(Από το θαυμάσιο Κοντάκιο του Ρωμανού του Μελωδού στη Γέννηση ).

Οἶκος α΄
Τὴν Ἐδὲμ Βηθλεὲμ * ἤνοιξε, δεῦτε ἴδωμεν·
τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ * ηὕραμεν, δεῦτε λάβωμεν
τὰ τοῦ παραδείσου * ἐντὸς τοῦ σπηλαίου·
ἐκεῖ ἐφάνη * ῥίζα ἀπότιστος * βλαστάνουσα ἄφεσιν,
ἐκεῖ ηὑρέθη * φρέαρ ἀνόρυκτον,
οὗ πιεῖν Δαυὶδ * πρὶν ἐπεθύμησεν·
ἐκεῖ παρθένος * τεκοῦσα βρέφος τὴν δίψαν ἔπαυσεν εὐθὺς*
τὴν τοῦ Ἀδὰμ καὶ τοῦ Δαυίδ·
διὰ τοῦτο πρὸς τοῦτο * ἐπειχθῶμεν ποῦ ἐτέχθη
παιδίον νέον, * ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
Οἶκος α΄ (μετάφραση)

α´. Ἡ Βηθλεὲμ ἄνοιξε τὸν Παράδεισο, ἐλᾶτε νὰ δοῦμε.
τὴν ἀπόλαυσι κρυμμένη βρήκαμε, ἐλᾶτε νὰ πάρουμε
τοῦ παραδείσου τὰ δῶρα μέσα στὸ Σπήλαιο.
ἐκεῖ ἐφανερώθηκε δέντρο Ὑπερφυσικὸ ποὺ προσφέρει ἄφεσι,
ἐκεῖ μέσα εὑρέθηκε πηγάδι ἀχειροποίητο,
ἀπ᾿ ὅπου ὁ Δαβὶδ παλιὰ ἐπιθύμησε νὰ πιῆ.
ἐκεῖ μέσα βρίσκεται Κόρη ποὺ ἐγέννησε Βρέφος
καὶ σταμάτησεν ἀμέσως τὴ δίψα τοῦ Ἀδὰμ καὶ τοῦ Δαβίδ.
γιὰ τοῦτο πρὸς τὸ Σπήλαιο ἂς τρέξουμε, ἐκεῖ ποὺ ἐγεννήθη:
Νέο Παιδί, ὁ Ἄχρονος Θεός.
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ἄγκυρα
Ετοιμασίες για τα Χριστούγεννα...
+π. Συμεών Κραγιόπουλος : Η πνευματική προετοιμασία
για την εορτή των Χριστουγέννων.
Θα αναφερθούμε λίγο στις άγιες αυτές ημέρες οι οποίες ήδη
αρχίζουν, καθώς από αύριο έχουμε τα προεόρτια των
Χριστουγέννων. Είναι ημέρες διακοπών, οι περισσότεροι
αναπαύονται, ταξιδεύουν είναι χρονιάρες μέρες, όπως λένε. Τα
Χριστούγεννα είναι η μητρόπολη, η μητέρα δηλαδή όλων των
εορτών κατά τον ιερό Χρυσόστομο. Αλλά και η Πρωτοχρονιά με την
εορτή του Μεγάλου Βασιλείου και την Περιτομή του Κυρίου, όπως
και τα Θεοφάνεια είναι σ’ όλους μας γνωστές γιορτές. Από μικρά
παιδιά τις ξέρουμε, και λίγο-πολύ όλοι έχουν μια αίσθηση αυτές τις
ημέρες. Το ραδιόφωνο, όσο κι αν θέλει να ξεφύγει, τελικά κι αυτό
κάπως θ’ αναφερθεί -καμιά φορά αρνητικά με τα καλικαντζάρια
κλπ – όπως και ο τύπος, τα περιοδικά και οι τηλεοράσεις.
Και η όλη εμφάνιση μιας πόλεως, καθώς οι δρόμοι στολίζονται
ανάλογα, είναι χριστουγεννιάτικη. Τα καταστήματα κι αυτά –
βέβαια εκμεταλλεύονται τη γιορτή, με απώτερο σκοπό να
πουλήσουν περισσότερα- έχουν κάτι χριστουγεννιάτικο. Έτσι κι
αλλιώς δηλαδή οι πάντες έχουν μια αίσθηση ότι έχουμε διακοπές,
ότι είναι μεγάλες γιορτές, ότι είναι Χριστούγεννα. Βέβαια όλοι
σκέπτονται ότι «να, θα ξεκουραστούμε, να, θα πουλήσουμε
περισσότερα και θα βγάλουμε περισσότερα, θα ψωνίσουμε
περισσότερα, θα κάνουμε δώρα» κλπ. και ενώ μέσα σ’ αυτά τρόπον
τινά χάνεται το πνεύμα των εορτών, χάνεται το πνεύμα της μεγάλης
εορτής της Γεννήσεως του Κυρίου, ωστόσο όμως όλο και κάτι μένει.
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Όλοι λοιπόν από μικρά παιδιά, όπου κι αν πήγαμε, όπου κι αν
βρεθήκαμε, όποιοι κι αν είμαστε, λίγο-πολύ έχουμε αίσθηση αυτές
τις ημέρες ότι είναι γιορτές, μεγάλες γιορτές, είναι διακοπές, και
συγκεκριμένα είναι Χριστούγεννα, είναι Θεοφάνεια. Γι’ αυτό λοιπόν
πρέπει ν’ αναφερθούμε, νομίζω, σ’ αυτές τις γιορτές και μάλιστα να
προσπαθήσουμε έτσι λίγο πιό πρακτικά.
Πρώτα πρώτα και θεωρητικά και πρακτικά εκείνο το οποίο πρέπει
να κάνουμε ο καθένας μας είναι να αρχίσουμε λίγο να σκεπτόμαστε
επάνω στο μεγάλο θέμα των εορτών. Πώς να το κάνουμε; Ο
άνθρωπος έχει σκέψη, έχει νου, είναι λογικό ον. Δεν είναι απλώς
μόνο ότι κινείται με τα πόδια του, ότι κάνει ορισμένα πράγματα με
τα χέρια του. Αλλά κι αν ακόμη κάνει ορισμένα πράγματα
πρακτικά, εάν δεν συμμετέχει και ο νους του ανθρώπου, εάν δεν
συμμετέχει η ψυχή, αν ο άνθρωπος ως λογικό ον, ως ον που έχει
ελευθέρα βούληση, ως ον που έχει αυτοσυνειδησία, δεν δώσει τον
εαυτό του σε κάτι, δεν φθάνει απλώς μόνο να κινηθούν τα χέρια του,
τα πόδια του και να κάνει ορισμένα πράγματα.
Αν ήταν έτσι, ο Χριστός θα ερχόταν στη γη και απλώς θα έκανε
ορισμένα πράγματα, όπως και έκανε. Όμως μίλησε κιόλας, μάλιστα
μίλησε τρία ολόκληρα χρόνια, και είναι αδύνατο να πέρασε μέρα
που να μη μίλησε. Μιλούσε πολύ, πολλές ώρες, έτσι που κουραζόταν
και μαζί του και οι Απόστολοι. Γι’ αυτό έχουμε περιπτώσεις που λέει
στους Αποστόλους: «Ας πάμε σ’ έναν έρημο τόπο λίγο να
ξεκουρασθείτε και να ξαναρθούμε» (Μαρκ. 6, 31).
Πόσα θα είπε ο Κύριος! Και γιατί τα έλεγε όλα αυτά; Τα έλεγε, διότι
απευθυνόταν σε λογικά όντα. Δεν απευθυνόταν σε άλογα όντα,
αλλά απευθυνόταν σε ανθρώπους που έχουν νου, που έχουν σκέψη,
που έχουν λογικό, που έχουν βούληση. Μίλησε στα όρη, στις
πεδιάδες, μίλησε κοντά στη θάλασσα· μίλησε νύχτα, μίλησε ημέρα·
μίλησε σε πολλούς και σε ολιγότερους. Μίλησε σε μεγάλους, μίλησε
σε παιδιά. Μίλησε «εν παραβολαίς,» μίλησε και μετά από τα
θαύματα που έκανε. Μίλησε έτσι που συμπλήρωνε μάλλον τον
παλαιό νόμο δίνοντας τον δικό του τέλειο νόμο.

