Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο
θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα

ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγΪιεο
πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο,
Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο

ΑββΪο ελνχληα ΗΗΗ
«Ο 117νο ΠαηξηΪξρεο»
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Ο ΒΗΟ ΣΟΤ ΜΑΚΑΡΗΣΟΤ ΠΑΠΑ ΚΑΗ
ΠΑΣΡΗΑΡΥΟΤ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΠΟΛΔΧ
ΣΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ

«ΔΝΟΤΝΣΑ Γ΄, ΣΟΤ 117νπ»

Ο πάπαο ελνχληα Γ΄ γελλήζεθε
ην 1923 ζην Ώζηνχη ηεο Άλσ
Ώηγχπηνπ.
πνχδαζε
ζην
Εζηνξηθφ
Σκήκα
ηεο
Φηινζνθηθήο
ρνιήο
ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ΚαΎξνπ θαη
ζηε Θενινγηθή ρνιή. Σν 1954
εθάξε κνλαρφο ζηελ Εεξά Μνλή
ηεο Παλαγίαο (ή Ώι νπξηάλ) ηεο εξήκνπ ηεο Νηηξίαο
κε ην φλνκα «Ώληψληνο Βι νπξηάλη». Ώξγφηεξα έδεζε
γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα σο εξεκίηεο ζε ζπήιαην
ηεο εξήκνπ ηεο Νηηξίαο θαη θαηφπηλ επέζηξεςε ζηε
κνλή ηνπ. Έπεηηα νξίζηεθε Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ
ηφηε Παηξηάξρνπ, καθαξηζηνχ αββά Κπξίιινπ. Σν 1962
ρεηξνηνλήζεθε επίζθνπνο Θενινγηθψλ πνπδψλ, ελψ ην
1972 αλήιζε ζηνλ ζξφλν ηνπ Παηξηάξρνπ ησλ Κνπηψλ.
Ώπφ ην 1963 εθθσλνχζε εβδνκαδηαίν θήξπγκα ζηνλ
θαζεδξηθφ λαφ ηνπ αγίνπ Μάξθνπ ζην Κάηξν. Ήηαλ
πλεπκαηηθφο παηέξαο θαη εγέηεο 18 εθαηνκκπξίσλ
Κνπηψλ˙ ραξηζκαηηθή θπζηνγλσκία, δεηλφο νκηιεηήο,
πνιπκαζέζηαηνο αλήξ, εμαηξεηηθά δξαζηήξηνο ζην
πνηκαληηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ έξγν, ζπγγξαθέαο
πιείζησλ βηβιίσλ θαη άξζξσλ Σν ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν
3

είλαη πινχζην (πεξίπνπ 160 ζπγγξάκκαηα), εθ ησλ
νπνίσλ νξηζκέλα κεηαθξάζζεθαλ ζηελ Ώγγιηθή, ηε
Γαιιηθή, ηε Γεξκαληθή θαη ηελ Βιιεληθή. Αίδαζθε ζηε
Θενινγηθή ρνιή, θήξπηηε, θαη αζθνχζε ηα δηνηθεηηθά
ηνπ θαζήθνληα, ηαμίδεπε θαη επηζθεπηφηαλ θνπηηθνχο
λανχο θαη πλεπκαηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ, θαη ήηαλ
ν πξψηνο Παηξηάξρεο πνπ ελδηαθέξζεθε γηα ηελ ίδξπζε
λαψλ ζην εμσηεξηθφ. Βπίζεο, επηδείθλπε ηδηαίηεξε
θξνληίδα γηα ηηο ηεξέο κνλέο θαη είρεη αθνζησζεί ζηε
γεληθφηεξε αλαβάζκηζε ηεο δσήο ησλ Κνπηψλ πηζηψλ,
έρνληαο ηελ πλεπκαηηθή επζχλε ηνπ πνηκλίνπ ηνπ.
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Σν παξφλ βηβιέν αθηεξψλεηαη
ζηνλ π. Δηξελαέν Δι Μπαξακφζη
Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ π. Δηξελαίνπ Δι Μπαξακόζη

Ο π. Βηξελαίνο Βι Μπαξακφζη,
θαηά θφζκνλ Πέηξνο Φπηίιεο,
γελλήζεθε ζην Κάηξν ηεο
Ώηγχπηνπ ζηηο 15/03/1984 απφ
επζεβείο γνλείο. Ώθνχ ηειείσζε
ην
Αεκνηηθφ
ζηελ
Ώρηιινπνχιεην ρνιή ηνπ ΚαΎξνπ, εγθαηαζηάζεθε κε
ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηνλ κηθξφηεξν αδειθφ ηνπ ζηελ
Βιιάδα. Ώπφ λένο είρε αθηεξσζεί ζηα Θεία, θαζψο
επηζθεπηφηαλ ηαθηηθά ην Άγηνλ ξνο θαη ηελ Εεξά
Μνλή ηεο Παλαγίαο Βι Μπαξακφο ζηελ έξεκν ηεο
Νηηξίαο, γηα λα ιακβάλεη ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο επρέο
ησλ παηέξσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ
ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη αθνχ ηαθηνπνίεζε ηηο
ζηξαηησηηθέο
ηνπ
ππνρξεψζεηο,
ζέινληαο
λα
πξνζεχρεηαη αδηαιείπησο ζηνλ Εεζνχ Υξηζηφ θαη λα
δηάγεη έλαλ βίν απιφ θαη ελάξεην, εγθαηέιεηςε ηνλ
θφζκν, πξνηηκψληαο ηε κνλαρηθή δσή, θαη
ρεηξνζεηήζεθε δφθηκνο κνλαρφο ζηελ έξεκν ηεο
Νηηξίαο, ζηελ πξναλαθεξζείζα Εεξά Μνλή ηεο
Παλαγίαο Βι Μπαξακφο, ζηηο 11/05/2007. Ώθνχ ν λένο
δφθηκνο πξνρψξεζε κε ραξά ζηνπο θφπνπο ηεο
θνηλνβηαθήο δσήο, ρεηξνηνλήζεθε κνλαρφο ζηηο
7/03/2010 απφ ηνλ Παλαγηψηαην θαη Μαθαξηψηαην
5

πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο κεγάιεο πφιεσο ηεο
Ώιεμαλδξείαο θαη πάζεο Ώθξηθήο, Πεληαπφιεσο θαη
Αηαζπνξάο ελνχληα Γ΄.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνηνλίαο ηνπ π.
Βηξελαίνπ, ν πάπαο δήισζε κε κεγάιε ραξά φηη ν
ρεηξνηνλνχκελνο είλαη ν πξψηνο κνλαρφο κε θαηαγσγή
απφ ηελ Βιιάδα. Γεηνχκε απφ ηνλ Θεφ λα ηνλ
δηαθπιάηηεη ζηελ εηξήλε ηνπ, γηα ην θαιφ ηεο
Κνπηνξζφδνμεο θαη ηεο Βιιελνξζφδνμεο Βθθιεζίαο,
αιιά θαη γηα ην θαιφ ηεο Ώηγχπηνπ θαη ηεο Βιιάδαο.
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Σέηινο βηβιένπ: Οδεγφο ηνπ θαηερεηή.
ΔπηκΫιεηα: Δ ζπληαθηηθή νκάδα ηεο λενιαίαο ηεο
Κνπηνξζφδνμεο Βθθιεζίαο ζηελ Βιιάδα.
ΜεηΪθξαζε: Δ ζπληαθηηθή νκάδα ηεο λενιαίαο ηεο
Κνπηνξζφδνμεο Βθθιεζίαο ζηελ Βιιάδα.
ει.: 234
χλζεζε εμσθχιινπ θαη νπηζζνθχιινπ: Gego.
Δέδνο: Καηερεηηθφ βνήζεκα.
Σφπνο: Ώζήλα - Βιιάδα.
Υξφλνο Ϋθδνζεο: 2012.
Γιψζζεο: Βιιεληθά.
Θενινγηθά θαη Φηινινγηθά επνπηεέα: Ώλδξέαο
Μνξάηνο, ζενιφγνο, θηιφινγνο - γισζζνιφγνο.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν αλά ρείξαο βηβιίν (Οδεγφο ηνπ θαηερεηή) είλαη
θαξπφο αγάπεο γηα ηνλ ιφγν ηνπ Θενχ θαη απνηέιεζκα
ζπιινγηθήο εξγαζίαο κε αίζζεκα βαζχηαηεο επζχλεο.
Έρεη σο ζθνπφ λα ππνβνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε ηνπ
θαηξνχ καο θαη ηδηαίηεξα ηνπο/ηηο θαηερεηέο/ηξηεο ηεο
Βθθιεζίαο καο ζηελ Βιιάδα, γηα ηνπο νπνίνπο ε
θαηαλφεζε ησλ αξαβηθψλ θαηερεηηθψλ βνεζεκάησλ
είλαη δπζρεξήο ή αδχλαηε.
Βκπλεπζηήο θαη δεκηνπξγφο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ
είλαη ε ζπληαθηηθή νκάδα ηεο λενιαίαο ηεο
Κνπηνξζφδνμεο ελνξίαο ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ
απνζηφινπ Μάξθνπ ζηελ Βιιάδα, ππφ ηελ επινγία, ηελ
επνπηεία θαη ηελ επίβιεςε ησλ παηέξσλ ηεο.
Παξαδίδνληαο ην βηβιίν απηφ ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ,
αηζζαλφκαζηε ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε φινπο
φζνη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν ζπλεηέιεζαλ ζηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Έρνληαο ηε ζπλαίζζεζε φηη ην
βηβιίν απηφ δελ είλαη απαιιαγκέλν αδπλακηψλ,
αλακέλνπκε θάζε θαινπξναίξεηε παξαηήξεζε, ψζηε λα
ιεθζεί ππφςε ζε κειινληηθή επαλέθδνζε.
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Δ επνρή καο ραξαθηεξίδεηαη απφ πλεπκαηηθή ζχγρπζε, φπσο
επίζεο θαη απφ παρπιή, πνιιέο θνξέο, άγλνηα γηα ηα ζέκαηα ηεο πίζηεψο
καο. Δ θαηήρεζε απνπζηάδεη απφ ηε δσή ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ καο,
αιιά θαη απφ ηε δσή ησλ κεγαιπηέξσλ. Σειηθά, είκαζηε επάισηνη ηφζν
ζηηο επηζέζεηο ησλ θάζε ινγήο αηξεηηθψλ, φζν θαη ζηηο δπζθνιίεο ηεο
δσήο, πνπ αξθεηέο θνξέο καο θαζηζηνχλ νιηγφπηζηνπο.
Δ θπξηφηεξε πεγή θαηερήζεσο είλαη ν Λφγνο ηνπ Θενχ, ην
Βπαγγέιην. Δ Βθθιεζία κεηαθξάδεη ζηε δσή ηεο ηνλ επαγγειηθφ ιφγν
θαη ηνλ θαζηζηά βίσκα˙ «ην λεξφ πνπ ζα δψζσ ζ‟ απηφλ, ζα γίλεη κέζα
ηνπ πεγή λεξνχ, πνπ ζα αλαβιχδεη ζε αηψληα δσή» (Ησάλλ. 4:14). Πέξα
φκσο απφ ηελ αλάγλσζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ Βπαγγειίνπ θαηά ηε Θεία
Λεηηνπξγία θαη ηηο άιιεο αθνινπζίεο, είλαη γεγνλφο φηη δελ έρνπκε ην
ρξνληθφ πεξηζψξην νχηε ηελ επηινγή λα πξνζαλαηνιίζνπκε ηε δσή καο
ζηε κειέηε θαη ηε βίσζε ηνπ Βπαγγειίνπ. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα
παξακέλνπκε αθαηήρεηνη θαη άγεπζηνη ησλ επαγγειηθψλ κελπκάησλ.
Δ επνρή καο ινηπφλ απαηηεί ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηνλ
επαλεπαγγειηζκφ ηνπ ιανχ καο. Ώπηή ε θίλεζε δσήο, πέξα απφ ην φηη
απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο πιεπξέο ηεο απνζηνιήο ηεο Βθθιεζίαο,
πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο γλψζεηο πνπ νξηνζεηνχλ ηα δφγκαηα
ηεο πίζηεψο καο, αιιά θαη δίλεη καξηπξία πεξί ησλ βησκάησλ πνπ ν
ρξηζηηαλφο άλζξσπνο αλαδεηεί ζην Βπαγγέιην.
Χο ζπληαθηηθή νκάδα ηεο ελνξίαο ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ
απνζηφινπ Μάξθνπ ζηελ Βιιάδα ζεσξνχκε φηη ε θαηερεηηθή δηαθνλία
ζηε λεφηεηα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνλ επαγγειηθφ ιφγν. Θεσξνχκε
επίζεο φηη ε παηδηθή ειηθία απνηειεί ηελ πεξίνδν εθείλε ηνπ
αλζξψπηλνπ βίνπ θαηά ηελ νπνία θηίδνληαη νη πλεπκαηηθέο αμίεο, παξφηη
ηα παηδηά θαη νη λένη καο πθίζηαληαη κεγάιε επίζεζε απφ ηνλ θφζκν ηεο
ακαξηίαο, ηεο ηειενξάζεσο, ηεο θαηαλαιψζεσο, ησλ μελφηξνπσλ
ξεπκάησλ πνιηηηζκνχ. Βπνκέλσο, ε θαηερεηηθή καο δηαθνλία
ζπλίζηαηαη ζην λα κεηαδψζνπκε ζηα παηδηά καο ην Κνπηνξζφδνμν ήζνο
θαη λα ηνπο δείμνπκε ηνπο ηξφπνπο εθείλνπο πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα
έξζνπλ θνληά ζηνλ Υξηζηφ θαη ην Βπαγγέιηφ Σνπ, θαζψο θαη ηε
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δπλαηφηεηα λα δηαπηζηψζνπλ ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο δσήο πνπ
απαηηνχλ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε.
Έηζη, ε ζπληαθηηθή νκάδα νδεγήζεθε ζην λα ζπληάμεη ην
βνήζεκα Οδεγφο ηνπ θαηερεηή κε ζθνπφ νη ιατθνί θαηερεηέο λα
δηεπθνιπλζνχλ ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα κεηαδψζνπλ κε απιφηεηα,
ζαθήλεηα θαη δπλακηζκφ ηνλ επαγγειηθφ ιφγν. Βίλαη ην πξψην βνήζεκα
πνπ θπθινθνξείηαη απφ ηελ Βθθιεζία καο θαη πηζηεχνπκε φηη θαη απηφ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ, θαιχπηνληαο έλα θελφ πνπ
ππάξρεη ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο θαηερήζεσο. Βιπίδνπκε ζε
κειινληηθή έθδνζε θαη άιισλ θαηερεηηθψλ βνεζεκάησλ.
Βπίζεο, νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ην παξφλ βηβιίν απεπζχλεηαη
φρη κφλν ζε θαηερεηέο, αιιά θαη ζε φζνπο ζέινπλ λα γεπηνχλ ηνλ Λφγν
ηνπ Θενχ.
Σέινο, γλσξίδνπκε θαιψο φηη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε
ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο καο δίλεη δσή θαη ραξά ζε φζνπο δηαθνλνχλ
ζηνλ ηνκέα ηεο λεφηεηνο. ηαλ κάιηζηα «κνξθψλεηαη κέζα καο ν
Χξηζηφο» (Γαι. 4:19), ε ραξά απμάλεη. ΐεβαίσο, απαηηείηαη αγψλαο.
ηαλ φκσο ππάξρεη ε απηή βεβαηφηεηα φηη φζνη αγσλίδνληαη ηνλ θαιφλ
απηφλ αγψλα δελ είλαη κφλνη ηνπο, αιιά έρνπλ ηελ Βθθιεζία λα
πξνζεχρεηαη γη‟ απηνχο θαη λα ζπκπαξίζηαηαη ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο,
ηφηε ν αγψλαο έρεη πεξηζζφηεξε νκνξθηά, θαη «ε κηθξά δχκε» ζα
δπκψζεη φιν ην θχξακα.
Καηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
1
θαηάρεζεο
Ο/Δ θαηερεηήο/-ηξηα θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηερεηηθή χιε
αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ, ψζηε λα είλαη
πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή θαη εππξνζάξκνζηε˙ αθφκε, θαιείηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ
θαηερεηηθνχ έξγνπ, φπσο κηθξέο εηθφλεο πνπ λα θέξνπλ ζηελ πίζσ φςε
ηνλ βίν ηνπ/ηεο αγίνπ/αγίαο˙ λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο κηθξφηεξεο
ειηθίεο ζθίηζα πνπ ζα θιεζνχλ ηα παηδηά λα ηα ρξσκαηίζνπλ˙ λα
πξνβάιεη εθθιεζηαζηηθέο ηαηλίεο˙ λα βξαβεχζεη ηα παηδηά θαη ηνπο/ηηο
λένπο/λέεο κε θαηάιιεια δψξα. ηα πιαίζηα ηνπ θαηερεηηθνχ έξγνπ
1

ΐιέπε ην έβδνκν θεθάιαην: «ΕΒΡΏΠΟΣΟΛΔ, ΑΕΏΚΟΝΕΏ ΚΏΕ ΚΏΣΔΥΔΔ».
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κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη κε παηδηά θαη λένπο/λέεο επηζθέςεηο ζε
γεξνθνκεία, λνζνθνκεία ή άιια ηδξχκαηα, θαη λα επηζθεθζεί κε πηζηνχο
κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ αθφκε θαη ηηο θπιαθέο. Μπνξεί επίζεο λα θάλεη
κε ηα παηδηά ρεηξνηερλήκαηα θαη λα ηα πνπιήζνπλ ζε έλα κηθξφ παδάξη
πνπ ζα δηνξγαλψζεη κε ηελ επινγία θαη επνπηεία ησλ παηέξσλ ηεο
ελνξίαο, ηα έζνδα ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ γηα θηιαλζξσπηθνχο
ζθνπνχο. Σέινο, φζνλ αθνξά ζην ζπλαηζζεκαηηθφ πεδίν ηεο θαηήρεζεο,
ην θάζε παηδί θαη ν/ε θάζε λένο/λέα πξέπεη λα λνηψζεη φηη είλαη γηα
ηνλ/ηελ θαηερεηή/-ηξηά ηνπ μερσξηζηή νληφηεηα, φηη ηνλ αγαπά, ηνλ
ζπκπνλά θαη ζέιεη ην θαιφ ηνπ, ψζηε ε θαηήρεζε λα θαξπνθνξήζεη.
(ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ππάξρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ/ηελ
θαηερεηή/-ηξηα).
Ο Οπξάληνο Παηέξαο αο γεκίζεη ηηο θαξδηέο φισλ καο κε
αγάπε, κε ηξπθεξφηεηα θαη κε ην πλεχκα ηεο θαηερήζεσο θαη ηεο
δηαθνλίαο, ψζηε ν ιφγνο ηνπ Θενχ λα θηάζεη ζηηο θαξδηέο φισλ ησλ
αλζξψπσλ.

Ζ ζπληαθηηθή νκάδα
Καιά ηεξαπνζηνιηθά
ρξνληΪ!
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ΓξΪκκα απφ ηνλ ΠαηΫξα
Αγαπεκέλν κνπ παηδί,
Πψο είζαη;; νπ γξάθσ γηα λα ζνπ πσ πφζν πνιχ ζε αγαπψ θαη
λνηάδνκαη γηα ζέλα.
ε είδα πνπ κίιαγεο κε ηνπο θίινπο ζνπ ρηεο θαη πεξίκελα φιε
κέξα ειπίδνληαο λα έξζεηο θαη λα πεξάζεηο θαη καδί κνπ ιίγν ρξφλν.
ηαλ ήξζε ην απφγεπκα, έζηεηια γηα ζέλα ηελ νκνξθφηεξε δχζε
ηνπ ειίνπ θαη ην απαιφηεξν αεξάθη γηα λα ζε ραιαξψζσ. Πεξίκελα θαη
πεξίκελα, αιιά εζχ δελ ήξζεο… Ώπηφ κε πιήγσζε πνιχ, αιιά επηκέλσ
λα ζε αγαπψ, γηαηί είκαη ν παηέξαο ζνπ ρσξίο φξνπο.
Υηεο ην βξάδπ, βιέπνληάο ζε λα θνηκάζαη, ζέιεζα λα θηιήζσ ην
κέησπφ ζνπ θη έηζη άπισζα ην θσο ηνπ θεγγαξηνχ πάλσ ζην καμηιάξη
ζνπ θαη ζην πξφζσπφ ζνπ. Ώθφκε κηα θνξά πεξίκελα, επηζπκψληαο λα
είκαη θνληά ζνπ γηα λα κηιήζνπκε… Ώλ ήμεξεο κνλάρα πφζα δψξα ζνπ
έρσ θπιάμεη!…
Σν πξσί μχπλεζεο αξγά θαη έθπγεο βηαζηηθά ρσξίο λα κε
ζθεθηείο, εκέλα ηνλ παηέξα ζνπ, γηα άιιε κηα θνξά. Ώλ ήζειεο θαη αλ
πξφζερεο, ζα κε άθνπγεο πνπ ζνπ έιεγα:
Δ ΑΓΑΠΧ!
ε έςαρλα γηα λα ζνπ πσ κε ηνλ θαηαγάιαλν νπξαλφ, κε ην απαιφ
αεξάθη πνπ ςηζπξίδεη αλάκεζα ζηα δέληξα, κε ηα πνιχρξσκα ινπινχδηα,
κε ηα ιακπξά αζηέξηα θαη κε ηα αλάιαθξα ζχλλεθα: «‟ αγαπψ!».
Σν θαλέξσζα ζηνπο θαηαξξάθηεο πνπ θαηεβαίλνπλ απφ ηα βνπλά.
Μέζα ζηε βξνληή, ηελ αζηξαπή θαη ηελ θαηαηγίδα, έδσζα κεισδίεο
αγάπεο ζηα πνπιηά γηα λα ζνπ ηξαγνπδνχλ. ε ζθέπαζα κε ηε ζαιπσξή
ηνπ ειίνπ θαη γέκηζα άξσκα ηνλ αέξα κε θπζηθέο επσδίεο.
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Δ αγάπε κνπ γηα ζέλα είλαη ε κεγαιχηεξε! Θέισ λα κνηξαζηψ
καδί ζνπ φιεο ηηο ζηηγκέο ηεο δσήο ζνπ… ηα κηθξά πξάγκαηα, ηηο
επηηπρίεο ζνπ, ηηο απνηπρίεο θαη ηηο ιχπεο ζνπ. Θέισ λα δήζσ κέζα ζνπ
θαη ζπ λα δήζεηο κέζα κνπ! Ώλ ζέιεηο, κπνξνχκε λα πεξάζνπκε αηψληα
καδί, αξρίδνληαο απφ ζήκεξα θαη γηα πάληα ζηνλ Παξάδεηζν.
ε πξνζθαιψ λα κε ζπλαληήζεηο ζήκεξα!… Δ απφθαζε είλαη
δηθή ζνπ…
Θα ζε πεξηκέλσ
Ο παληνηηλφο ζνπ παηέξαο Ηεζνχο

Παηρλέδη γλσξηκέαο
Έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα γίλεη ε γλσξηκία κε ηα παηδηά ζηελ
πξψηε ζπλάληεζε, ηδίσο αλ ν θαηερεηήο είλαη θαηλνχξγηνο θαη δελ
γλσξίδεη ηα παηδηά, ή ππάξρνπλ πνιιά λέα παηδηά ζην θαηερεηηθφ, είλαη
ην παηρλίδη. Ώπηφ ζα καο βνεζήζεη φρη κφλν λα γλσξηζηνχκε εκείο κε ηα
παηδάθηα θαη λα γλσξηζηνχλ θη εθείλα κεηαμχ ηνπο, αιιά θπξίσο λα
δεζηαζεί ην θιίκα κεηαμχ καο, γηα λα λνηψζνπλ ηα παηδηά πην άλεηα.
Ο θαηερεηήο θαιεί ηα παηδηά λα ζηαζνχλ ην έλα δίπια ζην άιιν
ζε θχθιν, γηα λα παίμνπλ έλα σξαίν παηρλίδη. Λακβάλεη θαη ν ίδηνο κηα
ζέζε αλάκεζά ηνπο. ηα ρέξηα ηνπ θξαηάεη έλα θνπβάξη, πνπ έρεη
θξνληίζεη βέβαηα λα θέξεη καδί ηνπ. Παίξλεη ηνλ ιφγν θαη ζπζηήλεηαη
ιέγνληαο ην φλνκα θαη ην επψλπκφ ηνπ, θαζψο θαη θάηη πνπ ηνπ αξέζεη
(π.ρ. θάπνηα ελαζρφιεζε ή ρφκπη). Βμεγεί ζηα παηδηά φηη φπνηνο θξαηάεη
ην θνπβάξη ζα πξέπεη λα θάλεη ην ίδην, λα πεη δειαδή ην νλνκαηεπψλπκφ
ηνπ θαη θάηη πνπ ηνπ αξέζεη. ηε ζπλέρεηα, θξαηά ηελ άθξε ηνπ λήκαηνο
θαη πεηά ην θνπβάξη ζε θάπνην παηδί. Σφηε εθείλν πξέπεη λα ζπζηεζεί
θαη, ζηε ζπλέρεηα, θξαηψληαο βέβαηα ην λήκα, λα πεηάμεη ην θνπβάξη ζε
θάπνην άιιν παηδί. Έηζη, ζρεκαηίδεηαη έλα φκνξθν ζρέδην αλάκεζά ηνπο
απφ ην λήκα πνπ θξαηάλε.
ηαλ ηειεηψζνπλ φια ηα παηδηά, ν θαηερεηήο ηνπο αλαθνηλψλεη φηη
δελ ηειείσζε ην παηρλίδη αιιά πξέπεη λα γίλεη θαη ε αληίζηξνθε
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δηαδηθαζία. Ο ηειεπηαίνο ινηπφλ πεηά ην θνπβάξη ζηνλ ακέζσο
πξνεγνχκελν (ζε απηφλ δειαδή απφ ηνλ νπνίν ην έιαβε). Πξέπεη φκσο
πξηλ ην πεηάμεη λα πεη ην νλνκαηεπψλπκν απηνχ πνπ πξφθεηηαη λα ην
ιάβεη, θαζψο θαη ηη δήισζε φηη ηνπ αξέζεη. πλήζσο, ηα παηδηά δελ ην
ζπκνχληαη (αλ δελ γλσξίδνληαη), αιιά απηφ δελ καο πεηξάδεη. Σν
παηρλίδη απηφ θέξλεη άθζνλν γέιην, θαη ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη ε
ακεραλία πνπ ππάξρεη ζηελ πξψηε ζπλάληεζε έρεη ζπάζεη. Σε πξψηε
απηή γλσξηκία ζα ηε ζπκνχληαη, θαζψο είλαη θάηη ην δηαθνξεηηθφ θαη
ζίγνπξα πην ελδηαθέξνλ απφ ηελ ηππηθή εθθψλεζε ησλ νλνκάησλ.
Βλαιιαθηηθά, θάηη πην απιφ είλαη ην εμήο: Ξεθηλψληαο απφ ηλ κία
άθξε κέρξη ηελ άιιε, ην θάζε παηδί ιέεη ηα νλφκαηα φισλ ησλ
πξνεγνπκέλσλ κε ηε ζεηξά (νη νπνίνη βέβαηα έρνπλ ζπζηεζεί πξηλ απφ
απηφλ) θαη ζην ηέινο ιέεη ην δηθφ ηνπ φλνκα. Έηζη, ν πξψηνο ζα πεη
αλαγθαζηηθά κφλν ην δηθφ ηνπ, ελψ ν ηειεπηαίνο ζα επαλαιάβεη ηα
νλφκαηα φισλ ησλ παηδηψλ.
Καιή Χξνληά!
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ
ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
1) Ζ ΔΤΥΑΡΗΣΗΑ
1) Ζ δσά ηεο επραξηζηέαο
Δ δσή ηεο επραξηζηίαο δηαηξέρεη
φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη πλεπκαηηθά βηβιία, φπσο:
1) Σν ΔπαγγΫιην (Δθεζ. 5:20): «Βπραξηζηψληαο πάληνηε γηα φια
ηνλ Θεφ θαη Παηέξα ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ Υξηζηνχ».
2) Σν Χξνιφγην: ηελ επρή ηεο Βπραξηζηίαο ιέκε: «ε
επραξηζηνχκε γηα ηα πάληα θαη ζε θάζε πεξίπησζε». Βπίζεο, ζηελ
άθεζε πνπ ππάξρεη ζην ηέινο θάζε ξαο, φπσο –γηα παξάδεηγκα– ζηελ
άθεζε ηεο Σξίηεο ξαο, ιέκε: «ε επραξηζηνχκε, πνπ καο ήγεηξεο γηα
πξνζεπρή απηήλ ηελ άγηα ψξα».
Ώπηφο πνπ επραξηζηεί πάληνηε ηνλ Θεφ εθ βάζνπο θαξδίαο,
δείρλεη φηη αηζζάλεηαη επγλσκνζχλε θαη φηη αλαγλσξίδεη φια ηα θαιά
πνπ ηνπ πξνζθέξεη ν Θεφο. ηε δσή καο πξέπεη λα είκαζηε φπσο ήηαλ ν
ιεπξφο ακαξείηεο, πνπ, φηαλ ηνλ ζεξάπεπζε ν Θεφο, γχξηζε θαη Σνλ
επραξίζηεζε θαη δελ έθπγε, φπσο έθαλαλ νη ππφινηπνη ελλέα (Λνπθ.
17:15-18). Βπνκέλσο, ηα παηδηά ηνπ Θενχ πξέπεη πάληα λα επραξηζηνχλ
ηνλ Παηέαξα ηνπο, γλσξίδνληαο φηη ν Θεφο κάο θέξλεη πάληνηε ηα
θαιχηεξα, παξφιν πνπ θακηά θνξά θάπνηα πξάγκαηα καο θαίλνληαη
δχζθνια, επίπνλα. Κάηη ηέηνην εμεγείηαη, δπζηπρψο, απφ ην φηη εκείο δελ
γλσξίδνπκε ην θαιφ καο φπσο ην γλσξίδεη ν Θεφο˙ γη‟ απηφ, πξέπεη λα
δερφκαζηε ΣΑ ΠΑΝΣΑ απφ ηνλ Θεφ, ρσξίο παξάπνλα. Βπίζεο, πξέπεη
λα κάζνπκε λα ιέκε φηη, γηα λα δερηεί ν Θεφο λα ζπκβεί θάηη, απηφ ζα
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είλαη γηα ην θαιφ καο, θαη φηη ε ζκχξλα πνπ δηαιέγεη γηα κέλα ν Θεφο
είλαη θαιχηεξε απφ ην κέιη πνπ δηαιέγσ εγψ γηα ηνλ εαπηφ κνπ.

2) Ζ επραξηζηέα ζηηο δπζθνιέεο
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πλεπκαηηθά επίπεδα, ίζσο ην
κεγαιχηεξν, είλαη ε επραξηζηία απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο καο ζηηο
δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχκε. Πηζηέςηε κε πσο, αλ επραξηζηνχκε κφλν γηα
ηα θαιά, απηφ ζα ζεκαίλεη φηη ε αγάπε καο είλαη γηα ηα αγαζά θαη φρη
γηα ηνλ Θεφ. Βπίζεο, είλαη θπζηνινγηθφ πσο απηφο πνπ θηάλεη ζην
επίπεδν λα επραξηζηήζεη ηνλ Θεφ γηα ηηο δπζθνιίεο, άλεηα ζα
επραξηζηήζεη γηα ηα πάληα, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δήζεη ηε δσή ηεο
επραξηζηίαο θαη δελ ζα παξαπνληέηαη. Βπίζεο, απηφ πνπ καο δηαθεχγεη
είλαη πσο ν Θεφο θξνληίδεη απηνχο πνπ Σνλ επραξηζηνχλ.
Παξαδείγκαηα αγίσλ πνπ επραξίζηεζαλ ηνλ Θεφ ζηηο δπζθνιίεο:
Α) Ο ΗσΪλλεο ν Δπαγγειηζηάο, ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ ηεο
Απνθαιχςεσο, είρε εμνξηζηεί, σο γλσζηφλ, ζηελ Πάηκν. Παξφηη ε
εμνξία κάο αθνχγεηαη σο θάηη άζρεκν θαη απεπθηαίν, φκσο κέζσ ηεο
επραξηζηίαο γη‟ απηή ηελ εμνξία ν άγ. Εσάλλεο ήξζε ζε πλεπκαηηθή
έθζηαζε θαη είδε ηνλ Παξάδεηζν θαη καο ηνλ πεξηέγξαςε ζην βηβιίν ηεο
Απνθαιχςεσο.
Β) Ο Ησζάθ: Σα αδέιθηα ηνπ ηνλ πνχιεζαλ, εθείλνο φκσο δελ
παξαπνλέζεθε αιιά, αληηζέησο, επραξίζηεζε ηνλ Θεφ˙ έηζη, απφ δνχινο
έγηλε ν δεχηεξνο άλδξαο κεηά ηνλ Φαξαψ ζηελ Ώίγππην.
Γ) Ο ζΪλαηνο ηνπ ΛαδΪξνπ: Ο Θεφο παξαρψξεζε λα πεζάλεη ν
Λάδαξνο, ψζηε λα ηνλ αλαζηήζεη θαη, κέζσ ηεο αλάζηαζήο ηνπ, λα γίλεη
κεγάινο θήξπθαο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ.
Γ) Ο Γαπΐδ: Ώλ δελ αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο δελ ζα έγξαθε ηνπο
σξαίνπο ςαικνχο, κέζα ζηνπο νπνίνπο επραξίζηεζε ηνλ Θεφ γηα ηηο
δπζθνιίεο ιέγνληαο:
● ηηο δπζθνιίεο κνπ έθξαμα ζηνλ Θεφ.
● Θα δνμνινγψ θαη ζα επραξηζηψ ηνλ Κχξην θάζε ζηηγκή.
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3) ΠιεπξΫο ηεο επραξηζηέαο
Πψο λα επραξηζηψ ηνλ Θεφ; Ση λα ηνπ πσ επραξηζηψληαο Σνλ;

Να επραξηζηψ ηνλ Θεφ επεηδή κε έπιαζε.

Να επραξηζηψ ηνλ Θεφ γηα ηε θχζε πνπ δεκηνχξγεζε γηα κέλα.

Να επραξηζηψ ηνλ Θεφ γηα ηα ηάιαληα πνπ κνπ ράξηζε, π.ρ. ην
ηάιαλην ηεο θσλήο, ηεο πεηζνχο, ηεο νκνξθηάο, θ.η.ι.

Να επραξηζηψ ηνλ Θεφ γηα ηελ νξζή κνπ πίζηε.

Να επραξηζηψ ηνλ Θεφ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνκαη,
ελζπκνχκελνο πάληνηε ηηο ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα
βξίζθνληαη ζπλάλζξσπνί κνπ.

Να επραξηζηψ ηνλ Θεφ επεηδή κνπ δίλεη επθαηξία κεηαλνίαο.

Να επραξηζηψ ηνλ Θεφ γηα ην φηη βξίζθνκαη ζηελ Βθθιεζία.

Να επραξηζηψ ηνλ Θεφ δηφηη, φρη κφλν δελ καο ηηκψξεζε γηα ηηο
πνιιέο ακαξηίεο καο, φπσο έθαλε παιαηά κε ηνλ Ώδάκ θαη ηελ Βχα,
αιιά θαη γηα ην φηη καο βνεζάεη θαη καο ζηεξίδεη.
Ώο ζπκεζνχκε πφζεο θνξέο, απφ ηε κέξα πνπ γελλεζήθακε, καο
έζσζε ν Θεφο απφ πνιινχο θηλδχλνπο, πφζεο θνξέο καο βνήζεζε, πφζεο
θνξέο καο πξνζηάηεςε…
Σν εξψηεκα εέλαη: Πφζεο θνξΫο Σνλ επραξηζηάζακε εκεέο απφ
ηα βΪζε ηεο θαξδηΪο καο;
Ώο δήζνπκε, αδειθνί κνπ, ηε δσή ηεο επραξηζηίαο, γηα λα
λνηψζνπκε πεξηζζφηεξν ηε δχλακε θαη ηελ επινγία ηνπ Θενχ. Καη αο
κελ μερλάκε ηελ ηαθηηθή εμνκνιφγεζε, κεηάλνηα θαη Θεία Κνηλσλία.
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2) Ζ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ
1) Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν ειεπζεξία
Δ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο έρεη δηάθνξεο ζεκαζίεο κεηαμχ ησλ
λέσλ. Οη λένη κηιάλε ζπλήζσο γηα ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία, εηδηθά ζε
ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο.
Μπνξνχκε
λα
δηαθξίλνπκε
κεηαμχ
ειεπζεξίαο
θαη
ππεπζπλφηεηαο. Ώπφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ν άλζξσπνο ηείλεη ζηαδηαθά
ζην λα βαζίδεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, λα ηξψεη κφλνο ηνπ, λα ληχλεηαη κφλνο
ηνπ, λα δηαιέγεη ν ίδηνο ηνπο θίινπο ηνπ, λα ηαθηνπνηεί ηα παηρλίδηα ηνπ,
ην γξαθείν ηνπ, λα κειεηάεη κφλνο ηνπ, ρσξίο ηελ επίβιεςε ησλ γνλέσλ.
Έηζη, κεηψλεηαη ε επηξξνή ησλ γνλέσλ ζηαδηαθά, θαζψο απμάλεηαη ε
πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα.
Γηα θάζε απφθαζε πνπ παίξλεηο απηφβνπια, θέξεηο ηελ επζχλε
θαη γηα ην απνηέιεζκά ηεο. Ώπηφ έρεη λα θάλεη κε φια ηα ζέκαηα: γηα
ηελ επζχλε ηεο επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ελφο καζεηή, γηα ηελ επζχλε
ηνπ γηαηξνχ γηα θάξκαθν πνπ ρνξήγεζε, γηα ηελ επζχλε ηνπ
δεκνζηνγξάθνπ γηα φζα έγξαςε ζε έλα άξζξν ηνπ, γηα ηελ επζχλε ελφο
νδεγνχ γηα απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα πνπ πξνθάιεζε, κέρξη θαη γηα
ηελ επζχλε ηνπ πξσζππνπξγνχ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη θαη
επεξεάδνπλ ηνλ ιαφ ηνπ.

2) Ζ ειεπζεξέα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Ϊιισλ
«Έηζη δηαθξίλνληαη ηα παηδηά ηνπ Θενχ απφ ηα παηδηά ηνπ
δηαβφινπ: πνηνο δελ θάλεη ην ζσζηφ δελ είλαη παηδί ηνπ Θενχ. Σν ίδην
θαη φπνηνο δελ αγαπάεη ηνλ αδειθφ ηνπ» (Α΄ Ησάλλ. 3:10).
Σν ζεκαληηθφηεξν φξην ηεο ειεπζεξίαο είλαη ν ζεβαζκφο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ άιισλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε ηνπ ξαδηνθψλνπ έηζη
ψζηε λα κελ ελνριεί ηνλ γείηνλα πνπ ζα ήζειε λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα
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δνπιεηά πνπ απαηηεί ζπγθέληξσζε, θαη αλάινγε ρξήζε ηεο ηειεφξαζεο
θαη ην ηειεθψλνπ. Τπάξρνπλ πξφζηηκα ζε θάπνηεο πεξηνρέο γηα ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηεο θφξλαο ηνπ απηνθηλήηνπ. Βπίζεο, έρεη απαγνξεπηεί
ην θάπληζκα ζε πνιιά κέξε, γηαηί βιάπηεη ηνπο άιινπο.

3) Ζ ειεπζεξέα θαη ν ζεβαζκφο ησλ θαλφλσλ
Τπάξρνπλ θαλφλεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ψξεο εξγαζίαο, κε
ηα θαζήθνληα θάζε εξγαδνκέλνπ, κε ηε ζρνιηθή ελδπκαζία, κε ηελ
ελδπκαζία ησλ γηαηξψλ θαη ησλ λνζνθφκσλ, κε ηελ ηήξεζε ησλ
θαλαξηψλ ζηνλ δξφκν, κε ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ησλ εθινγψλ, θαη
άιια πνιιά, ζε φιν ηνλ θφζκν.

4) Ζ ειεπζεξέα θαη ν ζεβαζκφο ησλ εζψλ
Κάζε ιαφο έρεη ηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπ, θαη ε κε ηήξεζε
ζεβαζκνχ ελφο αηφκνπ ζε απηά ην θαζηζηνχλ κε απνδεθηφ. Γηα
παξάδεηγκα, ην είδνο ηεο ελδπκαζίαο δηαθέξεη κεηαμχ Ελδψλ,
Γηαπσλέδσλ, Βπξσπαίσλ, θ.ιπ. Βπίζεο, δηαθέξνπλ ν ηξφπνο
ραηξεηηζκνχ, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζε θάζε θνηλσλία, ην θαγεηφ πνπ
πξνζθέξεηαη ζην ηξαπέδη θ.ά. Δ ειεπζεξία ηνπ θάζε αηφκνπ λα
ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ είλαη κέζα ζην πιαίζην ην νπνίν επηηξέπεη ε
θνηλσλία θαη ηα ήζε ηεο.

5) Ζ ειεπζεξέα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ έδηνπ καο ηνπ εαπηνχ
Ώθφκα θαη ζηελ ειεπζεξία αληηκεηψπηζεο ηνπ ίδηνπ καο ηνπ
εαπηνχ ππάξρνπλ φξηα. Ο άλζξσπνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα
απηνθηνλήζεη ή λα απηνηξαπκαηίδεηαη (αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην, εηζάγεηαη
ζε ςπρηαηξείν γηα πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο). Βπίζεο, ελψπηνλ ηνπ Θενχ
ν απηφρεηξαο ζεσξείηαη δνινθφλνο˙ έηζη, εθείλνο πνπ απηνθηνλεί
ππεξβαίλεη ηελ ειεπζεξία πνπ ηνπ δφζεθε θαη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ
θιεξνλνκεί ηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ.

6) Ζ ειεπζεξέα θαη ε επζχλε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηνλ ραξαθηάξα
ηνπ
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Βιεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ δελ ζεκαίλεη λα θχγεη ζσκαηηθά θαη
ςπρηθά έμσ απφ ηα παξαδεδεγκέλα ήζε. Γηα παξάδεηγκα, ην θάπληζκα ή
ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ ζεκαίλεη φρη φηη ν άλζξσπνο είλαη
ειεχζεξνο, αιιά φηη δελ είλαη ηθαλφο λα θαηεπζχλεη νξζά ηε δσή ηνπ. Δ
ρξήζε ηέηνησλ νπζηψλ απνηειεί εζηζκφ θαη εμάξηεζε, πνπ, γηα λα ηα
μεπεξάζνπκε, ζα πξέπεη λα ειεπζεξσζνχκε απφ απηά. Δ αληθαλφηεηα
ηνπ αλζξψπνπ λα δηαρεηξηζηεί ηα πάζε θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ είλαη έλα
είδνο δνπιείαο πξνο απηά. «αο βεβαηψλσ φηη φπνηνο ακαξηάλεη είλαη
δνχινο ηεο ακαξηίαο˙ ν δνχινο φκσο δελ αλήθεη γηα πάληα ζε κηα
νηθνγέλεηα, ελψ ν γηνο αλήθεη ζ‟ απηήλ γηα πάληα» (Ησάλλ. 8:34-35). Δ
ειεπζεξία απαηηεί δχλακε αληίζηαζεο θαη αγψλα γηα ηε λίθε, θαη είλαη
έλα απφ ηα βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο πξνζσπηθφηεηαο.

7) Ζ ειεπζεξέα θαη ε ππνηαγά ζηηο απαηηάζεηο ησλ θέισλ
Βίλαη παξάμελν λα βιέπνπκε ηνλ λέν λα αξλείηαη ηελ ππνηαγή ζε
δηαηαγέο ή ζε αλψηεξεο εμνπζίεο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ εγσηζκφ ηνπ,
αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή λα ππνηάζζεηαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο νκάδαο
θίισλ νη νπνίνη αζθνχλ εμνπζία πάλσ ηνπ ρσξίο δηάινγν. Ώπηφ
επεξεάδεη ην κέιινλ ηνπ, ηε δσή ηνπ θαη ηελ νληφηεηά ηνπ. Ώθνχ
ινηπφλ ε ππνηαγή είλαη πηζαλή, θαινχκαζηε λα δηαιέμνπκε ζσζηά ηνπο
θίινπο καο. πσο ιέεη θαη ε παξνηκία, «ν θίινο είλαη ζαλ ην κπάισκα:
ζα πξέπεη λα είλαη απφ ην ίδην χθαζκα». Βίζαη ειεχζεξνο φηαλ δηαιέγεηο
ηνλ θίιν, φκσο έπεηηα δελ εγγπάζαη ηελ επηξξνή ηνπ επάλσ ζνπ αλ
θάλεηο ιάζνο επηινγή.

8) Ζ ειεπζεξέα, ην «πεπξσκΫλν» θαη ε «κνέξα»
Τπάξρνπλ πξάγκαηα ζηε δσή ηα νπνία δελ είκαζηε ειεχζεξνη λα
επηιέγνπκε, φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, ε πφιε, ε ρψξα, ην θχιν, ην ρξψκα
καο, θαη άιια πνιιά. κσο, ε ειεπζεξία ηεο δηαρείξηζήο ηνπο είλαη
ηνπνζεηεκέλε εληφο νξίσλ θαη, έηζη, πνιινί απφ εκάο ξίρλνπκε ηελ
επζχλε ηεο απνηπρίαο καο ζηνλ Θεφ, ή ην πεπξσκέλν θαη ηε κνίξα, ελψ
ηελ επηηπρία καο ηελ απνδίδνπκε ζηνλ εαπηφ καο.
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Ώπηφ ην βιέπνπκε ζηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, ή ζηνπο
απνηπρεκέλνπο γάκνπο. Κάζε άλζξσπνο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο
ηνπ, ραξάδεη ηνλ δξφκν ηνπ θαη, δηακνξθψλνληαο ηε δσή ηνπ, θαιείηαη
λα απνδέρεηαη φ,ηη δελ είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη, θαη λα ην δέρεηαη σο
πξαγκαηηθφηεηα, δηνξζψλνληαο φ,ηη κπνξεί.

9) Ζ ειεπζεξέα ζηε ζρΫζε καο κε ηνλ Θεφ
Ο Θεφο έπιαζε ηνλ Ώδάκ θαη ηελ Βχα ειεχζεξνπο. Βθείλνη
έθαγαλ απφ ηνλ θαξπφ ηνπ δέληξνπ, παξαβαίλνληαο ηελ εληνιή ηνπ
Θενχ, θαη θαηαθξίζεθαλ γηα ηελ πξάμε ηνπο απηή. Έηζη, φινη νη
απφγνλνη ηνπ Ώδάκ είλαη ππεχζπλνη ελψπηνλ ηνπ Θενχ. Ο άλζξσπνο
θαιείηαη λα είλαη ηέθλν Θενχ, θαζψο νη πξνθήηεο θαη νη απφζηνινη
έιεγαλ πάληα γηα ηελ «παηξηθή αγθάιε», φκσο ε αληαπφθξηζε ζε απηφ
είλαη πξνζσπηθή επηινγή ηνπ θαζελφο. Ο άζσηνο πηφο είλαη εθείλνο πνπ
απνθάζηζε λα αθήζεη ην ζπίηη ηνπ παηέξα ηνπ, θαη είλαη ν ίδηνο πνπ
πήξε ηελ απφθαζε ηεο επηζηξνθήο. Δ δσή καδί κε ηνλ Θεφ δελ
δηαγξάθεη ηελ ειεπζεξία καο˙ αληηζέησο, ηελ απμάλεη, θαζψο ην Άγην
Πλεχκα κάο δίλεη ηε δχλακε ηεο λίθεο θαηά ησλ παζψλ ηνπ θφζκνπ,
θαηά ησλ επηζπκηψλ ηεο ζαξθφο θαη θαηά ηνπ δηαβφινπ.

«Ώλ ινηπφλ ζαο ειεπζεξψζεη ν Τηφο, ηφηε ζα είζηε πξαγκαηηθά
ειεχζεξνη» (Ησάλλ. 8:36).

«Γλσξίζηε ηελ αιήζεηα θαη ε αιήζεηα ζα ζαο ειεπζεξψζεη»
(Ησάλλ. 8:32).

«Ο Θεφο ινηπφλ, αδειθνί κνπ, ζαο θάιεζε λα δήζεηε ειεχζεξνη,
πξνζέμηε κφλν λα κε γίλεη ε ειεπζεξία αθνξκή γηα ακαξησιή δηαγσγή»
(Γαι. 5:13).

«Παξακέλεηε ινηπφλ ζηαζεξνί ζηελ ειεπζεξία θαη κελ
μαλακπαίλεηε θάησ απφ δπγφ δνπιείαο» (Γαι. 5:1).

10) Ζ αιεζηλά ειεπζεξέα
Δ αιεζηλή ειεπζεξία είλαη ε ειεπζεξία ηνπ πλεχκαηνο, ε
ηθαλφηεηα ηεο επηινγήο θαη ηεο λίθεο. Ώπηφ επηρεηξείηαη κε ηνλ Υξηζηφ,
ν νπνίνο καο γεκίδεη κε ην Άγην Πλεχκα Σνπ θαη ηε ζετθή Σνπ ράξε,
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ψζηε λα καο ελδπλακψζεη έλαληη ησλ πεηξαζκψλ θαη ηνπ πνλεξνχ.
Ώλαδεηθλπφκαζηε ληθεηέο κε ηε δχλακε ησλ έξγσλ Σνπ εληφο καο θαη
κε ηνλ αηαιάληεπην αγψλα καο καδί Σνπ. Ο πηζηφο άλζξσπνο ηνπνζεηεί
κέζα ηνπ νδεγεηηθέο γξακκέο, φπσο:





Σν Πλεχκα ηνπ Θενχ, πνπ δεη κέζα καο.
Δ Ώγία Γξαθή, πνπ θσηίδεη ηνλ δξφκν καο.
Δ ζπλείδεζή καο, πνπ κηιάεη κέζα καο.
Ο πλεπκαηηθφο, ν νπνίνο καο θαζνδεγεί κε ηε ράξε ηνπ Θενχ.

3) Ζ ΚΟΛΑΖ
Ρσηήζεθε θάπνηε ν άγηνο Παρψκηνο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη ν
άλζξσπνο γηα λα θιεξνλνκήζεη ηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ. Καη εθείλνο ηνπο
απάληεζε: «ζν εμαθνινπζείηε λα αλαπλέεηε, πξέπεη λα πξνζπαζείηε
γηα ηε ζσηεξία ησλ ςπρψλ ζαο. Βπίζεο, ζαο ιέσ φηη, εάλ γλσξίδαηε ηε
δφμα πνπ ζαο έρεη εηνηκάζεη ν Κχξηνο θαη πψο ζα είλαη ν βαζαληζκφο
ησλ ακαξησιψλ, εηδηθά ζε απηνχο πνπ, ελψ γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα, δελ
ηελ πξάηηνπλ, ζα πξνζθνιιψζαζηαλ ζηνλ Κχξην. Γη‟ απηφ, δξαπεηεχζηε
απφ ηνλ αηψλην βαζαληζκφ, θαη λα έρεηε πάληα κπξνζηά ζαο ηνλ
ζηέθαλν ηεο λίθεο, αιιά θαη ηα βαζαληζηήξηα, γηα λα κπνξείηε λα
δηαιέγεηε ηνλ νξζφ δξφκν».

Σα βαζαληζηάξηα ησλ ακαξησιψλ
1) Σα βάζαλα ηεο ζαξθόο
Λέγεηαη πσο ππήξρε έλαο ακαξησιφο άλζξσπνο πνπ ήηαλ θίινο
ελφο κνλαρνχ. ηαλ ν άλζξσπνο απηφο πέζαλε, ν κνλαρφο ηνλ είδε ζε
φλεηξν θαη ηνλ ξψηεζε πψο είλαη θαη πνχ βξίζθεηαη. Βθείλνο απάληεζε:
«Σα βάζαλά κνπ δελ ηειεηψλνπλ θαη δελ κπνξψ λα ζνπ δψζσ λα
θαηαιάβεηο ηα βάζαλα απηά, δηφηη δελ ππάξρνπλ παξφκνηα βάζαλα πάλσ
ζηε γε. Ώλ ζέιεηο λα βεβαησζείο, πάξε ην αζεκέλην θεξνπήγην θαη ξίμε
κηα ζηαγφλα απφ ηνλ ηδξψηα κνπ θαη ζα θαηαιάβεηο». Σφηε, νιφθιεξν
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ην θεξνπήγην έιεησζε απφ κηα ζηαγφλα ηδξψηα. Βπίζεο, ην κνλαζηήξη
φπνπ δηαδξακαηίζηεθαλ φια απηά είρε κηα πάξα πνιχ άζρεκε νζκή, κε
απνηέιεζκα λα θαζαξίδνπλ ην κνλαζηήξη επί ηξεηο εκέξεο κέρξη λα
εμαηκηζηεί απηή ε άζρεκε νζκή.
2) Σα βάζαλα ησλ καηηώλ, ησλ απηηώλ θαη ηεο δίςαο
Σα κάηηα ζα βαζαλίδνληαη απφ ηξνκαθηηθέο εηθφλεο. Δ αγία
Βθνκέγηα ιέεη πσο, φηαλ ηεο εκθαλίζηεθε ν αηαλάο, θηλδχλεςε λα
πεζάλεη, δεηψληαο φκσο ηε βνήζεηα ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι, εθείλνο
ηελ έζσζε.
Σα απηηά ζα βαζαλίδνληαη αθνχγνληαο ηηο θξαπγέο, ηα νπξιηαρηά,
ηηο θσλέο θαη ηηο νηκσγέο πφλνπ θαη απειπηζίαο.
Βπίζεο, θάπνηνη ζα βαζαλίδνληαη κε ηε δίςα, φπσο έγηλε κε ηνλ
πινχζην ζηε ζρεηηθή παξαβνιή ηνπ Υξηζηνχ. ηελ παξαβνιή απηή,
ππήξρε έλαο θαθφο πινχζηνο θαη έλαο ηαπεηλφο θησρφο, ν Λάδαξνο.
ηαλ πέζαλαλ, ν Λάδαξνο πήγε ζηνλ Παξάδεηζν, ελψ ν πινχζηνο ζηελ
Κφιαζε. Βπεηδή ν πινχζηνο δηςνχζε πάξα πνιχ, δήηεζε απφ ηνλ παηέξα
καο Ώβξαάκ λα πεη ζηνλ θησρφ λα βξέμεη ηελ άθξε ηνπ δαθηχινπ ηνπ κε
λεξφ θαη λα αγγίμεη κε απηφ ηα ρείιε ηνπ πινπζίνπ, ψζηε λα ηνλ
δξνζίζεη γηα ιίγν (Λνπθ. 16).
3) Σα βάζαλα ηεο ςπρήο
Δ ςπρή ηνπ ακαξησινχ ζα βαζαλίδεηαη απφ φζα έραζε απηφο θαη
απφ ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηε ράξε θαη ηε ΐαζηιεία ηνπ Κπξίνπ.
θεθηείηε πφζν πνιχ ζηελνρσξνχκαζηε φηαλ ράλνπκε ρξήκαηα, ξνχρα,
απηνθίλεην, παηδί, αδειθφ, παηέξα. Ώο θαληαζηνχκε, πνιχ πεξηζζφηεξν,
ηελ νδχλε γηα ηελ απψιεηα ηεο ΐαζηιείαο ηνπ Θενχ.
Σελ εκέξα ηεο Κξίζεσο, ε ςπρή ηνπ ακαξησινχ ζα αθνχζεη κηα
θσλή λα ηεο ιέεη: «Βίρεο ηελ επθαηξία λα εηζέιζεηο ζηε ΐαζηιεία ηνπ
Υξηζηνχ θαη λα απνιαχζεηο ηελ αηψληα ραξά, φκσο κε ηηο ακαξηίεο ζνπ
θαη κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο κεηάλνηάο ζνπ έραζεο ηα πάληα».
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*Καινύκαζηε όινη, αδειθνί κνπ, από ζήκεξα λα κεηαλνήζνπκε:
Πξνζεξρφκελνη ζηελ Βμνκνιφγεζε
Μεηέρνληαο ζηε Θεία Κνηλσλία
Ώιιάδνληαο ηξφπν δσήο
Νεζηεχνληαο
Πξνζεπρφκελνη
Κάλνληαο έξγα αγάπεο
Κάπνηε εκθαλίζηεθε ζηελ εγνπκέλε Βηξήλε ε Παλαγία θαη ηελ
πήξε ζηνλ νπξαλφ γηα λα ηεο δείμεη ηελ αηψληα ΐαζηιεία. ηαλ ε
εγνπκέλε επαλήιζε ζηε γε, επί πνιιέο εκέξεο δελ κπνξνχζαλ νη
ππφινηπεο κνλαρέο λα ηελ θνηηάμνπλ ζην πξφζσπν, ιφγσ ηεο ιάκςεο
πνπ είρε ζην πξφζσπφ ηεο.
*Ο ΠαξΪδεηζνο: «Βθείλα πνπ κάηη δελ είδε, θαη απηί δελ άθνπζε,
θαη ζε θαξδηά αλζξψπνπ δελ αλέβεθαλ, ηα νπνία ν Θεφο εηνίκαζε γη‟
απηνχο πνπ ηνλ αγαπνχλ».
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4) Ζ ΠΡΧΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ
«Καη λα πξνζπαζείηε λα δηαηεξείηε, κε ηελ εηξήλε πνπ ζαο ζπλδέεη
κεηαμχ ζαο, ηελ ελφηεηα πνπ δίλεη ην Πλεχκα ηνπ Θενχ. Έλα ζψκα
απνηειείηε φινη θαη έλα πλεχκα ζάο ελψλεη, φπσο θαη κία είλαη ε ειπίδα
ζαο γηα ηελ νπνία ζαο θάιεζε ν Θεφο. Έλαο Κχξηνο ππάξρεη, κηα πίζηε,
έλα βάπηηζκα» (Δθεζ. 4:3-5)
Ο επαγγειηζηήο Μαηζαίνο αλαθέξεηαη ζηελ ππφζρεζε ηνπ Κπξίνπ
πξνο ηνπο καζεηέο ηνπ γηα ηελ ίδξπζε ηεο Βθθιεζίαο σο εμήο: «Βπάλσ
ζηελ πέηξα απηή ζα νηθνδνκήζσ ηελ Βθθιεζία κνπ θαη δελ ζα ηελ
θαηαληθήζνπλ νη πχιεο ηνπ Άδε» (Μαηζ. 16:18). Δ Βθθιεζία είλαη
θηηζκέλε ζηελ πίζηε κε θνηλέο αξρέο, θνηλή πίζηε, έλα δφγκα θαη έλαλ
Θεφ.
ινη γλσξίδνπκε φηη ν Εεζνχο εηνίκαδε ζηγά-ζηγά ηνπο καζεηέο
Σνπ γηα λα μεθηλήζνπλ απηήλ ηελ ίδξπζε. Πξψηα, φζν δνχζε αλάκεζά
ηνπο, ηνπο δίδαζθε ηηο αξρέο Σνπ, θαη θαηφπηλ, κεηά ηνλ ζάλαην θαη ηελ
αλάζηαζή Σνπ, ηνπο έδσζε ην Άγην Πλεχκα θαη, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο Πεληεθνζηήο, ηνπο εκθαληδφηαλ ζπλερψο θαη ηνπο δίδαζθε.

1ν γλψξηζκα ηεο πξψηεο Δθθιεζέαο: ε νκνςπρέα (ελφηεηααγΪπε)
Σν ζεκαληηθφηεξν γλψξηζκα πνπ δηέθξηλε ηελ πξψηε Βθθιεζία
ήηαλ ε νκνςπρία ηεο. Αελ ππήξρε ρσξηζκφο ή δηαθσλία αλάκεζά ηνπο,
αθφκα θαη ζηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, φπσο αλαθέξεη ν απφζηνινο
Λνπθάο: «ινη νη πηζηνί δνχζαλ ζε έλαλ ηφπν θαη είραλ ηα πάληα θνηλά,
πσινχζαλ αθφκε θαη ηα θηήκαηα θαη ηα ππάξρνληά ηνπο θαη κνίξαδαλ
ηα ρξήκαηα ζε φινπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο» (Πξάμ. 2:4446). Βίδακε φηη νη απφζηνινη δνχζαλ δσή ελφηεηαο θαη νκνςπρίαο, γη‟
απηφ θαη είραλ πάληα δηαθεθξηκέλε δχλακε. Καη παξφηη ν δηάβνινο
έθαλε πνιιέο απφπεηξεο λα δηράζεη ηελ Βθθιεζία, φκσο ην πλεχκα ηεο
νκνςπρίαο πνπ ππήξρε κεηαμχ ηνπο δελ ηνλ άθεζε λα πεηχρεη θάηη
ηέηνην.
31

2ν Γλψξηζκα ηεο πξψηεο Δθθιεζέαο: ην θάξπγκα
Σν γλψξηζκα απηφ ήηαλ έθδειν ζηελ Βθθιεζία ησλ απνζηφισλ.
ηαλ νη απφζηνινη έιαβαλ ην Άγην Πλεχκα θαηά ηελ εκέξα ηεο
Πεληεθνζηήο, θάπνηνη ηνπο ινηδνξνχζαλ ζεσξψληαο ηνπο κεζπζκέλνπο.
Σφηε, ζεθψζεθε ν απφζηνινο Πέηξνο θαη άξρηζε λα ηνπο θεξχηηεη γηα
ηνλ Εεζνχ, ν Οπνίνο ζηαπξψζεθε, πέζαλε θαη αλαζηήζεθε. Σνπο θήξπμε
επίζεο ζρεηηθά κε ηα ραξίζκαηα ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο, θαη ηφηε
πίζηεςαλ 3000 άλζξσπνη. Σν ίδην έγηλε θαηά ηε ζεξαπεία ηνπ
παξαιχηνπ, νπφηε ν Πέηξνο θαη ν Εσάλλεο άξρηζαλ λα θεξχηηνπλ.
Βπίζεο, ν απφζηνινο Παχινο θαη ν απφζηνινο ΐαξλάβαο, θαζψο ήηαλ
θπιαθηζκέλνη, δελ έραζαλ ηελ επθαηξία λα θεξχμνπλ ζηνλ
δεζκνθχιαθα ησλ Φηιίππσλ, κε απνηέιεζκα λα πηζηέςεη ν ίδηνο θαη ε
νηθνγέλεηά ηνπ. Ώθφκα θαη ν δησγκφο πνπ ππέζηεζαλ νη απφζηνινη,
έθαλε ψζηε λα δηαζπαξνχλ ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ. Με ηε δηαζπνξά
ηνπο απηή, νη απφζηνινη βξήθαλ ηελ επθαηξία θαη λα θεξχμνπλ, φπσο
αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ησλ Πξάμεσλ: «απηνί πνπ ζθνξπίζηεθαλ
θήξπμαλ κε ηνλ ιφγν παληνχ».
Σίπνηε δελ κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ην θήξπγκά ηνπο. ηαλ
θπιαθίζηεθαλ, ήξζε άγγεινο, άλνημε ηελ πφξηα ηεο θπιαθήο θαη ηνπο
είπε: «Πεγαίλεηε θαη θεξχμηε ζηνλ θφζκν ζηνλ λαφ φια ηα ιφγηα απηήο
ηεο δσήο». Πήγαλ φλησο θαη κίιεζαλ θαη ηνπο ζπλέιαβαλ θαη πάιη θαη
ηνπο δηέηαμαλ λα κελ μαλακηιήζνπλ, φκσο ν Πέηξνο ηνχο είπε: «Πξέπεη
λα πεηζαξρνχκε ζηνλ Θεφ κάιινλ παξά ζηνπο αλζξψπνπο». Ο
απφζηνινο Παχινο ηελ επφκελε κέξα απφ ηνλ ιηζνβνιηζκφ ηνπ δελ
θνβήζεθε, αιιά βγήθε θαη θήξπμε. ιεο απηέο νη ηαιαηπσξίεο δελ ηνπο
εκπφδηδαλ λα θεξχμνπλ ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ.
Ώπηή είλαη ε πξψηε Βθθιεζία, ε νπνία δελ έπαςε πνηέ λα
θεξχηηεη θαη λα δηδάζθεη. Οη απφζηνινη δίδαζθαλ παληνχ: ζε ζπίηηα, ζε
λανχο, ζε θπιαθέο, ζε δξφκνπο. Γη‟ απηφ θη εκείο, σο κέιε ηεο
Βθθιεζίαο, θαινχκαζηε λα ζπλερίζνπκε ην έξγν ησλ παηέξσλ καο ηεο
πξψηεο Βθθιεζίαο, δειαδή:

Να θεξχηηνπκε ζε φινπο ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ Υξηζηνχ.

Να δηαθνλνχκε παληνχ θαη πάληα.

Να βνεζνχκε ηνπο αβνήζεηνπο.

Να αγαπάκε ηνλ ζπλάλζξσπφ καο, θ.ιπ.
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5) Eξκελεέα ηεο Κπξηαθάο Πξνζεπράο
Δ πξνζεπρή είλαη ε πλεπκαηηθή εξγαζία ηελ νπνία αξρίδεη ν
άλζξσπνο λα καζαίλεη απφ κηθξή ειηθία. Μαζαίλεη λα θάλεη ηνλ ζηαπξφ
ηνπ ιέγνληαο: «Βηο ην φλνκα ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο». Ώο κάζνπκε ινηπφλ καδί ηε κνξθή ηεο αξρήο ησλ
πξνζεπρψλ καο. Ξεθηλνχκε ιέγνληαο ηξεηο πξνζεπρέο, νη νπνίεο
ζπκβνιίδνπλ ηα ηδαληθά ελδχκαηα γηα φπνηνλ επηζπκεί λα ζηαζεί
ελψπηνλ ηνπ ΐαζηιέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεπρήο:
1ε πξνζεπρά: Σν «Πάηεξ εκψλ» (ε Κπξηαθή Πξνζεπρή), πνπ είλαη ζαλ
ην έλδπκα ην νπνίν θνξάκε κε ραξά, ρσξίο βηαζχλε ή ακέιεηα.
2ε πξνζεπρά: Δ πξνζεπρή ηεο Βπραξηζηίαο, πνπ ζπκβνιίδεη ηε δψλε
(ηελ νπνία θνξνχλ νη κνλαρνί φηαλ λεζηεχνπλ) κε ηελ νπνία
επραξηζηνχκε γηα φια ηα δεηήκαηά καο, ηηο εξγαζίεο καο θαη ηε δσή
καο.
3ε πξνζεπρά: Ο 50φο ςαικφο (ςαικφο κεηαλνίαο), πνπ ζπκβνιίδεη ην
ππφδεκα ην νπνίν θνξάκε γηα λα πεξπαηήζνπκε ρσξίο λα
ηξαπκαηίζνπκε ηα πφδηα καο κε ηα αγθάζηα ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ.
Δ Κπξηαθή Πξνζεπρή είλαη πνιχ γλσζηή ζηε ιαηξεία καο, δηφηη
είλαη ε επίζεκε πξνζεπρή ηεο Βθθιεζίαο καο, ηελ νπνία νλφκαζαλ νη
παηέξεο θαη «πξνζεπρή ησλ πξνζεπρψλ». Έρεη ιερζεί φηη είλαη
«πεξίιεςε ηνπ Βπαγγειίνπ», θαζψο είλαη ηδαληθή γηα φια ηα γεγνλφηα
ηεο δσήο, θαη κε απηή απεπζχλεηαη ν άλζξσπνο ζηνλ Θεφ ζχκθσλα κε
ην ζέιεκά Σνπ.
Πξψηνλ: ε αξρά ηεο πξνζεπράο «ΠΪηεξ πκψλ» («ΠαηΫξα καο»)
1.
ΤπΪξρεη «ΠαηΫξαο»: Βίλαη ε θαιχηεξε εηθφλα γηα ηε ζρέζε ησλ
αλζξψπσλ κε ηνλ Θεφ. Θεσξνχκε ηελ πξνζεπρή σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή
θαη εηιηθξηλή ζπδήηεζε αλάκεζα ζην παηδί θαη ηνλ παηέξα ηνπ, ρσξίο
ληξνπή ή θφβν.
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2.
Δέλαη «ΠαηΫξαο καο»: Βίλαη παηέξαο φισλ καο˙ φινη νη
άλζξσπνη είλαη παηδηά ηνπ, κε απνηέιεζκα φιε ε αλζξσπφηεηα λα είλαη
κία νηθνγέλεηα.
3.
Δέκαζηε «αδΫξθηα»: Δ αίζζεζε φηη έρνπκε θνηλφ παηέξα, ηνλ
Θεφ, καο θάλεη λα δνχκε ηελ αδειθνζχλε, ε νπνία καο δίλεη ηζφηεηα ζηα
δηθαηψκαηα θαη ζε φζα θαινχκαζηε λα πξάμνπκε.
Γεχηεξνλ: ηξεηο ηξφπνη κε ηνπο νπνένπο δνμΪδνπκε ηνλ Θεφ
«Αγηαζζάησ ην φλνκΪ ζνπ»: Με ηε θξάζε απηή επραξηζηνχκε,
νκνινγνχκε θαη δνμάδνπκε ην φλνκα ηνπ Θενχ, ηνπ Οπνίνπ ε αγηφηεηα
θαλεξψλεηαη ζε φια Σνπ ηα έξγα. Βπίζεο, κε ηε θξάζε απηή ηηκνχκε ην
φλνκα ηνπ Κπξίνπ κε ηα έξγα θαη ηηο πξάμεηο καο, θαη ελζπκνχκαζηε φηη
ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ είλαη ην ηζρπξφηεξν φπιν καο.
«ΔιζΫησ ε βαζηιεέα ζνπ»: Βθθξάδνπκε κε ηε θξάζε απηή ηελ
εηνηκφηεηά καο γηα ηελ έιεπζε ηνπ Υξηζηνχ, ηελ νπνία πξνζδνθνχκε,
θαη δείρλνπκε ηνλ πφζν καο γηα ηελ αηψληα δσή. Βίλαη ζαλ λα ιέεη θάζε
πηζηφο ζηνλ Κχξην: «Μλήζζεηί κνπ, Κχξηε, φηαλ έιζεο ελ ηε βαζηιεία
ζνπ».
«Γελεζάησ ην ζΫιεκΪ ζνπ»: Λέγνληαο ηελ θξάζε απηή,
δείρλνπκε φηη έρνπκε πιήξε εκπηζηνζχλε φηη ην ζέιεκα ηνπ Θενχ είλαη
θαιχηεξν απφ νηηδήπνηε. Γεηνχκε λα εθαξκφδεηαη ην ζέιεκά Σνπ ζηε
δσή καο, πξάγκα πνπ καο θάλεη λα ηελ εκπηζηεπφκαζηε ζην ζέιεκά
Σνπ.
Παξαηεξνχκε φηη ηα ηξία απηά αηηήκαηα έρνπλ ζρέζε κε ηηο
δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ. Ο αγηαζκφο ηνπ νλφκαηνο είλαη αηψληα, ε
έιεπζε ηεο ΐαζηιείαο εθηείλεηαη ζην κέιινλ, ελψ ε εθαξκνγή ηνπ
ζειήκαηνο ηνπ Θενχ αθνξά ζην παξφλ.
Σξέηνλ: ηξέα αηηάκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δσά ηνπ αλζξψπνπ
Σν αέηεκα ηνπ Ϊξηνπ: «ηνλ άξηνλ εκψλ ησλ επηνχζηνλ δνο εκίλ
ζήκεξνλ». Σν ςσκί είλαη αλαγθαίν γηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Έηζη,
ζέηνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ελψπηνλ ηνπ Θενχ θαη είλαη έλα είδνο
ελδηαθέξνλ κε ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη ηηο ζσκαηηθέο ηνπ αλάγθεο.
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Σν αέηεκα ηεο ζπγρψξεζεο: «θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα
εκψλ, σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκψλ». Με ηνλ ηξφπν απηφ
ζέηνπκε ην παξειζφλ καο ζηα ρέξηα ηνπ Θενχ θαη ζηελ ράξε Σνπ, ε
νπνία καο ζπγρσξεί. Βάλ ζπγρσξνχκε ζηνπο άιινπο ηα ακαξηήκαηά
ηνπο πξνο εκάο, έηζη ζα καο ζπγρσξήζεη θαη ηα δηθά καο ν νπξάληνο
Παηέξαο καο.
Σν αέηεκα ηεο βνάζεηαο: «θαη κε εηζελέγθεο εκάο εηο
πεηξαζκφλ». Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξαζκψλ ζέηνπκε ην κέιινλ καο
ζηα ρέξηα ηνπ Θενχ, θαζψο ηνπ δεηνχκε λα καο θπιάμεη απφ ηνπο
πεηξαζκνχο ηνπ δηαβφινπ.
ΣΫηαξηνλ: ηξεηο Ϊιιεο θξΪζεηο
«Χο ελ νπξαλψ θαη επέ ηεο γεο»: πσο εθαξκφδεηαη ην ζέιεκα
ηνπ Θενχ ζηνλ νπξαλφ κε ηειεηφηεηα, έηζη θη εκείο, φηαλ δνχκε
ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο Σνπ θαη εθαξκφδνπκε ην ζέιεκά Σνπ πάλσ ζηε
γε, είλαη ζαλ λα βξηζθφκαζηε ζηνλ νπξαλφ.
«Με ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ Κχξηφ καο»: Βίλαη κηα θξάζε πνπ
πξνζέζεζε ε Βθθιεζία γηα λα ιέγεηαη ζην ηέινο ηεο πξνζεπρήο καο,
ψζηε λα καο ππελζπκίδεη πνηνο καο ιχηξσζε θαη καο έζσζε κε ηνλ
ζηαπξφ Σνπ.
«Ακάλ»: Ββξατθή ιέμε πνπ ζεκαίλεη «εηζάθνπζε» (Κχξηε, ηα
αηηήκαηά καο). «Εδνχ ηη ιέεη ν Ώκήλ» (Απνθ. 3:14). Δ ιέμε απηή είλαη ε
θαιχηεξε γηα λα θαηαθιείζνπκε ηελ παξνχζα πξνζεπρή θαη φιεο ηηο
πξνζεπρέο καο.
6) Ζ ΝΗΚΖ ΣΖ ΕΧΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Έηζη θη εζείο, λα ζεσξείηε ηνπο εαπηνχο ζαο φηη είλαη λεθξνί κελ γηα
ηελ ακαξηία, δσληαλνί δε γηα ηνλ Θεφ, δηά ηνπ Ηεζνχ Χξηζηνχ ηνχ Κπξίνπ
καο. Αο κε βαζηιεχεη, ινηπφλ, ε ακαξηία ζην ζλεηφ ζαο ζψκα, ψζηε λα
ππαθνχηε ζ' απηή ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ, νχηε λα παξνπζηάδεηε ηα
κέιε ζαο σο φπια αδηθίαο ζηελ ακαξηία, αιιά λα παξνπζηάζεηε ηνπο
εαπηνχο ζαο ζηνλ Θεφ σο δσληαλνχο κέζα απφ ηνπο λεθξνχο, θαη ηα κέιε
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ζαο σο φπια δηθαηνζχλεο ζηνλ Θεφ. Γηφηη ε ακαξηία δελ ζα ζαο
θπξηεχζεη, επεηδή δελ είζηε θάησ απφ ηνλ λφκν, αιιά θάησ απφ ηε ράξε
(Ρσκ. 6:11-14)
ε απηφ ην κάζεκα ζα αλαθεξζνχκε ζηε λίθε ζηε δσή ησλ λέσλ,
πψο δειαδή λα δήζνπκε κηα λίθε ζπλερή θαη φρη κηα λίθε πνπ δηαξθεί
γηα έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξέπεη λα λνηψζνπκε φηη ε
λίθε απηή είλαη κέξνο ηεο δσήο καο ή, θαιχηεξα, ραξαθηεξηζηηθφ
γλψξηζκα ηνπ θαζελφο καο.
Πξψηνλ : «Εσληαλνί δε γηα ηνλ Θεφ,
δηά ηνπ Ηεζνχ Χξηζηνχ ηνχ Κπξίνπ καο»
Δ θξάζε απηή ζεκαίλεη φηη αλήθνπκε ζηνλ Θεφ, δειαδή, γηα λα
κπνξέζνπκε λα ληθήζνπκε, ζα πξέπεη λα έρνπκε απφιπηε εκπηζηνζχλε
ζηνλ Κχξην˙ γηαηί ν Κχξηνο Εεζνχο Υξηζηφο είλαη ηθαλφο λα ελεξγεί ζ‟
εκάο ζαπκαζηά έξγα.
Αεχηεξνλ: «Να παξνπζηάζεηε ηνπο εαπηνχο ζαο ζηνλ Θεφ σο δσληαλνχο
κέζα απφ ηνπο λεθξνχο»
Αειαδή ππάξρεη ζάλαηνο, αιιά ππάξρεη θαη δσή. Βίλαη ζαλ λα
καο ιέεη ε θξάζε απηή φηη ην δεχηεξν ζθαινπάηη γηα ηε λίθε είλαη ε
αιιαγή. Λέγνληαο «σο δσληαλνχο κέζα απφ ηνπο λεθξνχο» ππνδειψλεη
φηη ππάξρεη δηαξθήο αιιαγή, φηη θαζεκεξηλά ππάξρεη αλαδσνγφλεζε ζε
αληίζεζε κε ηνλ ζάλαην.
Σξίηνλ: «δελ είζηε θάησ απφ ηνλ λφκν, αιιά θάησ απφ ηε ράξε»
Αειαδή ην ηξίην ζθαινπάηη ζηε δσή ηεο λίθεο είλαη λα δνχκε ζηε
ράξε ηνπ Θενχ θαη λα είκαζηε πάληα γεκάηνη κε Ώπηφλ.
Σα ηξία απηά ζεκεία πνπ πάληνηε καο νδεγνχλ ζηε λίθε
κπνξνχκε λα ηα νλνκάζνπκε θαη σο «ηξίγσλν ηεο λίθεο»:
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1. Δκπηζηνζχλε

2. Αιιαγά

3. Εσά ζηε ρΪξε

1. Δ εκπηζηνζχλε: Ο δηάβνινο καο θάλεη λα ακθηβάιινπκε γηα ηελ
χπαξμε ηνπ Θενχ: «Πνχ είλαη ν Θεφο;». «Τπάξρεη;». «Μφλν παιηά
ππήξρε!».
κσο, ν απφζηνινο Παχινο κάο ιέεη φηη ν Κχξηνο Εεζνχο
Υξηζηφο είλαη ν ίδηνο ρζεο, ζήκεξα θαη αχξην, θαη δελ αιιάδεη. Βθείλνο
πνπ έδσζε θαη παιαηά ηε λίθε είλαη απηφο πνπ ηε δίλεη θαη ζήκεξα θαη
πνπ ζα ηε δψζεη αχξην θαη γηα πάληα. Θα πξέπεη λα είκαζηε 100%
βέβαηνη φηη είκαζηε ζηεξηγκέλνη πάλσ ζηελ πέηξα ηνπ αηψλα, φηη
είκαζηε ζηεξηγκέλνη πάλσ ζηνλ ΐαζηιηά ησλ βαζηιέσλ. Θα πξέπεη λα
είκαζηε βέβαηνη φηη –φπσο ιέκε ζηελ θαζνκηινπκέλε– «έρνπκε πιάηεο»
ή «έρνπκε ην κέζνλ» θαη φηη Ώπηφο είλαη πνπ καο δίλεη ηε λίθε.
2. Δ αιιαγή: Θα πξέπεη θαζεκεξηλά λα ιακβάλεη ρψξα κέζα καο κηα
ζεηηθή αιιαγή. Κάζε κέξα ινηπφλ, θάζε ζηηγκή, πξέπεη λα ππάξρεη ε
αιιαγή απηή˙ δελ πξέπεη φκσο λα είλαη κηθξήο δηάξθεηαο, αιιά ζπλερήο,
φπσο ιέεη θαη ην Βπαγγέιην: «εθπιεξψζηε ηε ζσηεξία ζαο κε θφβν».
Πξέπεη θάζε κέξα λα λνηψζνπκε φηη ππάξρεη θάηη θαηλνχξγην ζηε δσή
καο.
4. Δ δσή κέζα ζηε ράξε: Θα πξέπεη λα δνχκε θάησ απφ ηε ράξε ηνπ
Θενχ, πνπ καο γεκίδεη κε ην Άγην Πλεχκα, θαη έηζη ζα δνχκε ηε
λίθε παληνηηλά.
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7) ΟΗ ΝΔΟΗ ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ

Α) Πψο λα μεπεξΪζσ ηνπο ινγηζκνχο φηαλ πξνζεχρνκαη;
Πνιιέο θνξέο ππνθέξνπκε απφ ηελ πεξηπιάλεζε ηεο ζθέςεο καο
θαη ηνλ πεξηζπαζκφ ησλ ινγηζκψλ καο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεπρήο.
Ώλαξσηηφκαζηε ινηπφλ πψο κπνξνχκε λα μεπεξάζνπκε ην πξφβιεκα
απηφ. Θα δνχκε θάπνηεο κεζφδνπο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα
αληεπεμέιζνπκε απηή ηε δπζθνιία:
1) Κιεέδσζε ηελ πφξηα ζνπ: Αειαδή, αζθάιηζε ηηο ζχξεο ησλ
αηζζήζεψλ ζνπ απφ ηνλ θφζκν, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αζρνιίεο, ψζηε
λα κελ εηζέξρνληαη κέζσ απηψλ ζθέςεηο πνπ λα ζε απνζπνχλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξνζεπρήο.
2) ΠξνεηνηκΪζνπ γηα ηελ πξνζεπρά: Πξηλ μεθηλήζεηο ηελ
πξνζεπρή, πξνεηνηκάζνπ σο εμήο:
 Αηάβαζε θάηη απφ ηελ Ώγία Γξαθή ή απφ έλα πλεπκαηηθφ βηβιίν.
«Δ αλάγλσζε είλαη ε αγλή πεγή ηεο πξνζεπρήο»˙ «κε ηελ
αλάγλσζε ζπγθεληξψλεηαη ν λνπο».
 Φάιε έλαλ ςαικφ πνπ γλσξίδεηο.
 Φέξε ζηνλ λνπ ζνπ ηνλ ζηαπξφ ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ, γηαηί δίλεη
ζεξκφηεηα ζηελ πξνζεπρή ζνπ.
 Κάλε ην ζρήκα ηνπ ζηαπξνχ επάλσ ζηελ θαξδηά ζνπ.
Δ πλεπκαηηθή πξνζεπρή δελ είλαη απιψο εθθψλεζε ιφγσλ˙ «αο
πξνζεχρεζαη κε πλεχκα πηνζεζίαο, κε έληαζε, πξνζνρή θαη
ηαπεηλνθξνζχλε».
Δ ζπκκεηνρή ηνπ ζψκαηνο εληζρχεη ηε θιφγα ηνπ πλεχκαηνο.
Πνιιέο θνξέο νη κεηάλνηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεπρήο θαη ε
λεζηεία βνεζνχλ ζην λα είλαη ε πξνζεπρή αιεζηλή.
ρεηηθά κε ηνλ ινγηζκφ ζηελ πξνζεπρή: Ώλ ζνπ έξζεη ζηνλ λνπ
θάπνην ζέκα, αλάηξεςε ηε ζθέςε απηή κε πξνζεπρή, ζηελ νπνία λα
εηζάγεηο ηνλ Υξηζηφ θαη λα Σνλ θέξλεηο κέζα ζε απηά πνπ ζθέθηεζαη.
Οη άγηνη παηέξεο είπαλ ζρεηηθά: «Δ αγλή πξνζεπρή δελ είλαη εθείλε πνπ
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είλαη θαζαξή απφ ηε ζχγρπζε ηεο ζθέςεο αιιά εθείλε θαηά ηελ νπνία
ην κπαιφ δελ ζθέθηεηαη άζρεκα πξάγκαηα»˙ «δελ ζα θξηζνχκε γηα ηηο
ζθέςεηο πνπ καο έξρνληαη, αιιά ζα θξηζνχκε αλ ηηο αθήζνπκε λα
ξηδψζνπλ κέζα καο˙ ζα βξνχκε ράξε αλ ηηο πνιεκήζνπκε».
Β) Πψο λα μεπεξΪζσ ηε ξαζπκέα
θαη ηελ αδπλακέα κνπ γηα επηζπκέα ηεο πξνζεπράο;




Σν πξφβιεκα απηφ πξνέξρεηαη απφ ηξεηο ιφγνπο:
Σελ ακαξηία.
Σελ έιιεηςε ζηφρνπ.
Σελ απξαμία («αξγία»).

