
ΔονήσειςDISELIDO

Έτοιμοι;

Πόσην αξίαν έχει λοιπόν η ζωή; (Μαρκ. η’ 36). Τεράστιαν. 

Τίποτε δεν ωφελείται ο άνθρωπος, εάν κατακτήσει όλο 

τον κόσμο, αλλά αποστερηθεί της αιώνιας ζωής. 

Οι καταστάσεις διωγμού εγκυμονούν κινδύνους. Υπάρχει 

η περίπτωση ν’ αρνηθούν κάποιοι χριστιανοί την πίστη τους .

Τρία λοιπόν τα σημεία που πρέπει να μας προβληματίσουν: 

α. Η ζωή και η αξία της. 

β. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα.

γ. Ο κίνδυνος στις καταστάσεις διωγμού καραδοκεί. 

Υπάρχουν πολλών ειδών αντιδραστικοί. Δεν αρκούνται 

απλώς σε μια διαφωνία. Αντιμάχονται. Πολεμούν. Υποτιμούν 

εκείνους που ακολουθούν άλλο δρόμο. Ειρωνεύονται. 

Εξευτελίζουν.

Και κάτι άλλο. Ο διωγμός δεν γίνεται μόνο με όπλα. 

Σήμερα υπάρχει κι η πολυτέλεια των αιρέσεων. 

Δεν λείπουν όμως κι οι πνευματικές μάχες. 

Είμαστε άραγε έτοιμοι (και) για τέτοιες αναμετρήσεις; 

+o π.Γ.
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l Την πεδιάδα της ώριμης ηλικίας μας τη φωτίζουν οι φλόγες 
που ανάψαμε στις βουνοκορφές της πρώτης μας νιότης.
l Καμμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Υπάρχουν όμως δουλειές, 
που για να τις αναλάβεις, πρέπει να μην έχεις ντροπή. 
l Όποιος πριν από τα 30 του δεν είναι επαναστάτης, δεν 
έχει ίσως καρδιά. Όποιος μετά την ηλικία αυτή παραμένει 
επαναστάτης, δεν έχει μυαλό. 
l Ποτέ δεν είσαι ωραία ντυμένος αν δεν φοράς κι ένα 
χαμόγελο. 
l Αν το καλό και το κακό ήταν για όλους το ίδιο, οι άνθρωποι 
δεν θα λογομαχούσαν.
l Η σταθερότητα είναι το πιο γνήσιο είδος ανδρείας.

Άνθρωποι της βιοπάλης. Της ύλης και του πνεύματος. Της 
καθημερινής επιβίωσης. Της μάχης ενάντια στις δυσκολίες και 
τις αναποδιές. Του μόχθου και της ταλαιπωρίας.

Μοιάζουν όλοι οι άνθρωποι. Με κοινά χαρακτηριστικά. Να 
φαίνονται στις εικόνες της καθημερινότητας. Χαραγμένα στο 
πρόσωπο. Και στα μάτια.

Με έγνοια να έχουν τα πόδια τους στη γη και το βλέμμα τους 
ψηλά.

Προσγειωμένοι. Όχι αιθεροβάμονες.
Με στόχους και όνειρα υψηλά. Όχι όμως ονειροπαρμένοι.
Με βλέμμα να διαπερνά τα σύννεφα. Πέρα από τον ορίζοντα. 

Όχι όμως απλανές.
Να εστιάζει στην ουσία. Να ψάχνει στο ξέφωτο. Το Φως του 

Θεού. Όχι τα φώτα του κόσμου.
Άπ’ όλα τα ζωντανά, μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κοιτάξει τον 

ουρανό.
Όσο πιο συχνά το κάνει, τόσο γαληνεύει η ψυχή του. Κι η 

καρδιά του αφήνεται να συναντήσει τον Λυτρωτή.
«Άνω σχώμεν τας καρδίας».

ΔΔ

Άνω
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Mαζύ Του...

