
ιὰ ἐν τε λῶς θαυ μα στή, ὅ σο καὶ
πα  ρά δο ξη ἐμ φά νι ση τοῦ Θε οῦ
ἔ γι νε στὸν πα τριά ρχη Ἀ βρα άμ,
ἐ νῶ αὐ τὸς κα θό ταν στὴ θύ ρα

τῆς σκη νῆς του, μέ ρα με ση μέ ρι, στὴ
Χε βρών, κον τὰ στὴ δρῦ τοῦ Μαμ βρῆ.

Κα θὼς σή κω σε τὰ μά τια του, εἶ -
δε τρεῖς ἄν δρες νὰ στέ κον ται ἀ πέ -
ναν τί του. Ἔ τρε ξε ἀ μέ σως νὰ τοὺς
προ ϋ παν τή σει καὶ τοὺς προ σκύ νη σε
ὣς τὴ γῆ. “Κύριέ μου ”, εἶ πε, “ ἂν ἔ χω
τὴν εὔ νοι ά σου, μὴν προ σπε ρά σεις
τὸ δοῦ λο σου. Ἂς φέ ρουν λί γο νε ρὸ
νὰ πλύ νε τε τὰ πό δια σας, καὶ με τὰ
μπο ρεῖ τε νὰ δρο σι στεῖ τε κά τω ἀ πὸ
τὸ δέν τρο. Θὰ φέ ρω καὶ λί γο ψω μὶ
νὰ πά ρε τε δύ να μη, καὶ με τὰ μπο ρεῖ -
τε νὰ πη γαί νε τε. Πε ρά στε λοι πὸν ἀ -
πὸ τὸ δοῦ λο σα ς”. Ἐ κεῖ νοι ἀ πάν τη -
σαν: “Κάνε ὅ πως εἶ πε ς”. Τό τε ὁ Ἀ -
βρα ὰμ ἔ τρε ξε στὴ σκη νὴ καὶ εἶ πε
στὴ Σάρ ρα: “Πάρε γρή γο ρα τρεῖς
γα βά θες ἀ λεύ ρι ἐ κλε κτό, ζύ μω σέ το
καὶ κά νε πίτ τε ς”. Με τὰ ἔ τρε ξε στὰ
βό δια, πῆ ρε ἕ να μο σχά ρι τρυ φε ρὸ
καὶ κα λό, τὸ ἔ δω σε στὸν ὑ πηρέ τη κι
ἐ κεῖ νος τὸ ἑ τοί μα σε γρή γο ρα. Πῆ ρε
ἀ κό μα βού τυ ρο, γά λα καὶ τὸ μο σχά -
ρι ποὺ εἶ χε ἑ τοι μά σει, καὶ  τὰ παρέ -
θε σε μπρο στά τους. Καὶ ἐ νῶ ἐ κεῖ νοι
ἔ τρω γαν,  αὐ τὸς τοὺς πα ρα στε κό ταν
κά τω ἀ πὸ τὸ δέν τρο (Γεν. 18, 1-8). 

Τὸ πε ρι στα τι κὸ αὐ τό, γνω στὸ καὶ
ὡς ‘’Φιλοξενία τοῦ Ἀ βραά μ’’, θε ω -
ρεῖ ται ὡς φα νέ ρω ση τοῦ Τρι α δι κοῦ
Θε οῦ, Πα τρός, Υἱ οῦ καὶ Ἁ γί ου Πνεύ -
μα τος. Ἐ νυ πάρ χει ὅμως καὶ μιὰ ἀ -
κό μη δι ά στα ση σ’ αὐ τό. Εἶ ναι μιὰ
προ τύ πω ση, ἕ νας συμ βο λι σμὸς τοῦ
γε γο νό τος τῆς Ἐκ κλη σί ας: Ἔ χου με
τὸν Τρι α δι κὸ Θε ό, τὸν δη μι ουρ γὸ καὶ
πα τέ ρα, σὲ μιὰ ἀ ξι ο ζή λευ τη σκη νὴ
ἀ λη θι νῆς κοι νω νί ας μὲ τὰ ἐ πὶ γῆς πι -
στὰ τέ κνα Του, τὸν Ἀ βρα ὰμ καὶ τὴ
Σάρ ρα. Μιὰ πρότυπη εἰκόνα, ἕνα
ἀρχέτυπο τῆς Ἐκ κλη σί ας, θρι αμ βεύ -
ου σας καὶ στρα τευ ο μέ νης. Στὸ ὅ λο
σκη νι κὸ κά τω ἀ πὸ τὴν δρῦ τὴν Μαμ -
βρῆ ἀ να φέ ρε ται ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ
Χρυ σό στο  μος λέ γον τας: “Ποιὰ εἶ ναι
ἡ σκη νὴ κά τω ἀ πὸ τὴν δρῦ τοῦ Μαμ -
βρῆ; Εἶ ναι ὁ πωσ δή πο τε ἡ Ἐκ κλη σί α
ὑ πὸ τὴν σκέ πη τοῦ Σταυ ροῦ. Καὶ
πα ρο μοι ά ζε ται ὁ Σταυ ρὸς μὲ τὴ βε -
λα νι διά, ἐ πει δὴ τὸ ξύ λο της εἶ ναι γε -
ρὸ καὶ ἀ λύ γι στο ”.

