
άποτε ὁ Ρόμπερτ Μπέρνς (ἐθνικός
ποιητής τῆς Σκωτίας, 1759-1796)
περπατοῦσε στήν προκυμαία. Καί
ξάφνου βλέπει ἕναν κουστουμαρι-

σμένο κύριο, πεσμένο στό νερό, νά θα-
λασσοπνίγεται. Πετάει ἀμέσως τά ροῦχα
του, πέφτει στά γρήγορα μέσα, φτάνει μέ
ὑπερπροσπάθειες τόν πνιγόμενο, τόν
βγάζει ἔξω, τοῦ προσφέρει τίς πρῶτες
βοήθειες, τεχνητές ἀναπνοές καί ὅ,τι
ἄλλο. Καί σέ κάποιο διάστημα ὁ μισο-
πνιγμένος συνέρχεται. Ἀνοίγει τά μάτια
του, εὐχαριστεῖ, σηκώνεται ὄρθιος, βγά-
ζει ἀπό τό βρεγμένο ἀλλά χοντρό πορ-
τοφόλι του ἕνα νόμισμα εὐτελέστατης
ἀξίας καί τό δίνει ἐπιδεικτικά στό νεα-
ρό Ρόμπερτ. Αὐτοί πού παρακολου-
θοῦσαν ἄφωνοι τίς προσπάθειες διάσω-
σης καί συμμετείχαν στή σωτηρία τοῦ
κουστουμαρισμένου κυρίου, ἔγιναν ἔξω
φρενῶν. Τόσο, πού ὅρμησαν νά τόν ξα-
ναρίξουν στό νερό, γιά τήν ἀναίδειά του
νά δώσει στό σωτήρα του ἕνα τέτοιο, ἀσή-
μαντης ἀξίας νόμισμα. Ἀλλά ἐπενέβη ὁ
Ρόμπερτ Μπέρνς καί τούς ἐμπόδισε λέ-
γοντάς τους: «Ἀφῆστε τον, κύριοι! Δέν
πρέπει νά στενοχωριόμαστε γι᾿ αὐτό.
Αὐτός γνωρίζει πολύ καλύτερα πόσο ἀξί-
ζει ἡ ζωή του!... Ἄς εἶναι!...».

Τήν ἔβλεπε καί τή γνώριζε ὅμως τήν
ζωή του στίς σωστές της διαστάσεις καί
προοπτικές; Καί πῶς θά μποροῦσε νά

ἐπιτευχθεῖ αὐτή ἡ εὐλογημένη θέαση;
*   *   *

Εἶναι σίγουρα ἐπισφαλές -καί ἄδικο-
νά ἀποφαίνονται ὅλοι γιά ὅλα. Ἀφοῦ ποτέ
δέν γνωρίζουν ὅλες τίς πτυχές τοῦ κρι-
νόμενου. Δέν ζυγίζονται τά πάντα μέ τά
γνωστά καί συγκεκριμένα μέτρα καί
σταθμά. «Δύο κιλά καί τριακόσια ἑξήντα
γραμμάρια»... Ὅμως, ἕνα πρώτιστο κρι-
τήριο εἶναι ἡ συνείδηση τοῦ καθενός. Ἄν
-φυσικά- δέν εἶναι διαστρεβλωμένη καί
μυωπική, ἰδιοτελής ἤ ὑστερόβουλη. Ἄν δέν
ἔχει πωρωθῆ -ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους - μέ
σωρούς ἁμαρτιῶν. Γιατί τότε δέν αἰσθά-
νεται τίποτα, ὑπάρχει πλήρης σύγχυση,
πηχτό σκοτάδι. Καί στά «σκοτάδια»
ἐλλοχεύουν μεγάλοι κίνδυνοι.

Ὠστόσο, ὅπως καί νά ἔχει τό θέμα,
αὐτή ἡ μέθη, αὐτή ἡ ἀπάτη πρέπει κά-
ποτε νά γίνει ἀντιληπτή. Καί νά μπεῖ σέ
πορεία διόρθωσης, πρίν εἶναι ἀργά. Πρίν
καταβυθιστοῦμε γιά πάντα «στό πέλα-
γος», ὅπως κινδύνευσε ὁ δυστυχής κου-
στουμαρισμένος κύριος πού ἀναφέραμε.

