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Ανάμεσα από όλες τις γιορτές του Εκκλησιαστικού ημερολογίου, μόνο τα Χριστούγεννα έχουν 
κερδίσει τις καρδιές όχι μόνο των Χριστιανών, αλλά και ανθρώπων όλων των θρησκειών, ακόμη 
και εκείνων που δεν έχουν καμία θρησκεία. Είτε είναι πιστοί είτε όχι, πολίτες όλου του κόσμου 
ετοιμάζονται για να γιορτάζουν κάποια εκδοχή των Χριστουγέννων. Μπορούμε να καταλάβουμε 
την καθολική απήχηση των Χριστουγέννων αν σταματήσουμε για να σκεφτούμε πως στην 
καρδιά τους βρίσκεται το αναμφισβήτητο θαύμα της ίδιας της ζωής: η γέννηση ενός ανθρώπου. 
Η γέννηση ενός παιδιού είναι πάντα ένα γεγονός που φέρνει χαρά. Το να κρατάμε ένα 
νεογέννητο μωρό στην αγκαλιά μας δεν μπορεί παρά να μας εμπνεύσει όχι μόνο ευγενικά 
συναισθήματα τρυφερότητας και φροντίδας αλλά και μια αίσθηση θαυμασμού. Φέτος τα 
Χριστούγεννα, καθώς ατενίζουμε το νεογέννητο βρέφος ξαπλωμένο σε ένα ταπεινό σπήλαιο, ας  
συλλογιστούμε τούτο το μυστήριο που είναι η γέννηση ενός νέου, μοναδικού ανθρώπου που 
ανοίγει τα μάτια του στο φως του κόσμου για πρώτη φορά. Πώς μπορούμε, όμως, να μην 
θυμηθούμε τούτη την ώρα και όλα εκείνα τα παιδιά που συνεχίζουν να γεννιούνται σήμερα σε 
μεγάλη φτώχεια; Πώς μπορούμε να μην σκεφτούμε εκείνα τα παιδιά που, ελλείψει ενός 
στοργικού γονέα που θα τους παρέχει τη φροντίδα και την προσοχή που χρειάζονται, δεν 
καταφέρνουν να επιβιώσουν; Πώς μπορούμε να μην σκεφτούμε όλα εκείνα τα μωρά που 
απορρίπτονται ακόμη και πριν γεννηθούν, εκείνα στα οποία τους αρνηθήκαμε αυτό το δώρο της 
ζωής; Πώς μπορούμε να μην σκεφτούμε τις οικογένειες που λαχταρούν για πολύ καιρό τη χαρά 
ενός παιδιού αλλά δεν βλέπουν την ελπίδα τους να εκπληρώνεται; 
 
Τα Χριστούγεννα, όμως, δεν γιορτάζουμε τη ιδέα της ανθρώπινης Ύπαρξης εν γένει, ούτε το 
μυστήριο της Ζωής σαν αυτή να ήταν κάποια φιλοσοφική, αφηρημένη ιδέα. Τα Χριστούγεννα 
γιορτάζουμε κάτι πολύ απτό και σημαντικό για όλη την ανθρωπότητα, κάτι ουσιαστικό για τον 
Χριστιανισμό, μια αλήθεια που το Ευαγγέλιο συνοψίζει σε αυτές τις λίγες λέξεις: «Ο Λόγος σαρξ 
εγένετο» (Ιωάννης 1:14). Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός που οι ευαγγελιστές ήθελαν να 
τοποθετήσουν μέσα σε σαφώς καθορισμένες ιστορικές και γεωγραφικές συντεταγμένες: όταν ο 
Καίσαρας Αύγουστος βασίλευε στον κόσμο και ο Κυρήνιος ήταν ο ηγεμών της Συρίας (Λκ. 2:1-
3). Ήταν, λοιπόν, μια συγκεκριμένη νύχτα της ιστορίας που έλαβε χώρα το γεγονός της σωτηρίας, 
όπως προαναγγέλθηκε από τους προφήτες και αναμενόταν από τον Ισραήλ: ο Δημιουργός του 
σύμπαντος έγινε δημιούργημα! Ένωσε τον εαυτό Του αδιάσπαστα με την ανθρώπινη σάρκα μας, 
ώστε Αυτός που είναι «Φως εκ Φωτός και Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού» να γίνει 
ταυτόχρονα αληθινός Άνθρωπος, ο άνθρωπος Εκείνος που κουβαλά στους ώμους Του την 
ιστορία μας, που σηκώνει τις αμαρτίες μας, και ο Οποίος ανύψωσε την αδύναμη ανθρώπινη 
φύση μας και όλα τα δεινά μας στον θρόνο του Θεού. Αυτός ο Λόγος που έγινε σάρκα δεν είναι, 
επομένως, μια αφηρημένη ιδέα, ένας παγκόσμιος νόμος ή κάποια απρόσωπη δύναμη,  αλλά 
είναι ένα Πρόσωπο που μας γνωρίζει, μας καλεί και μας καθοδηγεί. Είναι ο Υιός του Θεού του 
ζώντος που έγινε άνθρωπος στη Βηθλεέμ. Χριστός γεννάται, δοξάσατε! Ας ζήσουμε τη χαρά των 
Χριστουγέννων και ας νιώσουμε την παρουσία του Νεογέννητου Σωτήρα στις καρδιές μας. 
 
 
 


