
ΥΡΙΣΟ ΓΔΝΝΑΣΑΙ ΓΟΞΑΑΣΔ 

ΠΡΟΔΟΡΣΙΟ ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΟ  ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ ΣΟΤ ΥΡΙΣΟΤ 

(Μέρος πρώτο) 

Α΄ 

«Αλέβε δε θαη Ισζήθ από ηεο Γαιηιαίαο εθ πόιεσο Ναδαξέη εηο ηελ Ινπδαίαλ εηο 

πόιηλ Γαβίδ, ήηηο θαιείηαη Βεζιεέκ, δηα ην είλαη απηόλ εμ νίθνπ θαη παηξηάο Γαβίδ, 

απνγξάςαζζαη ζπλ ηε Μαξηάκ»(Λνπθ.2,4) 

            

            Πξέπεη λα ήηαλε ηέηνηνο θαηξόο-αξρέο ηνπ Γεθέκβξε- όηαλ ζπλέβεζαλ 

όια ηα θαηαπιεθηηθά γεγνλόηα πνπ πεξηγξάθνπλ νη Δπαγγειηζηέο, εθείλε ηε 

λύρηα ηνπ νπξάληνπ Φσηόο, ηεο Αγάπεο, ηεο Δηξήλεο. Σε κηα κηθξή θαη αζήκα-

ληε, εθείλα ηα ρξόληα, πόιε, πνπ, όκσο, επξόθεηην λα γίλεη από ηηο ζπνπδαηό-

ηεξεο όισλ ησλ επνρώλ.  Καη, σο ν ηόπνο ηεο κηαο θαη κνλαδηθήο Σαξθώζεσο 

ηνπ Θενύ, λα πξνζειθύεη, από ηόηε θαη γηα πάληα, ην παγθόζκην ελδηαθέξνλ 

πηζηώλ θαη απίζησλ, ώζηε λα ηελ επηζθέπηνληαη, ή, λα ηελ νλεηξεύνληαη,  εθα-

ηνκκύξηα αλζξώπσλ. 

            Η Δθθιεζία καο, σο θηιόζηνξγε κεηέξα θαη ζνθή παηδαγσγόο, ζ’ όιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ ενξηαζηηθνύ θύθινπ, αιιά, ηδηαηηέξσο, απηό ην δηάζηεκα, 

θξνληίδεη, εθηόο από ηε ζαξαληαήκεξε λεζηεία, κε ηηο ενξηέο ησλ Αγίσλ θαη 

πιήζνο πξνεόξηησλ ύκλσλ θαη αγηνγξαθηθώλ θεηκέλσλ,  λα καο πξνεηνηκάδεη 

λα ζπκκεηάζρνπκε, όζν γίλεηαη θαιύηεξα, ζε έλα γλήζην θαη νπζηαζηηθό ενξ-

ηαζκό ηεο Γελλήζεσο ηνπ Χξηζηνύ. 

            Φπιινκεηξώληαο ηηο ηεξέο Αθνινπζίεο θη αθνύγνληαο ηα εμαίζηα κε-

ινπξγήκαηα απηώλ ησλ αγίσλ εκεξώλ, μερληέζαη θαη, θάπνηεο ζηηγκέο, ζαξξείο 

πσο βξίζθεζαη αλάκεζα ζησλ αγγέισλ ηνπο ρνξνύο. Άζειά ζνπ, δειεύεηο 

ηνπο «αγξαπινύληεο πνηκέλεο» πνπ  θύιαγαλ ηα θνπάδηα ηνπο ζηνπο ιό-

θνπο ηεο Ινπδαίαο θαη  εύρεζαη, αλ γηλόηαλε, λα δνύζεο, έζησ ζαλ όλεηξν, ηε 

δηθή ηνπο νπηαζία θαη ηε κνλαδηθή ραξά ηνπο. Όκσο, ζθέςνπ, θίιε κνπ, κή-

πσο κπνξνύκε λα επηρεηξήζνπκε απηή ηε λνεξή, πξνεόξηηα πνξεία. 

Να «δηέιζωκελ έωο Βεζιεέκ θαη ίδωκελ ην ξήκα ηνύην ην γεγνλόο, ό ν 

Κύξηνο εγλώξηζελ εκίλ».Καηεβαίλνληαο κε ηαπείλσζε ζην επινγεκέλν Σπή-

ιαην, ζα ηδνύκε θη εκείο θαη ζα πξνζθπλήζνκε ην Θείνλ Βξέθνο. 

