
α�ράν�τα�μέ�ρες�καὶ�σα�ράν�τα�νύ�χτες�στὸ
ὄ�ρος� Σι�νᾶ� ὁ� προ�φή�της� Μω�υ�σῆς,� σὲ
μιὰ�μο�να�δι�κὴ�καὶ�ἀ�νε�πα�νά�λη�πτη�θε�ο�πτί�-
α,�ἐ�λάμ�βα�νε�ἀ�πὸ�τὸν�Θε�ὸ�τὸν�θε�ό�γρα�-
φο�νό�μο.�Ἀ�νά�με�σα�στὶς�δι�α�τά�ξεις,�ποὺ

ἐ�κτὸς�ἀ�πὸ�τὶς�δέ�κα�ἐν�το�λὲς�ἔ�δω�σε�ὁ�Θε�ός,�ἐν�-
τε�λῶς�ἰ�δι�αί�τε�ρη�θέ�ση�κα�τέ�χουν�οἱ�ὁ�δη�γί�ες�γιὰ
τὴν�κα�τα�σκευ�ὴ�τῆς�Σκη�νῆς�τοῦ�Μαρ�τυ�ρί�ου,
τοῦ�λα�τρευ�τι�κοῦ�κέν�τρου�τοῦ�λα�οῦ,�τοῦ�κι�νη�-
τοῦ�δη�λα�δὴ�να�οῦ�τοῦ�Θε�οῦ.�«Θὰ�φτιά�ξεις�τὴ
σκη�νὴ�καὶ�ὅ�λα�τὰ�σκεύ�η�της�κα�τὰ�τὸ�ὑ�πό�δειγ�-
μα�ποὺ�σοῦ�δεί�χθη�κε�στὸ�ὄ�ρος»,�εἶ�πε�στὸν�Μω�-
υ�σῆ�ὁ�Θε�ός,�γιὰ�νὰ�το�νί�σει�τὴ�ση�μα�σί�α�ποὺ�ἀ�-
πο�δί�δει�στὴν�κα�θα�ρό�τη�τα�καὶ�ἁ�γι�ό�τη�τα�τοῦ�χώ�-
ρου�καὶ�τοῦ�τρό�που�τῆς�λα�τρεί�ας�(Ἐξ.�25, 8�καὶ
40).

Καὶ�τοῦ�ὑ�πέ�δει�ξε�τὰ�πάν�τα�μὲ�ἐν�τυ�πω�σια�-
κὴ�λε�πτο�μέ�ρεια:�Τὸ�σχέ�διο,�τὶς�δι�α�στά�σεις,�τὶς
κα�τα�σκευ�α�στι�κὲς�ἰ�δι�αιτε�ρό�τη�τες,�τὰ�ὑ�λι�κά,�τὸν
ὅ�λο�ἐ�ξο�πλι�σμό�της:�Τὴν�Κι�βω�τὸ�τῆς�Δι�α�θή�κης,
τὴν�πρό�θε�ση�τῶν�ἄρ�των,�τὰ�θυ�σι�α�στή�ρια –�τοῦ
θυ�μι�ά�μα�τος�καὶ�τῶν�ὁ�λο�καυ�τω�μά�των�–�τὴν�ἑ�-
πτά�φω�τη�χρυ�σὴ�λυ�χνί�α,�τὸν�λου�τή�ρα�καὶ�ὅ�λα
τὰ�ἱ�ε�ρὰ�σκεύ�η�τῆς�λα�τρεί�ας.�Τοὺς�τε�χνί�τες�ποὺ
θὰ�τὰ�ἔ�φτια�χναν�ὅ�λα:�Τὸν�ἀρ�χι�μά�στο�ρα�Βε�σε�-
λε�ὴλ�καὶ�τὸν�βο�η�θό�του�Ἐ�λιάβ,�τοὺς�ὁ�ποί�ους
γέ�μι�σε�μὲ�πνεῦ�μα�«σο�φί�ας�καὶ�συ�νέ�σε�ως�καὶ
ἐ�πι�στή�μης», γιὰ�νὰ�ἐ�πι�τε�λέ�σουν�σω�στὰ�τὸ�ἔρ�-
γο�τους�(Ἐξ.�25, 9·�31, 1-11).�

