
ιλώντας κάποτε στό ἀρχονταρί-
κι ἁγιορείτικης Μονῆς ὁ Μητρο-
πολίτης Μαυροβουνίου Ἀμφιλό-
χιος Ράντοβιτς ἀναφέρθηκε στήν
ἁγιασμένη μορφή τοῦ πατέρα
του. Θυμήθηκε ὅτι στά χρόνια

της ἀθεϊστικῆς Γιουγκοσλαβίας, τότε
πού κανείς δέν τολμοῦσε νά πάει στήν
Ἐκκλησία, ὁ πατέρας του τούς ἔπαιρνε
καί τούς πήγαινε τακτικά γιά νά κοινω-
νοῦν. Στό χωριό, τοῦ εἶχαν προτείνει νά
γίνει δάσκαλος, ἐπειδή εἶχε τελειώσει
Λύκειο. Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Δέν θέ-
λω νά ἀναλάβω, γιατί θά ἀναγκα-
στῶ νά διδάσκω ἀθεΐα».

«Ἕνα βραδάκι», διηγεῖται ὁ ἐπί-
σκοπος Ἀμφιλόχιος, «μετά τίς ἀγροτι-
κές δουλειές, εἴχαμε μαζευτεῖ ὅλα τά
ἀδέλφια μου, ἑπτά παλληκάρια, καί
συζητούσαμε περί ὁμολογίας τῆς πί -
στεως. Ὁ μακαρίτης ὁ μεγαλύτερος ἀ -
δελφός μου ἔλεγε ὅτι δέν πρέπει νά
ἐξωτερικεύουμε τήν πίστη μας. Ἐγώ,
τεταρτοετής της Θεολογικῆς Σχολῆς
τότε, ἔλεγα τό ἀντίθετο. Ὁ πατέρας
ἄκουγε τή συζήτηση καί σέ μία στιγμή
λέει:

Ἀκοῦστε, παιδιά μου. Ἔχω ἐ -
σᾶς, ἑπτά γιούς, καί εἶμαι ἕτοιμος
νά χύσω καί τήν τελευταία σταγόνα
τοῦ αἵματός μου γιά σᾶς. Ὅμως νά
θυ μᾶστε αὐτό πού σᾶς λέω: Ἄν
ἐρχόταν κάποιος νά μοῦ πεῖ. «Διάλε-

ξε. Ἤ θά ἀρνηθῆς τό Χριστό, ἤ θά
σοῦ σκοτώσουμε τούς ἑπτά γιούς»,
ἐγώ θά ἔλεγα (καί τόν πιάσανε τά
κλάματα τόν καϋμένο): «Ὁ Θεός τά
ἔδωσε. Ὁ Θεός τά πῆρε. Δέν εἶναι δι-
κά μου. Τοῦ Θεοῦ εἶναι. Τόν Χριστό
δέν Τόν ἀρνοῦμαι».

«Ἔκλαιγε σάν μικρό παιδί. Μοῦ ἔ -
χει μείνει ἀκόμα», ἔλεγε ὁ ἐπίσκοπος
Ἀμφιλόχιος.

Ὁ ἁγιασμένος Σέρβος πατέρας δέν
εἶπε κάτι καινούργιο. Μέ τήν ὁμολογία
του (ἔστω κι ἄν δέν βρέθηκε στή δύ-
σκολη θέση νά τήν ἐφαρμόσει) προστέ-
θηκε στή μεγάλη χορεία τῶν ἁγίων γο-
νέων, πού ἐνθάρρυναν καί ἦταν παρό-
ντες στό μαρτυρικό θάνατο τῶν παι-
διῶν τους καί οἱ περισσότεροι τούς ἀ -
κολούθησαν στό μαρτύριο: Ἁγία Σολο-
μονή (μάνα τῶν ἁγίων Ἑπτά Μακκα-
βαίων), ἡ μητέρα τοῦ ἁγίου Μελίτωνα
(ἑνός ἀπό τούς Σαράντα Μάρτυρες),
Ἁγία Ἀνθία  (μάνα τοῦ ἁγίου Ἐλευθερί-
ου), Ἁγία Σοφία μέ τίς τρεῖς θυγατέρες
της καί πολλοί ἄλλοι. 

