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Πυρσός

Τῌ ΚΘ’ (29ῃ) ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
 
Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου

Μεταξύ των πρώτων Πατέρων και Μαρτύρων της 
Εκκλησίας, αμέσως μετά τους αγίους Αποστόλους, είναι ο 
άγιος Ιγνάτιος ο θεοφόρος, Επίσκοπος Αντιοχείας.

Ο άγιος Ιγνάτιος οδηγήθηκε δέσμιος από την Αντιόχεια 
στη Ρώμη.

Ο μαρτυρικός του θάνατος, από τα θηρία στον ιππόδρομο, 
έγινε θέαμα στον μαινόμενο ρωμαϊκό όχλο. 

Ό, τι απέμεινε από το σώμα του αγίου μαζεύτηκε με 
ευλάβεια από τους χριστιανούς και μεταφέρθηκε προς 
ενταφιασμό στην Αντιόχεια.

Φέρνουμε, έτσι, στη σκέψη μας, πως τίποτα πράγματι 
δεν υπάρχει τιμιότερο στη γη από τα λείψανα των αγίων 
Μαρτύρων. 

Από τα λείψανα αυτά, λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Επίσκοπος 
Νύσσης, βγαίνει φως και λάμψη, «οἳα ἐκ καθαροῡ γίνεται 
κατόπτρου, ὃταν πρός τον ἣλιον τεθῇ ἀντιπρόσωπον...».

Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ
«Η απομόνωση βασιλεύει τώρα παντού και ιδιαίτερα στον 

αιώνα μας. Όλοι… απομονώθηκαν και γίνανε μονάδες, ο καθένας 
αποτραβιέται στο καβούκι του, ο καθένας ξεμακραίνει απ’ τον άλλο, 
κρύβεται και κρύβει το βιος του και καταλήγει ν’ απωθεί τους όμοιούς 
του και ν’ απωθείται από αυτούς.»

Πολύ χαρακτηριστικά περιγράφει ο μεγάλος Ντοστογιέφσκι την 
απομόνωση των καιρών του, αλλά και των δικών μας. Κι όμως η ζωή 
συνεχίζεται. Και...

Το ρολόι μετρά τα δευτερόλεπτα. Τα λεπτά. Τις ώρες. Δεν 
μπορούμε να σταματήσουμε τον χρόνο. 

Τίθενται όμως διαρκώς μπροστά μας ερωτήματα. 
Έχουμε το δικαίωμα ν’ αντιμετωπίσουμε το θέμα πρόχειρα; 
Πολλούς θ’ ακούσουμε να λένε:
-Ένας χρόνος. Όπως και τόσοι άλλοι που πέρασαν. 
-Τα χρόνια περνούν. Απλώς αφήνουν επάνω μας τη σφραγίδα 

τους. Άσπρα μαλλιά. Ρυτίδες και τα σχετικά.
Κάποιοι άλλοι θα πουν:
-Ό, τι έλθει, ας έλθει. Και ό, τι θέλει, ας φέρει. 
Άνετα θυμίζει την κατάσταση που ίσχυε πριν τον κατακλυσμό. 

Διαβάζουμε: «ήσθιον, έπινον, επώλουν….. και ήλθεν ο κατακλυσμός.» 
(Λουκ. Ιζ’ 28).

Μπορώ άραγε να πω «δεν δίνω σημασία»; Ή «κλείνομαι στο 
σπίτι μου, σαν να μη συμβαίνει τίποτε και αδιαφορώ»; Μπορώ να 
κλειστώ σαν άλλος Ροβισώνας Κρούσος στο νησί μου; 

Και οι ευθύνες μου; Και ευθύνη σημαίνει συνειδητός τρόπος ζωής. 
Σχέση μ’ άλλους ανθρώπους με ψυχή αθάνατη.

Η παθητική αντιμετώπιση είναι λύση; 
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Αν θα θέλαμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, θα λέγαμε, 

πως ο χρόνος γενικά είναι για μας τους ανθρώπους και μόνο. Για 
το Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Πολύ χαρακτηριστικά διαβάζουμε στη 
Γραφή: « Χίλια έτη… ως η ημέρα η εχθές ήτις διήλθεν» (Ψαλμός 89,4).

Πώς το αντιμετωπίζουμε λοιπόν; 
Σαν να μην τρέχει τίποτε; Αδιαφορούμε; 
Ένας προβληματισμός βαθύτερος είναι αναγκαίος και τόσο χρήσιμος 

σήμερα!...
Είναι σαφές, πως αγκυροβολήσαμε στον κόσμο.
Εγκλωβιστήκαμε στα αισθητά.
Αντικειμενικοποιήσαμε τη διάκριση ιερού και βέβηλου.
Μοιάζουμε, τελικά, με τον άρρωστο. Δεν καταλαβαίνει τί έχει 

επάνω του. Του το επισημαίνουν οι άλλοι. Εξοικειωμένος εκείνος 
με τα συμπτώματα δεν το πιστεύει.

Ανασφάλειες. Αμφισβητήσεις. Αμφιβολία. Παντού κενό.
Αναζητούνται γέφυρες. Αυξημένα, διάπυρα κίνητρα ζωής.
Ο νέος χρόνος λοιπόν πώς μας βρίσκει; Σε μεταστροφή; Σε 

μετάνοια; Διάθεση γι’ αλλαγή; Για δράση;
Καιρός για αποφάσεις λοιπόν.

+ο π. Γ.
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- Πολλοί πιστεύουν, πως ταλαιπωρούμαστε. Όμως 
όχι. Από τη στιγμή που μας έστειλε ο Θεός αυτό το 
παιδί, ήλθε η χαρά στο σπίτι μας.

Τη θαύμασα. Κι ας έχει το παιδί σύνδρομο Down.
γ.

Ι ρ ι δ ι σμο ί
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... Για μας υπάρχει ένας Θεός, ο Πατήρ, από τον οποίον προέρχονται 

τα πάντα, ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, διά του οποίου έχουν γίνει τα 

πάντα και έναν Άγιον Πνεύμα, στο οποίο υπάρχουν τα πάντα. Το δε «ἐκ 

τοῡ ὀποίου» και «διά τοῡ ὀποίου» και «εἰς τον ὀποίον», δεν χωρίζουν 

φύσεις (διότι δεν θα άλλαζαν οι προθέσεις ή η σειρά των ονομάτων στην 

περίπτωση αυτή), αλλά χαρακτηρίζουν τις ιδιότητες μιας και ασύγχυτης 

φύσης. Αυτό δε είναι φανερό από το ότι συγκεντρώνονται πάλι σε ένα, 

αν κάποιος δεν διαβάζει απρόσεκτα εκείνο το οποίο λέγεται από τον 

ίδιο απόστολο, το ότι δηλαδή “από αυτόν και δι’ αυτού και εις αυτόν 

υπάρχουν τα πάντα· εις αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν”. 

