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Πανηί ηῷ πληπώμαηι  

ηῆρ καηά ιζάνιον καί ιάηιζηαν Ἐκκληζίαρ 

 

Ἀδελθοί πποζθιλέζηαηοι καί παιδιά μος ἀγαπημένα 

Υπιζηόρ γεννᾶηαι, δοξάζαηε! 

 
 

Αὐηό ηό κήλπκα θαί αὐηή ηήλ πξόζθιεζε ἀπεπζύλεη ζέ κᾶο ἡ 

θθιεζία καο κέ ηό ζηόκα ηνῦ ἱεξνῦ ὑκλσδνῦ, αὐηή ηή κεγάιε ἡκέξα 

θαί ηή κεγάιε ἑνξηή ηῶλ Φξηζηνπγέλλσλ. 

Καί πξῶηα ηό κήλπκα: Υπιζηόρ γεννᾶηαι 

Πνηόο ὅκσο εἶλαη ὁ Φξηζηόο πνύ γελλᾶηαη; 

Γἶλαη ὁ Θεόο, ὁ Μνλνγελήο Υἱόο θαί Λόγνο ηνῦ Θενῦ πνύ γηά κᾶο 

ηνύο ἀλζξώπνπο θαί γηά ηή δηθή καο ηή ζσηεξία γίλεηαη ἄλζξσπνο. 

Γἶλαη θεῖλνο πνύ εἶπε θαί δεκηνπξγήζεθαλ ηά πάληα, Αὐηόο πνύ 

δηέηαμε θαί θηίζζεθαλ. 

Αὐηόο εἰο ηό Ὄλνκα ηνῦ ὁπνίνπ ζηεξεώζεθαλ νἱ νὐξαλνί θαί 

ζεκειηώζεθε ἡ γῆ. 

Γἶλαη Αὐηόο ηνῦ ὁπνίνπ νἱ νὐξαλνί ἀθαηάπαπζηα δηεγνῦληαη ηήλ 

δόμαλ θαί ηά ἔξγα ηῶλ ρεηξῶλ Τνπ ἀλαγγέιιεη ηό ζηεξέσκα. 

 

Αὐηόο ινηπόλ ηώξα ὁ ὑςειόο Θεόο θαλεξώλεηαη ζηή γῆ 

ηαπεηλόο ἄλζξσπνο, πξνθεηκέλνπ λά ἀλεβάζεη θαί πάιη ζηό ὕςνο ηῆο 

ζεόηεηνο ηόλ πεπησθόηα ἄλζξσπν. Σηό γεκᾶην ἀπνξία ἐξώηεκα ηνῦ 

ἱεξνῦ ὑκλσδνῦ: «ὁ ἀσώπηηορ πανηί πῶρ ἐσωπήθη ἐν γαζηπί; ὁ ἐν 

κόλποιρ ηοῦ Παηπόρ, πῶρ ἐν ἀγκάλαιρ ηῆρ μηηπόρ», ἡ ἀπάληεζε 

εἶλαη: «πάνηωρ ὡρ οἶδεν, ὡρ ἠθέληζε καί ὡρ ηὐδόκηζεν». Ὁ Θεόο 



ιπγίδεη ηνύο νὐξαλνύο θαί θαηεβαίλεη ζηή γῆ θαί αὐηή ἡ θίλεζε εἶλαη 

ἔξγν ηῆο Σνθίαο Τνπ θαί ηῆο ζειήζεσο Τνπ, θαί ηῆο ἀγάπεο Τνπ.  

 

Μέ ηή ζάξθσζε ηνῦ Υἱνῦ θαί Λόγνπ ηνῦ Θενῦ ζηά ἄρξαληα 

ζπιάρλα ηῆο Παλαγίαο ἡ γεκάηε θζνξά θαί ζάλαην ἀλζξώπηλε θύζε 

ζά κπνιηαζηεῖ κέ ηό ζετθό κπόιη. Ἔηζη ἡ ἀλάζηαζε ηνῦ Φξηζηνῦ 

ἀξγόηεξα ζά ζεκαίλεη ὅηη ηό  κπόιη ἔπηαζε, ἡ δσή λίθεζε ηό ζάλαην, ὁ 

ἄλζξσπνο ἔγηλε ζείαο θύζεσο θνηλσλόο. 

 Ὁ ἄγγεινο εὐαγγειίδεηαη ζηόλ θόζκν ραξά κεγάιε θαί ἡ κεγάιε 

ραξά εἶλαη ὅηη «ἐηέσθη ἡμῖν ζήμεπον ωηήπ», ὅηη γελλήζεθε γηά κᾶο 

ζήκεξα Σσηήξαο. 

 Ὁ Φξηζηόο εἶλαη Σσηήξαο ὄρη κέ θάηη πνύ θάλεη, ἀιιά κέ αὐηό 

πνύ εἶλαη. Σέλειορ Θεόρ καί ηέλειορ Ἄνθπωπορ. Μέ κία ιέμε 

Θεάνθπωπορ θαί ηήλ ἴδηα ζηηγκή ἀξρεγόο θαί γελάξρεο κηᾶο λέαο 

ἀλζξσπόηεηνο, ηῆο θθιεζίαο. Σηό πξόζσπν ηνῦ Φξηζηνῦ ἑλώζεθε 

ηό θηηζηό κέ ηό ἄθηηζην, ἡ δηθή καο ζλεηόηεηα κέ ηήλ αἰώληα δσή ηνῦ 

Φξηζηνῦ θαί ληθήζεθε ὁ δηθόο καο ζάλαηνο. 

