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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΑΝ ΜΠΟΡΗΣ ...!!!

Ἄν μπορῇς στήν πλᾶσι τούτη νά περιφρονῇς τά πλούτη κι ἄν οἱ ἔπαινοι τῶν γύρω δέν σοῦ
παίρνουν τό μυαλό, ἄν μπορῇς νά ὑποτάξῃς πνεῦμα σῶμα καί καρδιά, ἄν μπορῇς ὅταν σέ βρίζουν νά μή
βγάζῃς τσιμουδιά, ἄν ἡ πίστις στήν καρδιά σου μπρός σέ τίποτα δέν σβύνει, ἄν ποτέ δέν σέ μεθύσει τοῦ
θριάμβου τό κρασί, ἔ παιδί μου σοῦ τό λέω θ’ ἀπολαύσῃς τήν «Ζωή» γιατί θά ἔχῃς πεῖ κι ἐσύ...
«Χριστιανός εἰμι»
κι ἐγώ
ὅπως οἱ σαράντα τοῦ Χριστοῦ στρατιῶτες, στῆς Σεβάστειας τήν λίμνη.
Οἱ νίκες κερδίζονται μέ ἀγῶνα.
Τό πῶς θά ἀγωνισθοῦμε μᾶς τόν διδάσκουν οἱ 
ΔΙΗΓΗΣΙΣ:

«Οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες»!

Ἦταν καί οἱ σαράντα στρατιῶτες γενναῖοι, ξακουστοί κι ἔντιμοι. Στίς μάχες ἦταν πρῶτοι καί οἱ
ἀξιωματικοί τούς καμάρωναν, τούς ἐπαινοῦσαν καί τούς εἶχαν ἐμπιστευτεῖ τά σύνορα τοῦ κράτους.
Εἶχαν δηλώσει ὑποταγή εἰς τόν Ρωμαῖο αὐτοκράτορα καί μέ αὐτοθυσία προχωροῦσαν στίς μάχες,
ἀψηφῶντας τούς κινδύνους.
Ὅμως, ἦταν καί στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ.  Ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου Του εἶχε λάμψει στίς
καρδιές τους,  τό φῶς Του φώτιζε τῆς ζωῆς τους τό δρόμο  καί ἡ λατρεία Του ἐγέμιζε τίς νεανικές
τους καρδιές. Στίς ὧρες τῆς ἀναπαύσεως σέ ἄλλους πολέμους καί σέ ἄλλες μάχες αὐτοί ἔστρεφαν τήν
προσοχή τους. Πῶς θά εὐαρεστήσουν εἰς τόν Κύριον.
Ἔχουμε πολλές φορές μιλήσει γιά τούς Σαράντα Μάρτυρες.
Σήμερα θά ἀναφέρουμε μόνο αὐτό τό δωδεκάστιχο, πού πιστεύω θά
σᾶς ὑπενθυμίσῃ τά πάντα γιά τήν ζωή τους καί τό μαρτύριό τους
  
Τῆς Ρώμης εὐσυνείδητοι ὁπλῖτες,
σέ χῶρο τῆς Ἀνατολῆς φρουροί,
ἀλλά ταυτόχρονα Χριστοπολῖτες,
τοῦ Ναζωραίου μύστες τολμηροί.
Σᾶς ρίξαν στῆς Σεβάστειας τή λίμνη,
γυμνούς μιά νύχτα παγωμένη,
χτυποῦν τά δόντια, τρέμουν τά μέλη,
μά ἡ ψυχή ὁλόθερμη μένει
καί ὡς τό πρωΐ, πού στεφανωμένη ἀφήνει τή γῆ,
στέλνει στό Κύριο θερμή προσευχή.
Ἅγιοι Μάρτυρες Σαράντα,
ἡ μνήμη σας ἀξέχαστη γιά πάντα.
καί θά ἑστιάσουμε τήν συζήτησίν μας στόν
ἕκτο μακαρισμό.
Μελετῶντας τον προσεκτικά, θά καταλάβουμε τί σχέσι ἔχει ὁ
μακαρισμός αὐτός μέ τούς σαράντα τοῦ Χριστοῦ στρατιῶτες. 

