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πα�τριά�ρχης�Ἰ�α�κὼβ�συ�ναι�σθα�νό�με�νος
τὸ�τέ�λος�του�κά�λε�σε�κον�τά�του�τοὺς
δώ�δε�κα�γιούς�του.�«Συ�να�χθῆ�τε�γύ�ρω

μου, εἶ�πε,�γιὰ�νὰ�σᾶς�ἀ�ναγ�γεί�λω�τί�πρό�κει�-
ται�νὰ�σᾶς�συμ�βεῖ�μέ�χρι�τὸ�τέ�λος�τοῦ�κό�-
σμου».�Ἀ�φοῦ�συγ�κεν�τρώ�θη�καν�ὅ�λοι,�ἄρ�χι�-
σε�ἀ�πὸ�τὸν�με�γα�λύ�τε�ρο,�τὸν�Ρου�βήν,�νὰ�τοὺς
εὐ�λο�γεῖ�καὶ�νὰ�προ�φη�τεύ�ει�μὲ�τὸν�φω�τι�σμὸ
τοῦ�Θε�οῦ�τὰ�μέλ�λον�τα.�
Ἰ�δι�αί�τε�ρη�εὐ�λο�γί�α�ἔ�δω�σε�στὸν�τέ�ταρ�το

γιό�του,�τὸν�Ἰ�ού�δα:�«Ἰ�ού�δα,�θὰ�σὲ�ὑ�μνή�-
σουν�οἱ�ἀ�δελ�φοί�σου.�Ἡ�δύ�να�μή�σου�θὰ�εἶ�-
ναι�ἰ�σχυ�ρὴ�πά�νω�στοὺς�ἐ�χθρούς�σου.�Οἱ�ἀ�-
πό�γο�νοι�τοῦ�πα�τέ�ρα�σου�θὰ�σὲ�προ�σκυ�νή�-
σουν.�Εἶ�σαι�σκύ�μνος�λέ�ον�τα�(νε�α�ρὸ�λι�ον�τά�-
ρι),�Ἰ�ού�δα.�Ἀ�πὸ�βλα�στὸ�φύ�τρω�σες,�γι�έ�μου.
Ξά�πλω�σες�καὶ�κοι�μή�θη�κες,�ὅ�πως�κοι�μᾶ�ται
ὁ�λέ�ον�τας�καὶ�ὁ�σκύ�μνος.�Ποι�ὸς�τολ�μά�ει�νὰ
τὸν�πλη�σιά�σει�γιὰ�νὰ�τὸν�ξυ�πνή�σει;�Δὲν�θὰ
λεί�ψει�ἄρ�χον�τας�ἀ�πὸ�τὴ�φυ�λὴ�τοῦ�Ἰ�ού�δα�καὶ
ἀρ�χη�γὸς�ἀ�πὸ�τοὺς�ἀ�πο�γό�νους�του,�ὥ�σπου
νὰ�ἔλ�θει�ἐ�κεῖ�νος�στὸν�ὁ�ποῖ�ο�ἀ�πό�κειν�ται�(ὅ�-
λες)�οἱ�ἐ�ξου�σί�ες�καὶ�αὐ�τὸς�θὰ�εἶ�ναι�ἡ�προσ�-
δο�κί�α�τῶν�ἐ�θνῶν»�(Γεν.�49,�1-10).��
Μὲ�τὰ�λό�για�του�αὐ�τὰ�ὁ�Ἰ�α�κὼβ�προ�φη�-

τεύ�ει�ὁ�λο�κά�θα�ρα�τὴν�προ�έ�λευ�ση�τοῦ�Μεσ�-
σί�α�ἀ�πὸ�τὴ�φυ�λὴ�τοῦ�Ἰ�ού�δα.�Κλά�δοι�τοῦ�γε�-
νε�α�λο�γι�κοῦ�του�δέν�δρου�ἦ�ταν�οἱ�κα�τὰ�σάρ�-
κα�πρό�γο�νοι�τοῦ�Χρι�στοῦ,�μὲ�ἐ�ξέ�χον�τα�τὸν
ἐ�κλε�κτὸ�τοῦ�Θε�οῦ�βα�σι�λιὰ Δαυ�ΐδ.�Ἔ�τσι�λοι�-
πὸν�«ἄρ�χων�καὶ�ἡ�γού�με�νος»�δὲν�ἔ�λει�ψαν
πο�τὲ�ἀ�πὸ�τὴ�φυ�λὴ�τοῦ�Ἰ�ού�δα,�μέ�χρις�ὅ�του
ἦλ�θε�ὁ�Χρι�στός,�γιὰ�τὸν�ὁ�ποῖ�ο�μι�λοῦ�σαν�ὅ�-

