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«ΤΟ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α  ΊΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

Ο
 χρόνος, αγαπητοί μου, κατά την διαδρομή 
του εμφανίζει στην σκηνή διάφορα γεγονότα, 

τών οποίων ποικίλη ε!νε ή έπίδρασι πάνω στην ι
στορία τοϋ κόσμου. Άλλ’ ε'να γεγονός, πού ελαβε 
χώρα σέ μία άσημη γωνιά τοΰ πλανήτη μας, κυ
ριαρχεί αναμφισβήτητα όλων τών γεγονότων. Εΐ- 
νε εκείνο, πού ή Εκκλησία εορτάζει κατ’ ετος την 
25η Δεκεμβρίου.

Τό μέγιστο τών γεγονότω ν τής ιστορίας
Ή γέννησι τοϋ Σωτήρος Χριστού. Ιδού τό μέ

γιστο τών γεγονότων τής παγκοσμίου ιστορίας, 
πού ζή αιώνια στην καρδιά τών εκλεκτών. Πού 
εϊνε τά γενέθλια τών βασιλέων, τών αύτοκρατό- 
ρων, τών μεγάλων καταχτητών τοϋ κόσμου; Τά ό- 

νόματά τους καπνός ήταν καί διελύθησαν, «πομφόλυγες ήσαν καί διερράγη- 
σαν». Έ χουν λησμονηθή. Και ενώ πολλοί από μάς δεν γνωρίζουμε τήν ημε
ρομηνία τής γεννήσεως προσφιλεστάτων μας προσώπων, δεν υπάρχει όμως 
παιδί δημοτικού σχολείου χριστιανικής χώρας, τό όποιο νά μη γνωρίζη την η
μερομηνία τής γεννήσεως τού Θείου Βρέφους τής Βηθλεέμ.

Γεννήθηκε ό Σωτήρας. Πότε; «"Οτε ήλθε τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, έξαπέ- 
στειλεν ό Θεός τον Υιόν αύτοϋ, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον ύπό νόμον, 
'ίνα τους υπό νόμον έξαγοράστ), 'ίνα την υιοθεσίαν άπολάβωμεν» (Γαλ. 4, 4-5). 
Έ τσι κηρύττει γιά τό ιστορικό γεγονός, πού χώρισε τήν Ιστορία σέ δύο μεγά
λες περιόδους, ό απόστολος τών εθνών.

Γιατί ό Σωτήρας δεν ήλθε νωρίτερα;
Στην εόλογοφανή αυτή άπορία θά μπορούσαμε ν’ άπαντήσωμε άμέσως με
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τό ρητό τοΰ προφήτου- «Τίς εγνω  
νοϋν Κυρίου, καί τίς αύτοϋ σύμβου
λος έγένετο;»  (Ήσ. 40, 13). Ό 
Κύριος, ή άπειρη σοφία και αγαθό
τητα, έχει καταρτίσει τά σοφά, τα 
αλάνθαστα σχέδια για την ανθρωπό
τητα πριν άπό αιώνες, πριν από την 
δημιουργία τοΰ κόσμου, και όλα 
αότά πραγματοποιεί σέ καιρό 
κατάλληλο. Έμεΐς, όντα πεπε
ρασμένης διάνοιας, δεν είμαστε σέ 
θέσι να έξιχνιάσωμε τις βουλές τοΰ 
Θεοΰ. «Τίς εγνω νοϋν Κυρίου, καί τίς 
αύτοϋ σύμβουλος έγένετο;».

Ά νάφλεξι τής νοσταλγίας
Ή Γράφη λέγει: «'Ότε ήλθε τό πλή

ρωμα τού χρόνου». Και οί σοφοί πα
τέρες καί διδάσκαλοι τής Εκκλησίας, 
έμβαθύνοντας στο ρητό αότό, κηρύτ
τουν, ότι ή γέννησι τοΰ Χριστού θα 
μπορούσε να γίνη νωρίτερα, θα μπο
ρούσε να γίνη άμέσως μετά την πτώ- 
σι των πρωτοπλάστων μέσα στόν κή
πο τής Έδέμ, άλλα θά ήταν άκαιρη. 
Καί εξηγούμαστε.

Ό άνθρωπος, άφού μέ τον Άδάμ ε
ξέλεξε τό κακό, θά έπρεπε νά δοκι- 
μάση όλη την πίκρα, όλες τίς φρικτές 
συνέπειες τής άποστασίας του άπό 
τον Θεό, γιά νά μισήση την κακία, νά 
ποθήση την άρετή, νά νοσταλγήση 
την παραδείσια ζωή, που ζούσε κον
τά στόν ουράνιο Πατέρα. Ό άσωτος, 
αφού έκουσίως έγκατέλειψε τον Πα
τέρα, όραματιζόμενος μακρυά άπ’ 
αυτόν πύργους ευδαιμονίας, δεν υ
πήρχε πλέον άλλος τρόπος νά έπαν- 
έλθη στόν εαυτό του, παρά μέ τό νά 
γευθή ό ϊδιος τούς καρπούς τής άπο
στασίας του. Θά επρεπε ό άποστά- 
της νά διψάση, νά πεινάση, νά χάση 
την άξιοπρέπειά του, νά γίνη δούλος, 
υπηρέτης κτηνών, νά ζήση καί ν’ άνα- 
πνεύση όλη την δυσοσμία τού σταύ- 
λου, γιά νά θυμηθή την εύωδία τού 
κήπου τής πατρικής οικίας, ν’ άνα-

στενάξη καί νά πή άπό τά βάθη τής 
καρδιάς του τό περίφημο έκεϊνο: 
«Ήμαρτον εις τον ούρανόν καί ένώ- 
πιόν σου· ούκέτι είμί άξιος κληθήναι 
υιός σου» (Λουκ. 15, 18).
Ώρίμανσι τοΰ αποστήματος τοΰ κακοΰ

«’Ότε ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρό
νου». Τί κάνει ό ιατρός, όταν παρου- 
σιασθή στο σώμα φλεγμονή, απόστη
μα; Περιμένει πρώτα νά ώριμάση τό 
άπόστημα, νά συγκεντρωθούν έκεϊ ό
λοι οί βλαβεροί χυμοί, καί κατόπιν 
μέ τό νυστέρι σχίζει την σάρκα, 
στραγγίζει καί καυτηριάζει τό τραύ
μα μέχρι την ρίζα. Έ τσι καί ή θεία 
πρόνοια, άπείρως σοφώτερη τής 
προνοίας τού ιατρού, άφησε νά ώρι
μάση τό κακό, νά έκδηλωθή όλη ή 
μωρία καί ή εγκληματικότητα τού ά- 
ποστάτη άνθρώπου, γιά νά πεισθή εξ 
ιδίας πείρας, γιά νά δή μόνος του καί 
νά παραδεχθή ό,τι δεν ήθελε νά πα- 
ραδεχθή ώς κακό καί ολέθριο γιά την 
ζωή του.

Καί πράγματι. Κατά τό μακρύ δι
άστημα τών πέντε καί πλέον χιλιετι
ών ό άνθρωπος είδε την μωρία καί 
την έγκληματικότητα ν’ αυξάνουν συ
νεχώς, νά λαμβάνουν κολοσσιαίες δι
αστάσεις. Ό μελετητής τής προχρι- 
στιανικής ιστορίας δεν μπορεϊ παρά 
ν’ άναστενάξη καί νά κλάψη μαζί μέ 
τά έκλεκτά πνεύματα τής άρχαιότη- 
τας γιά τήν κατάπτωσι, στην όποία  
είχε βυθισθή ό κόσμος.
Θρησκεία καί ήθική σέ κατάπτωσι

Τον άληθινό Θεό οί άνθρωποι ά- 
γνοούσαν, καί άντ’ αύτού είχαν θεο
ποιήσει τά στοιχεία τής φύσεως, τά 
ζώα, τά πτηνά, τά φίδια καί τά άλλα 
έρπετά, καί είχαν κατασκευάσει εί
δωλα, μπροστά στά όποία έντρομοι 
προσέφεραν τίς φρικτότερες θυσίες. 
Στις όχθες τών ποταμών σέ καιρό ά- 
νομβρίας οί δύστυχοι γονείς έσφαζαν
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τά παιδιά  τους. 01 καλλιμάρμαροι, 
ναοί τής Αφροδίτης, της Άρτέμιδος, 
της Άστάρτης στην Κόρινθο, Έφεσο, 
Κύπρο καί άλλοϋ αναστέναζαν από 
τους Θρήνους παρθένων, που προσέ- 
φεραν ώς θυσία την τιμή τους στις 
αισχρές θεότητες. Τα στάδια τών με- 
γαλοπόλεων αντηχούσαν άπό τις ζη
τωκραυγές εκατομμυρίων μωρών αν
θρώπων, που άνακήρυτταν ώς θεούς 
τούς βασιλείς καί αύτοκράτορες, τών 
όποιων οΐ αισχρές πράξεις έκαναν α
κόμη καί τούς σατόρους νά κοκκινί
ζουν άπό ντροπή. Αυτή ή χιονοσκέ- 
παστη κορυφή τοϋ Όλυμπου, ή υπο
τιθέμενη κατοικία τών θεών, άνδρών 
καί γυναικών, ήταν τόπος οργίων, 
κάθε δέ αμαρτωλός είχε προστάτη 
του ενα θεό: ό μοιχός τόν Δία, ό κλέ
πτης τον Έρμη, ό φιλοπόλεμος τόν 
Άρη... Ή κακία θεοποιημένη στα 
πρόσωπα τών θεών τής αρχαιότητας.

