ΣΤΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Οµιλία Β΄, Ιωάννου Χρυσοστόµου Ἑλληνική Πατρολογία, τ. 56, σσ. 386394)
«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε...»
1. Βλέπω παράξενο και παράδοξο μυστήριο. Βοσκοί αντί να παίζουν με τις
φλογέρες τους κάποιο μελωδικό τραγούδι, ψάλλουν ουράνιο ύμνο και γεμί
ζουν με τους ήχους τους τα αυτιά μου. Ψάλλουν άγγελοι και ανυμνούν αρ
χάγγελοι, υμνούν τα Χερουβείμ και δοξολογούν τα Σεραφείμ. Όλοι πανη
γυρίζουν γιατί βλέπουν το Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς.
Βλέπουν εκείνο που είναι πάνω στον ουρανό, να βρίσκεται πάνω στη γη
λόγω της οικονομίας του για τον άνθρωπο, και τον ανθρωπο που είναι στη
γη, να βρίσκεται ψηλά στον ουρανό εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού.
Σήμερα η μικρή Βηθλεέμ έγινε όμοια με τον ουρανό, αφού εμφανίστηκαν
σ’αυτήν αντί για αστέρια άγγελοι που ανυμνούν το Θεό, και δέχτηκε με
τρόπο θαυμαστό στο χώρο της όχι το φυσικό ήλιο, αλλά τον Ήλιο της δι
καιοσύνης. Και μη ζητάς να μάθεις πώς έγινε αυτό. Γιατί εκεί όπου εκδη
λώνεται η θέληση του Θεού, νικώνται οι φυσικοί νόμοι. Θέλησε λοιπόν ο
Θεός, μπόρεσε, κατέβηκε από τους ουρανούς και έσωσε τον άνθρωπο,
γιατί τα πάντα υπακούουν στο Θεό. Σήμερα γεννιέται ο αιώνιος και
γίνεται εκείνο που δεν ήταν. Ενώ δηλαδή ήταν Θεός γίνεται άνθρωπος,
χωρίς να παύσει να είναι Θεός. Δεν έχασε δηλαδή τις θεϊκές του ικανό
τητες για να γίνει άνθρωπος, ούτε πάλι άλλαξε και από άνθρωπος έγινε
Θεός. Αλλά ενώ ήταν Θεός Λόγος, χωρίς να πάθει τίποτε, προσέλαβε την
ανθρώπινη σάρκα, και η θεία φύση παρέμεινε αμετάβλητη…».
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ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων, που γιορ
τάζουμε γιά μιά ἀκόμα φορά, ὁλόκληρη ἡ
οἰκουμένη μέ λαμπρότητα, εἶναι πλούσια
ἀπό θαυμάσιους ὕμνους γραμμένους ἀπό
σπουδαίους ὑμνογράφους, οἱ ὁποῖοι μέ τούς
ὕμνους ἐγκωμίασαν μέ ἐπιτυχία τό μεγάλο
καί ἀπερινόητο γεγονός τῆς Θείας Ἐναν
θρώπησης. Θα δώσουμε ἐδώ σύντομα μιά
περιγραφή τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῶν Χρι
στουγέννων, σάν μιά εἰσαγωγή τῶν πιστῶν
στή μεγάλη καί σωτήρια αὐτή ἑορτή.
