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Η μόνη

Φάντασμα (Μαρκ. στ’ 49) σημαίνει υποψία ανθρώπου.
Πλάσμα της φαντασίας.
Όχι κανονικός.
Οι μαθητές ένιωθαν ότι δεν ήταν ο Χριστός εκείνος που 

έβλεπαν. 
Ήταν (νόμιζαν) ψευδαίσθηση.
Συχνά κι εμείς παθαίνουμε το ίδιο. 
Συναντούμε το Χριστό.
Έχουμε όμως την εντύπωση, ότι είναι κάτι φανταστικό. 
Αποτέλεσμα; 
Χάνουμε πολύτιμο χρόνο.
Μα και πολύτιμες ευκαιρίες.
Αυτή η κατάσταση αποβαίνει σε βάρος μας. 
Υπάρχει κι η άλλη πιθανότητα. Να είναι κάτι φανταστικό 

κι εμείς να νομίζουμε, πως είναι Εκείνος. Ή κάτι δικό Του.
Ο χειρισμός μας τότε είναι πολύ επιπόλαιος. Μένουμε 

με τις εντυπώσεις.
Εφησυχάζουμε.
Επαναπαυόμαστε.
Δεν ανησυχούμε.
Και οι δύο περιπτώσεις είναι προβληματικές. 
Γιατί να μην καλλιεργήσουμε μια σωστή σχέση μαζί Του; 
Καλύτερη λύση δεν υπάρχει. 
Προσγειωμένοι. Όχι φαντασιόπληκτοι λοιπόν.
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l Για να μπορέσεις να επιτύχεις στη ζωή σου, θα πρέπει η 
επιθυμία σου για επιτυχία να είναι μεγαλύτερη από το φόβο 
σου για αποτυχία. 
l Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς, για να κάνεις ένα καλό,γιατί ποτέ 
δεν ξέρεις πότε θα είναι πολύ αργά να το κάνεις (Waldo Emer-
son)
l Αν θέλεις να δώσεις χαρά στους άλλους, δείξε τους καλωσύνη. 
Αν θέλεις εσύ να είσαι χαρούμενος, δείχνε καλωσύνη. 
l Μεγάλος ηγέτης δεν είναι κατ’ ανάγκην κάποιος που κάνει 
μεγάλα πράγματα. Είναι εκείνος που εμπνέει τους άλλους να 
κάνουν μεγάλα πράγματα. 
l Χρειάζεται θάρρος, για να σπρώξει κανείς τα πράγματα προς 
τα εμπρός. Το μέλλον ανήκει σ’ εκείνους, που πιστεύουν στην 
ομορφιά των ονείρων. 

Καταφύγιο μοναδικό. Στήριγμα ακαταμάχητο. Είδος πρώτης 
ανάγκης.

Μιλούμε για τη φιλία. Την αληθινή. Που συνδέει τους ανθρώπους 
με δεσμούς άρρηκτους.

Πλούσιος ή φτωχός. Μορφωμένος ή αγράμματος. Διαπιστώνουν 
καθημερινά, πως τα υλικά αγαθά δεν συμπληρώνουν όλο το φάσμα 
της ζωής τους. Αναζητούν συμπλήρωμα. Κάτι που θα γεμίσει την 
ψυχή τους.

Και το βρίσκουν στη φιλία. Στη φιλία που δε λογαριάζει συμφέρον 
ή απόλαυση.

Μοναδικό κίνητρο η κοινή εκτίμηση αρετών και ιδανικών. 
Είναι οι άνθρωποι και οι αξίες στις οποίες πιστεύουν, που 

αποτελούν το μέτρο της φιλίας και των δεσμών.
Πόσο κρατούν;
Συνήθως μέχρι τέλους. Όμως χρειάζονται χρόνο και εμπιστοσύνη.

