Ο ΑΓΙΟΣ

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

Ἕνα φωτεινό παράδειγµα

Μ

εγάλος καί θαυµασ-ός /-αν 1 2γιος
Λουκιανός. Λουκιανός /-αν -ό 5νοµά -ου6 καί σηµαίνει 8νθρωπος
φω-εινός. Καί 1λόκληρη > ζωή -ου /-αν φAς
καί δίδαγµα γιά µCς.

* * *

Σέ νεαρή >λικία οF γονεGς -ου -όν παρώθησαν νά µελε-άει -ίς 2γιες Γραφές. Καί 1
νεαρός Λουκιανός Jγάπησε -όν λόγο -οK
Κυρίου πολύ. Καί Jγωνιζό-αν 5χι µόνο νά -όν
µαθαίνει πιό βαθειά, Jλλά καί νά -όν -ηρεG.
O-σι Jπόκ-ησε πολλές Jρε-ές. Καί πιό
πολύ Jπό Pλες Jγάπη. Καί πόθησε νά βοηθεG
-ούς 8λλους Qλικά καί πνευµα-ικά.
Καί λοιπόν; ΠρA-α, µέ θάρρος καί µέ φω-ισµένη καρδιά, Sµοίρασε Pλα -ου -ά Qπάρχον-α, -ήν κληρονοµία -ου Jπό -όν πα-έρα
-ου, σ-ούς φ-ωχούς. Καί Jφοσιώθηκε σ-όν
Κύριο.
Oγινε Fερέας. Λει-ουργοKσε. Tγίαζε.
Κήρυ--ε καί νουθε-οKσε. Τό-ε γύρω σ-ό
300-320 µ.Χ.
Wγωνιζό-αν γιά -όν λαό -οK Κυρίου.
Xρµήνευε σ-ά κηρύγµα-ά -ου -ίς 2γιες Γραφές. Oγραφε βιβλία γιά -όν Χρισ-ό καί γιά
-ήν αYώνια ζωή. Wκούρασ-ος καί Jκα-απόνη-ος σ-ό Zργο -οK Κυρίου. Καί οF Χρισ-ιανοί
λαχ-αροKσαν νά φιλοKν -ό χέρι -ου πού
Zγραφε βιβλία γιά -ήν αYώνια ζωή.

* * *

Μέ Yδιαί-ερη Jγάπη σ-ράφηκε σ-ά παιδιά. Κον-ά -ου Zµαθαν νά JγαποKν -όν Χρισ-ό. Καί νά Τόν 1µολογοKν: P-ι ε\ναι 1 µόνος
Jληθινός Θεός καί 1 µόνος σω-ήρας -οK κόσµου.

^ύο µικρά παιδιά, µαθη-ές, -ζάµπα προσπάθησαν οF ε_δωλολά-ρες νά -ά φοβήσουν. Oµειναν 8καµπ-α. Καί SκεGνοι -υφλωµένοι Jπό -όν σα-ανC Zκαµαν µιά θηριωδία
Jσυνήθισ-η. Τύλιξαν µέ -ριµµένο σινάπι -ά
κεφαλάκια -ους. Τό -ριµµένο σινάπι καίει
σάν κάρβουνο. Καί -ά παιδιά ξεψύχισαν µέ
-ροµερούς πόνους δοξάζον-ας -ό 2γιο
bνοµα -οK Χρισ-οK. Oγιναν µάρ-υρες.
cσ-ραψε καί βρόν-ησε 1 Jσεβής α_-οκρά-ορας Μαξιαµιανός.
-cχρησ-οι, (φώναξε µέ dργή σ-ούς συνεργά-ες -ου), -ά Sβάλα-ε µέ -ά µικρά παιδιά καί ξεχάσα-ε -όν αe-ιο!...
Oδωκε α_σ-ηρές Sν-ολές.
Καί 1 Λουκιανός συνελήφθη. Καί κλείσθηκε σ-ήν φυλακή. Μέ Sν-ολή νά πεθάνει
SκεG Jπό -ήν πείνα. Γιά νά µήν >ρωοποιηθf!...
Καί Zµεινε SκεG.
Πλησίαζαν -ά 2για Θεοφάνεια.
Καί Z-ρεξαν πολλοί µαθη-ές -ου νά πάρουν -ήν ε_χή -ου. Καί 1 2γιος Λουκιανός
παρακάλεσε νά -οK πCνε 2για σκεύη, ψωµί,
κρασί, νερό.
Καί SκεG, µέσα σ-ήν φυλακή, -ήν 2για
>µέρα -Aν Θεοφανείων, 1 2γιος Λουκιανός
Zκαµε -ήν -ελευ-αία -ου θεία λει-ουργία:
γιά -ήν ψυχή -ου6 γιά gφέλεια -Aν µαθη-Aν
-ου6 καί γιά Pλο -όν κόσµο.
Ξάπλωσε κά-ω. Καί κρα-ών-ας σάν σέ
2για Τράπεζα σ-ό σ-fθος -ου -ά 2για σκεύη,
S-έλεσε µέ -ήν βοήθεια -Aν µαθη-Aν -ου
-ήν θυσία -οK Χρισ-οK γιά -ήν ζωή -οK κόσµου. Καί Jφου κοινώνησε πρA-ος «εYς 8φεσιν iµαρ-ιAν καί ζωήν αYώνιον», µε-έδωκε

