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ÓÅËÉÄÁ 4

ÅÍÏÑÉÁÊÇ ÖÙÍÇ

Ο Ήλιος της δικαιοσύνης
Χριστούγεννα, η κατά σάρκα γέννηση του
Χριστού, η μητρόπολη των εορτών. Aπό
αυτήν πήραν την αρχή και το θεμέλιο και
τα Θεοφάνια και το ιερό Πάσχα και η
Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Διότι εάν ο
Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν γεννιόταν κατά σάρκα δεν θα βαπτιζόταν, ούτε
θα σταυρωνόταν, ούτε θα έστελνε το
Πνεύμα το άγιο, όπως μας λέει ο ιερός
Χρυσόστομος. Η άπειρη αγάπη του Θεού
Πατέρα προς τον πεπτωκότα άνθρωπο
είχε σαν αποτέλεσμα την σάρκωση του
Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος,
του Υιού και Λόγου ή, όπως τον ονομάζει
ο υμνογράφος, του « Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης».

Παρ΄ όλο όμως που ο Θεός έδειξε άκρα
συγκατάβαση, ο άνθρωπος προτιμάει να
ψάχνει την δικαιοσύνη με λάθος τρόπο,
μέσα από ξένα μονοπάτια γι΄ αυτόν, που
αντί να τον οδηγήσουν, όπως τους ποιμένες, προς την ταπεινή φάτνη όπου
βρίσκεται το θείο βρέφος, τον
οδηγούν -τελικά σε ανυπέρβλητα αδιέξοδα. Κλεισμένος στο εγώ του καυχάται ότι
είναι δίκαιος, διεκδικώντας χρήματα,
δόξα, δουλειά ακόμη και την αγάπη και ας
μην την προσφέρει ο ίδιος. Και όλα αυτά
τα ονομάζει δικαιώματά του και όταν δεν
τα αποκτά απογοητεύεται, με ολέθρια
αποτελέσματα για αυτόν.

Έχει όμως ο άνθρωπος δικαιώματα που
μπορεί να διεκδικήσει; Το μοναδικό
δικαίωμα που έχει και είναι δίκαιο, διότι γι΄
αυτό δημιουργήθηκε ο
άνθρωπος, είναι να διεκδικήσει την
ένωσή του με τον «Ἣλιον τῆς δικαιοσύνης». Γι αυτό ο Υιός του Θεού έγινε
άνθρωπος, για να γίνουμε κι εμείς, οι υιοί
του ανθρώπου υιοί του Θεού, μας λέει ο
Μέγας Αθανάσιος. Πώς θα το πετύχει
αυτό όμως ο άνθρωπος; Η απάντηση

είναι μέσω της «ταπείνωσης», μίας λέξης
τόσο συνηθισμένης, αλλά και τόσο
δύσκολης στην πραγμάτωσή της, σε
σημείο που αναρωτιέται κάποιος αν είναι
τελικά και ο σωστός δρόμος.

Αυτήν ακριβώς την απορία έρχεται να
μας τη λύσει η κατά σάρκα γέννηση του
Χριστού. Το να είναι Θεός και να θελήσει
να γίνει άνθρωπος και να ανεχτεί να κατέβει τόσο πολύ, όσο δεν είναι δυνατόν
ούτε να το
διανοηθεί κάποιος, αυτό είναι το πιο φρικτό και πιο καταπληκτικό, μας λέει ο ιερός
Χρυσόστομος. Και πράγματι, αυτός ο
φρικτός αλλά και
συνάμα καταπληκτικός δρόμος είναι ο
σωστός γιατί πρώτος τον βάδισε ο ίδιος ο
Χριστός. Αυτόν τον δρόμο που Του ανήκει
μας καλεί να τον ακολουθήσουμε – με τη
δική μας βέβαια ελεύθερη βούληση - και
να γίνουμε μιμητές Του, υπολογίζοντας
πάντα στην παρουσία Του καθ΄ όλη τη
διάρκεια της διαδρομής, έτοιμος να
απλώσει το χέρι Του και να μας κρατήσει,
όταν η αδύναμη ανθρώπινη φύση μας
σκοντάψει.

