Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
αράνταμέρεςκαὶσαράντανύχτεςστὸ
ὄρος Σινᾶ ὁ προφήτης Μωυσῆς, σὲ
μιὰμοναδικὴκαὶἀνεπανάληπτηθεοπτία,ἐλάμβανεἀπὸτὸνΘεὸτὸνθεόγραφονόμο.Ἀνάμεσαστὶςδιατάξεις,ποὺ
ἐκτὸςἀπὸτὶςδέκαἐντολὲςἔδωσεὁΘεός,ἐντελῶςἰδιαίτερηθέσηκατέχουνοἱὁδηγίεςγιὰ
τὴνκατασκευὴτῆςΣκηνῆςτοῦΜαρτυρίου,
τοῦλατρευτικοῦκέντρουτοῦλαοῦ,τοῦκινητοῦδηλαδὴναοῦτοῦΘεοῦ.«Θὰφτιάξειςτὴ
σκηνὴκαὶὅλατὰσκεύητηςκατὰτὸὑπόδειγμαποὺσοῦδείχθηκεστὸὄρος»,εἶπεστὸνΜωυσῆὁΘεός,γιὰνὰτονίσειτὴσημασίαποὺἀποδίδειστὴνκαθαρότητακαὶἁγιότητατοῦχώρουκαὶτοῦτρόπουτῆςλατρείας(Ἐξ.25, 8καὶ
40).
Καὶτοῦὑπέδειξετὰπάνταμὲἐντυπωσιακὴλεπτομέρεια:Τὸσχέδιο,τὶςδιαστάσεις,τὶς
κατασκευαστικὲςἰδιαιτερότητες,τὰὑλικά,τὸν
ὅλοἐξοπλισμότης:ΤὴνΚιβωτὸτῆςΔιαθήκης,
τὴνπρόθεσητῶνἄρτων,τὰθυσιαστήρια –τοῦ
θυμιάματοςκαὶτῶνὁλοκαυτωμάτων–τὴνἑπτάφωτηχρυσὴλυχνία,τὸνλουτήρακαὶὅλα
τὰἱερὰσκεύητῆςλατρείας.Τοὺςτεχνίτεςποὺ
θὰτὰἔφτιαχνανὅλα:ΤὸνἀρχιμάστοραΒεσελεὴλκαὶτὸνβοηθότουἘλιάβ,τοὺςὁποίους
γέμισεμὲπνεῦμα«σοφίαςκαὶσυνέσεωςκαὶ
ἐπιστήμης», γιὰνὰἐπιτελέσουνσωστὰτὸἔργοτους(Ἐξ.25, 9·31, 1-11).
ΓιὰὅλααὐτὰὁΘεὸςζήτησεπολύτιμαὑλικά:Χρυσό,ἄργυρο,χαλκό,ὑφάσματαπολύτιμαλινά,δέρματακριῶν,ξύλαἄσηπτα,λίθους
πολύτιμους.Ζήτησεὅμωςνὰπροσφερθοῦνἑκούσια,μόνοἀπὸὅσουςἤθελαν.Ἔτσικάθε
ἄντραςκαὶγυναίκαποὺεἶχετέτοιαπροαίρεση,ἔφερετὸἀφιέρωμάτουστὸνΚύριο,ὥστε
νὰκατασκευασθεῖτὸ«ἁγίασμα», ὁἅγιοςτό-

ποςὅπουθὰφανερωνότανὁΘεὸς(Ἐξ.25, 17·35, 5-29).
Καὶὅμωςἡπρώτηαὐτὴσκηνὴποὺἔγινεμὲ
τόσημέριμνατοῦΘεοῦκαὶτόσηπροσοχὴτῶν
ἀνθρώπων,δὲνἦτανπαρὰτύποςκαὶσκιὰμιᾶς
ἄλληςσκηνῆς,ἑνὸςἄλλουἀσυγκρίτωςἀνώτερουναοῦ.
Ὁνέοςαὐτὸςκαὶ«καθαρώτατοςναὸςτοῦ
Σωτῆρος», ἡ«ἐπουράνιοςσκηνή», ὁ«οἶκος
τοῦ Παντουργοῦ»,«ἡ πολυτίμητος παστὰς
καὶΠαρθένος»,εἶναιαὐτὴποὺἀξιώθηκενὰγίνειμητέρατοῦΘεοῦ,ἡΘεοτόκος,ἡΠαναγία.ἈπὸμικρὴμέσαστὰἍγιατῶνἉγίων ἑτοιμάσθηκε«πρὸςὑποδοχὴντοῦΘεοῦ»,ἔγινε
«σκεῦοςἱερώτατονεἰςκατοικητήριοντοῦπαντάνακτοςΘεοῦ».
