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Πίσω από κάθε Γολγοθά κρύβεται
μια Ανάσταση, αρκεί να θελήσουμε
να πεθάνουμε για το παλαιό,
το νεκρωμένο και ψεύτικο… (π.Λίβυος)
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Η Σσντρουιά μας και όλο το Λύρειο, εύτεται Καλό Πάστα και Καλή Ανάσταση σε όλοσς,
σε υίλοσς μας αλλά και σε όποιον μας γνώρισε τσταία μέσα από αστή την προσπάθεια.
Και όπως είπε και ο Άγιος Σεραυείμ τοσ Σάρωυ… «Χριστός Ανέστη ταρά μοσ»
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Τν Πξώην κνπ Πάζρα ηνπ Γξεγνξίνπ Ξελόπνπινπ
Aπηέο ηηο εκέξεο μαλαγπξίδσ πάληα ζηα ιέμε, θαη κ’ έθθξαζε, κε ηόλν ώζηε λα θαηαπαηδηθά κνπ ρξόληα. Kαη ζπκάκαη ηηο ζαπκάζηεο εθείλεο γηνξηέο πνπ ραηξόκνπλ ζηελ παηξίδα κνπ, όηαλ ήκνπλ κηθξό ακέξηκλν παηδί
θη είρα ηνπο θαινύο κνπ γνλείο λα κε θξν-

ιαβαίλεη ην λόεκα θη ν αγξάκκαηνο. Kη αιήζεηα, ζηηο εθθιεζίηζεο εθείλεο ην πεξηζζόηεξν πήγαηλαλ απινί, ηαπεηλνί άλζξσπνη ηνπ
ιανύ –ςαξάδεο, βαξθάξεδεο, θεπνπξνί, κπ-

ληίδνπλ θαη λα κ’ νδεγνύλ ζε όια. Φπζηθά
θαη ζηελ εθθιεζία ή ζηα «ζξεζθεπηηθά κνπ
θαζήθνληα»… Όζν ήηαλ ρεηκώλαο, ε κεηέξα κνπ κ’ έπαηξλε καδί ηεο ζηνλ ΆηΓηάλλε ... ή ζηε Φαλεξσκέλε, ηηο γεηηνληθέο
καο εθθιεζίεο, πνπ ιεηηνπξγνύζαλ θάπσο
αξγά . Mα όηαλ έκπαηλε ε άλνημε, πνπ κπνξνύζα λα μππλώ θαη λα βγαίλσ πην πξσί, ν
παηέξαο κνπ κ’ έπαηξλε ζηελ Eπηζθνπηαλή
ή ζηνλ Άγην Xαξάιακπν. Mεηά ηε ιεηηνπξγία, θάλακε θη έλαλ σξαίν πεξίπαην ζηνπο
Kήπνπο θαη γπξίδακε ιηγάθη θνπξαζκέλνη κα
πνιύ επραξηζηεκέλνη θη νη δπν.

ισλάδεο. Kαη ζνπ ’θαλε ραξά λα ηνπο βιέπεηο
ληπκέλνπο θπξηαθάηηθα, λ’ αθνύλε κε ηόζε
επιάβεηα θαη κε ηόζε πξνζνρή ηα ιόγηα ηνπ
Kπξίνπ…

Ω, ήηαλ ηόζν όκνξθα! H άλνημε είρε ζηνιη- Tε Mεγάιε όκσο Eβδνκάδα θαη ην Πάζρα,
ζκέλεο ηηο πξαζηλάδεο κε καξγαξίηεο άζπξεο
θαη θίηξηλεο. Tη πνιύρξσκν ην ραιί πνπ απισλόηαλ ζηα ρσξάθηα! Tν έβιεπα θη από
ηελ αλνηρηή πόξηα ηεο εθθιεζηάο, θαζώο
άθνπγα ηα ςαιζίκαηα, ηηο επρέο θαη ηα επαγγέιηα. Tα επαγγέιηα πξνπάλησλ κ’ άξεζαλ
πνιύ. Eίλαη ηόζν πνηεηηθά απηά πνπ ιέλε πξηλ
θαη κεηά ην Πάζρα. O παπα-Λνγνζέηεο, εθεκέξηνο ζηνλ Άη-Xαξάιακπν, πνιύ γξακκαηηζκέλνο, ηα έιεγε ζαπκάζηα. Kη όρη ςαιηά κε
κπάζα θαη ζηθόληα, όπσο ζ’ άιιεο εθθιεζηέο·
αιιά δηαβαζηά, θαζαξά, ζηαξάηα, ιέμε πξνο

