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Μζχρι τϊρα γνωρίηαμε ότι τόςο οι φιλόςοφοι και οι ςτοχαςτζσ, όςο και οι απλοί άνκρωποι του λαοφ, 
ζπρεπε να ερευνοφν προςεκτικά για να ανακαλφψουν τι είναι Αλικεια και τι είναι αλθκινό... 
Αναηθτοφςαν, ψθλαφοφςαν, ιξεραν ότι θ Αλικεια, ι τουλάχιςτον ζνα μζροσ απ’ αυτιν ιταν κάπου εκεί, 
ζξω.... Όμωσ αυτι θ προςζγγιςθ τθσ Αλικειασ άλλαξε δραματικά. 
τισ μζρεσ μασ ζρχονται πολλοί να πουν και να επιβάλλουν τθν άποψθ, ότι θ αλικεια δεν είναι κάτι που 
υπάρχει ζξω από εμάσ και περιμζνει ν’ ανακαλυφκεί από εμάσ. Αλλά ιςχυρίηονται ότι τθν αλικεια τθν 
καταςκευάηουμε εμείσ. Μάλιςτα θ άρχουςα τάξθ κάκε εποχισ είναι αυτι που «καταςκευάηει» αυτό που 
λζμε αλικεια, τισ  θκικζσ αξίεσ, αυτό που ονομάηουμε «αιϊνιουσ νόμουσ». Και ςτθ ςυνζχεια τισ επιβάλλει 
για να καταπιζςει, για να εξουςιάςει τουσ αδφνατουσ. Ζτςι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θ ζννοια τθσ αλικειασ 
αποκτά μια ςχετικότθτα, μια προςωρινότθτα, γίνεται κάτι τοπικό και παροδικό. Αυτό είναι το πνεφμα του 
«μεταμοντερνιςμοφ». Είναι θ καταςκευι τθσ αλικειασ, και όχι θ ανακάλυψθ τθσ αλικειασ ςαν οντότθτα 
αιϊνια και διαχρονικι. 
το Ευαγγζλιο του Λωάννθ 20:33-38 διαβάηουμε: «Ειςιλκε λοιπόν πάλιν εισ το πραιτϊριον ο Πιλάτοσ, και 
εφϊναξε τον Λθςοφν, και είπε προσ αυτόν, υ είςαι ο βαςιλεφσ των Λουδαίων; Απεκρίκθ προσ αυτόν ο 
Λθςοφσ, Αφ’ εαυτοφ λζγει ςυ τοφτο, ι άλλοι ςοι είπον περί εμοφ; Απεκρίκθ ο Πιλάτοσ, Μιπωσ εγϊ είμαι 
Λουδαίοσ; Σο ζκνοσ το ιδικόν ου και οι αρχιερείσ ςε παρζδωκαν εισ εμζ· τι ζκαμεσ; Απεκρίκθ ο Λθςοφσ. Θ 
βαςιλεία θ εμι δεν είναι εκ του κόςμου τοφτο· εάν θ βαςιλεία θ εμι ιτο εκ του κόςμου τοφτου, οι 
υπθρζται μου ικελον αγωνίηεςκει, διά να μθ παραδοκϊ εισ τουσ Λουδαίουσ· τϊρα δε θ βαςιλεία θ εμι 
δεν είναι εντεφκεν. Και ο Πιλάτοσ είπε προσ αυτόν, Λοιπόν βαςιλεφσ είςαι ςυ; Απεκρίκθ ο Λθςοφσ, υ 
λζγεισ, ότι βαςιλεφσ είμαι εγϊ. Εγϊ διά τοφτο εγεννικθν και διά τοφτο ιλκον εισ τον κόςμον,  διά να 
μαρτυριςω εισ τθν αλικειαν. Πασ όςτισ είναι εκ τθσ αλθκείασ ακοφει τθν φωνιν μου. Λζγει προσ αυτόν ο 
Πιλάτοσ, Σι είναι αλικεια; Και τοφτο ειπϊν, πάλιν εξιλκε». 
Ο Λθςοφσ ενϊπιον του Πιλάτου. Ο Κεόσ κρίνεται από τον άνκρωπο. Σον φϊναξε δζςμιο, νφχτα κι εδϊ 
ζχουμε ζνα ζλλειμμα αλικειασ κι ζνα ζλλειμμα δικαιοςφνθσ. Ο Πιλάτοσ δεν ιταν κανζνα παιδάκι για να 
τον κάνουν ό,τι κζλουν οι Λουδαίοι. Ιταν ςκλθρόσ, αδίςτακτοσ, ζμπειροσ και γνϊριηε ότι «διά φκόνον» 
Σον παρζδωςαν. Και κυμόμαςτε το περιςτατικό εκείνων των Γαλιλαίων των οποιων ανεμειξε το αιμα με 
τισ κυςίεσ τουσ για κάποια ςτάςθ, για κάποιο επειςόδιο. Δεν μποροφςαν να τον ξεγελάςουν εφκολα οφτε 
ςταματοφςε ς’ αυτό που ικελε να εκτελζςει. 
Αλλά εδϊ φαίνεται μικρόσ, φαίνεται αδφναμοσ, νομίηω προςποιικθκε. ε αντίκεςθ, με τον Πιλάτο 
γνωρίηουμε ότι ςε κάποια άλλθ περίςταςθ όταν ζφεραν τον Απόςτολο Παφλο δζςμιο μπροςτά ςτο 
διοικθτι τθσ Λουδαίασ, τον Πόρκιο Φιςτο, οι Αρχιερείσ ζςτειλαν μινυμα να τον κανατϊςει. Σότε ο Φιςτοσ 
απαντά με επιςτολι του ςτον βαςιλιά τον Αγρίππα: «Είναι κάποιοσ άνκρωποσ αφθμζνοσ εδϊ δζςμιοσ από 
τον Φιλικα, περί του οποίου, ότε υπιγα εισ Λεροςόλυμα, οι αρχιερείσ και οι πρεςβφτεροι των Λουδαίων 
ενεφανίςκθςαν εισ εμζ, ηθτοφντεσ καταδίκθν εναντίον αυτοφ· προσ τουσ οποίουσ απεκρίκθν, ότι δεν είναι 
ςυνικεια εισ τουσ Ρωμαίουσ να παραδίδωςι κατά χάριν ουδζνα άνκρωπον εισ κάνατον, πριν ο 
κατθγοροφμενοσ ζχθ τουσ κατθγόρουσ κατά πρόςωπον, και λάβθ καιρόν απολογίασ περί του εγκλιματοσ» 
(Πράξεισ 25:14-17). 
Αυτόσ ιταν ο Ρωμαϊκόσ νόμοσ, ςωςτόσ και δίκαιοσ. Και ο Φιςτοσ ιταν άνκρωποσ ο οποίοσ πραγματικά 
ςεβόταν το νόμο και τθ δικαιοςφνθ. Κα ζπρεπε λοιπόν και ο Πιλάτοσ να δϊςει χρόνο ςτον Λθςοφ να 
απολογθκεί. 
Εδϊ όμωσ βλζπουμε ότι ο Κφριόσ μασ μόλισ μζςα ςε οκτϊ ϊρεσ, δικάςτθκε και καταδικάςτθκε. Σον 
πιγαιναν πζρα-δϊκε. Από τον Άννα, πρϊθν αρχιερζα, ςτον νυν αρχιερζα τον Καϊάφα και μετά ςτον 
Πιλάτο. Ο Πιλάτοσ ςτθν αρχι τον ζςτειλε ςτον Θρϊδθ, τον θγεμόνα τθσ Γαλιλαίασ. Ο Θρϊδθσ αφοφ τον 
ενζπαιξε τον επζςτρεψε πάλι ςτον Πιλάτο, δζςμιο. το ςθμείο αυτό ο Ευαγγελιςτισ Λωάννθσ, μασ 
καταγράφει τον παραπάνω αποκαλυπτικό διάλογο μεταξφ του Λθςοφ και του Πιλάτου. Και είναι πολφ 
χαρακτθριςτικό ότι όλοι είναι ενωμζνοι εναντίον του Κυρίου. «Παρεςτάκθςαν οι βαςιλείσ τθσ γθσ, και οι 
άρχοντεσ ςυνιχκθςαν ομοφ κατά του Κυρίου και κατά του Χριςτοφ αυτοφ» (Ψαλμόσ 2:2). Σουσ 
ανκρϊπουσ μπορεί να τουσ χωρίηουν επιφανειακά, πάρα πολλά. Αλλά ςτθ βάςθ, ςτο βακφτερο 
περιεχόμενο τθσ καρδιάσ τουσ είναι όλοι ενωμζνοι εναντίον του Κεοφ. Βλζπουμε τόςα αντιφατικά 



ςτοιχεία ενωμζνα.... Φαριςαίοι και αδουκαίοι που ποτζ δε ςυμφωνοφςαν ςε τίποτα. Ο Λςραιλ και τα 
ζκνθ. Σα ζκνθ για τον Λςραιλ ιταν ακάκαρτα. Και ο Λςραιλ για τα ζκνθ ιταν ο λαόσ ο ςυμπλεγματικόσ. Ο 
Λαόσ και το υνζδριο. Κυμόμαςτε το ςυνζδριο κάποια ςτιγμι πωσ απεφάνκθ περί του λαοφ «ο όχλοσ 
τοφτοσ είναι επικατάρατοσ». Ο Θρϊδθσ και ο Πιλάτοσ. Οι πρϊθν εχκροί οι οποίοι ςυμφιλιϊκθκαν ςτθν 
περίπτωςθ τθσ καταδίκθσ του Κυρίου, ανταλλάςςοντασ μάλιςτα μεταξφ τουσ δϊρα.  
