
Χριστοσγεννιάτικες Σκέυεις-Εστές 
 «Γεύηε ίδσκελ πηζηνί πνύ εγελήζεη  ν Υξηζηόο». 

 Αγαπεηνί ελνξίηεο θαη θίινη ηνπ Ι. Νανύ καο.                   
  Πξνινγίδνληαο ην πξόγξακκα ησλ ηεξώλ αθνινπζηώλ ηνπ αγίνπ δσδεθαεκέξνπ, παίξλσ ζαλ 
αθνξκή ην πην πάλσ θάιεζκα, ηνπ ηεξνύ πκλνγξάθνπ, κε ην νπνίν ζα θαηαδεηρζεί, όηη ην 
απέξηηηνλ, αιιά Θείν Βξέθνο ηεο Βεζιεέκ, θαηά ηελ πνξεία Σνπ, από ην παρλί πνπ γελλήζεθε 
κέρξη ηε δσεθόξνλ Αλάζηαζή Σνπ, δελ  ρξεζηκνπνηεί  εηο ην άθξσο δύζθνινλ έξγν ηεο ζσηεξίαο, 
παξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν άζεκα, επηειή θη αλαμηόπηζηα αλζξσπίλσο γήηλα κέζα θαη πξόζσπα. 
Αιήζεηα. θεθηήθακε πνηέ ζε πνηό θνκκάηη ηεο γεο έθακε Θενπξεπώο ηελ πξώηε Σνπ εκθάληζε; 
Δηο ηελ κέρξη ζήκεξνλ ήπεηξν κε ηηο πεξηζζόηεξν ηξηηνθνζκηθέο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο δειαδή, ηελ 
Αζία. Καη ζε πνηα ρώξα; Σελ Παιαηζηίλε, πνπ σο ηώξα δύν ιανί αιιεινζπαξάζζνληαη λα ηελ 
κνηξαζηνύλε. ε πνην ρσξηό πνιηηνγξαθήζεθε; ηελ πην άζεκε θαη πην μεραζκέλε «ειαρίζηε» 
Βεζιεέκ, κάιηζηα ζε « ιίθλν» - παρλί ζηάβινπ αιόγσλ δώσλ. 
 Παξεκπηπηώλησο, ζπζρεηίδνληαο ηα πεξί ηνλ Ιεζνύλ γεγνλόηα, δηαπηζηώλνπκε, όηη ζηε 
Γέλλεζή Σνπ επέιεμε ην παρλί δίπια ζηα άινγα δώα. Δλώ ζην ηέινο Σνπ δέρζεθε λα πεζάλεη ζην 
Γνιγνζά «ελ κέζσ δύν ιεζηώλ». Καη ην αλαπάληεηνλ εξώηεκα είλαη, πώο ε  αμία ηνπ 
Αλακάξηεηνπ ζηαζκίζηεθε κηθξόηεξε από ηελ αμία ηνπ «Βαξαββά», γλσζηνύ από ηε ηαύξσζε; 

Σν αθόκα ρεηξόηεξν είλαη, πνπ πήγε λα γελλεζεί θνληά ζηνλ αηκνραξή θαη παληθνβιεκέλν 
Ηξώδε, πνπ από ηελ πξώηε κέξα, αθνλίδεη ηα καραίξηα  γηα ηε ζθαγή ησλ λεπίσλ, κε ζθνπό λα 
ζαλαηώζεη ην λενγέλλεην Υξηζηό, γεγνλόο πνπ ηνλ αλαγθάδεη λα βεκαηίζεη ην δξόκν ηεο εμνξίαο, 
από ηα γελλνθάζθηα Σνπ, πξνο ηελ καθξηλή Αίγππην. Υσξίο λα μεράζνπκε, όηη ζπλειήθζε 
ππεξθπώο ζην πην θαθόθεκν ηόηε ρσξηό, ηε Ναδαξέη. 

Ὀισο ηδηαίηεξσο ηξαγηθή ππήξμελ ε ζεία Σνπ άξθσζε, πνπ δελ έγηλε πνπζελά αιινύ, παξά 
αλάκεζα ζηνπο νκνεζλείο Σνπ κε ην ζπλέδξηνλ παλέηνηκνλ, αληηζηαζηαθό ηνλ απέξηςε, ηνλ 
θαηαδίσμε κέρξη ζαλάηνπ, ζε βαζκό, πνπ ηνπο άθεζε λα ηνλ ζηαπξώζνπλ «κεηα αλόκσλ» 
δηαζέηνληαο ν Ίδηνο ην αππξόβιεην ηεο ζείαο Σνπ ππόζηαζεο.  

