ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
ιλώντας κάποτε στό ἀρχονταρίκι ἁγιορείτικης Μονῆς ὁ Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος 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 κοινωνοῦν. Στό χωριό, τοῦ εἶχαν προτείνει νά
γίνει δάσκαλος, ἐπειδή εἶχε τελειώσει
Λύκειο. Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Δέν θέλω νά ἀναλάβω, γιατί θά ἀναγκαστῶ νά διδάσκω ἀθεΐα».
«Ἕνα βραδάκι», διηγεῖται ὁ ἐπίσκοπος Ἀμφιλόχιος, «μετά τίς ἀγροτικές δουλειές, εἴχαμε μαζευτεῖ ὅλα τά
ἀδέλφια μου, ἑπτά παλληκάρια, καί
συζητούσαμε περί ὁμολογίας τῆς πίστεως. Ὁ μακαρίτης ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός 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 ἐσᾶς, ἑπτά γιούς, καί εἶμαι ἕτοιμος
νά χύσω καί τήν τελευταία σταγόνα
τοῦ αἵματός μου γιά σᾶς. Ὅμως νά
θυμᾶστε 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 δικά μου. Τοῦ Θεοῦ εἶναι. Τόν Χριστό
δέν Τόν ἀρνοῦμαι».
«Ἔκλαιγε σάν μικρό παιδί. Μοῦ ἔχει μείνει ἀκόμα», ἔλεγε ὁ ἐπίσκοπος
Ἀμφιλόχιος.
Ὁ ἁγιασμένος Σέρβος πατέρας δέν
εἶπε κάτι καινούργιο. Μέ τήν ὁμολογία
του (ἔστω κι ἄν δέν βρέθηκε στή δύσκολη θέση νά τήν ἐφαρμόσει) προστέθηκε στή μεγάλη χορεία τῶν ἁγίων γονέων, πού ἐνθάρρυναν καί ἦταν παρόντες στό μαρτυρικό θάνατο τῶν παιδιῶν τους καί οἱ περισσότεροι τούς ἀκολούθησαν στό μαρτύριο: Ἁγία Σολομονή (μάνα τῶν ἁγίων Ἑπτά Μακκαβαίων), ἡ μητέρα τοῦ ἁγίου Μελίτωνα
(ἑνός ἀπό τούς Σαράντα Μάρτυρες),
Ἁγία Ἀνθία (μάνα τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου), Ἁγία Σοφία μέ τίς τρεῖς θυγατέρες
της καί πολλοί ἄλλοι.
Τά συγκλονιστικά λόγια τοῦ πατέρα πού ἀναφέραμε, οὐσιαστικά θέλουν
νά δηλώσουν τό ἑξῆς ἁπλό: «Ἄν ἀρνηθῶ τό Χριστό, τότε παύω νά εἶμαι Πατέρας σας (τό Π μέ κεφαλαῖο). Καί ἀντί
γιά τήν ἀνάμνηση τῆς ζωογόνου πατρικῆς ἀγκαλιᾶς, σᾶς ἀφήνω μία θανατηφόρα κληρονομιά. Σᾶς τραβάω, μέ τό

γερμανός φιλόσοφος Σοπενχάουερ
(1788-1860) ἔζησε στήν Φρανκφούρτη, τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του.
Ἐκεῖ, συνήθιζε νά τρώει σ᾿ ἕνα πανδοχεῖο, στό ὁποῖο σύχναζαν πολλοί νέοι ἀξιωματικοί. Στήν ἀρχή κάθε γεύματος, ὁ φιλόσοφος 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 συζητοῦσαν 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 εὐχαριστημένοι ἀπό αὐτά πού κάνουμε;
Γιατί, ἐκτός ἀπό τίς βασικές μας ὑποχρεώσεις καί ἀσχολίες (ἐπαγγελματικές,
οἰκογενειακές καί κάποιες ἄλλες) ἔχουμε
καί ἄλλα ἐνδιαφέροντα -γιά τόν καθένα
μας- πράγματα πού κάνουμε. Παρατηροῦμε, λοιπόν, ὅτι ὑπάρχει ἕνα τεράστιο

