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ΤΙ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ;
Στή ζωή μας λειτουργούμε σχεδόν πάντοτε μέ τήν αίσθηση του παρόν
τος. Βλέπουμε τις άνάγκες μας καί τίς επιθυμίες μας, μάς είναι όμως
δύσκολο νά σκεφτοϋμε σέ βάθος χρόνου. Κάποτε μπορεί νά καταστρώ
νουμε σχέδια γιά τή μετέπειτα ζωή μας. Σπάνια όμως σκεφτόμαστε ότι,
έκτός άπό τά όσα ύλικά έχουμε καί πρόκειται νά κληροδοτήσουμε
στούς έπόμενους, ύπάρχει καί ή πνευματική διάσταση τής ύπαρξής μας,
ή σχέση μας μέ τόν Θεό. Κι αύτή δέν έχει νά κάνει μόνο μέ τήν οικογέ
νεια καί τή ζωή μας, άλλά καί μέ τά ’ίδια τά πρόσωπά μας. Ή ’Εκκλησία
μάς καλεΐ νά γίνουμε ύποδείγματα πίστης στόν Χριστό γιά όσους έρχον
ται μετά άπό έμάς καί νά τούς βοηθήσουμε νά οδηγηθούν στήν αιώνια
ζωή. «Πρός ύποτύπωσιν των μελλόντων πιστεύειν έπ’ αύτω εις ζωήν
αιώνιον» (Α' Τιμ. 1,16).
Πόσο είναι αύτό έφικτό γιά έμάς τούς χριστιανούς, όταν ζούμε σέ
μιά έκκοσμικευμένη κοινωνία; "Οταν οί περισσότεροι δηλώνουν ότι
είναι χριστιανοί, στήν πράξη όμως δέν έχουν σχέση μέ τόν Χριστό ή ή
σχέση τους είναι τυπική; ’Έχουμε τέτοια δύναμη, ώστε νά γίνουμε πα
ραδείγματα πίστης γιά τούς άλλους, όταν δέν έχουμε βρει τόν δικό μας
έαυτό, τόν δικό μας δρόμο; Σήμερα, μάλιστα, ύπάρχουμε ούσιαστικά ώς
ένα μικρό ποίμνιο, τό όποιο παλεύει μέ τούς πειρασμούς τής διάσπασης,
τής άδιαφορίας γιά τήν πορεία τής κοινωνίας καί τής παθητικότητας,
άλλά καί τής ήττας άπό τή δύναμη τού κόσμου, τού πολιτισμού καί τής
άμαρτίας. Άκούγεται ειρωνική ή προτροπή τού νά γίνουμε προτύπωση
γιά «τούς μέλλοντας πιστεύειν».
Ταπείνωση καί εύγνωμοσύνη

Κι όμως, είναι έφικτός ένας τέτοιος δρόμος. Κατ’ άρχάς διότι δέν
είναι έργο καί κατόρθωμα δικό μας, άλλά δωρεά τού έλέους τού Θεού

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α' Τιμ. α' 15-17)
Ή μακροθυμία του Θεοΰ
Τέκνον Τιμόθεε, πιστός ό λόγος και πόσης άποδοχής άξιος, ότι Χριστός
Ίησοϋς ηλθεν είς τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος είμι έγώ·
άλλα δια τούτο ήλεήθην, ίνα έν έμο'ι πρώτω ένδείξηται Ιησούς Χριστός την πάσαν
μακροθυμίαν, προς ύποτύπωσιν των μελλόντων πιστεύειν, έ π ’αύτώ είς ζωήν αιώ
νιον. Τώ δε βασιλεΐ τών αιώνων, άφθάρτω, άοράτφ, μόνω σοφώ Θεώ, τιμή καί δό
ξα είς τούς αιώνας τών αιώνων■άμήν.

