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Ἕνα κάθε μήνα. 
 
ἈγαπητοῈ μου ἐνορῈτες, 
Ὁ Χριστιανός πιστεύει καῈ ζεῖ μεγάλες πραγματικότητες. Δέν φαντάζεται, δέν πλάθει 

ἰδέες, δέν σχηματῈζει εἰκόνες μέ τό νοῦ του. Ἐμπιστεύεται μόνο σέ γεγονότα, καῈ ὄχι ἁπλῶς 
φυσικά ἤ ἀνθρώπινα ἱστορικά, ἀλλά σέ γεγονότα Θεϊκά! 
 Ὁ ἀόρατος καῈ ἄγνωστος Θεός, ἔρχεται καῈ γῈνεται ὁρατός καῈ γνωστός! 

Νά, τό πρῶτο καῈ μέγιστο ἱστορικό γεγονός! Ἡ παρουσῈα τοῦ ἄπειρου Θεοῦ μέσα 
στόν πεπερασμένο κόσμο. Πῶς γῈνεται αὐτό; Εἶναι μυστήριο, ἀλλά ἔγινε. Ὁ Θεός Λόγος 
ἔγινε ἄνθρωπος καῈ γεννήθηκε ὡς βρέφος! Ὁμιλοῦμε γιά ἱστορικό γεγονός! 
 Αὐτός, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, δῈδαξε μῈα διδασκαλῈα τέλεια, καῈ οἱ 

ἄνθρωποι τήν ἀσπάσθηκαν, καῈ οἱ κοινωνῈες ἄλλαξαν, καῈ φυτεύθηκε ἡ ἁγιότητα ἐδῶ 
στή γῆ.  
Νά, τό δεύτερο καταπληκτικό γεγονός!  
Δυστυχῶς, τόν Ἰησοῦ Χριστό δέν τόν ἀποδέχθηκαν ὅλοι ἀπό τήν πρώτη στιγμή. Ἡ 

κακῈα πρός στιγμήν ἐθριάμβευσε. Οἱ ἄνθρωποι, τά δημιουργήματά του, τόν σταύρωσαν! 
ἙκουσῈως παρέδωσε τόν ἑαυτό του στόν θάνατο. Ὅμως γιά ἐλάχιστο χρόνο. Ἀνέστησε τόν 
ἑαυτό του ἐκ τῶν νεκρῶν, ἐπειδή εἶναι ἡ Ζωή καῈ δῈνει παντοῦ τή ζωή.  
 Ἡ Ἀνάστασή του, εἶναι τό ἀνεπανάληπτο ἱστορικό γεγονός, αὐτό τό ὁποῖο γκρέμισε 

τήν ἀρχαῈα πλάνη τῆς εἰδωλολατρῈας καῈ στερέωσε τήν ἘκκλησῈα στή γῆ. Ἡ πῈστη σ’ 
αὐτό τό γεγονός, στερεώνει καῈ τόν καθένα μέσα στή ΒασιλεῈα τοῦ Θεοῦ. 
Νά ἕνα τρῈτο καταπληκτικότατο ἱστορικό γεγονός!           
Θά μποροῦσα νά ἀναφέρω πλῆθος ἀπό ἱστορικά γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ ἐπάνω 

στή γῆ μας. Θά ἀναφέρω μόνο ἀκόμη ἕνα.  
 Εἶναι τό γεγονός τῆς δευτέρας παρουσῈας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο καῈ ἡ 

ἀνάδειξη τῆς αἰώνιας ΒασιλεῈας του.  
Εἶναι τό τελευταῖο γεγονός γιά τήν ἱστορῈα τοῦ κόσμου. Μά, θά πεῖ κάποιος: Αὐτό τό 

γεγονός δέν ἔγινε. Ὁ πιστός, ἀγαπητοῈ μου, πού δέχεται τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς τόν ἀληθινό 
Θεό, δέχεται τά πάντα ἀπό Αὐτόν. Δέχεται καῈ τήν ὑπόσχεσή του ὅτι «θά ξαναέλθει», ἐπειδή 
καῈ ἀψευδής εἶναι καῈ παντοδύναμος καῈ δῈκαιος. 

