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ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΙΨΟΥΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ
τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου, ἀπὸ τὸ βιβλίο «Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (ὁμιλίαι)»,
Τόμος Α΄, Ἔκδοσις ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

«Εἶπεν ὁ Κύριος», βροντοφώνησε ὁ Χριστός μας καὶ συνεχῶς βροντοφωνεῖ ἀπὸ τὸ
Ἱερὸν Του Εὐαγγέλιον «Ὅποιος δοῦλος μου, ποὺ βαπτίσθηκε στὸ Ὄνομά μου κι ἔμεινε
πιστός, μὲ ὁμολογήσει ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὅποιος γενναῖος ἀθλητὴς τοῦ Ὀνόματός μου μὲ κηρύξει Θεὸν ἀληθινὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, σταυρωθέντα καὶ ἀναστάντα
διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ ἀνθρώπου, ὁμολογήσω κάγῶ αὐτὸν ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Πατρός μου, ἐνώπιον τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀγγέλων» (Λούκ. 12, 8). Μακάριος καὶ εὐτυχῆς ὁ
ἄνθρωπος, ὁ Χριστιανὸς ὁ Ὀρθόδοξος, ποὺ θὰ ὁμολογήση ἐνώπιον τυράννων, ἐνώπιον ἄθεων, ἐνώπιον ὑλιστῶν καὶ ὀρθολογιστῶν τὴν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας.
Ἡ Ἐκκλησία μας πιστεύει καὶ ὁμολογεῖ ὅτι μέχρι τῶν ἔσχατων χρόνων, μέχρι τῆς συντέλειας τοῦ αἰῶνος δὲν θὰ ἐκλείψουν οἱ Ἅγιοί της καὶ ὅτι θὰ ἀναδεικνύη παιδιὰ ἅγια
καὶ ἄξια στεφάνων.
Ὅπως βλέπουμε, σήμερα… δὲν ἔχουμε ἀσκητάς μὲ ἄσκησι στὴν ἔρημο, δὲν ἔχουμε
ἀνθρώπους ποὺ νὰ ἀσκοῦνται ὅπως οἱ παλαιοὶ ἀσκητές, οἱ ἀναρίθμητοι θαυματουργοὶ ἅγιοι καὶ πνευματοφόροι ποὺ ἡ ἔρημος ἀνέδειξε. Ἐφ᾽ ὅσον ὅμως δὲν ἔχουμε τοιούτους ἀσκητάς καὶ ἀγωνιστάς, πῶς νὰ πιστέψουμε ὅτι μέχρι τῆς συντέλειας τοῦ αἰῶνος
δὲν θὰ ὑστερήσει ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ ἅγιους;
Ποιοὶ θὰ εἶναι οἱ ἅγιοι τῶν ἐσχάτων χρόνων, τὴν στιγμὴ ποὺ κι ἐμεῖς οἱ μοναχοὶ δὲν
παρουσιάζουμε τὴν ἄσκησι καὶ τὴν ἀρετὴ τῶν παλαιῶν ἀσκητῶν καὶ μοναχῶν; Κι ὅμως
πρέπει νὰ πιστεύουμε ἀκραδάντως ὅτι εἰς τοὺς ἔσχατους χρόνους, ποὺ ἤδη εἰσερχόμεθα καὶ προχωροῦμε, οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι θὰ εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ δώσουν τὴν μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ μας καὶ θὰ κηρύξουν καὶ θὰ βροντοφωνήσουν ὅτι ὁ Χριστός μας
ἐστὶν ὁ ἀληθὴς Θεός, ὁ ἐνανθρωπήσας διὰ τὸν ἄνθρωπον. Μὲ τὴν ὁμολογία αὐτὴ
θὰ στεφανωθοῦν καὶ θὰ ἁγιάσουν…
…Θὰ πρέπει νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἁγνίσουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ τὸν καθαρίσουμε
μέσα καὶ ἔξω καὶ ἰδιαίτερα τὸν λογισμό, διότι ἀπὸ τὸν λογισμὸ ξεκινοῦν ὅλα τὰ κακὰ
τόσο στὴν καρδιά, ὅσο καὶ στὸ σῶμα. Τὸ κακὸ ἐξωτερικεύεται διὰ τῶν μελῶν τοῦ σώματος, ἀφοῦ προηγουμένως ἡ διάνοια καὶ ὁ νοῦς γίνουν ὑποχείρια της ἁμαρτίας. Ὅπως βλέπουμε, οἱ μέλισσες δὲν πᾶνε στὰ ἄνθη ποὺ δὲν ἔχουν χυμὸ μέλιτος,
ἀλλὰ πηγαίνουν ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει χυμός, τὸν ὁποῖον
παίρνουν καὶ κατασκευάζουν μ᾽ αὐτὸν τὸ ὡραῖο μέλι.
Ἔτσι καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα περιπολεῖ καὶ ὅπου βρῆ διάνοια καὶ νοῦν καθαρόν, ἥσυχον, ἐπισκιάζει καὶ καρποφορεῖ. Λοιπόν, γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα,
τὸ ὁποῖον θὰ μᾶς κάνη δυνατοὺς καὶ θὰ μᾶς ἀξιώση
νὰ ὁμολογήσουμε τὴν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας, θὰ
πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμε, καὶ νὰ καθαρισθοῦμε ψυχικὰ
καὶ σωματικὰ γιὰ νὰ στεφανωθοῦμε…
…Σκεφθῆτε τί ὀμορφιὰ νὰ ὁμολογήση ἕνας χριστιανὸς στὴν σημερινὴ ἐποχὴ ἐνώπιον ἀσεβῶν τὴν
Θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Θεότητα τὴν Τρισυπόστατον, καὶ νὰ βρεθῆ ὁμολογητὴς καὶ γιὰ μιὰ στιγμὴ νὰ
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τὸν πάρουν οἱ ἄγγελοι καὶ νὰ ἀρχίσουν τὰ οὐράνια ἐμβατήρια τῆς νίκης καὶ τῶν ἐπαίνων!