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Σ

έ μιά παλιά ἑβραϊκή παράδοση
ἀναφέρεται ἕνα περιστατικό ἀπό
τά χρόνια, πού οἱ Ἑβραῖοι ἦταν
ἀκόμη δοῦλοι στούς Αἰγυπτίους. Μιά μέρα
ἕνα φίδι δάγκωσε τόν βασιλιά-Φαραώ καί
κινδύνεψε νά πεθάνει. Ἕνας νεαρός ἑβραῖος, ξέροντας κάποια γιατροσόφια, κατάφερε νά τοῦ σώσει τήν ζωή. Καί τότε ὁ
Φαραώ ἐνθουσιασμένος τοῦ εἶπε:
- Μοῦ ἔσωσες τήν ζωή! Ζήτα μου ὅ,τι
θέλεις καί θά στό κάνω!
Καί ὁ νεαρός πρός ἔκπληξη τοῦ βασιλιά - πού περίμενε νά τοῦ ζητήσει ἐλευθερία, χρήματα ἤ ἀνέσεις - τοῦ εἶπε:
- Θέλω, σέ ὅλους τούς συνομηλίκους
μου ἀπό 15-25 ἐτῶν, νά μᾶς ἀφήνεις κάθε
μέρα δυό ὧρες ἐλεύθερους, γιά νά προσευχόμαστε στόν Θεό μας!
Ὁ Φαραώ χαμογελώντας εἰρωνικά γιά
τήν (κατά τήν γνώμη του) «ἀφελῆ θρησκοληψία» τοῦ νεαροῦ, τοῦ ἱκανοποίησε ἀμέσως τό αἴτημα. Χειρότερη ὅμως εἰρωνεία
συνοδευόμενη ἀπό τίς ... ἀνάλογες βρισιές
εἰσέπραξε ὁ εὐσεβής ἑβραῖος ἀπό τούς πατριῶτες του, ὅταν ἔμαθαν τά διατρέξαντα.
καί σ-ούς 8λλους.
j Zλεος ΘεοK! j δόξα καί -ιµή.

* * *

Καί µόλις πού -ελείωσαν Sµπfκαν Sν-ε-αλµένοι -οK βασιλιά νά YδοKν: ζεG Jκόµη;
Καί βλέπον-άς -ους 1 2γιος Λουκιανός
κα-άλαβε. Καί συγκεν-ρώνον-ας -ίς δυνάµεις -ου, φώναξε -ρεGς φορές:
Χρισ-ιανός ε\µαι!
Χρισ-ιανός ε\µαι!
Χρισ-ιανός ε\µαι!
Καί παρέδωκε -ό πνεKµα -ου. Σ-ά χέρια
-οK Χρισ-οK.

