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ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ
«Τίς γάρ ἡμῶν ἐλπίς ἤ χαρά… ἤ οὐχί ἐν τῇ αὐτοῦ παρουσία;»

(Θεσ. Β΄, 14:20)

Ἡ πίστη στόν Χριστό

Μέ τήν πίστη στόν Χριστό ἀρχίζει ἡ αὐτοβιογραφία. Ὁ πιστός μιλάει
γιά τήν ζωή του. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἐξομολογοῦνται δημοσίως. Οἱ

πιστοί ὁμολογοῦν τήν πίστη σέ ἕναν κόσμο πού δέν πιστεύει καί γίνονται μάρ-
τυρες. Μέ τόν Χριστό ἀρχίζει ἡ προσωπική μαρτυρία. Ὁ λόγος δέν εἶναι ἁπλή
ἔκθεση ἰδεῶν, ἀλλά προσωπική μαρτυρία. Ἡ γραφή εἶναι αὐτοβιογραφική.
Μιλᾶς γιά τήν πίστη σου στόν Χριστό καί στηρίζεις καί τήν πίστη τῶν ἄλλων.
Δέν ἔχει νά κάνει μέ τήν ὑπερηφάνεια καί τήν ἐπίδειξη. Ἡ ὁμολογία δέν ἐπι-
φέρει διακρίσεις καί τιμές, ἀλλά περιφρόνηση καί διώξεις.

Ἀπό τά παιδικά μου χρόνια ἀγαπῶ τίς αὐτοβιογραφίες. Αὐτές ἦταν τά
ἀγαπημένα μου ἀναγνώσματα. Καί στή ζωή τό πιό μεγάλο μου ἐνδιαφέρον
εἶναι νά γνωρίζω ἀξιόλογους ἀνθρώπους ὡς πρός τήν πίστη τους. Ὅλη ἡ
Ὀρθόδοξη Παράδοση εἶναι ἡ μετάδοση τῆς διδασκαλίας μέ τό παρά-δειγμα.
Ἡ ζωή ἡ ἴδια διδάσκει. Σύμφωνα μέ τήν παράδοσή μας, οἱ Ἕλληνες μαθαίνου-
με ἀπό τήν ζωή, τουλάχιστον ὅσο ἴσχυε ἡ παράδοση, καί δέν μαθαίνουμε ἀπό
τά λογικά ἐπιχειρήματα. Ρώτησαν κάποτε ἕναν γέρο, γιατί προσεύχεται γιά
τούς νεκρούς του, πῶς ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ νεκροί ζοῦν κι ὁ γέρος ἀπάντησε:
Ἀφοῦ τό νιώθω καθῆκον νά προσεύχομαι, πάει νά πεῖ πώς ζοῦνε.

Ὁ πατέρας μου κι ἡ μάνα μου πίστευαν στόν Χριστό. Κι ὁ παππούς μου
κι ἡ γιαγιά μου, ἐπίσης.  Οἱ ἀξιαγάπητοι αὐτοί ἄνθρωποι γιά μένα, μέ ἔκαναν
νά νιώσω ὅτι μ᾽ ἀγαποῦσαν ὅπως τόν ἑαυτό τους. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ πιό πει-
στική γνώση. Εἶναι ἡ τέλεια γνώση. Μόνο ὅ,τι λέγεται μέ ἀγάπη θ’ ἀκουστεῖ.
Κανένα λογικό ἐπιχείρημα καί κανένας φιλοσοφικός στοχασμός δέν ἔχει τήν

255

255. ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΙΟΣ.qxp_Layout 1  08/05/2019  11:20  Page 255



πειθώ τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη γιά τά προσφιλῆ μου πρόσωπα μέ βοηθάει νά
ζῶ. Νιώθω ὅτι συγκρινόμενος μαζί τους δέν μπορῶ νά φτάσω αὐτά τά πρό-
σωπα στήν ἀρετή. Ἦταν φτωχοί ἄνθρωποι, ἀλλά πλούσιοι σέ ἀρετή. 

Νιώθω ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη γιατί πίστευαν στόν Χριστό. Καί μόνο ὅτι
αὐτοί ὑπῆρξαν πιστοί μέ ἔκαναν καί ἐμένα νά πιστεύω. Ἀφοῦ αὐτά τά πρό-
σωπα μέ τά ὁποῖα ἐγώ δέν μπορῶ νά συγκριθῶ στήν ἀρετή, πιστεύουν ὅτι ὁ
Χριστός εἶναι ὁ Θεός, ἐγώ ποιός εἶμαι νά μήν πιστεύω; Κανένα λογικό ἐπιχεί-
ρημα δέν εἶναι πιό πειστικό ἀπό τήν πειθώ τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπείνωσης.
Τά ἀγαπημένα μου πρόσωπα πιστεύουν κι ἐγώ πιστεύω. Στήν Ὀρθόδοξη
Παράδοση ἡ γνώση στηρίζεται στήν ἐμπειρία. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐμπειρική
ἐπιστήμη.

Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση ξεκινάει ἀπό τούς Πατριάρχες καί τούς Προφῆτες
τοῦ Ἰσραήλ, ἀπό τούς σοφούς της ἀρχαίας Ἑλλάδας, πού ἐπίσης προφήτεψαν
τόν Χριστό, ἀπό τούς Ἀπόστολους, τούς Εὐαγγελιστές, τούς Ἁγίους Πατέρες
καί φθάνει μέχρι σήμερα. Ἀκόμα κι ἄν χαθοῦν ὅλες οἱ Γραφές, ἕνας ἅγιος μονα-
χός της Ὀρθοδοξίας μπορεῖ νά τίς ξαναγράψει. Ὁ καλύτερος τρόπος νά πιστέ-
ψεις ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Θεός, εἶναι νά βρεῖς κάποιον πού πιστεύει
ἀληθινά καί νά τόν ἀγαπᾶς καί νά τόν θαυμάζεις γιά τήν ἀρετή.

Ἡ πτώση τοῦ Ἀδάμ
«Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, 

ἕως τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου» (Ἰακ. 5:7)

Τί συνέβη στόν Ἀδάμ κατά τήν πτώση του καί ἐκδιώχθηκε ἀπό τόν Παρά-
δεισο, ἀποξενώθηκε δηλαδή ἀπό ὅλες τίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ; Καί
πῶς τό ξέρουμε ἐμεῖς σήμερα; Τό ξέρουμε ἀπό τή δική μας ἐμπειρία, ὅταν
ξεχνᾶμε τόν Θεό καί βάζουμε στήν καρδιά μας τήν ὑπερηφάνεια καί τήν ἰδιο-
τέλεια πού τήν συνοδεύει. Ἡ ὑπερηφάνεια ἀποξενώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή
χάρη τοῦ Θεοῦ καί διαταράσσει τόν ρυθμό τοῦ κόσμου: «Ἀπό τότε πού
πενθῶ/ τό ξανθό καί γαλανό /καί οὐράνιο φῶς μου/ μετεβλήθη ἐντός μου/ κι
ὁ ρυθμός τοῦ κόσμου», θρηνεῖ ὁ ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός. Ὅταν δεῖτε, γρά-
φει ἡ Ἀποκάλυψη, τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως νά στέκεται σέ τόπο πού δέν
τοῦ ἀνήκει, στρέψτε ὅλη σας τήν προσοχή στό νά διώξετε τήν ὑπερηφάνεια
ἀπό τήν καρδιά σας. Αὐτή εἶναι ἡ Νηπτική Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ Ὀρθοδοξία διαφέρει ἀπό τίς αἱρέσεις καί τόν ἀθεϊσμό, ὡς πρός τή Θεία
Χάρη. Στήν πραγματικότητα διαφέρει ὡς πρός τόν σεβασμό τοῦ ἀνθρώπου

ΜΕΡΟΣ Δ´. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

256

255. ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΙΟΣ.qxp_Layout 1  08/05/2019  11:20  Page 256



καί τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἡ Θεία Χάρη κατά τήν Ὀρθόδοξη Διδασκαλία εἶναι
Ἄκτιστη, δέν εἶναι κτίσμα, ἀλλά εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού κατοικεῖ μέσα
στόν ἄνθρωπο. Οἱ αἱρέσεις θεωροῦν τή Θεία Χάρη κτιστή. Ὁ Θεός γιά τίς
αἱρέσεις, ἀκόμα κι ἄν αὐτός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, δέν ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτόν.

Κατά τήν Ὀρθόδοξη Διδασκαλία ἡ Θεία Χάρη εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν Ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα του, πράγμα πού
σημαίνει ὅτι γεννήθηκε νά ζεῖ ἐλεύθερος, ἄξιος σεβασμοῦ ὡς κατοικία τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Δέν εἶναι ὁ ἄνθρωπος μέσον πρός ἐκμετάλλευση. Κάποτε στόν
Παπισμό πουλοῦσαν τή Θεία Χάρη ὡς ἐμπόρευμα. Ὁ Παπισμός ἀσκεῖ ἀκόμη
κοσμική ἐξουσία ὡς συνέχεια τοῦ Καίσαρα τῆς Ρώμης.