λες�οἱ�προ�φη�τεῖ�ες�καὶ�ὁ�ὁ�ποῖ�ος�ἦ�ταν�ἡ�ἐλ�-
πί�δα�καὶ�ἡ�προσ�δο�κί�α�ὅ�λων�τῶν�ἐ�θνῶν.�
Μό�νο�κα�τὰ�τὸν�και�ρὸ�«τῆς�ἐ�πὶ�γῆς�πα�-

ρου�σί�ας»�του,�ὅ�ταν�ἦλθε�πλέ�ον�νὰ�γεν�νη�-
θεῖ�ὡς�«Θε�ὸς�ἰ�σχυ�ρός,�ἐ�ξου�σια�στής,�ἄρ�χων
εἰ�ρή�νης,�πα�τὴρ�τοῦ�μέλ�λον�τος�αἰ�ῶ�νος»,�ὁ
Χρι�στὸς�(Ἡσ.�9,�6),�ἔ�λει�ψαν�ἀ�πὸ�τοὺς�Ἰ�ου�-
δαί�ους�οἱ�ἄρ�χον�τες�καὶ�βα�σί�λευ�σε�τό�τε�ὁ�Ἡ�-
ρώ�δης,�Ἰ�δου�μαῖ�ος�τὴν�κα�τα�γω�γὴ�καὶ�ὄ�χι�Ἰ�-
ου�δαῖ�ος,�ἀ�πὸ�τὴν�Ἀ�σκά�λω�να�τῆς�Πα�λαι�στί�-
νης.�
Στὴν�ἐκ�πλή�ρω�ση�τῆς�προ�φη�τεί�ας�τοῦ�Ἰ�-

α�κὼβ�ἀ�να�φέ�ρε�ται�τὸ�α΄�τρο�πά�ριο�τῆς�δ΄�ὠ�-
δῆς�τοῦ�α΄�κα�νό�να�τῆς�Γεν�νή�σε�ως�τοῦ�Χρι�-
στοῦ�(«Ὃν�πά�λαι�προ�εῖ�πεν�Ἰ�α�κώβ»):�«Ἐ�-
ξα�νέ�τει�λες,�Χρι�στέ,�ἀ�πὸ�τὴ�φυ�λὴ�τοῦ�Ἰ�ού�-
δα,�σὺ�γιὰ�τὸν�ὁ�ποῖ�ο�προ�φή�τευσε�τὸν�πα�-
λαι�ὸ�και�ρὸ�ὁ�Ἰ�α�κώβ,�ὅ�τι�πρό�κει�ται�νὰ�γί�-
νεις�ἡ�«ἀ�πεκ�δο�χή»,�ἡ�ἐλ�πί�δα�δη�λα�δὴ�καὶ
προσ�δο�κί�α�ὅ�λων�τῶν�(εἰ�δω�λο�λα�τρι�κῶν)�ἐ�-
θνῶν».�
Ὁ�Ἰ�ού�δας�ἀ�ξι�ώ�θη�κε,�με�τὰ�τὸν�πα�τέ�ρα

του�Ἰ�α�κώβ,�νὰ�γί�νει�ἡ�ρί�ζα�ἀ�π’�τὴν�ὁ�ποί�α
ἀ�νέ�τει�λε�σὰν�ἄν�θος�ὁ�Χρι�στός.�Δὲν�ἔ�λα�βαν
ὅ�λοι�οἱ�γιοὶ�τοῦ�Ἰ�α�κὼβ�τὴν�ἴ�δια�εὐ�λο�γί�α.�Δὲν
εἶ�χαν�ἐ�πι�δεί�ξει�ὅ�λοι�ἀ�νε�πί�λη�πτη�συμ�πε�ρι�-
φο�ρά.�Με�ρι�κοὶ�(Ρου�βήν,�Συ�με�ών,�Λευ�ῒ)�εἶ�-
χαν�πε�ρι�πέ�σει�σὲ�βα�ριὰ�ἁ�μαρ�τή�μα�τα.�Ὁ�Δὰν
πα�ρο�μοι�ά�ζε�ται�μὲ�φί�δι�ποὺ�κρυμ�μέ�νο�στὸ
δρό�μον πα�ρα�μο�νεύ�ει�τὸν�δι�ερ�χό�με�νο�κα�βαλ�-
λά�ρη.
Ὁ�κα�θέ�νας�λοι�πὸν�λαμ�βά�νει�κα�τὰ�τὴν�ἀ�-

