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ΚατÝβηκε τα σκαλοπÜτια του òτχολεßου με γρηγορÜδα, τüσο γρÞγορα μÜλιστα

που παραλßγο να γλιστρÞσει και να πÝσει κÜτω. ΒγÞκε στον δρüμο απü την μεγÜλη.

σιδερÝνια εξþπορτα του Γυμνασßαυ και Üρχισε να περπατÜ βιασòικÜ. ¸στρι{;ε σε
Ýνα δρομÜκι και βγÞκε ατην αυλÞ ενüò μεγÜλου σπιτιοý. Ωò συνÞθωò δεν εßδε
κανÝνα απü τα αυτοκßνητα των γονþν του. ¸τρεξε και μπÞκε απü την πüρτα του
ισογεßου. Εκεß, σε μßα πολυκαιρισμÝνη πολυθρüνα βρÞκε να κÜθεται μßα ηλικιωμÝνη
κυρßα με Ýνα κομποσχοßνι σεα χÝρι. «¶ργησεò Γρηγüρη, Þμουιτ Ýτοιμη να ÞÜω χωρßò
ÝσÝναττ, του εßπε χωριò κανÝνα εκν§υρισμü. «Ναι το ξÝρω

γιαγιÞ με συγχωρεßò>τ .τηò

αποκρßθηκε ταπεινÜ και χωρßò περαιτÝρω Üσκοπεò δικαιολογßεò πÞγε προξ το
τραπÝζι τηò κουζßναò,
fulετÜ απü την προσευχÞ τουò κÜθισαν να ÞÜνε μεσημεριανü. Η γιαγιÜ του

εßχε μαγειρÝφει ΦακÝò με φωμß üπωò «Ü§ε ΤετÜρτη Üλλωτχε. ß\$ετÜ απü μερικÜ
λετπÜ απüλυτηò σιωπÞò ο νÝοò ρþτησε απορημÝνα: «ΓιαγιÜ, Εοιοò ο λüγοò που
νηστεýουμε κÜθε ΤετÜρτη και ΠαρασκευÞ; Εννοþ, γνωρßζω üτι η νηστεßα συμβÜλλει

στην απüκτηση τηò ιß;υχικÞò §ýναμηò üπωò μου Ýχειò ξανÜ εξηγÞσει, μα, γιατß

ß-

ΤετÜρτη

και ΠαρασκευÞ;»l.

«Παιδß

μου καλÜ Ýκανεò

νηστεýουμε επειδÞ ΓΙαρασκευÞ σεαυρþθηκε

και με ρþτησεò.

Την ΠαρασκευÞ

ο Κýριοò και Ýτσι

σταυρþνουμε

μεταÞορικÜ τον κακü εαυτü μαò με την νηστεßα üπωò επßσηò και για να ελεÞσει εμÜò
τουò ανÜξιουò üπωò ελÝησε τον λησεÞ. Την ΤετÜρτη νηιχεýουμε για να θυμüμαστε
üτι Ýναò Φßλοò του Τον πρüδωσε ημÝρα ΤετÜρτη , και να το συνειδητοποιοýμε üτι κι
εμεßò

παρüτι

πΟυ

εßμαστε

φßλαι

Του.

εßναι

δυνατü,

αν

δεν

αγωνιζüμαστε

! γα

τογ

προδþσουμε», αυτÜ εßπε και κοßταξε τον νεαρü Γρηγüρη με Ýνα χòιμüγελο στα χεßλη
το οποßο ο ßδιοò ανταπÝδωσε αμÝσωò.

Την επüμενη μÝρα, üταν ξýπνησε βρÞκε στο σαλüνι την μητÝρα, και τογ
πατÝρα του. ¸πρεπε να εßχε να εßχε ξυπνÞσει πολý νωρßò. καθþò οι γονεßò φεýγουν

απü νωρßò για να πÜνε στην δουλειÜ

του-ò.

