Ο Δρόμος της πίστεως και της Σωτηρίας
Ὑπάρχουν τόσα πολλά θαυμαστά σημεῖα στό χῶρο της ὀρθοδοξίας πού γίνεται ὁλοφάνερο ὅτι ὁ θεός την
προστατεύει, γι' αὐτό ἄλλωστε ἀντέχει καί θά ἀντέξει στίς ὕπουλες ἐπιθέσεις των ἐχθρῶν της ἕως συντελείας του
κόσμου.Μακάριος εἶναι αὐτός πού την ἀσπάζεται διότι κερδίζει κάτι πού εἶναι σημαντικό σ'αὐτόν τον μάταιο καί
ψεύτικο κόσμο. Την ἀλήθεια.Καί ἡ ἀλήθεια αὐτή τον ἐλευθερώνει καί του δείχνει τον δρόμο πρός Αὐτόν...
Μερικά μικρά ἤ μεγάλα θαυμαστά σημεῖα ὅπως θέλετε πέστε τα παραθέτουμε πιό κάτω.
1. Ξέρετε ὅτι μέ το βασιλικό καί τα Σταυρολούλουδα πού παίρνουμε ἀπό την Ἐκκλησία την ἡμέρα της Ὑψώσεως του
Τιμίου Σταυροῦ , μποροῦμε νά πιάνουμε μαγιά, γιατί φουσκώνει το ζυμάρι θαυμάσια καί ἔτσι μποροῦμε νά
κάνουμε λειτουργίες καί ψωμί;
2. Ξέρετε ὅτι ὁ Ἁγιασμός πού κάνουμε στήν Ἐκκλησία μας την παραμονή καί ἀνήμερα των Θεoφανείων ἀλλά καί
ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἁγιασμός πού γίνεται ἀπό Ὀρθόδοξο ἱερέα, ὅσο καί νά τον κρατήσουμε, δέ χαλάει;
3. Ξέρετε ὅτι στά Ἱεροσόλυμα καί ἀπό τον Πανάγιο Τάφο του Χριστοῦ κάθε Μεγάλο Σάββατο βγαίνει το Ἅγιο Φῶς
θαυματουργικά μόνον σέ ὀρθόδοξο Πατριάρχη μέ βοή; Ἕνα προσκύνημα θά σας πείσει.
4. Ξέρετε ὅτι στό Ὄρος Σινᾶ ἐκεῖ πού ὁ Θεόπτης Μωυσῆς εἶδε τη βάτο την καιόμενη καί μή καταφλεγόμενη ,ὅταν
σπάσετε μία πέτρα, στά τοιχώματά της εἶναι ἀποτυπωμένη ἡ βάτος αὐτή του Προφήτη Μωυσέως;
5. Ξέρετε ὅτι ὅταν πεθαίνουν οἱ καλόγεροι στή Μονή του Ἁγίου Σάββα στά Ἱεροσόλυμα , τα σώματά τους δέν
παγώνουν, οὔτε ξυλιάζουν, οὔτε μυρίζουν καί δέν τα θάβουν στό χῶμα ἀλλά τα τοποθετοῦν σέ ἕνα δωμάτιο;
6. Ξέρετε ὅτι πάνω στό κεφάλι ( στό κόκκαλο ) του ψαριοῦ « Γουλιανός » , πού ζεῖ στή λίμνη Γεννησαρέτ, εἶναι
ἀποτυπωμένη ἡ βάπτισις του Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη ποταμό;
7. Ξέρετε ὅτι κάθε χρόνο στό Ὄρος Θαβώρ , στά Ἱεροσόλυμα , στίς 6 Αὐγούστου, ἑορτή της Μεταμορφώσεως του
Σωτῆρος μας, ἐμφανίζεται μιά φωτεινή Νεφέλη , ἡ ὁποία καλύπτει το χῶρο του Μοναστηριοῦ καί φωτίζει ὅλη τη