ξί�α�του.�Ὁ�Ἰ�α�κώβ,�ὁ�Ἰ�ού�δας,�ὁ�Δαυ�ῒδ�καὶ

Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ



ἱστορική συνάντηση Ἑλληνισμοῦ καί
Χριστιανισμοῦ ἔχει ἀπό πολλούς θεω-
ρηθῆ ὡς «θαῦμα». Ἕνα «θαῦ μα», πού

ὁδήγησε - λένε - σέ ἀληθινή «κοσμογονία» καί
στήν γέν νηση μιᾶς ἀληθινά «νέας ἐ ποχῆς» γιά
ὁλό κληρο τόν κόσμο.

Ὅμως, μᾶλλον τό πήραμε πολύ ἐπάνω μας,
ὅτι ὁ Θεός μπῆκε στήν ἱστορία ἐπισκεπτόμενος
τήν γειτονιά μας. Φτάσαμε νά καμα ρώ νου με
τόσο πολύ, ὥστε νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Θεός δέν
μᾶς ἔχει καί τόσο ἀνάγκη, ὅσο νομίζουμε. Ὁ
Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη οὔτε τό δῆθεν ὑ ψη λό
ἐπίπεδο τῆς γλώσσας μας, οὔτε τήν κουλτούρα
μας, οὔτε τήν φι λο σοφία μας. Ὁ Θεός μπορεῖ
καί ἀπό τίς πέτρες νά ἐγείρῃ τέκνα τῷ Ἀβραάμ
(Ματθ. 3, 9).

Φουσκωμένοι ἀπό  αὐτή τήν ἀρχοντοχω-
ριάτικη οἴησή μας κα κο ποι οῦμε βάναυσα - ἄν
ὄχι ἱερόσυλα - καί τήν σχετική παρά γραφο τοῦ
κα τά Ἰωάννην, ὅπου περιγράφεται ἡ συνάντη-
ση τοῦ Χριστοῦ μέ τούς «Ἕλ λη νες», τότε πού
ὁ Κύριος εἶπε: «Ἦλθε ἡ ὥρα, νά δο ξαστεῖ ὁ
Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου»(Ἰω. 12, 20-24). Ξεχνᾶμε
ἀφελῶς ὅτι ἐδῶ «Ἕλληνες» δέν ση μαί νει φυ-
λετική κα τα γωγή, ἀλλά «ἐ θνικούς», «γκόγιμ»,
εἰδωλο λάτρες τοῦ ἑλληνιστικοῦ περιβάλ λον -
τος, προση λύ τους τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, πού ἦλθαν
νά τιμήσουν τό ἰου δαϊκό πάσχα.

Τό ὅτι ἐδῶ ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ὁ
ἑλληνισμός ἤ ἔστω ἡ δι' αὐτοῦ διάδοση τοῦ
κηρύγματός Του, τό μαρτυρεῖ περίτρανα ἡ
συνέ χεια τῶν λόγων Του: «Ἀλήθεια σᾶς λέω.
Ἄν ὁ κόκκος τοῦ σί του, ἀφοῦ πέσει στή γῆ, δέν
‘πεθάνει’, μένει μόνος του καί δέν πολ λα -
πλασιάζεται. Ἐάν ὅμως ‘πεθάνει’, βγάζει πολύ
καρπό». Ἄρα ὁ Χρι στός μιλώντας γιά τήν

ἔλευση τῆς ὥρας πού θά δοξασθῆ ἀναφέ ρε ται
ΜΟΝΟ στόν σταυ ρι κό Του θάνατο καί σέ τίπο-
τε ἄλλο.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἑρμη-
νεύοντας τό χωρίο το νί ζει ἐπιγραμματικά:
«Ἵνα δοξασθῇ· τουτέστιν ἵνα σταυρωθῇ»· καί
«δόξαν ἔλεγε τόν σταυρόν» (Εἰς Ἰω. ὁμιλίες 66-
68). Δόξα τοῦ Χρι στοῦ εἶναι μία: ὁ Σταυρός Του. 

