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Ἕλα θάζε κήλα. 
   

 Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο, 

 

 Ἡ Ἁγία καο θθιεζία θαηά ηό κήλα Δεθέκβξην γηνξηάδεη παλεγπξηθά 

θαί κέ πεξηζζή ραξά ηό κέγηζην ηῶλ κπζηεξίσλ ηνῦ Ἁγίνπ Σξηαδηθνῦ 

Θενῦ. Τήλ ἐλ ζαξθί θαλέξσζε ζηόλ θόζκν ηνῦ Υἱνῦ ηνῦ Θενῦ, ηήλ 

γέλλεζε ηνῦ Ἰεζνῦ Φξηζηνῦ.   

ξρόκελνο ὁ Ἰεζνῦο Υξηζηόο κέζα ζηά ζθνηάδηα ηνῦ θόζκνπ, ζέιεη 

λά δώζεη ηή καξηπξία πεξί ηνῦ ἀιεζηλνῦ Θενῦ, πεξί ηνῦ ἀλζξώπνπ θαί 

πεξί ηῆο θύζεσο. άλ δέλ ἐξρόηαλ, ζά βαζίιεπε παληνῦ ηό ζθνηάδη ηνῦ 

ςεύδνπο θαί ηῆο ἀκάζεηαο. Ὁ Ἰεζνῦο ἔξρεηαη ὅπσο ὁ ἥιηνο, θαί 

ἀπνθαιύπηεη ὅια ἐθεῖλα, πνύ δέλ κπνξνῦζαλ νἱ ἄλζξσπνη λά 

ἀλαθαιύςνπλ. Οἱ ἄλζξσπνη κέρξη ἐθεῖλα ηά ρξόληα δνῦζαλ ηό ιάζνο, 

βίσλαλ ηό ςεῦδνο, πνξεύνληαλ πξόο ηήλ θαηαζηξνθή. 

 Ὅηαλ, κεηά ἀπό ρξόληα, ζά ξσηήζεη ὁ Πηιάηνο ηόλ Ἰεζνῦ, «εἶζαη 

Βαζηιηάο;» ὁ Ἰεζνῦο ζά ἀπαληήζεη: «εἶκαη» θαί «γη’ αὐηό γελλήζεθα θαί 

ἦξζα ζηόλ θόζκν, γηά λά δώζσ ηή καξηπξία γηά ηήλ ἀιήζεηα. Καί ὁ 

θαζέλαο πνύ εἶλαη ἀπό ηήλ ἀιήζεηα, ἀπνδέρεηαη ηή δηδαζθαιία κνπ». 

Ηαί πξαγκαηηθά, ὅηαλ θεξύρηεθε ἡ δηδαζθαιία ηνῦ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ ζ’ 

ὁιόθιεξν ηόλ θόζκν, νἱ εὐγεληθέο θαί εὐαίζζεηεο θαί ἀλόζεπηεο ςπρέο 

ηόλ ἀπνδέρηεθαλ θαί ηόλ ἐγθνιπώζεθαλ. Ηαί γέκηζαλ ραξά θαί 

ἀγαιιίαζε θαί καθαξηόηεηα. Ἄθεζαλ ὅια ηά ςεύηηθα, ηά κεδακηλά θαί ηά 

πξόζθαηξα, θαί ἀπέθηεζαλ ὅια ηά ἀιεζηλά, ηά κέγηζηα θαί ηά αἰώληα. 

Ιπόξεζαλ λά ἑλσζνῦλ κέ ηόλ Ἅγην Σξηαδηθό Θεό δηά ηνῦ Ἰεζνῦ Υξηζηνῦ. 

Βξνληνθσλάδεη ὁ Ἰσάλλεο ὁ Γὐαγγειηζηήο: «Ὅζνη δέ ἔιαβνλ Αὐηόλ, 

ἔδσθελ αὐηνῖο ἐμνπζίαλ ηέθλα Θενῦ γελέζζαη, ηνῖο πηζηεύνπζηλ εἰο 

ηό ὄλνκα Αὐηνῦ (Ἰεζνῦ Φξηζηνῦ)». (Ἰσάλ. Α΄ 12)  

