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Απηή ε δηαδηθαζία, ζα βιέπνπκε όινπο ηνπο Άγηνπο, ζα είλαη πνιύ δύζθνιν γηα εκάο
λα ζπκόκαζηε πόηε ήηαλ ε πξάζηλε ιαδνκπνγηά. Πώο ήηαλ. Δίλαη όηαλ θάλνπκε έλα
λέν θηίξην, δπζθνιεπόκαζηε λα ζπκεζνύκε πώο ήηαλ πξηλ. Άξα, ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα έρνπκε απηνύο πνπ έρνπλ ην ζέκα ηεο ζπλήζεηαο ε νπνία ζθνηώλεη
ηε ζθέςε, άξα δελ ζπκνύληαη θαλ αλ ππήξρε θάηη άιιν πξηλ θαη ππάξρνπλ νη
ειάρηζηνη πνπ ην άιιαμαλ. Όηαλ καο κηιήζαηε γη’ απηόλ ηνλ ηνίρν πνπ δείρλεη σο
νδεγόο πώο ζπλέρηζε ην άιιν θνκκάηη, κπνξεί θάιιηζηα θάπνηνο πνπ κπαίλεη ζηελ
Δθθιεζία λα κελ θαηαιάβεη όηη ππάξρεη κηα δηαθνξά. Τν άιιν πνπ κνπ άξεζε ζηελ
παξνπζίαζε - ζηγά-ζηγά ζα ην ελζσκαηώζσ κε ηε δηάιεμε - είλαη όηη καο είπαηε πώο
βιέπνπκε απηά πνπ θνηηάδνπκε θαη δελ βιέπνπκε. Ο θιαζηθόο άλζξσπνο πνπ
πηζηεύεη δελ θάλεη απηή ηε δηαδξνκή όηαλ κπαίλεη ζηελ Δθθιεζία. Σπλήζσο κπαίλεη
από ηελ πόξηα, πεγαίλεη ζηα θεξηά, πξνζθπλά ηελ εηθόλα, κεηά ζα πάεη ζε απηέο εδώ
θαη όηαλ έρεη αξρίζεη ε εθθιεζία - γηαηί όπσο μέξεηε εκείο είκαζηε ηνπ Διιεληζκνύ,
άξα εξρόκαζηε ιίγν πην κεηά - έρεη αξρίζεη ήδε, δελ κπνξνύκε λα ηα θάλνπκε όια
απηά, άξα κπαίλνπκε ζηε ζέζε καο κεηά ην θεξί. Όιε απηή ε δηαδξνκή δελ είλαη
ηπραίν πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρεη απηή ηελ ηζηνξία απηόο ν ηνίρνο (δείχνει ηον
ηοίχο ζηο μπροζηινό μέρος) θαη κεηά απηήλ εδώ (δείχνει ηον ηοίχο ζηο πίζω μέρος).
Δπεηδή έρνπκε θάπνηνλ πνπ είλαη εηδηθόο θαη ηα ζπληεξεί, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην
βιέκκα ζαο είλαη εληειώο δηαθνξεηηθό από ην δηθό καο, γηαηί εκείο ην βιέπνπκε
απιώο ζαλ κηα απεηθόληζε, ελώ εζείο μέξεηε όηη γξάςακε κηα ηζηνξία θη απηό πνπ
μερλάκε εκείο νη ίδηνη είλαη όηη δελ δσγξαθίδνπκε αγηνγξαθίεο, γξάθνπκε. Καη
μερλάκε γηαηί ιέκε γξάθνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα όπσο βιέπεηε ό,ηη είπαηε ηα
ρξεζηκνπνηώ, αιιά όρη ελαληίνλ ζαο όπσο νη δηθεγόξνη. (γελώνηας)
Δδώ είπαηε όηη απηή ε εηθόλα είλαη ηνπ ηάδε, έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη
όηη ζηελ αγηνγξαθία δελ ππνγξάθνπκε αξρηθά, γηαηί ζεσξνύκε όηη είλαη έξγν πίζηεο
θαη δελ έρεη ζεκαζία πνηνο ην θάλεη. Έρεη ζεκαζία πνπ κηινύζακε πξνεγνπκέλσο θαη
κε έλαλ άιιν θύξην γηα ην ζέκα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, άκα ην ζθεθηείηε θαιά, ε
βπδαληηλή ηέρλε είλαη απηή πνπ θάλεη αληηθεηκεληθό ηνλ δεκηνπξγό ηεο. Γελ
αζρνιείηαη κε ηελ ππνθεηκεληθόηεηα ηνπ. Θα είλαη πνιύ κεηαγελέζηεξα πνπ ζα
κπνύκε ζην πιαίζην ηεο Αλαγέλλεζεο πνπ ζα έρνπκε θαη ηελ ππνγξαθή, ζα έρνπκε
θαη ην ύθνο θαη ζπλήζσο, όπσο μέξεηε θαη γηα ηνπο πην εηδηθνύο, κηιάκε πην πνιύ γηα
ζρνιή. Γειαδή κηιάκε γηα ηε ζρνιή Αγίνπ Όξνπο, κηιάκε γηα ηε ζρνιή ηελ
Αιεμαλδξηλή, κηιάκε γηα ζρνιέο. Γελ μέξνπκε αθξηβώο πνηόο ήηαλ, αιιά μέξνπκε όηη
απηνί είραλ απηή ηελ παξάδνζε. Άξα ζαο ην ιέσ μαλά όζνλ αθνξά ζηελ
απνγνήηεπζε. Σε έλα δσκάηην ζθνηεηλό έλα θεξί θηάλεη γηα λα αιιάμεη. Τώξα άκα ην
θεξί πεξηκέλεη άιιν θεξί γηα λα αλνίμεη θαη λα αλάςεη έρνπκε ζέκα. Η ηδέα πνηα είλαη;
Δίλαη όηη άκα αλάςνπλ όια καδί, ηόηε ζα ζβήζνπλ όια καδί. Άξα απηό πνπ έρνπλ
ζθεθηεί νη πην ζπάληνη είλαη όηη θαιύηεξα λα είκαζηε ιηγόηεξνη θαη λα θσηίδνπκε θαη
κεηά λα έξρεηαη ν επόκελνο σο ζθπηαινδξνκία. Καη γηα λα ην πάξνπκε ζαλ
παξάδεηγκα, ζηελ Αλάζηαζε. Πνιύ ζπρλά ζηελ Αλάζηαζε ζεσξνύκε όηη ην πην
ζεκαληηθό θνκκάηη είλαη λα πάξνπκε θσο, ελώ απηό πνπ ιέεη ν Φξηζηόο δελ είλαη
κόλν λα ην πάξνπκε, είλαη λα ην δώζνπκε. Άξα θαληαζηείηε ηώξα λα αξρίδεη...
Κάλεηε Αλάζηαζε θη εδώ; (ρωηάει προς ηο κοινό)
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-«Κάλνπκε ζηνλ Άγην Γεώξγην, κηα άιιε Δθθιεζία».
-Α, εληάμεη, ηέινο πάλησλ, άξα ζηνλ Άγην, θαληαζηείηε ηώξα λα έξρεηαη ην θσο, λα
ην αλάβνπλ νη πξώηνη θαη λα θεύγνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Άξα ην ζέκα γηα καο επεηδή
δελ ην παξάγνπκε ην θσο είλαη λα ην κεηαδώζνπκε. Να ην δηαδώζνπκε. Άκα
θόςνπκε απηόλ ηνλ ξόιν ζ’ εκάο, ηόηε έρνπκε έλα πξόβιεκα. Ννκίδσ όηη εζείο νη 25,
28 είλαη έλαο ηξόπνο λα ππάξρεη απηό ην θεξί κέρξη λα έξζνπλ άιινη 25 θαη 28 λα ζαο
αληηθαηαζηήζνπλ, αιιά κελ λνκίδεηε όηη μαθληθά ζα γίλεηε 2.800.
