Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
πατριάρχηςἸακὼβσυναισθανόμενος
τὸτέλοςτουκάλεσεκοντάτουτοὺς
δώδεκαγιούςτου.«Συναχθῆτεγύρω
μου, εἶπε,γιὰνὰσᾶςἀναγγείλωτίπρόκειταινὰσᾶςσυμβεῖμέχριτὸτέλοςτοῦκόσμου».Ἀφοῦσυγκεντρώθηκανὅλοι,ἄρχισεἀπὸτὸνμεγαλύτερο,τὸνΡουβήν,νὰτοὺς
εὐλογεῖκαὶνὰπροφητεύειμὲτὸνφωτισμὸ
τοῦΘεοῦτὰμέλλοντα.
Ἰδιαίτερηεὐλογίαἔδωσεστὸντέταρτο
γιότου,τὸνἸούδα:«Ἰούδα,θὰσὲὑμνήσουνοἱἀδελφοίσου.Ἡδύναμήσουθὰεἶναιἰσχυρὴπάνωστοὺςἐχθρούςσου.Οἱἀπόγονοιτοῦπατέρασουθὰσὲπροσκυνήσουν.Εἶσαισκύμνοςλέοντα(νεαρὸλιοντάρι),Ἰούδα.Ἀπὸβλαστὸφύτρωσες,γιέμου.
Ξάπλωσεςκαὶκοιμήθηκες,ὅπωςκοιμᾶται
ὁλέονταςκαὶὁσκύμνος.Ποιὸςτολμάεινὰ
τὸνπλησιάσειγιὰνὰτὸνξυπνήσει;Δὲνθὰ
λείψειἄρχονταςἀπὸτὴφυλὴτοῦἸούδακαὶ
ἀρχηγὸςἀπὸτοὺςἀπογόνουςτου,ὥσπου
νὰἔλθειἐκεῖνοςστὸνὁποῖοἀπόκεινται(ὅλες)οἱἐξουσίεςκαὶαὐτὸςθὰεἶναιἡπροσδοκίατῶνἐθνῶν»(Γεν.49,1-10).
ΜὲτὰλόγιατουαὐτὰὁἸακὼβπροφητεύειὁλοκάθαρατὴνπροέλευσητοῦΜεσσίαἀπὸτὴφυλὴτοῦἸούδα.ΚλάδοιτοῦγενεαλογικοῦτουδένδρουἦτανοἱκατὰσάρκαπρόγονοιτοῦΧριστοῦ,μὲἐξέχοντατὸν
ἐκλεκτὸτοῦΘεοῦβασιλιὰ Δαυΐδ.Ἔτσιλοιπὸν«ἄρχωνκαὶἡγούμενος»δὲνἔλειψαν
ποτὲἀπὸτὴφυλὴτοῦἸούδα,μέχριςὅτου
ἦλθεὁΧριστός,γιὰτὸνὁποῖομιλοῦσανὅ-
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λεςοἱπροφητεῖεςκαὶὁὁποῖοςἦτανἡἐλπίδακαὶἡπροσδοκίαὅλωντῶνἐθνῶν.
Μόνοκατὰτὸνκαιρὸ«τῆςἐπὶγῆςπαρουσίας»του,ὅτανἦλθεπλέοννὰγεννηθεῖὡς«Θεὸςἰσχυρός,ἐξουσιαστής,ἄρχων
εἰρήνης,πατὴρτοῦμέλλοντοςαἰῶνος»,ὁ
Χριστὸς(Ἡσ.9,6),ἔλειψανἀπὸτοὺςἸουδαίουςοἱἄρχοντεςκαὶβασίλευσετότεὁἩρώδης,ἸδουμαῖοςτὴνκαταγωγὴκαὶὄχιἸουδαῖος,ἀπὸτὴνἈσκάλωνατῆςΠαλαιστίνης.
