
Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει γιά
τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Κοιμήσεως
τῆς Παναγίας καλώντας μας στήν
εὐλογημένη ἄσκηση τῆς νηστείας.

Νηστείας, φυσικά, ΚΑΙ στά εἰσερχόμενα
ΚΑΙ στά ἐξερχόμενα ἐκ τοῦ στόματος
καί τῆς καρδίας μας. Ἡ τήρηση τῆς νη-
στείας αὐτῆς τῆς περιόδου ἔγινε ἀφορ-
μή μαρτυρίου ἰδιαίτερα γιά τόν ἅγιο
Ἰωάννη τόν ἐκ Μονεμβασίας (1773). 

Ὅμως καί πολλοί ἄλλοι μάρτυρες
(παλαιότεροι καί νεώτεροι) ἑτοιμάστη-
καν γιά τήν δόξα τοῦ μαρτυρίου μέ τήν
σωστή ἄσκηση τῆς νηστείας. «Πρίν πει-
νάσουν» γιά τήν θεία ἐνίσχυση κατά τήν
κορυφαία στιγμή τοῦ μαρτυρίου τους,
«μαγείρεψαν» τήν τήρηση καί τῆς θεοσ-
δότου ἐντολῆς τῆς νηστείας.

Στεκόμαστε ἐνδεικτικά στόν νεο-
μάρτυρα ἅγιο Γεώργιο τόν ἐν Ἰωαννί-
νοις, στό συναξάρι τοῦ ὁποίου σώζεται
μόνο μία λεπτομέρεια γιά τόν θεοφιλῆ
τρόπο τῆς ζωῆς του.

Ἕνα μήνα μετά τό γάμο του, τό κα-
λοκαίρι τοῦ 1837, πῆγε στό Μπεράτι τῆς
Βορείου Ἠπείρου ἀκολουθώντας τό ἀ -
φεντικό του. Ἐκεῖ βρισκόταν καί ὁ θεῖος
ἀπό τήν γυναίκα του, Ζαφείρης, πού
ἦταν δάσκαλος. Μία Τετάρτη κάθισαν
νά φᾶνε οἱ δυό τους μαζί μέ τόν ἱερέα
τοῦ χωριοῦ. Τό φαγητό ἦταν κουκιά
βραστά μέ λάδι. Ἐκεῖ πού ἔτρωγαν, ὁ

θεῖος του καί ὁ παπᾶς παρατήρησαν ὅτι
αὐτός ἔτρωγε μόνο ξερό ψωμί. Τοῦ
εἶπαν: «Φάε καί σύ μαζί μας, καλότυχε.
Τό φαγητό μας οὔτε κρέας οὔτε ψάρια
εἶναι, ἀλλά μόνο κουκιά». Τούς ἀ  πάν -
τησε τότε ὁ μακάριος: «Κουκιά ἀλλά
μέ λάδι. Κι ἐγώ δέν ἔμαθα Τετάρτη καί
Παρασκευή νά τρώω λάδι. Μή νοιάζε-
στε ὅμως γιά μένα. Ἐσεῖς φᾶτε καί χα-
ρεῖτε. Τό μεσημεριανό μου εἶναι πάντα
πρόχειρο». Καί λέγοντας αὐτά πῆρε με-
ρικές ἐλιές καί στή συνέχεια πῆγε στήν
ἐργασία του (Εὐαγγέλου Μουτσίκα, Ὁ
Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ὁ ἐξ Ἰωαν-
νίνων,ἔκδ. Οἴκου Ἁγίου Γεωργίου Ἰωαν-
νίνων, Ἀθῆναι 1994, σελ. 25).

Ὁ νεαρός - εἰκοσιεννιάχρονος τότε -
Γεώργιος ἀπεκάλυψε - χωρίς νά τό ἐπι-
διώκει - ἕνα βασικό μυστικό τῆς κατά
Θεόν «διατροφῆς» του, πού τόν δυνά-
μωνε νά κρατάει τήν φλόγα τῆς πίστης
του ἄσβεστη μέσα στούς «βοριάδες»
τῆς Τουρκοκρατίας, καί τελικά νά τήν
κάνει νά λάμπει γιά πάντα μέ τήν καρ-
τερία του στό ἔνδοξο μαρτύριό του.

