ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΜΙΑΣ ΑΦΙΣΑΣ
ὴν 1η Αὐγούστου ἡ Ἐκκλησία
μᾶς θυμίζει τὴν λιτανεία τοῦ Τιμίου Ξύλου τοῦ Σταυροῦ ποὺ
φυλασσόταν στὴν Ἁγία Σοφία
καὶ γινόταν στὴν Κωνσταντινούπολη
«πρὸς ἁγιασμὸν τοῦ τόπου καὶ νόσων ἀπαλλαγήν».
Στοὺς Χαιρετισμοὺς τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ, ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους
ὑπέροχους χαρακτηρισμούς, ὁ Σταυρὸς ὀνομάζεται «ἁγίων ἅγιον βλέμμα». Οἱ ἅγιοι, ἔχοντας ἀγαπήσει τὴν
Σταυρικὴ Ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, σήκωσαν
ὁλοπρόθυμα τὸν σταυρὸ τῆς δικῆς
τους μαρτυρίας, ἀκτινοβολώντας
ΚΑΙ μὲ τὸ βλέμμα τους τὴν σώζουσα
Χάρη τοῦ Σταυροῦ.
Αὐτὸ ἐπαληθεύεται καὶ ἀπὸ ἕνα
σύγχρονο περιστατικό, ποὺ ἀναφέρεται στὸ ὑπέροχο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργολίδος
π. Νεκταρίου ΑΓΙΩΝ ΟΡΟΣ:
«Τὰ παιδιὰ τοῦ Κέντρου Νεότητος Θηβῶν ὀργάνωσαν μιὰ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὸν μακαριστὸ
παπὰ Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη, πού
ἔγινε στὶς 12 Νοεμβρίου 2014. Εἶχαν
ἑτοιμάσει καὶ τοιχοκολλήσει ἀφίσες
μὲ μιὰ ὡραιότατη φωτογραφία τοῦ
π. Ἐφραίμ.

»Μιὰ ἑβδομάδα πρὶν τὴν ἐκδήλωση μιὰ παρέα ἀπ’ τὰ παιδιὰ πού
ἑτοίμαζαν τὴν ἐκδήλωση, περπατώντας σὲ κεντρικὸ δρόμο τῆς πόλης,
εἶδαν ἕνα νεαρὸ πού εἶχε σταματήσει μὲ τὴν μηχανή του καὶ εἶχε ἀγκαλιάσει μιὰ κολόνα. Πλησίασαν καὶ
εἶδαν τὸν νεαρὸ αὐτὸν νὰ φιλάει τὸ
πρόσωπο τοῦ γέροντα στὴν ἀφίσα
καὶ νὰ τοῦ μιλάει κλαίγοντας. Τὰ
παιδιὰ τὸν ρώτησαν καὶ αὐτὸς ἀπάντησε πῶς τὸ βλέμμα αὐτοῦ τοῦ
ἄγνωστου γέροντα εἶχε μιλήσει
στὴν καρδιά του, εἶχε μπεῖ βαθιὰ
στὴν ψυχή του.
»Μέχρι τότε ζοῦσε μιὰ πολὺ
ἄστατη ζωὴ καὶ εἶχε πολὺ ταλαιπωρηθεῖ. Εἶχε φτάσει στὰ ὅρια τῆς
ἀπελπισίας. Βλέποντας αὐτὴν τὴν
ἄγνωστη μορφὴ ἔνιωσε ἕνα συγκλονισμό. Θέλησε νὰ ἀλλάξει ζωή. Ρώτησε τὰ παιδιὰ ποῦ βρίσκεται αὐτὸς
ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ ἀπάντησαν ὅτι ὁ γέροντας εἶχε κοιμηθεῖ.
Σὰν τὸ ἄκουσε αὐτό, κάθισε στὸ πεζοδρόμιο καὶ ξέσπασε σὲ λυγμούς.
»Τὸ μεγάλο θαῦμα εἶχε γίνει
στὴν ψυχή του. Τὸ παιδὶ ἀναζήτησε
πνευματικό, ἄλλαξε ὅλη ἡ ζωή του
καὶ πλέον σήμερα ζεῖ συνειδητὴ

ΝΗΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Νίνας Πάβλοβα
άποια Δευτέρα ἑτοίμασα ἕνα σωρό
τυρόπιτες. Δέν πρόλαβα νά ἀναρωτηθῶ «γιά ποιόν ἔφτιαξα τόσες;»
καί μέ ἐπισκέφθηκε μιά οἰκογένεια
μέ ... ἑπτά παιδιά! Πρός μεγάλη μου χαρά τά παιδιά «καθάρισαν» γρήγορα τίς
τυρόπιτες, ἐνῶ οἱ γονεῖς δέν τίς ἄγγιξαν.
Ὁ πιό μικρός μοῦ ἐξήγησε:
- Ὁ μπαμπάς καί ἡ μαμά νηστεύουν
καί τή Δευτέρα, ἐπειδή ὁ Βασιλάκης καπνίζει!...
Μιά μέρα ὁ πατέρας πρόσεξε ὅτι ὁ
Βασίλης, μαθητής τῆς ἕκτης δέν μυρίζει
πιά ... γάλα, ἀλλά καπνό! Ἐκεῖνος τό
παραδέχθηκε:
- Μπαμπά, στήν τάξη μου ἀκόμη καί
τά κορίτσια καπνίζουν! Ἐπίτρεψέ μου νά
καπνίζω μόνο γιά νά μέ ἀφήσουν ἥσυχο!...
Νά, λοιπόν, πού ἔφτασε γιά τόν νεαρό Χριστιανό ὁ καιρός ἐκεῖνος τῶν ἀοράτων διωγμῶν. Ὅταν πλησιάζει τήν ψυχή
ἡ ἀχρειότητα τῆς κόλασης καί προσπαθεῖ νά τήν καταπιεῖ, μόνος σου δέν μπορεῖς νά ἀντέξεις! Καί στήν πνευματική
μάχη τῶν παιδιῶν μπαίνουν καί οἱ γονεῖς,
νηστεύοντας γι’ αὐτά καί τίς Δευτέρες!
* * *
πνευματικὴ ζωή. Αἰτία τῆς ἐκπληκτικῆς στροφῆς καὶ ἀλλαγῆς του
ἦταν τὸ ΖΩΝΤΑΝΟ, ζεστὸ βλέμμα
μιᾶς ΝΕΚΡΗΣ ἀφίσας!»
Ἡ Χάρη τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ,
τὴν ὁποία ἐξέπεμπε τὸ ἅγιο βλέμμα

Ἡ νηστεία τῆς Δευτέρας, ὑποχρεωτική γιά τούς μοναχούς, εἶναι ἀφιερωμένη
στούς ἁγίους Ἀγγέλους. Στήν σημερινή
Ρωσία πολλοί γονεῖς νηστεύουν καί τήν
Δευτέρα γιά βοήθεια καί προστασία τῶν
παιδιῶν τους, πού ζοῦν πλέον σ’ ἕνα κόσμο τόσων πειρασμῶν! Βέβαια ἡ εὐλογημένη αὐτή συνήθεια ἔχει παλιές ρίζες.
Ὅταν ὁ ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος Παβλώφ ρωτήθηκε, πῶς μπορεῖ νά ἐξηγήσει τό θαῦμα πού βγῆκε ἀλώβητος ἀπό
τόν Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, ὁ στάρετς ἀπάντησε πώς τόν προστάτευε ἡ
προσευχή τῆς μητέρας του, ἡ ὁποία ὅλα
τά χρόνια τοῦ πολέμου κάθε Δευτέρα,
Τετάρτη καί Παρασκευή νήστευε μέ
πλήρη ἀσιτία!
Θέλοντας νά τό μοιραστῶ αὐτό μέ
τήν φίλη μου τήν ζωγράφο Ἕλενα Εὐδοκίμοβα τῆς τηλεφώνησα.
- Ναί, μοῦ ἀπάντησε ἡ Λένα. Ἡ γιαγιά μας ἔτσι ἔσωσε τέσσερα παιδιά. Ἡ
νοσοκόμα κόρη της καί οἱ τρεῖς γιοί της
πῆγαν στό μέτωπο. Σέ ὅλη τήν διάρκεια
τοῦ πολέμου ἡ γιαγιά ὅλες τίς Δευτέρες,
Τετάρτες καί Παρασκευές νήστευε μέ
πλήρη ἀσιτία! Οὔτε μία σταγόνα νερό
δέν ἔπινε! Καί οἱ τέσσερις ἐπέστρεψαν
ἀπό τόν πόλεμο σῶοι! Ἀλλά ἡ γιαγιά συνέχισε νά νηστεύει!
- Μητέρα, τῆς ἔλεγαν τά παιδιά, γυρίσαμε ζωντανοί. Γιατί συνεχίζεις τήν νηστεία;
- Ἀπό εὐγνωμοσύνη στόν Θεό, ἀπάντησε ἡ γιαγιά. Δεῖξτε μου μιά οἰκογέ➥
τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ, ἀνάστησε στὴν
ἐν Χριστῷ ζωὴ ἕνα πνευματικὰ νεκρὸ
παιδί, ποὺ βολόδερνε μέσα σὲ μιὰ
χωρὶς νόημα ζωή!
Ἀρχιμ. Β.Λ