Ἡ ἘκκλησῈα μας, τό γεγονός αὐτό τό ἀναφέρει μέσα στό μυστήριο τῆς ΘεῈας 
ΕὐχαριστῈας: «Μεμνημένοι τοῈνυν… πάντων τῶν ὑπέρ ἡμῶν γεγενημένων… τῆς δευτέρας 
καῈ ἐνδόξου πάλιν παρουσῈας.» 

Ἀκόμη τό ἀναφέρει καῈ στό σύμβολο τῆς ΠῈστεως: «καῈ πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης 
κρῈναι ζώντας καῈ νεκρούς, οὗ τῆς ΒασιλεῈας οὐκ ἔσται τέλος». 

Ἀλλά καῈ οἱ πιστοῈ ψάλλουν αὐτό τό γεγονός, τῆς Β΄ παρουσῈας τοῦ ΚυρῈου, κάθε 
φορά πρῈν κοινωνήσουν τῶν ἀχράντων μυστηρῈων: «Ἔθελξας πόθω με Χριστέ … καῈ 
ἐμπλησθῆναι τῆς ἐν σοῈ τρυφῆς καταξῈωσον ἵνα τάς δύο σκιρτῶν μεγαλύνω Χριστέ 
παρουσῈας σου». ἈξῈωσέ με, Χριστέ, νά γεμῈσω μέσα σέ σένα, μέ τήν ἀπόλαυση, ὥστε 
χοροπηδώντας νά δοξάζω τῈς δύο παρουσῈες σου, τήν πρώτη καῈ τή δεύτερη. Εἶναι τό 
τελευταῖο τροπάριο τῆς θ΄ ὠδῆς τοῦ κανόνα τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ ωτῆρος.  

Ἡ ἘκκλησῈα μας ψάλλει αὐτή τήν ἔνδοξη δεύτερη παρουσῈα τοῦ Χριστοῦ καῈ κατά 
τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ: «Ὦ Πάσχα τό μέγα καῈ ἱερώτατον Χριστέ… ΔῈδου 



ἡμῖν ἐκτυπώτερον, σοῦ μετασχεῖν, ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς ΒασιλεῈας σου». Ἀκόμη τήν 
ψάλλει καῈ στούς κανόνες τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καῈ τῶν ΘεοφανεῈων. 

Ἡ ἘκκλησῈα, δηλαδή ὅλοι οἱ πιστοῈ, ἔχουν ἀκράδαντη τήν πεποῈθηση ὅτι, ὁ Ἰησοῦς 
Χριστός θά ἔλθει ὁρατά στό τέλος τῆς ἱστορῈας τοῦ κόσμου. Θά ἔλθει γιά νά φανερώσει τή 
ΒασιλεῈα τοῦ ἉγῈου Σριαδικοῦ Θεοῦ! Νά δώσει τέλος στό κακό. Νά δώσει αἰώνια ζωή καῈ 
μακαριότητα σ’ ὅλους ἐκεῈνους πού τόν ἀγαποῦν. (Ἰακώβ. Β΄ 5) 

Οἱ πιστοῈ βιώνουν ζωντανά ἐντός τῆς ἘκκλησῈας, διά τῶν ἁγῈων μυστηρῈων, τήν 
πρώτη καῈ τή δεύτερη καῈ τήν διαρκῆ παρουσῈα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέσα στούς αἰῶνες. Ὁ 
Ἰησοῦς δέν εἶναι ἀπών ἀπό τήν ἱστορῈα καῈ τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Μόνο ὅσοι εἶναι τυφλοῈ 
πνευματικά, νεκροῈ πνευματικά, αὐτοῈ δέν βλέπουν. Οἱ ζωντανοῈ κι ἐκεῖνοι πού ἔχουν μάτια 
πνευματικά, αὐτοῈ ἀτενῈζουν διαρκῶς τό ἀγαπημένο πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δέν 
περιμένουν νά ρθεῖ ὁ Χριστός. Σόν αἰσθάνονται παρόντα. Σόν δοξάζουν καῈ τόν ὑμνοῦν 
κάθε στιγμή. 

