
Σὲ ἐξαιρετικὴ κίνησι, ἀγαπητοί μου ἀδελ-
φοί, σὲ ἐξαιρετικὴ κίνησι βρίσκεται ἀπό-

ψε – νύκτα τῆς γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ ὁ ἀγ γελικὸς κόσμος.

Μακριὰ ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ κόσμου, ἕνα ἄση-
μο σημεῖο τῆς γῆς, τὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ,
συγκεν τρώνει τὴν προ σοχὴ τῶν ἀγγέλων. Ἐ -
κεῖ συνέβη τὸ μονα  δικὸ γεγο νός, ποὺ οὔτε ἔ -
γινε ποτὲ ἄλ λοτε οὔτε θὰ ξαναγίνῃ. Γι᾽ αὐτὸ
κατεβαίνει οὐ ράνια στρατιά· γιὰ νὰ χαιρετίσῃ
καὶ νὰ προσ κυνήσῃ τὸ Νήπιο τῆς Βηθλεέμ,
τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ ποὺ ἀπὸ ἀγάπη καὶ εὐ σπλα-
χνία γιὰ μᾶς ἔγινε καὶ Υἱὸς ἀν θρώπου. Οἱ αἰ -
θέ ρες τῶν οὐ ρανῶν ἀντιλαλοῦν καὶ δονοῦν -
ται ἀπὸ τοὺς χαρ μόσυνους ἤχους τοῦ ὕ μνου
τους· «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐ πὶ γῆς εἰ -
ρή νη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14), ποὺ ἀ -
ναλυτικώτερα σημαίνει· Δοξασμένος στὰ οὐ -
ράνια ἀπ᾽ τοὺς ἀγ γέλους του ὁ Θεός, καὶ κά-
τω ἐδῶ στὴν ταρα γμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία γῆ
ἂς βασιλέ ψῃ πιὰ ἡ ποθητὴ εἰρήνη τῶν ψυ χῶν·
εὐδόκησε τώρα ὁ Παν άγαθος νὰ φέρῃ στοὺς
ἀνθρώπους τὴ σωτηρία.

Οἱ καθαρὲς καρδιὲς τῶν ποιμένων, ποὺ «ἀ -
γραυλοῦν», μένουν στοὺς ἀγροὺς - στὸ ὕπαι-
θρο, καὶ «φυλάσσουν φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐ -
πὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν» (ἔ.ἀ. 2,8), φρουροῦν τὴ νύ-
χτα τὸ κοπάδι τους μὲ βάρδιες, αὐτὲς οἱ καρ-
διὲς σὰν ἄριστος ψυχικὸς δέκτης συλλαμβά-
νουν κι ἀ κοῦνε πρῶτες τοῦτο τὸν ὕμνο. Κι ἀ πὸ
τὸ στό μα τῶν ποιμένων ὁ θεσπέσιος αὐ τὸς ὕ -
μνος μεταδίδεται ἀπὸ τότε στὸν χριστι ανικὸ
λαό. Καὶ εἶνε αὐτὸς ὁ τελειότερος ὕμνος, μὲ
τὸν ὁποῖο οἱ πιστοὶ ὅλων τῶν αἰώνων μποροῦν
νὰ ὑμνήσουν τὸν ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸ τοῦ Θε-
 οῦ. Σὲ δοξάζουμε, Κύριε, λέμε στὸ Χριστὸ μὲ
τὸν ὕμνο τοῦ το· διὰ σοῦ δοξάζεται ὁ Θεός, διὰ
σοῦ εἰρηνεύει ἡ γῆ, διὰ σοῦ ὁ ἄνθρωπος γί-
νεται παιδὶ ἀγαπημένο τοῦ οὐράνιου Πατέρα.

Τὸ Νήπιο τῆς Βηθλεέμ, λοιπόν, ἦρθε γιὰ νὰ
φέρῃ στὸν κόσμο τὴν εἰρήνη. Αὐτὸ τὸ Νήπιο
εἶνε ἡ εἰρήνη τῶν ἀνθρώπων. Στὸ νόημα αὐ τὸ
παρακαλῶ νὰ στρέψουμε τὴν προσοχή μας.

