
Μὲ χαρά του μεγάλη, ἀγαπητοί μου, μὲ με-
 γάλη του χαρὰ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ση-

μειώνει στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνω-
σμα, ὅτι αὐτὰ ποὺ εἶπαν οἱ προφῆτες στὴν πα-
λαιὰ διαθήκη ἄρχισαν νὰ ἐκ πληρώνωνται στὴν
χριστιανικὴ Ἐκκλησία. Κι ἀ πὸ τὶς προφητεῖες
αὐτὲς ὑπενθυμίζει ἐδῶ τὴν προφητεία τοῦ Ἰε-
ρεμία (βλ. Ἰερ. 38,1,33 καὶ Λευϊτ. 26,12. Ἰεζ. 37,27 = Β΄ Κορ. 6,16). Τί προέ-
λεγε στὴν προφητεία αὐτὴν ὁ Ἰερεμίας;

Θὰ φτάσῃ, ἔλεγε ὁ προφήτης – ἤδη ἀπὸ
τὸν ἕ βδομο μὲ ἕκτο πρὸ Χριστοῦ αἰῶνα, θὰ
φτά σῃ καιρός, ποὺ ὁ Θεὸς θὰ ἔλθῃ σὲ στενὲς
σχέσεις τρυφερῆς ἀγάπης μὲ τοὺς ἀνθρώ-
πους, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θά ̓ νε πιστοὶ σ᾽ αὐ -
τὸν θὰ σχηματίσῃ μία οἰκογένεια, τῆς ὁ ποίας
ἀρ χηγὸς - πατέρας θὰ εἶνε αὐτὸς ὁ ἴ διος, καὶ
μέλη τῆς οἰκογενείας, παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, «υἱοὶ
καὶ θυγατέρες» του κι ἀδέρφια μεταξύ τους,
θὰ εἶ νε ὅλοι ἐκεῖνοι, τοὺς ὁποίους ἀπὸ τὰ πέ-
ρατα καὶ τὶς ἐσχατιὲς τοῦ κόσμου, ἀπ᾿ ὅλα τὰ
σημεῖα τῆς γῆς, θὰ συγκεντρώσῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ
ἡ ἀγάπη του. «Καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πα τέρα, καὶ
ὑ μεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυ γατέρας,
λέγει Κύριος παντοκράτωρ»· θὰ γίνω δηλαδὴ
γιὰ σᾶς πατέρας, κ᾽ ἐσεῖς θὰ γίνετε γιὰ μένα
υἱοὶ καὶ θυγατέρες, λέει ὁ παν τοκράτωρ Κύ-
ριος (πρβλ. Ἠσ. 43,6. Β΄ Βασ. 7,14,8 = Β΄ Κορ. 6,18).

Ὁ καιρὸς λοιπὸν αὐτὸς τώρα ἔφτασε! Ὁ
Χριστὸς ἦρθε. Ὁ σταυρός του ὑψώθηκε πά-
νω στὸ Γολγοθᾶ σὰν μιὰ σκάλα ποὺ ἑνώνει
τὸν οὐρανὸ μὲ τὴ γῆ. Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο κα-
τέ βηκε καὶ ἐγκαινίασε μιὰ νέα ἐποχή. Τὸ ὅρα-
μα τοῦ προφήτη παίρνει τώρα σάρκα καὶ ὀ -
στᾶ, γίνεται πραγματικότητα, ἡ ὁποία γιὰ μὲν
τοὺς ἀπίστους εἶνε ἀόρατη, γιὰ τοὺς πιστοὺς
ὅμως εἶνε ὁρατή, αἰσθητή, ψηλαφητή.