Ὁ Ἰησοῦς διώχνει μέ τό μαστίγιο τούς ἐμπόρους ἀπό τόν ναό τοῦ Θεοῦ.
Καί ἐμεῖς πρέπει νά δίνουμε τόν χῶρο πού ταιριάζει στό ἐμπόριο, ὥστε νά μήν
μετατρέπονται τά πάντα σέ ἐμπόρευμα. Δέν πιστεύουμε στήν ἀγορά χωρίς
ἠθικά ὅρια. Ἡ «ἐλεύθερη ἀγορά» εἶναι αἵρεση. Θεωρεῖ θεμιτό ἀκόμα καί τό
ἐμπόριο ὅπλων καί ναρκωτικῶν καί οἱ ὑπέρμαχοι τῆς «ἐλευθερίας» τῆς ἀγορᾶς
ἔχουν συγκεντρώσει ὅλο τόν πλοῦτο τῆς Γῆς, ἐνῶ οἱ λαοί πένονται.

Στήν πίστη στή Θεία Χάρη βασίζεται καί ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγάπη ἀκόμα
καί τῶν ἐχθρῶν. Οἱ ὀρθόδοξοι πιστεύουμε ὅτι σέ ὅλους τους ἀνθρώπους
κατοικεῖ ἡ Θεία Χάρη. Οἱ αἱρετικοί διαιροῦν τόν κόσμο σέ καλούς καί σέ
κακούς. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι οὔτε ἐλευθερία οὔτε δημοκρατία. Ἀξίζει τό
Ὑπουργεῖο Παιδείας νά ἐξηγήσει, γιατί ἐπείγεται νά εἰσαγάγει τό μάθημα τῆς
θρησκειολογίας, γιά νά μήν διδάσκονται τά Ἑλληνόπουλα τήν Ὀρθοδοξία. Ὁ
Χριστός ἀνυψώνει τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ παλαιός ἄνθρωπος τῆς πτώσης
θεραπεύεται καί γίνεται καινούργιος ἄνθρωπος, ἀναγεννημένος πνευματικά,
ἄξιος σεβασμοῦ ἀνεξαρτήτως φύλου, φυλῆς, θρησκείας, γλώσσης κ.ἄ.

Ἡ ἐλευθερία καί ἡ δημοκρατία εἶναι γράμμα κενό, ὅταν δέν γνωρίζουμε τόν
Θεό καί δέν κατανοοῦμε τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἡ
φτωχή ἰδέα πού ἔχουν οἱ αἱρέσεις γιά τόν Θεό ἤ ὁ ἀθεϊσμός γιά τήν μή ὕπαρξη
τοῦ Θεοῦ, ἔχει πρακτικές συνέπειες γιά τόν σεβασμό τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς. Στή Νηπτική Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, δέν διακρίνονται
οἱ ἄνθρωποι σέ καλούς καί σέ κακούς ἤ σέ φίλους καί σέ ἐχθρούς. Δέν εἶναι
θέμα καλοσύνης ἤ φιλίας ἡ ἐλευθερία καί ἡ δημοκρατία. Στή Νηπτική Παρά-
δοση τοῦ λαοῦ μας, τήν ὁποία διέκοψε τό 1821 ἡ Ξενοκρατία, οἱ ἄνθρωποι
διακρίνονται σέ αὐτούς πού γνωρίζουν τόν Θεό καί σέ αὐτούς πού δέν τόν
γνωρίζουν. Ἡ Νηπτική Παράδοση, εὐτυχῶς, ἀναβιώνει στίς μέρες μας σέ ὅλο
τόν κόσμο!
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Οἱ αἱρέσεις κι ὁ ἀθεϊσμός εἴτε ἀρνοῦνται τή Θεία Χάρη ὡς τό Πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ πού κατοικεῖ στόν ἄνθρωπο εἴτε ἀρνοῦνται τήν ἴδια τήν ὕπαρξη τοῦ
Θεοῦ. Ἔτσι ὑποβαθμίζουν τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.
Δέν ἀντιμάχονται τόν Θεό, ἀλλά τόν σεβασμό τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς ἀνθρώ-
πινης ζωῆς. Στήν Ἀνατολή ἀκόμα καί σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν μικρότερη ἀξία καί ἀπό αὐτήν τῆς σκόνης στόν δρόμο. Αὐτούς τούς
ἀνθρώπους τούς λένε «λιγότερο ἀπό σκόνη».  Ἡ δημοκρατία τώρα στόν τόπο
μας δέν λειτουργεῖ καί πολλές ἐλευθερίες ἔχουν περιοριστεῖ, ὅπως εἶναι ἡ
ἐλευθερία τῆς ἐργασίας, ἡ ἐλευθερία ἀπό τόν φόβο καί τήν ἀβεβαιότητα, ἡ
ἐλευθερία τοῦ λόγου κ.ἄ. Δέν ρωτοῦν ἄν αὐτό ἀρέσει στόν Θεό, ἄν ἐξευτελί-
ζονται οἱ φτωχοί ἄνθρωποι καί ἡ ζωή τους. Ποιός νοιάζεται;

