Τό νόηµα τῆς Ἑορτῆς
Ὁ Θεός μᾶς μιλάει. Μέ τό στόμα
τοῦ Υἱοῦ Του· τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
«Ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων,
ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν τῷ Υἱῷ» (Ἑβρ. 1, 2).
Δηλαδή. Τώρα τελευταῖα μᾶς μίλησε
μέςῳ τοῦ Υἱοῦ Του.
* * *
Ἡ ἄποψη, ὅτι κάποια ἡμέρα θά
ἐρχόταν ὁ Θεός στόν κόσμο νά ἐπισκεφθῆ τά παιδιά Του, νά φροντίσει
γιά τά παιδιά Του, ἦταν μιά πολύ
ἀρχαία προφητεία. Ἦταν μιά προφορική ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ στόν Ἀδάμ.
Τοῦ εἶχε ὑποσχεθῆ τότε ὁ Θεός ὅτι
ἀπόγονός του, θά συντρίψει τήν κεφαλή τοῦ δράκοντος· καί θά ἐλευθερώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου (Γεν. 3, 15).
Καί σχεδόν σέ ὅλες τίς θρησκεῖες
τοῦ κόσμου εὑρίσκομε διηγήσεις, πού
μιλᾶνε γι᾿ αὐτήν τήν γλυκειά ἐλπίδα
καί προσδοκία. Καί ὁ κόσμος περίμενε. Μέχρι πού «ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ
χρόνου».
Καί γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο «τό
πλήρωμα τοῦ χρόνου» εἶχε ἔλθει: «ἐπ᾿
ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τούτων»· δηλ.
πρίν ἀπό «λίγες» ἡμέρες· «στίς ἡμέρες
μας».
Τότε, πού ὁ «Θεός ἐφανερώθη ἐν

σαρκί» (Α΄ Τιμ. 3, 16). Τότε, πού ἔγινε
ἄνθρωπος. Καί ἐπῆρε τό ὄνομα Ἰησοῦς. Καί στό πρόσωπό Του, στόν
Ἰησοῦ, «κατώκησε πᾶν τό πλήρωμα
τῆς θεότητος σωματικῶς» (Κολ. 2, 9).
Ἡ φανέρωση αὐτή εἶναι ἡ πιό τέλεια φανέρωση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.
Ἀπό τότε καί πέρα, ὅποιος θέλει νά
μάθει κάτι γιά τόν Θεό, πρέπει νά «ρίχνει μιά ματιά» στόν Χριστό.
* * *
Κάποτε, πού ἔτυχε νά μιλάει ὁ
Κύριος στούς μαθητές Του γιά τόν
Πατέρα Του, ὁ Φίλιππος Τόν παρεκάλεσε: Δεῖξε μας, Κύριε, τόν Πατέρα.
Καί ἀρκεῖ ἡμῖν. Δέν θά Σοῦ ξαναζητήσουμε ποτέ τίποτε πιά! Τοῦ ἀπάντησε ὁ Ἰησοῦς: Τόσον καιρό εἶμαι μαζί
σας, Φίλιππε. Ἀκόμη δέν Μέ κατάλαβες, τί εἶμαι; Ὅποιος βλέπει Ἐμένα,
βλέπει τόν Πατέρα (Ἰω. 14, 8-9).
Ὅλες οἱ ἀρετές, ὅλες οἱ τελειότητες, ὅλη ἡ δύναμη καί ἡ σοφία τοῦ
Θεοῦ Πατέρα, φαίνονται καί φανερώνονται ὁλοκάθαρα στόν Χριστό!
Ὁ Θεός Πατέρας καί ὁ Θεός Υἱός
εἶναι ὁμοούσιοι, ὁμόθρονοι, ὁμοδύναμοι, συνάναρχοι καί συναΐδιοι.
Καί γι᾿ αὐτό ὁ Σωτήρας μας
Ἰησοῦς Χριστός μᾶς συμβουλεύει:

