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Ο ςοόμξπ καηά   

ηξμ Μέγα Βαζίλειξ 

 

 

 

 

 

Ε πνςημπνμκηά, ε αθεηενία ηεξ κέαξ εηήζηαξ θοθιηθήξ θίκεζεξ 

ημο πνόκμο, πμο, πνμ εμενώκ γημνηάζαμε, πνμθαιεί ζε όιμοξ μαξ 

πμηθίιεξ ζθέρεηξ θαη ζοκαηζζήμαηα. Ιπμνεί κα επεκδύεηαη, από 

ηεκ πιαζμαηηθή ιαμπεδόκα ημο θόζμμο, δεκ παύεη, όμςξ, κα 

δεμημονγεί δηάζεζε έκημκεξ εζςζηνέθεηαξ θαη εζςηενηθήξ 

ακαδήηεζεξ. Ο Ιέγαξ Βαζίιεημξ, θαθμπμηείηαη βάκαοζα από ημ 

πκεύμα ημο θόζμμο, θαζώξ πνμβάιιεηαη, αοζαίνεηα, άιιμηε ςξ 

ζύμβμιμ ημο θαηακαιςηηζμμύ, θαη άιιμηε ςξ ζύμβμιμ ηεξ 

θμζμηθήξ εοδαημμκίαξ, ζε μηα επμπή, μάιηζηα, θαηά ηεκ μπμία ε 

ακζνςπόηεηα δμθημάδεηαη από ηεκ θηώπεηα, ηεκ ακέπεηα θαη ηε 
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δοζηοπία, εκώ μ ίδημξ οπήνλε θαη είκαη ημ πνόηοπμ ημο αζθεηηθμύ 

ηδεώδμοξ. 

Οη ζθέρεηξ ημο Αγίμο Βαζηιείμο πενί πνόκμο βμεζμύκ κα 

θαηακμήζμομε ημ μέγεζμξ αοημύ ημο θμνοθαίμο δώνμο πμο πάνηζε 

μ Θεόξ ζημ πιάζμα Σμο, πνμθεημέκμο κα ημ αλημπμηήζεη, κα ημ 

θαιιηενγήζεη, με ζθμπό ηε δηανθή ημο βειηίςζε θαη ηεκ θαηά ημ 

δοκαηόκ μμμίςζε μαδί Σμο. Οη ζθέρεηξ ημο Αγίμο πενί πνόκμο 

είκαη απάκηεζε – θαηαπέιηεξ ζημ πκεύμα ημο ζύγπνμκμο θόζμμο 

πμο δηαθνίκεηαη από μηα ηάζε επημειμύξ ηζμπέδςζεξ εθείκςκ ηςκ 

ζημηπείςκ πμο επηηνέπμοκ ζημκ άκζνςπμ κα γκςνίζεη ημκ εαοηό 

ημο θαη κα πιεζηάζεη ημ Θεό. Γίκαη ε απάκηεζε πνμξ εθείκμοξ πμο 

δηαθενύζζμοκ όηη μ πνόκμξ πενημνίδεηαη ζηα εοηειή θαη 

πεπεναζμέκα όνηα αοηήξ ηεξ δςήξ θαη δεκ επεθηείκεηαη ζηεκ 

αηςκηόηεηα, γηα ηεκ θαηάθηεζε ηεξ μπμίαξ απαηημύκηαη αγώκεξ, 

εζςηενηθέξ ακαμεηνήζεηξ αιιά θαη δηανθήξ ακηηπανάζεζε με ηεκ 

οιηθμβημηηθή ακηίιερε ηεξ ακζνώπηκεξ δςήξ. 

Ε πνώηε δηάζηαζε ημο πνόκμο πμο θαηαγνάθεη μ Ιέγαξ 

Βαζίιεημξ ζημ πενίθεμμ ένγμ ημο «Γηξ ηεκ Γλαήμενμκ» έπεη ζπέζε 

με ημκ Θεό. Ο Θεόξ είκαη οπενάκς ημο πνόκμο θαη, ηαοηόπνμκα, 

είκαη εθηόξ πνόκμο, από ηεκ  άπμρε όηη δεκ έπεη πνμκηθή ανπή θαη 

δε ζ‟ απμθηήζεη πμηέ πνμκηθό ηέιμξ. Υνμκηθή ανπή έπμοκ όια ηα 

δεμημονγήμαηα, δεκ έπμοκ, όμςξ, όια πνμκηθό ηέιμξ. Ηάπμηε μ 

Θεόξ ζήμακε ηεκ έκανλε ημο οιηθμύ θόζμμο, θάπμηε ζα ζεμάκεη ημ 
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ηέιμξ ημο. Αοηό, όμςξ, αθμνά ζηαοιηθά δεμημονγήμαηά Σμο. Σα 

πκεομαηηθά δεμημονγήμαηα, όπςξ μη Άγγειμη θαη ημ εγεμμκηθό 

μένμξ ηεξ ακζνώπηκεξ ύπανλεξ, ε ροπή, δε ζα έπμοκ πμηέ ηέιμξ. 

Δεμημονγήζεθακ αιιά δεκ ελαθακίδμκηαη, δεκ πεζαίκμοκ. 

Ε δεύηενε δηάζηαζε ημο πνόκμο, θαηά ημκ Ιέγα Βαζίιεημ, 

ζπεηίδεηαη με ηεκ ύιε θαη ηεκ πανμύζα δςή. Ο πνόκμξ μμηάδεη με 

μία ζθαίνα πμο θοιά ζημκ θαηήθμνμ θαη δε ζηαμαηά. Ρέεη 

αθαηάπαοζηα απμθαιύπημκηαξ όηη θαη όζα ζπεηίδμκηαη μαδί ημο 

είκαη νέμκηα θαη όπη ζηαζενά. α κα ηαληδεύεη θακείξ με ημ ηναίκμ 

θαη βιέπεη κ‟ απμθαιύπημκηαη μπνμζηά ημο δηαδμπηθά οπένμπα 

ημπία, ηα μπμία, όμςξ, δεκ είκαη ζηαζενά, ελαθακίδμκηαη πνηκ θακ 

ηα ζοκεηδεημπμηήζεη αθήκμκηαξ ζηε ζέζε ημοξ άιια πμο πάκμκηαη, 

με ηε ζεηνά ημοξ, ζημ απύζμεκμ δμπείμ ημο πνόκμο, πμο έπεη ηε 

μμκαδηθή δοκαηόηεηα κα μεηαηνέπεη, αοημζηηγμεί, ημ πανόκ ζε 

πανειζόκ. Αοηή ε δηάζηαζε ημο πνόκμο απμθαιύπηεη ημ πνέμξ ημο 

ακζνώπμο πμο αθμνά ζηεκ ζςζηή αλημπμίεζή ημο πνμθεημέκμο 

αοηόξ κα μεκ πάεη παμέκμξ. Γθείκμξ πμο ημκ ακηημεηςπίδεη με 

αοηή ε ιμγηθή μπμνεί κ‟ ακηεπελέιζεη, με επηηοπία, ζηηξ ζιίρεηξ 

θαη ζηα πνμβιήμαηα ηεξ δςήξ. Ακηηιαμβάκεηαη όηη μ πνόκμξ είκαη 

εοθαηνία εζςηενηθήξ θαιιηένγεηαξ θαη θαηνόξ μεηακμίαξ. 

