
τό βιβλίο τοῦ Ἀββᾶ Κασσιανοῦ
«Συνομιλίες μέ τούς Πατέρες
τῆς ἐρήμου» (τ. Α΄, ἐκδ. «Ἑτοι-
μασία» 2004, σελ. 143) διαβά-

ζουμε τά ἑξῆς θεόσοφα λόγια τοῦ Ἀβ -
βᾶ Μωϋσῆ:

«Εἶναι ἀδύνατο νά μήν ἔλθουν στό
νοῦ μας διάφοροι κακοί καί μάταιοι λο-
γι σμοί. Δέν πρέπει ὅμως νά ρίξουμε ὅλο
τό φταίξιμο στήν ἔφοδο τῶν λογισμῶν
ἤ στά πονηρά πνεύματα, πού τούς
σπέρ νουν μέσα μας. Ἄν δεχθοῦμε κάτι
τέτοιο, τότε καταργοῦμε τήν ἐλεύ θερη
βούληση καί τόν ἑκούσιο ἀγώνα γιά τήν
πνευματική προ κοπή μας.

»Εἶναι στό χέρι μας νά ἐλέγχουμε τήν
ποιότητα τῶν λογισμῶν μας καί νά
ἀφήνουμε τήν καρδιά μας νά γεμίζει,
εἴτε μέ ἅγιες σκέ ψεις εἴτε μέ ἁμαρτω-
λές. Ὅπως στόν μύλο, ὁ μυλωνάς εἶ -
ναι ἐκεῖνος πού ἀποφασίζει ἄν θά
ἀλέσει σιτάρι, βρώμη ἤ ζιζάνια, ἔτσι
καί μέ τήν ψυχή μας: Ὅσο τήν τρο-
φοδοτοῦμε μέ τήν μελέτη τῶν Ἁγίων
Γρα φῶν, μέ τήν ψαλμωδία τῶν ψαλμῶν
τῆς μετανοίας, μέ τόν κόπο τῆς νηστείας
καί τῆς προσευχῆς, τόσο ἀναμοχλεύουμε
μέσα μας τό «καθαρό σιτάρι» τοῦ λό-
γου τοῦ Θεοῦ. Καί μόνο αὐτό τό σιτά-
ρι μπορεῖ νά βγάλει «ἄρτο», πού μᾶς
χορταίνει ἀληθινά καί μᾶς ζωογονεῖ.

»Ἄν ὅμως μᾶς καταλάβει ἡ ὀκνηρία

καί ἡ ἀπροσεξία, καί ἄν σπαταλᾶμε τόν
καιρό μας σέ ἄσκοπες φλυαρίες καί σέ
ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες, τότε θά ξεφυ-
τρώσουν ζιζάνια, τά ὁποῖα στή συνέχεια
θά ἁπλωθοῦν καταστρεπτικά γιά τήν
καρδιά μας. Καί τότε, ὅπως εἶπε ὁ Κύ-
ριος, ἐκεῖ ὅπου θά εἶναι ὁ θησαυρός
τῶν ἔργων καί τῶν ἐπιδιώξεών μας,
ἐκεῖ θά βρίσκεται καί ἡ καρδιά μας
(Ματθ. 6, 21)».

*  *  *
Ἴσως τρομάξουμε, ἄν ἀναλογιστοῦμε

πόσος χρόνος ἀπό τήν μέχρι τώρα ζωή
μας πῆγε χαμένος σέ μάταιες (στήν κα-
λύτερη περί πτωση), ἄν ὄχι σέ ἐμπαθεῖς
καί ἁμαρτωλές (στήν χειρότερη) ἐνα -
σχολήσεις, φλυαρίες, κουτσομπολιά,
ρεμβασμούς καί φαντασιώ σεις. Στήν
πραγματικότητα πρόκειται ὄχι ἁπλῶς
γιά «χαμένο» χρόνο, ἀλλά γιά χρόνο
καταστροφῆς μας, πού σπαταλήθηκε
γιά νά «φου ντώσουν» τά ζιζάνια τῶν
παθῶν, καί ἔ τσι νά γεμίσουν τήν ψυχή
μας μέ τήν πικρία τῆς ἁμαρτίας καί μέ
τόν βόρβορο τῶν κακῶν ἐπι θυ μιῶν.

