
Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)

ξακολουθεί, λοιπόν, το μικρόβιο να δραστηριοποιείται. Ναι. 
Σήμερα. Στη δική μας ζωή. 

Μας αρέσει να παραμένουμε πνευματικά τυφλοί.
Έτσι μπορούμε να φανταζόμαστε τους εαυτούς μας άψογους. Τέλειους. 
Προτιμούμε ν’ ασχολούμαστε με τα φαινόμενα. Την εξωτερική 

συμπεριφορά. 
Να τονίζουμε την «έξωθεν μαρτυρίαν» και μάλιστα σε βάρος της 

«έσωθεν».
Ο άνθρωπος, που έχει πνευματική ευαισθησία, «καρδίαν νήφουσαν» 

βλέπει την αμαρτωλότητά του. Αυτή της καρδιάς του. Και είναι ασύγκριτα 
πιο αποκρουστική από αυτή των άλλων.

Έχει επίγνωση της προσωπικής του κατάστασης.
Γνωρίζει καλά το λόγο του Χριστού, που τόνισε: 
«Ο πιο απάνθρωπος φόνος δεν γίνεται με ένα όπλο. Αλλά με την 

απόρριψη του άλλου.
Με το όπλο θανατώνεται ο άνθρωπος βιολογικά.
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Η απόρριψη όμως τον θανατώνει και πνευματικά».
Τελικά, αυτός που πιστεύει ότι είναι εν τάξει, αποδεικνύει μόνο ένα. 

Ότι δεν έχει επίγνωση της πραγματικής του κατάστασης.
Δεν γνωρίζει την αλήθεια.
Η πραγματική αμαρτωλότητα δεν είναι εξωτερική συμπεριφορά, μα 

εσωτερική εμπάθεια. Η εξωτερική συμπεριφορά είναι μόνο σύμπτωμα της 
εσωτερικής.

Τα συμπτώματα πολύ συχνά δεν είναι ανάλογα της εσωτερικής 
παθολογίας.

Μπορεί να είναι κανείς γεμάτος καρκίνο και να μην αισθάνεται τίποτε.
Άγχος να έχει. Ένα χαλασμένο δόντι. Και ταλαιπωρείται από τον 

πόνο.  Από το δόντι κανείς απαλλάσσεται πολύ εύκολα.  Ο καρκίνος όμως 
φέρνει γρήγορα το θάνατο.

Διερωτάται κανείς. Πώς όλοι εμείς διαιωνίζουμε το κλίμα εκείνο που 
μας επιβάλλει να συμπεριφερόμαστε έτσι; Να πιστεύουμε ότι είμαστε 
άψογοι; Κάποιοι άλλοι όμως είναι οι αμαρτωλοί;

Ακούμε και επαναλαμβάνουμε  την ομολογία: «ων πρώτος είμι εγώ»
Άσχετο, αν διαρκώς σε στέλλει μακριά από τους στόχους τους 

ονειρικούς μιας επανάστασης.
Η επιτυχία και η επικράτηση κάνουν ν΄ αναβιώσει η εγωπάθεια. Ο 

απολυταρχισμός. Ο συγκεντρωτισμός. Η απανθρωπία.
Η εξουσία φθείρει. Καταστρέφει τα ζωογόνα κύτταρα του ανθρώπου.
Ο κόσμος προχωρεί μαθηματικά στην εκμηδένισή του.
Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται. Αλλά γιατί συνήθισε να 

φοβάται. Και η ελευθερία; Ο ελεύθερος στοχασμός;
Δεν μπορεί να ορίζεται απλώς. Να ολοκληρώνεται με την ηθική επιλογή 

ανάμεσα σε ένα «ναι» και ένα «όχι».
Ξεπερνά τα συμβατικά όρια της ηθικής επιλογής.
Συνδέεται με τη διαδικασία ενός τρίτου, που αναμένει εναγωνίως ένα 

μέτρο. Που θα έχει τη δυνατότητα να άρει την ευρέως διαδεδομένη σύγχυση 
μεταξύ ηθικής επιλογής και των απείρων δυνατοτήτων. Παρουσιάζονται 
στη ζωή με την κατά πάντα εκούσια ευθύνη της κάθε στιγμής. Έτσι τα 
πάντα μας επιτρέπονται.