ἐνδιαφέρον γιά μιά μεγάλη ποικιλία κοσμικῶν ἀσχολιῶν. Ἐνῶ, γιά ὅ,τι ἔχει σχέση
μέ τόν Χριστό καί τήν πνευματική μας πορεία, δείχνουμε, συνήθως, μεγάλη ἀμέλεια.
Κάποτε καί πλήρη ἀδιαφορία!
Στό Εὐαγγέλιο συναντοῦμε ἕναν ἄν θρωπο ὁ ὁποῖος μέ τόν τρόπο του ἀναταράζει τήν ἀπάθειά μας καί γενικά τό ἀπατηλό βόλεμά μας. Πρόκειται γιά τόν Ζακχαῖο τόν ἀρχιτελώνη, δηλαδή τόν ἀρχιεισπράκτορα φόρων. Ἄνθρωπο σκληρό, ἀνάλγητο καί πλεονέκτη. Τέτοιο τόν ἀπαιτοῦσε τό ἐπάγγελμά του. Μέ πολλά λεφτά
καί τεράστια περιουσία. (Οἱ ἀδικίες ἀποδίδουν 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 κατάφερνε ἐπειδή ἦταν κοντός στό ἀνάστημα. Γι᾿ αὐτό ἔτρεξε καί ἀνέβηκε σέ μιά συκομουριά, στόν δρόμο ἀπ᾿ ὅπου θά περνοῦσε ὁ Χριστός. Δέν ὑπολόγισε οὔτε θέση,
οὔτε ἡλικία, οὔτε τίποτε ἄλλο. Σάν παιδάκι σκαρφάλωσε πάνω στό δένδρο! Μά πόσο πόθο εἶχε γιά νά δεῖ τό πρόσωπο τοῦ
Χριστοῦ! Καί προπαντός, πόσο ἀσχολήθηκε νωρίτερα μέ τόν Χριστό γιά νά θελήσει
νά τόν «δεῖ», μέ ὁποιοδήποτε κόστος! Ἀκόμη 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 ἀπερίγραπτη χαρά:
-Ζακχαῖε, κατέβα κάτω γρήγορα. Διότι

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.

ΟΙ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΜΑΣ

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ,
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩ Ν ΕΒΡΑΙΩ Ν;
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Καθηγητῆ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ά τελευταῖα χρόνια πληθαίνουν διάφορες φωνές, πού ἀμφισβητοῦν τήν ἀξία
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά τήν Ἐκκλησία. Κάποιοι μάλιστα, τήν θεωροῦν ὄχι
ἁπλῶς «μυθολογία τῶν Ἑβραίων», ἀλλά κάτι χειρότερο: «ἰσραηλιτική ἔκδοση τῶν
μύθων τῶν γύρω λαῶν»!
Μιά νηφάλια θεώρηση τῶν πραγμάτων
ὁδηγεῖ στή διαπίστωση ὅτι ὑπάρχουν πράγματι κάποιες ὁμοιότητες ἀνάμεσα στά μυθολογικά κείμενα 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
δένδρα, πού χαρίζουν ζωή καί γνώση, πού
βρίσκονται στό κέντρο τοῦ παραδείσου, ἀναφέρονται ἐπίσης σέ ἀνάλογες μυθικές παραστάσεις τῆς ἐποχῆς. Στό βαβυλωνιακό
«Ἔπος Γκιλγκαμές» γίνεται λόγος γιά μιά κιβωτό, ἡ ὁποία κατασκευάστηκε ὕστερα ἀπό
θεία ἐντολή, προκειμένου νά σωθοῦν ὁρισμένοι ἄνθρωποι καί κάποια εἴδη ζώων ἀπό
κατακλυσμό.
Οἱ διαπιστώσεις αὐτές ὅμως σέ καμιά περίπτωση δέν δικαιώνουν οὔτε στηρίζουν μιά
ἄρνηση τῆς Βιβλικῆς ἀλήθειας. Ὁ τονισμός
τῆς ὑπερβατικότητας τοῦ Θεοῦ στή Βίβλο
ἀποκλείει ὁποιοδήποτε συσχετισμό της μέ τά
μυθολογικά κείμενα. Πρόβλημα θά προέκυπτε στήν περίπτωση, πού κάποια μυθολογικά
στοιχεῖα προσλαμβάνονταν αὐτούσια. Ἀλλά
κάτι τέτοιο δέν παρατηρεῖται σέ κανένα βιβλικό κείμενο, ἐφ’ ὅσον σέ καμία περίπτωση ὁ
μύθος δέν διατηρεῖ τήν αὐτοτέλειά του καί
δέν γίνεται σκοπός τῆς ἀφήγησης.
Ἡ βιβλική γλῶσσα μπορεῖ νά χρησιμο-