Γηα λα μεπεξάζνπκε ην πξφβιεκα απηφ, ζα πξέπεη λα πηζηεχνπκε
πσο ε πξνζεπρή είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ ακαξηία. Με ηελ αδηάιεηπηε
πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη θάηνρνο κεγάιεο δχλακεο, ηθαλήο λα
θαζαξίζεη ηελ ςπρή θαη λα ηελ αγηάζεη. Δ πξνζεπρή θαζαξίδεη ηελ
θαξδηά κε ηα δάθξπα ηεο κεηαλνίαο. Έηζη, ε ακαξηία δελ κπνξεί λα
γθξεκίζεη φ,ηη θαηαθηά ν άλζξσπνο κε ηελ πξνζεπρή. Δ πξνζεπρή ληθά
ζην ηέινο θαη είλαη ε γηαηξεηά θαη ε λίθε ελάληηα ζηελ ακαξηία. Υσξίο
ηελ πξνζεπρή δελ ζηεξεψλεηαη ε πλεπκαηηθή δσή. Ώλαθέξνπλ νη
παηέξεο ζρεηηθά: «Ώλ δεηο έλαλ άλζξσπν πνπ δελ αγαπάεη ηελ
πξνζεπρή, θαηαιαβαίλεηο ακέζσο φηη δελ έρεη ηίπνηε ην αγαζφ». Ο άγηνο
Εζαάθ ν χξνο ιέεη: «Βθείλνλ πνπ δελ πξνζεχρεηαη θαη λνκίδεη φηη
ππάξρεη άιιε πχιε γηα ηε κεηάλνηα ηνλ πεξηπαίδεη ν δηάβνινο».
Δ απηφβνπιε πίεζε ηνπ εαπηνχ καο είλαη ε θαιχηεξε γηαηξεηά γηα
ηε ξαζπκία. Βίπε ν Κχξηνο Υξηζηφο: «Δ βαζηιεία ηνπ Θενχ θεξδίδεηαη
κε πξνζπάζεηα θαη ηελ θαηαθηνχλ εθείλνη πνπ αγσλίδνληαη» (Μαηζ.
11:12). Αελ ππάξρεη άιιε ιχζε γηα ηε ξαζπκία ηεο ζαξθφο εθηφο απφ
ηελ απηφβνπιε πίεζε ηνπ εαπηνχ καο.

Λφγνη παηΫξσλ

«Ώλ ξσηήζεηο κέρξη πνηνπ ζεκείνπ λα πηέδσ ηνλ εαπηφ κνπ, ζα
ζνπ πσ: “Μέρξη ζαλάηνπ πίεδε ηνλ εαπηφ ζνπ, γηα ράξε ηνπ Θενχ”».
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 «Καιχηεξα λα πεζάλνπκε αγσληδφκελνη παξά λα δνχκε ζηελ
θαηάξξεπζε».
 «Ώπφ ηελ απνθαζηζηηθή πξνζεπρή πνπ πξνζθέξεηαη κε
ηαπεηλνθξνζχλε, γελλάηαη ε πξνζεπρή ηεο ράξεο, πνπ είλαη γεκάηε απφ
αγάπε γηα ην ζέιεκα ηνπ Θενχ».
Δ πξνζεπρή είλαη νη πλεχκνλεο ηεο πλεπκαηηθήο δσήο. Ώπηφο πνπ
δελ πξνζεχρεηαη είλαη λεθξφο θαη δελ έρεη δσή. Ώο αλαγθάδνπκε πξψηα
ηνπο εαπηνχο καο ζε πξνζεπρή, θαη γξήγνξα ζα κεηαηξαπεί ε πίεζε
απηή ζε ζπζία αγάπεο πξνζθεξφκελε ζηνλ Κχξην Εεζνχ.

8) ΠΧ ΝΑ ΝΗΚΖΧ ΣΖΝ ΑΜΑΡΣΗΑ
Πψο λα ελεξγψ απέλαληη ζηηο λεαληθέο ζπλήζεηεο
Δ ακαξηία γεληθά είλαη έλα ζηνηρείν επείζαθην ζηελ αλζξψπηλε
θχζε. Δ αξρηθή θαηάζηαζε ήηαλ λα δνχκε κε ηνλ Θεφ, θαη κε ηελ
Ώλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ Υξηζηνχ θαηαθηήζακε ηε λίθε θαηά ηεο
ακαξηίαο.

Με πνηνπο ηξφπνπο λα ρεηξηζηψ ηελ ακαξηία γηα λα θαηαθηήζσ ηε
λίθε
1)
Με ηελ πίζηε πσο ν Κχξηνο Υξηζηφο είλαη δπλαηφηεξνο απφ ηελ
ακαξηία είλαη ηθαλή λα κε αλαζηήζεη απφ ηνλ ζάλαην ηεο ακαξηίαο.
«Βγψ είκαη ε αλάζηαζε θαη ε δσή˙ απηφο πνπ πηζηεχεη ζ‟ εκέλα, αθφκα
θη αλ πεζάλεη, ζα δήζεη» (Ησάλλ. 11:25)˙ «ε ακαξηία δελ ζα ζαο
θπξηεχζεη» (Ρσκ. 6:14).
2)
Με ηε ζπλαίζζεζε φηη είκαη πηφο ηνπ Θενχ, ζε θάζε πεξίπησζε˙
φπνηεο θη αλ είλαη νη αλνκίεο θαη νη ακαξηίεο κνπ, ν ηξπθεξφο Θεφο, ν
νπξάληνο Παηέξαο, ζα κε δερηεί σο πηφ Σνπ. ηελ παξαβνιή ηνπ αζψηνπ
πηνχ (Λνπθ. 15), ν παηέξαο δελ άθεζε ηνλ πηφ λα μεζηνκίζεη φηη είλαη
δνχινο ηνπ παηέξα ηνπ, θαη ηνπ είπε: «π είζαη γηνο κνπ θαη ζα
παξακείλεηο γηνο κνπ˙ είζαη γηνο κνπ ζε θάζε ζνπ πεξίπησζε». Λέλε νη
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παηέξεο: «Μπνξεί ν άλζξσπνο λα κελ είλαη πιένλ παηδί θάπνηνπ, φκσο ν
Θεφο δελ κπνξεί λα κελ είλαη παηέξαο».
3)
Με ηελ θάζεηε κεηάλνηα θαη ηελ ειπίδα ζηνλ Θεφ, πνπ
θαινχκαζηε λα έρνπκε, θαη κε ην κίζνο ηεο ακαξηίαο κε φιε καο ηελ
θαξδηά: «Μελ επθξαίλεζαη γηα κέλα, ερζξέ κνπ, δηφηη, αλ θαη έπεζα, ζα
ζεθσζψ» (Μηρ. 7:8). Λέλε νη παηέξεο: «Αελ ζα θξηζείο γηα ηηο ακαξηίεο
ζνπ ηφζν, φζν ζα θξηζείο γηα ηελ έιιεηςε κεηάλνηαο θαη ειπίδαο».
4)
Με ηελ εκπηζηνζχλε ζηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ζηε δσή κνπ,
θαζψο ν Κχξηνο Υξηζηφο είλαη ηθαλφο λα δεκηνπξγήζεη ζ‟ εκέλα
θαηλνχξγηα θαξδηά θαη λένλ άλζξσπν, αθνχ είλαη Βθείλνο πνπ άιιαμε
ηνλ κνηρφ θαη ηνλ έθαλε «άγην Ώπγνπζηίλν» θαη είλαη Βθείλνο πνπ
άιιαμε ηνλ ιεζηή θαη ηνλ έθαλε «άγην Μσπζή ηνλ κνλαρφ».
5)
Με ην λα κε δηαλνεζείο λα εγθαηαιείςεηο ηα φπια κε ηα νπνία
πνιεκάο˙ φπνηα θη αλ είλαη ε θαηάζηαζή ζνπ, ζήθσ γξήγνξα κεηά ηελ
πηψζε ζνπ ζηελ ακαξηία θαη κελ θαηαζιίβεζαη, γηαηί πίζσ απφ ηελ
πιεγσκέλε ζνπ ςπρή ζηέθεηαη ν Κχξηνο Υξηζηφο θξαηψληαο ηνλ
ζηέθαλν ηεο λίθεο. Κξάηα γεξά ηα φπια ηνπ πνιέκνπ θαη ζπλέρηζε ηνλ
αγψλα ζνπ˙ θχιαμε ηηο αηζζήζεηο ζνπ θαη κελ αθήζεηο ηα ζηνηρεία ηεο
ράξηηνο, ηα άγηα κπζηήξηα κεηάλνηα, εμνκνιφγεζε, Θεία Δπραξηζηία.

Μαξηπξίεο απφ ηελ Ώγία Γξαθή γηα ηελ πξνζεπρή

«Λπρλάξη γηα ηα πφδηα κνπ είλαη ν ιφγνο ζνπ, θαη θσο ζηα
κνλνπάηηα κνπ» (Ψαικ. 119:105).

Γηα ηελ πξνζεπρή θαη ηε λεζηεία: «Σνχην ην γέλνο δελ κπνξεί λα
βγεη κε θαλέλαλ άιιν ηξφπν, παξά κφλν κε πξνζεπρή θαη λεζηεία»
(Μάξθ. 9:29).

Υφξηαζε κε ηνλ Κχξην Υξηζηφ, ηνλ Ώγαπεκέλν: «Δ ρνξηαζκέλε
ςπρή απνζηξέθεηαη ηελ θεξήζξα˙ ζηελ πεηλαζκέλε ςπρή, φκσο, θάζε ηη
πηθξφ θαίλεηαη γιπθφ» (Παξνηκ. 27:7).

Καθέο λεαληθέο ζπλήζεηεο
Οη θαθέο λεαληθέο ζπλήζεηεο είλαη πνιιέο. Άιιεο έρνπλ λα
θάλνπλ κε ην ζψκα, φπσο ε απηντθαλνπνίεζε ή απλαληζκφο, άιιεο
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε γιψζζα, φπσο νη χβξεηο θαη ε ρπδαηνινγία, ν
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φξθνο θαη ην θνπηζνκπνιηφ, ελψ άιιεο θαηαζηξέθνπλ ηνλ αλζξψπηλν
νξγαληζκφ, φπσο ηα λαξθσηηθά, ηα πνηά θαη ην θάπληζκα. Γηα λα
ληθήζνπκε ηηο θαθέο ζπλήζεηεο, ζα πξέπεη λα βνεζεζνχκε κε ηα
παξαθάησ:
1) Με ηελ πεηζώ: Θα πξέπεη λα πεηζηψ πσο απηέο νη ζπλήζεηεο
είλαη θαηαζηξνθηθέο. Ο απλαληζκφο θαηαζηξέθεη ηε ζσκαηηθή θαη ηε
ζεμνπαιηθή ελέξγεηα ηνπ λένπ. Οη ζπλήζεηεο ηεο γιψζζαο θαηεβάδνπλ
ηελ πξνζσπηθφηεηα ζε ρακειά επίπεδα. Οη ζπλήζεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο,
ηεο κέζεο θαη ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαηαζηξέθνπλ ηνπο
πλεχκνλεο, ηελ θαξδηά, ην ζπθψηη θαη ην κπαιφ. Ώπηά έρνπλ απνδεηρζεί
επηζηεκνληθά, γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα πεηζηψ πσο απηέο νη ζπλήζεηεο
είλαη θαηαζηξνθηθέο.
2) Με ηελ απαγόξεπζε: Δ ζεσξεηηθή πεηζψ απφ κφλε ηεο δελ
θηάλεη˙ ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα απφθαζε απαγφξεπζεο. Ώπηφ είλαη
πνπ νλνκάδνπκε κεηάλνηα. Ώπηήλ ηελ απφθαζε ηελ παίξλνπκε κε ηνλ
Θεφ ζε κηα ζηάζε πξνζεπρήο θαη επηζηξνθήο ζηε γεκάηε αγάπε θαξδηά
Σνπ θαη χζηεξα κε ηνλ πλεπκαηηθφ καο ζηελ εμνκνιφγεζε, γηα λα
ιάβνπκε ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ θαη θαζνδήγεζε γηα ηε ιχζε ησλ
πξνβιεκάησλ καο.
3) Με ηνλ πλεπκαηηθό ρνξηαζκό: Ο άλζξσπνο απφ κφλνο ηνπ δελ
κπνξεί λα ληθήζεη ηελ ακαξηία, ηελ επηζπκία ή ηηο θαθέο ζπλήζεηεο.
Βπεηδή ε ζάξθα επηζπκεί ελάληηα ζην Πλεχκα, θαη ην Πλεχκα ελάληηα
ζηε ζάξθα (Γαι. 5:17), ν θφζκνο κάο πξνζθέξεη ηελ αθνιαζία θαη ν
δηάβνινο καο πηέδεη γηα λα πέζνπκε ζηελ ακαξηία. Ώιιά «ε ρνξηαζκέλε
ςπρή απνζηξέθεηαη ηελ θεξήζξα, ζηελ πεηλαζκέλε ςπρή, φκσο, θάζε ηη
πηθξφ θαίλεηαη γιπθφ» (Παξνηκ. 27:7). Γη‟ απηφ, φπνηνο ζέιεη λα απφ ηηο
θαθέο ζπλήζεηεο ζα πξέπεη λα ρνξηάζεη πλεπκαηηθά:
 Με ηνλ Υξηζηφ - ηελ πξνζεπρή
 Με ην Βπαγγέιην - ηελ πλεπκαηηθή κειέηε
 Με ηελ Βθθιεζία - ηελ εμνκνιφγεζε, ηε Θεία Κνηλσλία, ην
θαηερεηηθφ ζρνιείν.
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Έηζη, ε εμίζσζε ηεο λίθεο είλαη:
Ο Υξηζηφο + Σν ΔπαγγΫιην + Ζ Δθθιεζέα

Ζ έγνπξε Νέθε

9) ΚΡΗΝΟΝΣΑ ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΜΑ
ηελ θαζεκεξηλή καο δσή, πξηλ πάξνπκε θάπνηεο ζνβαξέο
απνθάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο, ζθεθηφκαζηε πξψηα ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο ηεο απφθαζεο. Ώθξηβψο κε
ηελ ίδηα ινγηθή, ν άλζξσπνο θαιείηαη λα θξέλεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζην
πλεπκαηηθφ επίπεδν, δειαδή λα εμεηάζεη αλ ν δξφκνο πνπ έρεη δηαιέμεη
ζα ηνλ νδεγήζεη ζηνλ Θεφ θαη ζηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπ ή ζην δξφκν
ηνπ αηαλά θαη ηεο ακαξηίαο. Γη‟ απηφ, θαηά ηε δηαδηθαζία απηήο ηεο
θξίζεο θαινχκαζηε λα ηεξήζνπκε ηα εμήο:
Ώ) Να είκαζηε απζηεξνί θαη φρη ειαζηηθνί κε ηνλ εαπηφ καο.
ΐ) Να κελ επηηξέπνπκε ζηνλ εαπηφ καο δηθαηνινγίεο παξεγνξηάο.
Γ) Πξέπεη λα έρνπκε πάληνηε αίζζεζε ηεο ακαξησιφηεηάο καο.
Α) Αελ πξέπεη λα ιέκε φηη νη ζπλζήθεο καο αλάγθαζαλ λα
ακαξηήζνπκε.
(Ο Ώββά ελνχληα ιέεη: «Δ ακαξηία δελ είλαη απνηέιεζκα ησλ
ζπλζεθψλ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη γχξσ καο, αιιά
απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο αδπλακίαο καο»).
Όηαλ θξίλσ ηνλ εαπηφ κνπ, δελ θξίλσ κφλν ηηο πξάμεηο κνπ, αιιά:
 Σε ζπλείδεζή κνπ˙ δειαδή, κπνξεί λα κελ έθηαζα ζην λα πξάμσ ηελ
ακαξηία, αιιά αξθεί θαη κφλν πνπ ηε ζθέθηεθα.
43

 Βπίζεο, πξέπεη λα θξίλνπκε ηνλ εαπηφ καο γηα ηνλ εζσηεξηθφ καο
ινγηζκφ.
ηελ Κπξηαθή Πξνζεπρή ιέκε: «θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα
εκψλ», δειαδή ζπγρψξεζέ καο ηηο ακαξηίεο καο. Δ εξψηεζε πνπ
ηίζεηαη εδψ είλαη ε εμήο: Γλσξίδνπκε ηηο ακαξηίεο γηα ηηο νπνίεο δεηάκε
απφ ηνλ Θεφ λα καο ζπγρσξέζεη;
Έηζη, θξίλνληαο ηνλ εαπηφ καο απζηεξά, ζα θαηαιάβνπκε ηηο
ακαξηίεο πνπ θάλνπκε, θαη ζα ιάβνπκε δηάθνξεο δσξεέο, φπσο:
 Σαπείλσζε: ΐιέπνληαο πάληα ηηο ακαξηίεο καο, δηαπηζηψλνπκε ηελ
ακαξησιφηεηά καο, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηαπεηλσλφκαζηε.
 Βιεεκνζχλε: Ννηψζνπκε θαη θαηαλννχκε ηηο αδπλακίεο ησλ
ζπλαλζξψπσλ καο, δηφηη μέξνπκε φηη θαη εκείο πξάηηνπκε ηα ίδηα θαη
ρεηξφηεξα. «Να ζπκάζηε ηνπο θπιαθηζκέλνπο, ζαλ λα είζηε εζείο
θπιαθηζκέλνη καδί ηνπο. Βπίζεο, λα ζπκάζηε ηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο,
φπσο θαη εζείο, πνπ είζηε κε ζψκα» (Δβξ. 13:3).
 Έιιεηςε ππεξεθάλεηαο γηα ηνλ εαπηφ καο: Αελ κπνξνχκε λα είκαζηε
ππεξήθαλνη, δηφηη μέξνπκε πφζν ακαξησινί είκαζηε, θαη κάιηζηα κε
πνιιέο αδπλακίεο. Βπίζεο, ιφγσ ηνπ φηη βιέπνπκε ην θαθφ πνπ
θπξηαξρεί κέζα καο, δελ δίλνπκε ζηνλ εαπηφ καο ειαθξπληηθά θαη
δηθαηνινγίεο.
 Φφβν (ζεβαζκφ) Θενχ: Ώλαινγηδφκελνη φηη θάζε ακάξηεκα πνπ
δηαπξάηηνπκε είλαη αθξηβψο ίζν κε ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα ηνπ
Ώδάκ θαη ηεο Βχαο θαη φηη ην απνηέιεζκα ήηαλ λα δησρζνχλ απφ ηνλ
Παξάδεηζν, ζα θνβφκαζηε θη εκείο ηελ ίδηα ηηκσξία.

πγρψξεζε ησλ ακαξηηψλ καο: Δ θξίζε ηνπ εαπηνχ καο κάο
νδεγεί:
Ώ) ηελ εμνκνιφγεζε ελψπηνλ ηνπ Θενχ πξψηνλ, γηα λα
ζπλαηζζαλφκαζηε ην ζθάικα καο.
ΐ) ηελ εμνκνιφγεζε ελψπηνλ ηνπ Θενχ κέζσ ηνπ ηεξέα, πνπ έρεη σο
απνηέιεζκα λα ζπγρσξεζνχλ νη ακαξηίεο καο, αλ είλαη αιεζηλή ε
κεηάλνηά καο.
Γ) ηελ αιεζηλή κεηάλνηα θαη ζηε ζπγρψξεζε ησλ ακαξηηψλ.

Σέινο, πλεπκαηηθή πξφνδν: Κξίλνληαο ζπζηεκαηηθά ηνλ εαπηφ
καο, καζαίλνπκε απφ ηα ιάζε καο θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, απνθεχγνπκε
πνιιά ιάζε πνπ θάλακε παιαηφηεξα.
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«Με θξέλεηε, θαη δελ ζα θξηζεέηε˙ θαη κε θαηαδηθΪδεηε, θαη
δελ ζα θαηαδηθαζηεέηε˙ λα ζπγρσξεέηε, θαη ζα ζπγρσξεζεέηε»
(Λνπθ. 6:37)
Αελ πξέπεη λα θξίλνπκε ηνπο άιινπο. Ο Θεφο καο έδσζε ηελ
ηθαλφηεηα ηεο θξίζεο γηα λα θξίλνπκε ηνλ εαπηφ καο, φρη ηνπο άιινπο.
Βκείο δπζηπρψο έρνπκε δχν δπγαξηέο: ηε κία, πνπ είλαη γηα ηνπο
εαπηνχο καο, βάδνπκε ηηο δηθαηνινγίεο, ηα ειαθξπληηθά, ηηο «ζπλζήθεο».
ηελ άιιε δπγαξηά, πνπ είλαη γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ καο, ρξεζηκνπνηνχκε
φιε ηελ απζηεξφηεηα, δελ δηθαηνινγνχκε ηίπνηε, θαη ην κφλν πνπ
ζθεθηφκαζηε είλαη λα θαηαζπαξάμνπκε ηνλ ζπλάλζξσπφ καο. Ο άγηνο
Μσπζήο ν κνλαρφο, φηαλ ηνλ θάιεζαλ νη ππφινηπνη κνλαρνί ζε
ζπκβνχιην γηα λα θξίλνπλ ηηο πξάμεηο ελφο κνλαρνχ, κπήθε ζην
ζπκβνχιην κε έλαλ κεγάιν ηξχπην ζάθθν γεκάην άκκν, κε απνηέιεζκα
λα πέθηεη ε άκκνο ζηγά-ζηγά ζην πάησκα. ηαλ νη κνλαρνί ηνλ
ξψηεζαλ γηαηί ην θάλεη απηφ, εθείλνο απάληεζε ιέγνληαο ηα εμήο: «Οη
ακαξηίεο κνπ πέθηνπλ πίζσ απφ ηελ πιάηε κνπ θαη δελ ηηο βιέπσ, θαη
ήξζα εδψ γηα λα θξίλσ ηνλ αδειθφ κνπ…». Ώδειθνί κνπ, αο κάζνπκε
απφ ζήκεξα λα θξίλνπκε ηνλ εαπηφ καο κε απζηεξφηεηα, ηαπείλσζε,
ρσξίο δηθαηνινγίεο, γηα λα επινγήζεη ν Θεφο ηε δσή καο.

10) ΕΖΣΧΝΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ
Γηάινγνο κε ηνλ Θεό
Εάηεζα απφ ηνλ Θεφ λα κε απαιιάμεη απφ ηα πάζε θαη ηελ αδπλακία
κνπ.
Μνπ εέπε: «ΟΥΕ, γηαηί δελ ηα έρεηο γηα λα ζε απαιιάμσ απφ απηά, αιιά
γηα λα ηα ληθήζεηο».
Εάηεζα απφ ηνλ Θεφ λα κνπ ραξίζεη έλα ηέιεην ζψκα.
Μνπ εέπε: «ΟΥΕ, γηαηί ην πλεχκα ζνπ είλαη ηέιεην, ελψ ην ζψκα ζνπ
είλαη θζαξηφ».
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Εάηεζα απφ ηνλ Θεφ λα κνπ ραξίζεη ππνκνλή.
Μνπ εέπε: «ΟΥΕ, γηαηί ε ππνκνλή είλαη απνηέιεζκα ησλ δπζθνιηψλ, θαη
δελ ραξίδεηαη αιιά απνθηάηαη».
Εάηεζα απφ ηνλ Θεφ λα κνπ ραξίζεη ηελ επηπρία.
Μνπ εέπε: «ΟΥΕ, δηφηη εγψ δίλσ ηηο επινγίεο κφλν, ε επηπρία είλαη δηθή
ζνπ ππφζεζε».
Εάηεζα απφ ηνλ Θεφ λα κε απειεπζεξψζεη απφ ηνπο πφλνπο.
Μνπ εέπε: «ΟΥΕ, γηαηί ν πφλνο ζα ζε απνκαθξχλεη απφ ηνλ θφζκν θαη
ζα ζε θέξεη πεξηζζφηεξν θνληά κνπ».
Εάηεζα απφ ηνλ Θεφ λα κε βνεζήζεη λα αλαπηχμσ ην πλεχκα κνπ.
Μνπ εέπε: «ΟΥΕ, δηφηη θαιείζαη λα ην αλαπηχμεηο κφλνο ζνπ˙ φκσο, εγψ
ζα ζνπ ηξέθσ ηα θιαδηά γηα λα θέξνπλ θαξπνχο».
Εάηεζα απφ ηνλ Θεφ λα κε θάλεη λα αγαπήζσ ηε δσή.
Μνπ εέπε: «ΟΥΕ, δηφηη εγψ ζα ζνπ δίλσ ηε δσή˙ εζχ απφιαπζε φια ηεο
ηα αγαζά».
Εάηεζα απφ ηνλ Θεφ λα κε θάλεη λα αγαπήζσ ηνπο πάληεο, φπσο θη
Βθείλνο αγάπεζε εκέλα.
Μνπ εέπε ν Θεφο: «ΒΠΕΣΒΛΟΤ, άξρηζεο λα κε θαηαιαβαίλεηο!...».
ΣΟ ΡΑΓΗΜΔΝΟ ΓΟΥΔΗΟ
Μηα ειηθησκέλε Κηλέδα θνπβαινχζε λεξφ ζε δχν κεγάια δνρεία
θξεκαζκέλα απφ ηνπο ψκνπο ηεο. Σν έλα δνρείν ήηαλ αθέξαην θαη
κεηέθεξε πάληα φιε ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ έκπαηλε κέζα ηνπ. Σν
άιιν είρε κηα ξσγκή θαη ζην ηέινο ηεο καθξάο δηαδξνκήο απφ ηε βξχζε
ζην ζπίηη έθζαλε κηζνάδεην.
Έηζη, γηα δχν νιφθιεξα ρξφληα, ε ειηθησκέλε θνπβαινχζε
θαζεκεξηλά κφλν ελάκηζπ δνρείν λεξνχ ζην ζπίηη ηεο. Φπζηθά, ην
αθέξαην δνρείν έλνησζε ππεξήθαλν πνπ εθπιήξσλε απφιπηα θαη ηέιεηα
ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν είρε θαηαζθεπαζηεί. Σν ξαγηζκέλν δνρείν ήηαλ
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δπζηπρηζκέλν πνπ κφιηο θαη κεηά βίαο κεηέθεξε ηα κηζά απφ απηά πνπ
έπξεπε, θαη έλνησζε ληξνπή γηα ηελ αηέιεηά ηνπ.
Όζηεξα απφ δχν ρξφληα δελ άληερε πηα ηελ θαηάζηαζε απηή θαη
απνθάζηζε λα κηιήζεη ζηελ ειηθησκέλε ιέγνληάο ηεο: «Νηξέπνκαη ηφζν
γηα ηνλ εαπηφ κνπ θαη ζέισ λα ζνπ πσ φηη ληξέπνκαη!». Σφηε ηνπ ιέεη ε
ειηθησκέλε: «Γηα πνην ιφγν λνηψζεηο ληξνπή;». Σν δνρείν ηήο απάληεζε
ιέγνληαο: «Β, λα! Αχν ρξφληα ηψξα κεηαθέξσ κφλν ην κηζφ λεξφ ιφγσ
ηεο ξσγκήο κνπ, θαη εμαηηίαο κνπ θνπηάδεηο άδηθα θαη ζπ!».
Σφηε εθείλε ρακνγέιαζε θαη ηνπ είπε: «Παξαηήξεζεο φηη ζην
κνλνπάηη ππάξρνπλ ινπινχδηα κφλν ζηε δηθή ζνπ πιεπξά θαη φρη ζηε
κεξηά ηνπ άιινπ δνρείνπ; Πξφζεμα ηελ αηέιεηά ζνπ θαη ηελ
εθκεηαιιεχηεθα. Φχηεςα ζπφξνπο ζηελ πιεπξά ζνπ θαη εζχ ηνπο
πφηηδεο. Αχν ρξφληα ηψξα καδεχσ ηα άλζε θαη ζηνιίδσ ην ηξαπέδη κνπ.
Ώλ δελ ήζνπλ εζχ, απηή ε νκνξθηά δελ ζα ιάκπξπλε ην ζπίηη κνπ!».
ΐέβαηα, δελ ήηαλ ε αηέιεηα ηνπ δνρείνπ πνπ ην έθαλε μερσξηζηφ,
αιιά ε ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ηεο ειηθησκέλεο λα δηαθξίλεη θαη λα
ρξεζηκνπνηεί ηελ αδπλακία ηνπ. Ο θαζέλαο καο έρεη ηηο «ξσγκέο» θαη ηηο
«αδπλακίεο» ηνπ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ρξήζηκεο θαη λα νκνξθχλνπλ
ηε δσή καο. Κάζε «ξσγκή» κπνξεί λα θάλεη ηε δσή καο πην πινχζηα θαη
πην ελδηαθέξνπζα, αξθεί λα βξεη θάπνηνο ηελ νκνξθηά πνπ κπνξεί λα
δψζεη ε αηέιεηά καο.
«Ραγηζκέλνη» θίινη, κελ μερλάηε λα ζηακαηάηε ζηελ άθξε
ηνπ δξφκνπ θαη λα απνιακβάλεηε ην άξσκα ησλ ινπινπδηψλ πνπ
θπηξψλνπλ ζηε κεξηά ζαο. Αλ ν θαζέλαο καο κεηέηξεπε ζαλ ηελ
ειηθησκέλε ηηο αηέιεηεο ηνπ δηπιαλνχ ηνπ ζε θάηη ρξήζηκν θαη φκνξθν,
ζίγνπξα ν θφζκνο καο ζα ήηαλ θαιχηεξνο.
Γη‟ απηφ, αδειθνί κνπ, θαινχκαζηε φινη λα κελ
ππεξηνλίδνπκε ηα αξλεηηθά ή ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάπνηνπ γηα
λα πξνθαιέζνπκε ζε βάξνο ηνπ γέιηα ή ζρφιηα. Ώιιά: «Ο Θεφο ηνπ
νπξαλνχ ζα θάλεη λα επηηχρνπκε! Δκείο νη δνχινη ηνπ ζα μεθηλήζνπκε ηελ
αλνηθνδφκεζε» (Νεεκ. 2:20).
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11) ΣΗ ΚΑΛΔΗΑΗ ΝΑ ΚΑΝΔΗ Χ ΥΡΗΣΗΑΝΟ
Καζψο πεγαέλεηο ζηελ εθθιεζέα…
…ζα πξέπεη λα έρεηο καδί ζνπ ην Χξνιφγην, ην Βπρνιφγην θαη ηελ
ςαικσδία.
 Βπίζεο, θαζψο πεγαίλεηο ζηελ εθθιεζία, ζα πξέπεη λα ιεο ηνπο
παξαθάησ ηξεηο ςαικνχο:

- «Υάξεθα νιφςπρα φηαλ κνπ είπαλ: “ζηνλ νίθν ηνπ Κπξίνπ ζα
πάκε”» (ςαικφο 122).
- «Πφζν αγαπεηνί είλαη νη ρψξνη ηεο ιαηξείαο ζνπ, Κχξηε ηνπ
ζχκπαληνο!» (ςαικφο 84).
«Κχξηε, πνηνο κπνξεί λα κπεη ζηε ζθελή ζνπ;» (ςαικφο 15).

Όηαλ θηΪλεηο ζηελ εθθιεζέα…

ηελ πφξηα ηεο εθθιεζίαο θάλεηο ηνλ ζηαπξφ ζνπ.

Καζψο κπαίλεηο ζηελ εθθιεζία, ιεο ηνλ ςαικφ 5:8: «Βγψ, ράξε
ζηελ άπεηξε επζπιαρλία ζνπ, ζηνλ νίθν ζνπ ζα κπσ˙ κε επζέβεηα ζα
πξνζθπλήζσ ζηνλ άγην λαφ ζνπ».

Καηφπηλ πξνζθπλείο ηξεηο θνξέο κπξνζηά ζην Εεξφ ιέγνληαο:
1ε πξνζθχλεζε: «ε πξνζθπλνχκε, Υξηζηέ Θεέ καο…»
2ε πξνζθχλεζε: «…καδί κε ηνλ αγαζφ Παηέξα ζνπ…»
3ε πξνζθχλεζε: «…θαη κε ην Άγην Πλεχκα, δηφηη ήξζεο
θαη καο ιχηξσζεο».
«Πάηεξ εκψλ…».

Μεηά θξαηάο ηελ θνπξηίλα (βήιν) ηνπ Εεξνχ θαη ηελ αζάδεζαη
κε ηαπείλσζε, δηφηη ζπκβνιίδεη ην ηκάηην ηνπ Κπξίνπ Υξηζηνχ, γηα ηνλ
Οπνίν είπε ε αηκνξξννχζα γπλαίθα: «Ώλ αγγίμσ έζησ θαη ηελ άθξε ηνπ
ηκαηίνπ ηνπ, ζα ζεξαπεπηψ».

Σέινο, ιακβάλεηο ηελ επινγία ηνπ ηεξέα αζπαδφκελνο ηνλ
ζηαπξφ.
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Παξαηήξεζε: Ώλ ηχρεη λα εηζέιζεηο ζηελ εθθιεζία ηελ ψξα πνπ
αλαγηλψζθεηαη ην Βπαγγέιην, θαιείζαη λα ζηέθεζαη ηαπεηλά ζηε ζχξα
ηεο εθθιεζίαο, λα αθνχζεηο ην Βπαγγέιην θαη χζηεξα λα πξνζθπλήζεηο
κπξνζηά ζην Εεξφ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ.

Μεληαέεο ενξηΫο
1.
Κάζε 29 ηνπ θνπηηθνχ κελφο ενξηάδεηαη ε αλάκλεζε ηνπ
Βπαγγειηζκνχ, ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Ώλαζηάζεσο ηνπ Κπξίνπ
Υξηζηνχ, εθηφο ησλ κελψλ Σπβί θαη Μερίξ (Σνχκπα θαη Ώκζίξ).
2.
Κάζε 21 ηνπ θνπηηθνχ κελφο ηηκάηαη ε κλήκε ηεο Θενηφθνπ
Παξζέλνπ Μαξίαο.
3.
Κάζε 12 ηνπ θνπηηθνχ κελφο ηηκάηαη ε κλήκε ηνπ αξραγγέινπ
Μηραήι.

Δβδνκαδηαέεο ενξηΫο


Κάζε Κπξηαθή ενξηάδεηαη ε Ώλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ Υξηζηνχ.

Κνπηηθνέ κάλεο
ΔιιεληθΪ

ΚνπηηθΪ

1

Θσζ

Σνπη

2

Πασθί

Μπάκπα

3

Ώζψξ

Υαηνχξ

4

Κνηάθ

Κηάρθ

5

Σπβί

Σνχκπα

6

Μερίξ

Ώκζίξ

7

Φακελψζ

Μπαξακράη

8

Φαξκνπζί

Μπαξκνχληα

9

Παρψλ

Μπαζάλο
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10

Παπλί

Μπανχλα

11

Βπηθί

Ώκπίκπ

12

Μεζφξη

Μέζξα

13

Νάζη

Νάζη
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12) Ζ ΔΝ ΥΡΗΣΧ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ
1. Έλνησζεο πνηΫ ηθαλνπνηεκΫλνο κε ηνλ εαπηφ ζνπ;
Πνιιέο θνξέο λνηψζνπκε φηη δελ είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ
εαπηφ καο, ή λνηψζνπκε ηχςεηο γηα ην παξειζφλ, ή δελ κπνξνχκε λα
ζπγρσξήζνπκε ηνπο εαπηνχο καο γηα ιάζε πνπ θάλακε, ή ζα ζέιακε λα
ήκαζηαλ άιινη.
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνένπο δελ εέκαζηε επραξηζηεκΫλνη απφ ηνλ
εαπηφ καο:
Οηθνγελεηαθνέ ιφγνη:






πλερείο δηαπιεθηηζκνί ησλ παηδηψλ.
Παηδηθά ηξαχκαηα.
Ώλάγθε ελζάξξπλζεο.
Έιιεηςε πξαγκαηηθεο αγάπεο ζηελ νηθνγέλεηα.
Έιιεηςε εθηίκεζεο ζηελ νηθνγέλεηα.
Πξνζσπηθνέ ιφγνη:







Έιιεηςε ζηφρνπ.
Ώξλεηηθή πξνδηάζεζε.
Ραζπκία.
ηαζηκφηεηα ζηελ πξνζσπηθή δσή.
Κνηλσληθή απνκφλσζε.
Πλεπκαηηθνέ ιφγνη:


ηέξεζε ηεο βαζηάο αγάπεο ηνπ Θενχ.

Έιιεηςε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο καθξνζπκίαο ηνπ Θενχ. Δ
ςπρή πνπ γεχηεθε ηελ ζπγρψξεζε ηνπ Θενχ κπνξεί λα απνιακβάλεη ηε
ζπγρψξεζε ηεο ςπρήο θαη λα ηε δερηεί.
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2. ε πνηα θαηεγνξέα αλζξψπσλ θαηαηΪζζνκαη;
Ο άλζξσπνο πνπ έρεη πίζηε ζηνλ Θεφ, βιέπεη πάληνηε ηηο
ακαξηίεο ηνπ θαη πξνζπαζεί κε ηε ράξε, ηε δχλακε θαη ηε βνήζεηα ηνπ
Θενχ λα κεηαλνήζεη γη‟ απηέο.
Ώληηζέησο, ν άπηζηνο άλζξσπνο δελ αλαγλσξίδεη ηα ζθάικαηά
ηνπ, δελ λνηψζεη ληξνπή γηα ηηο ακαξηίεο ηνπ. Έηζη, ην εξψηεκα ζην
νπνίν θαινχκαη λα απαληήζσ είλαη: «ε πνηα θαηεγνξία αλζξψπσλ
αλήθσ; ηνπο πηζηνχο ή ζηνπο άπηζηνπο;».
3. Πνηνο εέλαη ν δξφκνο γηα λα εέκαη ηθαλνπνηεκΫλνο κε ηνλ εαπηφ
κνπ ά λα κπνξψ λα ηνλ απνδερηψ;
i.
Να ζπλαληάζσ ηνλ Θεφ κΫζσ ηεο πξνζεπράο, θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο νπνίαο ζα απνζέζσ ζ‟ Ώπηφλ θάζε ιχπε, θάζε ζηελνρψξηα, θάζε
δπζθνιία κνπ, ην παξειζφλ κνπ, ηα ειαηηψκαηά κνπ, πηζηεχνληαο φηη
κε ηελ αγάπε Σνπ ζα ζπγρσξεζνχλ νη πνιιέο κνπ ακαξηίεο: «Βιάηε ζε
κέλα φινη φζνη θνπηάδεηε θαη έρεηε βάξε, θαη εγψ ζα ζαο αλαπαχζσ»
(Μαηζ. 11:28).
ii. Να Ϋρσ κηα αδηΪθνπε ζρΫζε κε ην ΔπαγγΫιην, ψζηε κέζνπ απηνχ
λα αθνχσ ηε θσλή ηνπ Κπξίνπ, ηηο ππνζρέζεηο Σνπ, θαη λα λνηψζσ ηελ
αγάπε Σνπ γηα κέλα θαη γηα φινπο καο.
iii. Να Ϋρσ ζεηηθά ζθΫςε, λα απνξξίπησ φιεο ηηο αξλεηηθέο θαη
παξαπιαλεηηθέο ζθέςεηο, θαζψο θαη λα κελ απειπίδνκαη απφ ηηο
απνηπρίεο ηνπ παξειζφληνο˙ λα βαδίδσ κπξνζηά ρσξίο λα θνηηάδσ
πίζσ. «Οπνηνζδήπνηε έρεη βάιεη ην ρέξη ηνπ επάλσ ζε άξνηξν θαη
βιέπεη πξνο ηα πίζσ, δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηε βαζηιεία ηνχ Θενχ»
(Λνπθ. 9:62).
iv. Να βνεζψ ηνλ πιεζένλ κνπ ρσξίο λα πεξηκέλσ απ‟ απηφλ
αληαπφδνζε. Βπίζεο, λα πξνζεχρνκαη κε ζέξκε θαζεκεξηλά γηα ηνλ
ζπλάλζξσπφ κνπ, αιιά θαη γηα λα γεκίδεη ν Θεφο ηελ θαξδηά καο κε
αγάπε γηα ηνλ πιεζίνλ κνπ.
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v. Να επραξηζηψ πάληνηε γηα ηελ Ϊθεζε ησλ ακαξηηψλ κνπ, κε
αδηάιεηπηε πξνζεπρή, εμνκνιφγεζε θαη κεηάιεςε ησλ Ώρξάλησλ
Μπζηεξίσλ, ψζηε λα δσ κε παληνηηλή ραξά, λα απνδερηψ ηνλ εαπηφ
κνπ θαη λα ραίξνκαη ηελ αγάπε ησλ άιισλ θαη πξνπάλησλ ηνπ Θενχ.

13) ΓΟΚΗΜΑΗΑ (ΣΔΣ) ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Ώπηή ε δνθηκαζία (ηεζη) ζα βνεζήζεη ηνπο θαηερνπκέλνπο λα
αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηνλ εαπηφ ηνπο, λα ηνλ θαηαηάμνπλ ζε θάπνην
πλεπκαηηθφ επίπεδν, λα εληνπίζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη αθνινχζσο
λα ηηο ειέγμνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ.

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ
1. Πνηα είλαη ε ζρέζε ζνπ κε ηνπο γνλείο ζνπ;
1. Τπάξρεη δηρφλνηα κεηαμχ ζαο;
2. Ννηψζεηο ηχςεηο απέλαληί ηνπο επεηδή δελ κπνξείο λα ηνπο
επραξηζηήζεηο;
3. Ννηψζεηο λα ππάξρεη ην ιεγφκελν «ράζκα γελεψλ»;
2. Πνην είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζνπ γλψξηζκα ζηηο ζρέζεηο ζνπ κε ηνπο
θίινπο ζνπ;
1. Βίζαη γελλαηφςπρνο θαη ζνπ αξέζεη λα βνεζάο ηνπο άιινπο.
2. Βίζαη αζιεηηθφο, ραξηζκαηηθφο, έμππλνο, θαιφο καζεηήο.
3. νπ αξέζεη λα μερσξίδεηο απφ ηνπο άιινπο.
3. Ώλ κάζεηο φηη έλαο ζπγγελήο ή θίινο ζνπ πεξλάεη κηα δπζθνιία…
1. …ηνπ ζπκπαξαζηέθεζαη θαη ηνλ βνεζάο.
2. …ηνπ ζπκπαξαζηέθεζαη ρσξίο λα ηνλ βνεζάο.
3. …δελ δίλεηο κεγάιε ζεκαζία ζε φ,ηη ηνπ ζπκβαίλεη θαη
απνξξνθάζαη απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο εκέξαο.
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4. Πνηα είλαη ε ζπλήζεηά ζνπ ζηνλ χπλν;
1. Ξππλάο κε φξεμε ην πξσί, κε αγάπε γηα ηε δσή.
2. Ο βαζχο χπλνο ζνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ θαθή ζνπ ςπρνινγία.
3. Απζθνιεχεζαη λα θνηκεζείο, παξ‟ φιν φηη είζαη θνπξαζκέλνο.
5. Ώλ πξνθχςεη δηαθσλία αλάκεζα ζε ζέλα θαη ζε έλαλ θίιν ζνπ…
1. …ζα ζθεθηείο εζσηεξηθά ζε βάζνο, ζα λνηψζεηο ηχςεηο θαη ζα
πξνζπαζήζεηο λα δεηήζεηο ζπγγλψκε.
2. …ζα αλαιχζεηο ινγηθά πνηνο απφ ηνπο δπν ζαο επζχλεηαη.
3. …ζεσξείο φηη πάληνηε ην άιιν πξφζσπν θηαίεη, θαη δελ ζε
ελδηαθέξεη λα ζπκθηιησζείηε.
6. Ση ζπλεζίδεηο λα θάλεηο φηαλ ηξσο;
1. Αελ δίλεηο έκθαζε ζην είδνο ηνπ θαγεηνχ˙ ην ζεκαληηθφ είλαη λα ην
απνιακβάλεηο καδί κε ηνπο άιινπο.
2. Αελ ηξσο κε φξεμε φ,ηη ζνπ πξνζθέξεηαη θαη δελ δίλεηο ζεκαζία ζηελ
φιε δηαδηθαζία ηνπ θαγεηνχ.
3. Σξσο κφλν ηα θαγεηά πνπ ζνπ αξέζνπλ θαη πεξηκέλεηο κέρξη λα ηα
εηνηκάζνπλ εηδηθά γηα ζέλα.
7. Πψο ζπκπεξηθέξεζαη ζε θάπνηνλ πνπ ζπλαληάο γηα πξψηε θνξά;
1. πδεηάο κε άλεζε καδί ηνπ γηα δηάθνξα ζέκαηα, ψζηε λα ηνλ
θεξδίζεηο θαη λα «ζπάζεηο ηνλ πάγν» κεηαμχ ζαο.
2. Ννηψζεηο φηη δελ ππάξρεη ηίπνηε ην ζεκαληηθφ πξνο ζπδεηεζε θαη
πεξηκέλεηο λα θάλεη ν άιινο ηελ αξρή.
3. Νηξέπεζαη λα ηνπ κηιήζεηο θαη απνθεχγεηο λα ζπδεηήζεηο
νηηδήπνηε καδί ηνπ.
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ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Ώλ νη απαληήζεηο ζνπ ηείλνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ απάληεζε Νν
«1», ηφηε:
Βίζαη κηα πξνζσπηθφηεηα ζεηηθή, εππξνζάξκνζηε, ε νπνία δελ
ζπλαληά δπζθνιίεο ζην λα γλσξίδεη λένπο θίινπο ή λα πξνζαξκφδεηαη
ζε θαηλνχξγηεο θαηαζηάζεηο. Ννηψζεηο ραξά θαη επραξίζηεζε κε ηνλ
εαπηφ ζνπ θαη κε ηνπο άιινπο.
Ώλ νη απαληήζεηο ζνπ ηείλνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ απάληεζε Νν
«2», ηφηε:
Ννηψζεηο θφβν θαη δελ λνηψζεηο άλεηα κε φ,ηη θαηλνχξγην ή άγλσζην
ζε ζέλα˙ φκσο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ ην απνξξίπηεηο. Μπνξείο λα
αληηκεησπίδεηο ηα πξνβιήκαηά ζνπ, φκσο ρξεηάδεζαη ρξφλν. Καηαλνείο
φ,ηη ζπκβαίλεη γχξσ ζνπ, φκσο δελ κπνξείο λα επηιχζεηο ηα
πξνβιήκαηα. Βίζαη ηθαλφο ζην λα πξνζθέξεηο αγάπε ζηνπο άιινπο, ζην
λα λνηψζεηο απηνπεπνίζεζε, θαη κπνξείο λα θηάζεηο ζην λα λνηψζεηο
ηθαλνπνηεκέλνο θαη επραξηζηεκέλνο κε ηνλ εαπηφ ζνπ.
Ώλ νη απαληήζεηο ζνπ ηείλνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ απάληεζε Νν
«3», ηφηε:
Απζθνιεχεζαη ζην λα πξνζαξκφδεζαη κε ηνπο αλζξψπνπο θαη κε φζα
ζπκβαίλνπλ γχξσ ζνπ. Αελ ζνπ αξέζεη λα αλαθαιχπηεηο ή λα γλσξίδεηο
θαηλνχξγηα πξάγκαηα. Βίλαη δχζθνιν λα αιιάδεηο ηηο ζπλήζεηέο ζνπ,
παξ‟ φιν φηη ρξεηάδεηαη αιιγέο θαη λα πξαγκαηνπνηείο πξνζπάζεηεο γηα
θάηη ηέηνην, βνεζψληαο ηνπο γχξσ ζνπ θαη αγαπψληαο ηνλ θφζκν
αιεζηλά. Να αθήλεηο ηε δσή ζνπ ζηα ρέξηα ηνπ Θενχ θαη λα κε
ζθέθηεζαη ην αχξην, ψζηε λα αιιάμεηο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη λα ιάβεη ε
θαξδηά ζνπ ηε κνξθή ηνπ Θενχ.
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14) O ΘΑΝΑΣΟ
«XΡΕΣΟ ΏΝΒΣΔ ΒΚ ΝΒΚΡΧΝ ΘΑΝΑΣΧ ΘΑΝΑΣΟΝ
ΠΏΣΔΏ»
Ο Θεφο πξνεηδνπνίεζε ηνλ Ώδάκ θαη ηελ Βχα φηη δελ πξέπεη λα
θάλε απφ ην δέληξν ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, ιέγνληάο ηνπο φηη, εάλ
θάλε, ζα πεζάλνπλ. Έηζη, καο δίδαμε ν Θεφο φηη ν θαξπφο ηεο ακαξηίαο
είλαη ν ζάλαηνο.

ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ
1)
Ο θπζηνινγηθφο ζΪλαηνο: Ο άλζξσπνο είλαη θηηαγκέλνο απφ
ζψκα, ςπρή θαη πλεχκα˙ έηζη, ν θπζηνινγηθφο ζάλαηνο ιακβάλεη ρψξα
φηαλ ην πλεχκα εγθαηαιείπεη ην ζψκα. Παξάιιεια, φπσο ην ζψκα
ρσξίο πλεχκα είλαη λεθξφ, έηζη θαη ε πίζηε καο ρσξίο έξγα είλαη λεθξή
(Ησάλλ. 2:26).
2)
Ο ζΪλαηνο ηνπ πλεχκαηνο: «Ήζαζηαλ λεθξνί εμαηηίαο ησλ
παξαβάζεσλ θαη ησλ ακαξηηψλ» (Δθεζ. 2:1). «Βλψ ήζαζηαλ λεθξνί
εμαηηίαο ησλ ακαξηηψλ, ν Θεφο ζάο δσνπνίεζε καδί κε ηνλ Υξηζηφ»
(Δθεζ. 2:5). Ώπφ απηά, θαηαλννχκε φηη ην πλεχκα ηνπ ακαξησινχ είλαη
λεθξφ, δηφηη έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηνλ Κχξην. Βπίζεο, δελ γίλεηαη λα
αλαζηεζνχλ νη πλεπκαηηθά λεθξνί αλ δελ δερηνχλ μαλά ηνλ Κχξην.
3)
Ο αηψληνο ζΪλαηνο: Ο ζάλαηνο θαη ν Άδεο ξίρηεθαλ ζηε «ιίκλε
ηεο θσηηάο, πνπ είλαη ν δεχηεξνο ζάλαηνο». Καη φπνηνο δελ βξέζεθε λα
είλαη γξακκέλνο ζην βηβιίν ηεο δσήο, ξίρηεθε ζηε ιίκλε ηεο θσηηάο
(Απνθ. 20:8,27). Σελ εκέξα ηεο Κξίζεσο ζα εκθαληζηεί ν Θεφο θαη ζα
πεη ζηνπο ακαξησινχο: «Πνηέ δελ ζαο γλψξηζα˙ θχγεηε καθξηά κνπ,
δηφηη πξάμαηε ηελ ακαξηία». Γηα ηνλ ιφγν απηφ καο θαιεί ν Θεφο λα
βξηζθφκαζηε ζε πιήξε εηνηκφηεηα γηα ηε ζπλάληεζή καο κε ηνλ Κχξην,
ψζηε λα θιεξνλνκήζνπκε ηνλ Παξάδεηζν.
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ΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΟ ΜΑ ΓΗΓΑΚΔΗ φηη ν ζάλαηνο είλαη
απνηέιεζκα ηεο ακαξηίαο. κσο, νη αιεζηλνί Υξηζηηαλνί δελ θνβνχληαη
ηελ ακαξηία, δηφηη ν Υξηζηφο κάο ειεπζέξσζε κε ηε ηαχξσζε θαη ηελ
Ώλάζηαζή Σνπ, κε ηελ νπνία πάηεζε ηνλ ζάλαην.
Παξαβνιά γηα ηελ πξνεηνηκαζέα (Μαηζ. 25:1-13)
«Σφηε, ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ ζα είλαη φκνηα κε δέθα παξζέλεο,
νη νπνίεο, παίξλνληαο ηα ιπρλάξηα ηνπο, βγήθαλ λα πξνυπαληήζνπλ ηνλ
λπκθίν (γακπξφ). κσο, πέληε απφ απηέο ήζαλ θξφληκεο, θαη πέληε
κσξέο. Οη κσξέο, φηαλ πήξαλ ηα ιπρλάξηα ηνπο, δελ πήξαλ καδί ηνπο θαη
ιάδη˙ νη θξφληκεο, φκσο, πήξαλ ιάδη ζηα δνρεία ηνπο καδί κε ηα
ιπρλάξηα ηνπο. Βπεηδή ν λπκθίνο θαζπζηεξνχζε, λχζηαμαλ φιεο θαη
θνηκφληνπζαλ. ην κέζνλ, φκσο, ηεο λχθηαο αθνχζηεθε θξαπγή: “Να! ν
λπκθίνο έξρεηαη˙ βγείηε έμσ λα ηνλ πξνυπαληήζεηε!”. Σφηε, ζεθψζεθαλ
φιεο εθείλεο νη παξζέλεο, θαη ζηφιηζαλ ηα ιπρλάξηα ηνπο. Οη κσξέο
είπαλ ζηηο θξφληκεο: “Αψζηε καο απφ ην ιάδη ζαο, επεηδή ηα ιπρλάξηα
καο ζβήλνπλ”. Οη θξφληκεο απάληεζαλ σο εμήο: “Βπεηδή κπνξεί λα κε
θηάζεη ην ιάδη θαη γηα καο θαη γηα ζαο, θαιχηεξα πεγαίλεηε ζ‟ απηνχο
πνπ πνπιάλε θαη αγνξάζηε γηα ζαο”. Βλψ ινηπφλ έθεπγαλ γηα λα
αγνξάζνπλ ιάδη, ήξζε ν λπκθίνο, θαη νη έηνηκεο παξζέλεο (νη θξφληκεο)
κπήθαλ καδί ηνπ ζηνλ γάκν, θαη ε ζχξα θιείζηεθε. Ώξγφηεξα έξρνληαη
θαη νη ππφινηπεο παξζέλεο (νη κσξέο) θαη ιέλε: “Κχξηε, Κχξηε, άλνημέ
καο”. Βθείλνο είπε, απαληψληαο: “αο δηαβεβαηψλσ φηη δελ ζαο
γλσξίδσ”. Αγξππλεέηε, ινηπφλ, δηφηη δελ γλσξέδεηε ηελ εκΫξα νχηε
ηελ ψξα θαηΪ ηελ νπνέα Ϋξρεηαη ν πηφο ηνπ αλζξψπνπ».
Ζ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ (Μαηζ. 24:44):
«Γη‟ απηφ θη ζεηο λα είζηε έηνηκνη, επεηδή, ζε ψξα πνπ δελ πεξηκέλεηε,
έξρεηαη ν πηφο ηνπ αλζξψπνπ». Αελ γλσξίδνπκε πφηε ζα πεζάλνπκε, γη‟
απηφ πξέπεη λα είκαζηε ζε πιήξε εηνηκφηεηα, ψζηε λα αμησζνχκε λα
ζπλαληήζνπκε ηνλ Θεφ ηνλ ΐαζηιηά καο θαη λα θιεξνλνκήζνπκε ηε
ΐαζηιεία Σνπ. Ο Θεφο κάο θαιεί λα αγξππλνχκε πξνζεπρφκελνη, ζε
θαηάζηαζε κεηαλνίαο, δηφηη δελ γλσξίδνπκε ηελ ψξα νχηε ηε ζηηγκή
θαηά ηελ νπνία ζα έξζεη ν πηφο ηνπ αλζξψπνπ γηα λα θξίλεη ηελ
αλζξσπφηεηα. Βπνκέλσο, πξέπεη λα ιέκε φινη καο καδί κε ηνλ απφζηνιν
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Εάθσβν: «Ση είλαη ε δσή καο; Βίζηε αηκφο, ν νπνίνο γηα ιίγν θαίλεηαη,
θαη έπεηηα εμαθαλίδεηαη» (Ηαθ. 4:14).

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΔ ΑΚΖΔΗ








Πξνζεπρή αλππφθξηηε, κε δάθξπα.
Μεηάλνηα αιεζηλή, πιήξεο θαη ρσξίο «πηζσγπξίζκαηα».
Βμνκνιφγεζε εηιηθξηλήο.
Μεηάιεςε ησλ Ώρξάλησλ Μπζηεξίσλ.
Μίζνο θαηά ηεο ακαξηίαο.
Νεζηεία.

15) Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ

Γπζθνιέεο πνπ αληηκεησπέδνπκε θαηΪ ηελ ψξα ηεο πξνζεπράο:
1) Έιιεηςε ηαθηηθφηεηαο ζηελ πξνζεπρά: Ο αηαλάο κάο
εκπνδίδεη λα πξνζεπρφκαζηε, δηφηη γλσξίδεη φηη, φηαλ πξνζεπρφκαζηε,
δελ κπνξεί λα καο έρεη θάησ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ.
ΑΚΖΖ ΓΗΑ ΛΤΖ ΣΖ ΓΤΚΟΛΗΑ:
 Να ιέκε έλαλ χκλν πξηλ πξνζεπρεζνχκε.
 Να αθνχκε ερεηηθά απνζπάζκαηα απφ ηε Θεία Λεηηνπξγία ή απφ
άιιε εθθιεζηαζηηθή αθνινπζία.
 Να θάλνπκε γνλπθιηζία.
2) ΓηΪζπαζε ηεο πξνζνράο θαηΪ ηελ ψξα ηεο πξνζεπράο:
Καηά ηελ ψξα ηεο πξνζεπρήο πςψλνπκε ηελ θαξδηά θαη ηνλ λνπ καο
ζηνλ Θεφ.
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ΑΚΖΖ ΓΗΑ ΛΤΖ ΣΖ ΓΤΚΟΛΗΑ:
 Να αλαγηλψζθνπκε ηηο επρέο κε ρακειφ ηφλν θαη ξπζκφ, έηζη ψζηε λα
αθνχεη ην απηί, λα ιέεη ε γιψζζα θαη λα βιέπεη ην κάηη.
 Να θάλνπκε αξθεηέο θνξέο ηνλ ζηαπξφ καο, ψζηε λα απνκαθξπλζεί ε
ζθέςε πνπ ηπρφλ καο απνζπά ηελ πξνζνρή εθείλε ηε ζηηγκή.
 Να δεηνχκε απφ ηνλ Θεφ λα καο ραξίζεη κηα αγλή πξνζεπρή.
3) Οη βησηηθΫο κΫξηκλεο: πσο βξίζθνπκε ρξφλν γηα ηελ
ςπραγσγία θαη ηε δηαζθέδαζή καο, έηζη πξέπεη λα βξίζθνπκε ρξφλν θαη
γηα ηελ πξνζεπρή καο.
ΑΚΖΖ ΓΗΑ ΛΤΖ ΣΖ ΓΤΚΟΛΗΑ:

Πξέπεη λα νξίζνπκε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηεο εκέξαο θαηά ηνλ
νπνίν ζα πξνζεχρνκαζηε γηα παξάδεηγκα, ην πξσί κφιηο μππλήζνπκε.
Ο αββάο ελνχληα ιέεη φηη ν πξψηνο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα κηιήζνπκε
κεηά ηνλ χπλν καο είλαη ν Θεφο.
 Πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ε πξνζεπρή κάο απνζπά απφ ηηο θαθέο
ζπλήζεηεο˙ γη‟ απηφ, πξέπεη λα πξνζεπρφκαζηε πάληνηε.
4) Σπρφλ κε Ϊκεζε απΪληεζε εθ κΫξνπο ηνπ Θενχ ζε θΪπνην
αηηάκΪ καο: Αελ πξέπεη λα ζηελνρσξεζνχκε θαη λα ζπκψζνπκε θαηά
ηνπ Θενχ γηαηί δελ ηθαλνπνίεζε θάπνην αίηεκά καο.
ΑΚΖΖ ΓΗΑ ΛΤΖ ΣΖ ΓΤΚΟΛΗΑ:

Πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη «θάζε εκπφδην είλαη γηα θαιφ» θαη
φηη ν Θεφο γλσξίδεη ην θαιφ καο πεξηζζφηεξν απφ εκάο.

Πξέπεη επίζεο λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ν Θεφο κπνξεί λα αξγήζεη
λα καο ηθαλνπνηήζεη θάπνην αίηεκά καο γηα λα δνθηκάζεη ηελ αγάπε
καο πξνο Ώπηφλ.

Πξέπεη αθφκε λα έρνπκε θαηά λνπ φηη, αλ αξγήζεη ν Θεφο λα
αληαπνθξηζεί ζην αίηεκά καο, εκείο πξέπεη λα εκκείλνπκε θαη λα
επηκείλνπκε ζηελ πξνζεπρή θαη λα κελ απνγνεηεπζνχκε.
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Πξέπεη λα έρνπκε αθιηλή (αηαιάληεπηε) πίζηε θαη λα κελ
μερλνχκε πνηέ φηη ν Θεφο είλαη παηέξαο καο.
Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ «ΓΔΡΟΝΣΗΚΟ»
Ώ)
ΐ)
Γ)
Α)

Δ πξνζεπρή είλαη ε κεηέξα φισλ ησλ αξεηψλ.
Δ πξνζεπρή είλαη ε πφξηα ηνπ Παξαδείζνπ.
Δ πξνζεπρή είλαη ην θιεηδί ησλ ζεζαπξψλ ηνπ Θενχ.
Δ πξνζεπρή είλαη ε θχξηα εξγαζία ησλ αγγέισλ.

* Μηα πνιχ ζεκαληηθή πξνζεπρή είλαη ε πξνζεπρή ηνπ Υξηζηνχ
(γλσζηή θαη σο «θαξδηαθή πξνζεπρή» ή «κνλνιφγηζηε επρή»):
Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ, Τηέ ηνπ Θενύ, ειέεζόλ κε ηνλ ακαξησιόλ.
* Ο θαηερεηήο θαιείηαη λα δηδάμεη ζηα παηδηά ηελ πξνζεπρή απηή,
επηβξαβεχνληαο ηνπο θαιχηεξνπο.
ΚαηΪ Μαηζαένλ 6:5-15
ηαλ πξνζεχρεζαη, λα κε είζαη ζαλ ηνπο ππνθξηηέο˙ δηφηη
εθείλνη αξέζθνληαη ζην λα πξνζεχρνληαη φξζηνη ζηηο ζπλαγσγέο θαη ζηηο
γσλίεο ησλ πιαηεηψλ, γηα λα θαλνχλ ζηνπο αλζξψπνπο˙ ζαο
δηαβεβαηψλσ φηη έρνπλ ήδε ιάβεη ηνλ κηζζφ ηνπο˙ ζπ, φκσο, φηαλ
πξνζεχρεζαη, λα εηζέιζεηο ζηνλ πξνζσπηθφ ζνπ ρψξν, λα θιείζεηο ηελ
πφξηα ζνπ θαη λα πξνζεπρεζείο ζηνλ Παηέξα ζνπ, πνπ είλαη ζε θξπθφ
ρψξν˙ θαη ν Παηέξαο ζνπ, πνπ βιέπεη ζηα θξπθά, ζα ζνπ αληαπνδψζεη
ζηα θαλεξά. ηαλ πξνζεχρεζηε, λα κελ επαλαιακβάλεηε ηα ίδηα θαη ηα
ίδηα, φπσο νη εζληθνί˙ δηφηη εθείλνη λνκίδνπλ φηη κε ηελ πνιπινγία ηνπο
ζα εηζαθνπζηνχλ. Λνηπφλ, κε γίλεηε φκνηνη κε απηνχο˙ δηφηη ν Παηέξαο
ζαο μέξεη πνηα πξάγκαηα έρεηε αλάγθε, πξνηνχ θαλ Σνπ ηα δεηήζεηε
εζείο. Έηζη, ινηπφλ, λα πξνζεχρεζζε:
Παηέξα καο, πνπ είζαη ζηνπο νπξαλνχο,
αο αγηαζηεί ην φλνκά ζνπ,
αο έιζεη ε βαζηιεία ζνπ,
αο γίλεη ην ζέιεκά νπ,
φπσο ζηνλ νπξαλφ, έηζη θαη επάλσ ζηε γε˙
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ην θαζεκεξηλφ καο ςσκί δψζε καο ζήκεξα
θαη ζπγρψξεζέ καο ηηο ακαξηίεο,
φπσο θη εκείο ζπγρσξνχκε ηηο ακαξηίεο εθείλσλ πνπ ακαξηάλνπλ ζ‟
εκάο,
θαη κε καο θέξεηο ζε πεηξαζκφ,
αιιά ειεπζέξσζέ καο απφ ηνλ πνλεξφ˙
δηφηη δηθή νπ είλαη ε βαζηιεία θαη ε δχλακε θαη ε δφμα ζηνπο αηψλεο.
Ώκήλ.
[Πάηεξ εκψλ ν ελ ηνηο νπξαλνίο,
αγηαζζήησ ην φλνκά ζνπ,
ειζέησ ε βαζηιεία ζνπ,
γελεζήησ ην ζέιεκά ζνπ,
σο ελ νπξαλψ θαη επί ηεο γεο˙
ηνλ άξηνλ εκψλ ηνλ επηνχζηνλ
δνο εκίλ ζήκεξνλ˙
θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκψλ,
σο θαη εκείο αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκψλ˙
θαη κε εηζελέγθεο εκάο εηο πεηξαζκφλ,
αιιά ξχζαη εκάο απφ ηνπ πνλεξνχ˙
φηη ζνχ εζηηλ ε βαζηιεία θαη ε δχλακηο θαη ε δφμα εηο ηνπο αηψλαο.
Ακήλ.]
Ώλ ζπγρσξήζεηε ζηνπο αλζξψπνπο ηα πηαίζκαηά ηνπο, ζα
ζπγρσξήζεη θαη ηα δηθά ζαο ν νπξάληνο Παηέξαο ζαο. Ώλ, φκσο, δελ
ζπγρσξήζεηε ζηνπο αλζξψπνπο ηα πηαίζκαηά ηνπο, νχηε ν Παηέξαο ζαο
ζα ζπγρσξήζεη θαη ηα δηθά ζαο πηαίζκαηα.
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16) Ζ ΥΔΖ ΜΟΤ ΜΔ ΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΟ
Σν Βπαγγέιην είλαη ην θσο πνπ θσηίδεη ηνλ δξφκν καο [«ππφδεκα
γηα ηα πφδηα κνπ είλαη ηα ιφγηα ζνπ.. Βπίζεο, ην Βπαγγέιην είλαη ε ιέμε
πνπ αλαζηαίλεη, ε ιέμε ηεο αησλίνπ δσήο˙ φπσο είπε ν Εεζνχο Υξηζηφο,
«νη ιφγνη κνπ είλαη ςπρή θαη δσή, είλαη ην κπζηήξην ηεο αγλφηεηάο ζαο˙
είζηε αγλνί εμαηηίαο ησλ ιφγσλ κνπ».

Γηα λα σθειεζνχκε απφ ηελ αλΪγλσζε ηνπ Δπαγγειένπ,
πξΫπεη:
1) ΝΑ ΓΗΑΒΑΕΟΤΜΔ ΜΔ ΣΑΠΔΗΝΧΖ
Πξέπεη λα αθνχκε ηνπο ιφγνπο ηνπ Θενχ κε απφιπηε
ηαπείλσζε˙ εδψ δηαθέξεη ε αλάγλσζε ηνπ Βπαγγειίνπ ζε ζρέζε κε
νπνηνδήπνηε άιιν βηβιίν. Ώο αηζζαλφκαζηε φηη είκαζηε ζηε ΐαζηιεία
ηνπ Θενχ ηελ ψξα πνπ δηαβάδνπκε ην Βπαγγέιην.

2) ΝΑ ΝΟΗΧΘΟΤΜΔ ΟΣΗ Ο ΚΤΡΗΟ
Μ΄Α ΣΔΛΝΔΗ ΚΑΠΟΗΑ ΜΖΝΤΜΑΣΑ
Πξέπεη λα ξσηνχκε ηνλ εαπηφ καο: «Ση ζέιεη ν Θεφο απφ
εκέλα κε ηνπο ιφγνπο απηνχο;». Πεο ζηνλ Θεφ: «Μίιεζε, Θεέ, ν δνχινο
νπ ζε αθνχεη». Μελ αθήζεηο ην Βπαγγέιην εάλ δελ έρεηο απνθνκίζεη
θάηη πλεπκαηηθφ.

3) ΝΑ ΣΟ ΓΗΑΒΑΕΟΤΜΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ,
ΝΑ ΣΟ ΜΔΛΔΣΟΤΜΔ
Ώλνίγνπκε ην Βπαγγέιην δεηψληαο απφ ην Άγην Πλεχκα λα
καο θαηεπζχλεη ζηνλ ζσζηφ δξφκν κέζσ ηνπ Βπαγγειίνπ. Βπίζεο,
πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζε θάπνηνλ ζηίρν πνπ καο
έιθεη θαη λα ηνλ επαλαιάβνπκε αξθεηέο θνξέο απφ κέζα καο, ψζηε λα
σθειεζνχκε απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ.
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4) ΝΑ ΣΟ ΓΗΑΒΑΕΟΤΜΔ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ
Έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πλεπκαηηθή καο δσή είλαη ε
θαζεκεξηλή κειέηε ηνπ Βπαγγειίνπ.

5) ΝΑ ΣΟ ΔΦΑΡΜΟΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΜΑ
ΕΧΖ
Πξέπεη λα δεηνχκε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ, ψζηε λα καο δίλεη
ηε δχλακε λα εθαξκφδνπκε ηηο εληνιέο Σνπ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή.

6) ΝΑ ΓΗΑΒΑΕΟΤΜΔ «ΛΗΓΑ ΚΑΗ ΚΑΛΑ»
Οη Παηέξεο ηεο Βθθιεζίαο ζπληζηνχλ ζηνπο ρξηζηηαλνχο λα κελ
ελδηαθέξνληαη γηα ην πφζν δηάβαζαλ, αιιά γηα ην πλεπκαηηθφ ππφβαζξν
φζσλ δηαβάδνπλ.

Δηδηθφηεξα δεηάκαηα ζρεηηθΪ κε ην ΔπαγγΫιην

Πξέπεη λα δηαηεξνχκε ην πξνζσπηθφ καο Βπαγγέιην, φπνπ ζα
ζεκεηψλνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο.

Πξέπεη λα νξίζνπκε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο γηα ηε κειέηε
ηνπ Βπαγγειίνπ.

Πξέπεη λα απνκλεκνλεχζνπκε θάπνηνπο ζηίρνπο, γηα λα ηνπο
ελζπκνχκαζηε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή.

Πξέπεη λα δηαβάδνπκε ην Βπαγγέιην δπλαηά, θαζαξά θαη αξγά,
ψζηε λα εκπεδψζνπκε ην πεξηερφκελφ ηνπ.
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17) Ζ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ
ΟΗ ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΚΑΛΟΤΜΑΣΔ ΑΦΟΤ ΞΤΠΝΖΟΤΜΔ:

Να θάλνπκε ηνλ ζηαπξφ καο.

Να πνχκε: «Βηο ην λνκα ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο».

Να πνχκε ην «Πάηεξ εκψλ [...]».

Να επραξηζηήζνπκε ηνλ Θεφ, ν Οπνίνο καο θχιαμε κέρξη απηή
ηελ εκέξα, θαη καο αμίσζε λα μεκεξψζνπκε.

Να δηαβάζνπκε έλα εδάθην απφ ην Βπαγγέιην, ην νπνίν ζα έρνπκε
θαηά λνπ φιε ηε κέξα.

Να ιέκε ηελ πξνζεπρή ηνπ Εεζνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο:
Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ, Τηέ ηνπ Θενύ, ειέεζόλ κε ηνλ ακαξησιόλ.
Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ, θύιαμόλ κε, αλαθαίληζόλ κε,
ζώζνλ κε από ηνπ θαθνύ, θαη βνήζεζόλ κε.

ΔΜΔΗ ΟΗ ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ:

Πξέπεη λα απνθεχγνπκε ηηο θαθέο παξέεο, δηφηη ην Βπαγγέιην καο
ιέεη: «Σα θαιά ήζε ηα θζείξνπλ νη θαθέο ζπλαλαζηξνθέο» (Α΄ Κνξ.
15:33). Αελ πξέπεη κηινχκε πνιχ, θαη εηδηθά γηα πξάγκαηα πνπ δελ καο
αθνξάλε, δηφηη ην Βπαγγέιην καο ιέεη: «Σα πνιιά ιφγηα πεξηέρνπλ ηελ
ακαξηία». Βπίζεο, ν άγηνο Ώξζέληνο είπε: «ηαλ κίιεζα πνιχ,
κεηάλνησζα, ελψ γηα ηε ζησπή κνπ δελ κεηάλνησζα πνηέ». Πξέπεη λα
βαζηδφκαζηε κφλν ζηνλ Κχξην Θεφ καο, θαη ζε θαλέλαλ άιιν, δηφηη ην
Βπαγγέιην ιέεη: «Βπηθαηάξαηνο ν άλζξσπνο πνπ ειπίδεη ζε άλζξσπν, θαη
θάλεη [ηε] ζάξθα βξαρίνλά ηνπ, θαη ηνπ νπνίνπ ε θαξδηά απνκαθξχλεηαη
απφ ηνλ Κχξην» (Ηεξεκ. 17:5).

Πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηνλ πιεζίνλ καο, δεηψληαο απφ ηνλ Θεφ θαη
παξαθαιψληαο Σνλ λα δηαθπιάηηεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Οθείισ λα
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βνεζψ ηνλ ζπλάλζξσπφ κνπ ζε θάζε επίπεδν (νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ,
ζπλαηζζεκαηηθφ θαη, θπζηθά, πλεπκαηηθφ).

Πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηηο εληνιέο ηνπ Θενχ, δειαδή λα
θπιάηηνπκε φια ηα κέιε ηνπ ζψκαηφο καο απφ ηελ ακαξηία. Ο θάζε
ρξηζηηαλφο νθείιεη λα κηκείηαη ηνλ ζηξαηηψηε πνπ κάρεηαη κέρξη ηελ
ηειεπηαία ηνπ πλνή.

Πξέπεη λα αθηεξψζνπκε θάπνην ρξφλν κέζα ζηελ εκέξα γηα
ζπλάληεζε κε ηνλ Υξηζηφ. Βπίζεο, πξέπεη λα αθηεξψλνπκε θάπνην
ρξεκαηηθφ πνζφ ζηελ Βθθιεζία.

Πξέπεη λα ζπκκεηέρνπκε ζηε Θεία Λεηηνπξγία θαη ζε πλεπκαηηθέο
ζπλαζξνίζεηο.

Πξέπεη λα εμνκνινγνχκαζηε, θαη λα κεηαλννχκε γηα ηηο ακαξηίεο
καο.

ην ηέινο θάζε εκέξαο πξέπεη λα θξίλνπκε ηνλ εαπηφ καο γηα φζα
πξάμακε κέζα ζηε κέξα θαη λα κεηαλννχκε γηα φιεο καο ηηο ακαξηίεο.

