
13-06-2021  Ο καλύτερος πατέρας είναι ο αποτυχημένος 

• Οι άγιοι Πατέρες μάς περιγράφουν την αλήθεια, όχι γιατί ήταν έξυπνοι αλλά επειδή τους 

αποκαλύφθηκε. 

• Ο Θεός αποκαλύπτεται σε όσους έχουν καθαρή καρδιά, δηλαδή στους ταπεινούς και 

προσευχόμενους. 

• Αληθινό ήθος μπορούμε να έχουμε, μόνο αν στηριζόμαστε στην αλήθεια. 

• Δόγμα και ήθος είναι η ίδια πραγματικότητα. Χωρίς το δόγμα, δηλαδή χωρίς την 

αποκάλυψη της αλήθειας, δεν μπορούμε να ζούμε το αληθινό ήθος, το κατά Θεόν ήθος. Για 

τον λόγο αυτό η πράξη με τη θεωρία πάντα πηγαίνουν μαζί. Είναι μία αδιάστατη 

πραγματικότητα. 

• Η αγάπη είναι αληθινή και θεραπευτική, μόνο όταν στηρίζεται στην αλήθεια, που είναι 

αποκάλυψη του Θεού. Αγάπη χωρίς την αλήθεια είναι μία δημαγωγία, μία πλάνη, ένα ψέμα, 

ένας θάνατος. 

• Η έννοια του πατέρα δικαιώνεται, εφόσον ο επίγειος-πνευματικός πατέρας είναι ένας 

δρόμος που μας παραπέμπει και μας οδηγεί στην ουράνια πατρότητα. Αν αντίθετα μας 

οδηγεί στον εαυτό του, τότε είναι μία πλάνη, μία αποτυχία. 

• Πραγματικός πατέρας δεν είναι αυτός που θέλει τα πνευματικά του τέκνα να είναι κτήμα 

του, περιουσία του, προέκταση του εαυτού του, αλλά αυτός που αναδεικνύει στο καθένα τον 

λόγο της ύπαρξής του, την αξία του και την προσωπική του ελευθερία και ευθύνη. 

• Πραγματικός πατέρας δεν είναι αυτός που μεγαλώνει καλά και βολεμένα παιδάκια που 

καλοπερνάνε, αλλά αυτός που γεύτηκε τη ζωή και που μεταδίδει τη ζωή. 

• Αληθινός πατέρας είναι ο ταπεινός άνθρωπος που κατάλαβε ότι όλη τη δουλειά την κάνει 

ο Θεός και αυτό τον ελευθερώνει από κάθε αγωνία να πετύχει κάτι, οπότε και δεν εμποδίζει 

τον Θεό να δουλέψει με τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, αληθινός πατέρας είναι αυτός που 

πιάνει από το χέρι τον άνθρωπο και του δείχνει τον Θεό. 

• Η μετάνοια, η ταπείνωση και η προσευχή δεν είναι έννοιες που διδάσκονται, αλλά είναι 

βιωματικές καταστάσεις που μεταδίδονται, εφόσον τις ζούμε. Ο αληθινός πατέρας είναι 

αυτός που δίνει τις προϋποθέσεις της προσωπικής συνάντησης με τον Χριστό. 