ΣτὴνἐκπλήρωσητῆςπροφητείαςτοῦἸακὼβἀναφέρεταιτὸα΄τροπάριοτῆςδ΄ὠδῆςτοῦα΄κανόνατῆςΓεννήσεωςτοῦΧριστοῦ(«ὋνπάλαιπροεῖπενἸακώβ»):«Ἐξανέτειλες,Χριστέ,ἀπὸτὴφυλὴτοῦἸούδα,σὺγιὰτὸνὁποῖοπροφήτευσετὸνπαλαιὸκαιρὸὁἸακώβ,ὅτιπρόκειταινὰγίνειςἡ«ἀπεκδοχή»,ἡἐλπίδαδηλαδὴκαὶ
προσδοκίαὅλωντῶν(εἰδωλολατρικῶν)ἐθνῶν».
ὉἸούδαςἀξιώθηκε,μετὰτὸνπατέρα
τουἸακώβ,νὰγίνειἡρίζαἀπ’τὴνὁποία
ἀνέτειλεσὰνἄνθοςὁΧριστός.Δὲνἔλαβαν
ὅλοιοἱγιοὶτοῦἸακὼβτὴνἴδιαεὐλογία.Δὲν
εἶχανἐπιδείξειὅλοιἀνεπίληπτησυμπεριφορά.Μερικοὶ(Ρουβήν,Συμεών,Λευῒ)εἶχανπεριπέσεισὲβαριὰἁμαρτήματα.ὉΔὰν
παρομοιάζεταιμὲφίδιποὺκρυμμένοστὸ
δρόμον παραμονεύειτὸνδιερχόμενοκαβαλλάρη.
Ὁκαθέναςλοιπὸνλαμβάνεικατὰτὴνἀξίατου.ὉἸακώβ,ὁἸούδας,ὁΔαυῒδκαὶ

ἱστορική συνάντηση Ἑλληνισμοῦ καί
Χριστιανισμοῦ ἔχει ἀπό πολλούς θεωρηθῆ ὡς «θαῦμα». Ἕνα «θαῦμα», πού
ὁδήγησε - λένε - σέ ἀληθινή «κοσμογονία» καί
στήν γέννηση μιᾶς ἀληθινά «νέας ἐποχῆς» γιά
ὁλόκληρο τόν κόσμο.
Ὅμως, μᾶλλον τό πήραμε πολύ ἐπάνω μας,
ὅτι ὁ Θεός μπῆκε στήν ἱστορία ἐπισκεπτόμενος
τήν γειτονιά μας. Φτάσαμε νά καμαρώνουμε
τόσο πολύ, ὥστε νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Θεός δέν
μᾶς ἔχει καί τόσο ἀνάγκη, ὅσο νομίζουμε. Ὁ
Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη οὔτε τό δῆθεν ὑψηλό
ἐπίπεδο τῆς γλώσσας μας, οὔτε τήν κουλτούρα
μας, οὔτε τήν φιλοσοφία μας. Ὁ Θεός μπορεῖ
καί ἀπό τίς πέτρες νά ἐγείρῃ τέκνα τῷ Ἀβραάμ
(Ματθ. 3, 9).
Φουσκωμένοι ἀπό αὐτή τήν ἀρχοντοχωριάτικη οἴησή μας κακοποιοῦμε βάναυσα - ἄν
ὄχι ἱερόσυλα - καί τήν σχετική παράγραφο τοῦ
κατά Ἰωάννην, ὅπου περιγράφεται ἡ συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μέ τούς «Ἕλληνες», τότε πού
ὁ Κύριος εἶπε: «Ἦλθε ἡ ὥρα, νά δοξαστεῖ ὁ
Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου»(Ἰω. 12, 20-24). Ξεχνᾶμε
ἀφελῶς ὅτι ἐδῶ «Ἕλληνες» δέν σημαίνει φυλετική καταγωγή, ἀλλά «ἐθνικούς», «γκόγιμ»,
εἰδωλολάτρες τοῦ ἑλληνιστικοῦ περιβάλλοντος, προσηλύτους τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, πού ἦλθαν
νά τιμήσουν τό ἰουδαϊκό πάσχα.
