ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΓΡΑΦΕΣ
– ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι λόγος τοῦ Θεοῦ· καί γι᾿ αὐτό
εἶναι καθρέφτης, πού
• δέν λέει ποτέ ψέματα·
• δέν κολακεύει·
• δέν μεροληπτεῖ!
Εἶσαι ὄμορφος; Ὄμορφο σέ δείχνει.
Εἶσαι ἄσχημος; Ἄσχημος
θά φανεῖς ἐκεῖ μέσα!
Πᾶς μπροστά σ᾿ αὐτόν τόν καθρέφτη βρώμικος; Βρώμικη θά τήν
ἰδεῖς τήν φάτσα σου!
Μή κατηγορεῖς τόν καθρέφτη!
Δέν φταίει ὁ καθρέφτης! Τόν ἑαυτό
σου νά κατηγορεῖς. Ἐκεῖ στρέψε
τά παράπονά σου! Ἐκεῖ ψάξε νά
βρεῖς τήν αἰτία τῆς ἀσχήμιας σου!
Καί φρόντισε νά τήν διορθώσεις.
Καί ἄρχισε νά στέκεις μπροστά
σ᾿ αὐτόν τόν καθρέφτη ὄμορφος καί
ὡραῖος.
*
*
*
Εἶναι ἀπίθανο, νά διαβάσει κα-

νείς τό Εὐαγγέλιο· καί νά μή τοῦ
δημιουργηθῆ ἡ ἐπιθυμία νά γίνει
λίγο καλύτερος! (Lacordaire)
Μέ τήν ἁγία Γραφή
τά ἔθνη ξανανιώνουν.
Πόσο ἕνα ἔθνος ἔχει
ζωή καί ἰσχύ μᾶς τό
δείχνει ἡ τοποθέτηση
ἀπέναντι στίς Ἅγιες Γραφές (Γκαῖτε).

! Καθρέφτης ἡ Ἁγία Γραφή;
Τί; Πῶς; Πόσο; (βλ. Ἁγίου Γρηγορίου ἐπ. 8, 17).
! Ἐρώτησα πόσοι μελετοῦν τίς
Γραφές. Καί μέ ἔπιασε κατάθλιψη·
πού ἄκουσα, πόσο λίγοι!...
! Δέν ἐνδιαφέρονται, οὔτε νά
μάθουν, τί εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
! Πῶς μετά, νά ἔχουν καλή
ἀπολογία στήν Κρίση;
† ὁ Ν.Μ.

ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΝΟΡΑ

Τ

ήν Κυριακή )*ν +πόκρεω 0κο2µε
σ)ήν 4κκλησία )ό Ε9αγγέλιο «)<ς Κρίσεως».
> Χρισ)ός µ@ς περιγράφει, π*ς θά γίνει D
Μέλλουσα Κρίση. Καί µ@ς )ονίζει, G)ι θά κριθο2µε µέ βάση )ήν προσφορά 0γάπης σ)όν
πεινασµένο, σ)όν γυµνό, σ)όν Iρρωσ)ο,
σ)όν ξένο, σ)όν φυλακισµένο.
Πολλές φορές Gµως ξεχν@µε G)ι α9)ή D
Iσκηση 0γάπης πρέπει νά 0ρχίζει, Mχι ... 0πό
)ά παιδάκια )<ς +φρικ<ς, 0λλά 0πό )ούς
0νθρώπους πού Qχουµε πολύ κον)ά µαςR
0πό )ούς 0νθρώπους )ο2 σπι)ιο2 µας:
)όν/)ήν Sδιό)ροπο σύζυγο, )ά κουρασ)ικά
παιδιά, )ά 0παι)η)ικά 0δέλφια, )ά παράξενα
πεθερικά, )ούς Tνοχλη)ικούς γεί)ονες
κ.ο.κ.
* * *
> Ν)οσ)ογιέφσκι σ)ό θαυµάσιο µυθισ)όρηµά )ου «+δελφοί Καραµάζωφ» 0σχολεV)αι καί µέ α9)ό )ό συνηθισµένο σύµπ)ωµα γενικ<ς «0γαπολογίας», D Wποία, Tν*
εXναι εYκολη σέ διακηρύξεις καί Wράµα)α,
Gµως χωλαίνει πολύ σ)ήν καθηµερινή πράξη! +ναφέρε)αι λοιπόν W συγγραφέας σέ
κάποιον για)ρό, W WποVος «µίλαγε εSλικρινά
0λλά καί 0σ)ειευό)αν πικρά».
«4γώ», Qλεγε W για)ρός, «0πορ* κι W Zδιος
µέ )όν [αυ)ό µου. \σο περισσό)ερο 0γαπάω )ήν 0νθρωπό)η)α γενικά, )όσο λιγό)ερο 0γαπάω )όν κάθε Iνθρωπο χωρισ)ά! Σ)ίς
^νειροπολήσεις µου, φ)άνω συχνά νά λαχ)αράω µέχρι πάθους νά Tξυπηρε)ήσω )ήν
0νθρωπό)η)α. Καί Zσως σ)’ 0λήθεια νά δεχόµουνα 0κόµη καί νά ... σ)αυρωθ* γιά )ούς
0νθρώπους, Iν παρουσιαζό)αν ξαφνικά µιά
)έ)οια 0νάγκη!
»Κι Gµως, παρ’ Gλα α9)ά, δέ ν µ πο ρ*

