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Ἀγαπεηνί κνπ Ἐλνξίηεο,  

ἀγαπεηά κνπ παηδηά, 

 Ἡ ἐπνρή καο, ὅζν πνηέ ἄιινηε, εἶλαη ζέ κεγάιν βαζκό ηαξαγκέλε 

θαί ζπγθερπκέλε. Πνηέ ἄιινηε δέλ ὑπῆξρε ηόζν εὔθνιε πξόζβαζε ζηήλ 

ἀλζξώπηλε γλώζε, ἰδενινγίεο, θηινζνθίεο, ζξεζθεῖεο. Ὅια αὐηά 

πξνθαινῦλ κία ἄλεπ πξνεγνπκέλνπ κπεξδεκέλε πξνζσπηθή θαί 

θνηλσληθή θαηάζηαζε.   

Δηεξσηόκαζηε, ὅκσο, εἶλαη ὅια ἀιεζηλά ὅζα πξνβάιινληαη; Γηά ηό 

θάζε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, εἶλαη πνιιέο νἱ ἀιήζεηεο ἤ κία; Ἄλ ἀθνινπζήζσ 

κία ἀπ’ αὐηέο ηίο «ἀιήζεηεο», βξίζθνκαη ζηό δξόκν ὁ ὁπνῖνο ζά κέ 

ὁδεγήζεη ζηόλ ἀιεζηλό ζθνπό ηῆο ὑπάξμεώο κνπ; Ιπνξῶ λά βξῶ ηήλ 

ἀιήζεηα; Ἄλ, ηειηθά, δέλ βξῶ ηήλ Ἀιήζεηα, ζά εἶκαη πξαγκαηηθά ρακέλνο 

θαί δπζηπρηζκέλνο. Σόηε, ινηπόλ, ηί γίλεηαη; 

Ιέζα ζ’ αὐηή ηή ζύγρπζε ἀπό ηήλ πιεκκύξα ηῶλ «ἀιεζεηῶλ» 

πξνβάιιεη ὡο θάξνο θσηεηλόο ηό πξόζσπν ηνῦ ἀιεζηλνῦ Θενῦ, ηνῦ 

Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ, ὁ ὁπνῖνο ιέγεη: «Ἐγώ εἶμαι ἡ Ἀλήθεια», «Ἐγώ εἶμαι ἡ 

Ζωή», «Ἐγώ εἶμαι ἡ Ὁδός», «Ἐγώ εἶμαι ηό Φῶς ηοῦ κόζμοσ», 

«Ὅποιος μέ ἀκολοσθεῖ, δέν θά ζήζει μέζα ζηό ζκοηάδι ἀλλά θά ἔτει 

ηό θῶς ηῆς ζωῆς». (Ἰσάλλ. ΖΔ΄ 6,  Ἰσάλλ. Ε΄ 12) Δέλ κᾶο θαιεῖ, γηά λά 

κᾶο πεῖ ἀιήζεηεο ἀιιά δηαθεξύηηεη ὅηη, Αὐηόο, ὡο πξόζωπν, εἶλαη ἡ 

Ἀιήζεηα!                          

Οἱ ἄλζξσπνη ηνῦ θόζκνπ ζήκεξα θζείξνληαη, ὅζν πνηέ ἄιινηε, ἀπό 

ηίο ιαζεκέλεο ἐπηινγέο ηνπο, ἐπεηδή δέλ βξῆθαλ ἤ δέλ ζέιεζαλ λά βξνῦλ 

θαί ἀθνινπζήζνπλ ηή κνλαδηθή Ἀιήζεηα, ηόλ Ἰεζνῦ Χξηζηό! 

Πεζαίλνπλ πλεπκαηηθά, ἀπνζπληίζεληαη πλεπκαηηθά θαί ζηή ζπλέρεηα 

ἀλαπέκπνπλ δπζσδία, βξσκνῦλ! Ηαί ὅ, ηη ιέγνπλ θαί ὅ, ηη πξάηηνπλ, 

«αἰζτρόν ἐζηί καί λέγειν». (Ἐθεζ. Γ΄ 12)   

Αὐηή ηήλ Ἀιήζεηα, ηόλ Ἰεζνῦ Υξηζηό, ηόλ Θόγν ηνπ θαί ηή Δσή ηνπ, 

ηά θξαηᾶ ὅια ἡ Ἐθθιεζία Σνπ. Γἶλαη ἡ Ἁγία Γξαθή, νἱ ιόγνη ηῶλ 

πλεπκαηνθόξσλ ἁγίσλ παηέξσλ, νἱ βίνη θαί νἱ ηξόπνη δσῆο ὅισλ ηῶλ 

ἁγίσλ ηῆο Ἐθθιεζίαο, ὁιόθιεξε ἡ Ἱεξά Παξάδνζε ἀπό ηόλ Ἰεζνῦ Υξηζηό 

κέρξη ζήκεξα, ηά ἅγηα Ιπζηήξηα ηῆο Ἐθθιεζίαο, νἱ Ἱεξνί Κανί, νἱ ἅγηεο 

εἰθόλεο, ηά πλεπκαηνθόξα ζαπκαηνπξγά ἅγηα ιείςαλα, ἡ ἐθθιεζηαζηηθή 



ὑκλνινγία θαί ςαικσδία, ἡ ὅιε πλεπκαηηθόηεηα θαί ηνῦ πηό ἁπινῦ 

ρξηζηηαλνῦ.  

