
ό πιό πολυδιαβασμένο βιβλίο τῆς
Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἡ Ἀποκάλυψη
τοῦ Ἰωάννη. Ὁ βασικός λόγος πού αὐ -
τό τό βιβλίο τό κάνει τόσο δημοφιλές

εἶναι ἡ νοσηρή περιέργεια τῶν ἀν  θρώπων
γιά τά μέλλοντα καί γιά τά ἔσχατα. 

Τί ψάχνουν στήν Ἀποκάλυψη;
Τί θά γίνει στό μέλλον; Πότε θά ἔλθει

ὁ ἀντίχριστος; (ἔστω κι ἄν πουθενά στήν
Ἀποκάλυψη δέν ὑπάρχει ἡ λέξη «ἀντί-
χριστος»). Πότε θά ἔλθει τό τέλος τοῦ κό-
σμου; Ἔστω κι ἄν ὁ Χριστός κατηγορη-
ματικά μᾶς ‘κόβει τόν ἀέρα’ γιά τέτοιες ἐρω-
τήσεις λέγοντας ὅτι «δέν πρέπει νά εἶναι
δική σας δουλειά νά ψάχνετε γιά τέτοια
πράγματα»: «οὐχ ὑμῶν ἔστι γνῶναι χρόνους
ἤ καιρούς, οὕς ὁ Πατήρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ
ἐξουσίᾳ» (Πράξ. 1, 7).

Παρασυρμένοι λοιπόν ἀπό τήν περιρ-
ρέουσα μελλοντολαγνεία ξεπεράσαμε τούς
συμπαθεῖς Προτεστάντες στό μανιῶδες κυ-
νήγι ἑρμηνείας - δῆθεν τῆς Ἀποκάλυψης:
Νά το! Τό Τσέρνομπιλ εἶναι ὁ «ἄψινθος»!
Ὁ γραμμωτός κώδικας εἶναι τό σφράγισμα!
Καί ἄλλα τέτοια φαιδρά... Τελικά, ὅλη αὐτή
ἡ ἀκατάσχετη ἐσχατολογική τρομο - φλυα-
ρία σίγουρα δέν μᾶς ξυπνάει σέ σωστή με-
τάνοια. Τό μόνο πού κάνει εἶναι νά μᾶς
ὁδηγεῖ σέ ἕνα πανικό, πού ἐξαντλεῖται συ-
νήθως στό νά μαζεύουμε κονσέρβες καί ζυ-
μαρικά γιά τόν δῆθεν ἐπερχόμενο τρίτο πα-
γκόσμιο πόλεμο!...  

Πόσο μεγάλη ἀσέβεια εἶναι τό νά δια-

στρέφεται ἔτσι τό πνεῦμα ἑνός θεοπνεύ-
στου βιβλίου καί νά παρουσιάζεται ἡ Ἀπο-
κάλυψη ὡς ἕνα ἐγχειρίδιο μελλοντολογίας
καί ἀντιχριστολογίας!

Τελικά, λοιπόν, τί εἶναι ἡ Ἀποκάλυψη;
Ἡ Ἀποκάλυψη σωστά ἔχει χαρακτηρι-

στεῖ ἀπό τούς ἑρμηνευτές ὡς «ἡ Μεγάλη
Λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας»!(Π. Μπρα-
τσιώτου, Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου,
Ἀθῆναι 1950. σελ. 51). Ἔστω κι ἄν ἡ Ἀπο-
κάλυψη ποτέ δέν μπῆκε στήν λατρεία ὡς
ἀνάγνωσμα, εἶναι ὅμως παροῦσα μέ τήν
ὅλη λειτουργική θεολογία της, μέ πολλές
εἰκόνες της, συμβολισμούς καί φράσεις της.
Καί πῶς ἀλλιῶς, ἀφοῦ - κατά τόν μακα-
ριστό καθηγητή Στέργιο Σάκκο - «ἡ Ἀπο-
κάλυψη ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τό τέλος πα-
ρουσιάζει τήν ἀκατάπαυστη οὐράνια λα-
τρεία, πού ἐπιτελεῖται ἐνώπιον τοῦ θρό-
νου τοῦ Θεοῦ»(Στ. Σάκκου, Ἡ Ἀποκάλυ-
ψις τοῦ Ἰωάννου, τ. Α΄, εκδ. ‘Χριστιανική
Ἐλπίς’, Θεσ/νίκη 2011, σελ. 247).

