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01 ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Οΐ άνθρωποι ζητούμε στή ζωή μας χειροπιαστά μηνύματα. Θέλουμε άπό
τούς πολιτικούς μας νά μάς ύποσχεθοϋν ότι θά άγωνιστοϋν γιά τόν λαό
καί ότι δέν θά παρεκτραπούν κατά τήν άσκηση τής έξουσίας. Θέλουμε
άπό τούς διάφορους λειτουργούς νά έπιδείξουν αύτοθυσία, νά άγωνιστοΰν ώστε τό λειτούργημά τους νά άποβεΐ πρός ώφέλεια των πολλών
καί νά γίνουν παράδειγμα γιά όλους. Θέλουμε άπό τόν κάθε συνάνθρω
πο νά φανεΐ τίμιος στή ζωή καί τή διακονία του, νά μήν κάνει κατάχρηση
τής έμπιστοσύνης των άλλων καί νά σεβαστεί τήν έλευθερία τους. Γι’
αύτό καί έχει μεγάλη σημασία νά άποδειχθεΐ άξιόπιστος όποιος δίνει
ύποσχέσεις.
Ή έποχή μας είναι αύτή των μεγάλων άπογοητεύσεων, γιατί διαπιστώ
νουμε ότι δέν είναι εύκολη ή εύτυχία πού ύπόσχεται ό πολιτισμός μας,
διαγράφοντας τόν Θεό άπό τήν καθημερινότητά μας καί άντικαθιστώντας τήν άγάπη μέ τό συμφέρον, τά ύλικά άγαθά μέ τίς άπολαύσεις. "Οτι
όσοι έκφράζουν τούς θεσμούς τής κοινωνίας περισσότερο κοιτούν τή
δόξα καί τό συμφέρον τους καί λιγότερο νά βοηθήσουν τό σύνολο των
άνθρώπων. Καί, τό κυριότερο, ότι όσες ύποσχέσεις κι άν δίνονται, ό με
γαλύτερος έχθρός τού άνθρώπου, πού είναι ό θάνατος, δέν νικιέται.
«’Έσονταί μοι λαός»
Απέναντι σ’ αύτές τίς ύποσχέσεις ή Εκκλησία, διά τού άποστολικοϋ
λόγου της, άντιτάσσει τίς ύποσχέσεις τού Θεού, οί όποιες δέν έχουν ώς
σκοπό τό κέρδος καί τό συμφέρον, ούτε τό ξεγέλασμα τού άνθρώπου,
άλλά μίαν άλλη πορεία: αύτή τής σχέσης μέ τόν Θεό καί τής μεταβολής
των άνθρώπων σέ λαό καί ναό τού Θεού. «Ύμεΐς έστέ ναός Θεού
ζώντος», «έσομαι αύτών Θεός», «έσονταί μοι λαός» (Β' Κορ. 6,16-17)
είναι οί ύποσχέσεις τού Θεού. Ό Θεός μάς έχει καταστήσει ναό του,
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β' Κορ. ς' 16 - ζ' 1)
Ή καθαρότητα τής σαρκός καί τοΰ πνεύματος
Αδελφοί, ύμεΐς έστε ναός Θεού ζώντος, καθώς εϊπεν ό Θεός «ότι ένοικήσω έν αύτοΐς και έμπεριπατήσω, καί έσομαι αύτών Θεός, καί αύτοί έσονταί μοι λαός. Διό έξέλθατε έκ μέσου αύτών καί άφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακα
θάρτου μη απτεσθε, κάγώ είσδέξομαι ύμάς, και έσομαι ύμΐν εις πατέρα, καί ύμεΐς
έσεσθέ μοι εις υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ». Ταύτας ούν έχοντες τάς έπαγγελίας, άγαπητοί, καθαρίσωμεν έαυτούς άπό παντός μολυσμοΰ σαρκός
και πνεύματος, έπιτελοϋντες άγιωσύνην έν φόβω Θεού.

