
 
 

«ΠΡΟΣΔΟΚΩ…» 
 

 
 «Θέλω ξανά πίσω το Θεό στη  ζωή μου. Δεν  αντέ- 
χω την πνευματική μου μοναξιά». 
 Κραυγή  ωμή. Τους  αιθέρες  διασχίζει. Βέλος  πύ- 
ρινο. 
 Αναντίρρητη  θέση,  που  δείχνει  του   σύγχρονου  
ανθρώπου την τραγικότητα. 
 Όσο  και  να  τριγυρνούμε  σε  τούτης της ζωής τα  
κατατόπια, ηρεμία δεν βρίσκουμε. 
 Οι υπολογισμοί, μα και οι προγραμματισμοί; Μό- 
νο ένα κάνουν. Ανατρέπουν τα συμβατικά (διάβαζε: 
πλασματικά) σκηνικά, που στήσαμε γύρω μας. 
 Όλα  τα  κατασκευάσματα,  που  μόνο  το  είδωλο  
μας διαρκώς προβάλλουν. Κι αναμασούν. 
 Ο τρόμος  και η φρίκη τα χαρακτηριστικά μας. Με  
τίποτε δεν παραμερίζουν. 
 Ιμάτια  σκοτεινά. Χωρίς  φως. Χωρίς  μουσική  γυ- 
ροφέρνουν. 
 Πότε,  αλήθεια,   τ’ άστρο  που  το βράδυ   δροσε-  
ρό  βγαίνει από τη θάλασσα, θα λάμψει τριγύρω; 
 Είμαστε άραγε 
 «με τις αποσκευές στο χέρι 
 Έτοιμοι για νέα πορεία 
 Χωρίς διαμαρτυρίες 
 Χωρίς παράπονα»; (Μαρία Μουρτζά) 
 Είμαστε έτοιμοι σε κάτι να  δοθούμε; Ολοκληρω- 
τικά όμως. 
 Κι όμως. «Δριμύς ο χειμών εν μέσω καύσωνι»(!) 
 Προσπαθούμε  να  μη  μας  ταράξει  η μπόρα που  



 
 

έρχεται; Η κακία που ήλθε, ώστε, ως ελαία κατάφορτος, 
δάκρυα να σπογγίζουμε των ταλαιπωρημένων αν-
θρώπων γύρω μας; 
 Οι  μεγάλοι  μεθούν  με της  δόξας  της  ανθρώπι- 
νης το κύπελλο στο χέρι. Σε πλήθουσα αγαλλίαση και 
ευφροσύνη. Χωρίς ελπίδα κι απορία για τα ερχόμενα. 
 Και  οι  πραμάτειες  μας; Στοιβαγμένες  στη νύχτα 
που φεύγει. Κι είναι τούτα  
 «Ωραία και άσχημα, 
 Αρετές και κακίες, 
 Πόνος και χαρές, 
 Παρελθόν» (π. Ανδρ. Αγαθοκλέους) 
 Κι είναι ο μόνος τρόπος για να διαπεράσουμε της 
ύλης και του χρόνου το κέλυφος. 
 Τη  διαύγεια  την  πνευματική  να  πετύχουμε. Το  
φως   το  ανέσπερο  επιτέλους  να  δούμε. Να  διαλογισ- 
θούμε το παρόν σαν ένα σύνορο ανάμεσα στο παρελ-
θόν και το μέλλον. 
 Πεδίο αναμνήσεων βέβαια το παρελθόν.  
 Το μέλλον; Πηγή ελπίδων άραγε; 
 Και  στο μέσο  ένα  ορόσημο. Όχι  του  ανθρώπου 
που επινόηση. Μα καρπός θείου φωτισμού. Και του 
Αγίου Πνεύματος δώρο. Κάτι που μόνο με τις καρδιάς 
τα μάτια τα πυρωμένα μπορεί κάποιος να συλλάβει. 
 Πολλοί βέβαια είναι οι κίνδυνοι. Φανεροί. Και  α- 
φανείς.  
            Η «όγδοη ημέρα» όμως από μακριά ιριδίζει.          
            Καλούμαστε να ζήσουμε «την ώρα του Χριστού», 
ο Οποίος αδιάκοπα  «υπάγει και έρχεται προς σωτηρίαν 
εκάστου ανθρώπου» (Κλήμης ο Αλεξανδρεύς). αιωνιότητας 
την ακτή καταλήγει κι οδηγεί.  



 
 

 Μαζύ Του θ’ αποφύγουμε το χάος. 
 Ο δρόμος Του τελειώνει και στης αιωνιότητας τα 
κράσπεδα μας βγάζει. 
 Μόνο έτσι η ζωή μας αποκτά νόημα. Και σκοπό.  
 Αντίθετη πορεία σ’ έρεβος φέρνει. Σ’ απομόνωση. 
Μοναξιά. Κι η φτώχεια η πνευματική παρούσα. 
 Η μεγάλη του σήμερα ανάγκη λοιπόν: Η πίστη.  
Πού να στραφούμε; 
 Του Ευκλείδη η γεωμετρία δεν βοηθά.  
 Κάποιος  όμως   είναι  δίπλα  μας. Τον  ανασασμό  
Του μόλις πιάνουμε. Και τότε εξαφανίζεται. Όπως στην 
Εμμαούς. 
 Οι αμφιβολίες  οποσδήποτε  δεν λείπουν. Τεκμη- 
ριώνουν όμως τον κανόνα. Αφού η πίστη δεν είναι τίπο-
τε άλλο, από ένα κονταροκτύπημα με την αμφιβολία. 
(J.A.T. Robinson). Και: «Της αμφιβολίας η παρουσία 
γίνεται της βεβαιότητας η βάση» (Θωμάς Μέρτον) 
 Τι απομένει σ’ εμάς; Ένα και μόνο. 
 Θα τολμήσουμε λοιπόν; 
 Η αφετηρία περιμένει… 
 28.05.2019                                                         + ο π.Γ. 
  
 Υ.Γ. Χαρισμένο σε κάποιους που τόλμησαν. 
 Μετέτρεψαν της ζωής τον αγώνα στου (όποιου) 
αδελφού την εξυπηρέτηση. 
 Χωρίς δισταγμό. Ούτε όμως και νυσταγμό.  
 Τον χρόνο μεταστοιχείωσαν σε όργανο. 
 Ναι! Εργαλείο αγάπης. 
 Η Νάσω βέβαια κλήθηκε σε χλοερούς τόπους. 
 Ο Δημήτρης εξακολουθεί ν’ αγωνίζεται στης ζωής  
τούτης τον στίβο. 



 
 

 Ανεξιχνίαστες του Θεού οι βουλές. 
 Κρατούμε τις στιγμές της νοσταλγίας. Της κοινής 
διακονίας στο έργο Του. Του αγώνα και της αγωνίας.  
 Δημήτρη, φίλε, δεν ξεχνούμε, πως «δίκαιοι εις τον 
αιώνα ζώσι». 
 Δημήτρη, Νάσω, το ξέρω. 
 Μαζύ και οι τρεις διαρκώς αναφωνούμε: 
 «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών». Και… 
 Καλήν ανάσταση!.. 
 + ο π.Γ. 

 


