
ιὰ φο ρὰ κι ἕ ναν και ρὸ - λέ ει τὸ
πα ρα μύ θι - ὁ Θε ὸς ἔ σκυ ψε ἀ πὸ
τὸν οὐ ρα νὸ κι ἔ ρι ξε ἕ να βλέμ μα
στὴ γῆ. Δὲν ἔ μεινε ὅ μως εὐ χα ρι -

στη μέ νος μὲ ὅ σα εἶ δε ἐ κεῖ. Οἱ ἄν θρω -
ποι, ἂν καὶ τοὺς εἶ χε δώ σει ὅ λα τὰ κα -
λά, εἶ χαν γε μί σει τὴ ζωή τους μὲ προ -
βλή μα τα. Ὁ Θε ὸς στε νο χω ρή θη κε πο -
λύ, για τί τοὺς ἀ γα ποῦ σε καὶ ἤ θε λε νὰ
εἶ ναι ὅ λοι κα λά. Ἔ πε σε σὲ βα θειὰ
συλ λο γή. Τί ἄλ λο θὰ μπο ροῦ σε νὰ κά -
μει γιὰ νὰ τοὺς βο η θή σει; Ποι ὰ εὐ λο γί -
α δὲν τοὺς ἔ δω σε ἀ κό μα; Σκέ φθη κε
τό τε νὰ ἐ πι στρα τεύ σει τὸ Χρό νο. Θὰ
τὸν ἔ στελ νε στοὺς ἀν θρώ πους, ὥ στε
νὰ ἔ χουν κά θε εὐ και ρί α μὲ ὅ λη τους
τὴν ἄ νε ση νὰ φτιά χνουν σω στὰ τὴ ζω ή
τους.

Τὸν φώ να ξε ἀ μέ σως κον τά του,
τὸν κα θο δή γη σε καὶ τὸν ἔ στει λε στὴ
γῆ γιὰ νὰ βο η θή σει τοὺς ἀν θρώ πους.
Ὁ Χρό νος, νε α ρὸ παλ λη κά ρι γε μά τος
ὄ ρε ξη, ξε κί νη σε ἀ μέ σως τὸ ἔρ γο του.
Δὲν εἶ χε και ρὸ γιὰ χά σι μο. Ἔ πρε πε νὰ
γυ ρί σει ὅλη τὴ γῆ κι αὐ τό, ἂν τὸ κα λο -
σκε φθεῖς,  δὲν ἦ ταν κα θό λου εὔ κο λη
καὶ ξε κού ρα στη δου λειά.

Στα μά τη σε στὴν πρώ τη πόρ τα ποὺ
συ νάν τη σε μπρο στά του καὶ χτύ πη σε.
Τοῦ ἄ νοι ξε ἕ νας συ νο μή λι κός του νε α -
ρός. Ὁ Χρό νος τοῦ εἶ πε: «Εἶ ναι και ρὸς
νὰ ἀρ χί σεις». «Ν᾿ ἀρ χί σω τί;», ρώ τη σε

μὲ φα νε ρὴ ἀ πο ρί α ὁ νέ ος. «Ὅ λα τὰ
ση μαν τικὰ ποὺ φτιά χνουν τὴ ζω ή σου.
Τὰ σχέ διά σου καὶ τὰ ὄ νει ρα ποὺ θὰ
τῆς δώ σουν ὀ μορ φιὰ καὶ νό η μα». «Μὰ
εἶ ναι πο λὺ νω ρὶς ἀ κό μα», ἀ πάν τη σε ὁ
νέ ος. «Ἔ χω και ρό. Τὸ μέλ λον εἶ ναι
μπρο στά μου». «Δὲν ξέ ρεις κάν, ἂν θὰ
ἔρ θει πο τὲ τὸ μέλ λον», ἀ πάν τη σε ὁ
Χρό νος. «Δι κός σου χρό νος εἶ ναι μό νο
αὐ τὸς ποὺ τώ ρα ζεῖς. Αὐ τὸ ποὺ κρα -
τᾶς μὲ σι γου ριὰ στὰ χέ ρια σου εἶ ναι
μο νά χα τὸ πα ρόν». Μὰ ὁ νέ ος δὲν πεί -
σθη κε: «Ὄ χι, νοι ώ θω πὼς εἶ ναι πο λὺ
νω ρὶς ἀ κό μα γιὰ ὁ τι δή πο τε. Θὰ πε ρι -
μέ νω τὸ μέλ λον».