Ὁ βλέπων
«Δώρισαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα»

Ἡ ὀρθόδοξη Παράδοση, στήν πράξη, εἶναι ἀκριβῶς αὐτό: ἡ δυνατότητα νά
βλέπουμε συνεχῶς τήν ἁμαρτία μας. Δέν προβάλλουμε τή σκιερή εἰκόνα τῆς
ἁμαρτίας μας στούς ἄλλους γιά νά τούς κατακρίνουμε. Πράγματι ἀπαιτεῖ νά
ἔχουμε θάρρος γιά νά βλέπουμε συνεχῶς τήν ἁμαρτία. Ὡς πρός αὐτό ἔχουμε
ἀνάγκη ἀπό κάποιον νά μᾶς ἐνθαρρύνει μέ τήν ἀγάπη του καί μέ τήν ἀποδοχή
τοῦ ὅπως εἴμαστε. Δυστυχῶς, δέν βρίσκεται εὔκολα αὐτός πού θά μᾶς ἀγα-
πήσει μέ αὐτόν τόν τρόπο.  Ὁ χριστιανός ὅμως ἔχει τόν Χριστό καί σ᾽ αὐτόν
βλέπει τό πρόσωπο πού τόν ἀγαπάει καί τόν δέχεται ὅπως εἶναι. Ἀκόμα καί
στό πιό ἀδυσώπητο πεπρωμένο, ὁ Χριστός βρίσκεται ἐκεῖ γιά ἐμᾶς, καί μᾶς
δίνει θάρρος καί ἔγκυρες ἐλπίδες.

Ἡ πνευματική ὅραση εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Ὀρθόδοξου δρόμου. Μαθαίνουμε νά
προσέχουμε κάθε στιγμή νά μήν γεννιοῦνται στήν καρδιά μας μάταιες ἐπιθυμίες.
Ἡ αὐτογνωσία εἶναι ἡ προϋπόθεση γιά νά διακρίνουμε τό ἀληθινό νόημα τῶν
πραγμάτων. Γνωρίζουμε ποιός εἶναι ὁ σκοπός πού ζοῦμε καί ποιά εἶναι τά μέσα
γιά νά πραγματοποιήσουμε τόν σκοπό μας. Αὐτή εἶναι ἡ νηπτική Παράδοση τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καί ἐνῶ ἀκόμα κι ὁ ἀγράμματος γνωρίζει τά μύχια της καρδιᾶς,
ἡ ἐπιστήμη ἀγνοεῖ τήν καρδιά, ὡς ψυχο-πνευματικό κέντρο τοῦ ἀνθρώπου!

Ἡ νηπτική παράδοση διεκόπη βίαια ὑπό τήν ἐπίδραση τοῦ δυτικοῦ Δια-
φωτισμοῦ καί ἀξίζει νά δοῦμε γιά ποιό σκοπό διεκόπη. Ὁ κόσμος παραδόθηκε
στόν στεῖρο ὠφελιμισμό καί τή χρησιμοθηρία. Πρέπει νά ποῦμε ὅμως ἐδῶ, ὅτι
στόν δυτικό κόσμο, φωτεινά πνεύματα ἐξακολουθοῦν νά τηροῦν τήν ὀρθόδοξη
Παράδοση. Ὅλος αὐτός ὁ κόσμος πρίν τό σχίσμα ἦταν ὀρθόδοξος. Παραθέ-
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τουμε μιά σκέψη ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γάλλου Ζ.Π. Βουαγιέ μέ τίτλο «Ἀναφορά
γιά τήν κατάσταση τῶν ψευδαισθήσεων σχετικά μέ τήν ἀρχή τοῦ κόσμου».
(Βουαγιέ στά γαλλικά θά πεῖ αὐτός πού βλέπει συνέχεια ἤ κάτι τέτοιο):