όιε όιε κνπ ε «εθθιεζία» ήηαλ, ηελ
Kπξηαθή ην πξσί, ε Aλάζηαζε πνπ γηλόηαλ
ζην ύπαηζξν, θαη θαηόπη ε ιεηηνπξγία: Δεύηε
ιάβεηε θσο, Xξηζηόο Aλέζηε, Eλ αξρή ελ ν
ιόγνο θαη θαζεμήο. Δελ κ’ έβγαδαλ έμσ βξάδπ, θη νύηε ζηα Nπκθία κε πήγαηλαλ, νύηε
ζηελ Aθνινπζία ησλ Παζώλ, νύηε ζηε ιηηαλεία ηνπ Eπηηαθίνπ, πνπ κόλν ηελ πέλζηκε
κνπζηθή ηεο άθνπγα από καθξηά, αλ ηύραηλε
λα μππλήζσ ηε λύρηα ηεο Mεγάιεο Παξαζθεπήο. Έηζη δελ ήμεξα θαιά ηη πξνεγήζεθε
απ’ ηελ Aλάζηαζε. Mόλν, από ηελ Kπξηαθή
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ησλ Bαΐσλ, πσο ν Xξηζηόο κπήθε ζξηακβεπηη- εηθόλα ζαλ αιεζηλή: σ γιπθύ κνπ έαξ, γιπθά ζηα Iεξνζόιπκα. Aιιά ηη έθακε θεη, ηη ηνλ θύηαηόλ κνπ ηέθλνλ … Γη’ απηό ην Xξηζηόο
έθακαλ, άθξεο κέζεο: Kάπνηνο Mπζηηθόο Aλέζηε κνπ έθακε ύζηεξα ηόζε ραξά, ηόζε
Δείπλνο, θάπνηνο ζηαπξηθόο Θάλαηνο, θάπνηα αγαιιίαζε· γη’ απηό κνπ θάλεθε ζα κηαλ πTαθή ζε θαηλό κλεκείν… Tη λα ήηαλ απηά; πέξηαηε ηθαλνπνίεζε, ζα κηα λίθε, ζαλ έλαο
Πώο λα είραλ γίλεη; Mόιηο είρα κηα ηδέα.

ζξίακβνο. Eθείλνο πνπ θόξεζε γηα εκπαηγκό

Kη άμαθλα… ηα έκαζα όια! Eίρα κεγαιώ-

ςεύηηθε πνξθύξα. Eθείλνο πνπ πνηίζζεθε

ζεη, θαίλεηαη, εθείλν ην ρξόλν, θη νη γνλείο
κνπ κε πήξαλ καδί ηνπο παληνύ. Έηζη άθνπζα
θαη ηα θνβεξά εθείλα επαγγέιηα ηεο Mεγάιεο
Πέκπηεο θαη ηεο Mεγάιεο Παξαζθεπήο θαη
ην ήκεξνλ θξεκάηαη!… Eίδα θαη ην Xξηζηό

ρνιή θαη μύδη, θαη καζηηγώζεθε, θαη θαξθώζεθε ζε μύιν, θαη πέζαλε καξηπξηθά, ζαλ
άλζξσπνο, έβγαηλε δσληαλόο από ηνλ ηάθν θη
αλέβαηλε ζηνλ νπξαλό ζα Θεόο!

