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Ἕλα θάζε κήλα  

 

Ἀγαπεηνί κνπ λνξίηεο, 

Ὅινη πιένλ ηό βιέπνπκε θαί ηό ὁκνινγνῦκε ὅηη, ἡ γεληθή θαηάζηαζε 

ηῆο ἑιιαδηθῆο θνηλσλίαο ὁδεύεη ζηαζεξά πξόο ηό ρεηξόηεξν. Κάπνηνη, ἀπό 

δεθαεηίεο πξίλ, ἔβιεπαλ θαί ἔθξνπαλ ηόλ θώδσλα ηνῦ θηλδύλνπ, ἴζσο θαί 

ἄιιαδε αὐηή ἡ πνξεία πξόο ηήλ θαηαζηξνθή. Γη’ αὐηνύο, ἔιεγαλ ὅηη, 

θηλδπλνινγνῦζαλ. Φνβνῦκαη ὅηη ἡ θαηάζηαζε ἔρεη μεθύγεη, θαί κέ ἡκίκεηξα 

θαί «ἀζπηξίλεο» δέλ εἶλαη δπλαηόλ λά γηαηξεπηεῖ. Υξεηάδνληαη δξαζηηθά 

κέηξα, ρξεηάδεηαη δσληαλή ἀληίδξαζε, ρξεηάδεηαη ἐπαλάζηαζε. 

Σή κία ζηηγκή, ὅκσο, ιέκε αὐηά θαί ηήλ ἑπνκέλε, ζάλ ηά ςόθηα ςάξηα 

παξαζπξόκαζηε ἀπό ηό θνζκηθό ξεῦκα θαί δνῦκε ὅπσο ὅινη νἱ ζύγρξνλνί 

καο. Αὐηό πνύ ραξαθηεξίδεη ηή ζεκεξηλή ἑιιαδηθή θνηλσλία εἶλαη κία 

ηαρύηαηε ἀπνζηαζηνπνίεζε ἀπό ὅ, ηη ἔρεη ζρέζε κέ ηή ινγηθή, κέ ηίο 

ἀμίεο, κέ ηά ἰδαληθά, κέ ηό ἦζνο, κέ ηόλ ἀιεζηλό Θεό. Γἶλαη πνιιά 

ρξόληα πνύ θάπνηνη ἐξγάδνληαη ἐλαληίνλ ηνῦ πηζηνῦ ιανῦ, θάλνληαο 

πιύζε ἐγθεθάινπ ηῶλ λενειιήλσλ. Ὑπνβάζκηζαλ ηόλ ἡξσηζκό ηῶλ 

ἡξώσλ καο. Γεινηνπνίεζαλ ηά ἰδαληθά ηῆο θπιῆο καο. κίθξπλαλ ηίο 

ἀμίεο καο. Ἀπντεξνπνίεζαλ ηά ἱεξά θαί ηά ὅζηα ηνῦ ιανῦ καο. 

Λνηδόξεζαλ ηήλ ἠζηθή δσή ηῶλ ἀλζξώπσλ. Ἑξκήλεπζαλ ὑιηζηηθά ηήλ 

ἱζηνξία ηνῦ ἔζλνπο καο. Ἀλέκημαλ θαιό θαί θαθό, ζσζηό θαί ιάζνο, καῦξν 

θαί ἄζπξν. Ἀθήξεζαλ ιίγν – ιίγν ηήλ πίζηε ζηόλ Ἀιεζηλό Θεό. 

Καί ἀθνῦ ηά ράζακε ὅια αὐηά, ἀκαρεηί, κᾶο πξόζθεξαλ ἕλα 

ὑιηζηηθό – θνζκηθό πλεῦκα ρσξίο ἦζνο, ἀμίεο θαί ἰδαληθά, ρσξίο 

δπλακηζκό. Μᾶο ἔθαλαλ ἄβνπινπο θαί ἀλίθαλνπο λά δηεθδηθήζνπκε ἀθόκε 

θαί ηά δίθαηά καο, κᾶο λάξθσζαλ, κᾶο ὁδήγεζαλ ζηή δηαζηξνθηθόηεηα, 

κᾶο πξνηείλνπλ λά πηζηεύνπκε ζηά ἄζηξα, ζηά ραξηηά, ζηήλ ηύρε, ζηόλ 

ἑαπηό καο, ζηόλ αηαλᾶ ἤ λά κήλ πηζηεύνπκε ηίπνηα! 

