
Ἰ η σοῦς Χρι στὸς ἀ πέ θα νε, ἀλ λὰ καὶ
ἀ νέ στη.

Για τί ἀ να στή θη κε ὁ Χρι στός; Ἦ -
ταν ἀ πα ραί τη το; Καὶ γιὰ ποι όν;

Πολ λοὶ Χρι στια νοί, κυ ρί ως ἑ τε ρό δο ξοι,
βλέ πουν νὰ ὁ λο κλη ρώ νε ται τὸ ἀ πο λυ τρω τι -
κὸ ἔρ γο τοῦ Χρι στοῦ μὲ τὸ σταυ ρι κό του
θά να το. Ἡ σω τη ρί α τοῦ ἀν θρώ που, λέ νε, ἔ -
χει συν τε λε σθεῖ μὲ τὴ σταύ ρω ση. Τὴν ὑ -
περ το νί ζουν σὰν τε λευ ταί α πρά ξη τοῦ σχε -
δί ου τῆς θεί ας οἰ κο νο μί ας. Ὅ,τι εἶ χε νὰ κά -
νει ὁ Θε ὸς γιὰ τὴ σω τη ρί α τοῦ ἀν θρώ που
τε λεί ω σε μὲ τὸ σταυ ρό. Ἡ ἀ νά στα ση τοῦ
Χρι στοῦ δὲν ἀ φο ρᾶ δηλ. τὸν ἄν θρω πο. Δὲν
ἔ χει ση μα σί α γι᾿ αὐ τόν. Εἶ ναι μιὰ ὑ πό θε ση
ποὺ ἀ φο ρᾶ μό νο τὸν Χρι στό. Μιὰ προ σω πι -
κή του ἐ πι βρά βευ ση ἀ πὸ τὸ Θε ό, μιὰ ἀ το μι -
κή του δι καί ω ση γιὰ τὴν ἀ πόλυ τη ὑ πα κο ή
του σ᾿ αὐ τὸν (βλ. Ἀ γά πη καὶ Μαρ τυ ρί α, σελ.
148, ἐκδ. ΑΚΡΙΤΑΣ). Ὁ Χρι στὸς μὲ τὴ θυ σί α
του ἱ κα νο ποί ησε τὴ θεί α δι και ο σύ νη, ποὺ
εἶ χε προ σβλη θεῖ ἀ πὸ τὴν ἀ πο στα σί α τοῦ ἀν -
θρώ που καὶ ἔ τσι ἀ πο κα τα στά θη κε πά λι ἡ
θε ϊ κὴ τά ξη.

Ἔ τσι ὅ μως φαί νε ται σὰν νὰ ἦ ταν νο μι -
κῆς φύ σε ως τὸ θέ μα τῆς σω τη ρί ας τοῦ ἀν -
θρώ που. Ὅ μως τὸ πρό βλη μα τοῦ ἀν θρώ-
που ἦ ταν ὑπαρξιακό καὶ ὄ χι νομικό. Ἡ ἀν -
θρώ πι νη φύ ση εἶ χε φθα ρεῖ καὶ ἔ πρε πε νὰ
ξα να φτια χτεῖ ἀ π᾿ τὴν ἀρ χή. Νὰ γί νει ἡ ἀ νά -
πλα σή της. Γι᾿ αὐ τὸ καὶ ὁ Χρι στὸς τὴν πῆ ρε
ἐ πά νω του. Τὴν προ σέ λα βε στὸ πρό σω πό
του. Ἔ γι νε δηλ. ἄν θρω πος ἴ διος μὲ μᾶς,
χω ρὶς ἁ μαρ τί α. Αὐ τὴ ἡ φύ ση σταυ ρώ θη κε.
Ὑ πέ φε ρε καὶ ἔ πα θε στὸ σταυ ρό. Γεύ θη κε

