ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ
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ΕΣΥ, ΘΑ ΤΟ ΕΚΑΝΕΣ;
Βιετναμέζος μετανάστης Ha Minh
Thanh ἐργάζεται ὡς ἀστυνομικός
στίς περιοχή τοῦ πρόσφατου τρομεροῦ σεισμοῦ στήν Ἰαπωνία. Ὁ
ἀστυνομικός, σέ ἐπιστολή πρός φίλο του, περιγράφει τήν παρακάτω συγκλονιστική ἐμπειρία του:
-Αὐτή τή στιγμή βρίσκομαι στό χάος
τῆς Φουκουσίμα, περίπου 25 χιλιόμετρα
μακριά ἀπό τό πυρηνικό ἐργοστάσιο.
Μοῦ ἔτυχε καί κάτι πραγματικά συγκινητικό, μέ ἕνα μικρό Γιαπωνεζάκι, πού συνάντησα ἐδῶ.
Χθές τό βράδυ, μέ ἔστειλαν σέ ἕνα
σχολεῖο νά βοηθήσω μιά φιλανθρωπική
ὀργάνωση νά μοιράσει φαγητό στούς πρόσφυγες. Ἡ οὐρά ἦταν τεράστια. Κάποια
στιγμή ἐντόπισα ἕνα μικρό ἀγόρι, περίπου ἐννέα ἐτῶν. Ἦταν ἀκριβῶς στό τέλος
τῆς οὐρᾶς. Σκέφθηκα ὅτι μέχρι νά ἔρθει ἡ
σειρά του, δέν θά ἔχει μείνει καθόλου φαγητό. Πῆγα κοντά του καί τοῦ μίλησα.
Μοῦ εἶπε ὅτι ἦταν στό σχολεῖο ὅταν ἔγινε
ὁ σεισμός. Ὁ μικρός, ἀπό τό μπαλκόνι τοῦ
σχολείου του, εἶδε τό τσουνάμι νά παρασύρει τό αὐτοκίνητο τοῦ πατέρα του.
Μοῦ εἶπε ἀκόμη ὅτι τό σπίτι τους βρισκό       
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ταν ἀκριβῶς δίπλα στήν παραλία· καί ὅτι
ἡ μητέρα καί ἡ μικρή του ἀδελφή τό πιθανότερο εἶναι νά μήν ἐπέζησαν. Καί σκούπισε τά δάκρυά του. Ὁ μικρούλης ἔτρεμε
ἀπό τό κρύο. Ἔβγαλα καί τοῦ ἔδωσα τό
μπουφάν τῆς ἀστυνομίας πού φοροῦσα.
Τότε ἦταν πού ἔπεσε ἡ σακούλα μέ τό
συσσίτιό μου. Τοῦ τήν ἔδωσα καί τοῦ εἶπα: «Ὅταν ἔρθει ἡ σειρά σου, μπορεῖ νά
ἔχει τελειώσει τό φαγητό. Πάρε τή μερίδα
μου. Ἐγώ ἔχω ἤδη φάει».
Ὁ μικρός πῆρε τήν σακούλα καί ὑποκλίθηκε. Νόμιζα ὅτι θά ἔτρωγε ἀμέσως,
ἀλλά δέν τό ἔκανε. Πῆγε καί τήν ἐναπέθεσε στήν ἀρχή τῆς γραμμῆς, ἐκεῖ πού ἦταν
συγκεντρωμένο ὅλο τό φαγητό γιά διανομή! Σοκαρίστηκα. Τόν ρώτησα γιατί τό
ἔκανε αὐτό. Μοῦ λέει: «Γιατί βλέπω πολλούς ἄλλους πολύ πιό πεινασμένους ἀπό
μένα. Ἄν τή βάλω ἐκεῖ, τότε θά μοιραστεῖ
σέ ὅλους». (Περιοδικό New America
Media, 19-3-2011).