Τό παρήγορο εἶναι ὅτι πολλές φορές
ὑπάρχουν οἱ «Ρόμπερτ Μπέρνς», οἱ ὁ -
ρατοί ἤ ἀόρατοι ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ. Καί
σίγουρα ὑπάρχει ΠΑΝΤΑ πάνω ἀπ᾿ ὅ λους
τούς ἀγγέλους ὁ Δημιουργός τῶν ἀγγέ-
λων καί Δημιουργός τοῦ καθενός μας, ὁ
Χριστός, ἕτοιμος νά βοηθήσει ΚΑ ΤΑ ΛΥ -
ΤΙΚΑ. Ὁ Ὁποῖος εἶναι καί ὁ Δημιουργός
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ιά νύχτα ἕνας διαπρεπής ἄρχοντας
τῶν Ἰουδαίων ὁ Νικόδημος πῆγε
νά κουβεντιάσει μέ τό Χριστό.

Τότε ὁ Χριστός τοῦ εἶπε ὅτι ὅποιος δέν
γεννηθεῖ  ἄνωθεν  δέν μπορεῖ, δέν γί-
νεται, νά δεῖ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Νικόδημος γεμᾶτος ἀπορία ρώτησε
τόν Χριστό: μά πῶς εἶναι δυνατόν νά
γεννηθῆ ἕνας ἄνθρωπος πού εἶναι πιά
γέρος; Μήπως ὑπάρχει ἐνδεχόμενο νά
μπεῖ γιά δεύτερη φορά στήν κοιλιά τῆς
μάνας του καί νά γεννηθῆ δεύτερη φο -
ρά; 

Ὁ Χριστός τοῦ ἀπάντησε:
-Σοῦ λέω μιά ξεκάθαρη ἀλήθεια.

Ὅποιος δέν γεννηθεῖ ἀπό  νερό καί
Πνεῦμα δέν μπορεῖ νά μπεῖ στήν Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ.

Τί λέει ὁ Χριστός στό Νικόδημο καί
σέ ὅλους μας; 

Κάποτε μᾶς γέννησε ἡ μάνα μας.
Κάποτε βγήκαμε ἀπό τή μήτρα τῆς μά-
νας μας στή φυσική ζωή. Ἡ ζωή στήν
ὁποία μᾶς γέννησε ἡ μάνα μας εἶναι ἡ
φυσική ζωή. Ἡ φθαρτή ζωή. Ἔχει ἡμε-
ρομηνία λήξεως. Ἔχει ἀρχή τή μήτρα τῆς
μάνας μας καί τέλος τόν τάφο.

Ἡ κολυμβήθρα τοῦ Βαπτίσματος

εἶναι ἡ μήτρα τῆς μάνας μας Ἐκκλησίας.
Ἀπό τή μήτρα αὐτή γεννιόμαστε ὄχι στή
φθαρτή καί θνητή ζωή. Ὄχι στή ζωώ-
δη ἐπιβίωση μέ τούς φυσικούς περιο-
ρισμούς καί τό φυσικό τέλος. Γεννιό-
μαστε καί ἀρχίζουμε νά ζοῦμε τήν
ἄφθαρτη ζωή. Τή ζωή, πού ἔχει καί πα-
ρέχει ὁ Χριστός. Τήν αἰώνια ζωή. Τή ζωή
πού δέ φοβᾶται τό θάνατο ἀλλά ὑπερ-
βαίνει καί νικάει τό θάνατο.

Καί γιατί μπαίνουμε στό ἁγιασμένο
νερό τῆς κολυμβήθρας γιά τήν ἀνα-
γέννηση τοῦ βαπτίσματος;

Γιατί τό νερό ξεβρωμίζει. Τό νερό κα-
θαρίζει. Τό νερό ξεπλένει. Τό νερό ζω-
ογονεῖ.

