
Ε
νας ἀπό τούς τρεῖς ἡγέτες τῆ Γαλ-
λικῆς Ἐπανάστασης, ὁ Μαρά, ἔλεγε
καί ἔγραφε: «Ἀμφισβητοῦν τήν ἰδιό-

τητά μου ὡς φιλανθρώπου. Τί ἀδικία! Γιατί
δέν βλέπουν ὅτι θέλω νά κόψω λίγα κεφάλια
γιά νά σώσω πολλά;». Ὅμως ὁ Μαρά, κάνο-
ντας τούς τελευταίους ὑπολογισμούς του,
ἀπαιτοῦσε νά κοποῦν διακόσιες ἑβδομήντα
τρεῖς χιλιάδες (273.000) κεφάλια. Καί αὐτό τό
ἔκανε, ἀπαιτώντας μέ οὐρλιαχτά τή σφαγή:
«Σημαδέψτε τους μέ πυρωμένο σίδερο, κόψ-
τε τους τά δάκτυλα, ξεσκίστε τους τήν
γλώσσα»(!!). Ὁ «φιλάνθρωπος» ἔγραφε ἔτσι,
μέρα νύχτα χρησιμοποιώντας τό πιό μονό-
τονο λεξιλόγιο σχετικά μέ τήν ἀνάγκη νά σκο-
τώσεις γιά νά δημιουργήσεις.

(Ἀ. Καμύ, Ὁ Ἐπαναστατημένος ἄνθρω-

πος, ἐκδ. Πατάκη, Ἀθήνα 2013, σελ. 209-

210).
*  *  *

Μᾶς πιάνει τρόμος στήν σκέψη ὅτι μπο-
ρεῖ νά ἔχουμε πολιτικούς ἡγέτες πού θέλουν
νά ἀλλάξουν, πρός τό καλύτερο, τήν ἀνθρω-
πότητα μέ τέτοιες μεθόδους!  Ὁ ἄνθρωπος
βεβαίως μπορεῖ νά ἀποκτήσει σχεδόν τέλεια
δικαιοσύνη καί ἀγάπη (δηλ. νά γίνει ἅγιος),
ἀλλά ὁπωσδήποτε μέ ἄλλο τρόπο!

Στίς 12 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας
τιμᾶ τόν ἅγιο Μελέτιο ἀρχιεπίσκοπο Ἀντιο-
χείας, πνευματικό ἡγέτη -φαινόμενο πού
«ἀκτινοβολοῦσε» ἁγιότητα!

Γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
ἀπευθυνόμενος στούς κατοίκους τῆς Ἀντιό-
χειας:

«Ὅταν ὁ μακάριος Μελέτιος ἐξελέγη

ἀρχιεπίσκοπος, ὁ καθένας θεωροῦσε εὐλο-
γία μεγάλη νά τόν εἰσαγάγει στό σπίτι του. Καί
πῶς γινόταν αὐτό; Οἱ γονεῖς ἔδιναν στά παι-
διά τους (μέ τό βάπτισμα) τό ὄνομα τοῦ Με-
λετίου, ἀφήνοντας στήν ἄκρη παπποῦδες καί
γιαγιάδες. Νικοῦσε τήν φυσική συνήθεια ὁ πό-
θος τῆς εὐσέβειας. Τό γεγονός μοιάζει σάν
νά ἐμφανίσθηκε στήν πόλη ἕνα μεγάλο φῶς
καί τρέχει ὁ καθένας νά ἀνάψει τό λυχνάρι
του καί νά τό πάει στό σπίτι του, γιά εὐλογία.
Τό ὄνομα τοῦ ἁγίου τό εἶχαν ὡς ὅπλο τῆς
ψυχῆς γιά νά διώχνουν κάθε ἁμαρτωλό πά-
θος καί λογισμό. Καί δέν ἀρκοῦνταν μόνο σ᾿
αὐτό. Ἀλλά πολλοί χάραζαν τήν μορφή του
(εἰκόνα του) στά δακτυλίδια τους, στούς τοί-
χους τῶν δωματίων, στά σκεύη, ὥστε νά
ἔχουν παρηγορία καί μόνον ἀπό τήν θέα ἑνός
τέτοιου ἁγίου» (Ὁμιλία ἐγκωμιαστική εἰς
τόν ἐν ἁγίοις Πατέρα ἡμῶν Μελέτιον Ἀντιο-
χείας, P.G. 50, 515-516).

