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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,
Ο Νικόδημος δεν μπορούσε να συλλάβει το νόημα τούτης της νέας 

γέννησης. Το μυαλό του δεν κατάφερνε να τον βοηθήσει. 
Παρουσιάζεται λίγο-πολύ ως ορθολογιστής.
Αντιδρά, διότι δεν βλέπει τίποτα σχετικό με τα φυσικά του μάτια.
Δεν πιάνει με τα χέρια του.
Δεν συνειδητοποιεί την πνευματική αλλαγή, που το Άγιο Πνεύμα επιφέ-

ρει στον άνθρωπο.
Παραμένει σ’ έναν απλό θαυμασμό. Σε μια απορία.
Το θέμα της άνωθεν γέννησης αφορά σ’ όλους. Σ’ όλα της γης τα μέρη. 

Σε κάθε χρόνο. Μέχρι τη συντέλεια του κόσμου.
Δεν είναι κάτι αμελητέο. Αντίθετα. Είναι τελείως αναγκαίο. Κι 

απαραίτητο για κάθε άνθρωπο.
Προϋπόθεση; 
Οι άνθρωποι να θέλουν να δουν τη βασιλεία του Θεού. 
Η φύση η δική μας είναι συνυφασμένη με την αμαρτία. 
Βαθειά διεφθαρμένη.
Το διαπιστώνουμε καθημερινά.
Γι’ αυτό και χρειαζόμαστε ριζική αλλαγή. 
Ν’ αναγεννηθούμε από το Άγιο Πνεύμα. Ν’ αξιωθούμε της βασιλείας 

Του Θεού. 
Με το Άγιο Πνεύμα γίνεται, ότι και με τον άνεμο. Τον ακούμε να 

σφυρίζει. Να κάμνει πάταγο κάποτε. Δεν τον βλέπουμε όμως. 
Δεν ξέρουμε από πού ξεκινά. Πού καταλήγει. Πού διαλύεται. 
Είναι αόρατος. Μα αισθητός. 
Με τον ίδιο τρόπο αισθανόμαστε και το Άγιο Πνεύμα. 
Είναι αόρατο. 
Με ακατάληπτο τρόπο ενέργειας.
Έχει αποτελέσματα έντονα.
Κάμνει φανερή την αναγέννηση του ανθρώπου. 



Φέρνει αισθητήν αλλαγή στη ζωή του.
Ήταν κάποιος οργίλος; Πλεονέκτης; Αχόρταγος; Φιλόχρυσος; Ακρατής; 

Υπερήφανος; Αλαζόνας; Άνθρωπος μίσους; 
Τώρα; Έγινε πράος. Αυτάρκης. Φιλόχριστος. Εγκρατής. Ταπεινός. 

Απλός. Καταδεκτικός. Άνθρωπος αγάπης. 
Ο Χριστός είναι τέλειος παιδαγωγός. Ο μοναδικός Δάσκαλος.
Δεν βλέπει τον εαυτό Του. 
Δεν ενοχλείται που η νύχτα προχωρεί. 
Δεν αφήνει να μεσολαβήσει διάλειμμα, μέχρι που ο Νικόδημος να πάρει 

το μήνυμα. 
Πώς γίνεται η αναγέννηση; 
Με το Βάπτισμα. 
Την Εξομολόγηση. 
Τη Θεία Κοινωνία.
Έτσι, το Άγιο Πνεύμα αναγεννά. Ανακαινίζει. Αγιάζει. Δικαιώνει. 

Σώζει. Εξασφαλίζει την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού.
Ο άνθρωπος μετά; 
Προστρέχει και πάλι στο πνευματικό λουτρό. 
Τελικά, η Χάρη του Θεού μας καταδιώκει.
Μας κυνηγά. 
Μας συμπαραστέκεται.
Μας βοηθά.
Το Άγιο Πνεύμα χαριτώνει τον άνθρωπο.
Η Χάρη του Αγίου Πνεύματος προσφέρεται στον καθένα με τα Μυστήρια.
Το θέμα είναι καθαρά προσωπικό. Και αμεταβίβαστο. 
Η ευκαιρία είναι μοναδική. Αληθινή ευλογία.
Ισχύει για όλους τούτο.
Τι αποφασίζουμε λοιπόν;   
                                                              Με την αγάπη μου,
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