ΘΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΘΕΛΗΜΑ
ἱ ἅγιοι Θεοπάτορες Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα
(9 Σεπτ.) ἀνήκουν στὰ ἅγια ἀντρόγυνα
τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας. Μὲ τὴ θεοσέβεια
ποὺ τοὺς διέκρινε ἀξιώθηκαν νὰ γίνουν οἱ κατὰ σάρκα προπάτορες (οἱ παπποῦδες δηλαδὴ) τοῦ Χριστοῦ. Κι ὅμως οἱ εὐλαβεῖς αὐτοὶ ἄνθρωποι εἶχαν γεράσει χωρὶς νὰ
ἀποκτήσουν τέκνα. Ἡ βαθειά τους ἐπιθυμία
ἔμενε ἀνεκπλήρωτη.
Ὁ Θεὸς ἤθελε ὅλα τὰ περιστατικὰ ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ του νὰ
γίνουν μὲ τρόπο θαυμαστό. Ὅταν λοιπὸν εἶχε ἐκλείψει κάθε φυσικὴ δυνατότητα γιὰ ἀπόκτηση παιδιοῦ, ἀφοῦ ἡ Ἄννα ἦταν σχεδὸν
ἑξήντα χρονῶν, ὁ Θεὸς ἀνατρέπει τοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ τοὺς χαρίζει αὐτὸ ποὺ διακαῶς ἐπιθυμοῦσαν: τὴ θυγατέρα ποὺ θὰ γινόταν «ἡ πάντων χαρά», ἡ μητέρα τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ.
Τί ἔκαναν μέχρι τότε οἱ Θεοπάτορες; Εἶχαν ἀναθέσει «τὴν πᾶσαν ἐλπίδα» τους στὸν
Θεό. Ἡ σχέση τους μαζί του ἦταν σχέση ἐμπιστοσύνης καὶ ἀγάπης. Ὁ μεγάλος τους πόθος εἶχε γίνει συνεχής, ἀδιάλειπτη προσευχή. Μιὰ προσευχὴ ὅμως ποὺ διακρινόταν γιὰ
τὴν ἤρεμη ἀποδοχὴ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Ἀπεγκλωβισμένη ἀπὸ τὴν ἐγωκεντρικὴ
μονομέρεια τοῦ δικοῦ τους θελήματος. Εἶχαν καταλάβει ὅτι πάνω καὶ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἤθελαν αὐτοί, ἀξίαἔχειὁΘεὸςκαὶτὸθέλημά
του. Ἀγαποῦσαν πρῶτα τὸν Θεὸ καὶ μετὰ τὰ
δῶρα του. Ζητοῦσαν μὲν ὡς ἄνθρωποι αὐτὸ
ποὺ ἐπιθυμοῦσαν. Ἄφηναν ὅμως στὸν Θεὸ
τὸ περιθώριο νὰ ἐνεργήσει ὅπως αὐτὸς ἤθελε. «Οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σύ». Δὲν ἐπέμεναν πάσῃ θυσίᾳ νὰ γίνει τὸ δικό τους.

