Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ
Παλαιὰ καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες με ταξύ τους, καθόσον ἡ καθεμία
προϋποθέτει τὴν ἄλλη (Βλ.
ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ.
422, Σεπτ. 2018).Ἡ Παλαιὰ προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν Καινή. Περιχαρακώνει τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸν
θεῖο νόμο ποὺ ἔλαβε ὁ Μωυσῆς στὸ Σινά, γιὰ νὰ γίνουν ἱκανοὶ νὰ δεχθοῦν τὴν
τέλεια διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Συγχρόνως τοὺς προϊδεάζει μὲ προτυπώσεις καὶ σύμβολα γιὰ τὰ μέλλοντα νὰ
συμβοῦν γεγονότα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ δύο
Διαθῆκες κατανοοῦνται μόνο σὲ ἀλληλεξάρτηση.
Ἡ Ἐκκλησία μας χρησιμοποιεῖ καὶ
τὶς δυὸ μέσα σὲ αὐτὴ τὴ φυσικὴ ὀργανική τους ἑνότητα πάντα. Παρακολουθεῖ
τὸ κάθε γεγονὸς τῆς Θείας Οἰκονομίας
σὲ ὅλη τὴ διαδρομή του μέσα στὴν Ἱερὰ
Ἱστορία, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ μὲ κάποιο
τρόπο αὐτὸ θὰ προσημανθεῖ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, μέχρι τὴν πλήρη ἐκπλήρωσή του στὴν Καινή. Ἔτσι, μόνο ἡ
Ἐκκλησία παραδίδει τὴν ὁλοκληρωμένη
εἰκόνα του, τὴν πλήρη καὶ αὐθεντικὴ
ἑρμηνεία του. Ἰδιαίτερη πιστότητα στὴν
τακτική της αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία παρουσιάζει στὴ λειτουργικὴ γλώσσα της,
ὅπου οἱ ἀναφορὲς στὴν ἑνιαία θεία
Γραφὴ εἶναι ἐξόχως πυκνές. Σχεδὸν δὲν

ὑπάρχει ὕμνος τῆς θείας λατρείας ποὺ
νὰ μὴν ὑποδηλώνει τὴν ἀδιάσπαστη συνοχὴ τῶν δύο Διαθηκῶν.
Ἔτσι λοιπόν, γιὰ νὰ εἶναι κατανοητὴ
στὴν πληρότητά της ἡ θαυμάσια ὑμνολογία μας, καὶ συνεπῶς τὸ νόημα τῆς
λατρευτικῆς καὶ πνευματικῆς μας ζωῆς,
θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε σὲ βάθος τὴν
ὅλη Ἱερὰ Ἱστορία. Ἂν ἀγνοοῦμε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη (ὅπως δυστυχῶς καὶ συνήθως συμβαίνει), θὰ εἶναι σὲ μεγάλο
βαθμὸ ἀκατανόητο γιὰ μᾶς καὶ ξένο τὸ
περιεχόμενο τῆς λατρείας μας. Ἂς τὸ
δοῦμε αὐτὸ μὲ ἕνα παράδειγμα ἀπὸ τὴ
μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς.
Στὰ ἑορταστικὰ μεγαλυνάρια τῆς θ΄
ὠδῆς, ποὺ ἔχει ἀναφορὰ πάντα στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, παρομοιάζεται ἡ Παναγία μας μὲ μυστικὴ λαβίδα ποὺ κρατάει ὡς ἀναμμένο κάρβουνο τὸν Χριστό:
«Ἡ λαβὶς ἡ μυστική, ἡ τὸν ἄνθρακα Χριστὸν συλλαβοῦσα ἐν γαστρί, σὺ ὑπάρχεις, Μαριάμ». Καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι ὕμνοι
τῆς ἑορτῆς, ἀναφερόμενοι στὸν συγκεκριμένο συμβολισμό, κάνουν λόγο γιὰ
κάποιο σχετικὸ ὅραμα, τὸ ὁποῖο «εἶδεν
Ἡσαΐας συμβολικῶς», καὶ τὸ ὁποῖο κάνει τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸν Θεο δόχο νὰ
ἀναφωνεῖ πρὸς τὴν Θεο μήτορα: «Πῦρ
βαστάζεις, Ἁγνή»!
