
 - 1 -

 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΡIΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΕΝΟΣ ΦΥΛΑΚIΣΜΕΝΟΥ 

 
 
 
 

ΞΕΝIΑΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
 

 
 
 
 



 - 2 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Το παρόν βιβλίον δηµοσιεύεται δια του διαδικτύου µε την ελπίδα και την ευχή 
να χρησιµοποιηθεί από τον Κύριον για τον ευαγγελισµό µη πιστευόντων και την 

οικοδοµήν πιστών. 
Επισηµαίνεται ότι στη µορφή του βιβλίου όλα τα αναφερόµενα εδάφια από την 
Αγία Γραφή φέρουν απλώς έναν αριθµόν που παραπέµπει σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (κατά κεφάλαια) 

στο τέλος του βιβλίου. 
 

Η ηλεκτρονική παρουσίαση του βιβλίου επέβαλε µερικές τεχνικές µετατροπές, 
η κυριωτέρα των οποίων είναι ότι οι παραποµπές σηµειούνται στο τέλος κάθε 

αναφεροµένου εδαφίου. 
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Τό παρόν βιβλίον 
 

zΑ φ ι ε ρ ο Ø τ α ι 
εÆς Óλους ¦κείνους 

πού εÉναι φυλακισµένοι 
φυσικäς, ²θικäς καί πνευµατικäς, 
χάριν τäν Òποίων µλθε νά σταυρωθ− 

Ò Χριστός καί Ò ÒποÃος εÉπε: 
 

« ΠνεØµα Κυρίoυ τoØ ΘεoØ εÉναι ¦π’ ¦µέ@ 
διότι Ò Κύριoς µ¥ §χρισε δι 

ν εÛαγγελίζωµαι εÆς τo×ς πτωχoύς@ 
µ¥ •πέστειλε δι ν Æατρεύσω 

τo×ς συντετριµµένoυς τ¬ν καρδίαν, 
ν κηρύξω ¦λευθερίαν εÆς τo×ς αÆχµαλώτoυς 
καÂ –νoιξιν δεσµωτηρίoυ εÆς τo×ς δεσµίoυς@ 

δι ν κηρύξω ¦νιαυτÎν εÛπρόσδεκτoν τoØ Κυρίoυ 
καÂ ºµέραν ¦κδικήσεως τoØ ΘεoØ ºµäν@ 

δι ν παρηγoρήσω πάντας τo×ς πενθoØντας@… » 
({Ησ. ξα΄ 1-2 καί Λουκ. δ΄ 18-20) 
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zΑ ν τ ί   π ρ ο λ ό γ ο υ 
 
 

ΠΟIΟΣ ΦΤΑIΕI. . . 
 
 

- Γιατί τό προσωπάκι σου éχρό κιτρινισµένο; 
Τά ροØχα σου τόσο παληά, φθαρµένα, λερωµένα;  
Τό βλέµµα σου, τοØ πόνου βλέµµα, κυττάζει δακρυσµένα! 
∆έν §χει τή χαρά, τή σιγουριά στοØ νοØ τή σκέψι. 
Θά φταίει º µάνα σου θαρρä. Ποιός ξέρει ποØ νά τρέχει 
καί σ’ –φησε •µέλητο, χωρίς στοργή καί χάδι. 

 
- ∆έν φταίει º µάνα µου γι’ αÛτό. {Η µάνα µ’ •γαπάει! 

Γιά µένα Òληµερής µοχθεÃ, δουλεύει, ξενυχτάει. 
 

- Τότε φταίει Ò πατέρας σου, πού σ’ §χει ¦γκαταλείψει; 
Ποιός ξέρει ποØ νά βρίσκεται καί ποØ µπεκροµεθάει; 
}Η µήπως παίζει στά χαρτιά, τό βιός του σπαταλάει; 
}Η §φυγε στήν ξενητειά καί µ’ –λλες σεργιανάει 
καί σ’–φησ’ •προστάτευτο καί διόλου δέν πονάει; 

 
- ΟÜτε Ò πατέρας φταίει. Κι ¦κεÃνος µ’ •γαπάει! 

Μά δέν ßπάρχει στή ζωή γιά µένα νά πονάει! 
 

- Τότε φταίει Ò Θεός; Καί λέει πώς εÉν’zΑγάπη! 
∆έν θά’ πρεπε, λοιπόν, καί σύ τόν Κύρη σου νά βλέπεις; 
Στήν •γκαλιά τ−ς µάνας σου Òληµερής νά τρέχεις; 
Τά χάδια τους νά γεύεσαι, τά δäρα τή χαρά τους 
κι’ Ò πόνος καί τό δάκρυ σου νά σβύνουν στά φιλιά τους; 

 
- ∆έν φταίει Ò Θεός! Στ’ •λήθεια µ’ •γαπάει! 

~Οσο κανείς µέ νοιάζεται µέ ξέρει µέ φυλάει! 
∆έν –κουσες γιά τό Χριστό! Γιά τοØ ΣταυροØ τό δράµα; 
Πäς –φησε τίς δόξες Του, τόν θρόνο τοØ Πατέρα. 
Καί φτώχηνε κι’ ΑÛτός σάν τήν καλή φτωχή του µάνα; 
zΕργάτης µταν ταπεινός στήν δούλεψι •νθρώπου! 
∆έν εÉχε βιός οÜτε σκοπό πλούτη νά •ποκτήσει. 
{Οληµερής τριγύριζε, τόν κόσµο νουθετοØσε! 
zΑδιάκοπα περπάταγε, τίς νύχτες ξαγρυπνοØσε! 
Θεράπευε, •νέσταινε, Óλους παρηγοροØσε! 
Καί τέλος, δίχως γογγυσµό, παράπονο ³ δισταγµό, 
στό Γολγοθ σταυρώθηκε γιά κάθε µαρτωλό! 
Πäς θά τό π−ς αÛτό; ∆έν θά τό π−ς ΘεοØ zΑγάπη; 
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- zΑλήθεια λές, ΘεοØ εÉν’ •γάπη! Τότε ποιός φταίει; 
Καί φέρνει τά δεινά, τόν κόσµο Óλο •φανίζει; 
Μήπως º κοινωνία πού δέν ζητ καλό κι’ •γάπη, 
µέσα στήν βία ζ− καί στοØ κακοØ τήν •πληστία; 
}Η µήπως φταÃνε οÊ σοφοί πού §χασαν σοφία 
καί γίνανε •νήµποροι µέσα στήν •πιστία; 

 
- zΑλήθεια εÉν’ αÛτά πού λές, µά δέν εÉν’ º αÆτία. 

~Ενας ¦χθρός µς πολεµ καί τό κακό µας θέλει. 
ΑÛτός µς κλέβει τήν ψυχή κι’ αÛτός µς καταστρέφει! 

 
 

Τόν λένε: ΑΜΑΡΤIΑ ! 
 

- ΑÛτή µς χώρισε •π’ τή γλυκειά, τή Θεία Παρουσία! 
ΑÛτή τή γ− •γκάθιασε τριβόλους νά γεννάει! 
ΑÛτή µεγάλους καί µικρούς στόν πόνο τούς κυλάει! 
ΑÛτή πλαγιάζει τά κορµιά κι’ αÛτή τά µαρµαρώνει! 
ΑÛτή χωρίζει •νδρόγυνα κι’ –λλους τούς ξερριζώνει! 
ΑÛτή γεµίζει φυλακές, στρατόπεδα σκαρώνει! 
ΑÛτή στά σίδερα ψυχές γιά πάντα τίς σκλαβώνει! 
Πολέµους καί καταστροφές καί σκοτεινές •ντάρες· 
¦πιδροµές πειρατικές, καρατοµές κι’•γχόνες 
παιδοµαζώµατα καί ρπαγές καί κάθε εÇδους µάχες: 
zΑπαγωγές καί βιασµούς καί φόνους 
βασανιστήρια φρικτά καί βόγγους καί κατάρες… 
ΑÛτή σαλεύει νοØ καί σκέψι µέ δόλο παρασέρνει. 
Κι’ Ó,τι λογ−ς νά φανταστ−ς •νδράποδα §χει κάµει: 
Πόρνες, µοιχούς καί µέθυσους, κλέφτες κι’ •πατεäνες 
ναρκοµανεÃς καί •σελγεÃς, µάγους καί νεκροµάντεις. 
Γιά ν’ •φανίζει πιό πολλούς καί ν–χει µαντινάδες 
καί θρόνους §στησε τρανούς δ−θεν γιά βασιλιάδες. 
Κι’ éργάνωσε ¦µπόρια πολλά, σέ δούλους κι’ •φεντάδες. 
Καί µεσ’ τίς zΕκκλησιές θυσίες πονηρές στεριώνει 
µέσ’ τή λατρεία τοØ ΘεοØ τόν κόσµο νά τυφλώνει! 
Νά κυβερν θέλει ψυχές κι’ Ðχι νά τίς λυτρώνει. 
ΑÛτή πουλάει τίς ψυχές κι’ αÛτή τίς •γοράζει! 
Μά δέν σταµάτησε ¦δä. Φτιάχνει νοσοκοµεÃα 
καί νευροκλινικές κι’ –συλα, πολλά γηροκοµεÃα. 
Κι’ –λλους πολλούς µέ καµπαρέ, µέ κοØρσες καί µέ βίλλες, 
πού δέν µποροØν νά νοιώσουνε τ−ς συµφορς τό δάκρυ 
καί σπάταλα σκορποØν τό βιός στήν πλάνα µαρτία. 
ΑÛτή σκληραίνει τίς ψυχές, κι’ αÛτή τίς •φανίζει. 
Σαρκαστικά γελ ! Κανένα ποτέ δέν γνώρισε. 
Κανένα δέν γνωρίζει. Καί στό µÃσος µς βυθίζει. 
Στά ζοφερά παλάτια της, πού εÉναι τό σκοτάδι, 
λυχνάρι φäς δέν στάθηκε οÜτε νυχτις φεγγάρι. 
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Τόν ~Αδη τόν ¦χόρτασε! Τόν θάνατον ποτίζει! 
Μονάχη της θέλει νά ζ−! ΑÛτή νά βασιλεύει! 
Στό θάνατο καί στή ζωή αÛτή νά κυριεύει! 
Γιά χάρι της ¦δούλεψε. Τόν Χρόνο §χει φίλο! 
zΑπό τό χέρι τόν κρατ, µαζί του νά διαβαίνει. 
Μαζί του ¦γεννήθηκε, µαζί καί θά πεθάνει! 

 
- Καί πότε θά γίνη αÛτό καί θά δοθ− τό τέλος; 

Νά µήν ßπάρχει τό κακό, º συµφορά τό πένθος; 
 

- }Α.., εÉναι τόσο πλό! Μέ τοØ ΧριστοØ τόν ¦ρχοµό! 
∆έν –κουσες πώς §ρχεται; zIδού, σέ λίγο φτάνει!!! 
Καί θά Τόν δ− πς Ïφθαλµός καί Óλοι οÊ ¦χθροί Του! 
Κι’ Óσοι Τόν ¦ξεκέντησαν καί γέλασαν µαζί Του… 
Μά πρäτοι καί αÆώνια, µονάχα… οÊ δικοί Του!!! 

 
ΞΕ-ΝIΚ-ΜΠΑ 
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ΧΡIΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΝΟΣ ΦΥΛΑΚIΣΜΕΝΟΥ 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
 

ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 1ον 
 

{Ο Νεοφερµένος 
 
 Η ΠΟΡΤΑ –νοιξε κι’ §κλεισε πίσω •π’ τήν πλάτη τοØ νεοφερµένου. ~Ενα Ðµορφο 
παληκάρι κοίταξε γύρω του •πελπισµένα. {Η •πόγνωσις ζωγραφίστηκε στό πρόσωπό του. 
~Υστερα §σκυψε τό κεφάλι καί ξέσπασε σέ λυγµούς. Κανείς δέν µίλησε. ∆έκα ζευγάρια µάτια 
καρφώθηκαν ¦πάνω του. “Θεέ µου! Θεέ µου!”, µονολογοØσε µέσα σέ λυγµούς, “ΕÉµαι •θäος! 
Γιατί; Γιατί; ΕÉµαι •θäος!”. 
 Τά λόγια του •νάµικτα µέ τούς στεναγµούς τοØ πόνου του §σβηναν µέσα σέ νέα 
•ναφυλλητά. 
 Ξαφνικά ªνα σκληρό γέλιο •κούστηκε καί µιά φωνή ¦πανέλαβε ξερά: “ΕÉµαι •θäος! 
Γιατί; Γιατί; ΕÉµαι •θäος!” 
 {Ο νεοφερµένος ¦σώπασε. zΑνασήκωσε •ργά τό κεφάλι του κι’ ¦κοίταξε 
•ναστατωµένος πρός τήν πλευρά πού •κούστηκε º φωνή. ~Ενα ρίγος φόβου διεπέρασε τό 
κορµί του. “Θεέ µου!”, σιγοψιθύρισε πάλι καί ξανάσκυψε τό κεφάλι κλείνοντας τά µάτια του 
σάν νά’ θελε νά σβήση γιά πάντα τήν εÆκόνα π’ •ντίκρυζε. 
 ~Ενας ψαροµάλλης γενειοφόρος κατάδικος τοØ χαµογελοØσε σαρκαστικά. zΑλλά Ò 
νέος ξαναβρ−κε τήν δύναµι κι’ •νασηκώνοντας ¦κ νέου τό κεφάλι του κοίταξε µέ θάρρος κι’ 
¦πίµονα τόν γέρο-κατάδικο, Ò ÒποÃος ¦ξακολουθοØσε νά τοØ χαµογελ σαρκαστικά. {Η φωνή 
του, –ν καί ταραγµένη, •κούστηκε δυνατή: “∆έν ξέρω ποÃοι εÉσθε οÜτε καί τόν λόγο πού 
βρεθήκατε ¦δä. zΑλλά ¦γώ εÉµαι •θäος! zΑληθινά •θäος!” 
 -  Τά Çδια λέµε Óλοι στήν •ρχή, τοØ •πήντησε ξερά Ò γέρο-κατάδικος •λλά σιγά-σιγά θά 
δεχθ−ς κι’ ¦σύ τό κρÃµα σου. Καί µή σκούζεις στόν Θεόν. ∆έν σ’ •κούει. ΕÉναι πολύ ψηλά! ∆έν 
Τόν φθάνει º φωνή σου. 
 -  Τό ξέρω πώς µ’•κούει! Καί δέν σκούζω –δικα στόν Θεόν! 
 -  zΑλήθεια; Καί γιατί σ’•κούει; Ποιός εÉσαι; ΠοØ σέ ξέρει; Πäς ΤοØ συστήθηκες; 
zΕκτός, –ν ΤοØ συστήθηκες καί σύ, Óπως Óλοι µας, •π’ τά κατορθώµατά σου. Γιατί Óλοι µας 
¦δä εÇµαστε »ρωες τ−ς µαρτίας καί τ−ς βρωµις! Γι’ αÛτό καί µς παρασηµοφόρησε µέ 
Æσόβια… ∆έν µς •ντέχει… Μοσχοβολµε σάν τά βρωµόδενδρα!, γέλασε ξερά κι’ àστερα 
ξερόβηξε κοιτάζοντας πάντα εÆρωνικά τόν νεοφερµένον. ΠοØ σέ ξέρει ¦σένα τό σκουλήκι; 
zΕπανέλαβε κοφτά καί περιφρονητικά. 
 {Ο νεοφερµένος κοίταξε µέ πόνο τώρα τόν γέρο-κατάδικο καί χωρίς νά ¦νοχληθ− •π’ τά 
λόγια τοØ •πήντησε: “Μς •ντέχει κι’ –ς βρωµµε! {Ο Θεός εÉναι •γάπη! Γι’ αÛτό µλθε Ò 
Χριστός καί σταυρώθηκε, γιατί βρωµµε! Νά µς καθαρίση •π’ τήν βρωµιά µας καί νά µς 
πλύνη µέ τό αÍµα Του •π’ τήν µαρτία µας κι’ –ς εÇµαστε σκουλήκια, Óπως εÉπες. Μς •γαπ! 
∆έν ¦γνώρισες τήν •γάπη Του, γι’ αÛτό µιλς περιφρονητικά γιά τόν ©αυτόν σου καί γιά Óλους. 
Πρέπει νά’ χεις πολλά χρόνια σέ τοØτο τό κελλί καί ξέχασες νά πονς καί νά χαίρεσαι ³ µλλον 
ξέχασες νά ζ−ς!” Σταµάτησε •πότοµα καί τούς ¦κοίταξε Óλους, πού τόν παρατηροØσαν 
¦ρευνητικά καί •νακριτικά σιωπηλοί, µέ πόνο κι’ •πελπισία. 
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 {Ο γέρο-κατάδικος τράβηξε •ργά - •ργά δυό ρουφηξιές •π’ τήν πίπα του, πού κρατοØσε 
¦πίµονα στά χείλη του, καί χωρίς νά παύση νά µειδι σαρκαστικά, ξανασάρκασε: “Σέ λίγο θά 
παύσης καί σύ νά πονς καί νά χαίρεσαι… καί νά ζ−ς! Θά τά ξεχάσης Óλα, •κόµη καί πäς σέ 
λένε! Τό µόνο πού θά ξέρης καί θά θυµσαι θά’ ναι Ò •ριθµός σου. ΑÛτός θά γίνη τ’ Ðνοµά σου. 
~Οσο γιά τόν Θεόν σου, µή σκούζεις, δέν σ’ •κούει. ΕÇκοσι χρόνια §χω σ’ αÛτό τό κελλί, δέν 
µοØ §κανε ποτέ τήν τιµή νά µ’ ¦πισκεφθ−. zΕκτός, –ν µοØ κάνει τώρα τήν τιµή γιά χάρι σου, 
•φοØ Τόν πιστεύεις”, ξανασάρκασε ¦κ νέου, κοιτάζοντας πάντα µέ τήν Çδια εÆρωνία τόν 
νεοφερµένον. ~Υστερα •νασηκώθηκε •π’ τήν θέσι του, τέντωσε γιά λίγο τό κορµί του, σάν 
νά’χε µουδιάσει κι’ •νακάθησε κουρασµένα πάλι στήν Çδια θέσι τραβäντας µιά νέα ρουφηξιά 
καί πάλι •π’ τήν πίπα του. 
 {Ο νεοφερµένος στάθηκε νά τόν κοιτάξη τώρα πιό ¦πίµονα σάν νά’ θελε νά διαπεράση 
τήν ψυχή του. Θέλησε ν’ •ντιλέξη πάλι •λλά προτίµησε νά σιωπήση. Τά λόγια δέθηκαν στήν 
γλäσσα του καί ξέσπασε σ’ ªνα βαθύ σιωπηλό στεναγµό. Καί τά λίγα πού εÉπε ξεχάστηκαν κι’ 
§πεσαν σάν ξερόκλαδα! }Εννοιωσε Óλοι νά τόν κοιτοØν ¦ρευνητικά. {Η ψυχή του πάγωνε µέσα 
σέ τοØτο τό ψύχος πού τόν ¦τύλιγε. Πäς ν’ •ντιδράση; Ποιός νά τόν •κούση; Ποιοί µταν; {Ο 
φόβος κι’ º •γωνία ¦σκίασαν τόν νοØν του. “Θεέ µου!”, ξαναµουρµούρισε •ναστενάζοντας 
βαθειά. “Βοήθησέ µε!”. zΑκούµπησε µέ τήν ράχη στόν τοÃχο, ¦σταύρωσε τά χέρια του καί 
ξανάκλεισε τά µάτια νά µή βλέπη. }Ενοιωθε τόσον κουρασµένος κι’ •δύνατος. }Αλλωστε, 
µικρή φλογίτσα §νοιωθε τήν ¦λπίδα µέσα του. Τότε ξανακούστηκε º φωνή τοØ γέρο-κατάδικου 
νά καγχάζη. 
 -  Κάποτε ³µουνα δάσκαλος τοØ χωριοØ µου καί ψάλτης στήν zΕκκλησία. zΕπιστεύα 
κι’ ¦γώ Óπως Óλοι, Óπως κι’ ¦σύ, Óτι Ò Θεός µ’ •κούει καί µέ βλέπει! }Εκανα τόν σταυρό µου 
καί νήστευα. zΑργότερα Óµως πού κατρακύλησα στήν µαρτία καί στήν λάσπη δέν βρέθηκε 
κανένα χέρι νά µέ σηκώση οÜτε καί τοØ ΘεοØ, στόν {ΟποÃον ¦πίστευα! 
 -  Γιατί νά σέ σηκώση; Τόν διέκοψε κάποιος •πότοµα. ΤοØ τό ζήτησες ³ 
µεταµελήθηκες; 
 -  }Οχι! ΟÜτε τοØ τό ζήτησα οÜτε µεταµελήθηκα… ∆έν µ’ ¦νδιέφερε πλέον Ò ©αυτός 
µου οÜτε Ò Θεός! ΕÉχαν Óλα τελειώσει γιά µένα, Στρατηγέ µου. 
 -  Τότε, γιατί παραπονεÃσαι; ΤοØ •πήντησε αÛστηρά º Çδια φωνή. 
 -  Γιά νά παραπονοØµαι, κάγχασε Ò γέρο-κατάδικος καί µιά σκληρή λάµψι φάνηκε στά 
µάτια του. ~Ολα εÉναι ªνα παραµύθι. {Ο Θεός πού µς βλέπει! {Ο Θεός πού µς •κούει! {Ο 
Θεός! {Ο Θεός! ~Ενα καλό παραµύθι βρ−καν οÊ –νθρωποι γιά νά µς σκιάζουν τήν ζωή µέ τόν 
φόβον. {Ο Θεός, λοιπόν, πού µς βλέπει καί µς •κούει, γιατί µ’ –φησε νά πέσω; Γιατί δέν µ’ 
¦πρόλαβε; Γιατί νά µουχλιάζω σάν τό φυτό στή βρωµιά ©νός κελλιοØ, χωρίς φäς κι’ •έρα; 
Ποιός µέ βλέπει; Ποιός µ’ •κούει; Ποιός µέ ξέρει; Γιατί νά σκούζω; Σέ ποιόν νά σκούξω; ΠοØ 
εÉναι; Ποιός εÉναι; ΠοØ τόν εÉδα; ΠοØ Τόν ξέρω; ΠοØ Τόν –κουσα; 
 Σταµάτησε •πότοµα κι’ ¦βύθισε τό βλέµµα του στό κενό τοØ σκοταδιοØ πού εÉχε 
•ρχίσει νά τούς τυλίγη. ~Ενας στεναγµός βγ−κε •πό τά χείλη Óλων καί µιά βαρειά σιωπή 
¦συνώδευσε τά λόγια του. Τότε µιά τρίτη φωνή διέκοψε τήν σιωπή των σέ τόνο §ντονα εÆρωνικό 
καί παιχνιδιάρικο. ‚Ηταν Ò δηµοσιογράφος. 
 -  zΑγαπητέ µου, δάσκαλε, µέ σαστίζεις µέ τήν •φέλειά σου. Σέ θεωρä σοφό καί δυνατό 
•λλά ¦σύ κάθε φορά µς •ποκαλύπτεσαι καί πιό •σθενοØς διακρίσεως. Πäς εÉναι δυνατόν νά 
δ−ς τόν Θεόν, ¦σύ, ªνας µαρτωλός! ~Ενας ραλίστας τοØ κέρδους καί τ−ς •πάτης! 
ΣπαταλοØσες τόν καιρό σου νά κυνηγς πεταλοØδες… καί χίµαιρες. Πäς θέλεις νά σ’ •κούση Ò 
Θεός; }Αν ³σουν κι’ ¦σύ, σάν τό νέο µας •γγελοØδι •θäος, θά σ’ –κουγε. Περίµενε καί θά δ−ς. 
Τώρα §χω µιά ¦λπίδα κι’ ¦γώ! ~Οπου ν˜ναι θά ξεκλειδώση τήν πόρτα καί θά βγοØµε Óλοι µαζί 
του. “ΟÊ καθαροÂ τ¬ν καρδίαν Ðψονται τόν Κύριον” (Ματ.ε΄8), κι’ Ðχι οÊ •φελεÃς σάν ¦σένα, 
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δάσκαλε, πού ‘χασες τό παιχνίδι τ−ς ζω−ς στό τραπέζι τ−ς •κολασίας πού διασκέδαζες. 
 -  Μπράβο!, ζουρναλίστα. zΑναφώνησαν Óλοι κι’ ¦ξέσπασαν σέ χειροκροτήµατα. ΕÉσαι 
•πίθανος στήν κριτική σου! 
 -  Καλά τοØ τά λές, ζουρναλίστα. Τώρα §χουµε ¦λπίδα κι’ ¦µεÃς νά βγοØµε µαζί µέ τόν 
•πεσταλµένο τοØ Παραδείσου, συνεπλήρωσε κάποιος –λλος. 
 -  ΕÇµαστε τυχεροί πού µλθε, πρόσθεσε ªνας πέµπτος. Κι’ àστερα λέµε –ν ßπάρχει 
Θεός! Νά πού µς –κουσε καί µς τόν §στειλε. 
 -  Νά τόν στεφανώσωµεν Óταν βγοØµε, θά ‘χει Êστορική σηµασία γιά µς αÛτή º §ξοδος 
– ξανάπε Ò τέταρτος. Νέα χειροκροτήµατα καί γέλια •κούστηκαν •π’ Óλους. 
 -  Σιωπή!, - •κούστηκε µ’ αÛστηρότητα º φωνή τοØ πρώτου. 
 -  {Ησυχία, παιδιά! {Ο στρατηγός θά βγάλη λόγο, τούς προστάζει θωπευτικά Ò 
ζουρναλίστας. 
 -  Ναί, θά βγάλω λόγο, •πήντησε Ò στρατηγός – •λλά Ðχι σέ σς. zΑπευθύνοµαι µόνον 
στόν νεοφερµένο. Στράφηκε πρός τόν νεοφερµένον, πού τούς –κουγε σιωπηλός κι’ 
•ναστατωµένος µαζί τους καί τοÞπε: “Νεαρέ µου, σέ συγχαίρω. ∆έν ξέρω ποιός εÉσαι •λλά 
Òπωσδήποτε δέν εÉσαι •πό τό συνάφι µας. Μή τούς •κοØς, λοιπόν, πού γελοØν µαζί σου. }Εχει 
µουχλιάσει τό µυαλό µας •π’ τήν •ποµόνωσι καί τή σιωπή. Καί ζοØµε χωρίς νόηµα κι’ ¦λπίδα. 
ΕÇµαστε ζωντανοί νεκροί! ΕÇθε νά εÇχαµε κι’ ¦µεÃς πίστι! {Η πίστις στόν Θεόν παρηγορεÃ τόν 
–νθρωπο στόν πόνο του καί τοØ •ναθερµαίνει τήν ¦λπίδα στήν ζωή, òστε νά ζ− καί νά ßποφέρη 
•γόγγυστα. zΕγώ δέν πιστεύω στόν Θεόν Óπως κι’ Ò δάσκαλος. zΕν τούτοις, δέν συµφωνä µέ 
τόν σαρκασµόν τοØ δάσκαλου. ∆ιότι Óλα παίρνουν νόηµα καί σηµασία στήν ζωή τοØ •νθρώπου 
•π’ τό “πιστεύω” στό •νώτατον }Ον, §στω κι’ –ν δέν τό γνωρίζοµε, §στω κι’ –ν δέν τό εÇδαµε. 
{Ο φόβος Του •ποτελεÃ φραγµό καί κάθαρσι τοØ κακοØ. Κι’ º πίστις εÉναι •κατανίκητος 
δύναµις τοØ •γαθοØ!” 
 {Ο στρατηγός, Óπως τόν •ποκαλοØσαν οÊ –λλοι, ¦σταµάτησε ¦δä καί τούς ¦κοίταξε µέ 
πολλή αÛστηρότητα. Κανείς δέν •πήντησε. ~Ολοι τους §σκυψαν τό κεφάλι. {Ο στρατηγός εÉχε 
δίκιο. “{Η πίστις κάνει καλό, παρηγορεÃ τόν –νθρωπον στόν πόνο του καί τοØ •ναθερµαίνει τήν 
¦λπίδα.” Κι’ αÛτοί δέν εÉχαν ¦λπίδα. Καί πäς νά εÉχαν ¦λπίδα χωρίς πίστι σ’ ªνα ζäντα Θεόν; 
 Ξαφνικά º κουβέντα –ναψε κι’ Ò καθένας §δινε γνώµη ³ χαριτολογοØσε. {ΩµιλοØσαν 
τώρα συνεχäς •λληλοδιακοπτόµενοι, πότε κοροϊδευτικά καί πότε µέ ρητά πού τά µπέρδευαν 
σάν κουβάρια ³ τά ξετίλυγαν σάν ρολά γιά νά ποØνε κάτι τό φιλοσοφηµένο κι’ εÛχάριστο, χωρίς 
Óµως νά προσέχουν. Τούς εÉχε τώρα παρασύρει º δύνη τοØ •στείου κι’ º σοβαροφάνεια κι’ º 
προσπά0εια νά φανοØν πιό καλοί καί πιό εÛχάριστοι στά µάτια τοØ νεοφερµένου, Ò ÒποÃος τούς 
εÉχε ³δη ¦πιβληθεÃ µέ τό εÛγενικό του παρουσιαστικό καί τό σοβαρό του πρόσωπο. 
 zΑλλά Ò νεοφερµένος δέν τούς ¦πρόσεχε. }Εµεινε •σάλευτος καί σιωπηλός. Τό πνεØµα 
του, ¦ρευνοØσε: Πäς καί γιατί βρέθηκε στήν φυλακή; ‚Ηταν εÛσεβής νέος καί δέν µποροØσε νά 
δεχθ− τήν καταδίκη του •διαµαρτύρητα κι’ •νεξέλεγκτα. Γιατί βρισκόταν στήν φυλακή ñς 
§νοχος; Γιατί; Μήπως µταν εÛθύνη του πού δέχθηκε ν’ •κολουθήση αÛτήν τήν Êεραποστολή; 
}Η ßπ−ρχε –λλος λόγος πού §πρεπε νά καταλάβη; zΑλλά ποιός; ‚Ηταν δοκιµασία πίστεως; 
Κάποια στιγµή µλθε στήν σκέψι του º Êστορία τοØ zIωσήφ. Στήν σκέψι αÛτή º καρδιά του 
κτύπησε. Γιατί Ðχι; Κι’ Ò zIωσήφ µτο •θäος •λλά §µεινε στήν φυλακή τοØ Φαραώ δύο χρόνια, 
ªως νά γίνη βασιλεύς, Óπως Ò Θεός τοØ εÉχε •ποκαλύψει ¦ν ¦νυπνίå. Κι’ Ò ψαλµωδός §γραφε 
•ργότερα γιά τόν zIωσήφ σ’ ªνα ψαλµό του: “©ωσοØ §λθη Ò λόγος αÛτοØ, Ò λόγος τοØ Κυρίου 
¦δοκίµασε αÛτόν…” (Ψαλ.ρε΄19). {Εποµένως, συλλογίστηκε, ßπάρχει κάποιος εÆδικός λόγος 
τοØ ΘεοØ πού µ’ ñδήγησε ¦δä σ’ αÛτήν τήν φυλακή; ∆έν εÉναι λάθος µου, λοιπόν, π’ 
•κολούθησα τήν Êεραποστολή; 
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 zΑσφαλäς Ðχι, συνεφώνησε κι’ º zΗχώ του: “∆ύο στρουθία δέν πωλοØνται δι’ ªν 
•σσάριον; καί ªν ¦ξ αÛτäν δέν θέλει πέσει ¦πί τήν γ−ν –νευ τοØ θελήµατος τοØ Πατρός σας.” 
(Ματ.ι΄29). 
 }Εχεις δίκηο, τ−ς •πήντησε. Καί στήν σκέψι αÛτή τ−ς ßποµνήσεως τäν λόγων τοØ 
εÛαγγελιστοØ Ματθαίου χαλάρωσε τό πνεØµα του •π’ τήν ßπερέντασι τ−ς •ναζητήσεως νά 
µάθη ¦κ µέρους τοØ ΘεοØ τόν λόγον τ−ς φυλακίσεώς του. 
 -  Καί κάτι –λλο, συνεπλήρωσε º φωνή τ−ς zΗχοØς του: “Καί µακάριος εÉναι Óστις δέν 
σκανδαλισθ− ¦ν ¦µοί…” (Ματ.ια΄6). Τό πνεØµα του ταράχθηκε πάλι καθώς º ²χώ του τοØ 
ßπενθύµισε καί τά λόγια τοØ zIησοØ πού εÉπε γιά τόν zIωάννην τόν Βαπτιστή. “ΑÛτό σηµαίνει 
θλίψι γιά µένα”, τ−ς •πήντησε πάλι. 
 Καθόλου. ΣοØ ßπενθυµίζω πλäς τάς Òδούς τοØ ΘεοØ! “∆ιότι αÊ βουλαί µου δέν εÉναι 
βουλαί ßµäν, οÛδέ Òδοί ßµäν αÊ Òδοί µου…” (Ησα.νε΄8), εÉπε κάποτε Ò Κύριος στόν λαόν του 
µέσω τοØ προφήτη {ΗσαÄα. Θυµσαι τόν ΠαØλον; }Επρεπε νά τόν κλείσουν φυλακή γιά νά 
φαν− º δόξα τοØ ΘεοØ καί νά σωθ− Ò δεσµοφύλακας κι’ º οÆκογένειά του. Θυµσαι τόν ∆ανιήλ 
στόν λάκκον τäν λεόντων; Πäς ¦φάνη º δόξα τοØ ΘεοØ µέσω τ−ς πίστεως τοØ ∆ανιήλ στούς 
εÆδωλολάτρες Πέρσες; Θυµήσου τούς τρεÃς παίδας µέσα στήν κάµινον τοØ πυρός, πäς ¦φάνη º 
δόξα τοØ ΘεοØ στόν εÆδωλολάτρη βασιλέα Ναβουχοδονόσορα καί ταπεινώθηκε κι’ 
¦προσεκύνησε τόν ζäντα Θεόν τοØ Σεδράχ, τοØ Μισάχ καί τοØ zΑβδέ-νεγώ, τäν συντρόφων 
τοØ ∆ανιήλ! 
 ~Ενας στεναγµός •νακουφίσεως ξαναβγ−κε •π’ τά χείλη του πάλι κι’ §καµε Óλους νά 
τόν ξαναπροσέξουν. ∆ιέκριναν τότε τά χείλη του κάτι νά ψιθυρίζουν •λλά χωρίς ν’ •κοØνε τήν 
φωνή του, πού προσηύχετο: “Σ’ εÛχαριστä, οÛράνιε Πατέρα, Ò {ΟποÃος ¦δόξασες τά παιδιά 
σου πάντοτε καί µέσα στήν θλίψι καί µέσα στή χαρά. ΕÉσαι παντοØ, καί πάντοτε φανερώνεται º 
δόξα Σου! Καί στό κελλί τ−ς φυλακ−ς τοØ Παύλου, καί στόν λάκκον τäν λεόντων τοØ ∆ανιήλ, 
καί στήν κάµινον τ−ς φωτις τäν τριäν παίδων! Γιατί Ðχι κι’ ¦δä νά µήν φαν− º δόξα Σου, 
Κύριε; Νά µήν •κούσουν κι’ αÛτές οÊ •πόκληρες ψυχές τήν φωνή Σου καί νά σωθοØν; Νά 
γνωρίσουν τόν ζäντα Θεόν καί τόν zIησοØν, τόν ΥÊό Σου, Σωτ−ρα τοØ κόσµου”; 
 zΕκείνη τή στιγµή κάποιο χέρι τόν –γγιξε στόν ìµον του καί τόν §σπρωξε νά καθίση 
“Κάθισε, νεαρέ µου”, –κουσε τήν φωνή τοØ γέρο-κατάδικου νά τόν προτρέπη. “Μή στέκεις 
Ðρθιος καί µήν πολυσκέπτεσαι, γιατί Óλο καί θά βυθίζεσαι στό χάος. }Εχεις •κόµη πολύ δρόµο 
µπροστά σου.” 
 -  “Σ’ §πιασε πονοψυχιά δάσκαλε;”, τοØ ¦φώναξε κάποιος πειραχτικά. {Ο γέρο-
κατάδικος δέν •πήντησε. {Ο σαρκασµός εÉχε χαθεÃ •π’ τό πρόσωπό του καί µία §κφρασι πόνου 
καί πίκρας ¦χάραζαν τά λεπτά του χείλη, ¦νä παρατηροØσε προσεκτικά τόν νεοφερµένον σάν 
κάτι νά τοØ θύµιζε τό πρόσωπό του. zΕδίστασε Óµως νά τόν ¦ρωτήση. “}Οχι… δέν µπορεÃ… 
Ïνειρεύοµαι, σκέφθηκε, º φαντασία µου καλπάζει. ∆έν µπορεÃ… Ïνειρεύοµαι… κι’ 
Ïνειρεύοµαι ξύπνιος!” 
 {Ο νεοφερµένος τόν ¦πρόσεξε Óτι τόν ¦πλησίασε διαφορετικά, σάν κάτι νά τόν 
¦νδιέφερε νά µάθη κι’ ³θελε νά τόν ¦ρωτήση, •λλά δέν §καµε καµµία κίνησι νά τόν ¦νθαρρύνη. 
ΕÉχε τροµάξει τόν σαρκασµόν του καί τόν •πέφυγε. {Ο γέρο-κατάδικος, χωρίς νά δείξη Óτι 
κατάλαβε τήν ψυχολογική του κατάστασι, τόν ¦πλησίασε •κόµη περισσότερο καί σκύβοντας 
¦πάνω του τόν ¦ρώτησε ψιθυριστά, σάν νά µήν ³θελε νά τόν •κούση κανείς –λλος: “zΑπό πού 
εÉσαι;” 
 Γιατρός: - zΑπό τήν Νέαν zΟρλεάνη. 
 ∆άσκαλος: - }Εχεις οÆκογένεια; 
 Γιατρός: - Ναί. 
 ∆άσκαλος: - Πäς σέ λένε; 
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 Γιατρός: - Λουκ. 
 ∆άσκαλος: - Τήν µητέρα σου; 
 Γιατρός: - ΕÆρήνη. Τά µάτια τοØ γέρο-κατάδικου ζωήρεψαν. 
 ∆άσκαλος: - ΕÉναι zΑµερικάνα; 
 Γιατρός: -}Οχι. ΕÉναι {Ελληνίδα. 
 ∆άσκαλος: - {Ελληνίδα! zΕπανέλαβε Ò γέρο-κατάδικος καί τά µάτια του –νοιξαν 
διάπλατα. 
 Γιατρός: - Ναί. {Ελληνίδα… {Ο γιατρός τόν ¦κοίταξε ¦ρευνητικά. 
 ∆άσκαλος: - Καί πäς βρέθηκες ¦δä; 
 Γιατρός: - ΕÉµαι γιατρός καί συνοδεύω µιά Êεραποστολή πού µοØ ¦ζήτησε νά τήν 
συνοδεύσω γιατί º περιοχή, στήν Òποία θά εÆργάζετο, µαστίζεται •πό ¦πιδηµίες. 
 ∆άσκαλος: - Ποία περιοχή; 
 Γιατρός: - Κοντά στόν zΑµαζόνιο. 
 ∆άσκαλος: - Τώρα τέλειωσες τίς σπουδές σου; 
 Γιατρός: - Ναί. ~Ενα χρόνο πρίν… 
 ∆άσκαλος: - }Εχεις πατέρα; 
 Γιατρός: - Ναί. ΕÉναι καπετάνιος. 
 ∆άσκαλος: - Πäς τόν λένε; 
 Γιατρός: - zΑνδρέα ΕÛγενίδη. 
 Τά µάτια τοØ δασκάλου µίκρυναν στήν προσπάθεια νά θυµηθ−. 
 ∆άσκαλος: - “Περίεργον”, ¦ψιθύρισε καί ξανακοίταξε τόν γιατρό πιό προσεκτικά κι’ 
¦πίµονα κι’ εÉπε: “ΕÉµαι κι’ ¦γώ ~Ελλην κι’ §χω δύο •δελφές. Τή µεγαλύτερη τήν §λεγαν 
ΕÆρήνη κι’ ¦σπούδαζε δασκάλα µαζί µέ τήν }Αννα…, µιά γειτονοποØλα µας, Óταν ξενητεύτηκα. 
Κι’ εÉχα κι’ ªνα σύγχωριανό πού τόν §λεγαν zΑνδρέα κι’ ³θελε νά γίνη ναυτικός.” 
 Γιατρός: - }Οχι. {Ο πατέρας µου εÉχε µέν προέλευσι {Ελληνική •λλά µταν 
zΑµερικάνος, γεννηµένος στήν zΑµερική. {Απλäς ¦φοίτησε καί στή σχολή ¦µποροπλοιάρχων 
στήν {Ελλάδα γιά νά καλλιεργήση τά {Ελληνικά του, κατά τήν ¦πιθυµία τ−ς µητέρα του, πού 
εÉχε κι’ αÛτή προέλευσι {Ελληνική •π’ τόν προπάπον της. Τότε γνωρίστηκε µέ τήν µητέρα µου. 
Μετά τόν γάµο των §φυγαν Òριστικά γιά τή Νέαν zΟρλεάνην. {Ο γιατρός µιλοØσε τώρα πιό 
¦λεύθερα στόν γέρο-κατάδικο πού τόν –κουγε προσεκτικά. 
 ∆άσκαλος: - “Περίεργο…”, µουρµούρισε κάποια στιγµή Ò γέρο-κατάδικος κι’ –φησε τό 
βλέµµα του στό κενό… 
 Γιατρός: - Τί εÉναι περίεργο; 
 {Ο γέρο-κατάδικος δέν •πήντησε. }Εφερε µηχανικά τό χέρι στό πηγοØνι του κι’ –ρχισε 
νά θωπεύη τήν µικρή του γενειάδα. ~Υστερα, γύρισε ξαφνικά κι’ ¦ρώτησε τόν γιατρό: “Ζ− º 
γιαγιά σου στήν {Ελλάδα; ” 
 Γιατρός: - Ναί ζ−. Κι’ εÉναι καλοστεκούµενη στά 70 της χρόνια καί µένει πάντα στό 
χωριό της. zΑλλά συχνά κατεβαίνει στήν Πάτρα πού εÉναι παντρεµένη º µικρή της º κόρη µ’ 
ªναν γιατρόν. 
 ∆άσκαλος: - Πäς τήν λένε τήν θεία σου; 
 Γιατρός: - }Εφη. 
 ∆άσκαλος: - }Εφη; zΑνέκραξε Ò γέρο-κατάδικος κι’ ¦τινάχθηκε Ðρθιος, òστε Óλοι τους 
¦σταµάτησαν νά µιλοØν καί τούς ¦κοίταξαν §κπληκτοι. 
 - “Τί συµβαίνει, δάσκαλε;” Τόν ¦ρώτησε τότε ªνας. zΑλλά Ò δάσκαλος δέν τοØ 
•πάντησε. Συνέχισε νά κοιτάζη τόν γιατρόν •ναστατωµένος καί τόν ξαναρώτησε: “Τήν γιαγιά 
σου στήν zΕλλάδα πäς τήν λένε;” 
 Γιατρός: - Μαρία. 



 - 13 -

 ∆άσκαλος: - ∆έν εÉναι δυνατόν!, •νεφώνησε Ò δάσκαλος. Καί τά µάτια του §γιναν 
τεράστια, ¦νä τά χέρια του –ρχισαν νά τρέµουν καί τά χείλη του νά συσπäνται νευρικά. 
 Γιατρός: - Τί σς συµβαίνει; ξαναρώτησε Ò γιατρός §κπληκτος γιά τήν §κρηξι τ−ς 
ταραχ−ς του. 
 ∆άσκαλος: - Τί παράδοξη σύµπτωσι…, συνέχισε Ò δάσκαλος µέ τήν Çδια §κπληξι καί 
ταραχή. 
 Γιατρός: - Ποιά σύµπτωσι, ¦ννοεÃτε; ξαναρώτησε µ’ •πορία Ò γιατρός. 
 ∆άσκαλος: - }Εχουν Óλοι τά Ïνόµατα τäν δικäν µου. Τί •πίθανη σύµπτωσι, 
µονολογοØσε συνεχäς Ò δάσκαλος. 
 Γιατρός: - }Η θεία σύµπτωσις, τόν διώρθωσε συγκαταβατικά, Ò γιατρός, χωρίς νά δώση 
προσοχή καί τήν Çδια §κτασι στό νόηµα τäν λόγων του µέ τίς σκέψεις τοØ δασκάλου. 
 ∆άσκαλος: - ΜπορεÃ, συνεπλήρωσε κι’ Ò δάσκαλος, •λλά συνέχισε: “ΕÉχε •δελφούς º 
µητέρα σου;” 
 Γιατρός: - Ναί εÉχε ªνα µεγαλύτερο •δελφό πού πέθανε πολύ νέος. 
 ∆άσκαλος: - Πäς πέθανε; 
 Γιατρός: - ∆έν ξέρω. Νοµίζω Óτι πέθανε στήν ξενητιά σ’ ªνα ταξίδι. {Η µητέρα δέν 
µιλοØσε ποτέ γι’ αÛτόν, µόνον §κλαιγε. Κι’ Ò πατέρας δέν ³θελε ποτέ νά τήν ρωτµε. Μς τό 
εÉχε •παγορεύσει. 
 ΟÊ σκέψεις τοØ δασκάλου –ρχισαν πάλι νά καλπάζουν. Τά τελευταÃα λόγια τοØ γιατροØ 
τόν ¦νεθάρρυναν νά θέλη νά µάθη περισσότερα •λλά δέν ¦τόλµησε νά ¦πιµείνη. ∆έν εÉχε τήν 
δύναµι νά •ντιµετωπίση κατά πρόσωπον τήν •λήθεια, Óποια κι’ –ν µταν. zΑλλά δέν εÉχε καί 
τήν δύναµι νά δ− νά διαψεύδεται ξαφνικά κι’ º ¦λπίδα, πού γεννήθηκε µέσα του. {Η παραµικρή 
λεπτοµέρεια θά συνέβαλε νά µάθη τώρα •µέσως τήν •λήθεια •λλά δέν θέλησε. {Η ¦λπίδα πού 
γεννήθηκε •ναπάντεχα µέσα του δέν ³θελε νά σβύση •πό µιά διάψευσι αÛτ−ς τ−ς συµπτώσεως. 
{Ο χρόνος θά εÉχε τώρα τό προβάδισµα καί τόν τελευταÃο λόγο γιά τήν ¦παλήθευσι τ−ς 
•προσδόκητης ¦λπίδος του. Μέ συγκρατηµένη τήν •ναπνοή του •π’ τή συγκίνησι ξαναρώτησε 
τόν γιατρόν: 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 2ον 
 

{Ο λαός καί οÊ –ρχοντες 
 

∆άσκαλος: - Καί πäς βρέθηκες ¦δä; 
Γιατρός: - ∆έν ξέρω κι’ ¦γώ πäς βρέθηκα ¦δä! Μ’ ρπαξαν ξαφνικά καί µ’ §φεραν. 

zΑνήκω σέ µιά Êεραποστολή, Óπως σς εÉπα, τήν Òποία συνώδευσα, ñς γιατρός τ−ς 
Êεραποστολ−ς, γιά νά κάνω µελέτες καί §ρευνες ¦πάνω στίς ¦πιδηµίες πού µαστίζουν τήν 
περιοχή αÛτή τοØ zΑµαζονίου, Óπου γίνονται συχνά ¦ξεγέρσεις καί ταραχές. zΑλλά, δυστυχäς, 
¦θεώρησαν àποπτη τήν Êεραποστολή µας µέ τήν κατηγορία τ−ς µεταφορς Óπλων. Βεβαίως, º 
Êεραποστολή µας δέν §χει •νάµιξι σ’ αÛτά. Τά Óπλα πού βρέθηκαν στά χέρια µας µταν πλά καί 
προωρισµένα γιά τήν προστασία µας •πό τά θηρία τ−ς ζούγκλας καί πρός ¦κφοβισµόν των. {Ως 
καί τά φάρµακα πού µεταφέραµε µταν κι αÛτά •ναγκαÃα γιά τά πειράµατά µας καί τίς •νάγκες 
τäν •σθενäν. ∆υστυχäς, ñρισµένα ¦κλάπησαν κατά τή µεταφορά κι’ ¦χάθηκε µαζί µ’ αÛτά κι’ 
º •πόδειξι τ−ς •θωότητός µας. Μς συνέλαβαν, λοιπόν, ñς ßπόπτους. Καί συνεχίζουν νά µς 
κρατοØν, χωρίς καµµία •πόδειξι ¦ναντίον µας καί νά µς θεωροØν συνεργούς κι’ ßποκινητάς 
τäν ¦ξεγέρσεων ¦κ τοØ γεγονότος Óτι ¦χάθη Ò φάκελλος •δείας τäν µεταφεροµένων ßλικäν κι’ 
¦φοδίων τ−ς Êεραποστολ−ς. ∆υστυχäς οÊ ξένοι •ποτελοØν τόν πρäτον στόχον κι’ εÛθύνονται 
γιά Óλα τά κρίµατα στήν κάθε χäρα!... 

∆ηµοσιογράφος: - ‘Καί µήπως δέν εÉναι •λήθεια Óτι παντοØ ßπάρχει ξένος δάκτυλος;’ 
Πετάχθηκε ν’ •παντήση. Τούς εÉχε πλησιάσει καί παρακολουθοØσε µέ κάποια περιέργεια τή 
συζήτησί των. 

Γιατρός: - Ναί, §χετε δίκηο, •πήντησε στρεφόµενος πρός τόν δηµοσιογράφον, –ν καί 
δέν ¦γνώριζε ποιός µτο •κόµη. zΑλλά Ðχι Óσον τό πιστεύοµε. {Η πραγµατική αÆτία βρίσκεται 
µέσα στούς Çδιους τούς λαούς. 

∆άσκαλος: - Καί τί φταÃνε οÊ λαοί; ~Οταν Ò λαός ζ− στήν µιζέρια! Ποιός τόν •κούει ³ 
τόν προσέχει; ΟÊ –ρχοντες νά κηδεµονεύουν θέλουν µόνον τόν λαόν, χωρίς νά τοØ 
•ναγνωρίζουν ¦λευθερίες καί δικαιώµατα •νθρώπινα. Τόν µεταχειρίζονται ßποτελäς… {Η 
§ννοια τ−ς δουλείας ßπάρχει παντοØ καί µαστίζει τήν •νθρωπότητα. Καί κλείνοµε τά µάτια 
στήν •λήθεια! Γι’ αÛτό γίνονται ¦ξεγέρσεις. Τό ²φαίστειο βράζει •λλά κάποτε ξεσπ. 

Γιατρός: - ∆έν µπορä νά συµφωνήσω •πόλυτα µαζί σας, –ν καί §χετε δίκιο στή 
διατύπωσι αÛτ−ς τ−ς πραγµατικότητος Óτι º δουλεία βρίσκεται παντοØ. {Η πραγµατική Óµως 
αÆτία βρίσκεται µέσα στόν Çδιο τόν λαόν. ∆ηλαδή µέσα στόν –νθρωπον κι’ Ðχι µόνον στούς 
–ρχοντες πού θέλουν νά τόν ¦ξουσιάσουν. 

∆ηµοσιογράφος: - Τί θέλετε νά π−τε; 
Γιατρός: - Θέλω νά πä Óτι οÊ καταδυνάστες –ρχοντες ¦κπροσωποØν πάντοτε κάποια 

µερίδα τοØ λαοØ των. 
∆άσκαλος: - zΑσφαλäς. 
Γιατρός: - {Εποµένως, οÊ κοινωνικές κρίσεις εÉναι τ’ •ποτελέσµατα µις αÆτίας πού 

¦νοικεÃ µέσα στόν Çδιον τόν λαόν. 
∆άσκαλος: - Καί πάλι δέν σέ καταλαβαίνω. 
Γιατρός: - zΑσφαλäς δέν µέ καταλαβαίνετε, γιατί ¦σεÃς θεωρεÃτε µόνον τούς –ρχοντες 

ßπεύθυνους καί τά πολιτικο-κοινωνικά συστήµατα γιά τίς συνέπειες τοØ κακοØ µέσα στούς 
λαούς καί τίς κοινωνικές κρίσεις π’ •κολουθοØν. zΕνä ¦γώ θεωρä τόν Çδιον τόν λαόν 
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ßπεύθυνον γιά τήν κατάντια του νά §χη –ρχοντες δυνάστες. 
{Ο λαός •ναδεικνύει τούς τυράννους του! Κι’ αÛτός τούς διατηρεÃ στήν ¦ξουσία κι’ 

¦λπίζει σ’ αÛτούς τήν •πολύτρωσί του •π’ τήν µιζέρια, ¦νä µεταβάλλονται σύν τè χρόνå σέ 
Ðργανο βίας καί καταδυναστεύσεως τäν –λλων. 

∆ηµοσιογράφος: - ∆ηλαδή, θέλεις νά π−ς Óτι οÊ –ρχοντες •ντανακλοØν τόν λαόν των; 
Γιατρός: - zΑκριβäς. “Κατά τόν λαόν κι’ οÊ –ρχοντες”. zΕάν οÊ λαοί ζητοØσαν τόν 

Θεόν –ρχοντα τ−ς ζω−ς των δέν θά ßπ−ρχαν κοινωνικές κρίσεις. Τ’ •ποτελέσµατα τäν 
κοινωνικäν κρίσεων §χουν µοναδικήν αÆτία τίς κακές ¦κλογές καί τήν εÛπιστία τοØ λαοØ ¦πί 
τόν –νθρωπον πού •ντικατοπτρίζει τόν ©αυτόν του ñς ¦λπίζοντα ¦πί τόν –νθρωπον τοØ ψεύδους 
καί τ−ς µαταιότητος, •διακρίτως. zΑποβλέπει στήν δύναµι κι’ Ðχι στήν εÛσέβεια τοØ –ρχοντος. 
Καί στηρίζει τήν εÛτυχία καί τήν ζωή του ¦πάνω σέ πανούργους, πονηρούς, ψεύτες, κακούς κι’ 
•δίστακτους ºγέτας κι’ Ðχι σέ εÆρηνόφιλους, •γαπäντας τήν •λήθεια καί τήν δικαιοσύνη! 

ΑÛτά πού συµβαίνουν ¦δä ³ •λλοØ εÉναι κρίσεις •π’ τόν Θεόν! zΕάν τό ΕÛαγγέλιον 
τοØ ΧριστοØ ¦πιδροØσε στή χώρα αÛτή καί γενικώτερα σ’ Óλες τίς χäρες κι’ οÊ λαοί µταν 
εÛσεβεÃς κι’ •γαποØσαν •λήθεια καί δικαιοσύνη, º •λήθεια κι’ º δικαιοσύνη θά κυβερνοØσαν 
τή ζωή των. ∆έν χρειάζονται τά Óπλα γιά νά λύσουν οÊ λαοί τίς διαφορές των ³ νά 
διαµορφωθοØν ¦λεύθερες κοινωνίες. ΠαντοØ θά ßπ−ρχε τό πνεØµα τ−ς καλ−ς θελήσεως κι’ Ò 
•λληλοσεβασµός τäν •νθρωπίνων δικαιωµάτων. {Η ψ−φος τοØ λαοØ θ’ •πεφάσιζε ¦ν 
¦λευθερία κι’ º •λαζονεία τοØ βίου θά εÉχε •ντικατασταθ− •π’ τόν •λληλοσεβασµόν καί τήν 
•µοιβαιότητα τ−ς •γάπης, πού τώρα σπανίζει. 

∆άσκαλος: - Μ’ –λλα λόγια, ¦πιµένεις στή γνώµη σου Óτι σ’ Óλες τίς περιπτώσεις º 
εÛθύνη βαρύνει τόν λαόν κι’ Ðχι τούς ¦ξουσιαστάς του; 

Γιατρός: - Ναί, αÛτό πιστεύω. ~Οτι Ò κάθε λαός εÛθύνεται γιά τήν τύχη του. {Ο Χίτλερ 
θά εÉχε ßπάρξει, ñς “Χίτλερ”, ¦άν δέν εÉχε τήν §γκρισι τοØ λαοØ του; “}Η Ò Στάλιν θά εÉχε 
ßπάρξει ñς “Στάλιν”, ¦άν δέν εÉχε τήν §γκρισι καί τήν συµµετοχή τοØ λαοØ του; {Ο λαός 
κυβερν κι’ Óταν δέν κυβερν. ΑÛτός ¦ξουσιάζει κι’ Óταν δέν ¦ξουσιάζει. Μέσα στίς •ρρένες 
τäν Ρωµαίων Ò λαός •πεφάσιζε τή ζωή ³ τόν θάνατο τäν µονοµάχων δούλων. zΕάν Ò λαός 
εÉχεν •ποδοκιµάσει τίς µονοµαχίες Ò Νέρων θά εÉχε πέσει. Τό Çδιο κι’ Ò Στάλιν, κι’ Ò Χίτλερ. 
Κάθε Νέρων… ³ Στάλιν… ³ Χίτλερ δέν θά ¦πικρατοØσαν, ¦άν Ò λαός µταν θεοσεβής καί τούς 
•πεδοκίµαζε καί κανείς δέν συνειργάζετο µαζί τους. 

∆ηµοσιογράφος: - }Εχεις δίκιο. {Υπάρχουν κι’ αÛτές οÊ περιπτώσεις πού εÛθύνεται Ò 
λαός. zΑλλά ßπάρχουν κι’ –λλες περιπτώσεις κατά τίς ÒποÃες Ò λαός ßφίσταται πιέσεις κι’ 
¦ξαναγκασµούς, χωρίς νά ¦πιδοκιµάζη τούς δυνάστες του. Καί συνυπάρχουν, βεβαίως, οÊ 
περιπτώσεις, οÊ περιστάσεις κι’ οÊ αÆτίες πού τούς •ναδεικνύουν. 

Γιατρός: - zΑσφαλäς, συνυπάρχουν Óλα αÛτά πού εÉπες. zΑλλά γιά Óλα τά ¦ρωτήµατα 
ßπάρχει º Çδια •πάντησις, Ò Θεός! “ΕÆς ¦µέ βλέψατε, καί σώθητε πάντα τά πέρατα τ−ς γ−ς” 
(Ησα.µε΄22), λέγει Ò Λόγος τοØ ΘεοØ! Τό µόνον •ντίδοτον κατά τäν δυνάµεων τοØ σκότους 
εÉναι Ò φόβος τοØ ΘεοØ κι’ º •λήθεια Του! ∆έν ¦χρειάζετο Ò Ρωσικός λαός νά βάψη τά χέρια 
του στό αÍµα, ν’ •κολουθήση τόν ßλισµόν τοØ Μάρξ γιά νά καταργήση τόν δυνάστη Τσάρο. 
“ΕÆς zΕµέ •νήκει º ¦κδίκησις” εÉπεν Ò Θεός. “zΕγώ θέλω κάµει •νταπόδοσι” (Ρωµ.ιβ΄19).  

∆έν χρειάζεται Ò Θεός τή γνώµη µας ³ τή µάχαιρα τ−ς ¦κδικήσεώς µας γιά νά κρίνη 
τούς •σεβεÃς. }Εχει καί τήν ¦ξουσία καί τήν δύναµι νά καταργήση τούς δυνάστες τοØ λαοØ καί 
τούς •σεβεÃς ¦κ τοØ λαοØ. 

{Ο Θεός ¦πάταξε κάποτε τόν Ναβουχοδονόσορα, βασιλέα τ−ς Βαβυλäνος µέ τρέλλα νά 
τρώη, ñς ζäον, τό χόρτο τ−ς γ−ς ¦πί ©πτά χρόνια. Κι’ àστερα τόν §καµε νά Τόν φοβται καί νά 
ßποτάσσεται. {Ο Θεός ¦πάταξε τόν Φαραώ τ−ς ΑÆγύπτου κι’ ¦λευθέρωσε τόν λαόν του, τόν 
ÒποÃον οÊ Φαραώ καταδυνάστευαν. {Ο Çδιος Θεός κατήργησε τούς Καίσαρες κι’ ñδήγησε τήν 
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•νθρωπότητα στή ζωή τ−ς •γάπης τοØ χριστιανικοØ πνεύµατος! {Ο Çδιος Θεός σώζει καί 
σήµερα “καί βρέχει ¦πί δικαίους καί •δίκους” (Ματ.ε΄45). {Ο φόβος τοØ ΘεοØ! ΟÊ νόµοι Του! 
{Η •λήθεια Του! {Ο Χριστός! Νά, τί καταργεÃ τό κακό! ΑÛτά §χει •νάγκη Ò κόσµος γιά νά 
γλυτώση •π’ τή µιζέρια καί τήν καταδυναστεία τοØ ∆ιαβόλου! {Ο ÒποÃος, µέσω τäν •ρχόντων 
κάνει πλύσι ¦γκεφάλου στούς •φελεÃς ¦κ τοØ λαοØ πού µέ τά ¦µβλήµατα τ−ς ¦ξουσίας πού 
•λλάζει, ¦ξουσιάζει µονίµως ¦πί τούς λαούς πού •πατäνται καί πλανäνται µέ τίς µεταµφιέσεις 
του: ~Οτι δηλαδή º ζωή των θά καλυτερεύση ßπό τό Α ³ Β πολιτικόν καθεστώς, ¦νä τούς 
¦ξαπατ καί τούς γυρίζει σάν τό µαγγανοπήγαδο στά Çδια καί στά Çδια. }Επεσε Ò Τσαρισµός καί 
τόν διεδέχθη Ò Μαρξισµός ³ Ò Σταλινισµός…. Ποιά º διαφορά; {Απλäς, Ò λαός –λλαξε 
•φέντη κι’ §µβληµα! zΕάν Óµως Ò λαός εÉχε ζητήσει τόν Θεόν –ρχοντα τ−ς ζω−ς του, º 
•λήθεια τοØ ΘεοØ θά ¦πηρέαζε τάς συνειδήσεις Óλων καί τό κακό κι’ º •ποστασία λόγω τ−ς 
µαρτίας δέν θά ¦κδηλοØτο µέ τόν κυνισµόν πού ¦κδηλώνεται τώρα καί πάντοτε καί παντοØ. 

~Ολη º Βίβλος ¦κφράζει τήν •γάπη κι’ ÒµιλεÃ γιά τήν •νταπόκρισι τοØ ΘεοØ πρός τούς 
•γαπäντας καί πιστεύοντας εÆς ΑÛτόν! Κι’ οÛδείς µπορεÃ νά µς στερήση τίς εÛλογίες Του. Καί 
διαπιστώνεται ¦πί τό µλλον καί µλλον Óτι οÊ πλέον •νεπτυγµένες κοινωνίες εÉναι ¦κεÃνες πού 
¦δέχθησαν τήν ¦πίδρασι τοØ εÛαγγελίου. Κι’ –ν δέν εÉναι τέλειες λόγω τ−ς •σθενοØς 
•νθρωπίνης φύσεως, Óµως δέν εßρίσκονται σ’ ¦πίπεδα τόσον ßπανάπτυκτα καί βάρβαρα, Óσον 
οÊ λαοί πού •πέρριψαν ³ δέν •ναγνωρίζουν τόν Χριστόν ñς Σωτ−ρα καί Κύριον τ−ς ζω−ς των. 
{Η ¦πιτάχυνσις τ−ς κοινωνικ−ς µεταβολ−ς κι º βελτίωσις τäν συνθηκäν τ−ς ζω−ς κι’ º 
•ναγνώρισις τäν •νθρωπίνων δικαιωµάτων στήν Ρωµαϊκή αÛτοκρατορία καί στό Βυζάντιον 
Ïφείλεται στήν •νθρωπιστική ¦πίδρασι τοØ ΧριστιανισµοØ. Χωρίς τόν Χριστιανισµόν οÊ •ρένες 
τäν Ρωµαίων καί τοØ κόσµου θά συνέχιζαν νά προσφέρουν τά θεάµατα τ−ς •νθρωποθυσίας καί 
στόν παρόντα αÆäνα. 

∆ηµοσιογράφος: - Καί µήπως δέν µς προσφέρονται; 
∆άσκαλος: - zΑκριβäς, αÛτό κι ¦γώ ³θελα νά παρατηρήσω στόν γιατρό. Μήπως δέν 

µς προσφέρονται καί στόν παρόντα αÆäνα τά θεάµατα τ−ς µονοµαχίας; Σέ τί διαφέρει ªνα 
µάτς τοØ “κάτς” ³ τοØ µπόξ; Τούς µονοµάχους µέν τούς ²νάγκαζαν οÊ ΡωµαÃοι νά βγοØν στήν 
παλαίστρα •λλά τούς σηµερινούς µονοµάχους ποιός τούς •ναγκάζει; Καί γιατί Ò κόσµος τούς 
θαυµάζει µέ πάθος καί τούς ¦νθαρρύνει ν’ •λληλοχτυπιäνται ζωωδäς; ∆έν εÉναι τό Çδιο 
κτηνäδες πνεØµα πού τούς ßποκινεÃ; Περισσότεροι εÉναι αÛτοί πού πνε στά µάτς τοØ κάτς •π’ 
τήν ¦κκλησίαν!!! Καί γιατί; Μήπως Ò κόσµος εÉναι εÆδωλολατρικός σήµερα; Κι’ οÊ 
ταυροµαχίες, πάλι, τί σοØ λένε; Γιατί Ò κόσµος τίς παρακολουθεÃ; Γιατί συρρέει στούς τόπους 
αÛτούς τ−ς βαρβαρότητος; 

Γιατρός: - Ναί! ΕÉναι εÆδωλολατρικός Ò κόσµος σήµερα. ΕÉναι Ò ßλιστικός κόσµος τοØ 
αÆäνα µας. ΟÊ µονοµάχοι τότε ²ναγκάζοντο νά µονοµαχήσουν γιά νά σώσουν τή ζωή των. Κι’ Ò 
λαός •πεφάσιζε… ΟÊ σηµερινοί µονοµαχοØν γιά τό χρ−µα κι’ Ò λαός τούς πληρώνει γιά νά 
µονοµαχοØν… 

∆άσκαλος: - Τότε πäς Ò Χριστιανισµός µεταµόρφωσε τόν κόσµον; zΕπειδή –λλαξαν κι 
¦δä τά ¦µβλήµατα; 

Γιατρός: - }Οχι, •γαπητέ µου, γιατί –λλαξαν τά ¦µβλήµατα, •λλά γιατί •λλάζουν οÊ 
¦ποχές. Κι º ¦ποχή µας εÉναι º τελευταία ¦ποχή τäν ¦σχάτων ºµερäν τ−ς •ποστασίας τοØ 
•νθρώπου πού θά µς Òδηγήση στήν ¦γκατάστασι τ−ς βασιλείας τοØ zΑντιχρίστου. ΑÛτή εÉναι 
κι’ º αÆτία τοØ κακοØ καί τ−ς µαρτίας πού αÛξάνει στόν κόσµον κατά τήν προφητεία τοØ 
•ποστόλου Παύλου στήν Β’ ΘεσσαλονικεÃς, κεφάλαιο β. {Η •νθρωπότης ¦πιστρέφει στήν 
κατάστασι τ−ς εÆδωλολατρείας καί τ−ς •ποστασίας ßπό χειροτέρας συνθήκας ¦ν σχέσει µέ τούς 
περασµένους αÆäνες κι’ ¦ποχές, καθώς διεκήρυξε Ò Χριστός στήν ¦ποχή Του γιά τήν ¦ποχή µας 
στό κδ’ κεφάλαιον τοØ κατά ΜατθαÃον ΕÛαγγελίου καί διά τήν ¦ποχήν τ−ς µεγάλης θλίψεως: 
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“∆ιότι τότε θέλει εÉσθαι θλίψις µεγάλη, º Òποία δέν ¦γεινεν •π’ •ρχ−ς τοØ κόσµου ªως τοØ νØν, 
οÛδέ θέλει γίνει” (Ματ.κδ΄21). Καί τώρα •ρχίζει κι Ò διαχωρισµός τοØ λαοØ τοØ ΘεοØ ¦κ µέσου 
τäν zΕθνäν τ−ς •ποστασίας κατά τό ρ−µα Του στό τελευταÃο κεφάλαιο τοØ βιβλίου τ−ς 
zΑποκαλύψεως: “~Οστις •δικεÃ, –ς •δικεÃ §τι@ καί Óστις εÉναι µεµολυσµένος, –ς µολυνθ− §τι@ 
καί Ò δίκαιος –ς γείνη §τι δίκαιος, καί Ò γιος –ς γείνη §τι γιος” (Αποκ.κβ΄11). ΑÛτή εÉναι º 
¦ποχή µας. {Η •νθρωπότης τώρα •φ’ ©αυτ−ς της διαχωρίζεται. {Ο –νθρωπος ³ •ποστατεÃ ³ 
µετανοεÃ καί σώζεται. 

∆ηµοσιογράφος: - ∆ηλαδή µς δίνεις καί τή χαριστική τώρα; 
Γιατρός: - Καθόλου. zΑντιθέτως, Ò Θεός σς καλεÃ νά µπ−τε στήν Κιβωτόν Του, τόν 

Χριστόν, ¦ν µετανοί‘ καί πίστει διά νά σωθ−τε καί νά µή µπ−τε στό ρεØµα τ−ς τελικ−ς 
•ποστασίας τοØ κόσµου καί χαθ−τε. “∆ιότι τόσον ²γάπησεν Ò Θεός τόν κόσµον, òστε §δωκε τόν 
υÊόν αÛτοØ τόν µονογεν− διά νά µή •πολεσθ− πς Ò πιστεύων εÆς αÛτόν •λλά νά §χη ζωήν 
αÆώνιον” (Ιωάν.γ΄16). zΕάν δεχθ−τε τόν Χριστόν θά σωθ−τε, Óπως Ò Νäε στήν ¦ποχή του. {Ο 
Χριστός εÉναι τώρα º Νέα Κιβωτός τοØ ΘεοØ γιά τόν –νθρωπον τοØ πλανήτη µας. Κι’ Óπως Ò 
Νäε τότε διεσώθη •π’ τόν κατακλυσµόν διά τ−ς κιβωτοØ, Òµοίως καί τώρα º zΕκκλησία τοØ 
ΧριστοØ θά σωθ− διά τ−ς ρπαγ−ς •π’ τήν φωτιά µέσω τ−ς νέας ΚιβωτοØ πού εÉναι Ò Χριστός, 
καθώς µς διεκήρυξαν Ò ΠαØλος καί Ò Πέτρος. 

{Ο γιατρός –νοιξε τή Βίβλον του καί διάβασε τή σχετική περικοπήν •πό τήν Α’ 
ΘεσσαλονικεÃς, κεφάλαιον δ’ καί ¦δάφια 15-18, πρός ¦πικύρωσι τäν λόγων του: “¦πειδή αÛτός 
Ò Κύριος θέλει καταβ− •π’οÛρανοØ µέ κέλευσµα µέ φωνή •ρχαγγέλου καί µέ σάλπιγγα ΘεοØ καί 
οÊ •ποθανόντες ¦ν Χριστè θέλουσιν •ναστηθ− πρäτον. }Επειτα ºµεÃς οÊ ζäντες, Óσοι 
•ποµένοµεν, θέλοµεν ρπαχθ− µετ’ αÛτäν ¦ν νεφέλαις εÆς •πάντησιν τοØ Κυρίου εÆς τόν 
•έρα…”. {Ο δέ πλανήτης µας, ¦ν συνεχεί‘, προορίζεται ν’ •φανισθ− µέ τή φωτιά καί νά 
κατακα− κατά τόν •πόστολον Πέτρον, Óπως µς λέει στή δευτέρα του ¦πιστολή, κεφάλαιο γ’ 
καί ¦δάφια 5-14: “...καθ’ »ν οÊ οÛρανοί θέλουσι παρέλθει µέ συριγµόν, τά στοιχεÃα δέ 
πυρακτούµενα θέλουσι διαλυθ− καί º γ− καί τά ¦ν αÛτ± §ργα θέλουσι κατακα−…” (Β΄ Πέτ.γ΄10). 

∆άσκαλος: - Πάντοτε γυρνς στήν Çδια βάσι. ∆έν •λλάζεις ρεφραίν. 
Γιατρός: - zΑκριβäς. ~Οπως τό ‘πες. Γυρνä στήν Çδια βάσι. Γιατί αÛτός εÉναι τό Α καί 

τό Ω. Μ’ΑÛτόν •ρχίζει º ζωή καί µ’ΑÛτόν τελειώνει º ζωή! }Η ßπάρχει νόηµα στή ζωή χωρίς 
ΑÛτόν; {Η ζωή χωρίς τόν Χριστόν εÉναι σάν τή νεκρά θάλασσα, πού τίποτε δέν ζ−! {Ο Χριστός 
εÉναι º “Òδός” καί º “•λήθεια” καί º “ζωή”! {Ο Χριστός εÉναι τό φäς! Ποιά φιλοσοφία ³ ποιά 
πίστις ¦πρόσφερε µήνυµα ζω−ς στόν –νθρωπον, •σφάλεια, •λήθεια, •γάπη κι’ εÛτυχία, Óσον º 
χριστιανική πίστις; Καί ποιά Æδεολογία ¦πρόδωσε περισσότερο τόν λαόν καί κατεπάτησε τά 
δικαιώµατα τοØ λαοØ κι’ §γιναν καί γίνονται οÊ µεγαλύτερες παραβιάσεις τäν •νθρωπίνων 
δικαιωµάτων •π’ τήν Æδεολογία τ−ς δικτατορίας τοØ προλεταριάτου τοØ Μάρξ; ~Οπου µάλιστα 
τό “¦κλέγειν” •ποτελεÃ πολυτέλεια γιά τόν λαόν, πού Æσχυρίζεται Óτι τόν ¦κπροσωπεÃ κι’ º 
¦λευθερία εÉναι •νάµνησις τοØ παρελθόντος! 

∆άσκαλος: - Σ’ αÛτές τίς χäρες πού ßπονοεÃς, κυβερν Ò λαός! ∆έν ßπάρχουν πλούσιοι 
νά τόν ¦κµεταλλεύωνται. zΑντέδρασε §ντονα Ò δάσκαλος. 

Γιατρός: - Τόσον τό χειρότερον γιά τόν λαόν •φοØ •νέδειξε Κύριον τ−ς ζωής του τό 
κόµµα! zΑκριβäς, γιατί αÛτοκατήργησαν τά δικαιώµατά των καί τήν ¦λευθερίαν των κι’ 
•ποφασίζει τώρα τό κόµµα γι’ αÛτούς. Φέρουν, λοιπόν, •κεραία τήν εÛθύνη τ−ς ζω−ς των γιά 
τό κατάντηµά των πού πένονται καί δολοφονοØνται. Κι’ ÒµολογεÃς §µµεσα αÛτό πού 
ßποστηρίζω, “κατά τόν λαόν κι’ οÊ –ρχοντες” ³ “κατά τόν λαόν καί τό κόµµα”. Κι’ –ρχοντες 
στήν προκειµένην περίπτωσι εÉναι Ò λαός Ò Çδιος πού •ποτελεÃ τό κόµµα. zΕάν Ò λαός, Óταν 
θέλη νά κυβερνήση, αÛτοφυλακίζεται κι’ •φαιρεÃ •π’ τόν ©αυτόν του τό δικαίωµα τοØ 
“¦κλέγειν”, •ντί αÛτοØ δέ •ποφασίζει τοØ λοιποØ τό κόµµα πού ¦κπροσωπεÃ τόν ©αυτόν του, 
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εÉναι Ò πιό βάρβαρος κυβερνήτης, •φοØ καταργεÃ τόν ©αυτόν του… ¦ν τä όνόµατι τοØ ©αυτοØ 
του(!) Κι’ •ναθέτει τή διακυβέρνησι τοØ ©αυτοØ του σ’ ªνα κόµµα πού ¦κπροσωπεÃ τήν 
δικτατορία. {Ο ²θικäς Óµως ¦λεύθερος –νθρωπος διατηρεÃ πάντα τ’ •νθρώπινα δικαιώµατά 
του. Κι’ •ναπνέει µέσα στό πνεØµα τ−ς ¦λευθερίας τοØ ΘεοØ! Ζ− ßπεύθυνα κι’ Ðχι •νεύθυνα 
τήν ζωή του. ΕÉδες ποτέ στή διδασκαλία τοØ zIησοØ κάποια νύξι περί δικτατορίας τοØ 
προλεταριάτου ³ περί •νθρωποκτονίας, Óπως στό “εÛαγγέλιο” τοØ Μάρξ; 
 Χειροκροτήµατα •κούστηκαν πάλι •π’ Óλους: “Μπράβο, γιατρέ, πολύ καλά τά λές”. 
~Ολοι τώρα εÉχαν πλησιάσει καί παρακολουθοØσαν µέ πολύ ¦νδιαφέρον τήν συζήτησι. 

∆άσκαλος: - {Ο λαός καταργεÃ τόν λαόν γιά τόν λαόν, διεµαρτυρήθη Ò δάσκαλος. 
Γιατρός: - }Εξυπνο τό σόφισµά σου, δάσκαλε. ~Οταν Ò λαός καταργεÃ τόν λαόν ¦ν τä 

Ïνόµατι τοØ λαοØ, §χει τό δικαίωµα νά τόν καταργ− γιατί εÉναι Ò λαός. Κι’ º δικτατορία τοØ 
λαοØ ³ τοØ κόµµατος τοØ λαοØ µεταφράζεται προστασία τοØ λαοØ! zΕνä στούς λαούς πού δέν 
κυβερν Ò λαός •λλά οÊ –ρχοντες πού ¦κλέγονται ³ πού •ναδεικνύονται •π’ τόν λαόν, ¦ννοä 
στά ¦λεύθερα δηµοκρατικά πολιτεύµατα, εÉναι οÊ καταχραστές τοØ λαοØ! ~Οταν, λοιπόν, Ò 
λαός καταργ− τόν λαόν, φροντίζει γιά τόν λαόν! Κι’ Óταν Ò λαός δέν καταργεÃ τόν λαόν, δέν 
φροντίζει γιά τόν λαόν(!) {Οµολογä πäς δέν µπορä νά καταλάβω αÛτήν τήν τόσον βαθειά 
φιλοσοφία τοØ λαοØ καί τήν ¦πιχειρηµατολογία τ−ς πολιτικ−ς Æδεολογίας τäν ßπερασπιστäν 
τοØ λαοØ(!). 

∆άσκαλος: - Πράγµατι, εÉναι δύσκολο νά καταλάβης τήν πολιτική Æδεολογία τοØ λαοØ. 
Γιατρός: - Καί προτιµä νά µή τήν καταλάβω αÛτήν τήν τόσον βαθειά φιλοσοφία τοØ 

λαοØ, º Òποία •πεκεφάλισε κι’ •πεκλήρωσε •π’ τήν ζωή ©κατοµµύρια ζωές, χωρίς οÊ ζωές 
αÛτές νά εÉναι Τσάροι ³ δυνάστες τοØ λαοØ. Μόνον στήν Καµπότζη, τό προλεταριάτο τοØ λαοØ 
•πεκλήρωσε 3.500.000 λαοØ! Νά χαίρεσαι τό “εÛαγγέλιον” τοØ Μάρξ. ΜοØ •ρκεÃ Óτι 
κατάλαβα τήν χριστιανική ²θική Æδεολογία τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ! ∆ιότι “Ò Θεός εÉναι •γάπη”! 
(Α΄ Ιωάν.δ΄16). Κι’ •πέδειξε Óτι “εÉναι •γάπη”! {Ο Θεός δέν •πατ! {Ο Θεός µς λέγει 
πάντοτε τήν •λήθεια! Κι’ ÒδηγεÃ τόν –νθρωπο στήν •γάπη καί στήν •ληθή ¦λευθερία! ∆ιότι 
“Óπου τό πνεØµα τοØ ΘεοØ ¦κεÃ ¦λευθερία” (Β΄Κορ.γ΄17)! Κι’ º •ληθής ¦λευθερία δέν καλύπτει 
τό ψέµµα, τό µίσος, τόν δόλον, τήν •πάτην ßπό τήν δ−θεν δικαιοσύνην ³ ßπό τήν δ−θεν 
προστασίαν τäν δικαιωµάτων τοØ λαοØ, καταργäν τόν λαόν καί τά δικαιώµατά του (!). “{Ο 
Θεός εÉναι φäς καί σκοτία ¦ν αÛτè δέν ßπάρχει οÛδεµία” (Α΄Ιωάν.α΄5), λέγει Ò •πόστολος 
zIωάννης. Μόνον Ò ∆ιάβολος ¦µπνέει στούς λαούς αÛτές τίς τόσον σοφιστικές καί πανοØργες 
πολιτικές Æδεολογίες του. {Ο Χριστός εÉπε κάποτε στούς Φαρισαίους: “ΣεÃς εÉσθε ¦κ τοØ πατρός 
σας τοØ διαβόλου, καί τάς ¦πιθυµίας τοØ πατρός σας θέλετε νά πράττητε. zΕκείνος µτο •π’ •ρχ−ς 
•νθρωποκτόνος, καί δέν µένει ¦ν τ± •ληθεί‘· διότι º •λήθεια δέν ßπάρχει ¦ν αÛτè. ~Οταν λαλ− 
τό ψεØδος ¦κ τäν Æδίων λαλεÃ· διότι εÉναι ψεύστης καί Ò πατήρ αÛτοØ τοØ ψεύδους” (Ιωάν. η΄44). 
{Εποµένως, º •νθρωποκτόνος φιλοσοφία τοØ Μάρξ εÉναι ¦κ τοØ ∆ιαβόλου. 

∆ηµοσιογράφος: - Πολύ ñραÃα µς τά λές γιατρέ. Πράγµατι, Ò λαός, καθιέρωσε τήν 
λαϊκή δικτατορία ñς τύπον διακυβερνήσεώς του καί κατήργησε τή δηµοκρατία. Τί –λλαξε 
λοιπόν; 

Γιατρός: - Τί –λλαξε; {Ο λαός παραµένει ßπό τήν ¦ξουσία τ−ς µοναρχίας Ðχι ©νός 
Τσάρου… •λλά ©νός ΜαρξιστοØ. {Ο λαός, λοιπόν, –λλαξε •φέντη, Ò ÒποÃος µάλιστα καί τόν 
Òµαδοποίησε… Νά τί –λλαξε. 

∆άσκαλος: - ΑÛτό θά π− Æσότης δικαιωµάτων. Κατήργησαν τούς πλούσιους 
¦κµεταλλευτάς των. 

Γιατρός: - }Η τούς •ντικατέστησαν… Τό ξέρεις Óτι δέν ¦πεκράτησε Æσότης καί σ’ 
αÛτούς. ∆έν ßπ−ρξε, δέν ßπάρχει καί δέν θά ßπάρξη Æσότης κατ’ –νθρωπον ποτέ. ΑÛτό εÉναι º 
•πάτη τοØ ∆ιαβόλου. ΟÊ µέν καταδυναστεύουν τούς δέ. {Η •νθρώπινη κοινωνία θά παραµείνη, 
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ßπό τήν παροØσα µορφή •νισότητος, ñς º παλάµη τäν •νίσων δακτύλων, ªως τ−ς Βασιλείας 
τοØ zIησοØ ΧριστοØ! Καί µαταιοπονοØν οÊ δ−θεν φίλοι τοØ λαοØ Óτι θά καταργήσουν τή 
φυσική τάξι τ−ς •νισότητος καί µάλιστα µέσω τ−ς βίας. zΕνä τήν διατηροØν καί τήν 
¦φαρµόζουν ßπέρ τοØ ©αυτοØ των. 

∆άσκαλος: - Τί ¦ννοεÃς; 
Γιατρός: - ~Οτι δέν διαβιοØν ßπό τάς αÛτάς συνθήκας λαός κι’ –ρχοντες ³ οÊ 

¦κπρόσωποι τοØ κόµµατος τοØ λαοØ. zΕκεÃ º •νισότης παραµένει ñς δικαίωµα καί φυσική 
•νάγκη τοØ κόµµατος…! Κανείς ¦ξ αÛτäν δέν •πέθανε πτωχός! ~Οπως στίς ºµέρες µας Ò 
Τσαουσέσκου κι’ Óλοι οÊ Óµοιοί του µπαγαπäντες καί δ−θεν λαοπρόβλητοι προστάτες του. 
Μόνον Ò Χριστός •πέθανε πτωχός κι’ •νέδειξε τόν –νθρωπον ñς •ξία µέσω τ−ς •γάπης Του 
καί κατήργησε τήν οÊαδήποτε δουλείαν! ΑÛτός εÉπε: “Θέλεις •γαπ τόν πλησίον σου ñς 
σεαυτόν” (Ματ.ε΄43). ΑÛτός διεκήρυξε τήν •ληθή ¦λευθερία κι’ Æσότητα τäν •νθρωπίνων 
δικαιωµάτων. “∆έν εÉναι δοØλος οÛδέ ¦λεύθερος” (Γαλ.γ΄28) ¦νώπιον τοØ ΘεοØ. ΑÛτός 
¦λευθέρωσε τήν γυναÃκα •π’ τόν γυναικωνίτη: “∆έν εÉναι –ρσεν καί θ−λυ” (Γαλ.γ΄28). ΑÛτός 
καταργεÃ τό πάθος τοØ ρατσισµοØ: “∆έν εÉναι ~Ελλην καί zIουδαÃος… βάρβαρος, Σκύθης 
δοØλος…” (Κολ.γ΄11) καί χαρίζει τό εÛγενές νόηµα τ−ς ζω−ς τοØ •νθρώπου. Μόνον º 
διδασκαλία τοØ zIησοØ διεκήρυξε τήν •γάπη ñς µέσον •πολυτρώσεώς του. Καί µόνον στό 
πρόσωπο τοØ zIησοØ θά ©νωθ− τό σύµπαν ñς ©νότητα Æσότητος. Καµµία –λλη Æδεολογία δ−θεν 
•γάπης ¦κτός τοØ ΧριστοØ δέν σώζει τόν –νθρωπον. Ποία –λλη Æδεολογία ¦κτός τοØ 
ΧριστιανισµοØ καταργεÃ τόν πόλεµον κι’ ©δραιώνει τήν εÆρήνη καί τήν ¦λευθερία; 

{Ο δάσκαλος χαµογέλασε εÆρωνικά. Κοίταξε λίγο σιωπηλά τόν γιατρόν καί τόν 
¦ρώτησε: ∆έν §καµε ¦γκλήµατα Ò Χριστιανισµός ¦ν τä Ïνόµατι τοØ Ναζωραίου; }Η δέν §καναν 
πόλεµον τά χριστιανικά κράτη •νάµεσά των; }Η δέν ¦πικρατεÃ καί σ’ αÛτά º •δικία κι º 
µαρτία; 

Γιατρός: - Βεβαίως §καναν ¦γκλήµατα καί τά χριστιανικά κράτη •λλά Ðχι ¦ν τä Ïνόµατι 
τοØ Ναζωραίου zIησοØ! ΑÛτόν πού ßπαινίσσεσαι δέν εÉναι Ò χριστιανισµός τοØ Ναζωραίου 
•λλά Ò ψευδοχριστιανισµός πού •γνόησε τόν •ληθή Χριστιανισµόν! Κι’ εÉναι Ò δογµατικός 
Χριστιανισµός πού διεκήρυξε Óτι ¦κπροσωπεÃ τόν Θεόν στή γ−. {Ο •ληθής Óµως 
Χριστιανισµός δέν ¦πεκράτησε ¦ν βί‘ οÜτε §στησε ¦πίγειους θρόνους κι’ ¦νεδύθη Êµάτια καί 
¦µβλήµατα Êερωσύνης. ΟÜτε οÊ zΑπόστολοι ¦νεδύθησαν Æµάτια Êερωσύνης ³ §στησαν θρόνους 
τ−ς ¦κπροσωπήσεώς των. ΑÛτά γιά τά ÒποÃα ÒµιλεÃς εÉναι Ò ψευδοχριστιανισµός πού 
•ντικατέστησε τόν •ληθή Βιβλικόν Χριστιανισµόν τοØ Ναζωραίου: “ ...∆ιότι θέλουσιν ¦γερθ− 
ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφήται…” (Ματ.κδ΄24), µς προειδοποιεÃ Ò Χριστός! Κατά 
παρόµοιον τρόπον, λοιπόν, κι’ Ò Μαρξισµός πού ÒµιλεÃ δ−θεν περί δικαιοσύνης καί 
δηµοκρατίας κατήργησε καί τήν δικαιοσύνην καί τήν δηµοκρατίαν κι’ §στησε τήν λαϊκή 
δικτατορία. Κατήργησε τήν βασιλική µοναρχία κι’ §στησε τήν λαϊκή µοναρχία τοØ µηδενισµοØ 
τäν •ξιäν ¦ν Ïνόµατι δ−θεν τοØ λαοØ πού ¦κπροσωπεÃ ñς ¦ντολοδόχος του. 

zΑλλά πότε Ò λαός ¦λευθέρως τόν ¦ξέλεξε; Πότε τόν •νεγνώρισε; Πότε τοØ ¦δόθη º 
εÛκαιρία τοØ λαοØ νά καταλάβη Óτι §χει νά κάνη µ’ ªναν •πατεäνα, σφεριστήν τäν 
•νθρωπίνων δικαιωµάτων του; Κι’ Ò ÒποÃος κατήργησε θρασέως τήν ¦λευθερία του, ñς δ−θεν 
¦ντολοδόχος του, κι’ •σκεÃ τώρα τήν ¦ξουσία, χωρίς νά ¦κλέγεται ßπό τοØ λαοØ; ∆ιότι τό 
“έκλέγειν” •ποτελεÃ τήν δύναµι τοØ λαοØ κατά τοØ προλεταριάτου. Γι’ αÛτό καί τό 
κατήργησαν. {Η µοναρχία τοØ Τσάρου κατεδυνάστευε τόν λαόν ¦πί Στάλιν; }Η º µοναρχία τοØ 
Τσάρου κατήργησε τόν Θεόν στή συνείδησι τοØ ΡωσικοØ λαοØ; Ποιός ¦πέβαλε τόν ßλισµόν 
στούς λαούς κι’ §γινε Ò καταχραστής τ−ς •νθρωπίνης συνειδήσεως; 

Στρατηγός: - zIδού καί τό δικό µου ¦ρώτηµα: ∆ιατί, πράγµατι, συνυπάρχει ñς κόµµα, Ò 
Μαρξισµός στίς δυτικές χριστιανικές δηµοκρατίες καί δέν καταργεÃται, ¦φ’ Óσον εÉναι τό κόµµα 
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τ−ς βίας καί τοØ ßλισµοØ; Κι’ ¦φ’ Óσον µάλιστα º νοµιµότης τ−ς δικαιοσύνης ¦πί τ−ς πολιτικ−ς 
καί θρησκευτικ−ς ¦λευθερίας •ντεκατεστάθη ßπό τοØ νόµου τ−ς πολιτικ−ς σκοπιµότητος τοØ 
προλεταριάτου πρός ¦πιβολήν τ−ς ¦πιβολ−ς του; Κι’ •πεκλήρωσε, Óπως κι’ ¦σεÃς εÇπατε 
©κατοµµύρια ζωές! zΕφ’ Óσον τό προλεταριτο εÉναι δικτατορία, παραµένει ªνας βιαστής καί 
καταχραστής τäν •νθρωπίνων δικαιωµάτων. ∆έν εÉχε λοιπόν, τό δικαίωµα νά συνυπάρχει ñς 
κόµµα στίς ¦λεύθερες δηµοκρατίες τ−ς δύσεως. }Αν καί ³δη καταργεÃται •πό µόνο του. 
}Επαυσε νά ¦κτιµται καί νά ¦µπνέη ¦µπιστοσύνη, ñς τό δ−θεν κόµµα τοØ λαοØ, •π’ τόν Çδιον 
τόν λαόν πού τό •νέδειξε, Óπου καί εÉχε τό προβάδισµα. 

∆ηµοσιογράφος: - Κι’ •λήθεια, γιατί µόνον Ò Χίτλερ νά θεωρεÃται ñς Ò γενοκτόνος τοØ 
λαοØ zIσραήλ κι’ Ðχι κι’ οÊ Μαρξιστές ñς οÊ γενοκτόνοι τäν λαäν; Ποιά º διαφορά; {Ο µέν 
σκοτώνει •πό φυλετικό καί θρησκευτικό ρατσισµό, οÊ δέ σκοτώνουν •πό κοινωνικό καί 
πολιτικό ρατσισµό. ∆έν θά §πρεπε κι’ Ò Μαρξισµός νά τεθ− ¦κτός νόµου στά φιλελεύθερα 
δηµοκρατικά καί δή χριστιανικά κράτη; ∆έν αÛτοχαρακτηρίζεται στήν πολιτική του Æδεολογία 
ñς δικτατορία τοØ προλεταριάτου; Κάθε, λοιπόν, δικτατορία, Óπως εÉπε κι’ Ò Στρατηγός, εÉναι 
¦κτός νόµου, γιατί Ðχι κι’ Ò Μαρξισµός; 

Γιατρός: - ∆υστυχäς, Ò –νθρωπος δέν •ντιλαµβάνεται πάντοτε ¦γκαίρως τήν πλάνη καί 
τό παιχνίδι τοØ διαβόλου καί χρειάζεται πολλά στάδια νά διανύση γιά νά éριµάση στήν 
•λήθεια. ∆ιά τäν κρίσεων º πλειονότης éριµάζει. Καί γιατί ποτέ τά χριστιανικά κράτη δέν 
¦φήρµοσαν τάς χριστιανικάς •ρχάς πίστεως §ναντι αÛτäν; ∆υστυχäς, ¦πέδειξαν •νοχή 
παράλογον κι’ •παράδεκτον ²θικäς, καί λογικäς, ¦νè πρόκειται περί •νθρωποκτόνων καί 
καταχραστäν τäν •νθρωπίνων δικαιωµάτων, Óπως Óλοι οÊ δικτάτορες καί µάλιστα ßπό µορφήν 
χειροτέραν. 

∆ηµοσιογράφος: - Πράγµατι, γιατί Ò Μαρξισµός συνυπάρχει ñς κόµµα στίς δηµοκρατίες 
τ−ς χριστιανικ−ς δύσεως, ¦νä αÛτές δέν συνυπάρχουν ñς κόµµατα στίς σοσιαλιστικές 
δηµοκρατίες τοØ προλεταριάτου; 

Στρατηγός: - Καί δυστυχäς, τελευταίως συνυπάρχουν ñς ²θικäς Æσότιµοι! 
∆άσκαλος: - Τί θέλεις νά π−ς; 
Στρατηγός: - Θέλω νά πä Óτι συνεργάζονται τώρα µέ τίς δηµοκρατίες τ−ς δύσεως ¦πί 

διεθνäν θεµάτων, ñς νά §χουν κοινό πνεØµα καί κοινούς στόχους, ¦νä τούς χωρίζει χάσµα 
µέγα. Καί τούς ßποχρεώνει, στό αÛτό πνεØµα συνεργασίας, º •νάγκη τäν περιστάσεων κι’ Ðχι 
º καλή θέλησις. Τούς §χει λυγίσει º πτώχεια κι’ º •ποτυχία τοØ προλεταριάτου κι’ Ðχι º •γάπη 
τäν •νθρωπίνων δικαιωµάτων. {ΟµιλοØν δ−θεν γιά τήν “περεστρόϊκα” •λλά δέν ¦φαρµόζουν 
τήν περεστρόϊκα γιά τήν ¦θνική •νεξαρτησία Óλων τäν λαäν πού κατέχουν. Παραµένουν, κατά 
τήν γνώµη µου, καί •µετανόητοι καί •ντί-χριστοι. ΟÛδέποτε •νεγνώρισαν τ’ •νθρώπινα 
δικαιώµατα τäν λαäν κι’ οÜτε πρόκειται νά τ’ •ναγνωρίσουν ¦κ καλ−ς θελήσεως. zΕάν Ò 
–νθρωπος δέν περάση •π’ τό β−µα τ−ς µετανοίας, Óπως εÉπε Ò γιατρός, πράγµατι, δέν •λλάζει. 
zΕγώ, –ν καί δέν εÉµαι χριστιανός, Óπως Ò γιατρός, ¦ν τούτοις, καταλαβαίνω τήν σηµασία τäν 
λόγων του καί συµφωνä µαζί του. 

∆άσκαλος: - ΑÛτά τά λές, Στρατηγέ µου, γιατ’ εÉσαι Χούντα. 
Στρατηγός: - ΑÛτά τά λέγω, δάσκαλε, γιατ’ εÉναι º •λήθεια, κι’ Ðχι γιατ’ εÉµαι χούντα. 

{Η χειρότερη Χούντα ßπήρξατε ¦σεÃς οÊ Μαρξιστές!, Óπως παρετήρησε Ïρθότατα Ò γιατρός! 
Κι’ οÜτε εÉµαι •ντί-χριστος, Óπως ¦σεÃς οÊ Μαρξιστές, κι’ –ς εÉµαι Χούντα! 

Γιατρός: - Καί πολλά –λλα παράδοξα συµβαίνουν µέ τά δυτικά φιλελεύθερα χριστιανικά 
κράτη. Μήπως τά χριστιανικά αÛτά §θνη δέν συνειργάσθηκαν στό παρελθόν µέ τά µή 
χριστιανικά §θνη καί δή εÆς βάρος χριστιανικäν ¦θνäν; Καί µήπως •κόµη δέν συνεργάζονται; 
Πäς •νέχθησαν καί δέν •ντέδρασαν στήν σφαγήν τäν zΑρµενίων καί τäν {Ελλήνων, τäν 
Òποίων οÊ ΤοØρκοι »ρπασαν τήν γ−ν των; Πότε τά χριστιανικά §θνη διεµαρτηρήθησαν κι’ 
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§λαβαν µέτρα κατ’ αÛτäν; }Η µήπως καί τώρα δέν τούς •νέχονται; zIδού º •ντινοµία τ−ς 
χριστιανικής συνειδήσεως καί πραγµατικότητος. }Η µλλον τοØ ψευδοχριστιανισµοØ, Ò ÒποÃος 
ßπερασπίζεται τήν πολιτικήν σκοπιµότητα τäν συµφερόντων του. ΕÇθε οÊ –νθρωποι νά 
διέκριναν τήν •πάτη τοØ ∆ιαβόλου: ~Οτι º πραγµατική προστασία τäν •νθρωπίνων 
δικαιωµάτων ¦νεργεÃται µόνον ßπό τοØ ΘεοØ! Στήν κοινωνία τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ δέν 
συνυπάρχουν οÊ δίκαιοι κι’ οÊ –δικοι. }Η οÊ ρπακτικοί λαοί καί φιλοπόλεµοι νά ¦πιτρέπεται νά 
συνυπάρχουν µέ τά εÆρηνόφιλα χριστιανικά §θνη καί νά συνεργάζωνται µάλιστα µετ’ αÛτäν ³ 
νά τούς •νέχωνται στό κακό πού κάνουν εÆς βάρος µάλιστα χριστιανικäν ¦θνäν: “Μή 
ÒµοζυγεÃτε µέ τούς •πίστους· διότι τίνα µετοχήν §χει º δικαιοσύνη µέ τήν •νοµία; Τίνα δέ 
κοινωνίαν τό φäς πρός τό σκότος; Τίνα δέ συµφωνίαν Ò Χριστός µέ τόν Βελίαλ;...” (Β΄Κορ.ς΄14-
15) διακηρύττει Ò zΑπόστολος ΠαØλος. Καί τά δ−θεν χριστιανικά §θνη ßπεστήριξαν πολλάκις 
τόν Βελίαλ! Καί συνεργάζονται µέ τόν Βελίαλ! zIδού Ò ψευδοχριστιανισµός τäν δ−θεν 
χριστιανικäν ¦θνäν! zΑλλά στήν κοινωνία τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ συνυπάρχουν Óλοι µέσα σέ 
ªνα κλίµα •λληλοσεβασµοØ κι’ •λληλοεξαρτήσεως ‘¦ν δικαιοσύν® τ−ς αÛτ−ς πίστεως zIησοØ 
ΧριστοØ!’ ΕÇτε ñς λαοί εÇτε ñς –τοµα. {Ο •ληθής χριστιανισµός δέν ßπηρετεÃ πολιτικές 
σκοπιµότητες εÆς βάρος τ−ς θείας ¦ντολής ³ εÆς βάρος τ−ς δικαιοσύνης τοØ Θείου νόµου. 

∆ηµοσιογράφος: - ∆υστυχäς καί τά χριστιανικά §θνη πού §πρεπε νά εÉναι παράδειγµα 
πρός µίµησιν δέν εÉναι. zΑπέτυχαν καί ²θικäς καί πνευµατικäς! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 22 -

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 3ον 
 

Πολιτικο-κοινωνικά •διέξοδα καί Ò Θεός 
 

Γιατρός: - {Ο χαρακτήρ τοØ ΘεοØ εÉναι •µετάβλητος ñς •γάπη καί ñς δικαιοσύνη, καί 
δι’ αÛτäν κυβερν τό σύµπαν. zΑκοØστε τόν Òρισµόν τ−ς •γάπης πού µς δίνει Ò Λόγος τοØ 
ΘεοØ στό γνωστό δέκατο τρίτο κεφάλαιο τ−ς Α’ πρός Κορινθίους. {Ο γιατρός –νοιξε τήν 
Γραφή του καί χωρίς δυσκολία βρ−κε τήν περικοπήν πού ζητοØσε. Πρίν τήν διαβάσει κοίταξε 
¦πίµονα καί σοβαρά τόν δάσκαλο Ò ÒποÃος παρακολουθοØσε κι’ αÛτός τώρα, κι’ Óλοι γύρω του, 
µέ §ντονη §κπληξι κι’ •πορία. ∆ιάβασε τονίζοντας κάθε λέξι: “{Η •γάπη µακροθυµεÃ, 
•γαθοποιεÃ· º •γάπη δέν φθονεÃ· º •γάπη δέν αÛθαδιάζει, δέν ¦παίρεται, δέν •σχηµονεÃ, δέν 
ζητεÃ τά ©αυτ−ς, δέν παροξύνεται, δέν διαλογίζεται τό κακόν, δέν χαίρει εÆς τήν •δικίαν, συγχαίρει 
δέ εÆς τήν •λήθειαν. Πάντα •νέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ¦λπίζει, πάντα ßποµένει. {Η •γάπη 
οÛδέποτε ¦κπίπτει” (Α΄Κορ.ιγ΄4-8). Στήν κοινωνία τäν χριστιανικäν ¦θνäν, –ν ¦πικρατοØσε Ò 
•ληθής Χριστιανισµός θά ¦πικρατοØσε κι’ º ©νότης τ−ς •γάπης κι’ º ßπακοή στίς ¦ντολές Του. 
∆έν θά ¦πικρατοØσαν οÊ φιλοπόλεµοι καί µεγαλοµανεÃς δηµαγωγοί ºγέτες. ΟÜτε ªνας λαός 
σεβόµενος τόν Θεόν θά ¦ξέλεγε ºγέτας κοµµουνιστάς ³ Ναζιστάς ³ δηµαγωγούς σφετεριστάς 
τ−ς ¦ξουσίας ³ ºγέτας –νευ ²θικäν ¦ρεισµάτων στήν ζωή των. zIδού º ¦µφανής •ντινοµία τοØ 
ψευδοχριστιανισµοØ. Κι’ οÜτε ªνας •ληθής χριστιανισµός θά ¦νύµφευε µοιχούς. 

Στό σηµεÃο αÛτό Ò γιατρός σταµάτησε καί ξανακοίταξε τόν δάσκαλον αÛστηρά κι’ 
¦πίµονα. ~Υστερα συνέχισε: “{Ο Òρισµός αÛτός τ−ς •γάπης πού διατυπώνει Ò zΑπόστολος 
ΠαØλος εÉναι ¦µπνευσµένος •πό τόν γιον χαρακτ−ρα τοØ ΘεοØ! ∆έν εÉναι ¦µπνευσµένος •π’ 
τόν χαρακτ−ρα τοØ Μάρξ, ³ τοØ Χίτλερ πού ¦γέννησαν τήν •νθρωποκτόνον ßλιστικήν των 
φιλοσοφίαν. Καί µάθε Óτι Ò λαός δέν εÉναι τόσον •νεύθυνος κι’ •ξιόπιστος. Μέσα στόν λαόν 
κατοικεÃ τό πνεØµα τ−ς •βύσσου τοØ }Οφεως! Κι’ •π’ τόν λαό ξεπηδοØν οÊ δυνάστες, οÊ 
φονεÃς, οÊ πόρνες, οÊ ναρκοµανεÃς, οÊ κλέφτες, οÊ •πατεäνες, οÊ σωµατέµποροι, οÊ 
Òµοφυλόφιλοι κ.λπ. ∆έν εÉναι, λοιπόν, Ò λαός •νεύθυνος ³ θύµα τ−ς θελήσεως τäν ºγετäν πού 
εÇτε ¦ξέλεγε, εÇτε ²νέχθη, εÇτε ßπέστη. ΕÉναι τό θύµα τ−ς δικ−ς του θελήσεως. }Αλλως, θά µτο 
•νεύθυνος ¦νώπιον τοØ ΘεοØ! Κι’ Ò Θεός θά §κρινε µόνον τόν –δικον –ρχοντα κι’ οÛδέποτε θά 
εÛοδοØντο τοØ •δίκου τά πονηρά κι’ •πατηλά σχέδια. “{Η οÆκία τäν •σεβäν θέλει •φανισθ−, º 
δέ σκηνή τäν εÛθέων θέλει •νθεÃ” (Παρ.ιδ΄11) µς λέγει Ò Παροιµιαστής. Καί: “∆έν θέλει 
στερήσει οÛδενός •γαθοØ τούς περιπατοØντας ¦ν •κακί‘.” (Ψαλ.πδ΄11). zΕν •κακί‘ 
περιεπάτησαν οÊ Μαρξιστές κι’ Ò Ρωσικός λαός; Πόσον µλλον ñς φονεÃς •νθρώπων; Μόνον 
οÊ ¦νσυνείδητοι χριστιανοί κι’ οÊ εÛσυνείδητοι –νθρωποι §χουν τίς εÛλογίες τοØ ΘεοØ! 

∆άσκαλος: - zΑλλ’ Ò Χριστός προσέταξε καί τό “•γαπτε τούς ¦χθρούς σας” (!) 
(Ματ.ε΄44). Κάθε συµβιβασµός, λοιπόν, µετ’ αÛτäν κι’ •νοχή εÉναι •γάπη! “{Η •γάπη πάντα 
ßποµένει, πάντα •νέχεται…” (!). ΑÛτό ¦φαρµόζουν οÊ χριστιανικοί λαοί κατά τό εÛαγγέλιον τ−ς 
•γάπης(!). Γιατί νά σέ σκανδαλίζη º •νοχή των, γιατρέ µου; 

Γιατρός: - Βεβαίως. Κι’ Óταν µάλιστα τούς δίνουν καί τό µαχαίρι νά σκοτώνουν (!). 
}Ετσι, δάσκαλε; ΑÛτό ¦ννοοØσε Ò Χριστός µέ τό: “•γαπτε τούς ¦χθρούς σας”. Νά τούς κάνετε 
πλάτες στήν ρπακτική των διάθεσι καί στά ¦γκληµατικά των σχέδια; ΑÛτό ¦ννοοØσε κι’ Ò 
ΠαØλος Óταν §λεγε “º •γάπη πάντα ßποµένει, πάντα •νέχεται…”; {Η •γάπη νά κάνη πλάτες 
στήν µαρτία καί στήν •δικία; 

∆άσκαλος: - ∆έν ξέρω. zΕσύ θά µς τό ©ρµηνεύσης. 
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Γιατρός: - }Οχι. Προτιµä νά µήν •παντήσω στήν •φελή καί εÆρωνική σου πρόθεσι. 
Γιατί εÉναι αÛτονόητη º ©ρµηνεία καί τό πνεØµα τ−ς ¦ν Χριστè •γάπης! 

Στρατηγός: - Πράγµατι, Ò Χριστός δέν εÛνοεÃ τήν •δικία µεταξύ λαäν ³ •τόµων. Καί 
δέν καταργεÃ τόν –νθρωπον ñς Ïντότητα οÜτε τά δικαιώµατα του καθώς τόν κατήργησε º 
φιλοσοφία τοØ Μάρξ καί τόν •τίµασε καί τόν ¦κρέµασε στήν •γχόνη τ−ς •ρνήσεως τäν •ξιäν 
καί τäν Æδεäν. Καί τόν κατεβάζει •πό τήν σφαίρα τοØ πνεύµατος στή σφαίρα τ−ς àλης καί τ−ς 
δ−θεν Æσότητος (!) καί δέν κάνει πλάτες στόν –δικον, –ν καί µακροθυµ− γιά τήν µετάνοιά του. 

Γιατρός: - {Ο Χριστός, •ντιθέτως, τόν •νεβάζει •π’ τήν σφαίρα τ−ς àλης στήν σφαίρα 
τοØ πνεύµατος! Καί τόν τιµ ñς Æσάξιόν Του •φοØ τόν ßψώνει ¦πί τοØ θρόνου Του 
συµβασιλέα!, Óπως εÉναι γραµµένο στήν zΑποκάλυψι. Τόν τιµ, λοιπόν, ñς ¦άν µτο Çσος Του! 
Τόν προήγαγε, •π’ τά ζωώδη §νστικτα τ−ς µαρτίας καί τοØ µηδενισµοØ σέ µιά ¦λεύθερη 
Ïντότητα κι’ •ξία ²θική στά Çδια του τά µάτια καί στά µάτια τοØ ΘεοØ δηµιουργοØ Του 
αÆωνίως! ΑÛτό θά π− •γάπη! 

{Ο δάσκαλος χαµογέλασε µέ κάποια συγκατάβασι καί µέ εÆρωνική, πάντα διάθεσι. 
~Υστερα, τράβηξε δύο ρουφηξιές •π’ τόν καπνό του κι’ º φωνή του •κούστηκε σάν µονωδία 
πένθιµη. 

∆άσκαλος: - ∆υστυχäς, γιατρέ µου, º θεωρία τ−ς •γάπης, –ν καί παραµένει ©λκυστική 
θεωρία, εÉναι, ¦ν τούτοις, •νεφάρµοστη. }Εδωσε ¦ξετάσεις κι’ •πέτυχε! zΑρχ−ς γενοµένης •π’ 
τόν Êδρυτή τ−ς θεωρίας τ−ς •γάπης τόν zIησοØν Χριστόν! Τόν •πέρριψαν καί Τόν 
¦σταύρωσαν! Καί µάλιστα Ò Çδιος Ò λαός Του, –ν κι’ §δωσε τόσα δείγµατα §µπρακτης •γάπης 
κι’ αÛτοθυσίας στούς •νθρώπους. Καί πόσοι σήµερα εÉναι αÛτοί πού Τόν •κολουθοØν; {Η 
πλειονότης Τόν •πέρριψε. Μιά πολύ µικρά µειονότης Τόν •κολουθεÃ στόν Γολγοθ τ−ς •γάπης 
πού ¦δίδαξε. {Η •γάπη, γιατρέ µου, εÉναι σκληρό νόµισµα καί σπανίζει. ∆έν •ποκτται µέ 
λόγια καί θεωρίες. Χρειάζονται θυσίες γιά νά τ’ •ποκτήσης κι’ Ò –νθρωπος δέν θέλει τήν 
περιπέτεια. Προτιµ τόν εÜκολο δρόµο κι’ ¦πικερδή. 

Γιατρός: - Κι’ º •γάπη δέν εÉναι ¦πικερδής; 
∆άσκαλος: - ΕÉναι, Óταν παίρνη… Ðχι κι’ Óταν δίνη…  
Γιατρός: - zΑλλά εÉναι º µόνη πού δίδει! {Η διδασκαλία τ−ς •γάπης σώζει, 

προστατεύει, εÆρηνεύει κι’ ¦πιδρ ¦πωφελäς στήν ζωή τäν λαäν. {Ο Χριστός, –ν καί Τόν 
¦σταύρωσαν, εÉναι Ò νικητής! {Ο Χριστιανισµός κατέκτησε τόν κόσµον καί τόν –λλαξε. Καί ñς 
µειονότης λατίζει τήν •νθρωπότητα καί δέν σήπεται •π’ τά µικρόβια τ−ς µαρτίας. Κι’ εÉναι º 
µόνη •νασχετική δύναµις κατά τοØ κακοØ καί ßπέρ τ−ς εÆρήνης καί τ−ς ©νότητος τοØ κόσµου! 
∆έν •πέτυχε, ©ποµένως, Ò Χριστός! ∆έν •πέτυχε º •ποστολή Του νά σώση τόν κόσµο •π’ τήν 
πλάνη τ−ς µαρτίας καί τοØ θανάτου καί νά τοØ χαρίση τήν εÆρήνη τοØ ΘεοØ καί τήν •θανασία! 
{Η διδασκαλία Του ¦πέτυχε! Κι’ º •νθρωπότης, §στω καί ¦ν •ποστασί‘, •πολαµβάνει τά 
•γαθά αÛτ−ς τ−ς •γάπης. 

