
,l:,] .:]..,J.'ι.- ,:.! δi..ιl''. ?l,' 
'i,ι'.:.:

, ι.,] !lιι]ι1ι:]7.1 lt.! ],-/.: l.1-.- 
' 
i

'

.1..:.οΟΔo-ΟΣ l." 
1/.ιμ E,/ι |i)

?lιi'Σ/.'iιC . ιji| . ?c[]θ



ΙΙPoΛoΓoΣ
oi iκδ6oειq < oρθ6δoξoE Κυψiλη>, iπιθυμtiιvταg

vd oυvδριiμoυv ατrj βoτjθεια τδν πoνεμivωv ι1δελφδν
τoυ9, τδπωoαv oi τριιivτα 7ιλιιiδε6 ιivτiτυπα τ6 παρ6v
τεσχoζ πρδζ δωρειiv διαvoμlj καi ψυ7ικη riφiλεια
πoλλiv ιivθρr6πωv, πoιj πovoσv μ6 πoλλoιjq καi διιiφo-
ρoυ6 τρι5πoυE' Tαπειvd φρovoσμε πωq oi παρακτiτω
λ6yoι αυvδριiμoυv ατrj διαφcδτιoη, τ6v oτηριyμ6, τljv
iviαγυoη Καi τiv παραμυθiα voooδvτωv, dλyoιjvτωv,
ταλαιπωρημivωv καi dvαξιoπαθoιjvτωv ψυ76v.

T) Movα76E MωυαfiE Ayιoρεiτηq, πoιj μovιiζει Ξ-
πi μ{α τριακovταπεvταετiα περ{πoυ ατ6 πανo6βαoτo
Περιβ6λι τfiq Παvαyiαg, μεταφΕρει καi μi ττj yραφτj
τoυ αδτη τηv iμπειρ[α τoδ Ayioυ .oρoυE' iηv ιiyιoπα-
τερικη διδα7τj Επi τoδ θiματ6E μαζ, τiv παριiδooη τfiq
Eκκληαiα6 μαζ. o i,διoE π6vεoε πoλιj- '.E7ει κιiνει
δωδεκα μεyιiλεE ΞyγειριiαειE, i7ει λιiβει oυvoλικιi πε-
vηντα δρεq vdρκωoη καi πλfiθoq iατρικδv Ξξετdoεωv
Καi φαρμιiΚωv. E|vαι λoιπ6ν βαθιj6 yvωoτηE τoσ θ6μα-
τoq τoi π6voυ' Στιi βιβλiα τoυ κ,H εiλοyiα τoσ πδvoυ
καi δ π6vo6 τfiq dyιiπηg>, <'Eπιoτρoφτj ιiπ6 τrjv Aμε-
ριΚi, Καi <.o dyιoq Π6voE> περιyριiφει τηv εδλoyiα
καi τrjv dyιαoτικτi 7dρη τoδ π6voυ oτιj ζωη τoσ πι-
στoσ.

Tδv εδ7αριoτoσμε yι' αδτιj ττjv dvιδιoτελfi ioυ
πρooφoριi. Tαπειvιi εi76μεθα τ6 παρ6v τεDγoq ν'dπo-
βε7 ciφiλιμo δπiρ τδν o6 διιiφoρoυq π6voυg ιivαyvω-
στ6v Καi vιi ε67ovται δπiρ τoδ oυyyραφiωq καi τ6v
iκδoτδv.



Θαυματoυρy6E εiκrt'v
H ΦOBΕPA ΠPOΣTAΣΙA

τfig ,ΙερdE Movfig Κoυτλoυμoυoioυ'

Γιατi νd πov6 Θεf μoυ;

Eiναι dλf1θεια πιδg αljμερα bπαρ1ει' δφΘoνog oω-
ματικ6ζ καi ψυ1ικ69 π6νoq. 'Aλλoτε εδθ6νεται γι, αδ-
τ6ν δ ιiνΘρωπog καi ciλλoτε δ1ι. Σημαoiα δ1ει τr]ν rii-

ρα τoδ π6νoυ κιiποιog νd τ6ν oυνδρdμει. Nιi μη τ6ν d-
φησει ν, dπoγoητευΘεi, νd πνιγεi oτη μoναξιιi, νd πo-
ν6oει dκδμη πι6 πoλδ.

M6 αδτf την πρooπτικη γριiφΘηκε καi τ6 κεiμενo
πo6 dκoλoυθεi, dπ6 6να iνθρωπo πoδ π6νεoε πoλδ.
Γνωρiζω πcδg δ π6νoq σ, θφερε στ6 κρεβ6τι τoδ π6νoυ
τi o, θκλειoε oτ6 oπiτι σoυ. .rΙ θπioκεψη τoδ π6νoυ
oττ] ζωη σoυ δ6ν εiναι doφαλ6g κ6τι δi1ωq oημαoiα
καi σκoπ6. Δ6ν εiναι καθ6λoυ 6να τυ1αio γεγoν6ζ.
Δ6ν πιoτε6oυμε oτr]ν τ61η. T6 Eiαγγiλιo Χt,ει" πιλq
κ6τω dπ6 τη ματιd τoδ Θεoδ εiναι καi τ6 π6οιμo τoδ
κdΘε φιiλλoυ dπ6 τ6 δdνδρo. Π6oo μdλλoν dπ6 τ6
πρoβληματα τδν παιδι6ν Toυ. .o Θε6g δ6ν παδει πoτ6
νιi θνδιαφ6ρεται για τi1 μετανoια καi τf1 oωτηρiα μαq
καi πρooφ6ρει μ6ριε6 εδκαιρiεg καi dνοiγει διdφo-
ρoυζ δρ6μoυζ,

'Aν τljν δγεiα μα6, dγαπητoi μoυ, τη απαταληoαμε
o6 dνιilφελα 6ργα, καλor5μεθα τιδρα, νd μελετr]ooυμε
τ6 παρελθ6ν, να δoδμε βαθ6τερα τ6ν 61ι καi τ6oo
γvωστ6 εαυτ6 μαζ. Eτναl μiα μεγιiλη dκ6μη εδκαιρiα
πo6 μαζ δiνει δ Πανιiγαθo6 Θε66, γιd, νιi oκι5ψoυμε μ6-
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σα μαζ, ν6 μετανoησoυμε εiλικρινd, v6 πρooευ1ηΘoδ-
με θερμ6, νd γνωρiσoυμε τf1ν &κ6νωτη 1ιiρη τδν iε-
ρδν μυατηρiων τflg δγiαg μητ6ρα6 μα6 '0ρΘ6δoξη9
'Eκκλη oiαq.

.FΙ doΘ6νεια δ6ν πρo6ρ1εται, dδελφoi μoυ, &π6 την
τιμωρiα 6ν69 θκδικητf Θεoδ. .FΙ dντiληψη αδπj εiναι
ιiνoρθ6δoξη, πt'ρα γτa π6ρα λαθεμ6νη. .o Θε6q μαq
μ6νo dγαπ& καi δ6ν τιμωρεi τ6" πλ"6"oματ6' Toυ. .o Θε-
6q εiναι μακρ6Θυμo6, πoλυ6λεo9, πoλυε6oπλα1νο9,
πανdγαΘoq καi &ληΘιν6q. T' δνoμα τoδ Θεoδ εiναι d-
y&πτ1, L6ει δ dγαπημ6νo6 τoυ μαΘητηg 

,Ιωιiννηg δ Θε-
ολ6γο6. Παρα1ωρεi, θπιτρ6πει παιδαγωγικα πρ6q βoi-
Θεια την doΘ6νεια, γιd νd μδg φρoνηματioει, ν6 μdq
διoρΘ16oει, νd μ&g πρooγειωoει καi ταπεινrδoει. .O π6-
νoq θτoι μπoρεi νιi γiνει dφoρμf, γιd μiα πι6 oδαια-
οτικη καi βαΘειd γνωριμiα μαq μ6 τ6ν Θε6, καi 61ι νιi
τιi βιiλoυμε μαζi τoυ. .O π6νoq μπoρεT νd μdq oυνδριi-
μει νιi γiνoυμε πι6 dνεκτικoi καi oυμπoνετικoi μ6
τo69 dδελφoι5q μαg καi νιi γνωρiοoυμε τ6ν δγνωoτo 6-
αυτ6 μα6. Eiπαν δρΘιi πrλc, 6πoι'oq i1ει δπoφdρει πoλιi
μoιαζει μ, dκεiνoν πo6 γνωρiζει πoλλ6q γλ6ooεq κι θ-
τoι μπoρεi νd καταλdβει πoλλoι5q καi νιi τ6ν καταλd-
βoυν πoλλoi.

,Aν θκμεταλλευΘoδμε ττiν πραyματι οημαντικη εδ-
καιρiα, μπoρεi δ oωματικ6q π6νo9 νιi γiνει Θεραπευ-
τflζ τηζ dθιiνατη6 Ψυχiq μαζ, 

.O π6νo9 τ6τε Θd γiνει
εδλoγiα. Δdν ζητiμε βεβαiωq θμεiq oi πιoτoi τ6ν π6νo
νooηρd oτf1 ζωη μα6. 

