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÷΅

             ακάρι νά μπορούσαμε νά τιμοῦμε τό Θεό γιά τήν ἀπουσία

          Του πού μᾶς μαθαίνει νά χτυπᾶμε τήν πόρτα, νά δοκιμά-

ζουμε τίς σκέψεις μας καί τίς καρδιές μας, νά μελετᾶμε τή σημα-

σία τῶν πράξεών μας καί νά ὑπολογίζουμε τίς παρορμήσεις τῆς 

ὕπαρξής μας. Μακάρι ν’ ἀναρωτιόμαστε κατά πόσο ἡ θέλησή μας 

εἶναι ἀληθινά προσανατολισμένη πρός Αὐτόν ἤ ἁπλῶς στρεφό-

μαστε στό Θεό μόνο γιά μίας στιγμῆς παρηγοριά ἀπ’ τά ἄγχη 

μας γιά νά τόν ἀπαρνηθοῦμε μετά ἀπό λίγο, μόλις ἀναλάβουμε 

τίς δυνάμεις μας, καί νά κατασπαταλήσουμε ἔτσι, σάν τόν ἄσωτο 

υἱό, ὅ,τι μᾶς χάρισε». E

Μητροπολίτης τοῦ Σουρόζ Anthony Bloom

M
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          ἄνθρωπος ζεῖ συγχρόνως τό παρελθόν, τό παρόν καί τό
       µέλλον. Ἀνοίγει προοπτικές πρός τήν αἰωνιότητα. Μέσα του 

διασταυρώνονται ὁ χρόνος καί ἡ αἰωνιότητα. Ἀπό αὐτή τή δια-
σταύρωση προκύπτει ἡ αὐτοβεβαίωση τοῦ ἀνθρώπου, ὁ πολιτισµός 
του. Ἕνας ποιητής, ὁ Τόµας Ἔλιοτ, γράφει πώς ὁ χρόνος ὁ παρών κι 
ὁ παρελθών εἶναι καί οἱ δυό παρόντες στό µέλλοντα χρόνο!

Κι ἐµεῖς τί κάνουµε; Ἐµείς προσθέτουµε µία µονάδα, ἕνα 
ἀκόµα κεράκι στήν τούρτα τῶν γενεθλίων καί νοµίζουµε ὅτι 
ἔτσι µετρᾶµε τό χρόνο, µέσα ἀπό σύµβολα πού ὀνοµάζουµε 
ἀριθµούς, ὧρες, µέρες, ἑβδοµάδες, χρόνια. Ἔχουµε τήν πεποί-
θηση ὅτι ἔτσι ὁ ἄνθρωπος µετράει τό θαῦµα πού λέγεται ζωή! 

Μά ἔτσι µετριέται ἡ ζωή; Πόσες φορές εἴπαµε: «Μά δέν περ-
νάει ἡ ὥρα». Ἄλλοτε: «Πότε πέρασε ἡ ὥρα;» Κι ἐκεῖνες τίς 
στιγµές, τίς χαραγµένες ζωντανά στή µνήµη µας, ἀλήθεια, πῶς 
τίς µετράµε; Μπορεί να µετρηθεῖ ἡ διάρκεια τοῦ χρόνου ἔξω 
ἀπό ἕνα χειρουργεῖο; Μετριέται ὁ χρόνος τήν ὥρα τῶν τύψεων; 
Πῶς ἀντηχοῦν οἱ ἦχοι τοῦ ρολογιοῦ στό ἔρηµο σπίτι, µετά τήν 
ἀπώλεια ἀγαπηµένου µας προσώπου; Ποιά σηµασία ἔχει ὁ χρό-
νος, ὅταν τό παιδί µας φεύγει γιά πάντα ἀπό κοντά µας; 

O XRONOS

Ἀπό τό περιοδικό τῆς Ἱ. Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως
«Σταγόνες Πίστεως»

