
Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)

Ποιόν;
ασικό χαρακτηριστικό της αποστολικότητας: 

Το να έχει κανείς ζήσει με τον Ιησού. Όχι απλώς να είναι 
απόστολος. 

Να είναι μαζύ Του. Όχι απλώς μια παρουσία. Μια συντροφιά. Μα να 
είναι στα χέρια Του. 

Να τον πλάθει Εκείνος. 
Να του μεταγγίζει ζωή. 
Ο μαθητής να είναι, όπου βρίσκεται ο Δάσκαλος.
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Να ξαναζεί μαζύ Του. Εκεί όπου πορεύθηκε Εκείνος.
Να συνειδητοποιήσει ότι ο ερχομός του Χριστού δεν είναι κάτι το 

μελλοντικό. Μα ένα συνεχές παρόν. 
Ν’ ακούει τα βήματα του Ιησού στο δρόμο. Δίπλα στην πόρτα του. Να 

έρχεται σήμερα. Να έρχεται τούτη την ώρα. 
Να καταλαβαίνει πως είναι ο Ιησούς μαζύ μας σ’ όλους τους δρόμους. 
Στις λεωφόρους της πόλης. Μα και στης εξοχής τα μονοπάτια. 
Να Τον αφήνει να μας μεταδίδει τους καρπούς και τα δώρα, που 

πηγάζουν από τη παρουσία Του. Μαζύ μας. Δίπλα μας. 
Να Τον βλέπουμε με τα μάτια της πίστης. 
Να πεισθώ, ότι δεν είμαι ποτέ μόνος. Ούτε στο δωμάτιό μου. Ούτε 

όπου αλλού. 
Με συνοδεύει διαρκώς. Μπορώ να Τον ακούω. Να μιλώ μαζύ Του. 

Να βλέπω το φως Του σ’ όλα τα όντα γύρω.
Ν’ αφήνω να βλέπει τη μέλλουσα πνευματική ανάπτυξη του Αποστόλου. 
Να σκιαγραφεί ήδη τη μελλοντική μου διακονία. Το μελλοντικό μου 

λειτούργημα.
Να με δέχεται κάτω από τη “συκιά” μου. Όχι αυτή της αυταπάτης με 

τα φύλλα. Της άλλης με τους καρπούς του Ναθαναήλ. 
Να επιτρέπω η κλήση Του να έχει ρίζες μυστικές. Και βαθειές. Στα 

πιο ουσιαστικά και εσωτερικά στρώματα της ύπαρξής μας.
Να καλλιεργούμε την ταπεινοφροσύνη. Και την εμπιστοσύνη σ’ Αυτόν.
Ο κόπος θα προκύψει στην αρχή. Η προσωπική προσπάθεια. 
Η θέα του αγαπημένου Του προσώπου θα μας στεφανώνει. Η αρχική 

μας προσπάθεια, το ξεκίνημά μας, είναι ήδη μια χάρη. Ένα δώρο που 
πηγάζει από τον Λυτρωτή μας. 

Να μην ξεχνούμε πως υπάρχουν και οι πικρές στιγμές. Της απόγνωσης 
ίσως. 

Και εμείς θα φωνάζουμε, όπως οι Ιουδαίοι, δίπλα στον τάφο του 
Λαζάρου: «Κύριε, έρχου και ίδε».

Ο Ιησούς απευθύνει το μήνυμά Του εξατομικευμένα. Στην κλήση 
δεσπόζει ένα στοιχείο βαθύτατα προσωπικό. 

Έτσι μπροστά μας παρελαύνουν ο Κηφάς. Ο Ναθαναήλ. Ο 
Ματθαίος. Ο Ιωάννης. Ο Ιούδας. 

Ποιον θα μιμηθούμε;                                                        + ο π. Γ.



“Ού κατισχύσουσιν”

“           ει 2000 χρόνια.
Το ιμάτιό της «ως βύσσον και πορφύραν» το έβαψαν τα αίματα 
των μαρτύρων.

Το ελάμπρυναν στα αμφιθέατρα της Ρώμης άρχοντες και δούλοι, 
ευγενικές παρθένες κι αξιωματούχοι ατάραχοι μπροστά στα θηρία. 

  Κρύφτηκε από τα βέβηλα μάτια και κατέβηκε μέσα στη γη, για 
να λατρεύει τον αληθινό Θεό. 

Τι κι αν γέμισαν οι κατακόμβες με τ’ άγια λείψανα των αφοσιωμένων 
παιδιών της; Η Εκκλησία ζει. Λαμπροί ναοί, απαράμιλλα μνημεία τέχνης, 
αφιερωμένα στο Χριστό, στην Παναγία μητέρα του και στους Αγίους, 
στόλισαν όλους τους τόπους της γης.

Η Εκκλησία, 2000 χρόνια τώρα, από τον πρώτο καιρό της ιδρύσεώς 
της, ως τις ημέρες μας πολεμάται, αλλά δεν νικάται. 

Το μήνυμά της, πρόταση και πρόκληση στη νέα χιλιετία. Στις χιλιετίες 
που θα ‘ρθουν, για να ζήσει ο κόσμος, για να ‘χει νόημα η ζωή! 

