
ΔΔ            ὲν τὸ εἶπε ἀνθρώπινη φωνή· τὸ 
εἶπαν οἱ ἄγγελοι τοῦ οὐρανοῦ. 
Ἀναφέρεται στὴ Γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ, τὸ περιγράφει ὁ ἱερὸς 

εὐαγ  γελιστὴς Λουκᾶς. Γράφει καὶ περι-
γράφει μία ποιμενικὴ σκηνή:

Οἱ ποιμένες ἔξω στοὺς ἀγροὺς μὲ τὰ 
ποίμνιά τους. Εἶναι ἄγρυπνοι καὶ φυλά-
γουν μὲ βάρδιες τὰ πρόβατά τους. 

Ξαφνικὰ ἕνα φῶς λαμπρὸ τοὺς λού-
ζει καὶ ἕνας ἄγγελος τοὺς μιλάει. Εἶναι 
φυ σικὸ οἱ ποιμένες νὰ φοβηθοῦν. Ὁ ἄγ -
γελος τοὺς λέει νὰ μὴ φοβοῦνται. Ἔχει 
νὰ τοὺς ἀνακοινώσει ἕνα γεγονὸς πολὺ 
χαρμόσυνο καὶ πολὺ μεγάλο.

Σήμερα, τοὺς λέει, στὴ Βηθλεὲμ σ’ ἕνα 
σπήλαιο γεννήθηκε ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου· 
αὐτὸς εἶναι ὁ Χριστὸς Κύριος, ὁ Μεσσί-
ας. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη χαρά: ἡ Γέννηση 
τοῦ Σωτῆρος. Εἶναι τὸ μοναδικὸ κοσμο-
χαρμόσυνο γεγονός.

Ὁ ἄγγελος τοὺς προτρέπει νὰ πᾶνε 
στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ νὰ προσκυ-
νή σουν τὸ βρέφος. Οἱ ποιμένες πῆγαν 
πρά γματι καὶ προσκύνησαν καὶ ἴσως νὰ 
προσέφεραν καὶ δῶρα ἀπὸ τὰ ποίμνιά 
τους. Ἡ ἐπίσκεψη τῶν ποιμένων ἐκτὸς 
ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ ἔχει καὶ συμβολικὸ χα-
ρακτήρα: συμβολίζει τὴν προσκύνηση 
τῶν Ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς προρρή-
σεις τῶν προφητῶν περίμεναν τὸν Σω-
τήρα.

Στὴ συνέχεια θὰ ἔλθουν νὰ δοῦν τὸν 
Λυτρωτὴ καὶ νὰ Τὸν προσκυνήσουν  οἱ 
εἰδωλολάτρες· καὶ αὐτὸ συμβολίζεται ἀπὸ 
ἕνα ἄλλο ἱστορικὸ γεγονός, τὴν προσκύ-
νηση τῶν τριῶν Μάγων. Οἱ ὑμνογρά   φοι 
μας ἀποκαλοῦν τοὺς Μάγους βασιλεῖς 
Περσῶν ἢ ἀστρολόγους ἢ ἀστρονόμους 
καὶ ἐκθειάζουν τὸν συμβολικὸ χα  ρακτή -
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    ρα ποὺ ἔχουν τὰ δῶρα τους: «Τοῦ Κυ-
ρίου Ἰησοῦ γεννηθέντος, ἐν Βη    θλεὲμ τῆς 
Ἰουδαίας, ἐξ Ἀνατολῶν ἐλ  θόντες Μά  - 
γοι, προσεκύνησαν Θεὸν ἐ   νανθρωπή-
σαν τα, καὶ τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προ  - 
θύμως ἀνοίξαντες, δῶρα τί   μια προσέ -
φερον, δόκιμον χρυσόν, ὡς Βασιλεῖ τῶν
αἰώνων, καὶ λίβανον, ὡς Θεῷ τῶν ὅ λων,
ὡς τριημέρῳ δὲ νεκρῷ, σμύρναν τῷ Ἀ  -
θανάτῳ. Πάντα τὰ ἔθνη, δεῦτε προσκυ-
νήσωμεν, τῷ τεχθέντι σῶ   σαι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν». Ὁ ἕνας προσφέρει κα  θαρὸ χρυ-
σάφι, διότι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος βα -
σιλιὰς τῶν αἰώνων· ὁ ἄλλος προσφέρει 
λίβανον, διότι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς 
Θεός· ὁ τρίτος προσφέρει σμύρνα, διότι 
ὁ ἀθάνατος Κύριος θὰ γινόταν καὶ τριή-
μερος νεκρός.

Τὰ δῶρα τῶν Μάγων ἐκφράζουν τὸ πε-
ριεχόμενο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου, 
οἱ ἴδιοι ὅμως Μάγοι δὲν μποροῦσαν βέ-
βαια νὰ συλλάβουν τὸ ἀκριβὲς νόημα   
τῶν δώρων τους, ποὺ ἦταν τὸ ὅτι ὁ γεν -
νηθεὶς Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἦλθε νὰ 
σώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴν ἁ  -
μαρτία.

