, ἀλλά μιὰ δυναμική πραγματικότητα ποὺ ἀλλάζει τὴν πορεία τοῦ κόσμου
καὶ τῆς ψυχῆς μας. Φέρουσα τὸν Θεό στὴν
μήτρα Της καθίσταται ἡ πηγή τῆς χαρᾶς καὶ
ὁ θρίαμβος τῶν ἀνθρώπων ἐπάνω στὸν θάνατο. Τὸ φίμωτρο τῶν δυσσεβῶν. Ἡ κρίση

τοῦ κόσμου. Ἡ γῆ ἐξ ἧς ρέει μέλι καὶ γάλα.
Μὲ τὸν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου ξεπροβάλλει ὁ νέος κόσμος, ὁ κόσμος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ σημάδι του ἡ Γέννηση,
ἡ οποία δὲν ὁδηγεῖ στήν λήξη, στὴν ταπείνωση
τοῦ θανάτου. Ἀντιθέτως, εἶναι ἡ ἀναμέτρηση
μὲ τὸν θάνατο. Ἡ κυοφορία της δὲν μετέχει
τῆς ἁμαρτίας, ἀλλ’ ἐγκαινιάζει καὶ ἀναδεικνύει
τὴν θαυματουργική ὀμορφιά τῆς παρθενικῆς
κτίσης. Ἡ μητέρα εἶναι Παρθένος. Ἡ σύλληψη
ὑπερφυής. Καὶ ἡ σύνθεση ἱλιγγιώδης: Θεός
καὶἄνθρωπος στὸ πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ. Ἄλλωστε ὁ χείμαρρος τῆς νέας
ζωῆς δὲν θὰ μπορούσε νὰ περάσει μέσα ἀπὸ
τὰ συνήθη κανάλια τῆς ἀνθρώπινης τεκνογονίας. Διαρρηγνύει τὰ δεσμά τῆς συνήθειας,
γιὰ νὰ προσφέρει στὸν καθένα τὴν δυνατότατα νά κυοφορήσει τὸν Χριστό μέσα του,
στὴν καρδιά του! Νὰ καταστεῖ Θεοδόχος.
Νὰ ζήσει τὴν πληρότητα ἑνός προσωπικοῦ
Εὐαγγελισμοῦ. Νὰ δεχθεῖ τὸ μήνυμα τῆς
χαρᾶς, τὸ Εὐαγγέλιο.
Αὐτή τὴν ἀλήθεια ἡ Ἐκκλησία τὴν βιώνει
στὸ κατεξοχήν μυστήριο, στὴν καρδιά της,
στή Θεία Λειτουργία. Ὅταν τὴν ὥρα τῆς
Ἁγίας Ἀναφορᾶς ὁ ἱερέας συντετριμμένος
προσπίπτει στὴν Ἁγία Τράπεζα, ἐκλιπαρεῖ:
“κατάπεμψον τὸ Πνεῦμα σου τὸ Ἅγιον ἐφ΄
ἡμᾶς” πρῶτα καὶ ἔπειτα “ἐπί τὰ προκείμενα
δῶρα ταῦτα”. Ἡ Ἐκκλησία παίρνει τὴν θέση
τῆς Παρθένου. Δέχεται τὸ Πνεῦμα: «Εἰ μὴ
Πνεῦμα παρῆν, οὐκ ἄν συνέστη ἡ Ἐκκλησία»
παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος. ἄν δὲν εἶχε
ἔλθει τὸ Πνεῦμα, δὲν θὰ εἶχε συγκροτηθεῖ ἡ
Ἐκκλησία. «Εἰ δὲ συνίσταται ἡ Ἐκκλησία,
εὔδηλον ὅτι τὸ Πνεῦμα πάρεστι». Ἀφοῦ
ὑπάρχει Ἐκκλησία εἶναι φανερό ὅτι τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα ἔχει ἔλθει.
Ζεῖ λειτουργικά ἡ Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα
Χριστοῦ, καὶ βιώνει ἐμπειρικά τὴν σωτηρία
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ χαρίζοντάς μας τὴν ἐλευθερία τῆς κατάφασης: « Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου,
γένοιτό μοι κατά τὸ ρῆμα σου». Ἡ ἁγιότητα
εἶναι ἐλεύθερη θέληση καὶ συγκατάθεση.
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Κάθε Λειτουργία, λοιπόν, ἀποτελεῖ μιὰ
ἀφορμή προσωπικοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ
ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ κόσμου στὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας καὶ τῆς χαρᾶς. Ἀποτελεῖ τὴν κατανόηση καὶ τὴν ἐπιβεβαίωση
τοῦ τότε θαύματος στὸ σήμερα. Ἑρμηνεύει
δυναμικά τὴν Ἁγιότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ
τῶν Ἁγίων Της, τῶν ὁποίων ἡ καρδιά δεχομένη τὸν Εὐαγγελισμό, ὡς γῆ καλή,
«αὐτομάτη» καρποφορεῖ μὲ τὴν χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος.