Ὅλα τά ἄλλα (ὅπως ὀρθότατα ἐπισημαίνει
ὁ π. Γεώργιος Με ταλληνός) εἶναι «ἀκραῖες ἐθνι-
κιστικές ἑρμηνεῖες, καρποί ἀντιεπι στη  μο  νικῆς
συνθημα το λογίας, ἐγκλωβισμένης σέ ἰδεο-
ληπτικά στε ρεό τυπα γιά τήν ἐξυ πη ρέτηση πα-
ραταξιακῶν σκοπιμοτήτων, καί ὁ πωσ δήποτε ἀ -
ναι  ρετικά τῆς Ἀλη θείας. Ἐδῶ θεμελιώνουν οἱ
φυλε τικά-ρατσιστικά σκε πτό μενοι τήν ἐξω -
φρενική ἀντίληψη ὅτι ὁ Ἑλ ληνισμός ἔσωσε καί
σώζει τήν Ὀρθοδοξία!»

Ἐξ ἴσου ἐξωφρενική καί ἀπαράδεκτη εἶναι
καί ἡ εὐρέως ὑπο στηριζομένη ἄ ποψη ὅτι στήν
ἑλληνική παιδεία τοῦ Παύλου ὀφείλει ἡ
Ἐκκλησία τό ὅτι γλίτωσε ἀπό τόν κίνδυνο νά
καταντήσει μιά ἰουδαϊκή αἵ ρεση! Αὐτό εἶναι
τόσο ἀ λη θές, ὅσο «ἀληθές» εἶναι καί τό ὅτι ὁ
Παῦ λος, στήν ἑλληνική του παι δεί α δῆθεν ὀ -
φείλει τό γε γονός ὅτι ἀνέβη μέ χρι τρίτου οὐρα-
νοῦ!

Μᾶς πῶς εἶναι δυ να τόν, μιά παιδεία πού θε-
ωρεῖ μωρία τό κή ρυγμα τοῦ σταυροῦ, νά ἀνε -
βά ζει κάποιον ἔστω καί ἕνα πῆχυ πάνω ἀπό τό
ἐπί πε δο τῆς νηπιο φρο σύνης της; Ἄραγε αὐτή
δέν εἶναι ἡ παι  δεία, γιά τήν ὁποία ὁ ἀπόστολος
Παῦ λος φωνάζει: «Προσέχετε μή σᾶς ἐξαπα-
τήσει κανείς μέ τήν ψευ δο φιλοσοφία καί τήν
ἀδειανή ἀπάτη, πού στηρίζεται στήν πα ρά δο -
ση τῶν ἀνθρώπων καί εἶναι φτια γμένη σύμ-
φωνα μέ τήν στοι χειώδη καί παιδαριώδη θρη-
σκευ τική διδασκαλία τοῦ πλα νω μένου κό-
σμου καί ὄχι σύμ φωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ» (Κολ. 2, 8);

Ἀρχιμ. Β. Λ.

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ἄλ�λοι�ἀ�ξι�ώ�θη�καν�νὰ�γί�νουν�λαμ�πε�ροὶ�κρί�-
κοι�στὴν�ἁ�λυ�σί�δα�τῶν�προ�πα�τό�ρων�τοῦ�Χρι�-
στοῦ.�Πά�νω�ἀ�π’�ὅ�λους�βέ�βαι�α�στέ�κει�ἡ�πα�-
νά�χραν�τη�μη�τέ�ρα�του,�ἡ�Πα�να�γί�α,�ποὺ�μὲ
τὴν�ἀ�ξί�α�της�ξε�πέ�ρα�σε�κά�θε�ἄλ�λο�δη�μι�ούρ�-
γη�μα.�
Καὶ�ὅ�μως�ὁ�Χρι�στὸς�δὲν�ἀ�δι�κεῖ�κα�νέ�να.