*

* *

Τό λείψανό -ου οF JσεβεGς παγανισ-ές,

Τόν ἔβριζαν γιατί ἔχασε τέτοια εὐκαιρία,
νά ζητήσει ἀπό τόν βασιλιά πολύ πιό ...
χρήσιμα πράγματα ἀπό τήν προσευχή. Καί
- ὅπως θά ἔκαναν καί οἱ σύγχρονοί μας
«προοδευτικοί» - τοῦ φώναζαν: «Βλάκα!
Τί ἔκανες; Ἡ ψυχή θέλει ψίχουλα· καί ἡ
κοιλιά κομμάτια!»
Κι ἐκεῖνος ψύχραιμος - χωρίς νά περιμένει ὅτι ὅλοι θά τόν καταλάβουν - τούς
ἀπάντησε:
- Ἡ προσευχή κάνει τόν ἄνθρωπο
• Νά σκέφτεται βαθειά·
• Νά γίνεται πλούσιος στήν καρδιά·
καί
• Νά μένει ἐλεύθερος ἀπό τίς ἐξωτερικές
συνθῆκες!
* * *
Ὁ ἅγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος,
πού γιορτάζουμε στίς 26 Ὀκτωβρίου, ...
ἔχασε μιά ἀσύγκριτα μεγαλύτερη εὐκαιρία. Τοῦ δόθηκε ἡ δυνατότητα
• ὄχι ἁπλῶς νά βγαίνει κάθε μέρα δυό
ὧρες ἀπό τό μπουντρούμι, πού τόν
εἶχαν κλείσει γιά τήν πίστη του,
• ὄχι μόνο νά βγῆ τελείως ἀπό τήν φυλακή
καί νά εἶναι ἐλεύθερος,
• ἀλλά καί νά τιμηθῆ μέ πολύ μεγαλύτερα
ἀξιώματα μέσα στόν ρωμαϊκό στρατό!
Ἀρκεῖ νά ἀρνιόταν τήν πίστη του καί
νά θυσίαζε στά εἴδωλα! Ἦταν κάτι πού !
λά-ρεις -οK ^ία καί Pλου Sκείνου -οK kσµοK
-Aν δαιµόνων, -ό πέ-αξαν σ-ήν θάλασσα! Μέ
Yδιαί-ερη µανία Zκοψαν -ό χέρι -ου πού
Zγραφε -ά 2για βιβλία -ου γιά -όν Χρισ-ό, καί
δεµένο σέ µιά µεγάλη πέ-ρα -ό Zρριξαν σ-ά
βάθη -fς θάλασσας.
Νόµισαν πώς «κά-ι»Zκαµαν!...
Wλλά 1 Κύριος Sφρόν-ισε καί µε-ά δεκαπέν-ε >µέρες βρfκαν οF µαθη-ές -ου -ό λείψανό -ου, 8φθαρ-ο καί 1λόκληρο. Καί µαζί
καί -ό χέρι -ου!... Καί -ά µε-έφεραν σ-ήν
Sκκλησία.
m Θεός δοξάζει -ούς iγίους Του. Τούς
-ιµάει γιά Pλα. Καί σέ Pλα.
n µνήµη -ου -ελεG-αι σ-ίς 15 oκ-ωβρίου.

Στοχασµ οί ἑνός ἐρηµ ίτη

Ε ΓΩ!
Μ Ε Ρ Ι Ζ Ε Σ ἤ Χ ΩΡ Ι Σ Ρ Ι Ζ Ε Σ ;

