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ροή του χρόνου ακάθεκτη συνεχίζεται.
Γυροφέρνει στα διάφορα μεγάλα γεγονότα της πίστης και της 

Εκκλησίας.
Μπροστά μας συνεχώς ερωτήματα. Πύρινα. Τραγικά. 
Πώς βλέπουμε, αλήθεια, εφέτος το μεγάλο Γεγονός της Γέννησης του 

Χριστού; 
Γιορτάζουμε τούτη τη μεγάλη επανάσταση; 
Δημιουργούμε τη σωστή προσωπική σχέση μαζί Του;
Ο Χριστός είναι πρόσωπο. Θεός προσωπικός. Σχέση με τον καθένα 

μας επιζητεί. (Ματθ. α’ 21)
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Προχωρούμε προς Αυτόν; 
Συνάπτουμε τούτη τη σχέση;
Στην Εκκλησία δεν αναπαριστούμε τα γεγονότα. Τα γιορτάζουμε. Τα 

ζούμε. 
Σχέση μοναδική. Ανεπανάληπτη. 
Γιατί ήλθε στη γη; 
Θέλει να μας σώσει. Να μας βοηθήσει. Να μας συμπαρασταθεί. 
Είπαν: «Η βίωση του χριστιανισμού είναι πράγμα δύσκολο». 
Ο Χριστός διαφωνεί. Οι εντολές Του δεν είναι βαρειές. Φτάνει να 

θέλει ο άνθρωπος να προσπαθήσει. Και ν’ αποφασίσει ελεύθερα. Να μπει 
στο στρατό Του. 

Σήμερα οι αξίες και τα ιδανικά βρίσκονται σε υποστολή. Ο άνθρωπος 
φοβάται να τολμήσει. Να επιχειρήσει την έξοδο.

Αναζητείται κάποιος, για να σημάνει συναγερμό. Να υψώσει τα ιδανικά 
στον ιστό τους. Να βγει στις πολεμίστρες. Να δει τη θέα. Να σαλπίσει 
την επανάσταση εναντίον του κακού. 

Πολλοί θα θελήσουν να μας ανακόψουν την πορεία. Από δειλία. 
Ατολμία. Ηττοπάθεια. Από την ραστώνη που δεν επιτρέπει στόχευση στα 
ψηλά. 

Θα διερωτηθούν: Ποιος θα μας ακούσει; Θα βαδίσει μαζί μας; Κάτω 
από την ίδια σημαία; Και την ίδια σάλπιγγα; 

Δεν νομίζω πως τούτες οι σκέψεις είναι οικοδομητικές.
Ο τροχός δημιουργήθηκε, για να είναι στο αυτοκίνητο. Και να γυρίζει.
Και όχι για στολίδι. 
Κι εμείς πλασθήκαμε, για να γίνουμε κατά χάρη θεοί! 
Από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα, παρασυρμένοι, πίστεψαν στην 

ισοθεΐα, έγινε το λάθος. Και ήταν τραγικό.   
Πίστεψαν, πως θα γίνουν θεοί με τις δικές τους δυνάμεις. 
Ο δρόμος υπήρχε. Θέλησαν όμως ν’ ανοίξουν άλλο. 
Το λάθος επαναλαμβάνεται. 
Η πίστη στον εαυτό μας, η υπέρμετρη, μας καταστρέφει. 
Αποτέλεσμα; Αποτυχία. Χρεοκοπία. Σκλαβιά.
Επανόρθωση; Μόνο με τη στροφή σ’ Εκείνον.
Γεννιέται κι εφέτος. Μας καλεί κοντά Του. Εμάς τους κουρασμένους. 

Και με τόσα αμαρτήματα κι έγνοιες φορτωμένους. 
Σ’ εμάς η απόφαση. 
                                                                                                  +ο π.Γ.



“Φως Μέγα ανέτειλεν”

μεγάλη σπουδαιότητα της Ενανθρώπισης του Θεού, της έλευσής 
Του δηλαδή στον κόσμο με σκοπό την του κόσμου σωτηρία, 

περιγράφεται χαρακτηριστικά από μια φράση του προφήτη Ησαΐα, που 
επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Ο λαός... φως ανέτειλεν 
αυτοίς» (Ματθ. 4, 16).

Ο Χριστός είναι το Φως του κόσμου και η Γέννησή Του δεν είναι 
τίποτε άλλο από την ανατολή αυτού του νοητού φωτός της Θεότητας, 
της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Πράγματι, αν κανείς παρατηρήσει 
με μια εποπτική ματιά την ιστορία της ανθρωπότητας, θα αναγνωρίσει 
ότι εκείνα τα χρόνια αποτελούν ίσως τα πιο σκοτεινά της σημεία. Οι 
άνθρωποι, ξεκομμένοι από τον αληθινό Θεό, βρίσκονταν στη μεγαλύτερη 
βαρβαρότητα. Είχαν θεοποιήσει τα πάθη τους, είχαν ευτελίσει την αξία 
του ανθρώπινου προσώπου, είχαν καταπέσει στο πιο βαθύ τέλμα. 