τε λι κὰ τὸ θά να το.
Ἀλ λὰ μὲ τὸ θά να το ἡ ἀν θρώ πι νη φύ ση

δὲν ἀ πο κα θί στα ται. Πα ρα δί δε ται στὴ φθο -
ρά. Ζεῖ τὴν ἀ που σί α τῆς ζω ῆς. Γι᾿ αὐ τὸ καὶ
ἔ πρε πε ὁ πωσ δή πο τε νὰ γί νει ἕ να βῆ μα ἀ κό -
μα. Ὁ σταυ ρι κὸς θά να τος τοῦ Χρι στοῦ ἦ -
ταν ἕ να συγ κλο νι στι κὸ στά διο τοῦ θε ϊ κοῦ
σχε δί ου, ὄ χι ὅ μως τὸ τε λευ ταῖ ο. Ἡ ἀν θρώ -
πι νη φύ ση ἔ πρε πε νὰ ἀ να δη μι ουρ γη θεῖ. Νὰ
βγεῖ και νούρ για ἀ πὸ τὸν τά φο, ζων τα νή, ἄ -
φθαρ τη, ἄ τρω τη πιὰ ἀ πὸ τὸ θά να το. Ἔ πρε -
πε νὰ ἀ να στη θεῖ. Καὶ ἀ να στη μέ νη πλέον νὰ
ἀ νε βεῖ ἐ κεῖ, ἀ πὸ ὅ που ἐ ξέ πε σε. Στὸν Πα ρά -
δει σο. Μό νο μὲ τὴν ἀ νά στα ση τοῦ Χριστοῦ
ὁλοκληρώνεται ἡ ἀποκατάστασή της. Χω -
ρὶς τὴν ἀνάσταση θὰ πα ρέ με νε γιὰ πάν τα
νε κρή. Δὲν θὰ ὑ πῆρ χε καμ μιὰ σω τη ρί α,
καμ μιὰ ἀ πο λύ τρω ση ἀ πὸ τὸν ἔ σχα το ἐ χθρό,
τὸ θά να το (Α΄ Κορ. 15, 16).

Ἡ ἀνάσταση λοιπὸν δὲν ἦταν μιὰ ἰδιω-
τικὴ ὑπόθεση τοῦ Χριστοῦ. Ἔγινε γιὰ ὅλο
τὸ ἀνθρώπινο γένος. Γιὰ νὰ ἀναστηθεῖ παγ-
γενὴς ὁ Ἀδάμ. Ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ ἔχει
ἀξία καὶ νόημα μόνο ἂν ὁδηγεῖ στὴν ἀνά-
σταση. Χωρὶς τὴν ἀνάσταση εἶναι “κενὸ τὸ
κήρυγμά μας, κενὴ καὶ μάταιη ἡ πίστη μας”.
Ἂν ὁ Χριστὸς δὲν ἀνασταινόταν, θὰ ἤμα-
σταν “ἐλεεινότεροι ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους”. Δὲν θὰ ὑπῆρχε καμμιὰ ἐλπίδα γιά
μᾶς. Ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε ἁπλῶς γιὰ
τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει “ἀρχὴ τῶν
(ἀναστημένων) νεκρῶν”, “πρωτότοκος ἀπὸ
τοὺς νεκροὺς” (Α΄ Κορ. 15, 12-20, Κολ. 1,
18). Γιὰ νὰ ἀνεβάσει ἀναστημένους μαζί
του πολλοὺς ἀδελφοὺς (Ρωμ. 8, 29), ποὺ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ



Ὁ μακαριστός ρῶσος Μητροπολίτης
Σου ρόζ Ἀντώνιος Μπλούμ, ἕνας ἀπό τούς
λαμπρότερους κήρυκες τῆς Ὀρθοδοξί ας
στή δυτική Εὐρώπη, ὅταν ἦταν νεαρός πέ -
ρα σε μιά βα θειά κρί ση ἀ θεΐας. Ὅταν μετά
ἀπό ἀπερί γρα πτες τα λαι πω ρίες λόγῳ
τῆς Ὀκτωβριανῆς Ἐπανάστασης βρέθηκε
μέ τήν οἰκογένειά του στή Γαλλία νά σπου-
δάζει γιατρός, ὁ νεαρός Ἀντώνιος ἀνακά -
λυ ψε ξα φνι κά, ὅτι ἡ εὐτυχία, ἄν δέν ἔχει
ἕνα σκοπό, γίνεται ἀ νυ πόφορη. 

Ἡ ἀπελπισία μπορεῖ νά χτυπήσει τήν
πόρτα σου, ὄχι μόνο ὅταν ὐποφέρεις
ἀπό ἀλλε πάλ ληλες ἀναποδιές καί στε-
ρήσεις, ἀλλά καί ὅταν – ἐνῶ ὅλα σοῦ
πᾶνε καλά - ἐν τούτοις δέν βρί σκεις
νόημα καί σκοπό στήν ζωή. Καί ἀπό ὅ,τι
φαίνεται, πιό συ χνή καί πιό ἐπικίνδυνη
εἶναι ἡ ἀπελπισία τῶν (ἐντός εἰ σα γω γι -
κῶν) «εὐτυ χι σμένων», παρά ἡ ἀπελπι-
σία τῶν δυστυ χι σμένων.