O
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Ὧρες ἀπραξίας, στό θάλαµο ἑνός νοσοκοµείου! Ὧρες ἀγω-
νίας περιµένοντας τά ἀποτελέσµατα µίας ἰατρικῆς ἐξέτασης. Κι 
ἀπό τήν ἄλλη νά τρέχεις νά προλάβεις– εἶναι βαρυφορτωµένο 
τό καθηµερινό πρόγραµµα - µή καί περάσει ἡ ὥρα! Ὧρες ἀτε-
λείωτες δουλειᾶς πού ὁδηγοῦν στήν ἐπιτυχία, ἥσυχες ὧρες πού 
ἀπολαµβάνουµε µε τήν οἰκογένειά µας. 

Εἰδικά γιά τήν γυναίκα, ὁ χρόνος ἔχει διαφορετικη ἀξία: 
Μπορεῖ νά προσδιοριστεῖ µέ τό µέγεθος τῆς στιγµῆς: ὅταν ἡ 
παιδούλα γίνεται γυναίκα, ὅταν ἡ γυναίκα γίνεται µάνα. Γιά τή 
γυναίκα ὁ χρόνος χάνει σέ διάρκεια, κερδίζει ὅµως σέ βάθος. 
Εἶναι ἡ στιγµή τῆς πρώτης ρυτίδας, τῆς πρώτης ἄσπρης τρίχας. 
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Πῶς νά µετρηθοῦν τά χρόνια πού περνοῦν ἄδεια, ὅταν ζοῦµε 
στό περιθώριο τῆς ζωῆς, στά γήινα, στά φθαρτά, µακριά ἀπό τά 
ὄνειρα γιά ἕναν ὡραῖο σκοπό; Χρόνια χωρίς ἕναν ὁδηγητικό, 
παρηγορητικό λόγο, χωρίς προσφορά στό συνάνθρωπο. Χρό-
νια δηµιουργίας, χρόνια πολέµου. Μπορεῖ ὁ Σεπτέµβρης τοῦ 
’22 νά ἐξισωθεῖ καί νά µετρήσει ὅσο ἕνας ὁποιοσδήποτε ἄλλος 
Σεπτέµβρης; Τί σηµασία ἔχει πόσες µέρες εἶχε ὁ χειµώνας τοῦ 
’41 ἤ ὁ Αὔγουστος του’74 ;

Ὁ Ἀϊνστάιν ὑποστήριζε πώς ὁ χρόνος δέν ὑπάρχει. Ἁπλά 
δηµιουργήθηκε γιά νά ἐξυπηρετεῖ τίς ἀνάγκες µας. Δέν περνᾶ 
λοιπόν ὁ χρόνος, ἐµεῖς περνᾶµε. Κι ἐκεῖνος µᾶς παρακολουθεῖ. 
Τότε πῶς µετριέται ἡ ζωή; Μέ ποιά σταθµά µετριέται τό νό-
ηµά της; Ἡ ζωή µετριέται µέ ὅσα ἀφήσαµε πίσω µας, µέ ὅσες 
µνῆµες, ὅσα ἔργα κατακτήσαµε µέ πόνο καί τά κληροδοτήσαµε 
στίς ἑπόµενες γενιές. Ἡ ζωή µετριέται µέ τό περιεχόµενό της: 
τό πλάθουν οἱ µικρές καί µεγάλες χαρές, οἱ ὧρες τῆς πίκρας καί 
τοῦ πόνου, ἁγιασµένες ἀπό τό µύρο τῆς καρδιᾶς, τά δάκρυα. Ἡ 
ζωή µετριέται καί µετράει ἀπό τό κατά πόσο ἡ σκέψη µας στρέ-
φεται ὄχι στά φθαρτά, ὄχι στα µέγαρα, ὅπου εἴµαστε ἀµετάκλη-
τοι ἐνοικιαστές, ἀλλά σέ ἕνα ταπεινό στάβλο. Ἡ ζωή µετριέται 
ἀπό ὅσα µέ κόπο καί ἀξιοπρέπεια πετύχαµε, ἀπό τήν πίστη, τήν 
ἐλπίδα καί τά ἰδανικά πού µᾶς στηρίζουν στίς ὧρες τῆς δοκιµα-
σίας. Μετράει ἀπό τίς ἀναµνήσεις µας, ἀπό ὅσα προσφέραµε σέ 
φίλους καρδιακούς καί περιστασιακούς. Ἡ ζωή µετριέται µέ τίς 
µέρες πού ἀπαλλαχτήκαµε ἀπό τόν ἐγωκεντρισµό µας καί προ-
σφέραµε στό συνάνθρωπο ὅ,τι θέλαµε γιά τόν ἑαυτό µας.
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«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, µή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ 
ὡς σοφοί ἐξαγοραζόµενοι τόν καιρόν», διαµηνύει ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος. «Πρέπει νά δρᾶς σάν νά εἶναι ἡ τελευταία σου µέρα», 
γράφει ὁ Ρωµαῖος αὐτοκράτορας  Μάρκος Αὐρήλιος. Εἴθε τίς 
µεγάλες αὐτές ἀλήθειες νά τίς ἐνστερνιστοῦµε ὅλοι και ἰδίως οἱ 
νέοι µας, ὥστε νά µή «σκοτώνουν» τό χρόνο τους µέ ἄσκοπες 
δραστηριότητες ἤ ζώντας µέσα στήν νωχέλεια καί τήν ἀπραξία, 
γιατί, ὅπως λέει ὁ ποιητής:  

