
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε θεομητορικὴ
ἑ ορτή. Ὅπως μαρτυρεῖ καὶ τὸ ὄνομά της

–σύναξις ὀνομάζεται–, καλούμεθα ὅλοι οἱ ὀρ -
θό δοξοι νὰ συγκεντρωθοῦμε στοὺς ναοὺς κ᾿
ἐ κεῖ μὲ εὐγνωμοσύνη νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ
Θεὸ γιὰ τὴν σάρκωσι τοῦ Λόγου, καὶ νὰ ἐγκω-
μιάσου με πρεπόντως τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο,
ποὺ τὸν ἔφερε στὴ γῆ. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ ὡς ἁμαρ-
τωλοὶ δὲν εἴμεθα ἄξιοι ν᾿ ἀτενίσουμε στὸ ὕ -
ψος τοῦ θρόνου της, ἂς ῥίξουμε ἕνα βλέμμα
ἐδῶ κάτω στὴ γῆ, ὅπου ἔζησε κ᾿ ἐκείνη, γιὰ
νὰ δοῦ με ἀπὸ τὸν βίο της ἕνα ἐπεισόδιο ποὺ
διηγεῖ ται τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 2,13-23).

* * *
Μιὰ νύχτα τοῦ χειμῶνος σ᾿ ἕνα φτωχόσπιτο

κοιμόταν ἡ ἱερὰ «οἰκογένεια»· τὸ Θεῖο Βρέ-
φος, ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, καὶ ὁ ἅγιος Ἰωσήφ.
Ξα φνικὰ ἡ Παναγία ξυπνᾷ. Τὴν ξύπνησε ὁ Ἰω-
σήφ, τὸν δὲ Ἰωσὴφ τὸν ξύπνησε ἄγγελος, τὸν
δὲ ἄγ  γελο τὸν διέταξε ὁ Θεός. Ἡ ἐν τολὴ τοῦ
Θεοῦ ἦταν, νὰ σηκωθοῦν καὶ νὰ φύγουν βια-
στικά, δι ότι τὸ Θεῖο Βρέφος κινδυνεύει. Φαν -
τασθῆτε τὴν ἀγωνία καὶ ταραχὴ τῆς ὑπεραγί -
ας Θεοτό κου, ὅπως καὶ κάθε μητέρας ποὺ ἀ -
κούει ὅ τι τὸ παιδί της κινδυνεύει. Ἑτοίμασαν
ὅ,τι εἶ χαν, κάθισε ἡ Παρθένος σ᾿ ἕνα γαϊδου-
ρά κι, πί σω ἀ κολουθοῦσε ὁ γέροντας Ἰωσήφ,
καὶ βγῆκαν ἀπὸ τὴ Βηθλεὲμ μὲ φόβο. Πῆραν
δρόμο μακρινό, τὸ δρόμο πρὸς τὴν Αἴγυπτο.

Ποιός τώρα νὰ περιγράψῃ τὸ ταξίδι αὐτό;
Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν μᾶς λέει λεπτομέρειες. Λέ-
ει μόνο, ὅτι ἔφυγαν καὶ πῆγαν στὴν Αἴγυπτο.
Ἐκεῖ, ὅπως ἀκοῦμε τὸν Ἀκάθιστο ὕμνο (στὸ
στοιχεῖο Λάμδα), τὰ εἴδωλα συνετρίβησαν καὶ
οἱ ἄνθρωποι σώθηκαν ἀπὸ τὴν πλάνη.

Ἡ ἀπιστία ὅμως μᾶς θέτει τὸ ἐρώτημα·
–Ἀφοῦ ὁ Χριστὸς ἦταν Θεός, γιατί νὰ ὑπο-

βληθῇ σὲ τέτοια περιπέτεια; Δὲν μποροῦσε
νὰ μείνῃ ἐκεῖ ποὺ ἦταν, καὶ ὁ Θεὸς Πατήρ,
κα τὰ θαυμαστὸ τρόπο, νὰ τὸν προστατεύσῃ;