Τά συγκλονιστικά λόγια τοῦ πατέ-
ρα πού ἀναφέραμε, οὐσιαστικά θέ λουν
νά δηλώσουν τό ἑξῆς ἁπλό: «Ἄν ἀρνη -
θῶ τό Χριστό, τότε παύω νά εἶμαι Πα-
τέρας σας (τό Π μέ κεφαλαῖο). Καί ἀντί
γιά τήν ἀνάμνηση τῆς ζωογόνου πα-
τρικῆς ἀγκαλιᾶς, σᾶς ἀφήνω μία θανα-
τηφόρα κληρονομιά. Σᾶς τραβάω, μέ τό
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γερμανός φιλόσοφος Σοπενχάουερ
(1788-1860) ἔζησε στήν Φρανκφούρ-
τη, τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του.
Ἐκεῖ, συνήθιζε νά τρώει σ᾿ ἕνα πανδο-

χεῖο, στό ὁποῖο σύχναζαν πολλοί νέοι ἀξιω-
ματικοί. Στήν ἀρχή κάθε γεύματος, ὁ φιλό-
σοφος ἄφηνε πάνω στό τραπέζι του ἕνα
χρυσό νόμισμα. Στό τέλος τοῦ γεύματος
ἔβαζε τό νόμισμα στήν τσέπη του. Ἕνας
σερβιτόρος εἶχε «σκάσει» ἀπό περιέργεια.
Στό τέλος, δέν ἄντεξε καί τόν ρώτησε γιατί
τό κάνει αὐτό κάθε φορά.

Ὁ Σοπενχάουερ ἀπάντησε: 
-Ὑποσχέθηκα στόν ἑαυτό μου, ὅτι θά

διέθετα τό νόμισμα ὑπέρ τῶν πτωχῶν, ἐάν
-ἔστω μιά φορά- αὐτοί οἱ ἀξιωματικοί συ-
ζητοῦσαν γιά κάτι ἄλλο, ἐκτός ἀπό ἄλογα,
κυνήγια ἤ γυναῖκες (!).

*  *  *
Τί θά ἔλεγε ὁ φιλόσοφος ἄν ἄκουγε καί

ἔβλεπε πῶς ἐπικοινωνοῦν οἱ ἄνθρωποι στό
διαδίκτυο ἀλλά καί προφορικά μεταξύ
τους! Καί μέ τί θέματα ἀσχολοῦνται! 

Λοιπόν: Πῶς δαπανοῦμε τίς ὧρες τῆς
ζωῆς μας; Καί τελικά, εἴμαστε εὐχαριστη-
μένοι ἀπό αὐτά πού κάνουμε;

Γιατί, ἐκτός ἀπό τίς βασικές μας ὑπο-
χρεώσεις καί ἀσχολίες (ἐπαγγελματικές,
οἰκογενειακές καί κάποιες ἄλλες) ἔχουμε
καί ἄλλα ἐνδιαφέροντα -γιά τόν καθένα
μας- πράγματα πού κάνουμε. Παρατη-
ροῦμε, λοιπόν, ὅτι ὑπάρχει  ἕνα τεράστιο

ἐνδιαφέρον γιά μιά μεγάλη ποικιλία κο-
σμικῶν ἀσχολιῶν. Ἐνῶ, γιά ὅ,τι ἔχει σχέση
μέ τόν Χριστό καί τήν πνευματική μας πο-
ρεία, δείχνουμε, συνήθως, μεγάλη ἀμέλεια.
Κάποτε καί πλήρη ἀ διαφορία!