Μεηά ἀπό ὅια αὐηά, θζάζακε ζ’ αὐηό ηό ζεκεῖν πνύ εἴκαζηε ζήκεξα. 

Ἀδύλακνη θαί ἀλήκπνξνη θαί ἄβνπινη θαί ἕξκαηα, ρσξίο θακκία πξννπηηθή 

θαί ἐιπίδα… 

Καί ὅκσο, ἀγαπεηνί κνπ! Ἡ θαηάζηαζε κπνξεῖ λά ἀιιάμεη! 

Μπνξεῖ λά ἀιιάμεη κόλν κέ κία ἐπαλάζηαζε. Ἀζθαιῶο ὄρη κέ θνζκηθή 

ἔλλνηα νὕηε κέ ἐλδνθνζκηθά κέζα θαί ηξόπνπο. Σό θνζκηθό θαθό, πνύ κᾶο 

ζπλζιίβεη, εἶλαη ζρεδόλ ἀλίθεην, θαί δέλ εἶλαη δπλαηόλ λά ληθεζεῖ κέ 



θνζκηθά πνιεκνθόδηα. Ἔρεη ξηδώζεη βαζεηά κέζα ζέ ὅινπο θαί ζέ ὅια. Σό 

θαθό δέλ ληθηέηαη κέ ηό θαθό. Ὁ θόλνο δέλ ληθηέηαη κέ ηό θόλν, ἡ θιεςηά 

κέ ηήλ θιεςηά, ηό ςέκα κέ ηό ςέκα, ἡ ἀδηθία κέ ηήλ ἀδηθία, ὁ ἐγσηζκόο κέ 

ηόλ ἐγσηζκό… Πίζσ ἀπό ηό θάζε θαθό, πίζσ ἀπό ηό θάζε πάζνο 

εὑξίζθεηαη ὁ ὑπνθηλεηήο ηνπ, πνύ εἶλαη πάληνηε ἕλαο δηάβνινο. 

Κάπνηε, ἀπαληώληαο ὁ Ἰεζνῦο Υξηζηόο ζέ κία θαηεγνξία ἐλαληίνλ ηνπ, 

εἶπε: «Ὁ Σαηαλᾶο δέλ δηώρλεη ηόλ Σαηαλᾶ. Ἄλ ηό ἔθαλε αὐηό, ἡ 

ἐμνπζία ηνπ (ὅζε ἔρεη) ζά εἶρε ἐμαθαληζζεῖ. Μόλν θάπνηνο 

δπλαηόηεξνο κπνξεῖ λά ηόλ ληθήζεη, θαί αὐηόο εἶκαη ἐγώ». (Μαηζ. ΙΒ’ 

24-37, Μάξθ. Γ’ 22-29, Λνπθ. ΙΑ’ 14-26). Ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο, ἐπίζεο, κᾶο 

ιέγεη θάηη πνιύ ζπνπδαῖν θαί ἐλδηαθέξνλ: «Μή ληθῷ ὑπό ηνῦ θαθνῦ, 

ἀιιά λίθα ἐλ ηῷ ἀγαζῷ ηό θαθόλ». (Ρσκ. ΙΒ’ 21) Δειαδή, «κή ληθηέζαη 

ἀπό ηό θαθό, ἀιιά λά ληθᾶο ηό θαθό δηά ηνῦ ἀγαζνῦ». 