οY)ε δυό µέρες νά ζήσω σ)ό Zδιο δωµά)ιο µέ
I λλ ον I νθ ρω π ο. Α9)ό )ό ξέρω 0πό πεVρα.
Μόλις βρεθ< κάποιος κον)ά µου, νιώθω πώς
µο2 πληγώνει )ήν 0)οµικό)η)ά µου! Μο2 περιορίζει )ήν Tλευθερία µου! Μπορ* µέσα σέ
`να εSκοσι)ε)ράωρο νά µισήσω καί )όν πιό
καλό Iνθρωπο. aλλον για)ί ... )ρώει 0ργά,
Iλλον για)ί ... Qχει συνάχι καί σκουπίζει συνεχ*ς )ήν µύ)η )ου µέ )ό µαν)ήλι. Γίνοµαι –
δέν ξέρω π*ς - Tχθρός )*ν 0νθρώπων, µόλις
οc σχέσεις µας γίνουν κάπως σ)ενό)ερες.
Μά γι’ α9)ό, Gσο περισσό)ερο µισ* Wρισµένους 0νθρώπους προσωπικά, )όσο πιό φλογερά 0γαπ* )ήν 0νθρωπό)η)α σ)ό σύνολό
)ης!...»
* * *
Τροµάζει κανείς µέ )ήν σχιζοφρένεια
)ο2 )αλαίπωρου για)ρο2. ΕXναι γιά γέλια καί
γιά κλάµα)α. Μά π*ς εXναι δυνα)όν )ήν Zδια
σ)ιγµή νά ... καίγε)αι 0πό 0γάπη γιά Gλη )ήν
0νθρωπό)η)α, καί συγχρόνως νά µισεV )όν
διπλανό )ου, Tπειδή )ο2 Qγινε λιγάκι Tνοχλη)ικός; Προφαν*ς µιά παρόµοια «σχιζοφρένεια» )αλαιπωρο2σε καί πολλούς 0πό
Tκείνους, πού κάπο)ε Q)ρεχαν σέ πορεVες
γιά «εSρήνη καί 0φοπλισµό σ)ά Βαλκάνια»,
Tν* )ήν Zδια σ)ιγµή σ)ά σπί)ια )ους γινό)αν
«Τρωϊκός πόλεµος» γιά 0σήµαν)ες Tνδοοικογενειακές διαφωνίες!
Πρίν λοιπόν ξεκινήσουµε νά π@µε νά
βοηθήσουµε Iλλους σάν ... «Για)ροί χωρίς
Σύνορα» σ)ά πέρα)α )ο2 κόσµου, Iς προπονηθο2µε ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ )ο2 σπι)ιο2
k )<ς γει)ονι@ς µας νά lποµένουµε )ίς Sδιο)ροπίες καί )ίς παραξενιές )*ν πολύ δικ*ν
µας 0νθρώπων! Πρ*)α α9)οί πειν@νε καί
διψ@νε γιά κα)ανόηση, γιά σ)οργή, γιά )ρυφερό)η)α.
> Χρισ)ός σ)ό Ε9αγγέλιό Του 0παι)εV νά
0σχοληθο2µε µέ Tκείνους, πού χρειάζον)αι
λίγο νερό, λίγο ψωµί, `να χαµόγελο, µιά
ε9χή, λίγη παρηγοριά, `να χάδι. \λοι α9)οί
εXναι «Tνοχλη)ικοί», καί γι’ α9)ό δυσάρεσ)οι, 0νεπιθύµη)οι καί «Tλάχισ)οι»!
+λλά W Χρισ)ός, Gλους α9)ούς, )ούς
^νοµάζει ΑnΕΛΦΟΥΣ Του. Καί µ@ς ζη)άει
Tπι)ακ)ικά νά )ούς Qχουµε καί TµεVς ΑnΕΛΦΟΥΣ µας.
+ρχιµ. Β.Λ