Φυσικά ἡ κατά Θεόν ἄσκηση τῆς νη-
στείας δέν ἔχει σκοπό νά δυναμώνει μό-
νο αὐτούς πού ὁδεύουν σέ μαρτύριο.
Εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός ὅλους ἐκεί-
νους, πού ἔχουν καταλάβει ὅτι ἡ χρι-
στιανική ζωή εἶναι καθημερινός ἀγώνας
καί πόλεμος ἐναντίον τοῦ «παλαιοῦ

«ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ...»



Θεόδωρος ἦταν ἕνας σεμνός νέος,
εἴκοσι ἐτῶν, στολισμένος μέ πολλές
ἀρετές. Ζοῦσε καί ἐργαζόταν στά

Δαρδανέλλια τοῦ Ἑλλησπόντου, τόν και-
ρό τῆς Τουρκοκρατίας.

Ἕνας πλούσιος Τοῦρκος τῆς πόλης
«ἔβαλε στό μάτι» τόν Θεόδωρο: νά τόν
πάρει γαμπρό στήν κόρη του καί κληρο-
νόμο στήν περιουσία του· γιά τό ἦθος
τοῦ νέου καί τίς ἱκανότητές του. Ἐννο-
εῖται, πώς ἔπρεπε πρῶτα ἀπό ὅλα, νά γί-
νει ὁ νέος μουσουλμάνος!

Μιά ἡμέρα, λοιπόν, πάει καί βρίσκει
τόν Θεόδωρο, ὁ ὁποῖος συνέπεσε νά ἔχει
ὑψηλό πυρετό, καί τοῦ λέει: «Θεόδωρε
δῶσε μου ὑπόσχεση ὅτι γίνεσαι μου-
σουλμάνος καί ἐγώ θά σέ κάνω καλά καί
θά σέ πάρω γαμπρό στήν κόρη μου».

Τοῦ λέει ὁ Θεόδωρος:
-Ὁ Θεός νά μέ φυλάξει νά μήν ἀρ -

νηθῶ ποτέ τήν πίστη μου. Λοιπόν, φύγε
ἀπό ᾿δῶ, γιατί οὔτε πλούτη θέλω, οὔτε
παντρειά. Μά οὔτε ἰατρεία ἀπό σένα.
Καί ἄς εἶμαι ἄρρωστος σ᾿ ὅλη μου τήν
ζωή (!). Ὁ Χριστός, τόν ὁποῖο προσκυνῶ,
εἶναι ὁ Παντοδύναμος Θεός καί ὅποτε
θέλει μέ θεραπεύει, ἐφόσον τοῦτο εἶ -
ναι γιά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς μου.

Παρά ταῦτα, μία ἡμέρα πού ψηνόταν
στόν πυρετό ὁ Θεόδωρος, πάει ξανά ὁ
τοῦρκος καί τόν «καπνίζει» μέ κάτι φύλ-
λα ἐληᾶς. Καί, εἴτε ἀπό σατανική συνέρ-
γεια, εἴτε γιατί τό ἐπέτρεψε ὁ Θεός, ἔπε-
σε ὁ πυρετός! Ὁπότε ὁ Τοῦρκος ἄρχισε
πάλι νά πιέζει τόν Θεόδωρο: «Νά, σέ
ἔκανα καλά· πρέπει νά μέ ἀκούσεις».
«Φύγε ἀπό ᾿δῶ», τοῦ ἀπαντᾶ ὁ νέος,