.LΙ ,Eκκληoiα 
μαq πιiντoτε εδ1ε-

ται δπiρ δγεiαg καi διαφωτioεωq τδν τiκνων τηg. 'Edν
iλΘει δμω6 δ π6νo6 νιi τ6ν δπoμεiνoυμε καρτερικιi κι
θλπιδoφ6ρα καi θιi θ1oυμε, dληθεια, μεγιiλo κ6ρδoq.
M6 τ6ν τρ6πo αδτ6 δ oκoπ69 τfrq δoκιμαoiα6 μαq Θιi
i1ει θπττευ1θεT, dφoδ θιi E1ει μαλακωoει η καρδιd μαg
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καi θιi i1oυμε βoηθηθεT oτ6 ν6 γνωρiooυμε τ6ν πραγ-
ματικ6 iαυτ6 μαq καi τoν Θεo μαg.

Εiναι θπio.ηq dλf1Θεια, dγαπητoi μoυ, πcδg oi πoνε-
μ6νoι λειαiνoνται, καi αδτoi τελικιi θ1oυν κιiτι οημα-
ντικ6 νd πoδν, δq θμπειρικ6 καi βιωματικ6. Πioω dπ6
κ6θε dvθρωπιvo π6νo κρliβεταt τ6 yΕρι τoδ Θεoδ πoδ
εδλoγεi. Mακ6ριoι oi πoνεμ6νoι δg πλoιioια εδλoγη-
uενo1.

Eiναι dκ6μη dληΘεια πιilg oτιi 1εiλη τoδ κιiθε πo-
νεμ6νoυ oυ1νιi dνεβαiνει dκεiνo τ6 γνωoτ6 καi βαθι5
<γιατi o, θμ6να Θεi μoυ>; Στ6 ιiνθριilπινo αδτ6 <γιατi>
δ6ν νoμiζoυμε δτι δπιiρ1ει μiα εδκoλη καi γρηγoρη d-
πιiντηoη. .FΙ dπιiντηoη Θιiλθει πι6 iιρy& iιπ6 τ6ν 1διo
τ6ν ,Eoταυρωμ6νo Θε6νθρωπo. .o &νΘρωποq dξιωνε-
ται νιi oυμμετ61ει oτ6ν oταυρ6 τoδ Kυρioυ. Mf1 voμi-
ζετε 6τι εiναι κατι μικρ6 αiτo.

M6oα dπ6 τ6ν π6νo oi πρoοευ16q εiναι oiγoυρα
πι6 κατανυκτικ6q, πι6 θερμ6q, πι6 εδπρ6οδεκτε9. Δi-
νoυν κατ' &ργαq τi1γαληνη τfrq δπoμoνfrq oτη δoκιμα-
oiα, λιγooτε6oυν τr]ν dπαιτητικ6τητα, ταπεινrbνoυν d,-

ληΘινιi, 1αρiζoυν τf1 1αριi τfrg dλπiδoq καi την δγεiα
τiζ ψυχηζ. M6oα μα6 Θd βρoδμε τ6ν Θε6..,ooο πι6
γρ1iγoρα τ6ν oυναντf1ooυμε τ6oo πι6 γρηγoρα Θ, dπε-
λευΘερωΘoδμε καi Θd 1αροδμε dληΘινιi.

Eiπαν δραiα πrbc, πρiν μδq oτεiλει δ Θε6q τ6ν
oταυρ6 πoιi oηκιδνoυμε, τ6ν ζ6γιoε, τ6ν εiδε καλιi,
τ6ν θξ6ταoε πρooεκτικιi μ6 την πανooφiα, την dγιiπη
καi τη δικαιooι1νη Toυ. T6 dγαθ6 βλiμμα Toυ τ6ν πα-
ρακoλoιiΘηoε καi τ\ μεγdλη Toυ καρδι& τ6ν Θ6ρμανε,
dφoδ τ6ν ξαναζ6γιoε μ6 την &πειρη o.τoργη Toυ. No-
μiζει6 πιilq εiναι πι6 βαρ6q dπ, δτι μπoρεi6 νd oηκιil-
oειg, θνδ 61ει6 iγνωατεg καi dνακιiλυπτεq δυναμειq
μiαα ooυ. Mf1 16νειq τ6 θιiρρo6 ooυ, μl,1 τιi βdζει6 μ6
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τ6ν Θε6, γνωρiζει πoλιj καλιi τi κιiνει. T6ν εδλ6γηoε
πρiν τ6ν Θ6oει τ6ν oταυρ6 oτo66 δμoυq ooυ. Σiγoυρα
μπoρεTq ν6 τ6ν oηκιiloειg. Mτ] ληoμoνδg πωq πιiντα
πρiν τ6 Kεν6 Mνημεio εiναι δ Γoλγoθδq. .FΙ Aν6οτα-
oη 6πεται τ!g Στα6ρωoηq.

Eiναι γεγoν6q πιδg τj ζωrj μαq εiναι ζυμωμ6νη μ6
δ6κρυα πoι5 πρo6ρ1ονται &π6 τ6ν π6νo τfrg doΘ6νεια6,
τ6ν θλiψεων, τ6ν βαodνων, τ!g θγκατdλειψηg καi τfrg

μoναξιδg. 
,,E1oυv 

γiνει ιi1ιbριoτoι o6ντρoφoι. .O λ6-
γog τoδ Θεoδ, f Aγiα Γραφli, μδq πληρoφoρεi πειoτι-
κιi πιδq f1 doΘ6νεια, δ π6νoq, l] Θλiψη, δ Θdνατoq δ6ν
δπfρ1αν dπ6 την d,ρxri τηs δημιoυργiαq. Πρ6κειται
γιιi μεταπτωτικd φαιν6μενα. 

.FΙ 
φΘαρτ6τητα, τi dοθ6-

νεια, δ π6νo9 εiναι dπoτ6λεoμα τflq παρακofq τ6ν
πρωτoπλ6oτων oτ6ν Δημιoυργ6 τoυg καi f δπακoη
τoυq oτ6ν δαiμoνα. .o dπo1ωριoμ66 τoδ dνΘρrilπoυ d-
π6 τ6ν Θε6 i1ει oiκτρ6q oυν6πειε9. .FΙ ιiπελευθdρωoη
τoδ πιoτoδ dπ6 τιi δαιμoνικιi δεoμd μπoρεT νιi τ6ν κιi-
νει νd βρεi τ6 πνευματικ6 περιε16μενo τfq δoκιμα-
oiα6 τoυ καi τ6τε η δoκιμαoiα νιi γiνει oημαντικf1 εδ-
καιρiα, δπω6 εiπαμε, βαθ6τερη9 γvcδoηq τoδ Θεoδ καi
oυνανττ]oεοiq τoυ μ6 Αδτ6ν.

oi iερεig τflq 'Eκκληoiαg μαg εiναι νooηλευτ6q
καi l] 'Eκκληoiα μαg Θεραπευτliριο. oi iερεig πληoιιi-
ζoυν τo6q &oΘενεi6 γιd νd'τo69 dπελευΘερcilooυν, νd
τo69 θπαναπρooανατoλiooυν, νιi τo6q dνoρΘιbooυν
διιi τfr6 μετανoiαq. Συμμετ61oυν δoo μπoρoδν oτ6ν
π6νo γιd νιi τo66 τ6ν ιiπαλ6νoυν καi νd κdνoυν πι6 θ-
λαφριi τ6ν οταυρ6 τoυ6. Eiναι μεγαλη η παριiκληoη
τδν παo16ντων δταν κατανol,1ooυν τ6 ν6ημα τoδ
oταυρoδ τoυ6..FΙ πρooωπικf ciρoη τoδ oταυρoδ νoη-
ματιζ6μενη oυντελεT oτl]ν &ν6ρΘωoη. Bλiπoντα6 δ τα.
λαιπωρoδμενog καi δoκιμαζ6μενoq iνΘρωπoq τη δoκι-
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μαoiα τoυ ιδg Θεiα θπioκεψη καi Θεiα παιδαγωγiα με-
ταβαλλει τη oτdoη τoυ, d,ντιμετωπiζει τ6 πρ6βλημα
πoλ6 διαφoρετικιi, ιiν δ6ν γεμΙζει γαρ& γεμiζει πdντωq
θλπiδα. .FΙ θεiα Xιiρη μπoρεi νιi δδηγηoει o6 αδτι]
τfν δριμ6τητα τ6ν oκληρd δoκιμαξ6μενo. 'Eμεi6 Θd

πoδμε τ6ν καλ6 λ6γo, dλλd τ] Χdρη τoδ Θεoδ θd δλo-
κλη ριδoει τ6 δργo αδτ6.