Ας γιορτάσουμε φέτος τα Χριστούγεννα
όπως μας προτρέπει ο άγιος Γρηγόριος ο
Θεολόγος: όχι με τρόπο κοσμικό, αλλά με
τρόπο υπερκόσμιο, επιδιώκοντας όχι τα
δικά μας αλλά εκείνα που ανήκουν στον
Κύριο. Όχι εκείνα που οδηγούν στη ασθένεια, αλλά εκείνα που οδηγούν στη θεραπεία. Όχι εκείνα που έχουν σχέση με τη
δημιουργία, αλλά εκείνα που έχουν
σχέση με την πνευματική μας αναδημιουργία.
Χριστός ετέχθη !
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Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν,
ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ,
εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν·
καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος

εμπιστοσύνη στην αγάπη και την πρόνοια του νηπιάσαντος Θεού, που κατεβαίνει

από τον ουρανό και ανοίγει την δυνατότητα κοινωνίας ουρανού και γης, ενώσεως Θεού

και ανθρώπου μας λυτρώνει από την ανασφάλεια και τις φοβίες της καθημερινότητας και μας
ανάγει στη σωστή προοπτική και ψύχραιμη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων. Γι αυτό τα

φετινά Χριστούγεννα ας είναι η απαρχή μιας νέας ζωής γεμάτη από τη Χάρη και την ευλογία του
Θεού.

Ευλογημένα και Άγια Χριστούγεννα
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ÓÅËÉÄÁ 2

ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙΣ
ÅÍÏÑÉÁÊÇ ÖÙÍÇ

« Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν
πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ
Χριστοῦ…» (Ρωμ.Ε΄, 1).

Δηλαδή:
Αφού λοιπόν δικαιωθήκαμε από την πίστη, έχουμε ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού.

Σε μια δίκη στο Λονδίνο, και κατά την οποία ο
εισαγγελεύς ζήτησε την εις θάνατον καταδίκη
του κατηγορουμένου, ο δικηγόρος της υπερασπίσεως έμενε ατάραχος. Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε θάνατο αλλά και πάλι ο
δικηγόρος της υπερασπίσεως εξακολουθούσε να
μένει ατάραχος. Και στο τέλος της δίκης παρουσίασε το διάταγμα του Βασιλέως δια του οποίου
εδίδετο χάρις εις τον κατηγορούμενο.
Ευτυχείς είναι εκείνοι των οποίων αφέθησαν αι
αμαρτίαι και έχουν συναίσθησιν ότι η Αγάπη και η
Χάρις του Θεού τους προστατεύει. Αλλά ποίοι είναι
αυτοί; Όσοι ζουν δια της μετανοίας των και της
πίστεως εις τον Χριστόν έλαβαν την συγχώρηση
των αμαρτιών τους.-

« Νήψατε, γρηγορήσατε· ὁ ἀντίδικος ὑμῶν
διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα
καταπίῃ…» (Α΄Πέτρ. Ε΄, 8)

Δηλαδή: Να είστε νηφάλιοι, αγρυπνήστε. Ο
αντίδικός σας, ο Διάβολος, περπατά σαν λιοντάρι
που βρυχιέται, ζητώντας κάποιον να καταπιεί.

Μια φορά ένας δούλος ρώτησε τον Κύριό του. Μα
γιατί κύριε , κυνηγά ο διάβολος μάλλον τους δικαίους, παρά τους αμαρτωλούς;
Όταν πηγαίνουμε στο κυνήγι, ποια πουλιά προσπαθείς να μαζέψεις πρώτα; Και αυτός του είπε:
Τα μισοπληγωμένα, διότι μπορεί να πετάξουν και
να μας ξεφύγουν. Και ποια ύστερα τον ρωτά.
Βεβαίως τα σκοτωμένα.
Έτσι κάνει και ο διάβολος. Δεν ενδιαφέρεται τόσο
πολύ για τους αμαρτωλούς που είναι δικοί του,
αλλά κυνηγά αυτούς που του ξεφεύγουν. Γι΄αυτόοι
δίκαιοι και οι κληρικοί μας έχουν πολλούς
πειρασμούς και εχθρούς.-

«Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις,
πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.» (Εβρ. ια΄ , 1)

Δηλαδή: Η πίστη είναι η πραγματικότητα εκείνων
που ελπίζουμε, η βεβαιότητα των πραγμάτων που
δε βλέπουμε.