όταν πιστεύουμε σ’ αύτόν, όταν ζοϋμε τή ζωή πού μάς έχει προτείνει καί
μάς έχει δείξει μέ τό παράδειγμά του, δηλαδή τή ζωή τής έλευθερίας
άπό τά πάθη, τίς κακίες καί τή δουλεία τοϋ συμφέροντος, όταν άνταποδίδουμε τήν άγάπη πού μάς πρόσφερε καί μάς προσφέρει, μέ τήν πίστη
στήν άνάσταση καί τήν αιωνιότητα, όταν καθαρίζουμε τήν καρδιά μας
άπό κάθε μόλυσμά σαρκός καί πνεύματος καί κάνουμε τόπο γιά νά κα
τοικήσει Εκείνος.
Αύτή ή έπαγγελία, ή ύπόσχεση τοΰ ΘεοΟ δέν είναι μόνο γιά έναν
άνθρωπο, άλλά γιά όλους. ’Έτσι, όλοι γινόμαστε λαός του. Αύτό σημαί
νει ότι ό Θεός είναι ό πατέρας μας. Είναι Εκείνος πού μάς δημιούργησε
καί μάς άναγεννά άπό τά λάθη καί τά πάθη μας. Είναι Εκείνος πού δίνει
τή σωτηρία καί τήν άνάσταση άπό τόν θάνατο, κάνει τήν έλπίδα τής αιω
νιότητας πραγματικότητα, όπως τό βλέπουμε στή ζωή των Αγίων.
Ή πνευματική πρόοδός μας
Είμαστε λαός του σημαίνει ότι ό Θεός γίνεται ό έπικεφαλής μας, ό
άρχοντάς μας. Καί άρχοντας σημαίνει έκεΐνος πού θυσιάζεται γιά έμάς,
πού μάς άγαπά καί μάς φροντίζει, έχοντας αύτό ώς σκοπό τής ύπάρξεώς
του, δηλαδή τήν άγάπη. Σημαίνει έκεΐνος πού νομοθετε^γιά νά μάς δεί
ξει ποιά είναι τά όρια στά όποια μπορούμε νά πορευθοΰμε, γιά νά γνω
ρίζουμε τί μάς ώφελεΐ καί τί όχι, όχι- γιά νά διατηρήσει ό ίδιος τήν έξουσία του έπάνω μας, άλλά γιά νά προοδεύσουμε έμεΐς καί νά γευθοϋμε
άνεμπόδιστα τά άγαθά τής κοινωνίας μαζί του, χωρίς νά νικιόμαστε άπό
τόν διάβολο καί τό κακό. Σημαίνει έκεΐνος πού δείχνει έλεος άπέναντι
στίς άδυναμίες μας, όχι γιατί θέλει νά έπιβάλει μιά άδέκαστη δικαιοσύ
νη, άλλά γιατί είναι άληθινά φιλάνθρωπος.
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Μ ετά φ ρα σ η τή ς Ά ποστολική ς περικοπής
Αδελφοί, σείς είσδε ναός τού Θ εοϋ τοϋ ξωντανοΰ, καθώς εϊπεν ό Θεός, Θά κατοι
κήσω μέσα τους καί 9ά περπατήσω μεταξύ τους καί 9ά είμαι Θεός τους καί αύτοί
9ά είναι λαός μου. Διά τούτο φύγετε άπό μέσα ά π ’ αυτούς καί χωρισδήτε, λέγει ό
Κύριος, μή έγγίξετε άκάδαρτον καί εγώ 9ά σας δεχ9ώ, καί 9ά είμαι Πατέρας σας
καί σείς 9ά είσθε υιοί μου καί θυγατέρες, λέγει ό Κύριος ό Παντοκράτωρ. Ε πειδή
λοιπόν έχομεν αΰτά ς τά ς υποσχέσεις, άγαπητοί, άς καθαρίσωμεν τούς έαυτούς μας
ά π ό κάδε μολυσμόν σαρκός καί πνεύματος, τελειοποιούμενοι εις τήν άγιωσύνην μέ
φόβον Θεοϋ.
(Έκ τής μεταφράσεως τής Καινής Διαδήκης των αειμνήστων καδηγ. Β. Β έλλα,
Αρχιμ. Εύ. Άντωνιάδου, Άμ. Άλιβιξάτου, Γερ. Κονιδάρη,"Εκδ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΚ Η Σ Δ ΙΑ Κ Ο Ν ΙΑ Σ )