Καὶ εἶ ναι ἀ πό λυ τα φυ σι κὸς ὁ
συμ βο λι σμὸς αὐ τός, ἀ φοῦ ὁ Σταυ ρὸς
πε ρι γρά φε ται παν τοῦ σὰν ἕ να ζω η -
φό ρο φυ τό, ποὺ φυ τρώ νει ἀ πὸ τὰ ἄ -
δυ τα τῆς γῆς, γί νε ται σὲ εὗ ρος καὶ
μῆ κος ἴ σος μὲ τὸν οὐ ρα νὸ καὶ ἁ γιά -
ζει μὲ τὰ τέσ σα ρα ἄ κρα του (τε τρα -
με ρὴς) τὸν τε τρα πέ ρα το κό σμο (=τὰ
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άθε Κυριακή εἶναι ἀνάμνηση καί ὑ -
πόμνηση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι-
στοῦ. Κάθε Κυριακή ἡ Ἐκκλησία, τήν
Ἀ νάσταση τοῦ Χριστοῦ γιορτάζει.

Κά  θε Κυριακή πρωΐ (...ἀφ᾿ ἡλίου ἀνατο-
λάς... Μάρτυς ἅγιος Ἰουστῖνος, α΄ αἰών) οἱ
Χριστιανοί μαζεύονται γύρω ἀπό τό τραπέ-
ζι πού παραθέτει σ᾿ ὅλους ὁ κοινός Πατέ-
ρας δίνοντας τήν Σάρκα καί τό Αἷμα τοῦ
Υἱοῦ Του, εἰς «βρῶσιν καί πόσιν».

Δύο χιλιάδες χρόνια κάθε Κυριακή, ἀπό
τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων μέχρι σήμερα,
ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τελοῦν κάθε Κυριακή τό
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τήν προ-
σφορά στόν Θεό-Πατέρα τοῦ Σώματος καί
τοῦ Αἵματος τοῦ Υἱοῦ Του γιά τήν σωτηρία
ὅλων. Τήν θυσία τοῦ Χριστοῦ γιά τήν συγ-
χώρηση τῶν ἁμαρτιῶν τῶν ἀνθρώπων. Τήν
θυσία ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, γιά ὅλη τήν
οἰκουμένη.

Σ᾿ αὐτήν τήν ἀγάπη, ἄραγε ἐμεῖς πῶς
ἀνταποκρινόμαστε; Πόσο τήν συνειδητο-
ποιοῦμε; Πόσο θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἡ Ζωή
μας; Σέ τί μέγεθος καί βαθμό θέλουμε νά
συμμετάσχουμε;

Δεκαετίες ὁλόκληρες πέρασαν μέ τήν
σύγχυση ὅτι ἡ σύναξη-λειτουργία τῆς Κυ-
ριακῆς εἶναι προσευχή στήν ὁποία ἔχουμε

