Ὅσοι πιστοί
Ἀπό πολλούς διατυπώνεται ἡ ἀνάγκη νά γραφοῦν κατηχητικά
βοηθήματα γιά τήν Κατήχηση τόσο τῶν κατηχουμένων πρίν ἀπό
τό Βάπτισμα ὅσο καί τῶν πιστῶν μετά τό Βάπτισμα. Καί τά δύο
αὐτά εἶναι ἀπαραίτητα σήμερα, γιατί ἀφ’ ἑνός μέν αὐξάνονται
καθημερινά οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού ζητοῦν νά γίνουν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀφ’ ἑτέρου δέ καθημερινά, λόγῳ τῆς ἐκκοσμικεύσεως τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, οἱ βαπτισθέντες χάνουν τήν
ἐπαφή μέ τήν ζωή καί τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας...
...῾Η κατήχηση, τόσο τῶν κατηχουμένων ὅσο καί τῶν
πιστῶν, εἶναι ἀπό τά πιό δύσκολα καί ὑπεύθυνα ἔργα μέσα στήν
Ἐκκλησία. Τά κείμενα πού ἀκολουθοῦν ἐγράφησαν μέ προσοχή
καί προσευχή καί προσανατολίζουν τόν ἄνθρωπο στήν βίωση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς...
Εἰσαγωγικά

***
Οἱ ἅγιοι Πατέρες ἀπό τήν προσωπική τους πείρα ἔχουν
διδάξει ὅτι ὑπάρχουν δύο εἴδη πίστεως. ῾Η μία εἶναι ἡ πίστη ἐξ
ἀκοῆς καί ἡ ἄλλη εἶναι ἡ πίστη ἐκ θεωρίας. ῾Η δεύτερη ἔχει μεγαλύτερη ἀξία, γιατί εἶναι μιά προσωπική γνώση τοῦ Θεοῦ. Μή
ὑπαρχούσης ὅμως αὐτῆς τῆς πίστεως ἤ γιά νά φθάση κανείς σέ
αὐτήν εἶναι ἀνάγκη νά πιστεύη στήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ,
τῶν Ἀποστόλων καί ὅλων τῶν ἁγίων...
῾Ο Οὐράνιος Πατήρ

***
῾Η ἠθικολογική ἀνάλυση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πού συνδέεται μέ τήν ἀνεκδοτολογία καί τίς «εὐσεβεῖς» σκέψεις πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τόν ἀγνωστικισμό καί
τήν ἀθεΐα. Ὄχι μόνον ἀνοίγει τόν δρόμο γιά τήν ἀθεΐα, ἀλλά

εἶναι ἀθεΐα, ἀφοῦ, κατά τούς ἁγίους Πατέρας, τό νά παραθεωρῆται τό δόγμα πού ἀποτελεῖ τήν ἔκφραση τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς
καί νά παραθεωροῦνται οἱ λόγοι τῶν ἁγίων Πατέρων μέ τήν
σκέψη ὅτι οἱ σύγχρονοι δέν θά μπορέσουν νά τούς καταλάβουν
εἶναι ἀθεΐα.
Πολλές φορές διερωτώμεθα. Πῶς κάνουμε μιά ἠθικολογική ἀνάλυση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ τήν στιγμή κατά τήν ὁποία
ἡ Ἐκκλησία μέ τά λατρευτικά της κείμενα, μέ τήν ἁγιογραφία
κλπ. ἐπιμένει νά θεολογῆ; Γιατί αὐτή ἡ διάσπαση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς; Πῶς εἶναι ἐπιτρεπτό π.χ. κατά τήν ἑορτή τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ τά τροπάρια νά παρουσιάζουν
ὅλη τήν μυστική ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ Χριστιανοί
νά ἀκοῦνε ἕνα ἄγευστο καί ἄνοστο ἠθικολογικό κήρυγμα; Γι’
αὐτό μέ ἁπλές λέξεις θά παρουσιάσουμε μερικές θεολογικές
πλευρές γιά τήν διδασκαλία καί τά θαύματα, πού ἐπιτέλεσε ὁ
Χριστός, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τό θαῦμα τοῦ δούλου τοῦ
ἑκατοντάρχου*.
Διδαχή καί θαῦμα

***
Ὅπως ὁ σπόρος ἐξωτερικά δέν δείχνει κάτι σπουδαῖο, ἐσωτερικά ὅμως κρύπτει μεγάλες δυνάμεις πού μποροῦν μέ ὁρισμένες
προϋποθέσεις νά ἐκδηλωθοῦν, ἔτσι καί ὁ θεῖος λόγος ἐξωτερικά
φαίνεται πτωχός, ἀδύνατος ἐν σχέσει μέ τούς ἄλλους περίτεχνους ἀνθρωπίνους λόγους, ἀλλά ὅμως κρύβει τέτοιες δυνάμεις
μέσα του, πού ὅταν τίς δῆ κανείς ἐκπλήσσεται. Κάτω ἀπό τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ πού ἀναγεννᾶ τόν
ἄνθρωπο. Ἔτσι ἐξηγεῖται ὅτι ἀπό μερικές φράσεις τοῦ Εὐαγγελίου ἤ ἀπό μερικές φράσεις ἑνός κηρύγματος μεταστρέφονται
ψυχές καί πιστεύουν στόν Χριστό...
... Γιατί ὁ σκοπός τοῦ ὀρθοδόξου κηρύγματος δέν εἶναι νά
βάλη τίς κοινωνικές συνθῆκες μέσα στήν θεία Λειτουργία ἤ νά