«ἐγώ μουσουλμάνος δέν γίνομαι».
Ἡ ἐξέλιξη τῶν γεγονότων ὑπῆρξε ρα-

γδαία. Τρέχει ὁ Τοῦρκος καί καταγγέλ-
λει στόν δικαστή τόν Θεόδωρο πώς -τά-
χα- ὑποσχέθηκε νά ἀλλαξοπιστήσει. Τί
κι ἄν τό ἀρνιόταν ὁ νέος! Τόν Τοῦρκο πί-
στεψε, φυσικά, ὁ δικαστής. Φυλάκισαν
τόν Θεόδωρο καί τοῦ ἔκαναν μύρια φρι-
κτά βασανιστήρια! Ἐκεῖνος, ὅμως, στά-
θηκε ἀκλόνητος.

Στήν φυλακή τόν ἐπισκέφθηκε ἕνας
εὐλαβής ἱερέας, ὁ ὁποῖος στήριξε πνευ-
ματικά τόν μάρτυρα καί τόν κοινώνησε.
Σ᾿ αὐτόν ἐξομολογήθηκε ὁ Θεόδωρος ὅτι:
καθημερινά, μέ θαῦμα τοῦ Θεοῦ, παρου-
σιαζόταν στό κλειδωμένο κελλί του ἕνα
πρόσφορο καί νερό, γιά τήν συντήρησή
του! 

Τελικά, οἱ Τοῦρκοι ἀποκεφάλισαν τόν
Θεόδωρο μπροστά στό Γαλλικό Προξε-
νεῖο στίς 2 Αὐγούστου τοῦ 1690.

Εἶναι πολύ ὠφέλιμο νά τονίσουμε
στόν παραπάνω βίο τοῦ ἁγίου Θεοδώ-
ρου τά ἑξῆς:

1. Ὁ Χριστός θαυματουργεῖ, ὅταν
χρειάζεται, γιά νά στηρίξει καί νά παρη-
γορήσει τά ἀφοσιωμένα σ᾿ Αὐτόν παιδιά
του.

2. Μόνον ἡ ἐν Χριστῷ (=μαζί μέ τόν
Χριστό) ζωή ἔχει ἀξία. Γι᾿ αὐτό, εἶναι
προτιμότερος ὁ θάνατος ἐν Χριστῷ, πα-
ρά ἡ ζωή χωρίς τόν Χριστό!

3. Ζητᾶμε μόνον ἀπό τόν Χριστό λύ-
σεις στά προβλήματά μας, ὅταν, φυσικά,
σάν ἄνθρωποι φθάνουμε σέ ἀδιέξοδο.
Ποῦ εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ τάχα καί Χρι-
στιανοί, οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν σέ μά-
γους, μέντιουμ καί ὅλα τά συναφῆ, γιά
νά βροῦν βοήθεια στίς δυσκολίες τῆς
ζωῆς; Ὁ Θεόδωρος ἀρνήθηκε τήν βοήθεια
τοῦ διαβόλου, προτιμώντας νά μείνει

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ,
ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ!

ἀνθρώπου», ἐναντίον τῆς νοσηρῆς ἀγά-
πης γιά τό ἐγώ μας, καί καθημερινή
μαρτυρία ἀγάπης γιά τόν Χριστό, μέσα

σέ ἕνα κόσμο πού συνεχῶς ἐκκοσμικεύε-
ται καί ἀπομακρύνεται ἀπό τήν ἀγκαλιά
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀρχιμ. Β.Λ.



ἱ νου νε χεῖς καὶ ἀ λη θι νὰ θε ο σε βεῖς ἄν -
θρω ποι, σὰν τὸν Ἰ ώβ, δὲν ξε χνοῦ σαν
πο τέ, ὅ τι ἡ γέν νη ση τοῦ νέ ου ἀν θρώ -
που εἶ ναι ἔρ γο πρω τί στως τοῦ Θε οῦ

