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Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)

Μ

Μας καλούν

ιλάμε πολύ συχνά για δυνάμεις. Υπερδυνάμεις. Και τα σχετικά.
Φοβούμαστε, πως ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος μιας 

καταστροφής. Και θα είναι τεράστια, αν επέλθει. Προς το παρόν, πάντως, 
αποφεύγεται. Διατηρείται μια ισορροπία τρόμου και πανικού μεταξύ των 
υπερδυνάμεων, που κρατούν τα σκήπτρα του κοσμου τούτου.

Ενώ ανάγλυφη παρουσιάζεται η κατάσταση τούτη, μια έντονη ελπίδα  
και μια ευχή νιώθουμε να γεννιέται. Μια ευχή για να γίνει το μήνυμα 
δεκτό απ’  όλους τους ανθρώπους του σήμερα. 



Την αντίρρηση βέβαια των λογισμών, πως “πώς είναι δυνατό το 
αδύναμο της Βηθλεέμ βρέφος να βοηθήσει τον άνθρωπο του σήμερα;”, 
εύκολα μπορεί κανείς να την προσπεράσει. Είναι γνωστό άλλωστε, 
πως μόνο  αυτό που μ’ αυτούσια την αγάπη και χωρίς να είναι αδύναμο 
από τη φύση του προσφέρεται στους άλλους. Μόνο αυτό ασκεί δύναμη 
αληθινή στην καρδιά και το πνεύμα των ανθρώπων.

Οι Εβραίοι λαχταρούσαν για ένα θεόσταλτο Μεσσία.
Οι Στωϊκοί αναζητούσαν τον φιλόσοφο αυτοκράτορα. Αυτόν που 

χρησιμοποιώντας την αυτοκρατορική του εξουσία θα επέβαλλε τη 
διακαιοσύνη στους λαούς.

Πάντως, ο Χριστός και η πραγματικότητα τους απογοήτεψαν 
οικτρά. Η αλήθεια ήταν τόσο αλλιώτικη.

Οι σημερινοί άνθρωποι πιστεύουν πως ο Μεσσίας δεν μπορεί να 
μην ασχολείται με τα οικονομικά θέματα. Να μην έχει δύναμη κι 
επιβολή. Φοβούνται, πως πρέπει να επηρεάζεται από τα μέσα. Τη 
δύναμη. Το χρήμα. Κι η πλάνη είναι τόσο οικτρή.

Ας αφήσουμε όμως τα λόγια.
Μόνο αν σκύψουμε πάνω από τη φάτνη της σπηλιάς της Βηθλέεμ με 

διάθεση μαθητείας, θα μπορέσουμε να προλάβουμε την καταστροφή. 
Να δεχθούμε το μήνυμά της. 

Να το κάμουμε βίωμα. Και πυξίδα μας.
Ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης έλεγε, πως η ενανθρώπηση του Χριστού 

ήταν η άνοιξη για μια νέα ανθρωπότητα. Περιμένουμε ακόμη το θέρος 
και τον ώριμο καρπό.

 Το θησαυρό της σπηλιάς  πλησίασαν κι οι δύο Απόστολοι: Ο 
Πέτρος και ο Παύλος.

Βρήκαν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Τους προβληματισμούς 
τους. 

Άλλαξε η ζωή τους τώρα. Έγιναν καινούργιoι άνθρωποι. Κι 
ανέλαβαν το έργο, που Eκείνος τους ανέθεσε. Τη μεταλαμπάδευση 
και το φωτισμό και των άλλων ανθρώπων.

Δίδαξαν τον ερχομό Του. Τη δράση Του. Τη Σταύρωση. Μα και 
την Ανάστασή Του.

Κάλεσαν τους ανθρώπους ν’ αποτινάξουν το ζυγό της αμαρτίας 
από τη ζωή τους. Με τη βοήθειά Του να σηκωθεί ο βράχος, που πίεζε 
κι έκλεινε τις καρδιές.

Μπορούν ν’ αναπνεύσουν τώρα οι άνθρωποι. Ελεύθερα. Άνετα.



Άνοιξε, ναι, ο δρόμος για τον ουρανό.
Πυρφόροι οι δύο Απόστολοι.
Και ταλαιπωρήθηκαν πολύ. Υπέφεραν τα πάνδεινα. Πολεμήθηκαν.
Άκαμπτοι ήταν στο εργο τους. Στην αποστολή τους.
Έτσι έμειναν ως το τέλος. Αμετακίνητοι. Και σταθεροί.
 Δεν έχασαν τον πολικό τους αστέρα.
Μας βοήθησαν. Κι εξακολουθούν.
Μας δίνουν παράδειγμα ζωντανό. Στην πράξη.
Υπέγραψαν, τελικά, με το αίμα τους τη μαρτυρία τους.
Μας καλούν.
Θα τους ακολουθήσουμε;
Ή θα τους αφήσουμε να περιμένουν;

+ ο π. Γ.