Ο Πατήρ είναι Πατήρ και χωρίς αρχήν, διότι δεν προήλθεν από 

κανένα. Ο Υιός είναι Υιός και δεν είναι άναρχος, διότι προέρχεται από 

τον Πατέρα. Εάν δε την αρχήν τη συσχετίσεις με το χρόνο, τότε είναι 

και άναρχος, ... και δεν υπόκειται στο χρόνο. Το Πνεύμα είναι πράγματι 

Άγιον Πνεύμα, το οποίο προέρχεται μεν από τον Πατέρα, αλλά όχι κατά 

τον τρόπον του Υιού, επειδή δεν γεννάται, αλλά εκπορεύεται, αν θα 

πρέπει να καινοτομήσουμε ως προς τις λέξεις για να γίνουν πιο καθαρά 

τα πράγματα. 

Ούτε ο Πατήρ εξέπεσε από την αγεννησία, επειδή έχει γεννήσει, ούτε 

ο Υιός από τη γέννηση, επειδή προέρχεται από τον αγέννητο. Διότι πώς 

θα γινόταν αυτό; Ούτε το Πνεύμα μεταβάλλεται είτε σε Πατέρα, είτε σε 

Υιόν, επειδή έχει εκπορευθεί και επειδή είναι Θεός. 
 

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Απαρχές



ΗλιακτίδεςΗλιακτίδες
Mimhsh ...
Για να διορθώσεις τον εαυτό σου και να γίνεις αληθινός Χριστιανός, 

άνθρωπος του Χριστού, έχε εμπρός στα πνευματικά σου μάτια τη ζωή 
Του και ατένιζε συχνά προς αυτήν μιμούμενος το παράδειγμα του Κυρίου 
σου. Αν η καρδιά σου σαν διεφθαρμένη αντιδρά, βίασέ την και πείσε την 
να μιμηθεί τις υπέροχες αρετές του Χριστού. 

Συχνά κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη για να δεις μήπως έχεις 
μουντζούρες στο πρόσωπο και, όταν τις επισημάνεις, τις σκουπίζεις. 
Καθρέφτης της ψυχής σου ας είναι η αναμάρτητη ζωή του Χριστού. 
Κοίταζε εκεί συχνά, για να βλέπεις την κατάσταση της ψυχής σου: Θέλει 
αυτό που θέλει ο Χριστός; Πράττει ό, τι έπραττε ο Χριστός; Όσα αντίθετα 
προς την ζωή του Χριστού βλέπει στην ψυχή σου, καθάριζέ τα με τη 
μετάνοια και τη συντριβή της καρδιάς. 

Ο Χριστός περιφρόνησε σ’ αυτό τον κόσμο δόξα, τιμή και πλούτο, αν 
και μπορούσε να τα έχει όλα, σαν Κύριος των πάντων. Εσύ μήπως ζητείς 
δόξα και τιμή και πλούτο;

 Ο Χριστός ζούσε στην γη με άκρα ταπείνωση. Εσύ μήπως ζεις 
με εγωισμό και πολυτέλεια; Ο Χριστός ήταν προς όλους αγαθός και 
φιλεύσπλαχνος. Εσύ μήπως αντιπαθείς κάποιον ή κρατείς κακία στους 
άλλους; Ο Χριστός, όταν Τον κατηγορούσαν, δεν κατηγορούσε. Εσύ μήπως 
κατηγορείς τον άνθρωπο που σε κατηγόρησε; Ή, κάτι πολύ φοβερώτερο, 
μήπως κατηγορείς εκείνον που ποτέ δε σε έβλαψε;

Μπορεί να σε πουν άσωτο. Aπατεώνα. Kλέπτη κλπ. Μιμήσου τότε το 
Χριστό. Ο Χριστός... ήταν πράος. Μήπως εσύ κακολογείς τους επικριτές 
σου; Ο Χριστός δεν εκδικήθηκε ποτέ κανένα, αν και μπορούσε “εν ριπή 
οφθαλμού” να εξολοθρεύσει όλους τους εχθρούς Του. Εσύ μήπως εκδικείσαι 
για την αδικία που σου έκαναν; Ο Χριστός τα υπέμεινε όλα. Εσύ μήπως 
γογγύζεις και αγανακτείς, όταν σε κυκλώνουν οι συμφορές και οι θλίψεις; 

Έτσι να συγκρίνεις τη ζωή σου με τη ζωή του Χριστού. Και όπως 
τοποθετείς το πρόσωπό σου εμπρός στον καθρέφτη της άσπιλης ζωής του 
Χριστού. Ό, τι αντίθετο προς αυτήν παρατηρήσεις, προσπάθησε να το 
διορθώσεις και να συμμορφωθείς προς το Πρότυπό σου. 

Αγιος Τύχων του Ζαντονσκ 
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Αντισταθμίσματα

«Η ζωγραφική θέλει μια 
άλλου τύπου νηφαλιότητα. Δεν 
μπορείς να σκέφτεσαι κάτι άλλο 
εκτός από το έργο. Νομίζω ότι 
μπαίνεις μέσα στη ζωγραφική, 
ξεχνιέσαι μέσα στη ζωγραφική. 
Τότε γίνεται ένα καλό έργο. 
Όταν το πολυσκέφτομαι, μπλο-
κάρω. Και αρχίζουν το τι πρέπει 
να είναι, τι δεν πρέπει να είναι. 
Στην πραγματικότητα όταν ένα 
έργο είναι πετυχημένο, βγαίνεις, 
αδειάζεις κατά μια έννοια. Εκείνη 
την ώρα που το κάνω, ξεχνώ τι 
κάνω. Δεν σκέφτεσαι τα βήματα, 
ένα, δύο, τρία, μπαίνεις μέσα στο 
ρυθμό και χορεύεις. Και ο χορός 
σε πάει κάπου αλλού.

Για κάποιον λόγο έτσι 
βλέπουν τα μάτια μου. Χρωμα-
τιστά. Δεν ξέρω να απαντήσω 
γιατί βλέπω έτσι. Για κάποιον 
λόγο η ευαισθησία μου είναι εκεί, 
δεν είναι μόνο στα σχήματα. Και 
αφού έτσι βλέπεις, αρχίζεις και 
το επεξεργάζεσαι αυτό. Και 
δοκιμάζεις. Και μετά αρχίζει να 
έρχεται και αυτή η συλλογική 
μνήμη από τα παλιά. Όλα αυτά 
αλληλεπιδρούν μέσα σου με 
πράγματα που έχεις ήδη. 