Εἶµαι ἐγώ πού σκέφτοµαι
πώς ἡ ζωή εἶναι µία

καί οἱ ἄλλοι τό ξεχνοῦν.
Νά περιµένεις τήν Παρασκευή,

τίς διακοπές,
τίς µεγάλες στιγµές γιά νά ζήσεις

καί νά λές πώς εἶσαι ἄτυχος
καί νά µή βλέπεις τή δυστυχία

γύρω σου.
Νά κλαίγεσαι πού δέν ἔχεις πολλά.
Προσπαθῶ νά µπῶ στή θέση σου,

ἀλλά ἀποτυγχάνω.
Ὅσο κι ἄν κανείς προσέχει,

δεύτερη ζωή δέν ἔχει.

Ὀδ. Ἐλύτης
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        μόνη ἀκατανίκητη ἁμαρτία εἶναι ἡ ἁμαρτία πού ἀρνού-
       μεθα νά παραδεχθοῦμε καί ἡ μόνη ἁμαρτία πού δέν συγ-

χωρεῖ ὁ Θεός εἶναι ἡ ἁμαρτία πού τήν περιβάλλουμε μέ ἔνδυμα 
ἀρετῆς. Οἱ δικαιολογίες καί ἡ αὐτοάμυνα μεγιστοποιοῦν τήν 
ἁμαρτία. Ἀκόμη καί ἕνα ἀκούσιο λάθος γίνεται ἁμαρτία, ὅταν 
προσπαθοῦμε νά τό δικαιολογήσουμε. Ἀλλά ἕνα λάθος πού 
ἀναγνωρίζει κανείς ἐλεύθερα, μπορεῖ νά γίνει πηγή δυνάμεως. 
Ὁ ὁποιοσδήποτε θά συγχωροῦσε ἕνα ἔντιμο λάθος πού ὁμολο-
γεῖται ἔντιμα, ἐνῶ κανείς δέν θά συγχωρήσει ἕνα λάθος, ὅταν 
τό δικαιολογοῦμε ἤ ἀρνούμεθα νά τό παραδεχθοῦμε.  E 

π. Φιλόθεος Φάρος

        ἱ ἁμαρτίες εἶναι ἕνα τίποτα μπροστά στή χάρη τοῦ Θεοῦ.           
          Ὑπάρχουν ἁπλῶς γιά νά ταπεινώνουν. Ἐγώ βάζω τόν πῆχυ 