{Ο Θεός τ−ς •γάπης εÉναι πού “βρέχει ¦πί δικαίους καί •δίκους…”! (Ματ.ε΄45). Κι’ º 
•λήθεια τ−ς •γάπης καρποφορεÃ! Κι’ •ναγενν τόν –νθρωπο µεσ’ τούς καρπούς τ−ς µετανοίας 
σέ µιά νέα ζωή •γαθ−ς συνυπάρξεως καί αÆωνίου •ποκαταστάσεως. ∆έν •πέτυχε, λοιπόν, º 
•ποστολή Του νά γίνη τό ¦ξιλαστήριο θύµα καί τό µέσον τ−ς σωτηρίας τοØ •νθρώπου. “{Ο 
πιστεύων εÆς ¦µέ §χει ζωήν αÆώνιον” (Ιωάν.ς΄47), διεκήρυττεν Ò Χριστός! ΑÛτή µτο καί º 
βασική Του •ποστολή ! Κι’ –ν Τόν •πέρριψαν ñς Κύριο τ−ς ζω−ς των, δέν •πέτυχε. ΑÛτός 
παραµένει º θύρα τ−ς ¦λπίδος τοØ •νθρώπου. ΟÜτε •πέτυχε º διδασκαλία Του νά ¦πιδρ στή 
ζωή τäν •νθρώπων. Καί µόνον στήν κοινωνία τäν χριστιανäν καταφεύγουν οÊ –νθρωποι γιά 
εÆρήνη καί προστασία. zΕκεÃ αÆσθάνονται •σφαλεÃς. Κι’ ¦κεÃ •ναµορφώνονται ñς ²θικές •ξίες 
κι’ ñς πνευµατικές προσωπικότητες! }Η ñς καταλυτικές δυνάµεις τäν δυνάµεων τοØ κακοØ 
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Óπως εÇπαµε. Καµµία φιλοσοφία ³ πολιτική Æδεολογία δέν •ναγενν τόν –νθρωπον ²θικäς καί 
πνευµατικäς, ¦κτός τοØ ΧριστιανισµοØ! 

∆άσκαλος: - ∆ιαφωνä. {Υπ−ρξαν µεγάλες ²θικές •ξίες στόν κόσµον καί πρό ΧριστοØ! 
∆έν µταν χριστιανοί πάντοτε ¦κεÃνοι πού •νεδείχθησαν µεγάλες πνευµατικές καί ²θικές •ξίες. 

Γιατρός: - zΑσφαλäς. zΑλλά χωρίς τήν ¦πίγνωσι τ−ς •ληθείας! Καί χωρίς τήν ¦λπίδα 
τ−ς αÆωνίου ζω−ς πού χορηγεÃ Ò Χριστός! ∆ιότι χωρίς τόν Χριστόν ζωή δέν ßπάρχει! {Ο 
Χριστός ÒδηγεÃ τόν –νθρωπο στή µετάνοια καί τήν •ναγέννησι τοØ “zΕγώ” του καί τοØ δίνει 
προορισµό αÆώνιο! {Ο Χριστός §κανε τόν –νθρωπον Θεόν µέ τήν αÆώνιον ζωή πού τοØ 
προσφέρει ñς συµβασιλέα Του! 

~Ολοι οÊ προγενέστεροι τοØ ΧριστοØ ψηλαφοØσαν νά βροØν τήν •λήθειαν κι’ §µεναν 
πλäς ²θικοδιδάσκαλοι. ~Οπως Ò Βούδδας, πού καταργοØσε τόν Θεόν καί τήν •θανασία •λλά 
¦κήρυττε φιλοσοφίαν •ρετ−ς. Καί µέσα στή σφαίρα τ−ς ¦πιρρο−ς του ñς ²θικοδιδάσκαλος ³ 
φιλόσοφος κατά κόσµον •λλά χωρίς ¦πίγνωσι τοØ προορισµοØ του καί τοØ •ληθοØς ΘεοØ. Καί 
χωρίς τό µήνυµα τ−ς αÆωνίου ζω−ς πού µς προσφέρει Ò Χριστός! ~Ολοι οÊ φιλόσοφοι µσαν 
µέν ¦ρευνητές τ−ς •ληθείας •λλά δέν µσαν º •λήθεια Óπως εÉναι Ò Χριστός. ‚Ησαν πλäς 
¦ρευνητές ³ σοφιστές τ−ς ¦ποχ−ς των, Óπως §χοµε καί στήν ¦ποχή µας. zΑλλά ποτέ οÊ •ληθεÃς 
•πεσταλµένοι τοØ ΘεοØ ³ οÊ •ληθεÃς γνäστες τοØ ΘεοØ! Καί οÛδέποτε •νταπεκρίθησαν στά 
¦ρωτήµατα καί τίς •νάγκες τοØ •νθρώπου καί δέν τοØ §δωσαν •πάντησι στό •ληθές νόηµα τ−ς 
ζω−ς του! {Ο ΠαØλος §γραφε στήν πρώτη πρός Κορινθίους τά ©ξ−ς: “zΕπειδή εÉναι 
γεγραµµένον, Θέλω •πολέσει τήν σοφίαν τäν σοφäν, καί θέλω •θετήσει τήν σύνεσιν τäν 
συνετäν. ΠοØ Ò σοφός; ΠοØ Ò γραµµατεύς; πού Ò συζητητής τοØ αÆäνος τούτου; ∆έν ¦µώρανεν Ò 
Θεός τήν σοφίαν τοØ κόσµου τούτου;…¦πειδή καί οÊ zIουδαÃοι σηµεÃον αÆτοØσι, καί οÊ ~Ελληνες 
σοφίαν ζητοØσιν… εÆς αÛτούς Óµως τούς προσκεκληµένους, zIουδαίους τε καί ~Ελληνας, Χριστόν 
ΘεοØ δύναµιν καί ΘεοØ σοφίαν. ∆ιότι τό µωρόν τοØ ΘεοØ εÉναι σοφώτερον τäν •νθρώπων· καί 
τό •σθενές τοØ ΘεοØ εÉναι Æσχυρότερον τäν •νθρώπων.” (Α΄Κορ.α΄19-25). 

{Ο –νθρωπος παραµένει αÆχµάλωτος µέσα στήν •ναζήτησι τοØ µυστηρίου τ−ς ζω−ς του 
καί τοØ περιβάλλοντός του πού τόν δεσπόζει. ∆έσµιος µονίµως τäν παραδόσεών του καί τοØ 
θανάτου. Καί χωρίς νά γνωρίζη τήν •λήθεια! ∆ιότι º zΑλήθεια εÉναι Ò Χριστός! Κι’ αÛτός 
µόνον τήν ¦δίδαξε στούς •νθρώπους καί τούς εÉπε: “zΕγώ εÉµαι º Òδός, καί º •λήθεια, καί º 
ζωή· οÛδείς §ρχεται πρός τόν Πατέρα εÆµή δι’ ¦µοØ” (Ιωάν.ιδ΄6), καί τούς τό •πέδειξε Óτι µτο 
•ληθής Θεός! Χωρίς τόν Χριστόν δέν ßπάρχει “º •λήθεια καί º ζωή”! 

{Ο δάσκαλος σκυθρώπασε, κι’ ¦ξερόβηξε σάν κάτι νά κάθησε στόν λαιµό του κι’ 
¦σηκώθηκε •πότοµα νά φύγη. 

Γιατρός: - “ΟÛ µέ πείσεις κ–ν µέ πείσεις”, δάσκαλε; 
∆άσκαλος: - }Οχι, γιατρέ µου. zΑλλά º θεωρία τ−ς •γάπης διαφέρει •πό τήν πράξι. {Η 

θεωρία τ−ς •γάπης εÉναι •νεφάρµοστη στήν ζοØγκλα πού ζοØµε. 
{Η θεωρία τ−ς •γάπης προϋποθέτει καλή θέλησι κι’ Óλοι οÊ –νθρωποι δέν εÉναι καλ−ς 

θελήσεως. {Υπάρχουν πολλοί Νέρωνες καί παρανοϊκοί µέσα στόν κόσµο, Óπως κι’ ¦σύ 
ñµολόγησες. Πäς νά τούς •ντιµετωπίσης; Τό φäς εÉναι γιά κείνους πού θέλουν τό φäς! {Η 
•γάπη εÉναι γιά κείνους πού θέλουν τήν •γάπη! zΑλλά ßπάρχουν πολλοί πού θέλουν νά ζοØν 
ñς παράσιτα ρουφäντας τούς χυµούς τäν –λλων. Ποιά •γάπη τούς σηκώνει; Καί γιατί µιλ Ò 
Θεός γιά κρίσι, •φοØ εÉναι •γάπη; Γιατί προστάζει ßποταγή καί φόβον στόν βασιλέα; zΕν τè 
Ïνόµατι ποις •γάπης καί δικαιοσύνης ¦κυβέρνησαν οÊ βασιλεÃς; ∆υστυχäς, δέν §χεις σφαιρική 
εÆκόνα τ−ς πραγµατικότητος τοØ •νθρώπου καί τοØ ΘεοØ! {Ο Θεός εÉναι •γάπη •λλά καί 
δικαιοσύνη. Χρειαζόµαστε καί τά δύο. Καί τά δύο αÛτά συνθέτουν τήν εÆκόνα τοØ ΘεοØ! Κι’ 
Ðχι µόνον º •γάπη. 

Γιατρός: - zΑσφαλäς! zΑλλά τό ªνα δέν καταργεÃ τό –λλο. Συνυπάρχουν στή σφαίρα 
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τοØ ΘεοØ καί συµβαδίζουν γιά τόν Çδιο σκοπό. ∆έν δύναται Ò Θεός τ−ς •γάπης νά µήν εÉναι 
Θεός τ−ς δικαιοσύνης. Τότε º •γάπη •πέτυχε. 

∆άσκαλος: - zΑκριβäς! ΑÛτό ³θελα κι’ ¦γώ νά πä. ΑÛτό ¦ννοä περί ΘεοØ! zΑγάπη ñς 
δικαιοσύνη! Καί µάλιστα εÉναι διατυπωµένο στή Βίβλον, •λλά δέν ¦νθυµοØµαι τήν περικοπήν, 
στήν Òποία διατυπώνεται º •νάγκη τοØ φόβου τ−ς τιµωρίας ñς µέσου •νασχετικοØ τοØ κακοØ 
κι’ ñς µέσον ¦πιβολ−ς τοØ νόµου. 

Γιατρός: - {Η περικοπή τήν Òποίαν ¦ννοεÃς βρίσκεται Ρωµαίους κεφ. ιγ’. 
∆άσκαλος: - Θά εÉχες τήν καλοσύνη νά µς τήν διαβάσης; 
Γιατρός: - ΕÛχαρίστως. {Ο γιατρός –νοιξε •µέσως τή Βίβλο του καί τήν βρ−κε χωρίς 

καµµία δυσκολία. “zΕπειδή Ò –ρχων εÉναι τοØ ΘεοØ ßπηρέτης εÆς σέ πρός τό καλόν. zΕάν Óµως 
πράττης τό κακόν φοβοØ· διότι δέν φορεÃ µαταίως τήν µάχαιραν ¦πειδή τοØ ΘεοØ ßπηρέτης εÉναι, 
¦κδικητής διά νά ¦κτελ− τήν Ïργήν κατά τοØ  πράττοντος τό κακόν” (Ρωµ.ιγ΄4). 

∆άσκαλος: - {Εποµένως, ßπάρχει º •γάπη γιά τά πρόβατα κι’ º µάχαιρα γιά τούς 
λύκους. zΕκεÃνο πού δυσκολεύοµαι νά καταλάβω εÉναι º τιµή πού κάνει Ò Θεός στούς 
–ρχοντες, ñς νά πρόκειται περί ¦κπροσώπων τοØ ΘεοØ στήν γ−; Κι’ ñς νά µήν εÉναι αÛτοί πού 
αÊµατοκύλησαν κι’ αÊµατοκυλοØν τή γ−. Κι’ ñς νά µήν εÉναι αÛτοί οÊ –δικοι, οÊ ÒποÃοι 
κατεπάτησαν τ’ •νθρώπινα δικαιώµατα! 

Γιατρός: - Καταλαβαίνω τήν •ντίδρασί σου •λλά Ò ΠαØλος ¦δä ÒµιλεÃ γιά τή µάχαιρα 
τοØ νόµου τ−ς δικαιοσύνης κι’ Ðχι τή µάχαιρα τοØ µίσους ³ τ−ς •ντεκδικήσεως ³ τ−ς •ναρχίας, 
Óπως θέλουν νά πιστεύουν οÊ Òπαδοί τ−ς πολιτικοφιλοσοφίας τäν ßπερασπιστäν τοØ λαοØ καί 
διεγείρουν τούς λαούς σ’ αÊµατοχυσίες… 

Κι’ Óσον •φορ τούς –ρχοντες ßπονοεÃ τήν ¦ξουσία •προσώπως πού τούς Òρίζει 
¦ντολοδόχους τ−ς θείας δικαιοσύνης καί ¦κτελεστάς αÛτ−ς “κατά τοØ πράττοντος τό κακόν”. 
{Ο Θεός, λοιπόν, Òρίζει τούς –ρχοντες, ßπευθύνους κι’ ¦κπροσώπους τοØ νόµου Του κι’ ñς 
φύλακες τ−ς τάξεως καί τοØ νόµου. zΕάν, λοιπόν, οÊ –ρχοντες γίνωνται παραβάτες τοØ νόµου 
τ−ς δικαιοσύνης καί καταχραστές τ−ς ¦ξουσίας εÉναι ßπόλογοι αÛτοί κι’ Ðχι Ò Θεός πρός ºµς, 
¦πειδή τούς •νέθεσε τήν εÛθύνη τ−ς διαφυλάξεως τοØ νόµου καί τ−ς ¦φαρµογ−ς τοØ νόµου 
Του. 

∆άσκαλος: - Καί πäς θ’ •ντιδράση Ò λαός στίς αÛθαιρεσίες τäν •ρχόντων πού 
καταπατοØν τ’ •νθρώπινα δικαιώµατα κι’ ¦κµεταλλεύονται τόν λαόν, µέ τήν ¦ξουσίαν πού 
κατέχουν ¦ν τè Ïνόµατι τ−ς δικαιοσύνης; Μέ τήν •γάπη; 

Γιατρός: - Ναί, µέ τήν •γάπη! Καί µέ τήν πίστι στή δύναµι τοØ ΘεοØ! ΑÛτή ¦νίκησε 
τούς Καίσαρες κι’ Ðχι τά Óπλα. 

∆άσκαλος: - Πιστεύεις πäς º δύναµις τοØ ΘεοØ κατήργησε τούς Καίσαρες; 
Γιατρός: - zΑσφαλäς! 
∆άσκαλος: - Καί ποιά εÉναι αÛτή º δύναµις; 
Γιατρός: - {Ο λόγος Του! ΑÛτός ¦ξουσιάζει. Στόν λόγον Του ßποτάσσονται Óλα. ~Ο,τι 

πεÃ γίνεται! }Εγινε καί θά γίνη! {Ο Ναβουχοδονόσορ, Ò βασιλεύς τ−ς Βαβυλäνος, µετά τήν 
•ποκατάστασί Του διεκήρυξε, Óπως λέγει Ò ∆ανιήλ, στό κεφάλαιον δ’ καί ¦δάφια 34 ªως 37, τά 
κάτωθι: “…zΕγώ Ò Ναβουχοδονόσορ, ¦σήκωσα τούς Ïφθαλµούς µου πρός τόν οÛρανόν, καί αÊ 
φρένες µου ¦πέστρεψαν εÆς ¦µέ, καί εÛλόγησα τόν ~Υψιστον καί ³νεσα καί δόξασα τόν ζäντα εÆς 
τόν αÆäνα, τοØ Òποίου º ¦ξουσία εÉναι ¦ξουσία αÆώνιος καί º βασιλεία αÛτοØ εÆς γενεάν καί 
γενεάν· καί πάντες οÊ κάτοικοι τ−ς γ−ς λογίζονται ¦νώπιον αÛτοØ ñς οÛδέν καί κατά τήν θέλησιν 
αÛτοØ πράττει εÆς τό στράτευµα τοØ οÛρανοØ, καί εÆς τούς κατοίκους τ−ς γ−ς καί δέν ßπάρχει Ò 
¦µποδίζων τήν χεÃρα αÛτοØ, ³ Ò λέγων πρός αÛτόν, Τί §καµες;. . . τώρα ¦γώ Ò Ναβουχοδονόσορ 
αÆνä καί ßπερυψä καί δοξάζω τόν βασιλέα τοØ οÛρανοØ· διότι πάντα τά §ργα αÛτοØ εÉναι 
•λήθεια καί αÊ Òδοί αÛτοØ κρίσις· καί τούς περιπατοØντας ¦ν τ± ßπερηφανεί‘ δύναται νά 
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ταπεινώσ®”. 
~Οταν Ò λαός εÉναι εÛσεβής, Ò Θεός Ò Çδιος τόν ¦λευθερώνει. zΑλλά Óταν Ò λαός εÉναι 

•σεβής ³ εÛρίσκει τό ζ−ν διά τ−ς χειρός του, κοίτεται ¦ν λύπ®… , µς λέγει Ò {ΗσαÄας. 
∆ηλαδή •κολουθοØν ¦ξεγέρσεις καί αÊµατοχυσίες καί κρίσεις καί θεοµηνίες. 

∆άσκαλος: - zΑσφαλäς, •κολουθοØν αÊµατοχυσίες. ∆ιότι τό κακό πατάσσεται µέ τήν 
µάχαιρα τοØ νόµου τ−ς δικαισύνης διότι, “βοή λαοØ Ïργή ΘεοØ“. Κι’ οÊ –ρχοντες τιµωροØνται 
καί κρίνονται κατά τά §ργα των •π’ τόν λαόν καθώς Ò λαός •πό τόν –ρχοντα. ~Ολοι θερίζουν 
αÛτό πού σπέρνουν… 

Γιατρός: - ~Ολοι βεβαίως, θερίζουν αÛτό πού σπέρνουν •λλά Óλοι δέν ¦ννοØν αÛτό πού 
θερίζουν. Κι’ ¦σύ δέν ¦ννοεÃς αÛτό πού ¦γώ ¦ννοä. {Εποµένως, διαφωνοØµε κι’ –ς 
συµφωνοØµε σ’ ñρισµένες Òρολογίες. ΣυµφωνοØµε µέν στήν §ννοια τοØ νόµου •λλά Ðχι στό 
πνεØµα τ−ς δικαιοσύνης καί στή µέθοδο τ−ς ¦φαρµογ−ς της. zΑλλά –ς ¦πανέλθουµε στό •ρχικό 
σηµεÃο τ−ς συνοµιλίας µας κι’ –ς διαφωνοØµε στήν οÛσία. zΕπιµένω πάντα Óτι º αÆτία τοØ 
κακοØ βρίσκεται µέσα µας καί ¦ξ αÆτίας αÛτ−ς Ò Θεός µς περν •πό κρίσεις µέσå τäν –λλων. 
∆έν εÉναι τά πολιτικά συστήµατα πού •φαιροØν τή µιζέρια τοØ λαοØ •λλά Ò Θεός! “{Η εÛλογία 
τοØ Κυρίου πλουτίζει, καί λύπη δέν θέλει προστεθ− εÆς αÛτήν” (Παρ.ι΄22), λέγει Ò Παροιµιαστής. 
ΟÊοδήποτε, λοιπόν, πολιτικό σύστηµα υÊοθετήσει τήν χριστιανική διδασκαλία περί •γάπης καί 
δικαιοσύνης θά ¦πιτύχη. Καί θά ¦πιτύχη γιατί θά §χη τήν ¦πιδοκιµασία καί τήν εÛλογία τοØ 
ΘεοØ! zΕάν οÊ δηµοκρατικές κοινωνίες εÉναι πιό •νεπτυγµένες κι’ εÛδοκιµοØν εÉναι γιατί 
¦πηρεάζονται •π’ τό χριστιανικό πνεØµα πού σέβεται τ’•νθρώπινα δικαιώµατα κι’ εÛλογοØνται. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 4ον 
 

{Ο Προσωπικός Θεός 
 

Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ §µεινε γιά λίγο σκεπτικός κι’ àστερα µέ •γρό τόνισµα στήν φωνή του 
εÉπε: 

- Γιατρέ µου, χωρίς νά διαφωνä µέ τήν ßψηλή χριστιανική φιλοσοφία τ−ς •γάπης, δέν 
κατανοä •κόµη τήν ¦φαρµογήν της. ΟÊ διαπιστώσεις δέν βοηθοØν, –ν καί βοηθοØν ñς 
διαπιστώσεις. {Η θεωρία τ−ς •γάπης εÉναι πολύ ßψηλή φιλοσοφία, καί πάλι τονίζω, γιά τίς 
κοινωνίες τ−ς ζούγκλας πού ζοØµε. Καί τά προβλήµατα ¦πιτακτικά. Καί δέν µποροØµε νά 
περιµένουµε τίς διαπιστώσεις γιά νά τά λύσωµε. Καί πάλι τό τονίζω, οÊ •νάγκες εÉναι –µεσες 
κι’ •προσάρµοστες στίς θεωρίες τ−ς φιλοσοφίας περί •γάπης. Στή ζούγκλα τ−ς •νθρώπινης 
κοινωνίας χρειάζονται –µεση •ντιµετώπισι. {Ο πεινασµένος, Ò γυµνός, Ò –στεγος κι’ Ò •σθενής 
δέν θά περιµένουν τήν καλοσύνη τäν φιλανθρώπων γιά νά ¦πιλύσουν τά προβλήµατά των. 
Χρειάζεται κοινωνικοπολιτική ¦πανάστασι πού θά θέση τέρµα. }Εχουν κι’ αÛτοί •ξιοπρέπεια 
καί δικαίωµα νά ζήσουν, χωρίς τό §λεος τäν –λλων. Καί τήν •σθένεια ξέρουµε καί τά 
•ποτελέσµατά της •λλά µς λείπει τό φάρµακο. Κι –ν τό ξέρωµε εÉναι δαπανηρό. Λείπουν τά 
κεφάλαια… Πäς νά καταπολεµηθ− º ¦πιδηµία τ−ς µαρτίας, Óταν – Óπως κι’ ¦σύ Æσχυρίζεσαι 
– φωλιάζη µονίµως º δύναµις τ−ς ªλξεως τοØ κακοØ µέσα στόν –νθρωπον; 

Γιατρός: - Μά εÉναι θέµα ¦κλογ−ς τοØ •νθρώπου ν’ •παλλαγ− •π’ τήν ¦πιδηµία τ−ς 
µαρτίας καί τ−ς ªλξεως τ−ς µαρτίας. {Η µαρτία παύει νά ¦νεργ− ñς δύναµις •π’ τή στιγµή 
πού Ò •νθρωπος τήν •πορρίπτει. {Ο Θεός τόν ¦λευθερώνει καί γίνεται Ò ¦γγυητής τ−ς ζω−ς 
του. 

∆άσκαλος: - Καί ποιός θά ¦πιβάλη τήν καλήν ¦κλογήν στήν θέλησι τοØ •νθρώπου, Óταν 
º θέλησίς του ßφίσταται τήν ¦πίδρασι τ−ς ¦πιδηµίας τ−ς µαρτίας; Ποιός θά ßποχρεώση τήν 
•νθρώπινη θέλησι νά πάρη τό φάρµακο τ−ς θεραπείας ³ τό ¦µβόλιο κατά τ−ς ¦πιδηµίας τ−ς 
µαρτίας, Óταν αÛτή µάλιστα §χει συνηθίσει στήν ¦πιδηµία τ−ς µαρτίας; 

Γιατρός: - Κανείς. 
∆άσκαλος: - {Εποµένως, δέν ßπάρχει φάρµακο κι –ς ßπάρχη. 
Γιατρός: - ΣυµφωνεÃς κι’ ¦σύ µαζί µου τώρα, Óπως εÉπα στήν •ρχή: ~Οτι º αÆτία 

βρίσκεται µέσα µας. {Η θέλησι τοØ •νθρώπου δέχεται ³ •πορρίπτει. {Η θέλησις τοØ 
•νθρώπου, λοιπόν, •ρνεÃται τό φάρµακο τ−ς θεραπείας του πού εÉναι Ò Χριστός! Καί τήν 
•ποτοξίνωσί του •πό τήν µαρτία καί τίς συνέπειές της πού •κολουθοØν λόγω µή ¦πιγνώσεως 
τοØ φόβου τοØ ΘεοØ! }Η λόγå •ρνήσεώς του νά δεχθ− τήν πραγµατικότητα τοØ ΧριστοØ Óτι 
εÉναι Ò µόνος κύριος τ−ς ζω−ς του. 

∆άσκαλος: - Πράγµατι, Ò –νθρωπος δέν θέλει τόν §λεγχο τοØ ΘεοØ στήν ζωή του. 
Γιατρός: - ∆ιότι δέν θέλει νά κηδεµονεύεται καί διότι •γαπ τήν µαρτία! 
∆άσκαλος: - Ναί, •λλά º ¦πιδηµία τ−ς µαρτίας εÉναι πιό δυνατή •π’ τή θέλησι τοØ 

•νθρώπου. Γι’ αÛτό καί δέν ßπάρχει λύσις, παρά µόνον µία. {Η ¦πιβολή τ−ς βίας… 
}Αλλος κατάδικος: - Κι’ ¦γώ συµφωνä µέ τόν δάσκαλο, ¦πενέβη ªνας τρίτος πού ñς 

τώρα παρακολουθοØσε τόν διάλογόν των ñς πλός •κροατής. 
zΕγώ εÉµαι κατάδικος Æσοβίως γιά φόνο •λλά δέν εÉµαι φονις ¦ξ ¦παγγέλµατος. Πρίν 

δύο χρόνια θέλησα νά πάρω χρήµατα •πό τό ταµεÃο τ−ς ¦πιχειρήσεως πού ¦ργαζόµουν ñς 
ταµίας µέ τήν πρόθεσι νά τά ¦πιστρέψω µυστικäς. }Ηθελα νά σώσω τήν γυναÃκα µου •πό τήν 
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•ρρώστια. Τήν εÉχα στό νοσοκοµεÃο. {Ο µισθός µου µταν µικρός καί δέν µ’§φτανε νά καλύψω 
τίς καθηµερινές µας •νάγκες λόγω ©νός χρέους πού ¦ξοφλοØσα. ΕÉχα •γοράσει ªνα µικρό 
σπιτάκι στήν ¦ξοχή χάριν τ−ς γυναίκας µου καί τοØ παιδιοØ µας. zΑλλά, δυστυχäς, µ’ 
•πειλοØσαν µέ κατάσχεσι. Τό µυαλό µου θόλωσε. Τί νά §κανα; Π−ρα, λοιπόν, τήν •πόφασι νά 
παραβιάσω τό ταµεÃο τ−ς ¦πιχειρήσεως γιά νά ¦ξοφλήσω τά χρέη µου. Τά εÉχα Óλα καλäς 
σκηνοθετήσει, òστε ν’ •ποδειχθ− º κλοπή µου ñς διάρρηξι. Τήν στιγµή Óµως πού –νοιγα τό 
ταµεÃο –νοιξε º πόρτα καί φάνηκε Ò φύλακας. Θά µέ εÉχε σκοτώσει –ν δέν προλάβαινα νά τόν 
κτυπήσω. zΑλλά τό κτύπηµα µταν βαρύ στό κεφάλι καί ¦ξέπνευσε •ργότερα στό νοσοκοµεÃο 
πού τόν µετέφεραν. zΕγώ ποτέ δέν εÉχα πρόθεσι νά σκοτώσω –νθρωπο µέ τήν θέλησί µου. Τόν 
φύλακα τόν ¦σκότωσα παρά τήν θέλησί µου. Παρεδόθηκα •µέσως καί τά ñµολόγησα Óλα. 

Γιατρός: - Γιατί θέλησε νά σέ σκοτώση; 
Κατάδικος: - Γιατί δέν µ’ •νεγνώρισε. ΦοροØσα γάντια καί µάσκα. Καί, τώρα, πές µου, 

γιατρέ, πäς θά µ’ §σωζε º χριστιανική •γάπη; 
Γιατρός: - Κι’ ¦γώ σ’ ¦ρωτä Òµοίως: Σ’ §σωσε º κλοπή; 
Κατάδικος: - }Οχι. 
Γιατρός: - zΕφοβήθης τήν κατάσχεσι •λλά δέν ¦πρόβλεψες τά Æσόβια… Καί 

κατέστρεψες Ðχι µόνον τόν ©αυτόν σου καί τήν οÆκογένειά σου •λλά καί τόν φύλακα, θύµα τοØ 
καθηκόντος. Θέλησες νά δώσης τήν λύσι µέ τό χέρι σου •λλά τό χέρι σου σέ κατέστρεψε καί σ’ 
§κανε φονιά. zΑκριβäς, τό παράδειγµά σου ¦πικυρώνει τήν –ποψί µου Óτι Ò –νθρωπος 
•ποτυγχάνει ¦ξ αÆτίας τοØ ©αυτοØ του. zΕξ αÆτίας τ−ς γνώµης του. ∆ιότι δέν θέλει νά κάνη 
κοινωνό τόν Θεόν τäν προβληµάτων του. {Ο Λόγος τοØ ΘεοØ λέγει στόν 50όν ψαλµόν: 
“zΕπικαλοØ ¦µέ ¦ν ºµέρ‘ θλίψεως, θέλω σέ ¦λευθερώσει, καί θέλεις µέ δοξάσει” (Ψαλ.ν΄15). 
zΑλλά, δυστυχäς γιά σένα, δέν θά εÉχες κάνει τόν Θεόν ¦λπίδα καί στήριγµα τ−ς ζω−ς σου. 

Κατάδικος: - ∆υστυχäς, ναί! ∆έν εÉχα καί δέν §χω σχέσεις µέ τόν Θεόν. 
zΑναστέναξε βαθειά κι’ •πελπισµένα. Καί τώρα, τί κάνοµε, γιατρέ; }Εστω, ¦κάναµε τό 

λάθος τ−ς κακ−ς ¦κλογ−ς, •λλά ποιός µς σώζει τώρα; 
Γιατρός: - zΕκεÃνος πού §σωσε καί τόν ληστή στόν σταυρόν καί τήν µοιχό… 
Κατάδικος: - Ποιός µπορεÃ τώρα νά µς σώση; ~Ολοι µας εÇµεθα βαρυποινίτες ¦δä κι’ 

Æσοβίτες. ΟÜτε Θεός οÜτε –νθρωπος εÉναι πλέον µαζί µας. 
Γιατρός: - Κάνεις λάθος. {Ο Θεός εÉναι πάντοτε µαζί µας. Γιατί Ò Θεός εÉναι •γάπη καί 

µς •γαπ. zΑγαπ τόν µαρτωλόν. Γι’ αÛτό καί §στειλε τόν Χριστόν νά τόν σώση. Τόν 
πρäτον πού ¦δέχθη Ò Χριστός στόν οÛρανό µετά τόν θάνατόν Του µταν Ò ληστής. Γιατί λοιπόν, 
νά µή θέλη νά σώση κι’ ¦σς; {Ο Χριστός µς διεβεβαίωσε Óτι: “χαρά γίνεται εÆς τόν οÛρανόν 
µεταξύ τäν •γγέλων δι’ ªνα µαρτωλόν µετανοØντα παρά διά ¦νενήκοντα ¦ννέα δικαίους, οËτινες 
δέν §χουσιν χρείαν µετανοίας” (Λουκ.ιε΄7). Μήπως §χεις •κούσει ποτέ τήν παραβολήν τοØ 
•σώτου; 

Κατάδικος: - Ναί. 
Γιατρός: - Μήπως –κουσες ποτέ γιά τό πρόβατο τό •πολωλός, πού Ò τσοµπάνος –φησε 

τά ¦νενήκοντα ¦ννέα πρόβατα γιά νά σώση τό ªνα χαµένο; 
Κατάδικος: - ∆έν θυµµαι •κριβäς •λλά πρέπει κάτι νά §χω •κούσει στό σχολεÃο ³ 

στήν zΕκκλησία. 
{Ο γιατρός –νοιξε πάλιν τή Βίβλον του, τήν ξεφύλλισε καί χωρίς δυσκολία βρ−κε τήν 

περικοπή στό εÛαγγέλιο τοØ Ματθαίου καί διάβασε: “Τί σς φαίνεται; ¦άν –νθρωπος τις §χη 
©κατόν πρόβατα, καί πλανηθ− ªν ¦ξ αÛτäν, δέν •φήνει τά ¦νενήκοντα ¦ννέα καί ßπάγων ¦πί τά 
Ðρη καί ζητεÃ τό πλανώµενον;” (Ματ.ιη΄12). Πόσον µλλον Ò Θεός, Ò ÒποÃος εÉναι •γάπη καί 
µς ¦δηµιούργησε γιά τή ζωή καί Ðχι γιά τόν θάνατον, θέλει τόν •πολωλότα –νθρωπον νά 
σωθ−; {Ο Χριστός µλθε νά σώση τ’ •πωλολότα πρόβατά Του! Κι’ ¦σύ εÉσαι ªνα •πό αÛτά… 
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∆ηµοσιογράφος: - Καλά µς τά λές, γιατρέ, καί µς παρηγορεÃς. zΑλλά δέν φθάνει º 
παρηγοριά νά µς ξαναβγάλη στή ζωή. Μέ κατεδίκασαν 20 χρόνια ñς ßποκινητή τ−ς 
•ντιστάσεως κι’ •ντικυβερνητικόν. ΜοØ §κλεισαν τό στόµα, κι’ Çσως γιά πάντα. Κανείς δέν µέ 
σώζει τώρα. {Ο –νθρωπος τ−ς µαρτίας κυβερν τήν χώρα µου. Κι’ ¦γώ πού ³θελα νά τήν 
σώσω •πό τά χέρια τοØ δυνάστη •πέτυχα… ∆έν ¦πίστευα στήν δύναµι καί στό χρ−µα •λλά 
τώρα πιστεύω. ΑÛτά κυβερνοØν στή ζωή µας. ~Οταν §χεις λεπτά Óλοι σέ προσκυνοØν κι’ Óταν 
§χεις δύναµι Óλοι σέ φοβοØνται. zΕγώ •πέτυχα γιατ’ ³µουν Æδεαλιστής. Τό Çδιο κι’ ¦σύ. Μέ τά 
Æντεάλ πού §χεις, τήν πάτησες τήν παγίδα. Ποιός θά σέ βγάλη τώρα •πό’ δä µέσα; {Ο Θεός; 
∆έν ξανακάµει θαύµατα γιά νά σοØ •νοίξη τήν πόρτα, Óπως τοØ Πέτρου. Πέρασε º •ποστολική 
¦ποχή. Τώρα ζοØµε στόν εÆκοστό αÆäνα κι’ Ò Χριστός µς §χει •φήσει πίσω δύο χιλιετίες καί 
δέν µς θυµται. 

Γιατρός: - Μή γίνεσαι •σεβής στίς ¦κφράσεις σου. “{Ο zIησοØς Χριστός εÉναι Ò αÛτός 
χθές καί σήµερον, καί εÆς τούς αÆäνας” (Εβρ.ιγ΄8), µς διαβεβαιοÃ Ò Λόγος Του. zΕγώ Τόν 
πιστεύω κι’ –ς µή µέ σώση, –ν κι’ º πίστις κι’ Ò Χριστός πάντα σώζουν. Καθώς Ò Σεδράχ, 
Μισάχ καί Ò zΑβδέ-Νεγώ, οÊ τρεÃς παÃδες πού ¦ρρίφθησαν εÆς τήν κάµινον τήν καιόµενην, 
•πήντησαν στόν Ναβουχοδονόσορα: “zΕάν εÉναι οàτως, Ò Θεός ºµäν, τόν ÒποÃον ºµεÃς 
λατρεύοµεν, εÉναι δυνατός νά µς ¦λευθερώση ¦κ τ−ς καµίνου τοØ πυρός τ−ς καιοµένης· καί ¦κ 
τ−ς χειρός σου, βασιλεØ, θέλει µς ¦λευθερώσει. zΑλλά καί ¦άν οÛχί, –ς εÉναι γνωστόν εÆς σέ 
βασιλεØ, Óτι τούς θεούς σου δέν λατρεύοµεν...” (∆αν.γ΄17-18). Τό Çδιο σοØ •παντä κι’ ¦γώ. 
“…καί ¦άν οÛχί…”, θά Τόν πιστεύω. Βρίσκοµαι ¦δä γιά νά βοηθήσω τούς •νθρώπους καί Ðχι 
ñς τυχοδιώκτης. Πάσχω ¦ξ •γάπης γιά τόν –νθρωπον κατά τό θέληµα τοØ ΘεοØ! ∆ιαφέρουν τά 
κίνητρά µας. zΕγώ δέν ¦λέρωσα τά χέρια µου µέ κανένα κρίµα… 

Κατάδικος: - Τά λόγια σου µς καταδικάζουν, γιατ’ εÇµαστε Óλοι •ξιοκατάκριτοι ñς 
¦παναστάτες, φονεÃς καί λαθρέµποροι. Μς τά λές •ντίθετα τώρα. 

Γιατρός: - }Οχι, δέν σς τά λέγω •ντίθετα τώρα. Σς τά λέγω σάν διαπίστωσι τ−ς 
διαφορς. ΑÛτή εÉναι º •λήθεια. ΕσεÃς πάσχετε ñς κακοποιοί! Γιά σς Æσχύει µόνον º 
µετάνοια. Χωρίς µετάνοια εÆλικρινή, σάν τοØ ληστή ¦πί τοØ σταυροØ, δέν θά βρ−τε ποτέ χάρι 
κι’ §λεος •π’ τόν Θεόν! {Ο Θεός διά τοØ ΧριστοØ σώζει µαρτωλούς •λλά πού µετανοοØν κι’ 
•λλάζουν ζωή. zΕγώ Óµως δέν πάσχω ñς κακοποιός •λλά γιά τό εÛαγγέλιο τοØ ΧριστοØ πού 
σώζει τόν πάσχοντα καί τόν µαρτωλόν. Καταλάβετε αÛτήν τήν •λήθεια; ΑÛτή εÉναι º διαφορά 
µας. 

∆άσκαλος: - Τότε γιατί νά µή σοØ κάνη τό θαØµα Του •φοØ πάσχεις γιά ΚεÃνον; 
Σάρκασε, ¦κ νέου, εÆρωνικά Ò δάσκαλος. 

Γιατρός: - Καί βέβαια θά µοØ κάνη τό θαØµα Του. Γιατί εÉµαι •θäος σάν τόν zIωσήφ 
καί τόν ∆ανιήλ καί Τόν πιστεύω, Óπως Ò zIωσήφ κι’ Ò ∆ανιήλ. 

∆άσκαλος: - Πάντως, καλόν εÉναι, òσπου νά σοØ κάνη τό θαØµα Του νά συνηθίσης 
στήν νέα σου καριέρα τοØ κατάδικου, ξανασάρκασε Ò δάσκαλος κι’ •νασηκώθηκε νά φύγη. Μά 
κοντοστάθηκε γιά λίγο καί πρόσθεσε σέ τόνο σοβαρό: “Γιατρέ µου, ζ−ς στά Ðνειρα. ΕÉσαι παιδί 
•κόµη κι’ –ς εÉσαι καί γιατρός. {Η Βίβλος σοØ §χει κάνει πολύ καλό καί πολύ κακό… Τά 
παίρνεις Óλα, Óπως λέµε, τοÃς µετρητοÃς καί ßποκειµενικά. Χιλιάδες χριστιανοί φαγώθηκαν •πό 
τά θηρία τ−ς Ρώµης. Γιατί Ò Θεός δέν τούς §σωσε; ∆έν πίστευαν αÛτοί στόν Θεόν τοØ ∆ανιήλ; 
Γιατί δέν §σωσε τόν πρωτοµάρτυρα Στέφανο; Τόν zIωάννη τόν Βαπτιστή; Κι’ –λλους πολλούς. 
Γιατί; 

Γιατρός: - Καί τόν Χριστόν, ¦πίσης, δέν Τόν §σωσε. Γιατί; zΑλλά τόν ΠαØλο τόν §σωσε 
κι –ς τόν ¦λιθοβόλησαν. Τόν Πέτρο, ¦πίσης, τόν §βγαλε •π’ τήν φυλακή, γιατί; ΑÛτοί τούς 
Òποίους •ναφέρεις µταν προωρισµένοι µάρτυρες, τ’ •πήντησε µετ’ ©τοιµότητα. Πρέπει νά 
κάνωµε διάκρισι µεταξύ βουλ−ς τοØ ΘεοØ καί πίστεως στά δικαιώµατά µας ¦ν Χριστè. ∆έν 



 - 30 -

εÉναι τυχαÃα γραµµένα στή Βίβλον Óτι “Ò δίκαιος θέλει ζήσει ¦κ πίστεως” (Ρωµ.α΄19). 
{Ο zΑπόστολος ΠαØλος δέν •πέθανε σάν τόν πρωτοµάρτυρα Στέφανο, –ν καί 

¦λιθοβολήθη Óπως ¦κεÃνος, γιατί εÉχεν –λλον προορισµόν. {Ο ΠαØλος ¦κλήθη νά διαδώση τό 
εÛαγγέλιον τοØ ΧριστοØ σ’ Óλον τόν κόσµον κι’ Ðχι νά πεθάνη ñς µάρτυρας, γιά νά δοξασθ− Ò 
Θεός µέ τόν θάνατόν του. {Ο καθένας §χει διαφορετική •ποστολή ¦ν Χριστè! {Ο zIωάννης, Ò 
µαθητής τοØ ΧριστοØ, κι’ ñς εÛαγγελιστής, §ζησε στήν Πάτµον ñς τά βαθειά του γεράµατα 
χωρίς ν’ •ποθάνη ñς µάρτυρας. 

{Υπάρχει “νέφος µαρτύρων” (Εβρ.ιβ΄1)µς πληροφορεÃ Ò λόγος τοØ ΘεοØ στήν πρός 
{Εβραίους ¦πιστολή, “οËτινες… ¦πέτυχον τάς ¦παγγελίας, §φραξαν στόµατα λεόντων, §σβεσαν 
δύναµιν πυρός, §φυγον στόµατα µαχαίρας, ¦νεδυναµώθησαν •πό •σθενείας, §γειναν Æσχυροί ¦ν 
πολέµå” (Εβρ.ια΄33-34) κ.λπ., κ.λπ. Καί τοØτο γιατί §ζησαν µ’ ¦λπίδα καί πίστι στόν Θεόν καί 
τόν λόγον Του! {Η πίστις τιµ τόν Θεόν! ~Ενας κόκκος τ−ς πίστεως µετακινεÃ Ðρη, εÉπεν Ò 
Χριστός! 

∆ηµοσιογράφος: - Πότε καί πäς Æσχύει º πίστις µας στόν Λόγον Του, –ν σ’ §χη 
προορίσει γιά µάρτυρα; 

Γιατρός: - ∆έν χρειάζεται νά ξεύρουµε τόν προορισµόν µας. Χρειάζεται πλäς νά 
πιστεύσωµεν στόν Θεόν καί στόν λόγον Του! zΕκεÃνος εÉναι ßπεύθυνος γιά τήν ζωή µας. 
“{Υµäν δέ καί αÊ τρίχες τ−ς κεφαλ−ς εÉναι πσαι ²ριθµηµέναι” (Ματ.ι΄30), εÉπε Ò Χριστός. 
{Εποµένως, º ζωή µας εÉναι “κεκρυµµένη” στά χέρια του ΘεοØ! {Η πίστις στόν Λόγον τοØ 
εÉναι º •παραίτητος προϋπόθεσις γιά νά λάβωµε τίς εÛλογίες Του καί νά ¦λευθερωθοØµε •π’ 
τήν πλάνη τοØ ßλισµοØ τοØ κόσµου. “zΕπειδή §θεσεν εÆς ¦µέ τήν •γάπην αÛτοØ, διά τοØτο θέλω 
λυτρώσει αÛτόν· θέλω ßψώσει αÛτόν, διότι ¦γνώρισε τό Ðνοµά µου……… Μετ’ αÛτοØ θέλω 
εÉσθαι ¦ν θλίψει. Θέλω λυτρώσει αÛτόν καί θέλω δοξάσει αÛτόν. Θέλω χορτάσει αÛτόν µακρότητα 
ºµερäν καί θέλω δείξει εÆς αÛτόν τήν σωτηρίαν µου”, ψάλλει Ò ψαλµωδός στόν 91ον, ψαλµόν 
(Ψαλ.91.14-15). 

∆άσκαλος: - Κι’ αÛτά πού §ψαλλε Ò ψαλµωδός δέν Æσχύουν γιά τούς µάρτυρες; 
Γιατρός: - Βεβαίως Æσχύουν. 
∆άσκαλος: - Τότε γιατί τούς §φαγαν τούς πρώτους χριστιανούς τά θηρία τäν Ρωµαίων; 
Γιατρός: - Γιατί §πρεπε νά δοξασθ− Ò Θεός! {Ο Θεός µς Òρίζει ποØ, πότε καί πäς θ’ 

•ποθάνωµεν κατά τήν βουλήν Του! ΟÊ χριστιανοί µάρτυρες τ−ς Ρώµης µταν Ò στρατός τοØ 
ΘεοØ στόν πόλεµόν Του κατά τäν εÆδωλολατρäν Ρωµαίων. Καί δέν ¦δόξασαν τόν Θεόν 
λιγότερον •πό τόν ∆ανιήλ, τόν ÒποÃον Ò Θεός διέσωσε •πό τό στόµα τäν λεόντων τοØ ∆αρείου 
τäν Περσäν. {Η δύναµις τοØ ΘεοØ ¦φάνη στούς µάρτυρες χριστιανούς τ−ς Ρώµης, στήν 
•σθένεια τ−ς σαρκός των καί δέν ¦δειλίασαν µπροστά στά θηρία καί στόν θάνατον. Κι’ º πίστις 
των ¦νίκησε τόν Ρωµαϊκόν στρατόν καί τούς Ρωµαίους. {Ο Ρωµαϊκός λαός §χανε δύναµι 
µπροστά στήν δύναµι τ−ς πίστεως τäν µαρτύρων τοØ ΧριστοØ! {Η δύναµις τ−ς πίστεως τäν 
µαρτύρων τοØ ΧριστοØ στήν òρα τ−ς µάχης κατά τäν δυνάµεων τοØ σκότους συνέτριψε τήν 
Ρωµαϊκήν αÛτοκρατορίαν πρίν •πό τήν τελική µάχη τοØ Μεγάλου Κωνσταντίνου. zΕκεÃνος, 
πλäς, µλθε νά στεφανώση µέ τήν νίκη του τίς νίκες των. ΟÊ δέ •πώλειες τäν χριστιανäν 
µαρτύρων στόν •γäνα τ−ς πίστεως τοØ ΧριστοØ µταν πολύ Ïλιγότερες ¦ν συγκρίσει µέ τίς 
•πώλειες, σ’ §µψυχο ßλικό, τäν δούλων καί τäν µονοµάχων, ¦κ τäν Òποίων οÊ ΡωµαÃοι σέ µία 
µόνον ºµέραν ¦σταύρωσαν 6 χιλιάδες. Κι’ οÜτε •πέθανον §νδοξα ñς µάρτυρες διά τήν εÆς τόν 
Θεόν πίστιν των. }Αλλωστε, πόλεµος σηµαίνει •πώλειες καί εÆς §µψυχον ßλικόν. ΟÊ χριστιανοί 
¦νίκησαν µέ τήν δύναµι τ−ς πίστεώς των καί κατετρόπωσαν τίς Ρωµαϊκές λεγεäνες µέ τίς πιό 
¦λάχιστες •νθρώπινες •πώλειες •π’ Óλους τούς •νθρώπινους πολέµους! Τέλος, Ò χριστιανικός 
•γών •πελευθερώσεως τοØ κόσµου •π’ τήν Ρωµαϊκή δουλείαν καί εÆδωλολατρείαν κατέκτησε 
καί τήν Ρωµαϊκήν ¦πικράτεια µέ τήν •γάπην καί τήν πίστι. {Η πίστις τäν χριστιανäν µαρτύρων 
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κι’ º •γάπη των κατέκτησε καί τόν Ρωµαϊκόν θρόνον κι’ §γινε •πό διώκτης ßπηρέτης ΧριστοØ! 
~Ωστε κι’ Ò Çδιος Ò Γαλέριος, Ò •σπονδώτερος ¦χθρός τäν χριστιανäν, ¦ξηναγκάσθη τè 311 
µ.Χ., στήν ¦πιθανάτιον κλίνη του, νά παραιτηθ− •πό τήν καταδίωξι τäν χριστιανäν µπροστά 
στήν δύναµι αÛτ−ς τ−ς •γάπης καί τ−ς πίστεώς των καί νά ¦κδώση διάταγµα µέ τό Òποίον τούς 
¦πέτρεψε τήν ¦λευθέραν –σκησιν τ−ς λατρείας των! 

Κάθε πόλεµος §χει •πώλειες καί διεξάγεται µέ τά Óπλα. zΑλλά Ò χριστιανικός πόλεµος 
κατέκτησε τόν κόσµον χωρίς τά Óπλα! ΟÊ χριστιανοί µάρτυρες κι’ Òπλίτες τοØ ΧριστοØ πού 
¦δόξαζαν µέ τήν θυσία των τόν •γäνα τ−ς πίστεως τοØ ΧριστοØ διά τήν σωτηρία τοØ κόσµου 
εÉναι ¦ξ’ Çσου εÛτυχεÃς κι’ §νδοξοι µέ τόν ∆ανιήλ πού δέν τόν §φαγαν οÊ λέοντες. Στήν 
περίπτωσι τοØ ∆ανιήλ ¦φάνη º δόξα τοØ ΘεοØ, ñς ßπερέχουσα δύναµις πίστεως ¦ξουσιάζουσα 
τά πάντα γιά νά πιστεύσουν οÊ εÆδωλολάτρες λαοί σ’ ªνα ζäντα κι’ •ληθινόν Θεόν! Καί 
¦πίστευσαν κι’ ¦φοβήθησαν τόν Θεόν τοØ ∆ανιήλ, µέ πρäτον τόν Çδιον τόν βασιλέα ∆αρεÃον: 
“Τότε §γραψεν ∆αρεÃος Ò βασιλεύς πρός πάντας τούς λαούς, §θνη, καί γλäσσας … ∆ιαταγή 
¦ξεδόθη παρ’¦µοØ ¦ν Óλå τä κράτει τ−ς βασιλείας µου νά τρέµωσι οÊ –νθρωποι καί νά φοβäνται 
¦νώπιον τοØ ΘεοØ ∆ανιήλ…” (∆αν.ς΄25-26). zΑλλά στήν περίπτωσι τäν µαρτύρων, οÊ 
χριστιανοί µέ τήν θυσία των §δωσαν µήνυµα δυνάµεως καί ßπάρξεως ©νός ζäντος ΘεοØ! ∆έν 
παίρνει κανείς µιά τέτοια •πόφασι θανάτου γιά ªναν Θεόν πού δέν ßπάρχει… }Εχοµε, λοιπόν τό 
αÛτό νόµισµα µέ δύο Ðψεις. {Η δύναµις τοØ ΘεοØ πού σώζει ¦κ πίστεως κι’ º δύναµις τοØ ΘεοØ 
πού ¦νεργεÃ ñς ßπακοή πίστεως κι’ •γάπης τοØ •νθρώπου πρός θυσίαν ßπέρ τοØ ΘεοØ! 

∆ηµοσιογράφος: - Μέ –λλα λόγια, γιατρέ µου, “καί τά µονά καί τά ζυγά δικά µας 
εÉναι”… ΕÇτε τά θηρία µς τρäνε εÇτε δέν µς τρäνε Ò Θεός δοξάζεται; 

Γιατρός: - zΑκριβäς! “…πάντα συνεργοØσι πρός τό •γαΘόν εÆς τούς •γαπäντας τόν 
Θεόν, εÆς τούς κεκληµένους κατά τόν προορισµόν αÛτοØ” (Ρωµ.η΄8), λέγει Ò ΠαØλος. }Αλλωστε, 
Óλοι θ’ •ποθάνωµεν. Κι’ Ò θάνατος τäν χριστιανäν µαρτύρων δέν •ποτελεÃ •δικία ³ •πώλεια 
διά τόν Θεόν. Κι’ Ò Χριστός •πέθανε ñς µάρτυρας! 

Στρατηγός: - ΑÛτή εÉναι º •λήθεια, γιατρέ, πού εÇπατε. ∆έν •ποτελεÃ •δικία Ò θάνατος 
τäν µαρτύρων τοØ ΘεοØ. ΑÛτοί •πέθανον ñς µάρτυρες γιά τήν δόξα τοØ ΘεοØ καί Ðχι γιά τήν 
δόξα τοØ Μάρξ ³ τοØ Χίτλερ… 

 
 }Αν καί Óλοι των εÉχαν πραγµατικäς •ποστοµωθεÃ •πό τίς Êστορικές αÛτές •λήθειες, 
τίς ÒποÃες ¦γνώριζαν κι’ αÛτοί, –ν καί δέν τίς εÉχαν προσέξει Óσον §πρεπε ³ κατανοήσει σέ Óλο 
αÛτό τό βάθος τ−ς •λήθειας πού Ò γιατρός τούς •νέλυε, ¦ν τούτοις, δέν θέλησαν τόσον εÜκολα 
νά παραιτηθοØν •πό τή γνώµη των καί νά δεχθοØν τά περί “προσωπικοØ ΘεοØ τ−ς Βίβλου”. 
zIδιαίτερα, Ò δάσκαλος παρέµεινε στίς •πόψεις του καί µέ τήν Çδια §ντασι κι’ εÆρωνική διάθεσι 
•πήντησε στόν γιατρόν: 

∆άσκαλος: - Γιατρέ µου, αÛτά πού ßποστηρίζεις “περί προσωπικοØ ΘεοØ“ εÉναι ñραÃες 
σκέψεις κι’ ñραÃες Êστορίες µυθικäν ºρώων •λλά δέν µ’ •γγίζουν. ΕÉναι Êστορίες γιά µικρά 
παιδιά. {Η ζωή εÉναι σκληρή. ΕÉναι •γäνας ¦πιβιώσεως. ΟÊ •νισότητες µέσα στήν ζωή εÉναι 
µιά συνεχής πρόκλησις. ΕÛκολώτερα •ντέχεις τόν θρησκευτικόν διωγµόν ³ τόν πόλεµον καί 
δίνεις τήν µάχην σου µέχρις αËµατος, ñς Òπλίτης ΧριστοØ ³ ñς πατριώτης παρά τήν µάχη τ−ς 
καθηµερινότητος τ−ς ζω−ς µέσα στήν •δικία καί τήν •νισότητα. ∆έν εÉναι τόσον εÜκολο ³ 
εÛκολοχώνευτον Ò γείτονάς σου νά σεργιαν µέ “Μερσεντές” καί νά τοØ σερβίρουν γεµιστή 
γαλοποØλα καί σύ νά καταπίνης τό σάλιο σου καί νά µήν §χης νά πληρώσης τό ¦νοίκιό σου καί 
νά σεργιανς µέ τρύπια παπούτσια. ΑÛτή º •παράδεκτη •νισότης δέν συνυπάρχει µέ τήν 
•γάπη. Κι’ οÜτε Ò Χριστιανισµός ¦πέτυχε µιά δικαιοτέρα κατανοµή τäν •γαθäν στίς δ−θεν 
χριστιανικές κοινωνίες. Μόνον µέ τίς •ντιδράσεις καί τίς ¦ξεγέρσεις •νεγνωρίσθηκαν καί στίς 
χριστιανικές κοινωνίες τ’ •νθρώπινα δικαιώµατα. zΕνä Ò χριστιανισµός δέν κάνει κοινωνικήν 
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¦πανάστασι. ΑÛτή τήν κάνει µόνον º συνείδησις τοØ •νθρώπου… 
Γιατρός: - }Η καί τήν καταργεÃ - συνεπλήρωσε µ’ ªνα αÆνιγµατικό χαµόγελο Ò γιατρός. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 5ον 
 

zΑπέτυχεν Ò Χριστός; 
 

Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, χωρίς νά δείξη πώς πρόσεξε τόν ßπαινιγµόν του, συνέχισε: “ΑÛτό πού 
σήµερα ζοØµε στήν ¦ποχή µας ñς τήν πιό βελτιωµένη κοινωνική προσέγγισι πού τείνει νά 
¦ξαλείψη τήν •νισότητα τäν τάξεων εÉναι •ποτέλεσµα τäν ¦ξεγέρσεων καί Ðχι τ−ς 
χριστιανικ−ς •γάπης. Τήν χριστιανική πίστι εÉχε κι’ Ò Τσάρος •λλά δέν τήν ¦φήρµοσε στήν 
διανοµή τäν ßπαρχόντων του καί στήν ßπηρεσία τ−ς χριστιανικ−ς •ρετ−ς καί •γάπης. Κι’ 
–λλοι πολλοί βασιλεÃς κι’ –ρχοντες ¦ν τè Ïνόµατι τ−ς χριστιανικ−ς πίστεως καταργοØσαν τά 
δικαιώµατα τοØ λαοØ των. Μόνον οÊ ¦παναστάσεις τούς ¦λογίκευσαν καί τούς κατήργησαν •πό 
δυνάστες. Κι’ Ò λαός •νακτ τώρα τά δικαιώµατά του καί ¦ξασφαλίζει δικαιοτέρα κατανοµή 
τäν •γαθäν. Τή δέ χριστιανική πίστι, ßπακοή κι’ •γάπη πολλοί τήν βρ−καν εÛκαιρία 
¦κµεταλλεύσεως καί ¦πιβολ−ς τ−ς ¦ξουσίας των. }Ετσι §καµε κι’ º Παπική zΕκκλησία, º 
Òποία ¦ν τä Ïνόµατι τοØ ΧριστοØ καί τοØ φόβου τοØ ΘεοØ ¦πέβαλλε τό σκ−πτρον τ−ς ¦ξουσίας 
της ¦πί λαούς κι’ –ρχοντες καί πολλούς ¦θανάτωσε… 

Χειροκροτήµατα καί σφυρίγµατα ¦πιδοκιµασίας συνωδεύσαν τά λόγια τοØ δασκάλου. 
Κι’ Óσον •φορ τήν χριστιανική συνείδησι – συνέχισε Ò δάσκαλος – φαίνεται νά §χη •ποβάλλει 
τήν πνευµατική της εÛαισθησία, καί τά πνευµατικά της αίσθητήρια §παυσαν νά λειτουργοØν 
µέσα στήν Çδια της τήν στάνη. {Υπάρχει τό “παν-Êεράτευµα” στήν zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ; 
zΕρώτησε ξαφνικά Ò δάσκαλος τόν γιατρό. 

Γιατρός: - Βεβαίως ßπάρχει. ~Ολοι οÊ πιστοί ¦νώπιον τοØ ΘεοØ εÉναι βασιλεÃς καί 
ÊερεÃς. Κι’ Ó,τι •φορ τό µέλλον τäν πιστäν ¦ν τ± βασιλεί‘ τοØ ΧριστοØ, Æσότης δικαιωµάτων! 

∆άσκαλος: - Κι’ ¦νώπιον τ−ς Ïρατ−ς zΕκκλησίας; 
Γιατρός: - ∆υστυχäς Ðχι. {Η Ïρατή zΕκκλησία ³ µλλον οÊ Ïρατές zΕκκλησίες, διότι º 

Ïρατή zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ §χει πολυµερισθ− εÆς τοιοØτον βαθµόν, òστε χάνονται τά Çχνη 
τ−ς zΑποστολικ−ς zΕκκλησίας. Καί λόγω τäν πολλαπλäν παραδόσεων τäν ¦πί µέρους 
¦κκλησιäν, º διδασκαλία τοØ Ναζωραίου §χει κι’ αÛτή νοθευθ−. 

∆άσκαλος: - Καί τό χειρότερον •π’ Óλα εÉναι Óτι οÜτε µεταξύ τäν λειτουργäν τοØ 
{Υψίστου διατηρεÃται º ¦πιβαλλόµενη Æσότης ñς •ρχή •νάµεσά των, καθώς προσέταξε Ò 
Χριστός εÆς τούς µαθητές Του. 

Γιατρός: - Ναί, πράγµατι. Πολύ Ïρθή º παρατήρησίς σου αÛτή. Καί λείπει καί τό πνεØµα 
τ−ς ¦ν Χριστè ¦λευθερίας. Καθώς στόν πολιτικόν στίβον οàτω καί στόν Êερατικόν στίβον 
¦πικρατεÃ Êεραρχία •ντί Æσότης. zΑλλά καί δέν µπορεÃ νά ßπάρξη Æσότης λόγω τοØ 
πνευµατικοØ πολυδιχασµοØ. 

∆άσκαλος: - {Εποµένως, ¦κώφευσαν Óλοι στήν προτροπή τοØ zIησοØ, τοØ Κυρίου των; 
Γιατρός: - ∆υστυχäς αÛτό εÉναι µιά •λήθεια. {Ο zIησοØς εÉχε προτρέψει τούς µαθητάς 

του: “…σεÃς Óµως µή Ïνοµασθ−τε ραββί διότι εÍς εÉναι Ò καθηγητής σας Ò Χριστός πάντες δέ σεÃς 
•δελφοί εÉσθε…” (Ματ.κγ΄8). Κι’ º ¦λευθερία λόγου §χει •ντικατασταθ− κι’ αÛτή •π’ τή 
δογµατική παράδοσι. 

ΑÛτά κι’ –λλα πολλά µς προεÃπαν Ò Χριστός καί οÊ µαθητές Του προφητικäς γιά τήν 
¦ξέλιξι τ−ς Ïρατ−ς zΕκκλησίας στό Ïρατό µέλλον της. Γι’ αÛτό καί Ò Χριστός µς προλαβαίνει 
µέ τήν παραβολή τäν ζιζανίων: “καλόν σπόρον δέν §σπειρας… ¦χθρός –νθρωπος §καµε τοØτο 
¦ν τè •γρè µου, ¦νè ¦κοιµώµην” (Ματ.ιγ΄27-28), ßπονοäν τόν διάβολον. Πράγµατι, º Ïρατή 
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zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ §χει •ναµίξει τή διδασκαλία τοØ ΧριστοØ µ’ ªνα συνοθήλευµα 
παραδόσεων καί δογµατικäν •ποχρώσεων κι’ •ντιφάσεων. zΕπίσης, Ò •πόστολος ΠαØλος εÉχε 
προειδοποιήσει τήν ¦κκλησία τäν πρώτων χριστιανäν Óτι µετά τήν •ναχώρησί του: “… 
θέλουσιν εÆσέλθει εÆς ¦σς λύκοι βαρεÃς, µή φειδόµενοι τοØ ποιµνίου@ καί ¦ξ ßµäν αÛτäν θέλουσι 
σηκωθ− –νθρωποι λαλοØντες διεστραµµένα διά ν’•ποσπäσι τούς µαθητάς Ïπίσω αÛτäν” 
(Πράξ.κ΄29-30). 

Στρατιωτικός: - zΑλλά º Êεραρχία δέν •ποτελεÃ παράβασι τ−ς ¦ντολ−ς τοØ ΧριστοØ. 
∆ιότι τήν zΑποστολική zΕκκλησία τήν ¦κυβέρνησαν οÊ zΑπόστολοι καί οÊ zΕπίσκοποι. 

Γιατρός: - zΟρθή κι’ º δική σας παρατήρησι. Γι’ αÛτό κατ’ –λλους ¦πικρατεÃ º γνώµη 
Óτι º Æσότης µεταξύ τäν πιστäν προϋποθέτει τό αÛτό πνευµατικό ¦πίπεδο καί τήν αÛτήν πίστι. 
Χωρίς τό αÛτό πνευµατικό ¦πίπεδο καί πίστι, πού πρέπει νά προηγοØνται, δέν µπορεÃ νά 
συνυπάρξη ίσότης. Γι’ αÛτό, ¦πιβάλλεται, λέγουν, º τάξις τ−ς Êεραρχίας διά τήν τάξιν τ−ς 
zΕκκλησίας. zΑλλ’ αÛτό εÉναι καθαρό σόφισµα. Τό νεογέννητο •δελφάκι §χει τόν αÛτόν 
βαθµόν συγγένειας µέ τ’ –λλα του •δέλφια καί τά αÛτά δικαιώµατα κι’ –ς προηγοØνται, §στω 
κι’ –ν δέν §χει τόν αÛτόν βαθµόν éριµότητος καί γνώσεως, λόγå ²λικίας. Καί διότι τά κίνητρα 
δέν ¦ξαρτäνται •π’ τήν ²λικία. Κι’ οÜτε §χουν Óλα τ’ •δέλφια τήν αÛτήν •ποστολή καί καριέρα 
στή ζωή των. Γι’ αÛτό κι’ ¦πικρατεÃ συγχυσις ¦πί τοØ ¦ν λόγω θέµατος. ∆ιότι, ¦νä δέν §χουν 
Óλα τ’ •δέλφια τήν αÛτήν •ποστολήν καί διακονία: “... Μή πάντες εÉναι •πόστολοι; µή πάντες 
εÉναι προφ−ται; µή πάντες διδάσκαλοι;” (Α΄Κορ.ιβ΄29), ¦ν τούτοις, §χουν τά Çσα δικαιώµατα 
λόγου κ.λ.π. κατά τόν ΠαØλον Ò ÒποÃος εÉπε: “∆ιότι δύνασθε Ò εÍς µετά τόν –λλον νά 
προφητεύετε πάντες, διά νά µανθάνωσι πάντες, καί πάντες νά παρηγορäνται” (Α΄Κορ.ιδ΄31). 
zΑλλά δυστυχäς, δέν §γινε σεβαστή º πνευµατική αÛτή τάξι κατά τό •ποστολικό πρότυπο 
λόγω µή κατανοήσεως τοØ •ποστολικοØ πνεύµατος ³ λόγå δογµατικäν παραδόσεων, πού 
¦πικράτησαν καί µετεσχηµάτισαν τήν •ρχική µορφή τ−ς •ποστολικ−ς zΕκκλησίας στό 
σηµερινό ¦κκλησιαστικό µωσαϊκό πού §χοµε. Γι’ αÛτό ¦πεκράτησε κι’ º Êεραρχία, ñς ¦λέχθη, 
διά τήν πνευµατικήν τάξιν στήν Ïρατήν zΕκκλησίαν, λόγå τäν πνευµατικäν της διαφωνιäν καί 
διχασµäν. 

∆ηµοσιογράφος: - ∆ηλαδή º Êεραρχία γιά σς εÉναι τό •ναγκαÃον κακόν… 
Γιατρός: - }Οχι •κριβäς. Θά προτιµοØσα νά τό χαρακτηρίσω ñς •ναγκαία ßποχρέωσι, 

λόγω τäν εÆδικäν συνθηκäν πού ¦πικρατοØν στήν Ïρατή zΕκκλησία. Καί διότι, Ðντως, 
διαφέρει τό νεογέννητο πνευµατικäς •π’ τά –λλα του •δέλφια εÆς ¦πίγνωσιν τäν •παιτήσεων 
τοØ ΘεοØ, λόγω µή πνευµατικ−ς éριµότητος καί πείρας, òστε νά κάνη πολλές φορές κακή 
χρ−σι τäν •δελφικäν δικαιωµάτων του ³ τ−ς •δελφικ−ς πλότητος µέσα στήν zΕκκλησία ³ 
στήν χριστιανική κοινωνία τοØ περιβάλλοντος πού •νήκει. }Η καί λόγå τäν ζιζανίων πού 
καλύπτονται ßπό τήν µορφήν τ−ς εÛσεβείας, καθώς παρατηρεÃ κι’ Ò •πόστολος ΠαØλος διά τάς 
¦σχάτας ºµέρας στήν Β’ πρός Τιµόθεον ¦πιστολήν του: “§χοντες µέν µορφήν εÛσεβείας, 
²ρνηµένοι δέ τήν δύναµιν αÛτ−ς@ καί τούτους φεØγε” (Β΄Τιµ.γ΄5). ∆ιά τοØτο κι’ Ò zΕπίσκοπος 
κάθε zΕκκλησίας §χει τήν εÛθύνη τ−ς ποιµάνσεως ³ ¦ξουσίας ¦κ µέρους του ¦φ’ Óσον 
•ποβλέπει εÆλικρινäς στήν •λήθεια τοØ ΘεοØ ßπέρ τοØ ποιµνίου του ñς δοØλος ΘεοØ! ∆ιότι 
ßποτίθεται Óτι Ò zΕπίσκοπος λόγå τ−ς εÛθύνης τ−ς διακονίας του καί τäν κινδύνων πού 
•πειλοØν τό ποίµνιό του, §χει µεγαλυτέρα εÛθύνη κι’ ¦νώπιον τοØ Κυρίου Του! 
 zΕν τούτοις, αÛτό δέν •ποτελεÃ καί ¦γγύησι διά τό ποίµνιο ©κάστης zΕκκλησίας Óτι 
ποιµαίνεται ßπό “πιστοØ καί φρονίµου δούλου” (Ματ.κδ΄45) Óπως •φελäς θέλουν νά πιστεύουν 
οÊ Μάρτυρες τοØ zIεχωβ διά τούς ºγέτας των, οÊ ÒποÃοι τούς §χουν •ποπλανήσει εÆς 
ñρισµένας Βιβλικάς των διδασκαλίας. Καί παρά τόν εÆλικρινή ζ−λον των καί τήν •φιέρωσίν 
των µέχρι θανάτου εÆς τόν Θεόν, §χουν •ποτύχει εÆς τήν ©ρµηνείαν τäν Γραφäν καί δή ¦πί τäν 
σηµείων τäν ¦σχάτων ºµερäν, òστε §φθασαν εÆς τοιοØτον σηµεÃον πλάνης, νά Æσχυρίζωνται 
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Óτι Ò Χριστός ³δη βασιλεύει •οράτως •πό τό 1914. {Ο Çδιος Ò Χριστός διεκήρυξε Óτι º 
βασιλεία Του •ρχίζει µετά τήν µεγάλην θλίψιν πού λήγει µέ τήν µάχη τοØ zΑρµαγεδδäνος καί 
τήν πτäσιν τοØ zΑντιχρίστου, περί τäν Òποίων ÒµιλεÃ Ò ΠαØλος στήν Β’ β’ ΘεσσαλονικεÃς καί 
Ò Χριστός στό πασίγνωστο κδ’ κεφάλαιον τοØ κατά ΜατθαÃον ΕÛαγγελίου. 
 zΕπίσης, στό βιβλίο τ−ς zΑποκαλύψεως, κεφάλαιον κ’ καί •λλαχοØ. Καί τό γεγονός Óτι 
δέν θά βασιλεύσει •οράτως, ¦πικυρώνεται σαφäς ßπό τοØ Λουκ στό α’ κεφάλαιον, ¦δάφιον 
11, τοØ βιβλίου τäν Πράξεων τäν •ποστόλων καί στό βιβλίο τ−ς zΑποκαλύψεως, κεφάλαιον α’ 
καί ¦δάφιον 7. ∆υστυχäς, Óλοι §χουν “µετασχηµατιστάς” εÆς τάς ºµέρας µας. ∆έν µπορεÃς νά 
τούς §χεις ¦µπιστοσύνη. zΑλλοιώνουν τάς Γραφάς. ∆έν ßπάρχει καµµία ¦γγύησις. zΑπ’ •ρχ−ς 
τ−ς zΑποστολικ−ς zΕκκλησίας ¦µφανίζονται οÊ ψευδοδιδάσκαλοι. 
 zΕπίσης, πρέπει νά παρατηρήσω Óτι οÜτε º προτεσταντική zΕκκλησία, º Òποία 
διατηρεÃ περισσότερον τήν •ποστολικήν παράδοσιν περί τ−ς ¦ν Χριστè χάριτος καί τ−ς 
•δελφικ−ς Æσότητος κι’ §χει καταργήσει τήν Êερατικήν τάξιν καί τά ¦µβλήµατα Êερωσύνης –  
τ−ς Μωσαϊκ−ς νοµοθεσίας, º Òποία δέν Æσχύει τώρα µετά Χριστόν – διαφεύγει τοØ κινδύνου 
τäν µολύνσεων καί τäν ψευδαδέλφων. ~Ολοι διατρέχουν τόν κίνδυνον τäν ζιζανίων, 
•νεξαρτήτως δόγµατος κι’ ¦ποχ−ς. 
 Γι’ αÛτό εÇχαµε καί τά θύµατα τοØ προτεστάντη ¦γκληµατίου πάστορος Τζίµ Τζόουνς, 
τοØ πόρνου Τζίµη Σβάγκαρτ, τäν •µερικανäν παστόρων τäν Òµοφιλοφίλων ³ τäν{Ολλανδäν 
καί Γάλλων παστόρων, οÊ ÒποÃοι ¦νύµφευσαν ¦νώπιον τ−ς τηλεοράσεως Òµοφυλοφίλους κι’ 
§δωσαν καί συνέντευξιν ñς πάστορες αÛτäν… (!) –ς προσέξουµε, λοιπόν, αÛτούς πού µς 
διδάσκουν, τί µς διδάσκουν, κι’ –ν τά λόγια των •νταποκρίνωνται στήν zΑλήθεια τ−ς {Αγίας 
Γραφ−ς. 
 zΑλλ’ οÜτε º σοφία, º πιστότης κι’ º σύνεσις εÉναι χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τ−ς 
ºλικίας ³ τ−ς διακονίας τοØ πιστοØ. ∆ιότι πολλά νεώτερα •δέλφια •ναδεικνύωνται •νώτερα εÆς 
σοφίαν καί κρίσιν §ναντι τäν πρεσβυτέρων •δελφäν. {Ο zIωσήφ π.χ. µταν Ò νεώτερος τäν 
•δελφäν του •λλά Ò σοφώτερος αÛτäν. {Οµοίως κι’ Ò ∆αβίδ, τόν ÒποÃον Ò Θεός §καµε 
βασιλέα τοØ zIσραήλ. zΕν τούτοις, º ¦ξαίρεσις δέν καταργεÃ τόν κανόνα. ∆ιά τοØτο κι’ º 
πρώτη zΕκκλησία §λαβε εÆδικά µέτρα διά τά νεογέννητα τέκνα τοØ ΘεοØ, τά εξ ¦θνäν, που 
περιγράφονται στό 15ον κεφάλαιον τäν Πράξεων τäν •ποστόλων: “∆ιότι ¦φάνη εÜλογον εÆς τÎ 
~Αγιον ΠνεØµα καÂ εÆς ºµς ν µ¬ ¦πιβάλλωµεν εÆς ¦σς µηδ¥ν πλειότερον βάρος ¦κτÎς τäν 
•ναγκαίων τούτων, ν •πέχητε •πÎ εÆδωλοθύτων καÂ αËµατος καÂ πνικτοØ καÂ πορνείας…” 
(Πράξ.ιε΄28-29). 
 ∆υστυχäς, º παροØσα Ïρατή zΕκκλησία διαφέρει στό πνεØµα •π’τήν zΑποστολικήν 
zΕκκλησίαν. {Η Æδιογνωµοσύνη, τά “ζιζάνια” κι’ º ¦παγγελµατική καριέρα, πού εÆς ñρισµένα 
δόγµατα §χουν πάρει τοιαύτας διαστάσεις, òστε νά θεωροØν “τήν εÛσέβειαν Óτι εÉναι 
πλουτισµός” (Α΄Κορ.ς΄5-6), Óπως Ò ΠαØλος παρατηρεÃ στήν Α’ πρός Τιµόθεον ¦πιστολήν του, 
κατήργησαν τήν πλότητα τ−ς πίστεως καί τά δικαιώµατα τ−ς •δελφότητος καί ¦πέβαλαν 
Êεραρχία, ñς πνευµατική τάξι, κι’ ñς θέληµα τοØ ΘεοØ! zΕνä º ¦κκλησιαστική τάξις ¦ξαρτται 
καί µόνον •π’τήν ©νότητα τοØ πνεύµατος, τήν •γάπη καί τήν κοινή πίστι ¦ν φόβå ΘεοØ! 
  zΕν τούτοις º Êεραρχία ¦πεβλήθη διά τήν Òµαλήν λειτουργίαν ©κάστης Ïρατ−ς 
zΕκκλησίας •νεξαρτήτως δόγµατος: “zΕάν τις Ïρέγηται ¦πισκοπήν, καλόν §ργον ¦πιθυµεÃ“ 
(Α΄Τιµ.γ΄1), κατά τόν ΠαØλον. {Εποµένως, εÆς κάποιον êριµον, πνευµατικόν καί πιστόν δοØλον 
πρέπει ν’ •νατίθεται º εÛθύνη ποιµάνσεως τ−ς zΕκκλησίας, §στω κι’ –ν ¦νδέχεται τήν ¦ντολήν 
αÛτήν νά τήν ¦κµεταλλευθοØν καί τά ζιζάνια. Γι’ αÛτό Ò zIησοØς µς προλαβαίνει: “zΕκ τοØ 
καρποØ τοØ δένδρου θέλετε γνωρίσει τό δένδρον…” (Ματ.ιβ΄33). 

∆άσκαλος: - {Εποµένως, º zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ •πέτυχε, ¦φ’ Óσον ¦διχάσθη καί δέν 
¦τηρήθησαν κατά γράµµα οÊ ¦ντολές Του ³ τήν κυβερνοØν •λλογεν− πνεύµατα. 
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Γιατρός: - {Η zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ δέν •πέτυχε, §στω κι’ –ν συνυπάρχουν τά 
ζιζάνια καί τό 50% τοØ ΧριστιανικοØ κόσµου •νήκει εÆς τάς “µωράς παρθένους” κατά τήν 
παραβολήν τοØ zIησοØ, ¦άν τήν λάβωµεν κατά γράµµα ñς πρός τό ποσοστόν! {Η Βίβλος µένει 
•ναλλοίωτη καί σαλπίζει τά λόγια τοØ ΘεοØ σ’ Óλην τήν γήινη σφαÃρα µας. ΟÊ εÆλικρινεÃς 
πιστοί κι’ ¦ρευνητές τ−ς •ληθείας ßπάρχουν παντοØ καί πάντοτε καί σ’ Óλες τίς ¦ποχές θ’ 
λατίζουν τόν κόσµο µέ τήν ¦πίδρασί των. ΑÛτή º Ïρατή µωσαϊκή zΕκκλησία, πού παρά τήν 
νοθεία τäν παραδόσεών της καί τäν πολλäν ζιζανίων ¦ντός τοØ κόλπου της, παραµένει νά’ ναι 
Ò φάρος τ−ς Ïρατ−ς ¦κπροσωπήσεως τοØ ΘεοØ µέσα στόν κόσµον τ−ς •ποστασίας καί τ−ς 
µαρτίας. {Η Ïρατή zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ, •νεξαρτήτως δόγµατος, ñς σηµαία, ßπενθυµίζει 
στόν –νθρωπον τόν Θεόν! Κι’ ñς σάλπιγξ σαλπίζει τή δόξα τοØ ΘεοØ καί τόν φόβον Του! Τά δέ 
πρόσφατα γεγονότα τäν zΑνατολικäν χωρäν ¦πικυρώνουν τά λόγια µου περί τ−ς Ïρατ−ς 
zΕκκλησίας. Παρά τά δογµατικά της λάθη, τά σχίσµατα καί τίς δογµατικές της παραδόσεις, º 
Ïρατή zΕκκλησία διεκήρυττε τήν •γάπη καί διατηροØσε τόν σεβασµόν καί τόν φόβον τοØ ΘεοØ 
µέσα στίς καρδιές τäν •νθρώπων τäν zΑνατολικäν χωρäν. 

~Οταν §σβυσε º φωνή της κι’ §κλεισαν οÊ πόρτες τäν ναäν, οÊ λαοί αÛτοί §χασαν κάθε 
¦παφή µέ τόν ζäντα Θεόν κι’ ¦βυθίστηκαν στό σκοτάδι τοØ ßλισµοØ. Κι’ º •ποµάκρυνσι αÛτή 
•π’ τόν Θεόν τούς §καµε δυστυχεÃς. ΕÉναι τραγικές οÊ συνθ−κες τ−ς ζω−ς των πού §ζησαν καί 
ζοØν. Κι’ •ναζητοØν πάλι τόν Θεόν κι’ •νοίγουν τίς πØλες τοØ οÇκου Του, διότι ¦ννόησαν Óτι 
χωρίς τόν Θεόν δέν ßπάρχει ζωή. “…Óταν Ò •σεβής ¦ξουσιάζ®, στενάζει Ò λαός” (Παρ.κθ΄2), 
λέγει Ò Παροιµιαστής. {Ως ¦πίσης: “{Ο φόβος τοØ Κυρίου εÉναι διδασκαλία σοφίας@ καί º 
ταπείνωσις προπορεύεται τ−ς δόξης” (Παρ.ιε΄33). “~Οταν οÊ •σεβεÃς πληθύνονται º •νοµία 
περισσεύει@ •λλ’ οÊ δίκαιοι θέλουσιν ÆδεÃ τήν πτäσιν αÛτäν” (Παρ.κθ΄16). “ΟÊ κακοί –νθρωποι 
δέν θέλουσι νοήσει κρίσιν@ •λλ’ οÊ ζητοØντες τόν Κύριον θέλουσι νοήσει τά πάντα” (Παρ.κθ΄5). 

Στρατηγός: - zΑκριβäς, τά •νωτέρω λόγια τοØ Παροιµιαστή, πού εÇπατε, ¦παλήθευσαν 
κατά γράµµα στή ζωή τäν zΑνατολικäν χωρäν. ΟÊ •ρνηταί κι’ οÊ •σεβεÃς τούς ¦κυβέρνησαν 
καί θερίζουν τώρα τούς καρπούς τ−ς πλάνης των. zΕννόησαν Óτι §γιναν θύµατα τ−ς •πάτης τοØ 
διαβόλου καί προσπαθοØν τώρα νά ξαναβροØν τή χαµένη των πίστι καί τόν ζäντα Θεόν τ−ς 
παρηγορίας πού •ρνήθηκαν γιά τόν •σεβ− Μαρξισµό. 

Γιατρός: - {Εκατοµµύρια Γραφές διενέµωνται τώρα στίς zΑνατολικές χäρες. ~Ολοι των 
εÉχαν πιστέψει στίς ¦παγγελίες τοØ ΜαρξισµοØ πού τούς κρατ πλέον •πό µισό αÆäνα µέσα σέ 
λίµνη αËµατος, φόβου, πτώχειας καί σκλαβις καί πού •κόµη τούς κρατ παρά τήν 
“Περεστρόϊκα”! 

Στρατιωτικός: - Καί δυστυχäς θά παραµείνουν •κόµη ¦πί πολύ µέσα στήν φτώχεια τäν 
στερήσεων, νά παίρνουν, δηλ. τό ψωµί των στήν οÛρά παρά τήν “Περεστρόϊκα”. {Η κρίσις των 
συνεχίζεται καί θά συνεχίζεται... 

Ζωγράφος: - ΕÉσαι πολύ •πόλυτος στήν γνώµη σου καί σκληρός µέ τόν Μαρξισµό σάν 
σάν νά εÉναι º µόνη •νθρωποκτόνος θεωρία κι’ οÊ συνέπειες πού –φησε •θεράπευτες. 

Στρατιωτικός: - ∆έν εÉναι º µόνη •νθρωποκτόνος θεωρία •λλά εÉναι º πιό 
•νθρωποκτόνος θεωρία κι’ οÊ συνέπειες πού –φησε •θεράπευτες. ∆έν ξεπερνιäνται µόνον µέ 
τήν “Περεστρόϊκα”. 

Γιατρός: - {Η •ποκατάστασις, λοιπόν, τοØ ÏρθοØ καί τοØ δικαίου κι’ º πτäσις τοØ 
κακοØ ¦νεργοØνται κατά τόν βαθµόν πού οÊ –νθρωποι •φυπνίζονται •πό τήν πλάνη τοØ 
διαβόλου κι’ ¦πιστρέφουν στόν Θεόν ¦ν µετανοί‘. zΑκριβäς, Óπως καί τό σκοτάδι διαλύεται 
•π’ τό φäς. 

Στρατιωτικός: - zΑλλά Ò Μαρξιστής θά µείνη Μαρξιστής χωρίς µετάνοια. 
Γιατρός: - }Ας µήν εÇµεθα •παισιόδοξοι. {Ο Θεός καλεÃ Óλους σέ µετάνοια. 
Στρατιωτικός: - Προτιµä νά µείνω ρεαλιστής µέ τόν Μαρξισµόν. ∆έν πιστεύω στή 
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µετάνοιά του. 
∆άσκαλος: - ∆υστυχäς, γιατρέ µου, º νοθεία εÉναι µιά πραγµατικότης •πρόβλεπτη. 

Καθώς º Ïρατή zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ νοθεύθηκε, §τσι κι’ º Μαρξιστική Æδεολογία 
νοθεύθηκε •πό τούς Òπαδούς πού τήν ¦ναυάγησαν… 

Γιατρός: - }Οχι δά! ∆έν ßπάρχει περίπτωσις συγκρίσεως zΕκκλησίας καί ΜαρξισµοØ. 
{Η Ïρατή ¦κκλησία, παρά τήν νοθεία της µένει Ò φάρος τ−ς •γάπης τοØ ΧριστοØ! Σ’ αÛτήν 
καταφεύγουν οÊ –νθρωποι γιά §λεος! zΑλλά Ò Μαρξισµός µέσω τ−ς νοθείας πού ¦πικαλεÃσαι, 
§δειξε τό πραγµατικό του πρόσωπο: Τόν κόσµον τ−ς •βύσσου πού τόν ¦µπνέει. {Η δ−θεν 
νοθεία •πέβαλε τό προσωπεÃον τοØ ΜαρξισµοØ, τοØ δ−θεν φίλου τοØ λαοØ, κι’ ¦µόρφασε στό 
καντράν του µέ τό •ληθινό του πρόσωπον τοØ µισανθρώπου κι’ •νθρωποκτόνου! ∆έν γίνεται 
σύγκρισις µεταξύ “ΧριστοØ καί Βελίαλ”. ∆έν ¦κήρυξε τήν •γάπη Ò Μαρξισµός. }Εκανε µιά 
•δίστακτη κοινωνική ¦πανάστασι καί µόνον σ’ αÛτήν πιστεύει. 

{Ο Χριστός δέν §κανε •δίστακτη κοινωνική ¦πανάστασι. {Ο Χριστός §κανε µόνον 
πνευµατικήν ¦πανάστασιν καί κάθαρσι συνειδήσεως πρός •ναγέννησι τοØ •νθρώπου! Κι’ αÛτοί 
πού §καµαν κακή χρ−σι πνευµατικ−ς ¦ξουσίας τό ¦πέτυχαν λόγω •γνοίας τ−ς Βίβλου ¦κ µέρους 
τοØ •νθρώπου. ∆ιότι οÊ λαοί •γνοοØσαν τή Βίβλον. zΑπ’ τή στιγµήν πού τήν ¦µελέτησαν καί 
µόνον κατηργήθη º •πόλυτος ¦ξουσία τäν δ−θεν ¦κπροσώπων τοØ ΘεοØ! 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 6ον 
 

Τεχνολογία καί Πίστις 
 
 
 Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, •ποστοµωµένος •πό τήν ¦πιχειρηµατολογία τοØ γιατροØ, στάθηκε γιά 
λίγο σιωπηλός •λλ’ •ντέδρασε καί πάλι §ντονα: 

∆άσκαλος: - zΑλλά χωρίς τή θαυµατουργική •πόδειξι τ−ς δυνάµεως τοØ ΘεοØ! Στήν 
¦ποχή µας δέν γίνονται θαύµατα. ∆έν ßπάρχει º δύναµις τ−ς πίστεως νά ßποτάξη τόν –νθρωπον. 
zΑντιθέτως, •ναπτύσσεται º τεχνολογία κι’ αÛξάνει º ¦πιστηµονική γνäσις, òστε º πίστις 
ßποχωρεÃ καί παραχωρεÃ τή θέσι της στήν φαρµακολογία, στήν •νατοµία, στή χειρουργική, 
στήν §ρευνα καί στούς φυσικούς νόµους πού ¦πενεργοØν αÛτόνοµα κι’ αÛτοδύναµα στήν ζωή 
καί στή σκέψι τοØ •νθρώπου κι’ •ποκτοØν •ξία κι’ εÛρυτέρα σηµασία στό §ργο τ−ς ¦πιστήµης 
γιά τόν –νθρωπο, παρά ñς δύναµις ΘεοØ! {Η ¦µπιστοσύνη πλέον τοØ •νθρώπου §χει 
µετατοπισθεÃ •π’ τόν Θεόν στήν ¦πιστήµη. {Ο Θεός στήν ¦ποχή µας εÉναι •νάµνησις τοØ 
παρελθόντος. {Η ¦πιστήµη τώρα π−ρε στά χέρια της τήν εÛθύνη τοØ •νθρώπου κι’ §χει τό 
προβάδισµα στή ζωή του καί κάνει τέτοια λµατα, òστε καµµία δύναµις πίστεως δέν θ’ 
•ναχαιτίση τόν καλπασµόν της. 
 ~Ολες οÊ δεισιδαιµονίες, θρησκοληψίες, µοιρολατρεÃες, µαγγανίες καί παραδόσεις 
¦ξαφανίζονται µπροστά της. ~Ολα τώρα ßποτάσσονται στή δική της δύναµι. {Ο αÆώνας µας 
εÉναι Ò αÆών τ−ς γνώσεως καί τ−ς ¦πιστήµης! ~Ολα τώρα ßπακοØνε στό δυναµισµό τοØ 
•νθρωπίνου παρόντος καί τοØ •νθρωπίνου µέλλοντος καί ßποτάσσονται στήν δύναµί του. 

∆ηµοσιογράφος: - }Οχι δά. ∆έν µς τά λές καλά τώρα, δάσκαλε. Βεβαίως º ¦πιστήµη 
π−ρε στά χέρια της τήν εÛθύνη τοØ •νθρώπου •λλά δέν κατήργησε τίς δεισιδαιµονίες καί τά 
µέντιουµ. ΑÛτά Óσον ποτέ –λλοτε δροØν ¦λευθέρως καί µάλιστα ñς ¦πιχειρήσεις εÆς Óλον τόν 
κόσµον, ¦νä εÆς τόν Μεσαίωνα παρά τήν –γνοιαν τ−ς Βίβλου ¦διώκοντο ßπό τ−ς zΕκκλησίας 
καί τοØ νόµου καί ¦καίοντο ñς µάγοι.  ΕÆς τήν ¦ποχήν τοØ Μωϋσέως ¦θεωροØντο •νταποκριτές 
δαιµονίων κι’ ¦λιθοβολοØντο. Τά µέντιουµ, •γαπητέ µου δάσκαλε, §χουν γίνει σπόρ στήν ¦ποχή 
µας! 

Γιατρός: - Μπράβο, δηµοσιογράφε! ΑÛτά πού εÉπες εÉναι º •λήθεια τ−ς ¦ποχ−ς µας 
παρά τά ¦πιστηµονικά της ¦πιτεύγµατα. Κι’ οÊ µάγοι κι’ οÊ µαγεÃες συνεχίζονται καί δροØν Óσον 
ποτέ –λλοτε! Καί µάλιστα §χει πάρει διαστάσεις κι º Σατανολατρεία! zΕν τούτοις, χαίροµαι, 
•γαπητέ µου δάσκαλε, καί γι’ αÛτά πού εÉπες κι’ ¦σύ, γιατί ¦νä ßµνοØσες τήν γνäσι τ−ς ¦ποχ−ς 
µας καί τήν τεχνολογία της, ¦παλήθευες κι’ ¦πεκύρωνες τήν προφητεία τοØ ∆ανιήλ γιά τήν 
¦ποχή µας. Κι’ Óσον •φορ τήν γνäσι τ−ς ¦ποχ−ς µας, κι’ αÛτή εÉναι καρπός τ−ς •γάπης τοØ 
ΘεοØ πρός τόν –νθρωπον. {Ο Θεός ¦µπνέει τόν –νθρωπον στήν γνäσι καί στήν §ρευνα. Στό 
βιβλίο τοØ zIώβ, κεφάλαιον λβ’, εÉναι διατυπωµένο µέ τά ¦ξ−ς λόγια: “Βεβαίως εÉναι πνεØµα ¦ν 
τè •νθρώπå@ º §µπνευσις Óµως τοØ Παντοδύναµου συνετίζει αÛτόν” (Ιώβ λβ΄8). ΟÊ 
διαπιστώσεις σου ¦παληθεύουν καί ¦παληθεύονται •π’ τήν προφητεία τοØ •γγέλου Γαβριήλ 
πρός τόν ∆ανιήλ: “Καί σύ, ∆ανιήλ, §γκλεισον τούς λόγους, καί σφράγισον τό βιβλίον, ªως τοØ 
¦σχάτου καιροØ· τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει καί º γνäσις θέλει πληθυνθ−” (∆αν.ιβ΄4). 

∆ηµοσιογράφος: - }Εχετε δίκιο, γιατρέ. ΑÛτοί οÊ λόγοι τ−ς προφητείας, πού 
¦πικαλεÃσθε περί τ−ς γνώσεως τ−ς ¦ποχ−ς µας δέν καταργοØν τόν Θεόν! Καί δέν •ποτελεÃ 
§κπληξι γιά τόν χριστιανικόν κόσµον πού µελετ τή Βίβλον. zΑντιθέτως Τόν καθιερώνει, ñς 
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•ληθή καί παντογνώστη καί ζäντα Θεόν! Κι’ ¦φ’ Óσον Ò Θεός •ποκαλύπτει στόν –νθρωπον τά 
µέλλοντα καί τά παρόντα τ−ς ζω−ς του εÉναι Ðντως ªνας προσωπικός Θεός! 

Γιατρός: - Κι’ Ò {ΟποÃος µς κηδεµονεύει. {Η ¦πιστηµονική γνäσις, λοιπόν, κι’ º 
τεχνολογία τ−ς ¦ποχ−ς µας δέν εÉναι πρός διάψευσι τοØ ΘεοØ •λλά º Ïρατή ¦παλήθευσις τäν 
λόγων τοØ ΘεοØ κι’ Ò προάγγελος τ−ς βασιλείας τοØ zIησοØ ΧριστοØ! {Η Òποία βασιλεία Του 
θά διαδεχθ− τόν αÆäνα τ−ς γνώσεως, τ−ς •ποστασίας καί τοØ zΑντιχρίστου, ñς κι’ ¦σύ, ¦ν 
•γνοί‘ σου, διεκήρυξες µέ τίς διαπιστώσεις σου περί τοØ αÆäνος µας. 

∆ηµοσιογράφος: - Πράγµατι, γιατρέ, κι’ αÛτό ¦πίσης, πού εÇπατε, •ληθεύει, Óτι µέσω 
τ−ς ßψηλ−ς τεχνολογίας τ−ς ¦ποχ−ς µας καί τ−ς ¦πιστηµονικ−ς γνώσεως •ποκτ Ò –νθρωπος 
µιά ¦µπειρία ¦πιγνώσεως τ−ς σοφίας καί τ−ς δυνάµεως τοØ •πείρου ΘεοØ ¦ν τ− δηµιουργία του, 
πού ποτέ –λλοτε δέν εÉχε. {Η τεχνολογία µς •νακαλύπτει τούς νόµους τ−ς δηµιουργίας τοØ 
ΘεοØ. Καί τέλος, º ¦πιστηµονική µας γνäσις δέν κατήργησε τόν θάνατον! ΟÜτε º τεχνολογία 
µας κατήργησε τούς φυσικούς νόµους τ−ς φθορς καί τ−ς ζω−ς. 

Γιατρός: - {Εποµένως, Ò Θεός παραµένει Ò κύριος τ−ς ζω−ς καί τοØ θανάτου. Καµµία 
¦πιστηµονική γνäσις κι’ •νακάλυψις δέν τόν •ντικαθιστ ³ τόν καταργεÃ! Καί στήν ¦ποχή τοØ 
zIσραήλ ¦χάνετο º φωνή τοØ ΘεοØ… •λλά Ðχι º παρουσία του! ΑÛτή παραµένει πάντοτε 
Ïρατή µέσω τ−ς δηµιουργίας Του καί τοØ λόγου τäν προφητειäν Του πού ¦νεργοØνται µέσα 
στά γεγονότα πού ζοØµε. Κάθε εÆλικρινής ¦ρευνητής διαπιστώνει τήν •λήθεια τäν λόγων Του: 
“zΕπειδή, Ó, τι δύναται νά γνωρισθ− περί τοØ ΘεοØ εÉναι φανερόν ¦ν αÛτοÃς, διότι Ò Θεός 
¦φανέρωσε τοØτο πρός αÛτούς. zΕπειδή τά •όρατα αÛτοØ βλέπονται φανερäς •πό κτίσεως 
κόσµου νοούµεθα διά τäν ποιηµάτων… òστε αÛτοί εÉναι •ναπολόγητοι” (Ρωµ.α΄19-20). 

{Ο δάσκαλος •πεστοµώθη καί κοίταξε σαστισµένος τόν γιατρόν γιατί •γνοοØσε τήν 
προφητεία αÛτή τοØ ∆ανιήλ “περί τäν ¦σχάτων ºµερäν”. Ξεροκατάπιε µουδιασµένα •π’ τήν 
§κπληξί του καί χαµήλωσε τά µάτια του •π’ τό •διέξοδο τοØ φόβου καί τ−ς ντροπ−ς πού 
§νοιωσε λόγω τ−ς •γνοίας τ−ς Βίβλου πού τοØ §φεραν στήν ¦πιφάνεια τά λόγια τοØ γιατροØ. Τό 
Çδιο κι’ Óλοι §χασαν τήν διάθεσι τοØ •στείου καί τό εÆρωνικό χαµόγελο §σβησε •π’ τά χείλη 
των. Μιά βαρειά σιωπή πλώθηκε. Τέλος, Ò δάσκαλος, παρά τήν •ντίδρασι καί τόν φόβον πού 
§νοιωσε, ¦πίσης, ν’ πλώνεται γύρω του, εÉπε §ντονα: 

∆άσκαλος: - Βεβαίως… µπο… ρεÃ… πράγµατι… º προφητεία νά εÉναι •ληθής γιά τήν 
¦ποχή µας •λλά δέν ¦παληθεύει, Òπωσδήποτε τήν γνώµη σου περί ©νός προσωπικοØ ΘεοØ! Μ’ 
¦κπλήττει δέ τό γεγονός Óτι ªνας ¦πιστήµων σάν ¦σένα εÉναι δεµένος στό ρµα τ−ς πίστεως 
©νός προσωπικοØ ΘεοØ! {Ο προσωπικός Θεός εÉναι ξεπερασµένος στήν ¦ποχή µας. ∆έν 
¦παληθεύεται. {Η τεχνολογία §χει τόν πρäτον καί τόν τελευταÃον λόγον. ∆έν δέχοµαι, λοιπόν, 
τόσον πλά κι’ •πόλυτα τά λόγια σου. zΑπ’ τόν αÆäνα µας §χουν χαθεÃ τά Çχνη κι’ οÊ 
•ποδείξεις τ−ς προσωπικ−ς Του •ναµίξεως στή ζωή τοØ •νθρώπου τ−ς ¦ποχ−ς µας Óπως µς 
τήν ¦ξιστορεÃ º Βίβλος στήν περίπτωσι τοØ λαοØ zIσραήλ. ΟÜτε Θεόν βλέποµε οÜτε Θεόν 
•κοØµε Óπως Τόν –κουσαν οÊ προφ−τες καί Τόν εÉδαν (!), καθώς Æσχυρίζονται. ~Ολα στήν 
¦ποχή µας §χουν διαφοροποιηθεÃ. 

Κι’ –ν ßπάρχη ñς νοØς δέν •σχολεÃται µαζί µας. ΕÇµαστε στά πόδια Του τά µικρά 
σκουλήκια. {Υπάρχοµε γιατί ßπάρχει º φύσις. Τίποτε –λλο. Μήπως τό φυτό ξέρει γιατί 
ßπάρχει; {Η λογική καί τό §νστικτο πού µς §δωσε Ò Θεός κι’ Ðχι º πίστις, µς διατηροØν καί 
δι’ αÛτäν δίνοµε τήν µάχη τ−ς ¦πιβιώσεως καί τ−ς διαιωνίσεως. Τό λογικό εÉναι º πυξίδα στό 
πνεØµα τοØ •νθρώπου γιά τήν κατάκτησι καί τήν –µυνα τ−ς ζω−ς του, Óπως καί τοØ ζώου τ−ς 
ζούγκλας. zΑκόµη καί τά πιό •δύνατα ζäα τ−ς ζούγκλας γνωρίζουν νά βροØν τήν τροφή των 
καί πäς νά Ïργανώσουν τήν –µυνά των. Καί τό µυρµήγκι §χει νοηµοσύνη καί λογική. {Ο Θεός, 
λοιπόν, ñς νοØς δηµιουργός, §δωσε τό λογικό καί τό §νστικτο καί µς òπλισε µέ τ’ •ναγκαÃα 
πρός ¦πιβίωσι. {Η φύσις º Çδια µς τά προµηθεύει •πό τήν φύσι της. ~Ολα τά προνόησε Ò 
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δηµιουργός νοØς •π’ •ρχ−ς µέσα στήν πολυµορφίαν πού ¦δηµιούργησε. 
~Ολα βρίσκονται σ’ρµονία µέ τό φυσικό τους περιβάλλον. zΕκεÃνο πού χαλ τήν 

ρµονία εÉναι º •νισότης. Γιατί; Μαζί µέ τά ¦λάφια νά γεννιäνται καί οÊ τίγρεις! zΑντάµα, 
χαρά καί πόνος! ΠοØ τήν βλέπεις τήν •γάπη; }Αλλοι εÉναι –ρχοντες κι’ –λλοι εÉναι δοØλοι. 
ΠοØ βλέπεις τόν προσωπικόν Θεόν; Ποιός εÉναι; ΠοØ εÉναι; Πäς εÉναι; {Η Êστορία τοØ 
•νθρώπου εÉναι γεµάτη αÍµα καί φρίκη. 

{Ο γιατρός χαµογέλασε καί µ’ πλότητα εÉπε στόν δάσκαλο: Τόν Θεόν δέν τόν εÉδε 
κανείς ποτέ καί οÜτε µπορεÃ νά Τόν Æδ− “κατοικäν φäς •πρόσιτον” (Α΄Τιµ.ς΄16). {Ο Χριστός 
εÉπε κάποτε πρός τούς µαθητάς Του. “ΟÛδείς εÉδε ποτέ τόν Θεόν· Ò Μονογενής ΥÊός Ò êν εÆς 
τόν κόλπον τοØ Πατρός, ¦κεÃνος ¦φανέρωσεν αÛτόν” (Ιωάν.α΄18). {Ο Θεός, λοιπόν, µς 
¦φανερώθη µέσå τοØ zIησοØ ΧριστοØ! ~Οποιος γνωρίζει τόν Χριστόν γνωρίζει καί τόν 
Πατέρα. ΑÛτή τήν •πάντησι §δωσε στόν Φίλιππον. “~Οστις εÉδε ¦µέ, εÉδε τόν Πατέρα” 
(Ιωάν.ιδ΄9). {Ο Χριστός εÉναι º Ïρατή εÆκόνα τοØ ΘεοØ! {Ο ΠαØλος γράφει στήν πρός 
ΚολοσσαεÃς ¦πιστολήν του περί τοØ zIησοØ “Óστις εÉναι εÆκών τοØ ΘεοØ τοØ •οράτου, 
πρωτότοκος πάσης κτίσεως” (Κολ.α΄15). Μόνον διά τοØ zIησοØ βλέποµεν τόν Θεόν! Μόνον διά 
τοØ zIησοØ εÇδαµε τόν Θεόν! 

∆άσκαλος: - Κι’ ¦σύ πäς ¦γνώρισες τόν zIησοØ; ΠοØ τόν εÉδες; 
Γιατρός: - zΕγώ τόν εÉδα τόν zIησοØν στόν Λόγον Του! Μέσω τäν προφητειäν! Μέσω 

τäν γεγονότων τ−ς ζω−ς Του πού Τόν καθιερώνουν ñς •πεσταλµένον τοØ ΘεοØ καί ñς 
Μεσσία! Τόν ¦γνώρισα µέ τά µάτια τ−ς πίστεως κι’ Ðχι µέ τά µάτια τοØ •νακριτοØ ³ τοØ 
•ρνητοØ, Óπως ¦σύ. ∆έχοµαι τόν δηµιουργόν µου •π’ τόν Λόγον Του! ΑÛτός πού εÉναι. Κι’ •π’ 
τό δικό του µονοπάτι. ∆έν τοØ κάνω τόν •νακριτή, Óπως εÉπα. {Ο Θεός “… εÉναι καί γίνεται 
µισθαποδότης εÆς τούς ¦κζητοØντας αÛτόν” (Εβρ.ια΄6). {Εποµένως, µαταιοπονεÃς νά γνωρίσης 
τόν Θεόν ¦κτός ΧριστοØ καί σ’ –λλο µονοπάτι. Κι’ –ν θέλης κι’ ¦σύ νά γνωρίσης τόν 
προσωπικόν Θεόν θά τόν βρ−ς νά σέ περιµένη στά πόδια τοØ σταυροØ ¦ν µετανοί‘ καί πίστει. 
ΑÛτός εÉναι Ò δικός Του δρόµος, διά τοØ zIησοØ ΧριστοØ! ∆έν δέχεται κανέναν •π’ εÛθείας ν’ 
•κούση ³ νά δ− παρά µόνον µέσω τοØ zIησοØ ΧριστοØ! ΕÉναι Ò µόνος µεσίτης µεταξύ ΘεοØ 
καί •νθρώπων, λέγει Ò ΠαØλος στήν Α’ ¦πιστολή του πρός Τιµόθεο. ∆έν ÒµιλεÃ ³ φανερώνεται 
στούς ¦πικριτάς του ³ τούς •ρνητάς Του! Κι’ Óσοι “•πεδοκίµασαν νά §χωσιν ¦πίγνωσιν τοØ 
ΘεοØ, παρέδωκεν αÛτούς Ò Θεός εÆς •δόκιµον νοØν, òστε νά πράττωσι τά µή πρέποντα” 
(Ρωµ.ια΄6), µς προειδοποιεÃ Ò ΠαØλος στήν πρός Ρωµαίους ¦πιστολήν του. 

∆άσκαλος: - ∆έν εÉµαι ¦πικριτής Του ³ •ρνητής Του! ΕÉµαι πλäς ªνας ¦ρευνητής Του. 
Θέλω νά µάθω τήν •λήθεια περί αÛτοØ! zΑρκετά λέγονται •λλά δέν •ποδεικνύονται. zΕκτός 
•π’ τίς προφητεÃες στίς ÒποÃες •νεφέρθης, πού Òµολογουµένως µ’¦ντυπωσιάζουν καί µοØ 
•νοίγουν νέους Òρίζοντες πρός §ρευνα. Πρός τό παρόν, •ρκοØµαι µόνον στά δεδοµένα… 

Γιατρός: - Καί ποιά θεωρεÃς δεδοµένα; 
∆άσκαλος: - ~Ο,τι •ποδεικνύεται. ΑÛτά πού βλέποµε κι’ αÛτά πού •κοØµε ³ γίνονται 

φανερά στίς αÆσθήσεις µας. 
Γιατρός: - Τό λογικό µας εÉναι •π’ τά δεδοµένα; 
∆άσκαλος: - Ναί. 
Γιατρός: - zΑπευθύνοµαι, λοιπόν, τώρα πρός τό λογικό σου, πού δέχεσαι ñς •πό τά 

δεδοµένα, κι’ ¦ρωτä: {Η Βίβλος τί εÉναι γιά σένα; 
∆άσκαλος: - ∆έν §χω γνώµη. ∆έν ξέρω… ∆έν τήν ¦ρεύνησα ποτέ καί µοØ εÉναι 

•κατάληπτη. 
Γιατρός: - Μπράβο! ΕÉσαι εÆλικρινής. {ΟµολογεÃς, λοιπόν, Óτι δέν τήν ¦ρεύνησες ποτέ 

καί µάλιστα γιά τόν ©αυτόν σου ³ γιά τήν Çδια τήν •λήθεια. 
∆άσκαλος: - ~Ο,τι ξέρω •πό τήν Βίβλον εÉναι Ó,τι §ψελνα, ñς ψάλτης στήν zΕκκλησίαν 
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³ Ó,τι διάβαζα •π’ τήν Êστορία γιά τούς µαθητάς µου. zΑλλά ποτέ γιά µένα. Ποτέ γιά τήν 
•λήθεια τήν Çδια! {Η •λήθεια µς φορτώνει µόνον εÛθØνες µέσα στή ζούγκλα πού ζοØµε. Κι’ 
¦γώ ¦προτίµησα νά ζä χωρίς εÛθύνες. }Αλλωστε ποιά εÉναι º •λήθεια; Ποιός τήν βρ−κε; 

Γιατρός: - {ΟµολογεÃς, λοιπόν, Óτι δέν γνωρίζεις τήν •λήθεια; Κι’ οÛδέποτε τήν 
¦ρεύνησες γιά τόν ©αυτόν σου; 

∆άσκαλος: - ∆έν µ’ ¦νδιαφέρει νά τήν ξέρω… ∆έν •ντέχω νά ξέρω… ΜοØ •ρκοØσε νά 
ζä… ~Ο,τι ζä… {Η Βίβλος µταν γιά µένα ªνα µακάβριο θέµα. 

Γιατρός: - Καί πάλι µπράβο! Μέ τήν εÆλικρίνεια πού •παντς κι’ ÒµολογεÃς Óτι 
¦µιµήθης τήν στρουθοκάµηλο µέ βοηθς νά σέ βοηθήσω. {ΟµολογεÃς, λοιπόν, Óτι δέν γνωρίζεις 
τήν Βίβλον. Πäς εÉναι δυνατόν, ¦ποµένως, νά γνωρίζεις τόν συγγραφέα; ~Οσοι θέλουν νά 
γνωρίσουν τόν συγγραφέα µελετοØν τά βιβλία του. Κι’ ¦σύ θέλεις νά ¦κφέρης γνώµη γιά τόν 
Θεόν, ¦νä δέν §χεις διαβάσει τό βιβλίο Του. {Η •λήθεια εÉναι πλή καί εÜκολη στήν µάθησι 
Óταν Ò –νθρωπος, τήν θέλη •λλά º πλειονότης τäν •νθρώπων δέν ¦νδιαφέρεται γι’ αÛτήν. 
∆ιότι, καθώς µς εÉπε Ò Χριστός “οÊ –νθρωποι ²γάπησαν τό σκότος µλλον παρά τό φäς” 
(Ιωάν.γ΄19), Óπως κι’ ¦σύ διψοØσες τό χρ−µα... Πäς, λοιπόν, ³θελες νά δ−ς τόν ¦αυτόν σου 
µέσα στήν •λήθεια καί τόν κόσµον ν’ •ναµορφώνεται χωρίς προσωπικόν Θεόν; Πäς, λοιπόν, 
νά µάθης τήν •λήθεια ¦φ’ Óσον Ò Χριστός εÉναι º •λήθεια; 

∆άσκαλος: - `Η •λήθεια δέν εÉναι τόσον πλή. Κι’ –ν Ò Χριστός εÉναι º •λήθεια, τότε, 
º •λήθεια δέν εÉναι •π’ τά δεδοµένα γιά νά τήν ¦ννοήση Ò –νθρωπος, ¦φ’ Óσον Ò Χριστός δέν 
εÉναι Ïρατός. 

Γιατρός: - {Ο Χριστός εÉναι Ïρατός γιά τόν πλό νοØν καί γιά κεÃνον πού θέλει νά µάθη 
τήν •λήθεια. zΑλλά Ðχι γιά τόν σύνθετον νοØν ³ τόν •ρνητήν. 

∆άσκαλος: - zΑσφαλäς. Γιατί º πίστις, –ν καί εÉναι •ποτέλεσµα καλ−ς θελήσεως, εÉναι 
συγχρόνως κι’ •φέλεια, χωρίς τήν §µπρακτη καί Ïρατή ¦µπειρία. Κι’ º πίστις, παρά τήν καλή 
θέλησι πού ¦κφράζει, δέν προσφέρει •πόδειξι καί πεποίθησι. {IκανοποιεÃ µόνον τόν 
σαρκοεγκέφαλο πού τ−ς ¦πωµίζει τά προβλήµατά του •λλά Ðχι γιά τόν ¦ρευνητή ³ τόν 
διανοούµενον ³ τόν ¦πιστήµονα… 

Γιατρός: - Μόνον πού δέν λείπει º •φέλεια κι’ •π’ τόν ¦ρευνητή καί τόν διανοούµενον 
καί τόν ¦πιστήµονα •λλά º καλή θέλησις τ−ς πίστεως. ΖητοØν •ποδείξεις –ν ßπάρχει Θεός, –ν 
καί τίς §χουν, χωρίς νά προβάλλουν •ντιρρήσεις ³ νά ζητοØν •ποδείξεις, πäς δέν ßπάρχει. Τά 
δεδοµένα τ−ς δηµιουργίας τά θεωροØν πλäς φαινόµενα µις κοσµογονίας χωρίς Θεόν!, Óπως 
παρατηρεÃ κι’ Ò ΠαØλος: “zΕπειδή τά •όρατα αÛτοØ βλέπονται φανερäς •πό κτίσεως κόσµου 
νοούµενα διά τäν ποιηµάτων, º τε •Äδιος αÛτοØ δύναµις καί º θειότης, òστε αÛτοί εÉναι 
•ναπολόγητοι” (Ρωµ.α΄20). {Ωσάν τό κάθισµα νά §γεινε •πό µόνον του κι’ Ðχι •πό 
κατασκευαστή. ΕÛκολότερα πείθονται στό ψέµµα καί στίς ßλιστικές θεωρίες παρά στήν 
•λήθεια. ΕÉναι οÊ εÜπιστοι •φελεÃς εÆς τό ψέµµα κι’ οÊ §ξυπνοι –πιστοι στήν •λήθεια τοØ 
ΘεοØ! Καί τώρα •πάντησέ µου: Τί θεωρεÃς δεδοµένο, τό κάθισµα ³ τόν κατασκευαστή; 

∆άσκαλος: - Καί τά δύο, •πάντησε µ’ ©τοιµότητα. 
Γιατρός: - Γιατί; Πäς δέχεσαι καί τά δύο δεδοµένα •φοØ δέν γνωρίζεις τόν 

κατασκευαστή; 
∆άσκαλος: - ∆έν χρειάζεται νά γνωρίζη κανείς τόν κατασκευαστή τοØ καθίσµατος γιά νά 

ξέρη Óτι ßπάρχει. {Η •πάντησις εÉναι πλή. zΕφ’ Óσον ßπάρχει τό κάθισµα, ßπάρχει κι’ Ò 
κατασκευαστής. 

