
δισέλιδοδισέλιδο

[Ένα]     ...τηλεγράφημα[Ένα]     ...τηλεγράφημα

  και αυτοί εξηγούντο...

Κάνεις την οικία σου υπομονή, για να την βάζεις μπροστά, όταν 
είναι απαραίτητο.                                                      γ.

Πού. . . ;
Εντυπωσιάζει η προστακτική Του. 
“Δότε”. 

Έχουν να δώσουν; 
Μπορούν; 

Έχουν διάθεση; 
Αντιπαρέρχεται ο Χριστός το σημείο. Ξέρει τι λέει. Μα και τι κάμνει. 
Παρά τις αντιρρήσεις των μαθητών, επέρχεται η λύση. Ο στόχος 

επιτυγχάνεται. 
Όλοι είναι ικανοποιημένοι τώρα. 
Και οι Απόστολοι; Από έκπληξη 

σ’ έκπληξη. 
Αρχίζουν σιγά-σιγά να συνειδητοποιούν 
κάποια πράγματα. Κάποιες αλήθειες για το Χριστό. 
Παρά τη διαμαρτυρία της λογικής τους προσαρμόζονται. Υπακούουν. 
Βλέποντας το γεγονός τούτο μόνο του εντυπωσιαζόμαστε. 

Βεβαιωνόμαστε και πάλι για τη θεότητα του Χριστού. 
Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Μια άλλη οπτική γωνία. Και δεν πρέπει 

να περάσει απαρατήρητη. 
Υπάρχει θέμα προσφοράς. Προς τον άνθρωπο. 

Μια προσφορά ενεργοποιημένη. 
Ας μην ξεχνούμε. Ό,τι προσφέρεται στον (συν)
άνθρωπο, στο Χριστό προσφέρεται. 

ζ.α



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Γράμμα από το μέτωπο
Αντιγράφουμε απόσπασμα από ένα γράμμα που στάλθηκε από το 

μέτωπο του πολέμου.
«Δώσε τα φιλιά μου σ’ όλους.
Στον πατέρα μου πες του, ότι βαστάμε. Δεν υπάρχει δειλός ανάμεσά μας.
…Να πείτε στη μάνα μου ότι όλες οι σφαίρες ήταν στο στήθος και 

καμία στην πλάτη…
Είναι και ένας παπάς μαζί μας.
Μας εξομολόγησε. Μας κοινώνησε.
Σαν να φάγαμε και ήπιαμε θάρρος, ελπίδα και ειρήνη.
Εδώ στα βουνά, η μόνη παρηγοριά μας, είναι ο ουρανός.
Η μόνη μας μάνα εδώ, είναι η Παναγιά.
Ο Θεός είναι μαζί μας».
Αν ήταν ποτέ δυνατόν με στήριγμα τη μάνα Παναγιά και σκέπη και 

παρηγοριά τον ουρανό, να μην πολεμούν οι φαντάροι, στον πόλεμο του 
‘40, σαν Έλληνες! 

«Όλες οι σφαίρες στο στήθος…».
Αυτός είναι ο Έλληνας!                                                                      ΔΔ

l Η ζωή είναι σαν το νόμισμα. Μπορείς να την ξοδέψεις όπως 
θέλεις. Αλλά  μόνο μια φορά.
l Εκείνος, που ακολουθεί τον όχλο, γρήγορα χάνεται μέσα σ’ 
αυτόν.
l Αυτό που είσαι, μιλάει τόσο δυνατά, ώστε δεν μπορεί ν’ 
ακουστεί αυτό που λες.
l Όσα πάθη έχει η ψυχή, τόσους και αφέντες.
l Βία είναι να ξυπνάς από το χάραμα. Να δουλεύεις 8 με 10 
ώρες για 700 ευρώ. Και να μην τολμάς να πεις κουβέντα, 
γιατί ξέρεις ότι 100 βιογραφικά περιμένουν στο γραφείο του 
αφεντικού σου. 
l Aν είσαι ένα θαυμάσιο σιδερένιο, μπρούντζινο ή 
χρυσό λυχνάρι, δεν είναι αρκετό. Πρέπει να έχεις 
φως. Να λάμπεις.
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  και αυτοί εξηγούντο...

Κανείς δεν έχει την δική σου καρδιά, για να βολεύει εκεί 
τους πάντες.                                                                     γ.