18) ΠΧ ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΞΔΠΔΡΑΧ ΣΗ ΓΤΚΟΛΗΔ.
Δ ζηελνρσξία είλαη κεηνρή ζην Πάζνο ηνπ Εεζνχ επί ηνπ
ζηαπξφχ˙ γη‟ απηφ, ν άγηνο Μπνχια είπε: «πνηνο απνκαθξχλεηαη απφ
ηε ζηελνρσξία, απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ Θεφ». Έηζη, ζα γλσξίζνπκε
ζήκεξα πέληε βαζηθά θιεηδηΪ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζηελνρσξίαο
θαη ησλ δπζθνιηψλ:
1) Σν θιεηδέ ηεο πξνζεπράο
Με ηε λεζηεία θαη ηελ πξνζεπρή, αληηκεησπίδνπκε φια ηα
πξνβιήκαηά καο, φιεο ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ζηελνρσξίεο καο. «Ώλ κε
επηθαιεζηείο ζε εκέξα ζιίςεσο, ζα ζε ειεπζεξψζσ θαη ζα ζε ζψζσ,
ψζηε λα κε δνμάδεηο» (Ψαικ. 50:15).
Παξάδεηγκα: Σν ζαχκα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ φξνπο ζην Μνάηακ ηεο
Ώηγχπηνπ, φηαλ ν ιαφο καδί κε ηνλ παηξηάξρε θαη ηνλ άγην πκεψλ Βι
Υαξάδ (ηζαγθάξε) λήζηεςαλ θαη πξνζεπρήζεθαλ επί ηξεηο εκέξεο, έσο
φηνπ ν Θεφο έθαλε δεθηφ ην αίηεκά ηνπο.
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Πλεπκαηηθή άζθεζε: Ώο κάζνπκε απφ ζήκεξα λα δεηνχκε ηε βνήζεηα
θαη ηε κεζνιάβεζε θάπνησλ αγίσλ γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ καο.
Βπίζεο, αο κάζνπκε λα απνζέηνπκε λνεξά ζηελ Ώγία Σξάπεδα, θάηη πνπ
έθαλε ν αββάο Κχξηιινο, πνπ απέζεηε φια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο
δπζθνιίεο ηνπ επάλσ ζηελ Ώγία Σξάπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θείαο
Λεηηνπξγίαο.
2) Σν θιεηδέ ησλ επαγγειηψλ
Πξέπεη λα ελζπκνχκαζηε ηηο επαγγειίεο (ππνζρέζεηο) ηνπ Θενχ
πνπ πεξηέρνληαη ζην Βπαγγέιην θαη λα ηηο έρνπκε πάληνηε ελψπηφλ καο:

«Βγψ είκαη καδί ζνπ, θαη θαλέλαο δελ ζα βάιεη ρέξη επάλσ ζνπ
γηα λα ζε θαθνπνηήζεη» (Πξάμ. 18:10).

«Εδνχ, εγψ είκαη καδί ζνπ, θαη ζα ζε δηαθπιάηησ παληνχ, φπνπ θη
αλ παο» (Γελ. 28:15).

«Βιάηε ζ‟ εκέλα φινη φζνη θνπηάδεηε θαη έρεηε βάξε, θη εγψ ζα
ζαο αλαπαχζσ».
Παξάδεηγκα: Ο Εσζήθ, φηαλ ηνλ πνχιεζαλ ηα αδέιθηα ηνπ, δελ
παξαπνλέζεθε νχηε γφγγπζε, κε απνηέιεζκα ν Θεφο λα ηνπ ην
αληαπνδψζεη, θάλνληάο ηνλ δεχηεξν άλδξα ηεο Ώηγχπηνπ κεηά ηνλ
Φαξαψ.
Πλεπκαηηθή άζθεζε: Ώο κάζνπκε απφ ζήκεξα ηα εδάθηα απηά, ψζηε λα
ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε ζηηο δπζθνιίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εθαξκφδνπκε
ηνπο ιφγνπο ηεο Ώγίαο Γξαθήο: «π λα ζπκάζαη, γηα λα ζπγθξηζνχκε»
(Ζζ. 43:26).
3) Σν θιεηδέ ηεο εκπηζηνζχλεο
Πξέπεη λα ελζπκνχκαζηε φηη ν Θεφο είλαη Παληνδχλακνο θαη είλαη
ηθαλφο λα αιιάμεη ηα πάληα πξνο ην θαιχηεξν. Γη‟ απηφ, πξέπεη λα
έρνπκε θαηά λνπ ηα παξαθάησ, ψζηε λα βνεζνχκαζηε απφ ηνλ Θεφ:
 «Γλσξίδσ φηη κπνξείο λα θάλεηο ηα πάληα, θαη ηίπνηε δελ είλαη
αδχλαην γηα ζέλα» (Ηψβ 42:2).
 «ια είλαη δπλαηά γηα εθείλνλ πνπ πηζηεχεη» (Μάξθ. 9:23).
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 «,ηη είλαη αδχλαην γηα ηνπο αλζξψπνπο, γηα ηνλ Θεφ είλαη δπλαηφ»
(Μαηζ. 19:26).
Πλεπκαηηθή άζθεζε: Πξέπεη λα πηζηεχνπκε φηη ν Θεφο κάο αγαπά
πεξηζζφηεξν απ‟ φζν αγαπάκε εκείο ηνλ εαπηφ καο.
4) Σν θιεηδέ ηεο ειπέδαο
Πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ε πφξηα ηνπ Θενχ είλαη πάληνηε
αλνηθηή γηα εκάο, αθφκα θη αλ είλαη θιεηζηέο φιεο νη ππφινηπεο πφξηεο:
«Έδσζα κπξνζηά ζνπ κηα αλνηγκέλε ζχξα πνπ θαλέλαο δελ κπνξεί λα
ηε θιείζεη» (Απνθ. 3:8). Ώλ αξγήζεη ν Θεφο ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ
πξέπεη λα ζπκφκαζηε ην εμήο ρσξίν: «Πεξίκελε ηνλ Κχξην ππνκνλεηηθά˙
λα είζαη δπλαηφο θαη λα είλαη θξαηαηά ε θαξδηά ζνπ» (Ψαικ. 27:14).
Παξάδεηγκα: Μηα κεηέξα, φηαλ πέζαλε ν γηνο ηεο, ζηελνρσξήζεθε πνιχ
θαη δήηεζε απφ ηνλ Θεφ λα αλαζηήζεη ην παηδί ηεο. Πξάγκαηη, ν Θεφο ην
αλέζηεζε, φκσο δπζηπρψο ην παηδί αθνινχζεζε ηνλ δξφκν ηνπ
δηαβφινπ. Σφηε, ν Θεφο ηεο είπε: «ηαλ πήξα ηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ ζνπ,
ήηαλ έηνηκνο˙ ηψξα φκσο πνπ έθαλα ην ζέιεκά ζνπ, ν γηνο ζνπ
θαηαζηξάθεθε…».
Πλεπκαηηθή άζθεζε: Πξέπεη λα θάλνπκε ππνκνλή γηα ηε ιχζε ησλ
πξνβιεκάησλ καο θαη λα κελ αδεκνλνχκε, ελζπκνχκελνη ην εμήο
εδάθην: «Γηα φια ππάξρεη ρξφλνο, θαη γηα θάζε ηη πνπ είλαη θάησ απφ
ηνλ νπξαλφ ππάξρεη ν θαηάιιεινο θαηξφο» (Δθθι. 3:1).
5) Σν θιεηδέ ηνπ Παξαδεέζνπ
Ώο έρνπκε θαηά λνπ πάληνηε ηνλ Παξάδεηζν. Κάηη ηέηνην ζα καο
ειαθξχλεη ηηο δπζθνιίεο θαη ζα δίλεη δηέμνδν ζηα πξνβιήκαηά καο. Ώο
ιέκε αδηαιείπησο: «Μαηαηφηεο καηαηνηήησλ, ηα πάληα καηαηφηεο»
(Δθθι. 1:1).
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Πλεπκαηηθή άζθεζε: Να ζπκφκαζηε πάληνηε ηνλ Παξάδεηζν ηεο
ηξπθήο, ηνπο αγίνπο, ηνπο κάξηπξεο, ηνπο ηεξείο, ηνπο νκνινγεηέο, ηνπο
παηξηάξρεο.

19) Ζ ΜΟΗΥΔΗΑ
Υξάζηκεο πιεξνθνξέεο γηα ηε κνηρεέα

H κνηρεία παξαβηάδεη κία απφ ηηο Αέθα Βληνιέο («Οπ κε
κνηρεχζεο»)˙ άξα, εάλ πέζσ ζην ακάξηεκα ηεο κνηρείαο, γίλνκαη
παξαβάηεο ηεο Αηαζήθεο θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, δελ ζα απνιαχζσ ηελ
αηψληα δσή. χκθσλα κε ηνλ απφζηνιν Παχιν, είκαζηε κέιε ηνπ Θενχ:
«Αελ γλσξίδεηε φηη ηα ζψκαηά ζαο είλαη κέιε ηνχ Υξηζηνχ; Να πάξσ,
ινηπφλ, ηα κέιε ηνπ Υξηζηνχ θαη λα ηα θάλσ κέιε πφξλεο; Με
γέλνηην!» (Α΄ Κνξ. 6:15).

Δ κνηρεία είλαη εκπφδην γηα ηελ εμέιημε ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ, επεηδή ε ζθέςε ηνπ ακαξησινχ απνκαθξχλεηαη απφ ηα
ρξηζηηαληθά ηδαληθά θαη έρεη θαηά λνπ κφλν ηελ ακαξηία, δειαδή
ζθέπηεηαη κφλν ηελ απφιαπζε θαη φρη ηελ πξνζθνξά˙ επνκέλσο,
ζθέπηεηαη εγσηζηηθά. Βπ‟ απηνχ, αο ελζπκνχκεζα φ,ηη είρε πεη ν αββάο
ελνχληα ζρεηηθά: «Ο πφζνο ζέιεη πάληα λα παίξλεη, ελψ ε αγάπε ζέιεη
πάληα λα δίλεη».
 Με ηελ πξάμε.
 Με ηε ζθέςε.
 Με ην βιέκκα.
 Με ηελ θαξδηά.

Δ κνηρεία γίλεηαη:

Σν Βπαγγέιην ιέεη: «πνηνο θνηηάδεη κηα γπλαίθα κε θαθή
επηζπκία, ήδε δηέπξαμε κνηρεία κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ» (Μαηζ. 5:28). Δ
Βθθιεζία κάο ιέεη φηη, γηα λα κελ πέζεη ν άλζξσπνο ζην ακάξηεκα ηεο
κνηρείαο, πξέπεη λα κε ζπλαλαζηξέθεηαη κε θαθέο παξέεο. Ο πφζνο δελ
ρνξηαίλεη πνηέ, θαη δεηάεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο ακαξηίεο. Σέινο, ν
πφζνο ηπθιψλεη θαη δελ δίλεη επθαηξία γηα κεηάλνηα.
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Αηηέεο ηεο κνηρεέαο
1.
Δ άζρεκε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία κπνξεί λα
πεξηέιζεη θάπνηνο θαη νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη πάλσ ηνπ κπνξεί λα
ζπκβάινπλ ψζηε λα πέζεη ζην ακάξηεκα ηεο κνηρείαο.
2.
Δ θαθή θχζε πνπ ππάξρεη κέζα καο κάο πξνζαλαηνιίδεη πξνο ηελ
ακαξηία˙ γη‟ απηφ, πξέπεη λα πξνζπαζνχκε λα ηελ αθαλίζνπκε, ψζηε λα
απαιιαγνχκε απφ ηνλ αηψλην ζάλαην θαη ηα αηψληα βάζαλα.
3.
Δ επηζπκία ησλ θνζκηθψλ απνιαχζεσλ. Ο ΑαπΎδ είπε φηη ν πφζνο
είλαη ε βάζε θάζε ακαξηίαο. Ο πφζνο κπνξεί λα πξνθχςεη:
Ώ) Ώπφ ηνλ ινγηζκφ.
ΐ) Ώπφ ηελ εδνλή πνπ γελλά ν ινγηζκφο.
Γ) Ώπφ ηε δηάπξαμε ηεο ακαξηίαο.
Α) Ώπφ ηελ εμαθνινχζεζε ηεο δηάπξαμεο ηεο ακαξηίαο.
Παξάδεηγκα: Ο πφζνο ηνπ ζψκαηνο είλαη ε αηηία ηεο κνηρείαο. Ο πφζνο
ηεο θαηάθηεζεο είλαη ε αηηία ηεο δνινθνλίαο: «Μελ επηζπκήζεηο ηνλ
νίθν ηνχ πιεζίνλ ζνπ˙ κελ επηζπκήζεηο ηε γπλαίθα ηνχ πιεζίνλ ζνπ
νχηε ηνλ δνχιν ηνπ νχηε ηε δνχιε ηνπ νχηε ην βφδη ηνπ νχηε ην γατδνχξη
ηνπ νχηε θάζε ηη πνπ αλήθεη ζηνλ πιεζίνλ ζνπ» (Δμφδ. 20:17).

Ζ ζηΪζε καο απΫλαληη ζηνλ πφζν
* Πξέπεη λα απνθεχγνπκε ηνλ πφζν θαη ηελ ακαξηία, έρνληαο
επίγλσζε φηη ε απνθπγή απηή δελ είλαη αδπλακία, νχηε θφβνο, αιιά
δχλακε θαη λίθε. Παξάδεηγκα: Ο Εσζήθ, πνπ δελ ππέθπςε ηνλ πεηξαζκφ
θαη απέθπγε ηελ ακαξηία.
* Δ αληίζηαζε θαηά ηνπ πφζνπ θαη ηεο ακαξηίαο γίλεηαη δηά ηεο
λεζηείαο, ηεο πξνζεπρήο θαη ηεο κεηαλνίαο, φπσο έθαλαλ νη άγηνη
παηέξεο καο.
* Δ θαξδηά καο πξέπεη λα αλήθεη κφλν ζηνλ Θεφ θαη λα είλαη
κνλαδηθφο καο πφζνο Βθείλνο. Ώο κελ ην μερλνχκε πνηέ απηφ.
* Πξέπεη λα έρνπκε πάληνηε θαηά λνπ φηη ζε απηφλ ηνλ θφζκν
είκαζηε μέλνη θαη παξνδηθνί˙ ζα δήζνπκε ζ‟ απηφλ γηα ιίγν, θαη κεηά ζα
αλαρσξήζνπκε.
69

* Πξέπεη επίζεο λα κε καο δηαθεχγεη φηη ε αγάπε είλαη ε
ζεξαπεία ηεο ακαξηίαο˙ ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί ηε ζεξαπεία ηνπ πφζνπ,
ζχκθσλα κε ην Βπαγγέιην: «Δ αγάπε καθξνζπκεί, αγαζνπνηεί˙ ε αγάπε
δελ θζνλεί, ε αγάπε δελ απζαδηάδεη, δελ ππεξεθαλεχεηαη, δελ θέξεηαη
κε απξέπεηα, δελ δεηεί ηα δηθά ηεο, δελ εμάπηεηαη, δελ ζπιινγίδεηαη ην
θαθφ» (Α΄ Κνξ. 13:4-5).

ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΚΖΖ
Πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο
λνηψζνπκε πλεπκαηηθά αδχλακνη, δηφηη ν δηάβνινο πεξηκέλεη απηέο ηηο
επθαηξίεο γηα λα θαηαζπαξάμεη ηνλ άλζξσπν. Γη‟ απηφ, φηαλ λνηψζνπκε
φηη καο πνιεκάεη ν δηάβνινο, πξέπεη λα πξνζεπρφκαζηε, λα θάλνπκε
κεηάλνηεο θαη λα δεηνχκε ηε βνήζεηα ηνπ Υξηζηνχ. «Να έρεηε
εγθξάηεηα, λα αγξππλείηε, επεηδή ν αληίδηθφο ζαο, ν δηάβνινο,
ηξηγπξλάεη ζαλ σξπφκελν ιηνληάξη, δεηψληαο πνηνλ λα θαηαπηεί» (Α΄
Πέηξ. 5:8).

20) Ο ΦΟΒΟ
Σα εέδε ηνπ θφβνπ
1)

Ο θφβνο απφ ηνπο αλζξψπνπο

Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη αλζξψπσλ: Άιινη είλαη θαινί, άιινη φρη.
Βκείο νη ρξηζηηαλνί δελ πξέπεη λα θνβφκαζηε ηνπο αλζξψπνπο, δηφηη ν
Κχξηνο είπε φηη Βθείλνο ζα καο πξνζηαηεχεη απφ θάζε θαθφ. Βπίζεο, δελ
πξέπεη λα κηζνχκε θαη λα θνβφκαζηε ηνπο θαθνχο αλζξψπνπο˙
αληηζέησο, πξέπεη λα ηνπο αγαπνχκε, φπσο καο είπε ν Κχξηνο («Ώγαπάηε
αιιήινπο»), πεξηζζφηεξν δε λα αγαπνχκε ηνλ ερζξφ καο θαη λα
πξνζεπρφκαζηε γηα φζνπο καο θαηαδηψθνπλ, ψζηε λα γίλνπκε ηέθλα ηνπ
Οπξάληνπ Παηέξα.
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2)

Ο θφβνο απφ ηνπο πξντζηακΫλνπο

Τπάξρνπλ πνιινί άδηθνη πξντζηάκελνη είηε ζηε δνπιεηά καο, είηε
ζην ζρνιείν, είηε ζην θξνληηζηήξην˙ φκσο, ε ζπκπεξηθνξά καο απέλαληί
ηνπο πξέπεη λα είλαη ππνδεηγκαηηθή. Βπίζεο, δελ πξέπεη λα καο
παξαζχξνπλ ζηνλ θαθφ δξφκν, έζησ θη αλ καο αλαγθάζνπλ λα ιέκε ή λα
θάλνπκε πξάγκαηα πνπ δελ επηηξέπνληαη. Αελ πξέπεη λα ηνπο
θνβφκαζηε, αιιά λα ελζπκνχκαζηε ην επαγγειηθφ: «Πνηνο ζα ζαο
βιάςεη αλ γίλεηε δεισηέο ηνπ αγαζνχ; Μα, θη αλ αθφκα πάζρεηε γηα ηε
δηθαηνζχλε, είζηε καθάξηνη. Μελ ηνπο θνβεζείηε θαη κελ ηαξαρζείηε»
(Α΄ Πέηξ. 3:13-14).
3) Ο θφβνο απφ ηνλ ζηαπξφ πνπ θνπβαιΪκε
Με ηε ιέμε ζηαπξφο ελλννχκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο
πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηε δσή καο˙ γηα ηνλ ζηαπξφ καο απηφ πξέπεη φινη
λα ιέκε καδί κε ηνλ απφζηνιν Παχιν (Β΄ Κνξ. 1:5): «Καζψο
πεξηζζεχνπλ ηα παζήκαηα ηνπ Υξηζηνχ ζ‟ εκάο, έηζη δηά ηνπ Υξηζηνχ
πεξηζζεχεη ε παξεγνξηά». Βπίζεο, πξέπεη λα ελζπκνχκαζηε ην
επαγγειηθφ εδάθην: «[Ανμαζκέλνο αο είλαη] εθείλνο πνπ καο παξεγνξεί
ζε θάζε καο ζιίςε, γηα λα κπνξνχκε θη εκείο λα παξεγνξνχκε κε ηελ
παξεγνξία κε ηελ νπνία εκείο νη ίδηνη παξεγνξνχκαζηε απφ ηνλ Θεφ
εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε είδνπο ζιίςε» (ΐ' Κνξ. 1:4).
4) Ο θφβνο γηα ην κΫιινλ
«Με κεξηκλάηε γηα ηε δσή ζαο ηη λα θάηε θαη ηη λα πηείηε, νχηε
γηα ην ζψκα ζαο ηη λα ληπζείηε. Αελ είλαη ε δσή πνιπηηκφηεξε απφ ηελ
ηξνθή, θαη ην ζψκα απφ ην έλδπκα; Παξαηεξείζηε ηα πνπιηά ηνχ
νπξαλνχ: Αελ ζπείξνπλ, νχηε ζεξίδνπλ, νχηε καδεχνπλ ζε απνζήθεο, θαη
ν νπξάληνο Παηέξαο ζαο ηα ηξέθεη˙ εζείο, δελ είζηε πνιχ αλψηεξνη απ‟
απηά; Πνηνο απφ ζαο, κεξηκλψληαο, κπνξεί λα πξνζζέζεη έλαλ πήρπ ζην
αλάζηεκά ηνπ; Καη γηα ην έλδπκα ηη κεξηκλάηε; Παξαηεξείζηε ηα θξίλα
ηνπ αγξνχ πψο απμάλνπλ˙ δελ θνπηάδνπλ νχηε θιψζνπλ» (Μαηζ. 6:2528).
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ηε δσή καο πξέπεη λα έρνπκε απφιπηε εκπηζηνζχλε ζηνλ Θεφ,
λα κε θνβφκαζηε γηα ην κέιινλ θαη λα γλσξίδνπκε φηη ν Υξηζηφο κάο
αγαπάεη πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη αγαπάκε εκείο ηνλ εαπηφ καο˙ επίζεο,
γλσξίδεη ην θαιφ καο πεξηζζφηεξν απφ εκάο ηνπο ίδηνπο.
5)

Ο θφβνο απφ ηηο ακαξηέεο ηνπ παξειζφληνο

«Ώλ νκνινγνχκε ηηο ακαξηίεο καο, ν Θεφο είλαη πηζηφο θαη

δίθαηνο, ψζηε λα καο ζπγρσξήζεη ηηο ακαξηίεο θαη λα καο θαζαξίζεη απφ
θάζε αδηθία» (Α΄ Ησάλλ. 1:9).
Πξέπεη εκείο νη ρξηζηηαλνί λα εμνκνινγνχκαζηε ηαθηηθά φιεο ηηο
ακαξηίεο καο, ψζηε λα καο ηηο ζπγρσξήζεη ν Κχξηνο Θεφο θαη λα καο
ειεήζεη, ψζηε λα κελ μαλαπέζνπκε ζ‟ απηέο θαη Σνλ ζηελνρσξήζνπκε.
6)

Ο θφβνο απφ ηα αδΫζπνηα θαη ηα Ϊγξηα δψα

Γηα λα μεπεξάζνπκε ηνλ θφβν απηφ, πξέπεη πάληνηε λα έρνπκε
θαηά λνπ ην εμήο επαγγειηθφ ρσξίν: «αο έρσ δψζεη ηελ εμνπζία λα
παηάηε πάλσ ζε θίδηα θαη ζε ζθνξπηνχο». Βπίζεο, πξέπεη λα
ελζπκνχκαζηε ηνπο αγίνπο πνπ είραλ γηα ζπληξνθηά ηνπο άγξηα δψα,
φπσο ηνλ απφζηνιν Μάξθν, πνπ είρε έλα ιηνληάξη, ηνλ άγην Μελά, πνπ
είρε δχν θακήιεο, ηνλ άγην ΐαξζνχκα, πνπ είρε έλα κεγάιν θίδη θ.ά.
7) Ο θφβνο απφ ηνλ δηΪβνιν
Πξέπεη λα ελζπκνχκαζηε ην επαγγειηθφ ρσξίν πνπ αλαθέξεη: «Ο
Θεφο ηεο εηξήλεο ζα ζπληξίςεη γξήγνξα ηνλ αηαλά θάησ απφ ηα πφδηα
καο». Βπίζεο, γηα λα ππεξβνχκε ηνλ θφβν απηφ πξέπεη λα ιέκε: Μπνξψ
λα ηα θάλσ φια κε ηνλ Χξηζηφ, πνπ κε ελδπλακψλεη.
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21) ΣΑ ΔΜΠΟΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΝΟΗΑ
(Άξζξν ηνπ αείκλεζηνπ καθαξηζηνύ παηξηάξρνπ ελνύληα ΙΙΙ)
Πνιινί άλζξσπνη πηζηεχνπλ νξζψο φηη ην λέν έηνο ζα πξέπεη λα
αξρίδεη κε λέα θαξδηά, λέν πλεχκα θαη κηα αγλή δσή δεθηή ζηνλ Κχξην,
έηζη ψζηε κε ηελ επινγία Σνπ λα είλαη ραξνχκελν θαη επνηθνδνκεηηθφ.
κσο, ηελ ππάξρνπζα απηή αληίιεςε είλαη ηφζν ιίγνη εθείλνη πνπ ηελ
εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε. Γηαηί φκσο;
 Μήπσο γηαηί ν ελζνπζηαζκφο ηνπ λένπ έηνπο είλαη γηα εθείλε ηε
ζηηγκή κφλν;
 Μήπσο γηαηί ε κεηάλνηα είλαη γη‟ απηνχο δχζθνιε;
 Μήπσο επεηδή ζπλαληνχλ πνιιά εκπφδηα;
Πξηλ 46 ρξφληα –ζπλερίδεη ν αββάο ελνχληα Γ΄– έιαβα έλα
γξάκκα ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα απφ έλαλ λεαξφ. Σνπ απάληεζα
αξρίδνληαο σο εμήο: «Έιαβα ην γξάκκα ζνπ, αγαπεηέ αδειθέ, θαη,
δηαβάδνληάο ην, έλνησζα λα ην έρσ δηαβάζεη άπεηξεο θνξέο πξηλ, θαζψο
απνηειεί εηθφλα κηαο δσήο πνπ γλσξίδσ θαιά θαη απνηειεί ηελ ηζηνξία
πνιιψλ θαξδηψλ. Βίλαη ζθέςεηο απφ ηηο νπνίεο ππνθέξνπλ πνιινί,
εκπφδηα πνπ είλαη κπξνζηά ηνπο θαηά ηελ πνξεία ηνπο πξνο ηνλ Κχξην.
Κάπνηνη απφ απηνχο αδπλαηνχλ λα κεηαλνήζνπλ, ελψ άιινη αξρίδνπλ
αιιά δελ ζπλερίδνπλ…».

Πνηα εέλαη ηα εκπφδηα πνπ κπνξεέ λα καο απνκαθξχλνπλ
απφ ηνλ Υξηζηφ
1. Ο πφιεκνο ηνπ δηαβφινπ θαηΪ ηεο κεηαλνέαο καο
Βθείλνο πνπ κεηαλνεί πξέπεη λα έρεη ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ηνπ
ψζηε λα μεθεχγεη απφ ηηο παγίδεο ηνπ δηαβφινπ θαη λα κελ είλαη θάησ
απφ ηελ επηξξνή ηνπ˙ έηζη, ζα κέλεη αλελεξγή φιε ε πξνζπάζεηα ηνπ
δηαβφινπ.
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Βπίζεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ πξέπεη λα αληηζηεθφκαζηε ζηνλ
δηάβνιν:

φηαλ καο πξνηείλεη θάζε είδνο πεηξαζκνχ γηα λα καο απνκαθξχλεη
απφ ηελ νξζή δσή.

φηαλ πξνζπαζεί λα καο νδεγήζεη κε δηαθφξνπο ηξφπνπο πξνο ηελ
ακαξηία, θαη λα αδπλαηίζεη ηε ζέιεζή καο.

φηαλ καο ζπκίδεη παιηέο καο ακαξηίεο πνπ είραλ κηα παξνδηθή
εδνλή.

φηαλ καο παξνπζηάδεη πνιχ δχζθνιε ηελ νδφ ηεο κεηαλνίαο.
Αο είκαζηε πάληνηε πξνζεθηηθνί, ψζηε λα κελ πηαζηνχκε ζηηο παγίδεο
ηνπ!!!
2. Ζ αδχλαηε πξνζσπηθφηεηα
Ο πλεπκαηηθφο άλζξσπνο θαιείηαη λα έρεη κηα ηζρπξή θαη
αηαιάληεπηε πξνζσπηθφηεηα.
Σν κηθξφ ςαξάθη κπνξεί λα αληηζηέθεηαη ζην ξεχκα θαη λα
πεγαίλεη θφληξα ζ‟ απηφ εθφζνλ έρεη ζέιεζε. κσο, έλα θνκκάηη μχινπ
κεγαιχηεξν απφ ην κηθξφ ςαξάθη κπνξεί λα παξαζπξζεί απφ ην ξεχκα,
γηαηί δελ έρεη ζέιεζε. Γη‟ απηφ, εθείλνο πνπ ζέιεη πξαγκαηηθά λα
κεηαλνήζεη ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηή πξνζσπηθφηεηα, ηζρπξή ζέιεζε
θαηη απηνπεπνίζεζε.
3. Ζ αλαβνιά ηεο κεηαλνέαο
Έλαο άιινο χπνπινο ηξφπνο ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν δηάβνινο
ελαληίνλ καο είλαη λα πξνζπαζεί λα καο εκπνδίζεη λα κεηαλνήζνπκε
ππνβάιινληάο καο ηνλ ινγηζκφ: «Με κεηαλνείο ηψξα, ε δσή είλαη
κπξνζηά ζνπ! Βίλαη λσξίο αθφκα˙ έρεηο θαηξφ γηα κεηά!».
Δ αλαβνιή ζπλεπάγεηαη παξαπάλσ απφ έλαλ θίλδπλν θαη νη
επθαηξίεο κεηαλνίαο κπνξεί λα ραζνχλ. Ώλ ζπλερηζηεί ε ακεηαλνεζία
γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα εμνπζηάδεη ηνλ άλζξσπν θαη ζα
επηβάιιεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν επάλσ ηνπ. Ώθφκα, κε ηε δηαξθή
αλαβνιή κπνξεί ε αξρηθή ζέιεζε ηνπ ακαξησινχ γηα κεηάλνηα λα
αηνλήζεη θαη, ηειηθά, λα ραζεί, θαη νη πλεπκαηηθέο σζήζεηο πνπ ηνλ
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νδεγνχζαλ πξνο ηε κεηάλνηα λα απνιέζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο. Δ αλαβνιή
είλαη έλα βήκα πξνο ηελ αθχξσζε…
4. Ζ απειπηζέα
Πνιιέο θνξέο έλαο ακαξησιφο θάλεη ηελ εμήο ζθέςε: «Πψο λα
κεηαλνήζσ, αθνχ είκαη εληειψο αλίθαλνο λα ζεθσζψ; Δ ζέιεζή κνπ
δελ κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηνπο πεηξαζκνχο ηεο ακαξηίαο, ζηελ αγάπε
πνπ ππάξρεη γη‟ απηήλ ζηελ θαξδηά κνπ, θαη ζηνπο ινγηζκνχο πνπ είλαη
αλάγιπθα ζρεκαηηζκέλνη ζηνλ λνπ κνπ». Ώλ απειπηζηείο απφ ηηο δηθέο
ζνπ πξνζπάζεηεο, λα είζαη βέβαηνο πσο ν Οπξαλφο δελ απειπίδεηαη πνηέ
γηα ηε κεηάλνηά ζνπ. Ώλ δελ είζαη ηθαλφο λα απεθδπζείο ηηο επηζπκίεο
πνπ αλεβαίλνπλ ζηελ θαξδηά ζνπ, ν Θεφο είλαη ηθαλφο λα ην
πξαγκαηνπνηήζεη. Ο Ίδηνο έζσζε πνιινχο πξηλ απφ ζέλα, πνπ κπνξεί
κάιηζηα λα ήηαλ ζε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε. Γη‟ απηφ, κε θνβάζαη θαη κελ
απειπίδεζαη. ηαλ ε ράξε ζα ιάκςεη κέζα ζνπ, ζα ζνπ δψζεη δχλακε.
Μηα άιιε ζθέςε πνπ ππνβάιιεη ν πνλεξφο (ν δηάβνινο) ζηνλ λνπ
καο είλαη ε εμήο: «Ώλ κεηαλνήζσ ζήκεξα, αχξην ζα πέζσ θαη πάιη ζηελ
ακαξηία». Πξφθεηηαη γηα ςεχδνο ην νπνίν ελαπνζέηεη ν δηάβνινο ζηελ
θαξδηά ζνπ, ψζηε λα κε θχγεηο απφ ηελ ακαξηία. Ο Θεφο ζα ζνπ δψζεη
κηα λέα θαξδηά, ε νπνία ζα απνκαθξχλεη ηελ αγάπε ζνπ γηα ηελ ακαξηία
θαη δελ ζα ζθέθηεζαη λα επηζηξέςεηο ζ‟ απηή, αιιά ζα κεηαλνήζεηο γηα
φζα είρεο πξάμεη πξηλ. Ώπηφ πνπ λνηψζεηο ηψξα ζα αιιάμεη, θαη ζα
εμαιεηθζνχλ απφ ηνλ λνπ ζνπ φιεο νη εηθφλεο πνπ ηνλ ξχπαηλαλ. Γη‟
απηφ, λα πξνζέρεηο ηνλ ινγηζκφ πνπ ζνπ ςηζπξίδεη φηη δήζελ ε κεηάλνηα
είλαη δχζθνιε θαη αδχλαηε. Κάζε εκπφδην ζα αξζεί φηαλ ζα ιεηηνπξγεί
ε ράξε ηνπ Θενχ κέζα ζνπ.
5. Ζ ςεπδαέζζεζε φηη δελ ρξεηΪδεηαη ε κεηΪλνηα
Δ ςεπδαίζζεζε απηή θπξηαξρεί φηαλ ν άλζξσπνο ζεσξεί ηνλ
εαπηφ ηνπ αγαζφ, θαη ζθέπηεηαη ηα εμήο: «Ση ακαξηία έθαλα θαη
ρξεηάδεηαη λα κεηαλνήζσ;». Δ κέρξη ηψξα δσή ηνπ θαίλεηαη θαιή ζηα
κάηηα ηνπ θαη δελ ζεσξεί φηη πξέπεη θάηη λ‟ αιιάμεη. Ο άλζξσπνο δελ
κπνξεί λα κεηαλνήζεη αλ δελ λνηψζεη φηη είλαη ιάζνο ε δσή ηνπ θαη
πξέπεη λα εξγαζηεί ψζηε λα ηε δηνξζψζεη. Ώπηφ πνπ εκπνδίδεη ηε
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κεηάλνηα είλαη ε ζχγθξηζή καο κε πην αδχλακνπο πλεπκαηηθά
αλζξψπνπο. Ννκίδνπκε, έηζη, φηη είκαζηε ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ
ηνπο άιινπο θαη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαλνήζνπκε, ή ιέκε κέζα καο:
«ινο ν θφζκνο είλαη ζηελ ακαξηία˙ γηαηί εγψ λα είκαη αιιηψο;». Αελ
είλαη δηθαηνινγία φηη φινο ν θφζκνο δεη ζηελ ακαξηία. Ο Νψε ήηαλ
αγαζφο, ελψ ήηαλ φινη γχξσ ηνπ ακαξησινί, γη‟ απηφ θαη πέζαλαλ φινη
πιελ ηνπ Νψε θαηά ηνλ θαηαθιπζκφ.

22) Ο ΚΑΝΓΑΛΗΜΟ
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ακαξηήκαηα είλαη ν ζθαλδαιηζκφο ηνπ
ζπλαλζξψπνπ καο, δειαδή λα γίλνπκε εκείο ε αηηία ηνπ ζθαλδαιηζκνχ
ηνπ, αηηία γηα ηελ πηψζε ηνπ ζηελ ακαξηία, δηφηη ν Θεφο ζα δεηήζεη
απνινγία γηα ηελ ςπρή απηνχ πνπ αλζξψπνπ πνπ έπεζε ζηελ ακαξηία
.
Ο ζθαλδαιηζκφο έρεη πνιιέο κνξθέο, φπσο:
1.
Να δηεπθνιχλσ ηελ ηέιεζε ηεο ακαξηίαο απφ ηνλ ζπλάλζξσπφ
κνπ.
2.
Να πεξηγξάςσ ηε ζεηηθή πιεπξά κφλν ηεο ακαξηίαο, γηα λα
δειεάζσ ηνλ ζπλάλζξσπφ κνπ.
3.
Να πεξηγξάςσ ηελ ακαξηία σο θάηη αγαζφ, ψζηε λα ππνθχςεη ν
ζπλάλζξσπφο κνπ ζηελ ακαξηία.
Ζ γλψζε ηεο ακαξηέαο
Ώξλεηηθφ ζηνηρείν ζηελ πλεπκαηηθή εμέιημε ελφο αλζξψπνπ είλαη
ε γλψζε ηεο ακαξηίαο δηά ηεο αθνήο, δηφηη ζπλήζσο, φηαλ αθνχζεη
ακαξησιά πξάγκαηα, απηά αξρηθά ζα πεξάζνπλ ζηνλ λνπ ηνπ, θαηφπηλ
ζηελ θαξδηά θαη, ηέινο, ζα ζέιεη λα ηα δνθηκάζεη. Γλσζηφ παξάδεηγκα
είλαη ην λα καζαίλεη ν/ε έθεβνο απφ αλεχζπλεο πεγέο θαη κε ιάζνο
ηξφπν ηα ζρεηηθά κε ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνλ
ηξφπν αλαπαξαγσγήο ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο. Άιιν παξάδεηγκα είλαη
φηαλ θάπνηνο, ζπδεηψληαο κε ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ, ηνπ ππνβάιιεη
θαθέο ηδέεο γηα έλαλ ηξίην˙ θάηη ηέηνην ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα
76

ζρεκαηίζεη εζθαικέλε εληχπσζε γηα ηνλ ηξίην άλζξσπν ν πξψηνο θαη
λα αιιάμεη ελδερνκέλσο ζηάζε έλαληί ηνπ.
Ζ γεχζε ηεο ακαξηέαο
Δ γεχζε ηεο ακαξηίαο είλαη ην πξψην βήκα γηα λα εζηζηεί θαλείο
ζ‟ απηήλ. Π.ρ., ην λα πξνζθέξεη θάπνηνο ζε θάπνηνλ άιιν ηζηγάξν, ή
έλα βιαβεξφ πνηφ ή νηηδήπνηε άιιν ζα κπνξνχζε λα ηνλ βιάςεη, είλαη
ζαλ λα ηνπ αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα ηελ ακαξηία, δηφηη ηνλ θάλεη λα
απνθηά κε ηνλ ηξφπν απηφ νηθεηφηεηα κε ηελ ακαξηία θαη ζέιεζε γηα
επαλάιεςή ηεο. Γη‟ απηφ, ν ζνθφο άλζξσπνο πξέπεη λα
απνζηαζηνπνηείηαη απφ φια απηά.
Ζ «κεηακθέεζε» ηεο ακαξηέαο
Κάπνηνη «κεηακθηέδνπλ» ηελ ακαξηία κε θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε
λα παξαπιαλνχλ ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπο θαη λα ηνλ νδεγνχλ ζηελ παγίδα
ηνπο, Π.ρ. θάπνηνη νλνκάδνπλ ηα ηπρεξά παηρλίδηα «θαιή δσή» θαη
δηθαηνινγνχλ ηα ρξήκαηα πνπ απνθηνχλ απφ απηά κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη
ην παηρλίδη απνθηά κε ηνλ ηξφπν απηφ (κε ηε δηεθδίθεζε ρξεκάησλ)
ελδηαθέξνλ. Άιιν παξάδεηγκα είλαη ε πξνζπάζεηα θάπνηνπ λα
παξαζχξεη θάπνηνλ άιιν ζηε δηάπξαμε κνηρείαο, ιέγνληάο ηνπ φηη είλαη
επθαηξία «λα ην ξίμεη έμσ».
Σα ΜΫζα Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο (Μ.Μ.Δ.)
Κάπνηα Μέζα Μαδηθήο Βλεκέξσζεο (Μ.Μ.Β) ζθαλδαιίδνπλ κε
ηε δηαζπνξά θεκψλ ηνλ ζεαηή / αθξναηή / αλαγλψζηε ηνπο, ελψ άιιεο
θνξέο πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηνλ ηξφπν ηνπ
κηιάεη θαη, γεληθφηεξα, ηελ φιε ζηάζε ηνπ έλαληη ηεο δσήο. Π.ρ. έλα
έξγν βίαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά εηδηθά ησλ λέσλ, πνπ
εμνηθεηψλνληαη έηζη κε ηε βία. Γη‟ απηφ, πξέπεη λα είκαζηε πνιχ
επηθπιαθηηθνί κε φζα αθνχκε θαη φζα βιέπνπκε.
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Ζ επηξξνά
Ο κεγαιχηεξνο ζηελ ειηθία νθείιεη λα απνηειεί παξάδεηγκα γηα
ηνλ κηθξφηεξφ ηνπ, ψζηε λα κελ ηνλ ζθαλδαιίδεη˙ πξέπεη λα πξνζέρεη ηα
ιφγηα ηνπ, ηηο θηλήζεηο ηνπ, ην βιέκκα ηνπ θαη ηελ φιε ζπκπεξηθνξά ηνπ
– δηφηη ν αδχλαηνο, φηαλ βιέπεη ηηο αδπλακίεο ηνπ κεγαιπηέξνπ ηνπ,
απνζαξξχλεηαη θαη ιέεη κέζα ηνπ: «Ώθνχ ν κεγαιχηεξφο κνπ ππνθχπηεη
ζηελ ακαξηία, εγψ δελ ζα ηα θαηαθέξσ»˙ θάηη ηέηνην κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα λα πέζεη ζηελ ακαξηία ν αδχλακνο. Π.ρ., φηαλ ν
κεγαιχηεξνο λεζηεχεη θαη, ππνθχπηνληαο ζηελ παγίδα ηνπ δηαβφινπ,
παξαβηάζεη ηε λεζηεία, ν κηθξφηεξνο, πνπ λεζηεχεη θη ν ίδηνο, ζα κπεη
ζηνλ πεηξαζκφ λα παξαβηάζεη θαη απηφο ηε λεζηεία, κηκνχκελνο έηζη
ηνλ κεγαιχηεξν, πνπ αξρηθά ηνλ ζθαλδάιηζε.
Ζ ζπλεέδεζε
Δ νκνξθηά κηαο γπλαίθαο δελ κπνξεί λα απνηειεί ιφγν
ζθαλδαιηζκνχ θάπνηνπ! Σν ζθάλδαιν δελ έγθεηηαη ζηελ νκνξθηά ηεο
γπλαίθαο, αιιά ζηελ θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ˙ γη‟ απηφ, ν Εεζνχο δελ είπε:
«Βάλ ζε ζθαλδαιίδεη γπλαίθα…», αιιά: «Βάλ ζε ζθαλδαιίδεη ν
νθζαικφο ζνπ»…». Βπνκέλσο, ην ζθάλδαιν πξνέξρεηαη απφ ηε ξππαξή
θαξδηά θαη ηνλ αθάζαξην νθζαικφ. Οη θαθφβνπινη ζθαλδαιίδνληαη απφ
πνιιά ιφγσ ησλ θαθψλ ινγηζκψλ ηνπο˙ αθφκα θαη ρσξίο λα δνπλ ή λα
αθνχζνπλ ηίπνηε, ζθαλδαιίδνληαη θαη ζθέπηνληαη απφ κφλνη ηνπο κε
θαθφ ηξφπν, δηφηη δελ έρνπλ αγλή θαη άδνιε θαξδηά. Ώληηζέησο, νη αγλνί
άλζξσπνη ζθέπηνληαη κε αγλφηεηα θαη ηαπείλσζε. πκπεξαζκαηηθά, ν
ζθαλδαιηζκφο είλαη ζέκα ζπλείδεζεο.
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23) 23) Ο ΑΓΧΝΑ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΚΑΚΧΝ ΛΟΓΗΜΧΝ
Ο Θεφο καο ν Άγηνο ζέιεη απφ εκάο λα έρνπκε πάληνηε θαζαξνχο
θαη αγλνχο ινγηζκνχο, θαη επηζπκεί λα κε κνιχλεηαη ε θαξδηά καο κε:
1. Ώθάζαξηεο ζθέςεηο.
2. Λνγηζκνχο κίζνπο θαη εθδίθεζεο.
3. Λνγηζκνχο έπαξζεο θαη εγσηζκνχ.
4. Λνγηζκνχο πιάλεο.
5. Λνγηζκνχο αζεΎαο, θαη πνιιά άιια.
Οη θαθνί ινγηζκνί θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο είηε ιφγσ
δπζιεηηνπξγίαο ησλ δπλάκεσλ ηεο ςπρήο, είηε ιφγσ ησλ ζαηαληθψλ
πεηξαζκψλ, είηε ιφγσ ηνπ ακαξησινχ ηξφπνπ δσήο. Οη ΠαηΫξεο ηεο
Δθθιεζέαο κΪο ζπκβνπιεχνπλ λα κελ πεξηκΫλνπκε κΫρξη λα καο
πξνζβΪινπλ νη ινγηζκνέ θαη θαηφπηλ λα ηνπο αληηζηαζνχκε.
Πξνηηκφηεξν εέλαη λα κελ ηνπο επηηξΫπνπκε λα θηΪλνπλ ζε εκΪο.
Πψο φκσο κπνξεέ λα γέλεη απηφ; Απαζρνιψληαο πΪληνηε ηε ζθΫςε
καο κε θΪηη σθΫιηκν, πνπ λα Ϋρεη ηαπηφρξνλα θαη πλεπκαηηθφ
ππφβαζξν. Γη‟ απηφ, αλ ηχρεη θαη εηζέιζεη ζηνλ λνπ ζνπ θάπνηα θαθή
ζθέςε, αληηθαηάζηεζέ ηελ κε ζθέςε αγαζή, δεκηνπξγηθή, πλεπκαηηθή.
Ο λνπο δελ κπνξεί λα ζθέπηεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή δχν ζέκαηα ίζνπ
βάζνπο. Δ λέα ζθέςε κε ηελ νπνία ζέιεηο λα θαιχςεηο ηε ζθέςε ηνπ
πεηξαζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη κηα ζθέςε βαζεηά, ψζηε λα θαηαθέξεη λα
δηψμεη ηελ θαθή. Γηα παξάδεηγκα, ε ζθέςε γηα ηε ιχζε ελφο αηλίγκαηνο,
ή ελφο πξνβιήκαηνο, ή ελφο ζέκαηνο πνπ ζε απαζρνιεί, ή ελφο
νηθνγελεηαθνχ πξνβιήκαηνο, ή ελφο θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο, ή ε
πξνζπάζεηα λα ζπκεζείο θάηη πνπ μέραζεο, ή ελφο ζέκαηνο πνπ ζε
επραξηζηεί λα ζθέθηεζαη, είλαη ζθέςε επηθαλεηαθή θαη δελ απνκαθξχλεη
ηνπο πεηξαζκηθνχο ινγηζκνχο˙ γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη νη
πεηξαζκηθνί ινγηζκνί λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ινγηζκνχο ίζνπ βάζνπο,
νη νπνίεο εηζέξρνληαη ζηα ελδφηεξα ηνπ λνπ.
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Πψο κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηνπο θαθνχο ινγηζκνχο;
 Με κειΫηε: Αελ πξέπεη λα αξθνχκαζηε ζηελ απιή αλάγλσζε, αιιά
λα κειεηνχκε. Δ επηθαλεηαθή αλάγλσζε δίλεη ηελ επθαηξία γηα
πεξίζπαζε ηνπ λνπ˙ έηζη, θαζψο δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ νη
επηθαλεηαθέο ζθέςεηο θαη νη βαζχηεξεο, πθίζηαηαη ζχγρπζε ζηνλ λνπ, ν
νπνίνο δελ κπνξεί λα αθνκνηψζεη ηα βαζηά λνήκαηα ησλ ζεκαληηθψλ
θεηκέλσλ πνπ κπνξεί λα κειεηνχκε.
 Με πξνζεπρά: Ο άλζξσπνο ληξέπεηαη γηα ηελ πεξίζπαζε ηνπ λνπ
ηνπ θαζψο απεπζχλεηαη ζηνλ Θεφ ηνπ θαηά ηελ ψξα ηεο πξνζεπρήο. Ώλ
ε πξνζεπρή γίλεηαη κε ζέξκε, ν άλζξσπνο παίξλεη δχλακε, κε ηελ νπνία
αληηζηέθεηαη ζηνπο θαθνχο ινγηζκνχο.
 Με ρεηξσλαθηηθά εξγαζέα: Μηα ηέηνηνπ είδνπο εξγαζία βνεζά
ζεκαληηθά ζηελ απνθπγή ησλ θαθψλ ινγηζκψλ, αξθεί λα ζπλνδεχεηαη
απφ ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή. Γεληθά, ε εξγαζία θάλεη ηνλ άλζξσπν
λα απαζρνιεί κε άιια πξάγκαηα ηνλ λνπ ηνπ, απνθεχγνληαο έηζη ηηο
επηζέζεηο ησλ θαθψλ ινγηζκψλ, ζε αληίζεζε κε ηελ αξγία, ε νπνία είλαη
ηζρπξφ φπιν ησλ θαθψλ ινγηζκψλ. Γη‟ απηφ, νη θσηηζκέλνη άλζξσπνη
ηεο Βθθιεζίαο έρνπλ πεη φηη εθείλνλ πνπ εξγάδεηαη ηνλ πνιεκάεη κφλν
έλαο δηάβνινο, φκσο εθείλνλ πνπ δελ εξγάδεηαη ηνλ πνιεκνχλ πνιινί.
 Με επνηθνδνκεηηθΫο ζπδεηάζεηο κε Ϊιινπο αλζξψπνπο, κε ηηο
νπνίεο ν άλζξσπνο βγαίλεη απφ ηε κφλσζή ηνπ θαη αλνέγεηαη ζηνπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπ. ηαλ ζπδεηεί θάπνηνο έλα ζέκα κε άιινπο
αλζξψπνπο, δελ κπνξεί ν λνπο ηνπ ηαπηφρξνλα λα είλαη απαζρνιεκέλνο
κε άιιεο ζθέςεηο.
ηαλ ζνπ έξρεηαη θάπνηνο ινγηζκφο, πξέπεη λα πξνζπαζείο λα
θαηαλνήζεηο ηνλ ιφγν ηεο εκθάληζήο ηνπ θαη λα ηνλ αληηκεησπίζεηο. Ώλ
ζνπ έξζεη, γηα παξάδεηγκα, ινγηζκφο ζπκνχ ή εθδίθεζεο, πξέπεη λα
εμαιεηθζεί απφ ηελ θαξδηά ζνπ, δηφηη, αλ παξακείλνπλ κέζα ζνπ νη
ιφγνη ηνπ ζπκνχ, ζίγνπξα ζα μαλαθάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο απηνί νη
ινγηζκνί, φζν θαη λα ηνπο απσζνχκε. Ώλ ινηπφλ έλαο ινγηζκφο είλαη
απνηέιεζκα θάπνηνπ θαθνχ αλαγλψζκαηνο, ή θαθνχ αθνχζκαηνο, ή
επεξεαζκνχ απφ άιινπο, ή πξνβιήκαηνο πνπ ζε απαζρνιεί έληνλα,
πξνζπάζεζε λα απνθχγεηο ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζ‟ απηφλ ηνλ
ινγηζκφ. Έηζη, ζα απνηξέπεηο ηνπο ινγηζκνχο θαη ηηο αηηίεο ηνπο.
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Ώλ ζε πνιεκνχλ ινγηζκνί ππεξεθαλείαο ή θελνδνμίαο ή
καηαηνδνμίαο ή αιαδνλείαο, ζπκήζνπ φηη είζαη δεκηνπξγεκέλνο απφ
ρψκα, θαη ζην ρψκα ζα γπξίζεηο. Οη ζθέςεηο ππεξεθαλείαο θαη έπαξζεο
ζε απνκαθξχλνπλ ηε ράξε ηνπ Θενχ θαη γίλεζαη εχθνινο ζηφρνο ψζηε
λα πέζεηο ζηελ ακαξηία. πσο είπε ν ζνθφο νινκψλ: «Δ ππεξεθάλεηα
πξνεγείηαη ηνπ νιέζξνπ, θαη ε θελνδνμία πξνεγείηαη ηεο πηψζεσο»
(Παξνηκ. 16:18). ηαλ ζε πνιεκνχλ, κε ηελ αγάπε ηνπ Θενχ θαη ην
έιεφο Σνπ λα έρεηο πάληνηε θαηά λνπ φηη κηα κέξα ζα αθήζεηο απηφλ ηνλ
θφζκν θαη φζα ρξήκαηα θαη αγαζά θαηέρεηο ζ‟ απηφλ, θαη δελ ζα έρεηο
καδί ζνπ πξνο ηελ νδφ ηεο αησληφηεηαο παξά ηα έξγα ζνπ – είηε απηά
ήηαλ θαιά είηε άζρεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ακχλεζαη
απνηειεζκαηηθά ζηνπο θαθνχο ινγηζκνχο, θαη κε ηελ θαηάιιειε
πλεπκαηηθή ζπδήηεζε, αλάιπζε θαη αληηκεηψπηζε.
Καηά ηελ αληίζηαζε θαηά ησλ θαθψλ ινγηζκψλ, λα ελεξγείο
ηαρχηαηα θαη λα κε επηδεηθλχεηο ακέιεηα γηα ηελ εθδίσμή ηνπο. Γηαηί, αλ
δηψμεηο γξήγνξα ηε ζθέςε, απηή ζα αδπλαηίζεη ελψπηφλ ζνπ. Ώληηζέησο,
αλ ηεο δψζεηο ρψξν θαη ζπκβηβαζηείο καδί ηεο, εθείλε ζα ελδπλακσζεί
θη εζχ ζα είζαη ζηελ πιεπξά ηνπ εηηεκέλνπ, θαζψο ζα αδπλαηείο λα
αληηζηαζείο, δηφηη ζα πξνζηεζνχλ θνληά ηεο θαη άιιεο ζθέςεηο θαη ζα
πνιιαπιαζηαζηνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη βιαβεξέο απηέο ζθέςεηο
ζα κεηαθηλεζνχλ απφ ηνλ λνπ ζηελ θαξδηά θαη ζα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε
επηζπκία, ε νπνία ζα ειέγρεη ηε ζέιεζή ζνπ.
Κάπνηνη απφ ηνπο Παηέξεο κάο ζπκβνπιεχνπλ λα δηψρλνπκε ηνπο
θαθνχο ινγηζκνχο κε ην λα κλεκνλεχνπκε έλα επαγγειηθφ ρσξίν˙ κε ηνλ
ηξφπν απηφ, ζα αλαθφπηεηαη ε παξνπζία ηνπο. Ο άλζξσπνο,
κλεκνλεχνληαο ην ρσξίν απηφ, ζα λνηψζεη ζπζηνιή έλαληη ηνπ Θενχ θαη
ζα ζηακαηά ηελ θαθή ζθέςε. κσο, ππάξρνπλ ζθέςεηο νη νπνίεο
απαηηνχλ άκεζα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο, γηαηί, ζε αληίζεηε πεξίπησζε,
κπνξεί κε ηελ παξάηαζε ηεο παξακνλήο ηνπο λα παγησζνχλ θαη λα
επεξεάδνπλ δηαξθψο ηνλ λνπ, αθφκα θαη λα ηνλ ππνηάμνπλ πιήξσο.
Έηζη, αλ ηπρφλ ζε πξνζβάινπλ πνλεξνί ινγηζκνί, ζα πξέπεη λα ηνπο
απνθξνχζεηο άκεζα. Με ζπκβηβαζηείο κε απηνχο, κε θαλείο αδχλακνο
κπξνζηά ηνπο, κελ αξγνπνξήζεηο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. ζν
παξακέλνπλ, εληζρχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, παγηψλνληαη,
θπξηαξρνχλ ζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζθέςεψλ ζνπ, θαη, κε ηνλ ηξφπν
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απηφ, ζε εμνπζηάδεη. κσο, ζηελ αξρή ηεο έιεπζήο ηνπο, φηαλ αθφκα
δελ έρνπλ δχλακε, κπνξνχλ εχθνια λα απνκαθξπλζνχλ.

Ζ απνκΪθξπλζε ησλ πνλεξψλ ινγηζκψλ απαηηεέ εγξάγνξζε
θαη βνάζεηα εθ Θενχ, ά βνάζεηα απφ πλεπκαηηθνχο Ϋκπεηξνπο ζηνπο
ινγηζκνχο θαη ζηνπο ηξφπνπο αθαληζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ζηε
δηΪγλσζε ησλ ηαθηηθψλ ηνπ δηαβφινπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν
καο παξνπζηΪδεη ηα δηΪθνξα δεηάκαηα˙ γη’ απηφ, ν αξρΪξηνο ζηα
πλεπκαηηθΪ ζΫκαηα, ν νπνένο εέλαη Ϊπεηξνο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ινγηζκψλ, πξΫπεη λα δεηΪεη ηε βνάζεηα Ϋκπεηξνπ πλεπκαηηθνχ. Απφ
ηελ Ϊιιε, κε ηελ πξνζεπρά ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπ ν αγσληδφκελνο
πηζηφο δΫρεηαη ηε ζετθά βνάζεηα, πνπ ηνλ εληζρχεη ζηε δσά ηεο
αγαζφηεηαο θαη ηνλ πξνζηαηεχεη απφ ηνπο ινγηζκνχο.
Γεληθφηεξα, ε εγξήγνξζε ηνπ πηζηνχ γηα ηελ ηήξεζε ηεο
αγλφηεηαο ζηελ θαξδηά ηνπ νδεγεί ζηελ απνκφλσζε ησλ θαθψλ
ινγηζκψλ, νη νπνίνη ηνλ πνιεκνχλ κελ, αιιά δελ κπνξνχλ λα ηνλ
ληθήζνπλ. Δ αγαζφηεηα πνπ ππάξρεη εληφο ηνπ είλαη πάληνηε ηζρπξφηεξε
απφ ην θαθφ πνπ ηνλ πνιεκάεη˙ έηζη, ην εμνληψλεη γξήγνξα, θαζψο ηνλ
πξνζηαηεχεη ε ράξε ηνπ Θενχ απφ ηελ πηψζε ζηελ ακαξηία.

24) ΔΗΝΑΗ ΟΛΔ ΟΗ ΑΜΑΡΣΗΔ ΗΔ ΔΝΧΠΗΟΝΣΟΤ ΘΔΟΤ;

ην Μαηζ. 5:21-28 ν Εεζνχο εμηζψλεη ηε κνηρεία κε ηελ επηζπκία
ηεο θαξδηάο, θαη ηνλ θφλν κε ηελ νξγή. Χζηφζν, θάηη ηέηνην δελ
ζεκαίλεη φηη νη ακαξηίεο είλαη ίζεο. Ώπηφ πνπ ν Εεζνχο ήζειε λα πεη
ζηνπο Φαξηζαίνπο είλαη φηη θαη ην λα ζθέθηεζαη ή λα ζέιεηο λα θάλεηο
ηελ θαθή πξάμε είλαη πάιη ακαξηία. Οη ζξεζθεπηηθνί εγέηεο ησλ εκεξψλ
ηνπ Εεζνχ δίδαζθαλ ηνπο αλζξψπνπο φηη δελ πεηξάδεη λα ζθέθηεζαη φ,ηη
ζέιεηο, αξθεί λα κελ θάλεηο πξάμε απηέο ηηο ζθέςεηο. Ο Εεζνχο ηνχο
νδεγεί ζην λα θαηαλνήζνπλ φηη ν Θεφο θαηαδηθάδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ
αλζξψπνπ φπσο θαη ηηο πξάμεηο.
Ο Εεζνχο δίδαμε φηη νη πξάμεηο καο είλαη απνηέιεζκα ησλ
ζθέςεψλ
καο
(Μαηζ.
12:34).
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Έηζη, παξφηη ν Εεζνχο είπε φηη ε ιαγλεία θαη ε κνηρεία είλαη θαη νη
δχν ακαξηίεο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη ίζεο. Βίλαη πνιχ ρεηξφηεξν λα
ζθνηψζεηο έλαλ άλζξσπν απφ ην λα ηνλ κηζείο – παξ` φιν πνπ είλαη θαη
ηα δχν ακαξηίεο ελψπηνλ ηνπ Θενχ. Τπάξρνπλ δειαδή δηαβαζκίζεηο
ζηελ ακαξηία. Μεξηθέο ακαξηίεο είλαη ρεηξφηεξεο απφ άιιεο. Ώπφ ηελ
άιιε πιεπξά, αλαθνξηθά κε ηηο αηψληεο ζπλέπεηεο θαη ηε ζσηεξία, φιεο
νη ακαξηίεο είλαη ίδηεο. Κάζε ακαξηία νδεγεί ζε αηψληα θαηαδίθε: «Ο
κηζζφο ηήο ακαξηίαο είλαη ζάλαηνο˙ ην ράξηζκα, φκσο, ηνπ Θενχ είλαη ε
αηψληα δσή δηά ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ ηνχ Κπξίνπ καο» (Ρσκ. 6:23).
ιεο νη ακαξηίεο, αλεμαξηήησο ηνχ πφζν «κηθξέο» θαίλνληαη ζ‟
εκάο, γίλνληαη ελψπηνλ ηνπ άπεηξνπ θαη αηψληνπ Θενχ, γη‟ απηφ θαη
αμίδνπλ άπεηξε θαη αηψληα ηηκσξία. Ώπφ ηελ άιιε,, δελ ππάξρεη ακαξηία
ηφζν «κεγάιε» πνπ λα κελ κπνξεί λα ηε ζπγρσξήζεη ν Θεφο. Ο Εεζνχο
πέζαλε γηα εμηιαζκφ ησλ ακαξηηψλ (Α` Ησάλλ. 2:2).
Ο Εεζνχο πέζαλε γηα ΟΛΒ καο ηηο ακαξηίεο. «Βθείλνλ πνπ δελ
γλψξηζε ακαξηία, ηνλ έθαλε γηα ράξε καο ακαξηία, γηα λα γίλνπκε εκείο
δηθαηνζχλε ηνχ Θενχ δη‟ απηνχ» (Β` Κνξ. 5:21).
Βίλαη ινηπφλ φιεο νη ακαξηίεο ίζεο γηα ηνλ Θεφ; Καη λαη θαη φρη! ε
βαξχηεηα; ρη! ε ηηκσξία; Ναη! ε ζπγρψξεζε; Ναη!
Αελ ππάξρεη «κηθξή» ή «κεγάιε» ακαξηία. Δ ακαξηία είλαη πάληνηε
ακαξηία. Βίλαη δπλαηφλ π.ρ. θάπνηνο λα θιέςεη 1 επξψ θαη θάπνηνο
άιινο λα θιέςεη 1.000 επξψ θαη ν Θεφο λα ηνπο μερσξίζεη ζε κηθξφ θαη
ζε κεγάιν θιέθηε; ρη, βέβαηα...
Δπηπρψο γηα καο, φιεο νη ακαξηέεο ζπγρσξνχληαη κε ηε
κεηΪλνηα θαη ηελ εμνκνιφγεζε.
Σν θαθφ είλαη φηη ηα θαηλνκεληθά αζήκαληα πξάγκαηα γηα καο
(πνηφν ζα αζρνιεζεί κε 1 επξψ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν;) είλαη θαη ηα
πην επηθίλδπλα, αθξηβψο γηαηί δελ αμηνινγνχληαη σο ζνβαξά... Έηζη,
κέλνπλ κέζα καο κηθξά αγθαζάθηα-παξάζηηα, ηα νπνία πξέπεη κε
απηνεμέηαζε θαη απηνέιεγρν λα ηα θαηαπνιεκνχκε. Πνιχ ζνθά
αλαθέξεη ν 50φο ςαικφο: «φηη ηελ αλνκίαλ κνπ εγψ γηλψζθσ θαη ε
ακαξηία κνπ ελψπηφλ κνπ εζηί δηά παληφο». Ο γέξνληαο ΠαΎζηνο ζηελ
πλεπκαηηθή ηνπ δηαζήθε αλαθέξεη: «Σνπ ιφγνπ κνπ ν κνλαρφο ΠαΎζηνο,
φπσο εμέηαζα ηνλ εαπηφ κνπ, είδα φηη φιεο ηηο εληνιέο ηνπ Κπξίνπ ηηο
παξέβελ. ιεο ηηο ακαξηίεο ηηο έρσ θάλεη. Αελ έρεη ζεκαζία εάλ
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νξηζκέλεο έρνπλ γίλεη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, δηφηη δελ έρσ θαζφινπ
ειαθξπληηθά, επεηδή κε έρεη επεξγεηήζεη πνιχ ν Κχξηνο...»(!!!)
Ακαξηίεο ηεο γιώζζαο
1) Να κε βξίδσ.
2) Να κελ νξθίδνκαη.
3) Να κε ιέσ ςέκαηα.
4) Να κελ θαθνινγψ ηνπο άιινπο πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπο..
5) Να κελ ππεξβάιισ ζηα ιφγηα κνπ.
6) Να κελ θνξντδεχσ.
7) Να κελ θαηαξηέκαη.
8) Να κελ ςεπδνκαξηπξψ.
Ακαξηίεο ησλ νθζαικώλ
10) Να κε βιέπσ αλήζηθα πξάγκαηα.
11) Να κε ζαπκάδσ ππεξβνιηθά θάηη.
12) Να κελ παξαθνινπζψ άζεκλεο εθπνκπέο ζηελ ηειεφξαζε.
Ακαξηίεο ηεο αθνήο
13) Να κελ αθνχσ αλάξκνζηα ηξαγνχδηα.
Οη ακαξηίεο ησλ θαθώλ πξάμεσλ
14) Να κε γίλνκαη νθλεξφο ζην λα πξνζεχρνκαη, ηδηαίηεξα απφ ην
Χξνιφγην.
15) Να κελ πεγαίλσ ζηελ εθθιεζία αξγά.
16) Να λεζηεχσ ηηο Σεηάξηεο θαη ηηο Παξαζθεπέο.
17) Να ζέβνκαη ηελ Βθθιεζία θαη ηελ θνηλσλία.
18) Να κε ζπκπεξηθέξνκαη άζρεκα ζε θαλέλα.
19) Να κελ ζπλαλαζηξέθνκαη κε θαθέο παξέεο.
20) Να κελ εθλεπξίδνκαη.
21) Να κελ είκαη αράξηζηνο θαη λα δνμάδσ πάληνηε ηνλ Θεφ.
22) Να κελ είκαη θαρχπνπηνο.
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23) Να κελ έρσ επηζπκία γηα ηνλ χπλν θαη ην θαγεηφ.
24) Να κελ θξχβσ ηελ πίζηε κνπ.
25) Να κε δειεχσ.
26) Να κελ ππεξεθαλεχνκαη θαη λα κελ είκαη θελφδνμνο, καηαηφδνμνο,
αιαδφλαο.
27) Να κελ παίδσ ηπρεξά παηρλίδηα.
28) Να κελ θαηαλαιψλσ βαξηά πνηά.
29) Να κελ θιέβσ.
30) Να κε θνλεχσ.
31) Να κελ απλαλίδνκαη.
32) Να κελ θαπλίδσ.
33) Να κελ ιαηξεχσ ηα είδσια.
34) Να κελ αγαπάσ ηίπνηε παξαπάλσ απφ ηνλ Θεφ.
35) Να κελ ζθέθηνκαη αλήζηθα πξάγκαηα.
36) Να ππαθνχσ ηνπο γνλείο κνπ.
37) Να κε κνηρεχσ.
38) Να κε δσξνδνθνχκαη νχηε λα δσξνδνθψ.
39) Να κελ αζθψ ηε καγεία νχηε λα θαηαθεχγσ ζε απηή.
40) Να κελ θάλσ «ζθνλάθηα» (γηα ηηο εμεηάζεηο).
41) Να κελ ακθηβάιισ γηα ηελ Ώγία Σξηάδα.
42) Να κε δηαζπείξσ θήκεο.
43) Nα κελ αδηθψ.
44) Να κελ είκαη ξάζπκνο.
45) Να κελ είκαη θαθφβνπινο.
46) Να κελ θάλσ δνιηνθζνξέο.
47) Να κε ζπλσκνηψ.
48) Να κε θζνλψ.
49) Να κε κλεζηθαθψ.
50) Να κε κηζψ.
51) Να κελ νξγίδνκαη.
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25) ΣΟ ΠΝΔΤΜΑ, Ζ ΑΡΚΑ ΚΑΗ Ζ
ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΠΑΡΑΚΜΖ
«Ζ ζάξθα επηζπκεί ελάληηα ζην Πλεχκα, θαη ην Πλεχκα ελάληηα ζηε
ζάξθα» (Γαι. 5:17): Βδψ ν απφζηνινο Παχινο ελλνεί ην ζψκα ηεο
ζάξθαο, πνπ επηδεηεί ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πλεχκαηνο απφ ηνλ Θεφ.
Δέλαη θαθά ε ζΪξθα;
 Ώλ ε ζάξθα ήηαλ θαθή, δελ ζα ελζαξθσλφηαλ ν Θεφο, ν Οπνίνο
δεκηνχξγεζε ηνλ άλζξσπν θαη είδε φηη φια είλαη θαιά.
 Ώλ ε ζάξθα ήηαλ θαθή, δελ ζα ήηαλ λαφο ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο.
 Ώλ ε ζάξθα ήηαλ θαθή, δελ ζα ηηκνχζακε ηα ιείςαλα ησλ αγίσλ.
Δ ζάξθα δελ είλαη θαθή απφ ηε θχζε ηεο˙ γη‟ απηφ, πξέπεη λα
δνμάδνπκε ηνλ Θεφ κε ηε ζάξθα καο θαη κε ηελ ςπρή καο.
Δέλαη θαθφ ην πλεχκα;
Σν πλεχκα είλαη αγλφ απφ ηε θχζε ηνπ, αιιά κπνξεί λα
ακαξηήζεη, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο αγγέινπο, πνπ είλαη κελ πλεχκαηα,
αιιά απηφ δελ εκπφδηζε θάπνηνπο απφ απηνχο λα απνζηαζηνπνηεζνχλ
απφ ηνλ Θεφ θαη λα πέζνπλ ζηελ ακαξηία. Σν πλεχκα εληζρχεηαη φηαλ
γεκίδεη απφ ην Άγην Πλεχκα. Ώλ θάπνηνο πξνζεχρεηαη κε πλεχκα πνπ
έρεη ζέξκε, ε πξνζεπρή ηνπ αλεβαίλεη πξνο ηνλ Θεφ θαη, αλ δηαθνλήζεη,
ε δηαθνλία ηνπ ζα είλαη δπλαηή.
Πξέπεη λα πξνζέρνπκε πνιχ ζηελ πλεπκαηηθή καο δσή, ψζηε λα
κελ απνκαθξπλζνχκε απφ ηνλ Κχξηφ καο θαη απνζηαηήζνπκε˙ δηφηη ζην
βηβιίν ηεο Απνθαιχςεσο (21:8) αλαθέξεηαη: «Οη δεηινί, νη άπηζηνη, νη
κνιπζκέλνη κε βδειχγκαηα, νη θνληάδεο, νη πφξλνη, νη κάγνη, νη
εηδσινιάηξεο θαη φινη νη ςεχηεο ζα έρνπλ ηε κεξίδα ηνπο κέζα ζηε
ιίκλε πνπ θαίγεηαη κε θσηηά θαη ζεηάθη˙ απηφο είλαη ν δεχηεξνο
ζάλαηνο».
Ώλαθέξεηαη δειαδή φηη νη δεηινί είλαη νη πξψηνη πνπ δελ ζα
θιεξνλνκήζνπλ ηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ, θη απηφ, επεηδή ν δεηιφο δελ
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λνηψζεη ηελ χπαξμε ηνπ Θενχ. Έηζη, κε ηε δχλακε ηνπ πλεχκαηνο
πξέπεη λα απνβάινπκε ηε δεηιία θαη φ,ηη άιιν δελ επραξηζηεί ηνλ Θεφ
Κχξηφ καο, γηα λα κπνξέζνπκε λα θιεξνλνκήζνπκε ηε ΐαζηιεία Σνπ.
Ση θαινχκαζηε λα εέκαζηε;
Ο θαζέλαο απφ εκάο θαιείηαη λα είλαη ζεξκφο ζηελ πλεπκαηηθή
ηνπ δσή, ζηε δηαθνλία ηνπ, φπσο ζπλέβε θαηά ηελ εκέξα ηεο
Πεληεθνζηήο, θαηά ηελ νπνία έγηλε ε επηθνίηεζε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο,
κε απνηέιεζκα λα δηαθνλήζνπλ νη καζεηέο κε πλεπκαηηθή ζεξκφηεηα.
Έηζη θη εκείο, θαινχκαζηε ζηε δσή καο λα δηαθνλήζνπκε κε πλεπκαηηθή
ζεξκφηεηα θαη λα θξνληίδνπκε ην πλεχκα καο. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη
ηέηνην, πξέπεη:

πσο ηξέθνπκε ην ζψκα καο αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα, ην ίδην λα
θάλνπκε θαη κε ην πλεχκα καο: λα ην ηξέθνπκε κε πξνζεπρή, λεζηεία,
κφλσζε.

πσο φηαλ αξξσζηαίλεη ε ζάξθα πεγαίλνπκε ζηνλ γηαηξφ, ην ίδην
λα θάλνπκε θαη κε ην πλεχκα: ηαλ απηφ απνδπλακψλεηαη, πξέπεη λα
απεπζπλφκαζηε ζηνλ πλεπκαηηθφ καο.

πσο θνζκνχκε θαη ζηνιίδνπκε ηε ζάξθα καο, ην ίδην λα θάλνπκε
θαη κε ην πλεχκα καο, λα ην ζηνιίζνπκε δειαδή κε ραξίζκαηα:
ηαπείλσζε, θαιέο πξάμεηο θ.η.ι.

Να κάζνπκε λα πξνζεπρφκαζηε κε ηελ θαξδηά καο θαη φρη απιψο
λα αξαδηάδνπκε ιέμεηο θαη θξάζεηο.
Αηηέεο ηεο πλεπκαηηθάο παξαθκάο:
 Δ απνρή απφ ηε δσή ηεο πξνζεπρήο .
 Δ έιιεηςε πξνφδνπ ζηελ πλεπκαηηθή δσή. Αελ επηηξέπεηαη λα
κέλνπκε ζηάζηκνη ζηελ πλεπκαηηθή δσή.
 Σν λα έρνπκε ζηξακκέλν ηνλ λνπ καο φρη ζηνλ Θεφ, αιιά ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ ζαξθηθψλ καο επηζπκηψλ.
 Σν λα κελ επηθνηλσλνχκε θαζεκεξηλά κε ηνλ Θεφ Κχξηφ καο θαη λα
κελ Σνπ δεηνχκε λα καο ελδπλακψλεη.
Αγαπεηνί, αο πξνζέρνπκε πεξηζζφηεξν ζηελ πλεπκαηηθή καο δσή.
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«Να έρεηε εγθξάηεηα, λα αγξππλείηε, επεηδή ν αληίδηθφο ζαο, ν
δηάβνινο, ηξηγπξλάεη ζαλ σξπφκελν ιηνληάξη, δεηψληαο πνηνλ λα
θαηαπηεί» (Α΄ Πέηξ. 5:8).

26) Ζ ΜΔΣΑΝΟΗΑ ΚΑΗ Ζ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ
ΠΡΟΟΓΟ
Ο Εσάλλεο ν Υξπζφζηνκνο αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ πέληε δξφκνη
γηα ηελ αιεζηλή κεηάλνηα, νη νπνίνη καο νδεγνχλ ζηε ΐαζηιεία ησλ
Οπξαλψλ:
1.
Δμνκνιφγεζε ησλ ακαξηηψλ: Ώο νκνινγνχκε ηηο ακαξηίεο καο
πξψηα κέζα καο. Ο πξνθήηεο έρεη πεη ζρεηηθά: «Θα πσ ηηο ακαξηίεο
κνπ ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ, θαη π ζα κνπ ζπγρσξήζεηο ηηο πνλεξίεο ηεο
θαξδηάο κνπ»˙ γη‟ απηφ, αο νκνινγνχκε ηηο ακαξηίεο καο.
Καζνδήγεζε θαηάιιεια ηε ζπλείδεζή ζνπ, ψζηε λα θαηαδηθάδεη
ηελ ςπρή ζνπ εληφο ζνπ˙ έηζη, δελ ζα ζε θαηαδηθάζεη ελψπηνλ ηνπ
ΐήκαηνο ηεο Κξίζεσο ηνπ Κπξίνπ.
2.
Μαθξνζπκέα θαη ζπγρσξεηηθφηεηα Ϋλαληη ησλ ζπλαλζξψπσλ
καο: Πξέπεη λα μερλνχκε φιεο ηηο ακαξηίεο ησλ ζπλαλζξψπσλ νη νπνίεο
ζηξέθνληαη ελαληίνλ καο θαη λα ηεξνχκε ηνπο ιφγνπο ηνπ Βπαγγειίνπ:
«Βάλ ζπγρσξήζεηε ζηνπο αλζξψπνπο ηηο ακαξηίεο ηνπο, ζα ζπγρσξήζεη
θαη ηηο δηθέο ζαο ν Θεφο Παηέξαο, πνπ βξίζθεηαη ζηνπο Οπξαλνχο».
3.
Θεξκά πξνζεπρά, πνπ πεγΪδεη απφ ηελ θαξδηΪ: Έλαο κεγάινο
παηέξαο ηεο εξήκνπ μεθίλεζε κηα κέξα λα πάεη ζην ξνο ηλά, γηα λα
επηζθεθζεί ηνπο κνλαρνχο πνπ αζθήηεπαλ εθεί. ηνλ δξφκν, ζπλάληεζε
έλαλ απφ απηνχο, ν νπνίνο ηνπ εμέθξαζε ηε ζιίςε ηνπ γηα ην φηη είρε
κήλεο λα βξέμεη θαη ηνπο έιεηπε ηειείσο ην λεξφ. ηαλ ν πξψηνο
κνλαρφο ηνλ ξψηεζε γηαηί δελ παξαθαινχλ ηνλ Θεφ λα ηνπο ζηείιεη
βξνρή, εθείλνο ηνπ απάληεζε φηη θαζεκεξηλά έθαλαλ ιηηαλείεο θαη
πξνζεπρέο, αιιά δελ εηζαθνχνληαλ. Σφηε, ν γέξνληαο ηνπ είπε: «Αελ
πξνζεχρεζζε φπσο πξέπεη». Μεηά απ‟ απηφ, πξνζεπρήζεθαλ ζεξκά θαη
ν θηιεχζπιαρλνο Κχξηνο εηζάθνπζε ηε ζεξκή πξνζεπρή ηνπο˙ ηεξάζηηα
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καχξα ζχλλεθα
θαηαξξαθησδψο.