Ὁ Χρό νος δὲν μπο ροῦ σε νὰ ἐ πι μεί -
νει πε ρισ σό τε ρο. Εἶ χε πο λὺ δρό μο
μπρο στά του. Ἔ φυ γε στε νο χω ρη μέ -
νος. Ἀ πὸ πό λη σὲ πό λη, ἀ πὸ χω ριὸ σὲ
χω ριό, ἀ πὸ σπί τι σὲ σπί τι, συ νέ χι σε νὰ
τρέ χει πά νω στὴ γῆ, νὰ συ ναν τή σει ὅ -
λους τοὺς ἀν θρώ πους. Ὅ ταν ἐ πι τέ -
λους συμ πλή ρω σε τὸ γύ ρο της, ὁ Χρό -
νος ἦ ταν πιὰ ἕ νας γέ ρος μὲ χι ο νι σμέ να
μαλ λιά. Καὶ τό τε βρέ θη κε ξα νὰ μιὰ
νύ χτα στὸ ἴ διο ση μεῖ ο ἀ π᾿ ὅ που εἶ χε
ξε κι νή σει, στὴν πόρ τα τοῦ  νε α ροῦ
ποὺ εἶ χε πρω το συ ναν τήσει. Μὰ τώ ρα
τοῦ ἄ νοι ξε ἕ νας ἀ σπρο μάλ λης γέ ρος.

«Πρό λα βες νὰ κά νεις κά τι σπου δαῖ ο
στὴ ζω ή σου;» ρώ τη σε ὁ Χρό νος. «Δυ -
στυ χῶς ὄ χι», ἀ πάν τη σε ὁ γέ ρος σκυ θρω -
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Παραμονές Χριστουγέννων, μιά δα -
σκάλα ζήτησε ἀπό τά παιδιά τῆς Α΄
τάξης τοῦ Δημοτικοῦ, νά ζωγραφί-

σουν τό δῶρο πού θά ἤθελαν νά πάρουν γιά
τήν μεγάλη ἑορτή. Τά παιδιά ζωγράφισαν
παιχνίδια, γλυκά καί ἄλλα ἀνάλογα πράγμα-
τα. Πρᾶγμα μᾶλλον ἀναμενόμενο. Ὅμως
βρέθηκε καί μιά ζωγραφιά πού ἦταν ἁπλῶς
τό περίγραμμα ἑνός χεριοῦ.

-Ποιός τό ἔφτιαξε αὐτό; ρώτησε ἡ δα -
σκάλα.

Ἕνας μαθητής σήκωσε τό χέρι του. Ἡ
δα σκάλα ἐπωφελήθηκε ἀπό τήν περίσταση
καί ζήτησε ἀπό τούς ἄλ λους μαθητές νά τῆς
δώσουν μιά ἑρμη νεία γιά τό τί συμβόλιζε
αὐτό τό χέρι. Ἀκούστηκαν διάφορες ἑρμη-
νεῖες: τό χέρι τοῦ Θεοῦ, τοῦ κατασκευαστῆ
παιχνιδιῶν καί ἄλλα. Τελικά, ἡ δασκάλα ρώ -
τησε τό ἴδιο τό παιδάκι τίνος ἦταν τό χέρι
τῆς ζωγραφιᾶς.

-Εἶναι τό δικό σας χέρι, ἀπάντησε ὁ μι -
κρός. Καί σᾶς παρακαλῶ νά μοῦ κάνετε τό
ἴδιο δῶρο καί τήν ἑπόμενη χρονιά (!).

Ἐκείνη θυμήθηκε τότε, ὅτι πολλές φο -
ρές, στό διάλειμμα, εἶχε πάρει τό παιδί ἀπό

τό χέρι. Βέβαια, αὐτό τό ἔκανε καί μέ ἄλλα
παιδιά. Ἴσως, ὅμως, τό συγκεκριμένο παιδί
ἔβλεπε τό χέρι τῆς δασκάλας σάν ἔκφραση
τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀσφαλοῦς καθοδήγησης,
πού τοῦ ἔλειπαν.

*    *    *
Πρίν 2000 χρόνια ἕνα ἄλλος ἄν θρωπος, ὁ

Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὕ ψω σε τό χέρι του
καί ἔδειξε τόν Χριστό στούς μαθητές του,
λέγοντας:

-Νά, αὐτός εἶναι ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, πού
αἴρει (=πού θά φορτωθεῖ) τήν ἁμαρτία τοῦ
κόσμου (Ἰωαν. 1,29).

