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"Λαμπαδηφόροι καί φωτολαμπεῖς, θεοφεγγεῖς καί θεοφόροι" γιορτάζουμε τό Ἅγιο Πάσχα. Φῶς, πολύ
Φῶς "λούζει" τήν ὕπαρξή μας ἀλλά
καί ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη "ἐκ
τοῦ ἀνεσπέρου φωτός" τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ "τήν μίαν
τῶν Σαββάτων τήν βασιλίδα καί
κυρία" ἡμέρα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Αὐτό τό Φῶς φωτίζει καί διαλύει, κατά συνέπεια, τά σκοτάδια
τῆς ἀμαρτίας τῶν γεναρχῶν.

Τό ἴδιο Φῶς καταργεῖ τήν κόλαση,
αὐτή τή "φυλακή" τοῦ ἀνθρώπινου
"εἶναι", ὅταν ζεῖ μέσα στήν ἀμαρτία,
ταυτόχρονα δέ εἶναι καί τό περιεχόμενο τοῦ "παραδείσου" τῆς ἀναστημένης ἀνθρώπινης ψυχῆς!...
Αὐτό τό Φῶς καθαρίζει τίς ἀνθρώπινες αἰσθήσεις μέ τό νά τίς μεταμορφώνει σέ Χριστοαισθήσεις!...
Τό ἴδιο Φῶς εἶναι τό ἀνέσπερο Φῶς
πού πηγάζει ἀπό τόν Τάφο τοῦ Χριστοῦ, γι' αὐτό καί σήμερα πού γιορ-
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τάζουμε τήν Ἀνάσταση "πάντα πεπλήρωται Φωτός, οὐρανός τε καί
γῆ, καί τά καταχθόνια...".
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τό Φῶς τό
Ἀληθινό, πού φωτίζει καί ἁγιάζει
κάθε ἄνθρωπο, μέ τήν Ἀνάστασή
Του συνανέστησε καί "παγγενῆ τόν
Ἀδάμ", πού σημαίνει πώς ἄλλαξε
καί τή ροή τῶν γεγονότων τῆς
ἀνθρώπινης ἱστορίας, μιᾶς καί τή
θέση τῆς φθορᾶς τήν πῆρε ἡ ἀφθαρσία καί τοῦ θανάτου ἡ ἀθανασία.
Ὅ,τι εἶχε νά πεῖ ὁ Θεός στόν
ἄνθρωπο τό εἶπε μέ τό στόμα τοῦ
Λόγου Του κατά τήν τρίχρονη παρουσία Του στή γῆ. Στά τρία αὐτά
χρόνια ὁ Λόγος δόθηκε στή σπορά.
Ἐπίσης ὅ,τι εἶχε νά κάνει ὁ Θεός
γιά τόν ἄνθρωπο, τό ἔκανε "ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ", "ἐν Ὧ, ἔχομεν τήν ἀπολύτρωσιν διά τοῦ αἵματος Αὐτοῦ, τήν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατά τόν πλοῦτον τῆς
χάριτος Αὐτοῦ" (Ἐφεσ. 1, 7).
Στήν προκειμένη περίπτωση μποροῦμε νά θυμηθοῦμε τά λόγια τοῦ
ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ "ὅτι παρά Σοι
πηγή Ζωῆς Κύριε, ἐν τῷ Φωτί Σου
ὀψόμεθα Φῶς" (Ψαλμ. 35,9), διότι
πραγματικά "Φῶς Κυρίου πνοή
ἀνθρώπων" (Παροιμ. 20,27), μέ τή
ζωαρχική ἐκείνη ἔννοια τοῦ Φωτός
πού ἐκπηγάζει ἀπό τόν Τάφο τοῦ
Θεανθρώπου καί δίνει τήν ἀληθινή
Ζωή.
Γιά νά ζήσει, ὅμως, καί νά χαρεῖ
τίς διαστάσεις αὐτῆς τῆς "ἐν τῶ
Φωτί" ζωῆς ὁ ἄνθρωπος θά πρέπει
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νά εἶναι "υἱός φωτός" (Ἰωάν. 12,36),
νά ἔχει, δηλαδή, ἀποδεχθεῖ πλήρως
τά γεγονότα τῆς Θείας Οἰκονομίας
καί τό τῆς "γνώσεως φῶς", νά ἔχει
ἐξαφανίσει κάθε κηλίδα πνευματικῆς ἀμαύρωσης εἴτε θεωρητικῆς
εἴτε πρακτικῆς φύσεως.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐγκαινιάζει τό νέο αἰώνα, τήν ὄγδοη
ἡμέρα τῆς Δημιουργίας ἤ καλύτερα
τῆς συν-δημιουργίας τοῦ Θεοῦ μέ
τόν ἄνθρωπο, λόγῳ τῆς ἀναδημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου μέσα ἀπό τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Γι' αὐτό τό
λόγο καί πάρα πολύ ἐμφατικά ὁ
ἱερός ὑμνογράφος θά τραγουδήσει
τό μέγεθος αὐτῆς τῆς "ἐν τῷ Φωτί"
χαρᾶς: " Ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα
κτίσις, τήν ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ἧ
ἐστερέωται".
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ὁ ἐπίλογος τῆς ἱστορίας καί ἡ ἀπαρχή τῆς σωτηρίας, τῆς μέσα στό
Φῶς τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή, βιοτῆς.
Εἶναι ἀκόμα καί ἡ ἀπαρχή τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος. "Εἰ Χριστός
οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή καί ἡ πίστις
ἡμῶν" (Α' Κορ. 15,14) θά ὑπογραμμίσει ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
γιά νά τονίσει μέ τόν τρόπο αὐτό
τόσο τήν ἐγκυρότητα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσο καί
τό συνακόλουθο μέ ἐκείνη κεφάλαιο
τῆς "αἰωνίου βιοτῆς" τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτή ἡ "αἰώνια βιοτή" εἶναι πάντα

ἡ νοσταλγία τῶν ἀνθρώπων, γι'
αὐτό καί ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος ἔγραψε: "Ἀνήσυχη καί ταραγμένη εἶναι
ἡ ψυχή μου, ὦ Θεέ, μέχρις ὅτου νά
ἀναπαυθεῖ σέ σένα".
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
κλείνει "ἐν δυνάμει" καί τή μέσα
στό χρόνο τῆς φθορᾶς ἀνθρώπινη
ἀδυναμία. Μετά τήν Ἀνάσταση οἱ
ἄνθρωποι ὡς "τῆς ἀναστάσεως υἱοί"
(Λουκ. 21,36) μποροῦν νά
καυχῶνται μαζί μέ τόν ἀπόστολο
Παῦλο πώς "ὁ κόπος ἡμῶν οὐκ
ἐστιν κενός ἐν Κυρίῳ" (Α' Κορ.