καθῆκον νά συμμετέχουμε. (Τό καθῆκον τοῦ
ἐκκλησιασμοῦ!!). Χρόνια πολλά ἡ Εὐχαρι-
στία ἔγινε μιά εὐσεβής συνήθεια τῆς
Ἐκκλησίας. Ἐπειδή καί ἡ γλώσσα ἦταν
ἀκατανόητη καί οἱ εὐχές δέν ἀκουόντου-
σαν, κατέληξε σιγά-σιγά ἡ ὑπόθεση νά εἶναι
μιά θρησκευτική τελετουργία, ἕνα θρη-
σκευτικό «δρᾶμα» πού τελικῶς τό παρακο-
λουθοῦσαν οἱ Χριστιανοί οὐσιαστικά μένο-
ντας «ἀδιάβροχοι». Προσευχόντουσαν; Ναί.
Ὅμως λανθασμένα. Γιατί λανθασμένα; Γιατί
καθένας προσεύχονταν μόνος καί γιά τόν
ἑαυτό του. Οἱ κοινές δεήσεις φάνταζαν
ἔργο τοῦ ἱερέα, ἐνῶ ἡ μή συμμετοχή στά
ψαλλόμενα, ἤ τίς εὐχές καί τήν Εὐχαριστία
(Μετάληψη) καθιστοῦσαν τό ὅλο θέμα
ἀνιαρό καί ἀδιάφορο! Ἔτσι σιγά-σιγά ἡ
κούραση ἔφερε τόν πειρασμό τῆς ὅσο λιγό-
τερης (χρονικά) συμμετοχῆς, μέχρι ὅτου τε-
λικά καταλήξει νά γίνει καί αὐτή τόσο
ἀραιή, πού κατάντησε ἀνύπαρκτη. Ἡ ἀγά-
πη τῶν πολλῶν «ἐψύγη» (πάγωσε) καί στίς
συνάξεις τῆς Κυριακῆς βλέπουμε ἕνα ἐλάχι-
στο ποσοστό τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἐνορίας.
Ζοῦμε μιά ἔκπτωση.

Ἐμεῖς πάλι πού ὑποτίθεται μαζευόμα-
στε τίς Κυριακές στήν Εὐχαριστία πόση
διάθεση θυσίας ἔχουμε; Πόσο ἀγαπᾶμε τόν
Χριστό; Τό θέμα τό φανερώνει ἡ προθυμία
μας γιά συνάντηση μαζί του. Ἄραγε δέν
εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὅταν κάποιον τόν
ἀγαπᾶμε θέλουμε νά εἴμαστε ὅσο γίνεται
περισσότερο μαζί του; Μέ τό Χριστό πόσο
θέλουμε νά εἴμαστε μαζί; «Τήν ἀγάπη σου
γιά τόν Χριστό θά σοῦ τήν δείξει ἡ ὥρα τῆς

Τί ὥρα θά πᾶτε 
τήν Κυριακή 

στήν ἐκκλησία;

τέσ σα ρα πέ ρα τα τοῦ κό σμου).  Ποὺ
βλα στά νει καὶ ἀ να πτύσ σε ται στὸ
μυστι κὸ πα ρά δει σο (=κῆ πο) ποὺ λέ -
γε ται Θε ο τό κος. Καὶ μᾶς θυ μί ζει τὸ
δέν τρο τῆς ζω ῆς στὸ μέ σον τοῦ Πα -
ρα δεί σου, ἀ π’ τὸν καρ πὸ τοῦ ὁ ποί ου
ἔ φα γαν πα ρά και ρα οἱ Πρω τό πλα -
στοι, ὁ δη γών τας ἔ τσι τὸ γέ νος μας
στὸ θά να το. Αὐ τὸν τὸ θάνα το κα ταρ -
γεῖ τώ ρα ὁ Σταυ ρός, κα θὼς μᾶς ὁ δη -
γεῖ πρὸς τὸν  καρ πὸ τοῦ ξύ λου τῆς
ζω ῆς, τὸν Χρι στό, ἀ π’ τὸν ὁ ποῖ ο τρώ-

γον τας δὲν ἀ πο θνή σκου με. Εἶ ναι ὁ
Σταυ ρός, μα ζὶ μὲ τὴν Ἀ νά στα ση, ἡ
σω τη ρί α ποὺ «πρὸ αἰ ώ νων εἰρ γά σα -
το ἐν μέ σῳ τῆς γῆ ς» ὁ Θε ός. Σκε πά -
ζει τώ ρα καὶ σώ ζει ὁ λό κλη ρη τὴν
Ἐκ  κλη σί α,  ὅ πως προ στά τευ ε ἡ δρῦς
τοῦ Μαμ βρῆ τὴ σκη νὴ τοῦ Ἀ βρα άμ. 

