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«... ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥΤΟ ΘΕΛΕΙ...»!!!

Φράσις λιτή, δυνατή. Τήν χρησιμοποιεῖ σέ ὁμιλία του ὁ ἱερός
Χρυσόστομος. Συγκλονισμένος καί ἐκστατικός ἀπό τό ἀκατανόητο τοῦ θείου Μυστηρίου, ἐπιθυμεῖ νά
δώσῃ ἀπάντησι στά ἀμείλικτα ἐρωτήματα τῆς ψυχῆς του καί τῶν ἀκροατῶν του.
Λογικός ὁ προβληματισμός. Τό Μυστήριο ὅμως τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ ἀσύλληπτο,
ἀνερμήνευτο, ξένο καί παράδοξο.

«Ἐπειδή τοῦτο θέλει...».

Ὁ πρῶτος  ἔσχατος! Ὁ πάμπλουτος  πάμπτωχος! Ὁ παντοδύναμος  παν-αδύνατος!
Δεσμεῖται ἀπό σπάργανα βρεφικά ὁ μόνος πού μπορεῖ νά σπάζῃ τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας.
Μή ζητᾶς τό πῶς καί τό γιατί, λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος.
«Ἐπειδή τοῦτο θέλει...»!

Θέλει νά λάβῃ τήν ἀνθρώπινη σάρκα, γιά νά τήν ἁγιάσῃ. Θέλει μέ τήν γέννησίν Του νά ἀρχίσῃ
γιά τόν ἄνθρωπο μιά ἀντίστροφη πορεία τῆς πτώσης του. Πορεία ἀνόρθωσης καί θέωσης. Πορεία
σωτηρίας καί ἀποκατάστασης. Θέλει ἡ δικαιοσύνη Του νά νικηθῇ ἀπό τήν ἀγάπη Του. Σχέδιο τῆς θείας
φιλανθρωπίας. Τό συλλαμβάνει ἡ Πανσοφία Του καί τό ἐκτελεῖ ἡ Παντοδυναμία Του, ὅταν ἔρχεται τό
πλήρωμα τοῦ χρόνου.
Αὐτή ἡ χωρίς ὅρια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ἡ ἰσχυρή Του ἐπιθυμία νά τόν σώσῃ δέν θά
τοῦ καταργήσῃ τήν ἐλευθερία. Ἐλεύθερο τόν ἔπλασε καί ἐλεύθερο θά τόν ἀφήνῃ, νά ἀποφασίζῃ μόνος
του. Δέν θά τόν σώσῃ διά τῆς βίας. Γιατί μιά ἀγάπη πού ἐκβιάζει, πού ἀναγκάζει, μόνο ἀγάπη δέν εἶναι.
Γι’ αὐτό καί πάντα περιμένει … ὁ Πατέρας τή «συγκατάθεσι» τοῦ παιδιοῦ. Ὁ Πλάστης τό «θέλω» τοῦ
πλάσματος. Ὁ Θεός τήν «ἀποδοχή» τοῦ ἀνθρώπου.

Χριστούγεννα!

Κοσμοϊστορικό γεγονός μέ κοσμογονική σημασία. Τό συνθέτουν ἡ
συγκατάβασις τοῦ Θεοῦ μέ τή συγκατάθεσι τοῦ ἀνθρώπου. «Δεῦτε οὖν ἑορτάσωμεν, δεῦτε
πανηγυρίσωμεν…, δεῦτε καί προσκυνήσωμεν» τό Θεῖο Παιδί.
Θά μᾶς δεχθῇ…, ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς. Θά μᾶς χαρίσῃ τά δῶρα τῆς φάτνης… ἄν τόν
πλησιάσουμε.
«Ἐπειδή τοῦτο θέλει...»!
ΔΙΗΓΗΣΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ:

Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος

«Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», ἕνας
ὡραῖος Χριστουγεννιάτικος ἐκκλησιαστικός ὕμνος. Ἄς πᾶμε
2015 χρόνια πίσω, γιά νά δοῦμε, μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς μας,
ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός. Τί ἔπαθε γιά μᾶς. Τό Εὐαγγέλιο μᾶς
περιγράφει τόσο ὡραῖα τήν θαυμαστή ἐκείνη νύχτα, πού ἄν τό
ἀκολουθήσουμε, θά βρεθοῦμε ἐκεῖ δίπλα καί ἐμεῖς καί μέ τά
μάτια τῆς ψυχῆς μας θά παρακολουθήσουμε τό Μυστήριο τῆς
θείας Γεννήσεως. Ὁ Εὐαγγελιστής-ἱστορικός, ἱερός Λουκᾶς μέ
λίγες λέξεις ἐξέθεσε τό μέγιστο ἀπό τά γεγονότα τῆς ἱστορίας:
«Καί ἔτεκεν τόν υἱόν αὐτῆς τόν πρωτότοκον, καί
ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, καί ἀνέκλινεν αὐτόν ἐν τῇ φάτνῃ»
(Λουκ. Β 7).

