Τα Χριςτοφγεννα πληςιάζουν…
Γνάθεη: Βαζηιηθή Σςηενηάδε
Η πανά θη ε ακοπμμμκεζία μεγάιεξ, μ θόζμμξ πμιύξ ζημοξ
δνόμμοξ, ηα μαγαδηά γεμάηα, μη πανέεξ παμμγειαζηέξ, ημ θιίμα
εμνηαζηηθό. Σημιίζαμε δέκηνμ, μπαιθόκη, ηηξ πιαηείεξ ηεξ πόιεξ,
γεμίζαμε ιαμπάθηα πακημύ. Τη όμμνθμ θιίμα πμο επηθναηεί!
Πενπαηώκηαξ ζημ ζημιηζμέκμ ημπίμ, γεμίδεη ε θανδηά με ηεκ
πνμζμμκή ηεξ έιεοζεξ ημο Χνηζημύ μαξ. Κη επηζηνέθεη ε ζθέρε ζηε
ζθμηεηκή εθείκε θάηκε ηεξ Βεζιεέμ πμο εθείκε ηεκ Άγηα Νύπηα
έιαμρε με ηεκ γέκκεζε ημο Φςηόξ.

Τη μεγάιμ πνάγμα!
Φηάκμκηαξ ανγά ζηε Βεζιεέμ, αοημί μη εοιμγεμέκμη άκζνςπμη,
δεκ βνήθακ μένμξ ιαμπενό ή ζημιηζμέκμ κα πενάζμοκ ηεκ κύπηα
ημοξ. Έκαξ ζηάβιμξ βνέζεθε με μόκα ζημιίδηα ηα δώα πμο
βνίζθμηακ μέζα. Κη εθεί μέζα ζηεκ απόιοηε εζοπία, ζημ ηαπεηκό
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πακεγονηζμμύξ, πςνίξ θνμηίδεξ, ήνζε ζ' αοηόκ ημκ θόζμμ μ Ωκ, ε
ίδηα ε δςή, μ Χνηζηόξ μαξ! Καη κα θακηαζηείξ πςξ θακείξ δεκ ημ
ακηηιήθζεθε, όιμη ζοκέπηζακ ηεκ βναδηά ημοξ όπςξ ηεκ είπε
πνμγναμμαηίζεη θαζέκαξ λεπςνηζηά.
Αζόνοβα, ζηγακά, πςνίξ κα ηανάλεη θακέκακ ήνζε Αοηόξ πμο
έμειιε κα ζώζεη δηα πακηόξ από ηα δεζμά ημο ζακάημο ηεκ
ακζνςπόηεηα. Πμημη εηδμπμηήζεθακ γηα ηεκ έιεοζή Τμο; Οη απιμί
βμζθμί πμο άθμοζακ ημ μήκομα ηςκ Αγγέιςκ "δόλα εκ ορίζημηξ
Θεώ θαη επη γεξ εηνήκε εκ ακζνώπμηξ εοδμθία" θαη μη μάγμη, μη
ζμθμί ηεξ επμπήξ, πμο όμςξ ε θανδηά ημοξ έμεηκε αθέναηε. Γκ
μιίγμηξ αοημί πμο γνεγμνμύζακ, πμο είπακ κήρε, αοημί έμαζακ ημ
μεγάιμ αοηό γεγμκόξ.
Καη γύνηζε μ κμοξ μμο ζηα θάιακηα ηεξ Θνάθεξ :"πόρη Χνηζηόξ
γεκκήζεθε θη μ θόζμμξ δεκ ημ κηώζεη, θη μ θόζμμξ θαη ηα
μηθμύμεκα θη μ βαζηιηάξ Ηνώδεξ..."
Γζύ ηη ζα θάκεηξ θέημξ; Θα ηεκ κηώζεηξ ηεκ γέκκεζε ημο
Χνηζημύ; Σηόιηζε ημ ζπίηη ζμο γηαηί είκαη πμιύ όμμνθμ αοηό
ημ έζημμ, όμςξ μεκ λεπάζεηξ κα ζημιίξεηξ θαη ηεκ ροπή ζμο γηα κα
οπμδεπηεί επάληα ημκ Βαζηιηά ηεξ. Αγάπε, ζηςπή, θαηακόεζε,
μαθνμζομία, μεγάιε θανδηά, αοηά δεηώ θη εγώ απ' ημκ εαοηό μμο.
Να θιείζμομε ηα αοηηά μαξ, ηα μάηηα μαξ ζε πνάγμαηα πμο μαξ
πεηνάδμοκ, αξ ζογπςνέζμομε πημ εύθμια.

Γλάιιμο, ακ ημ θαιμζθεθηείξ, ηη δεηάεη μ Χνηζηόξ μαξ κα ημο
πνμζθένμομε; Τηξ αμανηίεξ μαξ δεηάεη, γη αοηό πενημέκεη ζε θάζε
ζεία ιεηημονγίαξ εμπνόξ ζημ άγημ ζοζηαζηήνημ, ανθεί κα έπμομε θη
εμείξ ηεκ ηαπείκςζε κα νίλμομε ημ θεθάιη θαη κα πάμε θμκηά Τμο!
Γύπμμαη με μέζα από ηεκ θανδηά μμο θάζε πνόκμ, ζηηξ γημνηέξ,
θάκμκηαξ μ θαζέκαξ μαξ ημκ απμιμγηζμό ηεξ πνμκηάξ, κα
βνηζθόμαζηε έκα βήμα πημ θμκηά ζημκ γεκκεζέκηα Χνηζηό.
Σαξ παναζέης ημκ ζύκδεζμμ με ηα αγαπεμέκα μμο θάιακηα ηεξ
Θνάθεξ:
https://www.youtube.com/watch?v=-7cKVlBR0Yw
Καιή αθνόαζε θαη θαιέξ γημνηέξ!