Αλλά μαζί μέ τήν θρησκεία είχε 
καταπέσει καί ή ηθική. Ό εγωισμός 
κυριαρχοΰσε στίς σχέσεις τών αν
θρώπων. Άπό τό ενα εκατομμύριο 
κατοίκων πού άριθμοΰσε ή Ρώμη τό 
μισό ήταν δοϋλοι. Άπό τίς 500 χιλιά
δες κατοίκων της Αθήνας οί 400 χιλι
άδες ζοϋσαν ώς δοϋλοι. 01 δυστυχείς 
αύτοί άνθρωποι μόνο καθήκοντα εί
χαν καί καθόλου δικαιώματα. 'Ο γά
μος είχε διαλυθή. Πλήθη διεφθαρμέ
νων γυναικών είχαν κατακλύσει τις 
πόλεις καί καμμία διαμαρτυρία δεν 
άκουόταν γιά τό κατάντημα αύτό.
Άπό τόν σταϋλο στο αγγελικό ΰψος

«Ότε ήλθε τό πλήρωμα τοϋ χρό
νου». ΤΩ Κύριε! Σταϋλος ακάθαρτος, 
στόν όποιο είχε συσσωρευθη κοπριά 
αιώνων, αότή ήταν ή όψι τοϋ κόσμου, 
όταν μία παγερή νύχτα τοϋ χειμώνα 
γεννηθηκες σ’ ένα σπήλαιο, σ’ ενα 
σταϋλο, όπου κατοικούσαν τά ζώα,

που πρώτα αύτά σέ αναγνώρισαν ώς 
Κύριο κατά τήν προφητική φωνή: 
« ’Έγνω βοϋς τόν κτησάμενον καί ό
νος τήν φάτνην τοϋ κυρίου αύτού· Ι 
σραήλ δέ με ούκ εγνω καί ό λαός με 
οό συνήκεν» (Ήσ. 1, 3). Πέρα άπό 
τόν σταϋλο αυτό, σέ άπόστασι χιλιο
μέτρων, υπήρχαν οί κατοικίες τών 
ανθρώπων, οί λαμπρές οικοδομές 
αρχιερέων καί γραμματέων, οί όποι
ες δέν άνοιξαν γιά νά σέ υποδεχθούν, 
διότι έκεϊ μέσα κατοικούσαν τά δί
ποδα έκεϊνα κτήνη, γιά τά όποια ό 
προφήτης είπε: «άνθρωπος εν τιμή 
ών ού συνήκε, παρασυνεβλήθη τοϊς 
κτήνεσι τοϊς άνοήτοις καί ώμοιώθη 
αΰτοϊς» (Ψαλμ. 48, 13).

Έ τσι ό σταϋλος ήταν τό σύμβολο, 
που κατά τόν ζωηρότερο τρόπο συμ
βόλιζε τήν ήθική, τήν κοινωνική καί 
την θρησκευτική κατάπτωσι τής αν
θρωπότητας.

Άλλ’ ώ τών θαυμασίων σου, άγία 
Τριάς! Ό Κύριος, ό όποιος γεννήθηκε 
στόν σταϋλο, έλαβε τόν αποκτηνωμέ
νο άνθρωπο, άφυπνισε μέσα στήν 
συνείδησί του τήν ιδέα της θείας του 
καταγωγής, χάραξε τούς κανόνες μι
ας άπλής καί άγιας ζωής, τοϋ διάνθι
ζε τόν δρόμο πρός τόν ουρανό, προ- 
πορεύθηκε σηκώνοντας τόν τίμιο 
σταυρό, τοϋ έδωσε δυνάμεις υπερφυ
σικές, καί τοϋ είπε: «Ακολουθεί μοι»  
(Ματθ. 9, 9).

Καί ό άνθρωπος, ό όποιος προ 
Χριστού ήταν δίποδο κτήνος, που 
κλωτσούσε πρός κάθε κατεύθυνσι, ε- 
γινε μέ τήν δύναμι τού Χριστού ό έν- 
σαρκος άγγελος, πού ενώνει καί αυ
τός την φωνή του μέ τό άσμα τών άγ- 
γέλων καί ψάλλει χαρμοσύνως: «Δό
ξα έν ύφίστοις θεω καί επί γης ειρή
νη, έν άνθρώποις ευδοκία»  (Λουκ. 2, 
14).

(Από τό βιβλίο τοϋ μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης Αύγουστίνου «Χριστούγεννα», σελ. 114-123).
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Τό έσχατολογικο βδελυγμό Οοφιιβ ΟΙιπδίϊ 
και ή στάσις τών χριστιανών απέναντι του

Μέρος Β'

Τοΰ Χρήστου Κων. Λιβάνου

"ς έλθουμε και στούς δημοσι- 
/  ογράφους. Αύτοί, άντί νά ε
λέγξουν μέ τά μέσα και τήν εξου
σία, που διαθέτουν, τό κακό, κα
θώς καί αύτούς, που τό προβάλ
λουν, προτίμησαν νά κατακρίνουν 
και νά κατασυκοφαντήσουν τούς 
χριστιανούς, πού διαμαρτυρήθη- 
καν έξω άπό τό θέατρο! Ώμίλη- 
σαν καί πάλι γιά μέλη «παρεκκλη
σιαστικών» και «παραθρηκευτι- 
κών» οργανώσεων, γιά «μεσαίω- 
να» και «σκοταδισμό»! Ποιοί; Αύ
τοί, πού έχουν μεσάνυκτα πνευ
ματικά καί σκοτίζουν μέ τό σκό
τος, πού μεταδίδουν μέ τις εκ
πομπές τους, τίς ψυχές και τις δι
άνοιες τών άνθρώπων. Τούς πλη
ροφορούμε, ότι οί χριστιανοί, πού 
διαμαρτυρήθηκαν, δεν έπήγαν έ- 
κεϊ ώς μέλη οργανώσεων, άλλα ώς 
μέλη τού σώματος τού Χριστού, 
του ΟοΓρυδ ΟΙιπδίί στά λατινικά, τό 
όποιο προσβάλλεται καί καθυβρί
ζεται άπό άθλια καί πανάθλια υπο
κείμενα αύτοϋ τού κόσμου. Δεν 
τούς έστειλε κάμμία όργάνωσι ε
κεί, άλλ’ ή χριστιανική συνείδησί 
τους. Άλλά τί γνωρίζουν άπό συν- 
είδησι οί άσυνείδητοι αύτοί δημο 
σιογράφοι; Καί τί γνωρίζουν άπό

χρισπανικές οργανώσεις; Έάν εί
χαν ερευνήσει, όπως απαιτεί τό 
λειτούργημά τους, θά είχαν διαπι
στώσει, ότι οί οργανώσεις αυτές, 
τίς όποιες συκοφαντούν, παρά τίς 
άδυναμίες καί τά σφάλματά τους, 
δεν είναι παραθρησκευτικές, άλ
λά θρησκευτικές, θρησκευτικώ- 
τατες· δέν είναι παρεκκλησιαστι
κές, άλλά εκκλησιαστικές, έκκλη- 
σιαστικώτερες μάλιστα και άπό 
πολλούς εκκλησιαστικούς τα
γούς, οί οποίοι αποφεύγουν, οί 
δειλοί καί ριψάσπιδες, νά αγωνι
στούν καί νά πολεμήσουν κατά 
τοΰ πολυειδοϋς κακού και τών 
δυνάμεων τού σκότους, μή τυχόν 
και τσαλακωθούν τά μεταξωτά 
τους ράσα ή μήπως τραυματισθη 
άπό τά «πυρά» τών δημοσιογρά
φων ή «καλή» εικόνα, πού έχουν 
σχηματίσει οί άνθρωποι γι’ αύ
τούς.

