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ΕΝΑ ΞΕΧΩ ΡΙΣΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ
Στήν πνευματική ζωή υπάρχει ένα ξεχωριστό τρίπτυχο, τό όποιο μάς
όδηγεΐ στήν πρόοδο κατά Θεόν. Είναι ή άνάγνωση, ή συμβουλή πού παρηγορεΐ καί ή διδασκαλία. Καί τά τρία περιλαμβάνονται στίς πνευματικές
ύποθήκες πού ό άπόστολος Παύλος άπευθύνει στόν μαθητή του Τιμό
θεο, έπίσκοπο Εφέσου, καί κατ' έπέκτασιν πρός όλους τούς χριστιανούς.
«"Εως έρχομαι πρόσεχε τή άναγνώσει, τή παρακλήσει, τή διδασκαλία»
(Α' Τιμ. 4,13). ’Ίσως κάποιος νά ισχυριζόταν ότι αύτά άναφέρονται στούς
έπισκόπους καί τούς ιερείς, στούς πνευματικούς μας καθοδηγητές.
"Ομως αύτοί δέν ύπάρχουν μόνο γιά τόν έαυτό τους. "Ο,τι ισχύει γιά
έκείνους ισχύει καί γιά έμάς. Επομένως, άν θέλουμε νά προκόψουμε
άληθινά, χρειάζεται αύτό τό τρίπτυχο νά τό έφαρμόζουμε στή ζωή μας.
Καί μάλιστα, ή έφαρμογή του νά γίνεται μέ «προσοχή», δηλαδή μέ άφιέρωση τού νοϋ καί τής καρδιάς μας στήν πνευματική έργασία.
Γράμμα καί πνεύμα
Ή άνάγνωση τής Αγίας Γραφής καί των πνευματικών λόγων άποτελεΐ
στοιχείο τό όποιο μάς όδηγεΐ στήν πνευματική καί έκκλησιαστική αύτοσυνειδησία. Διαβάζοντας τό Εύαγγέλιο γνωρίζουμε ποιοί είμαστε. Ποιός
είναι ό Θεός στόν Όποιο πιστεύουμε καί τί θέλει άπό έμάς. Ε ρευνούμε
τά κρύφια τής καρδιάς μας, διότι κάθε λόγος Θεού άποκαλύπτει τό βά
θος τής ψυχής μας. Καί τήν ίδια στιγμή μάς δείχνει τή συνέχεια τής ζωής
τής Εκκλησίας. Πού άνήκουμε. Δέν είναι τυχαίο ότι ή Αγία Γραφή άπο
τελεΐ ιερό βιβλίο, όχι γιατί μπορεί νά ύποκαταστήσει τήν Εκκλησία, άλλά
γιατί ή Εκκλησία μάς δείχνει δΓ αύτής ότι «Χριστός χθές καί σήμερον ό
αύτός καί εις τούς αιώνας» (Έβρ. 13,8). Ή προσοχή κατά τήν άνάγνωση,
λοιπόν, δέν έχει νά κάνει μόνο μέ τή συγκέντρωση τού νοϋ όταν διαβά
ζουμε. "Εχει νά κάνει μέ τήν άνάγκη τού φωτισμού μας άπό τόν Θεό,
ώστε νά μπορούμε νά κατανοούμε όσα διαβάζουμε, νά μή μένουμε μόνο

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α' Τιμ. δ' 9-15)
«Τύπος γίνου των πιστών»
Τέκνον Τιμόθεε, πιστός ό λόγος και πόσης άποδοχής άξιος■εις τοΰτο γάρ
και κοπιώμεν και όνειδιζόμεθα, ότι ήλπίκαμεν έπί Θεώ ζώντι, δς έστι
σωτήρ πάντων άνθρώπων, μάλιστα πιστών. Παράγγελλε ταϋτα καί δίδασκε. Μηδείς
σου τής νεότητος καταφρονείτω, άλλα τύπος γίνου των πιστών έν λόγω, έν άναστροφή, έν άγάπη, έν πνεύματι, έν πίστει, έν άγνεία. Έ ω ς έρχομαι πρόσεχε τή άναγνώσει, τή παρακλήσει, τή διδασκαλία. Μή άμέλει τοϋ έν σοί χαρίσματος, δ έδόθη
σοι διά προφητείας μετά έπιθέσεως τώ νχειρώ ν τοϋ πρεσβυτερίου. Ταϋτα μελέτα, έν
τούτοις ϊσθι, ϊνα σου ή προκοπή φανερά ή έν πάσιν.