Η μητÝρα του εßναι δικηγüροò και ο

πατÝραò του γιατρüξ και αυτü Ýχει ωò αποτÝλεσμα να òεýγουν νωρßò αλλÜ και να
γυρνοýν φòετκÜ αργÜ το βρÜδυ, Η αλÞθεια εßναι üμωò üτι δεν του λεßπουν οι γονεßò

του, Το Ýχει συνηSßσει. Ο Γρηγüρηò Ýχει στην ουσßα μεγαλþσει με την γιαγιÜ του.
Γýρισε σεην μητÝρα του και τηξ Ýκανε την ßδια ερþτηση που κÜνει σχεδüν πÜιπα.
«f,ΙητÝρα, τηò εßπε, θα πÜμε πιθανüν την ΧυριακÞ σεην εκÝησßα; ΑυτÞ την ÞορÜ θα

Ýρθει και ο Μητροπολßτηò, Δεν Ýχω ξανÜ παρακολουθÞσει μßα απü τιò λειτουργßεò
του. fulχοροýμε υα πÜμε σε παραχαλþ;>τ. Η γυναßκα τον κοßταξε με Ýνα ýφοξ
εφωνικü. «Ξννοεßται πωζ δεν θα πÜμε òπην εκκλησßαΙ ΞÝρειò Γρηγüρη πιιτòεýω üτι
μüνο την ΚυριακÞ δεν δουλεýουμε εγþ και ο πατÝραq σου, Ποια Ýλλη ημÝρα fiα
ξεκουραστþ, μου λεò;;; ¼χι εγþ δεν θα χÜσω την μÝρα μου για την εκκλησßαΙ ¶σε με

σε παρακαλþ|». Τüτε Þταν που ο θυμüò του Γρηγüρη $οýντι*σε. ΑυτÞ

η

αντιμετþπιση των γονþν τον εßχε τρελÜνει και αναρωτÞθηκε: «ΙνΙα θεωρεßσαι
πιστüò αν δεν πηγαßνειò σòην εκκλησßα, αν δεν προσεýχεσαι, αν δεν αγωνßζεσαι για
την χÜρη του Θεοý;; Αυτü που κÜνετε μητÝρα εßναι λÜθοò και εγωιστικüΙ||ττ, εßπε
οργισμÝνα ο Γρηγüρηò και βγÞκε απü την πüρτα του σπßτιοý με φüρα και εκνευρισμü
στα βÞματα του.

¹ταν πεπεισμÝνοò πωq εßχε δßχιο. ΓΙωò η αντιμετþπτση του προò τουò γονεßò
του Þταν σωσεÞ, Πωò Ýπραξε σωστÜ και πωò πÞρε πßσω το δßκιο του. ¼μωò Ýνοιωθε
κÜτι μÝσα του που του Ýλεγε το αγεßθετο. Πωζ γινüταν να Ýνοιωθε τügο σωσεüò

αλλÜ και τüσο λÜθοò ταυτüχρονα; ΠÞγε για να προσευχηθεß σεο εκκλησÜκι του
¶γιου ΠÝτρου. lΗüνο Ýτσι μποροýσε να ησυχÜσει.
¹ταν η επüμενη ημÝρα. Ο Γρηγüρηò εßχε ξυπνÞσει πια μετανοιωμÝνοò για την

χτεσινÞ του αιεßδραση στουò γονεßò του. ΚατÝβηκε

κÜττrτ

για να τουò

ζητÞσει

συγγνþμη. ßνßα βρÞκε μüνο την γιαγιÜ του. Κοßταξε το ρολÜι του σαλονιοý του.'Ηταν

ε$τÜμιση, Οι γονεßò του εßχαν Þýγει Þδη για τιò δουλεßεò τουò.'Εχοιιταò Ýναν κüμπο
στον λαιμü του χαιρÝτησε την

