ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΕΤΟΣ 16ον Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 83ον

LLLLLLLLL
Ὁ Χριστός καί τό "Πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων"
άτω από έναν έναστρο ουρανό ήρθε το
θείο βρέφος στην γη… μέσα στην σιωπή,
μέσα στην αφάνεια, την ταπείνωση και
την απλότητα.
Ο Χριστός έρχεται κάθε χρόνο να γεννηθεί σιωπηλά μέσα στην βοή των Χριστουγέννων, έρχεται να γεννηθεί χωρίς να απαιτεί την
προσοχή μας, ζητώντας από τον κόσμο μόνο
μία μικρή ακρούλα ώστε εκεί από την γωνιά
της ταπείνωσης να μεταμορφώσει τον κόσμο…
Τα Χριστούγεννα όλοι μας «αναγκαζόμαστε» να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε
ξένοιαστοι, να δείχνουμε ευτυχείς λες και
μία αόρατη δύναμη μας
καταδυναστεύει ώστε
να ζούμε αυτές τις ημέρες μέσα σε μία ψευτοφιλανθρωπία, μέσα σε
μία ψευτοκατάνηξη!
Η αναγκαιότητα του «Πνεύματος των
Χριστουγέννων» είναι δυστυχώς άλλο ένα κατασκεύασμα της διεστραμμένης σκέψης μας.
Το «Πνεύμα» αυτό παραγκωνίζει –αν δεν εξαφανίζει τελείως- τον Χριστό ο οποίος είναι το
κεντρικό και τιμώμενο πρόσωπο της εορτής.
Και όμως όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι σήμερα
εν όψει των εορτών (αγαθοεργίες, τραπέζια,
εορτασμούς) τα κάνουν όχι για την Αγάπη του
Χριστού (που θα έπρεπε) αλλά διότι όπως λένε
«οι μέρες το επιβάλλουν». Χαίρονται όχι γιατί
ο Θεός έγινε Άνθρωπος αλλά διότι έτσι πρέπει
να γίνει! Εορτάζουν όχι διότι ο Θεός μας
αγαπά αλλά διότι είναι ευκαιρία στις εορτές να

μαζέψουμε δώρα, να πάμε ταξίδι, να κάνουμε
διακοπές, να φάμε περισσότερο. Και φυσικά
τα θεωρούμε όλα αυτά φυσιολογικά, διότι
«έτσι κάνουν όλοι, διότι έτσι σκέφτονται
όλοι»!
Το τραγικό είναι το να θεωρούμε ότι για
να κοιτάξουμε τον διπλανό μας πρέπει «οι
μέρες να το επιβάλουν» και όχι το ότι είμαστε
χριστιανοί, είμαστε άνθρωποι! Διότι αυτές οι
ημέρες θα έρθουν και θα φύγουν και μαζί με
αυτές θα εξαφανιστεί και η όποια διάθεση είχαμε για αγαθοεργίες,
για φιλανθρωπίες, για
συγχωρετικότητα.
Άρα λοιπόν καλό θα
ήταν να βάλουμε στην
άκρη
αυτό
το
«Πνεύμα των Χριστουγέννων» και να
βάλουμε στο κέντρο
αυτών των ημερών
αλλά και όλης της ζωής μας τον Χριστό, διότι
μόνο τότε νομίζω ότι θα ζούμε σαν Χριστιανοί
σαν δηλαδή άνθρωποι που όχι απλά βαπτίστηκαν και χρίστηκαν με Άγιο μύρο, αλλά άνθρωποι που προσπαθούν να ζουν μία
Χριστομίμητη ζωή.
Ο Χριστιανός που δεν ζει μαζί με τον
Χριστό, αλλά τον έχει βγάλει από την ζωή του,
έχει βγάλει μόνος του τον εαυτό του από την
Εκκλησία Του.
Οι εορτές της Εκκλησίας μας έχουν
σκοπό να μας κάνουν αγιότερους αφουγκραζόμενοι όλα αυτά τα υψηλά πνευματικά νοήματα της κάθε εορτής που θα μας οδηγήσουν
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σε μία ασκητικότερη διάθεση, σε μία πιο συνειδητοποιημένη στάση ζωής.
