
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πρωτακούστηκε, ὅταν
γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ κόσμου

– καί ἐνῶ ἡ γῆ μέσα στό σύμπαν ἦταν «ἀόρατη καί
ἀκατασκεύαστη», ὁ Δημιουργός ἔδωσε τήν κυριαρ -
χική προσταγή: «Γενηθήτω φῶς!».

Στή συνέχεια τῶν ἀνθρώπινων αἰ ώ νων ὁ θεϊκός
λόγος ἀκούεται ὅταν ὁ Θεός ὁμιλεῖ στούς πρωτο-
πλάστους, ὅταν στέλνει ἀργότερα τούς Προ φῆ τες
Του νά μεταφέρουν τά λόγια Του στούς ἀνθρώπους,
πού εἶχαν ἁμαρτήσει. Μέ χρι τή μοναδική ὥρα πού ἐξαπο-
στέλλει στή γῆ τόν Υἱό καί Λόγο Του μέ ἀνθρώπινη φύση, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό,
γιά νά φανερώσει αὐτοπροσώπως στόν κόσμο τό θέλημα τοῦ Πατέρα.

* * *
Ὁ Κύριος ἄρχισε τό κήρυγμά Του καλώντας τούς ἀνθρώπους νά μετανοήσουν, νά

ἀλλάξουν ζωή, γιατί ἡ ἁ μαρτία τούς εἶχε ὁδηγήσει στόν πόνο, στή δυστυχία, στή μοναξιά
μακριά ἀπό τόν Θεό Πατέρα. Πρόβατα χωρίς βοσκό μέσα στά ἀγκάθια τοῦ κακοῦ, ἕτοιμοι
νά ἀφανιστοῦν ἀπό τόν πονηρό Διάβολο, εὕρισκαν τώρα τόν Ποιμένα.

Ὁ Διδάσκαλος ἦταν γεμάτος ἀγάπη, μέ ἀπόφαση ἐλεύθερη νά θυ σιαστεῖ ὁ Ἴδιος γιά
νά σωθοῦ με ἐμεῖς. Καί κήρυξε τό «Εὐ αγγέ λιο», δηλαδή «τό χαρμόσυνο μή νυμα» ὅτι

ὑπάρχει γιά τόν ἄν θρωπο σωτηρία, εὐτυχία, εἰ ρή νη, χαρά καί δόξα.
Ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ πῆραν τό θεῖ ο λόγο οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοί Του καί ἀπό
αὐτούς οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί κάθε πιστός.

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ λόγος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ σα στήν Ἁγία
Γραφή πού εἶναι τό βιβλίο πού τόν περιέχει, ἔχει τά ἑξῆς χαρακτηριστι-

κά: Εἶναι «ὁ λόγος τῆς ἀληθείας». Γι᾿ αὐτό – ἐπειδή ἡ ἀλήθεια δέ χά-
νεται, δέ νικιέται ποτέ – εἶναι καί «ὁ λόγος τῆς ζωῆς», γιατί εἶναι

«ὁ λόγος τῆς καταλλαγῆς» δηλαδή ὁ λόγος τῆς συμφιλιώσεως
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ἀπό τόν ὁποῖο τόν εἶχε χωρίσει

ἡ ἁμαρτία. Ἑπομένως ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι «ὁ λόγος
τῆς σωτηρίας».

* * *
Εἶναι γεγονός πώς, ἀπό τότε πού ἄρχισε ἡ σπο-

ρά τοῦ θείου λόγου στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων,
αὐτοί χωρίστηκαν σέ δύο μεγάλες κατηγορίες μέ-
χρι τώρα καί μέχρι τό τέλος τοῦ κόσμου.

