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H ΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

“Χριστός ἐν πόλει Βηθλεέμ βρεφουργεῖται, τήν ἡμῶν ὡς εὔσπλαχνος
καινουργῶν φύσιν . προθύμως δεῦτε γηγενεῖς τῇ καρδίᾳ ᾆσμα μελῳδόν

ᾄσωμεν τῷ Δεσπότῃ . εἰς αἰῶνας ἐνδόξως γάρ δεδόξασται” 
(Κανόνας τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)

ὉΧριστός στήν πόλη τῆς Βηθλεέμ γεννᾶται ὡς βρέφος, σαρκούμενος
«ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου», καί, ταυτοχρόνως,

καθιστᾶ «καινήν κτίσιν», καινόν ἔργον τήν ἀνθρώπινη φύση μας. Καί ἡ
πρόσκληση τοῦ ὑμνογράφου τῆς Ἐκκλησίας μας πρός ὅλους μας εἶναι ὡς
μοναδική ἀνταπόδοση γιά τήν ἀνακαίνιση τῆς φύσης μας νά μελωδήσουμε μέσα
ἀπό τήν καρδιά μας τόν ὕμνο τῆς Εὐχαριστίας πρός Αὐτόν πού ἀνέλαβε τέτοιο
ἔργο γιά χάρη μας, πρός Αὐτόν πού γίνεται ὁ ἴδιος μυστήριο μέγα γιά τήν
πεπερασμένη λογική μας. 

Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος,
χαρακτηρίζεται ἀπό τήν πατερική θεολογία μας διά τοῦ ὑποστατικοῦ
ἰδιώματος τοῦ Γεννητοῦ. Εἶναι τέλειο γέννημα τοῦ Πατέρα, γέννημα ὅμως ὄχι
κατά θέλησιν, ἀλλά κατά φύσιν. Δέν προῆλθε διότι τό θέλησε ὁ Πατέρας ἀλλά
διότι εἶναι μέσα στήν φύση τοῦ Πατέρα νά γεννᾶ τόν Υἱόν καί μέσα στή φύση
τοῦ Υἱοῦ νά γεννᾶται. Τοῦτο ἀκριβῶς συνιστᾶ τήν διαφορά τοῦ Υἱοῦ ἀπό ὅλα
τά κτίσματα. Εἶναι εἰκόνα καί ὁμοίωση τοῦ Πατέρα – ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι
κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Εἶναι συνάναρχος μέ τόν Πατέρα.
Ὑπάρχει ἀϊδίως, αἰώνια δηλαδή. Δέν εἰσέρχεται κατά τήν θεία Του φύση στόν
χρόνο, δέν ὑπόκειται στόν χρόνο, διότι δέν εἶναι γέννημα τῆς Θείας Ἐνέργειας,
ἀλλά γέννημα τῆς φύσεως, τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὅπως ὁ Πατέρας,
καθώς ὅ,τι εἶναι ἡ Εἰκόνα εἶναι καί τό Εἰκονιζόμενο.
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Ὅπως ἡ ἀκτίνα δέν ἀφαιρεῖ τίποτε ἀπό τό φῶς, καί ὑπάρχει ἐφόσον
ὑπάρχει τό φῶς, ἔτσι καί ὁ Λόγος διαφέρει μέν ἀπό τόν Πατέρα, ἀλλά
προέρχεται ἀπό Αὐτόν, ἔχει ὅ,τι ἔχει ὁ Πατέρας καί εἶναι, δηλαδή ὑπάρχει, μέ
τόν Πατέρα. Ἡ ἑνότητα τοῦ Πατέρα καί τοῦ Υἱοῦ δέν εἶναι ἠθική, ἀλλά
φυσική. Δέν προηγεῖται ὁ Πατέρας καί ἕπεται χρονικά ὁ Ὑἱός, ἀλλά κατά ἕναν
ἀκατάληπτο γιά τήν ἀνθρώπινη λογική τρόπο, συνυπάρχουν. 

«Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί» (Α´ Ἰωάν. 4, 16). Ὁ Θεός εἶναι τέλειος καί πλήρης.
Τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀλληλοπεριχωροῦνται. Τοῦτο σημαίνει ὅτι
βιώνουν ἐν ἐλευθερίᾳ τήν ἀγάπη στήν πληρότητά της. Ἡ πληρότητα τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεῦ δέν μετριέται ποσοτικῶς. Εἶναι τέλεια. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν
ὑπόκειται σέ ὅρια. Ὁ Τριαδικός Θεός, ἐξάλλου, δέν ὑπόκειται σέ καμία ἀνάγκη.
Τά Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν ἀγαπῶνται ἀπό ἀνάγκη, ἀλλά ἀπό
ἐλεύθερη ἐπιλογή. Αὐτό σημαίνει ὅτι εἶναι αὐτάρκη, αὐτεξούσια, ἕτερα-
διαφορετικά πρόσωπα, ἀλλά, ταυτοχρόνως, δέν ἡττῶνται ἀπό τήν αὐτάρκεια,
τήν αὐτεξουσιότητα, τήν ἑτερότητά τους, διότι βιώνουν τίς ἰδιότητες αὐτές στήν
πληρότητά τους. Καί ἡ πληρότητα συνεπάγεται τήν μή ὕπαρξη ὁρίων.
Ἑπομένως, τά πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν ὑπόκεινται στούς ποσοτικούς
νόμους τοῦ κόσμου. Δέν ὑπάρχει ὅριο στήν ἀγάπη, ὅριο στήν ἐλευθερία, ὅριο στή
σχέση. Ἀγαποῦν γιατί ὑπάρχουν, καί ὑπάρχουν γιατί ἀγαποῦν. Αὐτό εἶναι τό
κατεξοχήν μυστήριο κατά τήν φανέρωση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη. 

Γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος; Μήπως γιατί ὁ Τριαδικός Θεός ἤθελε
ὑπάρξεις πού νά Τόν δοξάζουν; Ἀπό τά προηγούμενα φαίνεται καθαρά ὅτι ὁ
κόσμος δέν δημιουργήθηκε γιατί ὁ Θεός εἶχε ἀνάγκη δοξολογίας ἤ εὐχαριστίας.
«Ὁ Πατήρ, δι’ Υἱοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» (Μέγας Ἀθανάσιος) δημιουργεῖ τόν
κόσμο γιατί ἡ ἀγάπη δημιουργεῖ. Καί ἡ δημιουργία δέν ἐξαντλεῖ τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, διότι αὐτή δέν ἔχει ὅρια. Καί ὁ κόσμος δημιουργεῖται «ἐκ τοῦ μή ὄντος
εἰς τό εἶναι» (Θεία Λειτουργία Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου) καί κάθε τι πού
δημιουργεῖται ἔχει ὡς τέλος τῆς ὑπάρξέως του, ὡς «λόγο τοῦ ὄντος» τήν
μετοχή στήν ἀγάπη. Καί εἶναι τοῦτο τό δεύτερο μυστήριο. Ἡ ἀγάπη ὡς
συνέχεια καί ὡς δημιουργία.

Τό τελειότερο ὄν στόν αἰσθητό κόσμο εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
γέννημα τῆς Θείας Ἐνέργειας. Ἡ ὕπαρξή του εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς βουλήσεως
τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τῆς φύσεώς Του. Ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα καί καθ’
ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐπλάσθη γιά νά ἀγαπᾶ. Ἡ ἀγάπη ὅμως
δέν καταργεῖ τήν ἐλευθερία. Καί ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό δικαίωμα νά ἀρνηθεῖ νά
ἀγαπᾶ τόν Δημιουργό Του, νά μετάσχει στήν ἀγάπη Του καί νά ζήσει. Αὐτή εἶναι
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ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου. Τό τρίτο μυστήριο. Ἡ ἐλευθερία τῆς ἀρνήσεως τῆς
ἀγάπης.

Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἀπό τή φύση του Θεός. Θέλει ὅμως νά γίνει θεός, νά
εἶναι θεός. Ὁ Θεός τόν καλεῖ νά κοινωνήσει τήν ἀγάπη στή σχέση μαζί Του. Νά
μήν ἐγκλωβισθεῖ στήν αὐτάρκεια. Νά μήν παγιδευθεῖ στήν ἐγωκεντρική του
ἐπιθυμία νά εἶναι κάτι γιά τόν ὁποῖο δέν τοῦ φθάνει ἡ δυνατότητα τῆς φύσης
του. Νά μήν αὐτοθεοποιηθεῖ, νά μήν γίνει «αὐτείδωλο» (Μέγας Κανών Ἀνδρέου
Κρήτης). Γιατί τότε τόν καταπίνει ἡ ἀγάπη γιά τόν ἑαυτό του καί ὁ ἐγκλωβισμός
στήν αὐτάρκειά του. Γιατί τότε δέν ὑπάρχει «τόπος τῷ καταλύματι» (Λουκ. 2,7),
οὔτε γιά τόν συνάνθρωπο, τόν σύντροφο, τόν ἀδελφό. «Ἀδάμ γέγονεν ὡς εἷ ἐξ
ἡμῶν» (Γέν. 3, 22) λέει ὁ Τριαδικός Θεός μετά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, τήν
ἀποτυχία του νά ἀγαπήσει τόν Θεό πιό πάνω ἀπό τόν ἑαυτό του. Μόνο πού ὁ
ἄνθρωπος δέν ἔγινε κατά φύσιν θεός, διότι δέν μπορεῖ. 

Θάνατος λοιπόν εἶναι ἡ αὐτοθεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἡ ἀποτυχία
του νά βρεῖ τό ἀληθινό νόημα τῆς ἀγάπης, νά μετάσχει στήν πληρότητα τῆς
ἀγάπης. Τό νά ἐγκλωβίζεται ἡ ἀγάπη στήν ποσότητα, τήν αὐτάρκεια, τήν
μερικότητα, τήν ἀποσπασματικότητα. Τό νά λειτουργεῖ ἡ ἀγάπη κυρίως γιά τήν
ἡδονή. Τό νά λειτουργεῖ ἡ ἀγάπη κυρίως γιά τήν διαιώνιση τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους. Τό νά λειτουργεῖ ἡ ἀγάπη μόνο γιά λίγους ἤ γιά πολλούς, ἀλλά ὄχι γιά
ὅλους, καί ἰδίως τούς ἐχθρούς μας. Τό νά λειτουργεῖ ἡ ἀγάπη ὄχι ὡς βασιλεία
τοῦ κόσμου, μέ τήν ἔννοια τῆς φροντίδας, τῆς φύλαξης καί τῆς εὐχαριστιακῆς
χρήσεως τῆς φύσεως, τοῦ περιβάλλοντος, τῆς δημιουργίας, ἀλλά ὡς
ἐκμετάλλευση τοῦ κόσμου. Καί ἡ ἐκμετάλλευση ξεγελᾶ προσωρινά τόν θάνατο,
ἀλλά δέν τόν ὑποτάσσει. Καί ὁ θάνατος εἶναι πνευματική, ὀντολογική
κατάσταση. Βιώνεται στήν ἀποκοπή μας ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν Θεό τῆς
ἀγάπης εἴτε μέ τήν ἄγνοιά μας γιά τήν ὕπαρξή Του εἴτε μέ τήν ἀδιαφορία, τήν
ἀθεΐα, τήν ἀπόρριψη, εἴτε μέ τήν μετατροπή τῆς σχέσης μαζί Του σέ
μερικότητες, ὅπως ἡ ἠθικότητα, ὁ φόβος, ὁ μισθός. Διότι ὅλα αὐτά ξεγελοῦν
προσωρινά τόν θάνατο, ἀλλά δέν τόν ὑποτάσσουν. Τό τέταρτο μυστήριο. Ὁ
θάνατος ὡς ἧττα τῆς ἀγάπης.

Πρός τί, λοιπόν, ἡ ἐνανθρώπηση;
Ἡ πατερική θεολογία (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς) μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος

ἔχει πλασθεῖ γιά νά μετέχει στήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ κατά πληρότητα. Μετέχει
στήν οὐσιοποιό ἐνέργεια, δηλαδή ὑπάρχει. Μετέχει καί στή ζωοποιό ἐνέργεια,
δηλαδή εἶναι ἔμβιος. Μετέχει καί στήν σοφοποιό ἐνέργεια, δηλαδή ὑπάρχει,
ζεῖ καί σοφίζεται, σκέπτεται. Μετέχει, τέλος, καί στήν θεοποιό ἐνέργεια,
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δηλαδή μπορεῖ νά γίνει κατά χάριν θεός. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ὕπαρξή του
καλεῖται ἐλεύθερα νά ἀγαπήσει τόν Θεό και νά θεωθεῖ μέσα ἀπό τήν σχέση
μαζί Του. Ὡστόσο, ὁ ἄνθρωπος, ὅπως καί κάθε ἄλλο ὄν, εἶναι κτιστός, ἐνῶ
μόνο ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι ἄκτιστος. Ὁ κτιστός ἄνθρωπος παλεύει ἀνάμεσα
στήν τελείωσή του, πού εἶναι ἡ κατά χάριν μετοχή του στόν Θεό, καί στόν
μηδενισμό του, πού εἶναι ὁ πνευματικός θάνατος, πού μπορεῖ νά καταστεῖ
αἰώνιος, ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τόν Θεό. 