Άλλωστε υπάρχουν εκατομ-
μύρια χρώματα. Δεν είναι κάτι 
περίεργο. Το χρώμα ενός νησιού 
είναι αυτό. Αν κοιτάζεις ένα βρά-

χο για έναν χρόνο συνεχώς, 
θα παρατηρήσεις εκατομμύρια 
χρωματικές παραλλαγές του.

Τα νησιά τα δουλεύω με τη 
μνήμη. Την ώρα που τα κάνω, 
δεν σκέφτομαι τι συμβολίζουν, 
αλλά η αλήθεια είναι ότι ο 
βράχος είναι εκατομμύρια 
πράγματα. Ο βράχος είμαι εγώ, 
είμαστε όλοι μόνοι μας, είμαστε 
όλοι μαζί. Ο βράχος είναι 
κίνδυνος, αλλά μπορεί να είναι 
και ασφάλεια, απάγκιο. Είναι 
ένας ολόκληρος κόσμος. Υπάρχει 
μια πνευματικότητα, δεν είναι 
απλώς ένα στιγμιότυπο. Γιατί 
την ώρα που τους ζωγραφίζεις, 
κάπως συνδέεσαι μαζί τους 
και γίνεται πολυσήμαντη η 
σχέση. Έχει και τον θάνατο 
και τη ζωή και τον πόνο και 
τη χαρά. Θα μπορούσε να είναι 
και ένα πορτραίτο, δικό μου, 
σαν καθρέφτης. Ο χαρούμενος 
βράχος, ο λυπημένος βράχος, 
ο συνοφρυωμένος, όλα τα 
συναισθήματα. Έτσι λειτουργεί 
η ζωγραφική. Σου προκαλεί 
χιλιάδες συναισθήματα. 

Πρέπει να το κάνω κάτι άλλο, 
για να καταλάβω πώς συνδέομαι 
μαζί του. Να γίνει ο δικός 
μου βράχος. Αυτό είναι στην 
πραγματικότητα η ζωγραφική.» 
(Γιώργος Χαδούλης, ζωγράφος, 
«Το Βήμα») 
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ΔονήσειςΔονήσεις

Γνώρισα... κορυφαίο επιστήμονα ο οποίος την περίοδο των 

διακοπών του μεταβαίνει σε χώρα της Αφρικής συστηματικά 

μαζί με άλλους συναδέλφους του και προσφέρει ανιδιοτελώς 

τις υπηρεσίες του στο Ιεραποστολικό έργο της εκεί 

Μητροπόλεως. 
Χρυσόστομος Σεκούνδος

Η παρακολούθηση μιας κηδείας,
μπορεί να γίνει θέα του Άδη
ή θέα του Ουρανού.
Ανάλογα με αυτόν που προπορεύεται.

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους

Δώστε πρότυπα: Ο πιο κατάλληλος τρόπος, με τον 
οποίο μαθαίνουν τα παιδιά να έχουν εμπιστοσύνη στον 
εαυτό τους, είναι να βλέπουν την συμπεριφορά των 
γονιών τους, των δασκάλων τους και άλλων σημαντικών 
ενηλίκων στην ζωή τους. 

Οι ενήλικες μπορούν να προωθούν την εμπιστοσύνη 
τους προς τα παιδιά τους δείχνοντας ότι είναι ενήμεροι 
της δικής τους ταυτότητας και αυτονομίας. Επίσης, όταν 
οι ίδιοι καθορίζουν για τους εαυτούς τους κατάλληλες 
αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς και όταν ενεργούν 
υπεύθυνα και παρέχουν στα παιδιά εμπειρίες, που να 
τα βοηθούν να γίνουν ενήλικες με εμπιστοσύνη στον 
εαυτό τους. Αυτό δεν είναι απλά μια μίμηση. Αφήνει τα 
παιδιά ελεύθερα να ορίσουν τους εαυτούς τους και να 
μάθουν τον δικό τους τρόπο αντιμετώπισης της κάθε 
κατάστασης. “Διαπαιδαγώγηση”



a 09 Πυρσός

~Πύρσος~

Η ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο δεν είναι μια 
καθημερινή ιστορία. Αλλά ακόμη και η απότομη μεταφορά 
από τον πάγκο του πλανόδιου πωλητή στον πάγκο μιας 
ομάδας του ΝΒΑ δεν κατάφερε να αλλοιώσει τον χαρακτήρα 
του ή να τον αποπροσανατολίσει από τον μοναδικό στόχο 
του. 

“Να μας μιλάς, όταν φτάσεις στην Αμερική και γίνεις 
διάσημος” του είχαμε πει, χωρίς να υπολογίζουμε ότι αυτό 
θα συνέβαινε μέσα στους επόμενους μήνες. Και το τήρησε. 
Σήκωσε το τηλέφωνο και είπε: 

“Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος 
με τον εαυτό μου, αλλά ξέρω ότι σίγουρα δεν έχω φτάσει 
το ταβάνι μου και έχω πάρα πολλά περιθώρια να γίνω 
καλύτερος. Αυτό είναι που με σπρώχνει να προπονούμαι και 
να μένω συγκεντρωμένος κάθε μέρα”. Και το είπε ακριβώς με 
τον ίδιο στόμφο που επέμενε το καλοκαίρι, ότι το όνειρό του 
δεν ήταν να παίξει στο ΝΒΑ, αλλά να φτάσει όσο πιο ψηλά 
μπορεί. 

“Θέλω να αγγίξω το ταβάνι” έλεγε. Έχει ακόμη πολύν 
καιρό μπροστά του. Άλλωστε, εξακολουθεί να ψηλώνει.

Όποιαδήποτε και αν είναι η κατάντια ενός 
ανθρώπου, εξακολουθεί να παραμένει η εικόνα του 
Θεού. Να είναι εκείνος που “εξηγοράσθη τιμής”.

 π. Φιλόθεος Φάρος

Τα πιο μεγάλα πράγματα, που ξεφεύγουν από την 
αίσθηση, την προσδοκία και την έκφραση, λέγονται 
αρρήτως, με μια ματιά. Με το είναι ολόκληρο. Τη σιωπή.

Αρχιμ. Βασίλειος Γοντικάκης
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Τσεστοχόβα (Πολωνία).
Ονομάζεται και «μικρό Βατι-

κανό». 
Οι ορθόδοξοι λίγοι.
Ο ναός (τότε) σ’ ένα ημιυπόγειο 

παλιάς πολυκατοικίας. Στην 
οροφή κρέμονται οι αποχετεύσεις 
του επάνω διαμερίσματος. 

Τι σημαίνει τούτο; Στο πιο 
ιερό σημείο της θείας Λειτουργίας 
παρεμβαίνουν οι από πάνω 
καταστάσεις. Αποσπούν. Διακό-
πτουν. 

