
Τ Τ ὸ λένε πολλοὶ καὶ σήμερα. Τὸ
ἔ   λεγαν καὶ παλιά. Ἴσως τὸ ἔ λε  -
γαν οἱ ἄνθρωποι πάντοτε: «Θέ -
λουμε νὰ ἀλλάξουμε τὸν κό  -

σμο». «Νὰ τὸν κάνουμε καλύτερο».
«Θ’ ἀλλάξουμε τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου  

γιὰ χίλια ἔτη», ἔλεγε ὁ Χίτλερ, ἀλλὰ δυσ-
τυχῶς αἱματοκύλισε τὴν ἀνθρω πό τητα 
καὶ γέμισε τὰ μνήματα μὲ 80 ἑκα τομμύ-
ρια νεκροὺς στὸ δεύτερο παγκόσμιο πό-
λεμο.

«Θὰ φέρουμε ἰσότητα καὶ δικαιοσύνη»,  
ἔλεγαν οἱ μαρξιστὲς καὶ γέμισαν τὰ νε-
κροταφεῖα μὲ τοὺς πολιτικούς τους ἀν-
τι πάλους καὶ τοὺς χριστιανούς. 60 ἑκα -
τομμύρια νεκροὶ στὴ Ρωσία καὶ 23 στὴν 
Κίνα στοίχισαν οἱ ἐρυθρὲς ἐπανα στά-
σεις...

«Θέλουμε ν’ ἀλλάξουμε τὸν κόσμο». 
Καλὴ ἡ διάθεση, ἀλλὰ εἶναι λάθος ὁ τρό-
πος. Ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ ποὺ ἐπιχειρεῖται, 
προέρχεται «ἔξωθεν». Συχνὰ γίνεται μὲ 
τὴ βία. Μὲ τὰ ὅπλα καὶ ὄχι μὲ τὴν πειθώ. 
Μὲ τὴν πίεση καὶ ὄχι μὲ τὸ λόγο...

Ναί, τὸν ἀλλάζουμε τὸν κόσμο, καὶ δυσ-
 τυχῶς τὸν κάνουμε χειρότερο... Τὸν γε-
μίζουμε μὲ στρατόπεδα καὶ φυλακές.  Ὑ  -
ψώ νουμε τείχη διαχωριστικά! Κι αὐτό, 

γιατὶ ἐπιχειροῦμε μόνοι μας, αὐτόνομα, νὰ 
τὸν ἀλλάξουμε. Ξεκινᾶμε ἀντίστροφα.

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κόσμου δὲν εἶναι τόσο 
θέμα συστημάτων οἰκονομίας καὶ διακυ-
βερνήσεως ὅσο ἀνθρώπων καὶ καρδιῶν.  
Ὁ κόσμος ἀλλάζει, ὅταν ἀλλάξει ὁ ἄν-
θρωπος· καὶ ὁ ἄνθρωπος ἀλλάζει μό νο 
ὅταν ἀλλάξει ἡ καρδιά του. Ἐκεῖ, στὴν 
καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, γίνονται οἱ με-
γάλες ἀνακατατάξεις καὶ οἱ μεγάλες ἀλ-
λαγές. «Ξέρουμε», ἔλεγε ἕνας φιλόσο-
φος ποὺ πίστεψε μετὰ στὸ Χριστό, «ὅτι 
ὁ κόσμος πρέπει νὰ ἀλλάξει. Αὐτὸ ὅμως 
δὲν γίνεται, ἂν δὲν ἀλλάξει πρῶτα ὁ ἄν-
θρωπος. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ δύσκολο: 
νὰ ἀλλάξει ὁ ἄνθρωπος». Πῶς ἀλλάζει 
λοι πὸν ὁ ἄνθρωπος; Ποιὸς μπορεῖ νὰ 
ἀλλάξει τελικὰ τὸν ἄνθρωπο;