Ὁ Ἰεζνῦο Υξηζηόο εἶλαη ὁ κόλνο ὁ ὁπνῖνο κπνξεῖ λά δώζεη ηήλ 

ἀιεζηλή καξηπξία πεξί ηνῦ Θενῦ, θαί ὁ κόλνο πνύ κπνξεῖ λά κᾶο 

θέξεη ζηό Θεό. Γἶπε θάπνηε ζηό Φαξηζαῖν Κηθόδεκν: «Ἀκήλ, Ἀκήλ, ιέγσ 

ζνί, ὅ νἴδακελ ιαινῦκελ θαί ὁ ἑσξάθακελ καξηπξνῦκελ, θαί ηήλ 

καξηπξίαλ ἡκῶλ νὐ ιακβάλεηε». Ηαί δίλεη αὐηή ηή καξηπξία ἐπεηδή 

εἶλαη «ὁ Υἱόο ηνῦ ἀλζξώπνπ, ὁ ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ θαηαβάο, ὁ ὤλ ἐλ ηῷ 

νὐξαλῶ». (Ἰσ. Α΄ 11-13) 



έ κία ἄιιε ζπδήηεζε κέ ηνύο Ἰνπδαίνπο ιέγεη: «γώ ἔρσ καξηπξία 

κεγαιύηεξε ἀπό ηόλ Ἰσάλλε… Τά ἔξγα πνύ θάλσ ἐγώ, αὐηά 

καξηπξνῦλ ὅηη ὁ Παηέξαο κέ ἔζηεηιε». Ηαί ἄιιε κία θνξά ηνύο ιέγεη ὅηη 

«νἱ Ἅγηεο Γξαθέο καξηπξνῦλ γηά κέλα πνηόο εἶκαη»… 

Πνηόο εἶλαη ὁ Ἰεζνῦο; Γἶλαη ἕλα ἐξώηεκα πνύ ηαιαλίδεη ὅινπο ηνύο 

ἀλζξώπνπο, νἱ ὁπνῖνη δέλ ἔρνπλ ηνύο κάξηπξεο θαί ηίο καξηπξίεο, πνύ 

καξηπξνῦλ γηά ηό πνηόο εἶλαη ὁ Ἰεζνῦο. Ηαί ὁ κάξηπξαο αὐηόο εἶλαη 

ὁιόθιεξε ἡ Ἁγία Γξαθή, ἡ ὁπνία βξίζεη ἀπό αὐηνύο ηνύο κάξηπξεο θαί ηίο 

καξηπξίεο ηνπο. 

Ὁ πξῶηνο κάξηπξαο εἶλαη ὁ Θεόο, ὁ ὁπνῖνο ζηήλ ἀξρή ηῆο 

δεκηνπξγίαο ηνῦ ἀλζξώπνπ δίλεη ηή καξηπξία ηνῦ σηῆξνο ηνῦ 

ἀλζξσπίλνπ γέλνπο, ιέγνληαο ὅηη «ζά εἶλαη ἀπόγνλνο ὄρη ηνῦ Ἀδάκ 

ἀιιά ηῆο Γὔαο». (Γέλ. Γ΄ 15)  

ηή ζπλέρεηα ὁ Θεόο ἀπνζηέιιεη πνιινύο πξνθῆηεο, πνύ ὁκηινῦλ 

γηά ηόλ ἐξρόκελν σηήξα ηῶλ ἀλζξώπσλ. Ὁ θαζέλαο ηνπο πξνβάιιεη 

θάπνηα πηπρή ηῆο πξνζσπηθόηεηαο θαί ηῆο δσῆο θαί ηῶλ ἔξγσλ αὐηνῦ 

ηνῦ σηήξα. 

Ὁ Βαξνύρ, ζηό 3ν θεθάιαην ηῆο πξνθεηείαο ηνπ, ιέγεη γηά ηό Θεό 

ὅια ὅζα ἔθαλε ἀπό ηήλ ἀξρή ηῆο δεκηνπξγίαο θαί ζηή ζπλέρεηα 

ὑπνγξακκίδεη: «Μεηά δέ ηαῦηα ἐπί γῆο ὤθζε θαί ηνῖο ἀλζξώπνηο 

ζπλαλεζηξάθε».  

Ὁ πξνθήηεο Μηραίαο πξνθεηεύεη ὅηη, «ζά γελλεζεῖ ὁ Σσηήξαο 

ζηήλ πόιε Βεζιεέκ». (Γ΄ 2) 

Ὁ πξνθήηεο Ἠζαΐαο ζεκεηώλεη ὅηη, «ζά γελλεζεῖ ἀπό παξζέλν 

θόξε». (Δ΄ 14) 

Ἄιινη κίιεζαλ γηά ηά ζαύκαηά ηνπ, ἄιινη γηά ηό θήξπγκά ηνπ, ἄιινη 

γηά ηά πάζε ηνπ, ἄιινη γηά ηήλ ἀλάζηαζή ηνπ θαί ηήλ ἀλάιεςε. 