Σε μια θρησκευτική συγκέντρωση συζητούσαν
περί πίστεως. Και ο ιεροκήρυκας ρώτησε και μια
γριούλα: Τι θα πει πίστις κυρά μου;
Και αυτή απάντησε: Πίστις θα πεί να βασίζεται
κανείς στα λόγια του Θεού.
Και ο ιεροκήρυκας είπε: « Η γρυούλα αυτή έδωσε
την καλύτερη απάντηση!»
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τί είναι το Άγιο Δωδεκαήμερο;

Πρωτ. Γ.Σ

Δωδεκαήμερο, καλείται η περίοδος που βρίσκεται ανάμεσα στις δύο μεγάλες ακίνητες εορτές
α) των Χριστουγέννων (25/12) και
β) των Θεοφανείων (6/1).
Αυτό το διάστημα καταλαμβάνεται αφενός από την μεθέορτο περίοδο των Χριστουγέννων μέχρι της
αποδόσεως αυτής (31/12), όσο και των ακολουθουσών την εορτή αυτή, όπως, η σύναξη της Υπεραγίας
Θεοτόκου (26/12) την μνήμη των Θεοπατόρων, Ιωσήφ του μνήστορος, Ιακώβου του αδελφόθεου και
Δαυίδ του Βασιλέως και της μνήμης των αναιρεθέντων νηπίων υπό Ηρώδου στην Βηθλεέμ (29/12) και
αφετέρου της Κυριακής προ των Φώτων, των προεορτίων αυτής και της ίδιας της εορτής των Θεοφανείων
(2-6/1).
Μεταξύ αυτών παρεμβάλεται και η 8 ημέρα από της Γεννήσεως του Σωτήρος η εορτή της περιτομής του
Σωτήρος (1/1).
Έτσι η όλη περίοδος προσλαμβάνει εορταστικό χαρακτήρα, είναι κατεξοχήν χαρμόσυνη και για τον
λόγο αυτό υπάρχει κατάλυση σε όλα, εκτός της ημέρας της παραμονής των Θεοφανείων που είναι
ημέρα νηστίσιμη.
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ÓÅËÉÄÁ 3

Χ ΡΙ ΣΤΟΥ ΓΕΝ Ν ΙΑΤΙΚΟ Α ΛΦΑ Β ΗΤΑ ΡΙ

ÅÍÏÑÉÁÊÇ ÖÙÍÇ

Αστέρι, ψάχνω να σε βρω
Βηθλεέμ, βοώ, πού είσαι;
Γυρνώ γυμνή στις στράτες
Δέσποινα Παναγιά, βοήθα με.

Εσύ, που γέννησες το Λυτρωτή, λυπήσου με

Ζηλεύω τους Μάγους που αφήσανε τη βόλεψή τους
Ηλιοστάλαχτο θρονί, Εσύ , βοήθα με,
Θέλημα και δικό μου νά ναι τη βολή μου ν αρνηθώ.
Ικετεύω, δώρο κάνε και σε μένα
Κυματοθραύστης στο κακό να γίνω.
Λάμπρυνε την ψυχή μου με το ανέσπερό Του φως!
Μάνα Εσύ, στη Μάνα τη σημερινή πλάι της στάσου.
Νύχτα τριγύρω, μα Εσύ
Ξάγρυπνα κράτα τα μάτια της ψυχής μου.
Όπως τό πραξαν οι Βοσκοί
Προσκύνημα να κάνω στο νιογέννητο .
Ρίζα να γίνω!
Στήριγμα γερό!
Τον κόσμο με τη χάρη Σου ν αλλάξω.
Υπομονή να μου χαρίσεις Σου ζητώ!
Φωτιά μες τις καρδιές να ανάψω.
Χαράς καμπάνες να ακουστούν
Ψαλμούς να στέλνει η Γη στους Ουρανούς!
Ωκεανοί αγάπης τους ανθρώπους να αγκαλιάσουν.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ-ΣΟΥΡΕΛΗ