Στή φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων γέννησε ἡ Παναγία
Παρθένος τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος κόσμου! Μοναδική ἡ
πρᾶξις αὐτή στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας! Μοναδικά τά πρόσωπα πού ὑπηρέτησαν τό θαῦμα!
Μοναδικές ὅμως καί οἱ συνθῆκες! Πόσο ταπεινά ἦταν ὅλα! Ἕνα σπήλαιο, πού τό χρησιμοποιοῦσε ὁ
πανδοχέας ὡς τόπο προστασίας τῶν ζώων ἀπό τό χειμερινό ψύχος΄ πτωχικά σπάργανα, καί μιά
ἀπέριττη φάτνη, πού ἔρριχναν τό ἄχυρο γιά τά ζῶα!
Ποτέ καί κανένας ἄνθρωπος-- ὅσο πτωχοί καί ἄν ἦταν οἱ γονεῖς του—δέν γεννήθηκε μέ τόσο
ταπεινές συνθῆκες, ὅπως αὐτές τοῦ Χριστοῦ! Κοντά στή φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων κάθεται σιωπηλή ἡ
Παρθένος Μαρία. Κοιτάζει στά μάτια καί παρακολουθεῖ τήν κάθε κίνησι τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ! Τί
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τιμή πού τῆς ἔγινε! Ἡ Μητροπάρθενος Κόρη γέννησε τόν «ἄναρχον», τόν ἔχοντα θρόνον τόν οὐρανόν
καί ὑποπόδιον τήν γῆν! Θά ἀναθρέψῃ ὥς ἄνθρωπο τόν Κύριο τῆς δόξης!
Κοντά στή Θεοτόκο Μαρία στέκει ἐκστατικός ὁ δίκαιος Ἰωσήφ καί παρακολουθεῖ τά θαυμαστά
γεγονότα. Τοῦ ἔχει γίνει ἡ μεγίστη τιμή, νά γίνῃ ὄργανο τοῦ Θεοῦ καί ὑπηρέτης τῶν ἁγίων βουλῶν Του.
Μοναδικός καί θαυμαστός καί ὁ δικός του ρόλος! Ὁ δίκαιος Ἰωσήφ ὑπηρέτησε ἀληθινά καί ταπεινά τό
πάνσοφο σχέδιο τοῦ Θεοῦ, γιατί ἦταν γνήσια καί ὁλοκάθαρη ἡ ἀρετή του.
Τόν σταῦλο, τά ἄχυρα, τά ζῶα ἀντίκρυσε ὁ Θεός, ὅταν γιά πρώτη φορά, σάν ἄνθρωπος, ἄνοιξε
τά μάτια Του στή γῆ. Ναί! Στή φάτνη μέσα ἀνεπαύθη ἡ Ἀγάπη, ὅταν κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό. Καί
τά χνῶτα τῶν ζώων τήν ζέσταναν, γιατί ἡ καρδιά τῶν ἀνθρώπων εἶχε παγώσει ἀπό τήν ἁμαρτία.
Μπορεῖ ἡ γῆ νά μήν ἔνοιωσε τό μέγα θαῦμα καί οἱ ἄνθρωποι νά μήν κατενόησαν τό μοναδικό
δῶρο, πού ὁ Θεός τούς ἔστειλε ἐκείνη τήν νύκτα. Ὁ οὐρανός ὅμως ἐσκίρτησε, ἔλαμψε κι ἄνοιξε, γιά νά
κατεβοῦν οἱ χιλιάδες, οἱ μυριάδες τῶν Ἀγγέλων, πού ἔκθαμβοι στάθηκαν γιά νά δοῦν τόν Θεό σάν
ἄνθρωπο καί μάλιστα σάν βρέφος μικρό κι ἀδύνατο, πτωχό κι ἀνυπεράσπιστο, μέσα στή φάτνη τῶν
ἀλόγων. Καί ἐμπρός στό θαῦμα αὐτό τῆς θείας ἀγάπης, τά ὑπέροχα αὐτά ὄντα, οἱ Ἄγγελοι,
πλημμυρίζουν ἀπό χαρά. Καί ἡ χαρά τους γίνεται ὕμνος, ὕμνος ἀγγελικός, χαρμόσυνος, πού
ἀντηχεῖ μελωδικός....ὑπέροχος.
«
«Δ
Δόόξξαα ἐἐνν ὑὑψ
ψίίσσττοοιιςς Θ
Θεεῷ
ῷ κκααίί ἐἐππίί γγῆῆςς εεἰἰρρήήννηη,, ἐἐνν ἀἀννθθρρώ
ώπποοιιςς εεὐὐδδοοκκίίαα»
»..