Έηζη έπξεπε λα είλαη. Γηα λα κνπ δώζεη

κε ην αγθαζέλην ηνπ ζηεθάλη ζην καύξν ηόζε ραξά ε Aλάζηαζε, έπξεπε λα πξνεγεζεί
ζηαπξό, έλα κεγάιν Xξηζηό ζαλ αιεζηλό… ην Πάζνο· γηα λα κνπ θάκεη ηόζε εληύπσζε
Έπεηηα ηνλ είδα θαη λεθξό, μαπισκέλν ζην ην Πάζρα, έπξεπε λα γλσξίζσ ηε Mεγάιε
ρξπζό Eπηηάθην (θη ν Xξηζηόο ηνπ Eπηηαθίνπ Eβδνκάδα. Mαζαίλνληαο όζα έκαζα εθείλν
ζηε Zάθπλζν δελ είλαη θεληεκέλνο ζε παλί, ην ρξόλν, κάζαηλα ηε δσή, πνπ ώο ηόηε ήκνπλ
είλαη δσγξαθηζκέλνο ζε μύιν, ζαλ εηθόλα πνιύ κηθξόο γηα λα ηελ μέξσ, αθνύ νη γνλείο
πεξηθνκκέλε, όπσο θη ν Eζηαπξσκέλνο). Kαη πνπ κε θξόληηδαλ θαη κ’ νδεγνύζαλ, δελ κε
ζπκνύκαη αθόκα ηη αιιηώηηθε εληύπσζε, ηη πήγαηλαλ παξά ζηηο ραξνύκελεο θπξηαθάηηθεο
κεγαιύηεξε ραξά κνπ έθαλε ην Πάζρα ζηελ ιεηηνπξγίεο θαη κε πξνθύιαγαλ απ’ ηα ιππεεθθιεζίηζα ηελ πξώηε θνξά, αθνύ είρ’ αθνύ- ηεξά, πνπ δελ ήηαλ αθόκα γηα κέλα. Έηζη θαη
ζεη πηα θη ηδεί θαη κάζεη όια ηα πξνεγνύκελα. ζηε δσή: Tε ραξά, ηελ αιεζηλή ραξά, ηελ
Mπνξώ λα πσ πσο απηό ήηαλ ην πξώην κνπ θαηαθηνύκε ύζηεξ’ από αγώλα θαη αγσλία,
Πάζρα.Γηαηί όιε ηε Mεγάιε Eβδνκάδα ηελ ύζηεξ’ από θόπν θαη ιύπε. Πξηλ από θάζε
είρα πεξάζεη κε ην πέλζνο, κε ηε ιύπε ησλ καο Πάζρα, πξέπεη λα πεξάζνπκε κηα
Παζώλ. Eίρα παξαθνινπζήζεη ην Xξηζηό ζην Mεγάιε Eβδνκάδα.
καξηύξηό ηνπ, ζηελ αγσλία ηνπ, ζην ζάλαηό
ηνπ· είρ’ αθνύζεη θαη ηε Δηαζήθε ηνπ, είρα
παξαθαζίζεη θαη ζην Mπζηηθό Δείπλν, είρ’
αθνινπζήζεη θαη ηελ εθθνξά ηνπ, θιαίγνληαο
καδί κε ηε Θιηκκέλε Mεηέξα, πνπ θη απηή
αθνινπζνύζε δσγξαθηζηή ζε κηα κεγάιε

Ω,

απηό ην μέξεηε θαη ζεηο από ηώξα.

Mήπσο ηελ εβδνκάδα ησλ δηαγσληζκώλ ηνπ
ζρνιείνπ, πνπ πξνεγείηαη από ηε λίθε θαη ηε
ραξά ηνπ άξηζηα, δελ ηελ νλνκάδεηε…
Mεγάιε Eβδνκάδα; Γειάηε, ε;… Kαη ηνπ
ρξόλνπ!
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πλέληεπμε κε ηνλ π. Λίβπν
Ο π. Υαξάιακπνο Παπαδόπνπινο γελλήζεθε ζην Ηξάθιεην ηεο Κξήηεο. Μειέηεζε ζενινγία
θαη ςπρνινγία. Είλαη παηέξαο ηξηώλ παηδηώλ θαη εθεκέξηνο ζηελ ελνξία Αγ. Εηξήλεο Πύξγνπ,
ζηε λόηηα Κξήηε, κεηαμύ Αζηεξνπζίσλ Οξέσλ θαη Ληβπθνύ Πειάγνπο. Γη απηό θαη «Λίβπνο».
Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη αλαπηύμεη έληνλε ζπγγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα κε ην ηειεπηαίν έξγν
ηνπ λα ηηηινθνξείηαη «Η ελνρή ηεο ραξάο» από ηηο εθδόζεηο Αξκόο. Επίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη
ζηνλ ρώξν ηνπ blogging κε άξζξα ζην πξνζσπηθό ηνπ blog: plibyos.blogspot.com
Π. Χαξάιακπε, δηαλύνπκε ήδε ηελ Μεγ.
Εβδνκάδα, θαη πξνζεγγίδνπκε ηελ Σηαύξσζε θαη ηελ Αλάζηαζε. Σπκθσλείηε κε ηελ
άπνςε όηη ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηελ Αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ θαη
αλ λαη, πσο ζπκβαίλεη απηό;
Εάλ απηό ην εξώηεκα ην θαηαλνήζνπκε γεληθόηεξα, όηη ν θάζε άλζξσπνο είλαη κνλαδηθόο
θαη όηη απνηειεί κνλαδηθή νδό ζσηεξίαο,