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

είχνοντας πίστη στὸν Θεὸ ποὺ τὸν κάλεσε, ὁ Ἀβραὰμ ἀποβαίνει γενάρχης,
μέσῳ τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἰακὼβ καὶ τῶν
λοιπῶν πατριαρχῶν, ἑνὸς ὁλόκληρου
λαοῦ, ποὺ θὰ εἶναι στὸ ἑξῆς ὁ ἐκλεκτὸς
Ἰσραήλ, ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ Θεοῦ (βλ. ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 408, Ἰούλ. 2017).
Ἀπὸ αὐτὸν θὰ γεννηθεῖ κατὰ σάρκα, ὡς
ἄνθρωπος, ὁ Χριστός. Ὁ Θεὸς συνάπτει Διαθήκη μὲ τὸν λαὸ αὐτόν, τὸν ἀναλαμβάνει μὲ
ρητὴ συμφωνία ὑπὸ τὴν προστασία του, γιὰ
νὰ τὸν διαφυλάξει στὴν ὀρθὴ πίστη μέχρι νὰ
ἔλθει ἡ εὐλογημένη ὅλων τῶν γενεῶν, αὐτὴ
ποὺ ἀνατέλλει σὰν αὐγή καὶ εἶναι ὡραία «ὡς
σελήνη, ἐκλεκτὴ ὡς ὁ ἥλιος», «ἡ ἀξιωθεῖσα
γενέσθαι μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ».
Ὁ ἐκλεκτὸς λαὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἐν συνεχείᾳ περιέρχεται σὲ κατάσταση σκληρῆς
δουλείας ὑπὸ τοὺς Αἰγυπτίους γιὰ τετρακόσια περίπου χρόνια. Ὁ Θεὸς ἀναδεικνύει τὸν
μεγάλο προφήτη Μωυσῆ ἀρχηγό τους καὶ
τοὺς ἐξάγει ἀπὸ τὴ δουλεία στὴν ἐλευθερία.
Διὰ μέσου θαυμαστῶν γεγονότων τοὺς ὁδηγεῖ ἀσφαλῶς καὶ τοὺς ἐγκαθιστᾶ στὴ Γῆ τῆς
Ἐπαγγελίας, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ στὸν
Ἀβραάμ. Στὸ ὄρος Σινᾶ λαμβάνουν τὶς πλάκες τῆς Διαθήκης μὲ τὶς δέκα ἐντολές, τὸν
θεϊκὸ νόμο πάνω στὸν ὁποῖο θὰ διαμορφωνόταν στὸ ἑξῆς ἡ ὅλη πνευματική, πολιτικὴ καὶ
κοινωνική τους ζωή.
Ἡ σχέση τοῦ λαοῦ αὐτοῦ μὲ τὸν Θεὸ περνάει ἀπὸ ποικίλες διακυμάνσεις. Ἄλλοτε ὑπακούει, ἄλλοτε ἀπειθεῖ. Ὁ Θεὸς πασχίζει μὲ
κάθε τρόπο νὰ διαφυλάξει μέσα στὴ θάλασσα
τῆς εἰδωλολατρείας μιὰ ἀνθρώπινη μαγιὰ
ποὺ θὰ παραμείνει πιστὴ στὸ ὄνομά του καὶ
στὸν νόμο του, γιὰ νὰ ἀποτελέσει τὴν εὐλογημένη ἁλυσίδα τῶν ἁγίων Θεοπατόρων, «ἐξ
ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα». Τὴν ἄγρυπνη
αὐτὴ μέριμνα τοῦ Θεοῦ ἐξυμνεῖ ὁ ἅγιος Βασί-

