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Ἕλα θάζε κήλα.  
 

Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο, 

 

  Σέ ιίγεο κέξεο ηειεηώλεη κία ἐθθιεζηαζηηθή πεξίνδνο, ἡ ὁπνία ἀξρίδεη κέ 

ηήλ Κσρηαθή πρό ηῶλ Χρηζηοσγέλφλ θαί ηειεηώλεη κέ ηήλ Κσρηαθή κεηά 

ηά Φῶηα. Θά κπνξνύζακε λά θαληαζζνῦκε ὅηη ζέ ὅιεο αὐηέο ηίο ἡκέξεο 

εἶλαη ζπκππθλσκέλε κία κεγάιε ρξνληθή πεξίνδνο ηῆο ἀλζξώπηλεο ἱζηνξίαο, 

ἡ ὁπνία μεθηλᾶ πνιιά ρξόληα πξίλ ηήλ Γέλλεζε ηνῦ Χξηζηνῦ θαί ηειεηώλεη 

ιίγν κεηά ηήλ Βάπηηζή ηνπ.  

  Οἱ ἄλζξσπνη, πξίλ ηόλ ἐξρνκό ηνῦ Χξηζηνῦ, ὄληαο κέζα ζηήλ ἄγλνηα 

ηῆο ἀιήζεηαο, ζηά πνηθίια βάζαλα, ζηά ἀδηέμνδα θαί ηήλ ἀπειπηζία, ηό κόλο 

πού περίκελαλ ἦηαλ λά παροσζηαζζεῖ θάποηος κεζζίας, θάπνηνο πνύ ζά 

ηνύο ιύηξσλε ἀπό αὐηή ηήλ ἀπάλζξσπε θαί ὀδπλεξή θαηάζηαζε.   

  Οἱ ἄλζξσπνη, κεηά ηήλ βάπηηζε ηνῦ Χξηζηνῦ, ὅζνη ηόλ γλώξηζαλ, 

ράξεθαλ ραξά κεγάιε θαί ηόλ ἀθνινπζνῦζαλ ὅπνπ ἐθεῖλνο πήγαηλε. 

Γλώξηζαλ ηόλ ἀιεζηλό Θεό, ηόλ Ἅγην Τξηαδηθό Θεό, ηόλ δεκηνπξγό ηνπο, θαί 

ἀθέζεθαλ Σ’ αὐηόλ. Βρῆθαλ ηόλ δρόκο ηοῦ «θαζ’ ὁκνίσζηλ Θενῦ», 

κεηαλόεζαλ, βρῆθαλ ηήλ ἔλζεε καθαρηόηεηα, ἄθεζαλ ηό ζθόηος θαί ηήλ 

ἄγλοηα, θαί ἔγηλαλ ἅγηοη.          

  Τό θαηαπιεθηηθό θαί ὄλησο ἔμσ θαί πέξα ἀπό θάζε ινγηθή πξνζδνθία, 

εἶλαη ὅηη ἐλῶ νἱ ἄλζξσπνη ἦζαλ ἐρζξνί ηνῦ Θενῦ θαί δέλ ηόλ ἀγαπνῦζαλ, 

θεῖλνο νὐδέπνηε ἔγηλε ἐρζξόο ηνπο θαί δέλ ἔπαπζε λά ηνύο ἀγαπᾶ. Ηαί 

ἄθεζε ηόλ νὐξαλό, ὁ Θεόο Θόγνο, θαί ἦξζε λά θαηνηθήζεη ζέ κία πόιε ηῆο 

Γαιηιαίαο! Τήλ Ηαπεξλανύκ! Θά ἔιεγε θάπνηνο, ηί εὐινγία ζ’ αὐηή ηήλ πόιε! 

Τό ιέεη θαί ὁ ἴδηνο ὁ Χξηζηόο, ὅηη ἡ Ηαπεξλανύκ «ὑςώζεθε κέρξη ηόλ 

νὐξαλό», ἔγηλε ζρόλος ηοῦ Θεοῦ. (Ιαηζ. ΖΑ΄ 23) Ἀιιά ὁ Χξηζηόο νὔηε δηθό 

ηνπ ζπίηη εἶρε, νὔηε ζηό ἴδην ζπίηη ἔκελε, ἐπεηδή πεξηόδεπε ὅιε ηήλ Ἰνπδαία 

θαί ηήλ Γαιηιαία. (Ιαηζ. Ε΄ 20) Ηαί ἔιεγε: «Αἱ ἀιώπεθεο θσιενύο ἔρνπζηλ, 

ὁ δέ Υἱόο ηνῦ ἀλζξώπνπ νὐθ ἔρεη πνῦ ηήλ θεθαιήλ θιίλε». Ὄρη ἐπεηδή 

δέλ κπνξνῦζε λά ἔρεη ζπίηη, ἀιιά ἤζειε λά δείμεη ὅηη, θάποσ ἀιιοῦ ἤζειε λά 

θαηοηθεῖ. Ὄρη κεηαθνξηθά, ἀιιά ὀληνινγηθά.  