Για να σφυρηλατηθούν σωστά.
Κι άμα πετύχουν, οι σχέσεις γίνονται όμορφες. Ωφέλιμες κι 

απολαυστικές.
Όταν σέβεσαι τον άλλο και νοιάζεσαι για το καλό του, χαίρεσαι 

και μόνο που είσαι μαζί του.
Απολαμβάνεις την παρουσία του, όσο δεν φαντάζεσαι.
Καλή Κατασκήνωση  ΔΔ

Mέχρι τέλους
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Χρειάζεται

«Κοιναίς χερσί» (Μαρκ. ζ’ 2)
Με χέρια ακάθαρτα δηλ. 
Είναι γνωστό, πως οι Εβραίοι είχαν αναπτύξει μια σειρά 

νόμων.
Συνηθειών.
Κανόνων.
Καθαρισμών, αναφορικά με την καθημερινή ζωή.
Ήταν μια σειρά τύπων, τους οποίους θεωρούσαν 

απαραίτητους.
Τους περιέβαλλαν με κύρος.
Τους τηρούσαν απαρέγκλιτα. 
Ήταν τόσο προσκολλημένοι στους τύπους, που έχασαν 

την ουσία. 
Αυτός ο κίνδυνος αντιμετωπίζεται πάντοτε. Αλλά και 

σήμερα. 
Κι εμείς μπορεί να κάμουμε το ίδιο λάθος. 
Δεν είναι καθόλου δύσκολο.
Χρειάζεται προσοχή.
Μπορεί κάποτε ο τύπος ν’ αποδεικνύεται φύλακας της 

ουσίας. 
Δεν σημαίνει όμως, ότι πρέπει να μένουμε σ’ αυτόν 

παραβλέποντας εκείνην.
Ως αντιμετώπιση είναι τελείως λανθασμένη.
Προσοχή λοιπόν χρειάζεται.

+o π.Γ.
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l Αν δείχναμε περισσότερη προθυμία ν’ ακούμε, ίσως η ιστορία 
να μην επαναλαμβανόταν. 
l Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγωνία από εκείνη που δημιουργεί ο 
φόβος μην αποκαλυφθεί μια κρυφή μας αμαρτία. 
l Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε ανάγκη, ένα δράμι βοήθειας 
αξίζει περισσότερο από ένα κιλό κήρυγμα.
l Δεν θα μπορέσεις ποτέ να ανεβείς ψηλότερα, αν προσπαθείς 
πάντοτε να ανταποδίδεις τα ίσα.
l Η χειρότερη αυταπάτη είναι να νομίζεις ότι εξαπατάς τους 
άλλους.
l Κανένας δεν έβλαψε την όρασή του κοιτώντας τα πράγματα 
από τη λαμπρή και αισιόδοξη πλευρά τους. 
l Η αυτοπεποίθηση είναι το κύριο συστατικό του ηρωισμού. Με 
μέτρο πάντα.

Αντί να λες “μπορεί να γίνει, αλλά είναι δύσκολο!...”
Καλύτερα να λες “μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά γίνεται”.
Μια μικρή μετακίνηση λέξεων μπορεί ν’ αλλάξει τον τρόπο 

αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. Και τη διάθεση για 
δράση.

Δεν είναι δυνατό να υπάρξει ζωή χωρίς εμπόδια. Όύτε οι δρόμοι 
να είναι ευθείς και κατηφορικοί. Παραμονεύουν κίνδυνοι σε 
τέτοια περίπτωση. Και μάλιστα θανάσιμοι. Αλλά και η μονοτονία 
μπορεί να «σκοτώσει» το ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση.

Τα δύσκολα είναι για τους ανθρώπους. Για να γίνει η διαδρομή 
ενδιαφέρουσα. Ν’ αξίζει τον κόπο η αγωνία κι ο ιδρώτας. Να 
γεμίζει ο χρόνος με στιγμές αξιόλογες. 

Όι δυσκολίες νοηματίζουν την πορεία μας. Αφυπνίζουν τον 
ναρκωμένο εαυτό μας. Νοστιμίζουν το αποτέλεσμα.

Σημαντικός ο ρόλος και των προτιμήσεών μας. Βιδωμένοι στον 
καναπέ ή ακροβολισμένοι στο στίβο μάχης;

Στην ησυχία μας ή στην προφυλακή;
Ενα να ξέρουμε: Όλα γίνονται. ΔΔ

Όλα γίνονται
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Να τολμήσουμε

Εντάλματα ανθρώπων; (Μαρκ. ζ’ 7) Ή του Θεού;
Το δίλημμα είναι έντονο.
Υπάρχουν περιπτώσεις που ακολουθούμε αυτά που 

εισήγαγαν οι άνθρωποι. Όχι εκείνα, που καθόρισε ο Θεός. 
Έχει αναπτυχθεί μια σειρά καταστάσεων. Μια παράδοση 

από συνήθειες. Νόμους και κανόνες που τελικά, είναι 
δημιουργήματα ανθρώπινα.

