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ύριε, παντοδύναμε Θεέ, δέξου αὐτή τήν προσφορά γιά ὅλους τούς 
βασιλεῖς, τούς ἱερεῖς καί τίς ἀρχές. γιά ὁλόκληρη τήν Καθολική 
Ἐκκλησία, ὥστε νά κατοικεῖ μέσα της ἡ γαλήνη καί ἡ εἰρήνη Σου, 
ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ κόσμου. Καί ἄς μείνουν μακριά ἀπ’ αὐτήν οἱ 
διωγμοί, οἱ ταραχές, οἱ διαμάχες, τά σχίσματα καί οἱ διαιρέσεις, 
ὥστε ὅλοι νά εἴμαστε ἑνωμένοι ὁ ἕνας μέ τόν ἄλλο μέ μία ψυχή, 
μέ καθαρή καρδιά καί πλήρη ἀγάπη. E
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ANTApOKRISH

STO UANATO TOY AUANATOY

       Θεός, ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας, παρέδωσε τόν ἑαυτόν
       του στό προαιώνιο σχέδιο τῆς σωτηρίας μας· ὄχι αὐτό 

πού ἤθελε ὁ ἴδιος, ἀλλά αὐτό πού ἐμεῖς ἐπελέξαμε, αὐτό πού ἐμεῖς 
καθορίσαμε. Καί τί ἦταν αὐτό τό σχέδιο; Κόπος καί πόνος, θλί-
ψις καί ὀδῦνες, παθήματα καί θάνατος. Κι αὐτός μετά χαρᾶς 
παρέδωσε τόν ἑαυτόν του εἰς θάνατον, μάλιστα δέ σταυρικόν, 
δηλαδή τόν πιό ἀτιμωτικόν καί ἀπάνθρωπον. Προθύμως, λοι-
πόν, παρέδωσε τόν ἑαυτόν του καί ὑπέμεινε σταυρόν καί θάνα-
τον, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἀποβλέποντας στήν ἀπολύτρωση 
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τό ὁποῖο τόσον πολύ ἠγάπησεν. Καί 
γεύτηκε τόν θάνατον ὁ ἀθάνατος γιά νά μᾶς ἀθανατίσει, ἀνα-
σταίνοντας τόν ἑαυτόν του ἐκ τῶν νεκρῶν. Πρωτότοκος ἐκ τῶν 
νεκρῶν ἀναστάς, ὁδοποιεῖ γιά τόν καθένα μας τήν πορεία πρός 
τόν οὐράνιο Πατέρα, δίδοντάς μας τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας 
καί σφραγίζοντάς μας, διά τῆς ἀναστάσεώς του, τήν κατά χάριν 
υἱοθεσίαν, τήν βεβαίωση καί τήν ὀντολογική πραγματικότητα 
ὅτι εἴμαστε παιδιά κατά χάριν τοῦ οὐρανίου Πατρός καί μόνου 
ὄντως ἁγίου Θεοῦ.

Ἀπό τήν δική του πλευράν ὁ Θεὸς ἐτελείωσε, δηλαδή συ-

O
Ἡγουμένου Ἱ. Μ. Μαχαιρᾶ, Λήδρας Ἐπιφανίου
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μπλήρωσε μέχρι τέλους, καί ἐτελειοποίησε, δηλαδή ὁλοκλήρω-
σε σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί σέ ὅλες τίς διαστάσεις, τό ἔργο του. 
Σ᾽ ἐμᾶς ἀπομένει ἡ διάθεση καί ἡ προθυμία, μέ ἐμπιστοσύνη 
καί τελείαν παράδοση στά χέρια του, ὥστε, συνεργοῦντος τοῦ 
Θεοῦ, νά ἐπιτύχωμε τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας πού δέν εἶναι ἄλλος 
ἀπό τήν παραμονή καί διαμονή μετά τοῦ Θεοῦ εἰς τούς αἰῶνας. 