Α π ’ αυτή τήν κατηγορία τών 
Ελλήνων χριστιανών, τούς κληρι
κούς και κυρίως τούς επισκό
πους, άπαιτεϊ ιδιαιτέρως λόγο ό 
Χριστός. Αύτοί είναι οί κύριοι εκ
πρόσωποί του μέσα στόν κόσμο* 
αύτοί έπρεπε νά ηγούνται τέτοι
ων αγώνων πρός ύπεράσπισι τού
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όνόματός του καί τής Πίστεως. 
’Αλλ’ αύτοί τί τοΰ άπαντοϋν; «Κύ
ριε, εμείς έκδώααμε άνακοίνωσι 
και καταδικάσαμε συνοδικώς τό 
έργο. Τί άλλο νά κάνωμε; Έάν άν- 
τιδρούσαμε έντονώτερα, άπό έηι- 
κριτές Θά γινόμασταν διαφημι
στές αύτοϋ τού έργου». Καί μ' αύ·- 
τή τήν λογικοφανή δικαιολογία ε
φησυχάζουν πολλοί έξ αύτών, έ~ 
χοντες ήσυχη τή ουνείδηοί τους, 
οτι έπραξαν το καθήκον τους! Ε 
πίσκοποι μακριά άπό τή σκοπιά 
τους, μοναδικός σκοπός τών ο
ποίων είναι ή διατήρησι τών θρό
νων τους!

Άλλά καί οί περισσότεροι "Ελ
ληνες χριστιανοί αδιαφόρησαν. Τί 
κι άν ύβρίζεται ό Χριστός; Τί κι άν 
πολεμεΐται ή Όρθόδοξη Πίστι; Γι* 
αύτούς «πέρα βρέχει». Πολλοί 
άπ’ αύτούς είναι άνεργοι, χρεω
μένοι, άπελπισμένοι, τά παιδιά 
τους μεταναστεύουν στο Εξωτε
ρικό, μέ τον Χριστό θ’ άσχολη- 
θοϋν; Οΰτε κάν ύποψιάζονται, δτι 
ή πολύπλευρη αύτή κρίσι μαστίζει 
τήν Πατρίδα μας κατά παραχώρη- 
σι τοΰ Θεοΰ γΓ αυτήν άκριβώς 
τήν άδιαφορία μας καί άποστασία 
άπ’ αύτόν! Πότε άράγε θά τό κα

ταλάβουμε; "Οταν έλθουν χειρό
τερα δεινά;

Ή ταυτόχρονη μέ τή θεατρική 
παράστασι τής Αθήνας έκθεσι 
φωτογραφίας άπό μία λεσβία 
Σουηδή φωτογράφο στο Βελιγρά
δι, ή όποία παρουσίαζε στα έργα 
της τον Χριστό ώς ομοφυλόφιλο 
μέ γυναικεία φουστάνια καί ψιλο- 
τάκουνα παπούτσια, τούς Απο
στόλους μέ γυναικεία έσώρουχα 
καί τήν Παρθένο Μαρία καί τον Ι 
ωσήφ ώς λεσβίες, άποδεικνύει, ό
τι τό όμοφυλοφιλικό κίνημα έχει 
κηρύξει πόλεμο έναντίον τοΰ 
Χριστού καί έχει εξαπολύσει ά
γρια δυσφημιστική εκστρατεία έ
ναντίον τοΰ πανίερου καί άσπι
λου προσώπου του, μία εκστρα
τεία, πού δέν έχει προηγούμενο 
στή μετά Χρίστον ιστορία τοΰ κό
σμου. Πολλοί κατηγόρησαν, 
προσέβαλαν, δυσφήμισαν καί πο
λέμησαν τόν Χριστό. Κανείς όμως 
άπό τούς έχθρούς του μέχρι σή
μερα δέν τόλμησε, ούτε κάν δια- 
νοήθηκε, νά προσβάλη τόσο βά
ναυσα καί χυδαία τόν Κύριο τής 
δόξης, τόν Βασιλέα τών ούρανών, 
τόν Σωτήρα τού κόσμου, παρου
σιάζοντας αύτόν, τήν Παναγία

ί "  ΥΠΐΝθΥΜ/ΣΙ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΖ!

•  Ηρος έξίίπηρέγησι τών συνδρομητών τού περιοδικού «Ό Σταυρός» καταχω
ρίζουμε αΐϊ) ΟβΑίδα 174 ΔΕΑΤΙΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ή ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ μέ ιού ς  δυνατούς τρόπους καταβολής τής συνδρομής.
•  Ή συνδρομή τοΰ περιοδικού «Ό Σταυρός» εΐνε 15 ευρώ.
« Παρακαλούνται όσο: συνβρομηταΐ οφείλουν συνδρομές παρελθόντων ετών 
νά φροντίοουν γιά τήν έγκαιρη έξόφληαί των, συμφώνως καί πρός τήν εντολή 

τοϋ όποοτόλου Παύλου: «Μηδενι μηδέν οφείλετε» (Ρωμ. 13:8).
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Μητέρα του και τούς άγιους Απο
στόλους ώς ομοφυλοφίλους! Τό
σο άκραία βλασφημία οϋτε ό Διά
βολος δεν διανοείται νά έκφέρη 
εναντίον τού Θεού, διότι «και τά 
δαιμόνια πιστεύουσι καί φρίσσου- 
σι» (Ίακ. 2, 19)! Πρόκειται περί 
φοβερού σημείου τών εσχάτων 
καί Αποκαλυπτικών μας καιρών, 
πού προειδοποιεί, ότι τό τέλος 
«εγγύς έστιν, έττ! θύραίς» (Ματθ, 
24, 33), και ότι πρέπει νά προετοι- 
μαζώμεθα. «"Ερχεται η οργή τοϋ 
Θεοϋ επί τούς υιούς της άπειθεί- 
ας» (Έφ. 5, 6). Εμπαίζουν και υ
βρίζουν οί άπιστοι σήμερα τόν 
φαινομενικώς άδύναμο και άνί- 
σχυρο Χριστό, άλλά πολύ σύντο
μα θά κληθοϋν νά σταθούν έμ
προσθεν τοϋ φοβερού βήματός 
του και νά λογοδοτήσουν γιά τ'ις 
φρικτές άθλιότητές τους. Τότε 
θά διαπιστώσουν, ότι «ό Θεός η
μών πϋρ καταναλίσκον» (Έβρ. 12, 
29). Τότε θά καταλάβουν πόσο 
φοβερόν είναι «τό έμπεσεϊν εις 
χεϊρας Θεοϋ ζώντος» (Έβρ. 10, 
31). Τότε θ’ άνοιχθοΰν οί οφθαλ
μοί της πωρωμένης ψυχής τους 
καί θ’ άντιληφθοϋν, ότι αύτός, 
πού αύτοί ύβριζαν και βλασφη- 
μοϋσαν, έχει τήν έξουσία νά κυ
βερνά ολα τά έθνη «έν ράβδφ σι
δηρά» και νά συντριβή τούς εχ
θρούς του «ώς σκεύη κεραμέως» 
(Ψαλμ. 2, 9).

Πλησιάζει γιά όλους, πολιτι
κούς, δημοσιογράφους, καλλιτέ
χνες, ήθοποιούς, κληρικούς καί 
λαϊκούς, ή ώρα τής Κρίσεως. Μέ

χρι τότε «ό αδικών άδικησάτω έτι, 
καί 6 ρυπαρός ρυπαρευθή™ εν. 
καί ό δίκαιος δικαιοσύνην ηοιηοά- 
τω έτι, και 6 άγιος άγιααθήτω έτι. 
Ιδού έρχομαι ταχύ», λέγει ό Κύ
ριος, «και ό μισθός μου μετ’ έμοϋ, 
άτιοδοδναι έκάστω ώς τό εργον ε- 
σται αΰτοϋ» (Άποκ. 22, 11-12). Υ 
πάρχουν στιγμές στη ζωή τοϋ 
Όρθοδόξου χριστιανού, πού ή 
ψυχή του γεμίζει άγανάκτησι και 
όργή, και ομοιάζει μέ ενεργό ή- 
φαίστειο, πού κοχλάζει και είναι 
έτοιμο νά έκραγή. Πότε συμβαί
νει αύτό; "Οταν τόν θίγουν, τόν α
δικούν, τόν υβρίζουν καί τόν συ
κοφαντούν; Όχι, αδελφοί, ό χρι
στιανός, ό άληθινός χριστιανός, 
δεν αγανακτεί και δέν οργίζεται 
όταν άδικήται, χλευάζεται, ύβρί- 
ζεται και συκοφαντήται. Άντιθέ- 
τως μάλιστα χαίρεται γιά τ'ις άδι- 
κίες, ύβρεις και συκοφαντίες 
γνωρίζοντας, ότι έάν τις αντιμε
τώπιση μέ άοργησία και ύπομονή, 
θά τις έξαργυρώση στην τράπεζα 
τού ουρανού μέ απερίγραπτα ά- 
γαθά και αίωνία μακαριότητα. ΓΓ 
αύτό, ώς γνήσιος οπαδός τοϋ 
Χριστού, άγαπφ τούς έχθρούς 
του, δίνει εύχές σέ όσους τόν κα- 
ταρώνται, ευεργετεί όσους τόν 
μισούν καί προσεύχεται γιά τούς 
διώκτες του (Ματθ, 5, 44).