Γλαγμνάδεη ημκ θαηνό ημο, θαηά ηεκ πνμηνμπή ημο Απμζηόιμο 

Παύιμο, με αθήκμκηαξ ηεκ θάζε ζηηγμή κα πενάζεη ακαλημπμίεηε 
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γηα ηεκ πνμζςπηθή ημο βειηίςζε πμο ζοκηζηά ηεκ απανπή γηα ηε 

βειηίςζε ημο θόζμμο. 

Ε ηνίηε πανάμεηνμξ ημο πνόκμο, θαηά ημκ Ηαππαδόθε Άγημ, 

ζπεηίδεηαη με ηεκ αηςκηόηεηα. Ο πνόκμξ ηεξ πανμύζεξ δςήξ είκαη 

ζηαγόκα ζημκ ςθεακό μπνμζηά ζημ αηειεύηεημ ηεξ αηςκηόηεηαξ. Ηη 

όμςξ, εμείξ μη άκζνςπμη ακηημεηςπίδμομε ημ γεγμκόξ εκηειώξ 

δηαζηνεβιςμέκμ. Δεκ θαηαιαβαίκμομε όηη είμαζηε «πάνμηθμη θαη 

πανεπίδεμμη» ζηεκ γήηκε πναγμαηηθόηεηα, είμαζηε πεναζηηθμί, 

ακέζηημη δηαβάηεξ πμο πμνεύμκηαη πνμξ ηεκ πναγμαηηθόηεηα ηεξ 

αηςκηόηεηαξ, γη‟ αοηό θαη θάκμομε ημ πακ γηα κα πηίζμομε θαη κα 

δεμημονγήζμομε ζ‟ αοηή ηε δςή με ηα θαιύηενα οιηθά, λμδεύμομε 

ηηξ δοκάμεηξ μαξ ζηα εοηειή θαη πεπεναζμέκα, αγκμώκηαξ ηηξ 

ακάγθεξ ημο έζς ακζνώπμο πμο ζα δήζεη αηώκηα όηακ ημ θζανηό 

ημο ζανθίμ πεζάκεη. «Δεκ είμεζα πιαζμέκμη γηα ηε ιίγε δςή. 

Γίμεζα πιαζμέκμη γηα ηεκ αηςκηόηεηα. Δεκ είμεζα πιαζμέκμη γηα ηε 

γε. Γίμεζα πιαζμέκμη γηα ημκ μονακό. Ε γε είκαη ημ θοηώνημ. 

Ηάπμηε ζα μεηαθοηεοημύμε από ημ θοηώνημ ζημκ θήπμ ημο 

παναδείζμο. Όζμη είκαη πηζημί, όζμη έπμοκ ημ δέκδνμ ηεξ δςήξ 

ημοξ γεμάημ θανπμύξ, ζα μεηαθοηεοημύκ ζημκ μονακό. 

„Γπεηγόμεζα, ιέγεη μ Ιέγαξ Βαζίιεημξ, ίκα έγθανπμη θαη πιήνεηξ 

ένγςκ αγαζώκ θοηεοζέκηεξ εκ ης μίθς Ηονίμο, εκ ηαηξ αοιαίξ ημο 

Θεμύ εμώκ ελακζήζςμεκ»[1] 
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Αοηή ε ακηίιερε ημο πνόκμο πνμζθένεη ζε όιμοξ μαξ ηε 

δοκαηόηεηα θαη κα ημκ απμιαύζμμε ζε αοηή ηε δςή θαη κα ημκ 

αλημπμηήζμομε ζηεκ πνμμπηηθή ηεξ άιιεξ. Απμμέκεη ζε εμάξ ε 

επηιμγή – πνόθιεζε, ε δοζθμιόηενε ίζςξ αοηήξ ηεξ δςήξ. Ηαιή 

πνμκηά θαη Γοιμγεμέκε! 

Ανπημ. Γ.Ο. 

[1] Ανπημ. Δακηήι Αενάθεξ, «Άγημη μόκμκ ηόηε;», ζει. 24 
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«Βρέφοσ βραχφ τε και υπομάςθιον» 

 

Σξρ εβαζμιωηάηξρ Μηηοξπξλίηξρ Καζηξοίαπ κ. εοαθείμ 

Ακαιύμκηαξ μ Άγημξ Ηύνηιιμξ Παηνηάνπεξ Αιελακδνείαξ, μ θαη 

οπένμαπμξ ηεξ Tνίηεξ Οηθμομεκηθήξ οκόδμο, ημ γεγμκόξ ηεξ 

Τπαπακηήξ ημο Ηονίμο μαξ Ζεζμύ Υνηζημύ, θαη πνεζημμπμηώκηαξ 

ςξ βάζε ηεκ Αγία Γναθή θαη ζογπνόκςξ ηεκ Ζενά Πανάδμζε, 

πανμοζηάδεη ζημ ιαό ημο θαη δηαπνμκηθά ζε όιμ ημ πιήνςμα ηεξ 

Γθθιεζίαξ, ημ βάζμξ ηεξ Θείαξ Οηθμκμμίαξ θαη ηεξ άθαηεξ 

ζογθαηαβάζεςξ ημο Τημύ θαη Θόγμο ημο Θεμύ. 

Ο ζθμπόξ αοηώκ ηςκ μμηιηώκ ηςκ ζεμθόνςκ Παηένςκ είκαη 

πμημακηηθόξ. Θέιμοκ κα ζνέρμοκ ημ πμίμκηό ημοξ με ημ άδμιμ γάια 

ηεξ πίζηεςξ. 
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Γπηζομμύκ κα ημο πανμοζηάζμοκ: πμημξ είκαη μ Υνηζηόξ, δειαδή 

ηέιεημξ Θεόξ θαη ηέιεημξ Άκζνςπμξ («Θεόξ όιμξ οπάνπςκ, όιμξ 

βνμηόξ γέγμκαξ, όιε ηε Θεόηεηη μίλαξ, ηεκ ακζνςπόηεηα»)1. 

θμπόξ ημοξ, αθόμε, είκαη κα πνμθοιάλμοκ ημ ιαό από ηεκ 

αίνεζε, ώζηε κα μπμνεί, πνεζημμπμηώκηαξ ηεκ αιήζεηα ηεξ 

πίζηεςξ, κα θηάζεη δηα ηεξ θαζάνζεςξ ζημ θςηηζμό θαη ζηε 

ζέςζε. Άιιςζηε, πμημξ είκαη μ ζθμπόξ ηεξ Γθθιεζίαξ; 

Γηαηί οπάνπεη ε Γθθιεζία; Τπάνπεη, γηα κα ζεναεύζεη ημκ 

άκζνςπμ, πνμθεημέκμο κα μπμνέζεη κα δεη ημ πνόζςπμ ημο Θεμύ : 

«Ορόμεζα ημκ Θεόκ θαζώξ εζηί» θαηά ηεκ έθθναζε ημο Ζενμύ 

Γοαγγειηζημύ. 

