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Ἕνα κάθε µήνα. 
  
 Ἀγαπητοί µου ἐνορίτες, 
 Ἡ ἀναµονή εἶναι ἕνα ἀπό τά πιό συνηθισµένα πράγµατα στή ζωή 
µας. Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά µή βρέθηκε στήν ἀνάγκη νά περιµένει. 
Μπορεῖ νά περιµένουµε νά φᾶµε τό µεσηµεριανό φαγητό ἤ νά περιµένουµε 
τόν ἄνθρωπό µας ἀπό µαρυά ἤ τά ἀποτελέσµατα κάποιων ἐξετάσεων. 
Ὅταν περιµένουµε, ὅµως, κάτι πολύ µεγάλο, κάτι πιό δύσκολο, πιό 
σοβαρό, τότε ἡ ἀναµονή µᾶς παίρνει τή µορφή τῆς ἀγωνίας.   
 Τέτοια ὑπῆρξε ἡ ἀναµονή τῆς πρό Χριστοῦ ἀνθρωπότητος, 
περιµένοντας τό Μεσσία, τόν Λυτρωτή τοῦ κόσµου, αὐτόν πού θά 
ἔφερνε τή λύτρωση ἀπό ὅλα τά δεινά τῶν ἀνθρώπων. Πρώτιστα ἀπ’ τή 
λατρεία τοῦ Σατανᾶ καί τό σφιχταγκάλιασµα τῆς εἰδωλολατρίας κι ἔπειτα 
ἀπ’ τήν ἁµαρτία καί τά πάθη, καί ὅλα τά ἐπακόλουθα. Ὅλοι ἔνοιωθαν ἕνα 
πνευµατικό πνιγµό καί περίµεναν ἀγωνιωδῶς τή λύτρωση. 
 Ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος στήν ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου του, ἀναφέρει 
ἕνα σύνολο ἀπό ὀνόµατα ἀνθρώπων, πού εἶναι πρόγονοι τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν µέ τήν προσµονή τοῦ Μεσσία, ἔχοντας µία 
σιγουριά. Βέβαια, ὑπῆρχε κάποιος λόγος, κάποια αἰτία, πού ὅλοι αὐτοί 
ζοῦσαν, ἔχοντας αὐτό τό ὅραµα τοῦ Μεσσία. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶχε δώσει 
ὑπόσχεση, εἶχε κάνει Διαθήκη ὅτι, κάποτε θά ἐρχόταν πραγµατικά ὁ 
Λυτρωτής τῶν ἀνθρώπων. Καί ἔδωσε αὐτή τήν ὑπόσχεση σέ πολλούς. Κατ’ 
ἀρχήν στούς πρωτοπλάστους, στόν Ἀδάµ καί τήν Εὔα. Ἔπειτα στούς 
µεγάλους καί δικαίους πατριάρχες, τόν Ἀβραάµ, τόν Ἰσαάκ καί τόν Ἰακώβ. 
Στή συνέχεια στούς Προφῆτες τοῦ Ἰσραήλ. Ἀµυδρῶς, ἀκόµη καί σέ ἄλλους 
πολλούς ἐκτός τοῦ Ἰσραήλ. 
 Ἡ προσδοκία αὐτή, τοῦ ἐρχοµοῦ τοῦ Μεσσία, ὑπῆρχε σέ ὅλους τούς 
λαούς τῆς γῆς, ἐπειδή ὅλοι κατάγονται «ἐξ ἑνός αἵµατος», ἀπό τόν Ἀδάµ 
καί τήν Εὔα, καί ὁ κάθε λαός τή διαµόρφωσε ἀνάλογα µέ τήν κοινωνική 
καί πολιτιστική καί θρησκευτική του πορεία. 
Ὅλοι οἱ λαοί µέσα στίς φιλοσοφίες τους, µέσα στίς διάφορες πεποιθήσεις 
τους, ἀκόµη καί στή µυθολογία τους καί στίς θρησκευτικές παραδόσεις 
τους, µιλοῦσαν γιά τόν ἐρχοµό κάποιου Μεσσία, πού θά ἔφερνε τή 
λύτρωση.  
 Χαρακτηριστική ἦταν ἡ προσµονή τοῦ Μεσσία στίς γεννεές τῶν 
προγόνων µας, τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ὁ Αἰσχύλος, ἕνας ἀπό τούς τρεῖς 
µεγάλους τραγικούς ποιητές, στήν τριλογία τοῦ Προµηθέα ἐκφράζει ὅλη τήν 
ἀρχαία ἑλληνική παράδοση, πού περίµενε τόν Μεσσία τοῦ κόσµου, γιά νά 



