Μέ ἀφορµ ή τά Εἰσόδια

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ
!να σύνθηµα πού προπαγανδίζε0αι 2πό
4λα 0ά ΜΜΕ καί κυριαρχε< σ0ήν σύγχρονη
νοο0ροπία κυρίως 0@ν νέων εBναι 0ό γνωσ0ό: «C ζωή εBναι πολύ µικρή γιά νά εBναι
θλιβερή. Γι’ αF0ό γλέν0ησέ 0ην!»
C νεολαία µας 4µως, πού γαλουχήθηκε
µέ αF0ή 0ήν γλεν0ζέδικη «φιλοσοφία», διαπισ0ώνει 40ι 0ελικά µέ 0έ0οια γλέν0ια δέν
ξεδιψάει K Lνθρωπος. Για0ί δέν εBναι «νερό
καθαρό». Πρόκει0αι γιά βρωµόνερα. Γιά ...
νερά βόθρου! Κι 4σο πίνεις 2πό αF0ά, 0όσο
πιό πολύ σέρνεσαι σέ Oνα Lρρωσ0ο κα0αναλω0ισµό, πού 2φήνει 0ήν καρδιά Lδεια 2πό
πραγµα0ικό νόηµα ζωPς. Κάπου 0ό γράψανε
πολύ γλαφυρά κάποιοι «2ναρχικοί»:
«Κα0αναλ@σ0ε εQκόνες. Κα0αναλ@σ0ε
Rµπορεύµα0α. Κα0αναλ@σ0ε µοναξιά. ΦT0ε
κοπριά. Κερνάει U κοινωνία. Καλ@ς Vλθα0ε
σ0όν 2σ0ραφ0ερό κόσµο 0οW ΤΙΠΟΤΑ!» Καί
κάπου 2λλοW \γραψαν µέ λιγό0ερα λόγια:
«]δειες ζωές, 0ίγκα σ0ίς πισ0ω0ικές»!

*

*

*

Σ0ίς 21 Νοεµβρίου γιορ0άζουµε 0ά ΕQσόδια 0Pς Θεο0όκου.
C Παναγία a0αν Oνας 2πόλυ0α φυσιολογικός Lνθρωπος, πού - 4πως 4λοι – διψοWσε
γιά 0ήν χαρά 0Pς ζωPς. Γαλουχήθηκε 4µως
2πό 0ούς γονε<ς 0ης µέ Oνα σύνθηµα ... λίγο
διαφορε0ικό 2πό 0ό παραπάνω.
Πρ@0α µέ 0ό παράδειγµά 0ους καί \πει0α
µέ 0ά λόγια 0ους, 0Pς \µαθαν 40ι µόνο κον0ά σ0όν Θεό µπορε< νά χαρε< 0ήν ζωή! Γι’
αF0ό 0ήν \0ρεφαν καί 0ήν ζωογονοWσαν µέ
0ό bξυγόνο 0Pς προσευχPς καί 0Pς λα0ρείας