Η δράση φέρνει αντίδραση.
Η ντροπή; Φέρνει ντροπή (Μαρκ. η’ 38).
Ντρέπεται ο άνθρωπος να ομολογήσει την πίστη του, 

ενώπιον των ανθρώπων;
Κατά τη μέλλουσα Κρίση όμως θα «ντρέπεται» ο Χριστός 

ν’ αναγνωρίσει όσους Τον αρνήθηκαν.
Η ομολογία της πίστης ενέχει κινδύνους. Να χάσει ίσως 

ο άνθρωπος την επίγεια ζωή του. 
Ο μαθητής που δεν έζησε τον σταυρόν και το πάθος, 

δεν είναι άξιος του δασκάλου του. Δεν μπορεί λοιπόν 
να περιμένει ότι θ’ ανήκει στην χορεία των εκλεκτών του 
Χριστού κατά την κρίση. 

Προκύπτει λοιπόν θέμα συνέπειας. Σωστής αντιμετώπισης 
του όλου ζητήματος. Σωστής σύζευξης καθήκοντος και 
δικαιώματος. Ξεκαθαρίσματος θέσεων. 

Και κάτι άλλο. 
Δεν χωρούν μέσες λύσεις.
Λίγο από το ένα. Λίγο από το άλλο. 
Ουδετερότητες δεν μπορούν να υπάρξουν.
Μαζύ Του λοιπόν; Ή εναντίον Του; 
Η απόφαση δική μας.

+o π.Γ.
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l  Στη ζωή υπάρχουν πράγματα σοβαρά και αστεία. 

Πολλοί αντιμετωπίζουν τα σοβαρά σαν αστεία  και τα αστεία 
σοβαρά. 

Με αποτέλεσμα να καταντά η ζωή τους ιλαροτραγωδία. 
l Η Έκκλησία ιδρύθηκε με το Σταυρό του Ένός. Συνεχίζεται με τον 
σταυρό όλων μας. 
l Το καλό που έχουμε, το παίρνει ο θάνατος. Το καλό που κάνουμε, 
το παίρνει ο ουρανός. 
l Ό λόγος ενός τίμιου ανθρώπου έχει το κύρος ενός όρκου. 
l Η χριστιανική διδαχή έρχεται από τον ουρανό. Δημιουργεί 
ουρανό. Όδηγεί στον ουρανό. 
l Το χρήμα είναι καλός υπηρέτης. Αλλά κακός αφέντης. 
lΤα χέρια του κουλού είναι πιο καλά από τα χέρια του τσιγκούνη. 

Πόσες αλήθειες μας αποκαλύπτει η καθημερινότητα. Η κάθε 
μέρα επιβεβαιώνει τις στραβοτιμονιές της πορείας μας.

Κυβερνά το κεφάλαιο. Θεός των ανθρώπων έχει γίνει το κέρδος.
Άντί το χρήμα να γίνει μέσον συναλλαγής, γίνεται επιθυμία 

για συσσώρευσή του. Γίνεται μέτρο ανθρώπινης δύναμης.
Με τις αξίες να αποδυναμώνονται.
Ό άνθρωπος να κατρακύλα. Να χάνεται το χαμόγελό του. Ν’ 

αναζητεί και να μη βρίσκει τον παράδεισό του.
Όμως ο χειρισμός της δύναμης του χρήματος, μας εκπαιδεύει 

στο σωστό χειρισμό των δυνάμεων της ψυχής.
Ώστε ν’ αξιοποιούμε τη δύναμή του. Ώς μέσο αγάπης και 

προσφοράς. Και να ξαναβρούμε το χαμόγελό μας.
Ξεχνούμε πως ο Παράδεισος είναι εκεί, που χαμογελά η ψυχή 

του ανθρώπου.
Εκεί, όπου η ψυχή σου είναι γεμάτη. Εκεί φωλιάζει και η 

ευτυχία.
Ν’ αφήσουμε την ψυχή σας, λοιπόν, να βγει στο πρόσωπό σας!

ΔΔ

Στο πρόσωπό σας
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Μέσα...;

Η άρση του σταυρού. H αυταπάρνηση. H δύναμη προς 
ομολογίαν της πίστης. O αγώνας για την κατάκτηση της 
αιώνιας ζωής, γίνονται εφικτά με τη συμμετοχή μας στην 
Εκκλησία (Μαρκ.θ΄1).

Ζωή έξω από τη χάρη του Θεού σημαίνει, πως η άρση 
του σταυρού είναι μια πραγματικότητα ανέφικτη. 

