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Η ΚΑΛΗ ΣΥΝ ΕΙΔΗΣΗ
Οί άνθρωποι έχουμε έντός μας τή φωνή τής συνείδησης. Είναι ό κώδι
κας άξιων πού έλέγχει τίς πράξεις μας, μάς κάνει νά γνωρίζουμε άν αύτό πού σκεφτόμαστε ή θέλουμε νά πράξουμε είναι καλό ή κακό, μάς
άφήνει νά είμαστε ήσυχοι ή μάς προβληματίζει γιά τή ζωή μας.
Ή φωνή τοϋ Θεοϋ
Ή συνείδηση κατά τήν πίστη μας είναι ή φωνή του ΘεοΟ, είναι ό κώ
δικας τού εύαγγελίου καί τών πνευματικών άξιων πού μάς κάνει νά βλέ
πουμε τό θέλημα τοϋ Θεοϋ καί νά πορευόμαστε στή ζωή μας σύμφωνα
μ’ αύτό ή όχι, άν άμαρτάνουμε, άν δηλαδή δέν κάνουμε ό,τι θέλει ό Θε
ός, μέ άποτέλεσμα νά κουραζόμαστε πνευματικά, ή άν νιώθουμε ότι ή
πορεία μας είναι πρός Εκείνον. Γιά τήν έπιστήμη είναι ό χώρος τής σύγ
κρουσης άνάμεσα στό τί πρέπει νά κάνουμε, στό τί θέλουμε νά κάνουμε
καί στό τί κάνουμε. Αύτός ό χώρος διαμορφώνεται άνάλογα μέ τήν κλη
ρονομικότητα, τήν οικογένεια, τό περιβάλλον, τίς προσωπικές έπιλογές.
Ή θρησκευτικότητα γιά τήν έπιστήμη είναι ένας παράγοντας πού δια
μορφώνει τή συνείδηση, όχι όμως ό μόνος ή ό κύριος.
Ή συνείδηση όμως συνδέεται καί μέ τή γενικότερη πορεία τής ζωής
μας. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε γιά νά πετύχουμε ένα σκοπό, ένα έργο τό
όποιο θέλαμε γιά νά είμαστε εύτυχισμένοι; Γιά νά κρατήσουμε ένα
άνθρωπο κοντά μας; Μήπως φανήκαμε ράθυμοι; Βγήκαμε άπό τόν δρό
μο μας; Νίκησε ό έγωισμός στή σχέση μας μέ τόν άλλο; Δέν δείξαμε τήν
κατανόηση καί τήν ύπομονή πού θά βοηθούσε; Ή συνείδησή μας, λοι
πόν, μάς βοηθά νά είμαστε ήρεμοι ή μάς κάνει νά στενοχωριόμαστε.
Πιστότητα στην κλήση τοϋ Πατέρα
Ό άπόστολος Παϋλος, άπευθυνόμενος στούς Εβραίους, έπισημαίνει
ότι ώς πνευματικός ήγέτης πίστεψε ότι έχει «καλήν συνείδησιν, έν πάσι

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έβρ. ιγ' 17-21)
Ύπακοή στούς ποιμένες
Αδελφοί, πείθεσθε τοϊς ήγουμένοις ύμών καί ύπείκετε- αύτο'ι yap άγρυπνοϋσιν ύπέρ των ψυχών ύμών ώς λόγον άποδώσοντες. Ίνα μετά χαράς
τοΰτο ποιώσι καί μη στενάζοντες- αλυσιτελές γάρ ύμΐν τοΰτο. Προσεύχεσθε περί
ημών■πεποίθαμεν γάρ ότι καλήν συνειδητήν έχομεν, έν πάσι καλώς θέλοντες άναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δέ παρακαλώ τοΰτο ποιησαι, ίνα τάχιον άποκατασταθώ
ύμΐν. Ό δέ Θεός τής ειρήνης, ό άναγαγών έκ νεκρών τον ποιμένα τών προβάτων τον
μέγαν έν αίματι διαθήκης αιωνίου, τον Κύριον ήμών Ίησοϋν, καταρτίσαι ύμάς έν
παντ'ι έργω άγαθώ είς τό ποιησαι το θέλημα αύτοϋ, ποιών έν ύμΐν τό εύάρεστον ενώ
πιον αύτοΰ διά Ίησοϋ Χρίστου, ω ή δόξα είς τούς αιώνας τών αιώνων άμήν.