Ο Απόστολός μας

πόστολός μας στάθηκε ο απόστολος Παύλος. Αυτός, μετά το όραμα 
στην Τρωάδα, διεπέρασε προς τη Μακεδονία και ήλθε και μας 
βοήθησε. “Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν” (Πράξ. ιστ΄ 9),  

του είπεν “ανήρ τις... Μακεδών, εστώς και παρακαλών αυτόν”.
Και δεν γίνεται παρήκοος της φωνή αυτής, της φωνής της Μακεδονίας, 

της φωνής της Ελλάδας ο μέγας Απόστολος, και μας εξήγαγεν από του 
σκότους και της πλάνης, στο φως και την αλήθεια.

Το παν του χρεωστούμε. Και η τιμή προς τη μνήμη του πρέπει να είναι 
μεγάλη.

Πρώτος μετά τον Ένα χαρακτηρίσθηκε. Μέγας μετά τον υπέρ Μέγαν. 
Ύψιστος μετά τον Υπερύψιστον. 

Διέσχισε την Ασίαν, την Ελλάδα, την Ιταλίαν. Διέπλευσε τη Μεσόγειο. 
Χωρίς αμφιβολία πάτησε και στην Ισπανίαν και, αν είχε προηγηθεί το 
επίτευγμα του Κολόμβου, και αυτοί οι κάτοικοι της γης εκείνης θα τον 
είχαν γνωρίσει... Τόσο μέγας, τόσο  δεινός, τόσο ο πόθος του να μεταδώσει 
Χριστόν, ήταν καυστικός. “Ουαί δε μοί εστιν, εάν μη ευαγγελίζωμαι”,(Α΄ 
Κορ. θ ΄16), γράφει προς Κορινθίους.

Φθάνουν πολλοί να τον θαυμάζουν τόσο, ώστε να θεωρούν υπεράνθρωπο 
το έργο του. Να απορρίπτουν στοιχεία μικρά, μα και μεγάλα από τη δράση 
του. 

Κινούνται υπό μιαν εσφαλμένη βάση.

Α



Παραγνωρίζουν τον θείον παράγοντα. Θεία δύναμη ενέπνεε. Θεία 
δύναμη συνόδευε και θεία δύναμη ενεργούσε τεράστια,  γι’όλους τους 
αγίους Αποστόλους. 

Αν ήταν ανθρώπινο το έργο τους θα έφερε ανθρώπινες δυνάμεις. Και 
θα κατέρρεε κάποτε. Όμως μένει. Μένει στον  αιώνα. Και στον αιώνα 
σώζει τον άνθρωπο.

“Ου γάρ εστε υμείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιον” (Μαρ. ιγ΄ 
11), τους είπεν  ο Κύριος. 

Εμείς σεβασμό οφείλουμε και συμμόρφωση, ιδιαιτέρως προς τον 
Απόστολό μας, τον μεγάλον Παύλον, τον δέσμιον, αλλά και ελεύθερον, 
τον ασθενή, αλλά και πανσθενή, τον εν βυθώ, αλλά και εν ουρανώ, 
τον εν ερήμοις, αλλά και στις πόλεις, τον εν μισαδέλφοις, αλλά και εν 
φιλαδέλφοις, τον αστράψαντα και καταστράψαντα την οικουμένην με το 
θείο φως του σταυρού και της αναστάσεως. 

Την Πνύκα κατέλαβε.
Το Καπιτώλιον εκέρδισε. 
Πόλεις μεγάλες, αλλά και μικρές ακροάσθηκαν της φωνής του.

Ενωτίσθηκαν των ρημάτων του. Αγιάσθηκαν με τις ευλογίες του και την 
ίδρυση των Εκκλησιών του”. (“Η φωνή της ερήμου”)

“Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, που να μπορεί να καυχηθεί, ότι 
συμπαραστάθηκε στον Κύριο Ημών Ιησού με τη βοήθειά του. Στα πόδια 
του σταυρού σβήνει κάθε καυχησιά. Υπάρχει μόνο η ανθρώπινη κακότητα 
που προσπαθεί μάταια να καλυφθεί από ένα κουρέλι αρετής και που είναι 
εκτεθειμένη στη γύμνια της καθώς τα ίδια τα μύχια της ανθρώπινης φύσης  
μας. Στα πόδια του σταυρού κάθε ευγενής ανθρωπισμός ή το κάθετί που θα 
θέλαμε να ντύσουμε με παρόμοια ονόματα, αποτυχαίνει [...].

Πρέπει να δεχθούμε τον σταυρό ως σύμβολο τόσο πλατύ που σκεπάζει με 
τη σκιά του ολόκληρο τον κόσμο από τον υπέρτατο θρίαμβο μέχρι τα βάθη 
της αισχύνης [...]

Πόσο θα έπρεπε να οδηγηθούμε μοιραία από την κοινή αναισθησία μας, 
τώρα που ποντάρουμε τα πάντα στο παιχνίδι, αυτός ο κόσμος που ονομαζόταν 
ο πολιτισμένος κόσμος, ο χριστιανικός κόσμος θα έχει τη φυσική δύναμη και 
προπάντων την ηθική δύναμη να κομματιάσει αυτό το μπουντρούμι;.” 

(Τ. Μαν)
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