«Σέ κάθε κοινωνία, ἡ κύρια ἀσχολία τῶν ἀνθρώπων εἶναι νά ἐπικοινωνοῦν
(...) Ἡ συγκεκριμένη βάση πού πάνω της ὑψώνονται ὅλα ὅσα ὑπάρχουν στήν
κοινωνία εἶναι ἡ ἐπικοινωνία...» Ὡς ἐπικοινωνία ὁ Βουαγιέ ἐννοεῖ τή σύμπνοια
τῶν ἀνθρώπων, ἡ ὁποία ὑπάρχει ὅταν τά πράγματα δέν ἔχουν ἀποξενωθεῖ
ἀπό τό ἀληθινό τους νόημα. Ὁ ἐχθρός τῆς ἐπικοινωνίας εἶναι ἡ ἀλλοτρίωση,
καί τήν ἀλλοτρίωση χρησιμοποιοῦν αὐτοί πού ἐπιδιώκουν νά διαιροῦν τόν
κόσμο, σύμφωνα μέ τήν ἀρχή τοῦ «διαίρει καί βασίλευε».

«Οἱ ἄνθρωποι γιά νά εἶναι ἱκανοί νά ζήσουν ὡς ἄνθρωποι καί ὄχι ἁπλά
σάν ζῶα, πρέπει ἀκριβῶς νά εἶναι ἱκανοί –καί αὐτή ἡ ἰκανότητα ἀμφισβητεῖται
στούς μισθωτούς σκλάβους, στούς ὑποταγμένους, στούς φτωχούς ὅλων των
ἐποχῶν– νά χρησιμοποιήσουῦν τίς ζωτικές ἀνάγκες τους, τήν ἱκανοποίηση
τῶν ἀναγκῶν τροφῆς, δίψας, κατοικίας, ἐνδυμασίας γιά σκοπούς ἐπικοινω-
νίας, σάν ὑλικό γιά ἐπικοινωνία».

Οἱ κυβερνήσεις, τώρα, ἀμφισβητοῦν τήν ἱκανότητα νά ζοῦμε ὡς ἄνθρωποι
καί ὄχι ἁπλά σάν ζῶα. Αὐτό κάνουν στήν πραγματικότητα ὅταν βάζουν ἐμπό-
δια στήν παράδοση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ ἀποτέλεσμα ὁ σημερινός ἄνθρω-
πος νά μένει ἀβοήθητος, στίς ἀναπόφευκτες συγκρούσεις του μέ τή συνείδησή
του πού τόν ἀρρωσταίνουν. Οἱ κυβερνήσεις ὅταν ἀγνοοῦν ἤ περιφρονοῦν ἤ
καί ἐμποδίζουν τήν ὀρθόδοξη παράδοση, ἀγνοοῦν, περιφρονοῦν καί παραβιά-
ζουν τό ἀνθρώπινο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας. Δέν εἶναι βέβαια ἡ καθαρή καρ-
διά ἤ ἡ προσευχή ἤ οἱ σχέσεις μεταξύ μας, ὁ σκοπός τῆς ζωῆς. Ὅλα αὐτά εἶναι
μέσα γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ, πού εἶναι ἡ ἐλευθερία τήν ὁποία
μᾶς χαρίζει ἡ κοινωνία μέ τόν Θεό, τό μόνο Ὅν πού εἶναι ἐλεύθερο ἀπό τήν
καταπίεση τῶν ἀναγκῶν. Ἑνωμένος μέ τόν Θεό βιώνει καί ὁ ἄνθρωπος τήν
ἐλευθερία ἀπό τήν καταπίεση. Αὐτός πού ἔχει σύμπνοια μέ τόν Θεό, γίνεται
ἕνα πνεῦμα μέ τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἀντιθέτως, αὐτός πού δέν ἀναζητεῖ τήν
ἐλευθερία του στήν ἕνωσή του μέ τόν Θεό, θά πεῖ, ὅτι ἐλευθερία, ὑπό τίς
παροῦσες συνθῆκες, δέν ὑπάρχει.