Μᾶς καλεῖ ὁ ἀναστάς Ἰησοῦς Χριστός ὁ Θεός μας στήν 
ἀνάσταση καί στήν σωτηρία, στήν ἀνάσταση ἐκ τῆς πτώσε-
ως. Πρώτη πτώση ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεόν, ἡ ἀθέτηση τῶν 
ὑποσχέσεων πού δώσαμε στό βάπτισμά μας, ἡ ἀσυγκράτητη 
ὁρμή πρός τήν ἁμαρτίαν. Τά ὑπόλοιπα εἶναι ἡ φυσιολογική 
πορεία τῆς ἐπιλογῆς μας. Ἡ ἀσπλαγχνία πρός τόν ἀδελφό 
μας, τόν συνάνθρωπό μας, καί ἡ μέ κάθε τρόπο ἐπιβολή μας 
σ᾽ αὐτόν. Ἡ διατάραξη τῆς τάξεως πού ἔθεσε ὁ Θεός ἔχει ὡς 
ἀποτέλεσμα τά διάφορα ἀρνητικά γεγονότα πού μᾶς συμβαί-
νουν. Ἄν ὅμως ταπεινωθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί σταμα-
τήσουμε νά ἁμαρτάνουμε καί διορθώσουμε τήν ζωή μας μέ 
τήν μετάνοια, παραδίδοντας τόν ἑαυτόν μας καί τούς δικούς 
μας και τήν ζωήν μας στά χέρια του, αὐτός εἶναι δυνατός καί 
ἱκανός νά μᾶς σώσει ἀπό ὅλους τούς πειρασμούς καί ὅλους 
τούς ὀλέθρους, μάλιστα δέ, μέσα ἀπό τά συντρίμματά μας νά 
μᾶς ἐπαναφέρει στήν πρώτη δόξα καί νά μᾶς χαρίσει τήν υἱο-
θεσίαν καί τήν χαράν, μαζί μέ ὅλους τούς θησαυρούς καί τοῦ 
οὐρανοῦ καί τῆς γῆς καί ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καί ἐν τῷ μέλλοντι. 
Ἀμήν.  E
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H DIKH MAS ANASTASH

      ν κηρύττουμε ὅτι ὁ Χριστός ἔχει ἀναστηθεῖ, πῶς μερικοί
   ἀνάμεσά σας ἰσχυρίζονται ὅτι δέν ὑπάρχει ἀνάσταση 

νεκρῶν; Ἄν δέν ὑπάρχει ἀνάσταση νεκρῶν, τότε οὔτε ὁ Χριστός 
ἔχει ἀναστηθεῖ. Κι ἄν ὁ Χριστός δέν ἔχει ἀναστηθεῖ, τότε τό κή-
ρυγμά μας εἶναι χωρίς νόημα, τό ἴδιο καί ἡ πίστη σας. Ἐπιπλέον 
παρουσιαζόμαστε καί ψευδομάρτυρες ἀπέναντι στό Θεό, ἀφοῦ 
εἴπαμε γι’ αὐτόν ὅτι ἀνέστησε τό Χριστό ἐνῶ δέν τόν ἀνέστη-
σε, ἄν βέβαια δεχτεῖ κανείς πώς οἱ νεκροί δέν ἀνασταίνονται. 
Γιατί, ἄν οἱ νεκροί δέν ἀνασταίνονται, τότε οὔτε ὁ Χριστός ἔχει 
ἀναστηθεῖ. Κι ἄν ὁ Χριστός δέν ἔχει ἀναστηθεῖ, ἡ πίστη σας 
εἶναι χωρίς περιεχόμενο.  ζεῖτε ἀκόμα μέσα στίς ἁμαρτίες σας. 
Πρέπει ἐπίσης νά συμπεράνει κανείς ὅτι καί οἱ χριστιανοί πού 
πέθαναν ἔχουν χαθεῖ. Ἄν ἡ χριστιανική ἐλπίδα μας περιορίζε-
ται μόνο σ’ αὐτήν τή ζωή, τότε εἴμαστε οἱ πιό ἀξιοθρήνητοι ἀπ’ 
ὅλους τούς ἀνθρώπους. E