Αλίδεη κα παναθμιμοζήζμομε ιίγεξ γναμμέξ από αοηήκ ηεκ 

μμηιία ημο Αγίμο Ηονίιιμο: «…Ο μεκ Υνηζηόξ πνμζθενόηακ, 

ιμηπόκ, ζημ ηενό θαη ήηακ μηθνό βνέθμξ πμο αθόμα ζήιαδε, μ δε 

μαθάνημξ ομεώκ, ηημεμέκμξ με ημ πνμθεηηθό πάνηζμα, ημκ 

δέπεηαη μεκ ζηεκ αγθαιηά ημο, γεμάημξ δε με αοηή ηεκ αγαιιίαζε 

εοιμγεί ημκ Θεό θαη ιέεη “Κοκ απμιύεηξ ημκ δμύιμκ ζμο 

Δέζπμηα..”. 

Γοιμγεί δε μ ομεώκ θαη ηεκ αγία Πανζέκμ, επεηδή οπενέηεζε 

ζημ ζεσθό ζέιεμα θαη οπμύνγεζε ζημκ ηόθμ πςνίξ κα οπόθεηηαη 

ζημοξ κόμμοξ πμο δηέπμοκ ηεκ ακζνώπηκε θύζε… 

Ση δε ιέεη γηα ημκ Υνηζηό μ πνμθήηεξ ομεώκ; 
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“Ζδμύ μύημξ θείηαη εηξ πηώζηκ θαη ακάζηαζηκ πμιιώκ εκ ης 

Ζζναήι, θαη εηξ ζεμείμκ ακηηιεγόμεκμκ…”»2 

Α. ημείξμ αμηιλεγόμεμξμ 

Όζμη Σμκ δέπηεθακ ζηεκ δςή ημοξ έγηκακ «ηέθκα Θεμύ». 

Έγηκακ κέμη άκζνςπμη. 

Δηέθογακ ημκ πκεομαηηθό ζάκαημ ημκ μπμίμ πνμθαιεί ε 

αμανηία, ιοηνώζεθακ από ηε δμοιεία ηςκ παζώκ, απέθηεζακ έκακ 

ζύκδεζμμ μαδί Σμο, έγηκακ πνηζημθόνμη θαη ζεμθόνμη θαη 

πνμζεδνεύμοκ μεηά παννεζίαξ ζημ ζνόκμ Σμο ζηεκ Οονάκηα 

Βαζηιεία. 

Κα ζομεζμύμε ηεκ Φςηεηκή ηεκ αμανείηηδα, ημκ άιιμηε 

δηώθηε αύιμ θαη εκ ζοκεπεία ζθεύμξ ηεξ εθιμγήξ, ημ πιήζμξ ηςκ 

Αγίςκ μανηύνςκ θαη ενώςκ ηεξ Πίζηεώξ μαξ, μη μπμίμη γηα ηεκ 

αγάπε Σμο έδςζακ θαη αοηήκ ηεκ δςή ημοξ θαη μείςζακ ηεκ πιάκε 

ηεξ αζεΐαξ όπςξ ράιιεη παναθηενηζηηθά μ ηενόξ ομκμγνάθμξ ζηεκ 

αθμιμοζία ημο Αγίμο Ιεγαιμμάνηονμξ Σνύθςκμξ. 

Β. ημείξμ αμηιλεγόμεμξμ 

ηε δηαδνμμή όιςκ ηςκ αηώκςκ μέπνη ηεκ εμένα ηεξ Δεοηέναξ 

Πανμοζίαξ Σμο, ε πνμθεηεία αοηή ημο δηθαίμο ομεώκ ζα 

επαιεζεύεηαη ζηεκ δςή ηςκ ακζνώπςκ, αιιά ζογπνόκςξ θαη ηςκ 

ιαώκ. Θα ζοκοπάνπμοκ ζηεκ ηζημνία ηεξ ακζνςπόηεημξ δύμ 

θόζμμη. 
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Ο έκαξ θόζμμξ είκαη αοηόξ πμο Σμκ ζέιεη, πμο Σμκ αθμιμοζεί, 

πμο μ Υνηζηόξ είκαη γη‟ αοηόκ όπη απιώξ έκαξ άκζνςπμξ ή έκαξ 

θηιόζμθμξ πμο ήνζε κα πεη μνηζμέκεξ αιήζεηεξ, αιιά μ Ιμκμγεκήξ 

Τηόξ ημο Θεμύ πμο έγηκε άκζνςπμξ δηα θηιακζνςπίακ «ίκα δηα ημο 

ζακάημο θαηανγήζε ημκ ημ θνάημξ έπμκηα ημο ζακάημο ημοηέζηηκ 

ημκ δηάβμιμκ»3 θαη κα ημο δώζεη ηε δοκαηόηεηα ηεξ αηςκίμο δςήξ. 

Ο άιιμξ θόζμμξ είκαη αοηόξ πμο από ηεκ πνώηε ζηηγμή ηεξ 

εμθακίζεώξ Σμο ζηέθεηαη απέκακηί Σμο θαη εκακηίμκ Σμο. 

Όπη μόκμ Σμκ ανκείηαη πεηζμαηηθά, αιιά Σμκ πμιέμεζε θαη ημκ 

πμιεμεί μαδί με όιεξ ηηξ δοκάμεηξ ημο ζθόημοξ. Σμκ εκμπιεί ε 

πανμοζία Σμο: «Απόζηα απ‟ εμμύ, μδμύξ ζμο εηδέκαη μο 

βμύιμμαη»4. 

Υιεοάδεη ηεκ Θεόηεηά Σμο. Σμκ θαηαηάζζεη, όπςξ πάκημηε, 

ζηεκ ηάλε ηςκ θηηζμάηςκ – ηίπμηα πενηζζόηενμ από έκακ 

άκζνςπμ! 

Σμκ ημπμζεηεί ζημ ίδημ επίπεδμ με ημοξ ηδνοηέξ ηςκ 

ζνεζθεηώκ, δεκ ακηέπεη ηεκ αγηόηεηά Σμο θαη ζογπνόκςξ ημκ ιόγμ 

Σμο. 

Ηαη ηα δηθά ημο πάζε ηα αμανηςιά (αοηό είκαη ημ θαηάκηεμά 

μαξ…) ηα πνμζάπηεη ζημ πνόζςπμ ημο Ηονίμο μαξ Ζεζμύ Υνηζημύ. 
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Γπηζομία ημο; Κα μεζμδεύζεη ημκ αθακηζμό ημκ δηθό Σμο θαη 

ημο μοζηηθμύ ζώμαηόξ Σμο, πμο είκαη ε Γθθιεζία. Έηζη, Σμκ 

ζηαονώκεη γηα κα Σμκ ελμκηώζεη. 

Αιιά Γθείκμξ ακίζηαηαη Σνηήμενμξ θαη ζοκακηζηά μιόθιενμ ημ 

ακζνώπηκμ γέκμξ. Πμιεμά ηεκ Γθθιεζία Σμο θαη εθείκε 

πμιεμμομέκε, κηθά θαη ζνηαμβεύεη. 