Σωζόμενος ὁ ἄνθρωπος καὶ πληρούμενος
Πνεύματος κινεῖται ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ του,
ἐκστασιάζεται, καὶ ἐπιποθεῖ τὴν κοινή σωτηρία καὶ ὠφέλεια. Γιὰ τὸν Ἅγιο ὁ Εὐαγγελισμός ἀποκτᾶ κοσμολογικές διαστάσεις.
Εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὁ
ἀνακαίνισμός του! Προσφέρεται ὡς ἀπόδειξη
γιὰ τὴν καινή ζωή ποὺ ἁπλόχερα μοιράζει
ἡ θεοδόχος γαστέρα τῆς Μαρίας ἀλλά καὶ
ἡ καρποφόρα καρδιά κάθε ἀνθρώπου.
Ψηλαφητό παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ ζωή
τῶν Ἁγίων, ὁ πόθος τους γιὰ τὸν Θεό, ἡ
χαρὰ καὶ ἡ εἰρήνη τους. Ἡ ἐναγώνια καὶ
διάπυρη προσευχή τους ὡς μιὰ ὁλοκληρωτική, ψυχῇ τε καὶ σώματι, προσφορὰ
τους στὸν θεϊκό ἔρωτα. Ὁ βίος τους, ὁ
ὁποῖος ἀναπλάθεται ἀπό κάμινος πειρασμῶν σὲ Ἐδέμ μυστικῆς εὐωχίας. Ἡ
πείνα τους καὶ ἡ δίψα τους γιὰ τὴν αἰώνια
ζωή σαρκωμένη στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ.
Αὐτὴ ἡ ἀγωνία γιὰ τὴν συνάντησή τους
μὲ τὸν Χριστό, τὸν Εὐαγγελισμό τῆς ὕπαρξής τους, ἀποτυπώνεται ἐμφανῶς στὶς
αἱμάτινες προσευχές τους! «Φώτισόν μου
τὸ σκότος» βοᾶ ὁ ἑορταζόμενος σήμερα
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, συμπυκνώνοντας στὰ λόγια του ὅλη τὴ λαχτάρα τῆς
συνάντησης, τῆς Ὑπαπαντῆς μὲ τὸν Κύριο!
Καὶ ὁλόκληρη ἡ ζωή του μεταμορφώνεται
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σ’ ἕναν ἀνύστακτο ἀγώνα ὑπεράσπισης
τῆς ἀλήθειας τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου
μὲ τὸ Θεό.
Κι ἄν τὰ παραπάνω φαντάζουν μακρινὰ
ἀπὸ τὴν καθημερινότητά μας, ἄς ἀναλογιστοῦμε ψύχραιμα καὶ εἰλικρινὰ, γιατὶ τὸ
δοῦλο γένος διάλεξε αὐτὴ τὴν ἡμέρα γιὰ
τὴν ἐξέγερσή του. Τὸ πῶς μυστικὰ καὶ
ἐμπειρικὰ συνδύασε τὸ ζητούμενο τῆς
ἐλευθερίας του μὲ τὴν ἐλευθερία τῆς κτίσεως διὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Πῶς θέλησε
νὰ ταυτίσει τὸ ἱστορικό του πεπρωμένο
μὲ τὴν χαρὰ τῆς Θεοτόκου.
Σεβασμιώτατε,
Καθώς ἡ ἱερὰ Καθέδρα Σας σεμνύνεται
νὰ ἑορτάζει μετὰ τῆς Κυρίας Θεοτόκου τὰ
Εὐαγγέλια τῆς χαρᾶς καὶ τῆς σωτηρίας
τοῦ σύμπαντος κόσμου, συνάξατε τὰ τέκνα
Σας κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τοῦ ὡμοφορίου
Σας πρὸς παρηγορία, λατρεία καὶ δοξολογία! Εὐχηθεῖτε γιὰ τὴν καρποφορία τῆς
σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου.
Εὐχηθεῖτε, Σεβασμιώτατε, νὰ μᾶς ἀξιώσει
ὁ Θεός νὰ βιώσουμε τὸν Εὐαγγελισμό
τῶν καρδιῶν μας.
Ν’ ἀναγνωρίσουμε τὴν Ἀρχαγγελική
φωνή.
Νὰ μεταμορφώνεται ἡ ψυχή μας σὲ Ναζαρέτ καὶ ἀνώγαιον μέγα τῆς Πεντηκοστῆς
ἐντὸς τῆς Θεῖας Λειτουργίας: Σάρκωση,
ποὺ θά προσλαμβάνει τὴν σάρκα τοῦ κόσμου καὶ φωτιά ποὺ θὰ τὴν καθαρίζει καὶ
θὰ τὴν ἀφθαρτίζει.
Πνεῦμα Θεοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ μᾶς χρίει μὲ
τὰ μύρα τοῦ οὐρανοῦ.
Ὑετός, στὴν ξηρασία τῆς ἁμαρτίας καὶ
ὁ εὔοσμος κρίνος τῆς σωτηρίας μας. Ἀμήν.