Ἐ μεῖς; Εἴ μα στε ἄ ρα γε κά τω ἀ πὸ
αὐ τὴν τὴν σκέ πη τοῦ Σταυ ροῦ;    

Πρωτ. Δ. Μ.



προσευχῆς. Ὅταν φθάσει, καί σύ, ἀντί νά
τρέξεις, ἀσχολεῖσαι μέ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, τό-
τε ὑπό δαιμόνων ἐμπαίζεσαι», λέει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ἡ ἀγάπη τοῦ καθε-
νός εἶναι κόπος καί ὑπόθεση προσωπική
του. Εἶναι ὅμως καί στάδιο στό ὁποῖο ὅλοι
μας χρειάζεται νά ἀγωνιστοῦμε γιά αὔξηση
καί ὡριμότητα. Μαθαίνουμε νά ἀ γαπᾶμε,
μιμούμενοι τόν Χριστό. Δέν μπορεῖς νά
ἀγαπᾶς χωρίς διάθεση θυσίας. Ἀγαπῶ ση-
μαίνει θυσιάζω κάτι ἀπό τόν ἑαυτό μου χά-

ριν αὐτοῦ πού ἀγαπῶ. Ὁ Χριστός θυσίασε
τόν ἑαυτό του σταυρούμενος γιά μᾶς καί
ἐμεῖς μιμούμενοι Αὐτόν κάνουμε μικρές θυ-
σίες (τῆς διάθεσης, τῆς ἄνεσης, τῆς βολῆς
μας) χάριν Αὐτοῦ πού στήν Εὐχαριστία,
αὐτό μᾶς μαθαίνει. Μᾶς τό μαθαίνει ὄχι
γιατί Ἐκεῖνος χρειάζεται τήν θυσία τῆς
ἀγάπης μας, ἀλλά γιά νά μᾶς βοηθήσει νά
γίνουμε γιά τόν ἑαυτό μας καί γιά τούς
ἀνθρώπους μας, πηγή χαρᾶς.

Ἀρχιμ. Θ.Μ.

Ἡ
ἀν τι κει με νι κό τη τα εἶ ναι βα σι κὴ ἀρ χὴ κά -
θε ἐ πι στή μης καὶ δὲν θὰ μπο ροῦ σε νὰ  ἀ -
που σιά ζει ἀ πὸ τὴ σχο λὴ τοῦ Φρό υντ, τοῦ

πα τέ ρα τῆς ψυ χα νά λυ σης. Ο Viktor Frankl, κα -
θη γη τὴς τῆς  ψυ χι α τρι κῆς στὴ Βι έν νη καὶ ἱ -
δρυ τὴς τῆς  σχολῆς τῆς λο γο θε ρα πεί ας, κρι -
τι κά ρον τας τὴ σχο λὴ τῆς ψυ χα νά λυ σης, γρά -
φει:

‘’Ἡ ψυ χα νά λυ ση δὲν υἱ ο θέ τη σε ἁ πλῶς
τὴν ἀν τι κει με νι κό τη τα – ὑ πο τά χτη κε σ’ αὐ -
τήν. Ἡ ἀν τι κει με νι κό τη τα ὁ δή γη σε στὸν ὑ πο -
βι βα σμὸ τοῦ ἀν θρώ που σὲ πράγ μα. Με τέ τρε -
ψε τὸ ἀν θρώ πι νο πρό σω πο σὲ ἀν τι κεί με νο,
τὸ ἀν θρώ πι νο πλά σμα σὲ πράγ μα. Ἡ ψυ χα νά -
λυ ση θε ω ρεῖ τὸν ἄρ ρω στο ὡς κά τι τὸ κυ βερ -
νώ με νο ἀ πὸ ‘’ μη χα νι σμού ς’’, καὶ ἀν τι λαμ βά -
νε ται τὸν θε ρα πευ τὴ ὡς τὸ πρό σω πο ποὺ ξέ -
ρει πῶς νὰ χει ρί ζε ται αὐ τοὺς τοὺς μη χα νι -
σμούς. Πί σω ὅ μως ἀ πὸ μιὰ ἑρ μη νεί α τῆς ψυ -
χο θε ρα πευ τι κῆς ὡς ἁ πλῆς τε χνι κῆς κα ρα δο -
κεῖ ὁ κυ νι σμός. Ἡ ἀ λή θεια εἶ ναι πὼς μπο ροῦ -
με νὰ δοῦμε τὸν θε ρα πευ τὴ ὡς ἁ πλὸ τε χνι κό,
μό νο ἂν δοῦ με πρῶ τα τὸν ἄρ ρω στο ὡς ἕ να
εἶ δος μη χα νῆς. Τὴν ἀν θρώ πι νη ψυ χή, ποὺ εἶ -
ναι ἕ να ὅ λο, ἡ ψυ χα νά λυ ση τὴ βλέ πει κομ μα -
τι α σμέ νη, για τί τὴν ἀν τι λαμ βά νε ται ὡς κά τι
ποὺ ἀ πο τε λεῖ ται ἀ πὸ χω ρι στὰ μέ ρη... Μὲ τὸν
ἴ διο τρό πο, ἡ ἀ κε ραι ό τη τα τοῦ ἀν θρώ πι νου
προ σώ που κα τα στρέ φε ται κα τὰ κά ποι ο τρό -
πο. Μπο ρεῖ ἀ κό μα νὰ λε χθεῖ πὼς ἡ ψυ χα νά -
λυ ση ἀ πο προ σω ποποι εῖ τὸν ἄν θρω πο ’’ (V.
Frankl, O Θε ὸς τοῦ Ἀ συ νει δή του, σ. 20-21).