Καί ἀμέσως οἱ δύο μαθητές τοῦ Ἰωάννου
ἀκολούθησαν τόν Χριστό.

Αὐτό τό τόσο σπουδαῖο γεγονός, οἱ ἅγιοι
πατέρες τό περιγράφουν σ᾿ ἕνα ὑπέροχο τρο-
πάριο τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων πού λέει:

«Τό χέρι σου πού ἄγγιξε τήν ἀκήρατη
κορυφή (=ἄσπιλη, ἁγνή κεφαλή) τοῦ Δεσπό-
του Χριστοῦ, καί μέ τό δάκτυλο τοῦ ὁποίου
(χεριοῦ) μᾶς ὑπέδειξες τόν Χριστό (ὡς Υἱό
τοῦ Θεοῦ), ὕψωσέ το Βαπτιστά Ἰωάννη, ἱκε-
τευτικά γιά χάρη μας. Παρακαλώντας τόν
Χριστό γιά μᾶς, ἐπειδή ἔχεις πολλή παρρησία
(=πολύ θάρρος) σ᾿ Αὐτόν. Ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Χρι-
στός εἶπε γιά σένα ὅτι εἶσαι ὁ μεγαλύτερος
ὅλων τῶν προφητῶν» (Δοξαστικόν Θ΄ ὥρας
Θεοφανείων).

Τότε, ὁ Ἰωάννης καθοδήγησε καί μέ τόν

ΤΟ ΧΕΡΙ

πός. «Τὰ ἄ φη να πάν τα ὅ λα γιὰ τὸ μέλ -
λον. Μὰ κά πο τε κα τά λα βα, πὼς εἶ ναι
πιὰ πο λὺ ἀρ γὰ γιὰ ὁ τι δή πο τε. Τὸ μέλ -
λον δὲν ὑ πῆρ χε πιὰ γιὰ μέ να. Μὲ εἶ χε
προ σπε ρά σει. Χω ρὶς νὰ τὸ ἀν τι λη φθῶ,
ἡ ζω ή μου ἔ γι νε σι γὰ - σι γὰ ἕ να πα ρελ -
θόν. Δὲν πε ρι μέ νω τί πο τε πιά». «Στα -
μά τα νὰ κοι τᾶς αὐ τὸ τὸ πα ρελ θόν», εἶ -
πε ὁ Χρό νος. «Δὲν χά θη κε κά θε ἐλ πί -
δα. Στὰ χέ ρια σου κρα τᾶς ἀ κό μα τὸ πα -
ρόν. Γιὰ ὅ σο ζεῖς, αὐ τὸ θὰ ὑ πάρ χει. Καὶ
εἶ ναι δι κό σου. Τὸ κά νεις ὅ,τι θέ λεις ἐ -
σύ. Κα νέ νας δὲν μπο ρεῖ νὰ σοῦ τὸ πά -
ρει. Τὸ πα ρόν, αὐ τὸ μο νά χα εἶ χες πάν -
το τε δι κό σου. Τὸ μέλ λον δὲν ἤ ξε ρες πο -
τὲ ἂν θὰ σοῦ δι νό ταν. Τὸ πα ρελ θόν σου
πά λι δὲν γυ ρί ζει πί σω. Μὰ τὸ πα ρόν

σου, καὶ τώ ρα ἀ κό μα, εἶ ναι ἐ δῶ. Ἔ χεις
και ρό, ἐκ με ταλ λεύ σου το.  Ἔστω καὶ
τώρα μπορεῖς νὰ κάνεις μιὰ ἀρχή, νὰ
χτίσεις τουλάχιστον τὴ σχέση σου μὲ τὸ
Θεό. Ἀρ κεῖ νὰ τὸ θε λή σεις μόνο». Μὰ
ὁ γέ ρος μόρ φα σε ἀ παι σι ό δο ξα: «Πο λὺ
ἀρ γὰ πιὰ γιὰ ὁ τι δή πο τε».

Τὸ ρο λό ι χτύ πη σε τρεῖς φο ρὲς μέ σα
στὴ νύ χτα. «Νά, αὐ τὴ ἡ ὥ ρα ἐκ φρά ζει
ὅ λη τὴ ζω ή μου», μί λη σε ὁ γέ ρος ξα νά.
«Τρεῖς τὴ νύ χτα: πο λὺ νω ρὶς καὶ συ νά -
μα πο λὺ ἀρ γὰ γιὰ ὁ τι δή πο τε». Ὁ Χρό -
νος τό τε κί νη σε νὰ φύ γει. Μυ στή ριο
πράγ μα ὁ ἄν θρω πος, σκε φτό ταν. Πῶς
κα τα φέρ νει νὰ χα ρα μί ζει τὰ δῶ ρα τοῦ
Θε οῦ, με τα στρέ φον τας τὴν εὐ λο γί α σὲ
κα τά ρα; 

Πρωτ. Δ. Μ.