νύχτα τον γύρω περίβολο;
8. Ξέρετε ὅτι ὅταν γιορτάζει ἡ Ἁγία Μαρκέλλα στή Χίο καί πάει ὁ ἱερεύς καί ὁ λαός ἐκεῖ πού μαρτύρησε ἡ Ἁγία
κοντά στήν ἀκροθαλασσιά, νά ψάλλουν την Παράκλησή της, τα θαλασσινά νερά θερμαίνονται καί βγάζουν ἀτμούς
καί φυσαλίδες καί μόλις τελειώσει ἡ παράκληση, σταματοῦν, ὅλα αὐτά τα φαινόμενα;
9. Ξέρετε ὅτι στό Μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβής κοντά στήν Τρίπολη ὑπάρχει μία εἰκόνα ἀρχαία της
Παναγίας πού μυστηριωδῶς βγάζει Ἅγιο Μύρο ἀρίστης ποιότητος καί μεγάλης διάρκειας σέ εὐωδία;
10. Ξέρετε ὅτι στό Ἅγιον Ὄρος ἐπίσης ἡ Παναγία μας μίλησε πολλές φορές μέ τους μοναχούς γιά νά τους
προστατεύσει ἀπό ληστοπειρατές ὅταν κινδύνευαν, ὅπως συνέβη στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου μέ την εἰκόνα της
Παναγίας της Παραμυθίας πού εἶναι θαυματουργός;
11. Ξέρετε ὅτι κάθε χρόνο στό πανηγύρι της Παναγίας μας 15 Αὐγούστου στό Μαρκόπουλο της Κεφαλλονιᾶς
ἐμφανίζονται φίδια στήν εἰκόνα της Παναγίας καί δέν τσιμποῦν τους προσκυνητές; Οἱ κάτοικοι βγάλανε καί τί
ποίημα πού λέει:
«Τα φίδια ἀπό το Μαρκόπουλο καλῶ γιά νά μέ φᾶνε,μά κεῖνα εἶναι τση Παναγιᾶς καί μέ χαιδολογάνε».

Καί φυσικά το Θαῦμα των Θαυμάτων ἡ Θεία Κοινωνία το σῶμα καί το αἷμα του Χριστοῦ πού μεταλαμβάνουμε
συνεχῶς. Την Θεία Κοινωνία μας την παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Χριστός. Κανείς Ἱερέας αἰῶνες τώρα δέν
κόλλησε ποτέ καί δέν εἶναι το θέμα το σκεῦος. Ἀπό την Ἀφρική , την Ἀσία , την Ἀμερική, την Αὐστραλία ὅλοι οἱ
ἱερεῖς κοινωνοῦν αφυματικούς, ἀσθενεῖς μέ aids , μεταδιδόμενες ἀσθένειες κλπ καί κανείς ποτέ δέν κόλλησε οὔτε
πρόκειται. Βλέπουμε ποιό πάνω Θαῦμα της Ὀρθοδοξία μας καί ἄλλα τόσα. Ἀλλά τί εἶναι το
ΘΑΥΜΑ = Ἁπλά ἡ παρουσία του Θεοῦ στόν κόσμο γιά ὠφέλεια μπάς καί βάλουμε μυαλό καί ἀνοίξουμε τα μάτια
μας. Φυσικά μιλᾶμε γιά τα μάτια της καρδιᾶς γιατί οἱ βιολογικοί οφθαλοί βλέπουν το θαῦμα. Το θαῦμα εἶναι το
χτύπημα στήν πόρτα της ζωῆς μας για νά βάλουμε πορεία μετανοίας.
Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος του Σβιρ πού εἶναι σέ πραγματικά κατάσταση ἀφθαρσίας χωρίς κανένα χημικό μέσα τί εἶναι
ὅμως αὐτό μαγικό; ΟΧΙ .Εἶναι ἡ παρουσία της Ἀναστάσεως της Θέωσης ἐν Χριστῶ καί της χάριτος ψυχοσωματικά
στόν ἄνθρωπο. Μάλιστα στήν Κουμουνιστική Ρωσία πῆγαν νά ἀνοίξουν το σῶμα του Ἁγίου γιά νά ρίξουν εὐθύνες
τους παπάδες γιά ταρίχευση καί τελικά βρῆκα ὅλα τα ὄργανα μέσα στό σῶμα καί τον Ἅγιο νά μυροβλύζει. Γιά τον
Ἅγιο Λουκᾶ τον ἰατρό ὑπάρχουν οἱ πνεύμονες οἱ καρδιά του σέ ἀρίστη κατάσταση ἐνῶ ὅπως ξέρουμε ὅταν ἕναν
σῶμα νεκρωθεῖ τα ὄργανα λίωνουν. Το μετατάρσιο της Ἁγίας
Ἄννας στόν Ἅγιο Ὄρος ἔχει θερμοκρασία κανονική ζωντανοῦ μέλους ἀκόμα καί οἱ ἐπιστήμονες πού το ἐξέτασαν
εἶπαν χαρακτηριστικά "Ἀκόμα καί τους Μοναχούς νά μπορούσαμε νά κατηγορήσουμε γιά ἀπάτη δέν ὑπάρχουν
μέσα πού νά μπορεῖ νά διατηρηθεῖ ἀνθρώπινο νεκρό μέλος σέ θερμοκρασία ζωντανοῦ ἀνθρώπου".
Καί πολλά ἄλλα θαύματα πού εἶναι ἡ παρουσία του Θεοῦ στόν κόσμό, ἐδῶ θά προσθέσω μιά λαικη κινέζικη ρήση
"Ὁ σοφός δείχνει το φεγγάρι καί ὁ ἀνόητος κοιτάζει το δάχτυλο".
Ἡ πίστη δέν εἶναι θέμα θαυμάτων εἶναι θέμα καρδιᾶς , το θέμα εἶναι σάν πατέρας, μάνα, θεῖος , σύζυγος, παιδί νά
ἀπαντήσω τα παρακάτω ἐρωτήματα καί μετά ἀπό ἐκεῖ νά βρῶ το δρόμο μου.
Τί σημαίνει ὁ Χριστός γιά μένα ; τί σημαίνει ὅταν κρατῶ το κερί της Ἀναστάσεως το Μεγάλο Σάββατο. Μήπως
τελικά αὐτό μέ ἀφορᾶ καί γυρνάω το κεφάλι ἀδιάφορος .
Ὁ θάνατος ἔρχεται μπορεῖ νά εἶμαι πατέρας νά ἔκανα παιδιά, νά είδαι ἐγγόνια καί λοιπόν ; μετά εἶμαι στήν φθορά
καί ὁ θάνατος ἔρχεται ποιά εἶναι ἡ θέση πάνω σέ αὐτό το θέμα ; πού πορεύομαι ὑπαρξιακά ; πως βλέπω τον
Χριστό;
Ὁ Κύριος μας παρέδωσε την Θεία κοινωνία μέ την προϋπόθεση νά πηγαίνουμε προετοιμασμένοι ἀπό το μυστήριο
της Ἱεράς ἐξομολογήσεως καί μετανοίας γιά προστασία.Πολύ λένε διάβασε μου παπά μου μιά εὐχή , τί εἶναι εὐχή
ὅταν δέν καθαρίσεις την καρδιά σου; νά σου εὐλογήσει τον εγωϊσμο; Αὐτό γίνεται, γιά νά εἶναι ἡ θέληση μας νά τον
συναντήσουμε πραγματική καί ὄχι φανταστική.
