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÷΅

                ἰσθανόμεθα,  πολλές  φορές,  μόνοι.   Ἀποξενωμένοι. 
                  Περιφρονημένοι. Ἄν θέλετε, στά ἀζήτητα καί στό 
περιθώριο. Καί νομίζουμε πώς δέν ἔχομε καμμία ἀξία. Καί πι-
στεύομε πώς κανένας δέν μᾶς θέλει. Κανένας δέν μᾶς ἀγαπᾶ. 
Καί κανένας δέν νοιάζεται καί δέν φροντίζει γιά μᾶς. Τότε, ἄς 
ἀνοιγόμαστε στόν Χριστό καί στήν Παναγία καί στούς Ἁγίους 
καί στούς Ἀγγέλους. Κι ἄς τούς μιλᾶμε… ἄν μιλᾶμε στόν Χρι-
στό καί στούς Ἁγίους μας, κάνομε πολύ-πολύ μεγάλο καλό στήν 
ψυχή καί στή ζωή μας. Καί τί νά τούς ποῦμε; Ὅ,τι ἔχομε, ἀδελ-
φοί μου, νά τούς ποῦμε. Ὅ,τι ἔχουμε. Ἅμα εἰποῦμε αὐτό πού ἔχο-
με, φεύγει ἀπό πάνω μας. E

Γέροντας Ἀνανίας Κουστένη

A
H ¶ROSEYXH VS JES¶ASMA
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    ό ὅλο πνεῦμα τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι ἕνα πνεῦμα
     εὐχαριστίας καί δοξολογίας τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί λέγεται 

καί «Θεία Εὐχαριστία». Γιατί αὐτό εἶναι τό ἦθος τοῦ χριστια-
νοῦ. Ἦθος εὐχαριστιακό. Νά εὐχαριστοῦμε τό Θεό γιά ὅλα· γιά 
τά γνωστά καί γιά τά ἄγνωστα· γιά τά χαρμόσυνα καί γιά τά 
θλιβερά· γιά τά δύσκολα καί γιά τά εὔκολα, γιά τήν παρουσία 
καί γιά τήν ἀπουσία· γιά τή ζωή καί τό θάνατο· καί γιά τήν εἴσο-
δό μας στόν κόσμο αὐτό καί τήν ἔξοδό μας ἐπίσης. 

Στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ψάλλουμε: «Πᾶσα πνοή αἰνε-
σάτω τόν Κύριον, αἰνεῖτε αὐτόν ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτόν 
ἐν τοῖς ὑψίστοις, σοί πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ» (Αἶνοι Ἀκολουθίας 
τοῦ Ὄρθρου, Ψαλμ. 148), καί περίφημα τροπάρια χαρμόσυνα, 
νικητήρια κατά τοῦ θανάτου. Ψάλλουμε τή δοξολογία, ὅπου 
εὐχαριστοῦμε τό Θεό γιά τή μεγάλη του δόξα καί εἰσερχόμαστε 
ἔτσι στήν «Εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Θεία Λειτουργία). Μέσα σ’ αὐτή τή 
Βασιλεία, δέν ὑπάρχουν νεκροί ἀλλά μόνο ζῶντες.

Γιά τό Θεό, ὅμως, ὑπάρχουν καί κάποιοι νεκροί. Λέγει στήν 
ἀποκάλυψη ὁ Χριστός σ’ ἕναν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος δέν ἦταν 