Πράγματι, κανείς δέν εἶναι ἐλεύθερος μέ τίς δικές του δυνάμεις. Ἐλεύθερος
εἶναι μόνον αὐτός πού ἔχει κοινωνία μέ τόν Θεό, πού εἶναι ἑνωμένος μέ τόν
Θεό, ὡς μέλος τῆς Ἐκκλησίας Του. Ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ζοῦμε εἶναι ἡ κοι-
νωνία τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τό νά εἴμαστε ἕνα πνεῦμα μέ τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ θεία κοινωνία εἶναι πράγματι ἡ ἀρχή τοῦ κόσμου.
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Ἡ ἐποχή μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἀνθρώπους πού ἔχουν τό θάρρος νά βλέ-
πουν συνεχῶς τήν ἁμαρτία καί τήν ἀνομία τους. Βλέποντας τόν ἑαυτό μας
ὅπως εἶναι, δέν προβάλλουμε τήν ἁμαρτία καί τήν ἀνομία μας στούς ἄλλους
καί δέν τούς κατακρίνουμε. Ἄν ὅμως ἀπωθοῦμε καί κατακρίνουμε, δέν θά
ἀποφύγουμε τήν ἀσθένεια.

Ὁ Δαβίδ, στόν 50ό ψαλμό, τόν λεγόμενο ψαλμό τῆς μετανοίας, περιγράφει
τόν τύπο τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος βλέπει τήν ἁμαρτία του καί πιστεύει ὅτι ὁ
Θεός τόν ἀγαπάει ὅπως εἶναι. Ἐλέησόν με, ἱκετεύει ὁ Δαβίδ, διότι γνωρίζω τήν
ἀνομία μου καί ἡ ἁμαρτία μου εἶναι μπροστά μου καί τή βλέπω διαρκῶς.

Ὁ Θεός ἀκούει τήν προσευχή μας
«Διά τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα ἄν

προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε καί ἔσται ὑμῖν» 

Ὁ Θεός ἀκούει τήν προσευχή μας.  Ἄν ὁ Θεός δέν ἀκούει τήν προσευχή
μου, γιατί νιώθω τήν ἀνάγκη νά Τόν εὐχαριστῶ καί νά Τόν δοξάζω; 

Ἡ ἀνάγκη νά εὐχαριστῶ καί νά δοξάζω τόν Θεό εἶναι ἔμφυτη καί δείχνει
ὅτι μέσα μου εἶμαι βέβαιος ὅτι ὁ Θεός ἀκούει καί πραγματοποιεῖ τήν ἐπιθυμία
τῆς καρδιᾶς μου. 

Τό ἴδιο ὅπως εἶναι ἔμφυτη στά παιδιά ἡ βεβαιότητα μέσα τους ὅτι ὁ πατέ-
ρας τά πάντα ξέρει καί μπορεῖ. 

Ὁ Χριστός μέσα μας
«Τεκνία μου, οὗς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὐ μορφωθῆ Χριστός ἐν ὑμῖν»

Γαλ. 4, 19

Ἡ καρδιά εἶναι κατοικία τοῦ Θεοῦ, λέει ἡ Γραφή. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ καρ-
διά εἶναι πλασμένη ν᾽ ἀγαπάει δίχως ὅρια. Κι ἡ ἀγάπη αὐτή εἶναι γιά τόν Θεό.
Νά ἀγαπᾶς τόν Θεό, λέει τό Εὐαγγέλιο, μέ ὅλη σου τήν καρδιά, μέ ὅλη σου τή
δύναμη, μέ ὅλη σου τήν ψυχή καί μέ ὅλη σου τή διάνοια. Μερικοί ἀγάπησαν
ἀνθρώπους ἤ πράγματα μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ κι ἔχασαν τά λογικά τους.

Στήν ἀρχή ἀγαπᾶμε τά κοντινά μας πρόσωπα, τόν πατέρα καί τή μητέρα.
Ὁ πατέρας κι ἡ μητέρα ζοῦν μέσα μας ὄχι ὡς ἀνάμνηση τῶν πράξεών τους,
ἀλλά ὡς μορφές. Τό ἴδιο ζεῖ μέσα μας ὁ Ἰησοῦς, ὄχι ὡς ἡ χάρη Του οὔτε ὡς ἡ
διδασκαλία Του, ἀλλά ὡς συγκεκριμένη μορφή. Ἀργότερα ἡ ἀγάπη μας ἐπε-
κτείνεται καί σέ ἄλλα πρόσωπα. Κανένα ὅμως ἀπό τά πρόσωπα αὐτά δέν
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γεμίζει τήν καρδιά μας. Μόνο στήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ ἀγαπᾶμε μέ ὅλη τήν πλη-
ρότητα τῆς ζωῆς μας... Πήγαινα συχνά στόν πνευματικό μου, ἕναν γέροντα μέ
τή χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή του, γιά νά ζητήσω τή συμβουλή του γιά τό πρό-
βλημα πού μέ βασάνιζε, ἀλλά μπροστά στήν ἡσυχία τοῦ ἁγίου αὐτοῦ ἀνθρώ-
που δέν ὑπῆρχε κανένα πρόβλημα ἤ μᾶλλον τό πρόβλημα ἦταν ἡ ἀπουσία τῆς
αἴσθησης τοῦ Ἰησοῦ στήν ψυχή μου ἐκείνη τή μακρινή ἐποχή.