Σίγουρα δέν ἦταν ἀνόητοι ἤ ὑπερ-
βολικοί οἱ ἅγιοι (ὅπως γιά παράδειγ-
μα ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ), πού
ἔνιωθαν τήν ἀνάγκη νά «ἀλέθουν»
στό μύλο τῆς καρδιᾶς τους ὁλόκληρη
τήν Καινή Διαθήκη ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

Δέν εἶναι ἀνόητοι καί πολλοί σημε-
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Ἡ γαλ λί δα συγ γρα φέ ας καὶ φι λό σο φος
Σι μὸν ντὲ Μπο βου άρ, μιὰ ἀ πὸ τὶς κυ ρι -
ώ τε ρες ἐκ προ σώ πους τοῦ κι νή μα τος
τοῦ φε μι νι σμοῦ στὸν 20ό αἰ ώ να, στὸ αὐ -

το βι ο γρα φι κό της ἔρ γο «Πῶς ἔ γι να συγ γρα φέ -

ας» με τα ξὺ ἄλ λων ἐ ξο μο λο γεῖ ται:  
«Πέ ρα σα πο λὺ εὐ τυ χι σμέ να παι δι κὰ χρό νια.

Κοινωνοῦσα, ἐ ξο μο λο γι ό μουν, ἤ μουν πο λὺ
εὐ σε βής. Ἤ θε λα νὰ ἀ ρέ σω στὸν κα λὸ Θε ὸ καὶ
νὰ ἔ χω μιὰ κα τά λευ κη ἁ γνὴ ψυ χή… Μέ χρι τὰ
12-13 μου ὅ λα κυ λοῦ σαν ὑ πέ ρο χα γιὰ μέ να. Τὰ
πράγ μα τα χά λα σαν λί γο ὅ ταν μπῆ κα στὴν ἐ φη -
βεί α. Ἔ γι να ἄ τα κτη, ἀ νά πο δη καὶ χον τρο κέ φα -
λη - εἶ χα ἀ πο κτή σει κα κὲς συ νή θει ες καὶ τρω -
γό μουν μὲ τὰ ροῦ χα μου. Ἀ πὸ τὴν ἄλ λη με ριὰ
ὅ μως, ἀ να πτυσ σό ταν τὸ κρι τι κό μου πνεῦ μα καὶ
ὅ ταν ἡ μη τέ ρα ἔ λε γε «μὴ ἐ κεῖ νο, μὴ τὸ ἄλ -
λο»…, δὲν τὴν ὑ πά κου α πο τὲ μὲ τὴ θέ λη σή
μου.

Καὶ τε λι κὰ σ’ ἕ να ση μαν τι κὸ θέ μα πῆ ρα τὴν
ἀ πό φα ση νὰ μὴν ὑ πα κού ω. Ἔ λεγ χαν μὲ ἄ κρα
αὐ στη ρό τη τα τὰ ἀ να γνώ σμα τά μου… Περ -
νοῦ σα τὶς δι α κο πές μου στὴ Λι μου ζέν, σ’ ἕ να
ἰ δι ό κτη το κτῆ μα τοῦ παπ ποῦ, …καὶ στὴν ἐ ξο -
χὴ ξέ με να πάν τα ἀ πὸ ἀ να γνώ σμα τα. Ὑ πῆρ χαν
στὴ βι βλι ο θή κη κά ποι ες δε μέ νες συλ λο γές…
Μοῦ ὑ πέ δει ξαν τὰ κομ μά τια ποὺ ἦ ταν «γιὰ μέ -
να», … καὶ μοῦ ἐ πέ τρε ψαν νὰ πά ρω τὸν τό μο
στὸ δά σος ὅ που κα τα σκή νω να γιὰ νὰ δι α βά σω.
Μιὰ ὡ ραί α ἡ μέ ρα ἄρ χι σα νὰ δι α βά ζω τὰ κομ -
μά τια ποὺ δὲν ἦ ταν γιὰ μέ να… Καὶ ὅ ταν ἐ πι -

