Ο ΜΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ
τό βιβλίο τοῦ Ἀββᾶ Κασσιανοῦ
«Συνομιλίες μέ τούς Πατέρες
τῆς ἐρήμου» (τ. Α΄, ἐκδ. «Ἑτοιμασία» 2004, σελ. 143) διαβάζουμε τά ἑξῆς θεόσοφα λόγια τοῦ Ἀββᾶ Μωϋσῆ:
«Εἶναι ἀδύνατο νά μήν ἔλθουν στό
νοῦ μας διάφοροι κακοί καί μάταιοι λογισμοί. Δέν πρέπει ὅμως νά ρίξουμε ὅλο
τό φταίξιμο στήν ἔφοδο τῶν λογισμῶν
ἤ στά πονηρά πνεύματα, πού τούς
σπέρνουν μέσα μας. Ἄν δεχθοῦμε κάτι
τέτοιο, τότε καταργοῦμε τήν ἐλεύθερη
βούληση καί τόν ἑκούσιο ἀγώνα γιά τήν
πνευματική προκοπή μας.
»Εἶναι στό χέρι μας νά ἐλέγχουμε τήν
ποιότητα τῶν λογισμῶν μας καί νά
ἀφήνουμε τήν καρδιά μας νά γεμίζει,
εἴτε μέ ἅγιες σκέψεις εἴτε μέ ἁμαρτωλές. Ὅπως στόν μύλο, ὁ μυλωνάς εἶναι ἐκεῖνος πού ἀποφασίζει ἄν θά
ἀλέσει σιτάρι, βρώμη ἤ ζιζάνια, ἔτσι
καί μέ τήν ψυχή μας: Ὅσο τήν τροφοδοτοῦμε μέ τήν μελέτη τῶν Ἁγίων
Γραφῶν, μέ τήν ψαλμωδία τῶν ψαλμῶν
τῆς μετανοίας, μέ τόν κόπο τῆς νηστείας
καί τῆς προσευχῆς, τόσο ἀναμοχλεύουμε
μέσα μας τό «καθαρό σιτάρι» τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Καί μόνο αὐτό τό σιτάρι 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 ξεφυτρώσουν ζιζάνια, τά ὁποῖα στή συνέχεια
θά ἁπλωθοῦν καταστρεπτικά γιά τήν
καρδιά μας. Καί τότε, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, 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 καλύτερη περίπτωση), ἄν ὄχι σέ ἐμπαθεῖς
καί ἁμαρτωλές (στήν χειρότερη) ἐνασχολήσεις, φλυαρίες, κουτσομπολιά,
ρεμβασμούς καί φαντασιώσεις. Στήν
πραγματικότητα πρόκειται ὄχι ἁπλῶς
γιά «χαμένο» χρόνο, ἀλλά γιά χρόνο
καταστροφῆς μας, πού σπαταλήθηκε
γιά νά «φουντώσουν» τά ζιζάνια τῶν
παθῶν, καί ἔτσι νά γεμίσουν τήν ψυχή
μας μέ τήν πικρία τῆς ἁμαρτίας καί μέ
τόν βόρβορο τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν.
Σίγουρα δέν ἦταν ἀνόητοι ἤ ὑπερβολικοί οἱ ἅγιοι (ὅπως γιά παράδειγμα 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-

