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Oύηω εγάπεζεν ο Θεός ηον κόζμον, ώζηε ηον σιόν ασηού ηον μονογενή 

έδωκεν, ίνα πας ο πιζηεύων εις ασηόν με απόλεηαι, αλλ’ έτε δωήν αιώνιον. 

 

Η ελαλζξώπεζε ηνπ Υηνύ θαη Λόγνπ ηνπ Θενύ απνηειεί ηελ ύςηζηε 

έθθξαζε ηεο αγάπεο ηνπ Θενύ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ θηίζε, ην 

ζπνπδαηόηεξν γεγνλόο ζηελ ηζηνξία ηεο ζείαο νηθνλνκίαο, αιιά θαη 

θνξπθαίν θνζκντζηνξηθό γεγνλόο, πνπ άιιαμε ξηδηθά ηελ πνξεία ηεο 

αλζξσπόηεηαο. Η γέλλεζε ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ απνηειεί ην ζεκείν κεδέλ, 

πνπ ηέκλεη ηελ αλζξώπηλε ηζηνξία ζε επνρή πξηλ από ηνλ Χξηζηό θαη ζε 

επνρή κεηά απ’ απηόλ. Ο Μ. Βαζίιεηνο εύζηνρα νλνκάδεη ηα Χξηζηνύγελλα 

«γελέζιηνλ εκέξαλ ηεο αλζξσπόηεηνο». 

 

Ο Χξηζηόο, κέζα από ηελ πξόζιεςε νιόθιεξεο ηεο αλζξώπηλεο 

θύζεο, πιελ ηεο ακαξηίαο, αλαθαηλίδεη ηελ ακαπξσκέλε αλζξώπηλε θύζε 

θαη ηελ ζεώλεη. Μέζα από ην θήξπγκα, ηα ζαπκαζηά ηνπ έξγα, ηνλ ζηαπξηθό 

ζάλαην, ηελ αλάζηαζε θαη ηελ αλάιεςή ηνπ, πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν ηε 

δπλαηόηεηα λα γλσξίζεη ηνλ αιεζηλό Θεό, ηνλ ειεπζεξώλεη από ηε δνπιεία 

ηεο ακαξηίαο θαη ηα δεζκά ηνπ ζαλάηνπ, αλνίγεη ην δξόκν γηα ηελ «θνηλήλ 

αλάζηαζηλ», εηζάγεη ηελ αλζξώπηλε θύζε κέζα ζηε δόμα ηνπ Παηέξα, 

ζεξαπεύεη θαη επαλαθέξεη ηνλ άλζξσπν ζηνλ Θεό. Ο Θεόο δελ είρε αλάγθε 

ηε ζάξθσζε, δελ ηνπ έιεηπε θάηη· γίλεηαη όκσο άλζξσπνο, γηα λα γίλεη ν 

άλζξσπνο θαηά ράξηλ ζεόο. 

 

Ο Ιεζνύο γελληέηαη κέζα ζ’ έλα ζηάβιν θαη αλαθιίλεηαη ζε θάηλε, ζε 

παρλί δειαδή, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ ηξνθή ησλ δώσλ. Αμεπέξαζην 

πξόηππν ηαπεηλώζεσο, ην νπνίν έξρεηαη ζε νμεία αληίζεζε κε ηε ριηδή, 

κέζα ζηελ νπνία ζπλεζίδεη λα γηνξηάδεη ζήκεξα ν δπηηθόο άλζξσπνο ηα 

Χξηζηνύγελλα. 

 

Από ηελ αξρή, θηόιαο, ην ζείν βξέθνο βηώλεη ηελ αλαιγεζία ησλ 

αλζξώπσλ, πνπ αξλνύληαη έλα αμηνπξεπέο θαηάιπκα ζηελ εηνηκόγελλε κάλα 

ηνπ, αιιά θαη ηελ αλζξώπηλε θαθία θαη δε ηελ θαηαδίσμε θαη ερζξόηεηα εθ 

κέξνπο ησλ αξρόλησλ, κέζα από ηε ζθαγή ησλ λεπίσλ πνπ δηέηαμε ν 

βαζηιηάο Ηξώδεο· έλα ηξαγηθό ηζηνξηθό ζπκβάλ, ην νπνίν, σζηόζν, δε 

ζηάζεθε ηθαλό λα καηαηώζεη ην ζρέδην ηνπ Θενύ γηα ηνλ άλζξσπν. Η 
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πξόλνηα ηνπ Θενύ πξνζηαηεύεη ην ζείν βξέθνο από ηε καλία ηνπ θνζκηθνύ 