Η ανθρωπότητα λοιπόν θα εορτάσει
με ξέφρενους ρυθμούς "Χριστούγεννα". Ο
Χριστός θα αχνοφαίνεται και πάλι πίσω από
το καταναλωτικό όργιο που έχει στηθεί ανά
τον κόσμο….και όμως εκεί πίσω από όλα
αυτά ο Χριστός δεν παραπονείται, αλλά περιμένει τον κάθε έναν από εμάς.... να ανοίξουμε το παγωμένο σπήλαιο της καρδιάς μας
ώστε να εισέλθει και να το ζεστάνει μεταμορφώνοντάς το σε πνευματικό παλάτι.

Ας τιμούν το "Πνεύμα των Χριστουγέννων" όλοι αυτοί που παρασύρθηκαν από
την εκκοσμίκευση των εορτών (δικαίωμά
τους), ας προσπαθήσουμε όμως εμείς να τιμήσουμε με την ζωή μας όχι μόνο αυτές τις
όντως Άγιες Ημέρες το πρόσωπο εκείνο που
έκανε Καινά τα πάντα...όχι με αυτά που είπε
ή έκανε αλλά με αυτό που Είναι, Αυτόν που
είναι η Ελπίδα μας, η Αγάπη μας, ο Θεάνθρωπός μας… τον Χριστό!
Καλά Χριστούγεννα...
Αρχιμ. Π.Π.

hhhhhhhhhhh
Χριστούγεννα ευτυχισμένα δεν γίνονται χωρίς... Εσένα!
Ο καθένας μπορεί να απευθύνει το συγκεκριμένο λόγο σε οποιοδήποτε πρόσωπο! Φίλο,
σύζυγο, αδερφό, γονέα συγγενή… Κανείς όμως, δεν θα τον απευθύνει στο πρόσωπο που θα
έπρεπε να το πούμε...
Στο πρόσωπο που η συγκεκριμένη πρόταση εκφράζει ακριβώς το
νόημά της και βρίσκει πλήρη ανταπόκριση στην έννοια της...Στο πρόσωπο που χωρίς αυτό,
πραγματική ευτυχία δεν πρόκειται να γνωρίσουμε...
Στο πρόσωπο που αν μη τι άλλο, η συγκεκριμένη μέρα του ανήκει καθώς μιλάμε για
τη Γέννησή Του! Το πρόσωπο αυτό δεν είναι άλλο από τον Ιησού Χριστό μας! Δεν μπορούμε
να ζήσουμε ευτυχισμένοι αν δεν έχουμε στην καρδιά μας τον Χριστό! Μπορεί να γευόμαστε
προσωρινές στιγμές ευτυχίας, που τη μια στιγμή υπάρχουν και την άλλη γίνονται παρελθόν...
Γίνονται, στην καλύτερη περίπτωση, ανάμνηση! Η ευτυχία, όμως, που προσφέρει ο Κύριός μας
σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν κι ενεργούν σύμφωνα με το θέλημα Του, είναι αιώνια!
Όλοι μας, έχουμε συνδέσει την ευτυχία με επίγεια πράγματα και καταστάσεις! Ακούς
παντρεμένα ζευγάρια που χώρισαν επειδή δεν ήταν ευτυχισμένα, φίλους που «χάθηκαν» επειδή
δεν περνούσαν καλά, οικογένειες που διαλύθηκαν γιατί δεν υπήρχε αγάπη στα μέλη της!
Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι γιατί στις ανθρώπινες σχέσεις δεν υπάρχει πια
ο Χριστός! Για να ευτυχίσεις με κάποιον άλλον, πρέπει να βλέπεις τον Θεό μέσα σε αυτόν!
Τότε τα αισθήματα είναι γνήσια και η ευτυχία στερεή και πραγματική!

hhhhhhhhhhh

Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της ιστορίας.
Μιλούμε εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές για σκάνδαλα.