Συμβαίνουν τέτοια γεγονότα στούς
«πονηρούς καιρούς» πού ζοῦμε; Συμβαίνουν! Καί μάλιστα σχεδόν σέ ὅλους τούς
λαούς. Ἰδού ἡ ἐξήγηση πού δίνει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:
«Ἐξ ἀρχῆς, ὁ Θεός δημιουργώντας τόν
ἄνθρωπο, ἔβαλε μέσα του τόν φυσικό
νόμο. Καί τί εἶναι ὁ φυσικός νόμος; Ἡ
συνείδηση. Ἔκανε, λοιπόν, τήν συνείδηση
νά γνωρίζει ἀπό μόνη της τό καλό καί τό
κακό. Καί αὐτό φαίνεται ἀπό τό ὅτι οἱ
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ΜΗΤΡΑ ΚΑΙ... ΚΟΣΜΟΣ
«Κάπο%ε σ%ήν κοιλιά µι-ς µη%έρας 3γινε
5 σύλληψη διδύµων :γορι;ν. Ο= >βδοµάδες
περνο@σαν, %ά :γόρια :ναπ%ύσσον%αν. Bριµάζον%ας Dλο καί περισσό%ερο, µεγάλωνε 5
χαρά, 5 :γαλλίαση. Gνθουσιασµένα 3λεγαν
µε%αξύ %ους:
-Πές, δέν εLναι 5 σύλληψή µας κά%ι %ό µεγαλει;δες; Mέν εLναι Nπέροχο πού ζο@µε;
Τά δίδυµα Pρχισαν νά :νακαλύπ%ουν %όν
κόσµο %ους. Q%αν βρRκαν %ό «λουρί» πού
%ούς Sνωνε µέ %ή µη%έρα %ους καί 3παιρναν
%ήν %ροφή, %ραγουδο@σαν χαρούµενα:
-ΕLναι µεγάλη 5 :γάπη %Rς µη%έρας µας,
πού µοιράζε%αι %ή ζωή %ης µέ µ-ς!
Qµως D%αν ο= >βδοµάδες πού περνο@σαν
κόν%ευαν νά συµπληρώσουν Wννέα µRνες,
ξαφνικά κα%άλαβαν πόσο πολύ εLχαν :λλάξει.
–Τί σηµαίνει πάλι %ο@%ο; ρώ%ησε X Sνας.
–Σηµαίνει πώς 5 παραµονή µας σ%όν κόσµο αZ%ό %ελειώνει σύν%οµα.
–Qµως Wγώ δέ θέλω νά φύγω :πό Wδ;.
Θέλω νά µείνω γιά πάν%α Wδ;. \πάν%ησε X
Sνας.
–Mέν 3χουµε Pλλη Wπιλογή, :ποκρίθηκε ]
Pλλος. ^σως Dµως µε%ά %ή γέννηση νά Nπάρχει µιά Pλλη ζωή.
–Μά π;ς µπορε` νά γίνει αZ%ό; Ρώ%ησε µέ

ἄνθρωποι ἔφτιαχναν νόμους-κανόνες γιά
θέματα τῆς ἐπίγειας ζωῆς (π.χ. γιά τό ὅτι
ὁ φόνος εἶναι κακό) καί πρό Χριστοῦ·
ἀκόμη καί πρίν δοθοῦν οἱ δέκα ἐντολές
στόν Μωϋσῆ» (Ὁμιλία 12 εἰς τούς Ἀνδριάντας, P.G. 49, σ.131).
Εἶναι, λοιπόν, πολύ φυσικό νά «μιλάει» ἡ συνείδηση ἑνός παιδιοῦ πού δέν
γνώρισε τά πονηρά ἔργα καί τίς ἁμαρτίες
ἑνός ἐνήλικα. Συγχρόνως, ὅμως, διαπιστώνουμε πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δική μας
εὐθύνη, ὡς χριστιανῶν. Γιατί, ἐμεῖς, ἐκτός ἀπό τήν φωνή τοῦ Θεοῦ μέσα μας,
τόν φυσικό νόμο τῆς συνειδήσεώς μας,
ἔχουμε:

:µφιβολία X πρ;%ος. Π;ς µπορο@µε νά ζήσουµε χωρίς %όν ]µφάλιο λ;ρο; π;ς θά %όν
χάσουµε; Πάρα πολλοί Pλλοι Wγκα%έλειψαν
%ήν :γκαλιά αZ%ή, πρίν :πό Wµ-ς. Qµως, κανένας δέν Wπέσ%ρεψε νά µ-ς πε` D%ι Nπάρχει
µιά ζωή µε%ά %ή γέννα. bχι, cχι, 5 γέννα εLναι
%ό %έλος.
d%σι X Sνας Wκ %;ν δύο 3πεσε σέ βαθιά
θλίψη καί 3λεγε: -Gάν 5 σύλληψη Xλοκληρώνε%αι µέ %ή γέννηση, ποιό %ό νόηµα %Rς ζωRς
Wδ; µέσα; Mέν Nπάρχει νόηµα! Μήπως δέν
Nπάρχει οe%ε µη%έρα πίσω :πό Dλα αZ%ά;
–Μά πρέπει νά Nπάρχει αZ%ή. Mιαµαρ%υρήθηκε X Pλλος. Π;ς :λλι;ς fλθαµε Wδ;; Καί
π;ς µπορέσαµε νά Wπιβιώσουµε;
–dχεις δε` πο%έ %ή µη%έρα µας; Ρώ%ησε X
Sνας. Μήπως ζε` µόνο σ%ή φαν%ασία µας! Τή
δηµιουργήσαµε gσ%ε νά κα%ανοήσουµε καλύ%ερα %ή ζωή µας!
d%σι περνο@σαν ο= %ελευ%α`ες µέρες
σ%ήν κοιλιά %Rς µη%έρας, γεµ-%ες Wρω%ήµα%α, :λλά καί φόβο.