Μέσα στὴν Ἁγία Γραφὴ εἶναι διάχυτη 
ἡ πίστη ὅτι χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ 
δὲν μπορεῖ νὰ γίνει καμιὰ ἀλλαγή. Καμιὰ 
προκοπή! Ἀκόμη καὶ τὰ τεχνολογικὰ καὶ 
ἐξωτερικὰ ἐπιτεύγματα καὶ κατορθώ  μα-
τα, κι αὐτὰ μὲ τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ 
στὸν ἄνθρωπο γίνονται. Πολὺ δὲ περισ-
σότερο δὲν μποροῦμε νὰ κατακτή σου   με 
πνευματικὲς κορυφές,  νὰ ἀνε βοῦμε τὰ 
σκαλοπάτια τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας 

Ὁ Χριστὸς ἀλλάζει
τὸν κόσμο
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καὶ λυτρώσεως, χωρὶς τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. 
Ὁ Χριστὸς μᾶς τὸ εἶπε καθαρά: «Χωρὶς 
ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. ιε΄ 
5)!

Τὶς καρδιὲς λοιπὸν τὶς ἀλλάζει μόνο 
ὁ Χριστός. Ἔσωθεν, ἀπὸ μέσα. Μὲ τὸν 
λόγο καὶ τὴ χάρη. Μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ 
τὰ ἅγια Μυστήρια. Μὲ τὴν Ἐκκλησία του. 
Ὁ Χριστὸς μεταμορφώνει καὶ ἀλλάζει τὸν 
ἄνθρωπο. Μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ κάθε 
πιστοῦ συντελοῦνται οἱ μεγάλες ἀνατρο-
πὲς καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὁ χριστιανός, γί-
νεται «καινὴ κτίσις» (βλ. Β΄ Κορ. ε΄ 17). 
Ἔτσι προοδευτικὰ ἀλλάζει καὶ ὁ κόσμος 
καὶ ἡ κοινωνία.

Πιὸ πρακτικὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦ  με 
ὅτι ἡ πραγματικὴ ἐσωτερικὴ ἀλλα γὴ εἶ ναι 
ἡ Μετάνοια. Ἢ ὅπως ἔλεγε κάποιος: «ὁ 
ἄνθρωπος ἀλλάζει μὲ τὴν αὐτο μεμψία», 
ποὺ ὁδηγεῖ τελικὰ στὴ μετάνοια. Αὐ τὸ ση-
μαίνει ὅτι πρέπει νὰ σταματήσουμε νὰ 
περιεργαζόμαστε τοὺς ἄλ λους, νὰ τοὺς 
κρίνουμε καὶ νὰ τοὺς κα τα κρίνουμε, καὶ 
νὰ σκάψουμε βαθιὰ στὸν ἑαυτό μας, νὰ 
δοῦμε τὰ λάθη μας καὶ τὶς ἁμαρτίες μας 
καὶ νὰ κατηγορήσουμε τὸν ἑαυτό μας. 
«Ἐγὼ φταίω γιὰ τὸ κακὸ ποὺ ἐπικρατεῖ 
γύρω μου. Ἐγὼ φταίω γιὰ τὴν ἀναρχία 
ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ σπίτι μου, γιὰ τὴν 
ἀκαταστασία στὴ δουλειά μου, στὴ γει-
τονιά μου... Ἂν ἤμουν ἐγὼ εἰρηνικὸς καὶ 
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, συμφιλιωμένος μὲ 
τὸ Θεό, ‘‘χιλιάδες γύρω μου θὰ ἔ   βρισκαν 
τὴ σωτηρία’’, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ ἅγιος 
Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ».