0οW ΘεοW.
c0σι, 40αν 0ρι@ν R0@ν 0ήν \φεραν σ0όν
Ναό γιά νά 0ήν 2φιερώσουν σ0όν Θεό, U
µικρή Μαρία σκίρ0ησε 2πό χαρά. Καί «σώµα0ι καί πνεύµα0ι ΕΧΑΙΡΕ Rν 0f Ναf Κυρίου
σχολάζουσα»! gέν \µενε σ0όν Ναό, Rπειδή
... 0Pς Lρεσε 0ό ψυχοπλάκωµα! gέν Rγκα0ασ0άθηκε σ0όν Ναό, γιά νά ... χαν0ακώσει 0ήν
ζωή Της. cµενε, για0ί πραγµα0ικά Rκε< µέσα
... γλέν0αγε κυριολεκ0ικά 0ήν ζωή Της! «hν
0f Ναf µε0ε<χε 0Pς 2κηρά0ου 0ρυφPς»!
Ρούφαγε 2χόρ0αγα 0ό «καθαρό νερό»0οW
λόγου 0οW ΘεοW, 2κούγον0ας 0ίς iγιες Γραφές. Καί γεµά0η 2πό 0ήν «δρόσο 0οW jγίου
Πνεύµα0ος» δοξολογοWσε 0όν Θεό 2κα0άπαυσ0α.
Καί 0όσο πολύ ξεδίψασε πίνον0ας 0ό
«kδωρ 0Pς ΖωPς», mσ0ε 2ξιώθηκε νά γίνει U
Ζωοδόχος Πηγή, «Rξ nς 0ό ΑΘΟΛΩΤΟΝ Uµ<ν
προPλθεν ΥgΩΡ»! rξιώθηκε σωµα0ικά νά
γεννήσει 0ήν Χαρά 0οW κόσµου, 0όν Χρισ0ό!
Μιά Χαρά, πού 0ίπο0ε δέν µπορε< νά 0ήν θολώσει. Τίπο0ε δέν µπορε< νά 0ήν βρωµίσει.
ΜTς \φερε 0ήν Χαρά Rκείνη, πού 4ποιος Τήν
2ποκ0ήσει, κανείς καί 0ίπο0ε δέν µπορε< νά
0οW Τήν κλέψει! hκ0ός κι Lν K sδιος K Lνθρωπος ... 0ήν πουλήσει, γιά νά ξαναβου0ήξει
σ0ά λασπόνερα 0Pς χωρίς Θεό ψευ0οχαρTς.
c0σι U Παναγία \γινε U ΑQ0ία 0Pς ΧαρTς
0οW κόσµου! cγινε U Πάν0ων Χαρά! Μιά Χαρά, πού δέν 0ήν \χασε οt0ε 40αν εBδε 0ό Παιδί Της νά σ0αυρώνε0αι γιά 0ήν σω0ηρία 0οW
κόσµουu οt0ε 0ήν χάνει, 40αν βλέπει σήµερα
0ούς 2νθρώπους νά συνεχίζουν νά vνασ0αυρώνουν 0όν Υwό Της µέ 0ίς vµαρ0ίες 0ους.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
ό 1989, γιορτάσθηκαν τά ἑκατό χρόνια
ἀπό τήν γέννηση τοῦ γερµανοῦ φιλοσόφου Μάρτιν Χάϊντεγγερ. Πρόσ τιµή
του ὀργανώθηκε ἕνα συνέδριο. Σ᾿ αὐτό
διακεκριµένοι ἐπιστήµονεσ ἔκαναν εἰσηγήσεισ, µέ τίσ ὁποῖεσ ἀποκάλυψαν: τήν σχέση
τοῦ Χάϊντεγγερ µέ τό ναζιστικό καθεστώσ
τῆσ Γερµανίασ! Κατέθεσαν µάλιστα, ὅτι
κατέδωσε συναδέλφουσ του· καί ὅτι ἐξ
αἰτίασ του πολλοί ἄνθρωποι κατέληξαν στά
στρατόπεδα συγκέντρωσησ. Καί ἐπεσήµαναν ὅτι ὁ Χάϊντεγγερ ποτέ δέν ζήτησε συγγνώµη γιά τά χιτλερικά του φρονήµατα.
Καί γιά τίσ ἀπάνθρωπεσ ἐνέργειέσ του.
Μετά ἀπό τόν καταιγισµό αὐτό τέτοιων
ἀποκαλύψεων, καί ἐνῶ ὅλοι ἦσαν βαθειά
προβληµατισµένοι, σηκώθηκε ἕνασ µαθητήσ
καί διάδοχοσ τοῦ Χάϊντεγγερ καί εἶπε:
-Πρόσ τί ὅλεσ αὐτέσ οἱ ἱστορικέσ ἐξηγήσεισ; Ὁ Χάϊντεγγερ ἦταν ὁ µέγιστοσ τῶν φιλοσόφων! Τί πιά καί ἄν ἦταν τιποτένιοσ
σάν ἄνθρωποσ(!!)

Τ
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Γενναία καί τολµηρή ἦταν ἡ γνώµη τοῦ
«µαθητή»! Εὔκολα τήν εἶπε. Ἀλλά δύσκολα
θά βρεθῆ, ὄχι φιλόσοφοσ ἀλλά ἄνθρωποσ,
πρόθυµοσ νά δεχθῆ τήν τοποθέτηση αὐτή.
Μέσα µασ ξεπροβάλλει τό ἐρώτηµα: Μά
ἐπιτρέπεται ἄνθρωποσ µέ τόσα προσόντα
νά συµπεριφέρεται µέ τέτοιο τρόπο; Εἶναι
τελικά ἄνθρωποσ, ὁ ἄνθρωποσ πού ἔχει χώρια τόν νοῦ ἀπό τήν καρδιά του; Γίνεται