Καί ἡ Θεία Λατρεία φυσικά δέν εἶναι
πηγή τρόμου καί πανικοῦ, ἀλλά εἶναι ἡ
κατ’ ἐξοχήν πηγή τῆς ὄντως Εἰρήνης,
Χαρᾶς καί Ἐλπίδας τοῦ ἀνθρώπου. Διό-
τι μέσα στήν Λειτουργία ζοῦμε τήν ἐπί τοῦ
Σταυροῦ μάχη καί νίκη τοῦ Ἐσφαγμένου
Ἀρνίου, αὐτά δηλαδή πού οὐσιαστικά μᾶς
παρουσιάζει καί ἡ Ἀποκάλυψη! 

Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη εἶναι τε-
λικά ἕνα «Ἐγκόλπιο Θείας Λειτουργί ας».
Ἐγκόλπιο

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ



ἱ Ἰσ ρα η λῖ τες πο ρεύ τη καν ἀ πὸ τὴν Αἴ γυ πτο
πρὸς τὴ Γῆ τῆς Ἐ παγ γε λί ας ὑ πὸ τὴν κα -
θο δή γη ση καὶ προ στα σί α ἑ νὸς ἀ πλα νοῦς
καὶ μο να δι κοῦ ὁ δη γοῦ. Μιὰ νε φέ λη ὑ ψω -

νό ταν μπρο στά τους καὶ προ πο ρευ ό ταν συ νε -
χῶς ἐ πὶ σα ράν τα χρό νια δεί χνον τάς τους τὸν
δρό μο. Τὴν ἡ μέ ρα ἔ ρι χνε σκιὰ καὶ τοὺς δρό σι -
ζε ἀ πὸ τὸν καύ σω να τῆς ἐ ρή μου. Τὴ νύ χτα γι -
νό ταν στύ λος πυ ρός, φω τει νὴ νε φέ λη, γιὰ νὰ
τοὺς φέγ γει.  

Ἡ φω τει νὴ νε φέ λη τοὺς προ στά τευ ε καὶ ἀ -
πὸ κά θε κίν δυ νο. Στὴν Ἐ ρυ θρὰ Θά λασ σα τοὺς
ἔ σω σε ἀ πὸ τοὺς Αἰ γυ πτί ους μὲ τὴν πα ρεμ βο -
λή της ἀ νά με σα στὰ δύ ο στρα τό πε δα. Ἀ πὸ ἐ -
κεῖ φώ τι ζε τοὺς Ἑ βραί ους νὰ δια βοῦν τὴ θά -
λασ σα, ποὺ ἡ ράβδος τοῦ Μω υ σῆ εἶ χε χω ρί σει
θαυ μα τουρ γι κὰ στὰ δυ ό, ἐ νῶ σκέ πα ζε μὲ βα -
θειὰ νύ χτα τοὺς Αἰ γυ πτί ους, κα θι στών τας
τους ἀ κίν δυ νους γιὰ τὸν λα ὸ τοῦ Θε οῦ. 

Ὅ ταν ὁ Μω υ σῆς μὲ τὶς ὁ δη γί ες τοῦ Θε οῦ
τε λεί ω σε καὶ ἔ στη σε τὴ Σκη νὴ τοῦ Μαρ τυ ρί ου,
ἡ νε φέ λη κα τέ βη κε καὶ τὴ σκέ πα σε, γε μί ζον -
τάς την μὲ τὴ δό ξα τοῦ Κυ ρί ου. Στὸ ἑ ξῆς, ὅ ταν
ἡ νε φέ λη ση κω νό ταν ἀ πὸ τὴ Σκη νή, εἴ τε μέ ρα
ἦ ταν εἴ τε νύ χτα, ὅ λος ὁ λα ὸς ξε κι νοῦ σε γιὰ πο -
ρεί α. Ὅ ταν ἡ νε φέ λη κα τέ βαι νε καὶ σκέ πα ζε τὴ
Σκη νή, ὁ λα ὸς στρα το πέ δευ ε ξα νὰ γιὰ ὅ σες μέ -
ρες ἢ νύ χτες πα ρέ με νε ἡ νε φέ λη στὴ Σκη νή.
Σα ράν τα χρό νια ὡς νε φέ λη τὴν ἡ μέ ρα καὶ ὡς
στύ λος πυ ρὸς τὴ νύ χτα «ὁ Θε ὸς ἡ γεῖ το αὐ -
τῶν»(Ἐξ. 13, 21-22· 40, 28-32). 

