
Θα ηχήσει
ια ευκαιρία μοναδική. Προσφέρεται στον καθένα για 

επανακαθορισμό των ορίων του. Αυτά που όλο και θέτει της ζωής 
ο περίγυρος αναβαπτίζοντας τους καιρούς. Όχι όμως και τη 

βαθύτερη ουσία της ύπαρξης, που παραμένει αναλλοίωτη.
Μια ευκαιρία λοιπόν για να δει ποια επιτέλους είναι τα ενδιαφέροντά του. 
Ασχολείται κανείς σήμερα με τέτοια θέματα; Τι θα καταφέρει; Όλα 

είναι προσωρινά. Παρέρχονται. 
Επίγευση αυτογνωσίας; Σήμερα; 
Εσωτερικές αντανακλάσεις; Που αφυπνίζουν; 

Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)
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Μεταμφιέζουν μάλλον τα γεγονότα τα ιστορικά, τα κρυπτικά ή και 
λανθάνοντα σε άρνηση ζωής. 

Υπεριστορικές αποτυπώσεις δεν έχουν καταχωρισμένες στα λεξικά 
τους. Μονοπωλούν έτσι του ανθρώπου το ενδιαφέρον. 

Όλα ενορχηστρώνονται για της ζωής την ανάδειξη σε αυταξία 
αυθύπαρκτη. Διανοίγεται έτσι ο βίος  χωρίς ιδιαίτερο των οριακών της 
διαπλεύσεων τονισμό. 

Συνειδητότητα. Μνήμη. Ανάμνηση. Καμμιά νοσταλγία στης 
συνείδησης τα διαζώματα. 

Σε μια τέτοια περιρρέουσα ατμόσφαιρα, μπορούμε άραγε να 
προσδοκούμε μετατροπή της λίθινης καρδιάς σε σάρκινη; Εισπνοή 
αναγεννητική; Επιλογή διαρκείας; Σε διαύγεια μέσα; Σεμνότητα 
ακτινοβολούσα; 

Πώς λοιπόν να πυρποληθούν οι καρδιές; 
Δύο τα νήματα: 
   α. Το κόκκινο: Του μαρτυρίου
   β.  Το χρυσό: Των αγιασμένων. 
Δύο πηγές αενάου φωτός. 
Για να μπει του αγίου το φως. Τα σκοτάδια να διώξουν οι ακτίνες του. 
Να λάμψει, επιτέλους, η αλήθεια. Η πλέρια. Η ξάστερη. Αυτή που 

συντρίβει τις όποιες σφραγίδες. Χαράσσει δρόμους. Ανοίγει διάπλατα 
πόρτες. Όπως οι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι. 

Στόχος; Μα ν’ αποδώσουμε σε καθημερινή βάση καρπούς 
πνευματικούς. Πλούσιους. 

Θρύψαλα λοιπόν οι σφραγίδες. Τίποτε δεν αντιστέκεται. Μαζύ κι η 
τελευταία σφραγίδα. Αυτή του “έσχατου εχθρού”. Τότε. 

Ναι. Θα έλθει η στιγμή. Κι η σάλπιγγα στους αιθέρες θα ηχήσει.          
                           + ο π. Γ.

“Ο φόβος.
Όνομα ουσιαστικό.

Στην αρχή ενικός αριθμός
και μετά πληθυντικός.

Οι φόβοι 
για όλα από δω και πέρα”

Κι εμείς; 
“Πάντα ισχύω”



“Ού κατισχύσουσιν”

ια μας τους Έλληνες, που διαβάζουμε με πολλή συγκίνηση 
την πρώτη “Οδύσσσεια”, υπάρχει ο κίνδυνος να ξεχνούμε τις 

μεγάλες υποχρεώσεις που έχουμε στον “πρώτο μετά τον Ένα”. Στον 
μεγάλο απόστολο των Εθνών και ιδρυτή της χριστιανικής Εκκλησίας 
της Ελλάδος, στον απόστολο Παύλο. Μα και σαν απλοί χριστιανοί αν 
αντιμετωπίσουμε τον “απόστολο της Ελλάδος”, πρέπει να δούμε στο 
αγιασμένο και πληγωμένο απ’ τα “κατά πόλιν δεσμά και τας θλίψεις” 
πρόσωπό του, τον μεγαλύτερο ευεργέτη μας. Γιατί αυτός, με τη δύναμη 
και τη χάρη του Θεού, μας έδωσε μια αυθεντική ερμηνεία πάνω στις 
κύριες θεολογικές γραμμές της Καινής Διαθήκης, όπου βάδισε κατόπιν 
η Εκκλησία το λυτρωτικό δρόμο της σωτηρίας. 

