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¶PO§O°O™

Ἕναν πνευματικὸ λειμῶνα, ἀπείρως ἀνώτερο ἀπὸ ἐπίγειο, ἀποτελοῦν 
οἱ λόγοι τοῦ Γέροντος Αἰμιλιανοῦ ποὺ ἀκολουθοῦν στὸν παρόντα 
τόμο, μὲ τίτλο ΛΟΓΟΙ ΕΟΡΤΙΟΙ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΟΙ. Οἱ λόγοι αὐτοὶ 
ἔχουν ἀπευθυνθῆ κατὰ τὰ ἔτη 1976-1991, εἴτε στοὺς ἐν τῷ κόσμῳ 
πιστούς, εἴτε στοὺς μοναχοὺς τῆς Ἱ. Μονῆς Σί μωνος Πέτρας ἢ 
στὶς μοναχὲς τοῦ Ἱ. Κοινοβίου Ὁρμυλίας, ἐξ ἀφορμῆς δεσποτικῶν, 
θεομητορικῶν καὶ λοιπῶν ἑορτῶν. 

Στὸν λειμῶνα αὐτόν, ἀγαπητὲ ἀναγνώστη, βρίσκεις ἕνα θαυ-
μά σιο ὁδηγὸ γιὰ τὴν πορεία σου μέσα στὸ ἔτος, ἕνα ἐργαλεῖο αὐ-
το γνωσίας, ἴσως ἐνώδυνο ἐνίοτε καὶ ἀνώδυνο, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ 
ἰαματικό. Ἀνακαλύπτεις τοὺς θησαυροὺς τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ 
γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀνανεώνεσαι· σοῦ δημιουργεῖται ὁ πόθος νὰ 
ἀγωνισθῆς, νὰ ἀφήσης τὰ ἐπίγεια, νὰ ἀνέβης στὰ ἐπουράνια. 

«Ὁ Θεός, διαβάζεις, κρατάει στὰ δάκτυλά του τοὺς χρόνους 
καὶ τοὺς καιρούς· αὐτὸς μᾶς ἔβαλε καὶ σήμερα στὸ κύλισμα τοῦ 
νέου χρόνου. Γιὰ μᾶς ὁ νέος χρόνος εἶναι, θὰ λέγαμε, ἕνας χρόνος 
λιγώτερος στὴν ζωή μας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν μεγαλώνομε, 
ἀλλὰ ὅτι μικραίνομε κατὰ ἕνα χρόνο, μὲ τὸ νὰ πλησιάζωμε ὅλο 
καὶ περισσότερο νὰ δοῦμε πρόσωπο πρὸς πρόσωπο τὸν Θεόν»1. Τί 
μεγαλεῖο! Τὰ ἄσπρα μαλλιὰ σοῦ δίνουν τώρα ζωή· δὲν ἔχουν σχέσι 
μὲ τὴν φθορά, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀφθαρσία.

Τὴν πρώτη τοῦ νέου ἔτους ἑορτάζομε τὴν Περιτομὴ τοῦ Κυρίου. 
Ἡ περιτομὴ ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη αἰσχύνη διὰ τὸν Κύριον, διότι 
ἐσήμαινε ὅτι εἶναι ἁμαρτωλός. Ὁ Κύριος ὅμως περι ετμήθη, γιὰ νὰ 
σοῦ πῆ: «Ὅπου ἔπεσες ἐσύ, ἔρχομαι καὶ ἐγώ· ὅπου ντροπιάζεσαι 
ἐσύ, ἔρχομαι καὶ ἐγὼ νὰ ντροπιασθῶ μαζί σου· μόνον νὰ νοιώθης ὅτι 
καὶ στὴν κόλασι, ἀκόμη καὶ ἀνάμεσα στοὺς λέοντες καὶ τοὺς πόνους 

1. Α΄ Κορ. 13,12.
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καὶ τὶς θλίψεις, εἶμαι ἐγὼ ὁ Θεός σου. Εἶμαι πάντα μαζί σου, εἶμαι 
στὰ βλέφαρά σου, στὴν καρδιά σου τὴν ἁμαρτωλή, στὸν πόνο σου 
τὸν βαθύ».

Μαζὶ μὲ τὴν Περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἑορτάζομε καὶ τὸν Μέγα 
Βασίλειο. Ὁ ἅγιος μὲ τὴν ζωή του γίνεται τὸ παράθυρο μέσῳ τοῦ 
ὁποίου κοιτάζεις τὸν Θεὸν στὰ ἔγκατά σου. Αὐτὸ τὸ διαπιστώνεις 
καὶ ἀπὸ τὸ βίωμα ἑνὸς ἁπλοῦ πιστοῦ. 

«Ἰορδάνης, τόπος παρουσίας τοῦ Θεοῦ, συνεχίζεις νὰ διαβάζης, 
τόπος γεμᾶτος ἀγγέλους εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας». Μπαίνεις μέσα 
καὶ τὸ νοιώθεις, δὲν εἶσαι μόνος σου. Τάγματα ἀγγέλων καὶ ἀρχ αγ-
γέλων, μυριάδες ἁγίων περικυκλώνουν τὸ ἅγιο θυσιαστήριο. Παίρνεις 
θάρρος, ἡ ψυχή σου ἀνασαίνει, ὁ νοῦς σου φωτίζεται. Ἡ ζωή σου 
γίνεται χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις. 

Προχωρεῖς, φλέγεσαι ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν Θεόν, ποθεῖς νὰ ζήσης 
μόνος μόνῳ τῷ Θεῷ. Στὴν ἔρημο; Στὴν κοινωνία σου μὲ τοὺς 
ἀνθρώπους; Ὅπως μπορεῖς. Οἱ Πατέρες προτιμοῦσαν τὴν ἔρημο, ποὺ 
εἶναι μία ἔξοδος, μία τελεία ἀπομάκρυνσις, ἕνας θάνατος. Ἐκεῖ ἔχεις 
τὴν δυνατότητα νὰ μὴν ὑπάρχη τίποτε γιὰ σένα ποὺ νὰ δονῆται, νὰ 
πάλλη. Ἐκεῖ μπορεῖς νὰ ζῆς σὲ μία ἀπόλυτη σιωπή. Ὅμως, τελικῶς, 
ἡ ἔρημος γίνεται ζωή· ὁ Χριστὸς ἔρχεται τόσο κοντά σου, ὥστε νοιώθεις 
τὸ χνῶτο του, ἐν συνεχείᾳ καὶ τὸ ἀγκάλιασμά του. Προχωρῶντας, 
τελεῖται μέσα σου ἕνας μυστικὸς γάμος, μία παρθενικὴ κύησις, ἕνας 
τόκος, ποὺ εἶναι εἴσοδος σὲ μιὰ ἄλλη ζωή. 

Σὲ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα σου ἔρχεται ἀρωγός σου ἡ ἐμπειρία τῆς 
Ἐκκλησίας, τῶν Πατέρων, ὁ ἡσυχασμός. «Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ 
φανερώνεται, μπαίνει μέσα μας, ἄλλοτε σὰν ἀόρατο καὶ ἄλλοτε σὰν 
ὁρατὸ φῶς. Αὐτὸ τὸ φῶς ὑπῆρχε στὴν θεοπρεπῆ ἡσυχία τῶν τριῶν 
προσώπων, χυνόταν καὶ ἀκτινοβολοῦσε μεταξύ τους· ἐν συνεχείᾳ, 
ἄρχισε νὰ ἀκτινοβολῆ πρὸς τὰ ἔξω». 

Τὸ φῶς αὐτὸ ἀκτινοβόλησε καὶ στὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου. Μέσα 
ἀπὸ τοὺς αἰῶνες, ἄνθρωποι θεοφόροι προανήγγειλαν τὴν ἔλευσι τοῦ 
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Κυρίου, τὸν θάνατό του καὶ τὴν ἀνάστασί του, τὸ ὅτι ὁ Κύριος θὰ 
ἦταν γιὰ σένα ὁ αἰώνιος βασιλεύς, ὁ προφήτης, ὁ μέγας ἀρχιερεύς. 
Πόσες φορὲς δὲν νοιώθεις ἀνασφάλεια ἀκού γοντας ἢ βλέποντας τὰ 
ὅσα συμβαίνουν γύρω σου; Ὁ Κύριος εἶναι ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ 
σοῦ χαρίση διαρκῆ ἀσφάλεια. Πόσες φορὲς δὲν νοιώθεις θλιμμένος, 
ἀπογοητευμένος; Σήκωσε τότε τὸ βλέμμα σου καὶ ἀτένισε τὸν Κύριον· 
αὐτὸς μπορεῖ νὰ σὲ διεγείρη, νὰ σὲ ἐμψυχώση, νὰ σὲ ἐμπνεύση, νὰ 
σὲ κάνη νεανία γεμᾶτο ἐνθουσιασμὸ καὶ δύναμι, διότι εἶναι ὁ μέγας 
προφήτης. Καὶ ὅταν, βλέποντας τὶς ἁμαρτίες σου, τὶς πτώσεις σου, 
τὶς ἀδυναμίες σου, καταλαμβάνεσαι ἀπὸ ἀθυμία, μὴν ἀπελπίζεσαι. 
Θέσε ὅλη τὴν ἐλ πίδα σου εἰς τὸν Κύριον, σὲ αὐτὸν ποὺ μπορεῖ νὰ σὲ 
πάρη ἀπὸ τὴν λάσπη καὶ νὰ σὲ κάνη ἄγγελο· σὲ αὐτὸν ποὺ μπορεῖ 
νὰ πάρη τὴν ἁμαρτία σου, νὰ τὴν βάλη στὸ θυσιαστήριο καὶ νὰ τὴν 
κάνη εὐάρεστο θυμίαμα, διότι εἶναι ὁ μέγας ἀρχιερεύς σου. Καὶ κάτι 
ἀκόμη: Ὁ Κύριος εἶναι ὁ μυστικὸς θησαυρός σου, τὸ βέλος ποὺ το-
ξεύει τὴν καρδιά σου. 

