
“παιδίον νέον”
μμανουήλ” (Ματθ. α’ 23)
Τα είχε προδεί ο προφήτης Ησαΐας. 
Έκθαμβη μένει η ματιά του στην ακτινοβολούσα προσωπικότητα 

της Παναγίας. 
Με δέος στάθηκε μπροστά στο μέγα Μυστήριο της θείας Σάρκωσης.
Ο ουρανός ενώνεται με τη γη στο πρόσωπο του Εμμανουήλ. 
Δονήθηκε η ατμόσφαιρα από τα χαρμόσυνα αγγελικά μηνύματα.
Η φάτνη γέμισε με φως. 
Επίσημοι σοφοί, μα και απλοί βοσκοί προσέρχονται. 

Βυθομετρήσεις
(ένα μήνυμα)

XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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Ε“



Δυστυχώς, όμως και εφέτος η μορφή του Βρέφους θα είναι περίλυπη. 
Ένα αμείλικτο “κατηγορώ” θ’ ακουστεί. 
Θα μας ξυπνήσει; Ακούγεται μια φωνή:
Κατηγορώ τους Χριστιανούς. 
Οι περισσότεροι δημιουργήσατε ένα Χριστιανισμό χωρίς ψυχή. 
Έχετε περιορίσει το Χριστιανισμό σε ξερούς, νεκρούς τύπους. 
Μένετε στα εξωτερικά, ενώ σας φεύγει η ουσία. 
Πού είναι το ήθος; Τα αισθήματα; Η συνείδηση; Η αγνότητα; Οι 

δημιουργικοί χυμοί των καρδιών σας; 
Πού είναι το πνεύμα της θυσίας; Της ειλικρίνειας; Της τιμιότητας; Της 

δικαιοσύνης; 
Γιατί καθιερώσατε στη ζωή σας την απάτη; Τη συκοφαντία; Την 

κακότητα; Την αδικία; Την αρπαγή; Την καταπάτηση των ηθικών αρχών; 
Πού είναι οι πνευματικές λαμπάδες των ψυχών σας; 
Οι νέες λεωφόροι ζωής και αρετής; Το πύρωμα κι η φλόγα της ψυχής; 
Γιατί ο Χριστιανισμός στερείται σπονδυλικής στήλης; 
Κατηγορώ τους Χριστιανούς 
Πού είναι η αγάπη μου; Η θυσία μου; Η ευεργεσία που έδωσα στους 

ανθρώπους; Το ενδιαφέρον μου προς τον αδικημένο; 
Δεν μπορείς, Χριστιανέ, να κλείσεις την τρύπα; Να σβήσεις τη φωτιά; 
Πού είναι η καλωσύνη σας; Η αγάπη σας; Το χάδι σας; Η βοήθεια 

προς τον κατατρεγμένο; 
Πώς τα καταφέρατε και η καρδιά σας έγινε άγονη; Ψυχρή; Σκληρή; 
Τι θα γίνουν οι πονεμένοι; Οι συκοφαντημένοι; Οι αδικημένοι; Οι 

φτωχοί; Οι απελπισμένοι; 
Πού είναι η ανεκτικότητα; Η συγχωρητικότητα; Η επιείκεια; Η 

ανταπόδοση καλού στο κακό;   
Κατηγορώ τους Χριστιανούς. 
Διότι έχετε υποβιβάσει όλες τις ηθικές αξίες. Έχετε αφήσει να 

εμπαίζεται η ορθή πίστη. Να διαστρεβλώνεται η αλήθεια. Να ασχημονεί 
η υποκρισία. Να καθυβρίζεται τ’ όνομά μου. Να κυριαρχεί η έλκυση των 
ηθών. Να παραβιάζονται οι δικοί μου νόμοι. 

Γιατί εμποδίζετε να είναι ο γάμος θείο θερμοκήπιο; Το νησί της 
ελπίδας; Ο βράχος της ασφάλειας; 

Γιατί αφήνετε να βλασταίνουν αγκάθια οδυνηρά; Πικρότατα βότανα; 
Καλάμια που λυγίζουν και σπάζουν με το παραμικρό; Και όχι κυπαρίσσια 
πανύψηλα; Όρθια; Μεγαλόπρεπα. Ακλόνητα στ’ ανέμου το φύσημα; 



