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Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

περαγία Θεοτόκε, «Πάντων τῶν Θλιβομένων ἡ Χαρά», ἐλέησον ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς. Ἔχεις τόν Υἱό Σου στό θρόνο τῆς
Αἰωνίου Βασιλείας καί Σύ, Θεοτόκε, ἐπιστᾶσα˙ ὅλα τά βάσανά
μας τά γνωρίζεις, τίποτα δέν σοῦ διαφεύγει. Σύ πάντοτε μεσιτεύεις στόν Χριστό, τόν Υἱό σου, ὑπέρ τῶν πιστῶν. Σύ ἀνακουφίζεις
ἀπό τόν πόνο καί τή δυστυχία τούς θλιβομένους. Παναγία Παρθένε, μή παύσεις μέχρι τέλους νά πρεσβεύεις ὑπέρ τῆς σωτηρίας
τοῦ γένους ἡμῶν. Ὁ Θεός Σέ ἀνέδειξε ἐνδοξοτέρα τῶν Σεραφείμ:
«τάχυνον εἰς πρεσβείαν, Χαρά πάντων τῶν θλιβομένων! E

Εἰκόνα ἐξωφύλλου:
Μεταμόρφωση. Ἱ.Μ. Ὁσίου Διονυσίου, Ἁγίου Ὄρους, 1597
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EKEI pOY STAMATV
EINAI MONO ENA ONOMA
Χρήστου Γιανναρᾶ

S

πούδασα μία ζωή τή θεολογία καί τή φιλοσοφία,
παθιάστηκα μέ τή σύγχρονη φυσική καί τήν κοσμολογία, διάβασα ψυχολογία καί πολλή ἱστορία. Κι ὅλα αὐτά
ψάχνοντας τό ἕνα καί μοναδικό αἴνιγμα πού μέ βασανίζει: τῆς
ὕπαρξης πού μπορεῖ νά ἐρωτεύεται ἀέναα καί νά μήν πεθαίνει.
Βρῆκα τήν πληρέστερη ἀπάντηση στούς Ἕλληνες Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας – τή μεγαλοφυέστερη ὡς τώρα ἀποκάλυψη.
Μά ἡ αἴσθηση τῆς βεβαιότητας ὅτι μία μέρα, ὄχι πολύ μακρινή, τό κορμί μου θά λιώσει στό χῶμα, αὐτό τό κορμί μέ τήν
ἀνατριχίλα τῶν αἰσθήσεών του καί τό ξουράφι τοῦ μυαλοῦ, τό
κορμί πού μόνο μέ αὐτό χαίρομαι τήν ὀμορφιά τοῦ κόσμου,
ταξιδεύω στά μήκη καί στά πλάτη τῆς γῆς, χαμογελῶ στούς
διπλανούς μου, χειρονομῶ, μιλάω, ἀκούω μουσική καί κάνω
ἔρωτα – ἡ αἴσθηση πώς τό κορμί μου εἶναι προορισμένο νά γίνει λάσπη, δέν ἰσοφαρίζεται οὔτε καί μέ τίς γνώσεις τῆς πατερικῆς θεολογίας, οὔτε βέβαια μέ τόν ἴλιγγο τῶν πληροφοριῶν
τῆς ἀστροφυσικῆς ἤ τῶν συμπερασμάτων τῆς ψυχανάλυσης,
πού ὑποχρεώνουν τόν νοῦ νά ψηλαφήσει μία Ὑπέρτατη ὑπαρκτική ἤ αἰτιώδη Ἀρχή.
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Ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια, στήν
κάθε διαδοχική στιγμή πεθαίνουν
πάνω στή γῆ κάποιες χιλιάδες
ἀνθρώπων, καί ὁ δικός μου θάνατος θά εἶναι ἕνας ἀκόμα κόκκος
στήν ἄμμο τῶν ἀμέτρητων θανάτων πού συντηροῦν τήν ἀτέρμονη κλεψύδρα. Μέσα σέ αὐτή τή
ροή πού παρασέρνει τόν βίο μου
ὅλο καί πιό κοντά στό ἀναπότρεπτο τέλος, καμιά ἰδεολογία καί
καμία γνώση ἤ ἐπιστήμη δέν μοῦ
φωτίζει ἕνα στήριγμα νά κρατηθῶ, νά μή βουτήξω κατακέφαλα στή δίνη τοῦ παραλόγου
– ὅσο γιά τά προγράμματα κοινωνικοῦ μετασχηματισμοῦ καί
τό διαλεκτικό προτσές τῆς Ἱστορίας, γι’ αὐτά καγχάζω δίχως
τύψεις ἐγώ ὁ μελλοθάνατος.