15,58).
Τό ζωαρχικό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ θρίαμβος τῆς
Ζωῆς καί ἡ ἦττα τοῦ θανάτου, ἡ
πασχάλια ἐμπειρία, δηλαδή, τῆς
ἁγίας Ἐκκλησίας μας, φωτίζει ὅλα
τά γεγονότα τῆς πάνω στή γῆ παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί
συνεπῶς εἶναι τό πλήρωμά τους.
Στή λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του
βρίσκουν τήν τελείωσή τους τόσο
τά θαύματα Του, ὄντας τό θαῦμα
τῶν θαυμάτων, ὅσο καί ἡ Ἐνανθρώπισή Του. Γι' αὐτό καί ὁ ἱερός
ὑμνωδός θά ψάλλει ἀπευθυνόμενος
πρός τή νέα Ἱερουσαλήμ, τήν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ: "ἡ γάρ
δόξα Κυρίου ἐπί σέ ἀνέτειλε. Φωτίζου, φωτίζου, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ.
Χόρευε νῦν, καί ἀγάλλου Σιών...".
"Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις
τῆς γῆς, καί συνέτριψας μοχλούς
αἰωνίους, κατόχους πεπηδημένων
Χριστέ...". Μέ τήν κάθοδό Του στό

"βασίλειο" τοῦ ἅδη ὁ Χριστός διέλυσε τό σκότος του καί συνέτριψε
τήν κεφαλή τοῦ ἀρχέκακου δράκοντα, αἴτιου τῆς πτώσης τῶν
ἀνθρώπων. Ἔριξε Φῶς, ἄπλετο,
παντοῦ, Φῶς! Συνέτριψε τό μοχλό
τῆς πύλης πού ἧταν ἀνοιχτή γιά
ὅλους ἀνεξαίρετα μετά τήν πτώση
τοῦ Ἀδάμ καί ἔγινε μ' αὐτό τόν
τρόπο ὁ νέος Ἀδάμ.
Πῶς, λοιπόν, εἶναι δυνατό νά
μήν εἶναι "ὄντως ἱερά καί πανέορτος, αὔτη ἡ σωτήριος, νῦξ καί φωταυγῆς, τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας...
ἐν ἧ τό ἄχρονον Φῶς, ἐκ τοῦ τάφου
σωματικῶ, πᾶσιν ἐπέλαμψεν";
Σαφῶς, λοιπόν, ὁ ἅδης, μεταβάλλεται σέ παράδεισο ἀπό τή θεϊκή
παρουσία καί σ' αὐτόν ὁ Ἀναστημένος Χριστός ὁδηγεῖ τό πλάσμα
Του.
Ὁ Χριστός μίλησε μέσα ἀπό τόν
τάφο Του, μετά τό σχίσιμο τοῦ χειρογράφου τῶν ὑπογραφῶν τῆς πτώσεως, ὅπως μέσα ἀπό τόν πηλό μίλησε ὁ ἄνθρωπος κατά τήν Δημιουργία, ὅταν πῆρε μέσα του τή
Ζωαρχική πνοή τοῦ Λόγου.
Αὐτό τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ "φαιδρῶς ὁμοῦ
καί θεοειδῶς" κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη
τόν Χρυσόστομο γιορτάζουμε καί
φέτος μέσα στή φωτεινή ἀτμόσφαιρα τῆς ἀνέσπερης χαρᾶς Του. Αὐτό
τό γεγονός ἄς μᾶς θυμίζει καί τή
δική μας ἀνάσταση μέσα στό Φῶς
τῆς Βασιλείας Του. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!
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Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, πραγματοποιήθηκαν
στά Γρεβενά τά ἐγκαίνια τῆς Ἔκθεσης ζωγραφικῆς του Ἱερομονάχου
Ἀναστασίου μέ συνολικό τίτλο «Ἀπό τήν Πόλη στόν Ἄθω». Τόσο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, ὅσο καί τό μήνυμα τοῦ
ζωγράφου π. Ἀναστασίου ἀλλά καί τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἁγιορειτικῆς
Ἑστίας, κ. Ἀν. Ντούρου, ἦταν ἡ ἀέναη μυσταγωγία Ὀρθοδοξίας καί
Ἑλληνισμοῦ πού ἀναβλύζουν ἀπό τήν θρυλική Πόλη καί τό Ἁγιώνυμο
Ὅρος τοῦ Ἄθωνα.
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Ἡ Ἔκθεση συνεχίζει τήν ἀγαστή συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Γρεβενῶν, μέ τήν Ἁγιορειτική Ἑστία Θεσσαλονίκης καί λαμβάνει
χώρα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως, κάθε Ἁγία καί
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καί εἶναι μία μεγάλη εὐκαιρία γιά τούς ἐπισκέπτες, μικρούς καί μεγάλους νά θαυμάσουν τήν ὀμορφιά πού
προσφέρει ἡ τέχνη τῆς ζωγραφικῆς καί τῆς συγκεκριμένης τεχνοτροπίας
καί ὅπου παρουσιάζονται τά ἰδιαίτερα ἔργα τοῦ παπᾶ-Ἀναστάση ἀπό
τή συλλογή του, δημιουργώντας ἕνα εἰκαστικό ταξίδι στόν Ἁγιώνυμο
Ἄθω ἀλλά καί στά μνημεῖα καί στίς γειτονιές τῆς Κωνσταντινούπολης,
ἀπ’ ὅπου κατάγεται ὁ ζωγράφος καί ὁ ὁποῖος, ἀπό τό 1982, ἐγκαταβιώνει
στό Ἱερό Κελλί Τιμίου Προδρόμου «Διονυσίου ἐκ Φουρνᾶς» στίς Καρυές.
Ἡ Ἔκθεση εἶχε διάρκεια ἕως τήν Παρασκευή 19 Ἀπριλίου 2019.

.
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Προσκυνηματική ἐκδρομή
Μέ μία πανέμορφη προσκυνηματική ἐκδρομή σέ μοναστήρια τῆς Φλώρινας,
ἔληξε καί ἡ φετινή κατηχητική χρονιά γιά τίς Ἐνοριακές Συνάξεις Μελέτης Ἁγίας
Γραφῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.
Μέ ἀρχηγό τῆς ἐκδρομῆς τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Δαβίδ,
ξεκινήσαμε τό Σάββατο τό πρωί, ἑφτά λεωφορεῖα μέ 325 Γρεβενιῶτες ἀπό τήν
πόλη καί τά χωριά τῶν Γρεβενῶν ὅπου γίνονται Συνάξεις Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς
καί ἐπισκεφτήκαμε τίς Ἱερές Μονές Ἁγίων Παντελεήμονος καί Εὐβούλης Ἀμυνταίου,
Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης καί Ἁγίου Μάρκου Πρώτης, ὅπου ἀπολαύσαμε τή
μοναστική φιλοξενία καί ἀγάπη ἀπό τίς ἀδελφές πού ἐγκαταβιοῦν σ’ αὐτές.