«…Πόζμη επμιέμεζακ ηεκ Γθθιεζίακ θαη αοημί πμο ηεκ 

πμιέμεζακ δεκ πάζεθακ; Γκώ αοηή ακέβεθε πάκς από ημοξ 

μονακμύξ. Σέημηα δύκαμε έπεη ε Γθθιεζία. Όηακ πμιεμείηαη, 

κηθάεη. Όηακ ηεκ επζνεύμκηαη, οπενηζπύεη. Όηακ βνίδεηαη, γίκεηαη 

ιαμπνόηενε. Δέπεηαη ηναύμαηα θαη δεκ πέθηεη από ηηξ πιεγέξ. 

Ηιοδςκίδεηαη, αιιά δεκ θαηαπμκηίδεηαη. Δένκεηαη από ηηξ 

ηνηθομίεξ, αιιά δεκ καοαγεί. Παιεύεη, αιιά μέκεη αήηηεηε. 

Αγςκίδεηαη ζθιενά, αιιά δεκ κηθηέηαη»5, ζα πεη ζηεκ πενίθεμε 

μμηιία ημο ζημκ Γοηνόπημ μ Άγημξ Ζςάκκεξ μ Υνοζόζημμμξ. 

Γ. ημείξμ αμηιλεγόμεμξμ 

Οη θίιμη Σμο: Γθείκμη πμο πίζηερακ ζημ όκμμά Σμο, όηη Αοηόξ 

είκαη ε μδόξ, ε αιήζεηα, ε δςή θαη ημ θςξ. «Γγώ εημί ε μδόξ θαη ε 

αιήζεηα θαη ε δςή»6. 

Όζμη Σμκ αθμιμύζεζακ, επεηδή είκαη ε Ακάζηαζε θαη ε Δςή. 

«Γγώ εημί ε ακάζηαζηξ θαη ε δςή»7. 
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Γθείκμη πμο έγηκακ μαζεηέξ Σμο, γηαηί πίζηερακ όηη πςνίξ ημκ 

Υνηζηό, ε δςή δεκ έπεη θακέκα κόεμα θαη ημ ζύμπακ είκαη έκα 

πηώμα, έκα μεδέκ, είκαη με μκ, όπςξ έιεγε θαη έγναθε μ Όζημξ 

Ζμοζηίκμξ μ Πόπμβηηξ. 

Όιμη αοημί, με ηεκ ειεύζενε πνμζςπηθή ημοξ επηιμγή, 

δηάιελακ ηεκ Ακάζηαζε θαη πμνεύμκηαη ζηεκ μέιαηκα ζάιαζζα ηεξ 

πανμύζεξ δςήξ με πανά, βηώκμοκ μέζα ημοξ ηεκ Βαζηιεία ηςκ 

Οονακώκ θαη Σμκ θναημύκ ςξ πμιύηημμ ζεζαονό ημοξ μέζα ζηεκ 

αγθαιηά ημοξ, όπςξ μ δίθαημξ ομεώκ. Σμκ έπμοκ 

αγθαιμθμνμύμεκμ. 

Ηαη θαηαιήγεη μ Άγημξ Ηύνηιιμξ: «…Γπεηδή μ μεκ Ζζναήι – εκώ 

ήηακ Ηύνημξ θαη Θεόξ μ Γμμακμοήι, δεκ ημκ ακαγκώνηζε, μύηε 

ζέιεζε κα πηζηέρεη ζ‟ αοηόκ – πνμζέθνμοζε ζακ ζε ιηζάνη μεγάιμ 

από ηεκ απηζηία θαη ζνομμαηίζηεθε θη έπεζε. Ακαζηήζεθακ δε 

πμιιμί, δειαδή όζμη επίζηερακ ζ‟ αοηόκ. Γηαηί μεηαθοηεύηεθακ από 

ηε ιαηνεία ημο μςζασθμύ κόμμο ζηεκ πκεομαηηθή ιαηνεία θαη, εκώ 

είπακ μέζα ημοξ ημ πκεύμα ηεξ δμοιείαξ, έπμοκ πιμοηηζηεί από ημ 

πκεύμα πμο ειεοζενώκεη, δειαδή ημ Άγημ Πκεύμα. Έγηκακ 

θμηκςκμί ζείαξ θύζεςξ. Αληώζεθακ ηεξ οημζεζίαξ θαη δμοκ με ηεκ 

ειπίδα κα θαηαθηήζμοκ θαη αοηή ηεκ άκς πόιε, δειαδή ηε Βαζηιεία 

ηςκ Οονακώκ»8. 

Αοηή ε γημνηή μαξ πνμζθαιεί ζηεκ μμκαδηθή ζοκάκηεζε μαδί 

Σμο. Γίκαη πνόζθιεζε θαη πνόθιεζε. «Δεύηε θαη εμείξ, άζμαζηκ 
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εκζέμηξ, Υνηζηώ ζοκακηεζώμεκ, θαη δελώμεζα αοηόκ, μο ημ 

ζςηήνημκ, μ ομεώκ εώναθεκ»9. 

Θα ηξ πεηύςξρμε; 

1 Ηακόκαξ Ιεηαμμνθώζεςξ 

2 Αγίμο Ηονίιιμο Αιελακδνείαξ, από ηεκ μμηιία ΖΒ‟, Γηξ ηεκ 

Τπακηήκ ημο Ηονίμο εμώκ Ζεζμύ Υνηζημύ, P.G. , ηόμμξ 77μξ 

Ηακόκαξ Ιεηαμμνθώζεςξ 

3 Γβν. 2,14 

4 Ζώβ θα‟,14 

5 Γηξ Γοηνόπημκ, μμηι. Β‟, 1, ΓΠΓ 33, 124 – MG 52, 402 

6 Ζςάκ. 14,6 

7 Ζςάκ. 11,25 

8 Αγίμο Ηονίιιμο Αιελακδνείαξ, από ηεκ μμηιία ΖΒ‟, Γηξ ηεκ 

Τπακηήκ ημο Ηονίμο εμώκ Ζεζμύ Υνηζημύ, P.G. , ηόμμξ 77μξ 

9 ηηπενό Γζπενηκμύ Τπαπακηήξ 
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ρμέμηερνη ηξρ Μακαοιωηάηξρ Υοιζηξδξύλξρ ζηξ "Σύπξ ηηπ 

Κροιακήπ" (21/5/2006) 