Ἐκεῖ πού σταματῶ εἶναι μόνο ἕνα ὄνομα. Ὄχι ἰδέα ἤ
ἔννοια, ἀλλά μόνο ἕνα ὄνομα – «σημεῖο» ζωῆς προσωπικῆς,
ἐπώνυμης καί ταυτόχρονα καθολικῆς: τό ὄνομα Χριστός Ἰησοῦς. Στά ὅρια τῆς προσωπικῆς ἀναφορᾶς πού ἐπισημαίνει,
οἱ ἰδέες ἐξευτελίζονται, οἱ ἔννοιες ἀχρηστεύονται, τό αἴνιγμα
τοῦ ἔρωτα καί τοῦ θανάτου παύει νά μέ περιμένει σάν Σφίγγα
στό σταυροδρόμι. Καί κάθε λόγος πέρα ἀπό αὐτό τό Ὄνομα
μοιάζει περιττός. E
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Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανασίου

ταπείνωση, ἡ ἐξομολόγηση, ἡ μετάνοια μέ ἀποκορύφωμα
τή Θεία Εὐχαριστία ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπο στή γεύση καί
στήν κατοίκηση τοῦ Θεοῦ μέσα του. Καί μετά ἔρχονται οἱ «ἐξετάσεις». Μετά ἀπό ὅλα αὐτά ὅπως ἕνας μαθητής ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ
διαβάζει ὅλο τό χρόνο, παρακολουθεῖ μαθήματα, πάει σχολεῖο
κ.λπ., πρέπει γιά νά πάει στήν ἑπόμενη τάξη νά δώσει τίς ἐξετάσεις, ἔτσι καί ὁ χριστιανός. Οἱ «ἐξετάσεις» τοῦ μαθητῆ τοῦ Χριστοῦ εἶναι οἱ πειρασμοί, οἱ θλίψεις, οἱ δοκιμασίες, ἡ ἀντίσταση,
ἡ ἀποτυχία, ἡ συντριβή του, ἀσθένειες, καταστροφές, ὁ ἴδιος ὁ
θάνατος πού ἔρχεται μπροστά μας ὡς ἔσχατος ἐχθρός, γιά νά
κλονίσει τήν πίστη μας καί νά μᾶς ἀφανίσει ὁλόκληρους. Ὅλα
ὅσα μπορεῖ νά συμβοῦν σέ ἕναν ἄνθρωπο ἀπό πάσα ἄποψη, καί
πνευματική καί σωματική, εἶναι πνευματικές ἐξετάσεις. Ἐκεῖ
πραγματικά φαίνεται τό τί κάναμε τόσο καιρό. Γι᾽ αὐτό ἔλεγε
κι ἕνας Ἅγιος: κάθε ἐνάρετη πράξη ἡ ὁποία δέν σφραγίσθηκε μέ
τόν πειρασμό νά τή θεωρεῖς ὡς ἔκτρωμα καί ὅτι εἶναι ἄχρηστη.
Δέν ἔχει γνησιότητα.