Λόγος ἐκφωνηθείς τῇ Β΄ Κυριακή
τῶν Νηστειῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῇ 24η Μαρτίου 2019

Ὅ

ταν κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι
θὰ πρέπει νὰ ξέρει ποῦ πηγαίνει.
Αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴ Μεγάλη
Σαρακοστή. Πάνω ἀπ᾿ ὅλα ἡ Μεγάλη Σαρα‐
κοστὴ εἶναι ἕνα πνευματικὸ ταξίδι ποὺ προ‐
ορισμός του εἶναι τὸ Πάσχα, ἡ Ἑορτὴ Ἑορτῶν».
Εἶναι ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν «πλήρωση
τοῦ Πάσχα, ποὺ εἶναι ἡ πραγματικὴ Ἀποκά‐
λυψη». Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀρχί‐
σουμε μὲ τὴν προσπάθεια νὰ καταλάβουμε
αὐτὴ τὴ σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴ
Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα, γιατὶ αὐτὴ ἀπο‐
καλύπτει κάτι πολὺ οὐσιαστικὸ καὶ πολὺ
σημαντικὸ γιὰ τὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ ζωή
μας.
Ἄραγε εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐξηγήσουμε
ὅτι τὸ Πάσχα εἶναι κάτι πολὺ περισσότερο
ἀπὸ μία γιορτή, πολὺ πέρα ἀπὸ μία ἐτήσια
ἀνάμνηση ἑνὸς γεγονότος ποὺ πέρασε; Ὁ
καθένας πού, ἔστω καὶ μία μόνο φορά,
ἔζησε αὐτὴ
τὴ νύχτα «τὴ
σωτήριο, τὴ
φωταυγὴ καὶ
λαμπροφό‐
ρο», ποὺ
γεύτηκε ἐκεί‐
νη τὴ μονα‐
δικὴ χαρά, τὸ
ξέρει αὐτό.
Ἀλλὰ τί
εἶναι αὐτὴ ἡ
χαρά; Γιατί
ψ έ λν ο υ μ ε
στὴν ἀνα‐
στάσιμη λει‐

τουργία: νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,
οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια»; Μὲ
ποιὰ ἔννοια ἑορτάζομεν» ‐ καθὼς ἰσχυριζό‐
μαστε ὅτι τὸ κάνουμε ‐ θανάτου τὴν νέκρωσιν,
Ἅδου τὴν καθαίρεσιν ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνί‐
ου ἀπαρχήν...;
Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις ἡ ἀπάντηση
εἶναι: ἡ νέα ζωὴ ἡ ὁποία πρὶν ἀπὸ δυὸ χι‐
λιάδες περίπου χρόνια ἀνέτειλεν ἐκ τοῦ τά‐
φου», προσφέρθηκε σὲ μᾶς, σὲ ὅλους ἐκεί‐
νους ποὺ πιστεύουν στὸ Χριστό. Μᾶς δόθηκε
τὴ μέρα ποὺ βαφτιστήκαμε, τὴ μέρα δηλαδὴ
ποὺ ὅπως λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος: ... συνετάφημεν
οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θά‐
νατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν
διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς
ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν (Ρωμ.
6,4).
Ἔτσι τὸ Πάσχα πανηγυρίζουμε τὴν Ἀνά‐
σταση τοῦ Χριστοῦ σὰν γεγονὸς ποὺ ἔγινε
καὶ ἀκόμη γίνεται σὲ μᾶς. Γιατὶ ὁ καθένας
ἀπὸ μᾶς ἔλαβε τὸ δῶρο αὐτῆς τῆς νέας
ζωῆς καὶ τὴ δύναμη νὰ τὴν ἀποδεχτεῖ καὶ
νὰ ζήσει διὰ μέσου της. Εἶναι ἕνα δῶρο ποὺ
ριζικὰ ἀλλάζει τὴ διάθεσή μας ἀπέναντι σὲ
κάθε κατάσταση αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀκόμη
καὶ ἀπέναντι στὸ θάνατο. Μᾶς δίνει τὴ δύ‐
ναμη νὰ ἐπιβεβαιώνουμε θριαμβευτικὰ τό:
νικήθηκε ὁ θάνατος». Φυσικὰ ὑπάρχει ἀκόμα
ὁ θάνατος, εἶναι σίγουρος, τὸν ἀντιμετωπί‐
ζουμε, καὶ κάποια μέρα θὰ ἔρθει καὶ γιὰ
μᾶς. Ἀλλὰ ὅλη ἡ πίστη μας εἶναι ὅτι μὲ τὸ
δικό Του θάνατο ὁ Χριστὸς ἄλλαξε τὴ φύση
ἀκριβῶς τοῦ θανάτου. Τὸν ἔκανε πέρασμα ‐
διάβαση», Πάσχα» ‐ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
μεταμορφώνοντας τὴ δραματικότερη τρα‐
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γωδία σὲ αἰώνιο θρίαμβο, σὲ νίκη. Μὲ τὸ
θανάτῳ θάνατον πατήσας», μᾶς ἔκανε μέ‐
τοχους τῆς Ἀνάστασής Του. Ἀκριβῶς γι αὐτὸ
στὸ τέλος τοῦ ὄρθρου τῆς Ἀνάστασης ‐ στὸν
Κατηχητικὸ Λόγο τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου
‐ λέμε θριαμβευτικά: Ἀνέστη Χριστός, καὶ
ζωὴ πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς
οὐδεὶς ἐν τῷ μνήματι».