Τν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ γηα λα κε ζηελνρσξηέζηε πηα, είλαη όηη ζπλήζσο όηαλ
όινη ζπκθσλνύλ, έρνπκε πξόβιεκα. Άξα ν Ionesco έιεγε «θνβάκαη πάληα όηαλ
αλήθσ ζηελ πιεηνςεθία». Γηαηί ζπάληα ε κεηνςεθία ζα θάλεη ηεξάζηηα ιάζε, ελώ ε
πιεηνςεθία κπνξεί λα ην θάλεη πνιύ απιά, γηαηί επεηδή ζπκθσλνύλ όινη δελ ζα
ππάξρεη θακία νπζηαζηηθή αληίζηαζε. Άξα άκα θνηηάμεηε εθεί θη ερζέο ήκαζηαλ ζε
κηα άιιε εθδήισζε, ηα ζέκαηα ηεο γελνθηνλίαο δελ παξάγνληαη πνηέ από κόλν
κεξηθά άηνκα. Δίλαη όηη πάλσ θάησ όινη ζπκθσλνύλ όηη έλαο άιινο ιαόο πξέπεη λα
εμαθαληζηεί. Τόηε αξρίδνπλ ηα επηθίλδπλα. Άξα γηα λα ην πσ ιίγν ηώξα πην
αλζξώπηλα θαη θνηλσληθά, ζηελ Αλζξσπόηεηα είλαη πάληνηε ιίγνη νη άλζξσπνη πνπ
παξάγνπλ απηό ην έξγν θαη ζηελ θνηλσλία είλαη πνιιά ηα άηνκα πνπ παξάγνπλ
ζθιαβηά. Άξα επεηδή αλαθεξζήθακε θαη ζηνπο αλζξώπνπο θαη δηαλννύκελνπο, εγώ
ζα ήζεια λα ζθεθηείηε κηα πνπ κηιήζαηε γηα ηηο ζεσξίεο, γηαηί ε θαηνρή θξάηεζε 400
ρξόληα; Όινη ιέκε κεηά όηη αληηζηαζήθακε. Μα άκα είρακε αληηζηαζεί όπσο
αληηζηαζήθακε ζην ηέινο, δελ ζα θξαηνύζε πνηέ 400 ρξόληα. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα
είλαη πνιινί από ηνπο δηθνύο καο πνπ ηα βξήθαλ κηα ραξά. Ήηαλ έλαο ηξόπνο
κάιηζηα ζε κεξηθνύο λα έρνπλ θαη κεγάιν εκπόξην, γηαηί είραλ δηάθνξα κνλνπώιηα
θαη μαθληθά πξνο ην ηέινο αλ ζέιεηε απηό πνπ ιέκε ην 1821, όηαλ ηα θαηαθέξλνπκε,
ζεσξνύλ ζηελ αξρή όηη έξρνληαη κεξηθνί λα ραιάζνπλ ηελ πηάηζα θη όηη πάλσ θάησ
ηα είραλ βξεη. Άξα απηό είλαη πνπ νλνκάδνπκε ξαγηαδηζκό, ππήξραλ εμεγέξζεηο,
ππήξρε πίζηε, παξακείλακε Έιιελεο, παξακείλακε Φξηζηηαλνί, απιώο θη εδώ ζα
απαληήζσ θαη ζην εξώηεκα ηνπ θπξίνπ, ρσξίο ζηξαηεγηθή δελ αιιάδνπκε. Γειαδή
γηα λα γίλεη ε κεγάιε Δπαλάζηαζε πνπ γλσξίδνπκε έγηλαλ πνιιέο εμεγέξζεηο πνπ
απέηπραλ, γηαηί είραλ ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνπηθηζκνύ. Θεσξνύζαλ όηη ζα ηα
βγάινπκε πέξα άκα απειεπζεξώζνπκε ην ρσξηό. Καη κεηά αθνύ ην έθαλαλ
μαλαεξρόηαλ θη ό,ηη είραλ θάλεη είρε θαηαζηξαθεί. Μόλν όηαλ ζα ππάξμεη θάπνηνο
ζαλ ηνλ Κνινθνηξώλε πνπ ζα θαηαθέξεη λα εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζα
έρνπκε αιιαγέο πνπ ζα είλαη κεγάιεο. Πξνεγνπκέλσο - θαη κελ λνκίδεηε όηη ηα
πξάγκαηα ήηαλ εύθνια γη’ απηόλ, ζαο ην ιέσ γηα ηελ απνγνήηεπζε - ζαο πιεξνθνξώ
όηη ζηηο πξώηεο κάρεο ηνλ εγθαηέιεηςαλ νη δηθνί ηνπ. Θεσξνύζαλ όηη απηό πνπ έθαλε
ήηαλ εληειώο αδηαλόεην, γηαηί είραλ ζπλεζίζεη λα ρηππάλ κόλν κεξηθνύο ζε έλα πνιύ
ηνπηθό ζεκείν, αιιά όρη λα θάλνπλ νιόθιεξεο κάρεο, γηαηί δελ είραλ απηή ηε
ζηξαηεγηθή θαη ηελ ηερληθή. Άξα επαλέξρνκαη αλ ζέιεηε, ζην πιαίζην εδώ. Πξώηα
απ’ όια ζε θάπνηα θάζε είπαηε όηη ην ρσξηό ελώ είλαη κηθξό, είρε πάξα πνιιέο
εθθιεζίεο. Απηό πνπ θάλεηε ζαλ αληηπαξάζεζε, εγώ βξίζθσ όηη γίλεηαη ηόζν ζπρλά
πνπ κεξηθέο θνξέο λα αλαξσηεζείηε ην αλάπνδν. Όηαλ είλαη πνιύ κεγάιεο νη πόιεηο
πόζεο εθθιεζίεο θαη πόζεο ιίγεο είλαη. Γηόηη ε δπλακηθή θαη ε δπλακηθόηεηα δελ
κεηξηέηαη αλά εθθιεζία, αιιά αλά απόθαζε λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα εθθιεζία. Τν
άιιν πνπ βιέπνπκε, επεηδή είπαηε όηη αληηζηέθεζηε ζηνλ εθθπιηζκό, εγώ όηαλ βιέπσ
θάπνηνλ λα θάλεη έλα εθθιεζάθη κέζα ζηνλ θήπν ηνπ, είλαη εθθπιηζκόο. Ννκίδεη όηη
θάλεη θάηη ππέξ ηεο ζξεζθείαο, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη θιεηζηό. Γελ είλαη
πξνζβάζηκν θαη είλαη κόλν γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Μα άκα ε Δθθιεζία πνπ
εηπκνινγηθά ζεκαίλεη εθεί πνπ βξίζθνληαη νη άλζξσπνη, ήηαλ κόλν γηα κεξηθνύο θαη
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λα κελ έρεη πξόζβαζε ν άιινο, δελ ζα ήηαλ Δθθιεζία. Ούηε ηα κνλαζηήξηα δελ
θάλνπλ απηό ην πξάγκα. Τα άιιν πνπ βιέπεηε είλαη όηη παιαηόηεξα ζηηο εθθιεζίεο
καο δελ βάδακε θιεηδηά. Γελ κπνξνύζακε λα ζεσξήζνπκε όηη θάπνηνο ζα κπνξνύζε
λα θιέςεη ηελ εθθιεζία. Τώξα άκα ην πείηε ζηνπο πην λένπο ζα ζαο πνπλ, «κα πόζν
ειίζηνη είζηε πνπ πηζηεύεηε όηη θαλέλαο δελ ζα ηα θιέςεη». Άξα έρεη γίλεη θη απηή ε
αιιαγή, θαηά ζπλέπεηα όπσο ην είδα εδώ έρεηε εθθιεζία κε ζπλαγεξκό. Άξα βιέπεηε
όηη εδώ είλαη κηα αληηπαξάζεζε πνπ θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ θαηλνκεληθά λα έρεη ζρέζε
κε ηελ πίζηε. Αλ πηζηεύεηε όηη ν Θεόο πξνζηαηεύεη ηελ εθθιεζία, γηαηί βάδεηε
ζπλαγεξκό; Γηαηί βάδεηε θιεηδί; Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Θεόο δελ καο έρεη πεη λα
είκαζηε θαη ειίζηνη. Άξα γηα λα καο βνεζήζεη πξέπεη λα βνεζάκε θη εκείο ιίγν. Καηά
ζπλέπεηα ην λα θιείζνπκε κηα πόξηα όηαλ είλαη αλνηρηή κπνξεί θαη λα βνεζήζεη. Τη
ζέισ λα πσ;
Θέισ λα πσ όηη κεξηθέο θνξέο έρνπκε απηέο ηηο δύν κεγάιεο ηάζεηο. Δίλαη: ή ηα θάλεη
όια ν Θεόο, άξα δελ έρνπκε λα θάλνπκε ηίπνηα θη απηό παξάγεη κηα απξαμία ή
πξαγκαηηθά βνεζάκε θη εκείο γηα λα γίλνπλ απηά πνπ ιέεη ν Θεόο. Κη εδώ αλ ζέιεηε ε
δηαθνξνπνίεζε γηα κέλα γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: ε πξώηε θαηεγνξία είλαη απηνί
πνπ πηζηεύνπλ. Οη δεύηεξνη είλαη νη πηζηνί. Όπσο είπε ν θύξηνο ζε ζέκαηα
δσγξαθηθήο κε κεγάιε κεηξηνθξνζύλε όηη είλαη έλαο κηθξόο θαιιηηέρλεο, θαη ηνπ
είπε ν Σσθξάηεο όηη απηό είλαη δείγκα όηη είλαη κεγάινο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όπσο
ην μέξεηε ππάξρνπλ πνιινί πνπ δσγξαθίδνπλ θαη ππάξρνπλ κεξηθνί δσγξάθνη. Δίλαη
όπσο πάληα. Ννκίδσ όηη ν θαζέλαο καο ηξαγνπδάεη, αιιά δελ ιέκε όηη είκαζηε θαη
ηξαγνπδηζηέο. Έρνπκε κηα ηάζε ζε επίπεδν εθθπιηζκνύ λα ζεσξνύκε όηη άκα
πηζηεύνπκε είκαζηε πηζηνί. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όηαλ πηζηεύνπκε είλαη απιώο ην
παζεηηθό κέξνο. Αο πνύκε ν πηζηόο πνπ πξνζηαηεύεη κόλν ηνλ εαπηό ηνπ θαη δελ
πξνζηαηεύεη ηνπο άιινπο δελ θάλεη κηα πξάμε πίζηεο. Πεξηκέλεη από καο, ν Φξηζηόο
λα πξνζηαηεύνπκε θαη ηνπο αζώνπο. Άξα ζε κηα πξνζέγγηζε πνπ είραηε όηη πξώηα
θνηηάδνπκε ηελ αλάπηπμή καο θαη κεηά ηνλ άιινλ, δελ ιέεη αθξηβώο απηό ν Θεόο θαη
ν Φξηζηόο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα λα γίλνπκε άλζξσπνη πεξλάκε πξώηα από ην
ζηάδην ηνπ ζπλάλζξσπνπ. Άξα πεξλάκε πξώηα από ην εγώ, είλαη ην θιαζηθό, κεηά
είλαη εγώ - εζύ, κεηά ζεσξνύκε όηη είλαη εγώ θη ν άιινο, κεηά αλ έρνπκε λνεκνζύλε
αλαξσηηόκαζηε πώο καο βιέπεη ν άιινο θαη ηόηε θαηαιαβαίλνπκε όηη γηα ηνλ άιινλ
δελ είκαζηε εγώ, γηαηί απηόο είλαη ην εγώ, γηα ηνλ άιινλ. Καη ζηγά-ζηγά
θαηαιαβαίλνπκε όηη είκαζηε ν άιινο άιινο. Σαο ην ιέσ απηό γηαηί όηαλ αθνύκε ηελ
έθθξαζε «αγαπάηε αιιήινπο» κπεξδεπόκαζηε ιίγν. Γελ καο ιέεη «αγάπα ηνλ εαπηό
ζνπ». Γηαηί; Σηελ πξαγκαηηθόηεηα άκα αγαπήζνπκε ν θαζέλαο ηνλ εαπηό ηνπ ζα
έρνπκε κία ζρέζε αλά άηνκν. Άκα αγαπήζνπκε ν θαζέλαο ηνπο άιινπο, θάζε άηνκν
αγαπηέηαη από ηνπο άιινπο. Απηή ε νκάδα είλαη πνιύ πην πηζηή από ηελ άιιε πνπ
είλαη απιώο άλζξσπνη πνπ πηζηεύνπλ. Γελ ζσδόκαζηε ζώδνληαο κόλν ηνλ εαπηό καο.