Ὁ ἄνθρωπος θά φανεῖ μέσα ἀπό τόν πειρασμό καί τή θλίψη
καί τή δυσκολία. Γι’ αὐτό δέν πρέπει νά φοβόμαστε τούς πειρασμούς καί τίς θλίψεις, ἀλλά διά τῆς πίστεως νά περνοῦμε ἀπό
αὐτό τό καμίνι, γνωρίζοντας ὅτι θά περάσουμε αὐτή τήν κατάσταση καί θά βγοῦμε στήν ἀντίπερα ὄχθη καί ἐκεῖ θά δοῦμε
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τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Θά δοῦμε ὅτι τελικά τίποτα δέν μπορεῖ
νά κάνει κακό στόν ἄνθρωπο. Κανένας καί τίποτα. Μέ ὅ,τι κι
ἄν μπορεῖ κανείς νά μᾶς ἀπειλήσει, τίποτα δέν μπορεῖ νά μᾶς
βλάψει. Γιατί, ἄν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν ἐλπίδα του στόν Θεό,
ποιόν νά φοβηθεῖ; Οὔτε καί τόν θάνατο τόν ἴδιο. Ἄν πιστεύουμε εἰς Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα, τότε γιά μᾶς
λύθηκε ἀκόμα καί ὁ θάνατος καί ἡ ζωή μας ὁλόκληρη ἔχει ἕνα
ἄλλο πρίσμα μέ τό ὁποῖο βλέπουμε τή ζωή μας. Γι’ αὐτό, ὅταν
μᾶς πλησιάζουν οἱ θλίψεις, νά μήν πανικοβαλλόμαστε, ἀλλά νά
φαινόμαστε γενναῖοι ἀθλητές καί νά «χαίρωμεν ἐν ταῖς θλίψεσι».
Βέβαια, ἀνθρωπίνως δέν εἶναι εὔκολο. Εἶναι πραγματικά
πολύ δύσκολο νά φτάσεις μέχρι τό ἔσχατο ὅριο τῆς ἀνθρώπινης ἀντοχῆς. Ὁ Θεός θά σέ ἀφήσει νά φτάσεις στό ἔσχατο ὅριο
τῆς ἀνθρώπινης δύναμης καί ἀντοχῆς. Δέν θά ἔχεις οὔτε μία
ρανίδα παραπάνω ὑπομονῆς νά βγάλεις. Κι ἐκεῖ πού θά νομίζεις ὅτι ὅλα ἔλιωσαν, τότε ὁ Θεός θά κάνει τή δική του ἐπέμβαση καί θά δεῖς ὅτι εἶναι παρών καί θά λάβεις δύναμη πίστης καί
θά γίνεις βεβαιόπιστος, ὅπως οἱ Πατέρες ἀναφέρουν. Μέσα
ἀπό τούς πειρασμούς, τίς θλίψεις, τίς δυσκολίες, τόν θάνατο
πού ἀντιμετώπισε καί ἐκεῖ στήν ἔσχατη ὥρα εἶδε τόν Θεό παρόντα, αὐτός ὁ ἄνθρωπος πλέον ἔχει φτάσει στά μέτρα ἐκεῖνα
τῆς πίστεως, ὅπου ὁ Χριστός εἶπε «ἐάν ἔχετε πίστη σάν κόκκο
σινάπεως, θά κάνετε θαύματα καί σημεῖα στόν κόσμο».
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Αὐτό εἶναι τό μεγάλο μυστήριο τῆς πίστεως, τό ὁποῖο μᾶς
καλεῖ ἡ ἐκκλησία νά λάβουμε πάνω μας. Καθημερινά αἴροντες τόν σταυρό μας «δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα», τόν ἀγώνα πού ἔχουμε κάθε μέρα μπροστά
μας, στό σπίτι μας, στήν οἰκογένειά μας, στή δουλειά μας καί
γενικά στό περιβάλλον μας. Ἕνας ἀγώνας μέ τόν ἑαυτό μας,
τήν ὑγεία μας, τήν οἰκονομική μας κατάσταση, ἀκόμα καί τήν
ἡλικία μας, ἀφοῦ μεγαλώνουμε καί μεγαλώνοντας λιγοστεύει
καί ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας. Τρέχομε στόν ἀγώνα, κοπιάζουμε,
θλιβόμαστε στούς πειρασμούς, ἀλλά ἔχουμε ὡς ἀντίβαρο τήν
πίστη στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Σ’ Αὐτόν, λοιπόν, πρέπει
νά βλέπουμε συνεχῶς, γιατί, ἄν μᾶς ξεφύγει, θά βουλιάξουμε