γέκηζαλ

ηνλ

νπξαλφ

θαη

άξρηζε

λα

βξέρεη

Αγαπεηνί, πξέπεη λα κάζνπκε λα δεηνχκε απφ ηνλ Θεφ λα καο κάζεη ηε
ζεξκή, αδηάιεηπηε πξνζεπρή.
4.
Φηιαλζξσπέα: Δ αιεζηλή ρξηζηηαληθή πίζηε εθδειψλεηαη κε
έξγα αγάπεο˙ γη‟ απηφ, νθείινπκε λα βνεζνχκε ν έλαο ηνλ άιιν (Ησάλλ.
15:12). Ο Κχξηνο δίδαζθε ηνπο καζεηέο Σνπ λα αγαπνχλ ν έλαο ηνλ
άιιν, θαζψο Βθείλνο ηνπο αγάπεζε.
5.
Εσά ελ Υξηζηψ πξαφηεηαο: Πξέπεη λα απνβάινπκε ην άγρνο θαη
λα αθήζνπκε ζηα ρέξηα ηνπ Θενχ φιεο ηηο κέξηκλεο θαη ηα πξνβιήκαηά
καο.
Ζ πλεπκαηηθά εμΫιημε
Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πλεπκαηηθήο δσήο είλαη ε
εμέιημε. Γη‟ απηφ, ν άλζξσπνο δελ πξέπεη λα ζηακαηά ζηελ πλεπκαηηθή
ηνπ εμέιημε, αιιά λα πξνζπαζεί λα θηάζεη κέρξη ηελ ηειεηφηεηα, ε
νπνία δηαθξίλεηαη πλεπκαηηθά επίπεδα. Δ πλεπκαηηθή εμέιημε ζεξκαίλεη
ζπλερψο ηελ θαξδηά, ελψ ε αλάζρεζε ζηελ πλεπκαηηθή εμέιημε έρεη σο
απνηέιεζκα λα ςπρξαίλεηαη ε θαξδηά ηνπ αλζξψπνπ.
Έηζη, πξέπεη ν θάζε πηζηφο ρξηζηηαλφο, καζαίλνληαο απφ ηα ιάζε
ηνπ, λα πξνζπαζεί:
Ώ) Να ηαπεηλψλεηαη, ιφγσ ηεο ζπλαίζζεζεο ηεο αδπλακίαο ηνπ.
ΐ) Να ζπλεηδεηνπνηεί ηηο κεζνδίεο ηνπ δηαβφινπ, ν νπνίνο
ρξεζηκνπνηεί θάζε είδνπο παγίδα γηα λα πέζνπλ νη πηζηνί ζηα ρέξηα ηνπ.
Γ) Να είλαη θηιεχζπιαρλνο κε ηνπο ακαξησινχο, δηφηη έρεη
δνθηκάζεη ηε δσή ηεο ακαξηίαο.
Α) Να δείρλεη καθξνζπκία ζηα ιάζε ηνπ ζπλαλζξψπνπ ηνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΚΑΙΝΗ ΓΙΑΘΗΚΗ
1) Ζ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΟΤ ΣΖ
ΒΖΘΔΓΑ
Ο Κχξηνο αλέβεθε απφ ηα Εεξνζφιπκα θαη πήγε ζηελ θνιπκβήζξα
ΐεζεζδά. Βθεί βξίζθνληαλ πνιινί άξξσζηνη νη νπνίνη πεξίκελαλ θάζε
ρξφλν άγγειν Κπξίνπ γηα λα ηαξάμεη ηα λεξά ηεο θνιπκβήζξαο, θαη ν
πξψηνο πνπ πξνιάβαηλε λα εηζέιζεη ζηελ θνιπκβήζξα ζεξαπεπφηαλ
ζαπκαηνπξγηθά απφ ηελ αζζέλεηά ηνπ. Βθεί ινηπφλ βξηζθφηαλ
μαπισκέλνο έλαο παξαιπηηθφο επί 38 νιφθιεξα ρξφληα, κέρξηο φηνπ
ηειηθά ήξζε ν Κχξηνο θαη ηνλ ζεξάπεπζε.
πκβνιηζκνέ
Ζ ηζηνξέα ηνπ παξαιπηηθνχ κάο ζπκίδεη ηελ αλζξσπφηεηα, δηφηη
θαη απηή, πεζκέλε θαζψο ήηαλ ζηελ ακαξηία, ηαιαηπσξεκέλε θαη
θνπξαζκέλε, βξηζθφηαλ ζην ζθνηάδη, κέρξη πνπ ήξζε ν σηήξαο καο θαη
έζσζε νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα.
Σα 38 ρξφληα πνπ πεξίκελε ν παξαιπηηθφο κέρξη λα ζεξαπεπηεί,
καο ζπκίδνπλ φιν ηνλ θαηξφ πνπ πεξίκελε ε αλζξσπφηεηα κέρξη λα έξζεη
ν σηήξαο θαη λα ηε ζψζεη.
Σν λεξφ ηεο θνιπκβάζξαο κάο ζπκίδεη ην κπζηήξην ηνπ
ΐαπηίζκαηνο˙ φπσο δειαδή ην λεξφ ηεο θνιπκβήζξαο ζεξάπεπε ηνπο
αξξψζηνπο, έηζη θαη ην ΐάπηηζκα ζεξαπεχεη ηνλ άλζξσπν απφ ηηο
ζαξθηθέο ηνπ αζζέλεηεο (ακαξηίεο).
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Ο Ϊγγεινο πνπ ηΪξαδε ην λεξφ ηεο ιέκλεο: Έλαο πξψηνο
ζπκβνιηζκφο είλαη φηη ν άγγεινο καο ζπκίδεη ην Άγην Πλεχκα, πνπ
ηαξάδεη ην λεξφ ηεο θνιπκβήζξαο θαηά ην ΐάπηηζκα. Έλαο άιινο
ζπκβνιηζκφο είλαη φηη ν άγγεινο καο ζπκίδεη ηνλ ηεξέα, πνπ ρξίεη κε ην
Άγην Μχξν θαη ηαξάδεη ηα λεξά ηεο θνιπκβήζξαο κε ην ρέξη ηνπ.
Σν φλνκα ΒεζεζδΪ ζεκαίλεη «νίθνο ειένπο», δηφηη ν Θεφο
έδεηρλε εθεί ην έιεφο Σνπ ζεξαπεχνληαο ηνπο αξξψζηνπο.
Οη πΫληε ζηνΫο ηεο θνιπκβάζξαο κάο ζπκίδνπλ ηηο πέληε
αηζζήζεηο ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, είλαη πεγέο φισλ
ησλ ακαξηηψλ.
Ζ ειπέδα ησλ αξξψζησλ, θαη εηδηθΪ ηνπ παξαιπηηθνχ: Οη
άλζξσπνη ηφηε πίζηεπαλ κε φιε ηνπο ηελ ςπρή φηη ν Κχξηνο ζα ηνπο
ζεξάπεπε. Έηζη θη εκείο, θαινχκαζηε λα πξάμνπκε ην ίδην κε ηνλ
παξαιπηηθφ˙ δειαδή, φηαλ αξξσζηαίλνπκε ςπρηθά θαη ζσκαηηθά, πξέπεη
λα έρνπκε πίζηε, ππνκνλή θαη ειπίδα, γηα λα κπνξνχκε λα
αληηκεησπίδνπκε ηηο αζζέλεηέο καο.
Ζ εηνηκφηεηα ησλ αξξψζησλ: πσο νη άξξσζηνη ηεο
θνιπκβήζξαο βξίζθνληαη πάληνηε ζε εηνηκφηεηα, γηα λα θαηέβνπλ
πξψηνη ζηε ιίκλε θαη λα ζεξαπεπηνχλ, ην ίδην θη εκείο: Πξέπεη λα
βξηζθφκαζηε πάληνηε ζε πιήξε εηνηκφηεηα, δειαδή λα κεηαλννχκε γηα
θάζε ακαξηία.
Ζ ππαθνά ηνπ παξαιπηηθνχ: πσο ν παξαιπηηθφο ππάθνπζε
ζηελ εληνιή ηνπ Υξηζηνχ φηαλ Βθείλνο ηνπ δήηεζε λα ζεθψζεη ην
θξεβάηη θαη λα πεξπαηήζεη, ην ίδην θη εκείο: ηαλ αθνχκε ην θάιεζκά
Σνπ, πξέπεη λα δείρλνπκε ππαθνή.
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ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΧΡΗΜΑΣΑ ΣΟΤ
ΠΑΡΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΔΜΔΗ ΟΗ ΥΡΗΣΗΑΝΟΗ ΝΑ
ΔΥΟΤΜΔ:
1) Ζ δχλακε ηεο ζΫιεζεο: Παξφιν πνπ ν παξαιπηηθφο ήηαλ άξξσζηνο
επί 38 νιφθιεξα ρξφληα, δελ απνγνεηεχηεθε, νχηε έραζε ηελ ειπίδα θαη
ηε ζέιεζή ηνπ.
2) Ζ ζπζηνιά: ηαλ ν Κχξηνο ξψηεζε ηνλ παξαιπηηθφ αλ ζέιεη λα
ζεξαπεπηεί, εθείλνο δελ ηνλ απάληεζε κε αγέλεηα, αιιά ηνπ κίιεζε κε
ζπζηνιή. Βπίζεο, ηνλ απνθάιεζε Κχξην.
3) Ζ πέζηε: ηαλ ν Κχξηνο έδσζε εληνιή ζηνλ άξξσζην λα ζεθψζεη ην
θξεβάηη ηνπ, εθείλνο, επεηδή είρε κεγάιε πίζηε, ππάθνπζε ζηελ εληνιή
ηνπ
Κπξίνπ, παξ‟ φηη ήηαλ παξάιπηνο θαη δελ κπνξνχζε λα
κεηαθηλεζεί.
4) Να βαζηδφκαζηε κφλν ζηνλ Κχξην: Βλψ ν άξξσζηνο ήμεξε φηη δελ
είρε θαλέλα λα ηνλ ξίμεη ζηε ιίκλε, δελ δήηεζε ηε βνήζεηα ησλ
ζπλαλζξψπσλ ηνπ, αιιά βαζίζηεθε ζηνλ Θεφ («Μελ έρεηε πεπνίζεζε ζε
άξρνληεο, ζε πηνχο αλζξψπνπ, ζηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ζσηεξία»)
(Ψαικ. 146:3).
5) Να θεξχηηνπκε ην Όλνκα ηνπ Κπξένπ παληνχ: ηαλ νη Ενπδαίνη
ξψηεζαλ ηνλ παξαιπηηθφ πνηνο ηνλ ζεξάπεπζε θαηά ηελ εκέξα ηνπ
αββάηνπ, εθείλνο απάληεζε φηη απηφο πνπ ηνλ ζεξάπεπζε ηνπ έδσζε
εληνιή λα ζεθψζεη ην θξεβάηη ηνπ ην άββαην, γη‟ απηφ θαη έπξεπε λα
ππαθνχζεη.
6) Ζ επραξηζηέα: Ο παξαιπηηθφο, αθνχ ζεξαπεχηεθε, πξνηίκεζε λα
παξακείλεη ζην Άγην ΐήκα, ψζηε λα κπνξεί λα επραξηζηεί ηνλ Κχξην
Υξηζηφ.
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2) Ο ΑΧΣΟ ΤΗΟ
Δ παξαβνιή ηνπ αζψηνπ πηνχ δείρλεη ην απχζκελν έιενο ηνπ
Θενχ γηα καο. ‟ απηή κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηέζζεξα ζηνηρεία:
 Σε βαζεηά αγάπε ηνπ παηέξα, ε νπνία νδήγεζε ζηε ζπγρψξεζε.
 Σελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ακαξησινχ θαη ησλ επηπηψζεσλ
ηεο ακαξηίαο ζηε δσή ηνπ (εμάληιεζε, απφγλσζε, απψιεηα λνήκαηνο
θ.ά.).
 Σελ πνξεία φπνηνπ βαζίδεηαη ζηνπο αλζξψπνπο.
 Σελ πξνεηδνπνίεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ακαξηίαο, ηελ
επηβξάβεπζε ηνπ κεηαλνεκέλνπ θαη ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ ηνπ.
Σα ζηΪδηα ηεο κεηαλνέαο ηνπ αζψηνπ πηνχ
1ν ζηάδην: Ράμε κε ηα δεζκΪ ηεο ακαξηέαο
Ο άζσηνο πηφο έπξεπε λα ζπάζεη φια ηα δεζκά ηεο ακαξηίαο, λα
κεηαλνήζεη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. Βίλαη γλσζηφ φηη εθείλνη πνπ
ρξεηάδνληαη γηαηξφ δελ είλαη νη ζεξαπεπκέλνη ή νη πγηείο αιιά νη
άξξσζηνη (φπσο ν ίκσλαο ν ιεπξφο θαη ε ακαξησιή ηελ νπνία
θαηέθξηλαλ). Βμάιινπ, ν ίδηνο ν Εεζνχο είπε: «Αελ έρνπλ αλάγθε απφ
γηαηξφ νη πγηείο, αιιά φζνη πάζρνπλ (Μαηζ. 9:12). ην Λνπθ. 15:15
αλαθέξεηαη: «[Ο άζσηνο πηφο] πήγε θαη πξνζθνιιήζεθε ζε έλαλ απφ
ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο εθείλεο, ν νπνίνο ηνλ έζηεηιε ζηα ρσξάθηα ηνπ
λα βφζθεη ρνίξνπο». Βίλαη αμηνζξήλεηνη φζνη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ
βνήζεηα απφ αλζξψπνπο ζαλ θη απηνχο, δεηψληαο ιχζε γηα ηα
πξνβιήκαηά ηνπο. Απζηπρψο δελ ζα βξνπλ απηφ πνπ επηδεηνχλ, δελ ζα
γεκίζνπλ εζσηεξηθά θαη ζα παξακείλνπλ θελνί.
ην απφζπαζκα απηφ δηδαζθφκαζηε φηη κφλν κε ηνλ Κχξην
Υξηζηφ ζα αθεζνχλ νη ακαξηίεο καο θαη ζα αλαθνπθηζηνχκε απφ ην
βάξνο ηνπο.
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2ν ζηάδην: ΠΫλζνο γηα ηηο ακαξηέεο κνπ:
Βίλαη θαιφ λα πελζεί θαλείο, φπσο ιέγεηαη ζην Βπαγγέιην: «Δ
θαηά Θεφλ ιχπε εξγάδεηαη ηε κεηάλνηα πξνο ακεηάθιεηε ζσηεξία˙ ε
ιχπε, φκσο, ηνπ θφζκνπ εξγάδεηαη ηνλ ζάλαην» (Β΄ Κνξ. 7:10). Σν
επινγεκέλν πέλζνο είλαη πέλζνο γηα ηνλ Κχξην Θεφ καο, δειαδή πέλζνο
γηα ηε ιχπε πνπ Σνπ πξνθαινχκε κε ηηο πξάμεηο καο˙ αθφκε, είλαη ην
πέλζνο γηα ην νπνίν είπε ν Εεζνχο: «Μαθάξηνη φζνη πελζνχλ, δηφηη ζα
παξεγνξεζνχλ» (Μαηζ. 5:4).
Γη’ απηφ, πξΫπεη εκεέο νη ρξηζηηαλνέ λα Ϋρνπκε:

Πέλζνο πνπ έρεη δάθξπα αιιά θαη ειπίδα.

Πέλζνο πνπ έρεη πφλν αιιά θαη ηελ πξννπηηθή ηεο ζεξαπείαο
κέζα ζηελ αγθαιηά ηνπ Θενχ.

Πέλζνο γηα ην παξειζφλ αιιά ραξά γηα ην κέιινλ.
Ο Εεζνχο κάο ππφζρεηαη απεξίθξαζηα: «Βιάηε ζε κέλα φινη φζνη
θνπηάδεηε θαη έρεηε βάξε, θαη εγψ ζα ζαο αλαπαχζσ» (Μαηζ. 11:28).
ην δεχηεξν απηφ ζηάδην κεηαλνίαο, ν άζσηνο πηφο απνθάζηζε λα
γπξίζεη πίζσ ζηνλ παηέξα ηνπ θαη λα πέζεη ζηε ζεξκή αγθαιηά ηνπ.
Μαθάξη θη εκείο λα έρνπκε ηελ ίδηα αγλή πξφζεζε κε ηνλ άζσην πηφ,
δειαδή λα πέζνπκε ζηελ αγθαιηά ηνπ Αεκηνπξγνχ καο. Ο δηάβνινο
πξνζπαζεί λα ξίμεη ηνλ άλζξσπν ζηηο παγίδεο ηνπ θαη χζηεξα λα ηνλ
ξίμεη ζηελ απειπηζία. κσο, πάληνηε ππάξρεη ειπίδα˙ πάληνηε, φηαλ
πέθηνπκε, πξέπεη λα ζεθσλφκαζηε φξζηνη θαη λα κε κέλνπκε πεζκέλνη.
Βπίζεο, αδειθνί κνπ, πξέπεη λα λνηψζνπκε φηη είκαζηε αλάμηνη θαη φηη
είκαζηε πιαζκέλνη απφ ρψκα (φπσο ν άζσηνο πηφο). Αηφηη ν Θεφο
αγαπάεη θαη ζπκπνλεί πνιχ φζνπο κεηαλννχλ πξαγκαηηθά θαη
αηζζάλνληαη ηελ αλαμηφηεηά ηνπο. Γη‟ απηφ, πξέπεη λα είκαζηε βέβαηνη
φηη ν Θεφο δελ καο αληαπνδίδεη αλάινγα κε ηα ακαξηήκαηα καο, αιιά
είλαη ηφζν ειεήκσλ θαη ηφζν ηξπθεξφο, ψζηε έζηεηιε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ
Τηφ λα καο ιπηξψζεη.
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3ν ζηάδην: Ζ επηζηξνθά
Μεηάλνηα είλαη ε αιιαγή ηεο πνξείαο ηνπ αλζξψπνπ, ρσξίο
δηζηαγκφ θαη πηζσγπξίζκαηα, ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά. ηαλ
ππάξρεη κεηάλνηα, ππάξρνπλ νη εμήο εθδειψζεηο:

ΔζσηεξηθΪ: Λππνχκαη βαζηά γηα ηηο ακαξηίεο κνπ θαη παίξλσ
ηελ απφθαζε κε ηε βνήζεηα ηνπ Υξηζηνχ λα ΜΖΝ ΔΠΗΣΡΔΦΧ ζηε
δσή ηεο ακαξηίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε αγία Πατζία (ε Σεζιηκκέλε), ν
δεμηφο ιεζηήο πνπ ζηαπξψζεθε δίπια ζηνλ Υξηζηφ, θαη πάξα πνιινί
άιινη άγηνη νη νπνίνη αξρηθά δνχζαλ κέζα ζηελ ακαξηία, φκσο, φηαλ
ηνπο άγγημε ε ράξε ηνπ Θενχ, άιιαμαλ απνθαζηζηηθά πνξεία ζηε δσή
ηνπο.

ΔμσηεξηθΪ: Βίλαη θαλεξή ζηελ θαζεκεξηλή κνπ δσή ε αιιαγή
απηή˙ θαίλεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδσ ηα πξνβιήκαηά κνπ, ζηηο
απνθάζεηο πνπ παίξλσ, θαη –ην θπξηφηεξν– ζηελ εμνκνιφγεζε. πσο
αλαθέξεηαη ζην Πξάμ. 19:18: «Πνιινί απφ απηνχο πνπ πίζηεςαλ
έξρνληαλ νκνινγψληαο δεκφζηα θαη θαλεξψλνληαο ηηο πξάμεηο ηνπο».
Ώο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηνλ Γαθραίν, πνπ θαλέξσζε ελψπηνλ φισλ
ηε κεηάλνηά ηνπ θαη έιαβε ηε γελλαία απφθαζε λα επηζηξέςεη ζε φζνπο
είρε αδηθήζεη ηα ηεηξαπιάζηα ρξήκαηα απ‟ φζα είρε πάξεη.
ΤπΪξρνπλ ηΫζζεξα ζηνηρεέα ηα νπνέα θΪλνπλ ηε κεηΪλνηα αιεζηλά:
1.
Δ πίζηε ζηηο επαγγειίεο (ππνζρέζεηο) ηνπ Θενχ θαη ζηελ αγάπε
Σνπ, θαη ε κε εμάξηεζή καο απφ ηνπο αλζξψπνπο.
2.
Σν κίζνο καο πξνο ηελ ακαξηία θαη πξνο φζα απηή πξνθαιεί.
3.
Δ αγάπε καο πξνο ηνλ Θεφ θαη ε ζέιεζή καο λα Σνλ δνμάδνπκε.
4.
Δ αγάπε πνπ θαίλεηαη απφ ηηο πξάμεηο καο θαη απφ ηε βνήζεηα
πνπ δίλνπκε ζηνπο άιινπο.
«Γελ δσ εγψ αιιά κέζα κνπ δεη ν Χξηζηφο». Δ κεηάλνηα είλαη ε
κεηάζεζή καο απφ ηε δσή ηνχ «εγψ» ζηε δσή ηνπ Θενχ κέζα καο.
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4ν ζηάδην: Ζ εμνκνιφγεζε
Δ εμνκνιφγεζε είλαη αλαληηθαηάζηαηε, δηφηη κε απηή ν Εεξέαο
έρεη ηελ εμνπζία πνπ έδσζε ν Εεζνχο ζηνπο απνζηφινπο Σνπ ιέγνληαο:
«φζα δέλεηε ή ιχλεηε ζηε γε ζα είλαη εμίζνπ δεκέλα ή ιπκέλα ζηνλ
Οπξαλφ».

3) Ζ ΑΜΑΡΔΗΣΗΓΑ
Δ αλζξψπηλε ςπρή, φηαλ έρεη δήζεη έληνλα ηε δσή ηεο ακαξηίαο,
αηζζάλεηαη θφβν λα έξζεη θνληά ζηνλ Θεφ. Σν ίδην ζπλέβε φηαλ ν
Υξηζηφο δήηεζε απφ ηε ακαξείηηδα λα πηεη λεξφ. Βθείλνο δελ είρε
αλάγθε λα πηεη λεξφ απφ απηήλ. Θα κπνξνχζε λα πηεη θαη κφλνο ηνπ,
ήζειε φκσο λα δνθηκάζεη ηε ακαξείηηδα. Γη‟ απηφ εμάιινπ, αθφκα θαη
κεηά ηε ζπλνκηιία πνπ είρε καδί ηεο, δελ ήπηε ην λεξφ πνπ ηεο δήηεζε.
Έηζη θάλεη θαη κ‟ εκάο: Ανθηκάδεη ηελ πίζηε θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ
θαζελφο απφ καο. Ο Θεφο, θαη κφλν Ώπηφο, κπνξεί λα αλαιάβεη ηηο
ακαξηίεο καο, ηνπο πφλνπο καο, ηνπο θφβνπο θαη ηηο απνγνεηεχζεηο καο,
θαη λα καο δψζεη ην λεξφ ηεο δσήο. Σν κφλν πνπ ζέιεη απφ εκάο είλαη λα
Σνπ δνζνχκε.
Μηθξά παηεξηθά ζπκβνιά ζην πεξηζηαηηθφ κε ηε ακαξεέηηδα
Ο Εεζνχο:

Παξνπζηάδεηαη θνπξαζκέλνο, ελψ είλαη Βθείλνο πνπ καο
μεθνπξάδεη.

Γήηεζε λα πηεη λεξφ, ελψ είλαη Βθείλνο πνπ μεδηςάεη ηνπο
δηςαζκέλνπο θαη είλαη ν Ίδηνο ην λεξφ ηεο δσήο.

Γήηεζε ηε βνήζεηα ελφο αλζξψπνπ, ελψ είλαη Βθείλνο πνπ καο
βνεζά φινπο.

Ήηαλ μέλνο ζηελ πεξηνρή ηεο ακάξεηαο παξφιν πνπ Βθείλνο
δεκηνχξγεζε φιν ηνλ θφζκν.

Παξνπζηάδεηαη λα πεηλάεη, ελψ είλαη Βθείλνο πνπ ρνξηαίλεη ηνπο
αλζξψπνπο θαη δεη αηψληα.
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Σα πξνβιάκαηα ηεο ακαξεέηηδαο
Δ ακαξείηηδα δελ είρε δήζεη κηα ζπλεζηζκέλε δσή. Οη ζπλζήθεο
είραλ ζπκβάιεη ζην λα δήζεη κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν είρε δήζεη. Με ηηο
ακαξηίεο ηεο είρε ζέζεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε άζρεκε ζέζε κέζα ζηελ
θνηλσλία, φκσο δελ έπαπε νπνία λα είλαη άλζξσπνο. Ήηαλ γπλαίθα, θαη
θάηη ηέηνην δελ ήηαλ πξνζφλ ζηελ επνρή ηνπ Υξηζηνχ, θαηά ηελ νπνία νη
άληξεο είραλ ηνλ πξψην θαη κνλαδηθφ ιφγν. Βπηπιένλ, ήηαλ
ακαξείηηδα, δειαδή αιιφζξεζθε (ερζξή ησλ Ενπδαίσλ). Ήηαλ
ακαξησιή˙ παληξεχηεθε πέληε άληξεο θαη φζνη ζπλαλαζηξέθνληαλ καδί
ηεο θνβνχληαλ γηα ηε θήκε ηνπο. Ήηαλ δαθηπινδεηθηνχκελε θαη φινη
ηελ θαηέθξηλαλ. κσο, ν Εεζνχο θάζηζε θνληά ηεο γηα λα ζπλνκηιήζεη
καδί ηεο, παξαζεσξψληαο ηε δηαθνξά θχινπ, ηελ θαθή ηεο θήκε θαη ην
φηη ήηαλ αιιφζξεζθε. Ώπ‟ φια απηά, βιέπνπκε ηελ άπεηξε αγάπε ηνπ
Υξηζηνχ γηα ηνλ άλζξσπν.
Βλψ ινηπφλ ηελ είρε θπξηεχζεη ν πφζνο ηεο ζάξθαο, ν Κχξηνο ηεο
έδσζε ην λεξφ ηεο δσήο. Βλψ είρε εζθαικέλε ζξεζθεπηηθή πίζηε, ν
Υξηζηφο ηήο κίιεζε γηα ηε ζσηεξία, ηε κεηάλνηα ηεο ςπρήο θαη ηελ
αιήζεηα, θαη δελ ηεο κίιεζε γηα άζρεηα ζέκαηα. ηνλ δηάινγν καδί ηεο,
ν Εεζνχο ηήο κίιεζε πξνθεηηθά, φηαλ πξνζπάζεζε λα ηε βγάιεη απφ ην
ζθφηνο, γηα λα ηελ ειεπζεξψζεη απφ ηελ ακαξηία, θαη ελέξγεζε
πλεπκαηηθά, δηφηη έδεημε θαηαλφεζε ζηα πξνβιήκαηά ηεο θαη δελ ηελ
θαηέθξηλε. Ο Εεζνχο, σο γηαηξφο, έβαιε ην ρέξη ηνπ επάλσ ζηελ πιεγή,
δειαδή ζηελ ακαξηία, πνπ ηελ είρε θπξηεχζεη. Έηζη θη εκείο, πξηλ
κεηαλνήζνπκε, ζα πξέπεη λα ζηξαθνχκε κέζα καο θαη λα θέξνπκε ζηνλ
λνπ καο ηηο ακαξηίεο καο, ηνπο ιφγνπο πνπ καο νδήγεζαλ ζ‟ απηέο θ.ιπ.
Ζ ζξεζθεπηηθά δηαθνξνπνέεζε
Παξ‟ φηη ε ακαξείηηδα επηρείξηζε λα ζέζεη ην ζέκα ησλ
ζξεζθεπηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ακαξεηηψλ θαη Ενπδαίσλ, ν Εεζνχο
άιιαμε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπλνκηιίαο θαη νδήγεζε ηε
ακαξείηηδα ζ‟ έλαλ ζεηηθφ, επνηθνδνκεηηθφ, πλεπκαηηθφ δηάινγν, κε
ηνλ νπνίν ηελ θαηεχζπλε ζηνλ ζσζηφ δξφκν.
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Ζ εμνκνιφγεζε θαη ε λΫα δσά
Έπξεπε ε ακαξείηηδα λα εμνκνινγεζεί ηηο ακαξηίεο ηεο γηα λα
ηεο ζπγρσξεζνχλ. Άθεζε ηελ ακαξηία φηαλ ε θαξδηά ηεο αγάπεζε ηνλ
Θεφ˙ άθεζε ηε ζηάκλα ηεο θαη έθπγε, γηα λα γπξίζεη ζην ρσξηφ θαη λα
πεη ζε φινπο γηα ηνλ Υξηζηφ θαη ηε ζπλνκηιία ηεο καδί Σνπ. Έηζη θη
εκείο, θαινχκαζηε φινη λα κεηαλνήζνπκε θαη λα εμνκνινγεζνχκε ηηο
ακαξηίεο καο, ψζηε λα καο ζπγρσξεζνχλ.

4) Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
Δ Ββδνκάδα ησλ Παζψλ είλαη κηα εβδνκάδα αγάπεο. Βίλαη κηα
εβδνκάδα θαηά ηελ νπνία ν Νπκθίνο (γακπξφο) Υξηζηφο έδσζε σο
πξνίθα ην αίκα ηνπ ζηε λχθε ηνπ Βθθιεζία.
Κπξηαθά ησλ Βαΐσλ
Σε δέθαηε κέξα ηνπ κελφο Νηζάλ νη Ενπδαίνη έπαηξλαλ ηα
πξφβαηά ηνπο θαη ηα πήγαηλαλ ζηελ αγνξά ηνπ Νανχ˙ εθεί ν παηέξαο
θάζε νηθνγέλεηαο πξνζπαζνχζε λα ηα πνπιήζεη, γηα λα αγνξάζεη φια ηα
απαξαίηεηα γηα ην Πάζρα. Σα πξφβαηα απηά ινηπφλ ηα θξαηνχζαλ ζην
ζπίηη ηνπο γηα λα ηα ζθάμνπλ ηελ παξακνλή ηεο δέθαηεο ηέηαξηεο
εκέξαο ηνπ ηδίνπ κήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Παιαηά Αηαζήθε: «Βίπε ν
Κχξηνο ζηνλ Μσπζή θαη ζηνλ Ώαξψλ ζηε γε ηεο Ώηγχπηνπ: “Ο κήλαο
απηφο ζα είλαη γηα ζαο αξρή κελψλ˙ ζα είλαη γηα ζαο ν πξψηνο απφ ηνπο
κήλεο ηνπ ρξφλνπ. Να κηιήζεηε ζε φιε ηε ζπλαγσγή ησλ ηέθλσλ ηνπ
Εζξαήι, ιέγνληαο: „Σε δεθάηε απηνχ ηνπ κελφο, αο πάξεη θαζέλαο έλα
πξφβαην ζχκθσλα κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηξηψλ ηνπο, απφ έλα
πξφβαην γηα θάζε νηθνγέλεηα. Ώλ, φκσο, είλαη ιίγνη ζηελ νηθνγέλεηα θαη
δελ είλαη αξθεηνί γηα έλα πξφβαην, αο πάξεη ν αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο
θαη ηνλ γείηνλά ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηαο˙ θαζέλαο ζα ζπλππνινγηζηεί γηα ην πξφβαην, αλαιφγσο
πξνο φζν ηνπ ρξεηάδεηαη λα θάεη. Σν πξφβαηφ ζαο ζα είλαη ηέιεην,
αξζεληθφ, ειηθίαο ελφο έηνπο˙ ζα ην πάξεηε απφ ηα πξφβαηα ή απφ ηηο
θαηζίθεο. Θα ην θπιάμεηε κέρξη ηε δεθάηε ηεηάξηε ηνπ ηδίνπ κελφο, θαη
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ζα ην ζθάμεη θνληά ζην ειηνβαζίιεκα φιν ην πιήζνο ηήο ζπλαγσγήο
ησλ πηψλ ηνπ Εζξαήι. Θα πάξνπλ απφ ην αίκα ηνπ ζθαγίνπ θαη ζα
αιείςνπλ κ‟ απηφ ηνπο δχν παξαζηάηεο θαη ην αλψθιη ηεο πφξηαο ησλ
ζπηηηψλ εθείλσλ ζηα νπνία ζα ην θάλε. Θα θάλε ην θξέαο ηε λχθηα
εθείλε, ςεηφ ζηε θσηηά κε άδπκα, θαη κε ρφξηα πηθξά˙ δελ ζα ην θάηε
σκφ νχηε βξαζηφ, αιιά κνλν ςεηφ ζηε θσηηά˙ ζα θάηε ην θεθάιη καδί
κε ηα πφδηα θαη ηα εληφζζηά ηνπ. Αελ ζα αθήζεηε αθάγσην θάηη απ‟
απηφ κέρξη ην πξσί, θαη δελ ζα ζπάζεηε θαλέλα θφθθαιφ ηνπ˙ ηα
ππφινηπα κέιε ηνπ θάςηε ηα ζηε θσηηά κέρξη ην πξσί Θα ην θάηε σο
εμήο: Με δσζκέλεο ηηο νζθχεο ζαο, θνξψληαο ηα ππνδήκαηά ζαο, θαη
έρνληαο ηε ξάβδν ζηα ρέξηα ζαο˙ ζα ην θάηε κε ζπνπδή˙ είλαη Πάζρα
ηνχ Κπξίνπ. Σε λχθηα εθείλε ζα πεξάζσ απφ ηε γε ηεο Ώηγχπηνπ θαη ζα
ρηππήζσ θάζε πξσηφηνθν ηέθλν πνπ ππάξρεη ζηε γε ηεο Ώηγχπηνπ, απφ
άλζξσπν κέρξη θηήλνο, θαη ζα εθδηθεζψ φινπο ηνπο ζενχο ηεο
Ώηγχπηνπ. Βγψ είκαη ν Κχξηνο. Σν αίκα ζα είλαη γηα ζαο ζεκάδη ζηα
ζπίηηα πνπ θαηνηθείηε θαη, βιέπνληαο ην αίκα ην αίκα, ζα ζαο ζθεπάζσ,
θαη δελ ζα ππάξμεη γηα ζαο πιεγή λα ζαο εμνινζξεχζεη, φηαλ ρηππήζσ
ηε γε ηήο Ώηγχπηνπ. Δ εκέξα απηή ζα απνηειεί γηα ζαο ζε ελζχκεζε θαη
ζα ενξηάδεηε ηελ ενξηή απηή γηα ηνλ Κχξην ζε φιεο ηηο γελεέο ζαο˙ σο
έλαλ παληνηηλφ λφκν ζα ηελ ενξηάδεηε…‟ ”» (Δμ. 12:1-14).
Έηζη ινηπφλ ζεσξήζεθε ν Ώκλφο σο έλαο απφ ηνπο ακλνχο,
δειαδή ν Ώκλφο Υξηζηφο νδεγήζεθε ζηε ζθαγή, ζηε ζηαχξσζε – κε ηε
δηαθνξά φηη Βθείλνο κπήθε εθνχζηα, κε ηελ αγάπε Σνπ, φρη νδεγεκέλνο
απφ άιινπο, νχηε αλαγθαζκέλνο. ηαλ ν Υξηζηφο εηζήιζε ζηελ
Εεξνπζαιήκ, ην έθαλε κε κεγάιε ηαπεηλφηεηα, ελψ σο ΐαζηιέαο ζα
έπξεπε λα εηζέιζεη κε άκαμεο θαη άινγα˙ Βθείλνο φκσο πξνηίκεζε λα
εηζέιζεη κε ηαπεηλφηεηα, θαζηζκέλνο επάλσ ζε έλα γατδνπξάθη.
Παξαηεξνχκε φηη ε Κπξηαθά ησλ Βαΐσλ εέλαη εκΫξα:
Σαπεηλφηεηαο, δηφηη ν Εεζνχο εηζήιζε ζηα Εεξνζφιπκα
θαζηζκέλνο επάλσ ζε έλα γατδνπξάθη.
Καζαξηζκνχ, δηφηη ν Κχξηνο έδησμε ηνπο εκπφξνπο απφ ηνλ λαφ.
Ώπέθδπζήο καο απφ ηηο επηζπκίεο καο, δηφηη νη θάηνηθνη ησλ
Εεξνζνιχκσλ άπισζαλ γηα ηνλ Υξηζηφ ηα ξνχρα ηνπο ζηνλ δξφκν, ψζηε
λα πεξάζεη επάλσ απ‟ απηά.
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Ώγάπεο θαη ιαηξείαο, φπσο ζπκβνιίδνπλ ηα βάγηα θαη ηα θιαδηά
ειαηψλ πνπ άπισλαλ γηα ηνλ Εεζνχ ζηνπο δξφκνπο.
ΜεγΪιε ΓεπηΫξα
Ο Υξηζηφο επέζηξεςε ζηα Εεξνζφιπκα ην πξσί ηεο Αεπηέξαο,
αθνχ ην πξνεγνχκελν βξάδπ ήηαλ ζηε ΐεζαλία. Πνξεπφκελνο πξνο ηα
Εεξνζφιπκα, είδε κηα ζπθηά πνπ ήηαλ αλζηζκέλε, φηαλ φκσο πιεζίαζε,
ηελ βξήθε άθαξπε˙ έηζη, ηελ θαηαξάζηεθε.
ΜεγΪιε Σξέηε
Καηά ηελ ηξίηε εκέξα ηνπ ζηα Εεξνζφιπκα, ν Υξηζηφο ήηαλ ζηνλ
Ναφ θαη ζπδεηνχζε κε ηνπο Γξακκαηείο θαη ηνπο Φαξηζαίνπο κηιψληαο
ηνπο κε παξαβνιέο, φπσο αλαθέξεηαη ζηα θεθ. 24 θαη 25 ηνχ Καηά
Μαηζαίνλ Δπαγγειίνπ.
ην ηέινο ηεο εκέξαο απηήο ν Υξηζηφο είπε ζηνπο καζεηέο Σνπ
φηη κεηά απφ δχν κέξεο απφ ην Πάζρα ν Τηφο ηνπ αλζξψπνπ ζα
παξαδνζεί θαη ζα ζηαπξσζεί («Γλσξίδεηε φηη χζηεξα απφ δχν εκέξεο
γίλεηαη ην Πάζρα, θαη ν Τηφο ηνπ αλζξψπνπ παξαδίδεηαη γηα λα
ζηαπξσζεί» [Μαηζ. 26:2]).
ΜεγΪιε ΣεηΪξηε
Σελ εκέξα εθείλε πήγε ν Ενχδαο ν Εζθαξηψηεο ζηνπο αξρηεξείο
γηα λα ζπκθσλήζνπλ πψο ζα ηνπο παξαδψζεη ηνλ Υξηζηφ.
Σελ ίδηα κέξα κηα γπλαίθα πιεζίαζε ηνλ Εεζνχ θξαηψληαο αθξηβφ
κχξν, κε ην νπνίν άιεηςε ηα πφδηα Σνπ. Ώλ ζπγθξίλνπκε ηε γπλαίθα
απηή κε ηνλ Ενχδα, δηαπηζηψλνπκε φηη:

Ο καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ Ενχδαο Σνλ πνχιεζε γηα 30 αξγχξηα,
ελψ ε ακαξησιή γπλαίθα Σνλ άιεηςε κε κχξν πνπ θφζηηδε 300 δελάξηα.

Ο Ενχδαο αθνινχζεζε ηηο επηζπκίεο ηνπ εαπηνχ ηνπ, ελψ ε
γπλαίθα δέρζεθε ηνλ Κχξην ζηε δσή ηεο.
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ΜεγΪιε ΠΫκπηε
Καηά ηελ εκέξα απηή ν Εεζνχο ιέεη ζε δχν απφ ηνπο καζεηέο Σνπ
φηη ζα ενξηάζνπλ ην Πάζρα ζην ζπίηη ηνπ Μάξθνπ, ψζηε λα γίλνπλ νη
απαξαίηεηεο πξνεηνηκαζίεο. ηνλ δξφκν γηα ην ζπίηη ηνπ Μάξθνπ, νη
καζεηέο ζπδεηνχζαλ ζρεηηθά κε ην πνηνο απφ απηνχο είλαη ν πξψηνο.
Ώθνχ δείπλεζαλ φινη καδί, ν Υξηζηφο ηνχο έπιπλε ηα πφδηα (απηφ ην
έθαλε γηα λα ηνπο δείμεη φηη, φπσο Ώπηφο, παξ‟ φηη είλαη ν Κχξηφο καο,
ηαπεηλψλεηαη, έηζη θη εκείο ζα πξέπεη λα Σνλ κηκεζνχκε θαη λα
πξάηηνπκε ην ίδην κε ηνπο αδειθνχο θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, έζησ
θη αλ ηνπο ζεσξνχκε κηθξφηεξεο αμίαο απφ εκάο) θαη ηνπο είπε φηη
θάπνηνο αλάκεζά ηνπο ζα Σνλ πξνδψζεη θαη φηη ν Πέηξνο ζα Σνλ
αξλεζεί ηξεηο θνξέο πξηλ ιαιήζεη ν πεηεηλφο.
Όζηεξα πήγαλ λα πξνζεπρεζνχλ ζην ξνο ησλ Βιαηψλ, ζηνλ
θήπν ηεο Γεζζεκαλή. Βθεί νη καζεηέο απνθνηκήζεθαλ˙ έηζη, ν Υξηζηφο
έκεηλε λα πξνζεχρεηαη κφλνο, θαη έζηαδε ν ηδξψηαο Σνπ αίκα. Σφηε Σνπ
εκθαλίζηεθε άγγεινο γηα λα Σνλ εληζρχζεη. Σελ ίδηα λχθηα αξγφηεξα,
έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ν Ενχδαο καδί κε φιε ηε ζπείξα θαη ππέδεημε
πνηνο είλαη ν Εεζνχο κε θίιεκα – Σνλ πξφδσζε δειαδή θηιψληαο Σνλ.
Έηζη, έγηλε ε ζχιιεςε ηνπ Υξηζηνχ.
ΜεγΪιε Παξαζθεπά
Βίλαη ε Παξαζθεπή ηεο ηαπξψζεσο.

Καηά ηελ 3ε ψξα (9 ην πξσί) ν Πφληηνο Πηιάηνο δηθάδεη ηνλ
Υξηζηφ.

Καηά ηελ 6ε ψξα (12 ην κεζεκέξη) ζηαπξψλεηαη ν Υξηζηφο
αλάκεζα ζε δχν ιεζηέο. Ο δεμηφο ιεζηήο Σνπ δεηάεη λα ηνλ ζπκεζεί ζηε
ΐαζηιεία Σνπ.

Καηά ηελ 9ε ψξα (3 ην απφγεπκα) ν Υξηζηφο παξαδίδεη ην πλεχκα
Σνπ˙ ην θαηαπέηαζκα ηνπ Νανχ ζθίδεηαη, ζηε γε απιψλεηαη ζθνηάδη θαη
γίλεηαη ζεηζκφο.

Καηά ηελ 11ε ψξα (5 ην απφγεπκα) γίλεηαη ε απνθαζήισζε ηνπ
Υξηζηνχ απφ ηνλ ζηαπξφ. Σν ζψκα Σνπ ηπιίγεηαη ζε ζάβαλα.

Καηά ηε 12ε ψξα (6 ην απφγεπκα) γίλεηαη ε ηαθή ηνπ Υξηζηνχ.
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5) ΟΗ ΜΑΚΑΡΗΜΟΗ
(Μαηζ. 5:3-12)
1) ΜαθΪξηνη εέλαη νη απινέ θαη ηαπεηλφθξνλεο, γηαηέ ζε απηνχο
αλάθεη ε Βαζηιεέα ησλ Οπξαλψλ.
Ο Θεφο εγθσκηάδεη ηνλ απιφ θαη ηαπεηλφ άλζξσπν, ηνλ άλζξσπν
πνπ αλαγλσξίδεη ηηο αδπλακίεο θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ, δειαδή ηελ
πλεπκαηηθή ηνπ θηψρεηα. Ο Θεφο κάο θαιεί φινπο εδψ λα γίλνπκε πην
απινί θαη ηαπεηλνί ζηε ζρέζε καο κε ηνλ πιεζίνλ καο. Πξέπεη λα έρνπκε
φινη ηελ αίζζεζε φηη είκαζηε ακαξησινί θαη φηη ρξεηαδφκαζηε ηε
βνήζεηα ηνπ Θενχ.
Παξάδεηγκα: Ο Λάδαξνο θαη ν πινχζηνο. ηαλ πέζαλαλ, ν Θεφο
αληάκεηςε ηνλ ηαπεηλφ θαη θησρφ Λάδαξν, ν νπνίνο θιεξνλφκεζε ηε
βαζηιεία Σνπ, ελψ ν πινχζηνο πήγε ζηελ Κφιαζε.
2) ΜαθΪξηνη εέλαη εθεέλνη πνπ πελζνχλ, γηαηέ ζα παξεγνξεζνχλ.
Ο άλζξσπνο πνπ αλαγλσξίδεη ηηο ακαξηίεο θαη ηα ιάζε ηνπ πελζεί
θαη ιππάηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη. Έρεη πάληα
θαηά λνπ ηηο ακαξηίεο ηνπ, θάηη πνπ ηνλ νδεγεί ζηελ αιεζηλή κεηάλνηα.
Σέινο, φζνη πελζνχλ ζα δνθηκάζνπλ ηελ αιεζηλή εθ Θενχ παξεγνξία.
3) ΜαθΪξηνη εέλαη νη πξΪνη, γηαηέ απηνέ ζα θιεξνλνκάζνπλ ηε γε.
Ο άλζξσπνο είλαη πξάνο φηαλ έρεη κέζα ηνπ εηξήλε θαη γαιήλε. Ο
πξάνο δελ ζπκψλεη νχηε νξγίδεηαη κε ηνπο αλζξψπνπο. Κάηη ηέηνην ζα ην
επηηχρεη αλ αθήζεη ηνλ Θεφ λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη λα δίλεη
δηέμνδν ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληάεη ζηε δσή ηνπ, ελζπκνχκελνο ηνπο
ιφγνπο ηνπ Βπαγγειίνπ: «Βάλ αθήζεηε ηα πξνβιήκαηα ζαο ζηνλ Θεφ,
Βθείλνο ζα ηα ιχζεη».
Δ πξαφηεηα καο νδεγεί ζηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ. Καη‟ εμνρήλ
ππφδεηγκα πξαφηεηαο γηα καο είλαη ν Κχξηνο.
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4) ΜαθΪξηνη εέλαη εθεέλνη πνπ πεηλνχλ θαη δηςνχλ ηε
δηθαηνζχλε, γηαηέ απηνέ ζα ρνξηΪζνπλ.
πνηνο πνζεί κέζα ηνπ ηε δηθαηνζχλε ηνπ Θενχ εξγάδεηαη ζηε
δσή ηνπ ψζηε λα επηθξαηήζεη ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ απηή ε
δηθαηνζχλε. Ο άλζξσπνο απηφο είλαη επηπρηζκέλνο, δηφηη ρνξηαίλεη κε ηε
δηθαηνζχλε ηνπ Θενχ.
5) ΜαθΪξηνη εέλαη νη ειεάκνλεο, γηαηέ απηνέ ζα ειεεζνχλ.
πνηνο αγαπά ηνλ πιεζίνλ ηνπ ηνλ ζπγρσξεί, ηνλ βνεζά –δειαδή
ηνλ ειεεί–, ηνλ ζηεξίδεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαη ηνπ ζπκπαξαζηέθεηαη
ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο. Έλαλ ηέηνην άλζξσπν ν Θεφο ζα ηνλ ειεεί ζε φιε
ηνπ ηε δσή.
6) ΜαθΪξηνη εέλαη εθεέλνη πνπ Ϋρνπλ θαζαξά θαξδηΪ, γηαηέ
απηνέ ζα δνπλ ηνλ Θεφ.
Ο άλζξσπνο κε θαζαξή θαξδηά είλαη εηιηθξηλήο θαη γεκάηνο
αγάπε γηα ηνλ Θεφ θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Ο άλζξσπνο απηφο ζα
αμησζεί λα δεη ηνλ Θεφ ζηε ΐαζηιεία ησλ Οπξαλψλ. Γη‟ απηφ, ζηε δσή
καο πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο θαη λα κε ιέκε ςέκαηα, δηφηη φζνη
ςεχδνληαη δελ ζα θιεξνλνκήζνπλ ηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ.
7) ΜαθΪξηνη εέλαη νη εηξελνπνηνέ, γηαηέ απηνέ ζα νλνκαζηνχλ
παηδηΪ ηνπ Θενχ.
Ο άλζξσπνο πνπ έρεη εηξήλε ζηελ θαξδηά ηνπ ηε κεηαδίδεη ζηνπο
άιινπο. Έηζη, ηεξεί ηνπο ιφγνπο ηνπ Βπαγγειίνπ: «Θα δνπλ ηα θαιά ζαο
έξγα θαη ζα δνμάζνπλ ηνλ Οπξάλην Παηέξα ζαο».
Παξάδεηγκα: Σελ επνρή ηνπ αββά Κπξίιινπ Β΄ ν απφζηνινο
Μάξθνο εκθαληδφηαλ θάζε κέξα ζηνλ θεπνπξφ ηνπ παηξηαξρείνπ ηελ
ψξα πνπ επηκειείην ηνλ θήπν˙ φκσο, κηα κέξα δελ ηνπ εκθαλίζηεθε.
Έηζη, ν θεπνπξφο πήγε ζηνλ άγην Κχξηιιν θαη ηνπ είπε ηη ζπλέβε. Σφηε
ν άγηνο Κχξηιινο ηνπ είπε: «Θα πξνζεπρεζψ θάπνηεο κέξεο, γηα λα
πιεξνθνξεζψ ζρεηηθά». Όζηεξα απφ θάπνηεο κέξεο έκαζε φηη δχν
Εεξείο είραλ δηαπιεθηηζηεί κεηαμχ ηνπο, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν
απφζηνινο Μάξθνο απφ ηε ιχπε ηνπ δελ εκθαληδφηαλ.
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8) ΜαθΪξηνη εέλαη εθεέλνη πνπ θαηαδηψθνληαη γηα ρΪξε ηεο
δηθαηνζχλεο, γηαηέ ζε απηνχο αλάθεη ε Βαζηιεέα ησλ Οπξαλψλ.
ηαλ ν άλζξσπνο απνδέρεηαη γηα ράξε ηνπ Θενχ ηηο εηξσλείεο θαη
ηα πεηξάγκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ηφηε κέζα ηνπ πξέπεη λα
αηζζάλεηαη κεγάιε ραξά. Έρεη πιεζηάζεη ην παξάδεηγκα ηνπ Κπξίνπ,
ηνλ Οπνίν νη άλζξσπνη δίσμαλ θαη θαηαδίθαζαλ.
Παξάδεηγκα: Ο θαλαηηζκφο ησλ κνπζνπικάλσλ θαηά ησλ
ρξηζηηαλψλ.

6) ΟΗ ΠΔΗΡΑΜΟΗ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ
Οη ηξεηο πεηξαζκνέ
 «Ώλ είζαη Τηφο ηνπ Θενχ, πεο λα γίλνπλ απηέο νη πέηξεο ςσκί».
 «Ώλ είζαη Τηφο ηνπ Θενχ, πέζε απφ ςειά».
 «Θα ζνπ δψζσ φιν ηνλ θφζκν, αλ κε πξνζθπλήζεηο».
Ο Υξηζηφο δνθηκάζηεθε απφ ηνλ αηαλά χζηεξα απφ ζαξάληα
κέξεο λεζηείαο. πσο ν αηαλάο δνθίκαζε ηνλ Υξηζηφ, ην ίδην θάλεη θαη
κε εκάο˙ καο δνθηκάδεη θάζε κέξα, θάζε ψξα θαη θάζε ιεπηφ. Γη‟ απηφ,
πξέπεη θη εκείο λα αθνινπζνχκε ηα βήκαηα ηνπ Υξηζηνχ, ληθψληαο ηνλ
αηαλά κε έλα απφ ηα πην δπλαηά φπια ηεο Βθθιεζίαο καο, ηε λεζηεία.
Ζ ΝΖΣΔΗΑ
Ο θαηερεηήο, πξηλ μεθηλήζεη ην κάζεκα, θαιείηαη λα ελεκεξψζεη ηα
παηδηά φηη ην πεξηερφκελν αλαθέξεηαη ζε πςειά πλεπκαηηθά επίπεδα θαη
φηη δελ πξέπεη λα απνγνεηεπηνχλ αθνχγνληαο ην κάζεκα, αιιά, αληηζέησο,
λα γίλεη ην κάζεκα θίλεηξν γηα ηελ εμέιημε ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπο
επηπέδνπ, ηνλίδνληαο παξάιιεια φηη φπνην απφ ηα παηδηά ζέιεη λα
εθαξκφζεη θάπνηα απφ απηά πνπ ζα αθνχζεη πξέπεη λα ξσηήζεη ηνλ
πλεπκαηηθφ ηνπ. Δπίζεο, θαιφ ζα ήηαλ ν θαηερεηήο λα θάλεη ην κάζεκα
απηφ ηελ Κπξηαθή ηεο Γνθηκαζίαο ζηε Μεγάιε Νεζηεία.
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Ζ λεζηεέα θαη ε απιφηεηα ηεο ελδπκαζέαο: Ο απφζηνινο
Εάθσβνο ν Ώδειθφζενο έηξσγε ζε φιε ηνπ ηε δσή κφλν ιίγα
δεκεηξηαθά, θαη πεξπαηνχζε αλππφδεηνο, ιφγσ ηεο απιφηεηάο ηνπ ζηελ
ελδπκαζία.
Οη πεξηζζφηεξνη αζθεηέο ηεο εξήκνπ ήηαλ, θαη παξακέλνπλ,
απινί ζηε ελδπκαζία ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ κνλαρηθνχ
ηνπο βίνπ άιιαδαλ κφλν κία-δχν θνξέο ηα ξάζα ηνπο.
Ζ λεζηεέα θαη ε ηαιαηπσξέα ηεο ζαξθφο: Ο άγηνο Οξηγγάλνο
λήζηεπε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαη γηα θαγεηφ έηξσγε ιίγν
ςσκί θαη δεκεηξηαθά.
Ο άγηνο Παρψκηνο έηξσγε κηθξέο πνζφηεηεο θαγεηνχ, θαη επί 15
έηε ηελ ψξα ηνπ χπλνπ δελ μάπισλε, αιιά θαζφηαλ πάλσ ζ‟ έλαλ βξάρν
θαη ζηήξηδε ην θεθάιη ηνπ επάλσ ζ‟ έλαλ άιιν βξάρν.
Ο άγηνο Μπηζφη έηξσγε κία θνξά ηελ εβδνκάδα ιίγν ςσκί κε
αιάηη.
Ο άγηνο Μαθάξηνο απφ ηελ Ώιεμάλδξεηα έηξσγε πνιχ ιίγν, γηα λα
κελ ρνξηαίλεη.
Έηζη, νη άγηνη ηαιαηπσξνχλ ηε ζάξθα ηνπο, γηα λα επηηχρνπλ
κεγαιχηεξε απφιαπζε ηνπ Κπξίνπ Θενχ καο.
Ζ ΧΦΔΛΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΝΖΣΔΗΑ
Οη Παηέξεο ηεο Βθθιεζίαο ιέλε φηη ε λεζηεία είλαη ην
ζεκαληηθφηεξν φπιν γηα ηελ θαηαηξφπσζε ηνπ δηαβφινπ. Βπίζεο, ην
Βπαγγέιην καο δηδάζθεη φηη νη επηζπκίεο ηεο θνηιίαο αληηζηξαηεχνληαη
ηηο επηζπκίεο ηεο ςπρήο˙ γη‟ απηφ, ν άλζξσπνο πνπ πνιεκάεη ηηο
επηζπκίεο ηεο θνηιίαο ηνπ θαηαθέξλεη λα πςψλεη ηελ ςπρή ηνπ ζηνλ
νπξαλφ ηελ ψξα ηεο πξνζεπρήο. Ώθφκε, νη Παηέξεο ηεο Βθθιεζίαο ιέλε
πσο ε αιεζηλή λεζηεία δελ είλαη ζσκαηηθή, δειαδή ην λα κελ ηξψκε θαη
λα κελ πίλνπκε, αιιά ςπρηθή, δειαδή ε απνρή απφ θάζε ακαξηία.
Ζ αιεζηλά λεζηεέα κΪο καζαέλεη λα ειΫγρνπκε ηνλ λνπ θαη ην
ζψκα˙ καο εξεκεέ ηελ ςπρά˙ καο γεκέδεη αληνρά˙ εληζρχεη ηε ζΫιεζά
καο˙ καο καζαέλεη λα ληθνχκε ηνλ εγσηζκφ καο˙ καο βνεζΪ ζηελ
πξνζπΪζεηΪ καο λα ειθχζνπκε ηε ζεέα ρΪξε θαη θΪλεη ηελ πξνζεπρά
καο πεξηζζφηεξν απνδεθηά.
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7) H ΠΑΡΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΠΛΟΤΗΟΤ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΛΑΕΑΡΟΤ
Σν δήηεκα ζηελ παξαβνιή απηή δελ είλαη φηη ππήξρε έλαο
πινχζηνο θαη ν θησρφο Λάδαξνο. Ώλαξίζκεηνη πινχζηνη θαη θησρνί
ππήξραλ θαη ζα ππάξρνπλ φζν δηαξθεί ην παξφλ ζρήκα ηνπ θφζκνπ καο,
νη ακαξησιέο νηθνλνκηθέο ηνπ δνκέο θαη νη άδηθεο θνηλσληθέο ηνπ
ζπλζήθεο. Σν δήηεκα είλαη φηη ν πινχζηνο κπνξεί, φπσο θαίλεηαη, λα
κελ εθκεηαιιεχεηαη ηνλ Λάδαξν ή λα κελ ηνλ αδηθεί, φκσο ηνλ αγλνεί
θαη ηνλ πεξηθξνλεί – θαη απηφ είλαη ην ίδην επηιήςηκν. Γεη ζαλ λα κελ
ππάξρεη ν θησρφο Λάδαξνο, πνπ έρεη αλάγθε απφ ηε βνήζεηά ηνπ.
Ορπξσκέλνο κέζα ζηα πινχηε ηνπ, έρεη ηελ ςεπδαίζζεζε θαη ηελ
απηαπάηε φηη κε ηα αγαζά ηνπ θαη ηα δηθά ηνπ αλζξψπηλα ζηεξίγκαηα ζα
εμαζθαιίζεη κηα δσή επδαηκνλίαο. Μηα ηέηνηα πίζηε παγηδεχεη ηνλ
άλζξσπν ζε έλα ππαξμηαθφ ςέκα, θαη έηζη ράλεη ην λφεκα ηεο δσήο.
Δ επίκνρζε θαη αγσληψδεο πξνζπάζεηα γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ
απφιαπζε ησλ αγαζψλ, πνπ ζα ηνπ πξνζθέξνπλ επηπρία, δελ απνδίδεη
ηνλ αλακελφκελν θαξπφ. ΄Οπνηνο επηδηψθεη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα
ζηεξίμεη ηε δσή ηνπ ηε ράλεη νξηζηηθά. Μηα ηέηνηα αληίιεςε είλαη
καηαηνπνλία θαη παηαγψδεο απνηπρία, πνπ ηελ πιεξψλεη θάπνηε κε ηελ
απψιεηα ηεο ςπρήο ηνπ. Οη παιηλσδίεο ηεο δσήο είλαη απξφβιεπηεο θαη
νη παξαρσξήζεηο ηνπ Θενχ αλεξκήλεπηεο, Έξρνληαη ινηπφλ ζηηγκέο πνπ
νη γήηλεο βεβαηφηεηεο (αγαζά, πεξηνπζία, επελδχζεηο θαη θάζε εγθφζκην
ζηήξηγκα) εθκεδελίδνληαη θαη νη εθπιήμεηο γίλνληαη ηξαγηθέο. Σφηε ε
απηάξθεηα θαη ε απηνπεπνίζεζε απνγπκλψλνληαη θαη δηαςεχδνληαη.
Γηαηί ε βεβαηφηεηα θαη ε αζθάιεηα δελ είλαη απηφ πνπ λνκίδνπλ νη
άλζξσπνη, αιιά απηφ πνπ απνθαιχπηεη ν Υξηζηφο ζην Βπαγγέιηφ Σνπ. Ο
άλζξσπνο δηαζψδεηαη ζηελ αιήζεηα ηνπ Θενχ, ζην κπζηήξην ηεο
αησληφηεηαο.
Ζ ζρΫζε καο κε ηνλ Θεφ
Δ πεξίπησζε ηνπ θησρνχ Λαδάξνπ θαλεξψλεη κηα ζρέζε δπλαηήο
εκπηζηνζχλεο ζηνλ Θεφ. Αελ εγθσκηάδεηαη ε θηψρεηα ηνπ, αιιά ε αξεηή
ηνπ. Μέζα ζηηο ζηεξήζεηο θαη ηηο άζιηεο ζπλζήθεο δσήο ηνπ, δελ
δηακαξηχξεηαη πνπ ππνθέξεη. Δ θαξηεξηθή ππνκνλή ηνπ απέλαληη ζην
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ζθιεξφ θαη άδηθν πξφζσπν ηεο δσήο δελ είλαη αδπλακία θαη
παζεηηθφηεηα, αιιά δχλακε πνπ αληέρεη ρηππήκαηα. Ώπαιιαγκέλνο απφ
ζπκπιέγκαηα θαησηεξφηεηαο, δελ δειεχεη θαη δελ θζνλεί ηνλ πινχζην,
πνπ απνιακβάλεη κηα δσή πνπ απηφο ζηεξείηαη. Αελ αληηδξά βίαηα, γη‟
απηφ θαη δελ δεηά λα αξπάμεη απηφ πνπ δελ έρεη. Μέζα ζηελ εμαζιίσζε
θαη ηε δπζηπρία ηνπ, δελ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ Θενχ θαη ηεο
ζθιεξφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. ηεξίδεη ηελ ειπίδα ηνπ ζε Βθείλνλ, γηα λα
ππεξληθήζεη ηελ εγθαηάιεηςε, ηελ πεξηθξφλεζε θαη ηελ αλαιγεζία ησλ
αλζξψπσλ, ε νπνία ήηαλ πξάγκαηη ηξνκαθηηθή. Ο Λάδαξνο γίλεηαη γηα
εκάο ν ηχπνο εθείλνο αλζξψπνπ πνπ, απαγθηζηξσκέλνο απφ ηα πιηθά
αγαζά ηεο δσήο, πέθηεη ζηελ αγθαιηά ηνπ Θενχ˙ ν ηχπνο εθείλνο
αλζξψπνπ πνπ είλαη ειεχζεξνο απφ φια εθείλα πνπ, φηαλ καο ιείςνπλ,
καο νδεγνχλ ζηε δηεθδίθεζε, ηελ νξγή, ηε βία θαη ηειηθά ηελ
απφγλσζε.
Ώγαπεηνί αδειθνί, ε νξζή θαη δσληαλή ζρέζε καο κε ηνλ Θεφ κάο
βνεζά λα ειεπζεξσζνχκε απφ ηε θπιαθή ηνπ εγσθεληξηζκνχ θαη ηεο
αδηαθνξίαο, κέζα ζηελ νπνία πληγφκαζηε. Ο πινχηνο ή ε θηψρεηα καο, ε
επηπρία ή ε δπζηπρία καο δελ είλαη κφλν επκεηάβιεηεο θαηαζηάζεηο
δσήο, είλαη θαη επθαηξίεο, γηα λα ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη δελ κπνξνχκε λα
δνχκε κφλν γηα ηνλ εαπηφ καο, γηαηί απηφ είλαη ε θαηαδίθε καο θαη ν
ζάλαηφο καο. Σν επηβεβαηψλεη ν ίδηνο ν Υξηζηφο κε ηνλ παξαβνιηθφ
ιφγν ηνπ πινπζίνπ, πνπ μέραζε ηνλ θησρφ Λάδαξν θαη έραζε ηνλ
πξαγκαηηθφ ηνπ εαπηφ θαη ηε ζσηεξία ηνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ
ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΘΗΚΗ
1) Ο ΠΡΟΦΖΣΖ ΗΧΝΑ
Δ ιέμε Ησλάο ζεκαίλεη ζηα εβξατθά πεξηζηέξη. Έηζη, κε ην φλνκα
απηφ ελζπκνχκαζηε ην πεξηζηέξη πνπ έζηεηιε ν Νψε, γηα λα
πιεξνθνξεζεί αλ ην λεξφ ππνρψξεζε ζε θαλνληθά επίπεδα ζηε γε. Βίλαη
επίζεο γλσζηφ φηη ην πεξηζηέξη απνηειεί ζχκβνιν εηξήλεο.
Πψο κηινχζε ν Θεφο ζηνλ ιαφ Σνπ παιηΪ;
Ο Θεφο ζπλήζηδε παιηά λα κηιάεη ζηνλ ιαφ ηνπ κέζσ ησλ
πξνθεηψλ Σνπ, νη νπνίνη, είηε κεηέθεξαλ ηνπο ιφγνπο Σνπ άκεζα, είηε
ζπκβνιηθά θαη κε ζεκεία (φπσο ν ακλφο ηνπ Πάζρα, ή ην κάλλα πνπ
ηνπο έζηειλε ν Θεφο), είηε κε ηελ παξνπζία Σνπ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο
δσή (φπσο κε ηνλ Μσπζή, ηνλ ΑαπΎδ, ηνλ Εσζήθ). Ο ππφινηπνο ιαφο
είρε ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή ζπλείδεζε. Παξ‟ φια απηά, ν Θεφο ηνπο
έδηλε επθαηξία γηα κεηάλνηα.
ΐιέπνπκε αθφκε φηη φζνη ήηαλ καδί κε ηνλ Εσλά ζην θαξάβη, παξ‟
φιν πνπ δελ πίζηεπαλ ζηνλ Θεφ θαη ήηαλ εηδσινιάηξεο, φηαλ θφληεπε
πηα λα βπζηζηεί ην θαξάβη ε ζπλείδεζε (ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε
πξνεγνπκέλσο) ηνπ θαζελφο άξρηζε λα ιεηηνπξγεί, θαη πξνζεπρήζεθαλ
ζε φ,ηη πίζηεπε ν θαζέλαο ηνπο. Βπίζεο, δήηεζαλ απφ ηνλ ζεφ ηνπο, αλ ν
Εσλάο είλαη αζψνο, λα κελ ηνλ αδηθήζνπλ ξίρλνληάο ηνλ ζηε ζάιαζζα.
Οη Βζληθνί ήηαλ αθάληαζηα βπζηζκέλνη ζηελ ακαξηία. Βίραλ αιιφθνηα
έζηκα, δφμαδαλ ηα είδσια, έθηηαρλαλ ζενχο απφ ρξπζάθη, ζπζίαδαλ ηα
ίδηα ηνπο ηα παηδηά γηα λα επραξηζηνχλ απηνχο ηνπο ζενχο, πφξλεπαλ
θαλεξά, θαη είραλ ηεξείο κάιηζηα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Έηζη, νη Ενπδαίνη
ηνχο ζεσξνχζαλ ακαξησινχο θαη δελ είραλ πνηέ ζρέζεηο καδί ηνπο. Ο
Θεφο είρε πεη ζηνπο Ενπδαίνπο λα κελ πηνζεηήζνπλ θαλέλα απφ ηα έζηκα
ησλ Βζληθψλ, γηα λα κελ απνκαθξπλζνχλ απφ Ώπηφλ. Παξ‟ φια απηά, ν
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Θεφο πξνζπάζεζε λα ιπηξψζεη ηνπο Βζληθνχο. Δ Νηλεπή ήηαλ κεγάιε
πφιε. Ώπφ ηελ πχιε ηεο ρσξνχζαλ λα πεξάζνπλ ηξία κεγάια πνιεκηθά
άξκαηα. Βίρε πνιινχο θαηνίθνπο θαη δελ νη απνζήθεο ηεο ήηαλ
ακέηξεηεο, θαζψο ππήξρε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή, εκπνξηθή θαη
πνιηηηζκηθή άλζηζε. Βπίζεο, ππήξρε κεγάιε παξαγσγή νίλνπ.
Γηαηέ αξλάζεθε ν ΗσλΪο λα πΪεη ζηε Νηλεπά;

Ο Εσλάο ζεσξνχζε ηνπο ΝηλεπΎηεο ερζξνχο ηνπ Θενχ, θαη ήζειε
πην πνιχ λα ηνπο ηηκσξήζεη ν Θεφο παξά λα ηνπο ζπγρσξήζεη.

Φνβφηαλ λα θεξχμεη ζηε πην θαθφθεκε πφιε ηεο επνρήο εθείλεο.

Φνβφηαλ κήπσο απνδεηθλπφηαλ ςεχηεο κπξνζηά ζηνλ θφζκν..
Ο Θεφο εξγΪδεηαη θαη ρσξέο εκΪο!!
Αελ ήηαλ απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ Εσλά γηα λα νινθιεξσζεί ε
ζσηεξία ηνπ ιανχ ηεο Νηλεπή˙ απηφ ζα γηλφηαλ νχησο ή άιισο κε ηνλ
εξρνκφ ηνπ Υξηζηνχ. Παξφηη ν Εσλάο ήηαλ νμχζπκνο, ν Θεφο ηνχ έδσζε
έλα κάζεκα γηα ηε δσή ηνπ. Ο Εσλάο, ρσξίο λα ην αληηιεθζεί, κε ηε
δνθηκαζία πνπ πέξαζε, πξνεηχπσζε ηε ιχηξσζε πνπ ζα εξρφηαλ κε ηε
ηαχξσζε θαη ηελ Ώλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ. (Δ παξακνλή ηνπ ζην θήηνο
επί ηξεηο εκέξεο ζπκβνιίδεη ηνλ ζάλαην ηνπ Υξηζηνχ θαη ηελ Ώλάζηαζή
Σνπ).
Σν ηειεπηαέν κΪζεκα ηνπ ΗσλΪ…
ηαλ εηζάθνπζε ν Θεφο ηηο πξνζεπρέο ηνπ ιανχ θαη δελ
θαηέζηξεςε ηε Νηλεπή, ν Εσλάο ιππήζεθε, ζχκσζε, θαη απεπζχλζεθε
ζηνλ Θεφ ιέγνληαο: «Γηαηί, Θεέ κνπ; Αελ ήηαλ απηφ πνπ πεξίκελα…».
Μεηά θάζηζε θάησ απφ έλα δέληξν. Γηα λα ηνπ δψζεη ν Θεφο έλα
κάζεκα, ηνπ έζηεηιε έλα ζθνπιήθη ην νπνίν έθαγε ηα θχιια ηνπ
δέληξνπ θαη δελ είρε πιένλ ζθηά. ηελνρσξήζεθε ηφηε πνιχ ν Εσλάο γηα
ην δέληξν, ην νπνίν βξήθε έηνηκν θαη δελ θνπξάζηεθε νχηε λα ην
θπηέςεη νχηε λα ην πνηίδεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηνπ απάληεζε ν Θεφο
θαη ηνπ είπε: «Βζχ, Εσλά, ιππήζεθεο γηα ην δέληξν, ην νπνίν βξήθεο
έηνηκν. Πψο εγψ λα κε ζπιαρληζηψ ηα παηδηά κνπ, πνπ εγψ ν ίδηνο
έπιαζα;».
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2) ΑΜΟΤΖΛ Α΄
ΔδΪθην πξψην
Όπήξρε θάπνηνο άλζξσπνο νλφκαηη Βιθαλά, πνπ ήηαλ
παληξεκέλνο κε δχν γπλαίθεο, ηελ Άλλα θαη ηε Φελάλλα, απφ ηηο νπνίεο
κφλν ε Φελάλλα είρε παηδηά θαη γη‟ απηφ πεξηγεινχζε ηελ Άλλα.
ΔδΪθην δεχηεξν
Δ Άλλα πξνζεπρήζεθε θαη ν Διί ν ηεξέαο ηήο είπε: «Ο Θεφο ζα
ζνπ δψζεη ηνλ ακνπήι, ηνλ νπνίν ζα αθηεξψζεηο ζηνλ Θεφ».
ΔδΪθην ηξέην
ηαλ κεγάισζε ν ακνπήι, άθνπζε κηα θσλή λα ηνλ θαιεί. Νφκηδε
φηη ήηαλ ε θσλή ηνπ Διί, φκσο ν Διί ηνχ είπε: «Βάλ μαλαθνχζεηο απηή
ηε θσλή, λα πεηο: “Μίιεζε, Κχξηε, δηφηη ν δνχινπο ζνπ ζε αθνχεη”».
Σφηε ν Κχξηνο ηνπ απνθξίζεθε ιέγνληάο ηνπ: «Βγψ ζα εθδηθεζψ ηνλ
Διί θαη φιε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, εμαηηίαο ηεο αλνκίαο ησλ πηψλ ηνπ, ηνπο
νπνίνπο δελ λνπζέηεζε».
ΔδΪθην ηΫηαξην
Βθείλν ηνλ θαηξφ μέζπαζε κεηαμχ Εζξαήι θαη αιινθχισλ
πφιεκνο, ζηνλ νπνίν εηηήζεθε ν Εζξαήι θαη θνλεχζεθαλ ηέζζεξεηο
ρηιηάδεο άλδξεο˙ αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη νη δχν πηνί ηνπ Διί, ν Οθλί
θαη ν Φηλεέο. ηαλ έκαζε ν Διί ηα λέα γηα ηνπο πηνχο ηνπ, έπεζε απφ ην
θάζηζκά ηνπ, έζπαζε ηα λψηα ηνπ θαη πέζαλε.
ΔδΪθην πΫκπην
Ώθνχ νη Φηιηζηαίνη θέξδηζαλ ηε κάρε, πήξαλ ηελ θηβσηφ ηνπ
Θενχ, κέζα ζηελ νπνία θπιάζζνληαλ νη δέθα εληνιέο πνπ είρε γξάςεη ν
Θεφο κε ηα δάθηπιά Σνπ, θαη ηελ έβαιαλ ζηνλ νίθν ηνπ Ααγψλ ζηελ
πφιε Άδσην. Σελ επνκέλε βξήθαλ ηνλ Ααγψλ πεζκέλν κε ην πξφζσπφ
ηνπ πάλσ ζηε γε κπξνζηά ζηελ θηβσηφ ηνπ Κπξίνπ κε ην θεθάιη θαη ηα
δχν ρέξηα ηνπ θνκκέλα, θαη νη Ώδψηηνη εμνινζξεχζεθαλ θαη ηνπο πάηαμε
ν Θεφο ζηηο θαηνηθίεο ηνπο. Όζηεξα απφ φια απηά πνπ έπαζαλ νη
Ώδψηηνη, έζηεηιαλ ηελ θηβσηφ ηνπ Κπξίνπ ζηελ Ώθθαξψλ.
110

ΔδΪθην Ϋθην
Όζηεξα απφ φια απηά, νη Φηιηζηαίνη ηνπνζέηεζαλ ηελ θηβσηφ
επάλσ ζε κηα θαηλνχξγηα άκαμα, πνπ ηελ έζεξλαλ δχν ζειπθά βφδηα, ηα
νπνία θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηε ΐαηζζακχο (πφιε ηνπ Εζξαήι).
ΔδΪθην Ϋβδνκν
ηαλ νη άλδξεο ηεο Καξαζηαξίκ (πφιεο ηνπ Εζξαήι) είδαλ ηελ
θηβσηφ, ηελ ηνπνζέηεζαλ ζε θάπνην ιφθν θαη ηε θχιαηηαλ. Όζηεξα
μέζπαζε άιιε κάρε κεηαμχ ησλ Εζξαειηηψλ θαη ησλ Φηιηζηαίσλ, ζηελ
νπνία ν Θεφο βνήζεζε ηνπο Εζξαειίηεο λα ληθήζνπλ. Σφηε ν ακνπήι
ηνπνζέηεζε έλαλ ιίζν πνπ ηνλ νλφκαζε Ώβελέδεξ, πνπ ζεκαίλεη «ιίζνο
ηνπ βνεζνχ».
ΔδΪθην φγδνν
ηαλ ν ακνπήι γέξαζε, θαηέζηεζε ηνπο πηνχο ηνπ Εσήι θαη
Ώβηά θξηηέο ηνπ Εζξαήι. κσο, νη πηνί ηνπ, επηδεηψληαο ην θέξδνο,
δσξνδνθνχληαλ θαη εμέδηδαλ άδηθεο απνθάζεηο. Γη‟ απηφ, φινη νη
πξεζβχηεξνη ηνπ Εζξαήι δήηεζαλ απφ ηνλ ακνπήι λα ηνπο νξίζεη
βαζηιέα. Σφηε ν Θεφο είπε ζηνλ ακνπήι λα αθνχζεη ηε θσλή ηνπ ιανχ
ηνπ θαη λα ηνπο πεη φηη ν βαζηιέαο απηφο ζα ηνπο ππνδνπιψζεη θαη ζα
ηνπο ρξεζηκνπνηήζεη. Παξ‟ φια απηά, ν ιαφο δελ ζέιεζε λα ππαθνχζεη
ζηε θσλή ηνπ ακνπήι.
ΔδΪθην Ϋλαην
Κάπνηνο νλφκαηη Κηο είρε έλαλ κεγαιφζσκν θαη θαιφ πηφ, ηνλ
ανχι, ηνλ νπνίν δηέηαμε λα ςάμεη λα βξεη ηα γατδνχξηα ηνπ, πνπ ηα είρε
ράζεη. Κάπνηνη ηνπ είπαλ λα πάεη λα βξεη ηνλ άγην πξνθήηε ακνπήι,
πνπ ζα ηνπ έιεγε πνχ βξίζθνληαλ ηα γατδνχξηα. Σφηε ν Θεφο είπε ζηνλ
ακνπήι φηη ν ανχι ζα γίλεη βαζηιέαο ηνπ Εζξαήι.
ΔδΪθην δΫθαην
Ο ακνπήι είπε ζηνλ ανχι φηη ππάξρνπλ ηξία ζεκεία:

«Θα ππάξρνπλ δχν άλζξσπνη ζηνλ ηάθν ηεο Ραρήι, πνπ ζα ζνπ
πνπλ αλ βξέζεθαλ ηα γατδνχξηα».