Τέλος hρθε 5 σ%ιγµή %Rς γέννησης. Μόλις
%ά δίδυµα Wγκα%έλειψαν %όν κόσµο %ους,
Pνοιξαν %ά µά%ια %ους. Τσίριζαν. ΑZ%ό πού
3βλεπαν, ξεπερνο@σε %ά πιό %ολµηρά cνειρά
%ους!»
j Pγνοια, X προβληµα%ισµός καί ο= :µφιβολίες %;ν «Wµβρύων» γιά %ό Wνδεχόµενο
ζωRς 3ξω :πό %ήν µή%ρα %Rς µάνας %ους µήπως 3χει κάποια :ναλογία µέ %ούς «λογισµούς» µας γιά %ήν προοπ%ική %Rς ζωRς µε%ά
%όν %άφο καί %όν θάνα%ο, σ’ Sναν Pλλο κόσµο;
\ρχιµ. Σ. M.

• Τόν γραπτό νόμο τοῦ Εὐαγγελίου
τοῦ Χριστοῦ, μέ τίς ἐντολές καί ὁδηγίες
Του.
•Τήν χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος πού
ἐνεργεῖ καθαρίζοντας καί ἁγιάζοντας τίς
ψυχές μας, μέσῳ τῶν μυστηρίων τῆς
Ἐκκλησίας.
Γιά νά στερεωθῆ, λοιπόν, ἡ συνείδησή
μας μονίμως στό ἀληθινά καλό, δηλ. στό
θέλημα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νά ἀποκτήσουμε: καί τήν γνώση τῶν ἐντολῶν Του μέ
τήν μελέτη· καί τήν χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος μέ τήν μετάνοια γιά τίς ἁμαρτίες μας.
Ἀρχιμ. Ν. Κ.

 ;
Σίγουρα 5 δίψα εLναι :πό %ά πιό

:νυπόφορα αkσθήµα%α. Γι’ αZ%ό,
σ%ήν προοπ%ική νά µήν 3χουµε
νερό, 3σ%ω γιά λίγες µέρες, µ-ς πιάνει πανικός. Καί Pν 5 σ%έρηση νερο@ παρα%αθR, X
θάνα%ος παραµονεύει...
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Τέ%οια Xριακή Wµπειρία 3ζησαν %όν 9ο
π.Χ. αkώνα ο= nσραηλί%ες πηγαίνον%ας νά κα%ασ%είλουν µιά Wπανάσ%αση %;ν Μωαβι%;ν.
Χρειάσ%ηκε νά διασχίσουν %ήν 3ρηµο %Rς
nδουµαίας. Καί κάποια σ%ιγµή 3µειναν χωρίς
νερό. Τό%ε X προφή%ης Gλισσα`ος %ούς εLπε
– καθ’ Nπόδειξιν %ο@ Θεο@ - νά σκάψουν λάκκους µέσα σ%ήν κοί%η >νός ξεροπό%αµου καί
νά περιµένουν προσευχόµενοι. Καί %ούς βεβαίωσε c%ι, παρ’ Dλο πού δέν θά :κούσουν
Pνεµο νά φυσάει οe%ε θα kδο@ν βροχή νά πέφ%ει, X ξεροπό%αµος... θά γεµίσει µέ νερό!
Πράγµα%ιo %ό >πόµενο πρωί, Wν; ο= nσραηλί%ες εLχαν πιά φθάσει σ%ά Dρια %Rς :ν%οχRς
%ους, 3ζησαν Sνα συγκλονισ%ικό καί :διαµφησβή%η%ο γεγονός: ο= λάκκοι ξαφνικά γέµισαν νερό!... Mέν h%αν αZ%απά%η, πού ]φειλό%αν... σ%ήν ζαλάδα :πό %ήν δίψα! p%αν χειροπιασ%ή πραγµα%ικό%η%α! Καί µιά σηµαν%ική
λεπ%οµέρεια: %ό θα@µα 3γινε %ήν gρα, πού
σ%ά qεροσόλυµα προσφερό%αν 5 θυσία %ο@
:µνο@ σ%όν Ναό %ο@ Σολοµ;ν%ος.