«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται.»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: (Ματθ. ε΄8).
 Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν τήν καρδιά τους καθαρή ἀπό κάθε μολυσμό ἁμαρτίας, διότι

αὐτοί θά δοῦν τόν Θεόν.
Οἱ Σαράντα Μάρτυρες περιφρονοῦν τά γήινα,... πλούτη, δόξα καί τιμές... καί μέ φωνή σταθερή,
μέ θάρρος κι ἀνδρεία ὁμολογοῦν τήν πίστι τους, δηλώνουν ὅτι εἶναι «Χριστιανοί». Κι ὁ ἀγώνας
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ἀρχίζει. Σαράντα καθαρές ψυχές δέν ἀπογοητεύονται, δέν δυσανασχετοῦν, δέν λιγοψυχοῦν. Ἀλλά μέ
ὑπομονή ἀντιμετωπίζουν τίς δυσκολίες, μέ ἐπιμονή ἀντιστέκονται στούς πειρασμούς καί ἀδιαλείπτως
προσεύχονται στόν Κύριο νά τούς δυναμώνει. Καί ὁ Κύριος ὄχι μόνον εἶναι δίπλα τους, ἀλλά καί τούς
στεφανώνει. Οἱ σαράντα εἶναι οἱ νικητές τοῦ ἀγῶνα. Κράτησαν καθαρή τήν καρδιά τους καί εἶδαν τόν
Κύριο. Ναί παιδιά, ὁ Κύριος μᾶς ζητάει καθαρή καρδιά.
Καί κάπου ἀλλοῦ ἀκοῦμε τήν στοργική πατρική φωνή Του νά μᾶς λέει:
«Δός μοι, υἱέ, σήν καρδίαν» (Παρ. κγ΄26). Κι ἐδῶ ὁ Κύριος μᾶς ζητάει κάτι. Τί ὅμως; Αὐτή τή
φορά μᾶς ζητάει νά τοῦ «δώσουμε» τήν καρδιά μας.
Δέν ἐννοεῖ φυσικά νά ξερριζώσουμε τήν καρδιά μας, νά τήν καθαρίσουμε καί νά τοῦ τήν
προσφέρουμε. Μᾶς ζητάει κάτι ἀσυγκρίτως ἀνώτερο καί πολυτιμότερο ἀπό τήν σαρκική καρδιά.
Ἀναφέρεται στόν ὅλο ἐσωτερικό ἄνθρωπο, τήν καρδιά ὑπό τήν πνευματική ἔννοιά της.
Τήν καρδιά:  Πού ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητας,  πού εἶναι ἡ πηγή τῆς
ἀγάπης καί ὁλοκλήρου τοῦ συναισθηματικοῦ μας κόσμου,  πού καίει ἄσβεστος ἡ φλόγα τῆς πίστεως
καί  πού ἐκεῖ παίρνονται ὅλες οἱ μεγάλες ἀποφάσεις. Δηλαδή ἀναφέρεται στή νόησι, στό
συναίσθημα καί στή θέλησι. Αὐτά θέλει. Καί κάτι ἀκόμη!
Δέν μᾶς ζητεῖ ἕνα μέρος ἀπό τήν καρδιά μας! Δέν θέλει νά εἶναι μοιρασμένη, ὥστε νά ἀνήκῃ καί
εἰς τόν Θεό καί εἰς τόν κόσμο. Θέλει νά εἶναι «Αὐτός» ὁ ἀπόλυτος κύριος καί ἐξουσιαστής τῆς καρδιᾶς
μας. Τήν θέλει ὁλόκληρη!
«Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου» (Μαρκ. ιβ΄30).
Ἀλλά καί «καθαρή»! Τί ἐννοεῖ μέ αὐτό; Ἄς τά πάρουμε ἕνα-ἕνα χωριστά γιά νά καταλάβουμε.

Τί συνήθως μολύνει τόν νοῦν μας; (...)
Σωστά! Σκέψεις, ἐντυπώσεις, ἀναμνήσεις, φαντασίες ἀκάθαρτες, πονηρές, ἁμαρτωλές πού
προκαλοῦν ντροπή. Ἀκόμη προλήψεις, δεισιδαιμονίες, σχέδια κακοποιά. Τό πιό βαρύ ὅμως καί δυστυχῶς
τό πιό διαδεδομένο νόσημα εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ μεγάλη ἰδέα πού ἔχουμε γιά τόν ἑαυτόν μας. Καί ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ ἐδῶ εἶναι σαφής, σαφέστατος. «Ἀκάθαρτος παρά Θεῷ πᾶς ὑψηλοκάρδιος» (Παρ. ιστ΄5).