«Θα βξεηο ηξεηο αλζξψπνπο, πνπ ζα ζνπ δψζνπλ δχν άξηνπο».
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«Θα ζπλαληήζεηο κηα νκάδα πξνθεηψλ˙ εθεί ζα ζε επηζθηάζεη ην
πλεχκα ηνπ Θενχ θαη ζα πξνθεηεχζεηο θαη ζπ».
«Βάλ απηά πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζα γίλεηο βαζηιέαο θαη ζα θαηέβσ
ν ίδηνο λα ζε ρξίζσ βαζηιέα».
ΔδΪθην ελδΫθαην
ηαλ άξρηζε κάρε κεηαμχ Εζξαειηηψλ θαη Φηιηζηαίσλ, ν ανχι
αλέκελε ηνλ ακνπήι επί επηά εκέξεο έσο φηνπ θαηέβεη απφ ην φξνο γηα
λα ηνλ ρξίζεη. Ο ανχι πξνζέθεξε κφλνο ηνπ νινθαπηψκαηα θαη, φηαλ
ηειείσζε, ήξζε ν ακνπήι θαη ηνπ είπε φηη ε βαζηιεία ηνπ δελ ζα
ζηεξεσζεί εηο ηνπο αηψλεο, δηφηη κφλν νη ηεξείο κπνξνχζαλ λα
πξνζθέξνπλ νινθαπηψκαηα θαη θαλείο άιινο. Ώπηφ ην έθαλε ν ανχι
γηα λα δεηήζεη ην έιενο ηνπ Θενχ πξηλ ηε κάρε.
ΔδΪθην δσδΫθαην
Κάπνηα κέξα ν Εσλάζαλ, ν πηφο ηνπ ανχι, πνιέκεζε θαηά ησλ
Φηιηζηαίσλ ρσξίο λα ην γλσξίδεη ν παηέξαο ηνπ. ηαλ ν ανχι ην
έκαζε, πήγε λα ππεξαζπηζηεί ηνλ πηφ ηνπ ζηε κάρε, θαη είπε ζην ιαφ
πσο πξέπεη λα λεζηέςνπλ κέρξη λα γπξίζεη ν Εσλάζαλ. Ο Εσλάζαλ, κεηά
ην ηέινο ηεο κάρεο, γχξηζε πίζσ θαη, ελψ έκαζε ηε δηαηαγή ηνπ παηέξα
ηνπ πεξί λεζηείαο, εθείλνο έθαγε. ηαλ ν παηέξαο ηνπ ην έκαζε, ζέιεζε
λα ηνλ ηηκσξήζεη, φκσο ν ιαφο επελέβε, δηφηη ν Εσλάζαλ ηνπο ιχηξσζε
απφ ηνπο Φηιηζηαίνπο.
ΔδΪθην δΫθαην ηξέην
Ο ακνπήι είπε ζηνλ ανχι φηη πξέπεη λα εμνινζξεχζεη ηελ
πφιε Ώκαιήθ (δηφηη νη Ώκαιεθίηεο ελήξγεζαλ θαηά ηεο ζσηεξίαο ησλ
πηψλ ηνπ Εζξαήι φηαλ ν Μσυζήο ζέιεζε λα ηνπο πάξεη απφ ηελ Ώίγππην
θαη λα ηνπο πάεη ζηε γε Εζξαήι) θαη λα ζαλαηψζεη ηνπο αλζξψπνπο θαη
ηα δψα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε Ώκαιήθ. κσο, ν ανχι δελ ππάθνπζε
ζηνπο ιφγνπο απηνχο θαη ειέεζε ηνλ βαζηιέα ηεο πφιεο Ώκαιήθ, θαη
απιψο ηνλ θξάηεζε φκεξν, φπσο θαη ηνπο Ώκαιεθίηεο, ,θαη πξνζέθεξε
ηα δψα ηνπ Ώκαιεθηηψλ ζπζία ζηνλ Θεφ αληί λα ηα ζαλαηψζεη, φπσο
ηνπ είρε πεη ν ακνπήι. Έηζη, ν ακνπήι νξγίζηεθε θαη θφλεπζε ηνλ
βαζηιέα ηεο πφιεο Ώκαιήθ. Καηφπηλ ν ανχι έπηαζε ηνλ ακνπήι απφ
ην θξάζπεδν ηνπ ηκαηίνπ ηνπ, ην νπνίν ζρίζηεθε. Σφηε ν ακνπήι ηνπ
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είπε: «πσο κνπ έζρηζεο ην ηκάηην, ζα μεζρίζεη απφ ζέλα ζήκεξα ν
Κχξηνο ηε βαζηιεία ηνπ Εζξαήι».
ΔδΪθην δΫθαην ηΫηαξην
Βίπε ν Κχξηνο ζηνλ ακνπήι: «Πήγαηλε ζηνλ νίθν ηνπ Εεζζαί,
δηφηη έρσ βξεη αλάκεζα ζηνπο πηνχο ηνπ ηνλ βαζηιέα πνπ ρξεηάδνκαη».
ηαλ πήγε εθεί, ν Εεζζαί ηνπ παξνπζίαζε επηά παηδηά. Σφηε ν ακνπήι,
αθνχ έκαζε φηη δελ ππάξρνπλ κφλν απηά ηα παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα,
δήηεζε λα δεη ηνλ κηθξφηεξν αδειθφ, ν νπνίνο ήηαλ ν ΑαπΎδ, πνπ είρε
μαλζά καιιηά θαη σξαίν πξφζσπν. Σφηε ν ακνπήι ηνλ έρξηζε βαζηιέα
ηνπ Εζξαήι θαη ήξζε ην Πλεχκα ην Άγην ηνπ Κπξίνπ επάλσ ζηνλ ΑαπΎδ
θαη απνζχξζεθε απφ ηνλ ανχι, θαη έλα πνλεξφ πλεχκα απφ ηνλ Κχξην
ηνλ έπληγε. Σφηε νη δνχινη ηνπ ανχι ηνχ πξφηεηλαλ λα ηνπ θέξνπλ ηνλ
ΑαπΎδ λα ηνπ παίδεη θηζάξα θάζε θνξά πνπ ζα ηαξαδφηαλ απφ ην πνλεξφ
πλεχκα, γηα λα αλαπαχεηαη.
ΔδΪθην δΫθαην πΫκπην
Ο Γνιηάζ, πνπ ήηαλ Φηιηζηαίνο χςνπο έμη πήρεσλ θαη κίαο
ζπηζακήο, είπε ζηνπο Εζξαειίηεο: «Βάλ κε ληθήζεηε, ζα γίλνπκε
ππφδνπινη ζε ζαο˙ φκσο, εάλ ζαο ληθήζσ εγψ, ζα γίλεηε εζείο
ππφδνπινη ζ‟ εκάο». Σφηε ν ΑαπΎδ απάληεζε ζηνλ ανχι φηη κπνξεί λα
ηνλ πνιεκήζεη, δηφηη κηα κέξα πνπ έβνζθε ηα πξφβαηα ηνπ παηέξα ηνπ
ήξζε έλα ιηνληάξη θαη κηα αξθνχδα θαη ηα ρηχπεζε, ζαλαηψλνληάο ηα.
Έηζη, ν ανχι φπιηζε ηνλ ΑαπΎδ κε παλνπιία θαη πεξηθεθαιαία, αιιά
επεηδή ν ΑαπΎδ δελ κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη θνξψληαο ηα, ηα έβγαιε
θαη πήγε λα πνιεκήζεη θαηά ηνπ Γνιηάζ ιέγνληάο ηνπ: «Βζχ έξρεζαη
ελαληίνλ κνπ κε ξνκθαία, δφξπ θαη αζπίδα˙ εγψ φκσο έξρνκαη ελαληίνλ
ζνπ εηο ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ ησλ Απλάκεσλ, ηνπ Θενχ ησλ
ζηξαηεπκάησλ ηνπ Εζξαήι, πνπ εζχ εμνπδέλσζεο». Ώθνχ είπε απηά ν
ΑαπΎδ, εθζθελδφληζε κηα πέηξα θαη θηχπεζε ζην κέησπν ηνλ Γνιηάζ,
πνπ, κεηά απ‟ απηφ, ιηπνζχκεζε. Όζηεξα ν ΑαπΎδ ηνλ ζαλάησζε ρσξίο
λα έρεη μίθνο ζην ρέξη ηνπ. ΐιέπνληαο νη Φηιηζηαίνη φηη πέζαλε ν
ηζρπξφο ηνπο άλδξαο, έθπγαλ, θη έηζη λίθεζαλ νη Εζξαειίηεο.
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ΔδΪθην δΫθαην Ϋθην
Ο ανχι, επεηδή δήιεπε πάξα πνιχ ηνλ ΑαπΎδ ιφγσ ηνχ φηη ν
ιαφο ηνλ αγαπνχζε πεξηζζφηεξν ιέγνληαο φηη ν ανχι ζθφησζε ρηιηάδεο
κα ν ΑαπΎδ κπξηάδεο, ζθέθηεθε λα παγηδεχζεη ηνλ ΑαπΎδ δεηψληαο ηνπ
εθαηφ αθξνβπζηίεο Φηιηζηαίσλ, ψζηε λα παληξεπηεί ηελ θφξε ηνπ
Μηράι. Νφκηδε ν ανχι φηη, αλ έθαλε ν ΑαπΎδ απηά πνπ ζέιεη, ζα
ζθνησλφηαλ. κσο, ν ΑαπΎδ ζθφησζε καδί κε ηνπο άλδξεο ηνπ
δηαθφζηνπο Φηιηζηαίνπο, θη έηζη παληξεχηεθε ηε Μηράι.
ΔδΪθην δΫθαην Ϋβδνκν
Ο ανχι ήζειε λα ζαλαηψζεη ηνλ ΑαπΎδ˙ φκσο, επεηδή ν Εσλάζαλ,
ν πηφο ηνπ ανχι, αγαπνχζε πνιχ ηνλ ΑαπΎδ, ηνπ αλήγγεηιε ηα ζρέδηα
ηνπ παηέξα ηνπ θαη ε Μηράι βνήζεζε ηνλ ΑαπΎδ λα δξαπεηεχζεη απφ ην
βαζίιεην ηνπ ανχι.
ΔδΪθην δΫθαην φγδνν
Ο ΑαπΎδ ήξζε ζηε Νσδ, ζηνλ ηεξέα Ώβηκέιερ, θαη θνηλψλεζε απφ
ηνπο αγίνπο άξηνπο, επεηδή ήηαλ θαζαξφο. Τπήξρε φκσο εθεί θάπνηνο
άλζξσπνο απφ ηνπο δνχινπο ηνπ ανχι πνπ ηνλ είδε θαη ην αλήγγεηιε
ζηνλ θχξηφ ηνπ.
ΔδΪθην δΫθαην Ϋλαην
Ο ανχι θάιεζε ηνλ Ώβηκέιερ γηα λα ηνλ ξσηήζεη γηα ηνλ ΑαπΎδ,
εθείλνο φκσο ηνπ απάληεζε φηη δελ γλσξίδεη πνχ βξίζθεηαη. Σφηε ν
ανχι ηνλ ζθφησζε καδί κε άιινπο νγδφληα πέληε ηεξείο.
ΔδΪθην εηθνζηφ
Ο ανχι, φηαλ έκαζε πνχ βξίζθεηαη ν ΑαπΎδ, πήγε λα ηνλ ςάμεη
ζηνπο βξάρνπο ησλ αγξηνθάηζηθσλ, φπνπ δηέκελε ν Ααβίδ. Βθεί ινηπφλ
πνπ απνθνηκήζεθε ν ανχι, πήγε ν ΑαπΎδ θξπθά θαη ηνπ έθνςε ην
θξάζπεδν απφ ην παλσθφξη ηνπ θαη ηνπ είπε απφ καθξηά φηη ζα
κπνξνχζε λα ηνλ είρε ζθνηψζεη αιιά δελ ην έθαλε, επεηδή είλαη ν θχξηφο
ηνπ. Σφηε ν ανχι έθιαςε θαη γχξηζε ζηε βαζηιεία ηνπ.
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ΔδΪθην εηθνζηφ πξψην
Ο ακνπήι πέζαλε. Όζηεξα ν ΑαπΎδ ρξεηάζηεθε ηξφθηκα, γη‟
απηφ θαη έζηεηιε ηνπο άλδξεο ηνπ ζηνλ Ναβάι, ζηνλ νπνίν ν ίδηνο ν
ΑαπΎδ είρε δψζεη θάπνηε θαγεηφ, γηα λα ηνπο δψζεη ηξφθηκα˙ φκσο,
εθείλνο αξλήζεθε, γη‟ απηφ ν ΑαπΎδ απνθάζηζε λα ηνλ ζθνηψζεη γηα λα
ηνλ εθδηθεζεί. κσο, ε Ώβηγαία, ε γπλαίθα ηνπ Ναβάι, πήγε ζηνλ ΑαπΎδ
παίξλνληαο καδί ηεο δηαθφζηνπο άξηνπο, θξαζί θαη πξφβαηα, θαη ηνπ
δήηεζε λα ζπγρσξήζεη ηνλ άλδξα ηεο. Σφηε ν ΑαπΎδ ηήο είπε:
«Βπινγεκέλε εζχ, πνπ κε θχιαμεο απηή ηελ εκέξα απφ ην λα ρχζσ
αίκα». Όζηεξα απφ δέθα εκέξεο, ν Ναβάι πέζαλε θαη ν ΑαπΎδ
παληξεχηεθε ηελ Ώβηγαία.
ΔδΪθην εηθνζηφ δεχηεξν
Έξρνληαη νη Γηθαίνη πξνο ηνλ ανχι θαη ηνπ γλσζηνπνηνχλ
ηνλ ηφπν φπνπ βξίζθεηαη ν ΑαπΎδ. Έηζη, πήξε ν ανχι ηνπο άλδξεο ηνπ
θαη θαηεπζχλζεθαλ πξνο απηφλ. ηαλ ην έκαζε ν ΑαπΎδ, πήγε ζηνλ
ανχι θαζψο θνηκφηαλ θαη ηνπ πήξε ην δφξπ θαη ην δνρείν ηνπ λεξνχ
ρσξίο λα μππλήζεη θαλείο, δηφηη ν θχξηφο ηνπο είρε πέζεη ζε βαζχ χπλν.
Σν πξσί αλέβεθε ν ΑαπΎδ επάλσ ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ απφ καθξηά
θαη ππήξρε κεγάιε απφζηαζε αλάκεζά ηνπο. Καη είπε ζηνλ Ώβελλήξ:
«Γηαηί δελ πξνζηαηεχεηο ηνλ θχξηφ ζνπ ηνλ βαζηιέα; Να ην δφξπ ηνπ
βαζηιέα˙ αο πεξάζεη θάπνηνο απφ ηνπο λένπο, γηα λα ην πάξεη». Σφηε ν
ανχι θαηάιαβε φηη απηή ε θσλή είλαη ηνπ ΑαπΎδ. Καη ζπλέρηζε ν
ΑαπΎδ ιέγνληάο ηνπ: «Αεο ινηπφλ: πσο ε δσή ζνπ ζηάζεθε ζήκεξα
πνιχηηκε ζηα κάηηα κνπ, έηζη αο ζηαζεί πνιχηηκε θαη ε δσή κνπ ζηα
κάηηα ηνχ Κπξίνπ, θαη αο κε ειεπζεξψζεη απφ φιεο ηηο ζιίςεηο». Καη
απφ ηφηε δελ αλαδήηεζε μαλά ν ανχι ηνλ ΑαπΎδ.
ΔδΪθην εηθνζηφ ηξέην
Ο ΑαπΎδ πήγε ζηε γε ησλ Φηιηζηαίσλ καδί κε εμαθφζηνπο απφ
ηνπο άλδξεο ηνπ, ψζηε λα ραζεί απφ ηα κάηηα ηνπ ανχι. Βθεί ν
βαζηιέαο ηνχο έδσζε ζπίηη γηα λα κείλνπλ θαη ζθέθηεθε πσο κε απηφλ
ηνλ ηξφπν ν ΑαπΎδ ζα ηνπ ήηαλ δνχινο.

115

ΔδΪθην εηθνζηφ ηΫηαξην
Οη Φηιηζηαίνη ζπγθέληξσζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο δπλάκεηο γηα
λα πνιεκήζνπλ θαηά ηνπ Εζξαήι. Ο ακνπήι είρε πηα πεζάλεη˙ αθνχ ηνλ
ζξήλεζαλ φινη, κεηά ηνλ έζαςαλ ζηελ πφιε Ρακά. ηαλ ην έκαζε απηφ
ν ανχι, θνβήζεθε, θαη πήγε ζε κηα λεθξνκάληηζζα (γπλαίθα πνπ
επηθνηλσλνχζε κε ηα πλεχκαηα ησλ λεθξψλ). Δ γπλαίθα απηή ήηαλ απφ
ηηο ηειεπηαίεο λεθξνκάληηζζεο ζηελ πφιε, δηφηη, φηαλ ν ανχι ρξίζηεθε
βαζηιέαο ηνπ Εζξαήι, έδησμε φινπο ηνπο λεθξνκάληεηο απφ ηε ρψξα.
Σφηε ν ανχι ηήο δήηεζε λα ηνπ θέξεη ην πλεχκα ηνπ ακνπήι γηα λα ην
ξσηήζεη γηα ην απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ, δηφηη ν Θεφο πιένλ δελ ηνπ
απαληνχζε, νχηε ππήξραλ πξνθήηεο λα ηνπο ξσηήζεη. Σφηε ν ακνπήι
ηνχ απάληεζε σο εμήο: «Ο Κχξηνο ζα παξαδψζεη εζέλα θαη ηνλ ιαφ ζνπ
ζηελ εμνπζία ησλ Φηιηζηαίσλ, θαη ζπ θαη νη πηνί ζνπ ζα πεζάλεηε». Δ
ςπρή ηνπ ακνπήι δελ βξηζθφηαλ ζηνλ Παξάδεηζν, ιφγσ ηνχ φηη ν
Παξάδεηζνο ήηαλ ζθξαγηζκέλνο εμαηηίαο ηνπ πξνπαηνξηθνχ
ακαξηήκαηνο ηνπ Ώδάκ θαη ηεο Βχαο. ηαλ ν ανχι ηα άθνπζε απηά,
θαηαηξνκνθξαηήζεθε θαη έπεζε θαηαγήο.
ΔδΪθην εηθνζηφ πΫκπην
Οη Φηιηζηαίνη παξαπνλέζεθαλ φηη ν ΑαπΎδ βξηζθφηαλ ζηε ρψξα
ηνπο, επεηδή γλψξηδαλ φηη ήηαλ δνχινο ηνπ ανχι. Σφηε αλαγθάζηεθε λα
θχγεη θαη λα επηζηξέςεη ζηε γε Εζξαήι.
.
ΔδΪθην εηθνζηφ Ϋθην
Οη Φηιηζηαίνη πνιέκεζαλ θαηά ησλ Εζξαειηηψλ ζην φξνο
Γειβνπέ. ηε κάρε απηή, νη Φηιηζηαίνη θφλεπζαλ ηνπο πηνχο ηνπ ανχι
Εσλάζαλ, Ώκηλαδάβ θαη Μειρηζά, θαη καδί ν ανχι πιεγψζεθε βαξηά˙
γηα λα κελ παξαδνζεί ζηα ρέξηα ησλ Φηιηζηαίσλ, δήηεζε απφ ηνλ
νπινθφξν ηνπ λα ηνλ ζθνηψζεη κε ην μίθνο ηνπ, φκσο εθείλνο δελ ήζειε
λα ην θάλεη. Έηζη, ν ανχι πήξε ην μίθνο ηνπ θαη έπεζε κφλνο ηνπ
επάλσ ζ‟ απηφ. ηαλ ν νπινθφξνο ηνπ είδε φηη ν ανχι πέζαλε. έπεζε θη
εθείλνο επάλσ ζην μίθνο ηνπ θαη πέζαλε καδί ηνπ. Μεηά απ‟ απηά, νη
θάηνηθνη ηεο Εαβίο έζαςαλ ηνλ ανχι θαη ηα παηδηά ηνπ.

116

3) ΑΜΟΤΖΛ Β΄
ΔδΪθην πξψην
Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ανχι, πήγε θάπνηνο ζηνλ ΑαπΎδ κε
ζρηζκέλα ξνχρα θαη κέζα ζηε ζθφλε. Μφιηο έθηαζε, έπεζε θάησ, ηνλ
πξνζθχλεζε θαη ηνπ είπε φηη ν ιαφο ηνπ Εζξαήι έθπγε απφ ηε κάρε, φηη
ν ανχι θαη ν Εσλάζαλ ζαλαηψζεθαλ θαη φηη ν ανχι ηνλ παξαθάιεζε
λα ηνλ ζθνηψζεη γηα λα κελ πέζεη ζηα ρέξηα ησλ Φηιηζηαίσλ. Σφηε, ν
ΑαπΎδ έθιαςε πνιχ ηνλ ανχι θαη ηνλ Εσλάζαλ θαη δηέηαμε λα
ζαλαηψζνπλ εθείλνλ πνπ ζαλάησζε ηνλ ανχι.
ΔδΪθην δεχηεξν
Ο ΑαπΎδ, χζηεξα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ ανχι, πήγε ζηελ πφιε ηεο
Ενπδαίαο Υεβξψλα, φπνπ νη θάηνηθνί ηεο ηνλ αλαθήξπμαλ βαζηιέα ηεο
θπιήο ηνπ Ενχδα. Καη ν Ώβελλήξ αλαθήξπμε βαζηιέα ησλ άιισλ θπιψλ
ηνπ Εζξαήι ηνλ Εεβνζζέ, πηφ ηνχ ανχι.
ΔδΪθην ηξέην
Έηζη, επηθξάηεζε πφιεκνο αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ΑαπΎδ
θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ανχι. κσο, επεηδή επηθξάηεζαλ δηακάρεο
απφ ηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηνλ Ώβελλήξ θαη ζηνλ Εεβνζζέ, ν
Ώβελλήξ είπε ζηνλ Ενχδα: «Κάλε ζπκθσλία καδί κνπ, θη εγψ ζα θάλσ
νιφθιεξνλ ηνλ Εζξαήι λα έξζεη κε ην κέξνο ζνπ». Σφηε ν ΑαπΎδ ηνχ
δήηεζε λα ηνπ θέξεη καδί ηνπ ηελ θφξε ηνχ ανχι ηε Μηράι, ηελ πξψηε
ηνπ γπλαίθα, φπσο θαη έγηλε. Ο Εσάβ, έλαο απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ
ΑαπΎδ, φηαλ είδε ηνλ Ώβελλήξ, λφκηδε φηη ήξζε γηα λα μεγειάζεη ηνλ
ΑαπΎδ, γη‟ απηφ θαη ηνλ ζθφησζε. Σφηε ν ΑαπΎδ είπε: «Βίκαη αζψνο γηα
ηνλ ζάλαην ηνπ Ώβελλήξ». Αηφηη ν ΑαπΎδ είρε εγγπεζεί ζηνλ Ώβελλήξ λα
απνρσξήζεη κε αζθάιεηα απφ ηε Υεβξψλα, ηελ πφιε φπνπ δηέκελε ν
ΑαπΎδ.
ΔδΪθην ηΫηαξην
ηαλ άθνπζε ν Εεβνζζέ, πηφο ηνχ ανχι, φηη πέζαλε ν Ώβελλήξ,
θνβήζεθε. Σφηε δχν άλδξεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ν Ρεράβ θαη ν ΐααλά,
κπήθαλ ζηνλ νίθν ηνχ Εεβνζζέ ηελ ψξα πνπ θνηκφηαλ, θαη ηνλ
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ζαλάησζαλ. Όζηεξα, παίξλνληαο ηελ θεθαιή ηνπ θνλεπζέληνο, πήγαλ
ζηνλ ΑαπΎδ θαη ηνπ ην είπαλ, λνκίδνληαο πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα
ραηξφηαλ ν ΑαπΎδ. κσο, εθείλνο νξγίζηεθε θαη δηέηαμε λα
απνθεθαιίζνπλ ηνπο δχν απηνχο πνπ είραλ απνθεθαιίζεη κε ηε ζεηξά
ηνπο έλαλ αζψν άλζξσπν κέζα ζην ζπίηη ηνπ ηελ ψξα πνπ θνηκφηαλ.
Έπεηηα δηέηαμε θαη πήξαλ ηελ θεθαιή ηνχ Εεβνζζέ θαη ηελ έζαςαλ ζηνλ
ηάθν ηνπ Ώβελλήξ.
ΔδΪθην πΫκπην
Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ βαζηιέα Εεβνζζέ θαη ηνπ Ώβελλήξ, ήξζαλ νη
πξεζβχηεξνη ηνπ Εζξαήι θαη έρξηζαλ ηνλ ΑαπΎδ βαζηιέα φισλ ησλ
θπιψλ ηνπ Εζξαήι. Ήηαλ ηφηε ηξηαληαεπηά εηψλ θαη βαζίιεπζε επί
ζαξάληα έηε. Βπηά έηε ήηαλ βαζηιέαο ηνπ Ενχδα ζηε Υεβξψλα, θαη
ηξηάληα ηξία έηε βαζηιέαο ηνπ Εζξαήι θαη ηνπ Ενχδα ζηα Εεξνζφιπκα.
Βπί ησλ εκεξψλ ηνπ ΑαπΎδ, ην ηζξαειηηηθφ έζλνο απέθηεζε δφμα θαη
κεγαιείν. Σν βαζίιεηφ ηνπ είρε κεγάιε έθηαζε. Πάληα ληθνχζε ζηνπο
πνιέκνπο θαηά ησλ ερζξψλ ηνπ Εζξαήι. Σέινο, έθηηζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ
αλάθηνξν.
ΔδΪθην Ϋθην
Ο ΑαπΎδ θάιεζε φινπο ηνπο εθιεθηνχο ησλ Εζξαειηηψλ θαη πήγαλ
ζηελ Καξαζηαξίκ, φπνπ βξηζθφηαλ ε Κηβσηφο ηεο Αηαζήθεο. Σε
κεηέθεξαλ κε ιακπξφηεηα απφ ηε Υεβξψλα ζηελ Εεξνπζαιήκ θαη ηελ
ηνπνζέηεζαλ πξνζσξηλά κέζα ζε ζθελή, δηφηη είραλ θαηά λνπ λα
θηίζνπλ αξγφηεξα κεγαινπξεπή λαφ. Καηά ηε κεηαθνξά, επεηδή ε
Κηβσηφο είρε γείξεη, ν Οπδά άπισζε ηα ρέξηα ηνπ ν Οδά γηα λα ηε
ζπγθξαηήζεη, θαη πέζαλε επηηφπνπ.
ΔδΪθην Ϋβδνκν
Μηα κέξα είπε ν Κχξηνο ζηνλ πξνθήηε Νάζαλ λα αλαγγείιεη
ζηνλ ΑαπΎδ φηη ν Κχξηνο ζέιεη λα ηνπ θηίζεη λαφ γηα λα θαηνηθήζεη.
Αηφηη ν Κχξηνο πνηέ δελ έκελε ζε λανχο, αιιά απφ ηελ εκέξα πνπ
εμήγαγε ηνπο Εζξαειίηεο απφ ηελ Ώίγππην έκελε ζε ζθελή.
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ΔδΪθην φγδνν
Πάληα ν ΑαπΎδ είρε ζηξαηησηηθέο λίθεο. Βμνπδεηέξσζε ηελ
θπξηαξρία ησλ Φηιηζηαίσλ πάλσ ζηε ρψξα ηνπ Εζξαήι θαη ηνπο
ππνδνχισζε. Βπίζεο, λίθεζε θαη ηνπο Μσαβίηεο.
ΔδΪθην Ϋλαην
Ο ΑαπΎδ δήηεζε λα κάζεη αλ βξίζθεηαη ζηε δσή θάπνηνο απφγνλνο
ηνπ θίινπ ηνπ Εσλάζαλ. Έηζη, έκαζε φηη δεη ν πηφο ηνχ Εσλάζαλ, ν
Μεκθηβνζζέ, ν νπνίνο δελ είρε πφδηα, επεηδή είρε γιηζηξήζεη απφ ηα
ρέξηα ηεο παξακάλαο ηνπ. Ο ΑαπΎδ, ράξηλ ηνπ παηέξα ηνπ, ηνλ θάιεζε
θαη ηνπ έδσζε πίζσ φια ηα θηήκαηα ηνπ ανχι. Βπίζεο, ηνλ έβαιε λα
κείλεη θνληά ηνπ θαη λα ηξψεη καδί ηνπ ζην ίδην ηξαπέδη.
ΔδΪθην δΫθαην
ηαλ πέζαλε ν βαζηιέαο ησλ Ώκκσληηψλ, ν ΑαπΎδ έζηεηιε
θάπνηνπο απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ γηα λα ζπιιππεζνχλ ηνλ πηφ ηνπ
βαζηιέα, ηνλ Ώλλψλ. Οη άξρνληεο φκσο είπαλ ζηνλ θχξηφ ηνπο φηη νη
αμησκαηνχρνη ήξζαλ γηα λα θαηαζθνπεχζνπλ ηελ πφιε θαη κεηά λα
επηζηξέςνπλ θαη λα ηελ θαηαζηξέςνπλ. Σφηε ν Ώλλψλ ζπλέιαβε ηνπο
αμησκαηνχρνπο ηνπ ΑαπΎδ, ηνπο μχξηζε ηα γέλεηα, ηνπο έθνςε ηα ξνχρα
κέρξη ηε κέζε θαη ηνπο έζηεηιε πίζσ. Μφιηο ην έκαζε ν ΑαπΎδ, έζηεηιε
ελαληίνλ ηνπο ηνλ αξρηζηξάηεγν Εσάβ κε ζηξαηηψηεο, θαη λίθεζε ν Εσάβ.
ΔδΪθην ελδΫθαην
Έλα βξάδπ ν ΑαπΎδ πεξπαηνχζε ζην δψκα ηνπ αλαθηφξνπ ηνπ.
Σφηε είδε θάησ κηα φκνξθε θνπέια θαη απνθάζηζε λα ηε θάλεη γπλαίθα
ηνπ. Ώξγφηεξα έκαζε φηη ε θνπέια απηή ήηαλ ε γπλαίθα ηνπ Οπξία θαη
ηελ έιεγαλ ΐεξζαβεέ. Σφηε ηελ θάιεζε ζην παιάηη θαη πιάγηαζε καδί
ηεο. Μεηά έβαιε ηνλ άλδξα ηεο ζην πην επηθίλδπλν ζεκείν ηνπ
πνιεκηθνχ κεηψπνπ, ψζηε λα ζθνησζεί. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Οπξία, ν
ΑαπΎδ παληξεχηεθε ηε ΐεξζαβεέ. Δ πξάμε απηή ηνπ ΑαπΎδ ήηαλ έλα
πνιχ κεγάιν ακάξηεκα θαη ν Θεφο ηνλ ηηκψξεζε ζθιεξά.
ΔδΪθην δσδΫθαην
Ο Θεφο έζηεηιε ζηνλ ΑαπΎδ ηνλ πξνθήηε Νάζαλ γηα λα ηνπ πεη φηη
ην παηδί ηνπ ζα πεζάλεη. Σφηε ν ΑαπΎδ λήζηεςε επί έμη εκέξεο θαη
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πφλεζε πνιχ. Σελ αιεζηλή κεηάλνηα γηα ην ακάξηεκά ηνπ ηελ εθθξάδεη
ζε έλαλ απφ ηνπο ςαικνχο ηνπ, ηνλ πεληεθνζηφ ςαικφ: «Βιέεζέ κε,
Θεέ κνπ, Βζχ πνπ είζαη ειεήκσλ». Όζηεξα ν ΑαπΎδ ζπλεπξέζεθε κε ηε
γπλαίθα ηνπ ηε ΐεξζαβεέ θαη γέλλεζε ηνλ πηφ ηνπ νινκψληα, ηνλ
νπνίν αγαπνχζε πνιχ ν Θεφο.
ΔδΪθην δΫθαην ηξέην
Ο Ώκλψλ, ν πηφο ηνπ ΑαπΎδ, αγάπεζε ηελ εηεξνζαιή ηνπ
αδειθή Θεκάξ, θαη ην είπε ζηνλ θίιν θαη εμάδειθφ ηνπ Εσλάδαβ, ν
νπνίνο ηνλ πξνέηξεςε λα ππνθξηζεί ηνλ άξξσζην θαη λα δεηήζεη απφ ηε
Θεκάξ λα ηνλ πεξηπνηεζεί. Όζηεξα ηελ ππνρξέσζε λα πιαγηάζεη καδί
ηνπ κε ηε βία. ηαλ ν Ώβεζζαιψκ, ν αδειθφο ηεο Θεκάξ, ηα έκαζε φια
απηά, ζθφησζε ηνλ αδειθφ ηνπ Ώκλψλ θαη έκεηλε ζηε Γεδζνχξ επί ηξία
έηε.
ΔδΪθην δΫθαην ηΫηαξην
Ο Εσάβ έζηεηιε κηα γπλαίθα ζηνλ ΑαπΎδ, ηελ νπνία είρε
ζπκβνπιεχζεη λα ηνπ πεη φηη είρε δχν πηνχο, θαη ν έλαο θφλεπζε ηνλ
άιιν, θαη φηη νη ζπγγελείο ηεο ζέινπλ λα θνλεχζνπλ ηνλ άιιν γηα ην
θαθφ πνπ έθαλε ζηνλ αδειθφ ηνπ. Ο ΑαπΎδ θαηάιαβε φηη ν Εσάβ έβαιε
ηε γπλαίθα λα ηνπ ηα πεη απηά θαη δηέηαμε λα επηζηξέςεη ν πηφο ηνπ ν
Ώβεζζαιψκ ζηα Εεξνζφιπκα, φκσο, φηαλ ήξζε, δελ δέρηεθε λα ηνλ δεη.
Μεηά απφ δχν έηε, αθνχ ν Ώβεζζαιψκ θάιεζε δχν θνξέο ηνλ Εσάβ γηα
λα ηνλ ζηείιεη ζην παηέξα ηνπ θαη εθείλνο δελ πήγαηλε, δηέηαμε ηνπο
ππεξέηεο ηνπ λα θάςνπλ ην ρσξάθη ηνπ Εσάβ, ψζηε λα δερηεί λα πάεη
ζηνλ παηέξα ηνπ ηνλ ΑαπΎδ.
ΔδΪθην δΫθαην πΫκπην
Μηα κέξα ν Ώβεζζαιψκ δήηεζε ηελ άδεηα ηνπ βαζηιέα λα πάεη
ζηε Υεβξψλα γηα λα πξνζθέξεη ζπζίεο. Ο ΑαπΎδ ηνχ έδσζε ηελ άδεηα
πνπ δήηεζε. ηε Υεβξψλα ν Ώβεζζαιψκ ζπγθέληξσζε πνιχ ιαφ θαη
πήξε καδί ηνπ θαη ηνλ Ώρηηφθει, ηνλ ζχκβνπιν ηνπ ΑαπΎδ, θαη
επαλαζηάηεζε ελαληίνλ ηνπ παηέξα ηνπ. Σφηε ν ΑαπΎδ θαηέθπγε
πεξίιππνο ζηα βνπλά, δηφηη δελ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ηνλ πηφ
ηνπ Ώβεζζαιψκ.
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ΔδΪθην δΫθαην Ϋθην
ηαλ ν ΑαπΎδ πιεζίαδε ζηε ΐανπξίκ, θάπνηνο νλφκαηη εκεΎ
άξρηζε λα ηνλ θαηαξηέηαη θαη πέηαγε πέηξεο ηφζν ζ‟ εθείλνλ φζν θαη ζε
φινπο ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ. Σφηε ν Ώβεζζά ζέιεζε λα ηνλ ζθνηψζεη,
φκσο ν ΑαπΎδ ηνλ εκπφδηζε. Ο Ώρηηφθει είπε ζηνλ Ώβεζζαιψκ λα
πιαγηάζεη κε ηηο παιιαθίδεο ηνπ παηέξα ηνπ, ηηο νπνίεο είρε αθήζεη ζην
αλάθηνξφ ηνπ, ψζηε λα ηνλ θνβνχληαη.
ΔδΪθην δΫθαην Ϋβδνκν
Ο Ώρηηφθει είπε ζηνλ Ώβεζζαιψκ λα ζπγθεληξψζεη ζηξαηφ θαη
λα πάεη λα πιήμεη ηνλ ΑαπΎδ, θαζψο ζα ήηαλ θνπξαζκέλνο θαη
εμαληιεκέλνο. Ο Ώβεζζαιψκ δήηεζε θαη ηε ζπκβνπιή ηνχ Υνπζί, ν
νπνίνο ήηαλ θίινο ηνπ ΑαπΎδ. Βθείλνο ηνπ είπε φηη δελ ζπκθσλεί κε ηε
ζπκβνπιή ηνπ Ώρηηφθει θαη πξφηεηλε λα ζπγθεληξψζεη φινπο ηνπο
Εζξαειίηεο θαη, φηαλ ζπλαληήζνπλ ηνλ ΑαπΎδ, λα πέζνπλ πάλσ ηνπ.
Ώπηή ε ζπκβνπιή άξεζε πνιχ ζηνλ Ώβεζζαιψκ θαη ζηνπο Εζξαειίηεο,
θη έηζη καηαηψζεθε ην ζρέδην ηνπ Ώρηηφθει, ν νπνίνο απφ ηε
ζηελνρψξηα ηνπ θξεκάζηεθε, θαη ηνλ έζαςαλ ζηνλ ηάθν ηνπ παηέξα ηνπ.
ΔδΪθην δΫθαην φγδνν
Ο ΑαπΎδ κνίξαζε ηνλ ιαφ ηνπ ζε ηξία κέξε: ην έλα ηξίην ππφ ηηο
δηαηαγέο ηνπ Εσάβ, ην δεχηεξν ηξίην ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Ώβεζζά, θαη
ην άιιν ηξίην ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Βζζί. κσο, θαζψο αξλήζεθαλ λα
βγεη καδί ηνπο ν ΑαπΎδ ζηνλ πφιεκν, μέζπαζε κάρε αλάκεζα ζηνλ
ζηξαηφ ηνπ ΑαπΎδ θαη ζηνλ ζηξαηφ ηνπ Ώβεζζαιψκ, ζηελ νπνία λίθεζε
ν ζηξαηφο ηνπ ΑαπΎδ. Καη θαζψο ν Ώβεζζαιψκ έηξερε κε ην άινγφ ηνπ
γηα λα ζσζεί, ηα φκνξθα θαη καθξηά καιιηά ηνπ πηάζηεθαλ ζηα θιαδηά
ελφο δέληξνπ. Καζψο θξεκφηαλ ζηα θιαδηά, ν Εσάβ έξξημε έλα βέινο θαη
ηνλ ζθφησζε, παξ‟ φηη ν βαζηιέαο ΑαπΎδ είρε δηαηάμεη λα κε θνλεχζνπλ
ηνλ Ώβεζζαιψκ.
ΔδΪθην δΫθαην Ϋλαην
Ο ΑαπΎδ, ηαξαγκέλνο απφ ην θαθφ λέν, αλέβεθε ζην δσκάηηφ ηνπ
θαη έθιαςε πνιχ, δεηψληαο λα πεζάλεη εθείλνο αληί ηνπ πηνχ ηνπ. Σφηε ν
Εσάβ είπε ζηνλ βαζηιέα φηη απηφ πνπ θάλεη δελ είλαη ζσζηφ. Ώληί λα
ραξεί ν ιαφο γηα ηε λίθε, πελζεί ζαλ λα έραζαλ ηνλ πφιεκν. Έηζη, ν ιαφο
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πνπ απνζηάηεζε καδί κε ηνλ Ώβεζζαιψκ (δειαδή ν ιαφο εκεΎ θαη ν
ιαφο Μεκθηβνζζέ) δήηεζε ζπγγλψκε απφ ηνλ ΑαπΎδ, θαη ν κεγαιφςπρνο
ΑαπΎδ ηνχο ζπγρψξεζε θαη έθεξε ηελ εηξήλε, ηελ επηπρία θαη ηε γαιήλε
ζην απέξαλην θξάηνο ηνπ.
ΔδΪθην εηθνζηφ
ηε Γάιγαια δνχζε έλαο θαθνήζεο άλζξσπνο νλφκαηη ηβά, ν
νπνίνο έιεγε ζηνλ ιαφ φηη δελ έρνπλ θακκία ζρέζε κε ηνλ ΑαπΎδ. Σφηε
φινη νη Εζξαειίηεο ηνλ αθνινχζεζαλ εθηφο απφ ηε θπιή ηνπ Ενχδα.
Έηζη, ν ΑαπΎδ δηέηαμε ηνλ Ώβεζζά λα θνλεχζεη ηνλ ηβά, ν νπνίνο
θξπβφηαλ ζηελ πφιε Ώβέι-ΐαηζκαρά. Ο Εσάβ πνιηφξθεζε ηελ πφιε, θαη
ηφηε κηα γπλαίθα ηνχ είπε: «Μελ θαηαζηξέςεηο ηελ πφιε, θη εγψ ζα ζνπ
ξίμσ απφ ην ηείρνο ηελ θεθαιή πνπ δεηάο».
ΔδΪθην εηθνζηφ πξψην
Σελ επνρή πνπ βαζίιεπε ν ΑαπΎδ έπεζε πείλα, πνπ θξάηεζε ηξία
έηε. Ο Κχξηνο είπε ζηνλ ΑαπΎδ φηη ε πείλα νθεηιφηαλ ζηνπο θφλνπο πνπ
έθαλε ν ανχι θαη νη δηθνί ηνπ φηαλ ζθφησζαλ ηνπο Γαβασλίηεο.
Έηζη, θάιεζε ν ΑαπΎδ ηνπο Γαβασλίηεο θαη ηνπο είπε φηη ζα
κπνξνχζε λα επαλνξζψζεη ην θαθφ πνπ ηνπο είρε βξεη. Βθείλνη ηνπ
είπαλ λα ηνπο παξαδψζεη επηά άλδξεο απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ ανχι
γηα λα ηνπο θξεκάζνπλ ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ, φπσο θη έγηλε.
ΔδΪθην εηθνζηφ δεχηεξν
Σν εδάθην απηφ πεξηέρεη κηα κεγάιε πξνζεπρή ηνπ Γαπΐδ πξνο ηνλ
Κχξην.
ΔδΪθην εηθνζηφ ηξέην
Σν εδάθην απηφ πεξηέρεη ηνπο επίιεθηνπο πνιεκηζηέο ηνπ Γαπΐδ θαη
ηα θαηνξζψκαηά ηνπο.
ΔδΪθην εηθνζηφ ηΫηαξην
Μηα κέξα νξγίζηεθε ν Κχξηνο θαηά ησλ Εζξαειηηψλ θαη είπε
ζηνλ ΑαπΎδ: «Μέηξεζε ηνπο άλδξεο ηνπ Εζξαήι θαη ηνπ Ενχδα». Ο
αξηζκφο ηεο απνγξαθήο ηνπ ιανχ Εζξαήι ήηαλ νθηαθφζηεο ρηιηάδεο
αμηφκαρνη άλδξεο θαη ε θπιή ηνπ Ενχδα πεληαθφζηεο ρηιηάδεο αμηφκαρνη
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άλδξεο. Δ θαξδηά ηνπ ΑαπΎδ ηνλ έιεγρε, θαη ν Κχξηνο έζηεηιε ηνλ
πξνθήηε Γαδ γηα λα πεη ζηνλ ΑαπΎδ λα δηαιέμεη κία απφ ηηο εμήο
ηηκσξίεο πνπ ζα ηνπ έβαδε ν Κχξηνο:
1)
Να πέζεη επί ηξία έηε πείλα ζηε ρψξα ηνπ.
2)
Να θχγεη επί ηξεηο κήλεο θπλεγεκέλνο απφ ηνπο ερζξνχο ηνπ.
3)
Να πέζεη ζαλαηηθφ ζηε ρψξα ηνπ επί ηξεηο εκέξεο.
Ο ΑαπΎδ επέιεμε λα πέζεη ζηα ρέξηα ηνπ Κπξίνπ θαη φρη ζε
αλζξψπηλα ρέξηα. Ο Κχξηνο έζηεηιε ινηπφλ επηδεκία ζηνπο Εζξαειίηεο,
κε απνηέιεζκα λα πεζάλνπλ εβδνκήληα ρηιηάδεο άλζξσπνη. Όζηεξα ν
πξνθήηεο Γαδ είπε ζηνλ ΑαπΎδ φηη, γηα λα ζηακαηήζεη ε επηδεκία,
πξέπεη λα θηίζεη ζην αιψλη ηνπ Οξλά έλα ζπζηαζηήξην. Ο ΑαπΎδ ηήξεζε
απηή ηελ εληνιή.

4) ΒΑΗΛΔΧΝ Α΄
ΔδΪθην πξψην
Ο ΑαπΎδ, γέξνο θαη άξξσζηνο, ρξεηαδφηαλ βνήζεηα˙ έηζη, ηνπ
έθεξαλ κηα θαιή θφξε θαη ηνλ ππεξεηνχζε. ηαλ ν Ώδσλίαο είδε φηη ν
παηέξαο ηνπ πεζαίλεη, εμνπιίζηεθε θαη αλαθήξπμε ηνλ εαπηφ ηνπ
βαζηιέα. ηαλ ην άθνπζε απηφ ε ΐεξζαβεέ, ε κεηέξα ηνπ νινκψληα,
έηξεμε ζηνλ γέξν πηα ΑαπΎδ θαη ηνπ είπε φηη, ελψ είρε νξθηζηεί φηη ν
νινκψλ ζα ηνλ δηαδερφηαλ ζηνλ ζξφλν, ηψξα έγηλε βαζηιηάο ν
Ώδσλίαο, ρσξίο ν ΑαπΎδ λα ην γλσξίδεη. Έπεηηα ν ΑαπΎδ θάιεζε ηνλ
ηεξέα αδψθ θαη ηνλ πξνθήηε Νάζαλ γηα λα ρξίζνπλ ηνλ νινκψληα
βαζηιέα ηνπ Εζξαήι.
ΔδΪθην δεχηεξν
Οη εκέξεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ΑαπΎδ πιεζίαδαλ. Έηζη, θάιεζε ηνλ
πηφ ηνπ νινκψληα θαη ηνλ ζπκβνχιεπζε λα είλαη ηζρπξφο, λα ηεξεί ηηο
εληνιέο ηνπ Θενχ θαη λα κελ ηηο παξαβαίλεη πνηέ, θαη, αθνχ
νινθιήξσζε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, θνηκήζεθε ηνλ αηψλην χπλν ζηελ
Εεξνπζαιήκ. αξάληα νιφθιεξα έηε ν ΑαπΎδ ήηαλ ν κεγάινο βαζηιέαο
ηνπ Εζξαήι.
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ΔδΪθην ηξέην
Ο νινκψλ έιαβε σο γπλαίθα ηνπ ηελ θφξε ηνπ Φαξαψ, βαζηιέα
ηεο Ώηγχπηνπ. Έπεηηα ζθέθηεθε λα θηίζεη κεγαινπξεπή Ναφ ηνπ Θενχ
θαη αλάθηνξν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, δηφηη κέρξη ηφηε ε ιαηξεία ηνπ Θενχ
γηλφηαλ ζε ςειά βνπλά. Μηα κέξα ν νινκψλ αλέβεθε ζηε Γαβαψλ γηα
ζπζία. Βθεί ηνπ παξνπζηάζηεθε ν Κχξηνο θαη ηνπ είπε: «Γήηεζέ κνπ φ,ηη
ζέιεηο». Σφηε ν νινκψλ ηνχ είπε φηη ζέιεη ζνθία, θαη ν Κχξηνο ηνπ ηελ
έδσζε. Έηζη, κηα κέξα παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ νινκψληα δχν γπλαίθεο
θαη ηνπ είπαλ φηη δνχζαλ ζην ίδην ζπίηη, θαη θάζε κία είρε ην δηθφ ηεο
παηδί. Μηα κέξα φκσο πέζαλε ν γηνο ηεο κίαο, δηφηη απηή έπεζε πάλσ ηνπ
ζηνλ χπλν ηεο. Όζηεξα ζεθψζεθε ηα κεζάλπθηα, έβαιε ην λεθξφ παηδί
ηεο ζηε ζέζε ηνπ δσληαλνχ παηδηνχ ηεο άιιεο θαη πήξε ην δσληαλφ
παηδί θαη ην έβαιε δίπια ηεο. κσο, ε άιιε γπλαίθα δηαθσλνχζε κε ηα
ιφγηα ηεο πξψηεο. Έηζη, ν νινκψλ, κε κεγάιε ζνθία, δηέηαμε λα
θφςνπλ ην παηδί ζε δχν θνκκάηηα θαη λα ην κνηξάζνπλ. Σφηε ε αιεζηλή
κεηέξα έθξαμε ιέγνληαο: «Αψζε ην παηδί ζηελ άιιε γπλαίθα θαη κελ ην
ζθνηψζεηο». Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαλφεζε ν νινκψλ πηνα είλαη ε
αιεζηλή κεηέξα.
ΔδΪθην ηΫηαξην
Ο νινκψλ ήηαλ ν ζνθφηεξνο θαη δηθαηφηεξνο άλζξσπνο θαη
βαζηιέαο ηνπ θφζκνπ, θαη πνιιά έζλε έξρνληαλ ζ‟ απηφλ γηα λα
αθνχζνπλ ηε ζνθία ηνπ.
ΔδΪθην πΫκπην
Ο νινκψλ δήηεζε απφ ηνλ Υηξάκ, βαζηιέα ηεο Σχξνπ, λα
θνπνχλ μχια θέδξσλ θαη πεχθσλ απφ ηνλ Λίβαλν γηα ην θηίζηκν ηνπ
Νανχ ηνπ Θενχ.
ΔδΪθην Ϋθην
Ο Ναφο ήηαλ έλα απφ ηα αξηζηνπξγήκαηα ησλ αηψλσλ˙ ρξπζάθη,
αζήκη θαη πνιχηηκα ζθεχε θνζκνχζαλ ηνλ πακκέγηζην εθείλν Ναφ ηνπ
Θενχ. Ο Ναφο είρε δχν κέξε: ηα Άγηα ησλ Ώγίσλ θαη ην Άγηνλ, ηα νπνία
ρσξίδνληαλ απφ ην θαηαπέηαζκα. Βίρε δχν απιέο: κία γηα ηνπο ηεξείο θαη
κία γηα ηνλ ιαφ. Βπίζεο, ζηα Άγηα ησλ Ώγίσλ ηνπνζεηήζεθε ε Κηβσηφο
κε ηηο δέθα εληνιέο.
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ΔδΪθην Ϋβδνκν
Δ νηθνδφκεζε ηνπ Νανχ καδί κε ηα αλάθηνξα θξάηεζε δεθαηξία
έηε κέρξη λα νινθιεξσζεί. ην ίδην εδάθην πεξηγξάθεηαη ε νηθνδφκεζε
ηνπ αλαθηφξνπ ηνπ νινκψληα.
ΔδΪθην φγδνν
Ο βαζηιέαο νινκψλ ζπγθέληξσζε ζηελ Εεξνπζαιήκ φινπο ηνπο
πξεζβπηέξνπο ηνπ Εζξαήι θαη ηνπο αξρεγνχο ησλ θπιψλ, γηα λα
κεηαθέξνπλ ηελ Κηβσηφ ηεο Αηαζήθεο απφ ηε ηψλ ζηνλ Ναφ. Βθεί
ζπγθεληξψζεθε φιε ε ηζξαειηηηθή θνηλφηεηα θαη πξνζέθεξε πνιιέο
ζπζίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εγθαηληάζηεθε ν Ναφο ηνπ Κπξίνπ.
ΔδΪθην Ϋλαην
Ο Κχξηνο παξνπζηάζηεθε γηα δεχηεξε θνξά ζηνλ βαζηιέα
νινκψληα θαη ηνπ είπε: «Άθνπζα ηελ πξνζεπρή ζνπ. Ώγίαζα ηνλ λαφ
πνπ έθηηζεο. Βάλ ηεξήζεηο φια ηα πξνζηάγκαηα θαη ηηο εληνιέο κνπ, ζα
δηαηεξήζεηο ηνλ ζξφλν ζνπ γηα πάληα. Βάλ φκσο απνκαθξπλζείηε απφ
απηφλ θαη ιαηξεχζεηε άιινπο ζενχο, ηφηε ζα ζαο μεξηδψζσ απφ ηε
ρψξα πνπ ζαο έδσζα». Όζηεξα ν νινκψλ έδσζε ζηνλ βαζηιέα ηεο
Σχξνπ Υηξάκ είθνζη πφιεηο ζηε Γαιηιαία, ιφγσ ηνχ φηη ηνλ βνήζεζε
ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ Νανχ θαη ησλ ππφινηπσλ νηθνδνκεκάησλ.
ΔδΪθην δΫθαην
Δ βαζίιηζζα ηνπ αβά επηζθέθζεθε ηνλ νινκψληα γηα λα
βεβαησζεί γηα ηε ζνθία ηνπ, ηα έξγα ηνπ θαη ηα πινχηε ηνπ. Ήξζε
ινηπφλ θνξησκέλε κε αξψκαηα, ρξπζάθη θαη πνιχηηκα πεηξάδηα. ηαλ
γλψξηζε ηνλ νινκψληα, ελζνπζηάζηεθε θαη ηνπ είπε φηη απηά πνπ
άθνπζε γη‟ απηφλ ήηαλ ηα κηζά. Καηφπηλ ν βαζηιέαο ηήο πξνζέθεξε θαη
απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ πνιιά δψξα.
ΔδΪθην ελδΫθαην
Ο βαζηιέαο νινκψλ αγάπεζε πνιιέο μέλεο γπλαίθεο, θάηη πνπ
είρε απαγνξεχζεη ν Θεφο ζηνπο Εζξαειίηεο, γηα λα κελ παξαζπξζνχλ
ζηε ιαηξεία ησλ ζεψλ ηνπο. Ο νινκψλ ινηπφλ είρε επηαθφζηεο
ζπδχγνπο θαη ηξηαθφζηεο παιιαθίδεο. Ο βαζηιέαο νινκψλ μέραζε ηνλ
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Κχξην, δελ ηεξνχζε ηηο εληνιέο Σνπ, θαη θαζηέξσζε ηεξνχο ηφπνπο γηα
ηνπο ζενχο ησλ γπλαηθψλ ηνπ, ψζηε λα κπνξνχλ απηέο λα ζπζηάδνπλ
ζηνπο ζενχο ηνπο. Έηζη, νξγηζκέλνο ν Κχξηνο γηα ηε δηαγσγή ηνπ
νινκψληα, ηνλ ηηκψξεζε ζθιεξά. Ο νινκψλ πέζαλε ζε ειηθία
εβδνκήληα εηψλ, έρνληαο βαζηιεχζεη επί ζαξάληα έηε, θαη
αλαθεξχρζεθε βαζηιέαο ηνπ Εζξαήι ν πηφο ηνπ Ρνβνάκ, ν νπνίνο
αχμεζε ηνπο θφξνπο θαη επέδεημε θαθή ζπκπεξηθνξά, κε απνηέιεζκα ν
ιαφο λα επαλαζηαηήζεη. Έηζη, νη δέθα θπιέο δηάιεμαλ γηα βαζηιέα ηνπο
ηνλ δνχιν ηνπ νινκψληα Εεξνβνάκ, θαη ην βαζίιεην ήηαλ ην Βαζίιεην
ηνπ Ηζξαήι, κε πξσηεχνπζα ηε πρέκ. Οη άιιεο δχν θπιέο, ηνπ Ενχδα
θαη ηνπ ΐεληακίλ, έκεηλαλ πηζηέο ζηνλ Ρνβνάκ, θαη ην βαζίιεηφ ηνπο
ήηαλ ην Βαζίιεην ηνπ Ηνχδα, κε πξσηεχνπζα ηελ Εεξνπζαιήκ.
ΔδΪθην δσδΫθαην
Ο Ρνβνάκ πήγε ζηε ίθηκα, φπνπ φιε ε ηζξαειηηηθή θνηλφηεηα
ηνπ είπε: «Ώλ καο ειαθξχλεηο ηνλ δπγφ ηεο ζθιεξήο δνπιείαο πνπ καο
επηθφξηηζε ν παηέξαο ζνπ, ηφηε ζα ζε ππεξεηνχκε γηα φιε καο ηε δσή».
Ο Ρνβνάκ ηνχο δήηεζε ηξεηο εκέξεο γηα λα ζπκβνπιεπηεί ηνπο
πξεζβπηέξνπο, νη νπνίνη ηνπ είπαλ λα δερζεί, εθείλνο φκσο απέξξηςε ηε
ζπκβνπιή ηνπο θαη δήηεζε ηε ζπκβνπιή ησλ λεαξψλ πνπ είραλ
κεγαιψζεη καδί ηνπ, πνπ ηνπ είπαλ λα πεη ζηνλ ιαφ: «Ο παηέξαο κνπ
ζαο θφξησζε κε δπγφ βαξχ, αιιά εγψ ζα ζαο ηνλ θάλσ αζήθσην. Ο
παηέξαο κνπ ζαο ηηκσξνχζε κε απιά καζηίγηα, ελψ εγψ ζα ζαο ηηκσξψ
κε καζηίγηα πνπ έρνπλ ζίδεξα ζηελ άθξε». Όζηεξα απ‟ φια απηά, ν
Εεξνβνάκ έγηλε βαζηιέαο ηνπ Εζξαήι εθηφο απφ ηε θπιή ηνπ Ενχδα, ηελ
νπνία μαλαζπγθέληξσζε ν Ρνβνάκ καδί κε ηε θπιή ηνπ ΐεληακίλ γηα λα
πνιεκήζνπλ ην βαζίιεην ηνπ Εζξαήι. Σφηε ν Εεξνβνάκ θνβήζεθε θαη
έθηηαμε δχν ρξπζά κνζράξηα, λνκίδνληαο έηζη φηη ζα ηνλ πξνζηάηεπαλ
απφ ηνλ Ρνβνάκ.
ΔδΪθην δΫθαην ηξέην
Ο Κχξηνο απέζηεηιε έλαλ πξνθήηε ζηνλ Εεξνβνάκ, γηα λα ηνπ πεη
φηη ζα γελλεζεί ν Εσζίαο, έλαο απφ ηνπο απνγφλνπο ηνπ ΑαπΎδ, ν νπνίνο
ζα βαζηιεχζεη ζηνλ Εζξαήι. εκείν γηα φια απηά είλαη φηη ζα ζπάζεη ζε
θνκκάηηα ην ζπζηαζηήξην θαη ζα ρπζεί ε ζηάρηε πνπ είλαη επάλσ ηνπ.
ηαλ ν βαζηιέαο Εεξνβνάκ ηα άθνπζε απηά, άπισζε ην ρέξη ηνπ θαηά
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ζηνλ πξνθήηε. Σφηε ην ρέξη ηνπ μεξάζεθε θαη δελ κπνξνχζε λα ην
επαλαθέξεη ζηε ζέζε ηνπ. Όζηεξα ν πξνθήηεο παξαθάιεζε ηνλ Θεφ λα
επαλαθέξεη ην ρέξη ηνπ Εεξνβνάκ ζηε ζέζε ηνπ, φπσο θη έγηλε. Μεηά απ‟
απηφ, ν βαζηιέαο ζέιεζε λα θαιέζεη ηνλ πξνθήηε ζην αλάθηνξν γηα
θαγεηφ, φκσο ν πξνθήηεο ηνχ είπε φηη ν Θεφο ηνχ απαγφξεπζε λα ηξψεη
θαη λα πίλεη ζηνλ ηφπν απηφ, θαη λα κε γπξίζεη απφ ηνλ ίδην δξφκν.
Ώθνχ έθπγε ν πξνθήηεο, ηνλ αθνινχζεζε έλαο άιινο πξνθήηεο,
γέξνληαο, πνπ ηνπ είπε: «Άγγεινο Κπξίνπ κνχ είπε λα ζε πάξσ ζην ζπίηη
κνπ γηα λα θαο θαη λα πηεηο», θάηη πνπ έγηλε. κσο ήξζε ιφγνο Κπξίνπ
ζηνλ πξψην πξνθήηε, ιέγνληάο ηνπ: «Βπεηδή δελ πεηζάξρεζεο νχηε
ηήξεζεο ηηο εληνιέο, ην πηψκα ζνπ δελ ζα ζαθηεί ζηνλ ηάθν ησλ
πξνγφλσλ ζνπ», φπσο θη έγηλε, θαζψο ζηελ νδφ ηεο επηζηξνθήο ηνπ
φξκεζε θαηεπάλσ ηνπ έλα ιηνληάξη θαη ηνλ ζαλάησζε. Σφηε ν γέξνληαο
πξνθήηεο, λνηψζνληαο ηχςεηο, ηνλ έζαςε ζηνλ δηθφ ηνπ ηάθν.
ΔδΪθην δΫθαην ηΫηαξην
Σνλ θαηξφ εθείλν αξξψζηεζε ν Ώβηνχ, ν πηφο ηνπ Εεξνβνάκ. Ο
Εεξνβνάκ δήηεζε απφ ηε γπλαίθα ηνπ λα κεηακθηεζηεί, ψζηε λα κελ ηελ
θαηαιάβνπλ φηη είλαη γπλαίθα ηνπ, θαη λα πάεη ζηνλ πξνθήηε Ώρηά, γηα
λα ηνλ ξσηήζεη αλ ζα γίλεη ν Ώβηνχ βαζηιέαο ηνπ Εζξαήι. Σφηε ν
Κχξηνο είπε ζηνλ πξνθήηε Ώρηά λα πεη ζηε γπλαίθα φηη φπνηνο απφ ηελ
νηθνγέλεηά ηεο πεζάλεη, ην πηψκα ηνπ ζα ην θάλε ηα ζθπιηά θαη ηα
φξλεα, δηφηη έθηηαμε μέλνπο ζενχο θαη αγλφεζε ηνλ Κχξην˙ επίζεο, λα
ηεο πεη φηη ν κφλνο πνπ ζα εληαθηαζηεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηεο ζα είλαη
ν πηφο ηεο, ιφγσ ηνχ φηη ν Κχξηνο ηνπ βξήθε θάηη θαιφ. Έηζη, ηνλ
Εεξνβνάκ ηνλ δηαδέρζεθε ζηνλ ζξφλν ηνπ ν άιινο πηφο ηνπ, ν Ναδάβ.
ΔδΪθην δΫθαην πΫκπην
Ο Ώβηνχ, πηφο ηνπ Ραβνάκ, έγηλε βαζηιέαο ηνπ Ενχδα θαη
βαζίιεπζε ζηελ Εεξνπζαιήκ επί ηξία έηε. Δ κεηέξα ηνπ ήηαλ θφξε ηνπ
Ώβεζζαιψκ. Δ θαξδηά ηνπ δελ ήηαλ αθνζησκέλε ζηνλ Κχξην. Ο
πφιεκνο πνπ είρε μεζπάζεη αλάκεζα ζηνλ Ρνβνάκ θαη ζηνλ Εεξνβνάκ
ζπλερίζηεθε θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ Ώβηά, αλάκεζα ζηνλ
ίδην θαη ζηνλ Εεξνβνάκ. Ο Ώβηά πέζαλε θαη ηνλ δηαδέρζεθε ζηνλ ζξφλν
ηνπ ν πηφο ηνπ Ώζά, ν νπνίνο βαζίιεπζε επί ζαξάληα έλα έηε θαη έπξαμε
ην ζσζηφ ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ. Ξέζπαζε πφιεκνο αλάκεζα ζηνλ Ώζά
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θαη ηνλ ΐααζά, βαζηιέα ηνπ Εζξαήι.Ο Ώζά έδσζε φιν ην αζήκη θαη ην
ρξπζάθη πνπ είρε ζηνλ βαζηιέα ησλ χξσλ, ΐελ-Ώδάδ, γηα λα ηνλ
απαιιάμεη απφ ηνλ ΐααζά θαη ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ.
ΔδΪθην δΫθαην Ϋθην
Ο Κχξηνο είπε ζηνλ ΐααζά φηη ζα ηνλ εμαθαλίζεη καδί κε ηνπο
απνγφλνπο ηνπ, δηφηη έπξαμε ην θαθφ ελψπηνλ ηνπ Κπξίνπ. Έηζη,
δηαδέρζεθε ηνλ ΐαζά ζηνλ ζξφλν ηνπ ν πηφο ηνπ Διά γηα δχν έηε. κσο,
ν αμησκαηνχρνο ηνπ Γακβξί ζπλσκφηεζε ελαληίνλ ηνπ θαη ηνλ ζθφησζε.
Μεηά απ‟ απηφ, ν Γακβξί έγηλε βαζηιέαο γηα επηά εκέξεο θαη εμφλησζε
φιε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ΐααζά. ηαλ νη ζηξαηηψηεο έκαζαλ ηη ζπλέβε,
αλαθήξπμαλ βαζηιέα ηνπ Εζξαήι ηνλ αξρηζηξάηεγν Ώκβξί, θαη ν Γακβξί
θιείζηεθε απφ ην θφβν ηνπ ζην αλάθηνξφ ηνπ θαη απηνθηφλεζε
βάδνληαο θσηηά ζηνλ εαπηφ ηνπ.
ΔδΪθην δΫθαην Ϋβδνκν
Κάπνηε ν Θεφο έζηεηιε ηνλ πξνθήηε Διία, έλαλ απφ ηνπο
ζπνπδαηφηεξνπο πξνθήηεο ηνπ Εζξαήι, ζηνλ βαζηιέα ηνπ Εζξαήι,
Ώραάβ, θαη ηνπ είπε: «Οξθίδνκαη εδψ, ελψπηνλ ηνπ Θενχ, φηη δελ ζα
βξέμεη, νχηε ζα πέζεη δξνζηά ζην βαζίιεηφ ζνπ, κέρξη ηελ εκέξα πνπ ζα
παξαθαιέζσ ηνλ Θεφ λα ζηείιεη βξνρή». Βπίζεο, ηνλ δηέηαμε ν Κχξηνο
λα θξπθηεί θνληά ζηνλ ρείκαξξν Υνξξάζ, απέλαληη απφ ηνλ Ενξδάλε
πνηακφ, γηα λα κπνξεί λα πίλεη λεξφ απφ εθεί, θαη κε δηαηαγή ηνπ
Κπξίνπ ηα θνξάθηα ηνχ έθεξλαλ ςσκί θαη θξέαο πξσί θαη βξάδπ. Μεηά
φκσο απφ κεξηθέο εκέξεο μεξάζεθε ν ρείκαξξνο, θαη είπε ν Κχξηνο ζηνλ
Διία λα πάεη ζηε αξεπηά θαη λα κείλεη εθεί. ηελ πφιε εθείλε
ζπλάληεζε κηα ρήξα, πνπ ηεο δήηεζε λεξφ θαη ςσκί. Βθείλε ηνπ είπε:
«Αελ έρσ παξά κηα ρνχθηα αιεχξη θαη ιίγν ιάδη˙ κε απηά ζα θηηάμσ κηα
πίηα γηα εκέλα θαη γηα ηνλ γην κνπ θαη χζηεξα αο πεζάλνπκε». «Με
θνβάζαη», ηεο είπε ν Διίαο. «Κάλε κνπ θη εκέλα κηα κηθξή πίηα, θαη ην
αιεχξη ζνπ δελ ζα ζσζεί θαη ην ιάδη ζνπ δελ ζα ηειεηψζεη». Έηζη θη
έγηλε. Μηα κέξα αξξψζηεζε ν γηνο ηεο θαη πέζαλε. Σφηε ν πξνθήηεο
πξνζεπρήζεθε ζηνλ Θεφ θαη ηνλ αλέζηεζε.
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ΔδΪθην δΫθαην φγδνν
Όζηεξα ν Κχξηνο είπε ζηνλ Διία: «Πήγαηλε λα παξνπζηαζηείο
ζηνλ βαζηιέα Ώραάβ θαη ζα ζηείισ βξνρή». ην κεηαμχ ν Ώραάβ είπε
ζηνλ νηθνλφκν ηνπ Ώβδηνχ: «Πήγαηλε λα ςάμεηο γηα ιίγα ρφξηα γηα ηα
άινγα, γηα λα κελ πεζάλνπλ». Έηζη, μεθίλεζε ν Ώραάβ απφ ηε κηα κεξηά
θαη ν Ώβδηνχ απφ ηελ αληίζεηε. ηνλ δξφκν ηνπ ν Ώβδηνχ ζπλάληεζε
ηνλ Διία, πνπ ηνπ είπε λα ελεκεξψζεη ηνλ Ώραάβ φηη γχξηζε. ηαλ ν
Διίαο ζπλάληεζε ηνλ Ώραάβ, ηνπ δήηεζε λα ζπγθεληξσζεί φινο ν ιαφο
θαη φινη νη πξνθήηεο ηνπ ΐάαι θαη νη πξνθήηεο ησλ δαζψλ. Έηζη θη
έγηλε. Καη ηνπο είπε ν Διίαο: «Ώο καο δψζνπλ νη πξνθήηεο ηνπ ΐάαι
δχν κνζράξηα θαη ην έλα αο ην βάινπλ επάλσ ζηα μχια ρσξίο λα βάινπλ
θσηηά. Όζηεξα αο παξαθαιέζνπκε ν θαζέλαο ηνλ Θεφ ηνπ λα βάιεη
θσηηά γηα ηε ζπζία. πνηνο ζεφο αθνχζεη ηελ παξάθιεζε θαη ξίμεη
θσηηά, απηφο ζα είλαη ν αιεζηλφο Θεφο. Έηζη θη έγηλε. Οη πξνθήηεο ηνπ
ΐάαι θψλαδαλ, ρφξεπαλ θαη πεδνχζαλ γχξσ απφ ηα μχια, αιιά νχηε
θσλή νχηε αθξφαζε. Όζηεξα πξνζεπρήζεθε ν Διίαο ζηνλ Θεφ θαη ηφηε
έγηλε ην κεγάιν ζαχκα: Έπεζε θσηηά απφ ηνλ νπξαλφ θαη έθαςε ην
κνζράξη.
ΔδΪθην δΫθαην Ϋλαην
ηαλ ε Εεδαβέι, ε γπλαίθα ηνπ Ώραάβ, έκαζε φηη ν πξνθήηεο
Διίαο ζαλάησζε ηνπο πξνθήηεο ηνπ ΐάαι, ζχκσζε ηφζν πνιχ πνπ είπε
ζηνλ Διία φηη έσο ηελ επνκέλε ζα ηνλ ζθφησλε. Σφηε ν Διίαο θνβήζεθε
ηελ παλνχξγα Εεδάβει θαη αλαρψξεζε γηα ηελ πφιε ΐεξζαβεέ ηεο
Ενπδαίαο. Βθεί άθεζε ηνλ δνχιν ηνπ θαη θαηέθπγε ζηελ έξεκν κφλνο,
θαη θάζηζε θάησ απφ έλα δέληξν θαη απνθνηκήζεθε. Έλαο άγγεινο ηνπ
είπε λα ζεθσζεί θαη λα θάεη. Ο Διίαο μχπλεζε, έθαγε θαη πάιη
πιάγηαζε. Ώπηφ έγηλε ηξεηο θνξέο. Όζηεξα ν Κχξηνο είπε ζηνλ Διία:
«Πήγαηλε ζηελ έξεκν ηεο Αακαζθνχ θαη ρξίζε ηνλ Ώδαήι βαζηιέα ηεο
πξίαο θαη ηνλ Ενχ, ηνλ πηφ ηνπ Νακεζζί, ρξίζε ηνλ βαζηιέα ηνπ Εζξαήι.
Ώθφκε, ρξίζε πξνθήηε ηνλ Βιηζζαίν, ψζηε λα ζε αληηθαηαζηήζεη.
ΔδΪθην εηθνζηφ
O ΐελ-Ώδάδ, βαζηιέαο ησλ χξσλ, ζπγθέληξσζε φινλ ηνλ ζηξαηφ
ηνπ γηα λα πνιεκήζεη θαηά ηνπ Εζξαήι θαη έζηεηιε αγγειηαθφξνπο λα
πνπλ ζηνλ Ώραάβ, ην βαζηιέα ηνχ Εζξαήι, φηη ζέιεη φιεο ηηο γπλαίθεο
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θαη ην ρξπζφ ηνπ. Ο Ώραάβ, αθνχ ζπκβνπιεχζεθε ηνπο πξεζβπηέξνπο
ηνπ, είπε ζηνπο αγγειηαθφξνπο φηη δελ κπνξεί λα θάλεη φ,ηη ηνπ δεηνχζε
ν ΐελ-Ώδάδ. Σφηε έλαο πξνθήηεο πιεζίαζε ηνλ Ώραάβ θαη ηνπ είπε φηη
ν Κχξηνο ηνπ ιέεη φηη ζα εγεζεί ζηε κάρε θαηά ησλ χξσλ, ζα ηνπο
επηηεζεί πξψηνο θαη ζα ηνπο ληθήζεη, φπσο θη έγηλε. Όζηεξα ν ΐελ-Ώδάδ
έθιεηζε ζπκθσλία κε ηνλ Ώραάβ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ΐελ-Ώδάδ ζα
ηνπ επέζηξεθε ηηο πφιεηο πνπ είρε πάξεη ν παηέξαο ηνπ απφ ηνλ παηέξα
ηνπ Ώραάβ, αξθεί λα ηνλ άθελε ειεχζεξν. Έλαο πξνθήηεο είπε ζηνλ
Ώραάβ φηη, επεηδή δελ είρε ππαθνχζεη ζηνπο ιφγνπο ηνπ Κπξίνπ, ζα
θνλεπφηαλ ν Ώραάβ αληί ηνπ ΐελ-Ώδάδ θαη ν ιαφο ηνπ Ώραάβ αληί ηνπ
ιανχ ηνπ ΐελ-Ώδάδ. Μεηά απ‟ απηφ, ν βαζηιέαο ηνπ Εζξαήι γχξηζε ζην
αλάθηνξφ ηνπ πηθξακέλνο.
ΔδΪθην εηθνζηφ πξψην
Μεηά απφ απηά ηα γεγνλφηα, έδεζε ν Ναβνπζαί ν Εεδξαειίηεο
πνπ είρε ακπειψλα θνληά ζην αλάθηνξν ηνχ Ώραάβ. Μηα κέξα ν Ώραάβ
δήηεζε απφ ηνλ Ναβνπζαί λα ηνπ δψζεη ηνλ ακπειψλα, φκσο ν
Ναβνπζαί αξλήζεθε, δηφηη ήηαλ θιεξνλνκηά απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ. Ο
Ώραάβ γχξηζε ζθπζξσπφο θαη δπζαξεζηεκέλνο ζην αλάθηνξφ ηνπ. ηαλ
ε γπλαίθα ηνπ, ε Εεδάβει, είδε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο, δήηεζε
απφ ηνλ Ναβνπζαί λα αληαιιάμνπλ ηνπο ακπειψλεο ηνπο, θαζψο ν
ακπειψλαο ηνπ Ναβνπζαί βξζθφηαλ θνληά ζην αλάθηνξν ηνπ Ώραάβ.
κσο, ν Ναβνπζαί θαη πάιη αξλήζεθε. Σφηε, ε Εεδάβει είπε ζηνπο
άξρνληεο ηεο πφιεο λα ζπιιάβνπλ ηνλ Ναβνπζαί κε ηελ θαηεγνξία ηεο
βιαζθεκίαο θαηά ηνπ Θενχ θαη ηνπ βαζηιέα. Έηζη ινηπφλ ν Ναβνπζαί
ζπλειήθζε, θαη ηνλ θφλεπζαλ δηά ιηζνβνιηζκνχ. Όζηεξα ε Εεδάβει είπε
ζηνλ Ώραάβ λα πάεη λα επηζθεθζεί ηελ θιεξνλνκία ηνπ, ηνλ ακπειψλα
ηνπ Ναβνπζαί. ηνλ δξφκν ζπλάληεζε ηνλ πξνθήηε Διία, πνπ ηνπ είπε:
«Βθεί πνπ ηα ζθπιηά γιείθνπλ ην αίκα ηνπ Ναβνπζαί, εθεί ζα γιείςνπλ
θαη ην δηθφ ζνπ», φπσο θη έγηλε.
ΔδΪθην εηθνζηφ δεχηεξν
Ο Εσζαθάη, ν βαζηιέαο ηνπ Ενχδα, ζπκκάρεζε κε ηνλ βαζηιέα ηνπ
Εζξαήι Ώραάβ γηα λα πάξνπλ ηελ πφιε Ρεκκάζ ζηε Γαιαάδ. Ο Ώραάβ
ζπγθέληξσζε ηεηξαθφζηνπο πξνθήηεο θαη ηνπο ξψηεζε αλ πξέπεη λα
πάεη λα πνιεκήζεη θαη ηνπ απάληεζαλ θαηαθαηηθά. Όζηεξα ν Ώραάβ
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ζέιεζε λ‟ αθνχζεη θη έλαλ άιιν πξνθήηε, ηνλ Μηραία, πνπ ηνλ θνβφηαλ,
δηφηη θάζε θνξά πξνθήηεπε θαθά πξάγκαηα γηα ηνλ βαζηιέα. Ο Μηραίαο
ινηπφλ
είπε ζηνλ βαζηιέα: «ΐιέπσ φιν ηνλ ιαφ ηνπ Εζξαήι
ζθνξπηζκέλν ζηα βνπλά, ζαλ πξφβαηα ρσξίο πνηκέλα». Σφηε ν βαζηιέαο
δηέηαμε λα ηνλ θπιαθίζνπλ. Όζηεξα βγήθαλ ζηνλ πφιεκν, αιιά ν
Ώραάβ θνλεχζεθε, θαη ην αίκα ηνπ ην έγιεηςαλ ηα ζθπιηά. Έηζη ν
Εσζαθάη έγηλε βαζηιέαο ηνπ Ενχδα θαη έπξαμε ην θαιφ ελψπηνλ ηνπ
Θενχ θαη θαηαζθεχαζε πινία, γηα λα πεγαίλνπλ γηα ρξπζάθη. ηαλ
πέζαλε ν Εσζαθάη, ηνλ δηαδέρζεθε ζηνλ ζξφλν ν πηφο ηνπ ν Εσξάκ.

5) ΡΟΤΘ
ΔδΪθην πξψην
ηε ΐεζιεέκ δνχζαλ o Βιηκέιερ θαη ε Νσεκίλ κε ηνπο δχν ηνπο
πηνχο. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Εζξαήι απφ ηνπο Μαδηαλίηεο, έθπγαλ
θαη πήγαλ λα θαηνηθήζνπλ ζηε ρψξα Μσάβ. Βθεί ηα παηδηά ηνπο
κεγάισζαλ θαη πήξαλ σο γπλαίθεο ηνπο ηηο ληφπηεο γπλαίθεο Ρνπζ θαη
Οξθά. Ο Βιηκέιερ φκσο θαη ηα παηδηά ηνπ πέζαλαλ. Έηζη, νη λχθεο
έκεηλαλ κε ηε Νσεκίλ, ρσξίο αλζξψπηλε πξνζηαζία. Γη‟ απηφ ε Νσεκίλ
απνθάζηζε λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηεο, φπνπ επηθξαηνχζε πηα
εηξήλε, θαη είπε ζηηο λχθεο ηεο φηη είλαη ειεχζεξεο λα επηζηξέςνπλ ζηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο. Παξ‟ φια απηά, ελψ ε Οξθά δέρζεθε λα ηελ
απνρσξηζηεί, ε Ρνπζ αθνινχζεζε ηε Νσεκίλ ζηε ΐεζιεέκ
ΔδΪθην δεχηεξν
Δ Ρνπζ, γηα λα κπνξέζεη λα δήζεη καδί κε ηελ πεζεξά ηεο, πήγαηλε
πίζσ απφ ηνπο ζεξηζηέο θαη κάδεπε ιίγα ζηάρπα πνπ άθελαλ γηα ηνπο
πησρνχο, ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηνπ Θενχ. Μηα κέξα ε Ρνπζ πήγε
ζηνπο αγξνχο ηνπ ΐνφδ, ελφο ζπγγελνχο ηνπ άλδξα ηεο Νσεκίλ, γηα λα
καδέςεη ιίγα ζηάρπα. ηαλ ν ΐνφδ έκαζε ηελ ηζηνξία ηεο Ρνπζ απφ ηηο
ππφινηπεο θνπέιεο πνπ εξγάδνληαλ εθεί, ηεο είπε λα δνπιέςεη ζηνπο
αγξνχο ηνπ θαη λα καδεχεη απφ ην θαιφ ζηηάξη, φπσο θη έγηλε. ηαλ ε
Ρνπζ είπε ζηελ πεζεξά ηεο ζε πνηνπ ηνλ αγξφ ζα δνχιεπε, ε Νσεκίλ
επιφγεζε ηνλ ΐνφδ.
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ΔδΪθην ηξέην
Μηα κέξα ε Νσεκίλ ζπκβνχιεπζε ηε Ρνπζ λα πάεη ζην αιψλη ηνπ
ΐνφδ, λα δεηήζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη λα πιαγηάζεη κπξνζηά ζηα
πφδηα ηνπ, ψζηε λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ. Δ Ρνπζ έθαλε φπσο
ηεο είπε ε πεζεξά ηεο.
ΔδΪθην ηΫηαξην
Έπεηηα ν ΐνφδ θάιεζε έλαλ πινχζην ζπγγελή ηεο Νσεκίλ θαη ηνπ
είπε: «Δ Νσεκίλ πνπιάεη ην κεξίδην ηνπ αγξνχ ηνπ άλδξα ηεο. Βάλ
ζέιεηο λα ην αγνξάζεηο, πεο κνπ, γηα λα παληξεπηψ ηε Ρνπζ, ψζηε λα
θέξεη ζηνλ θφζκν απφγνλν απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Βιηκέιερ». Ο
πινχζηνο ζπγγελήο ηεο Νσεκίλ δέρζεθε λα αγνξάζεη απφ απηήλ ην
κεξίδην ηνπ αγξνχ ηνπ άλδξα ηεο Βιηκέιερ, θαη ν ΐνφδ παληξεχηεθε ηε
Ρνπζ, θαη απέθηεζαλ καδί ηνλ Χβήδ. Ώπφ απηφλ γελλήζεθε ν Εεζζαί, ν
παηέξαο ηνπ πξνθεηάλαθηα (=βαζηιέα θαη πξνθήηε) ΑαπΎδ. [Όπσο
γλσξίδνπκε, απφ ηε γελεά ηνπ Γαπΐδ γελλήζεθε ν Κχξηφο καο Ηεζνχο
Χξηζηφο].