ὅσο πιό ψηλά γίνεται. Καί φυσικά στήν Ἐκκλησία δέν περιμένου-
με νά περάσουμε πάνω ἀπ’ αὐτόν, γιατί κινδυνεύουμε ἀπό ἀλα-
ζονεία. Περνώντας κάτω ἀπ’ αὐτόν, μᾶς μένει ἡ ταπείνωση. E

 Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος 

 H

O
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TO AGION OROS

       ἱ ἀληθινοί ἁγιορεῖτες ὑπερβαίνουν ὅλην τήν κοσμική νοο-
       τροπία καί τήν συμβατική ἠθική. Μερικοί ἀπό μᾶς μπο-

ροῦμε νά ἐντοπίζουμε διάφορα σκάνδαλα, ἀκόμη καί ἐκεῖ, ἀλλά 
τό μεγαλύτερο σκάνδαλο εἶναι ὅτι ἐκεῖ βιώνεται μία ζωή πού εἶναι 
ὑπέρβαση τοῦ θανάτου, μία ζωή πού κινεῖται πέρα ἀπό τόν ὀρθο-
λογισμό καί τήν αἰσθησιοκρατία. Ὅποιος κινεῖται αἰσθητῶς στό 
δυνατό ἁγιορείτικο φῶς τσουρουφλίζεται, ἀκόμη καί ὁ ἔξυπνος 
πολιτικός.

Τελικά τό Ἅγιον Ὄρος εἶναι μιά πολιτεία ἀνθρώπινη καί 
οὐράνια, τοπική καί οἰκουμενική, ὅπου συμπλέκεται ἡ ἱστορία 
μέ τό παρόν, ὁ πολιτισμός μέ τήν ὑπέρβασή του, ἡ ἐξουσία μέ 
τήν ἐλευθερία, ἀλλά κυρίως καί προπαντός εἶναι ἕνας τόπος μυ-
στηρίου καί σιωπῆς, λόγου καί ψαλμωδίας. Γι’ αὐτό καί χρειά-
ζεται κανείς πολύν καιρό γιά νά τό γνωρίση, ὄχι μόνον μέ τήν 
ὅραση καί τήν ἀκοή, ἀλλά μέ τό μυστήριο τῆς μυστικῆς ἐπαφῆς, 
μέ τό ἄγγιγμα τῆς καρδιᾶς.

Αὐτό, ὅμως, προϋποθέτει διαρκῆ, ἔμπονη ὁδοιπορία μέσα ἀπό 
τά πανέμορφα μονοπάτια, ξεκινώντας ἀπό τίς Καρυές, περνώ-
ντας ἀπό τά Κοινόβια Μοναστήρια, σταματώντας ἀναπαυτικά 
στίς Σκῆτες καί πετώντας στήν ἔρημο ὡς ἀετός, ἀλλά καί ἀνε-
βαίνοτας κοπιωδῶς στήν κορυφή τοῦ Ἄθωνα, ὅπου τῆς Μετα-
μόρφωσης ὁ Ναός, γιά νά δῆ τό πέλαγος τῆς ἀγάπης καί τούς 
καρπούς τῆς ἔμπνευσης, τίς φλόγες τῆς προσευχῆς.

Ὅσο κανείς εἶναι λαβωμένος καί πονεμένος καί βαδίζει μέ 

Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱεροθέου

O
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κουράγιο εὐχετικά, τόσο θά αἰσθάνεται τό λεπτό ἄρωμα τῶν 
λειψάνων μακαρίων ἐρημικῶν πτηνῶν καί τῆς Δεσποτικῆς καί 
Θεομητορικῆς προστασίας, ὁπότε θά θεραπεύεται καρδιακά καί 
ὑπαρξιακά. Διαφορετικά τό Ἅγιον Ὄρος, ὅπως καί ὅλα τά μεγά-
λα πράγματα πού ξεπερνοῦν τά ἀνθρώπινα, θά εἶναι σκάνδαλο 
καί μωρία. E