Μᾶς�κά�λε�σε�νὰ�γί�νου�με�ὅλοι�«συγ�γε�νεῖς»

του:�πραγ�μα�τι�κὰ�ἀ�δέλ�φια�καὶ�μη�τέ�ρα�του.
Ἂν�ἐ�φαρ�μό�σου�με�τὸ�θέ�λη�μά�του�(Ματθ.�12,
50).�Τί�μᾶς�ἐμ�πο�δί�ζει�λοι�πὸν�ν’�ἀρ�χί�σου�με
κι�ἐ�μεῖς�τὴ�μυ�στι�κὴ�κυ�ο�φο�ρί�α�τοῦ�Χρι�στοῦ,
νὰ�τὸν�ἀ�φή�σου�με�νὰ�(δια)μορ�φω�θεῖ�(Γαλ.
4,�19),�νὰ�γεν�νη�θεῖ,�νὰ�ζεῖ�γιὰ�πάν�τα�μέ�σα
μας;�

Πρωτ. Δ. Μ.



E
νας�κτηματίας,�κάθε�χρόνο,�ἔπαιρ-
νε�σπουδαῖα�βραβεῖα�γιά�τήν�ποι-
ότητα�τοῦ�καλαμποκιοῦ�πού�καλ-

λιεργοῦσε�στίς�μεγάλες�ἐκτάσεις�του.
Κάποιος�δημοσιογράφος�πῆγε�νά�τοῦ

πάρει�συνέντευξη,�προκειμένου�νά�«ἀνα-
καλύψει»�ποῦ�ὀφειλόταν�ἡ�διαρκής�ἐπι-
τυχία.�Ὁ�κτηματίας�ἀφοῦ�παρουσίασε�τήν
ὀργάνωση�τῆς�καλλιέργειας�καί�τῆς�πα-
ραγωγῆς�του,�κατέληξε:
-Κύριος ὅμως�παράγοντας�τῆς�ἐπιτυχίας

μου�εἶναι�τό�ὅτι�κάθε�χρόνο�μοιράζω�δω-
ρεάν μιά�ποσότητα�σπόρου�στούς�καλ-
λιεργητές� καλαμποκιοῦ� τῶν� γειτονικῶν
κτημάτων.
-Μά,�ἀπόρησε�ὁ�δημοσιογράφος,�αὐτοί

εἶναι� ἀνταγωνιστές� σας!� Γιατί� τούς
βοηθᾶτε;�
-Ὅταν�γίνεται�ἡ�ἐπικονίαση,�ἀπάντησε

ὁ�κτηματίας,�ἡ�γύρη�μεταφέρεται�ἀπό�τά
χωράφια�τῶν�γειτόνων�μου�στά�δικά�μου
καί�ἀντιστρόφως.�Ἄν�λοιπόν,�τά�φυτά�τους
εἶναι�κακῆς�ποιότητας�(προέρχονται�ἀπό
«κακό»�σπόρο)�θά�«μολυνθεῖ»�(=θά�χα-
λάσει�ἡ�ποιότητα)�καί�ἡ�δική�μου�παρα-
γωγή(!)�

*  *  *

Ἐδῶ�ἀκριβῶς,� ἰσχύουν� τά� λόγια� τοῦ
Χριστοῦ:
-Οἱ�ἄνθρωποι�τοῦ�κόσμου�τούτου,�στίς

σχέσεις�τους�μέ�τούς�ὁμοίους�τους�εἶναι
ἐξυπνότεροι�ἀπό�τά�τέκνα�τοῦ�φωτός�(δηλ.
τούς�εὐσεβεῖς�χριστιανούς)�(Λουκ.�16,8).
Ὁ�παραπάνω�κτηματίας� ἔκανε� ἐλεη-

μοσύνη...�ἀπό�συμφέρον!�Ἐδῶ�πολλές�φο-
ρές�οἱ�χριστιανοί�δέν�κάνουν�ἐλεημοσύνη
οὔτε�γιά...�ἐπίδειξη!�Ἰδού,�πῶς�βλέπει�τήν
ἐλεημοσύνη,�στήν�εὑρύτερη�μορφή�της,�ὁ
ἅγιος�Κύριλλος�ὁ�Φιλεώτης�(ἡ�μνήμη�του

