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Το να χειριστεί κανείς ένα τόσο βαθύ θέμα με λίγα λόγια και μέσα σε δέκα λεπτά είναι 
ένα πολύ δύσκολο έργο. Έτσι, για να μπορέσω να το κάνω, θα μιμηθώ τον Κύριό μας 
Ιησού Χριστό, ο οποίος χειριζόταν μεγάλα θέματα με λίγα λόγια, μιλώντας στα πλήθη με 
παραβολές. (Μτ. 13:34) 

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχαν δύο αδελφοί, ο Φραγκίσκος και ο Κύριλλος, που 
ζούσαν σε δύο διαφορετικά σπίτια, το ένα απέναντι από το άλλο, περιτριγυρισμένα από 
μια πανέμορφη εξοχή. Εξαιτίας μικρών προβλημάτων, που μεγάλωναν με τον καιρό, οι 
δύο αδελφοί σταμάτησαν να μιλάνε ο ένας στον άλλο και απέφευγαν να 
διασταυρώνονται οι δρόμοι τους. 

Μια μέρα, ήρθε ένας ξυλουργός σε ένα από τα σπίτια και ρώτησε αν υπήρχε κάποια 
δουλειά για εκείνον. Ο Φραγκίσκος απάντησε: 

- Βλέπετε, κύριε, αυτές τις ξύλινες σανίδες, κοντά στο ρυάκι; Τις έκοψα πρόσφατα. Ο 
αδελφός μου ο Κύριλλος ζει στο σπίτι από την άλλη πλευρά και, εξαιτίας της 
αντιπαλότητάς μας, έκανε εκτροπή στο ρυάκι για να μας χωρίσει για πάντα. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο δεν θέλω να βλέπω πια το σπίτι του. Σας ζητώ να μου φτιάξετε ένα 
φράχτη, ένα τείχος που θα με εμποδίσει να βλέπω οτιδήποτε βρίσκεται στην απέναντι 
πλευρά. 

Ο Φραγκίσκος έφυγε για την πόλη και επέστρεψε αργά το βράδυ... 

Τι μεγάλη έκπληξη που είχε όταν είδε, αντί για φράχτη, μια όμορφη γέφυρα που είχε 
χτίσει ο ξυλουργός, για να ενώσει και τις δύο πλευρές της γης. 

Δίχως να μπορεί να πει λέξη, είδε ξαφνικά στην απέναντι πλευρά τον αδελφό του τον 
Κύριλλο να διασχίζει τη γέφυρα με ένα πλατύ χαμόγελο. 

- Φραγκίσκε, αδερφέ μου, δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου! Εσύ έχτισες αυτή τη 
γέφυρα, ενώ εγώ σε είχα αδικήσει. Έρχομαι να σου ζητήσω συγγνώμη. Τι ταπεινότητα, 
Φραγκίσκε, τι θάρρος που έχεις! Συγχώρεσέ με, αδερφέ, συγχώρεσέ με... 



Και οι δύο αδελφοί αγκάλιασαν ο ένας τον άλλο, ξεχνώντας το παρελθόν για να χτίσουν 
ένα μέλλον ειρήνης και αδελφοσύνης. 

Όταν ο Φραγκίσκος αντιλήφθηκε πως ο ξυλουργός έφευγε, του είπε: 

- Καλέ μου άνθρωπε, πόσα σου χρωστάω; Γιατί δεν μπορείς να μείνεις μαζί μας, για να 
γιορτάσουμε τη συμφιλίωση μας; 

- Όχι, ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε, απάντησε ο ξυλουργός, έχω ακόμα πολλές γέφυρες που 
πρέπει να χτιστούν. Αυτή είναι η αποστολή μου... 

_________________

1. Τα δύο ονόματα που επιλέχθηκαν, «Φραγκίσκος» και «Κύριλλος», συμβολίζουν 
τις δύο αδελφές Εκκλησίες: την Καθολική και την Ορθόδοξη. 

2.  Η αποστολή κάθε χριστιανού είναι να είναι γεφυροποιός. 
3. Οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων είναι πλούτος και όχι αδυναμία. 
4. Αυτά που ενώνουν τους Χριστιανούς είναι πολύ μεγαλύτερα απ’ αυτά που τους 

διαφοροποιούν. 
5. Οι ξύλινες σανίδες που χρησιμοποιούνται για το χτίσιμο της γέφυρας είναι: η 

ταπεινότητα, η συγχώρηση και η αλήθεια. Όλα μαζί θα μας δώσουν έναν κόσμο 
ειρήνης και γαλήνης. 

6. Για να πιστέψει ο κόσμος στον Σταυρό και στην Ανάσταση του Κυρίου μας, ας 
αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο και ας συγχωρήσουμε τα αδικήματα ο ένας του 
άλλου, έτσι ώστε ο Κύριός μας να συγχωρήσει και τα δικά μας αδικήματα και να 
μας δώσει την Ειρήνη. Επειδή όσοι δεν έχουν ειρήνη μέσα τους, δεν μπορούν να 
την δώσουν στον κόσμο και στους άλλους. 