σήμερα πρέπει νά μείνω στό σπίτι σου
(Λουκ. 19, 1-10).
Ἡ μετάνοια καί ἡ διόρθωση τοῦ Ζακχαίου ὑπῆρξαν ραγδαῖες. Στήν συνέχεια
ἔγινε ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ μνήμη
του ἑορτάζεται στίς 20 Ἀπριλίου.

ποιεῖ εἰκόνες, πού ἀπαντοῦν καί στούς μύθους τῆς περιοχῆς. Παρ’ ὅλα αὐτά, κατά
πραγματικά ἀξιοθαύμαστο τρόπο, οἱ εἰκόνες
αὐτές χρησιμοποιοῦνται πάντοτε ὡς γλωσσική ἐπένδυση, προκειμένου νά διακηρυχθεῖ ἡ
ἀλήθεια γιά τόν Ἕνα καί Μοναδικό Θεό, ὁ
ὁποῖος δημιούργησε τόν κόσμο «καλόν λίαν», ἔπλασε τόν ἄνθρωπο κατ’ εἰκόνα καί καθ’
ὁμοίωσή του καί ἐπεμβαίνει σωτηριολογικά
στήν ἱστορία. Προσλαμβάνοντας, λοιπόν, οἱ
βιβλικοί συγγραφεῖς ἕνα γνωστό θέμα, τό μετασχηματίζουν τελικά κατά τέτοιο τρόπο,
ὥστε αὐτό νά χάνει τελείως τά μυθολογικά
του χαρακτηριστικά.
Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ταξινομοῦνται οἱ
ἀφηγήσεις μέσα στήν Ἁγία Γραφή μαρτυρεῖ
τήν σαφῆ πρόθεση τῶν συγγραφέων νά ἀφηγηθοῦν ὄχι μύθους ἀλλά ἱστορία. Καί μάλιστα
μιά ἱστορία παγκόσμια (ὄχι μόνο ἑβραϊκή),
πού ἀρχίζει μέ τήν δημιουργία τοῦ κόσμου
καί φτάνει μέχρι τά ἔσχατα. Μιά ἱστορία
ὅμως, πού δέν ἀποσκοπεῖ στήν καταγραφή
τῶν γεγονότων τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας
τοῦ παρελθόντος, ἀλλά στήν περιγραφήτῶν
σχέσεωντοῦΘεοῦμέτόνἄνθρωπο.
Καί εἶναι αὐτή ἀκριβῶς ἡ πρόθεση, πού
διαφοροποιεῖ τήν Παλαιά Διαθήκη ἀπό τίς μυθολογίες ὅλων τῶν ἄλλων λαῶν. Ἐνῶ, δηλαδή, γιά τούς γύρω λαούς ὁ Θεός λατρεύεται
γιά κάτι πού βεβαιώνεται ἀπό τόν μύθο, στόν
Ἰσραήλ ἰσχύει τό ἀντίθετο: Ἡ ἱστορία εἶναι σέ
πρώτη γραμμή τό πεδίο, ὅπου ἐμφανίζεται ἡ
σωΑὐτό φαίνεται πολύ καθαρά στήν πρώτη
ἐντολή (Ἔξοδος, κ΄ 2). Ἐδῶ ὁ Ἰσραήλ καλεῖται νά λατρέψει τόν Θεό, ὄχι γιά ἐνέργειές
Του σέ κάποιο ἀρχέγονο μυθικό παρελθόν
(δημιουργία, κατακλυσμός, συντριβή τῶν δυνάμεων τοῦ χάους κ.λπ.) ἀλλά γιά τήν συγκεκριμένη ἐπέμβασή του στήν ἔξοδο ἀπό τήν
Αἴγυπτο.
Ἀπό τό βιβλίο: Η Π Α Λ Α Ι Α Δ Ι Α Θ Η Κ Η
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ἤ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;
Ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, 2003, σελ. 10-16

