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Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· 

Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε· ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ  

καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε, λαοί, ὅτι δεδόξασται. 

 

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,  

Ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καί πανηγυρίζει μέ χαρά καί 
εὐφροσύνη τό μέγα μυστήριο τῆς σάρκωσης τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ 
Πατρός, τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πρίν ἀπό κάποιους μῆνες 
ψάλαμε στούς ναούς μᾶς τό ἀπολυτίκιο «Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ 
Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται…» τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί 
νά πού τώρα «Ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται. Ὁ Λόγος παχύνεται. Ὁ ἀόρατος 
ὁρᾶται. Ὁ ἀναφὴς ψηλαφᾶται. Ὁ ἄχρονος ἄρχεται. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται…» κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο. Ἦλθε 
Ἐκεῖνος πού εἶναι φῶς, γιά νά βγάλει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά σκοτάδια τῆς 
ἀγνωσίας καί νά μᾶς ἀποκαλύψει τόν ἀληθινό Θεό καί τήν Βασιλεία Του. 
Ἦλθε Ἐκεῖνος πού εἶναι ἀπαθής καί ἀναμάρτητος, γιά νά προσλάβει καί 
νά ἀνακαινίσει χαρισματικά τήν ἀνθρώπινη φύση. Ἦλθε Ἐκεῖνος, ὁ ἄϋλος 
καί Θεός, ὡς ὁ ταπεινός ἄνθρωπος, γιά νά λυτρώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν 
ἁμαρτία. Ἦλθε Ἐκεῖνος, ὁ πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν, γιά νά γεφυρώσει τό 
χάσμα Θεοῦ καί ἀνθρώπου, γιά νά γίνει θυσιαστικά διά τοῦ Πάθους καί 
τῆς Ἀναστάσεώς του ὁ χορηγός της ζωῆς. 

Ἄν ἐμεῖς εἴμαστε Χριστιανοί καί «προσδοκούμε ἀνάστασιν νεκρῶν. 
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» ὀφείλεται καταρχάς σέ αὐτό τό γεγονός, 
ὅτι ὁ «Θεὸς ἐπὶ γῆς κατῆλθεν, ἵνα ἡμᾶς εἰς οὐρανοὺς ὑψώση». Τό σχέδιο 
τῆς Θείας Οἰκονομίας, δηλαδή, τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ 
ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται στήν κτίση μέσα στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. 
Ἐκεῖ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος τίκτει τό Παιδίον Ἰησοῦν, οἱ Ἄγγελοι μέ τούς 
ποιμένες Τό δοξολογοῦν καί οἱ Μάγοι ἐκ Περσίδος ἔρχονται νά Τό 
προσκυνήσουν καί νά Τοῦ προσφέρουν δῶρα. Ὅμως, ὅπως καί σήμερα 
ἔτσι καί τότε ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν γίνεται δεκτός ἀπό ὅλους. Καί ὄχι 
μόνον, ὅπως καί τώρα ἔτσι καί τότε διώκεται. Τό σκότος δέν ἀντέχει καί 
ψάχνει μάταια το φῶς, γιά νά σβήσει. Τό ψέμα δέν ἀντέχει τήν ἀλήθεια, τό 
μίσος δέν ἀντέχει τήν ἀγάπη, ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, ὁ διάβολος, 
φρίττει μπροστά στόν Κύριο καί Θεό. Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός καί τότε καί 
τώρα διώκεται, γι’ αὐτό καί τότε καί τώρα, ἀπό τούς περισσότερους, δέν 
θεωρεῖται παρά ἕνας «ξένος», ὅπως τόν ἐννοεῖ καί ὁ ὑμνογράφος:  «τὸν ἐκ 



βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ», δηλαδή ἐκεῖνον πού ἀπό βρέφος 
σάν ξένος φιλοξενεῖται στόν κόσμο.  

Τά φοβερά γεγονότα πού ἀκολούθησαν τήν γέννηση τοῦ Κυρίου 
ἀφηγεῖται ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς μετά τῆς τοῦ 
Χριστοῦ Γεννήσεως, ἡ ὁποία ἀναφέρει σέ ἁπλή γλώσσα: 

«Ὅταν ἀναχώρησαν οἱ μάγοι, ἕνας Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ 
παρουσιάσθηκε στόν Ἰωσήφ, στό ὄνειρό του, καί τοῦ εἶπε. “Σήκω ἀμέσως, 
πάρε τό Παιδί καί τή μητέρα Του, καί φύγε στήν Αἴγυπτο, καί μεῖνε ἐκεῖ, 
ὡσότου σου πῶ. Γιατί ὁ Ἡρώδης, ὅπου νά 'ναι, θά ψάξει νά βρεῖ τό Παιδί 
γιά νά τό σκοτώσει”. 

Ὁ Ἰωσήφ σηκώθηκε ἀμέσως, πῆρε τό Παιδί καί τή μητέρα Του, καί 
μέσα στή νύχτα, ἔφυγε στήν Αἴγυπτο. Ἐκεῖ ἔμεινε, ὥσπου πέθανε ὁ 
Ἡρώδης. Ἔτσι ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πού εἶχε πεῖ ὁ προφήτης: 
“ἀπό τήν Αἴγυπτο κάλεσα τό Γιό μου”. 