* * *
Τά ΕQσόδια 0Pς Παναγίας µTς θυµίζουν 40ι:
• xσο πιό συνειδη0ά ΜΠΑΙΝΕΙ κάποιος καί
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ σ0ήν hκκλησία, 0όσο πιό
πολύ γεύε0αι 0ήν Χαρά 0Pς rληθινPς
ΖωPς. Τόσο πιό πολύ ΓΕΜΙΖΕΙ U Lδεια
καρδιά 0ου 2πό 2ληθινό νόηµα ΖωPς.
• xσο πιό συνειδη0ά µε0έχει κάποιος σ0ήν
Λει0ουργική ζωή 0Pς hκκλησίας, 0όσο

µόρφωση χωρίσ καλωσύνη, χωρίσ ἀλήθεια,
χωρίσ ἀνθρωπιά; Μήπωσ, ὅσοι κάτι τέτοια
τά δέχονται ἔχουν χάσει τελείωσ τήν
ἀνθρωπιά; Καί χωρίσ ἀνθρωπιά, τί τάχα
φιλόσοφοσ εἶναι; Καρικατούρα φιλοσόφου!
Ἄριστο παράδειγµα ὑπῆρξε: ὁ ἅγιοσ
Ἰωάννησ ὁ Χρυσόστοµοσ:
! Ἦταν Μέγιστος φιλόσοφος, ἀφοῦ διέθετε καταπληκτική εὐφυΐα καί ἀπέραντη παιδεία καί µόρφωση. Συγχρόνωσ,
καί αὐτό εἶναι ἀσυγκρίτωσ σπουδαιότερο,
!Ἦταν Μέγιστος ἄνθρωπος, ἀφοῦ ἦταν
πρότυπο χριστιανικῆσ ἀγάπησ, καλωσύνησ καί θυσίασ νικώντασ τίσ ἀδυναµίεσ του, καί ἀφοῦ γέµιζε τήν καρδιά
του µέ ταπείνωση καί κατανόηση.
Φιλόσοφοσ, λέγει ὁ Ἰωάννησ ἕνασ ἄνθρωποσ δέν γίνεται µέ τόν στοχασµό καί µέ
τήν συµµετοχή του σέ συνέδρια! Φιλόσοφοσ
γίνεται µέ τήν προσευχή καί µέ τή νηστεία.
Μέ τήν ἑκούσια-θεληµατική ἄσκηση καί
κακοπάθεια. Ἄν ὑπῆρχε ἄλλοσ δρόµοσ πιό
ἄνετοσ καί ἐλαφρύσ, θά µᾶσ τόν εἶχε ὑποδείξει ὁ Χριστόσ!
Ἀκόµη, ὁ ἅγιοσ Ἰωάννησ µᾶσ λέει ὅτι
ἀληθινή σοφία γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ
ἐλευθερία ἀπό τά πάθη, ἡ καθαρότητα ἀπό
ἁµαρτίεσ.
Ἀληθινόσ λοιπόν «φιλόσοφοσ» εἶναι ὁ
ἄνθρωποσ πού ἀγωνίζεται νά τηρεῖ τό θέληµα τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή φιλοσοφία.
Γι᾿ αὐτό στήν γλώσσα τῶν ἁγίων, στήν
δική τουσ ὁρολογία, φιλόσοφοι εἶναι
ἐκεῖνοι πού τηροῦν τό θέληµα τοῦ Θεοῦ.
Ἀρχιµ. Ν.Κ.
γεµίζουν 0ά ... Lδεια 0αµε<α 0Pς ψυχPς
0ου 2πό «0ούς θησαυρούς 0Pς 2πορρή0ου 0οW ΘεοW ΟQκονοµίας» (4πως λέει
Oνα 0ροπάριο 0Pς yορ0Pς). « Θησαυρούς», πού δέν κινδυνεύουν 2πό καµµιά
... κα0ανάλωση. Καί πού δέν \χουν καµµιά σχέση οt0ε µέ «Lδειες ζωές» οt0ε µέ
« 0ίγκα πισ0ω0ικές» !
rρχιµ. Β.Λ

Μιά χρήσιµη συµβουλή
ράφει ὁ σοφόσ καί µακάριοσ Θεοδώρητοσ ἐπίσκοποσ Κύρου (399
- 466 µ.Χ.).

