
 

Κίνημα των Focolari       –      Παπαφλέσσα 10, 14121 Νέο Ηράκλειο          τηλ. 210.2752825 

mail: focatene@gmail.com             Fb: Κίνημα Focolare Ελλάδα – Κύπρος                  www.fokolare.gr 
 

 

 

ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ  

ΖΩΗΣ   2023          

ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 

ΤΗΣ ΖΟΗΣ 

     
 

 

 

 

 

 

«Μάθετε το καλό να κάνετε, τη δικαιοσύνη επιδιώξτε.» (Ησ  1,17) 

 

Αυτός ο λόγος προέρχεται από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Ησαΐα. Και 

επιλέχθηκε με την ευκαιρία της εβδομάδας προσευχής για την ενότητα των χριστιανών, που 

τελείται στο βόρειο ημισφαίριο από τις 18 έως τις 25 Ιανουαρίου .Τα κείμενα προετοιμάστηκαν 

από μια ομάδα χριστιανών της Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα της δικαιοσύνης 

είναι φλέγον ζήτημα. Οι ανισότητες, η βία και οι προκαταλήψεις αναπτύσσονται στο έδαφος 

μιας κοινωνίας που δεν κατορθώνει πλέον να κάνει φανερό πως εργάζεται για την ειρήνη και 

την ενότητα. 

Η εποχή του Ησαΐα δεν ήταν πολύ διαφορετική από τη δική μας. Οι πόλεμοι, οι αναταραχές, 

η αναζήτηση του πλούτου, της ισχύος, η ειδωλολατρία, η περιθωριοποίηση των φτωχών 

είχαν παρεκτρέψει το λαό του Ισραήλ. Με πολύ αυστηρά λόγια, ο προφήτης καλεί το λαό του 

σε μια μεταστροφή, δείχνοντας το δρόμο της επιστροφής στο αυθεντικό πνεύμα της 

διαθήκης που ο Θεός έκανε με τον Αβραάμ. 

 

«Μάθετε το καλό να κάνετε, τη δικαιοσύνη επιδιώξτε.»  

 

Τι σημαίνει μαθαίνω να κάνω το καλό; Αυτό απαιτεί να είμαστε διαθέσιμοι να μάθουμε και 

απαιτεί μια προσπάθεια από τη μεριά μας. Στην καθημερινή πορεία μας, πάντα υπάρχει κάτι 

να καταλάβουμε, να βελτιώσουμε και μπορούμε να ξαναρχίσουμε αν κάτι έχουμε κάνει 

λάθος. 

Τι σημαίνει επιδιώκω τη δικαιοσύνη; Η δικαιοσύνη είναι σαν ένας θησαυρός που τον 

αναζητούμε, τον επιθυμούμε, είναι ο σκοπός της ζωής μας. Ενεργώντας με δικαιοσύνη 

μαθαίνουμε να κάνουμε το καλό. Μαθαίνουμε να αντιλαμβανόμαστε το θέλημα του Θεού, 

που είναι το δικό μας καλό. 

Ο Ησαΐας δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι πιο στερημένοι είναι εκείνοι που ο Θεός 

προτιμά, οι καταπιεσμένοι, τα ορφανά και οι χήρες. Ο Κύριος καλεί το λαό του να δείξει 

φροντίδα για όλους, ιδιαίτερα για όσους στερούνται από τα δικαιώματά τους. Οι 

θρησκευτικές τελετές, οι τελετουργίες, οι θυσίες και οι προσευχές δεν τον ευχαριστούν εάν 

δε συνοδεύονται από την αναζήτηση και την απόδοση της καλοσύνης και της δικαιοσύνης. 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  
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«Μάθετε το καλό να κάνετε, τη δικαιοσύνη επιδιώξτε.» 

 

Αυτός ο λόγος της ζωής μας ωθεί να κοιτάξουμε τους άλλους με 

προσεκτικό βλέμμα, να βοηθήσουμε συγκεκριμένα αυτούς που έχουν ανάγκη. Η πορεία μας 

προς τη μεταστροφή μας ζητά να ανοίξουμε την καρδιά μας, το πνεύμα μας, την αγκαλιά μας 

κυρίως προς εκείνους που υποφέρουν.  

Η επιθυμία και η αναζήτηση της δικαιοσύνης είναι από πάντα μέσα στη συνείδηση του 

ανθρώπου. Ο Θεός ο ίδιος  την έβαλε μέσα στην καρδιά του. Εντούτοις, παρά τις κατακτήσεις 

και την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε όλη την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, πόσο μακριά 

βρισκόμαστε από την πραγματοποίηση του σχεδίου του Θεού! Οι πόλεμοι που εκτυλίσσονται 

σήμερα, η τρομοκρατία και οι εθνικοί διχασμοί είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών και 

οικονομικών ανισοτήτων, των αδικιών, του μίσους {...}. Χωρίς αγάπη, χωρίς σεβασμό του 

ατόμου, χωρίς την προσοχή στις ανάγκες του, οι διαπροσωπικές σχέσεις  μπορεί να είναι 

σωστές αλλά μπορεί να καταστούν γραφειοκρατικές και ανίκανες να  απαντήσουν στις 

ανθρώπινες ανάγκες. Χωρίς την αγάπη δεν θα υπάρχει ποτέ πραγματική δικαιοσύνη, δίκαιο 

μοίρασμα των αγαθών ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους, πραγματική φροντίδα για κάθε 

ανθρώπινη ύπαρξη και για την συγκεκριμένη της κατάσταση. 

 

«Μάθετε το καλό να κάνετε, τη δικαιοσύνη επιδιώξτε.» 

 

Το να ζεις για έναν κόσμο ενωμένο, σημαίνει να επουλώνεις τις πληγές της ανθρωπότητας με 

μικρές πράξεις που μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της  πανανθρώπινης 

οικογένειας.  

Μια μέρα, στην Αργεντινή, ο J.C. συνάντησε τυχαία το διευθυντή του Ινστιτούτου όπου είχε 

διδάξει και είχε απολυθεί με ένα άδικο πρόσχημα. Μόλις ο διευθυντής τον αναγνώρισε θέλησε 

να τον αποφύγει, αλλά ο J.C. πήγε κοντά του. Τον ρώτησε για τα νέα του και ο διευθυντής του 

είπε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, πως ζει σε μια άλλη πόλη και πως αναζητάει 

εργασία. Ο J.C. προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει και την επόμενη απευθύνθηκε σε 

γνωστούς και φίλους του, αναζητώντας εργασία «για κάποιον». Η απάντηση δεν άργησε να 

έρθει. Όταν ο διευθυντής πήρε τα νέα για την προσφορά μιας νέας εργασίας, δυσκολεύτηκε 

να το πιστέψει. Δέχτηκε, αναγνωρίζοντας με βαθειά ευγνωμοσύνη και συγκίνηση πως το 

πρόσωπο που είχε άλλοτε απολύσει άδικα, ενδιαφέρθηκε πραγματικά για εκείνον. 

Ο J.C. ανταμείφθηκε λοιπόν με το εκατονταπλάσιο, επειδή την ίδια ακριβώς στιγμή του 

προτάθηκαν δυο δουλειές που πάντα επιθυμούσε, από τότε που πήγαινε στο πανεπιστήμιο. 

Και εκείνος έμεινε έκπληκτος και συγκινημένος από αυτή την φανέρωση της αγάπης του 

Θεού. 

 

Η επιτροπή του Λόγου της Ζωής 
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