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Ἕνα κάθε μήνα.
Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,

5 Χριστούγεννα! Ἡ πρώτη ἑορτή τῆς χριστιανοσύνης!

5 Ὁ πάντοτε δοξαζόμενος Θεός, ἔρχεται εἰρηνικά καί ἀθόρυβα στήν πολύπαθη 
ἀνθρωπότητα, ἐκφράζοντας τήν εὐαρέσκειά του. Βρέθηκε, ἐπί τέλους, ὁ κατάλληλος τόπος, γιά 
νά ὑποδεχθεῖ τόν Βασιλέα ὅλων. Εἶναι ἡ ἄσπιλη Παρθένος Μαρία.

5 Ἔρχεται ὁ Θεός νά φανερώσει τή Βασιλεία του. Ἔρχεται νά μᾶς ἀνυψώσει ἀπό δούλους τῆς 
ἁμαρτίας, σέ βασιλεῖς τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

5 Τό πρῶτο κήρυγμα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἦταν: 
«Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν». (Ματθ. ∆΄ 17.) Ἀλλάξτε τρόπο σκέψεως καί 
ζωῆς, διότι ἔφθασε ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἦλθε στή γῆ, εἶναι παροῦσα!

5 Ποιά εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν; Πῶς θά τήν διακρίνουμε; Ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἦρθε στούς ἀνθρώπους. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὁλόκληρη. Εἶναι 
ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός μέ τούς ἀνθρώπους καί τούς ἀγγέλους, καί τήν κτίση ὁλόκληρη. Ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐδῶ στήν γῆ, εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία.

5 Θέλεις νά δεῖς τό Θεό; Ἔλα στή Θεία Λειτουργία.

5 Θέλεις νά ζήσεις τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Ἔλα στή Θεία Λειτουργία.

5 Θέλεις νά ζεῖς στή ζωή τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ; Ζῆσε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
σύμφωνα μέ τίς ἐντολές του.

5 Ἐάν δέν εἴχαμε ἀποστατήσει ἀπό  τό Θεό  καί δέν εἴχαμε διαστρεβλωθεῖ, δέν θά ὑπῆρχε ἡ 
ἀνάγκη νά ὑπάρχουν οἱ ἐντολές. Τηρώντας τώρα τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, εἰσερχόμαστε στή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὅπου δέν ὑπάρχει καμία ἐντολή.

5 Ὅπου ὑπάρχουν ἐντολές, ἔχουμε περιορισμούς. Στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει ἐλευθερία. 
Ἐκεῖ ὁ ἄνθρωπος κινεῖται ἀγαπητικά πρός τό Θεό. Κινεῖται αὐθόρμητα πρός τό ἀγαθό. Ἔχει 
ταυτίσει τό θέλημά του μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 5 ∆έν ζεῖ πλέον αὐτός, ἀλλά ζεῖ ὁ Θεός ἐν αὐτῶ. 
Ὅταν ὅμως μέσα μας ὑπάρχει ὁ Θεός, αὐτό εἶναι μακαριότητα, εἶναι εὐτυχία, εἶναι ἡδονή 
ἄφθαστη.

5 Αὐτή εἶναι ἡ τέλεια κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτή τή μακαριότητα εἴμαστε 
πλασμένοι. Ἡ ρήση τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ τό μαρτυρεῖ: «ποιήσωμεν ἄνθρωπον καί εἰκόνα 
ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν», (Γένεση Α΄ 26) καί μᾶς ἔπλασε μέ σκοπό νά ὁμοιάσουμε τόν Θεό.

5 Ὅταν ρώτησαν κάποτε τόν Ἰησοῦ Χριστό, ποῦ εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Τούς ἀπάντησε 
ὅτι: «ἐντός ὑμῶν ἐστι», (Λουκ. ΙΖ΄ 21). Τί ἐννοοῦσε μ’ αὐτό ὁ Χριστός; Ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν 
εἶναι κάπου ἀλλοῦ ἤ θά ἔρθει κάποτε, ἀλλά εἶναι μέσα μας, εἶναι ἀνάμεσά μας,  εἶναι παροῦσα, 



τώρα, ἐδῶ. ∆ηλαδή, ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέχεται μέσα του καί στή ζωή του τόν Χριστό, αὐτός ζεῖ ἀπό 
τώρα, ἀπό ἐδῶ, ἀπ’ αὐτή τή ζωή, τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ! Εἶναι καταπληκτικό! Εἶναι ὑπέροχο!

5 Αὐτός ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά πλανηθεῖ ἀπό τό διάβολο, ὥστε νά θελήσει νά ψάξει 
ἀλλοῦ νά βρεῖ τή μακαριότητα, διότι τήν ἔχει, τή ζεῖ. Γι’ αὐτό καί ὅ, τι εἶναι κοσμικό τό ἀποφεύγει. 
Τό ἀποφεύγει ὄχι ἀναγκαστικῶς καί μετά κόπου, ἀλλά ἐλευθέρως καί αὐτοβούλως καί χωρίς 
κόπο.

5 Πρό τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, οἱ πάντες ἦταν δοῦλοι τοῦ διαβόλου, πράττοντας 
ὅλα ἐκεῖνα πού δέν ἁρμόζουν στόν «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» πλασμένο ἄνθρωπο. Καί αὐτό ἦταν μία 
ἀφόρητη κατάσταση. Ἦταν ἡ δουλεία τῆς δαιμονικῆς εἰδωλολατρίας, γιά τήν ὁποία δέν ἦταν 
πλασμένος ὁ ἄνθρωπος. Γι’ αὐτό, ὅταν ἦρθε ὁ Χριστός καί ἦρθε ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στή γῆ, 
ἔφευγαν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν εἰδωλολατρία, γιά νά γλυτώσουν ἀπ’ αὐτή τήν τυραννία τῆς 
δουλείας τοῦ διαβόλου καί νά εἰσέλθουν στήν ἐλευθερία καί ἀνάπαυση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

5 Γι’ αὐτό καί οἱ πρῶτοι χριστιανοί, ὅταν τούς ζητοῦσαν νά προσκυνήσουν τά εἴδωλα ἤ νά 
προσφέρουν θυσίες, ἐκεῖνοι προτιμοῦσαν τόν πιό ὀδυνηρό θάνατο παρά τή λατρεία τῶν ψεύτικων 
εἰδωλολατρικῶν θεῶν. Ἐπειδή ζοῦσαν ἀπό ἐδῶ τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν!

5 Ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἀγαπητοί μου, αὐτό τό μήνυμα φέρνει στούς 
ἀνθρώπους:

5 Ἦλθε ὁ Θεός στή γῆ, γιά νά ἐλευθερώσει τούς ἀνθρώπους ἀπό τή δουλεία τοῦ Σατανᾶ!

5 Ἦλθε, γιά νά καθιδρύσει τή Βασιλεία του στόν κόσμο!

5 Ἦλθε, νά κάνει τόν κόσμο Βασιλεία!

5 Ἦλθε, νά δώσει εἰρήνη, χαρά καί μακαριότητα!

5 Τό ἔψαλλαν καί οἱ μυριάδες τῶν ἀγγέλων στόν οὐρανό, ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός: «∆όξα 
ἐν ὑψίστοις Θεῶ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». (Λουκᾶ Β΄ 24)

5 Μποροῦμε ὅλοι νά γίνουμε πολίτες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ!

                                     5 5  5  Μέ πολλές εὐχές γιά εὐλογημένα Χριστούγεννα
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