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pERI ULICEVN
Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

• Γεγονότα πού φαίνονται τώρα ὡς συμφορές, ἀργότερα ἀποδεικνύονται εὐλογίες Θεοῦ.
• Ἐάν δέν ὑπῆρχαν οἱ θλίψεις, δέν θά ἀναζητούσαμε τόν Παράδεισο.
• Τίς θλίψεις πρέπει νά τίς δεχόμαστε ὅπως δεχόμαστε τήν ταλαιπωρία μίας χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως, προκειμένου νά ἐξασφαλίσουμε τήν ὑγεία μας. Ὁ πόνος ταπεινώνει τόν ἄνθρωπο˙ καί ὅσο
αὐτός ταπεινώνεται, τόσο πλησιάζει τόν Θεό.
• Στίς μεγάλες θλίψεις μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά παρηγορήση. Γι’ αὐτό,
τό καλύτερο εἶναι ἡ προσευχή καί ὄχι τόσο οἱ λόγοι παρηγορίας. E
Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ἅγιος Νεκτάριος. Ἔργο Ἀδάμου Ἀδάμου, 2020.
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pROLOGIKO

Ù

ό τεῦχος αὐτό, τό τελευταῖο τοῦ 2020, περιλαμβάνει
μικρό ἀφιέρωμα στό μεγάλο ἅγιο τοῦ 20ου αἰώνα, τόν
Πενταπόλεως Νεκτάριο τόν ἐν Αἰγίνῃ, μέ τήν εὐκαιρία τῶν
100 χρόνων ἀπό τήν ὁσίαν κοίμησή του. Ἡ ζωή του, μέ τίς
ποικίλες δοκιμασίες καί κυρίως αὐτή τῆς συκοφαντίας, ἔγινε
σημεῖο ἐλπίδας καί παρηγοριᾶς γιά τό σύγχρονο ἄνθρωπο.
Οἱ πολλές θαυματουργικές του ἐπεμβάσεις βεβαίωσαν γιά
τήν παρουσία καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού συμπορεύεται μέ τόν
ἀνθρώπινο πόνο «ὅπου γῆς». Γι’ αὐτό κι ὁ ἅγιος Νεκτάριος
ἔγινε παγκόσμιος, ὑπερβαίνοντας τόν Ἑλλαδικό χῶρο.
Προχωρώντας πρός τή «Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν», τά
Χριστούγεννα, παραθέτουμε Πατερικό κείμενο γιά τό Θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, πού ἐξηγεῖ ἁπλά τό δόγμα
τῆς ἐνανθρωπήσεως, ἀναγκαῖο γιά τή σωτηρία μας.
Ἐπίσης, κάποια κείμενα τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἐπιφανίου
καί Παύλου, ὅπως καί τοῦ Παναῆ τοῦ ἐκ Λύσης, ἕνεκα τῆς
ἐπετείου τῆς μνήμης τους.
Κι ἀκόμα, βαδίζοντας πρός τό τέλος τοῦ χρόνου, ὡς ἕνα
εἶδος «πνευματικοῦ ἀπολογισμοῦ» εἶναι τό κείμενο μέ τίτλο
«Τό σκέφτηκες ποτέ;». E
π. Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους
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H KOIMHSH TOY AGIOY NEKTARIOY
Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου

A

σθενήσας ὀλίγους μῆνας πρό τοῦ θανάτου καί τῇ ἐπιμονῇ
καί προτροπῇ τῶν ἀδελφῶν τῆς μονῆς μετέβη εἰς Ἀθήνας, συνοδευθείς ὑπό ἀδελφῶν τῆς μονῆς καί εἰσῆλθεν εἰς τό
Ἀρεταίειον Νοσοκομεῖον πρός θεραπείαν. Νοσηλευόμενος
εἰς τό νοσοκομεῖον ἐπέστη ἡ ὥρα τῆς τελευτῆς, 8ην Νοεμβρίου 1920 ἑορτήν τῶν Ταξιαρχῶν, καθ’ ἥν Ἄγγελοι φωτεινοί, ἀποσταλέντες παρά Θεοῦ, παρέλαβον τήν ψυχήν αὐτοῦ
καί μέ ὕμνους καί ἀγγελικάς ψαλμωδίας συνώδευσαν εἰς τήν
ἄνω Ἱερουσαλήμ, εἰς τά ἀγαπητά σκηνώματα τοῦ Παραδείσου καί τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἵνα πρεσβεύῃ καί μεσιτεύῃ μετά
τῆς πανυμνήτου Μητρός τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων Πάντων
ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν. Τό δέ τίμιον καί πανσεβάσμιον
λείψανόν του (τό ὁποῖον ὁ Θεός ἐτίμησε καί ἐδόξασε, διότι,
μόλις παρέδωκε τήν ψυχήν, ἐκ τοῦ νεκροῦ σώματος τοῦ θείου λειψάνου ἐξήρχετο ὡς ἱδρώς μῦρον εὐῶδες) παρέλαβον αἱ
ἀδελφαί τῆς μονῆς καί τά ἐν Ἀθήναις καί Πειραιεῖ πνευματικά του τέκνα καί μέ θλῖψιν καί δάκρυα (ὅτι ἔμειναν ὀρφανά τοιούτου ἁγίου Πατρός, ἀλλά καί μέ πίστιν ὅτι καί μετά
θάνατον ὁ πνευματικός των πατήρ δέν θά τά ἐγκαταλείψῃ,
θά ἐνδιαφέρεται διά τήν σωτηρίαν των, θά τά βοηθῇ καί θά
θεραπεύῃ τάς σωματικάς καί ψυχικάς αὐτῶν ἀσθενείας), συνώδευσαν μετά πολλῶν φιλοχρίστων θαυμαστῶν τοῦ Ἁγίου
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μέχρι τοῦ τάφου τόν ὁποῖον εἶχον ἑτοιμάσει εἰς τήν αὐλήν
τῆς μονῆς, εἰς ὅν κατέθεσαν αὐτό γενόμενον πηγή ἰαμάτων
καί θαυμάτων ἐξαισίων. Τό δέ 1953 ἐγένετο ἡ ἀνακομιδή τῶν
θείων λειψάνων αὐτοῦ. Ἀπό τότε ἐξεχύθη οὐ μόνον εἰς τήν
Ἑλλάδα, ἀλλά σχεδόν εἰς ἅπασαν τήν οἰκουμένην, ἡ φήμη τῶν
θαυμάτων τῶν τελεσθέντων εἰς τούς μετά πίστεως καί εὐλαβείας προσερχομένους τῷ τάφῳ αὐτοῦ καί ἀσπαζομένους τά
θεῖα καί ἱερά αὐτοῦ λείψανα. Ἡ χάρις ἥν παρά Θεοῦ εἴληφεν
ὁ Ἅγιος τῶν θαυμάτων καί ἰαμάτων οὐ μόνον τούς προσερχομένους τοῖς αὐτοῦ λειψάνοις θεραπεύει, ἀλλά καί πάντας
ὅσους μακρόθεν ἀπό τά πέρατα τῆς γῆς ἀσθενεῖς τόν ἐπικαλοῦνται προφθάνει καί τούς θεραπεύει.  E
5