Ἄξα ηό θαθό ληθηέηαη! Καί ληθηέηαη ἀπό ηό ἀγαζό! Σό ἀγαζό, ὅκσο, 

δέλ εἶλαη κία ἰδέα, δέλ εἶλαη ἕλα θηινζνθηθό κέγεζνο, δέλ εἶλαη θάηη, ἀιιά 

εἶλαη Κάπνηνο! Γἶλαη ὁ Ἅγηνο Σξηαδηθόο Θεόο. Γἶλαη ὁ ιόγνο ηνπ, εἶλαη ἡ 

ηήξεζε ηνῦ ιόγνπ ηνπ. Καί ὅηαλ θάπνηνο πηζηεύεη ζηόλ Ἅγην Σξηαδηθό Θεό 

θαί ηεξεῖ ηόλ ιόγν ηνπ, ηόηε γίλεηαη δπλαηόο, γίλεηαη παληνδύλακνο! 

Μήλ πεῖ θαλείο ὅηη ἡ ηήξεζε ηῶλ ἐληνιῶλ ηνῦ Θενῦ εἶλαη δύζθνιν 

πξάγκα. Σόλ δηαςεύδεη ἡ ἴδηα ἡ Ἁγία Γξαθή, ὅηαλ ιέγεη ὅηη, «αἱ ἐληνιαί 

ηνῦ Θενῦ βαξεῖαη νὐθ εἰζίλ». (Α’ Ἰσάλλ. Γ’ 3) θαί ζπλερίδεη «πᾶλ ηό 

γεγελλεκέλνλ ἐθ ηνῦ Θενῦ ληθᾶ ηόλ θόζκνλ θαί αὔηε ἐζηίλ ἡ λίθε ἡ 

ληθήζαζα ηόλ θόζκνλ, ἡ πίζηηο ἡκῶλ». «Κάζε ἕλαο πνύ γελληέηαη ἀπό 

ηόλ Θεό, ληθάεη ηόλ θόζκν. Καί αὐηή εἶλαη ἡ δύλακε, πνύ λίθεζε ηόλ θόζκν, 

ἡ πίζηε καο. Ἡ πίζηε ὅηη, ὁ Ἰεζνῦο Υξηζηόο εἶλαη ὁ Τἱόο ηνῦ Θενῦ. Ἡ 

ἔκπξαθηε πίζηε. Ἡ πξαγκαηνπνίεζε ηνῦ ζειήκαηνο ηνῦ Θενῦ! 

Αὐηή εἶλαη ἡ ἀιεζηλή ἐπαλάζηαζε ἐλαληίνλ ηῶλ ἐπηζέζεσλ ηνῦ 

ὑπνηαγκέλνπ ζηόλ πνλεξό θόζκνπ!  

Νά ἔρνπκε πίζηε ζηόλ ἀιεζηλό Θεό θαί λά ηεξνῦκε ηό ζέιεκά 

ηνπ!  

Ἀγαπεηνί κνπ, ἀξθεηά ἀθνῦκε ηόλ θόζκν. Ἀξθεηά ζπκπνξεπόκαζηε 

κέ ηόλ θόζκν. Ἀξθεηά ἀπνζηαηήζακε ἀπό ηόλ ἀιεζηλό, ηόλ παλάγαζν, 

ηόλ θηιάλζξσπν Ἅγην Σξηαδηθό Θεό θαί ηόλ Ἰεζνῦ Υξηζηό. Ὁ ηξόπνο ηῆο 

δσῆο καο ἔρεη γίλεη δαηκνληθόο, ἀληίζενο, παξάινγνο, δηεζηξακκέλνο, 

ἀθύζηθνο, θαί ἔρεη θαηαληήζεη θαηαζηξνθηθόο! Γἶλαη θαηξόο λά 

ἐπηζηξέςνπκε ζηόλ ἀιεζηλό Θεό! Γἶλαη θαηξόο λά ἀπειεπζεξσζνῦκε 

ἀπό ηά πληγεξά δεζκά ηνῦ θόζκνπ. Μπνξνῦκε!!! 