Φθάνεις στὴν Ἀνάληψι τοῦ Κυρίου. Μαθαίνεις ὅτι, ἂν ὁ ἄν-
θρωπος πρέπει νὰ χάση τὴν ζωή του, γιὰ νὰ τὴν κερδίση, πόσο 
μᾶλλον ἔπρεπε νὰ ἀπολέση τὸν Θεὸν γιὰ νὰ τὸν εὕρη. Γνώριμο δὲν 
σοῦ εἶναι αὐτό; Πόσες φορὲς ὁ πόνος, οἱ δυσκολίες, οἱ ἀρρώστιες, οἱ 
ἀμφιβολίες σὲ κάνουν νὰ νοιώθης ὅτι ἔχασες τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς σὲ 
ἐγκατέλειψε! Τώρα βεβαιώνεσαι ὅτι κάτι καλύτερο ἑτοιμάζει ὁ Θεὸς 
γιὰ σένα. Ἔτσι ἔγινε καὶ μὲ τὴν Ἀνάληψί του. Ὁ Κύριος ἐπέστρεψε 
στοὺς πατρικοὺς κόλπους καὶ ἐκάθισε ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρὸς τὴν 
ἀνθρώπινη φύσι μας. Κατὰ κάποιον τρόπο, μὲ τὴν Ἀνάληψί του 
γεννήθηκε ἀκόμη μία φορὰ στοὺς πατρικοὺς κόλ πους ὄχι ὡς Θεός, 
ἀλλὰ ὡς Θεάνθρωπος. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι γέννησε τὸν ἄνθρωπο 
στοὺς πατρικοὺς κόλπους, ἀφοῦ τὸν ἕνωσε ὁριστικὰ μαζί του, τὸν 
οἰκειοποιήθηκε, τὸν ἔκανε υἱό του. 

Γιὰ νὰ καταλάβης καλύτερα αὐτὰ τὰ νοήματα, διάλεξε μιὰ ἥσυχη 
ὥρα –προτίμησε τὴν νύχτα–, ἄφησε μακριὰ τὰ προβλήματά σου καὶ 
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τὶς μέριμνές σου, καὶ ἔτσι ἤρεμος καὶ γαλήνιος πλησίασε μὲ πολλὴ 
ταπείνωσι τὰ κράσπεδα τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ. Νὰ εἶσαι σίγουρος ὅτι 
ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, κάποια στιγμὴ ποὺ δὲν θὰ τὸ περιμένης, θὰ σοῦ 
κάνη διάφανα τὰ πάντα. 

Καὶ τώρα πρόσεξε πόσο πιστὸς εἶναι ὁ Κύριος στοὺς λόγους 
του. Εἶχε πεῖ στοὺς μαθητάς του ὅτι συμφέρει νὰ ἀπέλθη, γιὰ νὰ 
ἀποστείλη τὸν Παράκλητο. Λίγες ἡμέρες μετὰ τὴν Ἀνάληψί του 
ἐκ πλήρωσε τὸν λόγο του· ἔστειλε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, αὐτὸ ποὺ 
συγκροτεῖ τὰ πάντα, ποὺ ἀσχολεῖται μαζί σου· τὸ φέρεις μέσα σου, 
τὸ ἀναπνέεις, σοῦ ὁμιλεῖ, σὲ ἀγαπᾶ, σὲ περικυκλώνει. Καὶ ὅμως δὲν 
τὸ καταλαβαίνεις. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἔδειχνε 
τὴν παρουσία του μὲ τὴν φωνή του, μὲ τὴν πνοή του, μὲ τὴν δύναμι, 
μὲ τὴν δυνατότητα νὰ ἐλέγχη, νὰ ἐμποδίζη, νὰ ἀφορίζη. Στὴν 
Καινὴ Διαθήκη καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ὁδηγεῖ, τοὺς οἰκοδο μεῖ, 
τοὺς ἁγιάζει. Πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου δὲν παρέμενε καὶ δὲν 
ἀπεκαλύπτετο συνεχῶς. Τώρα δὲν φεύγει πιά, μένει στὴν Ἐκκλησία 
καὶ μέσα σου, κάνει τὸ σῶμα σου ναό, χαρίζει ἰδιαίτερα χαρίσματα 
στὸν καθένα καὶ ἔρχεται μέσα σου, κυρίως μὲ τὴν εὐχή. 

Φθάνεις στὴν Παναγία καὶ νοιώθεις νὰ σὲ κοιτάζη στὰ μάτια, νὰ 
καταλαβαίνη τὰ μύχια τῆς καρδιᾶς σου, τοὺς ἀναστεναγμούς σου, νὰ 
σὲ σκεπάζη μὲ τὸ μαφόριό της, νὰ κατευθύνη τὰ βήματά σου. 

Νὰ καὶ ὁ Πρόδρομος, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ ἅγιοι Νικόδημος 
καὶ Αἰμιλιανός, ἡ ἁγία Μαγδαληνή. Στὴν ἀρχὴ ἀρχὴ ὁ Μέγας 
Βασίλειος, στὸ τέλος ὁ ἅγιος Σίμων ὁ Μυροβλύτης, ὁ κτίτωρ τῆς 
Σιμωνόπετρας. Τοὺς χαίρεσαι, τοὺς θαυμάζεις γιὰ τὴν ἀγάπη τους 
στὸν Θεόν, γιὰ τὴν τόλμη τους μπροστὰ στὸν θάνατο, θέλεις νὰ τοὺς 
μιμηθῆς, ζητᾶς τὶς προσευχές τους. Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν τὶς ἔχης; 
Φίλοι σου καὶ ἀδέλφια σου εἶναι, μία οἰκογένεια ἀποτελεῖς μαζί τους. 

Ἐν συνεχείᾳ, φθάνεις στὸ ἀποκορύφωμα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ σου, 
καταλαμβάνεσαι ἀπὸ παραλήρημα χαρᾶς. Βρίσκεσαι ἐπάνω στὸ 
Θαβώρ. Σίγουρα κάποτε καὶ σύ, διαβάζοντας τὸν βίο ἑνὸς ἁγίου ἢ 
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γιορτάζοντας τὴν Μεταμόρφωσι τοῦ Κυρίου, θὰ πόθησες νὰ ἔβλεπες 
τὸν Κύριον μέσα στὸ φῶς, ἢ ἔστω νὰ ἔβλεπες τὸ φῶς. Καὶ ἂν αὐτὸ 
δὲν ἔγινε ποτέ, ὅταν μὲ ὅλη τὴν καρδιά σου προσπαθεῖς νὰ πετύχης 
κάτι, σὲ αὐτὴ τὴν ἐπιδίωξί σου κρύβεται μιὰ βαθύτατη καὶ ξεχασμένη 
ἐμπειρία σου, χωνιασμένη ἀπὸ τὴν πρώτη πτῶσι καὶ τὰ πάθη σου, ἡ 
ζωή σου μὲ τὸν Κύριον μέσα στὸ φῶς. 

Ὁ Θεὸς εἶναι φῶς, εἶναι φτιαγμένος στὰ μέτρα σου, ἀφοῦ τί-
ποτε δὲν καταλαβαίνεις τόσο, ὅσο αὐτὸ ποὺ βλέπεις· εἶναι φῶς, 
γιὰ νὰ μπορῆς νὰ τὸν προσλαμβάνης, καὶ αὐτὸ συμβαίνει μόνον 
στὴν Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία. Πῶς; Ἐσὺ ὁδεύεις πρὸς τὸν Θεὸν ἐν 
ἡσυχίᾳ καὶ ἠρεμίᾳ, καὶ αἰφνιδίως βρίσκεσαι μέσα στὸ φῶς. Τότε 
ἀνακαλύπτεις μέσα σου τὸν Θεὸν καὶ ὅτι ἐσὺ εἶσαι ἐντὸς τοῦ Θεοῦ, 
ὅτι ἀκτινοβολεῖς τὸν Θεόν. 

Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ συμβῆ αὐτό; Ἐγὼ εἶμαι ἁμαρτωλός, 
ἀναλογίζεσαι. Ναί, ἔχεις δίκαιο, ἀλλὰ πρόσεξε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ: 
σιγὰ σιγὰ σὲ ὁδηγεῖ καὶ σοῦ χαρίζει αὐτὸ τὸ βίωμα. Πῶς; Μὲ τὴν 
λατρεία, μὲ τοὺς τρεῖς ἀσκητικοὺς τρόπους, ποὺ σοῦ χα  ρί ζουν τὰ 
οὐράνια χαρίσματα, τὴν ἀγρυπνία, τὴν νηστεία, τὴν προσ ευχή. Ἔτσι, 
θὰ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὰ πάθη σου, ἀπὸ τὶς ἄλογες καὶ παράνομες μετα-
πτώσεις. Μέχρι τότε τὸ φῶς θὰ ὑπ άρχη, ἀλλὰ θὰ κρύβεται μέσα στὸν 
γνόφο, μὴ τυχὸν τὸ δῆς καί, ὅπως ἀκόμη δὲν ἔχεις φθάσει στὴν μετάνοια, 
πεθάνης. Μὴ φο βᾶσαι ὅμως, ἡ πνευματικὴ ζωὴ εἶναι καὶ γιὰ σένα· 
εἶναι δὲ κάτι τὸ πολὺ φυσικό, ἀρκεῖ νὰ καταλάβης τὴν ἀσθένειά σου, νὰ 
νοιώσης ὅτι εἶσαι ἀνάξιος νὰ δῆς τὸν Θεόν. Παράλληλα, φύγε μακριὰ 
ἀπ᾽ ὅ,τι ἀπομακρύνει τὸν Θεόν, καὶ ἐξασφάλισε ὅ,τι τὸν προσελκύει, τὴν 
χαρά, τὴν εἰρήνη, τὴν ἄνεσι, τὴν θερμότητα τῆς καρδίας. Πορευόμενος 
ἔτσι, νὰ εἶσαι σίγουρος ὅτι θὰ φθάσης σὲ ἕνα σημεῖο ποὺ θὰ νοιώσης ὅτι 
ἕνα φῶς σὲ ζεσταίνει, τὸ φῶς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ σου. 