T6 εδ1oλ6γιo oτα 1tρια τoδ iερ6ωq εiναι πoλ6 πα-
ρηγoρητικ6 oτiq δ6oκoλε9 αδτ69 δρεg. .H o6νoψη fi
τ6 πρoαευ26ητιiρι, μ6 τfν Παρdκληαη τfr6 Παναγiαg
καi τo6q δπdρo1oυ6 Xαιρετιoμo6q, oτd 16ρια τoδ &-

oθενoδq εiναι φτερ6 εiρf1νηq. .[Ι Παναγiα, f1 μ6να 6-
λων τ6ν πoνεμdνων, πoι1 π6νεoε τ6oο πoλι5 καi oυ-
μπoνd δλoυ6 τo6q πoνεμ6νoυ6, δiνει μιd γλυκει6 πα-
ραμυΘiα καi μεγιiλη θνio1υoη od δλoυq. Mf φoβ6μα-
ατε τ6 iερατικ6 πετpαγi1Τι, τ6ν τiμιo oταυρ6, τ6 &γιo
θλαιo, τd τiμια καi 1αριτ6βρυτα λεiψανα, τ6ν δγια-
oμ6, τ6 dντiδωρo, τf Θεiα Koινωνiα.

'Eπαvερ16μεvoι oτ6 δ6oκoλo θριδτημα γιατi δ Θε-
6c, ν6 ΕπττρΕ,τεt ν& τα}'αιπωρεiταl. τ6 πλ"&oμα τoυ' να
βαoανiζεται καi ν, dγωνιd μ6αα oτ6ν πoλδ π6νo, τα-
πεινιi Θιi πoδμε πdλι: .o π6νo6 μ&q dφυπνiζει ν6 6νδια-
φερΘoδμε καλ6τερα για τη μετdνoια, τfν ταπεiνωoη,
τf1ν ιiναθ6ρμανoη τfrg πiοτηq μαg καi τr] oυμπ6νια τoδ
πληoioν μαg. 

.o π6νoq, oωματικ69 ii ψυ1ικ69, μig i-
πιoκ6πτεται γιιi κdπoιo iδιαiτερα ooβαρ6 λ6γo. Γι&
νd ξαναδoδμε την πoρεiα, τo6q oτ61oυq καi τ6ν oκo-
π6 τfrq θφτjμερηζ ζωiζ μαζ. Eiπαμε πcδq μερικ6q φoρ66
6ναq ψυ1ικ6q π6νo6 εiναι δριμ6τερoq τοδ oωματικoδ
καi 1oωq καi πι6 δυoκoλoΘεραπευτog. .o 

μεγιiλog ψυ-
1iατρoq Γιo6νγκ πιiντωg λ6ει πιδq τ6 πρ6βλημα τoδ
ψυ1ικδq π6ο1oντoq, κατ6 ιioυγκρiτωq &νrilτερo λ6γo
dνηκει oτ6ν πνευματικ6 παρd oτ6ν iατρ6!
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,Aνθρωπoι δi1ωg Θε6 καi flθικdq dρ16q oτ6ν π6νo

τfl6 doθ6vειαq διαλfoνται καi καταντoδν dξιoλ6πητoι.
.o Θε6g δdν τoιig dπooτρ6φεται, dλλιi τo6q θπιoκι1πτε-
ται διαφoρ6τρoπα, μ6 διdφoρα φdρμακα γιιi ν6 τoιiq
Θεραπει5oει κι δ1ι ν6 τoιiq πληγrbαει καi πικρdνει. .o

ΘεTo6 καi iερ6q Χρυo6οτoμo6 θαυμdoια oυμβoυλε6ει
νd μf γoγγιiζoυμε εδκoλα μ6 τd δυοαρεoτα πoιi μ&q
βρioκoυν καi μιiλιoτα νιi μf1 βλαoφημoδμε. Mηπωq 6-

τoι, λ6ει, θ& γiνει πι6 θλαφριiq δ π6voq μαq; oδτε
1ρειιiζεται να πoλυεξετdζoυμε τoδg λ6γoυq καi τiq αi.
τiεq καi τiq dφoρμdq καi νd ζητiμε πoλλiq θξηγfoει6
γιιi δλα αδτd πo$ μσ"g Επιτρtπει τ] πανooφiα τoδ Θεoδ.
Nιi μ( ληoμoνσ'με πoτf, πιδg f1 παρo6oα ζωη εiναι oτιi.
διo dΘλων καi dγcδνων καi τj &λλη ζωη εiναι θπαθλων
καi αiιilνιαg dνιiπαυoηq. Στiq δυoκoλiεq, τi6 ουμφoρd6
καi τo6q π6νoυq νd θπικαλor5μεΘα τη oωoτικf1 βoη-
θεια τoδ Θεoδ μd καΘε iμπιoτooυνη.

Πdντoτε παραμ6νει θπiκαιρo τ6 θ6μα τfrg doθ6-
νειαq. Πολλoi oi doΘενεTq oτα oπiτια, oτιi νoooκo-
μεiα, oτo6q δρ6μoυq. Eiμαατε Bμεiq oi iδιoι doΘενεiq
fi δικoi μαq iνΘρωπoι. Σf1μερα θμεTg, αδριo ιiλλoι καi
τ6 &ντiθετo. .O π6νo6 κτυπδ δλε6 τΙg π6ρτε9, il}'εg τΙc'
δρεq dδιιiκριτα, πλoυοiων, φτω1δν, ν6ων, fλικιωμd-
νων, μoρφωμ6νων, riμ6ρφωτων, δλων. Γιατi ν, dρρω-
oταiνoυμε καi γιατi νιi πoν&με; T6 iδιo iριδτημα θπα-
ν6ρ1εται μ6 δριμιiτητα. Δ6ν εiναι μ6νo dπ6 τig &μαρ-
τiεq oi δι6φoρε6 ιiρρriloτειεq. Aρρωoτειεg πoλλ6q καi
μεγ6λε9 εiχαν καi oi ftγιoι. oi dρρωoτειεg μδ6 κ6νoυν
νd ΘυμηΘoδμε τ6ν ληoμoνημ6νo Θε6, νd τ6ν iπικαλε-
oθoδμε, νιi oυνδεθoδμε μαζi τoυ. .tΙ μufμη τoδ Θεoδ
oυντεiνει ο.την εiλικρινfr μετ&voια. oi dρρωoτειεg εi-
ναι, dληΘεια, γιd νιi μδq φiρoυν πι6 κoντιi oτ6ν Θε6
καi 61ι νd μδ6 dπoμακρ6voυν dπ6 Αδτ6ν. Tην πioτη

μαq oτ6ν Θε6 dπoδεικν6oυμε μd την δπoμoνf1 oτiq δο-
κιμαoiεq καi μιiλιoτα oτ6ν π6νo τδν dο.Θενει6ν.,Aν δ π6νo9 o, θκανε oυμπoνετικ6 κ6ρδιoε9. ,Aν 
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doΘ6νεια o' 6φερε νιi Θυμδoαι πι6 πoλ6 τ6ν oδραν6 εi.
oαι εδλoγημ6νo9 καi μακιiριoq. 'Aν δ π6νo9 αoδ κα-
Θdριoε τιi μ6τια, yιa νd βλ6πει9 πι6 βαθειd τd γεγoν6-
τα καi τιi πραyματα, τ6τε εioαι πλo6oια κερδιoμdνoq.,Aν δ ftγιo6 π6νoq ο,δκανε, dδελφd μoυ, πι6 καρτερι-
κ6, πι6 γενναio, πι6 διαλλακτικ6 καi dνεκτικ6 νιi εδ-
1αριoτεig iκ βαΘ6ων τ6ν Θε6 πο6 dρριitoτηoεq. Γιατi
dρριboτηoεq καi κ6ρδιoε6 τελικd θτο,ι. Δi1ωq π6νo δ-

1ειg πoλλ6q κατακτηoειq, dλλd δ1ι dληΘιν6q γνωoειg..o π6νoq oμιλειiει καi τελειoπoιεi τ6ν δνΘρωπo. Δi-
yωq τ6ν π6νo δ ιiνθρωπog Θd ηταν oκληρ66 καi dκα-
τθργαoτoq. .O π6νοq γεννδ τιi διiκρυα καi τιi διiκρυα
τf1ν κdθαρoη. Td δdκρυα πoτiζoυν τd εδcδδη &νΘη τfg
κατdνυξηq, τflq oυντριβf6, τfrq εδλιiβειαq, τfrg εδο.i-
βειαq, τfrg εδλoγiαq.

Δdν δπιiρ76ει ιiνθρωπog δi1ωq π6νo. Πfγε κ6πoτε
θναq ν6 πε1 τ6ν π6νo τoυ od κιiπoιoν καi δ6v πρ6λαβε
καi τoδ εiπε πρδτα δ ftλλoq τ6ν π6νo τoυ κι fταν τ6-
oo πι6 μεγιiλog πoιj δ6ν τ6λμηoε νιi πεT τ6ν δικ6 τoυ.
Δi1ωq τ6ν π6νo θ6 ετμασταν πι6 πoνεμ6νoι, πι6 οκλη-
ρoi, πι6 ιiνιiλγητoι, πι6 dδιιiφoρoι καi πι6 &γριoι. Κα- ..

