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Στον Ιουδαϊσμό το καθήκον της συγχώρεσης ήταν ήδη γνωστό. Οι παρωπίδες όμως
δημιουργούν στον άνθρωπο την ανάγκη να υπάρχει ένας κανόνας, ένα μέτρο για να
ικανοποιείται και να κινείται εντός επισφαλών ηθικών ορίων.
Οι ραβίνοι δίδασκαν πως ο Θεός συγχωρούσε μέχρι τρεις φορές και πως ο άνθρωπος
ανάλογα με τις περιπτώσεις έπρεπε να έχει συγκεκριμένο όριο στο πόσο καλείται να
συγχωρέσει. Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι το εξής: Ναι στη συγχώρεση αλλά
έως πότε;
Ο Ιησούς λέει στον άνθρωπο να αγαπάει τους εχθρούς του και να προσεύχεται για
όσους τον καταδιώκουν ώστε να είναι παιδί του ουράνιου Πατέρα ο οποίος ανατέλλει
τον ήλιο του επάνω σε καλούς και κακούς και ρίχνει τη βροχή
επάνω στους δικαίους και τους αδίκους (Μθ. 5,44-45). Στο Πάτερ
Ημών, επίσης, δίδαξε να προσευχόμαστε ως εξής: «Και άφες ημίν
τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών».
Ο Πέτρος από την επαφή του με τον Ιησού αντιλήφθηκε πως οι
κανόνες και τα μέτρα αποκτούν νέες αξίες. Και θέτει τον
προβληματισμό του, που είναι προβληματισμός του καθενός μας.
Ο αριθμός επτά που χρησιμοποιείται είναι συμβολικός. Δεν είναι
μόνο το διπλάσιο του τρία (οι φορές που σύμφωνα με τη
διδασκαλία των ραβίνων συγχωρεί ο Θεός) αλλά είναι ακόμα
παραπάνω. Και πράγματι ο αριθμός επτά είναι ιερός και στην Αγία Γραφή συμβολίζει
την πληρότητα και την τελειότητα του Θεού. Εδώ ο Χριστός τον πολλαπλασιάζει, επτά
επί επτά, θέλοντας να προτείνει μια πληρότητα χωρίς όρια.
Η παραβολή που ακολουθεί τονίζει την επιτακτική υποχρέωση της άνευ ορίων
συγχώρεσης. Το νόημά της είναι πως ο Θεός συγχωρεί ανιδιοτελώς τον μετανοούντα
αμαρτωλό. Απόρροια αυτής της θεϊκής συγχώρεσης πρέπει να είναι συγχώρεση των
ανθρώπων μεταξύ τους.
Η συγχώρεση των αδικημάτων και η αγάπη για τους εχθρούς αποτελούν ένα από τα
πιο εντυπωσιακά και καινοτόμα χαρακτηριστικά της ευαγγελικής ηθικής. Αξίζει να
σημειωθεί ότι πολλοί Χριστιανοί στην ιστορία της Εκκλησίας έχουν ακολουθήσει κατά
γράμμα το λόγο του Ιησού και η χριστιανική αγιογραφία έχει πολυάριθμα
παραδείγματα ηρωικής αγάπης και χειρονομιών συγχώρεσης και συμφιλίωσης. Και αν
σήμερα μιλάμε ολοένα και συχνότερα για ειρήνη, πολεμική αποκλιμάκωση, ειρηνική
λύση διεθνών διαφορών και προσπάθειες αμοιβαίας συνεργασίας και βοήθειας προς
τους αναπτυσσόμενους λαούς οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι πολλοί Χριστιανοί
έχουν συμβάλει στην επέκταση και την ωρίμανση αυτών των ιδανικών του
Χριστιανισμού και της ανθρωπότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 Σεπτεμβρίου
24η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου
10.00 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 Σεπτεμβρίου
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
19.30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------ΤΡΙΤΗ, 15 Σεπτεμβρίου
Της Παναγίας της Πονεμένης
---------------------------------------------ΤΕΤΑΡΤΗ, 16 Σεπτεμβρίου
Αγ. Κορνηλίου και Κυπριανού,
μαρτύρων
---------------------------------------------ΠΕΜΠΤΗ, 17 Σεπτεμβρίου
Αγ. Ροβέρτου Βελλαρμίνου, επισκόπου
---------------------------------------------ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 Σεπτεμβρίου
Αγ. Ιωσήφ ντε Κοπερτίνο, μοναχού
---------------------------------------------ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 Σεπτεμβρίου
Αγ. Ιανουαρίου, επισκόπου & μάρτυρα
19.00 Θεία Λειτουργία
(Αγ. Αντώνιος, παραλία)
---------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 Σεπτεμβρίου
25η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Αγ. Ευσταθίου και συντρόφων
10.00 Θεία Λειτουργία
---------------------------------------------ΔΕΥΤΕΡΑ, 21 Σεπτεμβρίου
Αγ. Ματθαίου, Αποστόλου &
Ευαγγελιστή
---------------------------------------------ΤΡΙΤΗ, 22 Σεπτεμβρίου
Αγ. Μαυρικίου και συντρόφων,
μαρτύρων
---------------------------------------------ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 Σεπτεμβρίου
Αγ. Πίου της Πιετρελτσίνα
---------------------------------------------ΠΕΜΠΤΗ, 24 Σεπτεμβρίου
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 25 Σεπτεμβρίου
Αγ. Κλεόπα, μαθητή του Κυρίου
---------------------------------------------ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 Σεπτεμβρίου
Αγ. Κοσμά και Δαμιανού
των Αναργύρων
---------------------------------------------ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 Σεπτεμβρίου
26η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Αγ. Βικεντίου του Παύλου
10.00 Θεία Λειτουργία
***************************************
ΥΠΕΝΘΥΜIΣΗ
σχετικά με τη χρήση μάσκας
«Στους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε
είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν
γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και
παρεκκλησιών, ευκτηρίων οίκων, τεμενών και
συναγωγών), κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας,
επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη
ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων
μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και κατά την τέλεση
λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και
λοιπών
ιεροπραξιών
και
ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών
τελετών ή εκδηλώσεων στους αύλειους χώρους
των χώρων θρησκευτικής λατρείας ή γενικά σε
υπαίθριους χώρους».
**************************************
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Εφημέριος θα βρίσκεται εκτός μέχρι τις 27
Σεπτεμβρίου. Αντικαταστάτης του θα είναι ο π.
Μάρεκ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22840-23045.