καί θά μᾶς πνίξει ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀπόγνωση, ἡ θλίψη. Ἄν τόν
ἔχουμε, ὅμως, συνεχῶς ἐνώπιόν μας, λαμβάνουμε δύναμη ἐξ
Αὐτοῦ καί τρέχουμε μετά προθυμίας, δύναμης καί πίστεως τόν
προκείμενον ἀγώνα τῆς ζωῆς μας. E
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Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱεροθέου

Ἐκκλησία δέν εἶναι ἁπλῶς πάνω ἀπό κάθε θρησκεία,
ἀλλά εἶναι τό Σῶμα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καί µέσα
σέ αὐτήν τήν ἀτμόσφαιρα τελοῦνται ὅλα τά ἅγια Μυστήρια,
µέ ἀποκορύφωμα τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὅπου
κοινωνοῦμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ
ἐκκλησιαστική ζωή δέν εἶναι µιά συναισθηματική ζωή, δέν
εἶναι κάποια ἤθη καί ἔθιμα, ἀλλά εἶναι ἐμπειρική καί ἀναστάσιμη ζωή. Μέσα στήν Ἐκκλησία ἀποβάλλουμε τήν ἀπελπισία
καί τόν φόβο τοῦ θανάτου, τήν θλίψη καί τήν κατήφεια, τόν
ἀτομισμό καί τήν φιλαυτία, καί γεµίζουµε ἀπό πίστη, ἀγάπη,
ἐλπίδα καί ζωή.
Ἔπειτα, ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι φιλοσοφική,
ἀλλά ἐμπειρική, σταυροναστάσιµη. Ἐνῶ ἡ φιλοσοφία ἱκανοποιεῖ τήν φαντασία καί τόν ἀνθρώπινο στοχασμό, ἡ θεολογία
εἶναι ἐμπειρία τοῦ ζῶντος Θεοῦ καί γι’ αὐτό ἁγιάζει ὅλον τόν
ἄνθρωπο. Κάθε φιλόσοφος προσπαθεῖ νά ἑρμηνεύση τό γιατί ὑπάρχει ὁ κόσµος, ποῦ ὀφείλεται τό κακό πού ὑπάρχει σέ
αὐτόν, γιατί νά κυριαρχῆ ὁ θάνατος µέσα στήν φύση καί τόν
ἴδιο τόν ἄνθρωπο, καί, ὅπως εἶναι φυσικό, δίνονται πολλές
ἀπαντήσεις, ὅσοι εἶναι καί οἱ φιλόσοφοι καί φιλοσοφοῦντες.
Ὅμως, οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδή
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ζοῦν µέσα στό ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, διακατέχονται ἀπό τήν δύναμη τῆς ζωῆς καί τῆς ἀναστάσεως καί εἶναι
γεμάτοι ἀπό ἐλπίδα, ζοῦν τό ὅτι ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο
καί µεταγγίζει αὐτήν τήν ἀναστάσιμη ζωή στούς φίλους Του.
Οἱ ἄνθρωποι πού κλείνονται στόν ἑαυτό τους διακατέχονται ἀπό τήν ἀπελπισία καί τόν φόβο τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος
δέν εἶναι µόνο ἕνα συνταρακτικό γεγονός πού ἔρχεται στό
τέλος τῆς βιολογικῆς ζωῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἀλλά ὑφίσταται µέσα στήν ὕπαρξή µας ἀπό τήν πρώτη στιγµή τῆς συλλήψεώς µας µέ τά γονίδια τῆς γηράνσεως, δηλαδή τά γονίδια
τῆς φθορᾶς, τῶν ἀσθενειῶν καί τοῦ θανάτου. Ἀκόμη, πολλοί
ἄνθρωποι αἰσθάνονται σάν νά βρίσκονται µέσα σέ ἕναν προσωπικό ἅδη, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ θλίψη, ὁ πόνος, τό σκοτάδι τῆς
ἐρήμωσης, ἡ μοναξιά, ἡ ἀπόγνωση καί ἀπελπισία.