τιi τ6ν iερ6 Xρυo6oτoμo δdν δπdρ1ει &νΘρωπo6 oτ6ν
κ6ομo αδτ6 πo6 νd μf1 δoκιμ6ζει oτη ζωrj τoυ π6νo.
'Aν δ6ν πoν6oει oημερα, θιi πoν6oει αi1ριo κι &ν δ26ι
αδριo ο.iγoυρα μεΘα6ριo. Kιiρια πηγτ.1 τoδ π6νoυ τ] &-

μαρτiα..O π6νoq εiπαν εivαι δ φρoυρ66 τfrq δγεiαg. Σιiν θ-
να καμπανιiκι μiq dφυπνiζει. ,Aν δ6ν πoνoι5oαμε δι1ν
θd πηγαiναμε πoτ6 oτ6ν iατρ6. .o π6νoq εiναι oαν δνα
ofrμα κινδ6νoυ, πo6 iκπ6μπεται γι6 νιi μ&q γλυτωoει



dπ6 τα 1ειρ6τερα. Αδτ6 io1ιioυν καi γι6 τ6 oδμα καi
γιd τfν ψυ1η,,,Eτoι δ π6νo9 καταντ& o, εδλoγiα καi
γι6 τ6 oδμα καi για την ψυχi .o π6νo9 dκ6μη καθi-
oταται o6v θνα πρoληπτικ6 θμβ6λιo γιd νd μf1 δπερη-
φανευ6μεθα. 

.o π6νo6 μπoρεi νd γiνει μiα δδ69 θπι-
oτρoφf6 oτ6ν Θε6. .O π6νo9 γενv& την δραiα καi θε-
dρεoτη oυμπ6νια. .O π6νo6 δoκιμιiζει τf1ν dγαπη μαq
oτ6ν Θε6. .O π6νo9 μi6 ζυγiζει, μ&6 oμιλεδει, μiq
καλλιεργεi, μδq δριμ6ζει, μdq δραιoπoιεi.

T6 &ληθιν6 ν6ημα τoi π6νoυ oτη ζωη μαq

.FΙ παρoυoiα τoδ π6νoυ oτη ζωη μαg δdν μπoρεi
παρ6 να εiναι γιιi 6λoυq δνα γεγoν6g dδιαμφιoβητητo.
T6 dρ1αio θρ<bτημα, δικαιoλoγημ6νo καi oαφig, εiναι
πd,ντoτε καi οf1μερα τ6 αδτ6. Γιατi νιi πoνσμε; ''Εγετ
κdπoιo ν6ημα 6 π6νoq oτη ζωf τoδ καθεν69 μαζ; 

.FΙ

dπdντηoη μη νoμiζετε πd)ζ εiναl τ6oο εδκoλη. M6νo
δ Θε66 μπoρεT νιi βoηΘηoει αd αδτf τf1ν dρκετιi 1ρη-
oιμη καi δφ6λιμη καταν6ηoη.

.Υπθ'ργει. dφθoνo6, πorκiλo6, oωματικ6q π6νoq
πρoερ16μενoq ουντ.1Θωq dπ6 πρ6oκαιρε9 ii dνiατεq d-
oΘ6νειε9, πo6 ταλαιπωρoδν πoλδ τ6ν &νθρωπo. .Yπιiρ-

1ει θπioη6 πλorioιoq ψυ1ικ.δq π6vog, πo6 μπoρεi νδvαι
καi πι6 δυνατ6ζ τoδ σωματικoδ. Π6νo6 πo6 πρodρ1ε-
ται dπ6 ξαφνικr] δρφιiνια, 1ηρεiα, ξενιτεμ6, πρooφυ-
γι6, π6νθo6, dπoτυ1iα' dδυναμiα, μειoνεξiα, οτ6ρηαη,
θλλειψη, dνικαν6τητα, dνεπιiρκεια, dπ6ρριψη, dπω.
λεια, φτcδ1εια, κακoυ1iα, δυατυ1iα, εiρωνεiα, θμπαιγ-
μ6, πρoδooiα, δξαπdτηoη, ψ6μα, iπιoρκiα, βoυλιμiα,
κατιi1ρηoη, καταδiκη, φυλdκιoη, dπoμ6νωoη, μoνα-
ξιιi .

\
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.Yπdρ1ει δ π6νo9 τoδ πρoδ6τη καi τoδ προδoμ6-
νoυ, τoδ θκμεταλλευτfr καi τoδ θκμεταλλευ6μενoυ, τoδ
iξαπατo6ντα καi τoδ θξαπατιbμενoυ. Π6νοq τflg νo-
aτα}'yiαq, τoδ 6ρωτo9, τoδ πdΘoυq, τoδ κενoδ, τoδ dνι-
κανoπoiητoυ καi dνoλoκληρωτoυ τoδ dνΘρrδπoυ, Π6-
νo6 τfrq 76αμiνηq δλ6τητoq, τδν θνo1δv, τoδ 6ρθολo-
γιoμoδ, τflg θξoυo.ιαoτικ6τητoq, τδν ψευδαιoΘf1oεων,
τδν διαψει5oεων, τδν φανταoι16oεων, τδv διαπρooω-
πικδν oυγκρoιioεων, δια κακι6ν, ζηλoτυπι6ν, iβρε-
ωv, φΘ6νων, κατηγoρι6ν, oυκoφαντι6ν κι θ1Θρoτf1-
των. Δυνατ69 6 π6νoq τoδ φ6βoυ, θπικεiμενων κατα-
oτρoφδν, dγωνιδν, δπoκριoιδν, dπoγνcboεων, d'τε}'πι"-
oιδν, dπαιoιoδoξιδν, μελαγ1oλι6ν, καταθλiψεων καi
θανdτωv. Π6νo6 μεγdλog l] dντιφατικ6τητα, f1 dμφιθυ-
μiα, τ] dμφιβoλiα, η dναπoφαoιoτικ6τητα, τ] dναβλη-
τικ6τητα. ,Eπioηq f δικαιoλ6γηoη τflq μετρι6τητo9,
τfg ρη766τητoq, τfrg καθημεριν6τητoq, τfrq αδτιiρκειαq,
τf6 δπoκριoiαg. Aκ6μη τ6 ξεγ6λαoμα τoδ δαυτoδ μαg,
f ψυ1oλoγικτ.1 κατdρρευoη, η ουνε1r]6 d,νταγωνιoτι-
κ6τητα, l] βιiναυο.η θξoυoιαoτικ6τητα, η παριiφoρη
κτητικ6τητα, τ] iκρατη π)"εoνεξΙα, δ εδδαιμoνιoμ66, l]
κραιπιiλη, τ] doωτεiα, f θμπdΘεια, rj κακ6τητα...

ΠιiΘoq oημαiνει πdθημα, πτriloη, δπoδo6λωoη, 6-
δ6νη, iλγoq. .o πι6 πoνεμiνo6 καi δυoτυ1ιoμ6νoq εi-
ναι δ θμπαΘτ]q &νΘρωπo6. Nooεi, dφoδ dγαπd. τ6 παΘη,
τιi λατρε6ει, τd πρooκυν&, δ6ν τ'dφηνει παρ6τι τ6ν
ταλαιπωρoδν. Πρ6κειται γιd iνα φoβερ6 καi παθoγ6-
νo δι1αoμ6. ,Eν6 τoδ δiνoνται εδκαιρiε6 ν' dπεγκλω-
βιoΘεT τiq dπoρρΙπτει. oi θμπαθεiq θπιλoγ66 δμωq τoδ
dνΘριilπoυ τoδ κooτiζoυν. oi dνθρωπoι μαΘαiνoυν νd
ζoδν μiα μ6τρια, 1λιαρf καΙ 1αλ"αρi1' μov6τoνη, ιiνια-
ρτ], ιiνoλoκλf1ρωτη, μiζερη, κακ6μoιρη, ρηχη, ιiχαρη
ζωη 

.H 
βiωoη τf6 dρνηoηg καi τ{q dπoτiναξηq αδτoδ
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τoδ τρ6πoυ ζωflq dπoτελεi δδυνηρη θμπειρiα. Aφαι-
ρεiται dπ6 τ6ν iδιo τ6ν ivΘρωπo f δυνατ6τητα βιrilοε-
ωq μιdq αδθεντικfrg, καΘαρfl6, dνυπ6κριτηq, τiμιαg καi
εiλικρινoδ6 ζωfg. Eiναι λυπηρ6 νιi πλανδται καi ν&
αi76μαλωτiζεται δ ιiνθρωπoq od αδτη ττ]ν dν6ητη ζωη.
Nd oκηνoΘετεi μiα dμεταμ6ρφωτη ζωr] μ6oα oτην θ-

μπdΘεια. Σiγoυρα κ6ριoq δπoκινητηg εiναι δ δαiμo-
ναg, dφoδ κατd τ6ν δγιo Γρηγ6ριo τ6ν Παλαμi δλα
τ6' π&Θη εiναι δαιμoνoκiνητα. .O dνΘρωπo6 β6βαια θ-

πιλ6γει μ6νoq τoυ τ6ν τρ6πo αδτ6 ζωiq. 
.o ciνΘρωπo6

E1ει τf δυνατ6τητα ν' d'ντιoταθεi, ν, dντικρoδαει τd
πdθη, ν, dπελευθερωΘεi. Mιi δυoτυ1δg oυ1νιi δ6ν τ6
κdνει.

