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Ισχύουν

Γιατί να μην έχουν μαζύ τους οι μαθητές του Χριστού 
δύο χιτώνες; (Μαρκ. στ’ 9) Απορία.

Για τρεις λόγους:
α. Όταν έχουν μαζύ τους δύο, θ’ αποσπάται συνεχώς η 

προσοχή τους. 
Θα θέλουν να φροντίζουν τους χιτώνες τους. Και όχι το 

κήρυγμα του Ευαγγελίου. 
β. Θα προκύπτει θέμα επίδειξης.
Στόχος τους δεν είναι να δείξουν την περιουσία τους 

στους ανθρώπους, αλλά να τους διδάξουν το Ευαγγέλιο 
της σωτηρίας. 

Οι ακροατές πρέπει να παρακολουθούν τα  κηρύγματά 
τους και όχι να βλέπουν τα ρούχα τους. 

γ. Χρειάζεται, η ζωή τους να χαρακτηρίζεται για τη 
λιτότητά της. 

Η λιτότητα είναι αρετή. Βασική μάλιστα.
Δεν επιτρέπεται ο κήρυκας του Ευαγγελίου να ζει στη 

χλιδή. Την πολυτέλεια. 
Να είναι άνετος, ναι. 
Όχι όμως ότι άλλο.
Αυτά βέβαια ισχύουν και για εμάς. Ανάλογα με την 

περίπτωση.
Τα λαμβάνουμε υπ’ όψη άραγε;
Και πόσο; 

+o π.Γ.
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l Ποτέ δεν έγραψε βιβλίο. Και όμως οι βιβλιοθήκες όλου του 
κόσμου δεν μπορούν να χωρέσουν  τα βιβλία που γράφηκαν γι’ 
Αυτόν.
l Να αγαπάς την αλήθεια σημαίνει να υπομένεις το κενό, και 
ύστερα να αποδεχθείς το θάνατο. Η αλήθεια βρίσκεται από τη 
μεριά του θανάτου.
l Η ταπεινότητα είναι η άρνηση να υπάρξουμε έξω απ’ το Θεό. 
l Κοιμόμουν  κι ονειρευόμουν ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα 
και είδα ότι η  ζωή είναι χρέος. Πάλεψα και με απορία είδα ότι 
το χρέος είναι χαρά.
l Όπως με το να παίρνεις, γεμίζει το χέρι σου, έτσι και με το να 
δίνεις, γεμίζει η καρδιά σου. (Λ.  Τολστόϊ)

l Το καλόν ουκέστι καλόν, εάν μη καλώς γένηται.

Έτος ΜΓ’ Αρ. 138(1327), 2 Ιουνίου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση: Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Τον περασμένο μήνα κάηκε ένα μέρος της Παναγίας των 
Παρισίων.

Δεκάδες επιχειρηματικοί όμιλοι ευαισθητοποιήθηκαν. 
Με αποτέλεσμα μέσα σε 24 ώρες να μαζευτούν σχεδόν ένα 
δισεκατομμύριο ευρώ για την αποκατάστασή της.

Για τα παιδιά της Υεμένης δεν υπήρξε καμμιά ευαισθητοποίηση 
από κανένα όμιλο.

Με αποτέλεσμα κάθε 10 λεπτά να πεθαίνει ένα παιδάκι από τις 
1,800,000 που υποφέρουν από την πείνα και τις αρρώστιες. 

Με λόγια καταδικάζουμε το ρατσισμό. Μιλούμε για ισότητα. 
Φαίνεται ότι στον κόσμο μας, τον αγγελικά πλασμένο, υπάρχουν 
ίσοι άνθρωποι και πιο... ίσοι.

Πώς αφήσαμε την απανθρωπιά να μας κυβερνά;
Πώς καταφέραμε ν’ αποξενωθούμε;
Ποιος στη θέση της καρδιάς μας μάς έβαλε πέτρα; 
Πού πήγαν τα αισθήματα και οι πραγματικές ευαισθησίες για 

του διπλανού μας τα προβλήματα;
Πώς κοιμώμαστε τις νύχτες μπροστά σε εικόνες ανατριχιαστικές;
Μας έγινε συνήθεια ο πόνος. Η πείνα κι η ταλαιπωρία των άλλων.  