Τό ὅτι ἐδῶ ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ὁ
ἑλληνισμός ἤ ἔστω ἡ δι' αὐτοῦ διάδοση τοῦ
κηρύγματός Του, τό μαρτυρεῖ περίτρανα ἡ
συνέχεια τῶν λόγων Του: «Ἀλήθεια σᾶς λέω.
Ἄν ὁ κόκκος τοῦ σίτου, ἀφοῦ πέσει στή γῆ, δέν
‘πεθάνει’, μένει μόνος του καί δέν πολλαπλασιάζεται. Ἐάν ὅμως ‘πεθάνει’, βγάζει πολύ
καρπό». Ἄρα ὁ Χριστός μιλώντας γιά τήν

ἔλευση τῆς ὥρας πού θά δοξασθῆ ἀναφέρεται
ΜΟΝΟ στόν σταυρικό Του θάνατο καί σέ τίποτε ἄλλο.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἑρμηνεύοντας τό χωρίο τονίζει ἐπιγραμματικά:
«Ἵνα δοξασθῇ· τουτέστιν ἵνα σταυρωθῇ»· καί
«δόξαν ἔλεγε τόν σταυρόν» (Εἰς Ἰω. ὁμιλίες 6668). Δόξα τοῦ Χριστοῦ εἶναι μία: ὁ Σταυρός Του.
Ὅλα τά ἄλλα (ὅπως ὀρθότατα ἐπισημαίνει
ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός) εἶναι «ἀκραῖες ἐθνικιστικές ἑρμηνεῖες, καρποί ἀντιεπιστημονικῆς
συνθηματολογίας, ἐγκλωβισμένης σέ ἰδεοληπτικά στερεότυπα γιά τήν ἐξυπηρέτηση παραταξιακῶν σκοπιμοτήτων, καί ὁπωσδήποτε ἀναιρετικά τῆς Ἀληθείας. Ἐδῶ θεμελιώνουν οἱ
φυλετικά-ρατσιστικά σκεπτόμενοι τήν ἐξωφρενική ἀντίληψη ὅτι ὁ Ἑλληνισμός ἔσωσε καί
σώζει τήν Ὀρθοδοξία!»
Ἐξ ἴσου ἐξωφρενική καί ἀπαράδεκτη εἶναι
καί ἡ εὐρέως ὑποστηριζομένη ἄποψη ὅτι στήν
ἑλληνική παιδεία τοῦ Παύλου ὀφείλει ἡ
Ἐκκλησία τό ὅτι γλίτωσε ἀπό τόν κίνδυνο νά
καταντήσει μιά ἰουδαϊκή αἵρεση! Αὐτό εἶναι
τόσο ἀληθές, ὅσο «ἀληθές» εἶναι καί τό ὅτι ὁ
Παῦλος, στήν ἑλληνική του παιδεία δῆθεν ὀφείλει τό γεγονός ὅτι ἀνέβη μέχρι τρίτου οὐρανοῦ!
Μᾶς πῶς εἶναι δυνατόν, μιά παιδεία πού θεωρεῖ μωρία τό κήρυγμα τοῦ σταυροῦ, νά ἀνεβάζει κάποιον ἔστω καί ἕνα πῆχυ πάνω ἀπό τό
ἐπίπεδο τῆς νηπιοφροσύνης της; Ἄραγε αὐτή
δέν εἶναι ἡ παιδεία, γιά τήν ὁποία ὁ ἀπόστολος
Παῦλος φωνάζει: «Προσέχετε μή σᾶς ἐξαπατήσει κανείς μέ τήν ψευδοφιλοσοφία καί τήν
ἀδειανή ἀπάτη, πού στηρίζεται στήν παράδοση τῶν ἀνθρώπων καί εἶναι φτιαγμένη σύμφωνα μέ τήν στοιχειώδη καί παιδαριώδη θρησκευτική διδασκαλία τοῦ πλανωμένου κόσμου καί ὄχι σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ
Χριστοῦ» (Κολ. 2, 8);
Ἀρχιμ. Β. Λ.

