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ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ...!!!

Ὁ ἄνθρωπος κάνει σχέδια, ἔχει πόθους καί ὄνειρα. Ἀλλοίμονο σέ ἐκεῖνον πού πορεύεται στή ζωή
του χωρίς προγραμματισμό, χωρίς συγκεκριμένους στόχους. Ὅμως τά σχέδιά μας, ὅσο καλά
μελετημένα καί ὀργανωμένα καί ἄν εἶναι, δέν σημαίνει ὅτι θά πραγματοποιηθοῦν. Ὑπάρχουν πολλοί
ἀστάθμητοι παράγοντες, πού μπορεῖ νά τά ἀνακόψουν, νά τά καθυστερήσουν, νά τά ματαιώσουν ἤ καί
νά τά ἀνατρέψουν.

Καί τότε ὁ ἄνθρωπος τί κάνει;
Ἐκεῖνοι, πού ἔχουν ἀποθέσει τήν ἐλπίδα τους στά σχέδιά τους, πού πιστεύουν στόν ἑαυτόν
τους, πού, μέ δυό λόγια, νομίζουν πώς ὁ,τιδήποτε αὐτοί κάνουν εἶναι τό σωστό, τό τέλειο,
μαραζώνουν, μερικοί κλείνονται στόν ἑαυτόν τους, ἄλλοι ὀργίζονται, βρίζουν καί ἄλλοι ἐξεγείρονται,
ἀκόμη καί κατά τοῦ Θεοῦ
.
Ὁ πιστός, ὅμως, ἄνθρωπος καταστρώνει σχέδια, κάνει ὑπολογισμούς, ἐργάζεται σκληρά γιά νά
τούς ὑλοποιήσῃ, ἀλλά δέν πιστεύει μονάχα στόν ἑαυτόν του, στήν δική του δύναμι καί γνῶσι. Ξέρει
πώς πρέπει νά ζητᾶ καί βοήθεια. Τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ.
Γιά νά δοῦμε τί ἔπαθαν κάποιοι πού προέταξαν τό Ἐγώ τους, πού ἐπίστευσαν ὅτι εἶναι
παντοδύναμοι.
ΔΙΗΓΗΣΙΣ:

(Γέν. ια΄ 1-9)