            Ήδε, από ηελ Δνξηή ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ μεθηλήζακε λα ςάι-

ινπκε ηηο Καηαβαζίεο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ: 



            «Χξηζηόο γελλάηαη, δνμάζαηε-Χξηζηόο εμ νπξαλώλ, απαληήζα-

ηε… 

            Σσ πξν ησλ αηώλσλ, εθ Παηξόο γελλεζέληη αξξεύζησο Τηώ… 

Ράβδνο εθ ηεο Ρίδεο Ιεζζαί, θαη άλζνο εμ απηήο Υξηζηέ, εθ ηεο Παξζέλνπ α-

λεβιάζηεζαο… 

Μπζηήξηνλ μέλνλ, νξώ θαη παξάδνμνλ…» 

Ήξζε, κεηά, ε γηνξηή ηνπ  Απνζηόινπ Αλδξένπ ηνπ Πξσηνθιήηνπ-πνπ ν 

ιαόο καο έρεη ζπλδέζεη ηε κλήκε ηνπ κε πάξα πνιιά έζηκα, δνμαζίεο θαη πα-

ξαδόζεηο-λα καο κεηαθέξεη ζηηο όρζεο ηεο όκνξθεο ιίκλεο ηεο Τηβεξηάδνο, ό-

πνπ ν Κύξηνο θάιεζε, από ηνλ θύθιν ηνπ Πξνδξόκνπ, ηνπο πξώηνπο καζεηέο 

Τνπ, γηα λα ηνπο κεηακνξθώζεη ζε «αιηείο αλζξώπσλ». Ωζηόζν, ν ζσζηηθόο 

ιόγνο Τνπ δελ πεξηνξηδόηαλ ζ’ απηνύο. Ηρώληαο, από ηόηε, ζηνπο αηζέξεο, έξ-

ρεηαη δηαξθώο, σο πξόζθιεζε, δηα ηεο Δθθιεζίαο Τνπ, ζε θάζε θαινπξναίξεην 

αθξναηή: «Έξρνπ θαη ίδε». Καη, όπνηνη ζέινπλ, ζα ηνλ αθνινπζήζνπλ θαη ζα 

γίλνπλ «κάξηπξέο» Τνπ παληνηηλά θαη, «έωο εζράηνπ ηεο γεο». 

Ιδνύ, όκσο, πώο νη πκλνγξάθνη, απ’ απηή ηε γηνξηή, βηώλνπλ, θηόιαο, 

ηα γεγνλόηα ηεο Γελλήζεσο θαη εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο: 

-Ηζαΐα ρόξεπε, ιόγνλ Θενύ ππόδεμαη-πξνθήηεπζνλ ηε θόξε Μα-

ξηάκ…Βεζιεέκ επηξεπίδνπ, άλνηγε πύιελ ε Δδέκ-θαη Μάγνη πνξεύεζζε, ηδείλ ηελ 

ζσηεξίαλ…. 

-Ισζήθ, εηπέ εκίλ, πώο εθ ησλ Αγίσλ, ελ παξέιαβεο Κόξελ, έγθπνλ θέξεηο 

ελ Βεζιεέκ; Δγώ, θεζί, ηνπο Πξνθήηαο εξεπλήζαο θαη ρξεκαηηζζείο ππό Αγγέινπ, 

πέπεηζκαη όηη Θεόλ γελλήζεη ε Μαξία αλεξκελεύησο-νπ εηο πξνζθύλεζηλ Μάγνη εμ 

Αλαηνιώλ ήμνπζη, ζπλ δώξνηο ηηκίνηο ιαηξεύνληεο. Ο ζαξθσζείο δη’ εκάο, Κύξηε, 

δόμα ζνη. 

-Τπόδεμαη 

 Βεζιεέκ, ηελ ηνπ Θενύ Μεηξόπνιηλ-θωο γαξ ην άδπηνλ, επί ζε 

γελλήζαη ήθεη. Άγγεινη ζαπκάζαηε ελ νπξαλώ- άλζξωπνη δνμάζαηε επί 

γεο. Μάγνη εθ Πεξζίδνο, ην ηξηζζόθιενλ δώξνλ πξνζθνκίζαηε. Πνηκέ-

λεο αγξαπινύληεο, ηνλ Τξηζάγηνλ ύκλνλ κειωδήζαηε. Πάζα πλνή, αη-

λεζάηω ηνλ παληνπξγέηελ. 