Εἶναι αὐτονόητο λοιπόν, ὅτι γιὰ νὰ
εἰσδύσουμε στὴν ἔννοια τῶν λόγων αὐ-

ΚΟΛΑΦΟΣ
ΣΤΟΝ ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟ
υγγενής μέ τόν θρησκευτικό φαρισαϊσμό, δηλαδή τήν καύχηση γιά
ἀρετές καί εὐλάβειες, εἶναι καί ὁ κοσμικός φαρισαϊσμός, δηλαδή ἡ καύχηση γιά ἐπίγεια ἀγαθά καί καριέρες.
Ὁ πρώην ἄπιστος καί μετέπειτα συνειδητός
Χριστιανός, Βρετανός λογοτέχνης καί γιατρός Κρόνιν περιγράφει στό αὐτοβιογραφικό
του ἔργο «Περιπέτειες σέ δυό κόσμους», πῶς
κάποτε ὁ παραφουσκωμένος κοσμικός φαρισαϊσμός του δέχθηκε ἕνα δυνατό θεραπευτικό χαστούκι.
Πετυχημένος πιά συγγραφέας εἶχε πάει
μέ φίλο του βουλευτή καί ἐπίσης γιατρό γιά
διακοπές. Καμαρώνοντας γράφει: «Ἐκεῖνος
κι ἐγώ, ἀπό ὅλη μας τήν παρέα, εἴμαστε οἱ
μόνοι πού ἀκουστήκαμε· πού βγάλαμε ὄνομα. Εἴχαμε τόν κόσμο κάτω ἀπό τά πόδια
μας. Εἴχαμε σκαρφαλώσει ψηλά, ἀφήνοντας
πολύ πίσω τούς ἄλλους τούς κακόμοιρους,
πού πολύ τούς λυπόμαστε». Κάποια μέρα
τραυματίστηκε ἡ οἰκονόμος τοῦ σπιτιοῦ πού
τούς φιλοξενοῦσε καί προσφέρθηκαν σάν
γιατροί νά τήν βοηθήσουν. Μέ ἔκπληξη τήν
εἶδαν νά τούς ἀγνοεῖ καί νά ἀπευθύνεται μέ
ἐμπιστοσύνη στόν τοπικό γιατρό, στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἀναγνώρισαν τόν παλιό συμμαθητή τους Κάρυ.
«Θυμόμαστε», λέει ὁ Κρόνιν, «τόν Κάρυ
ἀπό τό σχολεῖο. Ἦταν ἕνα κοντό, κουτσό καί
τραυλό φτωχόπαιδο, πού σηκωνόταν στίς
πέντε τό πρωί καί μοίραζε γάλα στά σπίτια,

τῶν, πρέπει νὰ ἀνατρέξουμε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ νὰ βροῦμε τὸ συγκεκριμένο περιστατικὸ στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ προφήτης Ἡσαΐας (Ἡσ. κεφ. 6).
Ἐκεῖ πράγματι περιγράφεται ἡ θεοφάνεια τὴν ὁποία εἶχε ὁ προφήτης καὶ ἡ
ἀνάληψη ἐκ μέρους του τῆς ἀποστολῆς
νὰ κηρύξει μετάνοια στὸν λαὸ ποὺ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν Θεό. Ἕνα Σεραφὶμ
τότε ἔλαβε μὲ τὴν πυράγρα (λαβίδα)
ἀπὸ τὴ φωτιὰ τοῦ θυσιαστηρίου ἕνα
ἀναμμένο κάρβουνο καὶ τὸ ἀκούμπησε

γιά νά βοηθήσει τήν οἰκογένειά του. Ἔτσι
συχνά ἀργοῦσε στό σχολεῖο καί, ἐκτός ἀπό
τήν καζούρα τῶν παιδιῶν, τόν διακωμωδοῦσε καί ὁ δάσκαλος λέγοντας: «Ποῦ ἦταν ἡ
ἀφεντιά σου; Ἀσφαλῶς θά ἔπινες τόν καφέ
σου μαζί μέ τόν κύριο δήμαρχο!...». Ὅμως ὁ
Κάρυ τά κατάφερε νά σπουδάσει καί νά γίνει
γιατρός.