Δυστυχώς!...                                                                                           Δ.Δ.

Συνήθεια(;)
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Ποιός;

Ιδού λοιπόν ο πυρήνας του κηρύγματός τους. Η μετάνοια. 
(Μαρκ. στ’ 12)

Ήταν ο ύψιστος σκοπός.
Το πιο εξαιρετικό μήνυμα.
Η πιο όμορφη είδηση. 
Η πρόσκληση για μετάνοια.
Η προσφορά της λύτρωσης.
Ήταν και κάτι άλλο όμως. Το κήρυγμα ήταν προσωπικό. 
Αναφερόταν στον καθένα προσωπικά. 
Αμεταβίβαστα. 
Έπαιρνε μορφή διαλόγου. Ενός διαλόγου που γινόταν 

προσωπικά με τον καθένα. 
Εξατομικευμένα. 
Παρά το ότι μπορεί να ήταν μονόλογος. 
Και κάτι άλλο. Πιο βασικό. 
Η λύτρωση προσφερόταν δια του Ιησού Χριστού. 
Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν ο κάθε ακροατής να 

συνδεθεί προσωπικά μ’ Εκείνον.
Να Του προσφέρει τον εαυτό του. 
Να πάρει τη σωτηρία από το Χριστό.
Κι όχι από οποιοδήποτε άλλο.
Ο διάλογος με τον καθένα ήταν αποτέλεσμα σύνδεσής 

του με το Χριστό.
Ποιός άλλος προσφέρει στον άνθρωπο λύτρωση;

+o π.Γ.
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Έτος ΜΓ’ Αρ. 139(1328), 9 Ιουνίου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Η αναγκαιότητα είναι η οθόνη που μπαίνει ανάμεσα στο Θεό 
και σε μας, για να μπορούμε να υπάρχουμε. Ανήκει σε μας να 
τρυπήσουμε την οθόνη, για να πάψουμε να υπάρχουμε.
l Η πραγματική μας ζωή αποτελείται κατά τα τρία τέταρτα 
και πλέον από φαντασία και μυθοπλασία. Σπάνιες είναι οι 
πραγματικές σχέσεις με το αγαθό και το κακό.
l Όπου ο Θεός, εκεί αγάπη. Έιρήνη. Δικαιοσύνη.
l Η ευγένεια είναι το κλειδί για όλες τις πόρτες.
l Ένας σιδηρουργός δεν παίρνει στα χέρια του ταυτόχρονα δυό 
σφυριά.
l Αν χρεισιμοποιείς τεχνάσματα στη λογική, ποιόν άλλον 
θαρρείς πως εξαπατάς εκτός από τον εαυτό σου; (L .  Wittgenstein)

l Kανένας νικητής δεν πιστεύει στην τύχη. (Νίτσε)

Βραζιλιάνος, ερασιτέχνης ψαράς, βρήκε στην παραλία έναν 
πανέμορφο, αλλά ετοιμοθάνατο, πιγκουίνο καλυμμένο με 
πετρέλαιο. 

Με τις φροντίδες του, το άτυχο πουλί ανένηψε. Και δεν ήθελε 
να φύγει. 

Αναγκαστικά όμως αποχωρίστηκαν, λόγω της νομοθεσίας στη 
χώρα.

Ένα χρόνο μετά, είδε τον πιγκουίνο να επιστρέφει. Έίχε διανύσει 
κολυμπώντας 8000 χιλιόμετρα. 

Αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια.
«Αγαπώ αυτόν τον πιγκουίνο σαν να είναι δικό μου παιδί. 

Πιστεύω ότι και εκείνος με αγαπά.
Δεν αφήνει κανένα να τον ακουμπήσει εκτός από 

εμένα. Ξαπλώνει στα πόδια μου. Με αφήνει να τον βρέχω.  
Τον ταΐζω. Απολαμβάνει τις αγκαλιές μου».

Η ευγνωμοσύνη στο αποκορύφωμά της. Από ένα ζώον που 
διδάσκει τον άνθρωπο. Πολλές είναι οι περιπτώσεις που ξεχνούμε 
τις ευεργεσίες. Συχνά αντιδρούμε. Τα ζώα μας παραδίνουν 
μαθήματα «ανθρωπιάς». Δ.Δ.