Σσδόκαζηε επεηδή ζώδνπκε ηνπο άιινπο θη έρεη ελδηαθέξνλ γηαηί όηαλ έρνπκε
αλζξώπνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηνπο αζώνπο, ηνπο νλνκάδνπκε Γίθαηνπο. Δδώ ην
ζέκα είλαη ην εμήο: κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν Φξηζηόο ήηαλ αζώνο; Δίλαη δύζθνιν, κε
πνηα έλλνηα; Γηαηί είρε επίγλσζε εμαξρήο γηα όια απηά πνπ ζα ζπκβνύλ. Γελ κηιάσ
θαλ γηα ηηο εξκελείεο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ θάλνπκε ζε ζρέζε κε ηα ζαλδάιηα.
Λέσ απιώο όηη ν θώδηθαο είλαη όηη είρε επίγλσζε ηεο γλώζεο κε ηελ πξόγλσζε.
Γειαδή ήμεξε από πξηλ απηό πνπ ζα γίλεη κεηά. Απηό δελ ην μέξεη έλαο αζώνο. Άξα
ηνλ Φξηζηό πνιύ εύθνια ζα Τνλ ραξαθηεξίζνπκε Κξηηή, ζα Τνλ ραξαθηεξίζνπκε
Γίθαην, αιιά όρη αζών, γηαηί ζην «αζών» έρεη απηή ηελ έλλνηα ηεο αζσόηεηαο πνπ
δελ είλαη θαλ ην αλάινγν από ην παξζέλν. Γελ είλαη απηή ε έλλνηα, είλαη όηη απιώο
δελ μέξσ. Άξα άκα ζθεθηνύκε ηώξα κεξηθέο θαηεγνξίεο ηέηνηνπ ηύπνπ ζα δνύκε όηη
θαη ζηνπο Απνζηόινπο ηνπ Φξηζηνύ ππάξρνπλ δηαθνξέο. Γειαδή έρνπκε ηελ ηάζε λα
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ηνπο βάδνπκε όινπο ζην ίδην παθέην. Πξώην παθέην πνπ θάλνπκε είλαη όηη είλαη όινη
ίδηνη θαη ην εξώηεκα είλαη αλ ήηαλ όινη ίδηνη, αλ ζα ήηαλ νη Απόζηνινη.
-«Καη νη Παηέξεο πάλησο δελ αλαθέξνπλ πνιύ, ίζσο θαη θαζόινπ, ηε ιέμε αζώνο.
Αλακάξηεηνο, λαη. Τν ηνλίδνπλ. Τν έρνπλ ζπιιάβεη απηό πνπ ιέηε».
-Ναη, ραίξνκαη, αιιά ε ηδέα είλαη ε εμήο: ην λα κελ θάλνπκε ηίπνηα, ζεσξνύκε αξρηθά
όηη είλαη έλαο ηξόπνο λα κελ θάλνπκε θαθό. Καη απ’ ό,ηη θαίλεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο
Αλζξσπόηεηαο είλαη ιάζνο. Γειαδή πξέπεη λα θάλνπκε θάηη, γηαηί άκα δελ θάλνπκε
ηίπνηα είκαζηε πάληνηε από ηελ πιεπξά ηνπ ζύηε θαη πνηέ από ηελ πιεπξά ηνπ
ζύκαηνο. Άξα άκα ιέκε απιώο όηη εγώ δελ έθαλα ηίπνηα, μέξεηε ην βιέπνπκε θαη κε
ηα παηδηά όηαλ θαηαιαβαίλεηε όηη έρνπλ θάλεη κηα αηαμία, από ην βιέκκα, γηαηί ην
βιέπεηε θαη ιέεη… θαη όπσο μέξεηε ηνπο γνλείο, ην έρεηε δήζεη, είλαη ην δείγκα όηη
θάηη έγηλε, γηαηί κεξηθέο θνξέο δελ μέξεηε αθξηβώο ηη έρεη γίλεη, αιιά επεηδή ζαο
έρνπλ πεη «εγώ δελ έθαλα ηίπνηα» μέξεηε όηη θάηη έρεη γίλεη θάπνπ. Απηό ινηπόλ είλαη
πνιύ ζεκαληηθό γηα λα θάλνπκε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην πιεηνςεθία κεηνςεθία. Γηα παξάδεηγκα, εδώ έρνπκε θαη ηελ εθθιεζία, ην βιέπεηε ζην πάλσ
κέξνο όπνπ έρνπκε ηνπο Δπαγγειηζηέο. Σηνπο Δπαγγειηζηέο είλαη ε παξάδνζε λα ηνπο
βιέπνπκε κε ην Δπαγγέιην. Σε απηή ηελ παξάδνζε κεξηθέο θνξέο μερλάκε όηη έρνπκε
επηιέμεη ηέζζεξα Δπαγγέιηα. Απηό γίλεηαη από ηνλ Άγην Δηξελαίν ην 180 κ.Φ. όπνπ
ηόηε ζηελ παιηά καο εθθιεζία αλαξσηηόκαζηαλ πόζα πξέπεη λα είλαη ηα Δπαγγέιηα.
Να είλαη δύν ηξία, άιινη έιεγαλ πέληε θαη ηειηθά απνθαζίδνπκε όηη είλαη ηέζζεξα.
Έρεηε παξαηεξήζεη βέβαηα -όπσο ην μέξεηε θαληάδνκαη όινη, αιιά απιώο ην
ππελζπκίδσ ζηνπο πην λένπο- όηη ν θαζέλαο έρεη έλα ζύκβνιν. Απηό ην ζύκβνιν έρεη
επηιερηεί ζεσξώληαο όηη είλαη έλαο ηζνκνξθηζκόο κε ηελ αξρή ηνπ Δπαγγειίνπ. Άξα
βιέπεηε όηη έρνπκε εδώ ηνλ αεηό, άξα θαλνληθά θη επεηδή έρνπκε θαη ηνλ παπά εδώ
ζα κπνξνύζακε κεξηθέο θνξέο, - ην βιέπνπκε ζε εθθιεζίεο - λα βιέπνπκε κόλν ην
ζύκβνιν. Γελ ππάξρεη θαλ ν Άγηνο, νύηε ην βηβιίν. Ή έρνπκε ην ζύκβνιν λα θξαηάεη
ην Δπαγγέιην θη εκείο πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη όηαλ βιέπνπκε ην ιηνληάξη
ελλννύκε ηνλ Άγην Μάξθν. Άξα απηόο εδώ ν ηζνκνξθηζκόο καο επηηξέπεη λα
ζπκεζνύκε θαιύηεξα θαη ην εξώηεκα όκσο είλαη αλ ε Τεηξάκνξθε, πνπ είλαη πόηε; Η
Τεηξάκνξθε είλαη πξνρξηζηηαλθή. Άξα είλαη ν Άγηνο Δηξελαίνο πνπ απνθαζίδεη όηη
ζα είλαη ηέζζεξα ηα Δπαγγέιηα θαη ζα ηα θσδηθνπνηήζεη κε ηέζζεξα ζύκβνια
δηαθνξεηηθά, ζεσξώληαο όηη είλαη ε αξρή θάζε Δπαγγειίνπ. Δληειώο ηπραία, απηά ηα
ηέζζεξα ζύκβνια απνηεινύλ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηεο Τεηξάκνξθεο πνπ ππάξρεη
πξηλ. Άξα βιέπεηε όηη ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηα ζεώξεζε ηνπ ηύπνπ:
απνηειώ κηα ζπλέρεηα θη απηή ε ζπλέρεηα είλαη έλαο ηξόπνο όπσο ιέγακε
πξνεγνπκέλσο, λα δηαηεξεζεί ε ζθπηαινδξνκία ηεο γλώζεο. Θα ζαο δώζσ έλα
παξάδεηγκα πνιύ απιό.