Τί καλός ἄνθρωπος εἶμαι ὅταν δέν ταπεινώνομαι , ὅταν δέν βάλω κάτω το κεφάλι νά πῶ "ναί ἔσφαλα" oφείλω νά
πῶ συγνώμη στό παιδί μου στό Χριστό σέ ὅλους παντοῦ. Καί ἐκεῖ ἔρχεται ὁ πνευματικός διότι χωρίς πνευματικό ὁ
ἄνθρωπος ὄχι μόνο μπορεῖ νά πλανηθεῖ ἀλλά βρίσκεται καί σέ ἐπικίνδυνο σημεῖο. Ἡ ἐξομολόγηση δέν εἶναι μόνο
γιά λόγους φόνου ἀλλά γιά δολοφονίες του ἑαυτοῦ μου . Οἱ Ἅγιοι ἔβλεπαν πάνω ἀπό 250 πάθη καί δηλητήρια μέσα
στόν καρδιά τους καί ἐμεῖς δέν βλέπουμε τίποτα ὄχι γιατί δέν ὑπάρχουν ἀλλά γιατί ὁ εγωϊσμός ρίχνει στάχτη καί
μόνο ἡ ταπείνωση μπορεῖ νά καθαρίσει το τοπίο. Ὁ π.Παϊσιος ἔλεγε ὅτι ένιωθε νά ἐξομολογεῖται κάθε μέρα καί
ἐμεῖς δέν το νιώθουμε καθόλου αὐτό εἶναι το τσιμέντο πού ὑπάρχει καί ἔχει καθίσει πάνω στήν καρδιά καί ἐμεῖς το
βλέπουμε σάν "εἶμαι καλός ἄνθρωπος". Μπορεῖς μέ μιά προσευχή σου νά κάνεις κάλα ἕναν καρκινοπαθή καί νά
πάρεις τον καρκίνο του , ὄχι . Δέν πάω στήν ἐξομολόγηση μιά φορά γιά νά πάρω θέση στόν Παράδεισο ἀλλά γιά νά
βαδίσω συνέχεια μέ τον πνευματικό μου στόν δρόμο της θεραπείας της καρδιά καί στό δρόμο της ἀγάπης πρός
τους ἐχθρούς μέ ἀποκορύφωμα τηνἈνάσταση.

Ὅπως ἕνα παιδί του δημοτικό δέν μπορεῖ νά το πᾶς στό Πανεπιστήμιο, οὔτε κάποιον ἀρχάριο ἀθλητή στήν
Ὀλυμπιάδα ἔτσι ἔρχεται καί ὁ Πνευματικός Πατέρας ὡς Παιδαγωγός εἰς Χριστός διά μέσου της ὑπακοῆς πού δίνει
ἐλευθερία καί δέν ἐγκλωβίζει τον ἄνθρωπο ὅπως λένε μερικοί.Πουθενά δέν ὑπάρχει ἐγκλωβισμός σέ αὐτό τον
ἀληθινό δρόμο θέωσης ἐλευθερίας καί πραγματικῆς ἕνωσης μέ τον δημιουργό. Γιά παράδειγμα ἡ νηστεία πού λένε
μερικοί καί κοροϊδεύουν.
Ἡ νηστεία εἶναι ἄσκηση ἐλευθερίας. Δηλαδή ; Δέν σημαίνει ὅτι το φαγητό εἶναι κακό γιά παράδειγμα το κρέας ἀλλά
ὅτι κάποια περίοδο θά πῶ ὄχι δέν θά το φάω , ἔτσι ἀπό ζῶο γίνομαι ἄνθρωπος. Το ὅτι θά πῶ ὄχι στό νά φάω κάτι
ἐνῶ μπορῶ μέ κάνει ἄνθρωπο μέ πλήρη χρήση του αὐτεξούσιου ἐλεύθερα καί αγαπητικά. Θά κάνω νηστεία διότι
νηστεία εἶναι ἡ προσευχῆς του σώματος, ἡ ἀγάπη πρός τον Χριστό καί τον συνάνθρωπο, νά δυσκολευτῶ λίγο γιά νά
