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Λάθος

«ουκ έστι προφήτης άτιμος ει μη εν τη πατρίδι αυτού…» 
(Μαρκ. στ’4)

Μια διαπίστωση
Κανένας προφήτης δεν γίνεται δεκτός στην πατρίδα του. 
Οι συμπολίτες του δεν τον αποδέχονται. 
Τον αποπέμπουν.
Τον περιφρονούν.
Δεν τον λαμβάνουν υπ’ όψη. 
Η διαπίστωση ανήκει στο Χριστό. 
Έχει καθολικό κύρος. 
Αν θα θέλαμε να ρίξουμε μια ματιά στην Ιστορία μας, θα 

βλέπαμε πολλά. 
Κι εντυπωσιακά. 
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δεχθούν.
Να παραδεχθούν. 
Ν’ αποδεχθούν κάποιον από την πόλη τους που 

προοδεύει.
Που προχωρεί.
Που ξεχωρίζει.
Λάθος βέβαια. Συμβαίνει όμως. 
Αντιδρούν λοιπόν. Χωρίς να βλέπουν την αξία του. 
Οι ίδιοι, πάντως, χάνουν.
Και… χάνουμε.

+o π.Γ.
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l Τα λάθη των αντιπάλων κάνουν συχνά τους μέτριους 
σπουδαίους.
l Τα φαινόμενα που βλέπουμε όπου κι αν στρέψουμε το 
βλέμμα μας, μας μιλούν πολύ εύγλωττα για την σοφία και το 
ευλογητό χέρι του Παντοδύναμου Δημιουργού των πάντων. 
Παντού επικρατεί τάξη. Ο πολύπλοκος μηχανισμός της φύσης 
κινείται με ακρίβεια παραδειγματική, γιατί πάνω απ’ τα πάντα, 
πλανάται η θεία θέληση. (Τζαίημς Φουλ)

l Άλλο να αγαπάς την ζωή και άλλο να φοβάσαι το θάνατο. 
l Η μεγάλη αγάπη δεν δείχνεται, παρά από τα μικρά  περιστατικά 
που γίνεται. (Έντνα Σαίντ-Βίνσεντ  Μίλαιυ)

l “Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα”... Άλλά δίπλα μας ο Θεός!...

Έτος ΜΓ’ Άρ. 134(1323), 5 Μαϊου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Άντωνίου

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Ο φωτογράφος έστειλε το 
μήνυμά του. Πέντε χιλιάδες στέκονται στη σειρά μέσα στη 
βροχή. Αδημονούν να μάθουν, αν είναι συμβατοί δότες με 
ένα πεντάχρονο αγόρι, που πάσχει από σπάνιας μορφής 
λευχαιμία.  

Κι αυτό στο πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την εκστρατεία  
για εξεύρεση δότη. 

Περιμένουν υπομονετικά, με το χαμόγελο στα χείλη και μια 
ομπρέλα στο χέρι. Με τη λαχτάρα να είναι συμβατοί.

Ακτίδες ελπίδας στο βάθος. Δεν είναι όλα μαύρα. Ούτε 
σκοτάδι βαθύ τα καλύπτει. Δεν είναι το σκοτάδι ο νικητής. 
Το φως ξεπροβάλλει δειλά μέσα από τις χαραμάδες. Γίνεται 
οδηγός ζωής. Φέρνει στο ξέφωτο.

Μετά την καταιγίδα παίζει με τα χρώματα της ίριδας. 
Δίνει χρώμα. Ομορφαίνει την πλάση. Κάμνοντάς την επίγειο 
Παράδεισο. 

Με την ψυχή ύμνους δοξολογίας στον Πλάστη ν’ αναπέμπει. 
Και η καρδιά ν’ αγάλλεται. ΔΔ

Οδηγός ζωής
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Σε βάθος

Ο Χριστός είναι ιδιαίτερα ευγενής.
Δεν θέλει να επιβάλει τίποτε στους ανθρώπους. 
Δεν μας πιέζει.
Δεν αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, για να θαυματουργήσει, είναι 

η δική μας συνεργασία.
Η συμβολή μας. 
Η συγκατάνευσή μας. 
Η συμφωνία μας. 
Η δική μας πίστη. 
Αν αυτά λείπουν, δεν προχωρεί. (Μαρκ. στ’5)
Πολλές φορές, όταν θαυματουργεί, ρωτά τον άνθρωπο: 
- Θέλεις να γίνεις καλά; 
Υπάρχουν και περιπτώσεις που, ως παντογνώστης που 

είναι, ξέρει εκ των προτέρων την ανθρώπινη θετική επιθυμία. 
Και τότε μόνο, προχωρεί.
Στην πατρίδα Του λοιπόν η διάθεση ήταν αρνητική.
Αρνείται να κάμει οτιδήποτε, αφού δεν ήθελαν.
Εμείς; Θέλουμε; 
Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας.
Σε βάθος όμως. 