άξρνληα, ην θαζνδεγεί ζε αζθαιέο κέξνο θαη εηδνπνηεί ηνλ Ισζήθ γηα ηε 

δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα. Όια απηά απνηεινύλ ζηνηρεία 

αηζηνδνμίαο γηα ηνπο θηλδύλνπο ηεο δσήο πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε 

άλζξσπνο. Παξά ην θαηλνκεληθό ζξίακβν ηνπ θαθνύ θαη ηνπ κίζνπο κέζα 

ζηελ αλζξώπηλε ηζηνξία, ηειηθά ππεξληθά ε δύλακε ηεο αγάπεο θαη ηεο 

θαινζύλεο. Ο Θεόο δελ εγθαηαιείπεη πνηέ ηα πιάζκαηά ηνπ· κάιινλ 

εγθαηαιείπεηαη απ’ απηά. 

 

Μεγαιώλνληαο ν Ιεζνύο δηδάζθεη κε ην ιόγν θαη ηε δσή ηνπ έλα άιιν 

ήζνο, έλαλ άιιν ηξόπν ύπαξμεο, πνπ ζεκειηώλεηαη πάλσ ζηελ αγάπε γηα ηνλ 

Θεό θαη ην ζπλάλζξσπν· κηα αγάπε πνπ δελ εμαληιείηαη ζηνλ πιεζίνλ, αιιά 

επεθηείλεηαη αθόκε θαη ζηνλ ερζξό. Απηό θάληαδε αδηαλόεην γηα εθείλε ηελ 

επνρή, νπζηαζηηθά, όκσο, θαληάδεη αδηαλόεην θαη ζην ζύγρξνλν άλζξσπν, 

πνπ ζπλήζσο βιέπεη ηνπο άιινπο σο αληηπάινπο ζηνλ αληαγσληζηηθό αγώλα 

πνπ θάλεη γηα επηβίσζε θαη επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή θαηαμίσζε.   

 

Επηπιένλ, εύθνια δηαπηζηώλεη θαλείο όηη, ελώ ην επαγγειηθό κήλπκα 

ηεο αγάπεο έρεη εμαπισζεί ζε κήθε θαη πιάηε ηεο νηθνπκέλεο, νη εηθόλεο 

ησλ πνιέκσλ, ηεο βίαο θαη ηεο θαηαζηξνθήο, βξίζθνληαη θαζεκεξηλά ζε 

πξώην πιάλν. Υπάξρεη κηα θαηλνκεληθή παξαδνμόηεηα ζ’ απηό. Οθείινπκε 

λα αληηιεθζνύκε, ελ πξνθεηκέλσ, θάηη πνιύ βαζηθό: ε αγάπε, ηελ νπνία 

δηδάζθεη ν Χξηζηόο, θαη ε «επί γεο εηξήλε», ηελ νπνία δηαθεξύζζνπλ ζην 

δνμνινγηθό ηνπο ύκλν νη άγγεινη ηεο λύρηα ηεο Γελλήζεσο, δελ κπνξνύλ λα 

επηβιεζνύλ κε καγηθό ηξόπν ή δηά ηεο βίαο. Ο Χξηζηόο παξέρεη ηελ 

εζσηεξηθή εηξήλε θαη γαιήλε, ηελ νπνία ν άλζξσπνο κπνξεί ειεύζεξα λα 

δερηεί ή λα απνξξίςεη. Αλ δελ επέιζεη απηή ε εζσηεξηθή εηξήλε ζηνλ 

θαζέλα, δελ κπνξεί λα επέιζεη νύηε θαη ε εμσηεξηθή. Ο γαιήληνο άλζξσπνο 

εθπέκπεη γαιήλε θαη ζηνπο γύξσ ηνπ· ν γεκάηνο έληαζε άλζξσπνο πξνθαιεί 

έληαζε θαη ζηνπο άιινπο.  

