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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσουμε ἕνα μεγάλο
γεγονός.
   Τήν Γέννησι τοῦ Σωτῆρος.
 Εἶναι τό γεγονός, πού πλημμυρίζει τήν καρδιά μας ἀπό
χαρά κι ἀγαλλίασι. Εἶναι ὁ ζεστός ἥλιος, πού θερμαίνει
τίς καρδιές μας μέσα στήν παγωνιά τοῦ χειμῶνα.
«Ἡ παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει....».

Ποιός εἶναι ἐκεῖνος, πού δέν νοιώθει τήν καρδιά του νά
γεμίζῃ ἀπό αἰσθήματα χαρᾶς καί εὐγνωμοσύνης; Ποιός
εἶναι ἐκεῖνος, πού δέν εὐχαριστεῖ τόν Θεό, γιατί τόν
ἀξίωσε γιά μιά ἀκόμη φορά νά ἑορτάσῃ τά Χριστούγεννα,
νά νοιώσῃ τήν πνοή τοῦ Θείου βρέφους καί νά ἀκούσῃ
τόν ἀγγελικό ὕμνο..... «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί
γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»;

Ἄς ἀφιερώσουμε τήν ὥρα μας σήμερα στή
μεγάλη αὐτή ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης. Ἄς πᾶμε 2014
χρόνια πίσω, γιά νά δοῦμε, μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς μας,
ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί νά ποῦμε δυό λόγια γιά τό κάθε πρόσωπο πού βρέθηκε κοντά Του.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

«Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός»

Ἦταν πιά νύχτα, ὅταν ὁ Ἰωσήφ καί ἡ Μαρία, ἔπειτα ἀπό κοπιαστική πορεία, ἔφθασαν στή
Βηθλεέμ, τόν τόπο καταγωγῆς τους, γιά νά ἀπογραφοῦν κατά διαταγή τοῦ Καίσαρος. Εἶχαν φθάσει κι
ἄλλοι πολλοί, λόγῳ τῆς ἀπογραφῆς. Τά πανδοχεῖα ἦταν γεμᾶτα, οἱ πόρτες κλειστές. Ὁ Ἰωσήφ ἀναζητεῖ
καταφύγιο, μά δέν ὑπάρχει τόπος γιά τούς πτωχούς αὐτούς ὁδοιπόρους. Μετά ἀπό ἀρκετή ὥρα
φθάνουν σέ ἕνα χάνι. Στό βάθος εἶναι μιά σπηλιά, ὁ σταῦλος τῶν ζώων. Ἐκεῖ, ἀνάμεσα στά βόδια καί
στά πρόβατα θά περάσουν τήν νύκτα τους. Ὅμως ἡ νύκτα ἐκείνη ἦταν προωρισμένη νά γίνῃ μιά νύκτα
ξεχωριστή, ἔνδοξη, ἁγία, μιά νύκτα, πού ἡ ἀνθρωπότητα ποτέ πρίν δέν εἶχε ζήσει οὔτε θά ζήσῃ.
Τήν νύκτα ἐκείνη ὁ Ἥλιος ἄγγιξε τή γῆ!!! Ἐγεννήθη ὁ Χριστός!!! Ἐγεννήθη ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου!!!
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 κατεννόησαν 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 ἀγγελικο 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».
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«
«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. Αὐτός 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. Νάτο τό σπήλαιο! Καί μέσα ἡ Ἁγία οἰκογένεια. Βλέπουν τήν Ἁγίαν Παρθένον, τόν
Ἰωσήφ! Καί δίπλα τους τό Θεῖο Βρέφος! Γονατίζουν, προσκυνοῦν καί δοξάζουν τόν Θεόν.
Ἁπλοϊκοί καί ἀμόρφωτοι καί ταπεινοί ἦταν οἱ ποιμένες. Καί ὅμως ...πόσο 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. Αὐτά εἶναι δῶρα δικά Του, πού
ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι πολλές φορές τά χρησιμοποιοῦμε ὄχι γιά νά σώσουμε τήν ψυχή μας, ἀλλά γιά νά τήν
θάψουμε. Ὁ Θεός ἐξετάζει μόνο τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, τήν καλή διάθεσι, τήν προθυμία, τόν
ζῆλο του. Καί τά ἀνταμείβει, ὅπως Ἐκεῖνος μόνον γνωρίζει.