+o π.Γ.
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Έτος ΜΓ’ Άρ. 135(1324), 12 Μαϊου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Άντωνίου

l Κι όταν δεν κάνεις το καλό, αυτό είναι κακό.
l Τί σημασία έχει το αν αποκρύψουμε κάτι απ’ το μάτι των 
ανθρώπων, όταν αυτό ποτέ δεν κρύβεται απ’ το μάτι του 
Θεού; Άυτός κατοικεί στο πνεύμα  μας κι έρχεται στο μέσο των 
διαλογισμών μας. Έρχεται είπα; Άλλά μήπως λείπει και ποτέ Του 
από  κει; (Σενέκας)

l Άνοιξε τα μάτια σου και όλος ο κόσμος είναι γεμάτος από Θεό.
l Δεν μπορείς ν’ ακολουθείς σωστά το Χριστό, χωρίς ν’ απορρι-
φθείς απ’ τον κόσμο που τον σταύρωσε.
l Πολλές φορές οι σκέψεις μας βασανίζουν περισσότερο απο 
τα γεγονότα.
lΗ ευτυχία είναι το μόνο πράγμα, που είσαι βέβαιος, πως το 
έχεις, όταν το δίνεις.

Ρώτησαν τι σημαίνει η λέξη μ ητ έ ρ α .
Και μια μάνα τους απάντησε: Η λέξη «μητέρα» είναι ρήμα.
-Αυτό δεν είναι ρήμα! Είσαι σίγουρη γι’ αυτό;
-Ναι! Μάνα σημαίνει ν’ αγαπώ, να δίνω, ν’ ακούω, να 

χαίρομαι, να κλαίω. Σημαίνει ν´ αγκαλιάζω, να φιλάω, να 
χαϊδεύω, να προστατεύω, να διδάσκω, να συνοδεύω. Ακόμα 
να θυμάμαι, να μελετώ, να χαμογελώ, να τρέχω, να εκπαιδεύω, 
να καταλαβαίνω, να υποφέρω, να μιλάω...! Κι ακόμα άλλα 
τόσα που γεμίζουν τη ζωή μου.

-Εχεις δίκιο. «Μητέρα» δεν είναι ένα ρήμα μόνο, αλλά όλα 
τα ρήματα μιας ζωής!

Μάνα όμως μία είναι και μοναδική. Και κανένα μέτρο δεν 
μπορεί να μετρήσει το μέγεθός της. Κανένας δεν μπορεί ν’ 
αμφισβητήσει το ύψος και το βάθος της αγάπης της. 

Η προσφορά και το δόσιμό της δεν έχουν όρια. 
Γι’ αυτό, κρατήστε την σφικτά στην αγκαλιά σας.

ΔΔ

Σφικτά
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Πώς;

Εντυπωσιακό το φαινόμενο.
Να θέλει ο Θεός να βοηθήσει τον άνθρωπο και ο 

άνθρωπος να αρνείται.
Ταυτόχρονα είναι και παράδοξο.
Άξιο απορίας. (Μαρκ. στ’6)
Μα είναι δυνατό; 
Φαίνεται πως ναι. 
Απορεί ο Χριστός λοιπόν. 
Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τους Ναζαρηνούς. 
Τους βοηθά ο Χριστός θεραπεύοντας τον δαιμονισμένο. 
Αυτοί; 
Αντί να τον ευχαριστήσουν, να Του πουν να μείνει 

κι άλλο μαζύ τους, να εκμεταλλευθούν περισσότερο την 
παρουσία Του…

Ναι. Τον διώχνουν.
Οι Ναζαρηνοί μένουν απομονωμένοι τελικά. 
Κι όλοι απορούμε. Και πρώτος ο Χριστός. 
Εμείς; 
Πώς Τον αντιμετωπίζουμε άραγε; 

+o π.Γ.
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Έτος ΜΓ’ Άρ. 136(1325), 19 Μαϊου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Άντωνίου

lΤο αληθινό και το δίκαιο έχουν εκ φύσεως μεγαλύτερη δύναμη 
απ’ το ψέμα και το άδικο. (Άριστοτέλης)
l Οτι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει όντως πιο δυνατόν.
l Ξεφορτώσου ότιδεν ειναι χρήσιμο. Ομορφο ή ευχάριστο.
l Οπως εκείνος που έχασε το φως του σκονταύτει σε πολλά 
εμπόδια, έτσι και εκείνος που θα λησμονήσει τον φόβο του 
Θεού διαρκώς βασανίζεται από διάφορες φροντίδες, μέριμνες 
και λύπες. (Άγ.   Ιωάννης ο  Χρυσόστομος)

l Άπλωσε τα χέρια σου, όχι στον ουρανό, αλλά στα χέρια των 
φτωχών. Άν απλώσεις το χέρι σου στα χέρια των φτωχών, τότε 
άγγιξες την ίδια την κορυφή του ουρανού. (Άγ.  Γρηγόριος  ο 

Θεολόγος)

Σε κάθε στιγμή
Οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς ότι πλησιάζει το 

τέλος και να προχωρήσουν στα διαδικαστικά για την κηδεία. 
Εδωσαν προκαταβολή σε γραφείο κηδειών.