«υ είςαι ο βαςιλεφσ των Λουδαίων;» «Αφ’ εαυτοφ λζγεισ ςυ τοφτο, ι άλλοι ςοι είπον περί εμοφ;» 
Μόνοσ ςου το ςκζφτθκεσ; Μόνοσ ςου ζβγαλεσ αυτό το ςυμπζραςμα, ανεπθρζαςτοσ, ι άλλοι ςτο 
υπζβαλαν;  
Ζνα πρϊτο ςθμείο. Πωσ και από ποιουσ διαμορφϊνεται θ γνϊμθ μασ και θ πεποίκθςι μασ. Ποια είναι θ 
πθγι ι οι πθγζσ τθσ πλθροφόρθςισ μασ; ε ποια εργαςτιρια ιδεϊν ςμιλεφονται και μορφοποιοφνται τα 
πιςτεφω μασ και οι πεποικιςεισ μασ; Σο ζχουμε ποτζ ςκεφτεί αυτό; Σο ςτοιχείο που κυριαρχεί οργανϊνει 
και ςτζλνει ςυνεχϊσ μυκεφματα είναι θ τθλεόραςθ, τα media. Θ τεράςτια αυτι δφναμθ. Θ δφναμθ τθσ 
εικόνασ. Θ τρομερι εξουςία τθσ τθλεόραςθσ. Αυτι όμωσ δεν είναι θ πραγματικότθτα. Αυτι δεν είναι θ 
αλικεια. ου λζει, απ’ ευκείασ μετάδοςθ. Κα δοφμε τθν αλικεια. Κα δοφμε τι ςυμβαίνει ςτθν 
πραγματικότθτα. Ψζματα... αυτό που φαίνεται είναι ό,τι ο παραγωγόσ ι ο ςκθνοκζτθσ κζλει να 
εκλάβουμε ςαν αλθκινό. Ενεργεί δθλαδι ςαν φίλτρο τθσ αλικειασ. Δεν είναι θ αλικεια. Δεν είναι θ 
πραγματικότθτα. Αποςπαςματικά δεδομζνα. Αυτό είναι το μυςτικό τθσ παραπλθροφόρθςθσ. Εκεί που 
αναφζρονται π.χ. ειδιςεισ για το ουδάν, για τθν πείνα, για τθ φτϊχια, τθν εξακλίωςθ ξαφνικά, διακοπι – 
διαφθμίςεισ – τάδε μάρκα ουίςκι, τάδε μάρκα αυτοκίνθτο. Μετά το βράδυ πονθρζσ, βρϊμικεσ, 
ςαγθνευτικζσ εκπομπζσ ανακατεμζνεσ με διαφθμίςεισ. Με καταιγιςτικοφσ ρυκμοφσ να μθν προλάβει ο 
άνκρωποσ να ςυνζλκει, να ςυγκρίνει, να ςτοχαςτεί. Ο εγκζφαλοσ χρειαηεται κάποιο χρόνο να κάνει 
διεργαςίεσ, να κάνει ςυλλογιςμοφσ. Να πάρει τα ςτοιχεία, να βγάλει ςυμπεράςματα. Δεν μπορεί να 
δουλζψει μ’ αυτι τθν τρομερι εναλλαγι των εικόνων, τθν επανάλθψθ των ςκθνϊν. Οι κεατζσ 
υποβάλλονται ςε πλφςθ εγκεφάλου, και μετά ... απότομθ αλλαγι του κζματοσ. Ο νεκρόσ χρόνοσ είναι ό,τι 
χειρότερο για τουσ τθλεοπτικοφσ παραγωγοφσ. Αλλά ο εγκζφαλοσ, θ ψυχι, ο νουσ του ανκρϊπου 
χρειάηεται αυτόν τον χρόνο. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ τθσ νόθςθσ χρειάηεται αυτό τον χρόνο. Χρειαηόμαςτε να 
ςκεφτοφμε, να ςτοχαςτοφμε, να κρίνουμε, να ςυγκρίνουμε, να ανακρίνουμε τθν αλικεια. Να εξετάςουμε, 
να ερευνιςουμε, να δοκιμάςουμε ποια είναι θ αλικεια, τι είναι αλθκινό. Τπάρχει μια «ςκθνι» ςτο Λόγο 
του Κεοφ που μου ζχει κάνει πολφ εντφπωςθ. Είναι θ «ςκθνι» κάτω από το όροσ ινά. 
Από τθ μια μεριά ο λαόσ, ο Ααρϊν, οι πρεςβφτεροι του Λςραιλ, οι αρχθγοί των φυλϊν και το χρυςό 
μοςχάρι. Θ τθλεοπτικι κα λζγαμε εκδοχι του Κεοφ: «αυτοί είναι οι κεοί ςου Λςραιλ που ςε ζβγαλαν από 
τθν Αίγυπτο». Αυτό ιταν που ηθτοφςε ο λαόσ. Και κυμάςτε που κατζλθξε. τα όργια, ςτο γλζντι, ςτθ 
διαςκζδαςθ. 
Αυτόσ είναι και ο ςτόχοσ των media και τθσ τθλεόραςθσ. Θ διαςκζδαςθ! Δεν είναι θ αλικεια. Δεν είναι θ 
ορκι, θ γνιςια πλθροφόρθςθ. Είναι θ διαςκζδαςθ… Και από τθν άλλθ μεριά ο Μωυςισ. Ο άνκρωποσ του 
Κεοφ που ζχει κατζβει από το όροσ ινά με τισ πλάκεσ του Νόμου. Με λόγια του Κεοφ γραμμζνα από το 
ίδιο το χζρι του Κεοφ. Θ αλικεια ςτα χζρια του Μωυςι… Ο Λόγοσ από τθ μια πλευρά. Θ εικόνα από τθν 
άλλθ. Ο γραπτόσ λόγοσ του Κεοφ ςτον οποίο είπε αργότερα μζςω του Λθςοφ του Ναυι «πρζπει να 
μελετάσ θμζρα και νφχτα για να μάκεισ, να καταλάβεισ, να εννοιςεισ, να διακρίνεισ, για το καλό ςου, για 
τθ ηωι ςου». Πρζπει να μελετιςουμε, πρζπει να εμβακφνουμε ϊςτε ο Λόγοσ του Κεοφ να κυκλοφορεί 
μζςα μασ πλοφςια.  
Αυτι είναι θ τραγικι ςτιγμι τθσ αντιπαράκεςθσ του λόγου με τθν εικόνα. Θ αλικεια χρειάηεται θςυχία, 
χρειάηεται χρόνο,χρειαηεται ςοβαροτθτα. Θ Αλικεια χρειάηεται μελζτθ και ζρευνα. Βλζπουμε τουσ 
τθλεοπτικοφσ αυτοφσ ρυκμοφσ με τουσ οποιουσ δικάςτθκε και καταδικάςτθκε ο Κφριόσ μασ. ε εφτά – 
οχτϊ ϊρεσ πζραςε από τζςςερα – πζντε δικαςτιρια. Μαςτιγϊκθκε δφο φορζσ ενάντια ςτο Ρωμαϊκό νόμο. 