  Ιέζα ζηήλ Ἁγία Γξαθή, εἶλαη δηάρπηε αὐηή ἡ ἐπηζπκία ηνῦ Χξηζηνῦ 

ἀιιά θαί ηνῦ Θενῦ Παηξόο ἀιιά θαί ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, λά θαηοηθήζοσλ 



ζηόλ θαζέλα ἄλζρφπο. Σηήλ υστή ηοσ, ζηήλ θαρδηά ηοσ, ζηό ζῶκα ηοσ, 

ζηό εἶλαη ηοσ, ζ’ ὁιόθιερο ηόλ ἄλζρφπο. 

  Σεκεηώλεη ὁ Ἀπόζηνινο ηῶλ ἐζλῶλ, Παῦινο: «ληζρπζεῖηε κέ δύλακε 

δηά ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ζηόλ ἐζσηεξηθό ζαο ἄλζξσπν, λά θαηνηθήζεη 

ὁ Χξηζηόο δηά ηῆο πίζηεσο ζηίο θαξδηέο ζαο, λά εἶζζε ξηδσκέλνη θαί 

ζεκειησκέλνη ζηήλ ἀγάπε… γηά λά γλσξίζεηε ηήλ ἀγάπε ηνῦ Χξηζηνῦ, ἡ 

ὁπνία μεπεξλᾶ ηή γλώζε, γηά λά θαηαζηῆηε πιήξεηο, κέ ὅιε ηήλ 

πιεξόηεηα ηνῦ Θενῦ, ὥζηε δηά ηῆο πίζηεσο θαί ἔρνληαο ἀγάπε, λά 

κπνξεῖηε λά πξνζειθύζεηε ηόλ Χξηζηό, λά ἔξζεη λά θαηνηθήζεη κέζα 

ζαο». Τνλίδεη θαί θάηη ἄιιν ὁ Ἀπόζηνινο ὅηη, εἴκαζηε «λαόο Θενῦ δῶληνο» 

θαί ἀιινῦ «λαόο ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο» (Β΄ Ηνξ. ΣΤ΄ 16) θαί (Α΄ Ηνξ. Ση΄ 19). 

Ἀιιά θαί ὁ ἴδηνο ὁ Χξηζηόο εἶπε ὅηη, «άλ ηίο ἀγαπᾶ κε, ηόλ ιόγνλ κνπ 

ηεξήζεη, θαί ὁ Παηήξ κνπ ἀγαπήζεη αὐηόλ, θαί πξόο αὐηόλ ἐιεπζόκεζα 

θαί κνλήλ ἐλ αὐηῶ πνηήζνκελ». (Ἰσ. ΖΔ΄ 23)   

  Ὁ πηό ηέιεηνο ηξόπνο, ἀγαπεηνί κνπ, πνύ ἔξρεηαη θαί θαηνηθεῖ κέζα καο 

ὁ Χξηζηόο, εἶλαη ἡ Θεία Ηνηλσλία. Τό ὁκνιόγεζε ὁ ἴδηνο ὁ Ἰεζνῦο Χξηζηόο: «ὁ 

ηξώγσλ κνπ ηή ζάξθα θαί πίλσλ κνπ ηό αἷκα, ἐλ ἐκνί κέλεη, θαγώ ἐλ 

αὐηῶ». (Ἰσ. Ση΄ 56)  

 Ἡ ἐπηζπκία ηνῦ Χξηζηνῦ λά θαηνηθήζεη κέζα καο εἶλαη πακκέγηζηε. 