H εκόηεηα ηςκ Xνηζηηακώκ είκαη ζεμακηηθόξ πανάγςκ γηα ηεκ 

δηαθύιαλε ημο πμιηηηζμμύ θαη ηεξ θιενμκμμηάξ ηεξ ακζνςπόηεηαξ 

από ηεκ επέιαζε όιςκ όζμη ζέιμοκ ημκ άκζνςπμ άβμοιμ, πςνίξ 

μκήμε θαη πςνίξ δύκαμε ακηίζηαζεξ ζηεκ αζιηόηεηα θαη ηεκ 

απακζνςπηά θαη κα επηβάιμοκ ημ ζογθνεηηζηηθό αμάιγαμα ηεξ 

Nέαξ Eπμπήξ. Kαη αοηή ηεκ εκόηεηα δειώκεη όηη ζέιεη κα 

πνμςζήζεη με ηεκ επίζθερε ημο ζηεκ έδνα ημο Παγθμζμίμο 

ομβμοιίμο ηςκ Eθθιεζηώκ, ζηε Γεκεύε, μ Aνπηεπίζθμπμξ 

Aζεκώκ θαη πάζεξ Eιιάδμξ θ. Xνηζηόδμοιμξ ζημκ TηK. H 

Eπίζθερε ανπίδεη ημ πνμζεπέξ άββαημ, 27 Mαΐμο, θαη 

μιμθιενώκεηαη ηεκ 1 Iμοκίμο. Eθθνάδεη επίζεξ ηεκ ηθακμπμίεζε 

ημο, δηόηη ε ακηίδναζε " ζηηξ αζιηόηεηεξ θαη ζηεκ πνμζβμιή ημο 

ζνεζθεοηηθμύ ζοκαηζζήμαημξ ηςκ Xνηζηηακώκ" με ηεκ ηαηκία 

"Kώδηθαξ Nηα Bίκηζη" ήηακ ζε όιμ ημκ θόζμμ ήπηα θαη 

πμιηηηζμέκε.  

TηK. Mαθανηόηαηε πμηόξ είκαη μ ζθμπόξ ημο ηαληδίμο ζαξ ζηεκ 

έδνα ημο Παγθμζμίμο ομβμοιίμο ηςκ Eθθιεζηώκ; 

Mαθ. ημ ΠE μεηαβαίκς μεηά από ηεκ εογεκηθή πνόζθιεζε ημο 

Γεκηθμύ Γναμμαηέα ημο δνα άμημοει Kόμπηα. θμπόξ ηεξ 

επίζθερεξ μμο αοηήξ είκαη κα πνμςζήζς ηεκ εκόηεηα ηςκ 

Xνηζηηακώκ μπνμζηά ζηηξ πνμθιήζεηξ ηςκ θαηνώκ. Kμηκή είκαη ε 

δηαπίζηςζε όηη μη επηζέζεηξ θαηά ημο Xνηζηηακηζμμύ έπμοκ 

πιεζοκζεί ημκ ηειεοηαίμ θαηνό θαη έπμοκ ζθμπό κα 

απμδοκαμώζμοκ ημ πανμπμηό θαη ειπηδμθόνμ μήκομα Tμο θαη κα 

πνμςζήζμοκ ζνεζθεοηηθά ηηξ δμλαζίεξ ηεξ "Nέαξ Eπμπήξ", πμο 
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αηπμαιςηίδμοκ ηηξ ροπέξ θαη ηηξ μεηαηνέπμοκ ζε άβμοια όνγακα 

ημο Oνγμοειηακμύ Mεγάιμο Aδειθμύ. Πίζηε μμο είκαη όηη ε 

εκόηεηα ηςκ Xνηζηηακώκ μπμνεί κα απμηειέζεη ακαζπεηηθό 

πανάγμκηα ζ' αοηέξ ηηξ απάκζνςπεξ επηδηώλεηξ. 

TηK. Kάπμημη όμςξ ζαξ ζεςνμύκ ζοκηενεηηθό, πμο δεκ 

απμδέπεηαη ηηξ ελειίλεηξ ηςκ θαηνώκ... 

Mαθ. Aκ ζοκηενεηηζμόξ είκαη ε δηαθύιαλε ημο ακζνώπηκμο 

πνμζώπμο, ηςκ ακζνςπίκςκ δηθαηςμάηςκ θαη ηςκ ζνεζθεοηηθώκ 

ειεοζενηώκ, ηεξ ειεύζενεξ ζοκείδεζεξ θαη ηεξ θμηκςκηθήξ 

δηθαημζύκεξ, ηόηε καη, είμαη ζοκηενεηηθόξ. Kμηηάληε, όπςξ είπα θαη 

πνμεγμομέκςξ, ε Xνηζηηακμζύκε δέπεηαη μηακ μιμμέηςπε επίζεζε. 

Mε ημ κόζμ εοαγγέιημ ημο Iμύδα θαη ημ βηβιίμ ημο Nηακ Mπνάμοκ 

"Kώδηθαξ Nηα Bίκηζη", ηα μπμία οπμζηενίπζεθακ με ηενάζηηα πμζά 

γηα δηαθήμηζε θαη πνμώζεζε εμπμνηθή, ε επίζεζε θηοπά ημκ 

Xνηζηηακηζμό ζηε νίδα ημο, δειαδή ζηε ζεόηεηα ημο Iεζμύ 

Xνηζημύ. Aπμννίπημκηαξ ηεκ Aκάζηαζε Tμο, ημκ οπμβαζμίδεη ζε 

έκα θμηκό ζκεηό θαη μάιηζηα απαηεώκα. Mε εοπανίζηεζε είδα όηη ε 

ακηίδναζε ζηηξ αζιηόηεηεξ αοηέξ θαη ζηεκ πνμζβμιή ημο 

ζνεζθεοηηθμύ μαξ ζοκαηζζήμαημξ ήηακ ήπηα θαη πμιηηηζμέκε από 

όιμοξ ημοξ Xνηζηηακμύξ. Hηακ μηα απάκηεζε ζ' αοημύξ πμο 

πόκηανακ ζηεκ πνόθιεζε θαη ζηεκ δοκαμηθή ακηίδναζε μαξ γηα κα 

πμοιήζμοκ αθόμε πενηζζόηενα εηζηηήνηα. Mε ηεκ επηδεηπζείζα 

θνόκεζε ηςκ Xνηζηηακώκ θαη ηεκ απόννηρε όιςκ ηςκ θνηηηθώκ 

από μόκε ηεξ ε ηαηκία έπεζε αμέζςξ ζηε ιήζε, πνμξ δεμία θαη 

πηθνία όζςκ επέκδοζακ ζ' αοηήκ. O ηνόπμξ ακηημεηώπηζεξ ηεξ 

πνόθιεζεξ ήηακ μηα ζεμακηηθή έκδεηλε γηα ηεκ εκόηεηα όιςκ ηςκ 

Xνηζηηακώκ, πμο δείπκεη όηη θμηκά δεηήμαηα έπμομε θαη θμηκέξ 

ανπέξ. Aοηέξ πνέπεη κα ηηξ ημκώζμομε. Eίπα παιαηόηενα όηη μ 

Xνηζηηακηζμόξ πέναζε ζηα 2000 πνόκηα ημο ηόζεξ θαηαηγίδεξ, πμο 

έπεη ζοκεζίζεη κα με θμβάηαη ηηξ όπμηεξ δμθημαζίεξ. Oη δηώθηεξ 
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ημο, από ημοξ Pςμαίμοξ Aοημθνάημνεξ έςξ ημοξ άζεμοξ 

δηθηάημνεξ ημο 20μύ αηώκα, κόμηζακ όηη ημκ ελαθάκηζακ θαη όηη 

επέβαιακ ζημοξ ακζνώπμοξ ηε ζέιεζε ημοξ, Aπαηήζεθακ όμςξ. 

Aοημί ελαθακίζηεθακ, εκώ μ Xνηζηηακηζμόξ δεη θαη ακαπηύζζεηαη. 