           
     ά πάντα ἐξαρτῶνται ἀπό τήν καρδιά, γιατί ἐκεῖ θά
           κατοικήσει ὁ Χριστός, ἄν Τοῦ ἀνοίξουμε τή θύρα καί 

στό κατοικητήριον αὐτό δέν χωροῦν ψεύδη καί ἐπικρίσεις. E
Κλάους Κένεθ

T
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TO «SYGNVMH»
EINAI TELIKA H ¶IO DYSKOLH LEJH

        εριπλανώμενος καί εὐφραινόμενος μέσα σέ ἄσματα καί
        μουσικές δικές μας καί ξένες, βρίσκομαι ἐνίοτε ἐνώπιον 

πολλῶν ἐκπλήξεων. Μία ἀπό αὐτές ὑπῆρξε καί ἕνα τραγούδι 
παλιό, ἀγγλικό, μέσα ἀπό τό ὁποῖο εἶδα καί αἰσθάνθηκα πολλές 
ἀλήθειες. Μέσα ἀπό τούς στίχους, ὁ πληγωμένος ἀπό τήν ἀγά-
πη ἄνθρωπος καί χωρισμένος ἀπό τό ἀγαπημένο του πρόσωπο 
ἀναρωτιέται συνεχῶς γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά βρεῖ ξανά 
τήν παρηγοριά τῆς παρουσίας του. Συνεχῶς διερωτᾶται γιά τό 
πῶς θά πάψει ἡ μοναξιά, πῶς θά ξανακερδίσει πίσω τήν ἀγάπη, 
πῶς θά ἀποτελειώσει τό βασανιστικό ξύπνημα χωρίς τή ζεστή 
παρουσία τοῦ ἠγαπημένου. Ἀβάσταχτη ἐμπειρία, ἡ ὁποία ὅλο 
καί χειροτερεύει, γίνεται πιό σκληρή, κόλαση. Μέχρι πού συ-
μπεραίνει πώς ὁ μοναδικός δρόμος σωτηρίας καί λύσης εἶναι ἡ 
«συγνώμη», ἡ ὁποία φαίνεται νά εἶναι ἡ πιό δύσκολη λέξη.   

Τί ἄλλο εἶναι ἡ πιό πάνω ἀνθρώπινη ἐμπειρία πληγωμένης 
ἀγάπης ἀπό τήν ἀντανάκλαση αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς πράξης τοῦ 
Μυστηρίου τῆς Ἐξομολόγησης. Μοῦ θύμισε εἰλικρινά καί 
ἔκπληκτα τήν πηγή καί ἀφετηρία κάθε μεταμέλειας καί εἰλικρι-
νοῦς μετάνοιας τοῦ  ἀνθρώπου ἀπέναντι στό Θεό. Τί ἄλλο εἶναι 
κάθε πράξη ἐξομολόγησης παρά ἡ διάθεση τοῦ ἀνθρώπου γιά 
ἐπανασύνδεσή του μέ τόν Ἠγαπημένο τοῦ Θεό; Ἡ ὑποσυνεί-
δητη ἤ ἀκόμα καλύτερα ἐνσυνείδητη ὁμολογία ὅτι χωρίς τόν 
Θεό δέν ἀντέχω ἄλλο, θέλω ξανά πίσω τόν Θεό στή ζωή μου, 
ὅτι δέν ἀντέχω τήν πνευματική μου μοναξιά, τήν ἀπουσία τοῦ 

Γιώργου Κυπριανοῦ 

¶



11

¦

Θεοῦ, τό πόσο δέν ἀντέχω νά κοιμᾶμαι καί νά ξυπνῶ γνωρίζο-
ντας πόσο πρόδωσα τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; 