Όπσο όινη ζαο βέβαηα μέξεηε ην όλνκα ηεο κεηέξαο ηεο Παλαγίαο. Όκσο επεηδή
έρνπκε έλαλ αθόκα πην εηδηθό, άκα ζαο ξσηήζσ πνύ ην έρεηε δηαβάζεη ζα
δπζθνιεπηείηε. Καη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην έρεηε δηαβάζεη ζπλήζσο από
αγηνγξαθίεο, αιιά ην όλνκα ηεο κεηέξαο ηεο Παλαγίαο βξίζθεηαη ζηα απόθξπθα
Δπαγγέιηα. Γελ βξίζθεηαη ζηα ηέζζεξα Δπαγγέιηα. Απηό ζεκαίλεη, όηη ε Δθθιεζία
καο κε ηελ παξάδνζή ηεο παίξλεη θαη ζηνηρεία ηα νπνία ηα ελζσκαηώλεη θαη ηα νπνία
εκείο ζεσξνύκε όηη είλαη δεδνκέλα. Άκα ηα θνηηάμνπκε όκσο ιίγν πην πξνζερηηθά
έρνπκε έλα πξόβιεκα, γηαηί ηειηθά δελ μέξνπκε πνύ είλαη ην ζύζηεκα αλαθνξάο. Γηα
παξάδεηγκα, είλαη πνιινί από εκάο πνπ ιέλε όηη πηζηεύνπλ, αιιά δελ έρνπλ δηαβάζεη
πνηέ ηα Δπαγγέιηα. Πξνζέμηε δελ ιέσ όηη επεηδή δηαβάζαηε ηα Δπαγγέιηα είζηε
πηζηνί. Απιώο είλαη κηα γλώζε. Δπεηδή είλαη ην ζέκα καο, κεξηθέο θνξέο όινη,
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αλαξσηηόκαζηε πόζν κεγάινο ν Θεόο είλαη, πόζν ζεκαληηθόο είλαη γηα καο, κε ηη
κνηάδεη, έρνπκε θη απιέο εξσηήζεηο όηαλ είκαζηε πην κηθξνί, αλ έρεη γέληα, πώο, κε ηη
είλαη θαη μερλάκε όηη εκείο έρνπκε θαη κηα ρξηζηηαληθή παξάδνζε. Παίξλνπκε όιεο
απηέο ηηο εξσηήζεηο, ελώ έρνπκε ηνλ Φξηζηό πνπ ήξζε λα καο βνεζήζεη. Γειαδή ν
Φξηζηόο ιεηηνύξγεζε σο Γάζθαινο θη εκείο ηώξα αλαξσηηόκαζηε πνηα είλαη ε ύιε
ηνπ καζήκαηνο θαη δελ θνηηάδνπκε ηη έρεη πεη ν Γάζθαινο. Άξα είλαη ζαλ λα
πεγαίλεηε ζε έλα κάζεκα, λα κελ ην παξαθνινπζείηε εμ’ νινθιήξνπ θαη κεηά
αλαξσηηέζηε ηη είπε ν δάζθαινο. Ή αθόκα ρεηξόηεξν, ηη ήηαλ ε ύιε ηνπ καζήκαηνο
εθείλε ηε κέξα θηάλεη. Γελ θηάλεη.
Άξα γη’ απηό ζα έρνπκε θαη ηνπο Απόζηνινπο, αιιά βιέπεηε κηα κεγάιε δηαθνξά
κεηαμύ ηνπ Πέηξνπ θαη ηνπ Παύινπ. Τν ιέσ εμεπίηεδεο επεηδή ζπρλά ηνπο βάδνπκε
καδί. Όπσο μέξεηε, νπζηαζηηθά ν Παύινο ηη λνύκεξν ζα είρε; Γηαηί δελ ήηαλ κέζα
ζηνπο δώδεθα. Ούηε ζηνπο δεθαηξείο. Οπζηαζηηθά ζα ήηαλ ην λνύκεξν δεθαηέζζεξα.
Έρεη ελδηαθέξνλ πνπ ε Δθθιεζία καο έρεη βάιεη ζηε ζπλέρεηα θαη ην βιέπεηε. Τν
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Βίβινπ, ηεο Καηλήο Γηαζήθεο είλαη γξακκέλν από ηνλ Παύιν.
Γηαηί ην έξγν ηνπ είλαη ηεξάζηην ζε πνζνζηό θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηη ιέκε; Τνλ
Πέηξν εζείο ζα ηνλ εκπηζηεπόζαζηαλ; Βιέπεηε όηαλ ζαο ην ιέσ έηζη ηόζν σκά ιέηε
ηώξα ηη λα απαληήζσ; Θπκάζηε όηη ιέεη ν Φξηζηόο, όηη νπζηαζηηθά ζα κε πξνδώζεη
ηξεηο θνξέο, ελώ πξνζέμηε είλαη ν ίδηνο πνπ ιέεη όηη «πάλσ ζε εζέλα ζα ρηίζσ ηελ
Δθθιεζία». Απηό ην ιέσ γηαηί κεξηθέο θνξέο όηαλ έρνπκε αλζξώπνπο πνπ καο έρνπλ
πξνδώζεη ηνπο βάδνπκε θαηεπζείαλ ζε κηα θαηεγνξία θαη ζεσξνύκε όηη δελ κπνξεί λα
γίλεη ηίπνηα. Δλώ εδώ από ηελ αξρή, εθόζνλ μέξνπκε όηη έρεη γλώζε θαη επίγλσζε
καο ιέεη ν Φξηζηόο όηη - θαη θάλεη απηό ην ινγνπαίγλην κε ηελ πέηξα, εθόζνλ έρεη
αιιάμεη - δελ ππάξρεη θάηη αλάινγν κε ηνλ Παύιν. Ο Πέηξνο δελ ήηαλ δηαλννύκελνο.
Ο Παύινο ήηαλ δηαλννύκελνο θαη κάιηζηα όπσο μέξεηε ζηελ αξρή ήηαλ θαη
θαλαηηθόο ελαληίνλ ησλ νπαδώλ ηνπ Φξηζηνύ. Έρνπκε θαη κε ηνλ πξσηνκάξηπξα ηνλ
Άγην Σηέθαλν πνπ έρνπκε έλα απνδεηθηηθό ζηνηρείν, αλ ζέιεηε, γηα όζνπο δελ ην
ζπκνύληαη. Απηό ζεκαίλεη ηη; Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όηαλ βάδνπκε ηνλ Άγην Πέηξν
θαη ηνλ Άγην Παύιν καδί, βάδνπκε νπζηαζηηθά ην λνύκεξν έλα κε ην λνύκεξν
δεθαηέζζεξα θαη βάδνπκε θάπνηνλ πνπ δελ μέξεη κε απηόλ πνπ μέξεη θαη ν έλαο είλαη
δελ μέξεη θαη ηα έκαζε όια από ηνλ Φξηζηό, ν άιινο είλαη απηόο πνπ ήμεξε θαη ηα
άιιαμε όια κέζσ ηνπ Φξηζηνύ. Γηαηί όπσο μέξεηε ε επηινγή ηνπ Παύινπ δελ γίλεηαη
ελ δσή ηνπ Φξηζηνύ. Γίλεηαη κεηά. Άξα ηη ζέισ λα πσ κε απηέο ηη ιεπηνκέξεηεο. Δίλαη
όλησο ηόζν ζεκαληηθέο λα ηηο μέξνπκε γηα λα είκαζηε αθόκα πην πηζηνί; Δγώ ιέσ όηη
βέβαηα πξέπεη λα ηηο μέξνπκε, αιιά απηό δελ επαξθεί.
Τν ζέκα είλαη όηη κεξηθέο θνξέο θάλνπκε θαη ην αλάπνδν. Λέκε δελ είλαη αλάγθε λα
κάζνπκε, αξθεί λα πηζηεύνπκε. Η Δθθιεζία δελ ιέεη απηό. Η Δθθιεζία ζαο ιέεη όηη
πξέπεη λα κάζνπκε θαη λνκίδσ όηη όινη μέξεηε εηδηθά επεηδή κηιήζακε θαη γη’ απηέο
ηηο επηζέζεηο πνπ έγηλαλ θαη ζηελ Κέξθπξα, όηη αλ δελ ήηαλ ε Δθθιεζία, πξώηα απ’
όια δελ ζα θάλακε απηή ηε δηάιεμε εδώ θαη δελ ζα ηελ θάλακε ζε απηή ηε γιώζζα.
Γηαηί έρεη ελδηαθέξνλ όηαλ ιέκε όηη αζρνινύληαλ κόλν κε ηελ ειεπζεξία θαη ηε
γιώζζα. Δπεηδή πίζηεπαλ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα απηνί πνπ αζρνινύληαη κόλν κε ηελ
πίζηε είλαη βέβαηα νη παπάδεο καο. Απηό είλαη ινγηθό. Αιιά ην ζέκα είλαη όηη ε ηδέα
ηνπ Φξηζηνύ δελ είλαη λα γίλνπκε όινη παπάδεο. Όηαλ κηινύζακε πξνεγνπκέλσο γηα
απνγνήηεπζε, θαληαζηείηε ηώξα λα θάλεη έλα θήξπγκα θαη λα ζεσξήζεη όηη έρνπλ
κπεη κόλν ηξεηο εδώ θαη λα είλαη απνγνεηεπκέλνο γηαηί δελ ήξζαλ όινη θαη απηό
γίλεηαη θάζε Κπξηαθή, κε ηελ έλλνηα όηη μέξνπκε όηη ππάξρεη απηή ε επαλάιεςε. Άξα
ηνπιάρηζηνλ πελήληα δύν θνξέο ην ρξόλν- δελ βάδσ θαλ ηηο γηνξηέο - κπνξεί λα έρεη
απηό ην αίζζεκα. Τν ζέκα πνην είλαη; Γηα κέλα είλαη αλάπνδν. Μπνξείηε λα
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θαληαζηείηε ηελ Δθθιεζία ρσξίο παπά; Καη ην μέξνπκε πνιύ θαιά όηη ε αξρή ηνπ
ζαλάηνπ κηαο Δθθιεζίαο είλαη από ηελ απνπζία ηνπ παπά πνπ δελ έξρεηαη πηα
θαλέλαο. Γηαηί κεηά νη άιινη δελ μέξνπλ αθξηβώο ηη λα θάλνπλ θαη ζαο ην ιέσ
βησκαηηθά επεηδή πεγαίλνπκε θαη ζηα Καηερόκελα γηα όζνπο μέξνπλ απηή ηελ
έθθξαζε γηα ηελ Κύπξν, πνιύ ζπρλά έρνπλ θαηαζηξέςεη εθθιεζίεο θη εκείο όηαλ
πεγαίλνπκε, όηαλ έρνπκε παπά θάλνπκε ιεηηνπξγία, όηαλ δελ έρνπκε παπά θη έρνπκε
κόλν ςάιηε ζα πεη κεξηθά θνκκάηηα θη όηαλ είκαζηε κόλνη ζα πνύκε κόλν ην Πάηεξ
Ηκώλ, γηαηί κεηά κπαίλνπκε ζε κία άιιε αληηπαξάζεζε «πνηνο είζαη εζύ λα θάλεηο
ηνλ παπά». Γελ είλαη απηή ε ηδέα. Δίλαη απιώο όηη ηώξα θαληαζηείηε γηαηί εζείο ιέηε
όηη είλαη ζε θαθή θαηάζηαζε. Έρσ δεη άιια, λα ιείπεη ε ζθεπή, λα έρεη ν κηζόο ηνίρνο
θαη ηώξα, ην ηεξό βέβαηα λα έρεη εληειώο εμαθαληζηεί από πξάμεηο βαξβαξόηεηαο. Τν
ζέκα είλαη όηη κεηά λα πηζηέςεηο όηη κπνξεί λα γίλεη απνθαηάζηαζε. Αιιά ην ζέκα
είλαη κπνξεί λα γίλεη ε απνθαηάζηαζε ρσξίο πηζηνύο; Μεηά, νη πηζηνί θηάλνπλ γηα λα
θάλνπλ απνθαηάζηαζε; Γηαηί είλαη ην ίδην πξάγκα ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνγλσζία. Άκα
δελ έρνπκε θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα ζπληεξήζεη ηηο αγηνγξαθίεο, ζα πνύκε απιώο όηη
έρεη έλα πξόβιεκα. Άκα δελ έρνπκε θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηελ
εθθιεζία, ζα πνύκε απιώο όηη έρεη έλα πξόβιεκα. Γελ είλαη απηό. Δίλαη κεξηθά
βαζηθά ζηνηρεία. Άξα απηό πνπ ζαο ιέσ είλαη ην εμήο: απηό πνπ καο δηδάζθεη ν
Φξηζηόο είλαη ε αλάγθε ησλ ζεκειίσλ. Άξα ζα ήζεια λα εμεγήζσ από ηελ δηθηά καο
ηελ πιεπξά ηη ελλννύκε ζεκέιηα. Άκα ζαο πσ κηιήζηε κνπ γηα ηνλ θύθιν, αιιά ζαο
απαγνξεύσ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ έλλνηα ηνπ θέληξνπ θαη ηεο αθηίλαο. Ξαθληθά ζα
δείηε όηη έρεηε κηα κηθξή δπζθνιία. Άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά, ζαο έρσ βγάιεη ηε
ιέμε θέληξν πνπ δελ αλήθεη ζηνλ θύθιν θαη ζαο έρσ βγάιεη ηελ αθηίλα πνπ δελ
αλήθεη ζηνλ θύθιν θαη παξ’ όια απηά ζαο δπζθνιεύεη λα κηιήζεηε γηα ηνλ θύθιν.