Εκκλησιαστήκαμε εκεί. 
Κατανυκτική η ατμόσφαιρα. 
Ο πατήρ Μύρων, ένας σύγ-

χρονος ήρωας - ιερέας κατεν-
θουσιασμένος δηλώνει:

- Ουδέποτε μέχρι τώρα 
είχαμε τόσα πρόσωπα στην 
Εκκλησία μας.

Αγωνίζεται με όλους τους 
τρόπους. Ήσυχα και απλά. 

Οι καθολικοί φαίνεται να τον 
ανέχονται. 

Η σύζυγος νοσοκόμα. Οι 
τρεις κόρες στο σχολείο. 

Έμεινα στο σπίτι του. 
Αβραμιαία η φιλοξενία.

Με το πέρασμα των χρόνων 
κατάφερε να εξασφαλίσει 
οικόπεδο για νέο Ναό.Τον 
θεμέλιο λίθο έθεσε ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης. 

Ανιχνεύοντας
Η κατάσταση καλυτέρεψε. 
Η Μάρθα και η Μάγδα 

(οι δύο του κόρες) ήρθαν στην 
κατασκήνωση. 

Τις ζήτησαν σε γάμο, 
αργότερα, δύο νέοι, καθολικοί. 

Οι δύο κοπέλες είπαν “ναι”. 
Με μια προϋπόθεση. Οι νέοι να 
γίνουν Ορθόδοξοι. 

Δέχθηκαν. Έγιναν οι γάμοι.
Να σημειωθεί εδώ η δήλωση 

της μητέρας του δεύτερου 
γαμπρού (καθολικής): 

- Ευτυχώς που ο γιος 
μου έγινε Ορθόδοξος. Αν 
παρέμενε Καθολικός, θα τα είχε 
εγκαταλείψει. 

Είχα την ευτυχία να 
λειτουργηθώ. Μίλησα κιόλας. 

Ψάλλει χορωδία. Δηλαδή η 
πρεσβυτέρα, η Μάρθα και η 
Μάγδα. 

Στο εσωτερικό του Ναού το 
κρύο ήταν πιο τσουχτερό απ’ 
ότι έξω.

Ο Θεός όμως ευλογεί. 
Με τη βοήθειά Του πάντα, 

αναδεικνύονται και σήμερα ήρωες.  
Όπως ο π. Μύρων.

(από το “ημερολόγιο ενός 
πνευματικού”)



«Ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί 
εἰσί» (Εφεσ. ε΄ 16)

Με την είσοδο κάθε νέου χρόνου προβληματιζόμαστε: Πόσο αξίζει 
ο χρόνος; Πόσο γρήγορα φεύγει; Πριν προλάβουμε να σκεφτούμε, 
έχουν ήδη πετάξει οι μέρες. Οι μήνες. Τα χρόνια. 

Στην προσπάθεια να τον κατανοήσουμε και να τον διαχειριστούμε 
σωστά, τον διαιρούμε σε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Για να 
καταλήξουμε στη διαπίστωση, πως το παρελθόν μας έφυγε. Το 
μέλλον είναι άγνωστο και μόνο το παρόν είναι στη διάθεσή μας. Μόνο 
στο παρόν μπορούμε να ασκήσουμε την ελευθερία μας.

Ας στραφούμε στη στιγμή λοιπόν και στην αξιοποίησή της.
Συχνά βλέπουμε την ευημερία της στιγμής να ακολουθεί η 

στενοχώρια. Το άγχος. Για να ξεπεράσουμε την πλήξη και τη 
μελαγχολία, την πίεση και τους φόβους, καταλήγουμε στην παραίτηση. 

Η παραίτηση όμως δεν είναι ποτέ λύση, γιατί αφήνουμε τον χρόνο 
να περνά χωρίς να του δίνουμε αξία. 

Καιρός να δώσουμε έμφαση και στις λεπτομέρειες της ζωής μας. Όχι 
μόνο στα μεγάλα γεγονότα. Να βαδίσουμε άγρυπνα, εφαρμόζοντας 
τη διάκριση. Να αναζητήσουμε στην καθημερινότητα το θέλημα του 
Θεού. Να μη χάνουμε τον καιρό μας άδικα.

Ας ετοιμάσουμε λοιπόν τον εαυτό μας δίνοντας απάντηση στο 
ερώτημα: Πόσο αξίζει ο χρόνος; Όσο Χριστό περιέχει!

Καλή κι ευλογημένη χρονιά σε όλους!
+π. Γ. 

Κ ύ μ ατα Ε λπ ί δ α ς . . .
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Ψηφίδ
ες

ΨηφίδεςΨηφίδες
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∆ονήσεις

Είμαι...
Καταπληκτικός, ο αρχιτέκτονας της μοίρας μου.
Υπέροχος, μέσα και έξω.
Θαρραλέος, έτοιμος να ρισκάρω.
Δυναμικός, συνεχώς ωριμάζω και βελτιώνομαι.
Ενθουσιώδης, να ζήσω και ν’ αγαπήσω τη ζωή.
Τρωτός, απόλυτα ανθρώπινος. 
Ευγνώμων, για κάθε μέρα που έρχεται. 
Υγιής, γεμάτος ενέργεια. 
Διαισθαντικός, ψάχνω μέσα μου τις απαντήσεις.
Χαρούμενος, απολαμβάνω όλα όσα συμβαίνουν.
Θαυμαστός, παιδί του σύμπαντος.
Αισιόδοξος, γιατί όλα μπορούν να συμβούν.
Βιαστικός να χτίζω γέφυρες κι όχι τείχη. 
Εφευρετικός, τα εμπόδια είναι εφαλτήρια.
Μεταφυσικός, έχοντας την ανθρώπινη εμπειρία. 
Έμπιστος, μιλάω από την καρδιά μου. 
Μοναδικός, και ανεπανάληπτος.
Πολύτιμος, γιατί διαφέρω.
Σοφός, γιατί είμαι ανοιχτός σ’ όλα τα μαθήματα 
της ζωής. 

Meiji Stewart



Πυρσός

10

∆ονήσεις

Πυρσός04

ΙΡΙΔΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Γιε μου, 
Πρόσεξες ποτέ;
Μήπως η σιγουριά σου πληγωθεί;
Να καθίσω δίπλα σου, να δούμε;
Τι λες;

…πατρικά
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∆ονήσεις

...και συνεχίζω το ταξίδι, ακόμα 
ψάχνοντας
ας ξέρω πια πως είμαι στο άπειρο 
του χρόνου
μια στιγμή, στην άβυσσο του χώρου 
μια κουκκίδα.
Κι συνεχίζω το ταξίδι, ας είμαι εγώ 
σκοτάδι,
κι ας είναι γύρω μου σκοτάδι,
και φοβερώτερο ας το κάνει η 
τρικυμία.
Και συνεχίζω το ταξίδι, και με φτάνει 
που,
Εγώ σκοτάδι, αγάπησα το φως. 