λυτρώσει ἀπό τά δεσµά ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος, τό ὁποῖο ἐδῶ στήν 
τραγωδία, συµβολίζεται µέ τή µορφή τοῦ Προµηθέα δεσµώτη. 
  Ὁ µεγάλος σοφός, ὁ Σωκράτης, τό ἴδιο πράγµα ὑποδηλώνει, ὅταν 
λέει στούς ἀθηναίους δικαστές ὅτι: «Θά συνεχίσετε νά κοιµᾶστε, ἐκτός 
ἐάν ὁ Θεός ἀποστείλει κάποιον, γιά νά φέρει τή λύτρωση, ἐπειδή 
ἐνδιαφέρεται ἀκόµη γιά σᾶς». Ἐπίσης οἱ Ἀθηναῖοι, ἀνάµεσα στά πολλά 
σεβάσµατα καί ναούς εἶχαν κι ἕνα βωµό ἀφιερωµένο στόν ἄγνωστο Θεό.  
Ποιός ἄλλος ἦταν αὐτός ὁ Θεός, παρά ἐκεῖνος πού περίµεναν νά τούς 
λυτρώσει;  
  Καί ἄλλοι λαοί, ὅπως οἱ Ρωµαῖοι, οἱ Ἰνδοί, οἱ Κινέζοι, οἱ Μάγια 
καί ἄλλοι, ὅπως φαίνεται ἀπό τά γραπτά µνηµεῖα τους, περίµεναν ἕνα 
λυτρωτή, κάποιον Μεσσία. 
 Ἐκεῖνοι ὅµως πού περιέγραψαν µέ ἐνάργεια καί µέ ἱστορική 
ἀκρίβεια τόν ἐρχοµό τοῦ Μεσσία Χριστοῦ, ἦταν οἱ προφῆτες τῆς Παλαίας 
Διαθήκης. Ἕνας ἀπ’ αὐτούς, ὁ Ἠσαΐας, ὁ ὁποῖος ὀνοµάζεται καί 
«πέµπτος εὐαγγελιστής», ἔζησε περί τό 800 πρό Χριστοῦ, αὐτός 
προφήτεψε µέ καταπληκτική ἀκρίβεια τό γεγονός καί τόν τρόπο τῆς 
γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. «Ἰδού, ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται 
υἱόν καί καλέσουσι τό ὄνοµα αὐτοῦ Ἐµµανουήλ».  Ησ. Ζ΄ (14) 
Ἐµµανουήλ ἑρµηνεύεται, «µαζί µας εἶναι ὁ Θεός». 
  Ἕνας ἄλλος προφήτης, ὁ Μιχαίας, προφητεύει τόν τόπο τῆς 
γεννήσεως, πού θά εἶναι ἡ Βηθλεέµ. Ὁ Δανιήλ, ὁ προφήτης, προφητευεῖ 
ἀκριβῶς τό ἔτος τῆς γεννήσεως τοῦ Μεσσίου. Καί ἄλλοι προφῆτες 
ἀναφέρουν ἄλλες λεπτοµέρειες. 
  Πραγµατικά, ἀγαπητοί µου, ὁ Θεός ἦρθε στή γῆ! Ἐνανθρώπησε! 
Οἱ προφητεῖες ἐκπληρώθηκαν! Ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν ἔγινε 
πραγµατικότητα!  
  Στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς πρίν τά Χριστούγεννα 
βλέπουµε τόν Ἰησοῦ Χριστό, τό Μεσσία νά προσλαµβάνει τήν ἀνθρώπινη 
φύση ἀπό ἕνα γενεαλογικό δένδρο, πού ἀποτελεῖται ὄχι ἀπό εὐσεβεῖς καί 
δικαίους µόνο, ἀλλά καί ἀπό πολύ ἁµαρτωλούς προγόνους. Ἄν ὁ 
Εὐαγγελιστής Ματθαῖος θά ἤθελε νά ὡραιοποιήσει τήν καταγωγή τοῦ 
Χριστοῦ, δέν θά κατέγραφε σ’ αὐτόν τόν µακρύ κατάλογο πρόσωπα, πού θά 
τόν ντροπιάζουν. Ἡ τοποθέτηση, ὅµως, αὐτῶν τῶν ὀνοµάτων ἔχει τό λόγο, 
ἔχει τή σηµασία. Δείχνει ὅτι, ὁ Ἰησοῦς ἦρθε νά σώσει ἀκόµη καί τούς πιό 
ἁµαρτωλούς. Γράφει ἕνας ἑρµηνευτής, ὁ Εὐθύµιος Ζιγαβηνός: «Ὁ 
Χριστός ἦλθε ὡς ἰατρός, δέν ἦλθε ὡς κριτής», καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστοµος, «Γι’ αὐτό ἦρθε, ὁ Χριστός, ὄχι γιά νά ἀποφύγει τά δικά 
µας πάθη, ἀλλά νά τά ἐξουδετερώσει, νά τά καταστρέψει…» 
  Ἐπίσης, θέλει νά δείξει ὅτι, ὁ Θεός ὅταν ὑπόσχεται κάτι, κανένα 
ἐµπόδιο δέν µπορεῖ νά σταθεῖ δυνατό. Ὁ Θεός ὑποσχέθηκε τήν 
ἐνανθρώπηση καί τήν κάνει πραγµατικότητα. Οὔτε ξένη ἐνθικότητα, 



