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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Για μια αντίφαση κι έναν πλεονασμό!

Πολύ συχνά, για τον εκκλησιαζόμενο η ώρα του κηρύγματος
ανήκει στις στιγμές της μεγάλης υπομονής και της μεγάλης ανοχής.
Υπομονής, γιατί ο εκκλησιαζόμενος απλώς περιμένει να περάσει το
αναπόφευκτο  μια ανούσια λογοδιάρροια. Ανοχής, διότι δεν αντι-
δρά στο μπούλινγκ που ο κήρυκας ασκεί στη νοημοσύνη του εκκλη-
σιάσματος. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι εκκλησιαζόμενοι ακούνε
βερεσέ, πλην βεβαίως εκείνων που είναι προκαταβολικά ενθουσια-
σμένοι με τον μάγο της φυλής, ό,τι κι αν ξεστομίσει. Και η κατάλη-
ξη; Ο κήρυκας συνεχίζει να ασχημονεί – ουσιαστικά σε βάρος του
Ευαγγελίου.  

Μα, μόνο αυτό το σκηνικό υπάρχει άραγε στο κήρυγμα; Όχι.
Εξαρχής το ̓ πα, ότι συμβαίνει «πολύ συχνά». Είναι το σκηνικό που
εύκολα κυριαρχεί, μα υπάρχουν και μερικές πολύτιμες περιπτώ-
σεις, κατά τόπους, όπου το κήρυγμα χαρίζει αληθώς άρτο επιούσιο
σε συνθήκες επισιτιστικής κρίσης. Καθόσον ο προφήτης μας τα έχει
πει: «Ἰδού, ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καί ἐξαποστελῶ λιμόν
ἐπί τήν γῆν, οὐ λιμόν ἄρτου οὐδέ δίψαν ὕδατος, ἀλλά λιμόν τοῦ
ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου» (Αμώς 8:11). 

Στις μερικές πολύτιμες περιπτώσεις συγκαταλέγω ετούτο το
βιβλίο. Χάρηκα τα κείμενά του –άκουσα τα κείμενά του– σαν κου-
βέντες που μπορούν πραγματικά να προκαλέσουν αλλαγή στη ζωή
σου. Φέρνουν μπροστά στα μάτια σου νεύματα της Γραφής, που
μπορεί μεν να τα έχεις κοιτάξει, μα τα έχεις προσπεράσει· ουσια-
στικά δεν τα έχεις δει. Τα κηρύγματα του βιβλίου αυτού δένουν τη
θεία Λειτουργία, το μυστήριο και τον λόγο, ή μάλλον δένουν το
μυστήριο της προσευχής, το μυστήριο του αοράτου αλλά δρώντος
Θεού και το μυστήριο του λόγου. Τα δένουν, αντίθετα προς από-
ψεις οι οποίες αποσυνδέουν τη λατρεία από την επίγνωση ή αντι-
καθιστούν τη θεολογία με την αισθητική ή υποτάσσουν την περιπέ-
τεια της ελευθερίας στον αυτόματο πιλότο της μαγείας. 

Ο π. Θεοδόσιος λοιπόν κομίζει πολυειδή ερεθίσματα. Ωστόσο
εδώ δεν θα κορφολογήσω την  ποικιλία τους. Θέλω να επισημάνω
δύο άξονες, στους οποίους, κατά τη γνώμη μου, συνοψίζονται όσα
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προσφέρει. Αυτούς τους δύο άξονες ο αναγνώστης δεν θα τους βρει
ειπωμένους ρητά στα κείμενα, κι όμως θα τους νιώσει, νομίζω,
όπως νιώθεις την ραχοκοκαλιά, η οποία είναι αθέατη μεν, αλλά
κρατά σε λογαριασμό το πολυμελές σώμα. Οι δυο άξονες είναι μια
υπέροχη αντίφαση και ένας σωτήριος πλεονασμός!