Ἀπόστολος Παῦλος

A
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pROS TON ANASTANTA XRISTO

     ό Πάσχα, ὡς «ἑορτή τῶν 
ἑορτῶν καί πανήγυρις  τῶν πα-
νηγύρεων», σίγουρα εἶναι τό κύ-
ριο καί οὐσιαστικό τῆς ζωῆς τοῦ 
σύμπαντος κόσμου. Αὐτό θέλου-
με ὅλοι, ὅλος ὁ κόσμος «ὁρατός 
τε ἅπας καί ἀόρατος», ὅπως καί 
αὐτοί ἀκόμα πού δέν σέ γνωρί-
ζουν…

Γιατί ἐδῶ βρίσκεται ἡ κατάργηση τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανά-
του! Ὅποιος βίωσε στά ἔγκατα τῆς ὕπαρξής του τή φθορά καί 
τό θάνατο – κάθε μορφῆς – μπορεῖ νά κατανοήσει τί σημαίνει 
κατάργησή τους καί νά χαρεῖ γιά τό γεγονός. Ἀλλά κι αὐτός 
μόνο μπορεῖ νά κατανοήσει κάπως τί πέρασες μέ τήν κατά πρό-
σωπο πάλη μέ τό διάβολο πού κατεῖχε τέτοια δύναμη στά χέρια 
του. 

Πῶς νά σ’ εὐχαριστήσουμε γιά τό μεγάλο δῶρο τῆς ἀφθαρ-
σίας πού μᾶς χάρισες; “Τί ἀνταποδώσωμε τῷ Κυρίῳ περί πά-
ντων ὧν ἀνταπέδωκας ἡμῖν;».

Ἔλα, Κύριε, καί στό δικό μας θάνατο καί ζωογόνησε τήν 
ὕπαρξή μας μέ τήν παρουσία Σου, χαρίζοντάς μας δυναμικά τή 
χαρά Σου!  E

T
π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους
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UEOS 'H TYXH;

       μηδενισμός δέν εἶναι συμπέρασμα λογικῆς σκέψης, ἀλλά
       ἀποτέλεσμα ἀπόρριψης τῆς λογικῆς καί τοῦ νοήματος, 

καί ἀποδοχῆς τοῦ παραλόγου. Διότι, τελικά, ὁ ἄνθρωπος ἤ θά 
πρέπει νά ἀποδεχτεῖ τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ ἤ θά πρέπει νά ἀπο-
δώσει τό πᾶν στήν τύχη καί τήν ἀνάγκη, δηλαδή νά δεχτεῖ ὡς 
ἀπόλυτο τό ἄλογο καί νά ζήσει, ἤ νά ἀρνηθεῖ νά ζήσει, τήν ὕπαρ-
ξη ὡς παράλογη.

Τό νά ἀποδώσεις στήν τύχη ἕνα σύμπαν ἡλικίας 15 δισεκα-
τομμυρίων ἐτῶν καί ἀκτίνας 15 δισεκατομμυρίων ἐτῶν φωτός, 
ἤ ἕνα ἐγκέφαλο πού περιέχει 1012   ἕως 1013 νευρῶνες πού συν-
δέονται ἀπό 1014 ἕως 1015 συνάψεις, ἀποτελεῖ ἔκρηξη παραλο-
γισμοῦ, ὀφείλω νά πῶ, ἀξιοθαύμαστη (ἄν μάλιστα ληφθεῖ ὑπό-
ψη ὅτι ἡ ζωή ἐμφανίζεται σάν μία δίνη πάνω στό μεγάλο ποταμό 
τῆς κοσμικῆς ἐντροπίας, πού ὁδηγεῖ στήν ὁμοιογένεια τοῦ θα-
νάτου). Ἀληθινά, αὐτό πού ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ ν’ ἀντέξει 
δέν εἶναι τό πολύ ψέμα, ἀλλά ἡ πολλή πραγματικότητα.   E

O
Ἀρχ. Παύλου Ἐγγλεζάκη
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SIVpH STON KOSMO

TOY AKATASXETOY LOGOY 

         ταν ἔξω κυκλοφορεῖ λόγος ἀκατάσχετος γιά ὅλα, ὅταν
        τό οὐτιδανό κυριαρχεῖ στήν πληροφόρηση, ὅταν οἱ λέξεις 