Ὅμως, ὅσοι πιστεύουν στήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, καί
ζοῦν ἐν Χριστῷ τήν ἀναστάσιμη ζωή µέσα στήν Ἐκκλησία πού
εἶναι τό Σῶμα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἀποδιώκουν τόν φόβο
τοῦ θανάτου, ἀπομακρύνουν τήν θλίψη καί τήν ἀπελπισία καί
εἶναι φωτεινοί ἄνθρωποι, δυνατοί ἀκόμη καί στίς δύσκολες περιστάσεις τῆς ζωῆς τους. Αὐτό γίνεται, γιατί ἐπικαλοῦνται τόν
Ἀναστάντα Χριστό καί Ἐκεῖνος ἔρχεται µέσα στόν προσωπικό
τους ἅδη καί τούς γεμίζει μέ φῶς καί εἰρήνη. E
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ολλά καί ποικίλα τά προβλήματα, οἱ ἁμαρτίες καί τά
λάθη μας. Κάποτε μία ἀπογοήτευση κυριαρχεῖ τήν
καρδιά. Διερωτόμαστε: ἔτσι θά συνεχίσει ἡ ζωή μας; Ὑπάρχει προοπτική καλυτέρευσής της; Θά ἀνατείλει «μία ἄσπρη
μέρα καί γιά μᾶς;».
Ὁ π. Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, μιλώντας στούς μοναχούς καί μοναχές του,
καί ἀναλύοντας τό λόγο
τοῦ ἁγίου Ἡσυχίου
περί νήψεως, εἶπε καί τό
ἑξῆς: «Ἡ ἀνάμνηση τῶν
εὐεργεσιῶν – τῆς ἀγάπης, τῆς ἐγγύτητος καί
τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ
– εἶναι ἡ ἀφετηρία τῆς
ἐλπίδος καί τῆς πίστεως».
Ὁ λόγος αὐτός ἀγγίζει τή μνήμη, εἰσχωρεῖ
στό πρίν τῆς ζωῆς μας καί ἐνεργοποιεῖ αὐτό πού καταχωνιάστηκε στή λήθη, στή λησμονιά. Γιατί μπορεῖ νά θυμηθοῦμε
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τίς περιόδους ἐκεῖνες πού νιώθαμε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ,
πού αἰσθανθήκαμε τήν ἀγάπη Του, πού φάνηκε ἡ ἐπέμβασή
Του στίς δυσκολίες μας.
Δέν εἶναι ὅλη ἡ ζωή μας σκοτάδι! Δέν εἶναι δυνατό, γιά
κανένα ἄνθρωπο, νά μήν ὑπῆρξαν καί ὡραῖες, εὐτυχισμένες,
ὁλοφώτεινες ἐμπειρίες, ὅπου κρυβόταν ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἡ
ἀνάμνηση αὐτῶν τῶν ἐμπειριῶν ὁδηγεῖ πρός τήν ἐλπίδα καί
τήν πίστη. Ζωντανεύει μέσα μας τή βεβαιότητα ὅτι δέν εἴμαστε μόνοι, ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ καί ὅτι πάλι θά ἔλθει καί θά
ἀλλάξουν οἱ καταστάσεις.
Ἡ λήθη, ἡ λησμονιά τῶν
εὐεργεσιῶν Του, ἀντιθέτως, αὐξάνει τό μέσα μας
σκοτάδι. Νιώθουμε μόνοι,
χωρίς ἐλπίδα καί φῶς. Γι’
αὐτό θεωρεῖται ἡ κατάσταση αὐτή πνευματικός θάνατος, κόλαση, θανάσιμο
ἁμάρτημα.
Ἡ ἀνάμνηση τῶν εὐεργεσιῶν καί ἡ εὐχαριστία
ὁδηγεῖ στήν ἐπανάληψή τους. Κανένας δέν χαίρεται νά εὐεργετεῖ τόν ἀγνώμονα καί ἀχάριστο, ἐνῶ μέ εὐχαρίστηση συ11

νεχίζει νά εὐεργετεῖ αὐτόν πού ἐκφράζει μ’ εὐγνωμοσύνη τίς
εὐχαριστίες του.