λόγο του καί μέ τό χέρι του τούς ὑποψήφι-
ους ἀποστόλους καί τούς ἔστειλε στόν Χρι-
στό. Σήμερα, μέ τόν ἴδιο τρόπο, πνευματικά,
καθοδηγεῖ ἐμᾶς. Ἄν θέλουμε, ὅμως, νά ἔ -
χουμε καί ἐμεῖς κάποια ἐλάχιστη παρρησία
στό Χριστό, πρέπει νά μιμηθοῦμε τόν ἅγιο
Ἰωάννη σέ δύο πράγματα:

1. Νά τό καταλάβουμε καί νά τό «χωνέ-
ψουμε» καλά, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Σωτήρας τοῦ κόσμου.

2. Στόν Χριστό πλησιάζουμε (ἐμεῖς, γιατί
Ἐκεῖνος εἶναι πάντα κοντά μας!) τόσο περισ-

σότερο, ὅσο περισσότερο ἀγωνιζόμαστε νά
ξεπεράσουμε τά πάθη μας καί τίς ἁμαρτω-
λές μας ἀδυναμίες.

Ὁ πνευματικός ἀγώνας νηστείας καί
προσευχῆς τοῦ Ἰωάννη ἦταν τόσο ἐκπληκτι-
κός ὥστε νά τόν ζωγραφίζουμε συμβολικά
μέ φτερά. Γιά νά δείξουμε ὅτι ἔζησε ὡς ἐπί-
γειος ἄγγελος, ἄν καί ἦταν ἄνθρωπος σάν
καί ἐμᾶς. Συνεπῶς, χωρίς ἀγώνα δέν θά
«δοῦμε» τό ὁλόλαμπρο πρόσωπο τοῦ Χρι-
στοῦ, παρότι τό χέρι τοῦ Προδρόμου μᾶς τό
δείχνει συνεχῶς. Ἀρχιμ. Ν. Κ.

Τ
ά λόγια τοῦ Θεοῦ εἶναι ξυπνητήρι τῆς
συνείδησης, φάρμακο καί τροφή τῆς
ψυχῆς καί καθρέφτης γιά νά ἔλθουμε

στά σύγκαλά μας. Μᾶς ἀφοροῦν ὅλους.
Μᾶς ἀποκαλύπτουν τίς ἀδυναμίες μας, μι-
κρές ἤ μεγάλες. Ἔχουν τήν δύναμη νά με-
ταμορφώσουν τή ζωή μας. 

Γι᾿ αὐτό ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος λέει: Εἶναι ἀδύνατον νά σωθεῖ κανείς
χωρίς τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Διαβάζουμε στή γνωστή παραβολή τοῦ
Σπορέως ὅτι ὁ Γεωργός-Χριστός πῆγε στά
χωράφια καί τά ἔσπειρε. Τά χωράφια εἶναι
ἄψυχα, χῶμα, δέν μποροῦν νά περπατήσουν.
Ἐμεῖς εἴμαστε λογικοί, πρᾶγμα πού σημαίνει
ὅτι ὁ Χριστός περιμένει νά χρησιμοποιή-
σουμε τήν ἐλευθερία μας γιά νά ἀναζητή-
σουμε τόν σπόρο· πρῶτα μέσα στή λατρεία
καί μετά μέσα στό λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ἡ δικαιολογία δέν ἔχω χρόνο δέν εὐ -
σταθεῖ. Ἐμεῖς θά βροῦμε τό χρόνο νά πᾶμε
στήν ἐκκλησία καί νά καθήσουμε νά δια-
βάσουμε. Ὅπως βρίσκουμε χρόνο νά κα-
θήσουμε νά φᾶμε ἔτσι θά βροῦμε χρόνο νά
«θρέψουμε» τήν ψυχή μας. Ἄν ὁ ἄνθρωπος
δέν καθήσει νά διαβάσει τό εὐαγέλιο, τί σπό-
ρο θά πάρει; 

Ἡ δικαιολογία εἶμαι καλός ἄνθρωπος,
δέν ἔχω σκοτώσει μυρμήγκι, δέν εἶναι σω-
στή. Δέν φτάνει νά εἶμαι καλός ἄνθρωπος·
χρειάζεται νά γίνω χωράφι τοῦ Θεοῦ. Εὔ -

φορο χωράφι τοῦ Θεοῦ θά γίνω ὅταν λα-
χταράω κάθε μέρα νά τρέφομαι μέ τόν λόγο
Του, νά ἀκούω τά λόγια Του· νά θυμᾶμαι
τή ζωή Του καί νά φουντώνει ἡ ἀγάπη μου
γι᾿ Αὐτόν κάθε μέρα περισσότερο.