            

            Σηνπο παξαπάλσ ύκλνπο παξαηεξήξνύκε ηα εμήο: 



 Οη πξνθήηεο, πνπ πξνεθήξπμαλ ηε Σάξθσζε ηνπ Λόγνπ από ηελ Παξ-

ζέλν Μαξία, παλεγπξίδνπλ καδί κε ηνπο πηζηνύο-νη άγγεινη ππεξεηνύλ ην ζέ-

ιεκα ηνπ Θενύ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο θαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, γηα ηε 

ζσηεξία ησλ αλζξώπσλ-  όπσο ν Ισζήθ, κπνξνύκε θη εκείο λα σθειεζνύκε 

από ηελ έξεπλα ησλ ζείσλ Γξαθώλ θαη, ηέινο, κε ηηο παξαζηαηηθέο πεξηγξα-

θέο, εηνηκάδεηαη ην «σκηνικό» της Γεννήσεως-κε ηνπο αγγέινπο, ηνπο πνη-

κέλεο, ηνπο Μάγνπο, ηνπο αλζξώπνπο. Ο πιηθόο θαη ν πλεπκαηηθόο θόζκνο, αο 

πκλνύλ ηνλ  Έλα Θεό θαη ησλ πάλησλ Γεκηνπξγό! 

  

(Μέρος δεύτερο) 

Β΄ 

Ο Γεθέκβξηνο, πξώηνο κήλαο ηνπ ρεηκώλα, είλαη γλσζηόο  ζην ιαό καο 

σο Δεκέμηρης, Χιονιάς, Χριστοσγεννιάτης, Χριστοσγεννάρης, Χριστοσ-

γεννάς, Γιορτινός. Ιδηαίηεξα ν θεηηλόο, έξρεηαη θνξησκέλνο κε θαηαζηάζεηο 

απάλζξσπεο, θαηαζηξνθηθέο. Οη πξώηεο κεγάιεο ενξηέο, ηα γλσζηά ζε όινπο 

καο «Νικολοβάρβαρα», παξαδνζηαθά ζπλδένληαη κε αιιαγή ηνπ θαη-

ξνύ: «Τ’ Άε Νηθνινβάξβαξα θάλεη λεξά θαη ρηόληα»! 

                     «Αγηά Βαξβάξα κίιεζε θαη άββαο απεθξίζε 

                     θη Αγηνληθόιαο έηξεμε λα πάεη λα ιεηηνπξγήζεη»! 

Ο «άγηνο ησλ ζαιαζζώλ», επίζθνπνο Μύξσλ ηεο Λπθίαο Νηθόιανο, πξν-

βάιιεη από ηα βάζε ησλ αηώλσλ σο κηα από ηηο πην ιανθηιείο κνξθέο, ζ’ Αλα-

ηνιή θαη Γύζε. Σε έλαλ σξαηόηαην ύκλν επαηλείηαη σο ηεξαξρώλ ε θαιινλή, 

ησλ Παηέξσλ ην ζηόιηζκα, ησλ θαηνίθσλ ησλ Μύξσλ ν θξνπξόο, ιακπξόηαην 

αζηέξη, ησλ ζιηβνκέλσλ ε ζετθή  ραξά θαη ησλ αδηθνπκέλσλ ν πξνζηάηεο. 

Με ηα προεόρτια άσματα ζπλερίδεηαη ε πξνεηνηκαζία ηεο Γελλήζεσο 

ηνπ Χξηζηνύ. Η ίδηα ε Μεηέξα Τνπ κέλεη έθζακβε θαη, κε ηαπείλσζε θαη ζεβα-

ζκό κπξνζηά ζην κεγάιν Μπζηήξην,  πξνζθπλάεη ην Λπηξσηή: 

πήιαηνλ επηξεπίδνπ-ε Ακλάο γαξ ήθεη, έκβξπνλ θέξνπζα Υξηζηόλ. Φάηλε 

δε ππνδέρνπ…Πνηκέλεο αγξαπινύληεο, καξηπξείηε ζαύκα ην θξηθηόλ- θαη Μάγνη εθ 

Πεξζίδνο, ρξπζόλ θαη ιίβαλνλ θαη ζκύξλαλ, ησ Βαζηιεί πξνζάμαηε- όηη ώθζε Κύ-

ξηνο εθ Παξζέλνπ Μεηξόο-νλ θαη θύςαζα δνπιηθώο ε Μήηεξ πξνζεθύλεζε, θαη 

πξνεθζέγμαην ησ ελ αγθάιαηο απηήο-Πώο ελεζπάξεο κνη, ή πώο κνη ελεθύεο, ν 

Λπηξσηήο κνπ θαη Θεόο; 



Σε έλαλ άιιν ύκλν, αο πξνζέμνπκε, πάιη, ηελ αδπλακία ηνπ αλζξώπη-

λνπ ινγηθνύ λα θαηαλνήζεη ηελ ππεξθπή Γέλλεζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