λειος στὴ Θεία Λειτουργία του: «Προφήτας
ἐξαπέστειλας», ἔκαμες σημεῖα θαυμαστὰ διὰ
τῶν ἁγίων σου, ποὺ σὲ κάθε γενιὰ τήρησαν τὸ
θέλημά σου. «Ἐλάλησας ἡμῖν διὰ στόματος
τῶν δούλων σου τῶν προφητῶν», προκαταγγέλλοντας τὴ μέλλουσα σωτηρία, «νόμον
ἔδωκας εἰς βοήθειαν, ἀγγέλους ἐπέστησας
φύλακας».
Μετὰ τὸν προφήτη Μωυσῆ ὁ Θεός, μὲ μιὰ
ἀτέλειωτη σειρὰ ἁγίων καὶ δικαίων, ὑπομιμνήσκει συνεχῶς τὰ ὅρια, μέσα στὰ ὁποῖα
ὀφείλει νὰ κινηθεῖ ὁ ἐκλεκτὸς λαός του, γιὰ
νὰ διαφυλάξει ἀλώβητη τὴν πίστη τῶν πατέρων του. Ἐπιστρατεύονται γι’ αὐτὸ κριτὲς
(Γεδεών, Σαμψών, Ἰεφθάε κ.λ.π.), βασιλεῖς
(Δαυΐδ, Σολομών, Ἐζεκίας κ.λ.π.), προφῆτες
(Σαμουήλ, Ἠλίας, Ἐλισσαῖος, Ἡσαΐας, Ἱερεμίας, Δανιήλ, Ἰεζεκιὴλ κ.λ.π.). Ἀκόμα καὶ
ἄνθρωποι ποὺ δὲν εἶναι κατὰ πάντα ἄμεμπτοι,
ὑπηρετοῦν τὴ θεία βουλή. «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ’ ἡμῶν», ἐργάζεται μὲ ὅλους αὐτοὺς ἀδιαλείπτως γιὰ νὰ φέρει εἰς πέρας τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ «βασιλείου πλάσματος», τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆτες, ἄλλοτε σκιωδῶς, μὲ ὑπαινιγμοὺς καὶ ἄλλοτε φανερά,
προκαταγγέλλουν τὸν μέλλοντα νὰ ἔλθει Λυτρωτὴ καὶ Μεσσία καὶ περιγράφουν τὰ ὅσα
μέλλουν νὰ διαδραματισθοῦν κατὰ τὴν ἔλευσή του. Χωρὶς αὐτὸν τὸν κεντρικὸ ἐσωτερικὸ
νοηματικὸ προσανατολισμὸ τὰ κείμενα τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης, γραμμένα ἀπὸ πολλοὺς
συγγραφεῖς σὲ μῆκος χρόνου δέκα πέντε
σχεδὸν αἰώνων, θὰ ἦταν ἀσύνδετα καὶ ἀκατανόητα.
«Ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου» εἶναι
τὸ μυστικὸ κλειδὶ τῆς ἑρμηνείας τους. Ὁ Χριστὸς εἶναι «τὸ πλήρωμα τοῦ νόμου καὶ τῶν
προφητῶν». Στὸ πρόσωπό του ἐκπληρώνονται ὅσα ἀπὸ τῶν αἰώνων προφητεύθηκαν γι’
αὐτόν. Ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου πολιτεύεται ἐπὶ
γῆς ὄχι εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχε, ἀλλὰ «καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ». Ποιεῖ τὰ πάντα «ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί».
Πρωτ. Δ. Μ.

νεια, πού νά γύρισαν ἀπό τό μέτωπο τέσ- νατό της!
σερα μέλη της ζωντανά! Θά νηστεύω μέ- Ἀπό τό βιβλίο, Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
χρι νά πεθάνω, γιά νά εὐχαριστήσω τόν
ΜΙΧΑΗΛ Ἱστορίες ἀπό τόν κῆπο
Θεό!...
τῆς Ὄπτινα, σελ. 274-276
Ἔτσι νήστευε ἡ γιαγιά μέχρι τόν θά-