Ο

ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ

ΒΑΒΕΛ

Οἱ ἀπόγονοι τοῦ Νῶε μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ πολλαπλασιάστηκαν γρήγορα καί ζοῦσαν μέ
ἀγάπη καί εἰρήνη. Ἄλλοι ἀπό αὐτούς ἔγιναν γεωργοί, ἄλλοι κτηνοτρόφοι, ἄλλοι κυνηγοί κι ἄλλοι
ἐξασκοῦσαν κάποια τέχνη ἀπό αὐτές πού σιγά-σιγά ἐπινοοῦσαν οἱ ἄνθρωποι. Ἔμαθαν ἐπίσης νά
κατασκευάζουν πλίθινα σπίτια καί ἡ ζωή τους συνεχῶς βελτιωνόταν. Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου
προόδευσαν στίς τέχνες καί στόν πολιτισμό.
Ὁ πληθυσμός ὅμως αὐξανόταν, δέν
χωροῦσαν πιά στόν τόπο ὅπου εἶχαν ἐγκατασταθεῖ
ὁ Νῶε καί τά παιδιά του μετά τόν κατακλυσμό.
Ἔπρεπε νά μετακινηθοῦν πρός ἄλλα μέρη, νά
ἀναζητήσουν ἀλλοῦ εὔφορα ἐδάφη, νά φτιάξουν
καινούρια σπίτια καί νά ζήσουν πιό ἄνετα.
Τράβηξαν λοιπόν δυτικά κι ἔφτασαν σέ μιά πολύ
εὔφορη πεδιάδα, πού τήν ὀνόμασαν Σεναάρ. Ἐκεῖ
ἐγκαταστάθηκαν. Μετά ἀπό χρόνια καί ἡ νέα τους
αὐτή ἐγκατάστασις δέν ἐπαρκοῦσε γιά ὅλους, μά
πρίν χωρίσουν, ἀποφάσισαν νά δημιουργήσουν στή
Σεναάρ κάτι ξεχωριστό καί μοναδικό, κάτι πού θά
θύμιζε στίς ἑπόμενες γενιές τό πέρασμά τους.
Ἀποφάσισαν νά χτίσουν μιά μεγάλη πολιτεία μέ
πολλά καί ὡραῖα σπίτια καί στή μέση αὐτῆς τῆς
πολιτείας ἕναν πύργο πολύ ψηλό, τόσο ψηλό πού ἡ κορυφή του νά φτάνῃ στόν οὐρανό. Μ’ αὐτόν τόν
τρόπο θά γίνονταν ξακουστοί καί στούς σύγχρονους λαούς, ἀλλά καί στούς ἀπογόνους τους καί ὅλοι
θά θαύμαζαν τό ἐντυπωσιακό ἔργο τους καί θά τούς δόξαζαν.
Ἀξιοποιῶντας, λοιπόν, τήν τεχνολογία τους στήν κατασκευή οἰκοδομημάτων, ἄρχιζαν νά χτίζουν
τόν πύργο. Ὅσο ἀνέβαινε ὁ πύργος, τόσο περισσότερο οἱ ἄνθρωποι πίστευαν πώς θά μποροῦσαν μόνοι
τους, μέ τίς δικές τους δυνάμεις νά πετύχουν ὁ,τιδήποτε στή ζωή τους. Αὐτό τούς γέμισε
ὑπερηφάνεια... ἐγωισμό. Πόσο κενόδοξος εἶναι ὁ ἄνθρωπος!
Ὁ Θεός, πού προεῖδε
τήν ἀρχή τῶν ἀλαζονικῶν τους πράξεων, ἀποφάσισε νά τούς
σταματήσῃ, γιά νά τούς γλυτώσῃ ἀπό τά χειρότερα. Ἐπέφερε σύγχυσι στήν γλῶσσα τους. Μέχρι τότε
ὅλοι τους μιλοῦσαν τήν ἴδια γλῶσσα.
Ὅσοι ἐργάζονταν στόν πανύψηλο πύργο τῆς Σεναάρ
καταλάβαιναν τί ἔλεγε ὁ ἕνας στόν ἄλλον καί τό ἔργο εἶχε προχωρήσει ἀρκετά! Ἦταν χαρούμενοι!
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Ἔβλεπαν τό ὄνειρό τους νά πραγματοποιῆται. Τώρα, τό ἔργο δέν μποροῦσε νά προχωρήσῃ ἄλλο. Ὅ,τι
ἔλεγε ὁ ἕνας, δέν τό καταλάβαινε ὁ ἄλλος. Χωρίς λοιπόν νά συνεννοοῦνται, πῶς ἦταν δυνατόν νά
χτίσουν;
Τό ἔργο δέν ὁλοκληρώθηκε ποτέ. Ὁ τόπος αὐτός ὀνομάστηκε "Βαβέλ", πού σημαίνει
"σύγχυσις γλωσσῶν". Καί οἱ ἄνθρωποι διεσκορπίστηκαν σέ ὁλόκληρη τή γῆ.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ:

Ὁ ἄνθρωπος δημιουργημένος κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἀξιοποιεῖ τά χαρίσματα του καί δημιουργεῖ
πολιτισμό. Ὅμως, ἐάν δέν προσέξῃ, εὔκολα παρασύρεται στό κακό. Ἡ φύσις μας ρέπει μέ δύναμι καί
ὁρμή στό ἀπαγορευμένο. Ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος ξεχνᾶ τόν Θεόν καί γίνεται ἕρμαιο τῶν παθῶν του.