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.

ΟΤΑΝΑΛΛΑΖΕΙΤΟΣΚΗΝΙΚΟ
ὲν ξέρω πῶς βρέθηκα ἐδῶ. | Ἔτρεχα πανευτυχής! | Μὲ τὸ καπέλο στὸ δεξί μου
χέρι, | πίσω ἀπὸ μιὰ πεταλούδα φωσφορίζουσα, | ποὺ μ’ ἔκανε τρελὸ ἀπὸ χαρά. |
Καὶ ξάφνου γκάπ, σκοντάφτω. | Καὶ δὲν ξέρω
τί ἔγινε ὁ κῆπος! | Τὸ σκηνικὸ ἄλλαξε ἐντελῶς: | Αἷμα κυλᾶ ἀπὸ τὸ στόμα καὶ τὴ μύτη
μου. | Εἰλικρινὰ δὲν ξέρω τί συνέβη. | Ἢ σῶστε με ἀμέσως, | ἢ φυτέψτε μου μιὰ σφαίρα
στὸν αὐχένα!»
Μ’ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ Χιλιανὸς (ἀντι)ποιητὴς Νικάνωρ Πάρρα περιγράφει τὸν ἄνθρωπο
πού, κυνηγώντας τὴν οὐτοπία μιᾶς ξένοιαστης, χαρούμενης ζωῆς, βρίσκεται ξαφνικὰ
ἀνέτοιμος καὶ ἀπελπιστικὰ ἀνίσχυρος μπροστὰ στὴν ἀνατροπὴ τοῦ ὀνείρου του: στὴνεἰσβολὴτοῦπόνου στὴ ζωή του.
Αὐτὸ συμβαίνει, ὅταν ἡ προοπτική μας
εἶναι κοντόθωρη καὶ δὲν δεχόμαστε μηνύματα πέρα ἀπὸ ὅ,τι πιάνουν οἱ μικρῆς ἐμβέλειας
κεραῖες μας: τῶν αἰσθητηρίων μας καὶ τῆς
πεπερασμένης λογικῆς μας. Ἔτσι πιανόμαστε ἀδιάβαστοι, ὅταν ἀλλάζει ξαφνικὰ τὸ
σκηνικό. Ὁ πολιτισμός μας δὲν θέλει νὰ σκέφτεται τὸ ἀναπάντεχο. Δὲν μᾶς προετοιμάζει
σωστὰ γι’ αὐτό.
Μὲ πόση τραγικότητα τὸ ἀναπαριστᾶ ἕνας δικός μας λογοτέχνης, ὁ Ἀργύρης Χιόνης! «“Περάστε καὶ καθίστε”, εἶπε στὶς συμφορὲς ποὺ χτύπησαν τὴν πόρτα του. “Θὰ τὶς
κεράσω κάτι”, σκέφτηκε, “ἕνα κομμάτι ἀπ' τὴν
ψυχή μου, καὶ θὰ φύγουν. Θὰ κάτσουν λίγο
καὶ θὰ φύγουν”. Φροῦδες ἐλπίδες! ...Θρονιάστηκαν ἐκεῖ καὶ ποῦ νὰ τὸ κουνήσουν! ...Ἀπ’
τὶς εὐγένειες πέρασε στὶς ἀγένειες καὶ ἀπ’
αὐτὲς στὶς ἀπειλές. Κανένα ἀποτέλεσμα. Ἀκλόνητες στὶς θέσεις τους. Ἦταν σαφὲς ὅτι
δὲνἦρθανγιὰνὰφύγουν. Κάθισε τέλος καὶ ὁ
ἴδιος. Κουράστηκε καὶ κάθισε ἀπέναντί τους.

