ΕΤΟΣ 69ον

21 Φεβρουάριου 2021

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 8 (3534)

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ
"Ενα άπό τά έρωτήματα πού δύσκολα άπαντιοΰνται είναι τό γιατί «πάντες οΐ θέλοντες εύσεβώς ζην έν Χριστώ ΊησοΟ διωχθήσονται- πονηροί
άνθρωποι καί γόητες προκόψουσιν έπί τό χείρον, πλανώντες καί πλανώμενοι» (Β' Τιμ. 3,12-13). 'Ό λοι όσοι θέλουν νά ζήσουν με εύσέβεια, σύμ
φωνα μέ τό θέλημα τού Ίησοΰ Χριστού, θά άντιμετωπίσουν διωγμούς.
Μόνο οί πονηροί άνθρωποι καί οί άπατεώνες θά προκόβουν στό χειρό
τερο. Θά έξαπατοΰν τούς άλλους καί οί άλλοι θά τούς έξαπατοϋν. Ό
άπόστολος Παύλος, γράφοντας στόν μαθητή του Τιμόθεο, λίγο καιρό
πρίν άπό τό μαρτύριό του στή Ρώμη, στά χρόνια τού Νέρωνα, κάνει τόν
άπολογισμό τής ζωής του καί περιγράφει αύτό τό όποιο πάντοτε οί χρι
στιανοί είχαμε καί έχουμε νά άντιμετωπίσουμε. Νά διαπιστώνουμε ότι
έκεΐνοι οί όποιοι όχι μόνο δέν τηρούν τό θέλημα τού Θεού, άλλά δροΰν
έναντίον του, έναντίον τής άλήθειας καί τής δικαιοσύνης, προκόβουν
σύμφωνα μέ τά κοσμικά μέτρα. Κάποτε δοξάζονται. Σίγουρα ζοϋν καλά
καί έξαπατοϋν τούς άλλους, ένώ ύπάρχει καί άνταγωνισμός στό κακό,
όπότε καί τούς έξαπατοϋν. Καί τήν ίδια στιγμή, όλοι όσοι θέλουν νά ζή
σουν μέ σεβασμό στόν Θεό καί σύμφωνα μέ τό θέλημά Του, θά άντιμετωπίσουν διωγμούς, είτε αίματος, είτε συνειδήσεως.

Σχέση αγάπης καί ελευθερίας
Δέν γνωρίζουμε γιατί ό Θεός έπιτρέπει νά συμβαίνουν αύτά τά γεγο
νότα. 'Όποιες έρμηνεΐες καί νά δοθούν, έχουν νά κάνουν μέ τήν άνθρώπινη δυνατότητα κατανόησης τών πραγμάτων, καί όχι μέ τόν τρόπο μέ
τόν όποιο ό Θεός δρά. Ωστόσο, καί μόνο τό γεγονός ότι στή σχέση Θεού
καί άνθρώπου δέν λειτουργεί ή λογική τής άνταπόδοσης καί τού συμφέ
ροντος, δηλαδή ότι επειδή θά δώσουμε στόν Θεό, έκεΐνος θά μάς έπιστρέψει τά εύχάριστα, δείχνει ότι ή σχέση μέ τόν Θεό στηρίζεται στήν

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β' Τιμ. γ' 10-15)
Οί έν Κυρίω διωγμοί
Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη άγωγη, τη προθέσει, τη πίστει, τη μακροθυμία, τη άγάπη, τη ύπομονη, τοΐς διωγμοΐς,
τοΐς παθήμασιν, οίά μοι έγένοντο έν Αντιόχεια, έν Ίκονίφ, έν Λύστροις. Οϊους διωγ
μούς ύπήνεγκα! Και έκ πάντων με έρρύσατο ό Κύριος. Και πάντες δε οί θέλοντες
εύσεβώς ζην έν Χριστώ Ιησού, διωχθήσονται· πονηρο'ι δέ άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν έπ'ι τό χείρον, πλανώντες και πλανώμενοι. Σύ δέ μένε έν οΐς έμαθες και
έπιστώθης, είδώς παρά τίνος έμαθες, και ότι άπό βρέφους τά ιερά γράμματα οΐδας,
τα δυνάμενά σε σοφίσαι είς σωτηρίαν διά πίστεως της έν Χριστώ Ιησού.
άγάπη καί τήν ελευθερία. Ό Θεός σέβεται τό θέλημά μας, τίς άποφάσεις μας, τόν τρόπο μέ τόν όποιο πορευόμαστε, άκόμη κι άν αύτός δέν
έχει νά κάνει μέ τό θέλημά Του, άκόμη κι άν αύτός είναι βλαπτικός γιά
τούς άλλους άνθρώπους.
Εντός μας, βεβαίως, έχουμε σημάδια, τά όποια δείχνουν τί άληθινά
ζητά άπό έμάς ό Θεός καί τί άπό όσα πράττουμε είναι άντίθετο. Τοποτηρητής τοΰ Θεού στήν ψυχή μας είναι ή φωνή τής συνείδησής μας. Αύτή μάς ύπενθυμίζει τί είναι σύμφωνο μέ τό θέλημα τού Θεού καί τί όχι.
Τό έρώτημα είναι κατά πόσον έπιτρέπουμε στή συνείδησή μας νά λει
τουργήσει ή τήν καταπνίγουμε.