Ἀπάντησις. Ἀσφαλῶς. Ἂν ὁ Θεὸς γιὰ τὸν Ἠ -

λία καὶ τὸν Ἐλισσαῖο καὶ τόσους ἄλλους πι-
στοὺς ἔλαβε μέτρα προστατευτικά, πολὺ περισ -
σότερο μποροῦσε νὰ τὸ κάνῃ γιὰ τὸν μονο γε -
νῆ του Υἱό. Γιατί δὲν τὸν ἀσφάλισε; Ἀπάντησις
τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας· γιὰ δύο λόγους.
⃝ Πρῶτον, διότι ἔπρεπε κατ᾿ ἀναμφισβήτητο
τρόπο ν᾿ ἀποδειχθῇ, ὅτι πράγματι ἐσαρκώθη.
Παρουσιάστηκαν ἀργότερα αἱρετικοί, οἱ λεγό-
 μενοι δοκῆται, ποὺ ἀμφισβήτησαν ὅτι ὁ Χριστὸς
ἐσαρκώθη. Εἶπαν, ὅτι ἡ σάρκωσις ἦταν φαντα-
 στική, ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ δὲν ἔλαβε ὄν τως
σάρκα καὶ ὀστᾶ ὅπως ἐμεῖς. Γιὰ νὰ μὴ μείνῃ
λοιπὸν ἀμφιβολία καὶ γιὰ νὰ πιστοποιηθῇ ἡ
σάρκωσις, ὑπεβλήθη σ᾿ αὐτὴ τὴν ταλαιπωρία.
⃝ Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτό, ἐφ᾿ ὅσον ὁ Χριστὸς ἔγινε ἄν -
θρωπος, θὰ ἐβάδιζε τὴν ἀνθρώπινη ὁδό. Νά
ὁ δεύτερος καὶ κύριος λόγος. Ἐφ᾿ ὅσον πῆρε
ὅλη τὴν ἀνθρώπινη φύσι πλὴν τῆς ἁμαρτίας,
«ὤφειλε νὰ μοιάσῃ σὲ ὅλα» μὲ τοὺς ἀνθρώ-
πους (Ἑβρ. 2,17), ὤφειλε νὰ γευθῇ ὅλα τὰ πικρὰ πο-
τήρια ποὺ πίνει στὸν κόσμο αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος.
Καὶ ἤπιε πολλὰ ποτήρια ὁ Κύριος. Τὸ δὲ πι-
κρότερο ἀπ᾿ ὅλα εἶνε τῆς Γεθσημανῆ, ὅταν εἶ -
πε· «Παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο·
πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ᾿ ὡς σύ» (Ματθ. 26,39).

* * *
Ἀλλὰ ἡ σημερινὴ περικοπὴ προσφέρει καὶ

κάποιο ἄλλο δίδαγμα. Ὁ Ἡρῴδης ζοῦσε ἀμέρι -
μνος. Ἔτρωγε, ἔπινε, διασκέδαζε. Καμμιά ἀνη-
 συχία δὲν εἶχε. Πότε αἰσθάνθηκε ταραχή; Ἀπὸ
τὴν ὥρα ποὺ κάποιος τοῦ εἶπε· Κάπου ἐδῶ
κοντὰ γεννήθηκε ὁ βασιλιᾶς τῶν Ἰουδαίων καὶ
οἱ μάγοι τὸν ζητοῦν… Ἀπὸ τότε ἔχασε τὴν ὄ -
ρεξι γιὰ διασκέδασι. Μέσα στὴν καρδιά του
μπῆκε σκουλήκι, μεγάλη ἀνησυχία. Καὶ ὅ πως
ψάλλαμε μικρὰ παιδιὰ στὰ κάλαντα,

«διὰ Χριστὸν ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης,
ἀμέσως ἐταράχθηκε κ᾿ ἔγινε θηριώδης…».
Ἀντὶ νὰ εὐχαριστηθῇ ἀνησύχησε, ἐνῷ μπο-

 ροῦσε κι αὐτός, μαζὶ μὲ τοὺς μάγους, νὰ εἶνε
μεταξὺ τῶν πρώτων προσκυνητῶν τοῦ Χρι-
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στοῦ καὶ νὰ πάρῃ τὴν εὐλογία του. Μὰ γιὰ νὰ
γίνῃ αὐτό, ἔπρεπε ν᾿ ἀλλάξῃ διαγωγή. Αὐτὸς ὅ -
μως ἔμεινε ἀμετανόητος· καὶ εἶχε κακὸ θάνα -
το, σάπισε ὁλόκληρος· διότι «θάνατος ἁμαρ-
τωλῶν πονηρός» (Ψαλμ. 33,22). Ἀνησύχησε λοιπὸν ὁ
Ἡρῴδης ἀπὸ τὴ γέννησι τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὴ ἡ
ἀνησυχία εἶνε ἁμαρτωλὴ ἀνησυχία.

