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Ππλάληεζηο ηξίηε:

Σό μυστικό νά εἶσαι γενναῖος!

( 2011)

ΔΗΠΑΓΩΓΖ:
Ἕλαο ἅγηνο γέξνληαο, ἄλζξσπνο ὀιίγσλ γξακκάησλ, ἀιιά κεγάισλ ραξηζκάησλ, ὅηαλ ἔβγαηλε ἀπό ηό
θειιί ηνπ θαί πήγαηλε θακηά θνξά ζηήλ πξσηεύνπζα, ηόλ ξώηαγαλ: Ρί θάλεηο γέξνληα; θεῖλνο ἀπαληνῦζε
ζηαζεξά:
--«Πολεμάω»!
Δἶλαη ἀιήζεηα ὅηη ἡ δσή εἶλαη ἕλαο δηαξθήο ἀγῶλαο. Γηά λά κπνξέζῃ θαλείο λά ἀληηκεησπίζῃ ηά
πξνβιήκαηά ηεο ρξεηάδεηαη πνιιέο θνξέο γελλαία θαξδηά θαί πνιιή ηόικε. Ἰδηαηηέξσο δέ ἡ ἐπηηέιεζηο ηνῦ
θαζήθνληνο ἀπαηηεῖ πξαγκαηηθό ἡξστζκό. Γηόηη δέλ εἶλαη εὔθνιν πξᾶγκα λά πξνρσξῇο ζηήλ ἐθηέιεζη ηνῦ
θαζήθνληόο ζνπ, κέ ὁπνηαδήπνηε κνξθή θαί ἄλ παξνπζηάδεηαη ηνῦην, ὅηαλ μέξῃο ὅηη νἱ ἄιινη ζά ζέ ἐκπνδίζνπλ,
ζά ζέ ἐκπαίμνπλ, ζά ζέ θαηαδηώμνπλ ἴζσο.
Θη ὅηαλ πξόθεηηαη γηά ηό ρξηζηηαληθό ζνπ θαζῆθνλ, ηόηε …! Ἡ λννηξνπία, δπζηπρῶο, ηνῦ θόζκνπ εἶλαη
ἀληίζεηε πξόο ηίο ἐπηηαγέο ηνῦ Δὐαγγειίνπ. Θαί γηά λά κείλῃ θαλείο ζηαζεξόο ζηίο ἀπνθάζεηο ηνπ, πξέπεη λά εἶλαη
παιιεθάξη. Θαί ηό θαιό «παλληκάρι» ρξεηάδεηαη λά θαηέρῃ ἕλα «μυστικό» θαί λά «πολεμάῃ» ἀδηάθνπα.
Πήκεξα ζά γλσξίζνπκε κεξηθά ηέηνηα παιιεθάξηα θαί πνηό ἦηαλ ηό κπζηηθό ηνπο.
ΓΗΖΓΖΠΗΠ--ΑΛΑΞΡΜΗΠ:
«Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστόν»
Ἀθνύσ, παηδηά, πνιιέο θνξέο λά ιέηε: Ξνῦ λά δήζνπκε ζ’ αὐηόλ ηόλ θόζκν; Ξνῦ λά ζηαζνῦκε; Ὅπνπ
πᾶκε κᾶο εἰξσλεύνληαη, κᾶο ἐκπαίδνπλ, γηαηί εἴκαζηε παηδηά ηῆο θθιεζίαο, παηδηά ηνῦ Σξηζηνῦ. Ινηπόλ, παηδηά
κνπ, ὁ πξσηνπόξνο ζηνύο πλεπκαηηθνύο ἀγῶλεο, ὁ θινγεξόο ἀγσληζηήο ηῆο πίζηεσο, ὁ δξνκέαο ηῆο ράξηηνο ηνῦ
Σξηζηνῦ, ὁ κέγαο ἀπόζηνινο Ξαῦινο κᾶο ὁκηιεῖ γηά ηό κπζηηθό πνύ ρξεηάδεηαη λά θαηέρῃο γηά λά εἶζαη παιιεθάξη.
Βξίζθεηαη θπιαθηζκέλνο ζηή Οώκε. Ξξναηζζάλεηαη ηό ηέινο ηῆο δσῆο ηνπ, ηό ηέξκα ηῶλ ἀγώλσλ ηνπ, θαί
δίλεη ζπκβνπιέο, ηίο ηειεπηαῖεο, ζηόλ καζεηή ηνπ Ρηκόζεν, ἔληνλεο, δσεξέο, βγαικέλεο ἀπό ηά ηξίζβαζα ηῆο
θηιόζεεο ςπρῆο ηνπ.
Ρνῦ γξάθεη ινηπόλ: «Ἔρε πάληα ζηό λνῦ ζνπ ηόλ Θεάλζξσπν Θύξην, Αὐηόο εἶλαη πξόηππν Ἀγσληζηῆ,
Αὐηόο ὁ Ἀζινζέηεο, Αὐηόο ὁ κπλεπζηήο ηνῦ ἀγῶλα καο, Αὐηόο ὁ γγπεηήο ηῆο λίθεο. Αὐηόο ὁ Πσηήξ καο, πνύ
ζηαπξώζεθε γηά ράξη καο θαί ἀλέζηε ἐθ λεθξῶλ θαί θαηάγεηαη ἀπό ηόλ Γαβίδ, ζύκθσλα κέ ηό Δὐαγγέιην, ηό
ὁπνῖνλ θεξύηησ θαί γηά ηό ὁπνῖνλ «κακοπαθῶ» κέρξη ζεκείνπ, ὥζηε λά εἶκαη θπιαθηζκέλνο θαί ἁιπζνδεκέλνο
ζάλ λά ἤκνπλ θαθνῦξγνο. Κά κέ ὑπνκνλή ηά ὑπνθέξσ ὅια ράξηλ ἐθείλσλ, ηνύο ὁπνίνπο ἐμέιεμελ ὁ Θεόο γηά λά
«ἐπιτύχουν» θαί αὐηνί ηήλ ζσηεξία, πνύ κᾶο πξνζθέξεη ὁ Ἰεζνῦο Σξηζηόο, ὅηαλ βξηζθώκαζηε ζέ κοινωνία
μαζί του. Θαί ἡ ζσηεξία αὐηή ζπλνδεύεηαη κέ αἰώληα δόμα» (Β΄Ρηκ. β΄ 8-10).
«Μλεκόλεσε Ἰεζοῦλ Χρηζηόλ ἐγεγερκέλολ ἐθ λεθρῶλ»!