στό γράμμα τους, άλλά νά προσπαθούμε νά κάνουμε δικό μας τό πνεύμα
τους, γιά νά ζήσουμε όπως πιστεύουμε.
Συμβουλές πού σώζουν
Ή παράκληση εΐναι ή παρηγοριά πού μάς δίνουν οί πνευματικές συμ
βουλές. "Ολοι μας έχουμε άνάγκη άπό αύτές, άρκεΐ νά μάς δείχνουν τόν
Χριστό καί τή σωτηρία μας, καί νά μήν άποσκοποϋν άπλώς στό νά αισθαν
θούμε καλύτερα, νά κάνουμε δηλαδή κέντρο τής ζωής μας τόν έαυτό
μας. Αληθινά παρηγορούν οί συμβουλές πού δίνονται άπό έκείνους πού
ή Ε κκλησία μας έχει ορίσει νά μάς διακονοϋν. 'Ό μως καί ό καθένας πού
άγωνίζεται πνευματικά, μπορεί νά μάς βοηθήσει, άλλοτε μέ τόν λόγο του,
άλλοτε μέ τή σιωπή καί τήν ύπομονή του. Μάς χρειάζεται όμως πνεύμα
μαθητείας καί προσευχή. Σ’ έναν άταπείνωτο καί «δοκησίσοφο» κόσμο,
αύτόν πού νομίζει ότι τά ξέρει όλα, ιδίως μέ τήν εύκολία τού Διαδικτύου,
παρασυρόμαστε καί δέν θέλουμε νά άκούσουμε καί νά μάθουμε, παραμένοντας άκατήχητοι πνευματικά. Παράλληλα, δέν προσευχόμαστε νά λά
βουμε άπάντηση άπό τόν Θεό σέ ό,τι μάς θλίβει ή στόν τρόπο τής ζωής
μας, μέ άποτέλεσμα νά παρασυρόμαστε άπό λόγους άνώφελους καί πρό
σωπα πού δέν δείχνουν τόν Χριστό.
Ή διδασκαλία ώς έργο τής Εκκλησίας
Ή διδασκαλία έχει νά κάνει μέ τήν αύθεντικότητα τού βιώματος τής
Εκκλησίας, τό όποιο παρατίθεται τόσο διά τού λόγου όσο καί διά των
έργων. Διδασκαλία είναι ή άγιότητα καί ό τρόπος της. Διδασκαλία είναι ό
συνδυασμός θεωρίας καί πράξης. Διδασκαλία είναι ή έρμηνεία τής άλήθειας. Διδασκαλία είναι ή άξιολόγηση των έργων καί τής ζωής μας, όχι
άπό τούς άνθρώπους, άλλά άπό τά όσα ό Θεός θέλει. Διδασκαλία είναι ή
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Μ ετάφραση τής Άποστολικής περικοπής
Παιδί μου Τιμόθεε, άξιόπιστα είναι τά λόγια αύτά καί άξια πλήρους άποδοχής. Διά
τούτο καί κοπιάξομεν καί όνειδιξόμεδα, διότι έχομεν τήν ελπίδα μας εις Θεόν ζων
τανόν, ό όποιος είναι Σωτήρ όλων τών άνδρώπων, μάλιστα των πιστών. Α ύτά νά
παραγγέλλρς καί νά διδάσκης.'Άς μή σέ καταφρονή κανείς επειδή είσαι νέος, άλλά
γίνου παράδειγμα διά τούς πιστούς, εις τήν ομιλίαν, εις τήν συμπεριφοράν, εις τήν
αγάπην, εις τό πνεύμα, εις τήν πίστιν, εις τήν αγνότητα. "Εως ότου έλδω προση
λώσου εις τήν άνάγνωσιν, τό κήρυγμα, τήν διδασκαλίαν. Μ ή παραμελής τό χάρισμα
πού είναι μέσα σου, καί σού έδόδηκε διά προφητείας όταν τό πρεσβυτέρων σού
έπέδεσε τά χέρια. Α ύτά νά μελετάς, μέ αύτά νά ζής διά νά είναι φανερή ή πρόοδός
σου εις όλους.
(Έκ τής μεταφράσεως τής Καινής Διαδήκης των αειμνήστων καδηγ. Β. Βέλλα,
Άρχιμ. Εύ. Άντωνιάδου, Άμ. Άλιβιξάτου, Γερ. Κονιδάρη,"Εκδ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΚ Η Σ Δ ΙΑ Κ Ο Ν ΙΑ Σ )

