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ανάκηα μένεξ μεηὰ ηὰ Χνηζημύγεκκα , μἱ ἐκμνίεξ ηῆξ Ὀνζόδμλεξ 

Ἐθθιεζίαξ γημνηάδμοκ ηὴκ Ὑπαπακηὴ ημῦ Κονίμο. Ὅμςξ ἐπεηδὴ ζοκήζςξ ἡ 

γημνηὴ πέθηεη ζὲ ἐνγάζημε μένα, ἔπεη ζπεδὸκ μηζμλεπαζηεῖ· παν’ ὅια αὐηά 

ἔνπεηαη ὅηακ ἡ Ἐθθιεζία ὁιμθιενώκεη “ηὸ πνόκμ ηῶκ Χνηζημογέκκςκ”, 

ἀπμθαιύπημκηαξ θαὶ ζογθεθαιαηώκμκηαξ ηὸ κόεμα ηῶκ Χνηζημογέκκςκ ζ’ ἕκα 

νεῦμα θαζανῆξ θαὶ βαζηᾶξ πανᾶξ. Ἡ ἑμνηὴ ἀκαθένεηαη ζ’ ἕκα γεγμκὸξ πμύ 

θαηαγνάθεηαη ζηὸ εὐαγγέιημ ημῦ ἀπμζηόιμο Λμοθᾶ. 

 ανάκηα μένεξ μεηὰ ηὴ γέκκεζε ημῦ Ἰεζμῦ Χνηζημῦ ζηὴ Βεζιεέμ, ὁ Ἰςζὴθ 

θαὶ ἡ Μανία, ἀθμιμοζώκηαξ ηὴ ζνεζθεοηηθὴ ζοκήζεηα ηῆξ ἐπμπῆξ, “ἀκήγαγμκ 

αὐηὸκ εἰξ Ἱενμζόιομα πανάζηεζαη ηῷ Κονίῳ, θαζὼξ γέγναπηαη ἐκ κόμῳ 

Κονίμο…” (Λμοθ. 2, 22-23). Σὸ εὐαγγέιημ ζοκεπίδεη: 

http://www.imaik.gr/?p=6275


«Καὶ ἰδμὺ ἦκ ἄκζνςπμξ ἐκ ῾Ιενμζμιύμμηξ ᾧ ὄκμμα ομεώκ, θαὶ ὁ 

ἄκζνςπμξ μὗημξ δίθαημξ θαὶ εὐιαβήξ, πνμζδεπόμεκμξ πανάθιεζηκ ημῦ 

᾿Ιζναήι, θαὶ Πκεῦμα ἦκ ῞Αγημκ ἐπ᾿ αὐηόκ· θαὶ ἦκ αὐηῷ θεπνεμαηηζμέκμκ ὑπὸ 

ημῦ Πκεύμαημξ ημῦ ῾Αγίμο μὴ ἰδεῖκ ζάκαημκ πνὶκ ἢ ἴδῃ ηὸκ Χνηζηὸκ Κονίμο. 

