
ταν κοιτᾶμε σέ ἕναν καθρέφτη
νομίζουμε ὅτι ἡ ἀντανάκλασή
μας εἶναι ἀκριβής. Ἀλλά ἄν με-
τακινηθοῦμε κατά ἕνα χιλιοστό
ἡ εἰκόνα ἀλλάζει. Ὅμως, κάποι-

ες φορές ὁ συγγραφέας ὀφείλει νά
σπάσει τόν καθρέπτη γιατί ἡ ἀλήθεια
μᾶς κοιτᾶ στά μάτια ἀπό τήν ἄλλη
πλευρά αὐτοῦ τοῦ καθρέφτη. Πιστεύω
ὅτι παρά τά τεράστια, ὑπαρκτά ἐμπό-
δια, ὑψίστης σημασίας ὑποχρέωση
πού μᾶς ἀφορᾶ ὅλους, εἶναι νά ἔχουμε
ἀτρόμητη, πνευματική ἀποφασιστικό-
τητα γιά νά ὁρίσουμε τήν πραγματική
ἀλήθεια τῆς ζωῆς μας καί τῆς κοινω-
νίας μας. Ἐάν μιά τέτοια στάση δέν
ἐνσωματωθεῖ στό πολιτικό μας ὅραμα,
δέν ἔχουμε καμμιά ἐλπίδα νά ἀποκα-
στήσουμε ὅ,τι σχεδόν ἔχουμε χάσει,
τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια» (Ἐπίλο-
γος τῆς ὁμιλίας τοῦ Βρεττανοῦ συγ-
γραφέα Χάρολντ Πίντερ, ἡ ὁποία
ἐκφωνήθηκε ὅταν τοῦ ἀπονεμήθηκε τό
βραβεῖο Νόμπελ Λογοτεχνίας, τόν Δε-
κέμβριο τοῦ 2005).

Πολύ σπουδαῖες οἱ ἐπισημάνσεις
τοῦ σοφοῦ συγγραφέα. Ὅμως, δέν δί-
νεται ἀπάντηση στό καίριο ἐρώτημα:
Ποιά εἶναι ἡ πραγματική ἀλήθεια; 

-Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκ -
βαλοῦσα τῆς ἀρχῆς· χαῖρε, Κύριον φι-
λάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν.

Μέ τόν στίχο αὐτό ἀπό τούς Χαι-

ρετισμούς τῆς Παναγίας ἀπαντοῦμε,
ὡς χριστιανοί, στήν πρόταση τοῦ Πί-
ντερ γιά τήν πραγματική ἀλήθεια. Ἐ -
πιπλέον, δίνεται καί ἡ λύση στό πῶς
θά βάλουμε τήν ἀλήθεια στή ζωή μας.
Καί νά γιατί:

Τύραννος ἀπάνθρωπος εἶναι ὁ
διάβολος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄρχοντας τοῦ
κόσμου τούτου (=ἐξουσιάζει τό ἁμαρ-
τωλό φρόνημα). Προτρέπει δέ τούς
ἀνθρώπους στό κακό καί στήν ἁμαρ-
τία. Ὡς σκληρό ἀφεντικό καταρρακώ-
νει τήν «ἀξιοπρέπεια» κάθε ἀνθρώ-
που πού τόν ὑπακούει. Μέ τόν ἐρχομό
τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο ἐκδιώχθηκε
ἀπό τήν ἀρχή (=ἐξουσία). Δέν μᾶς
ἐξουσιάζει πιά! Συγχρόνως, ἀποκαλύ-
φθηκε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος, ὁ Χρι-
στός. Πού ὡς Θεός καί Δημιουργός τοῦ
κόσμου, ἀγαπᾶ ὑπερβολικά τό λογικό
πλάσμα Του, τόν ἄνθρωπο.

Πνευματικός καθρέπτης γιά μᾶς
εἶναι τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Γιατί
μᾶς δείχνει πῶς πρέπει νά ἀγωνι-
σθοῦμε γιά νά γίνουμε γνήσια παιδιά
τοῦ ἐπουράνιου Πατέρα μας. Πολύ
σωστά ὁ Πίντερ μᾶς συνιστᾶ νά σπά-
σουμε τούς κοσμικούς καθρέφτες
(=ἰδεολογίες) πού παραμορφώνουν τό
νόημα καί τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας.

