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Οσίου Αρχιµανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς 
(19ος - 20ος αι., 25 Μαρτίου 1894 Βράνιε Ν. Σερβίας - 25 Μαρτίου 1979 Ι. Μ. Αρχαγγέλων Τσέλιε, Βάλιεβο, Σερβία) 
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 ΗΗΗΗ από το Χριστό δοσµένη και από τους Αγίους Πατέρες 
πραγµατοποιηµένη αποστολή της Εκκλησίας είναι: να φυτεύεται 
και να καλλιεργείται µέσα στην ψυχή του λαού µας η αίσθηση και η 
επίγνωση ότι κάθε µέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι πρόσωπο 
καθολικό, αιώνιο, θεανθρώπινο· ότι είναι του Χριστού και δια τού-
το αδελφός όλων των ανθρώπων, διάκονος όλων των ανθρώπων 
και κτισµάτων. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Αλλά ποια 
είναι τα µέσα, µε τα οποία µπορεί αυτή να πραγµατοποιεί αυτόν το 
θεανθρώπινο σκοπό; Τα µέσα δεν είναι άλλα από τα θεανθρώπινα.  
 ΤΤΤΤα θεανθρώπινα µέσα δεν είναι άλλο παρά οι θεανθρώπι-
νες ασκήσεις - αρετές. Και αυτές δύνανται να εφαρµόζουν επιτυ-
χώς µόνον οι θεανθρώπινοι, οι χριστοφόροι ασκητές. Οι θεανθρώ-
πινες αρετές βρίσκονται µεταξύ τους σε οργανική σχέσηβρίσκονται µεταξύ τους σε οργανική σχέσηβρίσκονται µεταξύ τους σε οργανική σχέσηβρίσκονται µεταξύ τους σε οργανική σχέση. Η µία εκπηγάζει 
εκ της άλλης, η µία συµπληρώνει την άλλη. 
 ΗΗΗΗ πρώτη µεταξύ των ασκήσεων - αρετών είναι η άσκηση 
της πίστεως. ∆ι’ αυτής της ασκήσεως πρέπει να περάσει και συ-
νεχώς να περνά η ψυχή του λαού µας, να παραδοθεί δηλ. η ψυχή 
αυτή στο Χριστό άνευ επιφυλάξεων και συµβιβασµών, να εµβα-
θύνει µέχρι τα θεανθρώπινα βάθη, να ανυψώνεται στα θεανθρώπι-
να ύψη. Πρέπει να δηµιουργηθεί στο λαό µας το αίσθηµα ότι η πί-

στη του Χριστού είναι αρετή υπερεθνική, οικουµενική, καθολική, τρια-
δική· και ότι το να πιστεύει κανείς στο Χριστό σηµαίνει να υπηρε-
τεί το Χριστό και µόνον το Χριστό, σε όλα τα γεγονότα της ζωής του. 
 ΗΗΗΗ δευτέρα είναι: η θεανθρωπίνη αρετή της προσευχής και 
της νηστείας. Η αρετή αυτή πρέπει να γίνει µέθοδος ζωής του ορ- 
θοδόξου λαού µας, να γίνει η ψυχή της ψυχής του, διότι η προσευ- 

Κυριακή ∆΄ των Νηστειών (Ιωάννου της Κλίµακος) 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. στ΄ 13 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. στ΄ 13 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. στ΄ 13 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. στ΄ 13 –––– 20) 20) 20) 20)    
    

᾽ΑΑΑΑδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ᾿ οὐδενὸς 

εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ᾿ ἑαυτοῦ, λέγων· «Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλο-

γήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε»· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε 

τῆς ἐπαγγελίας. Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πά-

σης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· ἐν ᾧ περισσότερον 

βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετά-

θετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμε-

ταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν 

οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχο-

μεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην «εἰς τὸ ἐσώτερον 

τοῦ καταπετάσματος», ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, «κα-

τὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ» ἀρχιερεὺς γενόμενος «εἰς τὸν αἰῶνα».  
 

 

    