Ἡ ἁμαρτία εἶναι ρύπος. Εἶναι βρω-
μιά. Εἶναι δηλητήριο θανατηφόρο.
Εἶναι καταστροφή καί διάλυση τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου καί τῆς ἀληθινῆς
ζωῆς.

Ἔτσι μέ τό βάπτισμα ἀρχίζουμε νά
καθαριζόμαστε καί νά ἀπαλλασσόμαστε
ἀπό τό χειρότερο κακό, πού μᾶς ἀπει-
λεῖ. Ἀπό τήν ἁμαρτία. Καί νά συντασ-
σόμαστε μέ τό Χριστό καί τή ζωή τοῦ
Χριστοῦ στό Σῶμα Του, τήν Ἐκκλησία.

Καί μετά μέ τήν συμμετοχή μας
στήν Λειτουργία καί τήν κοινωνία τοῦ
Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ,
κρατοῦμε καί αὐξάνουμε καί πλουτί-
ζουμε τή ζωή καί αὐξάνουμε τήν χά -
ρη, πού πήραμε μέ τό Βάπτισμα.

Ὅπως ἡ καθημερινή τροφή μᾶς

τῆς συνείδησής μας, καί ταυτόχρονα καί
Ὁ Ἀπόλυτος Κριτής. Πού δέν θά μπορέ-
σεις ποτέ, ἄνθρωπε, νά Τόν παραπλανή-
σεις! Ὅσο σοφός, ὅσο πονηρός, ὅσο ἐπι-
τήδειος κι ἄν θεωρεῖσαι! ΠΟΤΕ!

Αὐτός λοιπόν ὁ Δημιουργός, ὁ Χριστός,
ἀναμένει ἀπό μένα, ἀπό σένα, ἀπό ὅλους
μας  νά κάνουμε καθαρή καί εὐαίσθητη
τήν καρδιά μας καί τή συνείδησή μας,
ὥστε νά καταλαβαίνουμε ποῦ ὑστε-

ροῦμε, καί νά στρεφόμαστε μέ συναί-
σθηση καί ταπεινό φρόνημα πρός Αὐτόν.
Προκειμένου νά ἐκπληρώσουμε τόν Προ-
ορισμό μας. Πού εἶναι τό Μεγάλο Ζη-
τούμενο τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας.

Μέ αὐτή τήν Ἱερή Ἀγωνία γιά τήν
ἐπανεύρεση «τῆς ρότας τῆς ζωῆς» ἄς
εἰσέλθουμε ἐλπιδοφόρα καί στό νέο ἔτος
2013.

Ἀρχιμ. Γ. Λ.
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Γ╣λλος &παρξισ-╡ς φιλ╟σοφος Σ╣ρ-ρ,
µιλ╝ν-ας σ-╟ α4-ο βιο γραφικ╟ -ου 9ργο
«Ο; λ╢ξεις» γι╣ -╡ν >ρνη-ικ╡ -ου σ-╣ση
>π╢ ναν-ι σ-╟ Θε╟ πού -οB « σέρβιρε» D
δυ-ικός Χρισ-ιανισµός, γρ╣φει -╣ HξIς:

«J ψυχ╡ µου >ναζη-οBσε Nνα σ-οργικ╟ πα-╢ρα.
Κα╠ α4-ο╠ µοB 9δειξαν Nνα µεγ╣λο >φεν -ικ╟»!

Ο; Qγιοι ΤρεSς Tερ╣ρχες, οU-ε µ╢ -╣ λ╟για
-ους, οU-ε πολ╞ περισ σ╟-ερο µ╢ -╡ν ζω╡ -ους,
δ╢ν µXς παρουσ╠ασαν πο-╢ -╟ν Θε╟, σ╣ν Nνα
« Με γ╣λο Zφεν -ικ╟». ΟU-ε ο; [διοι θ╢λησαν
πο-╢ ν╣ γ╠νουν >φεν -ικ╣. Θε ωροBσαν ]ψισ-η
-ιµ╡ -ους ^-ι D Θεός -ούς κάλεσε νά &πηρε-
-ήσουν καί bχι νά &πηρε-ηθοBν. cπως D Χρι-
σ-╟ς. Κα╠ γι' α4-╟ 9γιναν >λη  θινο╠ Πα -╢ρες.
Γν╡ σι ες εeκ╟νες -οB Ο4ρα ν╠ου Πα-ρ╟ς, κ╣µ -
π-ον  -ες καθη µε ρι ν╣ -╣ γ╟να-╣ -ους πρ╟ς
Α4-╟ν, « >πό -όν DποSο πηγάζει καί παίρνει νόη-
µα κάθε πα-ρική σχέση ΚΑΙ σ-όν ο4ρανό ΚΑΙ
σ-ή γI» (hφεσ. 3, 15).