Τό μεσημέρι φιλοξενηθήκαμε στίς ἐγκαταστάσεις τῶν Κατασκηνώσεων τῆς
Μητροπόλεως Φλωρίνης στήν Πρώτη, ὅπου καί μᾶς περίμενε μία εὐχάριστη
ἔκπληξη: ἦρθε νά μᾶς συναντήσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης,
Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ. Θεόκλητος, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τά Γρεβενά καί
γεμάτος χαρά μας καλωσόρισε στή Φλώρινα, μᾶς ἀπηύθυνε λόγια ἀγάπης καί
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πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί ἔδωσε στόν καθένα μας τήν εὐχή τοῦ ἀλλά καί εὐλογίες τῆς Μητροπόλεώς του.
Πρίν ἀναχωρήσουμε ἀπό τόν χῶρο τῶν κατασκηνώσεων,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δαβίδ, τέλεσε Ἀρτοκλασία μέ
ὅλους τους ἱερεῖς πού συνόδευσαν τήν ἐκδρομή, γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν
Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό γιά τήν εὐκαιρία τῶν Ἐνοριακῶν Συνάξεων πού μας
χάρισε γιά μία ἀκόμη χρονιά. Ἔπειτα ὁ Σεβασμιώτατος μοίρασε σέ ὅλους μας τό
ἐνθύμιο τῶν φετινῶν Συνάξεων.
Γεμάτοι ὄμορφες ἐντυπώσεις, καί χαρούμενοι πού βρεθήκαμε μέ τόσους ἀδελφούς
μας πού μᾶς ἑνώνει ἡ ἀγάπη μας γιά τόν Χριστό, ἐπιστρέψαμε τό βράδυ στά
Γρεβενά εὐχόμενοι καλό καλοκαίρι καί περιμένοντας μέ λαχτάρα τήν νέα χρονιά.

.
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Μέ μία συναυλία πού ‘ταξίδεψε’ τό κοινό, ὄχι μέ οὐσίες ἀλλά μέ μελωδίες, μέχρι… τήν ἄκρη τῆς γῆς, πραγματοποιήθηκε ἡ θεσμοθετημένη πλέον συνεργασία
τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Γρεβενῶν μέ τό
Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Γρεβενῶν «Ὁρίζοντες», γιά τήν παγκόσμια ἡμέρα κατά
τῶν ναρκωτικῶν καί μέ τήν βοήθεια τοῦ
Δήμου Γρεβενῶν. Ἀπό νωρίς στήν πλατεία
Αἰμιλιανοῦ τῆς πόλης τῶν Γρεβενῶν στήθηκε ἡ ἐξέδρα καί μέ σύμμαχο τόν καιρό
ὁ κόσμος τήν κατέκλυσε, ὥστε νά ἀπολαύσει τίς μουσικές πού πρόσφεραν οἱ
Χορωδίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ
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Παιδική, ἡ Νεανική καί ἡ Ἐνηλίκων, πού
ἀπέσπασαν δικαίως τό χειροκρότημα τοῦ
κοινοῦ. Καί αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ πιό
ὄμορφη καί ἐλπιδοφόρα εἰκόνα γιά ἕναν
τόπο, ἐνώπιον τοῦ ἀγώνα κατά κάθε
εἴδους ἐξαρτήσεων: Ἡ δημιουργική ἐνασχόληση μέ τήν τέχνη πού δίνει ἀληθινές
διεξόδους στά κενά της καθημερινότητας
καί ἔτσι ἀποτρέπει τήν ὅποια ἐξάρτηση.
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ πώς ταυτόχρονα
μέ τήν συναυλία λειτουργοῦσε καί τό
τμῆμα τῆς Ὁμάδας Ρομποτικῆς τῆς Ι.
Μητροπόλεως, τραβώντας τό ἐνδιαφέρον
τῶν μικρῶν φίλων.

π. Χριστόδουλου Μπίθα
Καί νά ἀδελφοί μου, πού φτάσαμε μία ἀνάσα
πρίν τήν Ἀνάσταση.
Ὁ καθένας μας κρατᾶ στό νοητό δισάκι του τά
γεννήματα τῆς Σαρακοστῆς. Ἄλλος νηστεῖες κι
ἀγρυπνίες, ἄλλος διαβάσματα κι ἀκολουθίες,
ἄλλος ὧρες προσευχῆς μέ ἕνα κομποσχοίνι στό
χέρι κι ἄλλος ὅλα αὐτά μαζί. Κάποιοι ὅμως, στέκουν
ἀμήχανα καί μᾶς ψελλίζουν μέ σκυμμένο τό
κεφάλι: «ἐγώ δέν πρόκαμα. Εἶχα δουλειές, τά παι‐
διά, ὁ γάμος, οἱ μέριμνες. Εἶμαι ἀδύναμος καί
μόνος». Κι ἴσως οἱ πρῶτοι τούς κοιτάξουμε μέ
οἶκτο. «Ἄν προσπαθοῦσες λίγο περισσότερο»,
λέμε καί σηκώνουμε τό δάχτυλο σάν τόν δάσκαλο
στόν ἄτακτο μαθητή. Κι ὕστερα ἀραδιάζουμε ἕνα
σωρό πρέπει. «Πρέπει νά προσπαθήσεις, πρέπει
νά ἀγωνιστεῖς, πρέπει νά βιάσεις τόν ἑαυτό σου»,
βροντοφωνάζουμε δίχως νά ἀκοῦμε τόν καημό
τοῦ ἄλλου.
Μά πιό πίσω μας ἀκολουθοῦν κάποιοι ἄλλοι
πού κουβαλοῦν ἕνα μεγάλο σταυρό στήν πλάτη.
Πάθια ἀσήκωτα, ἀρρώστιες καί θανάτους ἀγα‐
πημένων προσώπων, οἰκονομικές δυσκολίες καί
προβλήματα ἐπαγγελματικά, διαψεύσεις καί ἀπο‐
γοητεύσεις, σκοτισμούς τοῦ νοῦ καί θλίψη στήν
ψυχή. Λίγο νά ἀφουγκραστεῖς τόν πόνο τούς συ‐
νειδητοποιεῖς πώς ἐσύ παίζεις στά εὔκολα καί
δοξολογεῖς μέσα στήν ἄνεσή σου. Κι ἴσως μέ τήν
παραμικρή ἀναποδιά ἀρχίζεις τήν γκρίνια καί τήν
μεμψιμοιρία καί τά βάζεις μέ τό σύστημα καί τήν
πολιτική κατάσταση καί τούς «καταραμένους»
μετανάστες καί τούς ἄλλους πού δέν καταλαβαί‐
νουν καί τούς ἐχθρούς της πίστεως καί τά κάθε
λογῆς συμφέροντα.
