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«Χαίρε, κσοθορούζα οδηγόν πλανωμένοις, ταίρε, απογεννώζα λσηρωηήν 

αιτμαλώηοις» 

 

 Δπξηζθόκελνη ζηελ Γ΄ Δβδνκάδα ησλ Νεζηεηώλ, αδειθνί κνπ, 

ζπκκεηείρακε απόςε ζηελ αθνινπζία ηεο Γ΄ ηάζεο ησλ Υαηξεηηζκώλ ηεο 

Τπεξαγίαο Θενηόθνπ, ζπκςάιινληαο θαη ραηξεηίδνληαο, κε ηνλ Αξρεγό ησλ 

Αγγειηθώλ Γπλάκεσλ, ηελ κεγαινζύλε ηεο γιπθύηαηεο Παλαγίαο καο. Από ην 

ζύλνιν ηεο Αξραγγειηθήο απηήο νκνινγίαο μερσξίδνπκε ζήκεξα εθείλνλ ηνλ 

Υαηξεηηζκό πνπ πκλνινγεί ηελ Θενηόθν γηαηί θπνθόξεζε ηνλ νδεγό ησλ 

πιαλεκέλσλ θαη γέλλεζε ηνλ ιπηξσηή ησλ αηρκαιώησλ, ηνλ Κύξηό καο Ιεζνύ 

Υξηζηό. 

 Γη’ απηό ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηαθξίλνπκε πνηνί είλαη νη πιαλεκέλνη 

θαη πνηνί νη αηρκάισηνη πεξί σλ ν ιόγνο. ηελ πξώηε θαηεγνξία ησλ 

πιαλεκέλσλ αλήθνπλ, θαηαξρήλ, νη άπηζηνη, νη απηναπνθαινύκελνη άζενη. 

Βεβαίσο, ε απηζηία είλαη δηθαίσκα, αθνύ ν Υξηζηόο δελ επηβάιιεηαη ζε 

θαλέλα, αιιά κάο θαιεί ειεύζεξα θαη απηόβνπια λα ελσζνύκε καδί Σνπ θαη λα 

γίλνπκε κέιε ηνπ ώκαηόο Σνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή ε Δθθιεζία καο είλαη ν ρώξνο 

πνπ θαηαμηώλεηαη θαη κεγαιύλεηαη ε αλζξώπηλε ειεπζεξία. Σν ηδεώδεο ηνπ 

Υξηζηηαληθνύ βίνπ δελ είλαη ν εθβηαζκόο ηεο πίζηεο, αιιά ε ειεπζεξία ηεο 

αγάπεο θαη ηεο απηνπξνζθνξάο ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ Θεό. Παξόια απηά, όκσο, 

νη θνξείο ηεο απηζηίαο θαη ηεο αζεΐαο, ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ ζηέξεζαλ από 

ηνπο Υξηζηηαλνύο ηεο ειεπζεξία ηεο δηθήο ηνπο πίζηεο, ην δηθαίσκα ζηελ 

Λαηξεία ηνπ Θενύ θαη έθαλαλ ηα πάληα, είηε δηά ηεο βίαο, είηε δηά ηεο 

ινηδνξίαο θαη ηνπ ππόγεηνπ πνιέκνπ ζηελ Δθθιεζία, λα θαηαιύζνπλ ηελ πίζηε 

θαη λα θαηαζηξέςνπλ ηελ δσή ηνπ ιανύ κέζα Σεο. Οη Άγηνη ηεο Δθθιεζίαο καο 

ζπληζηνύλ ζηάζε ζπκπόληαο θαη όρη ζθιεξόηεηαο πξνο ηνπο απίζηνπο, γηαηί, 

ηειηθά είλαη ζύκαηα ησλ ίδησλ ιαλζαζκέλσλ επηινγώλ ηνπο. «Πξέπεη λα 

ζθεπηόκαζηε γηα ηνπο αζένπο όηη είλαη νη πην πησρνί αλάκεζα ζηνπο πηνύο ησλ 

αλζξώπσλ. Δηόηη νη άιινη πησρνί άλζξσπνη δελ έρνπλ ςσκί, νύηε ξνύρα, νύηε 

γε, έρνπλ, όκσο ζηελ θαξδηά ηνπο ηνλ Θεό, ηνλ ρνξεγό όισλ ησλ δώξσλ θαη 

έρνπλ ηελ ειπίδα ζηνλ Θεό θαη Δεκηνπξγό ηνπο. Ελώ απηνί νύηε απηά δελ έρνπλ. 