Καὶὅτανἦλθετὸπλήρωματοῦχρόνου,δέχθηκεμέσατηςκαὶγέννησετὸνΥἱὸτοῦΘεοῦ καὶ ἀναδείχτηκε, ὅπως τὴν ἐξυμνεῖ μιὰ
πραγματικὴπλημμυρίδατῶνὑμνολογικῶνἀναφορῶν,«παλάτιον καθαρὸν καὶ ἀμίαντον,
φωταυγὲςἐνδιαίτηματοῦΔεσπότουτῶνὅλων·ἄχραντος,ἔμψυχος,πανάμωμος,θεοχώρητος,θεῖοςὄντωςκαὶἁγιώτατοςναὸςτοῦ
ἁγίουΘεοῦἡμῶν·τοῦΘεοῦκατοικητήριον·ἁγίασμαἔνδοξον καὶκαθαρώτατον·ἡγιασμένη
σκηνὴΘεοῦτοῦΠαντοκράτορος·Μαρίαἡἄχραντοςκαὶἔμψυχοςσκηνή».
Πόσοὅμωςἐνθυμούμαστεὅτικιἐμεῖςεἴμαστε«ναὸςΘεοῦκαὶτὸΠνεῦματοῦΘεοῦ
(κατ)οικεῖ»μέσαμας;ὉΛόγοςτοῦΘεοῦ(ὁ
Χριστὸς)σαρκώθηκεγιὰνὰσκηνώσειἀνάμεσάμας(Ἰω.1, 14).Ἔγινεὁἴδιοςθεμέλιοκαὶ
μᾶςκαλεῖνὰοἰκοδομηθοῦμεἐπάνωτουὡςναὸςτοῦΘεοῦ,νὰκάνουμετὸνἑαυτόμας«Θεοῦοἰκοδομή». Τίὑλικὰπροσφέρουμεἐμεῖςγι’
αὐτὸντὸνναό;Χρυσό,ἄργυρο,πολύτιμουςλί-

Ο ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ
Ο... ΦΤΗΝΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
τίς 12 Δεκεμβρίου τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ
ἁγίου Σπυρίδωνα. Στόν βίο του ἀναφέρεται ὅτι κάποια φορά χρειάστηκε
νά μεταβεῖ στόν Αὐτοκράτορα στήν Κωνσταντινούπολη μαζί μέ ἕνα νέο κληρικό του,
τόν Τριφύλλιο.
Ὁ ἅγιος Σπυρίδων ἀντιλήφθηκε ὅτι ὁ
Τριφύλλιος μπροστά στό μεγαλεῖο καί τόν
πλοῦτο τοῦ αὐτοκρατορικοῦ περιβάλλοντος
ἐντυπωσιάστηκε· γοητεύτηκε· δελεάστηκε.
Κατάλαβε ὅτι ἀλλοιώθηκε ἡ καρδιά του καί
θέλοντας νά τόν προφυλάξει καί νά τόν
προσγειώσει στήν πραγματικότητα τοῦ
εἶπε μέ πατρική στοργή καί ἐνδιαφέρον κάποια διδακτικά καί ρεαλιστικά λόγια.
-Παιδί μου, τί νομίζεις; Ἐπειδή ὁ αὐτοκράτορας περιβάλλεται ἀπό αὐτό τό μεγαλεῖο δέν θά πεθάνει κάποια στιγμή; Δέν
ἔχουν ὅλα αὐτά, πού θαυμάζεις τώρα, ἡμερομηνία λήξεως; Αὐτά εἶναι πού μᾶς χρειάζονται καί εἶναι πρώτη μας ἀνάγκη;
Καί συνέχισε σ᾿ αὐτό τό «μοτίβο» νά τοῦ
ἀποδεικνύει τήν ματαιότητα καί τήν προσωρινότητα τῶν ἐφήμερων καί παροδικῶν
μεγαλείων, τῆς ἐξουσίας καί τῆς δόξας.
Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι αὐτή τήν ἀλήθεια,
πού ἐπεσήμανε ὁ ἅγιος στόν Τριφύλλιο, τήν
ἐξέφραζε καί τήν διατύπωνε αἰσθητά τό
«τυπικό» τῆς κηδείας τοῦ αὐτοκράτορα τῆς
Κων/πολης ὅπως σώζεται ἀπό τήν Ἱστορία.
Προέβλεπε δηλ. ἡ «τάξη» ὅτι ὅταν ἀπεβίωνε ὁ Αὐτοκράτορας, ἔπρεπε πρῶτα νά
τοποθετήσουν τό φέρετρο μέ τό λείψανό
του στήν ἐπίσημη αἴθουσα τῶν «19 ἀνακλίντρων», ὅπως λεγόταν. Ἐκεῖ δηλ. πού
ὅσο ζοῦσε ἀσκοῦσε ἀπό τόν θρόνο του τήν
ἐξουσία καί ὅλοι ἔτρεμαν μπροστά του.
θους,ξύλα,καλάμιαἢχόρτα;Καὶτίθὰἀπομείνειἀπὸαὐτά,ὅτανδοκιμαστοῦνὅλαστὴφωτιὰκατὰτὴνἐσχάτηἡμέρα;

Τώρα πιά «ἐπελθών ὁ θάνατος ταῦτα
πάντα ἐξηφάνισται». Δέν ἔχει οὔτε ἐξουσία,
οὔτε δύναμη, οὔτε ζωή.
Ὁ εἰδικός τελετάρχης σέ λίγο ἀπό τό κατώφλι τῆς πόρτας τῆς αἴθουσας τοῦ θρόνου θά φώναζε δυνατά νά τόν ἀκούσουν
ὅλοι: «Βασιλεῦ ἔξελθε! Ὁ Βασιλεύς τῶν Βασιλέων καί Κύριος τῶν Κυρίων σέ περιμένει». Δηλαδή βγές ἔξω βασιλιά. Τώρα ἔχεις
νά δώσεις ἐσύ λογαριασμό σέ ἕνα ἄλλο ἀνώτερό σου βασιλιά, τόν Χριστό, τοῦ ὁποίου
«τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος».
Ὅταν τέλος τόν μετέφεραν ἀπό τήν
Ἐκκλησία στό κοιμητήριο πρίν τόν τοποθετήσουν μέσα στόν τάφο φώναζε πάλι δυνατά καί καθαρά ὁ τελετάρχης: «Βασιλεῦ
εἴσελθε· ὁ Βασιλεύς τῶν Βασιλέων καί Κύριος τῶν Κυρίων σέ περιμένει». Δηλαδή· Κατέβα κάτω τώρα βασιλιά. Μπές μέσα στόν
τάφο. Ὁ Χριστός σέ περιμένει. Καί τότε τοῦ
ἔβγαζαν τό στέμμα ἀπό τό κεφάλι, τοῦ
ἔπαιρναν τά σκῆπτρα, τοῦ φοροῦσαν ἕνα
ταπεινό σκουφάκι, ἔκλειναν τό φέρετρο καί
τόν κατέβαζαν στόν τάφο.
Εἶχαν βαθειά σοφία καί ρεαλισμό αὐτά
τά «τυπικά» τῶν συνειδητά χριστιανῶν προγόνων μας. Ἦταν ζωντανό δίδαγμα καί διδασκαλία νά μή ξεγελιόμαστε ἀπό τά μάταια καί ἐφήμερα καί ξεχνᾶμε τά πρῶτα καί
μόνιμα καί σημαντικότερα.
Ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας φρόντισε ἔγκαιρα
νά κάνει σωστές ἀξιολογήσεις στή ζωή του
μέ πυξίδα τόν Χριστό καί τό θέλημά του
καί ἔτσι ἀπόκτησε ἀληθινό πλοῦτο καί
ἀκατάλυτο θησαυρό.
Αὐτό τό βλέπουμε αἰσθητά καί τό διαπιστώνουμε ἐμπειρικά τόσους αἰῶνες τώρα
μετά τόν θάνατό του ἀπό τή χάρη τοῦ
ἀφθάρτου ἁγίου λειψάνου καί τά ἄπειρα
«σημεῖα» καί θαύματά του.
Ἀρχιμ. Σ.Δ.
ΠροσοχὴλοιπὸνπῶςχτίζεικαὶπῶςμεταχειρίζεταιὁκαθέναςμαςαὐτὸντὸνἅγιοναὸτοῦΘεοῦ(Α΄Κορ.3, 9-17).