Ἡ πρώτη αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ στήν ψυχή εἶναι ἡ αἴσθηση
τῆς χάρης στόν παράδεισο τῶν παιδικῶν μας χρόνων πού διαρκεῖ μέχρι τήν
ἐμφάνιση τῆς ἐνοχῆς, πού μᾶς βγάζει ἀπ᾽ τή διάφανη γαλήνη τοῦ παραδείσου
μας καί μᾶς παραδίδει στόν φόβο. Ἡ ἐσωτερική εἰρήνη πού νιώθουμε μέ τήν
αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ ἐντός μας δέν εἶναι ἀτομική ὑπόθεση.
«Ἀπόκτησε τήν ἐσωτερική σου εἰρήνη καί χίλιοι ἄνθρωποι γύρω σου θά
σωθοῦν», λέει ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ.   

Ἡ ἀντίρρηση, τώρα, ἀπό αὐτούς πού δέν πιστεύουν εἶναι, «πῶς θά ζήσει
σ᾽ αὐτόν τόν ἄδικο καί πονηρό κόσμο ὁ ἀθῶος μέ τήν ἀθωότητά του». Καί
βέβαια θά ζήσει. Τό Εὐαγγέλιο δέν εἶναι ἀνεφάρμοστο. Ἀθωότητα δέν εἶναι
ἔλλειψη προσοχῆς. Ἀθωότητα εἶναι ἔλλειψη ἄγχους, ἀγωνίας, ἀπελπισίας,
πανικοῦ. Αὐτό εἶναι ἡ ἀθωότητα. Ἡ ἀπορία δέν εἶναι πῶς θά ζήσει ὁ ἀθῶος
ἀλλά πῶς θά ζήσει αὐτός πού δέν ἔχει τήν ἀθωότητα τῆς παιδικῆς ψυχῆς καί
δέν πιστεύει στή χάρη τοῦ Ἰησοῦ, γιατί δέν πιστεύει στόν Θεό.

Κι ἀφοῦ ὅλοι ὑπήρξαμε παιδιά ὅλοι ἔχουμε ἕνα παιδί μέ τήν ἀθωότητά του
μέσα μας, κι ὅλοι μποροῦμε νά δεχθοῦμε τόν Ἰησοῦ, ἀρκεῖ νά μήν ὑπάρχουν
ἐμπόδια, ὅπως εἶναι ἡ ἀκάθαρτη καρδιά. Τό ἐπεισόδιο τῆς ἐκδίωξης τῶν ἐμπό-
ρων ἀπ᾽ τόν ναό τοῦ Θεοῦ γίνεται καί μιά παραβολή πού σημαίνει ὅτι πρέπει
νά διώξουμε ἀπό τήν καρδιά μας τή μέριμνα, τήν ἀγωνία, τό ἄγχος, τόν πανικό,
γιά νά εἶναι καθαρή γιά τόν Χριστό. Ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ κατοικία
ἤ ὁ ναός τοῦ Θεοῦ. Στόν πεντηκοστό ψαλμό τῆς μετανοίας ἀκούγεται τρεῖς
χιλιάδες χρόνια τώρα ἡ κραυγή τοῦ προφήτη καί βασιλιά Δαβίδ, «καρδίαν
καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός καί πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις
μου. Μή ἀποῤῥίψεις με ἀπό τοῦ προσώπου σου καί τό πνεῦμα σου τό ἅγιον
μή ἀντανέλης ἀπ᾽ ἐμοῦ».

Ἡ Θεία Χάρη μένει

«Σ’ αὐτόν τόν κόσμο μόνο ἐγώ εἶμαι κι ὁ Θεός», λέει ὁ νηπτικός Ἅγιος Ἀλώ-
νιος. Γιά τόν Ἅγιο ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδέλφια ἤ, ἀκόμα καλύτερα, εἶναι
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ἕνας ἄνθρωπος ἤ γίνονται ὅλοι ἕνας ἄνθρωπος ὅταν ἔχουν μέσα τους τόν Χρι-
στό. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός ἐαυτός μας. 

Στήν ἀμφιβολία μου, ἄν ἔχουμε ὅλοι μέσα μας τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως
πιστεύουμε οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι οἱ ἀρνητές δέν γνω-
ρίζουν τόν ἑαυτό τους καί, συνεπῶς, δέν γνωρίζουν τόν μοναδικό Σωτήρα τοῦ
κόσμου, τόν Κύριόν μας καί Θεό μας.