Η αυταπάρνηση είναι ένα γεγονός, που δυσκολεύει 
πολύ τον άνθρωπον. 

Αυτή ενδιαφέρεται συνήθως μόνο για την αυτοσυ-
ντήρηση. Την με κάθε δύναμη παράταση της ζωής. 

Στην Εκκλησία λοιπόν ο πιστός προγεύεται τη βασιλεία 
του Θεού. 

Η βασιλεία τούτη έχει τα χαρακτηριστικά της «δυνάμεως» 
και της «δόξης».

Ντροπή, επομένως, αισθάνεται ο άνθρωπος, όταν 
συσχετίζεται προς «την μοιχαλίδα και αμαρτωλόν γενεάν» 
του κόσμου. 

 Αισθάνεται ασφάλειαν και δύναμη και αποκτά διάθεση 
για ομολογίαν, όταν βρίσκεται μέσα την Εκκλησίαν. 

Όταν συμμορφώνεται προς την οδόν, που ο Αρχηγός 
της εχάραξε. 

Μέσα ή έξω λοιπόν;
Ιδού το ερώτημα.
Θ’ απαντήσουμε; 
Και… τι; 

+o π.Γ.
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l Το κενό δοχείο κάνει πάντα το μεγαλύτερο θόρυβο. Ό 
κούφιος άνθρωπος το χειρότερο. (Τσώρτσιλ)

l Να δυσπιστείτε στους ανθρώπους, που αρέσκονται 
να καταγγέλλουν τα ψέματα περισσότερο, από το να 
υπερασπίζονται τις αλήθειες. 
l Ό Ιησούς είναι ο μόνος που τέλεια έζησε αυτό που τέλεια 
δίδαξε. 
l Ό αετός που πετά στα ύψη, δεν σκέφτεται πώς θα περάσει 
το ποτάμι. 
l Πίστη στο Θεό, αγάπη στο συνάνθρωπο. Χωρίς αυτά δεν 
πας πουθενά. 
l Ας σπείρουμε ελεημοσύνη. Για να θερίσουμε αιώνια σοδειά. 

Σε ποιόν;
Άν συγκεντρώναμε σε μια χώρα όλα τα παιδιά, που 

υποχρεώνονται σε αναγκαστική εργασία, θα δημιουργούσαμε 
την 9η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου. Με 151 εκατομμύρια 
πληθυσμό. Άγόρια και κορίτσια. 

Παιδιά σαν αυτά που ανατρέφουμε. Σαν αυτά που φιλούμε 
κάθε βράδυ. Που κοιτάμε με κρυφό καμάρι και αγωνία.

Άγόρια και κορίτσια δικά μας. Σαν όλα του κόσμου τα παιδιά.
Άυτή η χώρα μπορεί να μην υπάρχει, αλλά αυτά τα παιδιά 

υπάρχουν.
Παλεύουν λεπτό προς λεπτό για να επιβιώσουν.
Μέσα σε συνθήκες, που ανθρώπου νους δεν μπορεί να 

φανταστεί.
Υγεία, ασφάλεια και η ίδια η ύπαρξη κινδυνεύουν ανά πάσα 

στιγμή.
Χωρίς το αυτί κανενός να ιδρώνει, από των παιδιών το 

αγκομαχητό και την απόγνωση.
Χάνονται παιδιά; Άναπληρώνονται.
Το κέρδος πρέπει να διαφυλαχθεί. Άυτό μετρά.
Τα παιδιά είναι απλοί αριθμοί. Παραγωγικές μονάδες. 
Είπαμε σε ποιον αιώνα ζούμε; ΔΔ
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Αποφασίζουμε;
Η Μεταμόρφωση. Προετοιμασία των μαθητών εν όψει του 

επικείμενου πάθους του Κυρίου. 
Όταν τον δουν «σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, 

τω δε κόσμω κηρύξωσιν, ότι υπάρχει (ο Χριστός) αληθώς, του Πατρός 
το απαύγασμα». (Μαρκ. θ’ 3)