βαδίσω πνευματικά νά εἶμαι ἄνθρωπος καί ὄχι ζῶο . Αὐτό εἰπέ καί ὁ Χριστός το κακό δέν μπορεῖ νά πολεμηθεῖ
παρά μόνο μέ προσευχή καί νηστεία. Ἡ προσευχή ὡς ἐπικοινωνία στό πρόσωπο του Θεανθρώπου καί ἡ νηστεία ὡς
ἄσκηση καί προσευχή του σώματος μέ βάζουν στό στίβο της ἀγάπης καί την μάχη μέ τον κακό μου ἑαυτό. Μέ την
νηστεία βαδίζω τον γολγοθά μαζί μέ τον Χριστό εἶναι κίνηση ἐλευθερία καί ἀγάπης καί ὄχι ἐξαναγκασμοῦ , ἕνας
ἀγώνα πραγματικός διότι ὅπως λένε καί οἱ Πατέρες ἀπό την γαστρυμαργία ξεκινού ὅλα ἀπό ἐκεῖ ξεκινᾶ ἡ μανία του
ἀνθρώπου νά φάει τα πάντα : Δόξα, ἡδονές κλπ ἐγκλωβίζεται ὁ ἄνθρωπος καί αὐτό εἶναι κόλαση. Ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει
τα φάρμακα ἀπό τον ἴδιος τον δημιουργό πού ἐλευθερώνουν καί θεώνουν το ἄνθρωπο. Καί φυσικά ἡ νηστεία
δίνεται ἀπό τον πνευματικό διότι εἶναι θέμα ὑπακοῆς καί προσωπικῆς εὐθύνης ἄν κάνω νηστεία μόνος μου τότε
μου την βάζει ὁ εγωϊσμός μου καί ὄχι ἡ ταπεινή μου καρδιά. Διότι γιά νά ταπεινωθείς ὅσο καί ἄθλιος νά εἶσαι ,
θέλει καρδιά . . . τα πάντα θέλουν καρδιά καί τα πάντα θέλουν Χριστό διότι χωρίς Χριστό τα πάντα νεκρά εἶναι .
Ἔχετε παρατηρήσει κάτι ; ὅποιος κάνει νηστεία την Μεγάλη βδομάδα , κάνει σάν τρελός νά φάει κρέας την Κυριακή
διότι νιώθει στερημένος ἐνῶ κάποιος πού νηστεύει 50 μέρες αλάδο μπορεῖ νά μήν του καίγεται καρφί. Ξέρετε γιατί
; Διότι ὁ πρῶτος το κάνει γιά τον κόσμο μέ πίεση ἐνῶ ὁ δεύτερος το κάνει γιά τον Χριστό ἀπό ἔρωτα. Αὐτές εἶναι οἱ
διαφορές.
Θά πᾶμε σέ πολλές κηδεῖες γνωστῶν μας , οἱ ὁποῖες ἔρχονται καί δυστυχῶς δέν μας καίγεται καρφί διότι στό κερί
της Ἀναστάσεως ἀντί νά βλέπουμε την αἰωνιότητα βλέπουμε την μαγειρίτσα. Ἕνα σημαντικό στοιχεῖο πλάνης. Δέν
πιστεύω γιά νά μέ ἔχει καλά ὁ Θεός δέν μέ ἐνδιαφέρει αὐτό ὅπως ἔλεγε καί ὁ π.Πορφύριος πού εἶχε καρκίνο. Τα
πνευματικά παιδιά του προσεύχονταν νά φύγει ὁ καρκίνος καί αὐτός ἔλεγε "Μήν προσεύχεστε νά γίνω καλά ἀλλά