Όλα είναι στα δικά μου χέρια.
Ο Χριστός έζησε ανάμεσά μας. Δεν Τον γνωρίσαμε. Αφού είμαστε 

τυφλοί!
Μεγάλωσε σαν υγιές κλαδάκι αμπέλου που ξεφύτρωσε σε άγριο κορμό. 

Ήταν δύσκολο να τον αναγνωρίσεις. Ωσότου αναπτυχθεί κι αρχίσει ν΄ 
αποδίδει καρπούς.

‘Ένας θησαυρός κρυμμένος στη γη.
Εμείς; Τι κάμνουμε τώρα; Ως πότε θα συνεχιστεί τούτη η ακαταστασία; 



Προβληματισμός. Χρόνος προσφέρεται.
Η Παναγία πηγαίνει πρώτη. Θα την ακολουθήσουμε; Ή θα μείνουμε 

στη θέση μας; Τυφλοί; Και ανήμποροι;  
+ ο π.Γ.

Χαράζει την πορεία μας
ξέστη τα σύμπαντα εν τη σεπτή εισόδω Σου… Μπροστά στο μεγάλο 
αυτό γεγονός, το πρωτοφανές και πρωτάκουστο της σεπτής εισόδου 
Σου στο Ναό, Παναγία Θεοτόκε, τα σύμπαντα, ορατά και αόρατα, 

έμψυχα και άψυχα γέμισαν από θάμβος και έκσταση…
Έτσι αρχίζει την Πέμπτη ωδή του κανόνα ο υμνωδός της Εκκλησίας 

μας. Με το ίδιο θάμβος και την αυτή έκσταση είναι και ο ίδιος 
πλημμυρισμένος. Μπροστά στα μάτια της ψυχής του αναπαρίσταται η 
όλη σκηνή των Εισοδίων. 

Η παράδοση της Εκκλησίας μας μιλάει για την είσοδο της Θεοτόκου 
στο Ναό και μάλιστα κατά μερικούς Πατέρες και στα Άγια των Αγίων. 

Στα Άγια των Αγίων εισερχόταν μόνο ο Αρχιερέας και μάλιστα μια 
φορά το χρόνο, την ημέρα του εξιλασμού. Μέσα στα Άγια των Αγίων, 
οδηγείται η Παναγία, τριών μόλις ετών, όταν την αφιέρωσαν οι γονείς 
της. Αυτό έγινε κατά θεία παραχώρηση, γιατί τα Άγια των Αγίων είναι 
προτύπωση της Εκκλησίας και ειδικώτερα της Παναγίας. Η Θεοτόκος 
ήταν η πραγματική στάμνα που έφερε το πραγματικό Μάννα, το Χριστό, 
το πραγματικό θυσιαστήριο, οι πραγματικές πλάκες της Καινής Διαθήκης 
και η πραγματική ράβδος του Ααρών που άνθησε. 

Χαριτωμένη πραγματικά η ημέρα αυτή και ευλογημένη. Αποτελεί την 
απαρχή της μεγάλης προετοιμασίας, για να γίνει η Μητέρα του Λυτρωτή 
και όλων των λυτρωμένων. Μέσα στο Ναό, διατρίβει η Παρθένος, μακριά 
από όλους, με ανατροφή αγνή και καθαρή… Έτσι, αφού φυτεύτηκε μέσα 
στον οίκο του Θεού και καλλιεργήθηκε από το Πανάγιο Πνεύμα, σαν 
άλλη κατάκαρπη ελαία, έγινε κατοικητήριο κάθε αρετής. Το νου Της τον 
απομάκρυνε από κάθε βιοτική επιθυμία και κράτησε παρθένα την ψυχή 
μαζί με το σώμα, όπως αρμόζει σ’ Εκείνη, που έμελλε να υποδεχθεί στα 
σπλάχνα Της το Θεό. 

Η Παναγία μας δεν εισήλθε απλά στο Ναό, αλλά έγινε Ναός, αφού
δέχθηκε τον Κύριο του Ουρανού και της γης στα παρθενικά Της σπλάχνα.