Χρει ά ζε ται ὄντως πολύς κυνισμὸς γιὰ νὰ
με τα βά λου με τὸν ‘’ κατ’ εἰ κό να Θε οῦ ’’ ἄν θρω -

πο σὲ πράγ μα. Ἕ να σύ νο λο ὁρ μῶν, ἐν στί -
κτων, χη μι κῶν δι ερ γα σι ῶν, ‘’ μη χα νι σμῶ ν’’, τὰ
ὁ ποῖα ὁ εἰ δι κὸς τε χνι κὸς μπο ρεῖ νὰ προ γραμ -
μα τί σει, γιὰ νὰ φτιά ξει διάφορες μη χα νές.
Ἔ τσι ἔ χου με τὸν ἄν θρω πο-φο νι κὴ μη χα νή,
κα τάλ λη λο γιὰ τὰ ἀ πάν θρω πα ὁ λο κλη ρω τι κὰ
συ στή μα τα, τὴ γυ ναί κα-μηχα νὴ τοῦ σέξ, τὸν
ἄν θρω πο-γρα νά ζι στὶς τε ρά στι ες ἁ λυ σί δες
πα ρα γω γῆς, τὸν ἄν θρω πο-πι ό νι στὰ παγ κό -
σμια κυ κλώμα τα δι α φθο ρᾶς. Τὸν ἄν θρω πο
χω ρὶς ταυ τό τη τα. Ἕνα ἀ πρό σω πο νού με ρο
στὶς ἀ να λώ σι μες ἀν θρώ πι νες μᾶζες. Τί τρα -
γω δί α!

Πῶς νὰ μὴν εἶ ναι λοι πὸν ἀ να τρε πτι κὴ ἡ
στά ση καὶ ὁ λό γος τῆς Ἐκ κλη σί ας, ποὺ ἀν τὶ
γιὰ πράγ μα, θε ω ρεῖ τὸν ἄν θρω πο, ἀ κό μα καὶ
τὸν πιὸ ἁ μαρ τω λό, μο να δι κὸ καὶ ἀ νε πα νά λη -
πτο;  Δι α χω ρί ζει ἀπόλυτα τὸν ἄν θρω πο ἀ πὸ
τὴν ἁ μαρ τί α του. Κα τα δι κά ζει τὴν ἁ μαρ τί α
του, ἀλ λὰ θε ω ρεῖ πο λύ τι μον αὐ τὸν ποὺ τὴ δι -
α πράτ τει. Καὶ ἀ γω νί ζε ται νὰ τὸν ἀ να πλά σει.
Τὸν ἀ να συν θέ τει, τὸν ἀ να δει κνύ ει και νὴ κτί -
ση, νέα δημιουργία. Ἀν τὶ γιὰ ἀ πρό σω πο, ψυ -
χρὸ ἀν τι κεί με νο, τὸν βλέ πει πάν τα σὰν εἰ κό -
να τοῦ Θε οῦ, μὲ δι κή του ταυ τό τη τα, μὲ ὑ -
πεύ θυ νη ἐ λευ θε ρί α.

