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«Pecca fortiter sed crede fortius» 
Σ.τ.Μ.: «Αμάρτανε δυνατά αλλά πίστευε ακόμη δυνατότερα» 

Λούθηρος 
 Η παντελής έλλειψη κριτικής και αυτοκριτικής ικανότητας είναι ο λόγος για την 
σημερινή διανοητική δηλητηρίαση. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η αναζήτηση της Αλήθειας 
δεν πρέπει να διαφθείρεται από συναισθηματικές αντανακλάσεις ούτε από πάθη. Όταν 
κατευθύνουμε το κύμα της συνεχούς προδοσίας, κάνοντας το σημαία και θεωρώντας αυτή 
την πράξη ως ορθή και ιερή, τότε διαπράττουμε προδοσία και ασέβεια. Όχι μόνον έναντι του 
όποιου θεσμού αλλά κυρίως έναντι του εαυτού μας. Όποιος ψεύδεται γνωρίζοντας ότι 
ψεύδεται, όποιος λειτουργεί στο σκοτάδι και τη σκιά, χειριζόμενος δυνάμεις και ενέργειες οι 
οποίες αργά ή γρήγορα θα του ξεφύγουν από τα χέρια, όποιος λαθρεμπορεύεται στην σφαίρα 
του ιερού χωρίς να φοβάται αυτές τις καταστροφικές και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, 
το πιθανότερο είναι ότι δεν έχει κατανοήσει τίποτα για τους κινδύνους στους οποίους έχει 
εκθέσει τον εαυτόν του και όσους τον ακολουθούν.  
 Συχνά χρειάζεται να ανέλθουμε στο Φως αρπαζόμενοι από τη πλάτη του Εωσφόρου, 
με την έννοια ότι από ένα κακό γεννάται καλό. Η αντοχή όμως έχει και ένα όριο. Est modus in 
rebus! [Σ.τ.Μ.: υπάρχει όριο σε όλα]. Το να κρυβόμαστε πίσω από νεκρούς, οι οποίοι δεν μπορούν 
πλέον να μιλήσουν, τείνοντας προς μία επανεκκίνηση ήδη συμβιβασμένη είναι μία υπόθεση 
ήδη χαμένη.  
 Η αιτία του κακού βρίσκεται κυρίως στα λόγια μας. Λόγοι αναίσχυντοι, χωρίς όρια, που 
δίδουν σύγχυση, λόγια κενά, χωρίς ζωή που γεννούν σκιές και φαντάσματα. 
 Η Αλήθεια είναι όπως το ελατήριο. Μπορείς να το συμπιέσεις ξανά και ξανά μέχρις 
ότου οι ίδιες δυνάμεις και ενέργειες που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπίεσή του να 
επιστρέψουν μοιραία και αναπόφευκτα. 
 Η Αλήθεια δεν χειραγωγείται και δεν κρύβεται. Όπως η μέρα ακολουθεί μετά τη νύχτα, 
όπως το χαμόγελο ακολουθεί μετά τη λύπη, όπως η χαρά ακολουθεί το πόνο, όπως η ζωή 
οδηγεί στο θάνατο, έτσι η Αλήθεια ακολουθεί μετά το ψέμα! Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε 
από το Θεό, ούτε από τη συνείδησή μας. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ τα δημιουργήματά 
του, και οδηγεί όλους δια μέσου της ανάνηψης στη λύση όλων των προβλημάτων.  
 Η ανάνηψη είναι αποτέλεσμα του πόνου που ακολουθεί τα πραγματοποιηθέντα λάθη 
μας. Η ανάνηψη είναι εξιλέωση, είναι μία αντίδραση θετική όμοια και αντίστροφη με τις 
δυνάμεις του κακού που προκάλεσε την ανισορροπία στο εσωτερικό του ανθρώπου. 



 

 Η ανάνηψη είναι μία πραγματική και αληθινή  αρετή που μας οδηγεί σε διάλογο με το 
Θεό.  Γι’αυτό, οφείλουμε να ζητούμε από τον Υπέρτατο Κτίστη των Κόσμων να μας συγχωρεί 
από τα πραγματοποιηθέντα λάθη μας. συγχώρεση η οποία δεν συνεπάγεται ματαίωση των 
συνεπειών, αλλά αντιθέτως αποδοχή τους, μέχρις ότου τα σκέλη του ζυγού θα επιστρέψουν 
στην ισορροπία της Δικαιοσύνης και της Αλήθειας. Τότε θα μπορούμε να στρέψουμε την 
προσοχή μας στην Αιώνια Ανατολή με ανανεωμένη γαλήνη και εμπιστοσύνη. 
 
 

«Orribil furon li peccati miei 
ma la bontà infinita ha sì gran braccia, 

che prende ciò che si rivolge a lei». 
Σ.τ.Μ.: «Τρομερές οι αμαρτίες μου, αλλά η καλοσύνη  

άπειρη και με ανοιχτή αγκαλιά, λαμβάνοντας ό,τι της ανήκει» 
 

Δάντης: «Θεία Κωμωδία»  
 

  
  
 
  
 

3/2016 