.o πoνoq φαiνεται να Εγει μiα κυρiαρ1η Θ6oη oτf1

ζωf . 
,,Eφθαοαν oi φιλ6ooφoι v6 πoδν. πoνδ &ρα δ-

π6ρ1ω. .o Kiκεργκωρ λ€ει: <Δ6ν εiμαι αδτ6q πo6 oκ6-
φτεται πril6 δ6ν πρdπει νιi πoνoδμε πoτ6. Περιφρoνδ
αδπiν ττ]ν πoταπτ] οκ6ψη κι ffν μπoρδ νιi θπιλ6ξω
πρoτιμδ νd δπoμεiνω μ61ρι τ6λου9 τ6ν π6νo. Eiναι
καλ6 νd δπoφ6ρoυμε καi μ6oα oτιi δ6κρυα δπ6ρ1ει δ6-
ναμη, dλλιi δ6ν εiναι νd δπoφdρoυμε δi1ωg θλπiδα>.
Kρ6βεται 6να βαθι5 ν6ημα, dδελφoi μoυ, oττ]ν παρoυ-
oiα τoδ π6νoυ oτη ζωf1 μα6. Γιd ν6 τ6 δoδμε μαζi..o π6νoq dρ1iζει oτ6ν ηfrπo τie,Eδ6μ. .rΙ 

παρ6}"o-

γη δπακof1 oτ6ν δαiμoνα καi η δπερf1φανη dνυπακof
oτ6ν Θε6 εiναι f dρ1η τoδ π6νoυ oτη ζωf1 τδν dνΘριb-
πων. .FΙ τραγωδiα εio6ρ1εται oτ6ν κ6αμo. Συγκρo6ε-
ται δ &νΘρωπo6 μi τ6ν Θε6. Διακ6πτεται δ &νετoq διd-
λoγo6 Aδιiμ καi Θεoδ. Χιiνεται δ παριiδειoo6. Aρ1i-
ζει δ κ6πoq, l] λδπη, δ oτεναγμ6q. Tr] γυμν6τητd τoυ
αioθdνθηκε δ Αδιiμ μετιi τfν δμαρτiα τf 6 παρακofrg
καi τη γε6oη τoδ κακoδ. .FΙ α1oθηoη τfrq γυμν6τητ6q
τoυ οημαiνει dντiληψη τf6 τρεπτ6τητo6 καi τρωτ6τη-
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τoq, iλλειψη πρooταoiαg, καταν6ηoη τoδ π6νoυ τfrq
dπoδεoμεδoειδg τoυ dπ6 τ6ν Θε6. Mπoρoδoαν νιi θε-

ραπευθoδν oi πρroτ6πλαoτoι διιi τfrg μετανoiα6. Δ6ν
τ6 Επραξαν δμωg. Γιατi; Θ6ληoαν νd δικαιoλoγηΘoδν,
ν, dκoλoυθηooυν δικ6 τoυq δρ6μo, πι6 oιiντoμo, πι6
εδκoλo, δi1ωg Θε6. Παγιδεδτηκαν oiκτριi oτ6ν δρα-

ματικ6 π6νo τfrq μoναξι&q, τfrq Θεωοεωq δi1ωg Θε6,
τfr6 παριiλoγη6 αδτοΘεcδoεωg. .H Θεoδωρητη θπιΘυμiα
Θειδοεωg τδν πρωτoπλιioτων θκμεταλλεδθηκε dπ6 τ6ν
πανoδργo δαiμoνα, πo6 Θ6ληαε νιi τo69 πρooφ6ρει μiα
δικf τoυ τα16ρρυθμη iooθεtα κι δτoι τoιig dπιiτηoε
καi τo6q Θανιiτωoε.

.FΙ νooταλγiα τoδ dπωλεoθ6ντo6 παραδεiαoυ δη-
μιoυργεi διiκρυα πικρd, π6vo δυνατ6, π6νo πof μπo-
ρεi δμωg να Θεραπει1oει τ6ν &μαρτωλ6. Kαi τ6τε νιi i-
1ουμε τ6 παρ6δoξo, dντιφατικ6 καi 6ξ6μωρo: .Yγεiα

oττ]ν doθiνεια! M6 τfν κατ6φαoη τoδ π6νoυ, δ1ι μα-
ζo1ιoτικd, δ1ι παΘητικιi, δ1ι μoιρoλατρικιi, dλλd μ6
βεβαiα πiοτη, μ' θπiγνωoη, μ6 δπoμoνη, ιil6 θεικf1 δo-
κιμαoiα καi παιδαγωγiα ' καΙ 61τ δq τιμωρiα, πoι5 θπε-

ξερyαζεται λ6τρωoη καi oωτηρiα. Γεννι6ται θτoι θναg
fiλλo6 π6vog. Aγαπ&6 καi πoνδq, ταπεινιbνεoαι καi
πoνdq, δπo1ωρεΤ6 καi πoνi6. Πονi6 δμωq διαφoρετι-
κd, γλυκd, κερδoφ6ρα. T6 ν, dγαπδq &ληΘινd oημαi-
νει νd Θυoιdζεoαι. Aπoτελεi μiα iδιαiτερα φιλ6πoνη
θργαoiα, δπωg καi νιi ταπεινωvεoαι. Aγαπιbνταq dνδυ-
ναμιilνεoαι καi 1αiρεoαι. ''Εγειc, μιa βαθειd iκανoπoi-
ηoη. Mιλιδντα6 γιd <1αρμoλ6πη> καi α1αρoπoι6ν
πiνΘoq>, κατα τic, δραiεq θκφρdoειq τδν νηπτικδν κει-
μ6νων τfrg ,Eκκληoiαq 

μαq, δ6ν παραδoξoλoγoδμε. .o

π6νo9 καi τ] oυνειδητη κατdφαoη oi αδτ6ν πρooφ6ρει
πoλ6τιμη γνcδoη, μεγιiλη θμπειρiα. .FΙ θγνωoμ6νη πα-
ραδo1η τfrq παθoλoγiα6 μαq θd μdg διboει την δπ6ρo-
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χη καi dπαραiτητη γ16 τfν πνευματτκli dνdβαoη αδ-
τoγνωoiα. .FΙ 

γvf1oια πvευματικη ζωη εiναι μiα flΘελη-
μθνη dπ6oπαoη dπ6 τ6ν Ψε6τικo dφηoυ1αoμ6 τfq κα-
λoπdραοηq καi f1 εiooδoq o6 μiα καλf1 ιiγωνiα καi dj-

ρεμη dνηoυ1iα, δπωq dλεγε δ μακαριoτ6g Γiρoνταq
Παioιo6 Aγιoρεiτηg, dπ6 τr]ν θπανdπαυoη καi τl,1 νω-

16λεια o6 μiα ζωη 6λo δραiεq d}'}'αyΕq. Miα πoρεiα
πρ6q oυν6ντηoη τoδ πληoioν, πo6 κι θκεiνoq dγωνιi,
6y1εται", δυoκoλειiεται, πρoβληματiζεται, βαoανiζεται
καi πoνd.

.o π6νo9 λι1νiζει καi τελειoπoιεi τ6v iνθρωπo. .O

π6νo9 dπ6 τo6q ffλλoυq, διd πικρ6ν λ6γων καi oκoτει-
νδν θργων, oυ1νd εiναι πι6 oκληρ6q καi dπ6 τfrg d-
oθ6νειαq καi τoδ π6νΘoυq. Πoνi πoλ6 δ dταπεiνωτog
&νΘρωπoq δταν τ6ν δπoτιμoδν, τ6ν παρεξηγoδν, τ6ν
μειcδνoυν, τ6ν εiρωνειioνται, τ6ν κoυτooμπoλε6oυν,
κατακρiνoυν καi oυκoφαντoδν. oi oυνε1δq κρiνoντεq
καi κατακρiνoντε6 dο6ο,τoλα τoι16 π6ντε9 καi τd πιi-
ντα, δi26ωq καμιd περiοκεψη κι αiδιb, καταδικ6ζoντdg
τoυg &ναπoλ6γητα' δμαρτανoυν φoβερd καi θ6τoυν
μεγdλo βιiρoq π6νω τoυq. Πoνoδμε τo69 ftλλoυg, dλλιi
πoν&με κι θμεiq.