Τέτοια εἶναι ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας ποὺ
ἐπιβεβαιώνεται καὶ φανερώνεται μὲ τὴ ζωὴ
τῶν ἀναρίθμητων ἁγίων της. Ἀλλὰ μήπως
δὲ ζοῦμε καθημερινὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὴ ἡ
πίστη σπάνια γίνεται καὶ δική μας ἐμπειρία;
Μήπως δὲ χάνουμε πολὺ συχνὰ καὶ δὲν
προδίνουμε αὐτὴ τὴ νέα ζωὴ ποὺ λάβαμε
σὰν δῶρο, καὶ στὴν πραγματικότητα ζοῦμε
σὰν νὰ μὴν ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ σὰν
νὰ μὴν ἔχει νόημα γιὰ μᾶς αὐτὸ τὸ μοναδικὸ
γεγονὸς; Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐξαιτίας τῆς ἀδυναμίας
μας, τῆς ἀνικανότητάς μας νὰ ζοῦμε σταθερὰ
μὲ πίστη ἐλπίδα καὶ ἀγάπη», στὸ ἐπίπεδο
ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἀνέβασε ὁ Χριστὸς ὅταν
εἶπε: Ζητεῖτε πρώτον τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
καὶ τὴν δικαιοσύνην Αὐτοῦ. Ἁπλούστατα
ἐμεῖς ξεχνᾶμε ὅλα αὐτὰ γιατὶ εἴμαστε τόσο
ἀπασχολημένοι, τόσο βυθισμένοι στὶς κα‐
θημερινὲς ἔγνοιες μας καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ
ξεχνᾶμε, ἀποτυχαίνουμε. Μέσα σ αὐτὴ τὴ
λησμοσύνη, τὴν ἀποτυχία καὶ τὴν ἁμαρτία
ἡ ζωή μας γίνεται ξανὰ παλαιὰ», εὐτελής,
σκοτεινὴ καὶ τελικὰ χωρὶς σημασία, γίνεται
ἕνα χωρὶς νόημα ταξίδι γιὰ ἕνα χωρὶς νόημα
τέρμα. Καταφέρνουμε νὰ ξεχνᾶμε ἀκόμα
καὶ τὸ θάνατο καὶ τελικά, ἐντελῶς αἰφνιδια‐
στικά, μέσα στὶς «ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς»
μᾶς ἔρχεται τρομακτικός, ἀναπόφευκτος,
παράλογος. Μπορεῖ κατὰ καιροὺς νὰ παρα‐
δεχόμαστε τὶς ποικίλες ἁμαρτίες μας καὶ νὰ
τὶς ἐξομολογούμαστε, ὅμως ἐξακολουθοῦμε
νὰ μὴν ἀναφέρουμε τὴ ζωή μας σ᾿ ἐκείνη τὴ
νέα ζωὴ ποὺ ὁ Χριστὸς ἀποκάλυψε καὶ μᾶς
ἔδωσε. Πραγματικὰ ζοῦμε σὰν νὰ μὴν ἦρθε
ποτὲ Ἐκεῖνος. Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη πραγματικὴ
ἁμαρτία, ἡ ἁμαρτία ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν, ἡ
ἀπύθμενη θλίψη καὶ τραγωδία ὅλων τῶν
κατ᾿ ὄνομα χριστιανῶν.
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Ἂν τὸ ἀναγνωρίζουμε αὐτό, τότε μποροῦμε
νὰ καταλάβουμε τί εἶναι τὸ Πάσχα καὶ γιατὶ
χρειάζεται καὶ προϋποθέτει τὴ Μεγάλη Σα‐
ρακοστή. Γιατὶ τότε μποροῦμε νὰ καταλά‐
βουμε ὅτι ἡ λειτουργικὴ παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ὅλος ὁ κύκλος τῶν ἀκολουθιῶν
της ὑπάρχουν, πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα, γιὰ νὰ μᾶς
βοηθήσουν νὰ ξαναβροῦμε τὸ ὅραμα καὶ
τὴν γεύση αὐτῆς τῆς νέας ζωῆς, ποὺ τόσο
εὔκολα χάνουμε καὶ προδίνουμε, καὶ ὕστερα
νὰ μπορέσουμε νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ
ξαναγυρίσουμε στὴν Ἐκκλησία. Πῶς εἶναι
δυνατὸν νὰ ἀγαπᾶμε καὶ νὰ ἐπιθυμοῦμε
κάτι ποὺ δὲν τὸ ξέρουμε; Πῶς μποροῦμε ἂν
βάλουμε πάνω ἀπὸ καθετὶ ἄλλο στὴ ζωή
μας κάτι ποὺ ποτὲ δὲν ἔχουμε δεῖ καὶ δὲν
ἔχουμε χαρεῖ; Μὲ ἄλλα λόγια: πῶς μποροῦμε,
πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναζητήσουμε μιὰ
Βασιλεία γιὰ τὴν ὁποία δὲν ἔχουμε ἰδέα; Ἡ
λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
καὶ εἶναι ἀκόμα καὶ τώρα ἡ εἴσοδος καὶ ἡ
ἐπικοινωνία μας μὲ τὴ νέα ζωὴ τῆς Βασιλείας.