Ὁ κτιστός ἄνθρωπος ξεγελιέται ἀπό τό κακό, δηλαδή ἐπιλέγει τήν
αὐτοθεοποίηση. Ἡ ἐνσάρκωση-ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ,
πού ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ἡ πατερική θεολογία, δέν ἔχει νά κάνει μέ
τό προπατορικό ἁμάρτημα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἦταν στό σχέδιο τῆς Θείας
Οἰκονομίας, πρό καταβολῆς κόσμου. Εἶναι ἡ πρόσληψη ἀπό τόν Θεό τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ ὁποία καθίσταται φύση Χριστοῦ. Ὁ Χριστός «ἑκουσίως
πτωχεύει δι’ ἡμᾶς, γενόμενος σάρκα, ἵνα θεώσῃ καί πλουτίσῃ ἡμᾶς τούς
πτωχεύσαντας» ἀπό Θεό κι ἀγάπη (Στιχηρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς πρό
Χριστοῦ Γεννήσεως). Τό πέμπτο μυστήριο. Ὁ ἄκτιστος προσλαμβάνει τήν
κτιστή μας φύση, τήν ἀφθαρτίζει καί τήν ὁδηγεῖ στήν θεοποίηση. 

Τώρα πλέον ἡ ἁγιασμένη ἀπό τόν Θεάνθρωπο Κύριο φύση μας, τήν ὁποία
ἀποκτοῦμε κατά τήν εἴσοδό μας στήν Ἐκκλησία μέ τό Μυστήριο τοῦ
Βαπτίσματος, μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι εἶναι δυνατή ἡ κατά χάριν θέωση γιά τόν
καθένα μας, ἀρκεῖ νά ἔχει Ἐκεῖνον ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς της. Ἀρκεῖ νά Τόν
κοινωνεῖ στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἀρκεῖ νά γεύεται τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα
Του εἰς την δικήν Του ἀνάμνησιν. Ἡ ἐνανθρώπηση γίνεται ἀνακαίνιση τῆς
ἀνθρώπινης φύσης ἀπό τό κακό καί τήν ἁμαρτία. Ἐάν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ τήν
σχέση του μέ τόν Χριστό στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἐάν τηρεῖ τίς ἐντολές
Του, τότε μετέχει στήν ἀγάπη. Ἐλεύθερα μετέχει στήν θεοποιό ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ. Μποροῦμε νά ὑποστηρίξουμε ὅτι χάρις στήν ἐνανθρώπηση ὁλόκληρος
ὁ ἄνθρωπος πλέον ὡς ὕπαρξη, ὀντολογικῶς, καθίσταται θεός κατά χάριν,
ἐφόσον ἐνταχθεῖ στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναγεννᾶται καί βιώνει τήν ὅλη ἐπί
τῆς γῆς πορεία τοῦ Χριστοῦ. Μετέχει τοῦ Σταυροῦ, τοῦ Θανάτου καί τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί λαμβάνει «τό τῆς υἱοθεσίας χάρισμα» (Εὐχή ἀπό
τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος). Καί ὅλα αὐτά ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. 

Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ, ἀλλά καί ὁ κάθε Ἀδάμ, ἐπιλέγει –
παρασυρμένος ἀπό τό κακό, τήν ἁμαρτία καί τόν ἐγωκεντρισμό του– νά ἔχει
τήν σκέψη του αὐτονομημένη ἀπό τήν σκέψη τοῦ Θεοῦ. Νά ἔχει αὐτονομημέ-
νη ἀπό τήν βούληση καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ τήν δική του βούληση, τό δικό

ΜΕΡΟΣ Α´. ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΕΟΡΤΑΣΩΜΕΝ

46

MOYΡΤΖΑΝΟΣ 2.qxp_Layout 1  21/10/2019  19:56  Page 46



του θέλημα. Νά εἶναι οἱ ἐνέργειές του αὐτονομημένες ἀπό τήν θεοποιό ἐνέρ-
γεια. Ὁ Χριστός, ὡς νέος Ἀδάμ, μᾶς δείχνει ὅτι ἄν ὑποτάξουμε τήν σκέψη, τήν
βούληση, τό θέλημα, τήν ἐνέργεια τοῦ Ἀδάμ στήν σκέψη, τήν βούληση, τό
θέλημα, τήν ἐνέργεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔκανε ὁ Ἴδιος (μόνο πού γιά
μᾶς αὐτό δέν γίνεται κατά φύσιν ἀλλά κατά χάριν διά τῆς κοινωνίας μαζί Του),
τότε μποροῦμε νά μετέχουμε κατά χάριν στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, δηλαδή νά
θεοποιηθοῦμε. 

«Ὁ Θεός ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» (Μέγας Ἀθανάσιος).
Θεοποιούμεθα ἐφόσον γίνουμε ὡσάν τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν ὁποία
προσφέρουμε οἱ ἄνθρωποι ὡς δῶρο στόν Θεό γιά νά ἐνανθρωπήσει ὁ Υἱός
Του. («Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’
ἡμᾶς; Ἕκαστον γάρ τῶν ὑπό σοῦ γενομένων κτισμάτων τήν εὐχαριστίαν σοι
προσάγει. Οἱ Ἄγγελοι τόν ὕμνον, οἱ οὐρανοί τόν ἀστέρα, οἱ Μάγοι τά δῶρα, οἱ
Ποιμένες τό θαῦμα, ἡ γῆ τό σπήλαιον, ἡ ἔρημος τήν φάτνην, ἡμεῖς δέ Μητέρα
Παρθένον. Ὁ πρό αἰώνων Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς» – Στιχηρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς
ἑορτῆς). Ἐφόσον κάνουμε τόν ναό τοῦ Θεοῦ οἶκο μας. Ττήν Θεία Κοινωνία
τροφή μας. Τήν προσευχή ζωή μας. Τήν ὑπακοή στό θέλημά Του ἐλεύθερη
ἐπιλογή μας. Τήν σιωπή μας μπροστά στό μυστήριο πίστη. Ἐφόσον διατηρή-
σουμε ἐν τῇ καρδίᾳ μας τά ρήματα τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀκολουθήσουμε τόν
Κύριο στήν Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν πού εἶναι ἡ σύγχρονη πολυπολιτισμική
κοινωνία μας, στήν Ἱερουσαλήμ τῆς Σταυρώσεως καί τοῦ Μαρτυρίου, πού
εἶναι τά πάθη καί οἱ δοκιμασίες πού διερχόμεθα ἐκ τοῦ πονηροῦ τόσο τοῦ
χαρακτῆρος μας ὅσο καί τοῦ πνευματικοῦ θανάτου πού βιοῦμε λόγω τῆς
ἀμετανοησίας μας. Ἐφόσον ζήσουμε τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεώς Του τήν ὥρα
τοῦ βιολογικοῦ μας θανάτου, ἀλλά καί τήν πορεία πρός τούς οὐρανούς διά
τῆς ἀναβάσεως τῆς φύσεώς μας χάριτι Θεοῦ στήν αἰωνιότητα. Ἐφόσον κάνου-
με τή ζωή μας μίμηση τῆς δικῆς Του ἀγάπης, γιά νά γευθοῦμε τελικῶς τήν
σωτηρία μας.

Μυστήριο ἡ ἐνανθρώπηση. Ἕπεται τοῦ μυστηρίου τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἕπε-
ται τοῦ Μυστηρίου τῆς Δημιουργίας. Ὁδηγεῖ στό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ, τοῦ
Τάφου, τῆς Ἀναστάσεως. Ὁδηγεῖ στό μυστήριο τῆς εἰς οὐρανούς ἀναβάσεως. Καί
βιοῦται ἐν τῆ Πεντηκοστῆ, στήν Ἐκκλησία του Ἁγίου Πνεύματος. 

