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Ἕμα κάθε μήμα
Ἀγαπηςξί μξσ ἐμξοίςεπ,
Κάπξςε ἕμαπ ἄμθοχπξπ εἶυε ἕμα ρπίςι μέρα ρςό ἀγοόκςημά ςξσ. Ἡ
πεοιξυή ἦςαμ πεοιτοαγμέμη καί τσλαγόςαμ ἀπό καλά ρκσλιά. Κάπξιξι ληρςέπ
θέληραμ μά πάοξσμ ςά ὑπάουξμςα ἐκείμξσ ςξῦ ἀμθοώπξσ. Ἕμα βοάδσ πῆγαμ
κξμςά ρςό τοάυςη καί ςά ρκσλιά ἄουιραμ μά γασγίζξσμ. Ξύπμηρε ὁ ἄμθοχπξπ
ἐκεῖμξπ, κξίςανε ςήμ πεοιξυή, ὅμχπ ξἱ κλέτςεπ εἶυαμ ἀπξμακοσμθεῖ. Πῆγε καί
κξιμήθηκε. Οἱ ληρςέπ ἐπαμέλαβαμ ςό ἴδιξ ςέυμαρμα κι ἄλλεπ τξοέπ. Γαύγιζαμ
ςά ρκσλιά. Ξσπμξῦρε ςό ἀτεμςικό. Αὐςξί ἀπξμακούμξμςαμ. Σςαμαςξῦραμ ςά
ρκσλιά. Κξιμξῦμςαμ ὁ ἄμθοχπξπ. Σέ μία ἑπόμεμη τξοά, ὅςαμ ἄουιραμ μά
γασγίζξσμ ςά ρκσλιά, παίομει ςό ἀτεμςικό ἕμα ὅπλξ, ςά ρημαδεύει, ςά
πσοξβξλεῖ καί ςά ρκξςώμει. Αὐςό ἤθελαμ καί ξἱ κλέτςεπ. Πέοαρε λίγη ὥοα
καί ὁ ἄμθοχπξπ ἐκεῖμξπ, κξσοαρμέμξπ καί ἐκμεσοιρμέμξπ, κξιμήθηκε βαθειά.
Πέοαραμ ξἱ κλέτςεπ ςόμ τοάυςη, μπῆκαμ ρςό ρπίςι, ςόμ ρκόςχραμ καί
ἅοπαναμ ςά πάμςα.
Ἡ ἱρςξοία, ἀγαπηςξί μξσ, εἶμαι ρσμβξλική.
Τό ἀφεμτικό εἶμαι ὁ κάθε ἕμαπ ἄμθοχπξπ, ἐρύ, ἐγώ, ἐμεῖπ, ὅλξι.
Τό σπίτι, τό περιβόλι, τά ὑπάρχομτα εἶμαι  πεοιξσρία μαπ  ὑλική, 
πμεσμαςική, εἶμαι  παοάδξρή μαπ,  ἱρςξοία μαπ,  πίρςη ρςό Θεό μαπ.
Τά σκυλιά πού φύλαγαμ εἶμαι  ρσμείδηρή μαπ,  λξγική μαπ, εἶμαι ςό
ρσμαίρθημα,  βξύληρη,  κοίρη μαπ, εἶμαι ξἱ ἀνίεπ μαπ, ςά ἰδαμικά μαπ.
Οἱ κλέφτες, οἱ ληστές εἶμαι ὅλξι ἐκεῖμξι, πξύ θέληραμ μά ἁοπάνξσμ ςήμ
πεοιξσρία μαπ, ςήμ ὑλική καί ςήμ πμεσμαςική, εἶμαι ἐκεῖμξι πξύ θέληραμ μά
μᾶπ μεκοώρξσμ καί μά μᾶπ ἔυξσμ δξύλξσπ ρςά θελήμαςά ςξσπ.
Σκόςχραμ ςά ρκσλιά πξύ μᾶπ τύλαγαμ. Μᾶπ εἶπαμ ὅςι, εἶμαι ἄυοηρςα
καί ἐπιζήμια καί ἐπιβλαβή. Μᾶπ ρκόςχραμ ςή ρσμείδηρη, μᾶπ διαρςοέβλχραμ
ςή λξγική καί ςό ρσμαίρθημα. Μᾶπ μέκοχραμ ςή βξύληρη καί ςήμ κοίρη. Μᾶπ
ἔρβηραμ ςίπ ἀνίεπ καί ςά ἰδαμικά. Πξλέμηραμ ςήμ ἱρςξοία, ςήμ παοάδξρη, ςήμ
πίρςη ρςόμ ἀληθιμό Θεό.