πρός τόν καθένα μας, άρκεΐ νά άναφωνοΰμε ότι είμαστε οί πρώτοι τών
άμαρτωλών. Δέν είναι έκφραση ταπείνωσης μόνο, άλλά καί εύγνωμοσύνης, διότι γιά έμάς ήρθε ό Χριστός. Γιά νά μάς ελεήσει. Νά μάς δώσει
την εύκαιρία νά βιώσουμε τη μακροθυμία του. Δέν είναι ταπεινολογία ή
άναγνώριση τής άμαρτωλότητάς μας, άλλά άχτίδα αισιοδοξίας. Καί
τοΰτο καθώς, παρότι έμεΐς είμαστε αύτό πού είμαστε, έντούτοις έλεηθήκαμε άπό τόν Θεό πού άγαπά καί μόνο άγαπά. Ό καθένας μας έχει τή
μικρή, προσωπική του ιστορία έναντι τού Θεού καί τής πίστης. ’Ά ν ζεΐ τή
μετάνοιά του, τότε ζεΐ τό έλεος τού Θεού.
Είναι έφικτός αύτός ό δρόμος διότι οί άνθρωποι δέν πλασθήκαμε νά
ζοϋμε μόνοι μας. "Εχουμε έντός μας τή δίψα γιά κοινωνία, γιά νά δώ
σουμε, τά χαρίσματά μας, τήν πίστη, τά άγαθά μας, ό,τι είμαστε. Κι άν
αύτό πού είμαστε πηγάζει μέσα άπό τή σχέση μας μέ τόν Θεό, τότε
έχουμε νά δώσουμε άλήθεια, άγάπη, νόημα στούς άλλους. Χαρά καί χα
μόγελο. Ελπίδα πού ξεπερνά τά πρόσκαιρα καί δείχνει τήν όδό πρός τήν
αιωνιότητα. Είναι αύτό πού λείπει άπό τή ζωή μας. Τό νά μή μένουμε στό
«έδώ καί τώρα». Χωρίς νά άρνούμαστε νά διακονήσουμε τίς άνάγκες
τών άλλων καί νά ικανοποιήσουμε όσες δικές μας δέν μάς βλάπτουν,
βλέπουμε τά πράγματα στήν προοπτική τού αιώνιου. Γνωρίζουμε σέ τί
χρειάζεται νά δώσουμε έμφαση καί τί μπορούμε νά τό άφήσουμε νά πε
ράσει.
Γιά παράδειγμα, οί στιγμές μας. Οί άνθρωποι έχουμε καί καλές καί
κακές. "Αν ό έαυτός μας μπορεί νά διαχειριστεί τίς κακές του στιγμές
καί νά άντέξει καί τίς άντίστοιχες τών άλλων, χωρίς νά νικηθεί άπό τήν
τάση νά τούς άπορρίψει, διότι τόν δυσκολεύουν, τότε είμαστε στήν όδό
τής κοινωνίας. Γιατί καί πάλι δέν είμαστε μόνοι μας, έφόσον ό Κύριός
μας πάντοτε μάς ένισχύει στήν άγάπη.
14

Μ ε τ ά φ ρ α σ η τ ή ς Ά π ο σ τ ο λ ικ ή ς π ερ ικ ο π ή ς

Παιδί μου Τιμόδεε, είναι αξιόπιστα καί άξια πλήρους αποδοχής τά λόγια αϋτά,
ότι ό Χριστός ’Ιησούς ήλδε εις τόν κόσμον διά νά σώση αμαρτωλούς, πρώτος των
οποίων είμαι εγώ. Άλλά διά τούτο έλεήδηκα, διά νά δείξτ) ό ’Ιησούς Χριστός την
όλην μακροδυμίαν του πρώτα σ’ έμέ, καί νά χρησιμεύσω ώς πράτυπον εις εκείνους
πού μελλοντικά δά πιστέψουν εις αύτόν διά νά αποκτήσουν τήν αιώνιον ξωήν. Εις
δέ τόν Βασιλέα τών αιώνων, τόν άφδαρτον, τόν άόρατον, τόν μόνον σοφόν Θεόν,
άς είναι τιμή καί δόξα εις τούς αιώνας τών αιώνων άμήν.
(Εκ τής μεταφράσεως τής Καινής Διαδήκης τών αειμνήστων καδηγ. Β. Βέλλα,
Άρχιμ. Εύ. Άντωνιάδου, Άμ. Άλιβιξάτου, Γερ. Κονιδάρη,"Εκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