Φροντίζουμε μάλιστα να τα εφαρμόζουμε.
Να τα τηρούμε, χωρίς μάλιστα να καταλαβαίνουμε το 

λάθος.
Προσπαθούμε να κάμνουμε, ότι και οι άλλοι.
Να προσαρμοζόμαστε παραβλέποντας, όσα σπουδαία ο 

Θεός εντέλλεται.
Δημιουργούνται έτσι προκαταλήψεις. Δεισιδαιμονίες. 

Παραδόσεις εξωπραγματικές.
Κι ο άνθρωπος φοβάται να τις καταργήσει. Και γίνεται 

υποχείριο κάποιων επιτήδειων.
Η μόνη δέσμευσή μας; Ο νόμος του Θεού.
Το λάθος είναι τεράστιο. Ίσως και κάποτε ανεπανόρθωτο.
Όχι απόψεις προσωπικές. Ανθρώπινα κατασκευάσματα.
Να τολμήσουμε λοιπόν.

Γι’ αυτό και πρέπει να προβληματιστούμε. 
+o π.Γ.
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l Σοφός είναι εκείνος που είναι πρόθυμος ν’ απαρνηθεί τα 
πρόσκαιρα, που έτσι και αλλιώς μια μέρα θα χαθούν. Για ν’ 
αποκτήσει τ’ άφθαρτα, που δεν πρόκειται ποτέ να χαθούν. 
l Πώς λάμπει το φως μιας λαμπάδας μέσα στο σκοτάδι; Ετσι 
λάμπει και μια καλή πράξη μέσα στον κόσμο μας σήμερα. 
l Να βάζεις στη ζωή σου στόχους τόσο υψηλούς, ώστε ν’ 
αξίζουν, αλλά και τόσο μετρημένους, ώστε να μπορέσεις να 
τους πετύχεις.
l Κάνεις μεγαλύτερο καλό στον εαυτό σου, όταν συγχωρείς και 
ξεχνάς, παρά όταν θυμάσαι και πικραίνεσαι και υποφέρεις. 
l Ό άνθρωπος που νιώθει ευγνωμοσύνη, νιώθει κι ευτυχισμένος. 
Αντίθετα, ο αγνώμων είναι αδύνατο να είναι ευτυχισμένος. 

Τίποτε
Μαμά και μπαμπά θα ήθελα να είμαι το κινητό σου.
Να με προσέχεις μην σου πέσω.
Να με ψάχνεις συνεχώς.
Να με παίρνεις παντού μαζί σου.
Να μην με αφήνεις από τα χέρια σου.
Να χαμογελάς κάθε φορά που με βλέπεις. 
Να κοιμάμαι στο πλευρό σου.
Να είμαι η πρώτη σου σκέψη, μόλις ξυπνήσεις.
Αλήθειες που βγαίνουν από παιδικές καρδιές.
Όλα όσα πρέπει ν’ απολαμβάνουν τα παιδιά μας, τα 

προσφέρουμε σε άψυχα αντικείμενα. Τόσο εθιζόμαστε με κάποιες 
συσκευές. Είναι απίστευτο το πόσες ώρες ασχολούμαστε μαζί 
τους. Και πόσο στερημένοι αισθανόμαστε, άμα τις χάσουμε. 
Βάζοντας, σε δεύτερη μοίρα πιο σοβαρά θέματα.

Φαίνεται ότι πολλοί γονείς στερούμε από τα παιδιά μας την 
απόλαυση σημαντικών ευκαιριών.