«Ἀποφάσισα λοιπόν», ἐξομολογεῖται
ὁ Ἀντώνιος, «νά δώ σω στόν ἑαυτό μου
μιά προθεσμία ἑνός ἔτους, γιά νά ἀνα -
κα λύ ψω, ἄν ἡ ζωή εἶχε κάποιο νόημα.
Ἄν δέν ἔβρισκα τίποτε, τότε θά αὐτο -
κτο νοῦσα...

»Μιά μέρα λοιπόν, ἐνῶ πλησίαζε τό

τέλος τῆς προ θε σμίας πού εἶχα θέσει,
κάποιοι φίλοι ἀπό τήν ὀργάνωση τῆς
ρώσικης νεολαίας στό Παρίσι, μέ πῆγαν
μέ τό ζόρι σέ μιά ὁμιλία ἑνός ἱερέως. Ὁ
κατά τά ἄλλα συμπαθής παπάς μέ ἀπο-
γοήτευσε ἀπόλυτα. Ὁ Χριστός καί ὁ
Χριστιανισμός παρουσιά στηκαν μέ τέ -
τοιο τρόπο, πού μοῦ ἦταν βαθύτατα ἀ -
ποκρουστικά. Ὅταν γύ ρι σα σπίτι θέλη-
σα νά ἐλέγξω, ἄν ἦταν ἀλήθεια αὐτά
πού εἶπε ὁ ὁμιλητής. Ἤθελα νά διαπι -
στώ σω ἄν τό Εὐαγγέλιο ὑποστήριζε τήν
τερατώδη ἐντύπωση, πού ἀπο κόμισα ἀ -
πό τήν ὁμιλία. Δέν εἶχα ὄρεξη νά χάσω
τόν χρόνο μου, καί ἔτσι διάλεξα νά δια -
βά σω τό μικρότερο Εὐαγγέλιο, τό κατά
Μᾶρκον.

»Καί τότε, πρίν φτάσω στό τρίτο κε -
φάλαιο, ξαφνικά συ νει  δη το  ποίη σα ὅτι
στήν ἄλλη πλευρά τοῦ γραφείου μου ὑ -
πῆρχε Κάποιος. Καί ἡ βεβαιότητα ὅτι
ἦταν ὁ Χριστός, ἦταν τόσο ἔντο νη, ὥστε
ποτέ ἕως τώρα δέν μέ ἔχει ἐγκαταλεί-
ψει. Ἀφοῦ ὁ Χρι στός ἦταν ζωντανός, καί
ἐγώ εἶχα ζήσει τήν παρουσία Του, μπο -
ροῦσα νά πῶ μέ βεβαιό τητα, ὅτι αὐτά
πού τό Εὐαγγέλιο ἔ λε γε γιά τήν Σταύ-
ρωση καί τήν Ἀνάσταση ἦταν ἀλήθεια.
Τήν Ἀνάσταση τήν γνώριζα πιά σάν γε -
γονός!» (Ἀπό τό βιβλίο του «Μάθε νά
προσεύχεσαι», σ. 13-15).

Νά λοιπόν, πού ὁ Ἀντώνιος ἔγινε

ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα πανηγύρεως συγκρο-
τοῦν τὴν Ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων, τῶν
ἐκλεκτῶν καὶ ἀγαπημένων τέκνων τοῦ
Θεοῦ (Ἑβρ. 12, 23).

Ἕνας ὕμνος τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως
τοῦ Σταυροῦ (14 Σεπτ.) συσχετίζει τὴν
πρόρρηση τοῦ προφήτου Μωυσέως “θὰ
δεῖτε τὴ ζωή σας νὰ κρέμεται ἀπέναντί σας”
(πρβλ. Δευτ. 28, 66) μὲ τὴ σταύρωση. Τὴν
ἡμέρα ὅμως αὐτή τῆς σταύρωσης, λέγει,
“τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀνάστασις ἐγκαινίζεται”.
Σταυρὸς καὶ ἀνάσταση εἶναι ἀλληλένδετα.
Μὲ τὰ δυὸ αὐτὰ μαζὶ ὁ Θεὸς ὁλοκληρώνει

τὴ σωτηρία ποὺ γιὰ χάρη μας “πρὶν ἀπὸ τοὺς
αἰῶνες πραγματοποίησε στὸ μέσον τῆς γῆς,
τὸν σταυρὸ δηλ. καὶ τὴν ἀνάσταση”.