Ὅλοι μας λέμε: «Μά, πῶς θὰ μαρτυρήσουμε; Ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ σηκώσουμε ἕνα
πονόδοντο, ἐγὼ πρῶτος». Μᾶς ἀγκυλώνει μία βελόνα, ὁτιδήποτε, καὶ ἀμέσως ἀρχίζουμε νὰ πονοῦμε, νὰ φωνάζουμε, νὰ θέλουμε οἰνόπνευμα, τὰ ἕνα, τὸ ἄλλο. Μόλις πονέσουμε λίγο, ἀμέσως τρέχουμε στὸν γιατρό, στὰ φάρμακα. Μὰ ἐκεῖ δὲν θὰ εἶναι τέτοιες
περιπτώσεις, ἐκεῖ θὰ εἶναι μαρτύρια σκέτα. Φοβερὰ πράγματα! Τί θὰ γίνη τότε; Ὁ πόθος ὑπάρχει, ἀλλὰ τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμο, ἡ δὲ σὰρξ ἀντιστέκεται, ἀντιδρᾶ, δὲν θέλει
νὰ ὑπομείνη πόνο καὶ θλίψι…
…Ὅμως στὰ μαρτύρια ἐπεμβαίνει ὑπερφυσικῶς ὁ Θεός. Ὁ Θεὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ
ξεκινάει τὸ μαρτύριο καὶ τὸ τελειώνει. Ἐὰν τὸ θεϊκὸν πῦρ δὲν πυρπολήση τὴν καρδιά, τὴν ψυχὴ τοῦ ὁμολογητοῦ, εἶναι ἀνθρωπίνως ἀδύνατον ὁ ἄνθρωπος νὰ δώση τὴν
μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ὑπομείνη γενναίως καὶ θριαμβευτικὰ τὸ μαρτύριον. Γι’
αὐτό, ὅταν μας λέγη ὁ λογισμός: «Μά, πὼς θὰ μαρτυρήσης, πὼς θὰ ὑπομείνης, κοίταξε πὼς δὲν μπορεῖς νὰ σηκώσης καὶ τὸν ἐλάχιστο πόνο», νὰ πιστεύουμε τότε
ὅτι, ὅταν κρίνη ὁ Θεὸς νὰ μαρτυρήσουμε, θὰ ἔρθη ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, θὰ στείλη τὸ
Ἅγιον Πνεῦμα, θὰ στείλη τὸ πῦρ τὸ οὐράνιον, θὰ μᾶς πυρπολήση καὶ θὰ μᾶς δώση τὴν δύναμι τοῦ μαρτυρίου.
Ἐπειδὴ ὅπως βλέπουμε νὰ ἐξελίσσωνται τὰ πράγματα στὸν κόσμο κι ὅπως πιστεύουμε ἀπ᾽ ὅσα ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶς ἔχει πληροφορήσει προφητικά, οἱ δύσκολοι καιροί
μας πλησιάζουν, ἴσως νὰ εἴμεθα εἰς τὸν ἐξωτερικὸ κύκλο καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ προχωροῦμε στὸν κατόπιν καὶ στὸν κατόπιν καὶ θὰ φθάσουμε στὸ κέντρο- αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπη νὰ μᾶς ἀπασχολήση οὐσιαστικὰ εἶναι τὸ «ἑνός ἐστι χρεία». Νὰ ἑτοιμαζώμεθα ὁλοένα καὶ πνευματικώτερα, νὰ ἐτοιμαζώμεθα ψυχικά, νὰ καθαρίζουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ
κάθε ἁμαρτία, νὰ μετανοοῦμε γιὰ τὴν ἁμαρτία ποὺ ἔχουμε πράξει ἢ γιὰ ὅ,τι θὰ πράξουμε στὴν συνέχεια, ὥστε νὰ βρεθοῦμε ὅσον γίνεται καλύτερα προετοιμασμένοι πρὸς
αὐτὸ τὸ τέλος. Δὲν ξέρουμε ἂν καὶ στὶς ἡμέρες μας φθάσουμε στὸ μαρτύριο.
Οἱ γονεῖς θὰ πρέπει νὰ ἐπιμεληθοῦν τὴν πίστι στὰ παιδιά τους. Νὰ ἐμφυτεύσουν,
νὰ μεταλαμπαδεύσουν τὴν δική τους πίστι, τὴν δική τους Ὀρθοδοξία στὰ παιδιά
τους. Νὰ τοὺς ἀναπτύξουν τὸ θέμα τῆς Θεότητος· νὰ πιστέψουν στὸν Θεό, διότι κλονίζονται τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἀπιστίας ποὺ ἐπικρατεῖ παντοῦ. Διότι, ἐὰν τὰ παιδιά μας δὲν θά᾽χουν πίστι γενναία στὴν ψυχή τους, πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν μεθαύριο τὸν προφητευμένο Ἀντίχριστο; Πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς πολλοὺς ὑπάρχοντας
ἀντίχριστους, ὅπως εἶναι οἱ Χιλιαστὲς καὶ τόσες ἄλλες φοβερὲς αἱρέσεις, ἐὰν δὲν ἔχουν
καθαρὰ τὴν πίστι στὸν Χριστό;
Βέβαια θὰ ἦταν πάρα πολὺ ὠφέλιμο, ἴσως στὸ μέλλον, νὰ γίνουν ὡρισμένες ὁμιλίες γύρω ἀπὸ τὴν πίστι στὸν Θεὸ μὲ ἀποδείξεις τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ, ὥστε τὰ παιδιὰ
νὰ ἀποκτήσουν θεμέλιο, διότι χωρὶς θεμέλιο ἕνα σπίτι πέφτει. Νὰ ἀποκτήσουν θεμέλιο γερό, σταθερό τῆς πίστεως μέσα τους, ὥστε νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ μποῦν μεθαύριο
στὴν ἄθλησι γιὰ τὴν ὁμολογία τῆς Θεότητος τοῦ Χριστοῦ μας.
Θὰ πρέπει νὰ ἀναλάβουμε ἕναν ἀγώνα ὅλοι μας νὰ βοηθήσουμε τὰ παιδιά, διότι
ὅπως διαβλέπω, παρὰ τὴν καλή τους προαίρεσι καὶ τὴν ἁπλότητα ποὺ τὰ διακρίνει, στὸ
θέμα τῆς πίστεως εἶναι ἀδύναμα. Καὶ τοῦτο, διότι δὲν βρήκανε αὐτὰ ποὺ βρήκαμε ἐμεῖς
ἀπὸ τὴν πατρίδα. Ἐδῶ βρῆκαν ἀδύνατα πράγματα κι ἑπομένως εἶναι πάρα πολὺ φυσικὸ νὰ εἶναι κι αὐτὰ ἀδύναμα. Θὰ πρέπει νὰ τὰ δυναμώσουμε καὶ νὰ τὰ ἐμψυχώσουμε στὴν πίστι. Αὐτὸ τὸ μάθημα βέβαια θὰ γίνη στὸ μέλλον καὶ νὰ μᾶς βοηθήση ὁ Θεὸς
νὰ τὸ κάνουμε, διότι θὰ εἶναι μεγάλη εὐεργεσία πρὸς τὰ παιδιά.
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Ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου, ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ»
Ἐκδόσεις ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ – ΠΡΕΒΕΖΑ, 1994

1. Τί σημαίνει ἡ φράση «βιβλιογραφικὸς ἔλεγχος»;
Ἰδού. Ἃς ὑποθέσωμε ὅτι σὲ μία βιβλιοθήκη εὑρίσκομε ἕνα παλαιὸ χειρόγραφο, ποὺ
δὲν ἔχει ἀκόμη ἐκδοθῆ καὶ δὲν τὸ ξέρει κανείς! Εἶναι γεμάτο μὲ πληροφορίες, διηγήσεις
καὶ ἰδέες. Πῶς θὰ τὶς ἀντιμετωπίσωμε; θὰ τὶς δεχθοῦμε στὰ τυφλά; Ἢ θὰ τὶς καταφρονήσωμε στὰ τυφλά; Πρέπει νὰ ἐλέγξωμε! Ἔχομε χρέος νὰ ἐξετάσωμε:
• Ποῦ βρέθηκε αὐτὸ τὸ βιβλίο;
• Πῶς ἔφθασε στὰ χέρια μας;
• Ἀπὸ ποιὸν προέρχεται;
• Εἶναι αὐθεντικό; Εἶναι ἐκεῖνο πού ἔγραψε ὁ συγγραφέας του; ἢ εἶναι ἀντίγραφο;
• Σὰν ἀντίγραφο εἶναι παραποιημένο; Ποιᾶς ἐποχῆς εἶναι;
Ἡ ἐξέταση τῶν θεμάτων αὐτῶν λέγεται βιβλιογραφικὸς ἔλεγχος.
