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Ἕνα κάθε μήνα. 
Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες  
Ἡ μητέρα ὅλων τῶν χριστιανικῶν γιορτῶν, τά Χριστούγεννα, πλησιάζει. Ἡ ἁγία μας 

Ἐκκλησία μέ τούς ὑπέροχους ὕμνους προαναγγέλλει καί ὑμνεῖ τό ὕψιστο γεγονός τῆς 
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. «Ἡ Παρθένος σήμερον… ἔρχεται ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως», 
«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε. Χριστός ἐξ’ οὐρανῶν ἀπαντήσατε.»  

Ὁ ἐπουράνιος Θεός γίνεται γιά μας, ὁ Ἐμμανουήλ, τό ὁποῖο ἑρμηνεύεται «ὁ Θεός εἶναι 
μαζί μας» (Ματθ. Α΄ 23). Ἡ ἁμαρτωλή μας ζωή Σόν ἀπομάκρυνε. Ἡ ἀγάπη Σου Σόν ἔφερε 
κοντά μας. Ὁ δρόμος πού «περπάτησε» ὁ Θεός γιά νά ‘ρθεῖ, ἑτοιμάσθηκε ἀπό τήν Ἀγάπη Σου. 
Ἄφησε κι ἕνα κομμάτι δρόμου νά στρωθεῖ ἀπό ἐμᾶς, νά τό ἑτοιμάσουμε ἐμεῖς, γιά νά τόν 
πλησιάσουμε, νά γίνει ἡ πολυπόθητη συνάντηση: Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Ὁ Θεός «βάδισε» τή 
μεγαλύτερη ἀπόσταση καί ἄφησε γιά μᾶς ἕνα μικρό τμῆμα.                     

Ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου μιλώντας προφητικά στόν Ζαχαρία, τόν πατέρα τοῦ Ἰωάννου τοῦ 
Προδρόμου, λέει γιά τόν Ἰωάννη ὅτι, «θά ‘ρθεῖ στόν Ἰσραήλ, γιά νά ἑτοιμάσει τό λαό, νά διατεθεῖ 
εὐμενῶς στόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου». 

Ὅταν γεννήθηκε ὁ Ἰωάννης καί τοῦ δόθηκε τό ὄνομα, ὁ πατέρας του μεταξύ τῶν ἄλλων 
εἶπε καί τά ἑξῆς: «καί σύ παιδί μου, θά ὀνομασθεῖς προφήτης τοῦ Κυρίου. Διότι θά προηγηθεῖς 
πρίν ἀπό τόν Κύριο, γιά νά ἑτοιμάσεις τούς δρόμους του…» (Λουκᾶ Α΄ 76.) 

Ὁ Προφήτης Ἠσαΐας, (800 π.Χ.) σκιαγραφώντας τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Προδρόμο, λέει ὅτι 
αὐτός θά εἶναι «φωνή βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμω, ἑτοιμάσατε τήν ὁδόν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τάς 
τρίβους αὐτῶν», δηλαδή ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής θά εἶναι μία φωνή, πού θά φωνάζει στήν ἔρημο: 
«ἑτοιμάστε τόν δρόμο τοῦ Κυρίου, κάμετε ἴσιους τους δρόμους του». (Ματθ. Γ΄ 3) 

Καί πῶς ἑτοιμάζεται ὁ δρόμος γιά νά πλησιάσουμε τόν Κύριο; Γιά νά ἔρθει ὁ Κύριος κοντά 
μας; Σό ἔλεγε ὁ Ἰωάννης: «Ἡ μετάνοιά μας εἶναι ἐκείνη πού ἑτοιμάζει, στρώνει τόν δρόμο, γιά 
νά ‘ρθεῖ ὁ Κύριος.»  

Αὐτό κάνει καί ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἐπί 20 αἰῶνες τώρα. Καλεῖ τούς ἀνθρώπους σέ 
μετάνοια. Σούς καλεῖ νά στρώσουν τό δρόμο, γιά νά ἔρθει ὁ Θεός κοντά μας! 

Ἀλλά ἄν ἡ μετάνοια φέρνει τόν Θεό κοντά μας, ἡ ἀμετανοησία, ἡ ἀποστασία, φέρνει τόν 
Ἀντίχριστο κοντά μας. Καί οἱ ἄνθρωποι μέ τήν ζωή τῆς ἁμαρτίας, τῶν παθῶν, τῆς διαστροφῆς, τῆς 
ἀδικίας, τῆς ἀφιλανθρωπίας, στρώνουν τόν δρόμο νά ἔρθει ὁ Ἀντίχριστος. Ὁ Ἀντίχριστος ἐπιθυμεῖ 
διακαῶς νά ἔρθει. Σόν ἐμποδίζει ὅμως ἡ ἁγιότητα καί ἡ μετάνοια. Ἡ ἁμαρτίες μας καί ἡ 
ἀμετανοησία μας, δυστυχῶς, θά μᾶς τόν φέρουν. Σό εἶπε ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός. «Ἐγώ ἔχω ἔρθει ἐξ 
ὀνόματος τοῦ πατέρα μου (τοῦ Θεοῦ Πατρός) καί δέν μέ δέχεστε. Ὅταν ἔρθει ἄλλος, ἐξ ὀνόματος 
τοῦ ἑαυτοῦ του, δυστυχῶς, ἐκεῖνον θά τόν δεχτεῖτε». (Ἰωάν. Ε΄ 43.)  
  Εἶναι φοβερό! Εἶναι λυπηρό! Εἶναι παρανοϊκό! Νά ἔρχεται ὁ Θεός στή γῆ κι ἐμεῖς νά μή 
θέλουμε νά Σόν δεχτοῦμε. Νά τόν ἀπορρίπτουμε. Νά μήν προσπαθοῦμε νά ἀλλάξουμε.      
 Σά Χριστούγεννα φθάνουν, ἀγαπητοί μου! Ὁ Χριστός γεννᾶται! Ὦ, ἄν ξέραμε τί σημαίνει 
αὐτό! Θά κάναμε τά ἀδύνατα δυνατά, νά τόν ἔχουμε στή ζωή μας!                                    

Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού στρώνουν τόν δρόμο, γιά νά ἔρθει στήν ζωή τους ὁ Κύριος. 
Ἤδη, ζοῦν ἀπό ἐδῶ τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!  
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