
Και σήμερα πολλοί αντιγράφουν τη διαγωγή των Ιουδαίων.
Φονεύουν τους προφήτες της Καινής Διαθήκης, 

που είναι οι άγιοι. Τους καταδιώκουν. Τους 
συκοφαντούν. Τους στερούν τη ζωή. Κατηγορούν 
και καταδιώκουν το Χριστό άλλοτε δείχνοντας 
αδιαφορία ή βλασφημώντας το άγιο όνομά Του. 
Άλλοτε αρνούμενοι τη σωτηρία που προσφέρει. Ή 
αμφισβητώντας τη μοναδικότητά Του.

Καταδιώκουν έτσι την Εκκλησία Του.
Δεν μπορούμε να ζητούμε το Χριστό έξω από 

την Εκκλησία.
Οι πολέμιοί της είναι εχθροί του Χριστού.
Όσοι επιδίδονται σ’ αυτό τον πόλεμο, θα 

χάσουν τη ζωή και το φως. Θα μείνουν χωρίς
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αγάπη, που είναι ο Χριστός. Χωρίς ειρήνη, που είναι ο Χριστός. Χωρίς ζωή, 
που είναι ο Χριστός. Θα είναι νεκροί.

Μπορεί να μιλάνε για ανθρωπισμό. Χωρίς Χριστό δεν είναι άνθρωποι. 
Πραγματικός άνθρωπος είναι μόνο εκείνος που είναι ενωμένος με το 
Θεάνθρωπο.

Μπορεί να μιλάνε για ειρήνη.  Χωρίς Χριστό όμως δεν έχουν πραγματική ειρήνη.
Η πραγματική ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου.
Δεν ταυτίζεται με την εξωτερική ησυχία. Η παρουσία του Χριστού 

ταυτίζεται με την εσωτερική γαλήνη.
Να μη στερήσουμε λοιπόν από τον εαυτό μας το φως. Τη ζωή. Πολεμώντας 

Εκείνον.
Το ευλογημένο Σώμα Του που είναι οι άγιοι.
Οι συνέπειες της άρνησης της θεότητάς Του, αλλά και της αγιότητας της 

Εκκλησίας είναι απρόβλεπτες.
Αρνούμαστε τη χάρη του Θεού;
Αυτή η κατάσταση μας πωρώνει.
Μας νεκρώνει με αιώνιες συνέπειες.
Αποκτούμε εθισμό στην άρνηση. Τούτο συνιστά τον πνευματικό θάνατο.
Ταυτόχρονα δημουργείται μια εσωτερική διαστροφή.
Ο άνθρωπος βλέπει παντού δαιμονισμένους.
Αντιμετωπίζει τους άλλους ως την κόλασή του.
Τί να γίνει λοιπόν;
Να διώξουμε την πονηρία.
Να γίνουμε απλοί.
Η απλότητα που είναι συνδεδεμένη με την ταπείνωση, θα μας λυτρώσει 

από το βάσανο της συκοφαντίας.
Να γίνουμε όπως τα μικρά παιδιά. Τα είδαμε σήμερα στην υποδοχή του 

Χριστού στα Ιεροσόλυμα. 
Υπάρχει καλύτερο παράδειγμα; 

Μεγάλη Δευτέρα 
(Η ακολουθία ψάλλεται το βράδυ της Κυριακής των Βαϊων)

Ανάγκη εποχής: Καθαρή συνείδηση.
Προϋποθέσεις: Προσανατολισμένη σωστά. Υπό το φως του θείου 

θελήματος. Nα παρέχει την πληροφορία ότι η ζωή μας είναι σύμφωνη με το 
θέλημα του Θεού.



Ενώ είναι η φωνή του Θεού μέσα μας, συχνά παρουσιάζεται σκοτισμός. 
Άμβλυνση. Αλλοίωσή της.

Έχουν υπεισέλθει πλάνες. Προκαταλήψεις. Πάθη
Αποτέλεσμα: Αλλοίωση της συνείδησης. Και ίσως πώρωση.
Το έργο της συνείδησης είναι προτρεπτικό ή και αποτρεπτικό
Ποια η αξία της καθαρής συνείδησης; Μεγάλη. Ενώπιον του Θεού: 

Παρρησία και θάρρος των ανθρώπων. Εκτίμηση και εμπιστοσύνη στις 
δυσκολίες. Δύναμη για ν’ αντιμετωπίσουμε τη ζωή. 