Καί νά, ἀδελφοί μου, πού φτάσαμε μία ἀνάσα
πρίν τήν Ἀνάσταση.
Πῶς θά ποῦμε τό Χριστός Ἀνέστη νά εὐφραν‐
θοῦν τά φυλλοκάρδια τῆς ψυχῆς μας; Πῶς θά
ψάλλουμε ἀναστάσιμα ὅλοι ἐμεῖς πού ζοῦμε «ἐν
χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου»; Πῶς θά λάμψει τό φῶς
καί σέ ἐμᾶς ἀντί νά ἐξαφανιστεῖ ἡ χαρά τοῦ Πε‐
ράσματος σάν πυροτέχνημα λαμπριάτικο πού
ἀργοσβήνει μέσα σέ μαγειρίτσες καί ὀβελίες;
«Ἡ πρώτη ἀλήθεια εἶναί ὁ θάνατος. Ἀπομένει
νά μάθουμε ποιά εἶναι ἡ τελευταία»[1], λέει ὁ

ποιητής. Δέν χωροῦν ἐδῶ ψευδοβεβαιότητες καί
θρησκευτικές αὐτοδικαιώσεις . Ὅσο δυνατά κι ἄν
φωνάξουμε τό «θανάτῳ θάνατον πατήσας», ὅσο
κι ἄν τό ψάλλουμε μελίρρυτα ἐπειδή σπουδάσαμε
τά βυζαντινά παβουγαδίσματα, ὁ φόβος θά πα‐
ραμένει πάντα ἐκεῖ, στό βάθος τοῦ ἀσυνείδητου,
νά σημαίνει τό δέος μπροστά στήν ἀνυπαρξία,
στό κενό, στό σκοτάδι. Ὅσα ἀποφθέγματα πατερικά
κι ἄν ἀραδιάσουμε, ὅσα προσκυνήματα μακρινά
κι ἄν ἐπιχειρήσουμε, σέ ὅσα λείψανα καί σέ
εἰκόνες κι ἄν γονατίσουμε, «ἔσχατος ἐχθρός» ὁ
θάνατος θά παραμονεύει νά μᾶς θερίσει τήν
χαρά.
«Τί θέλεις νά μᾶς πεῖς», θά ἀναρωτηθεῖ ὁ στο‐
χαστικός της παρέας καί ὁ πιό εὐσεβής θά δια‐
μαρτυρηθεῖ: πώς εἶναι δυνατόν ἕνας παπάς νά
σπέρνει καινά δαιμόνια. «Ἀφοῦ ἐμεῖς πιστεύουμε
στήν Ἀνάσταση, γιατί μας ἐκπειράζεις»; θά μουρ‐
μουρίσει ὁ πιό τάχα παραδοσιακός.
Συγχωρῆστε, ἀδελφοί μου, ἀλλά μου ζητήθηκε
νά πῶ λόγο ἀληθείας, νά ξεδιπλώσω λόγο καρδιακό
κι ὄχι θρησκευτικά φληναφήματα.
Εἶναι πού πιστεύω πώς, γιά νά νοιώσεις πρό‐
γευση ζωῆς αἰωνίου, πρέπει πρῶτα νά ἀφυπνιστεῖς
ἀπό τόν βαθύ ὕπνο τῆς θρησκευτικῆς σου αὐτάρ‐
κειας κι ὕστερα ἀπό τόν καθωσπρεπισμό τῆς κοι‐
νωνικῆς σου ψευδαίσθησης. Νά πεθάνεις πρίν
πεθάνεις γιά νά μήν πεθάνεις ὅταν πεθάνεις ,ὅπως
ἔλεγαν οἱ παλιοί, ἤ γιά νά τό ψελλίσουμε μέ τά
λόγια του ποιητῆ: Μόνο ἅμα νοιώσεις κάθε βράδυ
νά παλεύεις στόν γκρεμνό, μέ τό θάνατο, κρεμα‐
σμένος σχεδόν ἀλλά ?ὄρθιος, πατώντας στήν
κόψη ἑνός ξυραφιοῦ[2], μπορεῖ νά βλαστήσει ἡ
προσμονή στό Φῶς κι ἡ προσδοκία τῆς ἀνάστασης.
Θά καταλάβεις τότε πώς δέν εἶναι ἡ πορεία τῆς
πίστης σπαρμένη μέ ροδοπέταλα, ἀλλά ἄφημα κι
ἐμπιστοσύνη στόν Χριστό ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλιί δρόμοι
μοιάζουν ἀδιέξοδοι.
«Ἐμεῖς νικῶμεν νικώντων τῶν ἄλλων» μας φω‐
νάζεῖ ἀπό τόν 14ο αἰώνα ὁ Ἅγιος Καβάσιλας καί
θέλει δρόμο πολύ νά πετάξεις τό φιδίσιο δέρμα
τῆς φιλαυτίας γιά νά νοιώσεις παιδί πού παίζει
στόν κῆπο τοῦ Θεοῦ, κι ὄχι κραταιός κριτής τῶν
ἄλλων, πού δέν ἔμαθε ἀκόμα νά βλέπει τό δοκάρι
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στό μάτι του. Ἴσως εἶναι αὐτός ὁ λόγος πού κάθε
φορά πού περνᾶμε μπροστά ἀπό τόν καθρέφτη,
ἀντί νά δώσουμε μία μπουνιά χαμογελᾶμε στόν
ψεύτη!