Γιὰ�ὅ�λα�αὐ�τὰ�ὁ�Θε�ὸς�ζή�τη�σε�πο�λύ�τι�μα�ὑ�-
λι�κά:�Χρυ�σό,�ἄρ�γυ�ρο,�χαλ�κό,�ὑ�φά�σμα�τα�πο�λύ�-
τι�μα�λι�νά,�δέρ�μα�τα�κρι�ῶν,�ξύ�λα�ἄ�ση�πτα,�λί�θους
πο�λύ�τι�μους.�Ζή�τη�σε�ὅ�μως�νὰ�προ�σφερ�θοῦν�ἑ�-
κού�σια,�μό�νο�ἀ�πὸ�ὅ�σους�ἤ�θε�λαν.�Ἔ�τσι�κά�θε
ἄν�τρας�καὶ�γυ�ναί�κα�ποὺ�εἶ�χε�τέ�τοι�α�προ�αί�ρε�-
ση,�ἔ�φε�ρε�τὸ�ἀ�φι�έ�ρω�μά�του�στὸν�Κύ�ριο,�ὥ�στε
νὰ�κατασκευασθεῖ�τὸ��«ἁ�γί�α�σμα», ὁ�ἅ�γιος�τό�-

πος�ὅ�που�θὰ�φα�νε�ρω�νό�ταν�ὁ�Θε�ὸς�(Ἐξ.�25, 1-
7·35, 5-29).

Καὶ�ὅ�μως�ἡ�πρώ�τη�αὐ�τὴ�σκη�νὴ�ποὺ�ἔ�γι�νε�μὲ
τό�ση�μέ�ρι�μνα�τοῦ�Θε�οῦ�καὶ�τό�ση�προ�σο�χὴ�τῶν
ἀν�θρώ�πων,�δὲν�ἦ�ταν�πα�ρὰ�τύ�πος�καὶ�σκιὰ�μιᾶς
ἄλ�λης�σκη�νῆς,�ἑ�νὸς�ἄλ�λου�ἀ�συγ�κρί�τως�ἀ�νώ�-
τε�ρου�να�οῦ.�

Ὁ�νέ�ος�αὐ�τὸς�καὶ�«κα�θα�ρώ�τα�τος�να�ὸς�τοῦ
Σω�τῆ�ρος», ἡ�«ἐ�που�ρά�νιος�σκη�νή», ὁ�«οἶ�κος
τοῦ� Παν�τουρ�γοῦ»,«ἡ� πο�λυ�τί�μη�τος� πα�στὰς
καὶ�Παρ�θέ�νος»,�εἶ�ναι�αὐ�τὴ�ποὺ�ἀ�ξι�ώ�θη�κε�νὰ�γί�-
νει�μη�τέ�ρα�τοῦ�Θε�οῦ,�ἡ�Θε�ο�τό�κος,�ἡ�Πα�να�γί�-
α.�Ἀ�πὸ�μι�κρὴ�μέ�σα�στὰ�Ἅ�για�τῶν�Ἁ�γί�ων ἑ�τοι�-
μά�σθη�κε�«πρὸς�ὑ�πο�δο�χὴν�τοῦ�Θε�οῦ»,�ἔ�γι�νε
«σκεῦ�ος�ἱ�ε�ρώ�τα�τον�εἰς�κα�τοι�κη�τή�ριον�τοῦ�πα-
ν�τά�να�κτος�Θε�οῦ».�

Καὶ�ὅ�ταν�ἦλ�θε�τὸ�πλή�ρω�μα�τοῦ�χρό�νου,�δέ�-
χθη�κε�μέ�σα�της�καὶ�γέν�νη�σε�τὸν�Υἱ�ὸ�τοῦ�Θε�-
οῦ� καὶ� ἀ�να�δεί�χτη�κε,� ὅ�πως� τὴν� ἐ�ξυ�μνεῖ� μιὰ
πραγ�μα�τι�κὴ�πλημ�μυ�ρί�δα�τῶν�ὑ�μνο�λο�γι�κῶν�ἀ�-
να�φο�ρῶν,«πα�λά�τιον� κα�θα�ρὸν� καὶ� ἀ�μί�αν�τον,
φω�ταυ�γὲς�ἐν�δι�αί�τη�μα�τοῦ�Δε�σπό�του�τῶν�ὅ�-
λων·�ἄ�χραν�τος,�ἔμ�ψυ�χος,�πα�νά�μω�μος,�θε�ο�χώ�-
ρη�τος,�θεῖ�ος�ὄν�τως�καὶ�ἁ�γι�ώ�τα�τος�να�ὸς�τοῦ
ἁ�γί�ου�Θε�οῦ�ἡ�μῶν·�τοῦ�Θε�οῦ�κα�τοι�κη�τή�ριον·�ἁ�-
γί�α�σμα�ἔν�δο�ξον καὶ�κα�θα�ρώ�τα�τον·�ἡ�γι�α�σμέ�νη
σκη�νὴ�Θε�οῦ�τοῦ�Παν�το�κρά�το�ρος·�Μα�ρί�α�ἡ�ἄ�-
χραν�τος�καὶ�ἔμ�ψυ�χος�σκη�νή». 

Πό�σο�ὅ�μως�ἐν�θυ�μού�μα�στε�ὅ�τι�κι�ἐ�μεῖς�εἴ�-
μα�στε�«να�ὸς�Θε�οῦ�καὶ�τὸ�Πνεῦ�μα�τοῦ�Θε�οῦ
(κατ)οι�κεῖ»μέ�σα�μας;��Ὁ�Λό�γος�τοῦ�Θε�οῦ�(ὁ
Χρι�στὸς)�σαρ�κώ�θη�κε�γιὰ�νὰ�σκη�νώ�σει�ἀ�νά�με�-
σά�μας�(Ἰ�ω.�1, 14).Ἔ�γι�νε�ὁ�ἴ�διος�θε�μέ�λιο�καὶ
μᾶς�κα�λεῖ�νὰ�οἰ�κο�δο�μη�θοῦ�με�ἐ�πά�νω�του�ὡς�να�-
ὸς�τοῦ�Θε�οῦ,�νὰ�κά�νου�με�τὸν�ἑ�αυ�τό�μας�«Θε�-
οῦ�οἰ�κο�δο�μή». Τί�ὑ�λι�κὰ�προ�σφέ�ρου�με�ἐ�μεῖς�γι’
αὐ�τὸν�τὸν�να�ό;�Χρυ�σό,�ἄρ�γυ�ρο,�πο�λύ�τι�μους�λί�-

Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 



τίς 12 Δεκεμβρίου τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ
ἁγίου Σπυρίδωνα. Στόν βίο του ἀνα-
φέρεται ὅτι κάποια φορά χρειάστηκε

νά μεταβεῖ στόν Αὐτοκράτορα στήν Κων-
σταντινούπολη μαζί μέ ἕνα νέο κληρικό του,
τόν Τριφύλλιο.

Ὁ ἅγιος Σπυρίδων ἀντιλήφθηκε ὅτι ὁ
Τριφύλλιος μπροστά στό μεγαλεῖο καί τόν
πλοῦτο τοῦ αὐτοκρατορικοῦ περιβάλλοντος
ἐντυπωσιάστηκε· γοητεύτηκε· δελεάστηκε.
Κατάλαβε ὅτι ἀλλοιώθηκε ἡ καρδιά του καί
θέλοντας νά τόν προφυλάξει καί νά τόν
προσ γειώσει στήν πραγματικότητα τοῦ
εἶπε μέ πατρική στοργή καί ἐνδιαφέρον κά-
ποια διδακτικά καί ρεαλιστικά λόγια.

-Παιδί μου, τί νομίζεις; Ἐπειδή ὁ αὐτο-
κράτορας περιβάλλεται ἀπό αὐτό τό με-
γαλεῖο δέν θά πεθάνει κάποια στιγμή; Δέν
ἔχουν ὅλα αὐτά, πού θαυμάζεις τώρα, ἡμε-
ρομηνία λήξεως; Αὐτά εἶναι πού μᾶς χρει-
άζονται καί εἶναι πρώτη μας ἀνάγκη; 

Καί συνέχισε σ᾿ αὐτό τό «μοτίβο» νά τοῦ
ἀποδεικνύει τήν ματαιότητα καί τήν προ-
σωρινότητα τῶν ἐφήμερων καί παροδικῶν
μεγαλείων, τῆς ἐξουσίας καί τῆς δόξας.

Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι αὐτή τήν ἀλήθεια,
πού ἐπεσήμανε ὁ ἅγιος στόν Τριφύλλιο, τήν
ἐξέφραζε καί τήν διατύπωνε αἰσθητά τό
«τυπικό» τῆς κηδείας τοῦ αὐτοκράτορα τῆς
Κων/πολης ὅπως σώζεται ἀπό τήν Ἱστορία.

Προέβλεπε δηλ. ἡ «τάξη» ὅτι ὅταν ἀ πε -
βίωνε ὁ Αὐτοκράτορας, ἔπρεπε πρῶτα νά
τοποθετήσουν τό φέρετρο μέ τό λείψανό
του στήν ἐπίσημη αἴθουσα τῶν «19 ἀνα-
κλίντρων», ὅπως λεγόταν. Ἐκεῖ δηλ. πού
ὅσο ζοῦσε ἀσκοῦσε ἀπό τόν θρόνο του τήν
ἐξουσία καί ὅλοι ἔτρεμαν μπροστά του.

Τώρα πιά «ἐπελθών ὁ θάνατος ταῦτα
πάντα ἐξηφάνισται». Δέν ἔχει οὔτε ἐξουσία,
οὔτε δύναμη, οὔτε ζωή.

Ὁ εἰδικός τελετάρχης σέ λίγο ἀπό τό κα-
τώφλι τῆς πόρτας τῆς αἴθουσας τοῦ θρό-
νου θά φώναζε δυνατά νά τόν ἀκούσουν
ὅλοι:  «Βασιλεῦ ἔξελθε! Ὁ Βασιλεύς τῶν Βα-
σιλέων καί Κύριος τῶν Κυρίων σέ περιμέ-
νει». Δηλαδή βγές ἔξω βασιλιά. Τώρα ἔχεις
νά δώσεις ἐσύ λογαριασμό σέ ἕνα ἄλλο ἀνώ-
τερό σου βασιλιά, τόν Χριστό, τοῦ ὁποίου
«τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος».

Ὅταν τέλος τόν μετέφεραν ἀπό τήν
Ἐκκλησία στό κοιμητήριο πρίν τόν τοπο-
θετήσουν μέσα στόν τάφο φώναζε πάλι δυ-
νατά καί καθαρά ὁ τελετάρχης: «Βασιλεῦ
εἴσελθε· ὁ Βασιλεύς τῶν Βασιλέων καί Κύ-
ριος τῶν Κυρίων σέ περιμένει». Δηλαδή· Κα-
τέβα κάτω τώρα βασιλιά. Μπές μέσα στόν
τάφο. Ὁ Χριστός σέ περιμένει. Καί τότε τοῦ
ἔβγαζαν τό στέμμα ἀπό τό κεφάλι, τοῦ
ἔπαιρναν τά σκῆπτρα, τοῦ φοροῦσαν ἕνα
ταπεινό σκουφάκι, ἔκλειναν τό φέρετρο καί
τόν κατέβαζαν στόν τάφο.

Εἶχαν βαθειά σοφία καί ρεαλισμό αὐτά
τά «τυπικά» τῶν συνειδητά χριστιανῶν προ-
γόνων μας. Ἦταν ζωντανό δίδαγμα καί δι-
δασκαλία νά μή ξεγελιόμαστε ἀπό τά μά-
ταια καί ἐφήμερα καί ξεχνᾶμε τά πρῶτα καί
μόνιμα καί σημαντικότερα.

Ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας φρόντισε ἔγκαιρα
νά κάνει σωστές ἀξιολογήσεις στή ζωή του
μέ πυξίδα τόν Χριστό καί τό θέλημά του
καί ἔτσι ἀπόκτησε ἀληθινό πλοῦτο καί
ἀκατάλυτο θησαυρό.

Αὐτό τό βλέπουμε αἰσθητά καί τό δια-
πιστώνουμε ἐμπειρικά τόσους αἰῶνες τώρα
μετά τόν θάνατό του ἀπό τή χάρη τοῦ
ἀφθάρτου ἁγίου λειψάνου καί τά ἄπειρα
«σημεῖα» καί θαύματά του.