Και ξαφνικά έγινε το αναπάντεχο. Η Ζωή επανήλθε 
στη ζωή. Σήμερα βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης με 
σημαντική βελτίωση. 

Η αδελφή της ζήτησε μέσω του FB μια προσευχή.
«Να προσεύχεσαι στον άγιο Λουκά τον ιατρό, όπως μιλάς 

σ’ ένα φίλο σου», την προέτρεψε ένας νεαρός ιερέας. «Με 
πίστη και αγάπη». 

Εκπληκτική η ιστορία. Τα πιο δυνατά όπλα στα χέρια 
του ανθρώπου κάνουν θαύματα. Ανατρέπουν τους νόμους 
της φύσης και τις προβλέψεις των γιατρών. Ακόμα και τις 
προσδοκίες της ολιγοπιστίας μας.

Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη μικρά - μικρά 
θαύματα. Διάθεση μόνο και καλή προαίρεση χρειάζονται. 
Και θα διαπιστώσουμε πως τίποτα δεν εξαρτάται από μας. 
Είμαστε στα χέρια του Θεού. 

Σε κάθε στιγμή και ώρα δύσκολη. ΔΔ
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Τί;

Πρόκειται για την πρώτη έξοδο των μαθητών. (Μαρκ. 
στ’ 7)

Τους στέλνει στο έργο του ευαγγελισμού. Να φέρουν 
στους άλλους το μήνυμα της σωτηρίας.  

Να διδάξουν.
Να μεταφέρουν τα δικά τους βιώματα. 
Να τα κοινοποιήσουν στους ανθρώπους των γύρω 

χωριών. 
Να διαδώσουν την αλλαγή, που ο Χριστός φέρνει. 
Οι μαθητές δέχονται. 
Υπακούουν.
Πηγαίνουν. 
 Τους στέλνει ανά δύο. 
Γιατί άραγε; 
Για να στηρίζει ο ένας τον άλλο. 
Τέτοιο μήνυμα παίρνουμε κι εμείς.
Για κήρυγμα με έργα (παράδειγμα).
Και με λόγια. 
Υπακούουμε; 
Και τι…προτιμούμε;  

+o π.Γ.
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Έτος ΜΓ’ Άρ. 137(1326), 26 Μαϊου 2019,  Έκδοση της Χριστιανικής Κίνησης της Παλουριώτισσας 
Διεύθυνση : Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), Υπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Άντωνίου

Η δεύτερη ευκαιρία

l Η πιο χαμένη απ’ όλες τις μέρες μας είναι εκείνη που δεν 
γελάσαμε. (Σαμφόρ)

l Οχι στα καπνιστά δαδιά των ψεύτικων ιδεολογιών.
l Η πραότητα είναι συνεργάτης της υπακοής. Οδηγός στην 

αδελφοσύνη. Χαλινάρι της μανίας. Κόψιμο του θυμού. Μίμηση 
του Χριστού. Ιδιότητα των Άγγέλων. Δέσιμο των δαιμόνων και 
ασπίδα κατά της πικρής οργής. (Άγ.  Ιωάννης ο  Σιναϊτης)

l Η αρετή του ανθρώπου λάμπει και ύστερα απ’ τον θάνατο. 
(Έυριπίδης)

l Δημιούργημα του Θεού, προσκολλήσου σ’ Άυτόν όπως το 
φυτό στη ρίζα του, για να μην μαραθείς”.

l Έκτιμώντας την υπεροχή των άλλων την κάνουμε κτήμα 
μας. (Άριστοτέλης)

l Έίμαστε αυτό που κάνουμε.

Ο Α. Μ. έτρεχε να προλάβει την πτήση από την Αιθιοπία 
στην Κένυα. Την έχασε για μόλις μερικά λεπτά. Και ενώ 
περίμενε να επιβιβασθεί στην επόμενη, πληροφορήθηκε 
πως το αεροπλάνο με το οποίο θα ταξίδευε, συνετρίβη. 

Οπως ο ίδιος είπε, πλέον νιώθει τη ζωή του χωρισμένη 
στα δυο. Πριν και μετά την τραγωδία.

«Είναι από τις περιπτώσεις που μπορεί πραγματικά 
να σου αλλάξουν τη ζωή. Αλλάζεις οπτική. Κάποιος φίλος 
είπε, πως μου δόθηκε δεύτερη ευκαιρία», έγραψε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το γεγονός είναι εντυπωσιακό.  Ποιου το αόρατο χέρι 
λειτούργησε; Είτε πιστεύεις είτε όχι, δεν έγινε τίποτε τυχαία. 
Κι αποκτά ιδιαίτερη σημασία το πώς διαχειριζόμαστε τις 
«δεύτερες ευκαιρίες». 

Κάνουμε στροφή προς το καλύτερο; Η ξεθωριάζει το 
γεγονός με τον καιρό; Συνεχίζουμε αμέριμνα το δρόμο μας 
ή προσγειωνόμαστε; Συνερχόμαστε κι αλλάζουμε ζωή;

ΔΔ


