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!γιος Παχώµιος λέει: - κόσµος µοιάζει µέ 3να σπί7ι κα7ασκό7εινο, µέσα
σ7ό 8πο9ο ζο:ν πολλοί ;νθρωποι,
πού παλεύουν µέσα σ7ό σκο7άδι! Καί
ξαφνικά φαίνε7αι Eπό µιά µικρή 7ρυπί7σα κάποιο φGςH µιά µικρή, Iλάχισ7η Eκ7ίνα φω7ός.
Τό σπί7ι αL7ό συµβολίζει 7ήν ψυχή 7ο:
Eνθρώπου πού βρίσκε7αι βυθισµένος σ7ό
σκο7άδι 7Oς Pµαρ7ίας, 7Oς ζωOς χωρίς Θεό! Τί
κάνει 8 Θεός; Σ7έλνει 3να µήνυµα. Καί 7ό
πρG7ο Του µήνυµα εSναι µιά Eκ7ίνα φω7ός.
Για7ί µόνο 7όσο; Για7ί 7όσο λίγο; Για7ί θέλει
νά δε9 ;ν 8 ;νθρωπος: θέλει; Iπιθυµε9; ποθε9
7ό φGς 7ου; Λοιπόν. Vιερω7ήσου! Θέλεις νά
πWς κον7ά 7ου; X Iπαναπαύεσαι σ7ό µαλακό
µαξιλαράκι, πού σο: προσφέρει 7ό ψέµα:
YδG εSναι 8 παράδεισος, IδG καί Z κόλαση.
Μιά ζωή 7ήν \χουµε, νά µήν 7ήν διασκεδάσουµε;
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Yκε9νος, πού θά Pρπάξει αL7ή 7ήν εLκαιρία, 7ό µήνυµα 7ο: Θεο:, 7ήν Eκ7ίνα 7ο: θείου φω7ός, εSναι ;νθρωπος πού \χει ε]λικρίνεια Eπέναν7ι σ7ό Θεό καί σ7ό ^αυ7ό 7ου.
* * *
- Θεός µWς καλε9 πολλές φορές νά γίνουµε πιό σοβαροί καί πιό συνειδη7οί! Τά καλέσµα7α 7ο: Θεο:, ;ν θέλει κανείς 7ά βλέπει
παν7ο:. _κόµα καί σέ 3να λουλούδι! Καί αL7ό
κάλεσµα Θεο: εSναι. Τό ;φωνο λουλούδι φωνάζει γι` αL7ούς πού \χουν αL7ιά, καί µWς καλε9 σέ δοξολογία Θεο:.
Vυσ7υχGς, Iπειδή Eπό 7όν πόθο γιά καλοπέραση, εaµασ7ε πωρωµένοι, αL7ά 7ά καλέσµα7α δέν 7ά κα7αλαβαίνουµε! Μένουµε σ`
αL7ά Eναίσθη7οι. Vέν 7ά πιάνουµε!
Γι` αL7ό 8 Θεός \σ7ειλε 7όν Υcό Του, νά
µWς καλέσει σέ µε7άνοια καί Iπίγνωση 7ο:
θελήµα7ός Του. Τί ;λλο περισσό7ερο νά \κανε;
Vέχθηκε νά 7όν 8δηγήσουν σ7ό δικασ7ήριο καί νά 7όν κα7αδικάσουν σέ θάνα7ο. Σ7ό
θάνα7ο πού κα7αδικάζον7αν οc Iγκληµα7ίες.
Καί πέθανε πάνω σ7ό σ7αυρό Eφήνον7άς µας
νά κα7αν7ήσουµε 7ό σGµα Του dλο µιά πληγή. Καί dλα αL7ά Eπό Eγάπη γιά µWς.
- Χρισ7ός δέν µWς δίδαξε µόνο µέ λόγια.
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ΜWς Eγάπησε µέχρι θανά7ου. Yσφράγισε 7ήν
Eγάπη Του µέ 7ή σ7αυρική Του θυσία. Καί µε7ά δέχθηκε νά µπε9 σ7όν 7άφο. f Ζωή µέσα
σ7όν 7άφο. - Θεός καί Vηµιουργός 7ο: κόσµου µέσα σέ µιά 7ρύπα 7Oς γOς. ΑL7ός πού
\χει θρόνο Του 7όν οLρανό κα7έβηκε πιό κά7ω κι Eπό 7ή γO. Γιά µWς. _πό Eγάπη γιά µWς.
Καί Iµε9ς, Iξακολουθο:µε νά κοιµόµασ7ε; Καί 8 Θεός νά κ7υπάει γιά µWς δυνα7ές
καµπάνες! Μιά Eπό 7ίς πιό δυνα7ές φωνές
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,     7ο: Θεο:, εSναι Z καµπάνα 7Oς Iνορίας µας.
Μερικές, i µWλλον πολλές φορές, δέν 7ήν
Eκο:µε! Καί γι` αL7ό 8 Θεός Eναγκάζε7αι νά
κ7υπάει καί ;λλες καµπάνες: µέ θλίψεις καί
µέ δοκιµασίες.
Yµε9ς πό7ε θά µάθουµε νά 7εν7ώνουµε
7ά αL7ιά µας, νά Eκο:µε 7ήν φωνή 7ο: Κυρίου µας πού µWς καλε9 κον7ά Του;

_ρχιµ. jωήλ Ν.