Πρωτ.Δ.Μ.

Η ΛΕΠΙΔΑ
ὉΛεονάρντο ντά Βίντσι (1452-1519), ὁ
περιβόητος ἐπιστήμονας καί ζωγράφος (ὁ
πίνακας τῆς «Τζοκόντας» εἶναι ἔργο του),
διηγεῖται τήν ἑξῆς ἱστορία - παραμύθι:
“Μιά ὄμορφη ἡμέρα, ἡ ξυριστική λεπίδα βγῆκε ἀπό τή λαβή της πού τῆς χρησιμεύει καί γιά θήκη καί ξάπλωσε μπροστά
στό παράθυρο. Ὁ ἥλιος καθρεφτίσθηκε στό
σῶμα της καί ἡ λεπίδα «ἔλαμψε». Τότε ἔκανε τήν σκέψη:
«Τί ὀμορφιά! Τί λάμψη! Καί νά χάνω τήν
ζωή μου σέ ἕνα τόσο ταπεινό ἔργο (τό ξύρισμα!). Λοιπόν, θά πάω νά κρυφτῶ κάπου
καί νά περάσω ἤρεμα τήν ζωή μου». Καί
τό ἔκανε! Μετά ἀπό καιρό, ὅμως, ἐπέστρεψε
πάλι στόν καθαρό ἀέρα. Ἀλλά, τί ἀπογοήτευση! Εἶχε ἀρχίσει νά παρουσιάζει σημεῖα
σκουριᾶς! Ὁ ἥλιος δέν ἔλαμπε πιά στήν θαμπή ἐπιφάνειά της. Ἄρχισε τότε νά θρηνεῖ:
«Τί κρῖμα! Ἄν συνέχιζα τό ἔργο μου, δέν
θά εἶχε καταστραφεῖ τό ἀστραφτερό μου
σῶμα!» Αὐτά παθαίνουν ὅσοι δέν φροντίζουν νά διατηρήσουν τήν λάμψη στή ζωή
τους μέ τά ἔργα τους”.
Ἀληθινά, ταιριάζει ἡ παραβολή τοῦ μεγάλου σοφοῦ στόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Καί ἰδού
γιατί:
Ἡ λεπίδα ἔχει δύο στοιχεῖα: στιλπνή,
ἀστραφτερή ἐπιφάνεια (καί ὄψη!) καί
πολύ κοφτερή ἀκμή. Ὅταν τηροῦμε μέ ὅλες
μας τίς δυνάμεις, ψυχῆς καί σώματος, τίς
ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀποτυπώνονται
στό Εὐαγγέλιο, τότε αὐτές ἐνεργοῦν ὡς
πνευματική λεπίδα ἡ ὁποία:
• κόβει ἁμαρτίες καί πάθη.
• Χαρίζει στόν ἄνθρωπο πνευματική
λάμψη, καθώς λέει ὁ Κύριος: «Σεῖς εἶστε τό
φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. 5,14).
Ἄν δέν χρησιμοποιήσουμε ἔτσι τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ, τότε θά συμβεῖ κάτι πολύ τρομακτικό. Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος:
«Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ζωντανός καί
ἐνεργής, πιό κοφτερός καί ἀπό κάθε δίκοπο

σπαθί· εἰσχωρεῖ βαθειά, ὡς ἐκεῖ πού χωρίζει τήν ψυχή ἀπό τό πνεῦμα, τό κόκκαλο ἀπό
τό μεδοῦλι, καί κρίνει τούς διαλογισμούς καί
τίς προθέσεις τῆς καρδιᾶς» (Ἑβρ. 4,12).
Τό νόημα εἶναι: «ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ χωρίζει διά παντός τό Ἅγιον Πνεῦμα ἀπό τήν
ψυχή, ὅταν αὐτή ἁμαρτήσει καί δέν μετανοήσει. Διότι τώρα (στήν ἐπίγεια ζωή), ἀκόμη καί στούς ἀναξίους ἀλλά βαπτισμένους,
κάπως ὑπάρχει τό Ἅγιον Πνεῦμα. Τότε
(μετά θάνατον καί στήν τελική κρίση) θά χωρισθεῖ τελείως ἀπό τόν ἄνθρωπο. Γι᾿ αὐτό
δέν ὑπάρχει στόν ἅδη ὁ δοξολογῶν τὀν Θεό,
ἐπειδή ἐκεῖ δέν ὑπάρχει πιά ἡ βοήθεια συμπαράσταση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Μ.