2. Πῶς γίνεται ὁ βιβλιογραφικὸς ἔλεγχος. Ὅταν διαπιστώσωμε, πὼς κάποιο κείμενο εἶναι τὸ αὐθεντικὸ πρωτότυπο, τὸ κείμενο θεωρεῖται αὐτόματα γνήσιο καὶ βιβλιογραφικὰ ἀξιόπιστο. Τέτοια κείμενα εἶναι οἱ πάπυροι (= ἐπιστολὲς ἰδιωτῶν τῆς περιόδου
100 π. Χ. - 500 μ. Χ. ποῦ βρέθηκαν θαμμένες στὸ χῶμα τῆς Αἰγύπτου καὶ ὀνομάζονται
πάπυροι, ἐπειδὴ εἶναι γραμμένες σὲ «πάπυρο»).
Ὅμως τὰ μεγάλα βιβλία σώθηκαν σὲ χειρόγραφα μεταγενέστερης ἐποχῆς, ποὺ μετὰ
τὸ 1500 μ. Χ. ἐκτυπώθηκαν σὲ βιβλία.
Σὲ τί στηριζόμαστε γιὰ νὰ εἰποῦμε, ἂν τὸ βιβλίο εἶναι ἀξιόπιστο; Ἐξετάζομε:
α. πόσοι χειρόγραφοι κώδικες ἔχουν σωθῆ (γιατί ὅσο πιὸ πολλοὶ καὶ ἀπὸ διαφορετικὰ μέρη εἶναι οἱ κώδικες, τόσο πιὸ δύσκολο εἶναι νὰ ἔχουν ἀλλοιωθῆ)·
β. πόσο ἀρχαῖοι εἶναι οἱ σωζόμενοι κώδικες (γιατί ὅσο πιὸ κοντὰ στὴν ἐποχὴ συγγραφῆς τοῦ βιβλίου ἐγράφτηκαν, τόσο πιὸ ἀπίθανο εἶναι νὰ ἀλλοιώθηκαν στὶς ἀντιγραφές).
Α. Ὃ ἀριθμὸς τῶν κωδίκων.
α. Σὲ τί ἀριθμὸ κωδίκων σώζονται τὰ βιβλία τῆς ἁγίας Γραφῆς;
2.500 κώδικες περιέχουν ὁλόκληρη τὴν ἁγία Γραφή. (Παλαιὰ καὶ Καινή).
25.000 κώδικες περιέχουν μεγάλα κομμάτια ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή. (Συνήθως μό-

Δὲν κάνει νὰ κόβουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ
στὰ μέτρα τὰ δικά μας.
Χρέος μας εἶναι νὰ κόβουμε στὰ μέτρα τοῦ Θεοῦ
τὸν ἑαυτό μας.
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νο τὴν Καινὴ Διαθήκη).
Ἀπὸ ποῦ προέρχονται οἱ κώδικες αὐτοί;
Ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν Χριστιανικὸ κόσμο!
β. Τί ἰσχύει γιὰ τοὺς ἄλλους ἀρχαίους συγγραφεῖς;
Τοῦ Αἰσχύλου ἔχομε μόνο 50 χειρόγραφα.
Τοῦ Σοφοκλῆ 100.
Τοῦ Θουκυδίδη μόνο ὀκτῶ (8).
Τοῦ Πλινίου 200.
Τοῦ Ὀρατίου 500.
γ. Ἄρα ἀπὸ πλευρᾶς ἀριθμοῦ κωδίκων ἡ Γραφὴ ὑπερτερεῖ σὲ ἀσύγκριτο βαθμὸ ἀπὸ
ὅλα τὰ σωζόμενα ἀρχαῖα βιβλία.
Β. Ἡ ἀρχαιότητα τῶν κωδίκων
Καὶ ἀπὸ πλευρᾶς ἀρχαιότητος τῶν κωδίκων ὑπερτερεῖ σὲ ἀσύγκριτο βαθμό.
• Ἡ Ἱστορία τοῦ Θουκυδίδου ἐξιστορεῖ τὰ γεγονότα τῆς περιόδου 460-400 π. Χ. Δὲν
σώζεται τὸ πρωτότυπο (αὐτόγραφο) τοῦ Θουκυδίδη! Σώζονται μόνο ὀκτώ χειρόγραφα, ὅλα γραμμένα μετὰ τὸ 900 μ.Χ., δηλαδὴ 1300 χρόνια τουλάχιστον μεταγενέστερα!...
• Ἡ Ποιητική του Ἀριστοτέλη. Ἐγράφη τὸ 343 π.Χ.
Ὁ ἀρχαιότερος κῶδιξ, μὲ τὴν «Ποιητική» προέρχεται ἀπὸ τὸ ἔτος 1100 μ.Χ., δηλαδὴ εἶναι 1400 χρόνια μεταγενέστερος!
• Ὁ Γαλατικὸς Πόλεμος τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος.
Ἐγράφη τὸ 50 μ.Χ. Σώζεται σὲ λίγους κώδικες, ποὺ ὅλοι ἐγράφησαν μετὰ τὸ 1000
μ.Χ..
Ἀμφισβητεῖ κανεὶς τὰ βιβλία αὐτά; Κανείς!
Ἡ Καινὴ Διαθήκη.
Ἐγράφη μεταξὺ 50-70 μ.Χ. Σώζονται 25.000 κώδικες. Οἱ ἀρχαιότεροι (Σιναϊτικός, Ἀλεξανδρινός, Βατικανός) ἐγράφησαν γύρω στὸ 250 μ.Χ., δηλαδὴ λιγότερα ἀπὸ 200 χρόνια
ἀργότερα!...
Μὲ ἄλλα λόγια: ἀπὸ ἀπόψεως ἀρχαιότητος τῶν κωδίκων της ἡ Καινὴ Διαθήκη εἶναι
τὸ πιὸ ἀξιόπιστο βιβλίο στὸν κόσμο.
Μετὰ ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή, δεύτερο σὲ ἀξιοπιστία ἀπὸ
ἀπόψεως βιβλιογραφικοῦ ἐλέγχου ἀρχαῖο βιβλίο εἶναι ἡ
Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου.
Σώζονται 643 κώδικες. Ὅλοι γραμμένοι μετὰ 1200 μ.Χ.
Δηλαδή, ἡ ἀπόσταση μεταξὺ συγγραφῆς τῆς Ἰλιάδας καὶ
γραφῆς τῶν κωδίκων ξεπερνάει τὰ 1800 χρόνια!
Μὲ ἄλλα λόγια: Οἱ κώδικες τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι
κατὰ 1600 χρόνια πλησιέστεροι στὴν συγγραφὴ τοῦ πρωτοτύπου!
