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Ἕνα κάθε μήνα. 
Ἀγαπητού μου ἐνορύτεσ, 
Ὁ Ἅγιοσ Τριαδικόσ Θεόσ μασ, εὐδόκηςε νϊ φθϊςουμε μϋχρι αὐτό τόν ἡμϋρα, ὄχι ἁπλῶσ γιϊ νϊ 

ζόςουμε ἀκόμη κϊποια μόρια τῆσ αἰωνιότητασ, ἀλλϊ γιϊ νϊ ἐκμεταλλευθοῦμε τόν χρόνο τῆσ ζωῆσ μασ 
γιϊ τό ςωτηρύα μασ.  
  Τό δεύτερο πρόςωπο τῆσ Ἁγύασ Τριϊδοσ, γι’ αὐτόν τόν λόγο ἔγινε ἄνθρωποσ, γιϊ νϊ μᾶσ 
φανερώςει τόν δρόμο τῆσ ςωτηρύασ. Ὁ Ἰηςοῦσ Χριςτόσ, ὅπου κι ἄν βριςκόταν, ὁμιλοῦςε γιϊ τό 
ςωτηρύα. Καύ οἱ ἄνθρωποι ςυνωςτύζονταν γιϊ νϊ τόν ἀκούςουν. Σημειώνει ὁ εὐαγγελιςτόσ Λουκᾶσ: 
«Ἐγένετο ἐν τῷ τόν ὄχλον ἐπικεῖςθαι αὐτῶ τοῦ ἀκούειν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ…». Λουκ. Ε΄ (1) Ὁ 
λαόσ ςτρύμωχνε τόν Ἰηςοῦ, γιϊ νϊ ἀκούςει λόγο Θεοῦ. Αὐτό φανϋρωνε πεύνα καύ δύψα τοῦ λαοῦ 
πνευματικό.  
  Μϋςα ς’ ὁλόκληρη τόν Ἁγύα Γραφό παρατηροῦμε νϊ ὑπϊρχει μύα πνευματικό πεύνα καύ δύψα τῶν 
ἀνθρώπων, ταυτόχρονα ὅμωσ νϊ ὑπϊρχει καύ τροφό πνευματικό. Ἀλλϊ καύ ςτόν ἐποχό μασ 
παρατηρεῖται αὐτό τό φαινόμενο. Οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν τροφό πνευματικό. Θϋλουν νϊ μϊθουν γιϊ τόν 
Θεό, γιά τόν ἄνθρωπο, γιά τήν φύςη. Αὐτό τόν τροφό μποροῦν νϊ τό βροῦν καθαρό μόνο ςτόν χῶρο 
τῆσ Ὀρθόδοξησ Ἐκκληςύασ. Ὁπουδόποτε ἀλλοῦ βρύςκουν τροφό, πού δϋν ζωογονεῖ ἀλλϊ ἐπιφϋρει τόν 
πνευματικό θϊνατο.  
  Ὁ καθϋνασ πού ἐκκληςιϊζεται, θϋλει νϊ ἀκούςει τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Πεινϊει καύ διψϊει τόν Λόγο 
τοῦ Θεοῦ. Ὅμωσ ὑπϊρχει ἕνα ἄλλο ςημεῖο, τό ὁποῖο θϊ πρϋπει νϊ προςϋξουμε ὅλοι μασ. Καύ αὐτό εἶναι 
βαςικότατο. Εἶναι ἡ ἀφομοίωςη τῆσ τροφῆσ. Δηλαδό, ὅταν ἀκούω καύ προςλαμβϊνω τό Λόγο τοῦ 
Θεοῦ γιϊ νϊ τραφῶ, ὁ Λόγοσ τοῦ Θεοῦ πρϋπει νϊ γύνει τρόποσ ζωῆσ μου.  
  Τό ὅτι αὐτό δϋν εἶναι αὐτονόητο, φαύνεται ἀπ’ τό λόγο τοῦ Κυρύου Ἰηςοῦ Χριςτοῦ: «προςέχετε 
πώσ ἀκοῦτε», πού τόν εἶπε κϊποια φορϊ.  