Καί γίμαμε ἐπιθσμηςέπ ςῆπ ὕληπ καί ςῆπ ἀμέρεχπ. Γίμαμε ἀςξμιρςέπ καί
ἀμάλγηςξι.
Ἀδικήραμε,
ἀπαςήραμε,
πλαρςξγοτήραμε,
κλέφαμε,
τξοξδιατύγαμε, ἀμξμήραμε, γκοεμίραμε ςξύπ θικξύπ τοαγμξύπ. Τά
ςελεσςαῖα 30 – 40 υοόμια, μέ ςίπ ἐκςοώρειπ, ρκξςώραμε ἑκαςξμμύοια
ἀμθοώπξσπ ἀμσπεοάρπιρςξσπ. Εξῦμε ὡπ κξιμχμία ἀπξρςαςημέμη ἀπό ςόμ
ζχμςαμό Θεό. Ἔυξσμε μεκοχθεῖ. Βοχμάει ὁ ςόπξπ ἀπό ςή μεκοική ρήφη, ςά
πξικίλα ρκάμδαλα, ςήμ πξικίλη ἀμηθικόςηςα, ςήμ πξικίλη ἐγκλημαςικόςηςα.
Εξῦμε μία μξμανιά, μία ἐοημιά. Ἡ κξιμχμία πμέει ςά λξίρθια.

Κάπξια τξοά ὁ Ἰηρξῦπ Χοιρςόπ, ἀπεσθσμόμεμξπ ρςξύπ Ἱεοξρξλσμίςεπ,
ἔλεγε: «Ἱεοξσραλήμ, Ἱεοξσραλήμ, ἐρύ πξύ τξμεύειπ ςξύπ ποξτῆςεπ καί
λιθξβξλεῖπ ςξύπ ἀπερςαλμέμξσπ ρέ ρέμα, πόρεπ τξοέπ θέληρα μά
ρσγκεμςοώρω ςά παιδιά ρξσ, ὅπωπ ἡ κλῶρρα μαζεύει ςά πξσλάκια ςηπ κάςω
ἀπό ςίπ τςεοξῦγεπ, ἀλλά δέμ θελήραςε. Νά, κξιςάνςε, ἀτήμεςαι ρέ ρᾶπ ςό
ρπίςι ραπ ἔοημξ. Φεύγω, δέμ θά μέ δεῖςε πλέξμ, ἐκςόπ ἄμ πεῖςε: εὐλξγημέμξπ
ὁ ἐουόμεμξπ ἐμ ὀμόμαςι Κσοίξσ.» Δηλαδή ὅςαμ θά μέ ἀπξδευθεῖςε ὡπ
ποαγμαςικό Θεό καί ἄμθοχπξ.
Ποαγμαςικά, αὐςά ςά υοόμια ζξῦμε ςήμ ἀπξσρία ςξῦ Θεξῦ, μέρα ρςήμ
κξιμχμία μαπ. Εξῦμε υχοίπ τῶπ, υχοίπ ζχή, υχοίπ υαοά. Γεμάςξι ποξβλήμαςα
καί ἀδιένξδα. Δέμ ὑπάουει ἐλπίδα.