 Οἱ ἄνθρωποι, οἱ δύο πρῶτοι ἄνθρω -
ποι, ἁμάρτησαν στὸν παράδεισο. Ὁ Θε-
ὸς τοὺς ἐξόρισε ἀπὸ αὐτὸν καὶ ἔβα   λε 
φύλακα ἄγγελο γιὰ νὰ μὴν μποροῦν νὰ 
ξαναγυρίσουν. Ὁ Θεὸς ὅμως δὲν τοὺς 



ἄφησε χωρὶς ἐλπίδα· τοὺς βεβαίωσε ὅτι 
θὰ ἔλθει κάποιος ἀπόγονός τους, κά-
ποιος ποὺ θὰ γεννηθεῖ ἀπὸ παρθένο  
γυναίκα, ὁ Μεσσίας, ὁ Ὁποῖος θὰ ἐπα-
ναφέρει τοὺς ἀνθρώπους κοντά Του, 
λυ τρωμένους ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Καὶ ἀρ-
γότερα, στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων, εἶ-
πε στοὺς προφῆτες: Παρηγορεῖτε, παρη-
γορεῖτε τὸν λαό μου, μέχρις ὅτου ἔλθει ὁ 
Λυ  τρωτὴς ποὺ θὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο 
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. 

Ἡ ἁμαρτία διαχρονικῶς ἔφθασε στὸν 
κάθε ἄνθρωπο, τὸν χώρισε ἀπὸ τὸν Θεό, 
τὸν κατάντησε νὰ φθάσει στὸ σημεῖο νὰ 
αἰσθάνεται αὐτὸν τὸν χωρισμὸ ὡς ὀργὴ 
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τὸν βυθίζει στὶς θλί-
ψεις τῆς παρούσης ζωῆς καὶ στὸν αἰώ -
νιο θάνατο, στὴν κόλαση, στὴν ἀτέλειω-
τη δυστυχία.

Ὅμως ἡ ἀλήθεια ἦλθε, ἡ σκιά, τὸ σκο-
τάδι ἔφυγε. Ἦλθε ὁ Μεσσίας, ὁ Λυτρωτής 
μας, τὸ ἔψαλαν οἱ ἄγγελοι, τὸ εἶπαν μὲ τὰ 
δῶρα οἱ Μάγοι. Ἔτσι ὁ Σωτὴρ ἀρχίζει τὸ 
ἔργο του. Μὲ τὸ λόγο του καλεῖ σὲ μετά-
νοια, μὲ τὰ θαύματά του φανερώνει σὲ 
κάποιο βαθμὸ τὴ θεία του καταγωγή. Καὶ 
ἔτσι ὁ λαὸς ἀπορεῖ, θαυμάζει, πιστεύει. 
Ἀκόμη παραδίδει στὸ ὑπερῶον τῆς Ἱε   -
ρουσαλὴμ τὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς θείας 

Εὐχαριστίας, ὥστε νὰ ἑνώνεται μὲ τοὺς 
πιστούς του ἀδιασπάστως. Καὶ βέβαια 
στὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἀπολυτρωτικῆς 
διακονίας του ἀνέβηκε στὸ Σταυρό, ἅπλω-
σε τὶς παλάμες του καὶ ἕνωσε «τὰ τὸ πρὶν 
διεστῶτα». Ποιὰ ἦταν «τὰ διεστῶτα»; Ὁ 
Θεὸς καὶ ὁ χωρισμένος ἀπὸ τὸν Θεὸ 
ἄνθρωπος. Ὁ Χριστὸς ἕνωσε αὐτὰ «τὰ 
δι   εστῶτα» πάνω στὸ Σταυρό. Ὁ Χριστὸς 
ἀνεστήθη καὶ ἀνελήφθη. Τὸ ἔργο τῆς σω-
τηρίας τοῦ ἀνθρώπου ὁλοκληρώθηκε. 

Ζοῦμε κι ἐφέτος Χριστούγεννα, τὴ θαυ -
μαστὴ Γέννηση τοῦ Λυτρωτῆ μας. Ὁ Σω -
τὴρ καὶ Λυτρωτὴς λύτρωσε, εἴπαμε, μὲ 
τὴ θυσία του τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἄ  -
ραγε ὅμως ἐμᾶς προσωπικὰ μᾶς λύτρω-
σε; Νιώθουμε ὅτι εἴμαστε λυτρωμένοι 
ἀπὸ τὴν ἁμαρτία; Ζοῦμε αὐτὴ τὴ λύτρω-
ση ποὺ μᾶς ἔφερε ὁ Θεάνθρωπος; Ἐκ-
μεταλλευόμαστε τὴν παντοδύναμη χά -
ρη τῆς λυτρώσεως ποὺ ἐμπιστεύθηκε γι’ 
αὐτὸ τὸ σκοπὸ στὴν Ἐκκλησία του; Ἂς 
τὰ σκεφθοῦμε αὐτὰ βαθύτερα καὶ ἂς πά-
ρουμε ἀποφάσεις νὰ εἴμαστε ἀληθινὰ 
δικοί του ἄνθρωποι, λυτρωμένοι καὶ εὐ-
γνώμονες, δοξάζοντάς Τον ὁλόψυχα κα -
θημερινὰ γιὰ τὸν ἐρχομό του στὴ γῆ καὶ 
γιὰ τὴ δυνατότητα ποὺ μᾶς χάρισε νὰ 
ζοῦμε αἰώνια εὐτυχισμένοι μαζί Του.

–Μὲ τὰ οἰκοδομητικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα
–Μὲ τὶς ἐκκλησιαστικὲς μορφὲς τῶν ἁγίων Πατέρων
–Μὲ τοὺς βίους διαφόρων Ἁγίων
–Μὲ ἑλκυστικὰ καὶ διδακτικὰ διηγήματα καὶ πλῆθος ὠφελίμων σκέψεων.

Σελίδες 528. Τιμᾶται δεμένος 12  ̦.
Διατίθεται στὰ Παραρτήματα «Ὁ Σωτήρ».
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