Άλλά τότε ποιες είναι εκείνες 
οί στιγμές, πού οργίζεται, πρέπει 
νά οργίζεται, ό χριστιανός; Είναι 
όταν ύβρίζεται. βλασφημήται, 
χλευάζεται και πολεμήται ό Α ρ
χηγός τής Πίστεώς του, ό Θεάν
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θρωπος Κύριος Ίησοϋς Χριστός. 
Στις περιπτώσεις αύτές, έάν ό 
χριστιανός δεν άγανακτήση, δεν 
όργισθή και δεν άντιδράση, τότε 
δεν είναι άληθινός χριστιανός, εί
ναι άρνητής τοϋ Χρίστου, ό όποι
ος μέ τή δειλία, άδιαφορία καί α
νοχή του γίνεται συνένοχος τών 
χριστομάχων και θεομάχων, και 
γι’ αύτή τή συνενοχή του θά δώση 
λόγο στο Θεό.

Στ'ις ή μέρες μας, πού ή άπο- 
στασία τών περισσοτέρων χριστι
ανών εύρίσκεται στο ζενίθ καί ή 
ομολογία τής Πίστεως στό ναδίρ, 
ό Κύριος Ίησοϋς Χριστός ύβρίζε- 
ται, δλασφημεΐται καί πολεμεϊται 
περισσότερο άπό κάθε άλλη επο
χή. Καί είναι φυσικό αύτό, διότι 
πλησιάζει ή έλευσι τοϋ «άνομου», 
τοϋ Αντίχριστου, καί οί διάφοροι 
πρόδρομοί του, μεταξύ τών οποί
ων πολιτικοί, δημοσιογράφοι, 
συγγραφείς, καλλιτέχνες, ήθο- 
ποιοί κ.ά., προετοιμάζουν τήν άν- 
θρωπότητα, άλλοι ένσυνειδήτως 
καί άλλοι άσυνειδήτως, μέ άντι-

χριστιανικοϋς νόμους, δημοσιεύ
ματα, εκδόσεις, θεατρικά καί κι
νηματογραφικά έργα, γιά ν’ ά- 
πορρίψη τό Χριστό ώς άληθινό 
Θεό καί σωτήρα της καί νά ύπο- 
δεχθή καί άποδεχθή άντ’ αύτοϋ 
τόν έρχόμενο ψευδομεσσία, τόν 
Αντίχριστο.

Στό πλαίσιο αύτής τής παγκό
σμιας σατανικής έκστρατείας δυ- 
σφημίσεως καί κατασπιλώσεως 
τοϋ Χριστού έντάσσεται καί τό 
βλάσφημο καί χυδαίο θεατρικό 
έργο ΟοΓρυβ ϋίιπδΐϊ (=Σώμα Χρι
στού), πού άνέβασαν στό θέατρο 
«Χυτήριο» τής Αθήνας "Ελληνες 
δυστυχώς ήθοποιοί, άγνοώντας 
οί δυστυχείς αύτοί άνθρωποι τις 
φοβερές καί ολέθριες συνέπειες, 
πού θά έχη αύτή ή πράξι τους 
στις ταλαίπωρες καί άξιοθρήνη- 
τες ψυχές τους καί τήν μετά θά
νατον ζωή τους, έάν δέν μετανο
ήσουν.

(Ή συνέχεια στό επόμενο)

Η Αδελφότης «Ό Σταυρός» κυκλοφόρησε 
τό Εορτολόγιο τσέπης τοϋ 2013, αφιερωμένο 
στόν άπόδημο Ελληνισμό.

Τό Εορτολόγιο τιμάται 1 €. Αποστολές άνω 
τών 50 τεμαχίων δέν θά έπιβαρύνωνται μέ τα
χυδρομικά.

Γιά παραγγελίες άπευθύνεσθε εις: 
Βιβλιοπωλεϊον «Ό Σταυρός», Ζωοδ. Πηγής 44, 
106 81 Αθήνα, τηλ. 210 / 3805539.
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ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ
Τοϋ Θεολόγου Νικ. Ίω. Σωτηροπούλου

Πολλές βλασφημίες μέ λόγι
α και μέ έργα συμβαίνουν 

στην Όρθόδοξη Χριστιανική 
Ελλάδα, τήν καρδιά τής Όρ- 
θοδοξίας, τής αυθεντικής 
μορφής τοϋ Χριστιανισμού.

Βλασφημίες μέ 
λόγια εΐνε οί χυ
δαίες καί αισχρές 
ύβρεις κατά τοϋ 
Θεοϋ, τοϋ Θεαν
θρώπου Χριστοϋ, 
τοϋ Σταυρού,τής 
Παναγίας, τών'Α
γίων, καί γενικώς 
τών ιερών καί τών 
οσίων τής Πίστε- 
ως, Πίστεως, ή ο
ποία δέν εΐνε τυ
φλή, άλλά δικαιώ
νεται μέ σημεία, θαύματα, ύ- 
περβάσεις τών φυσικών νό
μων. Τυφλή δέν εΐνε ή Πίστις 
μας, άλλά τυφλοί εΐνε όσοι 
«τούς οφθαλμούς αύτών έ- 
κάμμυσαν» (Ήσ. 6:10, Ματθ. 
13:15), εθελοτυφλούν, γιά νά 
μή βλέπουν τά θαυμαστά και 
ύπερθαύμαστα τεκμήρια τοϋ 
Χριστιανισμού. Βλασφημίες μέ 
λόγια εΐνε όλες οί άντιλογίες

καί φλυαρίες κατά τής Πίστε
ως, οί όποιες στήν τεχνοκρατι- 
κή εποχή μας βρίσκουν άνετο 
χώρο σέ όλα τά μέσα τής δη- 
μοσιότητος, έφημερίδες, πε
ριοδικά, βιβλία, ραδιοφωνία, 

τηλεόρασι, διαδί
κτυο.

Καί βλασφημί
ες μέ έργα εΐνε 
όλες οί άντιχρι- 
στιανικές πράξεις 
άρχόντων καί λα- 
οϋ, όπως νομοθε- 
τήματα, ύποβά- 
θμισι μέ τάσι 
πρός κατάργησι 
τοϋ μαθήματος 
τών Θρησκευτι
κών, παραθεώρη- 

σι θρησκευτικών συμβόλων μέ 
τάσι καταργήσεώς των, προ
βολή καί παρακολούθησι άπό 
τά μέσα τής δημοσιότητος 
αισχρών έργων καί εικόνων, ά- 
ποποινικοποίησι καί νομιμο- 
ποίησι τών διαφόρων σαρκι
κών άμαρτημάτων, πάσης φύ- 
σεως σκάνδαλα πολιτικών, έκ- 
κλησιαστικών καί άλλων άξιω- 
ματούχων, καί πάσης κοινωνι
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κής τάξεως άνθρώπων, οί ό
ποιοι βαπτίσθηκαν Χριστιανοί, 
άλλά φρονούν καί έκφράζον- 
ται καί ενεργούν καί ζοϋν άντι- 
χριστιανικώς, καί γίνονται έτσι 
δυσφήμησι του Χριστιανισμού. 
«Τό όνομα τοϋ Θεοϋ δι’ ύμάς 
(έξ αιτίας σας) βλασφημεΤται», 
λέγει ή Παλαιό καί ή Καινή Δι
αθήκη (Ήσ. 52:5, 'Ρωμ. 2:24).

Άπό τίς πολλές βλασφημίες 
ξεχωρίζουμε δύο ώς κορυφαί
ες, χειρότερες, χείριστες. Ή 
μία εινε πρόσφατη στήν Ελλά
δα. Εΐνε τό πρωτοφανές σέ μέ
γεθος βλασφημίας καί αισχρό
τητα και βδελυρότητα θεατρι
κό έργο ΟοΓρυδ ΟΙιπδϊί, τό όποι
ο παρουσίασε τό Χριστό, τόν 
ένανθρωπήσαντα Θεό, και 
τούς Αποστόλους αύτοϋ ώς ο
μοφυλοφίλους, σοδομίτες! Ό 
Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς, 
βαπτισμένος Χριστιανός "Ορ
θόδοξος, μπορούσε μέ μία έν- 
τολή ν’ άπαγορεύση τό βλα- 
σφημότατο καί σιχαμερώτατο 
αύτό έργο. Έν τούτοις έπέ- 
τρεψε καί παίχθηκε τό έργο. 
Καί έστειλε τά ΜΑΤ, γιά νά 
προστατεύσουν τούς διε
στραμμένους καί άνωμάλους 
τύπους, καί νά κτυπήσουν 
τούς διαμαρτυρομένους Χρι
στιανούς. Έρωτοϋμε: Είσαι 
Χριστιανός, κ. Σαμαρά; Καί έ
χεις τό δικαίωμα νά φέρης στά

χείλη σου τό όνομα τοϋ Θεοϋ; 
Ά ν  τυχόν νομίζης, ότι είσαι 
Χριστιανός, έχεις ψευδαίσθη- 
σι. Στήν πραγματικότητα συμ
περιφέρθηκες όπως θέλουν 
σκοτεινές δυνάμεις, ώς άχρί- 
στιανος, ή μάλλον ώς πολέμι
ος τοϋ Χριστού. Καί γι’ αύτό 
ώς πολιτικός, άλλά καί άπλώς 
ώς άνθρωπος, θ’ άποδοκιμα- 
σθής άπό Θεό καί άνθρώπους.