Τελικά το μεγαλύτερο σκάνδαλο της ιστορίας δεν είναι κάποιο πολιτικό
"κατόρθωμα", δεν είναι κάποια συναισθηματική περιπέτεια διασήμων, ή κάποια
οικονομική απάτη...
Το μεγαλύτερο σκάνδαλο της ιστορίας είναι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος.
Και όμως ελάχιστοι το πήρανε χαμπάρι...
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ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ
ιά χειµωνιατική µέρα, πού ὁ βοριάς
λυσσοµανοῦσε καί οἱ θερµοκρασίες
ἦταν πολύ χαµηλές ρώτησε ἕνα
παιδάκι τή γιαγιά του:
-Σέ ποιά χώρα τού κόσµου κάνει τό πιό πολύ
κρύο, γιαγιά; Καί ἡ γιαγιά, ἀφοῦ ἐμεινε γιά
λίγο σιωπηλή, ἀπάντησε:
-Στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, παιδί µου, στήν
ψυχή τοῦ ἀνθρώπου πού δέν δοκίµασε τήν
ἀγάπη. Ἐκεῖ εἶναι πάντα χειµώνας.
-Καί οἱ ἄνθρωποι; πῶς εἶναι ἐκεῖ οἱ
ἄνθρωποι;
-Ἴδιοι µέ τίς πέτρες∙ Ἀγλύκαντοι καί
ἀγέλαστοι.
Καί ξαναρώτησε το παιδί:
-Καί οἱ πέτρες; µποροῦν νά ξαναγίνουν
ἄνθρωποι, γιαγιά;
Καί ἡ ἑκατόχρονη γριούλα ἔγνεψε:
-Ναί, µποροῦν. Ἀρκεῖ νά τό θελήσουν.
Μοιάζει, ἀλλά δυστυχώς δέν εἶναι
παραµύθι. Δυστυχῶς εἶναι θλιβερή ἐμπειρία
καί ὀδυνηρή πραγµατικότητα: Στήν ψυχή
τοῦ ἀνθρώπου πού δέν δοκίµασε τήν ἀγάπη,
εἶναι πάντα χειµώνας. Τό διαπιστώνουµε
καθηµερινά, γιατί καθηµερινά σκοντάφτουµε
πάνω σέ ἀνθρώπους πού πέτρωσαν καί
καθηµερινά σκοντάφτουν καί οἱ ἄλλοι πάνω
σέ µᾶς, πού συχνά στήν ίδια κατάσταση
εἴµαστε. Καί πονάµε ὅλοι. Καί πονᾶµε πολύ,
κάθε φορά πού ὁ ἕνας πληγώνει τόν ἄλλον.
Καί ὁ πόνος παράγει φόβο. Καί ὁ φόβος
δηµιουργεῖ ἀποστάσεις.
Ζοῦµε μαζί καί εἴµαστε ξένοι∙ ζοῦµε µέ
πολλούς καί εἴμαστε µόνοι∙ µόνοι καί γι’ αὐτό
τροµαγµένοι∙
µόνοι
καί
γι’
αὐτό
δυσκολεµένοι∙ µόνοι καί γι’ αὐτό καχύποπτοι.
Δέν ἐµπιστευόµαστε πουθενά. Ὁ καθένας
κλεισμένος στό δικό του καβούκι.
Καί κάνει τόσο κρύο στό καβούκι µας.
