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Ἕνα κάθε μήνα 

 
Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο,  

 

Ἡ Ἁγία καο θθιεζία ηήλ 26ε ηνῦ κελόο Κνεκβξίνπ ζπκᾶηαη, γηνξηάδεη θαί ηηκᾶ ἕλαλ 

ζπνπδαῖν Ἅγην, ηόλ Ἅγιο Νίκφνα ηόν «μεηανοεῖηε». Γἶλαη ἕλαο Ἅγηνο κέ ηό παξαηζνύθιη 

«μεηανοεῖηε».   

Ὁ Ἅγηνο Κίθσλ θαηαγόηαλ ἀπό ηόλ Πόλην, ζηά ζύλνξα κέ ηήλ Ἀξκελία. Ἔδεζε πξίλ ρίιηα 

ρξόληα. Ἀγάπεζε πνιύ ηόλ Θεό, ἐπέιεμε ηή κνλαζηηθή δσή, ἀγαπνῦζε πνιύ θαί ηνύο 

ζπλαλζξώπνπο ηνπ. Πεξηέηξεμε πνιινύο ηόπνπο θαί ρῶξεο, ἦξζε ζηήλ Ηξήηε θαί θαηέιεμε ζηήλ 

Πεινπόλλεζν. Ἡ πόιε ὅπνπ ἔδξαζε ηά ηειεπηαῖα ηνπ ρξόληα ἦηαλ ἡ πάξηε. θεῖ δίδαμε, 

ζαπκαηνύξγεζε, ἔθηηζε ἕλαλ ὑπέξνρν θαί κεγάιν Καό ζηό ὄλνκα ηνῦ σηῆξνο Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ. Οἱ 

θάηνηθνη ηῆο πάξηεο θαί ηῶλ γύξσ πεξηνρῶλ, ηόλ ηηκνῦλ θαη’ ἔηνο κεγαινπξεπῶο θαί ὁινρξνλίο 

ηόλ εὐιαβνῦληαη θαί ηόλ ἐπηθαινῦληαη γηά εὐινγία θαί βνήζεηα. 

Ὁ Ἅγηνο, ὅπσο ἀλέθεξα πξνεγνπκέλσο, θέξεη ἕλα παξαηζνύθιη, πνύ ηνῦ πξνζέδσζε ὁ ιαόο 

ηῆο ἐπνρῆο ηνπ. Γηά λά ηόλ μερσξίζνπλ ἀπό ηνύο ἄιινπο ηόλ ὀλόκαζαλ ὁ Ἅγιος Νίκφν ὁ 

«μεηανοεῖηε». Σόλ ὀλόκαζαλ ἔηζη, ἐπεηδή θαζ’ ὅιε ηή δσή ηνπ, ζέ ὅιεο ηίο πεξηνδεῖεο, ὅπνπ θη ἄλ 

βξηζθόηαλ θώλαδε ζηνύο ἀλζξώπνπο: «Μεηανοεῖηε»! πεηδή ἔβιεπε ὅηη εἶρε πέζεη πνιιή 

δπζηπρία, ἀξξώζηηεο, πεῖλεο, πόιεκνη, ἁξπαγέο, πεηξαηεῖεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαί νἱ ἄλζξσπνη 

ὑπέθεξαλ ἀπό ὅια αὐηά ηά δεηλά. Ἔβιεπε ὁ Ἅγηνο ὅηη, ὅια αὐηά ηά ὑπέθεξαλ, ἐπεηδή εἶραλ μεράζεη 

ηόλ ἀιεζηλό Θεό, ἐπεηδή δνῦζαλ δσή γεκάηε θαθίεο θαί ἀλεζηθόηεηεο. 

Ὁ Ἅγηνο Κίθσλ ἦηαλ πεπεηζκέλνο ὅηη, κέ ηήλ ἀιιαγή ηῆο δσῆο ηνπο, κε ηήλ ἐπαλαθνξά ηνπο 

ζηήλ πίζηε ηνῦ Ἁγίνπ Σξηαδηθνῦ Θενῦ θαί ηνῦ Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ, κέ ηήλ ἀιιαγή ζηόλ ηξόπν ηῆο δσῆο 

ηνπο, ὅια ζά δηνξζσλόηαλ, γη’ αὐηό δέλ ζηακαηνῦζε λά θσλάδεη πξόο ὅινπο πάληνηε ηό 

«Μεηανοεῖηε». Ἀιιάμηε ηξόπν ζθέςεσο ηνῦ λνῦ ζαο, ἀθῆζηε ηήλ ἀπνζηαηεκέλε ἀπό ηό Θεό δσή, 

ζηακαηῆζηε λά δνπιεύεηε ζηίο ἁκαξηίεο θαί ηά πάζε. Μεηανοεῖηε!!!   

