Μπορεῖ ὁ χριστιανός νά
κάνει πολιτικό γάμο;
Ἐλευθερίου Βενιζέλου

Νὰ πῶς ἀπάντησε ἕνας μεγάλος
πολιτικός τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος, ὁ
Ἐλευθέριος Βενιζέλος, τό 1930:
«… Ἠμπορεῖ κανείς νά εἶναι Χριστιανός καί νά μή θέλῃ νά κάμῃ ἱεροτελεστία, ἀλλά δέν ἠμπορεῖ νά
εἶναι ὀρθόδοξος, διότι ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία θεωρεῖ τόν γάμον μυστήριον. Δέν ἠμπορεῖς, κύριε, νά μοῦ
λέγῃς ὅτι εἶσαι χριστιανός ὀρθόδοξος,
ἐφ’ ὅσον δέν δέχεσαι τά δόγματα τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Δέν λέγω, ὅτι εἶσαι ὑποχρεωμένος
νά κάμῃς δήλωσιν ἐνώπιον τοῦ ληξιάρχου, ὅτι εἶσαι χριστιανός ὀρθόδοξος,
ἀλλ’ ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὁμολογεῖς σαυτόν
ὀρθόδοξον χριστιανόν, ὀφείλεις νά τελέσῃς τό μυστήριον τοῦ γάμου, διότι
ἄλλως δέν ἀνήκεις πραγματικῶς εἰς
τό ποίμνιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἀλλά νά μή μοῦ λέγῃ κανείς
ὅτι θέλει καί ὀρθόδοξος χριστιανός νά
εἶναι, ἀλλά νά μή κάμῃ τόν γάμον μέ
ἱεροτελεστία […].
Ἐνῶ εἶμαι πλήρως σύμφωνος
ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως,
λέγω μόνον εἰς τόν πολίτην νά εἶναι
καί αὐτός εἰλικρινής. Τοῦ λέγω: Θέλεις τήν ἐλευθερίαν τῆς συνειδήσεώς
σου; Τήν ἔχεις. Ἀλλά μή μοῦ λέγῃς
ὅτι εἶσαι χριστιανός ὀρθόδοξος, ἐφ’
ὅσον δέν ἀναγνωρίζεις καί τά δόγματα καί τά μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας!»

Πρακτικές συμβουλές
στοὺς γονεῖς
Γέροντος Σωφρονίου

Μήν ἐλέγχετε συνεχῶς τούς
ἄλλους καί ἰδιαίτερα τά παιδιά σας.
Ζῆστε ἐσεῖς σωστά καί κεῖνα θά
βροῦν τό δρόμο τους, θά καταλάβουν
καί θά διορθωθοῦν. Μή τούς λέτε
συνέχεια τί νά κάνουν ἤ πῶς νά τό
κάνουν, πῶς νά συμπεριφερθοῦν, πῶς
νά μιλοῦν, νά μή φωνάζουν, νά μή
νευριάζουν… Ἀφῆστε ὅλα αὐτά νά
τά δοῦν στή δική σας ζωή, στή καθημερινή συμπεριφορά σας.
Μήν εἶστε ἕτοιμοι νά δίνετε πάντα
συμβουλές. Μή λέτε στόν ἄλλον τί
νά κάνει ἤ πῶς νά τό κάνει, πῶς νά
φερθεῖ κλπ. Ἀφῆστε τον νά δεῖ αὐτό
πού λέτε στή δική σας ζωή μᾶλλον
παρά στά λόγια σας. Ἀφῆστε Ἄλλον
-τόν Θεό δηλαδή- νά μιλήσει στήν
ψυχή του…
Ἄς μεγαλώνουν τά παιδιά χωρίς συνεχῆ πίεση καί συνεχεῖς ὑποδείξεις, χωρίς ἄσκηση βίας καί πιεστικῆς ἐξουσίας. Μετά ἀπό κάποια
πράξη τοῦ παιδιοῦ πού πληρώνει
συνέπειες, προσέξτε μή σᾶς ξεφύγουν
ἐκφράσεις: «δέν σοῦ τά ΄λεγα ἐγώ!…
Ἄν μέ ἄκουγες… Νά τώρα!! Αὐτός
εἶναι ἕνας δριμύς ἔλεγχος πού πληγώνει βαθιά τό παιδί. (Πατέρας καί
Ἄσωτος υἱός του. Ὑπέροχο παράδειγμα!).
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Ὁ 100χρονος ἡγούμενος καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ
Ὁ ἡγούμενος τῆς ἁγιορειτικῆς Μονῆς
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἀπάντησε
πρόσφατα σὲ κάποιες ἐρωτήσεις σχετικὰ μὲ τὴν τραγικὴ κατάσταση στὴν
Οὐκρανία καὶ γιὰ τὸ πῶς μπορεῖ νὰ
ἐπανέλθει ἡ εἰρήνη στὴν χώρα.
«Νὰ ζεῖς σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο,
νὰ προσεύχεσαι καὶ νὰ βοηθᾶς τοὺς
ἀνθρώπους, νὰ μὴν τοὺς ξεχωρίζεις σέ
«δικούς μας» καὶ «δικούς σας».
Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ 100χρονου
ἡγουμένου τῆς ρωσικῆς (οὐκρανικῆς)
ἁγιορείτικης Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἀρχιμανδρίτου Ἱερεμία, σὲ
ἐρώτηση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ζαπορόζιε καὶ Μελιτουπόλεως κ. Λουκᾶ.
«Οἱ Οὐκρανοὶ προσκυνητὲς ρωτοῦν
πολλὲς φορές: Τί συμβαίνει; Πότε θὰ
ἔχουμε εἰρήνη; Ἡ ἀπάντηση εἶναι
ἁπλή: Ἡ τυπικὴ σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία, οἱ κατηγορίες καὶ οἱ συκοφαντίες
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ἀποσχιστικὲς τάσεις, ἡ λατρεία τῶν ἀνέσεων,
τῶν χρημάτων καὶ τῶν διασκεδάσεων
εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἀναστάτωσης στὴν
χώρα, ποὺ ἐπέτρεψε ὁ Θεός.