Ἡ γαλλίδα συγγραφέας καὶ φιλόσοφος
Σιμὸν ντὲ Μποβουάρ, μιὰ ἀπὸ τὶς κυριώτερες ἐκπροσώπους τοῦ κινήματος
τοῦ φεμινισμοῦ στὸν 20ό αἰώνα, στὸ αὐτοβιογραφικό της ἔργο «Πῶς ἔγινα συγγραφέας» μεταξὺ ἄλλων ἐξομολογεῖται:
«Πέρασα πολὺ εὐτυχισμένα παιδικὰ χρόνια.
Κοινωνοῦσα, ἐξομολογιόμουν, ἤμουν πολὺ
εὐσεβής. Ἤθελα νὰ ἀρέσω στὸν καλὸ Θεὸ καὶ
νὰ ἔχω μιὰ κατάλευκη ἁγνὴ ψυχή… Μέχρι τὰ
12-13 μου ὅλα κυλοῦσαν ὑπέροχα γιὰ μένα. Τὰ
πράγματα χάλασαν λίγο ὅταν μπῆκα στὴν ἐφηβεία. Ἔγινα ἄτακτη, ἀνάποδη καὶ χοντροκέφαλη - εἶχα ἀποκτήσει κακὲς συνήθειες καὶ τρωγόμουν μὲ τὰ ροῦχα μου. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ
ὅμως, ἀναπτυσσόταν τὸ κριτικό μου πνεῦμα καὶ
ὅταν ἡ μητέρα ἔλεγε «μὴ ἐκεῖνο, μὴ τὸ ἄλλο»…, δὲν τὴν ὑπάκουα ποτὲ μὲ τὴ θέλησή
μου.
Καὶ τελικὰ σ’ ἕνα σημαντικὸ θέμα πῆρα τὴν
ἀπόφαση νὰ μὴν ὑπακούω. Ἔλεγχαν μὲ ἄκρα
αὐστηρότητα τὰ ἀναγνώσματά μου… Περνοῦσα τὶς διακοπές μου στὴ Λιμουζέν, σ’ ἕνα
ἰδιόκτητο κτῆμα τοῦ παπποῦ, …καὶ στὴν ἐξοχὴ ξέμενα πάντα ἀπὸ ἀναγνώσματα. Ὑπῆρχαν
στὴ βιβλιοθήκη κάποιες δεμένες συλλογές…
Μοῦ ὑπέδειξαν τὰ κομμάτια ποὺ ἦταν «γιὰ μένα», … καὶ μοῦ ἐπέτρεψαν νὰ πάρω τὸν τόμο
στὸ δάσος ὅπου κατασκήνωνα γιὰ νὰ διαβάσω.
Μιὰ ὡραία ἡμέρα ἄρχισα νὰ διαβάζω τὰ κομμάτια ποὺ δὲν ἦταν γιὰ μένα… Καὶ ὅταν ἐπι-

στρέψαμε στὸ Παρίσι, καταβρόχθισα ὅλη τὴ βιβλιοθήκη τοῦ πατέρα μου, …ὁτιδήποτε ἔπεφτε
στὰ χέρια μου.
Δὲν εἶχα καθόλου τὴν ἐντύπωση ὅτι ἔκανα
κάτι κακό, δὲν περνοῦσε κἂν ἀπὸ τὸ μυαλό
μου ὅτι προσέβαλλα τὸ Θεό. Πρέπει νὰ πῶ ὅτι
εἶχα τακτοποιήσει -μὲ τὸν τρόπο μου- τὶς σχέσεις μαζί του… Ὡστόσο ἕνα βράδυ στὴ Λιμουζὲν ἔκανα μέσα μου μερικὲς ἐρωτήσεις…
Εἶπα στὸν ἑαυτό μου: τὸ ὅτι δὲν ὑπακοῦς, τὸ
ὅτι λὲς ψέματα, εἶναι κι αὐτὰ ἁμαρτίες. Καὶ
τότε μοῦ ἔγινε μιὰ ἀποκάλυψη ἀπόλυτα ἐκθαμβωτική: ποτὲ δὲν ἀπαρνιόμουν πράγματα
ποὺ μ’ εὐχαριστοῦσαν ἐπειδὴ δῆθεν ὁ Θεὸς
τὰ ἀπαγόρευε. Ἄρα δὲν πίστευα πιὰ σ’ ἐκεῖνον!».
Ἐντυπωσιάζει πράγματι ἡ εὔστοχη καὶ εἰλικρινὴς διαπίστωση τῆς συγγραφέως! Ἀφοῦ ἔκανε αὐτὸ ποὺ τῆς ἄρεσε, δὲν εἶχε πλέον καμμιὰ σχέση μὲ τὸν Θεό.
Πόσο τὸ ἔχουμε συνειδητοποιήσει αὐτὸ οἱ
Χριστιανοί; Ἔχουμε ἀντιληφθεῖ ὅτι τὸ δικό μας
θέλημα καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ εἶναι δυὸ διαφορετικὰ πράγματα καὶ νὰ μὴ συμπίπτουν πάντα μεταξύ τους; Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστ. Παῦλος παρακινεῖ νὰ προσπαθοῦμε συνεχῶς 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, ἀκόμα κι ἂν δεχόμαστε θεωρητικὰ
τὸν Θεό, οὐσιαστικὰ τὸν ἀπορρίπτουμε. Δὲν πι-

ρινοί ἀγωνιστές χριστιανοί, πού οἱ
πολλές μέριμνες καί ὑποχρεώσεις δέν
τούς ἐμποδίζουν νά βρίσκουν χρόνο
κάθε μέρα γιά χορταστική «δόση» μελέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί προσευχῆς.
Λαμπρό τέτοιο παράδειγμα ἀποτελεῖ ὁ πρώην Γραμματέας τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (ΟΗΕ) Ντάγκ Χάμμερσκελντ (σκοτώθηκε ἐν ὥρᾳ
καθήκοντος σέ ἀεροπορικό δυστύχημα
τό 1962), ἕνας ἄνθρωπος, γιά τόν ὁποῖο
ὁ Τζόν Κένεντι εἶπε: «Μπροστά του αἰ-