από απηόλ ηνλ θόζκν, ζην θάζε ηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο καο κε πξνέθηαζε αηώληα. Σώξα
γηαηί ζπκβαίλεη ν θαζέλαο λα ζέιεη λα ηα θαηαιαβαίλεη όπσο απηόο ζέιεη, νθείιεηαη ζην
γεγνλόο όηη πιένλ έρεη δηακνξθσζεί έλαο
άλζξσπνο πνπ πηζηεύεη όηη ε αξρή θαη ην ηέινο ησλ πάλησλ είλαη ν εαπηόο ηνπ. Ε, απηό
είλαη θαηαζηξνθηθό.

όπσο ιέεη θαη Γέξσλ σθξόληνο ηνπ Έζζεμ,
κπνξνύκε λα ην δερζνύκε. Δειαδή όηη ν Θεόο Σπκθσλείηε όηη είλαη ραξαθηεξηζηηθό ησλ
θαηξώλ καο λα δεηνύλ νη άλζξσπνη Αλάζπλάπηεη κνλαδηθέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε
ζηαζε ρσξίο λα πξνεγεζεί Σηαύξσζε;
ηνλ θάζε αλζξώπηλν πξόζσπν. Εάλ όκσο ην Καξπό ρσξίο ζπζία;
δνύκε κέζα ζε κηα εξκελεία όηη ν θαζέλαο
θαηαιαβαίλεη ό,ηη ζέιεη θαη όπσο ζέιεη ηελ Πάληνηε ν άλζξσπνο έρεη κέζα ηνπ ηάζεηο
Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ, δελ ζα ζπκθσλήζσ. σθειηκηζηηθέο. Καη γεληθά ζέιεη θαη πξνζπαΓηαηί ε Αλάζηαζε έγηλε γηα έλαλ ζπγθεθξηκέ- ζεί λα απνθεύγεη ηνλ πόλν. Όκσο ε δσή έρεη
λν ιόγν θαη πξνζθέξεη θάηη ζπγθεθξηκέλν δπν ξάγεο. Η κία είλαη ε ραξά θη άιιε ν πόζηνλ άλζξσπν θαη ηελ δσή ηνπ. Δειαδή θα- λνο. Δελ κπνξεί θαλείο λα εμειηρζεί πλεπκαηηηαξγεί ηνλ έζραην ερζξό ηνπ αλζξώπνπ, ην θά θαη λα σξηκάζεη εάλ δελ παηάεη θαη ζηηο
ζάλαην. Σα βάζαλα, νη θαεκνί, ηα ιάζε, νη δπν ξάγεο.
πηώζεηο θαη νη αδηθίεο, βξίζθνπλ απνθαηάζηα- Γηα λα θεξδίζεηο θάηη πξέπεη λα ράζεηο. Απηό
ζε θαη ιύηξσζε, κηα θαη ν Υξηζηόο ληθάεη ηνλ καο ιέεη θαη ην Επαγγέιην. Μνλάρα όηαλ ράζάλαην. Οπόηε ηα πάληα αιιάδνπλ ζηελ πξνν- λσ θαη δίλσ, θεξδίδσ. Εκείο αηζζαλόκαζηε όηη
πηηθή ηεο αησληόηεηαο. Σν κόλν πνπ κέλεη θεξδηζκέλνο θαη ηζρπξόο είλαη απηόο πνπ εμαείλαη ν θπζηθόο ζάλαηνο πνπ θαη γηα απηόλ ζα παηά θαη θνξντδεύεη, πνπ είλαη απαηεώλαο.
έξζεη ε έζραηε ώξα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ. Ο- Όρη. Αξγά ε γξήγνξα ε δσή ζα απνδείμεη όηη
πόηε ε Αλάζηαζε είλαη δσή. Σελ νπνία δνύκε δελ είλαη απηόο ν θεξδηζκέλνο.
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Πξέπεη λα πηζηέςνπκε όηη απηόο πνπ είλαη κε