Ἰδού καί ἕνα παράδειγμα ἀνθρώ-
που πού ἔζησε μέν μέ μεγάλα κοσμικά
ἀξιώματα, ἀλλά ἁγίασε! Ὁ Καισάριος
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τὸ πρῶ το κι ό λας τρο πά ριο τοῦ κα νό να
τοῦ Ἀ κα θί στου Ὕ μνου ἡ Θε ο τό κος προ -
βάλ λει μὲ ἕ ναν ὁ λο ζών τα νο συμ βο λι -

σμὸ ἀ πὸ τὰ προ φη τι κὰ κεί με να τῆς Πα λαι ᾶς
Δι α θή κης: «Χρι�στοῦ�βί�βλον�ἔμ�ψυ�χον,�ἐ�σφρα�-
γι�σμέ�νην�σε�Πνεύ�μα�τι».Ὁ μέ γας ἀρ χάγ γε λος
Γα βρι ήλ, ὑ πουρ γὸς (=ὑ πη ρέ της) τοῦ με γά λου
μυ στη ρί ου τῆς Γεν νή σε ως τοῦ Χρι στοῦ, βλέ -
πει τὴν Πα να γί α σὰν ζωντανὸ βι βλί ο τοῦ Χρι -
στοῦ, σφρα γι σμέ νο ἀ πὸ τὸ Ἅ γιο Πνεῦ μα. 

Ἡ εἰκόνα παραπέμπει στὰ λεγόμενα τοῦ
Προφήτη Ἡ σα ΐ α: «Οἱ λό γοι αὐ τοὶ τοῦ Κυ ρί ου
θὰ εἶ ναι σὰν τοὺς λό γους τοῦ βι βλί ου ποὺ μέ -
νει σφρα γι σμέ νο καὶ κλει σμέ νο. Ἂν δο θεῖ αὐ -
τὸ σὲ ἄν θρω πο ποὺ γνω ρί ζει γράμ μα τα καὶ
τοῦ εἰ ποῦν: “Δι ά βα σε αὐ τὰ ποὺ πε ρι έ χει τὸ βι -
βλί ο”, ἐ κεῖ νος θὰ ἀ παν τή σει: “Δὲν μπο ρῶ νὰ
τὰ δι α βά σω, για τὶ τὸ βι βλί ο εἶ ναι κλει σμέ νο
καὶ σφρα γι σμέ νο”» (Ἡσ. 29, 11). 

Ἡ προφητεία αὐτὴ ὑποδηλώνει τὴν Παρ -
θέ νο Μα ρί α. Ἡ ἀπόλυτη καθαρότητα, ἡ ἀμό-
λυντη παρθενία της τὴν καθιστοῦν κλει στὸ
(σφρα γι σμέ νο) βι βλί ο. «“Τὸ�ἐ�σφρα�γι�σμέ�νον
νῦν�βι�βλί�ον�ἀ�πο�τί�κτε�ται”, ψάλλουμε στὰ Προ-
εόρτια τῆς Γέννησής της, τὸ ὁ ποῖ ο κα νέ νας
θνη τὸς κατὰ τὸν φυσικὸ νόμο δὲν θὰ ἀ να -
γνώ σει, ἀ φοῦ φυ λάσ σε ται (κλει στὸ) γιὰ κα -

τοί κη ση τοῦ Λό γου τοῦ Θε οῦ, ὅ πως προ φή -
τευ σαν οἱ θε ο φό ροι προ φῆ τες διὰ τοῦ Ἁ γί ου
Πνεύ μα τος» (7 Σε πτ., ᾠ δὴ ε΄). 

Ἡ ἐκπλήρωση τῆς προφητείας γίνεται,
ὅταν ἀ πο στέλ λε ται ὁ Γα βρι ὴλ πρὸς τὴν Παρ -
θέ νο, ἀρ ρα βω νι α σμέ νη ἤ δη μὲ τὸν Ἰ ω σήφ. 