* * *
Ὑπάρχει ὅμως, ἀγαπητοί μου, καὶ ἁγία ἀνη-

συχία. Καὶ τὴν εἰκόνα τῆς ἁγίας ἀνησυχίας βλέ-
 πουμε ἐπίσης στὸ εὐαγγέλιο. Ἔχουμε ἀπὸ τὸ
ἕνα μέρος τὴν ἁμαρτωλὴ ἀνησυχία, κι ἀπὸ τὸ
ἄλλο τὴν ἁγία ἀνησυχία, ποὺ μακάρι κ᾿ ἐμεῖς
νὰ τὴν ἀποκτήσουμε. Γιατὶ ἐὰν δὲν ἔχουμε
αὐτὴ τὴν ἁγία ἀνησυχία καὶ νομίζουμε ὅτι ὅλα
εἶνε καλὰ καὶ στὸ σπίτι μας καὶ στὴν ψυχή μας,
ἀλλοίμονό μας.

Ποιά εἶνε ἡ ἁγία ἀνησυχία; Φανταστῆτε
πρὸς στιγμήν, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἐγεννᾶτο. Τό-
 τε ἡ Μαριὰμ θὰ ζοῦσε μιὰ ἥσυχη ζωή. Κόρη σε-
 μνὴ καὶ ἁγνὴ ὅπως ἦταν, θὰ ζοῦσε εὐχάριστα
καὶ γαλήνια στὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον, θὰ
λάτρευε τὸ Θεό, θὰ ἦταν μιὰ καλὴ Ἰσραηλίτισ-
 σα. Ἀπὸ τὴν ὥρα ὅμως ποὺ τὸ Θεῖο Βρέφος, ὡς
δῶρο τοῦ οὐρανοῦ, μπῆκε στὴ ζωή της, δὲν ἡ -
σύχασε πλέον· μπῆκε σὲ ἁγία ἀνησυχία. Ἡ
Παναγία ἀνησύχησε τὴ νύχτα, ὅταν σηκώθη-
κε γιὰ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴ Βηθλεέμ. Ταλαιπω-
ρή θηκε στὴ διάρκεια τοῦ ταξιδίου. Ὑπέφερε
κατόπιν στὴν Αἴγυπτο ὡς μάνα ἑνὸς πρόσφυ-
γα. Δοκίμασε ἔπειτα ἀγωνία, ὅταν στὰ Ἰεροσό-
 λυμα ἔχασαν τὸ παιδὶ κ᾿ ἔψαχναν νὰ τὸ βροῦν.
Δεινοπάθησε τόσο ὅσο καμμία μητέρα στὸν
κόσμο. Ἀλλὰ τὸ ἀποκορύφωμα τῆς δοκιμα-
σίας της ἦταν ὅταν εἶδε τὸν Υἱόν της ἐπάνω
στὸ σταυρὸ καὶ θρήνησε «τὴν ἄδικον σφα-
γήν» του. Γι᾿ αὐτὸ ὁ Συμεὼν τῆς προεῖπε·
«Ῥομφαία θὰ διέλθῃ τὴν καρδιά σου» (Λουκ. 2,35).

Κοντὰ στὴν Παναγία ὑπέφερε καὶ ὁ Ἰωσήφ,
καὶ μάλιστα στὰ γηρατειά του. Καὶ κοντὰ σ᾿
αὐτοὺς ὑπέφεραν οἱ μάγοι· ξεσηκώθηκαν ἀπὸ
μακριὰ γιὰ τὴ Βηθλεέμ, καὶ στὴν ἐπιστροφὴ ἀ -
ναγκάστηκαν ν᾿ ἀλλάξουν δρόμο γιὰ νὰ μαται-
 ωθῇ τὸ σχέδιο τοῦ Ἡρῴδου. Περισσότερο ὅ -
μως ἀπ᾿ ὅλους ὑπέφεραν ἐκεῖνα τὰ νήπια· ἂν
δὲν γεννιόταν ὁ Χριστὸς θὰ ζοῦσαν, θὰ μεγά -
λωναν, θὰ παντρεύονταν, θὰ δοκίμαζαν τὶς
χαρὲς τοῦ κόσμου· τώρα ὅμως ἐσφάγησαν.

Κατόπιν, γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πόσοι
καὶ πόσοι ἀπόστολοι, μάρτυρες, πατέρες, ὁ -
μο λογηταὶ καὶ ἀσκηταὶ δὲν δοκίμασαν μαρτύ-
ριο! Βλέπετε τί κόσμος ὑπέφερε κοντὰ στὸ
Χριστό;

Ὁ Χριστός, λοιπόν, μὲ τὸν ἐρχομό του στὸν

κόσμο, προξενεῖ στοὺς μὲν ἐχθρούς του φο-
βερὴ ταραχή, ἁμαρτωλὴ ἀνησυχία συνειδή-
σεως, στοὺς δὲ πιστούς του τὴν ἁγία ἀνησυχία.
Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος, ὡς τέλειος ἄνθρωπος, δὲν ἀρ -
νήθηκε αὐτὸ τὸ ἀνθρώπινο ποτήρι. Χάριν τῶν
ἀνθρώπων δοκίμασε τὴν ἀγωνία τους. Τὸ δὲ ἀ -
ποκορύφωμα ἦτο στὴν ἀγωνία τῆς Γεθσημα -
νῆ· τότε «ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι
αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν» (Λουκ. 22,44).