Πῶς, ὅμως, εὑρῆκε τέτοια ἀποδοχή καί
ἀγάπη ἀπό τούς χριστιανούς του ὁ ἅγιος Με-
λέτιος, χωρίς νά ἔχει τήν μεγάλη θεολογική
φήμη, γιά παράδειγμα, τῶν γνωστῶν μας με-
γάλων ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν;

Πρίν ἀποδειχθεῖ ἀπό τά πράγματα ἡγέτης
- φαινόμενο, εἶχε ἀναδειχθεῖ, μέ τήν χάρη τοῦ
Χριστοῦ καί μέ τόν ὑπερβολικό ἀγώνα του,
ἄνθρωπος - φαινόμενο: ἄνθρωπος μεγάλων
εὐαγγελικῶν ἀρετῶν. Τί νά γίνει; Ἡ ἁγιότη-
τα ἀκτινοβολεῖ, ἀκόμη καί ἄν ὁ ἄνθρωπος δια-
θέτει μέτρια κοσμικά προσόντα!

Ἰδού καί ἡ ἀπόδειξη. Συνεχίζοντας ὁ
ἅγιος Ἰωάννης λέγει:

«Ἕνα μήνα μετά τήν ἐγκατάστασή του ὁ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ!



Τ
ὸ γε γο νὸς τῆς τε λι κῆς κρί σε ως ἀ ναγ γέλ -
λε ται ἀ πὸ πο λὺ πα λιά. Αἰχ μά λω τος στὴ

Βα βυ λώ να ὁ προ φή της Δα νι ήλ, βλέ πει σὲ
ἀ πο κα λυ πτι κὸ ὅ ρα μα ὅτι στήθηκαν θρό νοι,
ὅ που κά θη σε ὁ «Πα λαι ὸς τῶν ἡ με ρῶν», ὁ
προ αι ώ νιος δηλ. Θε ός, ντυ μέ νος μὲ ἔν δυ -
μα λευ κὸ σὰν χι ό νι, ἐ νῶ οἱ τρί χες τῆς κε -
φα λῆς του ἦ ταν σὰν κα θα ρὸ λευ κὸ μαλ λί.
Ὁ θρό νος του καὶ οἱ τρο χοὶ τοῦ θρό νου του
ἦ ταν πῦρ ποὺ ἐ ξέ πεμ πε φλό γες. Ἀ πὸ τὸ
θρό νο του ἐκ πο ρευ ό ταν καὶ κυ λοῦ σε ἕ νας
πύ ρι νος πο τα μός. Χι λιά δες καὶ μυ ριά δες ἀγ -
γέ λων τὸν ὑ πη ρε τοῦ σαν καὶ στέ κον ταν γύ -
ρω του. Καὶ τό τε στή θη κε κρι τή ριο καὶ τὰ
βι βλί α ἀ νοί χτη καν (Δαν. 7, 9-10).