i Qγιος jω╣ννης D Χρυσόσ-οµος µXς
θυµ╠ζει ̂ -ι k µ╟νη προ σ ευ χ╡, πο╞ µXς παρ╢δω-
σε D Χρισ-╟ς, >ρχ╠ζει µ╢ -╠ς λ╢ξεις « Π╣-ερ
kµlν». Κα╠ συ νεχ╠ζει D Qγιος jω╣ννης: «hξ╢-α-
σε, >γα πη-╢, -╡ν ε4-╢λεια -Iς δικIς σου κα╠
-Iς δικIς µου φ╞σης. Θυ µ╡ σου ^-ι συγγε-
νε╞ουµε µ╢ -╟ χlµα, µ╢ -╡ν λ╣σπη κα╠ µ╢ -╡ν
σ-╣χ-η. Κα╠ >φοB -ό νιώσεις α4-ό, θά γεµίσεις
9 πληξη µπροσ-ά σ-όν πλοB -ο -Iς >γάπης -οB
ΘεοB, D iποSος µXς προ -ρέπει νά -όν nνο-

µάζουµε ΠΑΤΕΡΑ! Ποιοί; hµεSς ο; γ╡ϊνοι, -╟ν
Ο4ρ╣ νιοr sµεSς ο; θνη-οί, -╟ν Zθ╣να -οr sµεSς
ο; φθαρ-οί, -╟ν tφθαρ-οr sµεSς ο; πρ╟σκαιροι
-╟ν Αe╝νιοr sµεSς, πού k ]παρξή µας ξεκίνη-
σε >πό -όν πη λ╟, nνοµάζουµε Πα-έρα hκεSνον
πού &πάρχει πρ╟ πάν-ων -lν αe╝ νων» (ΕΠΕ 26,
130).

i Χρυσορρ╡µων Πα-╢ρας προχωρ╣ει κα╠
λ╠γο π╣ρα π╢ρα. u╢ν εv ναι >ρ κε-╟, λ╢ει, ν╣
ξ╢ρεις >π' 9ξω -╟ «Π╣-ερ kµlν», γι╣ ν╣ κα-α -
λ╣ βεις ^ -ι D Θε╟ς δ╢ν εvναι Zφεν-ικ╟ >λλ╣
Πα-╢ρας. Προφα νlς κα╠ D Σ╣ρ-ρ w ξερε -╟
«Π╣-ερ kµlν» >π' 9ξω. Α4-╟ ̂ µως δ╢ν φ-╣νει.
Χρει╣ ζε-αι ν╣ µπεSς σ-╟ Σπ╠-ι -οB Πα-╢ρα. Σ-╡ν
hκκλησ╠α.

Γι╣ -ο╞ς ΤρεSς Tερ╣ρχες, ^πως κα╠ γι╣
^λους -ο╞ς xγ╠ους Πα-╢ρες, k hκκλησ╠α -οB
Χρισ-οB εvναι πρl-α >π' ^λα -╟ Πα-ρικ╟ µας
Σπ╠-ι. Εv ναι ΚΑΙ ΠανδοχεSο, εvναι ΚΑΙ -╟πος λα-
-ρε╠ας, εvναι ΚΑΙ -αµεSο φι λαν θρω π╠ας. cλα
α4-╣ ^µως >ποκ-οBν -╡ν >ληθιν╡ -ους ση-
µασ╠α, µ╟νο yν Τήν δοBµε -╡ν hκ κλη σ╠α
πρl-α >πό ^λα σ╣ν «-╟ν Οvκο -οB Πα-ρ╟ς».