ππνδνρήο ηνπ γαινπρνύκελνπ Βξέθνπο: 

Αλύκθεπηε Παξζέλε, πόζελ ήθεηο;…πώο νπθ ελεθζάξεο ηελ λπδήλ; κεγά-

ισλ παξαδόμσλ επί γεο ηεινπκέλσλ, νξώκελ Παλαγία, θαη πξνεπηξεπίδνκελ επά-

μηνλ ρξένο, εθ ηεο γεο ην πήιαηνλ- θαη νπξαλόλ αηηνύκελ, παξαζρείλ ηνλ Αζηέξα- 

θαη Μάγνη δε πξνέξρνληαη από Αλαηνιώλ ηεο γεο, εηο δπζκάο ζεάζαζζαη, ηελ ζσ-

ηεξίαλ ησλ βξνηώλ, σο βξέθνο γαινπρνύκελνλ. 

 Έλαο νξζόδνμνο ηεξέαο, ν π. Thomas Hopko, εθηόο από ηελ πκλνινγία, αλαδεη-

θλύεη θαη κηαλ άιιε δηάζηαζε απηήο ηεο γηνξηήο: 

«Μνινλόηη είλαη ζιηβεξό λα βιέπνπκε ηνλ άγην Νηθόιαν λα κεηαζρεκαηίδε-

ηαη ζηνλ εξπζξνληπκέλν Santa Claus…, είλαη εύθνιν λα θαηαιάβνπκε γηαηί ν άγηνο 

επίζθνπνο έρεη ζπλδεζεί ηόζν ζηελά κε ηελ ενξηή ηεο ηνπ Υξηζηνύ Γελλήζεσο. Ό-

ιεο νη ηζηνξίεο γηα ηνλ άγην,  κηινύλ γηα ηελ απιή πίζηε θαη αγάπε απηνύ ηνπ αλ-

ζξώπνπ πνπ ήηαλ γλσζηόο κόλν γηα ηελ θαινζύλε θαη ηελ αγάπε ηνπ… Γελ ήηαλ 

ζενιόγνο…Γελ ήηαλ αζθεηήο…, σζηόζν εγθσκηάδεηαη γηα ην όηη …δνύζε θαζεκε-

ξηλά κε ηνλ Κύξην θαη ήηαλ ζετθόο ζε όια ηα ιόγηα θαη ηα έξγα ηνπ. Με κηα ιέμε, ή-

ηαλ έλαο θαιόο πνηκέλαο, παηέξαο θαη επίζθνπνο ηνπ πνηκλίνπ ηνπ, γλσζηόο ηδηαί-

ηεξα γηα ηελ αγάπε θαη ηε θξνληίδα ηνπ πξνο ηνπο θησρνύο. Ο  Άγηνο Νηθόιανο 

ήηαλ απζεληηθά αγαζόο…Μόλν γη’ απηό ην ιόγν παξακέλεη, αθόκα θαη ζηελ εθθν-

ζκηθεπκέλε κνξθή ηνπ, ην ίδην ην πλεύκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ»(«ΥΔΙΜΩΝΙΑΣΙΚΗ 

ΠΑΥΑΛΙΑ», ζελ.59-62). 

Αθνινπζεί ε γηνξηή  ηεο Αγίαο Άλλαο, θαηέρνληαο ηε ζέζε ηεο ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ Χξηζηνπγέλλσλ. Τηο επόκελεο κέξεο γηνξηάδνληαη κεγάινη 

άγηνη, πνιύ αγαπεηνί ζην  ιαό καο θαη κε ηζρπξή επίδξαζε ζηηο παξαδόζεηο, ηηο 

εξγαζίεο, ηε δσή ηνπ:  Άγηνο Σππξίδσλ, Άγηνο Δπζηξάηηνο, Άγηνο Διεπζέξηνο, 

 Άγηνο Ιγλάηηνο ν Θενθόξνο, Άγηνο Μόδεζηνο, νη Άγηνη Τξεηο Παίδεο, νη Γέθα 

Μάξηπξεο ηεο Κξήηεο θ. ά. Παξάιιεια, ν ενξηαζκόο πνιιώλ πξνθεηώλ, θα-

ζώο θαη ε αλάγλσζε ησλ ζπνπδαηόηαησλ «κεζζηαληθώλ» πξνθεηεηώλ, καο δί-

λνπλ εμαηξεηηθέο επθαηξίεο λα αλαδεηήζνπκε ηηο ξίδεο ηεο  πίζηεο καο, πνπ, γηα 

ηνπο ζπλεπείο ρξηζηηαλνύο, είλαη αλαπόζπαζηα δεκέλε κε ηελ ειπίδα θαη ηελ 

αγάπε. 

  

(Μέρος τρίτο) 

Γ΄ 

Τηο δύν Κπξηαθέο πξηλ από ηα Χξηζηνύγελλα, ε Δθθιεζία καο παλεγπξί-

δεη όινπο ηεο αγίνπο Πξνπάηνξεο ηνπ Κπξίνπ: 



Παηξάζηλ αίλνλ πξνζάμσκελ, πξν Νόκνπ θαη ελ Νόκσ εθιάκςαζη, θαη ηνλ 

εθ Παξζέλνπ ιάκςαληα Κύξηνλ θαη Γεζπόηελ, γλώκε νξζή, ηεζεξαπεπθόζη, θαη 

αδύηνπ θσηηζκνύ λπλ απνιαύνπζηλ. 

Αο εμπκλήζνπκε, ιέεη ν πκλσδόο, ηνπο αγίνπο Παηέξεο πνπ έιακςαλ 

πξηλ ην Νόκν θαη, ηνλ Κύξην θαη Γεζπόηε, πνπ έιακςε από ηελ Παξζέλν, ππε-

ξέηεζαλ κε ζσζηό θξόλεκα θαη πνπ, ηώξα, απνιακβάλνπλ αηέιεησην θσηη-

ζκό. 

Τα εθθιεζηαζηηθά άζκαηα αλαθέξνληαη ζ’ όινπο εθείλνπο ηνπο  άλδξεο 

θαη  ηηο γπλαίθεο ησλ ρξόλσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, Δβξαίνπο θαη κε, πνπ έ-

δεζαλ σο «δίθαηνη» θνληά ζην Θεό. Μπνξνύκε, ινηπόλ, λα ζαπκάζνπκε ηε κε-

γάιε πίζηε ηνπο, θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ην Άγην Πλεύκα 

θσηίδεη θαη θαζνδεγεί ηνπο αλζξώπνπο. 

            Τελ ηειεπηαία Κπξηαθή, ζηνπο λανύο καο  αθνύγνληαη ηξνπάξηα θαη 

αγηνγξαθηθά θείκελα θαηαπιεθηηθά. Η Δθθιεζία καο πξνβάιιεη  ζπγθεθξηκέλα 

ηζηνξηθά πξόζσπα, πνπ δηαθξίζεθαλ γηα ηελ απόιπηε εκπηζηνζύλε ηνπο ζην 

Θεό, κε ζθνπό λα καο δείμεη, από ηε κηα κεξηά, ηελ εθπιήξσζε ηεο  πίζηεο θαη 

ηεο παγθόζκηαο πξνζδνθίαο ζην πξόζσπν ηνπ Χξηζηνύ,  θη από ηελ άιιε, ην 

ρξένο καο απέλαληη ζε 'θείλνπο θαη ζην Θεό, θαζώο θαη  ην ζσηήξην δξόκν πνπ 

αλνίγεηαη ζην δύζθνιν αγώλα καο: 

            -Άξνλ ζνπ ηελ θσλήλ αιεζώο, ηώλ Θενύ ε ζεία πόιηο θαη θήξπμνλ, Παηέ-

ξσλ ηελ ζείαλ κλήκελ, ζπλ Αβξαάκ, Ιζαάθ, Ιαθώβ ηηκώζα ηνλ ανίδηκνλ…Μσζήλ 

ηνλ Μέγαλ, Ααξώλ ηνλ ζεζπέζηνλ…Πάληεο ηελ πξνεόξηηνλ, Υξηζηνύ ζείαλ αίλεζηλ, 

ύκλνηο ελζένηο θξνηνύληεο, ηεο παξ’ απηνύ αγαζόηεηνο, ηπρείλ εμαηηνύκελ, ηνπ πα-

ξέρνληνο ησ θόζκσ, ην κέγα έιενο. 

-Ιδνύ θαηξόο ήγγηθε ηεο ζσηεξίαο εκώλ-επηξεπίδνπ πήιαηνλ, ε Παξζέλνο 

εγγίδεη ηνπ ηεθείλ. Βεζιεέκ γε Ινύδα, ηέξπνπ θαη αγάιινπ, όηη εθ ζνπ αλαηέηαιθελ ν 

Κύξηνο εκώλ. Αθνύζαηε όξε θαη βνπλνί, θαη ηα πεξίρσξα ηεο Ινπδαίαο- όηη έξρεηαη 

Υξηζηόο, ίλα ζώζε νλ έπιαζελ άλζξσπνλ, σο θηιάλζξσπνο. 

