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ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ;
ί νόηµα &χουν *λες α./ές ο1 ε.αγγελικές 5φηγήσεις θαυµά/ων /ο< Χρισ/ο<, πού &γιναν πρίν 5πό 2.000 χρόνια
σέ µιά Aποχή σάν /ήν σηµερινή, *που
B καθηµερινή Aπικαιρό/η/α εCναι /όσο
Aν/υπωσιακή, πού κάνει νά ξεχασ/ο<ν καί /ά
πιό συγκλονισ/ικά γεγονό/α µέσα σέ Aλάχισ/ο
χρονικό διάσ/ηµα;
Fέν εCναι Gλλωσ/ε λίγοι ο1 χρισ/ιανοί
AκεHνοι, πού 5ποφεύγουν νά διαβάζουν /ήν
Kγία Γραφή, µέ /ήν δικαιολογία */ι *σα γράφει εCναι γνωσ/ές 1σ/ορίες, χωρίς Mδιαί/ερο
Aνδιαφέρον γιά /ήν Aποχή µας. Fέν Nπάρχει
5µφιβολία */ι, *σο Aν/υπωσιακές κι Gν εCναι ο1
1σ/ορίες α./ές, Gν /ίς δο<µε OπλPς Qς 5φηγήσεις γιά γεγονό/α πού συνέβησαν πρίν 5πό
εRκοσι αMPνες, B 5ξία /ους χάνε/αι καί συχνά
µSς 5φήνουν Aν/ελPς 5διάφορους.
Tµως /ήν Kγία Γραφή δέν /ήν διαβάζουµε
γιά νά µάθουµε /ό /ί &γινε /ό 1200 π.Χ. U /ό 60
µ.Χ., 5λλά Aπειδή πισ/εύουµε V/ι περιέχει
/όν ζων/ανό λόγο /ο< Θεο<, πού, Qς /έ/οιος,
5πευθύνε/αι σ/ούς 5νθρώπους *λων /Pν
AποχPν. Yς ζων/ανός λόγος /ο< Θεο<, B Kγία
Γραφή δέν χάνει πο/έ /ήν Aπικαιρό/η/ά /ης,
5λλά /ά *σα 5ναφέρον/αι σ’ α./ήν 5ποκ/ο<ν
σέ κάθε Aποχή καινούριο νόηµα, 5νάλογα µέ
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/ά Aρω/ήµα/α πού κάθε φορά θέ/ουµε σ/ό κείµενο.
ΕCναι [ Rδιος [ Θεός, α./ός πού 5παν/S
σ/ά Aρω/ήµα/ά µας, α"#ός πού µ)ς *νοίγει #ά
µά#ια, γιά νά κα/ανοήσουµε /ίς 5παν/ήσεις Του
καί νά δο<µε κάθε φορά /ά πράγµα/α 5πό µιάν
Gλλη ]π/ική γωνία. 1ρκεί βεβαίως νά θέλουµε νά δο;µε. Μέ α./ό /ό πρίσµα ]φείλουµε νά
προσεγγίσουµε καί /ίς 5φηγήσεις γιά /ά θαύµα/α /ο< Χρισ/ο<. Σ/όχος δέν εCναι [ Aν/υπωσιασµός /Pν 5κροα/Pν µέ /ήν περιγραφή
/`ς δύναµης /ο< aησο<, 5λλά συνισ/ο<ν bνα
διαφορε/ικό /ρόπο διδασκαλίας, γιά /ό ποιός
εCναι [ aησο<ς καί ποιό εCναι /ό &ργο Του.
Τά θαύµα/α εCναι δεHκ/ες α./ο< πού
5ποκαλο<µε «Βασιλεία /ο< Θεο<», παρασ/α/ικές εMκόνες, πού µSς βοηθο<ν νά κα/αλάβουµε /ό πPς θά εCναι [ καινούριος κόσµος /όν
[ποHο [ Χρισ/ός Aξήγγειλε µέ /ήν διδασκαλία
Του, Aγκαινίασε µέ /ήν dνάσ/ασή Του, καί ο1
5νά /ούς αMPνες µαθη/ές Του, 5πό /ήν Aποχή
/Pν 5ποσ/όλων µέχρι σήµερα, 5γωνιζόµασ/ε
νά πραγµα/ώσουµε.
