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ΔΩΡΕΑ ΜΥΣΤΙΚΗ 

 

Πιστέψαμε πως γίναμε μεγάλοι. Μορφωμένοι. Επιστήμονες. 

Μάθαμε χιλιάδες πράγματα. Ναι.  

Χάσαμε όμως ένα: Tην ψυχή μας. 

Ήχοι άπειροι καλύπτουν τη μέρα μας. Πόσοι όμως απ’ αυτούς έχουν ουσία; Μπορούν 

να μας συγκινήσουν; 

Πού είναι η άσβεστη φωτιά; Το πυρ της ερήμου; Μας σκέπασε η ύλη. Το συμφέρον. Η 

πνευματική μας πτώχευση. 

Σύγχρονος ποιητής αποκαλεί το Θεό γείτονα. Τον θέτει και τον θέλει δίπλα του. Μόνο 

τότε παίρνει θάρρος. Να εκμυστηρευθεί τις αδυναμίες του. Τα πάθη του. Τις κλίσεις του. 

Εκεί, και τότε, σταματά η ουράνια νοσταλγία. 

Είναι ακτίνα που καρφώθηκε στις καρδιές. 

Ένα πουλί ιερό, που φώλιασε στα σπλάχνα μας. Στου νου μας το βάθος. 

Μιά σύνθεση. Μα και ουσία. Και σκεπάζουν ιδανικά. Κλείνουν άχραντη θέληση για 

πράγματα θαυμάσια. Και μεγάλα. 

Κι η φωνή ακούγεται. Μια φωνή με νόημα. Αληθινή. Η φωνή της ερήμου. Από έναν 

τόπο που «θυμίζει» ζωή. Για να μας πουν αλήθειες. Να μας κάνουν καλύτερους. Να μας 

φέρουν ενώπιον του Θεού. Να τον δούμε να βαδίζει στην καρδιά την ανθρώπινη. Να είναι ο 

μόνος οδηγός μας προς τα ύψη. Στην ηχώ της μοναξιάς μέσα. Μιας μοναξιάς που δονείται 

από της ερήμου τη συνάντηση. Κερδισμένος έτσι ο άνθρωπος από την ώρα προσομιλίας, 

διαπιστώνει έκπληκτος. «Ήσουνα δίπλα μου και εγώ σε ζητούσα έξω. Τώρα είμαστε πλάϊ-

πλάϊ.» 

Το μυστικό της προσέγγισης τούτης; Μα τι άλλο; Είναι η αγάπη. Χωρισμός η έλλειψή 

της. Η βάσανος της ψυχής.  

«Κι ο εαυτός μας όταν λείπει μας λείπουν όλα» συμπληρώνει ο ίδιος ποιητής.  

Είναι φανερό, πως η γυναίκα του Λωτ μας έδωσε παράδειγμα ζωής χωρίς εαυτόν. 

Αρνητικό δηλ. 

Πώς λοιπόν τώρα ο άνθρωπος θα φθάσει στο διάλογο; Στην έκφραση των 

αισθημάτων του προς το Θεό; Μα και προς τον συνάνθρωπο; Δεν τελείωσε μέσα του τη 

λειτουργία της συντριβής. Της ολοκλήρωσης. Προφταίνουν οι στοχασμοί του. Και τον 

κερδίζουν. Κλείνουν οι πύλες της βασιλείας. Της ψυχής τα μάτια δεν βλέπουν τόσο καθαρά. 

Θα χωρήσει τώρα στου θαύματος την εξιχνίαση; Και πώς; 

Η απουσία τούτη τροφοδοτεί, παράλληλα, τη σκλήρυνση του πνεύματος.  
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Χρειάζεται τότε πολύ αίμα μαρτυρικό. Πώς αλλιώς να νοηθεί η θυσία τόσων 

μαρτύρων; 

Πυκνό και ζωντανό το αίμα τους. Κομίζει ο φως του από των κατακομβών τη δόξα. Κι 

άσβηστο παραμένει το καντήλι να φεγγοβολά παντού. Κι ο καθένας να γίνεται μάρτυρας 

του θαύματος. Σε μια πορεία δόξας πάντα. Με μια ασημείωτη αναλαμπή. Η γραμμή που 

οδηγεί στο φεγγάρι. Εκπέμπει μυστικές φωνές. Σ’ ένα απαύγασμα ψυχής μέσα. 