οὔτε ἁµαρτωλή ζωή, οὔτε ὁτιδήποτε ἄλλο µπορεῖ νά ὑπάρξει, ὥστε νά 
καταστεῖ ἐµπόδιο, νά µήν ἔλθει ὁ Σωτήρας τοῦ κόσµου, ὁ Χριστός!             
  Ἀπό τό ἄλλο µέρος, ἡ ἄσπορη σύλληψή του καί ἡ ὑπερφυσική 
γέννησή του ἀπό τήν Παρθένα Μαρία, τή Θεοτόκο, δείχνει ὅτι ὁ 
Χριστός εἶναι ὑπεράνω φυλῶν καί τάξεων καί διακρίσεων. Εἶναι ἐξ 
ἴσου λυτρωτής καί τῶν µαύρων καί τῶν λευκῶν, καί τῶν πτωχῶν καί 
τῶν πλουσίων, καί τῶν ἐνδόξων καί τῶν ἄδοξων, καί τῶν µορφωµένων 
καί τῶν ἀµορφώτων. Εἶναι λυτρωτής πάντων τῶν ἀνθρώπων. 
  Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,  
 ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, πού ἀποτελοῦσε τήν προσδοκία ὁλόκληρης 
της ἀνθρωπότητας, πραγµατοποιήθηκε!  
 Ὁ Θεός φάνηκε ἀληθινός! 
 Οἱ προφητεῖες ἐκπληρώθηκαν!  
 Ἡ ἐνανθρώπηση γίνεται ἡ βάση τῆς λυτρώσεώς µας!  
 Ἡ κορυφή της φτάνει στό Σταυρό καί στήν Ἀνάσταση!  
  Ἄν ὁ Θεός Λόγος δέν ἐνανθρώπιζε, δέν γεννιόταν ὡς ἄνθρωπος 
ἀληθινός, οὔτε θά σταυρωνόταν, οὔτε θά ἀνασταίνονταν, οὔτε ἐµεῖς θά 
εἴχαµε τή λύτρωση καί τή σωτηρία. 
  Δόξα τῷ Θεῶ, ὅλα αὐτά συνέβησαν καί ἀποτελοῦν, ὄχι ἐλαφρά, 
κούφια λόγια, ἀλλά πραγµατικά, ἱστορικά γεγονότα. 
  Ἀγαπητοί µου, ἡ Ἐκκλησία µας θά ἑορτάσει καί πάλι τό γεγονός τῆς 
γεννήσεως τοῦ Λυτρωτῆ τῶν ἀνθρώπων. Ἄς ἐντρυφήσουµε στό γεγονός τῆς 
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μήν 
περιµένουµε τά Χριστούγεννα κατά ἕνα κοσµικό τρόπο, νά φᾶµε, νά 
πιοῦµε, νά γλεντήσουµε, νά ἁµαρτήσουµε. Ἀκόµη περισσότερο, µή 
σταθοῦµε ἀδιάφορα πρός τόν Σωτήρα µας. 
  Νά περιµένουµε τά Χριστούγεννα κατά ἕνα πνευµατικό τρόπο. Νά 
προσµένουµε µέ λαχτάρα τήν ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν µας, τή λύτρωση ἀπ’ τά 
πάθη µας, τήν πνευµατική µας ἀναγέννηση. 
  Νά λαχταροῦµε τήν ὥρα πού θά ἔλθει ὁ Χριστός, γιά νά γεννηθεῖ 
καί νά παραµείνει µέσα στήν καρδιά µας!                              

Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία, γιά πνευµατικά Χριστούγεννα 
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου 

 