*   *    *
Ὁ Θε ὸς πα ρέ τει νε τὴν προ στα σί α αὐ τὴ καὶ

βο ή θεια πρὸς τοὺς ἀν θρώ πους ὅ λων τῶν
ἐποχῶν μὲ μιὰν ἄλ λη μορ φή. Μιὰ ἄλ λη ὁ λό φω -

τη νε φέ λη φα νε ρώ θη κε, «τοὺς πι στοὺς ἀ -
παύ στως ἐ πι σκι ά ζου σα»: Ἡ Ὑ πε ρα γί α Θε ο τό -
κος, ἡ πά να γνη μη τέ ρα Του, τὴν ὁ ποί α καὶ συμ -
βό λι ζε ἡ πα λαι ὰ ἐ κεί νη νε φέ λη. Μὲ τὴν ἀ νυ πέρ -
βλη τη κα θα ρό τη τά της ἡ Πα να γί α ἔ γι νε Θεο -
μή τωρ, ἀλ λὰ καὶ μη τέ ρα, προ στά της καὶ βο η -
θὸς ὅ λων τῶν ἀν θρώ πων. Θεί α Σκέ πη τοῦ κό -
σμου. Κά θε πι στοῦ ἀν θρώ που καὶ λα οῦ. 

Μὲ τὸν τρό πο αὐ τὸ σκέ πα σε καὶ τὸ δι κό μας
γέ νος σὲ ἡ μέ ρες χα λε πὲς καὶ ἰ δι αί τε ρα στὴ δο -
κι μα σί α τοῦ ’40, ὅ που ὁ πι στὸς λα ός μας τὴν ἔ -
νοι ω σε νὰ προ πο ρεύ ε ται στὸν ἀ γώ να του νὰ ἐ -
πι βι ώ σει ἀ πὸ τὴ λαί λα πα τοῦ πο λέ μου. Ἡ προ -
στα σί α της ὑ πῆρ ξε ποι κι λό τρο πη. Μιὰ μι κρὴ ἰ -
δέ α μᾶς δί νει καὶ τὸ ἀ κό λου θο πε ρι στα τι κό. 

«Ὁ λό χος μας πῆ ρε δι α τα γὴ νὰ κα τα λά βει
ἕ να προ χω ρη μέ νο ὕ ψω μα γιὰ προ γε φύ ρω μα.
Μό λις τα κτο ποι η θή κα με, ἄρ χι σε νὰ πέ φτει
πυ κνὸ χι ό νι. Ἔ πε φτε ἀ δι ά κο πα δυ ὸ με ρό νυ χτα
κι ἔ φτα σε σὲ πολ λὰ μέ ρη τὰ δύ ο μέ τρα. Ἀ πο -
κλει στή κα με. Κα θέ νας εἶ χε τρο φὲς γιὰ μιὰ ἡ -
μέ ρα. Ἀ πὸ κεῖ καὶ πέ ρα ἄρ χι σε τὸ μαρ τύ ριο. Η
πεί να μᾶς θέ ρι ζε. Πε ρά σαμε ἔ τσι πέν τε με ρό -
νυ χτα. Σκε λε τω θή κα με. Τὸ ἠ θι κό μας τὸ δι α -
τη ρού σα με ἀκ μαῖ ο, ἀλ λὰ ἡ φύ ση ἔ χει καὶ τὰ ὅ -
ριά της. Με ρι κοὶ ὑ πέ κυ ψαν. 

Τό τε μιὰ ἔμ πνευ ση τοῦ λο χα γοῦ μας ἔ κα -
νε τὸ θαῦ μα! Ἔ βγα λε ἀ π’ τὸν κόρ φο του μιὰ
χάρ τι νη εἰ κό να τῆς Πα να γί ας, τὴν ἔ στη σε στὸ
ψή λω μα καὶ μᾶς κά λε σε γύ ρω του: «Πα λι κά ρια
μου! εἶ πε. Έ να θαῦ μα μό νο μπο ρεῖ νὰ μᾶς σώ -
σει. Γο να τίστε, πα ρα κα λέ στε τὴν Πα να γί α νὰ
μᾶς βο η θή σει». Πέ σα με στὰ γό να τα, ὑ ψώ σα -
με τὰ χέ ρια, πα ρα κα λέ σα με θερ μά. Δὲν προ λά -
βα με νὰ ση κω θοῦ με κι ἀ κού σα με κου δού νια.
Πα ρα ξε νευ τή κα με καὶ πι ά σα με τὰ ὅ πλα. Πή ρα -
με θέ ση «ἐ πὶ σκο πόν». 