Ο δρόμος της, σφραγισμένος με μαρτύριο και μαρτυρία, είναι πορεία 
θριάμβου, γιατί δεν την ίδρυσε άνθρωπος. Την εγκατέστησε στη γη με 
τον λόγο, τον σταυρό και το αίμα του ο Θεάνθρωπος Κύριος. 

Την κυβερνάει ο Αιώνιος στην αέναη αιωνιότητα.
Για την Ορθοδοξία ανάμεσα στην Εκκλησία και τον Χριστό, υπάρχει 

ένα χωρίς τέλος «μυστήριο αγάπης». 
Αυτός ίδρυσε την Εκκλησία. 
Στην ερώτηση του Χριστού προς τους μαθητές του: «… υμείς δε τίνα 

με λέγετε είναι» (Ματθ. ιστ’ 15) ακούστηκε αυθόρμητη, ειλικρινέστατη 
η φωνή του Σίμωνα: «Συ ει ο Χριστός, ο υιός του Θεού του ζώντος». Ο 
ιδρυτικός λόγος:  «…Συ ει Πέτρος και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω 
μου την Εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύνουσιν αυτής». (Ματθ. 
ιστ΄18)

Η ομολογία του Πέτρου και η παραδοχή της μεσσιακής ιδιότητας του 
Χριστού, γίνονται ο ασάλευτος βράχος της εξ αποκαλύψεως αληθείας, 
που ο Κύριος θεμελιώνει την Εκκλησία του. Οι ομόηχες λέξεις Πέτρος – 
πέτρα υποδηλώνουν μεταφορικά το βαθύ πνευματικό της νόημα. Σε αυτή 
την θεοΐδρυτη Αποστολική Εκκλησία, το εργαστήριο της αγιότητας, θα 
εισέρχονται έκτοτε «πάντες οι ομολογούντες την αυτήν πίστιν». 
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«Και πύλαι άδου οι κατισχύσουσιν αυτής».
Οι δυνάμεις του κακού, ο θάνατος, ο Άδης που συμβολίζεται σαν 

φρούριο με χαλκές πύλες, δεν θα μπορούν να νικήσουν την χωρίς τείχη 
Χριστιανική Εκκλησία. 

«Τείχη μεν γαρ τω χρόνω παλαιούνται. Η Εκκλησία δε ουδέποτε 
γηράσκει» (Ι. Χρυσόστομος).

Αυτή η Εκκλησία έμελλε να επιδράσει στην Ιστορία, να ελκύσει, να 
μεταβάλει, να ανακαινίσει ολόκληρη την πλάση. Η ανθρωπότητα εν 
ελευθερία δια του Αγίου Πνεύματος θα ξαναγεννιόταν σε «καινή κτίση». 

Τι είναι σήμερα η Εκκλησία; 
Το μυστικό σώμα του Χριστού. Είναι κοινωνία προσώπων. Τα μέλη 

της ενώνονται με τον Ιησού Χριστό και αδελφώνονται μεταξύ τους. Μέσα 
σ’ αυτή υποχωρούν οι διαιρέσεις των τάξεων και αποχρωματίζονται οι 
διακρίσεις. 

Η Εκκλησία είναι οικουμενική, καθολική. Δεν είναι ένας αποκλεισμένος 
χώρος. Ανοιχτή σε όλους, είναι διαλεκτική στον σύγχρονο κόσμο, αλλά με 
την Αλήθεια της κρίνει τις γήϊνες αξίες. 

Δεν συμβιβάζεται με πρόσκαιρες αντιλήψεις, δεν εξαντλείται σε 
εγκόσμιες προοπτικές και δεν ταυτίζεται με κανένα κοινωνικοπολιτικό 
σύστημα. Γι’ αυτό όχι σπάνια έρχεται σε σύγκρουση με τις ιδέες και τα 
κατεστημένα του κόσμου, ενώ προσεύχεται για την ειρήνη του κόσμου.    

Η Εκκλησία αποκαλύπτει και εξουδετερώνει τις δαιμονικές, καταχθόνιες 
δυνάμεις στη σύγχρονη κοινωνία, που καιροφυλακτούν και λασπολογούν 
και επιτίθενται.

Την γνώμη που έρχεται από τον 2ο μ.Χ αιώνα, την επικυρώνει 
αδιάψευστα η ιστορική πραγματικότητα: «Θάλασσα δε εστιν ο κόσμος εν 
ω η εκκλησία, ως ναύς εν πελάγει χειμάζεται μεν, αλλ’ ουκ απόλλυται, έχει 
γαρ μεθ’ εαυτής τον έμπειρον κυβερνήτην Χριστόν».

Είναι η Κιβωτός της σωτηρίας στον κατακλυσμό της αμαρτίας του 
κόσμου.

Τον μοναχικό σημερινό άνθρωπο, τον προβληματισμένο και αγχωμένο 
τον ελευθερώνει, τον ημερεύει, τον ειρηνεύει, τον πληρώνει με ελπίδα, τον 
χαριτώνει, τον δικαιώνει, τον σώζει”. («Η Δράση μας»)   
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