Κακοποιικθκε, χλευάςτθκε, εξουκενϊκθκε και παραδόκθκε «ίνα ςταυρωκι». «Μιπωσ εγϊ είμαι 
Λουδαίοσ;» λζει ο Πιλάτοσ «το ζκνοσ το ιδικόν ου και οι αρχιερείσ ςε παρζδωκαν εισ εμζ· τι ζκαμεσ;» 
Σι ςυνζβθ; Σι άλλαξε από εκείνθ τθ κριαμβικι είςοδο ςτα Λεροςόλυμα πριν από τζςςερισ μζρεσ; Σότε ςε 
επεφθμοφςαν και τϊρα ηθτοφν τον κάνατό ςου. «ταφρωςζ Σον… ταφρωςζ Σον»…Ζτςι, ρυκμικά. Αυτά τα 
γθπεδικά ςυνκιματα που φωνάηει ο όχλοσ κάκε φορά που ηθτά να εκφορτιςει το ςυςςωρευμζνο του 
μίςοσ.  



«Σουσ μίλθςα για τθν αλικεια. Σουσ μίλθςα και τουσ μαρτφρθςα περί τθσ αμαρτίασ και περί δικαιοςφνθσ 
και περί κρίςεωσ...» το ευαγγζλιο Λωάννθ 8:39,40 όταν ο Κφριοσ κάνει διάλογο με τουσ Λουδαίουσ τουσ 
λζει: «Εάν ιςκε τζκνα του Αβραάμ, τα ζργα του Αβραάμ θκζλετε κάμνει. Σϊρα δε ηθτείτε να με 
κανατϊςετε, άνκρωπον όςτισ ςασ ελάλθςα τθν αλικειαν τθν οποίαν ικουςα παρά του Κεοφ». Επειδι ςασ 
μίλθςα τθν αλικεια γι’ αυτό κζλετε να με ςκοτϊςετε. «εισ είςκε εκ πατρόσ ςασ του Διαβόλου και τασ 
επικυμίασ του πατρόσ ςασ κζλετε να πράττθτε. Εκείνοσ ιτο απ’ αρχισ ανκρωποκτόνοσ, και δεν μζνει εν τθ 
αλθκεία· διότι αλικεια δεν υπάρχει εν αυτϊ· όταν λαλεί το ψεφδοσ εκ των ιδίων λαλεί· διότι είναι 
ψεφςτθσ και ο πατιρ αυτοφ του ψεφδουσ». 
Σουσ είπα όπωσ λζω και ςε ςζνα Πιλάτε ότι θ βαςιλεία μου δεν είναι απ’ αυτόν τον κόςμο. Και επειδι θ 
βαςιλεία μου ζχει μια πθγι που είναι πζρα και ζξω από τον κόςμο αυτό, και προζρχεται από το 
περιβάλλον τθσ αλικειασ του Κεοφ, αυτό τουσ εξόργιςε. Και ο κόςμοσ αγαπά το δικό του… 
το 17ο κεφ. του Λωάννθ και εδάφιο 14 όταν ο Κφριοσ προςεφχεται ςτον Πατζρα για τουσ δικοφσ Σου, για 
τουσ μακθτζσ Σου, για τον λαό Σου, διαβάηουμε: «Εγϊ ζδωκα εισ αυτοφσ τον Λόγον ου· και ο κόςμοσ 
εμίςθςεν αυτοφσ διότι δεν είναι εκ του κόςμου, κακϊσ εγϊ δεν είμαι εκ του κόςμου». Για να μθν 
παραξενευόμαςτε και για να μθν αποροφμε γι’ αυτά τα οποία μασ ςυμβαίνουν ςαν άτομα, ςαν λαό του 
Κεοφ, ςαν εκκλθςία του Λθςοφ Χριςτοφ. Ο κόςμοσ αγαπάει το δικό του. Και το δικό του ανικει ς’ ζνα άλλο 
βαςίλειο που δεν είναι το βαςίλειο τθσ αλικειασ. Εγϊ είμαι Βαςιλιάσ. Αλλά δεν είμαι βαςιλιάσ των 
βαςιλείων που νομίηεισ Πιλάτε. Εγϊ είμαι από ζνα βαςίλειο του οποίου θ πθγι είναι ο ουρανόσ και θ 
αλικεια. Και το βαςίλειο που ηθτοφν οι άνκρωποι και ςτο οποίο ηθτοφςαν να με αναγορεφςουν βαςιλιά 
είναι το βαςίλειο του ςκότουσ και τουσ ψζματοσ. Είναι το βαςίλειο που ζχει βαςιλιά το ατανά, που 
κρφβει τθν Αλικεια και γεννοβολά το ψζμα.  
Και ευχαριςτοφμε τον Κεό γιατί ζκανε ςτθ ηωι μασ μια μετάκεςθ. Από το βαςίλειο αυτό του ςκοταδιοφ 
και του ψζματοσ μασ μετζκεςε ςτο βαςίλειο του φωτόσ και τθσ αλικειασ. «Όςτισ Κεόσ θλευκζρωςεν θμάσ 
εκ τθσ εξουςίασ του ςκότουσ και μασ μετζφερεν εισ τθν βαςιλείαν του αγαπθτοφ αυτοφ Τιοφ». Και όπωσ ο 
Χριςτόσ δεν είχε οφτε είδοσ, οφτε κάλλοσ οφτε είχε κάτι να Σον επικυμιςουμε, κάτι όμορφο, κάτι 
ευχάριςτο, κάτι διαςκεδαςτικό, ζτςι ακριβϊσ και θ βαςιλεία Σου. Δεν ζτυχε κερμισ υποδοχισ από τουσ 
ανκρϊπουσ. Και ο Κεόσ για να επανδρϊςει τθ βαςιλεία Σου, για να γεμίςει ο οίκοσ Σου, κάλεςε γυμνοφσ 
και φτωχοφσ και τυφλοφσ και βεβλαμμζνουσ. Σα μωρά και τα εξουκενθμζνα και τα αδφναμα αυτοφ του 
κόςμου. Σα μθ όντα, για να τα καταςτιςει ςτφλουσ και λίκουσ τιμίουσ ςτθ μεγάλθ του οικοδομι, ςτον 
Άγιο ναό του Κεοφ. Σον ευχαριςτοφμε γι’ αυτό. 
«Θ Βαςιλεία Μου δεν είναι εκ του κόςμου τοφτου». Και πολλοί αναςτζναξαν, μεταξφ αυτϊν και ο Πιλάτοσ, 
με ανακοφφιςθ. Ευτυχϊσ! Ευτυχϊσ που θ βαςιλεία Σου δεν ανικει ςτο δικό μασ τον κόςμο. Ανικει ς’ ζνα 
πνευματικό χϊρο, ς’ ζνα άλλο κόςμο ιδεϊν. Είναι προςωπικό δεδομζνο όπωσ λζνε οι άνκρωποι. Άςε Σον 
να πιςτεφει ό,τι κζλει. Δικό του το κζμα. Κλειςμζνοσ ςτον εαυτό του, ςτθν άποψι του. Ευτυχϊσ, γιατί ζτςι 
είμαςτε ιςυχοι κι ανενόχλθτοι, και μποροφμε να χτίςουμε τα δικά μασ βαςίλεια τθσ ανομίασ, τθσ αδικίασ 
και τθσ αποςταςίασ ςτον πραγματικό, ςτον υλικό τοφτο κόςμο.  
Αλλ’ ο Κφριοσ λζει: «Σϊρα θ βαςιλεία Μου δεν είναι εντεφκεν». Γιατί, ζρχεται ϊρα, και το γνωρίηουμε που 
θ βαςιλεία αυτι θ πνευματικι κα γίνει ορατι και ψθλαφθτι. Κα είναι αιϊνια και ζνδοξθ. Σο βαςίλειο που 
πθγάηει απ’ ευκείασ απ’ τον ουρανό ςφντομα κα ζχει εξουςία ς’ όλο το πρόςωπο τθσ γθσ. Πάνω ςτα 
βαςίλεια όλθσ τθσ γθσ, «οι βαςιλείεσ του κόςμου ζγιναν του Κυρίου και του Χριςτοφ αυτοφ». Και κ’ 
ακοφγονται εκείνα τα ζνδοξα «αλλθλοφια» ςτον ουρανό όπωσ αναφζρεται ςτο 19ο κεφ. τθσ Αποκάλυψθσ 
«και οι βαςιλείεσ του κόςμου κα δοκοφν ςτον Υψιςτο και ςτον λαό του Τψίςτου». «Κα ςυμβαςιλεφςουμε 
μετ’ Αυτοφ» λζει ςτον προφ. Δανιιλ. «Και ο Πιλάτοσ είπε προσ Αυτόν. Λοιπόν βαςιλεφσ είςαι εςφ;» 
Απεκρίκθ ο Λθςοφσ, υ λζγεισ ότι βαςιλεφσ είμαι εγϊ. Εγϊ διά τοφτο εγεννικθν και διά τοφτο ιλκον εισ 
τον κόςμον, διά να μαρτυριςω εισ τθν αλικειαν. Πασ όςτισ είναι εκ τθσ αλθκείασ ακοφει τθν φωνιν μου. 