Στό Εὐαγγέλιο συναντοῦμε ἕναν ἄν -
θρωπο ὁ ὁποῖος μέ τόν τρόπο του ἀνατα-
ράζει τήν ἀπάθειά μας καί γενικά τό ἀπα-
τηλό βόλεμά μας. Πρόκειται  γιά τόν Ζακ-
χαῖο τόν ἀρχιτελώνη, δηλαδή τόν ἀρχιει-
σπράκτορα φόρων. Ἄνθρωπο σκληρό, ἀ -
νάλγητο καί πλεονέκτη. Τέτοιο τόν ἀπαι-
τοῦσε τό ἐπάγγελμά του. Μέ πολλά λεφτά
καί τεράστια περιουσία. (Οἱ ἀδικίες ἀπο-
δίδουν μεγάλα κέρδη!). Ὅμως ὁ Ζακχαῖος
δέν «αἰσθανόταν» καλά. Ἔψαχνε. Ἄκουσε
γιά τόν Χριστό. Θέλησε νά τόν δεῖ. Λόγῳ
τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων, δέν θά τά κα-
τάφερνε ἐπειδή ἦταν κοντός στό ἀνάστη-
μα. Γι᾿ αὐτό ἔτρεξε καί ἀνέβηκε σέ μιά συ-
κομουριά, στόν δρόμο ἀπ᾿ ὅπου θά περ-
νοῦσε ὁ Χριστός. Δέν ὑπολόγισε οὔτε θέση,
οὔτε ἡλικία, οὔτε τίποτε ἄλλο. Σάν παιδά-
κι σκαρφάλωσε πάνω στό δένδρο! Μά πό-
σο πόθο εἶχε γιά νά δεῖ τό πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ! Καί προπαντός, πόσο ἀσχολήθη-
κε νωρίτερα μέ τόν Χριστό γιά νά θελήσει
νά τόν «δεῖ», μέ ὁποιοδήποτε κόστος! Ἀκό-
μη κι ἄν γινόταν ρεζίλι! Ἄφησε στήν ἄκρη
ὅλες τίς προσοδοφόρες καί μή ἀσχολίες
του καί ἔγινε παιδάκι γιά νά ἀξιωθεῖ τῆς
θέας τοῦ Χριστοῦ. Καί δέν ἔπεσε καθόλου
ἔξω. Ὁ παντογνώστης Κύριός μας σήκωσε
τό βλέμμα του καί εἶδε τόν Ζακχαῖο· καί
τοῦ εἶπε τήν φράση πού τόν γέμισε μέ ἀπε-
ρίγραπτη χαρά: 

-Ζακχαῖε, κατέβα κάτω γρήγορα. Διότι

ΟΙ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΜΑΣ

παράδειγμά μου, σέ ἕνα δρόμο αἰώνιου
θανάτου καί καταστροφῆς. Κι ἐγώ δέν
σᾶς γέννησα γιά νά καταστραφεῖτε καί
νά χαθεῖτε γιά πάντα. Σᾶς γέννησα γιά
νά σωθεῖτε, καί γιά νά ζεῖτε γιά πάντα
Ζωή Ἀληθινή. Γι᾿ αὐτό καλύτερα νά
σᾶς καμαρώνω - Αἰώνια Ζωντανούς -
Μάρτυρες τῆς Ἀλήθειας, παρά ἐσεῖς
νά ἐπιβιώσετε μέ τό στίγμα: “Τά παιδιά
τοῦ ἀρνησίχριστου” καί ἐγώ νά εἶμαι
ἀναπολόγητος στό φοβερό βῆμα τοῦ

Χριστοῦ»! 
Μέ τίς εὐχές καί τίς πρεσβεῖες

ὅλων τῶν ἁγίων γονέων τῆς Ἐκκλησίας
μας, ἄς ἀνοίγουμε σωστά τίς ἀγκαλιές
μας γιά τά παιδιά μας, δίνοντάς τους
ἀγάπη, πού τά τρέφει καί τά σώζει. Καί
αὐτό θά γίνεται πραγματικότητα, μόνο
ὅταν ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε σταθερά νά
ζοῦμε μέσα στήν Ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ,
στήν Ἐκκλησία Του.