Σε έλα βηβιίν αλαθέξεηε όηη ν Χξηζηηαλόο
ηνλ Υξηζηό δελ ράλεη αθόκε θαη όηαλ θαηλν- ζηνλ Παξάδεηζν δελ ζα είλαη δηθαησκέλνο
κεληθά εηηάηαη. Δελ πξέπεη λα θνβόκαζηε ηνλ αιιά αγαπεηηθά ζσζκέλνο θαη όηη ν Παξάηαπξό, δελ είκαζηε κόλνη καο. Είλαη πάληα δεηζνο δελ είλαη θαηάθηεζε αιιά δσξεά.
παξώλ ν Υξηζηόο αθόκε θη αλ εκείο κέζα
ζηελ ζύειια ηεο δνθηκαζίαο δελ ην αηζζαλό-

Πνιινί ρξηζηηαλνί πηζηεύνπλ όηη ν παξάδεη-

καζηε. Είλαη εθεί όκσο, πξέπεη απόιπηα λα
ην πηζηέςνπκε.
Από ηελ κία, αλαθέξνπκε ζηελ Χξηζηηαληθή πίζηε ηελ αμία ηεο ηαπείλσζεο. Από
ηελ άιιε κεξηά, νη ξπζκνί θαη ν αληαγσληζκόο ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο πξνηάζζεη αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα. Πσο όια απηά κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ ζηνλ λνπ ηνπ
ζύγρξνλνπ Χξηζηηαλνύ;
Η ηαπείλσζε δελ είλαη παξαίηεζε από ηελ
δσή θαη ηνλ αγώλα ηεο. Απιά εζσηεξηθή
ηζνξξνπία θαη αξκνλία. Ξέξσ πνηνο είκαη θαη
ηη είκαη. Γλσξίδσ ηα ιάζε κνπ, γλσξίδσ όκσο ζνο είλαη δηθή ηνπο θαηάθηεζε. Όηη κε ηηο
θαη ηα ραξίζκαηα κνπ, πνπ πάληα ηα απνδίδσ πξνζπάζεηεο ηνπο θαη ηα πλεπκαηηθά ηνπο
ζηηο δσξεέο ηνπ Θενύ. Η δσή πάληα ήηαλ θαη θαηνξζώκαηα ηνλ θέξδηζαλ. Όρη. Ο Παξάδεηζα είλαη αληαγσληζηηθή. Απηό δελ πξέπεη λα ζνο είλαη δώξν ηνπ Θενύ. Όρη γηαηί είκαζηε
καο θνβίδεη. Πξέπεη λα πηζηέςνπκε όηη ν ηέιεηνη αιιά γηαηί είκαζηε ηαπεηλνί, απζεληηάλζξσπνο ηνπ Θενύ, δελ είλαη ν ρακέλνο. Α- θνί θαη γλήζηνη. Όρη γηαηί ηα θαηαθέξακε,
θνύκε από πνιινύο αθόκε θαη «ρξηζηηαλνύο», αιιά γηαηί Σνλ αγαπήζακε. Είλαη ππόζεζε
όηη όπνηνο πάεη κε ηνλ ηαπξό ζην ρέξη, πξν- έξσηνο - ηεο ζθνδξήο αγάπεο δειαδή- θαη όρη
θνπή δελ θάλεη. Απηό είλαη κέγα ιάζνο. Απιά θαηνξζσκάησλ. Όπνηα άζθεζε θη αλ θάλνπκε
πξέπεη λα επαλαηνπνζεηήζνπκε κέζα καο, ηη ζηελ εθθιεζία, έρεη ζθνπό λα αγαπήζνπκε
ελλννύκε όηαλ ιέκε επηηπρία. Εάλ σο επηηπρία ηνλ Θεό θαη ηνλ ζπλάλζξσπν καο. Να πιαηύελλννύκε ηελ απνπζία ήηηαο ή ιάζνπο, ηόηε λνπκε ηελ θαξδηά καο. Όρη λα θαηαθηήζνπκε
ζα απνγνεηεπζνύκε. Η ήηηα γελλά ηελ λίθε. θάηη ή θάπνηνλ αιιά λα δνζνύκε ζε θάηη ή
Δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη νη ζεκεξηλνί εηηε- θάπνηνλ. ηνλ Θεό.
πλέρεηα πίζσ
κέλνη είλαη νη απξηαλνί ληθεηέο.
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«Η ςπρή ηνπ Χξηζηηαλνύ πξέπεη λα είλαη
ιεπηή, λα είλαη επαίζζεηε, λα πεηάεη, όιν
λα πεηάεη…» …Πσο αληηιακβάλεζηε εζείο
ηα ιόγηα απηά ηνπ Αγίνπ Πνξθπξίνπ;
Πνιιέο θνξέο βιέπνπκε αλζξώπνπο ηεο ζξε-

ηελ αγάπε. Η αγάπε είλαη ην θιεηδί. Όκσο
ην πώο ζα ζαξθσζεί ζηελ δσή ηνπ θαζελόο
είλαη πνιύ πξνζσπηθό θαη πάληα έλα κεγάιν
κπζηήξην.

