
22-05-2022  Το πρότυπο της σχέσης 

• Διορθώνουμε κάποιον, όχι όταν του επισημαίνουμε το "στραβό", αλλά όταν του 

ενεργοποιούμε τις δυνατότητες, δηλαδή την αναζήτηση της αλήθειας και της ζωής. Με άλλα 

λόγια, διορθώνουμε κάποιον, όταν του ξεμπλοκάρουμε την ομορφιά που έχει μέσα του. 

• Το να θεωρούμε ότι οι αλλοεθνείς και οι αιρετικοί είναι άνθρωποι κατώτερης ηθικής 

ποιότητας από μας που οφείλουμε να αποφεύγουμε είναι μια πνευματική τραγωδία και μια 

ψυχολογική αναπηρία. Ο ίδιος ο Κύριος με την παραβολή της Σαμαρείτιδος μας δείχνει τι να 

κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. 

• Ο Κύριος αποκάλυψε στη Σαμαρείτιδα το μυστήριο της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, 

δείχνοντας τη μέγιστη τιμή σε αυτήν και σε όλο το γυναικείο φύλο. 

• Ο Θεός δεν είναι μια αόριστη δύναμη που την πλησιάζουμε ανεβαίνοντας επίπεδα. Ο 

Θεός είναι πρόσωπο που σχετιζόμαστε προσωπικά μαζί Του. 

• Ο Θεός είναι για όλους. Κάθε ανθρώπινη καρδιά μπορεί να συναντηθεί μαζί Του. 

• Στη συνάντηση της Σαμαρείτιδος με τον Χριστό πραγματοποιείται ένας απροσδόκητος 

υπαρξιακός διάλογος, που καθιστά τη σχέση αυτή το πρότυπο κάθε ανθρώπινης σχέσης. 

• Αν δεν αναζητούμε τον τρόπο να αγαπήσουμε τον Θεό και να σχετισθούμε μαζί Του, δεν 

είμαστε χριστιανοί, αλλά απατεώνες. 

• Η ύπαρξη σχέσης με τον Θεό μάς κινητοποιεί ώστε να αρνούμαστε την αμαρτία. 

• Όταν σχετιζόμαστε ως πρόσωπα με τον Θεό, τότε μπορούμε να σχετιζόμαστε ως πρόσωπα 

και με τον κάθε άνθρωπο. 

• Οι σχέσεις μας είναι συνέχεια της προσευχής μας. 

•  Η ευπρέπεια δεν είναι υποκρισία. Είναι εξωτερίκευση και αποτύπωση της εσωτερικής 

μας κατάστασης. 

• Αν τιμούμε τη φύση μας, το πρόσωπο, την αλήθεια, ξέρουμε πώς να φερόμαστε και 

έχουμε ευπρέπεια και σεβασμό. 

• Ο Θεός είναι έξοδος από τα στερεότυπά μας, έξοδος από τα όριά μας, έξοδος από τους 

φραγμούς που οι ίδιοι φτιάξαμε για να είμαστε οχυρωμένοι. 

• Ο Θεός ζητάει τη σχέση μας μαζί Του και τη βαθιά συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. 

Γιατί η αμαρτωλότητά μας είναι αυτή που μας απομακρύνει από τον Θεό. 

• Ο άνθρωπος που αναζητά τον Θεό είναι εσωτερικά αναπαυμένος, γιατί η ζωή του ήδη 

είναι στις ράγες του Θεού. 

• Όταν ταλαιπωρούμαστε από λογισμούς, παράπονα, παρεξηγήσεις και προσβολές, τότε 

μέσα μας δεν έχουμε τη ζωή αλλά τον θάνατο. 

• Όταν ο άνθρωπος μάθει να αγαπάει αληθινά, δεν έχει λογισμούς. 