Τὸ γε γο νὸς αὐ τὸ ἐ πι βε βαι ώ νε ται πλή -
ρως ἀ πὸ τὸν Κύ ριό μας, ὅ ταν λέ γει, ὅ τι ὅ -
λες οἱ φυ λὲς τῆς γῆς θὰ δοῦν τὸν Υἱὸ τοῦ
Ἀν θρώ που νὰ ἔρ χε ται «ἐ πὶ τῶν νε φε λῶν
τοῦ οὐ ρα νοῦ με τὰ δυ νά με ως καὶ δό ξης πολ -
λῆς» καὶ νὰ κά θε ται «ἐ πὶ θρό νου δό ξης αὐ -
τοῦ», γιὰ νὰ κρί νει «πάν τα τὰ ἔ θνη»
(Ματθ. 24, 30· 25, 31-32). Ἡ Ἐκ κλη σί α τὸ
φέρ νει στὴ μνή μη μας κα τὰ τὴν Κυ ρια κή τῆς
Ἀ πό κρε ω. Οἱ ὑ πέ ρο χοι ὕ μνοι της πε ρι γρά -
φουν τὰ πρω τό γνω ρα αἰ σθή μα τα ποὺ θὰ
μᾶς συγ κλο νί ζουν, ὅ ταν «τί θων ται θρό νοι
καὶ ἀ νοί γων ται βί βλοι καὶ πρά ξεις ἐ λέγ χων -
ται καὶ τὰ κρυ πτὰ δη μο σι εύ ων ται». Ὅ ταν
θὰ πη γά ζει «πο τα μὸς πύ ρι νος πρὸ τοῦ βή -
μα τος» τοῦ Κρι τοῦ, ποὺ θὰ κα τα κλύ σει

τοὺς πάν τες, κα λοὺς καὶ κα κούς, μὲ τὴν
πλημ μύ ρα τῆς φω τιᾶς του. Τί εἶ ναι ἀ κρι -
βῶς αὐ τὸς ὁ πύ ρι νος πο τα μός;

Νο μί ζουν με ρι κοὶ πὼς ὁ πύ ρι νος πο τα -
μὸς εἶ ναι ἡ φω τιὰ τῆς κό λα σης, μὲ τὴν ὁ -
ποί α θὰ τι μω ρή σει ὁ Θε ὸς τοὺς ἀ σεβεῖς. Ὅ -
μως ὁ Θε ὸς δὲν ἐκ δι κεῖ ται, δὲν μι σεῖ, δὲν
τι μω ρεῖ κα νέ ναν. Ὁ Θε ὸς ἀ γα πά ει μό νο (Α΄
Ἰ ω. 4, 16). Καὶ ὁ πύ ρι νος πο τα μὸς εἶ ναι ἀ -
κρι βῶς αὐ τὴ ἡ ἀ πέ ραν τη ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ,
μὲ τὴν ὁ ποί α θὰ ἀγ κα λιά σει ἀ δι α κρί τως
τοὺς πάντες. Πα ρά δει σος καὶ κό λα ση θὰ
εἶ ναι αὐ τὸ ποὺ θὰ ζεῖ ὁ κα θέ νας μας μέ -
σα σ᾿ αὐ τὸν τὸν πο τα μὸ τῆς ἄ πει ρης ἀ γά -
πης τοῦ Θε οῦ. Θὰ  εἶ ναι ὁ τρό πος μὲ τὸν
ὁ ποῖ ο προ σω πι κὰ ὁ κα θέ νας μας θὰ δε χτεῖ
τὴν ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ. 

Τὸ πῶς δε χό μα στε ὅ μως τὴν ἀ γά πη τοῦ
Θε οῦ, εἶ ναι κα θα ρὰ δι κό μας θέ μα. Ἐ ξαρ -
τᾶ ται μό νο ἀ πὸ τὴ δι κή μας ἐ λευ θε ρί α, ἀ -
πὸ τὴν προ σω πι κή μας ἐ λεύ θε ρη βού λη ση.
Ἡ στά ση μας ἀ πέ ναν τι στὸ Θε ό, τὸ ἂν θὰ
εἴ μα στε φί λοι ἢ ἐ χθροί του, εἶ ναι κά τι ποὺ
τὸ ἀ πο φα σί ζου με ἐ μεῖς, γι᾿ αὐ τὸ καὶ θὰ εἶ -
ναι αἰ ώ νιο. Ὁ Θε ός, σε βό με νος ἀ πό λυ τα τὴν
ἐ πι λο γή μας, δὲν μπο ρεῖ νὰ τὸ ἀλ λά ξει. Δὲν
μπο ρεῖ νὰ κα ταρ γή σει τὴν ἐ λευ θε ρί α μας.
Πα ρά δει σος καὶ κό λα ση ἐ ξαρ τῶν ται μό νο
ἀ πὸ μᾶς. Δὲν εἶ ναι θέ μα τοῦ Θε οῦ. Καὶ τὰ
κά νει αἰ ώ νια ἡ δι κή μας ὁ ρι στι κὴ καὶ ἀ με -
τά κλη τη ἐ πι λο γή. Ἀλ λι ῶς, ἂν ἦ ταν τι μω ρί -
α τοῦ Θε οῦ ἡ αἰ ώ νια κό λα ση, θὰ  φα νέ ρω -
νε ἕ να Θε ὸ ἀ προ σμέ τρη τα κα κό, ἰ δι αί τε ρα
ἐ πι κίν δυ νο ἀ πέ ναν τί μας. 