Καὶ πάλι μπροστά σου ἡ Παναγία, αὐτὴ ποὺ σὲ φωτίζει, ποὺ σοῦ 
μαθαίνει καὶ σοῦ ἐμπνέει τὴν εὐχή. Δι᾽ αὐτῆς εἰσέρχεται τὸ ἄκτι-
στο φῶς στὴν καρδιὰ καὶ στὸν νοῦ σου· αὐτὴ σοῦ χαρίζει οὐρά νια 
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βιώματα, σὲ κάνει μετάρσιο, ὥστε νὰ ἔχης τὴν δύναμι νὰ πο ρεύεσαι 
στὴν ζωή. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, σοῦ τὸ μαρτυρεῖ ὁ μοναχὸς μὲ τὸ 
ὑπέροχο βίωμά του. 

Μετὰ τὴν Παναγία συναντᾶς τοὺς ἀγγέλους καὶ μαθαίνεις γιὰ 
τὴν φύσι τους, γιὰ τὴν σχέσι τους μὲ τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ τὴν 
πτῶ σι τους. Ἐκπλήσσεσαι ἀπὸ τὴν ταχύτητα τῆς ἐνεργείας τους, 
θαυ μάζεις τὸν τιτάνιο ἀγῶνα τους προκειμένου νὰ σὲ ἀποσπάσουν 
ἀπὸ τὰ ὁρώμενα, γιὰ νὰ καταλάβης ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί σου. Καὶ 
ἂν κάτι μέσα σου σοῦ λέγη ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι μαζί σου ἐπειδὴ σοῦ 
συμβαίνει κάποιο κακό, πρόσεξε, διότι ἔτσι ἀπωθεῖς τὸν Θεόν, ἐνῶ 
νομίζεις ὅτι σὲ ἀπωθεῖ ὁ Θεός. 

Φθάνοντας στὸν Γεδεὼν μένεις ἐκστατικός, παρακολουθῶντας 
τὴν προσπάθεια καὶ τὴν ἐπιμονὴ τοῦ ἀγγέλου νὰ πείση τὸν Γεδεὼν 
ὅτι τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ νικήση τοὺς ἐχθροὺς εἶναι νὰ 
ξεπεράση τὴν ἀνθρώπινη λογική του, ἐνθυμούμενος τὰ θαυμάσια 
ποὺ ἐτέλεσε ὁ Κύριος στὸ παρελθόν. 

Στὸ ὅραμα τοῦ Δανιὴλ συνειδητοποιεῖς τὴν δύναμι τῆς νηστείας 
καί, παράλληλα, βλέπεις ὅτι ὅλος ὁ οὐρανός, ὄχι μόνον ὁ Θεός, 
ἀσχο  λεῖται μὲ σένα· ἐσένα περιμένουν, γιὰ σένα ἀγωνίζονται ἐκεῖ 
ἐπάνω, διότι τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς σου δὲν λύνονται εὔκολα, καὶ 
ἐμπόδιο εἶσαι ἐσὺ ὁ ἴδιος. ᾽Εσὺ ἐμποδίζεις τὴν πρόοδό σου πρὸς τὸν 
Θεὸν καὶ δημιουργεῖς ἀνυπέρβλητες καταστάσεις. Ἰδιαίτερα, προσ-
πάθησε νὰ μὴ διαφωνῆς μὲ τοὺς συνανθρώπους σου, διότι τότε ἡ 
λύσις εἶναι τόσο δύσκολη, ὥστε κατὰ κάποιον τρόπο καὶ οἱ ἄγγελοι 
ἀμφισβητοῦν μεταξύ τους τὸ τί πρέπει νὰ γίνη. 

Καὶ τώρα, νὰ τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ Γέννησις τοῦ 
Χριστοῦ. Ἴσως σοῦ φανῆ περίεργο, γιατί νὰ κρύψη ὁ Κύριος τὴν θεό-
τητά του κάτω ἀπὸ τὴν σάρκα του καὶ γιατί ἡ Θεοτόκος σὲ ὅλη της 
τὴν ζωὴ νὰ ὑπηρετῆ τὴν κένωσι καὶ τὸ κρύψιμο τοῦ Χρι στοῦ. Ἐὰν 
ἐντείνης τὴν προσοχή σου καὶ εἶσαι εἰλικρινής, γρή γορα θὰ καταλάβης 
ὅτι κρύβεται ὁ Κύριος, διότι φοβᾶσαι νὰ τὸν κρατήσης κοντά σου. Ναὶ 
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μὲν τὸν θέλεις, ἐπιθυμεῖς τὸ φῶς, τὸ ἄνοιγμα τῶν οὐρανῶν, ἀλλά, ὅταν 
σὲ πλησιάσουν, φοβᾶσαι καὶ ἀπο τραβιέσαι· προτιμᾶς νὰ εἶσαι μόνος 
σου, διότι ὁ Θεὸς εἶναι καθ ολικὸς καὶ παγκόσμιος. 

Τὸ κρύψιμο τοῦ Θεοῦ τὸ συναντᾶς καὶ στὰ μυστήρια. Κρύβεται 
ὁ Θεὸς πίσω ἀπὸ τὸν ἄρτο καὶ τὸν οἶνο, πίσω ἀπὸ τὸ ὕδωρ καὶ 
τὸ ἔλαιον, γιὰ νὰ μπορῆς νὰ τὸν κρατᾶς· διαφορετικὰ δὲν θὰ μπο  -
ροῦσες. Παίρνοντας αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ὡς εὐχάριστη γεῦσι, παίρνεις 
τὸν Χριστόν, τὴν Θεότητα. Καὶ μὴν ἐκπλαγῆς· ἀκόμη καὶ οἱ 
ἁμαρτίες σου, τὰ πάθη σου κρύβουν τὸν Θεόν. Τὸν Θεὸν ἔκρυβαν καὶ 
οἱ παραβολές, τὰ θαύματα, οἱ προφητεῖες. 

Τέλος τὸν Θεὸν κρύβει καὶ ἡ μοναστικὴ πολιτεία· τὸν κρύβει 
ἀπὸ τὰ μάτια τῶν μοναχῶν καὶ τοῦ κόσμου, διότι εἶναι εἴσοδος σὲ 
ἕνα ἄδυτο. Ὁ μοναχὸς ζῆ ἁπλὰ καὶ φυσικὰ τὸ κρύψιμο τοῦ Θεοῦ 
μέσα στὴν ἡσυχία, στὴν ἀμεριμνία, στὸν περιορισμό του σὲ ἕναν 
τόπο, σὲ μία κοινωνία ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι κρύβουν ἕνα βαθύτερο 
περιεχόμενο, τὴν κοινωνία μὲ τὸν Θεόν, μὲ τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς 
ἁγίους. Ἡ ζωὴ τοῦ μοναχοῦ εἶναι τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀγγέλων 
καὶ τῶν ἁγίων, συνάμα δὲ αὐτὴ μαρτυρεῖ γιὰ ὅλα αὐτά. 

Πλησιάζοντας τὰ Χριστούγεννα, νὰ μπροστά σου οἱ Προπά-
τορες. Οἱ Προπάτορες; Ἀπορεῖς. Οἱ περισσότεροι ἔζησαν μέσα στὴν 
ἁμαρτία, τί σχέσι ἔχουν μὲ τὴν Ἐκκλησία; Γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔχει 
ἀφιερώσει στὴν μνήμη τους δύο Κυριακὲς πρὶν ἀπὸ τὴν Γέννησι τοῦ 
Χριστοῦ; Διότι αὐτοὶ συνήργησαν στὴν γέν νησι τοῦ Χριστοῦ, μᾶς 
ἔφεραν τὸν Χριστόν, τὴν λαχτάρα τῆς καρδιᾶς μας, τὸ πλήρωμα 
τῶν πόθων μας. Οἱ Προ πάτορες ξεπέρασαν τὸ περιβάλλον τους καὶ 
δι᾽ αὐτῶν ἔγινε γνωστὴ ἡ ἀλήθεια σὲ ὅλον τὸν κόσμο· ἀπὸ αὐτοὺς 
γεν νήθηκε ἡ Παναγία, καὶ ἀπὸ αὐτὴν ὁ Χριστός. 