Καί οί εκκλησιαστικοί άρ
χοντες, οί όποιοι δέν έξεγέρ- 
θηκαν καί δέν έξήγειραν τό 
λαό κατά τοϋ άντιχρίστου θεα
τρικού έργου, άλλά καί έμπα- 
θέστατα μερικοί άπ’ αύτούς 
πολέμησαν καί έξύβρισαν 
τούς ολίγους, οί όποιοι δια- 
μαρτυρήθηκαν κατά τοϋ έρ
γου, έχουν χρεωκοπήσει 
πνευματικώς καί σχολιάζονται 
μέ τά χειρότερα λόγια.

Εύτυχώς, λόγω τών ζωηρών 
άντιδράσεων πολιτών καί πο
λιτικών ένός μόνο πολιτικού 
κόμματος, τής Χρυσής Αύγής, 
οί συντελεστές τοϋ πλέον έ- 
παισχύντου θεατρικού έργου 
άναγκάσθηκαν καί ματαίωσαν 
όριστικώς τήν παράστασί του. 
Εξακολουθούν δέ, συμφώνως 
πρός άνακοίνωσί τους, νά θε
ωρούν τό έργο σπουδαίο, καί 
τήν ομοφυλοφιλία άγάπη!

Ή άλλη κορυφαία βλασφη
μία συνέβη προ ολίγων έτών.
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Και άν μερικοί τή λησμόνη
σαν, δέν εινε καλοί Χριστια
νοί. 01 συνειδητοί Χριστιανοί 
τήν ένθυμοϋνται καί θά τήν 
ενθυμούνται έσαεί. Ό σημερι
νός Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ κ. 
Βενιζέλος ήταν τότε Υπουρ
γός Πολιτισμού. Καί ώς Υ 
πουργός Πολιτισμού άγόρασε 
άπό ένα Βέλγο ψευδοκαλλιτέ- 
χνη ένα αισχρότατο ζωγραφι
κό πίνακα. Τόν άγόρασε μέ τε
ράστιο χρηματικό ποσό. (Άρά- 
γε πήγαν όλα τά χρήματα στόν 
ψευδοκαλλιτέχνη;...). Καί τόν 
άνήρτησε σέ αίθουσα πολιτι
στικής έκθέσεως. Καί τί πα
ρουσίαζε ό ζωγραφικός αύτός 
πίνακας; Παρουσίαζε τό Σταυ
ρό, καί έπάνω άπό τό Σταυρό 
τό γεννητικό όργανο άνδρός 
νά έκσπερματίζη έπάνω στό 
Σταυρό, έπάνω στόν Εσταυ
ρωμένο! ’Έφριξεν ό μακαρίτης 
ό Έβερτ, όταν εΐδεν αύτό τόν 
πίνακα, καί άπείλησε νά τόν 
ξεκρεμάση μέ τά χέρια του, 
καί έτσι άναγκάστηκε ό Βενι
ζέλος καί τόν άπομάκρυνε ά
πό τήν αίθουσα τής πολιτιστι
κής έκθέσεως. Κύριε Βενιζέ- 
λε, καί γιά άλλους μέν λόγους, 
άλλά προπάντων γιά τόν αισ
χρότατο καί βλασφημότατο έ- 
κείνο πίνακα τοϋ Σταυρού έ
χεις τήν άποδοκιμασία τοϋ 
Θεού καί λαού τοϋ Θεοϋ καί

συνεχώς καταρρέεις, γιά ν’ ά- 
ποδειχθή, ότι ύπεράνω τών 
ψευδοαρχόντων τοϋ κόσμου 
τούτου εΐνε ό άληθινός Α ρ 
χών, ό Δημιουργός καί Κυβερ
νήτης τοϋ άπεράντου Σύμ- 
παντος.

Στή χώρα τού Ισραήλ πρό 
2000 περίπου έτών διαπρά- 
χθηκε τό μεγαλύτερο όλων 
τών έγκλημάτων, ή σταύρωσι 
τοϋ Χριστού. Καί στήν Ελλάδα 
σήμερα βρήκε θέσι ή μεγαλύ
τερη βλασφημία κατά τοϋ 
Σταυροϋ μέ τόν αισχρότατο 
πίνακα, τόν όποιον ό Βενιζέ
λος παρουσίασε ώς ύπόθεσι 
πολιτισμού, καί μέ τό αισχρό
τατο θεατρικό έργο, διά τοϋ 
όποιου διεστραμμένοι καί άν- 
τίχριστοι ήθοποιοί παρουσία
σαν τό Χριστό ώς ομοφυλόφι
λο, σοδομίτη, ομοίως καί τούς 
άγιους Αποστόλους. Καί τήν 
παράστασι αύτοϋ τοϋ έργου οί 
τρισάθλιοι αύτοί ήθοποιοί καί 
άλλοι εμφάνισαν ώς ελευθερί
α έκφράσεως, δημοκρατία, τέ
χνη καί πολιτισμό! 'Η δέ «Διοι
κούσα» «Εκκλησία» δέν άντέ- 
δρασεν έντόνως καί δέν προ- 
κάλεσε σεισμό συνειδήσεων. 
Καί ή «Κυβέρνησι» ύπό τόν κ. 
Σαμαρά δέν άπαγόρευσε, άλ
λά προστάτευσε τόν βρωμε- 
ρώτατο θεατρισμό τοϋ Θεαν
θρώπου. Καί έρωτοϋμε: Άπό
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τά δύο κακά, τή σταύρωσι τοΰ 
Χριστού, καί τήν αίσχροτάτη 
βλασφημία κατά τοϋ Σταυρού 
καί τής ηθικής ύποστάσεως 
τοϋ Χριστού, ποιό κακό εΐνε 
χειρότερο; Τό δεύτερο, ναί, τό 
δεύτερο, ή αίσχροτάτη βλα
σφημία, τό νά παρουσιάζουν 
οί παλιάνθρωποι τόν Κύριο 
τής δόξης ώς σοδομίτη! Καλ
λίτερα νά σκοτώσης ένα τίμιο 
πρόσωπο, παρά νά προσβάλης 
τήν τιμή του, νά τό παρουσιά- 
σης ώς άτιμο, καί μάλιστα ώς 
σοδομίτη, Ό Χριστός βεβαίως, 
όσο καί άν τόν κατηγορούν 
καί τόν πολεμούν οί άντίχρι
στοί, δέν βλάπτεται. Βλάπτε
ται ό ήλιος, άν μερικοί φτύ
νουν καί πετροβολούν τόν ή
λιο; Αύτοί βλάπτονται, διότι τά 
πτύσματα καί οί πέτρες επι
στρέφουν στά πρόσωπά τους. 
"Ετσι συμβαίνει καί μέ τούς 
βλασφήμους τοϋ Χριστού. Αύ
τοί βλάπτονται καί τιμωρούν
ται καί καταισχύνονται αιωνί
ως. Άλλά καί στήν παρούσα 
ζωή συμβαίνουν τιμωρίες.