(βλ. ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 384, Ἰ ούλ.
2015). Δὲν πα ρα μέ ρι ζαν τὸν ἀ λη θι νὸ Δη μι -
ουρ γό, βά ζον τας βέ βη λα στὴ θέ ση του τὸν ἑ -
αυ τό τους. Ἀ να γνώ ρι ζαν τα πει νὰ τὰ ὅ ριά
τους. Ἔ τσι, ὅ ταν ἡ Εὔ α ἀ πέ κτη σε τὸ πρῶ το
της παι δί, εἶ πε γε μά τη χα ρά: «ἀπέκτησα
ἄνθρωπο μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ» (Γεν. 4, 1).
Δὲν ἐ πέ τρε ψε στὸν λο γι σμό της νὰ αὐ θα διά -
σει, ὅ τι εἶ ναι δι κό της, κα θα ρὰ ἀν θρώ πι νο, κα -
τόρ θω μα αὐ τό. Καὶ πά λι, ὅ ταν γέν νη σε τὸν
Σήθ, εἶ πε: «μοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς ἄλλο παιδὶ ἀντὶ
γιὰ τὸν Ἄβελ ποὺ τόν σκότωσε ὁ Κάιν» (Γεν.
4, 25). Ο Ἰ σα ὰκ προ σευ χό ταν γιὰ τὴ στεῖρα
σύ ζυ γό του καὶ μό νο ὅ ταν «τὸν ἄκουσε ὁ Θε-
ός, ἔμεινε ἔγκυος ἡ Ρεβέκκα ἡ γυναίκα
του»(Γεν. 25, 21). 

Ὁ Θε ὸς ἄ νοι ξε τὴ μή τρα τῆς Λεί ας, σὲ ἀν -
τι στάθ μι σμα τῆς πε ρι φρό νη σης ποὺ ἀν τι με -
τώ πι ζε, καὶ τὴν τί μη σε μὲ πολ λὰ παι διά. Ὅ ταν
ἀ πέ κτη σε τὸν πρῶ το της γιό, τὸν Ρου βήν, εἶ -
πε: «εἶδε ὁ Κύριος τὴν περιφρόνησή μου (ἀπὸ
τὸν ἄνδρα μου) καὶ μοῦ ἔδωσε γιό».Ὅ ταν ἔ -
φτα σε στὸν ἕ κτο της γιό, τὸν Ζα βου λών, εἶ -
πε: «μοῦ χάρισε ὁ Θεὸς ἕνα καλὸ δῶρο κατὰ
τὸν καιρὸ αὐτό».Στὰ παράπονα τῆς Ραχὴλ γιὰ
τὴν ἀτεκνία της ὁ Ἰακὼβ μὲ θυμὸ ἀπάντησε:
«μήπως εἶμαι Θε ὸς ἐγώ;Ἐκεῖνος σὲ “ἐ�στέ�ρη�-
σεν”�ἀπό “καρ�πὸν�κοι�λί�ας”».Καὶ ὅταν ὁ Θεὸς
τὴ «θυ μή θη κε» καὶ ἄνοιξε καὶ «αὐ�τῆς�τὴν�μή�-
τραν»�καὶ τῆς χά ρισε τὸν πρῶ το της γιό, τὸν
πάγ κα λο Ἰ ω σήφ, ἡ Ραχὴλ εἶπε: «ἀφαίρεσε ὁ
Θεός μου τὴ ντροπή μου»(Γεν. κεφ. 29 καὶ
30). Τὰ πα ρα δείγ μα τα ἀ πὸ τὴν Ἱ ε ρὰ Ἱ στο ρί α
εἶ ναι πάμ πολ λα καὶ δεί χνουν ὅ λα τὴ στα θε ρὴ
καὶ ἀ με τα κί νη τη πί στη τῶν θε ο σε βῶν ἀν θρώ -
πων, ὅ τι ὅ λα τὰ κα λά, καὶ ἰ δι αί τε ρα τὰ παι διά,
εἶ ναι θέ μα καὶ δῶ ρο τοῦ Θε οῦ.