ζθείαο, λα εθαξκόδνπλ ηππηθά ηνπο θαλόλεο Η απόιπηε ειεπζεξία πνπ έρεη παξαρσξήκα λα παξακέλνπλ πνιύ ζθιεξνί σο ζεη ν Θεόο ζηνπο αλζξώπνπο από ηελ κία
ζπγθηλεί θαη γνεηεύεη ηνλ άλζξσπν θαη από
άλζξσπνη. Είλαη ηηκεηέο ησλ πάλησλ, θξίηελ άιιε ηνλ ζθαλδαιίδεη, παξαηεξώληαο
λνπλ, επηθξίλνπλ, δελ δείρλνπλ έιενο. Καη ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ζπκθνξέο πνπ Εθείγεληθόηεξα αληηιακβαλόκαζηε όηη κέζα ηνπο λνο «επηηξέπεη». Πσο κπνξνύκε λα
είλαη απνύζα εθείλε ε αξεηή πνπ ζπγθηλεί ηνλ «δπγίζνπκε» απηήλ ηελ ειεπζεξία πξνθεηκέλνπ λα βξνύκε ηελ εζσηεξηθή καο ηζνξΘεό. Πνηα; Η επηείθεηα. Απηή κνλάρα ε αξεηή
ξνπία απέλαληη ηεο;
θαλεξώλεη πόζν Θεό έρνπκε κέζα καο.
Όλησο ε ειεπζεξία είλαη ην κέγα δώξν ηνπ
Ο θόζκνο, Χξηζηηαλνί θαη κε, αλαθέξνπλ
ζπλέρεηα όηη αλαδεηνύλ ηνλ Θεό. Άιινη
επηηπρώο θαη άιινη αλεπηηπρώο. Ίζσο νη
δξόκνη πξνο εθείλνλ λα είλαη πνιινί θαη
δηαθνξεηηθνί. Πείηε καο ηελ γλώκε ζαο γηα
κία νδό πνπ λνκίδεηε όηη κπνξεί θάπνηνο λα
Τνλ ζπλαληήζεη.

Θενύ ζηνλ άλζξσπν αιιά θαη ην κεγάιν
ζθάλδαιν ηεο ηζηνξίαο. Μελ μερλάκε όηη ζε
απηήλ νθείιεηαη ε παξνπζία ηνπ θαθνύ ζηελ
θόζκν καο. Παξά ηαύηα είλαη ε κεγάιε δσξεά ηνπ Θενύ.
Έλα ηέηνην ινηπόλ κεγάιν δώξν, ζέιεη θαη

Εάλ απαληήζσ ηόηε είλαη ζαλ λα δίλσ κηα ηελ αλάινγε πξνζνρή θαη δηάθξηζε. Γηαηί από
ζπληαγή επηηπρίαο. Απηά ζηελ Οξζόδνμε επινγία εύθνια κπνξεί λα γίλεη θαηάξα θαη
εθθιεζία δελ ππάξρνπλ. Δελ κπνξεί θαλείο λα γηα καο θαη γηα ηνπο άιινπο. Η ειεπζεξία
ζνπ πεη, θάλε απηό ή εθείλν θαη ζα βξεηο ηνλ σξηκάδεη, κεγαιώλεη ή κηθξαίλεη καδί κε εΘεό. Καη ηνύην γηαηί ν Θεόο είλαη δσληαλόο κάο. Όζν εκείο πξνρσξάκε πλεπκαηηθά ηόζν
θαη παξάδνμνο. Δειαδή κε ηνλ Θεό δηακνξ- θαη απηή σξηκάδεη. Οπόηε ε απάληεζε ζε
θώλνπκε ζρέζε. Καη νη ζρέζεηο έρνπλ δηαθπ- απηό ην εξώηεκα είλαη ε δηθή καο πλεπκαηηθή
κάλζεηο. Δελ είλαη ζηαζεξέο. Έπεηηα ν Θεόο ελειηθίσζε. Να αηζζαλόκαζηε ππεύζπλνη
δελ κπνξεί λα εθβηαζηεί ή λα ηνπ πεηο «θνίηα κπξνζηά ζην εαπηό καο, ζηνλ πιεζίνλ θαη ηνλ
έθαλα απηά, νπόηε θαλεξώζνπ κνπ ηώξα», Θεό καο.
όρη δελ γίλεηαη έηζη. Δελ ζα ην θάλεη πνηέ ν Σαο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηνλ ρξόλν ζαο
Θεόο απηό. Ο δξόκνο ηνπ Θενύ θαλεξώζεθε θαη γηα ηελ αληαπόθξηζε ζαο.
απόιπηα ζην πξόζσπν ηνπ Υξηζηνύ καο. Εθεί
είλαη ην κπζηηθό, ζηηο εληνιέο ηνπ Υξηζηνύ.

