
18-07-2021  Η σκλαβιά της θρησκείας και η ελευθερία του Χριστού 

• Τα καλά έργα να μην τα κάνουμε για τη δική μας δόξα αλλά για τη δόξα του Θεού. 

• Όταν τα καλά έργα τα κάνουμε για τη δική μας δόξα, αν δεν μας αναγνωρισθούν, δεν το 

αντέχουμε και πληγωνόμαστε. 

• Ο άνθρωπος που κάνει τα καλά έργα όχι για τη δόξα τη δική του αλλά για τη δόξα του 

Θεού είναι ελεύθερος, ισορροπημένος και ήδη δοξασμένος από την παρουσία του Θεού. Και 

τότε τα καλά έργα είναι το περίσσευμα της θείας πληρότητας και χάρης. 

• Όταν κάνουμε κάτι καλό σε κάποιον, στην πραγματικότητα αυτός κάνει καλό σε μας, γιατί 

γίνεται αφορμή να εκφράσουμε την πληρότητα της αγάπης του Θεού που ζούμε. 

• Οι σκοτεινές δυνάμεις, που φαντασιωνόμαστε ότι δήθεν πολεμούν την Εκκλησία, δεν 

είναι γύρω μας αλλά μέσα μας. 

• Από τη στιγμή που δεν έχουμε εσωτερική ενότητα, πληρότητα, ησυχία, τρυφερότητα και 

που η καρδιά μας δεν είναι μια οικουμένη που αγκαλιάζει τα σύμπαντα, συνεχώς αντιδρούμε 

και τρωγόμαστε με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Και προσπαθούμε να αποδείξουμε 

τάχα την αλήθεια στους άλλους, μια αλήθεια όμως που δεν έχουμε. 

• Η πληρότητα που ζούμε από την αίσθηση της αγάπης του Θεού μάς ησυχάζει εσωτερικά 

και μας κάνει να μην επιδιώκουμε την αναγνώριση αλλά την αφάνεια. Και τότε οι άλλοι 

άνθρωποι χαίρονται να είναι κοντά μας και αναπαύονται κοντά μας. 

• Μόνο που ζητούμε τον Θεό, ήδη Τον έχουμε. Και πολλές φορές η επώδυνη αίσθηση της 

απουσίας του Θεού είναι για μας μεγαλύτερη παρουσία Θεού, μεγαλύτερη πληρότητα Θεού. 

• Ο άνθρωπος του Θεού δεν προσβάλλεται από τίποτα, χαίρεται να είναι έσχατος και το 

μόνο που θέλει είναι να ευχαριστεί τον Θεό και να διακονεί τους ανθρώπους. 

• Οι συγκρούσεις, οι διχασμοί, η απώλεια της ενότητας αποκαλύπτουν ότι ποτέ δεν 

γευτήκαμε αληθινά φως Χριστού. Γιατί το φως Χριστού φανερώνεται στην ταπείνωση, που 

γεννά την αγάπη. 