Γιατρός: - Χαίροµαι γιά τήν •πάντησι πού µοØ §δωσες. Μέ βοηθ νά συνεχίσω µαζί σου 
τήν συζήτησι, τοØ •πήντησε µέ φανερή Êκανοποίησι Ò γιατρός. Γιατί, λοιπόν, δέν δέχεσαι καί 
τόν Θεόν Óτι ßπάρχει ñς δηµιουργός, •φοØ βλέπεις τήν δηµιουργία Του ; 

∆άσκαλος: - Βεβαίως δέχοµαι τόν Θεόν ñς νοØν τ−ς δηµιουργίας Óτι ßπάρχει •λλ’ Ðχι 



 - 42 -

ñς προσωπικόν Θεόν! ∆έν τόν γνωρίζω ποιός εÉναι. ΠοØ εÉναι. Πäς εÉναι. zΕκτός ¦άν Τόν 
γνωρίσω τώρα •πό σένα, πρόσθεσε καί πάλι µέ τήν Çδια εÆρωνεία Ò δάσκαλος. 

Γιατρός: - {Ο Θεός §χει δώσει •πάντησι σ’ Óλα τά ¦ρωτήµατα καί σέ περισσότερα •π’ 
αÛτά. zΑλλά δυστυχäς δέν εÉχες τό ¦νδιαφέρον νά µελετήσης τά βιβλία Του γιά νά Τόν 
γνωρίσης, τί λέγει γιά τόν {Εαυτόν του, ñς προσωπικός Θεός! ∆ιότι Ò Çδιος Ò δηµιουργός Θεός 
•ποκαλύπτεται στόν Λόγο Του ñς προσωπικός Θεός! “{Ο φυτεύσας τό éτίον, δέν θέλει 
•κούσει; Ò πλάσας τόν Ïφθαλµόν δέν θέλει ÆδεÃ; {Ο σωφρονίζων τά §θνη, δέν θέλει ¦λέγξει; {Ο 
διδάσκων τόν –νθρωπον γνäσιν; {Ο Κύριος γνωρίζει τούς διαλογισµούς τäν •νθρώπων, Óτι 
εÉναι µάταιοι” (Ψαλ.94.9-10). zΕγγύς Θεός εÉµαι ¦γώ, λέγει. Πäς, λοιπόν, εÉναι “¦γγύς Θεός” 
καί δέν εÉναι προσωπικός Θεός; ~Οσον •φορ τήν λογική µας, πράγµατι εÉναι º πυξίδα τοØ 
•νθρώπου στή ζωή του κι’ •ποτελεÃ συγχρόνως καί τό •ποδεικτικό στοιχεÃο τ−ς •γαθότητος 
καί τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ πρός τόν •νθρωπον, •φοØ “¦ποίησεν Ò Θεός τόν –νθρωπον κατ’ 
εÆκόνα ©αυτοØ“ (Γέν.α΄27), Óπως διαβάζοµε στήν •ρχή τοØ Βιβλίου τ−ς Γενέσεως. {Εποµένως, 
º εÆκόνα τοØ •νθρώπου εÉναι τό Òµοίωµα τοØ ΘεοØ! zIδού πäς εÉναι. Τό λογικόν µέ τό ÒποÃον 
¦προίκισε τόν –νθρωπον, δέν Τόν καταργεÃ καθώς πιστεύεις •λλά Τόν •ντανακλ στήν ζωή 
µας, •φοØ µς ¦ποίησεν “καθ’ Òµοίωσιν” αÛτοØ (Γεν.α΄27). {Ως νοØς λογικός ¦ποίησεν τά 
πάντα κι’ ñς νοØς λογικός καί σοφίας κυβερν τά πάντα. 

Στρατηγός: - Τό λογικόν, πράγµατι, •ποτελεÃ •πόδειξιν Óτι µς ¦δόθη νά εÇµεθα τό 
Òµοίωµά Του! ∆ιότι χωρίς πνεØµα καί λογικό, πäς µπορούσαµε νά εÇµεθα Òµοίωµα αÛτοØ; Τό 
λογικό καί τό πνεØµα µς ßψώνουν εÆς Òµοίωµά Του! 

Γιατρός: - “Θεοί εÉσθε σεÃς…” (Ψαλ.πβ΄6), λέγει Ò Λόγος τοØ ΘεοØ. Καί τώρα σς θέτω 
τήν ¦ρώτησι: Γιατί Ò Θεός “¦ποίησε τόν –νθρωπον κατ’ εÆκόνα ©αυτοØ, κατ’ εÆκόνα ΘεοØ 
¦ποίησεν αÛτόν”; τούς ¦κοίταξε Óλους ¦ρευνητικά µέ τό διαπεραστικό του βλέµµα σάν νά ³θελε 
νά τούς ßποχρεώση νά σκεφθοØν καί ν’ •παντήσουν. zΑλλά κανείς δέν •πήντησε. }Εµειναν 
Óλοι τους σιωπηλοί, πργµα πού §δειχνε πώς º ¦ρώτησις τοØ γιατροØ τούς εÉχε προβληµατίσει. 

{Ο γιατρός, χωρίς νά περιµένει ¦πί πολύ τήν •πάντησί των συνέχισε. {Η γνäσις πού 
•ποκτήσαµε µέ τήν ¦πιστηµονική σκέψι κι’ §ρευνα στό φυσικό µας περιβάλλον καί στό 
διάστηµα εÉναι ¦πίτευγµα τοØ λογικοØ τοØ νοός µας, πού µς ¦δόθη, Óπως εÇπαµε, •π’ τόν Θεόν 
γιά νά Τόν •νακαλύπτωµεν καί νά Τόν ¦ννοοØµε καί Ðχι νά Τόν καταργοØµε. }Εφτιαξε, λοιπόν, 
τά Òµοιώµατά Του ñς Ðντα ßπεύθυνα µέ λογικήν καί κρίσιν, ñς συνεργούς στή βασιλεία Του 
καί στήν ¦πικράτειά Του! ∆ιότι º βασιλεία τοØ ΘεοØ •ρχίζει µέν •πό τόν •όρατον κόσµον •λλά 
καταλήγει στόν Ïρατόν πού §θεσε καί τόν –νθρωπον νά εÉναι συνεργός στή βουλή Του καί 
συνεργός στήν •γάπη Του! Κι’ Ðχι νά Τόν καταργ− •πό Κύριόν του καί προσωπικόν Θεόν καί 
νά τόν παραδέχεται µόνον ñς ªνα ΘεÃον νοØν τοØ Σύµπαντος ³ τοØ χάους ³ τοØ •πείρου, 
ßλοποιηµένον µόνον σέ •φηρηµένες §ννοιες •λλά πού σβήνουν κάθε προσωπική σχέσι τοØ 
δηµιουργοØ µέ τό δηµιούργηµα. 

∆ηµοσιογράφος: - {Ως ªνας πατέρας νά µή γνωρίζη τό παιδί πού •πέκτησε ³ τό παιδί 
τόν πατέρα. Κι’ ñς Ò προορισµός τοØ παιδιοØ εÉναι νά µή ßπάρχη γιά τόν πατέρα. 

Γιατρός: - zΑκριβäς αÛτό ¦ννοä. Κι’ Óταν µάλιστα Ò Çδιος Ò zIησοØς Χριστός, º εÆκών 
τοØ ΘεοØ τοØ •οράτου µς διαβεβαιώνει Óτι “∆έν πωλοØνται πέντε στρουθία διά δύο •σσάρια; 
Καί ªν ¦ξ αÛτäν δέν εÉναι λελησµονηµένον ¦νώπιον τοØ ΘεοØ! zΑλλά καί αÊ τρίχαι τ−ς κεφαλ−ς 
ßµäν εÉναι πσαι ²ριθµηµέναι” (Ματ.ι΄29). 

{Η ¦πιστηµονική γνäσις, λοιπόν, πού εÉναι ¦πίτευγµα τ−ς λογικ−ς τοØ •νθρωπίνου 
πνεύµατος, Ðχι µόνον τόν •πελευθερώνει •πό τά δεσµά τ−ς σχετικότητος τοØ ©αυτοØ του καί 
τ−ς •γνοίας πού τόν κατέχουν •λλά τόν •νακηρύττει συγχρόνως κι’ ªναν δηµιουργόν στόν 
Ïρατόν του φυσικόν κόσµον τοØ περιβάλλοντος πού διαµένει. zΑνακαλύπτει κι’ •ξιοποιεÃ 
δυνάµεις καί νόµους µέ τό πνεØµα του ñς Θεός! {Ως ¦πίσης διδάσκει τήν σοφίαν καί τήν 
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γνäσιν τ−ς ¦πιστήµης καί τοØ παρέχεται º δυνατότης νά χρησιµοποι− τίς πρäτες àλες στή 
δηµιουργική του κατάκτησι. Καί οàτω, ¦νä δηµιουργεÃ ñς Θεός στό περιβάλλον του, 
•νακαλύπτει τόν Θεόν καί τόν Çδιον τόν ©αυτόν του ñς εÆκόνα καί Òµοίωµα ΘεοØ. 

Στρατιωτικός: - Καί πάλιν §χει δίκιο Ò γιατρός. Χωρίς τήν γνäσιν, πού •πέκτησε Ò 
–νθρωπος, µέ τήν ¦πιστηµογικήν σκέψιν κι’ §ρευνα δέν θά ßπ−ρχε στήν ζωή τοØ •νθρώπου º 
πρόοδος κι’ Ò πολιτισµός. ~Ολα θά §µεναν πρωτόγονα κι’ •νεξελίσιµα, Óπως συµβαίνει στήν 
κοινωνία τäν ζώων, τäν πτηνäν καί τäν θαλασσίων Ðντων. }Η µήπως º ¦πιστηµονική σκέψις 
δέν •νακαλύπτει τόν ∆ηµιουργόν µέσα στή δηµιουργία Του ñς νοØν παντογνωσίας καί 
παντοδυναµίας; 

Γιατρός: - Τό λογικόν, λοιπόν, πού παρήγαγε τόσους καρπούς ¦πιστηµονικäν 
¦πιτευγµάτων, ¦δόθη •πό τόν ∆ηµιουργόν στό δηµιούργηµά του γιά ν’ •νακαλύπτη καί νά 
δηµιουργ− ñς Θεός! {Ως Θεός µέ τόν Θεόν τ−ς •γάπης στόν γήινο παράδεισον πού τόν §θεσε 
κι’ Ðχι νά καταργήση τόν δωρητήν Θεόν ³ νά Τόν •ντικαταστήση µέ τό λογικόν πού τοØ §δωσε. 

∆ηµοσιογράφος: - Συµπερασµατικäς, λοιπόν, Ò Θεός •ποκαλύπτεται διά τοØ λόγου Του 
στόν νοØν καί στό πνεØµα τοØ •νθρώπου κι’ Ðχι στά §νστικτά του καί στά συναισθήµατά του, 
συνεπλήρωσε µετ’ ¦µφάσεως Ò δηµοσιογράφος. 

Γιατρός: - ~Ολα ¦ξαρτäνται •π’ τήν ¦κλογή τ−ς καρδις µας, º δέ λογική τοØ νοός µας 
συµφωνεÃ ³ διαφωνεÃ µέ τήν ¦κλογή τ−ς καρδις µας. {Ο Θεός, •νεξαρτήτως θελήσεως καί 
πίστεως, παραµένει προσωπικός Θεός! {Η δέ •νισότης µέσα στή δηµιουργία Του δέν δηλώνει 
•ντίθεσι ³ καταργεÃ τήν σοφία Του! {Ο Θεός, –ν καί προσωπικός Θεός, παραµένει 
•νεξιχνίαστος στά βάθη τ−ς σοφίας Του! Κι’ ¦µεÃς δέν §χοµε αÛτόνοµη τελειότητα γνώσεως 
καί σοφίας γιά νά γνωρίζωµε τά πάντα περί ΘεοØ! “Κατά µέρος γινώσκοµε καί κατά µέρος 
προφητεύοµεν”, ¦πικυρώνει κι’ Ò ΠαØλος στήν Α’ Κορινθίους κεφάλαιον 13 καί ¦δάφιο 9. Κατά 
τό µέτρον, τ−ς δυνατότητος πού §χοµε, •νακαλύπτοµε τήν •λήθεια τοØ δηµιουργοØ καί σ’ Óτι 
zΕκεÃνος µς •ποκαλύπτεται. zΑλλά ποιός θά τόν •νακρίνει; Τό δηµιούργηµα; Καί γιατί; 
Ποιός –λλος εÉναι ßπεύθυνος µέσα στήν δηµιουργία •πό τόν Çδιον δηµιουργό; Γι’ αÛτό κι’ Ò 
ΠαØλος •νακράζει: “‚Ω βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως ΘεοØ! Πόσον •νεξερεύνητοι 
εÉναι αÊ κρίσεις αÛτοØ κι’ •νεξιχνίαστοι αÊ Òδοί αÛτοØ ! ∆ιότι τίς ¦γνώρισε τόν νοØν τοØ Κυρίου ³ 
τίς §γεινε σύµβουλος αÛτοØ;…(Ρωµ.ια΄33-34)” {Η φυσική •νισότης εÉναι µιά πραγµατικότης 
πού παραδέχεται κι’ Ò ΠαØλος καί τήν σχολιάζει στήν Çδια πρός Ρωµαίους ¦πιστολήν του 
κεφάλαιον θ’ καί ¦δάφιο 20. }Οχι γιά νά προκαλέση τάς συνειδήσεις τäν Ρωµαίων •λλά γιά νά 
τούς •ποτρέψη •πό ªνα σοβαρό κι’ Ïλέθριο Ïλίσθηµα νά γίνουν οÊ ¦πικριτές Του, πρίν 
zΕκεÃνος φέρει εÆς φäς τήν •λήθεια τäν µυστηρίων του. ∆ιαµαρτυρόµενος, λοιπόν, Ò ΠαØλος 
µς προλαβαίνει µέ τά ©ξ−ς λόγια: “Μήπως τό πλσµα θέλει εÆπεÃ πρός τόν πλάσαντα, διατί µέ 
§καµες οàτως; }Η δέν §χει ¦ξουσίαν Ò κεραµεύς τοØ πηλοØ •πό τοØ αÛτοØ µίγµατος νά κάµη 
–λλο µέν σκεØος εÆς τιµήν •λλο δέ εÆς •τιµίαν; (Ρωµ.θ΄20-21)” 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 7ον 
 

{Υπάρχει “zΑπόλυτος Προορισµός”; 
 

∆ΑΣΚΑΛΟΣ: - Στήν περικοπή αÛτή πού •ναφέρεσαι – τόν διέκοψε – Ò ΠαØλος 
διατυπώνει τήν θεωρία τοØ “zΑπολύτου ΠροορισµοØ”, τήν Òποία •σπάζονται καί ßποστηρίζουν 
µάλιστα πολλοί φιλόσοφοι καί θρησκευτικοί ºγέτες, ñς Ò ΚαλβÃνος, καί συµφωνä κι’ ¦γώ µαζί 
τους. 

Γιατρός: - Στήν περικοπή αÛτή Ò ΠαØλος διατυπώνει πλäς τά δικαιώµατα τοØ 
κεραµέως δηµιουργοØ, §στω κι’ –ν τά διατυπώνη µέ ßπερβολή κι’ §µφασι, òστε φαίνεται νά 
συνηγοροØν ßπέρ τοØ “zΑπολύτου ΠροορισµοØ”. {Η •πάντησις, Óµως, στήν ¦ντύπωσι πού 
δίδεται περί “zΑπολύτου ΠροορισµοØ”, καί πού εÉναι τό µυστικό κλειδί τ−ς ¦κλογ−ς καί τοØ 
προορισµοØ, εßρίσκεται στά ¦δάφια 20 καί 21 τοØ β’ κεφαλαίου τ−ς δευτέρας πρός Τιµόθεον 
¦πιστολ−ς, Óπου Ò ΠαØλος, –ν καί Òµιλ− περί σκευäν τιµίας καί •τίµου χρήσεως, •ποδίδει τό 
•ληθές πνευµατικό νόηµα τοØ προορισµοØ των: “zΕν µεγάλ® δέ οÆκία δέν εÉναι µόνον σκεύη 
χρυσά καί •ργυρά, •λλά καί ξύλινα καί Ïστράκινα· καί •λλα µέν πρός χρ−σιν τιµίαν, •λλα δέ πρός 
–τιµον. zΕάν, λοιπόν, καθαρίση τις ©αυτόν •πό τούτων, θέλει εÉσθαι σκεØος τιµίας χρήσεως, 
ºγιασµένον καί εÜχρηστον εÆς τόν δεσπότην, ºτοιµασµένον εÆς πν §ργον •γαθόν”. zΑλλ’ ¦µεÃς 
δέν Τόν ßπακοØµε στούς λόγους Του ³ τούς νόµους Του καί τότε º καρδιά µας σκληρύνεται ñς 
τοØ Φαραώ. 
 

Στό σηµεÃο αÛτό ªνας –λλος κατάδικος •νεµίχθη στόν διάλογο:  
Στρατιωτικός: - zΕάν, γιατρέ µου, Ò ΠαØλος δέν κηρύττει τόν “zΑπόλυτον 

Προορισµόν”, τότε τί κυρήττει µ’ αÛτά τά λόγια πού ¦διάβασα στήν Βίβλο τ−ς µητέρας µου, º 
Òποία τό θεωροØσε εÛσέβεια νά τήν µελετ. zΕγώ εÉµαι στρατιωτικός κι’ ¦παναστάτης. 
Βρίσκοµαι, λοιπόν, ¦δä γιά τίς πολιτικές µου πεποιθήσεις, πού εÉναι •ντίθετες πρός τό 
καθεστώς τ−ς χώρας µου. ∆έν χρειάζεται νά διηγηθä τό Êστορικό µου καί νά σέ πείσω Óτι ξέρω 
•ρκετά τήν Γραφή •λλά πλäς νά σ’ ¦νηµερώσω Óτι ξέρω τήν Γραφήν, πρίν •πό σένα, κι’ ¦ξ’ 
αÆτίας αÛτοØ τοØ λόγου τήν •πέρριψα •πό τή ζωή µου κι’ §γινα •ρνητής της. 

Γιατρός: - Μ’ ¦κπλήττεις. ~Ωστε ßπάρχουν •νάµεσά σας •φοØ –τοµα πού ξέρουν τήν 
Γραφή; 

}Αλλος κατάδικος: - Βεβαίως. ~Ολοι µας §χοµε τήν Καινή ∆ιαθήκη. Μς τήν διένειµαν 
δωρεάν ¦δä στήν φυλακή. Τήν §χω κάτω •πό τό µαξιλάρι µου καί πότε-πότε τήν διαβάζω: 
Σήκωσε τό µαξιλάρι του καί τράβηξε µιά µικρή Καινή ∆ιαθήκη καί τοØ τήν §δειξε. 

Γιατρός: - Ναί τήν ξέρω τήν όργάνωσι. zΟνοµάζονται: “Γεδεωνίτες”. ~Ωστε πότε-πότε 
τήν διαβάζεις; 

Β’ Κατάδικος: - Ναί, κάπου-κάπου µ’ •ρέσει νά τήν διαβάζω. ΜοØ κάνει καλό –ν καί 
δέν τήν πιστεύω, Óσον πρέπει. }Εχω πολλά ¦ρωτηµατικά. 

Γιατρός: - Σέ ποιά γλäσσα; 
Β’ Κατάδικος: - Πορτογαλικά. 

{Ο γιατρός στράφηκε πρός τόν στρατιωτικόν καί τόν ¦κοίταξε µ’ §κφρασι •πορίας κι’ 
•ναµον−ς στά µάτια. zΕκεÃνος κατάλαβε. }Ανοιξε •ργά τήν Καινή ∆ιαθήκη του στό ¦νδέκατο 
κεφάλαιον πρός Ρωµαίους καί διάβασε: “ (διότι πρÂν §τι γεννηθäσι τ παιδία, καÂ πρÂν πράξωσί 
τι •γαθÎν ³ κακόν, δι ν µέν® Ò κατ' ¦κλογ¬ν προορισµÎς τοØ ΘεοØ, οÛχÂ ¦κ τäν §ργων, •λλ' 
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¦κ τοØ καλοØντος, ¦ρρέθη πρÎς αÛτ¬ν Óτι Ò µεγαλήτερος θέλει δουλεύσει εÆς τÎν µικρότερον, 
καθãς εÉναι γεγραµµένον@ ΤÎν zIακãβ ²γάπησα, τÎν δ¥ zΗσαØ ¦µίσησα.(Ρωµ.θ΄11-13)” 
 {Ο στρατιωτικός σταµάτησε γιά λίγο, π−ρε βαθειά •ναπνοή καί συνέχισε: “Τί λοιπÎν 
θέλοµεν εÆπεÃ; Μήπως εÉναι •δικία εÆς τÎν Θεόν; µ¬ γένοιτο. ∆ιότι πρÎς τÎν Μωϋσ−ν λέγει@ θέλω 
¦λεήσει Óντινα ¦λεä, καÂ θέλω οÆκτειρήσει Óντινα οÆκτείρω. }Αρα λοιπÎν δ¥ν εÉναι τοØ θέλοντος 
οÛδ¥ τοØ τρέχοντος, •λλ τοØ ¦λεοØντος ΘεοØ.” (Ρωµ.θ΄14-16) 

Γιατρός: - zΑσφαλäς – •νέκραξε Ò γιατρός – “τοØ ¦λεοØντος ΘεοØ”. Τώρα ¦ννοä ποØ 
τό πς. 

Στρατιωτικός: - ΠοØ τό πάω; ∆ιεµαρτυρήθη µετ’ ¦κπλήξεως γιά τήν •ντίδρασι τοØ 
γιατροØ. 

Γιατρός: - zΕκεÃ πού τό πνε Óλοι Óσοι δέν καταλαβαίνουν τά λόγια τοØ ΘεοØ ³ θέλουν 
νά δικαιολογήσουν τό κατάντηµά τους. “ΕÉµαι”, λένε, “αÛτό πού µέ προώρισε Ò Θεός (!), ³ κατ’ 
–λλους, “º µοίρα µου”. zΑλλά δέν §χει καµµία σχέσι αÛτό πού ¦διάβασες µ’ αÛτό πού ¦ννοεÃς. 
∆ιότι τότε Ò Θεός •ντιφάσκει Óταν µς λέγει Óτι: “Θέλει πάντες νά σωθäσι καί νά §λθωσιν εÆς 
¦πίγνωσιν τ−ς •ληθείας” (Α΄Τιµ.β΄4). Πäς “θέλει πάντες νά σωθäσι”, •φοØ δέν τούς προώρισε; 
 Στρατιωτικός: - Τότε τί ¦ννοεÃ; }Αν δέν ¦ννοεÃ αÛτό πού ¦ννόησα; 
 Γιατρός: - ΑÛτό πού ¦ννόησες δέν σηµαίνει πώς ¦ννοεÃ κι’ Ò Θεός! {Ο Λόγος τοØ ΘεοØ 
§χει βάθος καί πλάτος κι’ εÉναι •νεξιχνίαστος εÆς τάς κρίσεις Του! 
 Τό πνεØµα τοØ ΘεοØ §χει –λλο κάτοπτρο •π’ τό δικό µας καί βλέπει ¦κεÃ πού ¦µεÃς δέν 
βλέποµε. ∆έν κρίνοµε, λοιπόν, µέ τά Çδια κριτήρια. Τά κριτήρια τοØ ΘεοØ διαφέρουν •π’ τά 
δικά µας γιατί κι’ ¦µεÃς διαφέροµε. zΕκεÃνος κρίνει βάσει προγνώσεως καί µς κρίνει µέ τά 
κριτήρια τ−ς προγνώσεώς Του, ¦νè ¦µεÃς κρίνοµε βάσει τοØ φαινοµένου κι’ Ðχι βάσει 
προγνώσεως τäν κινήτρων τοØ •νθρώπου. ΟÊ δρόµοι µας δέν συναντäνται ποτέ µέ τούς δρό-
µους τοØ ΘεοØ! zΕάν Ò Θεός ¦λάµβανε ñς κριτήριον τά §ργα τοØ •νθρώπου στήν ¦κλογή τοØ 
προορισµοØ του, τότε ¦µεÃς θά εÇµεθα οÊ ρυθµιστές τοØ πολιτεύµατος τοØ ΘεοØ στή δηµιουργία 
του κι’ Ðχι Ò Νοµοθέτης τ−ς δηµιουργίας. {Η δέ χάρις τοØ ΘεοØ δέν θά µταν χάρις, διότι θά 
¦δίδετο βάσει τοØ •νθρωπίνου §ργου κι’ Ðχι βάσει τ−ς προγνώσεως τοØ ΘεοØ ¦πί τäν κινήτρων 
τοØ •νθρώπου καί τ−ς εÆς τόν Θεόν πίστεως καί πιστότητός του, διά νά λάβη τό §λεος καί τήν 
χάρι ñς χάρι! 
 Κι’ αÛτό •κριβäς ¦πιβεβαιώνεται ¦κ τäν λόγων τοØ zIησοØ: “{Ο δεχόµενος προφήτην 
εÆς Ðνοµα προφήτου µισθόν προφήτου θέλει λάβει καί Ò δεχόµενος δίκαιον εÆς Ðνοµα δικαίου 
µισθόν δικαίου θέλει λάβει…” (Ματ.ι΄41). Πäς, λοιπόν, Ò δεχόµενος προφήτην εÆς Ðνοµα 
προφήτου θά λάβη µισθόν προφήτου, ¦άν τά κίνητρά του δέν εÉναι κατά Θεόν καθαρά; {Ο 
Θεός, λοιπόν, µετρ τόν –νθρωπον βάσει τών κινήτρων του καί διά τ−ς προγνώσεώς Του κι’ Ðχι 
µέ τά “§ργα” τοØ •νθρώπου. Καί τοØτο µς τό διακηρύττει τό 29ον ¦δάφιον τοØ Ïγδόου 
κεφαλαίου πρός Ρωµαίους: “~Οσους προεγνώρισε τούτους καί προώρισε συµµόρφους τ−ς 
εÆκόνος τοØ ΥÊοØ αÛτοØ…”. Τά §ργα µας, λοιπόν, δέν βαρύνουν ¦πί τäν κριτηρίων τοØ ΘεοØ κι’ 
ñς •ξία στά µάτια τοØ ΘεοØ, Óσον τά κίνητρα τ−ς καρδις µας. 
 ∆έν ßπάρχει γιά τόν Θεόν τί κάνεις •λλά γιατί τό κάνεις! }Αλλος ¦λεεÃ •πό •γάπη, 
–λλος •πό ¦πίδειξι, –λλος •πό σκοπιµότητα κι’ –λλος •πό ¦κδίκησι. Ποιός εÉναι –ξιος στά 
µάτια τοØ ΘεοØ; Κι’ οÊ τρεÃς ¦λεοØν στά δικά µας τά µάτια. Μήπως µέ τά δικά µας µάτια τούς 
βλέπει κι’ Ò Θεός; ∆ιότι µόνον “Ò Θεός γνωρίζει τούς Ðντας αÛτοØ“ (Β΄Τιµ.β΄19). Γι’ αÛτό καί 
µένει Ò κατ’ ¦κλογήν προορισµός τοØ ΘεοØ εÆς τόν Θεόν! ΑÛτός §χει τόν πρäτον καί τόν 
τελευταÃον λόγον στήν δηµιουργία Του καί στόν κατ’ ¦κλογήν προορισµό τοØ •νθρώπου. 
zΑλλ’ ¦κτός τ−ς προγνώσεως τοØ ΘεοØ Ò ΠαØλος θέλει νά τονίση µέ τό ¦ν λόγω ¦δάφιον, κατά 
βάσιν, τό •πόλυτον κυρίαρχον τ−ς ¦ξουσίας Του καί τήν σηµασία καί •ξία τ−ς •γάπης Του! 
~Οτι Óλα ¦ξαρτäνται •πό τό §λεος τοØ ΘεοØ κι’ Ðχι •π’ τήν θέλησι τοØ •νθρώπου ³ τίς 
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προσπάθειές του καί τά §ργα του. 
 ∆άσκαλος: - ΕÉσαι καταπληκτικός στήν ©ρµηνευτική σου, γιατρέ µου! }Εχεις κι’ ¦σύ 
πάντα τόν τελευταÃον λόγον – τοØ •πήντησε Ò δάσκαλος µέ εÆρωνική πάντα διάθεσι. 
 Γιατρός: - ∆έν §χω ¦γώ τόν τελευταÃον λόγον. Τόν τελευταÃον λόγον τόν §χει Ò Θεός, Ò 
{ΟποÃος µς ÒδηγεÃ στήν •λήθεια. 
 ∆άσκαλος: - Καί ποία εÉναι º •λήθεια στήν εÛθύνη τοØ ∆ηµιουργοØ; Ποιός εÛθύνεται 
στή δηµιουργία κι’ –ν τά κριτήρια διαφέρουν τοØ ΘεοØ •πό τοØ •νθρώπου; Ποιός δηµιουργεÃ 
τά σκεύη τ−ς τιµ−ς καί τ−ς •τιµίας; Ποιό σκεύος •τίµου χρήσεως στήν κατασκευή του θά παίξη 
ρόλο τίµιο στή ζωή του; Ποιό σκεØος θ’ •κυρώση τήν εÛθύνη τοØ κατασκευαστή του; Καί γιατί 
νά κριθ− τό σκεØος τ−ς •τίµου χρήσεως, βάσει κινήτρων κι’ Ðχι Ò κατασκευαστής του; ΑÛτό 
εÛθύνεται διά τήν •ποστολή τ−ς •τίµου χρήσεώς του ³ Ò δηµιουργός Του; 
 Γιατρός: - {Ο Çδιος Ò Θεός •παντ στά ¦ρωτήµατά σου κι’ •κυρώνει τήν εÛθύνη Του. 
∆ιότι διακηρύττει στόν Ψαλµό λγ’ ¦δάφιον 15, Óτι:“¦ξ Çσου §πλασε τάς καρδίας αÛτäν”. 
{Εποµένως, Ò συλλογισµός τοØ Παύλου πρός διακήρυξιν τäν δικαιωµάτων τοØ δηµιουργοØ δέν 
•ποτελεÃ τόν αÛτόν Æσχυρισµόν καί διακήρυξιν τοØ ΘεοØ. ΟÜτε κι’ Ò ΠαØλος εÆσάγει τόν 
συλλογισµόν του µέ Æσχυρισµόν διακηρύξεως •λλά µέ ßποθετική §ννοια ¦ρωτήσεως γιά νά 
προκαλέση µιά λογική θετική •ντίδρασι ¦κ µέρους τοØ •νθρώπου ñς πρός τ’ •πόλυτα 
δικαιώµατα τοØ ∆ηµιουργοØ. zΕν τούτοις, οÊ συλλογισµοί τοØ Παύλου –ν καί µς •νοίγουν 
Òρίζοντες σκέψεως δέν •ποκαθιστοØν τήν δικαιοσύνην τοØ ΘεοØ στά κριτήριά Του! ∆ιότι λείπει 
τό στοιχεÃον τ−ς πραγµατικότητος, πού ξέρει µόνον Ò Θεός! Προτιµä, λοιπόν, ν’ •πέχω •πό 
θέσεις κι’ •παντήσεις µέ ßποθετικούς συλλογισµούς κι’ ¦ρωτήµατα, πού θέτει Ò ΠαØλος ßπέρ 
τοØ δηµιουργοØ Του. Τά µυστήρια τοØ ΘεοØ εÉναι γιά τόν Θεόν! ΜοØ •ρκεÃ º διαβεβαίωσις Óτι 
εÉναι “zΑγάπη” κι’ Óτι εÉναι “δικαιοσύνη καί κρίσις º βάσις τοØ θρόνου αÛτοØ” (Ψαλ.97.2)! 
 Καλλιτέχνης: - Κι’ ¦γώ συµφωνä. ∆έν µπορεÃ νά κρίνη Ò Θεός τόν •νθρωπον µέ 
κριτήρια •δικίας κι’ •ταίριαστα στόν χαρακτήρα Του! ΜοØ •ρκεÃ Óτι εÉναι δικαιοσύνη ! Κι’ ñς 
δικαιοσύνη δέν µπορεÃ νά κάµη •δικία. 
 Γιατρός: - Κι’ Óπως µς διαβεβαιώνει Ò Çδιος Ò Θεός “Óτι θέλει πάντες νά σωθäσι νά 
§λθωσιν καί εÆς ¦πίγνωσιν τ−ς •λήθειας” (Α΄Τιµ.β΄4). ΑÛτή εÉναι º •λήθεια, διότι Ò Θεός λέγει 
τήν •λήθεια! Κι’ –λλωστε δέν καταργεÃ Ò Θεός τό δικαίωµα τ−ς ζω−ς καί τ−ς σωτηρίας τοØ 
σκεύους τ−ς •τίµου χρήσεως. ΟÊ τελäνες καί οÊ πόρνες δέν µταν σκεύη τιµίας χρήσεως, ¦ν 
τούτοις “ßπάγουσι πρότερον ßµäν εÆς τήν βασιλείαν τäν οÛρανäν” (Ματ.κα΄31) µς εÉπεν Ò 
Χριστός. ∆ιότι µετενόησαν! {Οµοίως καί Ò ληστής ¦πί τοØ σταυροØ. ∆έν µτο Ò ληστής σκεØος 
τιµίας χρήσεως στή ζωή του •λλά εÆσ−λθε πρäτος στόν οÛρανό µαζί µέ τόν Χριστόν! Γι’ 
αÛτούς ¦σταυρώθη, λοιπόν, Ò Χριστός! “...παρά διά ¦νενήκοντα ¦ννέα δικαίους, οËτινες δέν 
§χουσιν χρείαν µετανοίας” (Ματ.ιη΄12-13 και Λουκ.ιε΄4,7). zΕσταυρώθη λοιπόν καί διά τά 
σκεύη τ−ς •τίµου χρήσεως, Ò δέ οÛρανός χαίρεται µλλον γι’ αÛτά διότι σώζωνται παρ’ ¦λπίδα 
¦ν µετανοί‘ πρός δόξαν τ−ς •γάπης Του πού ¦φανερώθη διά τ−ς χάριτος τοØ ΧριστοØ! 
 ∆ηµοσιογράφος: - Πράγµατι, περισσότερον δοξάζεται º •γαθότης τοØ ΘεοØ µέ τή 
µετάνοια ©νός σκεύους •τίµου χρήσεως παρά τιµίας. 
 ∆άσκαλος: - zΕγώ πάντως προτιµä νά δεχθä τούς ßποθετικούς συλλογισµούς τοØ 
Παύλου ñς διακήρυξι τοØ “zΑπολύτου ΠροορισµοØ” παρά νά συγχέω τίς §ννοιες σ’ 
•ναπάντητα ¦ρωτήµατα. Γι’ αÛτό, στά φοιτητικά µου χρόνια, χωρίς νά γνωρίζω τούς 
συλλογισµούς τοØ Παύλου, µέ µόνη τήν παρατήρησι στό φυσικό µας περιβάλλον πού εÉναι τό 
ταµπλώ τ−ς πραγµατικότητος καί τäν διαπιστώσεων στούς νόµους τ−ς àλης •π’ τήν Òποίαν 
εÇµεθα κι’ ¦µεÃς πλασµένοι, κατέληξα Óτι ßπάρχοµε σάν τό λουλοØδι πού •νθεÃ καί πέφτει. 
~Ενας ¦γωϊσµός τ−ς φύσεως καί τ−ς δηµιουργίας. ~Ενα καπρίτσιο στόν προορισµό τ−ς σοφίας 
Του, –ν κι’ •ποτελεÃ δεÃγµα τ−ς ßπάρξεώς Του. Χωρίς προσωπικά αÆσθήµατα καί 
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συναισθηµατισµούς º •γάπη Του! Κι’ αÛτό •κριβäς θά π− Θεός! ~Ενας νοØς δηµιουργός! 
ΕÇµεθα ªνα µικρό κογχύλι µέσα στήν δηµιουργία Του! Γεννώµεθα γιά νά πεθάνωµε, Óπως Óλα 
τά Ðντα Του! zΕκτελοØµε πλäς ªναν προορισµό, ñς παρουσία, στήν πολυµορφία τäν εÆδäν 
τ−ς àλης. 
 Γιατρός: - Τότε γιατί µλθε κι’ •πέθανε Ò Χριστός; 
 ∆άσκαλος: - {Ο Χριστός •πέθανε γιά τήν φιλοσοφία Του. }Επειθε τούς •νθρώπους γι’ 
αÛταπάρνησι. 
 Γιατρός: - ∆έν µταν λοιπόν Θεός; 
 ∆άσκαλος: - Θεός! ΟÊ –νθρωποι •ρέσκονται στούς µύθους! 
 Γιατρός: - ~Ωστε µύθος εÉναι º zΑνάσταση τοØ ΧριστοØ; 
 ∆άσκαλος: - Ποιός τήν εÉδε; 
 Γιατρός: - ΟÊ µαθητές Του! 
 ∆άσκαλος: - }Αλλοι παραµυθάδες καί τοØτοι, ¦σάρκασε καί πάλι Ò δάσκαλος. 
 Γιατρός: - Παραµυθάδες οÊ µαθητές Του; 
 ∆άσκαλος: - Ναί! ~Οπως κι’ οÊ µαθητές τοØ Βούδδα, οÊ ÒποÃοι περιέβαλλαν τόν 
διδάσκαλόν τους µ’ ªνα πλ−θος θαυµάτων κι’ –λλων πολλäν ßπερφυσικäν δυνάµεων καί τέλος 
κατέληξαν µέ τήν περιγραφήν τοØ θανάτου του, Óτι τό πνεØµα του §γινε πηγή φωτός. Τό Çδιο 
§καµαν κι’ οÊ Χριστιανοί. Περιέβαλαν τόν διδάσκαλόν τους µ’ ªνα πλ−θος θαυµάτων γιά νά 
καταλήξουν στήν zΑνάστασί Του! 
 Γιατρός: - Πολύ •τυχής º σύγκρισις αÛτή διεµαρτυρήθη Ò γιατρός. ΟÊ µαθητές τοØ 
Βούδδα δέν διεκήρυξαν τόν Βούδδα ñς Θεόν ³ Óτι κατ−λθε ¦ξ οÛρανοØ γιά νά σταυρωθ− ßπέρ 
τοØ •νθρώπου! ΟÜτε οÊ µαθητές του •πέθανον ñς µάρτυρες τ−ς πίστεώς των καθώς οÊ 
χριστιανοί στίς •ρρένες τäν Ρωµαίων. ∆ιότι Ò Βούδδας ¦κήρυξε φιλοσοφία κι’ Ðχι θρησκεία. ΟÊ 
µαθητές τοØ Βούδδα δέν εÉδαν Ó,τι εÉδαν οÊ µαθητές τοØ zIησοØ κι’ Óλο τό πλ−θος τäν 
zIουδαίων καί Φαρισαίων, òστε νά φοβηθοØν τόν zIησοØν ¦ξ αÆτίας τäν πολλäν θαυµάτων τά 
ÒποÃα §κανε ¦νώπιόν των καί γι’ αÛτό: “Συνεκρότησαν, λοιπόν, συνέδριον οÊ •ρχιερεÃς καί οÊ 
ΦαρισαÃοι καί §λεγον. Τί κάµνοµεν; ∆ιότι Ò –νθρωπος οâτος πολλά θαύµατα κάµνει. zΕάν 
•φήσωµεν αÛτόν οàτως, πάντες θέλουσι πιστεύει εÆς αÛτόν καί θέλουσι ¦λθεÃ οÊ ΡωµαÃοι καί 
•φανίσει καί τόν τόπον ºµäν καί τό §θνος” (Ιωάν.ια΄48). ΑÛτά µς ¦ξιστορεÃ Ò zIωάννης στό 
εÛαγγέλιόν του. {Ο Βούδδας, λοιπόν, δέν §κανε θαύµατα οÜτε διεκήρυξε Óτι εÉναι Θεός! 
 ∆άσκαλος: - Γιατρέ µου, πολλοί •φελεÃς ßπάρχουν µεταξύ τäν •νθρώπων, παρετήρησε, 
χαµογελäντας. Ξεχνς τόν Μωάµεθ; {Εκατοµµύρια •νθρώπων §πεισε Óτι εÉναι προφήτης τοØ 
zΑλλάχ καί πεθαίνουν γιά τά οÛρίµ τοØ παραδείσου. Πäς τούς §πεισε Óτι εÉναι Ò προφήτης τοØ 
zΑλλάχ; ΠοÃα θαύµατα §κανε; Καί ποιός •πό τούς Òπαδούς του •µφιβάλλει γιά τήν ßψηλή του 
•ποστολή; Ποιός τόν ³λεγξε στά §ργα του καί στά διατάγµατά του; Ποιός •πό τούς Òπαδούς 
του τόν •νακρίνει; ~Ολοι τους εÉναι πεπεισµένοι γιά τήν γιότητά του κι’ –ς §ζησε κι’ αÛτός 
µιά ζωή κοινοØ θνητοØ •νθρώπου στά χαρέµια του. 
 Γιατρός: - Καί τό δεύτερο παράδειγµά σου, δάσκαλε, εÉναι •τυχές παρετήρησε §ντονα Ò 
γιατρός: {Ο Μωάµεθ, Òµοίως, δέν Æσχυρίσθη Óτι εÉναι ΥÊός ΘεοØ, δηλαδή Θεός ! zΑλλά κι’ 
οÜτε §δωκε ποτέ τίς •ποδείξεις τοØ ÆσχυρισµοØ του Óτι εÉναι καί προφήτης τοØ zΑλλάχ(!). 
zΕνä Ò Χριστός §δωκε Óλες τίς •ποδείξεις Óτι εÉναι Θεός! Κι’ •πεσταλµένος τοØ ΘεοØ ¦ν 
δυνάµει πνεύµατος ΘεοØ! }Οχι µόνον λόγω τäν θαυµάτων καί τäν προφητειäν, αÊ ÒποÃες 
¦ξεπληροØντο κατά γράµµα στό πρόσωπόν Του •λλά καί λόγω τ−ς γίας ζω−ς Του! ∆έν εÉχε 
χαρέµια Ò Χριστός, Óπως Ò Μωάµεθ, οÜτε παντρεύτηκε ποτέ τήν γυναÃκα κανενός θετοØ υÊοØ 
Του, Óπως Ò Μωάµεθ διά νά δείξη τήν διαφορά µεταξύ ©νός θετοØ καί ©νός πραγµατικοØ υÊοØ 
Óπως τονίζει τό Êερόν βιβλίον. zΕν τούτοις, παρατηρεÃ Ò Êστορικός ΟÛέλλς Óτι “µιά πλή µνεία 
εÆς τό Κοράνιον θά µτο •ρκετή, δίχως νά παρίσταται º •νάγκη τοιούτου ¦µπράκτου 
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παραδείγµατος”. 
 ∆ηµοσιογράφος: - Πράγµατι ßπάρχουν •φελεÃς κι’ εÜπιστοι µεταξύ τäν •νθρώπων οÊ 
ÒποÃοι εÛκόλως παγιδεύονται στό ψέµµα καί στήν πλάνη. Κι’ ªνα τέτοιο παράδειγµα µς –φησε 
στήν ¦ποχή µας, Ò Τζίµ Τζόουνς, Ò ÒποÃος •φοØ παρέσυρε πολλούς •φελεÃς στό στρατόπεδό 
του, àστερα τούς ßποχρέωσε σ’ Òµαδική αÛτοκτονία. Τό Çδιο κι Ò Μωάµεθ ßποχρεώνει τούς 
Òπαδούς του σ’ Òµαδική αÛτοκτονία µέσω τοØ ÊεροØ του πολέµου! Κι’ οÜτε ñµίλησε περί 
•γάπης! 
 Γιατρός: - {Ο zIησοØς τοÛναντίον µταν, ñς διεκηρύχθη, Ò ¦κπρόσωπος τ−ς ζω−ς καί 
τ−ς •γάπης! }Εζησε ñς Θεός κι’ •νέστη ñς Θεός! Κι’ –ς •πέθανε ñς –νθρωπος θνητός. Καί 
τοØτο διότι δέν θέλησε νά κάµη χρ−σι τ−ς δυνάµεώς Του, ¦φ’ Óσον µλθε διά νά σταυρωθ−! Κι’ 
εÉναι Ò µόνος πού ¦κήρυξε τήν •γάπη. Κανείς –λλος δέν §δωσε τόσα δείγµατα δυνάµεως κι’ 
•λήθειας κι’ •γάπης Óπως Ò Χριστός! {Ο λόγος Του µταν πνεØµα καί ζωή! “zΕγώ εÉµαι º 
Òδός, º •λήθεια καί º ζωή…” (Ιωάν.ιδ΄6), διεκήρυξε Ò Çδιος Ò Χριστός! Κι’ Ó,τι διεκήρυξε τό 
•πέδειξε µέ τή ζωή Του. ~Ολοι οÊ –λλοι εÉναι φιλόσοφοι ³ ψευδοπροφ−τες ³ τά ψευδο-
•ντίγραφα πού προσεπάθησαν νά µιµηθοØν τό πρότυπον τοØ ΘεοØ, χωρίς Óµως ποτέ νά τό 
καταφέρουν γιατί §λειπε º •λήθεια κι’ º δύναµις τοØ ΘεοØ •π’ τό πνεØµα των. }Αλλωστε κι’ Ò 
zIησοØς µς εÉχε προειδοποιήσει Óτι θά ¦µφανίζοντο ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφ−τες, Óπως 
σς εÉπα. zΕνä Ò zIησοØς Χριστός ßπ−ρξε Ò πραγµατικός ¦κπρόσωπος τοØ ΘεοØ στήν γ− καί 
λόγω τ−ς ζω−ς Του καί τäν λόγων Του καί λόγω τ−ς δυνάµεώς Του καί τäν σηµείων πού 
¦ξεπληρώθησαν στή ζωή Του! ∆ιά ποÃον –λλον ¦κ τäν Ïνοµαζοµένων προφητäν 
¦ξεπληρώθησαν τά σηµεÃα τά ÒποÃα ¦δόθησαν ßπό τοØ ΘεοØ διά τόν zIησοØν; Κι’ εÉναι Ò 
µόνος •πεσταλµένος τοØ ΘεοØ καί γνήσιος •πόγονος τοØ zΑβραάµ, κατά σάρκα, Ò ÒποÃος µταν 
Ò γεννήτωρ τοØ λαοØ zIσραήλ καί ¦κ τοØ Òποίου προέρχονται Óλοι οÊ προφ−τες πού ñµίλησαν 
γιά τόν µέλλοντα χρόνον καί γιά τόν zIησοØν! Κι’ Óλα ¦ξεπληρώθησαν και ¦παληθεύθησαν στό 
πρόσωπόν Του. Κι’ Ò τόπος τ−ς γεννήσεώς Του κι’ Óλα τά σηµεÃα τäν παθηµάτων Του: {Η 
προδοσία µέ τά τριάκοντα •ργύρια, º σταύρωσίς Του κι’ Ò κλ−ρος ¦πί τά Æµάτιά Του κ.λπ. 
 ∆ηµοσιογράφος: - zΑλήθεια, πότε ¦ξεπληρώθη προφητικός λόγος ΘεοØ ¦πί τόν Βούδδα 
³ τόν Μωάµεθ; }Η µήπως Ò Μωάµεθ µταν •πόγονος τοØ zIσαάκ, òστε ν’ •ποτελ− κάποια 
¦γγύησι Óτι ßπ−ρξε προφήτης τοØ ΘεοØ; }Η µήπως º διδασκαλία του προηγεÃται προφητικäς ³ 
ταυτίζεται µέ τήν διδασκαλία τοØ ΧριστοØ, òστε νά συγκαταλέγεται µεταξύ τäν προφητäν τοØ 
ΘεοØ; 
 ∆άσκαλος: - Βεβαίως. {Ο Μωάµεθ εÉναι •πόγονος τοØ zΑβραάµ ¦κ τ−ς zΑγάρ. 
 Γιατρός: - zΑλλ’ Ðχι ¦κ τ−ς Σάρρας. Κι’ Ò Θεός διαβεβαίωσε τόν zΑβραάµ: “zΑλλά τήν 
διαθήκη µου θέλω στήση πρός τόν zIσαάκ, τόν ÒποÃον θέλει γεννήση º Σάρρα εÆς σέ τό ¦ρχόµενον 
§τος, ¦ν τè αÛτè τούτå καιρè” (Ρωµ.θ΄9). ∆ηλαδή σαφäς •πεκλείσθησαν τ’ –λλα τέκνα τοØ 
zΑβραάµ ¦κ τ−ς ∆ιαθήκης τοØ ΘεοØ πρός τόν zIσαάκ, πού •πέκτησε ¦κ τ−ς zΑγάρ καί τ−ς 
Χεττούρας. 
 ∆άσκαλος: - Καί πάλι, µ’ αÛτά πού εÉπες, µοØ ¦πιβεβαίωνεις τόν “zΑπόλυτον 
Προορισµόν”, πού διατυπώνει Ò ΠαØλος. 
 Γιατρός: - Βεβαίως. Στήν περίπτωσιν τοØ zIησοØ ßπάρχει “zΑπόλυτος Προορισµός”. 
Ποιός –λλος µποροØσε νά κάνη τό §ργο τοØ zIησοØ; }Η νά Τόν διαδεχθ− στήν θείαν Του 
•ποστολή; Κι’ ñς •ναµάρτητος Θεός νά γίνη θυσία εÛπρόσδεκτη στόν Θεόν; Γι’ αÛτό κι’ Ò 
Φίλιππος εÉπε πρός τόν Ναθαναήλ: “zΕκεÃνον τόν Òποίον ¦γραψεν Ò Μωυσ−ς ¦ν τè νόµå καί οÊ 
προφ−τες εßρήκαµεν zIησοØν τόν ΥÊόν τοØ zIωσήφ τόν •πό Ναζαρέτ…” (Ιωάν.α΄46). ‚Ηταν 
λοιπόν, προαποφασισµένη º ¦νσάρκωσι τοØ ΧριστοØ κι’ º σταύρωσί Του: “Τό •ρνίον τό 
¦σφαγµένον •πό καταβολ−ς κόσµου…” (Αποκ.ιγ΄8). ∆έν πρόκειται, λοιπόν, γιά ªναν µύθο! {Ο 
Χριστός προØπ−ρχε: “Πρίν τόν zΑβραάµ ¦γώ εÉµαι” (Ιωάν.η΄8), διαβεβαιώνει κι’ Ò Çδιος Ò 
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zIησοØς τόν λαόν Του. ΕÉχε προορισθεÃ γιά τήν ¦νσάρκωσι πρός σωτηρία τοØ •νθρώπου! 
 {Ο δάσκαλος §µεινε γιά λίγο σάν •ποσβωλοµένος. Πράγµατι δέν τό εÉχε κι’ αÛτό 
σκεφθεÃ Óτι δέν ßπάρχουν διά τόν Μωάµεθ στό βιβλίο τοØ ΘεοØ νύξεις οÜτε ποτέ ¦δόθησαν τά 
σηµεÃα τοØ •πεσταλµένου ³ τοØ προφήτου, περί αÛτοØ Óπως περί τοØ zIησοØ! 
 ∆ηµοσιογράφος: - Καί πäς, λοιπόν, Æσχυρίσθη Ò Μωάµεθ Óτι εÉναι •πεσταλµένος τοØ 
ΘεοØ καί µάλιστα •νώτερος προφήτης τοØ zIησοØ, –ν κι’ §ζησε τόν 6ον αÆäνα µ.Χ; 
 Γιατρός: - zΕνä Ò τελευταÃος προφήτης ßπηρξε Ò zIωάννης Ò Βαπτιστής: “∆ιότι πάντες 
οÊ προφ−τες καί Ò νόµος ªως zIωάννου προεφήτευσαν”, µς διακηρύττει Ò ΜατθαÃος στό ια’ 
κεφάλαιον, ¦δάφιον 13. 
 Στρατηγός: - Πράγµατι, αÛτά πού Æσχυρίζεται Ò γιατρός περί τοØ zIησοØ εÉναι σοβαρά 
•ποδεικτικά στοιχεÃα τ−ς προσωπικότητός του. Καί καταρρίπτουν Óλα τά ¦πιχειρήµατα καί τά 
µυθεύµατα τäν •ντιγράφων Του. 
 ∆άσκαλος: - Καί γιατί Ò zIησοØς νά γεννηθ− •π’ τόν λαόν zIσραήλ; Γιατί αÛτή º 
διακριτική µεταχείρησις τοØ λαοØ zIσραήλ ßπό τοØ ΘεοØ; ∆έν •ποτελεÃ κι’ αÛτό §νδειξι τοØ 
“zΑπολύτου ΠροορισµοØ”; 
 Γιατρός: - zΑσφαλäς Ðχι. zΑποτελεÃ, πλäς, µιά δικαία •ναγνώρισι, º ¦κλογή τοØ 
zΑβραάµ, κατά πρόγνωσι ΘεοØ! 
 {Ο zΑβραάµ, µετά τήν ¦κλογήν του, ßπ−ρξε κι’ •πεδείχθη πράγµατι ªνας εÆλικρινής 
πιστός καί φίλος ΘεοØ! ∆έν προσεκολλήθη στούς θεούς τäν εÆδώλων τäν λαäν τ−ς ¦ποχ−ς 
του. }Εµεινε τό πνεØµα του δεµένο µέ τόν ζäντα Θεόν τοØ σύµπαντος καί Τόν •κολούθησε 
µετά πάσης πιστότητος, ßπακο−ς κι’ ¦µπιστοσύνης “µή ¦ξεύρων ποØ ßπάγει”(Εβρ.ια΄8), κατά 
τήν Βιβλικήν διατύπωσιν εÆς τό βιβλίον τ−ς Γενέσεως. Γι’ αÛτό κι’ Ò Θεός τόν εÛλόγησε κι’ 
αÛτόν καί τούς •πογόνους του. Πäς µτο δυνατόν Ò zIησοØς, ñς Μεσσίας, νά γεννηθ− •πό –λλο 
§θνος; {Ο Θεός ¦τίµησε τόν zΑβραάµ λόγω τ−ς πίστεώς του καί τ−ς πιστότητός του εÆς αÛτόν 
διά τήν τελεία του ßπακοή στή θυσία τοØ παιδιοØ του zIσαάκ! “Κι’ •νεπίδεκτα µεταµελείας 
εÉναι τά χαρίσµατα καί º πρόσκλησις τοØ ΘεοØ” (Ρωµ.ια΄29), διακηρύττει Ò ΠαØλος στήν πρός 
Ρωµαίους ¦πιστολήν του. Καθώς Ò zΑβραάµ ¦τίµησε τόν Θεόν κι’ Ò Θεός ¦τίµησε τόν 
zΑβραάµ: “τούς δοξάζοντάς µε θέλω δοξάσει” (Β΄Σαµ.β΄30). 
 {Ο “zΑπόλυτος προορισµός” ßπάρχει •λλά κατά πρόγνωσι ΘεοØ καί προκειµένου νά 
¦κπληρωθ− º βουλή Του µέσα στά αÆώνια σχέδιά του! Ποιός βασιλεύς δέν ¦πιλέγει Ò Çδιος τούς 
αÛλικούς του ³ δέν θεσπίζει Ò Çδιος τό πρωτόκολλο τ−ς αÛλ−ς του; Γιατί Ò Θεός νά εÉναι 
ßπόλογος σ’ ¦µς γι’ αÛτούς πού ¦πιλέγει στήν ¦κπλήρωσι τ−ς βουλ−ς Του; Καί ποιός –λλος θά 
µποροØσε νά ¦πιλέξη τά κατάλληλα σκεύη στήν ßπηρεσία τ−ς βουλ−ς Του, ¦κτός •πό τόν Çδιο 
τόν Θεόν καί δηµιουργόν των; }Η µήπως •πέτυχε στήν ¦κλογή Του κι’ •πεδείχθη κανείς 
•νώτερος τοØ zΑβραάµ ³ τοØ •πογόνου του κατά σάρκα zIησοØ στό §ργο τ−ς θυσίας κι’ 
¦ξιλεώσεως; {Ο zIησοØς, κατά πνεØµα µτο Θεός κι’ Ðχι κτίσµα σάν τόν Βούδδα ³ τόν Μωάµεθ 
³ τούς –λλους πού •κολουθοØν. ~Ολοι τους εÉχαν µαρτωλή φύσι κι’ –ς θεωροØνται ¦ξέχουσες 
προσωπικότητες ³ ¦κπρόσωποι τοØ ΘεοØ! 
 Στρατηγός: - Μπράβο, γιατρέ, πολύ Ïρθά κρίνεις: “Ποιός βασιλεύς δέν ¦πιλέγει Ò Çδιος 
τούς αÛλικούς του;” Μς §δωσες µιά σοβαρή •πάντησι στό µυστήριο τοØ προορισµοØ. 
 Γιατρός: - {Οπωσδήποτε, Óµως Ò “zΑπόλυτος Προορισµός” δέν Æσχύει στήν περίπτωσι 
τ−ς σωτηρίας τοØ •νθρώπου. ∆ιότι τότε αÛτό θά ÆσοδυναµοØσε µέ •ναγκαστική κι’ 
ßποχρεωτική αÛτοκτονία Óλων τäν •νθρώπινων ßπάρξεων πού •νευθύνως Τόν •ρνοØνται, ¦φ’ 
Óσον δέν εÉναι σκεύη ¦κλογ−ς •λλά Ïργ−ς, Óπως κι’ ñρισµένοι ©ρµηνευτές συνεπέραναν 
λανθασµένα καί ßπεστήριξαν αÛτήν τήν θεωρίαν τοØ “zΑπολύτου ΠροορισµοØ“. 
 Πäς εÉναι δυνατόν ªνας δηµιουργός Θεός •γάπης, δικαιοσύνης κι’ •ληθείας, ¦νä “θέλει 
νά σωθäσι πάντες οÊ –νθρωποι καί εÆς ¦πίγνωσιν τ−ς •ληθείας νά §λθωσιν...”, καθώς κι’ Ò 
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ΠαØλος ßποστηρίζει στήν Α’ ¦πιστολήν του πρός Τιµόθεον κεφ.β΄4, συγχρόνως νά τούς 
προορίζη νά εÉναι σκεύη Ïργ−ς; Καί πäς Ò Πέτρος στήν δευτέραν του ¦πιστολήν, κεφάλαιον γ’ 
καί ¦δάφιον 9, Æσχυρίζεται Óτι “∆έν βραδύνει Ò Κύριος τήν ßπόσχεσιν αÛτοØ… •λλά µακροθυµεÃ 
εÆς ºµς µή θέλων ν’ •πολεσθäσι τινές •λλά πάντες νά §λθωσιν εÆς µετάνοιαν…” (Β΄Πέτ.γ΄9), 
καί συγχρόνως, νά τούς •ποκλείη •π’ τήν σωτηρίαν Του, ñς δ−θεν “σκεύη Ïργ−ς”; 
 ∆ηµοσιογράφος: - Καί διατί, •λήθεια, Ò zIησοØς παρήγγειλεν εÆς τούς µαθητάς Του νά 
κηρύξουν τό εÛαγγέλιόν Του, δηλαδή τίς καλές Του •γγελίες, “εÆς πσαν τήν κτίσιν” 
(Μαρκ.ις΄15), ¦άν δέν τόν ¦νδιέφερε º σωτηρία Óλων τäν •νθρώπων; 
 Γιατρός: - Καί διατί ¦κήρυξε κι’ Ò Çδιος Ò zIησοØς πρός τούς νεκρούς τοØ ~Αδη τ−ς 
¦ποχ−ς τοØ Νäε, Óπως µς •ποκαλύπτει Ò Πέτρος σ’ ñρισµένα χωρία τäν κεφαλαίων γ’ καί δ’, 
¦άν δέν τόν ¦νδιέφεραν οÊ νεκρές καί χαµένες αÆωνίως ψυχές; Γιατί τούς ¦κήρυξε •φοØ µσαν 
σκεύη Ïργ−ς; }Η µήπως οÊ zIουδαÃοι µαθητές Του, κι’ ñς zIουδαÃοι τήν πίστι θά •πέρριπταν 
τήν zIουδαϊκή των πίστι, ¦άν προηγουµένως δέν εÉχαν •πόλυτα πεισθεÃ Óτι Ò Χριστός µταν Ò 
προσδοκώµενος Μεσσίας; 
 Στρατηγός: - Κι’ º Êστορία τοØ ΧριστοØ εÉναι γραµµένη µέ τόσην εÛπρέπειαν κι’ 
•λήθειαν, òστε Ò κάθε •ναγνώστης τ−ς Βίβλου διαπιστώνει •π’ •ρχ−ς Óτι οÊ µαθητές τοØ 
zIησοØ διηγοØνται •λήθειες κι’ Ðχι µύθους. 
 Γιατρός: - zΕπίσης, Ò zIησοØς §πρεπε νά γεννηθ− ¦ν σαρκί σ’ ªναν τόπο κι’ •πό ªναν 
λαό ξεχωρισµένο καί προωρισµένο γιά νά µή ßπάρξη σύγχυσι περί τοØ προσώπου Του µέ τ’ 
•λλοπρόσαλλα ψευδο-•ντίγραφά Του, τά ÒποÃα ¦µφανίζοντο, ¦µφανίζονται καί θά 
¦µφανίζονται κατά καιρούς. Καθώς κι’ Ò zΑντίχριστος θά ¦µφανισθ− ¦ν τè προσώπå τοØ 
zIησοØ διά ν’ •πατήση τόν κόσµον κι’ Æδιαίτερα τόν λαόν zIσραήλ Ò ÒποÃος •ναµένει τόν 
Μεσσίαν Του. 
 }Επρεπε, πρός •ποφυγήν πλαστογραφίας τοØ προσώπου Του, νά εÉναι τά πάντα 
προκαθωρισµένα, προσδιωρισµένα καί προφητευµένα. zΑκόµη κι’ Ò καιρός τ−ς ¦λεύσεώς Του 
καί τό §θνος τ−ς προελεύσεώς Του καί τά σηµεÃα τ−ς •ναγνωρίσεώς Του! 
 ∆άσκαλος: - zΕν τούτοις, πρέπει νά παραδεχθ−ς Óτι κι’ Ò zΑβραάµ ßπ−ρξε σκεØος 
τιµίας χρήσεως, κι’ Ðχι •τίµου κατ’ “zΑπόλυτον Προορισµόν”, γι’ αÛτό κι’ •κολούθησε τόν 
Θεόν µετά πιστότητος. 
 Γιατρός: }Εστω κι’ –ν αÛτό •ποτελεÃ •λήθεια Óτι Ò zΑβραάµ ßπ−ρξε “σκεØος τιµίας 
χρήσεως”, κατ’ •πόλυτον προορισµόν τοØ ΘεοØ, º θέλησίς του δέν παρεβιάσθη Óταν ¦θυσίαζε 
τόν zIσαάκ οÜτε καί τοØ zIσαάκ, Óταν ¦δέχθη τήν •πόφασιν τοØ πατέρα του νά τόν θυσιάση. Τά 
σκεύη τιµίας ³ •τίµου χρήσεως διατηροØν τό •παραβίαστον τ−ς θελήσεώς των. }Αλλως ποιά 
²θική •ξία θά εÉχε º θυσία τοØ zIσαάκ; 
 Στρατηγός: - zΕκτός τäν σηµείων •ναγνωρίσεως τοØ zIησοØ, Óπως εÇπατε, πού µς 
§δωσεν Ò Θεός, µήπως •κολουθοØν καί τά σηµεÃα τ−ς •ναγνωρίσεως τοØ zΑντιχρίστου; Πολλά 
λέγονται καί πολύ µ’ ¦νδιαφέρει νά µάθω. 
 Γιατρός: - Βεβαίως! Πρός •ποφυγήν τ−ς πλάνης ¦κ τ−ς •πάτης τοØ ∆ιαβόλου µς τά 
σηµειώνει Ò Θεός στήν Βίβλον Του προφητευµένα: {Υπό τοØ ∆ανιήλ στά κεφάλαια η’, ια’ καί 
ιβ’. {Υπό τοØ Παύλου στήν Β’ Θεσσαλονικείς β’, ßπό τοØ zIωάννου στό βιβλίο τ−ς 
zΑποκαλύψεως στά κεφάλαια ιβ’ ιγ’, ιδ’, ις’ καί ιζ’ καί ßπό τäν εÛαγγελιστäν Ματθαίου, 
κεφάλαιον κδ’, Μάρκου κεφάλαιον ιγ’ καί Λουκ, κεφάλαιον κα’. 
 ∆ηµοσιογράφος: - Πäς εÇµεθα βέβαιοι Óτι º ¦ποχή µας εÉναι º ¦ποχή τäν ¦σχάτων 
ºµερäν; 
 Γιατρός: - zΑπ’ τήν ¦θνική •ναγέννησι τοØ λαοØ zIσραήλ. ΑÛτός •ποτελεÃ τό πιό 
βασικό σηµεÃο τäν ¦σχάτων ºµερäν µας. Καί διότι γύρω •π’ αÛτόν θά ¦ξελιχθοØν Óλα τά 
γεγονότα τäν ¦σχάτων ºµερäν. ΑÛτός εÉναι, κατά βάσιν, Ò πόλος ªλξεως Óλων τäν γεγονότων 
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στή Μέση zΑνατολή. zΕπίσης, πρέπει νά τονισθ− Óτι Óλοι οÊ Προφ−τες κι’ οÊ zΑπόστολοι 
εÉναι zIσραηλίτες. zΑκριβäς, διότι τό }Εθνος zIσραήλ µτο ξεχωρισµένο καί προωρισµένο ßπό 
τοØ ΘεοØ νά παίξη ρόλο ºγετικό στήν πνευµατική πορεία τ−ς •νθρωπότητος. Κι’ º ¦πάνοδός 
του στή γ− του κι’ º ¦θνική του •ναγέννησίς ñς κι’ •ναγνώρισίς του, πού §λαβε χώρα τè 1947 
•π’ τά {Ηνωµένα }Εθνη, •ποτελεÃ ªνα •π’ τά προφητευµένα σηµεÃα τ−ς •ρχ−ς τäν ¦σχάτων 
ºµερäν. 
 {Η προφητεία αÛτή τ−ς ¦θνικ−ς του •ναγεννήσεως εÉναι γραµµένη στό βιβλίο τοØ 
προφήτου zIεζεκήλ, στά καταπληκτικά κεφάλαια λζ’, λη’ καί λθ’. zΕπίσης, προφητεύουν: {Ο 
zIερεµίας, Ò {Ωσηέ, Ò zIωήλ, Ò zΑβδιοØ, Ò Σοφονίας, Ò Ζαχαρίας κι’ Ò zΑµώς. 
 }Αλλο µεγάλο σηµεÃον τäν ¦σχάτων ºµερäν τ−ς ¦ποχ−ς µας εÉναι º µεγάλη γνäσι κι’ 
º ßψηλή τεχνολογία, Óπως σς εÉπα, κατά τήν προφητεία τοØ ∆ανιήλ στό τελευταίο κεφάλαιο 
τοØ βιβλίου του. Τρίτο µεγάλο σηµείο τäν ¦σχάτων ºµερäν τ−ς ¦ποχ−ς µας εÉναι º •ποστασία 
τοØ κόσµου, τήν Òποίαν προφητεύει Ò ΠαØλος στήν Β’ ΘεσσαλονικεÃς β’, καί º Òποία ³δη 
¦νεργεÃται. Τέταρτο µεγάλο γεγονός εÉναι Ò µέλλων Ρωσικός πόλεµος ¦ναντίον τοØ zIσραήλ, 
κι’ Ò ÒποÃος τελειώνει µέ τήν καταστροφή τäν Ρωσικäν δυνάµεων κι’ Òλοκλήρου τοØ 
zΑνατολικοØ µπλόκ πού συµµετέχει σ’αÛτόν τόν πόλεµον κατά τοØ zIσραήλ, 
συµπεριλαµβανοµένων zIράν, ΑÆθιοπίας καί Λιβύης. Περί τοØ πολέµου τούτου προφητεύουν, 
Óπως προανέφερα, Ò zIεζεκήλ στά κεφάλαια λζ’, λη’ καί λθ’, ñς καί Ò Ζαχαρίας. {Ο δέ λαός 
zIσραήλ, Ò ÒποÃος θά ¦ξέλθη νικητής ¦κ τοØ πολέµου τούτου, κατά θείαν παρέµβασιν, 
θ’•ποκτήση τόσα πολλά λάφυρα, òστε ¦πί ©πτά §τη θά χρησιµοποι− τό καταναλωτικό ßλικό 
τäν καυσίµων του ¦κ τäν λαφύρων, πού θ’ •ποκτήση κατά τήν προφητείαν καί πάλιν τοØ 
zIεζεκήλ στό κεφάλαιον λθ’ καί ¦δάφια 9-11. 
 Στό τέλος τäν ¦σχάτων ºµερäν •ποκορυφοØται º δραµατική Êστορία τ−ς 
•νθρωπότητος πού εÉναι º βασιλεία τοØ zΑντιχρίστου, διαρκείας 7 ¦τäν κατά τήν προφητικήν 
ρ−σιν τοØ ∆ανιήλ στό η’ κεφάλαιον καί ¦δάφια 13-15, µέ ªδρα τόν ναόν τοØ ΘεοØ στά 
{Iεροσόλυµα, σύµφωνα µέ τήν προαναφερθεÃσα προφητεία τοØ Παύλου στήν Β’ 
ΘεσσαλονικεÃς β’ 3-5. Καί δέν εÉναι Ò Ο.Η.Ε. Ò zΑντίχριστος, Óπως Æσχυρίζονται οÊ Μάρτυρες 
τοØ zIεχωβ, διότι στερεÃται Óλων τäν ¦νδεικτικäν σηµείων τοØ zΑντιχρίστου. Καί τοØτο 
διότι: 
α) {Εδρεύει στήν zΑµερική κι’ Ðχι στόν ναόν τοØ ΘεοØ στά {Iεροσόλυµα. 
β) {Iδρύθη τä 1945 κι’ ©ποµένως §χει 46 χρόνια στήν ¦ξουσία κι’ Ðχι ©πτά. 
γ) zΑποτελεÃται •πό 150 περίπου µέλη (κέρατα) κι’ Ðχι •πό 10 πού φέρει Ò zΑντίχριστος, 
καθώς µς περιγράφει τό βιβλίον τ−ς zΑποκαλύψεως στό γνωστό κεφάλαιον ιζ’, καί 
δ) {Η ¦ξουσία του, παρά τίς •τέλειές του, δέν προκαλεÃ τήν καταστροφή τ−ς 
•νθρωπότητος. zΑντιθέτως τήν προλαµβάνει. Καί τό πιό βασικό, Óτι οÛδέποτε ¦σφράγισε τούς 
•νθρώπους στά χέρια καί στό µέτωπο σύµφωνα µέ τήν προφητεία τοØ zIωάννου στήν 
zΑποκάλυψι γ’ 16-ιδ’. Γι’ αÛτό κι’Ò Çδιος Ò zIησοØς εÆδικότερα προειδοποιεÃ τόν λαόν Του 
zIσραήλ: “ΟÊ ¦ν τ± zIουδαί‘ –ς φεύγωσιν ¦πί τά Ðρη” (Ματ.κδ΄16). 
 {Ο zΑντίχριστος, λοιπόν, ¦µφανίζεται ñς ßπερδύναµις καί θεία προσωπικότης ³ 
µλλον ñς τριαδική προσωπικότης, σύµφωνα µέ τό ιγ’ κεφάλαιον τ−ς zΑποκαλύψεως, κι’ Ðχι 
ñς •πρόσωπος Ïργάνωσις, Óπως θέλουν νά πιστεύουν οÊ Μάρτυρες τοØ zIεχωβ καί τόν 
ταυτίζουν µέ τόν Ο.Η.Ε., Óπως προείπαµε. Κι’ οÊ ÒποÃοι §χουν, δυστυχäς, πλανηθ− οÆκτρäς 
στήν ©ρµηνεία τäν Γραφäν, παρά τόν ζ−λον των. Κι’ §χουν •ντικαταστήσει καί τίς 144.000 ¦κ 
τοØ λαοØ zIσραήλ µέ τήν zΟργάνωσίν των, περί τäν Òποίων ÒµιλεÃ º zΑποκάλυψις στά 
κεφάλαια ζ’ καί ιδ’. ΕÉναι δέ Óλοι τους παρθένοι κι’ •ποτελοØν εÆδικό σäµα •κολουθίας τοØ 
zIησοØ. {Ο zΑντίχριστος φέρει τόν •ριθµόν 666 (χξς), Óπως µς πληροφορεÃ τό ¦ν λόγω βιβλίο 
τ−ς zΑποκαλύψεως στό ιη’ κεφάλαιον καί ¦δάφιον 18. Κι’ Ò ÒποÃος σφραγίζει τούς •νθρώπους 
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στό µέτωπο καί στά χέρια διά πλήρη §λεγχο καί διακυβέρνησι τ−ς ζω−ς των. ΑÛτό εÉναι καί τό 
βασικώτερο σηµεÃον τ−ς •ναγνωρίσεώς του. 
 {Η βασιλεία τοØ zΑντιχρίστου τελειώνει µέ τόν δραµατικώτερον πόλεµον, πού εÉναι Ò 
¦πίλογος τ−ς •νθρωπίνης Êστορίας, πού φέρει τήν Ïνοµασία “zΑρµαγεδδών”, Óπως µς τό 
περιγράφει τό ις’ κεφάλαιον τ−ς zΑποκαλύψεως. Κι’ εÉναι Ò µεγαλύτερος παγκόσµιος πόλεµος 
¦ξ Óλων τäν πολέµων τ−ς •νθρωπίνης Êστορίας κι’ •ποτελεÃ τό §σχατο σηµεÃο τäν ¦σχάτων 
ºµερäν διά τήν ¦γκαθίδρυσιν τ−ς ¦νδόξου βασιλείας τοØ zIησοØ, º Òποία Ïνοµάζεται καί 
“χιλιετής βασιλεία”, κατά τήν Òποίαν συµβασιλεύουν µετ’ αÛτοØ πάντες οÊ •ληθεÃς καί πιστοί 
µαθητές Του. 
 {Η περιγραφή τ−ς ¦νδόξου δευτέρας ¦λεύσεως τοØ zIησοØ πρός ¦γκαθίδρυσι τ−ς 
οÛρανίας βασιλείας του περιγράφεται ßπό τοØ zIδίου τοØ zIησοØ στό κατά ΜατθαÃον 
εÛαγγέλιον κεφάλαιον κδ’ µέ τόση παραστατικότητα, òστε νά µς θυµίζη Óτι βλέπουµε ªνα 
µεγαλειäδες σύγχρονο µυθικό φίλµ τοØ Ντίσνεη. {Ο γιατρός §σκυψε πάνω στήν Βίβλο Του καί 
βρ−κε χωρίς δυσκολία τήν περικοπή κι’ –ρχισε νά τήν διαβάζη: “ΕÛθύς δέ µετά τήν θλίψιν τäν 
ºµερäν ¦κείνων, Ò »λιος θέλει σκοτισθ− καί º σελήνη δέν θέλει δώσει τό φέγγος αÛτ−ς καί οÊ 
•στέρες θέλουσι πέσει •πό τοØ οÛρανοØ καί αÊ δυνάµεις τäν οÛρανäν θέλουσι σαλευθ−. Καί τότε 
θέλει φαν− τό σηµεÃον τοØ ΥÊοØ τοØ •νθρώπου ¦ν τä οÛρανè καί τότε θέλουσι θρηνήσει πσαι αÊ 
φυλαί τ−ς γ−ς καί θέλουσιν ÆδεÃ τόν ΥÊόν τοØ •νθρώπου ¦ρχόµενον ¦πί τäν νεφελäν τοØ οÛρανοØ 
µετά δυνάµεως καί δόξης πολλ−ς…” (Ματ.κδ΄29-30). Στό Çδιο κεφάλαιο – συνέχισε Ò γιατρός – 
¦πικυρώνεται ßπό τοØ zIησοØ κι’ º προφητεία τοØ ∆ανιήλ, περί τ−ς βασιλείας τοØ 
zΑντιχρίστου: “~Οταν λοιπόν Æδ−τε τό βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως τό ρηθέν διά ∆ανιήλ τοØ 
προφήτου.” ∆έν λέγει “ßπό τοØ προφήτου” •λλά διά “∆ανιήλ τοØ προφήτου” (Ματ.κδ΄15), πού 
σηµαίνει Óτι º προφητεία δέν ¦προφητεύθη ¦κ τοØ προφήτου •λλά µέσω τοØ προφήτου. 
∆ηλαδή Ò zIησοØς µς ¦πιβεβαιώνει Óτι º προφητεία ¦δόθη ßπό τοØ ΘεοØ! 
 {Ο γιατρός ¦σταµάτησε στό σηµεÃο αÛτό καί σήκωσε τά µάτια του νά τούς κοιτάξη πού 
τόν –κουγαν όλοι τους ξαφνιασµένοι καί τροµοκρατηµένοι µέ τό βλέµµα των καρφωµένο 
¦πάνω του. Τόν ¦νατένιζαν σάν µιά πελώρια σκιά µπροστά τους. Τό πρόσωπό του δέν τό 
διέκριναν πιά καθαρά στό µισοσκόταδο τοØ κελλιοØ των •λλά º φωνή του τούς –γγιζε καί τά 
λόγια του κτυποØσαν ñς κεραυνοί ¦πάνω τους. zΕν τούτοις, Ò δάσκαλος θέλησε ν’ •ντιδράση 
µέ τήν τελευταία του ¦ρώτησι. 
 ∆άσκαλος: - Πäς εÇµεθα βέβαιοι Óτι δέν §γιναν πλαστογραφίες κι’ •ντιγραφή κατ’ 
•ποµίµησιν µεταξύ τäν δ−θεν Προφητäν; 
 Στρατηγός: - ∆ιότι ¦παληθεύβησαν κι’ ¦παληθεύονται οÊ προφητεÃες, ¦ξ Óσων •κοØµε. 
ΑÛταπόδεικτα ¦ννοεÃται, λοιπόν, δάσκαλε, Óτι δέν ßπ−ρξαν πλαστογραφίες. 
 ∆ηµοσιογράφος: - zΑφελής ¦ρώτησις, δάσκαλε. {Η •ντιγραφή κατ’ •ποµίµησιν δέν 
καταργεÃ τήν προφητεία, Óταν µάλιστα γίνεται καί κατά γράµµα. ΤοÛναντίον τήν •ναµεταδίδει. 
 Γιατρός: - }Αλλωστε, συνέχισε Ò γιατρός, δέν ßπ−ρχαν τότε καί τά µέσα ¦νηµερώσεως 
πού §χοµε σήµερα, òστε νά ßπάρξη §στω καί µία περίπτωσις πλαστογραφίας. Κι’ οÊ Προφ−τες 
τοØ zIσραήλ προεφήτευσαν εÆς διαφορετικούς τόπους καί χρόνους. ∆έν µταν σύγχρονοι, òστε 
•ποκλείεται Ò εÍς νά •ντέγραφε τόν •λλον. {Ο ∆αβίδ προφητεύει τόν 11ον π.Χ. αÆäνα τήν 
σταύρωσιν καί τήν •νάστασιν τοØ zIησοØ. {Ο {Ωσηέ προφητεύει στήν Παλαιστίνη µεταξύ τäν 
¦τäν 781-711 π.Χ. τόν θάνατον καί τήν •νάστασιν τοØ zIησοØ. {Ο Ζαχαρίας, πού µεταξύ 
–λλων, προφητεύει καί τήν ¦ξαγορά τοØ zIούδα “•ντί τριάκοντα •ργυρίων” καί τό κάρφωµα 
τäν χειρäν Του, προεφήτευσε µεταξύ τäν ¦τäν 557-525 π.Χ. zΕπίσης, Ò Çδιος προφητεύει καί 
τήν ¦πανεγκατάστασι τοØ zIσραήλ στήν γ− τäν πατέρων του. {Ο zIεζεκιήλ προεφήτευσε 
µεταξύ τäν ¦τäν 622-600 π.Χ. {Ο zIερεµίας, Ò ÒποÃος µεταξύ –λλων προφητεύει τά περί τ−ς 
σφαγ−ς τäν παίδων τ−ς Βηθλεέµ ßπό τοØ {Ηρώδου, §ζησε µεταξύ τäν ¦τäν 685-616 π.Χ. 
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 Κι’ Ò ∆ανιήλ, ªνας •πό τούς µεγαλύτερους προφ−τες, τοØ Òποίου οÊ προφητεÃες 
¦κπληροØνται •πό τήν ¦ποχή του µέχρι τäν ºµερäν µας κι’ οÊ ÒποÃες θά συνεχίσουν νά 
¦κπληροØνται µέχρι τοØ τέλους τäν ¦σχάτων ºµερäν, §ζησε µεταξύ τοØ 606-536 π.Χ. ΠοÃοι, 
λοιπόν, προφήτευσαν ñς οÊ προφ−τες τοØ zIσραήλ, òστε νά §χουν τό κύρος νά ÒµιλοØν ñς 
•πεσταλµένοι τοØ ΘεοØ; Πότε προεφήτευσαν; Τί προφήτευσαν; Καί πότε ¦ξεπληρώθησαν οÊ 
προφητεÃες των, òστε νά φέρουν τόν τίτλο τοØ προφήτου τοØ ΘεοØ; {Ο δάσκαλος εÉχε 
•ποστοµωθεÃ. Θέλησε κάτι νά π− γιά ν’ •ντιδράση •λλά δέν ¦τόλµησε. Τόν κεραυνοβολοØσε º 
σιωπή των. }Εννοιωσε ξαφνικά ¦ξουθενωµένος. Τούς εÉχε πείσει Óτι δέν ßπάρχει προσωπικός 
Θεός! Κι’ Óτι Ò Θεός εÉναι µιά ¦νεργός δύναµις καί παρουσία µέσα στήν àλη. Μιά κινητική 
•πρόσωπος δύναµις τοØ πνεύµατος. ~Οτι τό πνεØµα µταν κι’ αÛτό µιά µορφή àλης –ϋλης. Σάν 
δάσκαλος εÉχε ¦πιβληθεÃ ñς σοφός κι’ εÉχε καταφέρει νά τόν σέβωνται καί νά τόν πιστεύουν σ’ 
Ó,τι §λεγε. Καί τώρα φάνηκε στά µάτια των ªνας •δύνατος καί πτωχäν γνώσεων δάσκαλος ν’ 
•ποδείξη καί σ’ αÛτόν τόν νέον ñς •ληθεÃς τίς θεωρείες του καί νά καταρρίψη ñς φανταστικά, 
σοφιστικά καί •ναπόδεικτα τά ¦πιχειρήµατά του. {Ο γιατρός, –ν καί πολύ νεώτερός του δέν 
µταν τυχαÃο πρόσωπο. ‚Ηταν ªνας ñλοκληρωµένος ¦πιστήµων καί µέ πολλές Êστορικές, 
θεολογικές καί Βιβλικές γνώσεις. }Ενοιωθε τό βλέµµα Óλων νά τόν διαπερν σάν ρεØµα πού 
τοØ προκαλοØσε τήν ψυχή του ν’ •ντιδράση. zΑλλά πäς; Μέ τί ¦πιχειρήµατα; Καί τί νά π−; 
ΕÉχε τόσην –γνοια στά θέµατα πού •νέπτυξε Ò γιατρός. }Εµεινε γι’ •ρκετή òρα βουβός ¦νä 
Óλοι τόν ¦κοίταζαν µ’ •πορία. Τέλος, κατάφερε νά ψελλίση, χωρίς σαρκασµό κι’ εÆρωνεία, 
Óπως –λλοτε, •λλά µέ τήν Çδια •ρνητική διάθεσι νά δεχθ− πλά, Óλα αÛτά πού ßπεστήριζε Ò 
γιατρός, ñς •λήθεια περί ΘεοØ! 
 ∆άσκαλος: - Θά ³θελα περισσότερες •ποδείξεις περί τοØ προσωπικοØ ΘεοØ! ∆έν θά 
‘γίνω τό •φελές θύµα τοØ ΧριστιανισµοØ’. 
 Γιατρός: - Ναί… •λλά… πρίν γίνης τό •φελές θØµα τοØ ΧριστιανισµοØ, §γινες τό 
•φελές θύµα τοØ ßλισµοØ πού σ’ ñδήγησε ªως ¦δä, τ’ •πήντησε µ’ ©τοιµότητα κι’ 
αÛστηρότητα Ò γιατρός. {Ο δάσκαλος, –ν κι’ §νοιωσε –σχηµα, Óσο ποτέ µέ τόν ßπαινιγµό τοØ 
γιατροØ, ¦σιώπησε. }Ενοιωθε, κατά βάθος, ²ττηµένος. {Ο γιατρός εÉχε δίκηο. ‚Ηταν τό •φελές 
θύµα τοØ ßλισµοØ του. 
 Στρατηγός: - Μπράβο, γιατρέ! ΑÛτή εÉναι º •λήθεια γιά Óλους µας! ΕÇµεθα Ðντως τ’ 
•φελ− θύµατα τοØ ßλισµοØ! 
 Γιατρός: - Πάντως, οÜτε ¦γώ εÉµαι τό •φελές θύµα τοØ ΧριστιανισµοØ, Óπως ßπονοεÃς, 
συνέχισε Ò γιατρός. {Ο Χριστιανισµός µ’ ¦πρόλαβε καί µ’ §κανε µιά ²θική •ξία. {Ο 
Χριστιανισµός λατίζει τόν κόσµο πού φθίνει καί σήπεται •π’ τά µικρόβια τ−ς µαρτίας. {Ως 
θØµα τοØ ΧριστιανισµοØ εÉµαι ªνας ¦πιτυχηµένος συνεργός τ−ς •γάπης τοØ ΧριστοØ γιά τόν 
–νθρωπο. 
 ∆άσκαλος: - zΑλλά κι’ ¦σύ βρίσκεσαι µαζί µας, τ’ •πήντησε µέ κάποια δόσι 
Êκανοποιήσεως. 
 Γιατρός: - Ναί! Κι’ ¦γώ βρίσκοµαι µαζί σας •λλά Ðχι ñς θØµα τ−ς δικ−ς µου µαρτίας ³ 
¦κλογ−ς ³ τοØ ΧριστιανισµοØ, •λλά τοØ ßλιστικοØ κι’ µαρτωλοØ περιβάλλοντος στό ÒποÃο 
ζοØµε καί συνυπάρχουµε δυστυχäς, παρά τήν θέλησί µας. ΕÉµαι τό θØµα τ−ς µαρτίας τäν 
–λλων. ΕÉµαι ªνα θØµα τοØ καθήκοντος καί τ−ς •ποστολ−ς µου. ΕÉµαι τό θØµα τ−ς •γάπης γιά 
τόν –νθρωπο... 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 8ον 
 

{Ο Θεός καί º εÛθύνη τοØ •νθρώπου 
 
 Η ΦΩΝΗ τοØ γιατροØ, χωρίς σαρκασµό κι’ εÆρωνεία, •κουγόταν σταθερή καί δυνατή. 
}Αν καί τά’ λεγε µ’ §µφασι, διατηροØσε εÛγένεια καί σεµνότητα πού §κανε σ’ Óλους ¦ντύπωσι 
καί τόν διέκρινε •πό τό ¦πιθετικό πνεØµα τοØ δασκάλου. zΕν τούτοις, τά λόγια τοØ γιατροØ 
²χοØσαν καί τούς ¦ρράπιζαν τήν ψυχή σάν χαστούκια. Τά χέρια τοØ δασκάλου –ρχισαν νά 
τρέµουν ¦λαφρά καί µιά φανερή σύσπασι στά χείλη του §δειξε πόσο τόν ¦πόνεσαν. Μέ κάποια 
προσπάθεια διετήρησε τήν ψυχραιµία του, •ταίριαστη γιά τόν •πότοµο καί νευρικό του 
χαρακτ−ρα. 
 ΑÛτός Ò γιατρός, –ν καί τόσο νέος, ¦πεβάλλετο µέ τό θάρρος τ−ς πίστεώς του νά λέγη 
τήν γνώµη του καί τήν •λήθεια πού ßπεστήριζε, χωρίς νά προκαλ− ³ νά ¦ρεθίζη µ’ •πρεπεÃς 
φράσεις τό πνεØµα τοØ συνοµιλητοØ του ³ νά ¦πιδιώκη ν’ •ρέση. Παρέµενε σταθερά Ò ©αυτός 
του πού •ντανακλοØσε στό πρόσωπό του τήν εÛγένεια καί τήν •γάπη πού §λαµπε •πό τήν 
¦σωτερική χάρι µις γαλήνης και ²ρεµίας πού τόν ¦φώτιζε καί τούς µετέδιδε τό αÇσθηµα τ−ς 
βεβαιότητος κι’ •ναπαύσεως. ~Ολοι τους §νοιωθαν αÛτήν τήν διαφορά πού τούς ¦χώριζε •π’ 
τόν γιατρό. Τό δικό των πνεØµα βαρύ καί σκοτεινό µετέδιδε τήν •πελπισία καί τόν φόβο. 
zΑντίθετα, τό πνεØµα τοØ γιατροØ τούς µετέδιδε τήν σιγουριά καί τήν ¦λπίδα στή ζωή. Γι’ αÛτό, 
Óσο περνοØσε º òρα τούς γινόταν καί πιό •ναγκαÃος κι’ εÛχάριστος. 

{Ο δάσκαλος σηκώθηκε κι’ –ρχισε νά βηµατίζη •ργά - •ργά τραβäντας βαθειές 
ρουφηξιές •πό τόν καπνό του. Κάπου-κάπου τό πρόσωπό του σκοτείνιαζε •πό µιά §κφρασι 
ταραχ−ς καί φόβου. Σέ κάποια στιγµή στάθηκε καί εÉπε: 

∆άσκαλος: - ~Οταν µέ πρωτόφεραν σέ τοØτο τό κελλί ßπ−ρχε κάποιος –λλος γερο-
κατάδικος. ‚Ηταν Χριστούγεννα, καί τοØ §ψαλα τά κάλαντα. Πίστευα τότε πλά κι’ ¦γώ στήν 
παρθενική γέννησι τοØ zIησοØ ΧριστοØ καθώς τήν πιστεύουν οÊ χριστιανοί σ’ Óλο τόν κόσµο. 
Τό Çδιο βράδυ Ò γέρο-κατάδικος §γινε •γγελοØδι κι’ §ψαλλε τά κάλαντα στούς •γγέλους!  

Μόρφασε λίγο µέ τό χιοØµορ του •λλά πάλι ¦σκυθρώπιασε καί τό πρόσωπό του τ’ 
αÛλάκωσε º λύπη. zΑπό τότε δέν ξαναέψαλα… Σώπασε •πότοµα κι’ àστερα µονολόγησε. ΕÇθε 
νά µταν •λήθεια Ò Χριστός. 

{Ο γιατρός •ναστατώθηκε •πό τά λόγια του κι’ ©τοιµάσθηκε κάτι νά π− •λλά πάλι τόν 
¦πρόλαβε Ò δάσκαλος σάν ν’ •παντοØσε στόν ©αυτόν του: Ναί θέλω νά ßπάρχη ªνας 
προσωπικός Θεός! {Ο –νθρωπος τότε θά µταν •σφαλής! zΑλλά ποιός µς τό ¦πιβεβαιώνει; 

Γιατρός: - {Ο Χριστός! τοØ •πήντησε µέ σταθερότητα καί µέ τήν Çδια πίστι στήν φωνή 
του. 

∆άσκαλος: - {Ο Χριστός!... {Ο Χριστός!... Τά Çδια •κούω. Ποιός Χριστός; zΕκεÃνον 
τόν ¦σταύρωσαν σάν κακοØργο ! Ποιός Τόν ¦πίστεψε; ∆έν –κουσαν τά λόγια του; ∆έν εÉδαν τά 
θαύµατά του; }Η δέν εÉδαν τήν δυναµί Του; Γιατί τόν ¦σταύρωσαν; Γιατί πέθανε σάν 
κακοØργος; Σάν βράχος §πεσε στήν θάλασσα τοØ κόσµου καί τήν ¦τάραξε •λλά ¦χάθη. Κι’ º 
θάλασσα τοØ κόσµου συνεχίζει ν’ •φρίζη τό Çδιο! 

Γιατρός: - ∆έν ¦χάθη Ò Χριστός! Ζ−!... 
∆άσκαλος: - Γιατί πέθανε; 
Γιατρός: - Γιατί §πρεπε. 
∆άσκαλος: - Καί γιατί §πρεπε; 
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Γιατρός: - Γιά νά πλύνη µέ τό αÍµα Του τήν µαρτία µας. 
∆άσκαλος: - Ποιό αÍµα Του; ∆έν καταλαβαίνω. 
Γιατρός: - Τό αÍµα τ−ς αÆωνίου προσφορς στήν θυσία τοØ ΘεοØ γιά τόν –νθρωπο. {Ο 

Χριστός δέν •πέθανε τυχαÃα. }Επρεπε ν’ •ποθάνη. {Ο –νθρωπος §χασε τό δικαίωµα τ−ς ζω−ς 
Óταν ºµάρτησε. Τό ξαναβρ−κε µέ τόν Χριστόν, Ò ÒποÃος τόν •πεκατέστησε στή ζωή µέ τήν 
δική Του θυσία! zΕπλήρωσε zΕκεÃνος τά λύτρα τ−ς ¦ξαγορς τοØ •νθρώπου •π’ τόν αÆώνιον 
θάνατον! Γι’ αÛτό κι’ éνοµάσθη “Τό •ρνίον τό ¦σφαγµένον •πÎ καταβολ−ς κόσµου” 
(Αποκ.ιγ΄8). zΕθυσιάσθη στόν βωµό τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ ßπέρ τοØ •νθρώπου κι’ §γινε Êερεύς 
µέ “•µετάθετον Êερωσύνην” (Εβρ.ζ΄24), Óπως γράφει Ò Λόγος τοØ ΘεοØ στήν πρός {Εβραίους, 
“Ïνοµασθείς ßπό τοØ ΘεοØ •ρχιερεύς κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ” (Εβρ.ε΄10). Καί •λλοØ, στήν 
Çδια, ¦πιστολή, στό δεύτερο κεφάλαιο λέγει “zΕπειδή, λοιπόν, τά παιδία ¦µέθεξαν •πό σαρκός 
καί αËµατος, καί αÛτός παροµοίως µετέλαβεν •πό τäν αÛτäν διά νά καταργήση διά τοØ θανάτου 
τόν §χοντα τό κράτος τοØ θανάτου, τουτέστι τόν διάβολον.” (Εβρ.β΄14) 

Στρατιωτικός: - Καί γιατί νά σταυρωθ−; ∆έν ßπ−ρχε –λλος τρόπος νά σωθ− Ò κόσµος; 
Γιατρός: - zΑσφαλäς Ðχι! “{Ο µισθός τ−ς µαρτίας εÉναι θάνατος”, διεκήρυξε Ò 

ΠαØλος, στό ªκτον κεφάλαιον τ−ς πρός Ρωµαίους “τό δέ χάρισµα τοØ ΘεοØ, ζωή αÆώνιος διά 
zIησοØ ΧριστοØ ΤοØ Κυρίου ºµäν” (Ρωµ.ς΄23).{Ολόκληρον τό σύµπαν, ¦πίγεια καί ¦πουράνια 
καί καταχθόνια στηρίζονται πάνω στή δικαιοκρισία τοØ ΘεοØ! Πäς µτο, λοιπόν, δυνατόν καί 
στήν περίπτωσι τοØ •νθρώπου νά µήν Æσχύη Ò ²θικός Του νόµος; Κι’ –ν Ò Θεός δέν ¦φείσθη 
“•γγέλων µαρτησάντων” (Β΄Πετ.β΄4 και Ιούδα α΄6), γιατί νά φεισθ− “•νθρώπων”; {Η 
νοµοθεσία τοØ ΘεοØ εÉναι •µετάθετος. {Ο ²θικός Του νόµος εÉναι •δέκαστος, •παράβατος. 
}Αλλως º βουλή τοØ ΘεοØ θά µτο χωρίς ²θική •ξία. }Επρεπε, λοιπόν, κατά θείαν οίκονοµίαν 
ν’ •ποθάνη µόνον zΕκεÃνος πού δέν εÉχε µαρτήσει! }Αλλως Ò θάνατός Του δέν θά εÉχε, 
Òµοίως, ²θική •ξία ¦νώπιον τοØ ΘεοØ! 

Στρατιωτικός: - zΑσφαλäς. Συµφωνä µαζί σας στή διατύπωσι τ−ς θείας δικαιοκρισίας. 
zΑλλά δέν •ντιλαµβάνοµαι τήν •ξία τοØ σταυροØ. Γιατί νά σταυρωθ−; Γιατί ªνας τέτοιος 
θάνατος; 

Γιατρός: - zΕπειδή τώρα ¦ννόησα τήν ¦ρώτησί σας καί δέν θέλω νά σς µεταδώσω δικές 
µου σκέψεις καί ©ρµηνεÃες κι’ ¦πειδή µς δίδεται º •πάντησις πλά •πό τόν Çδιον τόν ~Αγιο 
λόγο τοØ ΘεοØ µέσω καί πάλι τοØ Παύλου, θά σς τήν διαβάσω, Óπως εÉναι γραµµένη στήν 
πρός Γαλάτας ¦πιστολήν του, κεφάλαιον γ’ καί ¦δάφια 10-15. {Ο γιατρός ξανάνοιξε τή Βίβλον 
του καί χωρίς δυσκολία βρ−κε τήν ¦ν λόγå περικοπή. zΕλπίζω, εÉπε, •πευθυνόµενος πρός τόν 
στρατιωτικόν-κατάδικον, πού τόν παρακολουθοØσε µέ Æδιαίτερη προσοχή καί σοβαρότητα, Óτι 
º Βιβλική •πάντησις θά λύση τήν •πορία σας: {Ο γιατρός –ρχισε νά διαβάζη τονίζοντας κάθε 
λέξι: “∆ιότι Óσοι εÉναι ¦ξ §ργων νόµου, ßπό κατάραν εÉναι· ¦πειδή εÉναι γεγραµµένον, 
“zΕπικατάρατος πς Óστις δέν ¦µµένει ¦ν πσι τοÃς γεγραµµένοις ¦ν τè βιβλίå τοØ νόµου, òστε 
νά πράξη αÛτά... {Ο Χριστός ¦ξηγόρασε ºµς ¦κ τ−ς κατάρας τοØ νόµου, γενόµενος κατάρα ßπέρ 
ºµäν. ∆ιότι εÉναι γεγραµµένον, “zΕπικατάρατος πς Ò κρεµάµενος ¦πί ξύλου”... (Γαλ.γ΄10-13) 

∆ηµοσιογράφος: - {Εποµένως Ò Χριστός §πρεπε νά σταυρωθ− καί νά γίνη zΕκεÃνος 
κατάρα •ντί ºµäν, •φοØ ¦π−ρε τήν θέσι τοØ µαρτωλοØ καί κατεδικάσθη διά τήν µαρτίαν τοØ 
•νθρώπου πάνω στόν σταυρόν. 

Γιατρός: - zΑκριβäς. Κι Ò –λλος λόγος εÉναι, Óτι ¦ξεπληρώθη º προφητεία διά τόν 
σταυρόν τοØ ΧριστοØ, ñς σηµεÃον •ναγνωρίσεώς Του! zΕάν Ò Χριστός δέν εÉχε •ποθάνει στόν 
σταυρόν δέν θά µτο Ò Χριστός, ~Οστις §γινε κατάρα ! Καί δέν θά µτο Ò •ναµενόµενος 
Μεσσίας, §στω κι’ –ν Ò λαός Του Τόν •πέρριψε. 

∆άσκαλος: - Τότε Ò Θεός εÉναι µόνον δικαιοσύνη, διέκοψε •πότοµα τόν γιατρόν. 
Γιατρός: - }Οχι •κριβäς Óπως τό ¦ννοεÃς. {Ο Θεός εÉναι πράγµατι δικαιοσύνη •λλά ñς 
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Θεός •γάπης! ∆ιότι º •ληθής •γάπη περιέχει δικαιοσύνη κι’ º •ληθής δικαιοσύνη περιέχει 
•γάπη! zΑγάπη χωρίς δικαιοσύνη δέν εÉναι •γάπη. {Η ²θική τάξις τοØ σύµπαντος τοØ ΘεοØ θά 
διεσαλεύετο ¦άν δέν Çσχυαν πάντοτε οÊ •ρχές τ−ς δικαιοσύνης Του. 

∆ηµοσιογράφος: - Κι’ Ò Θεός αÛτοµάτως θά §χανε καί τό δικαίωµα τ−ς δικαιοκρισίας 
Του. Κι –ν µς ¦πιτρέπεται º §κφρασις θά µτο κακό πάραδειγµα πρός µίµησι. Ποιός θά Τόν 
¦σέβετο ñς ~Αγιον καί ∆ίκαιον κριτήν; 

Γιατρός: - {Η παραµικρά •λλοίωσι τ−ς δικαιοκρισίας τοØ ΘεοØ θ’ •κύρωνε τή βάσι τ−ς 
δικαιοκρισίας Του πού εÉναι º •λήθεια κι’ º δικαιοσύνη Του! Καί θ’ •νέτρεπε τήν Æσορροπία 
τοØ σύµπαντος πού στηρίζεται ¦πάνω στόν γιον καί •µετάβλητον χαρακτ−ρα τοØ ΘεοØ! 
zΕπειδή, Óµως, º δικαιοσύνη τοØ ΘεοØ στηρίζεται ¦πί τ−ς •ληθείας καί τ−ς •γάπης, διότι Ò 
Θεός εÉναι •γάπη, κατά τή Βιβλική διατύπωσι, §στειλε τόν Χριστόν, τόν δεύτερον ©αυτόν Του! 
Τόν ΥÊόν τ−ς •γάπης Του νά πληρώση τά λύτρα τ−ς ¦ξαγορς µας •π’ τόν αÆώνιον θάνατον! 
zΑνέλαβε, λοιπόν, αÛτός Óλες τίς εÛθύνες τ−ς µαρτίας µας κι’ §γινε κατάρα ßπέρ ºµäν! Καί 
οàτω ¦µπράκτως ¦δικαιώθη º •γάπη Του! 

Στρατιωτικός: - Σ’ ¦µς, λοιπόν, τώρα •ποµένει º εÛθύνη τ−ς ¦κλογ−ς γιά νά σωθοØµε; 
{Ο Θεός, θέλετε νά π−τε, §καµε τό χρέος Του ñς •γάπη •λλά καί τό χρέος Του ñς δικαιοσύνη, 
παρετήρησε µέ κάποια ¦πιφύλαξι στή φωνή του. 

Γιατρός: - zΑκριβäς. {Ο Θεός §καµε τό χρέος Του ñς •γάπη καί ñς δικαιοσύνη! Σ’ 
¦µς •ποµένει º εÛθύνη τ−ς ¦κλογ−ς νά σωθοØµε. ~Οπως τό εÉπες. {Ο Θεός θέλει νά µς 
σώση ! Κι’ §δωσε τήν προσφορά τ−ς •γάπης Του σ’ αÛτό τό “θέλειν”: Τόν Çδιο τόν ΥÊόν του! 
zΑλλά πρέπει κι’ ¦µεÃς νά θέλουµε νά δεχθοØµε αÛτή τήν •γάπη! zΕµεÃς τά µικρά σκουλήκια 
στά πόδια Του, εÉπε, κοιτάζοντας τόν δάσκαλο µ’ ªνα χαµόγελο •νοχ−ς.  

{Ο δάσκαλος §σκυψε τό κεφάλι. ∆έν εÉναι Ò Θεός –νθρωπος οÜτε νά µεταµεληθ− οÜτε 
νά συµβιβασθ−, §στω καί κατ’ •νοχήν, µέ τήν µαρτίαν. 

∆άσκαλος: - Παραδέχοµαι κι ¦γώ αÛτό, πού λέτε, ñς •λήθεια, Óτι δηλαδή º 
δικαιοκρισία τοØ ΘεοØ πρέπει νά εÉναι •µερόληπτος. zΑλλά γιατί Ò Θεός §πλασε τόν κόσµο; 
∆έν ¦γνώριζε, κατά πρόγνωσι, τήν •ποστασία τοØ •νθρώπου; Γιατί τόν §φερε στήν àπαρξι; ∆έν 
χρειάστηκε Óµως νά συνεχίση τήν ¦ρώτησί του, ñς τελευταία σανίδα σωτηρίας στήν 
•ξιοπρέπειά του. ~Ενας µαØρος κατάδικος τόν ¦πρόλαβε µέ τήν Çδια ¦ρώτησι πού §θεσε κι’ 
αÛτός στόν γιατρό. 

Γιατρός: - Βεβαίως. {Ο Θεός κατά πρόγνωσι, προεγνώριζε τήν •ποστασία τοØ 
•νθρώπου. zΑλλά º πρόγνωσις τοØ ΘεοØ δέν θά ¦µαταίωνε, Òπωσδήποτε, τόν σκοπόν τ−ς 
δηµιουργίας, Ò ÒποÃος συνυπ−ρχε στήν βουλή τοØ ΘεοØ ñς §κφρασι •γάπης κι’ ñς λόγος 
•νάγκης τ−ς δηµιουργίας. Κι’ •ποτελεÃ τήν •πόδειξι αÛτ−ς τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ! {Η 
δηµιουργία ¦κφράζει Óλους τούς νόµους τ−ς ζω−ς τοØ ΘεοØ, τ−ς σοφίας Του καί τ−ς •γάπης 
Του! }Αλλως τί θά ¦σήµαινε º παρουσία τοØ ΘεοØ στό χάος τοØ σύµπαντος χωρίς τήν 
δηµιουργία; 

ΜαØρος: - Κι’ º δηµιουργία γιά σς τίθεται ñς •ξία πάνω •π’ τίς συνέπειες τοØ κακοØ 
καί τ−ς µαρτίας ¦πί τοØ •νθρώπου; 

Γιατρός: - zΑσφαλäς Ðχι. Γι’ αÛτό κι’ Ò Θεός ¦κάθισε στό ¦δώλιον τοØ 
κατηγορουµένου, διά τοØ zIησοØ ßπέρ τοØ •νθρώπου. Κι’ •νέλαβε Óλες τίς εÛθύνες αÛτäν τäν 
συνεπειäν διά τοØ θανάτου Του. ΟÛδείς θ’ •πολεσθ− ¦κ θελήµατος ΘεοØ! Μέ Æδία του εÛθύνη 
θ’ •πολεσθ− διότι •ρνήθηκε τήν χάρι τοØ ΘεοØ! 

ΜαØρος: - zΕν τούτοις, ßπάρχουν πολλά παράδοξα µέσα στήν δηµιουργία τοØ ΘεοØ, τά 
ÒποÃα µοØ κλονίζουν τήν ¦µπιστοσύνη, §στω κι’ –ν δέν συµφωνä µέ τό τόσον ßλιστικό πνεØµα 
τοØ δασκάλου. Γιατί π.χ. ßπάρχουν µαØροι καί λευκοί; Καί γιατί ¦γώ νά εÉµαι κατάδικος στήν 
Çδια µου τήν χώρα πού γεννήθηκα καί νά διεκδικä τά •νθρώπινα δικαιώµατά µου πού µς 
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κατεπάτησαν οÊ λευκοί, κι’ εÉναι τ’ •φεντικά στήν γ− µας; 
Γιατρός: - Ποιά εÉναι º χώρα σου; 
ΜαØρος: - {Η Νοτιοαφρικανική ~Ενωσις. 
Γιατρός: - Καί µόνο τά δικαιώµατα τäν µαύρων καταπατοØν οÊ λευκοί; }Η δέν 

καταπατοØν καί τ’ •νθρώπινα δικαιώµατα τäν λευκäν; Τ’ •νθρώπινα δικαιώµατα, •γαπητέ 
µου, •λληλοκαταπατäνται. Πότε καί ποØ οÊ –νθρωποι ¦σεβάσθησαν τά δικαιώµατα •λλήλων; 
{Η •νθρώπινη Êστορία εÉναι γεµάτη βία καί αÍµα. ΟÊ λευκοί ¦πωλοØντο δοØλοι ßπό τäν 
λευκäν καί ¦σφάζοντο ßπό τäν λευκäν, πρίν •πό τούς µαύρους. Κι’ οÊ χαµÃται µαØροι 
ºγεµόνευσαν ¦πί τäν σιµιτäν λευκäν, πρίν οÊ λευκοί ºγεµονεύσουν ¦πί τäν µαύρων. 

∆ηµοσιογράφος: - zΑλήθεια. Μήπως τό ªνα φØλο δέν ºγεµονεύει ¦πί τοØ –λλου; Πότε 
οÊ –νδρες ¦σεβάσθησαν τά δικαιώµατα τäν γυναικäν; Μήπως οÊ –νδρες τ−ς φυλ−ς σου 
σέβονται καί στήν ¦ποχή µας τά δικαιώµατα τäν γυναικäν τ−ς φυλ−ς σου καί τίς 
µεταχειρίζονται µέ Çσα δικαιώµατα; Πότε καί σέ ποιά ¦ποχή εÇδαµε νά σέβωνται οÊ –νθρωποι 
•λλήλους λευκοί ³ µαØροι; 

Γιατρός: - Πότε καί σέ ποιά §στω καί σέ χριστιανική κοινότητα εÉδες ν’ •ναγνωρίζωνται 
καί τά ¦ν Χριστè δικαιώµατα •λλήλων καί µάλιστα τäν γυναικäν ñς συγκληρονόµων τ−ς 
βασιλείας τοØ ΧριστοØ; ΟÊ –νδρες, πού ¦δίχασαν τήν zΕκκλησίαν τοØ ΧριστοØ θέλουν νά 
ºγεµονεύουν •λλήλους κι’ •σκοØν •ναξίως τήν ¦ξουσίαν ñς κεφαλή τ−ς γυναικός. Μήπως 
προηγουµένως §χουν ¦κπληρώσει τό πρός αÛτήν χρέος τ−ς •γάπης, Óπως Ò Χριστός πρίν 
χρισθ− κεφαλή τ−ς zΕκκλησίας Του; }Η πότε οÊ –νθρωποι ¦νθυµοØνται τήν ¦ντολή τοØ 
ΧριστοØ: “zΑγαπήσεις τόν πλησίον σου ñς σεαυτόν”; (Ρωµ.ιγ΄9). ~Ολοι, λευκοί και µαØροι, 
•γαποØν τό Çδιο νά ºγεµονεύουν •λλήλους. ΕÉναι τό Çδιο –δικοι. Καί Æσχύει παγκοσµίως: “Τό 
δίκαιον τοØ Æσχυροτέρου”. }Η µήπως οÊ Γερµανοί Ναζί ¦ξόντωσαν τόν λαόν zIσραήλ ¦πειδή 
µσαν µαØροι; zΑλλά ¦κτός τäν •νωτέρω θερίζετε καί τήν κατάρα τοØ Νäε κατά τοØ υÊοØ τοØ 
Χάµ, ñς •πόγονοι του: “zΕπικατάρατος Ò Χαναάν, δοØλος τäν δούλων θέλει εÉσθαι εÆς τούς 
•δελφούς αÛτοØ” (Γεν.θ΄25). {Η ¦ν λόγω κατάρα §παυσε µέν νά Æσχύη µετά Χριστόν •λλά οÊ 
συνέπειές της µένουν µέχρι τ−ς συντελείας τοØ αÆäνος. 

∆ηµοσιογράφος: - Καί γιατί Ò Νäε κατηράσθη τό παιδί του; 
Γιατρός: - Γιατί Ò Χάµ •τίµασε τόν πατέρα του Νäε. Περισσότερες λεπτοµέρειες θά 

βρ−τε στό βιβλίο τ−ς Γενέσεως κεφάλαιο θ’. 
{Ο µαØρος §σκυψε, κι’ αÛτός, τό κεφάλι •ποστοµωµένος. {Ο γιατρός εÉχε δίκιο. Ποιός 

¦σεβάσθη ποιόν; Πότε καί ποØ ¦βασίλευσε δικαιοσύνη ; Πότε καί πού ¦βασίλευσε º θεία τάξις 
•γάπης καί δικαιοσύνης στήν •νθρώπινη κοινωνία τοØ πλανήτη µας; ~Ολοι τους χαµήλωσαν τά 
µάτια ñς §νοχοι. Κι’ αÛτοί οÊ Çδιοι •ν−καν στήν τάξι τäν •σεβäν κι’ –ς µήν ³θελαν νά τό 
παραδεχθοØν. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 9ον 
 

Χριστούγεννα στήν φυλακή 
 

ΕΞΩ •πό τήν πόρτα τοØ κελλιοØ •κούστηκαν βήµατα. {Η πόρτα –νοιξε •πότοµα καί 
στό –νοιγµα τ−ς πόρτας φάνηκε Ò δεσµοφύλακας πάντα τό Çδιο βλοσυρός κι’ αÛστηρός. 
“}Εσπρωξε µέσα στό κελλί ªνα µικρό κινητό τραπεζάκι πού τό ¦φώτιζε µιά µικρή λάµπα, πού 
διέλυσε •µυδρά τό µισοσκόταδο τοØ κελλιοØ των. zΕπάνω στό τραπεζάκι ßπήρχε µιά 
µεταλλική σουπιέρα, πλαστικά πιάτα καί κουτάλια. Μαζί µ’ αÛτά, κατ’ ¦ξαίρεσιν, ßπ−ρχαν 
φροØτα σ’ ªνα καλαθένιο σκεØος καί σ’ ªνα –λλο κέϊκ µέ σταφίδες. ~Ενας κατάδικος τόλµησε 
νά τόν ¦ρωτήση: “∆έν §χει φäς •πόψε;” {Ο δεσµοφύλακας •πήντησε ξερά: }Οχι. Κόπηκε τό 
ρεØµα. Καλή σας Ðρεξι καί χρόνια πολλά!, ξαναπάντησε τό Çδιο ξερά. 