ueia leitoyrgia: synajh zvntvn

Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Γέροντα Ἀθανάσιου

T
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ἄξιος της ἀποστολῆς του: «Ἐσύ, τοῦ λέγει, ὄνομα ἔχεις ὅτι 
ζεῖς, ἀλλά νεκρός εἶ» (Ἀποκ. 3.1). Κατ’ ὄνομα εἶσαι ζωντανός, 
κατ’ οὐσίαν ὅμως εἶσαι νεκρός. Καί εἶσαι νεκρός, γιατί ἔφυγες 
ἀπό κοντά μας, ἀποξενώθηκες ἀπό μένα, «τήν ἀγάπην σου τήν 
πρώτην ἄφηκας», (ἄφησες τήν πρώτη σου ἀγάπη). Καί ἀφοῦ 
ἔφυγες ἀπό τή ζωή, ἀπέθανες. Ὄντως, μπορεῖ κάποιος νά εἶναι 
νεκρός πραγματικά, ἀλλά ὄχι βιολογικά, ὅταν εἶναι μακράν τοῦ 
Θεοῦ, ὅταν διακόψει τή σχέση του μέ τό Θεό. Γιά τό Χριστό 
αὐτός εἶναι ὁ νεκρός. Οἱ ἄλλοι «πάντες αὐτῷ ζῶσι», καί ὁ Θεός 
δέν εἶναι Θεός νεκρῶν ἀλλά Θεός ζώντων.E
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GIATI SVZEI H EKKLHSIA;

          Ἐκκλησία εἶναι πανδοχεῖο, πού σημαίνει ὅτι δέχετα τούς
         πάντες. Γι’ αὐτό καί χρησιμοποιεῖται αὐτή ἡ λέξη. Δέχεται 

τούς πάντες, γιά νά τούς ἀναπαύσει, νά τούς ξεκουράσει καί νά 
τούς δώσει τή δυνατότητα θεραπείας. Ἀλλά δέν εἶναι ἡ μόνιμη 
κατοικία μας. Εἶναι πανδοχεῖο. Κανείς δέν ἔχει σάν μόνιμη κα-
τοικία ἕνα πανδοχεῖο. Τό πανδοχεῖο εἶναι μιά προσωρινή κατά-
σταση. Ἄρα, ἐδῶ ἀναφέρεται ὁ Κύριος στήν προσωρινότητα 
τῆς ζωῆς μας ἀλλά καί στήν εὐθύνη μας σ’ αὐτή τή ζωή, πού 
εἶναι ἡ διαδικασία τῆς θεραπείας μας.

Στήν Ἐκκλησία δίδεται ἡ δυνατότητα θεραπείας καί ἀνάπαυ-
σης τοῦ ἀνθρώπου, οὕτως ὥστε ἕτοιμος καί ὑγιής νά συνεχίσει 
τήν πορεία γιά τήν μόνιμη κατοικία του, πού εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν. Εἶναι ἁπλός ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου μας καί ξεδιαλύνει, 
ἄν θέλουμε, μέσα μας τό στόχο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς.

Εἶναι ἐφήμερη ἡ ζωή μας. Εἶναι πανδοχεῖο. Κι ἀνάλογα τί 
στόχο θέτει ὁ ἄνθρωπος μέσα του, τί ἀξίες θέτει σ’ αὐτή τή ζωή, 
ἀξιολογεῖ καί τήν ὕπαρξή του, καθορίζει καί τήν ποιότητα τῆς 
ὕπαρξής του.

Ὁποιοδήποτε σημαντικό ἔργο κι ἄν κάνουμε, ὅση ἀξία κι ἄν 
ἔχει ὁ πολιτισμός μας, ἄν θέλετε, ὅσες ἀξίες κι ἄν ἔχουμε, δο-
κιμάζονται στό γεγονός τοῦ θανάτου. Ὁποιαδήποτε ἰδέα, ὅσο 
εὐγενική κι ἄν εἶναι, π.χ. ἡ κοινωνική προσφορά ἤ ἀκόμη καί ἡ 
φιλοπατρία μας, ἐάν εἶναι μέχρι τά ὅρια τοῦ βιολογικοῦ ἀνθρω-
που, εἶναι ἀντίχριστο γεγονός.

