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Χριστούγεννα με τον Χριστό! 
Δηνηκαδόκαζηε λα ππνδερηνύκε ηα Υξηζηνύγελλα. Λα γηνξηάζνπκε ην 

κεγάιν, ην ζπγθινληζηηθό απηό γεγνλόο ηεο παξνπζίαο ηνπ Θενύ πάλσ 
ζην πξόζσπν ηεο γεο, αλάκεζά καο. 

Γηα κηα αθόκε θνξά ζα ρηππήζνπλ ραξκόζπλα νη θακπάλεο, ην 
πξσηλό ηεο εκέξαο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Ο γιπθόιαινο ήρνο ηνπο ζα καο 
θαιέζεη ζην κεγάιν απηό πλεπκαηηθό Παλεγύξη. Θη όζν θαιύηεξε 
πλεπκαηηθή πξνεηνηκαζία ζα έρεη θάλεη ν θαζέλαο καο, ηόζν 
εληνλόηεξα ζα δήζεη ην ζσηήξην γεγνλόο ηεο ελαλζξώπεζεο ηνπ Θενύ 
Ιόγνπ. 

Αγαπεηνί αλαγλώζηεο· Υξηζηνύγελλα ζεκαίλνπλ ηε ράξε ηεο 
ζσηήξηαο Οηθνλνκίαο ηνπ Σξηαδηθνύ Θενύ, πνπ καο δόζεθε ζην 
πξόζσπν θαη ζην έξγν ηνπ Υξηζηνύ θαη θαλεξώζεθε κε ηελ Δθθιεζία. 
Ο Υξηζηόο είλαη ν πιήξεο θαη αιεζηλόο Θεόο, ν ελσκέλνο κε ηελ Αγία 
Σξηάδα θαη ν πιήξεο θη αιεζηλόο άλζξσπνο, ν ελσκέλνο κ΄ όινπο ηνπο 
αλζξώπνπο. Γη΄ απηό θαη γηα θάζε ρξηζηηαλό ν Θεάλζξσπνο Υξηζηόο 
είλαη ε όιε αιήζεηα: ε αιήζεηα γηα ηνλ Θεό θαη ε αιήζεηα γηα ηνλ 
άλζξσπν. «Ζ αγάπε ηνπ Θενύ ηνλ νπξαλό ζπλέλσζε κε ηε γε· ε αγάπε 
ηνπ Θενύ ηνλ άλζξσπν θάζηζε ζην βαζηιηθό ζξόλν· ε αγάπε ηνπ Θενύ 
ηνλ Θεό έθεξε ζηε γε· ε αγάπε ηνπ Θενύ έθαλε δνύιν ηνλ Γεζπόηε· ε 
αγάπε ηνπ Θενύ έθηαζε ζην ζεκείν λα πξνζθεξζεί ππέξ ησλ δνύισλ ν 
Αγαπεηόο, ππέξ ησλ κηζνύλησλ ν Τηόο..., ππέξ ησλ αλζξώπσλ ν Θεόο, 
ππέξ ησλ νηθεηώλ ν Διεύζεξνο» (ηεξόο Υξπζόζηνκνο). Ο Θεόο ζέιεζε 
ώζηε ε δσή, ε ζσηεξία θαη ε ζέσζή καο λα βξίζθνληαη θαη λα 
πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πξόζσπν ηνπ Αγαπεκέλνπ Τηνύ Σνπ θαη 
κάιηζηα κε ηε άξθσζε θαη ην ζηαπξό ηνπ Υξηζηνύ καο. Σν αθαηάιεπην 
βάζνο θη ν πινύηνο ηεο αγαζόηεηάο Σνπ (Ρσκ. ηα΄ 33) θη ε αλεμηρλίαζηε 
θηιαλζξσπία Σνπ, ππήξμαλ ε αηηία όισλ όζα έγηλαλ θαη ζα γίλνπλ γηα 
ηε ζσηεξία καο. 