Η υπέροχη αντίφαση 

Ο συγγραφέας είναι παπάς και ασκεί ποιμαντική. Η ποιμαντική
χαίρει εξαιρετικής εκτιμήσεως στον εκκλησιαστικό χώρο, μα το να
κρατάς μικρό καλάθι είναι, κατά τη γνώμη μου, αρετή. Η ποιμαντική
είναι πολύ περίεργη υπόθεση, σπουδαία και επικίνδυνη μαζί. Είναι
σπουδαία γιατί σημαίνει φροντίδα, και είναι και επικίνδυνη, διότι
φροντίδα από φροντίδα διαφέρει. Δεν θέλει πολύ, μια φροντίδα
που ομνύει στο ενδιαφέρον για τον άλλον, να γίνει κεφαλοκλείδω-
μα ή αγκαλιά που κόβει την ανάσα! 

Η ποιμαντική λέει ότι βασίζεται στη Βιβλική εικόνα του ποιμνίου
και του ποιμένα. Η εικόνα αυτή (η οποία προφανώς παραπέμπει σε
βιώματα και παραστάσεις των ποιμενικών κοινωνιών, στη συνάφεια
των οποίων γράφτηκαν τα Βιβλικά κείμενα) μιλά τρυφερά για την
αφοσίωση του βοσκού στο κοπάδι του, για την οδήγηση των προβά-
των σε τόπο με φρέσκο χόρτο και δροσερό νερό, για την άγρυπνη σκο-
πιά του τσοπάνη, για την μαχητική ετοιμότητά του να αποκρούσει τα
θηρία και τους κλέφτες που απειλούν το κοπάδι. Συμφραζόμενο
αυτής της εικόνας είναι ότι ο σωστός ποιμένας θα πάρει βεβαίως το
μαλλί των προβάτων, θα πάρει το γάλα τους και εντέλει θα σφάξει
απ’ αυτά για να τραφεί, αλλά αυτές οι πράξεις γίνονταν μετρημένα,
με νοιάξιμο και ευγνωμοσύνη προς τα πρόβατα. Γι’ αυτό η εικόνα
διαπνέεται από την εμπιστοσύνη των προβάτων στον τσοπάνη, τα
οποία κατά κάποιον τρόπο του εμπιστεύονται και τον θάνατό τους.
Ήταν άλλο πράγμα η άγρια, τυραννική, δίχως έγνοια και μέτρο εκμε-
τάλλευσή τους, η οποία στη Βιβλική αναπαράσταση χαρακτηρίζει και
στιγματίζει τους κακούς ποιμένες και τους κλέφτες. 

Η εικόνα του ποιμνίου και του ποιμένα συνεχίζεται στην Καινή
Διαθήκη. Εκεί εμφανίζεται ο Χριστός ως ο κατ’ εξοχήν Καλός Ποι-
μένας, όμως αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι με την είσο-

16 Aν ο σπόρος δεν πεθάνει
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δο του Χριστού δεν συνεχίζεται απλώς η εικόνα του καλού τσοπά-
νη. Πραγματοποιείται μια ανατροπή. Αυτός ο Ποιμένας είναι ταυ-
τόχρονα –τι υπέροχη αντίφαση!– και αρνί, το οποίο έρχεται για να
σφαχτεί το ίδιο, ώστε εντέλει να μη σφαχτούν τα άλλα. Ο Χριστός
γίνεται εκούσια το μοναδικό θύμα, ώστε τα πρόβατα όχι απλώς να
ζήσουν τρυφερότητα μέχρι να πεθάνουν, αλλά αντιθέτως να έχουν
«Εγώ», διαβεβαιώνει ο ποιμένας-αρνί, «ήρθα για να έχουν τα πρό-
βατά μου ζωή, και μάλιστα ζωή περίσσια […]. Εγώ τους δίνω
αιώνια ζωή και δε θα χαθούν ποτέ» (Ιω. 10:9, 28).