Τί ἰδέα εἶχαν οἱ ἄνθρωποι στή Σεναάρ γιά τόν ἑαυτόν τους; (...)
Σωστά! Φαντάστηκαν, ὅτι ἦταν π α ν τ ο δ ύ ν α μ ο ι !
Ὦ ἄνθρωπε! Ὦ θῦμα τοῦ πιό φαρμακεροῦ βέλους! Ἡ ὑπερηφάνεια, τό χειρότερο ἀπό ὅλα τά εἴδη τῆς
ἁμαρτίας ἐκυρίευσε τήν ψυχήν σου. Ἀναζητᾶς τήν δόξα στήν γῆ. Θέλεις νά σέ τιμοῦν καί νά σέ
δοξάζουν οἱ ἄνθρωποι. Ποτέ νά μή ξεχάσῃς ὅμως πώς «Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται» (Παροιμ.γ΄34).
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι δυνατός, εἶναι ἰσχυρός. Κατώρθωσε καί κατορθώνει νά κυριαρχῇ στήν φύσι,
στόν πλανήτη αὐτό, ἀλλά διασπᾶ καί τήν στρατόσφαιρα καί μεταβαίνει καί σέ ἄλλους πλανῆτες.
Δαμάζει καί ὑποτάσσει πολλά ἀπό τά ἄγρια ζῶα!
Ὅμως  μπορεῖ νά πειθαρχήσῃ τόν σεισμό; Σείεται ἡ γῆ καί σαρώνει τά πάντα, γκρεμίζονται σπίτια,
ἐξαφανίζονται πόλεις, χωριά, ἄνθρωποι σκοτώνονται.  Μπορεῖ νά ὑποτάξῃ τούς ὑδάτινους ὄγκους τῆς
θάλασσας, καί τῶν ποταμῶν; Πολλές φορές ἀκόμη καί οἱ ξεροπόταμοι κατεβάζουν ὄγκους νεροῦ καί
ἀπειλοῦν καί καταστρέφουν ὁ,τιδήποτε εἶναι μπροστά τους. Καί τόσα ἄλλα, ὅπως τρομοκρατία, βία...
Καί ὁ ἄνθρωπος τί κάνει...; Τ ί π ο τ α δέν μπορεῖ νά κάνει! Δυνατός ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά καί ἀδύναμος.

Ποῦ ψάχνει νά βρῇ τήν δύναμι; (...)
 Στόν ἑαυτόν του. Ὅμως μπορεῖ νά ἔχει σωματικές ἱκανότητες, νά εἶναι μαχητής, παλαιστής,
ἀλλά αὐτό δέν τόν βοηθᾶ πάντοτε. Ἔτσι ψάχνει νά βρῇ καί ἄλλο στήριγμα. Ψάχνει νά βρῇ κάποιον
ἰσχυρό, μέ ἐξουσία, νά ἀκουμπήσῃ ἐπάνω του.  Ψάχνει γιά ὑλικά ἀγαθά. Δηλαδή θέλει νά ἔχει
χρήματα, μιά καλή θέσι, κάποιους ἰσχυρούς φίλους, .., ... . Ἀλλά καί πάλι νοιώθει ἀνασφάλεια.

Ποία εἶναι ὅμως ἡ συμβουλή τοῦ Δαβίδ;
«Μή πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας, ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. ΡΜΕ, 3).
Μή στηρίζετε την πεποίθησιν καί τήν ἐλπίδα σας εἰς τούς ἄρχοντες, εἰς τούς υἱούς τῶν θνητῶν
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν πάντοτε τήν δύναμιν νά σᾶς σώσουν.
Καί κάπου ἀλλοῦ πάλι μᾶς λέγει: (Ψαλμ. ιε΄8) 
«προωρώμην τόν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μή σαλευθῶ».

Βλέπω τόν Κύριον πάντοτε ἐμπρός μου, συναισθάνομαι τήν πρόνοιάν Του, τόν βλέπω ὅτι εἶναι
στά δεξιά μου ἕτοιμος νά μέ προστατεύσῃ γιά νά μή ταραχθῶ ἀπό οἱονδήποτε φόβο ἤ κίνδυνο.