Η ΜΗΛΟΠΙΤΤΑ
ΚΑΙ Ο ΜΑΓΚΑΣ
Κάποια φορά, μιά δασκάλα μίλησε

στά παιδιά τῆς τάξης της γιά τή βασιλεία
τοῦ Θεοῦ. Εἶπε, πόσο ὡραῖα θά εἶναι ἐκεῖ.
Πώς ἐκεῖ δέν θά ὑπάρχουν οὔτε ἀρρώστιες, οὔτε θάνατος. Οἱ δίκαιοι θά ζοῦν μαζί μέ τό Θεό γιά πάντα.
Τά παιδιά παρακολουθοῦσαν μέ πολύ
θαυμασμό καί ἐνδιαφέρον. Στό τέλος, ἡ
δάσκαλα, τά ἐρωτᾶ:
-Λοιπόν, πέστε μου, ποιό παιδάκι θέλει νά πάει τώρα στόν Παράδεισο;
Ὅλα τά παιδιά ἐνθουσιασμένα σήκωσαν τό χέρι. Ὅλα, ἐκτός ἀπό ἕνα πού καθόταν μέ σκυμμένο τό κεφάλι. Ἡ δασκάλα
παραξενεύθηκε. Γυρίζει καί λέει στό μικρό:
-Ἐσύ, Γιαννάκη, γιατί δέν θέλεις νά
πᾶς τώρα στόν Παραδεισο;
Ὁ μικρός κοκκίνησε. Μά τελικά κατάφερε νά ἀπαντήσει:
-Ξέρετε κυρία, ὅταν ἔφευγα ἀπό τό
σπίτι, ἡ μητέρα ἔβαζε στό φοῦρνο μιά μηλόπιττα. Καί μοῦ ὑποσχέθηκε, ὅτι θά μοῦ
δώσει τό πιό μεγάλο κομμάτι, μόλις ἐπιστρέψω ἀπό τό σχολεῖο(!!)
* * *
Μπορεῖ νά χαμογελάσουμε μέ τήν παιδική ἀφέλεια. Μά, συγχρόνως, πρέπει καί
νά κλάψουμε γιά τή δική μας παρόμοια
τακτική στήν πνευματική ζωή. Πόσες φορές ἐμεῖς, δέν «ξεπουλᾶμε» τόν Θεό γιά

Πιστεύετε εἰς τόν Θεόν.
Καί εἰς Ἐμέ πιστεύετε (Ἰωαν. 14, 1).
* * *
Ἄν κανείς δέν πιστεύει στόν Χριστό,

ἕνα κομμάτι κάποιας «μηλόπιττας»!
Μά ὑπάρχουν γιά μᾶς, τούς «μεγάλους», μηλόπιττες;
Ναί. Ὑπάρχουν. Καί μάλιστα δυό
εἰδῶν «μηλόπιττες»:
1. Οἱ καλές, πού εἶναι θεμιτές ἐπίγειες
ἐπιδιώξεις: σπουδές, ἐπάγγελμα, ἔντιμη
παρουσία στήν κοινωνία.
2. Οἱ χαλασμένες, πού εἶναι οἱ κάθε
εἴδους ἁμαρτίες. Αὐτές, πού καταστρέφουν καί τήν ἐπίγεια καί τήν αἰώνια ζωή
μας.
Ὁμως, ἀκόμη καί οἱ καλές καταντοῦν
χαλασμένες. Ὅταν ἐξ αἰτίας τους ξεχνᾶμε
τόν Παράδεισο.
Τί ἀπολογία θά δώσουμε τήν ἡμέρα
τῆς Κρίσεως; Ὅταν ἰδοῦμε ἄσημους (καί
ἁμαρτωλούς!) ἀνθρώπους νά ἔχουν ἀρνηθεῖ, γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, κάποιες, γι᾿
αὐτούς σπουδαῖες καί γλυκιές «μηλόπιττες»;
Μήπως χρειάζονται παραδείγματα;
* * *
Τό 1630 ζοῦσε στίς Σέρρες ἕνας μάγκας! Ἦταν τότε 33 χρονῶν. Λεγόταν Ἀλεξανδρής Ταταρχάνης. Ἄνθρωπος, μέ
καλή καρδιά. Ἀλλά, τί τά θέλετε; Σάν μάγκας καί αὐτός, ἔκανε παρέα μέ τούς μάγκες! Γύριζαν τίς νύκτες μέ σπαθιά καί μέ
μαχαίρια. Καί ἔκαναν μαγκιές!
Ἕνα βράδυ, ἔκλεψαν τό σπίτι ἑνός
τούρκου. Ἔδειραν μάλιστα καί τόν τοῦρκο. Ἡ πράξη τους δέν ἔμεινε στό σκοτάδι.
Τόν ἔπιασαν! Καί ξεσηκώθηκαν ὅλοι οἱ
μουσουλμᾶνοι τῶν Σερρῶν! Μέσα στήν
ἀγανάκτηση καί στίς φωνές τοῦ τουρκικοῦ
ὄχλου, ὁ δικαστής ἔβγαλε τήν ἀπόφαση νά
τόν κρεμάσουν!