γιαγÝ του, Ýιßιαγε το πρωινü του και κßνησε για

το

σχολεßο. Εκεß βρÞκε Ýναν απü τουò καλýτερουò $ßλουò του. Τον ΓÝννη. ¶ρχισαν να

συζητοýν και, μÝσα σε λßγòι λεταÜ , ο ΓιÜννηò ανÝòερε τα κατηχητικü στο οποßο
πηγαßνει."Ετσι Ýκανε κÜθε μÝρα, « ß\ßÞχωò θα Þθεß,εò να Ýρθειò στο κατηχητικü;¸τσι

και αλλþò δεν κÜνουμε θρησκευτικÜ στο σχολεßο. Ποý θα μÜθειò για τον βßο τον
Αγßων μαò;» ρýτησε. Και η απÜιπηση του Γρηγüρη Þταν η ßδια. ¼πωò κÝ§ε μÝρα.
«¼σο κατ να το θÝλω πολý, δεν μπορþ χaL το ξÝρειò. ¸χω γερμανικÜ την ßδια þρα και

οι γονεßò μου δεν πρüκειται να με α$Þσουν να Ýρθω. Τουò Ýχω ξανÜ ρωτÞσει

πολλαπΕò $ορÝò», απÜνεησε θλιμμÝνα. Ο ΓιÜννηò τον κοßταξε σòα μÜτια με
αηογοÞτευση.
Αργüτερα, μετÜ απü μßα κουραστικÞ ημÝρα στο σχολεßο, ο νÝοò πÞρε πÜλι

τον δρüμο τηò επτστροφÞò. Και τüτε σκÝφτηκε. «¼χι. ΑυτÞ την $σρÜ θα πÜω
κατηχητικü>>.

θυμüταν üτι το κατηχητικü Üρχιζε ατιò τÝσσεριò ακριβþò. Το òτÝδιο του

Þταν να γυρßσει σπßτι του, να γευματßσει με την γιαγιÜ του, να προσευχηθοýν και να

πÜει στο κατηχητικü, ανεß για τα γερμανικÜ ωò συνÞθωò. ¸τσι και εξελßχ§ηκαν τα
πρÜγματα. Τελεßωσε την προσευχÞ σòιò τÝσσεριò πÜρα δÝκα. Παρüλο που ο χþροq

που γινüταν κατηχητικü Þταν αρκετÜ μακριÜ, Þταν εκεß μετÜ αχü δÝκα λετκÜ
τρεξßματοò.'Ηταν τÝσαεριò. Το παρÜξενο Þταν üμωò üτι δεν βρÞκε κανÝναν. lνtüνο

Ýνα γÝροντα με βακριÜ, λεýκα γÝνια και Ýνα βλÝμμα αθýαò χαιδικüτηταò καß
βαθειÜò στοχαστικüτηταò μαζß. Τον πλησßασε,
«ΚαλησπÝρα παιδß μου.}}Ý του εßπε. Καθþò $οροýσε ρÜσα, ο υÝοò τον πÝρασε

για μοναχü. «ΚαλησπÝρα σαò επßσηò», του εßηε. Ο γÝροιταòτον κοßταξε στα μÜτια.

-

Τι σε απαq(ολεß; ταν ρþτησε.

-

Ναι εσÝνα, εßπε χαμογελαgτÜ.

-

Τßποτα.

ΕμÝνα; ρþτησε απορημÝνα ο Γρηγüρη_ò,

Εßσαι σßγουροò; ξαναρþτησε,

Ο νÝοò ανασεÝναξε. Δεν Þταν καλÜ και ιο Þξερε. ßνßα μποοοýσε

να

εμπισεευτεß κÜποιον Üγνωσεο μοναχü που βρÞκε ν* κÜθεται σεα σκαλοπÜτια τηò
εκκλησßαò;

-

Μην ÞοβÜσαι, τον καθησýχασε λεò και μποροýσε να διαβÜσει την σκÝφη
του, μπορεßò να με εμπιστευτεßò.

-

Να, ξÝρειò γÝροντα, χθεò εßχα Ýνα μεγÜλο τσετκωμü με τουò γανεßò μου.
Και ποιο Þταν το òχßτιο *υτοý τ§υ τσακωμο* λοιπüν; ρþτησε χωρßò να Ξον

κρßνει.