θκεδέληζε ηήλ ἀπόζηαζε νὐξαλνῦ θαί γῆο θαί ἔγηλε ἄλζξσπνο. Ἀλέβεθε 

κέρξη ηό Σηαπξό. Ιεηέξρεηαη ηά πάληα γηά λά κᾶο ζώζεη. Ιία ὡξαία εἰθόλα 

ζηό βηβιίν ηῆο Ἀπνθαιύςεσο εἶλαη θαί ἡ ἑμῆο, ὅπνπ δηαθξίλεηαη ἡ ἀγάπε θαί 

ἡ ἐπηζπκία ηνῦ Χξηζηνῦ λά εἰζέιζεη ζηόλ ἄλζξσπν, ἡ εὐγέλεηά Τνπ, ἡ 

δηάθξηζή Τνπ, ὁ ζεβαζκόο ζηήλ ἐιεπζεξία καο. «Ἰδνύ ἕζηεθα ἐπί ηήλ ζύξαλ 

θαί θξνύσ. άλ ηίο ἀθνύζεη ηῆο θσλῆο κνπ θαί ἀλνίμε ηήλ ζύξαλ, 

εἰζειεύζνκαη πξόο αὐηόλ θαί δεηπλήζσ κεη’ αὐηνῦ θαί αὐηόο κεη’ 

ἐκνῦ». (Ἀπνθ. Γ΄ 30)  

 Ὁ Χξηζηόο κπνξεῖ λά πεξηκέλεη ἔμσ ἀπό ηήλ πόξηα ηῆο ςπρῆο καο 

κέρξη θαί κία ὁιόθιεξε δσή. κεῖο, ζ’ ὅιε καο ηή δσή, κπνξεῖ λά 

ἀζρνινύκαζηε κέ ἀιιόηξηα πξάγκαηα, κεδακηλά, ἄρξεζηα, δεκηνγόλα, ὅκσο, 

ὁ Χξηζηόο κᾶο πεξηκέλεη πόηε ζά ηνῦ ἀλνίμνπκε ηήλ ζύξα. 

  Οἱ ἅγηνη Παηέξεο ηῆο θθιεζίαο καο, βιέπνπλ ηόλ Ἰεζνῦ Χξηζηό, ὡο ηόλ 

καληθό – ηξειό ἐξαζηή ηνῦ ἀλζξώπνπ. Θέιεη λά ’ξζεη λά θαηνηθήζεη κέζα 

καο. Ἐκεῖς, ηοῦ ἀλοίγοσκε ηήλ θαρδηά κας; Ἐκεῖς, ηόλ βάδοσκε ζηή δφή 

κας; 

  Πνιινί ἅγηνη, κᾶιινλ ὅινη νἱ ἅγηνη, εἶπαλ αὐηόλ ηόλ θαηαπιεθηηθό ιόγν 

ηνῦ Ἀπνζηόινπ Παύινπ: «Χξηζηῷ ζπλεζηαύξσκαη. Ζῶ δέ νὐθέηη ἐγώ, δεῖ 



δέ ἐλ ἐκνί Χξηζηόο» (Γαι. Β΄ 20). Γἶκαη ζηαπξσκέλνο, ἔρσ πεζάλεη καδί κέ 

ηόλ Χξηζηό. Δέλ δῶ πιένλ ἐγώ, ἀιιά κέζα κνπ δεῖ ὁ Χξηζηόο! Φνβεξόο, 

ὑςειόο ιόγνο!   

  Γἶπα πξνεγνπκέλσο ὅηη, ὁ Χξηζηόο κπνξεῖ λά πεξηκέλεη κία ὁιόθιεξε 

δσή ἔμσ ἀπό ηήλ πόξηα ηῆο ςπρῆο καο. Ἄλ ὅκσο ηνῦ θιείλνπκε ζπλερῶο θαί 

πεηζκαηηθά ηήλ πόξηα ηῆο ςπρῆο καο, δέλ ἐπηκέλεη λά εἰζέιζεη. Σέβεηαη ηήλ 

ἐπηινγή καο, θαί δηαθξηηηθά θεύγεη.  

  Ἄλ ηόλ δηώμνπκε, δέλ ἀληηδξᾶ, ἀιιά κέ πνιιή ιύπε θεύγεη. 

Ἄλ ηόλ πεξηθξνλήζνπκε ὑπεξνπηηθά, ηαπεηλά θάπνηα ζηηγκή θεύγεη. 

Σέβεηαη, ζά κπνξνύζακε λά πνῦκε, ηίο ἐιεύζεξεο ἐπηινγέο καο. 

  Ἀιινίκνλν ὅκσο! Κά κήλ ἔξζεη αὐηή ἡ θνβεξή ζηηγκή, πνύ λά θύγεη 

ηειείσο ἀπ’ ηή δσή καο, ὁ Χξηζηόο. Γἶλαη θνβεξή αὐηή ἡ ἐγθαηάιεηςε! 