Συχνὰ οἱ ἄνθρωποι περιμένουν ἀπὸ
ἐμᾶς προφητεῖες, ἡ προφητεία μας
ὅμως δίδεται γιὰ μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι
γιὰ νὰ ὀργανώσουμε τὴν προσωπική
μας πνευματικὴ ζωὴ ἢ γιὰ νὰ μὴν
ἀνησυχοῦμε. Οἱ ἄνθρωποι θέλουν νὰ
ὠφεληθοῦν ἀπὸ τοὺς λόγους τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων, γιὰ νὰ συμβεῖ ὅμως
αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχουν νοῦ καθαρὸ καὶ
νὰ μποροῦν νὰ ἑρμηνεύσουν τὰ γεγονότα ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. Αὐτὸ προϋποθέτει τὴν ὕπαρξη μιᾶς πνευματικῆς
ἁπλότητας, ἀγάπης καὶ προσευχῆς,
τὰ ὁποῖα φέρνουν μία διάκριση, καὶ
ὄχι τὸ νὰ «βυθίζεσαι» στὴν πληθώρα
τῶν εἰδήσεων τοῦ Τύπου.
Γιὰ νὰ εἰρηνεύσουμε ὅσο πιὸ γρήγορα γίνεται, εἶναι οὐσιῶδες νὰ ζοῦμε
μὲ εὐλάβεια καὶ μὲ ἐπιείκεια πρὸς
τοὺς ἄλλους καὶ νὰ ἀκολουθοῦμε τὶς
ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ. Πρέπει νὰ προσέχουμε τὴν πνευματική μας ζωὴ καὶ
νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀδύνατο χωρὶς εἰλικρινὴ μετάνοια, χωρὶς συνεχὴ συμμετοχὴ στὶς ἀκολουθίες, χωρὶς τὴν μετάληψη τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος

τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς προσευχή, χωρὶς
ἀγάπη γιὰ τὴν Ἐκκλησία, χωρὶς σεβασμὸ γιὰ τὸν πλησίον μας. Δὲν θὰ
ἔπρεπε νὰ χωρίζονται σὲ «ἐμεῖς» καὶ
«ἐσεῖς», σὲ «πατριῶτες» καὶ «σχισματικούς», σὲ αὐτοὺς ποὺ μιλοῦν ρωσικὰ
καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ μιλοῦν οὐκρανικά,
ἐπειδὴ εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι μὲ τὸ
Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
Ἀνοῖξτε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ θὰ δεῖτε
τὰ πάντα ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ Λόγου τοῦ