π. Βαρνάβα Γιάγκου

H
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Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας μας, 
ὅταν ὁ λόγος της καί ἡ προσφορά της εἶναι γιά νά ὑπηρετήσει 
τήν προσωρινότητά μας, δηλαδή τόν βιολογικό ἄνθρωπο, πού 
σημαίνει ὑλικές ἀνάγκες, ψυχολογικές ἀνάγκες ἤ ἀκόμη καί συ-
ναισθηματικές ἀνάγκες. Νά παρηγορήσει τόν ἄνθρωπο, δηλαδή 
νά τοῦ δώσει τή δυνατότητα, ὥστε μέσα στό ἄγχος τῆς ἡμέρας 
του νά αἰσθάνεται καλά. Αὐτό δέν εἶναι Ἐκκλησία. Ἐκκλησία 
σημαίνει νά μοῦ ἀνοίξει τίς δυνατότητες τῆς αἰωνιότητας.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι σπουδαία, γιατί μπορεῖ νά 
δείξει κάποιο σπουδαῖο ἐπί-
γειο ἔργο. Εἶναι σπουδαία, 
γιατί ὑπάρχει ἡ Κυριακή καί 
λέμε “Ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν”. 
Εἶναι ἡ μέρα πού γιορτάζουμε 
τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. 
Δέν σώζει ἡ Ἐκκλησία, για-
τί ἔχει καλούς παπάδες. Δέν 
σώζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία, γιατί ἔχει καλή παράδο-
ση κι ἀνέπτυξε τή βυζαντινή 
ἁγιογραφία, τή βυζαντινή 
μουσική καί τό βυζαντινό 
πολιτισμό ἐν γένει. Σώζει ἡ 
Ἐκκλησία, διότι κεντρικό γε-
γονός της ἔχει τήν Ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ πού δίνει καί 
τήν ἐλπίδα τῆς προσωπικῆς 
μας ἀνάστασης.  E
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H DYNAMIKH THS SIV¶HS

        εκίνησε κάποτε νά πάει νά ἐπισκεφθῆ τούς ἀσκητάς τῆς
        Νιτρίας ὁ Πατριάρχης τῆς Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος. Στό 

δρόμο του συνάντησε ἕνα γέροντα Ἀσκητή.
Τί κέρδισες, Ἀββᾶ, ζώντας σ’ αὐτή τή μοναξιά; Ρώτησε ὁ 

Πατριάρχης.
Γνώρισα καλά τόν ἑαυτό μου, ἀποκρίθηκε ὁ Γέροντας, κι ἔμα-

θα νά τόν μέμφωμαι.
Μεγαλύτερο κέρδος ἀπ’ αὐτό εἶναι ἀδύνατο ν’ ἀποκτήση στή 

ζωή του ὁ ἄνθρωπος, παραδέχθηκε ὁ Πατριάρχης.
Σάν ἔφθασε στή σκήτη, 

βγῆκαν οἱ Πατέρες νά τόν 
ὑποδεχτοῦν κι ὁ καθένας ἔβρι-
σκε κάποιο καλό λόγο νά τοῦ 
εἰπῆ. Μόνο ὁ Ὅσιος Παμβώ 
στεκόταν παράμερα ἀμίλητος.

Δέν θά πῆς κι ἐσύ τίποτε 
στόν Πατριάρχη γιά νά τόν 
ὠφελήσης; Τόν ρώτησαν οἱ 
Γέροντες.

Ἄν δέν ὠφεληθῆ ἀπό τή 
σιωπή μου, ἀδελφοί, οὔτε ὁ 
λόγος μου πρόκειται νά τόν 
ὠφελήση, ἀποκρίθηκε ὁ σο-
φός Πατήρ.  E

Ἀπό τό Γεροντικό

J
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O XRISTOS, H EIRHNH TOY KOSMOY

      Θεός εἶναι ἀγάπη καί εἰρήνη. Αὐτή ἡ εἰρήνη δέν ἔχει
     σχέση μόνο μέ τήν εἰρήνη μεταξύ τῶν λαῶν καί τῶν 

ἀνθρώπων, πού ἁπλῶς δέν βρίσκονται σέ ἐμπόλεμη κατάσταση, 
ἀλλά σχετίζεται περισσότερο μέ τήν ἐσωτερική κατάσταση τοῦ 
ἀνθρώπου. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶχε μιλήσει γιά τό εἶδος αὐτό 
τῆς εἰρήνης, "Σᾶς ἀφήνω εἰρήνη. Σᾶς δίνω τή δική μου εἰρήνη. 
Σᾶς δίνω ὅμως εἰρήνη, ὄχι ὅπως αὐτή πού δίνει ὁ κόσμος. Μή 
ταράζεται ἡ καρδιά σας, καί μή δειλιάζει". 