Καί αὐτά δέν εἶναι ρομαντισμοί. Εἶναι αὐτή ἡ ἴδια ἡ θεολογία 
καί ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς μας. Ἡ βάση κάθε ἀναφορᾶς καί ἐμπει-
ρίας τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο. Ἡ «σχέση». Καί ἡ «συγνώ-
μη» εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀποκατάσταση τῆς «σχέσης» μας μέ τόν 
Θεό. Γι’  αὐτό καί ὁ Θεάνθρωπος Χριστός κήρυττε πρῶτα ἀπό 
ὅλα τη μετάνοια. Τήν πιό μεγαλειώδη πράξη τῆς ἀγάπης. Διό-
τι, ὅπως καί ὁ στιχουργός ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος γενικά μετανοεῖ 
ἐπειδή ἀγαπᾶ, καί ὄχι ἐπειδή φοβᾶται, ὄχι ἐπειδή προσδοκεῖ σέ 
κάτι. Μετανοῶ σημαίνει ἀγαπῶ, χωρίς τόν Θεό δέ μπορῶ νά 
συνεχίσω νά ζῶ. 

Γιατί νά μήν ἀναπολήσουμε τά 
ποικίλα «συγνώμη»  τῆς ἱστο-
ρίας;  Τό «συγνώμη» πού ποτέ 
δέν εἶπαν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα. Τό 
«συγνώμη» πού ποτέ δέν κα-
τόρθωσε ἀπό τά πολλά φιλιά τοῦ 
πατέρα νά ἀρθρώσει ὁ ἄσωτος 
υἱός. Τό «συγνώμη» πού ποτέ 
δέν εἶπε ὁ Ἰούδας. Τό «συγνώ-
μη» πού εἶπε ὁ Πέτρος καί ἔλαβε 
τά κλειδιά τοῦ «παραδείσου». 
Τό «συγνώμη» τοῦ ληστοῦ 
πάνω στό Σταυρό, μέ τό ὁποῖο ὡς 
ἄρχοντας εἰσῆλθε στή Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. Τό «συγνώμη» πού 
εἶπε ὁ ἑκατόνταρχος κάτω ἀπό τό 
Σταυρό καί ἔγινε ὁ Ἅγιος Λογγί-
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νος. Τά δακρύβρεχτα «συγνώμη» τῶν ἐμπόνων ἐξομολογήσε-
ων. Τά ἀμέτρητα ἀνείπωτα «συγνώμη»! Καί ὁ Θεός ἐνσκύπτει, 
καρτερεῖ, ἀνέκαθεν καί ὁλοταχῶς ἀδιαλείπτως συγχωρεῖ.    

Περιμένει ὁ Θεός τό «συγνώμη» τοῦ ἀνθρώπου, τήν ἀποδο-
χή τῆς «σχέσης». Διότι μόνο ἐν «σχέσῃ» ἀληθεύουμε. Πρῶτα 
μέ τούς ἀνθρώπους καί ἔπειτα μέ τόν Θεό. Ἔτσι βιώνουμε τή 
μεγαλύτερη ἀνάπαυση τῆς ζωῆς μας, συναντώντας ξανά τόν 
Θεό ἐν ἀγάπῃ. Κι ἄς εἶναι δύσκολη, τελικά,  ἡ λέξη «συγνώ-
μη»! E

           
           όνο οἱ πονεμένοι ἔχουν κάτι σημαντικό νά ποῦν. Πίσω
           ἀπό τόν κάθε ἀνθρώπινο πόνο κρύβεται ὁ Θεός.  E

Μοναχός Μωϋσῆς Ἁγιορείτης

M
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TO KALO ApO THN A¶OGOHTEYSH

H          πορεία τῆς ζωῆς φαίνεται ὅτι ἔχει πολλά σκαμπανεβά-
        σματα καί πολλές ἐκπλήξεις. Οἱ ὑπολογισμοί καί οἱ προ-

γραμματισμοί ἀποδεικνύονται ἄσκοποι, καθώς τά γεγονότα 
ἔρχονται διαφορετικά. 

