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Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

ταν ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο, τοῦ ἐξασφάλισε μὲ ἰδιαίτερη
φροντίδα τὸν ἰδανικότερο τόπο
κατοικίας. «Ἐφύτευσε Παράδεισον ἐν Ἐδὲμ
κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον». Ἔκαμε ἕναν κῆπο μοναδικό, «παντοίοις ὡραϊσμένον φυτοῖς», στολισμένο μὲ
κάθε δένδρο «ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν
εἰς βρῶσιν». Ἐκεῖ ὁ ἄνθρωπος ἦταν μέτοχος
θείας ζωῆς, «ἰσάγγελος μικτὸς» (ὑλικὸς καὶ
πνευματικὸς) καὶ «ζῶον μικτόν, μέσον ταπεινότητος ὁμοῦ καὶ μεγέθους», μικρὸς καὶ
μεγάλος ταυτόχρονα.
Ὁ ἄνθρωπος ὅμως, μὲ τὴν παράβαση τῆς
θεϊκῆς ἐντολῆς, ἀπώλεσε τὸν πάντερπνο ἐκεῖνο Παράδεισο. Μὲ τὴν ὑποβολὴ τοῦ ὄφεως,
πρώτη ἡ Εὔα καὶ κατόπιν ὁ Ἀδάμ, ἐπέτρεψαν τὴν εἴσοδο τῆς ἁμαρτίας στὸν κόσμο. Ἡ
ἁμαρτία συνεπέφερε κατάσταση θνητότητας.
Ἡ Εὔα, πλασμένη γιὰ μητέρα τῆς ζωῆς, κληροδότησε στὰ τέκνα της τὸν θάνατο. Μετέστρεψε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ σὲ κατάρα. Τὴ
χαρὰ σὲ ἀρὰ (βλ. καὶ ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 416, Μάρτ. 2018).
Ἀλλὰ τὰ πράγματα δὲν ἔμειναν μονίμως
ἐκεῖ. Μιὰ δεύτερη Εὔα ἀνέτειλε στὸν κόσμο.
Τὸ ἀνθρώπινο γένος δὲν καταδικάστηκε ἀνεπιστρεπτί. Παρὰ τὴ μακραίωνη ταλαιπωρία
του, κατάφερε κάποτε νὰ κυοφορήσει τὴ
μητέρα τοῦ Θεοῦ, τὴν Θεοτόκο. Στὸ πρόσωπό της ξαναβρήκαμε τὸν χαμένο παράδεισο,
ὅλα τὰ θεϊκὰ ἀγαθὰ ποὺ εἴχαμε χάσει κατὰ
τὴν πρώτη μας παρακοή.
Ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι ἡ ἐπανόρθωση
τῶν πάντων. Ἀνάκληση τοῦ Ἀδάμ, λύτρωση
τῆς Εὔας, λύση τῆς κατάρας, ἐρχομὸς τῆς
εὐλογίας. «Χαρᾶς αἰτία» γιὰ ὅλον τὸν κόσμο, ἀφοῦ μέσῳ αὐτῆς «χαρᾶς πληρούμεθα
καὶ ζωὴν κληρονομοῦμεν», «χαρᾶς μέτοχοι

