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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Εχθροί τότε; Τώρα; 
Συνήθως λέμε, ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για εχθρούς της 

Εκκλησίας. 
Η Εκκλησία αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. 
Επιδιώκει να τον εκκλησιοποιήσει. 
Δεν έγινε, για να βοηθήσει απλώς τον κόσμο. Ο κόσμος 

δημιουργήθηκε, για να γίνει Εκκλησία. Διαλέγεται συνεχώς με τον 
κόσμο, για να τον μεταμορφώσει. 

Δεν έχει (ούτε μπορεί να έχει) εχθρούς. Είναι το παμπλήρωμα 
και η ζωή. 

Έχει αρρώστους βέβαια που προσπαθεί να θεραπεύσει. Ένας 
άρρωστος δεν μπορεί ποτέ να είναι εχθρός. 

Δεν βλέπει μυωπικά. Δεν απολυτοποιεί μεμονωμένες αλήθειες 
της Εκκλησίας. Δεν διασπάται. Δεν απομονώνει τη λογική. Και 
πλάνη. Έκπτωση από τη ζωή. Θάνατος. 

Στην Εκκλησία ζούμε τον γνήσιο ανθρωπισμό. Όλα τοποθετούνται 
στην πραγματική τους βάση.

Αποδεσμεύει από την δεσποτεία του ε γ ώ . Προσφέρει έξοδο από 
την φυλακή της φυσικής ατομικότητας. 

Η Εκκλησία, τελικά, δεν έχει αντιπάλους. Δεν είναι εναντίον 
κανενός. Αφού οι πολέμιοί της είναι ανθρώπινοι με ασθενή όραση. 
Που δεν κατορθώνει ν’ αναγνωρίσει τ’ αληθινά της χαρακτηριστικά 
και την ταυτότητά της. Ολόκληρη την αλήθεια. Και την πληρότητα 
της ζωής. Το σταυρικό της ήθος και τον κανόνα της Χριστιανικής 
ζωής. Το μαρτύριο δηλ. Την πραγματική και αιώνια δόξα, που 
διέρχεται μέσα από το “ποτήριον”. Τα πάθη και ο Σταυρός δια του 
οποίου δοξάστηκε ο Χριστός. Και οι μαθητές Του θα δοξαστούν. 

Ο Κύριος δέχεται εκουσίως το θάνατο. Την οδύνη. Πάσχει αδίκως.



Θεραπεύει την ανθρώπινη φύση. Κατακρίνει την προαιρετική και 
φυσική αμαρτία. Εκούσια και άφωνα πορεύθηκε στο Πάθος. Και μ’ 
αυτή τη σωτηριώδη ενέργειά Του το πικρό “ποτήριον” έγινε για μας 
γλυκύτατο. Με μοναδικό Του κίνητρο την αγάπη. Που είναι η ένωση. 
Και όχι χρήση ανθρώπινων κριτηρίων. Είναι ολοκληρωτική προσφορά.
Αποβλέπει στην μεταμόρφωση των εξωτερικών αισθήσεων. Συνδέεται 
με την υψοποιό ταπείνωση. Με τον εκούσιο θάνατο. Δέχεται πάντα το 
διωγμό από την κοσμική νοοτροπία. 

Εναντίον του Χριστού εξεστράτευσε ολόκληρη η ανθρώπινη κακία. 
Και το σατανικό μίσος. 

Όταν μια Εκκλησία αποδιώκει το μαρτύριο, την εκούσια Σταύρωση 
και ζητά την επίγεια δόξα και την κοσμική προβολή, όταν διακατέχεται 
από το πάθος να σταυρώνει και όχι να σταυρώνεται, δείχνει ότι έχασε 
την πραγματική της κοινωνία με το Χριστό. 

Εκείνος χωρίς αντίσταση στο μαρτύριο. Είναι και το κριτήριο 
γνησιότητας. Της Εκκλησιαστικής μας ιδιότητας. 

Με περιφρονήσεις. Διωγμούς. Και μαρτυρικό θάνατο ως τον θρίαμβο. 
Γρηγορείτε, λοιπόν, αδελφοί.     

                                                                 Με την αγάπη μου,

Το “Γράμμα” είναι παράρτημα του περιοδικού “Πυρσός” της Χριστιανικής Κίνησης 
της Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των δώδεκα”). Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου, 
Ι.Ν. Παναγίας, Παλουριώτισσα. Τηλ.: 00 357 22459760, Τ.Θ. 29115, Λευκωσία 
(1621)