Με αυτή την ανατροπή το μήνυμα πλέον δεν είναι μια απλώς
πατερναλιστική εικόνα, δηλαδή δεν είναι μια εικόνα που τελειώνει
στην αφιέρωση του ποιμένα. Το μήνυμα πλέον περιλαμβάνει και
μια ιδιαίτερη δυναμική για τα πρόβατα. Είναι μια δυναμική η
οποία βγάζει το πρόβατο από την κατάσταση του «προβάτου»,
δηλαδή από την κατάσταση του παθητικού αντικειμένου της στορ-
γής. Η διαβεβαίωση του ποιμένα Χριστού ότι τα πρόβατά του
ακούν τη φωνή του και ακολουθούν, μπορεί να γεμίζει με ικανοποί-
ηση όσους κατανοούν τους ποιμαινόμενους σαν τα σκυλάκια του
Παβλόφ. Όμως ο Χριστός λέει κάτι διαφορετικό: Ότι για να τον
ακολουθήσει κάποιος πρέπει να το θέλει (Ματθ. 15:24), και ότι τα
πρόβατά Του αναγνωρίζουν τη φωνή του και τη διακρίνουν από
φωνές άλλων. Αυτά δεν είναι χαρακτηριστικά άσκεφτων προβά-
των. Η ικανότητα για αναγνώριση και διάκριση είναι για τα πρό-
βατα στοίχημα, είναι ζητούμενο. Είναι λοιπόν δουλειά του ποιμένα
να τα ασκήσει σε αυτή την ευθύνη της «ξε-προβατοποίησής» τους.
Κορυφαίο: Πού θεμελιώνει ο Χριστός την ιδεώδη (την ολόκαρδη,
ηθελημένη, υπεύθυνη και όχι μηχανιστική και «προβατίσια») σχέση
προβάτων και ποιμένα; Στη σχέση του ίδιου με τον Πατέρα, σχέση
ολόκαρδη, ηθελημένη, υπεύθυνη και όχι μηχανιστική και «προβα-
τίσια»: «Γνωρίζω τα πρόβατα που είναι δικά μου, και τα δικά μου
με αναγνωρίζουν, όπως με αναγνωρίζει ο Πατέρας, κι εγώ αναγνω-
ρίζω τον Πατέρα» (Ιω. 10:14-15).

Η προσωπική χρέωση, η προσωπική εμπιστοσύνη και η προσω-
πική ευθύνη είναι αυτά που δύνανται να κάνουν το Σώμα της
Εκκλησίας ζωντανό σώμα ζωντανών μελών και όχι σύνθεση Play-
mobile. Ο πιστός είναι παθητικό «πρόβατο», όσο παθητικό θύμα
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ήταν ο Χριστός-αρνί, δηλαδή καθόλου, καθόσον η θυσία του Χρι-
στού-αρνιού ήταν πράξη ενεργητική, ηθελημένη, ολόκαρδη. Συνε-
πώς, άγριοι λύκοι («λύκοι βαρείς»), που δεν λυπούνται το ποίμνιο,
και που λένε στρεβλά πράγματα για να αποσπάσουν ακόλουθους
(Πράξ. 20:16-18), πρώτοι και καλύτεροι δεν είναι οι φόρα-παρτίδα
αιρετικοί που δηλώνουν άλλη πίστη, αλλά οι ποιμένες εκείνοι που
«προβατοποιούν» τα πρόβατα και δεν τα προσκαλούν στην ελευ-
θερία των τέκνων του Θεού. 

Αυτή η έγνοια και η καταδαπάνηση του καλού παπά στην στή-
ριξη των ενοριτών του, ώστε αυτοί να μπορέσουν τη διάκριση, την
υπευθυνότητα, την απόφαση, διατρέχει, δονεί και συνέχει τα κηρύγ-
ματα του βιβλίου. Δεν υπάρχει ούτε ένα κείμενό του που να μην
προσκαλεί τον πιστό σε αυτή την προσωπική κινητοποίηση. Απλή
αλήθεια: «Δεν ερωτεύεται κανένας κατ’ εντολήν» (σ. 194).

Ο σωτήριος πλεονασμός

Έρχομαι τώρα στον δεύτερο άξονα του βιβλίου (δεύτερο κατά
σειρά μνημόνευσης  όχι αξιολογικά).