Λζγει προσ Αυτόν ο Πιλάτοσ, Σι είναι αλικεια;» 
Σι είναι αλικεια; Και λζνε οι άνκρωποι υπάρχει απόλυτθ αλικεια; Ζχουμε αμφιβολίεσ... Θ αλικεια λζνε 
πολλοί, όπωσ και θ θκικι, είναι ςχετικι. Είναι οι άνκρωποι, είναι τα πολιτικά ςυςτιματα που 
καταςκεφαηαν τθν Αλικεια. Είναι οι ιδιορρυκμίεσ κάκε εποχισ και κάκε κουλτοφρασ που κακορίηουν τι 
είναι αλθκινό. Και κακορίηουν τθν θκικι τθσ κάκε εποχισ, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι ζχει πραγματικά 
αξία…Είναι θ αλικεια αντικειμενικι ι υποκειμενικι; Ι ο κάκε ζνασ από εμάσ ζχει δικαίωμα να ζχει τθ 
δικι του αλικεια και όλεσ οι απόψεισ όπωσ μασ λζνε είναι ιςότιμεσ; Όλεσ οι κρθςκείεσ ζχουν μζροσ και 



κομμάτι από τθν πίτα που λζγεται αλικεια; Ποιοι είςαςτε εςείσ που ιςχυρίηεςτε ότι ζχετε όλθ τθν 
αλικεια; 
Κι εδϊ αναφερουν ςε ακαδθμαϊκοφσ κφκλουσ μια παραβολι. Για ζναν ελζφαντα και πζντε τυφλοφσ. Είναι 
πζντε άνκρωποι τυφλοί που ψθλαφοφν τον ελζφαντα. Δεν ξζρουν τι είναι αυτό το ηϊο. Δεν το ζχουν δει 
ποτζ τουσ. Ζνασ κρατά τθν προβοςκίδα του. Σι είναι αυτό που κρατάσ. Λζει είναι φίδι. Άλλοσ κρατά τθν 
ουρά του. Σι είναι αυτό που κρατάσ; Ζιναι ςκοινί. Άλλοσ ακουμπά τουσ χαυλιόδοντεσ. Σι είναι αυτό; Είναι 
ξίφοσ. Άλλοσ ακουμπά ςτθ ράχθ του. Σι είναι αυτό; Είναι τοίχοσ. Άλλοσ ακουμπά ςτα πόδια του. Σι είναι 
αυτό; Είναι δζντρο. 
Κακζνασ ζχει ζνα κομμάτι απ’ τθν πραγματικότθτα. Αλλ’ θ πραγματικότθτα διαφζρει πολφ απ’ αυτό που ο 
κάκε τυφλόσ ζχει ψθλαφίςει. Ζτςι λζνε είναι και θ αλικεια. Κατά μζροσ γνωρίηουμε. Δεν μποροφμε να 
γνωρίηουμε τθν αλικεια ςτθν πλθρότθτά τθσ. Μιπωσ δεν μποροφμε να γνωρίςουμε κακολου τθν 
αλικεια; Μςωσ και να μθν υπάρχει αλικεια, να είναι κρυμμζνθ κι εμείσ ατελείσ και αδφναμοι. Πωσ να 
βροφμε τθν αλικεια;  Αυτι θ ςφγχυςθ καταλιγει ςτισ μζρεσ μασ δυςτυχϊσ ςε μια προκλθτικι αδιαφορία 
για τθν Αλικεια. ε μια χϊρα του δυτικοφ κόςμου ζκαναν γκάλοπ  με δφο ερωτιματα. Ποιο είναι το 
μεγαλφτερο πρόβλθμα των νζων ςιμερα; Θ άγνοια ι θ αδιαφορία; Και θ απάντθςθ ιταν οφτε ξζρω, οφτε 
με ενδιαφζρει! Μοιάηει αςτείο, μοιάηει ςαν ανζκδοτο. Κι όμωσ αυτι ιταν θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 
απαντιςεων. 
Όμωσ είναι ανάγκθ να γνωρίςουμε τθν Αλικεια. Ζχουμε ανάγκθ να πάρουμε απάντθςθ ςε όλα τα βαςικά 
ερωτιματα τθσ ηωισ. Κι ζνα πρϊτο και κυρίαρχο βαςικό ερϊτθμα είναι αυτό τθσ προζλευςθσ. Από ποφ 
είμαςτε; Από ποφ προζκυψε ο κόςμοσ; Σι ςυνζβθ; Χρειαηόμαςτε απάντθςθ. Ζνα δεφτερο ερϊτθμα. Ποιοι 
τελικά είμαςτε; Σι είμαςτε εμείσ οι άνκρωποι; Σο γνωςτό πρόβλθμα τθσ ταυτότθτασ. Άλλοι μασ λζνε ότι 
είμαςτε εξελιγμζνθ μορφι πικικων. Άλλοι λζνε ότι είμαςτε DNA. υνοκιλευμα αμινοξζων. Άλλοι λζνε 
είμαςτε ό,τι τρϊμε. Και κακθμερινά ςυηθτιςεισ τι πρζπει να φάμε, πωσ πρζπει να το φάμε. Επιςθσ, 
εχουμε ανάγκθ να πάρουμε απάντθςθ για το νόθμα τθσ φπαρξισ μασ. Γιατί είμαςτε εδϊ; Γιατί είμαςτε ς’ 
αυτι τθν κατάςταςθ που βριςκόμαςτε, εμεισ οι άνκρωποι, ςαν ανκρωπότθτα; Ζχουμε ανάγκθ τζλοσ να 
μάκουμε για τον προοριςμό μασ. Που κα καταλιξουμε; Φτάνουμε 70,80,90 χρόνων και δεν μποροφμε να 
δϊςουμε απάντθςθ αλλά μόνο ςαν τα άλογα ηϊα, αν μποροφςαν κι αυτά να μιλιςουν. Και αν δϊςουμε 
απάντθςθ ς’ αυτά τα ερωτιματα τότε, μόνον τότε κα μπορζςουμε ν’ απαντιςουμε και ς’ ζνα άλλο 
ερϊτθμα. Σο ερϊτθμα τθσ θκικισ. Πωσ λοιπόν τϊρα πρζπει να ηιςουμε; Με ποιουσ κανόνεσ; Με ποιεσ 
αρχζσ αφοφ ξζρουμε ποιοι είμαςτε, ξζρουμε από ποφ ερχόμαςτε, ξζρουμε που πθγαίνουμε. Μόνο τότε 
μποροφμε να ζχουμε ςωςτι και ςίγουρθ απάντθςθ. 
Κι ενϊ οι άνκρωποι προςποιοφνται ότι δεν τουσ ενδιαφζρει θ αλικεια, ότι δεν τουσ ενδιαφζρει αν 
υπάρχει κάποια ςτακερι πραγματικότθτα πζρα κι ζξω από εμάσ, αν υπάρχει Κεόσ, αν υπάρχουν αιϊνιεσ 
θκικζσ αξίεσ, εν τοφτοισ απαιτοφν ςε κάκε τουσ βιμα να τουσ λζνε τθν αλικεια. Ηθτάμε και ηθτοφν τθν 
αλικεια από τουσ γιατροφσ. το κζμα τθσ υγείασ. Να μου πουν τθν αλικεια. Σι ζχω. Σι πρζπει να κάνω. 
Ζχω ελπίδεσ να ηθςω, δεν ζχω ελπίδεσ, τι πικανότθτεσ ζχω; Να μου πουν τθν αλικεια. Να μθ μου τθν 
κρφψουν. Ηθτοφν τθν αλικεια οι ςφηυγοι από τισ ςυηφγουσ. Και το αντίςτροφο. Ποιόσ ςφηυγοσ ανζχεται, 
κζλει, του αρζςει, να του λζνε ψζματα; Ηθτοφν οι γονείσ από τα παιδιά τουσ να τουσ πουν τθν αλικεια. 
Που ιταν, με ποιουσ ιταν, που πιγαν, πωσ πζραςαν; Και τα παιδιά όμοια ηθτοφν τθν αλικεια απ’ τουσ 
γονείσ. Απαιτουμε τθν αλικεια απ’ τισ εταιρείεσ των τροφίμων. Ακοφμε τόςα για τρόφιμα νοκευμζνα, με 
δθλθτιρια, με τοξίνεσ. Πζραςαν από ζλεγχο; Δεν πζραςαν; Γιατί μασ το κρφβουν; Σεράςτιεσ ςυηθτιςεισ. 