νά γίνω καλός". Ὄχι πώς εἶναι λάθος νά ζητῶ "ἴαση ἐν τη σαρκί μου" λόγω ἀδυναμίας καί αὐτό εὐλογημένο εἶναι
ἀλλά δέν εἶναι αὐτοσκοπός μέ την ἔννοια της συναλλαγῆς. Ἡ αρρώστια εἶναι φθορά , ὁ χρόνος ἡ ἡλικία ὅλα. Το
θέμα δέν εἶναι ἄν θά πεθάνω στά 32, 59 , 80 , 5 το θέμα εἶναι νά συναντήσω το Χριστό σέ αὐτή την ζωή μέσα ἀπό
την Λειτουργική ζωῆς της Ἐκκλησία καί τον προσωπικό ἀγώνα καί μετά νά τον συναντήσω στήν ψυχοσωματική
ανάσταστη. Κάποιοι λένε ὅτι κάποιο φεύγει νέος καί δέν ἔζησε την ζωή του. Ε καί ; ποιά ζωή; αὐτή πού θά
τελειώσει στήν φθορά ; το θέμα μου εἶναι ἄν θά παρατείνω τα χρόνια μέχρι τον τάφο ἤ ἄν θά πάω μέ τον Χριστό
ἐξάλλου αὐτός εἶναι ὁ σκοπός του ἀνθρώπου. Εἴτε φύγω στά 5, 34, 68, 90, 102 νά συναντήσω το Χριστό διότι ἔτσι
καί ἀλλιῶς θά πεθάνω το θέμα εἶναι νά μήν ζῶ πεθαίνοντας ἀλλά νά πεθάνω ΄ζῶντας αἰώνια. Τα θαύματα γιά
παράδειγμα ἀπό καρκίνο γίνονται κυρίως γιά ψυχοσωματική ὠφέλεια διότι ἔτσι καί ἀλλιῶς καί σέ αὐτόν πού ἔγινε
το θαῦμα κάποια στιγμή θά πεθάνει το θέμα εἶναι νά μήν πεθάνει πνευματικά καί νά βαδίσει τον δρόμο της
μετάνοιας καί της ἐν Χριστῶ Ἀγάπης.
Ὄχι δέν μέ σώνουν μόνο τα καλά ἔργα καί ἄν εἶμαι καλός ἄνθρωπος. Ὁ Χριστός σώζει ὡς πρόσωπο μέ σχέση
προσωπική αγαπητική ἀναλογική καί πραγματική στόν κάθε ἄνθρωπο.

"ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ ΕΧΕΙ Ἡ ΖΩΗ ΑΝΟΙΞΑ ΜΙΑ . . ."Ε, λοιπόν δύο πόρτες ἔχει ἡ ζωή : Την πόρτα της Ἐν Χριστῶ ἀγάπης,
ἐλευθερίας, Θέωσης Ἀναστάσεως καί αἰωνίου ζωῆς μέ πληρότητα ψυχοσωματικῆς θυσίας καί ὁ ἄλλος δρόμος εἶναι
ὁ ἀπόλυτος δρόμος της κοσμικότητας , της αὐτονόμησης, του ἐγκλωβισμοῦ στόν ἑαυτό , της μοναξιᾶς της
κενοδοξίας, της κτητικῆς ἀγάπης. Της πορεία μέχρι τον τάφο κλειδωμένος μέ λουκέτια. Ποιόν δρόμο θά διαλέξεις
ἀδερφέ μου . . .
Aυτό πού ἀκολουθεῖ εἶναι τα λόγια του Χριστό στόν καθένα μας , σέ παρακαλῶ νά τα δεχτεῖς αὐστηρά προσωπικά
καί σέ παρακαλῶ καί πάλι ἐλεύθερα νά ἀπαντήσεις ἀπό μέσα σου στόν ἑαυτό σου μέ ἀγάπη....