Ὅταν ἦλθε ὁ Χριστός, οἱ Προπάτορες ἦταν στὸν ἅδη. Ὅταν ὁ 
Χριστὸς κατέβηκε ἐκεῖ, οἱ Προπάτορες τὸν πίστεψαν καὶ ὁ Χριστὸς 
τοὺς ἅρπαξε καὶ τοὺς πῆγε στὰ οὐράνια. Τώρα στέκονται ἐκεῖ, 
γύρω ἀπὸ τὴν τράπεζα τοῦ μεγάλου δείπνου καὶ περιμένουν ἐμᾶς· 
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περιμένουν νὰ ἑτοιμάσωμε ἐμεῖς τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτοὶ ὑπηρέτησαν τὴν πρώτη ἔλευσι τοῦ Χριστοῦ, ἐμεῖς πρέπει νὰ 
ἑτοιμάσωμε καὶ νὰ φέρωμε τὸ συντομώτερο τὴν Δευτέρα Παρουσία 
τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ συμφάγωμε ὅλοι μαζί. 

Ἐπίσης, οἱ Προπάτορες προετύπωσαν τὸν Χριστὸν καὶ τὴν 
Ἐκκλησία, ὅπως ὁ Ἀβραάμ, ἡ Ραάβ, καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι. Ἀλλὰ 
καὶ κάθε λόγος μας καὶ κάθε πρᾶξις μας εἶναι ἕνας τύπος τοῦ 
Χριστοῦ. Ὅπως ὅλοι οἱ προφῆτες καὶ οἱ βασιλεῖς, οἱ ἁμαρτωλοὶ 
καὶ οἱ δίκαιοι δὲν καταλάβαιναν ὅτι γίνονταν τύποι τοῦ Χριστοῦ, 
δούλευε ὅμως δι᾽ αὐτῶν ὁ Θεός, ἔτσι καὶ σὲ μᾶς, σὲ ὅ,τι κάνομε καὶ 
ὅ,τι λέμε, ἐκεῖ ὑπάρχει ὁ Θεός. Καὶ ὅταν ἀκόμη κάποιος ἀρνῆται 
τὸν Θεόν, τὴν ὥρα ἐκείνη δουλεύει μέσα του ὁ Θεός, καὶ ἂν κάποτε 
ἀνοίξη τὰ μάτια του, θὰ τὸν δῆ. Αὐτὸ τὸ πιστοποιεῖ καὶ τὸ ὅραμα 
τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. 

Πῆρες μιὰ γεῦσι ἀπὸ τὸν πνευματικὸ λειμῶνα τοῦ Γέροντος 
Αἰμιλιανοῦ. Καιρὸς γιὰ πλήρη ἐντρύφησι. Καὶ τώρα; «Δεῦτε προ σ-
κυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ». Πρόσ πεσε, 
προσκύνησε, δοξολόγησε, εὐχαρίστησε τὸν Βασιλέα καὶ Θεόν σου, γι᾽ 
αὐτὸ ποὺ εἶσαι, γιὰ ὅ,τι σοῦ χάρισε, γιὰ τοὺς ἀγ γέλους, γιὰ τοὺς ἁγίους, 
γιὰ τὸν οὐρανό, γιὰ τὴν γῆ, γιὰ τὰ πάν τα. Μαζί σου καὶ ὅλοι ἐμεῖς. 

Παραδίδονται πρὸς ἔκδοσιν οἱ παρόντες λόγοι ὡς δῶρο τοῦ Γέ-
ροντος Αἰμιλιανοῦ γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν παρηγορία τόσο 
τῶν μοναχῶν ὅσο καὶ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἀδελφῶν.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας
Ἀρχιμανδρίτης Ἐλισαῖος
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Σήμερα, πρώτη Ἰανουαρίου, ἀρχίζει ὁ νέος χρόνος. Λέγεται ὅτι ἡ 
λέξις Ἰανουάριος προέρχεται ἀπὸ τὸν θεὸ Ἰανό. Οἱ ἄνθρωποι ἀγά-
πησαν τόσο πολὺ τὸν θεὸ αὐτό, ὥστε θέλησαν νὰ τὸν ἀπαθανατί-
σουν καὶ νὰ τοῦ ἀφιερώσουν τὸν πρῶτο μῆνα τοῦ ἔτους. Τοῦ ἔκαναν 
ἀγάλματα καὶ τὸν παρίσταναν μὲ δύο κεφάλια, ἕνα γηρασμένο καὶ 
ἕνα νεανικό. Μὲ τὸ γηρασμένο εὐλογοῦσε τὸ παρελθὸν ἔτος, καὶ 
μὲ τὸ νεανικὸ ἔφερνε τὸ νέο ἔτος. Ἄλλοτε τὸν παρίσταναν νὰ κρα-
τάη ἕνα κλειδί, μὲ τὸ ὁποῖο κλείδωνε τὸν παλαιὸ χρόνο καὶ ἄνοιγε 
τὴν θύρα τοῦ καινούργιου. Ἄλλοτε πάλι ἔφερε, μὲ χαρακτῆρες 
ἑλληνικούς, στὰ δυό του χέρια τὸν ἀριθμὸ τριακόσια ἑξήντα πέντε, 
δηλαδὴ τὶς ἡμέρες τοῦ χρόνου, σὰν νὰ ἔλεγαν ὅτι αὐτὸς ὁ θεὸς 
δεσπόζει στοὺς χρόνους καὶ στοὺς αἰῶνες, αὐτὸς κατευθύνει τὶς 
καρδιές μας καὶ τὰ βήματά μας στὰ χρόνια ποὺ περνοῦν. 

Ἀλλὰ ὁ θεὸς Ἰανὸς εἶναι ἀνύπαρκτος. Αὐτὸς ποὺ ἔφτιαξε τὸν 
οὐρανὸ καὶ τὴν γῆ καὶ μᾶς ἔφερε στὴν ζωή, αὐτὸς κρατάει στὰ 
δάκτυλά του τοὺς χρόνους καὶ τοὺς καιρούς, αὐτὸς μᾶς ἔβαλε 
καὶ σήμερα στὸ κύλισμα τοῦ νέου χρόνου. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς 
Θεός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἦλθε στὸν κόσμο, γιὰ νὰ μᾶς 
δώση τὴν χαρὰ τῆς θεότητός του. 

Ἂς δοῦμε ὅμως ποιὰ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ χαρά μας καὶ ἡ εὐτυχία 
μας, πῶς μποροῦμε νὰ περάσωμε τὶς τριακόσιες ἑξήντα πέντε 
ἡμέρες, ποὺ ἀρχίζουν φέτος καὶ θὰ ξαναρχίσουν τοῦ χρόνου καὶ ἐν 
συνεχείᾳ στὰ ὑπόλοιπα χρόνια, γιὰ νὰ μὴ μετανοήσωμε καὶ ποῦμε 
ὅτι πῆγε χαμένη ἡ ζωή μας.

Σήμερα ἑορτάζομε τὴν περιτομὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στὸν 
ἑσπερινὸ καὶ στὸν ὄρθρο ψάλλομε τὸ μικρὸ ἀλλὰ ὡραιότατο τρο-
πάριο «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ». Ὁ Σωτὴρ καταδέχθηκε νὰ 

* Κήρυγμα στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Ὁρμυλίας, 1.1.1985.
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φορέση τὴν ἀνθρωπίνη φύσι καὶ ἐπὶ πλέον νὰ κάνη τὴν περιτομὴ 
τῆς σαρκός του. Αὐτὸ θέλει νὰ μᾶς δείξη πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι κάθε 
ἡμέρα μαζί μας, ὅτι πέρασαν οἱ χιλιετίες ἐκεῖνες ποὺ οἱ ἄνθρωποι 
περίμεναν τὸν Θεὸν νὰ ἔλθη στὴν γῆ, διότι τὸν ἔνοιωθαν νὰ εἶναι 
πάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα καὶ τοὺς οὐρανούς. Ποιὸς μπορεῖ νὰ φθάση 
τὸν Θεόν, ὅταν εἶναι πάνω ἀπὸ τοὺς οὐρανούς; Ποιὸς μπορεῖ νὰ 
ἔχη ἕναν Θεὸν ποὺ εἶναι τόσο μακριὰ ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώ-
που; Πάλευε ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀναρωτιόταν ποῦ εἶναι ὁ Θεός. 

Ἀλλὰ τὸ τροπάριο λέγει, «συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ». Ἐπειδὴ 
ἐμεῖς πέσαμε στὴν ἁμαρτία, κάτω στὸ χῶμα, κατέβηκε μαζί μας 
καὶ ὁ Θεός. Γιὰ νὰ μὴν εἶναι ὅμως ἀόρατος καὶ ἄγνωστος, φόρεσε 
τὴν ἀνθρωπίνη φύσι καὶ ἔγινε παιδίον. Τὴν ὀγδόη ἡμέρα ὑπέστη 
τὸν μεγαλύτερο ἐξευτελισμό, τὴν περιτομή. Ἡ περιτομὴ σήμαινε 
ὅτι τὸ παιδὶ ἦταν ἁμαρτωλό. Τὸ γύμνωναν ἐπάνω σὲ ἕνα τραπέζι 
στὸν ναὸ καὶ τοῦ ἔκοβαν τὴν ἀκροβυστία. Ἔτρεχε τὸ αἷμα, καὶ 
τὸ παιδὶ πονοῦσε καὶ ἔκλαιγε. Γύμνωσαν καὶ τὸν Χριστὸν καὶ τὸν 
ἔβαλαν ἐπάνω στὸ τραπέζι ἀπὸ τὸ ὁποῖο περνοῦσαν οἱ ἁμαρτωλοί, 
καὶ περιέτεμαν τὴν ἀκροβυστία του σὰν νὰ ἦταν ὁ μεγαλύτερος 
ἁμαρτωλός. Ποιὸς νοῦς θὰ μποροῦσε νὰ τὸ φαντασθῆ; 