άνάπτυξη σχέσης μέ αύτόν πού διδάσκει, γιατί τίποτε στήν Εκκλησία δέν
είναι άπρόσωπο. Διδασκαλία είναι ή συγκρότηση σέ κοινότητα, στό σώμα
τού Χριστού, γιατί τά πάντα γίνονται φανερά καί άπευθύνονται σέ όλους
όταν μπορούμε νά συναντιόμαστε. Διδασκαλία είναι ή έπισήμανση τού
ψεύδους, τής αίρεσης, τής άπομάκρυνσης άπό τή γνησιότητα. ’Ό χι μέ
κραυγές, άλλά μέ νηφαλιότητα. Καί μέ έμπιστοσύνη τελικά στήν ίδια τήν
Εκκλησία, ή όποία μπορεί νά άποδεχτεΐ ή καί νά άπορρίψει κάθε διδασκα
λία, άκόμη κι άν φαίνεται εύφυής καί όρθή. Γιατί γνώμονας τής Ε κκλη 
σίας δέν είναι νά εύχαριστήσει ή νά έπαινέσει, άλλά νά σώσει.
Τό τρίπτυχο αύτά δέν είναι εύκολο νά βρει έφαρμογή στή ζωή μας.
Άπό τή μιά ή έλλειψη χρόνου καί ή πρόταξη άλλων προτεραιοτήτων δέν
μάς άφήνουν νά μελετήσουμε. Ό έγωισμός καί ή αίσθηση ότι έμεΐς κα
τέχουμε τήν άλήθεια δέν μάς έπιτρέπουν νά άκούσουμε τις συμβουλές
τών πνευματικών μας πατέρων. Τήν ίδια στιγμή, ή κατά κόσμον σοφία
έρχεται νά μάς συναντήσει καί νά μάς βάλει στόν πειρασμό τής ζωής χω 
ρίς τόν Θεό. Τής υιοθέτησης άλλων γραφών ώς δήθεν άρκετών γιά νά
είμαστε καλά. Τής άρνησης ένταξης στήν Ε κκλησία. Τής αίσθησης ότι ή
έπιστήμη τού κόσμου άρκεΐ. ’Έ χουμε όμως εύθύνη έναντι τού Θεού νά
καλλιεργούμαστε καί νά άνήκουμε στό σώμα τού Χριστού, νά διδασκό
μαστε καί νά παρακαλούμαστε, ξαναβρίσκοντας πορεία ζωής καί έλπίδας. "Ας προσέξουμε λοιπόν τόν λόγο τού Αποστόλου. Καί άς άλλάξουμε
τίς προτεραιότητές μας λαμβάνοντας τή χάρη, τήν εύλογία καί τήν ομορ
φιά πού ό λόγος τού Θεού μάς δίνει γιά κάθε περίσταση τής ζωής μας καί
γιά κάθε πτυχή τού έαυτοΰ μας.
a Θ. Μ.
19

31 Ιανουάριου 2021: ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ
Κύρου καί Ίωάννου των άναργύρων ( t 311). Των έν Κορίνθω ές μαρτύρων (f 251),
Ήλία νεομάρτυρος τοϋ έν Καλαμάτα (f 1685), Αρσενίου όσίου τοϋ έν Πάρω (1Ί877).
7Ηχος: α' - Εωθινόν: Α ' - Απόστολος: Α ' Τιμ. δ' 9-15 - Εϋαγγέλιον: Λκ. ιθ' 1-10.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 7 Φεβρουάριου, ΙΣΤ' Ματθαίου.
Απόστολος: Β' Κορ. στ' 1-10 - Εϋαγγέλιον: Μτθ. κε' 14-30.

Νέα έκδοση τής Αποστολικής Διακονίας
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ - CLEM ENT
Έ να ς Πατριάρχης καί ένας Καθηγητής,
μεταξύ των έθνικισμών καί τής παγκοσμιοποίησης

τοΰ Andrea Riccardi, μετάφραση Δημ. Κεραμιδάς
(Α' έκδ., σχήμα 14x24, σελ. 352)
Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Άθηναγόρας είναι άσφαλώς ό κεντρικός πρωταγω
νιστής της άνά χείρας μεταφρασμένης μελέτης τοΰ Ίταλοΰ Ιστορικού Andrea Ric
cardi. Οί συνομιλίες στό Φανάρι τό καλοκαίρι τοϋ 1968 μέ τόν έτερο πρω
ταγωνιστή τοΰ βιβλίου, τόν Γάλλο θεολόγο Olivier Clement (1921-2009), προσ
φέρουν στόν συγγραφέα τήν άφορμή νά άναλύσει τήν κοινωνική, διαχριστιανική
καί πολιτισμική άτμόσφαιρα της έποχής στήν όποία διεξήχθησαν.
Ό καθηγητής Clement συνάντησε τόν Πατριάρχη Αθηναγόρα κομίζοντας τίς
παραπάνω άνησυχίες. Τί είχε νά πει, όμως, στούς μοντέρνους Δυτικούς νέους ένας
82χρονος Ιεράρχης της Ανατολής; Ό Clement βρέθηκε άμέσως άντιμέτωπος μέ
μιά ισχυρή προσωπικότητα: άντί ένός άντιμοντέρνου ύπερασπιστή των παραδο
σιακών άξιων της κοινωνίας, ό Γάλλος θεολόγος συνάντησε έναν άνθρωπο μέ έφηβική φρεσκάδα καί μέ διάθεση νά μεταδώσει στόν κόσμο τοΰ σήμερα τή μα
κραίωνη παράδοση τής ’Εκκλησίας του. "Ενας γηραιός Αθηναγόρας, πού έγινε «γέ
ροντας», δπως άναφέρει ό Riccardi, καί έξομολογήθηκε τά πνευματικά του έσώψυχα στόν συνομιλητή του, μυώντας τον συγχρόνως στό όραμά του γιά τήν
’Εκκλησία.

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. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ύπό των
ιερών ναών διανέμεται δωρεάν. ’Εκ τοΰ Τυπογραφείου τής Αποστολικής Διακονίας.
Ή «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ ’ όλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: w w w .apostoliki-diakonia.gr
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