ΦΟΒΑΣΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ;
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
συν Χριστώ είναι· πολλώ γαρ μάλλον κρείσσον· το δε επιμένειν εν
τη σαρκί αναγκαιότερον δι’ υμάς»
(Φιλιπ, 1,23-24). Ο απόστολος δεν
μιλά καν περί του θανάτου αλλά
μόνο περί της μετάβασης απ΄ αυτή
τη ζωή στην άλλη ζωή. Και χαίρεται
περισσότερο εκείνη τη ζωή παρά
αυτήν.

χεις ακούσει για τον
μακάριο διάκο Αββακούμ; Όταν τον οδηγούσαν οι Τούρκοι μέσω του
Βελιγραδίου, στα δεσμά, για να τον
καρφώσουν στον πάσσαλο, αυτός
ο ιπποτικός Βόσνιος τραγουδούσε:
«Ο Σέρβος είναι του Χριστού, χαίρεται, τον θάνατο»! Αυτά τα λόγια
ακούγονται εντελώς σύμφωνα με
το πνεύμα του απόστολου Παύλου
ο όποιος γράφει στους Φιλιππησίους: «Συνέχομαι δε εκ των δύο, την
επιθυμίαν έχων εις το αναλύσαι και

Ρώτησα πρόσφατα έναν υγιή
γέρο: «Τι θα επιθυμούσες από τον
Θεό να σου δώσει περισσότερο
στον κόσμο;» Έβαλε το χέρι στην
καρδιά και απάντησε: «Τον θάνατο
και μόνο τον θάνατο»! «Πιστεύεις
στη ζωή μετά από τον θάνατο;»
«Ακριβώς λόγω αυτής της πίστης
επιθυμώ όσο πιο γρήγορα τον θάνατο», είπε ο γέρος.Οι άπιστοι φοβούνται τον θάνατο, αφού θεωρούν ότι
ο θάνατος είναι εξ ολοκλήρου καταστροφή της ζωής. Πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν πάλι φοβούνται
τον θάνατο επειδή νομίζουν, ότι
δεν ολοκλήρωσαν το καθήκον τους
σ’ αυτόν τον κόσμο: Δεν έβαλαν τα
παιδιά στον ορθό δρόμο ακόμα,
ή δεν ολοκλήρωσαν ό,τι άρχισαν.
Ακόμα και κάποιοι άγιοι άνθρωποι
είχαν φόβο την ώρα του θανάτου.
Όταν κατέβηκαν οι άγγελοι να πά-

ρουν τη ψυχή του αγίου Σίσογιε,
αυτός ο αγγελικός άνθρωπος προσευχόταν, να τον αφήσουν ακόμα
λίγο στη ζωή ένεκεν μετάνοιας και
προετοιμασίας για την άλλη ζωή. Οι
άγιοι, λοιπόν, δεν φοβόντουσαν τον
θάνατο αλλά την κρίση του Θεού
μετά τον θάνατο. Και αυτός είναι ο
μόνος δικαιολογημένος φόβος του
χριστιανού, ο οποίος πιστεύει σταθερά στην άλλη ζωή και στην κρίση
του Θεού.
Ενώ χωρίς την πίστη στην άλλη,
την ουράνια ζωή, ο φόβος είναι το
σχοινί γύρω από τον λαιμό, με το
οποίο ο θάνατος τραβά τους καταδικασμένους στα έγκατά του. Η
ζωή για τον άπιστο δεν είναι τίποτα
άλλο παρά ο άνεμος του θανάτου,
ο άνεμος που σηκώνει και ρίχνει
τη νεκρή στάχτη του ανακατεύει
αυτή τη στάχτη και την ηρεμεί. Εάν
ο άπιστος έως το τέλος σκεφτόταν
λογικά, θα έπρεπε να πει ότι η ζωή
στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.
Γι’ αυτόν η μόνη του πίστη είναι ο
θάνατος, μόνη αιώνια δύναμη ο θάνατος, μοναδικός Θεός, ο θάνατος.
Για μας τους χριστιανούς, όμως, ο
θάνατος είναι ολοκλήρωση ενός
σχολείου, το σήμα για το τέλος της
υπηρεσίας στον στρατό, και γέφυρα για την επιστροφή στην πατρίδα.
Στην πραγματικότητα ο θάνατος δεν
υπάρχει καθαυτός για εκείνους οι
οποίοι πιστεύουν στον Χριστό. Αυτός είπε στη Μάρθα -και τούτο το
λέει και σε μας σήμερα- «εγώ είμι
η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων
εις εμέ, καν αποθάνη, ζήσεται- και
πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου
μη αποθάνη εις τον αιώνα» (Ιωάν.
11,25-26), Σε ποιον θα πιστεύουμε,
εάν όχι στον Χριστό, αδελφέ Σταύ-

