
ΔισέλιδοΣυχνάΓια ποια βλασφημία μιλούμε εδώ; (Μάρκ. γ΄29)

Είναι σαφές, ότι γίνεται ειδική αναφορά στη βλασφημία 

κατά του Αγίου Πνεύματος.Τι σημαίνει όμως τούτο;Όταν αναφερόμαστε στο Θεό Πατέρα, φέρνουμε στη 

σκέψη μας τον Δημιουργό.Ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού.
Πότε λοιπόν βλασφημείται το Άγ. Πνεύμα;
Για να δώσουμε απάντηση, πρέπει να υπενθυμίσουμε το 

έργο που επιτελεί το Αγ. Πνεύμα.
Με τα Μυστήρια μας παρέχει την άφεση των αμαρτιών 

μας.
Φάρμακα αθανασίας.Δυνατότητα ένωσης με το Θεό.

Ευχέρεια αποκατάστασης των σχέσεών μας μαζύ Του.

Προϋπόθεση; Η προσέλευσή μας στο Μυστήριο της 

Μετάνοιας. Της Εξομολόγησης.Αν αρνηθούμε;Τότε βλασφημούμε το Άγιο Πνεύμα.
Aρνούμαστε τη Χάρη Του.Αποστρεφόμαστε τη σχέση μαζύ Του.

Αδιαφορούμε.Τούτη η συμπεριφορά δεν επιτρέπεται.
Δεν γίνεται ανεκτή.Μας καταστρέφει.Μας καταδικάζει.Μας στέλλει, κατ’ ευθείαν, στην κόλαση.

Να παίρνουμε τη Χάρη του λοιπόν. Και μάλιστα όσο πιο 

συχνά γίνεται.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l O Θεός έχει ένα τέλειο 
σχέδιο για τον καθένα  μας. 
Δεν μπορεί να μας ωθήσει 
στο επόμενο στάδιο, αν δεν 
είμαστε ικανοποιη-μένοι από 
την παρούσα κα-τάστασή 
μας σαν μέρος του σχεδίου 
αυτού.
l Ο άνθρωπος  που ποτέ 
δεν μπορεί να θυμώσει με το 
κακό, συνήθως δεν ενθου-
σιάζεται για το καλό.
l Κανείς δεν μπορεί να είναι 
λογικός και ταυτόχρονα να 
είναι θυμωμένος.
l Θα είσαι ευτυχέστερος, 
αν δώσεις στους ανθρώπους 
ένα κομμάτι από την καρδιά 
σου, παρά από το μυαλό σου.
l Μόνο εσύ έχεις το κλειδί 
της καρδιάς σου. Ο Σατανάς 
δεν μπορεί να μπει μέσα, αν 
δεν του ανοίξεις εσύ. 
l Μακάριος εκείνος που 
δίνει και ξεχνάει. Μακάριος 
εκείνος που παίρνει και 
πάντοτε το θυμάται.

l Δεν είναι οι ταλαντούχοι 
άνθρωποι που υπηρετούν 
καλύτερα το Θεό, αλλά οι 
αφοσιωμένοι.
l Η αρχή της ανησυχίας είναι 
το τέλος της πίστης. Η αρχή 
της αληθινής πίστης είναι το 
τέλος της  ανησυχίας.

Όλα...
«Ζήσαμε το θρήνο με το 

χαμό της κορούλας μας. Αλλά 
προσπαθείς να συνεχίσεις. 
Η ζωή έτσι είναι… μια 
γελάς, μια κλαις. Φοράς 
μάσκα, για να μην το ξέρει 
κανένας» (εξομολογείται ο 
δημοσιογράφος Λ. Φ.). 

«Μέσα στην αγωνία και την 
ταλαιπωρία δεν αμφισβήτησα  το 
Θεό. Όμως τα  “έχω βάλει μαζί  
Του”… Υπήρχε ένας πόνος. 
Μια απογοήτευση… Ποιος 
είμαι εγώ να αμφισβητήσω 
το Θεό; Σιωπώ. Κρατώ τον 
πόνο και το θυμό μου και δεν 
αμφισβητώ. Κάποια στιγμή… 
θα τα “βρούμε”. 

Μου έδωσε πολλή δύναμη 
ο Θεός και προφανώς μου δίνει 
ακόμη. Αλλά δικαιούμαι(;) να 
είμαι θυμωμένος μαζί Του. »

Προβληματισμός με πολλά 
μηνύματα. 

Ο πόνος λυγίζει τον άν-
θρωπο. Μπορεί και να τον 
συντρίψει. Να τον ρίξει στην 
αντίπερα όχθη. Όμως ο Θεός 
στηρίζει. Δίνει τη δύναμη ν’ 
αντέξεις τον πόνο. Δίνει την 
ελπίδα να υπερβείς την αγωνία 
και την απογοήτευσή σου. 
Έστω κι αν προς στιγμήν Τον 
αμφισβητείς.

Όλα γίνονται στην ώρα 
τους όμως. ΔΔ



ΔισέλιδοΌτι πρέπειΜα ποιός τελικά είναι ο ένοχος; (Μάρκ. γ΄29)
Ασφαλώς αυτός που δεν έχει άφεση στον “αιώνα”.

Αυτός που βλασφημεί το Πνεύμα το Άγιο.
Στην περίπτωσή μας; Μα ο αδιόρθωτος. Αυτός που 

επιμένει στην πλάνη του. Παρά το γεγονός ότι έχει 

περίτρανα αποδειχθεί το λάθος του.
Ο προκατειλημμένα προσκολλημένος στη 

λανθασμένη του συμπεριφορά.Ο αμετακίνητος, ακόμη, στην αρνητική του 

τοποθέτηση.
Αναφέρεται στους φαρισαίους της εποχής Του. 

Αλλά, και  σ’αυτούς της δικής μας εποχής. Και σ’ 

εμάς ίσως.
Είναι καιρός λοιπόν να ελέγξουμε τη ζωή μας. 

Τις πράξεις μας.Τη συμπεριφορά μας.Ο άνθρωπος τούτος χάνει και την άλλη ζωή, αλλά 

και τούτη.
Είναι κρίμα να βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση.

Ν’ αποδειχθούμε ένοχοι αιώνιας κρίσης.
Ας κάμουμε ότι πρέπει λοιπόν.Και η αγάπη του Θεού Πατέρα, γι’ άλλη μια φορά, 

θα θαυματουργήσει.

  +ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Τα καλωσυνάτα λόγια μοιά-
ζουν με τη ζεστασιά του ήλιου 
που λιώνει τους πάγους.
l Τις ικανότητες τις δίνει ο 
Θεός. Να είσαι ταπεινος. Τη 
φήμη τη δίνουν οι άνθρωποι. 
Να είσαι ευγνώμων. Την 
αλαζονεία σου δίνει ο 
εγωισμός σου. Να είσαι 
προσεκτικός.
l Ούτε ο πλούτος ούτε η 
φτώχεια φέρνουν την ευτυχία 
στον άνθρωπο. Την ευτυχία 
τη φέρνει η ικανοποίηση της 
ψυχής, όταν ο άνθρωπος βρει 
το Χριστό.
l Δεν είμαι υποχρεωμένος να 
κερδίσω, αλλά είμαι υποχρεω-
μένος να λέω την αλήθεια. 
Δεν είμαι υποχρεωμένος να 
επιτύχω, αλλά είμαι υποχρεω-
μένος να ζω σύμφωνα με το 
φως του λόγου του Θεού.
l Υπάρχουν δύο τρόποι 
για να φθάσει κανείς στην 
κορυφή μιας βελανιδιάς. Είτε 
ν’ αναρριχηθεί πάνω της, 
είτε να καθίσει πάνω σ’ ένα 
βαλανίδι και να περιμένει να 
φυτρώσει, για να τον ανεβάσει 
ψηλά, καθώς μεγαλώνει. 
Τη χριστιανική ζωή πρέπει να 
τη ζούμε ενεργά και όχι να 
καθόμαστε παθητικά πάνω 
στις κοινοτοπίες μας.

Aπλώνει...
Κάθε πρωί στην ίδια θέση. 

Στην αμμουδιά. Πέντε μέτρα 
μακριά από το νερό. Πάνω 
στο αναπηρικό του καροτσάκι. 
Μόνος του. Με τα παρελκόμενά 
του. Για να κολυμπήσει. 

Υπομονετικά κάνει τις ενέρ-
γειές του. Την καθεμιά με τη 
σειρά. Φουσκώνει ένα μικρό 
σωσίβιο. Το ρίχνει δίπλα στο 
καροτσάκι. Μ’ ένα μικρό και 
προσεγμένο πήδημα, από το 
καροτσάκι προσγειώνεται πά-
νω στο σωσίβιο.

Αρχίζει να σέρνεται. Με 
μεθοδευμένες κινήσεις. Τα πο-                  
δια δεν τον βοηθούν. Όλα 
εξαρτώνται από τα χέρια. Με 
κόπο φτάνει στο νερό. Η ικανο-
ποίηση ζωγραφισμένη στο πρό-
σωπό του. 

Ώρα για λίγη δροσιά. Και 
άσκηση.

Φαίνεται να απολαμβάνει 
και τα δυο. 

Κάποια στιγμή του ξεφεύγει 
το σωσίβιο. Το ελαφρύ, ευτυ-
χώς, κύμα το παρασύρει μακ- 
ριά του. Δεν τα χάνει. Το κυ-
νηγά. Με όσες δυνάμεις και 
δυνατότητες έχει. Απλώνει το 
χέρι. Μ’ αυτό πάει παρακάτω. 
Εντείνει την προσπάθεια. 

Κάποιος λουόμενος ρωτά 
για βοήθεια. Αρνείται. Όχι από 
εγωισμό. Από αξιοπρέπεια. 

...Αρπάζει την ευκαιρία για 
πιο έντονη άσκηση.

 ΔΔ



ΔισέλιδοΚαιρόςΙδού λοιπόν.
Αυτοί που με περιστοιχίζουν, είναι η μητέρα μου και τ’ 

αδέλφια μου. (Μαρκ. γ΄34)Θέση την οποία ο Χριστός χρησιμοποιεί.
Αξιοποιεί.
Τονίζει ιδιαίτερα.Εκμεταλλεύεται.Βιαστικός μελετητής εδώ θα πει, πως ο Χριστός αγνοεί.

Διαγράφει.
“Καταργεί” τη μητέρα Του και τους συγγενείς Του.

Τούτο όμως είναι λανθασμένο. Ως Θεός, που είναι, ξέρει 

ποια θέση πρέπει να δώσει στη ζωή Του στους δικούς Του.

Εδώ είναι που εμείς υστερούμε.
Στην αξιολόγηση, συνήθως, τούτη, κάνουμε λάθος.

Ακολουθούμε δικές μας τακτικές.
Με αποτέλεσμα να βάζουμε τους δικούς μας πάνω από 

το Χριστό. 
Τον αφήνουμε για... αύριο.Για ύστερα.

Δεύτερο. Τρίτο ίσως.Να περιμένει.Ξέρουμε, πως όποτε Τον φωνάξουμε, θα έλθει. Και το 

εκμεταλλευόμαστε τούτο. Μα είναι λάθος.
Μήπως οι δικοί μας, μας παρασύρουν μακριά Του;

Καιρός να το εξετάσουμε.

 +ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Ο θυμός πάντοτε προκαλεί-
ται από κάποιο λόγο. Ποτέ 
από κάποιο λόγο που ν’ αξίζει 
πραγματικά να θυμώσει 
κανείς.
l Ο άνθρωπος που φοβάται 
ότι θα του συμβεί κακό στο 
μέλλον, υποφέρει ήδη από 
εκείνο που φοβάται ότι θα του 
συμβεί.
l Ίσως θα είχαμε περισσότε-
ρες απαντήσεις στις προσευ-
χές μας, αν ζητούσαμε απ’ το 
Θεό ν’ αλλάξει το χαρακτήρα 
μας, αντί τις περιστάσεις  μας.
l Κανένας άνθρωπος δεν 
μπορεί να θεωρηθεί  επιτυχη-
μένος, αν αποτύχει στο σπίτι. 
Και κανένας δεν μπορεί να 
θεωρηθεί αποτυχημένος,  αν 
επιτύχει στο σπίτι.
l Το μεγαλύτερο λάθος 
που μπορεί να κάνει ένας 
άνθρωπος είναι να νομίζει ότι 
εργάζεται για κάποιον άλλο.
l Πολλοί περνούν τη ζωή 
τους μετρώντας τ’ αστέρια 
στον ουρανό, με αποτέλεσμα 
να πέφτουν στην πρώτη 
λακούβα της γης.
l Αν ήξεραν οι άνθρωποι τί 
θα πει μοναξιά, δεν θα έλεγαν 
σε κανένα “αντίο”. (Ουγκώ)

Αυτήν...
«Όταν ήρθαν να πάρουν τους 

τσιγγάνους, δεν αντέδρασα. 
Δεν ήμουν τσιγγάνος. 
Όταν ήρθαν να πάρουν τους 

κομμουνιστές δεν αντέδρασα. 
Δεν ήμουν κομμουνιστής. 
Όταν ήρθαν να πάρουν τους 

Εβραίους, δεν αντέδρασα. 
Δεν ήμουν Εβραίος. 
Όταν ήρθαν να πάρουν 

εμένα...
Δεν είχε απομείνει κανείς 

για να αντιδράσει...» (πάστορας 
M. N.). 

Πόσο ατομιστές καταντήσα-
με! Μας νοιάζει μονάχα ο 
εαυτούλης μας. Αυτός και μό-
νο μετρά στις σχέσεις μας. 
Κλειστήκαμε στο καβούκι μας. 
Στη μοναξιά μας. 

Δεν παίρνουμε είδηση τι 
συμβαίνει λίγο πιο πέρα από 
τη μύτη μας. Η αδιαφορία 
μας παίρνει τη μορφή χιονο-
στιβάδας. Παρασύρει στο  πέ-
ρασμά της καθετί που σχετίζε-
ται με τη ζωή.

Γιατί η ζωή συνδέει το 
άτομο με την κοινωνία. Τον 
άνθρωπο με το συνάνθρωπό 
του. Καθέναν με το περιβάλλον 
του. 

Η σχέση σημαίνει τη ζωή. 
Κι εμείς την απαρνηθήκαμε.

ΔΔ



ΔισέλιδοΜας εμπνέειΠοιοι είναι λοιπόν οι συγγενείς του Χριστού;

Απαντά ο ίδιος.Και η απάντηση είναι σαφής.Συγγενής είναι αυτός που εφαρμόζει το θέλημα του 

Θεού. (Μάρκ. γ΄35)Ποιός το εφαρμόζει άραγε;Είναι κάτι απλό;Μπορούμε κι εμείς μήπως να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο;

Πρώτα όμως θα έπρεπε ν’ απαντήσουμε στο άλλο 

ερώτημα:
Θα μας άρεσε να έχουμε σχέσεις;
Επαφές;
Συγγένεια μαζί Του;Κάποιοι μπορεί ν’ αδιαφορήσουν. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι παύει να είναι τιμητικό κάτι τέτοιο. Εμείς 

οι θνητοί. Οι προσωρινοί. Οι παροδικοί. Οι πάροικοι να 

είμαστε συγγενείς Του.Τί χρειάζεται λοιπόν; Μα να εφαρμόσουμε το θέλημά 

Του.
Ν’ αγωνιστούμε μ’ όλους τους τρόπους.
Ν’ αγαπήσουμε, παράλληλα, το συνάνθρωπό  μας.

Δύσκολο πράγματι έργο, Μα τόσο αξιόλογο.
Δίνει νόημα στη ζωή μας.Μας ολοκληρώνει.Μας εμπνέει.Μας κάμνει ευτυχισμένους.Τί άλλο λοιπόν;

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Υπάρχουν χρήματα, χωρίς 
ευτυχία. Αλλά και ευτυχία, 
χωρίς χρήματα.

l Αν σου έχει μέρες ο Θεός 
να ζήσεις ακόμη, ούτε κι ένας 
γιατρός δεν μπορεί να σε 
θανατώσει.

l Αν οι αγώνες σου για να 
υπερασπίσεις το δίκιό σου, 
σε βασανίζουν αφόρητα, 
παραιτήσου. 

l Ευτυχία είναι  το  μόνο πρά-
γμα που πολλαπλασιάζεται, 
όταν μοιράζεται.        

(Ουγκώ)

l Είναι δυσάρεστο να λέει 
κανείς την αλήθεια. Το να 
είσαι όμως αναγκασμένος 
να λες ψέματα, είναι ακόμη 
χειρότερο.

l Το να μην αγαπιέσαι, είναι 
κακοτυχία. Το να μην αγαπάς, 
είναι δυστυχία.

l Όσο πιο πιστά αφουγκρά-
ζεσαι το εσωτερικό σου, 
τόσο πιο καλά ακούς καθε 
ήχο γύρω σου. Και μόνο 
όποιος ακούει καθαρά μέσα 
του, μπορεί να μιλά ωφέλιμα 
στους γύρω του.

Των ρόδων το άρωμα
Εθελοντές εξ απαλών ονύ-

χων. Από τα πρώτα δειλά 
βήματα της Συντονιστικής Επι- 
τροπής Αιμοδοσίας Λάρνα-
κας. 

Κι όταν αποφασίσεις να 
δώσεις τον εαυτό σου, δεν 
τον παίρνεις πίσω. Κομμάτι 
δύσκολο ν’ αποστραφείς τον 
άλλο. Είναι ο πλησίον.

Είναι το μυστικό για μια ζωή 
γεμάτη αγάπη. Δίχως όρια.

Ενέργεια θυσιαστική. Βάλ-
σαμο παρηγοριάς. Στηρίζει 
τον άνθρωπο στις στιγμές του 
τις δύσκολες. 

Το ερώτημα: «Τι μπορώ 
να κερδίσω;», δεν σας απα-
σχόλησε ποτέ.

Αντίθετα. Το : «Τι μπορώ 
να προσφέρω από τον εαυτό 
μου», κυριαρχούσε στη σκέψη 
και συνείχε το είναι σας. 

Το κέφι και το μεράκι 
σας ήταν τέτοιο που δεν 
λογάριαζε χρόνο και κόπο.  
Απολαμβάνατε το άρωμα των 
ρόδων. Τ’ αγκάθια δεν στά-
θηκαν ποτέ εμπόδιο στην αγά-
πη σας.

Μιμηθήκατε το Χριστό, 
που «ουκ ήλθε διακονηθήναι, 
αλλά διακονήσαι» (Μάρκ. ζ´ 
45).

(Από Τιμητική εκδήλωση για 
εθελοντές της ΣΕΑΔ Λάρνακας).

ΔΔ



ΔισέλιδοΗ πλεύση μας;Μιλούμε για μια επανάληψη. (Μάρκ. θ΄1)
Αυτή συνήθως μας κουράζει.Θέλουμε να την αποφύγουμε.Δυσανασχετούμε συχνά: “Πάλι τα ίδια;”

Το ξαναζεσταμένο φαγητό δεν μας ανοίγει την όρεξη.

Μας απωθεί.Μας απομακρύνει.Προτιμούμε κάτι νέο.Πρωτότυπο.Ανεπανάληπτο ίσως.Στην περίπτωσή μας, μιλούμε για τη διδασκαλία του 

λόγου του Θεού.Την ευτυχία.Τη σωτηρία.Την αναζήτηση του Παραδείσου.
Ο Χριστός δεν κουραζόταν να διδάσκει.
Βοηθούσε τους άλλους να βρουν το δρόμο τους.

Ήθελε να φέρει τη Λύτρωση.Να κάμει τους ανθρώπους κοινωνούς της Βασιλείας του 

Θεού.
Εφάρμοζε ο ίδιος αυτά, που δίδασκε.
Εμείς; Που τοποθετούμαστε λοιπόν; Ποιά η θέση μας;

Αυτό το “και πάλιν” μας λέει τίποτε;
Μας καθορίζει πλεύση;Πορεία ζωής;Και το έχουμε τόση ανάγκη. Ιδιαίτερα στις μέρες μας.

+ο π. Γ.
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Καθημερινά

Μια εικόνα

l Η ευτυχία αποτελείται από 
τόσα πολλά κομμάτια, που 
είναι φυσικό πάντα κάποιο να 
λείπει.

l Ο γάμος δεν είναι ένα 
πρόβλημα, στο οποίο καλείσαι 
να βρεις λύση. Είναι άθροισμα 
δεδομένων καρδιάς και νου. 
Που πρέπει να συνεκτιμήσεις. 
Και να αποφασίσεις.

l Η ελπίδα είναι το λάδι, 
με το οποίο αλείφουμε τους 
τροχούς της ζωής.

l Η Εκκλησία είναι σαν το 
τζάκι. Άλλοι παίρνουν απ’ αυτό 
τη λάμψη κι άλλοι τη στάχτη.
Οι πρώτοι ασχολούνται και 
εμβαθύνουν στα θεία και 
υπερκόσμια της Εκκλησίας. 
Και απολαμβάνουν ζεστασιά. 
Οι άλλοι ανασκαλεύουν και                                
κουτσομπολεύουν τα ανθρώπι-
να και ευτελή. Που συμβαίνουν 
σε ανθρώπους της Εκκλησίας. 
Και... γεύονται στάχτη.

l Τα μικρά ρυάκια φλυαρούν 
με θόρυβο, γιατί δεν έχουν 
βάθος. Οι μεγάλοι ποταμοί 
κυλάνε σιωπηλοί.

Εκεί έξω...
«Το οφείλω στην κόρη μου 

όλο αυτό που κάνω. Δεν βοηθώ 
για να μου πει κάποιος “μπράβο”. 
Ούτε για να νιώσω καλύτερα. 
Πληγώνομαι καθημερινά που                                                    
ασχολούμαι με αυτό το 
πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να 
κάνω και αλλιώς. Μπορώ να 
χρησιμοποιήσω τη δημοσιότητα 
για καλό, για να βοηθήσω. 
Τα λεφτά που δίνει ο κόσμος 
πηγαίνουν στο Ίδρυμα “Ελπίδα”. 
Η δέσμευσή μου, είναι ότι το 
κάθε σεντ θα πηγαίνει μόνο σε 
οικογένειες που έχουν ανάγκη» 
(Λ. Φ.). 

Ο πόνος και η θλίψη έγιναν 
δράση. Σήμαναν κινητοποίηση 
κι αναζήτηση των πονεμένων. 
Έγιναν ανάγκη για προσφορά 
χαράς στους θλιβομένους της 
ζωής. 

Φαίνεται πως είναι η μόνη 
διέξοδος που έχουμε. Να στρα-
φούμε στους άλλους. Το δικό 
μας πρόβλημα κι η ταλαιπωρία 
μπαίνουν στο περιθώριο. Σμικρύ-
νονται. Εξαφανίζονται. 

Το δόσιμο μετουσιώνει τη 
λύπη σε χαρά. Την απελπισία σε 
ελπίδα. Την απραξία σε ενεργη-
τικότητα.

Έξοδος λοιπόν. Από τον 
εαυτό μας. 

Εκεί έξω υπάρχει το Φως. 
ΔΔ