Ποιοί ἄκουσαν τόν ἀγγελικό αὐτό ὕμνο; Ποιοί δέχθηκαν πρῶτοι τήν χαρμόσυνη
εἴδησι;

Ἄνθρωποι φτωχοί καί ἄσημοι! Ἁπλοί, περιφρονημένοι ποιμένες!
Ἐκεῖ κοντά στή σπηλιά, ἐκείνη τή ξεχωριστή νύκτα, ξενυχτοῦν δίπλα στά πρόβατά
τους μερικοί ποιμένες. Δέν γνωρίζουν νά διαβάζουν τά ἄστρα, οὔτε τά σοφά βιβλία, μά ἡ
ματιά τους στρέφεται συχνά στόν οὐρανό καί ἡ ἁπλή καί ἄδολη καρδιά τους κάτι ἀπό ἐκεῖ
περιμένει. Καί νά, ἕνα ὑπέροχο ὅραμα παρουσιάζεται μπροστά τους ἐκείνη τήν νύκτα. Φῶς
λαμπρό, θεῖο καί ὑπερφυσικό τούς περικυκλώνει καί μιά ὕπαρξις οὐράνια, θεϊκή, ἕνας
Ἄγγελος τούς λέγει : «Μή φοβεῖσθε, χαρῆτε. Σᾶς φέρνω χαρμόσυνη εἴδησι. Εἴδησι

πού θά σᾶς προκαλέσῃ μεγάλη χαρά».