«Ἔχε στό νοῦ σου πάντα τόν Χριστό. Ἔχε τό βλέμμα σου στραμμένο σ’ Ἐκεῖνον. Ἔχε τήν καρδιά σου
ὁλοκληρωτικά δοσμένη σ’ Ἐκεῖνον, τόν Μοναδικό, πού νίκησε τόν θάνατο καί ζῆ ἀληθινά κοντά σου!
Καί συντονίζει καί ἀσφαλίζει κάθε βῆμα σου…»! Αὐηό εἶλαη ηό κπζηηθό ηῆο δπλάκεσο θαί ηῆο λίθεο.
Αὐηό ἔθαλε θη ὁ ἔλδνμνο Ξνιηνῦρνο ηῆο Θεζζαινλίθεο, ὁ Κπξνβιήηεο Γεκήηξηνο. Πέ θάζε βῆκα ηνπ εἶρε
ζηό λνῦ θαί ζηήλ θαξδηά ηνπ ηόλ Σξηζηό! Ἀιιά θαί ζηά ιόγηα ηνπ εἶρε ηόλ Σξηζηό!
Ἄθελε ηὶο ἐπίζεκεο θξαηηθὲο ἀζρνιίεο ηνπ γηὰ λὰ ηξέμῃ εἰο ηὸλ ηόπν ηῶλ
ζπλάμεσλ ηῶλ ρξηζηηαλῶλ θαὶ κὲ δῆιν ἄξρηδε ηὴλ θαηήρεζη ηῶλ πηζηῶλ θαὶ κάιηζηα
ηῶλ λέσλ. Γὲλ θνβήζεθε ἀπὸ ηὰ δηαηάγκαηα ηῶλ αὐηνθξαηόξσλ θαὶ ζπλέρηζε λὰ
θεξύηηῃ ηὸλ εὐαγγειηθὸ ιόγν, ὁδεγώληαο εἰο ηὴλ πίζηη ηνῦ Σξηζηνῦ πνιινὺο
εἰδσινιάηξεο. Ἡ κνξθὴ ηνῦ Σξηζηνῦ ἦηαλ ἀπνηππσκέλε κέζα ζηὴλ θαξδηὰ ηνῦ
Γεκεηξίνπ θαὶ ὁ ιόγνο Ρνπ ἦηαλ πάληνηε ζηὰ ρείιε ηνπ.
Ὁ Σξηζηὸο ζηαπξώζεθε, ἀιιὰ ὁ ιόγνο Ρνπ ἔκεηλε δσληαλόο. Νἱ ἅγηνη
θπιαθίδνληαη, ζαλαηώλνληαη, ἀιι’ ὁ ιόγνο ηνπο παξακέλεη ἀδέζκεπηνο θαὶ δσληαλόο.
Ὁ Ἅγηνο θαὶ κέζα ζηὴ θπιαθὴ δὲλ ζηακάηεζε ηὸ ἔξγν ηῆο ἱεξαπνζηνιῆο.
Πηόρνο ηνπ; Θάζε κέξα λά ὁδεγῇ ηνπιάρηζηνλ κηὰ ςπρὴ ζηὸ Σξηζηό.
Γὲλ ἦηαλ θιεξηθὸο θαὶ ὅκσο ἦηαλ ἱεξαπόζηνινο. Γὲλ ἦηαλ ζενιόγνο θαὶ ὅκσο
ἦηαλ θαηερεηήο. Ὁ λεαξόο θαηερεηήο ἦηαλ πνιύ ἑιθπζηηθόο ζηό ιόγν ηνπ, ἀιιά θαί
πνιύ πεηζηηθόο. Δἶρε ηόλ ηξόπν λά ἐκπλέῃ ηνύο καζεηέο ηνπ, λά ηνύο κεηαδίδῃ ηό
γελλαῖν θαί ἡξστθό θξόλεκα πνύ πξέπεη λά ἔρνπλ νἱ πηζηνί Σξηζηηαλνί.
Ρί ἦηαλ ὁ λεαξὸο Λέζηνξαο; Ἄμηνο καζεηήο ἁγίνπ δηδαζθάινπ. Ἕλαο ἀζιεηὴο
πνὺ ηὸλ πξνπόλεζε ὁ ἅγηνο Γεκήηξηνο θαὶ ηνῦ ἔκαζε ηνὺο θαλόλεο ηῆο ρξηζηηαληθῆο ἀζιήζεσο.