Αὐτοί, ὅπως ὁ πρωτομάρτυρας Στέφανος,
βλέπουν διὰ τῆς πίστεως «τοὺς οὐρανοὺς ἀ -

νεῳγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου (=τὸν
Ἰησοῦ Χριστό) ἐκ δε ξιῶν τοῦ Θεοῦ ἑστῶτα»·
βλέπουν δηλαδὴ τοὺς οὐ ρανοὺς νὰ ἔχουν ἀ -
νοίξει καὶ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ νὰ παραστέκῃ
στὰ δεξιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα (Πράξ. 7,56). Αὐτοί, οἱ
πιστοί, μὲ τὸ βάπτισμά τους ἔ χουν ἀναγεννη -
θῆ· ἔγιναν ἀδελφοὶ τοῦ Χριστοῦ, τέκνα τοῦ
οὐ ρανίου Πατρός· καί, ὡς ἀ ναγεννημένοι, ἔ -
χουν ἀνοιχτὴ τὴ θύρα, ἐλεύθερη τὴν εἴσοδο,
στὸ ἀνάκτορο τοῦ Πατέρα τους, τὴν Ἐκκλη-
σία, ἐκεῖ ποὺ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στρώνει οἰ -
κογενειακὸ τραπέζι κ᾽ ἑτοιμάζει τὰ ἐκλεκτό-
 τερα πνευματικὰ ἐδέσματα γιὰ νὰ χορτάσῃ
τὶς καρδιὲς τῶν παιδιῶν του.

Εἶνε τέτοια ἡ εὐφροσύνη τῶν καρδιῶν στὸ
ἀνάκτορο αὐτὸ τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἕνας ἀπὸ
τοὺς πιὸ ἔνδοξους βασιλιᾶδες, ὁ Δαυΐδ, ἐπι-
θυμοῦσε νὰ βρεθῇ ἐκεῖ· προτιμοῦσε καλύτε-
ρα νά ᾽νε σὲ μιὰ γωνιά, τὴν πιὸ ταπεινή, μέσα
στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ παρὰ νὰ βρίσκεται στὶς
αἴθουσες τῶν βασιλικῶν ἀνακτό ρων καὶ κο-
 σμικῶν μεγάρων. «Ἐξελεξάμην», ἔ ψαλλε μὲ λα  -
χτάρα, «παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θε-
οῦ μου μᾶλλον ἢ οἰκεῖν με ἐν σκηνώμασιν ἁ -
μαρτωλῶν»· προτιμῶ καλύτερα νά ̓ μαι παρα-
πεταμένος κάπου μέσα στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ
μου, παρὰ νὰ κατοικῶ στὰ μέγαρα καὶ στὰ πα-
λάτια τῶν ἁμαρτωλῶν (Ψαλμ. 83,11).

Καὶ πῶς ὄχι; Μέσα στὴν πνευματικὴ οἰκο-
γένεια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἡ καρδιὰ
τοῦ πιστοῦ αἰσθάνεται μιὰ χαρὰ ἀπερίγραπτη
γιὰ μία δωρεὰ ἀφάνταστη ποὺ ἔχει δεχθῆ. Φω -
νὴ οὐράνια, μυστική, τὸν πληροφορεῖ, ὅτι ὁ
Θεὸς τὸν ἀναγνωρίζει ὡς παιδί του, καὶ αὐ -
τὸς νιώθει πὼς ἔ χει ἀληθινὰ τὸ δικαίωμα νὰ
Τὸν ὀνομάζῃ Πατέρα του καὶ νὰ ἐλπίζῃ στὴ
βοήθειά του. Ἡ πληροφορία αὐτὴ εἶνε ἀσφα-
λής· τὴ λαμβάνει ἀ πὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο· για-
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τί, ὅπως λέει ὁ ἀ πόστολος, μέσα μας «αὐτὸ
τὸ Πνεῦ μα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύ ματι ἡμῶν ὅ -
τι ἐσμὲν τέκνα Θεοῦ. εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρο-
νόμοι, κλη ρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι
δὲ Χριστοῦ», δη λα δή· αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ παν άγιο
Πνεῦμα συμμαρτυρεῖ καὶ βεβαιώνει μαζὶ μὲ
τὴ συνείδη σί μας, ὅτι εἴ μαστε παιδιὰ τοῦ Θε-
οῦ· κι ἀ φοῦ εἴμαστε παιδιά του, εἴ μαστε καὶ
κληρονό μοι του· κληρονό μοι μὲν τοῦ Θεοῦ,
συγ κληρονόμοι δὲ τοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ (῾Ρωμ. 8,16-17). Πώ πω τί δωρεὲς στεροῦν ται
ἐδῶ καὶ θὰ στερηθοῦν ἐκεῖ οἱ ἄπιστοι! κι ἀπὸ
τὸ ἄλλο μέρος πάλι, τί δωρεὲς ἀπολαμβά-
νουν ἐδῶ καὶ ἀκόμη περισσότερες θ᾿ ἀπο-
λαύσουν ἐκεῖ στὴ μέλλουσα ζωὴ οἱ πιστοί!