Σὲ ποιὰ λογικὴ στέκει νὰ δεχόμαστε βιβλιογραφικὰ
τὴν Ἰλιάδα καὶ νὰ ἀμφισβητοῦμε τὰ Εὐαγγέλια;
Συμπέρασμα: Ἀπὸ ἀπόψεως βιβλιογραφικοῦ ἐλέγχου ἡ ἁγία Γραφὴ (καὶ ἰδίως τὰ Εὐαγγέλια) εἶναι τὸ
πιὸ ἀξιόπιστο βιβλίο στὸν κόσμο.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ͂ «ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
τοῦ Μοναχοῦ Μωϋσέως Ἁγιορείτη, ἀπό τό περιοδικό «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»,
τεύχος 86, Φθινόπωρο 2008

Τὸ πρόσφατο «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» δημιούργησε φαίνεται διχασμὸ
στὴν Ἑλληνικὴ Ἱεραρχία, ἐνῶ, ταπεινὰ φρονοῦμε, θάπρεπε νὰ φέρει ἀρραγῆ ἑνότητα
στὸ συνοδικὸ σῶμα. Ἔφθασαν οἱ δημοσιογράφοι νὰ μιλοῦν γιὰ διχασμὸ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, γιὰ προοδευτικοὺς ἱεράρχες καὶ καθυστερημένους. Τὸ θέμα εἶναι
λίαν σοβαρό.
Κατ’ ἀρχὰς κανεὶς κανένα ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ βιάσει νὰ πιστεύει, νὰ ἐκκλησιάζεται,
νὰ συμμετέχει συνειδητὰ στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι γνωρίζουμε τὴν ἐλευθερία
τῶν ἠθῶν, τὸν πανσεξουαλισμό, τὴν ἐπικρατοῦσα ἀσυδοσία. Γνωρίζουμε ἐπίσης καλὰ
τὰ ἀποτελέσματα αὐτὴς τῆς ξέφρενης καὶ ἀσυλλόγιστης ζωῆς. Ὁ καθένας εἶναι ἄξιος
τῶν πράξεών του. Τὸ κάθε πρόσωπο εἶναι σεβαστό. Δὲν μποροῦμε, ὅμως, τὸ ἀσύδοτο
νὰ ποῦμε σοβαρό, τὸ ἁμαρτωλὸ ἀγαθό, τὸ ἀνίερο ὅσιο, τὸ ἄτιμο τίμιο. Δὲν μποροῦμε νὰ νομιμοποιοῦμε τὸ παράνομο. Νὰ μετονομάζουμε τὸ ἄνομο σὲ νόμιμο. Ὁ
συμβολαιογράφος νὰ χρίζεται ἱερεύς, ὁ δήμαρχος ἀρχιερεύς. Νωρὶς ὁ Μέγας Ἀντώνιος
εἶπε, πὼς θὰ ἔλθει μία ἐποχή, ποὺ οἱ παράλογοι θὰ λέγουν τοὺς λογικοὺς παράλογους
καὶ τὸ ἀντίθετο. Μήπως εἶναι αὐτὴ ἡ ἐποχή μας;
***
Τὸ λεγόμενο «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» ἐλαχιστοποιεῖ τὴν ἀνάληψη τῆς
ὁποίας εὐθύνης τῶν συμβιούντων. Ἔτσι ἐπιβραβεύεται κατὰ κάποιο τρόπο ὁ ἀτομισμός, ὁ ἐγωισμὸς καὶ ἡ ἀνευθυνότητα. Στὸ ἐκκλησιαστικὸ μυστήριο τοῦ γάμου ὁ ἴδιος
ὁ Χριστὸς τοποθετεῖται ἀνάμεσα στὸ ἀνδρόγυνο, τὸ ὁποῖο εὐλογεῖ γιὰ μία μόνιμη συμβίωση, συζυγία, ἀλληλοκατανόηση, ἀλληλοπεριχώρηση, ἀλληλοσεβασμὸ καὶ ἀλληλοβοήθεια. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι αὐστηρὴ ἀπὸ ἰδιοτροπία καὶ παραξενιά, ἀλλὰ ἀπὸ
μεγάλη ἀγάπη. Ἡ διδασκαλία της ἡ εὐαγγελικὴ καὶ ἡ ἑρμηνευτικὴ ἡ ἁγιοπατερικὴ
εἶναι ἐντελῶς ξεκάθαρη. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς λέγει πώς, ἂν ὁ ἄνθρωπος δεῖ πονηρὰ κάποιο
πρόσωπο, ἤδη ἔχει μοιχεύσει, ἔχει ἁμαρτήσει. Ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ
εἶναι διαχρονικός, σαφὴς καὶ ἀκέραιος. Μοντέρνοι θεολογοῦντες, ρασοφόροι ἢ μή,
ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τραγικοὺς διχασμοὺς καὶ ἐσωτερικὰ κενά, θεωροῦν ἀθεολόγητους,
ὅσους ξεκάθαρα χαρακτηρίζουν τὴν ἁμαρτία μὲ τὸ ὄνομά της. Φθάνουν νὰ λέγουν ὅτι
μόνο ἡ ἐπὶ χρήμασι ἁμαρτία θεωρεῖται πορνεία, ἀναιροῦν τὸ Εὐαγγέλιο, ἑρμηνεύουν
κατὰ τὸ δοκοῦν τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Εἰρωνεύονται τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας
γιὰ τὶς προγαμιαῖες σχέσεις.
Οὐδέποτε οὐδεὶς μίλησε γιὰ ἀποκεφαλισμὸ τῶν ἁμαρτωλῶν. Ὅλοι εἴμεθα ἁμαρτωλοί. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ὡραῖα λέει: Πρόσεξε μήπως κτυπώντας τὴν ἁμαρτία κτυπήσεις καὶ τὸν ἁμαρτωλό. Ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοὶ εἶναι συμπαθεῖς. Πρὸς ὅλους ὑπάρχει
ἡ μετάνοια. Δὲν μποροῦμε ὅμως καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χαϊδεύουμε τὰ πάθη τῶν
ἀνθρώπων, νὰ τὰ παραβλέπουμε σκόπιμα, νὰ τὰ θεωροῦμε καὶ ἡρωϊκὲς πράξεις, νὰ
τὰ δικαιολογοῦμε καὶ ἐπαινοῦμε. Καμία νομοθετικὴ πράξη δὲν μπορεῖ τὸ ἁμαρτωλὸ
νὰ τὸ παρουσιάσει, ἐπιτρεπτό, θεάρεστο καὶ ἀνένοχο. Ἡ νομιμοποίηση τῶν ἐκτρώσεων
δὲν ἔκανε τὶς ψυχὲς τῶν γυναικῶν ἐκείνων, ποὺ προβαίνουν σὲ φόνο, λευκές.
***
Εἶναι ἀνάγκη νὰ μιλήσουμε μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὴ σώζουσα καὶ λυτρωτικὴ ἀλήθεια. Μὴ φοβόμαστε τὶς λέξεις, ἀλλὰ τὶς πράξεις. Δὲν θὰ βοηθήσουμε τὸν κόσμο
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μὲ τὸ νὰ μὴ τοῦ λέμε ὅλη τὴν ἀλήθεια. Ἡ Ἐκκλησία δὲν προβαίνει σὲ ἐκπτώσεις. Δὲν
μπορεῖ νὰ παρεκκλίνει τῆς Αγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Δὲν οἰκονομοῦνται
ὅλα καὶ δὲν μπορεῖ ἡ οἰκονομία νὰ γίνει κανόνας, γιατί πάντοτε ἀποτελεῖ ἐξαίρεση.
Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἀπειλεῖ, δὲν τρομοκρατεῖ, δὲν κραυγάζει, δὲν ἄγχεται, δὲν ἀστυνομεύει. Ἡ Ἐκκλησία προσκαλεῖ, προτείνει, ἐμπνέει, νουθετεῖ, προφυλάσσει, συγχωρεῖ
καὶ λυτρώνει καὶ σώζει τοὺς μετανοοῦντες. Ὅσοι ζητοῦν ἔπαινο γιὰ τὴν ἁμαρτία τους
καὶ καυχῶνται γι’ αὐτή, ἔχουν σοβαρὸ πρόβλημα, πάσχουν ἀπὸ ὑπερηφάνεια. Εἶναι
ἀδιανόητο ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐπευλογοῦν ἀνίερες σχέσεις.
Ὁ γάμος γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι στίβος, ἀγώνας, συναγωνισμὸς πρὸς τὴ
θέωση. Ἡ ἀσκητική τῆς ἀγάπης, ἡ ἀρετὴ τῆς ἐγκράτειας, ἡ ἀνιδιοτέλεια, ἡ εἰλικρίνεια,
ἡ ὑπομονή, ἡ ἀνεκτικότητα, ἡ θυσιαστικὴ προσφορὰ καὶ ἡ ταπείνωση κοσμοῦν τὸν
τίμιο γάμο.
Μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιὰ θέματα τόσο σοβαρὰ δὲν ὑπάρχουν ὑποκειμενικὲς ἀπόψεις, ἰδέες καὶ ἑρμηνεῖες. Ὁ κόσμος μπορεῖ νὰ πορεύεται ἐλεύθερα, ὅπου
θέλει. Ἡ Ἐκκλησία παρακολουθεῖ, συμπονᾶ, κατανοεῖ, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ παρασυρθεῖ ἀπὸ τὴν παρασυρμένη πλειοψηφία. Θὰ ἐπιμένει νὰ διασώζει τὴν ἀλήθεια
καὶ μέσα ἀπὸ ἐλάχιστες κάπότε μειοψηφίες.

Απόσπασμα από συνέντευξη
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου,
στὸν δημοσιογράφο κ. Παναγιώτη Μπαΐλη του Ἐλεύθερου Τύπου στὶς 13/4/08,
ὅπου ἀναφέρθηκε μεταξὺ ἄλλων στὴν πορνεία, τὴν μοιχεῖα
καί τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης.

«Ἡ Ἐκκλησία, ἡ Πολιτεία καὶ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης.
Δὲν μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω, ἀφοῦ ἡ συμβίωση δυὸ ἀνθρώπων δὲν εἶναι ἐλεύθερη, ἐπειδὴ ἔχει αὐτοδεσμεύσεις, καὶ ἡ ἀγάπη δὲν μπορεῖ νὰ κλεισθεῖ σὲ σύμφωνα,
σὲ συμβολαιογραφικὰ κείμενα! Πάντως, γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ μᾶς εἶναι τὸ
ἴδιο ὁ πολιτικὸς γάμος καὶ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία οἱ
σχέσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων δὲν τίθενται ἁπλῶς σὲ συναισθηματικό, βιολογικό,
νομικὸ ἢ ἠθικὸ ἐπίπεδο ἀλλά, κυρίως, σὲ θεολογικό. Κάθε πράξη χωρὶς τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνευλόγητη, εἶναι ἐκτὸς τῆς Χάριτος. Ὁ ἔξω τῆς Ἐκκλησίας
χῶρος εἶναι «χῶρος τῆς πτώσεως». Ἔπειτα, στὴ γλώσσα τῆς Ἁγίας Γραφῆς οἱ
λέξεις πορνεῖα καὶ μοιχεία δὲν δηλώνουν μόνο τὴ σεξουαλικὴ συμπεριφορά, ἀλλὰ
καὶ τὴν ἀποστασία καὶ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό, εἴτε εἶναι ἐκτὸς
τῆς Ἐκκλησίας εἴτε ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας. Πάντως, ἡ Πολιτεία εἶναι ὑποχρεωμένη
νὰ ρυθμίζει θέματα ποὺ ἀφοροῦν στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία ἢ ἀνήκουν σὲ αὐτὴν ἀλλὰ ἐπιλέγουν ἄλλον τρόπο ζωῆς».
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Η ΘΕΣΗ ΤΗ͂Σ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ
τῆς Χρυστάλλας Στυλιανοῦ, ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»,
τεύχος 86, Φθινόπωρο 2008

Τὰ χρόνια περνοῦν, οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες κάνουν βήματα προόδου, ἀλλὰ σὲ οὐκ ὀλίγες χῶρες
τοῦ κόσμου, ἰδιαίτερα στὶς ἰσλαμικές, οἱ γυναῖκες
ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι θύματα διακρίσεων καὶ ὑποτίμησης.
Στὸ Χριστιανισμὸ ἔχει διακηρυχθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ...» γιατί ὁ
Χριστὸς μὲ τὸ ἔργο τοῦ πρόσφερε τὴ σωτηρία σ’ ὅλο
τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἄμεση συνέπεια εἶναι ὅτι καταργήθηκε ἡ ἀνισότητα ἄντρα καὶ γυναίκας. Στὸ
Ἰσλὰμ τονίζεται καθαρὰ καὶ ἀπερίφραστα ἡ ὑπεροχὴ καὶ ἡ ἀνωτερότητα τοῦ ἄντρα ἔναντι τῆς γυναίκας, ποὺ τοιουτοτρόπως ἔχει ὑποτιμηθεῖ. Συγκεκριμένα τὸ Κοράνι ἀναφέρει: «Οἱ ἄντρες εἶναι
οἱ προστάτες καὶ οἱ κύριοι τῶν γυναικών, γιατί ὁ
Ἀλλὰχ ἔχει χαρίσει ἀνώτερο βαθμὸ στοὺς ἄντρες
ἀπ’ τὶς γυναῖκες κι ἐπειδὴ ξοδεύουν ἀπ’ τὶς περιουσίες τους».
Ἔκφραση περιορισμοῦ καὶ ὑποβάθμισης τῆς γυναίκας εἶναι οἱ δεσμεύσεις ποὺ ἐπιβάλλονται στὸν τρόπο ντυσίματος. Σύμφωνα μὲ τὸ
Κοράνι «οἱ καλὲς γυναῖκες εἶναι ὑπάκουες. Κρύβουν τὰ ἀπόκρυφα μέρη τους, ἐπειδὴ ὁ
Ἀλλὰχ τὰ ἔχει κρύψει».