Μέσα ἀπὸ τὴ λειτουργική της ζωὴ ἡ Ἐκκλησία
μᾶς ἀποκαλύπτει ἐκεῖνα ποὺ ὀφθαλμὸς οὐκ
οἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν
ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς
τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Κορ. 2,9). Καὶ στὸ
κέντρο αὐτῆς τῆς λειτουργικῆς ζωῆς, σὰν
καρδιά της καὶ μεσουράνημά της ‐ σὰν ἥλιος
ποὺ οἱ ἀκτίνες του διαπερνοῦν καθετὶ ‐ εἶναι
τὸ Πάσχα. Τὸ Πάσχα εἶναι ἡ πόρτα, ἀνοιχτὴ
κάθε χρόνο, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ὑπέρλαμπρη
Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἡ πρόγευση
τῆς αἰώνιας χαρᾶς ποὺ μᾶς περιμένει, εἶναι
ἡ δόξα τῆς νίκης ἡ ὁποία ἀπὸ τώρα, ἂν καὶ
ἀόρατη, πλημμυρίζει ὅλη τὴν κτίση: νικήθηκε
ὁ θάνατος».
Ὁλόκληρη ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ὀργανωμένη γύρω ἀπὸ τὸ Πάσχα, γι᾿ αὐτὸ
καὶ ὁ λειτουργικὸς χρόνος, δηλαδὴ ἡ διαδοχὴ
τῶν ἐποχῶν καὶ τῶν ἑορτῶν, γίνεται ἕνα τα‐
ξίδι, ἕνα προσκύνημα στὸ Πάσχα, ποὺ εἶναι
τὸ Τέλος καὶ ποὺ ταυτόχρονα εἶναι ἡ Ἀρχή.
Εἶναι τὸ τέλος ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀποτελοῦν
τὰ παλαιὰ» καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς «νέας ζωῆς», μιὰ
συνεχὴς «διάβαση ἀπὸ τὸν «κόσμο τοῦτο»

στὴν Βασιλεία ποὺ ἔχει ἀποκαλυφτεῖ ἐν
Χριστῷ.
Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ ἡ παλαιὰ» ζωή, ἡ ζωὴ τῆς
ἁμαρτίας καὶ τῆς μικρότητας, δὲν εἶναι
εὔκολο νὰ ξεπεραστεῖ καὶ ν᾿ ἀλλάξει. Τὸ
Εὐαγγέλιο περιμένει καὶ ζητάει ἀπὸ τὸν
ἄνθρωπο νὰ κάνει μιὰ προσπάθεια ἡ ὁποία,
στὴν κατάσταση ποὺ βρίσκεται τώρα ὁ
ἄνθρωπος, εἶναι οὐσιαστικὰ ἀπραγματο‐
ποίητη. Ἀντιμετωπίζουμε μία πρόκληση. Τὸ
ὅραμα, ὁ στόχος, ὁ τρόπος τῆς νέας ζωῆς
εἶναι γιὰ μᾶς μία πρόκληση ποὺ βρίσκεται
τόσο πολὺ πάνω ἀπὸ τὶς δυνατότητές μας!
Γι᾿ αὐτό, ἀκόμα καὶ οἱ Ἀπόστολοι, ὅταν
ἄκουσαν τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου Τὸν ρώ‐
τησαν ἀπελπισμένα: τὶς ἄρα δύναται
σωθῆναι; (Ματθ. 19,26). Στ ἀλήθεια δὲν
εἶναι καθόλου εὔκολο ν ἀπαρνηθεῖς ἕνα
ἀσήμαντο ἰδανικὸ ζωῆς καμωμένο μὲ τὶς
καθημερινὲς φροντίδες, μὲ τὴν ἀναζήτηση
τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, μὲ τὴν ἀσφάλεια καὶ
τὴν ἀπόλαυση καὶ νὰ δεχτεῖς ἕνα ἄλλο
ἰδανικὸ ζωῆς τὸ ὁποῖο βέβαια δὲν στερεῖται
καθόλου τελειότητας στὸ σκοπὸ του: Γίνεσθε
τέλειοι ὡς ὁ Πατὴρ ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς τέλειος
ἐστίν. Αὐτὸ ὁ κόσμος μὲ ὅλα του τὰ μέσα»
μᾶς λέει: νὰ εἶσαι χαρούμενος, μὴν ἀνησυ‐
χεῖς, ἀκολούθα τὸν «εὐρὺ» δρόμο. Ο Χριστὸς
στὸ Εὐαγγέλιο λέει: διάλεξε τὸ στενὸ δρόμο,
ἀγωνίσου καὶ ὑπόφερε, γιατὶ αὐτὸς εἶναι ὁ
δρόμος γιὰ τὴ μόνη ἀληθινὴ εὐτυχία. Καὶ
ἂν ἡ Ἐκκλησία δὲν βοηθάει πῶς θὰ μπορέ‐
σουμε νὰ κάνουμε αὐτὴ τὴ φοβερὴ ἐκλογή;
Πῶς μποροῦμε νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ξα‐
ναγυρίσουμε στὴν ὑπέροχη ὑπόσχεση ποὺ
μᾶς δίνεται κάθε χρόνο τὸ Πάσχα; Ἀκριβῶς
αὐτὴ εἶναι ἡ στιγμὴ ποὺ ἐμφανίζεται ἡ Με‐
γάλη Σαρακοστή. Αὐτὴ εἶναι ἡ χείρα βοη‐
θείας» ποὺ ἁπλώνει σὲ μᾶς ἡ Ἐκκλησία.