Ἀρχιμ. Β. Λ.



ά τελευταῖα χρόνια πληθαίνουν διάφο-
ρες φωνές, πού ἀμφι  σβη τοῦν τήν ἀξία
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τήν Ἐκκλη -
σία. Κάποιοι μάλιστα, τήν θεωροῦν ὄχι
ἁπλῶς «μυθολογία τῶν Ἑβραίων», ἀλ -

λά κάτι χειρότερο: «ἰσραηλιτική ἔκδοση τῶν
μύ θων τῶν γύρω λαῶν»! 

Μιά νηφάλια θεώρηση τῶν πραγμάτων
ὁδηγεῖ στή δια πίστωση ὅτι ὑπάρχουν πράγ-
ματι κάποιες ὁμοιότητες ἀνάμεσα στά μυθο-
λογικά κείμε να καί στή Βίβλο. Ὁ κῆπος τῆς
Ἐδέμ, γιά παράδειγμα, εἶναι ἀναμφίβολα μιά
εἰκόνα, πού ἀπαντᾶται καί στούς μύθους τῆς
Μεσοποταμίας γιά τόν κῆπο τῶν θεῶν. Τά
δέν  δρα, πού χαρίζουν ζωή καί γνώση, πού
βρίσκονται στό κέ ντρο τοῦ παραδείσου, ἀνα-
φέρονται ἐπίσης σέ ἀνάλογες μυθι κές πα -
ραστάσεις τῆς ἐποχῆς. Στό βαβυλωνιακό
«Ἔπος Γκιλ γκαμές» γίνεται λό  γος γιά μιά κι-
βωτό, ἡ ὁποία κατα σκευά στη κε ὕστερα ἀπό
θεία ἐντολή, προκειμένου νά σωθοῦν ὁρι-
σμένοι ἄνθρωποι καί κάποια εἴδη ζώων ἀπό
κατακλυσμό.

Οἱ διαπιστώσεις αὐτές ὅμως σέ καμιά πε-
ρίπτωση δέν δι καιώνουν οὔ τε στηρίζουν μιά
ἄρνηση τῆς Βιβλικῆς ἀλήθειας. Ὁ το νι σμός
τῆς ὑπερ βα τικότητας τοῦ Θεοῦ στή Βίβλο
ἀποκλείει ὁ ποιοδήποτε συ σχετισμό της μέ τά
μυθολογικά κείμενα. Πρό βλη μα θά προέκυ-
πτε στήν περίπτωση, πού κάποια μυθολογικά
στοιχεῖα προσλαμβάνονταν αὐτούσια. Ἀλλά
κάτι τέτοιο δέν πα ρα τηρεῖται σέ κανένα βι-
βλικό κείμενο, ἐφ’ ὅσον σέ καμία πε ρί πτωση ὁ
μύθος δέν διατηρεῖ τήν αὐτοτέλειά του καί
δέν γίνε ται σκο πός τῆς ἀφήγησης.

Ἡ βιβλική γλῶσσα μπορεῖ νά χρησιμο-

ποιεῖ εἰκόνες, πού ἀ παντοῦν καί στούς μύ-
θους τῆς περιοχῆς. Παρ’ ὅλα αὐτά, κατά
πραγματικά ἀξιο θαύμαστο τρόπο, οἱ εἰκόνες
αὐτές χρησιμο ποι οῦ νται πάντοτε ὡς γλωσ σι -
κή ἐπένδυση, προκειμένου νά διακη ρυ χθεῖ ἡ
ἀλήθεια γιά τόν Ἕνα καί Μο να δικό Θεό, ὁ
ὁποῖος δη μιούργησε τόν κόσμο «καλόν λί -
αν», ἔπλασε τόν ἄνθρωπο κατ’ εἰ κόνα καί καθ’
ὁμοίωσή του καί ἐπεμβαίνει σωτηριο λο  γικά
στήν ἱστορία. Προσλαμβάνοντας, λοιπόν, οἱ
βιβλικοί συγγρα φεῖς ἕνα γνω στό θέμα, τό με-
τασχηματίζουν τελικά κατά τέτοιο τρόπο,
ὥστε αὐτό νά χάνει τελείως τά μυθολογικά
του χαρα κτη ριστικά.

Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ταξινομοῦνται οἱ
ἀφηγήσεις μέσα στήν Ἁγία Γραφή μαρτυρεῖ
τήν σαφῆ πρόθεση τῶν συγγρα φέων νά ἀφη-
γηθοῦν ὄχι μύθους ἀλλά ἱστορία. Καί μάλιστα
μιά ἱστορία παγκόσμια (ὄχι μόνο ἑ βραϊ κή),
πού ἀρχίζει μέ τήν δημι ουρ γία τοῦ κόσμου
καί φτάνει μέχρι τά ἔσχατα. Μιά ἱστορία
ὅμως, πού δέν ἀποσκοπεῖ στήν καταγραφή
τῶν γεγο νό των τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας
τοῦ παρελθόντος, ἀλλά στήν περι�γρα�φή�τῶν
σχέσεων�τοῦ�Θεοῦ�μέ�τόν�ἄνθρωπο.

Καί εἶναι αὐτή ἀκριβῶς ἡ πρόθεση, πού
διαφοροποιεῖ τήν Παλαιά Διαθήκη ἀπό τίς μυ-
θολογίες ὅλων τῶν ἄλλων λαῶν. Ἐνῶ, δηλα-
δή, γιά τούς γύρω λαούς ὁ Θεός λατρεύεται
γιά κάτι πού βεβαιώνεται ἀπό τόν μύ θο, στόν
Ἰσραήλ ἰσχύει τό ἀντί θε το: Ἡ ἱστορία εἶναι σέ
πρώτη γραμμή τό πεδίο, ὅπου ἐμφα νί ζεται ἡ
σωΑὐτό φαίνεται πολύ καθαρά στήν πρώτη
ἐντολή (Ἔξοδος, κ΄ 2). Ἐδῶ ὁ Ἰσραήλ κα-
λεῖται νά λατρέψει τόν Θεό, ὄχι γιά ἐ νέρ γειές
Του σέ κάποιο ἀρχέγονο μυθικό παρελθόν
(δημιουρ γία, κατακλυσμός, συντριβή τῶν δυ -
νά  μεων τοῦ χάους κ.λπ.) ἀλ λά γιά τήν συγκε-
κριμένη ἐπέμβασή του στήν ἔξοδο ἀπό τήν
Αἴγυ πτο.

Ἀπό τό βιβλίο: Η   Π Α Λ Α Ι Α   Δ Ι Α Θ Η Κ Η

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ἤ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;
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Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ;

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Καθηγητῆ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

σήμερα πρέπει νά μείνω  στό σπίτι σου
(Λουκ. 19, 1-10).

Ἡ μετάνοια καί ἡ διόρθωση τοῦ Ζακ-
χαίου ὑπῆρξαν ραγδαῖες. Στήν συνέχεια
ἔγινε ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μνήμη
του ἑορτάζεται στίς 20 Ἀπριλίου.

Καιρός, λοιπόν, νά «ἀνεβοῦμε» καί
ἐμεῖς, μέ ἀνάλογο πόθο καί κόπο στό
«ὑψηλό δένδρο», πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία,
γιά νά «δοῦμε», μέ τήν μετάνοια καί τήν
προσευχή, τό πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ.        

Ἀρχιμ. Ν.Κ.