δέν εἶναι ποτέ δυνατό νά πιστεύει
ὅτι ὁ Θεός εἶναι πατέρας μας.
† ὁ Ν.Μ.

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ
ΚΑΙ Η ΠΟΡΝΗ
!να $ροπάριο $ο* +ρθρου $.ς Μεγάλης Τε$άρ$ης ($ό ψάλλοµε Μ. Τρί$η βράδυ) συγκρίνει $όν =ούδα µέ $ήν πόρνη, πού Aλειψε µέ
µύρο $ά πόδια $ο* Χρισ$ο*. Μέ συγκλονισ$ικό $ρόπο C Dµνωδός συγκρίνει ... $ά Fσύγκρι$α:
G$αν H Iµαρ$ωλή γυναίκα προσέφερε σ$όν
Χρισ$ό $ό µύρο,
$ό$ε C µαθη$ής συµφωνο*σε µέ $ούς παρανόµους $ήν παράδοση $ο* Χρισ$ο*.
KνL αM$ή γεµά$η χαρά Aδειαζε $ό πολύ$ιµο µύρο σ$ά πόδια $ο* Χρισ$ο*,
C µαθη$ής Pσπευδε νά πωλήσει $όν πιό Qνεκ$ίµη$ο Θησαυρό $ο* κόσµου.
KνL αM$ή Fποκ$ο*σε $ήν Sπίγνωση T$ι C =ησο*ς
εUναι C Vεσπό$ης Θεός,
C =ούδας Pκοβε Cρισ$ικά κάθε σχέση µαζί Του.
KνL αM$ή Sλευθερωνό$αν Fπό $ήν δουλεία $.ς

Τότε, πολλοί τοῦρκοι φώναξαν στόν
Ἀλεξανδρή:
-Γίνε, μπρέ, τοῦρκος, νά γλυτώσεις.
Τότε ὅποιος ὀρθόδοξος ρωμηός γινόταν μουσουλμάνος, ἀπαλλασσόταν ἀπό
κάθε τιμωρία. Γιά ὁποιοδήποτε ἔγκλημα!
Ὅλοι περίμεναν, ὅτι ὁ Ἀλεξανδρής θά
τό εἶχε «εὔκολο». Ἡ πρότασή τους ἦταν
μιά γλυκιά μηλόπιττα. Ἤ ὄχι;
Ἀλλά ὁ «μάγκας» δέν τήν κατάπιε!
Καί φώναξε σταθερά:
-Τοῦρκος ἐγώ δέν γίνομαι!
Ἔβγαλαν, τότε, τά χαντζάρια τους καί
τόν κτυποῦσαν μέ ὀργή! Καί ἐνῶ ἀκόμη
ἀνέπνεε, τόν κρέμασαν! Ἦταν 8 Ἰουνίου
τοῦ 1630.
Καί ἔγινε μάρτυρας!
(Γ. Καφταντζῆ, Ἡ Σερραϊκή Χρονογραφία
τοῦ παπα-Συναδινοῦ, ἔκδ. Ἱ. Μ. Σερρῶν
καί Νιγρίτης, Σέρρες, 1989, σελ. 52-53).
* * *
Ἀλήθεια! Πόσοι ἀπό τούς σημερινούς