Πῶς τόν ἔβλεπε λοιπόν παιδιά ὁ Δαβίδ τόν Κύριο;(...)
Σύντροφο, ὁδηγό καί ὑπερασπιστή του. Ὁ Κύριος ἀσφαλίζει τήν ζωή μας, γιά νά μή
σαλευθοῦμε! Κι ἐμεῖς τί κάνουμε; Ὅταν νοιώθουμε δυνατοί τόν ἐγκαταλείπουμε.
Γνωρίζει καί προγνωρίζει ὁ Παντογνώστης τίς ροπές καί τίς κινήσεις τῆς ἀνθρώπινης θελήσεως
καί ἄγρυπνος καί φιλάνθρωπος ἐπεμβαίνει διορθωτικά καί κατευθύνει ἔτσι τά πράγματα ὥστε νά μᾶς
ἀποτρέψῃ ἀπό τά χειρότερα. Ὦ Κύριε! Πῶς δέχεσαι τά τόσα κτυπήματά μας! Πῶς ὑψώνεις φράγματα
καί δημιουργεῖς ἀναχώματα τίς κρίσιμες στιγμές καί ἀνακόπτεις τήν ὁρμή τοῦ κακοῦ!
Ἔλεγε ἕνας γέροντας:Ὅταν εἴμαστε μόνοι μας εἴμαστε μιά σειρά ἀπό μηδενικά. Ὅταν ἔχουμε,
ὅμως, μαζί μας τόν Θεόν, τότε μπροστά στά μηδενικά βάζουμε τήν μονάδα, πού εἶναι ὁ Χριστός, καί
τότε γινόμαστε ἰσχυροί καί πανίσχυροι. Πόσο δίκαιο εἶχε! Ψάλλουμε τώρα τήν Μ. Τεσσαρακοστή στό
Μέγα Ἀπόδειπνο;
«Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός».
Καί
«Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ’ ἡμῶν γενοῦ΄ ἄλλον γάρ ἐκτός σου βοηθόν, ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν».

Κύριε τῶν δυνάμεων, ἔλα μαζί μας, νἆσαι κοντά μας, γιατί δέν ἔχουμε κανέναν ἄλλο.
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Λοιπόν ποῦ θά στηριχθοῦμε;(...)
Ὁ βοηθός μας, ὁ σκεπαστής μας καί ἡ ἀσφάλειά μας εἶναι ὁ Χριστός. Τόν ἔχουμε, ὅμως στήν
ζωή μας; Μήπως ὅταν νοιώθουμε ὅτι εἴμαστε δυνατοί Τόν ἐγκαταλείπουμε; Μήπως τότε τοῦ λέμε, δέν
σέ χρειαζόμαστε ἄλλο. Τώρα τά ἔχουμε ὅλα. Ἐάν τό κάνουμε τότε θά κτίσουμε τήν ζωή μας πάνω στήν
ἄμμο. Γιατί χωρίς Θεό ὅλα θά καταρρεύσουν σάν τόν «πύργο». Ἐάν ὅμως ἔχουμε στό τιμόνι τῆς
βάρκας μας, Ἐκεῖνον, δέν ἔχουμε τίποτε νά φοβηθοῦμε.
Ἑπομένως ποιό θά εἶναι τό σύνθημά μας σήμερα;
ΣΥΝΘΗΜΑ:

«Τήν ἐλπίδα μας στόν Κύριο...!
Εἰς τόν βοηθό μας, τόν σκεπαστήν μας, τόν συνοδοιπόρο μας...!»

  
«Βοηθός καί σκεπαστής ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν΄
οὗτος μοι Θεός, καί δοξάσω αὐτόν΄
Θεός τοῦ Πατρός μου, καί ὑψώσω αὐτόν΄
ἐνδόξως γάρ δεδόξασται.»