Όζν γηα ζπλεξγάηεο θαη δηαδόρνπο Σνπ έςαμε θαη βξήθε ζηηο βάξθεο ηεο Γαιηιαίαο ηνπο 
αλππόιεπηνπο θαη αγξάκκαηνπο ςαξάδεο. Αλεμήγεην αθόκα παξακέλεη, πώο, ζηελ πνξεία ηνπ 
Υξηζηηαληζκνύ, νη πηζηνί Σνπ ρσξίο θακηά δύλακε θαη κε θακηά αληίζηαζε εηαπείλσζαλ, κεηαμύ ησλ 
άιισλ, ηξείο ηζηνξηθέο ππεξδπλάκεηο, νη νπνίεο κε θνληθό ηξόπν επεηέζεθαλ, γεκίδνληαο ην 
αγηνιόγην ηεο εθθιεζίαο από εθαηνκκύξηα κάξηπξεο, ηεξνκάξηπξεο θαη λενκάξηπξεο, όπσο έγηλε κε 
ηε Ρώκε, ην Ιζιάκ θαη ην ζηδεξνύλ παξαπέηαζκα ζηηο εκέξεο καο. Όζν γηα ηα πεξηνπζηαθά Σνπ 
ζηνηρεία, κάο ηα εδήισζελ ν Ίδηνο: «Ο Τηόο ηνπ αλζξώπνπ νπθ έρεη πνύ ηελ θεθαιήλ θιίλε». 
 Δθπιεθηηθόλ, επίζεο, είλαη θαη ην όηη επέιεμελ, σο κεηέξα Σνπ, ην δεθαπεληάρξνλν, άζεκνλ 
θαη αγξάκκαηνλ θαηά θόζκνλ θνξίηζη, ηε Μαξία, από αγξνηηθή νηθνγέλεηα, κε ζεηόλ παηέξα ηνλ 
μπινπξγό, ζην επάγγεικα, Ισζήθ, πξνζηάηε ηεο γηα αζθάιεηα εκπξόο ζηνλ θίλδπλν ηνπ 
ιηζνβνιηζκνύ ηεο. 
 Με απηά ηα επηειή, αλππόιεπηα θη αζήκαληα κέζα θαη πξόζσπα ηεο γεο ν Ιεζνύο επηρεηξεί 
ην δπζπέιαζην ηνύην έξγν αλάπιαζεο θαη ζσηεξίαο ηνπ αλζξώπνπ. Απηόο πνπ δηεθήξπμε κεηαμύ 
ησλ άιισλ θαη ηα πξσηάθνπζηα ζηελ ηζηνξία δηαπηζηεπηήξηά Σνπ: «Δγώ εηκη ν πνηκήλ θαη ε ζύξα 
ησλ πξνβάησλ», «Δγώ εηκη ην θώο, ε νδόο, ε αιήζεηα, ε δσή θαη ε Αλάζηαζε», «εγώ νύθ εηκί εθ 
ηνπ θόζκνπ ηνύηνπ» κε επηζθξάγηζκα ην αθαηαλόεην θαη ζενπξεπέο: «Σηο ειέγμεη κε πεξί 
ακαξηίαο;». Αμηνινγώληαο, όζν είλαη δπλαηόλ, ην απνηέιεζκα ηεο έζραηεο έλδεηαο ηνπ Ναδσξαίνπ 
βιέπνπκε, όηη ζήκεξνλ ην 2009 θαη όια ηα ρξόληα από ηόηε σο ηώξα, θάζε ρξόλν γηνξηάδνληαο νη 
ιανί ηεο γεο ηε Γέλλεζε θαη ηελ Αλάζηαζή Σνπ, αιιάδνπλ ηειείσο ην ξπζκό ηεο δσήο νινθιήξνπ 
ηνπ πιαλήηε. Πώο ζπκβαδίδνπλ όια απηά, ε αλέρεηα θαη ε δηαρξνληθή επηηπρία Σνπ; Η απάληεζε 
είλαη δηθή ζαο κε βάζε ηα πην πάλσ. Με ηνύηεο ηηο απιέο ζθέςεηο, αγαπεηνί κνπ, ζπλνδεύνπκε ηηο 
πην εγθάξδηεο επρέο καο γηα ηηο  Άγηεο κέξεο θαη ην λέν έηνο 2010, λα έρεηε πινύζηα ηε Υάξε θαη 
ηελ Δπινγία ηνπ ελ Βεζιεέκ γελλεζέληνο Θείνπ βξέθνπο.__    
                                     

Μεηά ηηκήο θαη αγάπεο 
νη Δπίηξνπνη, νη πλεξγάηεο θαη νη Ιεξείο ηνπ Ι.Νανύ καο. 

Το κείμενο το έγραυε ο π. Εσστράτιος Φελέκης 


