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Ἕνα κάθε µήνα . 
 Ἀγαπητοί µου, 

Ὁ µεγάλος ἅγιος της Ἐκκλησίας µας, ὁ Ἱερός Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστοµος , θέλοντας νά δείξει τή µεγάλη ὠφέλεια ἀπό τή µελέτη τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά καί τή µεγάλη ζηµιά ἀπό τήν ἄγνοια αὐτῆς, εἶπε κάποτε 
τά ἑξῆς χαρακτηριστικά:  

«Εἶναι µεγάλο κακό ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν . Εἶναι , ὅµως , 
µεγάλη ἀσφάλεια , γιά νά µήν ἁµαρτήσει κανείς , ἡ ἀνάγνωση τῆς 
Γραφῆς . Μέγας γκρεµός καί βάραθρο βαθύ εἶναι ἡ ἄγνοια τῆς 
Γραφῆς . Μεγάλη ἄρνηση τῆς σωτηρίας εἶναι , τό νά µή γνωρίζει 
κανείς τίποτα ἀπό τούς νόµους τοῦ Θεοῦ . Αὐτό , καί αἱρέσεις 
γέννησε καί ἀνήθικη ζωή ἔφερε , καί τά πάνω κάτω ἔκαµε… Γιατί 
εἶναι ἀδύνατον νά φύγει κανείς δίχως καλά ἔργα , ὅταν τή διαβάζει 
πάντοτε µέ κατανόηση». 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ,  γιά τίποτε ἄλλο δέν κατακρίνει τούς πιστούς, 
παρά µόνο, γιά τήν «ἀγνωσία τοῦ Θεοῦ» πού ἔχουν κάποιοι. Τούς λέει: 
«πρός ἐντροπήν σᾶς τά λέω». Πρέπει νά ντρέπεστε ἐφ’ ὅσον δέν 
γνωρίζετε τόν Θεό.  

Διότι ἐκεῖνος πού γνωρίζει τόν Θεό, τόν ἐµπιστεύεται , τόν ἀγαπᾶ , 
τόν ὑπακούει , τόν σέβεται , δέν µπορεῖ νά ζήσει χωρίς Αὐτόν . Ὁ 
Θεός εἶναι ἡ ζωή του , ἡ χαρά του , ἡ παρηγοριά του , ἡ ἀσφάλειά 
του , ἡ µακαριότητα . Ὁ κάθε ἄνθρωπος ὅταν θέλει κάτι ἀπό αὐτά, στήν 
πραγµατικότητα τόν Θεό θέλει, τόν Θεό ἀναζητᾶ. Γιατί; Ἐπειδή εἶναι 
πλασµένος ἀπό τόν Θεό, καί γιά τόν Θεό.   

Τό δυστύχηµα εἶναι ὅτι στήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ παρεµβάλλονται 
πολλά ἐµπόδια καί πολλές παραπλανητικές ὑποδείξεις. Τά ἐµπόδια τά βάζει ὁ 
µισόκαλος διάβολος ἐνῶ τίς ὑποδείξεις οἱ διάφοροι «σοφοί» ἄνθρωποι, πού 
προσπαθοῦν ἐναγωνίως νά ἀνακαλύψѱουν τόν Θεό. Πολλοί κάνοντας 
φιλότιµες προσπάθειες, ἀρκετοί ὅµως ἄλλοι ἔχοντας ἕνα πεῖσµα καί µία 
ἀρνητικότητα στήν ἀποκάλυψѱη τοῦ Θεοῦ.  

Ὁ Θεός ἀποκαλύφθηκε σκιωδῶς στούς ἀνθρώπους ἀπό τά ἀρχαῖα 
χρόνια διά τῶν ἁγίων προφητῶν, κυρίως, ὅµως, µέ τήν ἐνανθρώπησή του 
ἔγινε φανερός καθαρά, στό πρόσωπο τοῦ Μεσσία Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός , λοιπόν , εἶναι ὁ Θεός , τόν ὁποῖο µποροῦµε νά γνωρίσουµε , 
νά ἀγαπήσουµε , νά ἐµπιστευθοῦµε , νά δοῦµε .   



Ὅµως, ὅταν δέν γνωρίζεις κάποιον, πῶς µπορεῖς νά τόν ἀγαπήσεις; 
Πῶς µπορεῖς νά τόν ἐµπιστευθεῖς; Πῶς µπορεῖς νά τόν ἀκολουθήσεις;  

Μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή, ἀγαπητοί µου, µᾶς δίδεται ἡ δυνατότητα 
νά γνωρίσουµε τόν πλοῦτο τῆς σοφίας καί τῆς δυνάµεως καί τῆς ἀγάπης τοῦ 
Κυρίου Ἰησοῦ. Ἐκεῖ θά γνωρίσουµε τή φιλανθρωπία τοῦ Χριστοῦ, ὅταν 
τόν βλέπουµε νά σηκώνει τό βάρος ὅλων τῶν πόνων ἀπό τίς θλίψѱεις καί τίς 
στενοχώριες καί τίς ἀρρώστιες καί τά βάσανα τῆς ζωῆς. Ἐκεῖ θά 
γνωρίσουµε τήν παντοδυναµία Του , ὅταν νικᾶ τόν θάνατο καί χαρίζει 
τήν αἰώνια µακαριότητα. Ἐκεῖ θά δοῦµε τήν πανσοφία Του , στή 
δηµιουργία αὐτοῦ τοῦ τεραστίου σύµπαντος καί ἰδιαίτερα τοῦ φαινοµένου τῆς 
ζωῆς µέ τούς καταπληκτικούς νόµους τούς φυσικούς καί βιολογικούς. Ἐκεῖ θά 
δοῦµε τήν ἀµεσότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ , τήν ἀντίληψѱη καί τήν 
ἀνταπόκριση στό κάλεσµα τῶν ἀνθρώπων . 

Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος γνωρίσει τόν Θεό µέσω τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τότε 
ἀρχίζει νά Τόν βλέπει καί µέσα στή ζωή. Καί µπορεῖ νά λέει: Νά , ὁ Θεός ! 
Ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστός ! Εἶναι πανταχοῦ παρών ὁ Χριστός . Εἶναι 
ζωντανός ὁ Θεός . Καί ὅταν ζεῖ ἔτσι ὁ πιστός, ζεῖ µία µακαριότητα, µία 
εὐτυχία. Ζεῖ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ .  Αὐτό εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!  

Ὅταν ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ἔκανε, µετά τό µυστικό δεῖπνο, τήν 
τελευταία του προσευχή πρός τόν Θεό Πατέρα, εἶπε καί τά ἑξῆς 
χαρακτηριστικά: «Αὐτή εἶναι ἡ αἰώνια ζωή . Νά γνωρίζουν οἱ 
ἄνθρωποι ἐσένα τόν µόνο ἀληθινό Θεό καί ἐµένα τόν Ἰησοῦ 
Χριστό , τόν ὁποῖο ἔστειλες ἐδῶ στή γῆ». (Ἰω. ΙΖ’ 3) 

Εἶναι καταπληκτικό! Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ Πατρός καί τοῦ 
θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ , ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό τή µελέτη 
τῶν ἁγίων Γραφῶν , εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ! Καί ταυτόχρονα 
τόσο ἁπλό!  

Ὅσοι µελετοῦν τό Λόγο τοῦ Θεοῦ, µποροῦν νά τό βεβαιώσουν. Ὅσοι θά 
ξεκινήσουν νά τόν µελετοῦν, θά τό διαπιστώσουν.  

Μήν ἀφήνουµε τόν ἑαυτό µας στήν ἄγνοια τοῦ Θεοῦ. Ἐµεῖς 
ζηµιωνόµαστε! Ἀρκετό χρόνο χάσαµε! 

Ἀγαπητοί µου, ὁ νέος χρόνος, γιά νά εἶναι πραγµατικά νέος, 
καινούργιος, θά πρέπει νά τόν ἐκµεταλλευθοῦµε σωστά. Πῶς; Μελετώντας 
ἀδιαλείπτως τήν Ἁγία Γραφή καί γνωρίζοντας κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τόν 
ἀληθινό Θεό.  
 
                        Μέ τήν διακαή ἐπιθυµία γιά ἕνα νέο ἐν Χριστῷ ἔτος. 

                ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 
 