Ἡ μετάνοια κάνει χῶρο στὴν καρδιά 
μας, γιὰ νὰ ’ρθεῖ ὁ Χριστός. Μερικοὶ ὅ  -
μως ὅταν μιλᾶνε ἢ ἀκοῦνε γιὰ μετάνοια, 
σκέ φτον ται μόνο τὴν ἐξομολόγηση. Ναί, 
βέβαια ἕνα ἡφαίστειο ποὺ βράζει, εἶναι 
συχνὰ ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου καὶ θέλει 
διέξοδο. Τή χρειάζεται τὴν ἐξομολόγη  ση. 
Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἐξομολόγηση χωρὶς 
μετάνοια. Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι ἡ κορύ-

φωση, ἡ κορυφὴ τοῦ βουνοῦ. Ἀλλὰ ἐκεῖ 
ἀνεβαίνει μὲ τὴ μετάνοια κάποιος καὶ κα-
τεβαίνει μὲ τὴ διόρθωση, τὴν ἀπόφαση, 
τὴ χάρη. Τὸ Μυστήριο λέγεται Μετανοί-
ας καὶ ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Κι αὐτὸ τὸ 
Μυστήριο εἶναι τὸ μεγάλο μυστικὸ τῆς 
ἀλλαγῆς.

Δὲν ξέρουμε ἂν ἡ «πάλη τῶν τάξεων» 
ἢ οἱ παγκόσμιοι πόλεμοι, τὰ συγγράμ-
ματα τῶν σοφῶν καὶ οἱ βιβλιοθῆκες τῶν 
πανεπιστημίων ἔφεραν κάποια ἀλλαγὴ 
στὸν κόσμο. Μπορεῖ καὶ νὰ τὸν χειροτέ-
ρευσαν. Νὰ ἀγρίεψαν περισσότερο τὸν 
ἄνθρωπο καὶ ἁπλῶς νὰ βελτίωσαν τὰ 
ὅ   πλα τῆς μαζικῆς καταστροφῆς του. Τὸ 
αἴ  τημα ὅμως τῆς ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου 
παραμένει. Ὅλοι ζητοῦμε κάτι νὰ ἀλλάξει 
σ’ αὐτὴ τὴ ζωή. Νὰ γίνει κάτι καινούργιο 
στὴ ζωή μας.

Πολλοὶ παίρνουν λαχεῖα, δίνουν εὐχές, 
μπαίνουν μὲ τὸ δεξὶ πόδι στὸ σπίτι καὶ 
κάτι τέτοιες φοβικὲς ἀνοησίες, προλήψεις 
καὶ δεισιδαιμονίες... Κάνουν ταξίδια...

Ἂς μὴν αὐταπατώμαστε ὅμως. Ἂν δὲν 
ἀλλάξει τὴν καρδιά μας ὁ Χριστός, δὲν 
ἀλ λάζει τίποτε! Ἂν δὲν δεχθοῦμε τὴν Και-
νὴ Διαθήκη, τὴ νέα συμφωνία Θεοῦ καὶ 
ἀνθρώπου διὰ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, 
στὸ Γολγοθᾶ καὶ στὴν Ἐκκλη σία, ἂν δὲν 
δεχθοῦμε τὸν Χριστὸ μέσα στὴν καρ-
διά μας, «τὸν αἴ ροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
κόσμου» (πρβλ. Ἰω. α΄ 29), καὶ φυσικὰ 
καὶ τὴ δική μας ἁμαρτία, δὲν ἀλλάζει οὐ-
σιαστικὰ τίποτα...

Ἡ μεγάλη ἀλλαγὴ ἔρχεται «ἄνωθεν», 
ἀπὸ τὸν Θεό. Συντελεῖται «ἔσωθεν», μὲ 
τὴν πίστη στὸ Χριστὸ καὶ μὲ τὰ Μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας. Φανερώνεται μέσα στὸν 
κόσμο μὲ τὴν ἁγιότητα καὶ τὰ καλά μας 
ἔργα. Ἔτσι ἀλλάζει ὁ κόσμος, δοξάζεται 
ὁ Θεὸς καὶ σώζεται ὁ ἄνθρωπος. Μόνο 
ἔτσι ἀλλάζει ὁ κόσμος! Μὲ τὸν Χριστὸ 
στὴν καρδιά μας!
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