  

 Τά Φξηζηνύγελλα, ινηπόλ, εἶλαη ἡ κεγάιε καο γηνξηή, ἡ κεγάιε 

καο ραξά. Τώξα κέ ηό κπζηήξην ηνῦ Βαπηίζκαηόο καο κπνιηαδόκαζηε 

θαί ἐκεῖο κέ ηή ζεηξά καο ζηό Σῶκα ηνῦ Φξηζηνῦ, θνηλσλνῦκε κέ ηή 

δηθή Τνπ δσή θαί γηλόκαζηε θαί ἐκεῖο θαηά ράξηλ ζεάλζξσπνη. 

 Αὐηό, ινηπόλ, εἶλαη ηό κεγάιν κήλπκα, αὐηό εἶλαη ηό κεγάιν ηῆο 

εὐζεβείαο Μπζηήξηνλ ὅηη «ὁ Θεόρ ἐθανεπώθη ἐν ζαπκί». 

 Καί κεηά ηό κήλπκα ἡ πξόζθιεζε: Δοξάζαηε! 

 Υπιζηόρ γεννᾶηαι, δοξάζαηε! 

 Ἡ πξόζθιεζε λά δνμάζνπκε θαί λά δνμάδνπκε ηό Θεό γηά ηήλ 

ἀγάπε Τνπ, πνύ Τόλ ὁδήγεζε ζηήλ θέλσζή Τνπ, ζηήλ λαλζξώπεζή 

Τνπ, ζηή δηθή καο Σσηεξία. θεῖλνο ἔγηλε ἄλζξσπνο γηά λά γίλνπκε 

ἐκεῖο Θενί. Δέ ζηέθεηαη καθξπά καο, κᾶο ζέιεη θνηλσλνύο ηῆο δηθῆο 

Τνπ δσῆο θαί ηῆο δηθῆο Τνπ δόμαο. Ἡ δσή καο ὁιόθιεξε ζά πξέπεη λά 

εἶλαη κηά δηαξθήο εὐραξηζηία, κηά δηαξθήο δνμνινγία, λά δνμάδνπκε ηό 

Θεό «ἐν ηῷ ζώμαηι ἡμῶν καί ἐν ηῷ πνεύμαηι ἡμῶν» ἡ δσή καο 

ὁιόθιεξε ζά πξέπεη λά εἶλαη κηά δηαξθήο παξακνλή ζηήλ θθιεζία, 

κηά δηαξθήο ηήξεζε ηνῦ ζειήκαηνο ὥζηε ὅινη «ἐν ἑνί ζηόμαηι καί 



μιᾶ καπδία νά δοξάζοςμε ηό πάνηιμον καί μεγαλοππεπέρ ὄνομά 

Σος». 

 

 νξηάδνπκε ἐθέηνο ηά Φξηζηνύγελλα ζέ δύζθνιεο ἡκέξεο πνύ 

θαζεκεξηλά γίλνληαη δπζθνιόηεξεο θαί ἀπεηινῦλ θαί αὐηήλ ηήλ 

ἐπηβίσζε ηνῦ ἀλζξώπνπ. 

 νξηάδνπκε ηήλ Γέλλεζε ηνῦ Φξηζηνῦ ζέ κηά ἐπνρή πνύ θάπνηνη 

ἀπεηινῦλ λά ἀθαλίζνπλ ηό Πξόζσπό Τνπ ἀπό ηῆο Γῆο. 

 νξηάδνπκε ηήλ Γέλλεζε ηνῦ Φξηζηνῦ, ηνῦ κόλνπ πνύ εἶλαη ἡ 

εἰξήλε ἡκῶλ, ζἐ κηά ἐπνρή πνύ νἱ πόιεκνη θαί ἡ ἀλζξώπηλε θαθία 

ἔρνπλ γεκίζεη ηόλ θόζκν κέ πόλν, κέ δπζηπρία, κέ πξνζθπγηά πνύ 

δείρλνπλ μεθάζαξα ὅηη ρσξίο Θεό, ἤ κέ ηή ιαηξεία ςεύηηθσλ ζεῶλ ὁ 

ἄλζξσπνο γίλεηαη δαηκνληθόο. 

 Μέζα ζέ ἕλα ηέηνην θόζκν ὁ Θεόο γηά κηά ἀθόκε θνξά 

ἐπηζθέπηεηαη ηή γῆ καο. 

 Γὔρνκαη ζέ ὅινπο ζαο, πξνζθηιέζηαηνη ἀδειθνί κνπ, θαί παηδηά 

κνπ ἀγαπεκέλα, αὐηή ηήλ ἡκέξα πού ηά ζύμπανηα σαπᾶρ 

πληποῦνηαι γιαηί Υπιζηόρ ἐηέσθη ἐκ ηῆρ Παπθένος, ἡ ραξά ηῶλ 

Φξηζηνπγέλλσλ λά εἶλαη δηαξθήο κέζα ζηήλ δσή ζαο θαί λά ἀπνηειεῖ 

πεγή ἐκπλεύζεσο, δπλάκεσο θαί παξεγνξίαο. 

 

λ ἀγάπε πνιιῇ 

εὐρέηεο πάλησλ ἐλώπηνλ ηῆο Ἁγίαο Φάηλεο 

Ὁ πίζθνπόο ζαο 

 
 

 