Ὁ Χριστός δέν θά μᾶς κρίνει ἄν δώσαμε
ἁπλᾶ ἐλεημοσύνη στούς φτωχούς, ἀλλά κυ-
ρίως γιά τήν μεγαλύτερη ἁμαρτία πού εἶναι:
τό ὅτι ἦρθε στόν κόσμο, μᾶς μίλησε καί δέν
τοῦ δώσαμε σημασία· καί αὐτά πού μᾶς
εἶπε, στήν καλύτερη περίπτωση, τά βάλα-
με στά ράφια νά γεμίζουν σκόνη.

Χωρίς λόγο Θεοῦ ὑπάρχει πεῖνα πνευ-
ματική. Σέ καιρό πείνας οἱ ἄνθρωποι τρῶ -
νε ἀκόμη καί τά φλούδια. Ψάχνουν ἀκόμη
καί στά σκουπίδια.

Σήμερα, παρ᾿ ὅλη τήν κρίση, ἡ κοινω-
νία μας εἶναι καταναλωτική, γεμάτη ὑλικά
ἀγαθά. Εἶναι ὅμως πεινασμένη πνευματι-
κά. Στερεῖται πνευματικῶν ἀγαθῶν. Ἐφ᾿
ὅσον στή μεγάλη τους πλειοψηφία οἱ ἄν -
θρωποι δέν δέχονται τή σπορά τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ, εἶναι φυσικό νά λιμοκτονοῦν
πνευματικά. Δέν ζοῦν μέ τόν ἄρτο τῆς ζωῆς,
ἀλλά ὑποσιτίζονται μέ τά φλούδια τῆς
φτηνῆς ἰδεολογίας καί συνθηματολογίας· μέ
τά σκουπίδια τῆς διαφθορᾶς καί τά ὑπο-
προϊόντα τῆς ἔκφυλης ζωῆς. Ὑπάρχει ἀπό-
λυτη ἀνάγκη γιά σπορά πνευματική. 

Δός μας Κύριε, φώτιση νά καταλαβαί-
νουμε καί νά ἐφαρμόζουμε τόν λόγο Σου.

Δός μας γλώσσα νά κηρύττουμε τά με-
γαλεῖα Σου. Δός μας πίστη πού νά μήν μπο-
ρεῖ τίποτε νά τήν κλονίσει.

Ἀρχιμ. Ἰ. Ν.

Φῶς ὁ λόγος Σου 



Γ
εννηθήκαμε καί μεγαλώνουμε τά παι-
διά μας μέσα σέ μιά κοι νωνία, πού θε-
ωρεῖ αὐτονόητο τό ὅτι εἴμαστε Χρι-

στιανοί, χωρίς ὅμως νά ἔχουμε συνειδητο-
ποιήσει οὔτε τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας
οὔτε τίς προϋποθέσεις γιά νά γίνει καί γιά
νά εἶναι κάποιος Χριστιανός.

Σήμερα, σέ μιά ἐποχή ἀναίσχυντα ἐγω-
κεντρική καί ἀτομι κιστική, τά «αὐτονόητα»
... ἀρχίζουν νά πεθαίνουν. Κάθε ἔφη βος μπο-
ρεῖ νά σοῦ πετάξει κατάμουτρα τήν ἀναί-
δεια τῆς ἐγωι στι κῆς του ἀπαί τησης γιά
αὐτο νομημένη ζωή: «Μέ ρωτήσατε πού μέ
βαφτίσατε;»

Γιά νά μή βρεθοῦμε στήν δύσκολη θέ -
ση νά ἀντιμετω πί σου με μιά τέτοια ἐρώτη-
ση, εἶναι καλό πρῶτα ἐμεῖς νά ἀναρω τη -
θοῦμε σοβαρά: «Γιατί βαφτίσαμε τό παι-
δί μας;»

Προφανῶς, ὄχι «γιά τό καλό», ἔτσι ἀό-
ριστα. Ὄχι γιά νά δη μο σιο ποιήσουμε κά-
πως πανηγυρικά ὅτι ἀποκτήσαμε παιδί. Ὄχι
μόνο γιά νά πάρει κάποιο ὄνομα. Ὄχι γιά
νά τό πάει ἡ κου μπάρα ... τρεῖς Κυριακές
στήν Ἐκκλησία, καί μετά νά ξαναμπεῖ τό
παιδί στήν Ἐκκλησία στό γάμο του (ἄν κά-
νει θρη σκευτικό γάμο)!...