Πώς θά μπορέσουμε ἄραγε «νηστεύσαντες καί
μή νηστεύσαντες» νά εὐφρανθοῦμε ἀπό τήν τράπεζα
ποῦ γέμει ἀπό τόν μόσχο τόν πολύ; Πῶς θά ἀπαλ‐
λαγοῦμε ἀπό τόν πνευματικό θάνατο πού γεμίζει
τρόμο τά σωθικά καί θά μάθουμε νά ζοῦμε στήν γῆ
ἀλλά νά πολιτευόμαστε στόν οὐρανό; Πῶς θά ἐπι‐
βιώσουμε μέσα σέ ἕνα κόσμο πού δηλώνει ἀπερί‐
φραστα πώς ὁ Θεός πέθανε, πώς τά πάντα εἶναι
χοϊκά καί πῶς ὅλα τελειώνουν μέ τόν βιολογικό μας
ἀφανισμό; Πῶς θά παλέψουμε τήν ἀμφιβολία καί
τήν ἀμφισβήτηση ποῦ σαρώνει τήν ἐλπίδα γιά τό
ἐπέκεινα; Πῶς νά πορευτοῦμε τοῦτες τίς λίγες μέρες
ποῦ ἀπόμειναν ὡς τό Πάσχα γιά νά αἰσθανθοῦμε
ὅτι συμμετέχουμε στό συμπόσιο τῆς πίστεως κι ὅτι
δέν κατασκευάσαμε ἕναν φανταστικό Χριστό στά
μέτρα τῆς ἀστοχίας μας; Πῶς νά ὑπερβοῦμε τήν
ἀπραξία καί τήν στασιμότητά μας; Πῶς θά καταλά‐
βουμε ὅτι πορευόμαστε ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως κι
ὄχι μέ βῆμα σημειωτόν; Πῶς θά ἀποκτήσουμε αὐτή
τήν ἀπροϋπόθετη ἀγάπη πού ἔξω βάλλει τόν φόβο
καί πληρώνει νοῦ καί ψυχῆ μέ εὐχαριστία;
Κοντοστέκομαι καί ἀφουγκράζομαι τήν φωνή
τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ: «καρδία καιομένη ὑπέρ πάσης τῆς
κτίσεως, ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ὀρνέων καί
τῶν ζώων καί τῶν δαιμό‐νων, καί ?ὑπέρ παντός κτί‐
σματος»[3]. Ἀναθαρρῶ, ἀγαλλιάζει ἡ ψυχή μου,
φωτίζεται τό πρόσωπο, ἀναθάλλουν οἱ αἰσθήσεις.
Αὐτό εἶναι, μονολογῶ, ἐνισχυμένος ἀπό τήν φωνή
τῆς ἐρήμου: Μπούχτισε ὁ κόσμος τοῦτος ὁ γερα‐
σμένος ἀπό φανατισμούς καί μισαλλοδοξίες, ἀπό‐
καμαν οἱ ἄνθρωποι οἱ πληγωμένοι ἀπό τίς κάθε
λογῆς ἐξουσίες, λόγο ἀγάπης γυρεύουν καί παρά‐
δειγμα σάν αὐτό πού ὑψώθηκε στόν σταυρό ἑκου‐
σίως. Ὅλα εἰπώθηκαν, ὅλα ἀνακυκλώνονται ἀέναα
καί ἀδιέξοδα, γι’ ἀγάπη εἶναι πού διψᾶμε, νά μᾶς
ἀποδεχτοῦν ὅπως εἴμαστε, νά μᾶς ἀγαπήσει κάποιος
μέσα στά χάλια μας μήπως κι ἔτσι μας πιάσει τό φι‐
λότιμο καί ξυπνήσουμε ἀπό τόν λήθαργο.
Κι ὕστερα ἔρχεται ἀπό τή Νύσσα τῆς Καππαδοκίας
ἡ φωνή τοῦ Ἁγίου Γρηγόριου καί μοῦ ψιθυρίζει τρυ‐
φερά στό αὐτί: » Ἡ συνάντηση μέ τό Θεό ταυτίζεται
μέ τήν διαρκῆ ἀναζήτη‐σή του, ἀφοῦ δέν εἶνα ἄλλο
τό νά ἀναζητᾶς κι ἄλλο τό νά ἀνακαλύπτεις. Καί
τότε εἶδες πραγ‐ματικά τόν Θεό, ἦταν ἡ ἐπιθυμία
σου γιά Αὐτόν εἶναι ἀκόρεστη. Πρέπει δέ, ἐνῶ πάντα
τόν ἀναγνωρίζεις μέσα ἀπό ὅσά εἶναι δυνατόν νά
Τόν βλέπεις, νά φλέγεσαι ἀπό τήν ?ἐπιθυμία νά τόν
γνωρίσεις περισσότερο»[4].
Νά λοιπόν ὁ δρόμος πού θά μᾶς ὁδηγήσει ἀπό
τόν Σταυρό στήν Ἀνάσταση. Νά πεινᾶς καί νά διψᾶς,
νά χορταίνεις καί πάλι ἀχόρταγα νά ἀναζητᾶς, νά
βρίσκεις καί νά χαίρεσαι καί πάλι νά ξεκινᾶς, νά με‐
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τανοεῖς κάθε μέρα σάν νά πρόκειται νά πεθάνεις
τοῦτο τό βράδυ καί νά δημιουργεῖς ἀδιάκοπα σάν
νά πρόκειται νά ζήσεις αἰώνια, καθώς ἔλεγε ὁ γέρο
Πορφύριος.
Και νά, ἀδελφοί μου, πού φτάσαμε μία ἀνάσα
πρίν τήν Ἀνάσταση.
Ὁ δρόμος εἶναι ἀνοιχτός μά ἐμεῖς νομίζαμε πώς
εἴμαστε παγιδευμένοι σάν κι ἐκείνους τούς δύστυχους
μέσα στό σπήλαιο, πού κοίταγαν τίς σκιές τους.
Τό ὁδοιπορικό στήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ἀρχίζει
κι ἐμεῖς ἀνακατευόμαστε ἀνάμεσα στό βαϊφόρο
πλῆθος πού κραυγάζει ὡσαννά ἀναμένοντας ἕναν
Μεσσία κραταιό πού θά ἔρθει νά κατατροπώσει
τούς κατακτητές, τούς ἀντίθετους, τούς διαφορετι‐
κούς. Παρακαλοῦμε ταπεινά νά μήν ἀπογοητευτοῦμε
καί ζητᾶμε νά χαραχτεῖ στό νοῦ μας πώς Ἐκεῖνος
ἔρχεται νά μᾶς συναντήσει πράος καί ταπεινός στήν
καρδιά, ἱκετεύουμε νά μήν εἶναι ἄκαρπη ἡ ζωή μας
σάν ἐκείνη τήν συκιά, ἀλλά νά δώσει ὁ Θεός ὅποτε
κοιτᾶμε πίσω νά γεμίζει ἡ ψυχή δοξολογία.
Τό ἄλλο βράδυ παίρνουμε ἀγκαλιά τίς μωρές
παρθένες νά τίς παρηγορήσουμε, νά τούς θυμίσουμε
πώς κι ὁ ληστής πάνω στό σταυρό σώθηκε καί κα‐
ταλαβαίνουμε πώς τόν ἑαυτό μας παρηγοροῦμε,
ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοί καί ἄστοχοι στήν ζωή, πού
ἀφήσαμε τόν χρόνο νά περνᾶ ἀναξιοποίητος, πού
χαθήκαμε μεταξύ ἀργίας, περιεργείας καί ἀργολογίας.
