
Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα εάν γράφηται...‘́               ’   

Ο στόχος

Θέλοντας ο Θεός να μας σώσει, έστειλε τον Υιό Του να 
σταυρωθεί για μας. Να μας λυτρώσει.

Ο Θεός δεν έχει αγάπη. Είναι η ΑΓΑΠΗ.
Είναι το ΦΩΣ.
Φωτεινούς μας θέλει.
Κάμνει το παν για μας. Θέλει το καλό μας. Πάντα.
Τούτη η συμπεριφορά Του 

φθάνει μέχρι το τέλος του βίου.
Δεν μας επιβάλλει τίποτε.
Περιμένει ν’ αποφασίσουμε 

εμείς. Σέβεται την ελευθερία μας.
Κι όταν μετανοήσουμε, μας δέχεται. Μας συγχωρεί.
Η αγκαλιά Του είναι πάντα ανοιχτή.
Χτυπά τις πόρτες των καρδιών. Μας προσκαλεί.
Δεν παρεξηγείται με την προσωρινή ίσως άρνησή μας.
Μας περιμένει. Να μας λυτρώσει. Να μας αναστήσει 

θέλει.
Φιλόθεοι λοιπόν;
Βλέπουμε άραγε τον στόχο;
            ζ.α

 ατινα, εάν γράφηται...

Θυμάσαι...
στα πρώτα μου βήματα “έκανα” ζημιές.
Τα γεμάτα αγάπη μάτια σου (απλώς) παρακολουθούσαν .

(“Ιασώ”)

‘́               ’   



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Θυσία...
Γιατρός. Παθολόγος. Εγκλωβίστηκε από τα χιόνια στο σπίτι 

του (Νέο Ηράκλειο).  Είχε εφημερία όμως τη Δευτέρα. Ξέσπασε 
το κακό.

Δεν μπορούσε να αφήσει αβοήθητους τους ασθενείς του. 
Ιδίως εκείνους με κορωνοϊό. Ξεκίνησε με τα πόδια για τον 
σταθμό του ηλεκτρικού τρένου. Τουλάχιστον να φτάσει κάπου 
κοντά στους Αμπελοκήπους, όπου είναι το νοσοκομείο του. “Ο 
Ερυθρός Σταυρός”.

Όταν τον είδα, σκέφτηκα: Πού πάει, Χριστέ μου;
Ο ηλεκτρικός ήταν απενεργοποιημένος.
Ο γιατρός κινείται από τον σταθμό των τρένων προς το κέντρο 

με τα πόδια υπό άγριες πολικές συνθήκες. Η απόσταση περίπου 
8 χλμ. Πόση ώρα χρειάζεται κάποιος υπό ομαλές συνθήκες;

Ο γιατρός έκανε παραπάνω από... 5 ώρες.
Θυσία…                                       ΔΔ

l Όποιος προσπαθεί να φανεί “κάποιος”, διαβεβαιώνει τον άλλο 
πως είναι ασήμαντος.
l Όποιος αισθάνεται τη Χριστιανική ζωή βαριά, αυτό οφείλεται 
στο ότι δεν την ζει σωστά.
l Δεν παραιτηθήκαμε από την αγαθότητα του Κυρίου ούτε του 
αναχαιτίσαμε την αγάπη που είχε για μας, όταν υβρίσαμε τον 
Ευεργέτη μας με την ασέβειά μας. (Μέγας  Βασ ίλε ιος )

l Το ψέμα αν φανεί γυμνό, οι άνθρωποι δεν το δέχονται. Ντύνεται 
λοιπόν την όψη της αλήθειας και, απατώντας έτσι τους ανθρώπους,, 
τους κάνει να το εγκολπώνονται. (Γρηγόρ ιος  Νύσσης)

l Η Αγία Γραφή είναι το μόνο βιβλίο που ο συγγραφέας του είναι 
πάντοτε παρών, όταν το διαβάζεις.
l Ο Χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία. Είναι η σχέση του 
ανθρώπου με το Θεό.
l Η ζωή ευνοεί το μυαλό που είναι προετοιμασμένο. (Παστέρ)
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Στο βάθ ος

Ο αγρός του Κεραμέως λοιπόν.
Οι Εβραίοι σκέφθηκαν να μη βάλουν τα αργύρια στον 

κορβανάν. Ήταν τιμή αίματος. Δεν ήταν τυχαία απόφαση. Το είχε 
προφητέψει ο προφήτης Ιερεμίας πολύ πριν. Εξάγεται καθαρά, 
ότι ο ίδιος ο Θεός είχε εκδηλώσει  τον ενδιαφέρον Του γι’ αυτή 
την αγορά. Την είχε εντάξει ως ουσιαστικό και διόλου ασήμαντο 
στοιχείο στο όλο σχέδιο της Θείας Πρόνοιας.

Μεγαλύτερη σπουδαιότητα παίρνει το γεγονός, ότι προφη-
τεύεται από τον Ιερεμία. Όχι αυτή καθ’ αυτή η πράξη της 
αγοράς, αλλά και ο σκοπός, για 
τον οποίο γίνεται. Προδικάζεται 
και προκαταγγέλλεται. Αιώνες 
πριν από τη μακάβρια αυτή αγοραπωλησία.

Η χρήση και η αποστολή που θα έχει αυτός ο αγρός στα χέρια 
των Εβραίων; “Εις ταφήν τοις ξένοις”.

Ήταν δυνατό να μην υπήρχε τόπος ταφής των μη Εβραίων; 
Δεν προβλέφθηκε κάποιος χώρος, για να θάβονται οι ξένοι; 

Να διατηρούνται και εκεί οι επιβαλλόμενες αποστάσεις, που 
χωρίζουν τον Ιουδαϊκό λαό απ’ όλους τους άλλους;

Ο τυπολατρικός φανατισμός τους ήταν, στο βάθος, η επιμονή 
στις “χωριστικές αποστάσεις” που γέννησε δια των αιώνων τον 
αντισημιτισμό των διαφόρων λαών.

Υπήρχε λόγος. Χρειάζεται εμβάθυνση.          ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Θυμάσαι...
τα πρώτα μου γενέθλια; 
Με σήκωσες για να σβήσω το κεράκι.

(“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Μεγαλείο ψυχής!
Ρώτησαν τη μάνα τι θα έκανε αν είχε μπροστά της έναν από 

τους ανθρώπους που πήραν μέρος στη δολοφονία του παιδιού της.
Απάντησε:

«Τίποτα. Δεν κρατάω κακία. Αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν χωρίς 
αγάπη. Πιθανό να δέχθηκαν απόρριψη από την οικογένειά τους.

Τους έχει λείψει η αγάπη. Κάτι που υπήρχε στη δική μας οικογένεια.
Ακούω τα λόγια σας, όταν μιλάτε για το τέρας της βίας. Είναι σαν ν’ 

ακούω το δικό μου παιδί. Στη βία απαντάω με αγάπη, γιατί έτσι μόνο 
θα σταματήσει. Ας σταθούμε απέναντί της αγέρωχοι και ανυπότακτοι. 
Αρνούμενοι να τη δεχθούμε.

Ακόμα και όταν ποτίζονται τα πεζοδρόμια με το αίμα των παιδιών 
μας». 

Κουράγιο και δύναμη. Είμαστε δίπλα σας.
Μέσα λοιπόν από όλη αυτήν την αγριότητα κρατάμε το μεγαλείο 

της ανθρώπινης ψυχής. Ελπίζοντας να είναι αυτή που θα επικρατήσει.
                               ΔΔ

l Αν η ζωή μας ήταν μια συνεχής λιακάδα, θα γινόταν γρήγορα 
έρημος. (Αραβ ική  Παρο ιμ ία )

l Ανακουφίζονται, όσοι λυπούνται,  όταν πονούν μαζί τους και οι 
φίλοι τους. (Αριστοτέλης )

l Στους καθρέφτες φαίνεται η εξωτερική μορφή του ανθρώπου. 
Στις συναναστροφές φαίνεται ο χαρακτήρας του. (Δημόκρ ιτος )

l Εκείνος που θέλει να νικήσει τους πειρασμούς χωρίς την προσευχή 
και την υπομονή, δεν θα τους απομακρύνει, αλλά περισσότερο θα 
εμπλακεί.
l Σε κάθε ζήτημα να θεωρείς τον εαυτό σου, πως έχει ανάγκη να 
μάθεις. Και σε όλη τη ζωή θα παραμείνεις σοφός.
l Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο τέτοιο προς θεραπεία των 
αμαρτημάτων. Μόνο η εξομολόγηση των αμαρτιών.
l Όποιος δεν έχει πειρασμούς βρίσκεται  μακρυά από το δρόμο του 
Θεού. Δεν περπατά στα ίχνη των Αγίων.
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Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Αθ όρυβα

Ποιός χώρος θα μπορούσε να στεγάσει όλα τα “πήλινα 
σκεύη” , όσο ο αγρός του Κεραμέως; 

Ο άνθρωπος, μέσα στους αιώνες, με όποια άσκηση, 
προσπάθεια, αυταπάρνηση, δεν καταφέρνει να ξεπεράσει 
τη βαθύτερη “κεντρομόλο” δύναμη της φιλαυτίας του.

Το θέλημα του Θεού που χαρακτηρίζεται ως ευθεία. Δεν 
εκπληρώνεται ποτέ επαρκώς από τον φυσικό άνθρωπο. 
Είναι πολύ φυσικό, ν’ αφήνει 
μέσα μας ένα βαθύ αίσθημα 
μόνιμης οφειλής, όσο κι αν 
δεν την ομολογούμε πάντοτε.

Η υποχρέωση τούτη λέγεται ευθύνη.
Είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν.
Ζητείται, επομένως, εγρήγορση. Δυναμισμός. Άσκηση για 

την τελείωση του πιστού. 
Αθόρυβα. Με πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας. Και 

φόβο Θεού.
Και Εκείνος θα βοηθήσει.            ζ.α.

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   

Θυμάσαι...
Ποιος καθόταν δίπλα μου, όταν είχα πυρετό;
Μα εσύ ασφαλώς.                          (“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Εμπιστευθήτε Τον!
Έμεινε γνωστός ως ένας από τους κορυφαίους κωμικούς. Η ζωή του 

δεν ήταν κωμωδία. Μέσα από τις δυσκολίες και τις ταλαιπωρίες της 
παιδικής του ηλικίας, αφήνει πίσω του μηνύματα ζωής.

«Η πιο χαμένη μέρα στη ζωή είναι η μέρα που δεν γελάμε.
Έξι καλύτεροι γιατροί στον κόσμο...:
Ήλιος. Ξεκούραση. Άσκηση. Διατροφή. Αυτοσεβασμός, φίλε.
Μείνε σ’ αυτούς σε όλα τα στάδια της ζωής σου και απόλαυσε μιάν 

υγιή ζωή...
Αν δεις το φεγγάρι, θα δεις την ομορφιά του Θεού...
Αν δεις τον ήλιο, θα δεις τη δύναμη του Θεού...
Αν δεις έναν καθρέφτη, θα δεις την καλύτερη δημιουργία του Θεού. 

Οπότε πίστεψέ το.
Είμαστε όλοι περαστικοί. Ο Θεός είναι ο ταξιδιωτικός μας 

πράκτορας, που έχει ήδη εντοπίσει τις διαδρομές. Τις κρατήσεις και 
τους προορισμούς μας...».

Εμπιστευθήτε Τον.  Ζήστε το σήμερα! (Τσάρλι Τσάπλιν).             ΔΔ

l Δεν είναι δυνατό να περάσουμε την επίγεια ζωή χωρίς θλίψη. 
Χωρίς πόνους. Χωρίς στενοχώρια. (Άγιος  Ιωάννης  ο  Χρυσόστομος )

l  Αν γνωρίζεις τους πόνους των άλλων, ευκολώτερα θα υποφέρεις 
τους σημερινούς δικούς σου πόνους. (Φιλήμων)

l Μπροστά Σου όταν ταπεινώνουμε το μέτωπο, ανυψώνουμε το 
πνεύμα. ( Ουγκώ)

l Η απόλυτη αργία θα μπορούσε να είναι ένας θαυμάσιος ορισμός 
της κόλασης.
l Η ευτυχία είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να δώσεις, χωρίς να 
το έχεις.
l Η αρετή έχει πολλούς δασκάλους. Λίγους μιμητές. (Πλάτωνας)

l Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αγάπη. Ειδικά όταν δεν την αξίζουν.
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Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου



Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο
Η μόν η

Στον Γολγοθά συναντούνται οι άνθρωποι. Σε μια μυστική 
προσδοκία. Απαντοχή. Αφού κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος κατ’ 
εικόνα Θεού.

Αποδεικνύεται έτσι ότι η Εκκλησία είναι η καρδιά του κόσμου. 
Ακόμη κι αν ο κόσμος αγνοεί την καρδιά του.

Μπροστά λοιπόν στου Μινώταυρου τον μηδενισμό εξακολουθεί 
να δραστηριοποιείται. Οι Χριστιανοί οφείλουν ν’ αρθρώνουν την 
ζωή ως τεράστια ευλογία.

Μια πραγματικότητα που 
δέχεται αναδιπλώσεις.      
Αλλοιώσεις.

Μνήμη θανάτου, επομένως. 
Για καταρράκωση της όποιας ισορροπίας τρόμου. Εκείνος είναι ο 
λίθος (ο αναστημένος Χριστός). Στον οποίο μπορεί ο καθένας να 
χτίσει το δικό του οικοδόμημα.

Ασφαλής ο βράχος. Ναι.
Σταθερό το θεμέλιο.
Η μόνη εγγύηση για την επιτυχία.
Αν όλα τούτα δεν εμπνέουν στον καθένα μας ευγνωμοσύνη, 

κάτι είναι λανθασμένο.
Χριστός Ανέστη, λοιπόν.
Και τώρα; 
“Νεκρός ουδείς επί μνήματος”.                ζ.α.

‘́               ’    ατινα, εάν γράφηται...‘́                ’   

 Θυμάσαι...
την επίσκεψη στον γιατρό για τα εμβόλια;
Πόνεσα. Συ όμως μου έδωσες θάρρος. (“Ιασώ”)



καθ’ εν...     

Δ Ι Σ Ε Λ Ι Δ Ο

 ατινα, εάν γράφηται...‘́               ’   
,΄

τ η ς  ζ ω ή ς . . .
Και τα δάκρυα τρέχουν...
Μόνο αν τις ζήσεις από κοντά, το αντιλαμβάνεσαι. Παίρνεις μιάν ιδέα 

πόσο δύσκολες είναι οι διαδρομές του μαρτυρίου.
Χημειοθεραπείες. Φάρμακα. Οροί για τόνωση και ανάνηψη.
Μια καθημερινότητα που την αποδέχεσαι και πολεμάς. Δεν 

παραδίνεσαι.
Μέσα από τέτοιες συνθήκες βγαίνεις πολλές φορές πιο δυνατός. 

Κάποτε, όμως, οι δυνάμεις σε εγκαταλείπουν. 
Είναι τότε που γίνεται το θαύμα της στιγμής. Κάποιοι γιατροί ξεπερνούν 

τα ανθρώπινα όρια. Γίνονται στήριγμα. Όχι τόσο του σώματος, όσο της 
ψυχής. Τα λόγια κι οι πράξεις τους μαρτυρούν Ανθρώπους με Α κεφαλαίο.

Άμεση ανάγκη για τόνωση. Χρειάζεται κλινική. Στη Λάρνακα. Ένα 
τηλεφώνημα έλυσε το πρόβλημα.

«Είμαστε δίπλα σας. Για ό,τι χρειαστήτε. Και όποτε το χρειαστήτε. Η 
κλινική είναι στη διάθεσή σας. Δική σας».

Και το οικονομικό;
«Ένα “ευχαριστώ” στον Θεό και ξοφλήσατε».
Έτσι απλά. Και τα δάκρυα τρέχουν…                               ΔΔ

l Η ματιά μου γλίστρησε. Ανέβηκε. Αναζήτησε το ξεκίνημα της αχτίδας. 
Έφτασε στο άγιο βουνό, απ’ όπου ερχόταν το φως. Έφτασε στο Θεό.

 (Ρόμπερτ  Κλώντ )

l Αχ! δώσε στο φτωχό και με, Θεέ μου, τη χαρά κατάματα στη μέλλουσα 
ζωή να Σε κοιτώ. (Φρανσ ί ς  Ζαμ)

l Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου.     (Δ ιον .  Σολωμός )

l Πρόσθεσε την αγάπη. Όλα ωφελούνται! 
   Αφαίρεσέ την. Τίποτε δεν ωφελεί. 
  Πόσο σπουδαίο αγαθό είναι πράγματι η αγάπη!              (Αυγουστ ί νος )

l Αποφάσισε να κυβερνάς συ τον εαυτό σου. Όχι ο εαυτός σου εσένα. 
(Αθανάσ ιος  Αθανασούλης )

l Το ταλέντο τρέφεται στη μόνωση. Ο χαρακτήρας διαπλάθεται μέσα 
στις τρικυμίες της ζωής. (Γκα ί τ ε )

l Η θλίψη στήνει το θρόνο της και στις καλύβες. Μα και στα ανάκτορα.
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