∆άσκαλος: - Χρόνια πολλά; 
∆εσµοφύλακας: - Ναί. ΕÉναι Χριστούγεννα! 
Κατάδικοι: - Χρόνια πολλά!, •πάντησαν Óλοι ξαφνιασµένοι. Τό εÉχαν ξεχάσει Óτι µταν 

Χριστούγεννα! Κι’ –λλωστε γιατί νά τά θυµοØνται στήν φυλακή; Ποιό νόηµα εÉχε γι’ αÛτούς; 
{Ο δεσµοφύλακας χωρίς νά τούς κοιτάξη, βγ−κε •πό τό κελλί των κι’ ¦κλείδωσε πάλι 

τήν πόρτα. 
ΜαØρος: - Περίεργο! Μς §φεραν φροØτα καί γλυκά!... 
Γιατρός: - ΕÉναι Χριστούγεννα, γι’ αÛτό. 
∆άσκαλος: - Κι’ –λλοτε ³τανε Χριστούγεννα •λλά δέν µς προσέφεραν φροØτα καί 

γλυκά! 
Στρατιωτικός: - }Αλλαξε Ò ∆ιευθυντής τäν φυλακäν. 
Γιατρός: - }Iσως εÉναι πιό •νθρωπιστής. 
∆ηµοσιογράφος: - ∆έν βαριέσαι. “Ολοι τους Çδιοι εÉναι, γιατρέ µου. ∆έν γίνεσαι 

∆ιευθυντής φυλακäν –ν δέν δώσης πρäτα ¦ξετάσεις κτηνωδίας. Κι’ εÉναι •νεξέλεγκτοι. Ποιός 
νά τούς κάνη §λεγχο; Ποιός µς νοιάζεται; ΕÇµεθα οÊ •πόκληροι τ−ς κοινωνίας καί τ−ς ζω−ς. 
~Ολοι οÊ κρατούµενοι κατάδικοι, Óπως ¦µεÃς, εÉναι στή διάθεσι τοØ πρώτου δεσµοφύλακα… 
~Ο,τι θέλουν µς κάνουν. ∆έν µς σώζει κανείς •π’ τά χέρια των. ΕÉναι οÊ µόνοι κύριοι τ−ς 
ζω−ς µας… 

Γιατρός: - }Οχι οÊ µόνοι. “Τίς λέγει τι καί γίνεται –ν δέν προστάξη αÛτό Ò Κύριος;” 
(Θρην.γ΄37). ~Ολα εÉναι κάτω •π’ τόν ¦λεγχο τοØ ΘεοØ. 

∆ηµοσιογράφος: - Μέ σκανδαλίζεις, γιατρέ µου, µ’ αÛτό πού λές. Πäς εÉναι δυνατόν Ò 
Θεός νά τά ¦λέγχη Óλα Óσα συµβαίνουν καί νά τά ¦πιτρέπη; ΑÛτά πού συµβαίνουν σ’ Óλον τόν 
κόσµον εÉναι •παράδεκτα γιά τήν θεία δικαιοσύνη κι’ •γάπη. 

Γιατρός: - Κι’ Óµως αÛτό πού εÉπα εÉναι º •λήθεια. Καί τά ¦λέγχει Óλα καί τά ¦πιτρέπει 
γιά νά διακρίνη κανείς τά §ργα τοØ σκότους καί τοØ ∆ιαβόλου •π’ τά §ργα τοØ φωτός καί τοØ 
ΘεοØ! Καί διά νά ¦πικαλεσθοØν οÊ –νθρωποι τόν Θεόν: “ zΕπικαλοØ ¦µέ ¦ν ºµέρ‘ θλίψεως, 
θέλω σέ ¦λευθερώσει καί θέλεις µέ δοξάσει” (Ψαλ.ν΄15). Μόνο στή θλίψι καί στήν •πόγνωσι 
θυµται Ò –νθρωπος τόν Θεόν καί ταπεινώνεται. Μόνον τότε Τόν θυµται ñς •γαθόν κι’ 
•πόλυτον Κύριον τοØ σύµπαντος καί τοØ κράζει νά τόν σώση. Καί αÛτό περιµένει τώρα Ò Θεός 
κι’ •πό σς γιά νά σς σώση. Τήν κραυγή σας καί τήν συντριβή σας… 

Νεώτερος: - zΑλλά εÇµεθα –ξιοι αÛτ−ς τ−ς τύχης, •κούσθηκε ξαφνικά º φωνή κάποιου. 
~Ολοι τους τόν •νεγνώρισαν καί τόν ¦κοίταξαν ξαφνιασµένοι. ‚Ηταν Ò νεώτερος κατάδικος. 
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Στά µάτια του καθρεπτιζόταν Ò πόνος τ−ς ψυχ−ς του. ‚Ηταν πάντα σιωπηλός κι’ 
•ποµονωµένος. {ΩµιλοØσε σπάνια ³ Óταν οÊ –λλοι τόν ßποχρέωναν νά µιλ µέ τίς ¦ρωτήσεις 
πού τοØ §θεταν. 

Κατάδικοι: - Θέλεις νά π−ς Óτι πρέπει νά µς φέρωνται Óπως µς φέρωνται; ~Οποιοι κι’ 
–ν εÇµαστε; Τόν ¦ρώτησαν Óλοι, •πότοµα κι’ §κπληκτοι. 

Νεώτερος κατάδικος: - }Οχι. {Απλäς, θέλω νά πä, Óτι εÉναι πολύ δύσκολο νά µς 
φέρωνται διαφορετικά. ΕÇµεθα §νοχοι καί ßπεύθυνοι γι’ αÛτό πού εÇµεθα. Στήν ζωή ¦κάναµε κι’ 
¦µεÃς τό κακό καί τώρα •πολαµβάνοµε… Κι’ ¦µεÃς εÇµεθα κτήνη Óπως καί αÛτοί. ~Ολοι µας 
¦δä §χοµε ¦γκληµατίσει. ΕÇµεθα ¦γκληµατίες, κλέφτες, λαθρέµποροι ναρκωτικäν, ¦πανάστες 
κ.λπ. ~Ολοι µας εÇµαστε κακοποιοί καί φονεÃς •νθρώπων. zΑδιάλλακτοι, •µετανόητοι! Κι’ –ν 
µς •φήσουν ¦λεύθερους, πάλι τά Çδια θά κάνωµε. Γιατί παραπονούµεθα; zΕγώ πρäτος 
συχαίνοµαι τόν ©αυτόν µου γι’ αÛτό πού εÉµαι καί γιά Ó,τι §κανα. Ντρέποµαι Óταν τά θυµµαι… 
∆έν θά ³θελα νά εÉχα γεννηθ−! 

ΜαØρος: - Καλά κάνεις καί ντρέπεσαι γιατί εÉσαι φονις! zΕσκότωσες τήν γυναÃκα σου. 
zΑλλά ¦γώ δέν εÉµαι φονις! 

Νεώτερος κατάδικος: - Κι’ ¦σύ εÉσαι φονις. zΑλλά –λλου εÇδους φονις! Μέσα στήν 
ψυχή σου φωλιάζει τό µÃσος κι’ º ¦πιθυµία νά σκοτώσης Óλους τούς λευκούς. Καί θά τό §κανες 
–ν µποροØσες. zΕνä ¦γώ πού ¦σκότωσα δέν τό ήθελα κι’ –ς τό §καµα. ‚Ηταν •ποτέλεσµα µις 
µέθης µαρτωλ−ς. zΑλλά τί µ’ αÛτό; ΕÛθύνοµαι καί γιά τήν µέθη καί γιά τόν φόνο. ΕÉµαι ªνας 
φονις! Γι’ αÛτό καί πονä κι’ εÉµαι δυστυχής!... ΕÇθε Ò Θεός νά µέ ¦νθυµηθ− καί µένα γιατ’ 
εÉµαι ªνας νεκρός στήν ζωή… 

Γιατρός: - ΕÞγε γιά τήν δικαιοκρισία κατά τοØ ©αυτοØ σου. ΜοØ θύµησες τήν µετάνοια 
τοØ ληστή ¦πάνω στό σταυρό! {Ο ληστής παραδέχθηκε τήν ¦νοχή του κι’ ¦ζήτησε χάρι •π’ τόν 
Χριστόν! “Μνήσθητι µου, Κύριε, Óταν §λθης ¦ν τ± βασιλεί‘ σου” (Λουκ.κγ΄41). Σέ µιά στιγµή 
χρόνου §κανε καί τά δύο βήµατα πού •παιτεÃ Ò Θεός •π’ τόν –νθρωπο κι’ –ς µταν ληστής: α) 
Μετάνοια: “{ΗµεÃς µέν δικαίως… •πολαµβάνοµεν” καί β) Πίστις: “Μνήσθητί µου, Óταν §λθης 
¦ν τ± βασιλεία σου” (Λουκ.κγ΄42). Τά δύο αÛτά βήµατα πρός τόν Χριστόν, φανερώνουν Óτι Τόν 
¦δέχθη ñς σωτ−ρα κι’ •πεσταλµένον τοØ ΘεοØ! {Η πλότης τ−ς µετανοίας κι’ º πίστις του 
στόν Χριστόν τόν §σωσαν! ΑÛτό εÉναι τό µυστικό κλειδί τ−ς σωτηρίας τοØ •νθρώπου! Νά 
δεχθ−ς αÛτό πού εÉσαι καί τήν •γαθότητα τοØ ΘεοØ! {Ο Θεός µς •γαπ! Πρέπει νά τό 
πιστέψωµε καί νά δεχθοØµε τήν θυσία τοØ ΧριστοØ ñς µοναδική εÛκαιρία τ−ς ζω−ς µας! 
~Οποιοι κι’ –ν εÇµεθα, Ó,τι κι’ –ν ¦κάναµε πρέπει νά δεχθοØµε τήν χάρι Του ¦ν µετανοί‘. 

Νεώτερος κατάδικος: - Σ’ εÛχαριστä, γιατρέ. Τά λόγια σου µέ παρηγοροØν. zΑπό τήν 
στιγµή πού µπ−κες στό κελλί µας §λαµψε φäς! zΕµάθαµε τόσα πολλά •πό σένα. {Ο Θεός σ’ 
§στειλε. ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ –λλοτε •κούσαµε αÛτά πού µς εÉπες γιά τήν χάρι καί τήν •γάπη τοØ 
ΘεοØ γιά τούς µαρτωλούς! ‚Ηµουν τόσον δυστυχισµένος κι’ •πελπισµένος πρίν §λθης. Μ’ 
¦ξύπνησες •πό τόν àπνο τοØ θανάτου. ΑÛτόν περιµέναµε Óλοι ñς φινάλε τ−ς ζω−ς µας! Μς 
ξανάφερες στήν ζωή καί µς ξανάδωσες τήν ¦λπίδα γι’ αÛτήν! {Ο Θεός νά σ’ §χη καλά! 
 ~Υστερα, ¦στράφη πρός τόν δάσκαλο καί τοØ εÉπε µ’ •γανάκτησι: ΕÉσαι Ò –γγελος τοØ 
θανάτου!... ΟÊ θεωρίες σου µς §σταζαν φαρµάκι! Κι’ οÊ ßλιστικές σου φιλοσοφίες µς 
•πόκτειναν περισσότερο •πό τούς δεσµοφύλακες. ΕÉσαι Ò µεγαλύτερος φονις •π’ Óλους τούς 
φονιάδες τ−ς γ−ς κι’–ς µήν §καµες ¦γκλήµατα Óπως ¦γώ. zΕγώ ¦σκότωσα ªναν •λλά ¦σύ τούς 
σκοτώνεις Óλους κι’ αÆωνίως. 

{Ο δάσκαλος δέν ¦σάλεψε. }Εµενε µέ τό κεφάλι σκυµµένο, ¦ξουθενηµένος κι’ 
•δύνατος ν’ •ντιδράση ³ ν’ •ντιλέξη πιά µπροστά στήν •λήθεια πού διεγράφετο τόσο καθαρή 
κι’ πλή στά µάτια Óλων. 

Γιατρός: - zΕµπρός, φίλοι µου, ¦λτε. Τό φαγητό µς περιµένει. 
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Κάποιος ¦πήδηξε µ’ ¦νθουσιασµό τρέχοντας πρός τό τραπεζάκι. Τόν •κολούθησαν 
κι’–λλοι µέ µία §κφρασι χαρς καί εÆρήνης πού δέν εÉχαν ñς τώρα νοιώσει. {Ο γιατρός τούς 
§βλεπε κι αÛτός συγκινηµένος. {Η ¦λπίδα εÉχε •γγίξει τήν καρδιά των. ‚Ηταν ªνα θαØµα! 

ΜαØρος: - Μς §χουν κοτόσουπα •πόψε. zΕσήκωσε ψηλά τό καπάκι τ−ς σουπιέρας 
κι’–ρχισε νά τό κτυπ ρυθµικά σάν ταµποØρλο. }Εσκυψαν Óλοι νά δοØν. Πράγµατι µταν 
κοτόσουπα, •νάµικτη µέ µικροκοµµένα κοµµάτια κρέας. zΑλληλοκοιτάχτηκαν κατάπληκτοι. 
~Ενας κατάδικος –ρχισε νά χορεύη ρυθµικά κάνοντας κλάκεττες, ¦νä Ò ΜαØρος συνέχιζε νά 
κτυπ σάν τάµ-τάµ τό καπάκι. ~Ενας τρίτος τούς συνώδευε µέ τά δύο κουτάλια σέ πραγµατικό 
µουσικό ρυθµό. Τό κέφι πλώθηκε σ’ Óλους καί τούς παρέσυρε σέ χορό ρυθµοØ. Τό µουσικό 
τους συγκρότηµα τό συνώδευσαν Óλοι µέ τά χέρια, πού –ρχισαν νά τά κτυποØν τό Çδιο ρυθµικά 
κι’ ªνας τέταρτος µέ τήν φυσαρµόνικά του •ναµίχθηκε σέ µιά µουσική µελωδία, πού ταίριαζε µέ 
τόν ρυθµό πού χόρευαν. {Ο γιατρός στάθηκε παράµερα, •σταύρωσε τά χέρια του σέ στάσι 
προσευχ−ς κι’ §σκυψε τό κεφάλι µένοντας •κίνητος µέ τά µάτια κλειστά. Σέ κάποια στιγµή 
σταµάτησαν καί τόν ¦κοίταξαν παραξενεµένοι. {Ο Στρατηγός, µάλιστα, τόν –γγιξε καί τόν 
¦ρώτησε: Τί §χεις, γιατρέ, ζαλίστηκες; 

Γιατρός: - }Οχι. Προσεύχοµαι. ΕÛχαριστä τόν Θεόν! Πάντοτε Τόν εÛχαριστä Óταν 
κάθοµαι στό τραπέζι. zΑλλά •πόψε Τόν εÛχαριστä Æδιαίτερα γιατί εÉναι µαζί µας. Κι’ εÉµαι 
©πταπλασίως εÛτυχισµένος γιά σς. Τώρα ξέρω γιατί βρέθηκα ¦δä µαζί σας.  

Στρατιωτικός: - {Επταπλασίως εÛτυχισµένος µέσα στήν φυλακή; 
Γιατρός: - Ναί! Μέσα στήν φυλακή! Καί µέσα στόν ~Αδη µέ τήν συνοδεία τοØ ΘεοØ, 

µπορä νά πάω καί νά εÉµαι εÛτυχισµένος! {Η χαρά τοØ ΘεοØ δέν µετριάζεται µέ τίποτε, Óταν 
zΕκεÃνος εÉναι µαζί σου. Τίποτα δέν σ’ •γγίζει. ~Οπως δέν –γγιξε º φωτιά τούς τρεÃς παÃδας 
στό καµίνι. 

Νεώτερος: - }Εχεις δίκιο, γιατρέ. zΕµεÃς τρäµε σάν ζäα χωρίς προσευχή καί συνήθως 
µαλώνοµε – τοØ •πήντησε βιαστικά καί ντροπιασµένα •λλά δίχως νά καταλάβη τό βαθύτερο 
νόηµα τäν λόγων τοØ γιατροØ. Καλά πού µλθες νά µάθωµε λίγο σεβασµό καί καλούς τρόπους. 

Γιατρός: - ∆έν εÉναι Ò καλός τρόπος. {Η προσευχή εÉναι χρέος καί σεβασµός πρός τόν 
Θεό, τοØ •πήντησε κι’ Ò γιατρός µ’ εÛγένεια. zΑλλά δέν ¦ννοοØσα αÛτό. {Ο Χριστός πάντοτε 
εÛχαριστοØσε τόν Θεόν Πατέρα Του πρίν φάγη. zΕννοοØσα πλäς τήν χαρά πού νοιώθεις τοØ 
ΘεοØ, Óταν zΕκεÃνος εÉναι µαζί σου! zΑκόµη καί στήν Κόλασι! 

Ναυτικός: - }Εχετε δίκηο. Κι’ ¦γώ κάνω τόν σταυρό µου •λλά κρυφά. ∆έν τόν κάνω 
µπροστά σ’ –λλους. 

Γιατρός: - Γιατί; 
Ναυτικός: - Νοιώθω γελοÃος. Τούς βλέπω νά µέ κοιτάζουν εÆρωνικά. 
Γιατρός: - Γιατί; 
Ναυτικός: - Γιατ’ εÉµαι λαθρέµπορος. Καί γιατί αÆσθανόµεθα Óλοι µας µειονεκτικά νά 

προσευχόµεθα στόν Θεό! ΕÉσαι Ò πρäτος –νθρωπος π’ –κουσα νά µιλ γιά τόν Θεό µέ 
εÛσέβεια, Óπως ¦σύ. Κι Òµολογä πώς µ’ ¦ντυπωσίασες. 

Γιατρός: - ∆υστυχäς Óταν τιµµε τόν Θεόν ντρεπόµεθα •λλά δέν ντρεπόµεθα γιά τήν 
•σέβειά µας, τίς µαρτίες µας καί τ’ –πρεπα λόγια µας! ∆äστε µου τώρα τά χέρια σας κι’ –ς 
προσευχηθοØµε. 

Πιάστηκαν Óλοι τους, γιά πρώτη φορά, χέρι µέ χέρι κι’ §µειναν σιωπηλοί. {Η φωνή τοØ 
γιατροØ ßψώθηκε γεµάτη λατρεία καί σέβας πρός τόν Θεόν! ~Ολοι τόν –κουγαν µέ κατάνυξι. 
∆έν εÉχαν ποτέ –λλοτε •κούσει –νθρωπο νά προσεύχεται, Óπως Ò γιατρός. Τά λόγια του 
κυλοØσαν µέσα •π’ τά χείλη του πλά καί ³ρεµα. Τό πνεØµα του §παλλε •πό συγκίνησι κι’ 
εÛλάβεια. {Η εÛχαριστία του πρός τόν Θεό τούς εÜφρανε τήν ψυχή σάν µελωδία. ‚Ηταν ªνας 
àµνος πρός τόν Θεόν! 
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 zΑκριβäς λίγο πρίν Ò γιατρός τελειώσει τήν εÛχαριστία του, º πόρτα τοØ κελλιοØ 
ξανάνοιξε καί φάνηκε Ò δεσµοφύλακας, Ò ÒποÃος, •φοØ τούς ¦κοίταξε Óλους γιά λίγο 
σαστισµένος, ξανάφυγε, χωρίς νά µιλήση, κλείνοντας πίσω του τήν πόρτα. 
 Κατάδικοι: - Τί §παθε Ò δεσµοφύλακας καί δέν µς ¦φώναξε; διερωτήθηκαν Óλοι. 
 ΜαØρος: - zΑλήθεια! ΕÉναι Ò χειρότερος •π’ Óλους. Μπαίνει καί βγαίνει µέ βρισιές! 
zΑπόψε εÆδικά δέν τόν •κούσαµε καί µς –φησε καί τό φαγητό! 
 Στρατιωτικός: - Γιά πρώτη φορά νοιώθουµε Χριστούγεννα στήν φυλακή! 
 Νεώτερος: - ~Ολοι νοιώθουµε τόν Θεό κοντά µας! ΕÞγε, γιατρέ! Μς §φερες τόν 
οÛρανό στόν ~Αδη!... 
 Μετά τό φαγητό ¦κάθησαν Óλοι γύρω του νά τόν •κούσουν. Κανείς δέν •µφέβαλλε 
πλέον γιά τήν καθαρότητά του. }Οχι, δέν µταν •π’ τό δικό τους σινάφι… Κι’ Óσο περνοØσε º 
òρα, τόσο τόν –γγιζε º ψυχή των µέ περισσότερη ¦µπιστοσύνη καί φιλία. ‚Ηταν Ò –νθρωπος 
τοØ ΘεοØ! Τόν διέκριναν τώρα ñς σοφό καί δυνατό. {Ωρισµένοι •π’ αÛτούς πού εÉχαν 
προβλήµατα µέ τήν ßγεία των, κι’ ñς τώρα προτιµοØσαν τόν θάνατον •π’ τή ζωή τ−ς φυλακ−ς, 
τοØ ¦ζήτησαν τήν γνώµη του καί τή βοήθειά του. }Ηθελαν τώρα τή ζωή! }Iσως Ò Θεός, Ò 
ÒποÃος τούς §στειλε τόν γιατρό νά τούς ¦χάριζε καί τήν ¦λευθερία πάλι. {Ο µόνος πού δέν 
συµµεριζόταν τά αÆσθήµατα αÛτά τ−ς αÆσιοδοξίας των µταν Ò δάσκαλος. Παρέµενε 
•ποµονωµένος καί βυθισµένος στίς σκέψεις του. 
 Τό µικρό •κροατήριο πού εÉχε σχηµατισθεÃ γύρω •π’ τό γιατρό κρεµόταν τώρα •π’ τά 
χείλη του. ~Ολοι τους εÉχαν περάσει πολλά χρόνια στήν φυλακή κι’ εÉχαν χάσει τήν ¦παφή µέ 
τήν §ξω ζωή καί µέ τούς δικούς των. 
 Γιατρός: - ∆έν βλέπετε ποτέ τούς δικούς σας; 
 Κατάδικοι: - Σπάνια. Είναι µεγάλη ταλαιπωρία γιά τούς ¦πισκέπτες νά §λθουν ªως ¦δä. 
{Η φυλακή µας βρίσκεται κοντά στά σύνορα τ−ς ζούγκλας καί πρέπει νά ταξιδεύουν πολλές 
ºµέρες. Κι’ Ò σταθµός τοØ τραίνου •πέχει •ρκετά χιλιόµετρα •π’ τά κάτεργα τ−ς ζούγκλας. 
Μόνον γράµµατα µς στέλνουν, κι’ αÛτά Ðχι πολύ συχνά. Μόνον γιά νά µάθουν Óτι ζοØµε καί 
νά µάθουµε Óτι ζοØνε. 
 {Ο γιατρός •ναστέναξε µέ πόνο. }Ηθελαν τήν βοήθειά του, •λλά πäς; Κι’ αÛτός τώρα 
µταν µαζί τους αÆχµάλωτος. {Η µόνη διαφορά πού τούς ¦χώριζε µταν Ò Χριστός! ΑÛτός µταν 
•θäος κι’ ³λπιζε στόν Θεόν. zΕνä αÛτοί µταν §νοχοι καί χωρίς Χριστόν! 
 Κατάδικοι: - Τί θά κάνουµε τώρα, γιατρέ; Ποιός θά µς βγάλη •πό τούτη τήν κόλασι; 
zΕδä θά ζήσωµε καί τό ßπόλοιπο τ−ς ζω−ς µας; 
 Γιατρός: - Μόνον Ò Θεός ξέρει. ∆εχθ−τε Τον ταπεινά ¦ν µετανοί‘ κι’ –ς περιµένοµε. Τά 
πάντα δυνατά στόν Θεόν! 
 Κατάδικος: - Πώς µπορεÃ τώρα Ò Θεός νά µς ¦λευθερώση; ΕÇµεθα καταδικασµένοι 
Æσοβίως. 
 Γιατρός: - Πράγµατι, Ò ποινικός νόµος δέν •κυρώνεται. zΑλλά Ò Θεός Óταν θέλη τόν 
•κυρώνει κι’ αÛτόν. }Εχει τόν τρόπον Του. ~Οταν θέλη Ò Θεός νά ¦λευθερώση κάποιον, τόν 
¦λευθερώνει: “~Οστις •νοίγει καί οÛδείς κλείει…” (Αποκ.γ΄7). {Ο Θεός συγχωρεÃ! {Ο Θεός 
¦λευθερώνει κι’ •ποκαθιστ τόν –νθρωπον στή ζωή. ~Ο,τι θέλει κάνει κι’ Óποτε θέλει. ΑÛτός 
–νοιξε τή φυλακή τοØ Πέτρου καί τόν ¦λευθέρωσε. 
 Νεώτερος: - zΑλλά Ò Πέτρος µταν µαθητής ΧριστοØ κι’ εÛσεβής! 
 Γιατρός: - zΑκριβώς. ΑÛτή εÉναι º µόνη προϋπόθεσι νά δ−ς τήν σωτηρία τοØ ΘεοØ στή 
ζωή σου. Νά γίνης πρäτα µαθητής Του ¦ν µετανοί‘ εÆλικριν± καί µόνον τότε θά φαν− Ò Θεός 
στήν ζωή σου δυνατός καί θαυµαστός! 
 Ναυτικός: - Γιατρέ µου, Óλα αÛτά πού λές φαίνοναι πλά καί τά λές πλά. zΑλλά 
©κατοµµύρια ψυχές γεννιäνται µέσα στήν µαρτία καί τήν –γνοια τοØ ΘεοØ! Πόσοι στόν 
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κόσµο γνωρίζουν τόν Χριστόν καί Τόν πιστεύουν καθώς ¦σύ; ΟÊ περισσότεροι –νθρωποι εÉναι 
θύµατα τοØ περιβάλλοντος µέσα στόν ÒποÃον γεννιäνται καί ζοØν. 
 {Ο δάσκαλος πού ñς ¦κείνη τήν στιγµή σιωποØσε τινάχτηκε ¦λαφρά σάν τόν τίναξε 
ρεØµα. “zΑκριβäς!”, φώναξε ξεσπäντας τήν ψυχή του. “Πäς, λοιπόν, εÛθύνεται Ò –νθρωπος 
γιά τό κατάντηµά του; ΑÛτό καί µένα µέ βασανίζει ñς ¦ρώτηµα. }Εστω, ñρισµένοι εÛθύνονται 
•λλά Óλοι εÛθύνονται; ∆έν ύπάρχουν κι’ •νεύθυνα θύµατα τ−ς µαρτίας;” 
 Γιατρός: - ~Ολα τά θύµατα τ−ς µαρτίας εÉναι •νεύθυνα τ’ •πήντησε µέ χαµόγελο 
συγκαταβάσεως, Ò γιατρός – γιατί Óλοι γεννιäνται µέ τό σπέρµα τ−ς µαρτίας. {Ο Θεός δέν 
µς µετρ τίς µαρτίες •λλά τήν µαρτία… {Ο Θεός µία µόνον µαρτία θά µετρήση. Τήν 
µαρτία τ−ς •πιστίας εÆς τόν Χριστόν. “Καί ¦λθών ¦κεÃνος θέλει ¦λέγξει τόν κόσµον περί 
µαρτίας καί περί δικαιοσύνης καί περί κρίσεως. Περί µαρτίας µέν διότι δέν πιστεύουσιν εÆς 
¦µέ...”, εÉπεν Ò Χριστός! Τά λόγια Του αÛτά µπορεÃτε νά τά διαβάσετε καί µόνοι σας στό κατά 
zIωάννην ΕÛαγγέλιον κεφάλαιον ις’, ¦δάφια 8-12. ~Οπως •κούσατε, º κρίσις τοØ κόσµου θά 
γίνη ¦πάνω στήν •πιστία καί στήν –ρνησι τοØ ΧριστοØ. {Ο Θεός δέν ζητ εÛθύνες •πό τόν 
–νθρωπον γιά τίς µαρτίες του καί τήν –γνοιάν του. zΑλλά θά τοØ ζητήση εÛθύνη •π’ τήν 
στιγµή πού θ’ •κούση γιά τόν Χριστόν καί δέν πιστεύση καί ßπακούση. zΑλλά ¦κτός τ−ς 
εÛθύνης πού φέρει Ò •νθρωπος •π’ τή στιγµή πού µαθαίνει τήν •λήθεια τοØ ΧριστοØ, ßπάρχει 
κι’ º εÛθύνη τ−ς συνειδήσεως πού §χει βάλει Ò Θεός µέσα στόν –νθρωπο. «∆ιότι Ó,τι δύναται νά 
γνωρισθ− περί ΘεοØ εÉναι φανερόν ¦ν αÛτοÃς. ∆ιότι Ò Θεός ¦φανέρωσε τοØτο πρός αÛτούς. 
zΕπειδή τά •όρατα αÛτοØ βλέπονται φανερäς •πό κτίσεως κόσµου νοούµενα διά τäν 
ποιηµάτων…, òστε αÛτοί εÉναι •ναπολόγητοι…”(Ρωµ.α΄19-20), µς λέγει κι Ò ΠαØλος καί µς 
διακηρύττει τή µεγάλη αÛτή •λήΘεια Óπως προείπαµε: ~Οτι Ò –νθρωπος εÛθύνεται γιά τήν 
•γνοιά του, ¦φ’ Óσον Ò Θεός •ποκαλύπτεται στόν –νθρωπο καί µέσω τäν §ργων τ−ς 
δηµιουργίας Του! {Η µακροθυµία κι’ º συγκατάβασις τ−ς •γάπης Του µς •νοίγουν τόν δρόµο 
νά Τόν γνωρίσωµε. Πλ−θος εÛκαιριäν µς δίδονται, στόν καθένα •πό µς, γιά νά µετανοήση 
καί νά πιστέψη τά λόγια τοØ ΧριστοØ, •νεξαρτήτως τοØ περιβάλλοντος πού ¦γεννήθη! Κάποτε 
Ò Θεός διεβεβαίωσε τόν zΑβραάµ, Ò ÒποÃος ¦µεσίτευσε γιά τά Σόδοµα καί Γόµορρα, Óτι δέν θά 
κατέστρεφε αÛτές τίς πόλεις ¦άν ßπ−ρχαν µόνον δέκα δίκαιοι. Καί τέλος Ò Θεός ¦δικαιώθη στήν 
•πόφασί Του, διότι καί στίς δύο αÛτές πόλεις µόνον ªνας εÛσεβής ßπήρχε, Ò Λώτ! Καί τόν 
ÒποÃον Ò Θεός διέσωσε, πρίν τίς καταστρέψη µέ τή φωτιά. zIδού º •γαθότης τοØ ΘεοØ πρός τόν 
–νθρωπον! Θά βρ−τε τήν περικοπή αÛτή στό βιβλίον τ−ς Γενέσεως ιη’ 23-33. 
 Νεώτερος: - Κι’ Óµως, γιατρέ, ¦γώ δέν εÉχα •κούσει ποτέ γιά τόν Χριστόν, 
διεµαρτυρήθη Ò κατάδικος. 
 Γιατρός: - Γιατί; Στήν χώρα σου δέν ßπάρχει χριστιανική παράδοσι κι’ Ò ²θικός νόµος; 
 Νεώτερος: - {Υπάρχει… 
 Γιατρός: - Τότε γιατί Æσχυρίζεται Óτι δέν –κουσες ποτέ γιά τόν Χριστόν; 
 Νεώτερος: - Γιατί δέν –κουσα. Σς εÉπα τήν •λήθεια. ΟÊ γονεÃς µου µταν µοντέρνοι κι 
•διάφοροι γιά τόν Θεόν! Τό µόνο πού τούς ¦νδιέφερε µταν º dοlce νita. Ποτέ δέν µ’ ¦π−γαν 
στήν zΕκκλησία. Ποτέ δέν µοØ µίλησαν γιά τόν Θεόν! 
 Γιατρός: - ∆έν •µφισβητä τήν εÛθύνη τäν γονέων σου. zΕν τούτοις, φέρεις κι’ ¦σύ τήν 
εÛθύνη. {Η κάθε χριστιανική zΕκκλησία εÉναι καί µία σηµαία ΧριστοØ! Μιά µαρτυρία 
χριστιανικ−ς πίστεως. zΑλλά ¦κτός τ−ς χριστιανικ−ς µαρτυρίας, Ò ²θικός νόµος τοØ ΘεοØ εÉναι 
γραµµένος καί µέσα στή συνείδησι τοØ •νθρώπου, òστε νά φοβται τόν Θεόν καί νά µή πράττη 
τό κακόν. {Η συνείδησις τοØ •νθρώπου εÉναι º φωνή τοØ ΘεοØ! ∆έν µπορεÃ νά µή σέ ³λεγχε 
κάποια φωνή µέσα σου Óταν §κανες τό κακό. zΑλλά τήν §πνιγες. 
 {Ο ΠαØλος γράφει στήν πρός Ρωµαίους, κεφάλαιον β’, µέ τί µέτρα Ò Θεός θά κρίνη 
τούς •νθρώπους χωρίς Χριστόν: “zΕπειδή δέν εÉναι προσωποληψία παρά τè Θεè· διότι Óσοι 
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ºµάρτησαν χωρίς νόµου, θέλουσιν καί •πολεσθ− χωρίς νόµου· καί Óσοι ºµάρτησαν ßπό νόµον 
θέλουσι κριθ− διά νόµου διότι δέν εÉναι δίκαιοι παρά τä Θεè οÊ •κροαταί τοØ νόµου •λλ’ οÊ 
¦κτελεσταί τοØ νόµου θέλουσι δικαιωθ−… οËτινες δεικνύουσι τό §ργον τοØ νόµου γεγραµµένον ¦ν 
ταÃς καρδίαις αÛτäν, §χοντες συµµαρτυροØσαν τήν συνείδησιν αÛτäν καί τούς λογισµούς 
κατηγοροØντας ³ καί •πολογουµένους µεταξύ •λλήλων” (Ρωµ.β΄11-15). 
 {Ο ²θικός νόµος, λοιπόν, τοØ ΘεοØ εÉναι κι αÛτός µιά σηµαία διαµαρτυρίας µέσα στήν 
κοινωνία τäν •νθρώπων κατά τοØ κακοØ καί “…º κρίσις τοØ ΘεοØ εÉναι κατά •λήθειαν 
¦ναντίον τäν πραττόντων τά τοιαØτα…” (Ρωµ.β΄2). Ποιά; θά διερωτηθ−τε. zΑκοØστε: “...εÆς δέ 
τούς φιλονίκους καί •πειθοØντας µέν εÆς τήν •λήθειαν, πειθοµένους δέ εÆς τήν •δικίαν, θέλει 
εÉσθαι θυµός καί Ïργή, θλίψις καί στενοχωρία ¦πί πσαν ψυχήν •νθρώπου τοØ ¦ργαζοµένου τό 
κακόν… δόξα δέ καί τιµή καί εÆρήνη εÆς πάντα τόν ¦ργαζόµενον τό •γαθόν...” (Ρωµ.β΄8-10), 
διεκήρυξε Ò ΠαØλος. {Υπάρχει, λοιπόν, Ò ²θικός νόµος τ−ς συνειδήσεως τοØ •νθρώπου. Τό 
Ρωµαϊκόν δίκαιον πού •πετέλεσε τήν βάσι τοØ δικαίου, διεθνäς, προϋπ−ρξε τοØ ΧριστοØ. 
{Εποµένως, οÊ –νθρωποι, –ν κι’ εÆδωλολάτρες εÉχαν συνείδησι τοØ δικαίου καί τοØ ²θικοØ 
νόµου. 
 Στρατιωτικός: - zΕν τούτοις, Ò ²θικός νόµος τ−ς συνειδήσεως τοØ •νθρώπου δέν •ρκεÃ 
νά τόν σώση, χωρίς τή γνäσι τ−ς Γραφ−ς. Πäς θά γνωρίση Ò –νθρωπος τήν χάρι τοØ ΧριστοØ 
¦άν δέν πιστέψη σέ προσωπικόν Θεόν καί µάθη τήν •λήθεια •π’ τόν λόγον Του; 
 Γιατρός: - Πολύ Ïρθά τό ¦τοποθέτησες. Γι’ αÛτό κι Ò Θεός §γραψε τίς διαθ−κες Του 
στήν Βίβλο γιά νά πληροφορηθ− Ò –νθρωπος τά ¦ν Χριστè δικαιώµατά του καί νά γνωρίση τόν 
Θεόν ñς προσωπικόν του Θεόν! Καί γι’ αÛτό κι’ Ò Χριστός προσέταξε τούς µαθητάς Του νά 
κηρύξουν τό εÛαγγέλιον Του εÆς πσαν τήν οÆκουµένη. 
 Ζωγράφος: - zΑλλά τί éφέλησε º Βίβλος τίς χριστιανικές κοινωνίες •φοØ º παράδοσις 
τ−ς zΕκκλησίας εÉναι τώρα ¦πάνω •π’ τή Βίβλο; Ποιός ¦νδιαφέρεται νά µελετήση τή Βίβλο; {Η 
Χριστιανική zΕκκλησία µπορεÃ νά εÉναι σήµερα ªνα σύµβολο κοιν−ς πίστεως τοØ ΘεοØ τ−ς 
Βίβλου •λλά Óλα ¦χουν µεταµφιεσθεÃ σέ δογµατική παράδοσι. Κι’ ¦νä Óλοι οÊ χριστιανοί 
πιστεύουν στόν Çδιο Θεό δέν §χουν τό Çδιο πνεØµα πίστεως καί λατρείας ³ ¦νδιαφέρον γιά τήν 
•λήθεια. ΜπορεÃ º Βίβλος, Òπωσδήποτε ν’ •ποτελ− σύµβολον σ’ Óλες τίς χριστιανικές 
zΕκκλησίες •λλά δέν προβάλλεται σ’ Óλες τίς zΕκκλησίες, ñς º µόνη διαθήκη τοØ ΘεοØ πρός 
τόν –νθρωπο, Óσον º θρησκευτική παράδοσις, πού τόν µαθαίνει νά ζ− •νεύθυνα ¦νώπιον τοØ 
ΘεοØ του. 
 Γιατρός: - }Αν καί ßπάρχει •λήθεια στά λόγια σου, ¦ν τούτοις, σοØ διαφεύγει, πάντα, º 
προσωπική εÛθύνη τοØ •νθρώπου. ∆ιότι καί στήν δική σου zΕκκλησία πού º παράδοσίς της 
εÉν’ ¦πάνω •π’ τήν Βίβλο καί στήν δική µου πού εÉναι κάτω •π’ τή Βίβλο ßπάρχει παράδοσι 
δογµατική. zΑλλά µήπως ¦ξ αÛτ−ς πρέπει νά ¦ξασθεν−ται Ò ζ−λος τ−ς προσωπικ−ς µελέτης τ−ς 
Βίβλου; Πρέπει νά Òµολογήσωµε Óτι º προσωπική µελέτη τ−ς Βίβλου •ποτελεÃ •γγαρία γιά 
ñρισµένους •νθρώπους, οÊ ÒποÃοι θέλουν νά πιστεύουν •νεύθυνα. Κι’ ¦γώ δέν θά ¦γνώριζα τήν 
Γραφή –ν δέν εÉχα προσωπικό ¦νδιαφέρον γι’ αÛτήν καί τήν •λήθεια! ∆έν πρέπει νά θεωροØµε 
ßπεύθυνο µόνον τήν παράδοσι τ−ς zΕκκλησίας γιά τήν §λλειψι ¦νδιαφέροντος, πού µς 
διακρίνει νά µελετοØµε τόν Λόγον τοØ ΘεοØ καί νά µάθωµε τήν Νέα ∆ιαθήκην Του πρός τόν 
–νθρωπον. {Ο Λούθηρος δέν ¦γνώριζε Óπως §πρεπε τήν Βίβλον. Κι º παράδοσις τ−ς 
zΕκκλησίας εÉχε καταργήσει τή Βίβλον, στήν ¦ποχή του, ñς δικαίωµα τοØ κάθε •νθρώπου νά 
τήν µελετ •λλ’ αÛτός δέν κατήργησε τό δικαιωµά του νά τήν διαβάση. 
 Ζωγράφος: - Κι Óµως ßπάρχει διαφορά καί µεγάλη εÛθύνη ©κάστης zΕκκλησίας γιά τήν 
πνευµατικότητα τοØ ποιµνίου της. Στή µία zΕκκλησία, γιατρέ µου, º Βίβλος εÉναι τό βιβλίο τοØ 
ΘεοØ γιά Óλους, §στω κι’ –ν Ïλίγοι τήν διαβάζουν συχνά κι •κόµη λιγότερον τήν µελετοØν. Καί 
στήν –λλη εÉναι τό βιβλίο τοØ ΘεοØ γιά τούς λειτουργούς Του µόνον. ΑÛτοί πρέπει νά τό 
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µελετοØν καί νά τό διδάσκουν. ΟÊ –λλοι, δηλ. τό ποίµνιον, εÉναι •µέτοχοι κι’ •νεύθυνοι. Γιατί 
νά τό διαβάσουν; 
 {Ο γιατρός κοίταξε τόν κατάδικο µ’ §κπληξι καί θαυµασµό καί τοØ εÉπε: Μ’ ¦κπλήττεις 
µέ τήν Ïρθή σου παρατήρησι. Θά πρέπει νά εÉσαι περισσότερο καλλιεργηµένος στήν γνäσι •π’ 
Óτι δείχνεις. 
 Κατάδικος: - Ναί! {Ο •δελφός µου εÉναι θεολόγος κι’ Êερεύς σέ µιά ¦κκλησία. Κι ¦γώ 
εÉµαι πτυχιοØχος τ−ς Σχολ−ς Καλäν Τεχνäν. ΕÉµαι σοσιαλιστής στά πολιτικά µου φρονήµατα 
κι’ •ντικυβερνητικός. Μ’ ¦γλύτωσε •πό τό ¦κτελεστικό •πόσπασµα º παρέµβασις τοØ •δελφοØ 
µου, Ò ÒποÃος εÉναι •ντικοµµουνιστής καί Êερεύς. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 10ον 
 

ΟÊ συνέπειες τäν ¦κλογäν τοØ •νθρώπου 
 

ΓIΑΤΡΟΣ: - Μ’ ¦κπλήττει •κόµη περισσότερο º διαπίστωσις Óτι δέν §χω νά κάµω µέ 
κοινούς κατάδικους… 

Κατάδικος: - zΑκριβäς. Γι’ αÛτό καί σς §φεραν στό κελλί µας. ΕÇµεθα º •φρόκρεµα 
στίς φυλακές αÛτές τ−ς ζούγκλας κι’ Ò θάλαµος τäν διανοουµένων, Óπως µς •ποκαλοØν, ¦δä 
εÆρωνικäς. “{Ο θάλαµος τäν δέκα”… 

{Ο γιατρός §ννοιωσε ªνα µικρό ρίγος ταραχ−ς καί συγκινήσεως νά διαπερν τό στήθος 
του σάν βέλος. Θεέ µου – µουρµούρισε – τέτοιες •νθρώπινες •ξίες, κατάδικοι!... 

Γιατρός: - Θά §πρεπε νά µοØ εÇχατε συστηθ− •π’ •ρχ−ς, ποÃοι εÉσθε. 
Ζωγράφος: - Γιατί; Προτιµµε §τσι πού σ’ ¦γνωρίσαµε πραγµατικά κι ¦σύ –ρχισες νά 

µς γνωρίζης. 
Γιατρός: - Βεβαίως, Çσως εÉναι καλλίτερα. ~Ολα §ρχονται στήν òρα τους. zΑλλά αÛτό 

µ’ ¦πιφορτίζει µέ µεγαλύτερη εÛθύνη •πέναντί σας, γιατί τώρα ξέρω Óτι δέν εÉσθε κοινοί 
κακοποιοί. Καί κατά βάθος µέ ξεκουράζει º Æδέα αÛτή νά νοιώθω Óτι εÉµαι •νάµεσα σέ 
µορφωµένους κατάδικους. 

Στρατιωτικός: - ΑÛτό µς κολακεύει πού µς λές καί σ’ εÛχαριστοØµε. zΑλλά 
Òπωσδήποτε δέν µεταβάλλει τήν θέσι µας τό µορφωτικό µας ¦πίπεδο. Κι’ εÇµεθα ßπεύθυνοι γι’ 
αÛτό πού εÇµεθα. Κανείς δέν §ζησε στά φρονήµατά του καί στούς στόχους του µέ τίς ²θικές 
•ρχές καί τούς νόµους τäν ¦ντολäν τοØ ΧριστοØ!, κι’ –ς λεγόµεθα χριστιανοί. Στήν 
πραγµατικότητα δέν §χοµε καµµία σχέσι µέ τόν Χριστόν καί τίς •ρχές Του! Στίς δ−θεν 
χριστιανικές κοινωνίες, πού ζοØµε, δυστυχäς, ¦πικρατεÃ ¦πίσης τό κλίµα τ−ς ζούγκλας, πού εÉπε 
κι’ Ò δάσκαλος. zΑλλά –ς ξαναγυρίσωµε στό θέµα µας γιατί Óλους µς ¦νδιαφέρει ¦ξ Çσου. 
ΕÇµεθα Óλοι µας ªνα ναυάγιον, •διάφορον •πό τά κίνητρα πού ξεκινήσαµε. Κι’ §χοµε •νάγκη 
παρηγορίας κι ¦λπίδος. zΕγώ, –ν καί στρατιωτικός, νοιώθω σπασµένο τό “zΕγώ” µου! Κι’ Ðχι 
µόνον τό “zΕγώ” µου •λλά καί τήν Çδια µου τήν ψυχή, πού ήθελε νά ßπηρετήση πατριωτικά 
Æδανικά µέσα στήν ζούγκλα τοØ λαοØ µας κι’ εÉδα τήν •φέλειά µου •λλά πολύ •ργά γιά µένα. 
~Ολα τραβνε µοιραίως τόν δρόµον τους. Γιατί οÊ κοινωνίες πού ζοØµε εÉναι º πραγµατική 
ζούγκλα. Στήν ζούγκλα τäν ζώων τά θηρία τρäνε Óταν πειννε, ¦µεÃς τρäµε γιά νά τρäµε… 

Γιατρός: - Λυπµαι, εÆλικρινά – εÉπε Ò γιατρός, µ’ ¦να στεναγµό πόνου πού βγ−κε •πό 
τά βάθη τ−ς ψυχ−ς του – πού δέν µπορä νά σς βοηθήσω περισσότερο •λλά θά ³θελα νά µοØ 
συστηθ−τε Óλοι τώρα, –ν θέλετε νά σς γνωρίσω καλλίτερα. 

Στρατιωτικός: - ∆έν χρειάζεται, γιατρέ, –λλη βοήθεια •π’ αÛτή πού µς §δωσες µέ τήν 
¦λπίδα τοØ ΘεοØ! zΕγώ εÉµαι τόσον δυστυχής •π’ τήν ταπείνωσι τ−ς φυλακ−ς, Óσον καί γιά τήν 
–γνοια τ−ς •ληθείας πού εÉχα στή ζωή ! Καί γιατί τά §µαθα •ργά καί µέ τόν σκληρό τρόπο! 
zΑλλά εÛχαρίστως νά γνωριστοØµε καλύτερα. 

Γιατρός: - Χαίροµαι καί γιά σς γιατί διαπιστώνω Óτι §χετε •ρκετή εÛθυκρισία καί καλή 
θέλησι γιά τήν •λήθεια τώρα τοØ ΘεοØ! zΕκεÃνο πού µ’ ¦νδιαφέρει τώρα γιά σς εÉναι νά µάθω 
µόνον τ’ Ðνοµά σας καί τό ¦πάγγελµά σας. 

Στρατιωτικός: - ΤρεÃς •πό µς εÇµαστε στρατιωτικοί κι Ò τέταρτος Ναυτικός. ΟÊ –λλοι 
ªξι •νήκουν σέ διάφορα ¦παγγέλµατα, Óπως Ò δάσκαλος, Ò δηµοσιογράφος, Ò ζωγράφος, οÊ δύο 
διαχειριστές κι’ Ò νεώτερος Óλων µας, πού ¦σκότωσε τήν γυναÃκα του, εÉναι Ò καλλιτέχνης. Τά 
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Ïνόµατά των, –ν καί δέν τ’ •γνοä, δέν τά χρησιµοποιä. Προτιµä νά τούς καλä µέ τόν τίτλο 
τους… νά µήν ξεχνµε ποÃοι εÇµαστε. Χαµογέλασε εÆρωνικά. Γιατί Ò τίτλος µς διακρίνει, –ν 
κι’ εÇµαστε τώρα τά µηδενικά κι’ οÊ •πόκληροι τ−ς ζω−ς! zΕχάσαµε τή ζωή µας •νόητα στήν 
ρουλέττα τ−ς µαρτίας καί τ−ς πλάνης! ΕÇµαστε τά ναυάγια τ−ς µωρίας τοØ “zΕγώ” µας καί 
δέν µ’ ¦νδιαφέρει πιά τίποτε. 

zΑλλά θά ήθελα νά σ’ •κούσω τώρα περί ΘεοØ! Φαίνεσαι •ρκετά δυνατός στήν γνäσι 
τ−ς Βίβλου. ∆έν µς λές •ρλοØµπες καί παραµύθια. Σέ πρόσεχα λέξι πρός λέξι τί §λεγες. Καί 
Óσα εÉπες εÉναι •κριβäς τά λόγια τ−ς Γραφ−ς. Φαίνεσαι εÆλικρινής καί Ðχι θεολόγος καριέρας 
καί δογµατιστής. Καί τώρα, γιατρέ, σ’ •κοØµε. Ποιά εÉναι º γνώµη σου γιά τήν παροØσα 
κατάστασι καί τά ²θικά ¦γκλήµατα πού ¦νεργοØνται παγκοσµίως εÆς βάρος, µάλιστα, •θώων 
πλασµάτων καί δή µικρäν παιδιäν; Γιατί; Γιατί τό ¦πιτρέπει Ò Θεός; 

Γιατρός: - {Οµολογä Óτι µέ φέρνεις σέ δύσκολη θέσι µέ τήν ¦ρώτησι πού θέτεις γιά τά 
²θικά ¦γκλήµατα καί δή εÆς βάρος τäν µικρäν παιδιäν. ∆έν ξεύρω γιατί τά ¦πιτρέπει Ò Θεός. 
Τό µόνον πού θά µποροØσα νά πä, εÉναι Óτι αÛτές εÉναι οÊ συνέπειες τ−ς µαρτίας τοØ 
•νθρώπου, τίς ÒποÃες θερίζουν •κόµη καί τά µικρά παιδιά. Συνέπειες γιά τίς ÒποÃες Ò Θεός εÉχε 
προειδοποιήσει ¦γκαίρως τόν –νθρωπο. Καί καθώς Óταν Ò –νεµος φυσ τά παρασέρνει Óλα 
χωρίς διάκρισι, Òµοίως κι’ º µαρτία Óπου ¦πεκράτησε τά ¦µόλυνε Óλα. {Η ¦πίδρασις τοØ 
περιβάλλοντος δέν κάνει διάκρισι, §στω κι’ –ν Ò zIησοØς µς διαβεβαίωσε: “Óτι οÊ –γγελοι 
αÛτäν ¦ν τοÃς οÛρανοÃς διαπαντός βλέπουσι τό πρόσωπον τοØ Πατρός µου τοØ ¦ν τοÃς 
οÛρανοÃς…” (Ματ.ιη΄10) ³ Óτι “τäν τοιούτων εÉναι º βασιλεία τäν οÛρανäν” (Μάρκ.ι΄14). 

∆άσκαλος: - Καί γιατί οÊ –γγελοι αÛτäν δέν τά διασώζουν πάντοτε; 
Γιατρός: - ∆υστυχäς Óλα ¦ξαρτäνται ¦κ τäν φυσικäν καί πνευµατικäν νόµων, πού 

ßφιστάµεθα •ναγκαστικäς Óλοι λόγω τ−ς µαρτίας! }Αλλωστε Ò λόγος τοØ ΘεοØ §δωσε 
¦γγυήσεις µόνον διά τά τέκνα τäν πιστäν: “zΕάν πιστεύσ®ς θέλεις σωθ− σύ καί Ò οÉκος σου” 
(Πράξ.ις΄31) εÉπε Ò ΠαØλος στόν δεσµοφύλακά του. Γι’ αÛτό Ò Νäε ¦σώθη µέ τήν οÆκογένειά 
του. Τό δέ Óτι: “ΟÊ –γγελοι αÛτäν ¦ν τοÃς οÛρανοÃς διαπαντός βλέπουσι τό πρόσωπον τοØ 
Πατρός µου τοØ ¦ν τοÃς οÛρανοÃς” •ντικατοπτρίζει τήν •θωότητά των. Καί τό Óτι: “τäν 
τοιούτων εÉναι º βασιλεία τäν οÛρανäν” •ποτελεÃ ¦γγύησιν τ−ς σωτηρίας των, §στω κι’ –ν Ò 
Θεός δέν κάνει πάντοτε διάκρισι ¦δä στή γ− διά τήν •πελευθέρωσιν τäν µικρäν παιδιäν, πού 
θερίζουν φυσικäς κι’ •ναγκαστικäς κι’ αÛτά τίς συνέπειες τ−ς µαρτίας! 

∆άσκαλος: - Κι’ αÛτό εÉναι δίκαιον, νά πληρώνουν τά παιδιά τίς συνέπειες τ−ς µαρτίας 
τäν γονέων ³ τοØ περιβάλλοντος; 

Γιατρός: - ∆υστυχäς, •γαπητέ µου, αÛτός εÉναι Ò νόµος τ−ς κληρονοµικότητος τ−ς 
µαρτίας καί τ−ς κατάρας! ∆ιότι ¦κ φύσεως θεωρούµεθα “τέκνα Ïργ−ς καί κατάρας” ßπό τοØ 
ΘεοØ χωρίς τήν ¦ν Χριστè πίστι! {Οµοίως καί τά τέκνα µας θεωροØνται “•κάθαρτα” κατά τόν 
νόµον τοØ ΘεοØ, πού σχολιάζει κι’ Ò ΠαØλος στήν Α’ πρός Κορινθίους ζ’14. ΑÊ συνέπειαι τ−ς 
µαρτίας εÉναι µέσα στά δικαιώµατα τοØ νόµου τ−ς κατάρας πρός πάντας •διακρίτως. }Ας µή 
µς ¦κπλήττουν λοιπόν οÊ συνέπειες τ−ς µαρτίας, οÊ κρίσεις καί οÊ θεοµηνεÃες τοØ ΘεοØ καθ’ 
ºµäν, ¦φ’ Óσον µένωµεν §ξω •π’ τήν Κιβωτόν Του πού εÉναι Ò Χριστός! Θά µς πνίξη καί 
¦µς καί τά τέκνα µας º θάλασσα τ−ς µαρτίας τοØ κόσµου, χωρίς τήν ¦ν Χριστè µετάνοια καί 
πίστι! ΑÛτός εÉναι κατά βάσιν κι’ Ò λόγος κι’ º αÆτία τ−ς κακοδαιµονίας τäν µικρäν παιδιäν 
πού ßφίστανται τίς συνέπειες τ−ς µαρτίας τοØ περιβάλλοντός των. {Η δέ •θωότης τäν παιδιäν 
δέν καταργεÃ τίς συνέπειες τ−ς µαρτίας οÜτε τήν πρόγνωσι τοØ ΘεοØ. Μόνον τό αÍµα τοØ 
ΧριστοØ σώζει καί καταργεÃ τόν κίνδυνον τäν συνεπειäν τ−ς µαρτίας. 

ΟÛδέποτε Ò Χριστός θά προέτρεπε τούς •νθρώπους γιά µετάνοια καί θά συνοµιλοØσε 
µαζί των γιά τήν µέλλουσα κρίσι –ν αÛτοί καί µόνον δέν §φεραν τήν εÛθύνη τ−ς ¦κλογ−ς των: 
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“¦άν δέν µετανοεÃτε, πάντες Òµοίως θέλετε •πολεσθ−,”(Λουκ.ιγ΄3) προειδοποιοØσε, Ò Χριστός 
τούς Φαρισαίους. }Αν κι’ Ò Θεός µακροθυµ− ßπέρ τοØ •νθρώπου, º µακροθυµία Του δέν 
σηµαίνει τήν •θώωσι τοØ •σεβοØς ³ τήν κατάργησι τ−ς κρίσεώς Του, πού πληρώνουν καί τά 
παιδιά. Γι’ αÛτό καί τά {Εβραιόπουλα ¦πλήρωσαν τήν µαρτία τäν προγόνων των Óταν αÛτοί 
§κραζαν πρός τόν Πιλάτον: “Τό αÍµα αÛτοØ –ς εÉναι ¦φ’ ºµς καί ¦πί τά τέκνα ºµäν” 
(Ματ.κζ΄25). {Η µακροθυµία τοØ ΘεοØ µακροθυµοØσε ¦πί αÆäνες, ¦ν τούτοις οÛδέποτε 
µετενόησαν κι’ •πέκηρυξαν τήν σταύρωσιν τοØ zIησοØ ³ Τόν •νεγνώρισαν ñς Κύριον καί 
Μεσσίαν των. zIδού, λοιπόν, τ’ •ποτελέσµατα τ−ς κατάρας τοØ νόµου κι’ ¦πί τοØ λαοØ Του. Κι’ 
Óπως §γραψε κι’ Ò Λουκς: “∆ιότι ºµέραι ¦κδικήσεως εÉναι αâται”. Χωρίς αÛτό βεβαίως ν’ 
•παλλάτη τούς Γερµανούς ναζιστάς τ−ς εÛθύνης τ−ς •νθρωποκτόνου δράσεώς των κατά τοØ 
λαοØ Του καί τ−ς αÆωνίου τιµωρίας των. 

∆ηµοσιογράφος: - “...τäν τοιούτων”; Τί ¦ννοεÃ; Μήπως ¦ννοεÃ µλλον ¦κείνους πού 
Òµοιάζουν στά παιδιά; 

Γιατρός: - zΑσφαλäς ¦ννοεÃ κι’ αÛτούς. 
∆ηµοσιογράφος: - zΑλλά πäς εÉναι δυνατόν – διερωτήθη καί πάλιν Ò δηµοσιογράφος 

εÆς •πάντησιν τ−ς ¦ρωτήσεώς του νά ¦ννο− Ò zIησοØς µόνον ¦κείνους πού δυνατόν νά 
Òµοιάζουν µέ τά παιδιά καί συγχρόνως ν’ •ποκλείη τά Çδια τά παιδιά, τά ÒποÃα θέτει ñς 
ßπόδειγµα καί πρότυπον τοØ ΘεοØ διά τούς •νθρώπους. Καί τäν Òποίων µάλιστα “οÊ –γγελοι 
αÛτäν βλέπουσι διαπαντός τό πρόσωπον τοØ Πατρός...”; 

Γιατρός: - ΑÛτή εÉναι º Ïρθοτέρα •πάντησις, πού τώρα ¦σεÃς Ò Çδιος ¦δώσατε στήν 
¦ρώτησί σας. {Ο zIησοØς ¦ννοοØσε πρäτον, •σφαλäς, τά µικρά παιδιά, διότι στήν καρδία των, 
Ò Θεός βλέπει τήν καθαρότητα, τήν πλότητα τ−ς •γάπης καί τό •νεύθυνον ñς πρός τήν 
µαρτίαν λόγω •γνοίας κι’ •θωότητος καί λόγω ²λικίας πού •δυνατεÃ ν’ •ντιδράση. Καί 
συγχρόνως Óλους ¦κείνους πού Òµοιάζουν σ’ αÛτά. zΕκεÃνοι, λοιπόν, πού Òµοιάζουν σ’ αÛτά 
εÛλογοØνται Óπως αÛτά, γι’ αÛτό καί µς προτρέπει Ò zIησοØς νά τούς Òµοιάσωµε. 

∆άσκαλος: - Καί πäς θά τούς Òµοιάσωµεν; 
Γιατρός: - ~Οταν νηπιάζωµεν στήν κακία καί εÇµεθα ταπεινοί: “Μακάριοι οÊ πτωχοί τä 

πνεύµατι” (Ματ.ε΄3), εÉπεν Ò Χριστός. 
∆άσκαλος: - Καί πäς θά νηπιάζωµεν στήν κακία; 
Γιατρός: - ~Οταν γίνωµε δίκαιοι. 
∆άσκαλος: - Καί πäς θά γίνωµε δίκαιοι; 
Γιατρός: - ~Οταν πιστεύσωµεν στόν Χριστόν! Καί Óταν διοικούµεθα ßπό τοØ Πνεύµατος 

τοØ ΘεοØ διότι: “~Οσοι διοικοØνται ßπό τοØ Πνεύµατος τοØ ΘεοØ, οâτοι εÉναι υÊοί τοØ ΘεοØ” 
(Ρωµ.η΄14), µς διακηρύττει Ò λόγος Του. {Ο καθένας, λοιπόν, –ς δ− τήν εÆκόνα του στό 
κάτοπτρο τäν λόγων τοØ ΘεοØ! 

∆άσκαλος: - Καί ποÃοι διοικοØνται ßπό τοØ Πνεύµατος τοØ ΘεοØ; 
Γιατρός: - ~Οσοι Τόν σέβονται καί ßπακοØνε στίς ¦ντολές Του. zΑλλ’ –ς ¦πανέλθωµεν 

στό θέµα τ−ς zΕκκλησίας διά νά §χωµε µιά πιό σφαιρική εÆκόνα τ−ς πραγµατικότητος τ−ς 
παρούσης zΕκκλησίας καί ¦ν συνεχεί‘ θά ¦πεκταθοØµε, εÆ δυνατόν, καί στ’ –λλα θέµατα. Κατ’ 
•ρχήν, θέλω νά παρατηρήσω Óτι πολλοί φανατισµένοι κι’ αÆχµάλωτοι στά δεσµά τ−ς 
¦κκλησιαστικ−ς παραδόσεως, τά ξέφυγαν καί τά ξεπέρασαν. ~Ενα ζωντανό παράδειγµα µς 
–φησε Ò Λούθηρος, Ò ÒποÃος •φοØ ¦µελέτησε τή Βίβλο, •ρνήθηκε στή συνέχεια τ−ς ζω−ς του 
νά §χη σχέσεις µέ τήν ¦κκλησιαστική του παράδοσι. }Αλλωστε, οÊ συνθ−κες τ−ς ¦ποχ−ς µας 
δέν εÉναι Óµοιες µέ τίς συνθ−κες τ−ς ¦ποχ−ς τοØ Μεσαίωνα, Óπου ¦δέσποζε Ò φόβος κι’ º 
–γνοια τ−ς Βίβλου. Στήν ¦ποχή µας º Βίβλος κυκλοφορεÃ ¦λεύθερα κι εÉναι διαδεδοµένη σ’ 
Óλον τόν κόσµον σάν ºµερήσιος τύπος καί µεταφρασµένη σέ Óλες σχεδόν τίς γλäσσες καί 
διαλέκτους. ∆έν διώκεται κανείς γιά ν’ •ποκτήση τήν Βίβλο ³ νά τήν µελετήση, Óπως –λλοτε 
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στήν ¦ποχή τοØ Λουθήρου. ∆ιότι τώρα διανέµεται ¦λευθέρως καί δωρεάν εÆς Óλον τόν κόσµον 
•πό τούς φίλους τ−ς Γραφ−ς κι’ •πό τούς ¦κκλησιαστικούς ºγέτας Óλων τäν δογµάτων, οÊ 
ÒποÃοι §χουν •νεξαρτοποιηθ− κι’ •πογαλακτισθ− •π’ τό στενό ¦κκλησιαστικό πνεØµα τοØ 
παρελθόντος. {Η Βίβλος τώρα εÉναι τό προσφιλέστερο καί πλέον διαδεδοµένο βιβλίον εÆς Óλον 
τόν κόσµον. 

Στρατιωτικός: - Μέ –λλα λόγια παραδέχεσθε Óτι º ¦κλησιαστική παράδοσις δέν 
•ποτελεÃ σοβαρόν πλέον ¦µπόδιο στήν διάδοσι καί τή µελέτη τ−ς {Αγίας Γραφ−ς. 

Γιατρός: - zΑκριβäς. {Η ¦κκλησιαστική παράδοσις –ρχισε νά ξεπερνιέται στήν ¦ποχή 
µας κι’ •πό τούς Çδιους τούς ¦κκλησιαστικούς λειτουργούς, οÊ ÒποÃοι τήν συστήνουν 
αÛτοπροσώπως καί συνηγοροØν ßπέρ αÛτ−ς. }Εχουν πιά ξεπερασθεÃ Óλα τά φράγµατα πού 
¦πρόβαλλε Ò δογµατικός φανατισµός τ−ς ¦κκλησίας τοØ παρελθόντος κι’ º •λληλοεµπάθεια 
τäν ¦κκλησιαστικäν •ντιθέσεων. {Ο ¦ρχοµός τοØ Κυρίου εÉναι πλέον πλησίον καί 
¦κπληροØνται Óλες οÊ Βιβλικές διακηρύξεις τäν τελευταίων ºµερäν διά τήν ©τοιµασίαν αÛτ−ς 
τ−ς µεγάλης ºµέρας τοØ Κυρίου µας! Καί µέ διαστηµοπλοϊκή ταχύτητα πλώνεται τό φäς τοØ 
εÛαγγελίου σ’ Óλον τόν κόσµον. ∆ιότι πρέπει νά προηγηθ− º διάδοσις τοØ εÛαγγελίου πρίν §λθη 
Ò Χριστός. 

Στρατιωτικός: - {Εποµένως, Ò ²θικός νόµος τ−ς •νθρωπίνης συνειδήσεως, Ò ÒποÃος θ’ 
•ποτελοØσε – κατά τόν •πόστολο Παύλο – τό κριτήριον τοØ ΘεοØ •νάµεσα σέ zIουδαÃο 
κι’zΕθνικό, ¦ξασθενεÃ καί προοδευτικά •ντικαθίσταται •π’ τήν Νέα ∆ιαθήκη τοØ zIησοØ! 

Γιατρός: - }Οχι •κριβäς. {Ο ²θικός νόµος τοØ ΘεοØ παραµένει στήν συνείδησι τοØ 
•νθρώπου ñς τό βασικό κριτήριον τäν ¦κλογäν του. Χωρίς τόν ²θικόν νόµον τ−ς συνειδήσεως 
Ò –νθρωπος δέν δύναται νά κάνη πνευµατικές κι’ ²θικές ¦κλογές. {Ο ²θικός νόµος κι’ Ò φόβος 
τοØ ΘεοØ στή συνείδησι τοØ •νθρώπου •ποτελοØν τόν πρόδροµο στήν τελική ¦κλογή τοØ 
•νθρώπου γιά τόν zIησοØ, τόν µόνον Κύριον τ−ς ζω−ς του. 

{Ο ²θικός νόµος τ−ς συνειδήσεως δέν καταργείται. ΕÉναι º µόνιµη φωνή τοØ ΘεοØ 
µέσα στόν •νθρωπο. {Η µόνη φωνή πού τόν κατευθύνει στήν Òδό τ−ς δικαιοσύνης καί τοØ 
ßπενθυµίζει τόν φόβον τοØ ΘεοØ καί τό χρέος του πρός αÛτόν, εÇτε Ò –νθρωπος γνωρίζει εÇτε 
•γνοεÃ τόν γραπτόν πνευµατικόν καί ²θικόν νόµον καί τήν δοθεÃσα χάρι διά τοØ zIησοØ, θά 
κριθ− βάσει τοØ ²θικοØ νόµου καί τ−ς συνειδήσεώς του. ∆ηλαδή κατά τά §ργα του: “Καί 
¦κρίθησαν οÊ νεκροί ¦κ τäν γεγραµµένων ¦ν τοÃς βιβλίοις κατά τά §ργα αÛτäν” (Αποκ.κ΄12). 
{Εποµένως, τά §ργα, –ν καί δέν µς σώζουν, διότι καταργοØν τήν χάρι καί τό νόηµα τοØ 
ΣταυροØ, ¦ν τούτοις θά µς κρίνουν! ∆ιότι ¦κ τäν ¦κλογäν τ−ς καρδίας •κολουθοØν οÊ 
συνέπειες τοØ καλοØ ³ τοØ κακοØ. Προσφάτως µάλιστα ³κουσα γιά τήν Êστορία ©νός •νθρώπου 
στήν {Ελλάδα, πού ¦πικυρώνει αÛτά πού σς λέγω: ~Οτι µετενόησε, χωρίς τήν ¦πέµβασι 
κανενός καί χωρίς νά γνωρίζη τήν Βίβλον. zΑπό µόνος του µλθε εÆς ©αυτόν καί µετενόησε καί 
παρεδόθη στήν •στυνοµία κι’ ¦πέστρεψε τά κλοπιµέα στούς δικαιούχους κι’ •νέλαβε πσα 
εÛθύνη τ−ς ¦νοχ−ς του κι’ ¦δέχθη •διαµαρτύρητα τήν καταδίκη τ−ς φυλακίσεώς του. zΑπό 
λόγους σεβασµοØ καί λεπτότητος δέν ¦πιθυµä ν’ •ναφερθä στ’ Ðνοµα του –ν κι’ Óλοι στήν 
`Ελλάδα τόν γνωρίζουν διότι º παράνοµη δρσις του •πησχόλησε ¦πί καιρä τήν κοινή γνώµη 
καί τόν τύπον. Ποιά δύναµις, λοιπόν, τόν µετεµόρφωσε σέ “σκεØος τιµίας χρήσεως”; Ποία •λλη 
•π’ τήν Çδια του τήν συνείδησιν, πού Ò Θεός ¦χρησιµοποίησε γιά τήν µετάνοιάν του πρός 
σωτηρίαν του, Óπως ñµολόγησε κι’ Ò Çδιος. 

Στρατιωτικός: - zΕν τοιαύτη περιπτώσει, δέν θά κριθοØνε Óλοι οÊ –νθρωποι µέ τά αÛτά 
κριτήρια; 

Γιατρός: - zΑσφαλäς Ðχι. ~Ολοι οÊ –νθρωποι •νά τούς αÆäνες δέν εÉχαν τό Çδιο φäς 
καί τήν Çδια γνäσι τ−ς Βίβλου! zΑλλά §χουν τήν Çδια εÛθύνη βάσει τοØ ²θικοØ νόµου τοØ 
ΘεοØ! Γι’ αÛτό κι’ Ò •πόστολος ΠαØλος διεκήρυξε: “∆ιότι Óσοι ºµάρτησαν χωρίς νόµου 
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θέλουσιν καί •πολεσθ− χωρίς νόµου…” (Ρωµ.β΄12). ∆ηλαδή, Óσοι ºµάρτησαν µή γνωρίζοντες 
τόν ²θικόν γραπτόν νόµον τοØ ΘεοØ, θά κριθοØν •πό τόν ²θικόν κι’ –γραφον νόµον τ−ς 
συνειδήσεως των κι’ •πό τό φäς πού εÉχαν κι’ Ðχι βάσει τοØ γραπτοØ νόµου, τόν ÒποÃον 
•γνοοØσαν. Γι’ αÛτό καί εÉναι γραµµένο µέ τό αÛτό πνεØµα: “zΕκεÃνος δέ Ò δοØλος Óστις 
γνωρίσας τό θέληµα τοØ κυρίου αÛτοØ, δέν ºτοίµασεν, οÛδέ §καµε κατά τό θέληµα αÛτοØ, θέλει 
δαρθ− πολύ. ~Οστις Óµως µή γνωρίσας §πραξε –ξια δαρµäν, θέλει δαρθ− Ïλίγον. ΕÆς πάντα δέ 
εÆς τόν ÒποÃον ¦δόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεÃ παρ’ αÛτοØ” (Λουκ.ιβ΄47-48). {Οµοίως, καί στό 
βιβλίο τ−ς zΑποκαλύψεως εÉναι γραµµένο: “Καί εÉδον τούς νεκρούς µικρούς καί µεγάλους 
Êσταµένους ¦νώπιον τοØ ΘεοØ. Καί τά βιβλία ²νοίχθησαν. . . καί ¦κρίθησαν οÊ νεκροί ¦κ τäν 
γεγραµµένων ¦ν τοÃς βιβλίοις κατά τά §ργα αÛτäν” (Αποκ.κ΄12). 

Μή µοØ π−τε Óτι τό “οÛ φονεύσεις” πού εÉναι ¦ντολή Βιβλική, δέν •ποτελεÃ συγχρόνως 
καί ¦ντολήν ²θικήν –γραφον διά κάθε –νθρωπο; {Ο •πόστολος ΠαØλος γράφει, ¦πίσης, κάτι 
πολύ •ποκαλυπτικό στήν πρός Ρωµαίους ¦πιστολή τοØ κεφαλαίου α’ καί ¦δάφιον 28 γιά τήν 
εÛθύνη τοØ •νθρώπου: “Καί καθώς •πεδοκίµασαν τό νά §χωσιν ¦πίγνωσιν τοØ ΘεοØ, 
παρέδωσεν αÛτούς εÆς •δόκιµον νοØν, òστε νά πράττωσι τά µή πρέποντα@” (Ρωµ.α΄28). {Ο δέ 
zIησοØς τό ¦πικυρώνει ¦πιγραµµατικά: “ΟÊ –νθρωποι ²γάπησαν τό σκότος µλλον παρά τό 
φäς…” (Ιωάν.γ΄29). 

Καί πäς εÉναι δυνατόν ªνα νεØµα εÆλικρινοØς ¦πιθυµίας γιά τήν •λήθεια πού θά 
γεννηθ− στό πνεØµα τοØ •νθρώπου Ò καρδιογνώστης Θεός νά µή τό δ− καί νά µή •νταποκριθ−; 
{Ο Θεός δέν •πορρίπτει τόν –νθρωπο διά λόγους •γνοίας ³ διά λόγους •δυναµίας καί µαρτίας 
πού §πραξε •λλά µόνον διά λόγους •πιστίας καί κακ−ς θελήσεως. {Ο Θεός “γίνεται 
µισθαποδότης εÆς τούς ¦κζητοØντας αÛτόν…” (Εβρ.ια΄6). Καί κάτι –λλο: “Καί τόν ¦ρχόµενον 
πρός ¦µέ δέν θέλω ¦κβάλει §ξω…” (Ιωάν.ς΄37), διακηρύττει Ò Χριστός! zΕάν •πιστäµεν, 
zΕκεÃνος µένει πιστός… ∆ηλαδή στήν •γάπη Του καί στούς λόγους Του. 

{Η συνείδησις, λοιπόν, τοØ •νθρώπου κι’ º θέλησίς του πρέπει νά προηγοØνται κι’ Ðχι º 
γνäσις του. ΑÛτή •κολουθεÃ. ΟÊ ¦κλογές τ−ς θελήσεώς µας εÉναι º µόνη εÛθύνη τ−ς ζω−ς µας. 
“Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε τήν καρδίαν σου, διότι ¦κ ταύτης αÊ ¦κβάσεις τ−ς ζω−ς”, λέγει Ò 
Λόγος τοØ ΘεοØ στό βιβλίο τäν Παροιµιäν, κεφάλαιον δ’ καί ¦δάφιον 23. Πολλοί –νθρωποι 
δέν γνωρίζουν τόν Χριστόν καί τήν Βίβλον Του, Óπως ¦γώ. zΑλλά δέν εÉναι στήν φυλακή Óπως 
¦σεÃς… 

~Ολοι τους §σκυψαν τό κεφάλι κι’ ¦σιώπησαν πάλι. {Ο γιατρός εÉχε τό δίκιο. {Η 
εÛθύνη τ−ς φυλακ−ς των εÉναι δική των εÛθύνη. Ποιός θά τολµοØσε νά Æσχυρισθ− Óτι δέν µταν 
ßπεύθυνος γιά τόν ¦αυτόν του; }Η Óτι µταν τό θύµα τ−ς •γνοίας τοØ ²θικοØ νόµου; Ποιός 
τολµοØσε τώρα νά Æσχυρισθ−, Óτι, Ó,τι §πραξε, δέν τό §πραξε µέ θέλησι καί µέ κάποια ¦πίγνωσι 
τäν συνεπειäν τοØ καλοØ ³ τοØ κακοØ; {Η συνείδησίς των εÉχε •ρχίσει νά ξυπν κι º µνήµη 
των νά θυµται… 
 {Ο γιατρός δέν συνέχισε. Τούς παρακολουθοØσε σιωπηλός καί περίµενε. Τέλος, ªνας 
τόλµησε νά διακόψη τή σιωπή των. 

ΜαØρος: - Καί τώρα τί κάνοµε; 
Γιατρός: - Νά µετανοήσετε καί νά ¦πικαλεσθ−τε τό Ðνοµα τοØ ΧριστοØ! Μόνον τότε θά 

σς δεχθ− καί θά σς σώση! {Ο Θεός •πέστειλε τόν ΥÊόν Του Σωτ−ρα τοØ κόσµου! {Αρπξτε 
τό σωσίβιον τοØ ΘεοØ νά σωθ−τε. Χωρίς τόν Χριστόν πού εÉναι τό σωσίβιον τοØ ΘεοØ γιά τόν 
–νθρωπο δέν µπορεÃτε νά σωθ−τε. }Εχετε προκαταβολικäς ναυαγήσει µεσ’ τόν éκεανό τ−ς 
µαρτίας πού πέσατε καί βρίσκεσθε. “ΑÛτός εÉναι Æλασµός περί τäν µαρτιäν ºµäν” 
(Α΄Ιωάν.β΄2). ΑÛτός, λοιπόν, εÉναι τό σωσίβιον. 
 {Ο δάσκαλος τούς –κουγε βυθισµένος στίς σκέψεις του κι •ποτραβηγµένος στήν γωνιά 
του. Τά λόγια τοØ γιατροØ τόν εÉχαν ¦πηρεάσει κι’ •ναστατώσει •λλά δέν τόν εÉχαν •κόµη 
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µεταπείσει, Óτι πραγµατικά Ò Χριστός µταν Θεός κι’ Ò προσδοκώµενος Μεσσίας! Τόν 
¦βασάνιζαν •κόµη ñρισµένα ¦ρωτήµατα. Γιατί οÊ zIουδαÃοι •πέρριψαν τόν Χριστόν καί τά 
θαύµατά Του; Καί γιατί Ò Χριστός δέν ¦φανερώθη καί στούς zIουδαίους µετά τήν zΑνάστασί 
Του καί στούς Ρωµαίους σταυρωτάς Του, òστε νά τόν παραδεχθοØν; Κάποια στιγµή, λοιπόν, Ò 
γιατρός –κουσε τόν δάσκαλο νά τόν ¦ρωτ: 

∆άσκαλος: - Πäς εÉναι βέβαιον, Óτι οÊ µαθητές τοØ zIησοØ δέν κατέφυγαν στό 
τέχνασµα τ−ς zΑναστάσεώς Του; Καί πäς εÉναι βέβαιον Óτι δέν Ëδρυσαν νέαν zIουδαϊκήν 
θρησκείαν; Γιατί Ò zIησοØς δέν ¦φανερώθη σ’ Óλο τό πλ−θος τäν zIουδαίων µετά τήν 
zΑνάστασί Του; 

Γιατρός: - Βεβαίως •ποκλείεται, διότι Ò ΠαØλος µταν Ò διώκτης τäν µαθητäν τοØ 
zIησοØ, πρίν κι’ αÛτός γίνει µαθητής Του: {Ο Λουκς στίς Πράξεις του γράφει: “{Ο δέ Σαύλος 
πνέων §τι •πειλήν καί φόνον κατά τäν µαθητäν τοØ Κυρίου, µλθε πρός τόν zΑρχιερέα κι’ 
¦ζήτησε παρ’ αÛτοØ ¦πιστολάς… ¦άν εàρη τινάς –νδρας τε καί γυναÃκας φέρη δεδεµένους εÆς 
{Iερουσαλήµ…” (Πράξ.θ΄1-2).  Κι’ Ò ΠαØλος τ’ ÒµολογεÃ στήν Α’ Κορινθίους: “∆ιότι ¦γώ εÉµαι 
Ò ¦λάχιστος τäν •ποστόλων· διότι δέν εÉµαι –ξιος νά Ïνοµάζωµαι •πόστολος διότι κατεδίωξα τήν 
¦κκλησίαν τοØ ΘεοØ” (Α΄Κορ.ιε΄9). 

ΑÛτός Ò ΠαØλος µταν συνυπεύθυνος καί στόν θάνατο τοØ πρωτοµάρτυρος Στεφάνου. 
∆έν γίνεται ξαφνικά κανείς •πό διώκτης µαθητής. {Η µεταβολή αÛτή εÉναι •ποτέλεσµα ©νός 
συνταρακτικοØ γεγονότος πού §λαβε χώρα στήν ζωή τοØ Παύλου καί πού µς τό περιγράφει καί 
πάλιν Ò Λουκς στίς Πράξεις τäν zΑποστόλων, κεφάλαιον θ’. «zΕνä δέ πορευόµενος 
¦πλησίαζεν εÆς τήν ∆αµασκόν, ¦ξαίφνης ³στραψε περί αÛτόν φäς •πό τοØ οÛρανοØ καί πεσäν ¦πί 
τήν γ−ν ³κουσε φωνήν λέγουσα πρός αÛτόν, Σαούλ, Σαούλ, τί µέ διώκεις; Καί εÉπε, Τίς εÉσαι, 
Κύριε; Kαί Ò Κύριος εÉπεν, zΕγώ εÉµαι zIησοØς τόν ÒποÃον διώκεις…” (Πράξ.θ΄3-4). 

{Η µεταβολή, λοιπόν, τοØ Παύλου µτο •ποτέλεσµα αÛτοØ τοØ Ïράµατος τοØ zIησοØ. 
Καί τοØ Òποίου ³κουσε τήν φωνή νά τόν •ποκαλ− Σαούλ. ∆έν µεταβάλλεται ªνας ΠαØλος, 
φανατικός zIουδαÃος καί διώκτης τäν Χριστιανäν γιά µιά ßποθετική zΑνάστασι τοØ zIησοØ! 
Καί στή συνέχεια νά ßφίσται σ’ Óλη του τή ζωή διωγµούς καί φυλακές καί τέλος ªνα µαρτυρικό 
θάνατο! {Οµοίως κι’ Óλοι οÊ zΑπόστολοι εÉδαν τόν zIησοØν “πορευόµενον εÆς τόν οÛρανόν” 
(Πράξ.α΄11). {Η zΑνάληψις τοØ zIησοØ ¦νώπιον τäν zΑποστόλων •ποτελοØσε τήν οÛράνια 
µαρτυρία Óτι µταν ΥÊός τοØ ΘεοØ! Μετά τήν zΑνάληψι τοØ zIησοØ •κολούθησε º 
Πεντηκοστή. Καί τό γεγονός αÛτό τ−ς Πεντηκοστ−ς §γινε φανερό σ’ Óλο τό πλ−θος τäν 
zIουδαίων καί τäν παρεπιδηµούντων ξένων: “Καί καθώς §γινε º φωνή αàτη, συν−λθε τό πλ−θος 
καί συνεταράχθη, διότι ³κουον αÛτούς εÍς ªκαστος λαλοØντας µέ τήν ίδίαν αÛτοØ διάλεκτον” 
(Πραξ.β΄6). 

Στρατηγός: - Θέλετε νά π−τε, λοιπόν, ¦άν µοØ ¦πιτρέπετε, Óτι ¦κτός τäν θαυµασίων πού 
εÉδαν οÊ zΑπόστολοι στή ζωή τοØ zIησοØ, ¦σφραγίσθη º Óλη µαρτυρία Του περί τοØ ΠοÃος µτο 
µέ τήν οÛράνια µαρτυρία τ−ς zΑναστάσεώς Του, τ−ς zΑναλήψεώς Του καί τ−ς Πεντηκοστ−ς! 
zΕχθροί καί φίλοι, λοιπόν, Τόν εÉδαν καί πρίν καί µετά τήν zΑνάστασί Του. 

Γιατρός: - zΑκριβäς. {Ο δέ ΠαØλος συµπληρώνει: “… µετά ταØτα ¦φάνη εÆς 
πεντακοσίους καί ¦πέκεινα •δελφούς διά µις…” (Α΄Κορ.ιε΄6). zΕάν κάποτε εÉχαν τόν zIησοØ 
ñς προφήτην οÊ µαθητές Του ³ διδάσκαλον, τώρα Τόν εÉδαν ñς Θεόν! ‚Ητο πλέον 
¦πιβεβαιωµένον καί ßπό τοØ ΘεοØ µετά τήν zΑνάστασίν Του Óτι Ò zIησοØς µταν Ò 
προσδοκώµενος Μεσσίας! ~Ολοι οÊ –λλοι, πρό ³ µετά τόν zIησοØ µταν Êδρυτές θρησκείας 
χωρίς κανένα προσωπικό Θεό καί µήνυµα ζω−ς γιά τόν –νθρωπο. Παρουσίαζαν φιλοσοφία 
²θικ−ς χωρίς προσωπικόν Θεόν zΑγάπης! Χωρίς τήν ¦λπίδα τ−ς ζω−ς πού εÉναι Ò Χριστός! ΟÊ 
zΑπόστολοι •πέθανον ñς µάρτυρες. Γιατί; {Ο µαρτυρικός των θάνατος ¦πικυρώνει τήν 
γνησιότητα τ−ς πίστεώς των! 
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∆άσκαλος: - zΑλλά καί πολλοί –λλοι •πέθαναν γιά τά Æδανικά των, •πήντησε 
κοιτάζοντας τόν γιατρόν µέ τό εÆρωνικό του πάντα χαµόγελο. ∆έν •ποτελοØν, λοιπόν, οÊ 
zΑπόστολοι καµµία ¦ξαίρεσι. 

Γιατρός: - Ναί, πράγµατι, πολλοί •πέθαναν γιά τά Æδανικά των •λλά ποτέ κανείς γιά τό 
ψέµµα. Κι’ Ò Χριστός δέν µταν ªνα ψέµµα, µταν º •λήθεια! Καί χαίροµαι εÆλικρινäς γι’ αÛτές 
τίς ¦ρωτήσεις πού µοØ §θεσες, δάσκαλε. Μέ βοήθησαν πολύ νά Òλοκληρώσω µέ •διάσειστα 
στοιχεÃα τήν θείαν Του προέλευσιν! Κανείς δέν διέψευσε τήν Êστορική •λήθεια τ−ς ßπάρξεώς 
Του, τήν θείαν Του διδασκαλία, τήν Σταύρωσί Του καί τήν zΑνάστασίν Του! 

~Ολα τά Êστορικά ντοκουµέντα, γραπτά ³ προφορικά, ¦πιβεβαιώνουν τήν Êστορική 
•λήθεια τοØ zIησοØ καί τäν διωγµäν πού ßφίσταντο οÊ πρäτοι χριστιανοί καί τόν µαρτυρικόν 
των θάνατον ßπέρ τοØ zIησοØ! Γιατί; 

~Οσον •φορ τήν δεύτερη ¦ρώτησί σου: “Γιατί Ò zIησοØς δέν ¦φανερώθη στούς 
διäκτας Του zIουδαίους καί σταυρωτάς του Ρωµαίους”, º •πάντησις εÉναι πλή κι ¦δόθη ßπό 
τοØ zIησοØ στήν Êστορία τοØ Λαζάρου: “ΟÛδέ ¦άν τις •ναστηθ− ¦κ νεκρäν θέλουσι πεισθ−” 
(Λοθκ.ις΄31). {Εποµένως, µταν περιττόν νά ¦µφανισθ− στούς διωκτάς Του γιά νά τούς πείση. 
{Ο κακ−ς θελήσεως καί κακ−ς πίστεως –νθρωπος ποτέ δέν πείθεται Ó,τι καί –ν δ−! Πολλοί 
περισσότερον οÊ zIουδαÃοι θά ¦πείθοντο σ’ ªναν •ναστηµένον zIησοØ! Τόν {ΟποÃον εÉχαν 
•ποκηρύξει κι’ αÛτόν καί τά θαύµατά Του ñς προερχόµενα µάλιστα ¦κ τοØ ∆ιαβόλου! zΕάν 
τώρα Τόν ñµολογοØσαν τόν zIησοØ ñς •ναστηµένον ¦κ τοØ ΘεοØ, ñµολογοØσαν τήν ¦νοχή 
των κι’ •πεκήρυτταν τούς ©αυτούς των ñς θεοµάχους κι’ –ξιους θανάτου… Τό µόνον, λοιπόν, 
πού τούς •πέµενε γιά νά προστατεύσουν τούς ©αυτούς των •π’ τήν Ïργήν τοØ λαοØ πού θά 
ξεσποØσε Óτι τόν ¦πλάνησαν κι ¦σταύρωσαν τόν Μεσσίαν των, µταν νά ¦πιµείνουν στήν 
•ποκήρυξί Του! }Αν δέν ¦δέχθησαν τήν µαρτυρίαν τäν θαυµάτων Του, γιατί θά ¦δέχοντο τήν 
µαρτυρίαν τ−ς •ναστάσεώς Του; }Η δέν τήν διέψευσαν, Óταν δέν ηâραν τό σäµα τοØ zIησοØ 
µετά τρεÃς ºµέρες στόν Τάφο Του; Ποιά µτο º •ντίδρασίς των; zΑκοØστε την Óπως τήν 
περιγράφει Ò ΜατθαÃος. Κι’ αÛτή εÉναι º •πάντησι πού ζητς: {Ο Χριστός ¦φανερώθη καί 
στούς zIουδαίους µετά τήν zΑνάστασίν Του •λλά µέ τόν δικό Του τρόπο. Κι’ Ðχι τόν •φελ− 
πού ¦ννοεÃς: “zIδού, τινες τäν φυλάκων, ¦λθόντες εÆς τήν πόλιν, •πήγγειλαν πρός τούς •ρχιερεÃς 
πάντα τά γενόµενα. Καί συναχθέντες §δωκαν εÆς τούς στρατιäτας •ργύρια Êκανά, λέγοντες. 
ΕÇπατε, Óτι οÊ µαθηταί αÛτοØ ¦λθόντες διά νυκτός §κλεψαν αÛτόν, ¦νä ºµεÃς ¦κοιµώµεθα: Kαί 
–ν •κουσθ− τοØτο ¦νώπιον τοØ ºγεµόνος, ºµεÃς θέλοµεν πείσει αÛτόν καί σς θέλοµεν κάµει 
•µερίµνους. zΕκεÃνοι δέ λαβόντες τά •ργύρια, §πραξαν ñς ¦διδάχθησαν. Καί διεφηµίσθη Ò λόγος 
οâτος παρά τοÃς zIουδαίοις µέχρι τ−ς σήµερον” (Ματ.κη΄11-15). 

{Ο δάσκαλος ¦σηκώθη •ργά •π’ τή θέσι του κι’ –ρχισε νά βηµατίζη σιωπηλός –νω-
κάτω. Σάν σκιά πηγαινοερχόταν µέσα στό θαµπό φäς τ−ς µικρ−ς λάµπας πού εÉχε •ρχίσει νά 
σιγοσβήνη µαζί µέ τήν µορφή του. Κάποιος ναψε τό µικρό των λυχνάρι πού τόνισε τήν σκιά 
του πελώρια στόν τοÃχο νά κιν−ται σάν µαριονέττα. Πηγαινοερχόταν •ργά σέρνοντας τά πόδια 
του, ¦νä οÊ –λλοι τόν •κολουθοØσαν µέ τό βλέµµα σάν ¦κκρεµές πάνω-κάτω, κι’ ¦περίµεναν. 
zΕπερίµεναν νά ξεσπάση. zΑλλά ¦κεÃνος σιωποØσε κι’ ¦βηµάτιζε •τελείωτα. Κάπου-κάπου 
ªνας µικρός στεναγµός §βγαινε •π’ τά χείλη του. Τέλος, •κούστηκε º φωνή του ³ρεµη •λλά 
θλιµµένη καί στεγνή: 

∆άσκαλος: - ~Οσα µς εÉπες, γιατρέ, φαίνονται στ’ αÛτιά µας σάν ξεχασµένο παληό 
τραγοØδι πού º µελωδία του σβήνει καί χάνεται •µέσως. {Η •πελπισία µς καταποντίζει. 
ΠαντοØ χάος! ‚Ηλθες στήν κόλασι… zΕδä θά σέ ταπεινώνουν, χωρίς §λεος! Θάσαι τό κτ−νος 
πού κλωτσοØν, χωρίς συµπόνια καί δέν τοØ δένουν τίς πληγές του. Τό κορµί σου εÉναι •κόµη 
ζεστό •π’ τά νειάτα καί τόν »λιο τ−ς ζω−ς! ∆έν §νοιωσες •κόµη τό ψØχος πού σέ τυλίγει. Σέ 
λίγο κι’ ¦σύ θά βουλιάζης µέσα στήν προσµονή, χωρίς τέλος. Τά λόγια τοØ ΧριστοØ θά σοØ 
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²χοØν σάν µελωδίες παράδοξες καί ξένες. ~Ολα θά σοØ µορφάζουν σάν µάσκες καί µαριονέττες 
πού τά κινοØν τά νήµατα κάποιων •οράτων δυνάµεων γιά νά χορέψουν τόν δικό τους χορό… 
Καί τότε θά πεισθ−ς κι’ ¦σύ πäς Óλα •ρχίζουν καί τελειώνουν ¦δä! zΕγώ βρίσκοµαι στό τέρµα 
κι’ •ποχωρä. Κλείνει º δική µου º αÛλαία! zΕσύ εÉσαι στήν •ρχή. ~Ολα περνοØν σάν 
διαστηµόπλοια στήν σκηνή τοØ κόσµου. Καί θά δ−ς τόν Παράδεισο σ’ αÛτούς που’ χουν τά 
λεπτά καί τήν δύναµι. 
 Σταµάτησε •πότοµα καί ξανασύρθηκε σιωπηλός στήν γωνιά του, πιό βαρύς καί µόνος 
•πό πρίν κι’ §µεινε •σάλευτος σάν κέρινο –γαλµα. {Ο σαρκασµός εÉχε χαθεÃ •πό τό πρόσωπό 
του κι’ εÉχε πάρει τήν §κφρασι τοØ τραγικοØ πόνου. Ποιός νά τόν παρηγορήση καί ν’ •ναστήση 
τή νεκρή του ¦λπίδα; 
 Τά χείλη τοØ γιατροØ κινήθηκαν •λλά δέν ψέλισαν τίποτε. Τά µάτια §µειναν καρφωµένα 
¦πάνω του νά τόν κοιτάζουν βουβά µέ συµπόνια καί θλÃψι. Κι Óλοι τους §νοιωθαν τόν Çδιον 
πόνο γιατί Óλοι τους ¦βούλιαζαν στό Çδιο τέλµα τ−ς •πελπισίας κι’ –ς µήν π−ραν µέρος στό 
δραµατικό του µονόλογο. Σ’ Óλο τό κελλί εÉχε πλωθεÃ τώρα µιά βαρειά σιωπή. Πράγµατι, Óλα 
²χοØσαν σάν µακρυνή ξένη µελωδία. {Ο γιατρός, κι’ αÛτός κουρασµένος εÉχε •ποτραβηχτεÃ 
στήν γωνιά του καί σιωποØσε. {Ο πόνος των κι’ º δυστυχία των •ντανακλοØσε καί στό δικό του 
πνεØµα. Τί νά π− –λλωστε; ~Ο,τι κι’ –ν τούς εÉπε δέν µταν µήπως καί γιά Óλους αÛτούς µιά 
ξένη µελωδία, Óπως εÉπε Ò δάσκαλος; 

Κάποιος θέλοντας νά διασκεδάση τήν λύπη των καί ν’ •ποσπάση τήν σκέψι των, µέ κάτι 
εÛχάριστο τούς ¦φώναξε: “Χριστούγεννα! Χριστούγεννα! Φίλοι µου. Τί καθόµαστε σάν 
µαραµένοι;” {Η φωνή του •κούστηκε σάν παραφωνία µέσα στήν συµφωνία τ−ς σιωπ−ς των. 

- Μπά; Σάρκασε πάλι Ò δάσκαλος, µέ τήν βαθειά φωνή του. Λές νά µοØ π−ς καί 
σύ τά κάλαντα κι’ ¦γώ στούς •γγέλους; {Η γκριµάτσα τοØ σαρκασµοØ πού 
ξαναφάνηκε γιά λίγο στό πρόσωπό του ξανάσβυσε •πότοµα καί στά θολά του 
µάτια φάνηκε Ò πανικός. zΕκοίταξε Óλους ταραγµένα καί στέναξε: “Ας γίνη 
Ó,τι θέλει. {Η ζωή πού §ζησα µταν º Çδια º κόλασι. ~Οπου κι’ –ν πάω δέν θά 
εÉµαι χειρότερα •πό δä…”. zΑνασηκώθηκε νά περπατήση καί ξανακάθησε 
σάν νά µήν τοØ •πόµενε –λλο κουράγιο. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 11ον 
 

Τό ΘεÃον Ðραµα 
 
 

Η ΝΥΧΤΑ εÉχε προχωρήσει. Τό σκοτάδι τύλιγε µυστηριακά Óλο τό δεσµωτήριο. ~Ολοι 
¦κοιµäντο βαθειά καί µόνον Ò γιατρός παρέµενε στά γόνατα καί προσευχόταν µέ τά µάτια 
κλειστά καί τό πρόσωπο ßψωµένο στόν οÛρανό κι’ αÛλακωµένο •π’ τή λύπη καί τίς 
συγκινήσεις τούτης τ−ς ºµέρας. {Ο δάσκαλος τόν διέκρινε τώρα σάν µιά βαρειά σκιά πεσµένη. 
Κι’ –κουγε στό λιθόστρωτο τ−ς αÛλ−ς τό ρυθµικό καί •πόµακρο βάδισµα τοØ σκοποØ πού µταν 
γι’ αÛτόν º µόνη αÇσθησι ζω−ς γύρω του. Κάπου-κάπου τραβοØσε βαθιές ρουφηξιές •π’ τόν 
καπνό του καί χάζευε τίς µικρές σκιές τοØ λυχναριοØ π’ •νέµιζαν σάν ψυχές τά φτερά των µέσα 
στόν κόσµο τοØ Ïνείρου πού ζοØσε. ~Ολα γύρω του πετοØν κι’ αÛτός φεύγει µαζί τους καί 
ξαναζ− τά περασµένα. Τό λυχνάρι σιγά-σιγά σβύνει •λλ’ αÛτός φωτίζεται τώρα •π’ τ’ •σηµένιο 
φäς µις φεγγαρόλουστης νύκτας πού τόν λούζει καί τόν µαγεύει καθισµένο στό σκαλοπάτι 
µις µικρ−ς βεράντας στόν κήπο τοØ σπιτιοØ του µαζί µέ τήν }Αννα, τήν παιδική του φίλη. 

∆άσκαλος: - }Αννα, φεύγω. 
}Αννα: - ΠοØ πς; 
∆άσκαλος: - Θέλω νά ταξιδεύσω σ’ Óλον τόν κόσµο. 
}Αννα: - Κι’ ¦γώ; 
∆άσκαλος: - Μά θά ξανάρθω. ∆έν φεύγω γιά πάντα. Καί θά σοØ γράφω… 
}Αννα: - Μά… ¦σύ εÉσαι δάσκαλος, δέν εÉσαι καπετάνιος.  
∆άσκαλος: - Τό ξέρω. zΑλλά θέλω νά δä µέ τά µάτια µου Ó,τι διαβάζω στά βιβλία. 
}Αννα: - ΑÛτό εÉναι τρέλλα! Θά σέ σκλαβώσουν οÊ σειρ−νες τ−ς ξενητεις γιά πάντα! 

Γιά πάντα! Γιά πάντα! {Η φωνή δυνάµωνε καί τοØ ξιφοØσε τ’ αÛτιά. 
zΗχώ: - ΕÉχε δίκιο. 
∆άσκαλος: - }Οχι ψέλλισε. ‚Ηταν τ’ Ðνειρό µου. }Ηθελα νά ταξιδεύσω. Νά δä κι’ 

–λλους κόσµους. Κι’ –λλους… 
zΗχώ: - }Οχι, º }Αννα εÉχε δίκιο. ‚Ηταν µία τρέλλα… τρέλλα… τρέλλα… }Εκλεισε τ’ 

αÛτιά του µέ τά χέρια του γιά νά σβήση αÛτή τήν φωνή πού τόν ¦βασάνιζε χρόνια. ΕÉχε δίκιο º 
}Αννα. ‚Ηταν µία τρέλλα πού τήν πλήρωσαν •κριβά κι’ αÛτός κι’ ¦κείνη. 

Τά δάκρυα κυλοØσαν τώρα •πό τά µάτια του ¦πάνω στ’ αÛλάκια τäν ρυτίδων πού εÉχε 
χαράξει Ò χρόνος κι’ º δυστυχία κι’º ψυχή του στέναξε βαθειά, καθώς •ναπολοØσε τώρα τή 
χαµένη του εÛτυχία! Πόσο δίκιο εÉχε º ²χώ του. Κι’ –ς τόν πονοØσε κι’ –ς τόν διατρυποØσε 
σάν ξίφος º φωνή της. 

Ποτέ ñς τώρα δέν θέλησε νά παραδεχθ− τήν εÛθύνη του γιά τή δυστυχία του. Πάντα 
•πέρριπτε τήν εÛθύνη του καί κατηγοροØσε τήν κακιά του µοÃρα καί τά πεπρωµένα πού τοØ 
χάραξε º τύχη του. 

Ποτέ δέν θέλησε νά παραδεχθ− καί νά Òµολογήση στόν ©αυτό του τήν •λήθεια. Γιά 
πρώτη φορά –κουσε τά χείλη του νά ÒµολογοØν. zΕγώ πταίω! zΕγώ πταίω! }Ηµουνα 
αÆχµάλωτος στήν γοητεία τ−ς ξενητεις. Γιά πάντα… γιά πάντα… }Ενοιωσε φρίκη. Γιά πάντα; 
}Οχι Θεέ µου! }Οχι γιά πάντα! 

Ξαφνικά, µιά παράξενη µελωδία πού Óσο πήγαινε δυνάµωνε τόν •πέσπασε •π’ τ’ Ðνειρο 
πού ζοØσε. Σάν δυνατό κύµα òρµησε στό κελλί του κι’ ªνα δυνατό φäς τόν ¦τύλφωσε. “∆όξα 
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¦ν ßψίστοις Θεè…” 
zΑναρρίγησε •πό δέος καί συγκίνησι. Θεέ µου! ΠοØ βρίσκοµαι: Τί µελωδία εÉναι 

τούτη!... }Ανοιξε τά µάτια του νά δ− καί νά βεβαιωθ− Óτι δέν Ïνειρευόταν καί τά §κλεισε πάλι 
γιατί τό φäς π’ •ντίκρυζε τόν ¦τύφλωνε. ΠοØ εÉµαι; µουρµούρισε φοβισµένος. 

}Εµεινε •κίνητος ν’ •ναφουγκράζεται τήν οÛράνια τούτη µελωδία, ¦νä ªνα κρύος 
Êδρώτας τόν §λουζε. Τά χέρια του §τρεµαν καθώς ¦ψηλάφιζε τ’ •χυρένιο του στρäµα. }Οχι… 
εÉµαι ζωντανός! Κι’ οÊ –λλοι; ΠοØ εÉναι οÊ –λλοι; Θέλησε νά φωνάξη •λλά τά χείλη του 
§µειναν •σάλευτα. Μ’ §κστασι –κουγε τήν ßπερκόσµια µελωδία, ªως Óτου –ρχισε σιγά-σιγά νά 
σβήνη καί νά χάνεται. {Η σιωπή καί τό σκοτάδι τόν ¦τύλιξαν πάλι. ΟÊ λογισµοί του σάν 
ñροδεÃκτες ©νός ¦κκρεµοØς ποÞχει παύσει νά κτυπ, στάθηκαν. Κι’ ¦περίµενε. Καί πράγµατι 
δέν εÉχε κάµει λάθος. {Η πόρτα τοØ κελλιοØ του –νοιξε καί στά Ïρθάνοικτα µάτια του πού’ 
γιναν πελώρια, εÉδαν τήν σιλουέττα ©νός •γνώστου νά τόν κοιτάζη ¦πίµονα. }Ενοιωθε τό 
βλέµµα του νά τόν διαπερν. 

~Ολα ¦φωτίζοντο µέσα του! Θέλει νά κρυφθ−. Νοιώθει ντροπή κι’ •ποζητ τό σκοτάδι. 
zΑλλά πäς; ~Ολα εÉναι γυµνά καί φανερά στά µάτια αÛτοØ τοØ •γνώστου πού ¦ξακολουθεÃ νά 
τόν κοιτ αÛστηρά σάν νά τά ξέρη Óλα! Ποιός εÉναι; Τί Θέλει; ~Ολες του οÊ δυνάµεις τόν 
¦γκαταλείπουν •νυπεράσπιστο στό δυνατό καί διαπεραστικό του βλέµµα. Τί µοØ ζητ; Τί 
σκέπτεται; {Ο –γνωστος δείχνει ñς νά κατάλαβε τίς σκέψεις του καί νά τοØ κάνει νεØµα νά τόν 
•κολουθήση. {Ο δάσκαλος, σάν ªνα αÛτόµατο σηκώνεται καί τόν •κολουθεÃ. ∆ιασχίζουν 
βιαστικά τό σκοτεινό διάδροµο τ−ς φυλακ−ς, πού φωτίζεται στό πέρασµά των, καί βγαίνουν στό 
προαύλιο. Τό περνοØν κι’ αÛτό βιαστικά καί φθάνουν στήν πύλη. {Η πύλη εÉναι •νοιχτή. 
Κανείς δέν τούς ¦µποδίζει. ΠροχωροØν πάντα βιαστικά µέσα •πό τά µονοπάτια κι’ •νέρχονται 
στήν κορυφή ©νός µικροØ λόφου. zΕκεÃ Ò –γνωστος σταµατ. Καί µέ τό δάκτυλο του δείχνει 
στό βάθος τά φäτα, πού τρεµοσβύνουν… 

}Αγνωστος: - zΕκεÃ εÉναι τό χωριό σου… εÉσαι ¦λεύθερος! {Ο δάσκαλος κοιτάζει 
σαστισµένος, στό βάθος τά φäτα πού φωσφορίζουν σάν µικρά διαµάντια κι’ àστερα γυρν πρός 
τόν –γνωστο. ∆έν µπορεÃ ν’ •ρθρώση λέξι. Τά πόδια του λυγίζουν •πό µόνα τους καί γονατίζει 
µπροστά του. “Κύριε”, ψελλίζει, “σς εÛχαριστä! zΑλλά ποιός εÉσθε; Γιατί µ’ ¦λευθερώσατε;” 
{Ο –γνωστος δέν τοØ •παντ. Τόν βλέπει νά φεύγη σάν φωτεινή σκιά πέρα •π’ τό µικρό 
λόφο… Τόν εÉδε µόνον νά µειδι αÆνιγµατικά καθώς χανόταν στό βάθος τοØ Òρίζοντα. 
Στεκόταν ¦κεÃ συγκινηµένος κι’ •κίνητος •κολουθώντας µέ τό βλέµµα τόν –γνωστο, òσπου 
χάθηκε. Καί τότε, σάν νά βρ−κε τόν ©αυτόν του, ¦κοίταξε τά φäτα κι’ –ρχισε νά τρέχη 
φωνάζοντας. zΕλεύθερος! zΕλεύθερος! 

Τά φäτα Óλο καί µεγάλωναν. Καί τά εÉδε τέλος νά τοØ φωτίζουν τόν δρόµο τοØ χωριοØ 
του. Τότε µόνο στάθηκε λαχανιασµένος κι’ ¦π−ρε βαθειές •νάσες. Μετά ¦κάθησε σ’ ªνα λιθάρι 
στήν –κρη τοØ δρόµου γιά νά συνέλθη •π’ τήν συγκίνησι καί τό τρέξιµο κι’ –φησε τό βλέµµα 
του ν’ •γκαλιάση τό τοπίο γύρω του µαγευµένος. Τί φωτεινός οÛρανός! Πόσο Ðµορφο εÉναι τό 
χωριό µου •πόψε! 

zΗχώ: - Πάντα µταν Ðµορφο! 
∆άσκαλος: - }Οχι τόσο Ðµορφο Óσον •πόψε, τ−ς •πάντησε στενοχωρηµένα. 
zΗχώ: - Κι Óµως µταν Óµορφο! zΑλλά δέν τό πρόσεχες ¦πέµεινε κι º ²χώ του. }Ηθελες 

–λλους κόσµους… 
∆άσκαλος: - Ναί. ΖητοØσα –λλους κόσµους. Πιό µεγάλους! Πιό δυνατούς. Πιό 

ñραίους! 
zΗχώ: - Tούς βρ−κες; 
∆άσκαλος: - Ναί. Τούς βρ−κα πιό µεγάλους, •λλά Ðχι πιό καλούς!... ΠαντοØ Ò πόνος κι’ 

º πίκρα. ΠαντοØ º µιζέρια κι’ º •ρρώστια! Τώρα γυρνä στό χωριό µου κι’ εÉµαι εÛτυχισµένος 
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καί µαγευµένος! Ξαναβλέπω τ’ –σπρα του σπιτάκια! {Ολόλευκα πετράδια καρφωµένα στήν 
πλαγιά, µέσα στίς πρασιές καί τά δένδρα. Τό ποταµάκι φεγγίζει ³ρεµο νά κυλ στήν κοιλάδα! 
Καί τό φεγγάρι •πόψε τά µεταµορφώνει Óλα σέ νύχτα παραµυθιοØ! Τί Ðµορφη χώρα º πατρίδα 
µου! Τί Ðµορφη εÉναι º ζωή! Νά ζ−ς… zΕλεύθερος! zΕλεύθερος! 

zΗχώ: - zΑπό τί; Τόν διέκοψε º zΗχώ του, πάλι. 
∆άσκαλος: - zΑπ’ Óλα. 
zΗχώ: - zΑπό τί; zΕπέµενε º zΗχώ του. 
∆άσκαλος: - zΑπ’ Óλα. Τ−ς ¦φώναξε δυνατά. zΑπ’ Óλα… zΑπ’ τή φτώχεια!, τήν 

•ρρώστια!, τά βάσανα!, τή φυλακή!, τή ντροπή!, τόν πόνο!, τόν θάνατο!... κι’ Óλα Óσα µς 
φέρνουν τή δυστυχία. 

zΗχώ: - Μόνον; 
∆άσκαλος: - Ναί, µόνον. zΑπό τί –λλο; τ−ς •πήντησε ξερά. 
zΗχώ: - Κι’ •πό τί –λλο; Τόν ξαναρώτησε º zΗχώ του ¦πίµονα. 
∆άσκαλος: - ∆έν ξέρω •πό τί –λλο τ−ς ξαναπάντησε µουδιασµένα. ∆έν ξέρω –λλα. 