Ὁ πξνθήηεο Δαληήι κᾶο ἀλαθέξεη ἐπαθξηβῶο «ηόλ ρξόλν ηῆο 

ἐιεύζεώο ηνπ». (Θ΄ 24 – 25)  

Ὅηαλ ἦιζε, ὅηαλ γελλήζεθε, ἕλαο ἄγγεινο Κπξίνπ καξηπξεῖ ηήλ 

γέλλεζή ηνπ ζηνύο βνζθνύο, πνύ θύιαγαλ βάξδηεο ηῆο λύρηαο ζηά 

θνπάδηα ηνπο, θαί ηνύο ιέεη: «Σήκεξα, γελλήζεθε ζέ ζᾶο ὁ Σσηήξαο 

ζαο, ἐδῶ ζηήλ πόιε ηνῦ Δαβίδ, ζηήλ Βεζιεέκ. Πεγαίλεηε λά ηόλ 

δεῖηε, εἶλαη ἕλα βξέθνο ζπαξγαλσκέλν κέζα ζέ ἕλα παρλί». Ηαί 

μαθληθά ἐκθαλίζζεθαλ ἕλα πιῆζνο νὐξάληαο ζηξαηηᾶο ἀπό ἀγγέινπο, 

νἱ ὁπνῖνη καξηπξνῦζαλ κέ ηόλ ὕκλν ηνπο, ηόλ ἐξρνκό ηνῦ σηήξα ηῶλ 

πάλησλ, «Δόμα ἐλ ὑςίζηνηο Θεῶ θαί ἐπί γῆο εἰξήλε, ἐλ ἀλζξώπνηο 



εὐδνθία». (Θνπθ. Β΄ 9-15) ηή ζπλέρεηα νἱ πνηκέλεο καξηπξνῦλ ζέ ὅινπο 

ὅζα εἶδαλ θαί ἄθνπζαλ. 

Ὅηαλ μεθηλάεη ηό ἔξγν ηνπ ὁ Ἰεζνῦο, ἔξρεηαη ζηόλ Ἰνξδάλε πνηακό, 

γηά λά βαπηηζζεῖ ἀπό ηόλ Ἰσάλλε. θεῖ δίδεη ηή καξηπξία ηνπ ὁ κέγηζηνο 

ηῶλ πξνθεηῶλ, ὁ Ἰσάλλεο ὁ Πξόδξνκνο θαί Βαπηηζηήο  ηνῦ Ηπξίνπ 

καο, ιέγνληαο ηό θνξπθαῖν: «ἴδε ὁ ἀκλόο ηνῦ Θενῦ, ὁ αἵξσλ ηήλ 

ἁκαξηίαλ ηνῦ θόζκνπ», «θαγώ ἑώξαθα θαί κεκαξηύξεθα ὅηη νὗηνο 

ἐζηίλ ὁ Υἱόο ηνῦ Θενῦ» (Ἰσάλλ. Α΄ 29, 34)        

Ὁ ἴδηνο ὁ Θεόο Παηήξ, θαηά ηήλ βάπηηζε δίδεη ηήλ δηθή ηνπ 

καξηπξία, γηά ηό πνηόο εἶλαη ὁ Ἰεζνῦο. «Οὗηνο ἐζηίλ ὁ Υἱόο κνπ ὁ 

ἀγαπεηόο ἐλ ὧ εὐδόθεζα». (Ιαηζ. Γ΄ 17) 

ηή ζπδήηεζε κέ ηήλ ακαξείηηδα γπλαίθα, ὁ Ἰεζνῦο Φξηζηόο, ὁκηιεῖ 

πνιύ θαζαξά γηά ηόλ ἑαπηό ηνπ, πνηόο εἶλαη. Ὅηαλ ηνῦ ιέεη ἡ γπλαίθα ὅηη, 

«ὅηαλ ζά ’ξζεῖ ὁ Μεζζίαο αὐηόο ζά κᾶο ηά θαλεξώζεη ὅια», ηόηε ηῆο 

ἀπαληᾶ ὁ Ἰεζνῦο θαί ηῆο ιέεη ὅηη, «ἐγώ εἶκαη ὁ Μεζζίαο, ἐγώ πνύ ζνῦ 

ὁκηιῶ». (Ἰσάλλ. Δ΄ 25-26) 

Ηαί ὁ καζεηήο ηνῦ Ἰεζνῦ, ὁ Πέηξνο δίλεη ηήλ καξηπξία γηά ηόλ 

Ἰεζνῦ, ὅπσο ηνῦ ἀπνθαιύπηεη ὁ Θεόο Παηήξ θαί ιέεη ὅηη: «ζύ εἶ ὁ 

Φξηζηόο, ὁ Υἱόο ηνῦ Θενῦ ηνῦ δῶληνο». (Ιαηζ. ΖΣ΄ 16) 