Ὁ ιόγνο αὐηόο, ἀγαπεηνί κνπ, εἶλαη ιόγνο ηνῦ Θενῦ δηαρξνληθόο. Πξῶηνο ὁ Σήθ θαί κεηά ὁ 

Νῶε ἦηαλ νἱ θήξπθεο ηῆο κεηαλνίαο ηῶλ ἀλζξώπσλ. ηή ζπλέρεηα οἱ πάμπολλοι προθῆηες ηνῦ 

Ἰζξαειεηηθνῦ ιανῦ δηαξθῶο δηακήλπαλ ζηό ιαό λά κεηαλννῦλ. Ὁ Μέγας Ἅγιος Ἰφάννης ὁ 

Πρόδρομος ηοῦ Χριζηοῦ ὡο ηό θύξην θήξπγκά ηνπ ἦηαλ ηό: «Μεηαλοεῖηε, ἤγγηθε γάρ ἡ 

Βαζηιεία ηῶλ οὐραλῶλ». (Ιαηζ. Γ’ 2) Ἀθξηβῶο ηό ἴδην θήξπγκα θήξπζζε θαί ὁ Ἰηζοῦς Χριζηός: 

«Μεηαλοεῖηε, ἤγγηθε γάρ ἡ Βαζηιεία ηῶλ οὐραλῶλ». (Ιαηζ. Δ’ 18) Σό ἴδην θήξπγκα ἔθαλε θαί ἡ 

πξώηε θθιεζία, δηά ηνῦ ζηόκαηνο ηοῦ Ἀποζηόλοσ Πέηροσ θαί ὅλφν ηῶν Ἁγίφν Ἀποζηόλφν: 

«Μεηαλοήζαηε, θαί βαπηηζζήηφ ἕθαζηος ὑκῶλ ἐπί ηῷ ὀλόκαηη Ἰεζοῦ Χρηζηοῦ, εἰς ἄθεζηλ 

ἁκαρηηῶλ, θαί ιήυεζζε ηήλ δφρεάλ ηοῦ Ἁγίοσ Πλεύκαηος». (Πξάμ. Β’ 38) Ὁ δέ Ἀπόζηολος 

ηῶν Ἐθνῶν Παῦλος, ζηήλ ὁκηιία ηνπ ἐπί ηνῦ Ἀξείνπ Πάγνπ εἶπε ηά ἑμῆο: «Τούς κέλ οὔλ τρόλοσς 

ηῆς ἀγλοίας ὑπερηδώλ ὁ Θεός, ηά λῦλ παραγγέιιεη ηοῖς ἀλζρώποης πᾶζη παληατοῦ 

κεηαλοεῖλ, δηόηη ἔζηεζελ ἡκέραλ ἐλ ᾗ κέιιεη θρίλεηλ ηήλ οἰθοσκέλελ ἐλ δηθαηοζύλε, ἐλ ἀλδρί 

ᾧ ὅρηζε». (Πξάμ. ΖΔ’ 30)  

Ἔθηνηε ἡ Ἐκκληζία ηοῦ Χριζηοῦ, ὡο πξῶην θαί βαζηθό ηεο θήξπγκα θαί ζθνπό ἔρεη ηήλ 

κεηάλνηα ηῶλ ἀλζξώπσλ. Ὅινη νἱ Ἅγηνη, ὅινη νἱ πνηκέλεο ηεο, διαρκῶς κηρύηηοσν μεηάνοια. Ἡ 

θθιεζία βιέπεη ηό εὐόιηζζν ηῆο ἀλζξώπηλεο θύζεσο, βιέπεη ηά πιαλεξά θεξύγκαηα ηνῦ 

Δηαβόινπ θαί ηῶλ ζπλεξγαηῶλ ηνπ, βιέπεη ηό εὐπεηζέο ηῶλ ἀλζξώπσλ, βιέπεη ηή ξνπή πξόο ηήλ 

πξόζθαηξε ἄλεζε θαί ηήλ ιαζεκέλε ἀπνζηαζία ἀπό ηόλ ἀιεζηλό Ἅγην Σξηαδηθό Θεό, θαί γη’ αὐηό 



δηαγγέιιεη ηό ζσηεξηῶδεο κήλπκα ηῆο μεηάνοιας. 