χή και η νηστεία είναι τα παντοδύναµα µέσα τα δεδοµένα από το 
Χριστό δια την κάθαρση από κάθε ακαθαρσία όχι µόνον του αν-
θρωπίνου προσώπου, αλλά και της κοινωνίας, του λαού, της αν-
θρωπότητας. Η προσευχή και η νηστεία δύνανται να καθαρίσουν 
την ψυχή του λαού µας από τις ακαθαρσίες µας και τις αµαρτίες 
µας (Ματθ. 17, 19 – 21. Μάρκ. 9, 17 – 29). Η προσευχή και η νη-
στεία πρέπει να τελούνται δια τους φίλους και τους εχθρούς. 
 ΗΗΗΗ τρίτη θεανθρωπίνη αρετή είναι η θεανθρωπίνη αρετή της 
αγάπης. Η αγάπη αυτή δεν έχει όρια· αγαπά τους πάντας: αγαπά 
φίλους και εχθρούς, αµαρτωλούς και κακούργους, δεν αγαπά όµως 
τις αµαρτίες και τα εγκλήµατά τους· ευλογεί τους καταρωµένους. Η 
αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε παναγάπη. Αποκτάται δε η 
αγάπη αυτή δια της προσευχής, διότι είναι δώρο του Χριστού. Και 
η ορθόδοξος καρδία µε ένταση προσεύχεται: Κύριε της αγάπης, 
δώσε µου την αγάπη Σου δια τους πάντας και τα πάντα!   
 ΗΗΗΗ τετάρτη είναι: η θεανθρωπίνη αρετή της πραότητος και 
ταπεινώσεως. Μόνον ο «πρᾶος τῇ καρδίᾳ» καταπραΰνει τις άγριες 
καρδιές· µόνον ο ταπεινός τῇ καρδίᾳ ταπεινώνει τις υπερήφανες 
ψυχές. Ο άνθρωπος γίνεται πράος και ταπεινός, όταν κάµει καρ-
δία της καρδίας του τον πράο και ταπεινό Ιησού. Κάθε άνθρωπος 
πρέπει να µάθει να προσεύχεται: Πραότατε Κύριε, καταπράϋνον  
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ΑΑΑΑδελφοί, όταν ο Θεός έδωσε την υπόσχεσή του στον Αβραάµ, επειδή 
δεν υπήρχε ανώτερος για να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό του, λέγοντας: 
Σου υπόσχοµαι ότι θα σ’ ευλογήσω και θα σου δώσω πολλούς απογόνους. Έτσι 
πήρε ο Αβραάµ την υπόσχεση, και µε την υποµονή του πέτυχε την εκπλήρω-
σή της. Οι άνθρωποι ορκίζονται σε κάποιον ανώτερό τους, κι ο όρκος δίνει γι’ 
αυτούς τέλος σε κάθε αµφισβήτηση και υποδηλώνει επιβεβαίωση. Ο Θεός, 
λοιπόν, επειδή ήθελε να δείξει πιο καθαρά σ’ αυτούς που θα κληρονοµούσαν 
τα όσα υποσχέθηκε ότι η απόφασή του ήταν αµετάκλητη, την εγγυήθηκε µε 
όρκο. Για δύο λοιπόν αµετακίνητα πράγµατα, για τα οποία είναι αδύνατο να 
διαψευστεί ο Θεός, εµείς που καταφύγαµε σ’ αυτόν οφείλουµε να µείνουµε 
σταθεροί σ’ αυτά που ελπίζουµε. Αυτή µας η ελπίδα µάς ασφαλίζει και µας 
βεβαιώνει σαν άγκυρα, και µας οδηγεί στα ενδότερα του καταπετάσµατος, ό-
που µπήκε πριν από µας και για χάρη µας ο Ιησούς, αρχιερέας για πάντα όπως 
ο Μελχισεδέκ. (ΕΚΛΟΓΑ∆ΙΟΝ) 

 

την αγρίαν ψυχήν µου! Ο Κύριος ταπείνωσε τον Εαυτό Του µε τη 
µεγαλυτέρα ταπείνωση: εσαρκώθη, έγινε άνθρωπος. Ταπείνωσε τον 
εαυτόν σου πιο κάτω από όλους: να είσαι τα πάντα τοῖς πᾶσι, αλλά 
δια Χριστού και κατά Χριστόν. Όταν είσαι µόνος σου, προσεύχου: 
Ταπεινέ Κύριε, ταπείνωσέ µε δια της ταπεινώσεώς Σου! 
 ΗΗΗΗ πέµπτη είναι: η θεανθρωπίνη αρετή της υποµονής και τα-
πεινώσεως. Να υποµένεις το κακό, να µην ανταποδίδεις κακόν αντί 
κακού, να συγχωρείς πανεύσπλαχνα δια τις ύβρεις, τις συκοφαντίες, 
τις πληγές. Για τους ορθοδόξους το µαρτύριο είναι το καθαρτήριο. 
Χριστιανικό είναι όχι µόνον να υποφέρεις µε χαρά τα παθήµατα, 
αλλά και να συγχωρείς εκείνους που τα προκαλούν, να προσεύχεσαι 
δι’ αυτούς στο Θεό, όπως ο Χριστός. Προσεύχου: Μακρόθυµε Κύριε, 
δώσε µου τη µακροθυµία, τη µεγαλοψυχία και την πραότητα! 
 ΗΗΗΗ αποστολή της Εκκλησίας µας είναι: να κάµει τις θεανδρι-
κές αυτές αρετές - ασκήσεις, µεθόδους της ζωής του λαού. Το κύ-
ριο χρέος της είναι να δηµιουργεί χριστοφόρους ασκητές. Η φωνή 
που πρέπει να ακούεται µέσα της είναι: οπίσω προς τους χριστοφόρους οπίσω προς τους χριστοφόρους οπίσω προς τους χριστοφόρους οπίσω προς τους χριστοφόρους 
ασκητές, προς τους Αγίους Πατέρεςασκητές, προς τους Αγίους Πατέρεςασκητές, προς τους Αγίους Πατέρεςασκητές, προς τους Αγίους Πατέρες! ! ! ! Οπίσω προς τις ασκήσεις και αρετές των Οπίσω προς τις ασκήσεις και αρετές των Οπίσω προς τις ασκήσεις και αρετές των Οπίσω προς τις ασκήσεις και αρετές των 