Λ╢ει χαρακ-ηρισ-ικ╣ κα╠ π╣λι D Qγιος
jω╣ννης:

cποιος γευθI -╡ν ζε σ-α  σι╣ α4-οB -οB Πα-
-ρικοB Σπι-ιοB, δ╢ν σ-α  µα -╣ει ν╣ sπαναλαµ-
β╣νει -ά λόγια -οB προφ╡-ου: «Προ-ιµl ν╣ εv -
µαι πα ρα πε -α µ╢νος >ν╣µεσα σ-ο╞ς -ελευ-
-α╠ους µέσα σ-ό πα-ρικό µου σπί-ι». uέν εvπε
«νά κα-οικl µέσα σ-ό πα-ρικό µου σπί-ι», >λλά
«νά εvµαι sκεS παραπε-αµένος». tς >ξιωθl ν╣
πα-╡σω >κ╟µη κα╠ σ-╣ πρ╟ θυρα -οB πα-ρικοB
µου σπι-ιοB. Κι α4-╟ µοB εvναι >ρκε-╟... Για-╠
s κεS νος πο╞ >γαπ╣ει κ╣ποιον, χα╠ρε-αι κα╠
µ╟νο ν╣ eδεS -╟ σπ╠-ι -ουr w κα╠ xπλlς -╡ν s -
ξ╝πορ-α -οB σπι-ιοB -ουr >κ╟µη κα╠ -╟ν

ΠΑΤΕΡΑΣ ἤ
ΑΦΕΝΤΙΚΟ;

συν  τηρεῖ στή φυσική καί φθαρτή ζωή,
ἔτσι ἡ Θεία Κοινωνία μᾶς ζωογονεῖ.

Ὁ Θεός συγκαταβαίνει στήν ἀδυ-
ναμία μας καί γιά νά διαπιστώσουμε
καί ἐμπειρικά καί αἰσθητά αὐτή τήν
ἀλήθεια, γιά τήν ἐλπίδα ἄφθαρτης ὕ -
παρξης καί ζωῆς, εὐδοκεῖ καί τό νερό,
πού ἁγιάζεται στήν κολυμβήθρα, τό νε -
ρό τοῦ Βαπτίσματος, τό νερό τοῦ ἁ για -
σμοῦ, τό νερό τῆς ἀναγέννησής μας
στήν ἄφθαρτη ζωή, μένει κι αὐτό ἄ -

φθαρτο. Δέν χαλάει. Δέν σαπίζει. Δέν
φθείρεται ποτέ. Ζωντανή μαρτυρία
τῆς Δωρεᾶς καί τῆς χάριτος τοῦ Χρι-
στοῦ.

Μακάρι νά ἔχουμε τήν σύνεση καί
τό φωτισμό νά ἀναζητᾶμε πάντα, μέ
ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας, τήν
χάρη Του, τήν εὐλογία Του καί τόν
Ἁγιασμό Του.

Ἀρχιμ. Σ. Δ.



αί, νεαρέ μου! Μή τήν ξεχνᾶς ποτέ
τήν προσευχή! Καί νά τό ξέρεις.
Κάθε φορά πού κάνεις προσευχή,

ξεπηδάει μέσα σου μιά νέα αἴσθηση.
Καί μαζί της, σκέψεις, πού δέν τίς
εἶχες κάμει μέχρι τότε στή ζωή σου·
σκέψεις, πού σέ δυναμώνουν πνευμα-
τικά· καί σέ κάνουν, νά τό καταλαβαί-
νεις, ὅτι ἡ προσευχή εἶναι μόρφωση·
καί κάτι παραπάνω: ὅτι εἶναι σοφία!

*   *   *
Μή τό ξεχνᾶς λοιπόν ποτέ, νέε μου,

νά κάνεις τήν προσευχή σου! Καί νά
τήν κάνεις ὅσο πιό καλά καί πιό συχνά
μπορεῖς.  