γενόμενοι τῆς ἀϊδίου». Οἱ Πρωτόπλαστοι λόγῳ τῆς δαιμονικῆς ἀπάτης γυμνώθηκαν ἀπὸ
τὴ θεοΰφαντη στολή, ἀπὸ τὰ θεϊκὰ χαρίσματα
ποὺ στόλιζαν τὴν ψυχή τους. Ἀφότου ὅμως
κυοφόρησε τὸν Χριστὸ ἡ Παναγία, «στολὴν
ἀφθαρσίας ἐνεδύθημεν» πάλι.
Γι’ αὐτὸ καὶ ἀναφωνοῦμε στὸν ὑπέροχο
Ἀκάθιστο Ὕμνο: «Χαῖρε, Ἐδὲμ ἀνοίξασα τὴν
κεκλεισμένην, Ἁγνή». Γεμάτοι εὐγνωμοσύνη
ἀναγνωρίζουμε, ὅτι δι’ αὐτῆς «ἐλύθη παράβασις» καὶ «ἠνοίχθη Παράδεισος». Καὶ ὄχι μόνο
ἄνοιξε τὸν Παράδεισο, ἀλλὰ ἡ ἴδια πλέον, ἡ
θεόνυμφη Δέσποινα, εἶναι τώρα μυστικὸς καὶ
ἔμψυχος Παράδεισος, «κῆπος κεκλεισμένος
καὶ πηγὴ ἐσφραγισμένη». Ἂν ὁ παλαιὸς Παράδεισος εἶχε στὸ μέσον του τὸ δένδρο τῆς
ζωῆς, τώρα ἡ Θεοτόκος, ὡς μυστικὸς Παράδεισος, βλαστάνει «ἀγεωργήτως», χωρὶς ἀνθρώπινη παρέμβαση, τὸν Χριστό. Εἶναι «ὁ ἀειθαλὴς τῆς ἀφθαρσίας παράδεισος», ὅπου «τὸ
ζωοποιὸν ξύλον φυτευθέν», χορηγεῖ σὲ ὅλους
καρποὺς ἀθανασίας (ἅγ. Γρηγόριος Νεοκαισαρείας). Καὶ ἐπειδὴ ἀκριβῶς, αὐτὸ «τὸ ξύλον
τῆς ζωῆς» ποὺ ἔχει ἐν μέσῳ, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος, ὀνομάζεται ἔμψυχος Παράδεισος καὶ
νοητὴ Ἐδὲμ ἡ Θεοτόκος.
Ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπάρχει μέτρο σύγκρισης
ἀνάμεσα στὸν παλαιὸ καὶ τὸν νέο Παράδεισο. Ἡ νοητὴ Ἐδέμ, ἡ Παναγία, ἀναδείχθηκε
πιὸ ἱερὴ καὶ πιὸ θεϊκὴ ἀπὸ τὴν πρώτη Ἐδέμ.
Γιατὶ ἂν σὲ κείνη κατοίκησε ὁ χοϊκός, ὁ γήινος
Ἀδάμ, στοὺς κόλπους τῆς Θεοτόκου κατοικεῖ
ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ (ἅγ. Ἰω.
Δαμασκηνός).
Σ’ αὐτὸν τὸν ἔμψυχο Παράδεισο, στὴν
ἀγκαλιὰ τῆς Παναγίας, στὴ χώρα τοῦ ἀχωρήτου, εἴθε νὰ κατοικήσουμε ὅλοι μας!

.1 ,

Πρωτ. Δ. Μ.

Λ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΟΠΛΑ

ίγο πρὶν τό Πάθος Του ὁ Χριστός
ἀπηύθυνε καὶ σέ μᾶς - καὶ ὄχι μόνο
στοὺς Ἑβραίους - ἐκεῖνο τό κορυφαῖο παράπονο: «Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, πόσες φορές θέλησα νά μαζέψω τά
παιδιά σου, ὅπως ἡ κλώσσα μαζεύει τά
κλωσσόπουλα κάτω ἀπό τά φτερά της, ἀλλά ἐσεῖς δέν τό θελήσατε»! (Ματθ. 23, 37)
Γιατί ἄραγε; Γιατί;
Αὐτός ὅμως, πού Τόν ἀνεβάσαμε στόν
Σταυρό φορτωμένο μέ ὅλα τα ἀναπάντητα «γιατί;» τῆς δικῆς μας περιφρόνησης,
κακίας καὶ ἐγκατάλειψης, φτάνει πάνω
στόν Σταυρό νά νιώσει ὡς ἄνθρωπος καὶ
τήν ἔσχατη ἐγκατάλειψη ἀπό αὐτόν τόν
ἴδιο τόν Ἐπουράνιο Πατέρα Του, καὶ νά
ξεστομίσει τό πιό δυνατό «γιατί;» τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας! «Θεέ μου, Θεέ μου,
γιατί μέ ἐγκατέλειψες;»
Ὅπως ἐνίοτε συμβαίνει καί μέ δικά
μας «γιατί;», ἔτσι κι ο Χριστός πάνω στον
Σταυρό δέν πῆρε κι Ἐκεῖνος ἀπάντηση
στό ἐκκωφαντικό «γιατί;» τῆς τελευταίας
προσευχῆς του! Κι ἐνῶ ὡς Θεός μποροῦσε
νά ... σώσει τόν Ἑαυτό Του καί νά κατεβεῖ
ἀπό τόν Σταυρό, δέν ὑπάκουσε στή λογική
τῶν σταυρωτῶν Του, πού Τόν προκαλοῦσαν νά τό κάνει δῆθεν γιά νά πιστέψουν σ’
Αὐτόν. Δὲν ὑπάκουσε στή λογική τοῦ βλάσφημου ληστῆ, πού τοῦ ἔλεγε: «Ἂν εἶσαι
ὁ Χριστός, σῶσε τόν ἑαυτό σου καί κατέβα ἀπό τόν Σταυρό. Σῶσε τόν ἑαυτό σου,
σῶσε κι ἐμᾶς». Δὲν ὑπάκουσε στή λογική
τή δική μας, μιά λογική πού καί σήμερα
Τόν θέλει ἁπλῶς «πυροσβέστη» ὅλων τῶν
ἐπίγειων κακῶν καί τίποτε ἄλλο!
Ἀντίθετα, ὑπάκουσε στόν Πατέρα
Του, πού Τόν ἔστειλε νά γίνει ὄχι ἁπλῶς
«πυροσβέστης» στίς φωτιὲς τῶν ἐπίγειων δοκιμασιῶν μας, ἀλλά κάτι ἀσύγκριτα
μεγαλύτερο καί μονιμότερο: ἐλευθερωτής
τῶν ψυχῶν μας ἀπό τή σκλαβιά τῶν παθῶν καί τῆς ἁμαρτίας καί Νικητής τοῦ