Οη άζενη δελ έρνπλ εθείλε ηελ κέγηζηε πεξηνπζία, ηελ νπνία όινη νη 

δεκηνπξγεκέλνη άλζξσπνη πξέπεη θαη κπνξνύλ λα έρνπλ. Δελ έρνπλ ηνλ Θεό. Γη’ 

απηό πξέπεη λα ζπκπεξηθεξόκαζηε ζηνπο αζένπο θαη απίζηνπο κε ζπκπόληα θαη 

όρη κε ζθιεξόηεηα»
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 ηελ θαηεγνξία ησλ πιαλεκέλσλ αλήθνπλ θαη νη αηξεηηθνί. Δίλαη 

εθείλνη πνπ λνζεύνπλ ην νξζό δόγκα θαη ηελ δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο, 

δεκηνπξγώληαο ξήγκαηα ζηελ ελόηεηά ηεο. Η αίξεζε είλαη ε κεγαιύηεξε 

πιεγή ζηελ Δθθιεζηαζηηθή ηζηνξία, γηαηί είλαη ερζξόο εζσηεξηθόο, γη’ απηό 

θξπθόο, πνπ ελεξγεί ύπνπια θαη δηαβξσηηθά, νδεγώληαο ηα κέιε εθείλα ηεο 

Δθθιεζίαο πνπ ηελ πηνζεηνύλ ζηνλ πλεπκαηηθό ζάλαην, ζηελ απώιεηα ηεο 

ζσηεξίαο. 
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 ηελ θαηεγνξία ησλ αηρκαιώησλ, γηα ηελ νπνία νκηιεί ν Αξράγγεινο 

Γαβξηήι, αλήθνπλ νη άλζξσπνη εθείλνη πνπ εθνπζίσο παξαδόζεθαλ ζηελ δσή 

ηεο ακαξηίαο. Οη ίδηνη πξνβάινπλ απηή ηελ ζηάζε δσήο σο επηινγή ειεπζεξίαο. 

Απνδεηθλύεηαη, όκσο, όηη ε ακαξηία ιεηηνπξγεί σο πλεπκαηηθή ζθιαβηά, είλαη 

πξαγκαηηθή αηρκαισζία, θαζώο θαζηζηά ηνλ άλζξσπν δνύιν θαη ππήθνν ησλ 

παζώλ θαη ησλ αδπλακηώλ ηνπ. Πνιύ επηηπρεκέλα ε ακαξηία ραξαθηεξίζηεθε 

«σο έλα είδνο δηρηύνπ, ην νπνίν κάο παγηδεύεη θαη από ην νπνίν δε κπνξνύκε 

πνηέ πξαγκαηηθά λα ειεπζεξσζνύκε ζε απηή ηελ δσή…»
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. Σειηθά, «ε ακαξηία 

θαηαληά απηνηηκσξία, απηνθαηαδίθε θαη απηνθαηαζηξνθή, απηνεγθιεηζκόο ηνπ 

αλζξώπνπ ζηε κνλαμηά θαη ζην αδηέμνδό ηνπ, ζηελ αζζέλεηα θαη ζηελ αδπλακία 

ηνπ, απηνπαξάδνζή ηνπ ζην ζάλαην, πνπ δηάιεμε αληί γηα ηε δσή. Είλαη ε ίδηα ε 

θόιαζε κέζα καο, πνπ ζειήζακε αληί γηα ηελ Βαζηιεία ηνπ Θενύ, θαξπόο ηεο 

εθινγήο ηνπ όρη ηνπ δηαβόινπ, αληί ηνπ λαη ηνπ Θενύ»
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Η ακαξηία, ινηπόλ, είλαη κία πξαγκαηηθόηεηα, όρη, όκσο, αλίθεηε, νύηε 

κε αληηκεησπίζηκε. Δίλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν νθείινπκε λα αγσληδόκαζηε 

πλεπκαηηθά, κε ζηόρν ηελ δηαξθή κεηάλνηα θαη επηζηξνθή ζηελ αγάπε ηνπ 

Θενύ. Άιισζηε ν Υξηζηόο ζηνλ αγσληδόκελν άλζξσπν, πνπ έρεη ζπλαίζζεζε 

ηεο ακαξησιόηεηάο ηνπ θαη αγσλίδεηαη ελάληηα ζηνλ θαθό εαπηό ηνπ, ζηέθεηαη 

σο θίινο θαη ζύκκαρνο, σο ηαηξόο, έηνηκνο λα ζεξαπεύζεη ηελ πλεπκαηηθή 

αζζέλεηα θαη λνζεξόηεηα θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλαγέλλεζε θαη ζσηεξία ηνπ. 

 Γη’ απηό ε Δθθιεζία καο πκλνινγεί θαη ραηξεηίδεη ηελ Παλαγία καο, 

αδειθνί κνπ, γηαηί έγηλε ην όρεκα ηεο ζάξθσζεο ηεο Τηνύ θαη Λόγνπ ηνπ 

Θενύ, ηνπ κόλνπ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο πιαλεκέλνπο από ηελ απηζηία 

ζηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο θαη ηνπο αηρκαιώηνπο από ηελ ακαξηία ζηελ 

ειεπζεξία ηεο αγάπεο θαη ηεο Βαζηιείαο Σνπ. ΑΜΗΝ!  
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