Πολλοί την αντιμετωπίζουν  αδιαφορώντας. Κωφεύοντας
Αποτέλεσμα: Καταντά καρκίνωμα. Δημιουργεί κατάθλιψη. Καταλήγει 

ίσως και στη νευρασθένεια
Λύση; Η Εξομολόγηση.
Πρότυπό μας; Ο πάγκαλος Ιωσήφ.   

Μεγάλη Tρίτη
(Η ακολουθία ψάλλεται το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας)

Προορισμός του Χριστιανού; Να γίνει άγιος. Δηλ. να ανακαλύψει και 
να προσεγγίσει το Χριστό. Να ενωθεί αδιάσπαστα μαζύ Του.

Να φανερωθεί ο Χριστός μέσα από την 
ύπαρξη του Χριστιανού. Ο άνθρωπος που 
δέχεται στην ψυχή του την παρουσία του 
αγιασμού του Χριστού, κάμνει τον εαυτό 
του τόσο διαφανή, ώστε ν’ ακτινοβολεί την 
επενέργεια και τη Χάρη του Κυρίου. Κι 
αυτό, μέσα από το λόγο (την ομολογία). Και 
τις ενέργειές του (τις πράξεις του).

Σε κάθε εποχή ο άνθρωπος αντιμετωπίζει 
πολλές δυσκολίες και πειρασμούς.

Τον οδηγούν στο δίλημμα:  Να ομολογήσει ή ν’ αρνηθεί το Χριστό;
Οι αιτίες αυτές βρίσκονται στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο πιστός ομολογεί 

πάντα το Χριστό, γιατί η ύπαρξή του βρίσκεται σε διαρκή μετάνοια. 
Συντριβή. Ταπείνωση.

Αισθάνεται ο άνθρωπος πάντοτε αδύναμος. Γι’ αυτό και δεν εμπι-
στεύεται τον εαυτό του. Μα την αγάπη του Χριστού.

Ομολογεί πάντα την επενέργεια του Χριστού μέσα του. Έτσι η ψυχή, 
το σώμα, η όλη ζωή του γεμίζουν με τη θαυματουργή Χάρη του Θεού.



Στο εξωτερικό περιβάλλον, που είναι το οικογενειακό. Το φιλικό. Το 
συγγενικό. Το κοινωνικό.

Η προσήλωση σε πρόσωπα σημαίνει, ότι ξεχωρίζουμε τα 
δημιουργήματα από την πηγή τους. Το Θεό. 

Γίνονται είδωλα και αντικαθιστούν το Θεό.
Η αγάπη μας, δεν πηγάζει από το Θεό, μα  από τους αναγκαστικούς 

βιολογικούς νόμους της συγγένειας.
Να μη λησμονούμε, πως ο Χριστός βρίσκεται υπεράνω των βιολογικών 

νόμων.
Ζητά αγάπη μ’ ελεύθερη συγκατάθεση.
Περιμένει να εγκολπωθούμε την αγάπη Του, χωρίς ν’ αφήνουμε τον 

εχθρό να την αναστείλει.
Θέλει να ξεπεράσουμε τα όρια της φύσης μας. Και να μη φυλακιστούμε 

στον εγωϊσμό.
Για να καταλάβει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού, πρέπει η καρδιά 

του να δέχεται, αλλά και να προσφέρει αγάπη. Το φως του ήλιου είναι 
για τους ζωντανούς οργανισμούς ευλογία. Ζωογονία.

Ταυτόχρονα όμως αποσυνθέτει. Διαλύει τους νεκρούς οργανισμούς.
Το ίδιο και με το Χριστό.
Οι μωρές παρθένοι έκαμαν την επιλογή τους.
Εμείς;

Μεγάλη Τετάρτη
(Η ακολουθία ψάλλεται το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης)

Χαρακτηριστικά των μαθητών: Η απλότητα της καρδιάς, η οποία 
λειτουργούσε φυσιολογικά, δεχόταν τα μηνύματά Του.

Η αγαθή προαίρεση. Οι μαθητές αγάπησαν το Χριστό. Πίστεψαν, 
πως Αυτός είναι ο Μεσσίας. Για να Τον ακολουθήσουν, εγκατέλειψαν 
πλοία. Δίχτυα. Συγγενείς.