.FΙ oυνε1η6 θξoυοιαoτικ6τητα oτf ζωf δημιoυργεi
iντoνη θ1θρ6τητα, dντιπαλ6τητα καi dvτiδραoη. oi θ-

ξoυoιαoτiq oυvηΘωq εivαι Eoπλα1voι iγωιoτi6. μι1 δ-
περβoλικf θoωτερικη iνδεια, πo6 πρooπαΘoδν ν6 την
καλιiψoυν μ6 πρdξειg io1ιloq. .o dν6ητoq δνΘρωποq Θi-
λει νιi γiνει μεγιiλoq, κdνoντα6 τoδq ιiλλoυg μικρo6q..o 

μεγdλoq 1ριoτιαν66 oυγγραφ6αq Nτooτoγι6φoκυ
6ρΘιi λ6ει πιilq δπ6ρ1oυν ιiνθρωπoι πo6 δ6ν E1oυν δια-
πραξει πoτi τoυq θγκλημα καi δμωq εiναι 1ειρ6τεροι d-
π6 θγκληματiε6. Mερικοi πεθαiνoυν 1ωρiq νιi ζfooυν.
Ληoμoνoδν δτι εiναι &νΘρωπoι, εiκ6νεq Θεoδ.

.o 
ψυ1ικ69 π6νοq εiναι μιd κραυγη τη6 ψυ1fg γι&

βofΘεια. M&g καλεT ν6 θντεiνoυμε την πνευματικη δ-
ραoη καi dκof dντ6q μαq. Δ6ν πρt,πει dπρooεκτα να
πρooπεριiooυμε αδτ6 τ6 κdλεoμα καi vιi παραβλiψoυ-
με τ6 μηνυμα. 

.,oπωq 
6ναq π6νoq τoδ oωματoq μlq δη-

λrδνει δτι κdτι oυμβαiνει oτ6ν δργανιoμ6 μαg καi δ-
δηγoιiμεθα oτ6ν iατρ6 καi τi6 o1ετικ66 dξετdoειq, Eτoι
καλoδμεθα ν' απoκρυπτoγραφliooυμε τ6 ofμα τoδ ψυ-
1ικoδ π6νoυ μ6 τη ουνδρoμη μdλιoτα τfrg κατ6λλη-
λη6 μελ6τηq, τiig πρooευ76flq καi τfr6 βoηΘεια6 τoδ δ-

μπειρoυ πνευματικoδ.
Πoλ6 oυ1νd δ δνθρωπoq θκτ69 dπ6 τα <<yl'ατΙ>> πα-

ραπoνεTται πωg εiναι dβιioτακτoq καi doτ.1κωτoq 6 π6-
νoζ τoυ καi πιhq δ6ν εiναι iκαν6q νιi τ6ν dντ6ξει. 'Eν-
τoδτoιg αδτ6q δ μεγdλog π6νo9 τελικιi iιντΕγεται καi
dνακαλιiπτει καi dπoκαλ6πτει πoλ6 oπoυδαΤα πραyμα-
τα, πo6 φανερι6νoυν τfν πoι6τητα καi dκεραι6τητα
τηζ ζωηζ μαg. 'Aν δηλαδη πιoτεδoυμε dληΘινd _μ6

μiα πioτη δυνατlj, dκραδαντη καi Θερμη_ ciν δπομ6-
νoυμε κραταιd κι θλπiζoυμε θγκdρδια. .H πioτη o,τ6ν
ΚJριo dνoiγει δρ6μoυ6, θκεi πo6 frταν δλoι κλειoτoi
καi dδι6ξoδoι. T6τε αioΘαν6μεΘα καλd την dτ6λεια,
τf1ν &νεπιiρκεια, τη μικρ6τητα, την dδυναμiα, τi1ν πα-
ρoδικ6τητα τiζ ζωηζ μαg. Kατανooδμε τ6τε μετιi τoδ
θεioυ καi κoρυφαioυ dπooτ6λoυ Πα6λoυ δτι τj δr5ναμr,1

μαg oτr]ν doθ6νεια φαvερι6νεται καi δλoκληρrbνεται.
M6oα oτην dαθ6νεια ταλαντε6εται η iπiγεια εδδαιμo-
νiα μαq, πιoτεδoυμε 6τι δ6ν θ1oυμε μ6νoυoα π6λη, dλ-
λd τf μ6λλoυoα θπιζητoδμε.

.O π6νoq μπoρεT νιi γiνει θφαλτr]ριo γιιi την θκτi-
ναξη μα6 dπ6 ττ] oτεiρα μετρι6τητα, τη μoν6τoνη οτα-
oιμ6τητα' τ6 κoυραoτικ6 πνευματικ6 oημειωτ6ν, oτη
γνωριμiα μαq μ€ τ6ν πραγματικ6 θαυτ6 μαq. Nιi γνωρi-
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σoυμε καλ6 τi6 δυνιiμειq, τiq δυνατ6τητεg, τi6 dντo-

1tc,, τ6 6pια μαc,, τ6 τ&Χαντα πo6 μftq Eδωoε δ Θε69
μαq. Nιi δoδμε την κρυμμ6νη ιiγνωoτη διιioταoη μαq
-δτι δ6ν δπdρ1oυμε γι6 νιi τρ6με καi νιi κoιμ6μαoτε_
καi ν6 γiνoυμε περιo.o6τερo &ληθινoi dνθρωποι καi
1ριoτιανoi.

Δ6ν εivαι εiκολo θ6μα πρα.γματτ γιιi 6ξετdoειg δ
π6νoq. Δ6ν Bξoρκiζεται μ6 πρ6γειρεq oυνταγ69 εδκo-
ληq δπoμoνfrg, dλλ6 μ6 oioιαoτικη, ζωντανlj καi Θερ-

μli ox6oη μ6 τ6ν Λυτρωτη, Σωτfρα, ΣταυρoαναoτηΘ6-
ντα Χριoτ6 καi τiq δυνατ6q πρεoβεiεq τδν μεγιiλων ιi-
γωνιoτ6ν τoδ π6νoυ. μεγαλoμαρτ6ρων, iερoμιiρτι5ρων,
δoιoμαρτιiρων, παρΘενoμαρτι5ρων, νεoμαρτ6ρων, δι-
καiων, δαiων, δμoλoγητδν. 'Ιδιαiτερα μ6 τiq oωoτικ6q
πρεoβεiεq τfq .Yπεραγiαq Θεoτ6κoυ, τfrg oτoργικfrq
μητ6ραq παντων τ6ν θλιβoμ€νων, τflq θλπiδoq τδν d-
πηλπιoμ6νων, τfrg 1αρig τδν 1ριoτιανδν, πoδ τ6oo
πoλ6 την dκoδει δ Yi6g τηg, δ Kfριoq f1μδν ,Ιηοoδ6

Χριoτ66.
.tΙ κιiθε περΙπτωoη π6νoυ εiναι πρooωπικη, iδιαi-

τερη, σημαντικr] γιιi τ6ν 1διo τ6ν iνΘρωπo, πρωτ6-

γνωρη iαωq, do6γκριτη μd 6πoιo &λλo μικρ6τερo ii
μεγαλ6τερo π6νo. Eiναι δ καθαρα δικ6q μoυ oταυρ6q,
τ6 δικ6 μoυ φoρτio, δ δυνρτ6q πειραομ6q, f1 io1υρf
δoκιμαoiα, δπoυ κρiνoμαι, δξετdζoμαι καi πρoβιβιiζo-
μαι di μfl 

.FΙ καλ6τερη παρηγoρiα πdντω6 τδν πικρδν
αδτδν δρδν εiναι f1 διιi τfr6 ταπεινfq καi Θερμiζ πρo-
oευ1flq θπικoινωνiα μd τ6ν πoλυε6oπλα1νo, θπoυρ6-
νιo πατ6ρα, πoιi δπαρ1ει γι& ν,dκo6ει καi να πρoo-
τρ61ει oτo66 π6νoυ9 τδν π6ντoτε dγαπητδν παιδι6ν
τoυ.

.,Oμωg, παρ, δλα αδτ6, νoμiζω πι,lq dκ6μη δ6ν E1ω
&παντηoει καiρια oτ6 πoι6 dκριβδg εiναι τ6 βαΘ6

ν6ημα τoδ π6νoυ οτη ζωη μαs. Tαπεινα φρον6 πωg
την καλιiτερη dπ6ντηο.η ουνdντηoα o, δνα μεγdλo βυ-
ζαντιν6 θεoλ6γo, o, θνα oπoυδαio &oκητη καi μ6ρτυ-
ρα καi μεγ6λo ιiγιo τf 6 

,Eκκληoiαq 
μα6, Mdξιμo τ6ν.oμoλoγητf, πod oi dν6oιoι εiκoνoμιi1oι τoδ dκoψαν

τη γλ6ooα καi τ6 766ρι, γιιi νιi μf1 μιλ& καi γρdφει,
Λ6γει περιεκτικιi καi 1αρακτηριατικd δ ftγιog: .FΙ πα-
ριiλoγη fδoνf1 εi1ε δ5 φυοικ6 dπoτ6λεoμα τl]ν δδ6νη,
τ6ν π6νo. Γιιi ν' dπαλλαγoδμε dπ6 αδτη τfν δδ6νη
76ρειαζεται μiα ν6α 6διiνη, γιd νιi φθιiooυμε oτην δ-
ντωg f1δoνf ! Παρ6λoγη τjδoνf1, dδελφoi μoυ, εiναι κιi-
Θε μoρφf1 μικρiζ τi μεγ6ληq dμαρτiαg. .H 6μαρτiα τε-
λικd εiναι δναq παραλoγιoμ6g. .o &γιog Mιiξιμoq θπi-
oηg λ6γει πιi:g αiτiα τ{q πτc6o.εωq τδν πρωτoπλ6oτων
ηταν lj γε6oη τηg f1δoνηq, πo6 τo66 μετiδωoε δδ6νη..O πνευματικ69 ν6μoq λειτουργεi πιivτoτε &ψoγα..H
παρdνoμη, παρ6λoγη, iγωioτικf1 r]δoνf1 καταλτ]γει od
6διiνη. .FΙ 

γλυκι1τητα δiνει πικρ6τητα, οιiν τιi 1αρo6-
πια, την τροφf τ6ν 1oiρων, τf1ν τρoφf1 τoδ doιbτoυ
τ!q γνωο.τf 5 ε6αγγελικfrq παραβoλfr6.