Μποροῦμε νὰ χαιρόμαστε ἀπέραντα
λοιπόν, γιατὶ ὁ Χριστὸς ὄχι μόνο σταυρώθη-
κε, ἀλλὰ καὶ ἀναστήθηκε γιὰ χάρη μας. Καὶ
νὰ ἐκφράζουμε τὴ χαρὰ αὐτὴ χωρὶς ντροπὴ
καὶ δισταγμό, σὰν τὸν ἅγιο Σεραφεὶμ τοῦ
Σάρωφ, ποὺ χαιρετοῦσε πάντα τὸν κάθε
ἄνθρωπο μὲ τὰ λόγια: “Χριστὸς ἀνέστη,
χαρά μου”.

Πρωτ. Δ. Μ.



Χριστιανός, ὄχι ἐπειδή βρῆκε μιά «χρή-
σιμη» θρησκεία, μιά θρησκεία «παυσί-
πονο» καί «γιατροσόφι», πού βοηθάει
τούς ἀνθρώπους νά ξεπερνᾶνε τά βά -
σανά τους ἤ - στήν καλύτερη περίπτω-
ση - τούς βοηθάει νά γί   νουν «καλοί»
ἄνθρωποι καί «χρήσιμοι» στήν κοινω-
νία. Μέσα ἀπό τήν προσωπική του
συνάντηση μέ τόν Χριστό, ὁ Ἀντώνιος
βρῆκε μιά ζωντανή κοινότητα πιστῶν,

πού μοιρά ζονται τήν συ γκλο νι στική ἐ -
μπειρία τοῦ γεγονότος τῆς Ἀνά στασης
τοῦ Χρι στοῦ. Ζοῦν τήν παρουσία τοῦ
Ἀναστάντος Χριστοῦ μέσα στήν Λει-
τουργία, καί ἀφήνουν τήν ζωή τους νά
λουστεῖ ὁλόκληρη σέ ἕνα ἐντελῶς και-
νούργιο φῶς. Σέ ἕνα φῶς, πού δέν σβή-
νει ὅταν πέσει ἡ αὐλαία τοῦ σωματικοῦ
θανάτου. Στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Ἀρχιμ. Β. Λ.

«Τίς ἔσχατες ἡμέρες θά ἔρθουν
καιροί δύσκολοι. Γιατί οἱ  ἄνθρωποι θά
εἶναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἁλαζόνες, ὑπε-
ρήφανοι, βλάσφημοι, ἀπειθεῖς στούς γο-
νεῖς τους, ἀχάριστοι, ἀσεβείς, ἄστοργοι,
ἀδιάλλακτοι, συκοφάντες, ἄσωτοι, ἄγρι-
οι, ἐχθροί τοῦ καλοῦ, φιλήδονοι. Θά δεί-
χνουν ὅτι ἔχουν εὐσέβεια, ἀλλά θά ἔχουν
ἀρνηθεῖ τήν δύναμή της μέ τίς πράξεις
τους» (Β΄ Τιμ. 3,1-5).

Ὅλα αὐτά, ἄν μή τί ἄλλο, μᾶς θυμί-
ζουν τήν σημερινή ἐποχή: Πολλοί κυκλο-
φοροῦν μέ τήν ταμπέλα τοῦ Χριστιανοῦ,
ἀλλά ἐάν ψάξεις τήν ζωή τους, θά βρεῖς
κάτι τό πολύ διαφορετικό. 

*  *   *

Σύμφωνα μέ πρόσφατη ἔρευνα πού
ἔγινε στήν Ἀμερική, τό 94% τῶν Ἀμερι-
κανῶν πιστεύουν στήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ
ἤ κάποιου εἴδους θεοῦ ἤ σέ κάποια ἀνώ-
τερη ὕπαρξη! 