Τί νόημα ἔχει αὐτό; Ὅπως λέγουν τὰ τροπάριά μας καὶ ἡ 
Παλαιὰ Διαθήκη καὶ ἡ θεολογία μας, ἡ περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ 
ἦταν ἕνας τύπος γιὰ μᾶς. Δηλαδή, ὁ Χριστὸς φόρεσε τὴν σάρκα 
μας, γιὰ νὰ μὴν μπορῆ νὰ τὴν ξαναβγάλη, ὥστε νὰ μᾶς κουβα-
λάη μαζί του στοὺς ἀτέρμονες αἰῶνες. Ὁ Θεὸς ἔκανε ὅ,τι κάναμε 
ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Ὑπεβλήθη καὶ στὶς πλέον ἐξουθενωτικὲς τε-
λετουργικὲς πράξεις τοῦ νόμου, γιὰ νὰ μᾶς πῆ: «Ὅπου ἔπεσες 
ἐσύ, ἔρχομαι καὶ ἐγώ· ὅπου ντροπιάζεσαι ἐσύ, ἔρχομαι καὶ ἐγὼ 
νὰ ντροπιασθῶ μαζί σου· μόνον νὰ νοιώθης ὅτι καὶ στὴν κόλασι 
καὶ στὸν ἅδη, ἀκόμη καὶ ἀνάμεσα στοὺς λέοντες καὶ τοὺς πό-
νους καὶ τὶς θλίψεις, εἶμαι ἐγώ, ὁ Θεός σου». Ὅπως δὲν βγάζει 
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τὴν σάρκα του ὁ Χριστός, ἔτσι καὶ ἐμεῖς δὲν χάνομε τὸν Θεόν, ὁ 
ὁποῖος μπῆκε μέσα στὴν δική μας σάρκα· εἴμαστε πιὰ ἀχώριστοι 
ἀπὸ τὸν Θεόν. Δὲν εἶναι ὁ Θεὸς ἐπάνω ἀπὸ τὰ ἄστρα καὶ τοὺς 
οὐρανούς. Εἶναι ἐδῶ, μέσα στὸ κορμί μου, στὰ βλέφαρά μου, στὰ 
χέρια μου τὰ ροζιασμένα ἢ τὰ ματωμένα, στὴν καρδιά μου τὴν 
ἁμαρτωλή, στὸν πόνο μου τὸν βαθύ.

Ἡ περιτομὴ εἶναι ὁ τύπος τῆς ἀχειροποιήτου περιτομῆς, δη-
λαδὴ τοῦ βαπτίσματος. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς βαπτίζει καὶ μᾶς γεν-
νάει «εἰς Χριστόν», μᾶς κάνει καινούργιους ἀνθρώπους. Τὴν ση-
μερινὴ ἡμέρα μᾶς λέγει: Παιδιά μου, μὲ τὸν καινούργιο χρόνο καὶ 
τὴν περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ σᾶς ἀνακαινίζω, σᾶς ξαναβαπτίζω, σᾶς 
κάνω «καινὴν κτίσιν»1, ἀρκεῖ νὰ ἀνοίξετε τὴν καρδιά σας, γιὰ νὰ 
μὲ χωρέσετε. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πετύχαμε τὸ μεγαλύτερο μυστικό, 
ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ φαντασθῆ κανένας ἄνθρωπος πρὸ Χριστοῦ.

Γιὰ νὰ μπορέσωμε νὰ τὸ συλλάβωμε καλύτερα, σήμερα ἡ 
Ἐκκλησία μᾶς βάζει μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸν καὶ ἕναν μάρτυρα τῆς 
ἁγιότητός του, τὸν Μέγα Βασίλειο, τὸν πρῶτο ἅγιο ποὺ γιορτάζο-
με κάθε χρόνο. Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς φανερώνει πῶς μποροῦμε 
νὰ εἴμαστε ἀλωβήτως ἑνωμένοι μὲ τὸν Θεόν. Γι᾽ αὐτὸ ἡ ἀκολουθία 
λέγει: «Πᾶσιν ἀστράπτει νοερῶς»2. Ὁ ἅγιος Βασίλειος εἶναι τόσο 
μεγάλος, ὥστε σὲ κάνει νὰ κλείνης τὰ μάτια σου ἀπὸ τὸ πολὺ φῶς 
ποὺ ἐκπέμπει, ἀστράπτει νοερῶς στὸ στερέωμα τῆς οἰκουμένης. 
Ἡ Ἐκκλησία τὸν ὀνόμασε «στόμα σοφίας», «βάσιν ἄσειστον τῆς 
Ἐκκλησίας»3, ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ ἅγιος θεμελίωσε τὴν Ἐκκλησία 
πάνω στὸ θεμέλιο τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀποστόλων, γιὰ νὰ μὴν 
μπορῆ κανεὶς νὰ τὴν νικήση. 

1. Β΄ Κορ. 5, 17.
2. Ὄρθρος 1ης Ἰανουαρίου, Οἶκος.
3. Ἔνθ’ ἀνωτ., Οἶκος, Κοντάκιον.
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Ἐπίσης, στὴν ἀπόλυσι τῆς ἀκολουθίας λέμε: «Τοῦ ἐν ἁγίοις 
Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου». 
Οὐρανοφάντωρ σημαίνει ὅτι τὸ φῶς του, τὸ μεγαλεῖο του, ἡ δόξα 
του φθάνει μέχρι τὸν οὐρανό. Ἡ λέξις «οὐρανοφάντωρ» ἔχει καὶ 
μία δεύτερη ἔννοια· ἀφοῦ ὁ Μέγας Βασίλειος γνώρισε τὸν οὐρανό, 
μᾶς ἀποκαλύπτει πῶς εἶναι ὁ Θεός, καὶ πῶς μποροῦμε νὰ τὸν 
ἔχωμε πάντοτε δικό μας. Οἱ οὐρανοὶ κατεπλάγησαν βλέποντας 
τὴν δόξα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. 

Ὁ ἅγιος ἦταν φυματικός, καμπούρης, ἀδύναμος, δὲν ἔτρωγε 
τίποτε. Καὶ ὅμως ὑπερῆρε τοὺς οὐρανούς, διότι ὁ Θεὸς μᾶς ἔχει 
κάνει μιὰ χάρι, ἕνα δῶρο. Τὸ λέγει καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ τροπάριά μας 
καὶ ὁ σημερινὸς Ἀπόστολος: «Ἐν τῷ Χριστῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ 
πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς»4. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἔβλε-
παν τὸν Χριστόν, ἄλλοι τὸν περιγελοῦσαν, ἄλλοι τὸν λιθοβολοῦσαν, 
ἄλλοι ἤθελαν νὰ τὸν πετάξουν ἀπὸ τὴν ὀφρὺν τοῦ βράχου καὶ 
ἄλλοι τελικῶς τὸν ἐσταύρωσαν. Ὅμως κατοικοῦσε μέσα του ὅλη 
ἡ θεότητα. Τὸ ἴδιο καὶ σὲ μᾶς κατοικεῖ ὅλη ἡ θεότητα. Γι᾽ αὐτὸ 
ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅπως ἀναφέρουν τὰ τροπάρια, ἐγκατέλειψε τὰ 
πάντα, «τὴν πρὸς Θεὸν προκρίνας συμβίωσιν»5, γιὰ νὰ συμβιώνη 
ἡμέρα καὶ νύκτα μὲ τὸν Θεόν. 

Τὸ ἀπολυτίκιο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὀνομάζει τοὺς τρεῖς ἱεράρ-
χας «μεγίστους φωστῆρας». Ὁ πρῶτος φωστὴρ εἶναι ὁ Μέγας 
Βασίλειος. Ἡ λέξις φωστὴρ σημαίνει φακός. Ὅπως μέσα στὸ σκο-
τάδι ἀνάβομε τὸν φακὸ καὶ ξαφνικὰ τὰ βλέπομε ὅλα, ἔτσι ἕνας μέγι-
στος φακός, ἕνας προβολέας εἶναι καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ὁποῖος 
μὲ τὴν ζωή του μᾶς ἀποκαλύπτει τὸν Χριστόν· μᾶς κοιτάζει στὰ 
μάτια καὶ μᾶς λέγει: Νά, ἐδῶ εἶναι ὁ Χριστός. Ἐμεῖς δὲν βλέπομε 

4. Κολ. 2, 9.
5. Ἑσπερινὸς 1ης Ἰανουαρίου, δοξαστικὸν κεκραγαρίων.
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τὸ φῶς, μᾶς τὸ ὁμολογεῖ καὶ ἡ θεολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁ 
ἅγιος ὅμως γίνεται ἕνα παράθυρο, μέσῳ τοῦ ὁποίου ἐμεῖς οἱ ἄνθρω-
ποι κοιτάζομε τὸν Θεὸν μέσα στὰ ἔγκατά μας, ὅπου τὸν βάλαμε μὲ 
τὸ βάπτισμά μας. Ἀλλὰ καὶ τὸ κάθε τι μᾶς λέγει ὅτι μὲ τὸν Θεὸν 
κάναμε ἕναν γάμο, ποὺ δὲν εἶναι πολιτικός, κοσμικός, ἐξωτερικός, 
δὲν διαλύεται· εἶναι γάμος ἀδιάλυτος. Δὲν ὑπάρχει διαζύγιο στὸν 
γάμο μὲ τὸν Χριστόν. 