Ηαί ὁ ἀξράγγεινο Γαβξηήι ζηόλ Γὐαγγειηζκό ηῆο Θενηόθνπ θαί ἡ 

ιηζάβεη θαηά ηήλ ζπλάληεζε κέ ηήλ Θενηόθν θαί ὁ Σπκεώλ ὁ 

Θενδόρνο θαί ἡ Ἄλλα ἡ πξνθήηηο θαί ὁ ιεζηήο ἐπάλσ ζηό ζηαπξό θαί ὁ 

Θσκᾶο θαηά ηήλ ἐκθάληζε ηνῦ Ἀλαζηεκέλνπ Ἰεζνῦ θαί ἄιινη πνιινί 

θαηαζέηνπλ ηήλ καξηπξία ηνπο γηά ηόλ Ἰεζνῦ ὅηη, αὐηόο εἶλαη ὁ 

Μεζζίαο, ὁ Φξηζηόο, ὁ Υἱόο ηνῦ Θενῦ, πνύ ἔγηλε ἄλζξσπνο.  

Ὅκσο ηήλ πηό δσληαλή καξηπξία γηά ηόλ Ἰεζνῦ Υξηζηό ηήλ δίλεη ηό 

Ἅγην Πλεῦκα, ηό ηξίην πξόζσπν ηνῦ Ἁγίνπ Τξηαδηθνῦ Θενῦ. Θίγν 

πξίλ ζηαπξσζεῖ θαί ἀλαζηεζεῖ ὁ Ἰεζνῦο ὁκηιεῖ κέ ηνύο καζεηέο ηνπ θαί 

ηνύο ιέεη: «Ὅηαλ ζά ἔιζεη ὁ Παξάθιεηνο, ηό Πλεῦκα ηῆο ἀιεζείαο, 

ηόλ ὁπνῖν ἐγώ ζά ζηείισ θαί ὁ ὁπνῖνο ἐθπνξεύεηαη ἀπό ηόλ Παηέξα, 

ἐθεῖλνο ζά δώζεη ηήλ καξηπξία γηά κέλα». (Ἰσάλλ. ΖΓ΄ 26) Ηαί πνηά ζά 

εἶλαη ἡ καξηπξία ηνῦ Παξαθιήηνπ, ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο; Ὅηη ὁ Ἰεζνῦο 

εἶλαη ὁ Θεόο Λόγνο, ὁ ὁπνῖνο ζαξθώζεθε, ἔγηλε ἄλζξσπνο – 

Θεάλζξσπνο.  

Ἄλ ὁ Ἰεζνῦο ἦηαλ ςεύηεο θαί ζθεηεξηζηήο ηῆο Θείαο θύζεσο, ηόηε ηό 

Ἅγην Πλεῦκα δέλ ζά ἐξρόηαλ νὔηε ζά ἔδηλε αὐηή ηή καξηπξία. Σό Ἅγην 

Πλεῦκα ἦξζε ηήλ ἡκέξα ηῆο Πεληεθνζηῆο, 50 ἡκέξεο κεηά ηήλ Ἀλάζηαζε 

ηνῦ Υξηζηνῦ, 10 ἡκέξεο κεηά ηήλ Ἀλάιεςή ηνπ. Ηαί ὁκηιῶληαο ὁ 



Ἀπόζηνινο Πέηξνο ζηά ζπλεζξνηζκέλα πιήζε ηῶλ ἁπαληαρνῦ ηῆο γῆο 

Ἰνπδαίσλ ιέγεη: «Ἄο γλσξίδεη, ινηπόλ, κέ βεβαηόηεηα ὅιν ηό γέλνο ηῶλ 

Ἰζξαειηηῶλ, ὅηη αὐηόλ ἀθξηβῶο ηόλ Ἰεζνῦ, ηόλ ὁπνῖν ἐζεῖο 

ζηαπξώζαηε, ὁ Θεόο ηόλ ἀλέδεημε Κύξην θαί Φξηζηό (Θεάλζξσπν)». 

(Πξάμ. Β΄ 36) θαί γη’ αὐηό ὁ Ἀπόζηνινο Παῦινο ηνλίδεη ὅηη «νὐδείο 

δύλαηαη εἰπεῖλ Κύξηνλ Ἰεζνῦλ, εἰ κή ἐλ Πλεύκαηη Ἁγίσ». (Α΄ Ηνξηλζ. ΖΒ΄ 

3) Ηαλέλαο δέλ κπνξεῖ λά πεῖ ὅηη ὁ Ἰεζνῦο εἶλαη Ηύξηνο, δειαδή, Θεόο, 

παξά κόλν κέ ηόλ θσηηζκό ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο.  