Βιέπνληαο ν Θηίζηεο λα ράλεηαη ην γέλνο ησλ αλζξώπσλ πνπ έπιαζε 
κε ηα ρέξηα Σνπ, αλνίγεη ηνπο νπξαλνύο θη έξρεηαη ζηκά καο! Θαη ηόηε ν 
ζείνο πόζνο παληξεύεηαη κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Απηόο πνπ από αγάπε έπιαζε ηνλ άλζξσπν θαη πάιη από ηελ άπεηξε 
αγάπε Σνπ ηνλ αλαπιάζεη. «Ούησο εγάπεζελ ν Θεόο ηνλ θόζκνλ, ώζηε 
ηνλ πηόλ απηνύ ηνλ κνλνγελή έδσθελ...» (Ησάλ. γ΄ 16). Θαη κε ηελ 
ελέξγεηά Σνπ απηή έδεημε «ελ ηνηο αηώζη ηνηο επεξρνκέλνηο ηνλ 
ππεξβάιινληα πινύηνλ ηεο ράξηηνο απηνύ εθ΄ εκάο» (Δβξ. β΄ 7). Ό,ηη 
έπξεπε λα πεηύρεη ν άλζξσπνο δηα κηαο αλόδνπ πξνο ηνλ Θεό θαη δελ ην 
πέηπρε, ην πξαγκαηνπνίεζε ν Θεόο θαηεξρόκελνο πξνο ηνλ άλζξσπν. 
Ήξζε ν Γπλαηόο, λα πνιεκήζεη ηνλ «αηρκαισηεύζαληα εκάο», λα ηνλ 
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ληθήζεη γηα ινγαξηαζκό καο θαη λα νδνηπνξήζεη «πάζε ζαξθί» ηελ «εηο 
νπξαλνύο άλνδνλ». 

Οη ιόγνη ησλ Παηέξσλ ζπλαγσλίδνληαη, ζα έιεγε θαλείο, ζε επζηνρία, 
πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ην απνθαιπθζέλ κπζηήξην. «Άλζξσπνο 
γίλεηαη Θεόο, ίλα ζεόλ ηνλ Αδάκ απεξγάζεηαη», καο ιέεη ν Κ. 
Αζαλάζηνο. «Δλελζξώπεζελ, ίλα γέλσκαη ηνζνύηνλ ζεόο, όζνλ Δθείλνο 
άλζξσπνο» δηαθεξύηηεη ν άγηνο Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο. 

Σα Υξηζηνύγελλα παλεγπξίδνληαη ζαλ «ηα ζσηήξηα ηνπ θόζκνπ, ε 
γελέζιηα εκέξα ηεο αλζξσπόηεηαο, ε θνηλή γηνξηή νιάθεξεο ηεο 
θηίζεσο» (Κ. Βαζίιεηνο). «Αθξηβώο επεηδή καο επηζθέθζεθε ν Θεόο θη 
έζηεζε ηελ ζθελή Σνπ αλάκεζά καο - αδεηάδνληαο ηνλ εαπηό Σνπ -, 
κπνξεί ν θόζκνο λα γεκίζεη θαη λα δήζεη απ΄ απηή ηε ζεία 
ζπγθαηάβαζε» (Ωξηγέλεο). Γηα λα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα «ν 
αλαθαηληζκόο ηεο θύζεώο καο, ζηελ ππόζηαζε θαη κε ηελ ππόζηαζε ηνπ 
Υξηζηνύ» (Ηζαάθ ν ύξνο). 

Ο άγηνο Ησάλλεο ν Γακαζθελόο ραξαθηεξίδεη ην κπζηήξην ηεο ζείαο 
ελαλζξώπεζεο σο «ην πάλησλ θαηλώλ θαηλόηαηνλ, ην κόλνλ θαηλόλ ππό 
ηνλ ήιηνλ, δη΄ νπ ε άπεηξνο ηνπ Θενύ εκθαλίδεηαη δύλακηο. Ση γαξ κείδνλ 
ηνπ γελέζζαη ηνλ Θεόλ άλζξσπνλ;». 