Π

οῖο δρόµο πρέπει νά ἀκολουθήσω;
Ἐρώτηµα µεγάλο! Ἐρώτηµα, πού ταλαιπώρησε πολύ τόν
Ἡρακλῆ. Καί ἐξακολουθεῖ νά
ταλαιπωρεῖ τόν καθένα µασ.
Δύο µᾶσ φαίνονται «οἱ δρόµοι». Ὁ ἕνασ, «ὁ δικόσ µου».
Καί ὁ ἄλλοσ, ὁ δρόµοσ τοῦ χρέουσ!
Ἀλλά ὄχι! Ὁ δρόµοσ πρέπει νά εἶναι
ἕνασ. Ὁ ἀνθρώπινοσ. Ὁ σωστόσ.
Ὁ δρόµοσ εἶναι ἕνασ καί µοναδικόσ·
ὅπωσ ἕνασ καί µοναδικόσ εἶµαι καί ἐγώ
στά µάτια τοῦ Θεοῦ!
Πολύ θά ἤθελα νά ἀκολουθοῦσα τόν
δρόµο «τόν δικό µου»!
Μά δέν µποροῦσα νά παραβλέψω τό
ὅτι ἤµουν ἐντεταγµένοσ σέ µιά παράδοφαινόταν ... τόσο ἁπλό! Μιά θυσιούλα
στούς «θεούς» καί ὅλα θά ἦταν «μέλι–γάλα».
Ὅμως ὁ ἅγιος Δημήτριος, ἔχοντας
ἀγαπήσει τήν προσευχή πρός τόν ἀληθινό
Θεό, εἶχε κερδίσει καί τούς τρεῖς «θησαυρούς», πού πρίν ἀπό αἰῶνες εἶχε ἐπισημάνει ὁ νεαρός ἑβραῖος τῆς παραπάνω ἱστορίας:
1. Εἶχε μάθει νά μήν εἶναι ἐπιπόλαιος,
ἀλλά νά σκέφτεται βαθειά.
2. Εἶχε πλουτίσει τήν καρδιά του μέ
γνήσια ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τούς
ἀνθρώπους. Καί
3. Εἶχε γίνει τελείως ἐλεύθερος ἀπό τίς
ἐξωτερικές συνθῆκες καί δυσκολίες, ἔστω
κι ἄν τόν ἀπειλοῦσαν μέ θάνατο!

ση, καί περπατοῦσα στά ἴχνη,
πού εἶχαν ἀφήσει πίσω τουσ
ἄλλοι, πού εἶχαν περπατήσει
αὐτόν τόν δρόµο πρίν ἀπό ἐµένα.
Καί τό ἐρώτηµα ἔγινε: Ἐγώ, ἤ τό χρέοσ; Ἐγώ µέ ρίζεσ, ἤ
χωρίσ ρίζεσ;

*

*

*

Ἔτσι ἄρχισα νά ἔρχοµαι σέ ἐπαφή
µέ τή φύση. Καί νά παρατηρῶ. Καί ὅλα
τά ἔβλεπα σάν σύµβολα καί σάν δεῖχτεσ.
Πόσο πλούσια ἦταν τά µηνύµατα
πού µοῦ ἔδινε ἡ ζωή τῆσ φύσησ γύρω
µου· καί κυρίωσ τά δένδρα! Παρατηροῦσα τίσ γεµάτεσ ἁπλότητα κινήσεισ
τουσ· κινήσεισ πού κανένασ ποτέ δέν τίσ
βλέπει σάν ἔκφραση κακίασ. Καί αὐτέσ
µέ βοήθησαν νά καταλάβω, ὅτι ἔχω
Ἔτσι, ἀληθινά μυαλωμένος, πλούσιος καί ἐλεύθερος, ἔφτυσε κατάμουτρα
στόν αὐτοκράτορα τό «δόλωμα» τῆς ἐπίγειας δόξας καί ἐξουσίας. Καί προτίμησε
τό μαρτύριο γιά τόν Χριστό. Διδάσκοντας
μέ τό παράδειγμά του, ὅτι σίγουρα ... ἡ
ψυχή δέν κοροϊδεύεται μέ ψίχουλα! Δέν
φτάνουν τά ψίχουλα γιά τήν ψυχή! Ἡ ψυχή θέλει ... μεγάλα κομμάτια!
Καί κάτι ἀκόμα: Ὅταν ἡ ψυχή τρώει
μεγαλύτερα κομμάτια ἀπό ὅ,τι ζητάει ἡ
κοιλιά, τότε καί τό σῶμα, ὄχι ἁπλῶς δέν
σαπίζει στό χῶμα, ἀλλά μπορεῖ νά γίνει
καί ἀκένωτη πηγή μύρου, ὅπως τά λείψανα τοῦ ἁγίου Δημητρίου!
Ἀρχιμ. Β.Λ

χρέοσ νά µήν κόβω ποτέ τίσ ρίζεσ τῆσ
παράδοσησ.