Προσφέρεται . . .
Ο Χριστός δεν ταράχθηκε. Δεν ανησύχησε. Ούτε καν 

προβληματίστηκε.
Οι σοβαρές κινήσεις του Ιησού προσγειώνουν τους μαθητές. 

Το θαύμα λοιπόν γίνεται. 
Έφαγαν όλοι. Χόρτασαν. Ικανοποίησαν την πείνα τους. 

Υπήρξαν και περισσεύματα. Ο Χριστός καλύπτει όλες τις ανάγκες 
των ανθρώπων. 

Πρώτσ έδωσε στους ανθρώπους να καταλάβουν ποιος είναι ο σκοπός 
της ζωής τους. 

Θέλησε να συμφιλιώσει τα παιδιά 
με τον Πατέρα. Να έλθουν κοντά Του. 
Στην αγκαλιά Του την πατρική.    

Να συνειδητοποιήσουν, ότι Εκείνος φροντίζει για όλους. Και για όλα. 
Η δεύτερή Του κίνηση; Ήταν η θεραπεία. Πρόσφερε την υγεία στους 

ταλαιπωρημένους. Τους αρρώστους. Ότι χρειαζόταν ο καθένας. 
Κι ήταν πολλοί οι ανήμποροι. Πολλές οι περιπτώσεις. Κι οι αρρώστειες 

τους. Κι ο Χριστός; Αφειδώλευτα πρόσφερε την υγεία. Τη δυνατότητα 
επιβίωσης. 

Χωρίς (όσο το δυνατό)βάσανα. 
Τρίτο; Το φαΐ. Οι υλικές τους ανάγκες ικανοποιήθηκαν 

τώρα και τούτες. 
Εκείνο που άνετα προσέχει κανείς, είναι η 

ιεράρχησή Του. ζ.α.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Αντί μνημοσύνου
«Πέρασα πριν από λίγο και από το νεκροταφείο», συνέχισε, 

«πέρασα και από σπίτια ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια αντέχουν 
και είναι εδώ και κατέληξα στο σχολείο.

Ίσως αυτή ήταν η πιο σωστή σειρά της διαδρομής. Ίσως εδώ είναι 
που καταλαγιάζουν και ισορροπούν όλα τα συναισθήματα. Γιατί 
όταν βλέπεις τα παιδιά, όταν βλέπεις το χαμόγελο στα  μάτια τους, 
νιώθεις ότι αυτό είναι το φως, αυτός είναι ο δρόμος και αυτή είναι μια 
χαραμάδα ελπίδας που ζουν όλοι σήμερα εδώ.

Γι’ αυτήν τη χαραμάδα της ελπίδας έχουμε υποχρέωση όλοι ν’ 
αγωνιστούμε, απ’ όποιο μετερίζι κι αν βρισκόμαστε, για να βγάλουμε 
πόρτα».

Φώφη Γεννηματά, 8 Απριλίου 2005. Από την επίσκεψή της στο 
Ριζοκάρπασο.

Αντί μνημοσύνου και ελάχιστη τιμή και εκτίμηση για την αγάπη της 
προς την Κύπρο.

ΔΔ

l Η αμαρτία έκανε τον άνθρωπο πνευματικά ορφανό. Ο 
Γολγοθάς τον επανέφερε στη χαμένη του κληρονομιά.
l Σημασία δεν έχει το πόσα χρόνια βίου εκάλυψες, πόσα 
χρόνια μέτρησες, αλλά σε πόσες βολές της ζωής σου 
σκόπευσες επιτυχημένα.
l Δεν υπάρχει αγάπη. Υπάρχουν ενδείξεις της αγάπης. 

( Ζ α ν  Κ ο κ τ ώ )
l  Βία είναι να κόβεις τα παιδιά από το φροντιστήριο, γιατί 
δεν φτάνουν τα λεφτά, ενώ ήδη πληρώνεις για δωρεάν 
παιδεία. 

l Ο Χριστός χαρίζει αιώνια ζωή. Η αμαρτία όχι μόνο κλέβει  
την αιώνια ζωή, αλλά καταστρέφει και τούτη με 
το δηλητήριο της.
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  και αυτοί εξηγούντο...

Ουρανό
Στη Βηθλεέμ προσέχουμε τέσσερα μεγάλα γεγόνοτα.

1. Μια μεγάλη αντίθεση. Μια φάτνη κι ένα ξενοδοχείο. Δύο 
είδη καρδιών.