« Ν’ ἀγωνίζεται κανεὶς γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν δύναμι τοῦ Θεοῦ».
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Ππγθηλεηηθὴ ὑπῆξμε ἡ ζηηγκή, ὅπνπ κέζα ζηὴ θπιαθὴ ὁ λεαξὸο καζεηὴο δεηᾷ ηὴλ
εὐινγία ηνῦ δηδαζθάινπ ηνπ γηὰ λὰ ἀληηκεησπίζε ηὸλ γηγαληόζσκν Ιπαῖν.
Ὁ Γεκήηξηνο γνλαηίδεη, δεηᾷ ηὴλ βνήζεηα ηνῦ Ἰεζνῦ Σξηζηνῦ, κεηὰ ηὸλ εὐινγεῖ,
ηὸλ ζηαπξώλεη ζηὸ κέησπν θαὶ ὁ Λέζηνξαο κὲ ζάξξνο θεύγεη. Ρξέρεη, θζάλεη ζηὸ
ζηάδην, ζεθώλεη ηά κάηηα ςειά θαί ιέγεη δπλαηά: « Θεέ ηοῦ Δεκεηρίοσ, βοήζεη κοη».
Πέ ιίγα ιεπηά, κπξνζηά ζηά θαηάπιεθηα κάηηα ηῶλ ζεαηῶλ, ἔρεη θαηαηξνπώζεη ηόλ
γίγαληα Ιπαῖν!
Μλεκολεύεη Ἰεζοῦλ Χρηζηόλ!
Εεηᾶ ἀπό ηόλ Θεόλ ηνῦ Γεκεηξίνπ λά ηόλ βνεζήζῃ. Ὁξκᾷ θαὶ ληθᾷ!!!
Λά ηό κπζηηθό ηνπ!