Βασιλείου, Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
κεφ. 16, P.G. 32, 141CD,144A).
Ἰδού τώρα καί ἕνα παράδειγμα τοῦ πῶς
ὁ Χριστός μέ τόν λόγο τῶν ἐντολῶν Του ὁδηγεῖ ἁπλούς ἀνθρώπους στήν τελειότητα,
ὅταν τό θελήσουν!
Στήν Αἴγυπτο ζοῦσε ἕνας νεαρός, ὁ Μείραξ, πού ἀνετρέφετο ὡς πιστός χριστιανός
ἀπό τούς εὐλαβεῖς γονεῖς του. Κάποια ἡμέρα, πῆγε στόν τοπικό ἄρχοντα τῶν μουσουλμάνων καί ἀλλαξοπίστησε! Γιά λίγα
χρόνια ζοῦσε μέ τιμές καί πλούτη. Οἱ γονεῖς του μέ πολλά δάκρυα παρακαλοῦσαν
τόν Θεό νά μεταβάλει τήν γνώμη τοῦ γιοῦ
τους. Ὁ Θεός τούς ἄκουσε καί φώτισε τόν
νέο νά μετανοήσει. Πάει, λοιπόν, καί λέει
στούς γονεῖς του: «Ὁ ταλαίπωρος, σκοτίσθηκα στό νοῦ μου καί ἔκαμα τέτοια
τρέλλα, νά αρνηθῶ τόν Χριστό. Νά, ἐπιστρέφω πάλι ὡς χριστιανός».
Ἔπειτα, ἀκολουθώντας τήν συμβουλή
τῶν γονέων του, ὁμολόγησε δημοσίως τήν
χριστιανική του ἰδιότητα (πρᾶγμα πού στό
Ἰσλάμ σήμαινε τήν θανατική του καταδίκη).
Καί ἔτσι τόν ἀποκεφάλισαν. Ὁ λόγος τοῦ
Χριστοῦ «ὅποιος μέ ἀρνηθεῖ μπροστά
στούς ἀνθρώπους, θά τόν ἀρνηθῶ καί ἐγώ
μπροστά στόν Πατέρα μου τόν ἐπουράνιο»
(Ματθ. 10,34), ὡς ξῖφος - λεπίδα «ἔκοψε»
τήν ἁμαρτία τῆς ἄρνησης. Καί ὁ Μείραξ ἔγινε μάρτυς τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 11 Δεκεμβρίου. Ἀρχιμ. Ν.Κ.

«ΗΘΙΚΗ» ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ
ιαβάζουμε στόν βίο τῆς ἁγίας Βαρβάρας († 4 Δεκεμβρίου) ὅτι ὁ πατέρας
τηςπροφανῶςἤθελετόκορίτσιτουνά
γίνειἕνας«καλόςἄνθρωπος»,ὅπωςὁἴδιος
-ἐνπάσῃπεριπτώσει-ἐννοοῦσετόν«καλό
ἄνθρωπο». Γιά νά τήν προστατέψει λοιπόν
ἀπό τήν κακία καί τήν διαφθορά τοῦ
κόσμου,τήνἔκλεισεσέἕναπολυτελέστατο
πύργο,ὅπουἡΒαρβάραεἶχεὅλεςτίςἀνέσεις.
Ξαφνικάὅμως,αὐτόντόντόσοπροστατευτικό καί εὐσυνείδητο πατέρα, πού ἀγωνιοῦσε τόσο πολύ γιά τήν ἠθικότητα τῆς
κόρης του, ὥστε νά τήν κλείσει σ’ ἕνα
«χρυσόκλουβί»,τόνβλέπουμενάμετατρέπεται σέ ἕνα τερατώδη παιδοκτόνο! Γιατί;
Διότι κατάλαβε ὅτι ἡ κόρη του ἔγινε Χριστιανή!