Δὲν πέ ρα σε ἕ να λε πτὸ καὶ βλέ που με ἕ να πε -
λώ ριο μου λά ρι νὰ πλη σιά ζει κα τά φορ το. Ἀ να -
σκιρ τή σα με! Ζῶ ο χω ρὶς ὁ δη γὸ νὰ περ νᾶ τὸ βου -

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

• ΚΑΙ προετοιμασίας μέ τίς ἐπιστολές στίς
ἑπτά Ἐκκλησίες καί τίς παιδαγωγικές
τιμωρίες τῶν ‘ἑπτά σφραγίδων’ καί
τῶν ‘ἑπτά φιαλῶν’, ἀλλά

• ΚΑΙ ἐγκόλπιο τελέσεως τῆς Οὐράνιας
Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία ἔχουμε
ἀρχίσει ἀπό τώρα νά μετέχουμε. 
Τώρα μέν ‘δι΄ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι’,

τότε δέ ‘πρόσωπον πρός πρόσωπον’. Τά
ὅσα τελοῦμε καί ζοῦμε ἐδῶ καί τώρα εἶναι
καθρέφτισμα τῶν ἐπουρανίων. Καθρέφτι-
σμα ὄχι σκηνῶν τρόμου καί φρίκης, ἀλλά
ἐκείνης τῆς λαμπρῆς καί χαρμόσυνης πραγ -
ματικότητας, ὅπως μᾶς τήν ἀποκαλύπτει ὁ
πιό καθαρός παραδεδομένος καθρέφτης
της, δηλαδή ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη.

Ἀρχιμ. Β.Λ.



νό μ’ ἕ να μέ τρο χι ό νι - τὸ λι γό τε ρο - ἦ ταν ἐν -
τε λῶς ἀ φύ σι κο. Κα τα λά βα με: Τὸ ὁ δη γοῦ σε ἡ
Κυ ρί α Θε ο τό κος. Τὸ ζῶ ο εἶ χε πά νω του μιὰ ὁ -
λό κλη ρη ἐ πι με λη τεί α ἀ πὸ τρό φι μα: κου ρα μά -
νες, τυ ριά, κον σέρ βες, κο νιὰκ καὶ ἄλ λα…»
(Ἐμ φα νί σεις καὶ Θαύ μα τα τῆς Πα να γί ας, ἔκδ.

Ἱ. Μ. Πα ρα κλή του). 
Τί καλύτερο ἀπ’ τὸ νὰ εἴμαστε καὶ μεῖς, ἰδι-

αίτερα σὲ δύσκολους καιρούς, κάτω ἀπ’ τὴ σκέ-
πη τῆς Παναγίας μας; 

Πρωτ. Δ. Μ

ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διάλογος (540-604
μ.Χ.), ἀρχιεπίσκοπος Ρώμης, γράφει
τήν ἑξῆς ἱστορία:

«Στά μέρη τῆς πόλεως Νουρσίας (Ἰτα-
λία) ζοῦσε, ὡς ἐρημίτης, ὁ μοναχός Φλω-
ρέντιος. Ἄνθρωπος προσευχῆς, στολι-
σμένος μέ πολλές ἀρετές. Παρακαλοῦσε,
λοιπόν, συνεχῶς τόν Θεό νά τόν βοηθή-
σει, καθώς ζοῦσε μόνος του στήν ἡσυχία
τῆς ἐρήμου.

Μία ἡμέρα, βλέπει ἔξω ἀπό τήν πόρ-
τα τοῦ κελλιοῦ του μία ἀρκούδα νά τοῦ
κάνει ὑπόκλιση, σάν νά ἦταν ὑπηρέτης!
Τῆς λέει ὁ Φλωρέντιος: «Πάρε αὐτά τά
τέσσερα πρόβατα πού ἔχω, νά τά πᾶς γιά
βοσκή. Καί νά γυρίσεις τό μεσημέρι»! Καί
τό ζῶο ὑπάκουσε! Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ
τό θαῦμα αὐτό γινόταν καθημερινά! Καί
φυσικά μαθεύτηκε σέ ὅλη τήν περιοχή.
Τέσσερις ἄνδρες, κινούμενοι εἴτε ἀπό φθό-
νο εἴτε ἀπό κακία, εἴτε ἀπό κάτι ἄλλο,
ἔ στη σαν ἐνέδρα καί σκότωσαν τήν ἀρκού-
δα.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δέν εἶδε
τήν ἀρκούδα νά ἐπιστρέφει τήν κανονι-
σμένη ὥρα, ἀνησύχησε. Ψάχνοντας τήν
ἄλλη ἡμέρα τήν βρῆκε σκοτωμένη. Ἄρχι-
σε νά θρηνεῖ, περισσότερο γιά τήν κακία
τῶν φονέων παρά γιά τόν θάνατο τῆς
ἀρκούδας.