Είναι όχι απλώς δύσκολο, μα αδύνατο ίσως, το να περιγράψει κανείς 
το πνευματικό μέγεθος του προσώπου και του έργου του αποστόλου 
Παύλου. Σήμερα, μάλιστα, που για τον πιο άσημο συγγραφέα ή 
κοινωνικόν εργάτη εξαντλούν οι στρατευμένοι εγκωμιασταί όλη την 
κλίμακα των επιθέτων, με ποιους λόγους και με ποια λεκτικά άνθη 
να πλέξεις ένα στεφάνι άξιο για τον απόστολο εκείνον, που γύρισε 
ολάκερη την οικουμένη στην πίστη και στη σωτηρία που πηγάζει απ’ το 
Ευαγγέλιο του Χριστού; 

Όταν ο Παύλος άφηνε τη γη αυτή, φεύγοντας για το ουράνιο 
αγαπημένο ταξίδι του, ο Χριστιανισμός είχε γίνει θρησκεία παγκόσμια       
με υποδειγματική πνευματική οργάνωση. Κι όλα αυτά όχι σε ιδανική 
εποχή, από άποψη πολιτισμού ανθρώπων ή μέσων κινήσεως και 
δράσεως.

Πραγματικά είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς την καταπληκτική 
προσωπικότητα και τα τεράστια σε έκταση και βάθος πνευματικά 
αποτελέσματα του έργου του, δίχως να παραδεχθεί τον παράγοντα της 
θείας χάριτος. Όπως άρχισε το έργο του μ’ ένα μεγάλο θαύμα, έτσι και η 
ζωή του ήταν ένα διαρκές θαύμα. Άλλαξε με τη χάρη του Θεού το ρεύμα 
της ανθρώπινης ιστορίας και το “καμε να τρέχει, προς τον αγαπημένο 
του Χριστό. Κι αυτό το έργο βάσταξε όσο κι η η ζωή του, ύστερ’ από την 
υπερφυσική επιστροφή του. Σε κάθε τομέα της ζωής, με κάθε μέσο, σε 
κάθε ευκαιρία. “Ευκαίρως ακαίρως”, όπως γράφει στον άγιο Τιμόθεο 
(Β’ Τιμ. δ’ 2). 
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“Οι Βυθομετρήσεις” είναι παράρτημα του περιοδικού “Πυρσός” της Χριστιανικής Κίνησης 
της Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των Δώδεκα”).Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου, Ι.Ν. 
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Ας σκεφτούμε κι εμείς για λίγο τη Δαμασκό του Παύλου, ελπίζοντας 
και κοπιάζοντας συγχρόνως για μια προσωπική μας λυτρωτική και 
φωτιστική Δαμασκό. Αφού η ψυχή του ανθρώπου είναι “εκ φύσεως 
χριστιανική”, τι χρειάζεται ο δρόμος της Δαμασκού, για να επιστρέψουμε 
στο Χριστό; Να μην ξεχνούμε, πως ο σατανάς δεν παύει ποτέ να μας 
πολεμάει, να μας ξεστρατίζει και να μας κάνει εχθρούς και διώκτες του 
Χριστού και του νόμου του.         

Είναι απαραίτητο πάντα να θυμούμαστε και πάντα να ζητούμε το φως 
της Δαμασκού, που θα μας κρατάει, με μια θεία μέθη, στη στράτα πρώτα 
του Ευαγγελίου, στην ένωση ύστερα με το Θεό. Για να μπορούμε κι εμείς 
κάποτε - κι αυτό ειν’ ένα από τα υψηλότερα και αγιώτερα ιδανικά που 
πρέπει να έχει ο χριστιανός - να πούμε μαζί με τον απόστολο Παύλο: “εμοί 
το ζην Χριστός (Φιλ. α’ 21), ή “ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός” 
(Γαλ. β’ 20), που είναι οι τελειότερες μορφές του χριστοκεντρικού 
μυστικισμού της Ορθοδοξίας. 

Γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας ο Σαύλος, από γονείς Εβραίους 
και πολύ πλούσιους, που είχαν αποκτήσει τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτου, 
καλλιέργησε τα πλούσια πνευματικά του χαρίσματα, μαθαίνοντας όλο 
το Νόμο και τους Προφήτες παρά τους πόδας του περίφημου ραββίνου 
Γαμαλιήλ. 

 Μισούσε τους χριστιανούς και ήθελε να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην 
εξαφάνισή τους. Στο λιθοβολισμό μάλιστα του πρωτομάρτυρος Στεφάνου, 
επειδή ήταν πολύ νέος και δεν επιτρεπόταν να λάβει μέρος στη φοβερή 
εκτέλεση, φύλαγε τα ενδύματα των λιθοβολούντων. 

Ζητάει απ’ τον αρχιερέα των Ιουδαίων συστατικές επιστολές για τις 
συναγωγές της Δαμασκού, όπου θα πάει για να πιάσει όσους χριστιανούς 
βρει και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα.

“ Εν δε τω πορεύεσθαι - εγένετο αυτόν εγγίζειν τη Δαμασκώ και 
εξαίφνης περιήστραψεν αυτόν φως από του ουρανού, και πεσών επί την 
γην ήκουσε φωνήν λέγουσαν αυτώ· Σαούλ, Σαούλ τι με διώκεις; 

“ Ο Παύλος τότε έμεινε έκθαμβος: (Π.Β. Πάσχος)