ρο; Στους ανθρώπους δεν μπορείς
να πιστεύεις ούτε όταν λένε το
όνομά τους, ακόμα λιγότερο όταν
λένε: «Θα σε πληρώσω αύριο», και
ελάχιστα όταν μιλούν για βαθιά και
υψηλά πράγματα. Εκτός του Υιού
του Θεού κανείς δεν ξέρει τίποτα
ούτε περί του θανάτου ούτε περί
εκείνου που μας περιμένει μετά τον
θάνατο. Αλλά Αυτός ήξερε και φανερώθηκε και έδειξε. «Κατεπόθη ο
θάνατος εις νίκος» (Α΄Κορ. 15,54),
κατά τα λόγια του αποστόλου. Τότε
τι έχουμε να φοβόμαστε απ΄ εκείνο
που κατεπόθη με την ανάσταση του
Χριστού; Δεν συμβαδίζει ο φόβος
του θανάτου για τους προσκολλημένους στον Χριστό, τον νικητή του
θανάτου και Ζωοδόχο.
Όμως, ένας φόβος παραμένει,
εντελώς αμετακίνητος και δικαιολογημένος. Είναι εκείνος ο φόβος,
που τον αισθάνονταν και οι άγιες
ψυχές στην όψη του θανάτου. Τούτος είναι φόβος όχι από τον θάνατο αλλά από την ανετοιμότητα για
εκείνη την αθάνατη ζωή. Ο φόβος
από την ακαθαρσία της ψυχής μας.
Αφού οι ακάθαρτοι δεν θα δουν
τον Θεό, ούτε την πραγματική ζωή
στους άγιους ουρανούς.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΙΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Μηνιαίον περιοδικόν
Εκδότης:
Εκκλησιαστική Επιτροπή Ιερού Ναού
Αγίου Λαζάρου
Τηλ: 24652498
http: www.agioslazaros.org.cy
Ηλεκτ. Διεύθ.: info@agioslazaros.οrg.cy
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Όταν φεύγει από τη ζωή ο/η σύζυγος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ
ργησα να στείλω το γράμμα, άλλα
αυτό οφείλεται στο ότι αργήσαμε να
ακούσουμε την απευκταία είδηση της συμφοράς που συνέβη στον δεσπότη μας.
Τί στενόχωρη αλήθεια αγγελία! Μας εγκατέλειψε η αγαπητή κυρία, αποχωρίστηκες
από την καλή σύζυγο, αποκόπηκες από την
επαινούμενη σάρκα, για την οποία η αγία
Γραφή λέγει: «θα γίνουν οι δύο ένα σώμα».
Εφόσον λοιπόν η σάρκα είναι ομολογουμένως μία, είναι φανερό ότι ο διαχωρισμός
προκαλεί τέτοια πληγή σ’ αυτούς που χωρίστηκαν, σαν αυτήν που κάνει το μαχαίρι κόβοντας τον ένα άνθρωπο σε δύο. Το κόψιμο
είναι πραγματικά οδυνηρό, και το αίμα τρέχει κατά κάποιον τρόπο μπροστά στα μάτια
σας, και δεν είναι δυνατόν να βάλει κανείς
κατάπλασμα, ούτε επιδέσμους, όσον αφορά την ανθρώπινη βοήθεια.
Εξάλλου αυτή που έφυγε δεν ήταν τυχαία
σύζυγος, αλλά πολύ αξιέπαινη και θαυμάσια. Πρώτον βέβαια ότι είχε την ευσέβεια
της πίστεως σταθερή, την αγάπη προς τον
άνδρα της. περισσότερο από κάθε άλλη,
την οποία απαιτεί ο ιερός Απόστολος πριν
από όλα στους συζύγους. Γι’ αυτό και έκανε
δεήσεις για την κεφαλή της, και προσευχές
και επικλήσεις και έμενε ώρες προσηλωμένη στον Θεό, βαδίζοντας ξυπόλητη η μακαρία στις νυχτερινές πορείες, μήπως και με
αυτές κάμψει την ευσπλαγχνία του Θεού.
Τί πάλι η φροντίδα της για το σπίτι, η
ανατροφή των παιδιών, η περιποίηση των
δούλων, το απλό της ήθος, το ανοιχτόκαρδο στους φίλους, το ενωτικό του γένους,
η έλλειψη φθόνου προς τις ισότιμες, και
η προς όλα σεμνοπρέπεια και κοσμιότητα,
τα οποία έκανε αντί για χρυσά εμπλόκια
και στολίσματα με μαργαριτάρια, και όταν
έκανε εξόδους και όταν εμφανιζόταν στις
βασιλικές αυλές;
Αλλ’ όμως όλα αυτά έφυγαν, και γίναμε,
για να μιλήσω με πάθος, μισοπεθαμένοι
και τσακισμένοι, ή καλύτερα, για να μιλήσω ψαλμικά, «σαν νυχτοπούλι που θρηνεί
σε έρημο σπίτι, και σπουργίτι που έχασε
τον σύντροφό του και μένει μόνο του στη
στέγη», βλέποντας το σπίτι άδειο από εκείνην που το φρόντιζε, τα παιδιά μπροστά