Διηγούμενος μέ θλίψη καί παράπονο,
τό γεγονός σ᾿ ἕνα φίλο του, ἡγούμενο κο-
ντινῆς μονῆς, τοῦ εἶπε:

-Ἐλπίζω στόν Παντοδύναμο Θεό, ὅτι
στή ζωή αὐτή, ἐνώπιον πάντων, οἱ
ἄνθρωποι αὐτοί θά λάβουν τήν ἀνταμοι-

βή τους γιά τήν κακία τους (!)
Καί ἀμέσως, οἱ τέσσερεις ἄνδρες

ἀρρώστησαν ἀπό λέπρα! Μόλις τό πλη-
ροφορήθηκε ὁ Φλωρέντιος κατεπλάγη! Τόν
ἔπιασε φόβος καί τρόμος, γιατί τούς κα-
ταράστηκε· καί ὀνόμασε τόν ἑαυτό του
φονιά τους· καί σέ ὅλη τήν ὑπόλοιπη ζωή
του, μέ δάκρυα παρακαλοῦσε τό Θεό νά
τοῦ συγχωρήσει τό ἁμάρτημά του».

(Εὐεργετινοῦ Ὑπόθεση ΜΓ΄, κεφ. Α΄,
τ. Β΄, σελ. 35-36)

*  *  *

Τί φοβερή ἁμαρτία ἡ κατάρα!
Ἀκόμη καί ἄν εἶναι ἀποτέλεσμα πίκρας

καί θλίψεως ἀπό ἀδικία πού ὑποστήκα-
με. Ἀκόμη καί ἄν τήν λέει ἕνας ἅγιος
ἄνθρωπος, ἀπό τή μεγάλη στενοχώρια του!
Τό ὅτι «πιάνει» ἡ κατάρα, δέν σημαίνει ὅτι
αὐτός πού καταριέται γλυτώνει ἀπό τό
βάρος τῆς ἁμαρτίας. Ἐπειδή τάχα δικαί-
ως τό ἔκανε!

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τό λέει καθα-
ρά: 

-Ὅσοι κακολογοῦν (=οἱ λοίδοροι καί
πολύ περισσότερο οἱ καταρώμενοι) δέν θά
κληρονομήσουν τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ (Α΄
Κορ. 6,10).

Συνεπῶς, ὁ Χριστός ἀντιμετωπίζει μέ
πνευματική παιδαγωγία τόν ἁμαρτωλό,
πρός ψυχική του ὠφέλεια. Ἀλλά καί ὁ κα-
ταρώμενος θά δώσει λόγο γιά τήν ἐπιθυ-
μία ἐκδίκησης. Γιατί, οὐσιαστικά περί αὐ -
τοῦ πρόκειται. Καί ἡ φράση «νά τό βρεῖ
ἀ πό τόν Θεό», εἶναι ξεκάθαρα κατάρα.

Ἄς ἐφαρμόζουμε, λοιπόν, πάντοτε τήν
ἐντολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου:

-Νά ζητᾶτε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γι᾿
αὐτούς πού σᾶς καταδιώκουν (=τούς
«διῶ κτες») καί νά μήν τούς καταριέστε
(Ρωμ. 12, 14).                          Ἀρχιμ. Ν.Κ.

«ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΘΕΟ»



ν ἔχεις καρδιά μπορεῖς νά σωθεῖς»,
ἔλεγε ὁ ἅγιος Παμβώ (Γεροντικόν,
ἀββᾶ Παμβώ, ι΄).

Ἄν θέλουμε νά σωθοῦμε, τότε ψά-
χνουμε τρόπους καί μεθόδους πού θά μᾶς
ὁδηγήσουν στή σωτηρία.

Βέβαια, προσπαθοῦμε. Ἄλλοι περισ-
σότερο καί ἄλλοι λιγότερο. Τό «δῶσε αἷμα
καί λάβε Πνεῦμα» τῶν πατέρων, μᾶς ἐπι-
σημαίνει τήν ἀνάγκη τῆς ἄσκησης γιά νά
λάβουμε τήν χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος. 

Μέ βάση αὐτόν τόν γενικό κανόνα, ἄς
δοῦμε τί σημαίνει «καρδιά». Καί βέβαια
δέν ἐννοεῖ ὁ ἅγιος τήν βιολογική καρδιά,
τήν ὁποία ἔχουμε ὅλοι!

«Καρδιά», λοιπόν, σημαίνει τό ἐσω-
τερικό πνευματικό φρόνημα. Τίς διαθέ-
σεις τῆς ψυχῆς μας πού ἀφοροῦν τίς σκέ-
ψεις, τά συναισθήματα καί τίς ἐπιθυμίες
μας, δηλαδή τόν ὅλο ἄνθρωπο. Γι᾿ αὐτό
καί ὁ λαός μας τόν σκληρό, τόν κακό-
τροπο, τόν ἐκδικητικό ἄνθρωπο τόν λέει
«ἄκαρδο»!

Στήν παράκληση τοῦ Θεοδώρου τῆς
Φέρμης πρός τόν ἅγιο «πές μου λόγο πῶς
νά σωθῶ», ἀπάντησε:

-Θεόδωρε, νά ἔχεις ἔλεος πρός ὅλους.
Γιατί τό ἔλεος μᾶς δίνει παρρησία (θάρ-
ρος) ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Τό ἔλεος σημαίνει νά δείχνουμε ἀγά-
πη, ἀκόμη καί σέ ἐκείνους πού δέν τήν
ἀξίζουν! Γι᾿ αὐτό καί μᾶς χαρίζει παρ-
ρησία, ἀφοῦ μᾶς κάνει μιμητές τοῦ Χρι-
στοῦ.

Ἐπεξηγώντας τήν «καρδιά», ἔλεγε
στούς ἀσκητές πού τόν ἐπισκέπτονταν γιά
νά ἀκούσουν λόγια ὠφέλιμα:

-«Καλές εἶναι οἱ πράξεις»: νηστεῖες,
ἀγρυπνίες, προσευχές καί ὅ,τι ἄλλο κά-

νει κάποιος γιά νά ἀποκτήσει πνευματι-
κή προκοπή, «ἀλλά ἐάν φυλάξετε τήν συ-
νείδησή σας καθαρή ἀπέναντι τοῦ πλησίον
σας, τότε σώζεσθε» (Παμβώ, β΄).

Τό ἴδιο ἐπανέλαβε στόν ἡγούμενο τῆς
ἐρήμου τῆς Νιτρίας ὅταν τόν ἐρώτησε σχε-
τικά. Πρόσθεσε δέ καί τήν ἀνάγκη τῆς ἄ -
σκησης, δηλαδή τῆς νηστείας καί τῆς προ-
σευχῆς.

Νά, λοιπόν, ποιός ἔχει «καρδιά»:
Αὐτός πού ἀγαπᾶ, πού ἐλεεῖ, πού συ-

μπονεῖ, πού καταδέχεται, πού συγκατα-
βαίνει στίς ἀδυναμίες ὅλων τῶν συναν-
θρώπων του. Αὐτός ἔχει καρδιά. Δείχνει
ἔλεος. Καί αὐτό τό ἔλεος ἀνοίγει τήν θύρα
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ὑπάρχουν πολλοί τρόποι σωτηρίας.
Ὅλοι ὅμως καταλήγουν σέ ἕνα: Στό νά
ἀποκτήσουμε «καρδιά» ὅμοια μέ τήν
«καρδιά» τοῦ Ἐλεήμονα Κυρίου.

Ἄς Τόν παρακαλοῦμε νά «πλατύνει»
τήν καρδιά μας. Νά μᾶς δώσει τήν δύ-
ναμη, κατά τό ἀνθρώπινο, νά ταυτίσου-
με τήν καρδιά μας μέ τήν δική Του. «Καρ-
διά Χριστοῦ ἦταν ἡ καρδιά τοῦ Παύλου»
λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, γιά
τόν ἀπόστολο Παῦλο (Εἰς τήν πρός Ρω-
μαίους ἐπιστολήν, ὁμιλία 32, γ΄, P.G. 60,
σ. 680).

Ἄς ἀγωνισθοῦμε μέ ὅλες μας τίς δυ-
νάμεις νά ἀποκτήσουμε αὐτή τήν «καρ-
διά» γιά νά σωθοῦμε.

Ἀρχιμ.Π.Ἀ.
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