Γ
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Στόν χῶρο τῆσ ἐπαρχίασ του, στήν
ἐπισκοπή Κύρου, ζοῦσε στίσ ἡµέρεσ
του ἕνασ ἅγιοσ ἀσκητήσ: ὁ Μαρκιανόσ.
Ὅπωσ ὅλοι στόν κόσµο, ἔτσι καί ὁ
Μαρκιανόσ δέν ἦταν µόνοσ του στόν
κόσµο. Εἶχε καί συγγενεῖσ· καί φίλουσ·
καί ἀγαπητούσ· καί ἰδίωσ εἶχε µιά
κατά σάρκα ἀδελφή, πού τόν φρόντιζε
µέ πολλή στοργή. Παρ᾿ ὅλο πού ὁ
Μαρκιανόσ τήν ἐπέπληττε αὐστηρά.
Ἀλλά ἡ ἀδελφή του ἐπέµενε στό
δικό τησ.
-Ἐκεῖνοσ (ἔλεγε), καλόγεροσ εἶναι,
καλά κάνει καί µοῦ τά λέει, ὅσα µοῦ
λέει. Ἔτσι πρέπει νά µιλάει. Καί ἐγώ
σάν ἀδελφή του, χρέοσ ἔχω νά τόν
φροντίζω· καί ἀλλοίµονο, ἄν τό σταµατήσω τό ἔργο αὐτό τό ἱερό!...
Εἶχαν καί οἱ δύο δίκαιο;
Ἔτσι φανταζόταν, καί τό ἔλεγε, ἡ ἀδελφή του.

*

*

*

Κάποια ἡµέρα ἐπῆγε
στόν ἀδελφό τησ, φορτωµένη µέ ὅλα τά καλά, πού τῆσ ὑπαγόρευε ἡ ἀγάπη τησ γιά
αὐτόν καί µέ τό γιό
τησ νά βαστάζει στήν
πλάτη πολλά!
Μά ὁ ἅγιοσ Μαρκιανόσ ἀρνήθηκε νά τά δεχθῆ.
Καί ἡ ἀδελφή ἄρχισε νά

τόν παρακαλεῖ µέ δάκρυα. Γιατί ὅλα
ἦταν ἔκφραση ἀγάπησ καί πόνου.
Ὁ Μαρκιανόσ στάθηκε ἄκαµπτοσ
καί ἀνυποχώρητοσ. Καί τήν ἐρώτησε
αὐστηρά:
-Γιά νά φτάσετε ἐδῶ, ἀπό πόσα
φτωχοχωριουδάκια περάσατε; Καί
πόσεσ καλύβεσ ἀσκητῶν πού δέν ἔχουν
κανέναν στόν κόσµο προσπεράσετε;
Ἐδώσατε σέ κανένα κάτι; Περάσατε
τόση φτώχεια. Ἄν εἴχατε αὐτή τήν φιλοτιµία, καί δίνατε στόν κάθε φτωχό,
κάτι, ἕνα ψίχουλο, δέν θά σᾶσ εἶχε µείνει τίποτε!
-Γιά σένα τά ἑτοιµάσαµε. Σέ σένα
τά φέραµε!
Τούσ εἶπε σταθερά ὁ ἅγιοσ:
-Λάθοσ σασ. Μάθετε νά µαζεύετε
γιά τόν Χριστό. Νά τά ἑτοιµάζετε γιά
τόν Χριστό. Νά περπατᾶτε καί νά κοπιάζετε γιά τόν Χριστό. Καί νά µοιράζετε τόν κόπο σασ στούσ ἀδελφούσ τοῦ
Κυρίου µασ: στούσ φτωχούσ!
-Νά προτιµᾶτε νά κοπιάζετε
γιά τόν Χριστό. Ὅποιοσ
ἐλεεῖ φτωχό, δανείζει τόν
Χριστό.

* *

*

Ἅγια εἶναι ἡ συγγενική ἀγάπη.
Ἡ ἀγάπη στό ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ
εἶναι πιό ἅγια.
Ἡ µνήµη τοῦ ἁγίου Μαρκιανοῦ ἑορτάζεται στίσ 2 Νοεµβρίου.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
(+13 Νοεµβρίου)