Καί σέ ποιούς ἄλλους ὁ Θεός ἔστειλε τήν μεγάλη εἴδησι;
Στούς τρεῖς ἀνθρώπους τῆς Ἀνατολῆς! Ἄνθρωποι σοφοί, πλούσιοι, ἄρχοντες, ἀλλά π ι σ τ ο ί.
Κοιτάζουν τόν οὐρανό, ὄχι μόνο γιά νά τόν θαυμάσουν. Τόν ἐρευνοῦν, τόν μελετοῦν, μαθαίνουν τά
μυστικά του. Καί ἡ ἔρευνα αὐτή τούς ὁδηγεῖ στήν πίστι, ὅτι σύντομα θά γεννηθῇ ὁ Μεγάλος Βασιλέας,
ὁ Λυτρωτής, πού γράφουν τά βιβλία καί πού αἰῶνες τώρα ὁ κόσμος περιμένει.
Καί μιά μέρα ἐκεῖ στό βάθος τοῦ στερεώματος βλέπουν ἕνα λαμπρό, καινούργιο ἀστέρι. Εἶναι γι’
αὐτούς μιά εἰδοποίησις. Αἰσθάνονται ὅτι εἶναι προσωπική πρόσκλησις. Ἀφήνουν τίς ἐργασίες τους καί τίς
οἰκογένειές τους καί τό ἀκολουθοῦν. Ἐφόδιά τους; Ἡ πίστις καί ἡ ἐλπίδα. Δέν ὑπολογίζουν ἔξοδα,
ἀσθένειες, ληστές, ταλαιπωρίες... Εἶναι, πράγματι, μιά πορεία πρός τό ἄγνωστο... καί οἱ συνθῆκες
δύσκολες... λόγῳ τῆς ἐποχῆς, ὅμως αὐτοί προχωροῦν ἀκούραστοι κάτω ἀπό τήν λάμψι τοῦ φωτεινοῦ
ἀστέρος. Τέλος μετά ἀπό ἀρκετό χρόνο φθάνουν στήν Ἱερουσαλήμ. Ἐκεῖ χάνουν τήν παρουσία του,
ἀλλά δέν ἀποθαρρύνονται. Σταματοῦν καί ἐρωτοῦν ὅποιον συναντοῦν.
«
«Π
Ποοῦῦ ἐἐσσττιινν ὁὁ ττεεχχθθεείίςς ββαασσιιλλεεύύςς ττῶ
ῶνν ἸἸοουυδδααίίω
ωνν........»
»;;
Ποῦ εἶναι, ποῦ κατοικεῖ ὁ Νεογέννητος Βασιλέας σας; «Ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ». Θέλουμε νά
τόν δοῦμε, νά τόν προσκυνήσουμε! Ποῦ εἶναι; Ἀπαντήσατέ μας, βοηθῆστε μας νά τόν βροῦμε.
Ἀλλοίμονο ὅμως. Οἱ Ἱεροσολυμῖτες οὔτε ἤξεραν, οὔτε ἤθελαν νά μάθουν καί μᾶλλον οὔτε κάν
προσδοκοῦσαν τόν Λυτρωτή.  Οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι, ψυχροί διανοούμενοι. Ἀκούσανε
ἀδιάφοροι τό μήνυμα καί ὅταν ἐρωτήθηκαν «ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται» καμμιά συγκίνησις, καμμιά
λαχτάρα νά τρέξουν καί αὐτοί, νά τόν προσκυνήσουν. Ἀπαντοῦν ξερά, ὑπηρεσιακά: «ἐν Βηθλεέμ τῆς
Ἰουδαίας»! Ἀπό κεῖ καί πέρα καμμία ἀναζήτησις, κανένα ἐνδιαφέρον. Ἀλλά καί ὁ τότε βασιλιάς τῶν
Ἱουδαίων, ὁ Ἡρώδης, ἀντί νά σκιρτήσῃ ἀπό χαρά, ἀντί νά συγκινηθῇ, «ἐταράχθη»! Ἀναστατώθηκε,
πλημμύρισε ἀπό πάθος καί φονική ὀργή. Ἄνθρωπος γεμᾶτος μοχθηρία, ἐγωϊσμό, ἕνας ψυχρός
ἐγκληματίας, εἶχε τήν δίψα τοῦ ἐγκλήματος! Ἕνας φόβος πλανᾶται μέσα του. Μή τοῦ πάρουν τόν
θρόνο του! Γράφει ὁ Ἰώσηπος, Ἰουδαῖος ἱστορικός, πώς εἶχε φονεύσει, ἀπό φόβο μή τοῦ πάρουν τήν
βασιλεία, τά παιδιά του.... καί ὄχι μόνον!
Τί δόλος, τί ὑποκρυπτόμενο ἔγκλημα! Ἤθελε τή ζωή κι αὐτοῦ
τοῦ παιδιοῦ! Γι’ αὐτό δέν χάνει καιρό. Καλεῖ τούς Μάγους, τούς λέγει
πώς τό παιδί γεννήθηκε στή Βηθλεέμ καί τούς προτείνει ἀφοῦ τό
βροῦν νά γυρίσουν πίσω νά τοῦ ποῦν ἀκριβῶς ποῦ εἶναι γιά νά πάῃ κι
αὐτός νά προσκυνήσῃ! Ἀλλά, ἄλλα εἶχε στό νοῦ του!
Ἀντίθετα οἱ Μάγοι, ἄν καί Ἐθνικοί Τόν ποθοῦν, Τόν ἀναζητοῦν.
Ἔστω μονάχα νά τόν ἀντικρύσουν. Τό θεωροῦν τιμή τους καί μόνο νά
Τόν προσκυνήσουν, νά τοῦ προσφέρουν τά δῶρα τους, σύμβολα τῶν
ἀκριβῶν καί πολυτίμων αἰσθημάτων τους! Σάν ἄδολα παιδιά, μέ ἀθῶα
ὀρθάνοικτα μάτια κοιτοῦν τόν Ἡρώδη, παίρνουν τήν πληροφορία καί
φεύγουν. Μέ τήν ψυχή νά ξεχειλίζῃ ἀπό λαχτάρα καί ἱερούς πόθους
ξεκινοῦν. Εἶναι ἕτοιμοι νά διατρέξουν ἄλλους τόσους δρόμους!
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Καί ἡ λαχτάρα τους αὐτή ἀ μ ε ί φ θ η κ ε ! Νάτο πάλι τό παράξενο, λαμπερό Ἄστρο! Πηγαίνει
μπροστά ἀπό αὐτούς! Τούς ὁδηγεῖ! Καί σταματᾶ ἀκριβῶς πάνω ἀπό τό σπίτι τοῦ Ἰησοῦ. Τό φῶς του
τούς φέρνει στό Φῶς! Μπαίνουν μέ εὐλαβική λαχτάρα καί συγκίνησι «εἰς τήν οἰκίαν»!
Δέν βρῆκαν τόν βασιλέα τους σέ παλάτι! Δέν βρῆκαν φρουρούς μέ χρυσοκέντητες φορεσιές,
οὔτε αὐλικούς καί ἐπίσημους γύρω Του! Μιά γλυκειά μητέρα τό κρατοῦσε, βρέφος στήν ἀγκαλιά της κι