Ὅταν κατάλαβε ὁ Ἡρώδης πώς οἱ Μάγοι τόν ἐξαπάτησαν, 
ὀργίσθηκε πάρα πολύ. Ἔστειλε τότε τούς στρατιῶτες, καί σκότωσαν στή 
Βηθλεέμ καί στήν περιοχή της, ὅλα τα παιδιά ἀπό δύο χρονῶν καί κάτω, 
σύμφωνα μέ τό χρόνο πού ἐξακρίβωσε ἀπό τούς Μάγους. Ἔτσι 
ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πού εἶχε πεῖ ὁ προφήτης Ἱερεμίας: 
“ἀκούστηκε στή Ραμά κραυγή, θρῆνος, κλάματα καί στεναγμός βαρύς. 
Γιά τά παιδιά της κλαίει ἡ Ραχήλ, καί πουθενά δέ βρίσκει παρηγοριά, 
γιατί δέν ὑπάρχουν πιά στή ζωή”. 

Ὅταν λοιπόν πέθανε ὁ Ἡρώδης, ἕνας Ἄγγελος σταλμένος ἀπό τόν 
Κύριο, ἐμφανίσθηκε στόν Ἰωσήφ, σέ ὄνειρο στήν Αἴγυπτο, καί τοῦ εἶπε: 
“σήκω, πάρε τό Παιδί καί τή μητέρα Του, καί πήγαινε στή χώρα τοῦ 
Ἰσραήλ, γιατί πέθαναν ὅσοι ἤθελαν νά θανατώσουν τό Παιδί”. Τότε ὁ 
Ἰωσήφ σηκώθηκε, πῆρε τό Παιδί καί τή μητέρα Του, καί γύρισε πάλι στή 
χώρα τοῦ Ἰσραήλ. Ὅταν ἔμαθε πώς βασιλιάς τῆς Ἰουδαίας εἶναι ὁ 
Ἀρχέλαος, στή θέση τοῦ πατέρα του τοῦ Ἡρώδη, φοβήθηκε νά 
ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ. Μέ Θεϊκή ἐντολή ὅμως πού τοῦ δόθηκε στό ὄνειρό 
του, ἀναχώρησε γιά τήν περιοχή τῆς Γαλιλαίας. Ἦλθε λοιπόν καί ἔμεινε 
στήν πόλη Ναζαρέτ. Ἔτσι ἐκπληρώθηκε γιά τό Χριστό ἡ προφητεία πού 
ἔλεγε, ὅτι θά ὀνομαστεῖ Ναζωραῖος». 

Ἅς συλλογιστοῦμε γιά λίγο τα πρόσωπα καί τίς ἐνέργειές τους, ὅπως 
περιγράφονται στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή. 



α) οἱ μάγοι φέρονται μέ σοφία καί φρόνηση, φεύγουν μετά τήν 
προσκύνηση, χωρίς νά ἐνημερώσουν τόν αἰμοδιψῆ Ἡρώδη περί τοῦ 
τόπου, ὅπου ἐγεννήθη ὁ Ἰησοῦς.   

β) ὁ Ἰωσήφ, βυθισμένος μέσα στίς σκέψεις καί στίς ἀμφιβολίες του, 
δέχεται ἀγγελική παρέμβαση καί ὑπερβαίνει ἐαυτόν. Ὅλα ὑποχωροῦν 
μπροστά στό θεῖο θέλημα, ὅλα ἀποκτοῦν νόημα. Ὁ προβληματισμένος 
Ἰωσήφ συγκαταβαίνει μέ ἐμπιστοσύνη στό θεῖο θέλημα, μέ ταπείνωση, καί 
ἀναχωρεῖ μέ δύναμη καί θέληση εὐθύς ἀμέσως γιά ἕνα μεγάλο καί 
ἐπικίνδυνο ταξίδι γιά τήν Αἴγυπτο μέ τό θεῖο βρέφος καί τήν μητέρα Του, 
γιά νά σωθοῦν ἀπό τήν μανία τοῦ Ἡρώδη. 

γ) ὁ Ἡρώδης διακατέχεται ἀπό φόβο γιά τυχόν ἐπιβουλή τῆς 
βασιλείας τοῦ ἀλλά καί ἀπό ἀνθρωποκτόνο μίσος καί ὀργή καί τολμᾶ τό 
ἀδιανόητο, διατάσσει τήν σφαγή τῶν νηπίων. 

 δ) ὁ Ἰωσήφ καί πάλι γίνεται πιστός ὑπήκοος τοῦ Θεοῦ μετά τήν 
ἐπίσκεψη τοῦ ἀγγέλου, ὅταν πέθανε ὁ Ἡρώδης, καί ἀναχωρεῖ ἐξ 
Αἰγύπτου μαζί μέ τό παιδίο καί τήν μητέρα του, μέ σκοπό νά κατοικήσει 
στή Ναζαρέτ. 

 ε) ἡ Παναγία εἶναι τό διακριτικό ἐκεῖνο πρόσωπο, τό ἀφιερωμένο 
στό παιδί της, τόν Κύριο καί Θεό της, πού συνεχῶς ὑπομένει καί σιωπᾶ, 
ἐλεύθερα παραδομένη στό θεῖο θέλημα. 

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, 

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ἔχουμε τό ἀρνητικό, τό δαιμονικό 
πρόσωπο τοῦ Ἡρώδη πού εἶναι τό ἀπόλυτο παράδειγμα πρός ἀποφυγήν. 
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ὅμως, προβάλλονται τά ἀληθινά πρότυπα τῆς 
πίστεως. Ἅς πορευθοῦμε τόν δρόμο πού ἐγκαινιάζει ἡ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Νά ἀποκτήσουμε τήν φρόνηση καί τήν σοφία τῶν Μάγων, τήν 
ταπείνωση, τήν ὑπακοή καί τήν δυναμικότητα τοῦ Ἰωσήφ, τήν πίστη, τήν 
διακριτικότητα, τήν προσευχητική σιωπή καί τήν παράδοση τῆς Παναγίας 
στό θεῖο θέλημα. Ἀμήν.  

 

π. Σέργιος Μαρνέλλος 