Ἔκτοτε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο ἀγωνιᾷ. Ἀ -
γωνιᾷ ὅπως ἡ μάνα γιὰ τὸ παιδί. Ἀγωνιᾷ γιὰ
τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἀγωνιᾷ διὰ τῆς Ἐκ -
κλησίας του, ἡ ὁποία εἶνε «ὁ Χριστὸς παρα-
τεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας». Ἑπομένως κά-
θε Χριστιανὸς καὶ Χριστιανὴ πρέπει νὰ μετέ-
χουν στὴν ἀγωνία τοῦ Χριστοῦ μας.

* * *
Καὶ γεννᾶται ἐρώτημα. Ἐμεῖς ἀνησυχοῦμε;

Ἔχουμε ἱερὰ ἀνησυχία; Ὑποφέρουμε κοντὰ
στὸ Χριστὸ καὶ κοντὰ στὴν Ἐκκλησία του;

Γιὰ τὸ Θεῖο Βρέφος ἄξιζε νὰ ὑποφέρῃ ἡ
Παναγία καὶ νὰ μείνῃ ἄυπνη. Ἄξιζε καὶ ὁ Ἰω -
σὴφ νὰ ὑποστῇ τὶς ταλαιπωρίες. Ἄξιζε καὶ οἱ
μάγοι νὰ ὑποφέρουν τόσα. Ἄξιζε καὶ τὰ 14.000
νήπια νὰ σφαγοῦν καὶ νὰ γίνῃ ποτάμι τὸ αἷμα
τους. Ἄξιζε νὰ θυσιασθοῦν καὶ τὰ ἑκατομμύ-
ρια μάρτυρες καὶ ὅσιοι γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χρι-
στοῦ, γιὰ τὴ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ.

Ἀξίζει λοιπὸν γιὰ τὸ Χριστὸ νὰ ὑποφέρου-
με κ᾿ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου. Πρέπει κ᾿ ἐμεῖς ν᾿
ἀνησυχοῦμε κοντά του. Ν᾿ ἀνησυχοῦμε γιὰ
τὴν πνευματική μας κατάστασι. Ν᾿ ἀνησυχοῦ -
με γιὰ τὴν κατάστασι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.
Νά ̓ χουμε μέσα στὴν ψυχή μας τὴν ἁγία ἀγω-
νία ποὺ εἶχαν ὅλοι ὅσοι πίστεψαν στὸ Χριστό.
Πρέπει νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφασι· «οἱ θέλοντες
εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται»
(Β΄ Τιμ. 3,12). Θὰ διωχθοῦμε κ᾿ ἐμεῖς ὅπως ἡ Παναγία
καὶ ὅπως οἱ μάγοι καὶ ὅπως ὅλοι οἱ ἅγιοι. Ἂν
δὲν ἔχουμε διωγμὸ καὶ ἀγωνία στὴν ψυχή μας
κι ἂν δὲν ὑποφέρουμε ἐσωτερικῶς, δὲν θὰ εἴ -
μαστε παιδιὰ τοῦ Χριστοῦ.

Εἴθε, ἀγαπητοί μου, διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑ περ -
 αγίας Θεοτόκου νὰ βαδίσουμε αὐτὸ τὸ δρό-
μο, τὸ δρόμο τῆς ἀγωνίας, τῆς θλίψεως, τῶν
παθημάτων, γιὰ ν᾿ ἀξιωθοῦμε ἀπὸ ἐδῶ, ἀπὸ
τὴ γῆ τῶν δακρύων, τοῦ αἵματος καὶ τοῦ μαρ-
τυρίου, φτερὰ ἀγγελικὰ νὰ μᾶς ἀνεβάσουν
στὸν οὐρανό· κ᾿ ἐκεῖ, μαζὶ μὲ τὴν Παναγία, τοὺς
ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους, νὰ ὑ μνοῦ με ἀσιγή -
τως καὶ ἀκαταπαύστως λέγον τας· «Δόξα ἐν ὑ -
ψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκία» (Λουκ. 2,14)· ἀμήν.
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