πλαστογραφῶνται, ὅταν οἱ ἀντωνυμίες ἀντικαθιστοῦν τά ὀνό-
ματα· ἐσύ νά κινεῖσαι πρός τήν ἀντίθετη κατεύθυνση. Νά ἀνα-
καλύπτεις τήν ἀξία τῆς σιωπῆς. Ὥστε νά μπορεῖς νά ἀφουγκρα-
σθεῖς τή φωνή τῶν ἄλλων -τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων-, πού 
σέ καλοῦν νά ἀπαντήσεις στήν κλήση τους γιά ἀγάπη. Μέσα 
στή σιωπή νά κατεβεῖς στά βάθη τοῦ ἑαυτοῦ σου, νά φωτίσεις 
τό ἔσωθέν σου σκότος καί νά ζητήσεις τή χάρη τοῦ Θεοῦ γιά τή 
μεταμόρφωσή σου. Μέσα στή σιωπή νά θυμηθεῖς τόν προορι-
σμό σου, νά ἀναστοχασθεῖς τήν πορεία σου, νά κάνεις διορθω-
τικές κινήσεις, νά ἐπαναπροσανατολισθεῖς πρός τήν ἀγκαλιά 
τοῦ Θεοῦ. Ἀσκούμενος στή σιωπή, ὁ λόγος σου νά ἀποκτήσει 
βαρύτητα, οἱ λέξεις νά καθαρθοῦν ἀπό τή φθορά, καί ἀνοξεί-
δωτες νά ἐκφράσουν τήν πρωταρχική τους ἀθωότητα. Ὥστε ἡ 
ἀγάπη, ὁ ἔρωτας, ἡ φιλία· ἡ ἐργασία, ἡ οἰκονομία, ἡ πολιτική· 
ὁ δάσκαλος, ὁ λειτουργός, ὁ συνάδελφος, νά ἠχήσουν ὡς κλη-
τική δοξολογία.

Καί ἄν νομίσεις ὅτι κατάφερες κάτι ἀπό τά πιό πάνω, καί ἄν 
νομίσεις ὅτι ἄλλοι τά καταφέρνουν λιγότερο - πολέμησε συνεχῶς 

O
Σταύρου Φωτίου
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αὐτήν τήν ἀλαζονεία, μήν ὑποκύψεις στόν πειρασμό αὐτό -, ποτέ 
μήν ὑποτιμήσεις καί ποτέ μήν περιφρονήσεις κανέναν. Ἐσύ νά 
θέτεις πάντες ὑπεράνω σου, νά ἐπιζητεῖς τό μέγα ἔλεος τοῦ Φι-
λάνθρωπου Χριστοῦ. Ἐσύ νά ἀγωνίζεσαι νά μετέχεις στήν αἰώ-
νια, ἀπροϋπόθετη καί καθολική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ· πού μεταμορ-
φώνει, ἀγλαΐζει, καί ἀφθαρτίζει σύμπασα τήν κτίση. E

H σιωπή εἶναι μία ἀπό τίς μυστικές πηγές τῆς ἀνθρώ-
πινης ὕπαρξης· χωρίς σιωπή δέν εἴμαστε γνήσια 
ἀνθρώπινοι. 

Μητροπ. Κάλλιστος Ware

O ἄνθρωπος εἶναι αὐτό πού κάνει τήν ὥρα τῆς σι-
ωπῆς του

 Friedrichvon Huge
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TO CEMA TOY UANATOY

        πατέρας μου ἦταν ἕνας ντροπαλός ἄνθρωπος. Μιλοῦσε
     λίγο, καί ἔτσι μιλούσαμε λίγο καί μεταξύ μας. Ἀνήμερα 

τό Πάσχα αἰσθάνθηκε λίγο ἀδιάθετος καί ξάπλωσε. Κάθισα 
κοντά του καί γιά πρώτη φορά στή ζωή μας μιλήσαμε τελεί-
ως ἀνοιχτά. Δέν ἦταν τόσο τά λόγια μας πού ἦταν σημαντικά. 
Ἦταν ἕνα ἄνοιγμα τοῦ μυαλοῦ καί τῆς καρδιᾶς. Οἱ πόρτες 
ἄνοιξαν. Ἡ σιωπή ἦταν τόσο ἀνοιχτή καί βαθιά ὅσο καί οἱ λέ-
ξεις. 