Maθήματα...
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Να το ζήσουμε

Το έργο της θεραπείας των ανθρώπων δεν ήταν κάτι απλό. 

Ούτε προσωρινό. 
Μα ούτε και παροδικό. 
Ήταν κάτι βασικό. (Μαρκ. στ’ 13)
Και το πέτυχαν οι μαθητές. 
Γιατί άραγε; 
Διότι ήταν συνδεδεμένοι με το Χριστό. 
Εν ονόματι του Χριστού θεράπευαν. 
Δεν ήταν η δική τους αξία. Δύναμη. Επιτυχία. Αγιότητα. 
Έπαιρναν τη Χάρη επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού.
Αυτός τους έστειλε.
Τους ενδυνάμωνε.
Είχαν ευλογηθεί από το Χριστό να επιτελέσουν αυτό το 

έργο.
Το πραγματοποίησαν.
Αυτό ισχύει και σήμερα. Και πάντα.
Χρειάζεται βέβαια συνδυασμός πίστης και σωστής 

επίκλησης του ονόματός Του. Αυτά τα δύο πάνε μαζί.
Το έχουμε άραγε συνειδητοποιήσει;
Καιρός να το δούμε.
Και να το ζήσουμε.

+o π.Γ.
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Έτος ΜΓ’ Αρ. 140(1329), 16 Ιουνίου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Η επιστήμη μας έχει κάνει θεούς, πριν ακόμα γίνουμε άξιοι να  
είμαστε άνθρωποι.  (Ζαν Ροστάν)

l Αδελφός υπ’ αδελφού βοηθούμενος, ως πόλις οχυρά και 
υψηλή. (Σολομών)

l Η ενεργητικότητα και η μελαγχολία είναι δύο πράγματα 
ασυμβίβαστα. Αν θέλεις λοιπον να μη μελαγχολεις, κάνε κάτι.
l Η ελευθερία δεν είναι απαίτηση, αλλά παραίτηση. Δεν είναι 
διεκδίκηση, αλλά υποχρέωση. Δεν είναι δικαίωμα, αλλά θυσία.
l Όπου υπάρχει ακόμη (λίγη) ντροπή, εκεί και η αρετή από την 
καρδιά δεν έχει ολότελα σβήσει.
l Όποιος ξεχνάει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την 
επαναλάβει. (Σολζενίτσυν)

Δόσιμο. Ναι.

Μια ομάδα, με το θέατρο και τη μουσική τους, μιλούν στις 
καρδιές των πονεμένων.

Έπισκέπτονται μονάδες ηλικιωμένων και παιδιών. Ανοίγουν 
την καρδιά τους. Σκορπούν χαμόγελα. Μιλούν με τους μεγάλους.
Παίζουν με τα παιδιά. Χαρίζουν στιγμές ομορφιάς ανεπανάληπτες.

Σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, κάποιοι έκαναν τρεις 
μήνες να... μιλήσουν με κάποιους. Σήμερα μίλησαν. Τραγούδησαν.
Χόρεψαν.

Ένα παιδάκι με κινητικά προβλήματα περπάτησε. Και ήλθε 
κοντά μας.

Μπορεί κανένας να μετρήσει το μέγεθος της ικανοποίησης;
Ν’ ασχοληθεί με το μέτρο της ελπίδας, που ξεχείλισε τις ψυχές 

τόσων ανθρώπων; Μικρών και μεγάλων; 
Έίναι αξιοθαύμαστη η ενέργεια. Κρύβει απέραντη αγάπη και 

έγνοια για το συνάνθρωπο. Δόσιμο καρδιάς απεριόριστο.
Κάτι που δυστυχώς ξεφτίζει στην εποχή μας. Σε βαθμό που 

μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος πόσο απέχουμε από το σημείο 
μηδέν.