Ηθτοφν τθν αλικεια από τισ εταιρείεσ φαρμάκων. Είναι αυτό το φάρμακο που λζει ςτο κουτί; Ζχει 
παρενζργειεσ; Σι κα μου ςυμβεί; Να το πάρω, να μθ το πάρω; Μιπωσ ζχει λιξει; Ηθτάμε τθν αλικεια απ’ 
τα ςυγκοινωνιακά μζςα. Κα μασ πάνε με αςφάλεια ςτον τον προοριςμό μασ; Ζχει γίνει τεχνικόσ ζλεγχοσ… 
Γίνεται ζνα αεροπορικό δυςτφχθμα. Κανείσ δεν πεταει πια μ’ αυτι τθν εταιρεία. Ηθτάνε τθν αλικεια. Σι 
ςυνζβθ, τι ζγινε, γιατί ζγινε αυτό το ατφχθμα; Ηθτάμε τθν αλικεια από τισ τράπεηεσ, από δαςκάλουσ, από 
πολιτικοφσ, από τα δικαςτιρια. Να λάμψει θ αλικεια, να βγει ορκι κρίςθ. Ακόμθ κι απ’ αυτοφσ τουσ 
οδικοφσ ςθματοδότεσ κελουμε να μασ πουν τθν αλικεια. Είναι αφφλακτθ διάβαςθ; Δεν είναι; Κα περάςει 
το τρζνο; Οδθγεί αυτόσ ο δρόμοσ εκεί που γράφει θ πινακίδα; Ηθτάμε τθν αλικεια ςε κάκε μασ βιμα. Δεν 
μποροφμε να ηιςουμε χωρίσ τθν αλικεια. Κι όμωσ οι άνκρωποι προςποιοφνται ότι δεν τουσ ενδιαφζρει θ 
αλικεια, αν υπάρχει αλικεια, δεν υπάρχει αλικεια, εμείσ τθ φτιάχνουμε τθν αλικεια...! Και όταν μια 
κοινωνία ζχει ζλλειμμα αλικειασ φτάνει ςτθν κατάντια που διαβάηουμε ςτον προφιτθ Θςαΐα 59:13. Όταν 



ο προφιτθσ του Κεοφ ρίχνει μια ματιά ςτθν κοινωνία γφρω του και με ζνα λυγμό διαπιςτϊνει: 
«Παρζβθμεν και εψεφςκθμεν προσ τον Κφριον, και απεμακρφνκθμεν από όπιςκεν του Κεοφ θμϊν· 
ελαλιςαμεν άδικα και ςταςιαςτικά, ςυνελάβομεν και επροφζραμεν εκ τθσ καρδίασ λόγουσ ψεφδουσ. Και 
θ κρίςισ εςτράφθ οπίςω, και θ δικαιοςφνθ ίςταται μακράν... διότι  θ Αλικεια ζπεςεν εν τθ οδϊ, και θ 
ευκφτθσ δεν δφναται να ειςχωριςει. Ναι εξζλιπεν θ αλικεια· και ο εκκλίνων από του κακοφ γίνεται 
κιραμα». 
Σο ηιςαμε ζντονα τον τελευταίο καιρό. Εξζλιπε θ δικαιοςφνθ, θ κρίςθ ςτράφθκε πίςω, οπιςκοδρόμθςε. 
Και αυτό διότι θ Αλικεια ζπεςε ςτθν οδό, ποδοπατθκθκε, καταφρονθκθκε… Γιατί χρεοκόπθςε, γιατί 
εξζλιπε θ Αλικεια. Όλα αυτά τα κλιβερα φαινομενα γφρω μασ δεν ζγιναν ξαφνικά. Δεν ζτυχε να γίνουν. 
Βάλτε μια επικεφαλίδα. Εξζλιπε θ Αλικεια και ζπεςε εν τθ οδϊ. Μια καταπλθκτικι μαγνθτικι τομογραφία 
τθσ κοινωνίασ μασ, του κόςμου μασ, τθσ πραγματικότθτασ γφρω μασ. 
Γι’ αυτό λζει ο Κφριοσ «Εγϊ, διά τοφτο εγεννικθν και διά τοφτο ιλκον εισ τον κόςμον, διά να μαρτυριςω 
εισ τθν αλικειαν»(Λωάννθσ ιθϋ 37). Και για τοφτο γεννικθκα, ενανκρϊπθςθ, ενςάρκωςθ, αλλά και για τον 
ίδιο λόγο ζφυγα από τθν αγκαλιά, από τον κόλπο του Πατζρα. Για να μαρτυριςω για τθν αλικεια. Ιρκα 
από τθν αιωνιότθτα και μπικα ςτο χρόνο και ςτο χϊρο  μ’ζνα ςκοπό.  Να μαρτυριςω για τθν αλικεια…   
Θ διδαςκαλία Σου, τα καφματά Σου, τα αγακοποιά ζργα του ελζουσ Σου, ο Λυτρωτικόσ Σου κάνατοσ 
ακόμα, κι αυτι θ ζνδοξθ Ανάςταςθ, ζχουν μια επικεφαλίδα κι ζναν κοινό παρονομαςτι. Αλικεια.«Πλιρθσ 
χάριτοσ και αλθκείασ»(Λωάννθσ αϋ 14). 
τθν εκκλθςία των Λαοδικζων ςτθν Αποκάλυψθ ο Κφριόσ μασ απευκφνεται ωσ εξισ:«Εγϊ είμαι ο Αμιν. Ο 
Μάρτυσ ο πιςτόσ και Αλθκινόσ». Ο αξιόπιςτοσ. Μζςα ςτθν Καινι Διακικθ θ λζξθ «Αμιν» αναφζρεται 129 
φορζσ. Πολλζσ φορζσ ακοφςτθκε από το ςτόμα του Κυρίου μασ «Αμιν, αμιν λζγω υμίν». Αλικεια, 
αλικεια ςασ λζω, ιρκα να μαρτυριςω για τθν αλικεια.  Κάκε Σου λζξθ, κάκε Σου ανάςα, κάκε Σου 
βθματιςμόσ ιταν μια λζξθ: Αλικεια. Και θ μαρτυρία του Κυρίου μασ είναι αλθκινι, αυκεντικι, αξιόπιςτθ. 
Σι είναι λοιπόν αλικεια; Μποροφμε με πολφ ςεβαςμό να απαντιςουμε ςτον Πιλάτο: Αλικεια είναι θ 
ςυνεπισ, θ ακριβισ, θ πιςτι περιγραφι τθσ πραγματικότθτασ. Μποροφμε να γνωρίςουμε τθν αλικεια;  
«Ζλεγε λοιπόν ο Λθςοφσ προσ τουσ Λουδαίουσ τουσ πιςτεφςαντασ εισ Αυτόν: Εάν ςείσ μείνθτε εν τω λόγω 
τω Εμϊ, είςκε αλθκϊσ μακθταί Μου.  Και κζλετε γνωρίςει τθν αλικειαν, και θ αλικεια κζλει ςασ 
ελευκερϊςει» (Λωάννθσ θϋ 32). 
Ο Λόγοσ Μου είναι θ αλικεια. Και αν μείνετε ςτο Λόγο Μου, κα γνωρίςετε τθν αλικεια και τθν 
απελευκερωτικι δφναμθ τθσ αλικειασ. το Λωάννθσ ιηϋ17, απευκυνόμενοσ ςτον Πατζρα,  λζει ο Κφριοσ:    
«Αγίαςον αυτοφσ εν τθ αλθκεία ου. Ο Λόγοσ ο ιδικόσ ου είναι  αλικεια». Και ςτο Λωάννθσ ισϋ13, 
μιλϊντασ για το Άγιο Πνεφμα, τον Παράκλθτο, το Πνεφμα τθσ αλθκείασ, μασ λζει: «Όταν δε ζλκθ Εκείνοσ, 
το Πνεφμα τθσ αλθκείασ, κζλει ςασ οδθγιςει εισ πάςαν τθν αλικειαν». Άρα θ αλικεια δεν είναι κάτι που 
επινοοφν οι άνκρωποι και/ι το καταςκευάηουν, δεν είναι παροδικι, ςχετικι και μερικι, αλλά είναι 
απόλυτθ, αιϊνια και διαχρονικι. Κα ςασ οδθγιςει το Πνεφμα το Άγιο από το χζρι «εισ πάςαν τθν 
αλικειαν». Ακόμθ κι αυτι θ ςωτθρία διά του αίματοσ του Λθςοφ Χριςτοφ δεν είναι τίποτ’ άλλο από τθν 
επίγνωςθ τθσ αλικειασ. Ο Κεόσ «κζλει να ςωκϊςι πάντεσ οι άνκρωποι, και να ζλκωςιν εισ επίγνωςιν τθσ 
αλθκείασ»( Α’ Σιμόκεον  β’ 4). 