Ή φαρισαϊκή αύτοδικαίωση
Μάς βολεύει νά άποδίδουμε στόν Θεό εύθύνες γιά τό κακό στόν κό
σμο, όπως έπίσης καί γιά τό γεγονός ότι ύπάρχουν άνθρωποι οί όποιοι,
όντας πονηροί καί γόητες, προοδεύουν. "Ετσι άποφεύγουμε τίς εύθύ
νες μας διότι άνεχόμαστε οί δομές τού κόσμου καί τής κοινωνίας νά
προχωρούν χωρίς Θεό. Άνεχόμαστε τό κακό. Δέν διαμαρτυρόμαστε
έναντίον του. Κάποτε τό ζηλεύουμε καί τό έπιθυμοΰμε. ’Άλλοτε πάλι τό
χρησιμοποιούμε φαρισαϊκά, γιά νά αύτοδικαιωθοϋμε, διότι δέν είμαστε
όπως έκεΐνοι πού πράττουν τό κακό καί έτσι θεωρούμε ότι δικαιούμαστε
τήν άποδοχή τού Θεού γιά τίς δικές μας έπιλογές.
Τό κοινω νικό κακό, ή έξαπάτηση των άνθρώπων άπό όσους έλεύθερα έπιλέγουν νά ζοϋν άντίθετα μέ τό θέλημα τοΰ Θεού, δέν μπορεί νά
διορθω θεί έάν δέν πεινάσουμε γιά τή δικαιοσύνη, δηλαδή γιά τήν
έκπλήρωση τού θελήματος τοΰ Θεού στή ζωή μας καί στή ζωή τού κό
σμου, όπως έπίσης καί έάν δέν άγωνιστοϋμε γ ι’ αύτή στήν κοινωνία, στό
περιβάλλον, στόν έαυτό μας. Αγώνας σημαίνει νά γνωρίζουμε τί είναι
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Μ ετάφραση τής Άποστολικής περικοπής
Παιδί μου Τιμόδεε, παρακολούθησες την διδασκαλίαν μου, τόν τρόπον τής ζωής,
την πρόδεσιν, την πίστιν, την μακροδυμίαν, την αγάπην, την υπομονήν, τούς διωγ
μούς, τά παδήματα, τά όποΐα μοΰ συνέβησαν εις την Αντιόχειαν, εις τό ’Ικόνιον, εις
τά Λύστρα. Πόσους διωγμούς ύπέφερα καί από όλα με εσωσεν ό Κύριος. Καί όλοι
όσοι δέλουν νά ξήσουν εϋσεβώς έν Χριστώ Ίησοϋ δά διωχδοΰν. Πονηροί όμως
ανδρωποι καί άπατεώνες δά προκόψουν εις τό χειρότερον πλανώντες καί πλανώμενοι. Σύ όμως, μένε εις εκείνα πού έμαδες καί διά τά όποια απέκτησες βεβαιότητα,
διότι ξέρεις άπό ποιόν τά έμαδες, καί διότι άπό τής βρεφικής ηλικίας ξέρεις τά ιερά
γράμματα, τά όποια έχουν την δύναμιν νά σέ οδηγήσουν εις τήν σοφίαν πρός σω
τηρίαν διά τής πίστεως τής έν Χριστώ Ίησοΰ.
(Έκ τής μεταφράσεως τής Καινής Διαδήκης των αειμνήστων καδηγ. Β. Βέλλα,
Άρχιμ. Εύ. Άντωνιάδου, Άμ. Άλιβιξάτου, Γερ. Κονιδάρη,’Έκδ. Α Π Ο Σ ΤΟ Λ ΙΚ Η Σ Δ ΙΑ Κ Ο Ν ΙΑ Σ )

σωστό καί τί λανθασμένο, τί άρετή καί τί άμαρτία, τί οδηγεί στόν Θεό καί
τί άντιστρατεύεται τό θέλημά Του.