Ἡ ψυχική γαλήνη καί εἰρήνη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁπωσ-
δήποτε Θεῖο δῶρο. Βασικότατη ὅμως προϋπόθεση αὐτῆς τῆς 
ἐσωτερικῆς πνευματικῆς κατάστασης εἶναι ἡ ἐλεύθερη ἐπιλο-
γή τοῦ ἀνθρώπου νά δεχτεῖ μέσα του τόν ἀρχηγό τῆς εἰρήνης, 
τόν Ἰησοῦ Χριστό.  Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπισή του 
ἐνσαρκώνει τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας 
καί τήν ἀποκαλύπτει μέ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια στήν ἀνθρωπότητα. 
Στό ἑξῆς ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἕνωσή του μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, 
τόν Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης (Ἡσ. 9,6) μπορεῖ νά ἀπολαύσει στήν 
καρδιά του τήν ἀδιασάλευτη εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Οἱ θεῖοι Ἄγγε-
λοι τήν Ἁγία Νύχτα τῆς Γεννήσεως, δοξολογοῦσαν τόν Θεό μέ 
τό « Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκία».

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔφερε τούς δυό λαούς, τούς Ἰουδαίους καί 
τούς εἰδωλολάτρες, κοντά στόν Πατέρα Του καί ἔτσι τούς ἕνω-
σε καί μεταξύ τους. Καί ἀπό τούς δυό λαούς προῆλθε ἕνας νέος 

Μιχάλη Σιδερᾶ

O
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λαός, ἡ Ἐκκλησία, μία νέα κοινω-
νία πιστῶν πού λατρεύει τόν ἴδιο 
Θεό, καί ἔχει τόν ἴδιο Σωτήρα. 
Σώθηκε ἀπό τήν ἴδια θυσία, ἔχει 
τήν ἴδια ἐλπίδα, ἀποβλέπει στόν 
ἴδιο οὐρανό. Ὁ Χριστός λοιπόν 
δέν ἔγινε μόνο ὁ εἰρηνοποιός 
ὅλων τῶν πιστῶν ἀλλά καί ὁ δε-
σμός τῆς εἰρήνης τους, ἡ ἴδια ἡ 
εἰρήνη τους. Τί ἔχει νά πεῖ ὅμως 
αὐτό γιά μᾶς σήμερα; Ὅτι ὁ μο-
ναδικός τρόπος γιά νά εἰρηνεύ-
σουμε οἱ ἄνθρωποι μεταξύ μας, 
εἶναι νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Χριστό. 

Ὅταν οἱ ἄνθρωποι πλησιάζουμε τόν Χριστό καί ζοῦμε μέσα 
στήν ἀγάπη του, πλησιάζουμε καί μεταξύ μας. Ὅσο περισσό-
τερο ἀγαπᾶμε τόν Κύριο τόσο περισσότερο ἀγαπᾶμε καί τούς 
συνανθρώπους μας καί συνδεόμαστε στενότερα μαζί τους. 

Ἡ ἐν Χριστῷ εἰρήνη εἶναι μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν 
ἄνθρωπο. Τόν εἰσάγει ἀπό τήν παροῦσα ζωή στήν αἰώνια χαρά 
καί εἰρήνη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὑποχρέω-
ση νά φυλάξει ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τήν Θεία αὐτή εἰρήνη καί νά 
τήν ἀξιοποιήσει πρός τό συμφέρον καί τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς 
του. Αὐτή ἡ εἰρήνη, ὅταν ἀποκτηθεῖ ἀπό τόν πιστό, ἀκτινοβολεῖ 
πρός τά ἔξω καί εἰρηνεύει ὅσους ἔρχονται σέ σχέση μέ τέτοιους 
εἰρηνικούς ἀνθρώπους, κατά τόν λόγο τοῦ ἁγίου Σεραφείμ τοῦ 
Σάρωφ, «ἔχε εἰρήνη στήν καρδιά σου καί τότε χίλιες ψυχές θά  
’ρθοῦν κοντά σου».  E
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EKKLHSIA, H MANA MAS