Καί κάνει τόσο κρύο στό σπίτι µας καί κάνει
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τόσο κρύο στήν ψυχή µας! Ἀναρωτιέµαι
συχνά ποιός εὐθύνεται γιά τή ζωή µας πού
ἄδειασε, γιά τήν ψυχή µας πού ἄδειασε, γιά
τήν ἀπουσία τῆς ἀγάπης; Ποιός εὐθύνεται
γιά τή µοναξιά µας; Οἱ ἄλλοι πού ἔφυγαν ἤ
ἐγώ πού δέν δηµιούργησα συνθήκες νά
µείνουν; Ποιός εὐθύνεται γιά τήν καρδιά µου
πού πέτρωσε; Ὁ ἀδελφός µου ἤ ὁ ἑαυτός
µου; Ἀναρωτιέµαι συχνά: ἐπειδή µέ ἄφησαν
μόνο, κατέληξα πέτρινος καί σκληρόκαρδος
καί ἀτοµιστής ἤ ἐπειδή ἤµουν σκληρός καί
ἀτοµιστής, έµεινα µόνος; Τί προηγεῖται καί
τί ἀκολουθεῖ; Ποιός γεννάει ποιόν;
Μέχρι χθές πίστευα πώς οί άνθρωποι,
πού ἦταν σκληροί καί ἄδικοι µαζί µου,καί ἡ
ζωή, πού δέν µοῦ τά ἔφερε ὅπως τά ἤθελα,
µέ ἀνάγκασαν νά γίνω κι ἐγώ ὅπως ὅλος ὁ
κόσµος: ἀδιάφορος καί ψυχρός καί σκληρός
µέ τούς ἄλλους. Μέχρι χθές πίστευα ὅτι
φταῖνε οἱ ἄλλοι…
Τώρα ὄψιµα κατάλαβα πώς ἡ εὐθύνη
δέν εἶναι ἔξω ἀπό µένα. Ἡ σκληροκαρδία µου
δέν εἶναι προϊόν τῆς κοινωνίας, ἀλλά τῆς
ψυχῆς µου. Ἐγώ ἐπιλέγω νά µοῦ χτυπᾶς καί
νά μή σοῦ ἀνοίγω. Ἐγώ ἐπιλέγω νά µοῦ
ζητᾶς καί νά µή σοῦ δίνω. Ἐγώ ἐπιλέγω νά
σέ ἀφήνω ἔξω ἀπ' τό σπίτι µου, ἔξω ἀπό τήν
ἔγνοια µου, ἔξω ἀπ’ τήν καρδιά µου.
Τώρα, ὄψιµα, κατάλαβα πώς
σκληρόκαρδος καί ψυχρός καί ἀτοµιστής δέν
ἔγινα. Ἦμουν. Ἐγώ χτίζω τή µοναξιά µου. Ὁ
ἐγωισµός µου, πέτρα πέτρα, χτίζει τή
δυστυχία µου. Κάθε φορά που δέν µ'
ἐνδιαφέρει ή φτώχεια σου, φτωχαίνω κι έγώ.
Κάθε φορά πού δέν µέ ἐνδιαφέρει ἡ
ἀρρώστια σου, ἀρρωσταίνω κι ἐγώ. Κάθε
φορά που δέν µ’ ἐνδιαφέρει ἡ ὀρφανια σου,
ὀρφανεύω κι έγώ. Κάθε φορα πού δέν µ’
ἐνδιαφέρει τό ψωµί πού σοῦ λείπει, πεινάω
κι ἐγώ. Ἀφήνω ἀκάλυπτη καί νηστική τήν
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ψυχή μου, ὅταν δέν μέ αγγίζουν τά δικά σου
προβλήµατα.
Ὁ ἐγωισµός µου, πέτρα πέτρα, χτίζει
τή δυστυχία σου. Κάθε φορά πού ἐπιλέγω νά
μή σέ βοηθήσω, νά µήν κουραστῶ γιά σένα,
νά µή σοῦ δώσω οὔτε ἕνα εὐρώ ἀπ’ τό
πορτοφόλι µου, οὔτε µιά ὤρα ἀπ' τή ζωή µου,
σέ ὁδηγῶ σέ ἀδιέξοδα.
Κάθε φορά πού σοῦ κλέβω τό χωράφι,
τή δουλειά, τά παιδιά -ὑπάρχουν πολλοί
τρόποι γιά νά κλέψεις ἀνθρώπους σήµερα,
γιά νά τούς κάνεις ἔχθρους μέ τό σπίτι τουςΚάθε φορά πού σοῦ χαλάω τήν οἰκογένεια,
πού σοῦ τήν κάνω ἄνω κάτω, χωρίς καµµιά
ἐνοχή, συμβάλλω στήν ἀπόγνωσή σου, στή
θλίψη σου πού καθόλου δέν µ’ ἀπασχολεῖ,
γιατί µ’ ἀπασχολεῖ ὁ ἑαυτός µου µόνο.