Ἄραγε, ἔχομε ὅλοι τὸν Χριστόν; Βεβαίως· μᾶς τὸ λέγει ὁ ἅγιος. 
Τί συμβαίνει ὅμως ὅταν ἁμαρτάνωμε; Ἂς ἀναφέρωμε ἕνα παράδει-
γμα. Ἕνας πατέρας μὲ τὸν μόχθο του ἔχει μαζέψει μία κληρονομιὰ 
γιὰ τὸ παιδί του καὶ τοῦ λέγει: Παιδί μου, αὐτὰ εἶναι δικά σου, 
ἔλα νὰ κάνωμε ἕνα συμβόλαιο, γιὰ νὰ μὴν μπορῆ κανεὶς νὰ σοῦ τὰ 
πάρη. Καὶ τὸ παιδὶ ἀπαντᾶ: Δὲν θέλω, πατέρα. Ὁ πατέρας τὰ ἔχει 
ἑτοιμάσει ὅλα καὶ περιμένει μόνον τὴν ὑπογραφὴ τοῦ παιδιοῦ. Ἐὰν 
δὲν ὑπογράψη τὸ παιδί, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πάρη τὴν κληρονομιά, 
ἐνῶ τοῦ ἀνήκει. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Θεός, θέλοντας καὶ μὴ εἶναι μέσα 
μας, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἐξαναγκάση· θέλει νὰ συγκατανεύουν 
οἱ καρδιές μας, καὶ τότε ἐνεργεῖ. Ὅταν ὅμως ἐμεῖς δὲν θέλωμε, 
κάθεται μέσα μας στενοχωρημένος καὶ δὲν κάνει τίποτε. 

Γι᾽ αὐτὸ λέγει ἡ Ἁγία Γραφή: «Μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ 
ἅγιον»6. Ἀφῆστε τὸν Θεὸν νὰ σᾶς ἀγκαλιάζη, νὰ σᾶς φωτίζη, 
ὅπως τὸν Μέγα Βασίλειο. Ἀφῆστε νὰ κάνη μεσουράνημα ἡλιακὸ 
τὴν κάθε ἡμέρα σας. Ἀκριβῶς ἔτσι ἔγινε μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο. 
Ὁ ἀδελφός του, ὁ Γρηγόριος Νύσσης, λέγει δύο μόνον φράσεις: 
«Νυκτὸς οὔσης, γίνεται αὐτῷ φωτὸς ἔλλαμψις κατὰ τὸν οἶκον 
προσευχομένῳ»7. Ἐνῶ ὁ ἅγιος προσευχόταν μέσα στὴν νύκτα, 
στὸ σκοτάδι, αἰφνιδίως ἄυλο φῶς, θεϊκό, πλημμύρισε τὴν σπηλιά 

6. Ἐφ. 4, 30.
7. Ἐπιτάφιος λόγος εἰς τὸν ἴδιον ἀδελφὸν τὸν μέγαν Βασίλειον, PG 46, 809C.
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του καὶ τὸν ἴδιο, καὶ ἔγινε ὁλόκληρος ἀστραφτερός, ἕνας φωστήρ. 
Ἀπὸ τότε ὁ ἅγιος Βασίλειος μιλάει συνεχῶς γιὰ τὸ ἄκτιστο φῶς, 
καὶ ὅτι, μόλις ζητήσωμε τὸν Θεόν, Ἐκεῖνος μᾶς δίνει τὰ πάντα.

Ἀδελφοί μου, ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναμοχλεύει ὅλη τὴν ἱστορία 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Θεοῦ ἐν σχέσει μὲ τὸ ἀνθρώπινο γέ-
νος. Γι᾽ αὐτὸ χθές, στὸν ἑσπερινό, ἡ Ἐκκλησία μας διάβασε ἀπὸ 
τὴν Παλαιὰ Διαθήκη τὸ κομμάτι ποὺ ἔλεγε: «Ὤφθη Κύριος τῷ 
Ἄβραμ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐγώ εἰμι ὁ Θεός σου». Ὁ Ἀβραὰμ γνώρισε 
ἀμέσως τὸν Θεὸν καὶ ἔπεσε καὶ τὸν προσκύνησε. Τότε ὁ Θεός, γιὰ 
νὰ τοῦ δώση κουράγιο, τοῦ λέγει: «Ἰδοὺ ἡ διαθήκη μου μαζί σου· 
σοῦ ἔδωσα πολλὲς ὑποσχέσεις, ὅτι ἀπὸ σένα θὰ βγῆ τὸ ἐκλεκτὸ 
γένος, τὸ γένος ποὺ θὰ ἔχη τὸν Θεὸν κάθε ἡμέρα μαζί του. Καὶ 
τώρα, δές με, ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεός σου· μὲ βλέπεις, ἐσὺ ὁ θνητός, καὶ 
δὲν πεθαίνεις. Ἰδοὺ ἡ διαθήκη μου. Ὅ,τι σοῦ εἶπα, εἶναι ἀληθινό. 
Ἀφοῦ βλέπεις ἐμένα, θὰ γίνουν καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα»8.

Μετὰ τὸν Ἀβραὰμ εἶδαν τὸν Θεὸν ὁ Ἰσαάκ, ὁ Ἰακώβ, μυριάδες 
μυριάδων ἅγιοι, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ πιστέψουν οἱ δικές μας 
τυφλὲς καρδιές. Ἀλλὰ τί σημαίνει αὐτὸ τὸ «ἐγώ», «ἐγώ εἰμι ὁ 
Θεός σου»; Ὅταν ξαφνικὰ ἀκούσης τὴν κραυγὴ «ἐγώ», ξαφνιά-
ζεσαι. Ὁ Θεὸς ἤθελε μὲ τὸ «ἐγὼ» νὰ κάνη τὸν Ἀβραὰμ νὰ τὸν 
προσέξη. «Ἐδῶ εἶμαι ἐγώ, τοῦ λέγει, ἐδῶ εἶναι καὶ ἡ διαθήκη 
μου». Τὴν κοσμικὴ διαθήκη τὴν ὑπογράφομε στὸ συμβολαιογρα-
φεῖο. «Γιὰ τὴν δική μου διαθήκη, λέγει ὁ Θεός, δὲν χρειάζεται νὰ 
πᾶς πουθενά. Ἐδῶ ποὺ εἶμαι ἐγώ, ἐδῶ εἶσαι καὶ σύ· ἔχομε συμ-
βληθῆ καί, ὅ,τι περιμένεις, θὰ γίνη ὁπωσδήποτε». 

Καὶ σύ, ἀδελφέ μου, ἐκεῖ ποὺ κάθεσαι στερημένος, θλιμμένος, 
ἐκεῖ ποὺ λὲς ὅτι εἶσαι ἄπιστος, ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός, λίγο ἂν τὸν 
θυμηθῆς, μπορεῖ νὰ ἀκούσης τὴν φωνή του. Τὸ «ἐγὼ» τοῦ Θεοῦ 

8. Βλ. Γέν. 17, 1 κ.ἑ.
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σημαίνει ὅτι δὲν εἶσαι μόνος σου· «ἐδῶ εἶμαι καὶ ἐγώ, ὁ Θεός σου». 
Πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ βαρυκάρδιοι, γιὰ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ τὸ 
καταλάβωμε. 

Ἀλλὰ εἶναι δυνατὸν ἐμεῖς, οἱ τόσο ἁμαρτωλοί, ποὺ τὸν ξεχνᾶμε 
στὴν καθημερινή μας ζωή, νὰ τὸν ἔχωμε τόσο εὔκολα κοντά μας, 
παρ᾽ ὅτι δὲν τὸν ἔχουν δεῖ τὰ μάτια μας, γιατὶ δουλεύουν στὴν μα-
ταιότητα καὶ στὴν φθορά; Ἀσφαλῶς ναί. Τί εἶναι ἡ λειτουργία ποὺ 
κάναμε σήμερα; Τί εἶναι ἡ ἐκκλησία στὴν ὁποία συνερχόμεθα; Τί 
ἐπιτελεῖτε κάθε φορὰ ποὺ ἔρχεσθε στὸν ναό; Τί εἶναι ἡ λατρεία; 
Στὸν ὄρθρο, ὁ Οἶκος ὁ ἀναφερόμενος στὸν Μέγα Βασίλειο λέγει: 
«Δεῦτε οὖν καὶ στῶμεν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, θερμῶς ἐνατενίζον-
τες», ἐλᾶτε νὰ πᾶμε νὰ δοῦμε τὸν Χριστόν. Δὲν ὑπάρχει τίποτε 
ἐδῶ ποὺ δὲν εἶναι θεοφόρο καὶ ἑπομένως, «στῶμεν», λέγει, «ἐν 
τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ ἐνατενίζοντες»· ὅπου νὰ κοιτάξωμε, ἐκεῖ εἶναι 
ὁ Θεός! Ὁλόκληρη ἡ θεότης σκεπάσθηκε ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ, καὶ ἐμεῖς ὁλόκληροι σκεπαζόμαστε ἀπὸ τὴν θεότητα τοῦ 
Χριστοῦ. Ἑπομένως, ἡ λατρεία μᾶς περιβάλλει μὲ τὴν θεότητα 
τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως παλαιὰ ἡ μάνα μὲ τὴν φασκιὰ περικάλυπτε 
τὸ μωρό της, ἔτσι καὶ ὁ Χριστὸς μᾶς περικαλύπτει μὲ τὴν θεό-
τητά του, γιὰ νὰ μᾶς προφυλάξη.

