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έ τος 8 ο ν Τε ύχ ο ς 36 7
Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως
Το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον
Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα, Κυριακή προ της
Χριστού Γεννήσεως, περιλαμβάνει δύο ενότητες. Στην
πρώτη, την εκτενέστερη, μας παρουσιάζει τη
γενεαλογία του Χριστού, από τον Αβραάμ μέχρι τον
Δαβίδ και τέλος μέχρι τον Ιωσήφ, τον μνήστορα της
Παναγίας. Μέσα από αυτή την απαρίθμηση των
προπατόρων του Ιησού, ο ευαγγελιστής Ματθαίος
θέλει να μας δείξει ότι πρώτον, ο Χριστός είναι όντως ένα υπαρκτό
πρόσωπο της ιστορίας, δίνοντας με τον τρόπο αυτό την δέουσα
απάντηση σε όλους εκείνους που κατά καιρούς αμφισβήτησαν ή
αμφισβητούν την ιστορικότητα του Ιησού. Δεύτερον, ότι όντως είναι
υιός του Δαβίδ, καθότι σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού όπως
αυτές εκφράστηκαν στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, η σωτηρία
του κόσμου και η λύτρωση επρόκειτο να προέλθει “εκ σπέρματος
Δαυίδ”. Και τρίτο, κάνοντας εκτενή αναφορά μέχρι τον Αβραάμ, για να
δείξει ότι η γέννηση του Χριστού αποτελεί την κατάληξη του
μακραίωνου σχεδίου του Θεού και της προετοιμασίας του ανθρώπινου
γένους για τη σωτηρία και τη λύτρωση του κόσμου. Στη δεύτερη
ενότητα, ο ευαγγελιστής Ματθαίος μας αναφέρει εν συντομία τα
γεγονότα σχετικά με τη γέννηση του Χριστού.
Όντας ακόμα μνηστευμένος ο Ιωσήφ με την Παναγία, πριν
δηλαδή κατοικήσουν μαζί, αντιλήφθηκε ότι η Μαρία ήταν έγκυος.
Σκέψεις και αμφιβολίες τον περικύκλωσαν, και σκέφτηκε κρυφά να τη
διώξει σε τόπο μακρινό. Τότε Άγγελος Κυρίου του παρουσιάστηκε και
του είπε να μη διστάσει να πάρει ως σύζυγό του την Παναγία, γιατί το

παιδί που κυοφορεί είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και ότι το αγόρι
που θα γεννηθεί είναι εκείνος που θα φέρει τη σωτηρία στον κόσμο
από τα δεσμά της αμαρτίας. Έτσι ο Ιωσήφ παρέλαβε την Μαρία, και
στη συνέχεια γεννήθηκε το παιδί που ο Ιωσήφ του έδωσε το όνομα
Ιησούς, σύμφωνα με την εντολή του Αγγέλου. Ο Ματθαίος
παρεμβάλλει και ένα σχόλιο στη διήγησή του. Όλο αυτό έγινε, μας
λέει, δηλαδή ο τρόπος της γενεαλογίας και η γέννηση του Χριστού από
την Παρθένο Μαρία, ώστε να εκπληρωθεί η προφητεία διά στόματος
του προφήτη Ησαΐα ότι ιδού, η παρθένος θα κυοφορήσει και θα
γεννήσει υιό και θα καλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ, που σημαίνει
ο Θεός είναι μαζί μας.