Ἐάν βάλουμε μερικούς ντετέκτιβς νά
παρακολουθοῦν αὐτό τό 94% τῶν ἀνθρώ-
πων στήν καθημερινή τους ζωή, μέ τρό-
μο θά διαπιστώσουμε ὅτι δέν διαφέρουν
σέ τίποτα ἀπό ἕναν ἄθεο!

Ποιός εἶναι ὁ «ἄθεος» στήν πράξη, ὁ
«πρακτικά» ἄθεος; Ἐκεῖνος πού λέει ὅτι
πιστεύει στό Θεό, ἀλλά ζεῖ σάν νά μήν

ὑπάρχει Θεός. Ἡ μεγαλύτερη κρίση στόν
χριστιανικό κόσμο σήμερα εἶναι ἡ ἀσυ-
νέπεια τῶν χριστιανῶν στήν καθημερινή
τους ζωή! 

Ἀλήθεια, κάθισες ποτέ νά σκεφτεῖς
καί νά ἰδεῖς πῶς συμπεριφέρεσαι:  στό
χῶρο ἐργασίας·  στήν συναναστροφή σου
μέ τούς συναδέλφους σου· ὅταν ἀκοῦς
ἄσχημα νέα γιά τήν κατάσταση τῆς οἰ -
κονομίας· ὅταν ἔχεις νά ἀντιμετωπίσεις
κάποιες ἄσχημες καταστάσεις στό σπί-
τι· στήν γυναίκα σου, στά παιδιά σου,
στούς συγγενεῖς σου, στό γείτονά σου...

Γιατί, ἐνῶ λές ὅτι πιστεύεις στό Θε -
ό, συμπεριφέρεσαι σάν «ἄθεος», σάν νά
μήν ὑπάρχει; Τί φταίει; 

*  *   *

Τί εἶναι αὐτό πού διακρίνει τόν
πραγματικό - ἀληθινό χριστιανό ἀπό τόν
μή χριστιανό ἤ τόν πρακτικά «ἄθεο» χρι-
στιανό; Τό ἐπίκεντρο τῆς ζωῆς! Ὁ ἕνας
ἔχει τόν Θεό καί ὁ ἄλλος τόν κόσμο.

Ἡ σύγχρονη κοσμική νοοτροπία μᾶς
προτρέπει στό ἀκριβῶς ἀντίθετο! Τί
μᾶς λέει; Νά ζοῦμε γιά τήν ἀπόλαυση· νά
μαζεύουμε μανιωδῶς ὑλικά ἀγαθά· νά
κυνηγᾶμε τήν δημοτικότητα, τό γόητρο.
Βλέπουμε τήν προαγωγή τοῦ συναδέλφου
μας καί θέλουμε καί ἐμεῖς προαγωγή.
Βλέπουμε τό κινητό τοῦ φίλου μας καί
θέλουμε καί ἐμεῖς τό ἴδιο. Ὁ γείτονας ἔχει
καλό σπίτι, θέλουμε νά ἀποκτήσουμε καί
ἐμεῖς τό ἴδιο, ἄν μή καί καλύτερο! Ἀνη-
συχοῦμε γιά τήν εἰκόνα πού προβάλλουμε

Ο «ΠΡΑΚΤΙΚΑ» ΑΘΕΟΣ!



Ὅσοι ποθοῦμε τήν τελειότητα, ὀφεί-
λουμε νά συγκρατοῦμε τήν γλώσσα μας καί
νά τήν κατευθύνουμε μέ τό χαλινάρι τῆς
φρόνησης. Νά τῆς ἐπιτρέπομε νά λέγει μόνο
ἐκεῖνα πού δέν βλάπτουν. Διδάσκει ὁ σο-
φός Σειράχ: «Παιδί μου, ἄν γιά κάποιο ζή-
τημα μπορεῖς νά δώσεις συνετή ἀπόκρι-
ση, μίλησε. Ἄν ὄχι, βάλε τό χέρι σου στό
στόμα σου καί κλεῖστο» (Σειράχ 5, 12).

Ἐπειδή ὅμως δέν εἶναι τόσο εὔκολο νά
συγκρατήσει κανείς τήν γλώσσα του, ἄς τό
κάνομε αἴτημα προσευχῆς: «Περιφρούρησε
Κύριε, τό στόμα μου, γιατί τά ἀπρόσεκτα
λόγια εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν κακῶν».