στα μάτια σας να σας περικυκλώνουν και
να περικυκλώνονται, μη έχοντας που να
στηρίξουν τα χέρια, από όπου θα πάρουν
μητρικό χάδι, γαλουχική εμψύχωση, το
σπίτι σκοτεινό, σαν να το εγκατέλειψε ο
ήλιος, κανένας δεν κελαηδεί και στα αυτιά τα δικά σου και των παιδιών και όλων
των υποτακτικών, αφού είναι απούσα
εκείνη, η πραγματικά καλλίφωνη, που ευχαριστούσε όσους την επισκέπτονταν με
την πραγματικά μελωδική συζήτηση και
υποδοχή. Όλα αυτά είναι πραγματικά θλιβερά και προκαλούν αναστεναγμούς, και
όταν περιγράφονται και όταν τα σκέπτεται κανείς.
Όμως τί να κάνουμε, δέσποτα; Είναι διαταγή του Θεού, ή καλύτερα απόφαση, που
μέσω του Δαβίδ ψάλλουμε. «Δεν υπάρχει
άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει πάνω στη γη
και δεν θα πεθάνει». Έτσι, καθένας, από
τον προπάτορά μας Αδάμ μέχρι τώρα, που
ήρθε στον κόσμο με γέννηση, θα φύγει
πάλι με τη διάλυση στον κόσμο εκείνον
τον υψηλότερο και θεομορφώτερο. Γιατί
λέγει. «Σπείρεται φθαρτό, ανασταίνεται
άφθαρτο. Σπείρεται άδοξο, ανασταίνεται
ένδοξο. Σπείρεται σώμα ψυχικό, ανασταίνεται σώμα πνευματικό». Γιατί θα γίνουμε
ίσοι με τους αγγέλους και υιοί της ανάστασης, αφού το θνητό καταπωθεί από τη
ζωή.
Βλέπεις, δέσποτα, ότι, αν και η κυρία
μας εγκατέλειψε, όμως μετέβει από το
σκοτάδι στο φως, και από τη φθαρτή ζωή,
σε αθάνατη κατάληξη; Εκεί θα την δεις
ύστερα από λίγο, πηγαίνοντας και συ εκεί.
«Ώστε να μη λυπούμαστε, όπως κάνουν οι
άλλοι που δεν έχουν ελπίδα», ελπίζοντας
ότι με την ανάσταση θα βελτιωθούμε σε
μια μακάρια ζωή.
Σας υπενθυμίζω ότι πρέπει μάλλον να
συνελθουμε και να προσηλωθούμε στο
σπίτι, να φροντίσουμε τα παιδιά, και πριν
από όλα φυσικά την πολύτιμη ψυχή μας,
κοσμούμενοι, όπως εκείνη η μακάρια με
αρετές, και να χαιρόμαστε γι’ αυτό, ότι
προπέμψαμε σύζυγο, η οποία θα ικετεύει τον Θεό για μας, και η οποία άφησε σε
μας και σε όλους τους γνωστούς υπόδειγμα καλού βίου.
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ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του νέου έτους
Συμεών του Στυλίτου και μνήμη
των αγίων 40 γυναικών και Αμμούν
διακόνου του διδασκάλου αυτών.
Αδαμαντίνη, Καλλιρόη, Χαρίκλεια, Πηνελόπη,
Κλειώ, Θάλεια, Μαριάνθη, Ευτέρπη,
Τερψιχόρη, Ουρανία, Κλεονίκη, Σαπφώ,
Ερατώ, Πολύμνια, Δωδώνη, Αθηνά, Τρωάδα,
Κλεοπάτρα, Κοραλία, Καλλίστη, Θεονόη,
Θεανώ, Ασπασία, Πολυνίκη, Διόνη, Θεοφάνη,
Ερασμία, Ερμηνεία, Αφροδίτη, Μαργαρίτα,
Αντιγόνη, Πανδώρα, Χάιδω, Λάμπρω, Μόσχω,
Αριβοία, Θεονύμφη, Ακριβή, Μελπομένη και
Ελπινίκη.

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος
Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού

ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων
αυτής Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος
των μαρτύρων.
Αγίου Ηρακλειδίου επισκόπου
Ταμασέων
Αγίου Αυξιβίου, επισκόπου Σόλων
Οσίου Αναστασίου,
εν Περιστερωνοπηγή Κύπρου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου,
Θεοπίστης της συμβίας αυτού και
Αγαπίου και Θεοπίστου των Υιών αυτών
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίας Μεγαλομάρτυρος και
Ισαποστόλου Θέκλης
Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Των Αγίων και δικαίων
Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Οσίας Ευφροσύνης και Παφνουτίου
του πατρός αυτής

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδώρας
Αγίου Δημητρίου, της συζύγου
αυτού Ευανθίας και του υιού αυτών
Δημητριανού

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η μετάστασις του Αγίου ενδόξου και
πανευφήμου Αποστόλου Ιωάννου του
Θεολόγου και Ευαγγελιστού

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ
ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Kατάλυσις οίνου και ελαίου
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Οσίου Νεοφύτου του εγκλείστου
Οσίου Χαρίτωνος του Ομολογητού
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού

