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Ἕνα κάθε μήνα.  

 

Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο, 

    Ἡ Ἁγία Γξαθή ηειεηώλεη κέ ηόλ πηό γιπθό θαί παξεγνξεηηθό ιόγν 

ηνῦ Κπξίνπ καο Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ. «Ναί, ἔξρνκαη ηαρύ. Ἀκήλ». (Ἀπνθ. Κ΄ 

20) Ὁ ιόγνο αὐηόο δείρλεη ηήλ ζθνδξή ἐπηζπκία ηνῦ ἐλαλζξσπήζαληνο 

Θενῦ Λόγνπ, λά ἔιζεη θνληά ζηνύο ἀλζξώπνπο, ζηίο ζπληξνθηέο ηνπο, 

ζηόλ θαζέλα καο, κέζα καο. Εἶλαη ὁ Δεκηνπξγόο καο, ὁ Παηέξαο καο, ὁ 

ἀδειθόο καο, ὁ θίινο καο. Καί ἔξρεηαη, ἐπεηδή θύγακε ἀπό θνληά ηνπ, 

ἐπεηδή ἀπνκαθξπλζήθακε. 

     Κάπνηε, κέζα ζηόλ ἐπίγεην Παξάδεηζν ηῆο ηξπθῆο, ἐξρόηαλ θαί ἔθαλε 

ζπληξνθηά κέ ηόλ Ἀδάκ θαί ηήλ Εὔα. Καί ζςνομιλοῦζαν κάθε δειλινό!  

Ὅκσο, κεηά ηήλ ἁκαξηία, κεηά ηήλ παξάβαζε θαί ἀλππαθνή ηνπο ζηόλ 

Θεό, ὁ δξόκνο ηῆο ζπλαληήζεσο Θενῦ θαί ἀλζξώπσλ θαηαζηξάθεθε 

θαί ζηήζεθε κεζόηνηρν θαί ὑςώζεθαλ ἐκπόδηα ἀλππέξβιεηα, θαί ὁ Θεόο 

«δέλ κπνξεῖ» λά πιεζηάζεη ηόλ ἄλζξσπν νὔηε ὁ ἄλζξσπνο λά 

πιεζηάζεη ηόλ Θεό.   

Ὅκσο, ὁ Θεόο ζέιεη λά ζπλαληήζεη ηόλ ἄλζξσπν, θη ὁ ἄλζξσπνο 

ἐπηζπκεῖ λά βξεζεῖ κέ ηόλ Θεό. Καί γη’ αὐηό, κεηά ηό «Ναί, ἔξρνκαη 

ηαρύ» ηνῦ Ἰεζνῦ, ὁ πηζηόο ἀπαληᾶ «Ἀκήλ. Ναί, ἔξρνπ Κύξηε Ἰεζνῦ.» 

     Σηόλ 41
ν
 ςαικό ὁ ςαικσδόο δείρλεη αὐηή ηήλ ἀγσλία θαί ηήλ 

ζθνδξή ἐπηζπκία ηνῦ ἀλζξώπνπ, ὁ ὁπνῖνο ζέιεη λά ζπλαληήζεη ηόλ Θεό 

θαί ιέεη: «Ὅπσο ηό ἐιάθη ἐπηζπκεῖ πνιύ λά πηεῖ λεξό ζέ θαζαξέο 

πεγέο, ἔηζη θαί ἡ ςπρή κνπ ζέιεη λά ’ξζεῖ θνληά ζνπ, ὤ Θεέ! Πόηε 

ζά κπνξέζσ λά θζάζσ λά ἰδῶ ηό πξόζσπό ζνπ Θεέ;» 



      Ὁιόθιεξε ἡ ἀλζξώπηλε ἱζηνξία δέλ θαλεξώλεη ηίπνηε ἄιιν παξά 

αὐηή ηήλ ἀναζήηηζη ηοῦ Θεοῦ ἀπό ηόν ἄνθπυπο! Παληνῦ ἱεξά, λανί, 

βσκνί, ηειεηέο, ζπζίεο, ηξόπνη θαί κέζνδνη ζπλαληήζεσο ηνῦ Θενῦ. 

Πάληνηε νἱ ἄλζξσπνη ἔςαρλαλ λά βξνῦλ ηόλ Θεό. Ἡ Ἁγία Γξαθή, ὅκσο, 

θαηά ἕλαλ πεξίεξγν ιόγν, κᾶο ὁκηιεῖ γηά ηήλ ἀναζήηηζη ηοῦ 

ἀνθπώπος ἀπό ηόν Θεό! 

       Ὁ ἄλζξσπνο, ἀγαπεηνί κνπ, εἶλαη ἀδύλαηνλ λά βξεῖ θαί λά 

ζπλαληήζεη ηόλ Θεό.  πεηδή, ὁ Θεόο ηνῦ εἶλαη ἄγλσζηνο. Δέν μποπεῖ νά 

ηόν ἀνακαλύτει. Οἱ ζπγγξαθεῖο ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο κᾶο ὁκηινῦλ γιά ηήν 

ἀποκάλςτη, ηήν θανέπυζη ηοῦ Θεοῦ ζηούρ ἀνθπώποςρ. Μᾶο 

ὁκηινῦλ γηά ηήλ ἐπηζπκία ηνῦ Θενῦ λά ζπλαληήζεη ηνύο 

ἀπνζηαηεκέλνπο ἀλζξώπνπο. πηζπκεῖ ζθνδξά λά ἔιζεη. Ὅκσο, ὁ 

ἄλζξσπνο ἔρεη ἐγείξεη ηεξάζηηα ἐκπόδηα, ἔρεη θαηαζηξέςεη ηόλ δξόκν, 

αὐηή ηήλ δίνδν ηῆο ἐπαθῆο κέ ηόλ Θεό. Καί ηώξα ὁ Θεόο ηνῦ 

ὑπνδεηθλύεη ηόλ ηξόπν. Πῶο ζά κπνξέζνπλ λά ζπλαληεζνῦλ.  