ήκεξα  ζα θεξύμεη αλήκεξα ηα Υξηζηνύγελλα ν ηεξόο Υξπζόζηνκνο:  
ν Ωλ γελληέηαη θαη ν Ωλ γίλεηαη εθείλν πνπ δελ ήηαλ όληαο Θεόο, γίλεηαη 
άλζξσπνο, ρσξίο λα παύεη λα είλαη Θεόο... Γηαηί όπσο αθξηβώο ήηαλ 
αδύλαηνλ θαηά ηελ πξώηε δεκηνπξγία λα ππάξμεη άλζξσπνο, πξηλ ν 
Θεόο λα πάξεη ζηα ρέξηα Σνπ ηνλ πειό, έηζη ήηαλ αδύλαην θαη ην 
θζαξκέλν ζθεύνο λ΄ αλαθαηληζζεί αλ δελ γηλόηαλ έλδπκα ηνπ 
Γεκηνπξγνύ. Οπόηε παίξλεη ηε δηθή κνπ ζάξθα, ώζηε εγώ λα θπηεπηώ 
ζηνλ Ιόγν Σνπ. Γηα ηνύην δελ έθηηαμε από θάηη άιιν λαό, γηα ηνλ εαπηό 
Σνπ, νύηε έπιαζε άιιν ζώκα γηα λα ην ελδπζεί, γηα λα κε θαλεί όηη 
πεξηθξνλεί ηελ αλζξώπηλε θύζε. Δπεηδή ν άλζξσπνο παξάθνπζε ηελ 
εληνιή θη έγηλε όξγαλν ηνπ δηαβόινπ, γη΄ απηό ην ιόγν πξνζέιαβε (ν 
Τηόο ηνπ Θενύ) ηνλ αιινηξησκέλν έκςπρν απηόλ λαό, ώζηε εμ αηηίαο ηεο 
ζπλάθεηαο κε ηνλ Γεκηνπξγό, λα ηνλ απνκαθξύλεη από ηελ 
ζπλαλαζηξνθή κε ηνλ δηάβνιν». Θαη θαηαιήγεη ε ρξπζή ζενινγηθή 
ζάιπηγγα: «Ο Θεόο ήιζε ζηε γε θη ν άλζξσπνο αλέβεθε ζηνλ νπξαλό· 
όια ζπλελώζεθαλ. Ήξζε ζηε γε, όληαο νιόθιεξνο ζηνλ νπξαλό. Θη αλ 
θαη βξηζθόηαλ όινο ζηνλ νπξαλό, όινο είλαη εδώ ζηε γε. Αλ θαη είλαη 
Θεόο, έγηλε άλζξσπνο ρσξίο λ΄ αξλεζεί ηε ζεόηεηά Σνπ. Όληαο Ιόγνο 
απαζήο, έγηλε ζάξθα θη έγηλε ζάξθα γηα λα ζπγθαηνηθήζεη καδί καο!». 
Παξά ηα ηόζα ιεγόκελα όκσο «ην κέγα ηεο ελαλζξσπήζεσο κπζηήξηνλ, 
αεί κέλεη κπζηήξηνλ» (άγηνο Κάμηκνο). 
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Άπεηξε ε ζπγθαηάβαζε ηνπ ελαλζξσπήζαληνο Ιπηξσηή θαη άπεηξε ε 
αγάπε Σνπ πξνο ηνλ πιαλεζέληα πεπησθόηα άλζξσπν. 

Θη όια απηά ηα πξνζθέξεη ν ελαλζξσπήζαο Ιπηξσηήο ζηνλ άλζξσπν 
ρσξίο λα ηνπ αθαηξέζεη ε παξαβηάζεη ην απηεμνύζην θαη ηελ ειεύζεξε 
ζέιεζή ηνπ. Δλαπόθεηηαη ζηνλ άλζξσπν λα δερηεί ε λα απνξξίςεη ηελ 
πξνζθνξά ηεο αγάπεο ηνπ Δλαλζξσπήζαληνο Θενύ. 

Πνιινί άλζξσπνη θάλνπλ θαιή ρξήζε ηνπ απηεμνπζίνπ ηνπο. Γέρνληαη 
ην κνλαδηθό σηήξα θαη Ιπηξσηή. Αθνινπζνύλ νπίζσ Σνπ θαη δνπλ ηελ 
πξνζθνξά ηεο αγάπεο ηνπ αξθσζέληνο Θενύ. 