Ἐκεῖνος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός!
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός «ὀνομάστηκε ἄνθρωπος, ὀνομάστηκε υἱός τοῦ
ἀνθρώπου, ὀνομάστηκε ὁδός, ὀνομάστηκε θύρα, ὀνομάστηκε πέτρα...
Γιατί ὀνομάστηκε ὁδός; Γιά νά
μάθεις ὅτι μέ Αὐτόν ἀνεβαίνουμε
στόν Πατέρα.
Γιατί ὀνομάστηκε πέτρα; Γιά νά
μάθεις τή χρησιμότητα καί τή σταθερότητα τῆς πίστης!
Γιατί ὀνομάστηκε θεμέλιο; Γιά
νά μάθεις ὅτι ὅλα τά βαστάζει!
Γιατί ὀνομάστηκε ρίζα; Γιά νά
μάθεις ὅτι ἀνθίζουμε μέσα σέ Αὐτόν.
Γιατί ὀνομάστηκε βοσκός; Ἐπειδή μᾶς ποιμαίνει.
Γιατί ὀνομάστηκε πρόβατο;
Ἐπειδή γιά χάρη μας θυσιάστηκε
καί ἔγινε ἐξιλαστήριο θύμα.
Γιατί ὀνομάστηκε ζωή; Ἐπειδή
μᾶς ἀνέστησε, ἐνῶ ἤμασταν νεκροί.

Θεοῦ. Σᾶς φαίνεται πὼς ὁ Θεὸς μᾶς
ξέχασε, Ἐκεῖνος ὅμως μᾶς ἀγαπάει
καὶ θέλει τὴν σωτηρία μας. Δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ μᾶς σώσει χωρὶς τὴν θέλησή μας καὶ τὴν ἐνεργὴ συμμετοχή
μας.
Ἁμαρτάνοντας καὶ μένοντας ἀδιόρθωτοι, ἐναντιωνόμαστε στὴν σωτηρία μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ
Θεὸς ἐφαρμόζει θεραπεῖες πικρὲς καὶ
ἐπώδυνες».
Γιατί ὀνομάστηκε φῶς; Ἐπειδή
μᾶς ἀπάλλαξε ἀπό τό σκοτάδι.
Γιατί ὀνομάστηκε βραχίονας;
Ἐπειδή εἶναι ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα.
Γιατί ὀνομάστηκε Λόγος; Ἐπειδή γεννήθηκε ἀπό τόν Πατέρα. Γιατί ὅπως ὁ δικός μου λόγος γεννιέται
ἀπό τήν ψυχή μου, ἔτσι καί ὁ Υἱός
γεννήθηκε ἀπό τόν Πατέρα.
Γιατί ὀνομάστηκε ἔνδυμα; Ἐπειδή Τόν ντύθηκα ὅταν βαπτίσθηκα.
Γιατί ὀνoμάστηκε τράπeζα;
Ἐπειδή Τόν ἐσθίω, ἀπολαμβάνoντας τά Μυστήρια.
Γιατί ὀνομάστηκε οἶκος; Ἐπειδή
κατοικῶ μέσα σέ Αὐτόν;
Γιατί ὀνομάστηκε ἔνοικος;
Ἐπειδή γινόμαστε ναός Του.
Γιατί ὀνομάστηκε κεφαλή;
Ἐπειδή ἔγινα μέλος Του.
Γιατί ὀνομάστηκε νυμφίος;
Ἐπειδή πῆρε τήν ψυχή μου νύμφη.
Γιατί ὀνομάστηκε ἁγνός; Ἐπειδή
μέ ἔλαβε παρθένο.
Γιατί ὀνομάστηκε Κύριος; Ἐπειδή εἶμαι δοῦλος Του».