            Τν απνζηνιηθό αλάγλσζκα ηεο εκέξαο μεδηπιώλεη κπξνζηά καο ηα θα-

ηνξζώκαηα ησλ πηζηώλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο κε έλαλ ηξόπν κεγαιεηώδε. Ό-

ινη εθείλνη, κε ηελ πίζηε ηνπο λίθεζαλ βαζηιείεο, εξγάζηεθαλ δηθαηνζύ-

λε, πέηπραλ ζεϊθέο ππνζρέζεηο, έθξαμαλ ζηόκαηα ιηνληαξηώλ, ζβήζαλε 

ηε δύλακε ηεο θωηηάο, γιύηωζαλ ζηόκαηα καραηξώλ, δπλακώζεθαλ 

πνιύ ζε αζζέλεηεο, γελήθαλε ηζρπξνί ζε πόιεκν, λίθεζαλ παξαηάμεηο 

ερζξώλ-πήξαλε γπλαίθεο από αλάζηαζε ηεο λεθξνύο ηωλ-  «ειηζάζζε-

ζαλ, επξίζζεζαλ, επεηξάζζεζαλ, ελ θόλω καραίξαο απέζα-

λνλ,..πζηεξνύκελνη, ζιηβόκελνη, θαθνπρνύκελνη, ωλ νπθ ελ άμηνο ν 

θόζκνο, ελ εξεκίαηο πιαλώκελνη θαη όξεζη θαη ζπειαίνηο θαη ηαηο νπαίο 



ηεο γεο». Δκείο, ινηπόλ-ζπλερίδεη ν Απόζηνινο- έρνληαο ηξηγύξσ καο ηόζν κ 

ε γ ά ι ν  λ έ θ ν ο   κ α ξ η  ύ ξ σ λ, αθνύ αθήζνκε ηα εκπόδηα θαη ηηο ακαξ-

ηίεο,«δη’ ππνκνλήο ηξέρωκελ ηνλ πξνθείκελνλ εκίλ αγώλα, αθνξώληεο 

εηο ηνλ ηεο πίζηεωο αξρεγόλ θαη ηειεηωηήλ Ιεζνύλ» (Εβρ.11,32-

40,12,1-2). 

                        Πέληε κέξεο πξηλ από ηε Γέλλεζε, ε Δθθιεζία καο θαιεί, πην 

έληνλα, ζηελ πξνεόξηηα εηνηκαζία, ζε θαζεκεξηλή βάζε: 

            -Αξμώκεζα ζήκεξνλ, πξνενξηάδεηλ, Χξηζηνύ ηα Γελέζιηα, ηνπ 

ηερζέληνο ζώκαηη, εθ ηεο Παξζέλνπ Μεηξόο, ελ ηω Σπειαίω Βεζιεέκ, 

δη’ 

 επζπιαρλίαλ πνιιήλ. 

  

-Πξνενξηάζσκελ ιανί, Υξηζηνύ ηα Γελέζιηα-θαη επάξαληεο ηνλ λνπλ, επί ηελ 

Βεζιεέκ αλαρζώκελ ηε δηαλνία, θαη θαηίδσκελ ην ελ πειαίσ κέγα κπζηήξηνλ… 

  

-Αη αγγειηθαί, πξνπνξεύεζζε Γπλάκεηο-νη ελ Βεζιεέκ, εηνηκάζαηε ηελ Φάη-

λελ- ν Λόγνο γαξ γελλάηαη- ε ζνθία πξνέξρεηαη- δέρνπ αζπαζκόλ ε Δθθιεζία- εηο 

ηελ ραξάλ ηεο Θενηόθνπ, ιανί είπσκελ-Δπινγεκέλνο ν ειζώλ, Θεόο εκώλ δόμα 

ζνη. 

  

-Δηνηκάδνπ Βεζιεέκ- ήλνηθηαη πάζηλ ε Δδέκ… 

  

(Μέρος τέταρτο) 