ἔσχατου ἐχθροῦ μας, τοῦ θανάτου! Αὐτά
τά λυτρωτικά καί αἰώνια δῶρα, αὐτούς
τούς κορυφαίους καρπούς τῆς ἀγάπης
ἀλλά καί τῆς παντοδυναμίας Του, μᾶς
τούς χάρισε μὲ τόν παράδοξο τρόπο τῆς
Ἄκρας Ταπείνωσής Του, τοῦ ἑκουσίου
ἐξευτελισμοῦ Του, τοῦ ἑκουσίου Πάθους
Του καί τοῦ ἑκουσίου θανάτου Του πάνω στόν Σταυρό! Ἔτσι ἔκανε τόν Σταυρό
καί τόν θάνατό Του, ὄχι ἐνδείξεις ἀδυναμίας Του, ἀλλά τά πιό ἔνδοξα σημάδια
τῆς Παντοδυναμίας Του!
Πολύ παράδοξη φαίνεται ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ μας! Μὲ αὐτό τόν τρόπο
θέλησε νά μᾶς δείξει ὅτι ἡ ἀγάπη καί
ἡ παντοδυναμία Του ταυτίζονται. Τά
ὅπλα του δὲν εἶναι ἡ γροθιά, τό τσεκούρι ἤ τά τάνκς. Τά κορυφαῖα σημάδια τῆς
παντοδυναμίας Του δὲν ἦταν ὁ χορτασμός τῶν πεντακισχιλίων, οἱ θεραπεῖες
τῶν ἀρρώστων ἤ οἱ προσωρινὲς ἀναστάσεις κάποιων νεκρῶν. Τά πιό δυνατά
ὅπλα Του ἔγιναν ἡ ἔσχατη ταπείνωση
τοῦ Σταυρικοῦ του θανάτου καί ὁ φαινομενικός ἐκμηδενισμός τῆς Θεόσωμης
ταφῆς Του!
Καί αὐτά τά ἔκανε καί ὅπλα δικά
μας, στόν πόλεμο κατά τοῦ κακοῦ, κατά τοῦ διαβόλου καί κατά τοῦ ἴδιου τοῦ
θανάτου μας. Δύναμή μας καί ὅπλα μας
εἶναι ὁ Σταυρός καί ὁ Τάφος Του! Ὁ
πόνος Του καί ὁ θάνατός Του! Δὲν εἶναι ἡ Σταύρωσή Του ἡ ἧττα, τήν ὁποία
διαδέχεται ἡ νίκη, ἡ Ἀνάσταση, ἀλλά
ΚΑΙ ἡ Σταύρωση εἶναι νίκη, τήν ὁποία
διαδέχεται ἡ ἐπίσης νίκη, ἡ Ἀνάσταση. «Ἡ Ἀνάσταση», λέει ὁ π. Γεώργιος
Φλωρόφσκι, «ἀποκαλύπτει καί συνεχίζει τή νίκη τοῦ Σταυροῦ. Ἡ δύναμη τῆς
Ἀνάστασης εἶναι ἀκριβῶς ἡ δύναμη τοῦ
Σταυροῦ»!
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Χάρολντ Πίντερ (1930-2008) ὑπῆρξε σπουδαῖος ἄγγλος συγγραφέας (βραβεῖο Νόμπελ Λογοτεχνίας
2005). Σέ συνέντευξή του εἶπε καί τά ἑξῆς
πολύ ἐνδιαφέροντα (Ἔφοδος στόν Οὐρανό,
ἐκδ. Ἁρμός, 2007, σελ. 406):
«Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας ὑποφέρουν
συνήθως ἀπό τρομακτική ματαιοδοξία. Εἶναι πονηροί καί ἄσχημοι. Ἄσχημος γιά μένα
εἶναι ὁ ἄπληστος, ὁ ἐπιθυμῶν νά ἐξουσιάζει.
Τό «μέτρο» πού ἐκπέμπουν οἱ πράξεις μας
εἶναι ἡ ὀμορφιά μας! Στό ἔργο μου «Ὥρα γιά
πάρτυ», σέ ἕνα πολύ κομψό διαμέρισμα στό
κέντρο τῆς πόλης, κάποιοι ἄνθρωποι κάνουν
ἕνα πάρτυ. Ἀπό ἔξω, ἀπό τόν δρόμο, πού
καί πού ἀκούγονται φωνές, ἦχοι ἑλικοπτέρων
καί γενικότερα γίνεται κάποια πορεία, μιά
διαδήλωση. Κάποια στιγμή, μερικοί ἄνθρωποι ἐκεῖ ἔξω συλλαμβάνονται βιαίως ἀπό τήν
ἀστυνομία! Μέσα στό διαμέρισμα ὑπάρχουν
κάποιοι πού γνωρίζουν, καί μερικοί μάλιστα
εἶναι πολύ ἀναμεμειγμένοι σέ ὅ,τι γίνεται
ἔξω! Ἕνας ἀπό τούς χαρακτῆρες τοῦ ἔργου
λέει σέ ἕνα σημεῖο: «Θέλουμε εἰρήνη καί θά
τήν ἔχουμε, ἀλλά θέλουμε μιά εἰρήνη ἀκλόνητη, ἔτσι...» καί δείχνει στούς ἄλλους τήν
σφιγμένη του γροθιά. Γι᾿ αὐτόν, ἡ εἰρήνη εἶναι
ἀκλόνητη, καλή, ἀναγκαία, μέ τήν προϋπόθεση ὅτι ἡ ἐξουσία εἶναι στά χέρια του! Αὐτό
εἶναι τό κυριότερο χαρακτηριστικό ὅλων τῶν
ἀνθρώπων τῆς ἐξουσίας πού γνώρισα. Οἱ ἔννοιες τῶν λέξεων γι᾿ αὐτούς ὁρίζονται ἀπό τό
προσωπικό τους συμφέρον. Ἡ εἰρήνη εἶναι
πόλεμος, ἄν δέν εἶναι αὐτοί ἡ ἐξουσία!»
Ἐκπληκτικές οἱ διαπιστώσεις τοῦ διάσημου συγγραφέα. Προπαντός γιατί μᾶς
ἀφοροῦν ὅλους! Ἐφόσον τό προσωπικό
συμφέρον τῶν ἀνθρώπων πολύ συχνά καθορίζει τόν τρόπο τῆς σκέψης καί τῆς ζωῆς
τους. Δυνατότητα θεραπείας ὑπάρχει;
Παραμονές τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ,
δύο ἀπό τούς μαθητές του Τοῦ ζητοῦν
πρωτεῖα ἐξουσίας! Οἱ ὑπόλοιποι δέκα