στρέ ψα με στὸ Πα ρί σι, κα τα βρό χθι σα ὅ λη τὴ βι -
βλι ο θή κη τοῦ πα τέ ρα μου, …ὁ τι δή πο τε ἔ πε φτε
στὰ χέ ρια μου.

Δὲν εἶ χα κα θό λου τὴν ἐν τύ πω ση ὅ τι ἔ κα να
κά τι κα κό, δὲν περ νοῦ σε κἂν ἀ πὸ τὸ μυα λό
μου ὅ τι προ σέ βαλ λα τὸ Θε ό. Πρέ πει νὰ πῶ ὅ τι
εἶ χα τα κτο ποι ή σει -μὲ τὸν τρό πο μου- τὶς σχέ -
σεις μα ζί του… Ὡ στό σο ἕ να βρά δυ στὴ Λι -
μου ζὲν ἔ κα να μέ σα μου με ρι κὲς ἐ ρω τή σεις…
Εἶ πα στὸν ἑ αυ τό μου: τὸ ὅ τι δὲν ὑ πα κοῦς, τὸ
ὅ τι λὲς ψέ μα τα, εἶ ναι κι αὐ τὰ ἁ μαρ τί ες. Καὶ
τό τε μοῦ ἔ  γι νε μιὰ ἀ πο κά λυ ψη ἀ πό λυ τα ἐκ -
θαμ βω τι κή: πο τὲ δὲν ἀ παρ νι ό μουν πράγ μα τα
ποὺ μ’ εὐ χα ρι  στοῦ σαν ἐ πει δὴ δῆ θεν ὁ Θε ὸς
τὰ ἀ πα γό ρευ ε. Ἄ ρα δὲν πί στευ α πιὰ σ’ ἐ κεῖ -
νον!». 

Ἐν τυ πω σιά ζει πράγ μα τι ἡ εὔ στο χη καὶ εἰ λι -
κρι νὴς δι α πί στω ση τῆς συγ γρα φέ ως! Ἀ φοῦ ἔ -
κα νε αὐ τὸ ποὺ τῆς ἄ ρε σε, δὲν εἶ χε πλέ ον καμ -
μιὰ σχέ ση μὲ τὸν Θε ό. 

Πό σο τὸ ἔ χου με συ νει δη το ποι ή σει αὐ τὸ οἱ
Χρι στια νοί; Ἔ χου με ἀν τι λη φθεῖ ὅ τι τὸ δι κό μας
θέ λη μα καὶ τὸ θέ λη μα τοῦ Θε οῦ μπορεῖ νὰ εἶ -
ναι δυ ὸ δι α φο ρε τι κὰ πράγ μα τα καὶ νὰ μὴ συ-
μ πί πτουν πάντα με τα ξύ τους; Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπό-
στ. Παῦλος παρακινεῖ νὰ προσπαθοῦμε συ-
νεχῶς νὰ βρίσκουμε ποιὸ εἶναι τὸ ἀγαθό,
εὐάρεστο καὶ τέλειο θέλημα τοῦ Θεοῦ, πρὸς
τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ προσαρμόζουμε κάθε δικό
μας θέλημα, ὥστε νὰ μεταμορφώνουμε καὶ νὰ
ἀνακαινίζουμε τὸν ἑαυτό μας, κάνοντάς τον
ἔτσι θυσία ζωντανή, εὐάρεστη στὸν Θεὸ (Ρωμ.
12, 1-2). Ὅταν δίνουμε προτεραιότητα στὸ δικό
μας θέλημα ποὺ δὲν συμπίπτει μὲ τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ, ἀ κό μα κι ἂν δε χό μα στε θε ω ρη τι κὰ
τὸν Θε ό, οὐ σι α στι κὰ τὸν ἀ πορ ρί πτου με. Δὲν πι -

ΠΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ ΤΟΝ ΘΕΟ;ΠΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ ΤΟΝ ΘΕΟ;

ρινοί ἀγωνιστές χριστιανοί, πού οἱ
πολλές μέριμνες καί ὑποχρεώσεις δέν
τούς ἐμποδίζουν νά βρί σκουν χρόνο
κάθε μέρα γιά χορταστική «δόση» με-
λέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί προ-
σευχῆς.

Λαμπρό τέτοιο παράδειγμα ἀποτε-
λεῖ ὁ πρώην Γραμματέας τοῦ Ὀρ γα -
νισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (ΟΗΕ) Ντά-
γκ Χάμμερσκελντ (σκο τώ θηκε ἐν ὥρᾳ
καθήκοντος σέ ἀεροπορικό δυστύχημα
τό 1962), ἕνας ἄν θρωπος, γιά τόν ὁ ποῖο
ὁ Τζόν Κένεντι εἶπε: «Μπροστά του αἰ -

σθά νομαι πολύ μικρός!» Ἕνας τόσο
μεγάλος λοιπόν καί τόσο πο λυάσχολος
ἄνθρωπος, εὕρισκε καθημερινά χρόνο
(ὅπως μαρτυρεῖ τό ἡμερολόγιό του) νά
μελετάει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά προ -
σεύ χε ται. Νά ρίχνει δηλαδή στόν
«μύλο» τῆς καρδιᾶς του «καθαρό σι -
τάρι».

Ἄς ἐπιτραπεῖ τώρα νά ρωτήσουμε:
Ἄραγε τολμάει κανείς μας νά ἰσχυρι-
στεῖ ὅτι εἶναι πιό πολυάσχολος ἀπό τόν
Χάμερσκελντ;...

Ἀρχιμ. Β. Λ.



Πύρρος (318-272 π.Χ.) ὑπῆρξε βασιλιάς
τῆς Ἠπείρου, ἔξυπνος, δραστήριος καί
τρομερά φιλόδοξος! Δεξί του χέρι στίς
διπλω ματικές ὑποθέσεις εἶχε τόν περί-

φημο ρήτορα Κινέα. Ὁ ρήτορας δέν συμφω-
νοῦσε μέ τήν ἐπιμονή τοῦ Πύρρου νά κατα-
κτηθῆ πάσῃ θυσίᾳ ἡ Ἰταλία. Γι᾿ αὐτό καί τοῦ
ἔλεγε, προκειμένου νά ἀποτρέψει τό παράλογο
αὐτό ἐγχείρημα:

-Τί σκέπτεσαι νά κάμεις, βασιλιά μου, ἄν νι-
κήσεις τούς Ρωμαίους; 

-Θά κατακτήσω τήν Σικελία.
-Καί μετά, τί θά κάνεις;
-Θά περάσω στήν Ἀφρική γιά νά τήν κατα-

κτήσω κι᾿ αὐτή.
-Καί ὕστερα;
-Ὕστερα θά ἡσυχάσουμε, ἀπολαμβάνο-

ντας τά ἀγαθά τῆς εἰρήνης.
-Καί γιατί δέν ἀρχίζεις ἀπό τώρα νά ἀπο-

λαμβάνεις τήν ἀνάπαυση, πού μέ τόσο αἷμα
προσπαθεῖς νά κερδίσεις;

-........! (Ἀπάντηση καμμία!)
Τελικά ὁ Πύρρος εἶχε ἄδοξο τέλος. Σκο-

τώθηκε στό Ἄργος ἀπό ἕνα κεραμίδι, πού ἔρι-
ξε ἀπό ψηλά μιά γυναίκα!