Κέντρο των κηρυγμάτων του βιβλίου είναι η σύναψη αγαπητικής
σχέσης (όχι απλώς «σχέσης» – σχέση είναι και η κολλεγιά με τον
διάβολο!) με τον ζωντανό Θεό. Ακριβώς η διατύπωση «ζωντανός
Θεός» συνιστά τον πλεονασμό. Άπαξ και μιλάμε για τον Θεό της
χριστιανικής πίστης, για ζωντανό Θεό δεν μιλάμε; Θα μπορούσε να
είναι κάτι άλλο; Προς τι λοιπόν και «Θεός» και «ζωντανός»; 

Ναι, για την χριστιανική πίστη είναι όντως πλεονασμός. Δεν είναι
όμως περιττολογία! Τι θέλει να τονίσει αυτός ο πολύτιμος πλεονα-
σμός; Ότι ο Θεός δεν είναι απλώς υπαρκτός, αλλά είναι και αδιά-
κοπα πράττων, αδιάκοπα εκπλήσσων, αδιάκοπα αχώρητος στο
τσεπάκι του οιουδήποτε. Αν πραγματικά Τον αναγνωρίζουμε ως
ζωντανό, τότε αυτό σημαίνει ότι Τον δεχόμαστε ως Κύριο ο οποίος
δεν είναι υποταγμένος στα σχήματά μας, και μάλιστα μπορεί και
να διαφωνεί με τα σχήματά μας, όσο και αν αυτά υποτίθεται ότι
Τον δοξολογούν! Ζωντανός Θεός σημαίνει Θεός που δεν εγκιβωτί-
ζεται πουθενά, ούτε καν στα καθιερωμένα της εκκλησιαστικής
ζωής! Αυτά τα καθιερωμένα υπάρχουν φυσικά για να διακονούν
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την αγαπητική σχέση του πιστού μαζί Του και την οικοδόμηση της
Εκκλησίας Του ως κοινότητας των ανθρώπων που έχουν πάρει
χαμπάρι ότι δίχως την αγάπη Του όλα πεθαίνουν και ότι η αγάπη
δεν πραγματώνεται δίχως κοινότητα. Συχνά, ωστόσο, αυτά τα καθιε-
ρωμένα καθίστανται θεοί στη θέση του Θεού, υπό την έννοια ότι οι
θρησκευόμενοι βλέπουν αυτά ως παρόχους της σωτηρίας. Αλλά μια
θρησκευτική ζωή η οποία αντλεί σιγουριές από αυτοματισμούς,
από πνευματικούς αλγόριθμους, από τη μεταφυσική δύναμη υλι-
κών και τελετών, ακυρώνει στην πραγματικότητα τον ανυπόταχτο
Θεό και Τον υποκαθιστά με ιερά είδωλα, χωρίς ωστόσο να παύει να
διατυμπανίζει την αφοσίωσή της τάχα στον Θεό. Εξ ου και η σύγχυση.
Κοντολογίς, η αληθινή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό δεν απειλείται
τόσο από χοντροκομμένα παγανιστικά είδωλα / ξόανα, αλλά από τα
ιερά είδωλα, από τα θεσπισμένα της εκκλησιαστικής ζωής, στεγνω-
μένα όμως από την ανάσα του ζωντανού Θεού και άρα μεταλλαγμένα
σε έναν παγανισμό υπό την ταμπέλα του Χριστιανισμού.

Λόγος λοιπόν για τον ζωντανό Θεό είναι θεμελιωδώς ο λόγος
του π. Θεοδοσίου, και γι’ αυτό είναι πρόσκληση στον πιστό να γίνει
ειδωλοκλάστης. Όχι γκρεμίζοντας ξόανα αλλοπίστων, αλλά αφαι-
ρώντας από τη δική του ζωή (κι όχι απλώς από τα λόγια του) τα
σεβάσμια είδωλα που ρίχνουν στη σκιά τον ζωντανό Θεό και καθι-
στούν τον οίκο του Πατρός οίκο παγανισμού. Είναι πολύ λεπτό αυτό
το εργόχειρο, πολύ λεπτή αυτή η εγχείρηση, καθόσον «οι παπάδες
από λόγια είμαστε εύκολοι, όλοι οι άνθρωποι γενικότερα είμαστε
πολύ εύκολοι στα λόγια. Η πράξη είναι πολύ δύσκολη» (σ. 42). Πώς
να το κάνουμε; Ο Χριστός δεν είναι μόνο η κεφαλή της Εκκλησίας.
Είναι και ο νυμφίος της, είναι –προσοχή!– και ο κριτής της.