H SHMASIA TVN DOKIMASIVN
Ἁγίου Νεκταρίου

O

ἱ δοκιμασίες ὁδηγοῦν σέ τελειότητα. Ἄνθρωπος πού δέν
δοκιμάζεται, δέν εὐδοκιμεῖ. Ἄνθρωπος πού δέν δοκιμάζεται, δέν ὑψώνεται πάνω ἀπό τό γήινο ἔδαφος, ἐκεῖ ὅπου
στηρίζεται ἡ κλίμακα τῶν ἀρετῶν πού φτάνει μέχρι τόν οὐρανό. Οἱ δοκιμασίες σέ ὅσους ἀγαποῦν τόν Θεό, ἀποβαίνουν
παιδαγωγίες πού ἐκπαιδεύουν τήν ψυχή στήν ἀγάπη πρός
τήν φιλοσοφία, στήν ἀγάπη πρός τήν ἀλήθεια. Ὁ χριστιανισμός χειραγωγεῖ πρός τήν ἀληθινή φιλοσοφία, γιά τήν ὁποία
ὁ χριστιανός θά ’πρεπε νά ἀγωνίζεται, καθότι ὁ ἀφιλοσόφητος,
αὐτός δηλαδή πού δέν ἔχει ἀγάπη πρός τήν ἀλήθεια, δέν φτάνει στό μέτρο τῆς τελειότητας στό ὁποῖο ὀφείλει νά φτάσει. Ἄν
ὅλοι οἱ χριστιανοί ἔχουν ὑποχρέωση νά γίνουν φίλοι τῆς θείας
γνώσης, ὥστε νά ἀποβοῦν τέλειοι σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ
Κυρίου, πόσο μᾶλλον ὅσοι τήν ἀγάπησαν καί ἀφοσιώθηκαν σ’
αὐτήν. Ἐάν, λοιπόν, οἱ δοκιμασίες εἶναι παιδαγωγοί πρός τήν
φιλοσοφία, ἡ δέ φιλοσοφία προάγει στή χριστιανική τελειότητα, συμπεραίνουμε ὅτι εἶναι ἀναγκαῖες οἱ δοκιμασίες.
Οἱ δοκιμασίες πού παιδαγωγοῦν στή φιλοσοφία, παιδαγωγοῦν καί στήν ὑπομονή, ἐπειδή ἡ ὑπομονή εἶναι ἐκ φύσεως
ἀδελφή τῆς φιλοσοφίας. Γι’ αὐτό, κανείς ἀληθινός φιλόσοφος
δέν εἶναι ἀνυπόμονος, οὔτε ὁ ἀνυπόμονος μπορεῖ νά γίνει φιλόσοφος. Οἱ δοκιμασίες πράγματι δοκιμάζουν τόν θεμέλιο
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λίθο τῶν ἀρετῶν, πού εἶναι ἡ ὑπομονή. Ἡ ὑπομονή εἶναι αὐτή
πού μας εἰσάγει στή σωτηρία. Γιά τόν λόγο αὐτό, ὁ χριστιανός
πού ἀγαπᾶ τήν ἀλήθεια, ὄχι μόνο δέν ἀποθαρρύνεται, ἀλλά
ἔχει θάρρος, ὑπομένει καί χαίρεται. Ὄντως χαίρεται ἀληθινά
καθώς διαπιστώνουμε στόν Ἀπόστολο ὅτι «καυχᾶται ἐν ταῖς
θλίψεσιν» κατανοώντας «ὅτι ἡ θλίψη κατορθώνει τήν ὑπομονή, ἡ ὑπομονή τήν δοκιμασία, ἡ δοκιμασία τήν ἐλπίδα, ἡ δέ
ἐλπίδα δέν ντροπιάζει, ἀφοῦ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διαχέεται μέσα
στήν καρδιά του».
Οἱ δοκιμασίες γίνονται κατά θεία οἰκονομία, θεία θέληση καί εὐδοκία, ὥστε νά ἀφυπνιστεῖ ὁ νοῦς μας καί νά κατανοήσει τελειότερα τό μυστήριο πού μας περιβάλλει. Ὁ ἄνθρωπος, ἄν δέν δοκιμαζόταν, θά ἀγνοοῦσε ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια.
Οἱ δοκιμασίες μαρτυροῦν ἀναμφισβήτητα τήν ἀγάπη καί τήν
εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ πρός τό ἄνθρωπο. Ὡς ἐκ τούτου, ὀφείλει
καί αὐτός νά εὐχαριστεῖ γιά ὅλα. Τό νά ὑφίσταται δοκιμασίες
ὁ ἄνθρωπος, εἶναι ἀπαραίτητο, τό ἀπαιτεῖ ἡ ἀδυναμία του νά
τελειοποιηθεῖ. Οἱ δοκιμασίες διευρύνουν τούς ὀφθαλμούς τοῦ
τρόπου σκέψεως αὐτῶν πού ἀγαποῦν τόν Θεό, πρός τό φῶς
τῆς ἀλήθειας καί τούς καθιστοῦν ἀκτινοβόλους καί ἱκανούς νά
βλέπουν ὄχι μόνο τά κοντινά, ἀλλά καί τά μέλλοντα˙ καί τόν
νοῦ ἱκανό νά ἀντιλαμβάνεται ὄχι μόνο τά καταληπτά ἀλλά νά
κατανοεῖ καί τά ὑπεράνω αὐτῶν. Ὄχι μόνο νά τά ἀντιλαμβάνεται, ἀλλά καί νά τά κατανοεῖ σέ βάθος, γιατί στήν τελειότητα
ἀνευρίσκεται ἡ ὁλοκληρωμένη γνώση. E
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TO SKEFTHKES pOTE;

