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❖  

Μυστήριο εἶναι πάντοτε ὁ Θεός. Μυστήριο παράδοξο, ἀκατανόητο καί ἀκατάληπτο. 

Ἀλλά γεμάτος ἀγάπη, στοργή καί καλοσύνη. Μέ ἕνα καί μοναδικό στόχο: Νά μᾶς 

σώσει καί νά μᾶς ἐξυψώσει. Καί γιά νά τό ἐπιτύχει κάνει τά πάντα. Κατεβαίνει 

χαμηλά. Γιά μᾶς. Γιατί ἐμεῖς μερικές φορές τό ξεχνᾶμε ὅτι «θείας γεγόναμεν κοινωνοί 

φύσεως». Καί πέφτουμε χαμηλά. Καί γινόμαστε σταῦλος· κοπριά· βοῦρκος. 

Σταῦλος καί βοῦρκος ἡ ἀνθρωπότητα τήν ἐποχή τοῦ Νῶε. Τούς εἶχε διαλύσει 

ἡ πορνεία. 

Σταῦλος καί βοῦρκος ἡ ἀνθρωπότητα τήν ἐποχή τοῦ Λώτ. Τούς εἶχε διαλύσει 

ἡ ὁμοφυλοφιλία. 

Ναί, σταῦλος καί βοῦρκος ἦταν τότε ἡ ἀνθρωπότητα. Οἱ ἄνθρωποι εἶχαν 

καταντήσει… «σάρκες»! 

Ἀλλά νά, «Θεός ὤν εἰρήνης, Πατήρ Οἰκτιρμῶν», ὁ Πατέρας μας ὁ ἐν Οὐρα-

νοῖς ἔστειλε τῆς Μεγάλης Βουλῆς Του τόν Ἄγγελο. Καί ἐκεῖνος κατέβη στά κατώ-

τατα μέρη τῆς γῆς. Μέσα στό βοῦρκο. Στό σταῦλο. Στό σπήλαιο. 

Καί τί παράξενο μυστήριο! Ἄρκεσε ἡ παρουσία Του. Καί ὁ σταῦλος, τό γεμάτο 

βοῦρκο καί βρῶμα σπήλαιο, ἔγινε οὐρανός! Καί μία φτωχή παραδουλεύτρα, ἡ Μαρία, 

ἔγινε Θρόνος Χερουβικός. Γιατί Τόν κράτησε στήν ἀγκαλιά Της! Καί «ἐπλήρωσε τά 

σύμπαντα εὐωδίας». Ξεβρώμισε ὁ σταῦλος. Καί τά πάντα γέμισαν ἀπό τήν εὐωδία 

τῆς Θείας Του Παρουσίας! 

Ὁ προφήτης Ἠλίας ἔφαγε τροφή πού τοῦ ἔφερε ἕνας ἄγγελος καί ἐπῆρε 

τόση δύναμη πού ἄντεξε καί περπάταγε σαράντα ὁλόκληρες ἡμέρες «ἐν τῇ ἰσχύι 

τῆς βρώσεως ἐκείνης»! 

Ὤ, τί δύναμη πρέπει νά παίρνουν ἐκεῖνοι, πού τρῶνε τήν «Τροφή» πού μᾶς 

δίνει ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῶν Ἀχράντων Του Μυστηρίων! 

Καί τί μεγαλύτερη ἀπόδειξη; Ἐγέμισε ἡ γῆ ἁγίους, μάρτυρες, ὁσίους, παρθένους 

καί παρθένες. 



Ἀλλά, σήμερα, ἐπειδή ὁ περισσότερος κόσμος ἔπαψε νά τρέφεται μέ «τρο-

φήν βεβαιοῦσαν καρδίαν», νά, ἦλθε πάλι ὁ βοῦρκος. Καί ἔγινε πάλι ἡ γῆ σταῦλος. 

Οἱ περισσότεροι, τρώγοντας ἀκατάσχετα «τήν βρῶσιν τήν ἀπολλυμένην», 

σαπίζουν ἠθικά στή σύγχρονη πολυδιάστατη, ἐσωτερική καί ἐξωτερική δια-

φθορά, τό οἰκτρό αὐτό στίγμα τοῦ νεώτερου πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος κινδυνεύει νά 

μεταβληθῆ σέ ἄψυχο «πολιτισμό», νεκρό καί νεκροποιό. 

Καί ἡ πατρίδα μας, καί ἡ Ἐκκλησία μας, καί ἡ κοινωνία μας κλυδωνίζονται 

φοβερά. Ποιός δέν τό ξέρει; Ποιός δέν τό βλέπει; Ἔχει καταντήσει κοινός τόπος 

στά στόματα ὅλων. Κοινή διαπίστωση. Κοινός θρῆνος. 

Ἀλλά, ἀλλοίμονο, ἄν μείνει μόνο διαπίστωση! Ἀλλοίμονο ἄν δέ γίνει τόλμη 

ἀνακαινίσεως· τόλμη προσευχῆς· τόλμη ἱκεσίας στόν Χριστό: Νά παραθεωρήσει 

τά λάθη μας καί τίς ἁμαρτίες μας. Νά μή μᾶς ξεσυνεριστεῖ. Καί νά ξανακατέβει 

στόν βοῦρκο τοῦ σύγχρονου κόσμου, γιά νά ξανακάμει Οὐρανό τό «σπήλαιο». 

 

Ναί, Κύριε. Ναί, βρέφος τῆς Βηθλεέμ. Ναί, Χριστέ μου, τῶν κακῶν ἀναιρέτη! 

Σέ παρακαλοῦμε καί Σέ ἱκετεύουμε «θᾶττόν μολεῖν Σε τῆς ἡμῶν ραθυμίας».  

❖ Ἔλα γρήγορα καί πρόφθασε τό κατρακύλισμα τῆς τεμπελιᾶς μας. 

❖ Ἔλα νά μᾶς βγάλεις ἀπό τά ἀδιέξοδα. 

❖ Ἔλα νά φωτίσεις τό σκοτάδι τῶν προοπτικῶν μας. 

❖ Ἔλα νά ξανακάμεις τό σπίτι μας οἰκογένεια. 

❖ Ἔλα νά ξαναγίνει ἡ Πατρίδα μας ἔθνος ἅγιο, λαός Σου περιούσιος, διαγ-

γελέας τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης Σου. 

❖ Ἔλα νά μεταβάλεις σέ εὐωδία τόν βοῦρκο μέσα στόν ὁποῖο κολυμπᾶμε. 

❖ Ἔλα νά γεμίσεις τή ζωή μας εἰρήνη, χαρά καί ἐλπίδα. 

 

Χριστός γεννᾶται. Ἄς Τόν δοξάσουμε. 

Χριστός ἐξ οὐρανῶν. Ἄς Τόν ὑποδεχθοῦμε, μέ τήν καρδιά ἀνοιχτή, νά ἔλθη 

νά κατοικήσει μέσα μας. Νά μᾶς κάμει, ἀπό σπήλαιο καί σταῦλο, Οὐρανό. Νά 

μπορέσουμε νά ψάλουμε καί μεῖς μαζί μέ τούς ἀγγέλους, τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις 

Θεῷ». Γιά νά γεμίσει ἡ γῆ εἰρήνη καί οἱ ἄνθρωποι εὐδοκία. 