Εγώ ζαο επραξηζηώ
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Πνξεία πξνο ην Πάζρα…
Απνζπάζκαηα από ην βηβιίν ηνπ π. Αιεμ. κέκαλ «Μεγάιε αξαθνζηή», εθδ. «Αθξίηαο»

Με

ηελ παξαθνινύζεζε ησλ αθνινπ-

ζηώλ, κε ηε λεζηεία, αθόκα θαη κε ηελ πξνζεπρή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δελ
εμαληιείηαη ε όιε πξνζπάζεηα ηεο Μεγάιεο αξαθνζηήο. Γηα λα είλαη όια απηά
απνηειεζκαηηθά θαη λα έρνπλ λόεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαη από ηελ ηδία καο
ηελ δσή.

Δελ κπνξεί λα ππάξρεη Μεγάιε αξαθνζηή ρσξίο λεζηεία. Όκσο θαίλεηαη όηη πνιινί άλζξσπνη ζήκεξα ή δελ παίξλνπλ ηελ
λεζηεία ζηα ζνβαξά ή αλ ηελ παίξλνπλ,
παξεμεγνύλ ηνλ πξαγκαηηθό πλεπκαηηθό

ζπάζεηα γηα λα θαιύςεη απηή ηελ αλαγθαία
δηάζηαζε ηεο ζησπήο, ε νπνία απηή κόλν
κπνξεί λα καο θέξεη ζε επαθή κε ηηο πςειέο
πξαγκαηηθόηεηεο…

Απηό πνπ καο δεηεί ε εθθιεζία θαηά ηελ

ζθνπό ηεο. Πξέπεη λα αθήζνπκε ηελ ζπκβα- Μεγάιε αξαθνζηή είλαη λα εκπινπηίζνπκε
ηηθή θαη ηππηθή λεζηεία, δειαδή λεζηεία ηνλ πλεπκαηηθό θαη δηαλνεηηθό εζσηεξηθό
από ππνρξέσζε ή ζπλήζεηα, θαη λα γπξίζνπ- θόζκν καο. Επίζεο πξέπεη λα είλαη πεξίνκε ζηελ νπζηαζηηθή λεζηεία. Αο είλαη πεξην- δνο γηα αλαδήηεζε λνήκαηνο ζηελ πξνζσπηξηζκέλε θαη ηαπεηλή αιιά λα είλαη ζπλερήο θή, επαγγεικαηηθή δσή θαη ζηηο δηαπξνζσθαη απνθαζηζηηθή.

πηθέο καο ζρέζεηο. Επίζεο, ε πεξίνδνο απηή

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο αξαθν-

λα είλαη επθαηξία γηα έιεγρν ζηα ιόγηα καο.

ζηήο καο δεηείηαη κηα λέα πξνζπάζεηα λα
ζθεθηνύκε ηελ απαξαίηεηε ζξεζθεπηηθή
ζρέζε αλάκεζα ζην «εμσηεξηθό» θαη ην
«εζσηεξηθό» καο. Αλ ν Υξηζηηαλόο ηνπ παξειζόληνο δνύζε θαηά έλα κεγάιν βαζκό ζ’
έλα ζησπειό θόζκν πνπ ηνπ έδηλε πινύζηεο
επθαηξίεο γηα απηνζπγθέληξσζε ζηνλ εζσηεξηθό ηνπ θόζκν, ν ζεκεξηλόο Υξηζηηαλόο
είλαη αλαγθαζκέλνο λα θάλεη εηδηθή πξν-

Ο Υξηζηηαληζκόο απνθαιύπηεη ηελ ηεξόηεηα
ηνπ ινγνύ ζαλ έλα ζεην δώξν ζηνλ
άλζξσπν. Η νκηιία καο είλαη πξνηθηζκέλε
κε ηεξαζηία δύλακε είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή. Ειέγρνληαο ηα ιόγηα καο αλαθαιύπηνπκε ηελ ζνβαξόηεηα πνπ πξέπεη λα ηνπο δίλνπκε. Δελ έρνπκε ηδέα πνζό επεξεάδνπκε
ν έλαο ηνλ άιινλ κε ηα ιόγηα θαη ηνλ ηόλν
ηεο πξνζσπηθόηεηαο καο.