Α. Παναγούλης

Στο ποσοστό που αρνούμασ
τε την 

ανθρωπινότητά μας, ακυρώνουμε 

και τη θεϊκή 
μας δυναμική

. Ματαίως 

προσπαθούμε να 
ακυρώσουμε τον 

άνθρωπο, για να φτάσουμε στον 

Θεό. Ο δρόμος προς τον ουρανό 

ξεκινάει από την ανθρώ
πινη καρδιά.

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
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Καινούργιος χρόνος αρχινά. Καινούργιες ελπίδες. Καινούργιοι 
στόχοι. Για τον καθένα από εμάς.

Πριν την έναρξη αυτής της χρονιάς, για να θέσω τον καινούργιο 
μου στόχο, θέλησα να δω τι έχω ανάγκη. Για ποιο πράγμα να 
πολεμήσω αυτή τη χρονιά, άραγε; Γύρισα, λοιπόν, πίσω και 
μέτρησα τη χρονιά που μόλις έκανε τον κύκλο της, μπας και 
βγάλω άκρη. 

Στιγμές! Αμέτρητες στιγμές! Γεμάτες φόβο, ελπίδα, πίστη, 
αμφιβολία, λάθη, θυμό, αγώνα, αγωνία, δάκρυα, χαρές, γέλια! 
Στιγμές γεμάτες ομορφιά! Στιγμές γεμάτες ζωή! 

Και δεν θα ήταν τίποτα άλλο, παρά δευτερόλεπτα που τρέχουν, 
αν έλειπαν οι άνθρωποι από αυτό το χορό των στιγμών. 

Είδα ανθρώπους να αναμετριούνται με το θάνατο. Να τον 
κοιτούν κατάματα. Και εκεί που λες πως, κανονικά, θα έσκυβαν 
το κεφάλι, τους είδα να υψώνουν μπόι ίσα με το «Χριστός 
Ανέστη» και να βγαίνουν νικητές!

Είδα ανθρώπους να ζουν το θαύμα και να γίνονται ένα με 
αυτό! Να γίνονται τ ο  θαύμα! Ανθρώπους που έσπασαν τα 
στενά όρια του εαυτού τους, για να σταθούν αγέρωχοι, χωρίς 
μεμψιμοιρίες, στο κατώφλι του πόνου των συνανθρώπων τους.

Είδα ανθρώπους να ακροβατούν στα όρια των αντοχών τους. 
«Ακόμα λίγο και δεν θα τα καταφέρω», είπαν. «Ακόμα λίγο και 
δεν..». «Ακόμα λίγο και δεν..». Αυτό το λίγο δεν άφησαν να 
έρθει ποτέ!  

Είδα ανθρώπους να ενώνονται και να γίνονται μια φωνή. Για 
προσευχή και για ευχαριστία! 

Είδα τη ζωή γεμάτη δώρα!
Άνθρωποι που ήρθαν στη ζωή μου. Άνοιξαν φουριόζικα την 

πόρτα και μπήκαν! Και ας ήταν μόνο μια σταλιά πλάσματα. 
Έφεραν μαζί τους αγάπη! Και χαρά, γιατί η κάθε καινούργια ζωή 
φέρνει μαζί της στη γη ένα κομμάτι από τον Παράδεισο!

[Καινούργια χρονιά]

Σπαράγματα
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Άνθρωποι που έγιναν αγκαλιά, όταν τα δάκρυα κυλούσαν 
από τα μάτια μου και τα γόνατά μου λύγισαν από τον πόνο. 

Άνθρωποι που ήταν σαν αεράκι σε δύσκολες στιγμές. Και 
μετά, με κάθε απλότητα, είπαν: «Γι’ αυτό είναι οι φίλοι!».

Άνθρωποι άγνωστοι, που γίναμε ομάδα, με στόχο το καλύτερο!
Άνθρωποι που απλόχερα μοιράστηκαν τις γνώσεις τους και 

την εμπειρία τους και άνοιξαν, έτσι, δρόμους για την εξέλιξή μου.
Άνθρωποι που με δίδαξαν χωρίς να μου πουν λέξη! 
Άνθρωποι παραδείγματα! 
«Άλλη μια χρονιά γεμάτη», σκέφτηκα. 
Τι στόχο να βάλω λοιπόν; 
Και θυμήθηκα αυτό που είχε πει μια φίλη: «Η ζωή δεν είναι 

για να μας στενεύει, αλλά για να τη φοράμε στο μέγεθός μας». 
Ή στο μέγεθός της, καλύτερα. Να τη φοράμε και να γεμίζουμε 
από τα δώρα, που στέλνει ο Θεός με την κάθε μας μέρα. Και, 
όταν είμαι παρών, γεμάτος ευγνωμοσύνη γι’ αυτά που μου 
χαρίζονται, η ζωή είναι πολύ μεγάλη!! 

Για φέτος, λέω να αφεθώ. Στη Ζωή! Σ’ αυτά που η Αγάπη 
του Θεού φυλάει για μένα! Κι ας έχω μάτια να τα βλέπω κι 
αυτιά να τα ακούω.  

Με την ελπίδα να γίνω και γω λίγο καλύτερος Άνθρωπος!
Καλή χρονιά!       

Ε. Κ. 

Όσο η νύχτα σκοτεινότερη, 
τόσο λαμπρότερα τ’ αστέρια, 
όσο βαθύτερη η θλίψη, 
τόσο εγγύτερα ο Θεός.

Αρχιεπ.  Ιλαρίων Τρόϊτσκ



Αγαπητέ μου Τάκη ,

«ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν» (Ιω. ι’41)

Ήταν μια ανθρώπινη διαπίστωση. Ο Ιωάννης δεν έκαμε 
κανένα θαύμα.  Μιλούμε για τον Πρόδρομο.

Είναι γεγονός πως η απορία τους τούτη ήταν σωστή. 
Τι είπε ο Χριστός γι’ αυτόν; Τον ξεχώρισε απ’ όλους τους 

άλλους προφήτες. Τον τοποθέτησε σ’ ένα βάθρο εντελώς 
ξεχωριστό. Είπε, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος προφήτης από 
τον Ιωάννη.

Είναι γεγονός πως ο Μωυσής είχε σχίσει τη θάλασσα με τη 
ράβδο του. O Ηλίας ανέστησε νεκρούς. O Ελισσαίος καθάρισε 
λεπρούς.

Είναι όμως σωστή η διαπίστωση, ότι ο Πρόδρομος δεν 
θαυματούργησε;

Ο Ιωάννης ήταν ένας ευγενικός. Ανιδιοτελής χαρακτήρας. 
Ευθύς. Ειλικρινής. Άνθρωπος με μια ζωή άσπιλης ομορφιάς

Τον είδαμε να κηρύττει στην έρημο.
Ακόμα δεν ήταν τριάντα χρονών.
Όταν έρχεται ο Χριστός, ο Ιωάννης υποχωρεί στην σκιά.
Ακόμα και μαθητές Του τον εγκαταλείπουν. Ο Ιωάννης όμως 

προβληματίζεται. Λέει, πως “εκείνος (δηλ. ο Χριστός) πρέπει να 
αυξάνεται κι εγώ να ελαττώνομαι”.