e aησο<ς µέ /ά θαύµα/ά Του δέν Gλλαξε /όν κόσµο, δέν 5πάλλαξε /όν κόσµο 5πό /ό
κακό, 5λλά ο1 5φηγήσεις /Pν θαυµά/ων α./Pν
λει/ουργο<ν γιά µSς Qς παραδείγµα/α, πού
δείχνουν σέ Aπιµέρους περιπ/ώσεις /ίς δυνα/ό/η/ες πού &χουµε Qς χρισ/ιανοί νά Aξαφανίσουµε /ό κακό 5πό /όν κόσµο...
f συνέπεια *µως /`ς 5/οµοκεν/ρικ`ς νοο/ροπίας µας εCναι */ι &χουµε πάψει πιά νά πισ/εύουµε σ/ήν 5πο/ελεσµα/ικό/η/α /Pν µέσων πού διαθέ/ουµε γιά νά 5λλάξουµε /όν κόσµο. Κα/’ Aξοχήν /έ/οια µέσα εCναι B προσευχή
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iνα παιδάκι Aρω/S /όν πα/έρα /ου:
-ΜπαµπS, πPς 5ρχίζουν ο1 πόλεµοι;
-Νά, λέει [ πα/έρας /ου, γιά παράδειγµα,
[ Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος Gρχισε Aπειδή B Γερµανία &κανε εMσβολή σ/ό Βέλγιο.
f µη/έρα πού Gκουγε, εCπε:
-Για/ί δέν λές /ήν 5λήθεια σ/ό παιδί; f
5ρχή &γινε λόγn /`ς δολοφονίας /ο< α.σ/ριακο< πρίγκηπα σ/ήν Σερβία.
Καί [ πα/έρας:
-Τώρα, Aγώ θά 5παν/P U Aσύ;
f µη/έρα, χωρίς νά πεH /ίπο/ε, βγ`κε 5πό
/ό δωµά/ιο. Βγαίνον/ας, *µως, βρόν/ησε /ήν
πόρ/α µέ /όση δύναµη, πού «σείσθηκε» /ό σπί/ι!
Τό παιδάκι, περίλυπο γυρίζει καί λέει
σ/όν πα/έρα /ου:
-oν/άξει. Τώρα κα/άλαβα πPς 5ρχίζουν
ο1 πόλεµοι (!).
* * *
f εMρήνη /ο< κόσµου µας (πνευµα/ικά καί
Nλικά) Aξαρ/S/αι 5πό /ήν προσωπική-Aσω/ερική
µας εMρήνη. Καί νά για/ί: pλλειψη /έ/οιας εMρήνης σηµαίνει */ι &χουµε «πόλεµο» µέ /όν 5ληθινό Θεό. qρα, πόλεµο καί µέ /ούς 5νθρώπους,
για/ί /ούς βλέποµε σάν Aχθρούς U 5ν/αγωνισ/ές µας, προσωπικούς U καί Aθνικούςr καί Vχι
παιδιά /ο< Rδιου Πα/έρα, καί Gρα 5δελφούς
µας.
Γιs α./ό, /ό πρP/ο πρSγµα πού ζη/ο<µε
σ/ήν θεία Λει/ουργία εCναι [ /ρόπος /`ς προσευχ`ς µας:
oν εMρήνu /ο< Κυρίου δεηθPµεν. Μέ

καί B νησ/εία. Fυσ/υχPς κα/ανοο<µε /ήν
προσευχή καί /ήν νησ/εία Qς θρησκευ/ικές
Nποχρεώσεις µας, Qς µέσα πού Aξασφαλίζουν
/ήν 5/οµική µας σω/ηρία, καί Vχι Qς µέσα γιά
νά Aπι/ύχουµε /ήν µε/αµόρφωση /`ς κοινωνίας.
z/σι, */αν B προσευχή περιορίζε/αι σέ
αM/ήµα/α γιά /ήν 5/οµική µας ε.ηµερία καί δέν
&χει Qς σ/όχο καί προοπ/ική /όν κόσµο [λόκληρο, */αν δέν εCναι bνας εMλικρινής διάλογος µέ /όν Θεό, προκειµένου νά [δηγηθ` κανείς σέ ]ρθές Aπιλογές σ/ήν ζωή /ου, 5λλά γί-

εMρήνη Gς παρακαλέσουµε /όν Κύριο.
Χωρίς /ήν εMρήνη /`ς ψυχ`ς δέν µπορο<µε νά λει/ουργηθο<µε! ΠPς χάνε/αι B εMρήνη /`ς ψυχ`ς καί &ρχε/αι B /αραχή; dπό
/ούς λογισµούς-σκέψεις καί /ά &ργα /`ς
Oµαρ/ίας. dλλά B Oµαρ/ία γενικPς καί /ά
προσωπικά µας πάθη (=ο1 Oµαρ/ωλές συνήθειες µας) 5ν/ιµε/ωπίζον/αι καί Aξαλείφον/αι
µόνο µέ /ήν µε/άνοια καί /ήν Aξοµολόγηση.