Ἡ Ἀ λή θ ε ι α ε ἶ ν α ι ὁ Χ ρ ι σ τ ό ς
Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη

Ὁ Κύριος δὲν ἐνηνθρώπησε γιὰ νὰ εἰσηγηθῆ μία νέα φιλοσοφικὴ πρότασι γιὰ
τὴν ἀλήθεια ἢ ἔστω καὶ μία νέα ἠθικὴ
συμπεριφορὰ ἢ μία νέα μεταξὺ ἄλλων
θρησκεία, ἀλλὰ γιὰ νὰ φέρη στὸν κόσμο
σαρκωμένη τὴν Ἀλήθεια, τὸν ἑαυτό Του.
Ἔκτοτε γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς ἡ Ἀλήθεια
εἶναι ὁ Χριστός. Κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη
τὸν Θεολόγο καὶ Εὐαγγελιστή: «ὁ νόμος
διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο».
Καὶ ἐπειδὴ ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ Ἀλήθεια,
ἐλευθερώνει ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ ἄγνοια
καὶ σώζει τὸν ἄνθρωπο: «γνώσεσθε τὴν
Ἀλήθειαν, καὶ ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει
ὑμᾶς». Ὑπάρχουν πολλὲς ἀπόψεις γιὰ
τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ ἕνας μόνος εἶναι ἡ
Ἀλήθεια.
Αὐτὸν τὸν Χριστὸ - Ἀλήθεια προεφήτευσαν οἱ Προφῆται, ἐκήρυξαν οἱ Ἀπόστολοι, ὡμολόγησαν οἱ Μάρτυρες, ἐδογμάτισαν οἱ Πατέρες. Αὐτὸς ὁ Χριστὸς εἶναι
«φῶς ἐκ φωτός, Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ
ἀληθινοῦ, ὁμοούσιος με τὸν Πατέρα».
Αὐτὸς ὁ Χριστὸς ἕνωσε τὴν θεία φύση μὲ
τὴν ἀνθρώπινη φύσι στὴν ὑπόστασί Του,
στὸ ἕνα πρόσωπό Του, στὸ πρόσωπο τοῦ
Λόγου. Αὐτὸς ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ Ἀλήθεια, γιατὶ μὲ τὸν θάνατό Του νικᾶ τὸν
θάνατό μας καὶ μὲ τὴν Ἀνάστασί Του
μᾶς χαρίζει τὴν αἰώνιο ζωή.

Αὐτὴν τὴν Χριστοαλήθεια δὲν μποροῦμε
νὰ τὴν συμβιβάσουμε μὲ τὶς «ἀλήθειες»
τῶν ἄλλων θρησκειῶν καὶ ἄλλων πίστεων. Ὁ Χριστὸς εἶναι ὅλη ἡ Ἀλήθεια.
Δὲν εἶναι ἡ μισὴ Ἀλήθεια, ποὺ πρέπει νὰ
συμπληρωθῆ ἀπὸ ἄλλες ἀλήθειες.
Ἔχοντας αὐτὴν τὴν πίστι καὶ ὁ μεγάλος
Ντοστογιέφσκη ἔγραψε: «Πιστεύω ὅτι ὁ
Χριστὸς εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἀλλὰ ἐὰν μὲ
πείση κανεὶς ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι ἀλήθεια, ἐγὼ θὰ προτιμοῦσα νὰ εἶμαι μὲ τὸν
Χριστὸ παρὰ μὲ τὴν ἀλήθεια».
Ὁ Ντοστογιέφσκη καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι πιστοὶ Χριστιανοὶ πράγματι προτιμοῦμε,
πιστεύουμε στὴν προσωποποιημένη καὶ
σαρκωμένη Ἀλήθεια καὶ ὄχι σὲ κάποιες
ἀπρόσωπες ἀλήθειες, ἰδέες.
Στὴν Ρωσία, στὰ χρόνια τοῦ μαχητικοῦ
ἀθεϊσμοῦ, κάποιος κομματικὸς παράγων
προσπάθησε μὲ μία «ἐπιστημονική» ὁμιλία του νὰ πείση τὸ ἀκροατήριό του ὅτι ἡ
Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι μύθος. Ἐνόμισε ὅτι ὅλοι ἐπείσθησαν. Ὅταν ἐρώτησε
ἐὰν κάποιος ἔχη νὰ εἰπῆ κάτι, ἐζήτησε
τὸν λόγο ἕνας εὐσεβὴς Ρῶσος, ὁ ὁποῖος
εἶπε δυὸ λέξεις μόνον: «Χριστὸς Ἀνέστη».
Ὅλο τὸ ἀκροατήριο ἐβροντοφώνησε:
«Ἀληθῶς Ἀνέστη». Ἡ σαρκωμένη Ἀλήθεια, ὁ Χριστός, ἐνίκησε τὶς «ἀλήθειες»
τοῦ κόσμου τούτου.