ἕνας ταπεινός Ἰουδαῖος στεκόταν δίπλα Του. Ὅμως αὐτό δέν τούς ἐμποδίζει νά γονατίσουν ταπεινά
μπροστά Του, νά Τό προσκυνήσουν ... καί μετά νά τοῦ προσφέρουν τά βασιλικά τους δῶρα.
Οἱ Μάγοι ὄρθιοι... ἐκεῖ μπροστά στόν Ἰησοῦ στέκονται ἀμίλητοι... διδάσκονται ἀπό τήν θέα Του
καί μόνον. Ὁ μικρός Χριστούλης χωρίς νά πῇ λέξι, τούς παρακινεῖ νά ἐπιστρέψουν στόν ἀληθινό Θεό!
Χαρούμενοι χαιρετοῦν καί ἀναχωροῦν γιά τήν πατρίδα τους, ὄχι ὅμως διά μέσου τῆς
Ἱερουσαλήμ, ἀλλά ἀπό ἄλλη ὁδό διότι τέτοια ἐντολή ἔλαβαν ἀπό τόν Θεό «δι’ ἄλλης ὁδοῦ
ἀνεχώρησαν πρός τήν χώραν αὐτῶν». Καί ὅπως διαβάζουμε στούς «χαιρετισμούς» τῆς
Θεοτόκου,
«Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οἱ Μάγοι, ὑπέστρεψαν εἰς τήν Βαβυλῶνα΄
ἐκτελέσαντές σου τόν χρησμόν καί κηρύξαντές σε τόν Χριστόν ἅπασιν». ( στάσις β΄)
οἱ Μάγοι ἀσπάζονται τήν νέα πίστι, καί γίνονται οἱ πρῶτοι ἀπόστολοι στήν Ἀνατολή!
Ἡ
Ἡφ
φυυγγήή εεἰἰςς Α
Αἴἴγγυυππττοονν κκααίί ἡἡ σσφ
φααγγήή ττῶ
ῶνν ννηηππίίω
ωνν..
Ὅταν ἀνεχώρησαν οἱ Μάγοι, ἐμφανίσθηκε πάλι στόν Ἰωσήφ «κατ’ ὄναρ», ἄγγελος Κυρίου καί
τόν διέταξε νά πάρῃ τό παιδί καί τήν μητέρα του καί νά φύγῃ στήν Αἴγυπτο καί νά μείνῃ ἐκεῖ μέχρι
νεωτέρας ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ Ἡρώδης θά ἀναζητήσῃ τό παιδί, γιά νά τό θανατώσῃ.
Ὁ Ἰωσήφ, δέν εἶχε προλάβει νά χαρῇ ἀπό ὅσα τοῦ εἶπαν οἱ ποιμένες τῆς Βηθλεέμ γιά «τό
πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου», πού ὑμνοῦσαν καί δοξολογοῦσαν τόν Θεόν τήν ὥρα τῆς Γεννήσεως
τοῦ Σωτῆρος τοῦ κόσμου (Λουκ.β΄13), δέν εἶχε διαλυθῆ ἡ συγκίνησις τῆς καρδιᾶς του ἐμπρός στίς
τιμητικές ἐκδηλώσεις τῶν Μάγων τῆς Ἀνατολῆς, πού ἔπεσαν καί προσκύνησαν τό θεῖον Βρέφος κι
ἀμέσως ἄρχισε ἡ ταλαιπωρία του. Ὁ μνήστωρ Ἰωσήφ καλεῖται ἀπό τόν ἄγγελο τοῦ Θεοῦ νά σηκώσῃ
ἐπάνω του ὅλη αὐτή τήν ἀπρόσμενη καί σκληρή δοκιμασία καί νά γίνῃ ὁ προστάτης τοῦ θείου βρέφους.
Πόσο ἆραγε θά δοκιμάστηκε ἡ πίστις τοῦ δικαίου καί σώφρονος Ἰωσήφ; Πρίν λίγους μῆνες
ἄγγελος τοῦ Θεοῦ τοῦ εἶχε πεῖ ὅτι τό παιδί πού θά γεννηθῇ ἀπό τήν Παρθένο Μαριάμ θά σώσῃ τόν λαό
Του. Τώρα πάλι ἀπό ἄγγελο ἀκούει ὅτι Αὐτός πού θά σώσῃ τόν κόσμο πρέπει νά σωθῇ. Ὁ Ἰωσήφ
ὅμως ἀκούει ἀπό τόν ἄγγελο τοῦ Θεοῦ ὅλα αὐτά καί οὔτε σκανδαλίζεται οὔτε διαμαρτύρεται, ἀλλά
παίρνει τήν Θεοτόκο καί τό παιδί κι ἀναχωροῦν ἀμέσως γιά τήν Αἴγυπτο.
Δέν τό χωράει νοῦς ἀνθρώπου! Ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἦλθε στή γῆ ἀντιμετώπισε τήν
περιφρόνησι καί τήν ἐξορία. Τό πρῶτο του σπίτι μιά σπηλιά καί τό πρῶτο κρεββάτι του μιά φάτνη. Καί
λίγους μῆνες ἀργότερα φυγάς, ἐξόριστος στήν Αἴγυπτο διότι κινδυνεύει ἀπό τήν δολοφονική μάχαιρα
τοῦ Ἡρώδη. Ναί, δέν ἑτοίμαζε δῶρα γιά τό Νεογέννητο, μαχαίρια ἀκόνιζε ὁ Ἡρώδης!
«
«ΤΤόόττεε Ἡ
Ἡρρώ
ώδδηηςς........ἀἀννεεῖῖλλεε ππάάννττααςς ττοούύςς ππααῖῖδδααςς......ἀἀππόό δδιιεεττοοῦῦςς κκααίί κκααττω
ωττέέρρω
ω......»
» (Ματθ. β΄16)
Ὅταν ὁ Ἡρώδης κατάλαβε πώς οἱ Μάγοι τόν ἐξηπάτησαν καί ἔφυγαν ἀπό ἄλλο δρόμο γιά τήν
πατρίδα τους θύμωσε πολύ. Ἔστειλε λοιπόν στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι σκότωσαν ὅλα τά παιδιά, πού ἦταν
στή Βηθλεέμ καί σέ ὅλα τά περίχωρα καί τά σύνορά της, ἡλικίας δύο ἐτῶν καί κάτω, διότι κατά τίς
πληροφορίες πού εἶχε ἀπό τούς Μάγους, ὁ γεννηθείς βασιλεύς, μόλις
θά εἶχε ὑπερβεῖ τό πρῶτο ἔτος τῆς ἡλικίας του. Κατέσφαξε περίπου
«14000» ἀθῶα νήπια, πιστεύοντας ὅτι ἀνάμεσά τους θά ἦταν καί ὁ
νεοτεχθείς βασιλέας, χωρίς καμμία ἀναστολή. Πόσο σκληρό
χαρακτῆρα εἶχε! Ἡ φιλαυτία του, ἡ φιλοδοξία του καί ἡ καχυποψία
του τόν ἔκαναν νά μήν ὑπολογίζῃ τίποτα. Ἀλλά αὐτός δέν λυπήθηκε
τά παιδιά του καί θά λυπόταν τά νήπια τῆς χώρας του;