T/αν &/σι 5γωνιζόµασ/ε, /ό/ε πραγµα/ικά θά
προσευχόµασ/ε «Aν εMρήνu».
Κα/αλαβαίνουµε /ώρα για/ί /ό vπόµενο
αR/ηµά µας εCναι:
wπέρ /`ς Gνωθεν εMρήνης καί /`ς σω/ηρίας /Pν ψυχPν BµPν /ο< Κυρίου δεηθPµεν.
qς παρακαλέσουµε /όν Κύριο γιά /ήν εMρήνη
/ο< Θεο< (=Gνωθεν εMρήνη) καί γιά /ήν σω/ηρία
/Pν ψυχPν µας.
e Rδιος [ Χρισ/ός µSς δίδαξε νά ζη/ο<µε,
«/ήν βασιλεία /ο< Θεο< καί /ήν δικαιοσύνη
/ου» (Μα/θ. 6,33). Καί πραγµα/ικά, B σω/ηρία
/Pν ψυχPν σηµαίνει /ήν βασιλεία /ο< Θεο<
καί B Gνωθεν εMρήνη σηµαίνει /ήν δικαιοσύνη
/ο< Θεο< (Oγ. Νικολάου Καβάσιλα, xρµηνεία
/`ς θείας Λει/ουργίας, κεφ. ΙΒ΄, P.G. 150,
393C). Tπως B λέξη «δικαιοσύνη» (σ/ό Ε.αγγέλιο) σηµαίνει *λες /ίς 5ρε/ές, &/σι καί B
«Gνωθεν εMρήνη» σηµαίνει /ήν [λοκληρω/ική
εMρήνη πού &φερε [ Χρισ/ός, συµφιλιώνον/ας
/όν Gνθρωπο µέ /όν Θεό. Μέ /όν Σ/αυρό Του
[ Κύριος διέλυσε /ήν &χθρα πού εRχαµε πρός
/όν Θεό Aξαι/ίας /Pν Oµαρ/ιPν µας. Γιs α./ήν
/ήν εMρήνη, λέει [ Κύριος σ/ούς 5ποσ/όλους: «ΣSς 5φήνω εMρήνη. ΣSς δίνω /ήν δική
Μου εMρήνη» (aωάν. 14,27).
ΣυνεπPς, «*/αν ξυπνήσουµε 5πό /ήν
µέθη /Pν παθPν καί Aπανασ/α/ήσουµε κα/ά
/`ς πονηρίας καί /`ς /υρρανικ`ς βασιλείας /ο<
νε/αι 5πό 5νάγκη U 5πό φόβο, /ό/ε δέν &χει
κανένα 5πο/έλεσµα.
Καί Gν B νησ/εία µας δέν εCναι µιά συνειδη/ή πράξη παραί/ησης 5πό Qρισµένα
α./ονόη/α δικαιώµα/ά µας, *πως εCναι π.χ. /ό
φαγη/ό, */αν δέν 5πο/ελεH µιά συνειδη/ή δήλωση */ι εRµασ/ε b/οιµοι νά θυσιάσουµε κά/ι
5πό /όν vαυ/ό µας Nπέρ /Pν Gλλων καί /ο< κόσµου [λόκληρου, /ό/ε εCναι Gχρησ/η...
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Πρω/οπρεσβ. dδαµαν/ίου Α.γουσ/ίδη

 -
κυρ-dλέκος /αν bνας 5γράµµα/ος
πρόσφυγας 5πό /ήν Μικρά dσία, πού
Aπιβίωσε καί &θρεψε /ήν οMκογένειά
/ου δουλεύον/ας Qς οMκοδόµος.
oπέµενε σ/ίς νησ/εHες «σάν καλόγερος», Uθελε /ό καν/ήλι 5ναµµένο
µπροσ/ά σ/ά εMκονίσµα/α καί περιγελο<σε
5προκάλυπ/α /ήν εMσαγωγή α./οσχέδιων προσευχPν σ/ίς λα/ρευ/ικές Aκδηλώσεις, καθώς
καί /ούς θρησκευ/ικούς συναισθηµα/ισµούς.