A

π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους

λήθεια, σκέφτηκες ποτέ:
Ὅτι ὑπάρχουν ἐκκρεμότητες στή σχέση σου μέ ἀνθρώπους, γιατί ζήτησες συγγνώμη ἀλλά τό λάθος δέν διόρθωσες;
Ὅτι ἡ σιωπή σου στήν κατάκριση κάποιου γιά κάποιον
ἔγινε καί δική σου κατάκριση;
Ὅτι ὁ λόγος σου, πού τόνιζε τήν ἀδυναμία τοῦ πλησίον
σου, ἔγινε μαχαίρι στήν καρδιά του;

Ὅτι τό περιφρονητικό βλέμμα σου διάλυσε κάθε δημιουργική προσπάθεια τοῦ διπλανοῦ σου;
Ὅτι ἡ ἀδιαφορία γιά τίς ἀνάγκες - ὁποιασδήποτε μορφῆς
– τοῦ συνανθρώπου σου εἶναι τό ἴδιο ὡς νά τοῦ στέρησες αὐτό
πού χρειάζεται;
Ὅτι στή βιασύνη σου δέν μπόρεσε αὐτός πού σ’ ἐμπιστεύεται νά ἐκφράσει τόν πόνο του καί βασανίζεται;
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Ὅτι ὁ ἄλλος, ὅπως καί σύ, δέν θέλει τά ἔργα καί τά ὑπάρχοντά σου, ἀλλά κυρίως ἐσένα;
Ὅτι ἡ ἀγάπη στόν πλησίον «ὅπως τόν ἑαυτό μας», στήν
πραγματικότητα εἶναι ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ μας;
Ὅτι ἡ ἀκοινωνησία εἶναι κόλαση κι ὁ Παράδεισος κοινωνία προσώπων ἐν Χριστῷ;
Ὅτι ὁ Παράδεισος καί ἡ κόλαση ἀρχίζουν ἀπ’ αὐτή τή ζωή
ἀλλά δέν τελειώνουν σ’ αὐτή;
Ὅτι ὁ χρόνος πού σοῦ δίνεται εἶναι γιά νά ζήσεις τή ζωή
τοῦ Χριστοῦ, βάζοντας τίς βάσεις γιά τήν αἰωνιότητα;
Ὅτι μετά θάνατο ἡ σχέση μέ τούς ἀνθρώπους σου θά στηρίζεται σέ πνευματικά κριτήρια κι ὄχι συγγενικά ἤ φιλικά;
Ὅτι δέν μπορεῖς νά κρίνεις τούς ἄλλους, ὅ,τι καί νά εἶναι,
ὅ,τι καί νά κάνουν, ἀφοῦ δέν γνωρίζεις τό λόγο, τίς συνθῆκες
καί τά βαθύτερα αἴτιά τους, ὅπως καί τή μελλοντική ἀλλαγή
τους μέ τή μετάνοια;
Ὅτι δέν μπορεῖς νά συσχετιστεῖς μέ τό Θεό τῆς ἀγάπης, ἄν
σ’ αὐτή τή σχέση δέν χωροῦν οἱ ἄνθρωποι;