  δῶ, ζά ἤζεια λά ζπκεζνῦκε ἕλα ιόγν, πνύ εἶπε ὁ Ἰεζνῦο Χξηζηόο, 

πεγαίλνληαο πξόο ηά Ἱεξνζόιπκα, ιίγν πξίλ ἀπό ηό ζηαπξηθό πάζνο Τνπ: 

«Ἱεξνπζαιήκ, Ἱεξνπζαιήκ, πνύ ζθνηώλεηο ηνύο πξνθῆηεο θαί 

ιηζνβνιεῖο ηνύο ἀπεζηαικέλνπο ζέ ζέλα. Πόζεο θνξέο ζέιεζα λά 

καδέςσ ηά παηδηά ζνπ, ζάλ ηήλ θιῶζζα… θη ὅκσο δέλ ζειήζαηε! Νά, 

ηώξα, «ἰδνύ, ἀθίεηαη ὑκῖλ ὁ νἶθνο ὑκῶλ ἔξεκνο». (Θνπθ. ΖΓ΄ 35)  

  Ηαί ἔθπγε ἡ ράξε ηνῦ Θενῦ. Ηαί θαηαζηξάθεθε ἡ Ἱεξνπζαιήκ. Τό 

μέξνπκε, ἡ θύζε – ἡ ὕιε ἀπερζάλεηαη ηό θελό. Πόζν κᾶιινλ ηό πλεῦκα – ἡ 

ςπρή ηνῦ ἀλζξώπνπ. Δέλ εἶλαη δπλαηόλ λά παξακείλεη θελή. Ηαί ὅηαλ θεύγεη 

ὁ Θεόο, γίλεηαη θαηάιεςε ἀπό ηό Σαηαλᾶ. Ὁ ἄλζξσπνο, ὁ πιαζκέλνο θαη΄ 

εἰθόλα Θενῦ, πιαζκέλνο γηά νἶθνο Θενῦ, γίλεηαη  «Καηνηθεηήξην 

δαηκνλίσλ». (Ἀπνθ. ΖΕ΄ 2)  

  Τί ηξνκεξή θαηάπησζε! Τί θαηάληεκα! Γἴζε λά κή λνηώζνπκε αὐηή ηήλ 

θσλή ηνῦ Θενῦ. «Ἰδνύ, ἀθίεηαη ὁ νἶθνο ὑκῶλ ἔξεκνο».  

Φνβᾶκαη λά ηό πῶ. Δέλ ζά ἤζεια πνηέ λά δῶ ζέ κία ηέηνηα ἐπνρή. 

πνρή ἀπνζηαζίαο ἀπό ηόλ Θεό. Δπζηπρῶο, ηόλ Θεό ηόλ ἔρνπκε βγάιεη ἀπό 

ηή δσή καο. Δνῦκε ἐξήκελ ηνπ Θενῦ. Δέλ ηόλ ὑπνινγίδνπκε ηόλ Θεό! Ηαί ὁ 

Θεόο κᾶο ἄθεζε ζηίο δπλάκεηο καο, ζηήλ ἐμππλάδα καο, ζηίο ἐπηζηῆκεο καο. 

Γἶλαη ζάλ λά κᾶο ιέεη: «θ’ ὅζνλ ζέιεηε λά δῆηε ρσξίο ἐκέλα, ἐθ’ ὅζνλ 

κπνξεῖηε κόλνη ζαο, θεύγσ. Δέλ ἀλαθαηεύνκαη ζηή δσή ζαο. Ἰδνύ, ηό 

ζπίηη ζαο ἀθήλεηαη ἔξεκν!»  