Ὅ μως στὴ Δευ τέ ρα Πα ρου σί α ὁ Θε ὸς

Ο  ΠΟΤΑΜΟΣ  
ΤΗΣ  ΦΩΤΙΑΣ

Μελέτιος ἐξορίζεται (τά συνηθισμένα σενά-
ρια τῆς ἐξουσίας!). Ὁ ἄρχοντας τῆς πόλεως
ἔχοντας στήν ἅμαξά του τόν ἅγιο διέσχιζε τήν
ἀγορά, γιά νά τόν ὁδηγήσει στήν ἐξορία. Τότε
πλῆθος λίθων ἐρρίπτοντο κατά τῆς κεφαλῆς
τοῦ ἄρχοντα ἀπό τούς ἀγανακτισμένους χρι-
στιανούς! Ὁ μακάριος Μελέτιος σκέπασε
μέ τά ροῦχα του τό κεφάλι τοῦ ἄρχοντα. Ἔτσι
ἐπέτυχε δύο πράγματα: Τούς ἐχθρούς του

τούς ἔκανε νά ντραποῦν μέ τήν ἐπιείκια
πρός τόν διώκτη του· καί τούς μαθητές του
τούς παιδαγώγησε, διδάσκοντάς τους πόση
ἀνεξικακία πρέπει νά δείχνουμε πρός ἐκεί-
νους πού μᾶς ἀδικοῦν» (ὅ.π. σ. 517).

Συμπέρασμα: Ὁ κόσμος δέν ἀλλάζει μέ
ποταμούς αἵματος, ἀλλά μέ ποταμούς δα-
κρύων, δηλ. πνευματικῶν ἀγώνων.

Ἀρχιμ. Ν. Κ.



δὲν θὰ τι μω ρή σει, ἀλ λὰ θὰ δι α πε ρά σει τὰ
πάν τα μὲ τὸ φῶς τῆς  ἀ γά πης του, ποὺ
σὰν πο τα μὸς φω τιᾶς θὰ ἐκ πο ρεύ ε ται ἀ πὸ
τὸ θρό νο του. Τὰ βι βλί α θὰ ἀ νοι χτοῦν. Τὰ
πάν τα δηλ. στὸ φῶς καὶ στὴ φω τιὰ αὐ τὴ
θὰ γί νουν δι ά φα να. Οἱ καρ δι ές μας θὰ δεί -
ξουν κα θα ρὰ τὸ πε ρι ε χό με νό τους. Τί θὰ
κρύ βουν μέ σα τους; Ἀ γά πη ἢ μῖ σος; Ἂν
στὴν καρ διά μας ὑ πάρ χει ἀ γά πη, ἡ ἐ πα -
φή μας μὲ τὸ θε ϊ κὸ πο τά μι τῆς ἀ γά πης θὰ
εἶ ναι χα ρά, φῶς, πα ρά δει σος. Ἂν στὴν καρ -

διά μας βα σι λεύ ει τὸ μῖσος, τὴ στιγ μὴ ποὺ
ἡ ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ θὰ μᾶς ἀγ κα λιά σει τρυ -
φε ρὰ μέ σα στὸν πύ ρι νο πο τα μό, θὰ νοι ώ -
σου με ἀ φό ρη τη δυ στυ χί α καὶ κό λα ση.

Ἡ φω τιὰ κά νει λαμ πε ρὸ τὸ χρυ σά φι,
ἀλ λὰ κα τα καί ει τὰ φρύ γα να καὶ τὰ ξύ λα
(Α΄ Κορ. 3, 12-15). Ἐ μεῖς τί θὰ νοι ώ θου με
μέ  σα στὴ φω τιὰ τῆς θεί ας ἀ γά πης; Θὰ ἀ -
στρά φτου με σὰν χρυ σά φι, ἢ θὰ και γό μα -
στε;

Πρωτ. Δ. Μ.

Μ
ιά ἀπό τίς πιό δυνατές αἰσθητές φωνές τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἡ καμπάνα τῆς ἐκκλησίας. Ὁ

Χριστός μᾶς προσκαλεῖ στό σπίτι του γιά νά
μᾶς κάνει  τό τραπέζι. Τό τραπέζι τῆς Βασιλείας
Του πού ἀρχίζει ἀπό ἐδῶ, μέ τή Θεία Λει-
τουργία. Καί μᾶς καλεῖ ὅλους μέ χίλιους-δυό
τρόπους· μά δέν δίνουμε ἤ δέν θέλουμε νά δώ-
σουμε σημασία στήν πρόσκληση καί ἀρχίζου-
με τίς δικαιολογίες.

Λάβαμε ποτέ πρόσκληση σέ τέτοιο δεῖπνο; 
Ἐπίσημη πρόσκληση λάβαμε τήν ἡμέρα

τῆς βαπτίσεώς μας. Μά θά πεῖ κάποιος: Εἴμα-
σταν μωρά καί δέν καταλαβαίναμε τίποτα.

Τί τραγωδία νά ἔχουν περάσει ἀπό τήν
ἡμέρα ἐκείνη εἴκοσι, τριάντα, σαράντα, ἑξή-
ντα χρόνια καί νά μήν ἔχουμε καταλάβει ὅτι
πήραμε πρόσκληση· καί νά μήν ἔχουμε ἀντα-
ποκριθεῖ ἔστω  λίγο στήν πρόσκληση γι᾿  αὐτό
τό Μεγάλο Δεῖπνο.

Ὁ Χριστός δέν μᾶς καλεῖ σέ δικαστήριο·
δέν μᾶς καλεῖ γιά νά μᾶς ἐπιπλήξει καί νά μᾶς
μαλώσει. Μᾶς καλεῖ σέ Τραπέζι γιά νά μᾶς
«θρέψει». Σ᾿ ἕνα Τραπέζι πού δέν τοῦ κόστι-
σε ἁπλῶς κάποια ἑκατομμύρια, ἀλλά τήν ἴδια
Του τήν ζωή. Ἕνα Τραπέζι πού τό πλήρωσε μέ
τό αἷμα Του. Καί ἐμεῖς προφασιζόμαστε δου-
λειές καί ὑποχρεώσεις.

Ποιός σοῦ εἶπε ὅτι εἶναι κακό νά κοιτάξεις
τό χωράφι σου; Ποιός σοῦ εἶπε ὅτι εἶναι κακό
νά φροντίσεις τή γυναίκα καί τά παιδιά σου;
Ποιός σοῦ εἶπε ὅτι εἶναι κακό νά βελτιώσεις
τά οἰκονομικά σου;

Στή ζωή ὅμως ὅλα τά πράγματα δέν ἔχουν
τήν ἴδια ἀξία. Ἄλλη ἀξία ἔχει τό χρυσάφι καί
ἄλλη ὁ μπροῦντζος καί ὁ σίδηρος. Ποιά εἶναι
ἡ διαφορά; 

Τό χρυσάφι δέν χαλάει ποτέ· μένει αἰώνιο,
ἀναλλοίωτο. Ὁ σίδηρος σκουριάζει καί φθεί-
ρεται. Χρυσάφι στή ζωή εἶναι ἡ σχέση μας μέ
τό Θεό. Γιατί ὁ Θεός εἶναι αἰώνιος καί ἀθά-
νατος. Λέμε στήν προσευχή μας: «Ἅγιος ὁ
Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον
ἡμᾶς». Καί ὅσο πιό πολύ ζεσταίνουμε τή σχέ-
ση μας μ᾿ Αὐτόν πού εἶναι ἡ αἰώνια ζωή, ἡ
ἄφθαρτη ζωή, τόσο πιό πολύ ξεπερνᾶμε τό θά-
νατο, τόσο πιό πολύ νικᾶμε τό θάνατο.

Ἡ αἰώνια ζωή κοντά στό Χριστό δέν ἀρχί-
ζει μετά θάνατον· ἀρχίζει τώρα, μέσα στό Μυ-
στικό Του Δεῖπνο, στό τραπέζι τῆς Βασιλείας
Του στή Θεία Λειτουργία. Ἄν μέσα στήν
Ἐκκλησία δέν αἰσθανόμαστε κοντά Του, ἄν
δέν λαχταρᾶμε νά Τόν συναντᾶμε τουλάχιστον
κάθε Κυριακή, τότε ποτέ δέν θά Τόν γνωρί-
σουμε καί ποτέ δέν θά Τόν ἀγαπήσουμε σω-
στά. Καί ἀλλοίμονο, οὔτε καί μετά θάνατον θά
μποροῦμε νά εἴμαστε μαζί Του.

Ἄς ἀνταποκριθοῦμε στήν πρόσκλησή
Του. Ἄς καταλάβουμε πόσο μεγάλη τιμή εἶναι
(μέ τό βάπτισμά μας) νά μποροῦμε νά μπαί-
νουμε μέσα στό σπίτι Του καί νά καθόμαστε
στό τραπέζι Του. Κατάλληλα προετοιμασμένοι
μέ τό λουτρό τῆς ἐξομολόγησης, ὄχι ἁπλῶς γιά
νά τόν δοῦμε, νά τοῦ μιλήσουμε ἤ νά Τόν φι-
λήσουμε στήν εἰκόνα, ἀλλά νά Τόν «φᾶμε» καί
νά Τόν «πιοῦμε», νά Τόν μεταλάβουμε. Ἄς Τόν
ἀφήσουμε, λοιπόν, νά γίνει ἡ τροφή μας, ἡ ζωή
μας, ἡ χαρά μας.

Ἀρχιμ. Ἰ. Ν.

Τοῦ Δείπνου Σου 
τοῦ Μυστικοῦ...



Κ
άποτε ἦρθε κάποιος καί μοῦ ζήτησε νά
τοῦ δείξω τό Θεό. Τοῦ εἶπα ὅτι δέν μπο-

ροῦσα νά τό κάνω. Καί πρόσθεσα ὅτι ἀκό-
μη καί νά μποροῦσα, αὐτός δέν θά ἦταν δυ-
νατό νά ἀτενίσει τό Θεό. Σκέφτηκα πώς, γιά
νά συναντήσει κάποιος τό Θεό, πρέπει νά
ἔχει κάτι κοινό μαζί Του: Κάτι πού δίνει
μάτια νά Τόν δεῖ, καί νοῦ νά Τόν κατα-
νοήσει.

Ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος μέ ρώτησε γιατί τά
ἔλεγα αὐτά. Τόν ρώ τη σα λοιπόν, ποιά πε-
ρικοπή στό Εὐαγγέ λιο τόν εἶχε συγκι νή σει
ἰ διαίτερα. Μοῦ ἀπάντησε ὅτι τόν εἶχε συ-
γκινήσει ἡ περι κο πή ἀπό τό κα τά Ἰωάννην
(8ο κεφάλαιο), πού μιλάει γιά τόν λι -
θοβολισμό τῆς πόρ νης.

«Τώρα», τοῦ εἶπα, «σκέψου, στήν σκη-
νή πού περιγράφε ται, μέ ποι ούς εἶσαι
ἐσύ; Εἶσαι μέ τό μέρος τοῦ Χριστοῦ, γε-
μάτος συγχώ ρη ση καί συγκατάβαση γιά τήν
ἁμαρτωλή γυναίκα; Εἶσαι μέ ἐκείνους,
πού ἀπομακρύνονται ἀμέσως, γιατί ἔχουν
ἐπίγνωση τῶν ἁμαρτη μά των τους ἤ τέλος
εἶσαι μέ ἐκείνους πού στέκονται λίγο καί
πε ρι μένουν;»

Ὁ ἄνθρωπος σκέφτηκε καί εἶπε: «Ὄχι,
νιώθω πώς εἶμαι ὁ μό νος, πού δέν θά εἶχε
ἀπομακρυνθεῖ, ἀλλά θά εἶχε λιθοβο λή σει τήν
γυναίκα». Τόν κοίταξα καί ἀπάντησα:
«Δόξασε τόν Θεό, πού δέν σοῦ ἐπιτρέπει
νά Τόν συναντήσεις πρόσωπο πρός πρό-
σωπο».

Αὐτό τό παράδειγμα μπορεῖ νά φαίνε-
ται κάπως ὑπερ βολικό. Ὅμως, πόσο συχνά
δέν ἀναγνωρίζουμε καί στόν ἑαυτό μας πα-
ρό μοι ες καταστάσεις; Ὄχι, ὅτι ἀπερίφρα-
στα ἀρνού μα στε τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά
κατά ἕνα πιό ἤπιο τρόπο, κάνουμε ὅ,τι ἔκα-
ναν οἱ στρα τιῶ τες στό πάθος Του! Πολύ

θά θέλαμε νά καλύψουμε τά μάτια τοῦ Χρι-
στοῦ, γιά νά μποροῦμε νά Τόν χτυπᾶμε ...
ἐλεύθερα, χω ρίς νά μᾶς βλέπει!

Μήπως δέν τό κάνουμε αὐτό - μέχρις
ἑνός σημείου, βέ βαι α - ὅταν ἀγνοοῦμε τήν
Θεία Παρουσία Του καί ἐνεργοῦμε σύμ φωνα
μέ τίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες μας καί ἀντί-
θετα μέ τό θέ λη μά Του; Προ σπαθοῦμε νά
Τόν τυφλώσουμε, ἀλλά στήν πρα γμα -
τικότητα τυ φλώ νουμε τούς ἑαυτούς μας. Σέ
τέτοιες στι γμές, πῶς εἶναι δυνατόν νά
νιώσουμε τήν παρουσία Του;

Φυσικά αὐτό μπορεῖ νά γίνει μόνο μέ
μετάνοια καί συντε τριμ μένη καρδιά καί ὄχι
μέ τόν ἄμεσο τρόπο, πού ἐμεῖς ἀπαι τοῦ με
νά γίνουμε δεκτοί καί νά Τόν κοιτάξουμε
κατάματα!

Θυμηθεῖτε τόν ἑκατόνταρχο πού ζήτη-
σε ἀπό τόν Χριστό νά θεραπεύσει τόν ὑπη-
ρέτη του. Ὁ Χριστός τοῦ εἶπε: «Ναί, θά
ἔλθω», ἀλλά ὁ ἑκατόνταρχος ἀπάντησε:
«Ὄχι, Κύριε. Πιστεύω ὅτι καί μόνο μέ τόν
λόγο σου μπορεῖ νά θεραπευτεῖ ὁ ὑπηρέ-
της μου...» 

Τό κάνουμε ἐμεῖς αὐτό; Λέμε στό Θεό:
«Μή μοῦ ἀπο κα λυ φθεῖς ξεκάθαρα, χει-
ροπιαστά, νά σέ ἀντιληφθῶ μέ τίς αἰσθή-
σεις μου. Ἀρ κεῖ νά πεῖς μιά λέξη καί θά
θεραπευθῶ. Ἀρκεί νά πεῖς μιά λέξη καί ὅλα
θά γίνουν. Δέν χρειάζεται τίποτε περισσό -
τε ρο!»

(Ἀπό τό βιβλίο του «Μάθε νά προ-
σεύχεσαι», σ. 31-32)

Μητροπολίτου Σουρόζ (†)
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