«Ἄ κου σε τί λέ γει ὁ προ φή της γι’ αὐ τὸν
τὸν ἄν θρω πο καὶ γι’ αὐ τὴν τὴν παρ θέ νο: “Θὰ
δο θεῖ αὐ τὸ τὸ σφρα γι σμέ νο βι βλί ο σὲ ἄν θρω -
πο, ποὺ γνω ρί ζει γράμ μα τα”. Τί ἄλ λο ἐ κτὸς ἀ -
πὸ τὴν ἀ μό λυν τη παρ θέ νο ση μαί νει τὸ σφρα -
γι σμέ νο βι βλίο; Ἀ πὸ ποι οὺς θὰ δο θεῖ; Εἶ ναι
φα νε ρὸ πὼς θὰ δο θεῖ ἀ πὸ τοὺς ἱ ε ρεῖς. Σὲ ποι -
όν; Στὸν Ἰ ω σὴφ τὸν ξυ λουρ γό. Αὐ τὸς ὁ Ἰω -
σὴφ προ η γου μέ νως εἶ χε συ νά ψει σε μνὸ γά μο
καὶ ἀ πέ κτη σε τέ κνα. Ἀ φοῦ ὅ μως ἔχασε τὴ γυ -
ναί κα του, ζοῦ σε τὴν ὑ πόλοι πη ζω ή του μὲ
σω φρο σύ νη, ἀ να τρέ φον τας τὰ τέ κνα του “ἐν
παι�δείᾳ�καὶ�νου�θε�σίᾳ�Κυ�ρί�ου”. Οἱ ἱ ε ρεῖς λοι -
πὸν ἀρ ρα βώ νι α σαν τὴ Μα ρί α μὲ τὸν Ἰ ω σὴφ
λό γῳ τῆς σω φρο σύ νης του καὶ τὴν ἐμ πι στεύ -
τη καν σ’ αὐ τόν, ἀ να μέ νον τας τὸν και ρὸ τοῦ
γά μου. Αὐ τὸς ὅ μως ἀ φοῦ ἔ λα βε τὴν Παρ θέ -
νο, ἔ μελ λε νὰ τὴ φυ λά ξει ἀ μό λυν τη. 

Αὐ τὸ προ α νεφώ νη σε ἀ πὸ πο λὺ πα λιὰ ὁ
προ φή της: “Θὰ δο θεῖ, λέ γει, αὐ τὸ τὸ σφρα γι -
σμέ νο βι βλί ο σὲ ἄν θρω πο ποὺ γνω ρί ζει γράμ -
μα τα”, δη λα δὴ ποὺ ἔ χει λά βει πεί ρα τοῦ γά -
μου καὶ ἐ κεῖ νος θὰ πεῖ: “Δὲν μπο ρῶ νὰ τὸ δι α -
βά σω”. “Για τί, Ἰ ω σήφ, δὲν μπο ρεῖς;” “Δὲν μπο -
ρῶ, θὰ ἀ παν τή σει ὁ Ἰ ω σήφ, νὰ τὸ δι α βά σω,
για τὶ τὸ βι βλί ο ἔ χει σφρα γι σθεῖ (εἶ ναι κλει -

ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

(ἀδελφός τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεο-
λόγου) ἔκανε ἐκπληκτικές σπουδές μέ
ἔμφαση στήν ἰατρική. Παράλληλα, ἡ
ζωή του στολιζόταν ἀπό μεγάλες ἀρε-
τές. Τελικά, προσελήφθη ὡς ἀρχίατρος
στά ἀνάκτορα τῆς Κωνσταντινουπόλε-
ως. Ὅταν ἔγινε αὐτοκράτορας ἕνας
ἐπίγειος «ἀπάνθρωπος τύραννος»
(γιά τούς χριστιανούς), ὁ Ἰουλιανός,
ἀνέθεσε στόν Καισάριο καί τό Δημόσιο
Ταμεῖο! Μέ τίς τιμές θέλησε νά τόν δε-
λεάσει καί νά τόν παρασύρει στήν
εἰδωλολατρεία. Τότε, ὁ Καισάριος ἀν -
τέδρασε δυναμικά: Διεκήρυξε τήν ἀ -
πόλυτη πίστη καί ἀφοσίωσή του στόν
Χριστό. Προσπάθησε νά μεταπείσει
τόν αὐτοκράτορα γιά νά ἐπιστρέψει

στή Χριστιανική πίστη, χωρίς ὅμως
ἀποτέλεσμα. Ἔτσι, παραιτήθηκε ἀπό
ὅλα τά ἀξιώματά του καί γύρισε στήν
πατρίδα του. Μετά τόν θάνατο τοῦ
Ἰουλιανοῦ, ὁ Καισάριος προσελήφθη
πάλι στά  ἀνάκτορα, σέ πολύ ὑψηλό
ἀξίωμα. Ἡ διαθήκη του ἦταν: «Θέλω
ὅλη ἡ περιουσία μου νά γίνει ἰδιοκτη-
σία τῶν φτωχῶν». Ἡ μνήμη του ἑορτά-
ζεται στίς 9 Μαρτίου.