Καὶ ὁ Θε ός; Κά νει πιὸ ἀ κλό νη τη τὴν πε ποί -
θη ση αὐ τὴ μὲ τραν τα χτὰ θαύ μα τα, ποὺ δεί -
χνουν ὅ τι καὶ στὸ θέ μα αὐ τὸ τὸν πρῶ το καὶ
κύ ριο λό γο ἔ χει ὁ ἴδιος. Κα νέ να ἀν θρώ πι νο
θέ λη μα, κα νέ νας φυ σι κὸς νό μος δὲν μπο ρεῖ
νὰ φέ ρει στὸν κό σμο μιὰνέ α ὕ παρ ξη, ἂν δὲν
τὸ θε λή σει ὁ Κύ ριος. Μπρο στὰ στὴ δι κή του
βού λη ση «ὑποχωροῦν οἱ φυσικοὶ νόμοι».
«Ὅ�που�γὰρ�βού�λε�ται�Θε�ός,�νι�κᾶ�ται�φύ�σε�ως
τά�ξις».�

Ἔ τσι, δί νει παι δὶ στὸν Ἀ βρα άμ, ὅ ταν ἐ κεῖ -
νος εἶ ναι ἑ κα τὸ χρο νῶν καὶ ἡ Σάρ ρα ἐ νε νήν -
τα, καὶ ἑ πο μέ νως μὲ κα νέ να φυ σι κὸ νό μο δὲν
μπο ροῦ σαν νὰ τε κνο ποι ή σουν. Ἡ Σάρ ρα μά -
λι στα εἶχε γελάσει μὲ τὴν καρ διά της,ὅ ταν
ἀνήγγειλε ὁ Θε ός, ὅ τι σὲ ἕ να χρό νο θὰ εἶ χε
παι δί. Τὸ θε ω ροῦ σε φύ σει ἀ δύ να τον. «Ἀ�βρα�-
ὰμ�δὲ�καὶ�Σάρ�ρα�πρε�σβύ�τε�ροι�προ�βε�βη�κό�τες
ἡ�με�ρῶν»,�εἶ χαν γε ρά σει πιά, λέ γει ἡ Γρα φή,
«ἐ�ξέ�λι�πε�δὲ�τῇ�Σάρ�ρᾳ�γί�νε�σθαι�τὰ�γυ�ναι�κεῖ�-
α»,εἶ χε πε ρά σει ἡ Σάρ ρα πρὸ πολ λοῦ τὴ φά ση
τῆς ἐμ μη νό παυ σης (Γεν. 18, 11-12). 

Ἡ εὐ λα βὴς Ἄν να, γε μά τη πό νο ἐ πει δὴ «ὁ
Κύριος τῆς ἔδωσε στειρότητα» καὶ «οὐκ ἔ δω -
κεν» εἰς αὐτὴν «παι δί ον», ὑ πο σχέ θη κε, ἂν ἀ -
πο κτή σει παι δί, νὰ τὸ ἀ φι ε ρώ σει στὸν Θε ό.
Καὶ ὅ ταν τὴ «θυμήθηκε» ὁ Κύριος καὶ συ νέ -
λα βε καὶ γέν νη σε τὸν Σα μου ήλ, εἶπε, «ὅτι
τὸν ζήτησα καὶ τὸν ἔλαβα ἀπό τὸν Παντοκρά-
τορα Θεὸ καὶ Κύριο» (Α΄ Βασ. κεφ. 1).Τὸν θε -
ώ ρη σε δῶ ρο τοῦ Θε οῦ. Πρῶ τα ἦ ταν τοῦ Θε -
οῦ καὶ με τὰ δι κό της παι δί. 