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Μεγάλου

Ποῦ εἶναι ἡ πίστη;
Καί ποῦ ἡ ἀπιστία
Τό πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ ζεῖ στήν

ἁγία Του Ἐκκλησία· καί στούς πιστούς
Του.
Ἐμεῖς εἴμαστε μαθητές Του. Μά ὅταν εἴμαστε ἁμαρτωλοί καί γεμᾶτοι
κακία, ὁ κόσμος δέν μᾶς δέχεται. Ὅπως
δέν δέχθηκε καί τόν Σωτήρα καί Κύριο.
Ἀλλά καί ὅπως ἄκουαν τόν Κύριό
μας Ἰησοῦ Χριστό, ἔτσι ἀκοῦνε καί τήν
Ἐκκλησία Του καί ἐμᾶς.
Μελετώντας τά εὐαγγελικά διηγήματα πού μᾶς λένε, τί ἔγινε αἰτία
σκανδάλου κατά τῶν μαθητῶν τοῦ
Χριστοῦ, μποροῦμε καί ἐμεῖς νά καταλάβουμε κάτι γιά τήν δική μας κάθε
φορά κατάσταση, καί ἰδιαίτερα στίς
ἡμέρες μας.
Θά Σᾶς μιλήσω γιά τήν δύσκολη
θέση τοῦ πιστοῦ, πού ὅμως εἶναι δύσκολη μόνο ἐξωτερικά.
* * *
Προκειμένου λοιπόν νά φθάσουμε
στήν ἡμέρα τῆς ἁγίας Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου ἀξίως καί μέ χαρά, εἶναι γιά
τόν καθένα μας ἀπαραίτητο νά πετάξουμε ἀπό ἐπάνω μας πολλά, ἀπό
ἐκεῖνα πού σωρεύτηκαν ἐπάνω, καί γέμισαν τίς ψυχές μας.
Γύρω μας, ἀπό ὅλες τίς μεριές μᾶς
περιβάλλει τό φθοροποιό καί καταστρεπτικό πνεῦμα τῆς ἀπιστίας. Καί
ὅσο δέν μᾶς φρουρεῖ ἡ πίστη, ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ,
ἡ θεία χάρη Του, ἀλλά ζοῦμε ζωή κο-

σμική, τό κάθε τι πού μποροῦσε νά
σκανδαλίσει τούς μαθητές τοῦ Σωτήρα
μας, τότε πού μπροστά τους ἀνέβηκε
στόν Σταυρό στόν Γολγοθά, κάθε τι τό
ἴδιο καί ἀνάλογο μπορεῖ νά γίνει σκάνδαλο καί σήμερα σέ πολλούς ἀνθρώπους πού ζοῦν στόν κόσμο.
* * *
Ἐκεῖνοι οἱ ὀνειδισμοί, ἐκεῖνοι οἱ κολαφισμοί (aκαρπαζιές), ἐκεῖνα τά χτυπήματα στά μάγουλα, ἐκεῖνη ἡ ἐπένδυση μέ βασιλική πορφύρα, ἐκεῖνοι οἱ ἐμπαιγμοί, ἐκεῖνοι οἱ χλευασμοί, ὅλα ἐκεῖνα πού σκανδάλιζαν τότε τούς μαθητές Του, καί ἔκαναν τήν πίστη τους
στόν θρίαμβο τοῦ βασιλέως τῆς Δόξης
νά ταλαντεύεται, νά κλονίζεται, ὅλα
αὐτά ἀκριβῶς ἔτσι, ἀλλά καί διαφορετικά μέ τήν δική του ἐξωτερική μορφή
τό καθένα, ὁλοκληρώνονται στήν ζωή
μας.
Τάχα λίγοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού
χάνουν τήν πίστη τους, μόνο καί μόνο
γιατί δέν πιστεύουν στόν Θεό ὅλοι;
Τάχα ἡ γενική αὐτή τάση νά χλευάζουν ἄνθρωποι τήν πίστη, δέν ἀποτελεῖ ἕνα φτύσιμο, μιά διαπόμπευσή
της, πού κάνει πολλούς νά κλονίζεται
ἡ πίστη τους στόν Θεό καί στήν παντοδυναμία Του;
Τάχα ἡ πνευματική ὁδός στήν ζωή
μας δέν θεωρεῖται ἀπό πολλούς ξεπερασμένη, ὄνειρο, πού κάνει τήν πλειοψηφία νά παίρνει τόν δρόμο τῆς ἀπώλειας, τόν δρόμο τῆς κοσμικῆς ζωῆς;
Τάχα αὐτό πού ἔγινε στόν Γολγοθά, δέν ἐπαναλαμβανόταν, δέν ἐπαναλαμβάνεται καί δέν θά ἐπαναλαμβάνεται σέ ἐκείνους πού σήμερα, τώρα μέ
τά ἔργα τους ξανασταυρώνουν τόν
Χριστό;
Καί τάχα, μήπως μέ ὅλον αὐτόν