Ο Νυμφίος ἔρχεται κι ἐμεῖς παρακαλοῦμε νά μᾶς
δοθεῖ προαίρεση ἀγαθή νά Τόν ἀναζητοῦμε, νά χαι‐
ρόμαστε τήν στιγμή, τήν κάθε μέρα, τήν ὀμορφιά
τῆς πλάσης, τήν ὡραιότητα τῆς τέχνης, τήν χαρά τῆς
ἐπικοινωνίας, τό πρόσωπο τοῦ διπλανοῦ, τήν σχέση
μέ Ἐκεῖνον.
Τήν ἑπομένη θαυμάζουμε τήν ποιητικότητα στόν
λόγο τῆς Κασσιανῆς καί ζηλεύουμε πού εἶχε τήν δύ‐
ναμη νά τά παρατήσει ὅλα γιά τόν «κάλλει ὡραῖο».
Κι ὕστερα κοιτᾶμε μέ τρυφερότητα ἐκείνη τήν πόρνη
γιατί ἀγάπησε πολύ καί μᾶς θυμίζει πόσο τετράγωνη
ἔγινε ἡ λογική μας. Θρηνοῦμε στήν αὐλή δίπλα
στούς ὑπηρέτες καθώς ἀντιλαμβανόμαστε πώς
συμμετέχουμε στίς ἀρνήσεις τοῦ Πέτρου – κάθε
μέρα τόν ἀρνούμαστε κι ἐμεῖς, μά παίρνουμε κου‐
ράγιο ἀπό τήν μετάνοιά του.
Δέος μας διακατέχει καθώς συμμετέχουμε νοερά
στόν Μυστικό Δεῖπνο, μαθητές ἀνόητοι κι ἐμεῖς
ἀσθενεῖς στήν φύση καί δέν καταλαβαίνουμε πώς ὁ
Δάσκαλος θέλει νά μᾶς πλύνει τά πόδια γιά νά μᾶς
διδάξει πώς ἕνας μόνο τρόπος ὑπάρχει γιά νά τόν
ἀκολουθήσουμε: Νά εἴμαστε τελευταῖοι γιά νά γι‐
νόμαστε πρῶτοι, νά μήν ζητᾶμε φιλαρχίες δαιμονικές
πάνω στόν ὁποιοδήποτε, ἀλλά νά διακονοῦμε τόν
πλησίον, τόν ξένο, τήν πλάση ὅλη.
Ο Ιούδας πρόδωσε, κι ἐμεῖς, γιά νά ἀπαλλαγοῦμε
ἀπό τίς ἐνοχές μας τόν καταριόμαστε, τόν βρίζουμε,
τόν καῖμε στίς πλατεῖες τῶν χωριῶν. Δέν ἀντέχουμε
τήν ἀλήθεια πὼς ὁ Ἰούδας εἴμαστε ἐμεῖς, καθημερινά

προδίδουμε, πολλά τά ἀργύρια, μεγάλος ὁ πειρασμός.
Τόν κατηγοροῦμε τόσο, πού ξεχνᾶμε τό δράμα του,
πώς πνίγηκε ἀπό τήν ἐνοχή καί πώς τό ἴδιο θά πά‐
θουμε κι ἐμεῖς ἄν δέν ἐναποθέσουμε τά χάλια μας
στά πόδια τοῦ Χριστοῦ. Νοερή ἡ ἀγχόνη πού βάζουμε
στό λαιμό μας, πνευματικός ὁ θάνατος.
Μυστικά βρισκόμαστε ἀνάμεσα στίς ἐλιές σέ
ἐκεῖνο τόν λόφο, κλείνουν τά βλέφαρα ἀπό τόν
ὕπνο τῆς ἀκηδίας, μά κάποια στιγμή μέσα στή νύχτα
ταυτίζουμε τόν πόνο μας μέ τό πάθος Ἐκείνου καί
τά δάκρυα τρέχουν ποτάμι. Ἀπέραντη ἡ μοναξιά
μπροστά στήν δοκιμασία τῆς φθορᾶς, τῆς ἀρρώστιας,
τοῦ θανάτου. Πῶς νά ἀντέξεις τόση ὀδύνη ἄν δέν
ἀκούσεις τήν προτροπή του νά ξυπνήσεις γιά νά
μήν πέφτεις στούς πειρασμούς τῆς ταλαίπωρης
ὕπαρξής σου.
Ξημέρωσε κι οἱ μισθοφόροι τόν ὁδηγοῦν στό
Πραιτώριο μπροστά στόν ἄρχοντα τοῦ κόσμου
τούτου. Ἔτσι ὅπως εἶναι μαστιγωμένος μέσα στά
αἵματα μοιάζει ἀδύναμος, μά δέν εἶναι. Ἀσύλληπτη
ἡ δύναμη ὅποιου εἰρήνευσε μέσα του, ἡσύχασε
ἀπό τήν ἀγωνία τῆς μέριμνας, τήν μικρότητα τῆς φι‐
λαυτίας, τόν φόβο τοῦ θανάτου. Βαδίζουμε μαζί
στό μαρτύριο, στόν Σταυρό, βλέπουμε τήν ἄκρα τα‐
πείνωση μά συνάμα τήν ἄκρα συγχώρηση. «Δέν ξέ‐
ρουν τί κάνουν», μᾶς λέει, «εἶναι τυφλοί μήν τούς
κατηγορεῖτε, μήν θυμώνετε, εἶναι ἀνάπηροι, δέν
ζοῦν, εἶναι ἤδη πεθαμένοι. Νά τούς χωρᾶτε γιατί
δέν γεύτηκαν τήν ἀλήθεια, δέν γνωρίζουν». Συγγνώμη
ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε!
Ἀκολουθοῦμε τόν ἐπιτάφιο μέ τά φαναράκια
στά χέρια μας, σιγοψέλνουμε ἁπαλά, κατανυκτικά,
ἕνα χαμόγελο ἀχνοφαίνεται στά χείλη. Δέν χωρᾶνε
ἐδῶ στρατιωτικές μπάντες καί χάλκινα πνευστά πού
παίζουν ἐμβατήρια. Ἡ ζωή εἶναι ἐν τάφῳ, ἡ δική
μας ζωή, κλεισμένη μέσα στόν μνῆμα τῆς ἀχαριστίας,
τῆς μιζέριας, τῆς σκληροκαρδίας, τῆς φθορᾶς, τῆς
ἔλλειψης νοήματος. «Ἀνάστηθι οἰκτῖρμον, ἡμᾶς ἐκ
τῶν βαράθρων, ἐξανιστῶν τοῦ Ἅδου.Τοῖς πό‐θῳ τε
καὶ φόβῳ, τὰ πάθη σου τιμῶσι, δίδου πταισμάτων
λύσιν». Ἅμα ἀναγνωρίσεις πώς εἶσαι πεθαμένος,
τότε μπορεῖς νά προσδοκᾶς τήν Ἀνάσταση. «Τριάς
μονάς Θεέ μου, Πατήρ, Υἱός καί Πνεῦμα, ἐλέησον
τόν κόσμον». Ὅλη σου ἡ ψυχή μία κραυγή προσευ‐
χητική γιά τόν κόσμο ἅπαντα. Βγαίνεις ἀπό τά στενά
ὅρια τοῦ ἑαυτοῦ σου γιά νά γίνεις οἰκουμενικός
ἄνθρωπος, δεόμενος γιά κάθε ψυχή σέ ὅλα τά μήκη
καί τά πλάτη τῆς γῆς πού ἀδικεῖται, πού διώκεται,
δολοφονεῖται, πού ἀργοπεθαίνει, πού βασανίζεται,
πού βιάζεται, πού ὑποφέρει ἀπό τήν φτώχεια καί
τήν πείνα.
Ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα γιά τό πέρασμα ἀπό τόν θάνατο
στήν ζωή. Συγκλονιστήκαμε καθώς εἴδαμε τήν ἀδυ‐
ναμία μας καί τήν ἐναποθέσαμε στό μνῆμα του. Ἄν
ἐκεῖνος δέν ἀναστήθηκε, ἄς φᾶμε, ἄς πιοῦμε, αὔριο
πεθαίνουμε.

«Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα
Κυρίου, Πάσχα, ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν, καί ἐκ
γῆς πρός οὐρανόν, Χριστός ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν,
ἐπινίκιον ἄδοντας.»
ό θαῦμα συντελεῖται μέ τρόπο μυστηριακό, τό
φρέσκο κρασί ἀρχίζει νά ἀποθηκεύεται σέ νέο ἀσκό.
Κοντά του ἀνασταινόμαστε κάθε μέρα, ξαναζοῦμε
τήν χαρά, συμμετέχουμε σέ γιορτινό πανηγύρι, τά
πάντα μοιάζουν καινά, φωτεινά, ὑπέρλαμπρα, ἡ
ζωή ξαναβρίσκει τά χαμένα, τά μάτια διψοῦν γιά
ὀμορφιά, τά χείλη θέλουν νά ὑμνήσουν, οἱ εὐωδίες
κατακλύζουν τίς αἰσθήσεις, τά αὐτιά συλλαμβάνουν
μουσικές ἄρρητες, τά ἀκροδάχτυλα ἀγγίζουν τίς
ἄκρες τῶν λουλουδιῶν. Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Ἐκ
τοῦ θανάτου στήν ζωή. Εἴμαστε νεκροί καί ξαναζοῦμε,
δέν ὑπάρχουμε πιά ἐμεῖς, ζεῖ ὁ Χριστός μέσα μας.
Ἀνάβουμε τίς λαμπάδες μας καί ἀφήνουμε τόν Ἀνα‐
στάσιμο παιάνα νά συγκλονίσει κάθε μέρος τοῦ
κορμιοῦ μας. Δέν εἶναι ἰδεολογία ἡ πίστη στήν Ἀνά‐
σταση ἀλλά αἴσθηση μυστική, πληροφορία ἄνωθεν,
προσμονή συνάντησης, πορεία στό Φῶς. Κοιτᾶμε
τούς ἀδελφούς γύρω μας χαμογελαστούς στό φῶς
τῶν κεριῶν. Φίλοι κι ἀδελφοί, εἰκόνες Θεοῦ, κλήματα
μίας ἀμπέλου Ἀληθινῆς παρ’ ὅλα τά χάλια καί τίς
ἀδυναμίες μας.
Ὅλα τελειώνουν στόν ἑσπερινό της Ἀγάπης. Δέν
θά μποροῦσε νά τελειώσει διαφορετικά. Μόνο τά
ἔργα τῆς ἀγάπης μένουν. «Ἡ ἀγάπη», μᾶς λέει ἀπό
τήν ἔρημο τοῦ Σινᾶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, «ὡς πρός τήν
ποιότητά της εἶναι ὁμοίωση μέ τόν Θεό, ὅσο βέβαια
εἶναι δυνατόν στούς ἀνθρώπους. Ὡς πρός τήν
ἐνέργειά της, μέθη τῆς ψυχῆς. Ὡς πρός δέ τίς
ἰδιότητές της, πηγή πίστεως, ἄβυσσος μακροθυμίας,
θάλασσα ταπεινώσεως»[5].
Γι’ αὐτήν τήν ἀγάπη ζοῦμε, αὐτήν προσμένουμε,
αὐτή παρακαλοῦμε. «Δέν μπορῶ νά πῶ τίποτε ἄλλο.
Περισσεύει τό φῶς μέσα στό τίποτα καί ρέει πρός
τά ἔξω. Περνᾶ στήν καρδιά μου, φλεβίζει στό χέρι
μου, ζητᾶ νά τό πῶ, νά τό γράψω, Ἀλλά πώς: Δέ βρί‐
σκω τίς λέξεις γιατ’ εἶν’ ἀπ’ τοῦ κόσμου τόν πλοῦτο
πιό λίγες. Φύλαξέ μου αὐτούς τούς λυγμούς πού
ἀνεβαίνουν, δένονται κόμποι, σπαρταροῦν σάν μία
δέσμη καρδιές στό λαιμό σου. Ὅλα ἀλλάζουνε,
ρέουν, λάμπουν παράξενα. Τό πρόσωπό μου ἀντι‐
στέκεται νά μείνει σάν πρόσωπο. Γιά μένα, γιά σένα,
γιά ὅλο τόν κόσμο»[6].
Καλή Ἀνάσταση, ἀδελφοί μου.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1] Ὀδυσσέας Ἐλυύτης, Ἀνοιχτά χαρτιά.
[2] Νικηφόρος Βρεττάκος, Ἡ ἐμπειρία τοῦ τραγουδιοῦ.
[3] Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, Λόγος ΠΑ΄.
[4] Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης, 7η ὁμιλία εἰς τόν Ἐκκλησιαστήν.
[5] Κλῖμάξ, Λόγος 30ος
[6] Νικηφόρος Βρεττάκος
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Ἀχιλλέα Β. Παπατόλιου
Δρ. Θεολογίας
Ἡ ἱεραποστολή στοχεύει στή βίωση καί τήν προσδοκία τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ καί ἀφοσιώνεται στόν καθημερινό ἀγώνα, γιά νά οἰκοδομήσει
ἕναν νέο κόσμο, στόν ὁποῖο θά Βασιλεύει ἡ δικαιοσύνη, ἡ εἰρήνη, ἡ
ἐλευθερία καί ἡ ἀγάπη1. Κατά τόν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο,
ὁ ρόλος τῆς ἱεραποστολῆς εἶναι ἡ
«συνέχιση τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου
τοῦ Χριστοῦ, ἡ κλῆσις μετανοίας, γιά
τή σωτηρία ὁλόκληρου τοῦ ἀνθρώπινου γένους»2. Ἀποβλέπει λοιπόν
στή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου, στήν
ὑπέρβαση τῆς ἀτομοκεντρικότητας,
τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, πάντοτε
μέσα ὅμως ἀπό ἕνα πνεῦμα ἀληθινῆς
Π. Βασιλειάδης, Lex Orandi, ἐκδόσεις Ἴνδικτος, Ἀθήνα 2005, σ. 283.