* * *
⃝ Τίθεται τὸ ἐρώτημα, ἀγαπητοί μου· ποιά εἶ -
νε ἡ εἰρήνη ποὺ ἔφερε στὴ γῆ ὁ Χριστός;

Δὲν πρόκειται πάντως γιὰ εἰρήνη ἁπλῶς ἐ -
ξωτερική, ὅπως αὐτὴ ποὺ ἐννοεῖ συνήθως ὁ
κό σμος καὶ οἱ πολιτικοί· πρόκειται γιὰ εἰρήνη
ἐσωτερική, βαθειά, μυστική, θεία. Εἶνε μία
κα τάστασι τῆς ψυχῆς, ποὺ μόνο ὅσοι ἔχουν
πλησι άσει τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου μὲ πίστι
καὶ με τάνοια εἶνε σὲ θέσι νὰ ζήσουν. Εἶνε δώ-
ρημα θεῖο. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀποκατάστασι
τῶν σχέσεων τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό, αὐτὴ
εἶνε ἡ εἰρήνη ποὺ μᾶς ἔφερε ὁ Χριστός.

Γιὰ νὰ καταλάβουμε κάπως καλύτερα τί ση-
  μαίνει «εἰρήνη Χριστοῦ», πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ᾿
ὄψιν, ὅτι μέχρι τὴν ἐνανθρώπησι τοῦ Θεοῦ ὁ
ἄνθρωπος βρισκόταν σὲ ἐχθρότητα μαζί του,
τὸν χώριζε τεῖχος· τὸ τεῖχος ἦταν ἡ ἁμαρτία.
Ἡ ἁμαρτία εἶνε φραγμός, τεῖχος σινικό, ποὺ δι -
ακόπτει τὶς σχέσεις ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ. Καὶ
ὁ φραγμὸς αὐτὸς ἦταν φραγμὸς αἰώνων. Ὁ ἄν -
θρωπος ἁμαρτάνοντας ἀπομακρυνόταν συ-
νεχῶς ἀπὸ τὸ Θεό, τὴν πηγὴ τοῦ καλοῦ, καὶ ὁ
φραγμὸς ὁλοένα ὑψωνόταν. Οἱ πρωτόπλα-
στοι ἔβαλαν τὸν πρῶτο λίθο· πάνω στὸν λίθο
αὐτόν, στὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα, προστέ-
θη κε δεύτερος λίθος, τὸ ἁμάρτημα τοῦ Κάιν·
στὸν δεύτερο λίθο τρίτος καὶ οὕτω καθεξῆς·
καὶ ἔτσι διὰ μέσου τῶν αἰώνων οἱ ἁμαρτίες
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους σχημάτισαν τείχη σι-
νικά, μέσα στὰ ὁποῖα κλεί στηκε αἰχμάλωτη ἡ
ἀνθρώπινη ψυχή, χωρὶς νὰ μπορῇ νὰ ἐπικοι-
νωνήσῃ μὲ τὸ Θεό.

Οὔτε ἄνθρωπος οὔτε ἄγγελος οὔτε ἀρχάγ-
 γελος μποροῦσε νὰ γκρεμίσῃ τὸ φοβερὸ αὐ -
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τὸ τεῖχος. Τί λέω νὰ γκρεμίσῃ; Οὔτε μιὰ πέ-
τρα ν᾽ ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τὰ τείχη αὐτά, ποὺ μαῦ -
ρα, ἀ παίσια, βουβά, ἀκίνητα ὑψώνονταν μπρο-
 στὰ στὴν ἀνθρωπότητα. Ποιός θὰ κατεδάφιζε
τὰ τείχη αὐτὰ τῆς ἁμαρτίας, τὰ ἀπείρως πιὸ
φοβερὰ ἀπὸ τὰ τείχη τῆς Ἰεριχοῦς; Ποιός θὰ
ἐπανασυνέδεε τὸ πλάσμα μὲ τὸν Πλάστη του;
ποιός θὰ συμφιλίωνε πάλι τὸν ἐπαναστάτη μὲ
τὸν Βασιλέα του, ποιός θὰ εἰρήνευε τὸν ἄσω-
το υἱὸ μὲ τὸν Πατέρα του;