Δίλαη επεηδή ην θέληξν θαη ε αθηίλα, πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θύθιν, είλαη ηα ζεκέιηα
ηνπ θύθινπ. Τα ζεκέιηα δελ αλήθνπλ ζηελ δνκή. Δίλαη απηά πνπ παξάγνπλ ηε δνκή.
Έλα παξάδεηγκα πνπ παίξλσ ζπρλά γηα λα είλαη απιό, είλαη ην γπαιηά ζαο. Καη
ξσηάσ, παίξλσ ηα γπαιηά έηζη, αιεζηλά γπαιηά. Άκα ζαο πσ, πνύ είλαη ηα ζεκέιηα;
- «Σηνλ ζθειεηό».
- Όρη, ν ζθειεηόο όρη. Δδώ αξρίδεηε κηα πεξηγξαθή.
-«Οη θαθνί».
- Ναη, λαη νη θαθνί αιιά ιίγν πην πέξα από ηνπο θαθνύο;
-«Σηελ εζηίαζε πνπ γίλεηαη πάλσ ζηα κάηηα».
- Σπλερίζηε ιίγν πην πέξα.
-«Σηελ εζηίαζε, πνπ εζηηάδνπλ νη αθηίλεο ηνπ θσηόο επάλσ ζην θέληξν θαη ηηο
κεηαδίδεη ζην κάηη καο, απηό».
- Όια απηά ζα κνπ ηα ιέγαηε ην ίδην γηα έλα ηειεζθόπην. Άξα είλαη ιάζνο.
-«Τα κάηηα».
-Τα κάηηα!
-«Δζηηάδνληαη ζηα κάηηα».
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-Όρη. Δλλνώ όηη ηα ζεκέιηα ησλ γπαιηώλ, είλαη ε αλσκαιία πνπ έρνπκε ζηα κάηηα.
Γηαηί άκα βάινπκε πνιύ σξαία γπαιηά θαη ηα δώζνπκε ζε άιιε θπξία πνπ δελ έρεη ην
ίδην, είλαη εληειώο άρξεζηα. Δδώ πάιη έρεη ελδηαθέξνλ ε ζεκειίσζε. Η ζεκειίσζε
γίλεηαη πάλσ ζηνλ άλζξσπν. Άξα έρεη ζρέζε κε ηελ επίγλσζε γηα ηα δηθά καο
δεδνκέλα, αιιά ην ζέκα είλαη όηη πνιύ ζπρλά, όηαλ βιέπεηε έλα δέληξν θνηηάδεηε
κόλν από ηε γε θαη πάλσ. Όηαλ βέβαηα ην δέληξν είλαη έηζη (γερμένο), δελ έρεηε πηα
ηελ ίδηα ζθέςε γηαηί ιέηε, δελ κπνξεί, ζα πέζεη. Όκσο όηη δελ πέθηεη, θαηαιαβαίλεηε
ακέζσο όηη θάηη ππάξρεη από θάησ θαη απηό εγώ ην ιέσ ην θαηλόκελν ηνπ
παγόβνπλνπ. Κνηηάδνπκε πνιύ ζπρλά ην από πάλσ. Κνηηάδνπκε ην από πάλσ θαη δελ
βιέπνπκε ην από θάησ. Όηαλ δηαβάδνπκε έλα θείκελν αθόκα θαη ηεξό ζπλήζσο
είκαζηε ζην από πάλσ, ελώ όηαλ έρνπκε αλζξώπνπο πνπ κπνξνύλ λα ην δηδάμνπλ
(δείχνει προς ηον ιερέα), καο κηινύλ γηα ην από θάησ. Δδώ ινηπόλ ε δπζθνιία πνηα
είλαη; Υπάξρεη κηα δηαθνξά κεηαμύ θνηηάδσ θαη βιέπσ. Άξα πάιη γηα εζάο, πνιινί
θνηηάδνπλ, ιίγνη βιέπνπλ. Τη λα θάλνπκε; Τν ζέκα είλαη όηη αλ απηνί πνπ βιέπνπλ ζα
θσηίζνπλ ηνπο άιινπο πνπ θνηηάδνπλ, γηα λα βνεζήζνπλ ζηε δηάδνζε. Δίλαη αθξηβώο
απηό πνπ ιέγακε κε ην θσο ζηελ Αλάζηαζε. Αλ ζέιεηε, νη πξώηνη πνπ έρνπλ
πξόζβαζε ζην θσο ηεο Δθθιεζίαο ζα είλαη απηνί πνπ βιέπνπλ. Άκα απνθαζίζνπλ όηη
απιώο ζα ην θνηηάδνπλ, ηόηε δελ ζα ην δώζνπλ. Αλ απνθαζίζνπλ όηη ζα ην δώζνπλ
ηόηε ζα δνπλ θαη νη άιινη. Παξάδεηγκα, κπαίλεηε ζε έλα δσκάηην ζθνηεηλό θαη
θάπνηνο αλάβεη έλα θεξί. Πξηλ δελ βιέπαηε ηίπνηα, ελώ ήζαζηαλ ήδε κέζα ζην
δσκάηην. Μπνξεί κάιηζηα λα ππήξρε θαη ην θεξί θαη δελ ζθεθηήθακε όηη πξέπεη λα ην
αλάςνπκε. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ην θεξί είλαη πνιύ ζπκβνιηθό ζε εκάο, γηαηί άκα
θαηαιαβαίλεηε ην θεξί ελώ απνηειεί ππνηίζεηαη έλα αληηθείκελν ην νπνίν έρεη κηα
νληνινγία, νπζηαζηηθά ην θεξί είλαη θηηαγκέλν γηα λα ιηώλεη. Οπζηαζηηθά ην θεξί
ζπζηάδεηαη γηα λα θέξεη θσο. Άξα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πνην είλαη ην όθεινο ελόο
θεξηνύ θαη άκα ζθεθηνύκε όηη ην θεξί θέξλεη θσο πεζαίλνληαο, ηόηε κπνξεί λα
θαηαιάβνπκε όηη ε πξάμε καο όηαλ αλάβνπκε έλα θεξί είλαη πνιύ πην ζπκβνιηθή απ’
ό,ηη λνκίδνπκε. Καη βέβαηα ην βιέπνπκε ζηγά-ζηγά θαη κε ηελ έλλνηα ηεο ιακπάδαο.
Βέβαηα εκείο ηώξα έρνπκε βάιεη θαη δηάθνξα δηαθνζκεηηθά, γηαηί λνκίδνπκε όηη απηό
είλαη ην πην ζεκαληηθό ζηε ιακπάδα θη όρη ε ίδηα ε ιακπάδα, αιιά πξέπεη λα
ζθεθηνύκε ην εμήο: Γηαηί βάδσ κηα ιακπάδα θαη δελ βάδνπκε απιώο έλα θεξί; Μελ
κνπ πείηε γηα λα βάινπκε κεγαιύηεξε δηαθόζκεζε; Σπλήζσο ην ζθέθηεηαη απηό ε
λνλά. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα γηαηί μέξνπκε από ηελ αξρή όηη κόιηο αξρίδεη λα θαίεη,
αξρίδεη λα πεζαίλεη. Άξα ε ηδέα είλαη απιώο λα κεγαιώζεη ε δηάξθεηα. Όηαλ
δηαβάδνπκε ηα ηεξά θείκελα, όπσο βιέπεηε ππάξρνπλ πνιιέο παξαβνιέο. Πνηνο από
εζάο κπνξεί λα κνπ πεη γηαηί ν Φξηζηόο ζπζηεκαηηθά ρξεζηκνπνηεί παξαβνιέο,
εθόζνλ είλαη ν Φξηζηόο θαη μέξεη θη εθόζνλ μέξεη ν Γάζθαινο, μέξεη θαη ηη
θαηαιαβαίλεη ν καζεηήο. Γηαηί δελ ιέεη θαηεπζείαλ απηό πνπ ζέιεη λα πεη; Γηαηί
ρξεζηκνπνηεί παξαβνιέο;
-«Τν εμεγεί θάπνπ ν ίδηνο».