        ώτησαν κάποτε ἕνα μοναχό: τί κάνετε τόσες ὧρες μέσα
        στήν Ἐκκλησία, δέ βαριέστε; Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: ἐσύ τί 

ἔκανες ἐννιά μῆνες στή μήτρα τῆς μάνας σου; Τίποτα. Ἤσουν 
ἐκεῖ καί τρεφόσουν μέ τό μητρικό αἷμα. Τό ἴδιο κάνουμε κι 
ἐμεῖς. Εἴμαστε ἐδῶ καί τρεφόμαστε ἀπό τήν παρουσία τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Ἀπό τό σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μάνα πού μᾶς τρέφει. Ἡ φιλόστοργη Μάνα. 
Ἡ πνευματική καρδιά ἀπ’ τήν ὁποία διαχέεται τό αἷμα καί κρα-
τιοῦνται ζωντανά τά παιδιά της.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι σῶμα. Δέν εἶναι κόμμα. Εἴμαστε μέλη. Δέν 
εἴμαστε ὀπαδοί. Σῶμα ἕνα μέ κεφαλή τό Χριστό. Πονάει ἕνα 
μέλος καί πονᾶμε ὅλοι. Δοξάζεται ἕνα μέλος καί δοξαζόμαστε 
ὅλοι. Οἰκογένεια μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία: Οἱ Ζῶντες, – ὅσοι εἴμα-
στε μέσα στήν Ἐκκλησία καί ὅσοι βογγᾶνε ἔξω ἀπ’ αὐτήν…- 
Αὐτοί πού ἔφυγαν…, οἱ ἀδελφοί μας οἱ Κεκοιμημένοι. Κι αὐτοί 
πού ἀκόμα δέν ἦρθαν… Οἱ ἀγέννητοι..., τά παιδιά τῶν παι-
διῶν μας, τά δισέγγονα καί τά τρισέγγονα, ὅσοι θά μποῦν στήν 
Ἐκκλησία καί ὅσοι θά βογγᾶνε ἔξω ἀπ’ αὐτήν. Οἰκογένεια μία. 
Γι’ αὐτό στήν Ἐκκλησία δέν ἑορτάζουμε ἀλλά συνεορτάζουμε. 
Δέν νηστεύουμε ἀλλά συννηστεύουμε. Δέ στενάζουμε ἀλλά 
συστενάζουμε. Δέν προσευχόμαστε ἀλλά συμπροσευχόμαστε. 
Συλλειτουργοῦμε καί συλλειτουργούμαστε. Σῶμα ἕνα εἴμαστε.

Μαρίας Μούρζα
Ἀπό τό βιβλίο: «Ἀντίδωρο- ἐλάχιστη προσφορά 

στή μοναξιά τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου»

R
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Οἱ γιαγιάδες μας τό ἤξεραν καλά αὐτό. Ἤξεραν ὅτι πρῶτα 
ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία καί μετά στόν ἑαυτό τους. Πρῶτα στήν 
Ἐκκλησία καί μετά στό σπίτι τους. Γι’ αὐτό συμμετεῖχαν στίς ἀνά-
γκες της. Στό χτίσιμο τῆς Ἐκκλησίας, στό στρώσιμο, στόν ἔρανο, 
στίς νηστεῖες, στούς ἑσπερινούς, στά Μυστήρια, στή Λειτουρ-
γία. Οἱ παλιοί ἄνθρωποι ἤξεραν πώς δέν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος, 
γιατί ἄλλος δρόμος βγάζει σέ ἄλλο τέρμα. Γνώριζαν ὅτι ἡ σωτη-
ρία εἶναι μόνο μέσα στό Καράβι τοῦ Χριστοῦ πού, ὅσα κύματα 
καί ὅσες θύελλες κι ἄν τό χτυποῦν , δέν καταποντίζεται.