Πδq Θd iλευΘερωθεT δ &νΘρωπog dπ6 τfν 6δ6νη,
αjν πικρ6τητα, πo6 τ6ν κoυρdζει καi ταλαιπωρεΤ;
Χρειdζεται ν6 κoπιιioει, νd πoν6oει, ν, dγωνιoθεT, γιd
νd ξεπεριioει τ6ν π6νo καi νd dπελευΘερωΘεi dπ6 την
6δ6νη, πo6 τoδ πρ6oφερε η γε6oη τfr6 παρdλoγηq τ]-

δoνfrq. Πδg Θα γiνει δμω6 αδτ6; Eiναι εδκoλo; Θιi i-
1ει αioια dπoτελioματα; Aξiζει ν' dγωνiζεται καi κo-
πιdζει κανεiq; Θ6 πραγματoπoιηΘεi διιi τoδ δπoμoνετι-
κoδ, θπiμovoυ, dπιμελoδg, δoκιμαoμdνoυ καλιi καi πα-
ραδεδoμ6νoυ, γνηoιoυ doκητικoδ dγδνoq τfrg 'Eκκλη-
oiαg μαq. 

.H δπιiρ1oυoα δδ6νη τfr6 &μαρτiαq Θ' dνα-
1ωρηoει μ6νo δι6 μι&q ν6α9 δδιiνηq, βiαq καi dακηoε-
ωq. 

.,Oταν δμωg δ iiνΘρωπo6 γιιi διαφ6ρoυq λ6γoυ9 δdν
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dγαπi, δ6ν πρooλαμβιivει καi δ6ν θνοτερνiζεται τ6 ιi-
παραiτητo, doκητικ6, μαρτυρικ6 φρ6νημα τflg δγiαg
μητiραζ μαζ 

,oρθ6δoξη6 'Eκκληoiαq, τ6τε δ Πανdγα-
θo6 Θε6q, πo6 θiλει δλoυg ν6 μ&g oωo.ει καi ν& iλθoυ-
με o, θπiγνωoη τηq dληΘεiαq, δ€ν μiq dγκαταλεiπει,
δ6ν μig ξεoυνερiζετατ, ιiλλιi μα6 θπιoκ6πτεται δι, δν6q
ciλλoυ τρ6πoυ γι6 νd μδq βoηΘηoει.

Πoι6q εiναι αδτ69 δ ciλλoq τρ6πo6; oi δι6φoρoι
πειραoμoi, oi πoλλ6q δoκιμαo.iεq, οi καθημεριν69 θλi-
ψειg, oi dκτακτεg doθ6νειεg, oωματικ69 ii ψυ1ικiq. 

..o-

λα αδτd παρα1ωρoδνται, θπιτρdπoνται dπ6 τ6ν Θε6
γιd τ(ν dνdνηψη, μετd,νοια καi oωτηρiα μαq. M6 αδ-
τ6q τig πρoδπoΘioειg καi αδτη την προoπτικf, dντι-
λαμβdνεoΘε dγαπητoi μoυ, τ6 βαΘ6 θ6μα τoδ π6νoυ
καi τoδ νoηματ6q τoυ οττ.1 ζωη μos Δ6ν πρ6κειται d.
οφαλδq γιd dτυ1iα, γιd κακf riiρα, γιd δυoτυ1iα καi
τραγωδiα, δπω6 λdγεται, &λλιi γιιi θπioκεψη Θεoδ, εδ-
λoγiα, τρ6πo καi δδ6 πρ66 &γιαoμ6, oωτηρiα καi λ6-
τρωση.

.LΙ δπoμoνη λoιπ6ν οτ6ν π6νo καi η πρooευ1ητι-
κη καρτερiα φdρει την θπioκεψη τfg Θεiαg Xdριτog,.o Eτoι καλοδε26oδμενo9 π6νoq καθαρiζει τfν ψυ1η.
Aπoδεικνδoυμε την &γιiπη μαq oτ6ν Xριoτ6, μ6 την
dγ6γγυοτη δπoμoνf oτ6ν μ6νo. 

.o π6νο9 εiναι Eνα6
oταυρ66, π6νω oτ6ν δπoio ciταυριilνoυμε τιi π6Θη μαg.
M6αα dπ6 αδτη την θκoιioια oταδρωoη θ, dναoτηΘεT
6 dvαγεvvημ6voq θαυτoq μαq..o &γιoq Mιiρκog δ Aoκητf g τoνiζει πιδq f1 δπoμo-
νf oτo6q π6νoυq τ6ν θλiψεων δiνει dληθινf γν16oη καi
μεγιiλη δφ6λεια. .o ιiγιog ,Ιoαιiκ δ Σ6ρoq ουνε1iζoνταg
}"Εγει πιhg αδτl] f1 δπoμoντ] oτoι5g πειραoμoι16 Θιi oτε-
φΘεi dπ6 1αρd, oτfν δπoiα πρoκαταβoλικ& πρ6πει ν6
iλπiζoυμε κατd την dδιdψευoτη dντoλr] τoδ Κυρioυ.

.o π6νο9, dδελφοi μoυ, ταπεινιilvει τ6v &νθρωπo.
M6οα dπ6 τf1ν dδυναμiα του μπoρεi ν, dναζητηoει τrj
διiναμη oτ6ν Θε6 καi νιi τriν δ1ει. ,Aν Θεληοει νιi τα
pyα}'ει πLρα μ6νoq τoυ θd ταλαιπωρηΘεi dρκετd καi
θd πoν6oει oiγoυρα πι6 πoλ6. Eiναι μiα εiκαιρiα, νd
δπo1ωρl,1oει δ dτoμιoμ6q, τ] αδτιiρκεια, f θπικiνδυνη
τdoη για αδτoΘiωoη, πo6 dπoτελεΤ πoνηρη ψευδαi-
οΘηoη αliτoδυναμiα6 καi αδτoδικαιcδoεωg, κι θτoι νd
δδηγηθεT oτf1 οωτljρια μετανoια, dπoφαoιoτικd καi d-
μετdκλητα, γενναiα καi oταΘερα, δi1ω6 διλημματα, δ-
πιoθo1ωρηο.ει5 καi δαιμονoκiνητεg dναβoλ6g.

.O πιoτ69 παραδiδεται δλoκληρωτικ6 oτ6 Θ6λημα
τoδ Θεoδ. Λ6γει κι θννoεi τ6 <γενηΘf1τω τ6 θ6λημ6
Σoυ> τfrq Κυριακfrq πρooευ1flg. .FΙ πioτη oτ6ν Θε6 d-
πoτεχd. θνα διdφορo π6νo. Kαλεiται δ πιoτ6q ν' dπα-
γκιοτρωΘεT dπ6 τ6 <iδιoν Θiλημω, τ6 κooμικ6 περι-
βιiλλoν, πρ6oωπα καΙ πρi,yματα dντiθεα, iδ6εq καi μ6-
ριμνε6 παγιδευτικ6q. .o πιoτ6g πρooκαλεiται νd μετα-
πoιηοει τιi πdθη o6 dρετ6q καi ν& μεταμoρφrΙloει τf1

ζωf τoυ.
.,Eναg 

ζωνταν66 καi δυνατ6q 6ργανιoμ69, δταν νo-
oεi κιiνει δψηλ6 πυρετ6. Mf φoβ6μαoτε τ6ν πυρετ6.
Eiναι θνα ofrμα. K6τι δηλωνει. ,Aq 

μη oπε6ooυμε να
πιiρoυμε δντιπυρετικ6. ,Aq dναζητηooυμε δ6 καλoi
iατρoi ττ]ν αiτiα, ττ.1ν &φoρμi, τl]ν πρoiλευoη τoδ θνo-
1λητικoδ πυρετoδ. .LΙ πλo6oια παριiδoοlj μα6 μiq δι-
δdoκει πrbq f κρioη τoδ π6νoυ μπoρεT νd φ6ρει oτfν
θπιφdνεια τ6 dντιoιilματα θκεiνα πoιi τελικd θd μiq
oιδooυν. .FΙ dντιμετrilπιoη τoδ π6νoυ Θ6λει μεγιiλη
πρooo16η καi δπoμoνf1.