Iµαρ$ίας,
SκεWνος γινό$αν δο*λος $ο* Sχθρο* διαβόλου...
* * *
Φρί$$ει καί $ροµάζει κανείς βλέπον$ας $όσο
µεγάλες ... Fνα$ροπές!
Qπό $ήν µιά Yνας µαθη$ής $ο* Χρισ$ο*, Yνας
Aνθρωπος - πού Sπί $ρία χρόνια Z$αν συνέχεια κον$ά Του – ξεπέφ$ει $όσο χαµηλά καί
Τόν προδίδει γιά νά «κερδίσει» πεν$αροδεκάρες! \ µαθη$ής γίνε$αι προδό$ης $ο* Vιδασκάλου! \ Fπόσ$ολος γίνε$αι συνωµό$ης! \
φίλος $ο* Υ^ο* $ο* Θεο* γίνε$αι +ργανο $ο*

διαβόλου!
Καί Fπό $ήν Aλλη, µιά γυναίκα $ο* δρόµου, µιά γυναίκα πού πέρασε $ήν ζωή $ης µέσα σ$ό βο*ρκο $.ς πορνείας, Fνεβαίνει $όσο
ψηλά µέ $ήν µε$άνοιά $ης, `σ$ε νά Fξιωθ. νά
Fλείψει µέ µ*ρο $ά πόδια $ο* Χρισ$ο*! a
πόρνη γίνε$αι µαθή$ρια, Fπόσ$ολος καί κήρυκας $.ς εMσπλαγχνίας $ο* Θεο*!
* * *
Σ$ήν cπαπαν$ή $ο* Χρισ$ο* C dγιος πρεσβύ$ης Συµεών Pκανε γιά $όν Χρισ$ό $ήν
προφη$εία: «Οg$ος κεW$αι εhς π$Lσιν καί Fνά-

Χριστιανούς θά εἶχαν τό σθένος νά ἀρνηθοῦν τέτοια μηλόπιττα; Νά ὅμως! Ἕνας
μάγκας τό κατόρθωσε. Καί τούς τήν πέταξε στά μοῦτρα! Καί ὑπέμεινε διπλό μαρτύριο. Ὅ,τι κι ἄν εἶχε κάνει τοῦ συγχωρήθηκε.
Μιά νίκη, ἕνα ξεπέρασμα μιᾶς λαχτάρας, καί ὁ μάγκας ἔλαβε στέφανο δίκαιης
ἀνταμοιβῆς γιά τήν νίκη του.
Καί μιά ἐπεξήγηση: Ὁ Ἀλεξανδρής δέν
σώθηκε, ἐπειδή ἦταν μάγκας. Ἀλλά, ἐπειδή νίκησε, ἐπειδή ξεπέρασε καί τήν «μαγκιά του». Ἄν δέν τήν ξεπερνοῦσε, θά συνέχιζε νά κάνει τόν μάγκα. Καί θά τόν
ἔκανε εἰς βάρος τῆς πίστης μας καί τῆς
ψυχῆς του.
Λοιπόν:
Ἄς ἀγωνισθοῦμε, καί ἐμεῖς, δυναμικά.
Γιατί εἶναι κρίμα:
νά ἁγιάζουν οἱ «μάγκες»
καί οἱ εὐσεβεῖς νά «ξεπαγιάζουν»!
Ἀρχιμ. Ν.Κ.