Ἄρα ἡ ἀναμονή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός μέσα σέ
ὅλους, εἶναι στήν πραγματικότητα ἡ ἀναμονή νά γνωρίσουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
τόν ἀληθινό ἑαυτό μας, γιά νά ὁμολογήσουμε τόν Χριστό καί νά βαπτιστοῦμε,
σύμφωνα μέ τήν Ἐντολή Του. 

«Μόνο ἐπειδή ὑπάρχεις Ἰησοῦ, εἶμαι κι ἐγώ ἀληθινός». Μέ αὐτόν τόν στίχο
τελειώνει τό ποίημα μέ τόν τίτλο «Ἡ προσευχή ἑνός ἀθέου», τοῦ Ἰσπανοῦ
ποιητῆ Miguel de Unamuno. 

Ἡ ἐποχή τοῦ φόβου
«Ὅποιος λέγει ὅτι μένει ἐν αὐτῷ, ὀφείλει νά ζῆ

ὅπως ἔζησε καί ὁ Χριστός» (Α΄ Ἰω. Β΄, 6)   

Πῶς μπορεῖ νά ζεῖ κανείς χωρίς φόβο, σ’ ἕνα κόσμο στόν ὁποῖο ἐπικρατεῖ
ὁ φόβος;  Γιά μᾶς, γράφει ὁ Γάλλος φιλόσοφος Ρενέ Ζιράρ, ὅπως καί γιά τούς
πρώτους ἀκροατές τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ λίθος τόν ὁποῖο ἀπέρριψαν οἱ οἰκοδο-
μοῦντες (ὁ Χριστός) ἔχει γίνει ὁ μόνιμος λίθος στόν ὁποῖο σκοντάφτουμε ὅλοι.
Καθώς ἀρνούμαστε νά πιστέψουμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή, σφυρηλατοῦμε
γιά τούς ἑαυτούς μας ἕνα πεπρωμένο ἀδυσώπητο. Καί κανείς ἄλλος ἐκτός
ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὑπεύθυνος γι᾽ αὐτό.  

Φόβος εἶναι ἔλλειψη πίστης. Αὐτός πού πιστεύει δέν φοβᾶται. Φόβο ἔνιω-
σαν οἱ πρωτόπλαστοι, ὅταν ἁμάρτησαν στόν Θεό Ὁ φόβος ἦταν τό αἴσθημα
πού τούς ἀποξένωσε ἀπ᾽ τόν Θεό κι ἀπ᾽ τόν ἑαυτό τους καί ἀλλοίωσε τή ρίζα
τῆς ἀνθρωπότητας,  Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μετά πού προῆλθαν ἀπό αὐτούς εἶχαν
τόν φόβο μέσα τους ἔμφυτο. Αὐτό εἶναι τό λεγόμενο «προπατορικό ἁμάρτημα»
ἀπ᾽ τό ὁποῖο μᾶς θεραπεύει ἡ πίστη στόν Χριστό.  

Ὁ φόβος σήμερα εἶναι ὑπαρξιακός, νιώθουμε νά ἀπειλεῖται ὁλόκληρη ἡ
ὕπαρξή μας. Ὑπαρξιακός ἤ ἀλλιῶς ἐσωτερικός εἶναι ὁ φόβος πού μᾶς κάνει
νά νιώθουμε ἄχρηστοι, μᾶς ἀποξενώνει ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας. 

Τό Μοιρολόϊ γιά τόν Μᾶρκο Μπότσαρη, τό ἀριστουργηματικό αὐτό δημοτικό
πολυφωνικό τραγούδι τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἐπικεντρώνει τήν ἐλευθερία ἀπ᾽ τόν
φόβο, στόν ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία:. Ἡ μάνα τοῦ Μάρκου ρωτάει τόν γιό της:
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Μάρκο, ποῦ ἄφ’ σες τό σπαθί, ποῦ ἀφῆκες τό ντουφέκι;
Τό πῆραν οἱ συντρόφοι μου, τό πῆραν τά παιδιά μου.
Καί μέ τούς Τούρκους πολεμᾶν καί τούς κοτζαμπασῆδες.

Οι Ἕλληνες στή μακραίωνα ἱστορία τους δέν παραδίδουν τά ὅπλα τοῦ
ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία. Δέν παύουν ποτέ νά ἀγωνίζονται γιά τήν ἐλευθερία. 
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