2
Ἀν. Γιαννουλάτος, «Σκοπός καί
κίνητρον τῆς ἱεραποστολῆς ἐξ ἀπόψεως
θεολογικῆς», Πορευθέντες 35 (Ἰούλιος-Δεκέμβριος 1967) 435.
1
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ἀγάπης, θυσίας, ἀνιδιοτέλειας, καί
κάτω ἀπό τή σαφῆ προϋπόθεση τῆς
ἐλευθερίας τῆς βούλησης3.
Μέσα σ’ αὐτό τό πλαίσιο κινήθηκε
καί ὁ σύγχρονος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ ὁποῖος εἶχε παραδώσει τόν ἑαυτό του ὁλοκληρωτικά
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τοῦ πλησίον4, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, ἐθνικότητας, γλῶσσας, χρώματος καί θρησκείας. Σ’ ὅλη του τή ζωή ἀγωνίστηκε
γιά τήν μετάδοση τοῦ χαρμόσυνου
μηνύματος τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς
3
Γ. Μαντζαρίδης, Κοινωνιολογία
τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐκδόσεις Π. Πουρναράς,
Θεσσαλονίκη 2004, σ. 194.
4
«Ἕνα εἶναι τό ζητούμενο στή ζωή
μας διατύπωνε χαρακτηριστικά, ἡ ἀγάπη, ἡ
λατρεία στόν Χριστό καί ἡ ἀγάπη στούς συνανθρώπους». Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί Λόγοι, ἐκδόσεις Ἱ.Μ.
Χρυσοπηγῆς, Χανιά 2003, σ. 381.

Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μέ σεβασμό καί
ταπείνωση πρός τόν συνάνθρωπο.
Ὁ Ἅγιος Πορφύριος παρακινούμενος ἀπό τή ρήση τοῦ Κυρίου· «ἔσεσθέ
μοι μάρτυρες»5, διατράνωσε παντοῦ,
ὄχι τόσο μέ τά λόγια, ἀλλά πρωτίστως
μέ τά ἔργα του, μέ τήν καλή καί παραδειγματική χριστιανική του ζωή
καί πολιτεία τόν νέο τρόπο ζωῆς,
πού εἰσήγαγε ὁ Χριστιανισμός στήν
ἱστορία καί στόν κόσμο6. Τόνιζε χαρακτηριστικά πως στήν ἱεραποστολική προσπάθεια χρειάζονται λίγα
λόγια. «Τά λόγια ἡχοῦν στ΄ αὐτιά καί
ἐκνευρίζουν πολλές φορές. Ἡ προσευχή καί ἡ ζωή ἔχουν ἀπήχηση. Ἡ
ζωή συγκινεῖ, ἀναγεννᾶ καί ἀλλοιώνει,
ἐνῶ τά λόγια μένουν ἄκαρπα. Ἡ καλύτερη ἱεραποστολή γίνεται μέ τό
καλό μας παράδειγμα, τήν ἀγάπη μας,
τήν πραότητά μας»7.
Στό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἦταν ἐνσαρκωμένη ὅλη ἡ
ἐλευθερία τῆς Ὀρθοδοξίας, ποτέ δέν
ὑποδείκνυε ὁτιδήποτε πού νά αἴρει
τήν ἐλευθερία του ἄλλου, σεβόταν
τήν ἰδιατερότητα τῆς προσωπικότητας
τοῦ συνομιλητοῦ του, διότι αὐτός ἦταν «εἰκὼν τῆς ἀρρήτου δόξης τοῦ
Θεοῦ»8. Θεωροῦσε ὅτι τόν σημερινό

Πράξ. 1,8.
Γ. Φλορόφσκυ, Θέματα Ἐκκλησιαστικής Ἱστορίας, μτφρ. Παναγιώτου Πάλλη,
ἐκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη
1979, σ. 167.
7
Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί Λόγοι, σσ. 394-395
8
Γέροντος Πορφυρίου Ἱερομονάχου, Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν, ἐκδόσεις «Ἡ
5
6

ἱεραπόστολο πρέπει νά τόν διακατέχει
ἡ χριστιανική ἀρετή τῆς διάκρισης,
καί νά μήν ἐκβιάζει καί προσηλυτίζει,
ἀλλά νά κηρύττει ἁπλά καί μόνο τόν
λόγο τῆς Ἀληθείας. Πίστευε πώς ἡ
ἱεραποστολή, ὅπως καί ἡ πίστη στόν
Χριστό, πρέπει νά στηρίζεται στό
πρῶτο καί βασικό ἀγαθό τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ἡ ἐλευθερία του9.
Ἐπιπροσθέτως, διατύπωνε πώς ὁ
χριστιανός ἱεραπόστολος πρέπει νά
δέχεται τούς πάντες, ἀκόμη καί τούς
ἀρνητές καί τούς ἄθεους, χωρίς νά
κατακρίνει κανέναν γιά τήν ἰδεολογία
του. Τονίζοντας ὅμως, πρός ὅλους,
ὅτι ἡ Ἀλήθεια βρίσκεται στόν Χριστό10 καί στήν Ὀρθόδοξη πίστη11.
Ἐν κατακλεῖδι, ἡ χριστιανική ἱεραποστολή κατά τόν Ὅσιο Πορφύριο,
πρέπει νά διεξάγεται μέ εἰλικρινῆ
σεβασμό πρός τήν ταυτότητα τῶν
ἀτόμων καί τῶν λαῶν, μέ σκοπό τήν
ἀναγέννηση καί τήν ἀνακαίνισή τους.

Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος» Μήλεσι
Ἀττικής, Ἀθήνα 2003, σ. 151. «Τὸ μὲν γὰρ
κατ’ εἰκόνα τὸ νοερόν δηλοῖ καὶ τὸ αὐτεξούσιον, τὸ δέ καθ’ ὁμοίωσιν τὴν τῆς ἀρετῆς
κατά τὸ δυνατόν ὁμοίωσιν». Ἰ. Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις Ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, Κείμενο, Μετάφραση, Εἰσαγωγή,
Σχόλια, Νίκου Ματσούκα, έκδόσεις Π.
Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 150.
9
Χρ. Βάντσος, Ἱεραποστολική, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 207.
10
«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια
καὶ ἡ ζωή». Ἰωάν. 14,6.
11
Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί Λόγοι, σσ. 234-235.
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