Σό Ἅγην Πλεῦκα, ινηπόλ, δίλεη ηήλ ηειεπηαία θαί ἀπόιπηε 

καξηπξία ηνῦ πνηόο εἶλαη ὁ Ἰεζνῦο. Εἶλαη ὁ Θεάλζξσπνο, ὁ ὁπνῖνο 

κπνξεῖ λά παξέμεη ηή ζσηεξία ζηνύο ἀλζξώπνπο, ζηνύο ἀγγέινπο, 

ζηή δεκηνπξγία ὁιόθιεξε. 

Αὐηή ηή καξηπξία πξέπεη λά ηήλ πξνζιάβνπκε θαί λά ηήλ 

νἰθεησζνῦκε θαί λά ηήλ κεηαδώζνπκε. Ὁ Ἰεζνῦο Υξηζηόο εἶλαη ὁ 

ζσηήξαο κνπ θαί ὁ ζσηήξαο ζνπ θαί ὁ ζσηήξαο ηῶλ πάλησλ. Ηαί 

αὐηή ηή καξηπξία κᾶο ηήλ δεηᾶ ὁ ἴδηνο ὁ Υξηζηόο, ὅηαλ ιίγε ὥξα πξίλ 

ηήλ ἀλάιεςή ηνπ ζηνύο νὐξαλνύο, ἀπεπζύλεηαη ζηνύο παξόληεο ἐθεῖ θαί 

ηνύο ιέγεη: «ἔζεζζέ κνη κάξηπξεο ἔλ ηε Ἱεξνπζαιήκ θαί ἐλ πάζε ηῆ 

Ἰνπδαία θαί Σακαξεία θαί ἕσο ἐζράησλ ηῆο γῆο». (Πξάμ. Α΄ 8) 

Οἱ Ἅγηνη Ἀπόζηνινη ηνῦην ηόλ ιόγν, ηόλ ἔθαλαλ πξάμε. Ηαί γξάθεη 

ὁ εὐαγγειηζηήο Ἰσάλλεο, ζηήλ θαζνιηθή ηνπ ἐπηζηνιή, «ἡκεῖο 

ηεζεάκεζα θαί καξηπξνῦκελ ὅηη, ὁ Παηήξ ἀπέζηαιθε ηόλ Υἱόλ 

Σσηήξα ηνῦ θόζκνπ». (Α΄ Ἰσ. Δ΄ 14) Ηαί μερύζεθαλ ζ’ ὁιόθιεξε ηήλ 

νἰθνπκέλε, θαί θήξπμαλ παληαρνῦ ηόλ ζσηήξην ηνῦην ιόγν. Ηαί 

θνπίαζαλ, θαί ηαιαηπσξήζεθαλ, θαί ἔδσζαλ, ἀθόκε, θαί ηήλ δσή ηνπο. 

Ὅζνη ηνύο ἄθνπζαλ θαί ηνύο πίζηεςαλ, κεηέθεξαλ θη ἐθεῖλνη αὐηή ηήλ 

ζώδνπζα καξηπξία. 

Ὅινη αὐηνί ἔδσζαλ ηή καξηπξία ηνπο γηά ηόλ Θεάλζξσπν Ἰεζνῦ.  

Κη ἐκεῖο, ὁ θαζέλαο ζηήλ ἐπνρή ηνπ θαί ζηόλ ρῶξν ηνπ, ἔρνπκε 

θαζῆθνλ θαί ὑπνρξέσζε, πνύ πεγάδεη ἀπό ηήλ ἀγάπε ζηόλ Υξηζηό θαί 

ζηνύο ζπλαλζξώπνπο καο, λά ἀπνθηήζνπκε ηό Ἅγην Πλεῦκα θαί λά 

εἴκαζηε κάξηπξεο ηνῦ Φξηζηνῦ, λά δηαθεξύηηνπκε ηήλ ζσηεξηώδε αὐηή 

καξηπξία ὅηη, ὁ Ἰεζνῦο εἶλαη Θεόο θαί ἄλζξσπνο, θαί Σσηήξαο 

πάλησλ. 

 

Γὐρόκελνο, κέ ὅινπο πνύ ἔδσζαλ ηή καξηπξία ηνπο, 

λά δίλνπκε θη ἐκεῖο ηή καξηπξία γηά ηόλ γελλεζέληα Ἰεζνῦ Υξηζηό.  

Ὁ πξσηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Θ. Βαζηιείνπ 