άλ λά κᾶο ιέεη ἡ θθιεζία, «Γλωξίδω ηήλ ἀδπλακία ηῶλ ἀλζξώπωλ, μέξω ηό δηάρπην πλεῦκα ηῆο 

πιάλεο, θαηαλνῶ ηόλ θόπν ηῆο ἀπνθνπῆο ἀπό ηήλ ἁκαξηία θαί ηά πάζε θαί ηῆο ἐπηζηξνθῆο πξόο 

ηήλ Ἀιήζεηα ηνῦ Ἁγίνπ Θενῦ. Ὅκωο, ἡ δωή ηῆο ἁκαξηίαο, πνύ ζᾶο ζπξώρλεη ὁ ἀληίδηθνο θαί 

θζνλεξόο ἐρζξόο ζαο, ζά ζᾶο θέξεη ζηήλ αἰώληα δεκηά. Γη’ αὐηό, κεηαλοεῖηε! Δηαρθῶς 

κεηαλοεῖηε! Γπξίζηε ηήλ πιάηε ζαο ζηό Δηάβνιν θαί πνξεπζεῖηε ηήλ ὁδό ηνῦ «θαζ’ ὁκοίφζηλ 

Θεοῦ», ἐπεηδή γη’ αὐηό ηόλ ζθνπό ζᾶο ἔπιαζε, λά γίλεηαη ζεοί θαηά τάρηλ, παηδηά δηθά ηνπ, 

γεκάηα ραξά ζηήλ αἰώληα θαί καθάξηα Βαζηιεία Τνπ».  

Γἶλαη ιππεξό, ἀγαπεηνί κνπ, θαί ἄμην πνιιῶλ δαθξύσλ ἡ ἀμεηανοηζία ηῶλ ἀλζξώπσλ. Ἡ 

ἀμεηανοηζία εἶλαη ἀπνηέιεζκα ηῆο ἄγλνηαο ηνῦ Θόγνπ ηνῦ Θενῦ, ηῆο πιάλεο ηνπ ἐρζξνῦ, ηῆο 

πνιύρξνλεο δσῆο ζηήλ ἁκαξηία, πνύ θέξλεη πώξσζε θαί ἀλαηζζεζία πλεπκαηηθή, εἶλαη 

ἀπνηέιεζκα ηῆο ἀπηζηίαο. Ὁ Θεόο, ἀπνζύξνληαο ηήλ ράξε θαί ηήλ εὐινγία Σνπ, ἐπηηξέπεη θάπνηεο 

θνξέο λά πέζνπκε ζηά «ρέξηα ηνῦ δηαβόινπ», ὁ ὁπνῖνο ἐπηθέξεη ηνύο πνηθίινπο πόλνπο θαί 

θαηαζηξνθέο. Σό θάλεη αὐηό γηά λά ζπλεηηζζνῦκε. Ὅκσο ἐκεῖο, δέζκηνη ηῆο δαηκνληθῆο πιάλεο, 

ἀδπλαηνῦκε λά κεηαλνήζνπκε. Γἶλαη ὅ, ηη ρεηξόηεξν κπνξνῦκε λά πάζνπκε. Ὅζν βαδίδνπκε πξόο 

ηά ἔζραηα ηῆο ἱζηνξίαο ηῆο ἀλζξσπόηεηαο, αὐηνί νἱ ἄλζξσπνη ζά αὐμάλνληαη. Γξάθεη ηό ἑμῆο 

θνβεξό ζηήλ Ἀπνθάιπςε Θ’ (20-21). Ἔγηλε κεγάιν θαθό ζηή γῆ, ζθνηώζεθαλ ηό 1/3 ηῶλ 

ἀλζξώπσλ θαί νἱ ὑπόινηπνη ὅζνη ἐπέδεζαλ «οὐ κεηαλόεζαλ ἐθ ηῶλ θόλφλ αὐηῶλ, οὔηε ἐθ ηῶλ 

θαρκαθεηῶλ αὐηῶλ, οὔηε ἐθ ηῆς πορλείας αὐηῶλ, οὔηε ἐθ ηῶλ θιεκκάηφλ αὐηῶλ». «Καί 

ἐκαζῶληο ηάς γιώζζας αὐηῶλ ἐθ ηοῦ πόλοσ θαί οὐ κεηαλόεζαλ ἐθ ηῶλ ἔργφλ αὐηῶλ».  