Φάτνη, 
η καρδιά μου σήμερα
για να δεχτεί Εσέ, το Φως 
να λάμψει σαν αστέρι

 Λούλα Μαρμάρα Γιαννακοπούλου

Μ

Κι οι νέοι πώς θα προχωρήσουν χωρίς ιδανικά; Χωρίς πυξίδα; Χωρίς 
φως, το δικό μου φως; 

Πού θα βρεθούν αύριο οι άνθρωποι του πνεύματος; Οι στυλοβάτες; 
Οι ηγήτορες των λαών;” 

Δικαιολογούμαστε λοιπόν να είμαστε πνευματικά ανάπηροι; Χωρίς 
πνευματικόν ορίζοντα; Χωρίς όραμα; 

Το μέγα γεγονός έρχεται. 
Καιρός ν’ αναζητήσουμε νέα πορεία. Νέα ζωή. Ένα διαφορετικό ξεκί-

νημα.                                                                                                +ο π.Γ.

Το μήνυμα
οναδικό και διαχρονικό, επίκαιρο και πάντα σύγχρονο, λυτρωτικό 
και σωτήριο για την παγκόσμια κοινότητα, για την αιώνια 

ανθρωπότητα και για τον καθένα από εμάς το μήνυμά μας. 
Είναι το κατεξοχήν  μήνυμα με την ύψιστη σημασία, η πιο υπέροχη 

αγγελία που ακούστηκε πάνω στη γη. 
Αγγέλου χείλη το ανήγγειλαν για πρώτη φορά κι οι πρώτοι αποδέκτες 

του υπέροχου αυτού μηνύματος ήταν ταπεινοί βοσκοί που αγρυπνούσαν 
στα βοσκοτόπια της Βηθλεέμ ένα βράδυ πριν δύο χιλιάδες και πλέον 
χρόνια. Τότε πρωτοαντήχησε το “ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ” (Λκ β΄, 
11).

Από τότε μέχρι σήμερα και ανά τους αιώνες διασαλπίζει το μήνυμα 
αυτό η αγία μας Εκκλησία: 

Ο σωτήρας που με λαχτάρα προσδοκά η κάθε ανθρώπινη ψυχή, έχει 
γεννηθεί ως ταπεινός άνθρωπος στη γη. 



Προετοίμασε την συνάντηση με τον καθένα μας προσωπικά, αλλά 
αφήνει σε μας την πρωτοβουλία για την πραγματοποίησή της. 

Είναι “σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών” (Ά Τιμ. δ΄,10). 
Σώζει όλους τους ανθρώπους, σώζονται όμως μόνον όσοι αποδέχονται την 
προσφορά του. Γι’ αυτό υπάρχουν άπιστοι και άγευστοι σωτηρίας. 

Είναι αυτοί που επέλεξαν για τον εαυτό τους την συμφορά και την 
δυστυχία. 

Ωστόσο, ευκρινής και εύλογη ακούγεται η ένσταση: 
Υπάρχουν σήμερα και πολλοί που συστήνονται ως Χριστιανοί κι όμως 

παραμένουν άγευστοι της χαράς και της ειρήνης, της σωτηρίας που ο 
Χριστός χαρίζει. Πώς εξηγείται αυτή η αντινομία; 

Λιτή και ξεκάθαρη δίνει  την απάντηση η αγία Γραφή. Ο Σωτήρας μας 
ονομάζεται Ιησούς (= ο Θεός σώζει), αλλά και Εμμανουήλ, που θα πει 
“ο Θεός μαζί μας”. 

Δεν αρκείται σε μια γενική και απρόσωπη σχέση με τους σωζομένους. 
Απαιτεί την ισόβια συμπόρευσή τους μαζί του, μια ζεστή προσωπική 

σχέση. 
Αν εγώ, που βαπτίστηκα στο όνομα της αγίας Τριάδος και λογίζομαι 

μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, όπως διατυπώνεται στο άγιο 
Ευαγγέλιο, δεν τρέφομαι με τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας, δεν ανήκω 
σ’ εκείνους που ο Χριστός σώζει, βρίσκομαι εκτός σωτηρίας! 

Ας ήταν τα φετινά Χριστούγεννα να αξιποιήσουμε το αγγελικό 
μήνυμα, να ζήσουμε πραγματικά τον ενανθρωπήσαντα Θεό ως Ιησού και 
Εμμανούηλ, σωτήρα και σύντροφο της ζωής μας! 

Θα εγγίζαμε την ευτυχία και την πληρότητα. 
Αυτό ευχόμαστε σε όλους.

(“Απολύτρωσις”)     

Καλά Χριστούγεννα!
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