Τν μέξσ. Γελ είλαη εξώηεζε παγίδα. Αο πνύκε όηη έξρεηαη ν Φξηζηόο θαη κηιάεη κόλν
ζηνλ παπά. Δίλαη απνηειεζκαηηθό, εθόζνλ απηόο ηνλ θαηαιαβαίλεη θαιύηεξα από
εκάο θαηά κέζν όξν. Τν ζέκα πνην είλαη; Δίλαη όηη ήζειε λα κηιήζεη θαη ζε απινύο
αλζξώπνπο πνπ δελ είραλ γλώζεηο. Άξα βιέπεηε όηη ππάξρεη κηα ζηξαηεγηθή
δηδαζθαιίαο θαη δελ έρεη ζρέζε κόλν κε ην ηεξό, δειαδή ηνπ ηύπνπ «είκαη Φξηζηόο ζα
κε θαηαιάβνπλ όινη». Απηό πνπ πξνζπαζώ λα ζαο πσ είλαη ην εμήο: ν Φξηζηόο πνπ
είλαη πξαγκαηηθά ν Μέγαο Γάζθαινο ήμεξε όηη ππάξρνπλ καζεηέο πνπ δελ ηνλ
θαηαιαβαίλνπλ θη εκείο όηαλ πεγαίλνπκε ζηα ζρνιεία θαη είκαζηε θαζεγεηέο,
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δάζθαινη θιπ. ζεσξνύκε όηη είλαη απαξάδεθην όηη κεξηθνί δελ θαηάιαβαλ ηη είπακε.
Δλώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη απαξάδεθην πνπ δελ θαηαιαβαίλνπκε όηη δελ
θαηαιαβαίλνπλ. Άξα, νη παξαβνιέο νη νπνίεο δελ είλαη ππεξβνιέο, είλαη έλαο ηξόπνο
εθκάζεζεο. Οπζηαζηηθά κηα κεηαθνξά δνκήο. Άξα γηαηί λα ρξεηάδεηαη ν Φξηζηόο πνπ
αλήθεη ζηελ Αγία Τξηάδα κηα κεηαθνξά δνκήο, ελώ ζα κπνξνύζε λα πεη «απηό είλαη».
Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Φξηζηόο δελ ζέιεη απιώο λα πηζηέςνπλ. Θέιεη θαη λα
θαηαιάβνπλ. Αιιηώο δελ ζα είρε αλάγθε λα εμεγήζεη κε παξαβνιέο. Άξα -θαη ζα ζαο
πσ θάηη πνπ κπνξεί λα ζαο θαίλεηαη αζηείν- όηαλ δελ πηζηεύνπκε όηη θάηη δελ κπνξεί
λα γίλεη θαη γίλεηαη, παξακέλεη απίζηεπην. Ναη, θαη κάιηζηα ην ιέκε θη έηζη. Σε
θάπνηα θάζε ν Φξηζηόο ην ιέεη πνιύ θαιά ζηνπο Απόζηνινπο. Λέεη: «Μα πόζα άιια
ζαύκαηα πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα θαηαιάβεηε όηη είκαζηε απηό πνπ είκαζηε;»
Καηαιάβαηε; Γειαδή έρεη έλαλ θαηάινγν από ζαύκαηα, δειαδή πξάγκαηα πνπ
θαλνληθά δελ έπξεπε λα γίλνπλ θη έγηλαλ θαη έρνπκε ηνπο Απόζηνινπο πνπ
αλαξσηηνύληαη «Καη ηη ζα θάλνπκε ηώξα;» «Ωο νκάδα, εκείο νη Απόζηνινη ηη
παξάγνπκε ζαλ έξγν;» Άκα ην ζθεθηνύκε νξζνινγηθά, ζε ηξία ρξόληα άιιαμαλ ηνλ
θόζκν θη απηνί σο ην ηέινο αλαξσηηόηαλ αλ έρνπλ θάλεη θάηη.
Άξα ηη ζέισ λα ζαο πσ. Τειηθά νη Απόζηνινη κπνξεί θαη λα ήηαλ θαη νη πην δύζθνινη
καζεηέο ηνπ Φξηζηνύ. Γηόηη, επεηδή ήηαλ ηόζν θνληά ηνπ, αθόκα θη όηαλ γηλόηαλ ην
ζαύκα δελ θαηαιάβαηλαλ γηαηί γηλόηαλ. Γηαηί γη’ απηνύο ήηαλ ζρεδόλ θπζηνινγηθό.
Γειαδή θάζε θνξά πνπ πήγαηλαλ ζε έλα ρώξν είρε έλα πξόβιεκα. Έιπλε ην
πξόβιεκα ν Φξηζηόο, έθεπγαλ ζηνλ άιιν ρώξν, είρε γίλεη. Τέιεησζε. Γηα ηνπο άιινπο
πνπ έκελαλ, πνπ πεξίκελαλ ηόζα ρξόληα ή γηα ηηο πην θξίζηκεο - αο πνύκε ηνλ Λάδαξν,
εληάμεη; - ηηο πην θξίζηκεο ζηηγκέο, έξρεηαη απηό, ππάξρεη παξέκβαζε, ππάξρεη ην
ζαύκα, παξακέλεη απίζηεπην θαη βιέπνπλ πξαγκαηηθά ηε κεγάιε αιιαγή. Γειαδή,
εζείο όηαλ καο δείμαηε ην ηεξό πνπ βιέπνπκε κόλν ηε κπνγηά αξρηθά, ρσξίο λα δνύκε
ην θεθάιη ηνπ Αγίνπ Νηθόια, δελ κπνξνύκε λα ην πηζηέςνπκε όηαλ ην θνηηάδνπκε
έηζη όηη ππάξρεη νιόθιεξε εηθνλνγξάθεζε. Τώξα ζε θάπνηα θάζε όηαλ ζα έξζνπλ νη
εηδηθνί απ’ όιεο ηηο πιεπξέο θαη ην θαζαξίζνπλ, όηαλ ζα ην δνύκε απηό θαη ζα ην
ζπκόκαζηε ζα ιέκε νπζηαζηηθά «έγηλε ζαύκα». Λνηπόλ, άκα ην ξσηήζεηε ηώξα ζηνλ
εηδηθό γηα ζπληήξεζε αγηνγξαθίαο, ζα ζαο πεη «πνην ζαύκα, εγώ έβαια απηό ην
πξντόλ, θαζάξηζα έηζη, πήγα ζηε γσλία, πήγα ζηελ επόκελε». Θέισ λα πσ όηη νη
καζεηέο πνπ παξάγνπλ ην έξγν είλαη απηνί πνπ πηζηεύνπλ ιηγόηεξν ζην έξγν, γηαηί
επεηδή ην παξάγνπλ εθείλε ηε ζηηγκή, δελ θαηαιαβαίλνπλ όηη γίλεηαη. Τν ιέσ πην
απιά. Οη εξγάηεο πνπ θηηάρλνπλ κηα νηθνδνκή, δελ έρνπλ πνηέ ηελ εληύπσζε όηη
θηηάρλνπλ νιόθιεξν ζπίηη. Έρνπλ ηελ εληύπσζε όηη εθείλε ηε κέξα έθαλαλ έλαλ
ηνίρν, κεηά έθαλαλ έλα παξάζπξν, κεηά ην ζήθσζαλ, έβαιαλ ηε ζθεπή. Δλώ εζείο
πνπ δελ θάλαηε ηίπνηα θαη είζηε απ’ έμσ, βιέπεηε όηη δελ είρε ηίπνηα, μαθληθά ηξππάλ
θαη βάδνπλ ηα ζεκέιηα, κεηά μαλαλεβαίλεη θαη άκα ην βάιεηε απηό ζε γξήγνξε
ηαρύηεηα ζα πείηε «Πώο έγηλε;» Σηελ πξαγκαηηθόηεηα απηόο πνπ παξάγεη έξγν
δπζθνιεύεηαη εθείλε ηελ ώξα πνπ ην παξάγεη λα δεη όηη ην θάλεη. Δίλαη ν εζνπνηόο.
Γηα παξάδεηγκα, έρεηε έλαλ εζνπνηό ζε κηα παξάζηαζε. Πεγαίλεηε ζην ηέινο ηεο
παξάζηαζεο θαη ηνπ ιέηε: «Ήζνπλ πνιύ σξαίνο». Γελ είλαη θαιό. Γηαηί; Γηαηί ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ηνπ εμεγείηε όηη παξέκεηλε εζνπνηόο. Δλώ απηό πνπ γίλεηαη είλαη όηη
κεξηθέο θνξέο έρνπκε εζνπνηνύο πνπ ζα απεηθνλίζνπλ, ζα θάλνπλ κηα αλαπαξάζηαζε
αλ ζέιεηε, ελόο ήξσα, ελόο πξνδόηε θαη όηαλ ην βιέπνπκε εκείο, αλ είλαη πξνδόηεο,
καο λεπξηάδεη. Δθείλε ηε ζηηγκή δελ ζπκόκαζηε πηα όηη είλαη εζνπνηόο. Αλ είλαη
ήξσαο ή αλ είλαη εξσίδα ηνλ αγθαιηάδνπκε θιπ.. Άξα θαληαζηείηε ηώξα όηη
πεγαίλεηε ζην ηέινο ηεο παξάζηαζεο θη έρεηε κηα γπλαίθα πνπ ήηαλ ε εξσίδα, αλ
πξαγκαηηθά ζαο άγγημε ε παξάζηαζε είζηε αθόκα κε ηελ εξσίδα. Δίλαη κόλν κεηά
όηαλ ζα απνζηαζηνπνηεζείηε πνπ ζα πείηε όηη εζύ έπαημεο απηό ηνλ ξόιν. Άξα έρεη

9
κεγάιε ζεκαζία λα δνύκε ην εμήο, κεξηθέο θνξέο αθόκα θαη κε ηνπο είθνζη πέληε,
είθνζη νρηώ, δελ ζπλεηδεηνπνηείηε ην έξγν πνπ παξάγεηε, ελώ ην βιέπνπλ νη άιινη.