Στίς δύσκολες ὧρες χρειάζεται νά βρίσκουμε τρόπους γιά
νά μποροῦμε ν’ ἀναπνέουμε, νά συνεχίζουμε, νά προχωροῦμε
κι ἄρα νά ζοῦμε. Ἡ στροφή στό παρελθόν, ὡς ἀνάμνηση τῶν
εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ – Πατέρα μας, θά μᾶς δώσει τήν ἐλπίδα
καί τήν πίστη γιά τό φωτεινό μέλλον πού ἔρχεται.
Ἡ πείρα τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γίνεται θησαυρός γιά μᾶς, ἄν τήν κάνουμε πράξη, καθώς τή μελετοῦμε
στά συγγράμματά τους, γιατί σ’ αὐτά καταθέτουν ὅσα γνωρίζουν ἐμπειρικά. Κι ἔτσι, στηριγμένοι στήν πείρα τους, πού
ἐκφράστηκε στή διδασκαλία τους, μαθαίνουμε ἀπό τίς πτώσεις τῆς ἀπογοήτευσης, τῆς λύπης, τῆς μελαγχολίας.
Διαπιστώνουμε πόσο εὔκολο εἶναι νά ἐργάζεται ὁ Θεός
γιά μᾶς μέσα σέ μᾶς, ἀφοῦ θά Τόν καλέσουμε μέ τήν προσευχή καί θά τοῦ ἐμπιστευτοῦμε τή ζωή μας καί τῶν δικῶν μας.
Ἐπισημαίνει, ἀκόμα, ὁ Γέροντας Αἰμιλιανός: «Εἶναι ἀναγκαῖο νά ἐνθυμούμεθα διαρκῶς τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, ἐάν
θέλουμε νά ἐπιτυγχάνουμε πάντοτε: καί ὅταν πονᾶμε καί
ὅταν κλαῖμε καί ὅταν ἀρρωσταίνουμε καί ὅταν εἴμαστε καλά.
Χρειάζεται ἐπίσης νά ἐνθυμούμεθα τήν δύναμη πού μᾶς παρέχει ἀδιαλείπτως ὁ Θεός, ἀλλά καί τίς ἀποφάσεις πού ἔχομε πάρει ἐνώπιόν του, διότι οἱ ἀποφάσεις μας εἶναι βιώματα,
εἶναι στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας». E
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Μητροπολίτη Ἀντωνίου τοῦ Σουρόζ

ατά τή διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, μία Ρωσίδα,
μάνα δυό μικρῶν παιδιῶν, βρισκόταν σέ μία πόλη, ἡ
ὁποία στήν ἀρχή καταλήφθηκε ἀπό τόν στρατό τῶν Λευκῶν
καί στή συνέχεια ἔπεσε στά χέρια τῶν Κόκκινων. Ἡ γυναίκα
ἐκείνη ἦταν ἡ σύζυγος ἑνός λευκοῦ ἀξιωματικοῦ καί γνώριζε
ὅτι, κατά πάσα πιθανότητα, ἄν τήν ἀνακάλυπταν, θά τήν ἐκτελοῦσαν. Κρύφτηκε σ’ ἕνα ἐγκαταλελειμμένο σπίτι στήν ἄκρη
τῆς πόλης.
Ὅταν ἔπεσε ἡ νύχτα, κάποιος χτύπησε ξαφνικά τήν πόρτα.
Χωρίς ἀποθέματα θάρρους, πῆγε ν’ ἀνοίξει· μπροστά της στεκόταν μία νεαρή γυναίκα, τῆς ἴδιας ἡλικίας μ’ ἐκείνη, εἴκοσι
πέντε ἐτῶν πάνω κάτω.
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«Εἴσαστε ἡ τάδε;», τή ρώτησε.
«Ναί».
«Πρέπει νά φύγετε ἀμέσως, σᾶς ἔχουν καταδώσει, θά
ἔλθουν νά σᾶς συλλάβουν στίς ἑπόμενες ὧρες…».
Ἡ μητέρα ἔστρεψε τό βλέμμα στά παιδιά της καί εἶπε:
«Ποῦ νά πάω; Τά παιδιά δέν μποροῦν νά πᾶνε πολύ μακριά,
ἄν πάλι μείνω μαζί τους, θά μέ ἀναγνωρίσουν ἀμέσως».