Ἡ ἱ στο ρί α ἐ πα να λαμ βά νε ται πολ λά κις, μὲ
κο ρυ φαῖ ες πε ρι πτώ σεις τὸν Ζα χα ρί α καὶ τὴν
Ἐ λι σά βετ, τὸν Ἰ ω α κεὶμ καὶ τὴν Ἄν να. Που θε -
νὰ ὁ Θε ὸς δὲν ἀ φή νει πε ρι θώ ρια πα ρερ μη νεί -
ας γιὰ τὸ ποι ὸς εἶ ναι Κύ ριος καὶ πραγ μα τι κὴ
πη γὴ τῆς ζω ῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλα τὰ ἅγια
ἀνδρόγυνα, ἔχοντας τὴ σαφῆ αὐτὴ ἐπίγνωση,
δὲν δίσταζαν νὰ ἀφιερώνουν πρόθυμα στὸν
Θεὸ τὰ τέκνα τους. 

Ἡ ἀ να γνώ ρι ση αὐ τῆς τῆς τά ξης τοῦ Θε οῦ
συ νι στᾶ τὴν ἀ λη θι νὴ θε ο σέ βεια, ποὺ εἶ χαν ὅ -
λοι οἱ δί και οι καὶ εὐ λα βεῖς, μὲ κορυφαῖο τὸν
Ἰώβ. Τὴν τά ξη αὐ τὴ κα λού μα στε νὰ σε -
βόμαστε τα πει νὰ κι ἐ μεῖς.             

Πρωτ.�Δ.�Μ.�

ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

ἄρρωστος ἐφ᾿ ὅρου ζωῆς, ἄν αὐτό ἦταν
τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ! 

Τελικά, ἕνα 20χρονο παιδί, ὄχι μόνο
ἔγινε μάρτυρας τῆς πίστεώς μας, ἀλλά

ἀναδείχθηκε καί λαμπρός διδάσκαλος
τῆς πνευματικῆς ζωῆς γιά ὅλους μας.

Ἀρχιμ. Ν.Κ.



ίς περισσότερες φορές, ζώντας μέσα
στήν μοναξιά καί στήν ἀπόρριψη,
στρέφουμε τήν ὀργή μας σέ ἐκείνους
πού μᾶς ἐγκατέλειψαν. Στήν ἀδιαφο-

ρία τῆς κοινωνίας.
Αὐτή εἶναι ἡ εὔκολη λύση: Νά ἐπιλέ-

γουμε τήν ἀναζήτηση εὐθυνῶν ἔξω ἀπό
ἐμᾶς. Ἄλλωστε, «πάντα φταῖνε οἱ ἄλλοι
καί ἡ κακή κοινωνία». Ἔτσι συχνά φο -
ρᾶμε τό κουστούμι τοῦ θύματος καί ὑπο-
δυόμαστε τόν ρόλο τοῦ μεγάλου ἀδικη-
μένου. Ἐκείνου πού ἀγαπάει, ἀλλά δέν
ἀγαπιέται. Πού προσφέρει ἀνιδιοτελῶς,
ἐνῶ οἱ πάντες τόν ἐκμεταλλεύονται.

Ὡστόσο πρέπει κάποια στιγμή νά σιω-
πήσουμε τήν ἐγω πα θῆ φλυαρία καί τά
μοιρολόγια. Καί νά ὁμολογήσουμε στόν
ἑαυτό μας τήν ἀλήθεια, μέ λόγια λιτά καί
ξεκάθαρα:

Ναί, ΦΤΑΙΩ ΚΙ ΕΓΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟ ΝΑ -
ΞΙΑ ΜΟΥ! Ἴσως ὄχι πάντα ἐγώ, ἀλλά
πολλές φορές μπορεῖ νά φταίω μονάχα
ἐγώ. Γιατί ἀπομάκρυνα ἀπό κοντά μου
ὅλους ἐκείνους πού μέ εἶχαν πλησιάσει.
Καί ἐκείνους πού τό θέλησαν, τούς ἔδιω-
ξα μέ τόν τρόπο μου.