* * *

Γιά νά κάµω τό ἐρηµητήριο µου πιό
ἀπόµακρο καί ἀποµονωµένο, σκέφθηκα, νά κάµω µιά ἀναδιαµόρφωση τοῦ
γύρω χώρου.
Καί λοιπόν, µή ἔχοντασ καµµιά
γνώση, ἀκόµη καί γιά τούσ πιό στεοιχειώδεισ νόµουσ τῆσ βοτανικῆσ, ἐπῆρα τήν
ἀπόφαση νά µεταφέρω λίγα ἔλατα, πού
εἶχαν φυτρώσει σέ χῶρο µέ πολύ φτωχό
ἔδαφοσ, καί γι᾿ αὐτό οἱ ρίζεσ τουσ εἶχαν
µπεῖ βαθειά στή γῆ, σέ ὅλο τό χῶρο
γύρω ἀπό τόν κορµό τουσ.
Δέν εἶχα ὑποµονή νά ψάξω γιά τίσ
ρίζεσ τουσ µέχρι τήν ἄκρη τουσ! Δέν
καταλάβαιναν τότε τί ἐχρειάζονταν. Καί
τίσ ἔκοψα!...

*

*

*

Μεταφύτεψα λοιπόν τά δένδρα µου,
κυριολεκτικά ἀκρωτηριασµένα σέ ἔδαφοσ πολύ πιό καλό. Καί τά φρόντιζα µέ
πολλή προσοχή καί µέ πολύ κόπο!...
Τούσ ἔρριχνα καί ἄφθονεσ «τροφέσ»
(=φουσκί)! Μά, τίποτε!... Τούσ εἶχα
κόψει τό «στόµα»! Καί τό καλοκαίρι ἦλθε. Καί τότε ὅλα τά ἔλατά µου, ἐπῆραν
τό χρῶµα πού ἄλλα δένδρα παίρνουν τό
φθινόπωρο! Χρώµατα ὑπέροχα µέν, µά
ἐντελῶσ ἀσυνήθιστα γιά δένδρα κωνοφόρα, πού ιδατηροῦνται ὅλο τό χρόνο
καταπράσινα!...
Ἦταν τό προάγγελµα γιά ἕνα θάνατο, πού δέν θά τόν ἐπακολουθοῦσε µιά
ἀνάσταση, ὅταν θά ἐρχόταν ἡ ἄνοιξη.
Ἔµειναν κάποιο χρονικό διάστηµα
ὄρθια. Σιγά-σιγά ὅµωσ, δέν ἄντεξαν στό
νερό τῶν βροχῶν, στόν ἥλιο, στούσ ἀνέµουσ. Καί σωριάσθηκαν κάτω! Χωρίσ

καµµιά ἐλπίδα γιά ἀνόρθωση· γιά ἀνάσταση!

* * *

Μετά ἀπό κάποιο διάστηµα ἐπῆρα
καί ἄλλο ἕνα «µάθηµα» ἀπό τά δένδρα.
Ἕνασ σφοδρόσ ἄνεµοσ ἔκαµε καί
σωριάστηκαν κάτω κάτι δένδρα τεράστια· ἀληθινοί γίγαντεσ· κολοσσοί. Σιδερένιοι κολοσσοί σέ κορµό καί σέ κλαδιά. Μέ πόδια πήλινα! Μέ ρίζεσ ἀδύναµεσ. Γιατί εἶχαν φυτρώσει σέ βράχουσ!
Καί οἱ ἀδύναµεσ ρίζεσ τουσ δέν ἄντεξαν.
* * *
Διδάγµατα:
" Οἱ ρίζεσ εἶναι κάτι τό πολύ σηµαντικό
γιά τή ζωή µασ.
" Οἱ ρίζεσ δέν κόβονται µέ τό «ἀζηµίωτον».
" Ὁ ἄνθρωποσ πρέπει νά φροντίζει τίσ
ρίζεσ του νά γίνονται πιό δυνατέσ
στήν ζωή.
" Χωρίσ ρίζα, τίποτε δέν ἐγγυᾶται ἕνασ
κορµόσ γερόσ καί ἕνα πλούσιο καταπράσινο φύλλωµα.
" Χωρίσ ρίζεσ γερέσ καί σωστέσ µέλλον
δέν ὑπάρχει· ἐπιβίωση δέν γίνεται.
" Ρίζεσ µασ δέν εἶναι οὔτε τά ἔθιµα,
οὔτε ἡ γλώσσα µασ.
" Ρίζα µασ εἶναι ἡ πίστη στόν Χριστό.
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