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Πξφο  

ηφλ Ἱεξφ Κιῆξν θαί εὐζεβῆ Λαφ 

ηῆο Μεηξνπφιεσο καο 

 

Ἀγαπεηνί Ἀδειθνί 

 

 Μέ ηήλ ράξε ηνῦ Θενῦ ἕλαο θαηλνχξηνο ρξφλνο μεθίλεζε θαί πάιη. Ἕλαο 

θαηλνκεληθά θαηλνχξηνο ρξφλνο κέζα ζηήλ ἀέλαε ξνή ηνῦ ρξφλνπ. Ἕλαο λένο 

ἐληαπηφο ηῆο ρξεζηφηεηνο ηνῦ Κπξίνπ. Δειαδή κηά ἀθφκε ρξνληθή πεξίνδνο ηήλ 

ὁπνία ἡ ἀγάπε ηνῦ Θενῦ ραξίδεη ζέ ὅινπο καο. 

 Μέζα ζηή ξνή ηνῦ ρξφλνπ θάπνηα ζηηγκή κπήθακε θαί ἐκεῖο κέ ηήλ 

γέλλεζή καο θαί θάπνηα ζηηγκή ἐλῶ ὁ ρξφλνο ζά θπιᾶ ζά βγνῦκε ἀπφ ηφλ 

ρξφλν κέ ηφ ζάλαηφ καο. Αὐηφ ζεκαίλεη ὅηη νὔηε ὁ ρξφλνο κᾶο ἀλήθεη. 

Πεξαζηηθνί ἐπηζθέπηεο εἴκαζηε κέζα ζηφλ ρξφλν θαί κέζα ζηφλ ρῶξν ηνῦ 

παξφληνο θφζκνπ. Κάπνηε θαί ὁ ρῶξνο θαί ὁ ρξφλνο ζά ηειεηψζνπλ.  

 Πνηφ ὅκσο εἶλαη ηφ λφεκα ηνῦ ρξφλνπ. Γηαηί ἐξρφκαζηε θαί πνῦ 

πεγαίλνπκε; Γἶλαη ἐξσηήκαηα πνχ αἰψληα ἀπαζρνινῦλ ηφλ ἄλζξσπν. Ἄλ 

ἤιζακε γηά λά θχγνπκε θαί κάιηζηα θάπνηα ζηηγκή πνχ δέλ μέξνπκε, ηφηε γηαηί 

ἤιζακε; Πνηφ ηειηθά εἶλαη ηφ λφεκα ηῆο δσῆο καο; 

 Σέ αὐηά ηά ἐξσηήκαηα ἡ θθιεζία κᾶο ἀπαληᾶ κέ ιφγν θαζαξφ. Καη’ 

ἀξρήλ ηφ γεγνλφο ὅηη ὁ ἄρξνλνο κπῆθε ζηφλ ρξφλν ηφ δηθφ καο δείρλεη ὅηη ὁ 

ρξφλνο ἀπέθηεζε ἀμία θαί λφεκα. Τφ γεγνλφο ὅηη ὁ Φξηζηφο θαηέβεθε ζηφλ 



ζάλαηφ καο θαλεξψλεη πνηφ εἶλαη αὐηφ ηφ λφεκα. Ἀλζξψπηλα γλσξίδνπκε ὅηη 

ὑπάξρεη κηά ἀξρή, ἡ γέλλεζή καο, θαί ἕλα ηέινο ὁ ζάλαηφο καο. 

 Αὐηφο ὅκσο πνχ κπῆθε ζηφ ρξφλν καο, ὁ Υἱφο θαί Λφγνο ηνῦ Θενῦ, ὁ 

Κχξηφο καο Ἰεζνῦο Φξηζηφο κπῆθε πξῶηνλ γηά λά ἀιιάμεη ηή ξνή ηνῦ ρξφλνπ θαί 

λά ηφλ ὁδεγήζεη ἀπφ ηφ ζάλαην ζηή Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ θαί δεχηεξνλ λά 

ὁδεγήζεη ηφλ ἄλζξσπν ζηήλ θνηλσλία κέ ηφλ Τξηαδηθφ Θεφ, ζηήλ Βαζηιεία Τνπ. 

 Τφ λφεκα ηνῦ ρξφλνπ εἶλαη λά ηφλ κεηαηξέςνπκε ζέ θαηξφ ζσηεξίαο. 