ἄλλοιἀξιώθηκαννὰγίνουνλαμπεροὶκρίκοιστὴνἁλυσίδατῶνπροπατόρωντοῦΧριστοῦ.Πάνωἀπ’ὅλουςβέβαιαστέκειἡπανάχραντημητέρατου,ἡΠαναγία,ποὺμὲ
τὴνἀξίατηςξεπέρασεκάθεἄλλοδημιούργημα.
ΚαὶὅμωςὁΧριστὸςδὲνἀδικεῖκανένα.
Μᾶςκάλεσενὰγίνουμεὅλοι«συγγενεῖς»

του:πραγματικὰἀδέλφιακαὶμητέρατου.
Ἂνἐφαρμόσουμετὸθέλημάτου(Ματθ.12,
50).Τίμᾶςἐμποδίζειλοιπὸνν’ἀρχίσουμε
κιἐμεῖςτὴμυστικὴκυοφορίατοῦΧριστοῦ,
νὰτὸνἀφήσουμενὰ(δια)μορφωθεῖ(Γαλ.
4,19),νὰγεννηθεῖ,νὰζεῖγιὰπάνταμέσα
μας;
Πρωτ. Δ. Μ.

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ἑορτάζεταιτήν1η Δεκεμβρίου):
«Πρέπειὁἄνθρωποςνάἐλεεῖ(=νάδίνειἐλεημοσύνη σέ) αὐτούςπούἀξίζει νά
τούςτήνδώσουμε.Μέδιάκρισηκαί,βέβαια,νάμήνπροέρχεταιἀπόἀδικίες(!).
ναςκτηματίας,κάθεχρόνο,ἔπαιρ- Ἐάνκάποιοςδένἔχεινάπροσφέρειἐλενεσπουδαῖαβραβεῖαγιάτήνποι- ημοσύνη,ἀλλάὑπομένειτήνἀδικίαπού
ότητατοῦκαλαμποκιοῦπούκαλ- τοῦἔκαμανκαίπαρακαλεῖτόνΘεόγιά
τούςἀδικοῦντες,αὐτόςθάβρεθεῖκαίἐλελιεργοῦσεστίςμεγάλεςἐκτάσειςτου.
ήμων(=θάδίδει)καίἐλεημένος(=θάπαίρΚάποιοςδημοσιογράφοςπῆγενάτοῦ
πάρεισυνέντευξη,προκειμένουνά«ἀνα- νει).Ἄνκάποιοςἀκούσεικάτιπούπροκαλύψει»ποῦὀφειλότανἡδιαρκήςἐπι- ξενεῖλύπηστόνσυνάνθρωπότουκαίτόν
τυχία.Ὁκτηματίαςἀφοῦπαρουσίασετήν συμπονέσει,ὁΘεόςαὐτότόλογαριάζειὡς
ὀργάνωσητῆςκαλλιέργειαςκαίτῆςπα- ἐλεημοσύνη.
Μέτόνάεὐεργετεῖκανείςτούς
ραγωγῆςτου,κατέληξε:
ἄλλουςκαθιστᾶτόνἑαυτότουὅμοιομέ
-Κύριος ὅμωςπαράγονταςτῆςἐπιτυχίας
μουεἶναιτόὅτικάθεχρόνομοιράζωδω- τόνΘεό.Ἡδέἀγάπηπρόςτόνπλησίον
ρεάν μιά ποσότητα σπόρου στούς καλ- ἀναγνωρίζεται,ὄχιμόνοἀπότήνμετάδοση
λιεργητές καλαμποκιοῦ τῶν γειτονικῶν χρημάτων, ἀλλά περισσότερο ἀπό τά
παρηγορητικά λόγια καί τήν σωματική
κτημάτων.
-Μά,ἀπόρησεὁδημοσιογράφος,αὐτοί ὑπηρεσία πρός τούς ἔχοντες ἀνάγκη.