Ή προσήλωση στό θέλημα τοϋ Θεοϋ
Αύτό σήμερα δέν συμβαίνει. Ό κόσμος μας θεω ρεί τό κακό ώς δικα ί
ωμα τοΰ άνθρώπου, τήν άμαρτία έπιλογή καί τήν καταγγελία του κακού
κατάκριση. Καλούμαστε όμως νά μετανοούμε, νά μένουμε ταπεινοί, νά
μή συμβιβαζόμαστε μέ τό κοσμικό πνεύμα. Νά κρατήσουμε τή συνείδη
σή μας πιστή στά όσα έχει μάθει άπό αυτούς πού άγαποϋν τόν Θεό, τούς
Αγίους, τούς πνευματικούς μας πατέρες, τήν παράδοση τής Εκκλησίας
μας. Γι’ αύτό καί ό Παύλος προτρέπει τόν Τιμόθεο: «Σύ δέ μένε έν οίς
έμαθες καί έπιστώθης, είδώς παρά τίνος έμαθες» (Β' Τιμ. 3,14). Έσύ
όμως νά μένεις σ’ αύτά πού έμαθες καί πού γιά τήν άξιοπιστία τους έχεις
άποδείξεις άπό αύτόν πού σοϋ τά δίδαξε.
Ά ς θριαμβεύουν οι πονηροί καί οί γόητες. Ά ς μάς διώ κουν γιά τό ότι
τηρούμε τό θέλημα τοϋ Θεού. Τήν ίδια στιγμή πού μάς διώκουν, έμεΐς
καλούμαστε νά προσευχόμαστε, νά συγχωρούμε καί νά έμμένουμε στό
θέλημα τοϋ Θεοϋ. Ό χ ι γιά νά δικαιωθούμε, άλλά γιατί άγαποϋμε έλεύθερα Αύτόν πού μάς άνοιξε τόν δρόμο τής σωτηρίας. Καί έμπιστευόμαστε σέ Ε κείνο ν τό γιατί έπιτρέπει σέ όσους τόν άρνοϋνται νά δείχνουν
ότι έπικρατοϋν. Δέν μάς έκφράζει τό ήθος τους. Άλλωστε, προσωρινή
εΐναι ή έπικράτησή τους, καθώς ό θάνατος καραδοκεί. Τήν ϊδια στιγμή
όμως, δέν ύπερηφανευόμαστε γιά ό,τι κάνουμε, άλλά άναγνωρίζουμε
ότι έναντι τοΰ Θεού είμαστε έλλιπεΐς. Καί δέν προσδοκούμε δικαίωση
διότι βλέπουμε καί τή δική μας κατάσταση. Καί καθώς ό Χριστός βλέπει
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21 Φεβρουάριου 2021: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (αρχή Τριωδίου)
Τιμοθέου όσίου τοΰ έν Συμβόλοις (θ' αί.). Ευσταθίου Αντιόχειας (f 360),
Ζαχαρίου Ιεροσολύμων ( | 633), Ίωάννου Κων/πόλεως (f 577).
Ήχος: δ' - Εωθινόν: Δ' - Απόστολος: Β' Τιμ. γ' 10-15 - Εύαγγέλιον: Λκ. ιη' 10-14.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 28 Φεβρουάριου, τοΰ Ασώτου.
Απόστολος: Α' Κορ. στ' 12-20 - Εύαγγέλιον: Λκ. ιε’ 11-32.
τή δική μας τελωνική στάση, δίνει τό έλεός του, άλλά καί τήν ενίσχυση
στή ζωή μας, ώστε νά παραμείνουμε στήν επιθυμία τοΰ νά ζοΰμε
εύσεβώς. Αύτό είναι καί τό νόημα τής περιόδου τοΰ Τριωδίου, στήν
όποία σύν Θεω εισερχόμαστε!
π. Θ. Μ.

Νέα έκδοση τής Αποστολικής Διακονίας
Μ ητροπολίτου Φαναριού Αγαθάγγελου
Γενικού Διευθυντού τής Αποστολικής Διακονίας

ΣΥ Σ Σ Ω Μ Ο Ι ΧΡΙΣΤΟ Υ
ή περί σπουδής στήν Εύχαριστία
(Α' έκδοση, σχήμα 14x24, σελ. 80)

Ό συγγραφέας στιγματίζει τίς θεολογικές παρεκκλίσεις τοΰ έκκοσμικευμένου πνεύματος τής εποχής καί τής έξατομικευμένης σχέσης τοΰ σύγχρονου
άνθρώπου μέ τόν Θεό, ύπογραμμίζοντας ότι ή ουσία τοΰ Μυστηρίου έγκει
ται στήν κοινωνία τοΰ πιστοΰ μέ τούς έν Χριστώ αδελφούς τής κοινότητας
καί στόν διά τής Θείας Εύχαριστίας έγκεντρισμό σύνολης τής ’Εκκλησίας
στό σώμα τοΰ Χριστού. Στό Β ' μέρος περιέχεται «Λόγος οίκοδομής καί
σωτηρίας» τοΰ άγίου Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, άναφερόμενος στόν
έκκλησιασμό, στήν προσέλευσή μας, κάθε πότε κοινωνοΰμε κ.α.

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», έβδομαδιαΐο 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. Υ πό 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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