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ
Ἡ ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν, πού τελεῖται τήν παραμονή τῆς
γιορτῆς στολίζεται μέ τά περίφημα ἰδιόμελα τροπάρια τῆς Α΄ Ὥρας:
"Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου, εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη...", "Νῦν ἡ προφητική πρόρ
ρησις πληρωθῆναι ἐπείγεται..." καί τό θαυμάσιο δοξαστικό "Τάδε λέγει
Ἰωσήφ πρός τήν Παρθένον...", τά ὁποῖα εἰσάγουν τούς πιστούς στό
"ξένο" μυστήριο τῆς Θείας Ἐνανθρώπησης. Καταπληκτικό εἶναι τό δοξα
στικό τῶν τροπαρίων τῆς ΣΤ΄ Ὥρας "Δεῦτε, χριστοφόροι λαοί, κατί
δωμεν θαῦμα, πᾶσαν ἔννοιαν ἐκπλῆττον καί συνέχον...", τό ὁποῖο καλεῖ
τούς πιστούς νά πλησιάσουν καί νά ἰδοῦν τό μεγάλο θαῦμα τῆς ἐνσάρ
κωσης τοῦ Θεοῦ. Ὑπέροχο εἶναι ἐπίσης καί τό δοξαστικό τῶν τροπαρίων
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τῆς Θ΄ Ὥρας "Σήμερον γεννᾶται ἐκ παρθένου ὁ δρακί τήν πᾶσαν ἔχων
κτίσιν...", τό ὁποῖο μοιάζει καί ψάλλεται σάν τό γνωστό δοξαστικό τῆς
ἀκολουθίας τῆς Μ. Παρασκευῆς "Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου..."
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Στόν Ἑσπερινό τῆς γιορτῆς σπουδαία εἶναι τά στιχηρά τροπάρια μέ
ἀποκορύφωμα τό καταπληκτικό δοξαστικό, ποίημα τῆς μεγάλης βυζαν
τινῆς ποιήτριας ἁγίας Κασσιανῆς, "Αὐγούστου μοναρχήσαντος ἐπί τῆς
γῆς...", στό ὁποῖο γίνεται σύγκριση τῆς ἐγκόσμιας βασιλείας μέ τή
βασιλεία τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ. Ὑπέροχα εἶναι καί τά ἀπόστιχα
καί ἰδιαίτερα τό δοξαστικό "Εὐφράνθητι Ἰερουσαλήμ καί πανηγυρίσατε,
πάντες...", ἕνα ὑπέροχο ποίημα, ἐνθουσιώδης ὕμνος στή μεγάλη δωρεά
καί τά ἀποτελέσματα τῆς ἐνσάρκωσης τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
Στήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, τό πρωΐ τῶν Χριστουγέννων, ἀξιο
σημείωτα εἶναι τά τροπάρια πού λέγονται καθίσματα, "Δεῦτε ἴδωμεν
πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός...", "Τί θαυμάζεις Μαριάμ...", "Ὁ ἀχώ
ρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί...", τροπάρια μέ ὑψηλή θεολο γική
καί ποιητική ἀξία, τά ὁποῖα ἔχουν σκοπό νά εἰσάγουν τούς πιστούς στό
νόημα τῶν Χριστουγέννων. Πάνω ἀπ' ὅλα οἱ δύο κανόνες τῆς ἑορτῆς
"Χριστός γεννᾶται δοξάσατε...", ποίημα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Μελωδοῦ
καί "Ἔσωσε λαόν θαυματουργών δεσπότης...", ποίημα τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀποτελοῦν τά τελειότερα δείγματα τῆς
ἐκκλησιαστικῆς μας ποίησης. Τό ἱερό δόγμα ἀποδίδεται στούς δύο
αὐτούς θεσπεσίους κανόνες, κατά τρόπο τέλειο. Τό Κοντάκιο "Ἡ Παρθέ
νος σήμερον..." ποίημα τοῦ κορυφαίου ποιητή τῶν κοντακίων Ρωμανοῦ