Ἔτσι ἀρχίζει τό ἱερό τραγούδι τῆς μετανοίας. Ὁ Μέγας Κανών. Τόν ἀκούσαμε αὐτή τήν ἑβδομάδα.
Ὁ Μέγας Κανών εἶναι ποίημα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης. Ὁ Ἅγιος ἔβαλε στόν εἱρμό τῆς α΄ὠδῆς
αὐτούσια  τά λόγια τῆς ἐνθουσιασμένης καρδιᾶς τοῦ Μωϋσῆ ἀμέσως μετά τήν θαυμαστή διάβασι τῆς
Ἐρυθρᾶς θαλάσσης. Ἴσως αὐτά τά λόγια ν’ ἀποτελοῦν τό ἀρχαιότερο ἆσμα. Γράφτηκε 3314 χρόνια πρίν
ἀπό σήμερα!
 Αὐτά τά ἴδια λόγια, τήν «ὠδήν τοῦ Μωϋσέως», ὅπως βεβαιώνει ἡ Ἀποκάλυψις, θά ψάλλουν οἱ νικητές
τοῦ θηρίου στούς ἔσχατους χρόνους, πάνω στή φλεγόμενη γυάλινη θάλασσα μέ τίς κιθάρες τοῦ
Θεοῦ...!
 Αὐτά τά λόγια εἶναι τό διαχρονικό βίωμα κάθε καρδιᾶς ἐμπιστευμένης τελικά στή θεία ἀγάπη!
 Ἄς γίνῃ καί δική μας προσευχή!
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Βοηθός καί σκεπαστής ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν΄οὗτος μοι Θεός, καί δοξάσω αὐτόν΄ Θεός
τοῦ Πατρός μου, καί ὑψώσω αὐτόν΄ ἐνδόξως γάρ δεδόξασται.»
(Ἔγινε βοηθός καί σκεπαστής μου ὁδηγῶντας με στή σωτηρία, ὁ ἀληθινός Θεός μου, γι’ αὐτό θά τόν δοξάσω,
εἶναι ὁ Θεός τῶν πατέρων μου, γι’ αὐτό θά τόν φυλάξω ψηλά στήν καρδιά μου, μιά καί μέ δοξολογίες δοξάζεται.)

Στήν πορεία τῆς ζωῆς μας νά ἔχουμε πάντα στό νοῦ πώς δίχως τόν Θεό δέν περπατοῦμε,
δίχως τόν Θεό δέν κάνουμε βῆμα, δίχως τόν Θεό, οὔτε μία ἐργασία, οὔτε ἕνα ὄνειρο, οὔτε ἕνα
σχέδιο, οὔτε μία πρᾶξι, οὔτε μία ἐνέργεια. Γιατί ἐάν δέν εἶναι εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό καί ἐάν Ἐκεῖνος
δέν ἀσφαλίσῃ, δέν ὑπογράψῃ καί δέν ἐπικυρώσῃ τά σχέδιά μας καί τίς πράξεις μας, θά ὁδηγηθοῦμε
στήν ἀποτυχία. Ἄς παρακαλέσουμε ὅλοι μας τόν Κύριο νά μᾶς φωτίζῃ, νά μᾶς ἐλεῇ, νά μακροθυμῇ καί
νά μᾶς δίνῃ τήν χάρι Του. Λοιπόν, ζωή μέ Θεό, πού χαρίζει τήν σωτηρία καί τήν λύτρωσι!

«Κύριε, Κύριε, Ἐπίβλεψον ἐπ’

ἐμέ...!!!»

Ζητιάνεψα ἀγάπη στό βλέμμα τοῦ κόσμου
καί γεύτηκα τό κλάμα τῶν ἡδονῶν.
Γύρεψα ἐλπίδα στό ὀχυρό τῆς αὐτοδυναμίας’
καί μετεωρίστηκα στό χάος τῆς μικρότητας.
Κοίταξα συντριμμένος τά ἁπλωμένα σου χέρια
κι ὁ Σταυρός μοῦ ἐκμυστηρεύτηκε
τό μυστήριο τῆς ἀγάπης Σου,
γιά νά μπορῶ μόνο νά ἐλπίζω...
Κυρηναῖος
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Παλαιά Διαθήκη (Γένεσις ια΄1-9). ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Ὁ Σωτήρ, Ἡ Δρᾶσις μας, Λυδία.
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