6) ΦΑΛΜΟΗ
Ώλακθίβνια, ην βηβιίν ησλ Ψαικψλ είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
βηβιία ηεο Ώγίαο Γξαθήο. Ώπνηειεί κηα ζπιινγή εθαηφλ πελήληα
ζξεζθεπηηθψλ πνηεκάησλ. Δ νλνκαζία Ψαικνη δειψλεη ηνλ ραξαθηήξα
απηψλ ησλ πνηεκάησλ, ηα νπνία ςάιινληαλ, ή ζπλνδεχνληαλ απφ
θάπνην κνπζηθφ φξγαλν. ηελ εβξατθή ΐίβιν ε ζπιινγή θέξλεη ηνλ
ηίηιν Αίλνη. ηελ ειιεληθή γιψζζα εκθαλίδεηαη θαη κε ηνλ ηίηιν
Ψαιηήξηνλ.
Οη Ψαικνί αλήθνπλ ζηα πνηεηηθά βηβιία ηεο Παιαηάο Αηαζήθεο,
ελψ ζηελ ηνπδατθή ΐίβιν θαηαηάζζνληαη ζηα Αγηφγξαθα. Δ αξίζκεζε
ησλ ςαικψλ ηνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ
εβξατθνχ. Δ κεηάθξαζε ησλ Ββδνκήθνληα (Ο΄) αξηζκεί ηνπο ςαικνχο
9-10 θαη 113-114 σο 9 θαη 113 αληίζηνηρα, ελψ ηνπο ςαικνχο 116 θαη
147 σο 114-115 θαη 146-147 αληίζηνηρα. Σν ζχλνιν φκσο ησλ ςαικψλ
παξακέλεη ην ίδην (150) θαη ζηα δχν θείκελα, εβξατθφ θαη ειιεληθφ.
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ΥαξαθηεξηζηηθΪ ζηνηρεέα ησλ Φαικώλ
Σν βηβιίν ησλ Ψαικψλ απνηεινχζε ην πκλνιφγην ηνπ ιανχ
Εζξαήι. Οη Ψαικνί γξάθηεθαλ ζηελ πεξίνδν απφ ηελ επνρή ηνπ Μσπζή
κέρξη ηελ αηρκαισζία ηνπ ιανχ ζηε ΐαβπιψλα. Ο ΑαπΎδ, ζέινληαο λα
δεκηνπξγήζεη κηα ζπιινγή απφ χκλνπο θαη πξνζεπρέο ιαηξείαο,
δνμνινγίαο θαη επραξηζηίαο, ηνπο ζπγθέληξσζε ζε έλα βηβιίν. Οη πξψηνη
ςαικνί γξάθηεθαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ ΑαπΎδ. Ώθνινχζσο, πξνζηέζεθαλ
ςαικνί ζπληεζεηκέλνη θαη απφ άιινπο. Βθηφο ηνπ ΑαπΎδ, ζηε ζχληαμε
ησλ ςαικψλ έρνπλ ζπκβάιεη θαη νη Εσζαθάη, Βδεθίαο, Εσζίαο. Σέινο, ν
Έζδξαο, κεηά ηελ επηζηξνθή απφ ηελ εμνξία, πηζαλφηαηα ζπγθέληξσζε
ηε ζπιινγή ζε ζψκα, δίλνληάο ηεο ηε ζεκεξηλή κνξθή. Οη ςαικνί
απνδίδνληαη ζηνπο εμήο ζπληάθηεο: ΑαπΎδ (73 ςαικνί), Ώζάθ (12), πηνί
Κνξέ (11), νινκψλ (2 ςαικνί, νη 72 θαη 127), Μσπζήο (1 ςαικφο, ν
90φο), Ώηκάλ (1), Βζάλ (1 ςαικφο, ν 89νο). Γηα ηνπο ππφινηπνπο
πελήληα ςαικνχο δελ γλσξίδνπκε ηνπο ζπληάθηεο ηνπο.
ε αξθεηνχο απφ ηνπο ςαικνχο έρεη δνζεί θαη έλαο ηίηινο. Οη
εθαηφλ δεθαέμη ςαικνί θέξνπλ ηίηιν, ελψ νη ππφινηπνη ηξηαληαηέζζεξηο
δελ θέξνπλ.
Δ ζπλνδεία κνπζηθνχ νξγάλνπ ήηαλ ζρεδφλ απαξαίηεηε. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ, ζηα εηζαγσγηθά ζρφιηα ησλ ςαικψλ ππάξρνπλ νδεγίεο
ζρεηηθέο κε ηνλ ηφλν, ηνλ ξπζκφ θαη ην χθνο ηεο εθηέιεζεο απφ ηνπο
κνπζηθνχο. Αεθαπέληε ςαικνί νλνκάδνληαη «Χδέο ησλ αλαβαζκψλ»
(120-134), επεηδή ηνπο ηξαγνπδνχζαλ αλεβαίλνληαο ηα ζθαιηά ηνπ
Νανχ, ή ηνλ δξφκν γηα ην φξνο ηψλ. Ο ΑαπΎδ θαζηέξσζε ηέζζεξηο
ρηιηάδεο κνπζηθνχο θαη ηνπο ελέηαμε ζηνπο πκλσδνχο ηνπ Νανχ (Α΄
Χξνληθψλ 16:6, 23:5, θεθ. 25).
Ο Μσπζήο έςαιιε θαη δίδαζθε ηνλ ιαφ ηνπ (Γεπηεξνλφκην, θεθ.
32, Έμνδνο, θεθ. 15). Ο Εεζνχο αγαπνχζε ηνπο ςαικνχο. Ο 31νο
ςαικφο ήηαλ απφ ηνπο αγαπεκέλνπο Σνπ˙ νη ηειεπηαίνη ιφγνη Σνπ ήηαλ
παξκέλνη απφ απηφλ. ηελ επίγεηα δηαθνλία Σνπ ρξεζηκνπνίεζε
απνζπάζκαηά ηνπο: Μαηζ. 27:46 (Ψαικ. 22:1), Λνπθ. 23:46 (Ψαικ.
31:5), αλέθεξε δε φηη πνιινί ςαικνί γξάθηεθαλ γη‟ Ώπηφλ (Λνπθ.
24:44).
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Καηεγνξέεο ησλ ςαικψλ
Σν βηβιίν ησλ Ψαικψλ δηαηξέζεθε ζε πέληε ελφηεηεο: α) ςαικνί
1-42, β) ςαικνί 43-72, γ) ςαικνί 73-84, δ) ςαικνί 90-106, θαη ε)
ςαικνί 107-150. Κάζε κία ελφηεηα ηειεηψλεη κε κία δνμνινγία.
Οη ςαικνί ηαμηλνκνχληαη θαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην
πεξηερφκελφ ηνπο. Οη θπξηφηεξεο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο:
 Φαικνί εκπηζηνζχλεο (3, 4, 20, 55, 61, 91, 125).
 Φαικνί επραξηζηίαο (9, 18, 21, 28, 33, 34, 66, 76, 85, 116, 124,
135, 138).
 Φαικνί δνμνινγίαο (30, 34, 40, 113, 117, 124, 145, 146-150).
 Φαικνί κεηαλνίαο θαη νκνινγίαο (6, 25, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
 Φαικφο ειένπο (51).
 Φαικφο νδχλεο (69).
 Φαικνί γηα πξνζηαζία (5, 7, 41, 64, 140, 141).
 Θξήλνο (79).

Μεζζηαληθνί ςαικνί (2, 8, 16, 22, 45, 69, 89, 110, 118, 132 /
πξνθεηηθνί γηα ηνλ Μεζζία).
 Παληνθξαηνξηθνί ςαικνί (95, 96, 97, 98, 99, 100 / αλαθέξνληαη
ζηελ παληνδπλακία ηνπ Θενχ).
 Εζηνξηθνί ςαικνί (78, 81, 105, 106, 114).
 Φαικνί ησλ Ώλαβαζκψλ (120-134).
 Πξσηλή πξνζεπρή (5).
 Πξνζεπρέο (28, 34, 52, 54, 56, 57).
 Μαθαξηζκνί (1, 84).
 ηνραζκνί (36).
 Πνιεκηθά ζνχξηα (46, 68, 144).
 Πνιεκηθφ εκβαηήξην (108).
 Φαικνί θαηάξαο (35, 52, 58, 59, 69, 109, 137).
 Φαικνί αθξνζηηρίδαο - αιθαβεηηθνί (25, 34, 111, 112, 119, 145).
 Φαικνί πνπ αξρίδνπλ θαη ηειεηψλνπλ κε ην «αιιεινχηα» (146150).
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Ζ ρξάζε ςαικψλ ζηελ πλεπκαηηθά δσά
Οη ςαικνί έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ εβξατθνχ ιανχ.
Εδηαίηεξα ζηελ πλεπκαηηθή δσή, ήηαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη. Τπήξραλ
αξθεηνί θαη ζεκαληηθνί ιφγνη γηα θάηη ηέηνην:
ρξεζίκεπαλ ζηε ιαηξεία ηνπ ιανχ ηνπ Θενχ.
απέδηδαλ επραξηζηία, δνμνινγία θαη αίλν ζηνλ Θεφ.
πεξηείραλ δσληαλέο αιήζεηεο ηνπ Θενχ θαη βνεζνχζαλ ζηελ νξζή
ζενινγία (θάηη παξφκνην κε ηελ Ώγία Γξαθή γηα εκάο).
κάζαηλαλ ηνλ εβξατθφ ιαφ πψο λα πξνζεχρεηαη θαη λα επραξηζηεί ηνλ
Θεφ. έδηλαλ παξεγνξηά θαη πλεπκαηηθή ελίζρπζε.
κέζα απφ απηνχο κηινχζε ν Θεφο.
πεξηείραλ πξνθεηείεο γηα ηελ έιεπζε ηνπ Μεζζία, θ.ά.
Σξεηο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
ηαμηλνκεζνχλ νη ςαικνί, ζχκθσλα κε ηελ πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ
επηηεινχζαλ, είλαη:

Φαικνί δεκφζηαο δνμνινγίαο (8, 19, 29, 33, 65, 98, 103, 104, 105,
111, 113, 114, 117, 135, 136, 145, 150).

Φαικνί αηνκηθήο δνμνινγίαο (18, 30, 32, 34, 41, 66, 92, 116,
118).

Φαικνί δεήζεσο θαη αηνκηθνχ ζξήλνπ (3, 5-7, 13, 17, 22, 25-28,
31, 35, 38, 39, 42, 43, 51, 54-57, 59, 61, 63, 64, 69, 70, 71, 76, 88, 102,
109, 120, 130, 140, 141-143).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
Η ΠΙΣΗ ΜΑ
1) ΟΗ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΔ ΤΝΟΓΟΗ
Πνχ πηζηεχνπκε ά πνχ δελ πηζηεχνπκε

χλνδνο
ηεο
Νηθαίαο
325 κ.Υ.
χλνδνο ηεο
Κσλ/πφιεσο

χλνδνο ηεο
Βθέζνπ
431 κ.Υ.

χλνδνο ηεο
Φισξεληίαο
1043 κ.Υ.

381 κ.Υ.
χλνδνο ηεο
Υαιθεδφλαο
451 κ.Υ.

1. χλνδνο ηεο Νηθαέαο (325 κ.Υ.)
Δ χλνδνο ηεο Νηθαίαο (Μηθξά Ώζία) ζπγθιήζεθε κε απφθαζε
ηνπ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ ηνπ Μεγάινπ, ζηελ νπνία θαη
παξεπξέζε. ηηο εξγαζίεο ηεο πλφδνπ απηήο ζπκκεηείραλ 318
επίζθνπνη (ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη ηεξείο θαη νη δηάθνλνη). Ώξρεγφο
ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο αιεμαλδξηλήο Βθθιεζίαο ήηαλ ν παηξηάξρεο
Ώιεμαλδξείαο αββάο Ώιέμαλδξνο θαη ν Ώζαλάζηνο ν απνζηνιηθφο. ηελ
αίζνπζα πνπ έιαβαλ ρψξα νη εξγαζίεο ηεο πλφδνπ ηνπνζεηήζεθαλ 319
ζέζεηο˙ ε επηπιένλ ζέζε ήηαλ γηα ηνλ Υξηζηφ.
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Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπγθιήζεθε ε χλνδνο ήηαλ ε επξχηαηε
δηάδνζε ηεο αηξεηηθήο άπνςεο πνπ ππνζηήξηδε ν αιεμαλδξηλφο θιεξηθφο
Άξεηνο, ν νπνίνο δίδαζθε φηη ην δεχηεξν πξφζσπν ηεο Ώγίαο Σξηάδνο (ν
Τηφο) είλαη θηίζκα (δεκηνχξγεκα). Δ χλνδνο ραξαθηήξηζε ζηηο
απνθάζεηο ηεο ηνλ Τηφ σο «εθ ηνπ Παηξφο γελλεζέληα, νπ πνηεζέληα»,
αθφξηζε ηνλ Άξεην, ζπλέηαμε ην «χκβνιν ηεο Πίζηεσο» θαη ην φξηζε
σο θαλφλα ηεο εθθιεζηαζηηθνχ ζψκαηνο, απνδεηθλχνληαο φηη ν Υξηζηφο
είλαη Τηφο ηνπ Θενχ, φπσο αλαθέξεηαη ζην Βπαγγέιην.
2. χλνδνο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο (381 κ.Υ.)
ηε χλνδν ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ε νπνία ζπγθιήζεθε κε
απφθαζε ηνπ απηνθξάηνξα Θενδνζίνπ ηνπ Μεγάινπ, ζπκκεηείραλ 150
επίζθνπνη, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ παηξηάξρνπ Ώιεμαλδξείαο αββά
Σηκνζένπ. Δ χλνδνο απηή θαηαδίθαζε ηηο απφςεηο πνιιψλ αηξεηηθψλ,
έλαο απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ θαη ν Μαθεδφληνο, ν νπνίνο ηζρπξηδφηαλ φηη
ην ηξίην πξφζσπν ηεο Ώγίαο Σξηάδνο (ην Άγην Πλεχκα) είλαη θηίζκα
(δεκηνχξγεκα). Δ χλνδνο αθφξηζε ηνπο αηξεηηθνχο απηνχο θαη
πξνζέζεζε άξζξα ζην χκβνιν ηεο Πίζηεσο.
3. χλνδνο ηεο ΔθΫζνπ (431 κ.Υ.)
ηε χλνδν ηεο Βθέζνπ (πνπ βξηζθφηαλ εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην
Κνπζάληαζη, ζηε Μηθξά Ώζία), ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε απφθαζε ηνπ
απηνθξάηνξα Θενδνζίνπ ηνπ Μεγάινπ, ζπκκεηείραλ 200 επίζθνπνη ππφ
ηελ πξνεδξία ηνπ παηξηάξρνπ Ώιεμαλδξείαο αββά Κπξίιινπ Ώ΄ ηνπ
Μεγάινπ. Ο ιφγνο γηα ηε ζχγθιεζε ηεο πλφδνπ απηήο ήηαλ ε αίξεζε
ηνπ παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο Νεζηνξίνπ, ν νπνίνο δίδαζθε φηη
ε Θενηφθνο είλαη κεηέξα φρη ηνπ Θενχ αιιά ηνπ Υξηζηνχ, δειαδή ελφο
απινχ αλζξψπνπ. Κάηη ηέηνην ζήκαηλε φηη ν Παηέξαο θαη ν Τηφο δελ
είλαη ηζφηηκνη. κσο, ζηελ Ώ΄ πξνο Σηκφζενλ Βπηζηνιή
(3:16)αλαθέξεηαη: «Ο Θεφο θαλεξψζεθε σο άλζξσπνο». Βπίζεο, ε
Βιηζάβεη, φηαλ ε Θενηφθνο ηελ επηζθέθζεθε, είπε ζχκθσλα κε ην Καηά
Λνπθάλ Βπαγγέιην (1:43): «Πψο έγηλε ζ‟ εκέλα απηή ε ηηκή, λα κε
επηζθεθζεί ε κεηέξα ηνπ Κπξίνπ κνπ;». Ώθφκε, φηαλ ν αξράγγεινο
Μηραήι αλήγγεηιε ζηε Θενηφθν φηη ζα γελλήζεη ηνλ Υξηζηφ, ηεο είπε,
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ζχκθσλα κε ην Καηά Λνπθάλ Βπαγγέιην (1:35): «Σν Άγην Πλεχκα ζα
έιζεη επάλσ ζε ζέλα θαη ζα ζε επηζθηάζεη ε δχλακε ηνπ Θενχ˙ γη‟ απηφ,
θαη ην Άγην Παηδί πνπ ζα γελλήζεηο ζα νλνκαζηεί Τηφο ηνπ Θενχ».
Τπάξρνπλ θαη πάξα πνιιέο άιιεο καξηπξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ.
Ώθφκε, ζηε χλνδν απηή πηνζεηήζεθε ε θξάζε: «ε αλπςψλνπκε,
κεηέξα ηνπ αιεζηλνχ Φσηφο» σο εηζαγσγή γηα ην χκβνιν ηεο
Πίζηεσο.
4. χλνδνο ηεο Υαιθεδφλαο (451 κ.Υ.)
ηε χλνδν απηή ζπλέβε ζρίζκα ζηελ Βθθιεζίαο, ε νπνία
έηζη ρσξίζηεθε ζηε δπηηθή (ζηελ νπνία αλήθνπλ φζνη δέρηεθαλ ηηο
απνθάζεηο ηεο πλφδνπ) θαη ζηελ αλαηνιηθή (ζηελ νπνία αλήθνπλ φζνη
δελ δέρηεθαλ ηηο απνθάζεηο ηεο πλφδνπ, πνπ ιέγνληαη θαη
αληηραιθεδφληνη):
Βθθιεζία
Γπηηθά
Κσλζηαληηλνππφιεσο
Ώληηνρείαο
Εεξνπζνιχκσλ
Έλα κέξνο ηεο
Βθθιεζίαο ηήο
Ώιεμαλδξείαο
Ρψκεο

Αλαηνιηθά
Κνπηηθή
Βθθιεζία
πξηαθή
Βθθιεζία.
Ώξκεληθή
Βθθιεζία
Ώηζηνπηθή
Βθθιεζία
Βθθιεζία ηεο
Ελδίαο. (αλήθεη
ζηε πξηαθή
Βθθιεζία).
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5. χλνδνο ηεο Φισξεληέαο (1043 κ.Υ.)
ηε χλνδν απηή ε δπηηθή Βθθιεζία δηαζπάζηεθε ζε
νξζνδφμνπο θαη θαζνιηθνχο:
Απηηθή Βθθιεζία
Οξζφδνμνη
Καζνιηθνέ
Κσλζηαληηλνππφιεσο Ρψκε
Ώιεμαλδξείαο
Απηηθή Βπξψπε
Ώληηνρείαο
Εεξνπζνιχκσλ
Μφζραο
Ώλαηνιηθή Βπξψπε
(Ρνπκαλία,
ΐνπιγαξία,
εξάγεβν, Κχπξνο,
Βιιάδα,
Πνισλία,
Ώιβαλία

2) ΟΗ MAΡΣΤΡΔ ΣΟΤ ΗΔΥΧΒΑ (ΗΔΥΧΒΑΓΔ)
Οη Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά είλαη ζξεζθεπηηθή νξγάλσζε ε νπνία
έρεη ηηο ξίδεο ηεο θπξίσο ζηνλ Ενπδατζκφ, θαζψο θαη ζηηο αηξέζεηο ησλ
πξψησλ ρξηζηηαληθψλ αηψλσλ. Δ νλνκαζία ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηελ
εβξατθή ιέμε Ηερσβά (Θεφο) θαη είλαη γλσζηνί θαη σο Χηιηαζηέο, δηφηη
ππνζηεξίδνπλ φηη ζχληνκα ζα έξζεη ε ρηιηεηήο βαζηιεία ηνπ Υξηζηνχ. Σα
ηειεπηαία ρξφληα απηναπνθαινχληαη Χξηζηηαλνί κάξηπξεο ηνπ Ηερσβά. Ο
ρηιηαζκφο ηδξχζεθε ην 1897 ζηελ Ώκεξηθή απφ ηνλ πινχζην Ώκεξηθαλφ
έκπνξν Κάξνιν Ράζζει, ν νπνίνο ζπλέγξαςε επηά βηβιία κε ηίηιν
Γξαθηθέο κειέηεο θαη νξγάλσζε λέν ζξεζθεπηηθφ θίλεκα,
ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη εληνινδφρνο ηνπ Θενχ θαη κέγαο πξνθήηεο. Δ
δηδαζθαιία ηνπ βαζίδεηαη ζε κεξηθά παιαηά ηνπδατθά έξγα. Ο ρηιηαζκφο
έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Μπξνχθιηλ ηεο Νέαο Τφξθεο.
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Ζ δηδαζθαιέα ησλ Μαξηχξσλ ηνπ ΗερσβΪ
1) Ώξλνχληαη ην Άγην Πλεχκα θαη ηε ζετθή ηνπ πξνέιεπζε.
Τπνζηεξίδνπλ φηη ην Άγην Πλεχκα είλαη αίξεζε ηνπ αηαλά. Λέλε
επίζεο φηη δελ βξίζθεηαη θακκία αλαθνξά ηνπ ζηελ Ώγία Γξαθή θαη φηη
νη ρξηζηηαλνί ην ζεσξνχλ κπζηήξην. κσο, ζηελ Ώγία Γξαθή
αλαθέξεηαη: «Ώθνχ πνξεπζείηε, θάλεηε καζεηέο φια ηα έζλε,
βαπηίδνληάο ηνπο εηο ην φλνκα ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο» (Μαηζ. 28:19). Βπίζεο, ε είζνδνο ησλ αλζξψπσλ ζηνλ
Παξάδεηζν γίλεηαη κφλν εηο ην φλνκα ηνπ Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ θαη ηνπ
Ώγίνπ Πλεχκαηνο. πκπιεξσκαηηθά, ε Ώγία Γξαθή αλαθέξεη: «Σξεηο
είλαη απηνί πνπ δίλνπλ καξηπξία ζηνλ νπξαλφ: ν Παηέξαο, ν Λφγνο θαη
ην Άγην Πλεχκα˙ θαη νη ηξεηο απηνί είλαη έλα» (Απνθάιπςε Ησάλλνπ
5:7).
2) Ώξλνχληαη ηε ζετθή θχζε ηνπ Υξηζηνχ θαη ιέλε φηη είλαη
θηίζκα ηνπ Θενχ, ππνζηεξίδνληαο φηη ν αξράγγεινο Μηραήι είλαη ν
Υξηζηφο, θαη είλαη εθείλνο ν νπνίνο έδησμε ηνπο αγγέινπο απφ ηνλ
Παξάδεηζν. Βπίζεο, πηζηεχνπλ φηη ν Υξηζηφο έγηλε Τηφο ηνπ Θενχ κε ηε
βάπηηζή ηνπ θαη φηη είλαη άλζξσπνο φκνηνο κε ηνλ Ώδάκ. Σέινο,
πηζηεχνπλ φηη ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε ρσξίο ζψκα.
Δ Ώγία Γξαθή ιέεη ζρεηηθά:
* «Βγψ θαη ν παηέξαο κνπ είκαζηε έλα» (Ησάλλ. 10:30).
* «πνηνο δεη εκέλα είδε ηνλ Παηέξα, γηαηί εγψ είκαη ζε ελφηεηα κε ηνλ
Παηέξα θαη ν Παηέξαο είλαη ζε ελφηεηα κε εκέλα» (Ησάλλ. 14:9-11).
* «ια ηα δηθά κνπ δηθά ζνπ είλαη, θαη ηα δηθά ζνπ δηθά κνπ» (Ησάλλ.
17:10).
Δ ζεφηεηα ηνπ Υξηζηνχ δειψλεηαη κε έκθαζε ζε φιε ηελ Καηλή
Αηαζήθε. Βπίζεο, απηφ πνπ πηζηεχνπλ νη ρηιηαζηέο, φηη δειαδή ν
Υξηζηφο είλαη θηίζκα ηνπ Θενχ θαη φρη Θεφο, απνηειεί δηδαζθαιία
αλάινγε ηνπ Ώξείνπ, ε νπνία θαηαδηθάζηεθε απφ ηελ Ώ‟ Οηθνπκεληθή
χλνδν (325 κ.Υ.).
3) Πηζηεχνπλ φηη νη άγγεινη έγηλαλ άλζξσπνη επεηδή παξαδφζεθαλ
ζηελ επηζπκία. Βπίζεο, πηζηεχνπλ φηη ν αηαλάο γελλάεη, φηη
αληαγσλίδεηαη ηνλ Θεφ θαη φηη βξηζθφηαλ ζηνλ Παξάδεηζν κέρξη ην
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1914, νπφηε θαη δηψρηεθε απφ απηφλ. Σέινο, πηζηεχνπλ φηη θάπνηε ν
αηαλάο ζα πεζάλεη θαη δελ ζα μαλαυπάξμεη.
4) Πηζηεχνπλ φηη ε δεκηνπξγία ηεο ςπρήο είλαη αίξεζε ηνπ
Αηαβφινπ θαη φηη ε ςπρή βξίζθεηαη ζην αίκα˙ γη‟ απηφ δελ δέρνληαη ηε
κεηάγγηζε αίκαηνο θαη ηελ απαγνξεχνπλ, θαη δελ πηζηεχνπλ ζηελ
αζαλαζία ηεο ςπρήο.
5) Πηζηεχνπλ φηη ε θφιαζε είλαη αίξεζε ηνπ Αηαβφινπ. Θεσξνχλ
φηη ε χπαξμε ρψξνπ γηα ηνλ θνιαζκφ (ηηκσξία) ησλ θαθψλ δελ είλαη
θάηη ινγηθφ, δηφηη δελ ηαηξηάδεη κε φια απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ώγία
Γξαθή θαη δελ ζπλάδεη κε ηελ αγάπε θαη ηε δηθαηνζχλε ηνπ Θενχ.
6) Ώξλνχληαη φιεο ηηο βαζηθέο αιήζεηεο ηεο Βθθιεζίαο (ηα
Μπζηήξηα, ηηο εηθφλεο, ηνλ ζηαπξφ) θαη φιεο ηηο κεγάιεο ενξηέο
(Υξηζηνχγελλα, Πάζρα θ.ά.), επεηδή ηηο ζεσξνχλ παγαληζηηθά ζηνηρεία,
δειαδή κπζνινγία θαη παξακχζηα απφ ηελ αξραία Βιιάδα! ια απηά
είλαη αληίζεηα πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο Ώγίαο Γξαθήο θαη ηεο Βθθιεζίαο
καο.
7) Ώπφ ηελ Ώγία Γξαθή ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηελ Παιαηά
Αηαζήθε θαη ηελ εξκελεχνπλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πίζηεο ηνπο.
8) Αελ απνδέρνληαη ηελ αλάκεημε ησλ ρξηζηηαλψλ ζηηο πνιηηηθέο
θαη ζηξαηησηηθέο ππνζέζεηο˙ έηζη, αξλνχληαη ηε ζηξάηεπζε αιιά θαη
ππεξάζπηζεο ηεο παηξίδαο ζε θαηξφ πνιέκνπ θαη απνξξίπηνπλ ηε
ζεκαία σο εζληθφ ζχκβνιν.
9) Αελ απνδέρνληαη ηελ Ώγία Σξηάδα.
10) Πηζηεχνπλ ζηε ρηιηεηή βαζηιεία ηνπ Υξηζηνχ. Οη ρηιηαζηέο
ππνζηεξίδνπλ φηη ν Υξηζηφο ζα έξζεη ζηε γε θαη ζα θπβεξλήζεη ρίιηα
έηε. Καηά ηε βαζηιεία απηή, φιε νη ρηιηαζηέο ζα αλαιάβνπλ ππεχζπλεο
ζέζεηο. Ο ρξφλνο ηεο Αεπηέξαο Παξνπζίαο ζην παξειζφλ είρε
θαζνξηζηεί γηα ηα έηε 1914, 1918, 1921, 1931, 1975, 1984, αιιά κεηά
απφ φιεο απηέο ηηο δηαςεχζεηο ζηακάηεζαλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ρξνληθφ
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πξνζδηνξηζκφ. Δ Ώγία Γξαθή γξάθεη ζρεηηθά φηη, φζνλ αθνξά ην πφηε
ζα ιάβεη ρψξα ε Αεπηέξα Παξνπζία, ν ίδηνο ν Κχξηνο είπε ζηνπο
καζεηέο ηνπ φηη θαλείο δελ γλσξίδεη ηνλ ρξφλν ηνπ ηέινπο˙ γη‟ απηφ,
ηνπο δεηνχζε λα είλαη πάληνηε έηνηκνη (Μαηζ. 24:36, Μάξθ. 13:32,
Λνπθ. 21:8).
11) ρεηηθά κε ηελ αλάζηαζε, πηζηεχνπλ φηη ε πξψηε έγηλε ην
1918, φηαλ ν Υξηζηφο πήγε ζηνλ Ναφ θαη δηάιεμε εθείλνπο πνπ ζα πάλε
ζηνλ Παξάδεηζν (144.000).
ρεηηθά κε ηε Αεπηέξα Παξνπζία, πηζηεχνπλ φηη ζα είλαη
γεληθή θαη φηη ζα αλαζηεζνχλ νη πξνθήηεο ηεο Παιαηάο Αηαζήθεο καδί
κε φινπο ηνπο αλζξψπνπο˙ επίζεο, πηζηεχνπλ φηη ν Παξάδεηζνο ζα είλαη
ζηε γε.
12) Γηα ηελ εκέξα ηεο Κξίζεσο πηζηεχνπλ φηη ζα είλαη εκέξα
ραξάο ηφζν γηα ηνπο θαθνχο φζν θαη ηνπο θαινχο, εκέξα ρσξίο θφβν,
θαη φηη ν αηαλάο θαιιηέξγεζε απηή ηελ άπνςε γηα λα θνβνχληαη νη
άλζξσπνη ηνλ Θεφ. Πηζηεχνπλ φηη ν Υξηζηφο ήξζε ζηνλ θφζκν ην 1914
γηα λα μερσξίζεη ηνπο θαινχο απφ ηνπο θαθνχο, αλάινγα κε ηνλ αλ
πίζηεπαλ ζηα ιφγηα ησλ ρηιηαζηψλ. Οη θαινί ινηπφλ ζα πάλε ζηνλ
Παξάδεηζν θαη νη θαθνί ζα ραζνχλ ζηνλ θφζκν. Βπίζεο, πηζηεχνπλ φηη ε
εκέξα ηεο Κξίζεσο ζα δηαξθέζεη 1000 ρξφληα θαη ζα ιακβάλεη ρψξα
αλά δηαζηήκαηα.

3) ΟΗ ΚΟΠΣΔ

Οη Κφπηεο είλαη ιαφο ηεο αξραίαο Ώηγχπηνπ, άκεζνη απφγνλνη
ησλ αξραίσλ Ώηγππηίσλ.

ζνλ αθνξά ηελ νλνκαζέα ηνπο, παξάγεηαη απφ ηνλ αξαβηθφ
ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη παξαθζνξά ηεο ειιεληθήο
«Ώηγχπηηνο», απφ ηελ νπνία, αλ αθαηξεζεί ε αξρηθή ζπιιαβή «αη-» θαη ε
θαηάιεμε «-νο», απνκέλεη ε ζπιιαβή «-γππη-» (kibt).

Βπίζεο, ε θνπηηθή γιψζζα παξνπζηάδεη εκθαλή νκνηφηεηα κε ηελ
ειιεληθή. Σν αιθάβεην ηεο θνπηηθήο γιψζζαο πξνέξρεηαη ζρεδφλ απφ
ην ειιεληθφ αιθάβεην κε πξνζζήθε νξηζκέλσλ άιισλ γξακκάησλ.
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Εδξπηήο ηεο Κνπηηθήο Βθθιεζίαο ζεσξείηαη ν επαγγειηζηήο Μάξθνο,
πξψηνο παηξηάξρεο ηεο Ώηγχπηνπ.

Δ Ώίγππηνο ππήξμε ε παηξίδα ηνπ κνλαρηζκνχ, ηνπ νπνίνπ
βαζηθή κνξθή είλαη ν άγηνο Ώληψληνο.
ΣΑ ΔΠΣΑ ΜΤΣΖΡΗΑ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ
1. Σν ΒΪπηηζκα: «πνηνο πηζηέςεη θαη βαπηηζηεί, ζα ζσζεί˙ φπνηνο,
φκσο, απηζηήζεη, ζα θαηαθξηζεί» (Μάξθ. 16:16).
2. Σν Υξέζκα: Ο απφζηνινο Παχινο δίδαμε: «Ο Εσάλλεο κελ βάπηηζε
βάπηηζκα κεηάλνηαο, ιέγνληαο ζηνλ ιαφ λα πηζηέςνπλ ζ‟ εθείλνλ πνπ ζα
εξρφηαλ χζηεξα απφ απηφλ, δειαδή, ζηνλ Εεζνχ Υξηζηφ. Καζψο ην
άθνπζαλ, βαπηίζηεθαλ εηο ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ. Καη αθνχ ν
Παχινο έζεζε επάλσ ηνπο ηα ρέξηα ηνπ, ήξζε ην Πλεχκα ην Άγην επάλσ
ηνπο, θαη κηινχζαλ γιψζζεο θαη πξνθήηεπαλ» (Πξάμ. 19:4-6).
3. Ζ Θεέα Δπραξηζηέα: «Καζψο έηξσγαλ, έιαβε ν Εεζνχο ηνλ άξην,
ηνλ επιφγεζε, ηνλ ηεκάρηζε θαη άξρηζε λα δίλεη ζηνπο καζεηέο,
ιέγνληαο: “Λάβεηε, θάγεηε˙ ηνχην είλαη ην ζψκα κνπ”. Καη παίξλνληαο
ην πνηήξην, θαη αθνχ επραξίζηεζε, ηνπο έδσζε, ιέγνληαο: “Πηείηε απφ
απηφ φινη”» (Μαηζ. 26:26-27).
4. Ζ Ηεξσζχλε: «Άγηνη αδειθνί, κέηνρνη νπξάληαο πξφζθιεζεο,
θαηαλνείζηε ηνλ απφζηνιν θαη αξρηεξέα ηήο νκνινγίαο καο, ηνλ Εεζνχ
Υξηζηφ» (Δβξ. 3:1-2).
5. Ο ΓΪκνο: «Αελ δηαβάζαηε φηη εθείλνο πνπ ηνπο έπιαζε απαξρήο,
ηνπο έπιαζε σο αξζεληθφ θαη ζειπθφ; Καη είπε: “Βμαηηίαο απηνχ, ν
άλζξσπνο ζα αθήζεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηε κεηέξα, θαη ζα
πξνζθνιιεζεί ζηε γπλαίθα ηνπ, θαη ζα είλαη νη δχν ζε κία ζάξθα”»
(Μαηζ. 19:4-6).
6. Ζ ΜεηΪλνηα: «Μεηαλνείζηε, ινηπφλ, θαη επηζηξέςηε, γηα λα
εμαιεηθζνχλ νη ακαξηίεο ζαο, ψζηε λα έιζνπλ θαηξνί αλαςπρήο απφ ηελ
παξνπζία ηνχ Κπξίνπ» (Πξάμ. 3:19-20).
7. Σν ΔπρΫιαην: «Ώζζελεί θάπνηνο αλάκεζά ζαο; Ώο πξνζθαιέζεη
ηνχο πξεζβπηέξνπο ηεο Βθθιεζίαο, θαη αο πξνζεπρεζνχλ επάλσ ζ‟
απηφλ, αθνχ ηνλ αιείςνπλ κε ιάδη ζην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Δ πξνζεπρή
κε πίζηε ζα ζψζεη απηφλ πνπ πάζρεη, θαη ν Κχξηνο ζα ηνλ εγείξεη˙ θαη
αλ έπξαμε ακαξηίεο, ζα ηνπ ζπγρσξεζνχλ» (Ηαθ. 5:14-15).
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Σα Μπζηήξηα απηά επηζθξαγίδνπλ ηε ζρέζε ησλ κειψλ ηεο
Βθθιεζίαο κε ηνλ Υξηζηφ. Με ην Μπζηήξην ηνπ Βαπηίζκαηνο ν
άλζξσπνο αλαγελλάηαη πλεπκαηηθψο, φπσο αθξηβψο γελλάηαη
ζσκαηηθψο απφ ηε κεηέξα ηνπ. Σν βξέθνο ιακβάλεη ηε ράξε ηνπ Ώγίνπ
Πλεχκαηνο κε ην Μπζηήξην ηνπ Χξίζκαηνο. Βπίζεο, ν άλζξσπνο
ηθαλνπνηεί ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πείλα κε ην Μπζηήξην ηεο Θείαο
Δπραξηζηίαο. ε πεξίπησζε αζζελείαο, δέεηαη γηα ίαζε κε ην Μπζηήξην
ηνπ Δπρειαίνπ, ελψ απαξαίηεηε γηα ηνλ πλεπκαηηθφ ηνπ θαζαξηζκφ είλαη
ε κεηνρή ηνπ ζην Μπζηήξην ηεο Μεηαλνίαο. Σέινο, κε ην κπζηήξην ηνπ
Γάκνπ επινγείηαη ε ζπδπγία ηνπ άλδξα κε ηε γπλαίθα. Σα Μπζηήξηα
απηά ηεινχληαη κφλν απφ θιεξηθνχο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ην αμίσκα
απηφ κε ην Μπζηήξην ηεο Ηεξσζχλεο. Δ εγθπξφηεηα ησλ Μπζηεξίσλ δελ
εμαξηάηαη απφ ηελ αγηφηεηα ή κε ηνπ θιεξηθνχ, δηφηη απηφο είλαη απιψο
φξγαλν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζθελψλεη ην Άγην Πλεχκα ζηνλ πηζηφ.
ΟΗ ΓΝΧΣΟΣΔΡΔ ΑΗΡΔΔΗ
Δ αίξεζε ηνπ Αξεένπ (αξεηαληζκφο) αξλείην ηε ζεφηεηα ηνπ
Κπξίνπ Εεζνχ Υξηζηνχ. Καηαδηθάζηεθε απφ ηε χλνδν ηεο Νηθαίαο
(Μηθξά Ώζία) ην 325 κ.Υ., ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 318 επίζθνπνη
(αλάκεζά ηνπο ήηαλ θαη ν Μέγαο Ώζαλάζηνο). Βπίζεο, ε χλνδνο απηή
φξηζε ην «Πηζηεχσ» έσο ην «νπθ έζηαη ηέινο».
Δ αίξεζε ηνπ Απνιιηλαξένπ (απνιιηλαξηζκφο) αξλείην φηη είλαη
ηέιεηα ε αλζξψπηλε θχζε ηνπ Υξηζηνχ. Ώθφκε, ε αίξεζε ηνπ
Μαθεδνλένπ ηζρπξηδφηαλ φηη ην Άγην Πλεχκα είλαη θηίζκα
(δεκηνχξγεκα). Καη νη δχν απηέο αηξέζεηο θαηαδηθάζηεθαλ απφ ηε
χλνδν ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο (381 κ.Υ.), ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο
150 επίζθνπνη. Βπίζεο, ε ίδηα χλνδνο φξηζε ην ππφινηπν ηκήκα ηνχ
«Πηζηεχσ», απφ ην «Καη εηο ην Πλεχκα ην Άγηνλ» έσο ην «θαη δσήλ ηνπ
κέιινληνο αηψλνο. Ώκήλ».
Δ αίξεζε ηνπ Νεζηνξένπ (λεζηνξηαληζκφο) ζεσξνχζε φηη ε
Παλαγία γέλλεζε απιψο έλαλ άλζξσπν˙ άξα δελ είλαη «Θενηφθνο»,
αιιά «Υξηζηνηφθνο». Ο λεζηνξηαληζκφο θαηαδηθάζηεθε απφ ηε χλνδν
ηεο Βθέζνπ (Μηθξά Ώζία) ην 431κ.Υ., ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 200
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επίζθνπνη (αλάκεζά ηνπο θαη ν αββάο Κχξηιινο Ώ΄). Βπίζεο, ε ίδηα
χλνδνο φξηζε ηελ Βηζαγσγή ηνπ «Πηζηεχσ»: «ε αλπςψλνπκε, κεηέξα,
ηνπ αιεζηλνχ θσηφο».
Δ αίξεζε ηνπ Δπηπρνχο (επηπρηαληζκφο) πίζηεπε φηη ε αλζξψπηλε
θχζε ηνπ Υξηζηνχ απνξξνθήζεθε θαη δηαιχζεθε ζηε ζεία θχζε ηνπ.
Τπήξμε αξρηθά αλαζεκαηηζκφο απφ ηνλ άγην Αηφζθνξν θαη θαηφπηλ
θαηαδίθε απφ ηε χλνδν ηεο Υαιθεδφλαο ην 451 κ.Υ.
* Ώθνινπζψληαο ηελ ίδηα ηάζε, ν επίζθνπνο Ρψκεο Λέσλ εηζεγήζεθε
ηνλ πεξίθεκν Σφκν ηνπ, ηνλ νπνίν απέξξηςε ε Κνπηηθή Βθθιεζία ιφγσ
ηνχ φηη ν δηαρσξηζκφο ησλ δχν θχζεσλ ηνπ Υξηζηνχ άξρηζε λα γίλεηαη
πεξηζζφηεξν εκθαλήο. Δ απφξξηςε ηνπ Σφκνπ ηνπ Λένληνο πξνθάιεζε
ηελ εμνξία ηνπ αγίνπ Αηνζθφξνπ Ώιεμαλδξείαο.
Δ χλνδνο απηή νδήγεζε ζην ζρεκαηηζκφ δχν εθθιεζηαζηηθψλ
νκάδσλ: Ώπφ ηε κία είλαη νη Μνλνθπζίηεο ή Με Χαιθεδφληεο Οξζφδνμεο
Δθθιεζίεο (Κνπηηθή Βθθιεζία, πξηαθή Βθθιεζία,
Ώξκεληθή
Βθθιεζία, Ώηζηνπηθή Βθθιεζία θαη Βθθιεζία ηεο Ελδίαο). Οη Βθθιεζίεο
ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηεο Βιιάδνο, ηεο Κχπξνπ, ηεο Ρσζίαο, ηεο
ΐνπιγαξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο εξβίαο, ηεο Σζερνζινβαθίαο θαη ηεο
Οπγγαξίαο νλνκάζηεθαλ Χαιθεδφληνη ή Ρσκαηνξζφδνμεο Δθθιεζίεο.
Ο φξνο Μνλνθπζηηηζκόο παξεξκελεχζεθε κε ην πΫξαζκα ησλ
ρξφλσλ, ζαλ λα απνδΫρνληαλ νη Μνλνθπζέηεο ηε κέα θχζε ηνπ
Υξηζηνχ θαη λα αξλνχληαλ ηελ Ϊιιε. Σίζεηαη φκσο ην εξψηεκα: Πνηα
απφ ηηο δχν θχζεηο αξλείηαη ε Βθθιεζία ηεο Ώιεμαλδξείαο. Μήπσο ηε
ζεία θχζε; Ώζθαιψο φρη, δηφηη ε Βθθιεζία καο ππήξμε ν πην έλζεξκνο
αληίπαινο ηνπ Ώξείνπ, ν νπνίνο δελ απνδερφηαλ ηε ζεφηεηα ηνπ Κπξίνπ
Εεζνχ Υξηζηνχ. Μήπσο είλαη ε αλζξψπηλε θχζε ηνπ Κπξίνπ εθείλε ηελ
νπνία αξλείηαη ε Βθθιεζία ηεο Ώιεμαλδξείαο; Ώζθαιψο θαη φρη! Γηφηη
ε Κνπηηθά Δθθιεζέα πηζηεχεη θαη ζηηο δχν θχζεηο, θαη
ζπγθεθξηκΫλα ζηελ Ϋλσζε ησλ δχν θχζεσλ ηνπ Κπξένπ ζε Μέα
θχζε.
Πάλησο, γίλνληαη ζενινγηθνί δηάινγνη γηα ηελ έλσζε ησλ
Βθθιεζηψλ, γηα ηελ απνζαθήληζε απηήο ηεο παξεξκελείαο θαη γηα λα
εμεγήζνπκε ζηηο δπηηθέο Υαιθεδφληεο Βθθιεζίεο φηη έρνπκε ην ίδην
δφγκα.
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4) Ζ ΚΟΠΣΟΡΘΟΓΟΞΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ
ΓΗΑ ΣΖ ΦΤΖ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ
Δ θχζε ηνπ Υξηζηνχ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, πνπ
πξνθάιεζε ζνβαξέο δηαθσλίεο κέζα ζηελ Βθθιεζία θαηά ηνλ πέκπην
αηψλα κ.Υ. Σν ζεκεξηλφ κάζεκα παξνπζηάδεη ηελ πίζηε ηεο Οξζφδνμεο
Βθθιεζίαο γηα ηε θχζε ηνπ Υξηζηνχ. Ο Κχξηνο Εεζνχο Υξηζηφο είλαη
Θεφο, είλαη ν αξθσκέλνο Λφγνο, ν νπνίνο έιαβε κηα ηέιεηα
αλζξσπφηεηα. Δ ζεία θχζε Σνπ είλαη κία κε ηελ αλζξψπηλε θχζε Σνπ:
αρσξίζησο, αζπγρχησο, αδηαηξέησο θαη αηξέπησο. «Οκνινγνπκέλσο, ην
κπζηήξην ηεο επζεβείαο είλαη κεγάιν˙ ν Θεφο θαλεξψζεθε κε ζάξθα»
(Α΄ Σηκ. 3:16).
Δ έλσζε απηή είλαη κφληκε, αδηαίξεηε θαη αρψξηζηε. ηε Θεία
Λεηηνπξγία ιέκε φηη ε ζεφηεηά Σνπ δελ ρσξίζηεθε απφ ηελ
αλζξσπφηεηά Σνπ νχηε γηα κία ζηηγκή, νχηε γηα «ξηπή νθζαικνχ». Δ
ζεία θχζε ελψζεθε κε ηελ αλζξψπηλε, ηελ νπνία πξνζέιαβε απφ ηελ
Παξζέλν Μαξία κε ηελ επέιεπζε ηνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο. Σν Άγην
Πλεχκα εμάγληζε θαη θαζαγίαζε ηε κήηξα ηεο Παξζέλνπ, ψζηε ην Παηδί
πνπ ζα γελλνχζε λα κελ θιεξνλνκνχζε ηίπνηε απφ ην πξνπαηνξηθφ
ακάξηεκα. πλέπεηα ηεο έλσζεο ησλ δχν θχζεσλ, ηεο ζείαο θαη ηεο
αλζξψπηλεο, ζηε κήηξα ηεο Παξζέλνπ ήηαλ ν ζρεκαηηζκφο κίαο θχζεο
εθ ησλ δχν, «κηάο θχζεσο ηνπ Θενχ Λφγνπ ζεζαξθσκέλνπ», φπσο έιεγε
ν άγηνο Κχξηιινο. Δ έθθξαζε «κία θχζε» δελ δειψλεη κφλν ηε ζεία
θχζε, ή κφλν ηελ αλζξψπηλε θχζε ρσξηζηά, αιιά ηελ έλσζε ησλ δχν
θχζεσλ ζε κία θχζε, πνπ είλαη «ε θχζε ηνπ αξθσκέλνπ Λφγνπ»˙ είλαη
δειαδή κία θχζε (κία νληφηεηα), αιιά έρεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζείαο
θχζεο θαη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο. Δ ζεία θχζε δελ
αλακείρζεθε κε ηελ αλζξψπηλε. Βπίζεο, ε ζεία θχζε δελ κεηαηξάπεθε
ζε αλζξψπηλε, νχηε ε αλζξψπηλε ζε ζεία, αιιά ε έλσζή ηνπο νδήγεζε
ζηελ ελφηεηα ηεο θχζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη φηαλ κηιάκε γηα ηε δηθή καο
αλζξψπηλε θχζε, ε νπνία ζπλδπάδεη δχν ζηνηρεία: ηελ ςπρή θαη ην
ζψκα. Έηζη ε αλζξψπηλε θχζε δελ είλαη κφλν ςπρή ή κφλν ζψκα, αιιά
ε έλσζε ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ ζε κία θχζε, πνπ νλνκάδεηαη
αλζξψπηλε θχζε. Μνινλφηη έλαο άλζξσπνο απνηειείηαη απφ δχν
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ζηνηρεία, δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη δχν πξφζσπα, αιιά έλα
πξφζσπν. ιεο νη πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ απνδίδνληαη ζε απηή ηε κία
θχζε, φρη κφλν ζηελ ςπρή ή κφλν ζην ζψκα. Έηζη, φηαλ ιέκε φηη έλα
άηνκν ηξψεη ή πεηλά ή θνηκάηαη ή αηζζάλεηαη πφλν, δελ κπνξνχκε λα
πνχκε φηη κφλν ην ζψκα ηνπ ηξψεη, πεηλά, θνπξάδεηαη, θνηκάηαη ή
αηζζάλεηαη πφλν. ιεο νη πξάμεηο απνδίδνληαη ζηνλ άλζξσπν ζπλνιηθά
θαη φρη κφλν ζην ζψκα ηνπ ή κφλν ζην πλεχκα ηνπ. Σν ίδην αθξηβψο
ζπκβαίλεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ Υξηζηνχ: Αελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε
ζεία θχζε ηνπ Υξηζηνχ κφλν θάλεη θάπνηεο πξάμεηο, νχηε φηη ε
αλζξψπηλε θχζε ηνπ Υξηζηνχ κφλν θάλεη θάπνηεο πξάμεηο. Ώλ ινηπφλ
θαηαλννχκε ηελ ηδέα ηεο έλσζεο ςπρήο θαη ζψκαηνο ζε κία θχζε, γηαηί
λα κελ θαηαλννχκε θαη ηελ ελφηεηα ηνπ ζείνπ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ ζε
κία θχζε;
Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ν ππξαθησκέλνο ζίδεξνο: Αελ
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν ζίδεξνο κεηαβάιιεηαη ζε θσηηά, νχηε ε θσηηά
ζε ζίδεξν. Καη ηα δχν είλαη ελσκέλα ρσξίο κείμε, ζχγρπζε ή
ηξνπνπνίεζε. ηνλ ππξαθησκέλν ζίδεξν δηαηεξνχληαη φιεο νη ηδηφηεηεο
θαη ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ ππξφο. Οκνίσο, ή θχζε ηνπ αξθσκέλνπ
Λφγνπ είλαη κία θχζε, πνπ εκπεξηέρεη φια ηα ζετθά θαη φια ηα
αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά.
Έηζη, ν Κχξηνο Εεζνχο είλαη ν κνλνγελήο Τηφο πνπ γελλήζεθε απφ
ηελ νπζία ηνπ Παηξφο πξναησλίσο θαη έιαβε ηελ αλζξψπηλε θχζε Σνπ
απφ ηελ Παξζέλν Μαξία, ε νπνία αθνινχζσο Σνλ γέλλεζε, θαη ελψζεθε
ε ζεία κε ηελ αλζξψπηλε: «ηαλ, φκσο, ήξζε ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ, ν
Θεφο εμαπέζηεηιε ηνλ Τηφ ηνπ, ν νπνίνο γελλήζεθε απφ γπλαίθα θαη
ππνηάρζεθε ζηνλ λφκν» (Γαι. 4:4). Ο κνλνγελήο Τηφο είλαη ν Θεφο ν
ίδηνο, πνπ θαηέβεθε απφ ηνλ Οπξαλφ θαη ζαξθψζεθε. Ώπηφ θαίλεηαη θαη
απφ απηφ πνπ είπε ν Υξηζηφο ζηνπο Ενπδαίνπο: «αο δηαβεβαηψλσ
απφιπηα φηη εγψ ππάξρσ πξνηνχ ππάξμεη ν Ώβξαάκ» (Ησάλλ. 8:58). Αελ
είπε: «Δ ζεία κνπ θχζε ππήξρε πξηλ απφ ηνλ Ώβξαάκ», αιιά: «Βγψ
ππάξρσ», πνπ απνδεηθλχεη ηελ ελφηεηα ηεο θχζεο Σνπ, δειαδή φηη ν
Υξηζηφο είλαη Θεφο.
ζνλ αθνξά ηε ζέιεζε θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ Κπξίνπ Εεζνχ
Υξηζηνχ, πηζηεχνπκε ζηε κία ζέιεζε θαη ζηε κία ελέξγεηα. Ώθνχ
πηζηεχνπκε φηη ε θχζε είλαη κία, άξα θαη ε ζέιεζε θαη ε ελέξγεηα είλαη
κία. Ο Κχξηνο Εεζνχο Υξηζηφο είπε ζρεηηθά: «Δ δηθή κνπ ηξνθή είλαη ην
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λα πξάηησ ην ζέιεκα εθείλνπ πνπ κε απέζηεηιε, θαη λα ηειεηψζσ ην
έξγν ηνπ» (Ησάλλ. 4:34). Ώπηφ απνδεηθλχεη φηη ε ζέιεζή Σνπ είλαη ίδηα
κε εθείλε ηνπ Παηξφο.
Έλα άιιν ρσξίν ζρεηηθφ κε ην δήηεκα: «Ο Εεζνχο ηνχο είπε: “αο
δηαβεβαηψλσ απφιπηα φηη δελ κπνξεί ν Τηφο λα θάλεη ηίπνηε απφ κφλνο
ηνπ αλ δελ βιέπεη ηνλ Παηέξα λα ην θάλεη˙ δηφηη φζα θάλεη εθείλνο, ηα
ίδηα νκνίσο θάλεη θαη ν Τηφο”» (Ησάλλ. 5:19). Ώθνχ ινηπφλ ε ζέιεζε
είλαη κία, αλαγθαζηηθά θαη ε ελέξγεηα είλαη κία.
ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΜΦΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΗΣΟΛΟΓΗΚΟ
ΘΔΜΑ
Δκείο πηζηεχνπκε φηη ν Κχξηνο, Θεφο θαη σηήξαο καο Ηεζνχο
Χξηζηφο, ν αξθσκέλνο Λφγνο, είλαη ηέιεηνο ζηε ζεφηεηά Σνπ θαη ηέιεηνο
ζηελ αλζξσπφηεηά ηνπ. Ζ αλζξψπηλε θχζε Σνπ ελψζεθε κε ηε ζεία θχζε
Σνπ αρσξίζησο, αδηαηξέησο θαη αζπγρχησο. Ζ ζεία Σνπ θχζε δελ
ρσξίζηεθε απφ ηελ αλζξψπηλε νχηε γηα κία ζηηγκή, νχηε γηα «ξηπή
νθζαικνχ». πγρξφλσο, αλαζεκαηίδνπκε ηα δφγκαηα ηφζν ηνπ Νεζηνξίνπ
φζν θαη ηνπ Δπηπρνχο.
ΜΑΡΣΤΡΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΗΝΖ ΓΗΑΘΖΚΖ
Πηζηεχνπκε φηη ν Υξηζηφο εέλαη Θεφο
«Σψξα, εζχ, Παηέξα, δφμαζέ κε θνληά ζνπ κε ηε δφμα πνπ είρα
θνληά ζε ζέλα πξηλ γίλεη ν θφζκνο» (Iσάλλ. 17:5).
«Ώπηφο καο ιχηξσζε απφ ηελ εμνπζία ηνπ ζθφηνπο θαη καο
κεηέθεξε ζηε βαζηιεία ηνπ αγαπεηνχ Τηνχ ηνπ, απφ ηνλ νπνίν έρνπκε
δηά ηνπ αίκαηφο ηνπ ηελ απνιχηξσζε, ηελ άθεζε ησλ ακαξηηψλ˙ απηφο
είλαη εηθφλα ηνχ ανξάηνπ Θενχ, πξσηφηνθνο φιεο ηεο θηίζεο, δηφηη απφ
απηφλ δεκηνπξγήζεθαλ ηα πάληα, φζα είλαη ζηνπο νπξαλνχο θαη φζα
είλαη ζηε γε, ηα νξαηά θαη ηα αφξαηα, είηε ζξφλνη είηε θπξηφηεηεο είηε
αξρέο είηε εμνπζίεο˙ ηα πάληα δεκηνπξγήζεθαλ δη‟ απηνχ θαη γη‟ απηφλ˙
απηφο ππάξρεη πξηλ απ‟ φια, θαη φια ζπληεξνχληαη δη‟ απηνχ» (Κνι.
1:13-17).
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«Εδνχ, έξρεηαη καδί κε ηα ζχλλεθα, θαη ζα ηνλ δεη θάζε νθζαικφο
θαη φζνη ηνλ ιφγρηζαλ θαη ζα ζξελήζνπλ απφ ηελ παξνπζία ηνπ φιεο νη
θπιέο ηεο γεο. Ναη, ακήλ» (Απνθ. 1:7).
«Σνπο είπε ν Εεζνχο: “αο δηαβεβαηψλσ απφιπηα φηη εγψ ππάξρσ
πξνηνχ ππάξμεη ν Ώβξαάκ”» (Ησάλλ. 8:58).
«Καλείο δελ αλέβεθε ζηνλ νπξαλφ παξά απηφο πνπ θαηέβεθε απφ
ηνλ νπξαλφ, ν Τηφο ηνχ αλζξψπνπ, πνπ είλαη ζηνλ νπξαλφ» (Ησάλλ.
3:13).
Πηζηεχνπκε φηη ν Υξηζηφο θαηνηθεέ ζηνλ ΠαηΫξα, θαη αληηζηξφθσο
«Αελ πηζηεχεηο φηη εγψ είκαη ζε ελφηεηα κε ηνλ Παηέξα θαη φηη ν
Παηέξαο. είλαη ζε ελφηεηα κ‟ εκέλα; Οη ιφγνη ηνπο νπνίνπο ζαο ιέσ δελ
ηνπο ιέσ απφ ηνλ εαπηφ κνπ˙ ν Παηέξαο, πνπ κέλεη ζε ελφηεηα κ‟ εκέλα,
απηφο εθηειεί ηα έξγα. Να κε πηζηεχεηε φηη είκαη ζε ελφηεηα κε ηνλ
Παηέξα θαη φηη ν Παηέξαο είλαη ζε ελφηεηα κ‟ εκέλα˙ αιιηψο, ιφγσ
απηψλ ησλ έξγσλ πηζηεχεηε ζ‟ εκέλα» (Ησάλλ. 14:10-11).
Πηζηεχνπκε πσο φπνηνο δεη ηνλ Τηφ εέλαη ζαλ λα εέδε ηνλ ΠαηΫξα
«Σνπ ιέεη ν Εεζνχο: “Σφζνλ θαηξφ είκαη καδί ζαο, θαη δελ κε
γλψξηζεο, Φίιηππε; πνηνο είδε εκέλα είδε ηνλ Παηέξα˙ πψο εζχ ιεο:
„Αείμε καο ηνλ Παηέξα;‟ ”» (Ησάλλ. 14:9).
Πηζηεχνπκε πσο ζηνλ Υξηζηφ ππΪξρεη δσά.
«‟ απηφλ ππήξρε δσή, θαη ε δσή ήηαλ ην θσο ησλ αλζξψπσλ»
(Ησάλλ. 1:4).
«Δ καξηπξία είλαη ηνχηε, φηη ν Θεφο κάο έδσζε αηψληα δσή, θαη
απηή ε δσή είλαη κέζα ζηνλ Τηφ ηνπ» (Α΄ Ησάλλ. 5:11).
Πηζηεχνπκε φηη ν Υξηζηφο εέλαη ν εμηιαζκφο γηα ηηο ακαξηέεο
καο
«ε απηφ βξίζθεηαη ε αγάπε, φρη ζην φηη εκείο αγαπήζακε ηνλ
Θεφ, αιιά ζην φηη απηφο καο αγάπεζε θαη απέζηεηιε ηνλ Τηφ ηνπ σο
εμηιαζκφ γηα ηηο ακαξηίεο καο» (Α΄ Ησάλλ. 4:10).
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Πηζηεχνπκε φηη ν Υξηζηφο εέλαη ν κνλνγελάο Τηφο ηνπ Θενχ
«Σφζν πνιχ αγάπεζε ν Θεφο ηνλ θφζκν, ψζηε έδσζε ηνλ Τηφ ηνπ
ηνλ κνλνγελή, γηα λα κε ραζεί φπνηνο πηζηεχεη ζ‟ απηφλ, αιιά λα έρεη
αηψληα δσή. Αηφηη ν Θεφο δελ απέζηεηιε ηνλ Τηφ ηνπ ζηνλ θφζκν γηα λα
θξίλεη ηνλ θφζκν, αιιά γηα λα ζσζεί ν θφζκνο δη‟ απηνχ. πνηνο
πηζηεχεη ζ' απηφλ δελ θξίλεηαη˙ φπνηνο δελ πηζηεχεη έρεη ήδε θξηζεί, δηφηη
δελ πίζηεςε ζην φλνκα ηνπ κνλνγελνχο Τηνχ ηνχ Θενχ» (Ησάλλ. 3:1618).
«Ώπηά γξάθηεθαλ γηα λα πηζηέςεηε φηη ν Εεζνχο είλαη ν Υξηζηφο,
ν Τηφο ηνχ Θενχ, θαη, πηζηεχνληαο απηφ, λα έρεηε δσή ζην φλνκά ηνπ»
(Ησάλλ. 20:31).
Πηζηεχνπκε ζηε κέα θχζε ηνπ αξθσκΫλνπ Λφγνπ

«Ο Εσάλλεο δίλεη καξηπξία γη‟ απηφλ, θαη έθξαμε, ιέγνληαο:
“Ώπηφο ήηαλ εθείλνο γηα ηνλ νπνίν είπα: „Βθείλνο πνπ έξρεηαη πίζσ κνπ
είλαη κπξνζηά κνπ, επεηδή ππήξρε πξηλ απφ κέλα‟ ”» (Ησάλλ. 1:15). Δ
θξάζε απηή ζεκαίλεη φηη ν Κχξηνο ήξζε κεηά ηνλ Εσάλλε ηνλ ΐαπηηζηή
κε ηελ αλζξψπηλή Σνπ γέλλεζε θαη ππήξρε πξηλ απφ απηφλ κε ηε ζεία
ηνπ θχζε. Έηζη, είλαη εκθαλήο ε κία θχζε, δηφηη Βθείλνο ηνλ νπνίν
βάπηηζε ν Εσάλλεο ήηαλ ν Ίδηνο πνπ ππήξρε πξηλ απφ απηφλ.

«Καλείο δελ είδε πνηέ ηνλ Θεφ˙ ν κνλνγελήο Τηφο, πνπ είλαη ζηελ
αγθαιηά ηνπ Παηέξα, εθείλνο ηνλ θαλέξσζε» (Ησάλλ. 1:18). ηε θξάζε
απηή, ν κνλνγελήο Τηφο είλαη ν Θεφο Λφγνο θαη ε δεχηεξε ππφζηαζε,
πνπ θαλέξσζε ηνλ Παηέξα˙ απφ ηελ άιιε, εκείο γλσξίδνπκε φηη ν
άλζξσπνο Εεζνχο Υξηζηφο Σνλ θαλέξσζε. Βπνκέλσο, απνδεηθλχεηαη ε
κία θχζε ηνπ αξθσκέλνπ Λφγνπ.

«Ο Εεζνχο άθνπζε φηη έβγαιαλ [ηνλ πξψελ ηπθιφ] έμσ θαη, φηαλ
ηνλ βξήθε, ηνπ είπε: “Βζχ πηζηεχεηο ζηνλ Τηφ ηνχ Θενχ;”. Βθείλνο
απνθξίζεθε ιέγνληαο: “Πνηνο είλαη, Κχξηε, γηα λα πηζηέςσ ζ‟ απηφλ;”.
Καη ν Εεζνχο ηνχ είπε: “Καη ηνλ είδεο, θη απηφο πνπ κηιάεη καδί ζνπ,
εθείλνο είλαη”» (Ησάλλ. 9:35-37). ην απφζπαζκα απηφ, ν Τηφο ηνπ
Θενχ είλαη ν Θεφο Λφγνο, πνπ ελζαξθψζεθε, δειαδή ε ζεία θχζε. Ώιιά
πνηνο κίιεζε κε ηνλ ηπθιφ; Ήηαλ απιψο ε αλζξψπηλε θχζε; Αελ κπνξεί
λα ήηαλ κφλν ε αλζξψπηλε θχζε˙ γη‟ απηφ, ν Κχξηνο Εεζνχο Υξηζηφο
βεβαηψλεη πσο «απηφο πνπ κηιάεη καδί ζνπ είλαη ν Τηφο ηνπ Θενχ, ν
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Θεφο Λφγνο». Βπνκέλσο, Ώπηφο είλαη ν αξθσκέλνο Θεφο, πνπ
θαλεξψζεθε ζσκαηηθά.

5) ΣΟ ΤΜΒΟΛΟ ΣΖ ΠΗΣΔΧ
Σν χκβνιν ηεο Πίζηεσο δηαηππψζεθε απφ ηηο δχν πξψηεο
Οηθνπκεληθέο πλφδνπο ηεο Βθθιεζίαο καο, θαη έθηνηε απνηειεί ζεκείν
αλαθνξάο γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο. Ώπνηειείηαη απφ δψδεθα άξζξα, απφ ηα
νπνία ηα επηά πξψηα ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Ώ΄ Οηθνπκεληθή χλνδν,
πνπ έγηλε ην 325 κ.Υ. ζηε Νίθαηα ηεο ΐηζπλίαο. Σα πέληε ηειεπηαία
άξζξα ζπληάρζεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 381 κ.Υ. απφ ηε ΐ΄
Οηθνπκεληθή χλνδν θαη απφ ηφηε εθθσλνχληαη πάληνηε ζηε Θεία
Λεηηνπξγία, θαζψο θαη ζε άιια Μπζηήξηα θαη αθνινπζίεο ηεο
Βθθιεζίαο.
εκεησηένλ φηη, φηαλ εθθσλνχκε ην «Πηζηεχσ», δηαθεξχζζνπκε
ηε ζηαζεξή καο πίζηε ζηνλ Σξηαδηθφ Θεφ θαη ηελ πξνζήισζή καο ζηηο
βαζηθέο αιήζεηεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ.
1. Πηζηεχσ εηο έλα Θεφλ, Παηέξα, παληνθξάηνξα, πνηεηήλ νπξαλνχ
θαη γεο, νξαηψλ ηε πάλησλ θαη ανξάησλ.
2. Καη εηο έλα Κχξηνλ Εεζνχλ Υξηζηφλ, ηνλ Τηφλ ηoπ Θεoχ, ηνλ
κνλνγελή, ηνλ εθ ηνπ Παηξφο γελλεζέληα πξν πάλησλ ησλ αηψλσλ˙ θσο
εθ θσηφο, Θεφλ αιεζηλφλ εθ Θενχ αιεζηλνχ, γελλεζέληα νπ πνηεζέληα,
νκννχζηνλ ησ Παηξί, δη‟ νχ ηα πάληα εγέλεην.
3. Σνλ δη‟ εκάο ηνπο αλζξψπνπο θαη δηά ηελ εκεηέξαλ ζσηεξίαλ
θαηειζφληα εθ ησλ νπξαλψλ θαη ζαξθσζέληα εθ Πλεχκαηνο Ώγίνπ θαη
Μαξίαο ηεο Παξζέλνπ θαη ελαλζξσπήζαληα.
4. ηαπξσζέληα ηε ππέξ εκψλ επί Πνληίνπ Πηιάηνπ θαη παζφληα θαη
ηαθέληα.
5. Καη αλαζηάληα ηε ηξίηε εκέξα θαηά ηαο Γξαθάο.
6. Καη αλειζφληα εηο ηνπο νπξαλνχο θαη θαζεδφκελνλ εθ δεμηψλ ηνπ
Παηξφο.
7. Καη πάιηλ εξρφκελνλ κεηά δφμεο θξίλαη δψληαο θαη λεθξνχο, νχ ηεο
βαζηιείαο νπθ έζηαη ηέινο.
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8. Καη εηο ην Πλεχκα ην Άγηνλ, ην θχξηνλ, ην δσνπνηφλ, ην εθ ηνπ
Παηξφο εθπνξεπφκελνλ, ην ζπλ Παηξί θαη Τηψ ζπκπξνζθπλνχκελνλ θαη
ζπλδνμαδφκελνλ, ην ιαιήζαλ δηά ησλ Πξνθεηψλ.
9. Βηο κίαλ, αγίαλ, θαζνιηθήλ θαη απνζηνιηθήλ Βθθιεζίαλ.
10. Οκνινγψ έλ βάπηηζκα εηο άθεζηλ ακαξηηψλ.
11. Πξνζδνθψ αλάζηαζηλ λεθξψλ.
12. Καη δσήλ ηνπ κέιινληνο αηψλνο. Ώκήλ.

ΜεηΪθξαζε
1. Πηζηεχσ ζε έλα Θεφ, Παηέξα, Παληνθξάηνξα, δεκηνπξγφ ηνπ
νπξαλνχ θαη ηεο γεο, φινπ ηνπ νξαηνχ θαη αφξαηνπ θφζκνπ.
2. Πηζηεχσ θαη ζε έλα Κχξην, ηνλ Εεζνχ Υξηζηφ, ηνλ Τηφ ηνπ Θενχ
ηνλ κνλνγελή, πνπ γελλήζεθε απφ ηνλ Παηέξα πξναηψληα˙ θσο απφ ην
θσο, αιεζηλφ Θεφ απφ αιεζηλφ Θεφ, πνπ γελλήζεθε θαη δελ
δεκηνπξγήζεθε, νκννχζην κε ηνλ Παηέξα, δηά ηνπ νπνίνπ Εεζνχ φια
δεκηνπξγήζεθαλ.
3. Ώπηφλ πνπ γηα εκάο ηνπο αλζξψπνπο θαη γηα ηε ζσηεξία καο
θαηέβεθε απφ ηνπο νπξαλνχο θαη ζαξθψζεθε απφ ην Άγην Πλεχκα θαη
ηελ Παξζέλν Μαξία θαη έγηλε άλζξσπνο.
4. Καη ν νπνίνο ζηαπξψζεθε πξνο ράξε καο επί Πνληίνπ Πηιάηνπ θαη
ζπζηάζηεθε θαη εληαθηάζηεθε.
5. Καη ν νπνίνο αλαζηήζεθε ηελ ηξίηε εκέξα ζχκθσλα κε ηηο Γξαθέο.
6. Καη ν νπνίνο αλέβεθε ζηνπο νπξαλνχο θαη θάζεηαη δεμηά ηνπ
Παηέξα.
7. Καη ν νπνίνο πάιη ζα επηζηξέςεη κε δφμα γηα λα θξίλεη δψληεο θαη
λεθξνχο, θαη ε βαζηιεία ηνπ δελ ζα έρεη ηέινο.
8. Πηζηεχσ θαη ζην Άγην Πλεχκα, ην θχξην, απηφ πνπ δίλεη δσή, ην
νπνίν εθπνξεχεηαη απφ ηνλ Παηέξα, απηφ πνπ καδί κε ηνλ Παηέξα θαη
ηνλ Τηφ ζπκπξνζθπλείηαη θαη ζπλδνμάδεηαη, θαη ην νπνίν κίιεζε κε ην
ζηφκα ησλ πξνθεηψλ.
9. Πηζηεχσ ζηελ Βθθιεζία, πνπ είλαη κία, αγία, θαζνιηθή θαη
απνζηνιηθή.
10. Οκνινγψ έλα βάπηηζκα γηα ηε ζπγρψξεζε ησλ ακαξηηψλ.
11. Πεξηκέλσ κε ειπίδα ηελ αλάζηαζε ησλ λεθξψλ.
12. Καη ηε δσή ζηε κέιινπζα βαζηιεία ηνπ Θενχ. Ώκήλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΟΙ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ
1) ΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΗ ΟΗ ΤΜΒΟΛΗΜΟΗ
ΣΖ ΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Σα ηξέα ζράκαηα κε ηα νπνέα κπνξεέ λα θηηζηεέ Ϋλαο λαφο
α) Με ζράκα ζηαπξνχ: πσο ζηαπξψζεθε ν Εεζνχο γηα λα καο ζψζεη,
έηζη αθξηβψο θαη ε Βθθιεζία κάο ζψδεη απφ ηηο ακαξηίεο καο.
β) Με ζράκα πινένπ: πκβνιίδεη ηελ θηβσηφ ηνπ Νψε, δηφηη δσή
ππήξρε κφλν κέζα ζηελ θηβσηφ θαη φρη έμσ απφ απηή.
γ) Με ζράκα θχθινπ: πσο ν θχθινο δελ έρεη νχηε αξρή νχηε ηέινο, ην
ίδην αθξηβψο θαη ν Υξηζηφο, ν Οπνίνο είλαη άλαξρνο θαη αηψληνο.
Σα πξφζθνξα
Σα πξφζθνξα πξέπεη λα έρνπλ κνλφ αξηζκφ (1,3,5,7):
Σν Ϋλα πξφζθνξν: πκβνιίδεη ηνλ Υξηζηφ.
Σα ηξέα πξφζθνξα: πκβνιίδνπλ ηελ Ώγία Σξηάδα.
Σα πΫληε πξφζθνξα: πκβνιίδνπλ ηηο ζπζίεο ηεο Παιαηάο Αηαζήθεο.
Σν επηΪ πξφζθνξα: Οη επηπιένλ δχν ζπζίεο ζπκβνιίδνπλ ηνλ
θαζαξηζκφ απφ ηε ιέπξα.
Σν πξφζθνξν έρεη πέληε νπέο (ηξχπεο), πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα πέληε
πάζε ηνπ Υξηζηνχ, ηα νπνία είλαη ν ζηέθαλνο, ε ιφγρε, νη δχν ήινη
(θαξθηά) ζηα ρέξηα Σνπ θαη νη δχν ήινη (θαξθηά) ζηα πφδηα ηνπ.
Ώθφκε, ην πξφζθνξν έρεη δψδεθα ζηαπξνχο, πνπ ζπκβνιίδνπλ
ηνπο δψδεθα καζεηέο, ελψ ν θεληξηθφο ζηαπξφο ζπκβνιίδεη ηνλ Υξηζηφ.
153

Έρεη ζηξνγγπιφ ζρήκα, γηα λα ζπκβνιίδεη φηη ν Υξηζηφο δελ έρεη νχηε
αξρή νχηε ηέινο.
Σν ζπκηαηάξην
Σν θΪησ κΫξνο ηνπ: πκβνιίδεη ηελ Παλαγία.
Ζ θσηηΪ: πκβνιίδεη ηε ζετθή κνξθή ηνπ Υξηζηνχ.
Σν ιηβΪλη: πκβνιίδεη ηηο πξνζεπρέο ησλ αγίσλ.
Σν επΪλσ κΫξνο ηνπ: πκβνιίδεη ηνλ νπξαλφ.
Οη ηξεηο αιπζέδεο: πκβνιίδνπλ ηνλ Παηέξα, ηνλ Τηφ θαη ην Άγην
Πλεχκα.
Σα θνπδνπλΪθηα: πκβνιίδνπλ ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ Θενχ.
Σν κεγΪιν θΪιπκκα κε ην νπνέν θαιχπηεηαη ε αγέα ΣξΪπεδα:
πκβνιίδεη ηνλ ιίζν πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ ηάθν ηνπ Υξηζηνχ.
Σν κηθξφ θΪιπκκα πνπ ηνπνζεηεέηαη επΪλσ απφ ην κεγΪιν:
πκβνιίδεη ηε ζθξάγηζε ηνπ ηάθνπ ηνπ Υξηζηνχ.
Σν ζπζηαζηάξην
Βπάλσ ζην ζπζηαζηήξην ππάξρνπλ δχν θεξηά, πνπ ζπκβνιίδνπλ
ηνπο δχν αγγέινπο νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηνλ ηάθν ηνπ Υξηζηνχ.
Δ θηβσηφο επάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ην άγην Πνηήξην
ζπκβνιίδεη ηνλ ζξφλν ηνπ Θενχ.
Ο ζηαπξφο θαη ην Βπαγγέιην ηνπνζεηνχληαη επάλσ ζην άγην
ζπζηαζηήξην.
Σν ιηβάλη ζπκβνιίδεη ηηο πξνζεπρέο ησλ αγίσλ πνπ πςψλνληαη
ελψπηνλ ηνπ Υξηζηνχ.
Σα θαιχκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο Θεέαο Λεηηνπξγέαο
Σα θαιχκκαηα πνπ ηνπνζεηεί ν Εεξέαο επάλσ ζην ζπζηαζηήξην
είλαη δψδεθα κηθξά, ηα νπνία ζπκβνιίδνπλ ηνπο δψδεθα καζεηέο, θαη
έλα αθφκε κηθξφ θάιπκκα, ην νπνίν ζπκβνιίδεη ηνλ Υξηζηφ.
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Ζ λέςε (πιχζηκν) ησλ ρεξηψλ
Ο Εεξέαο λίπηεη (πιέλεη) ηα ρέξηα ηνπ ηξεηο θνξέο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο˙ απηφ ζπκβνιίδεη:
1) Σε λίςε ησλ πνδηψλ, πνπ έθαλε ν Υξηζηφο ζηνπο καζεηέο Σνπ.
2) Σε ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηαλνίαο ζηε δσή ηνπ θάζε ρξηζηηαλνχ.
3) Σνλ Πφληην Πηιάην, πνπ έπιπλε ηα ρέξηα ηνπ ελψπηνλ φινπ ηνπ
ιανχ.
Σν λεξφ ζην ψκα θαη ην Αέκα ηνπ Υξηζηνχ
Ο Εεξέαο πξνζζέηεη λεξφ ζε πνζφηεηα πεξίπνπ ελφο ηξίηνπ ηεο
πνζφηεηαο ηνπ νίλνπ, θάηη πνπ καο ζπκίδεη ηε ζηαχξσζε ηνπ Κπξίνπ,
θαη ζπγθεθξηκέλα ην γεγνλφο φηη ν ζηξαηηψηεο θάξθσζε ηνλ
Βζηαπξσκέλν κε ηε ιφγρε, θάλνληαο έηζη λα ηξέμεη ακέζσο αίκα θαη
λεξφ. Βπίζεο, ν Εεξέαο ρξίεη ην ψκα κε λεξφ, θάηη πνπ ζπκβνιίδεη ηε
ΐάπηηζε ηνπ Υξηζηνχ.
Ζ Αλαηνιά
Καηά ηελ ψξα ηεο πξνζεπρήο, θνηηάδνπκε φινη πξνο ηελ
Ώλαηνιή, δηφηη ν Υξηζηφο είπε φηη ηελ εκέξα ηεο Κξίζεσο ζα έξζεη απφ
ηελ Ώλαηνιή. Βπίζεο, νη Μάγνη ήξζαλ απφ ηελ αλαηνιή γηα λα
πξνζθπλήζνπλ ηνλ λενγέλλεην Μεζζία.
Σα αλαγλψζκαηα ηεο Θεέαο Λεηηνπξγέαο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο αλαγηλψζθνληαη ηξία
αλαγλψζκαηα.
Σα δχν πξψηα αλαγλψζκαηα είλαη απφ Βπηζηνιέο ηεο Καηλήο
Αηαζήθεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζην λα δψζνπλ παξαηλέζεηο θαη
ζπκβνπιέο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Βθθιεζία.
Σν ηξέην αλΪγλσζκα είλαη απφ ηηο Πξάμεηο ησλ Ώπνζηφισλ, απφ ηηο
νπνίεο πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηε δσή, ηε δξάζε θαη ηνλ ζάλαην ησλ
παηέξσλ καο απνζηφισλ.
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Σα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θνπηηθάο Θεέαο Λεηηνπξγέαο
1. ηελ θνπηηθή Θεία Λεηηνπξγία ππάξρνπλ ηέζζεξα αλαγλψζκαηα απφ
ηελ Καηλή Αηαζήθε: Δπηζηνιέο ηνπ απνζηφινπ Παχινπ, Καζνιηθέο
Δπηζηνιέο, Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ, Δπαγγέιην. Πξηλ απφ ην επαγγειηθφ
αλάγλσζκα αλαγηλψζθεηαη ην πλαμάξην θαη αθνινπζεί ην θήξπγκα.
2. Ο Εεξέαο δηαβάδεη ηελ επρή ηεο ειεπζεξίαο, κε ηελ νπνία νη
εμνκνινγνχκελνη πηζηνί απειεπζεξψλνληαη απφ ηηο ακαξηίεο ηνπο, ηξεηο
θνξέο θαηά ηε Θεία Λεηηνπξγία.
3. ηελ Κνπηηθή Βθθιεζία πξνζθέξνληαη θαηά ηε Θεία Μεηάιεςε
ρσξηζηά ν άξηνο θαη ν νίλνο, εθηφο εάλ είλαη θάπνηνο άξξσζηνο, νπφηε
δίλνληαη θαη ηα δχν καδί. Σα κηθξά βξέθε κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κφλν
ην Ώίκα.
4. Γηα λα εηζέιζεη θαλείο ζην ζπζηαζηήξην, πξέπεη λα βγάιεη ηα
ππνδήκαηά ηνπ (ηα παπνχηζηα ηνπ).
5. Μεηά ηε Θεία Μεηάιεςε νη πηζηνί πίλνπλ λεξφ.
ΠξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζην Μπζηάξην ηεο Θεέαο Δπραξηζηέαο
 Πξψηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο είλαη ην κπζηήξην ηνπ Βαπηίζκαηνο.
Γεληθά, ην ΐάπηηζκα απνηειεί ηε ζχξα γηα φια ηα Μπζηήξηα.
 Αεχηεξε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο είλαη ε νξζή πίζηε ζε φια ηα
δφγκαηα ηεο Βθθιεζίαο. ηε Θεία Λεηηνπξγία ε πίζηε θαίλεηαη θαζαξά
ζηηο επρέο ηεο, φηαλ ςάιιεη ν ιαφο: «Σνχην είλαη αιεζέο».
 Σξίηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο είλαη ε Μεηάλνηα θαη ε Δμνκνιφγεζε.
Οη Παηέξεο ηεο Βθθιεζίαο ιέλε φηη φπνηνο λνκίδεη φηη ζα ιάβεη άθεζε
ησλ ακαξηηψλ ηνπ φηαλ θνηλσλεί ρσξίο κεηάλνηα θαη εμνκνιφγεζε,
απηφο δελ πηζηεχεη ζσζηά˙ αληηζέησο, ζα πξνζζέζεη θαη άιιε ακαξηία
ζηηο ακαξηίεο ηνπ. πνηνο φκσο θνηλσλεί κε πίζηε, κεηάλνηα θαη
εμνκνιφγεζε, απηφο ζα ιάβεη άθεζε ακαξηηψλ.
 Σέηαξηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο είλαη ηα αλαγλψζκαηα θαη ε επρή
ηεο ειεπζεξίαο. ήκεξα, φπνηνο ζέιεη λα θνηλσλήζεη πξέπεη λα
παξεπξίζθεηαη ζηνλ λαφ, λα αθνχζεη ην Βπαγγέιην θαη λα είλαη παξψλ
θαηά ηελ επρή ηεο ειεπζεξίαο.
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Δ Θεία Λεηηνπξγία ηειείηαη ζε θαζαγηαζκέλνπο λανχο θαη φρη ζε
ηδησηηθέο θαηνηθίεο, εθηφο θαη αλ ππάξρεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο. Βπίζεο,
δελ κπνξεί λα ηειείηαη ηελ ίδηα εκέξα δχν θνξέο επάλσ ζην ίδην
ζπζηαζηήξην θαη απφ ηνλ ίδην Εεξέα θαη, θαλνληθά, πξέπεη λα έρνπλ
κεζνιαβήζεη ηνπιάρηζηνλ ελλέα ψξεο. Ώπηέο νη ψξεο πξνβιέπνληαη γηα
λεζηεία θαη πξνεηνηκαζία γηα ηνλ Εεξέα, ηνλ Αηάθνλν θαη ηνλ Λαφ.
Βπίζεο, δελ ηειείηαη Θεία Λεηηνπξγία απφ ηε Μ. Αεπηέξα έσο ηε Μ.
Σεηάξηε θαη θαηά ηε Μ. Παξαζθεπή. ηε ζχγρξνλε επνρή, ηξεηο είλαη νη
Θείεο Λεηηνπξγίεο:

Δ Θεία Λεηηνπξγία ηνπ ΐαζηιείνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
Παηέξα.