Σήμερα μιλᾶμε γιὰ τὸν Μέγα Βασίλειο τὸν οὐρανοφάντορα. 
Μήπως ὅμως καὶ ὁποιαδήποτε ἀκολουθία καὶ ὁποιοσδήποτε βίος 
ἁγίου δὲν μιλάει γιὰ τὰ βιώματά του μὲ τὸν Θεόν; Ὅπου ὑπάρχει 
ἅγιος καὶ ὅπου διαβάζεις βίο ἁγίου, ἐκεῖ μπορεῖς νὰ ἀκούσης τὴν 
φωνὴ τοῦ Θεοῦ: «Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου»9. Ἐκεῖ ποὺ δια-
βάζεις, ἀνάμεσα στὸ μάτι σου καὶ στὸ βιβλίο εἶμαι ἐγώ, λέγει ὁ 
Θεός. Καὶ ὅ,τι ἔκανε ὁ ἅγιος –τὰ μαρτύρια, τὰ παθήματα, ἡ δόξα 
του–, ὅλα μαρτυροῦν ὅτι ἐγὼ ἤμουν μαζί του.

9. Ἔξ. 20, 2.
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Ἂς μιμούμεθα τοὺς ἁγίους. Ἂς μιμούμεθα τὴν πίστι τους. 
Ἂς πιστεύωμε ὅπως αὐτοί. Καὶ τί πιστεύουν; Τὸν ἀόρατον Θεὸν 
ἐν ὁρατοῖς σημείοις. Ἐπίσης, νὰ μιμούμεθα τὴν ζέσι τους. Ὁ 
κάθε ἅγιος τί θαύματα ἔκανε! τί λέοντες νίκησε! τί αὐτοκράτορες 
ἐξεμηδένισε! Ὁ κάθε ἅγιος ξεπέρασε κάθε ἀνθρώπινη νόησι, διότι 
εἶχε θεῖο ζῆλο. Ὅπως ἀνάβομε τὸ κεράκι καὶ δημιουργεῖ λίγη 
ζέσι, ἔτσι ἂς ἀνάβωμε λίγη ζέσι καὶ στὴν ψυχή μας. Τέλος, ἂς μι-
μούμεθα τὴν ταπείνωσί τους. Τί σημαίνει ταπείνωσις; Ἐνῶ εἴμα-
στε ἁμαρτωλοί, κακομοίρηδες, παρὰ ταῦτα νὰ ἔχωμε τὸ θάρρος 
νὰ ὁμολογοῦμε: Ναί, ἐδῶ εἶναι ὁ Θεός. Νὰ ἔχωμε τὴν ταπείνωσι 
νὰ ὁμολογοῦμε τὴν θεότητά του, ὅπως τὴν ὁμολόγησαν οἱ ἅγιοι. 
Ὅπου μένει ὁ Θεός, ὁ χῶρος γίνεται κατοικητήριό του καὶ ἐμεῖς 
γινόμεθα κατοικητήρια τοῦ Θεοῦ.

Εἴμαστε θεοφόροι. Ὅταν κινούμαστε, ἂς θυμώμαστε ὅτι μετα-
φέρομε τὸν Χριστὸν παντοῦ. Καταδέχεται ἐκεῖνος νὰ μένη μέσα 
μας –δὲν συμμερίζεται τὴν ἁμαρτία μας–, ὥστε, μόλις χύσωμε 
ἕνα δάκρυ ἢ κάνωμε τὸν σταυρό μας ἢ ποῦμε, «Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν», ἀμέσως νὰ μᾶς φωτίση τὰ 
σπλάγχνα καὶ νὰ μᾶς δώση τὴν ἄκτιστο καὶ θεία ἐνέργειά του. 
Ἐμεῖς λοιπὸν εἴμαστε κατοικητήρια τοῦ Θεοῦ. 

Ἀλλὰ καὶ τὸ σπίτι μας τί εἶναι; Ὅταν πηγαίνης, ἀγαπητέ μου, 
στὸ σπίτι σου καὶ ἀπὸ ἀγάπη ἀγκαλιάζης καὶ φιλᾶς τὴν γυναῖκα 
σου, ὅταν εἶσαι μαζί της ἑνωμένος καὶ τὴν φροντίζης μὲ στοργὴ 
καὶ μὲ λαχτάρα καὶ μὲ θυσία, τί νομίζεις ὅτι κάνεις; Κάνεις τὸν 
οἶκο σου θεοφόρο. Μὴ σᾶς κάνη ἐντύπωσι αὐτὸ ποὺ σᾶς λέγω. Ὁ 
προφήτης Μαλαχίας λέγει στὸν ἄνδρα: Ἡ γυναίκα, ποὺ ἐνυμφεύ-
θης, εἶναι «κοινωνός σου καὶ γυνὴ διαθήκης σου»10· καὶ σύ, λέγει 
στὸν ἄνδρα, κοινωνὸς τῆς δικῆς της διαθήκης. Τί σημαίνει αὐτό; 

10. Μαλ. 2, 14.
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Ὅταν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη γινόταν γάμος, τὸ πρῶτο Σάβ-
βατο –γιὰ μᾶς Κυριακή– τὸ ζευγάρι πήγαινε στὴν συναγωγή, ὁ 
μὲν ἄνδρας μὲ τοὺς φίλους του, ἡ δὲ γυναίκα μὲ τὶς φίλες της. Οἱ 
ἱερεῖς τιμητικὰ τοὺς ἔβαζαν μπροστὰ μπροστά, καὶ ἔπαιρναν τὸν 
ἄνδρα ὡς κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς τύπο τοῦ μέλλοντος ἐλθεῖν 
Χριστοῦ, καὶ τοῦ ἔδιναν νὰ διαβάση τὸν νόμο καὶ τοὺς προφῆτες11. 
Μὲ αὐτὸ ἤθελαν νὰ δείξουν ὅτι ὁ γάμος δὲν εἶναι τόσο συμβίωσις 
τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός, ὅσο σύμβασις μὲ τὸν νόμο καὶ τοὺς 
προφῆτες. Τὸ ἴδιο καὶ ἐμεῖς, μὲ τὸν γάμο συνάπτομε τὴν ζωή 
μας μὲ τὸν Χριστόν. Καὶ ὅταν καμιὰ φορὰ ἔχουν γίνει ἁμαρτίες 
πρὸ τοῦ γάμου, πάλι ἡ Ἐκκλησία μακροθυμεῖ· δὲν ἀφαιρεῖ τὴν 
ἀγάπη της, τὴν εὐσπλαγχνία της. Ὁ ἐπίσκοπος ὑπογράφει τὸ 
συμβόλαιο, ποὺ σημαίνει ὅτι αὐτοὶ οἱ δύο ἑνώθηκαν μὲ τὸν Χρι-
στόν. Ὅπως ὁ Χριστὸς καρφώθηκε ἐπάνω στὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ, 
ἔτσι ἀκριβῶς καρφωνόμαστε καὶ ἐμεῖς στὸν Χριστόν, γιὰ νὰ μᾶς 
δοξάζη καὶ νὰ μᾶς δίνη τὴν ζωή.

Ὁ Θεὸς ἤθελε οἱ σύζυγοι νὰ ἔχουν συνεχῆ χαρὰ καὶ εὐτυχία. 
Γι᾽ αὐτό, ἂς δοῦμε τὴν καθημερινὴ πραγματικότητα. Ὅταν μπαί-
νωμε στὸ σπίτι μας, ποῦ πηγαίνομε; Στὸν Θεόν. Ὅταν ἀγκαλιά-
ζωμε τὴν γυναῖκα μας καὶ τὰ παιδιά μας, ἐκεῖ εἶναι ὁ Θεός. Ἡ 
Ἁγία Γραφὴ γράφει: Ὅταν παντρευτοῦν δύο νέοι, τὴν πρώτη χρο-
νιὰ δὲν ἐπιτρέπεται ὁ σύζυγος, ἀκόμη καὶ ἂν ἡ πατρίδα εἶναι σὲ 
ἐσχάτη ἀνάγκη, νὰ πάη στρατιώτης, διότι ὁ στρατὸς εἶναι κίνδυ-
νος, φόβος, ἀγωνία. Θέλω, λέγει ὁ Θεός, ἡ γυναίκα νὰ τέρπεται, 
νὰ εὐφραίνεται, νὰ εὐτυχῆ μὲ τὸν ἄνδρα της, καὶ ὁ ἄνδρας μὲ τὴν 
γυναῖκα του12, ἀρκεῖ νὰ καταλαβαίνουν ὅτι αὐτὰ τὰ κάνω ἐγώ.

11. Βλ. σχετικῶς Λεωνιδου ΦιΛιππιδου, Ἱστορία τῆς ἐποχῆς τῆς Καινῆς 
Διαθήκης, σσ. 483, 485.
12. Δευτ. 24, 5.
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Ἀλλὰ καὶ ὅταν δίνωμε στὰ παιδιά μας χριστιανικὴ ἀγωγή, 
ὅταν τοὺς μαθαίνωμε πῶς νὰ ζοῦν κατὰ Θεόν, τί κάνομε; Γίνονται 
τὰ ματάκια τους σπλάγχνα τοῦ Θεοῦ, σπλάγχνα ἐλεημοσύνης 
καὶ ἀγάπης. Ὅταν μὲ τὴν ὑπομονή μας καὶ τὴν ταπείνωσι βο-
ηθοῦμε τὸ παιδί μας, ἀλλὰ σεβώμαστε τὴν ἐλευθερία του, τοῦ 
ἐπιτρέπωμε δηλαδὴ νὰ ζῆ χωρὶς νὰ μᾶς φοβᾶται, τότε τί κάνομε; 
Μαρτυροῦμε τὴν ἐλευθερία ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός. Ὥστε λοιπὸν 
καὶ τὸ σπίτι μας εἶναι σπίτι τοῦ Θεοῦ. Ὅπου μπαίνει τὸ ἀνδρόγυ-
νο καὶ τὰ παιδιά, ἐκεῖ εἶναι καὶ ὁ Χριστός.