Καί τό συναίσθημα τί τό μολύνει; (...)
Μάλιστα! Ἐπιθυμίες πονηρές, αἰσθήματα παράνομα, πόθοι κοσμικοί καί μάταιοι, ἀκόμη καί τά
διάφορα πάθη ὅπως ἡ ζήλεια, ὁ φθόνος, ἡ ἔχθρα, ἡ ἐκδίκησις, ἡ πλεονεξία, ἡ φιλαρχία, ἡ ἀσπλαχνία,
ἀργολογία καί τόσα ἄλλα.

Τέλος ἡ θέλησις. Καί αὐτή ἀπό τί μολύνεται; (...)
Ἔτσι! Ἀπό θελήματα ἀντίθετα πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀπό ὑποχωρήσεις, συγκαταθέσεις,
φιλαυτίες, ἰδιοτέλειες, ..., ... .
Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ὅλες οἱ ἁμαρτίες ἑδράζονται στήν καρδιά.Τό εἶπε ὁ Κύριος: «Ἀπό τήν
καρδιά βγαίνουν σκέψεις πονηρές, φόνοι, μοιχεῖες, πορνεῖες, ἀπάτες, κλοπές, πλεονεξίες,
ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες, ἠθική παραλυσία, ὑπερηφάνεια, τρέλα καί ἀμυαλοσύνη πού τά γεννᾶ ὁ
σκοτισμός τῆς ἁμαρτίας». (Ματθ. ιε΄18,19, Μαρκ. ζ΄21-23).
Λοιπόν, τό νά καθαρίσῃ κανείς τήν καρδιά του ἀπό ὅλα αὐτά τά φθοροποιά στοιχεῖα δέν εἶναι
ἁπλό πράγμα. Εἶναι ἔργο κοπιῶδες καί ἰσόβιο, πού ἐπιτυγχάνεται μόνο μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ. Ἀξίζει
ὅμως τόν κόπο, γιατί ἡ ἀμοιβή πού ὑπόσχεται ὁ Κύριος εἶναι μοναδική.

Καί ποία εἶναι ἡ ἀμοιβή γιά τούς.... οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ;  «Ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται»!
Σωστά! Οἱ ἔχοντες λοιπόν ἐργασθῆ τήν ἀρετή θά ἀξιωθοῦν τῆς χαρᾶς νά δοῦν τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ
καί νά ἀπολαμβάνουν τήν ἄπειρη δόξαν Του, λέγει ὁ ψαλμωδός. (Ψαλμ. ιστ΄15).
Καί τώρα κάτι πιό πρακτικό ;

Πῶς θά τό ἐφαρμόσουμε στόν ἑαυτόν μας; Τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά φθάσουμε σέ αὐτή
τήν τρισευλογημένη κατάστασι; (...)
 Νά τήν ποθοῦμε μέ ὅλη μας τήν ψυχή καί νά προσευχώμαστε στόν ἅγιο Θεό, ὅπως καί ὁ Ψαλμωδός,
νά κτίσῃ μέσα μας καρδίαν καθαράν: «Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός» (Ψαλμ. Ν΄12).
Δέν πρέπει ποτέ νά ἐμπιστευώμαστε τίς δυνάμεις μας, ἀλλά πάντα νά ζητᾶμε τό ἔλεος καί τήν
εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος θά κάνῃ μία μικρή προσπάθεια, ἀλλά ὁ Χριστός θά τήν
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στεφανώσῃ. Ἐμεῖς θά τοῦ δώσουμε τήν καρδιά μας κι Αὐτός θά τήν καθαρίσῃ ἀπό τίς ἁμαρτίες καί θά
τήν ἁγιάσῃ.
 Νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι τό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο ζοῦμε εἶναι ἰδιαίτερα μολυσμένο, ὅπως
λέγει ὁ ἀπόστολος «ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» (Α΄Ἰωάν. ε΄19). Κινδυνεύουμε ἀνά πᾶσα στιγμή
καί χρειάζεται πολλή προσοχή.
 Νά προσέχουμε κυρίως τά αἰσθητήρια ὄργανά μας, γιατί, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,
αὐτά εἶναι οἱ πόρτες ἀπό τίς ὁποῖες εἰσέρχεται ἡ ἁμαρτία, πού φέρνει τόν θάνατο.
 Νά γνωρίζουμε συνεχῶς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν ὠφελίμων
βιβλίων, τήν παρακολούθησι τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων.
 Νά ἐπισκεπτώμαστε συχνά τόν πνευματικό μας καί νά καθαρίζουμε μέ εἰλικρίνεια τήν ψυχή μας,
διότι ἀπό σήμερα τό σύνθημά μας πρέπει νά εἶναι...
ΣΥΝΘΗΜΑ: «Ψυχές καθαρές»!