Τό =σ%ορικό αZ%ό γεγονός :πό %ήν Παλαιά
Mιαθήκη (M΄ Βασιλ. 3, 1-25) θά µπορο@σε νά
:πο%ελέσει καί µιά θαυµάσια εkκόνα, γιά νά
kδο@µε π;ς :ν%ιµε%ωπίζε%αι - Wκ%ός :πό %ήν
σωµα%ική – ΚΑΙ 5 Wσω%ερική δίψα %ο@ :νθρώπου γιά Wκε`νο %ό νερό, πού X Χρισ%ός – µιλών%ας µέ %ήν Σαµαρεί%ιδα – %ό ]νόµασε
«ΥMΩΡ ΖΩΝ» : «Νερό ζων%ανό», «Νερό» \λήθειας καί ΖωRς. \ληθινό νόηµα ΖωRς!
\ξιοποιών%ας λοιπόν %ήν θαυµάσια διήγηση θά µπορούσαµε νά πο@µε D%ι:
Πρ;%ον: Γιά νά µπορε` νά δεχθR X Pνθρωπος %ό yδωρ %Rς ΖωRς, πού εLναι X Χρισ%ός,
χρειάζε%αι πρ;%α νά σκάψει βαθειά µέσα
%ου. Χρειάζε%αι νά πε%άξει Dλα %ά «µπάζα»

%ο@ Wγωισµο@ %ουo Dλα %ά «µπάζα» %Rς αZ%άρκειας καί %Rς αZ%οδικαίωσης, πού µαζεύον%αι, µέ %ό νά Wξαπα%- κάθε µέρα %όν >αυ%ό
%ου λέγον%ας: «Wγώ καλός εLµαι καί ξέρω %ί
κάνω!». Χρειάζε%αι νά :δειάσει :πό %ήν Nπερβολική Wµπισ%οσύνη σ%ήν Wξυπνάδα %ου καί
σ%ήν σοφία %ου. Qσο πιό πολύ :δειάσει :πό
%ό «3ρηµο» %ό ΕΓΩ %ου, %όσο πιό πολύ θά γεµίσει :πό %ήν δροσιά %Rς Σοφίας καί %Rς \γάπης %ο@ Θεο@. Qσο πιό µεγάλη δεξαµενή
:νοίξει, %όσο πιό πλούσια θά δεχθR %ό Ζωοποιό Νερό %Rς Χάρι%ος %ο@ Χρισ%ο@.
j δεύ%ερη :λήθεια, πού µ-ς δείχνει %ό
παραπάνω περισ%α%ικό εLναι D%ι:
j βασική πηγή %Rς δροσι-ς %ο@ Θεο@
εLναι 5 Λα%ρεία. {ν αZ%ό |σχυε σ%όν καιρό
%Rς «σκι-ς %ο@ Νόµου», δηλ. σ%ήν Wποχή %Rς
Παλαι-ς Mιαθήκης, :σύγκρι%α περισσό%ερο
kσχύει σέ µ-ς, πού ζο@µε µέσα σ%ό Φ;ς %Rς
ΚαινRς Mιαθήκης! Τώρα πιά σ%αµά%ησαν ο=
α=µα%ηρές θυσίες :λόγων ζώων. Τώρα σέ κάθε Θεία Λει%ουργία προσφέρε%αι καί θυσιάζε%αι X Υ=ός καί Λόγος %ο@ Θεο@, X Χρισ%ός, X
\µνός %ο@ Θεο@, πού σηκώνει Dλες %ίς ~µαρ%ίες %ο@ κόσµου. Καί µέ %ό {χραν%ο καί Ζωοποιό Αµα Του ξεπλένει καί ξεδιψάει κάθε ψυχή, πού Τόν πλησιάζει µέ γνήσια %απείνωση
καί :ληθινή πίσ%ηo Τόν πλησιάζει δηλαδή µέ
%ήν :πόλυ%η Wµπισ%οσύνη D%ι ΑZ%ός εLναι 5
Μοναδική Πηγή %Rς ΖωRς, %Rς \λήθειας καί
%Rς γιό%η%ας.
{ραγε, διψ-ς καί σύ γιά %ό Νερό %Rς :ληθινRς ζωRς, πού µόνο X Θεός χαρίζει σέ
Dσους Τόν :ναζη%ο@ν µέ εkλικρίνεια καί
εZθύ%η%α;
\ρχιµ. Β. Λ.
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