Νομίζω ὅμως πώς τίποτε ἀπό τά παραπάνω δέν εἶναι τόσο 
ὀδυνηρό ὅσο ἡ ἀπογοήτευση ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἀπό αὐτούς 
πού περίμενες ν’ ἀγαπηθεῖς ὅπως ἀγάπησες, νά πάρεις ὅπως 
ἔδωσες, νά σταθοῦν κοντά σου ὅπως στάθηκες.

Κι εἶναι ὁ πόνος τῆς ἀπογοήτευσης δυνατός καί γι’ αὐτό 
πολύ θεραπευτικός! Ἄν ἀφεθεῖς στήν ἀπογοήτευση, διαλύθη-
κες «εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθεις». Ὁ μέσα σου κόσμος συγχίζεται, 
ἀνατρέπεται, ἐξοντώνεται. Ἄν μπορέσεις νά ὑπομείνεις, θά δεῖς 
τό φάρμακο τοῦ πόνου νά θεραπεύει τίς ἀκαταστασίες, τίς ἐξαρ-
τήσεις, τά λάθη σου. Κυρίως «νά κτυπᾶ κέντρο» τή φιλαυτία 
πού καλύπτεται ἀπό τήν ἀγάπη, τό δόσιμο, τή συμπόρευση.

Γιατί, ἄν ἀγαπᾶς, δίνεσαι, συμπορεύεσαι. Ἀναμένοντας ὁ 
ἄλλος νά κάνει καί σέ σένα τά ἴδια, εἶναι σίγουρο πώς δέν ἀγαπᾶς, 
δέν δίνεσαι, δέν συμπορεύεσαι «καθώς Ἐκεῖνος».

Αὐτή ἡ προτροπή τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, νά ἀγαποῦμε «καθώς 
μᾶς ἀγάπησε», ἀνατρέπει τά συμβατικά, τά συμφεροντολογι-
κά καί ὁδηγεῖ στή θυσία, στό «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν». Τότε 
κατανοεῖς τή μικρή δική σου ἀγάπη καί τή μεγάλη τή δική Του. 
Γνωρίζεις, μέσα ἀπό τόν πόνο τῆς ἀπογοήτευσης, πώς ἡ ἀγάπη 
σου ἔχει ὅρια καί πώς ἡ δική Του δέν ἔχει ὅρια.

π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους
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Ἔτσι, τό φάρμακο τῆς ἀπογοήτευσης εἶναι ἀναγκαῖο, γιά νά 
βρεῖς τό δρόμο τοῦ θανάτου πού ζωογονεῖ. Ἄν ἀγαπᾶς, δίνεσαι, 
συμπορεύεσαι χωρίς νά περιμένεις τίποτα κι ἔχεις τό πᾶν.

Ἄν στή ζωή μας τίποτα δέν εἶναι τυχαῖο, τότε τά εὐχάριστα, 
ἀλλά κυρίως τά δυσάρεστα, ἔχουν τό λόγο τους. Τό ποιός εἶναι 
θά τό μάθουμε ἴσως σύντομα, ἴσως μετά. Σίγουρα ὅμως θά τόν 
γνωρίσουμε «ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῆς τοῦ Κυρίου παρουσίας», 
ὅπου θά ἀποκαλυφθοῦν ὅλα. Κυρίως θά γνωρίσουμε τήν κρυμ-
μένη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας πού μέ τά πολλά δῶρα Του καί τίς φα-
νερές ἤ ἀφανεῖς εὐεργεσίες Του μᾶς ὁδηγοῦσε στήν πνευματική 
ἀνάπτυξη.