καλώς θέλων άναστρέφεσθαι» (Έβρ. 13,18). ’Ήταν βέβαιος ότι είχε κα
θαρή τή συνείδησή του, άφοΰ σέ κάθε περίπτωση ήθελε νά συμπεριφέρεται όπως πρέπει. Είναι μεγάλη φράση άπό έναν άνθρωπο πού ομολο
γεί ότι, παρ’ όλα όσα έκανε στή ζωή του, εΐναι ό πρώτος τών άμαρτωλών
(Α' Τιμ. 1,15). Καί δέν ταπεινολογεΐ. Τό πιστεύει, διότι δέν συγκρίνει τόν
έαυτό του μέ τούς άλλους άνθρώπους, όπως έσφαλμένα πράττουμε
έμεΐς, άλλά τόν συγκρίνει μέ τόν λόγο τού Θεού, μέ τή χάρη πού ό Χρι
στός τού είχε προσφέρει καί αισθανόταν πώς ό,τι κι άν έκανε, τό χρω
στούσε στήν εύλογία τού Θεού. “Ομως δέν παύει νά διαπιστώνει ότι
έχει τή συνείδησή του καθαρή, διότι είναι ταπεινός. Αύτό γίνεται,
πρώτον, διότι παρέμεινε πιστός στήν άγάπη τού Θεού, όπως αύτή τού
δόθηκε κατά τήν κλήση του άπό τόν Χριστό, στήν πορεία πρός τή Δαμα
σκό. Μπορεί νά δοξάσθηκε άπό τούς άνθρώπους, μπορεί νά τούς πρόσφερε τόν έαυτό του καί τό πάντα, άλλά όλα έγιναν έν όνόματι τού Χρι
στού καί χάρις στή βοήθεια τού Χριστού. Δέν ύποκαθιστά τόν Χριστό μέ
τόν έαυτό του, άλλά διακονεΐ τόν Χριστό μέ όλη του τήν ύπαρξη. Μέ
τήν προσευχή, μέ τίς περιοδείες, μέ τούς κόπους καί τό βάσανα, μέ τίς
έπιστολές, μέ τό μαρτύριο, μέ τόν θάνατο.
Είναι καθαρή ή συνείδησή του, διότι, καθώς περνά ό χρόνος, διαπι
στώνει πώς ή άποστολή του ήταν αύτή πού τού έδωσε χαρά καί σκοπό.
Δέν ήταν ένας ψεύτικος στόχος ή κάτι μάταιο ό άγώνας γιά τόν εύαγγελισμό τών άνθρώπων. Δέν ήταν κάτι πού θά σταματούσε στόν θάνα
το, άλλά ήταν καί είναι ό δρόμος καί ό τρόπος τής άνάστασης. Ή άπο
στολή του πέρασε μέσα άπό τήν Εκκλησία. Δέν ήταν ένα άτομικό γεγο
νός, άλλά μία πορεία συνάντησης μέ τόν πλησίον, όπου γής. Μ έ τόν λό10

Μετάφραση τής Άποστολικής περικοπής
Αδελφοί, νά ΰπακούετε καί νά ύποτάσσεσδε εις τούς προϊσταμένους σας, διότι
αύτοί αγρυπνούν διά τά ς ψυχάς σας, σάν άνδρωποι πού 9ά δώσουν λόγον γιά σάς.
’Ά ς κάνουν αυτό με χαράν καί όχι άναστενάξοντες, πράγμα πού δεν 9ά ήτο πρός
τό συμφέρον σας. Προσεύχεσθαι γιά μάς, διότι εϊμε9α πεπεισμένοι ότι έ'χομεν αγα
θήν συνείδησιν, άφ οϋ θέλομεν νά συμπεριφερώμεθα καλά σέ κά9ε περίπτωσιν. Σάς
παρακαλώ νά τό κάνετε αύτό μέ μεγαλύτερον ξήλον διά νά άποδοδώ πάλιν σ' εσάς
τό ταχύτερον. Ό δέ Θ εός της ειρήνης ό όποιος άνέστησε ά π ό τούς νεκρούς τόν μέγαν ποιμένα των προβάτων, τόν Κύριόν μας Ίησοϋν Χριστόν, μέ τό αίμα αιωνίου
διαθήκης, εϊ9ε νά σάς κάνη τελείους εις κά9ε καλόν έργον, ώστε νά κάνετε τό θέ
λημά του.’Ά ς ενεργή αυτός μέσα σας τό εϋάρεστον ενώπιον του διά τ ο ϋ ’Ιησοϋ Χρι
στού, εις τόν όποιον ανήκει ή δόξα εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
(Έκ τής μεταφράσεως τής Καινής Διαθήκης τών αειμνήστων καδηγ. Β. Βέλλα,
Άρχιμ. Εύ. Άντωνιάδου, Άμ. Άλιβιίάτου, Γερ. Κονιδάρη,Έκδ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΚ Η Σ Δ ΙΑ Κ Ο Ν ΙΑ Σ )