Eκα είκαη ημ μοζηηθό ηεξ επηβίςζεξ ημο. H αγηόηεηα ηςκ 

Xνηζηηακώκ θαη πνώηα ηςκ πμημέκςκ ημοξ. Aκηίζεηα 

Aοημθναημνίεξ, πμιηηηζμμί, ηζπονόηαηεξ θμζμηθέξ ελμοζίεξ, 

ζομπενηθμνέξ θαη ηδεμιμγίεξ με ηενάζηηα δύκαμε επηννμήξ 

ελαθακίζηεθακ, δηόηη μύηε ε ηζπύξ ηεξ ελμοζίαξ, μύηε ηα πνήμαηα, 

μύηε μη ηθακόηεηεξ ηςκ εγεηώκ μπμνμύκ κα πνμθοιάλμοκ ηα 

ακζνώπηκα θαηαζθεοάζμαηα από ηεκ παναθμή θαη ηεκ ελαθάκηζε. 

H επηηοπία ιμηπόκ γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ηεξ θάζε πνόθιεζεξ θαη 

γηα ημ λεπέναζμα ηεξ θάζε δμθημαζίαξ, όζμ μεγάιε θη ακ θαίκεηαη, 

είκαη ε εκόηεηα θαη ε αγηόηεηα ηςκ Xνηζηηακώκ . 

TηK. Mηιάηε γηα ηεκ εκόηεηα ηςκ Xνηζηηακώκ όηακ ζήμενα ε 

Oνζμδμλία είκαη πμιοδηαζπαζμέκε θαη μη ημπηθέξ Eθθιεζίεξ μηθνή 

ζοκμπή έπμοκ μεηαλύ ημοξ. Πώξ είκαη δοκαηό κα θάκεη έηζη 

αηζζεηή ηεκ πανμοζία Tεξ ζημ ζύγπνμκμ θόζμμ; 

Mαθ. Θα ζαξ πς μόκμ ημύημ, όηη ε Oνζμδμλία ζήμενα είκαη πμιύ 

ηζπονόηενε από ημοξ Xνηζηηακμύξ ηςκ ηνηώκ πνώηςκ αηώκςκ, ή 

απ' αοημύξ πμο οπέζηεζακ θαηά ημκ 20ό αηώκα ηε θμβενή 

δμθημαζία ημο άζεμο μιμθιενςηηζμμύ. O Θεόξ βμήζεζε ε 

Oνζμδμλία κα έπεη έκα μεγάιμ πιεμκέθηεμα. Δεκ πήνε ημ δνόμμ 

ημο εθθμζμηθεομέκμο Xνηζηηακηζμμύ. Δεκ απμσενμπμίεζε ηε 

Θαηνεία θαη απέθογε ημκ πεηναζμό κα απμθηήζεη θμζμηθή ελμοζία. 

Πίζηε μμο είκαη όηη πανά ηα εζςηενηθά μαξ πνμβιήμαηα ηζπύεη 

εθείκμ πμο είπε μ μεγάιμξ ζύγπνμκμξ ηζημνηθόξ ηήβεκ Pάκζημακ, 

όηη μ 21μξ αηώκαξ ζα είκαη μ αηώκαξ ηεξ Oνζμδμλίαξ. Aοηό 

βεβαίςξ ζεμαίκεη ηενάζηηα εοζύκε όιςκ ηςκ Oνζμδόλςκ, κα μεκ 
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απμμεηώζμομε με ηα ιάζε μαξ ηεκ πκεομαηηθή δύκαμε ηεξ 

Πίζηεςξ μαξ.  

TηK. Oη Πνμηεζηάκηεξ, πμο απμηειμύκ ημ μεγαιύηενμ ημήμα 

ημο Παγθμζμίμο ομβμοιίμο ηςκ Eθθιεζηώκ, έπμοκ θάκεη πμιιά 

ακμίγμαηα ζηα ζέμαηα ηεξ πμημακηηθήξ, εθθιεζημιμγηθήξ θαη 

εζηθήξ δηδαζθαιίαξ ηεξ Eθθιεζίαξ. Aοηά δεκ απμηειμύκ εμπόδημ 

ζηεκ επηθμηκςκία ηςκ Oνζμδόλςκ μαδί ημοξ; Mαθ. Eμείξ 

πνμζεοπόμαζηε οπέν ηεξ ηςκ πάκηςκ εκώζεςξ. Oμςξ 

παναμέκμομε εδναίμη θαη ζηαζενμί ζημοξ Kακόκεξ ηεξ Eθθιεζίαξ 

μαξ θαη ζηεκ αοζεκηηθή δηδαζθαιία ημο Kονίμο μαξ θαη ηςκ 

Παηένςκ ηεξ Eθθιεζίαξ. ημ ΠE θαηαζέημομε με αγάπε ηηξ 

ανπέξ μαξ αοηέξ θαη επηδεημύμε, θαηά ημ δοκαηό, κα οπάνπεη 

ζομθςκία θαη θμηκή ακηημεηώπηζε δηάθμνςκ δεηεμάηςκ. Tέημηα 

δεηήμαηα είκαη ημο πενηβάιιμκημξ, ηςκ μεηακαζηώκ, ηεξ πείκαξ 

θαη ηςκ αζζεκεηώκ πμο μαζηίδμοκ ημοξ θαημίθμοξ ηςκ 

ακαπηοζζμμέκςκ πςνώκ, ηεξ αδηθίαξ πμο επηθναηεί ζημκ πιακήηε. 

Πανάιιεια ζηαζενά οπμζηενίδμομε ηε δηαηήνεζε ηςκ εζηθώκ 

πνηζηηακηθώκ αληώκ, όπςξ είκαη μ γάμμξ θαη ε μηθμγέκεηα.  

TηK. Nα αιιάλμομε ζέμα. Πώξ βιέπεηε ηεκ πανμοζία ηςκ 

Mμοζμοιμάκςκ ζηεκ Eονώπε; 

Mαθ. Oη ζοκάκζνςπμη μαξ αοημί μεηακάζηεοζακ ζηεκ Eονώπε, 

όπη γηαηί ήζειακ κα κα εγθαηαιείρμοκ ηεκ μηθμγέκεηα θαη ηεκ 

παηνίδα ημοξ, αιιά γηα κα λεθύγμοκ από ηεκ πείκα θαη από ηε 

μηδένηα θαη κα γκςνίζμοκ μηα θαιύηενε δςή. Eμείξ ςξ Xνηζηηακμί 

δεκ μπμνμύμε πανά κα ημοξ ζηενίδμομε θαη κα ημοξ δείπκμομε ηεκ 

αγάπε μαξ με θάζε ηνόπμ. Tμ πνόβιεμα ζήμενα ζηεκ Eονώπε δεκ 

είκαη ηόζμ μη Mμοζμοιμάκμη μεηακάζηεξ, όζμ μη Eονςπαίμη 

Xνηζηηακμί, πμο πάκμοκ ζοκ ης πνόκς ημκ πνμζακαημιηζμό ημοξ 

ζηε δςή. Ωξ πνμξ ηα δηθαηώμαηα ηςκ Mμοζμοιμάκςκ, αοημί 

πνέπεη κα απμιαμβάκμοκ ηα ίδηα με θάζε άιιμ Eονςπαίμ πμιίηε 
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θαη κα έπμοκ ηηξ ίδηεξ οπμπνεώζεηξ θαη βεβαίςξ κα μεκ γίκεηαη ε 

ακέπεηα ημοξ αθμνμή εθμεηάιιεοζεξ ημοξ. Aιιμ ζέμα είκαη όηη θαη 

μη Xνηζηηακμί πνέπεη κα απμιαμβάκμοκ ηα ίδηα δηθαηώμαηα ζηηξ 

ηζιαμηθέξ πώνεξ, θάηη πμο μέπνη ηώνα είκαη δεημύμεκμ.  