Στή μιά εἶναι, σύμφωνα μέ τό ἅγιο Εὐαγγέλιο,
«οἱ ἀκούοντες καί θαυμάζο ντες» αὐτόν, «οἱ ποι-
οῦντες αὐτόν», «οἱ εὐαγγελι ζόμενοι» τό θεῖο λό-
γο, πού τόν ὁμολογοῦν, τόν κηρύττουν καί τόν
ὑπηρετοῦν μέ χαρά καί ἀφοσίωση.

Στήν ἄλλη κατηγορία εἶναι ἐκεῖνοι πού ἄκου-

««ΜΜαακκάάρριιοοιι  οοἱἱ  ἀἀκκοούύοοννττεεςς
ττόόνν  λλόόγγοονν  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ......»»

Λουκ. ια΄ 28
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Τά χωρία τῆς ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
γιά τό Διαγωνισμό 

τοῦ «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ»
μέ ἀπόδοση στή Νεοελληνική

� ΤΟ ΑΧΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Σήκωσε, λοιπόν, ψηλά τό βλέμμα σου στόν οὐ -

ρανό καί μέτρησε τά ἀστέρια τοῦ οὐρανοῦ, ἄν
μπορεῖς ποτέ νά τά μετρήσεις! (Γεν. ιε´ 5).

� Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Σεῖς εἶσθε μέ τό φωτεινό παράδειγμά σας καί

τούς λόγους τοῦ Εὐαγγελίου τό φῶς τοῦ κόσμου.
Δέν εἶναι δυνατόν μιά πόλη πού εἶναι κτισμένη πά-
νω στό βουνό νά κρυφτεῖ. (Ἔτσι καί ἡ δική σας
ζωή θά πέφτει στήν ἀντίληψη ὅλων). Οὔτε ἀνά-
βουν οἱ ἄνθρωποι λυχνάρι καί τό βάζουν κάτω ἀπό
τόν κάδο (πού μετρᾶνε τό σιτάρι), ἀλλά τό τοπο-
θετοῦν πάνω στό λυχνοστάτη καί φωτίζει μέ τή
λάμψη του ὅλους ὅσοι εἶναι στό σπίτι. (Ματθ. ε´ 14).

� Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΠΙ-
ΣΤΩΝ

Καί (ξαφνικά) γίνεται μεγάλη ἀνεμοζάλη, τά δέ
κύματα χτυποῦσαν πάνω στό πλοῖο, ὥστε αὐτό νά
κινδυνεύει νά βυθισθεῖ. Καί Αὐτός (ὁ Κύριος) ἐ    ξα-
κολου θοῦσε νά κοιμᾶται στή πρύμνη, στό προσκέ-
φαλο πού ἦταν στό κάθισμα. Καί Τόν ξύπνησαν καί
Τοῦ εἶπαν: Δι δάσκαλε, δέν Σέ νοιάζει πού χανόμα-
στε; Καί Ἐ κεῖνος, ἀφοῦ σηκώθηκε, μίλησε αὐ στη -
ρά στόν ἄνεμο καί εἶπε στή θάλασσα: Σιώπα. Βου-
βάσου. Κατέπεσε τότε ὁ ἄνεμος καί ἔγινε μεγάλη
γαλήνη. (Μάρκ. δ´ 37-39).

� Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕ-
ΝΑΣ

 Ἐγώ εἶμαι ἡ θύρα. Ἄν δι᾽ ἐμοῦ μπεῖ κανείς (στήν
μάνδρα–τήν Ἐκκλησία) θά σωθεῖ. Καί θά εἰσέλθει
ὡς πρόβατο στή μάνδρα γιά ἀνάπαυση καί ἀσφά-
λεια (τή νύκτα) καί θά ἐξέλθει (τό πρωί) γιά βοσκή
καί θά βρεῖ τροφή. Ὁ κλέφτης δέν ἔρχεται παρά
γιά νά κλέψει καί νά σφάξει καί νά καταστρέψει.
Ἀντίθετα ἐγώ ἦρ θα γιά νά ἔχουν τά πρόβατα ζωή
καί περίσσεια ἀ γα θῶν πνευματικῶν. Ἐγώ εἶμαι ὁ
ποιμένας (βοσκός) ὁ καλός. Ὁ ποιμένας ὁ καλός
παραδίδει καί τή ζωή του ἀ κόμη, γιά νά προφυλά-
ξει τά πρόβατα ἀπό κάθε κίνδυνο. (Ἰωάνν. ι´ 9-11).

� Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
Καθένα πού θά μέ ὁμολογήσει ὡς Σωτήρα του

καί Θεό του μπροστά στούς ἀνθρώπους, καί ὁ
Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος θά τόν
ὁμολογήσει καί θά τόν διακηρύξει ὡς πιστό Του
ἀκόλουθο μπροστά στούς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ κα-
τά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. (Λουκ. ιβ´ 8-9).

σαν τόν λόγο καί εἶπαν στόν Κύριο πού
τούς δίδασκε: «Σκληρός ὁ λό γος· τίς
δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;». Καί ἔφυγαν
καί φεύγουν ὥς σήμερα ἀπό κοντά Του
ἀδιάφοροι ἤ γιά νά Τόν πολεμήσουν.
Εἶναι αὐτοί πού δέν πείθονται στό θεῖο
λόγο, δέν τόν ἐ μ πιστεύονται γιά νά τόν
κάνουν ὁδηγό στή ζωή τους.

Ὅμως ἡ ἱστορία γράφεται ἀπό τούς
ἀκούοντας τόν λόγον καί φυλάσσο-
ντας «αὐτόν», ἀπό κείνους δηλαδή πού
τόν κλείνουν βαθιά στήν καρδιά τους
μέ ἅγιο δέος καί ἀγάπη, καί τόν ἐφαρ-
μόζουν στήν καθημερινή τους ζωή.

Αὐτοί γίνονται πλάσματα χαριτωμέ -
να. Ἔχουν χαρά στήν καθαρή τους ψυ-
 χή. Ἔχουν εὐαισθησία στή συμπεριφο-
ρά τους πρός ὅλους – φίλους καί
ἐχθρούς – γιατί ἔχουν τήν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ. Δέν κατηγοροῦν, δέν ἐκθέ-
τουν τούς συνανθρώπους τους, γιατί
τούς ἀγαποῦν. Γι᾿ αὐτό ποθοῦν νά τούς
δοῦν ὅλους εὐτυχισμένους κοντά Του.
Κάποτε καί θυσιάζονται γιά τήν ἀγάπη
τους καί μα λακώνουν ἀκόμα καί τίς πέ-
τρινες καρδιές.

Ἔπειτα αὐτοί δέν φοβοῦνται τίποτε
στόν κόσμο παρά μόνο μήπως λυπή-
σουν τόν οὐράνιο Πατέρα καί ἀθετή-
σουν τό λόγο Του. Γι᾿ αὐτό κάθε μέρα
Τόν ἐμπιστεύονται, Τοῦ ἀναθέτουν τίς
ἔγνοιες τους, τούς πόθους καί τά ὄ νει-
ρά τους, γιατί ξέρουν ὅτι μποροῦν τά
πάντα, γιατί Ἐκεῖνος τούς δίνει τή δική
Του δύναμη.

Μποροῦν αὐτοί νά φωτίζουν τήν κοι-
νωνία μέ τήν πίστη καί τά ἔργα τους,
νά τῆς δίνουν ὅραμα δημιουργίας, νό -
η μα ζωῆς, ἄρωμα ἀθανασίας. Διότι αὐ -
τοί εἶναι οἱ ἀληθινά φωτισμένοι καί ὄχι
οἱ ὁποιοιδήποτε «Ιlluminati». Τό μυστι-
κό τους εἶναι ὅτι ἀναζητοῦν στά «ἄ νω»
τίς ἐμπνεύσεις τους: στόν αἰώνιο λόγο
καί τό θέλημα τοῦ μοναδικοῦ ζωντα-
νοῦ Θεοῦ. Λ.
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