  Πῶσ ἀκοῦν οἱ ἄνθρωποι τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ; Πολλϋσ φορϋσ μϋ ἐπιπολαιότητα ἤ μϋ ἁπλό 
περιϋργεια. Ἄλλεσ φορϋσ ψϊχνουν νϊ βροῦν λϊθη, γιϊ νϊ κατηγορόςουν τό Θεό. Ἀκόμη καύ ὅταν ζοῦςε 
ὁ Χριςτόσ πόγαιναν νϊ δοῦν θαύματα καύ δϋν πρόςεχαν ςτϊ λόγια του. 
  Ἄρα χρειάζονται κάποιεσ προώποθέςεισ βαςικέσ, προκειμϋνου νϊ ἀκούςουμε ἤ νϊ 
μελετόςουμε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥςτε νά καρποφορήςει. Ἀλλιῶσ μϋνει ἀκαρποφόρητοσ. Ἄσ 
θυμηθοῦμε τόν παραβολό τοῦ ςπορϋωσ. Ὁ ςπόροσ, πού εἶναι ὁ Λόγοσ τοῦ Θεοῦ, ἔπεςε ςϋ διϊφορα 
ςημεῖα. Ἀλλοῦ καρποφόρηςε καύ ἀλλοῦ ὄχι. Ὅμωσ ὁ Λόγοσ τοῦ Θεοῦ πρϋπει νϊ καρποφορόςει! Πρϋπει 
νϊ ἀποδώςει 30 φορϋσ, 60, 100 φορϋσ περιςςότερο. Ὁ ςπόροσ, νϊ τό ξϋρουμε, εἶναι ὁ ἴδιοσ παντοῦ, 
εἶναι ὁ Λόγοσ τοῦ Θεοῦ. Αὐτό πού διαφϋρει, εἶναι τό χωρϊφι, εἶναι ἡ καρδιϊ τοῦ καθενόσ. Τύ καρδιϊ 
εἴμαςτε; Τύ χωρϊφι εἴμαςτε;  
  Ἄσ δοῦμε, λοιπόν, ποιϋσ εἶναι οἱ προώποθϋςεισ, μϋ βϊςη τύσ ὁποῖεσ θϊ ἀκοῦμε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ 
καύ αὐτόσ θϊ καρποφορεῖ μϋςα μασ. 
  1) Ὅταν ἀκοῦμε ἤ διαβϊζουμε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ, νά αἰςθανόμαςτε ὅτι ἀκοῦμε τό Λόγο τοῦ 
Θεοῦ. Ὅτι εἶναι θεόπνευςτοσ. Ὄχι ὅπωσ τϊ ἄλλα βιβλύα. Χωρύσ νϊ κϊνουμε κριτικό. Αὐτό μ’ ἀρϋςει, 
ἐκεῖνο ὄχι. Νϊ λϋμε ἁπλϊ: Τό λϋει ὁ Θεόσ.  
  2) Ὅταν ἀκοῦμε ἤ διαβϊζουμε τόν Ἁγύα Γραφό, νά αἰςθανόμαςτε ὅτι εἶναι ὁ ἴδιοσ ὁ Λόγοσ 
τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόςωπο τῆσ Ἁγίασ Τριάδοσ. Ὅπωσ ὅταν κοινωνοῦμε, τό ψωμύ καύ τό κραςύ 
δϋ ςυμβολύζει, δϋν μᾶσ θυμύζει, ἀλλϊ εἶναι ὁ ἴδιοσ ὁ Λόγοσ τοῦ Θεοῦ, τό πρόςωπο. Ἔτςι καύ ὅταν ἀκοῦμε 
τό Λόγο τοῦ Θεοῦ. Νϊ αἰςθανόμαςτε ὅτι εἶναι αὐτόσ ὁ Θεόσ Λόγοσ, τό δεύτερο πρόςωπο τῆσ Ἁγύασ 
Τριϊδοσ, πού ἔγινε ἄνθρωποσ, πού ἔγινε γρϊμματα, πού ἔγινε ἦχοσ, πού ὅταν κατεβαύνει ςτόν καρδιϊ, 
εἶναι αὐτόσ ὁ ἐνανθρωπόςασ Λόγοσ τοῦ Θεοῦ. 