ἑορτάζεται�τήν�1η Δεκεμβρίου):
«Πρέπει�ὁ�ἄνθρωπος�νά�ἐλεεῖ�(=νά�δί-

νει�ἐλεημοσύνη σέ)� αὐτούς�πού�ἀξίζει νά
τούς�τήν�δώσουμε.�Μέ�διάκριση�καί,�βέ-
βαια,�νά�μήν�προέρχεται�ἀπό�ἀδικίες�(!).
Ἐάν�κάποιος�δέν�ἔχει�νά�προσφέρει�ἐλε-
ημοσύνη,�ἀλλά�ὑπομένει�τήν�ἀδικία�πού
τοῦ�ἔκαμαν�καί�παρακαλεῖ�τόν�Θεό�γιά
τούς�ἀδικοῦντες,�αὐτός�θά�βρεθεῖ�καί�ἐλε-
ήμων�(=θά�δίδει)�καί�ἐλεημένος�(=θά�παίρ-
νει).�Ἄν�κάποιος�ἀκούσει�κάτι�πού�προ-
ξενεῖ�λύπη�στόν�συνάνθρωπό�του�καί�τόν
συμπονέσει,�ὁ�Θεός�αὐτό�τό�λογαριάζει�ὡς
ἐλεημοσύνη.

Μέ�τό�νά�εὐεργετεῖ�κανείς�τούς
ἄλλους�καθιστᾶ�τόν�ἑαυτό�του�ὅμοιο�μέ
τόν�Θεό.�Ἡ�δέ�ἀγάπη�πρός�τόν��πλησίον
ἀναγνωρίζεται,�ὄχι�μόνο�ἀπό�τήν�μετάδοση
χρημάτων,� ἀλλά� περισσότερο� ἀπό� τά
παρηγορητικά� λόγια� καί� τήν� σωματική
ὑπηρεσία� πρός� τούς� ἔχοντες� ἀνάγκη.
Εἶναι�καλό�νά�εὐεργετεῖ�κανείς�τούς�πά-
ντες·�καί�μάλιστα�ἐκείνους�πού�δέν�μπο-
ροῦν�νά�τό��ἀνταποδώσουν.�Ὁ�Ἀβραάμ�κα-
θόταν�ἔξω�ἀπό�τήν�σκηνή�του�καί�προ-
σκαλοῦσε�ὅλους�ἀνεξαιρέτως�τούς�δια-
βάτες�γιά�νά�τούς�φιλοξενήσει.�Γι᾿�αὐτό
ἀξιώθηκε�νά�φιλοξενήσει�ὄχι�μόνο�ἀγγέ-
λους�ἀλλά�καί�αὐτόν�τόν�ἴδιο�τόν�Κύριο
καί�Δεσπότη�τῶν�ἀγγέλων»�(Μ.�Συναξα-
ριστής,�1�Δεκεμβρίου).
Ὁ�ἅγιος�Κύριλλος�ἔκαμε�ὑπερβολικές

ἐλεημοσύνες,�ὑλικές�καί�πνευματικές,�σέ
βαθμό�πού�ἀπελπίσθηκαν�ἡ�γυναίκα�του
καί�τά�παιδιά�του,�γιατί�κατάντησαν�σέ
μεγάλη�φτώχεια.�Κυριολεκτικά,�τά�σκόρ-
πιζε�τά�ἀγαθά.�Ἀλλά�καί�ὁ�Χριστός�τοῦ
γέμισε� τή� ζωή� μέ� πλῆθος� θαυμάτων,
βγάζοντάς� τον� ἀπό� πολλά� ἀδιέξοδα.
Ἔτσι��γιά�μιά�ἀκόμη�φορά�ἐπιβεβαιώθηκε
ὁ�Μακαρισμός�τοῦ�Χριστοῦ:
-Μακάριοι�οἱ�ἐλεήμονες·�γιατί�αὐτοί�θά

ἐλεηθοῦν�(Ματθ.�5,7).
Ἀρχιμ. Ν. Κ.

Η «ΕΞΥΠΝΗ»
ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ



έσα στόν κόσμο ὑπάρχουν δύο τρό-
ποι ζωῆς: 

•  Ὁ ἕνας εἶναι: ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέ
κέν τρο τόν ἑαυτό του. Ὁ ἴδιος ρυθ-

μίζει τά πάντα μέ τό δικό του μυαλό. Εἶναι
ἐγωϊστής: τά ξέρει ὅλα καί κοιτάει νά περ-
νάει τή ζωή του ὅσο πιό ἄνετα μπορεῖ, ἀδια-
φορώντας γιά τούς ἄλλους. Καί ὅ,τι καλό
κάνει, τό κάνει γιά νά προβάλλει τόν ἑαυ-
τό του.