Αυτό δεν σημαίνει περιφρόνηση στην εργασία. Στους δικούς τους. 
Μα απελευθέρωση του ανθρώπου από όλες εκείνες τις φροντίδες. Τις 
μέριμνες. Τη μονομερή χρήση τους.

Κάτι τέτοιο παρατηρείται και σήμερα. Προσπαθούμε να στηριχθούμε 
στις δυνάμεις του κόσμου. Και του εαυτού μας. Και όχι στην παρουσία και 
την αγάπη του Χριστού.



Ο Χριστός ζητά ανταπόκριση στη θεϊκή αγάπη Του, που είναι πιο 
πάνω από όποια συμφέροντα. Τις βιολογικές σχέσεις.

Η αγάπη του ανθρώπου για το Χριστό δεν μπορεί να είναι συναλλαγή.
Είναι πλήρης παράδοση του εαυτού του σ’ Αυτόν. 

Όταν ο Κύριος καλεί τον άνθρωπο κοντά 
Του, δεν κάμνει συμφωνία. Δεν υπόσχεται 
ανταλλάγματα.

Ο άνθρωπος καλείται ν’ απαλλαγεί από 
τη δεσποτεία του εγώ του. Της φιλαυτίας 
του. Των παθών του. Των πτώσεών του. 

Τότε ζωντανεύει την ύπαρξή του μια 
άλλη δύναμη. Που δεν είναι δική του.

Καλύπτεται από τη Χάρη του Θεού. 
Όταν ο άνθρωπος αποδεχθεί την κλήση του Χριστού, τότε η ύπαρξή του 
γεμίζει από την παρακληση. Την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος.

Πληρούται με ενθάρρυνση. Μ’ αισιοδοξία για τη νικηφόρα πορεία του 
στην επίγεια πραγμάτωση του προορισμού του. Οπλίζεται  με ελπίδα. 
Χαρά. Δύναμη.

Μόνον έτσι μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματα και τ’ αδιέξοδα της 
ζωής του.

Και προχωρεί. Όπως εκείνη η γυναίκα με το μύρο.

Μεγάλη Πέμπτη
Ο Χριστιανός καλείται να γίνει δημιουργός μιας νέας κοινωνίας. Αυτός 

όμως, προτιμά να υπηρετείται, αντί να υπηρετεί. Να ευεργετείται, αντί να 
ευεργετεί.

Ποιά εμπόδια αντιμετωπίζει;
Η φιλαυτία, δηλ. η αγάπη προς τον 

εαυτό μας. Η διαρκής προσπάθεια να 
προστατεύουμε τον εαυτό μας. Να τον 
καλύπτουμε. Να μην τον κουράσουμε. Να 
μην τον εκθέσουμε. 

Είναι αποτέλεσμα του εγωϊσμού. Της 
υπερεκτίμησης του εαυτού μας. Της επιθυμίας 
να του χαρίσουμε ότι τον ευχαριστεί.



Γύρω υπάρχουν άνθρωποι άξιοι της αγάπης μας. Του ενδιαφέροντός μας. 
Με ανάγκες. Με αδυναμίες. Με δύσκολα προβλήματα.

Εμείς προχωρούμε στο δρόμο μας.
Η φιλοδοξία. Η αγάπη δηλ της προβολής μας. Της ανόδου μας. Της 

κυριαρχίας μας.
Ο φιλόδοξος είναι ικανός ν’ αρνηθεί κάθε ηθική αξία.
Ουδέποτε λέει “αρκεί”.
Θέλει συνεχώς ν’ ανεβαίνει και να διακρίνεται. Άσχετο αν καταστρέφει 

τους άλλους.
Στο καθεστώς της Βασιλείας του Θεού η αξία δεν βρίσκεται στην 

κοσμικήν υπεροχήν, αλλά στην εξυπηρέτηση των άλλων. Στο λέντιο.
Να μη ξεχνούμε, πως δεν ερχόμαστε στη ζωή μόνο, για να πάρουμε. 

Μα και για να δώσουμε.
Μεγαλείο δεν είναι να σε υπηρετούν οι άνθρωποι σαν δούλοι. Αλλά 

να τους υπηρετείς ως αδελφός.
Χρειάζεται ταπείνωση. Αυτοθυσία. Παραμερισμός του εαυτού. 