»Τώρα μπροστά μας», συνεχίζει ὁ Κρόνιν,
«εἴχαμε ὄχι τόν δειλό, δισταχτικό, τόν ψευδό
ἀλλοτινό Κάρυ, ἀλλά ἕναν ἤρεμο ἄνθρωπο,
μέ τή σιγουριά ἐκείνου πού μονάχος του
κέρδισε τή ζωή του. Μᾶς χαιρέτησε θερμά
καί μᾶς πίεσε νά πᾶμε νά φᾶμε στό σπίτι του
τό βράδυ. Ἐκεῖ μᾶς ὑποδέχθηκε ἡ ὄμορφη
γυναίκα του καί τά τρία κοκκινομάγουλα παιδιά του. Τόσο πολύ τά χάσαμε μέ ὅλα αὐτά,
πού δέν μπορούσαμε νά βγάλουμε μιλιά. Στό
τραπέζι ὁ Κάρυ κρατοῦσε περίφημα τό ρόλο
τοῦ οἰκοδεσπότη. Ἀπ’ ὅ,τι εἶπε, εἶχε μεγάλη
πελατεία. Ὅλοι τους ἀγρότες, δύσκολοι ἄνθρωποι. Αὐτός ὅμως εἶχε κατορθώσει νά
τούς κερδίσει. Μετά τό φαγητό πρόσεξα μιά
μεγάλη κορνίζα πάνω ἀπό τό μικρό του γραφειάκι, πού ἔγραφε: «Ὅ,τι κι ἄν ἀποχτήσεις,
πάντα νά θυμᾶσαι πώς ὄλα κάποτε τελειώνουν καί πώς οὔτε καί σύ θά ξεφύγεις αὐτή
τή μοίρα». Σίγουρα αὐτό ἦταν τό πιστεύω
ὅλης του τῆς ζωῆς.
»Ὅταν ἀργά τό βράδυ φύγαμε ἀπό τό
σπίτι του, μέ πολλή ντροπή συλλογίστηκα τή
ματαιοδοξία καί τῶν δυό μας. Τόν εἶχα ζηλέψει. Ἡ τυχαία συνάντησή μου μέ τόν Κάρυ
ἐπιτάχυνε μέσα μου μιάν ἀλλαγή, πού ἦταν
κιόλας στόν δρόμο: τήν ἐπιστροφή μου στήν
πίστη...».
Ἀρχιμ. Β.Λ.

στὰ χείλη τοῦ Ἡσαΐα, γιὰ νὰ τὸν καθαρίσει ἀπὸ κάθε ἁμαρτία καὶ νὰ τὸν κάνει
ἄξιο νὰ φέρει εἰς πέρας τὴν ἀποστολή
του. Μὲ τὴν ἐνέργεια αὐ τὴ προεικονίσθηκε ἡ Παναγία ὡς μυ στικὴ λαβίδα,
ποὺ γέννησε καὶ κράτησε στὰ χέρια της
τὸν ἀναμμένο ἄνθρακα Χριστό, τὸ πῦρ
τῆς Θεότητας.
Νά, πῶς ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι ἡ
βάση γιὰ τὴν κατανόηση τῆς Καινῆς. Νά,
γιατί ἀποτελοῦν ἀδιαχώριστη ἑνότητα.
Πρωτ. Δ. Μ.

ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ
ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ
ἱερή περίοδος τοῦ Τριωδίου εἶναι ἕνα κάλεσμα καί μία ὑπόδειξη τῆς Ἐκκλησίας γιά ἕνα δυναμικό ἀγώνα ἐσωτερικῆς ἀνασυγκρότησης ὥστε νά ἀξιωθοῦμε
«ἀναστημένοι» ψυχικά νά φθάσουμε
στήν Γιορτή τῆς Ἀνάστασης.
Ἀρχίζει μέ τήν Κυριακή τοῦ «Τελώνου καί Φαρισαίου» καί τελειώνει τό
Πάσχα.
Ἡ πείρα καί ἡ σοφία τῶν Ἁγίων
Πατέρων μᾶς ἐπισημαίνει ὅτι θεμέλιο
ἀσφαλές τῆς πορείας μας, πρῶτο βῆμα
καί «καλή ἀρχή» εἶναι ἡ ταπείνωση
ὅπως ἐκφράζεται στό ἦθος τοῦ τελώνου
καί ἡ ἀποφυγή τῆς ἀλαζονείας καί τῆς
ὑπερηφάνειας, πού ἐκδηλώνει ὁ φαρισαῖος.