Λέγει χαρακτηριστικὰ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός: «Ἦσαν ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα ἄνθρωποι εὐλαβεῖς, σώφρονες, ἐνάρετοι, ταπεινοί, …ἀλλὰ παιδιὰ δὲν ἔκαμνον. Γνωρίζοντας πὼς ὁ πανάγαθος Θεὸς δίδει ὅλα τὰ
ἀγαθά, τὸν παρεκάλουν νὰ τοὺς δώσει ἕνα
τέκνον, ἀρσενικὸν ἢ θηλυκόν, καὶ νὰ τὸ ἀφιερώσουν εἰς τὸν Ναόν… Βλέποντας ὁ πανάγαθος Θεὸς τὴν καλήν τους γνώμην, τοὺς
εὐλόγησε καὶ ἐγέννησαν τὴν Δέσποιναν τὴν
Θεοτόκον καὶ τὴν ἔβγαλαν Μαρίαν… Σεῖς,
ἀδελφοί μου, ὁπού δὲν κάμνετε παιδιά, νὰ ἔχετε τὴν ἐλπίδα σας εἰς τὸν Θεόν, ὡσὰν ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα, ὄχι νὰ κάμνετε γοητείας
καὶ μαγικὰ καὶ ἄλλα διαβολικά… Καθὼς ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα ἐζητοῦσαν παιδίον ἀπὸ
τὸν Θεὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἄνθρωπον, ἔτσι καὶ ἡ
εὐγενία σας ὅ,τι θέλετε νὰ ζητήσετε, ἀπὸ
τὸν Θεὸν νὰ ζητήσετε καὶ ὄχι ἀπὸ ἄνθρωπον…».
Οἱ ἅγιοι Θεοπάτορες γνωρίζουν ὅτι δὲν
εἶναι τίποτε δικό τους. Ὅλα εἶναι τοῦ Θεοῦ
καὶ τοὺς τὰ δίνει γιὰ ὅσο χρόνο θέλει ἐκεῖνος νὰ τὰ ἔχουν. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν μετέρχονται ὁποιοδήποτε μέσο νὰ τ’ ἀποκτήσουν, ἐπιτρεπτὸ ἢ ἀνεπίτρεπτο, «γοητεῖες καὶ μαγικὰ
καὶ ἄλλα διαβολικά». Ἀρκοῦνται σὲ ὅσα καὶ
ὅταν καὶ γιὰ ὅσο τοὺς δώσει ὁ Θεός. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲντὰοἰκειοποιοῦνται, ἀλλὰ τὰ ἀντιπροσφέρουν ὅλα πρόθυμα στὸν Θεό, σὲ μιὰ
κίνηση εὐχαριστίας, «τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν», μὲ
ἀποκορύφωμα τὴν χωρὶς δισταγμὸ ἀφιέρωση τοῦ παιδιοῦ τους, ποὺ μὲ τόση λαχτάρα
περίμεναν μιὰ ζωή. Ὁ Θεὸς τοὺς τὸ ἔδωσε,
τοῦ Θεοῦ εἶναι καὶ τώρα. Καὶ τὸ παιδί τους ἀκόμα δὲν τὸ θεωροῦν ἀπόλυτο κτῆμα τους.

ἕναν «διανοούμενο» τῆς ἐρήμου πού
ὅμως ἔδρασε στόν κόσμο, μέ μεγάλη
μάλιστα ἐπιτυχία! Καί ἰδού γιατί:
• Κάποτε, πού εἶδε (ὁ Ἰωάννης)
συγγραφέας Ρεζίς Ντεμπρέ στό πολλούς Φαρισαίους καί Σαδδουκαίβιβλίο του «Γάλλος Διανοούμενος, ους, πού εἶχαν πάει νά τούς βαπτίσει,