Ὅτι στή Λειτουργία δέν πᾶμε ἁπλῶς γιά νά προσευχηθοῦμε, ἀλλά πρωτίστως γιά νά συναντηθοῦμε καί ἑνωθοῦμε;
Ὅτι ἡ προσευχή δέν εἶναι ἁπλά μία ἐπικοινωνία ἀλλά βαθιά κοινωνία;
Ὅτι μαθαίνεις νά προσεύχεσαι προσευχόμενος;
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Ὅτι κανείς δέν εἶναι ἀμέτοχος πειρασμοῦ κι ὡς ἐκ τούτου
ἄδικα ταράσσεσαι, μέ τό νά θεωρεῖς ὅτι μόνο σέ σένα συμβαίνουν;
Ὅτι χωρίς ὑπομονή στίς θλίψεις καί στούς πειρασμούς κανείς δέ θά δεῖ τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ;
Ὅτι τά σκαμπανεβάσματα, οἱ ἀλλοιώσεις καί οἱ μεταπτώσεις στήν πνευματική πορεία καί ζωή, δέν εἶναι μέχρι τέλους
στήν ἴδια ἔνταση;
Ὅτι ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, πού σέ καλεῖ νά ζήσεις, ἔχει πολλή χαρά, μοναδική καί δυνατή, ὥστε νά καλύπτει τόν ἀγώνα,
τόν πόνο, τό σταυρό πού αὐτή συνεπάγεται;
Ὅτι ἡ αὐτογνωσία χρειάζεται ἄλλον ἐκτός τοῦ ἑαυτοῦ σου,
πού θά σοῦ γίνει καθρέφτης καί ν’ ἀποφύγεις ἔτσι τήν ψευδαίσθηση πού ὁδηγεῖ στήν αὐτοδικαίωση;
Ὅτι τό νά ζήσεις ἀληθινά κι ὄχι νά «ξημερώνει καί νά βραδιάζει πάντα στόν ἴδιο τό σκοπό», χρειάζεται νά τό παλέψεις,
νά τό ποθήσεις, νά τό θέλεις;
Ὅτι ἔχεις στά χέρια σου ἕνα μεγάλο δῶρο, τά χρόνια πού
ζεῖς, πού κάποια μέρα θά τό χάσεις κι ἄρα δέν θά πρέπει νά τό
χειρίζεσαι ἐπιπόλαια, ὡς νά τό ἔχεις αἰώνια;
Καί τέλος, σκέφτηκες ποτέ ὅτι γιά νά σκεφτεῖς ἕνα – ἕνα
τά πιό πάνω, χρειάζεται νά βρεθεῖς μόνος, νά ἡσυχάσεις καί
νά κάνεις… βουτιά στή σκληρή πραγματικότητα; E
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¶ERI THS GENNHSEVS A¶O THN ¶ARUENO
Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων

N

ά πιστεύεις ὅτι ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ, γιά τίς
ἁμαρτίες μας κατέβηκε στή γῆ, πῆρε τήν ἴδια μέ μᾶς σάρκα καί γεννήθηκε ἀπό τήν Ἁγία Παρθένο καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Δέν ἔγινε ἄνθρωπος κατά τό φαινόμενο ἤ κατά φαντασία, ἀλλά
στήν πραγματικότητα. Οὔτε ἔγινε ἄνθρωπος, περνώντας ἀπό
τήν Παρθένο, σάν νά ἦταν Ἐκείνη κάποιος σωλήνας, ἀλλά ἔλαβε
σάρκα ἀπό Αὐτήν καί γαλακτοτροφήθηκε ἀληθινά. Ἔφαγε καί
ἤπιε, ὅπως ἐμεῖς, ἀληθινά. Γιατί, ἄν ἦταν κατά φαντασία ἡ ἐνανθρώπηση, θά ἦταν κατά φαντασία ἡ σωτηρία. Ὁ Χριστός ἔχει
δυό φύσεις. Ἐξωτερικά φαινόταν σάν ἁπλός ἄνθρωπος, κάτω
ὅμως ἀπό αὐτή τή φαινομενική ἁπλότητα καλυπτόταν ἡ θεότητα. Ἔτρωγε ἀληθινά, ὅπως κάθε
ἄνθρωπος, ὅπως ὅλοι ἐμεῖς, γιατί
εἶχε τίς ἀνάγκες τῆς σάρκας, ὅπως
καί ἐμεῖς. Ὡς Θεός ὅμως, ἔθρεψε
μέ πέντε ψωμιά τούς πέντε χιλιάδες ἀνθρώπους. Πέθανε ἀληθινά ὡς
ἄνθρωπος, ἀνέστησε ὅμως ὡς Θεός
τό νεκρό πού εἶχε τέσσερις μέρες
πεθαμένος. Κοιμήθηκε ἀληθινά στό
πλοῖο ὡς ἄνθρωπος καί περπάτησε
πάνω στά κύματα ὡς Θεός. E
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EKKLHSIA KAI ¶ROBLHMATA TOY KOSMOY
Ἀρχιμ. Παύλου Ἐγγλεζάκη

H

στάση τῆς ἐκκλησίας μπροστά στά προβλήματα τοῦ
κόσμου ὀφείλει νά εἶναι πάντα καρπός θεολογικῆς θεωρίας, παράδοσης, μέ τήν μεγάλη ἔννοια τοῦ ὅρου, πού δέν ἀναφέρεται στίς παραδόσεις τῶν ἀνθρώπων καί τῶν σχολῶν, ἀλλά
στήν παράδοση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού ἀποκλείει κάθε
εἶδος τόσο συντηρητισμοῦ ὅσο καί φιλελευθερισμοῦ. Πρῶτα
καί τελευταῖα ἔχομε ἀνάγκη θεολογίας καί πνευματικότητας.
Χωρίς αὐτά τά δυό – πού προϋποθέτουν καί τά δυό ἄσκηση καί
ἄθληση σκληρή καί αἱμάτινη – τίποτε δέν μπορεῖ νά γίνει.
Ὁ εὐαγγελισμός τῶν ἀνθρώπων οὔτε μέ τό μαμωνᾶ τῆς
ἀδικίας γίνεται, οὔτε μέ τή μάχαιρα τῆς ἐξουσίας ἐπιβάλλεται, οὔτε μέ τίς προκαταλήψεις φωτίζει, οὔτε μέ τίς ἐπαναλήψεις ἀνακαινίζει. Ὅλα αὐτά, ἄγνοια, νωθρότητα, αὐτάρκεια,
δοκησισοφία, θριαμβολογία, ἀδιαφορία, κυνισμός, μισανθρωπία, εἶναι καρποί τῆς ἁμαρτίας. Ὅσο καί ἄν μετασχηματίζονται σέ ἀγγέλους φωτός καί καρπούς τοῦ πνεύματος, ὁ
κατηχητής ὀφείλει νά ἁγρυπνεῖ, ὅλος ὀφθαλμός, μέσα στά
βάθη τῆς καρδίας του καί νά ἁγνίζεται ἀδιάλειπτα ἀπό τά
πάθη αὐτά, πού συνοδεύουν τό ἔργο τῆς ἀποστολικῆς μαρτυρίας ζητώντας νά τό καταπνίξουν μέσα στίς ἀναθυμιάσεις
τους. Ἰδιαίτερα ὅταν ἐκτείνεται σέ πεδία πού δέν εἶναι καθαρά θρησκευτικά. E
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¶OY EINAI O UEOS;
Παναῆ τοῦ ἐκ Λύσης