’Α κολουθούμε τούς Αγίους

Είναι έφικτός αύτός ό δρόμος διότι ύπάρχει ή Εκκλησία. ’Εντός της
ύπάρχουν όσοι προηγήθηκαν άπό έμάς στήν όδό του ύποδείγματος. Οΐ
"Αγιοι τής πίστης μας. "Ολοι αύτοί οί όποιοι, χωρίς νά τό έπιδιώκουν,
ένιωθαν τήν καρδιά τους νά πλημμυρίζει τόσο άπό τό έλεος του Θεοϋ,
όσο καί άπό τήν άνάγκη νά μοιραστούν μέ τούς συνανθρώπους τους τή
χαρά καί τήν άγάπη πού ή άληθινή πίστη προσφέρει, όχι κάνοντας άπαραίτητα κήρυγμα, άλλά ζώντας κατά Θεόν. Καλούμαστε νά γνωρίσουμε
τούς Αγίους στή ζωή τής ’Εκκλησίας. Νά ζήσουμε τόν τρόπο τους μέ
άσφάλεια. Καί βλέποντας έκείνους νά αισθανόμαστε ότι ό θάνατος δέν
μπορεί νά μάς νικήσει, ούτε τό κακό. «Μ εθ’ ήμών ό Θεός». Μπορεί ό κό
σμος νά θέτει τή ζωή τών Αγίων στό περιθώριο, διότι οί άνθρωποι ζη
τούμε νά άπολαύσουμε τά παρόντα καί παραδιδόμαστε στά πάθη τού
σήμερα, όμως διαπιστώνουμε ότι τελικά οί Άγιοι, άν καί δέν τούς άνήκε
κάτι, τά πάντα κατείχαν καί γεύτηκαν, ξεκινώντας άπό τή χαρά τής πί
στης.
Ό δρόμος καί ό τρόπος τού κόσμου διαφέρει άπό αύτόν τής πίστης.
Χρειάζεται όμως, χωρίς έπαρση, νά συνειδητοποιούμε ότι κληθήκαμε
καί καλούμαστε νά άφήνουμε όνομα πιστού στή ζωή καί γιά όσους πρό
κειται νά έρθουν μετά άπό έμάς. Διότι άκόμη κι άν είμαστε οί λίγοι, δέν
πρέπει νά άπογοητευόμαστε. Άλλά, δοξάζοντας κι εύχαριστώντας τόν
Θεό πού άπέστειλε τόν Κύριό μας ’Ιησού Χριστό, νά γινόμαστε μάρτυ
ρες τής μακροθυμίας καί τής έλεημοσύνης Του πρός τά πρόσωπά μας.
Γιά νά ζοϋμε τή χαρά τής άγιότητας, πού καταξιώνει τή ζωή μας όχι πρό
σκαιρα, άλλά αιώνια.
π. 0. Μ.
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24 Ίανουαρίου 2021: ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΛΟΥΚΑ
Ξένης όσίας (ε' αί.). Βαβύλα ϊερομάρτ. (γ' αί.), Φίλωνος επισκόπου Καρπασίας,
Νεοφύτου τοΰ έν Κύπρφ.
ΤΗχος: πλ. δ' - Εωθινόν: ΙΑ' - Απόστολος: Α’ Τιμ. a 15-17 - Εύαγγέλιον: Λκ. ιη' 35-43.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 31 Ίανουαρίου, ΙΕ' Λουκά.
Απόστολος: Α' Τιμ. δ' 9-15 - Εύαγγέλιον: Λκ. ιθ' 1-10.

Νέα έκδοση τής Άποστολικής Διακονίας
Μητροπολίτου Φαναριού Αγαθάγγελου
Γ ενικού Διευθυντοΰ τής Αποστολικής Διακονίας

ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥ
ή περί σπουδής στήν Ευχαριστία
(Α' έκδοση, σχήμα 14x24, σελ. 80)

Έ να εύχαριστιολογικό πόνημα πού έρχεται νά άπαντήσει στίς προκλήσεις τής
εποχής μας καί στίς συζητήσεις πού τίθενται καί απτονται τής ίδιας τής (ρύσε
ως τοΰ θεοσύστατου μυστηρίου τής Θείας Εύχαριστίας. Ό συγγραφέας στιγ
ματίζει τίς θεολογικές παρεκκλίσεις τοΰ έκκοσμικευμένου πνεύματος τής
έποχής καί τής έξατομικευμένης σχέσης τοΰ σύγχρονου ανθρώπου μέ τόν Θεό,
ύπογραμμίζοντας δτι ή ούσία τοΰ Μυστηρίου έγκειται στήν κοινωνία τοΰ πιστοΰ μέ τούς έν Χριστώ άδελφούς τής κοινότητας καί στόν διά τής Θείας
Εύχαριστίας έγκεντρισμό σύνολης τής ’Εκκλησίας στό σώμα τοΰ Χριστοΰ.
Στό Β' μέρος περιέχεται «Λόγος οικοδομής καί σωτηρίας» τοΰ άγίου Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, άναφερόμενος στόν εκκλησιασμό, στήν προσέλευσή
μας, κάθε πότε κοινωνοΰμε κ.α. Έ να πλήρες καί περιεκτικό σκιαγράφημα τής
πατερικής διδασκαλίας καί τής ορθοδόξου παραδόσεως περί τής Θείας Εύχαριστίας, άπάντηση στό έκκοσμικευμένο πνεύμα τής έποχής.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καί ώρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τής
«Φωνής Κυρίου», στόν Ί. Ναό Αγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου), Αθήνα.
«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», εβδομαδιαίο φύλλο ορθοδόξου πίστεως καί ζωής τής «Αποστολικής Διακονίας
τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος». Ίασίου 1, 115 21 Αθήνα. ’Εκδότης - Διευθυντής· Μητροπολίτης
Φαναριού Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 2 ί 0.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ύπό των
ιερών ναών διανέμεται δωρεάν. ’Εκ τοΰ Τυπογραφείου τής Αποστολικής Διακονίας.
Ή «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ ’ δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: w w w .apostoliki-diakonia.gr
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