  Ἔρνπκε ἀξθεηό θαηξό, ἀγαπεηνί κνπ, πνύ δοῦκε κία ἀποζηαζία ηοῦ 

Ἑιιεληθοῦ ιαοῦ ἀπ’ ηό Θεό. Δνῦκε, ἐπίζεο, θαί ηά ἀπνηειέζκαηα αὐηῆο ηῆο 

ἀπνζηαζίαο. Τά ἐπαθόινπζα αὐηῆο ηῆο ὑπεξεθάλεηαο, ηῆο αὐζάδεηαο, ηῆο 

ὕβξεσο. Αὐηή ἡ πνηθηιόκνξθε θξίζε, πνύ πιήηηεη ηήλ ιιάδα θαί ηόλ Δπηηθό 



θόζκν, εἶλαη ηό θπζηθό ἐπαθόινπζν ηῆο ἀξλήζεώο καο λά δερζνῦκε ηόλ Θεό 

ζηή δσή καο. Πνπιήζακε ηόλ ἑαπηό καο ζηό δηάβνιν! παλεξρόκαζηε ζέ κία 

δσή εἰδσινιαηξίαο! Οἱ πξόγνλνί καο ἄθεζαλ ηνύο ςεύηηθνπο ζενύο, ὅηαλ 

γλώξηζαλ ηόλ Ἕλα ἀιεζηλό Θεό! κεῖο, κεηά ἀπό 20 αἰῶλεο ἐκθαλνῦο 

παξνπζίαο ηνῦ ἀιεζηλνῦ Θενῦ, γηλόκαζηε πλεπκαηηθνί γελίηζαξνη, 

ἀξλνύκελνη ηόλ Θεό θαί ἐπηζπκνῦληεο λά ἐμαθαλίζνπκε ηό Ὄλνκά Τνπ.  

Αὐηό πνύ πεηπραίλνπκε εἶλαη, λά ἐπηζηρέθοσκε ζηόλ ηρόπο δφῆς ηόλ 

πρίλ ἀπό ηήλ Κσρηαθή πρό ηῶλ Χρηζηοσγέλλφλ! Τόλ εἰδφιοιαηρηθό! 

   Ὑπάξρνπλ, ὅκσο, θη ἐθεῖλνη πνύ ζέιοσλ λά δήζοσλ ηή δφή, ηήλ κεηά 

ηήλ Κσρηαθή ηῶλ Φώηφλ.  

Γἶλαη ἐθεῖλνη, πνύ ἔρνπλ πξνζθέξεη ηήλ θαξδηά ηνπο, λά γίλεη ζξόλνο 

ηνῦ Ἁγίνπ Θενῦ.  

Γἶλαη ἐθεῖλνη, πνύ ἀξλνῦληαη λά δερζνῦλ ηό ζθνηάδη θαί ηό ςεῦδνο, ηήλ 

ἀπειπηζία θαί ηή καηαηόηεηα.  

Γἶλαη ἐθεῖλνη, πνύ ὁ Ἅγηνο Τξηαδηθόο Θεόο εἶλαη ἀπό ηώξα θαί γηά πάληα 

ὁ ἐπίζεκος ἔλοηθός ηοσς!   

  Σηό βηβιίν ηῆο Ἀπνθαιύςεσο, κεηά ηήλ ηειηθή, ὁινθιεξσηηθή λίθε ηνῦ 

Ἰεζνῦ Χξηζηνῦ ἐπί ηνῦ δηαβόινπ θαί ηῶλ ζπλεξγαηῶλ ηνπ, ζεκεηώλεη 

παλεγπξηθά ὁ εὐαγγειηζηήο Ἰσάλλεο ὁ ζενιόγνο: «θαί ζθελώζεη κεη’ 

αὐηῶλ, θαί αὐηνί ιανί αὐηνῦ ἔζνληαη, θαί αὐηόο Θεόο ἔζηαη κεη’ αὐηῶλ. 

Καί ἐμαιείςεη ὁ Θεόο πᾶλ δάθξπνλ ἀπό ηῶλ ὀθζαικῶλ αὐηῶλ, θαί ὁ 

ζάλαηνο νὐθ ἔζηαη ἔηη, νὔηε πέλζνο, νὔηε θξαπγή, νὔηε πόλνο νὐθ ἔζηαη 

ἔηη». (Ἀπνθ. ΗΑ΄ 3-4)  

 Αὐηή εἶλαη ἡ δφή κεηά ηήλ Κσρηαθή ηῶλ Φώηφλ. Ιεηά ηήλ γλσξηκία 

κέ ηόλ Ἰεζνῦ Χξηζηό. Ζφή, ζσληροθηά κέ ηόλ Θεό. Δσή, ἀλαζηάζηκε. Δσή, 

κέζα ζηήλ ἀιεζηλή ραξά! 

 Ἔρνπκε δήζεη ιίγεο ἤ πνιιέο Ηπξηαθέο κεηά ηά Φῶηα. Ἄο ςάμνπκε ηόλ 

ἑαπηό καο θη ἄο δηεξσηεζνῦκε, δοῦκε ηή δφή κεηά ηήλ Κσρηαθή ηῶλ 

Φώηφλ; Ιήπσο δνῦκε ἀθόκε ηή δφή πρίλ ηήλ Κσρηαθή πρό ηῶλ 

Χρηζηοσγέλλφλ; 

Ιέ εὐρέο θαί εὐινγίεο  

γηά δσή κεηά ηήλ Ηπξηαθή ηῶλ Φώησλ 

ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 
 