τοῦ Μελωδοῦ, εἶναι ἰδιαίτερα δημοφιλές. Καταπληκτικός εἶναι ἐπίσης ὁ
εἱρμός τῆς Θ΄ Ὠδῆς "Μεγάλυνον ψυχή μου... Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί
παράδοξον...", ἐκφράζοντας τό θαυμασμό τῶν πιστῶν μπροστά στό
μεγάλο μυστήριο τῆς Γέννησης τοῦ Θεανθρώπου, καί τή συνεργασία
ὁλοκλήρου τῆς ἐμψύχου καί ἀψύχου δημιουργίας γιά νά
πραγματοποιηθεῖ τό σωτήριο αὐτό γεγονός. Ἀπό τά τροπάρια τῶν
αἴνων ξεχωρίζουμε τό "Εὐφραίνεσθε, δίκαιοι, οὐρανοί ἀγαλλιάσθε...", τό

ὁποῖο καλεῖ τούς πιστούς νά γευθοῦν τή χαρά πού προκαλεῖ ἡ ἀνατολή
της ἐν τῷ σαρκωμένω Λόγω σωτηρίας. Καταπληκτικό εἶναι ἐπίσης τό
δοξαστικό τῶν αἴνων "Ὅτε ὁ καιρός τῆς ἐπί γῆς παρουσίας σου...", τό
ὁποῖο κάνει λόγο γιά τίς συνθῆκες τῆς γεννήσεως τοῦ Θείου Βρέφους. Ἡ
βασιλεία τοῦ Ρωμαίου Καίσαρα καί τό δόγμα ἀπογραφῆς εἶναι
κακέκτυπες εἰκόνες τοῦ γεννηθέντος Βασιλέως τῶν Βασιλέων Χριστοῦ
καί τῆς νέας πολιτογράφησης τῶν ἀνθρώπων στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Τέλος τό θεοτοκίο "Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Βηθλεέμ γεννᾶται ἐκ
παρθένου..." καλεῖ τίς οὐράνιες ἀγγελικές δυνάμεις νά συνεορτάσουν
μέ τούς ἀνθρώπους τό κοσμοσωτήριο γεγονός.
(Ἀναστασίου Ἀρχιεπισκόπου Tιράνων, Ἀλβανίας)
Σ᾽ αυτή την ομιχλώδη και πνιγηρή ατμόσφαιρα, η εορτή των Χριστου
γέννων έρχεται να προσφέρει παρήγορο φως. Να βεβαιώσει ότι ο Υιός
του Θεού έγινε άνθρωπος για να μείνει εσαεί “μεθ᾽ ἡμῶν”. Ο Θεός δεν
μας εγκαταλείπει, έστω και αν συχνά Τον λησμονούμε και συμπερι
φερόμαστε σαν να μην υπάρχει. Ο Χριστός καταργεί, με τρόπους θαυμα
στούς, τα ανθρωπίνως αδύνατα. “Ὅτι οὐκ ἀδυνατίσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν
ῥῆμα” (Λουκ. 1:37). Δεν είναι όμως “ο από μηχανής θεός” της αρχαίας
τραγωδίας. Σέβεται την ελευθερία μας και αναμένει και από εμάς να
χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει χαρίσει στην ανθρώπινη
φύση μας. Υπάρχουν πολλά που συνήθως ονομάζουμε “αδύνατα”, τα
οποία καλούμαστε με τη χάρη Του να υπερβούμε. Αρχίζοντας από τα
άμεσα και προσωπικά. Εκ πρώτης ὄψεως, μοιάζει σχεδόν αδύνατο να
απαλλαγούμε από τα πάθη μας, τη φιλαυτία, την πλεονεξία, τη
φιληδονία, την τάση να λέμε ψέμματα, να αδιαφορούμε για τη δικαιο
σύνη, τη νομιμότητα, την αλληλεγγύη.
Ακόμη, παράλληλα, δηλώνουμε ότι μας είναι “αδύνατο” να αναλάβου
με, για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, πρωτοβουλίες που απαιτούν
θυσίες…
Εύχομαι εκ καρδίας, η πεποίθηση αυτή να δυναμώσει μέσα μας κατά
την εορταστική αυτή περίοδο, να μας παρηγορεί και να μας στηρίζει στο
έτος που έρχεται. Ευλογηµένα Χριστούγεννα».
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