Ο Χριστός μας μιλάει προσωπικά . . . . στον Λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Ἐγώ εἶμαι πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφή, ἐγώ ἔνδυμα, ἐγώ ρίζα, ἐγώ θεμέλιον, κάθε τί
τό ὁποῖον θέλεις ἐγώ· νά μήν ἔχεις ἀνάγκην ἀπό τίποτε. Ἐγώ καί θά σέ ὑπηρετήσω· διότι ἦλθα νά ὑπηρετήσω, ὄχι
νά ὑπηρετηθῶ. Ἐγώ εἶμαι καί φίλος, καί μέλος τοῦ σώματος καί κεφαλή καί ἀδελφός, καί ἀδελφή καί μητέρα, ὅλα
ἐγώ· ἀρκεῖ νά διάκεισαι φιλικά πρός ἐμέ. Ἐγώ ἔγινα πτωχός διά σέ· ἔγινα καί ἐπαίτης διά σέ· ἀνέβηκα ἐπάνω εἰς τόν
Σταυρόν διά σέ· ἐτάφην διά σέ· εἰς τόν οὐρανόν ἄνω διά σέ παρακαλῶ τόν Πατέρα· κάτω εἰς τήν γῆν ἐστάλην ἀπό
τόν Πατέρα ὡς μεσολαβητής διά σέ. Ὅλα δι'᾿ ἐμέ εἶσαι σύ· καί ἀδελφός καί συγκληρονόμος καί φίλος καί μέλος τοῦ
σώματος. Τί περισσότερον θέλεις; Γιατί ἀποστρέφεσαι αὐτόν πού σέ ἀγαπᾶ; Γιατί κοπιάζεις γιά τόν κόσμο; Γιατί
ἀντλεῖς νερό μέ τρυπημένο πιθάρι; Διότι αὐτό σημαίνει νά καταπονῆσαι εἰς τήν ζωήν αὐτήν. Γιατί λαναρίζεις τήν
φωτιά; Γιατί πυγμαχεῖς εἰς τόν ἀέρα; Γιατί τρέχεις ἄδικα; Κάθε τέχνη δέν ἔχει καί ἕνα σκοπόν; Εἰς τόν καθένα εἶναι
ὁπωσδήποτε φανερόν. Δεῖξε μου καί σύ τόν σκοπόν τῆς σπουδῆς εἰς τήν ζωήν...
Ἡ προοπτική νά γίνει αὐτός ὁ κόσμος Σῶμα Του. Ἡ προοπτική καί ἐγώ ὁ ἴδιος καί ὁ κόσμος νά γίνουν Σῶμα Του,
εἶναι ἐπίσης ἕνα ἀπίστευτο δῶρο Του, το πιό ἀπίστευτο ἀπό ὅλα καί το πιό μεγάλο.
"Ὅποιος ἀγαπάει λίγο, δίνει λίγο ὅποιος ἀγαπάει περισσότερο δίνει περισσότερο
κι ὅποιος ἀγαπάει πάρα πολύ τί ἔχει ἀντάξιο νά δώσει; Δίνει τον ἑαυτό του..."
Ὁ Χριστός εἶναι Θεάνθρωπος αὐτό ἐνοχλεῖ….το μέσο ἄνθρωπο ὅπως καί το Ἱερατεῖο της ἐποχῆς του πού τον
σταύρωσε κανείς δέν τον κατάλαβε ἀκόμα καί οἱ μαθητές τον ἐγκατέλειψαν την Μεγάλη ὥρα. Δέν εἶναι
ἐπαναστάτης μέ κτιστά μέσα ὁ Χριστός. Εἶναι ὁ Θεός πού φόρεσε την ἀνθρώπινη φύση την προσέλαβε κανονικά γιά
την ὁδηγήσει στήν κατά χάριν Θέωση καί το Ἀρχαῖο κάλλος.
Θυμᾶμαι μιά φράση του Γέροντα Παϊσιου ὅταν τον ρώτησαν νά πεῖ μιά ωφέλημη κουβέντα : "
Θέλω νά κάνω την καρδιά μου κομμάτια καί νά την μοιράσω στόν κόσμο"
Αὐτό ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Θεός , ταπεινώθηκε ἔγινε το ἴδιο του το δημιούργημα ἔδωσε ἀπίστευτη ἐλευθερία ἀγάπης καί
βούλησης καί θυσίας ὡς πρόβατο στήν σφαγή γιά την σωτηρία ὅλων καί μας ἔδειξε τον δρόμο της αἰώνιου ζωῆς καί
βασιλείας ἡ πρόσκληση ἄν θά το ἀκολουθήσουμε εἶναι προσωπικό θέμα του καθενός.
Καλό ἀγώνα στόν δρόμο της Ἀναστάσεως
Μέ πόνο καί ἀγάπη γιά τον ἄνθρωπο
π.Σπυρίδων Σκουτής