Μίλησε λοιπόν ο Χριστός, διότι απευθυνόταν σε λογικά όντα και
ήθελε να τον ακούσουν, να τον προσέξουν, να τον καταλάβουν.
Ελέγχει τον λαό, όταν δεν καταλαβαίνει αυτά τα οποία λέει, αλλά
και τους μαθητάς του. Κάποτε τους είπε: «Ακμήν και υμείς ασύνετοι
εστε;» (Ματθ. 15, 16). Είχε πει κάτι, δεν το κατάλαβαν και τον
ρωτούσαν ιδιαίτερα. «Ακόμη και σεις, λέει, ασύνετοι είστε και δεν
καταλάβατε τι θέλω να πω;» Είχε την απαίτηση ο Κύριος όχι μόνο
να τον ακούν, αλλά και να τον καταλαβαίνουν. Βέβαια εφόσον θα
ήθελαν διότι πάντοτε έλεγε: «Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν» .
Έτσι λοιπόν δεν μπορεί κανείς να γιορτάσει τα Χριστούγεννα,
απλώς διότι ακούει τη λέξη Χριστούγεννα ή απλώς που βλέπει τους
ανθρώπους να πάνε και να έρχονται και όλο κάτι να κάνουν. Δεν
μπορεί κανείς να γιορτάσει Χριστούγεννα αληθινά, εάν δεν σκεφθεί
ως λογικό όν: Τί είναι τα Χριστούγεννα; Τί σημαίνει Χριστούγεννα;
Τι είναι αυτή η εορτή των Χριστουγέννων; Τι γιορτάζουμε κατά την
εορτή αυτή;
Γιατί, όπως είναι λάθος το να μην ενδιαφέρεται κανείς καθόλου,
λάθος
επίσης
είναι,
όταν
ενδιαφέρεται
μόνος
του.
Όπως λέμε, ο καθένας διαβάζει και βγάζει τα συμπεράσματά του.
Δεν είναι έτσι εδώ· ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εδώ
πρέπει να υποταχθεί κανείς στο πνεύμα της Εκκλησίας. Αν θέλει.
Αν δεν θέλει, θα ακολουθήσει όποιον δρόμο θέλει. Θέλει να πάει
κοντά στον Χριστό; Να πάει. Δεν θέλει; Να μην πάει. Θέλει να μπει
στην Εκκλησία, να υποταχθεί στην Εκκλησία; Να το κάνει. Δεν
θέλει; Να μην το κάνει……
Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε
Να μελετήσουμε λοιπόν: Τι είναι Χριστούγεννα; Γιατί την επομένη
των Χριστουγέννων έχουμε τη Σύναξη, όπως λέμε, της Παναγίας; Τι
είναι η Περιτομή του Κυρίου; Γιατί γιορτάζουμε την Περιτομή του
Κυρίου; Τι είναι τα Θεοφάνεια; Τι είναι η δεύτερη ημέρα των
Θεοφανείων; Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά;
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