Ἡ μουσουλμάνα γυναίκα καλύπτεται γιὰ τὴν ἀξιοπρέπειά της. Ἀρνεῖται νὰ κατέχεται ἀπὸ τὰ μάτια ἑνὸς ξένου καὶ νὰ εἶναι τὸ ἀντικείμενό του. Συγκλονιστικὸ εἶναι τὸ
πιὸ κάτω γεγονός: «Δεκαπέντε μαθήτριες κάηκαν ζωντανὲς καὶ δεκάδες ἄλλες τραυματίστηκαν κατὰ τὴ διάρκεια πυρκαγιᾶς ποὺ ξέσπασε στὸ σχολεῖο τους, στὴ Μέκκα
τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας στὶς 11 Μαρτίου 2002. Ἡ θρησκευτικὴ ἀστυνομία ἐμπόδισε τὰ
κορίτσια νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ κτίριο, ἐπειδὴ δὲν φοροῦσαν μαντίλες καὶ δὲν ὑπῆρχαν ἄρρενες συγγενεῖς ἐκεῖ γιὰ νὰ τὰ παραλάβουν. Ἐπίσης ἐμπόδισε τὰ μέλη τῶν ὁμάδων διάσωσης, ποὺ ἦταν ἄνδρες, νὰ μποῦν στὸ κτίριο».
Χειρότερη εἶναι ἡ κατάσταση στὸ Ἀφγανιστᾶν, ὅπου πρέπει οἱ γυναῖκες νὰ φοροῦν
τὴν «μπούρκα» καὶ ἀπαγορεύεται ἡ ἔξοδος καὶ ἡ κυκλοφορία σὲ δημόσιο χῶρο ἂν δὲν
συνοδεύονται ἀπὸ τὸν πατέρα, τὸ σύζυγο, τὸν ἀδελφὸ ἢ τὸ γιό τους. Ἡ μοιχεία τιμωρεῖται μὲ θάνατο. Οἱ γυναῖκες ἐνοχοποιοῦνται καθολικὰ καὶ ἐκ τῶν προτέρων. Μία γυναίκα θύμα βιασμοῦ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἔνοχη. Ἕνα βιασμένο κορίτσι πρέπει νὰ ἀποδείξει μὲ τέσσερις αὐτόπτες μάρτυρες ὅτι δὲν προκάλεσε τὸ ἴδιο τὸν βιασμό του, ἀλλιῶς
ἐκτελεῖται σὲ στενὸ οἰκογενειακὸ κύκλο.
Ἡ μουσουλμάνα προσεύχεται στὸ σπίτι της καὶ στὸ τέμενος, ἀλλὰ σὲ χῶρο εἰδικὰ
διαμορφωμένο γιὰ γυναῖκες. Ἐπίσης στὸ σπίτι ποτὲ δὲν παρουσιάζεται μπροστὰ σὲ φίλο τοῦ ἄντρα της, ἐκτὸς ἂν εἶναι πολὺ στενὸς συγγενής. Ἡ μόνη περίπτωση ποὺ ἡ μουσουλμάνα ἀναμιγνύεται ἐλεύθερα μὲ ἄντρες εἶναι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Χάτζ (προσκυνήματος), ἔξω ἀπὸ τὴ Μέκκα.
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Ἐκεῖ ποὺ ἡ ἀντίθεση μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι ἀγεφύρωτη εἶναι στὸ θέμα τοῦ γάμου. Κατ᾽ ἀρχὴν τὸ Ἰσλὰμ ἀναγνωρίζει τὴν πολυγαμία ἢ καλύτερα τὸν πολυγυνισμὸ τοῦ ἄντρα, ἐφόσον τηρηθεῖ ὁ ὅρος τῆς ἰσοτιμίας μεταξὺ τῶν
συζύγων ἐκ μέρους τοῦ ἄντρα. Τὸ πόσες γυναῖκες μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνας μουσουλμάνος
καθορίζεται στὸ μοναδικὸ ἐδάφιο τοῦ Κορανίου ποὺ γράφει: «Κι ἂν φοβᾶσθε νὰ ἀδικήσετε τὶς ὀρφανές, τότε νὰ παντρεύεστε ἄλλες δυὸ ἢ τρεῖς ἢ τέσσερις γυναῖκες».
Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ δέσμευση τοῦ ἄντρα νὰ μὴ νυμφεύεται περισσότερες γυναῖκες
ἀπὸ ὅσες μπορεῖ νὰ συντηρήσει καὶ ἡ προτροπὴ νὰ τοὺς συμπεριφέρεται σωστὰ καὶ ἰσότιμα. Παράλληλα μὲ τὶς νόμιμες συζύγους ὁ μουσουλμάνος δικαιοῦται νὰ ἔχει ἀπεριόριστο ἀριθμὸ παλλακίδων καὶ νὰ συνάψει καὶ προσωρινοὺς γάμους.
Ἕνα ἄλλο σημεῖο ὅπου ὁ ἄντρας ὑπερτερεῖ ἔναντι τῆς γυναίκας εἶναι στὸ θέμα τῆς
ἐπιλογῆς συζύγου, ἐνῶ μία μουσουλμάνα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παντρευτεῖ μὴ μουσουλμάνο, ἕνας μουσουλμάνος εἶναι ἐλεύθερος νὰ παντρευτεῖ μὴ μουσουλμάνα. Τὰ παιδιὰ
ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὸ γάμο αὐτὸ αὐτόματα θεωροῦνται μουσουλμάνοι.
Στὸ θέμα τοῦ διαζυγίου τὸ Κοράνι εἶναι κατ’ ἐξοχὴν χαλαρὸ καὶ πάντοτε σταθερὰ
ὑπὲρ τοῦ ἄντρα. Γιὰ τὶς γυναῖκες ἀκόμη καὶ τὸ αὐτονόητο θεωρεῖται ἐξωπραγματικό.
Ἂν ἡ σύζυγος τολμήσει νὰ ζητήσει διαζύγιο, ὁ μουσουλμάνος δικαιοῦται νὰ τὴ δείρει.
Ἂν τολμήσει νὰ καταφύγει στὸ δικαστήριο ἡ γυναίκα, ἡ ἀπόφαση θὰ εἶναι εὐνοϊκὴ ὑπὲρ
τοῦ ἄντρα. Μόνο μὲ κοινὴ συναίνεση καὶ μὲ καταβολὴ ἀποζημίωσης στὸ σύζυγο εἶναι
δυνατὴ ἡ λύση τοῦ γάμου μὲ πρωτοβουλία τῆς γυναίκας. Σὰν συνέπεια τοῦ ἀκατόρθωτου κάποιες μουσουλμάνες ποὺ φτάνουν στὰ ὅρια τῆς ἀντοχῆς τους, ἁπλά σκοτώνουν
τοὺς συζύγους τους, ἂν καὶ ξέρουν ὅτι ἡ πράξη τοὺς συνεπάγεται θανατικὴ ποινή.
Ὁ σύζυγος μπορεῖ πολὺ εὔκολα νὰ πάρει διαζύγιο, ἂν τὸ θελήσει, δηλώνοντας ἁπλά
ὅτι βαρέθηκε τὴ σύζυγό του. Στὸ τυπικό της ἀποπομπῆς τῆς συζύγου ἐκτὸς ἀπὸ τὶς
λέξεις «σὲ χωρίζω», περιλαμβάνονται καὶ οἱ λέξεις «γύρευε γιὰ τὸν ἑαυτό σου ἄλλο
ἄντρα», ἢ «πήγαινε στὴν κόλαση» ἢ «δὲν εἶμαι σύζυγός σου» ἢ «ἐγὼ σὲ χώρισα» ἢ «δὲν
σὲ ἔδεσα μὲ σχοινί, εἶσαι ἐλεύθερη νὰ φύγεις».
Τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν, σὲ περίπτωση διαζυγίου, ἔχει ἡ μητέρα γιὰ τὰ ἀγοράκια
μέχρι τὰ ἑπτὰ τοὺς χρόνια, γιὰ τὰ κοριτσάκια μέχρι τὰ ἐννιά. Μετὰ τὰ παίρνει ὁ πατέρας χωρὶς δεύτερη κουβέντα. Ἡ γυναίκα δικαιοῦται μόνο τρίμηνη διατροφὴ -ποὺ στὴν
πράξη οὔτε κι αὐτὴ ἐπιδικάζεται- ἐνῶ ὑποχρεώνεται νὰ φύγει ἀπὸ τὴ συζυγικὴ ἑστία
παίρνοντας μαζί της μόνο ὅ, τι τῆς ἄνηκε κατὰ τὴ μέρα τοῦ γάμου καὶ ὀπωσδήποτε συνοδευόμενη ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ κατακραυγή.
Ἐν κατακλείδι νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Μωάμεθ εἶπε: «Παρατήρησα τὸν παράδεισο καὶ
εἶδα ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ ἦσαν πτωχοὶ καὶ παρατήρησα τὴν κόλαση καὶ εἶδα ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς κατοίκους της ἦσαν γυναῖκες».

Τρία πράγματα συνιστοῦν τὴν ἀληθινὴ μετάνοια:
• Στὴν καρδιά: συντριβή.
• Στὸ στόμα: ἐξομολόγηση.
• Στὸ βίο: διόρθωση.
			
						
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
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ΣΤΟΝ ΘΕΙ͂Ο ΠΕΤΡΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ:
ΠΕΡΙ ΤΗ͂Σ ΘΛΙΨΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΤΑΙ…»
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α΄, Ἐκδόσεις «ΕΝ ΠΛΩ», ΑΘΗΝΑ 2008.

Εἶπε ὁ Κύριος στοὺς μαθητές Του: «Ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς
χάριν γενήσεται» (Ἴωαν. 16,20). Τοῦτο καὶ σ΄ ἐσένα λέει ὁ Κύριος, θεῖε Πέτρο. Ἀφοῦ
καὶ ἡ δική σου θλίψη εἶναι ἀποστολική. Ἐσὺ θλίβεσαι ἐξαιτίας τῆς μάχης ποὺ γίνεται
στὶς μέρες μας ἐνάντια στὸν Χριστὸ στὴ Ρωσία. Συνέχεια ἀναρωτιέσαι πῶς γίνεται νὰ
ξεσηκωθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ στὴν πλέον χριστόφιλη χώρα; Πῶς γίνεται νὰ πανηγυρίζει ὁ Ἰούδας ἐπάνω ἀπὸ τὸν Χριστὸ στὴν ἁγία Ρωσία; Καὶ κάθε μέρα
κλαῖς ἀπὸ τὴ θλίψη γιὰ τὸν ταπεινωμένο Χριστό.
Λυπήσου, γέρο, δὲν λυπᾶσαι μόνος. Καὶ οἱ οὐράνιοι ἄγγελοι λυποῦνται μαζί σου
γιὰ τὸ ρωσικὸ χριστιανικὸ λαό. Λυπᾶσαι, λές, ποὺ δὲν μπορεῖς τίποτα νὰ κάνεις γιὰ
τὴν ὀρθόδοξη Ρωσία. Ἀρκετὰ κάνεις ποὺ θλίβεσαι. Ἡ θλίψη σου εἶναι ἅγια, ἀφοῦ ἐσὺ
δὲν θλίβεσαι γιὰ τὰ νιάτα σου, οὔτε γιὰ τὸν πλοῦτο οὔτε γιὰ τὴ γήινη δόξα, ἀλλὰ
γιὰ τὸν Χριστό. Καὶ ὁ πλουσιότερος ἀπ’ ὅλους τους πλούσιους καὶ δυνατότερος
ἂπ’ ὅλους τους αὐτοκράτορες, ὁ Χριστός, θὰ ἀνταμείψει τὴν ἁγία θλίψη σου καὶ
τὰ εὐγενικὰ δάκρυά σου. Ἀπὸ τὴν ἁγία θλίψη σου θὰ ἔρθει καλὸ καὶ σ’ ἐσένα καὶ
στὸν ρωσικὸ λαό. Ὁ σοφὸς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος λέει: «Ἡ μικρὴ θλίψη ἕνεκεν Θεοῦ εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὸ μεγάλο ἔργο πραγμένο χωρὶς θλίψη». Γιατί; «Ἐπειδή, λέει αὐτός, ἡ ἑκούσια θλίψη δίνει τὴ μαρτυρία περὶ τῆς πίστης μέσω τῆς ἀγάπης» (Λόγος 74ος). Καὶ ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη λάμπουν μέσα στὰ δάκρυά σου. Γι᾽ αὐτὸ ἂς εἶναι εὐλογημένη ἡ θλίψη
σου! Αὐτὴ κάποια στιγμὴ «εἰς χάριν γενήσεται». Ὁ Χριστὸς θὰ φωτίσει μὲ τὴν οὐράνια χαρὰ κι ἐσένα καὶ τὴ Ρωσία, ὅπως καὶ ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο
θλίβονται ἕνεκεν Αὐτοῦ. Ξέρει ὁ Κύριος μας, ὅτι ἡ ἁγία θλίψη ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο
γι’ αὐτὸ καὶ δὲν διακόπτει τὴ θλίψη ἀμέσως. Ἀφοῦ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἁγία θλίψη γεννιέται ὁ νέος ἄνθρωπος, ὁ πραγματικὸς οὐράνιος ἄνθρωπος, ὅπως ὁ σωματικὸς
ἄνθρωπος γεννιέται ἀπὸ τὴν γυναίκα ὅταν ἐκείνη πονάει. Ὅμως ὅταν ἡ γυναίκα
γεννήσει, «οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς
τὸν κόσμον» (Ἴωαν. 16,21). Ξέρει ὁ Παντογνώστης, ὅτι ἀπὸ τὴν ἁγία θλίψη γεννιέται
μεγάλο καλό. Γι’ αὐτὸ Ἐκεῖνος παρότι βλέπει τὴ θλίψη σου καὶ μετράει τὰ δάκρυά σου,
ὅμως σιωπᾶ πρὸς τὸ παρὸν κοιτάζοντας στὸ μέλλον, σ᾽ἐκείνη τὴν ὁρισμένη μέρα καὶ
τὴ στιγμή, ποὺ θὰ ἀντιστρέψει τὴ θλίψη σου σὲ μεγάλη χαρά. Μέσα ἀπὸ τὸ στόμα Του
ἔχει ἀγγελθεῖ στὸν κόσμο αὐτὴ ἡ ἀληθινὴ μαρτυρία: «Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι
γελάσετε» (Λούκ. 6,21).