Τίἦτανἐκεῖνο,πούαὐτόντόνστοργικότατο «μπαμπάκα», τόν μετέτρεψε σέ ἕνα
ἀδίστακτοδολοφόνοτοῦπαιδιοῦτου;Πῶς
ὁπατέραςἔγινετέρας;Πῶςὁγονεύςἔγινε
φονεύς; Τόσο πολύ ἦταν σίγουρος ὅτι ἡ
κόρη του, μέ τό νά γίνει Χριστιανή, ὄχι
ἁπλῶς«καταστράφηκε»ἀλλάἦτανκαίἀνάξια...νάζῆ;Καίτόσοβιαζόταννάτήνδιώξει ἀπό τήν ζωή – αὐτός πού τήν ἔφερε
στήν ζωή - ὥστε ὅρμησε νά τήν σφάξει μέ
τάἴδιατουτάχέρια;
Τήνἀπάντησητήνβρίσκουμεστάλόγια
τοῦ Χριστοῦ: «Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον
βαλεῖν εἰρήνην ἐπί τήν γῆν· οὐκ ἦλθον
βαλεῖν εἰρήνην ἀλλά μάχαιραν· ἦλθον γάρ
διχάσαι ἄνθρωπον κατά τοῦ πατρός αὐτοῦ
καίθυγατέρακατάτῆςμητρόςαὐτῆς...καί
ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ»
(Ματθ.10,34-36).Μήνομίσετε,λέειὁΧριστός,ὅτιἦλθαγιάνάἐπιβάλλωστήνγῆμιά
χαζο-ειρήνη,πούθάστηρίζεταιστόνάσυμφωνοῦμεμέὅλουςκαίσέὅλα!Μήνομίσετε
ὅτι ἦλθα νά σᾶς φέρω μία καρικατούρα
εἰρήνης, μιά «εἰρήνη-φοῦρνο τοῦ χότζα»,
πού θά ἐξασφαλίζεται μέ τό νά λέμε σέ
κάθε διαφορετική ἄποψη: «σωστό κι αὐτό,

σωστόκαίτόἄλλο!»
Ὁ Χριστός ἦλθε στόν κόσμο, γιά νά
φέρειτήνὄντωςΕἰρήνη,πούἐξασφαλίζεται
μέ μιά «μάχαιρα»! Τήν μάχαιρα τῆς
Ἀλήθειας!«Ἐγώ», λέειὁΧριστός,«γι’αὐτό
ἦρθαστόνκόσμο..,ἵναμαρτυρήσωτῇἀληθείᾳ» (Ἰω. 18,37). Καί ἡ Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι μιά θολούρα ἀπό ὡραῖες
ἰδέες περί καλωσύνης καί ἠθικότητας. Ἡ
κατάΧριστόνἈλήθειαδένεἶναιἕναχαρμάνι,πούἔχειἀπ’ὅλα!Δένεἶναικάτιπούὅλα
τά «παντρεύει», ὅλα τά ταιριάζει, ὅλα τά
βολεύει!
Ἡ κατά Χριστόν ἀλήθεια εἶναι κάτι τό
πολύσυγκεκριμένο,κάτιτόπολύξεκάθαρο,
κάτι τό πολύ χειροπιαστό: Εἶναι ἕνα Πρόσωπο!ΕἶναιὁΧριστόςαὐτοπροσώπως!
Ἔτσιλοιπόντόμοναδικόκριτήριογιάτό
τί εἶναι ἀλήθεια καί τί ψέμα, τί εἶναι καλό
καίτίκακό,τίἠθικόκαίτίἀνήθικο,τίεἶναι
δικαιοσύνηκαίτίἀδικία,τίεἶναιζωήκαίτί
εἶναιθάνατος-σέὅλααὐτάτάβασανιστικά
ἐρωτήματα, μοναδικό ἀντικειμενικό μέτρο
καί κριτήριο εἶναι ὁ Χριστός. Μοναδική
ΠΗΓΗτῆςὄντωςΖωῆςεἶναιὁΧριστός.Καί
μοναδικήΠΗΓΗκάθεκαλωσύνης,κάθεἠθικότητας,κάθεδικαιοσύνηςεἶναιὁΧριστός.
Ὅσοὁἄνθρωπος,βολεμένοςστάπάθη
του καί σέ ἐγωιστικές αὐτάρκειες, ΔΕΝ
ΘΕΛΕΙ νά ἀνοίξει τά μάτια του γιά νά δεῖ
τήνἈλήθειατοῦΧριστοῦ,τόσοκινδυνεύει
νά μοιάσει στόν πατέρα τῆς ἁγίας Βαρβάρας:δηλ.νάὑπερασπίζεταιδῆθεντήν«ἀλήθεια», τό «δίκαιο» καί τήν «ἠθική» φτάνονταςἀκόμηκαίσέἐγκλήματαὅπωςἡ...παιδοκτονία!
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