Καιρός να συνέλθουμε. Τίποτε πάνω από τα παιδιά μας.
Γι’ αυτό, μην αφήσεις την τεχνολογία να κλέψει τη θέση του 

παιδιού σου.
ΔΔ
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Τη γνησιότητα

Το δίλημμα είναι έντονο. 
Την εντολή του Θεού ή την παράδοση των ανθρώπων; 

( Μαρκ. ζ’ 9)
Είναι θέμα επιλογής τελικά.
Οι φαρισαίοι απεφάσισαν ήδη. 
Στράφηκαν στην «παράδοση».
Εγκατέλειψαν την εντολή του Θεού.
Την παραβλέπουν. Αδιαφορούν γι’ αυτή. 
Γι’ αυτούς είναι θέμα «συνείδησης».
Έχουν αναπτύξει τέτοια συνείδηση, ώστε να αποφασίζουν 

λανθασμένα. Και η συνείδησή τους δεν διαμαρτύρεται.
Την έχουν πείσει, πως η «παράδοσή» τους είναι 

σπουδαιότερη από την εντολή του Θεού. 
Το δίλημμα προκύπτει και σ’ εμάς.
Τι επιλέγουμε λοιπόν; 
Η παράδοση είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. 
Της εντολής του Θεού, ξέρουμε την προέλευση. Και 

είναι ξεκάθαρο.
Μια ένσταση που εδώ προκύπτει , είναι: 
Μα είναι δυνατό; 
Οπωσδήποτε ναι. Παράδειγμα οι φαρισαίοι και οι δικοί 

τους. 
Αρχικά οι άνθρωποι αντιδρούν. 
Προσαρμόζονται όμως.
Διαπλάθουν, ανάλογα, και τη συνείδησή τους.
Τη γνησιότητα εμείς ν’ αναζητούμε.
Όπως τη φέρνει κοντά μας ο Νόμος του Θεού.

+o π.Γ.
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l Η αυτάρκεια κάνει πλούσιους τους φτωχούς. Η απληστία κάνει 
φτωχούς τους πλούσιους. Να είσαι αυτάρκης και ν’ αφιερώνεις 
χρόνο να μετράς τις ευλογίες, που σου έχει χαρίσει ο Θεός.
l Όταν νιώσεις δυστυχισμένος, πίστεψε πως υπάρχει κάτι 
που μπορείς να κάνεις σε αυτόν τον κόσμο. Ενόσω μπορείς να 
απαλύνεις τον πόνο κάποιου άλλου, η ζωή σου δεν είναι μάταιη. 
l Η πίστη προσδοκά από το Θεό πράγματα, που βρίσκονται 
πέρα από κάθε προσδοκία. 
l Όι απαντήσεις του Θεού στις προσευχές μας είναι σοφώτερες 
από τα αιτήματά μας. 
l Νίκη χωρίς τόλμη μοιάζει με θρίαμβο χωρίς δόξα. 
l Να ανησυχείς μόνο, αν δεν μπορείς να προσεύχεσαι.

Tην Καινήν Κτίση
Το μυστικό της αλλαγής είναι να επικεντρώσεις όλη σου 

την προσπάθεια, όχι στο να γκρεμίσεις το παλιό, αλλά να 
οικοδομήσεις το νέο (Σωκράτης).

Πάντοτε το καινούργιο ενθουσιάζει τους ανθρώπους. 
Ιδιαίτερα τους νέους. Κρύβει μια ομορφιά και ένα μυστήριο 
που συναρπάζουν. 

Πολλές φορές η προσπάθεια για να χτίσουμε το νέο, να 
διαμορφώσουμε καινούργιους κόσμους, σκαλώνει στην έγνοια 
μας να γκρεμίσουμε το παλιό.

Αυτή η έγνοια γίνεται τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την 
πρόοδο. Δεν αφήνει το μυαλό να λειτουργήσει χωρίς βαρίδια. 
Καθηλώνει τη σκέψη και τη διάθεση για δράση. Μπορεί το 
παλιό να προσφέρει εμπειρία, όμως είναι το καινούργιο που 
χαρίζει ευλογία.

Για τούτο, ξεκινώντας από τον εαυτό μας, ας αφήσουμε 
πίσω μας τον παλαιό άνθρωπο. Ας ντυθούμε τον καινούργιο. 
Ας εγκαταλείψουμε την παλιά κτίση. Ας αναζητήσουμε την 
Καινήν Κτίση.

Τη λουσμένη στο φως της Ανάστασης. ΔΔ
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