Πνιινί πεξηζζόηεξνη όκσο άλζξσπνη ζπλερίδνπλ ην ίδην ζθάικα ησλ 
πξσηνπιάζησλ. Θάλνπλ ιαλζαζκέλεο επηινγέο. Αγλννύλ ηνλ σηήξα 
Ιπηξσηή θαη Αλακνξθσηή. Γνύινη ηεο ιαλζαζκέλεο αλζξώπηλεο 
ζθέςεο. 

Αγαπεηνί αλαγλώζηεο· ηα Υξηζηνύγελλα δελ είλαη κία γηνξηή πνπ 
θξαηάεη κόλν κία ζπγθεθξηκέλε εκέξα ην ρξόλν. Δίλαη γηνξηή κεγάιε 
θαη ηξαλή πνπ επεξεάδεη θάζε κέξα, θάζε ώξα, θάζε ζηηγκή ηε γήηλε 
πνξεία καο. Θάζε θνξά δε πνπ κε ην κπζηήξην ηεο Κεηάλνηαο θαη 
Δμνκνιόγεζεο απαιιαζζόκαζηε από ην βάξνο ηεο ελνρήο θαη ακαξηίαο, 
ε ςπρή καο γίλεηαη θαηάιιειε θάηλε γηα λα Σνλ δερηεί σο σηήξα θαη 
Ιπηξσηή ηεο. Οη θάηλεο θαη ηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέλδξα πεξλνύλ. Σα 
ιακπηόληα ζβήλνπλ, ηα γιπθίζκαηα ηειεηώλνπλ, νη πνηκέλεο γπξίδνπλ 
ζηηο ζηάλεο ηνπο, νη κάγνη «δη΄ άιιεο νδνύ αλαρσξνύλ εηο ηελ ρώξαλ 
ησλ», νη άγγεινη «απέξρνληαη εηο ηνλ νπξαλόλ», αιιά «ν ηερζείο 
Βαζηιεύο» ησλ ςπρώλ καο, ν ελαλζξσπήζαο Θεόο, κέλεη γηα πάληα 
θνληά καο. Έηζη ηα Υξηζηνύγελλα δελ πεξλνύλ. Γηαξθνύλ γηα πνιιέο 
εκέξεο, γηα όιν ην ρξόλν, γηα όια ηα ρξόληα ηεο δσήο καο. Γηαηί κέζα 
ζηελ θαξδηά καο θαηνηθεί ην Θείν Βξέθνο, ν ζαξθσζείο Θεόο, ν 
σηήξαο θαη Ιπηξσηήο καο. 

Σα θεηηλά Υξηζηνύγελλα αο γίλνπλ αθνξκή γηα κηα νπζηαζηηθόηεξε 
γλσξηκία καδί Σνπ, κε ηαπεηλή ππαθνή ζην ζέιεκά Σνπ, κε εκπηζηνζύλε 
ζηελ αγάπε Σνπ, κε δόζηκν ηεο θαξδηάο καο ζ΄ Απηόλ, κε ιαηξεία «ελ 
πλεύκαηη θαη αιεζεία». 

Ζ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή καο ζηε ρξηζηνπγελληάηηθε Θεία Ιεηηνπξγία 
ζα πξέπεη λα γίλεη αθεηεξία γηα ηελ αλαγέλλεζή καο, γηα αιιαγή 
ηξόπνπ δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο, ξπζκηζηήο ζηηο ζθέςεηο, ηηο πξάμεηο, ηηο 
δηαζέζεηο καο, λα θσηηζζεί ν λνπο θαη ε θαξδηά καο, έηζη ώζηε λα 
πνξεπόκαζηε ζην δξόκν ηεο Αιήζεηαο, ηεο Εσήο θαη ζσηεξίαο. 

Κε απηέο ηηο πξνϋπνζέζεηο είλαη βέβαην πσο ζα θάλνπκε 
Υξηζηνύγελλα κε ηνλ Υξηζηό. Απηό επρόκαζηε ζε όινπο θαη ζε όιεο. 

Θαιά Υξηζηνύγελλα, Υξόληα Πνιιά! 
                                                                                               ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ, θεολόγος 


