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“αφορώντες...” (Εβρ. ιβ’ 2)
άνω από τα όργανα, τις περιστάσεις, τα χίλια άλλα πράγματα 
της ζωής μας, χρειάζεται κάτι. 

Πώς θ’ ανεβούμε ψηλότερα; 
Πού ν’ αναζητήσουμε την αιτία όλων; 
Πώς στην ψυχή των πάντων θ’ ανυψωθούμε; 
Υψηλότερη επιδίωξή μας πώς θα είναι το θέλημά Του; Η 

βοήθειά Του; Η δόξα Του; 
Χωρίς εμμονή στην καθαρότητα των σκοπών μας. Την 

αποφασιστικότητά μας. Σ’ αυτό που εμείς αποφασίζουμε. Στην 
κρίση μας. 

Αλλά στην αγάπη και τις υποσχέσεις Του. 

Π



Να μη βρίσκουμε αιτία, για να μετανιώσουμε.
Υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Γινόμαστε οξείς. Υβριστικοί. Θυμώ-

δεις. 
Η ζωή μας; Ένα μάθημα πώς να πεθαίνουμε. 
Κυκλοφορούμε στο απόλυτο άδειο. Στο απλανές και άλαλο μηδέν.
Μια παγερή και αιώνια ανάγκη μας βασανίζει. 
Μπροστά μας; Το θελλώδες χάος.
Οι καταποντισμοί επίκεινται.
Οι πράξεις μας; Χωρίς σκοπό. Ούτε και νόημα.
Προσβλητικοί. Χρησιμοποιήσαμε βαριά λόγια. Αφού φταίνε οι 

άλλοι. Μας είχαν εξερεθίσει. Μας είχαν θίξει. Μας είχαν αδικήσει. 
Τι φταίμε, αν έχουμε ευαίσθητα νεύρα; 
Είμαστε πικραμένοι, γιατί ενώ ο Θεός μας προίκισε με χαρίσματα, 

είμαστε αντικείμενο ανάξιο προσοχής. Δεν προσφέρει τίποτε στη ζωή. 
Δεν μπορούμε να διαπρέπουμε. 
Δεν τα καταφέρνουμε να κερδίζουμε ανθρώπους.
Κι αυτό, αν και χρησιμοποιούμε την ομορφιά. Την εξυπνάδα. Τις 

φιλοφροσύνες μας. Πώς θα γεμίσει όμως η ζωή μας έτσι με χαρά; 
Ειρήνη; Λάμψη; 

Τελικά το Χριστό κατηγορούμε, ενώ είμαστε αθώοι. Ειδικά στα 
μεγάλα γεγονότα της ανθρωπότητας, όπως στους πολέμους. Τις 
αθλιότητες. Τις φρικαλεότητες. Επιρρίπτουμε τα πάντα στο Θεό.

Έτσι, η αυτοδικαίωση φέρνει τύφλωση. Και κώφωση. 
Δεν βλέπει όλους εκείνους που έρχονται τότε σ’Αυτόν. Τους δίνει 

παρηγοριά. Τον ακούνε. Σκύβουν κάτω από το χέρι Του. Βρίσκουν 
εκεί τον εαυτό τους. 

Το “Μετανόησον” τότε σημαίνει: Δες τι δεν είναι εντάξει μ’ εσένα. 
Πού βρίσκεται η ενοχή σου. Έλα στον εαυτό σου.  Εξέτασε πώς 

έβλαψες τους αδελφούς. Δεν εκτίμησες όσο έπρεπε τους άλλους. Δεν 
υπέμεινες με συγχωρητικότητα. Δεν μεταχειρίστηκες με σεβασμό. Δεν 
αγάπησες τους άλλους. Έλα στον εαυτό σου και εξέτασε: Πώς έχεις 
αμαρτήσει ενάντια στην Όγδοη Εντολή; Πώς μίλησες για τον άλλο 
κακόβουλα; Μέχρι ποιου σημείου  έχεις εξομοιωθεί με τον κόσμο; Αν 
ακόμη βρίσκεσαι στο δρόμο του Χριστού. 

Βασικά τα ερωτήματα. Αυτοεξέταση λοιπόν. Σε βάθος.  
Παραδείγματα βρίσκεις πολλά. Ο Χριστός ταπεινώνεται.  Βαπτί-

ζεται από τον Ιωάννη. 



Ο Ιωάννης ζει ακητικά. Όχι σε παλάτια. Σ’ έρημο τόπο.
Καμμιά αυτοδικαίωση λοιπόν. 
Αγνότητα. Γνησιότητα. Ειλικρίνεια. Κατάσταση που πλήρως 

υλοποιείται. Πάντα μαζύ του λοιπόν. Ως το τέλος. 
Χρόνια πολλά. 

