
Ο Παλαγηώηεο Τειεβάληνο, ν νπνίνο είλαη εθιεθηόο κνπ θίινο θαη κε ηηκά κε ηελ 

πξαγκαηηθή θηιία ηνπ γηα πάλσ από 30 ρξόληα δεκνζίεπζε ζην ηζηνιόγην ηνπ έλα 

άξζξν δηθό κνπ ζρεηηθό κε ην ζεηζκό θαη ην ηζνπλάκη πνπ έπιεμαλ ηελ  

Ιαπσλία απηέο ηηο κέξεο. 

 

Ο π. Παύινο έγξαςε ην εμήο ζρόιην: "Μα νη Ιάπσλεο δελ είλαη Οξζόδνμνη! Τη λα 

πιεζηάζνπλ ην Θεό;" Η απάληεζε, πνπ εύθνια θαη αβίαζηα αλαδύεηαη από ηε ςπρή 

καο είλαη ε αθόινπζε: 

 

Ο Θεόο δελ κεξηκλά κόλν γηα ηνπο Οξζόδνμνπο αιιά γηα όιν ηνλ θόζκν. Μέζα ζηνλ 

Παξάδεηζν δελ ζα ππάξρνπλ κόλν νξζόδνμνη αιιά από όιεο ηηο θπιέο ηνπ θόζκνπ. 

Αζθαιώο όζνη δελ γλώξηζαλ ηνλ Ιεζνύ Χξηζηό θαη ηελ Δθθιεζία Τνπ ζα θξηζνύλ, 

όπσο ιέγεη ε ζενινγία ηεο Δθθιεζίαο καο, κε βάζε ην λόκν ηεο ζπλεηδήζεσο ηνπο. 

Δπνκέλσο θαη νη Ιάπσλεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ γλσξίζεη ην πξαγκαηηθό κήλπκα ηνπ 

Χξηζηνύ ζα θξηζνύλ θαη απηνί όρη κε ηα κέηξα πνπ ζα θξηζεί έλαο νξζόδνμνο, ν 

νπνίνο έρεη γλσξίζεη ηνλ Χξηζηό αιιά κε ηα κέηξα, ηα νπνία ηνπ ππνδεηθλύεη ε 

ζπλείδεζή ηνπ. 

 

Αζθαιώο θαη έρεη Ιάπσλεο νη νπνίνη έρνπλ βαθηηζηεί νξζόδνμνη θαη αλήθνπλ ζην 

ζώκα ηεο κηαο, αγίαο, θαζνιηθήο θαη απνζηνιηθήο Δθθιεζίαο. Όκσο κπνξνύκε λα 

πηζηέςνπκε έζησ θαη κε ηελ αλζξώπηλε καο ινγηθή, πέξα από ηελ πίζηε καο ζηνλ 

Χξηζηό, όηη ν Θεόο κεξηκλά κόλν γηα ηνπο νξζνδόμνπο ρξηζηηαλνύο; Ο Ιεζνύο 

Χξηζηόο ήιζε ζηνλ θόζκν θαη έρπζε ην αίκα ηνπ γηα θάζε ςπρή, ε νπνία έδεζε είηε 

ζα δήζεη ζηνλ παξόληα ςεύηηθν θόζκν από ηνλ θαηξό ηνπ Αδάκ κέρξη θαη ηνλ 

ηειεπηαίν άλζξσπν, ν νπνίνο ζα δήζεη πξηλ ηελ Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ  

Κπξίνπ. 

 

Δπνκέλσο ην λα ζεσξνύκε όηη ν Θεόο κεξηκλά κόλν γηα ηνπο νξζνδόμνπο είλαη 

αζθαιώο αηόπεκα. Ο Θεόο ζέιεη "πάληαο αλζξώπνπο ζσζήλαη θαη εηο επίγλσζηλ 

αιεζείαο ειζείλ". Δπνκέλσο θαη από ηνπο Ιάπσλεο πεξηκέλεη ηε κεηάλνηά ηνπο από ηηο 

νδνύο ηηο ακαξηίαο θαη ηελ κεηαζηξνθή ηνπο ζηελ κία Δθθιεζία ηνπ Χξηζηνύ, 

δειαδή ζηελ νξζόδνμε Δθθιεζία. 

 

Απηό είλαη θαη ην κήλπκα πνπ θέξλεη ε Δθθιεζία ζην ζύγρξνλν θόζκν. Απηό είλαη 

θαη ην λόεκα ηεο θαηαζηξνθήο, πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη πθίζηαληαη νη Ιάπσλεο. 

 

Φαληάδεη όκσο δύζθνιν λα κεηαζηξαθνύλ νη Ιάπσλεο ζηελ κία Δθθιεζία ηνπ 

Χξηζηνύ; Γελ πξέπεη λα καο εθπιήηηεη ην γεγνλόο όηη εθεί πνπ δελ κπνξεί λα κηιήζεη 

ν άλζξσπνο θαη έρεη θηάζεη πιένλ ζηελ απόγλσζε κηιά ε ράξε ηνπ Θενύ. Δμ άιινπ 

πξν ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο ηνπ Κπξίνπ δελ ζα έρεη άλζξσπν πάλσ ζηνλ πιαλήηε 

καο πνπ λα κελ έρεη αθνύζεη ην κεζζηαληθό θήξπγκα θαη δελ ζα έρεη πάξεη ηελ 

αλάινγε ζηάζε δσήο. Δίηε θνληά ζην Φσο είηε κέζα ζην ζθνηάδη ηεο πιάλεο. 

 

Δπρόκαζηε νιόςπρα ν Θεόο λα κηιήζεη κέζα ζηηο θαξδηέο ησλ Ιαπώλσλ θαη λα 

γλσξίζνπλ θαη απηνί ην πξόζσπν πνπ ιέγεηαη Ιεζνύο Χξηζηόο. Απηή ε ζπλάληεζε 

είλαη πνπ θαζνξίδεη πιένλ ηελ όιε καο ζηάζε απέλαληη ζην πξόζσπν ηνπ Ιεζνύ 

Χξηζηνύ θαη λνεκαηνδνηεί ηε δσή καο. 
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