Η γέννηση δηλαδή του Χριστού δε σηματοδοτεί απλά τη λύτρωση
του ανθρώπου από την αμαρτία, αλλά την παρουσία του Θεού του
ίδιου ανάμεσά μας. Η γέννηση του Χριστού και η επί γης παρουσία Του
δεν αποτελεί απλά την απαρχή της αποκατάστασης της ανυπακοής
των πρωτοπλάστων, που τους οδήγησε έξω από τον Παράδεισο, αλλά
επίσης την αποκατάσταση της κοινωνίας και πάλι του ανθρώπου με το
Θεό. Ο Μέγας Αθανάσιος μας λέει ότι μετά το προπατορικό αμάρτημα
δεν αρκούσε απλά μια συγνώμη εκ μέρους των πρωτοπλάστων για να
διορθωθεί το λάθος που έγινε. Ακόμα δηλαδή και αν ο Αδάμ και η Εύα
είχαν ζητήσει συγνώμη από το Θεό, πάλι θα ήταν απαραίτητη η
ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού, για να αποκατασταθεί η
διαρραγείσα κοινωνία. Ίσως να απαιτούσε λιγότερο χρόνο, αλλά πάλι
ο Χριστός έπρεπε να γεννηθεί. Και τούτο, επειδή πέρα από τη
συγχώρεση εκ μέρους του Θεού, την οποία θα λέγαμε ότι ως
φιλάνθρωπος είχε δώσει από μόνος Του στον άνθρωπο, έπρεπε και ο
ίδιος ο άνθρωπος να κινηθεί προς την κατεύθυνση του Θεού, να Τον
ανακαλύψει και πάλι, πέρα και πίσω από τα ανθρώπινα πάθη και τις
κακίες που σκιάζουν την ανθρώπινη καρδιά.
Αυτό είναι και το μεγαλύτερο νόημα της γέννησης του Χριστού.
Ένας νέος άνθρωπος, ξένος από την κακία του κόσμου, ξένος από
κάθε αμαρτία, τέλειος κατά πάντα, γεννημένος με τρόπο όχι
φυσιολογικό αλλά δημιουργημένος από τον Θεό, εκ Πνεύματος
Αγίου και Μαρίας της παρθένου, έρχεται στον κόσμο για να
οδηγήσει τον κάθε άνθρωπο στο δρόμο της επιστροφής στην αγάπη
και την κοινωνία του Θεού. Και ως Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού,
να μας διδάξει την Αλήθεια, τη Ζωή, το θέλημα του Θεού, την

αγάπη, την καταλαγή και τη συμφιλίωση όχι μόνο του Θεού με τον
άνθρωπο, αλλά και των ανθρώπων μεταξύ τους. Από τότε έχουν
περάσει δυο χιλιετίες. Και ίσως αναλογιστεί κανείς ότι τελικά τίποτα
δεν άλλαξε στον κόσμο. Ότι η κακία του κόσμου δεν έχει εκλείψει,
ότι τίποτα δεν έχει διορθωθεί. Αυτό όμως δεν οφείλεται στο Θεό,
αλλά στον άνθρωπο. Όπως τότε, στην ταπεινή Βηθλεέμ, άλλοι
αναγνώρισαν στο πρόσωπο του μικρού Ιησού τον Βασιλέα της
κτίσεως και Θεό και Τον προσεκύνησαν, και άλλοι αδιαφόρησαν ή
επιχείρησαν ακόμα και να τον φονεύσουν, όπως αργότερα άλλοι
ασπάστηκαν το κήρυγμά Του και άλλοι Τον σταύρωσαν, έτσι γίνεται
και θα γίνεται πάντα. Ο Χριστός ήλθε στη γη όχι για να μας
αναγκάσει αλλά για να μας καλέσει σε κοινωνία με το Θεό, για να
μας δείξει το δρόμο, για να μας διδάξει την Αλήθεια. Στη δική μας
προαίρεση έγκειται να Τον ακολουθήσουμε και να Τον εντάξουμε
στη ζωή μας και στην πορεία μας στον κόσμο. Σε λίγες μέρες θα
εορτάσουμε και πάλι τη Γέννησή Του, με χαρές, με δώρα, με ύμνους
και τραγούδια. Είθε αυτή η χαρά να μην είναι επιφανειακή, αλλά να
μεταμορφωθεί σε μια κοσμογονία, πρώτα μέσα στις καρδιές μας και
μετά για ολόκληρο τον κόσμο.