Μζςα από τουσ μθχανιςμοφσ του αίματοσ του Λθςοφ Χριςτοφ, με τθν αναγζννθςθ και τθν ενζργεια του 
Λόγου του Κεοφ εν Πνεφματι Αγίω, ζρχεται το καταςτάλαγμα, θ επίγνωςθ τθσ αλικειασ. Άρα λοιπόν το 
Ευαγγζλιο του Κεοφ, το Ευαγγζλιο του Λθςοφ Χριςτοφ, το Ευαγγζλιο τθσ χάριτοσ, το Ευαγγζλιο τθσ 
ςωτθρίασ δεν είναι απλά ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ ηωισ. Σο Ευαγγζλιο ιςχυρίηεται ότι αποκαλφπτει τθν 
αλικεια. Σο Πνεφμα το Άγιο οδθγεί ςτθν αλικεια. Και θ αλικεια είναι ο Λδιοσ ο Λθςοφσ Χριςτόσ. 
Σι είναι αλικεια; Η αλικεια είναι απόλυτθ, παγκόςμια και μοναδικι. Δεν δζχεται διπλζσ ερμθνείεσ. Αν 
κάτι είναι αλθκζσ, είναι και ςιμερα και αφριο, και εδϊ και ςτθν Λνδία και ςτθν Αμερικι. Δφο και δφο 
κάνουν τζςςερα και εδϊ και ςτθν Λνδία και ςτθν Κίνα, και χκεσ και ςιμερα και αφριο. Ο Λθςοφσ Χριςτόσ 
λζει: «Εγϊ είμαι θ οδόσ», θ μοναδικι, θ απόλυτθ, «και θ αλικεια, και θ ηωι. Ουδείσ ζρχεται προσ τον 
Πατζρα, ειμι δι Εμοφ» (Λωάννθσ ιδϋ 6). Και ο απ. Πζτροσ το τονίηει : «Και δεν υπάρχει δι’ ουδενόσ άλλου θ 
ςωτθρία, διότι οφτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομζνον μεταξφ των ανκρϊπων, διά τουοποίου 
πρζπει να ςωκϊμεν.» (Πράξεισ Αποςτόλων δϋ 12 ). 
Θ εποχι μασ ζχει ζνα χρωματιςμό πλουραλιςτικό. Πολλοί και πολλά ςτζκονται παράλλθλα και ιςότιμα και 
διεκδικοφν μερίδα από τθν πίτα τθσ αλικειασ.  Θ ίδια νοοτροπία επικρατοφςε και τθν εποχι που 



γράφτθκαν και οι Επιςτολζσ τθσ Καινισ Διακικθσ και τα Ευαγγζλια. Ο απ. Παφλοσ ςτθν Α’Κορινκίουσ θ’ 4,  
λζει για τθν κοινωνία εκείνθ τθσ Κορίνκου, που ιταν ςτο ζπακρο πλουραλιςτικι. Θ Κόρινκοσ τα χωροφςε 
όλα. «Εξεφρομεν ότι το είδωλον είναι ουδζν εν τω κόςμω, και ότι δεν υπάρχει ουδείσ άλλοσ Κεόσ ειμι εισ. 
Διότι αν και ιναι λεγόμενοι κεοί, είτε εν τω  ουρανϊ είτε επί τθσ γθσ (κακϊσ και είναι κεοί πολλοί,  και 
κφριοι πολλοί), αλλ’ εισ θμάσ είναι εισ Κεόσ ο Πατιρ, εξ ου τα πάντα, και θμείσ εισ Αυτόν. Και εισ Κφριοσ 
Λθςοφσ Χριςτόσ, δι’ ου τα πάντα, και θμείσ δι’ Αυτοφ».  Αυτό τα περικλείει όλα.  Δεν υπάρχει άλλο 
περικϊριο. 
Η αλικεια δεν εξαρτάται από το πόςοι άνκρωποι και με πόςο ηιλο τθν πιςτεφουν και τθν αποδζχονται, 
οφτε από τα όποια ειλικρινι τουσ αιςκιματα. 
Κάποτε οι άνκρωποι πίςτευαν ότι θ Γθ είναι επίπεδθ. Αυτό όμωσ δεν άλλαηε τθν αλικεια για τθ Γθ. Θ Γθ 
είναι ςφαιρικι.                                                                                                                                                                            
Και ςιμερα, αν κάποιοι άδολα, με αγνι καρδιά, με ηιλο και ειλικρινι αιςκιματα πιςτεφουν ότι θ Γθ είναι 
επίπεδθ, αυτό δεν κ’ αλλάξει τθν αλικεια για τθ Γθ. «Επειδι αν τινεσ δεν επίςτευςαν, τι εκ τοφτου; 
Μιπωσ θ απιςτία αυτϊν κζλει καταργιςει τθν πίςτιν του Κεοφ; Μθ γζνοιτο.  Αλλ’ ζςτω ο Κεόσ αλθκισ, 
πασ δε άνκρωποσ ψεφςτθσ» (Ρωμαίουσ γ’ 3-4). Εδϊ βλζπουμε τθν αντιπαράκεςθ: Θ αλικεια και το ψζμα. 
Ο Κεόσ, θ μόνθ, θ απόλυτθ αλικεια. Και αν κάποιοι λίγοι ι πολλοί δεν πιςτεφουν, μιπωσ κα καταργθκεί ο 
αλθκισ Κεόσ; Κα αυτοκαταργθκεί; «Να αρνθκι Εαυτόν δεν δφναται»(Β’Σιμ.2:13). 
Η αλικεια, και αυτό ζχει πρακτικι αξία, δεν υπόκειται ςε κανζνα ανκρώπινο βζτο. Δεν υπακοφει ςε 
καμιά αρχι πλειοψθφίασ και ςε κανζνα δθμοκρατικό ιδεϊδεσ. Σον Λθςοφ Χριςτό δεν Σον εξζλεξαν οι 
άνκρωποι Βαςιλζα. Κυμθκείτε όταν ζκρεψε με τουσ πζντε άρτουσ και τα δφο ψαράκια πζντε χιλιάδεσ 
ψυχζσ. Κζλθςαν να Σον κάνουν βαςιλιά, ζναν από τουσ βαςιλιάδεσ αυτοφ του κόςμου. Όμωσ Αυτόσ 
αρνικθκε, απζρριψε, απζκρουςε, αποςφρκθκε. τον β’ Ψαλμό ο Πατζρασ Κεόσ διακθρφςςει: «Αλλ’ Εγϊ 
ζχριςα τον Βαςιλζα μου επί ιϊν, το όροσ το άγιόν Μου». Εγϊ Σον ζχριςα, όχι εςείσ, οι ψεφτεσ. Και ο 
Απόςτολοσ Πζτροσ τθν θμζρα τθσ Πεντθκοςτισ επιςθμαίνει: «Βεβαίωσ λοιπόν ασ εξεφρθ  πασ ο οίκοσ τοφ 
Λςραιλ, ότι ο Κεόσ Κφριον και Χριςτόν ζκαμεν Αυτόν τοφτον τον Λθςοφν, τον οποίον ςεισ εςταυρϊςατε.» 
(Πράξεισ Αποςτόλων β’ 36).  Αυτόν που εςείσ ηυγίςατε και αξιολογιςατε για τα ςκουπίδια και για το 
ςταυρό του Γολγοκά, Αυτόν ο Κεόσ Σον ζχριςε Βαςιλζα επάνω ςτο Άγιο όροσ Σου, τθ ιϊν, τθν πόλθ τθσ 
ειρινθσ…! 
Δεν είναι οι άνκρωποι επομζνωσ που αποφαςίηουν για τθν αλικεια. Ακόμθ και θ Εκκλθςία πρζπει να το 
προςζξει αυτό, ςτο κζμα των αρετϊν, των χαριςμάτων και των καρπϊν του Αγίου Πνεφματοσ. Δεν μπαίνει 
κανζνα ςτοιχείο του καρποφ του Πνεφματοσ πάνω και ζξω από τθν αλικεια. Ακόμθ και θ αγάπθ, που 
κεωρείται θ κορυφαία από τισ αρετζσ, είναι δεμζνθ με τθν αλικεια. Ο Λόγοσ του Κεοφ λζει «αλθκεφοντεσ 
εν αγάπθ». Και «θ αγάπθ ςυγχαίρει εισ τθν αλικειαν». 