Ἀρχιμ. Σ.Δ.

Ο ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ 

Ο... ΦΤΗΝΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

θους,�ξύ�λα,�κα�λά�μια�ἢ�χόρ�τα;�Καὶ�τί�θὰ�ἀ�πο�μεί�-
νει�ἀ�πὸ�αὐ�τά,�ὅ�ταν�δο�κι�μα�στοῦν�ὅ�λα�στὴ�φω�-
τιὰ�κα�τὰ�τὴν�ἐ�σχά�τη�ἡ�μέ�ρα;�

Προ�σο�χὴ�λοι�πὸν�πῶς�χτί�ζει�καὶ�πῶς�με�τα�-
χει�ρί�ζε�ται�ὁ�κα�θέ�νας�μας�αὐ�τὸν�τὸν�ἅ�γιο�να�-
ὸ�τοῦ�Θε�οῦ�(Α΄�Κορ.�3, 9-17).����

Πρωτ.�Δ.�Μ.



ὉΛεονάρντο ντά Βίντσι (1452-1519), ὁ
περιβόητος ἐπιστήμονας καί  ζωγράφος (ὁ
πίνακας τῆς «Τζοκόντας» εἶ ναι ἔργο του),
διηγεῖται τήν ἑξῆς ἱστορία - παραμύθι:

“Μιά ὄμορφη ἡμέρα, ἡ ξυριστική λεπί-
δα βγῆκε ἀπό τή λαβή της πού τῆς χρησι-
μεύει καί γιά θήκη καί ξάπλωσε μπροστά
στό παράθυρο. Ὁ ἥλιος καθρεφτίσθηκε στό
σῶμα της καί ἡ λεπίδα «ἔλαμψε». Τότε ἔκα-
νε τήν σκέψη:

«Τί ὀμορφιά! Τί λάμψη! Καί νά χάνω τήν
ζωή μου σέ ἕνα τόσο ταπεινό ἔργο (τό ξύ-
ρισμα!). Λοιπόν, θά πάω νά κρυφτῶ κάπου
καί νά περάσω ἤρεμα τήν ζωή μου». Καί
τό ἔκανε! Μετά ἀπό καιρό, ὅμως, ἐπέστρεψε
πάλι στόν καθαρό ἀέρα. Ἀλλά, τί ἀπογοή-
τευση! Εἶχε ἀρχίσει νά παρουσιάζει σημεῖα
σκουριᾶς! Ὁ ἥλιος δέν ἔλαμπε πιά στήν θα-
μπή ἐπιφάνειά της. Ἄρχισε τότε νά θρηνεῖ:
«Τί κρῖμα! Ἄν συνέχιζα τό ἔργο μου, δέν
θά εἶχε καταστραφεῖ τό ἀστραφτερό μου
σῶμα!» Αὐτά παθαίνουν ὅσοι δέν φροντί-
ζουν νά διατηρήσουν τήν λάμψη στή ζωή
τους μέ τά ἔργα τους”.

Ἀληθινά, ταιριάζει ἡ παραβολή τοῦ με-
γάλου σοφοῦ στόν  λόγο τοῦ Θεοῦ. Καί ἰδού
γιατί:

Ἡ λεπίδα ἔχει δύο στοιχεῖα: στιλπνή,
ἀστραφτερή ἐπιφάνεια (καί ὄψη!) καί
πολύ κοφτερή ἀκμή. Ὅταν τηροῦμε μέ ὅλες
μας τίς δυνάμεις, ψυχῆς καί σώματος, τίς
ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀποτυπώνονται
στό Εὐαγγέλιο, τότε αὐτές ἐνεργοῦν ὡς
πνευματική λεπίδα ἡ ὁποία:

• κόβει ἁμαρτίες καί πάθη.
• Χαρίζει στόν ἄνθρωπο πνευματική

λάμψη, καθώς λέει ὁ Κύριος: «Σεῖς εἶστε τό
φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. 5,14).