Παντού σκοτάδι. Σκοτάδι αμάθειας, αθεΐας, μίσους, σκοτάδι που 
κυρίως προέρχεται από την απομάκρυνση από την πηγή του φωτός, 
δηλαδή το Θεό. Η ανθρωπότητα, αποστασιοποιημένη από το θέλημα του 
Θεού, αυτονομημένη πνευματικά και οντολογικά, οδηγήθηκε σταδιακά, 
με την πάροδο των αιώνων, στο πνευματικό σκότος. 

Ο άνθρωπος, μη μπορώντας να διακρίνει τότε τίποτα, σταμάτησε να 
βαδίζει. Εκάθισε μέσα στο πυκνό και αδιάλυτο σκότος, πρακτικά τυφλός, 
περιτριγυρισμένος από την αδιάλυτη αχλύ των παθών του, απομονωμένος, 
απελπισμένος και αβοήθητος. Το σκοτάδι αυτό έγινε τελικά η «χώρα και 
σκιά θανάτου» στην οποία η ανθρωπότητα κατοικούσε, όπου βασίλευε ο 
πνευματικός θάνατος, ως αποτέλεσμα της στέρησης του συνδέσμου με την 
όντως Ζωή. 

Μέσα λοιπόν σ’ αυτήν την οικτρή πνευματική παρακμή, ήλθε και έλαμψε 
η παρουσία του Χριστού και αυτός ο λαός έγινε μάρτυρας και θεατής 
του πλέον ελπιδοφόρου γεγονότος που συνέβη ποτέ στην οικουμένη: 
Της Γέννησης του Χριστού, της ανατολής του νοητού Θείου φωτός, που 
σηματοδοτεί και την αρχή του τέλους της κυριαρχίας του θανάτου.

Αυτή την ανατολή, αυτό το συγκλονιστικό ορόσημο, ήλθε να τονίσει 
και η ανατολή του παράξενου λαμπερού άστρου που εστάθη πάνω από τη 
φάτνη και εφώτισε το σημείο όπου κείτονταν το Θείο Βρέφος.  

Το φως της Γέννησης του Χριστού, το είδαν οι Μάγοι. Αυτοί που 
κατοικούσαν σε χώρες που δεν γνώριζαν την ύπαρξη του αληθινού Θεού. 
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Αυτοί που κατοικούσαν στο σκοτάδι και τόλμησαν το επίπονο και 
αμφίβολο εγχείρημα του μακρινού ταξιδιού. Τι ειρωνεία! Δεν το είδε ο 
Ισραήλ, ο εκλεκτός λαός του Θεού, που κατείχε το προνόμιο να γνωρίζει 
τον μόνο αληθινό Θεό! Ο Ισραήλ δεν Τον αναγνώρισε ερχόμενο στη γη. 
Δεν είδε τον αστέρα. Δεν προσκύνησε το Θείο Βρέφος. Δεν αποδέχθηκε 
αργότερα τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού.

Καθήμενοι εν σκότει ήταν και οι ποιμένες. Αυτοί που δέχτηκαν το 
χαρμόσυνο μήνυμα του αγγέλου. Δεν το άκουσε ο βασιλιάς. Δεν το άκουσαν 
όσοι κατοικούσαν στο φωταγωγημένο παλάτι ή στα πλούσια σπίτια. Δεν 
το αναγνώρισαν οι «φωτισμένοι» νομοδιδάσκαλοι. Οι Γραμματείς και οι 
Φαρισαίοι. Το μεγάλο μήνυμα το εμπιστεύθηκε ο Άγγελος στους απλούς 
βοσκούς.

Έχουν περάσει δυο χιλιετίες από την στιγμή που ο Θεός αποφάσισε 
να χωρίσει την ιστορία σε δύο μέρη, σημαδεύοντάς τη με τη Γέννησή του 
μονογενούς Του Υιού. Και δεν έχει πάψει από τότε να στέλνει το νοητό 
Του φως προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό το φως θα λάμψει και φέτος! Όχι 
όμως στις φωταγωγημένες αίθουσες με τις ποικιλίες των εκδηλώσεων. 
Αλλά στους ναούς.

Θα λάμψει σ’ αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι – το εσωτερικό, της 
καρδιάς – και ταυτόχρονα θα έχουν υψωμένα τα βλέμματα, για να μη 
χάσουν αυτή την ανατολή που θα συντελεστεί στην καρδιά τους. Θα 
λάμψει μέσα μας, αν τελικά παραδεχθούμε πως είμαστε σαν του Μάγους, 
περιπλανώμενοι στη ματαιότητα του κόσμου και στερημένοι της σοφίας 
του Θεού. Αν καταδεχθούμε να υποκλιθούμε μπροστά στο άσημο Βρέφος 
της Βηθλεέμ. Αν δεν δυσφορήσουμε στην παρουσία των άξεστων, μα 
ταπεινών βοσκών. Αν καταφέρουμε να χωρέσουμε κάτω από το θόλο του 
σπηλαίου. Παρέα με τα άχυρα και τα άλογα ζώα…

Τότε τα φετινά Χριστούγεννα, αλλά και η κάθε ημέρα της ζωής μας, θα 
είναι μια ανατολή φωτός, ελπίδας, αληθινής χαράς, αναγέννησης κοντά 
στο Γεννηθέντα Χριστό! (Αρχιμ. Νεκτάριος Ντόβας)        
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