Κατόπιν ἔπρεπε νά φύγω. Χαιρέτησα ὅλους ὅσους ἦταν στό 
δωμάτιο, ἀλλά ὄχι αὐτόν, ἐπειδή αἰσθάνθηκα πώς, ἔχοντας συ-
ναντηθεῖ μέ τόν τρόπο πού εἴχαμε συναντηθεῖ, δέν ἦταν δυνα-
τό νά ἀποχωριστεῖ ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Δέν ὑπῆρξε χαιρετισμός. 
Δέν ὑπῆρξε κἄν ἕνα «εἰς τό ἐπανιδεῖν», ἐπειδή εἴχαμε συνα-
ντηθεῖ, καί αὐτό ἦταν γιά πάντα. 

Πέθανε τήν ἴδια νύχτα. Θυμᾶμαι, ὅταν ἐπέστρεψα ἀπό τό 
νοσοκομεῖο ὅπου ἐργαζόμουν καί μοῦ εἶπαν πώς εἶχε πεθάνει, 
προχώρησα στό δωμάτιό του καί ἔκλεισα τήν πόρτα πίσω μου. 
Αὐτό πού ἀντιλήφθηκα ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἦταν ἡ ποιό-
τητα καί τό βάθος τῆς σιωπῆς, ἡ ὁποία κατά κανένα τρόπο 
δέν ἦταν μία ἀπουσία θορύβου, ἀλλά «μία σιωπή πού ἦταν 
παρουσία». Ἔπιασα μάλιστα τόν ἑαυτό μου νά λέει: «καί οἱ 

O
Μητροπολίτη Ἀντωνίου τοῦ Σουρόζ
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ἄνθρωποι τολμοῦν νά λένε ὅτι ὑπάρχει ὁ θάνατος. Τί ψέμα!». 
Αὐτό ἴσως ἐξηγεῖ τό γιατί ἡ στάση μου ἀπέναντι στό θάνα-

το εἶναι τόσο μονόπλευρη: ἐπειδή βλέπω τή δόξα του καί ὄχι 
μόνο τόν πόνο καί τήν ἀπώλεια. Ἡ ἐμπειρία μου ἀναφέρεται 
στόν ξαφνικό θάνατο, στόν ἀπροσδόκητο θάνατο, στό θάνα-
το πού ἔρχεται σάν «κλέφτης ἐν νυκτί». Ἄν τέτοιες ἐμπειρίες 
βρεθοῦν μπροστά σας, θά καταλάβετε ἴσως τό γιατί κάποιος 
μπορεῖ ἀκόμη καί νά χαίρεται, ὅταν ἡ καρδιά του βρίσκεται σέ 
ἔντονο πόνο καί ἀγωνία, καί τό πῶς -σ’ αὐτό θά ἐπιστρέψουμε 
ἀργότερα- μποροῦμε νά ἀναφωνήσουμε στήν ἐξόδια ἀκολου-
θία μας: «Μακαρία ἡ ὁδός, ᾗ πορεύει σήμερον, ὅτι ἡτοιμάσθη 
σοι τόπος ἀναπαύσεως». Γι’ αὐτό καί χρησιμοποιοῦμε τά λό-
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για ἑνός ψαλμοῦ ἀπό τήν ἴδια ἀκολουθία, ὡσάν ὁ κεκοιμημέ-
νος, στρεφόμενος πρός ἐμᾶς, νά μᾶς ἔλεγε: «Ζήσεται ἡ ψυχή 
μου καί αἰνέσει Σε». 

Πολύ συχνότερα, ὅμως, ἀντί γιά ἕναν ξαφνικό θάνατο, ἀντι-
μετωπίζουμε μία μακρόχρονη ἤ ὀλιγόχρονη ἀρρώστια, ἤ γη-
ρατειά, πού σταδιακά μᾶς φέρνουν εἴτε στόν τάφο, εἴτε στήν 
ἐλευθερία μας, ἀνάλογα ἀπό ποιά πλευρά θά τό δεῖ κανείς. 
Αὐτή εἶναι ἡ ὑπέρτατη συνάντηση πού λαχταρᾶ ὁ καθένας 
μας, συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα, καί γιά τήν ὁποία ἀγωνίζεται 
σέ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή του, πού εἶναι ἡ πρόσωπο μέ πρόσω-
πο συνάντησή μας μέ τόν ζῶντα Θεό, μέ τήν Αἰώνια Ζωή καί 
ἡ κοινωνία μαζί Του. Αὐτή ἡ περίοδος τῆς ἀρρώστιας, ἤ τῶν 
προϊόντων γηρατειῶν, πρέπει νά ἀντιμετωπισθεῖ καί νά κατα-
νοηθεῖ δημιουργικά καί χρήσιμα. E