Ἄν δέν χρησιμοποιήσουμε ἔτσι τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ, τότε θά συμβεῖ κάτι πολύ τρο-
μακτικό. Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος:

«Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανός καί
ἐνεργής, πιό κοφτερός καί ἀπό κάθε δίκοπο

σπαθί· εἰσχωρεῖ βαθειά, ὡς ἐκεῖ πού χωρί-
ζει τήν ψυχή ἀπό τό πνεῦμα, τό κόκκαλο ἀπό
τό μεδοῦλι, καί κρίνει τούς διαλογισμούς καί
τίς προθέσεις τῆς καρδιᾶς» (Ἑβρ. 4,12).

Τό νόημα εἶναι: «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ χω-
ρίζει διά παντός τό Ἅγιον Πνεῦμα ἀπό τήν
ψυχή, ὅταν αὐτή ἁμαρτήσει καί δέν μετα-
νοήσει. Διότι τώρα (στήν ἐπίγεια ζωή), ἀκό-
μη καί στούς ἀναξίους ἀλλά βαπτισμένους,
κάπως ὑπάρχει τό Ἅγιον Πνεῦμα. Τότε
(μετά θάνατον καί στήν τελική κρίση) θά χω-
ρισθεῖ τελείως ἀπό τόν ἄνθρωπο. Γι᾿  αὐτό
δέν ὑπάρχει στόν ἅδη ὁ δοξολογῶν τὀν Θεό,
ἐπειδή ἐκεῖ δέν ὑπάρχει πιά ἡ βοήθεια -
συμ παράσταση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Μ.
Βασιλείου, Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
κεφ. 16, P.G. 32, 141CD,144A). 

Ἰδού τώρα καί ἕνα παράδειγμα τοῦ πῶς
ὁ Χριστός μέ τόν λόγο τῶν ἐντολῶν Του ὁδη-
γεῖ ἁπλούς ἀνθρώπους στήν τελειότητα,
ὅταν τό θελήσουν!

Στήν Αἴγυπτο ζοῦσε ἕνας νεαρός, ὁ Μεί-
ραξ, πού ἀνετρέφετο ὡς πιστός χριστιανός
ἀπό τούς εὐλαβεῖς γονεῖς του. Κάποια ἡμέ-
ρα, πῆγε στόν τοπικό ἄρχοντα τῶν μου-
σουλμάνων καί ἀλλαξοπίστησε! Γιά λίγα
χρόνια ζοῦσε μέ τιμές καί πλούτη. Οἱ γο-
νεῖς του μέ πολλά δάκρυα παρακαλοῦσαν
τόν Θεό νά μεταβάλει τήν γνώμη τοῦ γιοῦ
τους. Ὁ Θεός τούς ἄκουσε καί φώτισε τόν
νέο νά μετανοήσει. Πάει, λοιπόν, καί λέει
στούς γονεῖς του: «Ὁ ταλαίπωρος, σκοτί-
σθηκα στό νοῦ μου καί ἔκαμα τέτοια
τρέλλα, νά αρνηθῶ τόν Χριστό. Νά, ἐπι-
στρέφω πάλι ὡς χριστιανός».

Ἔπειτα, ἀκολουθώντας τήν συμβουλή
τῶν γονέων του, ὁμολόγησε δημοσίως τήν
χριστιανική του ἰδιότητα (πρᾶγμα πού στό
Ἰσλάμ σήμαινε τήν θανατική του καταδίκη).
Καί ἔτσι τόν ἀποκεφάλισαν. Ὁ λόγος τοῦ
Χριστοῦ «ὅποιος μέ ἀρνηθεῖ μπροστά
στούς ἀνθρώπους, θά τόν ἀρνηθῶ καί ἐγώ
μπροστά στόν Πατέρα μου τόν ἐπουράνιο»
(Ματθ. 10,34), ὡς ξῖφος - λεπίδα «ἔκοψε»
τήν ἁμαρτία τῆς ἄρνησης.  Καί ὁ Μείραξ ἔγι-
νε μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μνήμη του ἑορ-
τάζεται στίς  11 Δεκεμβρίου. Ἀρχιμ. Ν.Κ.