Αγίων ΠατέρωνΑγίων ΠατέρωνΑγίων ΠατέρωνΑγίων Πατέρων!!!! Μόνον οι ορθόδοξεςοι ορθόδοξεςοι ορθόδοξεςοι ορθόδοξες ασκήσεις ασκήσεις ασκήσεις ασκήσεις ---- αρετές αρετές αρετές αρετές µπορούν να κά-
νουν  α γ ί α  την κάθε ψυχή και την ψυχή ολοκλήρου του λαού µας.  
Οσίου Αρχιµ. Ιουστίνου Πόποβιτς, απόσπασµα από το βιβλίο ‘Άνθρωπος και Θεάνθρωπος’, εκδ. «ΑΣΤΗΡ»  
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ΗΗΗΗ βιογραφία του Αγ. Ιωάννου «της Κλίµακος» πρέπει να α-
ποκληθεί µάλλον εγκώµιο. Αυτή είναι µια περιγραφή του ως ενός 
που προσεύχεται και «θεωρεί»: «Γιατί ο Ιωάννης προσέγγισε το 
µυστικό όρος όπου οι αµύητοι δεν εισέρχονται, και, αφού ανέβηκε 
τις πνευµατικές βαθµίδες, έλαβε το νόµο που έγραψε ο Θεός και έ-
να όραµα». Ήταν κάποιος νεοεµφανισθείς Μωυσής. 

ΟΟΟΟνοµαζόταν επίσης και «Σχολαστικός». Παραµένει ακόµα 
αβέβαιο πότε έζησε και από πού ήταν. Η ζωή του συνήθως τίθεται 
ανάµεσα στα έτη 570570570570 και 649649649649. Ήλθε στο Σινά πολύ νέος και πέρα-
σε όλη τη ζωή του εκεί. Εντούτοις, φαίνεται ότι έζησε λίγο στην 
Αίγυπτο, στην Κρήτη και στην Ταβεννησία. Για πολλά χρόνια 
αγωνίστηκε ως υποτακτικός σε κάποιο γέροντα. Μετά το θάνατο 
του τελευταίου, ο Άγ. Ιωάννης αποσύρθηκε σε αποµόνωση και 
έζησε σε µια σπηλιά. Πολύ γέρος εκλέχθηκε ηγούµενος στο Όρος 
Σινά. ∆εν ήταν ηγούµενος πολύν καιρό και ξανάφυγε στην αποµόνωση.  

ΕΕΕΕκεί συνέθεσε το περίφηµο έργο του «Ουράνιος Κλίµαξ». 
Αυτό είναι µια συστηµατική περιγραφή της κανονικής µοναστι-
κής οδού, κατά τα στάδια της πνευµατικής τελειώσεως. Το βασικό 
πράγµα εδώ είναι η ιδέα των σταδίων. Ο συγγραφέας γράφει από 
προσωπική εµπειρία. Εκτός από την προσωπική εµπειρία, στηρί-
ζεται στην παράδοση, στις διδασκαλίες των «από το Θεό φωτισµέ-
νων πατέρων». Η Ουράνιος Κλίµαξ τελειώνει µ’ έναν ιδιαίτερο «λόγο 
προς τον ποιµένα», στον οποίο ο Άγιος µιλά για τα καθήκοντα του ηγουµένου. 
π. Γ. Φλορόφσκυ, απόσπασµα από το βιβλίο: «Οι Βυζαντινοί Ασκητικοί και Πνευµατικοί Πατέρες» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
1) ΤΤΤΤΟΜΕΑΣ  ΝΝΝΝΕΟΤΗΤΑΣ  &  ΝΝΝΝΕΩΝ  ΖΖΖΖΕΥΓΑΡΙΩΝ:� ΕΕΕΕ    Ο Ρ Τ Η  25252525ηςηςηςης  ΜΜΜΜΑΡΤΙΟΥ  1821182118211821 � 
Σας προσκαλούµε στη Γιορτή µας «Θέλει 0ρετή καί τόλµη 1 2λευθερία», σήµερα, 
Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, 6:30µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο του Ναού µας. 
2)               � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ � 
Την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014, θα τελεστεί στο Ναό µας Ιερά Αγρυ-

πνία 7:00 - 11:00µ.µ. (Όρθρος και Θ. Λειτουργία των Προηγιασµένων 
∆ώρων) επ’ ευκαιρία της Ακολουθίας του Μ. Κανόνος. 

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. ΚΑΙ FAX: 22990 40040, e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikmark.gr 
Κυριακή ∆΄ των Νηστειών (Ιωάννου της Κλίµακος) 