Υπάρχει θέση για εργασία. Δείπνα. Τέρψεις κοσμικές. Αμαρτία.
Ο Χριστός μένει στη φάτνη. Χωρίς θέση. Γιατί οι δικοί του δεν τον 

δέχθηκαν. Ουσιαστικά πληγωμένους και παραγκωνισμένους. Με μορφή 
δούλου. Σε φτώχεια. Περιφρονημένος. Άγνωστος. 

Και είναι ο Σωτήρας. 
2. Μια μεγάλη έκπληξη.
Οι ποιμένες αισθάνθηκαν φόβο. Δεν 

μπορούν να συλλάβουν το μέγεθος των 
γεγονότων. Πηγαίνουν στο σπήλαιο. 
Αντιλαμβάνονται. Και υποκλίνονται. 

3. Μια μεγάλη αγγελία. 
               “Χαράν μεγάλην”. 

“Ετέχθη υμών σήμερον σωτήρ.”
Τελικά, ο Ιησούς σώζει. Μικρούς και μεγάλους. Αιώνια. 
Συγχωρεί όλες τις αμαρτίες. Όλους τους αμαρτωλούς και όσους οι 

άνθρωποι δεν θέλουν να συγχωρήσουν. 
Ο Χριστός προσφέρει ουρανό. Καθαρίζει τις ψυχές 

στα του Αγίου Πνεύματος. Δέχεται εκείνους που τον 
ακολουθούν. Γίνεται ο σωτήρας των ανθρώπων ο 

μοναδικός. Συμφιλιώνει τους ανθρώπους με το Θεό.     
ζ.α.      

Κανείς δεν έχει το δικό σου μυαλό και τη δικιά σου διαίσθηση για να 
φυλάγεται στα κρύα.                       γ.



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Χαμογέλα
Τα ηλιοτρόπια είναι γνωστό ότι γυρίζουν προς τον ήλιο. Έτσι τα ‘μάθε ο Θεός.
Τι συμβαίνει όμως τις συννεφιασμένες και βροχερές μέρες που ο ήλιος 

είναι κρυμμένος;
Δεν έτυχε να δείτε; Απίστευτο!
Γυρίζει το ένα στο άλλο και μοιράζονται την ενέργειά τους. 

Αυτοσυντήρηση και αλληλεγγύη.
Η φύση είναι εκπληκτική! Λειτουργεί με τον τρόπο του Θεού.
Φανταστήτε να το εφαρμόζαμε αυτό στη ζωή μας. Οι ευάλωτοι 

άνθρωποι μερικές φορές παθαίνουν κατάθλιψη. Τους λείπει το φως. Κι αν 
ακόμα υπάρχει, δεν το βλέπουν.

Πού να στηριχθούν στην αδυναμία τους; Πού να βρουν το φως του 
ήλιου; Και είναι τόσο απαραίτητο για επιβίωση.

Η φύση μας διδάσκει πολλά.
Το παράδειγμα των όμορφων ηλιοτροπίων «φωνάζει».
Ο ένας δίπλα στον άλλο. Όχι απέναντι. Υποστηρίζοντας δίνουμε και 

παίρνουμε δύναμη.
Μοιράζουμε χαμόγελα και καλωσύνη. Κι η ομορφιά των ηλιοτροπίων 

χαμογελά στη ζωή μας!                                                                           ΔΔ

l Ένα  μικρό λυχναράκι, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, διακρί-
νεται από δυο μίλια μακριά.
l Λύτρωση είναι να μην υπολογίζεις σε πρόσωπα. Να μη 
λογαριάζεις απειλές. Να μη λατρεύεις τον εαυτό σου. Να 
στηρίζεσαι αποκλειστικά στην άπειρη αγάπη του Θεού.
l Βία είναι να παρακολουθείς τα σκάνδαλα  να περνούν από 
μπροστά σου σαν παραμύθι. Να κουκουλώνονται από όλους. 
Να μην μπαίνει κανείς φυλακή και να τελειώνουν με ένα 
«ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα». 
l Η πιο μεγάλη σύνεση είναι να ζητούμε από το Θεό να γίνεται 
παντού και πάντοτε το θέλημά Του. Το «Γενηθήτω το θέλημά 
Σου» της Κυριακής προσευχής.
l Γίνετε πλούσιοι κάνοντας τους άλλους ευτυχείς.
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Πότε λοιπόν θ’ ανθίσουνε τα χέρια μας ένα χαιρετισμό χαράς 
σπάζοντας τα θερμόμετρα της πίκρας και της έγνοιας; Σπάζοντας 
χειροπέδες δεκαπέντε ρουμπινιών. Πότε θ’ άλλάξει ο αγέρας μέσα στις 
ψυχές  μας; (Βύρων Λεοντάρης)                                                                              γ.