TηK. Mαθανηόηαηε ζα επηζθεθζήηε θαη ηηξ οπενεζίεξ ημο OHE. 

Mαθ. Mάιηζηα. Θέις κα ηημήζς ημοξ ακζνώπμοξ πμο οπό 

δύζθμιεξ ζοκζήθεξ αγςκίδμκηαη γηα ηεκ εηνήκε θαη ηεκ θμηκςκηθή 

δηθαημζύκε ζημκ θόζμμ. Θα ημοξ δηαβεβαηώζς όηη ε Eθθιεζία 

ζομβάιιεη με απμθαζηζηηθό ηνόπμ ζηεκ εμπέδςζε ηςκ ανπώκ 

αοηώκ, ζηε ζοκμπή θαη ηεκ εηνεκηθή ζοκύπανλε ιαώκ θαη 

πμιηηηζμώκ θαη όηη μη δηαζνεζθεηαθμί δηάιμγμη βμεζάκε ηηξ 

πνςημβμοιίεξ ημοξ γηα παγθόζμηα θαηαιιαγή θαη ζοκεκκόεζε. 

TηK. H Γεκεύε είκαη θαη ε παηνίδα ημο Kαιβίκμο, πμο δεκ 

δηαθνίζεθε γηα ηε δεμμθναηηθόηηεηα θαη ηεκ ακεθηηθόηεηα ημο 

πνμξ ηεκ εηενόηεηα ημο άιιμο... 

Mαθ. Eίκαη θαη ε παηνίδα ημο Eννίθμο Nηοκάκ θαη ημ θέκηνμ 

ημο Δηεζκμύξ Eνοζνμύ ηαονμύ. Πάκηςξ δεκ επηζθέπημμαη ηε 

Γεκεύε γηα κα θάκς θνηηηθή ζημ πανειζόκ. Tμ ζεμακηηθό ζήμενα 

είκαη ημ μέιιμκ ημο Xνηζηηακηζμμύ, ημ μέιιμκ ημο ακζνώπμο θαη 

γηα ημ μέιιμκ αοηό πνεηάδεηαη κα βνμύμε μη Xνηζηηακμί αοηά πμο 

μαξ εκώκμοκ, γηα κα ακηημεηςπίζμομε απμηειεζμαηηθόηενα ηηξ 

πνμθιήζεηξ ημο 21μο αηώκα. 

TηK. Πνόθιεζε είκαη θαη ε παγθμζμημπμίεζε θαη ε Nέα Eπμπή... 

Mαθ. Aζθαιώξ. Tμ είπα ήδε. Eμείξ ζοκεπώξ μηιάμε κα ζοκεπίζεη 

κα οπάνπεη μ εονςπασθόξ πμιηηηζμόξ μαξ, μ πμιηηηζμόξ πμο 

ζηενίδεηαη ζηεκ Aζήκα, ζηε Pώμε θαη ζηεκ Iενμοζαιήμ, κα 

ελαθμιμοζήζεη μ ειεύζενμξ ζηε ζθέρε θαη ζηε ζοκείδεζε 

άκζνςπμξ κα είκαη θέκηνμ ημο πμιηηηζμμύ, ςξ μμκαδηθό 

δεμημύνγεμα ημο Θεμύ, κα μεηςζμύκ μη ακηζόηεηεξ μεηαλύ ιαώκ 

θαη ακζνώπςκ, κα δηαηενεζεί ε ηδηαηηενόηεηα ημο θάζε ιαμύ θαη 
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ημο θάζε πμιηηηζμμύ. H επηδίςλε κα μηιάκε όιμη μη άκζνςπμη ζημκ 

πιακήηε μηα γιώζζα, κα απμδεπζμύκ όιμη μηα ζογθνεηηζηηθή 

ζνεζθεία, κα κηύκμκηαη ημ ίδημ, κα ηνώκε ημ ίδημ, κα 

ζομπενηθένμκηαη ημ ίδημ κα ζθέπημκηαη ημ ίδημ θαη ζύμθςκα με ηηξ 

επηηαγέξ ημο εθάζημηε ηζπονμύ ημο θόζμμο ημύημο, είκαη ε 

δηαμόνθςζε ηεξ θόιαζεξ ζηε Γε θαη πνμθαιεί δέμξ ζε θάζε 

ζθεπηόμεκμ άκζνςπμ θαη ε ζθέρε αθόμε ηέημηςκ εθηαιηηθώκ - 

απμθαιοπηηθώκ θαηαζηάζεςκ. Eίμαη βέβαημξ όηη μ Θεόξ δεκ ζα ηηξ 

επηηνέρεη, θαη μ άκζνςπμξ, με μπνμζηάνε ηεκ Eθθιεζία, ζα 

ακηηζηαζεί με όιεξ ημο ηηξ δοκάμεηξ γηα κα μεκ μεηαηναπεί ζε 

δίπμδμ δώμ, πςνίξ βμύιεζε, πςνίξ ζθέρε, πςνίξ ζοκαίζζεμα.  

TηK. Oμςξ ημ ΠE δεκ πνμςζεί ηεκ παγθμζμημπμίεζε; 

Kαζόιμο. Kαη εκ πάζε πενηπηώζεη ζαξ δηαβεβαηώ όηη ακ δμύμε όηη 

ζομβαίκεη αοηό αμέζςξ ζα απμπςνήζμομε από ημ ΠE. Πνέπεη 

κα πς όηη μέπνη ηώνα οπάνπεη ζοκεκκόεζε, οπάνπεη δηάιμγμξ, 

οπάνπεη θαηακόεζε μεηαλύ μαξ θαη ζεβαζμόξ ηεξ ηδημπνμζςπίαξ 

ημο θαζεκόξ μέιμοξ ημο ΠE. Mάιηζηα μεηά ηεκ πνόζθαηε Γεκηθή 

οκέιεοζε ζημ Πόνημ Aιεγθνε όιεξ μη απμθάζεηξ ιαμβάκμκηαη με 

ζοκαίκεζε, δειαδή μμόθςκα, πμο μαξ δηεοθμιύκεη, αθμύ μη 

Oνζόδμλμη απμηειμύμε μεημρεθία ζημ ΠE. Aιιμ ιμηπόκ ε μεηαλύ 

μαξ γκςνημία θαη άιιμ ε δηάζεζε επηβμιήξ μηαξ ζομπενηθμνάξ, 

θάηη πμο μαξ βνίζθεη ακηίζεημοξ. 