Μὰ καὶ ὁ ἴ διος ὁ Θε ὸς παίρ νει τὴν ἀν θρώ -
πι νη μορ φή, σταυ ρώ νε ται καὶ γιὰ τὸν πιὸ ἀ -
σή μαν το ἄν θρω πο, τὸν τι μᾶ στὸ ἔπα κρο κά -
νον τάς τον μέ λος τοῦ ἴδιου τοῦ σώ μα τός
Του. Μιὰ ζη λευ τὴ ἀντιμετάδοση χαρισμάτων
λαμ βά νει χώ ρα: Ὁ ἄν θρω πος θεωρεῖ τιμή
του νὰ εἶ ναι εἰ κό να τοῦ Θε οῦ, ἀλ λὰ καὶ ὁ Θε -
ὸς δὲν ντρέ πε ται κα θό λου νὰ παίρ νει γιὰ δι -
κή του μορ φὴ τὴν εἰ κό να τοῦ ἀν θρώ που. Τί
με γα λεῖ ο!

Ἕνας ἀ σκη τὴς ἔκανε με τά νοι α, προσκυ-
νοῦσε δηλ. κά θε ἄν θρω πο, ἄν δρα ἢ γυ ναί κα
ἀ δι α κρί τως, ποὺ τὸν ἐ πι σκε πτό ταν. Κι ὅ ταν

ΠΡΑΓΜΑ   Ἤ ΠΡΟΣΩΠΟ;



Ἕνας φούρναρης ἤθελε πολύ νά ἰδεῖ καί
νά γνωρίσει ἀπό κοντά κάποιον σπουδαῖο
ἀσκητή πού ζοῦσε μέ τούς μαθητές του, ὄχι
πολύ μακριά ἀπό τήν πόλη του. Ὅταν ὁ ἀσκη-
τής τό ἔμαθε, μεταμφιέσθηκε σέ ζητιάνο καί
πῆγε στόν φοῦρνο. Ἐκεῖ, ζήτησε ἕνα καρβέλι
ψωμί. Ὁ φούρναρης δέν τοῦ ἔδωσε· καί τότε
ἐκεῖνος ἅρπαξε ἕνα καρβέλι καί ἄρχισε νά τό
τρώει! Ὁ φούρναρης νευρίασε μέ τό «θράσος»
τοῦ «ζητιάνου». Τόν ἅρπαξε, τόν ξυλοκόπησε
καί τόν πέταξε στόν δρόμο! 

Ἕνας φίλος τοῦ φούρναρη βλέπει τόν μο-
ναχό - πού τόν γνώριζε - καί μαθαίνει τί ἔγινε.
Πηγαίνει ἀμέσως στόν φοῦρνο καί λέει στόν
φούρναρη: «Εἶσαι τρελλός; Αὐτός πού ἔδειρες
εἶναι ὁ σπουδαῖος ἀσκητής πού ἤθελες νά
γνωρίσεις!». Μετανοιωμένος ὁ φούρναρης τρέ-
χει, προφθαίνει τόν μοναχό καί τοῦ λέει: 

- Συγγνώμη πάτερ. Πές μου, τί νά κάνω γιά
νά διορθώσω τό σφάλμα μου;

- Πρέπει νά προσφέρεις ἕνα γεῦμα σέ μένα
καί στούς μαθητές μου (!!)

-Εὐχαρίστως, ἀπάντησε  ὁ φούρναρης. 
Τήν ὥρα τοῦ γεύματος, εἶπε ὁ σοφός

ἐκεῖνος μοναχός:
-Βλέπετε, ἀδελφοί μου, πόσο ἀγνοοῦμε τίς

ἐντολές τοῦ Χριστοῦ μας. Ὁ φίλος μας ὁ φούρ-
ναρης μᾶς παρέθεσε αὐτό τό πολυτελές γεῦμα
ἐπειδή εἴμαστε διάσημοι λόγῳ τῆς τάχα ἁγιω-
σύνης μας! Ἀλλά δέν μπόρεσε νά προσφέρει
ἕνα καρβέλι ψωμί γιά νά χορτάσει τήν πείνα
ἑνός ταλαίπωρου ζητιάνου!

*   *    *

Ἀλήθεια, πόσες φορές κάνουμε ἀνάλογες

διακρίσεις στήν ζωή μας; Περιφρονοῦμε τούς
ἄσημους καί ταπεινούς καί κολακεύουμε τούς
διάσημους καί ἰσχυρούς!