εἶναι ἀνταγωνιστές σας! Γιατί τούς Εἶναικαλόνάεὐεργετεῖκανείςτούςπάντες·καίμάλισταἐκείνουςπούδένμποβοηθᾶτε;
-Ὅτανγίνεταιἡἐπικονίαση,ἀπάντησε ροῦννάτόἀνταποδώσουν.ὉἈβραάμκαὁκτηματίας,ἡγύρημεταφέρεταιἀπότά θότανἔξωἀπότήνσκηνήτουκαίπροχωράφιατῶνγειτόνωνμουστάδικάμου σκαλοῦσε ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς διακαίἀντιστρόφως.Ἄνλοιπόν,τάφυτάτους βάτεςγιάνάτούςφιλοξενήσει.Γι᾿αὐτό
εἶναικακῆςποιότητας(προέρχονταιἀπό ἀξιώθηκενάφιλοξενήσειὄχιμόνοἀγγέ«κακό»σπόρο)θά«μολυνθεῖ»(=θάχα- λουςἀλλάκαίαὐτόντόνἴδιοτόνΚύριο
λάσειἡποιότητα)καίἡδικήμουπαρα- καίΔεσπότητῶνἀγγέλων»(Μ.Συναξαριστής,1Δεκεμβρίου).
γωγή(!)
ὉἅγιοςΚύριλλοςἔκαμεὑπερβολικές
* * *
ἐλεημοσύνες,ὑλικέςκαίπνευματικές,σέ
Ἐδῶ ἀκριβῶς, ἰσχύουν τά λόγια τοῦ
βαθμόπούἀπελπίσθηκανἡγυναίκατου
Χριστοῦ:
καίτάπαιδιάτου,γιατίκατάντησανσέ
-Οἱἄνθρωποιτοῦκόσμουτούτου,στίς
σχέσειςτουςμέτούςὁμοίουςτουςεἶναι μεγάληφτώχεια.Κυριολεκτικά,τάσκόρἐξυπνότεροιἀπότάτέκνατοῦφωτός(δηλ. πιζετάἀγαθά.ἈλλάκαίὁΧριστόςτοῦ
τούςεὐσεβεῖςχριστιανούς)(Λουκ.16,8). γέμισε τή ζωή μέ πλῆθος θαυμάτων,
Ὁ παραπάνω κτηματίας ἔκανε ἐλεη- βγάζοντάς τον ἀπό πολλά ἀδιέξοδα.
μοσύνη...ἀπόσυμφέρον!Ἐδῶπολλέςφο- Ἔτσιγιάμιάἀκόμηφοράἐπιβεβαιώθηκε
ρέςοἱχριστιανοίδένκάνουνἐλεημοσύνη ὁΜακαρισμόςτοῦΧριστοῦ:
-Μακάριοιοἱἐλεήμονες·γιατίαὐτοίθά
οὔτεγιά...ἐπίδειξη!Ἰδού,πῶςβλέπειτήν
ἐλεηθοῦν(Ματθ.5,7).
ἐλεημοσύνη,στήνεὑρύτερημορφήτης,ὁ
Ἀρχιμ. Ν. Κ.
ἅγιοςΚύριλλοςὁΦιλεώτης(ἡμνήμητου

Η «ΕΞΥΠΝΗ»
ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ
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«ΜΟΝΤΕΛΟ ΖΩΗΣ»
έσα στόν κόσμο ὑπάρχουν δύο τρόποι ζωῆς:
• Ὁ ἕνας εἶναι: ὁ ἄνθρωπος ζεῖ μέ
κέντρο τόν ἑαυτό του. Ὁ ἴδιος ρυθμίζει τά πάντα μέ τό δικό του μυαλό. Εἶναι
ἐγωϊστής: τά ξέρει ὅλα καί κοιτάει νά περνάει τή ζωή του ὅσο πιό ἄνετα μπορεῖ, ἀδιαφορώντας γιά τούς ἄλλους. Καί ὅ,τι καλό
κάνει, τό κάνει γιά νά προβάλλει τόν ἑαυτό του.