TηK. Tειηθά Mαθανηόηαηε είζζε εζκηθηζηήξ, δηεζκηζηήξ, 

μηθμομεκηζηήξ; Tί είζζε;  

Mαθ. Tίπμηε από αοηά θαη είμαη θαη ακηίζεημξ ζηηξ ηαμπέιεξ 

πμο βάδεη μ έκαξ ζημκ άιιμ. Aγαπώ ημκ Θεό, ημκ ςηήνα μμο 

Iεζμύ Xνηζηό, ηεκ Eθθιεζία, ηεκ Παηνίδα μμο θαη είμαη άκζνςπμξ 

θαη πμιίηεξ ηεξ Oηθμομέκεξ. Kαηαηάληε με εζείξ με βάζε αοηά πμο 

ζαξ είπα... 
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TηK. αξ εοπανηζηώ γηα ηε ζοκέκηεολε 

Mαθ. Kη εγώ ζαξ εοπανηζηώ. 

 

Γ. Κ. Παπαζακαζόπμοιμξ 
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Ο Χριςτόσ μασ καλεί  

                                      να απολέςουμε  

                                                                    τον εαυτό μασ... 

 

Πνόθεηηαη γηα θνάζε δηθμνμύμεκε, όπςξ θάζε ηη πμο ιέγεηαη γηα ημκ 

ζάκαημ. Ιήπςξ ζεμαίκεη ηεκ αοημθαηαζηνμθή; Πμιιμί είκαη εθείκμη πμο 

δέπμκηαη αοηή ηεκ ενμεκεία θαη επηπεηνμύκ κα ηεκ εθανμόζμοκ. 

οκήζςξ εοηοπώξ απμηογπάκμοκ, αιιά ημοξ απμμέκεη ε πιεγή ηεξ 

πνμηαθηηθήξ ημοξ απόπεηναξ. Ο ιόγμξ ημο Ηονίμο ζεμαίκεη ζηεκ 

πναγμαηηθόηεηα ηεκ απμδμπή εθείκεξ ηεξ δηαδηθαζίαξ απέθδοζεξ έςξ όημο 

θηάζμομε ζημ ζεμείμ κα βνμύμε όηη μέζα μαξ οπάνπεη έκαξ αιεζηκόξ θαη 

βαζύξ εαοηόξ πμο ακήθεη ζηεκ αηςκηόηεηα θη έκα άιιμ νεπό «εγώ» πμο 

πνέπεη κ‟ απμβάιιμομε. 

Υνεηάδεηαη κα απμιέζμομε αοηόκ ημκ ελςηενηθό εαοηό πνμθεημέκμο κα 

δήζμομε με απιόηεηα. 
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Πμιιμί κμμίδμοκ όηη απμθημύκ ηε ζοκείδεζε ηεξ ύπανλήξ ημοξ μέζα από 

ηεκ αοημεπηβεβαίςζε θαη γη‟ αοηό απαηημύκ ακαγκώνηζε από ημοξ άιιμοξ. Ηαη 

βέβαηα ακηηδνμύκ, πνμζπαζώκηαξ κα οπεναζπηζζμύκ ηεκ εαοηό ημοξ απέκακηη 

ζ‟ αοημύ ημο είδμοξ ηεκ επίζεζε. Έκαξ ηνόπμξ οπάνπεη γηα κα απμδεπημύμε 

ηε με αοηό-δηθαίςζε θαη κα ζηαμαηήζμομε κα οπμγναμμίδμομε ηεκ ύπανλε μαξ 

απέκακηη ζημοξ ηνίημοξ: Ιόκμ εάκ πηζηέρμομε -με ηε δύκαμε ηεξ εμπεηνίαξ- 

όηη μη άιιμη πνάγμαηη δέπμκηαη ηεκ ύπανλή μαξ θαη μαξ αγαπμύκ. Δεκ μαξ 

ανθεί όηη μ Θεόξ μαξ γκςνίδεη θαη μαξ αγαπά. Έπμομε ακάγθε ηεκ 

επηβεβαίςζε ημο πιεζίμκ, έζης εκόξ ακζνώπμο, πμο ζα μαξ πεη «είζαη 

μμκαδηθόξ γηα μέκα». 

Ο Γθαμπνηέι Ιανζαί επημέκεη ζ‟ έκα βηβιίμ ημο όηη ημ κα πεη θάπμημξ ζ‟ 

έκα πνόζςπμ «ζ‟ αγαπώ» είκαη ζακ κα ημο ιέεη «δεκ ζα πεζάκεηξ πμηέ» ή 

αιιηώξ «είζαη ηόζμ πμιύηημμξ γηα μέκα πμο ζα ζε ακαγκςνίζς εκώπημκ ημο 

Θεμύ, έζης θη ακ θακείξ άιιμξ δεκ ημ θάκεη, εθηόξ από ημκ Θεό θαη μέκα». 

Θα επηηοπαίκαμε πμιιά ακ ήμαζηακ πνόζομμη κα ακαγκςνίζμομε μ έκαξ ημκ 

άιιμ, έζης θη ακ ε ύπανλε απμηειεί γηα μαξ μία πνόθιεζε, εκίμηε θαη μηα 

ακηηπαιόηεηα, θαη μαξ θένκεη θόβμ. Ιε αοηόκ ημκ ηνόπμ ζα μδεγμύμαζηε 

πνμξ ηεκ ςνημόηεηα πμο ζα μαξ επέηνεπε κα ακαγκςνίδμομε μ έκαξ ημκ άιιμ 

θαη κα μανηονμύμε ηεκ μμκαδηθόηεηά ημο, ακελανηήηςξ θόζημοξ. 

Θα πνέπεη κα βνμύμε ημ θμονάγημ κα πμιεμήζμομε εκάκηηα ζημκ θόβμ πμο 

μαξ απμζαννύκεη από ηεκ ακαγκώνηζε ημο άιιμο θαη κα ημκ λεπενάζμομε. ε 

θάζε βήμα ζα πνέπεη κα απμπμημύμαζηε ημκ εαοηό μαξ, γηα κα αθήκμομε 

πώνμ ζημ είκαη ημο άιιμο. Ηαιμύμαζηε ζηαδηαθά κα ζακαηώκμομε ημκ εαοηό 

μαξ, ώζηε μ πιεζίμκ μαξ κα δήζεη, θαηά ημκ ιόγμ ημο Αγίμο Ζςάκκε ημο 

Πνμδνόμμο: «Γθείκμκ δε αολάκεηκ, εμέ δε ειαηημύζζαη». Έηζη μ ζάκαημξ ημο 

εαοημύ ζεμαίκεη όηη αθήκμομε μέζα μαξ μόκμ όηη είκαη μοζηώδεξ γηα κα 
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δήζμομε με πιενόηεηα. (Ιεην. Άκημκο ημο μονόδ 

Πενημδηθό «Γπίγκςζε»). 
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ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ 

 

Ευχαριςτούμε θερμα τον Σεβαςμιώτατο Ποιμενάρχη μασ κ.κ. 

Δανιήλ, που από την πρώτη ςτιγμή αγκάλιαςε και ςτήριξε την 

έκδοςη του Ψηφιακού Περιοδικού τησ Ενορίασ μασ.   