Με/ά /ήν 5ναχώρησή /ου 5πό /ά Aπίγεια,
ο1 δικοί /ου, /ακ/οποιών/ας /ά Aλάχισ/α Nπάρχον/ά /ου, βρ`καν κάποιους µικρούς φακέλους µέ διάφορα ]νόµα/α γραµµένα 5πέξω,
*πως «κυρ-Γιάννης», «κυρά-Μαρία»κλπ. πού περιεHχαν ε./ελο<ς 5ξίας µικροαν/ικείµενα (µιά
χ/ένα U bνα νυχοκόπ/η) U κάποια 5σήµαν/α µικροποσά.
Τό µυσ/ήριο λύθηκε λίγες µέρες 5ργό/ερα, */αν διάφοροι Gγνωσ/οι Bλικιωµένοι
Gνθρωποι Aµφανίσ/ηκαν 5πό /ό πουθενά, γιά
νά συλλυπηθο<ν /ήν οMκογένειά /ου. z/σι 5ποκαλύφθηκε */ι γιά χρόνια πολλά συνήθιζε νά
πηγαίνει σέ κάποιο γηροκοµεHο, *που ψυχαγωγο<σε /ούς 5πόµαχους /`ς ζω`ς µέ /ό
µπουζούκι /ου. Ταυ/όχρονα /ούς &κανε παρέα
καί κουβέν/ιαζε /ά προβλήµα/ά /ους. Καί
*/αν µάθαινε /ίς µικροανάγκες /ους, *πως γιά
λίγο χαρ/ζηλίκι U µιά χ/ένα, /ά 5γόραζε ξο-

διαβόλου καί 5πο/ινάξουµε 5πό Aπάνω µας /όν
πικρό/α/ο ζυγό /ου..., /ό/ε θά δεχθο<µε
µέσα µας /ήν εMρηνική παρουσία /ο< εMρηνικο< καί πράου βασιλέως Χρισ/ο< πού γίνε/αι
5ορά/ως»(Oγ. Μαξίµου eµολογη/ο<, Aπισ/ολή 43, P. G. 91, 640AB).
1ρχιµ. Ν.Κ.

δεύον/ας 5πό /ό Nσ/έρηµά /ου, /ά &βαζε σ/ά
γνωσ/ά φακελάκια καί /ά µοίραζε σ/ίς κυριακά/ικες Aπισκέψεις /ου, λέγον/ας */i /ά σ/έλνει [ παπάς /`ς Aνορίας /ου, καί «κρίµα πού [
παπάς &µενε µακριά καί δέν µπορο<σε νά /ά
φέρει [ Rδιος».
Λίγο καιρό πρίν 5ρρωσ/ήσει καί σ/αµα/ήσει νά Aργάζε/αι, &χ/ισε µιά /ουαλέ/α σ/ήν
α.λή /`ς γει/όνισσας. T/αν &φθασε B ρα /`ς
πληρωµ`ς, διαφώνησαν σ/ήν 5ξία /ο< &ργου
καί σ/ό /έλος /σακώθηκαν. Μέρες µε/ά, Aπισ/ρέφον/ας 5πό /ήν δουλειά, βρώµικος καί κα/άκοπος, πληροφορήθηκε 5πό /ήν σύζυγό /ου
*/ι B γει/όνισσα εCχε πέσει σέ κPµα λόγn διαβή/η, καί εCχε µε/αφερθ` Aπειγόν/ως σ/ό νοσοκοµεHο.
e 5γαθός οMκοδόµος πανικοβλήθηκε.
zφυγε σάν κυνηγηµένος, φωνάζον/ας */ι πρέπει νά /ήν προλάβει ζων/ανή, γιά νά συγχωρεθο;ν, καί προσθέ/ον/ας: «χι καί νά πSµε
σ/ήν κόλαση γιά bνα παλιοκαµπινέ!»/αν µάλισ/α /όσο 5νασ/α/ωµένος, πού σ/ήν διαβη/ική γερόν/ισσα π`γε δPρο... bνα κου/ί γλυκά, πού 5γόρασε 5πό /όν πρP/ο φο<ρνο πού
βρ`κε µπροσ/ά /ου.
Τελικά /ί /αν [ κυρ-dλέκος; /αν OπλPς
/απεινός καί ]ρθόδοξος σ/ά φρονήµα/ά /ου.
Τυπικό παράδειγµα /ο< «5ξιώµα/ος» */ι «/ά
µωρά /ο< κόσµου Aξελέξα/ο [ Θεός να /ούς
σοφούς κα/αισχύνu καί /ά 5σθεν` /ο< κόσµου
Aξελέξα/ο [ Θεός, να κα/αισχύνu /ά Mσχυρά».
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