Δ Θεία Λεηηνπξγία ηνπ Γξεγνξίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Τηφ.

Δ Θεία Λεηηνπξγία ηνπ Κπξίιινπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
Παηέξα.
Δ πξνεηνηκαζία ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο αξρίδεη απφ ηελ
παξακνλή ηεο, κε ηελ ςαικσδία, ηνλ Βζπεξηλφ, ηελ επρή ηνπ
Μεζνλπθηηθνχ θαη ηνλ ξζξν. Σα κέξε ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο είλαη
ηξία:

Δ θάιπςε ηνπ ζπζηαζηεξίνπ.

Δ Λεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ, κε ηελ ςαικσδία, ηα αλαγλψζκαηα
θαη ην θήξπγκα.

Δ Λεηηνπξγία ηεο Βπραξηζηίαο, πνπ αξρίδεη κε ηνλ αζπαζκφ
ηεο εηξήλεο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηνλ 150φ (εθαηνζηφ πεληεθνζηφ)
ςαικφ ηνπ ΑαπΎδ.
Ο Εεξέαο κπνξεί λα επηηειεί θαη ηνλ ξφιν ηνπ Αηαθφλνπ ζηε Θεία
Λεηηνπξγία, αιιά ην αληίζηξνθν δελ είλαη επηηξεπηφ. Βπίζεο, κπνξεί λα
ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ Εεξείο ζηελ ίδηα Βπραξηζηία, αιιά
κφλν έλαο αγηάδεη ηελ Βπραξηζηία, ελψ νη άιινη είλαη κέηνρνη ζηηο επρέο.
ηελ Κνπηηθή Βθθιεζία φπνηνο ζέιεη λα θνηλσλήζεη πξέπεη λα κε
θάεη θαη λα κελ πηεη ηίπνηε, απφ ηα κεζάλπρηα ηεο πξνεγνπκέλεο ηεο
Θείαο Λεηηνπξγίαο κέρξη ηελ ψξα ηεο Θείαο Κνηλσλίαο.
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Δ Βθθιεζία απαγνξεχεη ηε ζπκκεηνρή ζην κπζηήξην ηεο Θείαο
Βπραξηζηίαο ζηνπο αβάπηηζηνπο, ζηνπο αηξεηηθνχο θαη ζε φζνπο έρνπλ
ζνβαξέο ακαξηίεο.
ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΜΤΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΘΔΗΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΑ
Ο άξηνο ζηελ Κνπηηθή Βθθιεζία απνηειείηαη απφ ζίην, λεξφ θαη
καγηά. Φήλεηαη ζε εηδηθφ κέξνο, πνπ νλνκάδεηαη Baitlaham (ΐεζιεέκ).
Βηνηκάδεηαη απφ ηνλ λεσθφξν, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνεηνηκαζίαο ςάιιεη φινπο ηνπο ςαικνχο. Ο άξηνο είλαη ζηξνγγπιφο,
ζπκβνιίδνληαο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζσηεξίαο απφ ηνλ Υξηζηφ. Βπίζεο,
ζεκαίλεη φηη ν Υξηζηφο είλαη αηψληνο θαη άλαξρνο. ηελ πεξηθέξεηά ηνπ
αλαγξάθεηαη: «Άγηνο ν Θεφο…» θ.ιπ.). Βπίζεο, θέξεη ζθξαγίδα κε
δψδεθα ηεηξάγσλα θαη θάζε ηεηξάγσλν πεξηέρεη έλαλ ζηαπξφ,
ζπκβνιίδνληαο ηνπο 12 Ώπνζηφινπο. ην θέληξν ηνπ άξηνπ ππάξρεη
έλαο κφλν ζηαπξφο, ν νπνίνο είλαη ιίγν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο άιινπο,
νλνκάδεηαη δεζπνηηθφλ θαη ζπκβνιίδεη ηνλ Υξηζηφ. Ο Υξηζηφο ινηπφλ,
επξηζθφκελνο ζην θέληξν, θαη γχξσ Σνπ νη 12 Ώπφζηνινη απνηεινχλ
ηχπν ηεο Καζνιηθήο Βθθιεζίαο. Ο ακλφο επίζεο έρεη 5 νπέο, ηξεηο δεμηά
θαη δχν αξηζηεξά, πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα ηξία θαξθηά, ηνλ αθάλζηλν
ζηέθαλν θαη ηε ιφγρε. Οθείινπκε λα ππνγξακκίζνπκε φηη ν Εεξέαο,
φηαλ δηαιέγεη ηνλ ακλφ, ιέεη: «Ο Κχξηνο επηιέγεη γηα ηνλ εαπηφ Σνπ
έλαλ ακλφ άκσκν». Έπεηηα ζηαπξψλεη ηα ρέξηα ηνπ επί ησλ Σηκίσλ
Αψξσλ, φπσο ν Εαθψβ επιφγεζε ηνπο πηνχο ηνχ Εσζήθ.
Ο νίλνο ιέγεηαη ζηελ θνπηηθή γιψζζα Abarka (απαξρή) θαη
δειψλεη ηνλ νίλν πξν ηνπ αγηαζκνχ. Παξάγεηαη απφ ηνλ ρπκφ ηεο
ζηαθπιήο. Πξν ηε Θείαο Λεηηνπξγίαο ν Εεξέαο θαη ν Αηάθνλνο
εμεηάδνπλ δηά ηεο νζθξήζεσο ηνλ νίλν: Βάλ ε νζκή ηνπ έρεη αιινησζεί,
δελ πξνζθέξεηαη πνηέ. Ο νίλνο είλαη θφθθηλνο, ζπκβνιίδνληαο ην Ώίκα
ηνπ Κπξίνπ. Ώλακεηγλχεηαη κε λεξφ ζε αλαινγία φρη κεγαιχηεξε απφ
1:3 θαη φρη κηθξφηεξε απφ 1:10, θαηά ππνινγηζκφ θαη φρη θαη‟ αθξηβή
κέηξεζε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ
ΟΙ ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΔ ΔΟΡΣΔ
1) ΑΛ-ΝΑΨΡΟΤΕ
Δ ιέμε λατξνχδ πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξζηθή ιέμε αιλνπξνχδ,
φπνπ ζεκαίλεη θαηλνχξγηα εκέξα ή αξρή ηεο ρξνληάο. Με ηε ιέμε
λατξνχδ ελλννχκε ινηπφλ ηελ πξσηνρξνληά ηεο Κνπηηθήο Βθθιεζίαο.
Δ πεξίνδνο απφ ην 284 έσο ην 305 κ.Υ., πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία
απηνθξάηνξαο ηνπ ξσκατθνχ θξάηνπο ήηαλ ν Αηνθιεηηαλφο, είλαη ε
ηξαγηθφηεξε πεξίνδνο γηα ηελ Βθθιεζία, δηφηη ν Αηνθιεηηαλφο:

Πξνζπαζνχζε λα εμαλαγθάζεη ηνπο ρξηζηηαλνχο λα πξνζθπλνχλ
ηα είδσια.

Γθξέκηζε πνιινχο ρξηζηηαληθνχο λανχο.

Φφλεπε φζνπο ζπκκεηείραλ ζε εθθιεζηαζηηθέο ηειεηέο.

Αήκεπε ηελ πεξηνπζία ηεο Βθθιεζίαο θαη ησλ ρξηζηηαλψλ.

Ώπέθιεηε ηνπο ρξηζηηαλνχο απφ φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο.

Έθαηγε φια ηα ρξηζηηαληθά βηβιία.

πλειάκβαλε πνιινχο ρξηζηηαλνχο, ηνπο βαζάληδε θαη ηνπο
θφλεπε.
Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε Βθθιεζία καο έζεζε σο αξρή
ηνπ θνπηηθνχ έηνπο ην έηνο πνπ αλέβεθε ζηνλ ζξφλν ηνπ απηνθξάηνξα ν
Αηνθιεηηαλφο.
ΟΗ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΤΣΖ
α) Ο παηξηάξρεο Πέηξνο, ν ηειεπηαίνο κάξηπξαο.
β) Ο άγηνο Γεψξγηνο.
γ) Δ αγία Αεκηάλα.
159

δ) Ο άγηνο Μελάο.
ε) Ο άγηνο Ώκπαλφκπ.
ζη) Ο άγηνο Θεφδσξνο.
δ) Ο άγηνο Ώκπαζραεξφλ Βι Κειήλε.

ΟΗ ΚΟΠΣΗΚΟΗ ΜΖΝΔ
1. Σνπη.
2. ΜπΪκπα.
3. Υαηνχξ.
4. ΚηγηΪρθ.
5. Σνχκπα.
6. Ακζέξ.
7. ΜπαξακρΪη.
8. Μπαξκνχληα.
9. ΜπαζΪλο.
10.Μπανχλα.
11.Ακπέκπ.
12.ΜΫζξα.
13.Νεζρ.
Πψο θιεξνλνκνχλ ηε Βαζηιεέα ηνπ Θενχ
νη κΪξηπξεο πνπ δελ βαπηέζηεθαλ;
Όζνη κΪξηπξεο δελ εέλαη βαπηηζκΫλνη βαπηέδνληαη ηε
ιεγφκελε «βΪπηηζε ηνπ αέκαηνο», δειαδά βαπηέδνληαη κε ην αέκα
ηνπο. Οη κΪξηπξεο ενξηΪδνπλ ηελ αιεζηλά ηνπο γΫλλεζε ηελ εκΫξα
θαηΪ ηελ νπνέα καξηπξνχλ.
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2) ΑΛ-ΝΑΨΡΟΤΕ-ΜΑΡΣΤΡΔ
ΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ
Σα βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ γλσξέζκαηα ησλ καξηχξσλ
1) Ζ αγΪπε πξνο ηνλ Θεφ θαη πξνο ηνλ πιεζένλ καο: Κάπνηε
ήηαλ έλαο θαιφο, αγαζφο ρξηζηηαλφο, πνπ φκσο ήηαλ ηπθιφο. Ο
άλζξσπνο απηφο βνεζνχζε πνιινχο, θηινμελνχζε ηνπο μέλνπο ζην ζπίηη
ηνπ θαη έθαλε θαιέο πξάμεηο. ηαλ ν απηνθξάηνξαο, ν νπνίνο ήηαλ
εηδσινιάηξεο, έκαζε γη‟ απηφλ ηνλ ρξηζηηαλφ, δηέηαμε ακέζσο λα
θνλεπζεί. Έηζη, έζηεηιε ηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ γηα λα ηνλ ζπιιάβνπλ.
ηαλ έθηαζαλ ζην ζπίηη ηνπ, ελψ ήμεξε φηη νη αμησκαηηθνί ήξζαλ λα ηνλ
ζπιιάβνπλ, ηνπο ππνδέρζεθε κε κεγάιε ραξά, ηνπο θηινμέλεζε θαη, ζην
ηέινο, ηνπο αλαθνίλσζε φηη ήηαλ απηφο πνπ έςαρλαλ. Σφηε νη
αμησκαηηθνί εμεπιάγεζαλ θαη δελ ηφικεζαλ λα ηνλ θνλεχζνπλ, δηφηη
ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ήηαλ άλζξσπνο κεγάιεο αγάπεο πξνο ηνλ
πιεζίνλ, παξ‟ φηη ν άλζξσπνο απηφο πξνζπαζνχζε λα ηνπο πείζεη λα
εθηειέζνπλ ηηο δηαηαγέο ηνπ απηνθξάηνξα.
Ηζηθό δίδαγκα: Να αγαπάκε ηνπο αλζξψπνπο αλεμαξηήησο θπιήο,
θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, λα αγαπάκε ηνπο ερζξνχο καο.
2) Ζ αγλφηεηα: Σν 251 κ.Υ. ν απηνθξάηνξαο Αέθηνο ζέιεζε λα
θάλεη έλαλ λεαξφ ρξηζηηαλφ λα πέζεη ζηελ ακαξηία παξά ηε ζέιεζή ηνπ.
Έηζη, ηνπ έδεζε ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα κε αιπζίδεο. Βπεηδή ν λεαξφο
ήζειε λα απνκαθξχλεη ηελ θνπέια κε ηελ νπνία ήζειε λα ηνλ θάλεη ν
απηνθξάηνξαο λα ακαξηήζεη, θαζψο δελ κπνξνχζε, ιφγσ ηνχ φηη ήηαλ
αιπζνδεκέλνο, αλαγθάζηεθε λα δαγθψζεη κε δχλακε ηε γιψζζα ηνπ
έσο φηνπ ηελ έθνςε θαη ηελ πέηαμε ζηελ θνπέια. Σφηε ε θνπέια,
αηθληδηαζκέλε, ην έβαιε ζηα πφδηα. Έηζη, ν ρξηζηηαλφο λένο θαηάθεξε
λα ηεξήζεη ηελ αγλφηεηά ηνπ.
Ηζηθό δίδαγκα: Να θπιάηηνπκε ηελ αγλφηεηα καο θαη λα
μεθεχγνπκε απφ θάζε πεηξαζκφ κε ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ.
3) Ο αζθεηηζκφο: «Μελ αγαπάηε ηνλ θφζκν νχηε ηηο απνιαχζεηο
πνπ είλαη ζηνλ θφζκν. Βάλ θάπνηνο αγαπά ηνλ θφζκν, δελ ππάξρεη κέζα
161

ηνπ ε αγάπε ηνπ Παηέξα […] Βθείλνο φκσο πνπ πξάηηεη ην ζέιεκα ηνπ
Θενχ κέλεη αηψληα ζηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ» (Α΄ Ησάλλ. 2:15,17). Πξέπεη
λα έρνπκε πάληνηε θαηά λνπ ηνλ Θεφ θαη λα κε ζθεπηφκαζηε ηνλ κάηαην
θφζκν. Βπίζεο, πξέπεη λα ελζπκνχκαζηε ηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ, ηνπο
αγίνπο, ηελ Παλαγία, ηνπο αγγέινπο. Οη Παηέξεο ηεο Βθθιεζίαο ιέλε
φηη, αλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ν θφζκνο απηφο είλαη κάηαηνο θαη φηη
θάπνηα ζηηγκή ζα θχγνπκε απφ απηφλ ηνλ θφζκν κε άδεηα ρέξηα, ηφηε ζα
έρνπκε ζπλερψο ηνλ λνπ καο ζηε ΐαζηιεία ηνπ Θενχ.
4) Σν ζΪξξνο: «Με ηα ιφγηα ζνπ κηινχζα κπξνζηά ζε βαζηιείο
θαη δελ ληξεπφκνπλ» (Ψαικ. 119,46). ηε δσή καο δελ πξέπεη λα
θξχβνπκε ηελ πίζηε καο, αιιά, αληηζέησο, λα ηε θαλεξψλνπκε κπξνζηά
ζε φιν ηνλ θφζκν, κε ζάξξνο θαη ηφικε, ελζπκνχκελνη φινη καο ηελ
αηψληα θιεξνλνκηά: «Μαθάξηνη φζνη έρνπλ δησρζεί εμαηηίαο ηήο
δηθαηνζχλεο, δηφηη δηθή ηνπο είλαη ε βαζηιεία ησλ νπξαλψλ. Μαθάξηνη
είζαζηε φηαλ ζαο νλεηδίζνπλ θαη ζαο ζέζνπλ ππφ δησγκφ θαη πνπλ
ελαληίνλ ζαο θάζε θαθφ ιφγν, ιέγνληαο ςέκαηα, εμαηηίαο κνπ» (Μαηζ.
5:10-11).
 Πξέπεη λα δεηνύκε ζηελ πξνζεπρή καο από ηνλ Θεό λα καο δώζεη
απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ώζηε λα είκαζηε άμηνη λα
θιεξνλνκήζνπκε ηε Βαζηιεία Σνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ
ΙΔΡΑΠΟΣΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΥΗΗ
1) ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΣΖ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΖ
Δ ηεξαπνζηνιηθή δξάζε πξνυπνζέηεη πίζηε θαη φξακα, αζθεηηθφ
θξφλεκα θαη απηαπάξλεζε, επαγγειηθφ ήζνο θαη πιήξε εγθαηάιεηςε
ζην έιενο ηνπ Κπξίνπ. Ώπνηειεί αληαπφθξηζε ζηελ πξψηε θαη θχξηα
εληνιή ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ πεξί ηνπ επαγγειηζκνχ ησλ εζλψλ θαη ηεο
δηαδφζεσο ηνπ ιφγνπ Σνπ. Ώπνηειεί εθδήισζε ζεκειηψδνπο πίζηεσο
θαη γελλαίαο πεπνηζήζεσο, πνπ δελ κπνξεί λα εθδεισζεί απφ ηνλ
θαζέλα.
Σα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα δηαθνλνχλ ζηελ ηεξαπνζηνιή δελ
ρξεηάδνληαη θάπνηα πξνζφληα. Γηα ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά δελ
ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζρεηηθά κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηηο γλψζεηο, ηελ
θνηλσληθή ζέζε. ηελ ηεξαπνζηνιή ππάξρνπλ πνιινί ηνκείο θαη ν θάζε
ζπλεξγάηεο κπνξεί λα πξνζθέξεη φ,ηη δχλαηαη. Αελ ρξεηάδεηαη λα έρεη
παλεπηζηεκηαθά δηπιψκαηα, νχηε άιινπο επίζεκνπο ηίηινπο θαη
θαληαρηεξά εθφδηα. ινη είλαη θαηάιιεινη θαη κπνξνχλ λα δηαθνλνχλ
εθείλνπο πνπ έρνπλ αλάγθε, αξθεί λα δηαζέηνπλ πίζηε θαη αγάπε πξνο
ηνλ Θεφ θαη ηνλ ζπλάλζξσπν, θαηεμνρήλ δε λα έρνπλ κπζηεξηαθή δσή.
Ώπαξαίηεηα φκσο πξέπεη λα αθηεξψλνπλ ρξφλν γηα ηελ ηεξαπνζηνιή.
ηελ ηεξαπνζηνιή δελ νκηινχκε γηα αμηψκαηα, αιιά γηα δηαθνλία. Βίλαη
βέβαην φηη ν θαζέλαο, κε ηνλ ηξφπν ηνπ θαη ηε δσληαλή ηνπ παξνπζία,
εληζρχεη ηελ εμάπισζε ηεο Οξζνδνμίαο ζηνλ θφζκν.
Ιεξαπνζηνιή: Απαίηεζε ησλ θαηξώλ, ρξένο αγάπεο
Άγλνηα θαη αδηαθνξία. Ώπηφ ραξαθηεξίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο
ζπλαλζξψπνπο καο ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ πίζηε. Ώπηφ δηαπηζηψλεη
θαλείο θαη κεηαμχ ησλ λέσλ αλζξψπσλ. ρη ηφζν αληίδξαζε θαη
πνιεκηθή, φζν παρπιή άγλνηα θαη ηέιεηα αδηαθνξία…
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Ο ηεξόο Υξπζόζηνκνο θαιεί γηα ηεξαπνζηνιή
«Κη αλ δελ θαηαθέξλεηο λα κεηαζηξέςεηο εθαηφ, θξφληηζε γηα
ηνπο δέθα πνπ κπνξείο· θη αλ, πάιη, νη δέθα ππεξβαίλνπλ ηηο δπλάκεηο
ζνπ, κελ πεξηθξνλήζεηο ηνπο πέληε· θη αλ αθφκα δελ κπνξέζεηο πέληε,
αο είλαη θη έλαο· θαη ζην ηέινο-ηέινο, θη έλαλ λα κελ πεηχρεηο λα
κεηαζηξέςεηο, κε ζε πηάζεη απειπηζία θαη κε ζηακαηήζεηο λα
πξνζθέξεηο».
Οη πξώηνη Υξηζηηαλνί
Ώπηνί καο δείρλνπλ ηη κπνξεί λα θάλεη θαη απηφο αθφκε ν απιφο
πηζηφο φηαλ είλαη «δήισ πεππξσκέλνο». Οη πξψηνη Υξηζηηαλνί, ινηπφλ,
είραλ ηε θιφγα ηεο ηεξαπνζηνιήο πνιχ δπλαηή κέζα ηνπο. πνπ
βξίζθνληαλ έπξεπε λα δξάζνπλ, λα αιηεχζνπλ ςπρέο. Γη‟ απηφ, κέζα
ζηνπο δησγκνχο φρη κφλν δελ ιηγφζηεπαλ νη πηζηνί, αιιά θαη αχμαλαλ ζε
αξηζκφ.
Λόγνη ηνπ ηεξνύ Υξπζνζηόκνπ γηα ηελ ηεξαπνζηνιή
«Γηα λα δείμεη ν Κχξηνο, φηη πξέπεη εκείο νη πηζηνί λα γηλφκαζηε
σθέιηκνη θαη ζε άιινπο, καο νλφκαζε άιαο θαη δχκε θαη θσο… Λνηπφλ,
ν ιχρλνο κε ην θσο δελ θσηίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά απηνχο πνπ
βξίζθνληαη ζην ζθνηάδη. Κη εζχ, Υξηζηηαλέ, ηφηε είζαη ιχρλνο
πλεπκαηηθφο, φηαλ δελ απνιακβάλεηο κφλνο ζνπ ην θσο».
«Πξέπεη λα αζρνινύκαζηε κόλν κε ηελ ςπρή καο θη όρη κε ηνπο
άιινπο…»
Τπάξρεη κηα ιαλζαζκέλε αληίιεςε ζε κεξηθνχο Υξηζηηαλνχο,
πνπ απνηειεί εκπφδην ηεο ηεξαπνζηνιηθήο εξγαζίαο: ε αληίιεςε φηη
«πξέπεη λα αζρνινχκαζηε κφλν κε ηελ ςπρή καο θαη φρη κε ηνπο
άιινπο˙ γηα ηνπο άιινπο ζα θξνληίζεη ν Θεφο˙ εκείο πξέπεη λα βιέπνπκε
ηελ ακαξησιφηεηα θαη αλαμηφηεηά καο˙ λα θνηηάκε πψο ζα δηνξζσζνχκε
εκείο νη ίδηνη». κσο, εκείο πξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε ηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο, λα ηνπο νδεγήζνπκε ζηελ νδφ ηνπ Κπξίνπ.
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Πνηα πξνζόληα ρξεηάδνληαη
1) Ζ γλψζε ηνπ ιφγνπ ηνπ Θενχ, ηεο Αγίαο Γξαθήο. Ο δσληαλφο
θαη δσνπνηφο ιφγνο ηνπ Θενχ πξέπεη λα είλαη θηήκα εθείλνπ πνπ ζα
εξγαζηεί ηεξαπνζηνιηθψο. Ώο κελ μέξεη πνιιά απφ ηελ αλζξψπηλε
ζνθία, αο κελ θαηέρεη γλψζεηο πνιιέο, αο είλαη απιφο θαηά θφζκνλ.
2) Πλεπκαηηθά πξνζφληα. Βίλαη αλαγθαία ε πξνζπάζεηα θαη ν
πξνζσπηθφο αγψλαο λα ζψζεη ν πηζηφο πξψηα ηνλ εαπηφ ηνπ˙ λα
εξγάδεηαη θαη λα θαιιηεξγεί ηελ ςπρή ηνπ.

2) ΟΗ ΣΡΔΗ ΠΔΗΡΑΜΟΗ ΣΧΝ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΧΝ
Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηεο
ηεξαπνζηνιήο είλαη, σο γλσζηφλ, ε
έιιεηςε ηεξαπνζηφισλ. Ώιιά έλα
εμίζνπ κεγάιν πξφβιεκα είλαη ην
θξφλεκα
θαη
ην
ήζνο
ησλ
ηεξαπνζηφισλ.
Καησηέξσ
ζα
επηζεκάλνπκε ηξεηο (απφ ηνπο
πνιινχο) πεηξαζκνχο πνπ πξνζβάιινπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ
ηεξαπνζηνιή (πηζαλφηαηα θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο εθθιεζηαζηηθήο
δηαθνλίαο) θαη πνπ έρνπλ ηε δχλακε λα αιινηψζνπλ αλεπαλφξζσηα ην
απνζηνιηθφ ήζνο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο Οξζφδνμνο εξγάηεο ηνπ
Βπαγγειίνπ ζηα έζλε:
α) Τπάξρνπλ, δπζηπρψο, άλζξσπνη πνπ πνξεχνληαη γηα ηελ
ηεξαπνζηνιή φρη κε ηεξαπνζηνιηθφ φξακα θαη δήιν, νχηε κε ην ξαβδί
ηνπ απνζηφινπ, αιιά «νξεγφκελνη» θαη νλεηξεπφκελνη κίηξεο θαη
παηεξίηζεο! Ώμηψλνπλ ηελ επηζθνπνπνίεζή ηνπο σο «επηβξάβεπζε» ηεο
ηεξαπνζηνιηθήο ηνπο δξάζεσο, ιεζκνλψληαο φηη ν επηζθνπηθφο βαζκφο
είλαη ζηαπξφο, θαη κάιηζηα δπζβάζηαθηνο, θαη φρη βξαβείν θαη
θαηάιεςε αλαπαπηηθήο πνιπζξφλαο. Γη‟ απηφ θαη, φηαλ απνθηήζνπλ ην
πνζνχκελν, ηφηε ιείπνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηνλ ρψξν ηεο
δηαθνλίαο ηνπο, δηνξγαλψλνπλ πεξηνδείεο –φρη, βεβαίσο, απνζηνιηθέο
«ελ θφπσ θαη κφρζσ» (Β΄ Κνξ. 11:27)– θαη εξγάδνληαη γηα ηε κεηάζεζή
ηνπο ζε θαιχηεξε επηζθνπή.
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β) Άιινο πεηξαζκφο ησλ ηεξαπνζηφισλ είλαη ηα θάζε ινγήο
«παξάζεκα» θαη νη «ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο» πνπ επηδίδνληαη ζε
θιεξηθνχο θαη ιατθνχο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ εμσηεξηθή
ηεξαπνζηνιή! Με άιια ιφγηα, έγηλε ζπλήζεηα λα εηζπξάηηνληαη ελ δσή
έπαηλνη θαη κεγαιφζηαπξνη γηα ηελ νπνηαδήπνηε πξνζθνξά πξνο ηνπο
ειαρίζηνπο αδειθνχο ηνπ Υξηζηνχ. Καη βέβαηα, ζπλήζσο ε επίδνζε ησλ
παξαζήκσλ απηψλ γίλεηαη ζε θάπνηα ηειεηή πνπ, γηα λα εζπράζνπκε ηε
ζπλείδεζή καο, ηελ νλνκάδνπκε «ζεκλή ηειεηή» ή «επθαηξία γλσξηκίαο
ηνπ ηεξαπνζηνιηθνχ έξγνπ ζηνπο άιινπο»! Μεηά ηα ηφζα
ρεηξνθξνηήκαηα θαη ηα «εχγε!» πξέπεη λα πεξηκέλεη θαλείο θάπνηα
αληαπφδνζε ζηελ άιιε δσή; Σν κφλν πνπ ζα αθνχζεη, ίζσο, απφ ηνλ
Κχξην ηνπ Ώκπειψλνο ζα είλαη: «απέιαβεο ηα αγαζά ζνπ ελ ηε δσή
ζνπ» (Λνπθ. 16:25).
γ) Βπαθφινπζν ησλ αλσηέξσ είλαη νη δεκνζηεχζεηο επαηλεηηθψλ
ζρνιίσλ ζε δηάθνξα έληππα, ζπλνδεπφκελα ζπλήζσο κε αλάινγν
θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Ο πεηξαζκφο ηεο δεκνζηφηεηαο είλαη κεγάιν
πξφβιεκα, πνπ ηείλεη λα γεληθεπζεί, λνζεχνληαο ην γλήζην
ηεξαπνζηνιηθφ πλεχκα. Σν θνζκηθφ θξφλεκα εμνζηξαθίδεη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ην αγηνπαηεξηθφ «ιάζε βηψζαο». Έηζη, εθηφο απφ ηα
δεκνζηεπφκελα πινχζηα απηνβηνγξαθηθά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
ηεξαπνζηνιή, ηα έξγα θαη ηε δξάζε ηνπο (πνπ κπνξεί λα δεκνζηεχνπλ
θαη νη ίδηνη), αιιά θαη ηα θνιαθεπηηθά εγθψκηα ησλ αξζξνγξάθσλ,
δεκνζηεχνληαη κεηαμχ άιισλ θαη θσηνγξαθίεο ηελ ψξα πνπ π.ρ.
θάπνηνο απφ ηελ ηεξαπνζηνιή δίλεη έλα πνηήξη γάια ζε θάπνην νξθαλφ,
πνπ γηαηξεχεη θαη θαζαξίδεη ηελ πιεγή θάπνηνπ αξξψζηνπ θ.ά.
«Αελ καο ζπκθέξεη πλεπκαηηθψο», γξάθεη ν απφζηνινο Παχινο, «επ‟
νπδελί ιφγσ λα θαπρφκεζα γηα ηα έξγα καο». Κη φηαλ, εμ αηηίαο ησλ
ςεπδαπνζηφισλ θαη γηα ηελ πλεπκαηηθή σθέιεηα ησλ Κνξηλζίσλ θαη φρη
γηα απηνδηαθήκηζε, αλαγθάδεηαη κεηά πνιιήο δπζθνιίαο θαη δπζθνξίαο
λα πεξηαπηνινγήζεη, θάλνληαο ιφγν γηα ηελ «ππεξβνιή ησλ
απνθαιχςεσλ» πνπ ηνπ επεθχιαμε ν Θεφο (ελψ γηα δεθαηέζζαξα
νιφθιεξα ρξφληα θξαηνχζε απφιπηε ζησπή), αιιά θαη γηα ηνπο
κφρζνπο, ηνπο θηλδχλνπο, ηνπο δησγκνχο, ηα βαζαληζηήξηα θ.ιπ. πνπ
ππέζηε θαηά ηελ απνζηνιηθή ηνπ δηαδξνκή, δελ δηζηάδεη λα
ραξαθηεξίζεη ηειηθψο ηνλ εαπηφ ηνπ πνιιέο θνξέο σο «άθξνλα» (Β΄
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Κνξ. 12:11). Βκείο, θαζψο παξαηεξεί ν ηεξφο Υξπζφζηνκνο, θάλνπκε ην
αθξηβψο αληίζεην.
Βθ ησλ αλσηέξσ λνκίδνπκε φηη γίλεηαη ζαθέο φηη, εάλ κε ην
πξφζρεκα ηεο ελεκεξψζεσο ηεο θνηλήο γλψκεο ζεξαπεχνληαη
αλζξψπηλεο αδπλακίεο, ή κε ην αηηηνινγηθφ ηεο επαηζζεηνπνηήζεσο ησλ
«θηιαλζξψπσλ» πξνο ελίζρπζε ηνπ ηεξαπνζηνιηθνχ έξγνπ
πξνζβάιιεηαη ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ησλ αδειθψλ καο, ηφηε ν
αληίινγνο είλαη εθ ηνπ πνλεξνχ. ηα πεξηζζφηεξα ηεξαπνζηνιηθά
πεξηνδηθά κπνξείο λα ζπλαληήζεηο δεκνζηεπκέλεο θσηνγξαθίεο κε
μππφιπηα, εκίγπκλα, άπιπηα θαη πεηλαζκέλα παηδηά, πνπ πξνηείλνπλ
ηθεηεπηηθά ηα ρεξάθηα ηνπο γηα λα ιάβνπλ απφ ηνπο ηεξαπνζηφινπο ηα
«δψξα» ηνπο. Καη ην εξψηεκα είλαη: Γηαηί δελ ζεβφκαζηε ην πξφζσπν
ησλ παηδηψλ απηψλ; Θα ζέιακε, εάλ ήκαζηαλ ζηε ζέζε ηνπο, κηα ηέηνηα
αληηκεηψπηζε; Αελ κπνξνχκε λα ζεξαπεχζνπκε ηηο αλάγθεο ηνπο
αζφξπβα, ρσξίο ηνλ εμεπηειηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο; Πψο ζα
αηζζάλνληαη αχξην ηα ζεκεξηλά παηδηά εάλ δνπλ απηέο ηηο θσηνγξαθίεο
κε ηα ράιηα ηνπο πνπ εκείο κε πεξηζζή επθνιία ηα θάλνπκε εμψθπιια
πεξηνδηθψλ καο;
ηνπο ηξεηο πξναλαθεξζέληεο πεηξαζκνχο ησλ ηεξαπνζηφισλ
κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο θάπνηα ζπγγέλεηα κε ηνλ ηξίην πεηξαζκφ ηνπ
Κπξίνπ. Βίλαη άιισζηε γεγνλφο φηη ν Υξηζηφο δνθίκαζε ηνπο
πεηξαζκνχο ησλ δηθψλ καο ακαξηηψλ θαη ηνπο λίθεζε κε ηε
ζεαλζξψπηλε αγάπε, ηελ ηαπείλσζε θαη ηελ ππνκνλή Σνπ. Οη πεηξαζκνί
είλαη, σο γλσζηφλ, αλαπφθεπθηνη γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη,
θπζηθά, δελ απνηεινχζαλ εμαίξεζε νη δηάθνλνη ηνπ Βπαγγειίνπ.
Ώπελαληίαο, είλαη πεξηζζφηεξν ζην ζηφραζηξν ηνπ δηαβφινπ, αθνχ
έρνπλ σο απνζηνιή ηνπο ηελ θαηάξγεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ ζηνπο
αλζξψπνπο, ζε ρψξεο πνπ έρεη ζηήζεη «απφ θαηαβνιήο θφζκνπ» (Μαηζ.
25:34) ην βαζίιεηφ ηνπ. Ώπηφ πνπ επηβάιιεηαη λα θάλνπκε φινη φζνη
αζρνινχκεζα κε ηελ αγία ππφζεζε ηεο ηεξαπνζηνιήο είλαη λα
γλσξίδνπκε ηνπο πεηξαζκνχο θαη, εμνπιηζκέλνη κε «ηελ παλνπιίαλ ηνπ
Θενχ», λα αληηζηξαηεπφκεζα «πξνο ηαο κεζνδίαο ηνπ δηαβφινπ» (Δθεζ.
6:11). Αηαθνξεηηθά, είλαη πνιχ εχθνιν λα παξαζπξζνχκε απφ ηνλ ζπξκφ
ηεο επνρήο θαη λα ζπκπιεχζνπκε κε ην ακαξησιφ θαηεζηεκέλν ηεο
εθθνζκίθεπζεο, πξνδίδνληαο έηζη ηελ απνζηνιή καο.
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3) Ζ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΓΗΑΚΟΝΗΑ ΣΟ
ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΗΚΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ
ΠΑΤΛΟΤ
Ο απφζηνινο Παχινο είλαη έλαο απφ ηνπο πην έκπεηξνπο
θαζνδεγεηέο ησλ ςπρψλ θαη, αλακθίβνια, ν πξψηνο θαη
ζεκαληηθφηεξνο ηεξαπφζηνινο. Καηαπγαζκέλνο απφ ην «θσο ηεο
Αακαζθνχ», έδσζε ηελ νπζία, ηνλ ζθνπφ θαη ηελ ππνδνκή ηεο
ηεξαπνζηνιήο. ηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ, φπσο θαη ζηηο Δπηζηνιέο
ηνπ, βιέπνπκε κεηαμχ άιισλ θαη πψο κίιεζε γηα ηηο γπλαίθεο, πψο ηηο
πιεζίαζε θαη πψο ηηο έθαλε κεηφρνπο ηεο ζσηεξίαο, θαη κάιηζηα ζε
επνρέο πνπ ε γπλαίθα ηφζν ζηνλ ηνπδατθφ φζν θαη ζηνλ επξχηεξν,
εηδσινιαηξηθφ θφζκν ήηαλ πεξηθξνλεκέλε.
Ώθφκε, έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ν απφζηνινο Παχινο
αλαγλσξίδεη ηα πξνζφληα ηνπο, πψο αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, πψο
ηηο αλαδεηθλχεη –πξψηνο απηφο– ζπλεξγάηηδεο ζην έξγν ηεο
ηεξαπνζηνιήο θαη πψο κνηξάδεηαη, ηέινο, καδί ηνπο ηνχο θαξπνχο ηεο
πλεπκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ηεο ηηκήο θαη ηεο επγλσκνζχλεο ησλ πηζηψλ
θαη ηεο ηζηνξίαο.
Βλψ δελ έθαλε δηάθξηζε αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο, γηα λα
ηζρπξηζηνχκε φηη απεπζπλφηαλ κε ην θήξπγκα ηδηαηηέξσο ζηηο γπλαίθεο,
πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, θαη κάιηζηα ζηελ
θπξίσο Βιιάδα (β΄ πεξηνδεία ηνπ), ε ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία αθνχζηεθε
πξψηα ζε γπλαίθεο. Έηζη έγηλε ζηνπο Φηιίππνπο, θνληά ζην πνηάκη
Γαγγίηε, φπνπ πξνζεχρνληαλ ιίγεο Ββξαίεο γπλαίθεο θαη ίζσο θαη ιίγεο
πξνζήιπηεο (Πξάμ. 16:13-15).
ηε Θεζζαινλίθε, αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο πνπ πίζηεςαλ ήηαλ
θαη γπλαίθεο, φρη ιίγεο, φπσο ζεκεηψλεη ν επαγγειηζηήο Λνπθάο (Πξάμ.
17:4), θαη κάιηζηα απφ ηηο «πξψηεο», δειαδή ηηο επίζεκεο θνηλσληθά.
ηε ΐέξνηα επίζεο, φπνπ ν Παχινο θαη ν ίιαο έθζαζαλ
θπγαδεπκέλνη απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη απεπζχλζεθαλ ζηελ εβξατθή
ζπλαγσγή, δέρηεθαλ κε πνιιή πξνζπκία ην θήξπγκα θαη, φπσο
ζεκεηψλεη ν Λνπθάο, πίζηεςαλ πνιιέο Βιιελίδεο ηεο αλψηεξεο ηάμεο
(Πξάμ. 17:12).
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Καηξφο φκσο λα δνχκε επψλπκεο γπλαίθεο, δειαδή γπλαίθεο
πνπ, ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ Ώπφζηνιν Παχιν, αλαθέξνληαη κε ηα
νλφκαηά ηνπο.
ΛΤΓΗΑ Ζ ΦΗΛΗΠΠΖΗΑ
Οη Φίιηππνη έγηλαλ γηα ηνλ
απφζηνιν Παχιν θαξπνθφξν
ηεξαπνζηνιηθφ πεδίν. Πξψηεο
πίζηεςαλ νη Ββξαίεο γπλαίθεο
πνπ
αλαθέξακε
παξαπάλσ.
Ώλάκεζα ζε απηέο ήηαλ ε Λπδία,
κηα πινχζηα γπλαίθα. Αελ ήηαλ
απφ ηνπο Φηιίππνπο, αιιά απφ ηα
Θπάηεηξα ηεο Λπδίαο. Ήηαλ
εηδσινιάηξηζζα, αιιά ζεβφηαλ
ηνλ αιεζηλφ Θεφ. Ο επαγγειηζηήο
Λνπθάο
γξάθεη
φηη
ήηαλ
πνξθπξνπψιηο (Πξάμ. 16:13-14),
δειαδή γπλαίθα ηνπ εκπνξίνπ.
Βκπνξεπφηαλ
καιιί
θαη
πθάζκαηα βακκέλα κε ην παλάθξηβν θφθθηλν ρξψκα ησλ θνρπιηψλ, ηελ
πνξθχξα. Να ζεκεηψζνπκε φηη ην εκπφξην ηεο πνξθχξαο απαηηνχζε
ζεκαληηθά θεθάιαηα. Πινχζηα ινηπφλ θαη ηθαλή γπλαίθα ε Λπδία, ζα
„πξεπε λα ηα ππνιφγηδε φια κε πεξίζθεςε. Βδψ φκσο ηα πξάγκαηα δελ
ιεηηνχξγεζαλ έηζη. Δ ινγηθή θαη ε ηερληθή ππνρσξνχλ κπξνζηά ζηε
δχλακε ηεο Υάξεο ηνπ Θενχ. Ο Λνπθάο γξάθεη ζρεηηθά: «Ο Κχξηνο
άλνημε ηελ θαξδηά ηεο, ψζηε λα δίλεη πξνζνρή ζε φζα έιεγε ν Παχινο»
(Πξάμ. 16:14). Μηα ζεηξά ελεξγεηψλ ηεο απνδεηθλχεη θάηη ηέηνην:
1) Σα ελδηαθέξνληά ηεο απνθηνχλ πλεπκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
2) Αηαθξίλεη ηελ αιήζεηα, πνπ πεγάδεη θαηεπζείαλ απφ ηνλ Θεφ.
3) Ώπνδέρεηαη ην θάιεζκα πνπ ηεο απεπζχλεη ν Θεφο, θαη ακέζσο
βαπηίδεηαη ε ίδηα θαη νδεγεί ζην βάπηηζκα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ
ζπηηηνχ ηεο.
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4) ηαλ βαπηίζηεθε, θάιεζε ηνπο απνζηφινπο λα εγθαηαζηαζνχλ ζην
ζπίηη ηεο, θάηη πνιχ ηνικεξφ γηα ηελ επνρή ηεο. Σν είπε φκσο πνιχ
ζπλεηά: «Ώλ κε θξίλεηε πηζηή ζηνλ Κχξην», είπε.
Βθθξάδεη έηζη ηελ επηζπκία ηεο λα θηινμελήζεη ηελ πξψηε
Βθθιεζία, λα θάλεη ην ζπίηη ηεο ηφπν ηεξψλ ζπλάμεσλ. Σαπηφρξνλα
φκσο εθθξάδεη θαη ηελ επγλσκνζχλε ηεο ζηνπο εξγάηεο ηνπ Κπξίνπ.
Καη ν Βπαγγειηζηήο Λνπθάο ζπκπιεξψλεη: «Μαο ην δήηεζε κε πνιιή
επηκνλή».
Έηζη, ν Παχινο θαη ν ίιαο κέλνπλ ζην ζπίηη ηεο θαη
ζεκειηψλνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή Βθθιεζία ησλ Φηιίππσλ, πνπ
ηφζν αγαπεηή ήηαλ ζηνλ απφζηνιν Παχιν. Ώπηή είλαη ε πξψηε
Βθθιεζία ζηνλ επξσπατθφ ρψξν.
Δ Βθθιεζία καο ηηκά ηε Λπδία, ηελ πξψηε Βπξσπαία ρξηζηηαλή,
ζηηο 20 ΜαΎνπ.
H ΠΡΗΚΗΛΛΑ ΑΠΟ ΣΖ ΡΧΜΖ
Ο Παχινο, ζχκθσλα κε ηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ (θεθ. 2, 18
θαη 26), κεηά ηελ Ώζήλα ήξζε ζηελ Κφξηλζν. Βθεί ζπλάληεζε θάπνηνλ
Ενπδαίν απφ ηνλ Πφλην, πνπ είρε έξζεη πξφζθαηα κε ηε γπλαίθα ηνπ, ηελ
Πξίζθηιια, απφ ηε Ρψκε, πηζαλφηαηα κε ηνλ δησγκφ ησλ Ενπδαίσλ,
χζηεξα απφ ην δηάηαγκα ηνπ απηνθξάηνξα Κιαπδίνπ.
Δ Πξίζθηιια θαίλεηαη φηη ήηαλ Ρσκαία, απφ ην φλνκά ηεο˙
αιινχ ν Παχινο ηελ νλνκάδεη Πξίζθα. Τπάξρεη κάιηζηα κηα γλψκε, πνπ
βαζίδεηαη ζε επηγξαθέο, φηη αλήθε ζε δηαθεθξηκέλε νηθνγέλεηα ηεο
ξσκατθήο θνηλσλίαο.
Οη Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ κάο ιέλε φηη ν Παχινο ζηελ
Κφξηλζν, ιφγσ ηεο ηέρλεο ηνπ ζθελνπνηνχ πνπ αζθνχζε, γλψξηζε ην
δεχγνο ησλ νκνηέρλσλ ηνπ θαη εξγαδφηαλ καδί ηνπο. Έηζη, άξρηζε κία
απφ ηηο πην θαξπνθφξεο θηιίεο πνπ είρε ε δσή ηνπ Παχινπ θαη ηεο λέαο
Βθθιεζίαο.
Καξπνί απηήο ηεο επινγεκέλεο θηιίαο ήηαλ φηη:
1) Ο απφζηνινο Παχινο είρε πνιχηηκνπο ζπλεξγάηεο.
2) Ώλνίγνπλ νη νξίδνληέο ηνπ πξνο ηε Ρψκε, γεληθφηεξα πξνο ηε
Αχζε, θάηη πνπ αξγφηεξα μέξνπκε ηη ξφιν έπαημε ζηε δσή ηνπ θαη ζηε
δσή ηεο Βθθιεζίαο.
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3) Ο ρψξνο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ε βηνπνξηζηηθή εξγαζία γίλνληαη
αθεηεξία επηθνηλσλίαο θαη ηεξαπνζηνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην δήηεκα
απηφ, αμηνζεκείσηε είλαη ε παξνπζία ηεο Πξίζθηιιαο, πνπ, φρη κφλν δελ
εκπνδίδεη, αιιά βνεζά ζε πλεπκαηηθά αλνίγκαηα πξνο αλνηθηνχο
νξίδνληεο.
4) Σν ζπίηη ηεο Πξίζθηιιαο γίλεηαη ηφπνο ζπλάμεσλ ησλ ρξηζηηαλψλ,
ρψξνο ιαηξείαο ηνπ Θενχ, δειαδή «θαη‟ νίθνλ εθθιεζία».
Υσξίο ακθηβνιία, ε Πξίζθηιια έγηλε κία απφ ηηο εγεηηθέο γπλαηθείεο
κνξθέο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Κακκηά γπλαίθα απφ φζεο βνήζεζαλ ηνλ
Παχιν δελ πήξε ηέηνην έπαηλν φπσο απηή.
Γξάθεη ν Παχινο ζηελ Πξνο Ρσκαίνπο Δπηζηνιή (16:3):
«Υαηξεηηζκνχο ζηελ Πξίζθηιια θαη ηνλ Ώθχια, ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ
ζην έξγν ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ. Αηαθηλδχλεπζαλ ηε δσή ηνπο γηα ράξε κνπ
θαη ηνπο επραξηζηψ, φρη κφλνλ εγψ αιιά θαη φιεο νη εθθιεζίεο ηνχ κε
ηνπδατθνχ θφζκνπ». Γηαηί φκσο κηιάεη γεληθά γηα εζληθφ θφζκν;
Φεχγνληαο ν απφζηνινο Παχινο απφ ηελ Κφξηλζν, πήξε καδί ηνπ ην
δεχγνο ζηελ Έθεζν, ε νπνία εμάιινπ ήηαλ πεξίθεκε γηα ηηο βηνηερλίεο
ζθελψλ.
Βθεί, φηαλ ν Παχινο έθπγε γηα ηελ Καηζάξεηα θαη ηελ Ώληηφρεηα, ε
Πξίζθηιια κε ηνλ Ώθχια ζπλέρηζαλ ην θεξπθηηθφ έξγν. Βθεί γλψξηζαλ
ηνλ αιεμαλδξηλφ ιφγην Ώπνιιψ, πνπ ήηαλ ζπνπδαίνο γλψζηεο ηεο Ώγ.
Γξαθήο θαη θινγεξφο νκηιεηήο. ΄Χο ηφηε αλήθε ζηελ θίλεζε ηνπ
Εσάλλνπ ηνπ ΐαπηηζηνχ, ηψξα φκσο, πνπ γλψξηζε ηελ Πξίζθηιια, έγηλε
νηθνγελεηαθφο ηνπο θίινο θαη πξνπάλησλ θαηερνχκελνο δηθφο ηνπο.
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4) ΚΑΣΖΥΖΖ
Οη πξνυπνζΫζεηο
Ώλ ζέινπκε λα επηηχρνπκε ηνλ ζηφρν καο, ρξεηάδεηαη λα
μεθαζαξίζνπκε κέζα καο ηα εμήο:
1. ΑγαπΪκε απηφ πνπ θΪλνπκε; Κιεξηθνί θαη ιατθνί ζπλεξγάηεο,
λα κελ ην ζεσξήζνπκε πάξεξγν ή αγγαξεία. Γήινο ηεξαπνζηνιηθφο δελ
κπνξεί λα ιείπεη απφ ηνλ θαηερεηή. Οη «ιεπθέο ρψξεο» ηνπ Βπαγγειίνπ,
πνπ πεξηκέλνπλ ηνλ ζεξηζκφ, δελ βξίζθνληαη κφλν ζηνλ Σξίην Κφζκν,
αιιά θαη ζηνλ δηθφ καο κηθξφθνζκν, ηελ ελνξία καο. Ώο κε ιεζκνλνχκε
ην «γέγνλα ηνηο πάζη ηα πάληα, ίλα πάλησο ηηλάο θεξδήζσ»… Οχηε ν
Εεξέαο κπνξεί λα κηιάεη απφ θαζέδξαο ζηνλ ζχγρξνλν λέν, νχηε ν ιατθφο
ζπλεξγάηεο ηνπ κπνξεί λα ηνλ πξνζεγγίζεη θνπκπσκέλνο θαη
θαζεισκέλνο ζε πξαθηηθέο πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ.
2. Αθηεξψλνπκε αξθεηφ ρξφλν ζηελ θαηάρεζε; ινη έρνπκε
πνηθίιεο αζρνιίεο, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο. Ώπφ ηε ζηηγκή
φκσο πνπ αλαδερφκαζηε, κε ηελ επινγία ηνπ Mεηξνπνιίηε ή ηνπ
Βπηζθφπνπ ή ηνπ Εεξέα, ηελ επζχλε ηεο θαηήρεζεο, δελ κπνξνχκε λα
αθηεξψλνπκε ζηελ πξνεηνηκαζία καο ην ηειεπηαίν πεληάιεπην πξηλ
έξζνπλ ηα παηδηά νχηε λα βάδνπκε ινπθέην ζην πλεπκαηηθφ θέληξν ή
ζηνλ λαφ καο κεηά ην κάζεκα –ρσξίο εηζαγσγηθά εδψ.
3. Θεσξνχκε ηε δηαθνλέα καο Ϋξγν ηνπ Υξηζηνχ θαη δηαθνλέα
ησλ αδειθψλ κΫζα ζην ψκα ηεο Δθθιεζέαο; Αελ κπνξνχκε λα
εξγαδφκαζηε γηα ηελ πξνζσπηθή καο πξνβνιή, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε
ζηξαηφ, πξνζσπηθφ (πλεπκαηηθνπαηδηψλ νη θιεξηθνί, ζαπκαζηψλ θ.η.ι.
νη ιατθνί) ή νπνηαζδήπνηε νξγάλσζεο δξα δηαζπαζηηθά ζην
εθθιεζηαζηηθφ ψκα.
4. Γεκηνπξγνχκε ζπλζάθεο ειεπζεξέαο; Βιεπζεξία ζηελ έθθξαζε
θαη ζηε ζπκπεξηθνξά, κέζα ζηα φξηα ηεο εππξέπεηαο, αιιά καθξηά απφ
θάζε ηάζε θαζσζπξεπηζκνχ. Ο λεαληθφο ιφγνο, θχζεη ειεχζεξνο θαη
αλαηξεπηηθφο, ζέιεη λα ζπλαληήζεη ψηα επήθνα θαη κπαιά αλνηρηά, κε
πξφζεζε εηιηθξηλνχο δηαιφγνπ θαη φρη κε έηνηκεο ζπληαγέο θαη
πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο.
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ΠξαθηηθΫο πξνηΪζεηο
Να κεηαθεξζνχκε, σζηφζν, ζε πξαθηηθφ επίπεδν θαη ζε θαηάζεζε
ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ. Κάπνηεο απφ απηέο απαηηνχλ ρξήκαηα. Ώλ
δελ ππάξρνπλ, αο μεθηλήζνπκε απφ ηηο αλέμνδεο πξνηάζεηο πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ, νη νπνίεο φκσο απαηηνχλ θφπν θαη ρξφλν απφ κέξνπο
καο.
α) Ζ ππνδνκά
ΐαζηθή πξνυπφζεζε γηα κηα ζνβαξή ελνξηαθή εξγαζία είλαη λα
ππάξρεη έλαο ρψξνο εηδηθά δηακνξθσκέλνο γηα ηα παηδηά, έλα
πλεπκαηηθφ θέληξν, φπνπ νη θαηερεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα έρνπλ ηνλ
πξσηεχνληα ξφιν (π.ρ. δελ ζα γίλεηαη έμσζε ησλ θαηερεηηθψλ, επεηδή…
ρξεηάδεηαη λα ζεξβίξνπκε ηνλ θαθέ γηα ην κλεκφζπλν). ηνλ ρψξν απηφ,
θαιφ είλαη ε θάζε νκάδα λα έρεη ηε γσληά ηεο (π.ρ. ηνλ ρψξν γηα ηηο
θσηνγξαθίεο ηεο ή ηελ εθεκεξίδα ηνίρνπ).
Βθεί κπνξνχλ λα ππάξρνπλ:
– Μηα θαιά εμνπιηζκέλε βηβιηνζήθε, κε βηβιία ειθπζηηθά γηα ηελ
αηζζεηηθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Σα βηβιία λα κελ είλαη
απνθιεηζηηθψο «ζξεζθεπηηθά», αιιά λα πξνζθέξνπλ αλνίγκαηα ζηε
ζθέςε ησλ παηδηψλ, αθνξκέο γηα πξνβιεκαηηζκφ πάλσ ζε ζχγρξνλα
ζέκαηα.
– Μηα ζπιινγή ςπραγσγηθψλ ηαηληψλ ζε θαζέηεο video ή dvd – φρη
κφλν ληνθηκαληέξ ή ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
– Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, κε πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν (internet), εμνπιηζκέλνη θαη κε εηδηθά «θίιηξα», γηα λα
εκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο αθαηάιιειεο γηα ηελ παηδηθή
ειηθία.
– Παηρλίδηα επηηξαπέδηα, ειεθηξνληθά θ.ά. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή
ηνπο: λα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη λα κελ απνκνλψλεηαη ην παηδί
κε ηνλ αηνκηθφ Δ/Τ. Κάηη αληίζηνηρν κε ηε (δαλεηζηηθή) βηβιηνζήθε
κπνξεί λα είλαη ε (δαλεηζηηθή) παηγληνζήθε, κε παηρλίδηα φκσο πνπ ζα
δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζέγγηζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ (π.ρ.
επηηξαπέδηα, αληί γηα ειεθηξνληθά).
– Κάπνηα ηξαπέδηα κέζα ζηελ αίζνπζα ζα καο βνεζήζνπλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο ζειήζνπκε λα πινπνηήζνπκε.
173

β) Ζ ζχλζεζε ησλ «ηκεκΪησλ»
Πέξα απφ ηηο ππνδνκέο, ζεκαληηθφ είλαη λα ρσξηζηνχλ ζσζηά ηα
παηδηά ζε «ηκήκαηα»-νκάδεο.
Πξνηείλεηαη ν ρσξηζκφο θαηά ειηθίεο, φρη κε βάζε ην θχιν. Δ
δεκηνπξγία ακηγψλ νκάδσλ είλαη αλεδαθηθή θαη αδηθαηνιφγεηε κε ηα
ζεκεξηλά δεδνκέλα. Ώπνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ Βθθιεζία λα εληζρχζεη
ηελ πγηή δηαθπιηθή αγσγή, πνπ δελ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ γθεηνπνίεζε
αιιά ζηελ πξνζέγγηζε ησλ δχν θχισλ, ζηε βάζε ηνπ ακνηβαίνπ
ζεβαζκνχ θαη ησλ εηιηθξηλψλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, ρσξίο ηα θνβηθά
ζχλδξνκα, πνπ εκπνδίδνπλ πνιιέο θνξέο ηα «ρξηζηηαλφπνπια» λα
θνηηάμνπλ ην άιιν θχιν ζηα κάηηα, ηζφηηκα θαη ρσξίο ζπκπιέγκαηα.
Καιφ είλαη ζε θάζε ηκήκα ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ λα κελ μεπεξλάεη
ηα 25, ψζηε λα ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα «θαιχηεξε δνπιεηά», δει.
κεγαιχηεξε πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη πεξηζζφηεξν δηάινγν. Γη‟ απηφ,
ρξεηάδεηαη βέβαηα ηθαλφο αξηζκφο ζηειερψλ, αιιά θαη ζσζηφο
ζρεδηαζκφο.
Οη ψξεο πνπ ζα νξηζζνχλ πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ηα παηδηά: νχηε
πνιχ λσξίο νχηε πνιχ αξγά νχηε θαη ζε ψξα πνπ ηα πεξηζζφηεξα ζα
έρνπλ άιιε πξνγξακκαηηζκέλε δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. νκάδα
πνδνζθαίξνπ). Καιχηεξα ζα ήηαλ λα ζπκθσλήζνπκε ηηο ψξεο κε ηα ίδηα
ηα παηδηά.
γ) Πψο γηλφκαζηε φινη κέα νκΪδα
Σν θαηερεηηθφ έξγν ζα δηεπθνιπλζεί πνιχ αλ δεκηνπξγεζεί θιίκα
νηθείν θαη επράξηζην αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ζηνλ θαηερεηή απφ ηε κία,
θαη αλάκεζα ζε θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ άιιε.
Υξεηάδεηαη ζπλεπψο λα νξγαλσζεί απηφ ην άζξνηζκα ησλ πξνζψπσλ
ζαλ κία νκάδα, πνπ ζα ζπλεξγαζζεί πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν
ηεο: ηελ θαηήρεζε –ηελ θαηήρεζε φρη κφλν ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ηνπ
θαηερεηή κέζσ ησλ παηδηψλ!
Ώθφκε, ζα πξέπεη λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά λα αμηνπνηήζνπλ ην
γλσζηηθφ θαη βησκαηηθφ ηνπο ππφβαζξν, πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπλ
θαη κφλα ηνπο απαληήζεηο ζηα δηάθνξα δεηήκαηα. Έηζη, κεηαθέξεηαη
ζηα δηθά καο δεδνκέλα ε δηαδηθαζία ηεο ακθίδξνκεο κάζεζεο. Κη
αιήζεηα, αο ςάμνπκε ζηελ εκπεηξία καο γηα λα εληνπίζνπκε ηηο φρη ιίγεο
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θνξέο πνπ κάζακε, ή βνεζεζήθακε, ή πήξακε αθνξκή γηα λα κάζνπκε,
ή γεληθά σθειεζήθακε απφ ηε ζπλεξγαζία καο κε ηα παηδηά.
Κεληξηθή ζεκαζία έρεη ε πξψηε ζπλάληεζε. Σφηε πξέπεη λα
γλσξηζηνχλ φινη κεηαμχ ηνπο. Ο θαηερεηήο ζα θάλεη ηελ αξρή θαη ζα
παξνπζηαζηεί γηα λα ελζαξξχλεη θαη ηνπο ππνινίπνπο. Τπάξρνπλ εηδηθά
παηρλίδηα, ηα icebreakers, πνπ βνεζνχλ «λα ζπάζεη ν πάγνο». Έηζη, ηα
παηδηά ζα γλσξηζηνχλ θαιχηεξα, ζα λνηψζνπλ πην άλεηα ζηε ζπδήηεζε
ή ζην κνίξαζκα εκπεηξηψλ κε ηελ νκάδα θαη ζα ππάξμεη κηα πην
«ζεξκή» ζπλεξγαζία.
ηελ ίδηα αξρηθή ζπλάληεζε πξέπεη λα ηεζνχλ νξηζκέλνη θαλφλεο ηεο
νκάδαο· λα ζπλάςνπλ δειαδή κεηαμχ ηνπο ηα παηδηά έλα «θνηλσληθφ
ζπκβφιαην». Θα πξνηείλνπλ ηα ίδηα ηνπο θαλφλεο, αλ ρξεηαζηεί θαη κε
ηε δηθή καο βνήζεηα, θαη ζα δεζκεπζνχλ γηα ηελ ηήξεζή ηνπο. Μπνξνχλ
λα αλαξηεζνχλ ζηε γσληά ηεο νκάδαο, θαη κφλα ηνπο ηα παηδηά λα
ειέγρνπλ θάζε ηφζν αλ ηεξνχλ φζα ζπκθψλεζαλ.
Καιφ ζα είλαη επίζεο ηα κέιε ηεο νκάδαο λα αλαιάβνπλ
αξκνδηφηεηεο, πνπ ζα αιιάδνπλ κεηά απφ νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Π.ρ. έλα παηδί ζα κνηξάδεη ηα θπιιάδηα κε ηηο ςαικσδίεο, άιιν ηα
ληνζηέ, ηξίην ζα αλαιάβεη ηα θεξάζκαηα θ.ν.θ. ή λεζηίζηκν γιπθφ ζηηο
εκέξεο ηεο λεζηείαο. ηφρνο είλαη λα αλαιάβνπλ φινη θάηη ζηε δηάξθεηα
ηεο ρξνληάο θαη λα πξνζθέξνπλ ζηελ νκάδα ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν
ηνπ.
Γηα λα γλσξίζεη κάιηζηα θαη ν θαηερεηήο θαιχηεξα ηελ νκάδα ηνπ,
θαιφ είλαη λα ηνπο δψζεη εξσηεκαηνιφγηα γηα λα ηα ζπκπιεξψζνπλ
επψλπκα (είηε «απηνπξνζσπνγξαθίεο» είηε κηα ζεηξά θξίζηκσλ
εξσηήζεσλ). Σα απνηειέζκαηα φκσο λα κελ θνηλνπνηεζνχλ ζηα παηδηά,
αιιά λα κείλνπλ γηα πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ θαηερεηή.
Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζνχκε ζαλ νκάδα, ζεκαζία έρεη θαη ε
δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. ην δίιεκκα «αίζνπζα-ιεσθνξείν ή «αίζνπζαθχθινο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο» αλεπηθχιαθηα ηαζζφκαζηε ππέξ ηεο
δεχηεξεο επηινγήο.
δ) Οη δηδαθηηθΫο πξνζεγγέζεηο ησλ ζεκΪησλ καο
Υξεηάδεηαη –ρσξίο λα αηζεξνβαηνχκε κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε–
λα αμηνπνηήζνπκε ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο. Σν έξγν ζηηο
ελνξηαθέο ζπληξνθηέο, φπσο θαη ζηηο ζρνιηθέο νκάδεο, εμππεξεηεί ε
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κέζνδνο ηνπ «ζρεδίνπ εξγαζίαο» (project), δηφηη εμαζθαιίδεη έλα επξχ
πιαίζην εξγαζίαο γχξσ απφ νξηζκέλν ζεκαηηθφ άμνλα κε κηθξφηεξα
ππνζέκαηα πνπ ζα επεμεξγάδεηαη ε νκάδα ζε θάζε ζπλάληεζή ηεο. Σν
«ζρέδην εξγαζίαο» ζπλδπάδεη:
 Βησκαηηθφηεηα
ΐαζίδεηαη ζην βίσκα θαη ηελ εκπεηξία, ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή
ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απνθηψληαη
επθνιφηεξα. Ώπμάλεηαη ε επλντθή δηάζεζε ησλ καζεηψλ πξνο ην
«κάζεκα». Σα παηδηά απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο θαη
δεμηφηεηεο.
 Γηαζεκαηηθφηεηα
ΐαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ν θφζκνο ζπληζηά έλα φινλ, πνπ
δηαθνξεηηθά αληηκεησπίδεηαη αλ ζεσξεζεί ζπλνιηθά απ‟ φ,ηη αλ
παξαηεξήζνπκε ρσξηζηά ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ. Αηαζπλδέεη γχξσ
απφ θάζε ζέκα γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απφ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά
αληηθείκελα (ζενινγία, ηζηνξία, ινγνηερλία, θαιέο ηέρλεο, ζεηηθέο
επηζηήκεο θ.ά.).
 Οκαδνζπλεξγαηηθφηεηα
Δ εξγαζία ζε νκάδεο δηαθξίλεηαη γηα ηα πιενλεθηήκαηά ηεο:
Αίλνληαη επθαηξίεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο,
θαιιηεξγείηαη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, αίζζεζε ηεο
αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο απνδνρήο ησλ άιισλ, αλαπηχζζνληαη ζεηηθέο
ζηάζεηο πξνο ηε κάζεζε θαη ην Καηερεηηθφ ρνιείν, εληζρχεηαη ε
απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ, πξνάγεηαη ε λνεηηθή θαη ε γισζζηθή ηνπο
αλάπηπμε, απμάλεηαη ν ρξφλνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κάζεκα. Ώπφ
ηνπο παηδαγσγνχο πξνηείλεηαη λα ζρεκαηίδνληαη ηξηκειείο ή ηεηξακειείο
νκάδεο, θαη κάιηζηα αλνκνηνγελείο –γηα λα ππάξρεη αιιεινζπκπιήξσζε
ησλ κειψλ ηνπο.


Αλαθαιππηηθφηεηα
Σν παηδί θαη ν έθεβνο λα κπνξεί, κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία
θαη ηα βηψκαηά ηνπ, λα δίλεη κφλνο ηνπ απαληήζεηο ζηνπο
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πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ θαη λα αλαθαιχπηεη κφλνο ηνπ ηα κελχκαηα ηνπ
θαηερεηηθνχ ιφγνπ.
Ίζσο κπνξνχκε λα κηιήζνπκε θαη γηα ελφο είδνπο «επνηθνδνκεηηζκφ»
αλαθνξηθά κε ην εθθιεζηαζηηθφ βίσκα ησλ παηδηψλ, ε κνξθή θαη ε
έληαζε ηνπ νπνίνπ πνηθίιιεη, κε δεδνκέλν ηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ
αθηεξψλνπλ πνιινί γνλείο γηα ηα παηδηά, ηελ απνκάθξπλζε απφ ηα
παξαδνζηαθά πξφηππα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα αληίζηνηρα βηψκαηα θ.η.ι.
Ώλ ζέινπκε ε εξγαζία ζηηο νκάδεο λα είλαη απνδνηηθή θαη λα κελ
μεθχγνπκε απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπλάληεζεο, εηνηκάδνπκε απφ πξηλ έλα
θχιιν εξγαζίαο κε βάζε ην νπνίν ζα εξγαζηνχλ ηα παηδηά. Μπνξεί λα
πεξηέρεη ζεκεία ηεο δηήγεζεο, θξππηφιεμα, ζηαπξφιεμα, αθξνζηηρίδεο,
αληηζηνηρίζεηο, εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ,
ηδέεο γηα ζρεηηθέο κε ην ζέκα θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο,
εξσηεκαηνιφγηα γηα ζπλεληεχμεηο πνπ ζα πάξνπλ ηα παηδηά θ.ά.
Οη αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο παξέρνπλ θαιέο αθνξκέο γηα ζπδήηεζε
κέζα ζηελ νκάδα. Σα πνξίζκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ αλά νκάδα είλαη
ζθφπηκν λα κεηαθεξζνχλ απφ αληηπξφζσπν-παηδί ζηελ «νινκέιεηα» ηεο
ζπλάληεζεο. Έηζη, ζα ελεκεξσζνχλ φινη γηα φια θαη κπνξεί λα
ζπλερηζζεί ν πξνβιεκαηηζκφο κε επξχηεξν θχθιν πξνζψπσλ, πνπ ζα
ηνλ εκπινπηίζνπλ.
Βπίζεο, ζα πξέπεη λα βνεζνχληαη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηε
ζπλαηζζεκαηηθή ελζπλαίζζεζε, δει. λα βάινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε
θάπνηνπ ηξίηνπ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζε ηδεαηά
ζελάξηα ή πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο.
ε) ΠαξΪιιειεο δξαζηεξηφηεηεο
ηα πιαίζηα ηνπ ελνξηαθνχ πλεπκαηηθνχ θέληξνπ κπνξνχλ λα
νξγαλσζνχλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Σέηνηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη
θαη νη παξαθάησ:
1) ΜνπζηθΫο δξαζηεξηφηεηεο: Οξρήζηξα, κνπζηθφ ζχλνιν, ρνξσδία,
έληππα ςαικσδηψλ, ζχλζεζε εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο, ςπραγσγία
κε κνπζηθά φξγαλα, αλακλεζηηθά cd γηα ηα παηδηά, θ.ά.
2) Αμηνπνέεζε ηεο ηερλνινγέαο: Αεκηνπξγία ελνξηαθήο ηζηνζειίδαο
κε forum θαη blogs γηα ηνπο λένπο, αίζνπζα Δ/Τ, πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν, πεξηήγεζε ζε εθθιεζηαζηηθέο θ.ά. ηζηνζειίδεο καδί κε ηα
παηδηά, πξνβνιή εθπαηδεπηηθψλ cd-rom ή dvd κε ηαηλίεο γηα ζρνιηαζκφ
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θαη ζπδήηεζε, δεκηνπξγία εθεκεξίδαο κε ηε βνήζεηα Δ/Τ, θαηερεηηθφ
παηρλίδη ζηνλ Δ/Τ, πξνβνιή παηρληδηψλ παξαηεξεηηθφηεηαο κε
projector, παηρλίδηα Δ/Τ, επηθνηλσλία κε νκάδεο Κνπηνξζνδφμσλ ή
εηεξνδφμσλ ηεο Ώηγχπηνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θ.ά.
3) Καιιηηερληθφ εξγαζηάξη - Ώξα δεκηνπξγηθάο απαζρφιεζεο:
Γσγξαθηθή, θνιιάδ, γιππηηθή, ραξηνθνπηηθή, δηαθνζκεηηθέο
θαηαζθεπέο, ρξεζηηθέο θαηαζθεπέο, ρεηξνηερλίεο, graffiti (ζε εηδηθνχο
ρψξνπο), ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ, αγηνγξαθία, επηθφιιεζε εηθφλσλ ζε
μχιν, παξαζθεπή ιηβαληνχ, θαηαζθεπή θνκπνζρνηληψλ, εθζέζεηο
δσγξαθηθήο θαη θαηαζθεπψλ, θ.ά.
4) ΘΫαηξν: Αξακαηνπνίεζε ηεο αθήγεζεο (π.ρ. δξακαηνπνίεζε
παξαβνιψλ), πξνεηνηκαζία ζεαηξηθήο παξάζηαζεο (ζπγγξαθή
ζελαξίνπ, δηαλνκή ξφισλ, πξνεηνηκαζία ζθεληθψλ απφ ηα παηδηά, roleplaying, παξαθνινχζεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, ζεαηξηθφ παηρλίδη),
θ.ά.
5) Αζιεηηζκφο: Πξνπνλήζεηο θαη δηελνξηαθά πξσηαζιήκαηα
αζιεηηθψλ νκάδσλ (πνδνζθαίξνπ, κπάζθεη, βφιευ, ράληκπσι) κε βάζε
ζπγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ «επ αγσλίδεζζαη»
(fair play), αηνκηθά ελδνελνξηαθά πξσηαζιήκαηα (ζθάθη, πηλγθ-πνλγθ),
απνλνκή επάζισλ ζηνπο ληθεηέο θαη αλακλεζηηθψλ ζε φζνπο έιαβαλ
κέξνο, θηιηθνί αγψλεο κε άιιεο ελνξίεο, θ.ά.
6) Βηβιίν: Ααλεηζηηθή βηβιηνζήθε, έθζεζε βηβιίνπ (κφληκε ή
πεξηζηαζηαθή), δσξεά βηβιίσλ ζηα παηδηά θαηά ηηο ενξηέο, έθδνζε
εληχπσλ, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ, πξφζθιεζε ζπγγξαθέσλ γηα ζπδήηεζε
θαη ζπλαλαζηξνθή, θ.ά.
7) Πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνέεζε: Αεκηνπξγία νηθνινγηθήο
νκάδαο, αλαθχθισζε, επίζθεςε ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ
θάιινπο, εθπφλεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, θ.ά.
8) ΔθδξνκΫο: Μνλνήκεξεο ή πνιπήκεξεο, ζην εζσηεξηθφ ή ζην
εμσηεξηθφ (θαηά πξνηίκεζε, ρσξηζηά γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα), κε
ζαθή ζηνρνζεζία θαη ελδηαθέξνλ πξφγξακκα: επίζθεςε ζε
πξνζθπλήκαηα - αμηνζέαηα, επηθνηλσλία κε εθθιεζηαζηηθέο θνηλφηεηεο
ηεο πεξηνρήο, ρξφλνο γηα επηθνηλσλία θαη παηρλίδη, ειεχζεξνο ρξφλνο.
ζη) Ζ ςπραγσγέα ζηελ θαηάρεζε
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Δ νκαδηθή ςπραγσγία είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο
ζχγρξνλεο αγσγήο. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζην παηδί αηζζήκαηα
θηιαιιειίαο θαη δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία, ελψ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ιεηηνπξγήζεη σο απνηειεζκαηηθφ κέζν θαηαζηνιήο ηεο παηδηθήο
επηζεηηθφηεηαο, θαη θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ.
Κάζε δξαζηεξηφηεηα, απφ ην πην απιφ παηρλίδη κέρξη ην πην ζχλζεην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πξέπεη λα είλαη θαιά νξγαλσκέλν απφ κέξνπο
καο πξνηνχ παξνπζηαζζεί ζηα παηδηά. Οθείινπκε λα έρνπκε
ζπγθεληξψζεη ηα απαξαίηεηα πιηθά, λα γλσξίδνπκε ηνπο θαλφλεο, λα
δεκηνπξγήζνπκε ηελ θαηάιιειε αηκφζθαηξα. Δ πξνεηνηκαζία δελ
κπνξεί λα είλαη ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Ο απζνξκεηηζκφο δελ κπνξεί λα
ιείπεη απφ ηελ ςπραγσγία.
Ώθφκε, πξέπεη λα ππάξρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζην παηρλίδη
γηα φινπο. Ώπνθεχγνπκε παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο
ή έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ληθνχλ νη ίδηνη θάζε θνξά. πλεπψο,
δελ επηιέγνπκε κφλν παηρλίδηα γλψζεσλ ή κφλν παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ
θίλεζε, αιιά ζπλδπάδνπκε δηαθφξνπο ηχπνπο παηρληδηψλ.
ε θάζε ζπλάληεζε, ζηελ αξρή ή ζην ηέινο, κπνξνχκε λα παίμνπκε
θάπνην ζχληνκν παηρλίδη. Θα κπνξνχζακε αθφκε λα αθηεξψζνπκε θαη
κηα νιφθιεξε ζπλάληεζε ζηελ ςπραγσγία ή λα νξγαλψζνπκε έλα
«απφγεπκα ςπραγσγίαο» γηα ηα παηδηά φισλ ησλ νκάδσλ. Θα
κπνξνχζακε λα παίμνπκε ηφηε ην παηρλίδη ηνπ δάζνπο, ηνλ θξπκκέλν
ζεζαπξφ, ην παηρλίδη ησλ ζηαζκψλ, ή λα νξγαλψζνπκε κε απιά πιηθά
έλα απηνζρέδην ινχλα-παξθ.
Σειηθά ππελζχκηζε
Οινθιεξψλνληαο, χζηεξα απφ κηα ζεηξά πξνηάζεσλ γηα ην «ηη ζα
θάλνπκε» ζην θαηερεηηθφ καο έξγν, αο ζπκεζνχκε θαιχηεξα ην «ηη
πξέπεη λα γίλνπκε», κε ηε βνήζεηα φισλ ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ: κέιε
ηεο Βθθιεζίαο ζπλεηδεηά, πνπ ζα γεπφκαζηε ηελ εκπεηξία ηεο πίζηεο
θαη ηεο αιήζεηάο Σεο θαη ζα αγσληδφκαζηε λα ηε κεηαηξέςνπκε ζε
θαζεκεξηλφ καο βίσκα!
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ
ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ
Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο κηιάεη άκεζα ζηνλ Θεφ! Με ηελ
πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενχ! Με ηελ πξνζεπρή
μεπεξληνχληαη ηα εκπφδηα ηνπ βίνπ ηνχηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη
ζηελνρψξηεο, ηα βάζαλα, νη δπζηπρίεο, νη ζηεξήζεηο, νη κεραλνξξαθίεο,
νη ξαδηνπξγίεο, νη θαηαιαιηέο θαη νη ζπθνθαληίεο. Με ηελ πξνζεπρή
ζπληξίβνληαη ηα βέιε ησλ νξαηψλ θαη ησλ ανξάησλ ερζξψλ. Με ηελ
πξνζεπρή απνθηνχκε ηε καθαξία ππνκνλή ηνπ Θεαλζξψπνπ θαη σηήξα
Υξηζηνχ θαη ησλ αγίσλ αλδξψλ ηεο Παιαηάο θαη ηεο Καηλήο Αηαζήθεο.
Με ηελ πξνζεπρή απνθηνχκε πεξηζζφηεξε πλεπκαηηθή δχλακε!… Με
ηελ πξνζεπρή παίξλνπκε ηελ νπξάληα παξεγνξηά θαη παξακπζία ηεο
ςπρήο! Με ηελ πξνζεπρή απνθηνχκε ηελ νπξάληα ζνθία. Με ηελ
πξνζεπρή ηεινχληαη ηα επηά κπζηήξηα ηεο Βθθιεζίαο καο. Με ηελ
πξνζεπρή ιακβάλνπκε ηνλ άξηνλ ηνλ επηνχζηνλ, δειαδή ηα πιηθά θαη ηα
πλεπκαηηθά αγαζά! Με ηελ πξνζεπρή αληινχκε πεξηζζφηεξν ζάξξνο,
ππνκνλή θαη ειπίδα.