Είναι σαφές, ότι τα θαύματα που γίνονται στην καρδιά του 
ανθρώπου είναι πιο πολλής αξίας από τα άλλα που έχουν 
περιορισμένη ακτίνα επίδρασης (π.χ. Σαμαρείτιδα, Ζακχαίος, η 
τρικυμισμένη λίμνη κλπ).

Το έργο του Ιωάννη ποιό ήταν;
Ήταν ένα ειδικό έργο. Κάτι που τον ξεχώριζε από τους 

υπόλοιπους θνητούς. Έγινε ο Πρόδρομος.

Πυρσός 18 b

Πυρσός 03

ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΣ

Το Συμπέρασμα

Ρυάκια



 Αναγγέλλει στον κόσμο, ότι έφθασε ο Χριστός.
 Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή;
 Πρόδρομοι μπορούμε κι εμείς να γίνουμε.
 Χρειάζονται κάποιοι, που θα νιώσουν τον πόνο της 

καρδιάς του διπλανού τους. Και θα τους φέρουν το Χριστό.
 Χρειάζονται εκείνοι που δεν θα κρατήσουν κλειστά τα 

χείλη τους. Που θα μιλήσουν στους άλλους για το Χριστό και τη 
σωτηρία τους.

 Ο Πρόδρομος ασκούσε την επίδραση του σ’ έναν ευρύ 
κύκλο ανθρώπων.

 Και ο Ηρώδης αισθάνθηκε την έλξη της ωραίας ζωής του 
Ιωάννη. Ευχαρίστως έκανε ότι του έλεγε αυτός.

Το ίδιο γίνεται και με πολλούς άλλους.
 Η μυστική δύναμη της ζωής και του χαρακτήρα του 

Ιωάννη υπήρξε παιδαγωγός για το Χριστό.
 Ο Ιωάννης μόρφωνε το χαρακτήρα τους. Εξευγένιζε τις 

ψυχές τους.
Πολλοί από εμάς γνωρίσαμε ανθρώπους με μεγάλα χαρίσματα. 

Με δυνάμεις εξαιρετικές. Για όλα αυτά ευγνωμονούμε το Θεό.
 Πολύ πιο ευγνώμονες είμαστε για την ιερή επίδραση 

που άσκησαν πάνω μας άνθρωποι όπως ο Ιωάννης. Δεν έκαμαν 
θαύματα.  Διέθεταν όμως τη δύναμη και την ομορφιά της ευσεβούς 
ζωής τους στο έργο τους.

 Τελικά, όταν ο Ιωάννης βρισκόταν στη φυλακή, έστειλε 
στο Χριστό μήνυμα ρωτώντας: «Συ είσαι ο Χριστός ή περιμένουμε 
άλλον;» Ρωτώντας δεν αμφέβαλλε καθόλου. Αφού τον είχε 
βαφτίσει. Τον αναγνώρισε.

 Η ερώτηση ήταν για να προκαλέσει την απάντηση του 
Χριστού, ώστε ν’ ακούσουν οι μαθητές Του.

 Ο Χριστός τότε απηύθυνε τον ωραιότερον έπαινο που 
είπε ποτέ για οποιονδήποτε θνητό.

 Ήταν το ωραιότερο θαύμα που συνέβη στη ζωή του Ιωάννη.
      
      Με την αγάπη μου, 

               a. G.
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Παρασκευή, 8.12.2017

 Είδα ένα παιδάκι, σήμερα, να ζητά, τόσο συνειδητοποιημένα, 
συγγνώμη που έριξε το ποτήρι με το νερό στα σκαλιά. Εκεί που 
καθόταν μια κυρία. 

Περίμενε, μάλιστα, να τον κοιτάξει πριν φύγει. 
Ίσως για να υπάρξει και από τις δύο πλευρές η διάθεση για 

επικοινωνία. Ο ένας να ζητήσει συγγνώμη. Ο άλλος να τη δεχθεί. 
Ίσως ήθελε να νιώσει, πως τον συγχωρεί. 
Και κάπως έτσι άφησαν, χωρίς εκκρεμότητες πίσω τους, αυτό 

το συμβάν και συνέχισαν ό,τι έκαναν. Α. Κ.

Φύλλα ημερολογίου
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Τα φραγκοστάφυλα 
[Αντόν Τσέχοφ, μτφρ. Χρύσανθος Χρυσάνθου, εκδ. Αρμός]

Ήταν καλός, πράος άνθρωπος. Τον αγαπούσα, όμως ποτέ 
δεν συμμερίστηκα αυτή του την επιθυμία να περιοριστεί για όλη 
του τη ζωή σε ιδιόκτητη αγρέπαυλη. Συνήθως λέγεται ότι ο 
άνθρωπος χρειάζεται όλα κι όλα δύο μέτρα γης. Μα, εφόσον δύο 
μέτρα τα χρειάζεται ένα πτώμα, όχι ένας άνθρωπος. Το να φύγεις 
από την πόλη, από τον αγώνα, από τον θόρυβο της ζωής, το να 
φύγεις και να κρυφτείς στην αγρέπαυλή σου δεν είναι ζωή, είναι 
εγωισμός, οκνηρία, είναι ιδιότυπος μοναχισμός, όμως μοναχισμός 
χωρίς αυτοθυσία για ένα σκοπό. Ο άνθρωπος χρειάζεται όχι δύο 
μέτρα γης, όχι μιαν αγρέπαυλη, αλλά όλη την υδρόγειο, όλη τη 
φύση, όπου θα έχει την απλοχωριά για να δείξει όλες του τις 
ικανότητες και τις ιδιαιτερότητες του ελεύθερου πνεύματός του.

Η ψυχογραφία ενός ανθρώπου που επιλέγει να αποκλείσει 
τον εαυτό του από την αγάπη-ζωή. Που επιλέγει να απαντήσει 
αρνητικά στο κάλεσμα για αρμονική συνύπαρξη με τον 
συνάνθρωπο, με τον Άλλον.

Γιατί, τα «φραγκοστάφυλα» που με τόση φροντίδα και 
μεράκι καλλιεργούσε, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά καρπός της 
φιλαυτίας και της χρησιμοθηρίας του. 