Τί νομίζετε νίκησε ἤ ἔχασε ὁ Ἡρώδης;
Ἴσως τότε νά εἶπαν μερικοί πώς ὁ Ἡρώδης ἐνίκησε, ἐπέτυχε τόν
σκοπό του. Ὅμως ὄχι! Ὁ τεχθείς βασιλεύς, ὁ βασιλεύς τοῦ οὐρανοῦ
καί τῆς γῆς ἧταν ὁ νικητής. Ὁ βασιλεύς Ἡρώδης εἶχε χάσει τήν μάχη,
εἶχε χάσει καί τήν ψυχή του. Καί ἐπλήρωσε πολύ ἀκριβά τήν
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σκληρότητά του. Εἶχε ἕνα ἀπό τούς πιό φρικτούς θανάτους, πού θά μποροῦσε νά ἔχῃ ἄνθρωπος.
Ἄφησε τήν τελευταία του πνοή ὁ διώκτης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔχοντας ἀφόρητη δύσπνοια, τρόμο,
σπασμό τῶν μελῶν του, πυρετό, καί ὄχι μόνον.

Πῶς βλέπετε τήν μανία τοῦ Ἡρώδη νά θανατώσῃ τόν τεχθέντα βασιλέα;
Ἀ ν ό η τ η ! Τό πιό συνετό πού ἔπρεπε νά κάνῃ ἦταν νά φοβηθῇ καί νά συμμαζευθῇ. Καί τό κυριώτερο
νά καταλάβῃ ὅτι δέν πρέπει νά τά βάλῃ μέ τόν Θεό. Ἄκουσε ἀπό τούς Μάγους ὅτι  ἀστέρι
προεμήνυσε τήν γέννησι τοῦ παιδιοῦ καί οἱ ἀρχιερεῖς καί γραμματεῖς τοῦ εἶπαν ὅτι  οἱ προφῆτες
προαναγγέλλουν τήν γέννησι τοῦ Μεσσίου στή Βηθλεέμ. Ἔπρεπε λοιπόν ὁ Ἡρώδης τουλάχιστον νά
προβληματισθῇ καί νά καταλάβῃ ὅτι κάτι ὑπερφυσικό συμβαίνει. Ὁ Θεός τοῦ ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά
συνετισθῇ, ἀλλά ἡ ψυχή του ἀπό τά μεγάλα καί σκληρά πάθη ἦταν ἀνίατος. Ἀντί νά θεραπευθῇ
σκληραίνει περισσότερο, μεγαλώνει ἡ μανία του καί ἡ ἀφροσύνη του.

Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα εἶναι τό γιατί ὁ Θεός ἐπέτρεψε τήν ἄδικη σφαγή αὐτῶν τῶν νηπίων.
Τήν ἀπάντησι στήν εὔλογη αὐτή ἀπορία μᾶς τήν δίνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
Λέγει: Κάθε ἀδικία πού ὑποφέρουμε συμβαίνει εἴτε γιά νά σβηστοῦν κάποιες ἁμαρτίες μας εἴτε γιά νά
λάβουμε μισθό ἀπό τόν οὐρανό. Κι ἐπειδή αὐτά ὡς βρέφη δέν εἶχαν ἁμαρτίες, εἶναι φανερό ὅτι ἡ ἄδικη
σφαγή τους ἔγινε ἀφορμή νά λάβουν μαρτυρικό στεφάνι. Ἀφοῦ σφαγιάσθηκαν γιά τόν Χριστό,
ὁδηγήθηκαν ἀμέσως στήν Βασιλεία Του. Εἶναι οἱ πρῶτοι τοῦ Χριστοῦ Μάρτυρες! Καί ἡ Ἐκκλησία μας
τούς ἑορτάζει καί ψάλλει:
«Σκιρτάτω τά νήπια ὑπέρ Χριστοῦ σφαττόμενα». (Δοξαστικό Ἑσπερινοῦ)