Εἶναι θαυμαστά ἁπλός καί συγχρόνως σοφός ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο διασαφηνίζει ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος στό μοναδικό καί πολύτιμο βιβλίο του τήν ἔννοια
τῆς ταπείνωσης καί μᾶς προφυλάσσει
καί σ᾿ αὐτό τό σημεῖο ἀπό παρανοήσεις,
πλάνες καί παρεξηγήσεις.
‘’Θυμᾶμαι -γράφει- ὅτι μιλούσαμε
γιά τήν ταπείνωση καί κάποιος ἄρχοντας ἀπό τή Γάζα ἀκούγοντάς μας νά
λέμε ὅτι ὅσο πλησιάζει κανείς τό Θεό,
τόσο πιό ἁμαρτωλό βλέπει τόν ἑαυτό
του, παραξενευόταν καί ἔλεγε: «Πῶς
συμβαίνει αὐτό»; Καί δέν ἤξερε καί ζητοῦσε νά μάθει τό λόγο.
Τοῦ λέω: «Ἀφέντη, γιά πές μου πῶς
θεωρεῖς τόν ἑαυτό σου ὅταν βρίσκεσαι
στήν πόλη σου»; Μοῦ λέει ἐκεῖνος:

«Θεωρῶ τόν ἑαυτό μου πρῶτο καί τρανό στήν πόλη». Τοῦ λέω: «Ἄν φύγεις
καί πᾶς στήν Καισάρεια, πῶς θά θεωρεῖς τόν ἑαυτό σου ἐκεῖ»; Λέει: «Θά τόν
θεωρῶ σάν τόν πιό ἀσήμαντο ἀπό τούς
ντόπιους ἄρχοντες». Τοῦ λέω: «Ἄν φύγεις καί πᾶς στήν Ἀντιόχεια, πῶς θά
θεωρεῖς τόν ἑαυτό σου»; «Θά νομίζω
πώς εἶμαι ἕνα ἄξεστος χωριάτης». Τοῦ
λέω: «Ἄν πήγαινες στήν Κωνσταντινούπολη κοντά στό βασιλιά, πῶς θά
ἔβλεπες ἐκεῖ τόν ἑαυτό σου»; Μοῦ λέει
ἐκεῖνος: «Θά ἔνοιωθα σάν φτωχός».
Τότε τοῦ λέω: «Νά, ἔτσι ἀκριβῶς
εἶναι καί οἱ ἅγιοι. Ὅσο πλησιάζουν τό
Θεό, τόσο πιό ἁμαρτωλούς βλέπουν
τούς ἑαυτούς τους». Γιατί ὅταν ὁ Ἀβραάμ εἶδε τόν Κύριο, ὀνόμασε τόν ἑαυτό
του χῶμα καί στάχτη. Ὁ δέ Ἡσαΐας
ἔλεγε: «Ὤ πόσο ταλαίπωρος καί ἀκάθαρτος εἶμαι ἐγώ»!’’.
Εἶναι ἴσως ὁ ἐπιτυχέστερος ὁρισμός
καί ἡ σαφέστερη ἐπεξήγηση τοῦ νοήματος τῆς ταπείνωσης:
Μᾶς δίνει νά καταλάβουμε ὅτι ἀληθινή ταπείνωση εἶναι ἡ σωστή ἐπαφή
μας μέ τήν πραγματικότητα τοῦ ἑαυτοῦ
μας καί τοῦ Θεοῦ· ἔχει νά κάνει μέ
αὐτογνωσία καί θεογνωσία· δέν εἶναι
κακομοίρικη διάθεση καί συμπεριφορά·
δέν ἔχει σχέση ἡ ἀληθινή ταπείνωση μέ
ὑποκριτική ταπεινολογία καί ταπεινοσχημία· δέν εἶναι κάτι ἄλλο· εἶναι τελικά ρεαλισμός. Ἀντίθετα ἡ ἔπαρση καί ἡ
ὑπερηφάνεια εἶναι σημάδι καί τεκμήριο
ὅτι ὁ ἄνθρωπος «ζεῖ στόν κόσμο του»·
εἶναι ἐκτός πραγματικότητας· ἁπλούστατα δέν ξέρει τί τοῦ γίνεται.