O

Ὁ Χριστός εἶναι ἕτοιμος νά μᾶς βοηθήσει σέ ὅλα. Ἀρκεῖ
νά μήν προβάλουμε ἐμπόδια, ὅπως τό φῶς πού τό κρύβουμε μέ τίς κουρτίνες. Ποῦ εἶναι ὁ Θεός; Γιά νά μήν φαίνεται, σημαίνει πώς κάτι βάλαμε μπροστά. Εἰσάξαμεν ἐναντία.
Ἔπαυσεν ὁ Θεός! Ὁ Χριστός μᾶς ὑποσχέθηκε: «Ἐγώ μεθ’
ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».
Εἶναι μέσα μας ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ, ὅταν δέν εἶναι
ὁ Χριστός, γίνεται χῶρος ὅπου εὔκολα ἐνεργεῖ ὁ σατανᾶς.
Ὅταν ὅμως γίνει κατοικητήριον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!... Μέ
τίς παρακλήσεις, τούς ἁγιασμούς καί τή θεία Λειτουργία, ἡ
καρδιά μας γίνεται «κατ’ οἶκον ἐκκλησία». Νοῦς καθαρός
καί καρδιά καθαρή βλέπει τόν Θεό. Ἅμα ἐλευθερωθεῖ ἡ ψυχή
ἀπό τά πάθη, ἔρχεται ὁ Θεός. Δέν
ἔχουμε τίς αἰσθήσεις ὅλες ἀνοικτές,
γι’ αὐτό γίνεται
καταχνιά. Ὅπως
στό ὁδήγημα πού
ἔχει καταχνιά καί
δυσκολεύεται
ὁ
ὁδηγός νά δεῖ. E
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ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ

TO MEGALYTERO UAYMA
TOY AGIOY NEKTARIOY
Οἰκονόμου Νικολάου Πάτσαλου

E

ἶναι γεγονός πώς ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἶναι ἴσως ἕνας ἀπό τούς πιό
λαοφιλεῖς Ἁγίους. Εἶναι, θά λέγαμε μέ τήν γλώσσα τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη, ὁ «ἠγαπημένος» τῶν Ἁγίων πού
τόσο πολύ ἀγαπήθηκε, ὥστε νά περάσει
στή συνείδηση τοῦ λαοῦ ὡς ὁ Ἅγιος τοῦ
εἰκοστοῦ αἰώνα.
Τό ὄνομα καί ἡ μεγάλη χάρη του, στή νῆσο τῆς Αἴγινας
ἔχει ἐπισκιάσει τά πάντα, σέ σημεῖο πού τελικά ὁ τόπος αὐτός
γίνεται γνωστός ὡς προορισμός λόγω τῆς παρουσίας αὐτοῦ
τοῦ μεγάλου Ἁγίου. Ἡ Αἴγινα γιά πολλούς ἀποτελεῖ μία ζωντανή σύγχρονη κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ στήν ὁποία «νόσοι ἀποδιώκονται», «δαιμόνια ἐκβάλλονται», καί πολλά σημεῖα καί «τέρατα» τελοῦνται.
Σήμερα ὁ Ἅγιος ἴσως εἶναι πασίγνωστος ἀπό τά πολλά του
θαύματα. Αὐτό ὅμως εἶναι τό ἐλάχιστο πού μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ καί ἀπό τό ὁποῖο νά ὠφεληθεῖ κανείς. Σήμερα, ἄν
πραγματικά ἔχουμε ἀνοιχτή τήν δίοδο τοῦ εἶναι μας, αὐτό
πού πρέπει νά μᾶς συγκινεῖ περισσότερο δέν εἶναι μόνο τά χιλιάδες θαύματα τοῦ Ἁγίου ἀλλά κυρίως ἡ μεγάλη του ἀρετή.
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Τόν Ἅγιο Νεκτάριο, ὅπως καί τόν κάθε Ἅγιο, τόν κοσμοῦσε ἡ
μάνα ὅλων τῶν ἀρετῶν, ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς Συγχώρησης.
Ἄν διαβάσει κανείς τόν βίο του θά διαπιστώσει πώς ὁ Ἅγιος
αὐτός ἀδικήθηκε ἀπό τόν φθόνο τῶν ἀνθρώπων ὅσο κανένας
ἄλλος, σέ σημεῖο πού τοῦ καταλόγιζαν μέχρι καί νόθα παιδιά. Κι ὅμως ὁ Ἅγιος τήν ὥρα πού ἀδικεῖτο δέν ἐκδικεῖτο ἀλλά
ὑπέμεινε μέ διάθεση συγχωρητικότητας αὐτούς πού τόν ὀνείδιζαν.
Μακάρι, πραγματικά, ὁ βίος του καί ἡ ἀρετή του νά μᾶς
συγκινήσουν, ὥστε νά ἀποκτήσουμε ὅλοι μας τήν «Νεκτάριον» διαφάνεια. Εἶναι μεγάλο πράγμα νά μπορεῖ κανείς νά
συγχωρεῖ αὐτόν πού τόν ἀδικεῖ καί πού τόν πονάει. Μπορεῖ
νά φαίνεται «μωρία», ὅμως αὐτή εἶναι ἡ λογική τοῦ εὐαγγελίου. Μία λογική ἀντίθετη ἀπό τοῦ κόσμου πού στό χτύπημα
δέν ἀνταποδίδει χτύπημα ἀλλά μεγαλοψυχία καί ἀνεκτικότητα.
Ὁ καταστατικός χάρτης τῆς ἠθικῆς εἶναι ἡ Συγγνώμη. Ἄνευ
αὐτῆς ἡ κοινωνία καταντᾶ μία ζούγκλα καθότι συγχωρῶ σημαίνει χωρῶ μέ τόν ἄλλο, τόν πλησίον, τόν ἀδερφό, ἀκόμα καί
μέ αὐτόν πού μέ πόνεσε. Εὔχομαι ὁ Ἅγιος τῆς συγγνώμης νά
μᾶς μεταδώσει τή συγχωρητική του Χάρη, γιατί τό ἁμάρτημα τοῦ σύγχρονου κόσμου πού παραμένει ἀθεράπευτο εἶναι
ἡ ἔλλειψη τῆς συγγνώμης ἀπό τή ζωή μας. E
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YMNOS STH MHTERA TOY UEOY
(Κατ’ ἀλφαβητική σειρά - ἀπόσπασμα)

A

Ἁγίου Νεκταρίου

ειπάρθενε, ἁγνή, ἐν ἀγκάλαις σου κρατεῖς,
τόν Δεσπότην τοῦ παντός, ὅς τά σύμπαντα κρατεῖ.
Βάτος ἄφλεκτος, ἁγνή, ἀνεδείχθης ἀληθῶς˙
τό γάρ θεῖον πῦρ σαφῶς κατεσκήνωσεν ἐν σοί.
Γαλουχεῖς μητροπρεπῶς τόν τροφέα τοῦ παντός,
καί τόν ἄχρονον Θεόν φέρεις κόρη ὡς Υἱόν.
Δέχεταί σε ὁ Θεός ὡς μητέρα ἐπί γῆς,
ἵνα σώσῃ ὡς Θεός καί θεώσῃ τόν Ἀδάμ.