  3) Ὅταν ἀκοῦμε ἤ διαβϊζουμε τόν Ἁγύα Γραφό, νά ςτεκόμαςτε μέ ταπείνωςη ἀπέναντί τησ. 
Πῶσ προςῆλθαν οἱ Ἀπόςτολοι ςτό Χριςτό; Ὡσ δϊςκαλοι; Ὡσ κριτικού; Ὄχι, ἀλλϊ ὡσ μαθητϋσ. 
Προςῆλθαν μϋ πνεῦμα ταπεύνωςησ καύ μαθητεύασ. 
  4) Αὐτϊ πού θϊ μϊθω, νϊ μόν τϊ θεωρῶ ὡσ ἁπλό, ψιλό λόγο, ἁπλῶσ ὡσ γνώςεισ. Πρϋπει αὐτϊ νϊ 
μοῦ γύνουν ζωό. Νϊ μϋ ἀναγεννόςουν, νϊ μϋ μεταμορφώςουν. Γρϊφει ὁ ἀπόςτολοσ Παῦλοσ: 
«Μεταμορφοῦςθε τή ἀνακαινώςει τοῦ νοόσ ὑμῶν εἰσ τό δοκιμάζειν τί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ τό 
εὐάρεςτον καί τέλειον». Νϊ ἀλλϊξει ἡ νοοτροπύα μου. Νϊ μό ςκϋπτομαι κοςμικϊ ἀλλϊ πνευματικϊ. 



Νϊ ἀποκτόςω «νοῦν Χριςτοῦ». Ὅταν ἀκούω τό Λόγο τοῦ Θεοῦ, νϊ μϋ ςυγκλονύζει, νϊ μϋ 
μεταμορφώνει. Νϊ μϋ κϊνει καινούρια ὕπαρξη ἐν Χριςτῷ.  
  5) Νά μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή καθημερινά, μέ προςευχή, μέ προςοχή -ὄχι ςϊν νϊ 
διαβϊζω ἐφημερύδα- μέ ἐπιμονή. Τύ εἶπαν οἱ μαθητϋσ πρύν ἐκεύνη τόν θαυμαςτό ἁλιεύα; «Ὅλη τή 
νύκτα κοπιάςαμε καί δέν πιάςαμε τίποτα». Ἔτςι καύ ὁ κϊθε πιςτόσ, μϋςα ςτό νοητό ὠκεανό, 
καλεῖται νϊ πιϊςει νοητϊ ψϊρια, τόν νοητό ΙΧΘΥ, τόν Ἰηςοῦ Χριςτό! Πρϋπει νϊ κοπιϊςουμε, νϊ 
κλϊψουμε, νϊ πονϋςουμε, νϊ ἐρευνοῦμε διαρκῶσ καύ ἐπιςταμϋνα, γιϊ νϊ ςυλλϊβουμε τϊ νοόματα τῆσ 
Ἁγύασ Γραφῆσ. 
  6) Ὅταν ἀκοῦμε ἤ διαβϊζουμε τόν Ἁγύα Γραφό, νά ἀναζητοῦμε τό θεολογικό βάθοσ. Τύ εἶπε ὁ 
Χριςτόσ ςτόν Πϋτρο; «Ἐπανάγαγε εἰσ τό βάθοσ». Πῶσ ἐργϊζονται οἱ ἀρχαιολόγοι; Ψϊχνοντασ βαθειϊ 
ςτό γῆ. Ἔτςι κι ἐμεῖσ, νϊ κϊνουμε ψϊξιμο πιό βαθειϊ ςτόν Ἁγύα Γραφό. Νϊ μόν εἴμαςτε ρηχού καύ 
ἐπιπόλαιοι, ἀλλϊ ἄνθρωποι μϋ βαθύτερεσ ἀναζητόςεισ. 