σ$ασιν πολλLν»! Μέ Aλλα λόγια, H συνάν$ηση µέ $όν Χρισ$ό εUναι Yνα ... σκαλί, $ό CποWο,
γιά Aλλους µέν γίνε$αι Fφορµή νά σκον$άψουν καί νά φiνε $ά µο*$ρα $ους, γιά Aλλους
δέ γίνε$αι Fφορµή Fνόδου καί Fνάσ$ασης.
Gλα Sξαρ$Lν$αι Fπό δύο βασικούς παράγον$ες:
1. Qπό $ό Aν Pχει C Aνθρωπος καθαρά µά$ια,
γιά νά hδ. T$ι C Χρισ$ός εUναι H µόνη Sλπίδα $ου γιά Fπελευθέρωση καί Aνοδο Fπό
$όν βάλ$ο $.ς Iµαρ$ίαςj καί
2. Qπό $ό Aν Pχει $ήν σ$αθερή Fπόφαση νά
«δουλέψει» µαζί µέ $όν Χρισ$ό, γιά $ό ξεκόλληµά $ου Fπό $ήν Iµαρ$ία καί $ό Fνέβασµά $ου σ$ήν Sλευθερία $.ς δόξης $Lν
$έκνων $ο* Θεο*.
\ =ούδας kσως νά κα$άλαβε T$ι C Χρισ$ός εUναι H πηγή $.ς Qληθιν.ς Kλευθερίας.
Vέν $ήν Fγάπησε Tµως αM$ήν $ήν Kλευθερία. Βολεύ$ηκε σ$ήν σκλαβιά $.ς φιλαργυρίας. Καί αM$ό $ό βόλεµα, $όν Pκανε κάθε µέρα νά βουλιάζει καί περισσό$ερο καί νά ... δικαιολογεW $ό πάθος $ου. Vέν Pδωσε καµµιά
σηµασία σέ κανένα «ξυπνη$ήρι», πού C Χρισ$ός $ο* κουδούναγε συχνά σ$ά αM$ιά $ου.
m$σι Cδήγησε $όν nαυ$ό $ου σέ $έ$οια Fναισθησία, `σ$ε νά µή δισ$άσει νά πουλήσει $όν
Vάσκαλό Του, γιά νά «κερδίσει» Yνα Fσήµαν$ο χρηµα$ικό ποσό!
a πόρνη εUχε νιώσει $ήν φρίκη $.ς σκλαβιiς σ$ό δικό $ης πάθος. Vέν βολεύ$ηκε
Tµως σ’ αM$ήν $ήν κόλαση. mψαχνε γιά
Kλευθερω$ή. mψαχνε εhλικρινά γιά κάποιον,
νά $ήν $ραβήξει καί νά $ήν βγάλει Fπό $ήν
λάσπη. Καί T$αν εUδε $όν Χρισ$ό, T$αν γεύθηκε $ήν γλυκύ$η$α $ήν διδασκαλίας Του,
κα$άλαβε T$ι ΑM$ός Z$αν C Μόνος, πού µπορο*σε νά $ήν σώσει. Καί Pδωσε Yνα σηµαν$ικό χρηµα$ικό ποσό, γιά νά Fγοράσει πολύ$ιµο µ*ρο καί νά Το* Fλείψει µέ αM$ό $ά πόδια
Του!
Vόξα, Κύριε, σέ Σένα, πού γιά νά µiς
Sλευθερώσεις, ... κα$αδέχθηκες νά πουληθ.ς! «Τp πραθέν$ι καί Sλευθερώσαν$ι
Hµiς, Κύριε, δόξα Σοι»!
Qρχιµ. Β.Λ.

ΤΟ ΠΙΟ ΑΛΗΘΙΝΟ
Σέ ὅλη μου τήν ζωή, τό εἶχα καημό, νά ψάχνω νά βρῶ τήν ἀλήθεια.
Ἔμοιαζα μέ θαλασσοπόρο, πού, μέσα σέ
ἕναν ἀπέραντο ὡκεανό, ψάχνει νά βρεῖ «νησάκια»!...
Καί κάθε φορά πού συνέβαινε καί εὕρισκα
«κάτι», πού νά ἄξιζε νά τό δεχθῶ σάν ἀλήθεια,
διαπίστωνα, ὅτι σέ τελική ἀνάλυση εἶχα βρῆ
«κάτι», τό τόσο σπουδαῖο, πού κατάλαβα, ὅτι
ἄν μελετοῦσα λίγο πιό παλιά, στά νιάτα μου
τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, θά τά εἶχα
βρῆ ὅλα πολύ πιό εὔκολα.
Καί κατάλαβα, ὅτι στόν κόσμο τό πιό ἀληθινό εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
R. Strindberg

Σύ, τόν μελετᾶς;
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