Ἀπνθ. ΖΣ’ (9-11) 

Ἡ μεηάνοια, ἀγαπεηνί κνπ, δέλ ἔξρεηαη οὔηε μέ ηά δεινά πνύ κπνξεῖ θάπνηνο λά ὑπνθέξεη 

οὔηε μέ ηίς ὑποζτέζεις, ἀθόκε θαί ηῆο Βαζηιείαο ηνῦ Θενῦ. Ἡ μεηάνοια ἔξρεηαη ἀπό ηήν 

ἐπίγνφζη ηοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ηοῦ Κσρίοσ μας Ἰηζοῦ Χριζηοῦ, καί ἀπό ηήν ἀγάπη μας πρός 

Αὐηόν. Ἄλ θάπνηνο δέλ ἀγαπήζεη ηόλ Ἰεζνῦ Χξηζηό, κεηάλνηα δσληαλή θαί βέβαηε δέλ κπνξεῖ λά 

ἔρεη. Γη’ αὐηό, πξῶην θαί βαζηθό κέιεκά καο ζηή δσή, λά εἶλαη ἡ γλσξηκία καο κέ ηόλ Ἰεζνῦ Χξηζηό. 

Αὐηή ζά θέξεη ἐθ ηνῦ ἀζθαινῦο ηήλ ἀγάπε καο πξόο Αὐηόλ θαί ηήλ εἰιηθξηλῆ κεηάλνηα. 

Οἱ θαηξνί, ἀγαπεηνί κνπ, εἶλαη δύζθνινη θαί πξννησλίδνληαη δπζθνιόηεξνη. Ἡ ἀποζηαζία 

ἀπό ηόλ Ἅγην Θεό ἐλεξγεῖηαη, οἱ ἁμαρηίες καί ηά πάθη ἔρνπλ γίλεη ηξόπνο δσῆο καο, ὁ 

ἀηομιζμός καο ἀθήλεη ηνύο δηπιαλνύο καο λά ὑπνθέξνπλ, ηό μίζος καί ἡ κακία καο ηνύο 

δνινθνλεῖ, ἡ ἀλλαζονεία θαί οἱ ἁρπακηικές διαθέζεις παγθνζκίσλ ἡγεηῶλ πξνεηνηκάδεη 

ὁινθιεξσηηθέο θαί πέξα ἀπ’ ηή θαληαζία θαηαζηξνθέο. Ἡ θύζε «ζσζηελάδεη θαί ζσλφδύλεη» 

(Ρσκ. Ε’ 22) θαί διαμαρηύρεηαι γηά ηή δηάρπηε ἁκαξηία θαί δηαζηξνθή, θαί ηήλ ιαηξεία ηνῦ 

αηαλᾶ. Ὁ Θόγνο ηνῦ Θενῦ κέ ηό ζηόκα ηνῦ Ἀπνζηόινπ Παύινπ κᾶο ηό ηνλίδεη θαί ηό ὑπελζπκίδεη: 

«Τά ὀυώληα ηῆς ἁκαρηίας ζάλαηος, ηό τάρηζκα ηοῦ Θεοῦ δφή αἰώληος ἐλ Χρηζηῷ Ἰεζοῦ ηῷ 

Κσρίφ ἡκῶλ». ( Ρσκ. Σ’ 23) Ἡ πιεξσκή πνύ θάλεη ἡ ἁκαξηία εἶλαη ὁ ζάλαηνο ἐλῶ ηό ράξηζκα 

ηνῦ Θενῦ εἶλαη δσή αἰώληα κέζα ζηόλ Ἰεζνῦ Χξηζηό, ὁ ὁπνῖνο εἶλαη ὁ Ηύξηόο καο.  

Ἀγαπεηνί κνπ ἀδειθνί, δέν ἀπομένει πλέον καιρός γιά τάζιμο! Δέλ λνκίδσ ὅκσο ὅηη 

θζάζακε ζηήλ ἀλαηζζεζία. Ἡ Ἀγάπε ηνῦ Ηπξίνπ καο Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ, κᾶο παξέρεη ἀθόκε καιρό 

μεηανοίας. Ιπνξνῦκε λά ηόλ ἐθκεηαιιεπζνῦκε. Ιπνξνῦκε νά μεηανοοῦμε «πάιηλ θαί πνιιάθηο», 

θάζε θνξά πνύ μεθεύγνπκε θαί πέθηνπκε ζηήλ ἁκαξηία.  

Ἡ ἱζηορία ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο θαί ηῆο θθιεζίαο καο ἔτει καηαγράυει ηή μεηάνοια καί ηή 

ζφηηρία πολλῶν, ἔτει καηαγράυει ἐπίζης καί ηήν ἀμεηανοηζία καί ηήν κόλαζη πολλῶν. 

Ὁ ἔμππλνο θαί ζνθόο ἀλζξσπνο ζά θάλεη ηήλ θξόληκε θαί ζπκθέξνπζα ἐπηινγή.  

 

Ιέ ηήλ ἐιπίδα λά θαλνῦκε θξόληκνη θαί ζπλεηνί 

ὁ Πξσηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Θ. Βαζηιείνπ 
 