  
Ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν γράφει: «Οὐκ ἐπαισχύνομαι τό Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. α’ 16).
Δέν ντρέπομαι νά μιλήσω γιά τόν Χριστό, ὅπου χρειασθῇ. Δέν ντρέπομαι νά ὁμολογήσω τήν πίστι μου.
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε: Τόν Χριστό μου παρακαλῶ νά μέ άξιώσῃ νά χύσω τό αἷμα
μου διά τήν ἀγάπην του».
Οἱ Σαράντα Μάρτυρες μέ θάρρος κι ἀνδρεία ὁμολογοῦν ὅτι εἶναι «Χριστιανοί».
Καί ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διδάσκουν: Αὐτός, πού περιφρόνησε δόξα, πλούτη καί
τιμές,
πρόσφερε καί προσφέρθηκε, θυσιάστηκε καί θυσίασε, ὑποβίβασε τόν ἑαυτόν του καί
ὑπερύψωσε τόν ἀδελφόν του, αὐτός πού ἐν ὀλίγοις εἶδε στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου τήν θέα τοῦ Θεοῦ, θά
ἀξιωθῇ τήν οὐράνια μακαριότητα, θά κοιτάζῃ ἄφοβα τόν Θεόν καί τούς ἀγγέλους Του τήν ἡμέρα τῆς
Κρίσεως.
Ἐμεῖς τί θά κάνουμε; Εἴμαστε ἕτοιμοι νά ὁμολογήσουμε τήν πίστιν μας ἐάν ποτέ χρειασθῇ;
Εἴπαμε ὅτι οἱ νίκες κερδίζονται μέ ἀγῶνα. Καί ἥρωας εἶναι ἐκεῖνος πού παραμένει ἀλύγιστος μέσα
στή γενική πρόκλησι. Λοιπόν νά μήν ἀπογοητευώμαστε, νά μή δυσανασχετοῦμε, νά μή λιγοψυχοῦμε.
Ἀλλά μέ ὑπομονή νά ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες καί μέ ἐπιμονή νά ἀντιστεκώμαστε στούς
πειρασμούς, ὅπως οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες.
Ἄς ζητήσουμε ὅλοι μαζί τώρα τήν πατρικήν βοήθειανΤου.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Κύριε, Κύριε, Βασιλεῦ ἅγιε, εὐχαριστοῦμε Σε διά τήν τόσην εὐσπλαγχνία Σου καί θερμά Σέ
παρακαλοῦμε, Κύριε, ρῖξε τό προστατευτικό βλέμμα Σου ἐπάνω μας καί δῶσε μας ἐνίσχυσι καί χάρι,
νά λαλοῦμε τόν λόγον Σου μέ πολλή παρρησία, νά μιλοῦμε γιά Σένα ἐκεῖ πού φαίνεται νά βασιλεύῃ ἡ
ἀπιστία, ποτέ νά μή δεθοῦμε μέ τά γήινα: Πλούτη δόξα καί τιμές καί πάντα νά ὁμολογοῦμε τήν πίστιν
μας. Φιλάνθρωπε Κύριε, χάρισέ μας τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς καί ἀξίωσέ μας εἰς τήν ἄλλην ζωή νά
σέ δοῦμε ἔνδοξον καί λαμπρόν, εἰς τό ἄπειρον μεγαλεῖον τῆς δόξης Σου. Ἀξίωσέ
μας νά σέ δοῦμε πρόσωπον πρός πρόσωπον, κατά τούς λόγους τοῦ ἐκλεκτοῦ
Σου ἀποστόλου. Χάρισέ μας τήν ὑψίστην
αὐτήν εύεργεσίαν, ὥστε νά
πραγματοποιηθοῦν οἱ λόγοι τοῦ μακαρισμοῦ:


«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» Ἀμήν.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Λόγοι τῆς Χάριτος (Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Παπουτσοπουλου), Πρωϊνἀ Ἁγιογραφικά (Χαρούμενων
Ἀγωνιστῶν).
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Ὁ Σωτήρ, Πρός τήν Νίκην, Λυδία.
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