«
«Ἐ
Ἐττέέχχθθηη ὑὑμμῖῖνν σσήήμμεερροονν ΣΣω
ωττήήρρ»
»..
Σήμερα ἐγεννήθη ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου! Πηγαίνετε σέ ἐκεῖνο τό σπήλαιο. Ἐκεῖ, θά
βρῆτε ἕνα βρέφος σπαργανωμένο μέσα στή φάτνη. Εἶναι ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου! Τρέξτε κοντά Του!
Ποιός θά μποροῦσε νά τό πιστεύσῃ; Οἱ ποιμένες ὅμως τό πιστεύουν. Ἡ ἁπλοϊκή καρδιά τους
δέχεται τό μήνυμα! Ἀφήνουν καί τή φωτιά πού τούς ζέσταινε καί τά πρόβατα, πού φύλαγαν. Τρέχουν
νά δοῦν τόν Σωτῆρα! Πᾶμε νά δοῦμε, λένε μεταξύ τους.
«Καί ἦλθον σπεύσαντες»,   
συμπληρώνει ὁ Εὐαγγελιστής. Βαδίζουν βιαστικά. Βλέπουν τό σπήλαιο ἀπό
μακρυά! Νάτο φωνάζουν καί τρέχουν! Μπαίνουν μέσα. Ὤ!
Ἡ Ἁγία
οἰκογένεια. Βλέπουν τήν Ἁγία Παρθένο, τόν Ἰωσήφ! Καί δίπλα τους τό Θεῖο
Βρέφος! Γονατίζουν, προσκυνοῦν καί δοξάζουν τόν Θεόν.
Ἁπλοϊκοί καί ἀμόρφωτοι, ἄκακοι βοσκοί, μέ πηγαία εὐσέβεια καί
ἀγαθή συνείδησι. Ταπεινοί ποιμένες! Πόσο, ὅμως, ὁ Θεός τούς ἐτίμησε!
Αὐτοί πρῶτοι δέχονται τό μήνυμα, αὐτοί γίνονται οἱ πρῶτοι εὐαγγελιστές,
αὐτοί οἱ πρῶτοι ἀπόστολοι! Ὁ Θεός δέν ἐξετάζει πλούτη, μεγαλεῖα, μόρφωσι,
ἀξιώματα καί θέσεις. Ὁ Θεός ἐξετάζει μόνο τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, τήν καλή διάθεσι, τήν
προθυμία, τόν ζῆλο του. Καί τά ἀνταμείβει.
«Ἐπειδή τοῦτο θέλει...»! Νά μᾶς σώσῃ !
Ἐπίστευσαν καί οἱ σοφοί Μάγοι! Τόση ἦταν ἡ πεποίθησίς τους, ἡ εὐλαβειά τους πρός τό
πρόσωπο τοῦ Βασιλιᾶ πού γεννήθηκε, ὥστε καί αὐτός ὁ Ἡρώδης «ἐξεπλήσσετο ὁρῶν τῶν μάγων τήν
εὐσέβειαν». «Καί πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ» (Ματθ. Β΄11). Καί προσέφεραν «χρυσόν καί λίβανον καί
σμύρναν» εἰς ἔνδειξιν πίστεως καί λατρείας.
Τί σημασία ἔχει ἄν τά Ἱεροσόλυμα καί ἡ Ρώμη καί ἡ Ἀθήνα καί ἡ λοιπή οἰκουμένη ἀγνοοῦν ὅτι ἡ
Παρθένος Κόρη τῆς Ναζαρέτ γέννησε «Παιδίον νέον τόν πρό αἰώνων Θεόν»; Τί καί ἄν οἱ μεγάλοι καί
ἐκλεκτοί τῆς γῆς δέν γνωρίζουν ποιό θεῖο καί οὐράνιο γεγονός συντελέσθηκε στή Βηθλεέμ; Τί καί ἄν
κανείς ἀπό τούς ἐπισήμους τοῦ περιουσίου λαοῦ--ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καί φαρισαῖοι-- δέν ἔδωσαν σημασία
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στό μεγάλο καί κοσμοϊστορικό γεγονός; Τί καί ἄν δέν ἐπισκέπτονται τή μακαρία Θεοτόκο οἱ ἐπίσημοι
τῆς γῆς; Τί καί ἄν δέν ἔγινε στήν Παναγία Μητέρα τοῦ Σωτήρα μία ἁπλή, τυπική ἐπίσκεψις τῶν κυριῶν
τῆς ἀνωτάτης τάξεως τῆς Βηθλεέμ, μπροστά στήν ἄρρητη χαρά πού δοκίμασε, ὅταν ἄκουσε καί εἶδε τά
θεῖα καί ἐκπληκτικά αὐτά γεγονότα;
Ναί! Δέν ὑπάρχει γεγονός περισσότερο χαρμόσυνο γιά τόν ἄνθρωπο, ἀπό τή Γέννησι τοῦ
Σωτήρα! Πόσοι ὅμως ἀπό τούς χριστιανούς τό ἐκτιμοῦν καί λαμβάνουν τήν ἀνάλογη στάσι καί
συμπεριφορά ἀπέναντι τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας Μητέρας Του;

Παιδιά, τί σημαίνουν Χριστούγεννα γιά μᾶς; (...)
Χριστούγεννα σημαίνουν:  Κάθοδος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τρόπον θαυμαστό, στή
γῆ, καί ἄνοδος τοῦ ἀνθρώπου εἰς τόν οὐρανό,  εἰρήνη στήν καρδιά μας,  ὁ Χριστός στήν καρδιά
καί ἡ καρδιά ἀπόλυτα δοσμένη σ’ Ἐκεῖνον, πού τήν ἔπλασε καί τήν ἔλουσε στά αἵματα τῆς θυσίας τοῦ
Γολγοθᾶ. Τέλος, Χριστούγεννα σημαίνουν  «ἀγάπη, πίστι, ταπείνωσι, σωφροσύνη, αὐταπάρνησι,.....».
Καί γιά νά ποῦμε κάτι περισσότερο ἁπλό καί πρακτικό. Χριστούγεννα σημαίνουν:  Μετάνοια,
συμφιλίωσις μέ τόν ἀδελφό, ἄσκησις τῆς ἐλεημοσύνης στόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας,  νηστεία
πού προετοιμάζει τόν Χριστιανό πνευματικά καί  ἀποφασιστική μετάβασις στό ἱερό ἐξομολογητήριο.
Μόνον ἔτσι ἡ καρδιά μας θά εὐπρεπισθῇ, θά γίνῃ ἀνάκτορο καθαρό καί λαμπρό γιά νά δεχθῇ τόν
Βασιλέα Χριστό, τόν Σωτῆρα μας.
Καί ἡ τελευταία μας πρᾶξις γιά πραγματικά Χριστούγεννα, μέ τόν Χριστό, εἶναι ἡ εὐλαβής καί
ταπεινή πορεία στόν Ἱερό Ναό, ἡ συμμετοχή μας στή θεία Λατρεία καί ἡ μετάληψις τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων.
Νά ἑορτάσουμε φέτος τά Χριστούγεννα μέ τό Χριστό θρονιασμένο  στή καρδιά μας,  στή
σκέψι μας,  στή ζωή μας.  Ὁ Χριστός φίλος, ὁδηγός, κυβερνήτης, βασιλιᾶς, λυτρωτής καί σωτήρας
τῆς ψυχῆς μας. «Αὐτό θέλει ὁ Κύριος» ἀπό μᾶς! Γι’ αὐτό φόρεσε σάρκα καί ἦρθε στή γῆ.