ΑÛτά µς στεροØν τή χαρά. ΑÛτά µς στεροØν τή ζωή! 
zΗχώ: - }Οχι αÛτά. Σ’ αÛτά καταντ º ζωή! 
∆άσκαλος: - Ναί, •λήθεια λές. Σ’ αÛτά καταντ º ζωή. Τότε; 
zΗχώ: - Τότε; zΕπανέλαβε º zΗχώ του. 
∆άσκαλος: - ∆έν σέ καταλαβαίνω, τ−ς •πάντησε πάλι στενοχωρηµένα. 
zΗχώ: - Τό ξέρω πώς δέν µέ καταλαβαίνεις, –ν καί καταλαβαίνεις, τοØ ξαναπάντησε 

πάλι σταθερά κι ¦πίµονα. 
∆άσκαλος: - Ναί, καταλαβαίνω. zΕννοεÃς τό “¦γώ” µας; Στόν βωµό του θυσιάζοµε τά 

πάντα καί θυσιαζόµεθα… Ναί, §χεις δίκιο. zΕµεÃς… ¦µεÃς… εÇµεθα ßπεύθυνοι γιά τόν ©αυτόν 
µας! zΑναστέναξε πάλι βαθειά καί συνέχισε σάν ν’ •πελογεÃτο. }Εβλεπα τήν εÛτυχία •λλοØ, 
¦νä µταν πλάϊ µου. Τήν ³θελα ντυµένη φανταχτερά! zΑπρόσιτη! zΑδιάλλακτη! zΕχθρική! 
Σκληρή! {Υπερήφανη! Κι’ αÛτή ¦ρχόταν ³ρεµη! {Απλή! Ταπεινή! Τά κατέστρεψα Óλα! zΑλλά 
θά τά ξαναφτιάξω. Θά ξαναβρä τόν παληόν ©αυτόν µου! Θά ξαναβρä τήν }Αννα ! Στήν σκέψι 
τ−ς }Αννας χαµογέλασε εÛτυχισµένα. ΕÉδε καί πάλιν τόν ©αυτόν του πλάϊ της. “∆έν πειράζει 
πού §φυγες”, τήν –κουσε κι’ Óλας, νά τοØ λέη. “Φθάνει πού γύρισες”. “Ναί, γύρισα”, τ−ς 
•πήντησε χαρούµενα. “Καί γύρισα γιά πάντα. ∆έν θά φύγω ποτέ πιά”. 

zΗχώ: - Γιά πάντα; Καί πäς εÉσαι βέβαιος Óτι σέ περιµένει; {Ο δάσκαλος τινάχθηκε 
¦πάνω σάν τροµαγµένο ¦λάφι καί µέ ταραχή στά µάτια του. zΟνειρεύοµαι, ψιθύρισε. Πρέπει νά 
βιαστä. }Αρχισε πάλι νά τρέχη σάν νά ³θελε νά προλάβη. zΑλλά τί; ∆έν ήξερε. Μόνον 
βιαζόταν κι’ §τρεχε νά φθάση Óσο νωρίτερα µποροØσε στό σπίτι του. Κάπου-κάπου µόνο 
σταµατοØσε νά δ− γύρω του µέ κάποιο θαυµασµό. “~Ολα –λλαξαν, λοιπόν, στό χωριό µου! 
Τούτη εÉναι º πλατεÃα τοØ χωριοØ µου;” εÉχε σταθεÃ στήν •κρη τοØ δρόµου καί χάζευε 
σαστισµένος τήν τεράστια πλατεÃα µέ τά φäτα καί τά µέγαρα. }Οχι, δέν µοιάζει µέ χωριό τό 
χωριό µου!” zΑναστέναξε εÛτυχισµένα καί συνέχισε νά προχωρ. Κάθε τόσον οÊ περαστικοί 
τόν ¦κοίταζαν ¦πίµονα καί περίεργα. }Ερριξε τότε µιά φευγαλέα µατιά στόν ©αυτό του κι 
¦τρόµαξε. 

Τί •νόητος πού εÉµαι! Φορä τά ροØχα τοØ φυλακισµένου. Πäς δέν τό σκέφθηκα; 
Στάθηκε λίγο διστακτικός σέ µιά σκοτεινή γωνιά µή ξέροντας τί νά κάνη. ~Οταν º µατιά του 
καρφώθηκε σ’ ªνα µαγαζί πολύ κοντά του. Τά µάτια του –στραψαν. Μέ δύο δρασκελιές 
βρέθηκε πλάι στό µπάγκο µέ τά ροØχα. Κι’ •φοØ βεβαιώθηκε Óτι κανείς δέν τόν πρόσεχε, 
ρπαξε ªνα κουστοØµι πού κρεµäταν στήν τύχη καί ξανακρύφθηκε στήν σκοτεινή γωνιά του. 
Μέ γρήγορες κινήσεις τ’ –λλαξε µέ τά ροØχα τοØ φυλακισµένου. zΑναστέναξε µετά µ’ 
•νακούφισι καί ξαναµπ−κε στή µεγάλη πλατεÃα µέ τά φäτα. Τώρα §νοιωσε πραγµατικά 
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¦λεύθερος! {Ο κίνδυνος εÉχε περάσει. Πηγαινοερχόταν µεσ’ στό πλ−θος πού τόν προσπερνοØσε 
πότε ¦δä καί πότε ¦κεÃ χαζεύοντας τίς βιτρίνες. Μέ τήν µατιά του •ναζητοØσε νά ξαναδ− τήν 
πηγή τ−ς πλατείας τοØ χωριοØ του π’ •ντλοØσε τό νερό στό χωριό του, Óταν µταν νέος. zΑλλά 
µόνον παρτέρια µέ λουλούδια καί συντριβάνια συναντοØσε στό πέρασµά του. {Η Ïµορφιά των 
τόν ¦µάγευε •λλά καί τόν ξένιζαν Óλα αÛτά τά µεγαλεÃα πού εÉχαν µεταµορφώσει σέ 
µεγαλούπολι τό χωριό του. zΑναζητοØσε τό πατρικό του καί γυρνοØσε γύρω •π’ τήν πλατεÃα νά 
ξαναβρ− τό µικρό δρόµο πού θά τόν ÒδηγοØσε. {Η µεγάλη στιγµή εÉχε φθάσει. Σέ λίγο θά 
κτυποØσε τήν πόρτα τοØ πατρικοØ του καί θά ξαναζοØσε τήν παληά του εÛτυχία. }Εβλεπε κι’ 
Óλας τήν µητέρα του νά τόν •γκαλιάζη, Óπως τότε µέ στοργή καί •γάπη. ΕÉδε τόν ©αυτόν του 
καθισµένο µαζί µέ τούς δικούς του σ’ ªνα ©ορταστικό τραπέζι. Τότε ξεχάστηκε νά τά σκέπτεται, 
òστε δέν ¦πρόσεχε πιά γύρω του. Καί ξαφνικά ¦παν−λθε πάλι στόν ©αυτόν του. Περίεργο, 
¦µουρµούρισε. Κανένα δροµάκι δέν βλέπω σέ τούτη τήν πλατεÃα. Τό σπίτι µου µταν ¦δä κοντά 
στήν πλατεÃα µέ µιά µεγάλη αÛλή πού τήν ¦σκέπαζε µιά µεγάλη κληµαταριά καί δύο τζιτζιφιές 
στήν αÛλόπορτα. zΑλλά κανένα •π’ αÛτά τά σπιτάκια πού βλέπω δέν Òµοιάζει µέ τό πατρικό 
µου. Κανένα σηµάδι, καµµία §νδειξι νά µοØ τό θυµίζη. Κι’ Óλοι οÊ δρόµοι τ−ς πλατείας καί τά 
γύρω εÉναι δρόµοι µεγαλουπόλεως γεµάτοι •ρχοντικά. zΑποκαµωµένος •πό τήν •ναζήτησι 
•ρκετ−ς òρας, κάθησε σ’ ªνα παγκάκι. 
“ΠοØ εÉµαι;” zΑναρωτήθηκε. Σταµάτησε ªνα περαστικόν καί τόν ¦ρώτησε. 

∆άσκαλος: - Πäς τό λένε τό χωριό σας, Κύριε; 
Περαστικός: - Ποιό χωριό; αÛτό εÉναι πόλις. 
∆άσκαλος: - Ναί… Θέλω νά πä τήν πόλι σας; 
Περαστικός: - Πρέπει νά εÉσθε ξένος; 
∆άσκαλος: - Ναί… }Οχι… ∆η…λαδή εÉµαι… Ξαφνικά º φωνή του κόπηκε. 
Περαστικός: - {Η πόλις µας λέγεται Παράδεισος. Ποιόν ζηττε; 
∆άσκαλος: - Κανέναν… Κανέναν… εÉµαι ξένος. Ξανακοίταξε •πελπισµένα τήν πλατεÃα 

κι –ρχισε ν’ •ποµακρύνεται χωρίς νά ξέρη πού πάει. Κατάκοπος βρέθηκε πλάϊ στό ποτάµι καί 
κάθησε στήν Ðχθη του. }Εκρυψε τό πρόσωπό του στά χέρια του κι’ –ρχισε νά κλαίη. Τότε ªνα 
χέρι τόν –γγιξε. Σήκωσε τό κεφάλι του κι’ εÉδε κάποιον –γνωστο νά τόν κοιτάζη αÛστηρά. 

}Αγνωστος: - zΕσύ, λοιπόν, §κλεψες τό κοστοØµι; {Ο δάσκαλος –ρχισε νά τρέµη 
µπροστά στόν –γνωστο. Τό αÛστηρό βλέµµα του τόν •πειλοØσε. Γόνατισε τροµαγµένος 
κι’–ρχισε νά τόν Êκετεύη: “Μή µοØ κάνετε κακό, Κύριε. ΕÉµαι… ³µουνα δάσκαλος σ’ αÛτό τό 
χωριό πού εÉναι τώρα πόλις. }Ελειπα χρόνια… χρό…νια καί τώρα γύρισα”. 

}Αγνωστος: - Γιατί §κλεψες; 
∆άσκαλος: - ∆έν εÉχα ροØχα… Τά ροØχα µου µταν κουρέλια… 
}Αγνωστος: - Κι’ ³σουνα δάσκαλος; Καί φοροØσες κουρέλια; 
∆άσκαλος: - Ναί, Κύριε. Σς εÉπα τήν •λήθεια! ΕÉµαι δάσκαλος… 
}Αγνωστος: - Καί κλέβεις; ∆έν ζ−ς τίµια; 
∆άσκαλος: - ∆υστυχäς Κύριε! ∆έν §χω λεπτά… 
}Αγνωστος: - Γιατί; 
∆άσκαλος: - Τά §χασα… 
}Αγνωστος: - Γι’ αÛτό καί κλέβεις; 
∆άσκαλος: - }Οχι, Κύριε! ∆έν κλέβω. ΕÉµαι τίµιος… 
zΗχώ: - Λές ψέµµατα… 
∆άσκαλος: - Ναί, Κύριε, σς εÉπα ψέµµατα, διόρθωσε. 
}Αγνωστος: - Γιατί; ∆έν εÉσαι δάσκαλος; 
∆άσκαλος: - Ναί, Κύριε, εÉµαι δάσκαλος. Σς εÉπα τήν •λήθεια. zΑλλά ³µουνα στήν 

φυλακή Óλα τά χρόνια τ−ς ζω−ς µου. zΑπόψε εÉναι º πρώτη εÛτυχισµένη, ¦λεύθερη νύκτα τ−ς 
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ζω−ς µου! Γι’ αÛτό σς §κλεψα τό κοστοØµι γιά νά τ’ •λλάξω µέ τά ροØχα τοØ 
φυλακισµένου… 

}Αγνωστος: - Καί γιατί δέν µοØ τό ¦ζήτησες; 
∆άσκαλος: - Φοβήθηκα νά τό ζητήσω. 
}Αγνωστος: - Καί γι’ αÛτό τό §κλεψες; 
∆άσκαλος: - }Οχι µόνον γι’ αÛτό. ∆έν ³θελα νά µέ δ− κανείς µέ τά ροØχα τοØ 

φυλακισµένου. 
}Αγνωστος: - Γιατί ¦δραπέτευσες; 
∆άσκαλος: - }Οχι, Κύριε, δέν ¦δραπέτευσα. }Ενας φύλακας µοØ –νοιξε καί µοØ εÉπε 

πäς εÉµαι ¦λεύθερος! 
}Αγνωστος: - Τότε γιατί φοβσαι; 
∆άσκαλος: - ∆έν ξέρω. Φοβµαι καί ντρέποµαι… 
}Αγνωστος: - Καί δέν ¦φοβήθης νά κλέψης ³ νά σέ δοØν µέ τά κλεµµένα; 
∆άσκαλος: - Ναί, Κύριε, φοβήθηκα! Φοβµαι! ~Ολα τά φοβµαι! ~Ο,τι νά κάνω 

φοβµαι… ~Οπου νά πάω φοβµαι!... 
{Ο δάσκαλος ξανάσκυψε τό κεφάλι του ντροπιασµένος κι §µεινε •νυπεράσπιστος στό 

βλέµµα αÛτοØ τοØ •γνώστου, ÒποÃος συνέχισε νά τόν κεραυνοβολ− µέ τό βλέµµα του καθώς 
τόν ¦κοιτοØσε αÛστηρά. 

{Η νύχτα εÉχε προχωρήσει. ΟÊ µαØρες σκιές •πό τά ψηλά δένδρα συνέθεταν ªνα νέο 
ντεκόρ κάτω •πό τό χλωµό φäς τ−ς σελήνης πού τούς προσπερνοØσε καί τούς χαµογελοØσε 
λυπηµένα. Τώρα §βλεπε τόν ©αυτόν του µιά σκιά πού •κολουθοØσε τόν –γνωστο µέ τό κεφάλι 
πάντα σκυµµένο, ¦νä ªνα ψυχρό •εράκι τόν φυσοØσε στό πρόσωπο καί τοØ µεγάλωνε τήν 
παγωνιά καί τήν θλÃψι αÛτ−ς τ−ς νύκτας. ~Ολα τελείωσαν –δοξα σκεπτόταν. {Η φυλακή µέ 
περιµένει πάλι!... ∆έν τήν ξέφυγα κι’ οÜτ’ ¦πρόλαβα νά δä καί τούς δικούς µου. Κάποια στιγµή 
¦σήκωσε τό κεφάλι του νά δ− ποØ τόν ñδηγοØσε Ò –γνωστος. Τήν Çδια στιγµή Ò –γνωστος 
¦στάθη. Καί χωρίς νά τόν κοιτάξη τοØ §δειξε µέ τό δάκτυλο ªνα σπίτι. 

}Αγνωστος: - ΑÛτό δέν εÉναι τό σπίτι πού ζητς; {Ο δάσκαλος ¦κοίταξε ξαφνιασµένος 
πρός το σπίτι πού τοØ §δειχνε καί τότε ¦πρόσεξε πäς εÉχαν σταθεÃ µπροστά σέ µιά µικρή 
καγκελόπορτα πλάϊ σ’ ªνα χωµατένιο δρόµο µις παλης γειτονις. Τά µάτια του –στραψαν. 

∆άσκαλος: - Ναί! ΑÛτό εÉναι τό σπίτι πού ζητä, εÉπε µέ χαρά. Μά πäς τό βρήκατε; Πäς 
τό ξέρατε γιά µένα; 

{Ο –γνωστος δέν τοØ •πήντησε. {Ο δάσκαλος §πεσε στά γόνατα. “Σς εÛχαριστä! Σς 
εÛχαριστä! ΕÉσθε ªνας –γγελος! zΕγώ σς §κλεψα καί σεÃς µ’ ¦λεήσατε καί µ’ ¦φέρατε σπίτι 
µου! Σς εÛχαριστä! Σς εÛχαριστä! ΕÉσθε καλός! ΕÉσθε ªνας –γγελος!” 

}Αγνωστος: - }Αγγελος; Τόν ¦ρώτησε δεικτικά. {Υπάρχουν –γγελοι; 
{Ο δάσκαλος ξανάσκυψε τό κεφάλι του •ποστοµωµένος κι ¦ψιθύρισε σάν νά 

µονολογοØσε: ∆έν ξέρω… }Iσως νά ßπάρχουν… –γγελοι! 
}Αγνωστος: - Τότε ßπάρχει Θεός! 
∆άσκαλος: - Θεός! ΕÉµαι χαµένος! zΑνασήκωσε τό κεφάλι του πρός τόν –γνωστον σάν 

νά ζητοØσε •π’ αÛτόν βοήθεια •λλ’ Ò –γνωστος εÉχε χαθεÃ. 
{Ο δάσκαλος µόλις συν−λθε •π’ τήν νέα του §κπληξι §τρεξε πρός τήν µικρή 

καγκελόπορτα. Τό σπίτι µου! Τό σπίτι µου! zΑναφώνησε καί µέ χέρια πού §τρεµαν •πό 
συγκίνησι –γγιξε τήν µικρή καγκελόπορτα, χωρίς νά τολµ νά τήν σπρώξη. zΑπ’ τά µάτια του 
§τρεχαν δάκρυα χαρς! Τήν •γγιξε κι’ µταν σάν ν’ –γγιζε τήν Çδια του τήν ψυχή! Ποιούς θά 
συναντοØσε τώρα µέσα; Σ’ αÛτή τή σκέψι º καρδιά του §σφιξε. zΑλλά §πρεπε νά µάθη. 
}Εσπρωξε δειλά τήν καγκελόπορτα κι’ ¦προχώρησε, ¦νä –κουγε τούς κτύπους τ−ς καρδις του 
νά κτυποØν §ντονα. }Εντονα •κούστηκε καί τό κουδουνάκι της, Óπως τότε. ΠαντοØ ºσυχία. 
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Κανείς δέν τόν –κουσε. zΕπροχώρησε πρός τό µικρό σπιτάκι στό βάθος κι’ ¦φώναξε δυνατά. 
“Μένει κανείς ¦δä;” Σιωπή. Κανείς δέν τοØ •πήντησε. Ξαναφώναξε κι’ º φωνή του •κούστηκε 
τραγική. “ΕÉναι κανείς ¦δä;” καί πάλι δέν ¦π−ρε •πάντησι. }Ενοιωσε ¦ρηµιά γύρω του. Τίποτα 
δέν ¦σάλεψε. ΠαντοØ σιωπή καί ¦ρηµιά! ΠροχωροØσε κοιτάζοντας παντοØ ¦ρευνητικά. {Ο 
κ−πος µέ τά δένδρα µταν Óπως τότε ñραÃος. Περίεργο! σκέφθηκε. Ποιός τόν φροντίζει; ~Ολα 
εÉναι Óπως τότε… Τίποτε δέν –λλαξε… Καί τά λουλούδια στήν αÛλή! κι º κληµαταριά! Óπως 
τότε… Κάποιος θά τά φροντίζη. Σ’ αÛτήν τήν σκέψι παρηγορήθηκε κι’ –ρχισε νά συργιαν 
κάτω •π’ τά δένδρα τοØ κήπου. Τά µπράτσα των τόν •γκάλιαζαν καί τοØ χάϊδευαν τούς êµους, 
καθώς περνοØσε •νάµεσά τους. 

Στάθηκε κάτω •πό τή µικρή συκιά πού τήν §βλεπε τώρα τεράστια καί τ−ς ¦χάϊδεψε τόν 
κορµό! Θυµται τήν }Αννα πού τοØ ¦φώναζε Óταν ¦σκαρφάλωνε νά κόψη σύκα. “Κίµων, θά 
µοØ κόψης κι’ ¦µένα λίγα σØκα;” Κι’ ¦γώ τ−ς §κοβα. Κι àστερα πιάναµε τήν κουβέντα. Καί 
λέγαµε… καί λέγαµε… •τέλειωτα… zΕπλησίασε τόν φράχτη πού τούς ¦χώριζε κι’ ¦κοίταξε 
κάτω. Κανένα φäς! Καµµιά ζωή! ΠαντοØ σιωπή. zΕστέναξε βαθειά κι’ §κλεισε τά µάτια του 
σάν ν’ –θελε νά διώξη τόν ¦φιάλτη τοØ φόβου πού ζοØσε. Τί κάθοµαι; Πρέπει νά µάθω τήν 
•λήθεια. Ξαναγύρισε στήν αÛλόπορτα κι’ ¦στάθη •ναποφάσιστος. 

zΗχώ: - Τί διστάζεις; ∆έν εÉσαι βέβαιος πιά; 
∆άσκαλος: - }Οχι, δέν εÉµαι βέβαιος… ∆έν εÉµαι βέβαιος γιά τίποτε πιά! ΕÉµαι τρελλός 

νά πιστεύω στά όνειρα, µουρµούρισε κλαψιάρικα καί πένθιµα. Καλλίτερα νά φύγω… Γιατί νά 
πιä κι’ –λλο ποτήρι πίκρας; 

zΗχώ: - Καί δέν θά τό πι−ς φεύγοντας, •φοØ δέν ξέρεις τήν •λήθεια; Γιατί νά µή µάθης 
τήν •λήθεια; 

∆άσκαλος: - Ναί. }Εχεις δίκιο, •πήντησε στήν zΗχώ του κι’ ¦προχώρησε πρός τό σπίτι 
τ−ς }Αννας. {Ο κ−πος τ−ς }Αννας εÉχε γίνει τεράστιος καί τά δένδρα πελώρια. Τά πόδια του 
§τρεµαν καθώς προχωροØσε πρός τό σπίτι τ−ς }Αννας. ~Οταν §φθασε στήν ¦ξώθυρα τοØ 
σπιτιοØ της ¦στάθη µέ κάποιο δισταγµό. Μετά σάν νά ξαναβρ−κε τό κουράγιο του ¦κτύπησε τήν 
πόρτα. ~Ενας µικρός θόρυβος •κούστηκε •πό µέσα κι’ º πόρτα –νοιξε. Στό –νοιγµα τ−ς πόρτας 
φάνηκε ªνα κοριτσάκι. 

Κοριτσάκι: - Τί θέλετε; Ποιός εÉσθε; Τόν ¦ρώτησε εÛγενικά.  
∆άσκαλος: - Τήν }Αννα, •πήντησε βιαστικά. Τό κοριτσάκι δέν §σπευσε νά τοØ 

•παντήση. Τόν ¦κοιτοØσε σιωπηλά. 
∆άσκαλος: - Μπορä νά δä τή µητέρα σου; Τό ¦ρώτησε παραξενεµένος γιά τήν σιωπή 

του. 
Μητέρα: - Ναί. Βεβαίως, µπορεÃτε. zΑκούστηκε •πό µέσα µιά εÛγενική φωνή κι’ ¦φάνη 

πίσω •πό τήν πλάτη τ−ς µικρ−ς º σιλουέττα µιάς Ðµορφης λεπτ−ς κυρίας. 
∆άσκαλος: - ΕÉµαι παληός γείτων τ−ς }Αννας. ‚Ηλθα περαστικός. Μήπως γνωρίζετε 

πού εÉναι; 
Κυρία: - Ναί, γνωρίζω. zΑλλά περστε. Μή στέκεσθε §ξω. {Ο δάσκαλος πέρασε µέσα 

στό σπίτι καί τήν •κολούθησε σ’ ªνα εÛρύχωρο φωτεινό δωµάτιο, πού τόν ñδήγησε καί τόν 
§βαλε νά καθίση πλάϊ στό τζάκι, πού µταν •ναµµένο. zΕκείνη στάθηκε γιά λίγο Ðρθια. “Σς 
¦περίµενα. {Η }Αννα µοØ µιλοØσε συχνά γιά σς. ΕÉσθε Ò ξενητεµένος δάσκαλος. zΑπόψε θά 
γνωρίσετε πολλούς φίλους της. Γιορτάζοµε Óλοι µαζί τά Χριστούγεννα!” Πράγµατι, ªνα µεγάλο 
τραπέζι µταν ¦πίσηµα στρωµένο σ’ ªνα πλαϊνό σαλόνι, πού συνεδέετο µέ τό δωµάτιο κι 
¦φωτιζόταν µ’ ªνα γλυκό φäς. 

∆άσκαλος: - {Η }Αννα δέν θά εÉναι •πόψε µαζί σας; 
Κυρία: - }Οχι. ∆υστυχäς, δέν µπορεÃ νά εÉναι. 
∆άσκαλος: - ΠοØ µπορä νά τήν βρä; 
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Κυρία: - ∆έν µπορεÃτε, πρός τό παρόν, νά τήν βρ−τε. Μένει πολύ µακριά. }Αλλωστε… 
∆άσκαλος: - Μήπως γνωρίζετε καί τούς δικούς µου; 
Κυρία: - Ναί, βεβαίως τούς γνωρίζω. {Η µητέρα σας εÉναι τακτική µας ¦πισκέπτρια… 
∆άσκαλος: - ~Ωστε ζ−; 
Κυρία: - Βεβαίως ζ− ! ~Ολοι οÊ δικοί σας εÉναι καλά… zΕσιώπησε καί τόν ¦κοίταξε 

παράξενα. Θά µείνετε µαζί µας; Τόν ¦ρώτησε κοιτάζοντάς τον προσεκτικά. 
∆άσκαλος: - Ναί. Θέλω νά µείνω. }Αλλωστε ποØ νά πάω; ΕÉµαι τόσο κουρασµένος κι’ 

–γνωστος σ’ αÛτήν τήν πόλι. Κι ¦σεÃς µοØ ξαναδώσατε τήν ¦λπίδα! 
{Η νεαρά κυρία τοØ χαµογέλασε εÛγενικά. 
Μικρή: - ∆έν εÇχατε ¦λπίδα; 
∆άσκαλος: - }Οχι. ∆υστυχäς, δέν §χω ¦λπίδα! 
Μικρή: - Καί πäς ¦ζούσατε; {Η ¦λπίδα εÉναι º –γκυρα τ−ς ψυχ−ς. Χωρίς ¦λπίδα º ζωή 

εÉναι νεκρά. 
∆άσκαλος: - Τό ξέρω µικρή µου. 
Μικρή: - Τότε δέν §χετε γνωρίσει τήν •λήθεια; 
∆άσκαλος: - Ποιά •λήθεια; 
Μικρή: - Τόν Χριστόν! 
∆άσκαλος: - Τόν Χριστόν δέν τόν γνωρίζω. ΕÉναι •πών •π’ τήν ζωή µας. ∆έν 

•σχολεÃται µ’ ¦µς. zΕκεÃνος εÉναι Θεός. Κι ¦µεÃς –νθρωποι. 
Μικρή: - Κρίµα! {Ο Χριστός εÉναι º ζωή! Χωρίς τόν Χριστόν ζωή δέν ßπάρχει! Πρέπει 

νά εÉσθε τότε πολύ µόνος καί δυστυχής στήν ζωή σας. Ποιός εÉναι Ò φίλος τότε τ−ς δικ−ς σας 
ζω−ς; 

∆άσκαλος: - Κανείς. ∆έν §χω φίλους. 
Μικρή: - Χωρίς φίλους ζ−τε; 
∆άσκαλος: - Ναί δέν §χω φίλους. ΕÉµαι πάντα µόνος. 
Μικρή: - Καί πäς παρηγορεÃσθε στήν ζωή σας; ΠοØ χαίρεσθε; Πäς ζ−τε χωρίς φίλους; 

Πäς ζ−τε χωρίς τόν Χριστόν; {Ο Χριστός δέν εÉναι µόνον ªνας Θεός, εÉναι κι’ ªνας φίλος. 
ΕÉναι º ζωή καί τό φäς τäν •νθρώπων! ΕÉναι Ò µόνος •ληθινός καί πιστός φίλος. {Ο Χριστός 
•γαπ µ’ αÆώνια φιλία τόν –νθρωπο! Πρέπει νά Τόν γνωρίσετε καί σεÃς. Νά γίνετε φίλος 
ΧριστοØ κι’ αÛτός θά γίνη ªνας αÆώνιος φίλος γιά σς! ~Ενα πλοÃο χωρίς –γκυρα χάνεται. Τό 
παίρνουν τά κύµατα. {Ο Χριστός εÉναι º –γκυρα τοØ ΘεοØ γιά τόν –νθρωπον! 

∆άσκαλος: - ∆υστυχäς, µικρή µου, εÉµαι •π’ τά πλοÃα χωρίς –γκυρα, πού τά ¦π−ραν τά 
κύµατα! zΑλλά ποιός σ’ §µαθε νά µιλς τόσον ñραÃα; Τήν ¦ρώτησε µέ θαυµασµόν κι’ •πορία. 
ΕÉµαι δάσκαλος καί καταλαβαίνω τήν σοφία πού κρύβουν τά λόγια σου. 

Μικρή: - {Η γιαγιά µου. ΤοØ •πάντησε µέ καµάρι. 
∆άσκαλος: - Πρέπει νά εÉσαι ßπερήφανη, µικρή µου, γιά τήν γιαγιά σου. ∆έν §χουν Óλα 

τά παιδιά τόσον σοφούς προγόνους. Πäς τήν λένε τήν γιαγιά σου; 
Μικρή : - Σοφία… 
∆άσκαλος: - Σοφία! Τ−ς ταιριάζει τ’ Ðνοµα! Μπράβο! Σοφία! Καί σένα πäς σέ λένε; 
Μικρή: - Χαρά… 
∆άσκαλος: - Τί Ðµορφο Ðνοµα! ΣοØ ταιριάζει καί σένα τό Ðνοµα! Χαρά! Χαρά!  
{Η µικρή τοØ χαµογέλασε εÛτυχισµένα κι’ §φυγε. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 12ον 
 

{Η σηµασία τοØ zΑστέρος 
 
 {Ο δάσκαλος §µεινε καί πάλι µόνος, πλάϊ στό τζάκι π’πλωνε τή λάµψι καί τή ζεστασιά 
του σ’ Óλο τό δωµάτιο. ΟÊ συλλογισµοί του τοØ κρατοØσαν συντροφιά καί τά τελευταÃα λόγια 
τ−ς νεαρς Κυρίας ²χοØσαν παράξενα στ’ αÛτιά του. “}Αλλωστε…” Τί •νόητος πού εÉµαι 
µονολόγησε. {Η }Αννα δέν εÉναι πιά νέα Óπως κι’ ¦γώ!... Πέρασαν τά χρόνια! ~Ολα τελείωσαν 
–δοξα! Μόρφασε µέ λύπη κι’ ¦σάρκασε στόν ©αυτόν του. zΑνόητε δάσκαλε. Τί ¦λπίζεις; Τί 
περιµένεις; {Η •πογοήτευσις κι’ Ò πόνος ζωγραφίστηκαν στά µάτια του κι’ §µεινε •σάλευτος 
κοιτάζοντας τή φωτιά. Τότε, ¦ντελäς τυχαÃα, τό χέρι του –γγιξε ªνα µικρό βιβλίο πού 
βρισκόσταν •κουµπισµένο σ’ ªνα µικρό τραπεζάκι πλάϊ του. Τό ξεφύλλισε •διάφορα, Óταν º 
µατιά του πρόσεξε µιά µικρή φράσι: “∆ιότι µέ τήν ¦λπίδα ¦σώθηµεν” “Ποιά ¦λπίδα;” •νέκραξε. 
Ποιά ¦λπίδα §χω; Σέ τί νά ¦λπίζω; ~Ολα πέθαναν γιά µένα κι’¦γώ µαζί τους. 

zΗχώ: - }Οχι δέν πέθανες •κόµη, τόν παρετήρησε. Ζ−ς! Ζ−σε… 
∆άσκαλος: - Ζ−σε; Πäς; Τί θέλεις νά π−ς; Πäς νά ζήσω; 
zΗχώ: - Μέ τήν ¦λπίδα… 
∆άσκαλος: - Ποιά ¦λπίδα; ∆έν σέ καταλαβαίνω… Τό βλέµµα του ξανάπεσε στήν φρσι 

πού διάβασε καί συνέχισε µέ τήν ©πόµενη φρσι “zΕλπίς δέ »τις βλέπεται δέν εÉναι ¦λπίς…”. 
(Ρωµ.η΄24). ∆ηλαδή σ’ Óτι δέν βλέπω νά ¦λπίζω; 

zΗχώ: - zΑκριβäς. ΑÛτό πού εÉπες. Σ’ Ó,τι δέν βλέπεις. 
∆άσκαλος: - Τότε º µικρή §χει δίκιο. {Η ¦λπίδα εÉναι º –γκυρα τ−ς ψυχ−ς. Τό µοναδικό 

φάρµακο κατά τ−ς σηψαιµίας τοØ πνεύµατος… 
zΗχώ: - Καί τό µοναδικό σωσίβιο κατά τοØ θανάτου, τοØ συνεπλήρωσε. 
∆άσκαλος: - Τί θέλεις νά π−ς; ΠοιοØ θανάτου; 
zΗχώ: - Καί τοØ σωµατικοØ καί τοØ πνευµατικοØ… 
∆άσκαλος: - }Iσως, τ−ς •πήντησε σαστισµένος κι’ –νακάθησε περισσότερο ³ρεµος 

κοντά στό τζάκι. }Ενοιωσε κάποια γαλήνη πού ποτέ –λλοτε δέν εÉχε νοιώσει. {Η ψυχή του 
–ρχισε νά κουρνιάζη µέσα στή ζεστασιά καί τήν εÆρήνη αÛτοØ τοØ σπιτιοØ. ΟÊ κτύποι τ−ς 
καρδις του δέν §τρεχαν πιά µέ βία σάν ¦κκρεµές τοØ χρόνου. Βάδιζαν τώρα ρυθµικά µέ τά 
λεπτά περπατήµατα ©νός λεπτοδείκτη µις νέας ζω−ς, πού θά τοØ χάριζε º ¦λπίδα! 

zΑνανεωµένος •πό τίς σκέψεις του παρεδόθη στούς ρεµβασµούς τäν Ïνείρων του κι’ 
εÉχε τόσο ξεχασθ−, òστε δέν •ντελήφθη τούς προσκεκληµένους πού εÉχαν •ρχίσει νά φθάνουν! 
Μετά •πό λίγο, τό σαλόνι µταν γεµάτο κόσµο. zΕφαίνοντο Óλοι τους ξένοιαστοι καί 
χαρούµενοι. ΜιλοØσαν ζωηρά κι’ §λεγαν πολλά πού δέν εÉχε •κούσει ποτέ –λλοτε. zΕτρόµαζε 
καθώς τούς –κουγε καί µαζί χαιρόταν τήν εÆρήνη ©νός οÛρανίου πνεύµατος νά µπαίνη µέσα του. 
Κι’εÉχαν Óλοι τους τόση µεγαλοπρέπεια! ΜιλοØσαν διαρκäς γιά τόν οÛρανό µέ µιά βεβαιότητα 
σάν νά µταν º κατοικία των. Κι’ Óταν §ψαλλαν, º ßµνωδία των •κούστηκε οÛράνια! 

zΑλλά κι’ Ò χορός των! ‚Ηταν χορός •λαλαγµοØ καί χαρς. ΕκτυποØσαν ρυθµικά τά 
χέρια ¦νä ¦νä χόρευαν! }Εκλεισε τά µάτια του •πό θάµπος κι’ εÛτυχία! Μά ποØ εÉµαι; 
διερωτήθη. ΠοÃοι εÉναι αÛτοί; ∆έν Òµοιάζουν µέ τούς –λλους •νθρώπους κι’ οÜτε µιλοØν σάν 
τούς –λλους. 

zΗχώ: - Μήπως εÉναι οÛράνια Ðντα; Τήν –κουσε νά τοØ ψιθυρίζη. 
 Στήν φρσι αÛτή τ−ς ²χοØς του •ναστατώθηκε κι’ –νοιξε τά µάτια του. zΑκριβäς τήν 
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Çδια στιγµή εÉδε νά µπαίνη στό σαλόνι µιά σεβάσµια Κυρία. “ΕÉναι º Γιαγιά µου”, τοØ 
¦ψιθύρισε º µικρή Χαρά πλάϊ του. Τότε τό βλέµµα του καρφώθηκε ¦πάνω της καί τήν 
περιεργάστηκε µέ προσοχή. ‚Ηταν µία σεβάσµια κυρία µέ Òλόλευκα µαλλιά κι’ ñραÃο 
πρόσωπο. {Η µατιά της γαλήνια µετέδιδε δύναµι κι’ •ξιοπρέπεια. ~Ολοι ßπεκλίθησαν µπροστά 
της κι’ αÛτή τούς χαµογελοØσε εÛγενικά. Τήν •κολουθοØσαν δύο –λλες Κυρίες, ¦πίσηµα 
ντυµένες, καί τό Çδιο •ξιοπρεπεÃς µ’ ñραÃα κι’ εÛγενικά πρόσωπα. ~Ολοι τους µταν ντυµένοι µ’ 
¦πίσηµα Òλόλευκα κοστούµια καί βυσσινιά, µέ χρυσές καδένες στά πέτα, –νθη κεντηµένα καί 
πλαισιωµένα •πό χρυσοØς φοίνικες. {Ο δάσκαλος, λίγο σαστισµένος •πό τούτη τήν πολυτέλεια 
κι’ ¦πισηµότητα ¦πρόσεξε, διά πρώτη φορά Óτι τό σπίτι τ−ς }Αννας δέν µταν τό πλό •γροτικό 
σπίτι πού ³ξευρε •λλά ªνα •ρχοντικό. Τό Çδιο κι’ οÊ προσκεκληµένοι, §µοιαζαν µέ –ρχοντες! 
}Ενοιωσε, ξαφνικά, πολύ •σήµαντος καί •ταίριαστος •νάµεσά τους, òστε σηκώθηκε νά φύγη 
κρυφά. zΑκριβäς τήν Çδια στιγµή –κουσε τήν γιαγιά τ−ς µικρ−ς Χαρς νά τόν προσκαλ− νά 
καθίση στό τραπέζι µαζί τους. “Μή φύγετε”, τήν –κουσε νά τοØ λέγη. “Καθ−στε καί σεÃς µαζί 
µας •πόψε στό τραπέζι τäν Χριστουγέννων! “ Καί τοØ ßπέδειξε νά καθίση πλάϊ της. {Η θέσις 
πού τοØ ßπέδειξε µταν τόσο τιµητική, òστε •ντέδρασε µ’ §κπληξι καί •πορία. “zΕγώ; Θέλετε 
νά καθίσω πλάϊ σας;” 

Γιαγιά: - Ναί, βεβαίως. Τό τραπέζι µας εÉναι καί γιά σς.  
∆άσκαλος: - Σς εÛχαριστä, τ−ς •πάντησε αÛθόρµητα. zΑλλά δέν ξέρω ¦άν µοØ 

πρέπει. ∆έν φορä ¦πίσηµα ροØχα σάν τά δικά σας. 
Γιαγιά: - }Εχετε δίκιο. {Η κόρη µου, zΑγάπη, θά σς προσφέρει ªνα ¦πίσηµο κοστοØµι 

γιά τό τραπέζι µας. 
{Η zΑγάπη, πράγµατι, §σπευσε νά τόν όδηγήση σ’ ªνα πλαϊνό δωµάτιο καί νά τοØ 

προσφέρη τό εÆδικό ¦πίσηµο κοστοØµι γιά τό γεØµα. Κι’ àστερα τόν §βαλε νά καθίση πλάϊ στήν 
γιαγιά τ−ς Χαρς. Τά µάτια Óλων µταν ¦στραµµένα ¦πάνω του καί τόν ¦κοιτοØσαν µέ 
συµπάθεια. zΑλλ’ αÛτό πού τόν ²ρέµησε µταν Óτι τόν ¦δέχθηκαν µέ τόσην πλότητα, 
καλοσύνη κι’ εÛγένεια, òστε τό βλέµµα των δέν §νοιωσε νά τόν προσβάλλη ñς νά µή µταν ªνας 
¦ξ αÛτäν. 

Τό σερβίρισµα στό τραπέζι τό §κανε º zΑγάπη. zΑλλά κι’ º µικρή Χαρά 
πηγαινοερχόταν µαζί της καί τήν βοηθοØσε στό σερβίρισµα. zΕπίσης καί δύο –λλες νεαρές 
κοπέλλες τήν βοηθοØσαν. zΑργότερα, Ò δάσκαλος ¦πληροφορήθη •πό τή Χαρά, Óτι µταν οÊ 
µεγαλύτερες •δελφές της, τίς ÒποÃες –κουσε νά φωνάζουν Πίστι κι’ zΕλπίδα. 

{Ο δεÃπνος –νοιξε µέ προσευχή κι’ εÛχαριστία. ΠροσευχήΘηκαν, σχεδόν Óλοι •πό λίγο. 
~Υστερα ¦π−ρε τόν λόγο º Γιαγιά τ−ς Χαρς κι’ εÉπε λίγα λόγια γιά τήν σηµασία καί τήν 
¦λπίδα τοØ κόσµου στήν γέννησι τοØ ΧριστοØ! Μετά τό γεØµα •κολούθησε ªνα πανηγύρι χαρς 
καί •λαλαγµοØ, Óπως καί στήν •ρχή. Τό κόκκινο κρασί πού πρόσφεραν στό τραπέζι, τούς 
§δωσε §ντονη εÛθυµία. zΑλλ’ Ò δάσκαλος –ν κι’ εÉχε εÛθυµήσει µαζί τους •ποκοιµήθηκε στήν 
Çδια πολυθρόνα πού εÉχε καθίσει πλάϊ στό τζάκι. 

~Οταν ξύπνησε µταν πάλι µόνος. Καµµία παρουσία. Τό σπίτι εÉχε βυθισθεÃ στό σκοτάδι 
καί στή σιωπή. Μόνον τό φεγγάρι τοØ χαµογελοØσε §ξω •πό τήν τζαµένια µπαλκονόπορτα. 
Σηκώθηκε ταραγµένος κι’ §φυγε •πό τό σπίτι τ−ς }Αννας. Κανείς δέν τόν εÉδε νά φεύγη καί 
βρέθηκε νά περπατ πάλι µόνος, χωρίς νά ξέρη πού πάει. Τό µόνο πού ξέρει εÉναι πώς §φυγε 
•π’ τό χωριό του γιατί τά φäτα µόλις φαινόταν στό βάθος νά τρεµοσβύνουν σάν µικρές 
πυγολαµπίδες καί µαζί µ’ αÛτά νά τρεµοσβύνουν κι’ οÊ ¦λπίδες του. ~Ολα τοØ φαίνονται τόσο 
παράξενα κι’ •πίστευτα, Óσα ¦ζησε κι’ εÉδε αÛτή τή νύκτα. zΑλλά κανέναν δέν εÉδε •πό τούς 
δικούς του. Κι’ º λίγη ξεκούρασι καί χαρά πού βρ−κε στό σπίτι τ−ς }Αννας µταν σάν •στέρι 
πού §δυσε. {Η µοναξιά τόν ¦τύλιξε καί πάλι κι’ º παγωνιά τ−ς νύκτας τοØ διαπερνοØσε τό 
κορµί. {Ο κόσµος του Óλο καί σµίκραινε. ∆έν τοØ §µενε πιά –λλη δύναµι ν’ •ντιδράση ³ νά 
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σκεφθ−. Ξαναβρέθηκε αÆχµάλωτος στό κελλί τ−ς ψυχ−ς του. ΠερπατοØσε –σκοπα καί χαµένα 
Óταν κάποιος θόρυβος πλάϊ του τόν §κανε νά τιναχθ− σάν ¦λάφι. ΤρεÃς σκιές τόν •κολουθοØν 
καί τίς βλέπει νά τόν πλησιάζουν. “ΟÊ δεσµοφύλακες”, συλλογίστηκε, χωρίς νά κινηθ− •πό τή 
θέσι του. Μένει καρφωµένος καί περιµένει. ΟÊ σκιές Óλο καί τόν πλησιάζουν •λλά χωρίς νά τόν 
προσέξουν τόν προσπερνοØν καί χάνονται πίσω •π’ τή κορφή ©νός λόφου. Τά µάτια του, χωρίς 
νά σαλέψουν, µένουν σταθερά καρφωµένα στό σηµεÃο πού χάθηκαν. “Τί παράξενοι τύποι” 
διελογίσθη §κπληκτος. “}Εµοιαζαν µέ δοØκες τοØ Μεσαίωνα…” 

zΗχώ: - }Η µέ τούς σοφούς καί Μάγους τοØ ΧριστοØ! 
∆άσκαλος: - Γιά ποιούς σοφούς καί Μάγους µοØ µιλς. ΠαØσε νά µοØ λές παραµύθια, 

τ−ς •πήντησε φανερά ¦κνευρισµένος. 
zΗχώ: - Παραµύθι, λοιπόν, θεωρεÃς τή γέννησι τοØ ΧριστοØ;  
∆άσκαλος: - Τή γέννησί Του, Òπωσδήποτε Ðχι! zΑλλά ¦κεÃνα πού λέγονται καί 

περιγράφονται µέ τήν γέννησί Του! Π.χ. Ò zΑστέρας τ−ς zΑνατολ−ς(!), οÊ Μάγοι µέ τά δäρα(!) 
εÉναι ªνα ñραÃο παραµύθι γιά τά µικρά παιδιά. 

zΗχώ: - Καί γιατί τά θεωρεÃς παραµύθι κι’ Ðχι •λήθεια; 
∆άσκαλος: - Γιατί µοιάζει σάν παραµύθι τοØ Walt Disney º Óλη Êστορία. “ΟÊ ¦ξ 

•νατολäν Μάγοι! Τ’ •στέρι πού τούς ÒδηγεÃ, οÊ –γγελοι πού ßµνοØν, οÊ βοσκοί πού βλέπουν 
τήν οÛράνια στρατιά!, Ò Βασιλεύς {Ηρώδης! κλπ. ~Ολα παραµυθένια. Κι’ ßπάρχουν τόσες 
•ντιθέσεις µέ τήν Êστορική πραγµατικότητα. ∆ιότι “οÊ ¦ξ •νατολäν Μάγοι µταν Πέρσες. ΠοÃον 
λόγον εÉχαν οÊ πρώην κατακτητές τäν zIουδαίων νά §λθουν µέ δäρα νά προσκυνήσουν τόν 
βασιλέα τäν zIουδαίων; Καί πäς αÛτοί οÊ σοφοί ³ Μάγοι συνέδεσαν τ’ •στέρι µέ τήν γέννησι 
©νός βασιλέως τäν zIουδαίων κι’ Ðχι τäν Περσäν; }Η γιατί δέν τό συνέδεσαν µέ τήν ¦µφάνισι 
©νός θεοØ, Óπως συνήθιζαν νά βλέπουν τ’ –στρα στήν ¦ποχή των; }Η δέν τό ¦θεώρησαν ªνα 
παράδοξο ³ φυσικό φαινόµενο τäν οÛρανίων σωµάτων; 

zΗχώ: - ~Οπως κι’ ¦σύ τÐπες, τό συνέδεσαν µέ τήν ¦µφάνισι ©νός ΘεοØ. 
{Ο δάσκαλος, χωρίς νά δείξη πώς ¦πρόσεξε τήν παρατήρησί της συνέχισε: Καί τέλος, οÊ 
Πέρσες, ñς πυροειδωλολάτρες, µέ παραξενεύει πäς ¦ννόησαν τή σηµασία τοØ φαινοµένου 
•στέρος; Μήπως ¦πίστευαν κι’ αÛτοί τούς προφ−τες ³ κι’ αÛτοί ¦περίµεναν τόν Μεσσία τäν 
zIουδαίων; 

zΗχώ: - zΑκριβäς αÛτό θέλω κι’ ¦γώ νά σέ ρωτήσω, τ’ •πήντησε º zΗχώ του λίγο 
εÆρωνικά. Μήπως ¦πίστευαν κι’ αÛτοί στούς προφ−τες τοØ zIσραήλ, κι’ ¦γνώριζαν τίς 
προφητεÃες, καθώς µς βεβαιώνει Ò εÛαγγελιστής ΜατθαÃος, “Ò {Ηρώδης.... ¦ξηκρίβωσε παρ’ 
αÛτäν τόν καιρόν τοØ φαινοµένου •στέρος...”; (Ματ.β΄7).zΕάν δέν τό ¦γνώριζαν, πäς θά τό 
¦ξηκρίβωνε παρ’ αÛτäν;… 

∆άσκαλος: - Πäς εÉναι δυνατόν αÛτοί οÊ πυρολάτρες Πέρσες νά ¦γνώριζαν τίς 
προφητεÃες τäν προφητäν τοØ zIσραήλ; 

zΗχώ: - Καί γιατί Ðχι; Μήπως καί στήν ¦ποχή των δέν ¦γίνοντο •ναµίξεις λαäν; }Η δέν 
ßπ−ρχε καί στήν ¦ποχή των º δίψα γιά τήν µάθησι; {Ωρισµένοι ~Ελληνες φιλόσοφοι κι’ 
Êστορικοί ¦ταξίδευαν παντοØ καί συνέλεγαν στοιχεÃα καί πληροφορίες γιά τήν ζωή καί τίς 
παραδόσεις τäν λαäν. {Ο Μέγας zΑλέξανδρος προσέφερε τεράστια χρηµατικά ποσά στόν 
zΑριστοτέλη ßποστηρίζοντας τήν ¦πιστηµονική του §ρευνα γιά τή συλλογή στοιχείων στίς 
χäρες πού κατακτοØσε. {Ο δέ {Ηρόδοτος, ªνα αÆäνα πρίν •πό τόν Μέγα zΑλέξανδρο 
¦ταξίδευσε µέχρι τήν Βαβυλäνα καί τήν Περσία γιά νά συγγράψη, µέ Êστορική 
•ντικειµενικότητα, τούς Περσικούς πολέµους µις περιόδου 240 χρόνων µέχρι τό 479 π.Χ. πού 
οÊ zΑθηναÃοι κατέλαβαν τή Σηστό. Καί συγχρόνως Ò {Ηρόδοτος περιγράφει µέ ζωηρή εÆκόνα 
τήν κοινωνική σύνθεσι τäν λαäν πού ¦πισκέφθηκε, τά ³θη, τά §θιµα τους καί τίς θρησκευτικές 
τους παραδόσεις. 
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∆άσκαλος: - Μ’ ¦κπλήττεις! Πäς τά ξέρεις; 
zΗχώ: - Γιατί σ’ ¦κπλήττω; Μένουν στήν µνήµη µου •πό τότε πού τά ¦διάβαζες. 
∆άσκαλος: - }Εχεις δίκιο. zΑλλά οÊ ~Ελληνες εÉχαν τήν δίψα γιά τήν µάθησι. ‚Ηταν 

λαός χαρισµατοØχος κι’ Òλότελα δοσµένος στίς τέχνες, τή φιλοσοφία, τά γράµµατα καί τήν 
¦πιστηµονική §ρευνα. zΕνä οÊ Πέρσες δέν φηµίζονται, Óπως οÊ ~Ελληνες ¦ρευνητές ³ 
κατακτητές τοØ πνεύµατος καί τ−ς γνώσεως. ‚Ηταν λαός –λλης ψυχοσυνθέσεως. Τόν 
¦νδιέφεραν οÊ κατακτήσεις τäν λαäν κι Ðχι οÊ λαοί. Κι’ µταν Òλοκληρωτικά δοσµένοι στίς 
εÆδωλολατρικές παραδόσεις τοØ ΖοροαστρισµοØ. Κι’ εÉναι βέβαιον Óτι º θρησκευτική 
παράδοσι •σκοØσε µεγάλη γοητεία καί στούς Çδιους καί σ’ –λλους λαούς, διότι ξεχώριζε •πό 
τίς δοξασίες τäν •νατολικäν πολιτισµäν γιά τήν •νώτερη της ²θική καί γιά τήν •νοχή της 
στούς ßπηκόους τ−ς αÛτοκρατορίας πού τούς §διδε τήν ¦λευθερία νά διατηροØν τή 
θρησκευτικήν των παράδοσιν καί τήν ¦θνικήν των συνείδησιν. 

Πάντως, Êστορικäς εÉναι βεβαιωµένον, Óτι Ò Ζοροαστρισµός εÉχεν ¦πικρατήσει τόν 
πρäτον αÆäνα σ’ Òλόκληρη τήν Ρωµαϊκή ¦πικράτεια κι’ ªναν κλάδον του, τόν Μιθραϊσµόν, τόν 
εÉχαν •σπασθεÃ καί πολλοί ΡωµαÃοι στρατιäτες, κι’ ßπ−ρξε Ò µεγαλύτερος •ντίπαλος τοØ 
ΧριστιανισµοØ µέχρι τ−ς ¦ποχ−ς τοØ Μεγάλου Κωνσταντίνου. {Ο δέ Χριστός ¦γεννήθη ¦πί 
Καίσαρος zΟκταβιανοØ τό 4 π.Χ. ΣοØ τά ßπενθυµίζω αÛτά Ðχι γιά νά σέ διαφωτίσω Êστορικäς 
•λλά γιά νά σοØ ßπενθυµίσω τό θρησκευτικό κλÃµα ¦κείνης τ−ς ¦ποχ−ς πού ¦γεννήθη Ò 
Χριστός! Πäς, λοιπόν, εÉναι δυνατόν µέσα σ’ ªνα τέτοιο ρεØµα τοØ ΖοροαστρισµοØ καί τοØ 
ΜιθραϊσµοØ ν’ •νέµεναν οÊ σοφοί Πέρσες •στρολόγοι τόν βασιλέα τäν zIουδαίων, ñς νά µσαν 
zIουδαÃοι; }Η πäς ¦πίστεψαν στήν γέννησι ©νός Βασιλέως τäν zIουδαίων; Πότε καί γιατί; 
zIδού º •πόδειξις τοØ Μύθου. 

zΗχώ: - zΑγαπητέ µου δάσκαλε, τ’ •πήντησε πάλι µέ τήν εÆρωνική της διάθεσι º zΗχώ 
του, χωρίς νά διαφωνä µέ τήν Êστορική σου γνäσι, σοØ διαφεύγει µιά •λήθεια πολύ σηµαντική, 
º Òποία διαφωτίζει τό µυστήριον τ−ς γνώσεως τäν ¦ξ zΑνατολäν Μάγων καί τό ¦νδιαφέρον 
των γιά τόν βασιλέα τäν zIουδαίων. Κατ’ •ρχήν, οÊ ¦ξ zΑνατολäν Μάγοι, δέν εÉναι βέβαιον 
Óτι µταν Πέρσες. ∆ιότι Ò zΑσσύριος βασιλεύς, Ò Θελγάθφελασάρ Ò Γ’, Ò •ναφερόµενος στό 
βιβλίον τäν Βασιλέων Β’, κεφάλαιον ιε’ 29, κι Ò Σαλµανασάρ, Ò γιός του, στό Çδιο βιβλίο τäν 
Βασιλέων, κεφάλαιον ιζ’ µετώκησαν τίς δέκα φυλές τοØ zIσραήλ στήν zΑσσυρία (Μηδία). Κι’ 
§κτοτε οÊ δέκα φυλές τοØ zIσραήλ ¦χάθησαν, οÊ λεγόµενες “•πωλεσθεÃσαι 10 φυλαί” τό §τος 
720 π.Χ. , καθώς §χει διατυπωθεÃ ßπό τäν Êστορικäν. ∆έν •ποκλείεται, λοιπόν, αÛτοί οÊ ¦ξ 
zΑνατολäν Μάγοι νά µσαν zIσραηλιν−ς καταγωγ−ς. zΑκόµη καί σήµερα ßπάρχουν Πέρσες µέ 
πίστι zIουδαϊκή, πού σηµαίνει πäς εÉναι ΠερσοεβραÃοι. 

∆άσκαλος: - Πράγµατι. ΜοØ διέφυγε ¦ντελäς º Êστορική αÛτή •λήθεια Óτι ßπάρχουν 
ΠερσοεβραÃοι. ~Οπως ßπάρχουν {ΕβραÃοι σ’ Óλες τίς ¦θνικότητες. 

zΗχώ: - zΑκριβäς. zΑλλά δέν εÉναι Ò µόνος λόγος αÛτός, •γαπητέ µου δάσκαλε, 
συνέχισε º zΗχώ του. {Υπάρχει κι’ º •λληλοεπίδρασις. ΟÊ λαοί ¦πληροφοροØντο τίς 
θρησκευτικές δοξασίες •λλήλων καί µάλιστα στήν Περσική αÛτοκρατορία πού µταν 
•νοµοιογενής λαός µέ διαφορετικές συνήθειες, λατρεÃες, γλäσσες καί παραδόσεις, κι’ ¦δέχοντο 
φυσικότερα τίς πολιτικές κι’ ¦κπολιτιστικές καί θρησκευτικές ¦πιδράσεις •λλήλων. Καθώς κι’ 
¦σύ •νέφερες τήν ¦πίδρασι τοØ ΖοροαστρισµοØ καί ΜιθραϊσµοØ. Τί τό παράδοξον, λοιπόν, οÊ 
περί τοØ νέου βασιλέως τοØ zIσραήλ γνώσεις των νά éφείλοντο στή θρησκευτική παράδοσι 
τäν Περσοεβραίων αÛτäν; 

∆άσκαλος: - ΕÉναι κάπως παράδοξο, οÊ Πέρσες •στρολόγοι νά ²σπάζοντο τήν 
παράδοξη γι’ αÛτούς δοξασία τäν {Εβραίων… 

zΗχώ: - Καί γιατί Ðχι; ΟÊ •στρολόγοι ¦κείνης τ−ς ¦ποχ−ς µταν θρησκευόµενοι 
¦ρευνητές τ−ς •ληθείας καί περισσότερον εÛσεβεÃς κι’ •ντικειµενικοί µέ τήν •λήθεια •π’ Óτι 
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εÉναι οÊ σηµερινοί. ΟÊ λαοί ¦φοβοØντο τούς θεούς •λλήλων. {Ο Μέγας zΑλέξανδρος 
προσεκύνησε τόν zΑµών-ρά, τόν Θεόν τäν ΑÆγυπτίων, –ν καί µταν ~Ελλην καί κατακτητής 
των. Γιατί κι’ οÊ Πέρσες νά µή δεχθοØν τήν ¦πίδρασιν τ−ς {Εβραϊκ−ς Θεολογίας; Ποιός –λλος 
θεός µταν φοβερότερος •πό τόν Θεόν τοØ zIσραήλ; Πρäτοι οÊ ΑÆγύπτιοι εÉχαν γνωρίσει τόν 
φοβερόν Θεόν τοØ zIσραήλ µέσω τοØ Μωϋσ−. Κι’ –λλοι γειτονικοί λαοί τοØ zIσραήλ 
•ποκτοØσαν ¦µπειρίαν καί γνäσιν αÛτοØ τοØ φοβεροØ ΘεοØ τοØ zIσραήλ. }Αν κι Ò λαός 
zIσραήλ κατεκτήθη πλειστάκις, Ò Θεός των ποτέ! }Εµενε πάντα Ò Θεός τäν θεäν! Κι οÊ 
γείτονες λαοί των ³ οÊ κατακτητές των εÉχαν συνείδησι τοØ φόβου τοØ ΘεοØ τοØ zIσραήλ. Στό 
βιβλίον τäν Βασιλέων Β’, ¦πιβεβαιοØται Ò φόβος τοØ ΘεοØ τοØ zIσραήλ κι’ ¦πί τäν 
κατακτητäν τοØ λαοØ Του. 

Στήν Êστορία τäν ΑÆγυπτίων, Περσäν καί Βαβυλωνίων Ò Θεός τοØ zIσραήλ εÉχε 
¦πιβληθεÃ στή συνείδησι τäν βασιλέων των κατά τρόπον •πόλυτον, òστε Τόν ¦δέχθησαν καί 
Τόν προσεκύνησαν ñς Θεόν τäν θεäν! {Ο Βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ Β’, –ν καί κατακτητής 
τäν zIουδαίων τό 604 π.Χ. προσεκύνησε τόν Θεόν τοØ zIσραήλ. Κατ’ •ρχάς, Ò Θεός τοØ 
¦φανερώθη ¦ν ¦νυπνίå, κι Óταν Ò ∆ανιήλ, αÆχµάλωτος zIουδαÃος, τοØ ©ρµήνευσε τό ¦νύπνιον 
“§πεσε ¦πί τό πρόσωπον του καί προσεκύνησε τόν ∆ανιήλ καί εÉπε: zΕπ’ •ληθείας Ò Θεός σας 
αÛτός εÉναι Θεός τäν θεäν καί Κύριος τäν βασιλέων…” (∆αν.β΄46-47). Κι §καµε τόν ∆ανιήλ 
“κύριον τ−ς ¦παρχίας τ−ς Βαβυλäνος καί •ρχιδιοικητήν ¦πί πάντας τούς σοφούς τ−ς 
Βαβυλäνος” (∆αν.β΄48). ΑÛτά µς λέγει Ò ∆ανιήλ στό δεύτερο κεφάλαιο τοØ βιβλίου του. {Ο 
δέ ∆αρεÃος, Ò Πέρσης βασιλεύς, µετά τήν κατάκτησιν τ−ς Βαβυλäνος ßπό τäν Περσäν, 
¦τίµησε τόν ∆ανιήλ, τόν zIουδαÃον µέ τό •ξίωµα τοØ πρώτου προέδρου. ∆ηλαδή, µέ –λλα 
λόγια, τοØ •νέθεσε τήν πρωθυπουργίαν τ−ς χώρας του. Μετά δέ τήν •πελευθέρωσιν τοØ ∆ανιήλ 
¦κ τοØ λάκκου τäν λεόντων, ¦ξέδωκε διαταγή καί µεταξύ –λλων διαβάζοµε στό ªκτο κεφάλαιο 
τοØ Æδίου βιβλίου καί ¦δάφιο 6 Óτι διέταξε “νά τρέµωσι οÊ –νθρωποι καί νά φοβäνται ¦νώπιον 
τοØ ΘεοØ τοØ ∆ανιήλ, διότι οâτος εÉναι Θεός ζäν καί διαµένων εÆς τόν αÆäνα…” (∆αν.ε΄26) 

∆άσκαλος: - }Εχεις καταπληκτική, πράγµατι, µνήµη νά µοØ ßπενθυµίζεις τόσα Êστορικά 
γεγονότα, ξεχασµένα. 

zΗχώ: - Τά θυµάµαι γιατί κι’ ¦σύ εÉχες κάµει κάποτε µιά µικρή µελέτη, στήν ¦πί πτυχίå 
διατριβή σου γιά τήν Êστορία τäν λαäν τ−ς Μεσοποταµίας. Κι’ εÉµαι καί προσεκτική σ’ Óτι µοØ 
λένε. Γι’ αÛτό καί δέχοµαι τά λόγια τοØ γιατροØ περί προσωπικοØ ΘεοØ! Ποιός §σωσε τόν 
∆ανιήλ •π’ τό στόµα τäν λεόντων; Καί γιατί; 

zΕάν, λοιπόν, ªνας Πέρσης βασιλεύς φοβεÃται τόν Θεόν τοØ zIσραήλ, πόσον µλλον οÊ 
•στρολόγοι Πέρσες, –νθρωποι τ−ς §ρευνας καί τ−ς γνώσεως, νά εÉχαν τήν §φεσι καί τό 
¦νδιαφέρον νά ¦ξακριβώσουν τήν •λήθεια περισσότερον •πό ªνα βασιλέα ³ τούς κοινούς 
θνητούς γιά τίς δοξασίες τäν –λλων λαäν. Καί µάλιστα –ν εÉχαν διαβάσει καί τά Êερά βιβλία 
τäν {Εβραίων ³ τά εÉχαν •κούσει στήν συναγωγή τäν {Εβραίων… 

ΟÊ Πέρσες, λοιπόν, αÛτοί Μάγοι ³ zΑστρολόγοι ³ ΠερσοεβραÃοι διδάσκαλοι, πρέπει νά 
µσαν καλäς ¦νηµερωµένοι γιά τή γέννησι τοØ νέου βασιλέως τäν zIουδαίων καί Τόν 
¦περίµεναν. Κι’ Ò Θεός τοØ zIσραήλ τούς ¦φανερώθη θαυµαστäς καί µέσω τοØ •στέρος τούς 
¦πληροφόρησε γιά τήν γέννησι τοØ νέου βασιλέως τäν zIουδαίων κατά τήν προφητείαν τοØ 
Μιχαία καί τούς ñδήγησε στήν Βηθλεέµ πρός ¦παλήθευσι αÛτ−ς τ−ς προφητείας. Τί τό 
παράδοξον, λοιπόν, στή γέννησι ©νός ΘεοØ; 

∆άσκαλος: - Ναί, τώρα τά θυµµαι. }Εχεις δίκιο. Τά εÉχα διαβάσει: “Καί σύ Βηθλεέµ, γ− 
zIούδα, δέν εÉσαι οÛδόλως ¦λαχίστη µεταξύ τäν ºγεµόνων τοØ zIούδα, διότι ¦κ σοØ θέλει ¦ξέλθει 
ºγούµενος, Óστις θέλει ποιµάνει τόν λαόν µου τόν zIσραήλ”. (Ματ.β΄6) 

zΗχώ: - zΑκριβäς. Καί γιατί ν’ •µφιβάλης; Κι’ αÛτή καί –λλες προφητεÃες ßπάρχουν 
πού συνοδεύουν τή γέννησί Του. Καθώς º δραµατική προφητεία τ−ς σφαγ−ς τäν µικρäν 
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παιδιäν τ−ς Βηθλεέµ κατ’ ¦ντολήν τοØ {Ηρώδη. “{Η Ραχήλ §κλαιε τά τέκνα αÛτ−ς… διότι δέν 
ßπάρχουσι.” (Ιερ.λα΄15), ξαναλέγει Ò {Iερεµίας. ΜοØ τά ¦διάβαζες Óταν ³σουν δάσκαλος καί τά 
¦δίδασκες στούς µαθητές σου. 

∆άσκαλος: - }Εχεις δίκιο. Τά ¦διάβαζα καί τά §λεγα καί στούς µαθητές µου σάν Êστορία 
•λλά δέν εÉχα νοιώσει ποτέ αÛτό πού νοιώθω τώρα, καθώς µοØ τά θυµίζεις. Τώρα παίρνουν 
–λλο νόηµα καί µ’ •γγίζουν σάν προφητεÃες… 

zΗχώ: - Τά ¦διάβαζες καί στήν µητέρα σου κι’ ¦κείνη §κλαιγε γιά τά βρέφη πού §σφαξε 
Ò {Ηρώδης. 

∆άσκαλος: - Ναί τή θυµµαι αÛτή τήν σκηνή πού §κλαιγε º µητέρα µου. Καθόταν πλάϊ 
στό τζάκι µας κι’ µταν Χριστούγεννα! Καϋµένη µητέρα, ¦στέναξε Ò δάσκαλος. ~Ολα τήν 
–γγιζαν. 

zΗχώ: - Ποιόν –λλον λόγο θά εÉχε Ò {Ηρώδης νά προστάξη τή σφαγή τäν παίδων τ−ς 
Βηθλεέµ, ¦κτός •πό τά ßπό τοØ εÛαγγελιστοØ Ματθαίου ¦ξιστορούµενα; Καί γιατί νά ταραχθ− 
Ò {Ηρώδης καί πσα º {Iεροσόλυµα µετ’ αÛτοØ; 

∆άσκαλος: - zΑσφαλäς, §χεις δίκιο, δέν µταν µιά σύµπτωσι αÛτή º ¦µφάνισις τäν 
Περσäν Μάγων στά {Iεροσόλυµα. Κρύβει ªνα βαθύτερο νόηµα καί κάποιο σοβαρό καί 
σηµαντικό γεγονός τούς εÉχε φέρει, òστε ν’ •ποφασίσουν ªνα τόσο µακρυνό κι ¦πικίνδυνο 
ταξίδι γιά τήν ¦ποχή των… 

zΗχώ: - zΑλλά ¦σύ, δάσκαλε, δέν τά ¦πρόσεχες τότε πού τά ¦διάβαζες. Τά θεωροØσες 
µυθολογία θεολογική. 

∆άσκαλος: - zΑκριβäς, Óπως τό’ πες: “Μυθολογία Θεολογική”. 
zΗχώ: - zΑλλά, δάσκαλε, •ντιλαµβάνεσαι τώρα Óτι δέν εÉναι µυθολογία º γέννησις τοØ 

ΧριστοØ! Κι’ οÊ ¦ξ •νατολäν Μάγοι µταν πολύ καλά ¦νηµερωµένοι •πό τίς προφητεÃες γιά τόν 
βασιλέα τäν zIουδαίων! 

∆άσκαλος: - zΕν τούτοις, τήν διέκοψε Ò δάσκαλος, παραµένει τό ¦ρώτηµα: “τοØ 
φαινοµένου •στέρος”. Πäς •ποδεικνύεται º παρουσία του, Óτι ñδήγησε τούς Μάγους στή 
Βηθλεέµ; 

zΗχώ: - zΑγαπητέ µου δάσκαλε, •πορä µέ τή δυσπιστία σου. Χρειάζεται καί λίγη καλή 
πίστι στήν φιλαλήθεια τοØ ÊεροØ συγγραφέως. Καί µιά προσεκτική µελέτη στά ¦ξιστορούµενα. 
zΑπό τήν παρατήρησι καί τή λεπτοµέρεια διαπιστοØται º •λήθεια τäν γεγονότων. Κι’ ¦πειδή 
ζητς •ποδείξεις, σέ παραπέµπω ¦κ νέου στήν Êστορική •φήγησι τοØ ΕÛαγγελιστοØ Ματθαίου. 
zΑπ’ τήν •ρχή τ−ς •φηγήσεώς του Ò εÛαγγελιστής δένει τούς Μάγους µέ τό •στέρι τ−ς 
zΑνατολ−ς. zΑπ’ τό •στέρι αÛτό πληροφοροØνται τήν γέννησι ©νός βασιλέως τοØ zIούδα. 
zΑπ’ τό •στέρι αÛτό ÒδηγοØνται εÆς τόν τόπον τ−ς γεννήσεώς Του, τήν Βηθλεέµ κατά τήν 
προφητεία. Κι •π’ τ’ •στέρι αÛτό ¦πιβεβαιοØται ñς οÛράνια µαρτυρία º γέννησις ©νός ΘεοØ! 
Χωρίς τήν ¦µφάνισι τοØ •στέρος, º γέννησις τοØ zIησοØ θά µταν µία φυσική γέννησις ©νός 
θνητοØ µωροØ. Κι’ οÊ Μάγοι δέν θά ¦πληροφοροØντο τό γεγονός τ−ς γεννήσεως τοØ Βασιλέως 
τäν zIουδαίων κι’ οÜτε θά εÉχαν λόγο νά ξεκινήσουν •π’ τήν χώρα των, χωρίς τήν οÛράνια 
µαρτυρία καί τήν πεποίθησι πού τούς §δωσε Ò Θεός µέ τόν •στέρα. 

{Η ¦µφάνισις τοØ •στέρος εÉναι αÛταπόδεικτα •ληθής ñς µαρτυρία καί σηµεÃον 
οÛράνιον τ−ς γεννήσεως ©νός ΘεοØ! Περπατäντας µέ τά βήµατα τ−ς πίστεως καί τ−ς 
προφητείας πρός ¦παλήθευσίν της οÊ Μάγοι ξεκινοØσαν βέβαιοι γιά Ó,τι εÉδαν. {Η ¦µφάνισις 
τοØ •στέρος µέ τή γέννησι τοØ zIησοØ εÉναι τόσον πολύ συνδεδεµένα κι’ •λληλοεξαρτώµενα, 
òστε Ò διαχωρισµός των καταργεÃ αÛτοµάτως τήν •λήθεια τ−ς γεννήσεώς Του! 

∆άσκαλος: - }Εχεις δίκιο, τ−ς •πήντησε •ποστοµωµένος Ò δάσκαλος κι’ §σκυψε τό 
κεφάλι του. Ποτέ –λλοτε δέν εÉχα ¦ννοήσει τήν σηµασία τοØ •στέρος στήν γέννησι τοØ zIησοØ, 
–ν καί ³µουν δάσκαλος. 



 - 86 -

zΗχώ: - Γιατί ποτέ δέν ¦σοβαρεύθης µέ τή γέννησι τοØ zIησοØ στό βαθύτερο νόηµά της. 
∆άσκαλος: - ΑÛτό δέν εÉναι •λήθεια. ΕÉχα σοβαρευθεÃ •λλά δέν τήν εÉχα πιστέψει κατά 

γράµµα καί δέν εÉχα προσέξει ³ •ντιληφθεÃ τήν σηµασία τοØ κάθε λόγου τ−ς Βίβλου. Καί 
ñρισµένα µάλιστα βιβλία καί περικοπές τ−ς Βίβλου τά θεωροØσα Êστορικοθεολογικά κι’ Ðχι 
θεόπνευστα. Τώρα, διά πρώτην φοράν, διαπιστώνω Óτι κάθε λόγος τ−ς Βίβλου εÉναι 
αÛταπόδεικτα •ληθής! 

zΗχώ: - Χαίροµαι πού τό κατάλαβες. Καί κάθε λόγος πού •φαιρεÃται, ¦ξασθενεÃ τόν 
πίνακα τοØ ΘεοØ στό στηριγµό του. Γι’ αÛτό καί στά τελευταÃα ¦δάφια τ−ς zΑποκαλύψεως 
εÉναι γραµµένο, συνεπλήρωσε º ²χώ του: “Καί ¦άν τίς •φαιρέση •πό τäν λόγων τοØ βιβλίου 
τ−ς προφητείας ταύτης, Ò Θεός θέλει •φαιρέσει τό µέρος αÛτοØ •πό τοØ βιβλίου τ−ς ζω−ς…” 
(Αποκ.κβ΄19).  Τό εÉχες κι’ ¦σύ διαβάσει κάποτε στή µητέρα σου τή µεγάλη Σαρακοστή στό 
µοναστήρι πού περνούσατε σ’ αÛτές τίς Òλονύκτιες προσευχές κι’ εÇχατε πολύ τροµάξει µέ τόν 
φοβερόν αÛτόν λόγον. 

∆άσκαλος: - Μά εÉναι φοβερός λόγος. 
zΗχώ: - Κι’ •πορεÃ κανείς µέ τό θράσος σου καί τήν •σέβειά σου, πού διακρίνει καί 

πολλούς –λλους, οÊ ÒποÃοι καταργοØν Ðχι µόνον κάποιον λόγον •πό τήν zΑποκάλυψι •λλά 
Òλόκληρον τήν zΑποκάλυψιν καί αÛτήν ταύτην τήν Βίβλον. 

∆άσκαλος: - Καί πρäτος ¦γώ, µουρµούρισε Ò δάσκαλος, µέ τρόµο κι’ •πορä µέ τή 
µνήµη σου. }Εχω τήν ¦ντύπωσι πώς •κούω τόν γιατρό. 

zΗχώ: - Τό πιστεύω αÛτό πού λές, γιατί τώρα θέλεις νά θυµσαι ¦κεÃνα πού δέν ³θελες 
νά θυµσαι, –ν καί τά εÉχες διαβάσει κι’ ¦σύ κάποτε. Καί τώρα µπορä νά σοØ τά ßπενθυµίζω. 
{Ο κάθε λόγος τοØ ΘεοØ, συνέχισε º zΗχώ του, εÉναι µία •λήθεια! Κι’ º κάθε •λήθεια 
συµπληρώνει τήν –λλην, Óπως ªνας κρίκος µέσα στήν •λυσίδα. {Ο κάθε κρίκος εÉναι µέρος τ−ς 
•λυσίδος. zΕάν Ò zΑστέρας τ−ς zΑνατολ−ς δέν εÉχε Òδηγήσει τούς Μάγους Σοφούς στά 
{Iεροσόλυµα οÛδέποτε Ò {Ηρώδης θά ¦πληροφορεÃτο τήν γέννησι τοØ zIησοØ κι’ οÛδέποτε θά 
προέβαινε στήν σφαγήν τäν παίδων τ−ς Βηθλεέµ πρός ¦παλήθευσιν τ−ς προφητείας. 
{Ο δάσκαλος §σκυψε τό κεφάλι κι’ –ρχισε νά κλαίη. 

zΗχώ: - Γιατί κλαÃς; 
∆άσκαλος: - Καί τί µπορä νά κάµω; ΕÉµαι χαµένος! Γιά πάντα χαµένος! Πäς νά σωθä; 

ΠοØ νά πάω; 
zΗχώ: - Καί ποØ θά ³θελες νά πς; 
∆άσκαλος: - ∆έν ξέρω… Ξαφνικά σωριάστηκε κάτω. Τό κορµί του §µεινε •κίνητο σάν 

λιθάρι. }Εκλεισε τά µάτια του κι’ •φέθηκε στό µοιραÃο, ¦νä τά δάκρυα κυλοØσαν •πό τά µάτια 
του ñς µόνη §κφρασι ζω−ς µέσα του. ~Οταν, ξαφνικά, µιά οÛράνια µελωδία τόν •πέσπασε •πό 
τόν θρ−νο τ−ς •πελπισίας του. Ξανάνοιξε τά µάτια του §κπληκτος καί κοίταξε ψηλά. “Θεέ 
µου!”, •νέκραξε καί τά ξανάκλεισε µέ τρόµο. ~Ενα πλ−θος •γγέλων πετοØσε γύρω του. 
“Πέθανα! ΕÉµαι νεκρός! zΑλήθεια, λοιπόν, εÉναι οÊ –γγελοι τ’ οÛρανοØ! ΓελοØσα καί χλεύαζα 
τούς χριστιανούς µετά τό κατρακύλισµά µου στίς ßλιστικές κι’ •θεϊστικές πολιτικοφιλοσοφικές 
θεωρίες. Ποιός θά µέ δεχθ− τώρα στόν οÛρανό;” 

zΗχώ: - ∆έν πέθανες, βλέπεις Ðραµα, τόν παρηγόρησε º ²χώ του. }Ανοιξε τά µάτια 
σου. 

{Ο δάσκαλος •νοιξε δειλά-δειλά τά µάτια του κι’ ¦κοίταξε πάλι πρός τόν οÛρανό. ΟÊ 
–γγελοι συνέχιζαν νά πετοØν παντοØ. Στό βάθος τοØ Òρίζοντα ªνα µεγάλο φωτεινό •στέρι 
λάµπει καί φωτίζει τόν δρόµο σέ τρεÃς σκιές πού τό •κολουθοØν. Γεµάτος θάµπος 
•νασηκώνεται καί φωνάζει. “Τ’zΑστέρι τ−ς zΑνατολ−ς! “Καί σάν παιδί •ρχίζει νά τρέχη πρός 
τό •στέρι µέ τά χέρια πλωµένα, Óταν ªνα χέρι τόν κρατ. {Ο δάσκαλος στέκει ξαφνιασµένος. 
Κοιτάζει τόν –γνωστο µέ φόβο καί ξαφνικά γεµτος χαρά •ναφωνεÃ. ‚Ω Κύριέ µου! zΕσύ;” 
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}Αγνωστος: - Ναί, ¦γώ! τοØ •παντά Ò –γνωστος εÛεργέτης του. 
{Ο δάσκαλος γονατίζει µπροστά του καί τοØ •γκαλιάζει τά πόδια. “‚Ω Κύριε! ∆έν 

•ξίζω τήν τιµή πού µοØ κάνετε. ΕÉµαι ªνας –θλιος •σεβής ! ” 
}Αγνωστος: - Τό ξέρω. 
∆άσκαλος: - Τότε γιατί µέ βοηθτε; 
}Αγνωστος: - Γιά νά σωθ−ς… 
∆άσκαλος: - Πäς µπορä; ∆έν εÉναι πιά •ργά γιά µένα; 
}Αγνωστος: - Ποτέ δέν εÉναι •ργά. {Ο Θεός σέ •γαπ καί σέ περιµένει, Óποιος κι’ –ν 

εÉσαι. {Ο Θεός εÉναι µαζί σου! ΕÉναι ßπέρ τοØ µαρτωλοØ Óταν µετανο−. 
∆άσκαλος: - {Ο Θεός µαζί µου! {Ο Θεός µαζί µου! zΕπανέλαβε πανευτυχής. 
}Αγνωστος: - Καί βέβαια εÉναι µαζί σου. Κοίταξε ¦κεÃ. zΕσήκωσε τό χέρι του καί µέ τό 

δάκτυλο τοØ §δειξε στό βάθος τοØ Òρίζοντα ªνα πελώριο σταυρό ßψωµένο, πού º σκιά του 
§πεφτε καί σκέπαζε τήν γ−. 

∆άσκαλος: - Τί εÉναι αÛτός Ò σταυρός; ¦ρώτησε §ντροµος. 
}Αγνωστος: - {Ο Σταυρός τοØ ΧριστοØ! Σ’ αÛτόν τόν σταυρόν τελειώνουν Óλα κι’ •π’ 

αÛτόν •ρχίζουν Óλα γιά τόν µαρτωλό. {Ο θάνατος τοØ ΧριστοØ σηµαίνει τό θάνατο τ−ς 
µαρτίας! Σηµαίνει τήν νέα ζωή! Τή ζωή τ−ς •ναστάσεως! Τή ζωή πού χαρίζει Ò Χριστός! 

{Ο δάσκαλος τόν –κουγε –φωνος καί θυµώταν τά λόγια τοØ γιατροØ. Τά Çδια τοØ εÉχε 
πεÃ κι Ò γιατρός •λλά τοØ µταν ξένα κι’ •κατάληπτα, ¦νä τώρα κάτι –ρχιζε νά ¦ννο− καί ν’ 
•γγίζη τήν καρδιά του. Μέ τά µάτια του καρφωµένα στόν σταυρό, τόν •τένιζε µέ δέος! Τά χείλη 
του •κούστηκαν νά ψιθυρίζουν. “Συγγνώµη, Κύριε!...” 
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ΜΕΡΟΣ B 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 13ον 
 

{Η •ποφυλάκισις τοØ δασκάλου 
 
 

ΤΗΝ Çδια στιγµή º πόρτα τοØ δεσµωτηρίου –νοιξε µέ θόρυβο κι º φωνή τοØ 
δεσµοφύλακα τόν ξανάφερε στίς αÆσθήσεις του. Τινάχθηκε τροµαγµένος ¦πάνω στό κρεββάτι 
του κι’ ¦κοίταξε γύρω του σαστισµένος: “ΠοØ βρίσκοµαι;” Φώναξε… “Στό παλάτι σου 
Μεγαλειότατε(!)”, τ’ •πάντησε κοροϊδευτικά Ò δεσµοφύλακας. “{Ετοιµάσου. Σέ περιµένει Ò 
∆ιευθυντής στό γραφεÃο του γιά νά σοØ πάρη συνέντευξι”. Καί τοØ χαµογέλασε αÆνιγµατικά. 
{Ο δάσκαλος ©τοιµάστηκε βιαστικά κι’ •κολούθησε τόν δεσµοφύλακα. Τά βλέµµατα Óλων τόν 
συνώδευσαν µέ •πορία, καθώς §βγαινε •π’ τήν πόρτα. zΑλλά κι’ Ò Çδιος §νοιωθε σαστισµένος. 
∆έν ¦πίστευε στά µάτια του πäς βρισκόταν πάλι στό κελλί του. 
 

{Ο ∆ιευθυντής τόν ßπεδέχθη στό γραφεÃο του µέ πολλή προσήνεια. “Χρόνια πολλά! 
δάσκαλε”, τοØ εÉπε χαρούµενα. “Σς εÛχαριστä! zΕπίσης, κύριε ∆ιευθυντά, χρόνια πολλά!” 

Στάθηκε Ðρθιος µπροστά στόν ∆ιευθυντή •ναµένοντας µέ κάποια •πορία, πού 
διαγραφόταν σαφäς στά µάτια του, νά µάθη τόν λόγο πού τόν ¦ζήτησε. 

Κάθησε, τοØ εÉπε καί τοØ ßπέδειξε ªνα κάθισµα στό ¦µπρός µέρος τοØ γραφείου του. 
}Εχω εÛχάριστα νέα γιά σένα. ΤοØ πλωσε τό χέρι µ’ ªνα φάκελλο. 

∆άσκαλος: - Τί εÉναι αÛτός Ò φάκελλος; 
∆ιευθυντής: - {Η •ποφυλάκισίς σου! }Ανοιξέ την. 
∆άσκαλος: - Π...Πäς; µπόρεσε νά ψελλίση κι’§µεινε •σάλευτος. 
∆ιευθυντής: - Ναί! ΕÉσαι ¦λεύθερος! zΑπό σήµερα εÉσαι ¦λεύθερος γιά Óλα τά 

ßπόλοιπα χρόνια τ−ς ζω−ς σου! Πραγµατικά Χριστούγεννα σοØ ξηµέρωσε. 
{Ο δάσκαλος συνέχιζε νά κοιτάζη τόν διευθυντή τäν φυλακäν •ποσβωλοµένος καί 

χωρίς νά καταλαβαίνη. zΑπό §κπληξι σέ §κπληξι πέρασε τούτη τήν νύχτα καί •ποκορυφώθηκε 
µέ τήν •ναπάντεχη εÛτυχία τ−ς πραγµατικ−ς •ποφυλακίσεώς του! 

Μά πäς §γινε τοØτο; ∆έν τό καταλαβαίνω, πρόσθεσε σαστισµένα. Παίρνω χάρι; 
∆ιευθυντής: - Ναί! Παίρνεις χάρι! 
∆ιευθυντής: - Μέ... συγχωρεÃτε, κ. ∆ιευθυντά ξαναρώτησε µ’•σθεν− φωνή •π’ τή 

συγκίνησι, •λλά γιατί µοØ δίδεται χάρις; 
∆ιευθυντής: - Κληρώθηκε τό Ðνοµά σου! Κατ’ §τος, τά Χριστούγεννα, 

θ’•ποφυλακίζεται ªνας Æσοβίτης πού δέν κατηγορεÃται δι’ •πόπειραν δραπετεύσεως ³ παντός 
εÇδους •πειθαρχίαν κατά τήν διάρκειαν τ−ς ¦κτίσεως τ−ς ποιν−ς του, κι’ •φοØ συνεπλήρωσε 15 
§τη. Φέτος, λοιπόν, ³σουν Ò τυχερός τ−ς χρονις. Καί σοØ εÜχοµαι καλή τύχη! zΕπίσης, 
¦πανεξετάζεται κι’ º περίπτωσις ñρισµένων –λλων, πρός µείωσιν τ−ς ποιν−ς των. Κι’ ¦νδέχεται 
κι’ º •µνήστευσις τäν στρατιωτικäν ¦φ’ Óσον δηλώσουν µεταµέλεια. 

∆άσκαλος: - Μέ συγχωρεÃτε, κ. ∆ιευθυντά, •λλά, –ν µοØ ¦πιτρέπετε νά ¦ρωτήσω, εÉναι 
¦νηµερωµένοι οÊ συγκρατούµενοί µου γιά τά νέα µέτρα πού •ναγγέλονται καί ßπέρ αÛτäν; 
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∆ιευθυντής: - }Οχι •κόµη. Περιµένω τήν ¦πίσηµη •νακοίνωσι. 
∆άσκαλος: - Kαί πάλι σς εÛχαριστä κ. ∆ιευθυντά. zΕσηκώθη •π’τή θέσι του µέ πόδια 

πού §τρεµαν •πό συγκίνισι κι’¦προχώρησε πρός τήν πόρτα. ~Υστερα, ταλαντευόµενος λίγο, 
ξαναγύρισε πρός τόν ∆ιευθυντήν καί τόν ¦ρώτησε: “Κι’ •πό πότε Æσχύει º ¦ντολή τ−ς χάριτος;”. 

∆ιευθυντής: - zΑπό τήν Çδια στιγµή πού κληρώνεται τό Ðνοµά. ΕÉσαι ¦λεύθερος! 
zΑλλά, δυστυχäς, •κολουθεÃ κάποια διαδικασία. {Υποχρεωτικäς, λοιπόν, θά παραµείνετε ñς 
¦λεύθερος στό κελλί σας µέχρι τήν προσεχ− ©βδοµάδα πού §ρχεται τό ©λικόπτερο τ−ς φυλακ−ς 
νά σς µεταφέρη στήν πόλι πού µένατε καί ¦ν συνεχεία νά ¦πιστρέψετε στήν χώρα σας. 

{Ο δάσκαλος πανευτυχής ¦πέστρεψε στό κελλί του. Τό νέο εÉχε ³δη µεταδοθ− καί τόν 
ßπεδέχθησαν Óλοι τους µέ χειροκροτήµατα. “Μπράβο δάσκαλε! Μς –λλαξες τό γοØρι τ−ς 
φυλακ−ς µας…”. {Ο δάσκαλος, κατασυγκεκινηµένος καί µέ δάκρυα στά µάτια τούς •γκάλιασε. 
“zΑπίστευτο! zΑπίστευτο! zΕλεύθερος! zΕλεύθερος!” {Η φωνή του §παλε •πό συγκίνησι. 
“Θέλω νά τρέξω! Θέλω νά φωνάξω! Θέλω νά πηδήξω! Θέλω νά γελάσω…! Θέλω νά κλάψω 
Óσο ποτέ! ΜοØ φαίνεται πώς Ïνειρεύοµαι…! Κάθησε στήν –κρη τοØ κρεββατιοØ του γιά νά 
συνέλθη καί νά ²ρεµήση. {Η συγκίνησις τόν εÉχε παραλύσει καί τά πόδια του δέν τόν 
βαστοØσαν –λλο. ΧαµογελοØσε πανευτυχής καί τούς ¦κοίταζε Óλους µέ •πέραντη •γάπη! Κι’ 
¦κεÃνοι ¦στάθηκαν γύρω του καί τόν ¦κοίταζαν σάν νά τόν §βλεπαν γιά πρώτη φορά. 

ΜαØρος: - Μς ¦ξέπληξες σήµερα, δάσκαλε. 
∆άσκαλος: - Καί µένα µέ ¦ξέπληξε Ò Θεός! ~Ολοι σας µέ γνωρίζετε πόσον •ρνητής 

εÉµαι τοØ ΘεοØ! zΑπόψε Óµως εÉδα τόν Θεόν! Πέρασα µαζί Του Óλη τήν νύκτα! Κι’ Óτι §ζησα 
δέν µταν ªνα πλό Ðνειρο! ‚Ηταν µία θεία παρουσία τόσο πραγµατική! Óσο εÉµαι κι’¦γώ γιά 
σς οÊ ÒποÃοι µ’ •κοØτε. Κι’ –ρχισε νά τούς διηγ−ται πάντα τά γεγονότα πού §ζησε καί εÉδε. 
{Ο γιατρός, Ò ÒποÃος τόν –κουγε µέ πολλή προσοχή, καθώς τά ¦ξιστοροØσε, τοØ παρετήρησε 
σέ κάποια στιγµή πού σταµάτησε. “}Εζησες, πράγµατι, ªνα οÛράνιο Ðραµα! ΖητοØσες νά µάθης 
–ν ßπάρχη πραγµατικός Θεός! Καί σ’αÛτήν τήν εÆλικρινή •νάγκη τ−ς ψυχ−ς σου Ò Θεός 
•νταπεκρίθη. {Ο Λόγος τοØ ΘεοØ λέγει: “Λινάριον καπνίζον δέν θέλω σβέσει” (Ησα.µβ΄). Κι’ 
¦σύ ³σουν ªνα λινάρι πού κάπνιζε •κόµη. {Ο Θεός σ’ •ναζητοØσε καί σέ βοηθ νά Τόν 
γνωρίσης. Τώρα τό ©πόµενο βήµα εÉναι τό δικό σου. {Ο Θεός µς ²γάπησε “µέ •γάπησιν 
αÆώνιον” (Ιερ.λα΄3). Χωρίς τόν σταυρό τοØ ΧριστοØ πού εÉδες, º γ− θά µταν αÆχµάλωτη τοØ 
θανάτου! 

Κατάδικοι: - }Εχεις δίκιο, γιατρέ, χωρίς τόν Χριστό δέν ßπάρχει χαρά εÛτυχία, ζωή, 
•λήθεια κι’ •γάπη, §στω κι’ –ν καταφεύγωµε σ’ µαρτωλές λύσεις κι’ •πολαύσεις τ−ς ζω−ς γιά 
χαρά. }Ας γίνωµε εÆλικρινεÃς µέ τόν ©αυτόν µας. ~Ολα εÉναι µάταια κι’ •πατηλά. ~Ολα εÉναι 
ßπό τήν µαρτίαν!... ~Ολοι εÇµεθα µαρτωλοί! Κι’ º γεØσι πού µς §µεινε •π’ τή ζωή µας εÉναι 
º πίκρα, Ò φόβος κι’ º ντροπή. Ποιός –λλος, λοιπόν, θέλει καί µπορεÃ νά µς σώση •π’ Óλα κι’ 
•π’ τήν κόλασι τοØ ©αυτοØ µας, ¦κτός •π’ τόν Θεόν; 

Γιατρός: - Χαίροµαι γιά σς πού •ρχίσατε νά Òµολογ−τε αÛτή τήν •λήθεια τ−ς 
•ποτυχίας σας. {Η φυλακή σς éρίµασε νά τήν δεχθ−τε τόσον πλά. Χωρίς τήν •ποτυχία καί 
τή θλίψι στή ζωή πολύ ¦λάχιστοι κατανοοØν τήν •νάγκη των καί τήν •γάπη τοØ ΘεοØ! ~Ολοι 
µας εÇµεθα βέβαιοι γιά τόν ©αυτόν µας. 

Στρατηγός: - }Εχετε, πράγµατι, µεγάλο δίκιο, γιατρέ. {Ο Θεός ¦ν τ± παντογνωσί‘ Του 
καί ¦ν τ± •γάπ® Του τά προέβλεψε Óλα. Κι’ òρισε τήν θυσία τοØ ΧριστοØ πρίν µς 
δηµιουργήση, Óπως εÇπατε “τό zΑρνίον τό ¦σφαγµένον •πό καταβολ−ς κόσµου” (Αποκ.ιγ΄8). 

~Οταν §πλασε τόν –νθρωπο, τόν §πλασε Ðν ¦λεύθερο καί προετοίµασε τό µέσον καί 
τούς Óρους τ−ς •ποκαταστάσεώς του, σέ περίπτωσι πού θά §καµνε κακή χρήσι αÛτ−ς τ−ς 
¦λευθερίας του. Καί τώρα δέν τοØ •ποµένει παρά º µετάνοια κι’ º ¦πιστροφή του στόν Θεόν, 
πού τοØ εÉπε τήν •λήθειαν ¦ν •γάπ®. 
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∆άσκαλος: - Γι’ αÛτό µς εÉπες Óτι τό ©πόµενο β−µα εÉναι τοØ •νθρώπου; 
Γιατρός: - zΑκριβäς. {Ο Χριστός µέν προσφέρει τή σωτηρία •λλά Ò –νθρωπος 

•ποφασίζει νά θέλη νά δεχθ− τήν •γάπη τοØ ΘεοØ καί νά θέλη νά δεχθ− τόν σταυρό τοØ 
ΧριστοØ, ñς τόν αÆώνιον βωµόν τ−ς θυσίας Του γι’ αÛτόν καί νά Τόν •κολουθήση στήν νέα 
ζωή τ−ς •ναστάσεως! 

∆ηµοσιογράφος: - Μ’ –λλα λόγια, ¦άν ¦ννόησα κι’ ¦γώ καλäς τό µήνυµα πού θέλει Ò 
γιατρός νά µς µεταδώση, εÉναι Óτι Ò Θεός δέν καταργεÃ τήν ¦λευθερία τοØ •νθρώπου µέν µέ τό 
σταυρό τοØ ΧριστοØ •λλά τόν φέρνει σ’ ¦πίγνωσι τοØ φόβου Του! Τόν περν λοιπόν •π’ τή 
µετάνοια καί τοØ µαθαίνει τόν σεβασµόν καί τήν ßπακοή Του. Καθώς ßπάρχουν ¦ξουσίες κι’ 
•ρχές σέ κάθε §θνος πού όφείλουν κι’ §χουν ßποχρέωσι Óλοι οÊ πολίτες νά σέβωνται γιά τήν 
τάξι τ−ς πολιτείας, γιά τό µθος τäν πολιτäν καί γιά τό κØρος τοØ νόµου, Òµοίως κι’ Ò Θεός §χει 
τούς πνευµατικούς Του νόµους γιά τό µθος καί τήν τάξι τäν πολιτäν τ−ς οÛράνιας πολιτείας 
Του, πού Ïφείλουν, Óλοι οÊ σεσωσµένοι, νά σέβωνται γιά νά λάβουν τό δικαίωµα τ−ς αÆωνίου 
ζω−ς! 

Γιατρός: - Μπράβο! ΑÛτή εÉναι º •λήθεια Óπως τήν διατυπώσατε, εÉπε µέ Êκανοποίησι 
Ò γιατρός, •πευθυνόµενος πρός τόν δηµοσιογράφο. {Ο πολίτης •ποφασίζει τή σχέσι του µέ τήν 
πολιτείαν. {Οµοίως, κι’ Ò –νθρωπος •ποφασίζει τή σχέσι του µέ τόν Θεόν! ∆έν εÉναι δυνατόν 
νά ßπάρξη πολιτεία καί νά εÛηµερ− χωρίς νόµους. ~Οταν µάλιστα οÊ πολίτες εÉναι νοµοταγεÃς 
καί ξέρουν τάς ßποχρεώσεις των, οÊ νόµοι •ποτελοØν ¦γγύησι καί βάσι αÛτ−ς τ−ς καλ−ς 
σχέσεως •νάµεσά των. ∆έν •ντιστρατεύονται κατά τ−ς ¦λευθερίας κι’ εÛηµερίας τοØ λαοØ. 
}Αλλωστε Ò ²θικός νόµος ¦κφράζει τόν χαρακτ−ρα τοØ ΘεοØ! 

∆ηµοσιογράφος: - }Εχετε δίκιο. }Οχι µόνον δέν µπορεÃ νά ßπάρξη πολιτεία καί νά 
εÛηµερήση χωρίς νόµους •λλά δέν µπορεÃ καί νά δηµιουργήση ²θικές •ξίες καί νά ¦πιτύχη 
ßψηλούς κι’ εÛγενεÃς στόχους. 

Νεώτερος κατάδικος: - Πόσον µλλον º πολιτεία τοØ ΘεοØ προϋποθέτει οÛράνια 
νοµοθεσία γιά τούς ßπηκόους της πρός διαφύλαξι τ−ς πνευµατικ−ς καί ²θικ−ς τάξεως τ’ 
οÛρανοØ. Κι’ ¦πιβολή σεβασµοØ τοØ οÛρανίου Βασιλέως! 

Γιατρός: - ‚Ω! Βλέπω º συζήτησίς µας παίρνει καί φιλοσοφικό χαρακτ−ρα. zΑλλά δέν 
µ’ ¦νοχλεÃ ¦φ’ Óσον µένοµε •ντικειµενικοί καί µέ σεβασµό στό θέµα τοØ σταυροØ! ΤοÛναντίον, 
µέ ÊκανοποιεÃ καί µέ χαροποιεÃ º Æδέα Óτι Ò σταυρός καί º θυσία τοØ ΧριστοØ ßποστηρίζονται 
καί διά τ−ς •νθρωπίνης λογικ−ς. }Αλλωστε, º λογική γι’ αÛτό µς ¦δόθη. Νά τήν 
χρησιµοποιήσωµε Ðχι γιά σοφιστικούς Ïρθολογισµούς •λλά γιά τήν ßποστήριξι τ−ς •ληθείας! 
ΑÛτό •κριβäς διαπιστώνει κι’ Ò κ. δηµοσιογράφος, µέ τήν λογική του παρατήρησι. Κι’ αÛτή 
εÉναι º •λήθεια πού ³θελα νά σς µεταδώσω περί τäν ²θικäν καί πνευµατικäν ßποχρεώσεων 
τοØ •νθρώπου στήν νεά του ζωή κατά Θεόν! Βάσει, λοιπόν, τ−ς νέας οÆκονοµίας τ−ς χάριτος 
τοØ ΘεοØ, Ò –νθρωπος •νακτ Óλα του τά χαµένα δικαιώµατα ¦πί τ−ς αÆωνίου ζω−ς καί τ−ς 
βασιλείας τοØ ΧριστοØ! 

∆ηµοσιογράφος: - Μ’ –λλα λόγια, Ò Θεός παρεχώρησε νέο Σύνταγµα στόν –νθρωπο γιά 
νά ¦πανακτήση τά χαµένα πολιτικά του δικαιώµατα στήν “νέα γ−“ καί στό “νέον οÛρανόν” καί 
νά γίνη πάλι, αÆωνίως, πολίτης τ’ οÛρανοØ! zΕάν, λοιπόν, δέν ßπογράψη συνθήκη εÆρήνης µαζί 
Του βάσει µετανοίας καί πίστεως στόν Χριστόν δέν §χει µέρος στήν οÛράνια αÛτή βασιλεία! 

Γιατρός: - Μάλιστα. {Η Καινή ∆ιαθήκη εÉναι, ¦ν τ± πραγµατικότητι, º νέα συνθήκη τοØ 
ΘεοØ πρός τόν –νθρωπο. Κι’ éνοµάσθη Νέα ∆ιαθήκη διότι στηρίζει τά νέα δικαιώµατα τοØ 
•νθρώπου, ¦πί τ−ς αÆωνίου ζω−ς, βάσει καί µόνον τοØ κληροδοτήµατος πού τοØ κληροδοτεÃται 
¦κ τοØ θανάτου τοØ Κληροδότη zIησοØ. 

{Ο δάσκαλος ρουφοØσε τά λόγια αÛτά τώρα σάν διψασµένη γ−. Τά λόγια τοØ γιατροØ 
¦στάλαζαν •λήθεια καί βάλσαµο στήν καρδιά των. 
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{Η •γάπη τοØ ΘεοØ, συνέχισε Ò γιατρός, εÉναι µία πραγµατικότης γιά τήν εÛτυχία τοØ 
•νθρώπου. Καί µόνον σ’ αÛτήν τήν •γάπη τοØ ΘεοØ Ò –νθρωπος νοιώθει •σφαλής καί µπορεÃ 
ν’ •ναπαυθ− σάν πουλί πού κουρνιάζει στή φωλιά του. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 14ον 
 

Πνευµατικοί προσανατολισµοί καί συνοµιλία µέ τήν zΗχώ του 
 
 Ο ∆ΑΣΚΑΛΟΣ, –ν κι’§παιρνε παρηγοριά •πό τά λόγια τοØ γιατροØ, δέν µποροØσε νά 
ξεπεράση τόν φόβον τäν µαρτιäν του. 

}Εµενε διστακτικός, κι’ ñρισµένες σκέψεις τοØ •φαιροØσαν τήν χαρά τ−ς συγχωρήσεώς 
του. Τό Ðραµα τ−ς νύκτας, –ν καί ³ταν º ¦παλήθευσις µις οÛράνιας µαρτυρίας τäν Óσων 
§λεγε Ò γιατρός, ¦ν τούτοις, κάτι τοØ §λειπε πού θά Òλοκλήρωνε αÛτή τήν ¦παλήθευσι καί στή 
δική του τή ζωή ! }Ελειπε º πραγµατική •ναγέννησι, º Òποία φέρνει τόν καρπόν τ−ς εÆρήνης 
στή σχέσι αÛτ−ς τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ µέ τόν –νθρωπο. {Η –γνοια κι’ º δειλία του τοØ 
•φαιροØσαν τό θάρρος νά πιστέψη Óτι εÉχε κι’ αÛτός τά Çδια κεκτηµένα δικαιώµατα σωτηρίας 
µ’ Óλους τούς προηγηθέντας µαρτωλούς µέσα σ’ αÛτήν τήν χάριν τοØ ΧριστοØ! }Ηθελε νά 
νοιώση κι’ αÛτός ñς “γιος” γιά νά πιστέψη Óτι εÉναι καθαρός κι’ –ξιος µαθητής τοØ ΧριστοØ! 
‚Ηταν κι’ §νοιωθε, τόσον •κάθαρτος! {Ο δρόµος του, βεβαίως, περνοØσε •π’ τή µετάνοια πρίν 
§λθη στόν Χριστόν! zΑλλά πäς; Τί §πρεπε νά κάµη; “Κάµετε καρπούς •ξίους τ−ς µετανοίας 
σας” (Ματ.γ΄8), –κουσε τόν γιατρό νά προτρέπη στήν συνέχεια τäν λόγων του, 
χρησιµοποιäντας τήν φράσι τοØ ΧριστοØ! zΑκριβäς, αÛτό κι’ αÛτός διερωττο, τί §πρεπε νά 
κάµη; }Επρεπε, λοιπόν, νά φέρη καρπούς µετανοίας γιά ν’ •ποδειχθ− Óτι §χει µετάνοια; zΕπ−ρε 
τήν •πάντησι, καθώς ¦νόµισε κι’ ¦ψιθύρισε: “Κατάλαβα… Πρέπει ν’ •ρνηθä τόν κόσµο, τήν 
µαρτία καί τόν ©αυτόν µου!” Μήπως µόνον –ν γίνω µοναχός θ’ •ρνηθä τήν µαρτία καί τίς 
•πολαύσεις τ−ς ζω−ς; Τότε µόνον •ρνοØµαι τόν ©αυτόν µου καί τόν κόσµον…; Ναί αÛτό εÉναι. 
Πρέπει νά δώσω τήν ζωή µου θυσία στήν •γάπη τοØ ΧριστοØ! Θά γίνω µοναχός!” 

zΗχώ: - Πäς εÉσαι βέβαιος Óτι αÛτό ¦ννοØσε Ò γιατρός, ñς µετάνοια, νά γίνης µοναχός; 
}Η πäς εÉσαι βέβαιος Óτι αÛτό εÉναι, πού σοØ ζητ Ò Χριστός γιά νά γίνης µαθητής Του; 

∆άσκαλος: - ∆έν ξέρω… zΑλλά τό ßποθέτω. {Ο µοναχός µόνον •ρνεÃται τόν κόσµον 
καί τόν ©αυτόν του. {Η Æδέα αÛτή εÉχε σφηνωθ− ³δη στό µυαλό του. 

zΗχώ: - ΑÛτό εÉναι •λήθεια πώς Ò µοναχός •ρνεÃται τόν κόσµο καί τόν ©αυτόν του, 
•λλά πäς τόν •ρνεÃται, κατά Θεόν ³ κατ’ –νθρωπον; 

∆άσκαλος: - Τί θέλεις νά π−ς, πäς τόν •ρνεÃται; Μά τί ¦ρώτησι εÉν’ αÛτή πάλι; Καί 
βέβαια κατά Θεόν! ∆έν γίνεται κανείς µοναχός γιά τόν ©αυτόν του. ~Οσοι §γιναν µοναχοί §γιναν 
•πό εÛλάβεια κι’ •φιέρωσι εÆς τόν Θεόν. zΕπροτίµησαν τόν οÛρανό •π’ τή γ−. }Εθαψαν τή 
ζωή των στό µοναστήρι γιά νά κερδίσουν τήν ψυχή των στόν οÛρανόν! 

zΗχώ: - Τότε γιατί Ò γιατρός εÉπε Óτι Ò ΠαØλος ¦χαρακτήριζε “¦θελοθρησκεία” τήν 
σκληραγωγίαν τοØ σώµατος… “εÆς οÛδεµίαν τιµήν §χουσα τήν εÛχαρίστησιν τ−ς σαρκός”; 
(Κολ.β΄23). Κι’ Óτι: “Τό δέ πνεØµα ρητäς λέγει, Óτι ¦ν ßστέροις καιροÃς θέλουσιν •ποστατήσει 
τινές •πό τ−ς πίστεως, προσέχοντες εÆς πνεύµατα πλάνης καί εÆς διδασκαλίας δαιµονίων… 
¦µποδιζόντων τόν γάµον, προσταζόντων •ποχήν βρωµάτων…” (Α΄Τιµ.δ΄1-3). 

∆άσκαλος: - ∆έν εÉµαι βέβαιος Óτι τά καταλαβαίνω. ΕÉναι Óλα τόσον µπερδεµένα κι’ 
–γνωστα γιά µένα. zΑλλά πιστεύω Óτι º µοναχική ζωή εÉναι §νδειξις •φιερώσεως γιά τόν 
Χριστόν! 

zΗχώ: - }Iσως δέν §χεις –δικο. zΕφ’ Óσον κι’ Ò γιατρός εÉπε Óτι µόνον τά κίνητρα 
λαµβάνει ßπ’ Ðψιν Του Ò Θεός! ∆ιότι Ò ΠαØλος §λεγε: “}Αλλος µέν κρίνει µίαν ºµέραν 
γιωτέραν παρά –λλην ºµέραν, –λλος δέ κρίνει Çσην πσαν ºµέραν… {Ο παρατηρäν τήν ºµέραν 
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παρατηρεÃ αÛτή διά τόν Κύριον καί Ò µή παρατηρäν τήν ºµέραν διά τόν Κύριον δέν παρατηρεÃ 
αÛτήν. {Ο τρώγων διά τόν Κύριον τρώγει, διότι εÛχαριστεÃ εÆς τόν Θεόν καί Ò µή τρώγων διά τόν 
Κύριον δέν τρώγει καί εÛχαριστεÃ εÆς τόν Θεόν…” (Ρωµ.ιδ΄5-6). 

∆άσκαλος: - zΑκριβäς. Καθώς –κουσα κάποτε κι’ ªναν µοναχό νά µοØ ©ρµηνεύη τήν 
σηµασία τοØ µοναχοØ. ΑÛτοί, λοιπόν, πού §γιναν µοναχοί, §γιναν µοναχοί γιά τόν Θεόν! 

zΗχώ: - zΑσφαλäς. zΑλλά τί ¦κέρδισαν χωρίς τήν πίστιν; 
∆άσκαλος: - }Αλλο πάλι τοØτο. Τί ¦ρωτήσεις εÉναι αÛτές πού µοØ θέτεις; Καί βέβαια 

εÉχαν πίστι στόν Χριστόν καί §γιναν µοναχοί. Γιά τόν Χριστόν §γιναν µοναχοί. 
zΗχώ: - Κι’ οÊ Βουδδιστές γίνονται µοναχοί. Καί τί µ’ αÛτό;  
∆άσκαλος: - }Αλλο αÛτοί. ΑÛτοί δέν εÉναι χριστιανοί. 
zΗχώ: - Ναί. zΑλλά κι’ αÛτοί γίνονται µοναχοί γιά τόν Θεόν.  
∆άσκαλος: - Πάντα µοØ βάζεις τήν •µφιβολία. Πäς θέλεις νά εÉµαι βέβαιος; }Εχω 

•ποδείξεις; {Υποθέτω πώς τήν ¦κέρδισαν τήν ψυχήν των, •φοØ §γιναν µοναχοί γιά τόν Θεόν! 
}Εστω κι’ –ν δέν εÉναι χριστιανοί. {Ο Θεός θά τούς κρίνη κατά συνείδησιν, Óπως εÉπε κι’ Ò 
γιατρός. 

zΗχώ: - Καί τότε γιατί Ò Χριστός δέν ñµίλησε ποτέ γιά µοναχούς, οÜτε οÊ zΑπόστολοι 
οÜτε Ò ΠαØλος; Καί γιατί ¦πί τ−ς ¦ποχ−ς τäν zΑποστόλων δέν ßπ−ρξαν µοναχοί; {Ο µοναχικός 
βίος •ρχίζει •π’ τήν ¦ποχή τοØ Θεοδοσίου τοØ Μεγάλου, δηλαδή τέλος τοØ 3ου αÆäνος µ.Χ. Τό 
δέ “κατά συνείδησιν” Æσχύει στόν ²θικόν νόµον, πού ¦κ φύσεως Ò –νθρωπος πράττει τά τοØ 
νόµου κι’ Ðχι στά µέσα τ−ς σωτηρίας πού χρησιµοποιεÃ, κι’ ¦φ’ Óσον δέν ³κουσαν ποτέ γιά τόν 
Χριστόν! zΑλλά οÊ Βουδδιστές τ−ς ¦ποχ−ς µας, ¦νä §χουν •κούσει γιά τόν Χριστόν, 
παραµένουν εÆδωλολάτρες Βουδδιστές. Κι’ οÊ εÆδωλολάτρες δέν §χουν µέρος στή βασιλεία τοØ 
ΧριστοØ! {Εποµένως, δέν σώζει Ò µοναχικός βίος χωρίς Χριστόν! 

∆άσκαλος: - }Εχεις καί πάλι δίκιο. ΟÊ εÆδωλολάτρες •ποκλείονται. 
zΗχώ: - ΑÛτό πιστεύω κι ¦γώ. {Ο δέ µοναχικός βίος, –ν καί προϋπ−ρξε εÆς τήν ζωή τäν 

θρησκευοµένων λαäν, δέν µνηµονεύεται ßπό τäν zΑποστόλων ñς ßπόδειγµα •φιερώσεως τäν 
χριστιανäν εÆς τόν Θεόν. Καί τό Óτι ¦µφανίζεται πολύ µεταγενέστερα κι’ Ðχι ¦πί τ−ς ¦ποχ−ς 
τäν •ποστολικäν χρόνων ¦πισηµαίνει τόν κίνδυνον τ−ς ¦πιδράσεως εÆδωλολατρικäν 
παραδόσεων. 

∆άσκαλος: - Καί τότε τί ³θελε νά π− Ò Χριστός Óταν εÉπε: “zΕάν τις δέν µισήσ® §τι καί 
τήν ©αυτοØ ζωήν δέν δύναται νά εÉναι µαθητής µου…” (Λουκ.ιδ΄26). 

zΗχώ: - {Υποθέτω πώς κάποιο βαθύτερο νόηµα κρύβουν τά λόγια τοØ ΧριστοØ! ∆ιότι 
πολλοί µοναχοί, –ν κι’ ¦γκατέλειψαν τόν κόσµον, δέν ²κολούθησαν κατά γράµµα καί κατά 
πνεØµα τόν Χριστόν κι’ ¦κήρυξαν µάλιστα ¦θελοθρησκεία! }Εµειναν στό δικό των πνεØµα πού 
δέν ¦µπνέετο •πό τά λόγια τοØ ΧριστοØ καί τäν zΑποστόλων καί κατέληξαν σ’ •νθρώπινες 
παραδόσεις καί πλάνες, πού χαρακτηρίζονται Βιβλικäς εÆδωλολατρεÃες. ΣοØ ßπενθυµίζω τόν 
ΡασποØτιν… }Αν κι’ •ποτελ− •κραίαν περίπτωσιν. Κι’ ßπάρχουν πολλοί τέτοιοι στήν Êστορία 
τ−ς ¦κκλησίας, οÊ ÒποÃοι, παρ’ Óλο πού §γιναν µοναχοί κι’ ¦γκατέλειψαν τόν κόσµον, διέσυραν 
µέ τήν ζωήν των καί τά φρονήµατά των καί τό Ðνοµα τοØ µοναχοØ καί τ−ς zΕκκλησίας καί τοØ 
ΧριστοØ! }Ετσι •θέτησαν τήν χάρι… 

∆άσκαλος: - Γιά ποιά χάρι πάλι µιλς; 
zΗχώ: - ∆έν σς ¦ξήγησε Ò γιατρός τή σηµασία τ−ς θυσίας τοØ ΧριστοØ; Γιατί οÊ 

µοναχοί νά βασανίζωνται καί νά στεροØνται τ’ •γαθά τ−ς παρούσης ζω−ς, •φοØ Ò Χριστός τούς 
§χει σώσει µέ τό αÍµα Του; }Ανοιξε τήν πρός ΚολασσαεÃς ¦πιστολή τοØ Παύλου, στό δεύτερο 
κεφάλαιο, καί διάβασε τήν περικοπή πού σς ¦διάβασε Ò γιατρός γιά παραδόσεις 
¦θελοθρησκείας πού ¦πικρατοØσαν καί στήν ¦ποχή τοØ Παύλου, καί πού •θετοØσαν τήν χάρι 
πού πηγάζει •π’ τή θυσία τοØ ΧριστοØ. ∆έν θυµσαι λοιπόν τί σς εÉπε Ò γιατρός, Óτι δηλαδή º 
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τιµωρία πού §πρεπε νά πέση ¦πάνω µας §πεσε στόν Χριστό “καί διά τäν πληγäν αÛτοØ ºµεÃς 
Æάθηµεν”; (Ησα.νγ΄5). 