- Γέροντα, τά παιδιά μας κοιμοῦνται στήν Ἐκκλησία, μήπως 
νά μή τά φέρνουμε;

- Στό Καράβι νά εἶναι κι ἄς κοιμοῦνται, ἐπέμενε ὁ Γέροντας 
Πορφύριος.

Ἡ Ἐκκλησία, τό Σκάφος τοῦ Χριστοῦ!
Τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ!
Τό Στόμα τοῦ Χριστοῦ!
Ἡ Κιβωτός πού μπαίνεις μέσα καί σώζεσαι!
Ἀλήθεια, ἔχουμε βαθιά καί ὀρθή γνώση τοῦ τί εἶναι ἡ Ἐκκλη-

σία;
Εἶναι μόνο γιά τίς Κυριακές καί τίς γιορτές ἤ μπολιάζει ὅλο 

τό βίο μας;
Εἶναι μόνο γιά ὁρισμένες ἡλικίες ἤ ἀγκαλιάζει ὅλο τόν ἄνθρω-

πο ἀπό τά πρῶτα μέχρι τά ἔσχατα;
Τί περιμένουμε ἀπ’ Αὐτήν;
Τί θέλουμε νά μᾶς δώσει καί τί τῆς χρωστᾶμε;
Ἀναρωτηθήκαμε ποτέ τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί τί τῆς ὀφείλουμε;
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Οἱ Πατέρες λένε πώς ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα μεγάλο Νοσοκο-
μεῖο πού ἐφημερεύει σέ εἰκοσιτετράωρη βάση, ἐδῶ καί δυό χι-
λιάδες χρόνια. Ἕνα Νοσοκομεῖο πού ἐφημερεύει γιά ὅλους. Γιά 
ἀσφαλισμένους καί γιά ἀνασφάλιστους. Γιά πλούσιους καί γιά 
ἄπορους. Γιά ἐπώνυμους καί γιά ἀνώνυμους καί περιθωριακούς 
ἀνθρώπους. Ἕνα μεγάλο Νοσοκομεῖο στό ὁποῖο ἀντιμετωπίζε-
ται κάθε νόσημα ὅσο βαθύ, ὅσο λοιμῶδες καί ὅσο θανατηφόρο 
κι ἄν εἶναι.

Ἕνα μεγάλο Νοσοκομεῖο στό ὁποῖο μπαίνεις ἄρρωστος καί 
βγαίνεις ὑγιής, ὅπως ἡ αἱμορροοῦσα. Μπαίνεις διώκτης καί 
βγαίνεις Ἀπόστολος, ὅπως ὁ Παῦλος. Μπαίνεις ἁμαρτωλός καί 
βγαίνεις ἅγιος, ὅπως ἡ ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία. Μπαίνεις λύκος 
καί βγαίνεις ἀρνί, ὅπως ὁ ἅγιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας.

Μπαίνεις πτῶμα ἐν ἀποσυνθέσει καί ἀνίστασαι τετραήμερος, 
ὅπως ὁ Λάζαρος! Γιατί στήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει θάνατος. 
Δέν ὑπάρχουν νεκροί. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ χώρα τῶν Ζώντων, 
ὅπου ὑπάρχει Ζωή καί περίσσεια Ζωῆς, δηλαδή ὁ Χριστός!  E



13

to spoydaiotero meros toy svmatos

K         άποτε μέ ρώτησε ἡ μητέρα μου, διηγεῖται κάποιος, ποιο
         κατά τή γνώμη μου ἦταν τό πιό σημαντικό μέρος στό 

σῶμα μας.
Στήν ἀρχή νόμισα ὅτι βρῆκα εὔκολα τήν ἀπάντηση καί ἔτρε-

ξα στή μητέρα μου ὅλο χαρά.
Εἶχα ἀνακαλύψει τή μαγεία καί τήν ὀμορφιά τῶν ἤχων καί 