Απηό πνπ πξέπεη λα θάλεηε θάπνπ-θάπνπ είλαη λα ιέηε ζε έλαλ από απηνύο: «Πήγαηλε
πην πέξα.» Σηε δσγξαθηθή ην μέξνπκε πνιύ θαιά, όηαλ βάθεηε ζπλερώο ζε κηα
απόζηαζε ηνλ βιέπεηε ηνλ δσγξάθν μαθληθά λα πεγαίλεη πίζσ, πνπ βέβαηα δελ
κπνξεί λα αγγίμεη πηα ηνλ πίλαθα, γηα λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα. Γηαηί ην
θάλεη; Γηαηί ηελ ώξα πνπ ην θάλεη, δελ παξάγεη έξγν. Τελ ώξα πνπ ην θάλεη εμεηάδεη
ην έξγν ηνπ. Απηό ζεκαίλεη πξαθηηθά ηη; Όηη όηαλ βιέπνπκε πώο θαηαγξάθνληαη ηα
πξάγκαηα πνπ έθαλε ν Φξηζηόο ζηα Δπαγγέιηα κέζσ ησλ Απνζηόισλ, ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είλαη κηα ζπλέρεηα από πξάγκαηα πνπ
θαηλόηαλ όια θπζηνινγηθά. Δκείο όκσο πνπ ηα δηαβάδνπκε ζεσξνύκε όηη ην έλα είλαη
πην απίζηεπην από ην άιιν. Γελ είλαη ζίγνπξν αλ ήκαζηαλ παξόληεο ή αλ ήκαζηαλ
κέζα ζε απηή ηελ νκάδα όηη ζα θαηαιαβαίλακε όηη γίλεηαη θάηη πνπ νλνκάδεηαη από
ηνπο άιινπο ζαύκα, επεηδή ζα ήκαζηαλ κέζα. Άξα έρεη ζρέζε κε ην ζέκα ηεο
ππέξβαζεο.
Όηαλ θάλνπκε κηα ππέξβαζε ζε πξνζσπηθό επίπεδν θη αζρνινύκαζηε κε ηνπο
άιινπο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη κηα πξώηε πξάμε γηα λα πάκε πην θνληά ζηε
δηδαζθαιία ηνπ Φξηζηνύ. Γειαδή, δελ κπνξεί απιώο λα πηζηεύνπκε θαη λα κελ
θάλνπκε πνηέ θακία ππέξβαζε. Πνιύ ζπρλά, ε εθθιεζία, ν παπάο κε ην θήξπγκά ηνπ
καο ιέεη λα θάλνπκε πξάγκαηα πνπ όηαλ ηα αθνύκε ιέκε: «Δγώ ζα θάλσ απηό;
Απνθιείεηαη». Καη κεηά εθόζνλ ην έρεηε θάλεη κεηά από δεθαπέληε κέξεο πνπ ηνλ
μαλαβιέπεηε, ζα ζαο πεη: «Δίδεο πνπ ην ’θαλεο;» Άξα, ππάξρεη ην ζέκα ηεο
εκπηζηνζύλεο ζηνλ άιινλ. Γηαηί πξνζέμηε, έρεηε έλα πνιύ σξαίν παξάδεηγκα
αθξηβώο κε ηνλ Πέηξν θαη κε ην λεξό. Άξα, πεξπαηάεη ν Φξηζηόο, ηνπ ιέεη θάλε ην
ίδην, κεηά αξρίδεη λα έρεη αλεζπρίεο θαη ηη βιέπνπκε νπζηαζηηθά; Όζν πηζηεύεη,
πεξπαηάεη, κόιηο αξρίδεη λα έρεη κηα ακθηζβήηεζε ηόηε μαθληθά ράλεηαη. Υπάξρεη έλα
σξαίν αλέθδνην πνπ θπθινθνξεί. Διπίδσ ν παπάο λα κελ ην παξεμεγήζεη. Θα
θαηαιάβεηε γηαηί είλαη πξνο όθεινο. Δίλαη ην εμήο: είλαη έλαο νξεηβάηεο πνπ κπαίλεη
ζε κηα ρηνλνζύειια θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή θξαηηέηαη απ’ ην ζρνηλί. Γελ βιέπεη
απνιύησο ηίπνηα. Δθεί πέξα θάλεη ηελ πξνζεπρή ηνπ. Καη αλ ζέιεηε ν Θεόο, ν
Φξηζηόο, δελ έρεη ζεκαζία, είλαη ε ίδηα ηδέα, ηνπ ιέεη «Να κε βνεζήζεηο». Απηόο
θξέκεηαη. Καη ηνπ ιέεη ινηπόλ, αο πνύκε ν Φξηζηόο, γηα λα είλαη πην εύθνιν, ηνπ ιέεη:
«Κόςε ην ζρνηλί, ζα ζσζείο.» Δ, θαη ην αλέθδνην ιέεη όηη ηελ επόκελε εκέξα, νη
δηαζώζηεο είδαλ έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο θξεκόηαλ έλα κέηξν πάλσ απ’ ηε γε,
εληειώο παγσκέλνο. Άξα, ηη ζέιεη λα πεη απηό;
- «Σπγγλώκε πνπ δηαθόπησ, δελ κπνξνύζε λα ηνπ πεη, αθνύ κίιεζε πνπ κίιεζε ν
Υπέξηαηνο, ν Κύξηνο, θόςε ην ζρνηλί γηαηί από θάησ είζαη θνληά θαη κελ αλεζπρείο;
Πξέπεη πάληα λα ππάξρεη απηή ε δνθηκαζία;»
- Όρη, είλαη ε ππέξβαζε. Άξα ζα ζαο πσ έλα άιιν αλέθδνην πνπ απηό αθνξά ηνπο
παπάδεο, γηα λα κελ λεπξηάζεηε. Δδώ έρνπκε έλαλ παπά, αο πνύκε εδώ ν δηθόο καο, ν
νπνίνο πλίγεηαη κεο ζηε ζάιαζζα. Απιό. Έξρεηαη ινηπόλ έλαο θαπεηάληνο κε ην
θαξάβη θαη ζέιεη λα ηνλ ζώζεη. Καη ιέεη ν παπάο «δελ είλαη αλάγθε. Δγώ είκαη ηεξόο.
Θα κε ζώζεη ν Θεόο». Καη γίλεηαη απηό ηξεηο θνξέο, ζαο ην ιέσ ζπλνπηηθά. Τειηθά,
γηα λα λεπξηάζεηε, ν παπάο πεζαίλεη, άξα πεγαίλεη ζηνλ παξάδεηζν θαη ξσηάεη ηνλ
Θεό: «Γηαηί δελ κε βνήζεζεο αθνύ εγώ έρσ θάλεη κόλν πξάγκαηα γηα ηνπο άιινπο;»
Λέεη: «Τξεηο θνξέο πξνζπάζεζα». Άξα, ηη ζέισ λα πσ κ’ απηό. Θέισ λα πσ κ’ απηό
όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πξέπεη λα ππάξρεη θαη κία ππέξβαζε εθ κέξνπο ηνπ καζεηή,
γηαηί θάηη πνπ ζα ζαο μαθληάζεη – εηδηθά ηελ θπξία - είλαη όηη ό,ηη καζαίλνπκε
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γξήγνξα ην μερλάκε γξήγνξα θη ό,ηη καζαίλνπκε κε δπζθνιία ην μερλάκε δύζθνια.
Καη ζεκαίλεη πάλσ θάησ όηη ν Γάζθαινο καζαίλεη ζηνλ καζεηή πώο λα μεπεξλά ηηο
δπζθνιίεο. Έρεηε εζείο πνηέ μεπεξάζεη επθνιίεο; Βιέπεηε, δελ ηελ ρξεζηκνπνηνύκε
θαλ απηή ηελ έθθξαζε. Γηαηί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε επθνιία είλαη ε νκαιή ζπλέρεηα
απ’ απηό πνπ δελ θάλνπκε.
Άξα ζέισ λα ζθεθηείηε όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα λα ππάξρεη κηα αιιαγή θάζεο
πξέπεη λα ππάξρεη κηα αιιαγή ζε εζάο. Απηό είλαη απηό πνπ νλνκάδνπκε ππέξβαζε.