*  *  *
Ἀπό τότε πέρασαν 23 αἰῶνες. Ἀλλά ἡ νοο-

τροπία τῶν ἀνθρώπων δέν ἄλλαξε!
Ἐπικρατεῖ ὁ ἴδιος παραλογισμός στίς ἐπι-

διώξεις μας γιά ἀπόκτηση καί διαχείρηση ἐπι-
γείων ἀγαθῶν, δηλαδή πραγμάτων μέ ἡμερο-
μηνία λήξεως.

Νά, πῶς περιγράφει αὐτή τήν κατάσταση ὁ

ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος (ἡ μνήμη
του στίς 23 Ὀκτωβρίου) στήν καθολική ἐπι-
στολή του:

-Ἀπό ποῦ προέρχονται οἱ πόλεμοι καί οἱ μά-
χες μεταξύ σας; Δέν προέρχονται ἀπό τήν ἐπι-
θυμία τῶν ἡδονῶν (δηλ. τά πάθη σας) πού διε-
ξάγουν πόλεμο στά μέλη σας (ψυχῆς καί σώ-
ματος); Ἐπιθυμεῖτε κάτι καί δέν τό ἔχετε. Γιά
νά τό ἀποκτήσετε, φονεύετε καί ζηλεύετε· καί
ὅμως δέν μπορεῖτε νά τό ἐπιτύχετε. Μάχεσθε
καί πολεμᾶτε καί δέν ἀποκτᾶτε αὐτό πού ἐπι-
διώκετε, γιατί δέν τό ζητᾶτε ἀπό τόν Θεό.
Ζητᾶτε κάτι καί δέν τό παίρνετε, γιατί τό ζητᾶτε
μέ κακό σκοπό, γιά νά τό κατασπαταλήσετε
στήν ἱκανοποίηση τῶν παθῶν σας (Ἰακ. 4, 1-3).

Πραγματικά, οἱ ἄνθρωποι εἶναι πάντοτε οἱ ἴδι-
οι! Καί ὁ μέν Πύρρος ἔχει τό ἐλαφρυντικό ὅτι
ἔζησε τριακόσια χρόνια πρό Χριστοῦ. Ἐμεῖς,
ὅμως, πού συμπεριφερόμαστε μέ ἀνάλογο
τρό πο, ὅπως τόσο ἀνάγλυφα τόν περιγράφει ὁ
ἀπόστολος, τί ἀπολογία θά δώσουμε στόν
Χρι στό;

Εἶναι καιρός, λοιπόν, νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν
ὕπνο τῆς ἁμαρτίας καί νά ἀναλάβουμε δράση,
πρᾶγμα πού σημαίνει:
• Ἔχοντας ὡς ὁδηγό μας τίς ἐντολές τοῦ Κυ-

ρίου, ἐρευνοῦμε τήν συνείδησή μας γιά ἀνα-
κάλυψη καί ἀποκάλυψη τῶν παθῶν μας.

• Στή συνέχεια μέ ἐργαλεῖο τήν μετάνοια καί
τήν ἐξομολόγηση διορθώνουμε τίς «παρά-
λογες» χρόνιες ἁμαρτωλές μας συνήθειες.
Σ᾿ αὐτήν τήν διαδικασία, καταλυτικό ρόλο

παίζει ὁ ἱερέας-πνευματικός πατέρας, ὁ ὁποῖος
σάν ἄλλος «ρήτορας Κινέας» μᾶς συμβουλεύει
διαρκῶς. Καί μᾶς δείχνει συνεχῶς τό πρόσω-
πο τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά μήν παρασυρόμαστε
ἀπό τήν δελεαστική ἕλξη τῆς ἁμαρτίας.

Ἀρχιμ. Ν. Κ.
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στεύ ου με πιὰ σ’ αὐ τόν. Δὲν ρυθ μί ζει Ἐ κεῖ νος
τὴ ζω ή μας. Εἶ ναι ἕ νας ξέ νος γιὰ μᾶς. Θε ός μας
εἶ ναι ὁ ἑ αυ τός μας μὲ ὅ σα τοῦ ἀ ρέ σουν καὶ τὸν
ἐ ξυ μνοῦν.  