Τό βαφτίσαμε γιά νά μπεῖ μέσα σέ ἕνα
Σπίτι, στήν Ἐκ κλη σία, τήν ὁποία πρῶτα
ἐμεῖς τήν ἀπολαμβάνουμε σάν τόν μόνο
χῶρο Ἀληθινῆς Ζωῆς. Πρῶτα ἐμεῖς λα-
χταρᾶμε νά μπαίνουμε ἐ κεῖ (τουλάχιστον
κάθε Κυ ριακή), γιά νά τρεφόμαστε ὄχι μόνο
ἀπό τήν Ζωντανή Παρουσία τοῦ Χριστοῦ
ἀλλά καί (ὅσο συχνό τερα μποροῦμε) ἀπό
τό Ἄχραντο Σῶμα Του καί τό Τίμιο Αἷμα
Του. Ἡ ἐπιλογή μας νά μπεῖ τό παιδί μας
στήν Ἐκκλησία ἔχει πρωτίστως σχέση μέ τήν
ΔΙΑΤΡΟΦΗ του. Δέν πρόκειται ἁπλῶς γιά

... ὑγιεινή διατροφή. Πρόκειται γιά τήν
ΜΟΝΗ διατροφή, πού μᾶς κρατάει στήν
ΖΩΗ, ὄχι μόνο τώρα ἀλλά καί μετά τήν ἀνα-
χώρησή μας ἀπό ἐδῶ. Διότι ἡ ΖΩΗ εἶναι μία,
καί ἐδῶ καί ἐκεῖ: εἶναι Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

Ἄν τά παιδιά μας βλέπουν ὅτι αὐτά τά
ἔχουμε συνει δη τοποιήσει καί τά ζοῦμε μέ
σταθερότητα καί συνέπεια, τότε με γα -
λώνοντας, ὄχι ἁπλῶς δέν θά μᾶς παραπο-
νεθοῦν, πού τά βα φτίσαμε χωρίς νά τά ρω-
τήσουμε, ἀλλά καί θά μᾶς εὐγνω μο νοῦν γιά
πάντα γιά τήν μέγιστη εὐεργεσία πού
τούς κάναμε, νά τά βοηθήσουμε νά ἐντα-
χθοῦν στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή
στόν μόνο χῶρο τῆς Ἀληθινῆς καί Αἰώνιας
Ζωῆς. 

Ἄν αὐτά δέν τά ἔχουμε συνειδητοποι-
ήσει καί δέν τά ζοῦ με, ἄν βλέπουμε τήν
Ἐκκλησία ἁπλῶς σάν ἕνα διακοσμη τικό
στοι χεῖο φολ κλορι κοῦ τύπου, σάν ἕνα κε-
φάλαιο τῆς πολι τι στι κῆς μας κλη ρο νο μιᾶς
ἤ μόνο σάν ἕνα καταφύγιο γιά τίς δύσκο -
λες στιγμές τῆς ζωῆς μας, τότε μᾶλλον εἶναι
προτιμότερο ... νά μή βαφτίζουμε τά παι-
διά μας! Ἴσως ἀργότερα ἀναζητήσουν τήν
Ἐκκλησία καί Τήν γνωρίσουν μέσα ἀπό
ἄλλες διαδρομές. Ἀλλά ἔστω κι ἄν κάπο-
τε Τήν βροῦν, θά ἔχουν πάντοτε τό διπλό
πικρό παράπονο: α) «Γιατί τέτοιο Δῶρο νά
μή μοῦ τό ἔχουν κάνει οἱ γονεῖς μου;» καί
β) «Γιατί τέτοιο Δῶρο δέν μοῦ τό ἔκαναν
οἱ γονεῖς μου νωρίς;»

Ἀρχιμ. Β. Λ.

ΜΕ ΡΩΤΗΣΕΣ ΠΟΥ 
ΜΕ ΒΑΦΤΙΣΕΣ;
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