∆άσκαλος: - ∆έν γίνοµαι µοναχός γιά νά σωθä, διότι τότε καταργä τόν σταυρόν τοØ 
ΧριστοØ, Óπως εÉπες. zΑλλά κάνω µία πράξι •φιερώσεως καί γιά νά προστατευθä •πό 
πειρασµούς καί πτώσεις καί νά νοιώσω καθαρός. Θέλω νά λατρεύω τόν Θεόν µου σ’ ªνα 
πνευµατικό κι’ γιο περιβάλλον. Κι’ Óταν §λθη º òρα, θά ¦νταχθä στήν Êεραποστολή τοØ 
γιατροØ νά τόν βοηθήσω. 

zΗχώ: - Πολύ •φελής εÉσαι, δάσκαλε. ΟÊ πειρασµοί εÉναι παντοØ. zΑπατσαι νά 
πιστεύης Óτι διά τοØ µοναχικοØ βίου •παλλάττεσαι •π’ τούς πειρασµούς, §στω κι’ –ν τό 
περιβάλλον θά εÉναι πνευµατικό. {Ο διάβολος εÆσχωρεÃ παντοØ… 

∆άσκαλος: - Κι’ αÛτά πού λές εÉναι •λήθεια, •λλά δέν §χω –λλη λύσι. Καί δέν 
•λλάζουν τά λόγια τοØ ΧριστοØ πού µς ζητ ν’ •ρνηθοØµε καί τή ζωή µας γιά χάρι Του! Κι’ 
οÊ διακηρύξεις τοØ Παύλου δέν καταργοØν τήν εÛθύνην τ−ς συνειδήσεώς µας. Μήπως τώρα 
¦σχάτως, πασίγνωστοι •µερικανοί τηλευαγγελισταί δέν διεκήρυτταν τήν ¦ν Χριστè πίστι καί 
χάρι καί ¦σαγήνευαν τά πλήθη; Κι Óµως δέν ¦σεβάσθησαν τίς θεÃες ¦ντολές “οÛ µοιχεύσεις” καί 
“οÛ κλέψεις”. ΠαντοØ, λοιπόν, ßπάρχουν τά ζιζάνια. ∆έν θά πάρουµε τήν ¦ξαίρεσι ñς κανόνα. 

zΗχώ: - zΑσφαλäς. ΑÛτή εÉναι º •λήθεια. ΠαντοØ ßπάρχουν τά ζιζάνια •λλά τά λόγια 
τοØ zIησοØ ΧριστοØ δέν µεταβάλλονται Óπως µεταβάλλεται τό πνεØµα κι’ º συνείδησις τäν 
•νθρώπων. Πρέπει, λοιπόν, νά µείνης µέ πιστότητα προσκεκολληµένος στήν •ποστολική διδαχή 
γιά νά µή ¦κτραπ−ς καί σύ σέ πλάνες ¦θελοθρησκείας καί χάσης τή χάρι τοØ ΧριστοØ! 

∆άσκαλος: - }Εχεις δίκιο. Πράγµατι, º συνείδησις τοØ •νθρώπου µεταβάλλεται καί τό 
περιβάλλον ¦πιδρ µέσα του θετικäς ³ •ρνητικäς. Γι’ αÛτό κι’ Ò Χριστός εÉπε: “zΕάν Ò 
Ïφθαλµός σου Ò δεξιός σέ σκανδαλίζει §κβαλε αÛτόν…” (Ματ.ε΄29). Κι’ ¦γώ νοιώθω τόσον 
•δύνατος! 

zΗχώ: - zΑλλά γιατί τό εÉπε αÛτό Ò Χριστός; Μήπως τό ¦ννοØσε κατά γράµµα; Νά 
βγάλη δηλ. Ò –νθρωπος τό φυσικό του µάτι ³ ¦ννοØσε νά κόψη τήν µαρτία καί τήν αÆτία τ−ς 
µαρτίας του; Ποιό µταν τό πνεØµα τäν λόγων τοØ ΧριστοØ; Νά γίνη Ò –νθρωπος µοναχός ³ ν’ 
•ρνηθ− τήν µαρτία καί τόν ßλισµό τοØ κόσµου καί νά Τόν •κολουθήση στήν νέα ζωή τ−ς 
•ρνήσεως τäν •θεµίτων ²δονäν καί •πολαύσεων τούτου τοØ κόσµου; Καί νά Τόν •κολουθήση 
στή νέα ζωή ¦ν µετανοί‘, πίστει καί ßπακοή στά λόγια Του, Óπως τόν ²κολούθησαν οÊ πρäτοι 
χριστιανοί καί δέν Τόν ²ρνήθησαν µέχρι θανάτου; 

∆άσκαλος: - zΑσφαλäς αÛτά ¦ννοØσε Ò Χριστός, •λλά ποιός µπορεÃ νά θεωρηθ− 
•ρνητής τοØ ©αυτοØ του στήν ¦ποχή µας §ξω •πό τόν µοναχικόν κι’ Êερατικόν βίον; 

zΗχώ: - ∆ηλαδή θεωρεÃς τόν µοναχικόν καί Êερατικόν βίον, ñς τό µόνον µέσον ν’ 
•ρνηθ−ς τόν ©αυτόν σου γιά τόν Χριστόν; 

∆άσκαλος: - zΑκριβäς. ~Οπως §κανε κι’ Ò ΠαØλος. ∆έν §ζησε µέν ñς µοναχός στά 
βουνά •λλά §ζησε ñς µοναχός στή ζωή του γιά τόν Χριστόν! ΑÛτό δέν •ποτελεÃ •πόδειξι Óτι 
§κανε καρπούς •ξίους τ−ς µετανοίας του; 

zΗχώ: - ∆έν µπορä νά σοØ •ρνηθä, Óτι εÉναι πράγµατι καρπός µετανοίας νά θέλης νά 
γίνης µοναχός γιά ν’ •φιερωθ−ς Òλοκληρωτικά στόν Θεόν καί νά ¦γκαταλείψης τόν κόσµο πού 
σέ δένει µέ τήν µαρτία σου. zΑλλά §χω ¦πιφυλάξεις κατά πόσον Ò µοναχικός βίος θά σέ 
βοηθήση νά τό ¦πιτύχης, Óπως σοØ τό ζητ Ò Χριστός! ∆ιότι ¦άν Ò Χριστός •παιτοØσε τόν 
µοναχικόν βίον, δέν θά προέτρεπε Ò ΠαØλος τόν ¦πίσκοπον “νά εÉναι µις γυναικός •νήρ” 
(Α΄Τιµ.γ΄2). {Εποµένως, εÉναι θέµα προσωπικόν κι’ Ðχι •παίτησις τοØ ΘεοØ γιά τήν •φιέρωσι 
τοØ •νθρώπου! 

∆άσκαλος: - ΜοØ ¦νσπείρεις πάντα τήν •µφιβολία µέ τίς ¦πιφυλάξεις σου •λλά 
δυστυχäς δέν §χω κι’ –λλη ¦κλογή νά κάµω. ΕÉναι Ò µόνος δρόµος γιά νά ¦πιβιώσω µέσα στούς 
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πειρασµούς τούτου τοØ κόσµου. ΕÉναι Ò µόνος δρόµος νά νικήσω τόν ©αυτόν µου! ΕÉναι Ò 
µόνος δρόµος νά πλησιάσω καί νά µείνω Òλοκληρωτικά στόν Θεόν. 

zΗχώ: - }Οχι Ò µόνος! {Ο µόνος δρόµος εÉναι Ò Χριστός! “{Ο νόµος τοØ πνεύµατος τ−ς 
ζω−ς ¦ν Χριστè µέ ²λευθέρωσε ¦κ τοØ νόµου τ−ς µαρτίας καί τοØ θανάτου” (Ρωµ.η΄2), σς 
εÉπε Ò γιατρός. 

∆άσκαλος: - Μέ κάνεις νά παθαίνω σύγχισι. Τό εÉπε •λλά δέν τό καταλαβαίνω. Ποιός 
εÉναι αÛτός Ò νόµος τοØ Πνεύµατος τ−ς ζω−ς ¦ν Χριστè; Κάµε τον λιανά. 

zΗχώ: - ∆υστυχäς γιά µένα, •γαπητέ µου δάσκαλε, κι’ ¦γώ δέν τόν §χω •κόµη 
¦ννοήσει •λλά πιστεύω Óτι αÛτός εÉναι Ò µόνος δρόµος πού πρέπει νά ßπάρχη, γιατί εÉναι Ò 
µόνος πού συστήνει κι’ º {Αγία Γραφή. Περίµενε ©ωσοØ τόν καταλάβεις. }Αλλωστε, Ò 
πραγµατικός µοναχικός βίος κατά Θεόν δέν ¦ξαρτται οÜτε συστήνεται •π’ τίς ©ρηµίες καί τήν 
•ποµόνωσι στά βουνά •λλά •πό τό πνεØµα τ−ς ¦ν Χριστè •φιερώσεως, Óπως τοØ Παύλου. {Ο 
ÒποÃος ΠαØλος, –ν καί δέν ¦νυµφεύθη δέν ºµάρτανε κι’ –ς ζοØσε στόν κόσµο ñς µοναχός. ΕÇθε 
Óλοι οÊ µοναχοί νά Òµοιάσουν τοØ Παύλου! Κι’ ñς “µοναχοί” νά •ναλάβουν Êεραποστολή µέσα 
στόν κόσµο, ñς τήν περίθαλψι •σθενäν καί πτωχäν. Καί ν’ •ναλάβουν, ¦πίσης, τήν εÛθύνη 
¦λέγχου πάντων τäν Êδρυµάτων, νοσοκοµείων, πτωχοκοµείων καί φυλακäν, òστε τό §ργο νά 
γίνεται πιό εÛσυνείδητα. ΑÛτό µόνον πιστεύω δίδει νόηµα στήν •φιέρωσί των καί θά ¦κφράση 
ªνα Êεραποστολικό πνεØµα στήν •δελφότητα τäν µοναχäν. Κι’ Ðχι νά χάνωνται στίς ¦ρηµιές 
καί νά στεροØνται τ’ •γαθά τ−ς φυσικ−ς ζω−ς πού προσφέρει Ò Θεός στόν –νθρωπο. {Η 
•δελφότης τäν µοναχäν πρέπει νά ζήση ñς Êεραποστολή τοØ ΘεοØ µέσα στόν κόσµον γιά τόν 
–νθρωπον κι Ðχι µόνον γιά τόν ©αυτόν της, χωρίς •ποστολή. 

∆άσκαλος: - Μέ ¦κπλήττει º λογική σου. Σ’ ¦ρώτησα νά µέ βοηθήσης τήν òρα τούτη νά 
φυλαχθä •πό τά λάθη. }Εχεις, λοιπόν, δίκιο. Πρέπει νά περιµένω, ©ωσοØ κατανοήσω τήν 
•λήθεια καί τό θέληµά Του! ∆έν πρέπει νά βιαστä µέ τίποτε καί µάλιστα νά κάνω Ó,τι νοµίζω. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 15ον 
 

{Η •ναγέννησις τοØ δασκάλου 
 
 

Η ΝΕΑ ºµέρα βράδυνε νά φέξη στό κελλί τäν δέκα. Μιά παράξενη ºρεµία εÉχε 
πλωθεÃ σ’ Óλο τό δεσµωτήριο. {Ο δεσµοφύλακας φάνηκε νά τούς εÉχε ξεχάσει. ~Οταν 
ξαφνικά τόν –κουσαν νά τούς •νοίγη τήν πόρτα καί σέ τόνο •συνήθιστα φιλικό τούς εÉπε: 
“~Ολοι νά εÉσθε ªτοιµοι σέ 10 λεπτά γιά τό πρωϊνό σας στήν µεγάλη αÇθουσα. Σς περιµένει Ò 
∆ιευθυντής”. ~Ολοι τους κοιτάχτηκαν. Τί ¦σήµαινε αÛτό; {Ο δεσµοφύλακας, Ò ÒποÃος 
κατάλαβε τήν •νησυχία των, ¦πρόσθεσε: “Μή φοβσθε. EÉναι Ò καινούργιος ∆ιευθυντής καί 
θέλει πλäς νά σς γνωρίση. ΕÉναι καί νεωτεριστής στίς Æδέες του”. ~Ενας στεναγµός 
•νακουφίσεως •π’ Óλους συνώδευσε τά λόγια του. 

Στήν µεγάλη αÇθουσα τäν φυλακäν µετ’ Ïλίγον εÉχαν συγκεντρωθεÃ Óλοι οÊ 
κρατούµενοι κι’ οÊ δεσµοφύλακες. Στό βάθος τ−ς αÆθούσης εÉχε στηθεÃ µιά µικρή ¦ξέδρα ñς νά 
¦πρόκειτο νά ßποδεχθοØν ¦πισήµους. ∆εξιά κι •ριστέρα εÉχαν τοποθετηθεÃ µακρόστενοι 
πάγκοι. zΕκεÃ ¦κάθησαν οÊ κρατούµενοι, ¦νä οÊ δεσµοφύλακες ¦στάθηκαν Ðρθιοι πίσω τους. 
{Ο ∆ιευθυντής δέν ¦βράδυνε νά φθάση. zΑνέβηκε στήν ¦ξέδρα πλαισιωµένος κι’ •π’ –λλους 
¦πικεφαλ−ς κι’ ¦πιθεώρησε Óλους µέ τό αÛστηρό του βλέµµα. 

~Υστερα, σέ τόνο πάντα αÛστηρό, •λλ’ Ðχι σκληρό, τούς •νήγγειλε τά νέα εÛνοϊκά 
µέτρα πού εÉχε λάβει ßπέρ αÛτäν. Καί µεταξύ –λλων τούς εÉπε: “ΕÉµαι •ποφασισµένος νά 
βελτιώσω τίς συνθ−κες τ−ς ζω−ς σας καί νά τίς κάµω πιό ßποφερτές µέσα σ’ αÛτόν τόν 
•πόκληρο τόπον τ−ς φυλακ−ς πού ζ−τε. zΑλλά αÛτό θά ¦ξαρτηθ− κι’•πό σς… Κατά τόν 
βαθµό τ−ς συµµορφώσεώς σας στούς κανονισµούς τäν φυλακäν καί τήν καλή σας συνεργασία 
στά νέα µέτρα βελτιώσεως τäν συνθηκäν τ−ς ζω−ς σας, •νάλογη θά εÉναι καί º µεταχείρησις 
πού θά τύχετε. ∆υστυχäς, •ποτύχατε ñς ¦λεύθεροι πολίτες κι’ ¦πιθυµä εÆλικρινäς νά σς 
ξαναδώσω τήν εÛκαιρία νά ¦πιτύχετε ñς φυλακισµένοι •λλά ¦λεύθεροι µέσα στή δική σας 
κοινωνία. 

Τό πρäτο µέτρο βελτιώσεως θά εÉναι º Κυριακή. Κάθε Κυριακή θά συντρώγετε σ’ 
αÛτήν ¦δä τήν αÇθουσα. Καί κάθε Κυριακή θά ¦κκλησιάζεσθε, ¦πίσης, σ’ αÛτήν ¦δä τήν 
αÇθουσα. Τήν φροντίδα τ−ς Κυριακ−ς καί πάσα προετοιµασία θά τήν •ναλάβετε ¦σεÃς. Θά 
§χετε, ¦πίσης, τήν εÛκαιρία ν’ •ναπτύξετε πρωτοβουλίες καί νά κάνετε ßποδείξεις γιά τούς 
νέους χώρους τäν φυλακäν πού θά οÆκοδοµηθοØν διά τήν µορφωτικήν σας ¦κπαίδευσιν κι’ 
¦κδήλωσι. {Η παραµικρά σας •νταρσία ³ παράβασι τäν Óρων, πού θά ßπαγορεύουν τίς 
συγκεντρώσεις αÛτές, θά παταχθοØν αÛστηρäς. zΑντιθέτως, º καλή σας συνεργασία, º 
πειθαρχία, º πιστότης κι’ º •κριβής σας συµµόρφωσι µέ τούς Óρους αÛτ−ς τ−ς συνεργασίας θά 
βελτιώση •κόµη περισσότερον τούς Óρους τ−ς ζω−ς σας ¦δä, òστε νά νοιώσετε ¦λεύθεροι 
πολίτες µέσα στήν φυλακή σας. }Iσως µ’ αÛτά πού θέλω νά σς προσφέρω νά θεωρηθä 
Æδεαλιστής καί νεωτεριστής ³ •νθρωπιστής. Κι’ εÉµαι πράγµατι κάτι •π’ Óλα. Θέλω νά σς 
ξαναδώσω τήν εÛκαιρία νά ξαναβρ−τε τόν χαµένον ©αυτόν σας καί νά τόν •ναµορφώσετε σέ 
νέες ²θικές βάσεις. {Η ßπευθυνότης εÆς τάς ßποχρεώσεις σας κι’ º συµµόρφωσις τ−ς ßπακο−ς 
σας θά §χη σοβαρότατες εÛνοϊκές ¦πιπτώσεις στό µέλλον γιά τήν βελτίωσι τ−ς ζω−ς σας. 

Γιά Ïλίγα δευτερόλεπτα §µειναν Óλοι τους –φωνοι. Καί ξαφνικά ξέσπασαν σέ 
ζητωκραυγές καί χειροκροτήµατα. 
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{Ο ∆ιευθυντής §µεινε κι’ αÛτός γιά λίγο σιωπηλός κοιτάζοντας Óλους ¦ρευνητικά µέ τό 
αÛστηρό του βλέµµα. Κι’ àστερα τό βλέµµα του ¦στάθη ¦πίµονα ¦πάνω στόν γιατρό. }Εσκυψε 
πρός τόν φρουρόν πλάϊ του καί κάτι τοØ ¦ψιθύρισε. zΕκεÃνος, ¦ν συνεχεία, ¦πλησίασε τον 
γιατρό καί τόν ¦κάλεσε ν’ •νέβη κι’ αÛτός στήν ¦ξέδρα πλάϊ στόν ∆ιευθυντή, Ò ÒποÃος, 
•πευθυνόµενος στόν γιατρό καί σέ τόνο ßπέρµετρα εÛγενικό τοØ εÉπε: “zΑγαπητέ γιατρέ, σς 
δίδεται º εÛκαιρία, ¦άν θέλετε, νά κάµετε §ναρξι τ−ς Κυριακ−ς •πό σήµερα καί νά δώσετε ªνα 
µήνυµα. zΕπληροφορήθην Óτι •νήκετε σέ µιά Êεραποστολή. }Εχετε, λοιπόν, τό ¦λεύθερον νά 
δώσετε τό πνευµατικό σας µήνυµα ¦γκαινιάζοντας τήν •πόφασι τ−ς διευθύνσεως τäν φυλακäν 
στά νέα µέτρα πού ¦λήφθησαν ßπέρ τäν κρατουµένων”. 
 
 Τά µάτια τοØ γιατροØ –στραψαν. Τί •ναπάντεχη χαρά γι’ αÛτόν! Νά δώση τό µάννα τ−ς 
ζω−ς σ’ αÛτές τίς •πόκληρες ψυχές, κατ’ ¦ντολήν µάλιστα τοØ ∆ιευθυντοØ τäν φυλακäν”… 
}Εκλεισε γιά λίγα δευτερόλεπτα τά µάτια του καί σιωπηλός εÛχαρίστησε τόν Θεόν: “Μόνον ¦σύ 
κάνεις τέτοια θαύµατα”, εÉπε µέ τό πνεØµα του! “Σ’εÛχαριστä, Κύριε! Καί τώρα πάρε τό στόµα 
µου νά µιλήσης zΕσύ, Κύριε!” 
 zΕν συνεχεία, ¦στράφη πρός τόν ∆ιευθυντήν τäν φυλακäν καί εÉπε: “Σς εÛχαριστä, 
Κύριε ∆ιευθυντά! {Η πρότασίς σας µέ τιµ καί µε γεµίζει χαρά κι’ ¦λπίδα γιά τό καλό Óλων µας 
¦δä!” 

∆ιευθυντής: - Κι’ ¦γώ τό ¦λπίζω, τοØ •πήντησε πλά. 
 {Ο γιατρός, µ’ •νεκλάλητη χαρά κι’ εÛτυχία στό πρόσωπό του, ¦προχώρησε Ïλίγα 
βήµατα, àψωσε τό χέρι του καί µε σταθερή φωνή τούς εÉπε: “zΕπιθυµä προηγουµένως νά 
εÛχαριστήσω τόν Θεόν γι’ αÛτήν τήν χάριν πού µς κάµνει µέ τά νέα εÛνοϊκά µέτρα πού §λαβε 
Ò νέος ∆ιευθυντής τäν φυλακäν. ~Υστερα – àψωσε τή φωνήν του πού §παλλε •πό συγκίνησι –  
νά εÛχαριστήση τόν Θεόν, ¦νä •πό τά µάτια του §τρεχαν δάκρυα. ~Υψωσε το χέρι του καί µέ 
σταθερή φωνή τούς εÉπε: 
 Σ’εÛχαριστä, Κύριε τ’ οÛρανοØ καί τ−ς γ−ς, Ò {ΟποÃος µς ¦νεθυµήθης κι’ µλθες 
τόσον κοντά σ’•πόκληρες κι’ µαρτωλές ψυχές νά δώσης παρηγοριά καί §λεος! “Τίς Θεός 
Óµοιός σου, συγχωρäν •νοµίαν, καί παραβλέπων τήν παράβασιν. ∆έν φυλάττεις τήν Ïργήν σου 
διαπαντός, διότι Σύ •ρέσκεσαι εÆς τό ªλεος. Θέλεις ¦πιστρέψει καί θέλεις σπλαχνισθ− ºµς, θέλεις 
καταστρέψει τάς •νοµίας ºµäν καί θέλεις ρίψει πάσας τάς µαρτίας ºµäν εÆς τά βάθη τäν 
θαλασσäν διά νά µή τάς ¦νθυµ−σαι πλέον…” (Μιχ.ζ΄19). 
 Μετά τήν εÛχαριστία του πρός τόν Θεόν –νοιξε τή Βίβλο του κι’ ¦διάβασε µιά περικοπή 
•π’ τό εÛαγγέλιον τοØ Λουκ. 
 ~Ολοι τους µταν συγκινηµένοι κι’ §µειναν κατάπληκτοι •πό τήν προσευχήν του. Ποτέ 
–λλοτε δέν εÉχαν •κούσει µιά τέτοια προσευχή •γάπης καί ¦λπίδος. Κι’ οÜτε ³ξευραν νά 
εÛχαριστοØν τόν Θεόν µέ τόσον πλά λόγια. Τούς §καµε πολύ βαθειά ¦ντύπωσι º προσευχή τοØ 
γιατροØ ñς νά §βλεπε τόν Θεόν καί νά συνοµιλοØσε µαζί Του! Καί πράγµατι, º προσευχή τοØ 
γιατροØ µταν ªνα βάπτισµα γιά Óλους στήν παρουσία Του! Τώρα τόν –κουγαν µέ κατάνυξι καί 
δέος νά τούς διαβάζη τήν περικοπή •πό τόν Λουκ ιε΄3-8: « Τίς –νθρωπος ¦ξ ßµäν ¦ν §χ® 
©κατÎν πρόβατα καÂ χάσ® ªν ¦ξ αÛτäν, δ¥ν •φίνει τ ¦νενήκοντα ¦ννέα ¦ν τ± ¦ρήµå καÂ ßπάγει 
ζητäν τÎ •πολωλός, ©ωσοØ εàρ® αÛτό; ΚαÂ εßρãν αÛτό, βάλλει ¦πÂ το×ς êµους αßτοØ χαίρων. 
ΚαÂ ¦λθãν εÆς τÎν οÉκον, συγκαλεÃ το×ς φίλους καÂ το×ς γείτονας, λέγων πρÎς αÛτούς@ Συγχάρητέ 
µοι, διότι εâρον τÎ πρόβατόν µου τÎ •πολωλός. Σς λέγω Óτι οàτω θέλει εÉσθαι χαρ ¦ν τè 
οÛρανè δι ªνα µαρτωλÎν µετανοοØντα µλλον παρ δι ¦νενήκοντα ¦ννέα δικαίους, οËτινες 
δ¥ν §χουσι χρείαν µετανοίας. » (Λουκ.ιε΄4-7). 
 Μετά τήν •νάγνωσι τ−ς περικοπ−ς αÛτ−ς –ρχισε νά τούς τήν ©ρµηνεύη µέ λόγια πλά. 
{Ο ∆ιευθυντής, οÊ δεσµοφύλακες κι’ οÊ κρατούµενοι, Óλοι τους τόν •κούγαν µέ πολλή 
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προσοχή. 
 “zΑγαπητοί, º περικοπή αÛτή •π’ τό εÛαγγέλιον τοØ Λουκ •ποτελεÃ σαφ− 
διαβεβαίωσι τäν αÆσθηµάτων τοØ ΘεοØ πρός τόν µαρτωλόν καί τόν παροµοιάζει µέ τό 
•πολωλός πρόβατο, πού §φυγε •π’ τή στάνη Του καί πού θά χανόταν στόν γκρεµό, –ν Ò 
τσοπάνος του δέν τ’ •γαποØσε καί δέν §τρεχε παντοØ νά τό βρ− γιά νά τό σώση καί νά τό φέρη 
πίσω µέ τ’ –λλα πρόβατα στήν στάνη του. Τό Çδιο κι’ ¦σεÃς, ¦φύγατε •πό τήν στάνη τοØ ΘεοØ 
σάν “τό •πολωλός πρόβατο”, στήν §ρηµο τ−ς µαρτίας. 
 {Η πρόθεσις τοØ κ. ∆ιευθυντοØ νά µεταβάλη τίς συνθήκες τ−ς ζω−ς σας µέσα στήν 
φυλακή εÉναι µιά ζωντανή ¦πίσκεψι τ−ς παρουσίας τοØ ΘεοØ καί τ−ς προθέσεώς Του νά σς 
¦λεήση γιά νά §λθετε πίσω στήν στάνη Του! Καί νά βγ−τε Óλοι •πό τόν γκρεµό τ−ς µαρτίας 
καί τοØ αÆωνίου θανάτου! ‚Ηλθε νά σς δώση ζωήν κι’ αÛτήν “¦ν •φθονί‘“. Ζωή χαρς καί 
εÆρήνης µαζί Του! Ζωή •γάπης! {Η µαρτία σς ñδήγησε στήν φυλακή, κι’ –ν δέν µετανοήστε 
θά σς Òδηγήση καί στόν αÆώνιον θάνατον! Μέ τήν παραβολή τοØ •πολωλότος προβάτου, Ò 
Θεός •ποκαλύπτει τήν •γάπη Του γιά τόν µαρτωλό. Πόσο τόν •γαπ καί θέλει νά τόν σώση! 
Καί πόση •ξία §χει º µετάνοιά σας, òστε νά γίνη “...χαρά στόν οÛρανό µεταξύ τäν •γγέλων” 
ßπέρ ©νός µαρτωλοØ. {Ο Θεός πάσχει γιά σς. Τόν Θεόν Τόν µέλλει γιά µς. Τόν µέλλει 
µλλον τό αÆώνιον µέλλον τοØ •νθρώπου παρά τό παρόν. Γι’ αÛτό οÊ θλίψεις κι’ οÊ κρίσεις 
ßπάρχουν στή ζωή µας γιατί συµβάλλουν στήν µετάνοιά µας. Κι’ º µετάνοια µας εÉναι Ò 
πρäτος κι’ Ò µεγαλύτερος καρπός κι’ º πρώτη προϋπόθεσις γιά τήν σωτηρία τοØ •νθρώπου. 
Χωρίς τήν ¦ν Χριστè µετάνοια Ò –νθρωπος Ò µαρτωλός δέν µπορεÃ νά δ− τόν Θεόν κι’ Ò Θεός 
τόν –νθρωπο. Χωρίς τήν εÆλικριν− µετάνοια δέν µπορεÃ Ò µαρτωλός νά συµφιλιωθ− µέ τόν 
Θεόν καί νά εÆσέλθη στή βασιλεία Του! 

{Ο Θεός µλθε σήµερα πολύ κοντά σας καί σς τείνει τό χέρι τ−ς •γάπης Του νά 
συµφιλιωθ−τε µαζί Του γιά πάντα! {Ο Χριστός εÉναι Ò µόνος προσωπικός µεσίτης καί Σωτήρας 
µεταξύ ΘεοØ καί •νθρώπων! zΕάν Τόν δεχθ−τε θά σωθ−τε! zΕκεÃνος µλθε γιά νά µς σώση ! 
Καί µς §σωσε! zΕνθυµηθεÃτε τόν ληστήν ¦πάνω στόν σταυρόν, πäς ¦σώθη, –ν καί µταν 
ληστής. ∆ιότι ñµολόγησε τήν µαρτίαν του: “{ΗµεÃς µέν δικαίως· διότι –ξια τäν Óσα 
¦πράξαµεν •πολαµβάνοµεν, οâτος Óµως οÛδέν –τοπον §πραξεν. Καί §λεγε πρός τόν zIησοØν, 
µνήσθητί µου, Κύριε, Óταν §λθης ¦ν τ± βασιλεία σου…” (Λουκ.κγ΄41-42). Κι’ Ò Χριστός τοØ 
•πήντησε “zΑληθäς σοί λέγω, σήµερον, θέλεις εÉσθαι µετ’ ¦µοØ ¦ν τè παραδείσå…”  
(Λουκ.κγ΄43). ~Οπως •κούσατε, º συγγνώµη τοØ ¦δόθη •µέσως. ‚Ηταν ªνας ληστής •λλά 
µετενόησε. {Ο Θεός µέ τόν θάνατόν τοØ zIησοØ στόν σταυρόν καί τήν µετάνοια τοØ ληστή µς 
¦φανέρωσε τήν Òδόν καί τό µέσον τ−ς σωτηρίας τοØ •νθρώπου. Καί µς §δωσε τήν •πόδειξι 
τ−ς •γάπης Του γιά τόν µαρτωλόν. “Κατά χάριν εÉσθε σεσωσµένοι καί τοØτο δέν εÉναι •πό 
σς, ΘεοØ τό δäρον” (Εφ.β΄8) διεκήρυττε Ò ΠαØλος. 

{Ο γιατρός συνέχισε µέ τήν ¦ποµένη περικοπή τ−ς παραβολ−ς τοØ •σώτου. zΑκριβäς 
στό σηµεÃο πού εÉπε Ò –σωτος στόν πατέρα του: “Πάτερ, »µαρτον εÆς τόν οÛρανόν κι’ ¦νώπιόν 
σου καί δέν εÉµαι –ξιος νά Ïνοµασθä υÊός σου, κάµε µε ñς ªνα τäν µισθωτäν σου” (Λουκ.ιε΄18-
19). ΑÛτά τά λόγια πού εÉπε Ò –σωτος στόν πατέρα του σηµαίνουν µετάνοια. “Καί Ò πατήρ εÉπε 
πρός τούς δούλους αÛτοØ, Φέρετε §ξω τήν στολήν τήν πρώτην καί ¦νδύσατε αÛτόν καί δότε 
δακτυλίδιον εÆς τήν χεÃρα αÛτοØ καί ßποδήµατα εÆς τούς πόδας καί φέροντες τόν µόσχον τόν 
σιτευτόν σφάξατε καί φαγόντες –ς εÛφρανθäµεν. ∆ιότι οâτος Ò υίός µου νεκρός µτο καί •νέζησε 
καί •πολωλός µτο καί εÛρέθη” (Λουκ.ιε΄22). ΑÛτή εÉναι º •γάπη τοØ οÛράνιου Πατέρα γιά τόν 
µαρτωλό, συνέχισε Ò γιατρός. 
 Τότε •κριβäς Ò δάσκαλος ¦ξέσπασε σέ λυγµούς. Τώρα, διά πρώτην φοράν, ¦ννόησε Óτι 
§πρεπε νά πάη στόν οÛράνιον Πατέρα, Óπως µταν, σάν τόν –σωτον ¦ν µετανοί‘. Καί µόνον τότε 
Ò Θεός θά τόν ¦δέχετο, θά τόν συγχωροØσε καί θά τοØ φοροØσε “τήν στολήν τήν πρώτην”, 
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δηλαδή τήν στολήν τ−ς σωτηρίας του! 
{Η παραβολή τοØ •σώτου τοØ §δωσε τήν •πάντησι στό ¦ρώτηµά του: ∆έν ¦χρειάζετο 

νά γίνη µοναχός γιά νά σωθ− •π’ τήν µαρτία του ³ ñς µοναχός νά δώση •ποδείξεις τ−ς 
µετανοίας του. {Απλäς §πρεπε νά πάη ταπεινά στόν Θεόν καί νά Òµολογήση τήν µαρτίαν του. 
Καί νά δεχθ− τήν •γάπη τοØ ΘεοØ, Óπως Ò –σωτος πού ¦πέστρεψε ταπεινά κι’ ¦ν µετανοί‘ στοØ 
Πατέρα τό σπίτι. ΑÛτό µόνον τοØ ¦ζητοØσε Ò Θεός! ΑÛτό ¦σήµαινε µετάνοια. 
 zΕάν Óµως ³θελε νά γίνη µοναχός, αÛτό µτο προσωπικόν του θέµα. ∆έν τοØ τό 
•παιτοØσε Ò Θεός γιά νά τόν σώση. Τόν εÉχε ³δη σώσει º θυσία τοØ ΧριστοØ προκαταβολικäς, 
¦φ’ Óσον ¦πίστεψε σ’ ΑÛτόν! 

∆άκρυα χαρς κι’ εÛγνωµοσύνης §τρεχαν –φθονα •π’ τά µάτια του: “Σ’ εÛχαριστä, 
Κύριε!, πού µέ δέχεσαι Óποιος κι’ –ν εÉµαι! ~Οπως κι’ –ν εÉµαι! Σ’ εÛχαριστä!, πού µ’ 
•γαπς!... Σ’ εÛχαριστä πού µέ συγχωρεÃς!”. 

~Ολοι γύρω του τόν –κουγαν µέ συγκίνησι γιατί κι’ ¦κεÃνοι §νοιωθαν τό Çδιο 
ταπεινωµένοι. zΑγκάλιασαν τόν δάσκαλο κι’ §κλαιγαν µαζί του. ~Ολους τούς –γγιζε τώρα τό 
πνεØµα τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ! Τά λόγια τοØ γιατροØ εÉχαν •γγίξει καί τούς δεσµοφύλακες. ∆ιά 
πρώτην φοράν –κουγαν περί τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ γιά τόν µαρτωλό! ΟÛδέποτε –λλοτε εÉχαν 
•κούσει πώς Ò Θεός ¦νδιαφέρεται γιά τόν µαρτωλό καί θέλει νά τόν σώση. ~Οτι τόν •γαπ καί 
τόν περιµένει νά ¦πιστρέψη πάλι κοντά Του! ~Οτι οÊ –γγελοι χαίρονται στόν οÛρανό γιά τήν 
µετάνοιά του! {Η καρδιά των κτυποØσε τώρα ταραγµένα •πό §νοχη συνείδησι γιά τίς 
βαρβαρότητες των πρός τούς κρατούµενους καί τά βασανιστήρια. }Ενοιωσαν τό Çδιο κι’ αÛτοί 
§νοχοι κι’ µαρτωλοί τώρα ¦νώπιον τοØ ΘεοØ κι’ –ς µήν µταν κακοποιοί, ñς οÊ κρατούµενοι. 
∆ιά πρώτην φοράν τώρα εÉδαν καί τή δική των εÆκόνα τ−ς εÛθύνης των καί τ−ς µαρτίας των 
¦νώπιον τοØ ΘεοØ! Γι’ αÛτούς τούς µαρτωλούς εÉχε πεθάνει Ò Χριστός! {Ο ΥÊός τοØ ΘεοØ καί 
Κύριος πάντων εÉχε σταυρωθ− γιά νά σώση τό •πολωλός! zΕνä αÛτοί τούς •ντιµετώπιζαν σάν 
κτήνη, πού §πρεπε νά τά κτυποØν καί νά τά βασανίζουν. 

“zΑγαπητοί µου”, •κούστηκε πάλι º φωνή τοØ γιατροØ, “εÇµεθα Óλοι §νοχοι καί 
παραβάτες τäν ¦ντολäν καί τοØ νόµου τοØ ΘεοØ! ΕÇµεθα Óλοι •σωτοι υÊοί τοØ ΘεοØ! 
zΕγκαταλείψαµε τίς οÛράνιες δόξες καί τά µεγαλεÃα γιά τά ¦πίγεια ξυλοκέρατα τ−ς µαρτίας 
τäν ²δονäν τοØ προσκαίρου κόσµου. zΑλλά τό πατρικό οÛράνιο σπίτι µς περιµένει. Τί θά 
κάνετε; ∆έν θά ¦πιστρέψετε στόν οÛράνιο Πατέρα Ò {ΟποÃος σς περιµένει; 

{Ο γιατρός µέ τά τελευταÃα αÛτά λόγια §κλεισε τήν Òµιλία του καί τούς ¦κοίταζε 
σιωπηλά. ~Υστερα ¦τεινε τό χέρι του καί τούς εÉπε: “~Οσοι •πό σς θέλετε νά δεχθ−τε τόν 
Χριστόν ñς προσωπικόν σας Σωτ−ρα, ¦λτε µπροστά νά προσευχηθä γιά σς”. 

ΑÛτό πού συνέβη, µετά τήν πρόσκλησι τοØ γιατροØ, §µεινε γιά πάντα χαραγµένο στήν 
µνήµη Óλων. ~Ολοι, σάν ªνας –νθρωπος §σπευσαν νά §λθουν µπροστά καί νά γονατίσουν 
κλαίοντες. {Ο γιατρός àψωσε τά χέρια του πρός τόν Θεόν καί µέ φωνή δυνατή –ρχισε νά Τόν 
εÛχαριστ− καί νά δέεται ßπέρ τäν γονατισµένων κλείνοντας µέ τήν φράσι: “Σ’ εÛχαριστä 
Κύριε, Ò {Οποίος εÉσαι ¦ν τè µέσå ºµäν καί µς •γαπς καί µς •κοØς καί µς σώζεις! Σ’ 
εÛχαριστä γι’ αÛτές τίς •πόκληρες ψυχές πού –κουσαν τήν φωνή Σου καί δέχονται τήν χάρι καί 
τό §λεός Σου! }Εσο µετ’ αÛτäν, πάντοτε, Κύριε! 
 {Ο ∆ιευθυντής τäν φυλακäν, µέ δάκρυα κι’ αÛτός στά µάτια εÉπε: ΕÛχαριστä κι’ ¦γώ 
τόν Θεόν γιά τήν •γαθή αÛτή §ναρξι τ−ς ºµέρας πού ¦ζήσαµε •λλά καί γιά τόν γιατρόν, τόν 
ÒποÃον µς §στειλε νά µς µεταδώση τέτοιο µεγάλο µήνυµα χαρς καί παρηγορίας. ~Ολοι 
εÇµεθα §νοχοι ¦νώπιον τοØ ΘεοØ! ~Ολοι §χοµε •νάγκη µετανοίας. zΕγώ §χω µητέρα πιστή καί 
συνηθίζει νά µοØ λέγη: “Παιδί µου, δέν χρειάζεται κανείς ν’ µαρτήση πολλές φορές ³ νά κάνη 
πολλές καί µεγάλες µαρτίες γιά νά εÉναι §νοχος ¦νώπιον τοØ ΘεοØ! Καί º µία µαρτία µς 
καταδικάζει, Óσο µικρή καί –ν εÉναι, καθώς καταδικάζει Ò ποινικός νόµος τ−ς πολιτείας τόν 
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παραβάτην καί γιά µία παράβασι. ∆έν χρειάζεται νά κλέψη κανείς πολλές φορές γιά νά θεωρηθ− 
κλέπτης. Καί γιά τήν µία κλοπή Ò νόµος τόν καταδικάζει καί στιγµατίζεται. “∆ιότι Óστις φυλάξη 
Óλον τόν νόµον, καί πταίση εÆς ªν, §γεινεν §νοχος πάντων” (Ιάκ.β΄10) ¦κήρυττε Ò zIάκωβος, µοØ 
§λεγε º µητέρα µου. 
 Τό πλοίο βουλιάζει κι’ •πό µία τρύπα. Καί µόνον Óτι •ρνούµεθα τόν Θεόν ñς Κύριον 
τ−ς ζω−ς µας, εÇµεθα νεκροί γιά τόν Θεόν! {Ο Θεός µς καλεÃ σέ µετάνοια εÆλικρινή µέ τό 
µήνυµα τοØ γιατροØ. Μς ¦κάλεσε, ÒποÃοι κι’ –ν εÇµεθα, καλοί τε καί κακοί νά δεχθοØµε τήν 
•γάπην Του διά τοØ ΧριστοØ Ò {ΟποÃος •πέθανε, πράγµατι, γιά τίς µαρτίες µας. Κι’ º 
zΑνάστασίς Του µς •νέστησε πάλι γιά τόν οÛράνιο Πατέρα, Óπως µς εÉπε Ò γιατρός, τόν 
ÒποÃον εÛχαριστοØµε καί τοØ εÛχόµεθα ταχεία •πελευθέρωσι, γιατί εÉναι •θäος! Τό πιστεύω 
Óτι εÉναι •θäος! Τό ξέρω Óτι εÉναι •θäος. Καί ³δη ¦δόθησαν στή δικαιοσύνη νέα στοιχεÃα 
κατά τήν πορεία τäν •νακρίσεων πού •ποδεικνύουν σαφäς, τήν µή συµµετοχή τ−ς 
Êεραποστολ−ς στήν δρσι τäν κακοποιäν”. 

Γιατρός: - Σς εÛχαριστä κ. ∆ιευθυντά πού µέ τιµτε µέ τήν ¦µπιστοσύνη σας. 
∆ιευθυντής: - Καί µέ τήν ¦κτίµησί µου, γιατρέ. Πολλοί κάτοικοι τ−ς περιοχ−ς µας µοØ 

ñµίλησαν γιά σς καί γιά τήν συµπαράστασίν σας σ’ αÛτούς. Θέλω µάλιστα νά µέ συνοδεύσετε, 
µετά τό γεØµα, στήν κατοικία ©νός •σθενοØς. 

Γιατρός: - ΕÉµαι στήν διάθεσί σας, Óποτε µέ χρειασθ−τε. }Αλλωστε º Êεραποστολή µας 
µλθε γιά νά προσφέρη τή βοήθειάν της στούς πάσχοντες τ−ς περιοχ−ς αÛτ−ς. 

{Ο διευθυντής ¦κάλεσε ¦ν συνεχεία τόν γιατρό νά παρακαθήση µαζί του στό τραπέζι. 
zΕπί τόπου παρεκάθησαν κι’ Óλοι οÊ κρατούµενοι κι’ ¦π−ραν τό γεØµα των. Ποτέ –λλοτε δέν 
τούς εÉχαν τιµήσει οÊ προηγούµενοι διευθυντές τäν φυλακäν µέ τήν παρουσία των ³ µέ κάποια 
§νδειξι καλ−ς θελήσεως ßπέρ τ−ς µετανοίας των. Ποτέ –λλοτε δέν εÉχαν νοιώσει τόση χαρά κι’ 
εÆρήνη στήν καρδιά των. {Η εÆρήνη τοØ ΘεοØ µταν πλωµένη γύρω τους καί µέσα τους! Τό 
πνεØµα των τό ¦φώτιζε ªνα νέο φäς! Κι’ ¦πέστρεψαν στά κελλιά των µ’ •νανεωµένες τίς 
ψυχικές καί τίς σωµατικές των δυνάµεις. 

Τόν δάσκαλο –ρχισε νά τόν προβληµατίζη τώρα º •ναχώρισίς του. zΑλλά καί τόν 
γιατρό. ~Οταν •ργότερα συναντήθηκαν πάλι στό κελλί των Ò γιατρός τοØ §βαλε ªνα µικρό 
φάκελλο στό χέρι του. 

∆άσκαλος: - Τί εÉναι αÛτό; Τόν ¦ρώτησε ξαφνιασµένος. 
Γιατρός: - zΟλίγα χρήµατα γιά τίς •νάγκες σου κι’ º διεύθυνσι τοØ σπιτιοØ µου στήν 

Νέα ‘Ορλεάνη, Óπου θ’ •ποβιβασθ−ς. ΟÊ δικοί µου θά σέ βοηθήσουν καί θά σέ φροντίσουν. 
}Εχεις •νάγκη τώρα •πό τήν βοήθεια κάποιου φίλου. Θά σοØ δοθ− ¦πίσης º εÛκαιρία νά τούς 
δώσης καί τά νέα µου. 

∆άσκαλος: - Σ’ εÛχαριστä, παιδί µου. {Ο Θεός πάλι προέβλεψε γιά µένα. {Ο Θεός νά σ’ 
§χη καλά! Τόν •γκάλιασε καί τόν ¦φίλησε! Νά προσεύχεσαι γιά µένα καί νά µέ συγχωρήσης… 
‚Ηµουν ªνας κατεστραµµένος! ~Ενας ζωντανός νεκρός! Μ’ •νέστησες στή ζωή! Σ’ εÛχαριστä! 

Γιατρός: - Πάντοτε προσεύχοµαι γιά Óλους καί γιά Óλα. Μή φοβσαι. ∆έν εÉσαι µόνος. 
{Ο Θεός εÉναι µαζί σου καί θά σέ φωτίζη! ΑÛτός σ’ •νέστησε, Ðχι ¦γώ… 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 16ον 
 

Πίσω στή ζωή 
 

ΕΠI τέλους, º µεγάλη ºµέρα τ−ς •ναχωρήσεώς του §φθασε. zΟλίγες ìρες µόνον, τόν 
¦χώριζαν •π’ τή στιγµή τ−ς •ναχωρήσεώς του καί τά αÆσθήµατα Óλων µταν •νάµικτα χαρς 
καί λύπης πού θά τόν §χαναν. {Ο δάσκαλος τό §νοιωθε κι’ –ρχισε νά τόν •πασχολ− º τύχη των 
µετά τήν •ποφυλάκισί του. {Η παρουσία, βεβαίως τοØ γιατροØ αÛτή τήν στιγµή τούς ¦στάλαζε 
βάλσαµο στήν ψυχήν των. zΑλλά •π’ τά λόγια τοØ ∆ιευθυντοØ §γινε •ντιληπτόν καί σ’ Óλους 
Óτι º παραµονή τοØ γιατροØ δέν θά διαρκοØσε πολύ µαζί των. Καί ξαφνικά, σάν νά π−ρε µιά 
•πόφασι, τούς εÉπε: “Μέ τήν πρώτη εÛκαιρία, ΘεοØ θέλοντος, θά §λθω νά σς δä καί θά κάνω 
Ó,τι µπορä γιά σς. Κι Óταν Ò γιατρός ¦πανέλθη στήν Êερασποστολή του θά ¦νταχθä κι’ ¦γώ 
µαζί του καί θά σς βοηθήσωµε. {Η µετάνοια µς –νοιξε τόν οÛρανό! Γιατί Ðχι νά µή σς 
χαρίση καί τήν δική σας •ποκατάστασι σ’ αÛτή τή ζωή;” 

“zΑµήν!”, §κραξαν Óλοι µ’ ªνα στόµα κι’ §σπευσαν νά τόν •γκαλιάσουν. 
“Ξέρω τί νοιώθετε γιά µένα κι’ ¦γώ γιά σς. Ζήσαµε στό Çδιο κελλί τόσα χρόνια κι’ ¦φάγαµε τό 
Çδιο ψωµί τ−ς πίκρας. Μς §δεσε º καταδίκη καί Ò πόνος. Θέλω νά σς συµπαρασταθä καί νά 
µείνω µαζί σας ªως νά βρ−τε καί σεÃς χάρι κι’ §λεος •π’ τόν Θεόν! zΕδä δέν µταν µόνον Ò 
τόπος τ−ς δυστυχίας µου •λλά κι’ Ò τόπος τ−ς σωτηρίας µου. zΕδä µέ συνάντησε Ò Θεός! 
zΕδä Τόν εÉδα! Σς εÜχοµαι τό Çδιο καί ¦σεÃς νά Τόν δ−τε µέ τά µάτια σας καί µέ τό πνεØµα 
σας, Óπως ¦γώ… 

~Ολοι µταν µαζεµένοι γύρω του καί τόν –κουγαν κατασυγκεκινηµένοι νά τούς µιλ µέ 
τόσην πλότητα καί πίστι. Ποτέ –λλοτε δέν µταν τόσον γλυκύς καί προς στήν φωνή του. {Η 
•λλαγή του καί µόνον µταν ¦να ζωντανό θαØµα! Ποιός µποροØσε ν’ •µφισβητήση τήν χάρι καί 
τήν δύναµι τοØ ΘεοØ ¦πάνω στόν δάσκαλο; Τόν εÉδαν τόν Θεόν κι’ αÛτοί, µέ τά δικά των µάτια, 
σ’ αÛτή τήν µεταβολή τοØ δασκάλου. Τόν –κουγαν τώρα µέ Êερή εÛλάβεια. Κανείς δέν ³θελε νά 
τόν διακόψη κι’ –ς τούς ¦πανελάµβανε τά Çδια καί τά Çδια µέ τό ¦νύπνιό του. Θά τούς §λειπε 
πράγµατι! 

{Ο στρατιωτικός τοØ §τεινε τό χέρι: Χαίροµαι γιά σένα, δάσκαλε. ΣοØ εÜχοµαι καλή 
τύχη. 

{Ο γιατρός, παράµερα καθισµένος, •πολάµβανε µαζί τους τούτη τήν γαλήνη κι’ 
¦σκέπτετο. ~Ολα εÉχαν µεταµορφωθ−. ΟÊ χειρονοµίες τ−ς µαρτίας, τά βρώµικα λόγια καί τά 
χυδαÃα •στεÃα εÉχαν χαθ− καί παραχωρήσει τήν θέσιν των στόν σεβασµό καί τήν εÛπρέπεια πού 
τούς καθώριζαν τώρα στήν συµπεριφορά των. 

}Ακουγε µέ χαρά τά λόγια των καί τά µάτια του §λαµπαν •πό χαρά κι’ ¦λπίδα καί γιά 
τήν δική των •πολύτρωσι. {Η παράδοξη αÛτή γαλήνη κι’ ºρεµία πού εÉχε πλωθ− σ’ Óλο τό 
δεσµωτήριο εÉχε ¦πηρεάσει τόσο πολύ καί τούς δεσµοφύλακες, òστε ñρισµένοι µλθαν στό 
κελλί των νά τόν •κούσουν νά διηγ−ται τό ¦νύπνιό του. ~Ολοι τόν –κουγαν µέ σεβασµό καί 
φόβο. Κανείς δέν •µφέβαλλε Óτι §λεγε τήν •λήθεια. Μέσα σέ µιά νύχτα εÉδαν τόν Χριστόν νά 
γεννιέται στήν καρδιά του. Τόν ³ξευραν πόσον χλευαστής µταν. Μόνον µιά ζωντανή παρουσία 
τοØ ΘεοØ µποροØσε νά τόν µεταµορφώση σ’ αÛτή τήν εÆκόνα πού §βλεπαν τώρα, ©νός 
εÛσεβοØς •νθρώπου. {Η ¦πίδρασις αÛτ−ς τ−ς µεταµορφώσεώς του µταν τόσο µεγάλη, òστε οÊ 
ôρες περνοØσαν χωρίς κανείς νά τίς προσέχη µέσα στήν γοητεία καί τή µαγεία ©νός Ïνείρου. 
Κι’ º νύκτα πέρασε τό κατäφλι, χωρίς κανείς νά τήν προσέξη. Τό χαµόγελο τ−ς –λλης ºµέρας 
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τούς καλοδέχθηκε σ’ ªνα βαθύ καί γλυκό àπνο. {Η βαρειά παρουσία της πού –λλοτε τούς 
¦βύθιζε στήν •πελπισία καί στήν •πόγνωσι δέν §σβυσε τώρα τό φäς τ−ς ¦λπίδος π’ •νέτειλε 
στό γλυκοχάραγµα µις νέας ζω−ς! Τά πρόσωπά των τά φώτιζε º •νταύγεια µις οÛράνιας 
εÆρήνης! 

Σ’ Óλο τό δεσµωτήριο εÉχε πλωθ− Ò φόβος τοØ θείου Ïράµατος κι’ ¦µεγάλωσε •π’ τή 
στιγµή πού διεπιστώθη º •πουσία του στό κελλί τäν δέκα. Κανείς δέν τόν εÉδε νά φεύγη. 

{Ο γιατρός παρακολουθοØσε σιωπηλός τά ¦κπληκτικά γεγονότα πού συνώδευαν τόν 
δάσκαλον •πό τό βράδυ τäν Χριστουγέννων. {Η παρουσία τοØ ΘεοØ γινόταν Óλο καί πιό 
Ïρατή στό δεσµωτήριον κι’ º µαρτυρία τοØ ¦νυπνίου του §παιρνε µεγάλες διαστάσεις κι’ 
¦πιδροØσε περισσότερο καί περισσότερο στίς ψυχές Óλων. {Ο φόβος τοØ ΘεοØ εÉχε ¦πιβληθ− 
κι’ ¦µεγαλύνετο στίς φυλακές τ−ς περιοχ−ς. {Οπωσδήποτε µταν Óλα τόσον παράδοξα. 

}Εµεναν λοιπόν καθηλωµένοι µ’ ¦να πνεØµα •ναµον−ς καί µέ τήν ¦λπίδα Óτι θά 
µάθαιναν καί τήν συνέχεια τ−ς Êστορίας τοØ δασκάλου. Καί πράγµατι •ργότερα 
¦πληροφοροØντο, Óτι Ò Çδιος Ò ∆ιευθυντής τäν φυλακäν τόν εÉχε µεταφέρει. {Η ¦ντολή §πρεπε 
νά ¦κτελεσθ− •µέσως, χωρίς καµµία •ναβολή. {Η µεταφορά τοØ δασκάλου §γεινε στίς 4 τό 
πρωΐ, Óταν Óλο τό δεσµωτήριο µταν βυθισµένο σέ βαθύ àπνο… {Ο διευθυντής κάτω •π’ τήν 
¦πίδρασι τοØ πνευµατικοØ Ïράµατος τοØ δασκάλου δέν τόν •ντιµετώπιζε πλέον ñς τόν πρώην 
κατάδικον •λλά ñς ªνα τιµώµενον ßπό τοØ ΘεοØ: “ΕÆς τό ¦πανειδεÃν, δάσκαλε”, τοØ εÉπε 
•ποχαιρετäντας τον. 

“ΕÆς τό ¦πανειδεÃν;”, ¦ρώτησε Ò δάσκαλος ταραγµένος. “Ναί, εÆς τό ¦πανειδεÃν, 
δάσκαλε, Ðχι ¦δä, •λλά στήν {Ελλάδα! Θέλω τόσο πολύ νά ¦πισκεφθä τήν ξακουστή καί 
Ðµορφη χώρα σας!” 

Τότε, εÆς τό “¦πανειδεÃν”, τοØ ¦πανέλαβε κι Ò δάσκαλος µ’ ªνα πλατύ χαµόγελο 
εÛτυχίας καί χαρς. 

{Ο δάσκαλος δέν κατάλαβε πότε καί πäς βρέθηκε νά περπατ στούς δρόµους τ−ς Νέας 
zΟρλεάνης. ~Ολα ¦γίνοντο µ’ ªνα τρόπο τόσο παράδοξο, òστε δέν τοØ ¦δόθη º εÛκαιρία τ−ς 
σκέψεως καί τ−ς ¦κλογ−ς. ~Ολα εÛοδοØντο κι’ µταν προετοιµασµένα γι’ αÛτόν, •κόµη καί τό 
δευτερόλεπτο τ−ς •φίξεώς του στό λιµάνι τ−ς Νέας zΟρλεάνης. zΕκεÃ τόν παρέλαβε κάποιος 
µαξς πού βρέθηκε πλάϊ του καί τόν ¦ρώτησε: “Θέλετε µάξι;” {Ο δάσκαλος κίνησε 
καταφατικά τό κεφάλι του καί τοØ §δωσε νά διαβάση τήν διεύθυνσι πού τοØ εÉχε γράψει Ò 
γιατρός στόν φάκελλο. {Ο µαξς τοØ §καµε νεØµα ν’ •νέβη καί ξεκίνησε •µέσως. Περάσαν 
µέσα •πό πλατεÃες, ñραίους δρόµους, µέ δενδροστοιχίες κι’ •ρχοντικά. 

{Η τελευταία πλατεία πού πέρασαν τόν ξάφνιασε λίγο γιατί §µοιαζε καταπληκτικά µέ 
τήν πλατεία τοØ Ïνείρου του. Σ’ αÛτή τήν πλατεία τ’ µάξι §στριψε •ριστερά καί π−ρε ªνα 
πλατύ δρόµο σάν λεωφόρο µέ πρασιές καί λουλούδια στήν µέση. Μετά •πό λίγα µέτρα τ’ µάξι 
στάθηκε µπροστά σέ µιά µεγάλη καγκελόπορτα. {Ο µαξς κατέβηκε πρäτος καί κτύπησε τό 
κουδοØνι τ−ς καγκελόπορτας. {Ο δάσκαλος παρατήρησε Óτι εÉχαν σταθ− στήν καγκελόπορτα 
©νός •ρχοντικοØ, τό ÒποÃο βρισκόταν στό βάθος χωµένο καί πλαισιωµένο •πό ªνα µεγάλο 
κ−πο. Μετά •πό λίγο §φθασε στήν καγκελόπορτα ªνας µαØρος ßπηρέτης. {Ο µαØρος ßπηρέτης 
τούς –νοιξε τήν πόρτα κι’ §βαλε κάτι στό χέρι τοØ µαξ κι’ ¦κεÃνος •φοØ τόν ¦χαιρέτησε, 
¦στράφη πρός τόν δάσκαλον καί τοØ §κανε νεØµα νά κατέβη. Κι’ Ò δάσκαλος µέ βαθειά 
συγκίνησι κατέβηκε •πό τ’ µάξι. 

Μαύρος: - Περστε. Σς περιµέναµε. ΕÉπε στόν δάσκαλο χαµογελαστά. 
∆άσκαλος: - Μέ περιµένατε; zΕρώτησε §κπληκτος. 
ΜαØρος: - Ναί, σς περιµέναµε. Πρίν φθάσετε στήν πόλι µας ¦πήραµε ªνα 

τηλεγράφηµα γιά σς Óτι §ρχεσθε. 
{Ο µαØρος ßπηρέτης τόν ñδήγησε στ’ •ρχοντικό. zΑνέβηκαν •ργά τίς µεγάλες 



 - 103 -

µαρµάρινες σκάλες καί τόν ¦πέρασε σ’ ªνα µεγάλο φωτεινό γραφεÃο, πού §βλεπε στό πίσω 
µέρος τοØ σπιτιοØ. Τόν §βαλε νά καθίση σ’ ªνα •ναπαυτικό φωτέϊγ πλάϊ στήν µπαλκονόπορτα 
πού §βλεπε κι’ αÛτή σέ µία τεράστια βεράντα πού §δινε σ’ ªνα πανέµορφο κ−πο. {Ο µαØρος 
ßπηρέτης τόν –φησε µόνον ñς τήν στιγµή πού ¦µφανίστηκε στήν πόρτα τοØ σαλονιοØ µιά 
σεβάσµια Κυρία µέ λευκά µαλλιά κι’ εÛγενικό πρόσωπο. Τήν ¦κοίταζε σαστισµένος, καθώς τόν 
¦πλησίαζε µ’ ªνα λεπτό χαµόγελο στά χείλη, γιατί §µοιαζε καταπληκτικά µέ τήν σεβάσµια 
Κυρία τοØ Ïνείρου του στό σπίτι τ−ς }Αννας. ΤοØ §δωσε τό χέρι της καί τόν ¦ρώτησε εÛγενικά: 
“ΕÉσθε Ò δάσκαλος;” 

∆άσκαλος: - Ναί, τ−ς •πήντησε µονολεκτικά, ¦νè ξεχάστηκε νά τήν κοιτάζη µ’ §κπληξι 
καί θαυµασµό. 

Κυρία: - Καλäς ³λθατε. Χθές τό πρωÄ ¦πήραµε ªνα τηλεγράφηµα γιά σς •πό τόν 
¦γγονό µου, τόν γιατρό, Ò ÒποÃος µοØ •νήγγειλε Óτι §ρχεσθε κι’ §µαθα τά νέα του. ‚Ηταν πολύ 
φιλικιά, καθώς τοØ ñµιλοØσε καί τό πρόσωπό της εÉχε µία §κφρασι χαρς καί καλοσύνης. 

zΑργότερα, µπ−κε στό σαλόνι µιά νεαρά µαύρη κρατäντας ªνα δίσκο. Τόν •κούµπισε 
πλάϊ σ’ ªνα τραπεζάκι κι’ àστερα τοØ §τεινε τό χέρι µ’ ªνα χαµόγελο κι αÛτή χαρς καί τοØ 
εÉπε: “Καλäς ³λθατε”. 

“Σς εÛχαριστä“, •πήντησε Ò δάσκαλος κι’ ¦κοίταξε τήν µαύρη κοπέλλα §κπληκτος γιά 
τήν §κφρασι χαρς, πού §βλεπε στά µάτια της. 

Κυρία: - {Η Ρούθ καί Ò Τόµ εÉναι πιστά παιδιά τοØ ΘεοØ! ΕÇµεθα Óλοι ¦δä µιά 
οÆκογένεια. ΑÜριο θά §χετε τήν εÛκαιρία νά γνωρίσετε κι’ –λλους πολλούς φίλους µας πού θά 
§λθουν νά χαιρετήσουν τόν γιό µου καί τήν νύφη µου, οÊ ÒποÃοι ¦πιστρέφουν •πόψε, àστερα 
•πό ªνα πολύµηνο ταξίδι των. {Ο γιός µου εÉναι καπετάνιος καί λείπουν συχνά µέ τήν νύφη µου 
σέ µακρυνά ταξίδια. ΑÛτή τή φορά µς §λειψαν πολύ γιατί πέρασαν κι’ •π’ τήν {Ελλάδα. 

∆άσκαλος: - ΕÉσθε κι’ ¦σεÃς {Ελληνίδα; 
Κυρία: - }Οχι •κριβäς. {Ο προπάππος µου µταν ~Ελλην, καί παντρεύτηκα 

{Ελληνοαµερικάνο. {Η νύφη µου Óµως εÉναι καθαρόαιµη {Ελληνίδα. Κατάγεται •π’ τήν 
Πάτρα. zΕκεÃ τήν ¦γνώρισε Ò γιός µου σ’ ªνα του ταξίδι Óταν µταν •κόµη παιδί. ΕÉχε 
¦πισκεφθεÃ µέ τόν πατέρα του τούς δικούς του, οÊ ÒποÃοι §µεναν §ξω •πό τήν Πάτρα σέ µιά 
κωµόπολι. ~Οταν ¦µεγάλωσε κι’ •πεφοίτησε •πό τήν Σχολή ¦µποροπλοιάρχων, ¦πεσκέφθη 
κατ’ ¦πανάληψι τόν παπποØ του καί τά ¦ξαδέλφια του. zΑπ’ τό Çδιο χωριό µταν κι’ º 
οÆκογένεια τ−ς κοπέλλας. }Εµενε µαζί τους •ρκετό καιρό γιά νά ¦κµάθη καλλίτερα καί τήν 
©λληνική γλäσσα πού µιλούσαµε τόσο σπάνια στό σπίτι. zΕκεÃ ξανασυναντήθηκαν µέ τήν 
νεαρά κοπέλλα πού ¦σπούδαζε τότε δασκάλα. Μετά τήν •πόφοιτησί της παντρεύτηκαν. ΕÉναι 
εÛτυχισµένοι καί πάντα ¦ρωτευµένοι. {Η ζωή τους ¦κύλισε καί κυλ ³ρεµη. zΑλλά τήν 
πραγµατική εÛτυχία των τούς τήν ¦χάρισε Ò Χριστός! }Εχουν δύο παιδιά κι’ εÉναι καί τά δυό 
τοØ ΧριστοØ. {Ο ªνας εÉναι Ò γιατρός πού γνωρίσατε κι’ Ò –λλος, ¦πίσης σπουδάζει γιατρός σ’ 
ªνα χριστιανικό πανεπιστήµιο στό ΧιοØστον. {Ο Χριστός µς τά ¦φύλαξε •π’ τήν µαρτία καί 
τόν κόσµο, Ò ÒποÃος •σκεÃ πολύ κακή ¦πίδρασι σ’ Óλους τούς τοµεÃς τ−ς ζω−ς τοØ •νθρώπου 
καί δή στούς νέους. 

Μς σέβονται καί µς ßπακοØνε, Óπως Óταν µταν παιδιά, –ν καί δέν εÉναι πιά παιδιά. 
Κι’ εÉναι τόσον συνετά καί φρόνιµα! Πάντοτε µς τιµοØν καί µς σέβονται! ΕÉµαι τόσον 
εÛτυχισµένη κι’ ßπερήφανη γιά τά ¦γγόνια µου. {Ο Χριστός µς ªνωσε µ’ •ληθεÃς δεσµούς 
•γάπης καί σεβασµοØ! }Αλλος –νεµος φυσ §κτοτε σπίτι µας κι’ ¦γνωρίσαµε τήν πραγµατική 
εÛτυχία καί εÆρήνη. Καί πρίν γνωρίσουµε τόν Χριστόν εÇµεθα ©νωµένοι ñς οÆκογένεια •λλά Ðχι 
τόσον ©νωµένοι Óσον τώρα καί µέ καλά αÆσθήµατα γιά Óλους τούς •νθρώπους. ∆έν εÇχαµε 
Æδιαίτερον ¦νδιαφέρον γιά τήν εÛτυχία των καί τό αÆώνιον µέλλον των. ∆έν µς –γγιζε Ò πόνος 
των. ∆έν µς ¦νδιέφερε º τύχη των. zΕζούσαµε µέ τόση –γνοια τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ! {Η δέ 
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ζωή µας δέν εÉχε κανένα µήνυµα καί χάναµε τόν καιρό µας στά σπόρ καί στίς διασκεδάσεις. Κι’ 
οÊ διασκεδάσεις µόνον µς •πορροφοØσαν τήν σκέψι καί δέν εÇχαµε καµµιά δύναµι ν’ 
•ντιδράσωµε στήν ªλξι πού µς §δενε µαζί τους. Τώρα º ζωή µας π−ρε νόηµα. {Η ζωή µας 
πρίν µταν –δεια χωρίς τόν Χριστόν! Γιατί, µετά πού γνωρίσαµε τόν Χριστόν κι’ ¦µάθαµε τήν 
•λήθεια τ−ς αÆωνίου ζω−ς, §χοµε σοβαρούς στόχους στήν ζωή µας. ∆έν ζοØµε Óπως πρίν στό 
σκοτάδι τοØ ψεύδους µέ τό ÒποÃον Ò ∆ιάβολος •πατ τούς •νθρώπους καί τούς •φανίζει. 
ΠαντοØ µίσος καί αÍµα! zΑρρώστια καί πόνος! zΑντάµα ¦γωϊσµός καί φθόνος! zΑντάµα 
ßλισµός, ¦κµετάλλευσι καί πσα •καθαρσία! {Ο Χριστός µς §πλυνε •πό κάθε µαρτία καί 
µς §µαθε νά ζοØµε γι’ αÛτόν ¦ν καθαρότητι καί ν’ •γαποØµε τούς –λλους. 

Σταµάτησε •πότοµα καί τοØ §ρριξε ªνα βλέµµα ¦ρευνητικό. Καί τώρα, πέστε µου τά 
δικά σας νέα. 

{Ο δάσκαλος §σκυψε τό κεφάλι του ντροπιασµένος καί σιώπησε. ∆έν τολµοØσε οÜτε νά 
τήν κοιτάξη. zΑλλά σιγά-σιγά ξαναβρ−κε τόν ©αυτόν του καί τό θάρρος του νά σηκώση τά 
µάτια του νά τήν κοιτάξη »συχα καί νά π−: “ΕÉµαι κι’ ¦γώ ªνας •π’ αÛτούς, πού εÇπατε. Τούς 
χαµένους µαρτωλούς µέσα στό σκοτάδι τ−ς πλάνης τοØ ∆ιαβόλου. }Εζησα χωρίς νόηµα στή 
ζωή µου. Τό ρεØµα τ−ς µαρτίας µέ κατρακύλησε πολύ χαµηλά. zΑλλά µλθε τώρα τό χέρι τοØ 
ΘεοØ νά µέ σηκώση καί νά µέ βγάλη στήν στεριά τ−ς ¦ν Χριστè ζω−ς καί τ−ς ¦λπίδος Του! 
~Υστερα •πό 30 χρόνια σπαταληµένης ζω−ς µέσα στήν λάσπη τ−ς µαρτίας καί τ−ς φυλακ−ς. 
∆υστυχäς, –ν κι Ò Θεός µοØ §καµε τώρα χάρι καί §λεος καί µέ ξανάφερε στή ζωή, σέρνω µόνον 
συντρίµµια πίσω µου!... 

Κυρία: - Μόνο πού Ò Θεός δέν βλέπει τά συντρίµµια πού σέρνετε. Βλέπει τώρα µόνον 
¦σς, Ò ÒποÃος βγαίνετε •π’ τά συντρίµµια στή ζωή! Καί βλέπει µαζί µέ σς καί Óλους τούς 
–λλους πού –ρχισαν νά ξυπνοØν, στήν φυλακή, µέ τό δικό σας θαØµα καί τήν ζωντανή σας 
µαρτυρία. {Ο ¦γγονός µου, µεταξύ –λλων, µοØ •νήγγειλε Óτι Óλοι οÊ κρατούµενοι καί πολλοί 
δεσµοφύλακες τοØ ¦ζήτησαν µετά τήν •ποφυλάκισί του νά τούς φέρη Òλόκληρη τήν {Αγίαν 
Γραφήν. }Ηδη Ò ∆ιευθυντής τäν φυλακäν µαζί µέ τόν ¦γγονό µου ¦φρόντισαν τό θέµα κι’ 
•πέστειλαν µιάν ¦πιστολή στήν zΟργάνωσι τäν Γεδεωνιτäν γιά τήν •ποστολήν αÛτäν τäν 
Γραφäν. ΟÊ Γεδεωνίτες, αÛτό τό §ργο κάνουν. Μοιράζουν, Óπως θά ξέρετε, δωρεάν, τήν Καινή 
∆ιαθήκην σέ ξενοδοχεÃα, νοσοκοµεÃα, σχολεÃα, φυλακές καί στό στρατό. 

∆άσκαλος: - Ναί τό ξέρω. Καί σ’ ¦µς ¦µοίρασαν τήν Καινή ∆ιαθήκη. 
 zΕπίσης, Ò ∆ιευθυντής ¦πέτρεψε στό γιατρό νά §χη ¦παφή µ’ Óλους τούς κρατούµενους, 
Òσάκις τό ζητοØν. Γενικά, –λλαξε τό κλÃµα τäν φυλακäν. {Υπήρξατε καί οÊ δύο τό µέσον γιά 
νά δοθ− º µαρτυρία τ−ς χάριτος ©νός ζäντος ΘεοØ, σ’ Óλες αÛτές τίς •πόκληρες ψυχές. {Ο 
¦γγονός µου µοØ •νήγγειλε Óτι προσεύχονται Óλοι τώρα µαζί στό κελλί τäν δέκα κι’ εÛλογοØν 
τόν Θεόν γιά σς καί τόν γιατρό. Κι’ –ρχισαν τώρα νά συµµελετοØν καί τήν Βίβλον! Καί τοØ 
¦δόθη ¦κ µέρους τοØ διευθυντοØ τäν φυλακäν, κι’ º –δεια, µετά τήν •ποφυλάκισίν του, 
¦λευθέρως νά τούς ¦πισκέπτεται. Καταλαβαίνετε τή χαρά Óλων καί τοØ γιατροØ πού εÉχε τέτοια 
•νταπόκρισι º Êεραποστολή του. 

Πäς εÉναι δυνατόν, •νεφώνησε §κπληκτος Ò δάσκαλος, ¦γώ Ò •σεβής κι’ µαρτωλός νά 
γίνω τό µέσον τ−ς καλ−ς µαρτυρίας τοØ ΘεοØ; 

Κυρία: - Ακριβäς, γιατί εÇσασταν ªνας •σεβής κι’ µαρτωλός ¦γείνατε τό ζωντανό 
παράδειγµα στά µάτια Óλων. Ποιός θά πίστευε στά λόγια τοØ ¦γγονοØ µου χωρίς τή ζωντανή 
µαρτυρία τ−ς δικ−ς σας µετανοίας; {Η παρουσία τοØ ΘεοØ ¦φανερώθη µέ τόση δύναµι στό 
θαØµα τ−ς •ναγεννήσεώς σας, τήν Òποία ¦νήργησε Ò Θεός κατά θαυµαστόν τρόπον, κι’ 
¦πεκύρωσε τήν •λήΘεια τäν λόγων Του ¦ν τ± πράξει. 

∆άσκαλος: - ∆ηλαδή θέλετε νά π−τε Óτι ¦γώ ßπ−ρξα τό θύµα τ−ς καλ−ς βουλ−ς τοØ 
ΘεοØ γιά τούς –λλους; zΕννοεÃτε τούς κρατούµενους τ−ς φυλακ−ς; 
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Κυρία: - }Οχι •κριβäς. ∆ιότι Ò Θεός “εÉναι •πείραστος κακäν καί αÛτός οÛδένα 
πειράζει. Πειράζεται δέ ªκαστος ßπό τ−ς Æδίας αÛτοØ ¦πιθυµίας…” (Ιάκ.α΄13), µς λέγει Ò Λόγος 
τοØ ΘεοØ. ∆έν εÉσθε, λοιπόν, τό θØµα τ−ς καλ−ς βουλ−ς τοØ ΘεοØ γιά τούς –λλους, –ν καί 
εÉσθε. {Ο –νθρωπος εÛθύνεται γι’ αÛτό πού εÉναι ñς καί γιά τίς συνέπειες τäν ¦κλογäν του π’ 
•κολουθοØν στή ζωή του. {Ο Θεός πλäς τόν φέρνει σ’ αÛτό πού ¦κλέγει καί χρησιµοποιεÃ τό 
καλό ³ τό κακό ßλικό τ−ς ¦κλογ−ς του γιά τήν βουλήν Του ßπέρ τ−ς σωτηρίας τοØ •νθρώπου. 
}Εχοµε τό παράδειγµα τοØ zIούδα. Λόγω τäν κακäν ¦κλογäν του µταν Ò κατάλληλος νά παίξη 
τόν ρόλο τοØ προδότη. {Ο Χριστός τόν ¦γνώριζε •π’ •ρχ−ς, γι’ αÛτό καί εÉπε: “zΕγä σς 
¦ξέλεξα καί εÍς ¦ξ ßµäν εÉναι Ò διάβολος” (Ιωάν.ς΄70). Πάντοτε ¦δόθη στόν zIούδα º εÛκαιρία 
τ−ς µετανοίας καί τ−ς καλ−ς ¦κλογ−ς µέ τά θαύµατα, τά λόγια καί τά §ργα πού §βλεπε στήν ζωή 
τοØ zIησοØ! zΑκόµη καί τό τελευταÃο βράδυ τοØ µεγάλου δείπνου τοØ zIησοØ µέ τούς µαθητάς 
Του, τοØ ¦δίδετο º εÛκαιρία τ−ς µετανοίας µέ τά λόγια πού τοØ εÉπε Ò zIησοØς καί τοØ 
•πεκάλυπτε Óτι µταν ¦νηµερωµένος περί τ−ς προδοσίας πού τοØ προετοίµαζε: “zΑληθäς, 
•ληθäς σς λέγω, Óτι εÍς ¦ξ ßµäν θέλει µέ παραδώσει… zΕκεÃνος εÆς τόν ÒποÃον ¦γώ βάψας τό 
ψωµίον θέλω δώσει… Λέγει, λοιπόν, πρός αÛτόν Ò zIησοØς, Ó,τι κάµνεις, κάµε ταχύτερον” 
(Ιωάν.ιγ΄21-27). zΕν τούτοις, Ò zIούδας δέν ¦ξύπνησε πρός µετάνοιαν. ∆ιότι δέν τόν ¦νδιέφερε 
º •λήθεια •λλά τό χρ−µα. {Ο εÛαγγελιστής zIωάννης µς λέγει: “οÛχί διότι §µελλε αÛτόν περί 
τäν πτωχäν •λλά διότι µτο κλέπτης καί εÉχε τό γλωσσόκοµον καί ¦βάσταζε τά βαλλόµενα εÆς 
αÛτό” (Ιωάν.ιβ΄6). {Η ¦κλογή του, λοιπόν, τόν §καµε σκεØος τ−ς προδοσίας του κι’ Ðχι º 
πρόγνωσις ³ º βουλή τοØ ΘεοØ! “Καί µετά τό ψωµίον, τότε εÆσ−λθεν εÆς ¦κεÃνον Ò Σατανς” 
(Ιωάν.ιγ΄27). zIδού º •πάντησις πότε τόν παρέλαβε Ò ∆ιάβολος. 

{Η βουλή τοØ ΘεοØ θά ¦κπληροØτο καί χωρίς τήν δική του προδοσία, τήν Òποίαν 
προεγνώριζεν Ò Θεός καί τήν προεφήτευσε µέ τό στόµα τοØ ∆αβίδ: “Καί αÛτός Ò –νθρωπος, 
µετά τοØ Òποίου §ζων εÆρηνικäς, ¦πί τόν ÒποÃον ³λπισα, Óστις §τρωγε τόν –ρτον µου, ¦σήκωσε 
¦π’ ¦µέ τήν πτέρναν…” (Ιωάν.ιγ΄18) . 

{Η πρόγνωσις τοØ ΘεοØ δέν ¦ξηνάγκασε τόν zIούδα νά τόν προδώση… {Η •πόφασις 
τοØ ΘεοØ γιά τήν θυσία τοØ zIησοØ θά ¦κτελεÃτο •π’ τούς ¦χθρούς τοØ zIησοØ, τούς 
Φαρισαίους καί χωρίς τήν µεσολάβησι τοØ zIούδα. zΑλλά ¦φ’ Óσον αÛτός εÉχε προτιµήσει “τά 
τριάκοντα •ργύρια” •π’ τόν Χριστόν, Ò Θεός – προγνωρίζων τίς ¦κλογές του – τόν προώρισε 
στήν ¦κτέλεσι τ−ς βουλ−ς Του. Κι’ –φησε νά ¦κδηλωθ− τό παράδειγµα τ−ς κακ−ς ¦κλογ−ς 
αÛτοØ τοØ •νθρώπου, òστε νά ¦κδηλωθ− καί ν’ •ποδειχθ− º •πόλυτος ¦λευθερία τ−ς θελήσεως 
τοØ •νθρώπου. {Ως τήν ¦σχάτη στιγµή τοØ δείπνου Ò zIησοØς τοØ §δωσε τήν εÛκαιρία τ−ς 
µετανοίας •λλ’ αÛτός δέν µετενόησε. {Ο Χριστός ³θελε τήν µετάνοιά του κι’ Ðχι τόν θάνατόν 
του. zΑλλά Ò zIούδας ²θεληµένα Τόν •πέρριψε γιά τά τριάκοντα •ργύρια, –ν καί εÉδε τήν 
•γαθότητά Του καί τήν οÛράνια δόξα µέ τά θαύµατά Του! Γι’ αÛτό κι’ ¦κρεµάσθη µετά τήν 
¦κούσια προδοσία του. zΕξύπνησε τό πνεØµα του •λλ’ •ργά γι’ αÛτόν. Τραγικόν τό τέλος του 
•λλά τραγικώτερον τό αÆώνιον µέλλον του! 

∆άσκαλος: - Πιστεύετε Óτι Ò Χριστός θά τόν συγχωροØσε –ν τοØ ζητοØσε συγγνώµη; 
Κυρία: - ∆έν τό γνωρίζω. Τό µόνο πού ξέρω µετά βεβαιότητος εÉναι, Óτι §στω καί ¦κ 

τäν ßστέρων, –ν κι’ ¦µετεµελήθη, δέν ¦ζήτησε συγγνώµη •λλά ¦κρεµάσθη. {Ο δέ zIησοØς 
εÉπε, Óπως µς µεταδίδει Ò ΜατθαÃος στό εÛαγγέλιόν του, στό κς’ κεφάλαιον “...καλόν µτο εÆς 
τόν –νθρωπον ¦κεÃνον, –ν δέν ³θελε γεννηθ−…” (Ματ.κς΄24).  
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 17ον 
 

Σκεύη τιµίας καί •τίµου χρήσεως 
 
 

ΑΛΛΟ Βιβλικό πάραδειγµα εÉναι Ò zIωσήφ τόν ÒποÃον ¦πώλησαν τ’ •δέλφια του ñς 
δοØλον εÆς τούς Μαδιανίτες. {Ο Θεός ¦χρησιµοποίησε τόν φθόνον των γιά νά κάµη τόν zIωσήφ 
βασιλέα τ−ς ΑÆγύπτου. Γι’ αÛτό Ò zIωσήφ εÉπε στ’ •δέλφια του: “ΣεÃς µέν ¦βουλεύθητε 
κακόν… •λλά Ò Θεός ¦βουλεύθη νά µεταστρέψη τοØτο εÆς καλόν…” (Γεν.ν΄20). ∆ηλαδή, µ’ –λλα 
λόγια, ¦πιβεβαιώνει αÛτό πού σς εÉπα. {Ο Θεός µέ παρέδωκε µέν στήν κακήν σας ¦κλογήν γιά 
νά µέ φέρη στήν ΑÇγυπτον καί νά µέ κάνη βασιλέα κατά τήν βουλήν Του, σύµφωνα µέ τό 
¦νύπνιο πού µοØ §δωσε. }Αλλο παράδειγµα εÉναι τοØ zΗσαØ. {Ο τρόπος πού •ντέδρασε στήν 
πεÃνα του ¦πρόδωσε ποιός µταν καί πόσον τόν ¦νδιέφεραν τά πρωτοτόκια. 

Τό Çδιο κι’ ¦σεÃς καταλήξατε στήν φυλακή λόγω τäν κακäν ¦κλογäν πού ¦κάνατε. ∆έν 
µταν στή βουλή τοØ ΘεοØ º δική σας ¦κλογή κι’ º φυλακή. ΟÜτε º µοίρα σας º κακιά σς 
κατήντησε στή φυλακή. {Απλäς, Ò Θεός προγνωρίζων τίς ¦κλογές σας καί τίς ¦πιθυµίες σας, 
στό πλήρωµα τοØ χρόνου µετέτρεψε τή φυλακή σας σέ –µβωνα τ−ς µαρτυρίας Του. Καί 
συγχρόνως ªνα ζωντανό παράδειγµα τ−ς •γαθ−ς βουλ−ς Του γιά τόν µαρτωλό. {Η περίπτωσίς 
σας §δωσε τό κατάλληλο ßλικό γιά νά διακηρύξη Ò Θεός τήν •γάπη Του σ’ Óλους τούς 
µαρτωλούς συγκρατουµένους σας. ‚Ηταν τό πιό δυνατό κήρυγµα º περίπτωσίς σας. 

{Ο µεγαλύτερος –µβων εÉναι º ζωή µας. Νά γιατί σς εÉπα Óτι ¦γείνατε τό κατάλληλο 
Ðργανο στά χέρια τοØ ΘεοØ! {Ο Θεός §χει πολλούς τρόπους νά µς ξυπνήση καί νά µς 
γνωρίση τήν βουλή Του! ∆έν ¦ξαρτται º βουλή Του •π’ τή δική µας βουλή. {Απλäς 
χρησιµοποιεÃ τό δικό µας ßλικό γιά νά οÆκοδοµ− τό δικό Του §ργο. Σέ κάθε οÆκοδοµή Ò 
¦ργολάβος χρησιµοποιεÃ διάφορα ßλικά. Σκληρά, µαλακά, σπάνια, κοινά, φτηνά κι’ •κριβά. 
~Ολα τά ßλικά, κατά τήν περίπτωσι καί τήν •νάγκη, συνθέτουν τήν οÆκοδοµή καί κατά τήν 
κρίσιν τοØ ¦ργολάβου ³ τοØ µηχανικοØ. 

∆άσκαλος: - }Εχετε δίκιο. {Η ©ρµηνεία εÉναι Ïρθή πού ¦δώσατε. Κατ’ •ρχήν ßπέθεσα 
Óτι εÇχατε κι’ ¦σεÃς ¦πηρεασθ−, Óπως κι’ ¦γώ κάποτε, •π’ τίς Æδέες τäν Καλβινιστäν περί 
“zΑπολύτου ΠροορισµοØ”. 

Κυρία: - }Οχι, ποτέ δέν ¦πίστεψα στόν “zΑπόλυτο Προορισµό”. ∆ιότι Ò “zΑπόλυτος 
Προορισµός” καταργεÃ τρεÃς •λήθειες τίς ÒποÃες διακηρύττει σαφäς º Γραφή: 
α) τήν •γάπη τοØ ΘεοØ, 
β) τήν δικαιοσύνη τοØ ΘεοØ, καί 
γ) τήν ¦λευθερία τοØ •νθρώπου. 

zΕάν ßπάρχει “zΑπόλυτος Προορισµός” τότε Ò –νθρωπος εÉναι κατευθυνόµενος ßπό 
τοØ ΘεοØ κι’ ©ποµένως •νεύθυνος τäν ¦κλογäν του. Κι’ Ò Θεός δέν θά εÉχε τό ²θικό δικαίωµα 
τ−ς κρίσεως, ¦φ’ Óσον Óλα τά οÛράνια κι’ ¦πίγεια Ðντα θά µταν ροµπότ, κατευθυνόµενα ßπ’ 
αÛτοØ! Καί τότε θά µταν µιά θεατρική παράστασις º χαρά τäν •γγέλων εÆς τόν οÛρανό “γιά 
ªναν µαρτωλό µετανοοØντα” (Λουκ.ιε΄7). Γιατί οÊ –γγελοι νά χαίρουν γιά ªναν µαρτωλό Ò 
ÒποÃος µταν προωρισµένος νά σωθ−, κι º µετάνοια του κατευθυνόµενη κι’ Ðχι •ποτέλεσµα τ−ς 
δικ−ς του ¦κλογ−ς καί θελήσεως. zΕπί πλέον, γιατί λέει στό βιβλίο τäν Παροιµιäν κεφάλαιον 4 
καί ¦δάφιον 23 “Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε τήν καρδίαν σου, διότι ¦κ ταύτης προέρχονται αÊ 
¦κβάσεις τ−ς ζω−ς”; (Παρ.δ΄23). Καί διατί ³λεγξε Ò Θεός τόν Κάϊν διά τήν δολοφονία τοØ 
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}Αβελ, ¦άν µταν προωρισµένος γι’ αÛτό πού §κανε; zΕκτός, ¦άν υÊοθετήσωµεν –λλη •φελή 
θεωρία, º Òποία Óµως •πορρίπτεται αÛτοµάτως •π’ τόν λόγο τοØ ΘεοØ καί κατά •ντίφασι πρός 
τόν ©αυτόν της: ~Ο,τι δηλαδή τό δικαίωµα ¦κλογ−ς τό §χουν µόνον τά σκεύη τ−ς τιµίας 
χρήσεως. zΑλλά º τοιαύτη περίπτωσι κι’ ¦κδοχή καταπίπτει αÛτοµάτως, Óπως σς προεÃπα •π’ 
τόν λόγον του ΘεοØ! {Ο ÒποÃος διακηρύτει Óτι “Ò Θεός θέλει πάντες νά σωθäσι καί νά §λθωσιν 
εÆς ¦πίγνωσιν τ−ς •ληθείας” (Α΄Τιµ.β΄4). Καί δέν θά µτο ¦µπαιγµός º πασίγνωστη διακήρυξι 
τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ περί τοØ κόσµου Óτι “... τόσον ²γάπησεν Ò Θεός τόν κόσµον, òστε §δωσε 
τόν ΥÊόν αÛτοØ τόν µονογεν−, Ëνα µή •πολεσθ− πς Ò πιστεύων εÆς αÛτόν •λλά νά ¦χη ζωήν 
αÆώνιον” (Ιωάν.γ΄16), ¦άν ¦ννοοØσε µόνον τά σκεύη τ−ς τιµίας χρήσεως, τά ÒποÃα ¦κ φύσεως 
θά παρέµεναν σκεύη τιµίας χρήσεως καί καλäν ¦κλογäν; Καί τότε, ποία º •νάγκη τοØ σταυροØ 
ßπέρ τäν µαρτωλäν; 

Πäς Ò Θεός “θέλει πάντες νά σωθäσι” ¦νä συγχρόνως δέν τούς §χει προορίσει Óλους 
εÆς µετάνοιαν; }Η µήπως Ò Θεός, ¦νä “...τόσον ²γάπησεν τόν κόσµον” συγχρόνως καί τόν 
•πέκλεισε •π’ τό δικαίωµα τ−ς µετανοίας, λόγω µή προορισµοØ; }Η πäς Ò Θεός, Ò {ΟποÃος 
“τόσον ²γάπησεν τόν κόσµον” συγχρόνως δηµιουργεÃ “... –λλο µέν σκεØος εÆς σωτηρίαν, •λλο 
δέ εÆς •πώλειαν; Καί “… Óντινα θέλει ¦λεεÃ καί Óντινα θέλει σκηρύνει…” (Ρωµ.θ΄18). zΕάν º 
¦κδοχή αÛτή τοØ Παύλου, º κατά γράµµα, εÉναι καί κατά πνεØµα τότε αÛτοκαταργεÃται º 
διακήρυξις Óτι Ò Θεός “θέλει πάντες νά σωθäσι καί νά §λθωσιν εÆς ¦πίγνωσιν τ−ς •ληθείας”. 
~Οπως, Òµοίως, αÛτοκαταργεÃται καί στήν περίπτωσιν αÛτή Ò “zΑπόλυτος Προορισµός”, λόγω 
δικαιώµατος ¦κλογ−ς πού παραχωρεÃται στό σκεØος, §στω καί “τ−ς τιµίας χρήσεως”, ¦φ’ Óσον 
καί σ’ αÛτή τήν περίπτωσι µεταβιβάζεται º εÛθύνη τ−ς ¦κλογ−ς καί πάλιν στό σκεØος. 

∆άσκαλος: - Καί τότε πäς ©ρµηνεύονται τά κατά γράµµα, αÛτά λόγια τοØ Παύλου; 
Κυρία: - Χρειάζοµαι λίγο τήν ßποµονή σας γιά νά σς µεταδώσω τίς •πόψεις µου, §στω 

καί ¦ν συντοµία. 
∆άσκαλος: - Σς καταλαβαίνω. Χρειάζεται κάποιος χρόνος γιά νά κάνετε τήν •νάπτυξι 

©νός τόσον λεπτοØ καί σοβαροØ θέµατος. Θά σς •κούσω µέ πολλή προσοχή. {Ως τώρα µοØ 
µεταδώσατε πολύ πλά καί καθαρά τίς σκέψεις σας καί µ’ ¦νδιαφέρει νά µάθω καί τήν δική σας 
γνώµη ¦π’ αÛτοØ τοØ θέµατος διότι ¦πικρατεÃ µεγάλη σύγχισις. ΕÇχαµε δέ µεγάλη συζήτησι καί 
µέ τόν γιατρό ¦πί τοØ ¦ν λόγω θέµατος. 

Κυρία: - Χαίροµαι γιά τό ¦νδιαφέρον πού δείχνετε νά συνεχίσωµε τήν συζήτησί µας. 
Συνήθως, οÊ –νθρωποι κουράζονται µέ τά πνευµατικά θέµατα καί δέν §χουν ¦νδιαφέρον νά 
µάθουν καί νά ¦ρευνήσουν τήν •λήθεια τοØ ΘεοØ •π’ τή Βίβλο Του, òστε νά γνωρίσουν τόν 
Θεόν •π’ τόν Λόγο Του! ΠροτιµοØν νά φιλοσοφοØν, νά ζοØν •νεύθυνα καί µακράν τοØ ΘεοØ! 

∆άσκαλος: - }Εχετε δίκιο. ΟÊ •ναλύσεις αÛτές κουράζουν καί δέν ¦νδιαφέρουν τόν πολύ 
κόσµον συγχρόνως δέ καί τόν σκανδαλίζουν οÊ •ντιφάσεις. 

Κυρία: - Πολύ φυσικό. ∆υστυχäς, αÛτή εÉναι º πικρή •λήθεια. ∆ιότι ¦νä ßπάρχει µέν Ò 
προορισµός κατά Θεόν •λλά Ðχι Ò •πόλυτος προορισµός. {Ο –νθρωπος δέν ξέρει νά ©ρµηνεύη 
τή Βίβλον καί δέν µπορεÃ •πό µόνος του νά τήν καταλάβη. }Εχει •νάγκη •π’ τή φώτισι τοØ 
ΘεοØ. zΑλλά –ς ¦πανέλθωµε κι’ –ς ¦ξετάσωµε βαθύτερα τό θέµα µας. {Ο Θεός, λοιπόν, 
ßποθέτουν ñρισµένοι, δηλώνει τήν •γάπη Του πρός τόν –νθρωπο καί συγχρόνως τήν καταργεÃ 
µέ τόν “zΑπόλυτον Προορισµόν” τ−ς διακηρύξεως τοØ Παύλου, Óπως ©ρµηνεύτηκαν τά λόγια 
Του. zΕν τούτοις, τό κατά πνεØµα νόηµα τäν λόγων του περιέχεται σ’ –λλες περικοπές τ−ς 
Καιν−ς ∆ιαθήκης Óταν τίς προσέξωµε. ΕÆδικώτερα θ’ •ναφερθä σέ τρεÃς ¦ξ αÛτäν. 
Στό βιβλίον τ−ς zΑποκαλύψεως ¦παναλαµβάνεται σάν ¦πωδός στό τέλος κάθε ¦πιστολ−ς ¦κ 
τäν ¦πτά τ−ς zΑποκαλύψεως º Çδια φράσις: 
- “Πρός τόν –γγελον τ−ς ¦κκλησίας τ−ς zΕφέσου γράψον… εÆς τόν νικäντα θέλω δώσει εÆς αÛτόν 
νά φάγη ¦κ τοØ ξύλου τ−ς ζω−ς” (Αποκ.β΄1-7). 
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- “Καί πρός τόν –γγελον τ−ς ¦κκλησίας τäν Σµυρναίων, γράψον… {Ο νικäν δέν θέλει •δικηθ− 
¦κ τοØ θανάτου τοØ δευτέρου” (Αποκ.β΄8-11). 
- “Καί πρός τόν –γγελον τ−ς ¦κκλησίας τ−ς ¦ν Περγάµå ¦κκλησίας, γράψον… εÆς τόν νικäντα 
θέλω δώσει εÆς αÛτόν νά φάγη •πό τοØ µάννα τοØ κεκρυµµένου…” (Αποκ.β΄12-17). 

{Η §κφρασις αÛτή, σάν ¦πωδός, ¦παναλαµβάνεται ©πτάκις µέ µικροπαραλλαγές, πρός 
Óλες τίς ¦κκλησίες τ−ς zΑποκαλύψεως. 

Ποιός εÉναι “Ò νικäν” σ’ Óλες αÛτές τίς ¦κκλησίες τ−ς zΑποκαλύψεως; Καί γιατί Ò Θεός 
νά τοØ δώση “τό µάννα τ−ς ζω−ς” ³ νά τόν ¦νδύση “Êµάτια λευκά” κλπ., κλπ; Μήπως δύναται 
νά θεωρηθ− “νικäν” ªνα σκεØος τιµίας χρήσεως, κατευθυνόµενο ßπό τοØ ΘεοØ; Τί νικ; Πäς 
νικ; Καί διατί νικ, •φοØ προωρίσθη κατ’ “zΑπόλυτον Προορισµόν”; 

∆άσκαλος: - ∆υστυχäς αÛτό εÉναι τό •νεξερεύνητο µυστήριον τοØ ΘεοØ! 
Κυρία: - Κι’ º •γνοία µας γιά τόν Θεόν. ∆ιότι Ò –νθρωπος δέν §χει ¦πίγνωσι ΘεοØ καί 

δέν θέλει νά §χη. {Ο χαρακτήρας τοØ ΘεοØ καί µόνον •ποκλείει τόν “zΑπόλυτον Προορισµόν” 
γιά τήν περίπτωσιν σωτηρίας τοØ •νθρώπου. {Ο κάθε –νθρωπος §χει δική του γνώµη περί ΘεοØ 
καί πιστεύει Ó,τι θέλει νά πιστεύη •π’ •ρχ−ς τ−ς ßπάρξεώς του. Βλέπει τόν Θεόν µέ τά µάτια 
τ−ς φαντασίας του. zΕν τούτοις, τήν Ïρθή πνευµατική •πάντησι εÆς τό ¦ν λόγω θέµα τήν 
παίρνοµε κι’ •πό τόν Çδιον τόν ΠαØλο, Ò ÒποÃος ©ρµηνεύει τό κατά πνεØµα νόηµα τäν 
διακηρύξεων του, περί “προορισµοØ“, •πό τήν ¦πιστολήν τήν Òποίαν •πευθύνει στόν 
συνεργάτην του Τιµόθεον. Στήν ¦πιστολήν του αÛτή γίνεται σαφäς νοητό τό κατά πνεØµα 
νόηµα τäν λόγων του: “zΕν µεγάλη δέ οÆκία δέν εÉναι µόνον σκεύη χρυσά καί •ργυρά •λλά καί 
ξύλινα καί Ïστράκινα καί –λλα µέν πρός χρ−σιν τιµίαν καί –λλα πρός –τιµον; zΕάν, λοιπόν, 
καθαρίση τις ©αυτόν •πό τούτων θέλει εÉσθαι σκεØος τιµίας χρήσεως ºγιασµένον καί εÜχρηστον 
εÆς τόν δεσπότην, ºτοιµασµένον εÆς πν §ργον •γαθόν” (Β΄Τιµ.β΄20-21). 

∆άσκαλος: - zΕπιτρέψατέ µου. Σ’ αÛτό τό Çδιο ¦δάφιον •νεφέρθη κι’ Ò γιατρός •λλά 
δυσκολεύοµαι νά τό ¦ννοήσω Óπως ¦σεÃς τόσον πλά. 

Κυρία: - }Εχετε δίκιο. Καταλαβαίνω τόν δισταγµόν σας. ∆ιότι µέσα στήν δηµιουργία 
τοØ ΘεοØ προβλέπετο º γνäσις τοØ καλοØ καί τοØ κακοØ καθώς καί º πολυµορφία τäν εÆδäν. 
zΑλλά ¦νä Ò Θεός εÉχε προβλέψει τά πάντα κι’ αÛτός κυβερν τά πάντα δέν στρέφεται κατά 
τ−ς ζω−ς τäν Ðντων Του. {Ο Θεός ¦δηµιούργησε ¦λεύθερα Ðντα καί πρός ζωήν. zΑκόµη καί τά 
ζäα τά §πλασε ¦λεύθερα µέσα στά πλαίσια τ−ς ζω−ς των. ∆έν εÉναι κατευθυνόµενα. {Απλäς 
τώρα ßφίστανται κι’ αÛτά τίς συνέπειες τ−ς κατάρας τ−ς µαρτίας. Μόνον στή βασιλεία τοØ 
zIησοØ θά συγκατοικ− τό •ρνίον µέ τόν λύκον. 

zΕκείνη τήν στιγµή ¦πενέβη κι Ò Τόµ, πού τακτοποιοØσε τό γραφεÃο καί 
παρακολουθοØσε µ’ ¦νδιαφέρον τόν δάσκαλον καί τήν •ντίδρασί του στά λεγόµενα ßπό τ−ς 
γιαγις τοØ γιατροØ: 

Τόµ: - ΜοØ ¦πιτρέπετε καί µένα νά σς µεταδώσω τίς σκέψεις µου; 
Κυρία: - ΕÛχαρίστως, Τόµ, σ’ •κοØµε. 
Τόµ: - {Ο Θεός εÉπε πρός τόν zΑδάµ: “zΑπό παντός δένδρου τοØ παραδείσου ¦λευθέρως 

θέλεις τρώγει •πό δέ τοØ ξύλου τ−ς γνώσεως τοØ καλοØ καί τοØ κακοØ δέν θέλεις φάγει •π’ 
αÛτοØ, διότι καθ’ ºµέραν φάγης •π’ αÛτοØ, θέλεις ¦ξάπαντος •ποθάνει…” (Γέν.β΄17). Τόν 
–φηνε µέν ¦λεύθερον στήν ¦κλογήν του •λλά συγχρόνως τόν καθιστοØσε ßπεύθυνον διά τίς 
εÛθØνες πού θ’ •νελάµβανε ¦κ τ−ς γνώσεως τοØ καλοØ καί τοØ κακοØ. zΑλλά º παρακοή τοØ 
zΑδάµ κατά τήν òρα ¦κείνη τοØ πειρασµοØ στήν προειδοποίησι τοØ ΘεοØ, τοØ {Οποίου τήν 
•γαθότητα •µφισβήτησε Ò ∆ιάβολος στήν συνείδησί του, ßπ−ρξε τό πρäτον µοιραÃον λάθος 
τ−ς ¦λευθερίας του. zIδού κι’ º •πόδειξις Óτι τά πλάσµατα τοØ ΘεοØ ¦πλάσθησαν ¦ν ¦λευθερί‘ 
κι’ Ðχι κατ’ “zΑπόλυτον Προορισµόν”. Κι’ αÛτά τά Çδια τ’ •ποτελέσµατα π’ •κολούθησαν εÆς 
Òλόκληρον τό •νθρώπινον γένος, •ρχ−ς γενοµένης ¦κ τοØ zΑδάµ ¦παλήθευσαν τήν •γαθότητα 
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καί τήν •λήθεια τοØ ΘεοØ καί •κυρώνουν τόν “zΑπόλυτον Προορισµόν”. ∆ιότι Ò zΑδάµ µτο 
•θäος κι’ –νευ µαρτίας Óταν §καµε τήν παράβασιν. {Η πτäσις του, λοιπόν, δέν µταν καρπός 
τ−ς θελήσεως τοØ ΘεοØ ³ τ−ς δυνάµεως τ−ς µαρτίας πού ¦νοικοØσε µέσα του •λλά τ−ς δικ−ς 
του θελήσεως κι’ ¦κλογ−ς, πού ¦πλήρωσε µαζί του κι’ Óλο τό •νθρώπινο γένος. Τί κι’ –ν 
¦δηµιουργήθη ñς σκεØος τιµίας χρήσεως; {Ηµάρτησε! 

∆άσκαλος: - ∆ηλαδή, διά τ−ς ¦ν λόγω περικοπ−ς, παραδέχεσθε καί σεÃς Óτι Ò •πόστολος 
ΠαØλος, διακηρύττει σαφäς τήν εÛθύνην τοØ σκεύους τό ÒποÃον Ò κεραµεύς του τό καλεÃ νά 
µεταβληθ− •φ’ ©αυτοØ του εÆς σκεØος “τιµίας χρήσεως”, §στω κι –ν ¦κ φύσεως ¦γεννήθη 
σκεØος “•τίµου χρήσεως”. Καί λόγω τ−ς συνυπάρξεως τοØ καλοØ καί τοØ κακοØ ταυτόχρονα 
φανερώνεται κι’ º •γαθότης τοØ ΘεοØ γιά τήν σωτηρία Óλων τäν •νθρώπων. {Ο –νθρωπος, 
λοιπόν, §χασε τήν ζωήν λόγω •πιστίας του στόν Θεόν. Καί τώρα Ò Θεός τόν ξαναφέρνει πίσω 
στή ζωήν •π’ τόν Çδιον δρόµο πού §χασε τή ζωή, µέσω τ−ς πίστεως καί µετανοίας ¦ν Χριστè. 
ΕÇτε, λοιπόν, τό σκεØος ¦γεννήθη τιµίας χρήσεως εÇτε •τίµου º εÛθύνη του παραµένει º αÛτή: 
Νά θελήση νά καθαρισθ−. Τό συµπέρασµα εÉναι ªνα: ~Οτι, ¦άν Ò –νθρωπος χάνεται, χάνεται 
ßπαιτιότητί του καί ¦άν Ò –νθρωπος σώζεται, σώζεται ¦κ τ−ς ¦κλογ−ς του διά τ−ς χάριτος τοØ 
ΘεοØ. 

Τόµ: - zΑκριβäς, zIδού, λοιπόν, ποιός εÉναι Ò µεγαλύτερος καί “Ò νικäν”. zΕκεÃνος 
πού ¦νίκησε πρäτα τό “zΕγώ” του κι’ àστερα τόν ∆ιάβολον. {Ο ∆ιάβολος εÉναι Ò βασικός 
¦χθρός τοØ •νθρώπου. zΑλλά Ò πρäτος ¦χθρός εÉναι Ò Çδιος Ò ©αυτός του. Καί τώρα καλεÃται 
νά τόν νικήση διά τ−ς ßπακο−ς τ−ς πίστεώς του στόν Θεόν! 

Κυρία: - Σ’ εÛχαριστä, Τόµ, γιά τήν παρέµβασί σου, µταν πάρα πολύ εÜστοχη. Καί 
συνεχίζοντας πρός τόν δάσκαλον προσέθεσε: {Ο zΑπόστολος ΠαØλος §γραφε στούς Ρωµαίους: 
“Τό φρόνηµα τ−ς σαρκός εÉναι §χθρα εÆς τόν Θεόν, ¦πειδή εÆς τόν νόµον τοØ ΘεοØ δέν 
ßποτάσσεται •λλ’ οÛδέ δύναται” (Ρωµ.η΄6). {Ο νόµος, λοιπόν, τ−ς µαρτίας καί τό φρόνηµα τ−ς 
σαρκός ταυτίζονται. ∆ιότι, “Óτε µλθεν º ¦ντολή •νέζησε º µαρτία” (Ρωµ.ζ΄9). Καί Óπως θέλει 
νά µς ©ρµηνεύση Ò ΠαØλος τήν αÆτία τ−ς δυνάµεως τ−ς µαρτίας καί τ’ •ποτελέσµατα της 
πού εÉναι Ò θάνατος. Κι •λλοØ γράφει πρός τούς Ρωµαίους: “Παρεισ−λθε δέ Ò νόµος διά νά 
περισσεύση τό µάρτηµα” (Ρωµ.ς΄20), διά νά µς δώση ¦πίγνωσι τ−ς •σθενείας τ−ς σαρκός µας 
καί τ−ς δυνάµεως τ−ς µαρτίας διά τοØ νόµου. zΑλλά Óλ’ αÛτά τά καταργεÃ º χάρις τοØ 
ΧριστοØ! καθώς µς παρηγορεÃ καί πάλι Ò Παύλος: “Óπου ¦περίσσευσεν º µαρτία 
ßπερεπερίσσευσεν º χάρις” (Ρωµ.ς΄21). ∆ιότι: “{Ο νόµος τοØ Πνεύµατος τ−ς ζω−ς ¦ν Χριστè 
zIησοØ µέ ²λευθέρωσεν •πό τοØ νόµου τ−ς µαρτίας καί τοØ θανάτου” (Ρωµ.η΄2). Χάρις, 
λοιπόν, καί µόνον χάρις εÉναι º ζωή τοØ •νθρώπου, Ò ÒποÃος θά πιστέψη εÆς τόν Χριστόν! {Ο 
νόµος λοιπόν τοØ Πνεύµατος εÉναι º πίστις µας εÆς τόν Χριστόν! {Ο νόµος λοιπόν τ−ς πίστεως 
στήν χάρι τοØ ΧριστοØ µς σώζει •π’ τόν θάνατο. “Νόµον λοιπόν καταργοØµεν διά τ−ς 
πίστεως;” ¦ρωτ Ò ΠαØλος! “Μή γένοιτο, •λλά νόµον συνιστäµεν” (Ρωµ.γ΄31). 

∆άσκαλος: - }Α!... τώρα ¦ννόησα τόν νόµον τοØ πνεύµατος! ΕÉναι º πίστις µας στόν 
Χριστόν! ∆ηλαδή º χάρις πού µς χορηγεÃται µέ τήν θυσία τοØ ΧριστοØ! 

Κυρία: - zΑκριβäς. 
~Ενας στεναγµός •νακουφίσεως καί χαρς βγ−κε •π’ τά χείλη τοØ δασκάλου. 
Κυρία: - zΑλλά, ¦πίσης, Ò zIησοØς εÉπε: “… º βασιλεία τäν οÛρανäν βιάζεται καί οÊ 

βιασταί ρπάζουσι αÛτήν…” (Ματ.ια΄12). ΠοÃοι εÉναι οÊ βιασταί γιά σς; zΕξαιρεÃται κανείς 
•π’ τό δικαίωµα νά γίνη βιαστής τ−ς βασιλείας τäν οÛρανäν; 

∆άσκαλος: - ΕÉναι πολύ δύσκολον νά σς •παντήσω. {Ο κάθε –νθρωπος §χει 
διαφορετικόν χαρακτ−ρα καί ψυχοσύνθεσι. Πäς εÉναι δυνατόν Óλοι οÊ –νθρωποι •πό µόνοι των 
νά κατευθύνουν τήν καρδιά των πρός τήν •γάπη καί πρός τήν •λήθεια τοØ ΘεοØ µέσα σ’ ªνα 
τόσον µολυσµένον κόσµο πού ζοØµε καί µέ τό φρόνηµα τ−ς σαρκός πού δέν ßποτάσσεται, Óπως 
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εÇπατε; zΕγώ ποτέ •πό µόνος µου δέν θά τό §κανα. 
Κυρία: - zΑκριβäς. zΕπειδή Ò κάθε –νθρωπος δέν §ρχεται •πό µόνος του στόν Θεόν, 

ªνεκα τοØ φρονήµατος τ−ς σαρκός καί τ−ς µαρτίας, Ò Θεός τόν ÒδηγεÃ µέσω τäν περιστάσεων 
καί τäν κρίσεών Του “ διότι αÊ Òδοί τοØ ΘεοØ εÉναι κρίσεις”, òστε νά κατανοήση τήν •νάγκη 
του καί νά ζητήση τό §λεός Του καί τήν •λήθειάν Του. Κι’ º •λήθεια τοØ ΘεοØ τόν βαπτίζει 
στήν ßποχρέωσι νά γίνη βιαστής τ−ς βασιλείας τäν οÛρανäν, •ρνούµενος τήν µαρτίαν κι’ 
¦κζητäν µόνον τήν χάρι καί τήν εÛλογίαν τοØ ΘεοØ στή ζωή του. Κι’ º πίστις του στά λόγια τοØ 
ΘεοØ καί στά ¦ν Χριστè δικαιώµατά του, καί κατά βάσιν º διεκδίκησις αÛτäν τäν 
δικαιωµάτων, τόν •ναδεικνύει βιαστή τ−ς βασιλείας τäν οÛρανäν κι’ –ξιον γι’ αÛτήν. 
Ταυτόχρονα, •ποκαλύπτεται κι’ •ποδεικνύεται º δυνατότης πού ßπάρχει στήν θέλησι τοØ 
•νθρώπου, ñς καί οÊ συνέπειες τ−ς •ρνήσεώς του νά κάµη τήν καλήν χρ−σιν αÛτ−ς: “¦άν 
¦πιµείνης εÆς τήν χρηστότητα, διότι –λλως καί σύ θέλεις •ποκοπ−. Καί ¦κεÃνοι ¦άν δέν 
¦πιµείνωσιν εÆς τήν •πιστίαν θέλουσιν ¦γκεντρισθ−” (Ρωµ.ια΄22). Καί µέ τά λόγια του αÛτά Ò 
ΠαØλος µς διαβεβαίωνει διά τ’ •ποτελέσµατα τäν ¦κλογäν µας, •ναφερόµενος µέν εÆς τούς 
zIουδαίους •λλά ¦πισηµαίνει ταυτόχρονα καί τήν εÛθύνη τοØ κάθε •νθρώπου διά τήν ¦κλογήν 
του. {Ο δέ εÛαγγελιστής Μάρκος µέ τήν •φήγησί του γιά τήν Συροφοίνισσα γυναÃκα µς 
τονίζει τίς δυνατότητες πού §χει Ò –νθρωπος νά κάνη καλή χρ−σι τ−ς θελήσεώς του καί νά 
µετατραπ− σέ σκεØος τιµίας χρήσεως. zΑκοØστε πäς τό •φηγεÃται Ò Μάρκος στό κεφάλαιο ζ’, 
¦δάφια 26-29: 
 {Η γιαγιά τοØ γιατροØ, ¦φόρεσε τά γυαλιά της –νοιξε τήν Βίβλο της καί χωρίς µεγάλη 
δυσκολία εßρ−κε τήν περικοπή: “‚Ητο δέ γυνή {Ελληνίς Συροφοίνισσα τό γένος καί παρεκάλει 
αÛτόν νά ¦κβάλη τό δαιµόνιον ¦κ τ−ς θυγατρός αÛτ−ς. {Ο δέ zIησοØς εÉπε πρός αÛτήν… δέν 
εÉναι καλόν νά λάβη τις τόν –ρτον τäν τέκνων καί νά ρίψη εÆς τά κυνάρια. {Η δέ •πεκρίθη καί 
λέγει πρός αÛτόν. Ναί, Κύριε, •λλά καί τά κυνάρια ßποκάτω τ−ς τραπέζης τρώγουσιν ¦κ τäν 
ψιχίων τäν παιδίων. Καί εÉπε πρός αÛτήν. ∆ιά τοØτον τόν λόγον àπαγε. zΕξ−λθε τό δαιµόνιον 
•πό τ−ς θυγατρός σου” (Μάρκ.ζ΄26). 