ὲν ξέ ρω πῶς βρέ θη κα ἐ δῶ. | Ἔ τρε χα πα -
νευ τυ χής! | Μὲ τὸ κα πέ λο στὸ δε ξί μου
χέ ρι, | πί σω ἀ πὸ μιὰ πε τα λού δα φω σφο ρί -
ζου σα, | ποὺ μ’ ἔ κα νε τρε λὸ ἀ πὸ χα ρά. |

Καὶ ξάφ νου γκάπ, σκον τά φτω. | Καὶ δὲν ξέ ρω
τί ἔ γι νε ὁ κῆ πος! | Τὸ σκηνι κὸ ἄλ λα ξε ἐν τε -
λῶς: | Αἷ μα κυ λᾶ ἀ πὸ τὸ στό μα καὶ τὴ μύ τη
μου. | Εἰ λι κρι νὰ δὲν ξέ ρω τί συ νέ βη. | Ἢ σῶ -
στε με ἀ μέ σως, | ἢ φυ τέψ τε μου μιὰ σφαί ρα
στὸν αὐ χέ να!» 

Μ’ αὐ τὰ τὰ λό για ὁ Χι λια νὸς (ἀν τι)ποι η -
τὴς Νι κά νωρ Πάρ ρα πε ρι γρά φει τὸν ἄν θρω πο
πού, κυ νη γών τας τὴν οὐ το πί α μιᾶς ξέ νοια -
στης, χα ρού με νης ζω ῆς, βρί σκε ται ξαφ νι κὰ
ἀ νέ τοι μος καὶ ἀ πελ πι στι κὰ ἀ νί σχυ ρος μπρο -
στὰ στὴν ἀ να τρο πὴ τοῦ ὀ νεί ρου του: στὴν�εἰ�-
σβο�λὴ�τοῦ�πό�νου στὴ ζω ή του. 

Αὐ τὸ συμβαίνει, ὅταν ἡ προοπτική μας
εἶναι κον τό θω ρη καὶ  δὲν δε χόμαστε μη νύ μα -
τα πέ ρα ἀ πὸ ὅ,τι πιά νουν οἱ μι κρῆς ἐμ βέ λειας
κε ραῖ ες μας: τῶν αἰ σθη τη ρί ων μας καὶ τῆς
πε πε ρα σμέ νης λο γι κῆς μας. Ἔ τσι πι α νό μα -
στε ἀ δι ά βα στοι, ὅ�ταν� ἀλ�λά�ζει� ξαφ�νι�κὰ� τὸ
σκη�νι�κό. Ὁ πο λι τι σμός μας δὲν θέ λει νὰ σκέ -
φτε ται τὸ ἀ να πάν τε χο. Δὲν μᾶς προ ε τοι μά ζει
σω στὰ γι’ αὐ τό. 

Μὲ πό ση τρα γι κό τη τα τὸ ἀ να πα ρι στᾶ ἕ -
νας δικός μας λο γο τέ χνης, ὁ Ἀρ γύ ρης Χι ό -
νης! «“Πε ρά στε καὶ κα θί στε”, εἶ πε στὶς συμ -
φο ρὲς ποὺ χτύ πη σαν τὴν πόρ τα του. “Θὰ τὶς
κε ρά σω κά τι”, σκέ φτη κε, “ἕ να κομ μά τι ἀ π' τὴν
ψυ χή μου, καὶ θὰ φύ γουν. Θὰ κά τσουν λί γο
καὶ θὰ φύ γουν”. Φροῦ δες ἐλ πί δες! ...Θρο νι ά -
στη καν ἐ κεῖ καὶ ποῦ νὰ τὸ κου νή σουν! ...Ἀ π’
τὶς εὐ γέ νει ες πέ ρα σε στὶς ἀ γέ νει ες καὶ ἀ π’
αὐ τὲς στὶς ἀ πει λές. Κα νέ να ἀ πο τέ λε σμα. Ἀ -
κλό νη τες στὶς θέ σεις τους. Ἦ ταν σα φὲς ὅ τι
δὲν�ἦρ�θαν�γιὰ�νὰ�φύ�γουν. Κά θι σε τέ λος καὶ ὁ
ἴ διος. Κου ρά στη κε καὶ κά θι σε ἀ πέ ναν τί τους.

Καὶ μὲ τὴν ἴ δια ἀ πά θεια ποὺ τὸν κοι τού σα νε,
τὶς κοί τα ζε κι αὐτός». 

