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Γηδάθηνξνο Θενινγίαο - Μνπζηθνύ
Όινη παξαθνινπζήζακε απηέο ηηο κέξεο από ηηο ηειενξάζεηο ηνλ θνληθό ζεηζκό θαη
ην ηζνπλάκη πνπ αθνινύζεζε ζηελ Ιαπσλία. Υηιηάδεο λεθξνί θαη ηξαπκαηίεο είλαη ν
απνινγηζκόο ηεο ηξαγσδίαο απηήο. Παξαθνινπζώληαο απηή ηελ θπζηθή θαηαζηξνθή
δελ πηζηεύσ λα ππάξρεη άλζξσπνο πνπ λα κε ιππήζεθε θαη λα ζπκπόλεζε ηνλ
Ιαπσληθό ιαό. Αθόκε όκσο ηα θαθά έπνληαη. Τπάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα γίλεη
έθξεμε ζηνλ ππξεληθό αληηδξαζηήξα θαη έηζη λα έρνπκε πιένλ κηα βηβιηθή
θαηαζηξνθή.
Βιέπνληαο κε ην αλζξώπηλν κάηη ηελ θαηαζηξνθή απηή δηεξσηόκαζηε γηαηί λα
ζπκβαίλνπλ απηά: ζάλαηνη, ηξαπκαηίεο, μεζπηησκόο, εμαθαλίζεηο πεξηνρώλ από ην
ράξηε, όια απηά ζπλζέηνπλ ην ζθεληθό ηεο εηθόλαο απηήο. Πώο επηηξέπεη ν Θεόο λα
ζπκβαίλνπλ ηέηνηα θαθά ζηελ αλξζσπόηεηα; Γηαηί δελ επεκβαίλεη θαη λα ειεπζεξώζεη
ην αλζξώπηλν γέλνο από ηηο θαηαζηξνθέο απηέο. Γελ «ιππάηαη» ν Θεόο ηνλ άλζξσπν;
Όκσο, θαη’ αξρήλ, πξέπεη λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηελ ζσζηή ζεηξά ηνπο έηζη ώζηε
λα ηα βιέπνπκε από ηελ ζθνπηά ηεο αησληόηεηαο θαη όρη από ηε ζθνπηά ηεο
πξνζσξηλόηεηαο. ύκθσλα κε ηελ ζενινγία ηεο Δθθιεζίαο καο, όηη γίλεηαη ζηνλ
παξόληα κάηαην θόζκν είλαί είηε νηθνλνκία ζενύ είηε παξαρώξεζε Θενύ. Οηθνλνκία
Θενύ είλαη όηαλ δηαπξάηηεηαη ην ζέιεκα ηνπ Θενύ από ηνλ άλζξσπν. Παξαρώξεζε
Θενύ είλαη όηαλ δηαπξάηηεηαη θάηη θαθό θαη ν Θεόο, δηαηεξώληαο ηελ ειεπζεξία ηνπ
αλζξώπνπ, παξαρσξεί έηζη ώζηε λα γίλεη απηό ην θαθό. Όκσο ν Θεόο δελ κέλεη κέρξη
εδώ: θαη από ην πηθξό ζα βγάιεη γιπθύ. Μέζα από ηα θαθά πνπ ζπκβαίλνπλ ηνξλεύεη
ηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνλ δπλακώλεη, έηζη ώζηε λα εμέιζεη ληθεηήο ζηνλ αγώλα
ελαληίνλ ηνπ θαθνύ εαπηνύ ηνπ, ελαληίνλ ηνπ δηαβόινπ θαη ελαληίνλ ηνπ θόζκνπ, ν
νπνίνο «ελ ησ πνλεξώ θείηαη».
Αζθαιώο ν Θεόο δελ δεκηνύξγεζε ην θαθό αιιά όηη θαθό ππάξρεη ζηελ θύζε ηνπ
αλζξώπνπ ή ζην θπζηθό πεξηβάιινλ γεληθά είλαη πξντόλ κεηαπησηηθό. Ο Θεόο
δεκηνύξγεζε ηνλ άλζξσπν θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ «θαιά ιίαλ», όπσο αλαθέξεη ε
Αγία Γξαθή. Μέζα όκσο ζηελ ειεπζεξία ηνπ ν άλζξσπνο επέιεμε ηελ ακαξηία αληί
ηελ αγηόηεηα, ην θαθό αληί ην θαιό. εβόκελνο ν Θεόο ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ
ηνλ αθήλεη λα δήζεη κε ηηο επηινγέο πνπ έθαλε. Όκσο παξάιιεια ηνλ βνεζά κε θάζε
κέζν θαη ηξόπν έηζη ώζηε λα μαλαθεξδίζεη ηελ παξαδείζηα θαηάζηαζε. Απηόο είλαη
θαη ν ιόγνο πνπ ν Θεόο Λόγνο, ην δεύηεξν πξόζσπν ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ζαξθώλεηαη
γηα λα ζενπνηεζεί ν άλζξσπνο. Έηζη κε ηελ αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ ζεσλέηαη ελ
δπλάκεη νιόθιεξε ε αλζξώπηλε θύζε θαη έηζη απνθηά ν άλζξσπνο ηε δπλαηόηεηα, αλ
ην ζειήζεη ν ίδηνο, λα μαλαδήζεη θνληά ζηνλ Θεό, κέζα ζηελ ράξε ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο.