θαὶ ἦιζεκ ἐκ ηῷ Πκεύμαηη εἰξ ηὸ ἱενόκ· θαὶ ἐκ ηῷ εἰζαγαγεῖκ ημὺξ γμκεῖξ ηὸ 

παηδίμκ ᾿Ιεζμῦκ ημῦ πμηῆζαη αὐημὺξ θαηὰ ηὸ εἰζηζμέκμκ ημῦ κόμμο πενὶ αὐημῦ, 

θαὶ αὐηὸξ ἐδέλαημ αὐηὸκ εἰξ ηὰξ ἀγθάιαξ αὐημῦ θαὶ εὐιόγεζε ηὸκ Θεὸκ θαὶ 

εἶπε· κῦκ ἀπμιύεηξ ηὸκ δμῦιόκ ζμο, δέζπμηα, θαηὰ ηὸ νῆμά ζμο ἐκ εἰνήκῃ, ὅηη 

εἶδμκ μἱ ὀθζαιμμί μμο ηὸ ζςηήνηόκ ζμο, ὃ ἡημίμαζαξ θαηὰ πνόζςπμκ πάκηςκ 

ηῶκ ιαῶκ. θῶξ εἰξ ἀπμθάιορηκ ἐζκῶκ θαὶ δόλακ ιαμῦ ζμο ᾿Ιζναήι. Καὶ ἦκ 

᾿Ιςζὴθ θαὶ ἡ μήηεν αὐημῦ ζαομάδμκηεξ ἐπὶ ημῖξ ιαιμομέκμηξ πενὶ αὐημῦ. θαὶ 

εὐιόγεζεκ αὐημὺξ ομεὼκ θαὶ εἶπε πνὸξ Μανηὰμ ηὴκ μεηένα αὐημῦ· ἰδμὺ 

μὗημξ θεῖηαη εἰξ πηῶζηκ θαὶ ἀκάζηαζηκ πμιιῶκ ἐκ ηῷ ᾿Ιζναὴι θαὶ εἰξ ζεμεῖμκ 

ἀκηηιεγόμεκμκ. θαὶ ζμῦ δὲ αὐηῆξ ηὴκ ροπὴκ δηειεύζεηαη νμμθαία, ὅπςξ ἂκ 

ἀπμθαιοθζῶζηκ ἐθ πμιιῶκ θανδηῶκ δηαιμγηζμμί». (Λμοθ. 2. 26-35).  

Πόζμ ἐθπιεθηηθὴ θαὶ ὄμμνθε εἶκαη ἡ εἰθόκα, ὁ πνεζβύηενμξ κὰ θναηᾶ 

ζηὴκ ἀγθαιηὰ ημο ηὸ βνέθμξ, θαὶ πόζμ πανάλεκα ηὰ ιόγηα ημο: “ὅηη εἶδμκ μἱ 

ὀθζαιμμί μμο ηὸ ζςηήνηόκ ζμο…”. 

 οιιμγηδόμεκμη αὐηά ηὰ ιόγηα ἀνπίδμομε κὰ ἐθηημμῦμε ηὸ βάζμξ αὐημῦ 

ημῦ γεγμκόημξ θαὶ ηὴ ζπέζε πμύ ἔπεη μέ μᾶξ, μὲ μέκα, μὲ ηὴκ πίζηε μαξ. 

Ὑπάνπεη ζηὸκ θόζμμ θάηη πηὸ πανμύμεκμ ἀπὸ μηὰ ζοκάκηεζε, μηὰ “ὑπαπακηὴ” 

μὲ θάπμημκ πμύ ἀγαπᾶξ; Γἶκαη ἀιήζεηα πώξ ηὸ κὰ δεῖξ ζεμαίκεη κὰ πενημέκεηξ, 

κὰ ἀπμβιέπεηξ ζὲ μηὰ ζοκάκηεζε. Δὲκ εἶκαη ἄναγε ἡ ὑπενβαηηθὴ θαὶ ὄμμνθε 

πνμζδμθία ημῦ ομεὼκ ηὸ ζύμβμιό ηεξ; Δὲκ εἶκαη ἡ πμιύπνμκε δςὴ ημο 

ζύμβμιμ ηῆξ πνμζδμθίαξ, αὐηὸξ ὁ “πνεζβύηεξ” πμύ πενκᾶ ὁιόθιενε ηὴ δςὴ 

ημο πενημέκμκηαξ ηὸ θῶξ πμύ θςηίδεη ημὺξ πάκηεξ θαὶ ηὴ πανὰ πμύ πιενώκεη 

ηὰ πάκηα; Πόζμ δὲ ἀπνμζδόθεημ, πόζμ ἄννεηα ὄμμνθμ εἶκαη ηὸ ὅηη ηὸ 



πμιοακαμεκόμεκμ θῶξ θαὶ ἡ πανὰ ἔνπεηαη ζηὸκ πνεζβύηε ομεὼκ μὲ ἕκα 

παηδί! 

