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	 	 	 	 	 	 														Φώτα
6	Ιανουαρίου,	2022

Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη , 
Ταλανίζεται ο άνθρωπος σήμερα. Μια αυτοπεποίθηση διαπιστώνεται. 

Μια υπεροψία. Μια αντίσταση διαρκής παντού. 
Δεν σκύβουμε μετανιωμένοι κάτω από του Θεού το χέρι.
Αρκούμαστε στο: Δεν σκότωσα. Δεν έκλεψα. Πήρα μέρος -ναι- στη 

λατρευτική ζωή. Προσευχήθηκα. Τήρησα τις αργίες. 
Ο Χριστός έσκυψε. Δέχθηκε το βάπτισμα από τον Ιωάννη. 
Ήταν ιδιαίτερα επιεικής. 
Σήμερα; Αγάπη στους εχθρούς; Μα η κρίση; Η φιλονικεία; Η πικρία 

εναντίον εκείνων που μας πειράζουν; 
Καταπληκτικός, τελικά, εκπρόσωπος του γένους μας ο Ιωάννης. 

Μορφώθηκε και διαμορφώθηκε στην έρημο. Μακριά από θορύβους . Και 
την κακότητα του κόσμου. 

Περπάτησε σιωπηλά στη γη μας την άνυδρη. Στου χρόνου την 
απεραντωσύνη. 

Άκουσε στην αδιατάρακτη εκείνη γαλήνη. Του Λόγου τα βήματα. Έρχεται 
για να σώσει τον κόσμο. 

Ο Ιωάννης τώρα υψώνει της φωνής του τον τόνο. Αναγγέλλει την μεγάλη 
είδηση. Έρχεται. Ναι. ο Λυτρωτής. Σαρκώνεται για του κόσμου τη σωτηρία. 

Ο Ιωάννης ξανοίκτηκε στην έρημο λοιπόν. Αυξανόταν σωματικά και 
πνευματικά εκεί. Δυνάμωνε στην ψυχή και το σώμα. Γινόταν δοχείο για την 
τοποθέτηση του λόγου του Θεού. Και με τη δύναμη του Θεού προχώρησε. 

Η μεγάλη στιγμή ήλθε. Του χρόνου το πλήρωμα συντελέστηκε. 
Έλυσε λοιπόν τη σιωπή του ο αυστηρός ασκητής. “Φωνή βοώντος”. Λόγος 

δυναμικός. Αφυπνιστικός. Και διαπερνούσε της αδιαφορίας των ανθρώπων 
το στρώμα. Προχωρούσε στης ψυχής τα κατάβαθα. Ξυπνούσε συνειδήσεις. 
Εγκέντριζε τη μετάνοια. Γινόταν ρημοτόμος. Άνοιγε στο κήρυγμα και τη 
Χάρη του σαρκωμένου Λόγου το δρόμο. 

Η πορεία του παραμένει σταθερή. Και το τέλος ήλθε. Ανυποχώρητος 
εκείνος στις θέσεις του. Δεν προδίδει τις αρχές του. 



Παράδειγμα ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά και ο Βαπτιστής. 
Ξέρουμε το τέλος του. Ο Χριστός από την αρχή μίλησε για τη μετάνοια. 

Γιατί; 
Μα από εκείνη βλαστάνει η νέα ζωή. Είναι η αγάπη. Η απεριόριστη προς το 

Θ ε ό  και τον π λ η σ ί ο ν .
Εμείς χρησιμοποιούμε όμως δικούς μας κανόνες. Δικούς μας δείκτες πορείας. 
Χειριζόμαστε τα πνευματικά μας θέματα με τον τρόπο τον κοσμικό. 
Περιφρονούμε το λόγο Του. Τον παρερμηνεύουμε. Τον Προσαρμόζουμε 

στα μέτρα μας. Χρειάζεται αλλαγή φρονήματος. Το “ένδον σκάπτε” να μας 
απασχολήσει. Τον μέσα μας κόσμο να δούμε. Όχι απλώς τα εξωτερικά και μόνο.

Να φέρουμε στους άλλους το μήνυμα. Χωρίς όποιους διδακτισμούς. 
Πώς θα φέρουμε στους άλλους τη χαρά, όταν δεν την έχουμε; 
Το ίδιο και με την ειρήνη. Και τις άλλες αρετές. 
Εμείς μάλιστα αφηνόμαστε σε καταστάσεις άσχημες, “ερίθειαι, διχοστασίαι, 

έχθρα” (Γαλ. ε’ 20).
Για τη μακροθυμία τι να πούμε; Καλύπτουμε τις αμαρτίες των άλλων; Ή τις 

ξεσκεπάζουμε; Οι αποκαλύψεις βοηθούν κανένα; 
Η παράλειψη όλων αυτών είναι στοιχείο αρνητικό.
Η θέση όμως είναι “οι τα τοιαύτα πράσσοντες βασιλείαν Θεού ου 

κληρονομήσουσιν” (Γαλ. ε’ 21). 
Ο δρόμος του Θεού λοιπόν “Μετανοείτε”. Κι αυτό γιατί μας αγαπά. Θέλει 

να μας βοηθήσει. 
Η αγκαλιά Του είναι συνεχώς ανοιχτή. Εμάς περιμένει. Γιατί καθυστερούμε; 
Ήδη στο βάθος, ιριδίζει ο ήλιος. Μια νέα μέρα έρχεται. Την ευδοκία φέρνει 

μαζύ της. 
Το σκοτάδι, τώρα, υποχωρεί. Αδυνατίζει. Εξαφανίζεται. 
Εμείς; Πώς αντιμετωπίζουμε τούτη την πρραγματικότητα; Φωτολαμπείς; Ή 

νυχτωμένοι στρατοκόποι;  Στα σκοτάδια ως πότε θα γυρνούμε; Γυρεύοντας τι;
Επιλέγουμε λοιπόν. Εμείς. 
Εκτίμηση της κατάστασης χρειάζεται. Σχέδιο. Σκοποθεσία. Κατάληξη.  
  
        Με την αγάπη μου, 
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