Κατάργηση του θελήματός μας. Χρειάζεται αγάπη, που είναι οφειλή. 
Χρέος κάθε πιστού.

Ο Χριστός είναι υπόδειγμα της διακονίας με θυσία. Η διακονία Του 
υπήρξεν ανυπέρβλητη. Ολοκληρώθηκε στο Γολγοθά. Γίνεται έμπνευση 
και δύναμη σ’ όποιον αναζητεί πρότυπο.

Ν’ αναλογιστούμε τις ευθύνες μας λοιπόν.

Μεγάλη Πaρασκευή
Συχνά νιώθουμε να μας πιέζουν. Η μέριμνα. Η ανησυχία. Το άγχος.

Μήπως ζητούμε την ασφάλειά μας; Την ησυχία 
μας. Την ευχαρίστησή μας. Την άνεσή μας. Τη 
δύναμη; Την εξουσία;

Αν ναι, γι’ αυτό καταλήγουμε στη δειλία. Στο 
φόβο. Στην πικρία. Στον διαρκή εκνευρισμό. 
Δεμένοι με αλυσίδες καχυποψιών. Και ανησυχιών. 

Η λύση; Η Βασιλεία του Θεού να γίνει το 
κέντρο των επιδιώξεών μας. Όταν αυτό είναι το 
πρώτο που ζητούμε, τότε η εσωτερική ειρήνη, η 

ασφάλεια, η πνευματική ισορροπία θ’ ακουλουθούν ως φυσική, θεόσδοτη 
συνέπεια.



Βλέπουμε στον γύρω κόσμο, πως τα πουλιά, τα κρίνα του αγρού 
αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Και μάλιστα απλά. 
Ήρεμα. Φυσικά. Χωρίς άγχος.

Καλούμαστε λοιπόν σε μια δυναμική, υπεύθυνη τοποθέτηση στη ζωή. 
Τούτο σημαίνει ενεργητική στάση απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και 
κοινωνία.

Ευαισθησία στα θέματα δικαιοσύνης.
Ικανότητα διάκρισης του ουσιώδους απο τα επουσιώδη.
Συναίσθηση και συνειδητοποίηση, ότι το σημαντικώτερο είναι ο Θεός.
Αυτή η αντίκρυση μας λύει τα προβλήματά μας. Νοηματίζει τη ζωή 

μας. Μας δίνει σκοπό  για αγώνα.
Και όλα τούτα με τον Γολγοθά να δεσπόζει στη ζωή μας.
Ο Γολγοθάς. Το μεγαλείο της ταπείνωσης. Της θυσίας.
Ο Χριστός προσφέρεται για μας.
Το συνειδητοποιούμε άραγε;

Μεγάλον Σάββατον
Μια ενδημική νόσο παρουσιάζει το θερμόμετρο της ευσέβειας σήμερα. 

Εκδηλώνεται με απεριόριστη αυτοπεποίθηση. Νοερή υπερεκτίμηση του 
εαυτού μας. Αυταρέσκεια. Αυτοθαυμασμός.

Βλέπουμε τα έργα μας ως μεγάλα. Ανεπανάληπτα κατορθώματα. 
Θαυμάσια επιτεύγματα.

Οι φαρισαίοι  κι όσοι στους αιώνες τους 
αντιγράφουν, προχωρούν στη δημιουργία 
δικού τους τρόπου ζωής.

Αποκτούν συνείδηση  ολότελα αλλοτριωμέ-
νη από το γνήσια πνευματικό.

Έχουν χάσει κάθε δυνατότητα επαφής με 
το εσωτερικό τους.

Βλέπουν τη χριστιανική ζωή σαν μέγεθος 
ποσοτικό. 

Ο φαρισαϊσμός κλείνει τον άνθρωπο στο άτομό του. Αποξενώνει τον 
ένα από τον άλλο.

Μετατοπίζει το κέντρο της σωτηρίας από το Θεό στον εαυτό του.
Δεν μπορεί τότε ο άνθρωπος να διακρίνει το έλεος. Την απύθμενη 

αγάπη του  Θεού.