Κι όλο δείχνει τον κρυμμένο, αλλά και ολοφάνερο θησαυρό του ιστορημένου μας 

πλούτου. Την ακένωτη εκείνη παρακαταθήκη, που σκορπά τριγύρω την οσμή του μύρου. 

Αυτού που από τα κατορθώματα της χριστιανικής αφοσίωσης ξεκινά και στοιχειοθετεί το 

θαύμα τούτο το θρησκευτικό. 

Και οι άνθρωποι, με το Σταυρό του Χριστού υψωμένο, προστρέχουν. Και πίνουν. Και 

δροσίζονται από κάποια δωρεά μυστική. Νερό από την πέτρα μέσα. «Η δε πέτρα ην ο 

Χριστός» (Α’ Κορ. ι’, 4).  

Διερωτάται ο άνθρωπος: Ήρωες σήμερα; Μάρτυρες; 

Δεν παύει να λειτουργεί.  «Εις δόξαν Θεού» πάντα. 

Για να τους βρούμε, πρέπει να κοπιάσουμε. Να γονατίσουμε ίσως. Να εκτεθούμε 

«ταις οπαίς της γης».  Τότε θα λάμψει της ψυχής τους η ωραιότητα. Το παράδειγμά τους θα 

λαμπρύνει, σαν άλλος πυρσός, της ζωής μας τις ακρώρειες.  

Δεν υποπτευθήκαμε. 

Τον είδαμε στο δρόμο να μας περιμένει. Έξω από την Τσεστοχόβα (Πολωνία). 

Ακούσαμε για τις δυσκολίες. Τους διωγμούς. Των ορθοδόξων τις απορρίψεις. 

Ο π. Μύρωσλαβ (Ντράπιουκ) συνέχιζε το έργο του. Αθόρυβα. Χωρίς 

τυμπανοκρουσίες. 

Οι ορθόδοξοι; Πολύ λίγοι. 

Ο π. Μύρωσλαβ όμως στη σκοπιά του. 

Το αποκορύφωμα; Ναι. Στο μοναστήρι της Μαύρης Παναγίας. 

Καθολικός μοναχός μας ξεναγεί. Μένος εναντίων των Ορθοδόξων. Φιλότουρκος 

ολκής. 

Αντιδράσαμε. 

Έκπληκτος ρώτησε την προέλευσή μας. Πώς βρεθήκαμε εκεί. 

- Για να δούμε τους Ορθοδόξους φίλους μας;  

- Υπάρχουν εδώ; 

- Βεβαίως. 

- Έχουν και ιερέα; 

- Ναι. 

- Ποιός είναι; 

Επεμβαίνει ο π. Μύρωσλαβ. 
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- Εγώ. 

Τον μοναχό είχε κυριαρχήσει η έκπληξη.  

Εμείς όμως πήραμε ένα μάθημα αγνού ηρωισμού. 

Η επαφή μαζί του ήταν πολύ ευχάριστη. 

Ευγενής. Προσιτός. Συγκρατημένος. Σοβαρός. 

Η Εκκλησία; Στο υπόγειο πολυκατοικίας. Με τις αποχετεύσεις να δεσπόζουν των 

άλλων διαμερισμάτων.  

Φιλότιμος. Βγήκε από το κρεβάτι του, για να μείνουμε εμείς. 

Η επαφή μου μαζύ του πάντα εποικοδομητική.  

Ευγενικά επίμονος. 

Δική του επιτυχία η ανέγερση του (νέου) ναού. 

Το σπουδαιότερο. Προσευχόταν για μας. Για την Κύπρο. 

Τ’ ομορφότερο δώρο.  

Ο των πάντων κυβερνήτης όμως αποφάσισε διαφορετικά.  

Τον κάλεσε «εις τα άνω βασίλεια». 

Καρδιακό επεισόδιο. 

«Κεραυνός εν αιθρία» η είδηση. 

Σταματά η σκέψη. Η νοσταλγία δραστηριοποιείται. Λειτουργούν τώρα οι αναμνήσεις. 

«Χάσαμε» το φίλο μας; 

Όχι ασφαλώς. 

Ξέρουμε που είναι. Με τι ασχολείται τώρα. 

Ναι π. Μύρωσλαβ. Όλοι μας μαζί σου, προσδοκούμε «Ανάστασιν νεκρών». 

Χριστός βοσκρέσε. 

Καλήν Ανάσταση, αδελφέ! 

† ο π. Γ. 