ἀκοῦν καί ἀγανακτοῦν! Ὁ Χριστός τούς
διορθώνει ὅλους λέγοντας:
«Ξέρετε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν
κυβερνοῦν τυραννικά... Σέ σᾶς ὅμως δέν
πρέπει νά γίνεται αὐτό. Ἀλλά ὅποιος ἀπό
σᾶς θέλει νά γίνει μεγάλος, πρέπει νά εἶναι ὑπηρέτης σας. Καί ὅποιος θέλει νά εἶναι ἀνάμεσά σας πρῶτος, πρέπει νά εἶναι
δοῦλος σας. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου δέν ἦλθε νά ὑπηρετηθεῖ ἀλλά νά
ὑπηρετήσει· καί νά δώσει τήν ζωή του λύτρο γιά πολλούς» (Ματθ. 20, 25-28).
Ἐπεξηγεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος αὐτά τά λίγο... βαριά λόγια:
«Τό πάθος τῶν πρωτείων εἶναι τυραννικό
καί ἐνοχλεῖ συνεχῶς ἀκόμη καί τούς σπουδαίους ἀνθρώπους. Γι᾿ αὐτό ὁ Κύριος «τέμνει»
τίς ψυχές τῶν μαθητῶν του πού ἔχουν πληγεῖ
ἀπό τήν ἁμαρτία. Καί ἀφαιρεῖ: ἀπό τούς μέν,
τήν ὑπερηφάνεια (=πρωτεῖα)· ἀπό τούς δέ,
τόν φθόνο. (Γιατί μόνο αὐτοί οἱ δύο νά ζητοῦν προνόμια;). Ἐγώ, λέγει, ὁ Χριστός ‘’καί
τή ζωή μου ἔδωσα’’. Καί γιά ποιούς τό ἔκανε;
Γιά τούς ἐχθρούς. Μή φοβηθεῖς, λοιπόν, νά ταπεινωθεῖς, ἐπειδή τάχα μειώνεται ἔτσι ἡ δόξα
σου. Ἐσύ ταπεινώνεσαι γιά τό συμφέρον σου.
Μέ τήν ταπείνωσή σου σώζεσαι. Αὐτή εἶναι
ἡ θύρα τῆς βασιλείας τῶν Οὐρανῶν» (Εἰς τό
κατά Ματθαῖον, Ὁμιλία 65, P.G. 58, 622).
Ἄς παρακαλέσουμε, λοιπόν, τόν Χριστό:
«Νυμφίε Χριστέ, Σύ πού εἶσαι ὡραιότερος (=ἁγιώτερος) ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους
καί μᾶς κάλεσες στό πνευματικό τραπέζι τῆς
Βασιλείας Σου, ἀπό τήν «ἄσχημη» μορφή
μου ἀφαίρεσε τά «ἄσχημα ροῦχα» μου (=τά
ἁμαρτήματά μου), μέσῳ τῆς συμμετοχῆς μου
στά παθήματά Σου. Καί ἀφοῦ μέ στολίσεις
μέ τήν στολή Δόξης τῆς ὡραιότητάς Σου,
ἀνάδειξέ με πλήρη χαρᾶς συνδαιτυμόνα τῆς
Βασιλείας Σου, ὡς εὔσπλαγχνος». (Μεγάλη
Δευτέρα βράδυ, ἀπόστιχα αἴνων).