«Σμικραίνοντας, όμως, τον συνάνθρωπο ο Νικολάι 
αυτομηδενίζεται, ακυρώνει την ανθρώπινη δοτικότητα και 
εγκλωβίζεται στη χώρα του θανάτου.» (Σταύρος Σ. Φωτίου)

                                                             Κ. Χ.
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“Αγαπώ το επάγγελμά μου”
“Μου αρέσει να προσφέρω αγάπη στους άλλους”.
“Πολύ συχνά στην προσπάθειά μου να βοηθήσω, ξεχνώ τον εαυτό 

μου”.
“Αισθάνομαι η ζωή  μου να με γεμίζει. Αγαπώ τον άνθρωπο”.
“Εργάζομαι ως νοσηλευτής. Καμμιά άλλη εργασία δεν θα μπορούσα 

να κάμω.
Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε οποιαδήποτε άλλη 

εργασία. Είναι η αποστολή μου”.
Oι απόψεις τούτες δεν είναι φανταστικές. Κάθε άλλο.
Είναι το αποτέλεσμά μιας μικρής “θητείας” σ’ ένα νοσηλευτήριο.
Διερωτάται λοιπόν κανείς: Μα είναι δυνατό; Υπάρχουν τέτοιοι 

άνθρωποι σήμερα; Και μάλιστα νέοι;
Μάθαμε να ρίχνουμε το λίθο του αναθέματος ενάντια στη νεολαία.
 Ασκούμε συνέχεια μια στείρα κριτική για ότι κάμνουν.
Είναι άραγε όμως αυτή η πραγματικότητα;
Η ζωή πολλές φορές φέρνει ανατροπές. Εκπλήξεις. Αποδεικνύει την 

πραγματικότητα τόσο αλλιώτικη. Τόσο διαφορετική.
Εμείς συνήθως μένουμε στην επιφάνεια. Καμμιά διάθεση για 

μετακίνηση. Γι’ αλλαγή απόψεων. Ιδεών. Προκαταλήψεων. Βλέπουμε, 
χωρίς να... βλέπουμε. 

Πολλές είναι όμως οι περιπτώσεις, που βρικόμαστε σε έκπληξη. 
Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο; Ως 
προσωπικότητα. Όχι ως μονάδα παραγωγής.

Η ίδια η ζωή μας φέρνει αντιμέτωπους με κάποιες άλλες 
πραγματικότητες. Μας δείχνει ιστορίες της αφάνειας. Της σκιάς. Κι 
είναι άξιες θαυμασμού. Και ασφαλώς... μίμησης. Αντιγραφής.

Μιλούμε για την αγάπη που κυκλοφορεί, αφανής πάντα, στους 
δρόμους.

Μα είναι δυνατό; Ο δεσπότης να υπηρετεί; Ο καθηγητής 
Πανεπιστημίου ν’ αναπληρώνει οδηγό αυτοκινήτου που ασθενεί;

Ο επιστήμονας να βοηθά τον γέροντα της πολυκατοικίας; 
Να τον πλένει; Να τον καθαρίζει; Ο γιατρός να αφήνει χρήματα 
στον άρρωστο;

Μιλούμε γι’ ανθρωπιά. Γι’ Αγάπη. Και υπάρχει σήμερα. 
Αρκεί να ψάξουμε λίγο. 17β
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Xαραμάδα ελπίδας
17Β



Η ζωή έχει πολλές φορές χαρακτηριστεί τραγική. Και είναι. Γιατί 
όμως; Ας στραφούμε στο Ευαγγέλιο, για να βρούμε την απάντηση. 

Οι δέκα λεπροί αναζητούν τον σωτήρα. Τρέχουν παντού. 
Καταλήγουν τελικά στο Χριστό. Του φωνάζουν: Ελέησέ μας. 

Ο Χριστός τους δίνει αυτό που χρειάζονται: Την υγεία τους. 
Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν νιώθει την ανάγκη του λυτρωτή. 

Του σωτήρα. Δεν τον ζητά. Ή ζητά τη λύτρωση από αλλού. Από 
ανθρώπους. Ανθρώπινα συστήματα. Την πρόοδο. Την επιστήμη. 

Το αποτέλεσμα; Δεν βρίσκει αυτό που ποθεί. Ψυχική ικανοποίηση. 
Εσωτερική ειρήνη. Λύτρωση. 

Ο Θεός θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Να του προσφέρει τα θεία 
Του δώρα. Να τον ανυψώσει από τα γήινα. Τα υλικά. Να του 
χαρίσει τα «τίμια και μέγιστα επαγγέλματα». 

Προϋπόθεση: Μόνο μια. Να το θέλει και ο άνθρωπος.
Το πρώτο σκαλοπάτι είναι η προσφορά της ανθρώπινης θέλησης. 

Η κατάφαση στο θείο κάλεσμα. 
Έτσι μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο. Να γίνουμε δοχεία 

της Χάρης Του. 
Θα το ανεβούμε τούτο το σκαλοπάτι, όταν καταλάβουμε εκείνο 

που ένιωσαν οι δέκα λεπροί. Ότι ο Κύριος είναι ο μόνος που μπορεί 
να μας δώσει αυτό που ποθούμε. Ο μεγάλος Γιατρός. Ο γιατρός 
ψυχών και σωμάτων που δίνει τη θεραπεία του σώματος, αλλά και 
την ειρήνη της ψυχής. Τη γαλήνη της συνείδησης. Τη δύναμη στις 
δυσκολίες της ζωής. Ο Κύριος είναι πάντοτε παρών. Δίπλα μας. 
Κοντά μας. 

Αρκεί εμείς, σ’ όποια δυσκολία κι αν βρισκόμαστε, σωματικός 
είναι ο πόνος, ψυχικό το τραύμα, να Τον αναζητούμε. 

Ας απλώσουμε σ’ Αυτόν τα χέρια μας. Θα δούμε ότι Εκείνος έχει 
ήδη απλώσει προς εμάς τα δικά Του παντοδύναμα χέρια. 

Ο Χριστός είναι κοντά μας και πριν ακόμη Τον ζητήσουμε. Δεν 
μας λησμονεί. Είναι στο πλευρό μας κι όταν εμείς Τον λησμονούμε. 
Θέλει να σώσει τον κάθε ταλαιπωρημένο. Φτάνει κι εμείς, να θέλουμε. 

+ο π. Γ.
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Είναι...
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Aσθμαίνουσα έξοδος

Έφυγες αθόρυβα
ασίγαστα δάκρυα
στο κάθε δρώμενο
πολλή η ασπρότης
βαριά η ανάσα
η πλάκα του ουρανού, 
        άνοιξε
το χελιδόνι έφυγε ελεύθερο
η φωλιά του έμεινε 
       ορφανή
       απροστάτευτη
και ας έχει καταιγίδα. 
   

Δ. Ζαφειρόπουλος

O Θεός είναι παντού

Ποιός έχει μάτια να Τον βλέπει;
Ποιός έχει καρδιά
να Του δοθεί και να Του παραδοθεί 
κατά πάντα και διά πάντα;

Ο Θεός είναι παντού.
Άδικα κλαίμε.