Η  Λ Ε Π Ι Δ Α



ιαβάζουμε�στόν�βίο�τῆς�ἁγίας�Βαρβά-
ρας� (†� 4� Δεκεμβρίου)� ὅτι� ὁ� πατέρας
της�προφανῶς�ἤθελε�τό�κορίτσι�του�νά

γίνει�ἕνας�«κα�λός�ἄνθρωπος»,�ὅπως�ὁ�ἴδιος
-�ἐν�πάσῃ�περιπτώσει�-�ἐννοοῦσε�τόν�«κα�λό
ἄνθρωπο».�Γιά� νά� τήν�προστατέψει� λοιπόν
ἀπό� τήν� κα�κία� καί� τήν� διαφθορά� τοῦ
κόσμου,�τήν�ἔκλεισε�σέ�ἕνα�πολυτε�λέ�στατο
πύργο,��ὅπου�ἡ�Βαρβάρα�εἶχε�ὅλες�τίς�ἀνέ-
σεις.�
Ξαφνικά�ὅμως,�αὐτόν�τόν�τόσο�προστα�-

τευ�τι�κό�καί�εὐσυνεί�δη�το�πατέρα,�πού�ἀγω-
νιοῦσε� τόσο� πολύ� γιά� τήν� ἠθικότητα� τῆς
κόρης� του, ὥστε� νά� τήν� κλείσει� σ’� ἕνα
«χρυσό�κλουβί»,�τόν�βλέπουμε�νά�μετατρέ-
πεται� σέ� ἕνα� τερατώδη� παιδοκτόνο!� Γιατί;
Διότι� κατάλαβε� ὅτι� ἡ κόρη� του� ἔγινε� Χρι-
στιανή!
Τί�ἦταν�ἐκεῖνο,�πού�αὐτόν�τόν�στοργικό-

τατο� «μπαμπάκα»,� τόν� μετέ�τρεψε� σέ� ἕνα
ἀδίστακτο�δολοφόνο�τοῦ�παιδιοῦ�του;�Πῶς
ὁ�πατέρας�ἔγινε�τέρας;�Πῶς�ὁ�γονεύς�ἔγινε
φονεύς;� Τόσο� πολύ� ἦταν� σίγουρος� ὅτι� ἡ
κόρη� του,� μέ� τό� νά� γίνει� Χριστιανή,� ὄχι
ἁπλῶς�«καταστράφηκε»�ἀλλά�ἦταν�καί�ἀνά-
ξια�...�νά�ζῆ;�Καί�τόσο�βιαζόταν�νά�τήν�διώ-
ξει� ἀπό� τήν� ζωή� –� αὐτός� πού� τήν� ἔφερε
στήν�ζωή�-�ὥστε�ὅρμησε�νά�τήν�σφάξει�μέ
τά�ἴδια�του�τά�χέρια;
Τήν�ἀπάντηση�τήν�βρίσκουμε�στά�λόγια

τοῦ� Χριστοῦ:� «Μή� νομίσητε� ὅτι� ἦλθον
βαλεῖν� εἰρήνην� ἐπί� τήν� γῆν·� οὐκ� ἦλθον
βαλεῖν� εἰρήνην�ἀλλά�μάχαιραν·� ἦλθον�γάρ
διχάσαι�ἄνθρωπον�κατά�τοῦ�πατρός�αὐτοῦ
καί�θυ�γα�τέρα�κατά�τῆς�μητρός�αὐτῆς...�καί
ἐχθροί� τοῦ� ἀνθρώπου� οἱ� οἰκιακοί� αὐτοῦ»
(Ματθ.�10,�34-36).�Μή�νομίσετε,�λέει�ὁ�Χρι-
στός,�ὅτι�ἦλθα�γιά�νά�ἐπιβάλ�λω�στήν�γῆ�μιά
χαζο-ειρήνη,�πού�θά�στηρίζεται�στό�νά�συμ-
φωνοῦμε�μέ�ὅλους�καί�σέ�ὅλα!�Μή�νομίσετε
ὅτι� ἦλθα νά� σᾶς� φέρω� μία� καρι�κα�τούρα
εἰρήνης,� μιά� «εἰρήνη-φοῦρνο� τοῦ� χότζα»,
πού� θά� ἐξασφαλίζεται� μέ� τό� νά� λέμε� σέ
κάθε�διαφορετική�ἄποψη:� «σωστό�κι�αὐτό,