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Λέγει ὁ ἅγιοσ Ἰωάννησ:
* * *
Μή τό κάνεισ καλέ µου ἄνθρωπε,
τέτοιο λάθοσ! Γιατί, ἄν τό κάνεισ, τόν
ἑαυτό σου ζηµιώνεισ!
Κάθε ἄνθρωποσ, τό ξέρουµε, ἔχει
δικαίωµα, νά κάνει προσευχή καί στό
σπίτι του. Ναί, ἔτσι εἶναι! Ὅµωσ ποτέ
κανένασ δέν κάνει στό σπίτι του προσευχή,
σάν ἐκείνη πού κάνει στήν Ἐκκλησία!
Τί εἶναι ἐκεῖνο πού κάνει τήν προσευχή
στήν Ἐκκλησία, νά εἶναι ἡ πιό καλή;
Ἐκεῖ, στήν Ἐκκλησία, εἶναι καί οἱ
πατέρεσ µασ, οἱ ἱερεῖσ! Καί πλῆθοσ κόσµου! Καί ὅλοι µαζί, µέ µιά καρδιά καί µιά
φωνή, µιλᾶµε στόν ἐπουράνιο Πατέρα
µασ!
Μή σοῦ περνάει λοιπόν ἡ ἰδέα, ὅτι, ἄν
κάθεσαι στό σπιτάκι σου καί κάνεισ ἐκεῖ
τήν προσευχή σου, µέ τό δικό σου τρόπο,
θά σέ ἀκούσει ὁ Κύριοσ καλύτερα!
Λάθοσ κάνεισ. Μεγάλο λάθοσ. Ὁ Θεόσ
θέλει, ὅλοι ἐµεῖσ σάν ἀδέλφια-σάν παιδιά
Του, νά κάνουµε τήν προσευχή µασ ὅλοι
µαζί!...
Μᾶσ δίδαξε νά λέµε «Πάτερ ἡµῶν»,
«πατέρα ὅλων µασ».
*

*

*
Καί, τελικά, τί κάνουµε στήν Ἐκκλησία; Νά. Ἁπλά παρακολουθοῦµε τά
λόγια τῶν ἱερέων. Καί τά ἐπαναλαµβάνουµε σάν δικά µασ.
Ψάχνεισ νά βρεῖσ, τί εἶναι ἐκεῖνο πού
κάνει τήν προσευχή στήν ἐκκλησία, νά
εἶναι καλύτερη;
Πολλά!...

Καί συγκεκριµένα: Στήν Ἐκκλησία
εἴµαστε πολλοί. Καί ὅλοι µαζί ἔχουµε τά
ἴδια στό νοῦ (στό µυαλό µασ) καί τά ἴδια
στό στόµα. Στήν Ἐκκλησία εἴµαστε ὅλοι
δεµένοι µέ τήν ἀγάπη, ὅλοι ἕνα. Καί τό πιό
µεγάλο καί πιό σηµαντικό: Στήν Ἐκκλησία
ἔχουµε µαζί µασ τούσ ἱερεῖσ µασ· πού προσεύχονται µαζί µασ· καί µᾶσ εὐλογοῦν.
Καί γιατί προεξάρχουν, στίσ προσευχέσ µασ, στήν Ἐκκλησία, οἱ ἱερεῖσ;
Θέλεισ νά τό ἀκούσεισ; Ἄκουσέ το.
Οἱ προσευχέσ τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων
εἶναι προσευχέσ ἀδύνατεσ καί ἰσχνέσ!
Ὅταν ὅµωσ αὐτοί οἱ ἄνθρωποι οἱ ἁπλοί,
παρακολουθοῦν τίσ προσευχέσ τῶν ἱερέων,
τότε οἱ προσευχέσ τουσ παίρνουν τέτοια
δύναµη, πού ἀνεβαίνουν στόν οὐρανό!
Τί εἶπεσ; Πότε οἱ προσευχέσ µασ ἀνεβαίνουν στόν οὐρανό;
Ὅταν προσευχή µασ κάνουµε τά λόγια
τῶν ἱερέων καί τῆσ ἱερῆσ ἀκολουθίασ.
Αὐτή εἶναι ἡ καλύτερη προσευχή.
(Ἀπό τήν ὁµιλία του: Περί
ἀκαταλήπτου Λόγοσ Γ’, P.G. 48, σ. 725)
* * *
Μέ λόγια πιό ἁπλά:
Ὁ µεγάλοσ ἅγιοσ διδάσκαλοσ τῆσ Ἐκκλησίασ µασ µᾶσ λέγει, ὅτι ἡ πιό καλή προσευχή, γίνεται στήν Ἐκκλησία· καί µάλιστα τότε πού ὁ κάθε πιστόσ ἑνώνει τήν
προσευχή του µέ τήν προσευχή τῶν ἱερέων.
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