• Μήν κακολογοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο.
• Μήν κατακρίνουμε τούς ἀδελφούς

μας. Ἀλλά νά ἀντιμετωπίζομε ὅσους σφάλ-
λουν εὔσπλαγχνα, σάν ἀσθενεῖς. Σάν πε-
σμένους κάτω, ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν πα -
θῶν καί μπλεγμένους στά δίχτυα τῆς ἁ -
μαρτίας, τόσο ὥστε νά μήν μποροῦν νά ἐ -
λευθερωθοῦν. Νά προσευχόμαστε θερμά γι'
αὐτούς· νά τούς παροτρύνουμε σέ πνευ-
ματική ἐγρήγορση καί φυσικά νά ἀγωνιζό-
μαστε νά μήν πέσουμε στά ἴδια.

Ὁ συνετός ἄνθρωπος, δέν περιεργάζε-

ται ξένες ἁμαρτίες. Προσέχει μόνο τά δικά
του κακά. Ἐρευνᾶ δηλαδή τά βάθη τῆς καρ-
διᾶς του καί ἐπισημαίνει τά πάθη πού φω-
λιάζουν ἐκεῖ. Καί βλέποντάς τα, δακρύζει
καί ζητᾶ ἄφεση ἀπό τόν Θεό. Γιατί αὐτός
μᾶς ἀνορθώνει ὅταν συντριβόμαστε ἀπό τήν
ἁμαρτία καί μᾶς θεραπεύει ἀπό τίς ἀρρώ-
στιες τῆς ψυχῆς. 

Ὅλοι κάπου φταῖμε. Εἴμαστε ντυμένοι
μέ τήν ἀνθρώπινη ἀσθένεια καί εἶναι ἀδύ-
νατο νά μή φέρουμε «ὀσμή ἁμαρτίας». Ἡ
ἀναμαρτησία εἶναι γνώρισμα μόνο τοῦ Θε -
οῦ. Ἑπομένως, μιά καί ζοῦμε στήν «πτώση»,
νά μή χαιρόμαστε γιά τά ξένα κακά, ἀλλά
νά φροντίζουμε νά ἀπαλλαγοῦμε μέ τήν με-
τάνοια ἀπό τά δικά μας.

Διαφορετικά, θά μοιάσουμε μέ ἐκεί-
νους πού ἐνῶ εἶναι βουλιαγμένοι στό
βοῦρ κο ἀπό τό κεφάλι μέχρι τά πόδια, κα -
ταδικάζουν χωρίς ντροπή κάποιους ἄλ -
λους, λίγο λασπωμένους σέ μιά ἄκρη τοῦ
ρούχου τους.

Τό πόσο ζημιώνει τήν ψυχή μας ἡ κα -
τάκριση φαίνεται ὁλοκάθαρα στήν παρα-
βολή τοῦ φαρισαίου, πού παρά τά καλά
ἔρ  γα του, καταδικάστηκε ἀπό τόν Κύριο
μόνο καί μόνο γιατί ἐξουδένωσε τόν τελώ -
νη.

(Ὑπόμνημα στό κατά Ματθαῖον.
ΕΠΕ τ. 25, σσ. 34-36)

Διασκευή, Ἀρχιμ. Ν. Κομπ.

Ἁγ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας

ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ: 

ΟΛΕΘΡΟΣ ΨΥΧΗΣ

πρός τά ἔξω, καί ἀδιαφοροῦμε γιά τήν
γνώμη τοῦ Θεοῦ. 

Γι΄ αὐτό ἀκριβῶς ὁ εὐαγγελιστής
Ἰωάννης μᾶς προτρέπει: «Μήν ἀγαπᾶτε
τόν κόσμο (=τό ἁμαρτωλό φρόνημα τοῦ
κόσμου), μήτε τά πράγματα τοῦ κόσμου.
Ἐάν κάποιος ἀγαπᾶ τόν κόσμο, ἡ ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ δέν κατοικεῖ μέσα του. Για-
τί ὅλα ὅσα εἶναι τοῦ κόσμου- ἡ ἐπιθυμία
τῆς σάρκας καί τῶν ὀφθαλμῶν καί ἡ ὑπε-
ρηφάνεια τῆς ζωῆς- δέν προέρχονται ἀπό

τόν Θεό, ἀλλά ἀπό τόν κόσμο» (Α΄
Ἰωαν. 2,15-16).

Ἀρχιμ. Α. Μ.
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