τόν τόσο εἰλικρινῆ πόθο νά φυλάξουν
τήν πίστη, αὐτοί πού αἰσθάνονται τήν
καρδιά τους νά καίει ἀπό ἀγάπη γιά
τόν Χριστό, γιά ἐκείνους πού μέ δέος
περιμένουν αὐτές τίς ἡμέρες τοῦ Γολγοθά πού ἔρχονται, γιά ἐκείνους πού
ἀγκαλιάζουν μέ εὐλαβῆ τρόμο καί μέ
μεγάλη χαρά μέ μονολόγιστη ἐλπίδα
καί προσδοκία τους τήν ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ - μήπως τάχα, καί αὐτοί δέν
τήν χρειάζονται τήν ὑποστήριξη καί
στερέωση πού μᾶς δίνει ἡ πίστη;
Νά, αὐτή εἶναι ἡ σημασία καί τό
νόημα τῆς μεγάλης σαρακοστῆς.
Νά γιατί μᾶς χρειάζεται νά περάσωμε
αὐτές τίς ἕξη ἑβδομάδες.
* * *
Ὤ πόσα μᾶς ἔχουν δοθῆ! Τί θησαυρούς συναντᾶμε στήν λατρεία μας! Τί
ὀμορφιά! Τί δύναμη, πού ἀναγεννάει
τίς καρδιές μας. Καί παράλληλα, πόσο
λίγο, πόσο φοβερά λίγο, ἀπό ὅλα αὐτά
τό παίρνουμε γιά τήν ζωή μας!
Μά ὅλοι ἐμεῖς εἴμαστε πιστοί.
Ὅσο κι ἄν κάποιοι εἶναι ἀδύνατοι, ὅσο
κι ἄν κάποιοι εἶναι ἀνίκανοι νά κάμουν κάτι, ὅλοι μας εἴμαστε κλαδιά
τῆς ἀμπέλου, ὅλοι μας ἀνήκουμε στήν
Ἐκκλησία μας, ὅλοι μας μποροῦμε νά
σωθοῦμε, ἀρκεῖ νά ταπεινωθοῦμε καί
νά μετανοήσουμε, ἀρκεῖ νά παρακολουθοῦμε γι᾿ αὐτό μέ ἐπίγνωση καί
συναίσθηση τήν πνευματική μας
φτώχεια, τό ψέμα, τά τόσα ψέματα
τῆς γεμάτης πάθη ζωῆς μας.
Καί γιά νά τίς ζήσωμε αὐτές τίς
ἡμέρες, ἄς μάθωμε νά στεκόμαστε
μπροστά στόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας
στόν Γολγοθά. Ἀμήν.
Μετάφραση: † ὁ Ν.Μ.

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μητροπολίτου Νικοπόλεως
Μελετίου

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ἀπελπιστική ἦταν ἡ κατάσταση
τήν ἐποχή τοῦ προφήτη Ἠλία: ναυάγιο· γιά ὅλο τόν κόσμο· ναυάγιο οἰκουμενικό.
Κάτι τό ἀνάλογο συνετελεῖται καί
στίς ἡμέρες μας.
Αἰτία καί ρίζα τοῦ κακοῦ, καί τότε
καί σήμερα, τό ξέφτισμα τῆς πίστης.
Πίστη ὀνομάζουμε μόνο τήν πίστη
στόν ἀληθινό Θεό.
Τότε, ὁ Ἠλίας ἄρκεσε μόνος του...
Καί μέ τήν πίστη του, μέ τούς ἀγῶνες
του, καί μέ τήν δύναμη τοῦ Κυρίου,
ἄλλαξε τήν πορεία τοῦ κόσμου.
Ἔφερε παρηγοριά καί ἐλπίδα.
Οἱ μαρτυρίες τῶν ἁγίων Γραφῶν
γι᾿ αὐτόν εἶναι ἕνας ἀνεξάντλητος θησαυρός διδαγμάτων καί προβληματισμῶν, πού τσακίζουν κόκκαλα.
Τό συνιστοῦμε σέ ὅλους.
(Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου:
Ὁ Προφήτης Ἠλίας, ἔκδ. Ἱ Μ.
Νικοπόλεως, Πρέβεζα 2008)
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