Ὁ ἅγηνο ἀπόζηνινο Ἰάθσβνο ὁ ἀδειθόζενο, ἀπό αἰῶλεο 

βξνληνθσλάδεη: «ὑπνηάγεηε ηῷ Θεῶ. Ἀληίζηεηε ηῷ δηαβόιω θαί 

θεύμεηαη ἀθ’ ὑκῶλ». (Ἰάθ. Δ’ 7-10) «Ὑπνηαρζεῖηε ζηόλ Θεό. Ἀληηζηαζεῖηε 

ζηόλ δηάβνιν θαί ζά ἀπνκαθξπλζεῖ ἀπό ζᾶο. Πιεζηάζηε ζηόλ Θεό θαί ζά 

ζᾶο πιεζηάζεη. Καζαξίζηε ηά ρέξηα ζαο, ὦ ἁκαξησινί, ἐμαγλίζηε ηίο 

θαξδηέο ζαο. πληξηβῆηε θαί πελζήζεηε θαί θιαύζεηε. Σό γέιην ζαο ἄο 

κεηαηξαπεῖ ζέ πέλζνο θαί ἡ ραξά ζαο ζέ θαηήθεηα. Σαπεηλσζεῖηε ἐλώπηνλ 

ηνῦ Κπξίνπ θαί ζά ζᾶο ὑςώζεη».  

Ἡ ἐπαλάζηαζε πνύ θαινύκαζηε λά θάλνπκε εἶλαη λά ὑπνηαρζνῦκε 

ζηό ζέιεκα ηνῦ Θενῦ, εἶλαη λά κεηαλνήζνπκε.  

Μόλν κέ ηήλ πξνζσπηθή κεηάλνηα ζά ἐπέιζε ἡ ἀιιαγή ζηήλ 

θνηλσλία.  

Ἡ κεηάλνηα ἦηαλ ηό δηάγγεικα ηῶλ πξνθεηῶλ ηῆο Παιαηᾶο Δηαζήθεο,  

ἡ κεηάλνηα ἦηαλ ηό πξῶην θήξπγκα ηνῦ Ἰσάλλνπ ηνῦ Πξνδξόκνπ,  

ἡ κεηάλνηα ἦηαλ ηό ἀξρηθό θήξπγκα ηνῦ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ,  

ἡ κεηάλνηα ἦηαλ ὁ ηξόπνο δσῆο ηῶλ πξώησλ Υξηζηηαλῶλ, πνύ 

ἑδξαίσζε ηήλ θθιεζία ζηήλ νἰθνπκέλε! 

Ἡ κεηάλνηα δηνξζώλεη ηνύο ἀλζξώπνπο,  

ἡ κεηάλνηα ἐμαγηάδεη ηίο θνηλσλίεο,  

ἡ κεηάλνηα κεηαβάιιεη ηόλ θόζκν ζέ θθιεζία, ζέ Βαζηιεία Θενῦ! 

Ἄλ ζέινπκε, ἀγαπεηνί κνπ, λά ἰδνῦκε κέξεο θαιύηεξεο θαί θεύγνληαο 

ἀπ’ αὐηόλ ηόλ πξόζθαηξν θόζκν λά βξεζνῦκε ζηήλ νὐξάληα Βαζηιεία ηνῦ 

Θενῦ, κή βξαδππνξνῦκε.  

Ἄκεζα λά ἐπαλαζηαηήζνπκε,  

κέ ἀγάπε λά ὑπνηαρζνῦκε ζηόλ Ἅγην Σξηαδηθό Θεό θαί  

κέ ἀλδξεία θαί ζάξξνο λά ἀληηζηαζνῦκε ζηόλ Δηάβνιν θαί ζηόλ 

θόζκν. 

Καί ζά ληθήζνπκε, ἐπεηδή εἴκαζηε κέ ηόλ Θεό, ὁ ὁπνῖνο εἶλαη ἀζύγθξηηα 

ἰζρπξόηεξνο ἀπ’ ηόλ Δηάβνιν. «Ὑκεῖο ἐθ ηνῦ Θενῦ ἐζηε, ηεθλία, θαὶ 

λεληθήθαηε αὐηνύο, ὅηη κείδωλ ἐζηὶλ ὁ ἐλ ὑκῖλ ἢ ὁ ἐλ ηῷ θόζκῳ». (Α’ 

Ἰσάλλ. Δ’ 4) 

Μέ θάζε εὐρή θαί εὐινγία, 

γηά ἀλδξεία ἐπαλάζηαζε θαί ζαξξαιέα ἀληίζηαζε 

ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 
 