Σώξα εύινγα ζα κπνξνύζε λα δηεξσηεζεί θάπνηνο ηη ζρέζε έρνπλ όια απηά κε ηελ
βηβιηθή θαηαζηξνθή πνπ ζπλέβεθε ζηελ Ιαπσλία.
Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη δελ πξέπεη λα βιέπνπκε ηα γεγνλόηα ηεο παξνύζεο δσήο
κε ην θαθό ηεο πξνζσξηλόηεηαο αιιά ππό ην πξίζκα ηεο αησληόηεηαο. Η νπζία ηεο

δσήο ηνπ αλζξώπνπ δελ ζπλίζηαηαη ζην λα δήζεη 70-80 ρξόληα καθξηά από ην Θεό
κέζα ζηελ ακαξηία αιιά λα δήζεη ζύκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη θνληά ζην
Υξηζηό, έηζη ώζηε λα βηώλεη από ηελ παξνύζα δσή ηελ παξαδείζηα θαηάζηαζε. Οη
δπζθνιίεο ηεο δσήο, νπνηνδήπνηε όλνκα θαη αλ έρνπλ, ζθνπό έρνπλ λα καο
βνεζήζνπλ λα δήζνπκε πην θνληά ζην ζέιεκα ηνπ Θενύ. Όηαλ ν άλζξσπνο δεη ρσξίο
πξνβιήκαηα, ηόηε είλαη πνπ ζπλήζσο πθίζηαηαη ην βαζηθό πξόβιεκα: ε απνπζία
Θενύ. Αληίζεηα κέζα από ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξόληνο αηώλνο ηνπ απαηεώλνο ε
ςπρή εμαγλίδεηαη, θαζαξίδεη θαη πεξλά κέζα από ην θακίλη ηεο δνθηκαζίαο, έηζη ώζηε
λα εμέιζεη δπλαηόηεξε θαη πην θνληά ζηνλ Θεό.
Σειηθά ε δνθηκαζία πνπ πεξλά ν Ιαπσληθόο ιαόο κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο
αλζξώπνπο είηε ζην πιεζίαζκα ζηνλ Θεό είηε ζηελ απνκάθξπλζή ηνπο από ηνλ Θεό.
Απηό επαθίεηαη ζηνλ θάζε άλζξσπν λα θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ. Γεμηά θαη αξηζηεξά
ηνπ εζηαπξσκέλνπ Υξηζηνύ ππάξρνπλ δύν ιεζηέο. Ο έλαο θαηάγεηαη ζηνλ Άδε θαη
απνκαθξύλεηαη από ηε ράξε ηνπ Θενύ ελώ ν άιινο αλάγεηαη ζηνλ Παξάδεηζν θαη
γίλεηαη ν πξώηνο έλνηθόο ηνπ.
Απηνύ ην παξάδεηγκα (ηνπ θαινύ ιεζηή) αο αθνινπζήζνπκε θαη εκείο έηζη ώζηε
κέζα από ηηο πνηθίιεο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ηεο δσήο λα εμέιζνπκε
δνθηκώηεξνη θαη λα θιεξνλνκήζνπκε από απηή ηε δσή ηε βαζηιεία ηνπ Θενύ.
ήκεξα είλαη ν Ιαπσληθόο ιαόο πνπ πεξλά κεγάιε δνθηκαζία αύξην ζίγνπξα ζα είλαη
θάπνηνο άιινο. Γηαηί εκείο πξέπεη λα εμαηξνύκαζηε ηνπ θαλόλα; Αύξην κπνξεί λα
είκαζηε ΔΜΔΙ. Πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπκε κε ηελ ράξε ηνπ
Θενύ νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο καο θέξεη ε δσή. Απηό είλαη θαη ην λόεκα πνπ έρεη ε
παξαβνιή ηνπ ζπνξέσο. Οη βαζηέο ξίδεο πνπ έρεη ν θαιόο ζπόξνο, πνπ έπεζε ζηελ
εύθνξε γε κέζα από ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζα θαξπνθνξήζεη θαξπνύο
γιπθείο.
Απηέο είλαη κεξηθέο ζθέςεηο γύξσ από ηε δνθηκαζία πνπ πεξλά ν Ιαπσληθόο ιαόο θαη
αο επρεζνύκε λα επηιέμνπλ ειεύζεξα όρη λα βξίδνπλ ην Θεό γηα ηα θαθά πνπ
δνθηκάδνπλ αιιά όπσο ν Ιώβ λα δνμάδνπλ ην Θεό: «Δίε ην όλνκα Κπξίνπ
επινγεκέλνλ»!

