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Ἕνα κάθε μήνα. 
 

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες, 

Κάθε φορά πού διαβάζω αὐτόν τόν στίχο ἀπό τό κατά Λουκᾶν 

Εὐαγγέλιο, «καῈ ἔτεκε τόν Υἱόν αὐτῆς τόν πρωτότοκον, καῈ ἐσπαργάνωσεν 

αὐτόν καῈ ἀνέκλινεν αὐτόν ἐν τῇ φάτνη, διότι οὐκ  ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ 

καταλύματι» Λουκ. Β’ (7) θλίβομαι ὑπέρμετρα. Ἦλθε ὁ Θεός στή γῆ, γιά νά 

σώσει τούς ἀνθρώπους ἀπό ὅλη αὐτή τήν ταλαιπωρία, ψυχική, σωματική, 

κοινωνική, παγκόσμια, καί δέν βρέθηκε γι’ Αὐτόν λίγος τόπος σέ ἕνα σπίτι, 

σέ ἕνα πανδοχεῖο, γιά νά γεννηθεῖ. Ἦταν ἡ «ὑποδοχή» τῆς γῆς, τῶν 

ἀνθρώπων πρός τόν δημιουργό τους!  

Ὁ μισόκαλος καί μισάνθρωπος διάβολος, εἶχε κάνει τό ἔργο του. 

Κατέστρεψε τόν δρόμο ἀπ’ τόν ὁποῖο θά ἐρχόταν ὁ Θεός στούς 

ἀνθρώπους. Ἔβαλε ὀγκόλιθους, ἐμπόδια ἀνυπέρβλητα, γιά νά μή μπορέσει 

νά ‘ρθεῖ. Ὅμως ὁ Θεός ἦρθε! Ἔγινε ἄνθρωπος! Στήν παντοδυναμία τοῦ 

Θεοῦ ποιός μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ; «Πάντα ὅσα ἠθέλησεν ἐποῈησεν», ψάλλει 

ἡ Ἐκκλησία μας. Στή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ ποιός μπορεῖ νά φέρει 

ἐμπόδια; Δυστυχῶς, ἐδῶ τά ἐμπόδια τά φέρει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος.  

…Θά ρθεῖ, 30 χρόνια μετά ἀπό τή γέννηση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

ὁ μέγιστος τῶν προφητῶν, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ ὁποῖος 

βλέπει τό Σωτήρα Χριστό νά ἔρχεται, για νά θυσιαστεῖ γιά τή σωτηρία 

τοῦ κόσμου. Καί βοᾶ, φωνάζει μέσα στήν ἔρημο τοῦ κόσμου, «ἑτοιμάσατε 

τήν ὁδόν ΚυρῈου, εὐθεῈας ποιεῖτε τάς τρῈβους αὐτοῦ.» «Μετανοεῖτε, ἤγγικε 

γάρ ἡ ΒασιλεῈα τῶν οὐρανῶν». Λουκ. Γ’ (4) καί Μάτθ. Γ’ (2). Ὁ δρόμος γιά 

νά ρθεῖ ὁ Χριστός στόν καθένα ἄνθρωπο εἶναι κατεστραμμένος, ἔχει 

ἐμπόδια. Καί αὐτά δέν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπό τίς ἁμαρτίες μας καί τά 

πάθη μας. Εἶναι οἱ ἐγωισμοί μας, ἡ ἀπιστία, ἡ κακία, ἡ ὑπερηφάνεια, οἱ 

σαρκικές ἁμαρτίες, οἱ ἀδικίες, οἱ κλεψιές, οἱ φόνοι, τά ψέμματα καί τόσα 

ἄλλα πάθη. 



Ὅλα αὐτά, ὅμως, φεύγουν, ἐξαφανίζονται μόνο μέ τήν εἰλικρινῆ καί 

συνειδητή μετάνοια καί ἐξομολόγηση, μέ τήν ἀλλαγή τοῦ τρόπου σκέψεως 

καί ζωῆς, πού πρέπει νά εἶναι σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Ἄν θά θέλαμε νά διακρίνουμε κάποιους ὀγκόλιθους στό δρόμο, γιά τόν 

ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ στήν καρδιά μας, νά τούς παρουσιάσουμε.  

1.- Ἡ ἀπόρριψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὡς Θεοῦ. Ἡ προσχώρηση σέ ἄλλες 

θρησκεῖες, στήν εἰδωλολατρεία καί τόν σατανισμό. 

2.- Οἱ σαρκικές ἁμαρτίες γενικῶς, ἰδιαιτέρως ὅμως οἱ παρά φύση, πού 

ἀποτελοῦν φοβερές διαστροφές. 

3.- Ἡ ἀμνήστευση, ἡ ἀποποινικοποίηση τῶν ἐκτρώσεων. Οἱ, κατά 

συρροήν καί μέ ἐλαφρά τή συνείδηση, φόνοι τῶν ἀνυπεράσπιστων 

ἀνθρώπων. 

4.- Τό πνεῦμα τῆς ἀνέσεως καί τῆς ἐπιθυμίας καί τῆς ἀπολαύσεως τῶν 

πάντων. Καθαρό πνεῦμα τοῦ ἀντίχριστου, ἀντίθετο ἀπό τό σταυρικό 

πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καί τέλος, 

5.- Ἡ πνευματική ἀναισθησία, ἡ ἀδιαφορία γιά τά πνευματικά θέματα 

καί γιά τόν Θεό. Ὁ πνευματικά ἀναίσθητος καί ἀδιάφορος ἄνθρωπος ἔχει 

σηκώσει ἕναν τοῖχο τεράστιο ἀνάμεσα στόν ἑαυτό του καί στόν Θεό. Πῶς 

θά ρθεῖ ὁ Χριστός στή ζωή του; 

Ἀγαπητοί μου, ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος! Ὁ Χριστός γεννήθηκε!  

Ἐπιλογή μας εἶναι νά τόν φέρουμε μέσα στήν καρδιά μας, στή ζωή 

μας, στήν κοινωνία μας. Νά ἄρουμε τά ἐμπόδια πού βρίσκονται στήν 

πορεία του πρός ἐμᾶς. 

Ὁ Θεός ὅ,τι ἦταν νά κάνει, τό ἔκανε.  

Σειρά μας, νά ἐργασθοῦμε ἐμεῖς προσωπικά τή σωτηρία μας. Ὁ Θεός 

ἔκανε τό μεγάλο βῆμα, «ἄφησε» τόν οὐρανό καί ἦλθε στή γῆ. Εἶναι κοντά 

μας, εἶναι δίπλα μας. Ἁπλώνοντας τό χέρι μας τόν πιάνουμε, μᾶς πιάνει. 

Ἡ ἀδιαφορία δέν μᾶς συμφέρει.  

  

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές 

γιά εὐλογημένα Χριστούγεννα 
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