Θα ξυπνήσουμε άραγε ποτέ;
ΔΔ
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Μήπως...;

«Τέκτων…» (Μαρκ. στ’3)
Ήταν η αντίρρηση των χωριανών Του. 
Μα δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ; 
Ο γνωστός; Που έχει συγγενείς τους… (τάδε;)
Υπήρχε προκατάληψη. 
Του Χριστού προηγείται η γνώμη που έχουν γι’ Αυτόν. 

Είναι ένας άσημος(!) 
Πώς και μας τα λέει τούτα τα πράγματα; 
Η προκατάληψη πηγαίνει πάντα πρώτη. 
Ρυθμίζει καθοριστικά τη ζωή των ανθρώπων.
Επηρεάζει τη στάση και τη συμπεριφορά μας. 
Κατευθύνει την αντίδρασή μας.
Προλαβαίνει να δημιουργήσει εντυπώσεις. 
Να υποκλέψει θέσεις. Και στάσεις. 
Αρνητική η όλη κατάσταση.
Μόνο καταστροφή φέρνει.
Τίποτα καλό. 
Γι’ αυτό και πρέπει να το προσέξουμε. 
Πριν μας καταστρέψει. 
Όταν αποδειχθεί στο τέλος η πλάνη, τότε διαπιστώνεται 

πόσο εκτός προγράμματος ήταν η στάση μας.
Κι η συμπεριφορά μας.
Είμαστε σίγουροι όμως, ότι τότε δεν είναι αργά;

+o π.Γ.
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Έτος ΜΓ’ Αρ. 141(1330), 23 Ιουνίου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

l Όταν μιλάμε, σπέρνουμε. Όταν ακούμε, θερίζουμε. (Αββάς 
Ησύχιος)

l Χωρίς την μελέτη των Γραφών, είναι αδύνατο να σωθεί ο 
άνθρωπος. (Χρυσόστομος) 

l Με την αύξηση των χρημάτων, αυξάνει και η αγάπη του 
χρήματος.

l Aπ’ της κότας το αυγό, κοτόπουλο θα βγει. Ακόμη κι αν φίδι 
το κλωσσήσει.

l Αυτό που μας αποδυναμώνει, δεν είναι οι δυσκολίες. Μα 
οι ευκολίες.

l Πολλοί λένε προσευχές. Πολύ λόγοι προσεύχονται.
l Ό πολιτισμένος άνθρωπος έμαθε να πετά στους ουρανούς. 

Ξέχασε όμως να περπατά με τους συνανθρώπους του.

Πότε;
Βεζύρης προσκάλεσε το χότζα σε δείπνο.
Μόλις τέλειωσε τη δουλειά του, εκείνος πήγε με τα ρούχα 

που φορούσε. Ηταν κοντά στο μέγαρο. Σκέφτηκε: “Αφού με 
ξέρουν. Δεν χρειάζεται να ντυθώ επίσημα”.

Οι θυρωροί όμως που τον είδαν με τα ρούχα της δουλειάς, 
δεν του άνοιξαν.

«Δεν μπορείς να μπεις έτσι».
Έφυγε απογοητευμένος. Στη συνέχεια άλλαξε ιδέα. Βάζει τα 

χρυσά του ρούχα και επιστρέφει.
Αμέσως άνοιξαν οι πόρτες. Τον οδήγησαν στο τραπέζι. 

Προτού καθίσει, έβγαλε τα ρούχα τα χρυσά. Τα απέθεσε στο 
τραπέζι.

-Γιατί το κάνεις αυτό;
-Έβαλα τα ρούχα να φάνε. Αφού είναι αυτά που θέλατε και 

όχι εμένα.
Μετρούμε το φαίνεσθαι και όχι το είναι. Μας ενδιαφέρει το 

εξώφυλλο. Και όχι το περιεχόμενο του βιβλίου.
Μένουμε στο έξωθεν του ποτηρίου. Και παραγνωρίζουμε το 

έσωθεν. 
Πότε θα μάθουμε ν’ αξιολογούμε σωστά; ΔΔ
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Σοβαρό