Τὸ πρόσωπο, ποὺ θ᾿ ἀνελάμβανε τὸ ἔργο
αὐτό, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶνε ἀνώτερο ἀπὸ ἀν θρώ-
 πους, ἀνώτερο κι ἀπὸ ἀγγέλους. Μόνο ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ εἶχε τὴ δύναμι αὐτή. Γι᾿ αὐτὸ ἐναν-
θρώπησε. Μὲ τὸ αἷμα, ποὺ ἔχυσε πάνω στὸ
σταυρό του ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου ποὺ ἦταν
καὶ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, συμφιλίωσε τὸν ἄνθρωπο
μὲ τὸ Θεό. Ὁ ἄνθρωπος ἔπαψε πιὰ νὰ εἶνε τὸ
ἀντικείμενο τῆς ἀποστροφῆς καὶ ὀργῆς τοῦ
Θεοῦ. Ἔγινε φίλος τοῦ Θεοῦ, οἰκεῖος τοῦ Θε-
οῦ, τέκνον τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι τὸ τεῖχος τῆς ἁμαρτίας γκρεμίστηκε.

⃝ Ἀπὸ τὴν ἄποψι αὐτὴ ἡ εἰρήνη ποὺ ἔφερε ὁ
Χριστὸς στὴ γῆ ἀποτελεῖ μυστήριο, τὸ ὁποῖο
μόνο διὰ τῆς πίστεως μπορεῖ κανεὶς νὰ αἰ -
σθανθῇ καὶ νὰ ζήσῃ, χωρὶς καὶ πάλι νὰ εἶνε σὲ
θέσι νὰ τὸ περιγράψῃ· ὅπως λέει ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος, «ἡ εἰρήνη» αὐτὴ «ὑπερέχει πάν -
τα νοῦν» (Φιλιπ. 4,7), εἶνε ἀπερίγραπτη.

Ἀλλ᾽ ἐὰν ἡ κορυφὴ τῆς εἰρήνης αὐτῆς χάνε -
ται στὰ μυστηριώδη ὕψη τοῦ οὐρανοῦ, ἡ βά-
 σι, τὸ θεμέλιό της, βρίσκεται μέσα στὴν καρ-
διὰ κάθε πιστοῦ καὶ ἀποτελεῖ γι᾿ αὐτὸν μιὰ ψη-
 λαφητὴ πραγματικότητα. Καὶ πῶς ὄχι; Ἦταν
ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τὰ γύρω του καὶ ὅλα
τὰ ἐντός του μαρτυροῦσαν, ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ
ἔχῃ σχέσι ὁ ἀκάθαρτος μὲ τὸν Ἀμόλυντο, ὁ ἐ -
παναστάτης μὲ τὸν Βασιλέα, ὁ ἀποστάτης μὲ
τὸν Κύριό του.

Ἡ συναίσθησι αὐτὴ τὸν τυραννοῦσε. Σὰν
δαμόκλειος σπάθη κρεμόταν πάνω ἀπ᾽ τὴ συ-
νείδησί του καὶ δὲν τὸν ἄφηνε νὰ ἡσυχάσῃ. Ἤ -
θελε νὰ συμφιλιωθῇ μὲ τὸ Θεό, ζητοῦσε τρό-
πο. Ἀλλὰ πῶς; μὲ ὁ δοιπoρίες σὲ ἁγίους τό-
πους; μὲ νηστεῖες; μὲ θυσίες; μὲ τί τέλος πά-
ντων θὰ ἐξευμένιζε τὴν θεία ὀργή, ὅπως πί-
στευαν οἱ ἀρχαῖοι; Τὰ δοκίμασε ὅλα· μὰ ὕστε-
ρα ἀπὸ τόσες δοκιμὲς ὁ ἄνθρωπος αἰσθανό-
ταν πάλι, ὅτι δὲν ἐ πῆλθε τὸ προσδοκώμενο
καὶ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα, ἡ εἰρήνη. Ἡ τα-
ραχὴ τῆς συ νειδήσεώς του ἐξακολουθοῦσε
νά ̓ νε ἡ ἴδια ἢ καὶ γινόταν ἀκόμα πιὸ σφοδρή.

Ἀνήσυχη ἡ ψυχὴ ἀτένιζε πρὸς τὰ ὕψη καὶ
μὲ βαθὺ πόνο ζητοῦσε τὸν Συμφιλιωτή, ἐ κεῖ -

νον ποὺ θὰ τὴν συνέδεε μὲ τὸν οὐρανὸ καὶ
θὰ τὴν ἔφερνε σὲ ἐπικοινωνία, σὲ σχέσεις φι-
λικές, στενές, τρυφερές, ἅγιες, μὲ τὸν Αἰώνιο
Κυρίαρχό του.