  7) Κάθε ςυμπέραςμα πού θά βγάζουμε, νά τό λογαριάζουμε γιά τόν ἑαυτό μασ. Σϊ νϊ 
γρϊφτηκε μόνο γιϊ μϋνα. 

8) Ὅταν ἀκούγεται Λόγοσ Θεοῦ νά μήν ἀμελοῦμε ἀλλά νά ἔχουμε τακτική 
παρακολούθηςη, νά μήν ἔχουμε ἀπουςίεσ. Τό τονύζει ὁ ἀπόςτολοσ Παῦλοσ: «Μή ἐγκαταλείποντεσ 
τήν ἐπιςυναγωγήν ἑαυτῶν καθώσ ἔθοσ τιςι». Ἑβρ. Ι΄ (25) Νϊ μόν ἀπουςιϊζουμε ἀδικαιολόγητα ἀπό 
τύσ ςυναθρούςεισ τῆσ ἀκροϊςεωσ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. 
  9) Ὁ ἅγιοσ Συμεών ὁ Νϋοσ Θεολόγοσ ςϋ μύα ἑρμηνεύα του περύ ἐλεημοςύνησ λϋει ὅτι, μεταξύ τῶν 
πτωχῶν ςυγκαταλϋγονται καύ ἐκεῖνοι πού δϋν ἀκοῦν Λόγο Θεοῦ. Εἶναι πραγματικϊ φτωχού καύ πρϋπει 
νϊ τούσ δώςουμε ἐλεημοςύνη. Εἶναι ἡ καλύτερη ἐλεημοςύνη, νά ταΐςουμε καί νά ποτίςουμε 
αὐτόν πού πεινάει ἀπό Λόγο Θεοῦ. Νά τούσ πάρουμε καί νά τούσ φέρουμε νά ἀκούςουν Λόγο 
Θεοῦ. Νϊ τούσ ποῦμε: Αὐτϊ τϊ φαινόμενα πού παρουςιϊζετε, ὅπωσ ἄδειαςμα ψυχῆσ, ἄγχοσ, 
ταλαιπωρύα, νευρικότητα, ἀγωνύα, φοβύεσ, ὅλα αὐτϊ δεύχνουν ὅτι πεινᾶτε καύ διψᾶτε τό Λόγο τοῦ 
Θεοῦ. Αὐτόν ἄν ἀκούςετε, θϊ γαληνϋψετε, θϊ εἰρηνεύςετε, θϊ γεμύςετε τόν ἄδεια ψυχό ςασ μϋ τόν 
Χριςτό. Καύ τϋλοσ, 
  10) Γιά νά κατανοήςουμε τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται ἕνα κλειδί. Καί αὐτό τό κλειδί 
εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἄν τό ἔχουμε, καλῶσ. Ἄν δϋν τό ἔχουμε, νϊ τό ἐπικαλούμαςτε γιϊ νϊ ἔρθει. Νϊ 
ἔχουμε μύα μόνιμη Πεντηκοςτό. Ὅταν ἔλθει τό Ἅγιο Πνεῦμα, θϊ μᾶσ φωτύςει, θϊ μᾶσ δεύξει τϊ βαθειϊ 
νοόματα τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Θϊ ἀλλϊξει ἡ ζωό μασ. Θϊ γύνουμε οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ.  
  Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη εὐλογία ςέ ἕνα τόπο, ἀγαπητοί μου, ἀπό τό ἀκούγεται ὁ Λόγοσ 
τοῦ Θεοῦ καθαρόσ, ἀκριβήσ, πατερικόσ, ὀρθόδοξοσ! Ἡ φοβερότερη μορφό πεύνασ εἶναι αὐτό πού 
ἐξαγγϋλλεται πολλϊκισ ἀπό τόν Ἁγύα Γραφό: Ἡ πεύνα ἀπό τόν ἔλλειψη τῆσ ἀκοῆσ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ! 