Άξα, γηα ηνλ Πέηξν ήηαλ κηα ππέξβαζε. Ο Παύινο άξρηζε ην έξγν ηνπ κε κηα
ηεξάζηηα ππέξβαζε, εθόζνλ θάλεη κηα κεγάιε αιιαγή θάζεο θαη κεηά ζα είλαη έλα
ζεκαληηθό άηνκν γηα όιε ηελ Φξηζηηαλνζύλε. Αιιά πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ην εμήο:
ηνλ Πέηξν πνπ ηνλ αθήζακε κε ηελ ηξηπιή πξνδνζία, ν Πέηξνο πίζηεςε ηόζν πνιύ
ζηνλ Φξηζηό, πνπ όηαλ ζηαπξώζεθε δήηεζε λα ζηαπξσζεί αλάπνδα, γηα λα κελ
κνηάδεη κε ηνλ Γάζθαιν. Καη ξσηάσ, κήπσο ε Δθθιεζία καο, ζπκάηαη απηόλ ηνλ
Πέηξν, ελώ εκείο ζπκόκαζηε πην πνιύ απηόλ πνπ ηνλ πξόδσζε ηξεηο θνξέο θη
αλαξσηηόκαζηε πώο γίλεηαη; Γηαηί όηαλ αθνύηε όηη ν καζεηήο ζηαπξώζεθε αλάπνδα
γηα λα κελ κνηάδεη κε ηνλ Γάζθαιν επεηδή ζεώξεζε όηη απηή είλαη ε ζπλέρεηα ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ, ηόηε κπνξείηε λα θαηαιάβεηε γηαηί ν Φξηζηόο ηνλ επέιεμε γηα λα
είλαη ην ζεκέιην. Άξα, ήζεια απιώο λα ζαο πσ ην εμήο ζε απηήλ ηε δηάιεμε θαη ζε
απηόλ ηνλ παλέκνξθν θαη ηεξό ρώξν, ην ζεκαληηθό δελ είλαη κόλν ηη θάλνπκε γηα ηνλ
εαπηό καο, είλαη ηη θάλνπκε γηα ηνπο άιινπο. Κη άκα ζθεθηνύκε όηη ν Θεόο είλαη
παληνύ, ζεκαίλεη όηη θη εκείο έρνπκε έλα θνκκάηη ηνπ Θενύ κέζα καο. Όηαλ ιέκε
ινηπόλ όηη ν Θεόο ζα δξάζεη, πξέπεη λα ζθεθηνύκε όηη θη εκείο πξέπεη λα θάλνπκε
απηή ηελ δξάζε θη όρη λα πεξηκέλνπκε ηα πάληα από ηνπο άιινπο. Δ, άκα ην
βιέπνπκε ηώξα πην ζπιινγηθά θαηαιαβαίλνπκε όηη ζπκκεηέρνπκε ζην έξγν ηνπ Θενύ
κε ηηο πξάμεηο καο. Καη γη’ απηό έρεη κεγάιε ζεκαζία όπσο ην βιέπεηε, νη Απόζηνινη
κηιάλε γηα πξάμεηο, δελ κηιάλε γηα θηλήζεηο. Δκείο ζηηο θνηλσλίεο θάλνπκε πνιιέο
θηλήζεηο, πνπ θαη λα ηηο θάλνπκε θαη λα κελ ηηο θάλνπκε, είλαη ην ίδην. Τν ζέκα είλαη
πόζεο πξάμεηο θάλνπκε ζε κηα δσή. Η πξάμε είλαη ε κε αλαζηξέςηκε θίλεζε. Δίλαη
απηό πνπ ζα πξνθαιέζεη ηελ αιιαγή θάζεο, αιιά γηα λα ηελ θάλεηε απηήλ, πξέπεη λα
πεξάζεηε από ην ζηάδην ηεο ππέξβαζεο. Ννκίδσ όηη ην πξώην πξάγκα πνπ καο
καζαίλνπλ είλαη αθξηβώο απηό. Αλ ζέινπκε λα είκαζηε πην θνληά ζηνλ Θεό, πξέπεη λα
παξάγνπκε έλα έξγν πνπ αθνινπζεί απηό πνπ ζέιεη. Δλώ εκείο ζα ζέιακε ηππηθά λα
είκαζηε πην θνληά ζηνλ Θεό, έηζη, ρσξίο λα θάλνπκε ηίπνηα. Απιώο πηζηεύνπκε θαη
ιέκε «Δληάμεη, είκαζηε ηώξα πην θνληά ζηνλ Θεό». Αιιά ην ζέκα είλαη λα έρνπκε κηα
εθθιεζία πνπ λα έρεη ππνηίζεηαη πηζηνύο, πνπ κόλν πηζηεύνπλ. Δ, δε ζα ’ηαλ
εθθιεζία. Γηαηί ε εθθιεζία πεξηκέλεη θάηη από ζαο, ζα ζαο ην πσ πνιύ απιά ηώξα
γηα λα ηειεηώζσ. Όηαλ ν παπάο δεηάεη από κεξηθέο γπλαίθεο λα θάλνπλ ηνλ άξην εγώ ην έρσ δεη θαη κε ηε γηαγηά κνπ, ζπκάκαη, «Τη ραξά, Θεέ κνπ!» Γειαδή, ελώ ζα
κπνξνύζαηε λα πείηε, «Δληάμεη κσξέ, είλαη έλα ςσκί πνπ έρεη κηα ζθξαγίδα». Κακία
ζρέζε. Θεσξνύζαλ όηη ε δπλαηόηεηα πνπ δίλεηαη λα πξνζθέξσ ζηνπο άιινπο ρσξίο
λα πεξηκέλσ απνιύησο ηίπνηα, πξνθαινύζε ηόζν κεηαραξά γηα ηε ραξά πνπ δίλσ, πνπ
ήηαλ ζαλ λα κελ είρε θάλεη ηίπνηα. Δλώ όπσο μέξεηε, πξέπεη λα θάλνπλ θαη αξθεηά.
Σεκαίλεη ηη; Σεκαίλεη όηη ζε θάπνηα θάζε, νπζηαζηηθά, ν δάζθαινο, ν παπάο, καο
δεηάεη σο καζεηέο λα θάλνπκε θάηη. Όηαλ είκαζηε όλησο καζεηέο θαηαιαβαίλνπκε
όηη είλαη πξνζθνξά γηα λα πξνζθέξνπκε. Γειαδή καο επηηξέπεη λα βνεζήζνπκε ηε
βνήζεηα. Τόηε θαηαιαβαίλνπκε πξαγκαηηθά ηνλ ξόιν καο. Δλώ αιιηώο, άκα ην
θαηαιαβαίλνπκε απιώο όηη πξέπεη λα θάλνπκε κηα ππέξβαζε γηα ηελ ππέξβαζε,
έρνπκε ηελ εληύπσζε όηη είλαη απιώο αγγαξεία.
Γηα ηε λενιαία ηώξα. Δπεηδή εκείο κεηαδίδνπκε ηα πξάγκαηα κ’ έλα ηξόπν παξάμελν
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ζηε λενιαία, ε λενιαία βιέπεη κόλν ηελ αγγαξεία. Καη πξέπεη λα θηάζεη ζε θάπνηα
ειηθία γηα λα θαηαιάβεη. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη θάπσο αιιηώο. Τν ιέεη έλαο
θνύξλαξεο κε έλαλ πνιύ απιό ηξόπν: «Αλ δηαιέμεηο ζσζηά ην επάγγεικά ζνπ, δελ
παο πνηέ ζηε δνπιεηά». Άκα ην κεηαθέξνπκε απηό ζαλ δνκή είλαη όηη αλ πξαγκαηηθά
είκαζηε πηζηνί θη όρη κόλν πηζηεύνπκε, ηόηε ην έξγν πνπ παξάγνπκε δελ είλαη πνηέ
αγγαξεία. Δλώ άκα πηζηεύνπκε κόλν, θάζε θνξά πνπ καο δεηάλε λα θάλνπκε θάηη
ζεσξνύκε όηη είλαη επηπιένλ αγγαξεία. Άξα πάλσ θάησ ηη θάλνπκε κε ηνπο λένπο;
Τνπο ιέκε: «Έια θαη ζπ». Απηόο ήζειε λα πάεη αιινύ. Γελ έρεη ηνλ ίδην ζηόρν θη
εκείο ηνπ ιέκε: «Δίλαη ζεκαληηθό». Απηό είλαη από ηα πην «σξαία» πνπ θάλνπκε ζε
επίπεδν απόξξηςεο δηδαζθαιίαο. Έρνπκε κεξηθνύο δαζθάινπο πνπ ιέλε: «Απηό πνπ
ζα ζαο πσ ζήκεξα παηδηά είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό». Καη επεηδή ην είπαλ, λνκίδνπλ
όηη ηα παηδηά έρνπλ ελεξγνπνηεζεί θαη πεξηκέλνπλ θάηη ην ζεκαληηθό. Καη ιέλε:
«Πόζεο θνξέο ην είπεο απηό ζην κάζεκα όκσο;» Τν πην σξαίν είλαη όηη κεξηθέο
θνξέο ην ιέλε, κπνξεί θαη δέθα θνξέο ζην ίδην κάζεκα. Καη απηό πνπ δελ
θαηαιαβαίλνπλε είλαη όηη άκα ην ιέηε ζπλερώο, ζην ηέινο απηό θαίλεηαη θπζηνινγηθό
θαη ηειηθά δελ έρεη ζεκαζία. Δίλαη όπσο όηαλ ιέκε: «Δκείο αγαπάκε όινπο». Απηό
κελ ην πείηε ζε θίιε ζαο. Γηαηί ζα ήζειε θαη θάπνηα κηθξή δηαθνξά, έηζη ιηγνπιάθη.
Άξα, ε ηδέα είλαη όηη άκα δελ είλαη κηα πξνζσπηθή αλάγθε γηα ηνλ λέν, δελ κπνξνύκε
λα ηνπ κεηαθέξνπκε ηελ αλάγθε ηνπ. Γελ κεηαθέξεηαη. Τν έξγν πνπ παξάγεη ν παπάο,
δελ ζαο ιέεη μαθληθά λα γίλεηε όινη παπάδεο. Ο θαζέλαο έρεη ηνλ ξόιν ηνπ. Μαο
βνεζάεη γηα λα θάλνπκε πξάγκαηα. Όκσο, αλ ρξεηαζηεί βνήζεηα γηα ηελ εθθιεζία, δελ
ζα πεη απιώο: «Δγώ πηζηεύσ θαη ζα γίλνπλ κόλα ηνπο», ζα πεη: «Δγώ πηζηεύσ θαη
πηζηεύσ θαη ζε ζαο» θαη ζα δώζεη θαη ηε δπλαηόηεηα ζε ζαο λα ηνλ βνεζήζεηε θαη λα
γίλεη απηό ην έξγν. Απηά γηα ζήκεξα, επραξηζηώ πνιύ γηα ηηο αληνρέο ζαο, γηα ηελ
παξνπζία ζαο θαη κεηά γηα ηελ θαιή ζπλέρεηα.