σωστό�καί�τό�ἄλλο!»
Ὁ� Χρι�στός� ἦλθε� στόν� κόσμο,� γιά� νά

φέρει�τήν�ὄντως�Εἰρήνη,�πού�ἐξασφα�λίζεται
μέ� μιά� «μάχαιρα»!� Τήν� μάχαιρα� τῆς
Ἀλήθειας!�«Ἐγώ», λέει�ὁ�Χριστός,�«γι’�αὐτό
ἦρθα�στόν�κόσμο..,�ἵνα�μαρτυρήσω�τῇ�ἀλη-
θείᾳ»� (Ἰω.� 18,37).� Καί� ἡ� Ἀλήθεια� τοῦ� Χρι-
στοῦ� δέν� εἶναι� μιά� θολούρα� ἀπό� ὡραῖες
ἰδέες� περί� καλωσύνης� καί� ἠθικότητας.� Ἡ
κατά�Χριστόν�Ἀλήθεια�δέν�εἶναι�ἕνα�χαρμά-
νι,�πού�ἔχει�ἀπ’�ὅλα!�Δέν�εἶναι�κάτι�πού�ὅλα
τά� «παντρεύει»,� ὅλα� τά� ταιριάζει,� ὅλα� τά
βολεύει!

Ἡ� κατά� Χριστόν� ἀλήθεια� εἶναι� κάτι� τό
πολύ�συγκεκριμένο,�κάτι�τό�πολύ�ξεκάθαρο,
κάτι� τό� πολύ� χειροπιαστό:� Εἶναι� ἕνα� Πρό�-
σωπο!�Εἶναι�ὁ�Χριστός�αὐτοπρο�σώπως!
Ἔτσι�λοιπόν�τό�μοναδικό�κριτήριο�γιά�τό

τί� εἶναι� ἀλήθεια� καί� τί� ψέμα,� τί� εἶναι� καλό
καί�τί�κακό,�τί�ἠθικό�καί�τί�ἀνήθικο,�τί�εἶναι
δικαιοσύνη�καί�τί�ἀδικία,�τί�εἶναι�ζωή�καί�τί
εἶναι�θάνατος�-�σέ�ὅλα�αὐτά�τά�βασανιστικά
ἐρωτήματα,� μοναδικό� ἀντικειμενικό� μέτρο
καί� κριτήριο� εἶναι� ὁ� Χριστός.� Μοναδική
ΠΗΓΗ�τῆς�ὄντως�Ζωῆς�εἶναι�ὁ�Χριστός.�Καί
μοναδική�ΠΗΓΗ�κάθε�καλωσύνης,�κάθε�ἠθι-
κότητας,�κάθε�δικαιοσύνης�εἶναι�ὁ�Χριστός.
Ὅσο�ὁ�ἄνθρωπος,�βολεμένος�στά�πάθη

του� καί� σέ� ἐγωιστικές� αὐτάρκειες,� ΔΕΝ
ΘΕΛΕΙ� νά� ἀνοίξει� τά� μάτια� του� γιά� νά� δεῖ
τήν�Ἀλήθεια�τοῦ�Χριστοῦ,�τόσο�κινδυνεύει
νά� μοιάσει� στόν� πατέρα� τῆς� ἁγίας�Βαρβά-
ρας:�δηλ.�νά�ὑπερασπίζεται�δῆθεν�τήν�«ἀλή-
θεια»,� τό� «δίκαιο»� καί τήν� «ἠθική»�φτάνο-
ντας�ἀκόμη�καί�σέ�ἐγκλήματα�ὅπως�ἡ�...�παι-
δοκτονία!�

Ἀρχιμ. Β.Λ

«ΗΘΙΚΗ» ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ

ΛΥΧΝΙΑ  ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
Μηνιαῖον Περιοδικόν

Ἱ. Μητροπόλεως  Νικοπόλεως
Ἐκδότης: Μητροπολίτης Νικοπόλεως Χρυσόστομος

Ὑπεύθ.: Ἀρχιμ.  Νίκων Κουτσίδης* 
Τηλ. 26820 51161* Κωδικός 091984 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 *  Ἀρ. Φύλλου 389*  Ἔτος  ΛΕ΄
Διανέμεται δωρεάν * Εἰσφορές δεκτές

Γραφικές Τέχνες  «ΜΕΛΙΣΣΑ» Α.Ε.
Τηλ. 2397 023 313  Ἀσπροβάλτα Θεσ/νίκης