σθάνομαι πολύ μικρός!» Ἕνας τόσο
μεγάλος λοιπόν καί τόσο πολυάσχολος
ἄνθρωπος, εὕρισκε καθημερινά χρόνο
(ὅπως μαρτυρεῖ τό ἡμερολόγιό του) νά
μελετάει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά προσεύ χε ται. Νά ρίχνει δηλαδή στόν
«μύλο» τῆς καρδιᾶς του «καθαρό σιτάρι».
Ἄς ἐπιτραπεῖ τώρα νά ρωτήσουμε:
Ἄραγε τολμάει κανείς μας νά ἰσχυριστεῖ ὅτι εἶναι πιό πολυάσχολος ἀπό τόν
Χάμερσκελντ;...
Ἀρχιμ. Β. Λ.

ΠΩΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ ΤΟΝ ΘΕΟ;

ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ;
Πύρρος (318-272 π.Χ.) ὑπῆρξε βασιλιάς
τῆς Ἠπείρου, ἔξυπνος, δραστήριος καί
τρομερά φιλόδοξος! Δεξί του χέρι στίς
διπλωματικές ὑποθέσεις εἶχε τόν περίφημο ρήτορα Κινέα. Ὁ ρήτορας δέν συμφωνοῦσε μέ τήν ἐπιμονή τοῦ Πύρρου νά κατακτηθῆ πάσῃ θυσίᾳ ἡ Ἰταλία. Γι᾿ αὐτό καί τοῦ
ἔλεγε, προκειμένου νά ἀποτρέψει τό παράλογο
αὐτό ἐγχείρημα:
-Τί σκέπτεσαι νά κάμεις, βασιλιά μου, ἄν νικήσεις τούς Ρωμαίους;
-Θά κατακτήσω τήν Σικελία.
-Καί μετά, τί θά κάνεις;
-Θά περάσω στήν Ἀφρική γιά νά τήν κατακτήσω κι᾿ αὐτή.
-Καί ὕστερα;
-Ὕστερα θά ἡσυχάσουμε, ἀπολαμβάνοντας τά ἀγαθά τῆς εἰρήνης.
-Καί γιατί δέν ἀρχίζεις ἀπό τώρα νά ἀπολαμβάνεις τήν ἀνάπαυση, πού μέ τόσο αἷμα
προσπαθεῖς νά κερδίσεις;
-........! (Ἀπάντηση καμμία!)
Τελικά ὁ Πύρρος εἶχε ἄδοξο τέλος. Σκοτώθηκε στό Ἄργος ἀπό ἕνα κεραμίδι, πού ἔριξε ἀπό ψηλά μιά γυναίκα!

* * *

Ἀπό τότε πέρασαν 23 αἰῶνες. Ἀλλά ἡ νοοτροπία τῶν ἀνθρώπων δέν ἄλλαξε!
Ἐπικρατεῖ ὁ ἴδιος παραλογισμός στίς ἐπιδιώξεις μας γιά ἀπόκτηση καί διαχείρηση ἐπιγείων ἀγαθῶν, δηλαδή πραγμάτων μέ ἡμερομηνία λήξεως.
Νά, πῶς περιγράφει αὐτή τήν κατάσταση ὁ
στεύουμε πιὰ σ’ αὐτόν. Δὲν ρυθμίζει Ἐκεῖνος
τὴ ζωή μας. Εἶναι ἕνας ξένος γιὰ μᾶς. Θεός μας
εἶναι ὁ ἑαυτός μας μὲ ὅσα τοῦ ἀρέσουν καὶ τὸν
ἐξυμνοῦν.
Αὐτή τὴν αὐτοθέωσηπόθησε μάταια ὁ Ἀδάμ,
ἀπορρίπτοντας τὸν δρόμο ποὺ τοῦ ὑπέδειξε ὁ
Θεός. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ Χριστός, ἀπέφυγε συστηματικὰ τὸ ἴδιο λάθος. Δὲν ζήτησε τίποτε δικό του, ἀλλὰ «ἑαυτὸν ἐκένωσε»
(Φιλ. 2, 7), γιὰ νὰ γίνει ἀπόλυτα ὑπάκουος στὸν
Θεὸ-Πατέρα. Γι’ αὐτὸ καὶ κάθε Χριστιανὸς ποὺ

ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος (ἡ μνήμη
του στίς 23 Ὀκτωβρίου) στήν καθολική ἐπιστολή του:
-Ἀπό ποῦ προέρχονται οἱ πόλεμοι καί οἱ μάχες μεταξύ σας; Δέν προέρχονται ἀπό τήν ἐπιθυμία τῶν ἡδονῶν (δηλ. τά πάθη σας) πού διεξάγουν πόλεμο στά μέλη σας (ψυχῆς καί σώματος); 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 ἐπιδιώκετε, 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 ἴδιοι! Καί ὁ μέν Πύρρος ἔχει τό ἐλαφρυντικό ὅτι
ἔζησε τριακόσια χρόνια πρό Χριστοῦ. Ἐμεῖς,
ὅμως, πού συμπεριφερόμαστε μέ ἀνάλογο
τρόπο, ὅπως τόσο ἀνάγλυφα τόν περιγράφει ὁ
ἀπόστολος, τί ἀπολογία θά δώσουμε στόν
Χριστό;
Εἶναι καιρός, λοιπόν, νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν
ὕπνο τῆς ἁμαρτίας καί νά ἀναλάβουμε δράση,
πρᾶγμα πού σημαίνει:
• Ἔχοντας ὡς ὁδηγό μας τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου, ἐρευνοῦμε τήν συνείδησή μας γιά ἀνακάλυψη καί ἀποκάλυψη τῶν παθῶν μας.
• Στή συνέχεια μέ ἐργαλεῖο τήν μετάνοια καί
τήν ἐξομολόγηση διορθώνουμε τίς «παράλογες» 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 πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά μήν παρασυρόμαστε
ἀπό τήν δελεαστική ἕλξη τῆς ἁμαρτίας.
Ἀρχιμ. Ν. Κ.
σκέπτεται μὲ «νοῦν Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 2, 16) καὶ
δὲν θέλει διαζύγιο ἀπ’ τὸν Θεό, προσπαθεῖ νὰ
ὑποτάξει ἐντελῶς τὸ δικό του θέλημα στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νὰ πεθάνει γιὰ τὸν κόσμο. Νὰ
ζήσει γιὰ τὸν Θεό.
Πῶς θὰ τὸ πετύχουμε αὐτό, ἂν δὲν ἀπαρνηθοῦμε ἑκούσια τὸν ἑαυτό μας, κάθε τὶ ποὺ θέλουμε; Κι ἂν δὲν γίνει αὐτό, πῶς θὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Χριστό; (Μάρκ. 8, 34).
Πρωτ. Δ. Μ.

ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΣΟΥΒΑΛΙ
νας ἁμαξάς, καθώς ὁδηγοῦσε τήν ἅμαξά του, βλέπει, δίπλα του στόν δρόμο,
ἕναν ἄνθρωπο νά μεταφέρει στούς
ὤμους του ἕνα τεράστιο τσουβάλι 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 ἐπάνω 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 κουράζεσαι;
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 περισσότερο 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 κουβαλώντας πάνω μας ἕνα τσουβάλι. Τί τσουβάλι;
Ὄχι βέβαια μέ πατάτες! Ἀλλά μέ προβλήματα,
ταλαιπωρίες, πάθη, μίση, κακίες... Πού μᾶς ταλαιπωροῦν! Πνευματικό βάρος ἀσήκωτο!
Καί νά, δίπλα μας περπατάει ὁ Χριστός καί
μᾶς λέει:
«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ.
11,28). Ἐλᾶτε κοντά μου, οἱ κουρασμένοι καί
φορτωμένοι καί ἐγώ θά σᾶς ξεκουράσω. Ἀνεβεῖτε στήν ἅμαξά μου πού λέγεται ζωή κατά τίς
συμβουλές μου, γιά νά ἔχετε κουράγιο καί νά
φτάσετε στόν τελικό προορισμό σας, τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ψυχικά ξεκούραστοι καί

μέ ἀσφάλεια.

* * *

Στίς 26 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτείνει 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 τακτοποίησε τό «τσουβάλι» τῶν ἁμαρτιῶν 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 σημεῖο.

* * *

Ἐμεῖς, τί κάνουμε μέ τό δικό μας βαρύ
«τσουβάλι», τά πάθη μας καί τίς ἁμαρτίες μας;
Τό κρατᾶμε στήν ἀγκαλιά μας ἤ τό ἐναποθέτουμε (διά τῆς μετανοίας) στά πόδια τοῦ Χριστοῦ;
Ἀρχιμ. Ἀ. Μ.
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