Τέλος, ὅταν προσευχώμαστε, τί κάνομε; Εἴδατε πόσες πηγὲς 
μᾶς δίνουν τὸ «ὕδωρ τὸ ἁλλόμενον εἰς ζωὴν αἰώνιον»13, τὸν Χρι-
στόν; Κάνομε προσευχὴ καὶ γίνεται μέσα μας μία εἴσοδος τοῦ 
Θεοῦ. Μὲ τὴν ἀναπνοή μας μπαίνει ὁ Χριστός. Τὸ λέγουν ὅλοι οἱ 
Πατέρες αὐτό, ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Θὰ τὸ κατα-
λάβετε καὶ ἐσεῖς, ἐὰν τὸ δοκιμάσετε. Δὲν ἀδικεῖ κανέναν ὁ Θεός. 
Ὅταν λοιπὸν προσευχώμαστε, γίνεται εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ. 
Ὅπως οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων καὶ οἱ μεγάλοι ἔστρωναν τὰ ἱμάτιά 
τους γιὰ νὰ περάση ὁ Χριστὸς στὰ Ἱεροσόλυμα, ἔτσι καὶ ἐμεῖς μὲ 
τὴν προσευχή μας στρώνομε στὸν Χριστὸν τὰ δικά μας ἱμάτια, 
γιὰ νὰ περάση μέσα μας· στρώνομε τὸν πόνο μας, τὸν καημό μας, 
τὶς ἀρρώστιες μας, τοὺς πόθους μας, τὶς ἐλπίδες μας, τὴν πίστι 
μας καὶ τὴν ἀπιστία μας. Ἀκόμη καὶ τὶς ἁμαρτίες μας δέχεται ὁ 
Χριστὸς νὰ στρώσωμε, γιὰ νὰ τὶς τσαλαπατήση τὸ γαϊδουράκι 
–διότι «ἐπὶ πῶλον ὄνου» εἰσῆλθε στὰ Ἱεροσόλυμα14– καὶ νὰ τὶς 
ἀφανίση, ὥστε ὁ ἄνθρωπος ποὺ προσεύχεται νὰ ἀκούση: «Καὶ 
ἐγώ, ὁ Θεός, μπαίνω μέσα σου».

Στὴν προσευχή μας, μαζὶ μὲ τὶς δυσκολίες καὶ τὶς ἐλπίδες 

13. Ἰω. 4, 14.
14. Ἰω. 12, 15.
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μας, ἁπλώνομε καὶ τὰ δίχτυα γιὰ νὰ πιάσωμε τὸν Χριστόν. Οἱ 
μαθηταὶ ἔρριχναν δίχτυα, γιὰ νὰ πιάσουν ψάρια, καὶ ἔπιασαν τε-
λικῶς τὸν Χριστόν. Ἔχομε καὶ ἐμεῖς τὰ δικά μας τὰ δίχτυα. 
Εἶναι ὅλα αὐτὰ ποὺ κάνομε καὶ ἀρέσουν στὸν Θεόν: οἱ ἀρετές 
μας, ἡ νηστεία μας, ἡ ἀγρυπνία μας, ἡ προσευχή μας ἔστω καὶ 
μισὴ ὥρα τὸ εἰκοσιτετράωρο. Ὅ,τι κάνομε, τὸ δέχεται ὁ Θεός· τὸ 
δέχεται σὰν στρωσίδι καὶ περπατάει ἐπάνω του βασιλικώτατα, 
γιὰ νὰ μᾶς εὐλογήση καὶ νὰ μᾶς πλουτίση.

Ἂς ξεύρωμε ὅτι εἴμαστε συνεχῶς μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν. Ποιὸς 
δὲν θὰ εἶναι εὐτυχισμένος, ὅταν τὸ καταλάβη; Εἴπαμε ὅτι ὁ 
Χριστὸς ἔλαβε σάρκα. Ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι δυνατὸν πλέον νὰ 
ζήση χωρὶς τὴν σάρκα του. Τὸ ἴδιο καὶ ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ ζή-
σωμε χωρὶς τὸν Χριστόν. Ἑπομένως, ἡ σάρκα μας ποὺ ἐνεδύθη 
ὁ Χριστὸς τὸν περικλείει. Στὴν Παλαιὰ καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη 
ἔχομε τὸν ἴδιο συμβολισμό. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ Θεὸς λε-
γόταν Γιαχβέ. Μόνον ποὺ ἀκοῦς τὸ ὄνομα αὐτό, τρομάζεις. Καὶ 
ὅμως, στὴν Καινὴ Διαθήκη ταπεινώθηκε καὶ ἔγινε ὅπως ἐμεῖς, 
ἔγινε Ἰησοῦς· ἔσκυψε καὶ σκύβει γιὰ νὰ μᾶς σώση. Γι᾽ αὐτὸ δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ χωριστοῦμε ἀπὸ αὐτόν. Ἀδιαλείπτως εἴμαστε 
ἀδιαίρετοι ἀπὸ τὸν Χριστόν.

Στὴν λειτουργία, ὅταν κάνωμε τὴν θεία κοινωνία, ρίχνομε μέσα 
στὸ Ἅγιο Ποτήριο κρασὶ καὶ νερό, καὶ μετὰ βάζομε τὸν ἄρτο. 
Εὐλογοῦμε τὸ κρασὶ καὶ τὸ κάνομε αἷμα Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς 
εἶναι ἐκεῖ. Γιατί βάζομε καὶ κρασὶ καὶ νερό; Ἐὰν δὲν βάλωμε 
νερό, δὲν γίνεται Χριστός. Ἐὰν βάλωμε μόνον νερὸ καὶ δὲν βά-
λωμε κρασί, πάλι δὲν γίνεται Χριστός. Γιατί; Γιὰ νὰ μᾶς θυμίζη 
τὸ γεγονὸς τῆς σημερινῆς μας γιορτῆς. Τὸ κρασὶ εἶναι ὁ τύπος 
τοῦ Χριστοῦ ποὺ μεθάει τὶς καρδιές, καὶ τὸ νερὸ εἶναι ὁ λαὸς τοῦ 
Θεοῦ. Ὅπως δὲν γίνεται νὰ ὑπάρχη ὁ Χριστὸς χωρὶς σάρκα –ὁ 
Θεὸς δὲν δέχεται νὰ σταθῆ πουθενὰ χωρὶς τὸν ἄνθρωπο, χωρὶς 
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τὸν λαό–, τὸ ἴδιο, ὅπου ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ Θεός. Ἡ χαρά μας λοιπὸν 
εἶναι ἄνετη καὶ εὔκολη, διότι εἶναι Αὐτός.

Ἀδελφοί μου, σᾶς εὔχομαι ἡ καινούργια χρονιὰ νὰ εἶναι γε-
μάτη ἀπὸ χαρὰ καὶ εὐτυχία. Χρόνια πολλὰ σᾶς εὔχομαι· χρόνια 
πολλά, γιὰ νὰ αὐξάνεται ἡ χαρά σας καὶ ἡ εὐτυχία σας. Χρό-
νια πολλά, ποὺ θὰ δώσουν σὲ σᾶς καὶ στὴν οἰκογένειά σας τὰ 
ἀγαθὰ τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἰακώβ, τῶν πατριαρχῶν, 
τῶν προφητῶν, τῶν ἁγίων. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ νὰ ἔρθουν στὸ χωριό 
σας καὶ στὰ σπίτια σας. Τὸ ξεύρω, εἶσθε ἀγαπημένος τοῦ Θεοῦ 
λαός. Χρόνια πολλὰ λοιπόν, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅπως 
ἔλεγε σήμερα τὸ μεγαλυνάριό μας: «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν 
ἐν ἱεράρχαις Βασίλειον τὸν Μέγαν», διότι μᾶς ἔδωσε τὴν αἴσθησι 
τοῦ Θεοῦ τοῦ προσκεκολλημένου στὴν ζωή μας. Ἄνοιξες, οὐρα-
νοφάντορ Βασίλειε, τὰ οὐράνια καὶ μᾶς ἀπεκάλυψες ὅτι ἀπὸ ἐκεῖ 
κατέβηκε ὁ Θεὸς καὶ ἦλθε ἀνάμεσά μας.

Ἂς τελειώσωμε μὲ ἕνα γεγονός. Κάποιος εἶχε πάει στὸν ναὸ 
γιὰ νὰ βρῆ τὸν Θεόν. Μὲ λαχτάρα γονάτισε καὶ προσευχόταν. 
Εἶχε ἀνάγκη. Δὲν ἔνοιωθε καμιὰ εἰρήνη, δὲν καταλάβαινε τίποτε. 
Πηγαίνει στὸ σπίτι του καὶ τὴν νύκτα αἰφνιδίως τὸν περιλάμπει 
ἕνα ἄυλο φῶς, τὸ φῶς τῆς θεότητος. Ἄλλαξε, φωτίσθηκε, χάρη-
κε, πανηγύρισε, κατάλαβε ὅτι ἦταν ὁ Θεός· γονάτισε γιὰ νὰ τὸν 
προσκυνήση καὶ νὰ τὸν παρακαλέση, μὰ ξέχασε γιὰ τί ἤθελε νὰ 
τὸν παρακαλέση. Δὲν εἶχε τίποτε, γιὰ νὰ τὸν παρακαλέση. Τὸ 
πᾶν εἶχε ἀλλάξει μέσα του. Τὸ πᾶν εἶχε γίνει θεϊκὴ παρουσία.

Τέτοια ἂς εἶναι ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ καὶ σὲ σᾶς, καὶ ἔτσι σᾶς 
εὔχομαι νὰ ζήσετε χρόνια πολλά.
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