Τιμωρούνται οί άσεβεϊς καί 
βλάσφημοι. Άλλά τιμωρούνται 
καί όσοι δέν διαμαρτύρονται 
γιά τίς άσέβειες καί βλασφημί
ες καί άνέχονται αύτές. 'Η ά- 
νοχή εΐνε ένοχή. Οί "Ελληνες 
Όρθόδοξοι Χριστιανοί γιά άλ
λα πράγματα, ύλικής ίδίως φύ-

σεως, άναστατώνονται, έξε- 
γείρονται, κινητοποιούνται, 
«χαλούν τόν κόσμο». Άλλά 
γιά τήν καταπάτησι ή μάλλον 
τήν κατάργησι τών ιδανικών, 
γιά τίς κραυγαλέες και άναρί- 
θμητες προκλήσεις κατά τής 
Πίστεως, καί γιά τίς σιχαμερώ- 
τερες βλασφημίες κατά τοϋ 
Σταυρού καί τής ήθικής ύπο
στάσεως τοϋ Άρχηγοϋ τής Πί
στεως πόσων έξηγέρθη ή συν- 
είδησι, πόσοι κινητοποιήθη- 
καν, πόσοι ύψωσαν φωνή, πό
σοι διαμαρτυρήθηκαν έντό- 
νως, πόσοι έκαναν ομολογία 
πίστεως, άπαραίτητη γιά τή 
σωτηρία τους; Πάρα πολύ ολί
γοι! Πρέπει ν’ άναγνωρίσωμε, 
ότι τό Έθνος μας δέν εΐνε 
πλέον εύσεβές, όπως άλλοτε. 
Καί πρέπει νά φοβηθούμε, μή
πως στήν οικονομική δοκιμα
σία τής Ελλάδος προστεθοϋν 
καί άλλες δοκιμασίες. Σαφώς 
καί ρητώς ό Απόστολος λέγει, 
ότι «αποκαλύπτεται όργή Θε
ού άπ’ ούρανοϋ έπί πάσαν α
σέβειαν καί άδικίαν ανθρώπων 
τών τήν άλήθειαν έν άδικίςι 
κατεχόντων» ('Ρωμ. 1:18). Ε 
μείς οί σημερινοί Όρθόδοξοι 
"Ελληνες άς κάνωμε καί τή 
σύντομη αύτή προσευχή: 
«Χριστέ, κάνε έπέμβασι και 
σώσε τήν Ελλάδα άπό μάς 
τους Έλληνες».
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ΜΜΜΑΟΜΈ, ΚΡΙΣζ/Σ
Αντιφατικός

Στόν «Όρθόδοξο Τύπο» τής 
9ης Νοεμβρίου δημοσιεύεται 

ώς κύριο άρθρο μέρος τού βιβλί
ου τοϋ Μητροπολίτου Ναυπάκτου 
κ. Ιεροθέου «Παλαιά καί Νέα Ρώ
μη - Όρθόδοξη κα'ι δυτική παρά
δοση». Τό άρθρο φέρει τόν τίτλο 
«Αί βασικα'ι διάφορά! μεταξύ Όρ- 
θοδοξίας καί Παπισμού».

Πολλές καί μεγάλες οί δογμα
τικές διαφορές μεταξύ "Ορθοδο
ξίας καί Παπισμού, τις όποιες κα
ταγράφει ό λόγιος Μητροπολίτης 
κ. Ιερόθεος. Καί άγεφύρωτο φαί
νεται τό χάσμα μεταξύ "Ορθοδο
ξίας καί Παπισμού, άν καί ό άρχι- 
οικουμενιστής κα'ι σφόδρα φιλο- 
παπικός Πατριάρχης κ. Βαρθολο
μαίος φρονεί, ότι μικρό έμπόδιο 
άπομένει γιά τήν ένωσι Όρθοδό- 
ξων καί Ρωμαιοκαθολικών, καί ει- 
νε κοντά ό χρόνος, κατά τόν ό
ποιο «οί δύο Εκκλησίες θά γίνουν 
μία». Έτσι έκφράσθηκε ό κ. Βαρ
θολομαίος σέ ομιλία του στη Ρώ
μη, όπου έσπευσε νά συνεορτάση 
μέ τόν Πάπα τά 50 έτη άπό τή Β' 
Σύνοδο τοϋ Βατικανοϋ.

Καλώς ό άγιος Ναυπάκτου επι
σημαίνει τις διαφορές μεταξύ 
Όρθοδοξίας καί Παπισμού. Άλλά 
δυστυχώς εΐνε άντιφατικός. Γρά

ψει στό βιβλίο του καί σ’ άλλες 
περιπτώσεις Όρθόδοξα και άντι- 
αιρετικά θεωρητικώς, ένφ στην 
πραγματικότητα εΐνε ψιλικώτατος 
πρός τόν αίρεαιάρχη Πατριάρχη 
κ. Βαρθολομαίο, καί πριν άπό με
ρικά έτη τού έκανε θερμή υποδο
χή στη Ναύπακτο, καί τοΰ προσέ- 
φερε τιμές καί δόξες, καί έγραψε 
καί αναμνηστική πλάκα γιά τό... 
μέγιστο γεγονός τής διελεύσεώς 
του άπό τή Ναύπακτο!

Στα λόγια τοϋ λογίου Μητρο
πολίτου Ναυπάκτου, πού δημοσι
εύονται ώς κύριο άρθρο τού 
«Όρθοδόξου Τύπου», άς επιτρο
πή νά κάνωμε δύο μόνο παρατη
ρήσεις. Λέγουμε «δύο μόνο», διό
τι δυνάμεθα νά κάνωμε περισσό
τερες, άλλ’ άρκούμεθα σέ δυο.

Ακτιστο τό Σώμα 
κα'ι Αιμα τοϋ Χριστού;

α'ρμώμενος ό κ. Ιερόθεος άπό 
τήν πλάνη τών Παπικών, δτι ή 

θεία χάρις εΐνε κτιστή, γράφει: 
«Άφού ή χάρη, μέ τήν όποια ό Θε
ός έρχεται σέ έπικοινωνία μέ τόν 
κόσμο, εΐνε κτιστή, και ή κτιστή 
χάρη ένεργεϊ τά Μυστήρια, συνε
πάγεται ότι τό τελούμενο άπό αυ
τούς Μυστήριο τής Θείας Εύχαρι- 
στίας δέν εΐνε Μυστήριο και δέν
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ύπάρχει μεταβολή τοϋ άρτου κα'ι 
τοϋ οίνου σέ Σώμα και Αιμα Χρι
στού. Διότι πώς εινε δυνατόν ή 
κτιστή χάρη νά μεταβάλλη τό κτι
στό σέ άκτιστο;». Κατ’ αύιή τή δι
ατύπωσή τού λογίου Μητροπολί
του στήν Όρθοδοξία ή άκτιστη 
θεία χάρις κατά τήν τέλεσι τού 
Μυστηρίου τής θείας Ευχαριστί
ας τό κτιστό, τόν άρτο δηλαδή καί 
τόν οίνο, μεταβάλλει σέ άκτιστο, 
σέ Σώμα δηλαδή καί σέ Αιμα Χρι
στού. Λάθος, Σεβασμιώτατε, κο
λοσσιαίο λάθος! Κατά τήν τέλεσι 
τοϋ Μυστηρίου τής θείας Ευχαρι
στίας γίνεται θαύμα, μεταβολή 
τοΰ άρτου και τοΰ οϊνου σέ Σώμα 
καί σέ Αιμα Χριστοϋ, άλλά τό κτι
στό δέν γίνεται άκτιστο. Τό Σώμα 
και τό Αίμα τοϋ Χριστού εινε στοι
χεία κτιστά, δημιουργημένα, όχι 
άκτιστα, άδημιούργητα. Ό  Χρι
στός ώς άνθρωπος εΐνε κτίσμα,

ώς Θεός εινε άκτιστος κα'ι Κτί
στης τών άπάντων, υπήρχε πάν
τοτε ώς γέννημα τοϋ Πατρός, όχι 
ώς δημιούργημα. «Γεννηθέντα, 
ού ποιηθέντα» όμολογοϋμεν τόν 
Υιόν.

Ή θέωσι δ ι’ όράσεως 
τοϋ άκτιστου φωτός;

Γράφει επίσης ό λόγιος Μητρο
πολίτης: «Στήν Όρθόδοξη Εκ

κλησία δίνεται μεγάλη σημασία 
στήν θέωση, πού συνίσταται στήν 
κοινωνία μέ τόν Θεό διά τής όρά
σεως τοϋ άκτιστου Φωτός». Κατ’ 
αύτή τή διατύπωσι ή κοινωνία μέ 
τόν Θεό καί θέωσι επιτυγχάνεται 
μέ τήν όρασι τοϋ άκτιστου φω
τός. Μέ τό νά ίδή κανείς τό άκτι
στο φώς όφθαλμοφανώς. Άλλά 
τοϋτο εΐνε άλλο κολοσσιαίο λά
θος. Ό  πιστός άνθρωπος χαριτώ- 
νεται και θεοϋται χωρ'ις νά ίδή τό 
άκτιστο φώς μέ τά σωματικά του

Ε Υ Χ Ε Σ  

Έπ’ ευκαιρία τών Χριστουγέννων ή Αδελφότης καί τό περιοδικόν «Ό 
Σταυρός» εϋχόμεθα, καί άς προσευχώμεθα όλοι οί πιστεύοντες εις την 
Ένανθρώπησιν του Κυρίου κα'ι Θεοϋ και Σωτήρος Ίηοοϋ Χριστού, νά έ- 
πεμβΠ ό Χριστός και νά σώσπ τήν Πατρίδα μας άπό τούς άπιστους καί κα
κούς άρχοντας, οί όιτοϊοι εινε ολετήρες τής Πατρίδος κα'ι παρουσιάζον
ται ώς σωτήρες! Άλλος Σωτηρ καί άλλη έλπίς δέν ύπάρχει παρά μόνον 
ό Χριστός, ό όποιος κάνει Θαύματα. Θά εΐνε θαύμα νά σωθπ π Πατρίς άπό 
τήν σημερινήν δεινοτάτην κρίσιν. Καί τό θαύμα θά γίνη άν ή Ελλάς δείξη 
μετάνοιαν διά την αποστασίαν της καί γίνη πάλιν αληθώς χώρα χριστιανι
κή, «Μετανοείτε!» φωνάζει ό πρόδρομος Ιωάννης καί ό Χριστός έν άρχβ 