τῆς εἶπα “νομίζω πώς εἶναι τά αὐτιά, μέ τά ὁποῖα ἀκοῦμε”.
Ἐκείνη μέ διόρθωσε:
“Ὄχι”, μοῦ εἶπε, “ὑπάρχουν τόσοι ἄνθρωποι πού δέν ἀκοῦνε, 

γιατί εἶναι κουφοί, γύρω μας”.
Συνέχισα νά σκέφτομαι τήν ἐρώτηση μεγαλώνοντας.
Ὅταν συνειδητοποίησα πόσο φοβερό δῶρο εἶναι ἡ ὅραση καί 

τί μεγάλες δυνατότητες ἔχει, ἔτρεξα στή μητέρα μου μᾶλλον σί-
γουρος αὐτή τή φορά, καί τῆς εἶπα, “μᾶλλον εἶναι τά μάτια μας 
πού βλέπουμε, τό σημαντικότερο μέρος στό σῶμα μας”.

Μέ κοίταξε μέ ἀγάπη ἡ μητέρα μου, χάρηκε πού ἀσχολοῦμαι 
μέ τό ἐρώτημά της καί κάνω καί μεγάλη πρόοδο, ἀλλά καί πάλι 
μέ διόρθωσε: “Ὄχι, δέν εἶναι τά μάτια. Χιλιάδες ἄνθρωποι στόν 
κόσμο μας εἶναι τυφλοί. Προσπάθησε ἀκόμα”.

Προσπάθησα κι ἄλλες φορές καί ἡ μητέρα μου ἔβλεπε ὅτι 
ὡριμάζω καί προοδεύω, ἀλλά, ὅσες φορές κι ἄν ἐπανήλθαμε στό 
θέμα αὐτό, δέν κατάφερα νά βρῶ τή σωστή ἀπάντηση.
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Πέρυσι πέθανε ὁ παππούς μου.
Ὅλοι μας πονέσαμε καί κλάψαμε.
Ἀκόμα καί ὁ πατέρας μου ἔκλαψε, καί τό λέω αὐτό γιατί ἄλλη 

μία φορά μόνο τόν εἶχα δεῖ νά κλαίει στή ζωή μου.
Ξαφνικά ἀκούω τή μητέρα μου: “Ξέρεις ποιό εἶναι τό πιό ση-

μαντικό μέρος στό σῶμα μας;” μέ ρώτησε τότε ἡ μητέρα μου 
κι ἐγώ παραξενεύτηκα, γιατί πάντα νόμιζα ὅτι ἦταν ἕνα ἀστεῖο 
ἀνάμεσά μας καί τίποτα παραπάνω. Μέ εἶδε πού παραξενεύτη-
κα καί μέ πῆρε κοντά της.

“Αὐτό πού θά σοῦ πῶ, ἀγόρι μου, εἶναι πολύ σημαντικό”, μοῦ 
εἶπε, “καί θέλω νά τό κρατήσεις μέσα στήν ψυχή σου. Λοιπόν, 
τό πιό σημαντικό μέρος στό σῶμα σου εἶναι ὁ ὦμος σου. Καί δέν 
εἶναι γιατί κρατάει τό χέρι σου στή θέση του καί μπορεῖ νά κι-
νεῖται, ἀλλά γιατί μπορεῖ νά κρατήσει τό κεφάλι ἑνός πονεμένου 
ἀγαπημένου σου τήν ὥρα πού κλαίει. Ὅλοι μας θά χρειαστοῦμε 
ἕναν ὦμο νά γείρουμε καί νά ἀκουμπήσουμε τήν ὥρα τῆς θλί-
ψης καί τοῦ πόνου, ἀγόρι μου. Σοῦ εὔχομαι νά ἔχεις πάντα στή 
ζωή σου ἕναν τέτοιο ὦμο, γεμάτο παρηγοριά γιά κείνους πού θά 
κλάψουν καί θά ‘χουν ἀνάγκη τόν ὦμο τῆς ἀγάπης σου γιά νά 
γείρουν. Ὅταν θά τό ἔχεις καταλάβει αὐτό πού σοῦ λέω καί θά 
συμφωνεῖς, τότε θά εἶναι σημάδι ὅτι ἔχεις μεγαλώσει ἀρκετά καί 
ὅτι ζεῖς σωστά τή ζωή σου”.  E