Ὁ ἐγωισµός µου, πέτρα πέτρα, χτίζει
τή δυστυχία τού κόσµου. Κάθε φορά πού ἡ
ἀδιαφορία µου σέ πλήττει, κάθε φορά πού σέ
προσβάλλω, κάθε φορά πού σέ χτυπάω
ἀλύπητα µέ πέτρινα λόγια, κάθε φορά πού
σέ βγάζω ἄχρηστο καί σέ ἀπορρίπτω, σέ
ἀναγκάζω, ἐσένα τό παιδί µου, ἐσένα τόν
ἀδελφό µου, ἐσένα τόν διπλανό µου, νά
φύγεις καί νά πᾶς ἐκεῖ πού δέν σέ
ἀπορρίπτουν, ἐκεῖ πού δέν σέ προσβάλλουν
ἐκεῖ πού δέν σέ χτυπάνε ἀλύπητα. Τά
ναρκωτικά -καί κάθε είδους ναρκωτικό- δέν
ἐχουν φωνή, δέν σέ ἀπορρίπτουν, σέ
ἀγκαλιάζουν. Ἀφοῦ δέν σοῦ δίνω ἐγώ
κατάλυµα, βρίσκεις ἀλλοῦ.
Ὁ ἐγωισµός µου συµβάλλει στίς
ψυχώσεις τοῦ κόσµου. Κάθε φορά πού βλέπω

νά σέ κακοποιοῦν καί δέ δακρύζει τό µάτι
µου, κάθε φορά πού βλέπω νά σ'
ἐκµεταλλεύονται καί δέν ἰδρώνει τό αὐτί µου,
γεμίζω τή ρηµαγµένη σου ὕπαρξη µέ µίσος∙
σέ ἀναγκάζω νά µοῦ γίνεις ἐχθρός. Κάθε
φορά πού βλέπω νά σοῦ πίνουν τό αἶµα κι
ἐγώ πίνω ἀδιάφορος τόν καφέ μου, σέ κάνω
θηρίο ἀνήμερο. Γι’ αὐτό γεµίσαμε θηρία γι’
αὐτό γίναµε ζούγκλα.
Ἀνήκω κι ἐγώ σ’ αὐτήν, ἀφοῦ ἡ
ἀσπλαχνία µου ἀγριεύει τόν κόσμο,
συµβάλλει στήν τεράστια θλίψη του.
Κάθε φορά πού ἐσύ σπαρταρᾶς στό
χείλος τοῦ γκρεµοῦ κι ἐγώ κάθοµαι πιό
ἀναπαυτικά στήν πολυθρόνα µου, γιά νά δῶ
τή συνέχεια,… ἄν θά πέσεις τελικά ή όχι, σέ
κάνω τροµοκράτη.
Ἐγώ σέ ἐξωθῶ κι ἄν δέν µετανοήσω,
δέν θ’ ἀλλάξει ὁ κόσµος. Άν δέν βγει ἕνα ἄχ
ἀπ’ τήν ψυχή µου, μιά συμπόνια, ἕνα
µοίρασµα µιά κραυγή-προσευχή ἄν δέν βγεῖ,
δέν θά ἡµερώσει ὁ κόσµος. Θά πληρώνουµε,
ὅλο καί πιό άκριβά, τίς συνέπειες τοῦ
φρικτοῦ ἀτοµισµοῦ µας καί, τάχα σάν
θύµατα, σάν ἀνυποψίαστοι τάχα, ὑποκριτικά
θά ρωτάµε: «τίς πταίει;».
Ἕνα εἶναι βέβαιο: εἴτε τό θέλουµε
εἴτε ὄχι, θά µιλήσουν τά ἔργα µας γιά µᾶς,
θά µιλήσουν γιά µᾶς οἱ ἄλλοι, ὅταν ὁ ἥλιος
τοῦ θανάτου ἀνατείλει.
(Μαρία Μουρζᾶ)

............................
Ἄν ὠφελήθηκες,
μήν τὸ πετάξεις.
Ἔχεις καθῆκον νά τὸ
δώσεις καί σὲ ἄλλους.
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