 Φακηαζζεῖηε ηὰ ηνεμάμεκα πένηα ημῦ γένμκηα ομεὼκ θαζὼξ παίνκεη 

ζηὴκ ἀγθαιηὰ ημο ηὸ ζανακηαήμενμ βνέθμξ ηόζμ ηνοθενὰ θαὶ πνμζεθηηθά, 

ἀηεκίδμκηαξ ηὸ μηθνὸ πιάζμα, θαὶ πιεμμονίδμκηαξ ἀπὸ δμλμιμγία: “κῦκ 

ἀπμιύεηξ ηὸκ δμῦιμκ ζμο, δέζπμηα, θαηὰ ηὸ νῆμα ζμο ἐκ εἰνήκῃ· ὅηη εἶδμκ μἱ 

ὀθζαιμμί μμο ηὸ ζςηήνηόκ ζμο”. Ὁ ομεὼκ πενίμεκε. Πενίμεκε ζὲ ὁιόθιενε 

ηὴ δςή ημο, θαὶ εἶκαη βέβαημ πώξ ζημπαδόηακ, πνμζεοπόηακ θαὶ βάζαηκε 

θαζὼξ πενίμεκε ἔηζη, ὥζηε ζηὸ ηέιμξ ὁιόθιενε ἡ δςή ημο κὰ εἶκαη μηὰ 

ζοκεπὴξ “Παναμμκὴ” ηῆξ πανμύμεκεξ ζοκάκηεζεξ. 

Δὲκ εἶκαη θαηνὸξ κὰ ἀκανςηεζμῦμε ηί πενημέκμομε; Σί ἐπημέκεη ἡ θανδηά 

μαξ κὰ μᾶξ ὑπεκζομίδεη ζοκεπῶξ; Μεηαμμνθώκεηαη βαζμηαία ἡ δςή μαξ ζὲ 

μηὰ ἀκαμμκή, θαζὼξ πενημέκμομε κὰ ζοκακηεζμῦμε μὲ ηὰ μὐζηώδε; αὐηά εἶκαη 

ηὰ ἐνςηήμαηα πμύ ζέηεη ἡ Ὑπαπακηή. Ἐδῶ, ζ’ αὐηή ηὴ γημνηὴ ἡ δςὴ ημῦ 

ἀκζνώπμο ἀπμθαιύπηεηαη ὡξ ἀκοπένβιεηε ὀμμνθηὰ μηᾶξ ὥνημεξ ροπῆξ, πμύ 

ἔπεη ἀπειεοζενςζεῖ, βαζύκεη θαὶ θαζανηζηεῖ ἀπὸ θαζεηί ηὸ μηθνόροπμ, ηὸ 

ἀκόεημ θαὶ ηοπαῖμ. Ἀθόμε θαὶ ηὰ γεναηεηὰ θαὶ ὁ ζάκαημξ, ἡ γήηκε μμίνα πμύ 

ὅιμη μαξ μμηναδόμαζηε, πανμοζηάδμκηαη ἐδῶ ηόζμ ἁπιά θαὶ πεηζηηθὰ ὡξ 

ἀκάπηολε θαὶ ἄκμδμξ πνὸξ ἐθείκε ηὴ ζηηγμή, ὅηακ μὲ ὅιε μμο ηὴκ θανδηά, ζηὴκ 

πιενόηεηα ηῆξ εὐπανηζηίαξ, ζὰ πῶ: “κῦκ ἀπμιύεηξ”. Γἶδα ηὸ θῶξ πμύ 

δηαπενκᾶ ηὸκ θόζμμ. Γἶδα ηὸ “Παηδίμκ”, πμύ θένκεη ζηὸκ θόζμμ ηόζε ζεσθὴ 

ἀγάπε, θαὶ πμύ παναδίκεηαη ζὲ μέκα. Σίπμηε δὲκ πνμθαιεῖ θόβμ, ηίπμηε δὲκ 

εἶκαη ἄγκςζημ, ὅια ηώνα εἶκαη εἰνήκε, εὐπανηζηία, ἀγάπε. 

Αὐηά θένκεη ἡ Ὑπαπακηὴ ημῦ Κονίμο. Ἑμνηάδεη ηὴ ζοκάκηεζε ηῆξ ροπῆξ μὲ 

ηὴκ Ἀγάπε, ηὴ ζοκάκηεζε μ’ Αὐηὸκ πμύ μμῦ ἔδςζε ηὴ δςή, θαὶ πμύ μμῦ ἔδςζε 

ηὸ θμονάγημ κὰ ηὴ μεηαμμνθώζς ζὲ ἀκαμμκή. 
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