Αὐ τή τὴν αὐ το θέ ω σηπό θη σε μά ται α ὁ Ἀ δάμ,
ἀ πορ ρί πτον τας τὸν δρό μο ποὺ τοῦ ὑ πέ δει ξε ὁ
Θε ός. Γι’ αὐ τὸ καὶ ὁ νέ ος Ἀ δάμ, ὁ Χρι στός, ἀ -
πέ φυ γε συ στη μα τι κὰ τὸ ἴ διο λά θος. Δὲν ζή τη -
σε τί πο τε δι κό του, ἀλ λὰ «ἑ αυ τὸν ἐ κέ νω σε»

(Φιλ. 2, 7), γιὰ νὰ γί νει ἀ πό λυ τα ὑ πά κου ος στὸν
Θε ὸ-Πα τέ ρα. Γι’ αὐ τὸ καὶ κά θε Χρι στια νὸς ποὺ

σκέ πτε ται μὲ «νοῦν Χρι στοῦ» (Α΄ Κορ. 2, 16) καὶ
δὲν θέ λει δι α ζύ γιο ἀ π’ τὸν Θε ό, προ σπα θεῖ νὰ
ὑ πο τά ξει ἐν τε λῶς τὸ δι κό του θέ λη μα στὸ θέ -
λη μα τοῦ Θε οῦ. Νὰ πε θά νει γιὰ τὸν κό σμο. Νὰ
ζή σει γιὰ τὸν Θε ό.

Πῶς θὰ τὸ πε τύ χου με αὐ τό, ἂν δὲν ἀ παρ νη -
θοῦ με ἑ κού σια τὸν ἑ αυ τό μας, κά θε τὶ ποὺ θέ -
λου με; Κι ἂν δὲν γί νει αὐ τό, πῶς θὰ ἀ κο λου -
θή σου με τὸν Χρι στό; (Μάρκ. 8, 34). 

Πρωτ. Δ. Μ.



νας ἁμαξάς, καθώς ὁδηγοῦσε τήν ἅμα-
ξά του, βλέπει, δίπλα του στόν δρόμο,
ἕναν ἄνθρωπο νά μεταφέρει στούς
ὤμους του ἕνα τεράστιο τσου -

βάλι μέ πατάτες. Βλέποντάς τον σέ
αὐτή τήν κατάσταση, καταϊδρωμένο
ἀπό τό βάρος πού κουβαλοῦσε, τόν
συμπόνεσε. Γυρίζει καί τοῦ  λέει: 

-Ποῦ πᾶς; Μή ταλαιπωρεῖσαι ἔτσι.
Ἔλα, ἀνέβα στήν ἅμαξα. 

Ἀφοῦ ἀνέβηκε ἐ πάνω στήν ἅμαξα
συνέχιζε νά κρατάει τό τσουβάλι ἐπάνω
του. Μέ τήν διαφορά, ὅτι τώρα τό εἶχε
κατέβασει ἀπό τόν ὦμο καί τό ἔβαλε στά
γόνατά του, κρατώντας το στήν ἀγκαλιά του.

Ὁ ὁδηγός, γεμᾶτος ἀπορία, τόν ρωτάει: 
-Γιατί δέν τό βάζεις κάτω νά μήν κουράζε-

σαι;
Καί ἐκεῖνος τοῦ ἀπαντάει: 
-Δέν θέλω νά σέ κουράζω περισσότερο.

Εὐχαριστῶ γιά τό καλό πού μοῦ ἔκανες καί δέν
περπατάω μέ τό τσουβάλι στόν ὦμο! Αὐτό μοῦ
εἶναι ἀρκετό! Μή σέ κουράζω κι ἄλλο.