πλέρεηα πίζσ
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Η Μεγάιε αξαθνζηή είλαη ε αλαθάιπςε ηεο πίζηεο από ηνλ άλζξσπν, θαζώο θαη ε
αλόξζσζε ηεο δσήο ηνπ, ηνπ Θετθνύ λνήκαηνο ηεο, ηνπ θξπκκέλνπ βάζνπο ηεο. Με ην
λα απέρνπκε από ηελ ηξνθή μαλαβξίζθνπκε ηελ γιύθα ηεο θαη μαλακαζαίλνπκε πώο λα
ηελ παίξλνπκε από ην Θεό κε ραξά θαη επγλσκνζύλε. Με ην λα «κεηώλνπκε» ηηο ςπραγσγίεο, ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο επηπόιαηεο θνηλσληθόηεηεο αλαθαιύπηνπκε ηελ ηειηθή
αμία ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ. Καη ηα μαλαβξίζθνπκε όια απηά αθξηβώο γηαηί μαλαβξίζθνπκε ηνλ ίδην ηνλ Θεό γηαηί μαλαγπξίδνπκε ζε Απηόλ θαη δη’ Απηνύ ζε όια όζα
Εθείλνο καο έδσζε κέζα από ηελ ηέιεηα αγάπε θαη ην έιενο Σνπ...
Από τον Στέυανο

Οι Εξορμήσεις μας...
Σνλ Θαλνπάξην παξεπξεζήθακε ζην ζέαηξν ΠΑΝΘΕΟΝ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ ζεαηξηθή Παξάζηαζε
"ΧΡΑΘΑ ΜΟΤ ΚΤΡΘΑ", ε νπνία ήηαλ
επγεληθή πξνζθνξά ηνπ Κνιιεγίνπ Φπρηθνύ
Σνλ ίδην Μήλα πήγακε ζην Λνύλα Παξθ
«Σα αεδνλάθηα» κε ηελ πξνζθνξά ηνπ
θνπ Θσάλλε Ζεξβνύ όπνπ δηαζθεδάζακε
κε ηελ ςπρή καο.
Σν ζέαηξν θηώλ ηνπ θνπ Αζαλαζίνπ
καο πξνζθάιεζε ζε παξάζηαζε Καξαγθηόδε ζην πνιηηηζηηθό θαη Αζιεηηθό
Πάξθν ηεο Ν. Μάθξεο.
Η «Παλαζελαηθή Έλσζε» καο δηνξγάλσζε εθδήισζε κε γεύκα ζην θέληξν
«Δειθίλη», ζηελ Ν. Μάθξε

Επιπκεσθείρε ρξ lyreio.blogspot.com

Σνλ Φεβξνπάξην, κε ηελ αγάπε ηνπ
π. Νηθνιάνπ Μαλώιε, παξεπξεζήθακε ζε παηδηθό πάξηπ κε θιόνπλ ζηνλ
Αγ. Ειεπζέξην Ακαξνπζίνπ.
Με ηελ θξνληίδα ηεο θαο Μαίξεο
Αλδξένπ, πήγακε ζην Γπάιηλν Μνπζηθό Θέαηξν γηα ηελ παξάζηαζε έξινθ Υνικο. Μεηά από πξόζθιεζε
ηνπ ίδηνπ Μνπζηθνύ Υώξνπ παξεπξεζήθακε ζην «Γπάιηλν», ζηηο 3 Απξηιίνπ, γηα λα παξαθνινπζήζνπκε
ηελ παξάζηαζε "Η καγεία ησλ νλείξσλ".
ηηο αξρέο ηνπ Απξίιε, κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ θνπ Θσάλλε Ζεξβνύ, απνιαύζακε ηελ επίζθεςε καο ζηηο Αζιεηηθέο Εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΑΚΑ
ε νπνία πεξηείρε πνιιέο αζιεηηθέο
εθδειώζεηο.
Από την Χριστίνα
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