Οἱ πιστοῈ γιορτάζοντας τή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν μένουν μόνο σ’ αὐτό τό 
γεγονός. Γιορτάζουν, τιμοῦν καῈ λατρεύουν τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι: 
«Χθές καῈ σήμερον ὁ αὐτός καῈ εἰς τούς αἰώνας». (Ἑβρ. ΙΓ΄ 8) 

Ἔχουν μπροστά τους τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού γεννήθηκε 
στή γῆ, πού περιτμήθηκε, πού βαπτῈσθηκε, πού κήρυξε, πού θαυματούργησε, πού 
σταυρώθηκε, τάφηκε, ἀναστήθηκε, ἀναλήφθηκε, ἔστειλε τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού παραμένει 
στήν ἘκκλησῈα ζωντανός πάντοτε, πού θά ἐμφανισθεῖ ἔνδοξα στό τέλος τῆς ἱστορῈας, πού θά 
προσφέρει σ’ ὅλους τούς πιστούς τή ΒασιλεῈα του!     

Ἔχουν μπροστά τους τόν Ἰησοῦ, πού ἁγιάζει τούς ἀνθρώπους, πού κρῈνει τήν 
ἱστορῈα, πού ὁδηγεῖ τή δημιουργῈα στήν αἰώνια ΒασιλεῈα του.  

Οἱ πιστοῈ δέν πιστεύουν στόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν βλέπουν, τόν ἀκοῦν, τόν ἔχουν 
ζωντανό μπροστά τους.  

Οἱ πιστοῈ δέν τόν φαντάζονται, οὔτε σχηματῈζουν μέ τό νοῦ τους εἰκόνες.  
Οἱ πιστοῈ βιώνουν μεγάλες πραγματικότητες, ἄγνωστες σ’ ἐκεῈνους, πού δέν 

μπόρεσαν νά πιστέψουν στόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό.                   
Οἱ πιστοῈ ζοῦν μέ τήν ἀναμονή καῈ τήν ἐλπῈδα τῆς συναντήσεώς τους μέ τόν Ἰησοῦ. 

Σόν καλοῦν: «Ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ!» Κι Ἐκεῖνος ἀπαντᾶ: «ΝαῈ, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν». 
(Ἀποκ. ΚΒ΄ 20) 

Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ἡμέρα, κάθε χρόνος πού περνάει, εἶναι καῈ ἕνα βῆμα 
πιό κοντά σ’ αὐτή τή μεγάλη Ἡμέρα καῈ Ἐπιφανῆ, τῆς Β΄παρουσῈας τοῦ Θεανθρώπου στόν 
κόσμο.  

ΚαῈ οἱ πιστοῈ ψάλλουν:  «ΔῈδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον, σοῦ μετασχεῖν, ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ 
ἡμέρᾳ τῆς ΒασιλεῈας σου». Δῶσε μας, Κύριε, πιό ἔντονα ἀπ’ ὅτι σ’ αὐτή τή ζωή, νά 
συμμετέχουμε μαζῈ μέ ένα στή ΒασιλεῈα σου, πού εἶναι ἡμέρα χωρῈς τέλος!!!          

Εὔχομαι, ἀγαπητοῈ μου ἀδελφοῈ, αὐτή τή χρονιά, καῈ κάθε χρονιά πού θά ἤθελε νά 
μᾶς χαρῈσει ὁ Κύριος, νά ζοῦμε τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, νά ζοῦμε τή διαρκῆ παρουσῈα Σου 
στόν κόσμο καῈ νά ζοῦμε μέ τήν προσδοκῈα τοῦ ἐρχομοῦ Σου στήν ἀνθρώπινη ἱστορῈα. 

 
Μέ πολλές εὐχές 

γιά ἕνα εὐλογημένο ἔτος 
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