Λοιπόν, ἄς ἀγωνισθοῦμε καί ἐμεῖς
δυναμικά, χωρίς συμβιβασμούς, γιά νά
φωτίσει ὁ Χριστός καί τή δική μας
ζωή· ὅπου καί ἄν ζεῖ καί ἐργάζεται ὁ
καθένας μας.

Ἀρχιμ. Ν.Κ.

a



Δ
έν εἶναι σπάνιο τό φαινόμενο: Ἀντί νά
ἀσχοληθοῦμε μέ τήν ἀνάγκη τῶν παι-
διῶν μας γιά οὐσιαστική ἀγάπη, γιά ζω-

ογόνο καί θρεπτική ἀγκαλιά, τά ξεφορτωνό-
μαστε δίνοντάς τους ἁπλῶς κάποια ὑλικά
πράγματα. Κάποια δωράκια. Λίγο χαρτζηλίκι. 

Σχετικά πρόσφατα ἔγινε μιά ἔρευνα στήν
Ἀργολίδα ἀπό ἕνα κέντρο Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς.
Ρωτήθηκαν 400 γονεῖς μέ παιδιά στό Γυμνά-
σιο καί στό Λύκειο. Οἱ 8 στούς 10 παραδέχθη-
καν ὅτι δίνουν συχνά χρήματα στά παιδιά
τους, ἐπειδή δέν ἔχουν διάθεση νά ἀσχολη-
θοῦν μαζί τους. Θέλουν νά τά ξεφορτωθοῦν.

Ἡ φράση «νά τά ξεφορτωθοῦν» τά λέει
ὅλα. Λέει, ὅτι συχνά νιώθουμε τά παιδιά μας
σάν «μπελά», σάν «ἐπαχθές βάρος», σάν
«φόρτωμα». Ὅταν μάλιστα τά παιδιά προκα-
λοῦν συζητήσεις μέ προβληματισμούς, ἀγω-
νίες καί ἀντιρρήσεις, τότε γιά πολλούς γο-
νεῖς τό βάρος εἶναι «ἀσήκωτο», γιατί οἱ ἴδιοι
δέν ἔχουν ἀπαντήσει σέ βασικά ἐρωτήματα
τῆς ζωῆς. Οἱ ἐρωτήσεις τῶν παιδιῶν (πολλές
φορές πρόκειται γιά ἐρωτήσεις πού κυριολε-
κτικά “σπᾶνε κόκκαλα”) ἀποκαλύπτουν τήν
θλιβερή ἐπιπολαιότητα πολλῶν γονιῶν καί
τήν πνευματική τους γύμνια.

Κάποιος ἔφηβος, πού μέσῳ φίλων του
βρῆκε τό δρόμο του πρός τήν Ἐκκλησία,
ἔγραφε σ΄ ἕνα γράμμα πρός τόν θρησκευτικά
ἀδιάφορο πατέρα του: 

Πατέρα, σέ εὐχαριστῶ γιά τό φαγητό
μου, γιά τά ροῦχα μου καί γιά τά μαθήματά
μου πού μέ βοηθᾶς. Ἀλλά, πατέρα, δέν εἶμαι
μόνο στομάχι καί σχολική τσάντα. Τό νιώθω
ὅτι εἶμαι κάτι πιό πέρα ἀπό αὐτά. Καί γι΄ αὐτά

τά ‘ἄλλα’ στέκεις πολύ μακριά μου. Μοῦ τό
᾿πες πολλές φορές ὅτι κουράζεσαι γιά μένα,
ὅτι σκοτώνεσαι στή δουλειά γιά τά παιδιά
σου. Τό δέχομαι καί σέ εὐχαριστῶ. Ἀλλά ἐγώ
διψάω γιά ἕνα πατέρα καί ὄχι γιά σπόνσορα,
γιά χρηματοδότη. Διψάω γιά ἕνα πατέρα, πού
νά νιώθω ζεστό τό χέρι του καί τή καρδιά του.
Πού νά ἀκουμπάω πάνω του μέ σιγουριά καί
ἐλπίδα. Νά τοῦ λέω τούς πόθους καί τούς
ἀγῶνες μου, τίς πτώσεις καί τά κατορθώματά
μου. Καί ὕστερα, θέλω ἕνα πατέρα, πού νά μέ
ὁδηγήσει στό Μεγάλο Πατέρα. Σ΄ Αὐτόν, πού
δίνει ἀληθινό νόημα στή ζωή.