Ὡστόσο, γνωρίζοντας ὅτι ἡ 
πνευματική μας ἀνάπτυξη δέν ἐπι-
τυγχάνεται χωρίς ἄσκηση, πόνο 
καί προσπάθεια, θά καταλάβουμε 
ἀπό τόν νῦν αἰώνα τή σημασία 
τῆς ἀπογοήτευσης πού γευτή-
καμε. Ὅπως καί τή σημασία τῆς 
σιωπῆς καί ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ πού 
παραχώρησε νά πονέσουμε, γιά 
νά πᾶμε πιό πέρα, πλησιάζοντάς 
Τον πιό οὐσιαστικά, ζώντας ὅπως 
Ἐκεῖνος καί πλησιάζοντας πιό 
ἀληθινά τούς ἀνθρώπους ἀγαπώ-
ντας τους ὅπως εἶναι, καθώς θά 
τούς ἀγαποῦμε «καθώς Ἐκεῖνος 
μᾶς ἀγάπησε».   E
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DIDAXES AGIOY SERAFEIM TOY SARVF

A■     χ! Ἄν ἤξερες μόνο τί χαρά, τί γλυκύτητα περιμένει τή
       δίκαια ψυχή στόν οὐρανό, θά ἀποφάσιζες νά ὑπομέ-

νεις μέ εὐγνωμοσύνη σέ αὐτή τήν πρόσκαιρη ζωή κάθε εἴδους 
λύπη, διωγμό καί συκοφαντία.

■ Δέν πρέπει, χωρίς ἀνάγκη νά ἀνοίγεις στόν ἄλλον τήν καρ-
διά σου. Μέσα σέ χιλιάδες ἴσως βρεῖς μόνο ἕνα, πού θά μπορέσει 
νά κρατήσει τό μυστικό σου. Ὅταν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δέν τό κρατᾶμε 
μέσα μας, πῶς μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι θά τό κρατήσουν οἱ 
ἄλλοι; 

■ Τό νά διδάσκεις τούς ἄλλους εἶναι τόσο εὔκολο ὅσο τό νά 
ρίχνεις πέτρες ἀπό ἕνα καμπαναριό. Τό νά ἐφαρμόζεις ὅμως ὅσα 
διδάσκεις, αὐτό εἶναι σάν νά ἀνεβάζεις τίς πέτρες ἐκεῖ πάνω. Τόσο 
διαφέρει ἡ διδασκαλία ἀπό τήν ἐφαρμογή 

■ Ὅταν φτάσει ὁ ἄνθρωπος στήν ἡλικία τῶν τριάντα πέντε 
ἐτῶν, δηλαδή στό ἥμισυ περίπου τῆς ἐπιγείου ζωῆς, χρειάζεται 
μεγάλος ἀγώνας γιά νά κρατηθεῖ στό σωστό δρόμο. Πολλοί στήν 
ἡλικία αὐτή ξεφεύγουν καί ἐπιστρέφουν στίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμί-
ες τους. Πολλοί συγκέντρωσαν πολλά στή νεότητά τους, μαρτυ-
ρεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος. Στό μέσον ὅμως τῆς ζωῆς τους δέν ὑπέ-
μειναν τήν τρικυμία πού ξεσήκωσαν ἐναντίον τους τά πνεύματα 
τῆς πονηρίας, καί τά ἔχασαν ὅλα. E



H ZVH, H VRAIA KI AGApHMENH

Θεοδόση Νικολάου

T ότε καθώς περνοῦσε ὁ καιρός
Συνέβη κοιτάζοντας τή μεγάλη λιτανεία νά πορεύεται
Κάτι παράδοξο.
Ἦταν σάν νά ἔβλεπα ἀπέναντί μου σέ καθρέπτη
Τό εἴδωλό μου.
Τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μου
Νά παίρνει τή μορφή ὅλων αὐτῶν
πού ἀνεβαῖναν καί κατεβαῖναν τίς σκάλες.
Ἡ κτίση ἔλαμψε
Σάν τό ἄστρο πού βγαίνει δροσερό ἀπό τή θάλασσα
Ὁ τρόμος καί ἡ φρίκη παραμέρισαν
Καί περνᾶ μέ τά λευκά της ἱμάτια
Ὅλη φῶς
Ὅλη μουσική
Ἡ ζωή, ἡ ὡραία κι ἀγαπημένη.E

Ἀπό «Τό Σπίτι», 2002