Καί στήν προσευχή σου, νά λές:
-Κύριε, ἐλέησέ τους ἐκείνους πού

τώρα συνέρχονται καί ἀγωνίζονται νά
στέκουν ἔστω καί λίγο μπροστά Σου,
νά σοῦ εἰποῦν κάτι!..

Μή ξεχνᾶς, ὅτι κάθε στιγμή χιλιά-
δες ἄνθρωποι τελειώνουν τήν ζωή τους
ἐδῶ στή γῆ. Καί σέ λίγο θά βρεθοῦν
μπροστά στό φοβερό βῆμα τοῦ Χρι-
στοῦ.

Μά καί πολλές ἄλλες ψυχές ἀπο-
κόπτονται ἐντελῶς ἀπό τήν γῆ· χωρίς
ποτέ νά μάθει κανείς ποῦ πῆγαν. Κό-

βουν κάθε σχέση μέ τόν κόσμο. Καί
δέν θέλουν νά μάθει κανείς γι᾿ αὐτές,
ἄν ὑπάρχουν, ἤ ὄχι!

*   *   *
Λοιπόν. Ἄν θέλεις, ἄκου με, παιδί

μου!
Καί φρόντισε καί σύ, ἀπό μιά

ἀκρούλα τῆς γῆς, νά ὑψώνεις τήν προ-
σευχή σου στόν Κύριο. Νά τόν παρα-
καλεῖς, νά δίνει εἰρήνη καί χαρά σέ
ἕναν ἄγνωστό σου ἐπάνω στή γῆ, ἔστω
καί ἄν, οὔτε σύ ξέρεις κάτι γι᾿ αὐτόν,
οὔτε ἐκεῖνος γιά ἐσένα!

Ἀλλά, ἔλα, εἰπέ μου! Πῶς τάχα θά
αἰσθάνεται ἡ ψυχή του, ὅταν σέ μιά
στιγμή πού στέκει μπροστά στόν Θεό
θά αἰσθανθῆ, ὅτι τήν ἴδια ὥρα, τήν ἴδια
στιγμή, κάποιος κάνει γι᾿ αὐτόν προ-
σευχή; ὅτι στόν κόσμο ὑπάρχει καί κά-
ποιος ἄλλος, πού τόν ἀγαπάει καί
προσεύχεται γι᾿ αὐτόν;

*  *   *
Ἀσφαλῶς θά χαίρει. Ναί, θά χαίρει.
Ἀλλά καί ὁ Θεός θά χαίρει! Καί θά

σέ καμαρώνει! Βλέποντάς σε, νά
πονᾶς καί νά συμπονᾶς  τόν ὅποιο πο-
νεμένο.

Μή τό ξεχνᾶς ποτέ. Εἶναι πολύ πιό
εὔσπλαγχνος καί πολύ πιό πονετικός
ἀπό ἐσένα.

Καί θά σέ ἀκούει. Καί θά τόν ἐλεή-
σει. Καί θά τόν συγχωρήσει. Γιά χάρη
σου.

δρ╟µο πο╞ DδηγεS σ-╟ σπ╠-ι -ου... (ΕΠΕ 26,
444).

i yνθρωπος πού µπαίνει καί µένει σωσ-ά
µέσα σ-ό «Πα-ρικό» -ου, δηλαδή µέσα σ-ήν
hκκλησία, νιώθει >ληθινά -όν Θεό σάν -όν
πρα γµα-ικό -ου Πα-έρα. Καί πο-έ δέν θά Τόν
« µπερδέψει» µέ Nνα... « µεγάλο Zφεν-ικό»! 

Zρχιµ. Β. Λ.

ΛΥΧΝΙΑ   ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
Μηνια2ον Περιοδικόν

9. Μη:ροπόλεως  Νικοπόλεως
?κδό:ης: Μη:ροπολί:ης Νικοπόλεως Χρυσόσ:οµος

Cπεύθ.: Fρχιµ.  Νίκων Κου:σίδης* 
Τηλ. 26820 51161* Κωδικός 091984 
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Θεοδώρου Ντοστογιέφσκι

ΝΑΙ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ!
ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΑΙ!

Ν