{Ο zIησοØς Χριστός προκάλεσε τό πνεØµα τ−ς Συροφοίνισσας γυναίκας •ποκαλäντάς 
την κυνάριον διά ν’ •ποδείξη τήν δύναµι τ−ς θελήσεως καί τ−ς πίστεως τοØ •νθρώπου, Óταν 
θέλη, ñς ¦πίσης καί τήν •λήθεια τäν προθέσεων τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ διά τόν οÊονδήποτε 
–νθρωπον. 

∆άσκαλος: - }Εχετε δίκιο. 
Κυρία: - {Η πίστις της κι’ º ¦πιµονή της στό αÇτηµά της πρός τόν Χριστόν τήν •νέδειξε 

βιαστή τ−ς βασιλείας τäν οÛρανäν. {Ο δέ Θεός δέν τ−ς •πέκλεισε τό δικαίωµα τ−ς εÛλογίας 
Του νά µεταβληθ− σέ σκεØος τιµίας χρήσεως, –ν κι’ ¦γεννήθη ¦κ φύσεως σκεØος •τίµου 
χρήσεως κατά τόν λόγο τοØ zIησοØ καί νά σωθ− καί νά σώση καί τό παιδί της. 

∆άσκαλος: - Καταπληκτικόν τό παράδειγµά σας. Κι’ εÉναι •ποστοµωτικόν. {Η γυναÃκα 
αÛτή •νεδείχθη πράγµατι νικήτρια, µέ τήν •πάντησί της στόν Χριστόν! }Εχετε δίκιο. ΑÛτή 
εÉναι “Ò βιαστής” καί “Ò νικäν”!... }Εστω κι’ –ν Ò Χριστός τήν •πεκάλεσε “κυνάριον”, αÛτή 
¦πέµεινε ¦ν πίστει, καί µέ τήν θέλησίν της κατέστη σκεØος “τιµίας χρήσεως” κι’ §γινε ¦πίτιµον 
µέλος τ−ς αÆωνίου ζω−ς µέ τήν •πάντησί της. {Η θέλησις, λοιπόν, τοØ •νθρώπου κι’ º ¦κλογή 
του •ποτελεÃ τή βάσι τ−ς νίκης του, ñς βιαστοØ, κατά Θεόν! ∆έν •ποκλείει, λοιπόν, ποτέ, 
κανέναν Ò Θεός •π’ τά οÛράνια δικαιώµατά του. {Η Çδια του º ¦κλογή τοØ τά καθιερώνει ³ τοØ 
τά καταργεÃ. {Ο Χριστός τοØ παρεχώρησε Óλα Του τά δικαιώµατα χωρίς διακρίσεις σέ χρυσά ³ 
Ïστράκινα σκεύη. Κι’ αÛτό τό παράδειγµα πολύ µέ παρηγορεÃ ñς ¦γγύησις γιά τήν νέα µου ζωή. 

Κυρία: - {Ο κάθε –νθρωπος φέρει µέσα του τόν νόµον τ−ς µαρτίας. zΑλλά καί κάθε 
–νθρωπος φέρει µέσα του τό δικαίωµα τ−ς ζω−ς! “zΕάν τις, λοιπόν, καθαρίση ©αυτόν •πό 
τούτων θέλει εÉσθαι σκεØος τιµίας χρήσεως”. Στόν –νθρωπον, λοιπόν, •νήκει º εÛθύνη τ−ς 
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¦κλογ−ς. zΑλλά στόν Θεόν •νήκει º εÛθύνη νά χορηγ− τήν δύναµι τ−ς ζω−ς! {Εποµένως, §στω 
κι’ –ν Ò Θεός ¦ν τ± σοφί‘ Του, ¦δηµιούργησε σκεύη “τιµ−ς καί •τιµίας”, δηλαδή “χρυσά κι’ 
Ïστράκινα” δέν τ’ •ποστερεÃ •µφότερα, Óπως εÇδαµε, •πό τά ¦ν Χριστè δικαιώµατά των. 
zΑντιθέτως δέ τά Ïστράκινα σκεύη προβάλλουν τήν •γάπη Του πολύ περισσότερον, ¦φ’ Óσον 
καί τά δέχεται, καί τά συγχωρεÃ καί τ’ •ποκαθιστ. ~Ολα, λοιπόν, συνεργοØν ßπέρ τ−ς δόξης 
τοØ ΘεοØ! Γι’ αÛτό κι’ οÊ –γγελοι χαίρουν γιά ªναν µαρτωλόν µετανοοØντα παρά γιά 
¦ννενήκοντα ¦ννέα δικαίους. ∆ιότι, ¦νä ¦κ φύσεως µταν σκεύη “•τίµου χρήσεως” καί χαµένα 
σώζονται καί µετατρέπονται σέ σκεύη τιµ−ς, αÆωνίως! 

∆άσκαλος: - Πάρα πολύ βαθειά αÛτά πού µοØ εÇπατε καί πολύ φιλοσοφηµένα ¦κ µέρους 
σας καί ¦κ µέρους τοØ zΑποστόλου Παύλου. zΑλλά πäς µπορεÃ νά τά καταλάβη Ò κοινός νοØς 
τοØ θνητοØ •νθρώπου; 

Κυρία: - Κι Óµως Ò ΠαØλος τά §λεγε στήν ¦ποχή του σέ πολύ κοινούς θνητούς καί τά 
καταλάβαιναν, –ν καί δέν εÉχαν τήν δική µας µόρφωσι. Γιατί; 

∆άσκαλος: - ∆έν ξέρω. {Οµολογä Óτι δέν µπορä νά σς •παντήσω. ∆υσκολεύοµαι κι’ 
¦γώ νά τά καταλάβω, –ν καί εÉµαι δάσκαλος. 

Κυρία: - Θά σς ¦ξηγήσω, γιατί: ∆ιότι δέν εÉναι θέµα µορφώσεως •λλά θέµα καλ−ς 
θελήσεως τοØ •νθρώπου νά θέλη νά τά µάθη καί νά θέλη νά τά διδαχθ− ταπεινά •π’ τόν Θεόν 
διά τοØ Πνεύµατός Του κι’ Ðχι θεωρητικά µόνον γιά γνäσι ³ γιά φιλοσοφία. ΟÊ πρäτοι 
Χριστιανοί µσαν πλοί, ταπεινοί κι’ εÛσεβεÃς, γι’ αÛτό κι’ εÛλογοØντο. zΕπίσης, οÊ µαθητές τοØ 
Κυρίου µσαν •γράµµατοι ψαράδες •λλά αÛτοί µς τά §γραψαν. {Ο νικäν εÉναι µόνον Ò θέλων 
κι’ Ò πιστεύων. 

Τόµ: - zΑλλά τί τό παράδοξον Óτι τό φäς κι’ º δύναµις χορηγοØνται •π’ τόν Θεόν; 
Ποιός –λλος ¦κτός τοØ ΘεοØ γνωρίζει τήν •λήθεια; Ποιός –λλος ¦κτός τοØ ΘεοØ κρίνει 
δικαιότερον; Ποιός –λλος ¦κτός τοØ ΘεοØ δύναται νά µς χορηγήση τήν δύναµι κατά τ−ς 
µαρτίας; Ποιός –λλος εÉναι Ò Κύριος κι’ Ò ßπεύθυνος στή δηµιουργία τοØ σύµπαντος ¦κτός 
τοØ ΘεοØ; Γι αÛτό κι’ Ò Πέτρος §γραφε: “καί οÊ πάσχοντες κατά τό θέληµα τοØ ΘεοØ, –ς 
¦µπιστεύωνται τάς ©αυτäν ψυχάς εÆς αÛτόν, ñς εÆς πιστόν δηµιουργόν ¦ν •γαθοποιÄ‘” 
(Α΄Πέτ.δ΄19). }Η µήπως º φράσις: “…ñς εÆς πιστόν δηµιουργόν ¦ν •γαθοποιÄ‘,” δέν •ποτελεÃ 
τήν χαριστικήν •πάντησι στόν “zΑπόλυτον Προορισµόν” καί στή σύγχυσι πού ¦πικρατεÃ στόν 
κόσµο πού •γνοεÃ τόν Θεόν; 

Κυρία: - Τό φοβερό κι •στεÃο στήν ßπόθεσι τοØ •νθρώπου εÉναι Óτι θέλει νά 
ßποχρεώση τόν δηµιουργόν Του νά θέλη Ó,τι ¦κεÃνος θέλει ³ νά ¦πιτύχη αÛτό πού θέλει χωρίς 
τήν θέλησι τοØ ΘεοØ! Γι’ αÛτό κι’ Ò ΠαØλος •παντ στό θράσος του ³ στήν •φέλεια του 
κατηγορηµατικäς Óτι Óλα ¦ξαρτäνται •πό τήν θέλησι τοØ ΘεοØ καί Ðχι •πό τήν θέλησι τοØ 
“θέλοντος ³ τοØ τρέχοντος”. Ποιός, χωρίς προηγουµένως νά ταυτίση τήν θέλησί του µέ τήν 
βουλή τοØ ΘεοØ, θά κερδίση τήν µάχη τ−ς ζω−ς; }Η ποιό σκεØος τ−ς δηµιουργίας ¦πιζ− χωρίς 
τό §λεος τοØ ΘεοØ; 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 18ον 
 

Νέοι πνευµατικοί Òρίζοντες 
 
 

∆ΑΣΚΑΛΟΣ: - zΑλλά γιατί Ò Χριστός •πεκάλεσε τήν Συροφοίνισσα γυναÃκα 
κυνάριον; 

Κυρία: - {Η •πάντησις τοØ zIησοØ µταν παραβολική κι’ ¦νδεικτική. }Ηθελε πλäς Ò 
Χριστός νά ßπενθυµίση στήν Συροφοίνισσα γυναÃκα τό χάσµα πού ßπ−ρχε µεταξύ zIουδαίων 
κι’zΕθνικäν. ∆ιότι οÊ zΕθνικοί ¦θεωροØντο •κάθαρτοι, κατά τόν Μωσαϊκόν νόµον, ¦νώπιον 
τοØ ΘεοØ. Καί συγχρόνως νά προκαλέση µία •ντίδρασι στό πνεØµα τ−ς γυναίκας αÛτ−ς ßπέρ 
τ−ς δόξης τοØ ΘεοØ, Óπως κι’ §γεινε. 

zΕκείνη τή στιγµή –νοιξε º πόρτα καί φάνηκε ªνας κύριος πού τόν ¦συνώδευε º Ρούθ. 
{Η γιαγιά τοØ γιατροØ ¦σηκώθη νά τόν ßποδεχθ−. Καλäς µλθες, Πώλ. ∆έν σ’ ¦περίµενα. ΕÉχα 
τήν ¦ντύπωσι Óτι •πουσίαζες; 

Πώλ: - Ναί §χετε δίκαιο. zΑπουσίαζα. Καί τώρα εÉµαι περαστικός. 
Κυρία: - }Εστω, •λλά κάθησε λίγο µαζί µας νά σοØ συστήσω καί τόν φίλο µας, τόν 

δάσκαλον, •π’ τήν {Ελλάδα. ~Υστερα, εÉπε στρεφόµενη πρός τόν δάσκαλον. {Ο Πώλ εÉναι 
καθηγητής {Iστορίας καί οÆκογενειακός φίλος καί γείτονάς µας. 

{Ο Πώλ ¦χαιρέτησε τόν δάσκαλον εÛγενικά τείνοντας τό χέρι του κι’ àστερα 
στρεφόµενος πρός τήν Κα ΕÛγενίδου τήν ¦ρώτησε: 

Πώλ: - }Εχετε νεώτερα •π’ τόν γιατρό; 
Κυρία: - Ναί, βεβαίως καί καλά νέα. ΕÉναι πολύ καλά. zΑλλά καθ−στε Óλοι. ΕÇχαµε µιά 

¦νδιαφέρουσα συζήτησι µέ τόν δάσκαλον, γύρω •πό θέµατα πνευµατικά καί Βιβλικά. 
Πώλ: - Πολύ ¦πίκαιρα. Χθές παρηκολούθησα µία συζήτησι •π’ τήν τηλεόρασι κι’ §µαθα 

πολλά ¦νδιαφέροντα κι’ ¦κπληκτικά γιά τό zIσραήλ. Μεταξύ –λλων §µαθα Óτι καί µέσα στό 
zIσραήλ ¦πικρατεÃ σύγχισις µεταξύ τäν {Εβραίων παρά τά θριαµβευτικά κι’ εÛνοϊκά γεγονότα 
ßπέρ αÛτäν. ∆ιότι ñρισµένοι φανατικοί zΟρθόδοξοι {ΕβραÃοι πιστεύουν Óτι Ò •ναµενόµενος 
Μεσσίας εÉναι ¦κεÃνος πού §πρεπε νά ¦νεργήση τήν •ποκατάστασι τοØ zIσραήλ κι’ Ðχι Óπως 
¦νεργεÃται διά τäν Óπλων. 

Κυρία: - ∆έν µ’ ¦κπλήττει. {Οµολογä Óτι τήν ¦περίµενα αÛτήν τήν •ντίδρασι τäν 
Ïρθοδόξων {Εβραίων. zΕφ’ Óσον οÊ zIσραηλÃτες δέν ¦δέχθησαν ποτέ τόν zIησοØν Óτι εÉναι Ò 
•ληθής Μεσσίας των, Óλες οÊ προφητείες των παίρνουν –λλες διαστάσεις καί ξεκινοØν •π’ 
–λλη βάσι. Κι’ º ¦πικρατοØσα αÛτή σύγχισις •ποτελεÃ, κατά τήν γνώµην µου, τό εÛνοοØν 
κλÃµα ßπέρ τοØ zΑντιχρίστου. 

Πώλ: - ∆έν §χετε –δικον. ΑÛτή εÉναι º •λήθεια. zΕνä Óλες οÊ προφητεÃες ¦νεργοØνται 
κατά γράµµα ßπέρ τοØ zIσραήλ αÛτός §χει •ποκοιµηθ− µέ τό Ðραµα τοØ Μεσσία. 

∆άσκαλος: - Καί γιατί δέν ξυπν; 
Κυρία: - ∆ιότι “κάλυµµα κεÃται ¦πί τ−ς καρδίας αÛτäν” (Β΄Κορ.γ΄15) µς λέγει Ò 

ΠαØλος. {Εποµένως, Óταν º θέλησίς των συνεργασθ− µέ τήν •λήθεια τοØ ΘεοØ θά λάµψη τό 
φäς τοØ ΘεοØ στό πνεØµα των, “¦πειδή τώρα καταργεÃται διά τοØ ΧριστοØ”(Β΄Κορ.γ΄14) . Κι’ º 
•λήθεια τοØ ΘεοØ θά τούς ¦λευθέρωση •π’ τήν πλάνη τοØ δ−θεν •ναµενοµένου Μεσσία των. 
∆ιότι Ò •ναµενόµενος Μεσσίας των δέν θά εÉναι –λλος •π’ τόν zΑντίχριστον, Ò ÒποÃος θά 
¦κµεταλλευθ− τήν •φέλεια καί τήν πλάνη των, Óπως διακηρύττει Ò ΠαØλος στήν Β’ 
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ΘεσσαλονικεÃς, κεφάλαιον β’, “...òστε νά καθίσ® εÆς τόν ναόν τοØ ΘεοØ ñς Θεός •ποδεικνύων 
©αυτόν Óτι εÉναι Θεός” (Β΄Θεσ.β΄4). 

∆άσκαλος: - Καί ποιός εÉναι Ò ναός τοØ ΘεοØ; 
Κυρία: - {Ο νέος ναός πού θά οÆκοδοµηθ− στά {Iεροσόλυµα στήν θέσι τοØ 

κατεστραµµένου ναοØ τοØ Σολοµäντος. ∆ιότι ¦πί τ−ς ¦ποχ−ς τοØ Παύλου Óταν §γραφε τήν 
δευτέραν πρός ΘεσσαλονικεÃς ¦πιστολήν του τό 54 ³ 55 µ.Χ. δέν ßπ−ρχαν χριστιανικά δόγµατα 
καί διαιρέσεις, òστε νά •ναφέρεται εÆς –λλον ναόν. ΟÜτε Ò –γγελος τοØ Κυρίου µτο δυνατόν 
νά Òµιλ− συµβολικά πρός τόν ∆ανιήλ περί –λλου ναοØ ¦κτός τοØ ναοØ τοØ Σολοµäντος, ¦φ’ 
Óσον τοØ εÉπε: “καί θέλει συνεννοηθ− µετά τäν ¦γκαταλιπόντων τήν διαθήκην τήν γίαν…” 
(∆αν.ια΄30), ßπονοäντας καθαρäς τόν λαόν του καί τόν ναόν τοØ ΘεοØ του στά {Iεροσόλυµα. 
Κι’ Ò ÒποÃος ναός κατεστράφη τè 70 µ.Χ. ßπό τοØ Ρωµαίου Τίτο κατά τήν προφητείαν τοØ 
zIησοØ. Κι’ Òσάκις •πεκατεστάθη ¦πανεκατεστράφη. ∆ιότι δέν µτο δυνατόν νά δεχθ− Ò Θεός 
τήν ¦πανίδρυσι τοØ ναοØ Του ßπό zΕθνικäν ³ Μουσουλµάνων. {Η θεάρεστος αÛτή 
•ποκατάστασις τοØ ναοØ τοØ ΘεοØ θά πραγµατοποιηθ− καί µόνον ßπό τäν {Εβραίων, οÊ 
ÒποÃοι §χουν καί τήν εÛθύνην τ−ς οÆκοδοµ−ς του κατά τόν Μωσαϊκόν νόµον κι’ οÊ ÒποÃοι 
§χουν ³δη ªτοιµες καί τίς πέτρες τ−ς οÆκοδοµ−ς του, ñς ¦πληροφορήθην. ΑÛτός εÉναι Ò µόνος 
•νεγνωρισµένος ναός τοØ ΘεοØ στήν Êερά πόλι {Iερουσαλήµ, στόν ÒποÃον θά ¦παναληφθοØν οÊ 
θυσίες τäν {Εβραίων µέχρι τ−ς ¦λεύσεως τοØ ψευδοµεσσία (zΑντιχρίστου), Ò ÒποÃος καί θά 
¦γκατασταθ− στόν ναόν τοØ ΘεοØ, ñς Θεός. 

ΠοÃον –λλωστε –λλον ναόν θά µποροØσε νά ßπονο− Ò ΠαØλος στήν ¦ποχή του; }Η Ò 
–γγελος τοØ Κυρίου Óταν εÉπε στόν ∆ανιήλ Óτι: “θέλει παύσει º θυσία καί º προσφορά καί ¦πί 
τό πτερύγιον τοØ ÊεροØ θέλει εÉσθαι τό βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως”; (∆αν.θ΄27). Μήπως ¦γίνοντο 
εÆς –λλον ναόν θυσίες ¦κτός τοØ ναοØ τοØ Σολοµäντος, òστε νά ßπάρχη τό ¦νδεχόµενον τοØ 
λάθους ¦κ µέρους µας; {Ο δέ Êερός συγγραφεύς στό τέλος τοØ βιβλίου του συµπληρώνει: “Καί 
•πό τοØ καιροØ, καθ’Óν º παντοτεινή θυσία •φαιρεθ− καί τό βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως στηθ− 
θέλουσιν εÉσθαι ºµέραι: χίλιαι διακόσιαι καί ¦ννενήκοντα” (∆αν.ιβ΄11). zΕκτός, ¦άν τόσον Ò 
ΠαØλος, Óσον κι’ Ò –γγελος τοØ ∆ανιήλ δέν µταν καλäς ¦νηµερωµένοι στήν ßπόθεσι τοØ 
zΑντιχρίστου, Óσον εÉναι οÊ Μάρτυρες τοØ zIεχωβ…! 

Σηκώθηκε •πό τήν θέσι της καί π−γε καί π−ρε ªνα βιβλίο τäν Μαρτύρων τοØ zIεχωβ 
•πό τήν βιβλιοθήκη της καί τούς εÉπε. zΑκοØστε τί διακηρύττουν: “Τό ©πτακέφαλο κόκκινο 
θηρίο πού βγ−κε •πό τήν –βυσσο στίς 10 zIανουαρίου 1946… ‚Ηταν τό Çδιο θηρίο… µέ τήν 
Κοινωνία τäν zΕθνäν, º Òποία… µετεβίβασε τίς φυσικές της Æδιότητες στά {Ηνωµένα }Εθνη. 
}Ετσι τό ¦δάφιον ∆ανιήλ ια’ 31 δέν •ναιρεÃ τό γεγονός Óτι τό “βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως” 
§λαβε ζωή πρώτη φορά στό §τος 1919…”!!! 

Πäς τό •κούσατε αÛτό; ∆ιά τούς Μάρτυρες, λοιπόν, τοØ zIεχωβ, Óπως 
•ντιλαµβάνεσ0ε, δέν ¦πέρασαν •κόµη οÊ χίλιες διακόσιες ¦ννενήκοντα ºµέρες •πό το 1919 πού 
§θεσαν ñς •φετηρία τοØ γεγονότος! 

Πώλ: - Πäς εÉναι δυνατόν; 
Κυρία: - Βεβαίως, διά τούς Μάρτυρες ³ τόν “Πιστόν καί Φρόνιµον ∆οØλον” των Óλα 

εÉναι δυνατά…(!) Καί σς τό ¦διάβασα •πό τό ¦πίσηµο βιβλίο των, πού φέρει τόν τίτλον 
“ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΕΠI ΤΗΣ ΓΗΣ”. Καί βρίσκεται στήν σελίδα 301. 

Πώλ: - ∆ηλαδή, µ’ –λλα λόγια, Ò ΟΗΕ εÉναι Ò zΑντίχριστος κατά τούς Μάρτυρες; 
Κυρία: - zΑκριβäς. 
Πώλ: - Μή χειρότερα! Καλά, οÊ Μάρτυρες δέν διαβάζουν τήν Γραφή; ΕÉχα τήν 

¦ντύπωσι πäς εÉναι θερµοί •ναγνäστες τäν Γραφäν; 
Κυρία: - Βεβαίως εÉναι θερµοί •ναγνäστες τäν Γραφäν κι’ εÛσεβεÃς πιστοί καί τηρητές 

τäν ¦ντολäν τοØ ΘεοØ µέχρι θανάτου •λλά πάντοτε κάτω •π’ τήν ¦πίβλεψι καί καθοδήγησι τοØ 
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ΠιστοØ καί Φρόνιµου ∆ούλου – πού δέν εÉναι –λλος •π’ τήν Ïργάνωσι των πού ©δρεύει στίς 
Η.Π.Α. – καί πού τόν ßπακοØνε τυφλäς στήν ©ρµηνεία τäν Γραφäν. ΑÛτή δυστυχäς εÉναι º 
τραγική •λήθεια γιά τούς Μάρτυρες. 

Πώλ: - Καλά δέν διερωτήθησαν ποτέ πäς εÉναι δυνατόν Ò zΑντίχριστος νά εÉναι Ò 
ΟΗΕ; ∆ιότι πότε Ò ΟΗΕ “}Εκαµνε πάντας µικρούς καί µεγάλους καί τούς πλουσίους καί τούς 
πτωχούς καί τούς ¦λευθέρους καί τούς δούλους νά λάβωσι χάραγµα ¦πί τ−ς χειρός αÛτäν τ−ς 
δεξις ³ ¦πί τäν µετώπων αÛτäν” (Αποκ.ιγ΄16), πού γράφει Ò zIωάννης στήν zΑποκάλυψί του; 
Κι’ •πό πότε Ò ΟΗΕ ¦κπροσωπεÃ τόν ναόν τοØ ΘεοØ òστε νά παύση “θυσία καί προσφορά” καί 
νά στηθ− “τό βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως” (Ματ.κδ΄15); Καί δέν ¦διάβασαν στήν zΑποκάλυψι Óτι 
Ò •ριθµός τοØ θηρίου “εÉναι •ριθµός •νθρώπου”; (Αποκ.ιγ΄18). Τούς λείπει, λοιπόν, εÆς 
τοιοØτον βαθµόν º διάκρισις; }Η µήπως Ò ΠαØλος στήν Β’ ΘεσσαλονικεÃς β’ 3 µς ÒµιλεÃ γιά 
Ïργάνωσι κι’ Ðχι περί •νθρώπου πού θά καθίση εÆς τόν ναόν τοØ ΘεοØ ñς Θεός; 

Κυρία: - ∆υστυχäς, •γαπητέ µου Πώλ, δέν διερωτήθησαν καί δέν διερωτäνται Òµοίως 
κι’ αÛτοί… διότι ¦τυφλώθησαν •πό τόν “Πιστόν καί Φρόνιµον ∆οØλον” των. Τούς λείπει, 
•κριβäς, º στοιχειώδης διάκρισις. 

Πώλ: - Μήπως ¦θελοτυφλοØν στήν µελέτη τäν Γραφäν; 
Κυρία: - Κάτι χειρότερον. Τήν µεταβάλλουν… ∆ιότι, Ðχι µόνον δέν τήν κατανοοØν κατά 

γράµµα •λλά οÜτε καί κατά πνεØµα. ∆ίδουν δέ στά λόγια της ©ρµηνευτικές διαστάσεις ¦ντελäς 
φανταστικές κατά τήν κρίσιν τ−ς γνώµης των πρός αÆώνιον •φανισµόν των, κατά τόν Λόγον 
τοØ ΘεοØ: “Καί ¦άν τίς •φαιρέσ® •πό τäν λόγων τοØ βιβλίου τ−ς προφητείας ταύτης, Ò Θεός 
θέλει •φαιρέσει τό µέρος αÛτοØ •πό τοØ βιβλίου τ−ς ζω−ς καί •πό τ−ς πόλεως τ−ς γίας…” 
(Αποκ.κβ΄19). 

∆άσκαλος: - Τό Çδιο Æσχύει καί γιά τόν zIσραήλ;  
Κυρία: - }Οχι •κριβäς. {Ο zIσραήλ ¦τυφλώθη λόγω τ−ς •πορρίψεως τοØ ΧριστοØ. 

∆ιότι Ò Μωσαϊκός νόµος τούς εÉχε ¦πιβληθ− •πόλυτα. {Ο δέ zIησοØς τούς καταργοØσε τόν 
Μωσαϊκόν νόµον. Κι οÊ προφητεÃες δέν µτο εÜκολον νά κατανοηθοØν ßπό τäν zIουδαίων, 
Óπως τίς κατανοοØµεν ¦µεÃς σήµερον, λόγω τοØ zIησοØ στόν {ΟποÃον ¦πιστεύσαµε κι 
¦δεχθήκαµε καί δι’ αÛτοØ ¦ννοοØµεν τάς Γραφάς. {Η ¦ξήγησις εÉναι πλή: zΕκεÃνος πού 
δέχεται τόν Χριστόν δέχεται τήν •λήθεια. zΑλλά Ò zIσραήλ δέν ¦δέχθη τόν Χριστόν καί γι’ 
αÛτό ¦τυφλώθη. 

∆άσκαλος: - Μήπως ßπάρχει προορισµός µέσα σ’ αÛτή τήν τύφλωσι τοØ zIσραήλ; 
Τόµ: - zΑσφαλäς. ΑÛτό ßποστηρίζει κι’ º Γραφή: “… Óτι τύφλωσις κατά µέρος §γεινεν 

εÆς τόν zIσραήλ ©ωσοØ εÆσέλθη τό πλήρωµα τäν ¦θνäν” (Ρωµ.ια΄25).  
Κυρία: - zΑσφαλäς ßπάρχει προορισµός. zΑλλά Ò προορισµός τοØ κάθε σκεύους, Óταν 

δέν §ρχεται σέ •ντίθεσι µέ τήν ²θική τάξι τοØ ΘεοØ καί τό θέληµά Του, τότε Óλα πνε καλά. 
zΑλλά Ò λαός zIσραήλ δέν θέλησε νά δεχθ− τήν •λήθεια τοØ Μεσσία του, Óτι µταν Ò zIησοØς! 
Γι’ αÛτό κι’ ¦τυφλώθη. 

{Ο λαός zIσραήλ ¦πέρασε πολλές σκληρές δοκιµασίες •π’ •ρχ−ς τ−ς ßπάρξεώς του, θά 
περάση δέ τήν τελευταία του σκληρά δοκιµασία τοØ zΑντιχρίστου, Óπως Óλα τά §θνη, λόγω τ−ς 
•ρνήσεώς του νά δεχθ− πλά τήν •λήθεια τοØ zIησοØ! Τήν σκληρή αÛτή òρα θά τήν περάση 
Æδί‘ του εÛθύνη. {Ο –νθρωπος παραµένει ßπόλογος ¦νώπιον τοØ ΘεοØ διά •ργόν λόγον πού θά 
π−, πόσον µλλον Ò λαός zIσραήλ, Ò ÒποÃος ¦τόλµησε νά π− ¦νώπιον τοØ ΘεοØ: “Τό αÍµα 
αÛτοØ –ς εÉναι ¦φ’ ºµς καί ¦πί τά τέκνα ºµäν”; (Ματ.κζ΄25). }Εκτοτε Ò λαός zIσραήλ 
κρίνεται. zΑλλά Ò Θεός συγχρόνως ¦νεργεÃ καί τήν •φύπνισίν του. ∆ιότι Ò Θεός δέν µπορεÃ ν’ 
•θετήση καί τήν συνθήκη τ−ς εÛλογίας Του πρός τόν zΑβραάµ. zΑλλά ¦πίσης θά µτο καί 
²θικäς •παράδεκτον νά θέλη Ò zIσραήλ νά δικαιωθ−, –νευ µετανοίας καί πίστεως στόν 
πραγµατικόν Μεσσίαν του τόν zIησοØν!... Καί τοØτο τό ¦νεργεÃ Ò Θεός ßπέρ τοØ zIσραήλ µέσω 
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τäν κρίσεών Του, ¦φ’ Óσον “αÊ Òδοί τοØ ΘεοØ εÉναι κρίσις”. Τελικäς, Ò zIσραήλ θά 
•ναγνωρίση τόν zIησοØν. ΕÉναι προφητευµένο ßπό τοØ Ζαχαρία: “Καί θέλω ¦κχέει ¦πί τόν 
οÉκον ∆αβίδ καί ¦πί τούς κατοίκους τ−ς {Iερουσαλήµ πνεØµα χάριτος καί Êκεσιäν καί θέλουσιν 
¦πιβλέψει πρός ¦µέ τόν ÒποÃον ¦ξεκέντησαν καί θέλουσι πενθήσει δι’ αÛτόν, ñς πενθεÃ τις διά τόν 
µονογεν− αÛτοØ, ñς Ò λυπούµενος διά τόν πρωτότοκον αÛτοØ. zΕν τ± ºµέρ‘ ¦κείν® θέλει εÉσθαι 
πένθος µέγα ¦ν {Iερουσαλήµ…” (Ζαχ.ιβ΄10). 

∆άσκαλος: - Καί πότε πιστεύετε Óτι θά πραγµατοποιηθ− αÛτή ³ προφητεία; 
Κυρία: - ∆έν §χω γνώµη. zΑλλά κατά πσαν πιθανότητα µετά τήν βασιλεία τοØ 

zΑντιχρίστου. ∆ιότι ποιός zIσραηλίτης θά ßποδεχθ− τόν ψευδοµεσσία στά {Iεροσόλυµα ñς τόν 
Μεσσίαν του, ¦άν προηγηθ− º προφητεία τοØ πένθους τοØ zIσραήλ περί τοØ zIησοØ; 

∆άσκαλος: - Πράγµατι εÉναι θαυµαστή αÛτή º προφητεία πού ¦διαβάσατε! Μένω 
κατάπληκτος! ∆έν εÉχα ποτέ φαντασθ− Óτι º •γαθότης τοØ ΘεοØ εÉναι τόσον •πόλυτα 
συνδεδεµένη µέ τήν πρόνοιά Του ßπέρ τοØ zIσραήλ, πού ²ρνήθη τόν Χριστόν! zΕν τούτοις, 
¦πιτρέψατέ µου νά παρατηρήσω Óτι ßπάρχουν πολλά µυστήρια µέσα στήν δηµουργία τοØ ΘεοØ, 
Óσον καί στήν πνευµατική ζωή καί Êστορία τοØ λαοØ zIσραήλ, τά ÒποÃα µένουν •ναπάντητα. 
Κι’ §ρχονται σ’ •ντίθεσι µέ τήν λογική καί τήν ²θική τάξι τ−ς πίστεως καί τ−ς •γάπης τοØ 
ΘεοØ, καθώς ßποστηρίζεται •πό Βιβλικ−ς πλευρς. 

Πώλ: - Καί βεβαίως ßπάρχουν πολλά µυστήρια µέσα στήν δηµιουργία τοØ ΘεοØ! Καί τά 
ÒποÃα Ò Θεός δέν µς τ’ •ποκαλύπτει. Καί πρäτα •π’ Óλα º παρουσία τοØ κακοØ µέσα στήν 
δηµιουργία δέν εÉναι πράγµατι ªνα µυστήριον; {Ο ΠαØλος ÒµιλεÃ περί τοØ κακοØ στήν Β’ 
ΘεσσαλονικεÃς β’ καί τό Ïνοµάζει “τό µυστήριον τ−ς •νοµίας”, δηλαδή •νεξήγητο. {Οµοίως κι’ 
οÊ σκοτεινές δυνάµεις πού προϋπ−ρξαν ñς •γγελικές δυνάµεις. {Ο δέ •ρχηγός των 
¦δηµιουργήθη ñς “Χερούβ κεχρισµένον” δέν ¦πλάσθη ñς Σατανς ³ ∆ιάβολος! }Η µήπως º 
σατανολατρεία τ−ς ¦ποχ−ς µας πού ¦κδηλώνεται τόσον κυνικά καί φανερά δέν •ποτελεÃ τό 
µυστήριον τ−ς •νοµίας πού ¦νεργεÃται βαθµιαίως πρό τ−ς µεγάλης σατανολατρείας τοØ κόσµου 
¦πί τ−ς ¦ποχ−ς τοØ zΑντιχρίστου. Πäς νά τά ¦ξηγήσωµε ³ νά τά κατανοήσωµε ; ~Ολα 
µεταµορφώνονται µυστηριωδäς καί πρός τό κακόν. zIδού “τό µυστήριον τ−ς •νοµίας” πäς τό 
περιγράφει κι’Ò zIεζεκιήλ στό βιβλίον του (κη:13-18): “zΕστάθης ¦ν τ± zΕδέµ τè Παραδείσå 
τοØ ΘεοØ… ‚Ησο Χερούβ κεχρισµένον διά νά ¦πισκιάζης κι ¦γώ σέ §στησα. ‚Ησο ¦ν τè Ðρει τä 
γίå τοØ ΘεοØ…‚Ησο τέλειος ¦ν ταÃς ÒδοÃς σου •φ’ ½ς ºµέρας ¦κτίσθης ©ωσοØ εßρέθη •δικία 
¦ν σοί…{Η καρδία σουυ ßψώθη διά τό κάλος σου §φθειρας τήν σοφίαν σου διά τήν λαµπρότητά 
σου…” (Ιεζ.κη΄13-17). 

~Ολος λοιπόν Ò Λόγος τοØ ΘεοØ µς διαγγέλλει Óτι Óλα τά ¦πίγεια κι’ ¦πουράνια Ðντα 
τοØ ΘεοØ, ¦πλάσθησαν ¦λεύθερα καί µέ –γνοια τοØ κακοØ κι’ Ðχι ñς κατεχόµενα ßπό τοØ 
κακοØ ³ ñς κατευθυνόµενα ροµπότ. zΕν τούτοις, •πεστάτησαν κι’ •πώλεσαν τήν •γαθή των 
συνείδησιν. ∆έν µς τό •ρνεÃται –λλωστε Ò Λόγος Του Óτι º παρουσία τοØ κακοØ µέσα στήν 
δηµιουργία Του •ποτελεÃ ªνα µυστήριον. 

zΑλλά γιατί κι’ ¦µεÃς προπετäς ν’ •ναλάβωµε τήν εÛθύνην τ−ς ©ρµηνείας τäν 
µυστηρίων τοØ ΘεοØ •φοØ θά §λθη º ºµέρα νά µς •ποκαλυφθοØν •πό τόν Çδιον τόν Θεόν; {Ο 
ΠαØλος §γραφε στούς Κορινθίους: “∆ιότι κατά µέρος γινώσκοµεν καί κατά µέρος προφητεύοµεν. 
~Οταν Óµως §λθη τό τέλειον, τότε τό κατά µέρος θέλει καταργηθ−…” (Α΄Κορ.ιγ΄9-10).zΕπίσης, 
κι’ Ò zIησοØς εÉχε εÆπεÃ κάτι σχετικό. “zΕάν τά ¦πίγεια σς εÉπον καί δέν πιστεύετε, πäς ¦άν σς 
εÇπω τά ¦πουράνια θέλετε πιστεύσει; (Ιωάν.γ΄12). “ Καί πρός τούς µαθητές Του §λεγε: “}Ετι 
πολλά §χω νά εÇπω πρός ¦σς, δέν δύνασθε Óµως τώρα νά βαστάζητε αÛτά…” (Ιωάν.ις΄12) 

Κυρία: - zIδού λοιπόν, Ò πραγµατικός λόγος τ−ς σιωπ−ς τοØ ΘεοØ ¦πί τäν µυστηρίων 
Του, τά ÒποÃα δέν µς •ποκαλύπτει τώρα. Καί µόνον Ò Παράκλητος §χει τό §ργον τ−ς 
©ρµηνείας τäν Γραφäν κι’ εÉναι Ò •πόλυτα ßπεύθυνος διά τήν ©ρµηνεία τäν µυστηρίων τοØ 
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ΘεοØ! Κι’ •ποκαλύπτει τήν •λήθειαν πρός τό συµφέρον µας. 
∆άσκαλος: - zΑλλά θά •ναφέρεται µόνον σέ πιστούς καί εÛσεβεÃς •νθρώπους; 
Τόµ: - Βεβαίως. {Ο •νθρώπινος ¦γκέφαλος εÉναι δέκτης. Καί πρέπει νά παραµείνη 

δέκτης γιά νά διδαχθ− τήν •λήθεια ßπό τοØ {Αγίου Πνεύµατος! zΑλλά Ò κόσµος πού “²γάπησε 
τό σκότος παρά τό φäς” (Ιωάν.γ΄19) πäς νά γνωρίση τήν •λήθεια καί πäς νά ¦µπιστευθ− τόν 
Θεόν –νευ Óρων; 

Πώλ: - zΑλλά οÜτε τό µυστήριον πού καλύπτει τήν δηµιουργία καταργεÃ τήν ¦ν Χριστè 
•γάπην τοØ ΘεοØ διά τόν –νθρωπον! {Ο δέ Πέτρος µς πληροφορεÃ στήν δευτέραν του 
¦πιστολήν καί τό καταπληκτικό γεγονός πού ξεπερν τήν φαντασίαν µας καί ¦πιβεβαιώνει τήν 
•γάπη τοØ ΘεοØ διά τόν –νθρωπον: ~Οτι Ò zIησοØς Χριστός ¦κήρυξε “καί πρός τούς νεκρούς” 
τό εÛαγγέλιον τ−ς χάριτος Του! Γιατί νά κηρύξη “καί πρός τούς νεκρούς” ¦άν δέν §µελλε τόν 
Θεόν γιά τόν –νθρωπον; ΕÆς τήν µνήµην τοØ ΘεοØ ζοØν λοιπόν Óλοι. ∆έν θά χαθ− κανείς 
εÛθύν® τοØ ΘεοØ! ΑÛτή εÉναι º µόνη •λήθεια κι’ –ς µή τήν πιστεύωµε. 

Κυρία: - Κι’ εÉναι συγχρόνως •ποστοµωτική •πάντησις κατά τäν Μαρτύρων τοØ 
zIεχωβ, οÊ ÒποÃοι διακηρύττουν Óτι δέν ßπάρχει ψυχή. Πäς δέν ßπάρχει ψυχή κι’ Ò Χριστός 
¦κήρυξε πρός τούς νεκρούς; “zΕπειδή διά τοØτο ¦κηρύχθη τό εÛαγγέλιον καί πρός τούς νεκρούς 
διά νά κριθäσι µέν κατά •νθρώπους ¦ν σαρκί νά ζäσι δέ κατά Θεόν ¦ν πνεύµατι” (Α΄Πέτ.δ΄6-7) 
µς πληροφορεÃ Ò Πέτρος. Πäς θά κριθοØν “κατά •νθρώπους ¦ν σαρκί”; ∆ηλαδή ñς –νθρωποι 
¦ν ζω±, ¦άν δέν ßπάρχει ψυχή µετά θάνατον; zΑλλά καί στήν •ποστοµωτικήν αÛτή διακήρυξι 
τοØ Πέτρου §δωσαν τήν σοφιστικήν των ©ρµηνείαν, Óτι ¦δä πρόκειται γιά τούς πεπτωκότας 
•γγέλους. zΑλλά º •πάντησις τοØ ΘεοØ ¦δόθη ³δη •π’ •ρχ−ς µέσå τ−ς ¦πιστολ−ς τοØ zIούδα. 
zΑκοØστε την: “Καί •γγέλους οËτινες δέν ¦φύλαξαν τήν ©αυτäν •ξίαν •λλά κατέλιπον τό Çδιον 
αÛτäν κατοικητήριον, ¦φύλαξε µέ παντοτινά δεσµά ßποκάτω τοØ σκότους διά τήν κρίσιν τ−ς 
µεγάλης ºµέρας” (Ιούδ.α΄6). Καί τίθενται τά ¦ρωτήµατα: 
α) Πäς τούς “¦φύλαξε µέ παντοτεινά δεσµά ßποκάτω τοØ σκότους διά τήν κρίσιν τ−ς µεγάλης 
ºµέρας” καί συγχρόνως Ò Θεός •πέστειλε τόν Χριστόν νά τούς κηρύξη τό εÛαγγέλιον τ−ς 
χάριτος µέσα στή φυλακή των; 
β) ΟÊ –γγελοι ²πείθησαν ¦ν ταÃς ºµέραις τοØ Νäε ³ οÊ –γγελοι ¦πνίγησαν, òστε Ò Πέτρος νά 
Òµιλ− περί νεκρäν ¦ννοäν τούς •γγέλους; 
γ) {Ο Πέτρος ÒµιλεÃ περί τ−ς ¦ποχ−ς τοØ ΚατακλυσµοØ ³ γιά προγενεστέρα ¦ποχή, òστε νά 
¦ννο− •γγέλους; 
δ) ΟÊ δέ –γγελοι, ¦φ’ Óσον µσαν πνεύµατα κατά φύσιν •πέθνησκον, òστε νά ταυτίζεται τό 
Ðνοµά των µέ τούς νεκρούς; 
ε) }Η µήπως οÊ νεκροί τοØ Νäε δέν εÉναι οÊ –νθρωποι τ−ς ¦ποχ−ς του πού ¦χάθησαν στόν 
Κατακλυσµόν; 
στ) ΟÊ –γγελοι δέν προεγνώριζαν τόν Χριστόν; Γιατί νά ¦χρειάζοντο νά τούς εÛαγγελίση; 
ζ) zΑλλά οÊ νεκροί τοØ Νäε δέν Τόν ¦γνώρισαν οÜτε πρίν οÜτε µετά κι’ –ς κατ−λθε στή γ− Ò 
zIησοØς. Γι’ αÛτό καί τούς εÛαγγέλισε. zIδού, λοιπόν, º ψευδώνυµος γνäσις τäν Μαρτύρων 
τοØ zIεχωβ. 

Πώλ: - }Ασε πού κι –λλα σαφ− ¦δάφια περί τ−ς ψυχ−ς τά διαστρέφουν πρός Æδίαν 
αÛτäν •πώλειαν! Σάν παράδειγµα πλäς θά ³θελα νά •ναφέρω τόν λόγον ¦κεÃνον πού βγ−κε 
•πό τά χείλη τοØ zIησοØ Óταν ñµιλοØσε περί τ−ς πολυτιµότητος τ−ς ψυχ−ς τοØ •νθρώπου: 
“Καί µή φοβηθ−τε •πό τäν •ποκτεινόντων τό σäµα τήν δέ ψυχήν µή δυναµένων νά •ποκτείνωσι· 
φοβήθητε δέ µλλον τόν δυνάµενον καί ψυχήν καί σäµα νά •πωλέσ® ¦ν τ− γεέν®.” (Ματ.ι΄28). 

Τί πιό σαφέστερον τοØ διαχωρισµοØ πού µς κάνει Ò zIησοØς µεταξύ ψυχ−ς καί 
σώµατος; Τό µέν σäµα µπορεÃ Ò –νθρωπος νά τό καταστρέψη •λλ’ Ðχι τήν ψυχήν. ΑÛτήν 
µόνον Ò Θεός µπορεÃ νά τήν “•πωλέσ®”. Πäς, λοιπόν, δέν ßπάρχει ψυχή γιά τούς µάρτυρες τοØ 
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zIεχωβ, παρά τίς τόσον σαφεÃς διακηρύξεις τοØ Æδίου τοØ zIησοØ; }Η µήπως º Êστορία τοØ 
Λαζάρου δέν µς ¦παληθεύει τήν àπαρξι τ−ς ψυχ−ς; 

∆άσκαλος: - Χαίροµαι πραγµατικά γιά Óσα εÇπατε πού µέ διαφωτίζουν σέ πολλά µου 
¦ρωτήµατα καί µ’ Òπλίζουν. zΕπίσης, θά ³θελα νά µάθω –ν γιά τούς νεκρούς •ποκλειστικά τ−ς 
¦ποχ−ς τοØ Νäε Òµιλ− Ò Πέτρος; 

Κυρία: - Ναί. ∆ιά τούς νεκρούς τ−ς ¦ποχ−ς τοØ Νäε. 
∆άσκαλος: - zΑλλά γιατί µόνον τ−ς ¦ποχ−ς τοØ Νäε; 
Κυρία: - ∆ιότι οÊ νεκροί τοØ ΚατακλυσµοØ δέν ¦γνώριζαν τόν Χριστόν ¦πί τ−ς ¦ποχ−ς 

τοØ Νäε. Κι’ οÜτε τούς ¦δόθη ποτέ º εÛκαιρία µετανοίας διά τ−ς ¦ν Χριστè χάριτος, Óπως 
δίδεται σ’ ¦µς τώρα. 

Τόµ: - Κι’ ¦γώ §χω ªνα ¦ρώτηµα: Γιατί µόνον οÊ νεκροί τοØ Νäε νά τύχουν τέτοιας 
προνοµιακ−ς µεταχειρήσεως κι’ Ðχι Óλοι οÊ νεκροί πού δέν εÛηγγελίσθησαν τήν ¦ν Χριστè χάρι 
¦ν ζω± •π’ •ρχ−ς κόσµου ³ καί µετά Χριστόν; 

Κυρία: - ΕÉναι καί δικό µου ¦ρώτηµα, •γαπητέ µου Τόµ. zΑλλά º Γραφή σιωπ ¦πί τοØ 
θέµατος. ∆έν µπορä λοιπόν νά §χω γνώµη, ¦κτός µις: ~Οτι Ò Θεός εÉναι zΑγάπη καί 
∆ικαιοσύνη. Κι’ ñς zΑγάπη καί ∆ικαιοσύνη ¦νθυµεÃται Óλα Του τά πλάσµατα. ∆έν §χει 
προσωποληψία. 

∆άσκαλος: - ~Ολα αÛτά πού λέτε εÉναι πράγµατι πολύ •ποκαλυπτικά γιά τήν •γάπη τοØ 
ΘεοØ! {Η πιό Æσχυρά φαντασία •δυνατεÃ νά συλλάβη Óλο αÛτό τό βάθος τ−ς •γάπης τοØ ΘεοØ 
γιά τόν •νθρωπον. zΑλλά º δική µου φαντασία πού ¦στερεÃτο ¦πιγνώσεως ΘεοØ, λόγω •γνοίας 
καί ¦νδιαφέροντος πραγµατικοØ γιά τήν •λήθεια, πäς θά τά ¦πληροφορεÃτο καί θά τά ¦µάθαινε; 

Τόµ: - Τήν •πάντησι, νοµίζω, τήν ¦δώσατε µόνος σας µέ Ó,τι εÇπατε. zΕφ’ Óσον 
ÒµολογεÃτε Óτι δέν εÇχατε πραγµατικόν ¦νδιαφέρον. 

∆άσκαλος: - Ναί, §χετε δίκιο. ΕÇθε, βεβαίως, τό ¦νδιαφέρον πού εÉχα γιά τά ταξίδια, τά 
σπόρ καί τήν φιλοσοφία νά τό εÉχα καί γιά τά νέα τ’ οÛρανοØ, •π’ τά µέσα µαζικ−ς 
¦νηµερώσεως τοØ ΘεοØ πού εÉναι º Βίβλος Του!, •λλά δυστυχäς δέν τό εÉχα. zΕν τούτοις, 
πρέπει νά Òµολογήσω, Óτι πρίν γείνω αÛτό πού §γεινα καί καταντήσω στήν φυλακή εÉχα τήν 
καλή θέλησι νά γείνω –νθρωπος τοØ ΘεοØ γι’ αÛτό κι’ ¦διάβαζα κι’ ¦κκλησιαστικά βιβλία τäν 
πατέρων τ−ς zΕκκλησίας. zΑλλά µ’ ¦προβληµάτιζαν συγχρόνως καί τά πολιτικο-κοινωνικά 
γεγονότα πού ¦ζήσαµε στήν πατρίδα µου. Καί τέλος µοØ ¦γεννήθη º Æδέα νά ¦ρευνήσω σέ 
βάθος τά πολιτικο-φιλοσοφικά αÛτά θέµατα συγχρόνως µέ τά θεολογικά. Μεταξύ –λλων, 
λοιπόν, ¦διάβασα καί τήν θεωρία τοØ Μάρξ. Κι’ Òµολογä Óτι βρ−κα τή θεωρίαν του πιό 
–νθρωπιστική καί πρακτική •π’ Óλες τίς θεολογούµενες θεωρίες, ¦φ’ Óσον καταργοØσε τόν 
πλουτισµόν κι’ ¦πέβαλε τήν Æσότητα τäν τάξεων. ΑÛτή εÉναι θεωρία •νθρωπιστική, εÉπα στόν 
©αυτόν µου, κι’ Ðχι οÊ ¦κκλησιαστικές θεωρίες πού ¦πιτρέπουν τόν πλουτισµόν καί τήν διαφορά 
τäν τάξεων. Γιατί νά ßπάρχουν πλούσιοι καί πτωχοί; Γιατί Ò Θεός δέν τούς καταργεÃ; Γιατί 
¦πιτρέπει τήν •δικία; Γιατί;…. 

zΑλλά τήν χαριστική τήν δέχθηκα Óταν κάποτε διάβασα καί τά περί •πολύτου 
προορισµοØ τäν Καλβινιστäν κι’ –λλων. ΑÛτό ßπ−ρξε κι’ º µοιραία λίθος κατά τ−ς ψυχ−ς 
µου. zΑπό τότε §χασα κάθε ¦µπιστοσύνη στή δικαιοκρισία τοØ ΘεοØ κι’ §γινα §κτοτε ßλιστής 
κι’ •ρνητής τοØ ΘεοØ! zΕπέταξα καί τά Êερά βιβλία καί εÉπα στόν ©αυτόν µου: Κι’ αÛτά 
–νθρωποι τά §γραψαν. zΑκόµη καί τώρα δέν µπορä νά ξεπεράσω τήν σύγχισι πού §παθα σ’ 
Óλες αÛτές τίς διατυπώσεις καί θεωρίες πού συνυπάρχουν κι’ εÉναι ¦κ διαµέτρου •ντίθετες. 
zΕνä εÆς Òλόκληρον τή Βίβλον π.χ. εÉναι σαφäς διατυπωµένη º •γάπη τοØ ΘεοØ γιά τόν 
–νθρωπο, §ρχεται º διακήρυξις τοØ Παύλου πού τήν •νατρέπει καί ¦πικυρώνει τήν •νισότητα 
στήν ζωή. }Αν κι’ Ò γιατρός µς τά ©ρµήνευσε καί συµφωνεÃ µ’ ¦σς, ¦ν τούτοις, παραµένει 
κάποια ¦πιρύλαξι στό πνεØµα µου περί τäν •πόψεων τοØ Παύλου. 
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Κυρία: - zΑγαπητέ µου δάσκαλε, Ò Θεός πράγµατι δέν καταργεÃ τόν πλοØτον •λλά 
καταργεÃ τήν •λαζονεία, τήν αÆσχροκέρδεια καί τήν •δικίαν. Πρίν •πό σς Ò Χριστός εÉπε τά 
“οÛαί” στούς πλουσίους τοØ κόσµου τούτου •λλά οÛδέποτε εÉπε καί τό “εÞγε” στούς βιαστάς 
καί φονεÃς τοØ κόσµου τούτου, στούς Òποίους – µέ τίς θεωρίες του – •νήκει καί Ò Μάρξ. 

Κι’ Ò Μάρξ δέν ßπ−ρξε •νθρωπιστής, Óπως ¦πιστεύσατε •λλά κατά βάσιν ßλιστής. 
zΑπ’ αÛτό ξεκιν º φιλοσοφία του κι’ –ς κατέληξε στήν Æσότητα τäν τάξεων •πό σκοπιµότητα 
δ−θεν •νθρωπιστική. {Ο •νθρωπιστής δέν καταργεÃ τά •νθρώπινα δικαιώµατα κι’ ¦πιβάλλει 
τήν φιλανθρωπία του ³ τήν •νθρωπιστικήν του φιλοσοφία µέ τό µαχαÃρι, Óπως θέλησαν νά σς 
τό ¦πιβάλλουν οÊ “–γγελοι” του καί στήν {Ελλάδα. }Η καταργεÃ τόν Θεόν! Κι –ν τά πολιτικο-
κοινωνικά συστήµατα µεταβάλλουν ³ καταργοØν τήν διαφοροποίησι τäν τάξεων, ¦ν τούτοις, Ò 
–νθρωπος παραµένει νοσταλγός τοØ πλούτου, τäν •νέσεων καί τäν ¦λευθεριäν του παρά τό 
µεταρρυθµιστικό πνεØµα τäν ©κάστοτε •ναζητήσεών του. Γιατί; 

Τόµ: - {Η •πάντησις εÉναι Ò Θεός! ΑÛτός εÉναι º λύσις κι Ðχι Ò Μάρξ. }Αν ¦πιζοØσαν Ò 
Μάρξ κι’ οÊ •πόστολοί του θά εÉχαν µεταβάλλει τόν πλανήτην µας σ’ ªνα •πέραντο 
νεκροταφεÃον ³ πτωχοκοµεÃον. Μόνον Ò Χριστός ¦κήρυξε τήν •γάπη καί µετέβαλε τήν ζωήν 
τοØ •νθρώπου µέσω τ−ς •γάπης! 

Κυρία: - Μήν εÉσαι βέβαιος γι’ αÛτό, Τόµ. Μόνον τόν λαόν θά εÉχαν µεταβάλλει σέ 
πτωχοκοµεÃον, Óπως καί τόν µετέβαλαν, Ðχι τόν ©αυτόν των καί τό κόµµα. 

Τόµ: - }Εχετε δίκιο. Τό κόµµα κι’ οÊ κεφαλές ¦ξαιροØνται. 
Κυρία: - Καί δέν θά πρέπει, ¦πίσης, τίς διακηρύξεις τäν •νθρώπων νά τίς θεωροØµε καί 

διακηρύξεις τοØ ΘεοØ! Καταλαβαίνουµε τήν σύγχισι πού ¦πικρατεÃ καί τήν •πορία σας σ’ 
αÛτήν τήν φαινοµενικήν •ντίφασι τοØ Λόγου τοØ ΘεοØ καί τ−ς •νισότητος µέσα στή ζωή •λλά 
πρέπει Óλα νά τά κρίνωµε σφαιρικά καί κάτω •πό τό πρίσµα τäν λόγων τοØ ΘεοØ. Μόνον τότε 
θά ¦ννοήσωµε τί συµβαίνει στόν πλανήτη µας καί γιατί! zΑγνοοØµε τήν •νοχή τ−ς •γάπης τοØ 
ΘεοØ, γι’ αÛτό σκανδαλιζόµεθα κι’ •ποροØµε. Καί γινόµεθα συγχρόνως καί θύµατα τäν 
σοφιστäν •γγέλων τ−ς •γάπης τοØ διαβόλου. 

Θά ³θελα, ¦πίσης, νά µοØ ¦πιτρέψετε νά προσθέσω •κόµη µερικές σκέψεις ¦πί τοØ 
προορισµοØ, Óτι δέν πρόκειται γιά πραγµατική •ντίφασι. Θά µταν Ò Λόγος τοØ ΘεοØ τότε 
συγχρόνως “ναί” καί “οÜ” καί θά καταργοØσε τίς Æδιότητες τοØ ΘεοØ. Κατ’ •ρχήν, Ò Θεός δέν 
ψεύδεται Óταν µς διαβεβαιώνη Óτι “εÉναι •γάπη” καί Óτι “θέλει πάντες νά σωθäσι”. Πρέπει νά 
δείξωµε µεγαλυτέρα ¦µπιστοσύνη στόν χαρακτ−ρα Του καί στίς διακηρύξεις Του περί •γάπης 
καί νά θέσωµε σέ εÆδικώτερο πλαίσιο τήν γνώµη τοØ Παύλου πού θέλει νά προβάλη τόν 
δηµιουργόν ñς δηµιουργόν. Στήν περικοπή αÛτή τοØ 9ου κεφαλαίου τονίζονται τρεÃς Æδιότητες 
τοØ κεραµέως: 
α) {Η παντογνωσία τοØ ΘεοØ! 
β) Τά κυριαρχικά δικαιώµατα τοØ ΘεοØ!, καί 
γ) {Η παντοδυναµία τοØ ΘεοØ! 

{Ο zΑπόστολος ΠαØλος διατυπώνει αÛτές τίς θεÃες Æδιότητες τοØ Κεραµέως στήν ¦ν 
λόγω περικοπή, µέ τήν ¦ν λόγω διακήρυξι: “∆ιότι º Γραφή λέγει πρός τόν Φαραώ, Óτι δι’ αÛτό 
τοØτο σέ ¦ξήγειρα διά νά δείξω ¦ν σοί τήν δύναµίν µου καί διά νά διαγγελθ− τό Ðνοµά µου ¦ν 
πάσ® τ± γ±” (Ρωµ.θ΄17). {Εποµένως, º εÆδική περίπτωσις τοØ Φαραώ, κατ’ ¦ξαίρεσιν, δέν 
•ποτελεÃ καί τόν κανόνα τοØ ΘεοØ διά τόν κάθε –νθρωπον. {Ο Θεός, •ντιθέτως, µακροθυµεÃ 
ßπέρ τοØ •νθρώπου, µς διακηρύττει Ò Λόγος Του, “µή θέλων τινές ν’ •πολεσθäσι”,“zΕπειδή 
δέν •πέστειλεν Ò Θεός τόν ΥÊόν αÛτοØ εÆς τόν κόσµον διά νά κρίνη τόν κόσµον •λλά διά νά σωθ− 
Ò κόσµος δι’ αÛτοØ” (Ιωάν.γ΄17). Κάνει διάκρισι Óταν Òµιλ− περί τοØ κόσµου; ∆έν ¦ννοεÃ τόν 
κόσµον Óλον §στω κι’ –ν Óλοι δέν Τόν ßπακούσουν. }Η τό “¦άν τίς θέλ® νά §λθ® Ïπίσω µου” 
(Ματ.ις΄24) δέν •ποτελεÃ §νδειξι τ−ς •πολύτου ¦λευθερίας τοØ •νθρώπου; 



 - 119 -

Τόµ: - zIδού, λοιπόν, º •πάντησις: Τό ²θικό αÛτό δικαίωµα τ−ς βουλ−ς τοØ 
∆ηµιουργοØ στήν περίπτωσι τοØ Φαραώ ¦πεβλήθη •ναγκαστικäς ¦κ τ−ς •ρνήσεως τοØ Φαραώ 
νά ßποταχθ− στή βουλή τοØ ΘεοØ τοØ σύµπαντος καί ν’ •πελευθερώση τόν λαόν Του zIσραήλ. 
Κι Ò Θεός, λόγω τ−ς •ρνήσεως τοØ Φαραώ νά Τόν ßπακούση, –ν καί τοØ §δωσε Óλες τίς 
•ποδείξεις τ−ς βουλ−ς Του µέσω τοØ Μωυσ−, τόν §φερε εÆς κρίσιν πρός •ναγνώρισι τ−ς θείας 
¦ξουσίας ßπέρ τ−ς δόξης Του! 

Ρούθ: - zΑλλά συγχρόνως Ò ΠαØλος ¦κ τοØ παραδείγµατος τοØ Φαραώ µέµφεται καί 
τόν –νθρωπο τ−ς •ντιλογίας “…Σύ, ì –νθρωπε, τίς εÉσαι, Óστις •νταποκρίνεσαι πρός τόν 
Θεόν;” (Ρωµ.θ΄20). Μ’ –λλα λόγια τοØ ¦πιβάλλει τόν σεβασµόν, τήν τιµήν καί τόν φόβον, κατ’ 
•πόλυτον ßποταγήν, στό δικαίωµα τ−ς βουλ−ς τοØ δηµιουργοØ Του µ’ ¦µπιστοσύνην στήν 
•γάπην Του καί στήν •γαθότητά Του! 

Κυρία: - zΕάν Ò Φαραώ εÉχε ßπακούσει δέν θά ¦χρειάζετο Ò Θεός νά τόν διεγείρη µέχρι 
θανάτου διά νά τόν ßποχρεώση νά µάθη τήν οÛράνια ¦ξουσία. ∆έν µπορä νά πιστεύσω Óτι 
³θελε Ò Θεός νά κάνη Ò Φαραώ αÛτό πού §κανε “διά νά διαγγελθ− τό Ðνοµά Του ¦ν πάσ® τ± 
γ±“. {Ο Θεός “δέν θέλει τόν θάνατον τοØ µαρτωλοØ, •λλά νά ¦πιστρέψ® Ò •σεβής •πό τ−ς 
ÒδοØ αÛτοØ καί νά ζ±” (Ιεζ.λγ΄11) µς λέγει στόν Λόγο Του. zΕάν Ò Φαραώ Τόν εÉχε 
ßπακούση, τό Çδιο θά διαγγέλετο τ’ Ðνοµά Του ¦ν πάσ® τ± γ± καί θά ¦δοξάζετο Ò Θεός µέ τήν 
ßπακοή του. zΑλλά στήν περίπτωσι τοØ Φαραώ τοØ ¦πέβαλε τήν βουλή Του µέ τόν σκληρόν 
τρόπον λόγω τ−ς ßπερηφάνου κι’ •σεβοØς κι’ •διαλλάκτου θελήσεως τοØ Φαραώ, τήν Òποίαν, 
προεγνώριζε, καί τήν µετέτρεψε πρός δόξαν Του! {Ο Φαραώ µτο •ποφασισµένος νά µήν 
•φήση τόν λαόν zIσραήλ ¦λεύθερο. Κι Ò Θεός µτο •ποφασισµένος νά τόν ¦λευθερώση. {Η 
–ρνησις τοØ Φαραώ §γεινε αÆτία νά µάθη Ò τότε κόσµος Óτι ¦πάνω •π’ τόν Φαραώ ßπ−ρχε Ò 
Θεός τοØ zIσραήλ. ~Οπως καί σήµερα. {Η Êστορία ¦παναλαµβάνεται. zΕπάνω •π’ Óλους τούς 
¦χθρούς τοØ zIσραήλ ζ− καί βασιλεύει Ò Θεός τοØ zIσραήλ κι’ Ò Λόγος Του. ΜαταιοπονοØν, 
λοιπόν, οÊ ¦χθροί του καί “λακτίζουν πρός κέντρα”. 

Πώλ: - }Εχετε πολύ δίκιο στίς •πόψεις σας. zΕπαληθεύονται Êστορικäς καί βιβλικäς. 
zΕσχάτως µάλιστα ¦πληροφορήθην •πό εÆδησεογραφικές πηγές Óτι ²σπάσθησαν τώρα τόν 
χριστιανισµόν περισσότεροι zIρανοί •π’ Ó,τι τόν εÉχαν •σπασθ− στό παρελθόν καθ’ Óλη τήν 
περίοδον τ−ς Êστορίας των. {Ο Θεός τοØ zIσραήλ ¦πιβάλλει καί πάλιν τώρα τόν φόβον Του 
παντοØ γενοµένης •ρχ−ς •π’ τόν ©ξαήµερον πόλεµον. zIδού, λοιπόν, πäς διαγγέλλεται º 
δύναµις τοØ ΘεοØ καί µέ τόν σκληρόν τρόπον. ~Οπου δέν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος. }Η µήπως 
θέλει Ò Θεός τόν πόλεµο µεταξύ τäν •νθρώπων κι’ Ðχι τήν εÆρήνη; 

{Η Êστορία τοØ zIσραήλ, Óπως καί σεÃς εÇπατε, ¦παναλαµβάνεται. Κάποτε Ò Θεός Του 
τόν •πεκατέστησε στή γ− τ−ς ¦παγγελίας Του, àστερα •πό τετρακόσια χρόνια δουλείας στόν 
Φαραώ. Τώρα τόν •ποκαθιστ πάλι •λλά Òριστικäς στήν γ− τ−ς ¦παγγελίας τäν πατέρων του, 
àστερα •πό αÆώνων διασκορπισµόν τäν zIουδαίων, πού §λαβε χώρα τό 132 µ.Χ. ßπό τäν 
Ρωµαίων ¦πί αÛτοκράτορος zΑδριανοØ. }Εκτοτε º zIερουσαλήµ εÉναι: “πατουµένη ßπό τäν 
¦θνäν ©ωσοØ πληρωθäσι οÊ καιροί τäν ¦θνäν” (Λουκ.κα΄24). zΕν τούτοις, καί καθ’ Óλους 
τούς αÆäνες π.Χ. •πό τό 586 πού κατελήφθη ßπό τοØ Ναβουχοδονόσορος ªως τό 1947 µ.Χ. πού 
•ποτελεÃ καί τό χρονικό Òροθέσιο τοØ νέου κράτους τοØ zIσραήλ κατά τήν ¦ν λόγω προφητείαν 
τοØ zIησοØ, º {Iερουσαλήµ µτο πατουµένη ßπό τäν ¦θνäν: Τό §τος 539 π.Χ. ßπό τäν Περσäν, 
τό 332 π.Χ. ßπό τäν {Ελλήνων τοØ Μεγάλου zΑλεξάνδρου, τό 63 π.Χ. ßπό τοØ ΠοµπηÄου τäν 
Ρωµαίων. }Επειτα τό 637 µ.Χ. ßπό τäν zΑράβων, τό 1099 µ.Χ. ßπό τäν σταυροφόρων, τό 1517 
ßπό τäν Τούρκων, τό 1917 ßπό τäν }Αγγλων. Καί τό 1951 •πεκτήθη Òριστικäς ßπό τäν 
{Εβραίων. 

Κυρία: - zIδού λοιπόν, κι’ º ¦παλήθευσις τ−ς συνθήκης τοØ ΘεοØ πρός τόν πατέρα των 
zΑβραάµ γιά τίς §σχατες ºµέρες, πού µς προαγγέλουν Óλοι σχεδόν οÊ προφ−τες. ∆ιά ν’ 
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•ποδειχθ− µέσω τοØ zIσραήλ τό θεόπνευστον τ−ς Γραφ−ς. 
 Στό σηµεÃο αÛτό º γιαγιά τοØ γιατροØ ¦σταµάτησε κι ¦σιώπησε. zΕπεκράτησε γιά λίγα 
λεπτά σιωπή •νάµεσά τους. Κανείς δέν εÉχε τήν πρόθεσι νά προσθέση τίποτε στά τελευταία 
λόγια της. ~Ολοι τους µταν πεπεισµένοι πώς εÉχε δίκιο. Τά γεγονότα τäν ¦θνäν ¦κπληροØνται 
βάσει τäν προφητειäν. ~Υστερα •πό λίγο διέκοψε καί πάλι τήν σιωπή των καί προσέθεσε.  

Θά µοØ ¦πιτρέψετε, συνέχισε, νά σς •ποκαλύψω κι’ ªνα µυστικό πρός ¦πικύρωσι τäν 
Æσχυρισµäν µου. Στόν ©ξαήµερον πόλεµον κατά τοØ zIσραήλ διεκήρυξα γραπτäς καί ¦πισήµως 
τήν §κβασι τ−ς νίκης των πρός πάντας καί πρός τήν Κυβέρνησι τοØ zIσραήλ. Συγχρόνως τούς 
•φιέρωσα καί µερικούς στίχους ¦µπνευσµένους •πό τίς προφητεÃες ßπέρ τοØ zIσραήλ γιά τίς 
§σχατες αÛτές ºµέρες πού ζοØµε καί πού ¦κπληροØνται κατά γράµµα πρός ¦παλήθευσιν τ−ς 
συνθήκης τοØ ΘεοØ των. 

~Ολοι τους τήν ¦κοίταξαν ξαφνιασµένοι κι’ §µειναν –φωνοι. Τέλος Ò δάσκαλος τήν 
¦ρώτησε γεµάτος θαυµασµό: “Πäς σς λένε;” 

Κυρία: - Σοφία. 
∆άσκαλος: - Σοφία! Καταπληκτικό. 
Κυρία: - Ποιό; 
∆άσκαλος: - Τό Ðνοµα σας. }Εχετε τό Çδιο Ðνοµα µέ τήν σεβάσµια Κυρία τοØ ¦νυπνίου 

µου. Καί τό πιό καταπληκτικό εÉναι Óτι δέν τ−ς µοιάζετε µόνον στήν µορφή •λλά καί στήν 
σοφία!... 

Κυρία: - Σς εÛχαριστä. {Η τιµή •νήκει στόν Θεόν! 
Πώλ: - zΑγαπητή µου Σοφία, ³ξερα Óτι εÉσαι σοβαρεµένη µέ τήν Βίβλο •λλά º 

•ποκάλυψις πού µς §κανες µοØ ¦πιβεβαιώνει Óτι εÉσαι καί βαθεία γνώστης τ−ς Βίβλου διά νά 
§χης τό θάρρος µις τέτοιας Βιβλικ−ς διακηρύξεως ¦κ τäν προτέρων. Κι’ º πεποίθησίς σου 
αÛτή στίς προφητεÃες, πράγµατι, ¦δικαιώθη. zΑλλά εÛχαρίστως θ–θελα νά σ’ •κούσω νά µοØ 
διαβάσης τήν ¦πιστολή σου καί αÛτά τά ποιήµατα πού τούς •φιέρωσες. 

Κυρία: - ΕÛχαρίστως, •λλά Ðχι τώρα. Προτιµä στήν προσεχ− µας συνάντησι. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 19ον 
 

{Ο {Οδηγός τäν πιστäν 
 

ΠΩΛ: - Πολύ ñραÃα, λοιπόν, στήν προσεχ− µας συνάντησι. 
∆άσκαλος: - zΑκόµη µιά ¦ρώτησι ¦πιτρέψατέ µου νά σς θέσω πρίν χωρισθοØµε καί 

πού •πασχολεÃ τή σκέψι µου •π’ τή στιγµή πού τήν εÇπατε. 
Κυρία: - ΕÛχαρίστως. Σς •κούω. 
∆άσκαλος: - ΕÉπατε Óτι “Ò Παράκλητος §χει τό §ργον τ−ς ©ρµηνείας τäν Γραφäν”. Τί 

¦ννοεÃτε; 
Κυρία: - zΑκριβäς. zΕννοä αÛτό πού εÉπα. {Ο zIησοØς εÉπε κάποτε στούς µαθητάς 

Του: “Καί ¦λθών zΕκεÃνος θέλει ¦λέγξει τόν κόσµον περί µαρτίας καί περί δικαιοσύνης καί περί 
κρίσεως…” (Ιωάν.ις΄8-9). ΑÛτός καί µόνον διδάσκει τήν •λήθεια στόν –νθρωπον. Συγχρόνως 
¦νοικεÃ στό πνεØµα τäν πιστäν καί παραστέκει στήν zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ ñς Òδηγός κι’ñς 
ßπερέχουσα δύναµις: “~Οταν δέ §λθ® zΕκεÃνος, τό πνεØµα τ−ς •ληθείας, θέλει σς Òδηγήση εÆς 
πσαν τήν •λήθειαν” (Ιωάν.ις΄13). Καί •λλοØ: “…θέλετε λάβει δύναµιν, Óταν ¦πέλθη τό γιον 
πνεØµα ¦φ’ ßµς…”(Πράξ.α΄8). 

Τόµ: - Τήν •λήθεια δέν τήν γνωρίζουν οÊ –νθρωποι •πό µόνοι των, τήν διδάσκονται ßπό 
τοØ Παρακλήτου. ΑÛτό εÉναι τό βασικό Του §ργο. Ν’ •ποκαλύπτη τήν •λήθεια τοØ ΘεοØ καί νά 
τήν ©ρµηνεύη. Νά ¦λέγχη τήν µαρτία τοØ κόσµου καί νά τόν Òδηγ− στήν •λήθεια τοØ ΘεοØ! 
Καί º •λήθεια τόν ¦λευθερώνει. ΑÛτή εÉναι º βασική •νάγκη τοØ •νθρώπου. {Η •λήθεια! 

Κυρία: - Βεβαίως στίς ºµέρες µας δέν βλέποµε τόσον Ïρατή τήν ßπερέχουσαν αÛτή 
δύναµιν τοØ {Αγίου Πνεύµατος στήν Ïρατή zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ, ¦ν τούτοις, º δύναµις τοØ 
ΘεοØ βασιλεύει. Κι’ –ν Óλα §χουν Ïρατäς µεταβληθ− º •λήθεια Του µένει! {Η εÛθύνη λοιπόν, 
εÉναι δική µας. zΕµεÃς •φήσαµε τόν Χριστόν κι’ Ðχι Ò Χριστός ¦µς. 

∆άσκαλος: - Πολλοί πιστεύουν Óτι Ò Χριστός δέν χορηγεÃ πιά τό πνεØµα Του, Óπως τό 
χορηγοØσε στήν πρώτη zΕκκλησία τäν zΑποστόλων. 

Κυρία: - Μέγα λάθος! {Ο Θεός µένει •ναλλοίωτος! “Καί εÉναι Ò αÛτός χθές, σήµερον 
καί εÆς τούς αÆäνας.” (Εβρ.ιγ΄8). {Η δέ zΕκκλησία τοØ ΧριστοØ ¦φ’ Óσον παραµένει στόν 
κόσµον, º παράδοσίς της θά συνεχίζεται. Βεβαίως ßπάρχουν καί τά κίβδηλα γι’ αÛτό –ς εÇµεθα 
προσεκτικοί. 

Πώλ: - ΕÆς ñρισµένας χώρας καί δή zΑφρικανικάς οÊ ¦πεµβάσεις τοØ ΘεοØ εÉναι τόσον 
Ïρατές, òστε, ñς ¦πληροφορήθην, πλ−θος •τόµων ¦ξ αÛτäν τäν •ναπτυσσόµενων χωρäν 
¦ξέρχεται •πό τίς εÆδωλολατρικές των παραδόσεις, δεισιδαιµονίες, µαγγανεÃες καί 
σατανολατρεÃες κι’ •πολαµβάνουν •ποστολικές ºµέρες ¦πιστροφäν καί θαυµατουργικäν 
¦πεµβάσεων τοØ ΘεοØ. ΟÊ –νθρωποι µέν τούς ¦ξεµεταλλεύθησαν καί τούς §συραν δούλους 
•λλ’ Ò Θεός δέν τούς ¦γκατέλειψε καί τούς ¦πισκέπτεται τώρα µέ τό §λεός του. 

Ρούθ: - ΕÉναι •λήθεια αÛτό πού εÇπατε γιά τίς zΑφρικανικές χäρες. Κι’ ¦γώ θά ζοØσα 
µέσα στόν Çδιο κόσµο τ−ς εÆδωλολατρείας των –ν δέν µ’ §σωζε Ò Θεός §στω καί µέσω τ−ς 
δουλείας… οÊ –νθρωποι µς §καµαν δούλους γιά νά εÇµεθα δοØλοι. zΑλλά Ò Θεός τούς –φησε 
µέν νά µς σύρουν δούλους, Óπως τόν zIωσήφ, γιά νά µς κάνη ¦ν συνεχεία παιδιά Του 
¦λεύθερα καί εÛτυχισµένα στή χάρι τοØ ΧριστοØ! 

Κυρία: - {Ο Θεός, λοιπόν, µς παραστέκει •προσωπολήπτως καί χορηγεÃ “τό πνεØµα 
του εÆς τούς πειθαρχοØντας εÆς αÛτόν” (Πράξ.ε΄32). }Οχι βεβαίως εÆς τούς •ρνητάς Του: “Θέλω 
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¦κχέει τό πνεØµα µου ¦πί πσαν σάρκα” (Πραξ.β΄17) εÉπε Ò Θεός! Καί καθώς ßπεσχέθη 
γεύονται τώρα κι’ οÊ •ναπτυσσόµενοι λαοί τήν εÛλογίαν Του, γιατί εÉναι §δαφος παρθένο. 

∆άσκαλος: - }Εχετε δίκιο •πάντησε, µ’ ªνα µικρό στεναγµό. zΕµεÃς καταργοØµε τόν 
Θεόν καί τόν λόγον Του! Κι Ðχι αÛτός ¦µς. 

Πώλ: - zΑκριβäς. {Ο Θεός µς ¦χάρισε τά πάντα µέ τόν Χριστόν! zΑλλά ¦µεÃς χάνοµε 
τά πάντα καί λιµοκτονοØµε ¦ν µέσω τäν •γαθäν τοØ ΘεοØ! Καί τρäµε τά ξυλοκέρατα τ−ς 
µαρτίας, πρός θάνατον, λόγω φιληδονίας, ¦γωϊσµοØ κι ßπερηφανείας. 

∆άσκαλος: - zΑλλά γιατί ¦µείς δέν βλέπουµε •ποστολικές ºµέρες στήν ¦ποχή µας; ∆έν 
ßπάρχουν παντοØ σ’ Óλο τόν κόσµο οÊ πιστοί βιαστές τ−ς βασιλείας τäν οÛρανäν; 

Κυρία: - Βεβαίως ßπάρχουν. ΠαντοØ καί πάντοτε θά ßπάρχουν “οÊ βιασταί τ−ς 
βασιλείας τäν οÛρανäν” (Ματ.ια΄12). zΑλλά Ò •νταγωνισµός τ−ς ßψηλ−ς µας τεχνολογίας τ−ς 
¦ποχ−ς µας στίς •νεπτυγµένες χäρες §σβυσε στήν Ïρατή παρουσία τοØ ΘεοØ ñς τήν πρώτη 
•νάγκη τ−ς ζω−ς τοØ •νθρώπου. {Ο –νθρωπος πιστεύει τώρα στόν ©αυτόν του. Καί δέν ¦ννοεÃ, 
Óτι, Óπου κι’ –ν φθάση, §χει •νάγκη τοØ ΘεοØ! Χωρίς τόν Παράκλητο, κι’ οÊ πιστοί, Òµοίως, θά 
ψηλαφοØσαν στό σκοτάδι καί θά µταν ªρµαιον τäν σκοτεινäν δυνάµεων, Óπως Ò κόσµος. 

Πώλ: - zΑγαπητοί µου, κι’ –ν Ò Παράκλητος Òδηγ− τούς πιστούς “εÆς πσαν τήν 
•λήθειαν”, κι’ –ν προαναγγέλη τά µέλλοντα διά τήν προετοιµασία τ−ς zΕκκλησίας Του, κι’ –ν 
εÉναι º δύναµις τ−ς zΑναστάσεως καί ζωοποι− τά πάντα ¦ν τούτοις, ¦ργάζεται τό §ργον του 
σιωπηλäς καί •οράτως. {Η δέ Ïρατή ¦κκλησία τοØ ΧριστοØ ¦άν ¦πληροØτο Πνεύµατος κι’ 
¦διοικεÃτο ßπό τοØ Πνεύµατος θά εÉχε καταργήσει τόν ∆ιάβολον. zΑλλά τώρα τήν καταργεÃ Ò 
∆ιάβολος καί µέσα στούς κόλπους της. Τά µιµητικά Ðντα πληθαίνονν κι’ º •ποστασία κι’ Ò 
διχασµός ¦νεργοØνται µεθοδικά. {Η δέ τεχνολογία κι’ º ¦πιστήµη εÉναι Ðντως º δύναµις τοØ 
παρόντος αÆäνος. Στά ¦πιτεύγµατα τ−ς τεχνολογίας πιστεύουν οÊ –νθρωποι τ−ς σήµερον, πόσον 
µλλον τ−ς αÜριον! Καί ¦κπληροØται συγχρόνως κατά γράµµα º προφητεία τοØ ∆ανιήλ πού 
διαµορφώνει τόν χαρακτ−ρα τ−ς ¦ποχ−ς µας καί τό “πιστεύω” τäν •νθρώπων. {Ο Θεός στήν 
¦ποχή µας εÉναι καί γιά πολλούς Ïνοµαζοµένους χριστιανούς κάτι µακρυνό καί γι’ –λλους κάτι 
ξεπερασµένο. Κι’ –ν στίς zΑφρικανικές χäρες, στίς χäρες τ−ς Λατινικ−ς zΑµερικ−ς καί 
•λλαχοØ ßπάρχουν περιοχές πού ζοØν •ποστολικές ºµέρες, δυστυχäς, κατ’ •ντίστροφον λόγον, 
στίς •νεπτυγµένες χäρες διαµορφώνεται σταθερäς τό κλÃµα τ−ς •ποστασίας. 

∆άσκαλος: - ∆έν νοµίζω Óτι º τεχνολογία κι º γνäσις τ−ς ¦ποχ−ς µας •ποτελοØν τήν 
µόνην αÆτίαν τ−ς •ποστασίας τοØ •νθρώπου. zΑπ’ •ρχ−ς κόσµου οÊ –νθρωποι •ποστατοØσαν 
•π’ τόν Θεόν! Καί πρίν τήν χαραυγή τ−ς ßψηλ−ς τεχνολογίας τ−ς ¦ποχ−ς µας. zΑλλοØ πρέπει 
νά •ναζητήσουµε τά αÇτια. 

Κυρία: }Εχετε δίκιο. zΕν τούτοις, º τεχνολογία •κρωτηριάζει ¦πί τό µλλον τήν 
¦µπιστοσύνη τοØ •νθρώπου ¦πί τόν Θεόν καί τοØ µεταβάλλει τίς •ντιλήψεις του περί τ−ς 
ßπάρξεως καί τ−ς δυνάµεως τοØ ΘεοØ! 

∆άσκαλος: - Καί πάλι θά µοØ ¦πιτρέψετε νά µή συµφωνήσω µαζί σας. }Οχι γιατί º 
παρατήρησίς σας εÉναι λανθασµένη •λλά γιατί, εÉναι º µία Ðψις τοØ νοµίσµατος πού ¦πίστευα 
κι’ ¦γώ. zΑλλά º –λλη Ðψις τοØ νοµίσµατος εÉναι ßπέρ τοØ ΘεοØ! ∆ιότι µέσω τ−ς τεχνολογίας 
οÊ –νθρωποι •νακαλύπτουν τό –πειρον τοØ ΘεοØ, Óπως Ïρθäς µς τό ©ρµήνευσε κι’ Ò γιατρός 
κι’ •ποκτοØν συνείδησι τäν θαυµασίων Του! Μέ τήν γνäσι καί τήν τεχνολογία διαπιστώνεται º 
•λήθεια ποÃος εÉναι Ò ∆ηµιουργός µας, Ò ∆ηµιουργός µις •πέραντης κι’ •νεξιχνίαστης 
δηµιουργίας! 

Κυρία: - ΕÛχαριστä γιά τή διόρθωσι καί τήν Ïρθή σας παρατήρησι. 
∆άσκαλος: - Παρακαλä. zΑλλά δέν εÉναι δική µου º διόρθωσις, εÉναι τοØ ¦γγονοØ σας. 
Κυρία: - Τότε εÛχαριστä καί σς καί τόν ¦γγονό µου. zΑλλά, θά µοØ ¦πιτρέψετε κι’ ¦γώ 

νά παρατηρήσω ¦πί τ−ς παρατηρήσεως σας, Óτι αÛτό πού εÇπατε εÉναι º µία Ðψις τ−ς •ληθείας 
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κι’ •φορ τόν καλ−ς θελήσεως –νθρωπον καί ¦ρευνητήν. {Η ¦πιστήµη •νοίγει τόν δρόµον 
στόν καλ−ς θελήσεως –νθρωπο νά γνωρίση καί µέσω τ−ς δηµιουργίας τόν ∆ηµιουργό Του! Καί 
νά µάθη τήν •λήθεια µέσω τ−ς ¦πιστήµης πρός ¦παλήθευσι τ−ς Βίβλου γιά Óσα περιγράφει περί 
τ−ς δηµιουργίας τοØ ΘεοØ •λλ’ Ðχι γιά τόν κακ−ς θελήσεως •ρνητή Του. 

∆άσκαλος: - }Εχετε δίκιο. {Ο κακ−ς θελήσεως –νθρωπος παραµένει •ρνητής Ó,τι κι’ –ν 
δ−. Χαίροµαι γιά τήν διόρθωσι. Μέ προσανατολίσατε •κριβέστερα. Καί χαίροµαι πού 
συµφωνεÃτε µέ τόν γιατρό. {Ο γιατρός µς –νοιξε Òρίζοντες. {Η πρόοδος εÉναι µιά εÛλογία στή 
ζωή τοØ •νθρώπου. {Ο Θεός τοØ χορηγεÃ τά µέσα γιά τήν •ναψυχή του. ΟÊ •νακαλύψεις κι’ 
¦φευρέσεις τοØ •νθρώπου εÉναι κατ’ §µπνευσι ΘεοØ! zΑλλά Ðχι, Óπως εÇπατε, γιά τούς •ρνητάς 
τοØ ΘεοØ ³ γιά ¦κείνους πού χρησιµοποιοØν τήν γνäσιν των γιά τό κακό. 

Κυρία: - zΑκριβäς: Γιατί, ¦νä Ò Θεός ¦µπνέει τόν –νθρωπον καί τόν Êκανώνει µέσω 
τäν πνευµατικäν καί φυσικäν Του δώρων ν’ •ποκτ τήν γνäσι Του καί τάς δυνάµεις Του –  
ñς Θεός κι’ αÛτός στό περιβάλλον καί στόν κόσµο του – Ò –νθρωπος τ−ς κακ−ς θελήσεως θέλει 
νά Τόν •γνο− καί Τόν •γνοεÃ ¦φαρµόζων κατά γράµµα τό ρητόν “οÛ µέ πείσεις κ–ν µέ πείσης”. 
{Ο ∆αβίδ µς ¦πιβεβαιώνει τήν •γαθή πρόθεσι τοØ ΘεοØ ßπέρ τοØ •νθρώπου στόν ψαλµόν ξη’: 
“zΑναβάς εÆς àψος ²χµαλώτευσας αÆχµαλωσίαν, §λαβες χαρίσµατα διά τούς •νθρώπους §τι δέ 
καί διά τούς •πειθεÃς, Ëνα κατοικ±ς µεταξύ αÛτäν, Κύριε Θεέ” (Εφε.δ΄8). 

∆άσκαλος: - Καί ταυτοχρόνως ¦παλήθευσε τήν προφητεία τοØ ∆ανιήλ περί τ−ς ¦ποχ−ς 
µας, τήν Òποία •γνοοØσα πρίν γνωρίσω τόν ¦γγονό σας. 

Κυρία: - Ναί, βεβαίως. Κι’ εÉναι πολύ σοβαρή προφητεία γιά τήν ¦ποχή µας, ¦φ’ Óσον 
χαρακτηρίζει τήν ¦ποχή τäν ¦σχάτων ºµερäν τ−ς “Μεγάλης Θλίψεως” κι’ •νοίγει τήν αÛλαία 
τοØ zΑντιχρίστου. “Καί σύ, ∆ανιήλ, §γκλεισον τούς λόγους καί σφράγισον τό βιβλίον ªως τοØ 
¦σχάτου καιροØ. Τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει καί º γνäσις θέλει πληθυνθ−“ (∆αν.ιβ΄4). 

∆άσκαλος: - Καί πιστεύετε Óτι º προφητεία αÛτή τοØ ∆ανιήλ χαρακτηρίζει 
•ποκλειστικά τήν ¦ποχή µας; 

Κυρία: - zΑσφαλäς. ∆έν ¦γνώρισε º •νθρωπότης εÆς –λλην ¦ποχήν τόση γνäσι Óση 
γνωρίζει τώρα πού πλεονάζει στήν ¦ποχή µας. Κι’ οÜτε Ò –γγελος θά ¦ταύτιζε τήν προφητεία 
τ−ς “γνώσεως” µέ τήν περίοδον “τοØ ¦σχάτου καιροØ“ – πού ¦ννοεÃ τήν ¦ποχή τοØ 
zΑντιχρίστου – καί πού εÉναι τό τέλος Óλων τäν ¦ποχäν τ−ς •νθρωπίνης Êστορίας. Καί 
δυστυχäς µέσα σ’ αÛτό τό κλίµα τ−ς µεγάλης γνώσεως αÛξάνει º • π ο σ τ α σ ί α καί º 
διαφθορά πού εÛνοεÃ τό τέλος “τοØ ¦σχάτου καιροØ“. Κι’ εÇθε νά τό εÉχαν προσέξει, Êδιαιτέρως, 
Óλοι οÊ Μάρτυρες τοØ zIεχωβ πού §πεσαν θύµατα τ−ς γοητείας τοØ δ−θεν πιστοØ καί 
φρονίµου δούλου: {Ο ÒποÃος Æσχυρίζεται Óτι Ò Χριστός βασιλεύει •οράτως •πό τό §τος 1914, Ò 
δέ zΑντίχριστος •πό τό 1919, παρά τήν •ντίθετη διακήρυξι τοØ Παύλου: “… }Ας µή σς 
¦ξαπατήση τίς κατ’ οÛδένα τρόπον διότι δέν θέλει §λθει º ºµέρα ¦κείνη ¦άν δέν §λθη πρäτον º    
• π ο σ τ α σ ί α καί •ποκαλυφθ− Ò –νθρωπος τ−ς µαρτίας…” (Β΄Θεσ.β΄3) κι’ Ðχι βεβαίως 
κάποια “zΟργάνωσι!...” zΕπίσης, Óτι “…αÛτός Ò Κύριος θέλει καταβ− •π’ οÛρανοØ µέ 
κέλευσµα, µέ φωνήν •ρχαγγέλου, καί µέ σάλπιγγα ΘεοØ καί οÊ •ποθανόντες ¦ν Χριστè θέλουσιν 
•ναστηθ− πρäτον. }Επειτα ºµεÃς οÊ ζäντες, Óσοι •ποµένοµεν, θέλοµεν ρπαχθ− µετ’ αÛτäν ¦ν 
νεφέλαις εÆς •πάντησιν τοØ Κυρίου εÆς τόν •έρα…”(Α΄Θεσ.δ΄16). 

{Εποµένως, Ò Χριστός δέν µλθεν κι’ οÜτε βασιλεύει •οράτως •πό τό §τος 1914 πρό τοØ 
zΑντιχρίστου! ! ! Τόν ÒποÃον “Ò Κύριος θέλει •πολέσει µέ τό πνεØµα τοØ στόµατος αÛτοØ καί 
θέλει ¦ξαφανίσει µέ τήν ¦ π ι φ ά ν ε ι α τ−ς παρουσίας αÛτοØ“. 

Γιά ποιά “¦πιφάνεια τ−ς παρουσίας αÛτοØ“ µς µιλ Ò Λόγος Του, πού θά ¦ξαφανίση 
τόν zΑντίχριστον; Καί ποία σχέσις συνδέει τήν •όρατη δ−θεν παρουσία Του τό §τος 1914 τäν 
“Μάρτυρων” µέ τήν Ïρατή παρουσία Του κατά τήν περιγραφή τοØ Παύλου; “}Ας µή σς 
¦ξαπατήση τις κατ’ οÛδένα τρόπον, διότι δέν θέλει ¦λθεÃ º ºµέρα ¦κείνη ¦άν δέν §λθ® πρäτον º 
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•ποστασία καί •ποκαλυφθ− Ò –νθρωπος τ−ς µαρτίας… ßπεραιρόµενος εÆς πάντα λεγόµενον 
Θεόν ³ σέβασµα òστε νά καθίση εÆς τόν ναόν τοØ ΘεοØ ñς Θεός”(Β΄Θεσ.β΄3-4). 

Πώλ: - Καί γιατί Ò zIησοØς, προέτρεπε εÆδικά τούς zIουδαίους: “~Οταν λοιπόν Çδητε τό 
βδέλυγµα τ−ς ¦ρηµώσεως τό λαληθέν διά τοØ Προφήτου ∆ανιήλ Êστάµενον ¦ν τè τόπå τè •γίå 
¦ν τ± zIουδαί‘ –ς φεύγωσιν ¦πί τά Ðρη…” (Ματ.κδ΄15). }Η πότε Ò Ο.Η.Ε. (zΑντίχριστος)… 
(!!!) κατεδίωξε τούς zIουδαίους; }Η πότε ¦σφράγισε τούς •νθρώπους κατά τήν διάρκεια τ−ς 
βασιλείας του Ðχι τäν χιλίων τριακοσίων τριάκοντα πέντε ºµερäν ³τοι τäν τρισήµισυ ¦τäν, 
πού µς Òρίζει Ò ∆ανιήλ •λλά τäν 72 ¦τäν (!!!) (•πό τό 1919) πού µς Òρίζουν οÊ Μάρτυρες 
τοØ zIεχωβ περί τοØ ΟΗΕ zΑντιχρίστου. 

∆άσκαλος: - Πράγµατι. Τί πιό σαφές καί καθαρόν νά προειδοποιεÃ Ò Χριστός τούς “¦ν 
τ± zIουδαί‘ νά φεύγωσι ¦πί τά Ðρη” καί συγχρόνως νά µή ßπονο− Óτι τό κακόν θά ¦κδηλωθ− 
κατά πρäτον καί κύριον λόγον εÆς τόν τόπον τους; Καί γιατί µακροθυµεÃ στόν ΟΗΕ 
(zΑντίχριστο), ¦φ’ Óσον Ò Χριστός βασιλεύει ³δη •πό τό 1914 κι’ εÇµαστε τώρα εÆς τό 1992! 

Κυρία: - Κι’ ¦γώ σς ¦ρωτä γιατί; Καί γιατί νά ¦νεργ−ται º •πελευθέρωσις τοØ 
zIσραήλ µέσω τäν Óπλων, ¦φ’ Óσον º βασιλεία τοØ ΧριστοØ §χει •ρχίσει •πό τό §τος 1914; 
Μήπως κρύπτεται Ò zIησοØς ³ φοβται τούς ¦χθρούς του zIουδαίους; }Η φοβται τόν 
zΑντίχριστον-Ο.Η.Ε.; 

Ρούθ: - zIδού º µυθολογία τäν Μαρτύρων τοØ zIεχωβ! 
Κυρία: - zΑκριβäς, •γαπητή µου Ρούθ, Óπως τό εÉπες: {Η µυθολογία τäν Μαρτύρων 

τοØ zIεχωβ, οÊ ÒποÃοι θέλησαν νά προσδιορίσουν τήν κάθοδον τοØ zIησοØ βάσει τäν 
©βδοµήκοντα ©βδοµάδων τοØ ∆ανιήλ δίδοντας φανταστικές κι’ •κατανόητες ©ρµηνεÃες κι’ Ðχι 
βάσει τäν σαφäν λόγων τοØ Παύλου καί τοØ Æδίου τοØ Κυρίου µας zIησοØ ΧριστοØ. {Ο 
¦ρχοµός τοØ Κυρίου µας σηµαίνει τό τέλος τοØ zΑντιχρίστου καί τäν προσκυνητäν του. 
∆ηλαδή τό τέλος τ−ς “Μεγάλης Θλίψεως” καί τήν •ρχή τ−ς βασιλείας τοØ zIησοØ. Μέ –λλα 
λόγια οÛδέποτε κατ−λθε Ò zIησοØς καί δή τό §τος 1914 •οράτως (!). ∆ιότι Óταν κατέλθη “θέλει 
¦λθεÃ οàτω, καθ’ Óν τρόπον ε Ç δ ε τ ε αÛτόν πορευόµενον εÆς τόν οÛρανόν” προήγγειλον –γγελοι 
στούς µαθητάς τοØ zIησοØ, οÊ ÒποÃοι •τένιζαν τόν zIησοØν •νερχόµενον στούς οÛρανούς, 
Óπως µς περιγράφει Ò Λουκς στό α’ κεφάλαιον τäν Πράξεων. 

∆άσκαλος: - Καί τώρα µία τελευταία ¦ρώτησι. zΕπειδή –κουσα Óτι δέν ¦πικρατεÃ º 
αÛτή γνώµη περί τοØ Παρακλήτου εÆς Óλα τά δόγµατα, δέν ξέρω τί νά πιστέψω. Πäς ¦σεÃς 
δέχεσθε τόν Παράκλητον, ñς πρόσωπον º ñς ¦νεργό δύναµι τοØ ΘεοØ; 

Κυρία: - {Οπωσδήποτε Ò Παράκλητος εÉναι º ¦νεργός δύναµις τοØ ΘεοØ. ∆ιότι ¦νεργεÃ 
ñς δύναµις •λλά συγχρόνως εÉναι καί πρόσωπον. {Ο zIησοØς Óταν Òµιλ− περί τοØ 
Παρακλήτου δηλώνει πρόσωπον. “~Οταν §λθ® ¦κεÃνος… zΕκεÃνος θέλει δοξάσει ¦µέ… Θέλω 
πέµψει αÛτόν πρός ¦σς…  ∆ιότι δέν θέλει λαλήσει •φ’ ©αυτοØ •λλά Óσα –ν •κούσ® θέλει 
λαλήσει καί θέλει •ναγγείλει τά µέλλοντα”(Ιωάν.ις΄12-15). 

ΟÊ λέξεις “zΕκεÃνος”, “ΑÛτόν”, “•φ’ {ΕαυτοØ”, δηλώνουν στήν {Ελληνική, στήν 
Òποίαν ¦γράφη º Καινή ∆ιαθήκη, πρόσωπον. Καί δέν εÉναι •ντωνυµίες γένους οÛδετέρου. Πäς 
εÉναι δυνατόν, λοιπόν, νά εÉναι πλäς ¦νεργός δύναµις ¦φ’ Óσον ßπάρχει συµµετοχή θελήσεως 
καί προσωπικ−ς εÛθύνης τοØ {Αγίου Πνεύµατος στό §ργο τ−ς zΕκκλησίας τοØ ΧριστοØ, καθώς 
¦κφράζουν τά λόγια τοØ zIησοØ Óταν Òµιλ− περί τοØ Παρακλήτου; 

∆άσκαλος: - Πράγµατι, º •πρόσωπος ¦νεργός δύναµις πäς θά ¦ξέφραζε γνώµη καί 
θέλησι καί συµµετοχή στό §ργο τ−ς zΕκκλησίας; 

Ρούθ: - ΑÛτά δυστυχäς κι’ –λλα πολλά Æσχυρίζονται οÊ µάρτυρες. Κι’ Ðχι µόνον 
πιστεύουν Óτι τό ~Αγιο πνεØµα εÉναι •πρόσωπος ¦νεργός δύναµις, ñς τό ²λεκτρικόν ρεØµα, 
•λλά πιστεύουν Óτι κι’ Ò Χριστός δέν εÉναι παρά Ò •ρχάγγελος Μιχαήλ. ∆ηλαδή εÉναι ªνα 
κτίσµα τοØ ΘεοØ κι’ Ðχι Ò πρωτότοκος ΥÊός καί µονογενής αÛτοØ ΥÊός, ñς διακηρύττει Ò 
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Λόγος Του στό πασίγνωστον πρäτον κεφάλαιον τ−ς πρός {Εβραίους ¦πιστολ−ς: “∆ιότι πρός 
τίνα τäν •γγέλων εÉπε ποτέ “ΥÊός µου εÉσαι σύ, ¦γώ σήµερον σέ ¦γέννησα; Καί περί µέν τäν 
•γγέλων, λέγει: {Ο ποιäν τούς •γγέλους αÛτοØ πνεύµατα… Περί δέ τοØ ΥÊοØ, “{Ο θρόνος σου, 
ì Θεέ!” (Εβρ.α΄5-8). 

Πώλ: - ∆υστυχäς οÊ πλάνες τäν “Μαρτύρων τοØ zIεχωβ” εÉναι πολλές καί φοβερές. 
∆ιδάσκονται δ−θεν τήν •λήθεια τοØ ΘεοØ •π’ τόν “πιστόν καί φρόνιµον δοØλον” •λλά Ðχι •π’ 
τήν Çδια τήν Βίβλον. ΑÛτός εÉναι γι’ αÛτούς Ò µόνος ¦κπρόσωπος τοØ ΘεοØ κι’ Ò ©ρµηνευτής 
τäν Γραφäν. ΟÛδέποτε διερωτήθησαν µήπως πρόκειται περί ψευδοδιδασκάλου ³ 
ψευδοπροφήτου. ~Ολοι τους εÉναι τόσον πεπεισµένοι γι’ αÛτόν, γι’ αÛτό δέ καί δέν ¦ρευνοØν 
τάς Γραφάς κι’ •πό µόνοι των. ΟÜτε γνωρίζουν καί κατανοοØν πάντοτε τήν Βιβλικήν 
Òρολογίαν, òστε νά εÉναι σέ θέσι νά ¦λέγχουν τόν ßποτιθέµενον “Πιστόν καί Φρόνιµον 
∆οØλον”. {Η δέ γοητεία πού •σκοØν λογω τ−ς ©νότητος καί τ−ς •λληλεγγύης των εÉναι µεγάλη. 
ΕÇθε Óλος Ò κόσµος νά µσαν Μάρτυρες στήν πρακτική ζωή τ−ς •λληλεγγύης των •λλά Ðχι στήν 
©ρµηνεία τäν Γραφäν. ΟÊ ©ρµηνεÃες των εÉναι καταδικασµένες •π’ τόν Λόγον τοØ ΘεοØ καί 
εÉναι πρός θάνατον… 

Ρούθ: - ΑÛτή εÉναι º •λήθεια γιά τούς Μάρτυρες τοØ zIεχωβ, Óπως εÇπατε. }Εχουν 
•λληλεγγύη µεγάλη κι’ εÉναι ©νωµένοι γι’ αÛτό καί ¦πιχειρηµατολογοØν κατά τäν λοιπäν 
δογµάτων, πού εÉναι διχασµένα. zΕν τούτοις, δέν ©ρµηνεύουν Ïρθäς τάς Γραφάς καί πλανοØν 
τούς •γνοοØντας τάς Γραφάς. Κι’ ¦γώ τό Çδιο λάθος §κανα, ñς µάρτυς τοØ zIεχωβ πού ³µουν. 
}Εκανα τόν δάσκαλο στούς –λλους καί πήγαινα •πό σπίτι σέ σπίτι, χωρίς νά §χω διαβάσει καί 
καταλάβει προσωπικäς τήν Βίβλον. ‚Ηµουν τόσο πεπεισµένη γιά τήν γνäσι τ−ς •λήθειας τοØ 
“πιστοØ καί φρονίµου δούλου”, òστε τόν εÉχα •πόλυτα ¦µπιστευθεÃ. ~Οταν µίαν ºµέρα Ò Θεός 
µέ –γγιξε µ’ ªνα Του λόγο, πού µοØ εÉπε º κυρία Σοφία, τήν Òποίαν εÉχα ¦πισκεφθ− κατά τήν 
συνήθεια τäν “Μαρτύρων” νά τήν εÛαγγελίσω. ~Οτι: “ΟÊ υÊοί τοØ ΘεοØ εÉναι διδακτοί ΘεοØ” 
(Ιωάν.ς΄45). Τότε, διά πρώτην φορά, –στραψε φäς στό πνεØµα µου καί κατεννόησα πλά Óτι 
µόνον τό πνεØµα τοØ ΘεοØ εÉναι Ò ρµόδιος ßπεύθυνος ©ρµηνευτής τäν Γραφäν διά τά παιδιά 
τοØ ΘεοØ κι’ Ðχι Ò δ−θεν “πιστός καί φρόνιµος δοØλος”. Κι’ Óτι §πρεπε καί µόνη µου, Ðχι 
κατευθυνόµενη •πό –λλους κι’ •πό περιοδικά, νά διαβάζω τήν Γραφή. zΕάν ³θελα νά µάθω 
τήν •λήθεια, §πρεπε •πό πρäτο χέρι, τοØ ΘεοØ, νά τήν µάθω, πού εÉναι Ò Λόγος του. Καί 
διεπίστωσα Óτι, ¦γώ º Μάρτυς τοØ zIεχωβ, δέν ³ξερα τήν Γραφή µου, Óσον º κ. Σοφία πού 
δέν µτο º Μάρτυς τοØ zIεχωβ •λλά µελετοØσε τήν Γραφή της προσωπικäς καί τήν ³ξερε 
καλά. Κι’ εÛχαριστä τώρα τόν Θεόν πού µ’ §φερε στόν δρόµο της κι’ §µαθα τήν •λήθεια κι’ 
¦γώ •π’ τήν Çδια τήν Γραφή. 

Κυρία: - zΑλλά κι ¦γώ πρέπει νά Òµολογήσω, Óτι κάποτε ¦διάβασα τά βιβλία τäν 
“Μαρτύρων” •πό περιέργεια καί πνεØµα εÆλικρινοØς ¦ρεύνης. Κι ¦µελέτησα καί τήν Βίβλον 
•πό •ντίδρασι σ’ αÛτούς διότι δέν µποροØσα νά δεχθä ñρισµένα σηµεÃα. Θέλησα, λοιπόν, νά 
τούς •ντιµετωπίσω •ρνητικäς διότι δέν ¦δεχόµουνα τό περί τ−ς βασιλείας τοØ zIησοØ καί –λλα 
τινα. Τά ¦θεωροØσα λίγο µυθολογία. zΑλλ’ αÛτό ßπ−ρξε κι’ º •φορµή νά µάθω τήν •λήθεια 
•πό πρäτο χέρι, πού εÉναι º Γραφή. {Ο Θεός µ’ §ρριξε στήν… “παγίδα” Του καί µ’ §σωσε. Κι’ 
º παγίδα του µταν νά µάθω, §στω κι’ •πό •ντίδρασι. Κι’ §µαθα! }Εµαθα τήν •λήθεια Του, 
Óπως zΕκεÃνος µς τήν διδάσκει διά τäν Γραφäν κι’ Ðχι µέσω δορυφόρων… 

{Ο •πόστολος ΠαØλος – συνέχισε º γιαγιά του γιατροØ - µς ¦νηµερώνει Óτι “… αÛτό 
τό πνεØµα Êκετεύει ßπέρ ºµäν διά στεναγµäν •λαλήτων” (Ρωµ.η΄26). Πäς Êκετεύει, ñς 
κοµπιοØτερ; Πäς ÒµιλεÃ; Πäς διδάσκει τήν •λήθεια; Πäς ¦λέγχει τόν κόσµον περί µαρτίας; 
Πäς •ναγγέλλει τά µέλλοντα; {Ως µία •πρόσωπος ¦νεργός δύναµις; Χωρίς τήν προσωπικήν 
Του συµµετοχήν καί θέλησι στό §ργον τ−ς zΕκκλησίας τοØ ΧριστοØ; Πäς λοιπόν “Τό αÛτό 
πνεØµα διανέµει Æδία εÆς ªκαστον, καθώς θέλε….” (Α΄Κορ.ιβ΄11) Πäς “θέλει”, ñς κοµπιοØτερ 
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προγραµµατισµένο ¦άν δέν εÉναι πρόσωπον; Καί πäς ñµίλησε τό πνεØµα τό ~Αγιον πρός τόν 
Φίλιππον, ñς κοµπιοØτερ; {Ο Παράκλητος, λοιπόν, εÉναι µία θεία προσωπικότης, •όρατη µέν 
ñς παρουσία, Ïρατή δέ µέσω τäν ¦κδηλώσεων Του καί τäν λόγων τοØ zIησοØ. {Ο 
Παράκλητος, –ν καί ¦νεργ− ñς ¦νεργός δύναµις εÉναι συγχρόνως πρόσωπον, κι’ §χει τήν 
εÛθύνη τ−ς zΕκκλησίας τοØ ΧριστοØ! 

{Ο δάσκαλος τήν –κουσε µέ πολλή προσοχή καί γιά πρώτη φορά ¦ννόησε τόσον πλά 
τήν •λήθεια περί {Αγίου Πνεύµατος καί τήν σηµασία τ−ς παρουσίας Του στό §ργον τ−ς 
zΕκκλησίας τοØ ΧριστοØ! {Ως καί τήν •νάγκη τ−ς •οράτου παρουσίας Του ¦ν τè κόσµå πρός 
§λεγχο γιά τή µετάνοια καί σωτηρία τäν •νθρώπων. 

Κυρία: - {Ο Παράκλητος δέν εÉναι {Υπουργός –νευ χαρτοφυλακίου ³ Ò ¦πίτιµος 
δόκτωρ τοØ ΘεοØ στήν ζωή τäν πιστäν. {Ο Παράκλητος εÉναι τό ¦νεργοØν πνεØµα τ−ς 
δυνάµεως τ−ς zΑναστάσεως τοØ ΘεοØ καί τ−ς •ληθείας Του καί συγχρόνως προσωπικäς 
ßπεύθυνος στήν πορεία τοØ §ργου τ−ς zΕκκλησίας. Κι’ Ðχι µιά •πρόσωπος κι’ •νεύθυνος 
¦νεργός δύναµις. “…συµφέρει εÆς ¦σς νά •πέλθω ¦γώ. zΕάν δέν •πέλθω, Ò Παράκλητος δέν 
θέλει ¦λθεÃ πρός ¦σς…” (Ιωάν.ις΄17) εÉπε Ò zIησοØς πρός τούς µαθητάς Του. “zΕκεÃνος θέλει 
δοξάσει ¦µέ διότι ¦κ τοØ ¦µοØ θέλει λάβει καί •ναγγείλει πρός ¦σς” (Ιωάν.ις΄14). 

∆άσκαλος: - Καί µία τελευταία ¦ρώτησι: Ποία εÉναι º γνώµη σας γιά τό “Σύµβολο τ−ς 
Πίστεως”; 

Κυρία: - Τό θεωρä •πολύτως ¦µπνευσµένο •π’ τόν ~Αγιον Λόγον τοØ ΘεοØ! 
{Ο δάσκαλος πολύ Êκανοποιηµένος τήν εÛχαρίστησε πάλι. 
~Ολοι τους ¦σηκώθηκαν καί µέ δύο λόγια προσευχ−ς ¦κ µέρους τοØ Τόµ •πεχώρησαν. 

“ΕÆς τό ¦πανειδεÃν”, εÉπε Ò Πώλ σ’ Óλους µέ µία ¦λαφρά ßπόκλισι καί •πεχώρησε πρäτος. 
{Οµοίως καί Ò δάσκαλος, •φοØ ¦χαιρέτησε διά χειραψίας τήν γιαγιά τοØ γιατροØ, •κολούθησε 
τόν Τόµ στό δωµάτιο πού τοØ εÉχαν ©τοιµάσει. ‚Ηταν πραγµατικά πολύ κουρασµένος κι’ 
•ποζητοØσε τούτη τήν •ποµόνωσι. Πρίν τοØ κλείσει τήν πόρτα πίσω του τόν –κουσε νά τόν 
προτρέπη: “ΦροντÃστε τόν ©αυτόν σας. ΑÛτή º πόρτα ¦κεÃ εÉναι τοØ λουτροØ. Στήν ντουλάπα 
καί στά συρτάρια τοØ κοµοØ θά βρ−τε Ó,τι σς χρειάζεται”. 
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ΚΕΦΑΛΑIΟΝ 20ον 
 

Νέα συνοµιλία µέ τήν zΗχώ του 
 

ΕΜΕIΝΕ µόνος σ’ ªνα εÛρύχωρο πολυτελές δωµάτιο πού φωτίζονταν •πό µιά µεγάλη 
µπαλκονόπορτα. zΕπλησίασε καί τήν –νοιξε νά κοιτάξη §ξω. ~Ενα πύρινο χαµόγελο τόν 
ßπεδέχθη ¦νός τεραστίου δίσκου, Ò ÒποÃος ¦πρόβαλλε µέσα •πό τά κλώνια καί τίς σιλουέττες 
τäν δένδρων, πού κατέβαινε •ργά στό ξέφωτο τοØ βάθους. {Ο »λιος §δυε. Κι’ º ºµέρα §µοιαζε 
•νοιξιάτικη κι’ –ς µταν χειµäνας. 
 {Η ²ρεµία καί τό µαγευτικό χαµόγελο τοØ πύρινου δίσκου, τοØ ¦θύµισαν τ’ •ξέχαστα 
δειλινά τοØ χωριοØ του, Óταν νέος ¦ρέµβαζε στήν βεράντα τοØ µικροØ του σπιτιοØ καί 
σιγοµουρµούρισε λίγους στίχους •πό µιά στροφή ποÞχε γράψει Ò Çδιος τότε στά ξένοιαστα 
νειάτα του γεµάτα Ðνειρα κι’ ¦λπίδες. 
“Τ’ Ðνειρό µου εÉδα βάρκα 
νά κυλ µέσ’ τά νερά 
στούς •πέραντους τούς κόσµους 
µέ τ’ •στέρια συντροφιά”. 
 Ξανάνοιωσε τόση εÛτυχία καί χαρά! ~Οπως τότε κι’ •φέθηκε νά κοιτάζη τό µαγευτικό 
αÛτό δειλινό. }Εµενε •κίνητος ν’ •γναντεύη πέρα •π’ τόν κόσµο τäν αÆσθήσεών του. }Ετσι 
παραδοµένος στόν ρεµβασµόν του ξεπήδησαν πάλι Ïλίγοι στίχοι •π’ τά χείλη του. 
“‚Ω Θεέ µου! Τί µαγεία! 
ΕÉν’ º πλάσι Σου γιά µς. 
Κάθε πέτρα, κάθε φύλλο 
µοØ µιλοØν πäς µ’ •γαπς!” 
 