βγάλη τόν ἄνθρωπο τήν ὥρα ἐκείνη ἔξω ἀπό τήν εὐχαριστιακή
κοινότητα, ἀλλά νά μεταβάλη τόν πιστό, ὥστε, ἐξερχόμενος
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί εἰσερχόμενος στόν κοινωνικό βίο, νά
τόν μεταμορφώση...
Ἡ ἐκκλησιαστική διδαχή

***
Ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες διά μέσου τῶν αἰώνων εἶναι φορεῖς
τῆς μαρτυρικῆς ἱερωσύνης τοῦ Χριστοῦ. Θυσιάζονται συνεχῶς,
προσφέρουν τόν ἑαυτό τους γιά νά βοηθήσουν τό ποίμνιό τους.
Κατά τό πρότυπο τοῦ Χριστοῦ θυσιάζονται καθημερινῶς ὑπέρ
τῶν προβάτων καί ἔπειτα σταυρώνονται ἀπό τά ἴδια τά πρόβατα. ῾Η ἱερωσύνη δέν εἶναι ἀπόλαυση καί ἄνεση, ἀλλά σταυρός
καί μάλιστα ὀδυνηρός σταυρός. Οἱ ἱερεῖς δέν εἶναι κοσμικοί
ἄρχοντες, ἀλλά Ποιμένες μέ θυσιαστικό ἦθος, πού κάνουν τά
πάντα γιά νά σώσουν τά πρόβατα. Δηλαδή, οἱ ἴδιοι θυσιάζονται
καθημερινά καί ἔτσι θεραπεύουν τούς ἀρρώστους, τούς δίνουν
ζωή...
...Κατά τήν δυτική ἀντίληψη ὁ ἱερεύς προτρέποντας τούς
Χριστιανούς νά κάνουν καλά ἔργα, χορηγεῖ εἰσιτήρια γιά νά
εἰσέλθουν στόν Παράδεισο, νά δοῦν τόν Θεό καί νά θεραπευθοῦν, ἐνῶ κατά τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία ὁ ἱερεύς θεραπεύει,
μέ τήν βοήθεια τῆς θείας Χάριτος, τόν ἀσθενῆ ἄνθρωπο, ὥστε ἡ
θέα τοῦ Θεοῦ νά γίνη φῶς καί ζωή. Γιατί, σκοπός τοῦ ἀνθρώπου
δέν εἶναι νά φθάση στόν Θεό, ἀλλά νά φθάση θεραπευμένος,
γιατί διαφορετικά αὐτή ἡ θέα τοῦ Θεοῦ θά εἶναι φωτιά, καταδίκη γι’ αὐτόν...
Μαρτυρική ἱερωσύνη

***
Πολλοί εἶναι οἱ Χριστιανοί πού ἐπιθυμοῦν τήν ἀκρόαση τοῦ
λόγου τοῦ Θεοῦ, τήν γνώση τοῦ τρόπου τῆς σωτηρίας τους καί

τήν γνώση διαφόρων θεολογικῶν ἀληθειῶν, ἀλλά δέν ἀγωνίζονται νά καρποφορήση μέσα τους ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
Στήν ἐποχή μας ὑπάρχει νοοτροπία νά ἀκοῦμε ἀναλύσεις πατερικῶν κειμένων καί νά μιλᾶμε θεολογικά, ἀλλά δυσκολευόμαστε συγχρόνως νά τηρήσουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά φυλάξουμε
τίς ἐντολές. Στήν πράξη ἀποδεικνυόμαστε ἐντελῶς ἀνίσχυροι νά
ἀντιμετωπίσουμε μιά δύσκολη κατάσταση. ῾Οπότε, τί σημασία
ἔχει νά κατέχουμε γνώσεις γύρω ἀπό τήν χριστιανική ζωή,
ἐνῶ στήν πράξη εἴμαστε πνευματικά πτωχοί; ῾Ο ἅγιος Μάξιμος λέγει ὅτι ἡ γνώση ἀποκεκομμένη ἀπό τήν πράξη εἶναι θεολογία δαιμόνων. Χρειάζεται ἀγώνας γιά νά τηροῦμε τίς ἐντολές
καί ἔτσι νά προχωρήσουμε στήν θεωρία τοῦ Λόγου καί ὄχι νά
στεκόμαστε στήν ἀκρόαση τοῦ λόγου. Νά εἴμαστε φιλάρετοι καί
ὄχι ἁπλῶς φιλήκοοι καί φιλοθεάμονες.
Ἁγία Γραφή καί Πατέρες

***
Τό προφητικό κήρυγμα, ὡς κήρυγμα ἐλευθερίας τοῦ
ἀνθρώπου, ἀπό κάθε τυραννία, πού κατά βάση εἶναι ἡ βασιλεία
τοῦ Σατανᾶ, πρέπει νά λάβη τήν θέση του στήν σημερινή ἐκκλησιαστική ζωή. Σήμερα χρειάζονται Προφῆτες πού εἰρηνικά
καί ἤρεμα δηλαδή θυσιαστικά θά κρίνουν τήν ἱστορία καί θά
ἀνοίγουν δρόμους γιά τήν βίωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι,
ἡ Ἐκκλησία εἰρηνικά θά πάρη θέση στά φλέγοντα προβλήματα, πού μαστίζουν τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες, θά δείξη τό ἐνδιαφέρον της γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, τῆς
ἀνθρωπίνης θελήσεως καί τήν θέωση τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀνισότητα καί προφητεία