Τίς περισσότερες φορές ἡ «ἀναπηρία»
μας νά ὑπάρχουμε μέ τούς ἄλλους ὀφείλε-
ται στό ὅτι δέν ἀνοίγουμε τά σύνορά τοῦ
Ἐγώ μας. Δέν ἔχουμε μάθει καί δέν ἔχουμε
τήν παραμικρή διά θεση νά μάθουμε νά
ζοῦμε ΓΙΑ τούς ἄλλους καί ΜΕ τούς ἄλ -
λους. Διερωτηθήκαμε ἄραγε ποτέ, ἄν ὁ

τρόπος τῆς ζωῆς μας καί ἡ ὅλη παρου-
σία μας ἀφήνουν χῶρο νά ὑπάρξουν

ἄλλοι ἄνθρωποι δίπλα μας; Οἱ παραξε-
νιές καί οἱ ὑ περ βολές μας, οἱ συνεχεῖς καί
- ὄχι σπάνια - παράλογες ἀπαιτήσεις μας,
οἱ ἰσο πεδωτικές παρατηρήσεις καί ἡ ἐν
γένει πληθωρική παρου σία τοῦ «ΕΓΩ»
μας καταπνίγει καί ἐξοβελίζει κάθε πρό-
σωπο, πού μέ καλή διάθεση προσπαθεῖ
νά μᾶς πλησιάσει. Τό ἀπο τέλεσμα ὅλης
αὐτῆς τῆς ἄρνησης εἶναι νά μένουμε μόνοι
στήν ζωή.

Ὁ Χριστός, τόσο μέσα ἀπό τήν ζωή
Του ὅσο καί μέσα ἀπό τούς λόγους Του,
μᾶς δίνει τήν λύση στό δράμα τῆς μονα-
ξιᾶς, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τό ἄνοιγμα
τῆς καρδιᾶς. Μιά πλάτυνση τῶν ὁρίων
μας, πού μετατρέπει τό παρόν σέ αἰω-
νιότητα καί Βα σιλεία τοῦ Θεοῦ. Τό νά
δίνεις καί νά δίνεσαι, ὅσο κι ἄν πολ λές
φορές δέν ἔχει τήν ἀνάλογη ἀνταπόκριση,
ὅσο κι ἄν συχνά πλη γώνει, εἶναι γιά τόν
Χριστό κέρδος ζωῆς καί πλη ρότητα
ὑπάρξεως.

Δέν φτάνει νά λέμε ὅτι θέλουμε νά μᾶς
ἀγαπᾶνε. Πρέπει καί νά τό ἀντέχουμε ἤ
νά τό ἐπιτρέπουμε στούς ἄλλους. Δέν
φτάνει νά λέμε ὅτι δέν μᾶς ἀρέσει ἡ μονα-
ξιά. Πρέπει ὥριμα νά βαστάζουμε τήν πα-
ρουσία τοῦ ἄλλου. Δέν ἀρκεῖ νά δια κη -
ρύσ σου με τήν ἐπιθυμία μας νά ὑπάρχει ὁ
ἄλλος στήν ζωή μας. Πρέπει νά τοῦ δώ-
σουμε χῶρο γιά νά ὑπάρξει. Νά τόν «συγ -
χω ρήσουμε» μέσα μας. Νά τόν χωρέσουμε
ὑπαρξιακά.

Ἀπό τό βιβλίο του ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΡΟΜΟΣ ἐκδ. Ἁρμός 2014, σελ. 55-60
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π. Χαραλάμπους Παπαδόπουλου

ΛΥΧΝΙΑ  ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
Μηνιαῖον Περιοδικόν

Ἱ. Μητροπόλεως  Νικοπόλεως
Ἐκδότης: Μητροπολίτης Νικοπόλεως Χρυσόστομος

Ὑπεύθ.: Ἀρχιμ.  Νίκων Κουτσίδης* 
Τηλ. 26820 51161* Κωδικός 091984 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 *  Ἀρ. Φύλλου 385*  Ἔτος  ΛΕ΄
Διανέμεται δωρεάν * Εἰσφορές δεκτές

Γραφικές Τέχνες  «ΜΕΛΙΣΣΑ» Α.Ε.
Τηλ. 2397 023 313  Ἀσπροβάλτα Θεσ/νίκης