τοϋ κηρύγματος.
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μάτια, άρκεϊ νά κάνη πνευματικόν 
άγώνα και νά ζη κατά Χρίστον. Ι 
δίως θεοϋται ό πιστός άνθρωπος, 
όταν κατόπιν προετοιμασίας με- 
τέχη τής θείας Κοινωνίας. Στην α
κολουθία τής θείας Μεταλήψεως 
διαβάζουμε: «Θεοϋ τό σώμα και 
θεοϊ με ... ΘεοΓ τό πνεϋμα». Καί 
κατά τή θεία Λειτουργία, άφοϋ 
μετάσχωμεν τής θείας Κοινωνίας, 
ψάλλουμε: «Ε'ίδομεν τό φώς τό ά- 
ληθινόν». Και βεβαίως μέ τή φρά- 
σι αύτή δέν έννοοϋμε, δτι είδαμε 
τό άκτιστο φώς όφθαλμοφανώς, 
μέ τά σωματικά μας μάτια.

Κα'ι έπειδή ό Άγιος Ναυπάκτου 
κατά κόρον όμιλεϊ ώς συγγρα- 
φεύς και ίεροκήρυξ γιά τό άκτι
στο φώς, έρωτοϋμε: Αυτός είδε 
ποτέ τό άκτιστο φώς όφθαλμοφα
νώς;...

Νά προσέχη πολύ ό λόγιος Μη
τροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ίερό- 

............ .................. ........ ...

θεος τί λέγει και τί γράφει. Νά 
προσέχη δέ κα'ι ό «Όρθόδοξος 
Τύπος» τί δημοσιεύει, ώστε στό 
άγωνιστικό κα'ι εκλεκτό αύτό έν
τυπο, τό όποιο μέ ζήλο διαβάζουν 
οί πιστοί, νά μή γίνεται παρεί- 
σφρησι κακοδοξιών. Θέλουμε ό 
«Όρθόδοξος Τύπος» νά δικαιώνη 
τό όνομά του πλήρως.

«Διηρημένη Εκκλησία»;

Ω'ς γνωστόν, ό Μητροπολίτης 
Μεσσηνίας μέ τό βαρύτερο 

πατερικό όνομα ώμίλησε γιά «δι
ηρημένη Εκκλησία». Καί ό Πατρι
άρχης Κωνσταντινουπόλεως μέ 
τό βαρύτατο άποστολικό όνομα 
ώμίλησε γιά «δύο Εκκλησίες», οί 
όποιες εντός ολίγου θά ενωθούν 
κα'ι θά γίνουν μία. Τήν πρώτη δή- 
λωσι ό Μεσσηνίας κ. Χρυσόστο
μος έκανε προ καιρού, και τή 
δεύτερη δήλωσι ό Πατριάρχης κ.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ η ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΟΥ 
Παρακαλώ, μόλις λάβετε τά χρήματα, ανανεώσετε τή συνδρομή ή εγγράφετε 

στό περιοδικέ «Ό Σταυρός» τόν/τήν:

Όνοματεπώνυμο:.................................... ...................... ............... .................. ........ .

Διεύθυνσι:....................................................... .............. .............. ............... ................ .

Ταχ. Κώδ.:............ ........ . Πόλι ή χωριό:......... .......... ......... ............... .......... .......... .

Αποστέλλω............... εύρώ γιά συνδρομή τοϋ έτους (η τώ ν έτώ ν)...,................. .

Μπορεϊτε νά  έξοφλήτε τή σ υ ν δ ρ ο μ ή  σ α ς  μ έ  έ ν α  ά π ό  τ ο υ ς  έ ξ η ς  τ ρ ό π ο υ ς :

•  ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στό Βιβλιοπωλείο «Ό Σταυρός», Ζωοδ. Πηγής 44 Α θήνα  (τ,κ. 106 81).

•  ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ: Συμπληρώσετε στήν ταχυδρομική επιταγή τά αρχικά 

στοιχεία σας, τό ποσό τών χρημάτων πού αποστέλλετε, καθώς καί τή διεύθυνσι τοϋ 
περιοδικού.
•  ΜΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ: Κόψετε καί συμπληρώσετε μέ ευανάγνωστα γράμματα τά στοι

χεία σας καί ταχυδρομήσετε τό ΔΕΛΤΙΟ αύτό μαζί μέ τήν αξία τής συνδρομής σέ γραμ

ματόσημα.
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Βαρθολομαίος έκανε προσφάτως 
σέ λόγο του στη Ρώμη κατά τον έ- 
ορτασμό τών 50 έτών άπό τήν Β' 
Σύνοδο τοϋ Βατικανού.

Άλλά τί σημαίνει ή δήλωσι «δι- 
ηρημένη Εκκλησία», τήν όποία 
πολέμησαν ό εύσεβής καί άγωνι- 
στικός Μητροπολίτης Κυθήρων κ. 
Σεραφείμ, ό επίσης εύσεβής καί 
άγωνιστικός Μητροπολίτης Γόρ- 
τυνος κ. Ιερεμίας και άλλοι εύσε- 
6εϊς; Σημαίνει, ότι ή κοινότης τών 
Όρθοδόξων χριστιανών καί ή κοι- 
νότης τών Ρωμαιοκαθολικών χρι
στιανών εινε τμήματα της Εκκλη
σίας, εΐνε δηλαδή και ό Παπισμός 
Εκκλησία. Τό αύτό δέ σημαίνει 
και ή δήλωσι «δύο Εκκλησίες», 
άντίθετη πρός τή διδασκαλία τής 
Γραφής και τό Σύμβολο τής Πί
στεως, ότι ή Εκκλησία εΐνε «μία», 
ή κατέχουσα τήν «μίαν πίστιν» 
(Έφ. 4:5), «την άπαξ παραδοθεΤ- 
σαν τοϊς άγίοις πίστιν» (Ίούδ. 3), 
τήν έξ άποκαλύψεως άλήθεια. Ό 
άρχιοικουμενιστής Πατριάρχης 
θεωρεί Εκκλησίες πολλές αιρετι
κές κοινότητες, όπως οί 150 περί
που τοϋ περιβοήτου Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.). 
Άλλά στήν προκειμένη περίπτωσι 
ομιλώντας γιά «δύο Εκκλησίες» 
έννοει, ότι έκτος τής Όρθοδοξί- 
ας Εκκλησία εΐνε καί ό Παπισμός, 
παρά τις 25 περίπου αιρέσεις του 
μέ πρώτες τά σχιζοφρενικά δό
γματα τοϋ Άλαθήτου καί τοϋ 
παγχριστιανικοϋ, άλλά καί παγκο

σμίου, Πρωτείου έξουσίας τοϋ 
Πάπα.

«Άγιε» Μεσσηνίας, ή Εκκλησί
α δέν εΐνε διηρημένη, άλλ’ άδιαί- 
ρετη. "Οσοι άποσχίσθηκαν καί ά- 
ποστασιοποιήθηκαν άπό τήν Ε κ
κλησία ώς αιρετικοί, έπαυσαν νά 
εΐνε Εκκλησία, δέν εΐνε τμήμα 
τής Εκκλησίας, εΐνε αιρετική κοι- 
νότης. Καί άποροϋμε πώς σείς, 
καθηγητής μάλιστα Πανεπιστημί
ου, δέν καταλαβαίνετε τόσο ά- 
πλές άλήθειες, ότι Εκκλησία και 
αιρέσεις εΐνε έννοιες άκρως άντί- 
θετες, καί οί διαφόρων ειδών αι
ρετικοί εΐνε άδύνατο νά εΐνε τμή
ματα τής «Μιας, άγιας, καθολικής 
και άποστολικής Εκκλησίας». Έ- 
ρωτοϋμε: Έχετε εΐλικρινώς καί ό- 
ριστικώς άνακαλέσει τήν περιβό
ητη δήλωσί σας περί «διηρημέ- 
νης Εκκλησίας»]...