Έτσι, είναι ανεκτίμητες οι επισημάνσεις των κηρυγμάτων του
βιβλίου, επισημάνσεις οι οποίες δύνανται ήρεμα και λυτρωτικά να
αναποδογυρίσουν τα αναποδογυρισμένα 

– για την ουσία του θαύματος ως χναριού του Θεού, και όχι ως
του Θεού του ίδιου (σ. 34),

– για την πίστη ως «οδυνηρή περιπέτεια αναζήτησης και σχέσης»
και ως «βίωμα δυνητικής απόρριψης από τις... δύο πλευρές!» (σ. 25),

– για το νόημα της προσευχής και την νηστείας στην εκδίωξη δαι-
μόνων – εξαιρετική ερμηνεία, που δεν καθιστά ούτε τη νηστεία ούτε
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την προσευχή μαντζούνια, αλλά τρόπους επεξεργασίας του εαυτού
προς την ανοιχτοσύνη της αγάπης του Θεού (σσ.112-113, 116),

– για τα απίστευτα βάθη εκείνης της ιδιαίτερης παρουσίας του 106-
107, 189). «Ακατανόητη σιωπή της αγάπης μπροστά στα βάσανα. Ο
ίδιος ο Χριστός στον Σταυρό διερωτάται γιατί τον εγκατέλειψε ο
πατέρας Του» (σ. 319),

– για την αγάπη ως το έσχατο νόημα και για την παραίτηση από
κάθε κεκτημένο εγωισμού. «Δύσκολο; Οπωσδήποτε. Η φιλαυτία
αξιολογείται ως αυτοπροστασία! Ο Χριστός όμως μας λέει ότι σώζε-
ται και προστατεύεται τελικά μόνον ό,τι θυσιαστεί» (σ. 40), και για
άλλα πολλά.

Είναι γεγονός ότι πολλοί, όταν ανταμώνουμε με τον προβλημα-
τισμό περί του ζωντανού Θεού και περί του καρδιακού αγώνα, ο
οποίος είναι συμφραζόμενό Του, πανικοβαλλόμαστε. Νιώθουμε να
πλήττεται η ασφάλεια την οποία βρίσκουμε σε θεοποιημένες δια-
δικασίες, ύλες, επωδούς – δηλαδή σε μαρμαρωμένα είδωλα που
δεν σου ζητούν να αλλάξεις. Να αλλάξεις;… Ποιος έχει όρεξη για
περιπέτειες και για ευθύνη λήψης αποφάσεων; Έλα, όμως, που ο
Χριστιανισμός ξεκινά ακριβώς με μια μεταστροφή, η οποία αφήνει
σε ερείπια αυτού του είδους τη νεκρική ασφάλεια! Πανικός θα είχε
νόημα να μας καταλαμβάνει, αν το αιώνιο μέλλον μας θα εξαρτιό-
ταν από την δική μας αξιοσύνη (καήκαμε αν δεν πιάσουμε αρι-
στεία!) ή από την αλάθητη εκτέλεση μιας συνταγής (καταστραφή-
καμε αν μας παραπέσει κάτι!). Όταν όμως έχεις να κάνεις με τον
παθιασμένο Θεό που ζητά την καρδιά σου και περιμένει πώς και
πώς να ακουμπήσεις στα χέρια Του τα άπλυτά σου που δεν δύνα-
σαι να καθαρίσεις από μόνος σου, κι όλα αυτά από καψούρα και
μόνο, τότε… πανικός, γιατί; Όλη η έγνοια μας είναι να ασκηθούμε
στο άνοιγμα της εμπιστοσύνης, να ασκηθούμε στο να αντέχουμε
μια Αγάπη ευτυχώς ατίθαση! 

Στον π. Θεοδόσιο που μας βάζει τις φωνές την ώρα αυτής της
άσκησης, ευχαριστίες από τα βάθη της καρδιάς μου! 