Πίστις θαί τόλμη!
Αὐηό ηό ἴδην κπζηηθό δηέζεηαλ θαί ὁ Ἰσζήθ θαί ὁ Ληθόδεκνο, ὅηαλ ἀπνθάζηζαλ λά θαηεβάζνπλ ηόλ Θύξην
ἀπό ηόλ Πηαπξό. Ὁ Δὐαγγειηζηήο Κᾶξθνο κᾶο ιέγεη γηά αὐηνύο θαί κάιηζηα γηά ηόλ Ἰσζήθ ὅηη «ηοικήζας
εἰζῆιζε πρός Πηιᾶηολ», δηόηη «ἦλ προζδετόκελος ηήλ βαζηιείαλ ηοῦ Θεοῦ» (Κάξθ. ηε΄ 43).
Σξεηαδόηαλ πξάγκαηη κεγάιε ηόικε θαί ἡξστθό ζάξξνο, γηά λά δεηήζῃ θαλείο ἀπό ηόλ ξσκαῖν ἡγεκόλα ηήλ
ἄδεηα λά ἐληαθηάζῃ ηό ζῶκα ηνῦ ἐζηαπξσκέλνπ Ἰεζνῦ Σξηζηνῦ. Ὁ Ἰσζήθ, ὅκσο, παξακεξίδεη αὐηόλ ηόλ θόβν
θαί κέ ηόικε θαί παξξεζία ἀμηνζαύκαζηε παξνπζηάδεηαη ζηό ξσκαῖν ἡγεκόλα θαί δεηεῖ λά ηνῦ ἐπηηξαπῇ λά
ἀπνθαζειώζῃ ηό Ξαλάρξαλην Θῦκα. Σσξίο λά ὑπνινγίδῃ ηήλ ζέζη ηνπ -- ἦηαλ βνπιεπηήο – νὔηε ηίο θξίζεηο θαί
ἐπηθξίζεηο ηῶλ ἀλζξώπσλ, κά πξνπαληόο, ἀςεθώληαο ηίο ἀπεηιέο ηῶλ ἀξρόλησλ, πξνρσξεῖ ζηό θαζῆθνλ
ἀηξόκεηνο. Θαί ηνῦην, δηόηη ἐπίζηεπε ζηήλ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ, πνύ ἐθήξπηηε ὁ Ἰεζνῦο Σξηζηόο. Ρήλ δνῦζε θαί ηήλ
πεξίκελε αὐηή ηήλ βαζηιεία. Λά πνηό εἶλαη ηό κπζηηθό ηῆο γελλαηνςπρίαο ηνπ. Ρό κπζηηθό πνύ ηόλ ἔθαλε λά κήλ
ὑπνινγίδῃ ηίο ζθνηεηλέο δπλάκεηο αὐηνῦ ηνῦ θόζκνπ. Λά κήλ ζθέπηεηαη ηί ζά πῇ θαί πῶο ζά ηόλ θξίλῃ ὁ θόζκνο.
Αὐηή ἀθξηβῶο ηήλ δύλακη αἰζζαλόληνπζαλ ὅινη νἱ Ἅγηνη θαί ὅπσο ιέγεη ὁ ἀπ. Ξαῦινο «θαηεγσλίζαλην
βαζηιείαο… ἐλεδπλακώζεζαλ ἀπό ἀζζελείαο, ἐγελήζεζαλ ἰζρπξνί ἐλ πνιέκῳ…» (βξ. ηα΄33-34).
Αὐηή ηήλ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ εἶραλ κέζα ηνπο ηά ἑθαηνκκύξηα ηῶλ ρξηζηηαλῶλ καξηύξσλ θαί δέλ
ὑπειόγηδαλ ηά θξηθηά βαζαληζηήξηα, νὔηε ηόλ ζάλαην.

Ποιὸ ἦταν τὸ μυστικὸ τῆς δυνάμεως καὶ τῆς νίκης τοῦ Ἁγίου; (…)
Πσζηά! Δἶρε ζηὸ λνῦ ηνπ πάληα ηὸλ Σξηζηό, ηὸ βιέκκα ηνπ ζηξακκέλν ζ’ θεῖλνλ.
Ὁ Ἅγηνο ἦηαλ ἀλώηεξνο ἀμησκαηηθὸο ηνῦ Οσκατθνῦ ζηξαηνῦ, ἀιιὰ ἦηαλ θαὶ ἁπιὸο ζηξαηηώηεο ηῆο
παξαηάμεσο ηνῦ Θπξίνπ.
Πρὸς τὰ ποῦ ἔγειρε ἡ ζυγαριὰ τῶν ἀξιῶν τοῦ Ἁγίου καὶ γιατί; (…)
Βεβαίσο! Πηὴ δπγαξηὰ ηῶλ ἀμηῶλ πνὺ ιεηηνύξγεζε ζαπκάζηα ζηὴλ θαξδηὰ ηνῦ Γεκεηξίνπ, ἡ ἀμία «στρατιώτης
Ἰησοῦ Χριστοῦ» βάξπλε πεξηζζόηεξν ἀπὸ ηὸ ἀμίσκα ηνῦ ζηξαηεγνῦ, δηόηη πάληα εἶρε ζηὸ λνῦ ηνπ ηὰ ιόγηα ηνῦ
Ξαύινπ:
«Σὺ οὖλ θαθοπάζεζολ ὡς θαιὸς ζηραηηώηες Ἰεζοῦ Χρηζηοῦ». (Β’ Ρίκ. β’ 3 ).