«εθαύμαζε» (Μαρκ. στ’ 6)
Η λέξη τούτη εδώ έχει δύο σημασίες: 
Ένιωθε θαυμασμό. Η κατάπληξη.
Και με τις δύο έννοιες παίρνουμε εμείς το μήνυμα. 
Εθαύμαζε. 
Του είχε κάνει εντύπωση.
Τον προβλημάτισε.
Διερωτήθηκε ίσως: 
Μα είναι δυνατό; 
Και όμως ναι.
Έμεινε κατάπληκτος. 
Διεπίστωσε για μια ακόμη φορά πού μπορεί να οδηγήσει 

η προκατάληψη.
Για να κάμει ο Χριστός ένα θαύμα, έπρεπε να υπάρχουν 

οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
Η σχετική υποδομή. Η πίστη. 
Η θέληση του ενδιαφερομένου. 
Εδώ τίποτε δεν συμβαίνει. 
Κανένα στοιχείο δεν είναι θετικό. 
Η ατμόσφαιρα είναι καθαρά αρνητική. 
Πώς να κάμει θαύμα λοιπόν;   
Διερωτηθήκαμε κι εμείς ποτέ μήπως επηρεάζουμε ή 

εμποδίζουμε τη Χάρη του Χριστού να δράσει; 
Ή ακόμη μήπως βάζουμε προσκόμματα και εμπόδια; 
Σοβαρό το θέμα.              

+o π.Γ.



Δονήσεις

Κα
θη

με
ριν

ά

Μ
ΙΑ

 Ε
ΙΚ

Ο
Ν

Α

Έτος ΜΓ’ Αρ. 142(1331), 30 Ιουνίου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Αντωνίου

Ψάχνοντας...

l Η αγάπη πρέπει να μοιάζει  με τη δροσιά, η οποία κάθεται 
επάνω στ’  άνθη, όπως και στα αγκάθια. 

l Το πρώτο δείγμα της έκλυσης των ηθών είναι ο διωγμός 
της αλήθειας... Αλήθεια τώρα πια δεν είναι αυτό που είναι, 
αλλά αυτο που πείθουμε τους άλλους πως είναι. (Σενέκας)

l Όπου υπάρχει ένα “θέλω”, υπάρχει και ένας δρόμος.
l Πραότητα είναι μια αμετακίνητη κατάσταση του νου, που 

παραμένει ίδια και στις τιμές και τις περιφρονήσεις.
l Ό εγωισμός είναι ένας διπλός φακός. Μεγαλώνει τον εαυτό 

μας και μικραίνει τους άλλους. (Σταέλ Αννα)

l Πολλοί  λέμε το πρωΐ  “Πάτερ ημών”, αλλ’ ύστερα περνούμε 
τη μέρα μας σαν ορφανά!

l Το σπίτι είναι μια μορφή τ’ ουρανού. (Χόλλαντ)

Και ποιος δεν την ψάχνει. Ποιού δεν είναι πόθος και καημός;
Κυκλοφορεί μια ταινία τεσσάρων λεπτών. Θέμα της: Η 

αναζήτηση της ευτυχίας. 
Την ψάχνει στην αγορά. Αναζητά, ο παραγωγός, πιθανούς 

χώρους πώλησης. Αγόρασέ την, προτείνει. Μπορείς; 
Το ποτό είναι μια διέξοδος. Μήπως είναι κρυμμένη στον 

πάτο του ποτηριού ή της μπουκάλας;
Ένα διαρκές τρέξιμο στην πόλη έγινε η ζωή μας. Μπορεί να 

φέρει αυτό το πολυπόθητο αγαθό;
Γίναμε κυνηγοί χρημάτων. Ονειρευόμαστε την οικονομική 

άνεση. Και μαζί της και την ευτυχία μας. 
Συνήθως, με όλα τα πιο πάνω, μένουμε στα όνειρα. Πολλές 

φορές απατηλά και άπιαστα. Ονειροπολήματα δηλ.
Η στροφή στη φύση μπορεί να δώσει λύση; Με κίνητρο ν’ 

ανακαλύψουμε το Δημιουργό, έχουμε πιθανότητες. Η ομορφιά 
και η χάρη της οδηγούν στην ηρεμία της ψυχής και στην 
αναζήτησή Του.

Μαζί με την αναζήτησή του ανθρώπου ο στόχος μας έρχεται 
ολοένα και πιο κοντά. Δ.Δ.