Καί πῶς θά βιώσουμε, θά δεχτοῦμε τήν μεγάλη αὐτή γιορτή; Ποῦ θά βροῦμε τόν Χριστό;
«Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς βασιλεύς;…..». Ποῦ;
Σωστά!

Ὑπάρχει ἡ φάτνη τοῦ Χριστοῦ!.. Καί σ’ αὐτήν... θά τρέξουμε!  Εἶναι ἡ « Ἐκκλησία»!
Ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει τήν σαρκωμένη ζωή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί προσφέρει στό μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας τόν σαρκωμένο Ἰησοῦ Χριστό, τόν Θεάνθρωπο Κύριο.
Ἄς σπεύσουμε κι ἐμεῖς μέ πίστη, μέ ταπείνωσι, μέ καθαρή καρδιά. Νά ἐξομολογηθοῦμε τ’
ἁμαρτήματά μας, γιά νἄρθῃ νά κατοικήσῃ ὁ Κύριος μέσα μας.
Ἡ προετοιμασία τῆς ὑποδοχῆς φθάνει στήν κορύφωσί της, καθώς πλησιάζουμε στίς τελευταῖες
ἡμέρες τοῦ Δεκεμβρίου.
Ἀπό τίς 20 Δεκεμβρίου οἱ τόνοι τῆς χαρᾶς πληθαίνουν στίς Ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες. Ἡ μάννα
Ἐκκλησία ψάλλει γλυκά εἰσάγοντάς μας ἐγκαίρως στό πνεῦμα τοῦ ἑορτασμοῦ.
Χριστούγεννα! Ὁ Χριστός μας στή γῆ! Οἱ καμπάνες ἁρμονικά χτυπᾶνε. Ἑτοιμάζουν τήν μεγάλη
ὑποδοχή. Νά ὑποδεχθοῦμε τόν Κύριο! Νά πάρουν τά Χριστούγεννα τήν πρώτη θέσι στή ζωή μας. Ἡ
χαρά καί ἡ εὐφροσύνη νά μήν μᾶς λείψουν ποτέ!
Οἱ καμπάνες σημαίνουν! Ἑτοιμάζουν τή μεγάλη ὑποδοχή. Ἔρχεται ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος!
Ὁδηγός καί Σωτήρας μας.

Ἔλα στή φάτνη μας, Χριστέ, νά γεννηθῇς,
στό λίκνο τῆς καρδιᾶς μας Σύ γλυκά ν’ ἀναπαυθῇς,
Σέ καρτεροῦν ὅλου τοῦ κόσμου τά παιδιά,
θρόνο Σου νά’χῃς, Θέ μου, τήν ἁγνή μας τήν καρδιά».
ΣΥΝΘΗΜΑ: «Ὁ Θεός Λόγος σαρκώθηκε γιά μ ᾶ ς ».

Ἦλθε ὁ Σωτήρ καί ὁ Λυτρωτής μας. Ἄς ἀναφωνήσουμε μέ πολλήν εὐλάβειαν:
ΠΡΟΣΕΥΧΗ: « Φιλάνθρωπε Κύριε, ὁ πρό αἰώνων Θεός καί ἐκ Παρθένου τεχθείς διά τήν σωτηρίαν ὅλων
μας, Σέ δοξάζουμε διά τήν θείαν συγκατάβασίν Σου καί Σέ ἱκετεύουμε: Εἰρήνευσον τόν κόσμον καί
ἐλέησον καί σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ἀμήν».
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ἡ Παρθενομήτωρ (Άρχιμ. Καλλιστράτου Ν. Λυράκη).

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Ὁ Σωτήρ, Λυδία, Πρός τήν Νίκην, Ἡ Δρᾶσις μας.
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