O Ὅταν δώσεις χῶρο στόν ἄλλο μέ τή συμπεριφορά 
σου, δίδεις χῶρο στόν ἑαυτό σου. Ὅταν διώχνεις, 
ἀντιπαθεῖς ἤ μισεῖς τόν ἄλλο, μισεῖς τόν ἑαυτό σου. 
Καί ἐάν τώρα δέν τό καταλαβαίνεις, θά ἔλθει και-
ρός πού θά τό καταλάβεις.

Ἀρχιμ. Βασίλειος Ἰβηρίτης
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H ARETH ¶OY SOY TAIRIAZEI

        νας νέος μοναχός συμβουλεύθηκε τόν Ἀββᾶ Νισθερώ: 
      -Ποιά ἀρετή νά ἐξασκήσω περισσότερο, Πάτερ, γιά νά 

σωθῶ; 
-Ὅποια σοῦ ταιριάζει καλύτερα, τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ σοφός 

Γέροντας. 
Ὁ ἀδελφός τόν κοίταξε μέ ἀπορία. 
Τότε ὁ Ἀββᾶς ἐξήγησε: Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς πληροφορεῖ πώς 

ὁ Ἀβραάμ ἦταν φιλόξε-
νος κι ὁ Θεός τόν σκέπα-
ζε. Ὁ Δαβίδ ἀγαποῦσε 
τήν ταπεινοσύνη κι ὁ 
Θεός ἔδειξε σ’ αὐτόν τήν 
προτίμησή του. Διάλεξε, 
λοιπόν, κι ἐσύ τήν ἀρε-
τή πού ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή 
σου καί πού νοιώθεις 
πώς εἶσαι κατάλληλος γι’ 
αὐτήν. Ὕστερα ἐργάσου 
την μέ ὅλη σου τήν προ-
θυμία καί θά σωθεῖς. E

E
Ἀπό τό Γεροντικό
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pE¶TVKYIA URHSKEYTIKOTHTA

         ρειάζεται νά κατανοήσουμε ὅτι ἡ διαστρεβλωμένη εἰκόνα
       τοῦ Θεοῦ ὡς τιμωροῦ ἀποτελεῖ τό βασικό χαρακτηριστι-

κό τῆς ὁρμέμφυτης θρησκευτικότητας καί βρίσκεται βαθιά ρι-
ζωμένη στήν πεπτωκυῖα ἀνθρώπινη φύση. Ἡ βιβλική διήγηση 
τῆς πτώσεως τῶν πρωτοπλάστων ξετυλίγει παραστατικά τήν 
διαστροφή  πού ἔλαβε χώρα ἀρχετυπικά στήν πανανθρώπινη 
συνείδηση μέ τήν δαιμονική διαβολή κατά τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ δαιμονική συκοφαντία παρουσίασε τό Θεό φθονερό, 
ὕπουλο καί ἀνασφαλή δυνάστη, ἀκύρωσε  τήν προσωπική 
ἐμπειρική κοινωνία μαζί Του καί παρενέβαλε τό στρεβλό κάτο-
πτρο τῆς ἀνθρώπινης ἐνοχικῆς φαντασίας, πάνω στό ὁποῖο τό 
ἱλαρό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ πατέρα διαθλᾶται πλέον σέ ἀποτρό-

π. Ἠλία Κουτραφούρη

X
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παιο καί ἡ στοργική φωνή Του «Ἀδάμ, ποῦ εἶ» ἠχεῖ ὡς τιμω-
ρητική ἀπειλή. 