   



υχνά µWς Eπασχολε9, λίγο πολύ
dλους, Z Eπορία, 7ό Iρώ7ηµα:
Τί εSναι 8 Θεός; Πόσο µπορε9 ;νθρωπος
νά Τόν κα7αλάβει; Σέ 7ί βαθµό;

* * *

_παν7άει 8 !γιος jωάννης 8 Χρυσόσ7οµος.
Γιά µWς Z γO εSναι Eπέραν7ηH µWς φαίνε7αι
Eπέραν7η! Καί ποιός µπορε9 νά ε]σδύσει σ7ήν
7όση ποικιλία πού \χει, καί σ7ά 7όσα µυσ7ικά
7ης πού dσο 7ά Iξερευνο:ν οc Iπισ7ήµονες,
7όσο πιό πολλά καί πιό µεγάλα 7ά βρίσκουν;
_πέραν7η Z γO! _νεξερεύνη7η! Καί Eκα7ανόη7η! Γιά µWς. Γιά 7όν ;νθρωπο. lσο σοφό καί ;ν φαν7άζε7αι 7όν ^αυ7ό 7ου.
Καί γιά 7όν Θεό, 7ί εSναι Z γO;
ΜWς λέγει 8 !γιος jωάννης.
- Θεός 8λόκληρη 7ήν γO, 7όν γ:ρο 7Oς
γOς, 7όν κρα7άει σ7ήν χούφ7α Του. f γO γιά
7όν Θεό εSναι 3να 7ίπο7ε, «mς οLδέν» (fσαΐου
40, 22-23).
Τί oγκο \χει; πόσους 7όνους ζυγίζει; πόσα
κυβικά νερό κρα7άει; πόσα πλήθη φυ7Gν; πόσα εaδη ζώων; 7ε7ράποδα, θηρία, ^ρπε7ά,
πουλιά, ψάρια, ζωύφια;
Καί 8 Θεός 7ήν \φ7ιαξε, 7ήν Iδηµιούργησε, σέ χρόνο µηδέν! Πόσο «βασάνισε»7ό µυαλό 7ου, γιά νά 7ά Iπινοήσει dλα αL7ά, πού
7ρελλαίνουν 7ούς «σοφούς» Iρευνη7ές-φυσιοδίφες; Yποίησε 7ήν γOν mς οLδέν! Σέ χρόνο µηδέν. Καί µέ κόπο µηδέν. Καί µέ «δαπάνη
φαιWς οLσίας» (θά λέγαµε µέ βάση 7ά δικά
µας Eνθρώπινα δεδοµένα) πόση; Λέει 8 προ-
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φή7ης: Μηδέν! Σάν νά µήν \καµε 7ίπο7ε!
Τί εSναι λοιπόν Z γO µπροσ7ά σ7όν Θεό;
pνα 7ίπο7ε!

* * *

Καί δέν σ7αµα7άει σ` αL7ά 8 !γιος jωάννης 8 Χρυσόσ7οµος. Καί διερω7W7αιH καί Iρω7άει:
Καλά. Καί 7ά \θνη, 7ί εSναι µπροσ7ά σ7όν
Θεό; ΠGς πρέπει νά 7ά βλέπουµε; Καί µάλισ7α 7ό7ε πού 7ό παίρνουν «Iπάνω 7ους» καί
«7ό παίζουν κοσµοκρά7ορες»H καί θέλουν, νά
ρυθµίσουν... νοµοθε7ικά 7ήν... «µο9ρα» 7ο:
Θεο:! Καί νά βεβαιώσουν µέ... νοµοθε7ική
7ους πράξη, ;ν πέθανε, i ζε9 Eκόµη!
ΜWς θυµίζει 7ά λόγια 7Oς Pγίας ΓραφOς:
«Πάν7α 7ά \θνη mς σ7αγών Eπό κάδου Iνώπιον αL7ο:» (fσαΐου 40,15). Vηλαδή, µέ Pπλά
λόγια: lλα µαζί 7ά \θνη, καί dλα 7ά 3ξι δισεκα7οµµύρια ;νθρωποι, πού ζο:ν 7ώρα σ7ήν
γO, καί dλοι dσοι \ζησαν Eπό 7ήν Eρχή µέχρι
7ώρα, µπροσ7ά σ7όν Θεό, δέν εaµασ7ε, dλοι
µαζί, µιά σ7αγόνα νερό!
Καί Iρω7άει 8 !γιος jωάννης:
qν dλα 7ά \θνη µαζί δέν εSναι µπροσ7ά
σ7όν Θεό, παρά µιά σ7αγόνα νερό, πού χύθηκε Eπό 3να κάδο, σύ Eδελφέ, πού µεγαλοπιάνεσαι 7ί Eν7ιπροσωπεύεις; 7ί «ποσό7η7α»
εSσαι;

* * *

Μήπως πρέπει νά Eρχίσουµε νά χαµηλώνουµε 7ό «aσιο»;
Μήπως µWς λείπει λίγη Iπίγνωση;
Τί εaµασ7ε;
lσο πιό 7ρελλός εSναι κανείς 7όσο πιό
ψηλά βάζει 7όν ^αυ7ό 7ου.
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