Γ΄ 

Καζώο πνξεπόκαζηε πξνο ηε «Μεηξόπνιε ησλ ενξηώλ», αο αλαξσηε-

ζνύκε, πώο πξνεηνηκαδόκαζηε, ηη, αθξηβώο, ενξηάδνπκε, γηαηί θαη κε πνηνπο 

ηξόπνπο. Η Δθθιεζία καο, κε ηηο ιαηξεπηηθέο θαη ηηο ενξηαζηηθέο επθαηξίεο πνπ 

καο παξέρεη, κε ηε θηιαλζξσπία , πνπ, από παιηά σο ζήκεξα-ζε κόληκε βάζε 

θαη, ζπρλά, εληειώο αζόξπβα- αζθεί θαη, κε όιν, γεληθά, ην πνηκαληηθό ηεο έξ-

γν, έρεη αλνίμεη ηνλ οπθόδοξο εκκληζιαζηικό δπόμο για έναν οςζιαζηικό 

εοπηαζμό ηηρ Γεννήζεωρ ηος Κςπίος. Απηό ην δξόκν, πνπ, γηα πνιινύο 



αηώλεο πξηλ από ηελ επνρή ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ πάλησλ θαη ηε δηά-

δνζε ησλ πνιππνίθηισλ «παγθόζκησλ εκεξώλ», ν πεξήθαλνο ιαόο καο ήμε-

ξε θαη αθνινπζνύζε. 

Ο Άγηνο Κνζκάο ν Αηησιόο ιέεη ζηηο ΓΙΓΑΥΔ ηνπ: 

«Ο Κύξηνο εκώλ Ιεζνύο Υξηζηόο θαη Θεόο, αδειθνί κνπ, ν γιπθύ-

ηαηνο απζέληεο θαη Γεζπόηεο, ν πνηεηήο ησλ Αγγέισλ θαη πάζεο λνεηήο 

θαη αηζζεηήο θηίζεσο, παξαθηλνύκελνο από ηελ πνιιήλ ηνπ αγαζόηεηα 

νπνύ έρεη εηο ην γέλνο καο, ζηκά εηο άπεηξα ραξίζκαηα νπνύ καο εράξηζε 

θαη καο ραξίδεη θαζ’ εθάζηελ εκέξαλ θαη ζηηγκήλ, εθαηαδέρζε θαη έγηλε 

θαη ηέιεηνο άλζξσπνο εθ Πλεύκαηνο Αγίνπ θαη από ηα θαζαξώηαηα αίκα-

ηα ηεο Γεζπνίλεο εκώλ Θενηόθνπ θαη Αεηπαξζέλνπ Μαξίαο, δηα λα καο 

θάκε λα έβγσκελ από ηαο ρείξαο ηνπ δηαβόινπ θαη λα καο θάκε πηνύο 

θαη θιεξνλόκνπο ηεο βαζηιείαο ηνπ, λα ραίξσκελ πάληνηε εηο ηνλ Παξά-

δεηζνλ καδί κε ηνπο Αγγέινπο… 

Πξέπεη εκείο, αλίζσο θαη ζέισκελ λα πεξάζσκελ εδώ θαιά, λα 

πεγαίλσκελ θαη εηο ηνλ παξάδεηζνλ, θαη λα ιέγσκελ ηνλ Θεόλ αγάπε θαη 

παηέξα, πξέπεη λα έρσκελ δύν αγάπαο- αγάπελ εηο ηνλ Θεόλ καο θαη εηο 

ηνπο αδειθνύο καο…Καη θαζώο έλα ρειηδόλη ρξεηάδεηαη δύν πηέξπγαο 

δηα λα πεηά εηο ηνλ αέξα, νύησ θαη εκείο ρξεηαδόκεζα απηάο ηαο δύν α-

γάπαο, δηόηη ρσξίο απηώλ είλαη αδύλαηνλ λα ζσζώκελ». 

Απηή ηελ άξξεηε, βαζύηαηα πλεπκαηηθή θαη, ζπγρξόλσο,  θνηλσληθή 

δηάζηαζε, ηεο ελ Χξηζηώ δσήο, αλέθαζελ βίσλαλ νη Άγηνη, σο δσληαλά κέιε 

ηεο Δθθιεζίαο. Έηζη, ην ύςηζην γεγνλόο ηεο Σαξθώζεσο ηνπ Κπξίνπ, άλζξσ-

πνη απινί θαη ηαπεηλνί,  καθξηά από ηα θώηα ησλ δηθώλ καο Δνξηώλ, ην πξν-

ζεγγίδνπλ θαη κε έλαλ, θάπσο, δηαθνξεηηθό, ελδόκπρν,  ηξόπν. Αο αθνύζνκε ηη 

ιέεη έλαο αλώλπκνο αζθεηήο ηεο Αγηνξείηηθεο Πνιηηείαο: 

«Γιπθύηαηε Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ, ηη λα ζνπ αληαπνδώζσ γηα ηηο α-

λέθθξαζηεο δσξεέο ζνπ ; Ώ, ε ςπρή κνπ πώο θηεξνπγίδεη ζε έλα! 

