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Και συ που διψάς, χωρίς να έχεις συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είν’ 
αυτό που ζητά η ψυχή σου, συ που χτίζεις βωμούς “τω αγνώστω Θεώ”, 
έλα και συ με τους προηγούμενους  στα χαριτόβρυτα ρείθρα του Ιορδάνη, 
όπου και μεις οδηγούμε τα βήματά μας, και ένωσε τη φωνή σου με τη 
δική μας σ’ ένα στεντόρειο, καρδιόφθεγγτο “Ευλογημένος ο φανείς, Θεός 
ημών, δόξα Σοι”...!  (Αρχιμ. Ιωσήφ Αντ. Χαρκιολάκης)

“Οι Βυθομετρήσεις” είναι παράρτημα του “Πυρσού” 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

Ιδού
 
μετάνοια για την οποία έντονα μίλησε ο Πρόδρομος, συνδέεται με 
τη Θεία Χάρη. Αυτό το σύνδεσμο βλέπουμε σε τρία σημεία: 

Α. Η Μετάνοια είναι ο ασφαλής δρόμος που οδηγεί στη βασιλεία των 
Ουρανών.

Με την αμαρτία απομακρυνόμαστε από τη ζωή, που είναι ο Χριστός, 
οπότε επέρχεται η εκπτωση από τη θεία Χάρη. Η ζόφωση. Η νέκρωση.

Η αμαρτία δεν είναι μια αστοχία, που για την επανόρθωσή της αρκεί 
μια τυπική συγγνώμη, αλλά  μια κίνηση αντίθετη από το Θεό.

Η

Εξετάσεις
Η αντίθεση φωτός και σκότους.
Ο Θεός είναι φως.  Όποιος έχει σχέση μαζί Του, γίνεται φως. Αφού 

είναι φως, δεν έχει σχέση με το σκοτάδι. Και είναι και οι πράξεις του 
φωτεινές. (Α΄ Ιω. α΄6)

Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι κοινωνός του Θεού, και οι πράξεις 
του να είναι στο σκοτάδι.

Μεταξύ φωτός και σκοταδιού, δεν υπάρχει μέση κατάσταση.  Ή το 
ένα ή το άλλο.

Τί γίνεται όμως, όταν ο άνθρωπος ισχυριστεί, πως έχει κοινωνία με 
το Θεό, αλλά “περιπατεί” στο σκοτάδι; Τούτο είναι απόδειξη, ότι δεν 
έχει κοινωνία μαζύ Του. Δεν συμμορφώνεται προς την αλήθεια.

Και τί είναι αλήθεια; Μα ο Θεός.
Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει τί θέλει. Πού τοποθετείται.
Δεν είναι θέμα τί λέει. Ή τί νομίζει. Μπορεί να λέει ή να νομίζει, πως 

έχει σχέσεις και μάλιστα σωστές με το Θεό. Αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να 
δώσει εξετάσεις στην πράξη.

Η στιγμή της αλήθειας εκει θα λειτουργήσει. Και μόνο.
+ο π. Γ.



αλλοίμονο, βρεθήκαμε γελασμένοι! Πάλι, λοιπόν, απ’ την αρχή τρέξιμο, 
ξανά κυνηγητό του εφετού! Ξανά με άδεια χέρια ! Αλήθεια γιατί;

Η απάντηση στο γιατί αυτό είναι απλή.  Τόσο απλή, που ενώ ίσως 
την ξέρουμε, δεν την προσέξαμε, δεν της δώσαμε σημασία!

Ματαιοπονούμε και μένουμε πάντα διψασμένοι για ευτυχία, για 
χαρά, για γλυκασμό, για γαλήνη, για ησυχία, για ειρήνη, γιατί εκείνο 
που χρειαζόμαστε και που φέρνει μαζί του όλα αυτά, είναι το “ύδωρ το 
αλλώμενον είς ζωήν αιώνιον”. Είναι ο Λ ό γ ο ς  του Θεού με Λ κεφαλαίο. 
Ο  Ι η σ ο ύ ς  Χ ρ ι σ τ ό ς  δηλαδή. Η ψυχή μας  βασανίζεται από τη 
δίψα του Χριστού! Προσπαθούμε να δροσίσουμε με νερά από “φρέατα 
συντετριμμένα”, είτε χρήματα λέγονται αυτά, είτε δόξα, είτε ηδονές 
κ.τ.τ. και το μόνο που καταφέρνουμε είναι να της αυγατίζουμε τη δίψα. 
Και τούτο γιατί είμαστε σε λάθος δρόμο. Ψάχνουμε αυτό που μας λείπει 
εκεί που δεν υπάρχει. Η ψυχή μας είναι πλασμένη για Κ ε ί ν ο ν  και δεν 
ξεδιψά, δε βρίσκει ανάπαυση και ολοκλήρωση μέχρις ότου Τον βρει.