     Σηνύο ἔζραηνπο ρξόλνπο ἐκθαλίδεηαη ἕλαο κεγάινο ἄλζξσπνο, ὁ 

κέγηζηνο ηῶλ Πξνθεηῶλ, ὁ Ἅγηνο Ἰσάλλεο ὁ Πξόδξνκνο, ὁ ὁπνῖνο 

θσλάδεη δπλαηά, θαί ἡ θσλή ηνπ δηαπεξλᾶ ηνύο αἰῶλεο θαί ηνύο 

ηόπνπο, θαί θζάλεη ζηίο ςπρέο ηῶλ ἀλζξώπσλ, θαί ιέγεη: «Ἄλζξσπνη, ὁ 

Θεόο ζέιεη λά κᾶο ἐπηζθεθζεῖ. Ἑηνηκάζηε ηνύο δξόκνπο, 

ἰζνπεδῶζηε ηνπο, βγάιηε ηά ἐκπόδηα, ἄλ εἶλαη ζάλ ηά βνπλά, 

ρακειῶζηε ηα, ἄλ εἶλαη ζάλ ηά θαξάγγηα, γεκίζηε ηα. Κάληε ηνύο 

δξόκνπο ιείνπο, ρσξίο ιαθθνῦβεο, ρσξίο πέηξεο θαί ραιίθηα. Ὁ 

θαζέλαο λά ἑηνηκάζεη ηόλ δηθό ηνπ δξόκν, γηά λά ’ξζεῖ ὁ Θεόο, θαί 

λά ηνῦ θέξεη ηή ζσηεξία, ηή ιύηξσζε». Καί ὅηαλ ηόλ ξσηνῦζαλ, ηί 

ἐλλνεῖ κ’ αὐηά ηά ιόγηα θαί πῶο ζά κπνξέζνπλ λά γίλνπλ αὐηά, ηνύο 

ἀπαληνῦζε: «Μεηαλνεῖηε, ἀιιάμηε ηξόπν ζθέςεσο, ηξόπν δσῆο, 

δηόηη ἡ Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ ἔρεη πιεζηάζεη, βξίζθεηαη ἤδε ἐδῶ», θαί 

ὑπνλννῦζε ηόλ Κύξην Ἰεζνῦ Χξηζηό! 



      Τί θά πεῖ μεηανοεῖηε;  λῶ ζθέπηεζζε ἀληίζεηα ἀπό ηό ζέιεκα ηνῦ 

Θενῦ, ζκεθηεῖηε ὅπυρ θέλει ὁ Θεόρ. λῶ δῆηε ἀληίζεηα ἀπό ηό ζέιεκα 

ηνῦ Θενῦ, ζῆζηε ὅπυρ θέλει ὁ Θεόρ. Ἡ πξνζπάζεηα λά δήζνπκε ὅπσο 

ζέιεη ὁ Θεόο, αὐηό εἶλαη κεηάλνηα.  

Ὅια ἐθεῖλα πνύ θάλνπλ δύζβαην θαί ἀπξόζβαην ηόλ δξόκν γηά λά 

ἔιζεη ὁ Θεόο, εἶναι οἱ ἁμαπηίερ καί ηά πάθη μαρ, οἱ ἐγυιζμοί, οἱ 

ὑπεπηθάνειερ, οἱ κακίερ μαρ. Κπξίσο εἶλαη ἡ ἄγνοια ηοῦ Θεοῦ καί ἡ 

ἀποςζία ηῆρ ἀγάπηρ ηοῦ Θεοῦ καί ηῶν ἀνθπώπυν. Ἄλ ηό 

ἀληηιακβαλόκαζηαλ αὐηό, ζά θάλακε ηά ἀδύλαηα δπλαηά ὥζηε λά 

ἀλνίμνπκε ηόλ δξόκν, γηά λά ἔξζεη ὁ Θεόο ζηή δσή καο, ζηήλ ὕπαξμή 

καο, ζηήλ θνηλσλία καο. 

       Ἄν θέποςμε ηόν Θεό ζηή ζυή μαρ, ἡ ζυή μαρ θά γίνει Βαζιλεία 

Θεοῦ! Θά γίνει θῶρ, σαπά, ἀγάπη, μακαπιόηηηα, ἀθθονία, 

αὐηάπκεια, πλοῦηορ, δόξα, ἀγαλλίαζη! 

Ἀξρή ηῆο λέαο ρξνληᾶο, εὔρνκαη ζέ ὅινπο καο, νά ἀποκηήζοςμε ηή 

μεηάνοια καί νά ἐπγαζθοῦμε πνεςμαηικά, καθαπίζονηαρ ηόν δπόμο, 

πεηάζονηαρ ηά ἐμπόδια, ὥζηε νά μποπέζει νά πεππαηήζει καί νά 

μᾶρ πληζιάζει ὁ ἐπσόμενορ Συηήπαρ Ἰηζοῦρ Χπιζηόρ, νά ηόν 

θέποςμε ζηή ζυή μαρ! 

Καιή ἀξρή! Καιό μεθίλεκα!  

 

Μέ πνιιέο εὐρέο θαί εὐινγίεο,  

γηά ηήλ εὐόδσζε ηνῦ ἔξγνπ ηῆο ἑηνηκαζίαο ηνῦ δξόκνπ,  

γηά ηόλ ἐξρνκό ηνῦ Σσηήξνο Χξηζηνῦ!   
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