γο καί τό παράδειγμά του βοήθησε νά ίδρυθοΰν έκκλησιαστικές κοινό
τητες καί νά στερεωθεί στήν άλήθεια πού είναι ό Χριστός ό κάθε
άνθρωπος πού πίστεψε. Είχε συνείδηση ότι έζησε γιά τόν άλλον.
Αλήθεια καί άσκητικότητα
Είναι καθαρή ή συνείδησή του διότι, καθώς βλέπει νά έρχεται τό τέ
λος τής ζωής του, διαπιστώνει άτι προσπάθησε νά συμπεριφερθεΐ όπως
πρέπει. Αύτό σημαίνει ότι ύπήρξε άληθινός. Δέν κολάκεψε. Δέν φέρθη
κε όμως καί μέ σκληρότητα. ΤΗταν διακριτικός. Ό άληθινός άνθρωπος
ξέρει νά συμπεριφέρεται όπως πρέπει. Δέν κάνει έκπτώσεις στήν άλήθεια, παρηγορεΐ όμως τόν άλλο γιά τήν άδυναμία του. Νά κρατιέται
όρθιος καί νά στηρίζει τούς άδελφούς του, χωρίς νά κάνει έκπτώσεις
στήν άλήθεια. Νά είναι ήγέτης, άλλά καί μακρόθυμος. Νά μή λειτουργεί
έξουσιαστικά, άλλά καί νά μή φοβάται νά δώσει μαρτυρία.
Γιά νά ζήσει έχοντας καθαρή συνείδηση ό Απόστολος τών ’Εθνών πο
ρεύτηκε άσκητικά. Έ ζησ ε δηλαδή όχι γιά τήν άπόλαυση καί τήν εύτυχία
μέ τά κοσμικά μέτρα, άλλά άγωνιζόμενος νά άρέσει στόν Θεό. ’Έζησε
μέ άδιάλειπτη προσευχή. Ανέχτηκε καί συγχώρεσε. Εργάστηκε χειρω
νακτικά, χωρίς νά άξιοποιήσει τά προνόμιά του. Τά πάντα μέσα του ήταν
άγάπη γιά τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Καί νίκησε άκόμη καί τούς πει
ρασμούς τής άσθένειας, τής άπόρριψης, τής μοναξιάς μέ τήν ταπείνω
σή του.
π. Θ. Μ.
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f Αντωνίου όσίου τοΰ μεγάλου (f 356). Αντωνίου όσίου τοϋ έν τη σκήτη της Βεροίας,
Γεωργίου νεομάρτυρος τοΰ έν Ίωαννίνοις (f 1838).
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Απόστολος: Α ' Τιμ. α' 15-17 - Εύαγγέλιον: Λκ. ιη' 35-43.
Νέα έκδοση τής Αποστολικής Διακονίας
Α ρχιμ. Γ ρηγορίου Π απαθω μδ,
Κ αθηγητοΰ Θ εολογικής Σ χολής τοΰ Π ανεπιστημίου Α θηνώ ν

Ο Ι ΙΕ Ρ Ο Ι Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ Τ Η Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ (1ος - 9° αΐ.)
Τό Corpus Canonum τής ’Εκκλησίας τής Α ' Χιλιετίας
άπό τόν Νομοκάνονα τοΰ Ίεροΰ Φωτίου
(Α' έκδ., σχήμα 14x21, σελ. 754, μέ πανόδετη βιβλιοδεσία)

Έκδόθηκε καί κυκλοφορεί ό Α ' τόμος τής νέας Νομοκανονικής σειράς τής
Αποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος μέ τόν τίτλο «Βιβλιο
θήκη Ελλήνων Νομοκανόνων». Αποτελεί έπιστημονικό καρπό τής κρι
τικής έρευνας τοΰ γνωστού Κανονολόγου, Καθηγητή Αρχιμ. Γρηγορίου
Παπαθωμά καί περιλαμβάνει τήν κριτική έκδοση γιά πρώτη φορά των
'Ιερών Κανόνων, ή όποία βασίζεται στή χειρόγραφη καί έντυπη παράδοση
τής Νομοκανονικής Γραμματείας, σέ άνέκδοτες Νομοκανονικές Πηγές καί
έτερες συναφούς Κανονικής ΰλης, καί, τέλος, στά πρόσφατα επιστημονικά
πορίσματα των διαπρεπέστερων κανονολόγων.

Παρακολουθήστε τό Πρόγραμμα τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθμοΰ
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος (www.ecclesia.gr)
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