Θ Εκκλθςία, μζςα ςτθν οποία ενεργοφνται χαρίςματα και διακονίεσ, ζχει μια ςτακερι βάςθ.  Είναι «ο 
ςτφλοσ και το εδραίωμα τθσ αλθκείασ»(ΑϋΣιμόκεον γϋ 15). Είναι αυτι που κα ςτθρίξει, που κα 
υπεραςπιςτεί, που κα κρατιςει ψθλά το ςφνολο των αλθκειϊν του Κεοφ. 
Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό που ζχει θ αλικεια είναι ότι αποκλείει το αντίκετό τθσ. Αποκλείει το ενδιάμεςο. 
Τπάρχει διαχωριςμόσ. Τπάρχει το λανκαςμζνο. Τπάρχει το ψευδζσ. Δυςτυχϊσ ςτισ μζρεσ μασ ζχει γίνει 
ανάμειξθ τθσ αλικειασ με το ψζμα, υπάρχουν πολλζσ λεγόμενεσ «γκρίηεσ ηϊνεσ». 
Ζνασ ιςχυριςμόσ είναι ι αλθκινόσ ι ψευδισ. Δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αλθκισ και ψευδισ. Δφο 
αντίκετοι ιςχυριςμοί δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και οι δφο αλθκείσ. Δφο κοςμοκεωρίεσ αντίκετεσ, 
δφο κρθςκείεσ που διδάςκουν αντίκετα πράγματα δεν μπορεί να είναι και οι δφο αλθκείσ.                                
Για παράδειγμα, το Λςλάμ διδάςκει ότι ο Λθςοφσ Χριςτόσ οφτε πζκανε και φυςικά ότι οφτε και αναςτικθκε. 
Διότι δεν είναι δυνατόν ο Προφιτθσ του Κεοφ, όπωσ Σον κεωροφν, να κακοποιείται από τουσ ανκρϊπουσ. 
Οφτε είναι δυνατόν να επιτρζπει ο Κεόσ να Σον φτφνουν, να Σον μαςτιγϊνουν, να Σον χλευάηουν, να Σον 
κοροϊδεφουν, να Σον βλαςφθμοφν. Είναι αδιανόθτο, Για το Χριςτιανιςμό όμωσ είναι θ βάςθ τθσ αλικειασ, 
θ βάςθ τθσ ςωτθρίασ. Πζκανε για τισ αμαρτίεσ μασ και αναςτικθκε για τθ δικαίωςι μασ. Άρα, λοιπόν, δφο 
αντίκετεσ διδαςκαλίεσ πάνω ς’ αυτό το ηωτικό κζμα δεν μπορεί να είναι και οι δφο αλθκείσ. Δεν μπορεί 
να υπάρχει κάποιοσ μζςοσ όροσ, δεν μπορεί να υπάρχει ιςοτιμία ι ςυμψθφιςμόσ ςτθν αλικεια. 
Κυμθκείτε τθν πρϊτθ εντολι: “Εγϊ είμαι ο Κφριοσ ο Κεόσ ςου”. Επειδι λοιπόν “Εγϊ είμαι ο Κφριοσ ο 
Κεόσ ςου”, δεν κα ζχεισ άλλουσ κεοφσ εκτόσ από Μζνα. Αποκλείεται το αντίκετο. Τπάρχει το αλθκινό – 
υπάρχει το κίβδθλο. 



Ο Κφριοσ κζτει μπροςτά μασ τθ ςτενι πφλθ και τθν τεκλιμμζνθ οδό, που οδθγεί ςτθ ηωι. Γιατί δίπλα 
υπάρχει το ψεφτικο. Θ άρνθςθ, θ πλατιά πφλθ και θ ευρεία οδόσ, που όμωσ δεν οδθγεί ςτον ίδιο ςτόχο. 
Οδθγεί ςτθν απϊλεια. Μιπωσ υπάρχει κάποιοσ ενδιάμεςοσ δρόμοσ;  Μιπωσ υπάρχει κάποιοσ 
παράδρομοσ, που να πθγαίνουμε πότε από δω και πότε από κει, οφτε εδϊ οφτε εκεί; Δεν υπάρχει. « Δεν 
δφναςκε να δουλεφετε δφο κυρίουσ. Δεν δφναςκε να δουλεφετε Κεόν και Μαμμωνά» ( Ματκαίοσ σϋ 24 ). 
Και ο προφιτθσ Θλίασ ςτο όροσ Κάρμθλο ανάμεςα ςτο λαό και ςτουσ προφιτεσ του Βάαλ κάνει μια 
πρόςκλθςθ: Εκλζξατε ςιμερα ποιον κα δουλεφετε. Εάν ο Κφριοσ είναι ο Κεόσ ακολουκείτε τον Κφριο. Εάν 
όμωσ ο Βάαλ είναι κεόσ, ακολουκείτε τον Βάαλ. Δεν μπορείτε να χωλαίνετε μεταξφ δφο φρονθμάτων. (Αϋ 
Βαςιλζων ιθϋ 21 ) . Λίγο εδϊ, λίγο εκεί. Πότε εδϊ, πότε εκεί. Θ αλικεια δεν αναμειγνφεται.  Δεν κάνει 
προςμείξεισ με το ψζμα. Δεν κάνει ενϊςεισ με το ψζμα. Τπάρχουν κάποια ςτοιχεία, κάποια μζταλλα, τα 
λεγόμενα ευγενι. Αυτά, επειδι ζχουν τθν εξωτερικι τουσ ςτιβάδα ςυμπλθρωμζνθ με θλεκτρόνια, δεν 
ενϊνονται με άλλα ςτοιχεία. Σο πιο γνωςτό απ’ αυτά είναι το χρυςάφι Σο χρυςάφι παραμζνε ιαναλλοίωτο 
χιλιάδεσ χρόνια, γιατί δεν ενϊνεται οφτε με το υδρογόνο τθσ ατμόςφαιρασ, οφτε με τθν υγραςία, οφτε με 
το οξυγόνο, οφτε με τίποτ’ άλλο Και παραμζνει ατόφιο. Ανοίγουν οι αρχαιολόγοι τάφουσ χιλιάδων χρόνων 
και το χρυςάφι λάμπει. Αυτό είναι θ αλικεια. Είναι χρυςάφι. Δεν κάνει ενϊςεισ, δεν κάνει προςμείξεισ. 
«Εγϊ  διά τοφτο εγεννικθν και  διά τοφτο ιλκον εισ τον κόςμον, διά να μαρτυριςω εισ τθν αλικειαν.  Πασ 
όςτισ είναι εκ τθσ αλθκείασ, ακοφει τθν φωνιν Μου» ( Λωάννθσ ιθϋ 37 ). Ποιοσ είναι εκ τθσ αλθκείασ; Σο 
είπε ο Κφριοσ: αυτόσ που ακοφει τθ φωνι Σου. Αυτόσ που προςζχει και ςζβεται τα λόγια του Κεοφ. Πάλι 
ςτο Λωάννθσ θ’ 45-47 διαβάηουμε: «Εγϊ δε διότι λζγω τθν αλικειαν, δεν Με πιςτεφετε. Σισ από ςασ Με 
ελζγχει περί αμαρτίασ; Εάν δε  αλικειαν λζγω, διά τι ςεισ δεν Με πιςτεφετε; Όςτισ είναι εκ του Κεοφ, τουσ 
λόγουσ του Κεοφ ακοφει». 
το γ’ κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λωάννθ μασ λζει το Πνεφμα το Άγιο ότι δεν είναι γνωςιολογικό  το 
πρόβλθμα, ϊςτε να μθ μπορεί κάποιοσ να γνωρίςει τθν αλικεια… αλλά είναι θκικό…. Σο φωσ, θ αλικεια 
ξεςκεπάηει τα ανικικα ζργα των ανκρϊπων. Σο φωσ, θ αλικεια δθλαδι, ιρκε ςτον κόςμο, αλλά οι 
άνκρωποι αγάπθςαν το ςκοτάδι περιςςότερο από το φωσ… γιατί τα ζργα τουσ ιταν πονθρά. Επειδι 
όποιοσ πράττει φαφλα, μιςεί το φωσ και δεν ζρχεται ςτο φωσ για να μθν ελεγχκοφν τα ζργα του.( Λωάννθσ 
γϋ 19,20 ). 
Και ςτο α’ κεφάλαιο τθσ προσ Ρωμαίουσ επιςτολισ, όταν ο Απόςτολοσ Παφλοσ κάνει μια ανάλυςθ τθσ 
ανκρϊπινθσ Λςτορίασ, μασ αποκαλφπτει ότι οι άνκρωποι γνϊριςαν τθν αλικεια. Ο Κεόσ φανζρωςε τθ 
δόξα Σου μζςα ςτθ Δθμιουργία και ζβαλε ςθματοδότεσ που μποροφςαν να οδθγιςουν τουσ ανκρϊπουσ 
και να τουσ δείξουν ποφ να αναηθτιςουν το ολοκλιρωμα τθσ αλικειασ. Αλλά εκείνοι ζκαναν κάτι πονθρό. 