-

ΖÞτησα απü τουò γονεßò μου να πÜμε στην εκκλησßα την ΚυριακÞ για να

παρακολουθÞσουμε την θεßα Αειτουργßα, μα επειδÞ η ΚυριακÞ εßναι

η

μüνη ημÝρα πθυ δε δουλεýαυη εκεßνοι αρνÞθηκαν!'Ξχασα την φυχραιμßα

μου και τουò εßπα üτι δεν θεωροýνται πιστοß αν κÜνουν μÝνο το δικü
τουò.

¼μωò τþρα πθυ το ξανÜ σκÝφτηκα πρÝπει να εßμαι λÜθοò,

* Μα δεν εßσαι λÜθοò. Αυτü που

κÜνουν

οι γονεßò σου

ονομÜζεται

εθελοθρησκεßα.

- Εθελοθρησκεßα;
- Ναι ΒλÝπειò, ο θεüò απü

κÜθε Üνθρωπο που εßναι βαπτισμÝνοò ζητÜ τοßα

βασικÜ πρÜγματα: ΑλÞθεια" Σω$ροαýνη και ΟρθÞ Πßστη. ΟρθÞ Πßστη
εßναι να πιστεýουμε ται να εκτελοýμε τα ιερÜ μαò καθÞκοντα üπωò τα

θÝλει ο ΚýριοΕ, üχι üπωò τα §Ýλουμε εμεßò. Για να σου δþσω Ýνα
παρÜδειγμα απü την καθημερινÞ σου ζωÞ και yla να μπορεßò να
καταλÜβειò

τι

εννοþ, ποιαò μαθητÞò Sα σταματÞσει να διαβÜζει για

κÜποιο διÜστημα þστε να καυχηθεß üτι διαβÜòει με το δικü του τρüπο;

-

λfra κανεßò

-

ΣωστÜ. Παρüμοια Εοιοò μπορεß να πετ üτι Ýχει την χÜρη του Θεοý και

üυσικÜß

εßναι πισòüò üταν δεν πηγαßνsι ποτÝ του στη εκκλησßα; ΕξÜλλου πωò
μπορεß κÜποιοò ν€ß ττ6g6ηgυρωθεß» με τον Χριòτεü αν απορρßφει το
χοισεοποιü ασκητικü πρüγραμμα τηò Εκκληοßαò μαò;

- Εßναι δηλαδÞ σαν Ýνα εßδοò αßρεσηò σαν να λÝμε;
- Φα μπορσýσεò να το Εειò και *ßρεση. ¼πωò και
χοοσκολλημÝνοι fio

αυτοß που Ýμειναν

γρÜμμα και σεCIυò εξωτερικοýò τýπουò του

λτΙωσαßκοý Νüμου, Ýτσι

και αυτοß που υποτιμοýν ωò «τýπουò» και

ι<υποκρισßεò» την τÞρηση τηò νηòπεßαò Þ την τακτικÞ συμμετοχÞ στην

θεßα Λειτουργßα, ακολουθοýν μßα θρησκεßα δικÞò τουò αρεσκεßαò και
επινüησηò, που Ýχει δημιουργηθεß απü εγωισμü §ικü τουò. Στο τÝλοò,
üταν κÜποιοò υιοθετεß τÝτοιου εßδουò τÜσειò, δεν μπορεß ποτÝ να κÜνει

χþρο για να δεχθεß αυθεντικü τον εκΩησιαστικü τρüπο ζωÞò, που
θεμελßωσε ο Χριστüò μαò και μαò δßδαξαν οι ¶γιοι Απüστολοι και οι
διÜδοχοß τουò ¶γιοι ΠατÝρεò. ΚατÜλαβεò λοιπüη γι*τß αυτü που κÜνουν
οι γονεßò σου εßναι λÜθοò, γιατß εßναι εθελüfiρησκοι;