π. Χερουβείμ Βελέτζας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κανονικά παραμονή εορτών και Κυριακών, διότι η Κυριακή
είναι η καθ’ αυτό γιορτή του χριστιανισμού όπως θα δειχθεί και πιο
κάτω, ούτε γάμος πρέπει να γίνεται. Διότι δεν μπορεί το γαμήλιο
γλέντι να μας χωρίζει από το Ευχαριστιακό Τραπέζι. Ας θυμηθούμε
εκείνο το «γυναίκα έγημα», που ειπώθηκε σαν πρόφαση για να
δικαιολογηθεί αυτός που δεν ήρθε στο τραπέζι του βασιλέως Θεού. Ο
γάμος είναι για να μας οδηγήσει στην αγιότητα και όχι να μας
απομακρύνει απ’ αυτήν. Θα έπρεπε οι μελλόνυμφοι να
λειτουργούνταν πρώτα, να κοινωνούσαν και το απόγευμα της
Κυριακής να νυμφευόταν. Παλιά ο γάμος γινότανε μέσα στη θεία
λειτουργία, όπως γίνεται και η χειροτονία των κληρικών, που είναι

ένας πνευματικός γάμος. Αργότερα γινότανε αμέσως μετά την θεία
λειτουργία, μετά απομακρύνθηκε προς το απόγευμα και μετά έφυγε
στο Σάββατο· και τώρα τελευταία φθάσαμε στο κατάντημα, σε
πολλές μητροπόλεις, να γίνεται εν ημέρα νηστείας το βράδυ της
Παρασκευής.
Θα συγκεντρωθούμε λοιπόν για να γιορτάσουμε τα
Χριστούγεννα. Θα έρθουν κι αυτοί που δεν εκκλησιάζονται συνήθως
τις Κυριακές, διότι είναι μεγάλη γιορτή λένε τα Χριστούγεννα. Θα
πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι σε κάθε λειτουργία που γίνεται
γιορτάζουμε Χριστούγεννα. Σε κάθε λειτουργία έχουμε μια
ενσάρκωση του Χριστού. Σε κάθε λειτουργία έχουμε μία φάτνη και
το Χριστό ως βρέφος μέσα της. Ποια είναι η φάτνη; Είναι η αγία
Τράπεζα. Αντί του Ιωσήφ και της Παναγίας μας βρίσκεται ο ιερεύς, ή
ο αρχιερεύς, ή πολλοί ιερείς και αρχιερείς στα συλλείτουργα. Πως
ενσαρκώνεται και παρουσιάζεται ο Χριστός; Με το μυστήριο της
μεταβολής του άρτου και του οίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Πάνω
στην αγία Τράπεζα, μη το ξεχνάμε ποτέ αυτό, βρίσκεται ο Χριστός
που είναι πανταχού παρών, και σωματικά. Μπορούμε να τον
ακούσουμε στο ευαγγέλιο και στο κήρυγμα, να τον δούμε μέσα από
τα είδη του αγίου άρτου και οίνου και το σπουδαιότερο όχι απλώς να
τον εγγίσουμε και να τον προσψαύσουμε αλλά να τον φάμε· να τον
βάλλουμε μέσα μας· να ενωθούμε μ’ Αυτόν και να γίνουμε
Θεοφόροι.
Αδελφοί μη χάσουμε την ευκαιρία για να ενωθούμε πραγματικά
με τον Χριστό με το μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ας μην έρθουμε
στο ναό απλώς για να παρακολουθήσουμε εθιμοτυπικά και
παραδοσιακά-κοσμικά το μυστήριο και να πούμε στο τέλος τα
συνηθισμένα «Χρόνια πολλά». Αν είμαστε λερωμένοι ας πλυθούμε
μέσα στο λουτρό της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Δεν ήρθαμε
στον κόσμο απλώς για να ζήσουμε βιολογικά, επιδερμικά,
αισθησιακά και κάποτε να τελειώσουμε και να γίνουμε χώμα.
Ήρθαμε για να προσλάβουμε την αιώνια ζωή κα χαρά και ευτυχία.
Καλή ένωση λοιπόν με τον ενανθρωπήσαντα Θεό και Κύριό μας.
Μελέτιος Βαδραχάνης. Αρχιμανδρίτης