Καί τότε ἦταν πού ἐκείνη ἡ γυναίκα, ἡ γυναίκα πού ἦρθε
ἀπό τό πουθενά, ἐκείνη ἡ Ναταλία, ἔγινε ξαφνικά αὐτό πού τό
Εὐαγγέλιο ὀνομάζει πλησίον, ἡ πιό κοντινή ὕπαρξη τῆς νεαρῆς
μητέρας τόσο στή ζωή ὅσο καί στό θάνατο. Τῆς λέει λοιπόν:
«Ὄχι, δέν θά σᾶς ἀναζητήσουν, ἄν φύγετε - θά μείνω ἐγώ
ἐδῶ καί θά πάρω τή θέση σας».
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«Μά θά σᾶς ἐκτελέσουν!».
«Ναί», ἀπαντᾶ ἡ Ναταλία, «ἀλλά ἐγώ δέν ἔχω παιδιά».
Καί ἡ μητέρα μέ τά δυό παιδιά της ἔφυγε. Ἡ Ναταλία ἔμεινε. Καί νωρίς τό πρωί, τό χάραμα, τήν ἐκτέλεσαν.
Γνώρισα καλά τή μητέρα καί τά δυό παιδιά της πού ἦταν
περίπου συνομήλικα μέ ᾽μένα. Μοῦ ἔλεγαν: «Ἡ συμπεριφορά τῆς Ναταλίας μᾶς ἔδειξε ὅτι ὀφείλουμε νά ζήσουμε μέ
τρόπο ἀντάξιο τῆς θυσίας της». Αὐτός ὁ πρόωρος θάνατος,
πραγματική δωρεά ζωῆς, αὐτό τό δῶρο πού πρόσφερε μέ τή
θυσία τῆς ζωῆς της κάποια Ναταλία, ἄγνωστη σ’ αὐτούς,
τούς συγκλόνισε βαθιά, καί σ’ ὅλη τη ζωή τους ἔζησαν μέ μία
μόνο σκέψη: τί νά κάνουν, ὥστε ὁ κόσμος νά μή μείνει στήν
ἄγνοια γιά τό θάνατο τῆς Ναταλίας, γιά τό μεγαλεῖο, τήν
ἀλήθεια, τήν ἀνείπωτη πνευματική ὀμορφιά πού πλημμύριζε
τήν ψυχή ἐκείνης τῆς νεαρῆς γυναίκας. Ὅλα αὐτά τούς εἶχαν
συνταράξει σέ τέτοιο βαθμό πού μία καινούρια ζωή ἀνοίχτηκε μπροστά τους. E
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ταν κανείς εἶναι ψυχοπαθής καί κάνει ὑπακοή, τότε
εἶναι ἰάσιμο τό πρόβλημα. Ἡ ἀθεράπευτη ψυχοπάθεια διακρίνεται ἀπό τήν ἔλλειψη τῆς ὑπακοῆς.
Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Essex
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ἔχουν ἐκπέμψει ὅλα τά πράγματα.
Σ’ ἔστειλε ὁ κόσμος. Εἶσαι ἕνα πρόβλημα
φωτισμένο, ἕνα πρόσωπο πού ἔχει
μυριάδες πτυχές, παράλληλους, κέντρα, γραμμές
- Εἶσαι ὁ χάρτης μου.
Τό χέρι σου εἶναι καί τό χέρι τοῦ Νέγρου.
Καί τό χέρι τοῦ Ἰησοῦ. Καί τό χέρι τῆς μάνας μου.
Καί τοῦ ἐχθροῦ μου τό χέρι. Τό φῶς τοῦ προσώπου σου εἶναι
καί τό φῶς τοῦ ἡλίου. Τά μάτια σου εἶναι
ὅλα τά μάτια. Εἶναι ὁ διαβήτης
τοῦ ἀπείρου τά πόδια σου.
Εἶσαι μία σφαίρα, μ’ ἑφτά
καμπυλόγραμμα οὐράνια συστήματα, πού τή γυρίζω
κοιτάζω διαβάζω καί γράφω μέ μικρές ἀστραπές
τό τραγούδι τοῦ κόσμου.