Ἀλλὰ ἐδῶ δὲν πρόκειται νὰ ποῦμε γιὰ τὶς
δωρεὲς καὶ τὴ χαρὰ ποὺ ἀπολαμβάνουν στὸν
οἶκο τοῦ Κυ ρίου οἱ πιστοί. Ἀπευθύνομαι σ᾽ ἐ -
κείνους ποὺ μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ ἀξιώθηκαν
νὰ συγ καταρι θμοῦνται στὰ μέλη τῆς οἰκογε-
νείας αὐτῆς, καὶ θέλω νὰ τοὺς τονίσω τὸ μέ-
γεθος τῆς τι μῆς ποὺ δεχθήκαμε καὶ νὰ τοὺς
ὑ  πενθυμίσω τὸ πλῆ θος τῶν εὐθυνῶν ποὺ ἔ -
χουμε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅσοι πι-
στεύουμε καὶ βαπτισθήκαμε στὸ ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ.

* * *

Λοιπόν, Χριστιανέ, ὁ Θεὸς εἶνε ὁ Πατέρας
σου! Ἐὰν ἤσουν γυιὸς τοῦ πιὸ πλούσιου καὶ
τοῦ πιὸ ἔνδοξου βασιλιᾶ τῆς γῆς, δὲν θὰ ἄξι-
ζε νὰ χαρῇς τόσο ὅσο πρέπει νὰ χαίρεσαι τώ-
ρα· γιατὶ τώρα εἶσαι μέλος μιᾶς οἰκογένειας
ποὺ ὁ Γενάρχης της ἔχει δόξα καὶ πλούτη ἀ -
μύθητα, ἀπερίγραπτα! Νὰ χαίρεσαι, γιατὶ ἔ -
χεις τέτοιο Πατέρα, καὶ μπορεῖς νὰ ἐλπίζῃς,
ὅτι στὴ βασιλεία του ἐκείνη θὰ λάμψῃς πε-
ρισσότερο ἀπὸ τοὺς πρίγκιπες καὶ διαδόχους
τῶν ἐπίγειων βασιλιάδων.

Νὰ χαίρεσαι. Καὶ ὄχι μόνο νὰ χαίρεσαι, ἀλ -
λά —τὸ καὶ σπουδαιότερο— νὰ φιλοτιμῆσαι
νὰ φανῇς παιδὶ ἀντάξιο τέτοιου Πατέρα. Θὰ
ἔχῃς ἴσως ἀκούσει νὰ συμβουλεύουν κάποιο
παιδὶ λέγοντάς του· «Μὴν ἀτιμάσῃς τὸν πατέ -
ρα σου, μὴν προσβάλῃς τὸ οἰκογενειακό σου
ὄνομα, μὴ ῥίξῃς στὸ βόρβορο τοὺς τίτλους
τι μῆς ποὺ οἱ πρόγονοί σου ἀπέκτησαν μὲ τό-
σους κόπους καὶ τόσες θυσίες…»· ἔτσι δὲν
λένε οἱ ἄνθρωποι σὲ ὅσους ἔχουν κληρονο-
μή σει ἕνα ἔνδοξο οἰκογενειακὸ ὄνομα; καὶ ἡ
προτροπὴ αὐτὴ συχνὰ κεντρίζει τοὺς ἀπογό-
νους νὰ συνεχίσουν τὴν παράδοσι τῆς οἰκο-
γε νείας τους, νὰ προσθέσουν κι αὐτοὶ νέα δι-
κά τους κατορθώματα στὰ παλαιὰ κατορθώ-