Καὶ ὁ Συμφιλιωτὴς βρέθηκε! βρέθηκε μόνο
στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶνε ὁ ἴ διος
ὁ Θεὸς ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος καὶ μὲ τὴν ἐναν-
θρώπησί του ἕνωσε τὴ γῆ μὲ τὸν οὐ ρανό. Αὐ -
τὸς ἔστειλε τὸ περιστέρι τῆς εἰρήνης, νὰ πε-
τάξῃ πάνω ἀπ᾽ ὅλη τὴν ὑδρόγειο καὶ νὰ φέρῃ
τὸν κλάδο τῆς ἐλαίας, τὸ μήνυμα τῆς συμφι-
λι ώσεως, ὅ πως εἶχε γίνει ἄλλοτε μὲ τὴν περι-
στερὰ τοῦ Νῶε μετὰ τὸν κατακλυσμό (βλ. Γέν. 8,11).
Αὐτὸς ἐξαφάνισε τὸ χάσμα, τὸ βαθὺ καὶ ἀ γε-
φύρωτο, καὶ ἔ ζευξε τὸ κενό. Αὐτὸς μὲ τὸ αἷμά
του ὑπέγραψε στὸν Γολγοθᾶ τὴν συμφιλίωσι
τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸ Θεό. Αὐτός, καὶ μόνο
αὐ τός, ἔχει τὴ μυστικὴ δύναμι νὰ ἐπαναφέρῃ
στὴν ἀγκάλη τοῦ Θεοῦ τοὺς ἀσώτους καὶ νὰ
δημιουργήσῃ ἄρρηκτους δεσμοὺς εἰρήνης ἀ -
νάμεσα στὴν ψυχὴ καὶ τὸν Δημιουργό της·
δεσμούς, ποὺ οἱ γνωστοί μας ἀνθρώπινοι δε-
σμοὶ τῆς φιλίας, τῆς συγγενείας, τῆς συζυγι -
κῆς ἀγάπης εἶνε ἀσθενεῖς σκιές.

Ἔτσι ἐπιτεύχθηκε ἡ συμφιλίωσις.

* * *
«Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη», ἀδελφοί μου!
Ἂς πλησιάσουμε τὸν σαρκωθέντα Θεό. Ἂς

πιστέψουμε σ᾽ αὐτόν. Τότε ἡ εἰρήνη τοῦ Χρι-
στοῦ σὰν λεπτὴ πνοή, σὰν δροσερὴ αὔρα τοῦ
οὐρανοῦ, θὰ δροσίζῃ, θὰ διαποτίζῃ καὶ θὰ ζω-
ογονῇ ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξί μας.

Ἂν ἐμεῖς ἔχουμε βαθειὰ μέσα μας τὴν εἰ -
ρή νη τοῦ Χριστοῦ, θὰ μένουμε ἀσάλευτοι ὅ -
πως μένουν ἀσάλευτα τὰ νησάκια μέσα στὴ
θύελλα τοῦ ὠκεανοῦ καὶ ὅπως μένουν ἀκίνη-
τοι οἱ βράχοι μέσα στὴ θαλασσοταραχὴ τοῦ πε-
 λάγους. Ἂς μαίνωνται οἱ ἄνεμοι, ἂς λυσσοῦν
ὅσο θέλουν τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως, ἂς σείε-
 ται ἡ γῆ, ἂς βροντᾷ ὁ οὐρανός, ἂς σαλεύ ων -
ται τὰ ὄρη, ἂς σκοτίζεται ὁ ἥλιος, ἂς πέφτουν
τ᾽ ἀ στέρια, ἂς πολεμοῦν τὰ ἔθνη, ἂς γίνεται ὁ
κόσμος ἄνω κάτω· ἐμεῖς θὰ ἔχουμε μέσα μας
τὴν εἰ ρήνη, καὶ θὰ εἴ μαστε εὐτυχισμένοι.

Τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἐσωτερική, τὴ
μυστική, τὴ βαθειά, τὴν θεία, κανένας ἄνθρω-
πος καὶ κανένα πρᾶγμα δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ
τὴν ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τὴν καρδιὰ τοῦ πιστοῦ.
Αὐτός, μέσα σ᾽ ἕνα κόσμο ταραγμένο καὶ ἀνή-
συχο, θὰ μπορῇ τὴ νύχτα τῶν Χριστουγέννων
νὰ ψάλλῃ μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους τὸ «Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώ-
ποις εὐδοκία».

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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