•  Ὁ ἄλλος τρόπος ζωῆς εἶναι: ὁ ἄνθρω-
πος ἔχει κέντρο ὄχι τόν ἑαυτό του, ἀλλά τόν
Θεό καί τό θέλημά του. Ἐδῶ ὁ ἄνθρωπος
ἔχει καταλάβει ὅτι ὁ Θεός εἶναι πιό σοφός,
πιό ἀγαθός καί πιό φιλάνθρωπος ἀπό
αὐτόν. Ἀκόμη καταλαβαίνει ὅτι ὁ Θεός τόν
ἀγαπάει περισσότερο ἀπ᾿ ὅσο ἀγαπάει ὁ
ἴδιος τόν ἑαυτό του! Ὁτι χαίρεται μόνο μέ
τή σωτηρία  καί μέ τήν ἀληθινή εὐτυχία τοῦ
καθενός. Καί ὅσο περισσότερο τά κατα-
λαβαίνει αὐτά ὁ ἄνθρωπος, τόσο περισ-
σότερο κάνει μέ χαρά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα δῶρα τοῦ Θεοῦ
στόν κόσμο εἶναι τά παιδιά. Ὅταν ὁ ἄνθρω-
πος τά βλέπει σάν μέσο γιά νά ἱκανοποιή-
σει τήν ματαιοδοξία του καί νά δοξάσει τό
ὄνομά του, τότε τά παιδιά θά γίνουν σί-
γουρα δυστυχισμένα. Ἐνῶ πρέπει νά τά
βλέπει σάν δάνειο τοῦ Θεοῦ πού ἔχει χρέ-
ος νά ἐπιστρέψει. Πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι
τά ἀνατρέφει μέ τήν  παιδεία καί τήν νου-
θεσία τοῦ Κυρίου· μέ ἀποτέλεσμα τά παι-
διά νά γίνονται ἀληθινά εὐτυχισμένα καί
ἐδῶ καί στήν αἰωνιότητα.

Στίς 4 Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ
τήν μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρ-
τυρος Βαρβάρας. Εἶναι πολύ περίεργη ἡ

στάση τοῦ πατέρα της πού ὀδηγήθηκε σέ
ἐγκληματικές πράξεις εἰς βάρος τοῦ παιδιοῦ
του! Καί νά, πῶς: 

Ὁ πατέρας τῆς ἁγίας, ἀπό πολύ νέα τήν
ἔκλεισε μέσα σέ ἕνα πύργο. Ἐπειδή μέ τό
δικό του μυαλό καί μέ τή δική του κρίση,
νόμιζε ὅτι ἔτσι θά τήν προφυλάξει ἀπό τίς
ἀνηθικότητες τοῦ κόσμου. Ὅμως αὐτό
ἦταν ἄκρως ἐγωκεντρικό. Γιατί τό καλό καί
τό κακό τό καθόριζε μόνος του, στηριζό-
μενος στήν παλαιά θρησκεία τῶν εἰδώλων.
Ἔτσι δέν μπόρεσε ποτέ νά χωνέψει τό ὅτι
ἡ κόρη του διδάχθηκε ἀπό τόν Θεό καί ἔγι-
νε χριστιανή. Ἔτσι ὁ πατέρας ἔφθασε στή
μἐγιστη διαστροφή νά  κουρελιάσει τήν πα-
τρική του ἀγάπη καί νά γίνει φονιάς τῆς κό-
ρης του· ἐπειδή δέν συμμορφωνόταν μέ τό
δικό του μοντέλο ζωῆς: πίστη στά εἴδωλα!

Ἡ κατάληξη εἶναι ὅτι: Ἡ μέν κόρη του
ἔγινε ἔνδοξη μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας καί πα-
γκόσμιο παράδειγμα ἁγνότητας καί πί-
στης στόν Χριστό. Ἐνῶ ὁ πατέρας της στιγ-
ματίσθηκε ὡς ἀποτρόπαιος παιδοκτόνος!

Συνεπῶς: ἄν θέλουμε καί ἐμεῖς καί τά
παιδιά μας νά ἔχουμε τήν χαρά καί τήν
εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στήν καρδιά καί στήν
ζωή μας (ἔτσι ὁρίζεται πνευματικά ἡ εὐτυ-
χία!), ἄς μαθαίνουμε ἀπό τόν Χριστό: ποιό
εἶναι τό θέλημά Του καί οἱ κανόνες Του
(=ἐντολές Του) γιά νά ἀποκτήσουμε τό ἐν
Χριστῷ «μοντέλο ζωῆς».

Ἀρχιμ. Ἰ. Ν.
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