Καὶ μὲ τὴν ἴδια ἀπάθεια ποὺ τὸν κοιτούσανε,
τὶς κοίταζε κι αὐτός».
Ἡ τέλεια εἰκόνα τοῦ γεμάτου ἀπογοήτευση ἀνθρώπου! Ποὺ ξέρει, πὼς κι ἂν ἀντισταθεῖ, δὲν ἔχει τρόπο νὰ ἀντιπαλέψει τὶς
συμφορές του. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι προδικασμένο: ἡ συντριβή. Ὁ πόνος τσακίζει τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Καὶ στὸ τέλος γινόμαστε
«κάτιξεχαρβαλωμένεςκιθάρες», ὅπως θὰ
πεῖ ὁ Καρυωτάκης, μέσα ἀπ’ τὶς ὁποῖες «ὁ ἄνεμος, ὅταν περνάει, | στίχους, ἤχους παράφωνους | ξυπνάει στὶς χορδὲς | ποὺ κρέμονται σὰν καδένες».
Ὁ πόνος καί, ἀκόμα χειρότερα, ὁ θάνατος συντρίβει. «Κρατοῦσα μπροστά μου ὅλη
μου τὴ ζωή, λέγει ὁ Σάρτρ, καὶ σκέφτηκα: "Εἶναιἕναἄθλιοψέμα"…Ὑπῆρχαν πάμπολλα
πράγματα τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσα νὰ εἶχα νοσταλγήσει, ... ὅμως ὁθάνατοςεἶχεἀφαιρέσει
τὴμαγείαἀπ'ὅλα».
Μπορεῖ ὅμως κάποιος νὰ μᾶς βοηθήσει;
Ναί! Αὐτὸς ποὺ «ἐπάτησε μὲ τὸν θάνατό Του
τὸν θάνατο». Ποὺ ἔρχεται ἀπὸ μόνος Του
(αὐτεπάγγελτος) βοηθὸς στὶς δυνατὲς θλίψεις ποὺ μᾶς συναντοῦν (Ψαλμ. 45, 2). Αὐτὸς
ποὺ ἀναστήθηκε γιὰ νὰ συντρίψει τὸν ἔσχατο
ἐχθρό μας, τὸν θάνατο (Α΄ Κορ. 15, 26). Νὰ χαρίσει ζωὴν «τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι».
Μόνος του ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα φύλλο
ποὺ τὸ σαλεύουν οἱ ἄνεμοι τῶν θλίψεων καὶ
τὸ τσακίζει ὁ θάνατος. Μὰ δίπλα του εἶναι ὁ
Νικητὴς τοῦ θανάτου, ἡ πέτρα τῆς ζωῆς, ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς Χριστός. Μαζί Του γίνεται πανίσχυρος. Χωρὶς Αὐτὸν ὅμως δὲν ἔχει
καμμιὰ ἐλπίδα, ὅταν ἀλλάζει τὸ σκηνικό. Γιατὶ «δρόμος χωρὶς Θεὸ δὲν ἀντέχεται» (ἅγ.
Νικόλαος Βελιμίροβιτς).
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