Άνθρωπε, συ που ξέκαψες απ’ τη δίψα του Θεανθρώπου, πρόσεξε 
του ύμνου τα λόγια “Νάμα ζωτικόν”. Νερό γάργαρο δηλαδή, νερό 
κρυστάλλινο, πηγαίο, καθάριο, ν ε ρ ό  π ο υ  χ α ρ ί ζ ε ι  ζ ω ή , όχι 
πρόσκαιρη, μ α  α ι ώ ν ι α  ζ ω ή , σου προσφέρει στον Ιορδάνη σήμερα 
Αυτός που για σένα έγινε άνθρωπος. Σίμωσε τα φρυγμένα σου χείλη, 
άνοιξε το ξεκαμένο σου στόμα και πότισε τη διψασμένη σου ψυχή απ’ την 
πηγή του Κυρίου την αθάνατη και φωσφόρο. Δέξου το Χριστό στη ζωή 
σου και τότε, “ποταμοί εκ της κοιλίας σου ρεύσουσιν ύδατος ζώντος”.

Αδελφέ μου. Συ που διψάς για αλήθεια, μη διστάζεις. Έλα  να 
δροσισθούμε στην Πηγή της Αλήθειας!

Συ που διψάς για δικαισύνη, μην αμφιβάλλεις! Έλα να ξεδιψάσουμε 
κοντά σ’ Εκείνον που καταπέμπει στον κόσμο όμβρους Δικαιοσύνης.

Συ που διψάς για ειρήνη, μην πολυπραγμονείς! Πρόσελθε στο Θεό 
της Ειρήνης.

Συ που διψάς για έλεος, μην έχεις ενδοιασμούς! Οδήγησε τα βήματά 
σου στον Κύριο του Ελέους.

Συ που διψάς για κάθαρση, για συγγνώμη, για καταλλαγή, για 
αγάπη, για χαρά, για γλυκασμό, για ευτυχία αληθινή, για ζωή, μην 
αμφιρρέπεις. “Χριστός εφάνη εν Ιορδάνη, τη ν  πάσαν  κ τ ίσ ι ν  θ έλων 
α νακα ι ν ί σα ι ” !

Γι’ αυτό απαιτείται ολοκληρωτική μεταστροφή. Βίωση της μετάνοιας, 
η οποία ζωοποιεί και χαριτώνει. 

Β. Η Μετάνοια είναι ώρα χάρης.
Η ζωή χωρίς Χριστό σημαίνει ζοφερό σκοτάδι. Φρικτή ερήμωση. 

Πλήρης απομάκρυνση από τη Χάρη.
Ερχομός της Μετάνοιας σημαίνει ερχομός της Χάρης. Απαλλαγή από 

το ζυγό της αμαρτίας.
Γ. Η Μετάνοια διατηρεί τη Χάρη στην ψυχή μας.
Αγώνας για διατήρηση της Μετάνοιας σημαίνει προσπάθεια τήρησης 

των εντολών του Χριστού. Πλησμονή χαράς. Ερχομός της αγάπης του 
Θεού. Διατήρησή της.

Μετάνοια λοιπόν σημαίνει ολοκληρωτική  αλλαγή ζωής. Βίωσή της εν 
Χριστώ. Διακρίβωση της αθλιότητάς του. Αύξηση της Μετάνοιας.

Μετάνοια, τελικά, σημαίνει μεταμόρφωση του προσώπου, οπότε 
επέρχεται μεταμόρφωση και των πραγμάτων.

Θέλουμε λοιπόν τούτη τη μεταμόρφωση;
Ιδού ο τρόπος. +π.Γ.

Ευλογημένος ο φανείς Θεός ημών...

οιός δεν ξέρει η δίψα τί βάσανο είναι!  Την πείνα εύκολα μπορεί 
κανείς να τη φιμώσει να την ξεγελάσει. Να την ξεχάσει. Μα η δίψα 

ούτε φιμώνεται, μήτε ξεγελιέται, μήτε ξεχνιέται. Τα χείλη φρύγονται. Η 
γλώσσα ξεραίνεται. Το στόμα ξεροσταλιάζει... 

“Διψώ!” ακούστηκε να λέει ο Σωτήρας πάνω στο Σταυρό. Ούτε 
“πεινώ” ούτε “πονώ” ούτε “πάσχω”. Διψώ. Και βρέθηκε χέρι, ένα χέρι 
που τόχε Αυτός πλασμένο να τον ποτίσει στη δίψα Του “όξος μετά χολής 
μεμιγμένον”...

Με διψασμένη ψυχή τρέχουμε οι ταλαίπωροι άνθρωποι στα μονοπάτια 
της ζωής και ζητάμε, ψάχνουμε, πασκίζουμε κάτι να βρούμε. Ευτυχία το 
λένε το ζητούμενο μερικοί. Χαρά καμπόσοι. Ησυχία κάποιοι. Γαλήνη 
άλλοι. Ειρήνη πολλοί.

Αγωνιζόμαστε, λιώνουμε, δίνουμε τον εαυτό μας, δε σταματάμε να 
τρέχουμε με φρυγμένα τα χείλη. Κι όταν νομίσαμε, πως το βρήκαμε 
το ζητούμενο, πως το ψηλαφήσαμε, το πιάσαμε, το κάμαμε δικό μας, 

Π
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