*    *    *
Τό νά μπουκώνουμε τά παιδιά μας μόνο

μέ ὑλικές παροχές καί μέ δῶρα, καί νά καμα-
ρώνουμε ὅτι ἔτσι ἐκπληρώσαμε τό χρέος τῆς
ἀγάπης μας πρός αὐτά, εἶναι τρανταχτή ὑπο-
κρισία. Λέμε ψέματα. Καί τό ξέρουμε. Τό ξέ-
ρουμε ὅτι τά παιδιά μας δέν χορταίνουν μέ
αὐτά. Δέν τούς λείπουν τά πράγματα. Τούς
λείπουμε ἐμεῖς. Μᾶς τό καταγγέλλουν τόσα
παιδιά, πού καθημερινά φωνάζουν ἀπεγνω-
σμένα: «Μπαμπά καί μαμά, πεινάω! Πεινάω
γιά ἀληθινή ἀγάπη! Πεινάω γιά ἀληθινό νόη-
μα ζωῆς! Πεινάω νά σᾶς βλέπω πάντοτε ἀγα-
πημένους! Πεινάω νά σᾶς βλέπω νά ἐφαρμό-
ζετε πρῶτα ἐσεῖς αὐτά πού μέ διδάσκετε!»

Τά ὑγιῆ παιδιά ζητᾶνε τούς γονεῖς τους
περισσότερο, ἀπό αὐτά πού ἐκεῖνοι μποροῦν
νά τούς δώσουν.

Ἑπομένως:
Γίνετε τέτοιοι γονεῖς, ὥστε τό παιδί σας

νά ἀναζητάει ἐσᾶς, περισσότερο ἀπό ὅλα
ἐκεῖνα τά ὑλικά πράγματα πού ἔχετε νά τοῦ
δώσετε. Γίνετε γιά τό παιδί σας φωτεινό πα-
ράδειγμα καί ζωντανός ὁδοδείκτης πρός τήν
ἀληθινή Ζωή (τό Ζωή μέ κεφαλαῖο), γιά τό
ἀληθινά Πατρικό Σπίτι, τήν Ἐκκλησία.

Ἀρχιμ. Β.Λ.

στό)”. “Γιὰ ποι ὸν φυ λάσ σε ται;” “Φυ λάσ σε ται
γιὰ κα τοι κη τή ριο τοῦ Δη μι ουρ γοῦ τῶν ὅ -
λων”» (ἅγ. Ἰ ω. Χρυ σό στο μος κ. ἄ.).   

Νύμ φη ἀ νύμ φευ τη λοι πὸν τοῦ Πλα -
στουρ γοῦ της ἡ Πα να γί α, παρ θέ νος στὸ σῶ μα
καὶ στὴν ψυ χή, πάνα γνη σὲ παν τέ λει ο βαθ μό,
ἀ ξι ώ θη κε νὰ ἐγ γρά ψει μέ σα της καὶ νὰ φα νε -
ρώ σει μὲ ἀ λη θι νὸ καὶ μο να δι κὸ τρό πο τὸν
Χρι στό. Νὰ γί νει «Χρι�στοῦ�βί�βλος�ἔμ�ψυ�χος,
ἐ�σφρα�γι�σμέ�νη» διὰ τοῦ Πνεύ μα τος. 

Ἂς διδαχθοῦμε ἀ πὸ τὸν τρό πο της γιὰ
νὰ γίνουμε κι ἐμεῖς βιβλίο Χριστοῦ. Νὰ γρα-
φτεῖ «ἐ�πι�στο�λὴ�Χρι�στοῦ» μέ σα μας, «στὶς
σάρκινες πλάκες τῆς καρδιᾶς, ὄχι μὲ με λά νι,
ἀλ λὰ διὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ζῶντος Θεοῦ»
(Β΄ Κορ. 3, 3). 

Τί μᾶς ἐμ πο δί ζει νὰ μαθητεύσου με κο-
ντά Της;  

Πρωτ.Δ.�Μ.�
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Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας εἶναι τό
πιό μεγάλο γεγονός μέσα στήν Πί-
στη μας. «Καί ἄν ὁ Χριστός δέν εἶχε
ἀναστηθεῖ, τότε θά ἦταν χωρίς νόη-

μα ἡ πίστη καί τό κήρυγμά μας» (Α΄ Κορ.
15,14).

Αὐτό τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου εἶναι ἀκρογωνιαῖος λίθος στό
Οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας. Καί τό μήνυ-
μά της εἶναι γιά ὅλους ἡ μεγάλη μας ἐλπί-
δα. Τό μήνυμα τῆς Ἀνάστασης, ὅταν τό
προσλάβουμε καί τό βιώσουμε σωστά, ἔχει
τή μέγιστη δυναμική.