Εἰρήνη σὲ σένα καὶ παρηγοριὰ ἀπὸ τὸν Κύριο.

«Δρόμος χωρίς Θεό δέν ἀντέχεται…»
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
• Μὲ ἐπιτυχία τὸ Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008 διεξήχθη ἡ Ἐπιμορφωτικὴ Ἡμερίδα Θεολόγων, ποὺ ὀργάνωσε ὁ κ. Ἀνδρέας Ἀργυρόπουλος, Σχολικὸς Σύμβουλος Θεολόγων Περιφέρειας Β. Αἰγαίου, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἕνωση Θεολόγων Λέσβου, μὲ θέμα: «Τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν. Διαπιστώσεις – Προοπτικές». Οἱ Εἰσηγητὲς κ. Γεώργιος Στάθης, Μόνιμος Πάρεδρος Θεολογίας στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο καὶ κ. Ἀνδρέας Ἀργυρόπουλος, Σχολικὸς Σύμβουλος Θεολόγων Περιφέρειας Β. Αἰγαίου, μὲ τὶς εἰσηγήσεις τοὺς ἐπεσήμαναν τὶς
θετικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἔχουν γίνει στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν κατὰ τὴν τελευταία εἰκοσαετία. Συγκεκριμένα, τόνισαν ὅτι στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν παρ᾽ ὅτι συναντᾶμε ὁμολογιακὰ χαρακτηριστικά, ἀναντίρρητα τὸ μάθημα αὐτὸ ἔχει καὶ γνωσιολογικὸ χαρακτήρα.
Τὸ προσεχὲς διάστημα καλὸ θὰ ἦταν νὰ γίνουν καὶ περαιτέρω ἀλλαγές, οὕτως ὥστε τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ μπορεῖ νὰ ἀπευθύνεται σ’ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοῦ μαθητὲς καὶ
μαθήτριες τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημόσιου Σχολείου.
• Ἡ Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου διοργάνωσε τὸ Σάββατο
17 Ἰανουαρίου 2009 & ὤρα 7:00 μ.μ. στὸ Χριστιανικὸ Κέντρο Νεότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης ἀνοιχτή ἐκδήλωση μὲ θέμα:
«Ὅλα εἶναι θέμα Παιδείας - Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν» καὶ ὁμιλητές: τὸν κ. Ἰωάννη Κογκούλη, Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Α.Π.Θ. καὶ καθηγητὴ Παιδαγωγικῶν στὸ Τμῆμα Θεολογίας, ὁ ὁποῖος
μίλησε μὲ θέμα: «Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: Σημεῖον ἀντιλεγόμενο» καὶ τὸν κ. Κωνσταντῖνο Χολέβα, Πολιτικὸ Ἐπιστήμονα – Συγγραφέα καὶ ἀρχισυντάκτη τοῦ περιοδικοῦ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» (ἐπισήμου δελτίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος), ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: « Μύθοι
καὶ Ἀλήθειες γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν».
Οἱ ὁμιλητὲς τόνισαν μὲ ἔμφαση ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς Παιδείας, ὅπως
τὸν ὁρίζει τὸ Σύνταγμα καὶ ὅπως τὸν διδάσκει ἐπὶ αἰῶνες ἡ Ἐκκλησία,
ἡ Φιλοσοφία καὶ ἡ Παιδαγωγική, εἶναι νὰ διαπλάθει ὁλοκληρωμένες
προσωπικότητες, ὄχι μόνον διὰ τῶν γνώσεων, ἀλλὰ κυρίως διὰ τῆς διδασκαλίας τῆς ἀρετῆς. Μᾶς ἀξίζει δηλαδὴ μία Παιδεία μὲ τὴν τρισυπόστατη διάστασή της ὡς ἐκπαίδευση, μόρφωση καὶ ἠθικὴ καλλιέργεια.
Τονίσθηκε ἐπίσης, ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὰ θέματα Ἐκκλησίας καὶ
Παιδείας τὰ ἀφήνει νὰ ρυθμισθοῦν ἀπὸ κάθε κράτος-μέλος της.
Ἐπίσης, ὅλες οἱ κρατικὲς λειτουργίες καὶ πρωτίστως ἡ Παιδεία ὀφείλουν νὰ στηρίζουν καὶ νὰ ἀναδεικνύουν τὴν ἱστορική μας συνείδηση,
τὴν διαχρονικὴ πορεία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ κληρονομιὰ καὶ
τὴν πολιτιστική μας ταυτότητα. Εἶναι δὲ ὑποχρέωση κάθε δημοκρατικοῦ πολίτη νὰ ἀπαιτεῖ
μὲ κάθε νόμιμο μέσο τὴν πιστὴ τήρηση τοῦ Συντάγματος.
Ἐπισημάνθηκε ἀκόμη ἡ ἀνάγκη τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ τεθεῖ στὴν ἀτζέντα
τοῦ νέου Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ νὰ ἐκδοθεῖ καὶ σχετικὴ ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, γιὰ νὰ διευθετηθεῖ ὁριστικὰ τὸ θέμα τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν
μαθητῶν ἀπὸ τὸ μάθημα καὶ νὰ μὴν ὑπάρξει ἄλλη περαιτέρω παρερμηνεία καὶ ἐκμετάλλευση τῶν ἐγκυκλίων ποὺ ἤδη ἔχει ἐκδώσει γιὰ τὸ θέμα αὐτό, τὸ Ὑπουργεῖο.
Τὶς ἐν λόγῳ Ἐπιμορφωτικὲς Ἡμερίδες τῶν Θεολόγων τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους οἱ
τοπικὲς ἀρχὲς καὶ πλῆθος κόσμου. Οἱ συζήτησεις ποὺ διεξήχθησαν κατὰ τὴ διάρκεια τῶν
Ἡμερίδων, ὑπῆρξαν ἰδιαίτερα ἐποικοδομητικές.
• Ἡ Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερᾶ Μητρόπολη Μυτιλήνης διοργανώνει τὴν Τρίτη 17 Φεβρουαρίου καὶ ὦρα 7μ.μ. στὸ Δημοτικὸ Θέατρο
Μυτιλήνης, ἐκδήλωση μὲ ὁμιλητὴ τὸ Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο καὶ μὲ θέμα «Ἡ κοινωνία τῆς κατανάλωσης».

Δὲ βάζει ἡ ἀγάπη ὅρια
οὔτε καὶ ὄρους ἔχει
Ὑπάρχει γιὰ νὰ δίνεται
καὶ ὃς δίνει τὴν κατέχει
Ἀγάπη, εἶναι ν’ ἀγαπᾶς
μὲ νοῦ, καρδιὰ καὶ αἷμα
Μὲ ἀγκαλιὰ ὀρθάνοιχτη
σὰν τοῦ Θεοῦ τὸ βλέμμα
Ἀπὸ τὸ «Ἡμερολόγιο ἐνὸς Ταξιτζή»

Ἡ Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου
εὔχεται σὲ ὅλα τὰ μέλη της
καὶ τοὺς φίλους της
πλούσια τὴ Χάρη καὶ τὴν Εὐλογία τοῦ Θεοῦ
γιὰ τὸ Νέο Ἔτος.
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