Φιλία καί αγιότητα
Είμαστε λαός του σημαίνει· ότι ό Θεός είναι ό οικείος μας, ό φίλος
μας. Καί φίλος σημαίνει εκείνος πού είναι δίπλα μας σέ κάθε δοκιμασία.
Αύτός πού εύλογεΐ τή χαρά μας. Αύτός πού μοιράζεται τή λύπη μας καί
μάς ένισχύει νά άντέξουμε. Αύτός πού δέν ξεχνά ούτε τίς ύλικές μας
άνάγκες, άλλά δίνει κατά τό μέτρο τού τί άληθινά μάς χρειάζεται, άρκεΐ
νά τόν έμπιστευθοΰμε. Αύτός πού μάς ύποδεικνύει την άλήθεια. Αύτός
πού άγιάζει τά έργα μας καί μέσα άπό τήν πίστη μάς ώθεΐ νά γίνουμε όχι
άπλώς καλύτεροι, άλλά άγιοι, δηλαδή νά μεταμορφωθούμε έντός μας
καί νά άγαπήσουμε τόσο ’Εκείνον όσο καί τούς συνανθρώπους μας.
"Ολα αύτά έπιτυγχάνονται μέσα άπό την άσκητική, κοινωνική καί λει
τουργική ζωή τής ’Εκκλησίας. Στήν ’Εκκλησία βλέπουμε τίς ύποσχέσεις
τού Θεού νά έκπληρώνονται. Στόν άγώνα μας, όπως καί στό πρόσωπο
τού διπλανού μας. Καλούμαστε μάλιστα ό καθένας μας νά ζεΐ αύτή τήν
έκπλήρωση καί νά τή μοιράζεται μέ τούς άλλους. Αύτός είναι ό δρόμος
τής πίστης, τό νά «έπιτελοΰμε τήν άγιωσύνη». Στό πρόσωπο τοϋ Χρι
στού είναι ό Θεός μας καί έμεΐς, μαζί μέ τούς άγιους, ό λαός του. Καί
αύτή ή ένταξη στό σώμα τοϋ Χριστού δέν θά^άψ ει νά άποτελεΐ τόν ϊιψιστο τίτλο τιμής καί άξίας γιά τόν καθέναν μας. Καί ή δική μας ύπόσχεση
είναι ή μετάνοια, ή άγάπη, ή άσκηση γιά νά παραμείνουμε έλεύθεροι
κοντά Του.
π. Θ. Μ.
Η Ζ Υ Μ Η Τ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΟ Υ
'Ο μιλίες σέ Ε υαγγελικές περικοπές κ α ί έορτές
τοϋ Μ η τροπολίτου Φ ανα ριού κ. Α γαθαγγέλου
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Νέα έκδοση τής Άποστολικής Διακονίας
Μ ητροπ ολίτου Φ αναρίου Α γα θά γγελου
Γενικού Διευθυντού τής Αποστολικής Διακονίας

Δ Ε Ο Σ Κ Α Ι ΙΚ Ε Σ ΙΑ
Μέ τούς Αγίους τής Εύβοιας
(Α' έκδ., σχήμα 14x24, σελ. 256)

Συγκληρονόμοι τής Βασιλείας τού Θεού, φίλοι τού Χριστού, ικέτες καί
πρεσβευτές τής κλήσεως καί τής παρακλήσεώς μας είναι όλοι οί Άγιοι καί
ιδιαίτερα αύτοί πού συνδέονται καθημερινά μαζί μας. Ή άγιοτόκος νήσος
Εύβοια εύφραίνεται μέ τή χάρη καί τήν εύωδία των μυρίπνοων άνθών της,
δλων των Αγίων πού διέλαμψαν μέ τή χάρη τού Θεού στό εύλογη μένο αύτό
νησί. Καταγράφονται τά συναξάρια 30 Αγίων τής Εύβοιας, ήρώων τής
πίστεως καί κολοσσών τής άρετής, οί όποιοι εύαρέστησαν τόν Θεό καί λάμ
πουν ώς πάμφωτοι άστέρες στό νοητό στερέωμα τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας. Προηγούνται οί Χαιρετισμοί των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών
Καρυστίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ καί Χαλκίδος, Ίστιαίας καί Βορείων
Σποράδων κ. Χρυσοστόμου Β', οί όποιοι έπευλογοΰν τήν έκδοση αύτή.

Παρακολουθήστε τό Πρόγραμμα τού Ραδιοφωνικού Σταθμού
τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος (www.ecclesia.gr)
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