Σσηήξαο κνλαδηθφο ὁ Φξηζηφο θαί ζσηεξία δηθή καο εἶλαη ἡ ἕλσζή καο καδί Τνπ. 

Σηφρνο καο δειαδή εἶλαη κέζα ζηφ ρξφλν πνχ ἡ ἀγάπε ηνῦ Θενῦ πξνζθέξεη 

ζηφλ θαζέλα καο λά γλσξίζνπκε ηφλ Φξηζηφ θαί λά ἑλσζνῦκε καδί Τνπ. Τφηε ὁ 

ἄλζξσπνο δέλ πεζαίλεη,  ἀιιά κεηαβαίλεη ἀπφ ηφλ ζάλαην ζηή δσή. 

 Ὁ ηξφπνο ηῆο Δσῆο κέζα ζηφλ ρξφλν εἶλαη λά δνῦκε κέ ἀγάπε. Ὁ Θεφο 

εἶλαη ἀγάπε θαί ὁ ἄλζξσπνο, ὁ θαη’ εἰθφλα Θενῦ δεκηνπξγεκέλνο θαιεῖηαη λά 

εἶλαη ἀγάπε. Ἀγάπε ζεκαίλεη δσή, ζεκαίλεη θαλέξσζε ηῆο δσῆο ηνῦ Θενῦ κέζα 

ζηφλ θφζκν. Ὁ ἄλζξσπνο πνχ δέλ ἀγαπᾶ εἶλαη ἕλαο ἀπνηπρεκέλνο ἄλζξσπνο. 

 Ὁ ρξφλνο ἐπίζεο εἶλαη ἕλα ἀγσληζηηθφ ζηάδην. Σηφ ρξφλν πνχ δεῖο ζά 

παιέςεηο ὄρη γηά λά ἐπηβηψζεηο, ἀιιά λά ζεσζεῖο. Θά παιέςεηο κέ ηά πάζε ζνπ, 

κέ ηφλ ἐγστζκφ ζνπ πξνθεηκέλνπ λά γίλεηο ὡξαῖνο ἄλζξσπνο. Πξνθεηκέλνπ λά 

θζάζεηο ἀπφ ηφ θαη’ εἰθφλα ζηφ θαζ’ ὁκνίσζηλ. 