Νϊ μόν ἀκούγεται ὁ ἀληθόσ Λόγοσ τοῦ Θεοῦ. Καύ αὐτό ἡ πεύνα ἔρχεται, ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀδιαφοροῦν 
καύ ὑποτιμοῦν καύ λοιδοροῦν τό Λόγο τοῦ Θεοῦ. 
  Τύ παθαύνουν οἱ ἄνθρωποι τόν καιρό τῆσ πεύνασ ἀπό τύσ τροφϋσ; Πεθαύνουν. Τό ἴδιο ςυμβαύνει καύ 
μϋ τόν πεύνα ἀπό τόν ἔλλειψη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἄνθρωποι πεθαίνουν πνευματικά. Ὅταν κάτι 
πεθαίνει, ἀρχίζει καί ἀποςυντίθεται. Ἀρχίζει καί βρωμάει. Ἡ κοινωνία ςήμερα ἀπαρτίζεται 
ἀπό ἀνθρώπουσ ςέ πνευματική ἀποςύνθεςη. Ἀπό ἀνθρώπουσ, πού δϋν θϋλουν νϊ γιατρευθοῦν καύ 
νϊ ζόςουν. Γι’ αὐτό καύ βρομοῦν πνευματικϊ. Γι’ αὐτό καύ μιλᾶμε γιϊ βρόμικη κοινωνύα. Γι’ αὐτό καύ τό 
λϋμε: Βρόμιςε ἡ κοινωνύα.  
 Ἄσ μό λϋμε: καύ ςϋ ἄλλεσ ἐποχϋσ ἦταν ἔτςι οἱ κοινωνύεσ. Ἐμεῖσ ζοῦμε ς’ αὐτό τόν κοινωνύα, καύ 
βλϋπουμε τόν τωρινό κατϊςταςη. Μϋ τόν ἀςϋβεια πρόσ ὅλεσ τύσ κατευθύνςεισ, μϋ τόν ἀνηθικότητα καύ 
τύσ ποικύλεσ διαςτροφϋσ, μϋ τό διϊλυςη τῆσ οἰκογϋνειασ, μϋ τόν ἐγκληματικότητα, τύσ ἀδικύεσ, τύσ 
κλεψιϋσ, τύσ ἀςωτύεσ καύ τϊ ποικύλα πϊθη πού ὑποβιβϊζουν κϊθε ἀνθρώπινη ἀξιοπρϋπεια.   
  Ἄν θϋλουμε κϊτι νϊ περιςώςουμε, νϊ ςυνεχύςουμε τό μελϋτη τῆσ Ἁγύασ Γραφῆσ ἤ νϊ ἀρχύςουμε νϊ 
μελετοῦμε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὅπου ἀκούγεται Λόγοσ Θεοῦ, νϊ τρϋχουμε μϋ πολλό προθυμύα.  

Ἄν μελετοῦμε ἤ ἀκοῦμε τό Λόγο τοῦ Θεοῦ ἔχοντασ τύσ πιό πϊνω προώποθϋςεισ, τότε θϊ δοῦμε τό 
θαῦμα τῆσ νοητῆσ ἁλιεύασ, τϊ πολλϊ ψϊρια. Τότε θά ςυλλάβουμε καί τόν ἀληθινό ΙΧΘΥ, τόν Κύριο 
Ἰηςοῦ Χριςτό! Θά μᾶσ πιάςει θάμβοσ, ἔκπληξη! Θά βλέπουμε τά μεγαλεία του Θεοῦ! Θά ἔχουμε 
ςυναντήςει, θά ἔχουμε γνωρίςει, θά ἔχουμε δημιουργήςει κοινωνία μέ τόν ἐνανθρωπήςαντα 
Λόγο τοῦ Θεοῦ! Θά δοῦμε τόν ἑαυτό μασ νά ἀλλάζει, θά δοῦμε τήν κοινωνία νά ἀλλάζει. 
 

Τό εὔχομαι μϋ ὅλη μου τόν καρδιϊ. 
Ο πρωτοπρεςβύτεροσ Βαςύλειοσ Λ. Βαςιλεύου 