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
πὸ τὴν ἡμέρα τοῦ ὁρισμοῦ διεξαγωγῆς τῆς τελευταίας ἀγωνιστικῆς τὴν
Μεγάλη Πέμπτη ἐκφράσαμε στὸν
ΕΣΑΚΕ (ἀθλητική ὁμοσπονδία)
τὴν ἀντίθεσή μας γιὰ τὴν ὕπαρξη ἀγωνιστικῆς δράσης τὴν συγκεκριμένη ἡμέρα.
Προσωπικά τό θεωρῶ ντροπή. Ἔχουμε χάσει τὸ μέτρο. Δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ Θεάνθρωπος νὰ εἶναι στὸν Σταυρὸ καὶ ἐμεῖς νὰ παίζουμε μπάσκετ. Εἴμαστε ἕνα Ὀρθόδοξο
κράτος μὲ τὸ 95% τῶν πολιτῶν νὰ εἶναι
βαπτισμένοι Χριστιανοί. Τὸ θεωρῶ πρόκληση νὰ παίζουμε μπάσκετ τὴν Μεγάλη
Πέμπτη το ἀπόγευμα, καὶ ὁ κόσμος νὰ φωνάζει ἢ νὰ πανηγυρίζει ἢ νὰ βρίζει τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Πατέρας ὅλων μας ἀφήνει, ὡς
ἄνθρωπος, τὴν τελευταία του πνοὴ πάνω
στὸ Σταυρό.
»Σέβομαι ἀπόλυτα τὸν ΕΣΑΚΕ καὶ τὶς
δημοκρατικὲς διαδικασίες ἀλλὰ ἄν ἦταν στὸ
χέρι μου δὲν θὰ ἄφηνα τὴν ὁμάδα νὰ κατέβει στὸ γήπεδο κι ἄς μηδενιζόταν κι ἄς χάναμε τὸ στόχο τῶν προνομίων πού θά εἴχαμε. Ἄλλωστε ὑπάρχουν πολὺ πιὸ σημαντικὰ πράγματα στὴ ζωή μας ἀπὸ τό μπάσκετ.
»Ἐννοεῖται ὅτι προσωπικὰ τὴν Μεγάλη
Πέμπτη ΔΕΝ θὰ πάω στὸ γήπεδο. Ἡ θέση
μου καὶ νομίζω ἡ θέση ὅλων των φιλάθλων
ἐκείνη τὴν ἡμέρα δὲν εἶναι στὰ γήπεδα
ἀλλὰ δίπλα στὸν Ἐσταυρωμένο ζητώντας
τὸ ἔλεός Του».
* * *
Αὐτά δήλωσε ὁ Βαγγέλης Λιόλιος,
πρόεδρος τῆς ὁμάδας μπάσκετ «Προμηθέας» (iefimerida.gr, Μ. Ἑβδομάδα 2017).
Ἄξιες θαυμασμοῦ οἱ ἀντιλήψεις τοῦ κ.
Προέδρου. Γιατί μᾶς ὑπενθυμίζουν πόσο
ἀξίζουν τά μικρά πνευματικά ἀγωνίσματα
πού κάνουμε. Ἡ ἁγιότητα δέν εἶναι μιά

κατάσταση πού ἐπιτυγχάνεται ξαφνικά,
μέσῳ κάποιων ὑπεράνθρωπων, ἀσκητικῶν
κατορθωμάτων. Ἁγιότητα εἶναι ὁ συνεχής
κόπος πού καταβάλλουμε γιά νά ξεπερνοῦμε πάθη καί ἀδυναμίες καί ἔτσι νά πλησιάζουμε ὁλοένα καί περισσότερο στόν Χριστό.
Αὐτό ἀκριβῶς ἐκφράζουμε, ψάλλοντας
κατά τήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ (6 Αὐγούστου):
«Ἐλᾶτε νά ἀνεβοῦμε στό ὄρος τοῦ Κυρίου,
καί στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ μας (=στήν
Ἐκκλησία) καί θά δοῦμε τήν δόξα τῆς Μεταμορφώσεώς Του» (Δοξαστικό Λιτῆς).
Ἡ αἰσθητή ἀνάβαση σέ βουνό ἀπαιτεῖ
καί κόπο καί χρόνο! Ἀνάλογη εἶναι καί ἡ
πνευματική ἀνάβαση στό ὄρος τῶν ἀρετῶν.
Αὐτός ὁ ἀγώνας εἶναι συνεχής καί δίχως
τέλος. Ἰδού πῶς τόν περιγράφει, ἕνας μέγας ἀσκητής, ὁ ἅγιος Σισώης:
-Ἔχετε θάρρος· νά, ἔχω τριάντα χρόνια
πού δέν παρακαλῶ πιά τόν Θεό γιά ἁμαρτία. Ἀλλά προσεύχομαι μόνο γι᾿ αὐτό:
«Κύριε Ἰησοῦ φύλαξέ με ἀπό τήν γλῶσσα
μου». Καί μέχρι τώρα ἐξαιτίας της κάθε
μέρα ἁμαρτάνω». (Γεροντικόν, ἐκδ. Ἀστήρ,
σελ. 110).
Ἴσως μᾶς φαίνεται ὑπερβολικά ταπεινός ὁ ἅγιος! Ὅμως μᾶς δείχνει τόν δρόμο
γιά νά ἀποκτήσουμε καί ἐμεῖς τό φρόνημά
του, ἀντιστεκόμενοι στό κακό καί στήν
ἐμπερίστατη ἁμαρτία.
Ἀρχιμ. Ν.Κ.
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