1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΗΑ
ΚΤΡΕΒ ΕΔΟΤ ΥΡΕΣΒ,

Πηζηεχσ φηη γελλήζεθεο απφ ηελ Παξζέλν, φηη ζαξθψζεθεο, φηη
είζαη ν Τηφο ηνπ Θενχ θαη ε κνλαδηθή νδφο πξνο ηνλ Οπξάλην Παηέξα.
ε δΫρνκαη ζηε δσά κνπ, γηαηί είζαη ν σηήξαο, γηαηί Βζχ
πέζαλεο ζηνλ ζηαπξφ ηνπ Γνιγνζά γηα ηηο ακαξηίεο θαη ηελ αζζέλεηά
κνπ. Τπνηάζζνκαη ζε έλα. Βζχ είζαη ν Λπηξσηήο κνπ. ε παξαθαιψ,
Κχξηε, ζπγρψξεζε ηα νιηζζήκαηά κνπ πνπ κε νδήγεζαλ ζηελ πηψζε.
Κχξηε Ηεζνχ ΥξηζηΫ, ε μαλαζηαπξψλσ κε ηηο χβξεηο κνπ, κε
ηελ αληαξζία κνπ, κε ηελ θαηαθξφλεζή κνπ, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ
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ππνθξηηηθή κνπ ζέζε απέλαληη ζηε ζξεζθεία κνπ θαη ηελ πίζηε κνπ, πνπ
δελ είλαη νχηε θξχα, νχηε δεζηή, αιιά ριηαξή. Γη‟ απηφ, γπξίδσ ηελ
πιάηε κνπ ζηνλ ερζξφ ηεο ςπρήο κνπ θαη έξρνκαη θάησ απφ ηνλ ζηαπξφ
ηνπ Γνιγνζά, θαη κεηαλνψ.
Με ην παλΪγην ΌλνκΪ νπ, Εεζνχ Υξηζηέ, ειεπζέξσζε κε απφ
ηηο θαηάξεο θαη ηηο αζζέλεηεο ησλ πξνγφλσλ κνπ.
Αθπξψλσ θάζε αγάπε γηα ην πνλεξφ απφ ηε δσή κνπ.
Μεηαλνψ, γηαηί θαη‟ φλνκα είκαη ρξηζηηαλφο, αιιά ε δσή κνπ
είλαη αληίζεηε ζην ζέιεκά νπ.
Κχξηε Ηεζνχ ΥξηζηΫ, ζπγρψξεζέ κε, αλαζέξκαλε ηελ πίζηε κνπ
θαη κε δηαγξάςεηο ην φλνκά κνπ απφ ηε ΐίβιν ηεο Γσήο.
ΟπξΪληε ΠαηΫξα, θαηαθεχγσ ελψπηφλ νπ, φπσο ν άζσηνο πηφο,
γηαηί απνκαθξχλζεθα θαη ακάξηεζα ζηε γε θαη ηνλ Οπξαλφ.
ΑλαγΫλλεζΫ κε θαη άιιαμε κε ηελ Οπξάληα Υάξε νπ ηνπο
θαξπνχο ηεο ππεξεθαλείαο, ηεο κλεζηθαθίαο, ηνπ ςεχδνπο, ηεο
θηιαπηίαο ζε θαξπνχο ήκεξεο ειηάο (πίζηεσο, αγάπεο, αγηαζκνχ,
καθξνζπκίαο, ρξεζηφηεηνο, αγλφηεηνο, ειπίδνο).
Παλνηθηέξκνλ θαη θηιεχζπιαρλε Κχξηε Ηεζνχ ΥξηζηΫ, ε
επραξηζηψ πνπ κε έβγαιεο απφ ην ζθνηάδη, κε ειεπζέξσζεο απφ απηφ,
κε έθεξεο ζην θσο κέζα απφ ηνλ ζάλαην θαη κνπ έδσζεο δσή αηψλην.
ΐνήζεζέ κε ιφγσ ηεο νιηγνπηζηίαο κνπ θαη δψζε κνπ ηνλ ζηέθαλν ηεο
Γσήο.
ε επραξηζηψ, ΟπξΪληε ΠαηΫξα, γηα ηνλ Παξάθιεην, ην Πλεχκα
ηεο Ώιεζείαο, γηαηί είζαη ν Μφλνο νηθηίξκσλ, ειεήκσλ, καθξφζπκνο θαη
αιεζηλφο Θεφο. Παξάθιεηε, θαλέξσζέ κνπ θαη δίδαζθέ κνπ ηνλ ιφγν
θαη ην ζέιεκα ηνπ Κπξίνπ καο Εεζνχ Υξηζηνχ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Θεέ κνπ, ζξελψ γηα φιεο κνπ ηηο ακαξηίεο κε φιε ηελ θαξδηά κνπ.
Βπηιέγνληαο ζπλεηδεηά ην ζθάικα θαη απνηπγράλνληαο λα θάλσ ην
ζσζηφ, ακάξηεζα ελψπηφλ νπ, Βζέλα πνπ ζα έπξεπε λα αγαπψ πάλσ
απφ φια ηα πξάγκαηα. Βηιηθξηλά ζθνπεχσ, κε ηε βνήζεηά νπ, λα
αθνινπζήζσ ηνλ Νφκν νπ, λα κελ ακαξηάλσ πηα θαη λα απνθεχγσ
νηηδήπνηε κε νδεγεί ζηελ ακαξηία. Ο σηήξαο καο Εεζνχο Υξηζηφο
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έπαζε θαη πέζαλε θαη αλαζηήζεθε γηα εκάο. ην ΄Ολνκά Σνπ, Θεέ κνπ,
δείμε έιενο! Ώκήλ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Κχξηε, κε αλέρζεθεο φια απηά ηα ρξφληα κε ηηο ακαξηίεο κνπ, θη
φκσο κε ζπιαρλίζηεθεο. Πιαλήζεθα κε θάζε ηξφπν. Σψξα φκσο δελ ζα
ακαξηήζσ μαλά. Έπξαμα ηελ αδηθία ελψπηφλ νπ θαη ακάξηεζα.
Τπφζρνκαη φηη δελ ζα ην επαλαιάβσ. Ώπαξλνχκαη ηελ ακαξηία,
απνηάζζνκαη ηνλ δηάβνιν, απνξξίπησ ηελ θαθία, πνπ ζπηιψλεη ηελ
ςπρή κνπ. Λχηξσζε ηελ ςπρή κνπ απφ θάζε ηη πνπ είλαη αληίζεην ζηελ
αγηφηεηά νπ. ε παξαθαιψ, Κχξηε, ιχηξσζέ κε απφ θάζε θαθφ. Έια
ηψξα, Εεζνχ, έια ηψξα λα θαηνηθήζεηο ζηελ θαξδηά κνπ. πγρψξεζέ κε,
Κχξηε θαη επίηξεςέ κνπ λα αλαπαπζψ ζε έλα, γηαηί Βζχ είζαη ε αζπίδα
κνπ, ν Λπηξσηήο κνπ θαη ην Φσο κνπ θαη ζε έλα ειπίδσ. Ώπφ ζήκεξα,
ζα ε επινγψ, Κχξηε, πάληνηε. Ώπαξλνχκαη ηνλ πνλεξφ θαη θάζε άιιν
ζεφ θαη είδσιν, γηαηί Βζχ είζαη Όςηζηνο επάλσ ζε φιε ηε γε, πςψζεθεο
πην πάλσ απφ φινπο ηνπο ζενχο. Με ηνλ ηζρπξφ νπ βξαρίνλα, θχιαμέ
κε απφ ηελ θαθή πγεία, απφ ηελ αηρκαισζία, απφ ηε ζιίςε, θαη
ζχληξηςε ηνλ ερζξφ κνπ δηάβνιν. πεχζε ζε βνήζεηά κνπ, σηήξα!
Aκήλ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ώπφ πνχ λα αξρίζσ λα ζξελψ ηηο πξάμεηο ηεο άζιηαο δσήο κνπ; . .
. Έραζα ην πξσηφθηηζην θάιινο θαη ηελ επγεληθή κνπ θαηαγσγή. Ο
λνπο κνπ ηξαπκαηίζηεθε, ην ζψκα αζζέλεζε. Ννζεί ην πλεχκα, ν ιφγνο
έραζε ηε δχλακή ηνπ, ν βίνο λεθξψζεθε. Πξνζπίπησ ζε έλα θαη, αληί
γηα ιφγηα, νπ πξνζθέξσ ηα δάθξπά κνπ. Ώκάξηεζα φπσο θαλείο άιινο
επάλσ ζηε γε! Παξαζπξκέλνο απφ ηηο εδνλέο, κνιχλζεθα απφ ηα πάζε,
αιίκνλν! Ώπφ εξαζηήο ηεο ζνθίαο, θαηάληεζα εξαζηήο γεΎλσλ εδνλψλ,
θαη απνμελσκέλνο απφ έλα, ηνλ Θεφ κνπ. Βιέεζέ κε, Κχξηε, Θεέ θαη
σηήξα κνπ. Υάξηζέ κνπ πλεπκαηηθή εγξήγνξζε, ψζηε λα επηζηξέςσ
ζε έλα κε κεηάλνηα, θαη λα θσλάμσ κε δάθξπα: «Ώκάξηεζα, Κχξηε!
Αελ αθνινχζεζα ηηο εληνιέο νπ. Mελ απαηηήζεηο απφ κέλα άμηνπο
θαξπνχο κεηαλνίαο, δηφηη κε εγθαηέιεηςε ε δχλακή κνπ. Υάξηζέ κνπ ηε
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ζπληξηβή ηεο θαξδίαο, θαη ηαπείλσζε ηε ζθέςε κνπ, γηαηί κφλν απηφ
κπνξψ λα νπ πξνζθέξσ σο ζπζία πλεπκαηηθή».
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2) ΠΡΟΔΤΥΖ ΔΝΧΠΗΟΝ ΣΟΤ ΔΣΑΤΡΧΜΔΝΟΤ
Ο πφλνο νπ άλνημε δηάπιαηα ζηηο ιίζηλεο θαη γξαληηέληεο θαξδηέο
καο έλα ηεξάζηην ξήγκα, απ‟ φπνπ ρχζεθε φιν ην θαξκάθη ησλ
εγθιεκάησλ καο ζηα θαηαηξππεκέλα πφδηα νπ. Βιεχζεξεο πιένλ νη
θαξδηέο καο, νπ πξνζθέξνπλ ηελ αγάπε ηνπο θαη ηε ιαηξεία ηνπο θαη,
γνλαηηζκέλεο εκπξφο ζηνλ ζηαπξφ νπ, νπ ιέγνπλ: «…Υξφληα,
Υξηζηέ, ε αξλήζεθα, ζηε ζθηά ηνπ ζηαπξνχ νπ δελ θάζηζα πνηέ. Να
δνθηκάζσ ηψξα; Καη ζθέθηεθα: «Μεηά απφ ηφζε άξλεζε ζα κε δερζεί
μαλά;». Μα, σο έθζαζα θαη ζηχισζα εκπξφο ζηνλ ζηαπξφ νπ ην
βιέκκα κνπ, βιέπσ –σ, απίζηεπηε ραξά!– λα κνπ ρακνγειάο θαη, κ‟
αλνηρηά ηα ρέξηα –ρέξηα ζθακκέλα απφ θαξθηά, ρέξηα πνπ ζηάδαλ Ώίκα–
, λα κε πξνζθαιείο ζηε ζεξκή θαη ζηνξγηθή νπ αγθάιε θαη λα κνπ ιεο
γιπθά: «Έια, παηδάθη κνπ θαιφ, έια θνληά κνπ πάιη…».

3) ΠΡΟΔΤΥΖ ΤΠΔΡ ΣΧΝ ΔΥΘΡΧΝ ΜΑ
Βπιφγεζε ηνπο ερζξνχο κνπ, Κχξηε! Ώθφκε θη εγψ ηνπο επινγψ
θαη δελ ηνπο θαηαξηέκαη. Οη ερζξνί κνπ κε έρνπλ νδεγήζεη κέζα ζηελ
αγθάιε νπ πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη νη θίινη κνπ. Οη θίινη κνπ κε έρνπλ
πξνζδέζεη ζηε γε, ελψ νη ερζξνί κνπ κε έρνπλ ειεπζεξψζεη απφ ηε γε
θαη έρνπλ ζπληξίςεη φιεο ηηο θηινδνμίεο κνπ ζηνλ θφζκν. Οη ερζξνί κνπ
έθαλαλ ψζηε λα απνμελσζψ απφ ηηο εγθφζκηεο πξαγκαηηθφηεηεο θαη κε
έθαλαλ έλαλ μέλν θαη παξεπίδεκν θάηνηθν ηνπ θφζκνπ. πσο αθξηβψο
έλα θπλεγεκέλν δψν βξίζθεη αζθαιέζηεξν θαηαθχγην απφ έλα δψν πνπ
δελ ην θπλεγνχλ, έηζη θη εγψ, θαηαδησγκέλνο απφ ηνπο ερζξνχο κνπ, έρσ
εχξεη ην αζθαιέζηεξν θαηαθχγην πξνθπιαζζφκελνο θάησ απφ ηελ
πξνζηαζία νπ, εθεί φπνπ νχηε θίινη νχηε ερζξνί κπνξνχλ λα
πξνμελήζνπλ ηελ απψιεηα ηεο ςπρήο κνπ.
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Βπιφγεζε ηνπο ερζξνχο κνπ, Κχξηε! Ώθφκε θη εγψ ηνπο επινγψ
θαη δελ ηνπο θαηαξηέκαη. Βθείλνη κάιινλ, παξά εγψ, νκνινγνχλ ηηο
ακαξηίεο κνπ ελψπηνλ ηνπ θφζκνπ. Βθείλνη κε καζηηγψλνπλ θάζε θνξά
πνπ εγψ δηζηάδσ λα καζηηγσζψ. Βθείλνη κε βαζαλίδνπλ θάζε θνξά πνπ
εγψ πξνζπαζψ λα απνθχγσ ηα βάζαλα. Βθείλνη κε επηπιήηηνπλ θάζε
θνξά πνπ εγψ θνιαθεχσ ηνλ εαπηφ κνπ. Βθείλνη κε θηππνχλ θάζε θνξά
πνπ εγψ θνπζθψλσ απφ έπαξζε θαη αιαδνλεία.

4) ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΧΗΝΖ ΠΡΟΔΤΥΖ
Θεέ κνπ, ε επραξηζηψ, δηφηη κε θχιαμεο ηε λχθηα πνπ πέξαζε,
θαη κε αμίσζεο λα δσ πάιη ην θσο ηεο εκέξαο. ε επραξηζηψ γηα ηα
πνιιά νπ δψξα, πνπ καο ραξίδεηο κε απινρεξηά. ε επραξηζηψ αθφκε,
δηφηη κε αμίσζεο λα γελλεζψ, λα βαπηηζζψ, λα κπξσζψ θαη λα θνηλσλψ
ησλ Ώρξάλησλ Μπζηεξίσλ. Καη ηψξα, ε παξαθαιψ, ζπγρψξεζέ κνπ
φιεο ηηο ακαξηίεο πνπ έπξαμα κε ιφγνπο ή κε έξγα ή κε ζθέςεηο.
ΐνήζεζέ κε λα πεξάζσ ηελ ζεκεξηλή εκέξα κε πγεία, κε ραξά, κε
πξφνδν, κε θαισζχλε, θαη δίρσο ακαξηία. Αηψμε απφ θνληά κνπ ηνλ
πνλεξφ θαη θάζε πεηξαζκφ. ηείιε κνπ άγγειν θχιαθα λα κε
πξνζηαηεχεη απφ ην θαθφ θαη λα κε νδεγεί ζην θαιφ. Φχιαγε, ε
παξαθαιψ, ηνπο γνλείο κνπ, ηνπο αδειθνχο κνπ, ηνπο ηεξείο καο, ηνπο
δηδαζθάινπο, ηνπο θπβεξλήηεο θαη φινλ ηνλ θφζκν, θαη ράξηζε ζε φινπο
ηε ΐαζηιεία νπ ηελ επνπξάλην.

5) ΠΑΗΓΗΚΖ ΒΡΑΓΗΝΖ ΠΡΟΔΤΥΖ
Υξηζηέ κνπ, ε επραξηζηνχκε πνπ καο θχιαμεο φιε ηελ εκέξα θαη
θζάζακε ζ‟ απηή ηε βξαδηλή ψξα. Φχιαμέ καο, ψζηε λα πεξάζνπκε ηελ
λχθηα καο θαιά. Ώμίσζέ καο λα μππλήζνπκε ην πξσί κε πγεία, λα ζε
επραξηζηήζνπκε ραξνχκελνη θαη λα δνμάδνπκε κε φιε καο ηελ θαξδία
ην Παλάγην λνκά νπ. Φχιαγε, ε παξαθαιψ, ηνπο γνλείο κνπ, ηνπο
αδειθνχο κνπ, ηνπο Εεξείο καο, ηνπο δηδαζθάινπο καο, ηνπο θπβεξλήηεο
θαη φινλ ηνλ θφζκν, θαη ράξηζε ζε φινπο καο ηα αγαζά νπ ζηελ
επνπξάλην ΐαζηιεία νπ.
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6) ΠΡΟΔΤΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, Τηέ ηνπ Θενχ, επινγεκέλε θαξπέ ηεο
Παλαγίαο νπ Μεηξφο, π πνπ θαηαδέρζεθεο λα γίλεηο άλζξσπνο γηα ηε
ζσηεξία ηε δηθή καο θαη κεγάισζεο θαη αλεηξάθεο κέζα ζε νηθνγέλεηα
επινγεκέλε θαη αγία, ε παξαθαινχκε λα αθνχζεηο θαη ηε δηθή καο
νηθνγέλεηα. Έια, Κχξηε, λα θαηνηθήζεηο θαη λα κείλεηο καδί καο.
Βπηζπκνχκε θαη ε παξαθαινχκε λα γίλεηο ν θεδεκφλαο θαη ν
ζχληξνθφο καο, ν θαιφο δηδάζθαινο, ν παληνδχλακνο πξνζηάηεο θαη
βνεζφο θαη ηαηξφο ησλ αζζελεηψλ καο. Αψζε, Κχξηε, λα βαζηιεχεη ζηνλ
νίθν καο ην άγην ζέιεκά νπ. Υάξηζέ καο ηελ νκφλνηα, ηελ εηξήλε, ηελ
αγάπε, ηελ ακνηβαία αλνρή θαη καθξνζπκία, ηελ ελφηεηα, ηελ ππνκνλή,
θαη θάζε άιιε αξεηή. Υάξηδέ καο ηα αγαζά νπ ηα πλεπκαηηθά θαη ηα
πιηθά. Ώμίσζέ καο λα επινγνχκε κε θαξδία επγλψκνλα εκέξα θαη
λχθηα ην άγην ζέιεκα ην δηθφ νπ θαη ηνπ Ώλάξρνπ νπ Παηξφο θαη ηνπ
αγαζνχ νπ Πλεχκαηνο. Ώκήλ.

6) ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΠΡΟΔΤΥΖ

Κχξηε, βνήζεζέ κε λα αληηκεησπίζσ κε ςπρηθή γαιήλε φια φζα
ζα κνπ θέξεη ε ζεκεξηλή εκέξα. ΐνήζεζέ κε λα παξαδνζψ
νινθιεξσηηθά ζην άγην ζέιεκά νπ. Σελ θάζε ψξα ηεο εκέξαο απηήο
θψηηδε κε θαη δπλάκσλέ κε γηα ην θάζε ηη. πνηεο εηδήζεηο θη αλ ιάβσ
ζην δηάζηεκα ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο, δίδαμέ κε λα ηηο δερζψ κε εξεκία
θαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη πξνέξρνληαη απφ ην άγην ζέιεκά νπ.
Οδήγεζε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ ζε φια ηα έξγα θαη ηνπο
ιφγνπο κνπ. ε φιεο ηηο απξφζκελεο πεξηζηάζεηο κε κε αθήζεηο λα
μεράζσ φηη ηα πάληα πξνέξρνληαη απφ έλα. Αίδαμέ κε λα
ζπκπεξηθέξνκαη ζε θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ κε επζχηεηα θαη
ζχλεζε, ψζηε λα κελ θάλσ θαλέλα λα ηαξαρζεί θαη λα ιππεζεί. Κχξηε,
δψζε κνπ ηε δχλακε λα ππνκείλσ ηνλ θφπν θαη φια ηα γεγνλφηα ηεο
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εκέξαο απηήο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηά ηεο. Οδήγεζε ηε ζέιεζή κνπ θαη
δίδαμέ
κε
λα
πξνζεχρνκαη,
λα
πηζηεχσ,
λα ππνκέλσ, λα ζπγρσξψ θαη λα αγαπψ. Ώκήλ.
7) ΠΡΟΔΤΥΖ ΠΟΤ ΛΔΓΔΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΝΑΜΜΑ ΣΟΤ
ΚΔΡΗΟΤ
Σν θεξί πνπ αλάβσ, Υξηζηέ κνπ, ε παξαθαιψ λα είλαη θσο πνπ
ζα κε θσηίδεη ζηηο απνθάζεηο κνπ, ζηελ πνξεία κνπ, ζηηο δπζθνιίεο
κνπ˙ λα είλαη θσηηά πνπ ζα θαίεη κέζα κνπ θάζε εγσηζκφ, θάζε
εκπάζεηα, θάζε θαθία θαη θάζε απηζηία˙ λα είλαη θιφγα πνπ ζα
αλαζεξκαίλεη ηελ θαξδηά κνπ, ψζηε λα ε ιαηξεχεη θαη λα ε αγαπά κε
φιε ηεο ηε δχλακε. Κάπνηεο θνξέο δελ κπνξψ λα κείλσ γηα πνιχ κέζα
ζηνλ λαφ νπ… Ώθήλνληαο απηφ ην θεξί λα θαίεη κε ην ηιαξφ ηνπ θσο
κπξνζηά ζηηο άγηεο εηθφλεο, είλαη ζαλ λα νπ δίλσ ιίγνλ απφ ηνλ εαπηφ
κνπ. Κάλε λα γίλσ θη εγψ κηα ιακπάδα πνπ ζα ιεηψλεη γηα έλα!
ΐνήζεζέ κε λα ζπλερίζσ ηελ πξνζεπρή κέζα ζηηο θαζεκεξηλέο κνπ
δξαζηεξηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο, θπξίσο φκσο αμίσζέ κε λα ε
ιαηξεχσ φζν γίλεηαη πην ζπρλά θαηά ηε Θεία Λεηηνπξγία κε ηελ
παξνπζία κνπ ζηνλ λαφ.

8) ΠΡΟΔΤΥΖ ΜΔ ΣΡΗΑΝΣΑΣΡΗΑΡΗ
ΚΟΜΠΟΥΟΗΝΗ
Πξσί θαη βξάδπ βγάδε ην θνκπνζρνηλάθη απφ ην ρέξη ζνπ θαη θάλε
ζε θάζε θφκπν κία απφ ηηο παξαθάησ πξνζεπρέο:
1.
Μλήζζεηη, Κχξηε, ππέξ ηεο εηξήλεο ηνπ θφζκνπ.
2.
Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηελ ηνπηθή καο Βθθιεζία καο θαη
ηελ Kνπηνξζφδνμε Βθθιεζία γεληθφηεξα.
3.
Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνλ επίζθνπφ καο. Κχξηε Εεζνχ
Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο απαληαρνχ ηεο γεο Οξζνδφμνπο θιεξηθνχο θαη
ιατθνχο.
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4.
Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο πλεπκαηηθνχο καο παηέξεο.
Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνλ ειιεληθφ θαη ηνλ αηγππηηαθφ ζηξαηφ
θαη ηα ψκαηα Ώζθαιείαο.
5.
Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο άξρνληεο ηνπ έζλνπο καο.
6.
Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο κηζνχληαο εκάο, ηνπο
αγαπψληαο εκάο θαη ηνπο πξνζεπρνκέλνπο ππέξ εκψλ.
7.
Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο γνλείο, ηνπο αλαδφρνπο θαη ηνπο
δηδαζθάινπο καο.
8.
Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο θαηά ζάξθα θαη θαηά πλεχκα
αδειθνχο θαη ζπγγελείο καο.
9.
Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηα γεξαηεηά θαη ηνπο κνλαρηθνχο
αλζξψπνπο.
10. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηα βξέθε θαη ηνπο απξνζηάηεπηνπο
θαη ηνπο αδχλαηνπο.
11. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηε καζεηηψζα λενιαία καο.
12. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο εθήβνπο λένπο θαη λεάληδέο
καο.
13. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο εμαξηεκέλνπο απφ ηα
λαξθσηηθά, ην αιθνφι θαη ην θάπληζκα.
14. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηηο ζπδπγίεο ησλ Οξζνδφμσλ
νηθνγελεηψλ.
15. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηηο θπνθνξνχζεο αδειθέο καο.
16. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηηο ρήξεο θαη ηα νξθαλά.
17. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο ελ δηαζηάζεη ζπδχγνπο θαη ηνπο
δνθηκαδνκέλνπο αδειθνχο θαη αδειθέο καο.
18. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο αζζελείο ςπρήο θαη ζψκαηνο.
19. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο ειενχληαο θαη
εξγαδνκέλνπο ζηηο κνλέο θαη ηηο ελνξίεο.
20. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο επιαβείο πξνζθπλεηέο ησλ
ηεξψλ κνλψλ θαη εθθιεζηψλ.
21. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο πιένληαο, ηνπο νδνηπνξνχληαο,
ηνπο ηπηακέλνπο, ηνπο αηρκαιψηνπο θαη ηνπο απειπηζκέλνπο.
22. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο πελζνχληαο θαη ηνπο
ηεζιηκκέλνπο αδειθνχο καο.
23. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο δηθαζηέο θαη ηνπο πνιηηηθνχο.
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24. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζε ηνπο πιαλεζέληαο θαη ηνπο
βιαζθεκνχληαο ηελ Οξζνδνμία καο.
25. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζέ καο θαη δψξηζε θαηξφλ εηξεληθφλ.
26. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, θχιαμέ καο απφ ηελ αζζέλεηα, ηελ νξγή θαη
ηνλ θίλδπλν, θαη θψηηδε ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο λνζνθφκνπο.
27. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, θχιαμέ καο απφ ηελ πείλα, ηελ αλάγθε θαη
ηε δπζηπρία.
28. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, θχιαμέ καο απφ ηνλ θαχζσλα, ηε θσηηά θαη
ηνλ ζεηζκφ.
29. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, θχιαμέ καο απφ ηνλ θαηαθιπζκφ, ηνλ
θαηαπνληηζκφ θαη ηνλ παγεηφ.
30. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, αλάπαπζε ηηο ςπρέο ησλ παηέξσλ, ησλ
κεηέξσλ, ησλ αδειθψλ, ησλ ζπγγελψλ θαη ησλ πάππσλ πξνο πάππνλ.
31. Κχξηε Εεζνχ Υξηζηέ, ειέεζφλ κε ηνλ ακαξησιφλ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ
ΑΠΟΦΘΔΓΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΑΣΔΡΧΝ ΣΗ
ΔΚΚΛΗΙΑ
1) ΑΓΑΠΖ
«Να αγαπάο ηνπο πάληεο, λα ηνπο επγλσκνλείο, λα ηνπο εθηηκάο,
λα ηνπο ζεσξείο αγίνπο, λα εχρεζαη λα πξνθφςνπλ, λα είζαη ήζπρνο,
γηαηί φινη βξίζθνληαη ζηελ αγάπε ηνπ Θενχ» (αββάο Γσξφζενο).
«Λέεη ν Υξηζηφο ζηνλ άλζξσπν: “Βγψ γηα ζέλα παηέξαο, εγψ
αδειθφο, εγψ ζχδπγνο, εγψ ζπίηη, εγψ ηξνθή, εγψ ξνχρν, εγψ ξίδα, εγψ
ζεκέιην, φ,ηη ζέιεηο εγψ. Ήξζα λα ζε ππεξεηήζσ, φρη λα κε ππεξεηήζεηο.
Βγψ θαη θίινο, θαη κέινο ηνπ ζψκαηνο θαη θεθάιη, θαη αδειθφο θαη
αδειθή θαη κεηέξα, φια εγψ. Μφλν λα είζαη θνληά κνπ. Βγψ θησρφο γηα
ζέλα. ηνλ ζηαπξφ γηα ζέλα, ζηνλ ηάθν γηα ζέλα. ηνλ νπξαλφ
παξαθαιψ γηα ζέλα ηνλ Παηέξα κνπ, ζηε γε έξρνκαη πξεζβεπηήο ηνπ
Παηέξα κνπ γηα ζέλα. Βζχ είζαη ηα πάληα γηα κέλα, θαη αδειθφο θαη
ζπγθιεξνλφκνο θαη θίινο κνπ θαη κέινο ηνπ ζψκαηφο κνπ. Ση άιιν
ζέιεηο;”» (Ησάλλεο Χξπζφζηνκνο).
«Κχξηε! Σν φλνκά νπ είλαη Ώγάπε˙ κε κε απνδνθηκάζεηο γηα ηηο
ακαξηίεο κνπ. Σν φλνκά ζνπ είλαη Αχλακε˙ ελίζρπζέ κε, γηα λα κελ
πέθησ ζην θαθφ. Σν φλνκά ζνπ είλαη Βηξήλε˙ πξάπλε ηελ ηαξαγκέλε
κνπ ςπρή. Σν φλνκά ζνπ είλαη Έιενο˙ κελ παχζεηο λα κε ζπγρσξείο»
(Ησάλλεο ηεο Κξνλζηάλδεο).

2) ΓΤΚΟΛΗΔ
«Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη λα πξνζεχρνκαη, γηα λα κε βνπιηάμνπλ
νη ζθέςεηο κνπ κέζα ζηελ ηξηθπκία πνπ κε δέξλεη. Πξέπεη λα δηαηεξψ ηε
δηάζεζε ηεο επραξηζηίαο πξνο ηνλ Θεφ. Να κε ζπγθαηαξηζκεζψ κε ηνπο
θαθνχο δνχινπο ηνπ Βπαγγειίνπ, πνπ, φηαλ ν Θεφο ηνχο θέξλεη ηα
πξάγκαηα θαιά, Σνλ δνμνινγνχλ, θαη, φηαλ ηνπο παηδαγσγεί κε
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δπζθνιίεο, δελ ζπκθσλνχλ. Ώληίζεηα, λα σθειεζψ θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο
δπζθνιίεο, πηζηεχνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ζε Βθείλνλ, ηψξα πνπ Σνλ
έρσ κεγαιχηεξε αλάγθε» (Μ. Βαζίιεηνο).
«Σν ζσζηφ είλαη λα ιέκε: “Υξηζηέ κνπ, φ,ηη ζέιεη ε αγάπε νπ,
αξθεί λα δσ ζηελ αγάπε νπ”» (γέξνληαο Πνξθχξηνο).

3) ΘΤΜΟ
«Ο ζπκφο είλαη επκεηάβιεηε ζπκπεξηθνξά θαη αζρεκνζχλε ηεο
ςπρήο. Ώθξφηαην φξην πξαφηεηαο: Καη κπξνζηά ζνπ αθφκα φηαλ
βξίζθεηαη εθείλνο πνπ ζε εξεζίδεη, εζχ λα έρεηο δηάζεζε γαιήληα θαη
αγαπεηηθή γη‟ απηφλ ζηελ θαξδηά ζνπ. Ώληίζηνηρα, αθξφηαην φξην
ζπκνχ: Καη κφλνο ζνπ φηαλ είζαη, λα ηα βάδεηο, κε ιφγηα θαη θηλήζεηο κε
εθείλνλ πνπ ζε ζηελνρψξεζε θαη λα γίλεζαη ζεξίν» (Ησάλλεο ηλαΐηεο).
«Σν ζχκπαλ είλαη θαηνηθήζηκν εθφζνλ έρνπκε ηνλ Θεφ παηέξα,
θαη ηνλ ζπλάλζξσπν αδειθφ καο» (αξρηκ. Βαζίιεηνο Γνληηθάθεο).
«Πψο ν άλζξσπνο κεηακνξθψλεηαη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε;
Πψο είκαζηε ηφζν εχθνια αλνηθηνί ζην θαθφ; Αίρσο απνζέκαηα
αληίζηαζεο, δίρσο νρπξά κε εθφδηα, δίρσο θνκπνζρνίλη, ηαπείλσζε θαη
ηε κλήκε καο ζηνπο βίνπο ησλ αγίσλ» (κνλαρφο Μσυζήο Αγηνξείηεο).

4) ΚΑΚΗΑ
«Μπνξεί λα είκαζηε θαινί ζαλ άγγεινη κε εθείλνπο πνπ καο
θέξνληαη κε εκπηζηνζχλε θαη αγάπε. Ώξθεί φκσο λα ζπλαληήζνπκε
θαθία, επίθξηζε θαη έρζξα, γηα λα κεηαηξαπεί ε θαισζχλε καο ζην
αληίζεην ζπλαίζζεκα. Ώπηφ δείρλεη ηελ πιήξε αδπλακία καο κπξνζηά
ζην θαθφ, θαη πξψη‟ απ‟ φια κπξνζηά ζην θαθφ κέζα καο» (π.
Αιέμαλδξνο Διηζηαλίλσθ).
«Να κελ ππάξρεη θαλέλα ίρλνο νξγήο ή κλεζηθαθίαο ή θζφλνπ ή
θηινλεηθίαο επάλσ καο, νχηε ρεηξνλνκία ή θίλεζε˙ θακκία θνπβέληα,
θακκία αληίδξαζε ηνπ βιέκκαηνο, θακκία έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ή
νηηδήπνηε άιιν πνπ λα πξνθαιεί ηελ νξγή ηνπ ζπληξφθνπ» (Μ.
Βαζίιεηνο).
«Σν ζπνπδαίν είλαη λα κπνχκε ζηελ Βθθιεζία. Να ελσζνχκε κε
ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, κε ηηο ραξέο θαη ηηο ιχπεο φισλ. Να ηνπο
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λνηψζνπκε δηθνχο καο, λα πξνζεπρφκαζηε γηα φινπο, λα πνλάκε γηα ηε
ζσηεξία ηνπο. Να μερλάκε ηνπο εαπηνχο καο» (γέξνληαο Πνξθχξηνο).

5) ΠΛΖΗΟΝ
«Ώπφ ηνλ πιεζίνλ καο εμαξηάηαη ε δσή θαη ν ζάλαηνο. Ώλ
θεξδίζνπκε ηνλ αδειθφ καο, θεξδίδνπκε ηνλ Θεφ. Καη αλ θινλίζνπκε
ηελ πίζηε ηνπ αδειθνχ καο, πξνζβάιινπκε ηνλ Υξηζηφ» (αββάο
Αληψληνο).
«Να αθνινπζήζνπκε ηνλ Υξηζηφ ζεκαίλεη λα αλνηρηνχκε ζηε
ζπλείδεζε ηνπ Ίδηνπ ηνπ Υξηζηνχ, πνπ θέξεη κέζα Σνπ νιφθιεξε ηελ
αλζξσπφηεηα˙ νιφθιεξν ην δέληξν, ρσξίο εμαίξεζε θαλελφο θχιινπ»
(αξρηκ. σθξφληνο).
«Οη ρξηζηηαλνί νθείινπλ λα αγσλίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη
λα κελ θξίλνπλ θαλέλα, γηα θαλέλα ιφγν. Οχηε ηελ πφξλε πνπ ζα δνπλ
κπξνζηά ηνπο, νχηε ηνπο ακαξησινχο θαη ηνπο άζσηνπο. Να ηνπο
βιέπνπλ φινπο κε ηελ ίδηα θαιή δηάζεζε θαη κε θαζαξά κάηηα» (αββάο
Μαθάξηνο ν Αηγχπηηνο).
«Κάπνηε ξψηεζαλ ηνλ γέξνληα ΠαΎζην: “Γέξνληα, φηαλ βιέπσ ζε
θάπνηνλ έλα πάζνο, ηη λα θάλσ; Να πξνζπαζψ λα ην βιέπσ κε θαιφ
ινγηζκφ ζαλ αξεηή, γηα λα κελ ηνλ θαηαθξίλσ;”. Καη απάληεζε: “ρη,
λα ην βιέπεηο φπσο είλαη, αιιά λα ηνπ δίλεηο ειαθξπληηθά”» (γέξνληαο
Παΐζηνο).

6) ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΑΓΧΝΑ
«Έηζη ζεκειηψλεηαη ν δξφκνο γηα ηνλ Θεφ: φηαλ πξνρσξά θαλείο
ζηε δσή κε πνιιή ππνκνλή, κε ηαπεηλνθξνζχλε, ρσξίο εγστζκφ, κε
εξεκία. Με απηά κπνξεί λα θεξδίζεη ν άλζξσπνο κέζα ηνπ ην θαιφ. Καη
φηαλ ιέκε θαιφ, ελλννχκε ηνλ ίδην ηνλ Θεφ» (αββάο Μαθάξηνο ν
Αηγχπηηνο).
«ηαλ ραιηλαγσγείο ηα πάζε ζνπ, αλαπαχεηο ηνλ άιινλ, αθφκα
θαη ρσξίο λα θάλεηο ηίπνηα. Γηαηί δελ ηνλ ηαξάδεηο» (π. Κσλζηαληίλνο
ηξαηεγφπνπινο).
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«Αελ κπνξεί λα δνχκε γηα λα ηξψκε. Αελ κπνξεί λα ζθνηψλνπκε
φ,ηη αγαζφ ππάξρεη ζηελ ςπρή καο. Αίρσο ςπρή, δίρσο αγαζφηεηα, ζα
θπθινθνξνχκε ζαθάηεδεο θαη ζα κνιχλνπκε κε ηελ αξξψζηεηα καο θαη
ηνπο άιινπο» (κνλαρφο Μσυζήο Αγηνξείηεο).
«Κάζε ακαξηία πνπ δελ δηνξζψλεηαη καο νδεγεί ζηνλ εζσηεξηθφ
ζάλαην. Ώιιά αλ αθφκε ζειήζεη θάπνηνο λα κεηαλνήζεη, δελ κπνξεί
κφλνο ηνπ λα ληθήζεη ην πάζνο ηνπ παξά κφλν αλ έρεη ηε βνήζεηα
πλεπκαηηθψλ νδεγψλ, φπσο είπαλ νη Παηέξεο ηεο Βθθιεζίαο. Γη‟ απηφ
ζαο ιέσ πάληνηε, λα θξνληίζεηε λα θφςεηε ηα πάζε ζαο πξηλ ζαο γίλνπλ
ζπλήζεηα» (αββάο Γσξφζενο).

7) ΠΡΑΞΔΗ
«Σα ιφγηα δίρσο ηα έξγα είλαη ζαλ ηνλ ηερλίηε πνπ δσγξαθίδεη κε
λεξφ ζηνλ ηνίρν θαη δελ κπνξεί κ‟ εθείλν ην λεξφ λα ζβήζεη ηε δίςα
ηνπ» (Ηζαάθ ν χξνο).
«Ώο δνχκε πνηα απφ ηηο αξεηέο καο κέλεη ζ‟ εκάο θαη πνηα πεξλάεη
ζηνπο άιινπο. Σν λα λεζηεχεηο, λα κελ θνηκάζαη ζε θξεββάηη, λα
θαιιηεξγείο ηελ αγλφηεηα ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο, λα έρεηο
ζσθξνζχλε, είλαη πξάγκαηα πνπ σθεινχλ εθείλνπο πνπ ηα θάλνπλ.
Βθείλα φκσο πνπ απφ εκάο πεξλάλε ζηνλ πιεζίνλ είλαη ε ειεεκνζχλε, ε
δηδαζθαιία, ε αγάπε. Καη εδψ άθνπζε ηνλ Παχιν πνπ ιέεη: “Κη αλ
αθφκα κνηξάζσ ζηνπο θησρνχο φια κνπ ηα ππάξρνληα, θη αλ παξαδψζσ
ζηε θσηηά ην ζψκα κνπ γηα λα θαεί, αιιά δελ έρσ αγάπε, ζε ηίπνηα δελ
κε σθειεί”» (Ησάλλεο Χξπζφζηνκνο).
«Ώλ ζε πεηξάδεη λα κηινχλ γηα ηηο πξάμεηο ζνπ, ηφηε ζηακάηα λα
ηηο θάλεηο γηα λα πάςνπλ λα κηινχλ. Ώπηφ πνπ δελ ληξεπφκαζηε λα
θάλνπκε, λα κελ ελνρινχκαζηε αλ καο θαηεγνξνχλ πνπ ην θάλνπκε.
Γηαηί, αλ είλαη πξνζβιεηηθφ κφλν θαη κφλν λα αλαθέξεηαη θαλείο ζηελ
πξάμε καο, ηφηε δελ είλαη ε ίδηα ε πξάμε καο πξνζβιεηηθή;» (Ηζίδσξνο
Πεινπζηψηεο).
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8) ΠΡΟΔΤΥΖ
 «Δ πξνζεπρή είλαη θαξπφο ηεο πξαφηεηαο θαη ηεο εηξήλεο πνπ δελ
ηελ ηαξάδεη ζπκφο».
 «Δ πξνζεπρή είλαη πξνέθηαζε ραξάο θαη επραξηζηίαο».
 «Δ πξνζεπρή είλαη αζπίδα γηα θάζε ιχπε θαη ζηελνρψξηα».
 «Βίηε πξνζεχρεζαη κε άιινπο είηε κφλνο, αγσλίζνπ λα κελ ην θάλεηο
απφ ζπλήζεηα αιιά κε αίζζεζε».
 «Πξνζεπρήζνπ κε γιπθχηεηα θαη ρσξίο ηαξαρή θαη ςάιε κε
ζπγθέληξσζε θαη αξκνλία, θαη ζα είζαη ζαλ λενγέλλεην αεηφπνπιν πνπ
πεηά ζηα χςε».
 «Να κε ζέιεηο λα γίλεηαη ζηε δσή ζνπ φ,ηη εζχ λνκίδεηο ζσζηφ αιιά
φ,ηη ζέιεη ν Θεφο, θαη ηφηε ζα πξνζεχρεζαη ρσξίο ηαξαρή θαη κε
επγλσκνζχλε» (Νείινο ν Αζθεηήο).
«ηαλ ν άλζξσπνο πξνζεχρεηαη ζηνλ Θεφ, απνξξνθά ηηο
ηδηφηεηεο ηνπ Θενχ» (γέξνληαο Δθξαίκ Κνπηνπλαθηψηεο).

9) ΤΠΟΜΟΝΖ
«ιεο νη δπζθνιίεο θαη νη ζιίςεηο, φηαλ δελ ηηο δνχκε κε
ππνκνλή, καο βαζαλίδνπλ δηπιά. Γηαηί ε ππνκνλή ηνπ αλζξψπνπ
θαηαξγεί ηηο ζπκθνξέο ηνπ. Δ κηθξνςπρία είλαη κεηέξα ηεο θφιαζεο. Δ
ππνκνλή είλαη κεηέξα ηεο παξεγνξηάο θαη είλαη κηα δχλακε πνπ
γελληέηαη απφ ηελ επξπρσξία ηεο θαξδηάο. Σε δχλακε απηή είλαη
δχζθνιν ν άλζξσπνο λα ηε βξεη ζηηο ζιίςεηο ηνπ, εθηφο θαη αλ ηνπ δνζεί
ζαλ ζείν ράξηζκα, πνπ ην θπλήγεζε κε ηελ πξνζεπρή θαη ην έθηαζε κε
ηα δάθξπα» (Ηζαάθ ν χξνο).

«ζν πην θνληά εξρφκαζηε ζηνλ Θεφ, ηφζν πεξηζζφηεξν
ππνκνλεηηθνί γηλφκαζηε θαη ηφζν πην πνιχ αληαλαθινχκε απηή ηελ
απέξαληε εθηίκεζε γηα φια ηα φληα, πξάγκα πνπ είλαη ε θχξηα ηδηφηεηα
ηνπ Θενχ» (π. Αιέμαλδξνο κέκαλ).
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ΘΫκαηα:


O Λφγνο έγηλε
ζάξθα

Σν
γελεαινγηθφ δέληξν
ηνπ Εεζνχ

Δ
γέλλεζε
ηνπ Εσάλλε ηνπ
ΐαπηηζηή

Δ
γέλλεζε
ηνπ Εεζνχ

Δ
πξνζθχλεζε
ησλ
πνηκέλσλ

Δ ππαπαληή
ηνπ Εεζνχ

Δ θπγή ζηελ
Ώίγππην

Δ ζθαγή ησλ
λεπίσλ ηεο ΐεζιεέκ

Δ επηζηξνθή
ζηε Γαιηιαία

Ο
Εεζνχο
ζηνλ Ναφ

Δ
πξνεηνηκαζία ηνπ
Εσάλλε
ηνπ
ΐαπηηζηή
λα
ππνδερζεί
ηνλ
Υξηζηφ

Δ
βάπηηζε

Μαηζαένο

ΜΪξθνο

ΛνπθΪο

ΗσΪλλεο

1:1-18
1:1-17

3:23-38

1:5-80

1:18-25

2:1-7
2:8-20

2:21-40
2:13-15
2:16-18
2:19-23
2:41-52
3:1-12

1:1-8

3:1-18

3:13-17

1:9-11

3:21-22

195

1:68,19,37

ηνπ Εεζνχ

Δ
αληηκεηψπηζε ησλ
πεηξαζκψλ

Δ θιήζε ησλ
καζεηψλ

Σν
πξψην
ζαχκα ηνπ Εεζνχ
ζηελ Καλά ηεο
Γαιηιαίαο

Δ ζπλάληεζε
κε ηνλ Νηθφδεκν

Σν θήξπγκα
ηνπ
Εεζνχ
ζηε
Γαιηιαία

Δ καξηπξία
ηνπ Εσάλλε ηνπ
ΐαπηηζηή γηα ηνλ
Εεζνχ

Δ ζπλάληεζε
κε ηε ακαξείηηδα

Δ ζεξαπεία
ηνπ
πηνχ
ηνπ
απιηθνχ
ηνπ
βαζηιέα

Δ απηζηία πνπ
ζπλάληεζε ν Εεζνχο
ζηε Γαιηιαία

Δ θπιάθηζε
ηνπ Εσάλλε ηνπ
ΐαπηηζηή
Θέκαηα:


Δ ζεξαπεία
ηεο πεζεξάο ηνπ
ίκσλνο Πέηξνπ

Δ ζεξαπεία

4:1-11

1:12-13

4:1-13

4:18-22

1:16-20

5:1-11
2:1-11

3:1-21
4:12-25

1:14,15,3
5-39

4:14,15,
42-44

4:13,43-54
3:22-36

4:4-42
4:43-54

13:54-58

6:1-6

4:12

4:16-30

3:19-20

Μαηζαίνο

Μάξθνο

Λνπθάο

8:14-17

1:29-34

4:38-41

8:1-4

1:40-45

5:12-16

196

Ισάλλεο

ηνπ ιεπξνχ
 Δ ζεξαπεία ηνπ
παξαιπηηθνχ
 Δ θιήζε ηνπ
ηειψλε Μαηζαίνπ
 Βξψηεζε
πεξί
λεζηείαο
 Δ ζεξαπεία ηνπ
παξαιπηηθνχ ηεο
ΐεζεζδά
 Ο Κχξηνο ηνπ
αββάηνπ
 Δ ζεξαπεία ηνπ
παξάιπηνπ ρεξηνχ
 Δ πξνζεπρή ηνπ
Εεζνχ
 Δ θιήζε ησλ
καζεηψλ
 Δ
ζεξαπεία
πνιιψλ ζηε ιίκλε
ηεο Γαιηιαίαο
 Δ επί ηνπ φξνπο
νκηιία
 Οη καθαξηζκνί
 Σν αιάηη ηεο δσήο
 Δ πιήξσζε ηνπ
λφκνπ
 Δ λεζηεία, ε
πξνζεπρή θαη ε
ειεεκνζχλε
 Οη ζεζαπξνί ηνπ
νπξαλνχ
 Δ θξνληίδα ηνπ
Θενχ

9:1-8

2:1-12

5:17-26

9:9-13

2:13-17

5:27-32

9:14-17

2:18-22

5:33-39
5:1-47

12:1-13

2:23-3:6

6:1-11

12:9-13

3:1-6

6:6-11

1:35

4:42,
6:12
6:12-16

10:2-4

3:13-19

12:14-21

3:7-12

5:1 - 7:29

6:12-16

5:3-12
5:13-16
5:17-47

6:17-49
14:34-35
6:27-36

5:9

6:1-18

6:19-24

12:32-34

6:25-34

12:22-34
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 «Με θξίλεηε, ίλα
κε θξηζήηε»
 Δ πξνζεπρή
 Δ ζηελή πχιε
 Σν δέληξν θαη ν
θαξπφο ηνπ
 Οη
ζνθνί
νηθνδφκνη θαη νη
κσξνί νηθνδφκνη
 Δ ζεξαπεία ηνπ
δνχινπ
ηνπ
εθαηνληάξρνπ
 Δ αλάζηαζε ηνπ
πηνχ ηεο ρήξαο
ζηε ΝαΎλ
 Ο Εεζνχο θαη ν
Εσάλλεο
ν
ΐαπηηζηήο
 Ο νλεηδηζκφο ησλ
ακεηαλφεησλ
πφιεσλ
 Ο
Εεζνχο
απνθαιχπηεη
αιήζεηεο γηα ηνλ
εαπηφ Σνπ
 Δ άθεζε ησλ
ακαξηηψλ
ηεο
ακαξησιήο
γπλαίθαο
 πθνθάληεζε ηνπ
Εεζνχ απφ ηνπο
Φαξηζαίνπο
 Σν ζεκείν ηνπ
πξνθήηε Εσλά
 Πνηνη είλαη νη

7:1-6

6:37-42

7:7-12
7:13-14
7:15-23

11:1-13
13:22-30
6:43-45

7:24-29

6:46-49

8:5-13

7:1-10

7:11-17

11:2-19

7:18-35

11:20-24

10:12-16

11:25-30

10:21-22

7:36-50

12:22-37

3:20-30

11:14-28

12:38-45

8:11-12

11:29-32

12:46-50

3:31-35

8:4-15
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αδειθνί θαη ε
κεηέξα
ηνπ
Υξηζηνχ
Οη γπλαίθεο πνπ
ππεξεηνχλ
ηνλ
Εεζνχ
Δ παξαβνιή ηνπ
θαινχ ζπνξέα
Δ παξαβνιή ηνπ
ιχρλνπ
Δ παξαβνιή ηνπ
ζπφξνπ
πνπ
θαξπνθνξεί
κπζηηθά
Δ παξαβνιή ηνπ
θφθθνπ ζηλαπηνχ
Δ παξαβνιή ηνπ
ζεζαπξνχ
Δ θαηάπαπζε ηεο
ζαιαζζνηαξαρήο
Δ απαιιαγή δχν
δαηκνληζκέλσλ
απφ ηα αθάζαξηα
πλεχκαηα
Δ παξαβνιή ησλ
παιαηψλ θαη ησλ
λέσλ αζθψλ
Δ αλάζηαζε ηνπ
πηνχ
ηνπ
αξρηζπλαγψγνπ
Εαείξνπ θαη ε
ζεξαπεία
ηεο
γπλαίθαο
πνπ
έπαζρε
απφ
αηκνξξαγία

8:1-3

13:1-23

4:1-20

8:4-15

4:21-25

8:16-18

4:26-29

13:24-43

4:30-34

13:18-21

8:23-27

4:35-41

8:22-25

8:28-34

5:1-20

8:26-39

9:14-17

2:21-22

5:36-39

9:18-26

5:21-43

8:40-56

13:44-53
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Θέκαηα:

 «Οη εξγάηεο είλαη
ιίγνη»
 Δ απνζηνιή ησλ
καζεηψλ
 Ο απνθεθαιηζκφο
ηνπ Εσάλλε ηνπ
ΐαπηηζηή
 Ο ρνξηαζκφο ησλ
πέληε
ρηιηάδσλ
αλδξψλ
 Ο
Εεζνχο
πεξπαηάεη επάλσ
ζηε ζάιαζζα
 Ο Άξηνο ηεο
Γσήο
 Κάπνηνη καζεηέο
εγθαηαιείπνπλ
ηνλ Εεζνχ
 Ο θαζαξφο θαη ν
αθάζαξηνο
άλζξσπνο
 Δ
πίζηε
ηεο
Υαλαλαίαο
γπλαίθαο
 Δ ζεξαπεία ηνπ
θσθάιαινπ
 Ο ρνξηαζκφο ησλ
ηεζζάξσλ
ρηιηάδσλ αλδξψλ
 Δ
δχκε
ησλ
Φαξηζαίσλ
θαη
ησλ αδδνπθαίσλ
 Δ ζεξαπεία ηνπ
ηπθινχ
ηεο

Μαηζαίνο

Μάξθνο

Λνπθάο Ισάλλεο

10:1 - 11:1

6:7-13

9:1-6

14:1-12

6:7-13

9:1-6

14:13-21

6:30-44

9:10-17

14:22-36

6:45-56

9:35-38

6:1-15

6:16-24

6:25-59
6:60-71

15:1-20

7:1-23

15:21-28

7:24-30

7:31-37
15:29-39

8:1-10

16:5-12

8:13-21

8:22-26
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ΐεζζαΎδά
Δ νκνινγία ηνπ
Πέηξνπ
Ο
Εεζνχο
αλαθέξεηαη ζηνλ
Θάλαην θαη ηελ
Ώλάζηαζή Σνπ
«ζηηο
ζέιεη
νπίζσ
κνπ
ειζείλ…»
Δ Μεηακφξθσζε
Δ ζεξαπεία ηνπ
ζειεληαδνκέλνπ
Ο
Εεζνχο
απνδίδεη ηνλ θφξν
ζην ζπζηαζηήξην
Ο
κεγαιχηεξνο
ζηε ΐαζηιεία ηνπ
Θενχ
Δ ζπγρψξεζε ηνπ
ακαξησινχ
αδειθνχ
Δ παξαβνιή ηνπ
δνχινπ πνπ δελ
ζπγρσξεί

Θέκαηα:

16:13-20

8:27-30

9:18-21

16:21-23

8:31-33

9:22

16:24-28

8:34-9:1

9:23-27

17:1-13
17:14-21

9:2-13
9:14-29

9:28-36
9:37-42

9:33-37

9:46-50

12:20-36

17:24-27

18:1-9

18:15-20

17:4

18:21-35

Μαηζαίνο

 Ο
Εεζνχο
πνξεχεηαη πξνο ηα
Εεξνζφιπκα
 Ο
Εεζνχο
αληηκεησπίδεη
ηνπο αξρηεξείο.

Μάξθνο

Λνπθάο

Ισάλλεο

9:51-56

7:14-8:1
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 Δ γπλαίθα πνπ
ζπλειήθζε
λα
δηαπξάηηεη
κνηρεία
 Ο Εεζνχο δίλεη
καξηπξία γηα ηνλ
εαπηφ Σνπ.
 Σα ηέθλα ηνπ
Ώβξαάκ
 Σα ηέθλα ηνπ
δηαβφινπ
 Ο Εεζνχο θαη ν
Ώβξαάκ
 Δ ζεξαπεία ηνπ
εθ
γελεηήο
ηπθινχ
 Δ
πλεπκαηηθή
ηχθισζε
 Ο
αγαζφο
Πνηκέλαο
 Δ απνζηνιή ησλ
εβδνκήθνληα
απνζηφισλ θαη ε
επηζηξνθή ηνπο
 H παξαβνιή ηνπ
θαινχ ακαξείηε
 Ο Εεζνχο ζην
ζπίηη ηεο Μάξζαο
θαη ηεο Μαξίαο
 Δ πξνζεπρή
 Ο νθζαικφο είλαη
ν ιχρλνο ηνπ
ζψκαηνο
 Ο
Εεζνχο
θαηαθεξαπλψλεη

8:2-11

8:12-29

8:30-41
8:42-47
8:48-59
9:1-34

9:35-41
10:1-21
10:1-17

10:25-37
10:38-42

11:1-13
11:33-36

11:37-54
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ηνπο Φαξηζαίνπο
θαη
ηνπο
λνκνδηδαζθάινπο
«Πξνζέρεηε ηελ
ππνθξηζία»
Δ παξαβνιή ηνπ
άθξνλνο
πινχζηνπ
Οη πηζηνί δνχινη
Δ παξαβνιή ηνπ
πηζηνχ νηθνλφκνπ
«Αελ ήιζα γηα
εηξήλε, αιιά γηα
δηαρσξηζκφ»
Δ εξκελεία ησλ
θαηξηθψλ ζεκείσλ
Πξνηξνπή
γηα
κεηάλνηα
Δ παξαβνιή ηεο
άθαξπεο ζπθηάο
Δ ζεξαπεία ηεο
ζπγθχπηνπζαο
(θπξησκέλεο)
γπλαίθαο θαηά ην
άββαην
Οη
Ενπδαίνη
πξνζπαζνχλ λα
ιηζνβνιήζνπλ ηνλ
Εεζνχ
Δ ζεξαπεία ηνπ
πδξσπηθνχ
ζην
ζπίηη
ηνπ
Φαξηζαίνπ
Δ παξαβνιή ηνπ
κεγάινπ δείπλνπ

12:1-12
12:13-21

12:35-40
12:41-48

24:45-51

12:49-53

12:54-59
13:1-5
13:6-9
13:10-17

10:22-42

14:1-14

14:15-24
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 Δ παξαβνιή
αιαηηνχ
 Δ παξαβνιή
απνισιφηνο
(ρακέλνπ)
πξνβάηνπ
 Δ παξαβνιή
δξαρκήο
ράζεθε
 Δ παξαβνιή
αζψηνπ πηνχ

Θέκαηα:

ηνπ

14:34-35

ηνπ

15:1-7

ηεο
πνπ

15:8-10

ηνπ

15:11-32

 Δ παξαβνιή ηνπ
πινπζίνπ θαη ηνπ
Λαδάξνπ
 Σν ζθάλδαιν, ε
ζπγρψξεζε θαη ε
πίζηε
 Ο δνχινο θαη ε
νθεηιφκελε
δηαθνλία ηνπ
 Δ αλάζηαζε ηνπ
Λαδάξνπ
 Δ ζεξαπεία ησλ
δέθα ιεπξψλ
 Δ έιεπζε ηεο
ΐαζηιείαο
ηνπ
Θενχ
 Δ παξαβνιή ηεο
ρήξαο θαη ηνπ
πνλεξνχ δηθαζηή
 Δ παξαβνιή ηνπ
Σειψλνπ θαη ηνπ
Φαξηζαίνπ
 Ο γάκνο θαη ην

Μαηζαίνο

Μάξθνο

Λνπθάο

Ισάλλεο

16:19-31

17:1-6

17:7-10

11:1-44
17:11-19
17:20-37

18:1-8

18:9-14

19:1-12

10:1-12
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16:14-18

















δηαδχγην
Ο Εεζνχο επινγεί
ηα παηδηά
Ο πινχηνο θαη ε
αηψληα δσή
Δ παξαβνιή ησλ
κηζζσηψλ
εξγαηψλ
ηνπ
ακπειψλνο
Σν αίηεκα ηεο
κεηέξαο ησλ πηψλ
ηνπ Γεβεδαίνπ
Δ ζεξαπεία ησλ
δχν ηπθιψλ ζηελ
Εεξηρψ
Ο
αξρηηειψλεο
Γαθραίνο
Δ παξαβνιή ηνπ
αλζξψπνπ κε ηελ
επγεληθή
θαηαγσγή
Δ ζξηακβεπηηθή
είζνδνο ηνπ Εεζνχ
ζηα Εεξνζφιπκα
Δ εθδίσμε ησλ
εκπφξσλ απφ ηνλ
Ναφ
Δ
μεξαλζείζα
ζπθή
Οη
αξρηεξείο
ξσηνχλ ηνλ Εεζνχ
γηα ηελ εμνπζία
Σνπ
Δ παξαβνιή ησλ
δχν πηψλ

19:13-15

10:;17-31

18:15-17

19:16-30

10:17-31

18:18-30

20:1-16

20:20-28

10:35-45

20:29-34

10:46-52

18:35-43

19:1-11
19:12-27

21:11-11

11:1-10

19:28-40

12:12-19

21:1-11

11:15-19

19:45-48

2:12-25

21:18-22

11:11-14

21:23-27

11:27- 33

21:28-32
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20:1-8

 Δ παξαβνιή ηνπ
ακπειψλνο
 Δ παξαβνιή ηνπ
γάκνπ ηνπ πηνχ
ηνπ βαζηιέα
 Δ απφδνζε ηνπ
θφξνπ
ζηνλ
Καίζαξα
 Βξψηεζε γηα ηε
Αεπηέξα
Παξνπζία
 Δ πξψηε θαη
κεγάιε εληνιή
 Ο Εεζνχο θαη ν
ΑαπΎδ
 Δ αλαθνξά ζηνπο
Γξακκαηείο θαη
ηνπο Φαξηζαίνπο
 «Οπαί
πκίλ,
Γξακκαηείο θαη
Φαξηζαίνη
ππνθξηηαί…»
 «Εεξνπζαιήκ,
Εεξνπζαιήκ,
ε
απνθηείλνπζα
ηνπο
πξνθήηαο…»
 Σν δίιεπην ηεο
ρήξαο
 Οη εκκνλή ησλ
Ενπδαίσλ
ζηελ
απηζηία
 Δ
θαηαζηξνθή
ηνπ ηεξνχ θαη ηα
ζεκεία
ηεο
Αεπηέξαο

21:33-45

12:1-12

20:9-19

22:15-22

12:13-17

20:20-26

22:23-33

12:18-27

20:27-40

22:34-40

12:28- 34

22:41-46

12:35-37

20:41-44

23:1-12

12:38-40

20:
47

22:1-14

45-

23:13-36

23:37-39

13:31-35
19:41-44

12:41-44

21:1-4
12:37-50

24:1-35

13:1-31
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21:5-33
















Παξνπζίαο
Δ
ζπλερήο
εηνηκφηεηα
Δ παξαβνιή ησλ
δέθα παξζέλσλ
Δ παξαβνιή ησλ
ηαιάλησλ
Ο
δηαρσξηζκφο
ησλ
πξνβάησλ
απφ ηα εξίθηα
Δ ζπλσκνζία γηα
ηε ζαλάησζε ηνπ
Υξηζηνχ
Σν αιάβαζηξν κε
ην πνιχηηκν κχξν
Δ πξνδνζία ηνπ
Ενχδα
Σν
ηειεπηαίν
δείπλν
Δ παξάδνζε ησλ
Θείσλ
Μπζηεξίσλ
Πνηνο είλαη ν
κεγαιχηεξνο ζε
αμία θαη ηηκή
Ο Εεζνχο πιέλεη
ηα πφδηα ησλ
καζεηψλ
Δ
θαηλνχξγηα
εληνιή
Δ πξφξξεζε ηεο
άξλεζεο
ηνπ
Πέηξνπ
Ο Εεζνχο είλαη ε
νδφο πνπ νδεγεί

24:36-44

13:32-37

21:34-38

25:1-13
25:14-30
25:31-46

26:1-5

14:1-2

11:45-57

26:6-13

14:3-9

12:1-11

26:14-16

14:10-11

22:1-6

26:17-25

14:12-21

22:7-13

26:26-30

14:22-26

22:14-23

13:18-29

22:24-30

13:1-17

13: 30-35
26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:36-38

14:1-14
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ζηνλ Παηέξα
Ο
Εεζνχο
ππφζρεηαη φηη ζα
ζηείιεη ην Πλεχκα
Ο
Εεζνχο
ε
αιεζηλή άκπεινο
Σν κίζνο ηνπ
θφζκνπ
Σν
έξγν
ηνπ
Ώγίνπ Πλεχκαηνο
Δ
ιχπε
ζα
κεηαηξαπεί
ζε
ραξά
Δ πξνζεπρή ηνπ
Εεζνχ γηα ηνπο
καζεηέο ηνπ
Δ πξνζεπρή ηνπ
Εεζνχ
ζηε
Γεζζεκαλή
Δ ζχιιεςε ηνπ
Εεζνχ
Ο Εεζνχο ζην
κεγάιν πλέδξην
Δ άξλεζε ηνπ
Πέηξνπ
Δ απηνθηνλία ηνπ
Ενχδα
Δ θαηαδίθε ηνπ
Εεζνχ
Ο εκπαηγκφο ηνπ
Εεζνχ απφ ηνπο
ζηξαηηψηεο
Δ ζηαχξσζε ηνπ
Εεζνχ
Ο ζάλαηνο ηνπ

14:15-31

15:1-17
15:1816:4
16: 5-16
16:17-33

17:1-26

26:36-46

14:32-42

22:39-46

26:47-56

14: 43-52

22:47-53

18:1-11

26:57-68

14:53-65

22:63-71

18:12-14
18:25-27

26:69-75

14:66-72

22:54-62

18:15-18

27:11-26

15:1- 15

23:1-25

18:19-24
18:28-40

27:27-31

15:16-21

27:32-44

15:22-23

23:26-43

19:1-27

27:45-56

15:33-41

23:44-49

19:28-37

27:1-10
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Εεζνχ
Δ ηαθή ηνπ Εεζνχ
Δ αλάζηαζε ηνπ
Εεζνχ
Δ εκθάληζε ηνπ
Εεζνχ κεηά ηελ
αλάζηαζε
Ο Εεζνχο θαη ν
Πέηξνο
Δ αλάιεςε ηνπ
Εεζνχ
ζηνπο
νπξαλνχο

27:57-66
28:1-15

15:42-47
16:1-8

23:50-56
24:1-12

19:38-42
20:1-10

28:16-20

16:9-18

24:13-49

20:11-31

21:15-25
16:19-20
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24:50-53

Η Κνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο
θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα

ΔΠΑΗΝΟ

Δ νκάδα ηνπ Καηερεηηθνχ ρνιείνπ ηεο Βλνξίαο ηνπ/ηεο
αγίνπ/αγίαο ……
ζπγραίξεη
ηνλ καζεηή / ηε καζήηξηα
……………………………… γηα ηελ απνθνίηεζή ηνπ/ηεο απφ ην
Νεπηαγσγείν / Αεκνηηθφ / Γπκλάζην / Λχθεην / Παλεπηζηήκην.

«Καη ήηαλ ν Κχξηνο καδί κε ηνλ Ησζήθ, ν νπνίνο ήηαλ άλζξσπνο
πνπ επεηχγραλε» (Γελ. 39:2).

Ο ΕΒΡΒΏ

Ο ΚΏΣΔΥΔΣΔ
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Ζ ΚΟΠΣΗΚΖ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΔΝΟΡΗΑ
ΣΖ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΑΡΚΟΤ ΣΖΝ
ΔΛΛΑΓΑ
ΠΑΡΟΤΗΟΛΟΓΗΟ
ΟΝΟΜΑ

ΔΠΧΝΤΜΟ

211

1/9

8/9

15/9

21/9

28/9

KαηΪζηαζε κε ηα ζηνηρεέα ησλ θαηερνπκΫλσλ

ΟΝΟΜΑ

ΔΠΗΘΔΣΟ

ΚΗΝΖΣΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

212

ΖΜ/ΝΗΑ
ΓΔΝ.

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ2
Eδψ κπνξεί ν θάζε θαηερεηήο/-ηξηα ηεο θάζε βαζκίδαο
λα γξάςεη ηα δηθά ηνπ/ηεο καζήκαηα πνπ έρεη
πξνγξακκαηίζεη λα θάλεη απφ ηελ αξρή ηεο θαηερεη

ηθήο ρξνληάο. (Θα γίλνπλ πεξίπνπ 48 καζήκαηα).
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
4._________________________________________________
5._________________________________________________
6._________________________________________________
7._________________________________________________
8._________________________________________________
9._________________________________________________
10.________________________________________________
11.________________________________________________
12.________________________________________________
13.________________________________________________
14.________________________________________________
Οη θαηερεηέο ηεο θάζε βαζκίδαο θαινχληαη λα δηαιέμνπλ ηα καζήκαηα
κε βάζε ηηο αλάγθεο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο επηζπκίεο ησλ
θαηερνπκέλσλ, θαη κεηά λα ην πξνζθνκίζνπλ ζηνλ πξντζηάκελν ησλ
θαηερεηψλ ηεο ελνξίαο.
2

213

15.________________________________________________
16.________________________________________________
17.________________________________________________
18.________________________________________________
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θ.ν.θ
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ΥΑΡΣΔ

Δ ΠΏΛΏΕΣΕΝΔ ΣΔΝ ΒΠΟΥΔ ΣΟΤ ΥΡΕΣΟΤ. Υάξηεο ηνπ θ.
Κσλζηαληίλνπ Γεσξγαθφπνπινπ, Καζεγεηνχ ηεο Εζηνξίαο ηεο
Βπηζηήκεο. Με θφθθηλεο θνπθίδεο θαίλνληαη ηνπιάρηζηνλ 135 αξραίεο
ειιεληθέο πφιεηο, πνπ ππήξραλ θαηά ηελ επνρή ηνπ Εεζνχ Υξηζηνχ ζηελ
Παιαηζηίλε!... Ο ράξηεο απηφο έγηλε απνθιεηζηηθά γηα ην βηβιίν
καο Ηεζνχο Χξηζηφο: Διιεληζκφο - Χξηζηηαληζκφο (Ώζήλα 2000)!.
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Πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηνπο Ώγίνπο Σφπνπο ελ έηεη 2002.
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ
1) Καηλά Γηαζάθε: «Βλ αξρή ελ ν Λφγνο».
2) ΠαιαηΪ Γηαζάθε: «Βλ αξρή επνίεζελ ν Θεφο».
3) «Ζ ΦΤΖ ΚΑΗ Ζ ΘΔΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ», ηνπ καθαξηζηνχ
Παηξηάξρνπ ηεο Κνπηνξζφδνμεο Βθθιεζίαο ηεο Ώιεμαλδξείαο ελνχληα
Γ΄, ην νπνίν κεηαθξάζηεθε ζηε λενειιεληθή γιψζζα απφ ηνλ
Εεξνκφλαρν Πφια άκπα Μπηζφη θαη ηε κεηαθξάζηξηα Βιέλε Λαδηά, θαη
εθδφζεθε απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν Αξκφο.
4) «ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΚΟΠΣΔ ΜΟΝΟΦΤΗΣΔ;», ππφ έθδνζε.
5) Κεξχγκαηα ηνπ καθαξηζηνχ Παηξηάξρνπ ηεο Κνπηνξζφδνμεο
Βθθιεζίαο ηεο Ώιεμαλδξείαο ελνχληα Γ΄, ηνπ επηζθφπνπ Μνχζα θαη
ηνπ επηζθφπνπ Ραθαήι.
6) Βηβιέα ηνπ καθαξηζηνχ Παηξηάξρνπ ηεο Κνπηνξζφδνμεο Βθθιεζίαο
ηεο Ώιεμαλδξείαο. ελνχληα ηνπ Γ΄, ηνπ επηζθφπνπ Μνχζα θαη ηνπ
επηζθφπνπ Ραθαήι.
7) Δ Ώξαβηθή ζεηξά ησλ θαηερεηηθψλ βνεζεκΪησλ ηνπ π. Ώλησλίνπ
Κακάι Υαιίκ.
8) Σν παιαηφ βηβιίν Θξεζθεπηηθψλ ηεο Σ‟ Αεκνηηθνχ, ηνπ
Οξγαληζκνχ Βθδφζεσλ Αηδαθηηθψλ ΐηβιίσλ (ΟΒΑΐ).
9) Σα ΚπξηαθΪηηθα θεξχγκαηα ηνπ κνλαρνχ Λνπθά ει Ώληψλε.
10) Σα ΚπξηαθΪηηθα θπιιΪδηα ηεο Ώπνζηνιηθήο Αηαθνλίαο («ΦΧΝΔ
ΚΤΡΕΟΤ»).
11) Οξηζκέλεο αμηφπηζηεο Κνπηνξζφδνμεο θαη Βιιελνξζφδνμεο
ηζηνζειέδεο.
12) Σν Ώηγππηηαθφ Γεξνληηθφ (BOSTAN EL ROXBAN).
13) ΛεηηνπξγηθΪ βηβιέα: Χξνιφγην, Βπρνιφγην.
14) Μηθξά Φηινθαιέα ηεο θαξδηΪο, ηεο Βιέλεο Κνλδχιε, εθδφζεηο
Αθξέηαο.
15) Ζ Καηλά Γηαζάθε: Βθδφζεηο Dar el Ketap el mokadas, 1999.
16) Δπέζεκεο ηζηνζειέδεο ηεο Βιιεληθήο Ώπνζηνιηθήο Αηαθνλίαο.
17) Δπέζεκεο ηζηνζειέδεο ηεο Κνπηνξζφδνμεο Βθθιεζίαο.
18) Ζ Αγέα Γξαθά: Βιιεληθή ΐηβιηθή Βηαηξεία.
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ΥΡΗΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Ηζηνζειέδεο:
http://www.copts-grecce.com
http://www.orsozox.com/
http://www.alhan.org/index.php
http://www.angelfire.com/nj4/stantony/stantony/
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/7261/copticmusic.htm
http://www.copticchurch.net/
http://www.coptichymns.net/
http://st-takla.org/P-1.html
http://www.st-mina.com/
http://www.copticwave.com/
http://www.masi7i.com/
http://www.zeitun-eg.org/
http://www.athos.gr
http://www.apostoliki-diakonia.gr

Γηεπζχλζεηο Γεξνθνκεέσλ:
 Γεξνθνκείν Ώξήηε, ηει. επηθνηλσλίαο: 210-6616 600
 Γεξνθνκείν Φξνληίδα: Πεηξαηάο, Φηιίππνπ 30, Μηθξνιίκαλν.
 Γεξνθνκείν Γεξηαηξηθφ Κέληξν Ώπνθαηάζηαζεο St.George, ηει.
επηθνηλσλίαο: 210-9219 181.
 Γεξνθνκείν Μαξέπε, Καξβάιεο 6 θαη Κνλδχιε.

Γηεπζχλζεηο Ννζνθνκεέσλ:

Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ:
Ώκπειφθεπνη, ηει.:
213-2009000.

Ώηκνδνζία, ηει.: 210-5232821.
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Θεβψλ

θαη

Λεβαδείαο,

Αξρηεπηζθνπά Αζελψλ
1. ηέγε Καηαθνίησλ Γεξφλησλ, Λανδάκαληνο 18, Λ. θνπδέ, Σ.Κ. 104
44, Ώζήλα, ηει.: 210-5123315, Fax: 210-5122757.
2. ηέγε Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίαο Παξαζθεπήο Ώηηηθήο (45 θιηλψλ),
Δπείξνπ 15, Σ.Κ. 153 41, Ώγ. Παξαζθεπή Ώηηηθήο, ηει.: 210-6526818.
3. Ξελψλαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγ. Ώζσκάησλ Θεζείνπ: αλδξψλ (51
θιηλψλ), Γξαληθνχ 4, Σ.Κ. 104 36, Ώζήλα, ηει.: 210-5224310, γπλαηθψλ
Μαξαζψλνο 21, Σ.Κ. 104 36, Ώζήλα, ηει.: 210-5240803.
4. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίνπ Γεσξγίνπ Κπςέιεο,
Κεθαιιελίαο 19, Σ.Κ. 113 61, Κπςέιε, ηει.: 210-8227845.
5. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ
Ώκπεινθήπσλ, θαέιινπ 3 θαη Πξηήλεο, Σ.Κ. 115 22, Ώζήλα, ηει.:
210-6428536.
6. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίνπ Θεξάπνληνο
Γσγξάθνπ, Γαιήλεο 24, Σ.Κ. 157 72, Γσγξάθνπ, ηει.: 210-7706807.
7. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίαο Μαξίλαο Θεζείνπ,
Ώγίαο Μαξίλαο 1, Σ.Κ. 118 51, Ώζήλα, ηει.: 210-3463783, Fax: 2103468630.
8. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίσλ Ώπνζηφισλ
Σδηηδηθηψλ, Ώγίσλ Ώπνζηφισλ 5, Σ.Κ. 176 75, Σδηηδηθηέο, ηει.: 2109411970.
9. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίνπ Νηθνιάνπ Φηινπάππνπ,
Ώγξάθσλ 2, Σ. Κ. 117 41 Κνπθάθη, ηει. 210-92.47.025.
10. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Πξνθήηνπ Διηνχ
Παγθξαηίνπ, Λπζηκάρνπ 3, Σ.Κ. 116 33, Ώζήλα, ηει.: 210-7526926.
11. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ «Δ Ώγία θέπε» Εεξνχ Νανχ Ώγίνπ
Νηθνιάνπ Καιιηζέαο, Ώξηζηείδνπ θαη Έιιεο 7, Σ.Κ. 176 72, Καιιηζέα,
ηει.: 210-9585585.
12. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίνπ ηπιηαλνχ Γθχδε,
Ώκθηθιείαο 1, Σ.Κ. 114 76, Ώζήλα, ηει.: 210-6420015.
13. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίνπ Γεσξγίνπ Καιιηζέαο,
Πάξλσλνο 13, Σ.Κ. 176 71, Καιιηζέα, ηει.: 210-9560943.
14. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίνπ ππξίδσλνο ηαδίνπ,
Ώξπίλνπ 22, Σ.Κ. 116 35, Ώζήλα, ηει.: 210-7215122.
15. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Βπαγγειηζηνχ Λνπθά
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Παηεζίσλ, Κακπνχξνγινπ 4, Σ.Κ. 111 44, Ώζήλα, ηει.: 210-2230135.
16. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίνπ Παληειεήκνλνο νδ.
Ώραξλψλ, Φπιήο 160, Σ.Κ. 104 46, Ώζήλα, ηει. 210-8833857.
17. ηέγε Πξνλνίαο Γεξφλησλ Εεξνχ Νανχ Ώγίνπ Παληειεήκνλνο
Ειηζνχ, ηει.: 210-9236191.
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Σα Ϋξγα ηεο ζπληαθηηθάο νκΪδαο
ηεο Κνπηνξζφδνμεο Δθθιεζέαο
ηεο ΠαξζΫλνπ Μαξέαο
θαη ηνπ απνζηφινπ ΜΪξθνπ ζηελ ΔιιΪδα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Σν Κνπηνξζφδνμν Χξνιφγην.
Σν Κνπηηθφ Καηακέξνο.
Σν Κπξηαθάηηθν Καηακέξνο.
Σν Καηακέξνο ηεο Μεγάιεο Νεζηείαο.
Σν Καηακέξνο ηεο Μεγάιεο Ββδνκάδνο.
Σν Καηακέξνο ηεο Πεληεθνζηήο.
Σν Κνπηνξζφδνμν Λεηηνπξγηθφ.
Σν Κνπηνξζφδνμν Ανμνινγηθφ.
Οδεγφο ηνπ Καηερεηή.
Σν Κνπηνξζφδνμν Βπρνιφγην.
Σν Κνπηνξζφδνμν πλαμάξην.
Οη Ώλαρσξεηέο παηέξεο.
Πξνο Ϋθδνζε

13. Σν ΐηβιίν ηεο Μεγάιεο Ββδνκάδνο.
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Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν ά κΫζν
(ζηνηρεηνζεζέα, εθηχπσζε, ερνιεςέα, εθθψλεζε) θαη
γηα νπνηαλδάπνηε αηηέα αλαπαξαγσγά ελ φισ ά ελ
κΫξεη ηεο παξνχζεο κεηαθξΪζεσο ά θηικ απηάο,
ρσξέο πξνεγνχκελε (γηα θΪζε αλαπαξαγσγά)
Ϋγγξαθε Ϊδεηα ηεο Κνπηηθάο Οξζφδνμεο Δθθιεζέαο
ηεο ΔιιΪδνο.
(Πξψηε Ϋθδνζε: 2012)
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