.3 ,

Ἀρχιμ. Ν.Κ.

Ἡ

ΤΙΜΗ ΑΓΙΟΥ, ΜΙΜΗΣΗ ΑΓΙΟΥ

Ἐκκλησία ὀνομάζεται ἀπό τούς
Διδασκάλους καί Ὑμνογράφους
«Οὐρανός Πολύφωτος». Ἡ ὀνομασία αὐτή εἶναι μιά εἰκόνα πού μᾶς
παρουσιάζει τήν πνευματική λαμπρότητα
καί ὡραιότητα τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅπως ὁ φυσικός οὐρανός εἶναι
γεμᾶτος ἀστέρια, ἄλλα μικρά καί ἄλλα μεγάλα, πού λάμπουν τή νύκτα καί
τήν ἡμέρα λάμπει τό μεγάλο ἀστέρι πού
λέγεται ἥλιος, ἔτσι καί ὁ πνευματικός
οὐρανός, ἡ Ἐκκλησία. Ἥλιος ὁ Χριστός.
Ἀστέρια εἶναι οἱ Ἅγιοι, πού λάμπουν στό
πνευματικό στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας.
Λάμπουν μέ τό φρόνημα, τό ἦθος, τή συμπεριφορά, τόν τρόπο τῆς ζωῆς, τά λόγια
τῆς διδασκαλίας καί τά θαύματα πού κάνουν· ταυτόχρονα διαφέρουν ὁ ἕνας ἀπό
τόν ἄλλο στήν τιμή καί στή δόξα. Κάθε
ἅγιος ἔχει τή δική του λάμψη καί τά ἰδιαίτερα χαρίσματά του. Ἀναρίθμητα τά
ἀστέρια. Ἀναρίθμητοι καί οἱ ἅγιοι.
Οἱ ἅγιοι εἶναι «ζωντανές εἰκόνες τοῦ
Θεοῦ» ἐπί τῆς γῆς, «ἐπίγειοι ἄγγελοι
καί οὐράνιοι ἄνθρωποι», ἐφαρμοσμένο
Εὐαγγέλιο, κατοικητήρια τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ. Εἶναι ὅ,τι πιό ἐκλεκτό ἔχει νά παρουσιάσει ἡ ἀνθρωπότητα, τό «ἁλάτι τῆς
γῆς», τό «φῶς τοῦ κόσμου». Ἀποδεικνύουν σέ ποιά ὕψη ἀρετῆς καί ἁγιότητας
μπορεῖ νά φθάσει ὁ ἄνθρωπος, ὄχι μέ τίς
δικές του δυνάμεις ἀλλά μέ τήν δύναμη
τοῦ Χριστοῦ.
Ἔχουμε χρέος νά τιμοῦμε τούς ἁγίους. Μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά τούς
ἱκετεύουμε νά μεσιτεύουν γιά μᾶς, διότι
χάρις στήν ἀρετή τους ἔχουν περισσότερη παρρησία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
ἔλεγε, πολύ ὡραῖα: «τιμή ἁγίου, μίμηση ἁγίου». Ἡ πιό γνήσια τιμή πού μποροῦμε νά τούς προσφέρουμε δέν εἶναι

τά λόγια καί ὁ θαυμασμός μας, ἀλλά ἡ
προσπάθεια νά τούς μιμηθοῦμε.
Οἱ ἑορτές τῶν ἁγίων εἶναι ἀφορμή
εὐφροσύνης καί χαρᾶς, πρόξενοι μεγάλης ὠφέλειας καί προτροπή γιά ἀρετή.
Ὅταν, ὅμως, τίς γιορτάζουμε μέ σωστό
τρόπο. Ὄχι εἰδωλολατρικά καί σωματικά: «φάγωμεν καί πίωμεν», μόνο μέ
γλέντια, διασκεδάσεις, μεθύσια. Ἀλλά
ὅταν τίς γιορτάζουμε χριστιανικά καί
πνευματικά ἐμβαθύνοντας στό νόημά
τους, διαβάζοντας καί συμμετέχοντας
στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας. Τότε κατά
τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο: «ἐλευθερώνουμε τίς ψυχές μας ἀπό κάθε
ἁμαρτία· καταβάλλουμε τό θυμό πού
εἶναι σάν θηρίο· περιορίζουμε τή γλῶσσα πού μοιάζει μέ ξίφος· βάζουμε στ᾿
αὐτιά μας πόρτες γιά νά ἀνοίγουν καί
νά κλείνουν καλά· ἐπιβάλλουμε προσοχή καί σωφροσύνη στά μάτια μας». Καί
ἔτσι ἀποδίδουμε τήν ἁρμόζουσα στούς
ἁγίους τιμή.
Μήν ἀφήνουμε νά περνοῦν ἀνεκμετάλλευτες οἱ θαυμάσιες εὐκαιρίες τῶν
ἑορτῶν τῶν ἁγίων. Ἄς φροντίζουμε κάθε
χρόνο νά συμμετέχουμε σέ αὐτές καί νά
ζοῦμε ὅλο καί πιό βαθιά τό νόημά τους.
Ἀρχιμ. Ι.Ν.
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