 Ὅια αὐηά κᾶο ηά δηδάζθεη κέ ηήλ παξνπζία ηνπ ζηήλ ἀξρή ηῆο θάζε λέαο 

ρξνληᾶο ὁ Μεγάινο Ἱεξάξρεο ηῆο θθιεζίαο ηνῦ Φξηζηνῦ ὁ Ἅγηνο Βαζίιεηνο. Ὁ 

Ἅγηνο Βαζίιεηνο, ἄλζξσπνο κέ ἱθαλφηεηεο, κέ γλψζε θαί ζνθία κεγάιε, πνχ εἶρε 

ζπνπδάζεη ἕμη ἐπηζηῆκεο θαί ηήλ θάζε κηά ηήλ γλψξηδε θαιιίηεξα ἀπφ αὐηνχο 

πνχ εἶραλ ζπνπδάζεη κφλν ηή κία, δηεξσηήζεθε θαί αὐηφο γηά ηφ λφεκα ηνῦ 

ρξφλνπ θαί ηῆο δσῆο θαί θαηελφεζε ὅηη ἄλ ὁ ζάλαηνο εἶλαη ηφ ηέινο ηῆο δσῆο 

θαί ὁ ἀθαληζκφο ηῆο ἀλζξψπηλεο ὕπαξμεο ηφηε ἡ δσή δέλ ἔρεη λφεκα. Ἡ εἴζνδνο 

ηνῦ Θενῦ κέζα ζηφ ρξφλν ηνῦ ἀλζξψπνπ ηφλ ζπγθινλίδεη. Καηαλνεῖ ὅηη αὐηή ἡ 

εἴζνδνο ηνῦ Φξηζηνῦ κέζα ζηφλ ρξφλν θαηαμηψλεη θαί λνεκαηίδεη θαί ηή δηθή 

ηνπ δσή. λψλεηαη κέ ηφλ Φξηζηφ κέ ηφ Ἅγην Βάπηηζκα, γίλεηαη ιεηηνπξγφο ηῶλ 

κπζηεξίσλ ηνῦ Θενῦ κέζα ζηήλ θθιεζία Τνπ θαί ρξεζηκνπνηεῖ ὅια ηά 

ραξίζκαηα πνχ ηνῦ ἔδσζε ὁ Θεφο θαί ὅιεο ηίο γλψζεηο θαί ηίο ἱθαλφηεηέο ηνπ 

γηά λά θάλεη ἀπνηειεζκαηηθή ηήλ ἀγάπε ηνπ πξφο ηφλ Φξηζηφ θαί ηνχο 

ἀδειθνχο ηνπ. Ἡ Βαζηιεηάδα, ἡ πφιε ηῆο ἀγάπεο, θαιχπηεη ὅιεο ηίο ἀλάγθεο ηῶλ 



ἀλζξψπσλ. Τφλ πφλν, ηήλ θηψρεηα, ηά γεξαηεηά, ηήλ ἀξξψζηηα, ηήλ θηινμελία 

κέ πξῶην ὑπεξέηε ηῶλ ἀλαγθεκέλσλ ἀλζξψπσλ ηφλ Ἅγην Βαζίιεην, ὁ ὁπνῖνο 

πεξηπνηεῖηαη πξνζσπηθά ηνχο ιεπξνχο θαί ζηφ ηέινο ἀζπάδεηαη ηίο πιεγέο ηνπο. 

Ὁ Ἅγηνο Βαζίιεηνο ηῆο θθιεζίαο δέλ ἔρεη θακκία ζρέζε κέ ηφλ ζηξνπκπνπιφ 

Ἅγην-Βαζίιε ηῆο θαηαλαισηηθῆο ἀγνξᾶο. Ὑπῆξμε ἀζθεηηθφηαηνο, θαζαξψηαηνο, 

ηαπεηλφο θαί ηήλ ἴδηα ζηηγκή δηδάζθαινο Οἰθνπκεληθφο ηῆο θθιεζίαο θαί εἶλαη 

ζεκαληηθφ, πξέπεη ηά παηδηά καο λά κάζνπλ πνηφο εἶλαη ὁ πξαγκαηηθφο Ἅγηνο 

Βαζίιεηνο θαί λά γίλεη πεγή ἔκπλεπζήο ηνπο. Ἕλαο ἐμαηξεηηθά κνξθσκέλνο 

ἄλζξσπνο πνχ ρξεζηκνπνηεῖ ηή γλψζε γηά λά θάλεη ηφ θαιφ. Ἕλαο κεγάινο 

Παηέξαο ηῆο θθιεζίαο θαί ηήλ ἴδηα ζηηγκή ηαπεηλφο δηάθνλνο ηῶλ ἀλζξψπσλ. 

 

 Ἄλ ζθεθζνῦκε θαιά ζά δηαπηζηψζνπκε ὅηη ὁ ρξφλνο εἶλαη δεπγκέλνο κέ 

ηφλ ζάλαην. Κάζε λένο ρξφλνο θέξλεη πηφ θνληά καο ἕλα ηέινο. Αὐηφ δέλ 

κπνξνῦκε  λά ηφ ἀιιάμνπκε. Αὐηφ πνχ κπνξνῦκε λά θάλνπκε εἶλαη λά γεκίζνπκε 

ηφ ρξφλν ηῆο δσῆο καο κέ ἀγάπε γηά λά θάλνπκε ηφ ηέινο κηά λέα ἀξρή. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε ζηφ ρξφλν ηῆο δσῆο καο εἶλαη λά βάιινπκε ηφλ Φξηζηφ θαί ηφηε ζά 

ἀξρίζνπκε λά πεξπαηᾶκε ζηφ δξφκν ηῆο Βαζηιείαο Τνπ θαί λά ραηξφκαζηε καδί 

κέ ηφλ Ἅγην Βαζίιεην θαί ὅινπο ηνχο Ἁγίνπο καο. 

 

Γὐρφκελνο ἐλ ἀγάπῃ πξφο πάληαο  

δηά ηήλ ἀλαηνιήλ ηνῦ λένπ ἐληαπηνῦ ηῆο ρξεζηφηεηνο ηνῦ Κπξίνπ 

Ὁ πίζθνπφο Σαο 

 

 

 