«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
Μηνιαίο Όρθόδοξο Χριστιανικό Περιοδικό

Ιδρυτής: Επίσκοπος πρ. Φλωρίνης 
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

Ιδιοκτήτης: Όρθόδ. Ίεραποστ, Αδελφότης «Ό Σταυρός» 
Ζωοδόχου Πηγής 44 ·  106 81 Αθήνα, 

τηλ. 210 / 3805539 & 210 / 3826100

Εκδότης: Παναγιώτης Ί. Πετρόπουλος 
Αιόλου 35 ·  153 51 Κάντζα

Διευθυντής Συντάξεως:
Νικόλαος Ί. Σωτηρόπουλος - τηλ. 210 / 6659056

Προϊστάμενος Τυπογραφείου  
’Αθαν. Κοκονός, Αιόλου 35 ·  153 51 Κάντζα

Σ υ νδ ρ ο μ ή  (έτησ ία ) Ε σ ω τερ ικού : 15 €  
Κ ύπρου  20 € .  Ε ξω τερ ικού : 30 € .

Επιταγές, έγγραφες, επιστολές κ.λπ. στη διεύθυνσι: 
Π ε ρ ιο δ ικό  «Ό  Σταυρός»

Τ.Θ. 3415 (Κ.Τ.Α.) ·  102 10 Αθήνα.
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ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

Τό κλειδί τής ευτυχίας, σ.1. ·  Τά μικρά 
αμαρτήματα, σ. 17. β Οικογενειακή 
προσευχή, σ.33. ·  Ή χαρά τής Άναστά- 
σεως, σ.49. ·  Τό θαϋμα τής Πεντηκο
στής, σ.65. ·  Είς ποιους ή ψήφος;, σ. 
81. ® Ο'ι όρώντες..., σ.97. ·  Ό  Τίμιος 
σταυρός, σ.113, ·  Ό  άγιος Βαβύλας ύ- 
πόδειγμα κατηχητοϋ, σ.129. ·  Έκκλη- 
σιάζεσθε; Επιστολή πρός τις χριστιανι
κές οικογένειες, σ.145 ·  «Τό πλήρωμα 
τοϋ χρόνου», σ.161.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΡΘΡΑ
Ή άνθρωπίνη δικαιοσύνη, σ.3. ·  Δύο 
συλλήψεις... (Α'), σ.8. ·  Δύο συλλή
ψεις... (Β'), σ.24. ·  Γιά τόν Μητροπολί
τη Δημητριάδος, σ.39. β «"Αρρωστα 
μυαλά» σ.56. ·  Ή παραβολή τών μυρί- 
ων ταλάντων καί οί δανεισταί τής Ε λ 
λάδος σ.59. ·  «Φεύγετε τήν πορνείαν», 
σ.72. ·  ’Αδιανόητον και άφάνταστον, σ. 
88. ·  ’Απάντησις είς τούς πολεμίους 
τοϋ τάματος τοϋ "Εθνους σ.103. ·  Εύ- 
χαριστίες σ.118. ·  Δύο φωνές (Α'), σ. 
120 ·  Άγια Γραφή, επιστήμη και θεο
λόγοι (Α'), σ.123 ·  Άγια Γραφή, επιστή
μη και θεολόγοι (Β'), σ.132 ·  Δύο φω
νές (Β'), σ. 136 ·  Τό έσχατολογικόν 
θδέλυγμα Οοφυε ΟΙιπδϋ καί ή στάσις 
τών χριστιανών απέναντι του (Α'), σ. 
148 ·  Προκλήσεις μητροπολίτου πρός 
άγωνιστάς, σ.152 ·  Τό έσχατολογικόν 
βδέλυγμα Οοφυβ ΟΙιπδΙί και ή στάσις 
τών χριστιανών απέναντι του (Β'), σ. 
164. β Δύο κορυφαίες βλασφημίες, σ. 
168.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
ί  Καθηγητής Στέργιος Ν. Σάκκος, σ.70.

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ
Ε ω σ φ ο ρ ι κ ό ς  
καί γελοίος, σ. 
75.

ΕΟΡΤΟΛΟ ΓΙΚΑ

Ανάγκη παρρη
σίας (Α'), σ.6. ·  
Ανάγκη παρρη
σίας (Β'), σ.23 ·  
Ψ ε υ δ ο μ ά ρ τ υ 
ρες, σ.53.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πράξεις τών Α 
ποστόλων, σ. 20, 
36, 43, 68, 85, 
100, 116.

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ 
ΚΡΙΣΕΙΣ

•  Εύχές άνεκ- 
πλήρωτες ·  
Πρόσκαιρη καί 
αίωνία κόλσσι ® 
Α ν α π ν ε υ σ τ ή 
ρας τής Ε λλά

δος ό Χριστός ·  Μακάβρια, άλλά κερ
δοφόρος άνάπτυξι ·  Πίστιν δέν έχουν, 
γνώσιν ή βίωσιν; (σ. 13-16).
•  Πλήθος κακοί χαρακτηρισμοί ·  "Ε
παινος καί έπίκρισι ·  Θά εύρεθή έστω 
ενας πολιτικός; ·  Γιατί οί Ευρωπαίοι 
μάς άντιπαθοϋν; ® Πώς βαίνει ή ιστορί
α ·  Τιμή τών Παπικών πρός τόν κ. Βαρ
θολομαίον ·  Άνθισε ό Διάλογος ή έ
βγαλε άγκάθια; (σ. 28-32).
•  Ή ώραιότερη γλώσσα ·  Δέν όμιλοϋν 
τήν ώραιότερη γλώσσα ·  Τρεις ή δύο 
λέξεις άπουσιάζουν άπό τό λεξιλόγιο
•  Πρωθυπουργός μασόνος; ·  Πού δη
μοκρατία; ·  Πού καλό παράδειγμα άπό 
πολιτικούς; (σ. 44-48).
•  Έκουσίως σταυρώθηκε καί αύτεξου- 
σίως άναστήθηκε ·  Δυνάμει τού σταυ
ρού καί τής άναστάσεως ·  Ή Ελλάς 
σταυρωμένη ·  Πώς θ’ άναστηθή ή Ε λ 
λάς; ·  Γιατί οί άρχοντες δέν καταλα
βαίνουν; ·  'Ό,τι άκριβώς άρμόζει 
στους άρχοντες ·  Άπό «άρχιεπίσκο- 
πος» καθηγητής! (σ. 60-64).
•  Αναξιόπιστη μαρτυρία καί ύποκρισία
•  Ή αιτία τών δεινών ·  Δείγματα πολι
τισμού ή έξαθλιώσεως; ·  Παρ’ ολίγον 
πρωθυπουργός! Έπέλεξε τή φυλακή! 
(σ. 77-80).
•  Τί εινε τό Ά γ ιο  Πνεϋμα καί πώς τιμά- 
ται; ·  Ή Όρθόδοξη Ρωσία μάς διδά
σκει ·  Προοδευτικοί ή καθυστερημέ
νοι; ·  Μία Ελληνική χρεωκοπία στή 
Γερμανία ·  «Τό ελαττον υπό τοϋ κρείτ- 
τονος εύλογειται» ·  Γιατί ή πολιτική 
διαμάχη; ·  Γιά πλουτισμό καί θησαυρι- 
σμό (σ. 92-96).
•  Αγωνία γιά τά φάρμακα ·  Αδιαφορία 
γιά τό σπουδαιότερο φάρμακο ·  Έπι- 
μελοϋ ψυχής, πράγματος άθανάτου ·  
Ύποστηρικτές τής διαστροφής ·  Ν’ 
άλλάξωμε τόν Εθνικό μας Ύμνο! ·  
Θανατηφόρος πατριαρχική διάγνωσι 
(σ. 108-112).
•  Παραδοξότης καί άκαταληψία ·  Ό  
Θεός άπέκτησεν ελευθερίαν! ·  Ά λλα  
άπαράδεκτα ·  Ό  Θεός νά έλεήση ·  Δι
ά τόν Μητροπολίτην Ναυπάκτου (σ.125 
-128).
•  Ά ς  προσέχη περισσότερο ·  Αγγελι
οφόρος ειρήνης ό Πάπας; ·  Ημέρα 
μνήμης Εθνικών Εύεργετών ·  Υπάρ
χουν Εθνικοί Εύεργέτες σήμερα; ·  "Ο
χι τουρκικά καζίνα στά νησιά μας ·  
Ποϋ είστε, ήρωες καί μάρτυρες! (σ.140 
-144).
•  Τό περιστέρι καί ό Πατριάρχης ·  Ό  
Άρχιοικουμενιστής Πατριάρχης έκ- 
πρόσωπος τής Εκκλησίας; ·  Αντιπρό
σωπος τοϋ Χριστοϋ; ·  Ύπέρθεος ό Πά
πας! (σ. 157-160).
•  Αντιφατικός ·  "Ακτιστο τό σώμα καί 
αίμα τοϋ Χριστού; ·  Ή θέωσι δΓ όράσε- 
ως τοϋ άκτιστου φωτός; ·  Διηρημένη 
Εκκλησία;, (σ. 172-175).
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