Εἶναι τὸ σχολεῖο τῆς μετάνοιας ποὺ θὰ μᾶς
δώσει δύναμη νὰ δεχτοῦμε τὸ Πάσχα ὄχι
σὰν μιὰ ἁπλὴ εὐκαιρία νὰ φᾶμε, νὰ πιοῦμε,
ν᾿ ἀναπαυτοῦμε, ἀλλά, βασικά, σὰν τὸ τέλος
τῶν «παλαιῶν» ποὺ εἶναι μέσα μας καὶ σὰν
εἴσοδό μας στὸ νέο.
Στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία ὁ βασικὸς σκοπὸς

τῆς Σαρακοστῆς ἦταν νὰ προετοιμαστοῦν
οἱ Κατηχούμενοι, δηλαδὴ οἱ νέοι ὑποψήφιοι
χριστιανοί, γιὰ τὸ βάπτισμα πού, ἐκεῖνο τὸν
καιρό, γίνονταν στὴ διάρκεια τῆς ἀναστάσιμης
Θείας Λειτουργίας. Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τώρα
ποὺ ἡ Ἐκκλησία δὲν βαφτίζει πιὰ τοὺς χρι‐
στιανοὺς σὲ μεγάλη ἡλικία καὶ ὁ θεσμὸς
τῆς κατήχησης δὲν ὑπάρχει πιά, τὸ βασικὸ
νόημα τῆς Σαρακοστῆς παραμένει τὸ ἴδιο.
Γιατί, ἂν καὶ εἴμαστε βαφτισμένοι, ἐκεῖνο
ποὺ συνεχῶς χάνουμε καὶ προδίνουμε εἶναι
ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ λάβαμε στὸ Βάπτισμα.
Ἔτσι τὸ Πάσχα γιὰ μᾶς εἶναι ἡ ἐπιστροφή,
ποὺ κάθε χρόνο κάνουμε, στὸ βάπτισμά μας
καὶ ἑπομένως ἡ Σαρακοστὴ εἶναι ἡ προετοι‐
μασία μας γι᾿ αὐτὴ τὴν ἐπιστροφὴ ‐ ἡ ἀργὴ
ἀλλὰ ἐπίμονη προσπάθεια νὰ πραγματο‐
ποιήσουμε τελικὰ τὴ δική μας διάβαση», τὸ
Πάσχα» μας στὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή. Τὸ ὅτι,
καθὼς θὰ δοῦμε, οἱ ἀκολουθίες στὴ σαρα‐
κοστιανὴ λατρεία διατηροῦν ἀκόμα καὶ σή‐
μερα τὸν κατηχητικὸ καὶ βαπτιστικὸ χαρα‐
κτήρα, δὲν εἶναι γιατὶ διατηροῦνται «ἀρχαι‐
ολογικὰ» ἀπομεινάρια, ἀλλὰ εἶναι κάτι τὸ
ζωντανὸ καὶ οὐσιαστικὸ γιὰ μᾶς. Γι αὐτὸ
κάθε χρόνο ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ καὶ τὸ
Πάσχα εἶναι, μιὰ ἀκόμα φορά, ἡ ἀνακάλυψη
καὶ ἡ συνειδητοποίηση τοῦ τί γίναμε μὲ τὸν
«διὰ βαπτίσματός» μας θάνατο καὶ τὴν ἀνά‐
σταση.
Ἕνα ταξίδι, ἕνα προσκύνημα! Καθὼς τὸ
ἀρχίζουμε, καθὼς κάνουμε τὸ πρῶτο βῆμα
στὴ χαρμολύπη» τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς
βλέπουμε ‐ μακριά, πολὺ μακριὰ ‐ τὸν προ‐
ορισμό. Εἶναι ἡ χαρὰ τῆς Λαμπρῆς, εἶναι ἡ
εἴσοδος στὴ δόξα τῆς Βασιλείας. Εἶναι αὐτὸ
τὸ ὅραμα, ἡ πρόγευση τοῦ Πάσχα, ποὺ κάνει
τὴ λύπη τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς χαρά,
φῶς, καὶ τὴ δική μας προσπάθεια μιὰ πνευ‐
ματικὴ ἄνοιξη». Ἡ νύχτα μπορεῖ νὰ εἶναι
σκοτεινὴ καὶ μεγάλη, ἀλλὰ σὲ ὅλο τὸ μῆκος
τοῦ δρόμου μιὰ μυστικὴ καὶ ἀκτινοβόλα
αὐγὴ φαίνεται νὰ λάμπει στὸν ὁρίζοντα.
Μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς ἀπὸ τῆς προσδοκίας
ἡμῶν, Φιλάνθρωπε!»
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Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας,
φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δὲ ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί
μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι
εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Λεγᾶτος

Ἡ

περίοδος τῆς μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι περίοδος πνευματικοῦ ἀγώνα καὶ περισυλλογῆς. Σκοπὸς ἡ σωστὴ προετοιμασία
γιὰ τὰ μεγάλα γεγονότα τῶν Παθῶν
καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ποὺ
θὰ γιορτάσουμε σὲ λίγο.
Ἡ προσευχὴ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μέσα
τῆς ὁλοκληρωμένης ἐν Κυρίῳ προετοιμασίας. Αὐτὴ τὴν περίοδο ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία ἔχει πλῆθος προσευχῶν, ποὺ
προσφέρει στὰ μέλη της. Μιὰ ἀπ αὐτὲς
εἶναι καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ
τοῦ Σύρου. «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς
ζωῆς μου....».
Μικρὴ σὲ μέγεθος, ἀλλὰ γεμάτη
πνευματικὴ δύναμη ἀγγίζει βαθειὰ τὴν
ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ προκαλεῖ κατάνυξη καὶ συντριβή. Ἀπαγγέλλεται σὲ
ὅλες τὶς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐκτὸς Σαββάτου καὶ Κυριακῆς. Τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ἡ
προσευχὴ αὐτὴ συνοδεύεται ἀπὸ μεγάλες
μετάνοιες ποὺ κάνουν οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ
πιστοί.
Ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ περιεχομένου
τῆς προσευχῆς παρατηροῦμε ὅτι ζητᾶμε
ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ μᾶς φυλάττει ἀπὸ τέσσερα κακὰ πνεύματα καὶ νὰ μᾶς χαρίζει
τέσσερα καλὰ πνεύματα, τὶς ἀρετές.
Τὰ τέσσερα κακὰ πνεύματα δὲν εἶναι
ἄλλα, ἀπὸ τὰ πνεύματα τοῦ πονηροῦ
ποὺ ἀσταμάτητα μᾶς πολεμοῦν καὶ θέ-
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λουν νὰ μᾶς ὑποτάξουν στὸ διάβολο
καὶ τὴν ἁμαρτία. Ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Κύριο
νὰ μὴν ἐπιτρέψει τὴν ὑποδούλωσή μας
σ’ αὐτά. Ἡ ὑποδούλωση αὐτὴ θὰ μᾶς
φέρει στὴν αἰώνιο κόλαση. Γιατί ὅμως
ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ ἀναφέρει μόνο τέσσερα;
Ἡ ἐπιλογὴ δὲν ἔγινε χωρὶς λόγο. Θὰ τὸ
δείξουμε στὴ συνέχεια.
Πνεῦμα ἀργίας: Δὲν ἀναφέρεται στὴ
σωματικὴ ἀργία. Ὁ Ἅγιος ἔχει ὑπ ὄψη
του μιὰ ἄλλη ἀργία ποὺ εἶναι βλαβερὴ
καὶ καταστροφικὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ
ζωή. Εἶναι ἡ μὴ ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν
τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε νὰ
γίνει ἅγιος. Τὸ ὅτι δὲν φθάνουν πολλοὶ
ἄνθρωποι στὴν ἁγιότητα, στὴ θέωση,
αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ὀκνηρία, τὴν ἀργία,
ποὺ ὁδηγεῖ στὴν πνευματικὴ στασιμότητα.
Πνεῦμα περιεργείας: Ἡ περιέργεια
κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες δὲν ἔχει τὴν
ἔννοια, ποὺ τῆς δίδουμε σήμερα. Εἶναι
ἡ προσκόλληση στὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Ἡ
περιέργεια εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴν
ἀργία. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἀδιαφορεῖ γιὰ
τὰ πνευματικά, ἀναζητᾶ μία ἀπατηλὴ
ὁλοκλήρωση στὰ γήινα, στὰ φθαρτά,
στὰ ἐγκόσμια.
Πνεῦμα φιλαρχίας: Εἶναι τὸ πνεῦμα
ποὺ ἀλλάζει τὴν συμπεριφορά μας ἔναντι
τοῦ συνανθρώπου. Εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς
τυραννίας καὶ τοῦ ἀτομισμοῦ. Ἡ
ἀληθινὴ ἐξουσία εἶναι δια-

κονία καὶ ὑπηρεσία στὸν ἀμπελώνα τοῦ
Κυρίου. Ὅταν ἡ φροντίδα τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι στραμμένη στὰ ὑλικὰ γίνεται
δοῦλος τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ μεταβάλλεται σὲ πράγμα χωρὶς ἀξία καὶ περιεχόμενο.