Η Παναγία, έγινε η θύρα από την οποία εισήλθε [...] στην Οικουμένη 
ο Χριστός.

Ο Λαός του Θεού πάντοτε ατενίζει με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό 
τη Μεσίτρια του ουρανού. Οι ωραιότεροι ύμνοι είναι αφιερωμένοι από 
τους εκκλησιαστικούς υμνογράφους στην Παναγία. Οι πιο εκφραστικές
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ζωγραφικές συνθέσεις παρουσιάζουν την Πλατυτέρα των ουρανών να 
δέεται για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. 

Γενικά, ολόκληρη η ορθόδοξη πνευματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο 
παρά να φανερώνει και να ερμηνεύει το μυστήριο της Ενανθρώπησης του 
Κυρίου. Και όταν εικονίζεται η Παναγία μας, η επίσκεψη και η ελπίδα του 
κόσμου, πάντοτε κρατάει, με τη μητρική Της στοργή, τον Υιό και Λόγο 
του Θεού. 

Κάθε αναφορά, λοιπόν, στην Παρθένο Μαρία υπενθυμίζει τη χαρά της 
λύτρωσης του ανθρώπου, γιατί εκείνη υπηρέτησε πιστά το μυστήριο της 
σωτηρίας μας. 

Η Παναγία οδηγείται στον Ναό του Θεού. Το μέγα της οικονομίας 
σωτηριώδες μυστήριο αρχίζει να τελεσιουργείται.

Η ιστορία δεν υφαίνεται χωρίς πρόσωπα. 
Μέσα από τα πρόσωπα ο Θεός μιλάει στον κόσμο και μας αποκαλύπτει 

τις βουλές Του. Κατευθύνει την ιστορία προς τα έσχατα, δηλαδή την 
πλήρη φανέρωση της Βασιλείας Του.

Αυτό γίνεται ολοφάνερο στη ζωή και στο πρόσωπο της Παναγίας μας. 
Στη ζωή των αγίων, των εκλεκτών του Θεού. 

Η ολόψυχη αυτή αφιέρωση της Παρθένου στο Θεό χαράζει και τη δική 
μας πνευματική πορεία!

Η ιδιότητά μας, η χριστιανική, μας φέρνει στον ίδιο δρόμο της 
αφιέρωσης. Από την ημέρα, που πήραμε το άγιο βάπτισμα, είμαστε 
αφιερωμένοι στο Θεό. Ανήκουμε και ως σώμα και ως ψυχή στον Τριαδικό 
Θεό. Έχουμε εξαγορασθεί με πολύτιμο τίμημα. Με το ανεκτίμητο αίμα 
του Χριστού μας.

Αυτό είναι το δικό μας χρέος. Το περιεχόμενο της δικής μας αφιέρωσης 
στο Θεό. Δεν μας ζητείται τίποτα περισσότερο. 

Διατηρούμε ολόκληρο το σώμα μας μακριά από την αμαρτία; Μένει η 
ψυχή μας ελεύθερη από τα μίση, τις έχθρες και τους εγωισμούς; Αγιάζουμε 
το σώμα μας και την ψυχή μας με τα έργα της αγάπης, και της καλωσύνης, 
με την προσευχή, τη μελέτη του λόγου του Θεού και τη μυστηριακή ζωή;

Είμαστε πάντοτε βέβαιοι, ότι το βλέμμα μας είναι καθαρό και οι σκοποί 
μας έντιμοι; Ποθεί η ψυχή μας περισσότερο την επικράτηση του θείου 
θελήματος, παρά του δικού μας; Είναι πάντα πρόθυμη να υποτάσσεται 
στις θείες επιταγές, έστω και αν αυτό απαιτεί θυσίες; 

Αν ναι, τότε βρισκόμαστε στο δρόμο της αφιέρωσης. Που βάδισε η 
Παναγία μας. Γιατί αφιέρωση δεν σημαίνει τίποτε άλλο από υποταγή στο 
θείο θέλημα.                                                       (Ανδρέας Αργυρόπουλος)
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