Τα ρούχα του έγιναν λευκά. Στίλβοντα. Σαν το χιόνι.
Το φως τούτο περιβάλλει τον Ιησούν. 
Ο Μωϋσής και ο Ηλίας εκπροσωπούν την Παλαιά Διαθήκη.
Ο Μωϋσής εκπροσωπεί τον Νόμον.
Ο Ηλίας τους προφήτες.
Και οι δύο προλέγουν την «έξοδόν» Του. 
Προσέχουμε λοιπόν, ότι όλα τα στοιχεία συνεργάζονται για την 

προβολή της θεότητάς Του. 
Οι τρεις μαθητές απολαμβάνουν της ύψιστης τιμής. Η Μεταμόρφωση 

γίνεται μπροστά τους.
Τα στοιχεία της φύσης, η Παλαιά Διαθήκη, η ανθρωπότητα δια των 

τριών μαθητών συμμετέχουν στη δόξα Του. Όλη η κτίση.
Τιμητικό για τους φθαρτούς ανθρώπους λοιπόν.
Γίνονται μάρτυρες της Μεταμόρφωσης ως γεγονότος. 
Της πλήρους συμμετοχής του Νόμου και των Προφητών. 
Εμείς; Ζούμε το μέγα γεγονός;
Θαυμάζουμε τη μεγαλοψυχία του Αρχηγού μας; 
Ομολογούμε τη θεότητά Του; 
Στρεφόμαστε κι εμείς με δέος προς το Θαβώρ; 
Αναγνωρίζουμε το μεγαλείο Του; 
Τον δοξάζουμε όπως πρέπει; 
Τον ευχαριστούμε για την τιμή που κάμνει; 
Και… αποφασίζουμε. 

+o π.Γ.
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l  Όλο το κάλλος της ανθρώπινης ύπαρξης βρίσκεται βαθιά 
στην καρδιά. Αυτό το κάλλος κάνει τον βιολογικό άνθρωπο 
«Ανθρωπο».
l Το σπουδαιότερο βιβλίο είναι ο Έσταυρωμένος του Γολγοθά. 
Όποιος ξέρει να το διαβάζει, είναι ο πιο σοφός απ’ τους σοφούς. 
Όποιος δεν ξέρει, είναι ο πιο αδαής απ’ όλους. 
l Η αυτάρκεια κάνει φτωχούς ανθρώπους πλούσιους. Η 
πλεονεξία κάνει πλούσιους ανθρώπους φτωχούς.
l Μέγιστος πλούτος δεν είναι να έχεις πλούτο, αλλά να μην 
έχεις ανάγκη από πλούτο. (αγ. Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης)

l Έίσαι τόσο μεγαλύτερος, όσο περισσότερη προσοχή δίνεις 
στα μικρά πράγματα. 
   

Η αγαπημένη μου μέρα
«Τι μέρα είναι;» ρώτησε ο Γουίνι, το αρκουδάκι. 
«Είναι σήμερα», απάντησε το γουρουνάκι. 
«Η αγαπημένη μου μέρα», είπε ο Γουίνι. 
Τόσο απλό. Μάθημα ζωής με τέσσερις λέξεις. Που περιλαμ-

βάνουν την ομορφιά του σήμερα. Μια ομορφιά που καλούμαστε 
να ζήσουμε. Ν’ απολαύσουμε. Να την κάνουμε ακόμα πιο 
ελκυστική. Ώστε νάναι πάντα το σήμερα η αγαπημένη μας 
μέρα.

Δεν έχουμε επιλογή. Και ευτυχώς. Γιατί το χθες έφυγε και το 
αύριο δεν ήλθε. Πότε θα ζήσουμε; 

Σήμερα. Άυτό είναι το σημαντικό. Άυτό υφαίνει το χιτώνα 
της ζωής μας. Τα πολλά σταθερά «σήμερα» στη σειρά.

Για τούτο μην ξεχνάς να γελάς με την καρδιά σου. Να 
χαμογελάς στους ανθρώπους. Να «ξοδεύεις» το χρόνο σου μαζί 
τους. 

Με μικρά παιδιά. Για να βρεις τη χαμένη σου παιδική αθωότητα. 
Και με ηλικιωμένους. Για να ζήσεις την εμπειρία και την 

ολοκλήρωση. 
ΔΔ
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