Κατακράτθςαν τθν αλικεια εν αδικία.( Ρωμαίουσ αϋ 18 ). Όπωσ ζνα ελατιριο το πιζηεισ, το ςυμπιζηεισ 
και το κρατάσ ςυςπειρωμζνο, ενϊ αυτό απειλεί να τιναχτεί και να ςε τινάξει και ςζνα, ζτςι και οι 
άνκρωποι κατακράτθςαν τθν αλικεια…! Και αυτό αποτζλεςε μια παγκόςμια αδικία εναντίον του Κεοφ 
και επζφερε τθν οργι Σου. Και μάλιςτα ζφταςαν ςε κάποιο ςθμείο να κλειδϊςουν τθν αλικεια κάτω ςτα  
υπόγεια. Κι όταν τθν αιςκάνκθκαν αρκετά απειλθτικι τθν «αντάλλαξαν με το ψζμα»(εδάφιο 25). Είναι οι 
άνκρωποι που αγάπθςαν το ψζμα και το ςκοτάδι. Αυτι είναι θ κατάςταςθ του κόςμου μασ… 
Ο Λθςοφσ Χριςτόσ μπροςτά ςτον Πιλάτο δεν ιταν απλά ζνασ μάρτυρασ τθσ αλικειασ. Ιταν θ ίδια θ 
Αλικεια, που τον κοίταηε κατάματα. Σο Α και το Ω. Σο ολοκλιρωμα τθσ πραγματικότθτασ του Κεοφ. Ο 
αλθκινόσ Κεόσ και θ ηωι θ αιϊνια. 
Ασ προςπακιςουμε να κυμθκοφμε πάλι τθν παραβολι με τον ελζφαντα. Τπάρχει άραγε κάποιοσ που κα 
μποροφςε να τον πει πραγματικά με το όνομά του; Βζβαια, αυτόσ ο οποίοσ ζβλεπε, αυτόσ ο οποίοσ ιταν 
ςε μια τζτοια κζςθ με ανοιχτά μάτια που να αναγνωρίςει και να πει τθν πραγματικότθτα με τ’όνομά τθσ, 
που κα μποροφςε να δϊςει ακριβι περιγραφι τθσ πραγματικότθτασ. Που να μαρτυριςει για τθν αλικεια. 
Και ο Λθςοφσ Χριςτόσ ιρκε για να μασ ανοίξει τα μάτια. Ιρκε να κάνει εγχείρθςθ ςτθσ ψυχισ μασ τα μάτια 
για να γνωρίςουμε και τθν αλικεια και τον Αλθκινό. Ιρκε από το περιβάλλον του Πατζρα. Από κει που 
υπάρχει άπλετθ και κακαρι κζα τθσ πραγματικότθτασ. Ο Λθςοφσ Χριςτόσ ιρκε να μασ απαντιςει ςτα 
μεγάλα υπαρξιακά ερωτιματα… Από ποφ ιρκαμε; «Πάντα εξ Αυτοφ, δι’ Αυτοφ και εισ Αυτόν»(Ρωμαίουσ 
ιαϋ 36). Και οι ουρανοί διθγοφνται ποιοσ είναι ο Δθμιουργόσ και γιατί ζγιναν όλ’ αυτά. Για τθ δόξα του 
Κεοφ. Ποιοι είμαςτε; Τι είμαςτε;  Από χϊμα και πνεφμα. Όχι βζβαια κάτι παραπάνω από κτινθ, αλλά 
ολίγον τι κατϊτεροι των αγγζλων (Ψαλμόσ θϋ 5) και μάλιςτακατ’ εικόνα και ομοίωςθ Κεοφ. 



Γιατί είμαςτε ς’ αυτι τθν κατάςταςθ που είμαςτε; Γιατί ο Κεόσ κζλει να “φζρει ςτθ δόξα πολλοφσ υιοφσ” 
(Εβραίουσ βϋ 10). Και ο ςκοπόσ Σου και θ ευχαρίςτθςι Σου και θ τρυφι Σου ιταν να ζχει παρζα και 
κοινωνία και ςυντροφιά «μετά των υιϊν των ανκρϊπων». Αλλά ιρκε θ πτϊςθ, ακολοφκθςε θ απόρριψθ, 
θ απομάκρυνςθ, θ φκορά και ο κάνατοσ.  Και εάν ςκφψουμε ςτθν αλικεια, ςτο Λόγο του Κεοφ,  κα 
πάρουμε απάντθςθ ςτο γιατί είμαςτε όπωσ είμαςτε, ς’ αυτά τα χάλια… και κα πάρουμε απάντθςθ για το 
τι ζκανε ο Κεόσ για να επιςτρζψουμε εκεί που ιμαςταν πριν τθν πτϊςθ κι ακόμα πιο πάνω. «Κλθρονόμοι 
Κεοφ. υγκλθρονόμοι Λθςοφ Χριςτοφ» (Ρωμαίουσ θϋ 17)…για να μασ κάνει «ςυμμόρφουσ  τθσ εικόνοσ 
του Τιοφ Σου»(Ρωμαίουσ θϋ 29). 
Και ποιοσ είναι ο προοριςμόσ μασ; «Μετά ταφτα κζλω ςασ προςλάβει εν δόξθ». Πάλιν ζρχομαι για να ςασ 
παραλάβω για να είςκε κι εςείσ όπου είμαι κι Εγϊ. Και κα φτιάξω νζουσ ουρανοφσ μζςα ςτουσ οποίουσ 
κα εντάξω τθ νζα Γθ όπου κα κατοικεί θ Ειρινθ, θ Δικαιοςφνθ και θ Αλικεια…(Λωάννθσ ιδϋ 2,3,  Βϋ Πζτρου 
γϋ 13). 
Πώσ λοιπόν πρζπει να ηιςουμε;  Με τι θκικοφσ κανόνεσ και κϊδικεσ; Με ποιεσ αρχζσ; Σο επανζλαβε ο 
Κφριόσ μασ. «Με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του ςτόματοσ του Κεοφ»(Ματκαίοσ δϋ 4). Να αυξθκοφμε 
ενωμζνοι με τον Χριςτό. υνοικοδομοφμενοι, να κθρφξουμε τθν αλικεια του Κεοφ. Να φωνάξουμε ότι ο 
Λθςοφσ Χριςτόσ ςϊηει αμαρτωλοφσ… και επιμζνει και ςιμερα να γράφει ονόματα ςτο βιβλίο τθσ ηωισ….  
«Προςμζνοντεσ και ςπεφδοντεσ εισ τθν παρουςίαν τθσ θμζρασ του Κεοφ»/ ( Βϋ Πζτρου γϋ 12 ). 
Και τι κα γίνει μ’ όλουσ αυτοφσ που μασ κατθγοροφν και λζνε… «ποιοι είςαςτε εςείσ;… και ποφ τα ξζρεισ 
αυτά;… και πϊσ γνωρίηετε τθν αλικεια; Γνωρίηετε ποιοι ιταν οι Ρωμαίοι, τι ζκαναν για τθν πρόοδο του 
πολιτιςμοφ; Ποιοι ιταν οι Ζλλθνεσ, οι αρχαίοι μασ πρόγονοι; Σι επίπεδο, τι ςοφία;  Οι Γραμματείσ, οι 
Αρχιερείσ και οι εκ του γζνουσ του αρχιερατικοφ, το υνζδριο, ο θγεμϊν, ο Πιλάτοσ, το αλάνκαςτο 
αιςκθτιριο του κυρίαρχου λαοφ…;  Ειλικρινά, δεν με ενδιαφζρει τι λζνε όλοι αυτοί… Οι Ρωμαίοι, είχαν 
άγνοια…  Ο Πιλάτοσ, αδιαφοροφςε… Σο υνζδριο, εψεφςκθ….Οι Ζλλθνεσ, τουσ απζρριψε ο Κεόσ… Σο 
αλάνκαςτο κριτιριο του κυρίαρχου λαοφ, τι ζκανε; ταφρωςε τον Κφριο τθσ δόξασ. Πραγματικά δεν κζλω 
να ξζρω  τι νόμιηαν όλοι αυτοί. 
Δόξα τω Κεϊ ζνα πράγμα ξζρω. Ζνα πράγμα γνωρίηω και μου αρκεί… Ότι ιμουν τυφλόσ και τϊρα βλζπω  
(Λωάννθσ κϋ 25) …και Σον ευχαριςτϊ… Αμιν. 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 


