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Ἕμα κάθε μήμα. 

 

 Ἂμ καθίρειπ ρςὶπ κεοκίδεπ ςῆπ ἀμθοώπιμηπ ἱρςξοίαπ καὶ δεῖπ ςξὺπ ἀμθοώπξσπ 
πῶπ κιμξῦμςαι ρςὸ θέαςοξ ςῆπ ζχῆπ, θὰ ρὲ πιάρει ἕμαπ ςοόμξπ καί μία ἀπελπιρία. 
 Εἶμαι ἀμςιμέςχπξι μὲ ἕμα πλῆθξπ ἀπὸ ρςξιυεῖα, πξὺ θέλξσμ μὰ ςξύπ 
καςαρςοέφξσμ, μὰ ςξύπ ἐναταμίρξσμ, μά ςξύπ ρβήρξσμ. Σὰμ μὰ εἶμαι ὅλα ἐμάμςιά 
ςξσπ. Πλημμύοεπ, νηοαρίεπ, τχςιέπ, παγεςξί, ρειρμξί, ἄγοια ζῶα, μικοόβια, 
ἀοοώρςιεπ, πεῖμεπ, τθξοά, θάμαςξπ. 
 Καὶ ἀγωμίζξμςαι δημιξσογῶμςαπ πξλιςιρμό, ὁ ὁπξῖξπ μὲ ςὴ ρειοὰ ςξσ ποξκαλεῖ 
πεοιρρόςεοα ποξβλήμαςα, ἀμςαγχμιρμξύπ, καςαυοήρειπ, πξλέμξσπ, ξἰκξλξγικὲπ 
καςαρςοξτέπ. Καὶ ποξρπαθξῦμ ξἱ ἄμθοχπξι μὰ ρώρξσμ ςξύπ ἀμθοώπξσπ καὶ ςὴ 
τύρη! Νξμίζξσμ ὅςι εἶμαι δσμαςξί, παμςξδύμαμξι! Καὶ δημιξσογξῦμ ἐπιρςήμη – 
τιλξρξτία – πξλιςική – θοηρκεία – παγκόρμιξσπ ὀογαμιρμξύπ. Κι ὅμχπ, ςὰ 
ποάγμαςα δὲμ πηγαίμξσμ ποὸπ ςὸ καλύςεοξ. Ἴρχπ δὲμ καςαμόηραμ ὅςι, ἀπὸ μόμξπ 
ςξσ ὁ ἄμθοχπξπ δὲμ μπξοεῖ μὰ ρώρει ςὸμ ἑασςό ςξσ ξὔςε ςὴ γύοχ τύρη. 
 Μόμξ ξἱ πιρςξί ςξῦ ἀληθιμξῦ Θεξῦ, ςξῦ Ἁγίξσ Τοιαδικξῦ Θεξῦ, καςαμόηραμ 
ὅςι ἀπὸ πξσθεμὰ δὲμ μπξοεῖ μὰ οθεῖ ἡ βξήθεια καὶ ἡ ἀληθιμὴ ρωςηοία, ἐκςὸπ ἀπὸ 
ςὸμ ἴδιξ ςὸ Θεό. Γι’ αὐςὸ καὶ ἡ Ἐκκληρία λέει ρέ μία εὐυή: «Οὐ ςὴμ ἐν ἀμθοώπωμ 
ἀμαμέμξμςεπ βξήθειαμ, ἀλλὰ ςὸ ρὸμ πεοιμέμξμςεπ ἔλεξπ καὶ ςὴμ ρὴμ 
ἀπεκδευόμεμξι ρωςηοίαμ». 
 Ἡ Παλαιὰ Διαθὴκη εἶμαι καςηγξοημαςική: Ψαλμὸπ ΡΜΕ’ 3 «Μὴ πεπξίθαςε ἐπὶ 