Ἀρχιμ. Σ.Δ.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ:
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
λη ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
κατάλληλη νά ἐργαστεῖ γιά
τήν σωτηρία του· ὅμως περισσότερο κατάλληλος γιά
τήν ἐργασία τῶν ἀρετῶν καί
τήν τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ
εἶναι ὁ καιρός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Εἶναι ἡ ἱερότερη καί ὀμορφότερη
περίοδος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
Ἕνα ταξίδι πνευματικό. Μιά πορεία
πρός τό Πάσχα. Προετοιμασία γιά νά
γιορτάσουμε τήν λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί τήν δική μας
ἀνάσταση ἀπό τά πάθη καί τήν ἁμαρτία.
Εἶναι περίοδος ἀνασυγκρότησης,
ἀνασύνταξης, ἐπαναπροσδιορισμοῦ
καί ἐπανατοποθέτησης. Σ’ αὐτήν καλούμαστε νά ἀπαντήσουμε στά ἐρωτήματα: Τί μοῦ λείπει, σέ τί ὑστερῶ, τί
χρειάζεται νά διορθώσω γιά νά συμμορφώσω τή ζωή μου πρός τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ;
Ἡ περίοδος αὐτή κρύβει ἕνα πλοῦτο καί ἕνα θησαυρό πού χρειάζεται νά
τόν ἀνακαλύψουμε. Ὁ πλοῦτος συνίσταται στό νά καταλάβουμε ὅτι τό
οὐσιαστικότερο στοιχεῖο τῆς ζωῆς
μας, εἶναι ἡ σχέση μας μέ τόν Θεό,
πού εἶναι μιά ἀνοικτή ἀγκαλιά γιά τόν
καθένα μας.
Δέν φτάνει μόνο τό ψωμί καί τά
ὑλικά ἀγαθά γιά νά χορτάσει ὁ ἄνθρωπος· χρειαζόμαστε καί τά λόγια
τοῦ Θεοῦ πού τρέφουν καί δυναμώνουν τήν ψυχή μας.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπισημαίνει
νά μήν ἀφήνουμε τίς καρδιές μας νά

σκληρύνουν, ὅταν θά ἀκοῦμε τή φωνή
τοῦ Χριστοῦ νά μᾶς καλεῖ νά βγοῦμε
ἀπό τό χῶρο τῆς δουλείας τῶν παθῶν
καί νά τόν ἀκολουθήσουμε στήν πορεία πρός τήν ἐλευθερία τῶν τέκνων
τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν ζοῦμε σωστά τίς εὐλογημένες
αὐτές ἡμέρες, τῆς Σαρακοστῆς καί
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, ζοῦμε κάτι
τόσο δυνατό, ὥστε ἔχουμε ἀπόθεμα
γιά ὅλο τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς
μας.
Χρειάζεται νά ἀγαπήσουμε ἀληθινά τόν Χριστό, νά Τόν ἐμπιστευθοῦμε
καί νά Τόν ἀκολουθήσουμε. Νά ἀναλάβουμε ἐντατικότερο πνευματικό
ἀγώνα μετάνοιας, νηστείας, προσευχῆς, συμμετοχῆς στίς ξεχωριστές Ἀκολουθίες (Μεγάλο Ἀπόδειπνο, Προηγιασμένες, Χαιρετισμούς). Καθώς
ἐπίσης καί κάθαρσης στό λουτρό τῆς
Ἐξομολόγησης καί πνευματικῆς καθοδήγησης. Αὐτά φέρνουν εἰρήνη καί
χαρά, ζωή καί ἀνάσταση. Ἄς μήν ψάχνουμε γιά τή χαρά ἐκεῖ πού δέν
ὑπάρχει. Ἄς ἀφήσουμε τά «ἔργα τοῦ
σκότους» καί ἄς ντυθοῦμε τά «ὅπλα
τοῦ φωτός» (Ρωμ. 13,12).
Ἄνοιξε τό στάδιο τῶν ἀρετῶν. Ὅσοι θέλετε μπορεῖτε νά μπεῖτε νά
ἀγωνισθεῖτε. Τώρα εἶναι «καιρός εὐπρόσδεκτος», τώρα εἶναι «ἡμέρα σωτηρίας» (Κορ. 6,2).
Ἀρχιμ. Ι.Ν.
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