Και üλα αυτÜ τα Ýλεγε με γαλÞνη και ηρεμßα. Ο Γρηγüρηò εßχε μεßνει με το
òτüμα ανοιχτü. ΚÜτι πÜνω στον γÝροιετα τον εßχε μαγνητßσει και δεν μπαροýσε να
πÜρει τα μÜτια του απü πÜνω του. ¼ταν βρÞκε το θÜρροò τον ρþτησε:

-

ΚαλÜ τα λεò üλα αυτÜ γÝροντα, üμωò πωò εγþ θα πρÝπει να αντιδρÜσω
üταν συμπεριÞÝρονται εθελüθρησκα;

* gÝg*ιπαò χαμογÝλααε

-

και του απÜιπησε:

-€ην αιειδοÜσειò α}ÝÜ προσπÜθησε σιγÜ-σιγÜ να τουò βοηθÞσειò να
γνωρßσουν την Εκχλησßα. ßΗÜδε τουò πüσο ασÞμαντα εßναι τα κοσμια*

αγαθÜ μπροσεÜ στα ουρÜνια αγαθÜ. Γιατß εκεßνα φατοýν για λ,ßγο, ενιß*

τα Ýλλα αýνιει. ßνΙÜ§ε αυξ üτι πιο παλý και ειχü τα *σεÝρια λÜμπει ο
ευσεβÞò òßοò. Η}Üθε τουò üτι καλýτερα να νικÝται κÜχοιοò üταν πρÝπει,

παρÜ να νιχÜ με τρüπο αθÝμιτο και επικßνδυνο. $ÝÜθε τουò την ευτυχßα
του να αγιιπÜò με üλη σου την ι}lυχÞ τον Φ**,

* ΓρηγÝρηò §ßχε μεßνει οτÞλη Üλατοò. ΑυτÜ Þταν απü τα τιιο σο$Ü λüγια που
εßχε ακοýσει ποτÝ του. Τσν ευχαρßστησε για τιò συμβουλÝò μα τüτε κÜτι θυμÞθηκε.

«Ωχß Το κατηχητικüΙ», σκÝÞτηχε απü μÝσα του. ΧαμÞλωσε το κε$Üλι τοιJ και
κοßταξε το ρολüι του. Η þρα εßχε περÜσει και το κατηχητικü δεν εßχε ακüμα
αρχßσει.

-

h{ε συγχωρεßτε, μα ξÝρετε πüτε Ýχει κατηχητικü η εκκλησßα σÞμερα; Εßπε

και σÞκωσε το κεòÜλι του, αλλÜ ο γÝρονταò Þταν

Ü$αιποq,

ΠαραξενεμÝνοò ο Γρηγüρηò κßνησε για το σπßτι τοσ.

Η επüμενη μÝρα Þταν ΣÜββατο του Αγßου Γρηγορßου του θεολüγου.

Ο

Γρηγüρηò βε την γιαγιÝ του εßχαν σηκωθεß απü νωρßò για να προσευχηθοýν στον
¶γιο. Η γιαγιÜτου Ýβγαλε Ýξω μßα εικüνα,

-

Ποιοò εßναι αυτüò γιαγιÜ; ρþτησε ο Γρηγüρηò.

- θ ¶γιοò Γρηγδριαò ο θεολüγοò
* ifa αυτÝ εßναιαδýνατο...

ÞυαικÜß

-

Τι Ýγινε παιδß μου; απüρησε gνησυχητικÜ η για_νιÜ.

-

Εγþ χθεò τον συνÜιπησα στα σκαλοπÜτια τηò εχκλησßαòΙ Και που να
Üκουγεò γιαγιιÜ τι μαυ Ýλεγε. Τα πιο σοÞÜ λüγια που Ýχω ακοýσει§

-

Παιδß μουτ του εßπε, ε'ωαι ευλογημÝνοò απü τον Θεü!

¸τρεξε κοντÜ του καιτον αγκÜλιασε.
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