Ὁ θεός πού προβάλλει ἡ ἀνθρώπινη φαντασία εἶναι ἕνας πα-
ραχαραγμένος θεός, ἕνας θεός «ἐχθραίνων» ἀπέναντι στόν 
ὁποῖο ὡς τεῖχος προστασίας ἐγείρεται τό «μεσότοιχον» τῆς 
θρησκείας, γιά τήν ἐξιλέωσή του  καί τήν ἀπόσπαση τῆς εὔνοι-
ας καί  συμμαχίας του. Τό θρησκευτικό μεσότοιχον κρατᾶ σέ 
ἀπόσταση ἀσφαλείας τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν ὀργισμένο καί 
ἀπειλητικό θεό καί διαχειρίζεται τό μεταξύ τους «δοῦναι καί 
λαβεῖν» μέσω τοῦ νομικισμοῦ του. Χωρίς, πάντως, τό εἴδωλο 
τοῦ τιμωροῦ θεοῦ δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει. 

 Ὅλα αὐτά, βέβαια, τά συνέτριψε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 
Χριστός «ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ», γκρέμισε «τό μεσότοιχον τοῦ 
φραγμοῦ» καί μᾶς προσήγαγε στήν ἀγκαλιά τοῦ στοργικοῦ 
Θεοῦ Πατέρα, ἐλευθερώνοντάς μας «ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νό-
μου τῷ τιμίῳ Αὐτοῦ αἵματι».   E

O ταν ἔλθει τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν ψυχή, κάνει φυ-
σικῶς τόν ἄνθρωπο συγγενῆ μέ τό Θεό σέ τέτοιο 
σημεῖο, πού ἡ ψυχή φωνάζει μέ μεγάλη κι ἀναμφί-
βολη βεβαιότητα πρός τόν Κύριο: Πατέρα!

Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Essex



 

 

MELTEMI

        εντηκοστή λέγαμε, καί καλά καλά
δέν ξέραμε τί σήμαινε. Μιά διπλογιορτή μέσα στίς ἄλλες, 
πού γονατίζει ὅλος ὁ κόσμος. Μᾶς ἐλεεινολογοῦσαν τά Στοιχειά
γιά τήν ἀγραμματοσύνη μας κι ἐμεῖς δέν τό νιώθαμε. 
«Καθώς ὁ γέρο – Ἀγχίσης, σάν εἶχε πέσει πιά ἡ περήφανη ἡ Τροία, 
πλέοντας τή Μεσόγειο, ἄκουγε ἀπ’ τά βουνά τοῦ νησιοῦ 
κάτι νά τοῦ σφυρᾶνε οἱ Ἄνεμοι, κι ἀρωτᾶ: - Τί λένε;  
ἀκούω τέτ…..τέτ…. καί δέν καταλαβαίνω. Λένε, ΤΕΘΝΗΚΕ, 
τοῦ ἀποκρίνεται ὁ Τιμονιέρης, – θρηνοῦν, θαρρῶ, τόν Ἄδωνη, 
πού πέθανε, κι ἔρωτα δέν ἐγεύθηκε». Τό ἴδιο κι ἐμεῖς 
δέν ξέραμε, πώς κάπου τριγύρω ἐδῶ, κατά τήν Πεντηκοστή 
στέκεται ἡ πιό κρίσιμη Στιγμή στό χρόνο τοῦ Συστήματος.

... Μάθαμε πώς ξαναπυρῶσαν τό καμίνι
ἑφταπλάσια γιά μᾶς καί πώς διαδέχτηκε τήν ἀνθρώπινη 
σκληροκαρδία, ὄχι ὁ Χαλδαῖος, ἀλλά ἕνας Τύραννος 
ὅλο στοργή, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, μέ τά φτερά τῶν ἀνέμων, 
ὁ ἴδιος πού δρόσισε πάλαι ποτέ τούς φλογισμένους 
Παῖδες του, κι ἔκανε τήν πυρά τριαντάφυλλα, 
Θεός φτερωτός μέ τή φερέτρα του, πού πράττει 
τά θαυμάσια μόνος, ὁ ἴδιος τίς σημαδεύει, κι ὁ ἴδιος τίς γιατρεύει 
τίς λαβωματιές τῆς καρδιᾶς, ὁ ἴδιος τίς ἀνοίγει, κόκκινα λουλούδια.

Τάκη Παπατσώνη

p
(ἀποσπάσματα)