συνέχεια καί τέλος» (Δεκέμβριος τούς εἶπε:
-Ποιός σᾶς τό ὑπέδειξε, γεννήματα
2000) περιγράφει τόν γάλλο διανοούμενο σάν ἕνα ζωντανό νεκρό πού ἀγνοεῖ ἐχιδνῶν, πώς ἔτσι θά ἀποφύγετε τήν
τήν κατάστασή του. Σέ σχετική συνέ- μέλλουσα ὀργή; Νά κάμετε λοιπόν τόν
ντευξή του (Καθημερινή, 31-12-2000) καρπό πού ἀπαιτεῖ ἡ μετάνοια (Ματθ.
3, 7-8).
λέει τά ἑξῆς:
• Στά πλήθη τῶν ἀνθρώπων πού τόν
«Ὁ διανοούμενος ἀπευθύνεται στήν
κοινή γνώμη γιά νά τήν κατευθύνει, νά ρωτοῦσαν «τί νά κάνουμε»; Τούς ἀπατήν ἐρεθίσει, νά τήν μαστιγώσει. Σήμε- ντοῦσε:
-Ὅποιος ἔχει δύο ροῦχα νά δίνει σέ
ρα ὅμως δέν ἔχει πιά ἐπιρροή στήν
οὐσία τῶν πραγμάτων, ἔχει χάσει τό ἐκεῖνον πού δέν ἔχει. Ὁμοίως νά κάνει
πάνω χέρι. Τοῦ ἀπομένει ἡ ρητορική - καί ἐκεῖνος πού ἔχει τροφές.
• Ἦλθαν καί τελῶνες (σκληροί φολίγη γενική πνευματική καλλιέργεια,
κάποιες ἱστορικές ἀναφορές - γιά νά ροεισπράκτορες) νά βαπτισθοῦν. Καί
μιλήσει γιά τήν ἀνθρωπότητα, τό κακό, τοῦ εἶπαν:
-Διδάσκαλε, ἐμεῖς τί νά κάνουμε;
τήν δικαιοσύνη. Αὐτό, ὅμως, δέν ἀρκεῖ
Καί σ᾿ αὐτούς ἀπάντησε:
γιά νά κατέβει στό «ὑπόγειο μέ τίς μη-Νά μήν παίρνετε τίποτε περισσότεχανές», δηλαδή στά βάθη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς γιά τήν ἀποκάλυψη καί θε- ρο ἀπό αὐτό πού σᾶς διέταξαν (οἱ ἀνώραπεία τῶν παθῶν. Καί ἔτσι ἡ αὐθεντία τεροί σας) [Λουκ. 3, 10-13].
Σίγουρα ὁ Ντεμπρέ θά χειροκροτου ἀσκεῖται στό κενό. Κατηγορεῖ, κατοῦσε τόν ἅγιο Ἰωάννη! Γιατί, σέ ἀντίταγγέλλει, ἀλλά δέν ἐξηγεῖ.
Κοιταζόμαστε (οἱ διανοούμενοι) θεση μέ τούς διανοούμενους, μᾶς προστόν καθρέφτη τῆς ἀγανάκτησής μας τείνει σαφῆ μέθοδο «θεραπείας» ἁμαρκαί βρίσκουμε ὡραῖο τόν ἑαυτό μας, τιῶν καί παθῶν.Ἡ δέ ἀπήχηση τοῦ κηκαί τήν ψυχή μας πιό εὐγενική ἀπό τοῦ ρύγματός του στόν κόσμο ὀφειλόταν
στό ὅτι:
γείτονα».
• Ἔζησε μέ ἀπόλυτη ἄσκηση καί ἐγ* * *
Στίς 23 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία κράτεια, μέ τέλεια ἀφιέρωση στόν Θεό.
• Εἶχε τέλεια προσήλωση στό θέλητιμᾶ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Βαπτιστή:

Ο «ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ»
ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

Πόση ἀντίθεση μὲ τὸν σημερινὸ ἄνθρωπο, γιὰ τὸν ὁποῖο τὸ νόημα τῆς ζωῆς εἶναι ἡ
ἄμεση καὶ μὲ κάθε τρόπο, θεμιτὸ ἢ ἀθέμιτο,
ἱκανοποίηση τῆς κάθε του ἐπιθυμίας! Γιὰ τὸν
ὁποῖο καὶ ὁ Θεὸς δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο από ἁπλὸ ὄργανο γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν
σκοπῶν του. Καὶ κατὰ τὴν ἐντελῶς βρεφικὴ

νοοτροπία τοῦ καλομαθημένου ἀνθρώπου,
εἶναι καλὸς ὁ Θεὸς ὅταν ἐκπληρώνει τὰ αἰτήματά του, ἄδικος ὅμως, κακὸς καὶ ἄχρηστος,
ὅταν συμβαίνει τὸ ἀντίθετο.
Ἡ τόσο νηφάλια στάση τῶν ἁγίων Θεοπατόρων ἔχει νὰ μᾶς πεῖ ἄραγε τίποτε;

Πρωτ. Δ. Μ.

δειξη τῆς Ἄπειρης Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ
πρός τόν ἄνθρωπο, μιά συγκλονιστική
ἔκφραση τῆς Φιλανθρωπίας Του καί τῆς
Συγκατάβασής Του μέ σκοπό τήν σωτηρία
μας.
Ἡ πρώτη σελίδα τῆς Καινῆς ΔιαθήἩ συγκατάβαση αὐτή τοῦ Θεοῦ γίκης (δηλαδή ἡ πρώτη σελίδα τοῦ κατά
νεται
ἀκόμα πιό φανερή, ἄν προσέξουμε
Ματθαῖον Εὐαγγελίου) ἐκ πρώτης ὄψεὅτι
μέσα
σ’ αὐτόν τόν κατάλογο περιως φαίνεται νά εἶναι ἡ πιό κουραστική,
λαμβάνονται
προπάτορες τοῦ Χριστοῦ,
ἡ πιό ἀνιαρή καί ἡ πιό... ἀπωθητική σελίδα τῆς παγκόσμιας λογοτεχνίας! Για- πού γεννήθηκαν ἀπό ἀθέμιτες σχέσεις,
τί; Διότι ἁπλούστατα ἀποτελεῖ μιά... ὅπως: α) ὁ Φαρές, πού προῆλθε ἀπό τήν
ἀτέλειωτη λίστα ἀπό ἑβραϊκά ὀνόματα. σχέση τοῦ Ἰούδα μέ τήν νύφη του (ἔστω
Μιά βαθύτερη ὅμως καί πιό προσε- κι ἄν ἐκεῖνος δέν τήν κατάλαβε γιατί
κτική ματιά μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι πε- εἶχε μεταμφιεστεῖ σέ πόρνη), β) ὁ
ριέχει τό χαρούμενο προμήνυμα τῆς Βοόζ, πού γεννήθηκε ἀπό τήν πόρνη
σωτηρίας μας. Περιέχει τόν γενεαλογι- Ραάβ καί γ) ὁ Σολομώντας, πού γενκό κατάλογο τοῦ Σωτήρα μας Ἰησοῦ νήθηκε ἀπό τήν μοιχεία πού διέπραξε
Χριστοῦ. Καταγράφει ὀνομαστικά ὁ Δαβίδ μέ τήν Βηρσαβεέ.
«Τέτοιους συγγενεῖς καταδέχθηκε νά
τούς προπάτορες τοῦ Χριστοῦ ἀρχίζοἔχει
ὁ Χριστός!», λέει θαυμάζοντας ὁ
ντας ἀπό τόν Ἀβραάμ καί καταλήγοἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. «Δέν
ντας στόν Δίκαιο Ἰωσήφ, τόν ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ «ἄνδρα Μαρίας» καί ΣΤΗΝ ντράπηκε τά αἴσχη μας. Ἦρθε ὄχι γιά
ΟΥΣΙΑ ΑΠΛΩΣ προστάτη τῆς Ἀειπαρ- νά τά ἀποφύγει ἀλλά γιά νά τά καταρθένου, ἡ ὁποία «ἀσπόρως», ἄνευ ἀν- γήσει». Καί κάτι ἀκόμα: «Μέ αὐτό μᾶς
δρός ἀξιώθηκε νά γίνει ἡ κατά σάρκα δίδαξε ὅτι δέν πρέπει νά δικαιολογοῦμε
τίς ἁμαρτίες μας ἐπικαλούμενοι κακούς
Μητέρα Του.
Ἔτσι μαρτυρεῖ μέ τόν πιό συγκεκρι- προγόνους, ἀλλά μόνο ἕνα νά ζητᾶμε:
μένο τρόπο, τό πῶς ὁ Θεός «μπῆκε» τήν ἀρετή. Ὅποιος διψάει καί ἀγωνίστόν κόσμο, «μπῆκε» στήν ἀνθρώπινη ζεται γιά τήν ἀρετή, δέν πρόκειται καἱστορία προσλαμβάνοντας ‘ἀνθρώπινη θόλου νά τόν βλάψει τό γεγονός ὅτι ἔτυσάρκα’ ἀπό ἕνα λαό, τούς Ἑβραίους. χε νά ἔχει ἁμαρτωλούς προπάτορες»
Καί γι’ αὐτό, ἀπό μιά κουραστική λί- (P.G. 57, 34).
Ἄς τό ἀκούσουν αὐτό, ὅσοι (μερικές
στα ὀνομάτων γίνεται μιά τρανή ἀπό-

Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

➥

μα τοῦ Θεοῦ.
• Μά πάνω ἀπό ὅλα εἶχε τήν ἀπόλυτη πεποίθηση καί πίστη ὅτι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Δικαίως,
λοιπόν, καί ὁ Χριστός τόν ὀνόμασε μέγιστο ὅλων τῶν προφητῶν!
Συμπέρασμα: Ὁ μόνος τρόπος γιά
νά βγοῦμε ἀπό τόν λάκκο τῶν ἁμαρτιῶν - ἀνομιῶν μας εἶναι ὁ δρόμος πού

μᾶς ὑπέδειξε ὁ Κύριος καί Σωτήρας
μας Ἰησοῦς Χριστός. Κάθε ἄλλος δρόμος διανοουμένων καί ἐπιστημόνων
εἶναι μάταιος, γιατί δέν μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν θεραπεία τῆς ἀρρώστειας
τῆς ἁμαρτίας. Ἄς ἐπικαλούμαστε, λοιπόν, τόν Σωτήρα μας λέγοντας: Κύριε,
πρίν χαθοῦμε ὁλοκληρωτικά, σῶσε μας.
Ἀρχιμ. Ν.Κ.

Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Η ΛΥΠΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
πως δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος ἀθάνατος, ἔτσι δέν ὑπάρχει καί ἄνθρωπος χωρίς λύπη. Μόνο, πού ὁ
καθένας μας προσέχει μόνο τήν δική του
λύπη· καί ὄχι τίς λύπες τῶν ἄλλων. Καί
ἔτσι νομίζει, ὅτι τά δικά του βάσανα
εἶναι πιό ὀδυνηρά ἀπό τά βάσανα τῶν
ἄλλων.
• Ὅποιος δέν ἔχει παιδιά, νομίζει ὅτι τό
πιό δεινό πρᾶγμα εἶναι ἡ ἔλλειψη
παιδιῶν. Ὅποιος ἔχει πολλά παιδιά,
φαντάζεται ὅτι τά πολλά παιδιά εἶναι ἡ αἰτία τῆς ταλαιπωρίας του.
• Ὅποιος ἔχει ὡραία γυναίκα, τό θεωρεῖ μεγάλο κακό, γιατί ἔχει ὑποψίες,
πώς δέν τοῦ εἶναι πιστή. Ὅποιος δέν
ἔχει ὄμορφη γυναίκα, δυσανασχετεῖ,
γιατί ἐνοχλεῖται ἀπό τήν παρουσία
της.
• Ὁ ἁπλός πολίτης λέει: Ἄχρηστος καί

εὐτελής εἶναι ὁ βίος μου, χωρίς κάτι
τό ἰδιαίτερο! Ὁ στρατιωτικός θά
προτιμοῦσε ψωμί καί νερό, ἀπό τό νά
διακινδυνεύει τήν ζωή του στούς πολέμους.
• Ὁ ἔγγαμος γκρινιάζει γιά τίς σκοτοῦρες γιά γυναίκα καί παιδιά. Ὁ ἄγαμος ὀδύρεται γιά τήν ἔλλειψη
οἰκογενειακῆς παρηγοριᾶς καί τρυφερότητας.
Μέ λίγα λόγια. Μυριάδες εἶναι οἱ ἀφορμές γιά λύπες. Μόνο μία ὁδός εἶναι
κάπως ἀπαλλαγμένη ἀπό λύπη: ἡ ὁδός
τῆς ἀρετῆς. Καί λέγω «κάπως», γιατί
καί αὐτή ἔχει λύπη. Ἀλλά λύπη, πού δίνει ὠφέλεια καί κέρδος.
• Ὅποιος ἁμάρτησε καί αἰσθάνθηκε
λύπη, ἔπλυνε τό ἁμάρτημά του.
• Ὅποιος συμπόνεσε τόν ἀδελφό του
στήν συμφορά του καί λυπήθηκε μαζί
του, ἔχει νά πάρει μεγάλο μισθό!
(Εἰς τήν Β΄ πρός Τιμόθεον Ἐπιστολήν, Ὁμιλία Α΄, ε΄, P.G.62, 605)

➥φορές μέχρι τά γεράματά τους) ἐπι- τήν φιλανθρωπία Του, ὄχι μόνο γιατί
καλοῦνται ‘κληρονομικότητες’ καί ‘παιδικά τραύματα’ γιά νά δικαιολογήσουν
τήν τεμπελιά τους καί τήν ἀπροθυμία
τους νά ἀγωνιστοῦν γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τά πάθη τους.
Ἄς δοξάζουμε λοιπόν τήν μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος καταδέχθηκε νά
«μπεῖ» σέ τέτοιο ἀνθρώπινο ‘σόι’ ἀπό
ἀγάπη γιά μᾶς. Καί κάθε φορά πού ξαναρχίζουμε νά διαβάζουμε τήν Καινή
Διαθήκη, ἄς μήν... προσπερνᾶμε βιαστικά αὐτή τήν πρώτη - φαινομενικά
«κουραστική» - σελίδα τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Ἀλλά ἄς προσκυνοῦμε μέ θαυμασμό καί εὐγνωμοσύνη

ἔγινε γιά μᾶς ἄνθρωπος, ἀλλά διότι καταδέχθηκε νά ἔχει τέτοιους κατά σάρκα συγγενεῖς καί ταπεινώθηκε τόσο
πολύ γιά τήν δική μας σωτηρία, γιά νά
μᾶς κάνει κατά χάριν παιδιά Του!
Ἀρχιμ. Β.Λ.
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