– Πῶς φτάνουμε σέ αὐτή τήν εὐλογη-
μένη κατάσταση;

– Στέλνει, μέ μεγάλη σοφία, ὁ Κύριος
κάποιους «ἀγγέλους» καί καθοδηγεῖ τά
βήματά μας, σέ ὅποια κατάσταση κι ἄν
βρισκόμαστε.

Ἄς δοῦμε πῶς «ἦρθε» τό μήνυμα τῆς
Ἀνάστασης, μέσω ἑνός πιστοῦ γιατροῦ,
στή ταραγμένη καί θολωμένη καρδιά ἑνός
καρκινοπαθοῦς.

Εἶναι πολύ πιστός γιατρός καί ἔτσι
ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς «ἀκουμπᾶνε» πάνω του,
γιά νά πάρουν κάτι πιό πέρα ἀπό κάποια
φαρμακευτικά σκευάσματα ἤ μιά δεξιοτε-
χνική ἐπέμβαση. Ἔτσι συνέβη καί μέ ἕναν
συνάνθρωπό μας, πού εἶχε ἀμελήσει τά
καθήκοντα τῆς πνευματικῆς του ζωῆς καί
ἡ πίστη του στόν Χριστό τρεμόπαιζε.

Ἔγιναν ἐξετάσεις καί διαπιστώθηκε
πολύ προχωρημένος καρκίνος. Τότε ἔλαβε
χώρα ὁ ἑξῆς διάλογος:

*     *     *
– Γιατρέ, ἄκουσα τή διάγνωση. Τώρα

τί κάνω; τί κάνουμε;
– Μά,... ἐμεῖς πάντα διορθώνουμε,

ὅ,τι μποροῦμε. ΚΑΙ σέ παρελθόν ΚΑΙ σέ
παρόν ΚΑΙ σέ μέλλον!...

– Τό παρελθόν, θά τό παλέψω. Ἔναυ-

σμα ἤθελα. Πῆρα ἀπόφαση, θά σκύψω τό
ἀγέρωχο-ξερό κεφάλι μου στό πετραχήλι
τοῦ ἱερέα. Ὅσο κι ἄν μοῦ φαντάζει βαρύ...
Τό παρόν; ...ἤδη κάτι κινεῖται. Ἀρχίζει νά
σιγοκαίει μέσα μου ἡ Πίστη καί ἡ Ἐλπίδα.
Μά τό μέλλον;... Γιά ποιό μέλλον μοῦ
μιλᾶτε;...

– Τό μέλλον τοῦ Χριστοῦ!
– Δέν σᾶς καταλαβαίνω!...
– Κοιτάξτε Ἐκεῖνον στήν Εἰκόνα! Τόν

βλέπετε στόν Σταυρό; Βλέπετε τό μέλλον
Του;

– Ἐγώ βλέπω τόν τάφο, γιατρέ μου...
– Προχωρῆστε στήν Ἀνάσταση! Αὐτό

εἶναι τό μυστικό τῆς Πίστης! Αὐτό εἶναι
τό μεγαλεῖο της! Ὑπάρχει προοπτική, γιά
ὅλους ἀνεξαιρέτως. Ναί! ὑπάρχει τάφος,
μά βγάζει στήν Ἀνάσταση! Κάνετέ το καί
δική σας προοπτική, δική σας φιλοτιμία.
Καί θά σᾶς βοηθήσει ὁπωσδήποτε Ἐκεῖνος.

*    *    *
Τό μήνυμα σαφέστατο. Ὁ ἀσθενής

αὐτός προσεγγίζει τώρα διαφορετικά τό
πρόβλημά του καί τή στάση του ἀπέναντι
στά μεγάλα θέματα τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς
ζωῆς. Καθώς εἶναι βέβαιο, ὅτι ὁ πιστός ἔχει
πάντοτε τήν «καλύτερη ματιά» ὅλων τῶν
γεγονότων. Πού ὑπερβαίνει τά «σύννεφα
τῆς ζωῆς» (πειρασμούς, μικρότητες, κακο-
τυχίες, ἀκαταστασίες) καί φτάνει στήν
Αἰωνιότητα. Ἐκεῖ, ὅπου δεσπόζει τό θεαν-
δρικό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Ἀρχιμ. Γ.Λ.
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