Πηγή:dkaravasil
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ANEXOMENOI ALLHLVN EN AGApH

M             ιά ἁπλή καλή κουβέντα πού θά ποῦμε στόν ἄλλο, μια
         σύντομη προσευχή πού θά κάνουμε γιά τήν ψυχή του, 

εἶναι εὐπρόσδεκτα στόν Θεό καί ἀναπαύουν τόν συνάνθρωπό 
μας. Ὅλοι εἴμαστε ἀσθενεῖς καί εἶναι πολύ σημαντικό νά αἰσθά-
νεται ὁ ἄλλος ὅτι τόν ἀγαπᾶς, ὅτι τόν συμπαθεῖς.

Αὐτή ἡ σχέση μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους δείχνει καί τήν 
στάθμη τοῦ δοσίματός μας στόν Χριστό. Τό ἀνεχόμενοι ἀλλή-
λων ἐν ἀγάπῃ, πρέπει νά βρίσκεται στό κέντρο τῆς ζωῆς μας, 
γιατί, ἄν δέν ἀγαπήσουμε τούς ἀδελφούς μας πού τούς βλέπου-
με καθημερινά, πού ζοῦμε καί μοιραζόμαστε τά πάντα, πῶς θά 
ἀγαπήσουμε τόν Χριστό: Μόνο μέσω τῆς ἀγάπης βρίσκει εὔκο-
λα ὁ ἄνθρωπος τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στήν σωτηρία».  E

Γερόντισσας Χαριθέας



ApLES IERATIKES

SKECEIS

        ό ἐργαλεῖο στά χέρια τοῦ καλοῦ γιατροῦ γίνεται μέσο 
         θεραπείας τοῦ ἀσθενῆ.
Εὐγνωμονοῦμε τό ἐργαλεῖο γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐγχείρησης; 

Θά ἦταν ἀνόητο.
Ὁ ἱερέας, ὅπως καί ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἐν ἀγνοίᾳ ἤ ἐν γνώσει 

του, μπορεῖ νά γίνει τό ἐργαλεῖο τοῦ Θεοῦ γιά ἕνα ἤ πολλούς 
ἀνθρώπους, ὅταν Ἐκεῖνος θά θελήσει-μέ τή θέλησή τους- νά 
τούς θεραπεύσει, δηλαδή νά τούς σώσει.

    ιά νά βοηθήσεις αὐτόν πού θέλει νά σοῦ μιλήσει, πρέπει να
  τόν ἀκούσεις μέ τήν καρδιά σου. Αὐτό σημαίνει ἔξοδο ἀπό 

τίς ἔννοιες, τίς ἀντιλήψεις, τίς προκαταλήψεις, τίς νευρώσεις, τίς 
ἀρετές σου. Δηλαδή ἔξοδο ἀπό τόν ἑαυτό σου καί κάθοδο στόν 
Ἅδη τοῦ ἀδελφοῦ.

Ἡ κάθοδος αὐτή εἶναι μαρτύριο…Ὅμως εἶναι σωστικό! Γιατί 
«σώσει ψυχήν ἐκ θανάτου καί καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν» ( Ἰακ. 
5,20 ).

Γι’ αὐτό, μετά ἀπό τέτοια «ἀκρόαση» ὁ ἄνθρωπος ξαλαφρώ-
νει. «Φορτώνει»  τό βάρος τοῦ εἶναι του. Ὡστόσο, γιά νά μήν 
εἶναι «κατ’ ἄνθρωπον» ἡ ἀκρόαση, χρειάζεται τά ὅποια βάρη 
τῶν ἀνθρώπων νά τά ἐναποθέσουμε στά πόδια τοῦ Ἐσταυρω-
μένου, τοῦ μόνου πού «αἴρει τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», 

         γι’ αὐτό καί τοῦ Μοναδικοῦ Σωτήρα.

π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους
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