Ἡ τέ λεια εἰ κό να τοῦ γε μά του ἀ πο γο ή -
τευ ση ἀν θρώ που! Ποὺ ξέ ρει, πὼς κι ἂν ἀν τι -
στα θεῖ,  δὲν ἔ χει τρό πο νὰ ἀντι πα λέ ψει τὶς
συμ φο ρές του. Τὸ ἀ πο τέ λε σμα εἶ ναι προ δι κα -
σμέ νο: ἡ συν τρι βή. Ὁ πό νος τσα κί ζει τὴν ἀν -
θρώ πι νη ὕ παρ ξη. Καὶ στὸ τέ λος γι νό μα στε
«κά�τι�ξε�χαρ�βα�λω�μέ�νες�κι�θά�ρες», ὅ πως θὰ
πεῖ ὁ Κα ρυ ω τά κης, μέσα ἀπ’ τὶς ὁποῖες «ὁ ἄ -
νε μος, ὅ ταν περ νά ει, | στί χους, ἤ χους πα ρά -
φω νους |  ξυ πνά ει στὶς χορ δὲς | ποὺ κρέ μον -
ται σὰν κα δέ νες». 

Ὁ πό νος καί, ἀ κό μα χει ρό τε ρα, ὁ θά να -
τος συν τρί βει. «Κρα τοῦ σα μπρο στά μου ὅ λη
μου τὴ ζω ή, λέ γει ὁ Σάρ τρ, καὶ σκέφτη κα: "Εἶ�-
ναι�ἕ�να�ἄ�θλιο�ψέ�μα"…�Ὑ πῆρ χαν πάμ πολ λα
πράγ μα τα τὰ ὁ ποῖ α θὰ μπο ροῦ σα νὰ εἶ χα νο -
σταλ γή σει, ... ὅ μως ὁ�θά�να�τος�εἶ�χε�ἀ�φαι�ρέ�σει
τὴ�μα�γεί�α�ἀ�π'�ὅ�λα».

Μπο ρεῖ ὅ μως κά ποι ος νὰ μᾶς βο η θή σει;
Ναί! Αὐ τὸς ποὺ «ἐ πά τη σε μὲ τὸν θά να τό Του
τὸν θά νατο». Ποὺ ἔρ χε ται ἀ πὸ μόνος Του
(αὐ τε πάγ γελ τος) βο η θὸς στὶς δυ να τὲς θλί -
ψεις ποὺ μᾶς συναντοῦν (Ψαλμ. 45, 2). Αὐ τὸς
ποὺ ἀ να στή θη κε γιὰ νὰ συν τρί ψει τὸν ἔ σχα το
ἐ χθρό μας, τὸν θά να το (Α΄ Κορ. 15, 26). Νὰ χα -
ρί σει ζω ὴν «τοῖς ἐν τοῖς μνή μα σι».

Μό νος του ὁ ἄν θρω πος εἶ ναι ἕ να φύλ λο
ποὺ τὸ σα λεύ ουν οἱ ἄ νε μοι τῶν θλί ψε ων καὶ
τὸ τσα κί ζει ὁ θά να τος. Μὰ δί πλα του εἶ ναι ὁ
Νι κη τὴς τοῦ θα νά του, ἡ πέ τρα τῆς ζω ῆς, ὁ ἀ -
να στη μέ νος Ἰ η σοῦς Χρι στός. Μα ζί Του γί νε -
ται πα νί σχυ ρος. Χω ρὶς Αὐ τὸν ὅ μως δὲν ἔ χει
καμ μιὰ ἐλ πί δα, ὅ ταν ἀλ λά ζει τὸ σκη νι κό. Για -
τὶ «δρό�μος� χω�ρὶς� Θε�ὸ� δὲν� ἀν�τέ�χε�ται» (ἅ γ.
Νι κό λα ος Βε λι μί ρο βιτς). 

Πρωτ. Δ. Μ. 
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