
17-10-2021  Δεν υπάρχει ζωή χωρίς λόγο 

• Αυτό που ορίζει το πρόσωπό μας και δίνει ταυτότητα και όνομα στο πρόσωπό μας είναι ο 

λόγος. Άνθρωπος χωρίς λόγο είναι άνθρωπος χωρίς πρόσωπο. 

• Δυστυχώς η πίστη μας έχει γίνει μια παρόρμηση και η καθημερινή μας ζωή έχει γίνει μία 

κίνηση που οδηγείται από απροσδιόριστα και σκοτεινά πολλές φορές κριτήρια. 

• Το πιο δύσκολο ερώτημα που τίθεται στον άνθρωπο, όσο κι αν φαίνεται απλό, είναι το 

ερώτημα για ποιον λόγο ζούμε. 

• Το ότι ζούμε χωρίς λόγο είναι πιο σημαντικό κι από την αμαρτία μας. 

• Οφείλουμε να έχουμε επίγνωση ζωής. Τότε θα έχουμε και πρόσωπο. 

• Η απόκτηση προσώπου είναι διαδικασία πνευματικής γέννας. 

• Όταν ο άνθρωπος παίρνει στα σοβαρά τη ζωή του, τότε ψάχνει για έναν λόγο που να τον 

ελευθερώνει, που να του δίνει ζωή και για τον οποίο αξίζει να ζει. 

• Η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ότι η ζωή μας δεν έχει νόημα. Γι’ αυτό και είμαστε 

συνεχώς κουρασμένοι. 

• Η πλεονεξία μας φανερώνει τη μειονεξία μας. 

• Είμαστε πλεονέκτες, επιδιώκουμε συνεχώς να κυριαρχούμε του άλλου κλέβοντας δύναμη 

από τον άλλον, επειδή είμαστε παντελώς αδύναμοι μέσα μας. Και αυτό συμβαίνει, γιατί δεν 

έχουμε λόγο ζωής, δεν έχουμε τον λόγο της ζωής, που είναι ο Χριστός. 

• Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τον ευαγγελικό λόγο οδηγείται αρχικά στον εσωτερικό 

διχασμό και έπειτα στον διχασμό με τους άλλους. Χάνει αρχικά την εσωτερική του ενότητα 

και έπειτα την ενότητα με τους άλλους. 

• Αν γίνουμε ζωντανοί και ελεύθεροι άνθρωποι, τότε ακόμα και το βλέμμα μας θα 

ζωντανεύει και θα ελευθερώνει τους άλλους γύρω μας. 

• Οφείλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιος είναι ο θησαυρός μας, ποιος είναι ο 

λόγος που καθορίζει τη ζωή μας. Διαφορετικά θα είμαστε μετέωροι στο πουθενά. 

• Η κούραση και η απουσία χαράς φανερώνουν ότι λείπει από μέσα μας ο λόγος της ζωής. 

• Οι άνθρωποι σήμερα πάσχουμε, γιατί δεν έχουμε λόγο, αλλά λόγια. Με αυτά 

παραμυθιαζόμαστε ότι τάχα είμαστε ζωντανοί. Αλλά όσο δεν θα έχουμε λόγο, δεν θα έχουμε 

ούτε πρόσωπο και άρα θα είμαστε νεκροί. 

• Για να ζωντανέψουμε, οφείλουμε να βρούμε τον λόγο που θα μας καθορίσει και θα μας 

φέρει σε σχέση με τον Χριστό. 

• Ο άνθρωπος του Θεού είναι ταπεινός και μετανοών και γι’ αυτό έχει εσωτερική ησυχία. 

• Δύο από τα βασικά στοιχεία που έχουν οι αληθινές και ανθεκτικές σχέσεις είναι ο 

ενθουσιασμός και η έκπληξη. 

• Ο Θεός είναι ενθουσιασμός, γι’ αυτό δεν γίνεται να έχουμε τον Θεό μέσα μας και να μην 

είμαστε ενθουσιώδεις. 



• Ο άνθρωπος του Θεού συνεχώς ανανεώνεται από τη σχέση του με τον Θεό και ανανεώνει 

και τους άλλους. Και, παρά τις δυσκολίες του, έχει χαρά και μεταδίδει χαρά στους άλλους. 