Πνεῦμα ἀργολογίας: Σύμφωνα μὲ
τοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ
ἐξευτελισμὸς τοῦ πιὸ πολύτιμου δώρου
τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ χαρίσματος τοῦ λόγου. Ἡ ἀκατάσχετη φλυαρία δείχνει ἕνα
ἀκατάστατο ψυχικὸ κόσμο. Ὁ Κύριος
μᾶς λέγει ὅτι θὰ δώσουμε λόγο καὶ γιὰ
ἕνα ἀργὸ λόγο μας.
Τὰ τέσσερα κακὰ πνεύματα συνδέονται μεταξύ τους καὶ σχηματίζουν ἕνα
κατήφορο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν πνευματικὴ
καταστροφή. Ἀπὸ τὴν ἀργία γιὰ τὴ
σωτηρία, ὁ ἄνθρωπος ἐπιδίδεται στὴν
ἀπατηλὴ περιέργεια, ἀπὸ τὴν περιέργεια
στὴν φιλαρχία, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἀργολογία.
Στὸ δεύτερο μέρος τῆς προσευχῆς
ὁ Ἅγιος ἀναφέρει τὰ χαρακτηριστικὰ
τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Ζητᾶμε ἀπὸ τὸ Θεὸ
πνεῦμα ταπεινοφροσύνης, σωφροσύνης,
ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης.
Ἡ σωφροσύνη: Δηλώνει τὴν ἁγνότητα ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα τῆς σάρκας.
Τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ναὸς τοῦ
Θεοῦ καὶ σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν ἐπιτρέπεται ὁ μολυσμός του μὲ τὴν ἁμαρτία.
Ἡ ἁγνότητα τοῦ σώματος προϋποθέτει
τὴν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς, ποὺ εἶναι τὸ
πρῶτο βῆμα τῆς ἀπαθείας, τῆς καθαρῆς
ἀπὸ τὰ πάθη ψυχῆς.
Πνεῦμα ταπεινοφροσύνης: Εἶναι τὸ
ταπεινὸ φρόνημα ἔναντι τοῦ Ἁγίου καὶ
τελείου Θεοῦ. Ὅλα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ
τίποτε δικό μας. «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ
τῷ πνεύματι», λέγει ὁ Κύριος.
Ἡ ταπείνωση φέρει τὴ

χάρη τοῦ Κυρίου καὶ τὶς δωρεὲς τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος.
Πνεῦμα ὑπομονῆς: Ἡ ὑπομονὴ συνδέεται μὲ τὴν ταπεινοφροσύνη. Ὁ
ἄνθρωπος ὑπομένει μὲ πίστη ὅλες τὶς
δυσκολίες, θλίψεις, πόνους καὶ ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς. «Διὰ πολλῶν θλίψεων
δεῖ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ». Προσβλέπει μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ
ἀγάπη στὴν πρόνοια τοῦ Κυρίου.
Τέλος, ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση
ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ὅποιος ἔχει σωφροσύνη, ἔχει καὶ ταπείνωση καὶ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη. Ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη, ὑπάρχει ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Οἱ τέσσερις αὐτὲς ἀρετὲς – χαρίσματα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος – σχηματίζουν
μία σκάλα ποὺ μᾶς ἀνεβάζει στὸν οὐρανό. Ἡ ἁγνότητα θεραπεύει τὴν ἄρρωστη
ἀπὸ τὴν ἀργολογία ψυχή μας, ἡ ταπεινοφροσύνη μᾶς ἑνώνει μὲ τοὺς ἄλλους,
ἡ ὑπομονὴ μᾶς προφυλάσσει ἀπὸ τὴν
ὑποδούλωση στὰ πράγματα καὶ τέλος
ἡ ἀγάπη θεραπεύει τὴν ἀδιαφορία γιὰ
τὸν Κύριο καὶ τὴ σωτηρία. Γιὰ τὸν
ἄνθρωπο τῆς ἀγάπης ὅλα ἀρχίζουν ἀπὸ
τὸν Θεὸ καὶ τελειώνουν σ Αὐτόν.
Ἀδελφοί μου, ἡ περίοδος ποὺ διανύουμε εἶναι περίοδος προετοιμασίας
καὶ κατανύξεως. Ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ στὴν
προσευχή του προτρέπει ὅλους μας νὰ
ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Κύριο δυὸ τινά: 1ον νὰ
μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὰ κακὰ πνεύματα
ποὺ ἀπομακρύνουν τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ
καὶ 2ον νὰ μᾶς χαρίσει τὶς δωρεὲς καὶ
τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἂς εἶναι καθημερινὸ καὶ ἐπίμονο τὸ
αἴτημα αὐτό. Μόνο λουσμένοι μέσα
στὴ χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος θὰ
γιορτάσουμε ἀληθινὰ τὰ Πάθη καὶ τὴν
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.
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