Ναι. . .
Σηκώνει στην πλάτη Του τις αμαρτίες μας. Και το Σταυρό 

Του. Θυσιάζεται για μας. Για να κερδίσουμε την υιοθεσία. 
Προλειαίνει το έδαφος, ώστε να πάμε στον Πατέρα. Μας κάμνει 

κληρονόμους της Βασιλείας Του. 
Η ψυχή του ανθρώπου σκιρτά από χαρά. Ήλθε ο Σωτήρας. 
Ασφαλώς θα γεμίσει χαρά η καρδιά μας. Να μιμηθούμε τους 

ποιμένες. Ήταν στα σκότη. Είδαν το ουράνιο φως. Κατελήφθησαν 
από μεγάλο θαυμασμό. Άκουσαν τα 
λόγια του Θεού. Υπάκουσαν. Βρήκαν 
το Σωτήρα. 

Είναι καιρός η ειρήνη και η ευδοκία να γίνουν πραγματικότητα. 
Να σταματήσουμε να εμποδίζουμε τη Χάρη του Θεού να δουλέψει 

για τη σωτηρία μας. 
Ο Μέγας Ειρηνοποιός έρχεται κι εφέτος. 
Ας μην Τον αφήσουμε να περιμένει έξω από τα σπίτια και τις 

καρδιές. 
Ας του φωνάξουμε δυνατά: 

“Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού”.
Και η απάντηση δεν θ’ αργήσει:

“Ναι, έρχομαι ταχύ”.                                   ζ.α.         



 Μια εικόνα

Τά εν τη οδω...‘     ~’

Όπως τον Ήλιο                           

Ανάμεσα στο ήθος και την κακία. Την ελπίδα και την απελπισία που 
μέσα μας αντιπαλεύουν, ψάχνουμε την παρήγορη αγκαλιά του Θεού.

Η ευσπλαχνία Του μας στέλνει ψήγματα ελπίδας. Βρίσκει τρόπους και 
μέσα.

Κάθε συνάνθρωπος που αγωνίζεται, αναπτερώνει τις ελπίδες.
Ίσως γιατί απλά μας υποδεικνύει το εφικτό της σύνδεσης μαζί Του.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιων ανθρώπων. Αγωνίστηκαν 

αγόγγυστα και αναχωρώντας συνδέθηκαν με τον Θεό.
Αυτή η αναχώρηση πολλές φορές συγκλονίζει. Έκαμαν τη ζωή τους 

ένα κερί καιόμενο. Φωτίζουν. Λιώνουν και χάνονται!
Χάνονται στην παρουσία του Θεού.
Αυτή η σύνδεση με το Θεό μετουσιώνει το κερί τους σε θεϊκό.

Εξαίσιο. Που εκπέμπει φως από τη Φάτνη. Και διαλύει την καταχνιά του 
χειμερινού τοπίου.

Φωτίζει και ζεσταίνει τις παγωμένες καρδιές μας.

Όπως τον Ήλιο την ώρα που γεννιέται.                                             ΔΔ

l Η γη μας είναι φτωχή, αλλά πέρασε ο Χριστός και την ευλόγησε 
( Ν τ ο σ τ ο γ ι έ φ σ κ ι )

l Να πιστεύω στην προσωπική μου αδυναμία και να εμπιστεύομαι 
στη δύναμη του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο μυστικό για μια μόνιμη 
και σταθερή πνευματική ζωή. 
l Όποιος πιστεύει στη θεία Πρόνοια και με ταπεινοφροσύνη και 
απλότητα ατενίζει σ’ αυτήν, βρίσκει τη λύση όλων των μυστηρίων 
και των προβλημάτων της ζωής. Της δικής του και των άλλων.  
l Αν ο άνθρωπος δεν δοξολογήσει τον “εν υψίστοις Θεόν”, δεν θα 
βρει “επί γης ειρήνην”.
l  Το όνομα του Ιησού “Εμμανουήλ” ( ο Θεός είναι μαζί μας) 
είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού προς τον 
άνθρωπο. 
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