Θανάσης Ν. Παπαθανασίου
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Α. Κηρύγματα Κυριακών 
από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο

Ανάσταση των σωμάτων

«Είναι πιο εύκολο να κολλήσεις ένα αυτί, παρά να κάνεις τους
κουφούς να ακούσουν». Αυτή τη διαπίστωση την ξέρει ο Χριστός
καλύτερα απ’ όλους! Την υλοποίησε. Κόλλησε το αυτί του δούλου
αλλά δεν μπόρεσε να ανοίξει τα αυτιά αυτών που έβλεπαν το κόλ-
λημα και συνέχιζαν να τον καταδιώκουν. Δεν φτάνει να ακούς εξω-
τερικά. Ο Χριστός πολλές φορές μετά από θαύματα και διδασκα-
λίες του κατέληγε στην διαπιστωτική προτροπή: αυτός που έχει
αυτιά για να ακούει ας ακούσει. Δηλαδή αυτός που δεν του φτά-
νουν οι ήχοι αλλά ούτε και τα νοήματα, ας ξεκινήσει «να βλέπει»
τα πράγματα βαθύτερα και ουσιαστικότερα. Αν δεν ακούσεις, δεν
θα σκεφθείς. Δεν φτάνει όμως. Πρέπει αφού σκεφθείς να ψάξεις.
Και πρέπει να ψάξεις με ειλικρίνεια. Αυτό που θα βρεις να το ακο-
λουθήσεις με συνέπεια.

Χριστός Ανέστη, αδελφοί! 
Δεν υπάρχει κανένα εκπληκτικότερο άκουσμα. Δεν υπάρχει

κανένα ουσιαστικότερο άγγελμα. Δεν υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο
αφού ο θάνατος συντρίβει όχι απλώς τα μεγάλα αλλά τα πάντα.

Να ̓ μαστε λοιπόν και εμείς μπροστά όχι σε ένα κόλλημα αυτιού
αλλά σε μια αποκατάσταση ζωής που τέλειωσε οδυνηρά. Αυτό
μονάχα; Όχι. Αλλά μπροστά στην Ανάσταση του Χριστού, που δεν
επέστρεψε απλώς από τον θάνατο αλλά νίκησε τον θάνατο, τον δια-
πέρασε και δεν ξαναπέθανε. Πολλοί άνθρωποι έζησαν εμπειρίες
χωρισμού του σώματός τους μέσω θανάτου και επέστρεψαν. Άλλοι
σε νεκροφάνεια ή ανακοπές και άλλοι σε θάνατο ολοκληρωτικό (ο
Λάζαρος, ο γιος της χήρας της Ναΐν και στη Σαρεπτά) όλοι όμως
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τελικώς πέθαναν κάποια στιγμή, γιατί απλώς οι εμπειρίες αυτές
ήταν επιστροφές από ένα «σκοτεινό» δωμάτιο στο οποίο ήταν
υπόχρεοι να ξαναεπιστρέψουν.

Ο Χριστός νίκησε τον θάνατο... διαπερνώντας τον. Δεν επέ-
στρεψε για να ξαναπεθάνει. Δεν αναστήθηκε επιστρέφοντας στην
προηγούμενη συνθήκη (δέσμευση χώρου, τροφής, επικοινωνίας).
Αναστήθηκε φανερώνοντας την όντως Ζωή που δεν νικιέται από
τον θάνατο. Βγήκε από τον τάφο άνθρωπος αλλά άλλος άνθρωπος.
Ποιος άνθρωπος; Αυτός που βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού.
Αυτός που δεν απατήθηκε από εύκολες επιτυχίες. Αυτός που είχε
ελεύθερη και άμεση σχέση με τον αγαπημένο Πλάστη. Τον Πλάστη
που του δημιούργησε τη σωματική ύπαρξη και παρουσία, έκφραση
και φανέρωση των τρόπων επικοινωνίας: από το βλέμμα και το
χάδι μέχρι την υλοποίηση της «μιας σάρκας».

Αυτόν τον άνθρωπο ανέστησε ο Χριστός. Του έδωσε ολοκληρία
και όχι μόνο. Του έδωσε και δυνατότητες που δεν είχε. Να ξέρει και
να μπορεί. Να ξέρει ποιος περπατάει μαζί του προς Εμμαούς, όταν
Αυτός τελεί ξανά τη θυσία που «γέννησε» όλα τα παραπάνω. Να
μπορεί να χαίρεται την Αγάπη που συγχωρεί «ασυγχώρητες» αρνή-
σεις, με την ερώτηση: Πέτρε (κι εδώ μπαίνει κάθε όνομα), μ’ αγα-
πάς;

Ανασταίνεται ο Χριστός και ανασταίνει μαζί του όλους εμάς,
ώστε να είμαστε, να ξέρουμε και να μπορούμε. Να είμαστε ολόκλη-
ροι, όχι μόνο στο ξανακολλημένο αυτί αλλά σώοι, αφού Αυτός γίνε-
ται Σωτήρας. Να ξέρουμε ποιον έχουμε πατέρα. Να μπορούμε να
τον φωνάζουμε «πατέρα» («Ἀββά, ὁ πατήρ», Ρωμ. 8,15). 