Ὑπάρχει κάτι πού σᾶς ἐντυπωσίασε σχετικά μέ τήν συμπεριφορά τῶν Ἱεροσολυμιτῶν;

Σωστά!  1ον Σοῦ κάνει ἐντύπωσι τό πῶς τά Ἱεροσόλυμα στό σύνολό τους, Ἄρχοντες-ΔιανοούμενοιΘρησκευτικοί Ταγοί-Λαός, ἔμειναν παγεροί καί ἀδιάφοροι στό μεγάλο νέο. Ἕνα νέο πού τό περίμεναν μέ
τόση δίψα ἐπί αἰῶνες. Καί  2ον τό πῶς οἱ Μάγοι δέν «ἔπαθαν» μπροστά στό βαρύ αὐτό κλῖμα τῆς
«Ἱερᾶς Πόλεως». Πῶς δέν γύρισαν ἀπογοητευμένοι πίσω, πῶς δέν ἔπαψαν νά μιλοῦν γιά τόν Βασιλέα
καί νά Τόν ἀναζητοῦν.

Ποιό ἦταν τό πρῶτο δῶρο τῶν Μάγων;
Ἡ εὐλαβική προσκύνησίς τους. Πρῶτα τοῦ ἔδωσαν τήν καρδιά τους καί κατόπιν τά δῶρα τους.
Χωρίς τήν ἐγκάρδια προσκύνησί τους θά ἦταν πτωχά καί ψυχρά τά πλούσια δῶρα τους.
Ἄς γίνῃ καί δικό μας πρῶτο δῶρο. Ἄς τοῦ χαρίσουμε κι ἐμεῖς τήν καρδιά μας. Χριστούγεννα
σημαίνει ὁ Χριστός στήν καρδιά μας. Φάτνη νά γίνῃ ἡ ψυχή μας γιά νά γεννηθῇ ὁ Χριστός καί νά
αἰσθανθοῦμε κι ἐμεῖς τήν χαρά πού ἔνοιωσαν οἱ ποιμένες καί νά μποροῦμε νά φωνάζουμε ἐκεῖνο πού
εἶπαν οἱ ἄγγελοι στούς καλούς ποιμένες, δηλαδή:
ΣΥΝΘΗΜΑ- ΡΗΤΟΝ: «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ». ( Λουκ. β΄11)

Καί ποιά εἶναι ἡ καλλίτερη προσευχή γιά νά δοξάσουμε κι’ ἐμεῖς τόν Θεό;
Ἡ προσευχή τῶν ἀγγέλλων. 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Νά εὐχαριστήσουμε τόν οὐράνιο Πατέρα μας πού τόσο πολύ μᾶς ἀγάπησε ὥστε μᾶς ἔστειλε
ἐδῶ στή γῆ τόν μονογενῆ Του Υἱόν καί νά Τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς δίνῃ πίστι ζωντανή, δυναμική
σάν αὐτή τῶν Μάγων, πίστι θερμή σάν τῶν ποιμένων καί νά μᾶς ἀξιώνῃ πάντα νά ὑπακούωμε στίς
ἐντολές Του.
Νειᾶτα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, ποθεῖστε νά ἀκολουθήσῃ τό βῆμα σας, τό βῆμα τῶν Μάγων τῆς
Ἀνατολῆς, πού ξεκίνησαν νά βροῦν τό Φῶς καί τό βρῆκαν. Ἡ γοητεία Του θά πλημμυρίσῃ καί τίς δικές
σας καρδιές μέ ἀπερίγραπτη χαρά. Θά βιώσετε τήν ἀγάπη, τήν καλωσύνη, τήν ἁγνότητα, τήν
πολύπλευρη ἀρετή, κοντά στό φῶς τό ἀληθινό, τόν Θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό!
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ἀγιογραφικό ἀνάγνωσμα (Λουκ. β΄ 1-20 καί Ματθ. β΄ 1-16). ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Ὁ Σωτήρ, Λυδία, Πρός τήν Νίκην
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