ἄουξμςαπ, ἐπὶ σἱξὺπ ἀμθοώπωμ, ξἷπ ξὐκ ἔρςι ρωςηοία… μακάοιξπ, ξὗ ὁ Θεὸπ Ἰακὼβ 
βξηθὸπ αὐςξῦ, ἡ ἐλπὶπ αὐςξῦ ἐπὶ Κύοιξμ ςὸμ Θεὸμ αὐςξῦ». Ἱεοεμίαπ ΙΖ’ 5 
«Ἐπικαςάοαςξπ ὁ ἄμθοωπξπ ὃπ ςὴμ ἐλπίδα ἔυει ἐπ’ ἄμθοωπξμ… καὶ ἀπὸ Κσοίξσ 
ἀπξρςῇ ἡ καοδία αὐςξῦ.» «Καὶ εὐλξγημέμξπ ὁ ἄμθοωπξπ, ὃπ πέπξιθεμ ἐπὶ  ςῷ 
Κσοίῳ καὶ ὁ Κύοιξπ ἐλπὶπ  αὐςξῦ». 
 Τὰ ποάγμαςα εἶμαι πξλὺ ἁπλά. Νὰ καςαμξήρξσμε ὅςι ὁ Ἅγιξπ Τοιαδικὸπ Θεὸπ 
εἶμαι ὁ παμςξδύμαμξπ καὶ παμάγαθξπ δημιξσογόπ μαπ. Ἐμεῖπ εἴμαρςε κςίρμαςά ςξσ. 
Μεςαπςχςικξὶ ἀπόγξμξι ςξῦ Ἀδὰμ, ἀπξρςαςημέμξι, ἀμίρυσοξι. Πξλὺ λίγξ μπξοεῖ μὰ 
βξηθήρει ὁ ἕμαπ ςὸμ ἄλλξ, μέυοι καθόλξσ. Ὅλξι εἴμαρςε τξοςχμέμξι μὲ πλῆθξπ 
ποξβλήμαςα καί βάραμα, καὶ πξλὺ κξσοαρμέμξι. Ὁ μόμξπ πξὺ μπξοεῖ μὰ μᾶπ 
βξηθήρει ὀμςξλξγικά, καὶ ρ’ αὐςὴ ςὴ ζχὴ καὶ ρςὴ μέλλξσρα, εἶμαι ὁ Κύοιξπ Ἰηρξῦπ 
Χοιρςόπ. Ἄλλχρςε, ςὸ τχμάζει: Μαςθ. ΙΑ’ 28 «Δεῦςε ποὸπ με πάμςεπ ξἱ κξπιῶμςεπ καὶ 
πετξοςιρμέμξι κἀγώ ἀμαπαύρω ὑμᾶπ” 
 Ὁ πιρςὸπ εἶμαι ἔνσπμξπ ἄμθοωπξπ!  

Ποξρπαθεῖ καί ἀγωμίζεςαι μέυοιπ ἐκεῖ πξὺ μπξοεῖ. Ξέοει ςὰ ἀμθοώπιμα ὅοια. 
Τὰ ὑπόλξιπα ςὰ ἀτήμει ρςὰ υέοια ςξῦ Θεξῦ, ὁ ὁπξῖξπ μπξοεῖ ςὰ πάμςα. Γι’ αὐςὸ 
εἶμαι νεκξύοαρςξπ, υαοξύμεμξπ, υχοὶπ λύπη, θλίφη, ἄγυξπ, ἀγχμία, ςαοαυή.  

«Ἑασςξύπ καὶ ἀλλήλξσπ καὶ πᾶραμ ςὴμ ζωήμ», ςὰ παοαθέςει ρςὸμ Θεὸ καὶ 
ἔχει ςὴμ εἰοήμη ςξῦ Θεξῦ!  
 Ἂπ γίμξσμε ἔνσπμξι ἄμθοωπξι!…  

 
Μέ κάθε εὐχή καί εὐλξγία γιά μιά μέα ἐκκληριαρςική χοξμιά       
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