Αυτά διδάσκει η Εκκλησία του Χριστού για την Ανάσταση. Και
βρίσκεται ο καθένας από εμάς μπροστά στο δίλημμα: Θα ανοίξω
τα αυτιά και την καρδιά μου να δεχθώ τη μαρτυρία όλων αυτών,
που φτάνουν να είναι μέλη και μάρτυρες της αλήθειας της Εκκλη-
σίας μέσα από εκπληκτικής αυτοθυσιαστικής ειλικρίνειας πορεία,
ή θα κόψω το αυτί μου «φοβούμενος» μήπως ακούσω και με σπρώ-
ξουν τότε η λογική και η καρδιά μου σε... περιπέτειες; Εδώ ο Χρι-
στός δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Μας δείχνει και μας προτρέπει
να αγγίξουμε τις πληγές Του. Τα χέρια μας, όμως, μόνο εμείς μπο-
ρούμε να τα απλώσουμε!
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Ο Χριστός περίμενε τον Θωμά μια εβδομάδα. Εμάς μας αγαπά-
ει περισσότερο, γιατί κατανοεί ότι δεν Τον είδαμε και μας περιμέ-
νει μια ζωή. Για τον Θωμά έγινε Κύριος και Θεός της ζωής του. Ο
Θωμάς πέθανε για να ζήσει! Εμείς πάλι, αν η συνάντηση δεν τελε-
σφορήσει, θα πεθάνουμε κάποια στιγμή χωρίς την ελπίδα της χαράς
για συνάντηση μ’ Αυτόν, που γέμισε στον Σταυρό πληγές «για να
μην επιτρέψει στις πληγές (των παθών) μας να μας μετατρέψουν σε
άτομο που δεν είμαστε».

Αδελφοί μου,
Ας του πάμε τα «κομμένα και βουλωμένα» αυτιά μας να τα

θεραπεύσει, για να μπορέσουμε να «ακούσουμε» την Ανάσταση.

Η ουλή του Οδυσσέα και οι πληγές του Χριστού

Ο σημερινός κόσμος δεν ψάχνει τον Χριστό. Δεν τον απασχολεί
η ύπαρξή Του. Δεν έχει χρόνο και διάθεση να αναζητήσει Αυτόν που
έφτιαξε τον κόσμο. Δεν θρησκεύει παρά μόνον προσκυνώντας τον
εαυτό του στον ναό της αυτολατρείας. «Ἐπέστη ὁ καιρός τῆς αὐτο-
λατρείας καί πᾶσαι αἱ ἄλλαι θρησκεῖαι κατηργήθησαν» μας φωνάζει
ο παππούς μας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ήδη το 1881, ως
ευφυής προφήτης των επερχομένων. Σε αυτή την κινητή άμμο της
αυτολατρείας πώς να μπορέσει ο δύστυχος σημερινός άνθρωπος να
σταθεροποιήσει απόψεις και γνώμες και πίστη; 

Μετά τη χριστιανική εποχή άπειροι μελετητές κάλυψαν με ανα-
ρίθμητα προσωπεία τη μορφή του Χριστού αναλόγως της περιόδου
που έζησαν. Στα χρόνια του διαφωτισμού ο Ιησούς παρουσιάζεται
σαν σοφός διδάσκαλος που κηρύττει τον Θεό και την αρετή. Η επο-
χή του ρομαντισμού που ακολούθησε μεταμόρφωσε τον Ιησού σε
μια δραματική θρησκευτική ευφυΐα. Για τον μεγάλο φιλόσοφο
Ιμμάνουελ Καντ ο Ιησούς είναι ένας ηθικολόγος. Για τον σοσιαλι-
σμό ο ίδιος ο Ιησούς είναι ο αρχηγός ενός κινήματος καταπιεσμέ-
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Β. Aντίπασχα (Θωμά)
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