 Χαµογέλασε µέ τόν ©αυτόν του πού §µενε ροµαντικός πάντα καί λάτρης τοØ ñραίου καί 
τ−ς ζω−ς! Καί ξαναγύρισε τό βλέµµα του µέσα στό πολυτελές κι’ ñραÃο αÛτό δωµάτιο πού θά 
τόν φιλοξενοØσε καί τό ¦θαύµασε. “Πόση εÛτυχία!”, µουρµούρισε. “zΑπίστευτο!... 
zΕλεύθερος! Καί γιατί τώρα;” {Ο λογισµός του στάθηκε στό “γιατί;”. ~Ενα πέπλο τόν ¦τύλιξε 
κι’ αÆσθάνθηκε παράδοξα µέσα σέ τούτη τήν πολυτέλεια πού ξαφνικά βρέθηκε, àστερα •π’ τό 
βρώµικο κελλί τ−ς φυλακ−ς του. “∆έν σοØ ταιριάζει”, εÉπε στόν ©αυτόν του. ΕÉσαι µιά 
παραφωνία ¦δä µέσα. ∆έν εÉσαι παρά ªνας •σήµαντος δάσκαλος πού περάσες τήν ζωή σου 
µέσα στήν φυλακή. Καί γιατί τώρα; Κι’ Ðχι τότε πού τά διψοØσες σάν διψασµένη γ−, “τήν 
Óµορφη ζωή”; 

zΗχώ: - Γιατί τώρα σοØ πρέπουν. 
∆άσκαλος: Καί γιατί τώρα µοØ πρέπουν; Τήν ¦ρώτησε ξαφνιασµένος. Τήν εÉχε ¦ντελäς 

ξεχάσει. Καί νά πού τοØ τήν ξαναθύµισε º φωνή της. 
zΗχώ: - Γιατί τώρα πέθανες γι’ αÛτά… 
∆άσκαλος: - Πäς πέθανα γι’ αÛτά; Μέ σαστίζεις… 
zΗχώ: - Ναί, πέθανες! Τ’ •πήντησε πάλι χαρούµενα. Καί σύ τό ξέρεις πώς πέθανες. 
∆άσκαλος: - ∆υσκολεύοµαι νά σέ καταλάβω… 
zΗχώ: - Κι’ Óµως µέ καταλαβαίνεις! zΕσύ τώρα δέν ζ−ς πλέον γι’ αÛτά. {Ο Θεός σοØ 

τά προσφέρει. ~Ο,τι βλέπεις κι Ó,τι χαίρεσαι τώρα εÉναι •π’ τό χέρι τοØ ΘεοØ γιά σένα. 
∆άσκαλος: - Μλλον §χεις δίκιο. Ναί! ∆έν ζä πλέον γι’ αÛτά. }Εχω πεθάνει! 
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Προχώρησε •ργά πρός τήν πόρτα τοØ λουτροØ καί τήν –νοιξε. ~Ενας Çλιγγος ταραχ−ς τόν 
¦τύλιξε καί τήν ξανάκλεισε. 

zΗχώ: - Τί §παθες; Τί σοØ συµβαίνει; 
∆άσκαλος: - ∆έν ξέρω. Τά χάνω µ’ Óτι βλέπω. Τέτοιο πλοØτο µόνον στά παλάτια 

βλέπεις. 
zΗχώ: - Καί σέ τροµάζουν τά παλάτια; 
∆άσκαλος: - Ναί! τώρα µέ τροµάζουν! Μέ τροµάζουν Óλα, δέν τά θέλω τώρα τά 

παλάτια… 
zΗχώ: - Καϋµένε, δάσκαλε, πόσο –λλαξες! Συνήθισες στή φτώχεια καί στή δυστυχία 

καί τροµάζεις τά πλούτη καί τήν εÛτυχία! 
∆άσκαλος: - ∆έν τά φοβµαι. ∆ιεµαρτυρήθη §ντονα. Τά µισä! ∆έν τά θέλω πιά! αÛτά µ’ 

¦σκότωσαν καί µ’ §ρριξαν στή φυλακή! 
zΗχώ: - Καϋµένε δάσκαλε! ∆έν σ’ ¦σκότωσαν αÛτά •λλά τό πάθος σου γι’ αÛτά! 

ΑÛτοκτόνησες γι’ αÛτά. Γιατί τά’ παιρνες µέ τό χέρι σου κι’ Ðχι •π’ τό χέρι τοØ ΘεοØ! Τά 
ζητοØσες ¦κεÃ πού δέν ßπ−ρχαν. zΕκεÃ πού δέν σοØ •ν−καν. zΕνä, τώρα, zΕκεÃνος σοØ τά 
προσφέρει. Σήκω, λοιπόν, καί πήγαινε στό λουτρό νά φροντίσης τόν ©αυτόν σου, Óπως σέ 
προέτρεψε Ò Τόµ. 

{Ο δάσκαλος σηκώθηκε πάλι •π’ τή θέσι του καί δειλά-δειλά ξανάνοιξε τήν πόρτα τοØ 
λουτροØ. 

∆έν ξέρω –ν βλέπω λουτρό ³ σαλόνι •νακτόρου. Κοίταξε κι ¦σύ καί πές µου –ν δέν 
όνειρεύοµαι, τ−ς εÉπε φοβισµένα. 

zΗχώ: - Καί βέβαια βλέπω Ó,τι βλέπεις. Κι’ –ν δέν •ντέχεις τώρα τόν ¦πίγειο πλοØτο 
©νός λουτροØ, ¦πειδή µσουν κατάδικος καί νοιώθεις πολύ βρώµικος, πäς θ’ •ντέξης τόν 
οÛράνιο πλοØτο καί τήν γιότητα τοØ ΘεοØ ñς µαρτωλός πού §ζησες; 

Τά λόγια τ−ς zΗχοØς του τόν •φώπλισαν γιά λίγο καί ξαναγύρισε στό λουτρό µέ πιό 
θάρρος. Τά µάτια του –ρχισαν •ργά-•ργά νά συνηθίζουν αÛτή τήν πολυτέλεια τοØ πλούτου. 
Καθρέπτες, µάρµαρα-χρυσοί λουτ−ρες, Óλα –στραφταν µέσα σέ λευκό καί γαλάζιο φόντο µέ 
πολύχρωµες •νταύγειες πού §διναν µιά λουλουδένια αÇσθησι. Σαστισµένος τά κοιτοØσε κι’ 
§κανε σύγκρισι µέ τήν πλότητα τοØ χωριοØ του καί τήν •θλιότητα τ−ς φυλακ−ς του. Καί τώρα 
θά §παιρνε τό λουτρό του σ’ ªνα λουτρό Ïνείρου. “zΟνειρεύοµαι! “ ξανάπε στόν ©αυτόν του καί 
θέλησε πάλι νά φύγη νά µή βλέπη τούτη τήν πολυτέλεια πού τόν ¦ταπείνωνε στά Çδια του τά 
µάτια. 

zΗχώ: - ΠοØ πς; Πρέπει νά πλυθ−ς. ∆έν µπορεÃς νά κοιµηθ−ς σέ καθαρά σεντόνια. 
}Ετσι βρώµικος θά φαν−ς καθυστερηµένος καί •νόητος – –κουσε τήν zΗχώ του νά τόν 
παρατηρή αÛστηρά. 

∆άσκαλος: - ∆έν πειράζει. Θά κοιµηθä στό πάτωµα, τ−ς •πήντησε •γανακτισµένος γιά 
τά λόγια καί τήν ¦πιµονή της. 

zΗχώ: - Τό χειρότερο γιά σένα εÉναι πού περιφρονεÃς τόσο πολύ τόν ©αυτόν σου τώρα 
καί τροµάζεις τήν •λλαγή τ−ς ζω−ς σου. Προτιµς νά µείνης στόν κόσµο πού ³σουνα τ−ς 
βρωµις καί τ−ς •θλιότητος; }Η µήπως δέν •ντέχεις νά δεχθ−ς τήν τιµή καί τήν •γάπη τοØ 
οÛράνιου Πατέρα γιά σένα; 

{Ο δάσκαλος •πεστοµώθη καί πάλι •πό τήν zΗχώ του κι’ §µενε •ναποφάσιστος Óταν 
τόν •πέσπασε ªνας ¦λαφρός κτØπος στήν πόρτα τοØ δωµατίου του. “zΕµπρός”, εÉπε καί 
τινάχθηκε σάν µικρό •γρίµι πού φοβται. Στό –νοιγµα τ−ς πόρτας φάνηκε º Ρούθ µέ κάτι 
προσόψια νά κρατ στά χέρια της. Προχώρησε µέσα καί τ’ –φησε ¦πάνω στό τραπεζάκι τοØ 
λουτροØ. Κι àστερα µέ κάποια ¦νοχή γύρισε πρός τόν δάσκαλο καί τοØ εÉπε: “Συγγνώµη, Κύριε, 
πού σς ¦νόχλησα •λλά εÉχα λησµονήσει νά σς φέρω τά προσόψια”. 
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∆άσκαλος: - ∆έν πειράζει, •πάντησε βιαστικά. ∆έν µοØ χρειάζονται τόσα πολλά 
προσόψια… δέν…, - σταµάτησε •πότοµα σάν νά §καµε κόπο νά συνεχίση. 

{Η Ρούθ κατάλαβε καί τοØ χαµογέλασε. Μή σς τροµάζει, Κύριε. ∆έν µς δίδετε 
¦νόχλησι. Πρέπει νά φροντίσετε τόν ©αυτόν σας. ΑÛτό θά δώση µεγάλη χαρά σέ σς, σέ µς… 
καί στόν Θεόν! 

∆άσκαλος: - Καί στόν Θεόν; zΕρώτησε ξαφνιασµένος. 
Ρούθ: - Βεβαίως. Κατά πρäτον λόγον γιά τόν Θεόν πρέπει νά εÇµεθα καθαροί. Τό 

λουτρό τοØ σώµατος εÉναι θέληµα τοØ ΘεοØ! “...καί λελουµένοι τό σäµα µέ àδωρ καθαρόν… 
(Εβρ.ι΄22) µς προτρέπει Ò Λόγος τοØ ΘεοØ. {Ο Θεός µς θέλει καθαρούς καί στό πνεØµα καί 
στό σäµα. {Η Ρούθ §κανε µιά εÛγενική ßπόκλισι καί βγ−κε •πό τό δωµάτιο. 

{Ο δάσκαλος §µεινε καί πάλι σαστισµένος κι’ §κπληκτος. ΟÛδέποτε εÉχε •κούσει ³ 
σκεφθεÃ Óτι §πρεπε νά ¦µφανίζεται καί στό σäµα καθαρός ¦νώπιον τοØ ΘεοØ! Πίστευε Óτι τόν 
Θεόν τόν ¦νδιέφερε µόνον τό πνεØµα τοØ •νθρώπου. Καί τώρα, διά πρώτην φοράν, ¦µάθαινε Óτι 
§πρεπε καί στό σäµα νά παρουστάζεται καθαρός ¦νώπιον τοØ ΘεοØ Του! Καί τό λίγο φäς πού 
§παιρνε τόν ¦σάστιζε γιά τήν –γνοιά του καί τόν §δειχνε πιό πτωχό κι’ –ξεστο στά µάτια του. 
}Εχωσε τό κεφάλι του µέσα στά χέρια του µέ διάθεσι νά κλάψη. }Ενοιωθε πιό γελοÃος •πό 
πρίν. 

zΗχώ: - zΕάν, λοιπόν, Ò κάθε πιστός εÉναι ªνας ναός τοØ {Αγίου Πνεύµατος, κατά τήν 
διακήρυξι τοØ Παύλου, δέν πρέπει, λοιπόν, νά φροντίσης κι’ ¦σύ τό σäµα σου, ñς ναόν τοØ 
{Αγίου Πνεύµατος; 

∆άσκαλος: - Τί εÉπες; 
zΗχώ: - ΑÛτό ποØ –κουσες! {Ο ΠαØλος, σς ¦ξήγησε Ò γιατρός, ÒµιλεÃ καί περί τ−ς 

καθαρότητος τοØ σώµατος διότι εÉναι ναός τοØ {Αγίου Πνεύµατος. 
{Ο Çδιος κτύπος ξανακούστηκε στήν πόρτα καί φάνηκε πάλι º Ρούθ. Σς §φερα καί τό 

σαποØνι! Στάθηκε λίγο διστακτική καί τόν ¦κοίταξε ¦πίµονα. 
∆άσκαλος: - Σ’ εÛχαριστä Ρούθ. Θά κάνω Ó,τι πρέπει. Θά τόν φροντίσω τόν ©αυτόν 

µου… τόν ναόν τοØ ΘεοØ… Σς εÛχαριστä γιά Óλα… εÉσθε Óλοι σας πολύ καλοί µαζί µου. 
Ρούθ: - ~Οπως κι’ Ò Θεός µαζί µας. ΕÉναι πολύ καλός! Πάρα πολύ καλός! Καί µς 

•γαπ! }Εφυγε χωρίς νά προσθέση τίποτε –λλο κλείνοντας τήν πόρτα πίσω της. zΑλλά 
•κριβäς τότε –κουσε τήν φωνή τοØ δασκάλου •πό µέσα νά τήν καλή. {Η Ρούθ ξαναµπ−κε στό 
δωµάτιο κι’ ¦στάθηκε περιµένοντας νά τόν •κούση γιατί τήν ¦φώναξε. {Ο δάσκαλος, 
•ναστατωµένος Óπως µταν, τήν ¦ρώτησε •πότοµα: {Υπάρχει λόγος ΘεοØ πού µς διαβεβαιώνει 
Óτι εÇµεθα Ò ναός τοØ {Αγίου Πνεύµατος; 

Ρούθ: - Βεβαίως. 
∆άσκαλος: - ΠοØ βρίσκεται; 
Ρούθ: - {Ο ªνας λόγος τοØ ΘεοØ βρίσκεται στήν Α’ Κορινθίους κεφάλαιον ς’ καί 

¦δάφιον 19 κι’ Ò –λλος στό κεφάλαιο γ’ καί ¦δάφιο 16. 
∆άσκαλος: - ΕÛχαριστä, Ρούθ. 
ΡοØθ: - Σς παρακαλä, Κύριε δάσκαλε, εÉναι χαρά µου νά σς βοηθήσω εÆς Ó,τι §χετε 

•νάγκη. Μήπως θέλετε νά σς τά διαβάσω; 
∆άσκαλος: - Καί βέβαια, θά µοØ §κανες χάρι. ∆έν εÉµαι •κόµη συνηθισµένος νά τά 

βρίσκω. 
{Η Ρούθ §φυγε κι ¦πέστρεψε µέ τήν Γραφή της. Τήν –νοιξε καί βρ−κε •µέσως τά µέρη 

πού §πρεπε νά διαβάση. zΑργά-•ργά º Ρούθ, καί τονίζοντας τίς λέξεις, –ρχισε νά τοØ διαβάζη: 
“}Η δέν ¦ξεύρετε Óτι τό σäµα σας εÉναι ναός τοØ {Αγίου Πνεύµατος τοØ ¦ν ßµÃν τό ÒποÃον §χετε 
•πό ΘεοØ καί δέν εÉσθε κύριοι ©αυτäν; ∆ιότι ²γοράσθητε διά τιµ−ς. ∆οξάσατε λοιπόν τόν Θεόν 
διά τοØ σώµατός σας καί διά τοØ πνεύµατός σας, τά ÒποÃα εÉναι τοØ ΘεοØ“ (Α΄Κορ.ς΄19). “∆έν 
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¦ξεύρετε Óτι εÉσθε ναός ΘεοØ καί τό πνεØµα τοØ ΘεοØ κατοικεÃ ¦ν ßµÃν; zΕάν τις φθείρη τόν ναόν 
τοØ ΘεοØ τοØτον θέλει φθείρει Ò Θεός. ∆ιότι Ò ναός τοØ ΘεοØ εÉναι γιος, Óστις εÉσθε σεÃς” 
(Α΄Κορ.γ΄16-17). 

{Η Ρούθ §κλεισε τήν Βίβλον της κι’ ¦κοίταξε τόν δάσκαλον. zΕκεÃνος §µεινε σιωπηλός 
χωρίς νά τήν κοιτάζη. {Ο φόβος κι º §κπληξις εÉχαν ζωγραφισθ− στά µάτια του. Καί θά εÉχε 
πανικοβληθ− γιά τό παρελθόν του, ¦άν τήν Çδια στιγµή δέν –κουγε πάλι τήν φωνή τ−ς zΗχοØς 
του: 

zΗχώ: - {Η Ρούθ §χει δίκιο. {Ο Θεός εÉναι πολύ καλός!... Χρόνια καί χρόνια σ’ 
¦περίµενε νά γίνης ªνας νέος –νθρωπος. Πρέπει τώρα νά ξεχάσης τόν παληό σου ©αυτόν. 
Πρέπει νά γίνης νέο κτÃσµα καί στό παρουσιαστικό σου, καθώς ταιριάζει σ’ ªνα παιδί ΘεοØ! 
ΕÉσαι ªνας πρίγκιπας τ’ οÛρανοØ! ∆έν µπορεÃς νά συνεχίσης νά µένης φυλακισµένος γιά πάντα 
µέσα στίς •ναµνήσεις τοØ µαρτωλοØ σου παρελθόντος καί τ−ς φυλακ−ς πού §ζησες. Μή 
λησµονεÃς τήν Êστορία τοØ •σώτου. Πäς Ò πατέρα του τόν ßπεδέχθη καί πäς τόν ¦στόλισε; Μέ 
τήν καλλίτερη, τήν πρώτη στολή πού εÉχε. Πόσον µλλον ªνα παιδί ΘεοØ, ñς οÛράνιο 
βασιλόπουλο. Πρέπει νά ζήσης τήν νέα σου ζωή ñς πρίγκιπας καί στήν ¦µφάνισι καί στό 
πνεØµα καί στήν συµπεριφορά σου. ΕÉσαι πλέον παιδί ΘεοØ! ΕÉσαι νέον κτÃσµα γιά τόν Θεόν. 
~Ο,τι ßπ−ρξε •νήκει στό παρελθόν. Ξέχασέ το. {Ο Θεός §θαψε τό παρελθόν σου “στά βάθη τ−ς 
θαλάσσης διά νά µή τό ¦νθυµ−ται πλέον” (Μιχ.ζ΄19). 

∆άσκαλος: - }Εχεις δίκιο. Μόνο πού Ò Χριστός •ποκαλοØσε τούς Φαρισαίους “τάφους 
•σβεστωµένους” (Ματ.κγ΄27) γιατί ¦καθάριζαν τό §ξωθεν τοØ ποτηρίου. Κι’ ¦γώ θέλω τό 
§σωθεν τοØ ποτηρίου µου νά εÉναι καθαρόν. 

zΗχώ: - zΑλλά καί τό §ξωθεν, δάσκαλε, τόν διέκοψε •πότοµα º zΗχώ του. Κι’ αÛτό 
σοØ ζητ Ò Θεός. Καί µή κάνης σύγχυσι µεταξύ τοØ λόγου τ−ς Ρούθ καί τ−ς ßποκρισίας τäν 
Φαρισαίων, τήν Òποίαν ßπονοοØσε Ò Χριστός. {Ο ΠαØλος προέτρεπε τούς πιστούς νά σέβωνται 
καί τό σäµα, ñς ναόν τοØ {Αγίου Πνεύµατος! Καί τούς ¦σοβάρευσε µέ τήν ßγείαν των: “...¦άν 
τίς φθείρη τόν ναόν τοØ ΘεοØ τοØτον θέλει φθείρει Ò Θεός”. {Ως καί µέ τήν καθαρότητα τοØ 
σώµατός των: “καί λελουµένοι τό σäµα µέ àδωρ καθαρόν”. {Εποµένως, Ò ΠαØλος, µέ τά λόγια 
του αÛτά, •ναφέρεται καί στήν καθαρότητα καί στήν ßγείαν τοØ •νθρωπίνου σώµατος, πού 
πολλοί δέν σέβονται ñς κοιλιόδουλοι καί φιλήδονοι… zΑλλά βεβαίως τόν πρäτον λόγον §χει º 
καθαρότης τ−ς ψυχ−ς. 

∆άσκαλος: - }Εχεις δίκιο. ΑÛτή εÉναι º •λήθεια, πού µοØ λές. Πρέπει νά σεβασθä καί 
τήν καθαρότητα τοØ σώµατός µου µαζί µέ τήν καθαρότητα τ−ς ψυχ−ς µου. 

zΗχώ: - Κι’ ¦γώ σοβαρεύοµαι τώρα µέ τήν •λήθεια πού σοØ εÉπα. }Αν καί ποτέ δέν τ−ς 
εÉχα δώσει τόση προσοχή καί σηµασία, Óση θά §πρεπε νά εÉχα δώση κι’ Óση δίνει Ò Θεός, τοØ 
¦ψιθύρισε º zΗχώ του στεναχωρηµένα. 

∆άσκαλος: - zΑλλά γιατί νά γίνεται º προτροπή αÛτή τοØ Παύλου στούς Κορινθίους; 
Γιατί; Λές εÆδικώτερα γι’ αÛτούς καί τά §γραψε. 

zΗχώ: - zΑκριβäς, Óπως τÐπες κι’ ¦γώ πιστεύω. Γι’ αÛτούς εÆδικώτερα τά §γραψε. 
Γιατί οÊ Κορίνθιοι µταν πολύ –τακτοι καί πολύ ¦πηρεασµένοι •πό τό περιβάλλον τ−ς πόλεώς 
των. Στίς 100.000 χιλ. κατοίκους, λέγεται Óτι, οÊ 30.000 - 40.000 χιλ. µταν ©ταÃρες κατά τό 
Êστορικόν τ−ς ¦ποχ−ς ¦κείνης. Μ’ –λλα λόγια µταν µία πορνόπολις. 

∆άσκαλος: - Πρέπει νά §χης δίκιο. ΑÛτός εÉναι Ò λόγος. Μεγάλη διαφθορά ¦πικρατοØσε 
τότε στήν Κόρινθον. Περίµενε. Πρέπει νά ψάξω νά βρä τήν περικοπή νά σοØ τήν διαβάσω πάλι. 
Τώρα –ρχισαν νά φωτίζωνται καί τά αÇτια µέσα µου πού ²νάγκασαν τόν ΠαØλον νά τούς τά 
γράψη. 

Ξαναγύρισε στό δωµάτιο καί π−ρε τήν Γραφή •πό ªνα µικρό τραπέζι πού µταν στά 
πόδια τοØ κρεββατιοØ καί τήν εÉχε προσέξει Óταν τόν ñδήγησαν ¦κεÃ. ∆υστυχäς, ¦µουρµούρισε 
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λυπηµένα, εÉµαι –πειρος. ∆έν µοιάζω τοØ γιατροØ καί τ−ς Ρούθ, πού τήν ξέρουν •π’ §ξω. 
Μήπως θυµσαι τίς περικοπές πού µς εÉπε º Ρούθ; zΕνä συγχρόνως –ρχισε νά τήν ξεφυλλίζει 
στήν τύχη. “}Οχι, δυστυχäς”, –κουσε καί τήν zΗχώ του νά τοØ ψιθυρίζη στενοχωρηµένα. “∆έν 
τίς ¦πρόσεξα”. zΑλλά, ì τοØ θαύµατος, χωρίς νά δυσκολευθ−, βρ−κε ¦ντελäς τυχαÃα µία •π’ 
τίς περικοπές πού ζητοØσε. {Η καρδιά του κτύπησε δυνατά. ‚Ηταν σύµπτωσις; Μέ συγκίνησι 
–ρχισε νά διαβάζη: “∆έν ¦ξεύρετε Óτι εÉσθε ναός τοØ ΘεοØ καί τό πνεØµα τοØ ΘεοØ κατοικεÃ ¦ν 
ßµÃν; zΕάν τις φθείρη τόν ναόν τοØ ΘεοØ τοØτον θέλει φθείρει Ò Θεός. ∆ιότι Ò ναός τοØ ΘεοØ 
εÉναι γιος, Óστις εÉσθε ¦σεÃς”. Τά λόγια τοØ ΘεοØ τώρα τόν –γγιζαν κι’ εÉχε ¦ντελäς 
•πορροφηθεÃ •π’ αÛτά πού διάβαζε, òστε κάποια στιγµή º φωνή του ßψώθηκε κι’ •κουγόταν 
σ’ Óλο τό δωµάτιο. “Φεύγετε τήν πορνείαν. Πν µάρτηµα τό ÒποÃον ³θελε πράξει Ò –νθρωπος 
εÉναι ¦κτός τοØ σώµατος, Ò πορνεύων Óµως µαρτάνει εÆς τό Çδιον αÛτοØ σäµα. }Η δέν ¦ξεύρετε 
Óτι τό σäµα σας εÉναι ναός τοØ {Αγίου Πνεύµατος τοØ ¦ν ºµÃν, τό ÒποÃον §χετε •πό ΘεοØ καί δέν 
εÉσθε κύριοι ©αυτäν;” (Α΄Κορ.ς΄18-19). 

zΗχώ: - Πράγµατι, “…δέν εÉσθε κύριοι ©αυτäν”, ¦πανέλαβε κι º zΗχώ του. ~Ολα 
•νήκουν στόν Θεόν! 

∆άσκαλος: - }Ετσι πρέπει ν˜ναι, τ−ς •πήντησε κι ¦συνέχισε µέ τήν ©ποµένη φράσι: 
“δοξάσατε, λοιπόν, τόν Θεόν διά τοØ σώµατός σας καί διά τοØ πνεύµατός σας τά ÒποÃα εÉναι τοØ 
ΘεοØ !” (Α΄Κορ.ς΄20) 

zΗχώ: Τό –κουσες; }Εχεις ßποχρέωσι λοιπόν, Óπως εÇπαµε, νά διατηρ−ς κι’ ¦σύ τό 
σäµα σου καθαρόν, ñς ναός πού εÉναι τοØ {Αγίου Πνεύµατος! 

∆άσκαλος: - zΕν τούτοις, µέ παραξενεύει αÛτός Ò λόγος, δέν στό κρύβω. Τήν 
καθαρότητα τοØ σώµατος, τήν νοιώθω ñς φροντίδα µλλον παρά ñς χρέος στόν Θεόν! 
∆υσκολεύοµαι νά συνδέσω αÛτές τίς τόσον πλές φυσικές ¦κδηλώσεις µέ τόν Θεόν! 

zΗχώ: - ∆έν µπορεÃς νά τό νοιώσης ñς χρέος, –ν προηγουµένως δέν κάµης µιά πρξι 
χρέους κι’ ßπακο−ς καί ταπεινώσεως τ−ς θελήσεώς σου στήν ¦ντολή τοØ ΘεοØ! Καί γιατί 
θεωρεÃς τόν Θεόν ξένον στίς φυσικές ßποχρεώσεις κι’ •παιτήσεις τ−ς ζω−ς σου. Καί µ’ αÛτό τό 
λουτρό, πού τό θεωρεÃς δική σου εÛθύνη ñς κάτι φυσικό, καθιερώνεις τόν ©αυτόν σου σ’ ªνα 
ξεκίνηµα µις νέας ζω−ς καί γιά τόν Θεόν! {Ο Θεός εÉναι γιος καί δέν •νέχεται τό •κάθαρτον 
οÜτε στό πνεØµα οÜτε στό σäµα τοØ •νθρώπου Óταν ¦µφανίζεται ¦νώπιόν Του. Τό καθαρό Τόν 
τιµ. Πäς θά ¦µφανιζόσουν ¦νώπιον ©νός Βασιλέως, µέ τά ροØχα τ−ς δουλεις ³ µέ τά καλά 
σου γιορτινά ροØχα; }Η δέν θά προσέξουν Óλοι, Òπωσδήποτε, τήν •λλαγήν σου; Κι’ º ßπακοή 
σου στήν µικρήν ¦ντολήν θά σέ φέρει καί στά πολλά καί στά µεγάλα §ργα τοØ ΘεοØ! Κι’ º 
καθαριότης τοØ σώµατος εÉναι •παίτησις τοØ ΘεοØ καί τιµ τόν Θεόν. 

∆άσκαλος: - Βλέπω Óτι ξέρεις πάρα πολλά! Καί δέν σοØ φαίνεται. 
zΗχώ: Τ’ –κουσα •π’ τόν γιατρόν. ~Οπως, ¦πίσης, θυµµαι καί κάτι –λλο, πού §µεινε 

βαθειά στή µνήµη µου καί µ’ ¦τρόµαξε Óταν σς τό ¦διάβασε Ò γιατρός •π’ τούς µακαρισµούς: 
“…Óστις λοιπόν •θετήσει µιάν τäν ¦ντολäν τοØτων τäν ¦λαχίστων καί διδάξει οàτω τούς 
•νθρώπους ¦λάχιστος θέλει Ïνοµασθ− ¦ν τ± βασιλεί‘ τäν οÛρανäν· Óστις δέ ¦κτελέσει καί 
διδάξει οâτος µέγας θέλει Ïνοµασθ− ¦ν τ± βασιλεί‘ τäν οÛρανäν” (Ματ.ε΄19). 

∆άσκαλος: - Ναί, §χεις δίκιο. Κι ¦γώ τώρα τά θυµµαι Óτι τά ¦διάβασε σέ κάποια στιγµή 
µετά τό κήρυγµα του στήν αÇθουσα τäν φυλακäν. zΑλλά δέν τά συνέδεσα µέ τόν ©αυτόν µου 
τήν στιγµήν ¦κείνην, Óπως µοØ τά συνδέεις τώρα ¦σύ. 

zΗχώ: - Πολύ φυσικό, γιατί µσουν •πορροφηµένος •πό –λλες σκέψεις καί τόν 
¦ρώτησες •πό περιέργεια. }Αλλωστε Ò –νθρωπος éριµάζει σιγά-σιγά. ∆έν éριµάζει 
ταυτόχρονα µ’ Ó,τι •κούει κι’ οÜτε µπαίνει στό Çδιο πλαίσιο ßποχρεώσεων κι’ εÛθύνης 
αÛτόµατα µέ τούς –λλους. ~Ολα χρειάζονται τόν χρόνον τους. Καί τό κάθε τι στήν στιγµήν πού 
πρέπει. Καί τώρα καλεÃσαι νά ßπακούσης καί νά κάνης αÛτό πού πρέπει γιά τόν ©αυτό σου κατά 
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τήν ¦ντολήν τοØ ΘεοØ καί γιά τόν Θεόν! {Ο Θεός δέν σοØ ζητ νά κάνης τώρα καµµιά µεγάλη 
¦ντολή γι’ αÛτόν. {Απλäς νά πλυθ−ς. Σέ θέλει καθαρόν καί στό σäµα νά ¦µφανίζεται ¦νώπιόν 
Του. 

}Αλλωστε, πäς θά µεταφέρεις παντοØ τήν •τηµέλητη κι •κάθαρτη Ïσµή σου, §στω κι’ 
–ν Ò Θεός σ’ •νέχεται Óποιος κι’ –ν εÉσαι; }Η µήπως Τόν τιµ º •κάθαρτη εÆκόνα σου; 
}Εφυγες •π’ τή λογική τ−ς φυσικ−ς ζω−ς τοØ εÛγενοØς •νθρώπου, γι’ αÛτό καί δυσκολεύεσαι 
στήν προσαρµογή τ−ς •λλαγ−ς σου. zΑλλά σ’ αÛτό σέ καλεÃ τό χρέος τ−ς ζω−ς, º κοινωνία καί 
πάνω •π’ Óλα Ò σεβασµός τοØ ΘεοØ. {Ο Θεός σέ θέλει καθαρό. Γιατί τό καθαρό εÉναι Ò τόπος 
πού •ρέσκεσαι Ò Θεός! 

∆άσκαλος: - Κι –ν µµουν •νάπηρος;… 
zΗχώ: - Τί •φελής ¦ρώτησις δάσκαλε; zΕάν µσουν •νάπηρος θά µσουν •νεύθυνος, –ν 

καί σ’ αÛτούς ßπάρχει µέτρο εÛθύνης. 
∆άσκαλος: - ∆έν ¦ννοä µόνον τό σäµα, ¦ννοä καί τήν ψυχή. 
zΗχώ: - zΕξαρτται τότε •π’ τόν βαθµόν τ−ς •ναπηρίας σου! zΑλλά, –ντε τώρα, σήκω 

νά πλυθ−ς. Πολλά ρωτς… 
∆άσκαλος: - zΑποστοµωµένος καί ταπεινωµένος •π’ τή λογική καί τά λόγια τ−ς zΗχοØς 

του ξαναπ−γε µέ •πόφασι Òριστική στό λουτρό. Στάθηκε µπροστά στόν καθρέπτη, χωρίς νά 
σηκώση τά µάτια του καί νά κοιτάξη τό πρόσωπό του. Τά κρατοØσε χαµηλωµένα. ∆έν εÉχε τήν 
δύναµι ν’ •ντικρύση τήν εÆκόνα του. Τόν ¦τρόµαζε νά δ− τόν ©αυτόν του στήν εÆκόνα πού τόν 
εÉχε µεταµορφώσει º µαρτία καί º φυλακή. 

zΗχώ: - Τί περιµένεις; Τί φοβσαι; Γιατί δειλιάζεις; }Ανοιξε τά µάτια σου νά δ−ς τήν 
•λήθεια τοØ ©αυτοØ σου, Óποια κι’ –ν εÉναι. Μόνον §τσι θά λυτρωθ−ς •πό τό φάντασµα τοØ 
©αυτοØ σου πού σέ κυνηγ. Μή διστάζεις. Μή τό φοβσαι. Κοίταξέ το κατάµατα καί θά παύση 
νά σέ τροµάζη, Óταν τό δ−ς. 

∆άσκαλος: - ∆έν µπορä, στέναξε… ΕÉµαι ªνας αÆχµάλωτος τ−ς ντροπ−ς καί τοØ φόβου. 
Μέ τροµάζει κι’ º •λήθεια… εÉµαι •δύνατος!... 

zΗχώ: - Πρέπει νά νικήσης τόν φόβον σου. {Ο Θεός σέ καλεÃ νά γίνης ¦λεύθερος καί 
δυνατός! 

{Ο δάσκαλος, ¦νισχυµένος •π’ τήν ¦νθάρρυνσι τ−ς zΗχοØς του ¦σήκωσε τά µάτια του 
καί µέ θάρρος κι’ •πόφασι ¦κοίταξε τήν εÆκόνα του στόν καθρέπτη. ~Ενας στεναγµός 
•νακουφίσεως βγ−κε •π’ τά χείλη του. {Η εÆκόνα π’ •ντίκρυσε, Óποια κι’ –ν µταν, µταν Ò 
©αυτός του κι’ Ðχι τό φάντασµα πού τόν ¦τρόµαζε. Τόν §βλεπε Óπως µταν. ~Οποιος κι’ –ν µταν, 
µταν Ò •ληθινός ©αυτός του! 

Τό θάρρος του •νανεώθηκε. Μέ γρήγορες κινήσεις –νοιξε τό νερό κι’ –ρχισε νά 
σαπουνίζη τό πρόσωπό του. Τό χέρι του σάν §µπειρο κίνησε τήν λεπίδα ¦πάνω στά ψαρά του 
γένεια πού τόν εÉχαν µεταµορφώσει σέ γέρο καί τ’ •φαιροØσε •πό τό πρόσωπό του. Μιά νέα 
εÆκόνα τ−ς µορφ−ς του –ρχισε νά διαγράφεται πού τήν εÉχε ξεχάσει κάτω •π’ τά λέπια τ−ς 
µαρτίας τοØ χρόνου καί τ−ς φρίκης τ−ς φυλακ−ς. 

zΗχώ: - Βλέπεις; zΑλάλαξε µ’ ¦νθουσιασµό º zΗχώ του. ~Ολα •λλάζουν Óταν νικς! 
Κι’ Óταν νικς τόν φόβο, τά νικς Óλα!... Καί τόν ©αυτόν σου. 

∆άσκαλος: - ~Ολοι νικοØν τόν ©αυτόν τους. 
zΗχώ: - }Οχι Óλοι. zΕδä κάνεις πάλι λάθος. Κανείς δέν νικ τόν ©αυτόν του. zΕάν Ò 

–νθρωπος νικοØσε τόν ©αυτόν του δέν θά ßπ−ρχαν τά θύµατα τ−ς µαρτίας. Τό πρäτο θØµα τ−ς 
µαρτίας εÉναι Ò ©αυτός του. {Η δύναµις τ−ς θελήσεώς του νικ Óταν º •λήθεια κι’ º δύναµις 
τ−ς λογικ−ς τοØ πνεύµατος ¦πικρατήσουν. zΑλλά Óταν πέση αÆχµάλωτος στήν µαρτία, πού 
θέλησε, µένει γιά πάντα αÆχµάλωτος καί καµµιά δύναµις δέν θά τόν ¦λευθερώση •π’ τή δύναµι 
τ−ς µαρτίας παρά µόνον –ν τόν •γγίξη º χάρις τοØ ΘεοØ διά τοØ αËµατος τοØ ΧριστοØ (!) 
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καθώς σς εÉπε κι’ Ò γιατρός. Μέχρι τό τέλος τ−ς ζω−ς του Ò –νθρωπος µένει αÆχµάλωτος καί 
δεµένος στά πάθη του καί στήν µέριµνα. 

∆άσκαλος: - ∆έν διαφωνä µαζί σου. ΕÉναι •λήθεια αÛτά πού παρατηρεÃς. ~Οτι τά 
παιδιά τοØ ΘεοØ ζοØν •µέριµνα κι’ ¦λεύθερα τήν ζωήν των κάτω •πό τό §λεος Του καί τήν 
•γάπην τοØ ΘεοØ! Καί γι’ αÛτό δέν πάσχουν τά νεØρα των •π’ τήν •ϋπνία, τό –γχος καί τόν 
φόβον… 

zΗχώ: - ΑÛτά κι ¦γώ ³θελα νά σοØ ßπενθυµίσω καί νά σοØ τονίσω καί χαίροµαι πού τά 
κατάλαβες καί µόνος σου. Πρέπει νά ¦πισκεφθ−ς τίς νευρολογικές κλινικές καί νά πάρης τήν 
εÆκόνα τοØ •νθρώπου πäς καταντ. Πäς Ò ∆ιάβολος τόν κατακυριεύει καί τόν •πατ. Καί δέν 
ßπάρχει γι’ αÛτόν ¦λπίδα. Ποτέ δέν θά βρ−ς παιδιά ΘεοØ στίς φυλακές νά κατηγοροØνται γιά 
φόνο ³ παντός εÇδους •κολασίες καί παρανοµίες ³ νά εÉναι αÆχµάλωτα στά πάθη τ−ς µαρτίας. 
{Η δύναµις τοØ ΘεοØ καί º •λήθειά Του τά ¦λευθερώνει! Κι’ αÛτό εÉναι µιά πραγµατικότης. 

∆άσκαλος: - ~Οπως µµουν ¦γώ! 
zΗχώ: - zΑκριβäς, Óπως µσουν ¦σύ. Γιατί τά παιδιά τοØ ΘεοØ δέν συχνάζουν στά 

κέντρα τοØ ∆ιαβόλου, κι’ Ò Σατανς δέν µπορεÃ νά τά •γγίξη ³ νά τά αÆχµαλωτίση στήν 
µαρτία. zΕνä, Ò φυσικός –νθρωπος, µακράν τοØ ΘεοØ, µένει αÆχµάλωτος τοØ “zΕγώ” καί τ−ς 
πλάνης ∆ιαβόλου πού •οράτως κινεÃ τά νήµατα τ−ς ζω−ς του κι’ ¦ξουσιάζει τήν διάνοιά του. 
“zΕζωγρηµένοι… εÆς τό ¦κείνου θέληµα” (Β΄Τιµβ΄26), εÉπε Ò ΠαØλος στήν β’ ¦πιστολήν του 
πρός ΤιµόΘεον, πού σς τό ¦διάβασε κι’ Ò γιατρός, ¦ννοäν τόν ∆ιάβολον. Νά γιατί δέν νικ 
ποτέ Ò –νθρωπος τόν ©αυτόν του πρίν γνωρίση τόν Χριστόν! 

∆άσκαλος: - Κι’ Óµως, αÛτοί πού λές πäς δέν νικοØν τόν ©αυτόν τους, §χουν τήν δύναµι 
στήν παροØσα ζωή καί κυβερνοØν τόν κόσµον. 

zΗχώ: - zΑσφαλäς. zΑλλά πäς τήν §χουν κι’ •πό ποιόν τήν §χουν; Γιατί σ’ ¦κπλήττει; 
Μήπως κι’ Ò ∆ιάβολος δέν ¦καυχήθη στόν Χριστόν διά τήν παγκόσµιαν ¦ξουσίαν του, Óταν 
“¦φέρθη ßπό τοØ Πνεύµατος εÆς τήν §ρηµον Ëνα πειρασθ− ßπό τοØ ∆ιαβόλου”; (Ματ.δ΄1). Τό 
ξέχασες Óτι §χει αÆώνων πεÃρα κι’ Óλες τίς ¦ξουσίες ¦ν τè κόσµå, καί τήν δυνατότητα νά 
µεταµορφώνεται ñς “–γγελος φωτός”; 

∆άσκαλος: - Καί ποØ βρίσκεται º περικοπή αÛτή; 
zΗχώ: - ∆έν εÉναι δύσκολο νά τήν βρ−ς. Πρέπει νά βρίσκεται στήν •ρχή κάποιου 

εÛαγγελίου, γιατί µετά τό βάπτισµα τοØ zIωάννου “¦φέρθη εÆς τήν §ρηµον Ëνα πειρασθ− ßπό τοØ 
διαβόλου”… 

{Ο δάσκαλος εÉχε τόσον •πορροφηθεÃ •πό τήν φωνή τ−ς zΗχοØς του òστε ξέχασε νά 
σκουπίση τό πρόσωπόν του. Ξαφνικά φώναξε: ΕÉσαι τύραννος. ~Ολο µέ κάνεις καί ξεχνιέµαι. 

zΗχώ: - }Εχεις δίκιο. zΑλλά µ’ •ρέσει νά συνοµιλä µαζί σου.  
∆άσκαλος: - Κι’ ¦γώ µαζί σου. Καί θά σοØ κάνω τό χατήρι νά σοØ διαβάσω κι’ αÛτή τήν 

περικοπή. Χωρίς µεγάλη δυσκολία βρ−κε τήν περικοπή πού τοØ •νέφερε º zΗχώ του •π’ τό 
κατά Λουκ εÛαγγέλιον καί τ−ς ¦διάβασε τήν συγκεκριµένη διακήρυξι τ−ς ¦ξουσίας τοØ 
Σαταν ¦πί τοØ κόσµου: “ΚαÂ •ναβιβάσας αÛτÎν Ò διάβολος εÆς Ðρος ßψηλόν, §δειξεν εÆς αÛτÎν 
πάντα τ βασίλεια τ−ς οÆκουµένης ¦ν µι” στιγµ± χρόνου, καÂ εÉπε πρÎς αÛτÎν Ò διάβολος@ εÆς σ¥ 
θέλω δώσει πασαν τ¬ν ¦ξουσίαν ταύτην καÂ τ¬ν δόξαν αÛτäν, διότι εÆς ¦µ¥ εÉναι παραδεδοµένη, 
καÂ εÆς Óντινα θέλω δίδω αÛτήν. Σ× λοιπÎν ¦ν προσκυνήσ®ς ¦νώπιόν µου, σοØ θέλουσιν εÉσθαι 
πάντα.; (Λουκ.δ΄5-7) 

zΗχώ: - Πäς λοιπόν, µπορεÃ Ò –νθρωπος χωρίς τή δύναµι τοØ ΘεοØ καί τόν λόγον τ−ς 
•ληθείας Του νά νικήση τόν ©αυτόν του, Óταν –λλες δυνάµεις τοØ ¦πηρεάζουν τό πνεØµα; “… 
¦ζωγρηµένοι εÆς τό ¦κείνου θέληµα;” zΕνä τά παιδιά τοØ ΘεοØ δέν εÉναι τραÃνα •κυβέρνητα 
µέσα στίς ράγες τäν σκοτεινäν δυνάµεων ³ κατευθυνόµενα •π’ τήν télécοmmande τοØ 
∆ιαβόλου. ∆ιάβασε σέ παρακαλä τόν Ψαλµόν πού §ψελνες ñς ψάλτης στήν zΕκκλησία σου 
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κάποτε. 
∆άσκαλος: - ∆υστυχäς δέν εÉναι εÜκολον νά βρä τώρα τόν ψαλµόν. zΑλλά θυµµαι 

µιά στροφή του •π’ §ξω: “Óτι σύ, Κύριε, º ¦λπίς µου@ τόν ~Υψιστον §θου καταφυγήν σου οÛ 
προσελεύσεται πρός σέ κατά, καί µάστιξ οÛκ ¦γγιεÃ ¦ν τè σκηνώµατί σου” (Ψαλ.91.9-10). 

zΗχώ: - Τόν ψαλµόν αÛτόν τόν §ψελνες καί στίς Òλονυκτίες στά µοναστήρια Óταν 
¦πήγαινες µέ τή µητέρα σου. zΑλλά δέν τόν §ψελνες ¦ν πίστει •π’ τήν καρδιά σου. Τόν §ψελνες 
ñς τύπο λατρείας. ∆έν τόν ¦πίστευες οÜτε τόν §νοιωθες. 

{Ο δάσκαλος §σκυψε τό κεφάλι του •πό ντροπή. ~Οσα τοØ ¦θύµιζε º zΗχώ του µταν 
•λήθεια. }Αρχισε τώρα νά τά θυµται Óλα. Σάν κινηµατογραφική ταινία ¦ζωντάνευαν οÊ 
εÆκόνες µέσα στό πνεØµα του τäν παιδικäν του χρόνων. Τά µοναστήρια, οÊ Òλονυκτίες, º 
µεγάλη σαρακοστή πού Óλο τό χωριό του ¦νήστευε καί τό Πάσχα µέ τόν ¦πιτάφιον. Πόσον 
©ορταστικό µταν τό χωριό τό Πάσχα ! Πόσον ñραÃα ¦στόλιζαν οÊ κοπέλλες τοØ χωριοØ τόν 
¦πιτάφιον τήν Μεγάλη Παρασκευή µέ ροδοπέταλα, –νθη καί κρίνους. Κι’ Óλο τό χωριό 
κατέβαινε µέ κεριά νά τιµήσουν καί νά τόν συνοδεύσουν σέ µιά ¦πίσηµη κατανυκτική πορεία 
µέσα στούς δρόµους τοØ χωριοØ. Θυµται τώρα τόν ©αυτόν του νά κρατ µέ τ’ –λλα παιδιά τοØ 
χωριοØ τ’ για σύµβολα τ−ς zΕκκλησίας, ντυµένα στά λευκά κι’ Óλοι νά προσκυνοØν στό 
πέρασµά των καί µέ Êερή εÛλάβεια νά κάνουν τόν σταυρόν των εÆς §νδειξιν λατρείας καί 
πίστεως στόν ¦σταυρωµένον Χριστόν! Ξαναθυµται, τό Μεγάλο Σάββατο στήν zΕκκλησία τοØ 
χωριοØ, τήν ©ορταστική λατρεία τ−ς zΑναστάσεως µέ τίς λευκές λαµπάδες στολισµένες µέ 
κορδέλλες καί πολύχρωµα λουλούδια. Ξαναθυµται στό πατρικό του τό Πασχαλινό τραπέζι, 
στολισµένο µέ τά Πασχαλινά γλυκά καί τά κόκκινα αÛγά, σύµβολο κι’ αÛτά τοØ αËµατος τ−ς 
θυσίας τοØ ΧριστοØ καί τ−ς ¦κ τοØ τάφου zΑναστάσεώς Του! Μιά ©βδοµάδα κρατοØσε º 
προετοιµασία τοØ Πάσχα καί 40 ºµέρες º Μεγάλη Σαρακοστή τ−ς νηστείας. ~Ολο τό χωριό 
¦σέβετο τήν Πασχαλινή παράδοσι τ−ς zΕκκλησίας πού §κλεινε µέ τήν ©ορτή τ−ς zΑναστάσεως 
τό Μεγάλο Σάββατο καί τό Πασχαλινό τραπέζι τ−ς Κυριακ−ς µέσα σέ γέλια καί χαρές •π’ 
Óλους τούς συγγενεÃς καί φίλους πού ¦τσούγκριζαν τά κόκκινα αÛγά •νάµεσά τους γιά νά 
•ναδειχθ− Ò νικητής. 

zΗχώ: - Καί µετά; 
∆άσκαλος: - Καί µετά; zΕπανέλαβε σάν ²χώ κι’ Ò δάσκαλος ¦σιώπησε. 
zΗχώ: - Καί µετά §πεφταν Óλοι στό φαγοπότι καί στό γλέντι σάν αÛτό νά ¦σήµαινε γι’ 

αÛτούς º zΑνάστασι τοØ ΧριστοØ! {Η χαρά τ−ς zΑναστάσεως µταν µόνον ªνα ©ορταστικό 
τραπέζι. Καί πάλι ξαναγυρνοØσαν στήν ρουτίνα τ−ς καθηµερινότητος καί τ−ς µαρτίας, χωρίς 
καµµία zΑνάστασι στήν ψυχή των! Καµµιά µεταβολή καί µετάνοια. Καµµιά ¦πιστροφή στόν 
Χριστόν! Καµµιά •πόδειξι •ληθοØς πίστεως κι’ ßποταγ−ς στό θέληµα τοØ ΘεοØ γιά τή νέα ζωή 
τ−ς ¦ν Χριστè zΑναστάσεως ¦ν •γάπ® καί δικαιοσύν®. Σάν τούς χοίρους πέφτανε πάλι στήν 
µαρτία καί τήν •κολασία, χωρίς τήν δύναµι τ−ς zΑναστάσεως! 

{Ο δάσκαλος •ναστέναξε βαθειά σάν νά ξύπνησε •πό ªνα Ðνειρο πού εÉδε. Μιά σκιά 
λύπης ¦σκίασε τά µάτια του κι’ ¦µουρµούρισε: “Θεέ µου! ΠοØ ³µουνα; Πäς §ζησα; Σ’ 
εÛχαριστä πού µοØ –νοιξες τώρα τό νοØν νά καταλάβω τί σηµαίνει καί γιά µένα τό Πάσχα τοØ 
ΧριστοØ! Σ’ εÛχαριστä”! Γονάτισε Óπως µταν κι’ §κανε µέ κατάνυξι τόν σταυρό του. ~Υστερα 
σηκώθηκε νά συνεχίση τήν περιποίησι τοØ ©αυτοØ του καί ν’ •ποτελειώση τό λουτρό του. 

~Οταν ¦τελείωσε ξανακοιτάχθηκε στόν καθρέπτη ³ρεµα καί χαµογέλασε εÛτυχισµένα 
στόν νέον ©αυτόν του, πού τοØ εÉχε •νανεώσει º χάρις τοØ ΘεοØ! ∆έν τόν §βλεπε πιά τόσο γέρο 
κι’ –σχηµο. Μετά ξαναγύρισε στό δωµάτιο κι ¦ξάπλωσε ξένοιαστος στό •ναπαυτικό του 
κρεββάτι κι’ •ποκοιµήθηκε βαθειά µέσα στά καθαρά του ροØχα κι’ Òλόλευκα σεντόνια πού 
µοσχοβολοØσαν. ‚Ηταν τόσο κουρασµένος •π’ τίς συγκινήσεις Óλων αÛτäν τäν ºµερäν, òστε 
χάθηκε µέσα σ’ ªνα βαθύ γλυκό àπνο. 
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{Η –λλη µέρα χάραξε συνεσταλµένα τό γλυκό της χαµόγελο στό δωµάτιο τοØ δασκάλου 
καί τοØ φίλησε •παλά καί τρυφερά τά ψαρά µαλλιά του πού τοØ στεφάνωναν µέ µικρές τοØφες 
τό ñραÃο του πρόσωπο. {Ο àπνος τοÞχε σφαλίσει ©ρµητικäς τά βλέφαρά του καί δέν τόν –φηνε 
νά ξυπνήση. Τόν κρατοØσε •κόµη αÆχµάλωτο µέχρις •ργά τό µεσηµέρι στόν κόσµο τ−ς 
γαλήνης καί τοØ Ïνείρου. Ξαφνικά ªνας κτØπος στήν πόρτα τόν §φερε πίσω στίς αÆσθήσεις του. 
zΕµπρός, εÉπε καί τινάχθηκε. Στό –νοιγµα τ−ς πόρτας φάνηκε Ò Τόµ. 

Τόµ: - Καληµέρα σας, δάσκαλε, τοØ εÉπε ζωηρά. 
∆άσκαλος: - Καληµέρα, Τόµ. 
Τόµ: - Σς ¦ξύπνησα, βλέπω. zΕπέρασε τό πρωϊνό χωρίς νά σς δοØµε στήν τραπεζαρία 

µας. Καί πλησιάζει µεσηµέρι. Γι’ αÛτό ¦π−ρα τό θάρρος νά κτυπήσω τήν πόρτα σας. 
∆άσκαλος: - Καλά §κανες. Κοιµήθηκα πάρα πολύ βαθειά. 
Τόµ: - zΕλπίζω νά σς ξεκούρασε Ò àπνος •π’ Óλες τίς ταλαιπωρίες τοØ ταξειδίου σας. 

Φαίνεσθε καλά στήν Ðψι. 
∆άσκαλος: - Ναί. ΕÉχα τόσον •νάγκη •π’ τόν àπνο. Νοιώθω καλλίτερα. zΕπέταξε τά 

σκεπάσµατα κι’ ¦σηκώθηκε •π’ τό κρεββάτι µ’ •νανεωµένες τίς δυνάµεις του. 
Τόµ: - Θά σς περιµένουµε στήν τραπεζαρία µας γιά τό γεύµα στίς 1 µ.µ. •κριβäς. 
∆άσκαλος: - Σύµφωνοι, Τόµ. Σ’ εÛχαριστä. Θά εÉµαι µαζί σας στίς 1 µ.µ. 
Τόµ: - Θά §χετε τήν εÛκαιρία σήµερα νά γνωρίσετε καί τόν Καπετάνιο µας, Ò ÒποÃος 

¦πέστρεψε χθές βράδυ πολύ •ργά µέ τήν γυναÃκα του. 
∆άσκαλος: - Πολύ εÛχάριστα τά νέα, Τόµ. 
Τόµ: - Λησµόνησα, •λήθεια νά σς πäς τά νεώτερα τοØ γιατροØ. Μς τηλεφώνησε 

σήµερα τό πρωÄ νά µάθη τά νέα σας καί µς §δωσε καί τά δικά του. Σήµερα θά ¦πισκεφθ− µέ 
τόν ∆ιευθυντή τäν φυλακäν πολλούς •σθενεÃς τ−ς περιοχ−ς. ΕÉναι πολύ εÛτυχής πού τόν 
χρησιµοποιοØν ñς Æατρόν. 

{Ο δάσκαλος –κουσε µέ συγκίνησι τά νέα τοØ γιατροØ. ~Οταν Ò Τόµ §φυγε κι’ §µεινε 
µόνος γονάτισε κι’ ¦ψιθύρισε λόγια εÛχαριστίας στόν Θεόν! ~Υστερα ¦σηκώθη •π’ τά γόνατα 
κι’ ¦πέρασε στό λουτρό. }Ενοιωθε τόσον εÛτυχισµένος νά τό ξαναδ− καί νά πάρη ªνα νέο 
ντούς. Μετά •πό λίγα λεπτά µταν ªτοιµος καί βγ−κε στό µπαλκόνι νά ξαναθαυµάση τόν κ−πο. 
{Η ºµέρα µταν γλυκειά κι’ Ò κ−πος ¦φάνταζε σάν ζωγραφιά. zΑνέπνευσε βαθειά τόν καθαρό 
•έρα καί δέν ¦χόρταινε νά κοιτάζη τήν Ïµορφιά γύρω του. ΕÇκοσι χρόνια §ζησε χωρίς νά βλέπη 
τήν Ïµορφιά καί τό φäς τ−ς ºµέρας, καί χωρίς ν’ •ναπνέη τήν δροσιά τοØ ¦λεύθερου •έρα. 
Ξάπλωσε σέ µία ψάθινη πολυθρόνα πού ßπ−ρχε στήν βεράντα κι’ §µεινε νά ρεµβάζη ñς τήν 
òρα τοØ γεύµατος, ¦νä τά χείλη του ψιθύρισαν λίγους στίχους πού γέννησε αÛθόρµητα Ò 
κόσµος τ−ς ψυχ−ς του. 
“}Οµορφη µέρα! 
τραγοØδι ζω−ς! 
ποτέ δέν θά παύσης 
αÆώνια νά ζ−ς!” 
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KΕΦΑΛΑIΟΝ 21ον 
 

Χάρις καί µόνον χάρις 
 
 

ΣΤΗΝ τραπεζαρία εÉχε συγκεντρωθεÃ Óλη º οÆκογένεια τοØ γιατροØ καί συνωµιλοØσαν 
ζωηρά περιµένοντας τόν δάσκαλο. Μαζί τους µταν κι Ò µικρότερος •δελφός τοØ γιατροØ µαζί 
µέ τήν γυναίκα του καί τήν µικρή των κοροØλα πού §φθασαν κι’ αÛτοί •πό τό ΧιοØστον. ‚Ηταν 
Óλοι χαρούµενοι κι’ εÛτυχισµένοι πού ξανανταµώθηκαν καί πάλι µετά •π’ τόν πολύµηνο 
χωρισµό των. 

zΑκριβäς στίς 1 µ.µ. •κούστηκαν βήµατα στήν σκάλα. Τά µάτια Óλων ¦στράφησαν 
πρός τήν πόρτα. {Η πόρτα τ−ς τραπεζαρίας –νοιξε •ργά καί φάνηκε º σιλουέττα ©νός •νδρός 
µέ ñραÃο παρουσιαστικό, òστε º γιαγιά τοØ γιατροØ δυσκολεύτηκε νά τόν •ναγνωρίση. Μέ 
πιασµένη τήν •ναπνοή καί κατάπληκτη τόν §βλεπε νά πλησιάζη νά καθίση µαζί τους στό 
τραπέζι. Τά µάτια της τόν •τένιζαν, µέ συγκίνησι καί θαυµασµό. Τέτοια µεταµόρφωσι! ΑÛτή º 
•λλαγή του §µοιαζε µ’ ªνα θαØµα. 

Ξαφνικά, µιά κραυγή •κούστηκε τραγική πού τούς συνεκλόνισε: “Κίµων…”. {Ο 
δάσκαλος, εÉδε µιά γυναίκα νά Òρµ ¦πάνω του καί νά τόν •γκαλιάζη. “zΕσύ!... zΕσύ!..., 
λοιπόν εÉσαι Ò ξένος µας!” {Ο δάσκαλος δέν ¦πίστευε στά µάτια του. Κι’ Óµως, Óσον κι’ –ν 
µταν •πίστευτο µταν •λήθεια αÛτό πού δέν ¦τόλµησε νά πιστέψη στήν φυλακή. {Ο γιατρός 
µταν Ò •νηψιός του! 

Τά δύο •δέλφια §µειναν •γκαλιασµένα κι’ §κλαιγαν •πό χαρά. Κανείς δέν θά µποροØσε 
νά προβλέψη τόσον ξαφνική εÛτυχία! ~Ολων τά µάτια µταν δακρυσµένα •πό εÛτυχία κι 
εÛγνωµοσύνη στόν Θεόν! Κι’ αÛθόρµητα Óλοι τους ¦γονάτισαν νά Τόν εÛχαριστήσουν. Τότε 
•κούστηκε º φωνή τ−ς Γιαγιάς νά ψάλλη: 
“∆οξολογεÃτε τόν Κύριον διότι εÉναι •γαθός! 
∆ιότι εÆς τόν αÆäνα τό §λεος αÛτοØ! 
∆οξολογεÃτε τόν Θεόν τäν θεäν, 
διότι εÆς τόν αÆäνα τό §λεος αÛτοØ! 
∆οξολογεÃτε τόν Κύριον τäν κυρίων, 
διότι εÆς τόν αÆäνα τό §λεος ΑÛτοØ! 
.......................... 
Τόν µόνον ποιοØντα θαυµάσια µεγάλα, 
διότι εÆς τόν αÆäνα τό §λεος ΑÛτοØ! 
.......................... 
Τόν µνησθέντα ºµäν ¦ν τ± ταπεινώσει ºµäν, 
διότι εÆς τόν αÆäνα τό §λεος ΑÛτοØ! 
∆οξολογεÃτε τόν Θεόν τοØ οÛρανοØ, 
διότι εÆς τόν αÆäνα τό §λεος ΑÛτοØ! 
 
 {Ως νά µταν συνεννοηµένοι µετά τήν εÛχαριστίαν των ¦σηκώθησαν κι’ –ρχισαν νά 
χειροκροτοØν τόν “–σωτον” δάσκαλον πού ¦πέστρεψε κι’ αÛτός στό σπίτι τοØ οÛράνιου Πατέρα 
Του!... 

∆άσκαλος: - Σς εÛχαριστä… σς εÛχαριστä Óλους! εÉπε µέ φωνή συγκινηµένη καί µέ 
δάκρυα στά µάτια. ΕÉναι •πίστευτη º τόση χάρις κι’ •γαθότης τοØ ΘεοØ σ’ ªναν µαρτωλό, 
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Óπως ¦γώ! {Ο Θεός εÉναι θαυµαστός! Τώρα γνωρίζω Óτι Ò Θεός εÉναι προσωπικός Θεός κι’ 
¦νδιαφέρεται γιά τό κάθε πλάσµα Του, Óσο βαθειά κι’ –ν πέση στήν µαρτία. ΑÆäνες κι’ –ν 
ζοØσα δέν θ’ •ρκοØσαν νά Τόν εÛχαριστä! zΕγώ Τόν ¦γκατέλειψα •λλά zΕκεÃνος ποτέ! 
Πάντοτε τό µάτι Του µέ παρακολουθοØσε νά µέ φέρη πίσω στή ζωή καί στήν οÆκογένειά µου. 
ΤοØ εÉµαι εÛγνώµων αÆωνίως! ∆άκρυα §τρεχαν •σταµάτητα •πό τά µάτια του. 
 
 Μετά τό γεØµα Óλη º οÆκογένεια πέρασε στό σαλόνι. {Η •δελφή τοØ δασκάλου µλθε 
καί κάθισε πλάϊ του. ∆ιαρκäς •π’ τά µάτια της §τρεχαν δάκρυα χαρς κι’ εÛγνωµοσύνης πρός 
τόν Θεόν γιά τήν σωτηρία τοØ •δελφοØ της. Τόν κοιτοØσε στά µάτια σάν νά µήν µταν •λήθεια 
Óτι τόν §βλεπε ζωντανό µπροστά της •λλά ªνα Ðνειρο χαρς. Γι’ αÛτό καί δέν µιλοØσε. }Εµενε 
βουβή νά τόν κοιτάζη, ¦νä κρατοØσε τά χέρια του µέσα στά δικά της. {Ο δάσκαλος τήν 
§ννοιωθε καί σιωποØσε κι’ αÛτός –ν καί ³θελε τόσα πολλά νά µάθη καί νά τήν ¦ρωτήση γιά 
τούς δικούς των. 
 

Τό •πόγευµα ¦κεÃνο πέρασε γιά Óλους µέσα σέ µιά •τµόσφαιρα µεγάλης χαρς κι’ 
εÛτυχίας. Στό βραδυνό γεØµα ¦κάθισαν Óλοι γύρω στό τραπέζι πιό ξένοιαστοι, Óσο ποτέ, –ν κι’ 
§νοιωθαν λίγο κουρασµένοι •π’ τήν ßπερέντασι τäν συγκινήσεων ¦κείνης τ−ς ºµέρας. {Η 
συζήτησίς των ¦στράφη γύρω •π’ τόν γιατρό. Τά νέα του µταν εÛχάριστα κι’ οÊ προοπτικές 
εÛοίωνες. {Ο διευθυντής τäν φυλακäν τόν εÉχε πληροφορήσει Óτι º •ποφυλάκισίς του µταν 
ζήτηµα ºµερäν καί τόν εÉχε καλέσει νά παρακολουθήση τά νέα •π’ τήν τηλεόρασί του. Καί º 
Òποία, στό µεσηµβρίνό δελτίον εÆδήσεων, µετέδωσε Óτι º µυστική •στυνοµία εÉχε συλλάβει δύο 
–τοµα ßπεύθυνα τäν ßποκινήσεων τäν ταραχäν καί τά ÒποÃα εÉχαν δώσει Óλα τά Ïνόµατα τäν 
πραγµατικäς •νηκόντων στήν Ïργάνωσί των ñς καί τά Ïνόµατα ¦κείνων πού τούς ¦χορήγησαν 
τά Óπλα. 
 
 Μέχρις •ργά τά µεσάνυχτα Óλοι τους συζητοØσαν γύρω •π’ τά διεθν− γεγονότα τäν 
τελευταίων ºµερäν πού ¦παλήθευαν τά λόγια τοØ zIησοØ περί τäν ¦σχάτων ºµερäν καί µέ 
βασικό θέµα τήν •ναγνώρισι τοØ zIσραήλ καί τήν •ναδυνάµωσίν του ¦κ τοØ πολέµου τοØ 
ΠερσικοØ Κόλπου… {Ο Θεός τόν ¦προστάτευε µέ τόν δικόν του τρόπον. ~Ολ’ αÛτά 
•ποτελοØσαν τήν ¦κπλήρωσιν προφητειäν τοØ zIεζεκιήλ, Ζαχαρίου, Σοφονίου, Μιχαία, zΑµώς 
κλπ. {Ο δάσκαλος τούς –κουγε µέ βαθειά συγκίνησι κι’ Óσο περνοØσαν οÊ ôρες τόσο κι’ 
¦πείθετο γιά ªναν ζäντα προσωπικόν Θεόν •γάπης πρός τά πλάσµατά Του. “Πόση –γνοια, Θεέ 
µου, µέ κατεÃχε! Πόσον φοβερόν εÉναι Ò –νθρωπος ν’ •γνο− τήν Βίβλον”! 
 
 zΕν τούτοις, µία σκέψις τόν •πασχολοØσε κι’ §θεσε τήν ¦ρώτησι: 

∆άσκαλος: - zΑλλά πäς εÇµεθα βέβαιοι Óτι τά γεγονότα τ−ς Μέσης zΑνατολ−ς θά 
παραµείνουν •µετάβλητα πλέον ßπέρ τοØ zIσραήλ; 

Καπετάνιος: - }Αν καί δέν εÉµαι τόσον δυνατός στά ¦σχατολογικά, Óπως º µητέρα µου 
πού •σχολεÃται διαρκäς µέ βιβλικές κι’ Êστορικές •ναλύσεις, ¦ν τούτοις, µοØ §κανε ¦ντύπωσι 
τό γεγονός, Óτι ¦παλήθευσε κατά γράµµα Ðχι µόνον º προφητεία τ−ς ¦πιστροφ−ς τοØ λαοØ 
zIσραήλ στήν γ−ν του, •λλά καί τό γεγονός, Óτι πνεØµα ¦κτιµήσεως κι’ •ναγνωρίσεως αÛξάνει 
συνεχäς ßπέρ τοØ λαοØ αÛτοØ, òστε µετά τόν πόλεµον τοØ ΠερσικοØ Κόλπου ñρισµένοι 
ºγέτες ¦τίµησαν Æδιαιτέρως τό zIσραήλ καί τοØ ¦ζήτησαν συγγνώµη πρός ¦παλήθευσι τäν 
προφητειäν Ζαχαρίου, τοØ zΑµώς, τοØ Μιχαία, τοØ Σοφονία κι’ Óλων τäν –λλων Προφητäν 
πού ¦πιβεβαιώνουν τήν Òριστική του •ποκατάστασι: 
- “Καί καθώς µσθε κατάρα µεταξύ τäν ¦θνäν, οÉκος zIούδα καί οÉκος zIσραήλ, οàτω θέλω σς 
διασώσει καί θέλετε εÉσθαι εÛλογία. Μή φοβεÃσθε. }Ας ¦νισχύωνται αÊ χεÃρες σας.” (Ζαχ.η΄13) 
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- “zΕν ταÃς ºµέραις ¦κεÃναις δέκα –νδρες ¦κ πασäν τäν γλωσσäν τäν ¦θνäν θέλουσι πιάσει 
σφιγκτά… τό κράσπεδον ©νός zIουδαίου λέγοντες: Θέλοµεν ßπάγει µέ σς διότι ²κούσαµεν Óτι Ò 
Θεός εÉναι µέ σς. Καί θέλω ¦πιστρέψει τούς αÆχµαλώτους τοØ λαοØ µου zIσραήλ…(Ζαχ.η΄23) 
- “Καί θέλω φυτεύσει αÛτούς ¦πί τήν γ−ν αÛτäν καί δέν θέλουσιν ¦κσπασθ− πλέον •πό τ−ς γ−ς 
αÛτäν, τήν Òποίαν §δωκα εÆς αÛτούς, λέγει Κύριος Ò Θεός σου”(Αµώς θ΄15). 
 
 Βεβαίως οÊ προφητεÃες αÛτές, πού εÇδαµε, §χουν τήν §ναρξί των •πό τό §τος 1947 καί 
συνεχίζεται παλιρροιακά µετά τόν ©ξαήµερον πόλεµο, Óπου τό zIσραήλ ¦κέρδισε τόν πρäτον 
θαυµασµόν καί τήν ¦κτίµησι Óλου τοØ κόσµου. Καί τώρα πάλι, µετά •π’ τά γεγονότα τοØ 
ΠερσικοØ Κόλπου, Óπου ¦νεδυναµώθη ¦κ τοØ πολέµου αÛτοØ. ∆ιά πρώτη φορά κι’ º Πολωνία 
¦ταπεινώθη πρό τοØ zIσραήλ, –ν καί παρ−λθαν 50 χρόνια µετά τόν Β’ Παγκόσµιον πόλεµον, 
πού ¦στοίχισε τήν ζωήν 6.000.000 {Εβραίων! {Η ταπείνωσις αÛτή θά Òλοκληρωθ−, ñς 
πιστεύω, ßφ’ Óλων τäν ¦θνäν ¦χθρäν τοØ zIσραήλ µετά τόν Ρωσικόν πόλεµον λόγω τ−ς 
προφητευοµένης φανερς ¦πεµβάσεως τοØ ΘεοØ ßπέρ τοØ zIσραήλ. 

ΑÛτά βεβαίως Óλα πού συµβαίνουν στό zIσραήλ εÉναι πρός δόξαν ΘεοØ διότι 
¦παληθεύονται τά λόγια Του κι’ •ποδεικνύεται τό θεόπνευστο τ−ς Βίβλου πρός µετάνοια τοØ 
κόσµου. ∆έν εÉναι τό zIσραήλ πού νικ •λλ’ Ò Θεός νικ διά τό zIσραήλ καί δίνει τίς 
•ποδείξεις τ−ς παρουσίας Του καί τ−ς πιστότητός Του. 

Τζών: - Πολύ παράδοξη αÛτή º προφητεία τοØ zIεζεκιήλ γιά τήν κάθοδον τ−ς Ρωσίας. 
∆έν τήν καταλαβαίνω. Στή Ρωσία ¦πιταχύνεται Ò ¦κδηµοκρατισµός τ−ς χώρας αÛτ−ς, Óσον ποτέ 
–λλοτε. Κι’ Óλα µεταβάλλονται στήν ¦ποχή µας πρός τό καλλίτερον. zΑπό ποιά •φορµή κι’ 
αÆτία θά ξεκινήση αÛτός Ò πόλεµος; {Ο Ρωσικός λαός •ναζητ τόν Θεόν! 

Καπετάνιος: - Καλό µου παιδί, µή σέ •πατοØν τά φαινόµενα. Τίποτε δέν –λλαξε στό 
πνεØµα τäν •νθρώπων αÛτäν. {Η παρένθεσι Κορµπατσώφ εÉναι µία παρένθεσις εÆρήνης •π’ 
τόν Θεόν ßπέρ τäν Ρωσοεβραίων πού ¦παναπατρίζονται στήν γ− των τήν Παλαιστίνη. ΕÛθύς 
µετά τόν ¦παναπατρισµόν των Óλα θά µεταβληθοØν. Κι’ Óσον •φορ τόν Ρωσικόν λαόν πού 
¦κζητ τόν Θεόν, Ò Θεός τόν φέρνει στή µετάνοιαν καί στήν Òλοκληρωτική του •πελευθέρωσι 
κι’ Ðχι µέσω τäν •σεβäν ºγετäν του. 
 {Η οÆκογένεια τοØ γιατροØ παρέµεινε νά συνοµιλ− µέχρι •ργά τά µεσάνυχτα. {Η χαρά 
κι º σοβαρότης τοØ θέµατος τούς εÉχε •πορροφήσει. Κι’ –λλα βεβαίως διεθν− κι’ ¦πίκαιρα 
γεγονότα τούς •πησχόλησαν •λλά Óλα µέσα στά πλαίσια τ−ς Βίβλου. Μεταξύ –λλων •νέµιξαν 
στήν συζήτησίν των καί τό θέµα τäν Êεραποστολäν ¦ξ •φορµ−ς µις Òµάδος καθολικäν 
Æατρäν, οÊ ÒποÃοι προσέφεραν •νιδιοτελäς τίς ßπηρεσίες των εÆς τούς Æθαγενείς µις –λλης 
περιοχ−ς κι οÊ ÒποÃοι, –ν καί καθολικοί, ßποστηρίζοντο •πό τήν προτεσταντική κοινότητα. 
Πολλά τά παράδοξα, ψιθύρισε Ò δάσκαλος. 

Κυρία: - Πράγµατι, πολλά τά παράδοξα στήν ¦ποχήν µας! zΑλλά αÛτά εÉναι •π’ τά 
ñραÃα παράδοξα καί τιµοØν τόν Θεόν καί συµβάλλουν στήν ©νότητα τ−ς zΕκκλησίας τοØ 
ΘεοØ! ∆ιότι τά παιδιά τοØ ΘεοØ δέν §χουν δόγµα, §χουν µόνον •γάπη! {Ο Θεός δέν 
¦νδιαφέρεται γιά τά δόγµατα τäν •νθρώπων. ΑÛτά εÉναι καρπός •νθρωπίνης θελήσεως. {Ο 
Θεός µς λέγει: “ΕÆς ¦µέ βλέψατε καί σώθητε πάντα τά πέρατα τ−ς γ−ς” (Ησα.µε΄22). Καί 
“zΕπειδή Óσοι διοικοØνται ßπό τοØ Πνεύµατος τοØ ΘεοØ, οâτοι εÉναι υÊοί τοØ ΘεοØ“ 
(Ρωµ.η΄14). Γι’ αÛτό δέν θά πρέπει νά προσβλέπωµε στά δόγµατα ñς ¦γγύησι τ−ς σωτηρίας 
µας. ∆έν κάνουν τά δόγµατα τούς υÊούς τοØ ΘεοØ! zΑλλά º καθαρά συνείδησις ¦ν Χριστè 
zIησοØ: “Τό δέ τέλος τ−ς παραγγελίας εÉναι •γάπη ¦κ καθαρς καρδίας καί συνειδήσεως •γαθ−ς 
καί πίστεως •νυποκρίτου” (Α΄Τιµ.α΄5) 

{Η òρα εÉχε περάσει κι’ Óλοι τους εÉχαν ξεχαστεÃ µέ τήν συζήτησι. {Η γιαγιά τοØ 
γιατροØ κάποια στιγµή τούς διέκοψε καί συνέστησε ν’ •ποσυρθοØν γιά àπνο. Τήν ¦ποµένη τό 
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πρωί ξηµέρωνε Κυριακή. Θά §πρεπε νά πνε Óλοι τους στήν ¦κκλησία. Τό µεσηµέρι θά 
ßπεδέχοντο τούς φίλους των. ~Ολοι συνεφώνησαν κι’ •πεσύρθησυν στά ßπνοδωµάτιά των. 
Μόνον Ò δάσκαλος παρέµεινε µόνος µέ τήν •δελφή του. }Ηθελε νά µάθη τά καλά νέα τäν 
δικäν του καί τ−ς }Αννας. 

ΕÆρήνη: - {Η }Αννα εÉναι Óπως τήν ³ξερες. Πάντα νέα κι’ Ðµορφη. 
∆άσκαλος: - Τί κάνει, ¦ρώτησε διακριτικά. ΠοØ βρίσκεται; 
ΕÆρήνη: - zΕργάζεται ñς δασκάλα… στήν Πάτρα. 
∆άσκαλος: - Πανδρεύθηκε; 
ΕÆρήνη: - }Οχι! ∆έν θέλησε νά πανδρευθ−. Ποτέ δέν σέ ξέχασε. }Εγεινε µοναχή! 

 ~Ενας στεναγµός •νακουφίσεως βγ−κε •π’ τά χείλη τοØ δασκάλου. {Η •δελφή του τό 
¦πρόσεξε •λλά δέν τό §δειξε. 

Τήν ©ποµένη º οÆκογένεια τοØ γιατροØ ©τοιµάσθηκε γιά τήν zΕκκλησία, καθώς κι’ Ò 
Τόµ καί º Ρούθ. {Ο δάσκαλος σεργιανοØσε στόν κ−πο τοØ •ρχοντικοØ περιµένοντας τίς 
Òδηγίες των. ΠερπατοØσε •ργά κι’ •νάπνεε βαθειά τόν καθαρό •έρα καί τό –ρωµα τäν φυτäν 
τοØ κήπου. ΠερπατοØσε κάτω •π’ τά δένδρα µέ βαθειά νοσταλγία στήν ψυχή του. Κάποια 
στιγµή Ò Τόµ τόν ¦πλησίασε καί τόν ¦κάλεσε ν’ •νεβ− στό µάξι. {Ο δάσκαλος τόν 
•κολούθησε κι’ Óλοι µαζί ξεκίνησαν γιά τήν zΕκκλησία. Πρωτοχρονιά! Μέσα στήν καρδιά τοØ 
χειµäνα κι’ Óµως §ννοιωθε τήν –νοιξι στήν καρδιά του! zΑλλά κι’ Ò οÛρανός τοØ χαµογελοØσε 
µ’ ªνα φωτεινό χαµόγελο. 

Μετά τήν zΕκκλησία º οÆκογένεια τοØ καπετάνιου συγκεντρώθηκε κατά τήν συνήθειά 
της στήν τραπεζαρία. ‚Ηταν Óλοι τους τόσον εÛτυχισµένοι! {Η ºµέρα αÛτ−ς τ−ς Πρωτοχρονις 
µταν κι’ º ºµέρα τ−ς Πρωτοχρονις στήν νέα ζωή γιά τόν δάσκαλο καί τήν οÆκογένειά του. {Ο 
Θεός, πού τιµοØσαν τούς §δειξε τήν •γαθότητά Του τήν ºµέρα αÛτή. {Ο Θεός µταν πράγµατι 
ªνας προσωπικός Θεός! “Τούς δοξάζοντάς µε θέλω δοξάσει” (Α΄Σαµ.β΄30) καί “τούς ¦µέ 
•γαπäντας •γαπä“ (Παρ.η΄17). Τό Çδιο βράδυ Ò δάσκαλος µιλοØσε στό τηλέφωνο µέ τήν 
µητέρα του πού §κλαιγε •πό χαρά γιά τήν •νέλπιστη σωτηρία τοØ παιδιοØ της! Κίµων!... 
Κίµων!... Κίµων!... ¦πανελάµβανε µέ •ναφυλλητά. 

∆άσκαλος: - Ναί µητέρα. zΕγώ εÉµαι… zΕγώ εÉµαι… Ò –σωτος! 
Μητέρα: - zΑπίστευτον! zΑπίστευτον παιδί µου! Κι’ Óµως •ληθινόν! {Ο Θεός εÉναι 

Θεός τäν θαυµάτων! Μ’ •κοØς, Κίµων; 
∆άσκαλος: - Ναί µητέρα, σς •κούω. ΕÉναι Θεός θαυµάτων! 
zΑπ’ τά µάτια τοØ δασκάλου §τρεχαν δάκρυα εÛτυχίας. 
~Υστερα •πό εÇκοσι χρόνια ξανάκουγε τήν φωνή τ−ς µητέρας Του. Τήν Çδια στιγµή º 

πνοή τoυ κόπηκε. Στήν •λλη •κρη τοØ σύρµατος •κουσε καί τήν φωνή τ−ς παιδικ−ς του φίλης. 
∆άσκαλος: - }Αννα… ¦ψιθύρισε. 
}Αννα: - Κίµων!... εÉναι •λήθεια, λοιπόν; Ζ−ς; {Υπάρχεις;  
∆άσκαλος: - Ναί, ζä! {Υπάρχω! Γιατί zΕκεÃνος ζ−! 
}Αννα: - Σ’ εÛχαριστä, Θεέ µου! εÉπε ψιθυριστά! 
∆άσκαλος: - Σ’ εÛχαριστä κι’ ¦γώ Θεέ µου, ¦πανέλαβε Ò Κίµων, ¦νä οÊ λυγµοί τοØ 

§κοψαν τήν φωνή. 
 ~Οταν §κλεισε τό τηλέφωνο §φυγε •µέσως γιά τό δωµάτιο του καί παρ’ Óλον Óτι µτο 
•ργά δέν ¦π−γε •µέσως νά κοιµηθ−. Κάθησε εÛτυχισµένος διά πρώτη φορά νά διαβάση τήν 
Γραφή Του µέ αÇσθηµα συντριβ−ς καί ταπεινώσεως ¦νώπιον τοØ ΘεοØ Του. 
 
 ~Υστερα ¦σηκώθη, –νοιξε τήν µπαλκονόπορτα καί βγ−κε στήν βεράντα. {Η νύκτα µταν 
γλυκειά –ν καί τοØ ¦δρόσιζε τό πρόσωπο ªνα ¦λαφρό ψυχρό •εράκι. Καί στήν {Ελλάδα §χουµε 
τέτοιες χειµωνιάτικες βραδυές •ναλογίστηκε καί ξαναγύρισε στήν •ναπαυτική του πολυθρόνα 
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κλείνοντας τήν µπαλκονόπορτα. ΟÊ •ναµνήσεις καί πάλιν τόν ¦τύλιξαν καί τόν §φεραν πλάϊ 
στήν }Αννα. Μόνον º αÆσιοδοξία κι’ º ¦λπίδα ζοØσαν τώρα στήν καρδιά του κι’ •τένιζε τά 
περασµένα µέ βαθειά νοσταλγία καί συγκίνησι. Τά χείλη του –ρχισαν νά ψιθυρίζουν τούς 
στίχους •πό ªνα ποίηµα πού τοÞχε κάποτε •φιερώσει º }Αννα: 
 

“Καί δύο ζωές ν–χα •γαπηµένε! 
µαζί σου θέλω νά τίς ζήσω 
στό πλάϊ σου νά σβήσω 
κάθε πικρή γουλιά! 
 
Στά µάτια σου νά βλέπω 
τ’ •πέραντο λιβάδι 
ποÜχει º χαρά µας ζήσει 
κι’ º –νοιξι •νθίσει 
τήν πιό ζεστή φωλιά! 
 
Τά χείλια σου νά νοιώθω 
µές τ−ς ψυχ−ς τό χάδι, 
τοØ πόνου µου τό δάκρυ 
στ−ς συµφοράς τά µάκρη 
νά παίρνουν µέ φιλιά. 
 
Τά λόγια σου ν’ •κούω 
σάν ρυακιοØ τραγοØδι 
πού µ’ εÉχαν νανουρίσει 
καί µέ •νθούς στολίσει 
σάν §γερνα βαρειά! 
 
Καί µέσα στ−ς καρδις σου 
τ’ •πέραντο •κρογιάλι, 
θά τρέχουµε καί πάλι 
στοØ »λιου τήν •γκάλη 
πιό νέοι •πό παληά!” 

 
zΗχώ: - Πολύ •ργά, δάσκαλε γιά σένα, τοØ ¦ψιθύρισε µέ πόνο º zΗχώ του. 
∆άσκαλος: - Τό ξέρω. zΑλλ’ Ðχι καί στήν αÆωνιότητα! zΕκεÃ θά εÇµαστε πάντα µαζί! 

Ναί, γιά πάντα µαζί! 
zΗχώ: - Τό ¦λπίζω. 
∆άσκαλος: - Τό πιστεύω. {Η }Αννα εÉναι εÛσεβής. ΟÊ µοναχοί •φιερώνουν τήν ζωή 

των στόν Θεόν κατ’ •λήθειαν, Óπως º Μαρία Τερέζα πού ßπηρετεÃ λεπρούς! Καί πολλοί –λλοι 
§πραξαν ¦κ φύσεως τά τοØ νόµου, §στω κι’ –ν δέν κατεννόησαν εÆς Óλον τό βάθος τήν χάρι τοØ 
ΧριστοØ καί τήν •γάπη Του! ~Οµως σ’ αÛτόν πιστεύουν! ΑÛτόν τιµοØν, αÛτόν •γαποØν κι’ 
αÛτόν ßπηρετοØν! Ποιός εÉναι •ληθής µαθητής τοØ ΧριστοØ; zΕκεÃνος πού Τόν σέβεται καί 
Τόν τιµ µέ τήν ζωήν του ³ ¦κεÃνος πού διακηρύττει µέν τήν Χάρι τοØ ΧριστοØ •λλά Τόν 
•τιµάζει µέ τήν ζωήν του; 

zΗχώ: - }Εχεις δίκηο. {Ο Χριστός εÉπε: “∆έν θέλει εÆσέλθη εÆς τήν βασιλείαν τäν 
οÛρανäν πς Ò λέγων πρός ¦µέ Κύριε, Κύριε, •λλ ‘ Ò πράττων τό θέληµα τοØ Πατρός µου τοØ ¦ν 
τοÃς οÛρανοÃς. Πολλοί θέλουσιν εÆπεÃ πρός ¦µέ ¦ν ¦κείν® τ± ºµέρ‘, Κύριε, Κύριε, δέν 
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προεφητεύσαµεν ¦ν τè Ïνοµατί σου καί ¦ν τè Ïνόµατί σου ¦ξεβάλοµεν δαιµόνια καί ¦ν τè 
Ïνόµατί σου ¦κάµοµεν θαύµατα πολλά; Καί τότε θέλω Òµολογήσει πρός αÛτούς Óτι ποτέ δέν σς 
¦γνώρισα· φεύγετε •π’ ¦µοØ οÊ ¦ργαζόµενοι τήν •νοµίαν” (Ματ.ζ΄21-23). 

∆άσκαλος: - zΑκριβäς. Τά λόγια αÛτά τοØ zIησοØ ¦πικυρώνουν Óτι µαθητής ΧριστοØ 
δέν εÉναι “πς Ò λέγων Κύριε, Κύριε”, •λλά ¦κεÃνος πού Τόν ßπακούει καί ζ− ¦µπράκτως τήν ¦ν 
Χριστè ζωήν του! 

zΗχώ: - ~Οπως Ò ληστής ¦πάνω στόν σταυρόν δέν ¦κήρυττε σάν αÛτούς οÜτε §κανε 
θαύµατα σάν αÛτούς! Κι’ Óµως εÉναι Ò πρäτος ¦κ τäν µαρτωλäν πού ¦δικαιώθη διότι 
µετενόησε εÆλικρινäς κι’ ¦πίστεψε στόν Χριστόν! Κανένα δόγµα καί καµµία παράστασι 
λατρείας δέν σώζει. ΟÜτε τά ñραÃα κηρύγµατα πού συγκινοØν τά πλήθη •λλά º ¦ν Χριστè 
πίστις ¦ν εÆλικριν± µετανοί‘, Óπως διακηρύττει Ò Λόγος Του. ΑÛτή εÉναι º καθαρά συνείδησις 
κατά Θεόν! 

∆άσκαλος: - Βεβαίως. ΑÛτή εÉναι º καθαρά συνείδησις κατά Θεόν: {Η εÆλικρινής 
µετάνοια τοØ •νθρώπου. Συµφωνä µαζί σου καί χαίροµαι. 

zΗχώ: - Καί κάτι –λλο, •γαπητέ µου δάσκαλε: {Η χάρις προσφέρεται ñς χάρις στόν 
µαρτωλόν κι’ Ðχι ñς δικαίωµά του γιά νά συνεχίση τήν µαρτωλή του ζωή, Óπως ¦πιπολαίως 
¦νόµισαν πολλοί κι’ ¦ναυάγησαν. {Ο κατάδικος δέν παίρνει χάρι κι’ •ποφυλακίζεται γιά νά 
συνεχίση τήν ¦γκληµατική του σταδιοδροµία. }Ετσι κι’ Ò δεδικαιωµένος δέν δικαιώνεται γιά ν’ 
µαρτάνη ¦κουσίως. 

∆άσκαλος: - Ναί, πράγµατι! ΑÛτά µς εÉπε κι’ Ò γιατρός. Καί τέλος ¦µπιστεύοµαι τόν 
καλόν της χαρακτ−ρα καί τήν •γάπη της στόν Θεόν! ‚Ηταν πολύ σοβαρή κι’ εÛσεβής κοπέλα! 
Κι’ –λλωστε ¦στράφη πρός τόν Θεόν, δέν ¦στράφη πρός τόν κόσµον, Óπως ¦γώ. 

zΗχώ: - Καλλίτερα νά ¦µπιστεύεσαι τήν •γαθότητα καί τήν •γάπη τοØ ΘεοØ γι’ αÛτήν! 
Προσεύχου γι’ αÛτήν. Τά µοναστήρια παρά τήν εÆλικριν− των •φοσίωσι στόν Θεόν, §χουν 
υÊοθετήσει •ντιγραφικάς παραδόσεις, Óπως σοØ προεÃπα, •ντιθέτους πρός τάς διακηρύξεις τοØ 
Παύλου πρός ñρισµένους πιστούς τ−ς ¦ποχ−ς του πού εÉχαν τίς αÛτές τάσεις ¦θελοθρησκείας. 
Καί θέλησε γι’ αÛτό νά τούς προλάβη •πό πνευµατικά λάθη τοØ πνευµατικοØ των ζήλου •λλά 
καί λόγω •γνοίας τäν Γραφäν ñς πρός τάς •ληθεÃς •παιτήσεις τοØ ΘεοØ. 

∆άσκαλος: - ∆έν §χεις –δικον. Κι’ ¦γώ éριµάζω βραδέως µέν •λλά σταθερäς στήν 
διάκρισι αÛτοØ τοØ κινδύνου τ−ς ¦θελοθρησκείας. ~Ολοι εÇµεθα •δύνατοι στά θέµατα τ−ς 
•ληθοØς γνώσεως, •γαπητή µου. Καί νά θέλουµε δέν µποροØµε νά τά καταλάβωµε Óλα •µέσως 
κι’ •πό µόνοι µας. Χρειαζόµεθα •ληθäς τήν βοήθεια τοØ ΘεοØ! 

zΗχώ: - ∆υστυχäς, •γαπητέ δάσκαλε, Óλος Ò χριστιανικός κόσµος λίγο-πολύ κάπου 
πλανται. Γι’ αÛτό Ò καθένας πρέπει νά µελετ προσωπικäς τή Βίβλον καί µάλιστα 
καθηµερινäς γιά νά ¦πιβιώση στήν •λήθεια τοØ ΘεοØ καί νά ξεφύγη •π’ τόν σοφιστήν 
∆ιάβολον, πού πλαν τήν οÆκουµένην Óλην! Κι Ðχι νά τά δέχεται Óλα Óπως τ’ •κούει. 
“Προσέχετε τί •κούετε…”! (Ματ.δ΄24) “Προσέχετε πäς •κούετε…” (Λουκ.η΄18), δέν §λεγε Ò 
Χριστός; 

}Ας εÛχηθοØµε, λοιπόν, γιά τήν }Αννα Ò Θεός νά τ−ς χαρίση καί τό πνεØµα τ−ς 
διακρίσεως πρός κατανόησιν τ−ς •ληθείας Του ñς καί εÆς Óλον τόν κόσµον. 

∆άσκαλος: - zΑµήν! zΕψιθύρισε κι’ §µεινε •σάλευτος. 
zΗχώ: - zΕλπίζω νά µή σ’ ¦στενοχώρησα µ’ αÛτά πού σοØ εÉπα, τοØ ¦ψιθύρισε º zΗχώ 

του, Óταν τόν εÉδε §τσι σιωπηλόν. 
∆άσκαλος: - }Οχι, •γαπητή µου. ∆έν µ’ ¦στενοχώρησες µ’ αÛτά πού µοØ εÉπες γιατ’ 

εÉναι º •λήθεια. zΑντίθετα µάλιστα µ’ ¦χαροποίησε º τολµηρή σου σκέψις νά µοØ τά π−ς •λλά 
πρέπει νά σοØ Òµολογήσω Óτι τά θεωρä πολύ βαρειά καί δύσπεπτα! Καί δέν στό κρύβω πäς µέ 
τροµάζεις νά µοØ µιλς συνεχäς γιά χάρι. Καταλαβαίνω τήν χάρι καί συγχρόνως τήν φοβµαι. 
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zΗχώ: - Γιατί τήν φοβσαι; 
∆άσκαλος: - Γιά νά µήν •ποκοιµηθä κι’ ¦γώ µέ τήν χάρι καί βρεθä •π’ §ξω •π’ τήν 

Βασιλεία τοØ ΘεοØ σάν αÛτούς πού θά •πορριφθοØν •π’ τόν Χριστόν κι’ –ς µιλοØν γιά χάρι ³ 
προεφήτευσαν κι’ §καναν καί θαύµατα ¦ν τä Ïνόµατι τοØ ΧριστοØ! {Εποµένως δέν µς 
¦ξασφαλίζει µόνον º χάρις, χωρίς τόν ²θικό νόµο τäν ¦ντολäν τοØ ΘεοØ! ∆έν νοµίζεις; zΕκτός 
¦άν •ναφέρεται µόνον εÆς τόν Μωσαϊκόν νόµον. 

zΗχώ: - zΑσφαλäς •ναφέρεται καί εÆς τόν Μωσαϊκόν νόµον. zΑλλά πρωτίστως 
•ναφέρεται σέ κάθε •νθρώπινον νόµον πού προάγει εÆδωλολατρικές παραδόσεις ³ καταργεÃ 
τήν χάριν τοØ ΧριστοØ! ∆υστυχäς, •γαπητέ µου δάσκαλε, διαπιστώνω Óτι •κόµη δέν 
κατάλαβες τί σηµαίνει χάρις ΧριστοØ σ’ Óλο τό βάθος. {Η χάρις τοØ ΧριστοØ, καλέ µου 
δάσκαλε, δέν καταργεÃ τόν ²θικόν νόµον τοØ ΘεοØ, Óπως εÉπες. zΑντιθέτως, µάλιστα, τοØ 
¦πωµίζει καί τόν νόµο τ−ς •γάπης: “zΑγαπήσεις τόν πλησίον σου ñς σεαυτόν… “. {Ο δέ ²θικός 
νόµος τäν ¦ντολäν τοØ ΘεοØ: Τό “Μή φονεύσης”, “Μή µοιχεύσης” ³ “Μή κλέψης” κ.λπ., 
βάσει τοØ Òποίου κρίνεται Ò –νθρωπος, §χει παραβιασθ− ßφ’ Óλου τοØ –νθρωπίνου γένους, 
παραβιάζεται καί θά παραβιάζεται. ~Ολο λοιπόν τό •νθρώπινο γένος εÉναι ßπόλογον καί 
καταδεδικασµένον εÆς θάνατον! Κι’ αÛτοί πού πέρασαν, κι’ αÛτοί πού §ρχονται. Γι’ αÛτό κι’ Ò 
ΠαØλος §κραξε: “Ταλαίπωρος –νθρωπος ¦γώ, τίς θέλει µέ ¦λευθερώσει •πό τοØ σώµατος τοØ 
θανάτου τούτου;” (Ρωµ.ζ΄24). ∆ιότι κατεννόησε τήν •σθένεια τ−ς σαρκός του κι’Óτι κανείς καί 
τίποτε δέν τόν §σωζε •πό τίς •παιτήσεις τ−ς θείας δικαιοσύνης παρά µόνον º θεία χάρις! Κι’ Ò 
²θικός νόµος λοιπόν, πού ¦δόθη πρός ζωήν εßρέθη πρός θάνατον! ∆ιότι µέσω τοØ νόµου 
•ποκαλύπτεται º δύναµις τ−ς µαρτίας πού κυβερν τή ζωή τοØ •νθρώπου καί τόν καταδικάζει 
αÆωνίως! 

Γι’ αÛτό κι’Ò ΠαØλος §γραψε πρός Ρωµαίους: “∆ιότι ¦ξεύροµεν Óτι Ò νόµος εÉναι 
πνευµατικός ¦γώ δέ εÉµαι σαρκικός, πεπωληµένος ßπό τήν µαρτίαν. ∆ιότι ¦κεÃνο τό ÒποÃον 
πράττω δέν γνωρίζω· ¦πειδή ¦κεÃνο τό ÒποÃον θέλω, τοØτο δέν πράττω… }Αρα λοιπόν αÛτός ¦γώ 
µέ τόν νοØν µέν δουλεύω εÆς τόν νόµον τοØ ΘεοØ µέ τήν σάρκα δέ εÆς τόν νόµον τ−ς µαρτίας” 
(Ρωµ.ζ΄14-25). Γι’ αÛτό κι’ •νέκραξε: “Ταλαίπωρος –νθρωπος ¦γώ, τίς θέλει µέ ¦λευθερώσει 
•πό τοØ σώµατος τοØ θανάτου τοØτου;” (Ρωµ.ς΄24) 

Νά λοιπόν º •πάντησις τοØ αÆνίγµατος γιά τήν δοθεÃσα χάρι πού δίδεται ßπό τοØ ΘεοØ 
στόν µαρτωλόν καί πού σς ©ρµήνευσε Ò γιατρός. ~Οπως, βλέπεις, λοιπόν, Ò Çδιος Ò ²θικός 
νόµος εÉναι πού σς καταδικάζει. Καί §ρχεται º χάρις τοØ ΧριστοØ καί σς ¦λευθερώνει •π’ τά 
δεσµά τοØ νόµου τ−ς µαρτίας καί κάνει χάρι στόν Æσοβίτη τ−ς Κολάσεως καί τοØ χορηγεÃ τήν 
χάρι τ−ς αÆωνίου ζω−ς βάσει τ−ς µετανοίας του ¦ν Χριστè κι’ Ðχι βάσει τäν δ−θεν καλäν του 
§ργων. 

ΑÛτό µέ τροµάζει καί γιά τούς µοναχούς κι’ Ðχι º •δελφότης τäν µοναχäν, ñς 
•δελφότης. Τό Óτι ¦γκατέλειψαν Óλα γιά τόν Θεόν τούς τιµ! zΑλλ’ Ðχι νά στηριχθοØν στή 
µοναχική ζωή καί στίς παραδόσεις των γιά τήν σωτηρίαν των. {Η χάρις τοØ ΧριστοØ τούς 
²λευθέρωσε κι’ αÛτούς ¦κ τοØ νόµου τ−ς µαρτίας καί τοØ θανάτου κι’ Ðχι º •σκητική των 
ζωή. zΑρκεÃ νά τό πιστέψουν. 

∆άσκαλος: - ΑÛτά πού λές τά δέχοµαι γιατί στέκουν καί λογικäς. ∆ιαφορετικά Ò 
σταυρός τοØ ΧριστοØ κι’ º Θυσία Του δέν σηµαίνουν τίποτε. 

zΗχώ: - zΑκριβäς. {Η νηστεία κι’ º προσευχή, –ν κι’ εÛαρεστοØν τόν Θεόν ¦ν τούτοις 
δέν σώζουν. Πολλè µλλον Óταν •ποτελ− κανόνα νόµου κι’ Ðχι χρέος •γάπης. Γι’ αÛτό κι’ Ò 
ΠαØλος τόν •σκητισµόν τόν χαρακτηρίζει ¦θελοθρησκεία, διότι µέσå τοØ •σκητισµοØ θέλησαν 
πολύ –νθρωποι νά σωθοØν κι’ Ðχι µέσω τ−ς χάριτος διά τ−ς πίστεως στήν θυσία τοØ ΧριστοØ 
καί στήν •γάπη τοØ ΘεοØ! 

Νά γιατί Ò ΠαØλος §γραψε αÛτό, πού Óλως Æδιαιτέρως τό ¦πρόσεξα Óταν τό ¦διάβασες 
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κι’ ¦σύ εÆς •νύποπτον χρόνον πρηγουµένως: “zΕάν, λοιπόν, •πεθάνετε µετά τοØ ΧριστοØ •πό 
τäν στοιχείων τοØ κόσµου διά τί, ñς ζäντες ¦ν τä κόσµω ßπόκεισθε εÆς διατάγµατα µή πιάσης, 
µή γευθ−ς, µή ¦γγίσης… τά ÒποÃα §χουσι φαινόµενον µόνον σοφίας εÆς ¦θελοθρησκείαν καί 
ταπεινοφροσύνην καί σκληραγωγίαν τοØ σώµατος εÆς οÛδεµίαν τιµήν §χοντα τήν εÛχαρίστησιν τ−ς 
σαρκός” (Κολ.β΄20-23). 

{Ο ΠαØλος, βεβαίως, δέν προβάλλει µέ τά λόγια του αÛτά τήν µαρτωλήν ¦πιθυµίαν 
τ−ς σαρκός •λλά καταργεÃ τήν “θρησκείαν τäν •γγέλων” στή ζωή τäν •νθρώπων, πού 
καταργοØν τήν χάριν τοØ ΧριστοØ καί τήν σηµασίαν τοØ σταυροØ Του καί συστήνουν –λλον 
τρόπον ζω−ς πρός σωτηρίας! ∆ιάβασε σέ παρακαλä καί τό ¦δάφιον πού προηγεÃται στήν ¦ν 
λόγω περικοπή κι’ ¦πικυρώνει, κατά γράµµα, αÛτά πού σοØ εÉπα. Πρόσεξέ το: 

{Ο δάσκαλος ξανάρριξε τό βλέµµα του στήν •ρχή τ−ς περικοπ−ς κι’ ¦διάβασε: “}Ας µή 
σς στερήση µηδείς τοØ βραβείου µέ προσποίησιν ταπεινοφροσύνης καί µέ θρησκείαν τäν 
•γγέλων ¦µβατεύων εÆς πράγµατα τά ÒποÃα δέν εÉδε, µαταίως φυσιούµενος ßπό τοØ νοός τ−ς 
σαρκός αÛτοØ κ α ί  µ ή  κ ρ α τ ä ν  τ ή ν  κ ε φ α λ ή ν, τ ό ν  Χ ρ ι σ τ ό ν, ¦κ τοØ Òποίου Óλον τό 
σäµα διά τäν ρµäν καί συνδέσµων διατηρούµενον καί συνδεόµενον αÛξάνει κατά τήν αÜξησιν 
τοØ ΘεοØ”  (Κολ.β΄18). 

ΑÛτά δέν σς εÉπε κι’ Ò γιατρός; Τά συνεκράτησα Óλα στήν µνήµη µου. Καί µάλιστα 
θυµµαι πού σς ¦διάβασε •π’ τήν πρός Γαλάτας ¦πιστολήν τοØ Παύλου γιά νά σς 
παρηγορήση τί σηµαίνει χάρις ΘεοØ διά zIησοØ ΧριστοØ! Καί χαρακτηριστικά ªνα ¦δάφιον πού 
¦πικυρώνει αÛτά πού κι’ ¦σύ αÛθόρµητα παρετήρησες προηγουµένως: “∆έν •θετä τήν χάριν 
τοØ ΘεοØ. ∆ιότι –ν º δικαίωσις γίνεται διά τοØ νόµου, –ρα Ò Χριστός εÆς µάτην •πέθανεν… 
 (Γαλ.β΄19-21). 

∆άσκαλος: - Ναί τό θυµµαι. }Εχεις δίκιο. Κι’ ¦πίσης θυµµαι τήν ©ρµηνεία τοØ 
Παύλου γιά τήν σκοπιµότητα τοØ νόµου.” ~Ωστε Ò νόµος §γεινε παιδαγωγός ºµäν εÆς τόν 
Χριστόν διά νά δικαιωθäµεν ¦κ πίστεως. zΑφοØ Óµως µλθεν º πίστις δέν εÇµεθα πλέον ßπό 
παιδαγωγόν, διότι πάντες εÉσθε υ Ê ο ί  Θ ε ο Ø  διά τ−ς πίστεως τ−ς ¦ν Χριστè zIησοØ…” 
(Γαλ.γ΄23-26). 

zΗχώ: - zΕλπίζω τώρα νά µέ κατάλαβες γιατί •νησυχä καί γιά τήν }Αννα. ΑÛτά πού 
διακηρύττει Ò ΠαØλος γιά τήν θεία χάρι εÉναι º µόνη •λήθεια! Κι’ αÛτή πρέπει νά σεβασθοØν 
Óλοι, •νεξαρτήτως δόγµατος, ¦άν θέλουν κάποια ºµέρα νά συγκαθίσουν στό τραπέζι Του ñς 
συµβασιλεÃς Του καί ÊερεÃς Του. }Αλλως •πέτυχαν στήν προσπάθειά των νά Τόν 
εÛαρεστήσουν. Κανείς µας δέν εÉναι –ξιος, •κόµη κι’ –ν ¦κτελέση Óλον τόν νόµον. “∆οØλος 
•χρεÃος εÉναι! }Εκαµε πλäς τό διατεταγµένον”! Καί ποιός •πό µς µπορεÃ νά καυχηθ− καί νά 
π− Óτι §καµε π ά ν τ ο τ ε   κ α ί   π α ν τ ο Ø “τό διατεταγµένον”; {Η •ξία µας, στά µάτια τοØ 
ΘεοØ µταν ªνας σταυρός. Κι’ αÛτόν τόν σταυρόν τόν ¦σήκωσε Ò Χριστός! }Ας τοØ ποØµε, 
λοιπόν, τ α π ε ι ν ά, “εÛχαριστä“ πού π−ρε τήν θέσι µας. Κι’ αÛτό σηµαίνει πίστις! 

Κι’ Ðχι µόνον αÛτό •λλά Óλα εÉναι χάρις στή ζωή τοØ •νθρώπου. Κι’ Ó,τι §χει κι’ Ó,τι 
εÉναι! {Ο Θεός τοØ τά προσφέρει Óλα! Κι’ º µεγαλύτερη τιµή γιά τόν Θεόν, εÉναι, τό εÆλικρινές 
ταπεινό “εÛχαριστä“ τοØ •νθρώπου κι’ Ðχι οÊ πνευµατικοί κι’ οÊ Êερατικοί του τίτλοι ³ τά §ργα 
του. 

∆άσκαλος: - Βεβαίως. zΑλλά κι’ º χάρις –νευ §ργων µετανοίας δέν σώζει; 
zΗχώ: - zΑσφαλäς, •γαπητέ µου. Τό εÇπαµε αÛτό. “∆ιότι καθώς τό σäµα χωρίς 

πνεύµατος εÉναι νεκρόν, οàτω καί º πίστις χωρίς τäν §ργων εÉναι νεκρά” (Ιακ.β΄26), καταγγέλει 
Ò zIάκωβος. ∆ιότι º ¦ν Χριστè πίστις κι’ º εÆλικρινής µετάνοια περιέχει καρπούς µετανοίας κι’ 
•γάπης, Óπως προέτρεπε κι’ Ò zIησοØς: “Κάµετε, λοιπόν, καρπούς •ξίους τ−ς µετανοίας”. Κι’ 
Ðχι µόνον τά •λληλούϊα ñρισµένων… τό κτύπηµα τäν χειρäν… κι’ οÊ χοροί των… •πό 
•λαλαγµούς χαρς γιά τήν δοθείσαν “χάριν”! Βεβαίως Ò •λαλαγµός δοξάζει τόν Θεόν κι’ 
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¦πιβάλλεται νά προηγ−ται γιά τήν δοθείσα χάριν •λλά πρέπει ν’ •κολουθ−ται κι’ •πό τόν 
καρπόν τ−ς µετανοίας, τ−ς πίστεως καί τ−ς ¦ν Χριστè •γάπης! }Αλλως, •πέτυχε!... ∆ιότι 
“Οàτω λαλεÃτε καί οàτω πράττετε, ñς µέλλοντες νά κριθ−τε διά τοØ νόµου τ−ς ¦λευθερίας” 
(Ιακ.β΄12), συµπληρώνει Ò zIάκωβος. 

∆άσκαλος: - Σέ θαυµάζω, •γαπητή µου! Κι’ •πορä µαζί σου πäς τά ¦σκέφθηκες Óλ’ 
αÛτά τόσον πλά καί πρακτικά νά µοØ τά µεταδώσης.  

zΗχώ: - zΑγαπητέ µου δάσκαλε, θέλω νά µέ πιστέψης, σοØ τό ¦ξοµολογοØµαι, Óτι διά 
πρώτη φορά τά ¦κατάλαβα κι’ ¦γώ τόσον πλά τώρα, ¦νä τά ¦σκεπτόµουν καί σοØ τά §λεγα… 
Πρέπει ν–χα κάποια φώτισι! 

∆άσκαλος: - Πάντως σ’ εÛχαριστä. ΜοØ π−ρες Óλα µου τά φορτία τοØ “Çσως” καί 
“µήπως”. Πολύ χαίροµαι γιά σένα. ΕÉσαι º καλή µου συντροφιά. 

zΗχώ: - Κι’ ¦γώ σ’ εÛχαριστä πού µέ προσέχεις. 
∆άσκαλος: - ΕÉναι •µοιβαÃο. 
zΗχώ: - Πιστεύω Óτι º }Αννα θ’ •ναστήθηκε πού –κουσε τήν φωνή σου πάλι; 
∆άσκαλος: - Ναί… Κι’ ¦γώ. ΑÛτό πού ζä εÉναι νεκρανάστασις! Γονάτισε αÛθόρµητα 

κι’ ¦ψιθύρισε µ’ §κστασι: Σ’ εÛχαριστä Κύριε! 
 
 Στό τέλος τ−ς ©βδοµάδος §φυγε γιά τήν {Ελλάδα •νανεωµένος στήν καρδιά καί στό 
πνεØµα γιά πάντα. Στ’ •εροδρόµιο τ−ς Νέας zΟρλεάνης τόν ¦συνώδευσε º οÆκογένεια τοØ 
γιατροØ κι’ ñρισµένοι φίλοι τ−ς οÆκογενείας τοØ γιατροØ πού µλθαν νά τόν •ποχαιρετήσουν µέ 
εÛγνωµοσύνη στήν καρδιά των γιά τά θαύµατα τοØ ΘεοØ καί τήν •γάπη Του! {Ο δάσκαλος 
•νέβηκε •ργά τή σκάλα τοØ •εροπλάνου καί στό κεφαλόσκαλο στάθηκε. }Εστρεψε τό 
πρόσωπό του συγκινηµένος κι’ εÛτυχισµένος κι’ ¦κούνησε τό χέρι του σ’ ªνα •ποχαιρετιστήριο 
χαιρετισµό •γάπης σάν νά τούς §λεγε: “zΕλπίζω νά σς ξαναδä. Κι’ –ν δέν σς ξαναδä σς 
εÛχαριστä γιά τήν •γάπη σας!” 

~Υστερα πέρασε µέσα στ’ •εροπλάνο κι’¦κάθησε στή θέσι του. }Ακουσε ξαφνικά τούς 
κινητ−ρες νά τραντάζουν τ’ •εροπλάνο πού –ρχισε νά κιν−ται καί σιγά-σιγά καί ν’ •νέρχεται 
στά àψη τ’ οÛρανοØ. }Εκλεισε τά µάτια του κι’ •φέθηκε στήν χαρά µις •νέλπιστης εÛτυχίας 
πού τόν §φερνε καί πάλι πίσω στήν ζωή καί στήν •γάπη τäν δικäν του. Τά χείλη του 
¦ψιθύρισαν: “Σ’ εÛχαριστä, οÛράνιε Πατέρα!” 
 

ΤΕΛΟΣ 
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