.o &γιog Διdδo1oq, θπioκoπog Φωτικfrq τflg 'Hπεi-
ρoυ, Θεoφιδτιoτα καi Θεo1αρiτωτα d,ναφrlρει oτiq θε-
oπdoιεg γραφ6q τoυ iνα λ6γo δπ6ρo1α παρηγoρητικ6



γιd πoλλo6ζ: <.O δπoμεiναg 1ρ6νιoν doθ6νειαν dγογ-
γr5oτωq ιilg μιiρτυq παραλειφθfoεται>. Αδτ6q, λ6γει,
πoil Εγει μΙα γρ6νια καi dνiατη doΘ6νεια καi ττ]ν δπo-
μiνει oτ6 κρεβ6τι τoδ π6νoυ δi1ωg νιi γoγγ6ζει, αδτ6ν
θ6 τ6ν παραλ6βει δ Kδριog κoντιi Toυ δ6 6να μεγαλo-
μdρτυρα. Γιd νιi 61ει δμωq κανεiq, &γαπητoi μoυ &δελ-
φoi, τf μεγιiλη καρτερικ6τητα καi δπoμoντ] νιi μη
yoyyνζει, doφαλωg καi βεβαiωq Θα πρt'πετ ν6 πιατειiει
θερμιi oτ6ν Θε6 καi νd πρooειi1εται ταπειν6. Kατα
τ6ν ftγιo Γρηγ6ριo τ6ν Παλαμδ, τ6ν νιξo oiκoυμενικ6
διδιioκαλo, f πρoοευ1f δ6ν εiναι &πΧα μΙα νoητικη θ-
ν6ργεια πo6 dπευθιiνεται dκτακτα οτ6ν Θε6, εiναι
πριiξη καρδιακfrg καΘιiρoεωq, oτην δπoiα μετt,1ει" 6-
λog δ &νΘρωπoq.

.o dοΘενηq, λoιπ6ν, πo6 δπoμiνει τ6ν π6νo κι εδ-
1αριoτιακd, καi δoξoλoγικιi πρoοε61εται, θνιo16εται,
παραμυθεiται, dπαλλιioοεται dπ6 τfν θμπdθεια καi
τljν ηδυπιiΘεια κι αioΘ6νεται τ6 μiγα θλεog τoδ πανα-
γαΘoυ Kυρioυ. Στf1ν κατιioταoη τflq &παθεiαg f1 θπιΘυ-

μiα τoδ dνΘρωπoυ δdν νεκρcirνεται, dλλιi κατd την πα-
τερικη διδαoκαλiα μεταμoρφωνεται. Αιiτd δμωg μ6νo
6ταν τ& ζεT καλιi κανεig, μ6νo τ6τε μπoρεi ιiνετα να
τιi θκφρdoει καi νιi τιi περιγρdψει. Eiναι πoλ6 διαφo-
ρετικ6 νd ξLρω 6τι" bπdρ1ε1. κ6πoυ πoλ6τιμoq Θηoαυ-
ρ6c,,'dπ6 τ6 ν6 τ6ν 61ω δικ6.μoυ, νd γνωρiζω δηλαδl,1
τi oημαiνει νιi εioαι dληθιν6q '0ρθ6δoξo6 χριστια-
ν6ζ,

.o tiγιoq Γρηγ6ριoq δ Παλαμ&q }'[,yει πιhc, δλη τηq
Θεr,5oεωq εiναι η καθαρ6τητα. .H dαΘ6νεια, δπωq εiπα-
με, καΘαρiζει τ6ν iνΘρωπo, δπωg καi f1 ταπεινη &-
oκηoη -τ6 μ6νo πoι5 θ1ει νιi δcδoει δ iνΘρωπo6 ο.τ6ν
Θε6. M6 6}'α τ6 παραπανω πoδ καταλf1γoυμε dδελφoi
μoυ; 

.,Oτι εiναι καλ6τερα νιi εiμαoτε ciρρωoτoι; Nα μη

πρooευ1ιbμεθα δπ6ρ τfl6 δγεiα6 μαg; N' dγαπoδμε τ6ν
π6νo; ,,o1ι. Δ6ν 6πιζητoδμε νooηριi τ6v π6vo οτη ζωη
μαg. 

.,Oταν δμωg Eλθει, πoιj καπoτε μr1 κιiποιο τρ6πo
oiγoυρα θα θλΘει, μη πανικoβληΘoδμε, μf1 τρoμdξoυ-
με, μη φιiγoυν 6λα κατω dπ6 τιi π6δια μαq, μην dπo-
γοητευΘoδμε, μf μελαγ1oληooυμε, μr] τd βdλoυμε μ6
τ6ν Θε6, μη T6ν θεωρτ]oουμε τιμωρ6 κι tκδικητf, μl,1

T6ν &γνol,1ooυμε, μr] T6ν ληoμoνr]ooυμε, μη δ6ν πρo-
oευ1ηΘoδμε. ,Aν 

φαiνεται νd καθυοτερεi ν6 μlq dπα-
ντl,1oει, δ6ν oημαiνει δι6λoυ δτι δiν μiq παρακoλoυ-
Θεi, πρoo61ει καi dκo6ει. T6 o16διo τfrg oωτηρiαg μαq
μπoρεi ν6 φαiνεται δτι καθυoτερεi, δφαiνεται δμω6
πρooεκτικιi καi μυoτικιi. Δ6ν θπιζητoδμε &oτ61αoτα
τ6ν π6νo oτη ζωη μαq, ιiλλd &ν καi 6ποτε μ&q θπιoκε-
φΘεi, &6 dναζητηooυμε καρτερικd τ6 κρυμμ6νo καi
βαΘ6 ν6ημα τflq θπιoκ6ψειilq Toυ. Mπoρoδμε ν, dνα-
πτ6ξoυμε μαζi Toυ iνα oημαντικ6 διιiλoγo, πo6 ν, d-
πoτελ6σει oταΘμ6 oτf ζωη μαs καi v6 νoηματιoθεi δ-
λoq δ βiog μαg καi νιi λιiβει iλλη δι&oταoη καi ν6α
πρooπτικη. Σiq μιλδ dδελφικιi 6να6 πoνεμ6νog.

.FΙ dνdοταoη dκoλoυθεi παντα τi1 oται5ρωoη. .o

Θdνατog μdq oυνoδεδει oτην αirbνια καi πανευφρ6oυ-
νη ζωη, δπoυ <oδκ θoτι λ6πη, π6νo9 καi oτεναγμ6q
ιiλλ6 ζωf1 dτελε6τητo6>. Aδτη την ftλυπη, dπoνη καi
&γ6γγυoτη παραδεioια ζωf1 πρoγε6εται, κατd τ6ν δπ6-

ρo1o ftγιo Συμειδν τ6ν Ndo Θεoλ6γo, δ πιoτ6q πo6 i-
1ει παραδι6oει 6κo6oια δλη τoυ τι] ζωr] oτιi 16ρια τoδ
Χριoτoδ, 6πωq λdμε o6 κdθε θεiα λειτoυργiα τοδ &-

γioυ 'Ιωιiννoυ τoδ Xρυoooτ6μoυ.
Md δλη μoυ την καρδια, μ6 6λη τf δ6ναμη τfl6

ψυ1frg μoυ καi μ6 δλη τη Θ6ρμη τoδ εiναι μoυ εi11oμαι
ταπεινιi καi πρoοε61oμαι ουν€1εια, &δελφoi πεφιλη-
μ6νoι, δ π6νo9 τ6ν doΘενειδν, τ6ν πειραoμδν καi
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τ6ν θλiψε;ων, να μη o&g ιiπογοητε6ο.ε:ι πoτι1. 
.o π6νo9

νd οlq κirνει πι6 δγιεig ψυ1ικιi, πι6 ri5ριμoυq πνευματι-
κιi, πι6 καλλιεργημfvουg καρδιακd. .o πilvοq νd' συν-
δριiμει oτη νοηματoδ6τηοη τηt ζωηζ oαg καi οτην
oδoιαοτικη o1doη οαg ιι6 τ6ν ζ6ντα Xριοτ6, τoιiq φi-
2'ουq τοδ Χριοτοδ, τοilg Aγiουg καi την lΙαναγiα, τ' &-

για μυoτl1ρια καi την δγiα μαg μητdρα'()ρθ6δoξη,Eκ-
κληoiα, οτην dγκαλη τ{g δπoiαq δλoι oi πovεμιlvοι d-
vαπαυ6μαoτε,

Eδ1εoθε καi [lπ6ρ ι1μoδ,
.Aγιον ,,oροg
.Ιερri Σκητη Κουτλoυμoυο,ioυ
Πdoxα 2008
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