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Αγαπητ έ  μου  Ενορ ί τη ,

Η εποχή μας κατέχεται από την τάση των εύκολων λύσεων. Της 
δημιουργίας εντυπώσεων.

Όλοι αναζητούν την εντύπωση. Γι’ αυτό κι εκπλήττονται, όταν 
ξαναφέρνουν στη σκέψη τους τα μεγάλα γεγονότα των Χριστουγέννων. 
Γιατί ο Χριστός δεν ήλθε με μουσικές. Γιορτές και πανηγύρια. Δεν ήλθε 
μ’ αστραπόβροντα.

Στους άρχαίους εντύπωση προκαλούσε η μυθολογική θέση, πως ο Δίας 
ο πελασγικός πολέμησε σκληρά, για να νικήσει τον πατέρα του.Τον Κρόνο. 
Να γίνει έτσι ο Αρχηγός των θεών της ελληνικής μυθολογίας.

Ο Βούδας είπαν, πως γεννήθηκε πρίγκηπας. Σε παλάτι αστραφτερό.
 Ο Μωάμεθ έκαμε γνωστή την παρουσία του πολεμώντας με τους 

οπαδούς  του για την επικράτησή τους.
 Ο Χριστός δεν θέλησε να εντυπωσιάσει. Δεν το χρειαζόταν άλλωστε.  

Και γεννήθηκε μέσα σε μια σπηλιά.
Κι ήταν μια επανάσταση, όχι σαν τις άλλες, η γέννησή Του. Γιατί δεν 

ζήτησε μ’ αυτή να σπείρει φωτιά και λαύρα.
Αγάπη δίδαξε.
Τη βασιλεία του Θεού θέλησε να φέρει. Όχι να γίνει εικόνα. Παράδοση 

ή ότι άλλο.
Πρέπει να το καταλάβουμε. Το Ευαγγέλιο δεν είναι λιμανάκι για 

σαπιοκάραβα. Είναι μέτωπο. Όποιοι συντάσσονται με το Χριστό, πρέπει 
να το ξέρουν. Θα πολεμήσουν. Τον εαυτό τους. Τα πάθη τους. Την κακία.

Υπηρέτες δεν γίνονται δεκτοί. Ούτε δειλοί ή χλιαροί. Σημαιοφόροι ή 
πολεμιστές γενναίοι ζητούνται. Να μην αυταπατώμαστε λοιπόν.

Γεννήθηκε κι φέτος λοιπόν ο Χριστός. Στη σπηλιά.
Τα μηνύματά Του ακούστηκαν, όπου τ’ άφησαν ν’ ακουστούν οι κλαγγές 

των όπλων. Οι σφαίρες και οι κραυγές των πονεμένων.
Ξαναφέρνει στον άνθρωπο το μεγάλο δίλημμα: Tο Χριστό ή τον κόσμο;



Η απάντηση βρίσκεται στην ταπεινή της Βηθλεέμ σπηλιά. Εκεί να 
τρέξουμε. Να προσκυνήσουμε το βασιλιά μας. Και θα βρούμε την απάντηση.

Ο Συμεών το είπε ξεκάθαρα.”Σημείον αντιλεγόμενον”. Μαζί Του δηλ.;  Ή 
εναντίον Του;

Οι όποιοι συμβιβασμοί δεν χωρούν. Κι αυτό, γιατί ο Χριστός είναι “φως 
εις αποκάλυψιν εθνών”.

Αυτό το φως, το δικό Του φως, να εγκολπωθούμε πρέπει. Έτσι το αρχικό 
ερώτημα διαφοροποιείται. Φωτεινοί μαζί Του; Ή...;

 Ας επισπεύσουμε την απάντηση.
Πολύ χρόνο περίμενε ο γέροντας. Και το μεγάλο γεγονός ήλθε. Ο Θεός 

επέτρεψε να κρατήσει στα χέρια του το βρέφος. Το Χριστό.
Από το στόμα του ακούεται τότε ή δοξολογία. Ή κραυγή. Ευχαριστεί το 

Θεό για το μεγάλο δώρο.
Έτοιμος είναι τώρα για την αναχώρηση.
Ο Θεός επέτρεψε.
Ο Συμεών έζησε στιγμές ονειρικές. Ανεπανάληπτες.
Ο κύκλος της ζωής του ολοκληρώθηκε τώρα.
Δοξάζει το Θεό λοιπόν.
Τον ευχαριστεί.
Μεγάλη η χαρά του. Κι η τιμή. Κι η παραχώρηση.
Δεν ήταν ιδιοτροπία του. Ούτε απαίτηση. Κι ο Θεός του έδωσε αυτό, που 

ζητούσε. Όπως δίνει σ’ εμάς τα τόσα  δώρα Του. Πλουσιοπάροχα πάντα.
Μας περιμένει. Και επαναλαμβάνει: “Κι άλλο. Κι άλλο”.
Κι εμείς: Να Τον ευχαριστούμε πάντα. Και να Τον δοξάζουμε.

                                                                 Με την αγάπη μου,
                                                                        Ο ιερέας 
                                                                    της ενορίας σου
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