“Οι Βυθομετρήσεις” είναι παράρτημα του περιοδικού “Πυρσός” της Χριστιανικής Κίνησης 
της Παλουριώτισσας (“Η ομάδα των Δώδεκα”). Υπεύθυνος: Πρωτ. Γεώργιος Αντωνίου, Ι.Ν. Παναγίας, 
Παλουριώτισσα, Τ.Θ. 29115, Λευκωσία (1621), τηλ.: (00357)22459760

Ο φαρισαίος εκούσια φυλακίζεται στον εγωϊσμό. Την υπερηφάνειά 
του. Την απομόνωσή του από το Θεό.

Η υπερηφάνειά του τον κάμνει εσωτερικά διχασμένο. Δυστυχισμένο.
Βλέπει τους άλλους ως αντιπάλους. Ως εχθρούς.

Ο σημερινός άνθρωπος οικοδομεί, οργανώνει τη ζωή του στην αλαζο- 
νεία. Νομίζει, πως τα καταφέρνει μόνος του. Δημιουργεί νέα είδωλα, τα 
οποία λατρεύει αντί του Θεού.

Όλα αυτά δίνουν στον άνθρωπο την ψευδαίσθηση, ότι είναι 
ανεξάρτητος. Ότι μπορεί μόνος του να κερδίσει την ύπαρξή του. Ότι δεν 
χρειάζεται πλέον το Θεό. Τον έκλεισε στον τάφο.

Ζούμε σε μια κοινωνία εγωϊστών.
Μεταποιούμε τη ζωή μας σε ζούγκλα άγριων θηρίων.
Ο εγωϊσμός μας δημιουργεί ανισορροπίαν. Ποτέ δεν ικανοποιείται.
Βάζει τον άνθρωπο σε μια συνεχή σύγχυση. Αναταραχή. Διάλυση της 

ύπαρξής του.
Τί να κάμουμε; Αυτό που λέει η εκκλησία  μας: “Φαρισαίου φύγωμεν 

υψηγορίαν”.
Και στεντόρεια να φωνάξουμε:
“Ανάστα ο Θεός”. + ο π.Γ.

Στο Πάσχα
Χθές σταυρωνόμουν με το Χριστό, σήμερα δοξάζομαι μαζί Του. Χθές θαβόμουν μ’ 

αυτόν, σήμερα σηκώνομαι μαζί του. Αλλά ας καρποφορήσουμε για εκείνον που έπαθε και 
αναστήθηκε για μας. Ίσως νομίσετε πως λέγω για χρυσάφι ή ασήμι, μεταξωτά ή ακριβά 
πετράδια, για ύλη χωματένια που βγαίνει από τη γη και μένει πάνω στη γη, που το μεγάλο 
μερτικό από δαύτα τόχουνε πάντα οι κακοί, οι δούλοι του κοσμοκράτορα διαβόλου. Ας 
καρποφορήσουμε τους ίδιους τους εαυτούς μας, που είμαστε στο Θεό ακριβότατο και 
αγαπητότατο απόκτημα. Ας αποδώσουμε στην εικόνα το κατ’ εικόνα. Ας καταλάβουμε τη 
θεία μας αξία. Ας τιμήσουμε το αρχέτυπο. Ας νιώσουμε τη δύναμη του μυστηρίου, δηλαδή 
για  ποιόν πέθανε ο Χριστός.

Ας γίνουμε καθώς ο Χριστός, γιατί κι ο Χριστός έγινε καθώς εμείς· Ας γίνουμε θεοί γι’ 
αυτόν, επειδή κι εκείνος έγινε για μας άνθρωπος. Φτώχεψε, για να πλουτίσουμε εμείς με τη 
φτώχεια του. Πήρε είδη σκλάβου, για να απολαύσουμε εμείς την ελευθερία. Δοκίμασε τον 
πειρασμό, για να νικήσουμε. Ατιμάσθηκε, για να δοξάσει. Πέθανε, για να σώσει. Ανέβηκε για 
να τραβήξει κοντά του εκείνους που είχαν γκρεμισθεί και κοιτόνταν χάμου για την αμαρτία. 
Όλα ας τα δώσει κανένας. Όλα ας τα καρποφορήσει για εκείνον που έδωσε τον εαυτό του 
λύτρο και αντάλλαγμα για μας. Και το πιο ακριβό που θα δώσουμε, είναι ο εαυτός μας, σαν 
καταλάβουμε το μυστήριο, κάνοντας γι’ αυτόν ότι έκανε εκείνος για μας. (Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος)