Ὅια αὐηά εἶλαη ἕλαο πξαγκαηηθόο ζεζαπξόο, ηόλ ὁπνῖν ἐκεῖο νἱ 

ὀξζόδνμνη ρξηζηηαλνί ηόλ θξαηνῦκε δύν ρηιηάδεο ρξόληα. Ἔρνπκε 

ηεξάζηην βάξνο εὐζύλεο λά ηόλ παξαιάβνπκε, λά ηόλ θάλνπκε ηξόπν 

δσῆο καο θαί λά ηόλ παξαδώζνπκε ἀιώβεην θαί ἀπαξαράξαθην ζηίο 

ἑπόκελεο γελεέο. Ὁ θόζκνο κέ ὅια ηνπ ηά πινύηε εἶλαη ἀζύγθξηηα 

πηωρόο θαί ιηκνθηνλεῖ, πξνζπαζώληαο λά ρνξηάζεη ηήλ πείλα ηνπ κέ 

ηά μπινθέξαηα ηῆο πεπεξαζκέλεο ἀλζξώπηλεο θνζκηθῆο γλώζεσο. 

ηήλ ἐλνξία καο, γηά ἀθόκε κία ρξνληά, κέ ηή ράξε ηνῦ Ἁγίνπ 

Σξηαδηθνῦ Θενῦ θαί ηίο εὐινγίεο ηνῦ εβαζκησηάηνπ Ιεηξνπνιίηνπ καο 

θ.θ. Παύινπ, ζά ιεηηνπξγήζνπλ ηκήκαηα ὀξζνδόμνπ θαηερήζεωο γηά 

ὅιεο ηίο ἡιηθίεο.  Ἄλ νἱ ινηπέο γλώζεηο θαί ἐπηζηῆκεο ρξεηάδνληαη γηά ηήλ 

πξόζθαηξε βηνινγηθή θαί θνηλσληθή δσή καο, ἡ γλώζε γηά ηόλ Ἀιεζηλό 

Θεό θαί ηό ζέιεκά Σνπ εἶλαη ἀλαγθαηόηαηα, θαί γηά ηήλ ἐδῶ δσή θαί γηά 

ηήλ δσή κεηά ηόλ ζάλαηό καο. 

Ἀγαπεηνί κνπ, δωή ρωξίο ηόλ ἀιεζηλό Θεό εἶλαη ἀπνηπρία, εἶλαη 

πόλνο, βάζαλν, ηαιαηπωξία, θόιαζε!  

Ἄο δώζνπκε ιίγν ρξόλν ζηόλ ἑαπηό καο, γηά λά κή δεκησζνῦκε, γηά 

λά κήλ ηόλ ράζνπκε. Ἀμίδνπκε πνιύ πεξηζζόηεξν ἀπ’ ὅ, ηη κπνξνῦκε λά 

θαληαζζνῦκε.  

Ἡ θαηαγσγή καο  

δέλ εἶλαη ἀπό ηήλ ὕιε ἀιιά ἀπό ηόλ Θεό. 

Δέλ εἴκαζηε πξόζθαηξνη ἀιιά αἰώληνη,  

δέλ εἴκαζηε θηελνί ἀιιά ἄπεηξεο ἀμίαο,  

δέλ εἴκαζηε ηπραῖνη ἀιιά δεκηνπξγεκέλνη κέ πνιιή ἀγάπε θαί 

ζνθία ἀπό ηόλ Ἅγην Σξηαδηθό Θεό!  

Ἀμίδνπκε πνιύ! Κά ηό ζπκνύκαζηε. 

Ιπνξεῖηε λά δεῖηε ηό πξόγξακκα ηῶλ θαηερεηηθῶλ καζεκάησλ ηῆο 

ἐλνξίαο καο θαί λά εἶζηε παξόληεο ἀλειιηπῶο θαί κέ ἐλδηαθέξνλ.  

 

Ιέ πνιιή ἀγάπε θαί ἐπηζπκία  

γηά ἀιεζηλή γλώζε ηνῦ Ἁγίνπ Θενῦ καο. 

Ὁ πξσηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Θ. Βαζηιείνπ 