• Ὁ ἄλλος τρόπος ζωῆς εἶναι: ὁ ἄνθρωπος ἔχει κέντρο ὄχι τόν ἑαυτό του, ἀλλά τόν
Θεό καί τό θέλημά του. Ἐδῶ ὁ ἄνθρωπος
ἔχει καταλάβει ὅτι ὁ Θεός εἶναι πιό σοφός,
πιό ἀγαθός καί πιό φιλάνθρωπος ἀπό
αὐτόν. Ἀκόμη καταλαβαίνει ὅτι ὁ Θεός τόν
ἀγαπάει περισσότερο ἀπ᾿ ὅσο ἀγαπάει ὁ
ἴδιος τόν ἑαυτό του! Ὁτι χαίρεται μόνο μέ
τή σωτηρία καί μέ τήν ἀληθινή εὐτυχία τοῦ
καθενός. Καί ὅσο περισσότερο τά καταλαβαίνει αὐτά ὁ ἄνθρωπος, τόσο περισσότερο κάνει μέ χαρά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα δῶρα τοῦ Θεοῦ
στόν κόσμο εἶναι τά παιδιά. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος τά βλέπει σάν μέσο γιά νά ἱκανοποιήσει τήν ματαιοδοξία του καί νά δοξάσει τό
ὄνομά του, τότε τά παιδιά θά γίνουν σίγουρα δυστυχισμένα. Ἐνῶ πρέπει νά τά
βλέπει σάν δάνειο τοῦ Θεοῦ πού ἔχει χρέος νά ἐπιστρέψει. Πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι
τά ἀνατρέφει μέ τήν παιδεία καί τήν νουθεσία τοῦ Κυρίου· μέ ἀποτέλεσμα τά παιδιά νά γίνονται ἀληθινά εὐτυχισμένα καί
ἐδῶ καί στήν αἰωνιότητα.
Στίς 4 Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ
τήν μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. Εἶναι πολύ περίεργη ἡ

στάση τοῦ πατέρα της πού ὀδηγήθηκε σέ
ἐγκληματικές πράξεις εἰς βάρος τοῦ παιδιοῦ
του! Καί νά, πῶς:
Ὁ πατέρας τῆς ἁγίας, ἀπό πολύ νέα τήν
ἔκλεισε μέσα σέ ἕνα πύργο. Ἐπειδή μέ τό
δικό του μυαλό καί μέ τή δική του κρίση,
νόμιζε ὅτι ἔτσι θά τήν προφυλάξει ἀπό τίς
ἀνηθικότητες τοῦ κόσμου. Ὅμως αὐτό
ἦταν ἄκρως ἐγωκεντρικό. Γιατί τό καλό καί
τό κακό τό καθόριζε μόνος του, στηριζόμενος στήν παλαιά θρησκεία τῶν εἰδώλων.
Ἔτσι δέν μπόρεσε ποτέ νά χωνέψει τό ὅτι
ἡ κόρη του διδάχθηκε ἀπό τόν Θεό καί ἔγινε χριστιανή. Ἔτσι ὁ πατέρας ἔφθασε στή
μἐγιστη διαστροφή νά κουρελιάσει τήν πατρική του ἀγάπη καί νά γίνει φονιάς τῆς κόρης του· ἐπειδή δέν συμμορφωνόταν μέ τό
δικό του μοντέλο ζωῆς: πίστη στά εἴδωλα!
Ἡ κατάληξη εἶναι ὅτι: Ἡ μέν κόρη του
ἔγινε ἔνδοξη μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας καί παγκόσμιο παράδειγμα ἁγνότητας καί πίστης στόν Χριστό. Ἐνῶ ὁ πατέρας της στιγματίσθηκε ὡς ἀποτρόπαιος παιδοκτόνος!
Συνεπῶς: ἄν θέλουμε καί ἐμεῖς καί τά
παιδιά μας νά ἔχουμε τήν χαρά καί τήν
εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ στήν καρδιά καί στήν
ζωή μας (ἔτσι ὁρίζεται πνευματικά ἡ εὐτυχία!), ἄς μαθαίνουμε ἀπό τόν Χριστό: ποιό
εἶναι τό θέλημά Του καί οἱ κανόνες Του
(=ἐντολές Του) γιά νά ἀποκτήσουμε τό ἐν
Χριστῷ «μοντέλο ζωῆς».
Ἀρχιμ. Ἰ. Ν.
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