Τοῦ ἦρθαν γέλια τοῦ ἀνθρώπου. Μή τόν
κουράζει κι ἄλλο! Λές καί ἡ ἅμαξα θά εἶχε πε-
ρισσότερο βάρος ἄν ἐκεῖνος δέν κρατοῦσε τό
τσουβάλι στά πόδια του, ἀλλά τό ἄφηνε κάτω,
στό πάτωμα! 

Ὅλοι εἴμαστε ὁδοιπόροι. Ἀλλά στόν δρόμο
τῆς ζωῆς. Καί ὅλοι μας περπατᾶμε κου-
βαλώντας πάνω μας ἕνα τσουβάλι. Τί τσουβάλι;
Ὄχι βέβαια μέ πατάτες! Ἀλλά μέ προβλήματα,
ταλαιπωρίες, πάθη, μίση, κακίες... Πού μᾶς τα-
λαιπωροῦν! Πνευματικό βάρος ἀσήκωτο!

Καί νά, δίπλα μας περπατάει ὁ Χριστός καί
μᾶς λέει: 

«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πε-
φορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ.
11,28). Ἐλᾶτε κοντά μου, οἱ κουρασμένοι καί
φορτωμένοι καί ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω. Ἀνε-
βεῖτε στήν ἅμαξά μου πού λέγεται ζωή κατά τίς
συμβουλές μου, γιά νά ἔχετε κουράγιο καί νά
φτάσετε στόν τελικό προορισμό σας, τήν βα-
σιλεία τῶν οὐρανῶν, ψυχικά ξεκούραστοι καί

μέ ἀσφάλεια. 
*  *  *

Στίς 26 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μᾶς προ-
τείνει ἕναν ὁδοιπόρο - ὑπόδειγμα. Ἕναν
ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος εἶχε ἀνεβεῖ καί αὐτός
ἐπάνω στήν ἅμαξα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά τό

τσουβάλι μέ τίς «πατάτες» τό εἶχε
ἀποθέσει ὄχι στά γόνατά του, ἀλλά

μπροστά στά πόδια τοῦ Χριστοῦ! 
Ὁ ὁδοιπόρος αὐτός, πού εἶναι ὁ

ἅγιος Δημήτριος, πρῶτα - πρῶτα τα-
κτοποίησε τό «τσουβάλι» τῶν ἁμαρ-
τιῶν του, ζώντας μιά ζωή γεμάτη
ἀρετές, ἀποτέλεσμα τοῦ κόπου του

γιά τήν διόρθωση τῆς ψυχῆς του.
Ἔτσι, ὅταν τοῦ φόρτωσαν καί τό

«τσουβάλι» τῆς ἄρνησης τῆς πίστης στό
Χριστό, τό ξεφόρτωσε μπροστά στά πόδια τοῦ
ὁδηγοῦ τῆς ἅμαξας τῆς ζωῆς του: τόν Χριστό. 

Ἡ ἐμπιστοσύνη του στό Χριστό ἦταν τόση
ἀπόλυτη, ὥστε θέλησε νά Τοῦ μοιάσει ἀκόμη
καί στόν τρόπο τοῦ θανάτου Του. Ἔτσι, ὅταν
μπῆκαν στήν φυλακή οἱ στρατιῶτες γιά νά τόν
ἐκτελέσουν, ὁ ἅγιος Δημήτριος σήκωσε τό χέρι
του καί ἔδειξε τό σημεῖο στό ὁποῖο λόγχισαν
τόν Χριστό (πλευρά), προτρέποντάς τους νά
τρυπήσουν καί τόν ἴδιο στό ἴδιο ἀκριβῶς ση-
μεῖο. 

*  *  *

Ἐμεῖς, τί κάνουμε μέ τό δικό μας βαρύ
«τσουβάλι», τά πάθη μας καί τίς ἁμαρτίες μας;
Τό κρατᾶμε στήν ἀγκαλιά μας ἤ τό ἐναποθέ-
τουμε (διά τῆς μετανοίας) στά πόδια τοῦ Χρι-
στοῦ; 

Ἀρχιμ. Ἀ. Μ.
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