Αιιά, ηη είλαη ε άξθσζή ζνπ, ε ελαλζξώπεζή ζνπ, σ ζείνλ Βξέ-

θνο; Γελ είλαη ε αξρή ηεο ησλ πάλησλ ζεώζεσο; Με πόζα ζθηξηήκαηα 

ζηελ θαξδηά κνπ θαη κε πνηα λνήκαηα δηαβάδσ ηελ ηόζν ιηηή πεξηγξαθή 

ηνπ πην ζπγθινληζηηθνύ γεγνλόηνο θαη κπζηεξίνπ ηεο Γελλήζεώο 

ζνπ;…γηαηί γελλήζεθεο κέζα ζηηο ζπλζήθεο απηέο ηεο αθξόηαηεο πησ-

ρείαο; Θέιεζεο λα δηδάμεηο ηνπο αλζξώπνπο ηελ άθξα ηαπείλσζε…Η 

άξθσζε, αθνύ είλαη Μπζηήξηνλ, ππεξβαίλεη ηελ θαηαιεπηηθήλ ηθαλόηε-



ηα θαη απηώλ ησλ αγγέισλ. Καη ην κόλνλ θαηαιεπηόλ ηεο αξθώζεσο 

είλαη ε αθαηαιεςία ηεο, πνπ γίλεηαη πεγή κείδνλνο ζαπκαζκνύ. Καη 

πξέπεη κε δένο, κε θαηάλπμε, κε ραξά, κε ζαπκαζκό, κε αγάπε, θινγη-

ζκέλνη, αιινησκέλνη ηελ θαιήλ αιινίσζε, ηαπεηλσκέλνη θαη γνλπθιηλείο, 

κε πιήξε ζησπή ζηόκαηνο θαη λνπ, θιαίνληεο από επγλσκνζύλε θαη εθ-

ζηαηηθνί λα ππνδερόκαζηε ηα Μπζηήξηα ηνπ 

Θενύ» («ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΑ», «ΑΚΡΙΣΑ», ζελ.59-62). 

  

Ξεθηλήζακε, θίινη κνπ, απηή ηελ πεξηδηάβαζε ζηα βνπλά θαη ηα πεξί-

ρσξα ηεο λνεηήο Ινπδαίαο, ζθνπληνπθιώληαο πάλσ ζηηο θαθνηνπηέο  ησλ πα-

ζώλ, ησλ αδπλακηώλ θαη ησλ ζθνηηζκέλσλ ινγηζκώλ καο. Αηελίδνληαο, όκσο, 

ζην, ηόζν θνληηλό καο, θηιεύζπιαρλν πξόζσπν ηνπ Κπξίνπ, καο είλαη αδύλα-

ην λα κείλνπκε καθξηά Τνπ, πεξηπιαλώκελνη ζηηο θξύεο λύρηεο ηνπ ρεηκώλα, 

σο πξόβαηα ρσξίο πνηκέλα,  βνξά ησλ Λύθσλ. 

Μέξεο πνπ έξρνληαη, κέξεο άγηεο, ζα επρόκαζηαλ, νη ηζρπξνί ηεο γεο, 

λα ιάηξεπαλ πξαγκαηηθά ην Θεό ηεο αγάπεο. Πνιύ θνβάκαη, όκσο, πσο, ό-

πσο θη αλ γηνξηάζνπλ, κε ηα θαληαρηεξά ηνπο μεθαληώκαηα, κέζα ζηε ριηδή, 

αλαθαηεκέλε, ίζσο, θαη κε θάπνηεο «θηιαλζξσπίεο», αιεζηλά Χξηζηνύγελλα δε 

ζα γλσξίζνπλ. Δθηόο θη αλ ν Θεόο ηνπο θσηίζεη θαη κεηαλνήζνπλ. 

Καζώο ε Γέλλεζε, γηα κηα, αθόκα, θνξά, εηνηκάδεηαη ζηηο εθθιεζηέο 

καο, αο θάκνκε ηηο θαξδηέο καο Σπήιαην ηεο Βεζιεέκ, γηα λα θηινμελήζνπκε, 

όπσο πξέπεη, θαη λα θηινμελεζνύκε από ηνλ όισλ Κύξην θαη Γεζπόηε Χξηζηό: 

Ξελίαο δεζπνηηθήο θαη αζαλάηνπ ηξαπέδεο, ελ πεληρξώ πειαίσ, 

ηαηο πςειαίο θξεζί, πηζηνί δεύηε απνιαύζσκελ, ζεζαξθσκέλνλ Λόγνλ, 

απνξξήησο καζόληεο, νλ κεγαιύλνκελ. 

  

 