Μαρία Μουρζά
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Μάταια η Οδύσσεια

Ζώντας χρόνια και χρόνια ανάμεσα σε
μη Ανατρέψιμα
μη Αναστρέψιμα, μη Πραγματοποιήσιμα
μη Επιτρεπόμενα
ζώντας ανάμεσα στων «Μη» τις Συμπληγάδες
συνηθίζεις
να συνθλίβεσαι, να μικραίνεις,
να λοξοδρομείς, ν’ αλλοιώνεσαι.

Γι’ αυτό και όταν κάποτε
φτάνεις στην ποθητή σου Ιθάκη
—αν φτάσεις κάποτε—
κατάπληκτοι οι καθρέφτες σου
σε υποδέχονται σαν ξένο.

Και πάει χαμένη όλη η υπομονή
της Πηνελόπης σου
που δεν περίμενε τόσα και τόσα χρόνια απεγνωσμένα
αυτόν τον Άλλο.
    Λένα Παππά

Αυτά που χάθηκαν,
αυτά που δεν ήρθαν
μην τα κλαίς.

Αυτά που τα’ χες
και δεν τα ‘δωσες
κλάφτα.

Γιάννης Ρίτσος



Άκρω δακτύλωι                              ι
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Ποιός;
«Είχα πάρει την απόφαση να σταματήσω να προσεύχομαι. Να μην ασχολούμαι 

με τον Θεό. Δεν άντεξα όμως να ζω έτσι, χωρίς το Θεό! Μαζί Του νίκησα το 
αλκοόλ.

Στον καλλιτεχνικό χώρο υπάρχει μια αθεΐα και ένας αγνωστικισμός. Αλλά 
όλοι, πριν από την παράσταση, κάνουν το σταυρό τους. Όταν ταξιδεύουν με το 
αεροπλάνο κάνουν το σταυρό τους άθεοι άνθρωποι. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη.

Το πρόβλημα δεν είναι, όταν αρνείσαι το Θεό, επειδή ο Θεός έχει μέριμνα και 
για όποιον τον αρνείται. Το πρόβλημα είναι μήπως σε αρνηθεί ο Θεός. Σ’ αυτό 
το σημείο νομίζω ότι πρέπει να αρχίζουν για κάποιον τα δύσκολα». Θ. Αθ. 
(ηθοποιός).

Ομολογία απ’ εκεί που δεν το περιμένεις. Προβληματισμοί ζωής. Εκ βαθέων 
εξομολόγηση.

Ακόμα μια επιβεβαίωση. Από κάποιον που το έζησε. Ζωή χωρίς Θεό δεν 
αντέχεται. Τα υπόλοιπα είναι θεωρίες και προφάσεις εν αμαρτίαις.

Στη δύσκολη την ώρα, και φαίνεται πως πάμπολλες τέτοιες στιγμές περνούμε 
ή θα περάσουμε, πού θα στραφούμε; Ποια είναι η σίγουρη επιλογή; Ποιος 
θα δώσει λύση στα προβλήματά μας; Ποιος θ’ απαλύνει τον πόνο; Ποιος θα 
φορτωθεί το βάρος που πιέζει τους ώμους μας και θα ελαφρύνει το ζυγό της ζωής 
μας; Πού άραγε θα βρει ανάπαυση η ψυχή μας;

Πιστοί, άπιστοι ή ολιγόπιστοι ένα ψάχνουμε αποκούμπι. Το σίγουρο. Αυτόν 
που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Που μεριμνά για όλους τους ανθρώπους. 
Που δεν διακρίνει χρώμα ή φυλή ή θρησκεία. Που η αγάπη Του σκεπάζει όλη την 
οικουμένη. Αυτόν που ήλθε για να καλέσει «αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Αυτόν 
που μεριμνά και γι’ αυτούς ακόμα που Τον αρνούνται.

Ως πότε όμως θα συνεχίζεται η άρνηση κι η αδιαφορία;  Γιατί να ξέρεις πως 
χαμένος στο τέλος είναι ο άνθρωπος. Αν με τη συμπεριφορά μας κρατούμε το 
Θεό μακριά από τη ζωή μας. Αν τον διώχνουμε από τα όριά μας. Αν υψώνουμε 
τοίχους απομόνωσης και αποξένωσης. Ο Θεός δεν μπαίνει με το ζόρι.

Τότε βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο της άρνησης του Θεού. Κι αλλοίμονο 
αν μας αρνηθεί ο Θεός. Αν μας αρνηθεί η Αγάπη. 

Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί ζωή χωρίς αγάπη σημαίνει κόλαση. Μαρτύριο.
Mαρασμό. Σκοτάδι. Θάνατο.

Ποιος άραγε επιλέγει το θάνατο; Και μάλιστα συνειδητά; Όταν μπροστά μας 
απλώνονται άδειες οι σελίδες της καινούργιας χρονιάς!!!

ΔΔ
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Εξομολογήσεις
Γίνονται μετά από συνεννόηση με τον π. Γεώργιο (22435772), τον 

π. Μιχαήλ (99883799) και τον π. Κυριάκο (99441025).
Υπενθυμίσεις:

1.

2.

3.

4.

Καθημερινά οι πατέρες της Εκκλησίας βρίσκονται στο γραφείο του μεγάλου 
Ναού μεταξύ 3:30 - 5:30 μ.μ. για εξυπηρέτηση του κοινού. Τηλέφωνο:22432401 
(π. Μιχαήλ 99883799, π. Κυριάκος 99441025 και π. Λαυρέντιος 96457111).

Η Εκκλησία παραμένει ανοιχτή από τις 7:00-11:00 π.μ. και  3:30 - 5:30 
μ.μ. καθημερινά. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  αποταθήτε  στα   τηλέφωνα  της  
Εκκλησιαστικής  Επιτροπής,    (22459760,  22459763), από  τις 7:30 π.μ. - 
5:30 μ.μ.  καθημερινά.

Από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι του Ασώτου γίνεται 
κατάλυση σ’ όλα.

Την Παρασκευή, 26/1/2018, (8:30 μ.μ.) θα έχουμε αγρυπνία στο Μικρό Ναό.

Γιορτασμοί επινίκιοι. Ομιλίες. Επίσημοι. Και:
«’Οι νεκροί μας...’. Και θα πάνε να τσιμπήσουν» (Αλμπέρ 

Καμύ, Η Πανούκλα).
Και ύστερα διερωτώμαστε γιατί κάποια κόκκαλα το βράδυ 

τρίζουν στα κοιμητήρια.
                                                 Ούτις
                                             

ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  ν   τ   ρ   ξ  ι               ά  ε  ς Α   α   α  
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