Τό μυστήριο ψηλαφεῖται. Δέν ἐξηγεῖται. Τό βλέπουμε «δι’ ἐσόπτρου ἐν
αἰνίγματι» (Α’ Κορ. 13, 12). Τό βιώνουμε ὅσο τό ὀστράκινο σκεῦος τῆς ὑπάρξώς
μας μπορεῖ νά ἀνθέξει. Καί σιγοῦμε, ρᾶον γάρ σιωπή, παρότι ποθοῦμε νά τό
λύσουμε, ὑφαίνοντας ὕμνους. Παρότι ἡ προαίρεσή μας θέλει νά τό ζήσουμε.
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Καί ὑποκλινόμαστε μπροστά στήν Ἀγάπη τοῦ δι’ ἡμᾶς Ἐνανθρωπήσαντος.
Τήν Ἀγάπη τοῦ δι’ ἡμᾶς εὐαγγελίσαντος. Τήν Ἀγάπη τοῦ δι’ ἡμᾶς παθόντος
καί ταφέντος καί ἀναστάντος καί ἀναβάντος καί ἀνυψώσαντος ἡμᾶς εἰς τούς
οὐρανούς. Καί ὅταν τά πάντα «καταργηθήσονται» (Α’ Κορ. 13, 8), μόνον ἡ
ἀγάπη θά μείνει. Μ’ αὐτήν θά ἀναγνωρίζουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό,
ὄχι πιά ὡς τόν λαθόντα ὑπό τό Σπήλαιον, ἀλλά ὡς τόν Βασιλέα τῆς δόξης.
Μ’ αὐτήν θά ἀναγνωρίζουμε τούς Ἁγίους. Μ’ αὐτήν ὅλους τούς ἀδελφούς μας
πού τήν βίωσαν κατά κόσμον καί θά τήν βιώνουν στήν αἰωνιότητα. Κι αὐτή ἡ
ἀγάπη θά κατακρίνει ὅσους ἀδιαφόρησαν, προσπέρασαν, παρέμειναν στήν
αὐτάρκεια τῆς αὐτοθεοποιήσεως καί δέν δύνανται νά ἀναγνωρίσουν Θεό καί
συνάνθρωπο, οὔτε στόν κόσμο οὔτε στήν αἰωνιότητα. Στόν παρόντα καί στόν
μέλλοντα αἰῶνα. 

«Σήμερον», καί πάλιν, «γεννᾶται ἐκ Παρθένου ὁ δρακί τήν πᾶσαν ἔχων
κτίσιν» (Ἰδιόμελο τῶν Ὡρῶν τῆς ἑορτῆς). Σήμερον ἐνανθρωπεῖ δι’ ἡμᾶς.
Σήμερον μᾶς δηλώνει ὅτι εἶναι ὁ Ἐμμανουήλ, δηλαδή ὅτι «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»
(Ματθ. 1, 23). Σήμερον ἐμεῖς κοσμοῦμε τά πάντα. Κηρύττουμε. Φληναφοῦμε.
Καί προσπερνοῦμε στήν μακαριότητα τῆς ἑορτῆς καί τῆς πανηγύρεως, τῆς
ὑλικῆς τραπέζης, τῆς ἀμετανοησίας, τῶν ὑψηλῶν λόγων καί τῶν μηνυμάτων,
τήν Σαρκωμένη Ἀγάπη. Θά παραμείνουμε κατά φύσιν αὐτοθεοποιημένοι ἤ θά
γίνουμε κατά χάριν τέκνα Του; Θά ἀναφωνήσουμε «Ἀββᾶ ὁ Πατήρ» (Γαλ. 4,6),
κοινωνώντας Τον, ἀγαπώντας πλησίον καί κόσμον ἤ θά προσπεράσουμε γιά
μία εἰσέτι φορά τήν Ἀγάπη;

Τό παρήγορο εἶναι ὅτι ἡ Ἀγάπη Του ὑπερβαίνει τόν χρόνο, διότι Ἐκεῖνος
τόν δημιούργησε. Τό λυπηρό εἶναι ὅτι ὁ χρόνος ὑποτάσσει ἡμᾶς. «Πῶς λοιπόν
ἐκφευξόμεθα, τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας» ( Ἑβρ. 2,3);  

Ἡ Γέννα Του νά μᾶς βρεῖ ἐπιστρέφοντας στήν Ἀγάπη!  

ΜΕΡΟΣ Α´. ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΕΟΡΤΑΣΩΜΕΝ
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