ματα τοῦ οἴκου τους, νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς
προσδοκίες τῶν πολλῶν. Πόσες φορὲς ἐπί-
σης, σὲ ἡ μέρες δύσκολες πολέμων, ἡ φωνὴ
τοῦ ἀξιωμα τικοῦ στοὺς στρατιῶτες ποὺ τοὺς
ἔλεγε «Παιδιά, φανῆτε ἀντάξιοι τῶν προγό-
 νων σας!…» δὲν ἠλέκτρισε τὶς καρδιὲς τῶν
κουρασμένων μα χητῶν καὶ δὲν τοὺς ἐν θου-
σί ασε, δὲν τοὺς ἔδωσε νέες δυνάμεις καὶ δὲν
ἔσωσε ἔτσι ὁλόκληρα στρατεύματα ἀ πὸ βέ-
βαιη καταστροφὴ καὶ ἀτίμωσι! Καὶ ἐὰν ἡ ὑπεν-
θύμισι τοῦ οἰκογενειακοῦ καὶ προγονικοῦ με-
γαλείου σὲ στιγμὲς κρίσιμες ἐξασκῇ τό ση ἐπί-
δρασι στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, τί λοιπόν,
ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς θὰ μᾶς ἀφήσῃ ἀσυγ -
κίνητους ἡ ὑ πενθύμισι τοῦ ἀποστόλου, ἡ φω -
νὴ τῆς Ἐκ κλησίας, τὸ σάλπισμα τῶν οὐ ρα -
νῶν; Δὲν θὰ εἶνε κρίμα νὰ συμβῇ σ᾽ ἐμᾶς αὐ -
τό; Ἀκοῦστε τοῦτο τὸ σάλπισμα·

«Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τοῦ αἰῶνος τού-
του! Εἶστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Ἀνήκετε στὸ λαὸ
τοῦ Κυρίου, στὴν ἱερὴ Χριστιανικὴ οἰκογέ-
νεια, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁ ποία μέ-
χρι τώρα τόσα θαύματα ἔχει ζήσει καὶ τόσα
ἔν δοξα κατορθώματα πίστεως καὶ ἁγιότητος
ἔχει παρουσιάσει μέσα στὰ δυὸ χιλιάδες χρό-
νια τῆς ἱστορίας της. Τιμῆστε λοιπὸν κ᾽ ἐσεῖς
τὴν κλῆσι σας, τὸ ὄνομά σας. Δοξάστε τὸν
Θεό. Λαμπρύνετε τὴν Ἐκκλησία μὲ νέα τρό-
παια. Κάντε νὰ αἰσθανθοῦν κι αὐτοὶ οἱ ἄπι-
στοι, ὅτι ἀνάμεσά μας «ἐμπεριπατεῖ» ὅπως ἔ -
λεγε ὁ προφήτης, ὑπάρχει καὶ κινεῖται, καὶ
θαυματουργεῖ ἡ Θεότης.

Παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, «υἱοὶ τοῦ Φωτός»! (Ἰω. 12,36. Α΄
Θεσ. 5,5). Νικῆστε τὸν «ἄρχοντα τοῦ κόσμου τού-
του» (Ἰω. 12,31) καὶ ὅ λους «τοὺς κοσμοκράτορας
τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφ. 6,12). Δια -
λῦ  στε τὰ σκοτάδια ποὺ πλάκωσαν τὸν κόσμο.
Ὅλοι, εἴτε τὸ συνειδητοποιοῦν εἴτε ὄχι, ζη-
τοῦν τὸ Φῶς. Λάμψτε μὲ τὴ δύναμι χιλί ων ἀ -
στέρων μέσα στὸ σημερινὸ σκοτάδι τῆς ἀν -
θρωπότητος, ὥστε καὶ στὴ δική σας ζωὴ νὰ
πραγματοποιηθῇ ἡ δεσποτικὴ φωνὴ τοῦ Σω -
τῆρος Χριστοῦ ποὺ προτρέπει ὅλα τὰ παιδιά
του λέγοντας· «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν
ἔμ προσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑ μῶν
τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν
τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»· ἔτσι ἂς λάμψῃ τὸ φῶς
σας μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ δοῦν
τὰ καλά σας ἔργα καὶ νὰ δοξάσουν τὸν οὐρά-
νιο Πατέρα σας (Ματθ. 5,16). Διότι μὴν τὸ λησμονεῖ -
τε ποτέ· εἶστε «υἱοὶ καὶ θυγατέρες» τοῦ Ὑψί-
στου (Λουκ. 6,35), «λέγει Κύριος παντοκράτωρ».
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