Εῶμςαπ αὐςή ςήμ καςάρςαρη, πξιά θά ἔποεπε μά ἦςαμ  κίμηρη; Ποόπ ςά
πξῦ θά ἔποεπε μά ρςοατξῦμε;
Δσρςσυῶπ, ὅμχπ, ἄμ καί υοιρςιαμξί, ἀμαζηςξῦμε ςήμ ἐλπίδα μέρα ρςξύπ
ἀμθοώπξσπ. Ἀλλά ὁ κόπξπ εἶμαι μάςαιξπ. Ὁ Λόγξπ ςξῦ Θεξῦ λέει: Ψαλμ. ΡΜΔ΄
(3-10) «Μή πεπξίθαςε ἐπ’ ἄουξμςαπ, ἐπί σἱξύπ ἀμθοώπωμ, ξἷπ ξὐκ ἔρςι
ρωςηοία». Μήμ ἐλπίζεςε ρςξύπ ἄουξμςεπ ξὔςε γεμικά ρέ ἀμθοώπξσπ, ρςξύπ
ὁπξίξσπ δέμ ὑπάουει ρχςηοία. Δέμ μπξοξῦμ ξἱ φεῦςεπ, ξἱ κλέτςεπ καί ξἱ
ληρςέπ μά ρώρξσμ ςή οημαγμέμη κξιμχμία. Δἶμαι πλάμη υειοόςεοη ἀπό ςήμ
ποώςη. Δἶμαι ἐγκλημαςικό λάθξπ μά ἐλπίζξσμε ρέ ςέςξιξσπ ἀμθοώπξσπ. Ἡ
ἐλπίδα  ποαγμαςική εἶμαι μόμξ ὁ Θεόπ. Αὐςόπ εἶμαι καί ἀληθήπ καί δσμαςόπ.
Ὑπάρχει, λοιπόμ, ἐλπίδα. Εἶμαι ἡ μετάμοια. Ἡ ἐπιστροφή μας στό Θεό.
Ἄπ ἀκξύρξσμε ςόμ μεγάλξ Ποξτήςη Δαμιήλ (Δαμιήλ Θ΄ 5) «Ἡμάοςξμεμ,
ἠδικήραμεμ, ἠμξμήραμεμ καί ἀπέρςημεμ καί ἐνεκλίμαμεμ ἀπό ςῶμ ἐμςξλῶμ
ρξσ καί ἀπό ςῶμ κοιμάςωμ ρξσ…». Γι’ αὐςό μᾶπ ἦοθαμ ὅλα αὐςά ςά δειμά, ὡπ
ἐπακόλξσθα ςῆπ ἀπξρςαρίαπ μαπ.
Ἡ λύρη εἶμαι μία. Ἡ ἀλλαγή ςοόπξσ ζχῆπ, ρύμτχμα μέ ςό θέλημα ςξῦ
Θεξῦ. Ὅπξιεπ ἄλλεπ λύρειπ ποξςείμξμςαι εἶμαι φεύςικεπ, εἶμαι υχοίπ
ἀπξςέλερμα, εἶμαι ποόυειοεπ καί ποόρκαιοεπ. Ἄμ θέλξσμε ςό ρπίςι μαπ ἤοεμξ,
ςήμ κξιμχμία μαπ δίκαιη καί εἰοημική καί ςήμ λλάδα μαπ μά ρσμευίρει μά
ὑπάουει καί μά λάμπει ρςόμ κόρμξ, μή υάμξσμε καιοό. πιρςοξτή ρςίπ οίζεπ
μαπ, ἐπιρςοξτή ρςό Θεό.
Χχοίπ μά θέλχ μά εἶμαι ἀπαιριόδξνξπ καί μά τξβίζχ ςξύπ ἀμθοώπξσπ, 
δύρκξλη καςάρςαρη πξύ πεομξῦμε ρήμεοα θά κοαςήρει γιά πξλύ, ὅρξ ςό
πμεῦμα ςῶμ ἀμθοώπχμ θά παοαμέμει δίυχπ ἀλλαγή, δίυχπ μεςάμξια.
Ἄπ ὁμξλξγήρξσμε, λξιπόμ, πώπ ἔυξσμε ἁμαοςήρει βαοειά ἐμώπιξμ ςξῦ
Θεξῦ. Ἄπ ἀπαομηθξῦμε ςίπ ἁμαοςχλέπ ἀπξλαύρειπ. Ἄπ ὁπλιρθξῦμε μέ
πμεσμαςικό θάοοξπ. Ἄπ ζξῦμε μέ εὐλάβεια ποόπ ςόμ Θεό, μέ ρχτοξρύμη ποόπ
ςόμ ἑασςό μαπ καί μέ ρεβαρμό καί δικαιξρύμη ποόπ ςξύπ ρσμαμθοώπξσπ μαπ.
Ὅςαμ θά ζξῦμε ἔςρι, γμχοίζει ὁ Θεόπ ςόμ ςοόπξ κι ἔυει ςή δύμαμη μά
ἀλλάνει ςό ζξτεοό ρκημικό.
Μέ ςήμ ἐλπίδα μιᾶπ ἀπό καοδιᾶπ μεςάμξιαπ ὅλχμ μαπ
ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