Γράφει ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος στήν ἐπιστο-
λή του πρός ὅλους τούς χριστιανούς:

-Ἀδελφοί μου, τήν πίστη σας στόν Κύριο
τῆς δόξης, τόν Ἰησοῦ Χριστό, νά μήν τήν ἐκδη-
λώνετε μέ μεροληψίες πρός τούς συνανθρώ-
πους σας. Γιά παράδειγμα ἐάν εἰσέλθει στήν
σύναξή σας ἕνας ἄνθρωπος μέ χρυσά δακτυλί-
δια καί πολυτελῆ ἐνδύματα, καί εἰσέλθει καί
ἕνας πτωχός μέ λερωμένα ἐνδύματα· καί σεῖς
δώσετε σημασία στόν καλοντυμένο καί τοῦ
εἰπεῖτε: «ἐσύ κάθισε ἐδῶ, στήν καλή θέση»,
καί στόν φτωχό εἰπεῖτε: «ἐσύ στάσου ἐκεῖ ἤ
κάθισε ἐδῶ κάτω, δίπλα στό σκαμνί πού βάζω
τά πόδια μου», δέν μεροληπτεῖτε καί δέν γίνε-
στε κριτές κάνοντας πονηρές σκέψεις (Ἰακ. 2,
1-4);

Φυσικά, τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου
εἶναι ἐνδεικτικό, προκειμένου νά καταλάβουμε
ὅτι ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ «νά ἀγαπήσεις τόν
πλησίον σου ὅπως τόν ἑαυτό σου» ἀφορᾶ
τούς πάντες. Δηλ. «πλησίον μας» εἶναι ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι.

Ἀλλιῶς, ἀρχίζουμε νά ὑπολογίζουμε κέρδη,
συμφέροντα, ὠφέλη καί πολλά ἄλλα. Τότε
ὅμως, καταπατοῦμε τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης·
καί ἔτσι ἀρχίζει ἡ ταραχή τῆς ψυχῆς, οἱ ἐνοχές
καί ἡ πίκρα γιατί μᾶς πηγαίνουν «στραβά» τά
πράγματα στήν ζωή μας. Ἄς «μεγαλώσουμε»
λοιπόν τήν καρδιά μας ὥστε νά χωράει ἀκόμη
καί αὐτούς πού ἀντιπαθοῦμε! Καί ἔτσι θά γί-
νουμε μιμητές τοῦ ἐπουράνιου Πατέρα μας
πού «ἀγαπάει τούς δικαίους καί ἐλεεῖ τούς
ἁμαρτωλούς».

Ἀρχιμ. Ν.Κ.

κά ποι οι τοῦ ἔ κα μαν πα ρα τή ρη ση, πὼς εἶ ναι ἀ -
νάρ μο στο σὲ μο να χὸ νὰ προ σκυ νά ει ἁ πλοὺς
λα ϊ κούς, τοὺς ἀ πο στό μω σε λέ γον τας: ‘’Ἐγὼ
τὴν εἰ κό να τοῦ Θεοῦ προ σκυ νῶ. Εἶ δες τὸν ἀ -
δελ φό σου; Εἶ δες Κύ ριον τὸν Θε όν σου’’.

Ὑ πάρ χει ἐ πα νά στα ση ἀ να τρε πτι κό τε ρη ἀ -
π’ αὐ τήν; Κι ἐ σύ; Εἶ σαι ἀ νά με σα σὲ  τέ τοι ους
ἐ πα να στά τες;

Πρωτ. Δ.Μ.

ΛΥΧΝΙΑ  ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
Μηνιαῖον Περιοδικόν

Ἱ. Μητροπόλεως  Νικοπόλεως
Ἐκδότης: Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος

Ὑπεύθ.: Ἀρχιμ.  Νίκων Κουτσίδης* 
Τηλ. 26820 51161* Κωδικός 091984

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 *  Ἀρ. Φύλλου 350*  Ἔτος  ΛΒ΄
Διανέμεται δωρεάν * Εἰσφορές δεκτές

Γραφικές Τέχνες  «ΜΕΛΙΣΣΑ» Α.Ε.
Τηλ. 2397 023 313  Ἀσπροβάλτα Θεσ/νίκης

ΜΗΠΩΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;

ΜΗΠΩΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ;