Ποιό εἶναι, λοιπόν, τό μυστικό, γιά νά εἴμαστε γενναῖοι καί τολμηροί;
Ἔηζη! Γέλ εἶλαη νἱ ζσκαηηθέο καο δπλάκεηο, νὔηε νἱ δηαλνεηηθέο ἱθαλόηεηέο καο. Γέλ εἶλαη νἱ ζέζεηο θαί ηά ἀμηώκαηά
καο, νὔηε ηά ὑιηθά κέζα. Ἀιιά εἶλαη ἡ δύλακηο ηῆο βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ, ὅηαλ ἐγθαζίζηαηαη ἐληόο καο. Αὐηή κᾶο
κεηαβάιιεη ἀπό ἀδπλάηνπο θαί θνβηηζηάξεδεο ζέ δπλαηνύο θαί ἀηξόκεηνπο, «ὡς λέοντας, πῦρ πνέοντας».
Θαί εἶλαη ἀιήζεηα ὅηη ἡ ἐπνρή καο ρξεηάδεηαη Σξηζηηαλνύο πνύ ηό ζύλζεκά ηνπο εἶλαη:
ΠΛΘΖΚΑ:

«Μλεκόλεσε Ἰεζοῦλ Χρηζηόλ»!

ΔΦΑΟΚΝΓΖ:
Θη ἐζύ ρξηζηηαλόπνπιν ηνῦ 21νπ αἰῶλα θάλε Ρνλ πξόηππό ζνπ. Ξαξαηήξεζε ηόλ θόπν Ρνπ, ηόλ ἆζιν
Ρνπ ζηό Γνιγνζᾶ, ηό καξηύξηό Ρνπ θαί ἀθνινύζεζε ηά ἴρλε Ρνπ ζέ ὅπνηα δπζθνιία ἤ ζιῖςη. Ἀηέληδε ηόλ
ἀλαζηεκέλν Ληθεηή θαί ζηήξηδε κέζα ζνπ ηήλ ἐιπίδα! Εῆηα Ρνπ λά ἔξρεηαη θνληά ζνπ ὁδεγόο θαί βνεζόο! Θξάηα
ηό ρέξη Ρνπ γεξά ζέ θάζε βῆκα ζνπ! Θιεῖλε Ρνλ ζηήλ θαξδηά ζνπ κέ ηά Ἱεξά Κπζηήξηα ηῆο θθιεζίαο  ηήλ
μνκνιόγεζη θαί ηήλ Θεία Θνηλσλία. Θνίηαμε ηνύο Ἁγίνπο, παξαηήξεζε ηήλ κνξθή ηνπο, πνηαλνῦ ηό πξόηππν
ἔρνπλ ἀθνκνηώζεη θαί ἀθνινύζεζέ ηνπο κέ ἐλζνπζηαζκό!
«Μλεκόλεσε», θαί ζύ ἀδηάιεηπηα «Ἰεζοῦλ Χρηζηόλ»! Ἔηζη ζά ληθήζῃο!
ΞΟΝΠΔΣΖ:
Κύρηε ὁ Θεός ἡκῶλ, εἶλαη δίθαηολ λά πηζηεύοσκε εἰς Σέ, ηόλ κόλολ ἀιεζηλόλ Θεόλ θαί λά
ἐκπηζηεσώκεζα εἰς ὅιοσς ηούς ιόγοσς Σοσ. Σἐ παραθαιοῦκε, θώηηδέ κας, ζηήρηδέ κας θαί δίδε κας
ζηαζερή, ζερκή θαί ἀθιόλεηε πίζηη, ὥζηε λά κέλοσκε πηζηοί είς ηο ζέιεκά Σοσ θαί λά Σέ ὁκοιογοῦκε
κέτρη ηέιοσς ηῆς δωῆς κας. Ἀκήλ.
ΒΝΖΘΖΚΑΡΑ: Ἀπό ηήλ δσήλ ηῶλ Ἁγίσλ. (Ἀξρηκ. Γεσξ. Η. Γεκνπνύινπ).
ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ: Ιπδία, Ξξόο ηήλ ΛΗΘΖΛ.

22