 

Πνιύ ζσζηά έρεη επηζεκαλζεί πσο ζπλήζσο αληηκεησπίδνπκε ην 

γεγνλόο ηεο Γελλήζεσο ηνπ Χξηζηνύ σο έλα ζεκαληηθό, πιελ όκσο, καθξηλό 

ηζηνξηθό γεγνλόο, νπζηαζηηθά αλεμάξηεην από εκάο, ή σο κηα ζπγθηλεηηθή 

κόλν γηνξηή ηεο Εθθιεζίαο. Αλ, όκσο, ν θαζέλαο καο μερσξηζηά, δε 
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ζπζρεηίζνπκε άκεζα, δπλακηθά θαη ππαξμηαθά ην γεγνλόο ηεο Γελλήζεσο κε 

ηνλ εαπηό καο, αλ δελ ην αληηιεθζνύκε σο κηα αθεηεξία δηαιόγνπ κε ηνλ 

Θεό θαη δπλαηόηεηα πξνζσπηθήο αιιαγήο θαη πξνζσπηθνύ θσηηζκνύ, ηόηε 

είλαη ηνπιάρηζηνλ αληηθαηηθό ή θαη αδηθαηνιόγεην λα δηεξσηώκαζηε θαη λα 

δηακαξηπξόκαζηε γηα ηε γεληθή επηθξάηεζε ηνπ κίζνπο, ηνπ εγθιήκαηνο θαη 

ηνπ πνιέκνπ. Με άιια θαη απινύζηεξα ιόγηα, αλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε 

ηνλ θόζκν, είλαη αλαγθαίν πξώηα λα αιιάμνπκε εκείο νη ίδηνη. Όζν ν «ήιηνο 

ηεο δηθαηνζύλεο» -γηα λα ζπκεζνύκε θαη ην απνιπηίθην ηεο ενξηήο-, ν 

Χξηζηόο δειαδή, δελ αλαηέιιεη κέζα ζηελ ςπρή ηνπ θάζε αλζξώπνπ, άδηθα 

απηόο πεξηκέλεη ην θσηηζκό ηεο αλζξσπόηεηαο ζην ζύλνιό ηεο. Η γεκάηε 

κε ην «θάιινο ην άγηνλ» ςπρή νκνξθαίλεη θαη ηνλ θόζκν. Καη εληέιεη, 

ελζπκνύκελνη ηνλ Νηνζηνγηέθζθπ, «ε νκνξθηά ζα ζώζεη ηνλ θόζκν». Κη 

απηή ε νκνξθηά δελ είλαη άιιε από ηνλ Χξηζηό.   

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί θαη θάηη άιιν: ηελ επνρή ησλ κεγάισλ ενξηώλ 

ηεο Εθθιεζίαο, ν θάζε ρξηζηηαλόο θαιείηαη λα εληείλεη ηε θηιαλζξσπία πνπ 

νθείιεη λα επηδεηθλύεη θαζεκεξηλά ζηε δσή ηνπ. Καιά θαη όκνξθα ηα 

ζηνιίδηα, ηα δώξα, ηα γιέληηα· ηα ’ρεη θη απηά αλάγθε ν άλζξσπνο. Αο κε 

κέλνπκε όκσο κόλν ζ’ απηά. Αο κελ μερλάκε όηη θνληά καο ελδερνκέλσο 

ππάξρεη θάπνηνο πνπ πεηλά, θάπνηνο πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο, θάπνηνο 

πνπ πλίγεηαη κέζα ζηελ θόιαζε ηεο κνλαμηάο ηνπ. Καινύκαζηε λα 

βιέπνπκε ηνλ ζπλάλζξσπν όρη ζαλ ερζξό έλαληη ηνπ νπνίνπ ακπλόκαζηε 

ζπλερώο ή θαη επηηηζέκεζα γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ νληόηεηά καο, αιιά 

σο ηνλ «ειάρηζην αδειθό» ηνπ Επαγγειίνπ, γηα ηνλ νπνίν επίζεο γελλήζεθε, 

ζηαπξώζεθε θαη αλαζηήζεθε ν Υηόο ηνπ Θενύ· εληέιεη, σο ηνλ ίδην ηνλ 

Χξηζηό. Ο πνηεηήο ην εμέθξαζε απιά θαη όκνξθα: 

 

Δώζε μάνα ηοσ διαβάηε 

ηοσ Χριζηού και ηοσ λεζηή 

δώζε μάνα να τορηάζει 

δώζ’ ηοσ αγάπε μοσ να πιει. 

 

Καιά Χξηζηνύγελλα ζε όινπο!   