    +  ο π.Γ.
Έχω μια χειροβομβίδα
στο τσεπάκι μου
που τη λένε καρδιά.
Αν αποφασίσω μια μέρα 
να την πετάξω στον ουρανό 
θα ματώσουνε τ’ άστρα.
                Κώστας Χατζής

Σ’ εμάς
τέταρτος Ευαγγελιστής μας μεταφέρει στην έρημο του Ιορδάνη, όπου 
ζούσε, κήρυττε και βάπτιζε ο μεγάλος Προφήτης. Εκεί λοιπόν όταν 

κάποτε θα συναντηθεί με το Χριστό, θα Τον υποδείξει στους ανθρώπους, 
λέγοντας: “Ίδε, ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου”. 
Και η θεωρία του Τιμίου Προδρόμου ήταν μεγάλη. Στη ζωή των αγίων 
συναντούμε θεοπτικές εμπειρίες της δόξης της Αγίας Τριάδος, εν τω 
Προσώπω του Ιησού Χριστού. 

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αξιώθηκε από το Θεό να ακούσει την φωνή 
του Πατέρα, να δει το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Θεού. Και έγινε 
ο Ιωάννης ο Πρόδρομος η αρχή και το προμήνυμα του ευαγγελίου του 
Ιησού Χριστού. Ήταν ο ουρανοδρόμος αυγερινός μιας νέας φωτοπερίχυτης 
Ανατολής. Ήταν η αρχή της Μεγάλης Αρχής. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου 
του Χριστού τώρα, λαμβάνει αρχή. Γίνεται μέσα στο χρόνο. “Αρχή του 
Ευαγγελίου Ιησού Χριστού... εγένετο Ιωάννης βαπτίζων” (Μαρκ’ 1, 1-14).  

Η αρχή του έργου του Ιησού Χριστού, που ήταν το κήρυγμα του 
Ευαγγελίου του στον κόσμο, “εγένετο Ιωάννης” ο Πρόδρομος, βαπτίζοντας 
στον Ιορδάνη ποταμό και κηρύσσοντας το μεγαλόφωνο κήρυγμα της 
μετανοίας προς το λαό. 

 Η αρχή του Ευαγγελίου σημειώθηκε στην ερημική περιοχή του 
Ιορδάνου. Από εκεί άρχισε να στέλνει τις ζωογόνες ακτίνες του το ανέσπερο 
και ιλαρό φως του Ευαγγελίου. Ο Κύριος έχει βαπτισθεί. 

Ο
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Συνελήφθη και ρίχτηκε στη φυλακή. Το πληροφορείται ο Κύριος. 
Εγκαθίσταται στην Καπερναούμ. Η προφητεία του προφήτη Ησαΐα 
εκπληρώνεται. “ Η Γαλιλαία και οι λαοί που την κατοικούσαν και βρίσκονταν 
στα σκοτάδια της ειδωλολατρικής πλάνης είδαν φως μέγα. Οι άνθρωποι που 
κάθονταν στη χώρα, που σκίαζε το σκοτάδι της αμαρτίας, που έτρεμαν κάτω 
από την κυριαρχία του θανάτου, σ’ αυτούς ανέτειλε το φως”. 

Η μέρα που ο ήλιος φωτίζει τα πάντα και ζωογονεί την κτίση. 
Αποκρουστικό, αντίθετα, το σκοτάδι. Και όμως! Πόσες φορές, ενώ 
αναγνωρίζουμε το μεγαλείο και την ομορφιά του φωτός, δεν το 
περιφρονούμε! Και τότε, όταν η απογοήτευση έχει ποτίσει την καρδιά 
και τα χείλη, σπεύδουμε να φωνάξουμε: Φ ω ς !  όπως εναγώνια φώναξε 
τις τελευταίες στιγμές της ζωής του ο μεγάλος Γερμανός ποιητής Γκαίτε: 
“ Φ ω ς ,  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  φ ω ς ! ” . 

Ο Θεός είναι ο μόνος κατ’ ουσίαν ελεύθερος να κατοικεί σε καρδιές 
που ελεύθερα Τον δέχονται και Του ετοιμάζουν τόπο. Ο Θεός μας δεν 
επισκέπτεται δυναστικά τον άνθρωπο.

Θέλει την ελευθερία μας. Άλλου πνεύματος γνώρισμα είναι η τυραννία 
και η καταπίεση. Είναι αυτού που με δόλο μας έβγαλε από τον παράδεισο 
και δεν παύει με την πονηριά του να εκμεταλλεύεται την αστάθεια και την 
αβουλία μας. Γι’ αυτό η μετάνοια, που είναι καρπός της ελευθερίας μας, 
είναι νίκη εναντίον του διαβόλου και προϋπόθεση για να έλθει ο Χριστός 
μέσα μας. 

Ο Χριστός συνεχίζοντας το έργο του Προδρόμου, κήρυττε Βάπτισμα 
μετανοίας: “μετανοείτε...”. 

“ Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον”. Ο Χριστός ήρθε. Το Φως το 
αληθινό έλαμψε. Η αλήθεια φανερώθηκε. Δεν έχουμε παρά να το 
δεχθούμε ή να το απορρίψουμε. Αν το δεχθούμε, θα γίνουμε παιδιά του 
φωτός και της αλήθειας. Και θα είναι αυτό η ουσιαστικότερη αξιοποίηση 
του χρόνου. 

Αν το αρνηθούμε, θα παραμείνουμε αλύτρωτοι. Σ’ εμάς εναπόκειται η 
μεγάλη εκλογή!                 (Κατερίνα Τσακίρη)                 


